
  

سندهاي منتشره گوياي صحت و دقت كامل افشاگريهائي هستند.تشر شده استاين ايام هم سندهاي مربوط به ايران گيت من:انقالب اسالمی
مده آترجمه سندهائي  ،در اين مجموعه. وردآبني صدر بعمل  –نزديكان منتظري بودند  ،نآكه يك منبع  –كه بر اساس اطالعات واصل از ايران 
ي اتمي و ژانس بين المللي انرآژمانو به رياست آمريكا در انتخاب شدن سندها در باره نقش ا ،در فصل اول. اند كه ويكيليكس انتشار داده است

سيمون هرش و تحريم هاي جديد كه امريكا و اروپا وضع كرده  ،ي امريكا و گزارش روزنامه نگار امريكائيژتعهد او به عمل كردن بر وفق استرات
مجتبي  ،جم اسرائيل و امريكا و نيز سندي در باره بيماري خامنه اي و نقشانفجار انبار و پايگاه موشكي و نقش ستون هاي پن ،در همين فصل. اند

  .ورده ايمآفرزند او را 
يم اسد  و نيز ژفصل دوم را به تعادل قوا در خاورميانه و چرائي توافق اسرائيل و امريكا و انگليس و فرانسه و اتحاديه عرب برسر ساقط كردن ر 

  . اختصاص داده ايم ،درت منطقه اييم ايران به ايفاي نقش قژتوانائي ر
در باره انفجار، بهاي ارز و فرصت رانت خواري كه ايجاد كرده است و نيز اين واقعيت كه تورم يارانه نقدي را  ،داده هاي اقتصادي سوم،در فصل  

  .ورده ايمآرا  ،بلعيده و هزينه اي را روي دست دولت گذاشته است كه نمي تواند بپردازد
  .ورده ايمآمالي را  –يم مافياهاي نظامي ژاله وفا پيرامون از توان انداختن اقتصاد كشور توسط رژ، مقاله رم چهادر فصل  
  :، تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان گذرانده ايمپنجمو در فصل  

 ۳صفحهدر.

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

  )۴٠( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 

  

  جمال صفری

با اعتبار نامۀ  سيد ضياء، مخالفت دکتر مصدق 

  ١٢٩٩عامل کودتای انگليسی 
  

شادروان حسين كي استوان در مقدمة آغاز دورة چهاردهم 
انتخاب سيد ضياء  ازيزد و مخالفت دكتر « مجلس شوراي ملي و 

 1320وقايع  شهريور: مي نويسد)  1(»مصدق با اعتبار نامة وي 
شور، رجالي موجب شد كه براي تجديد فعاليت رجال  سابق ك

كه دربيست سال دوره ديكتاتوري اجباراً يا اختيارآً تن به عزلت 
 - وانزوا درداده  ودركارهاي سياسي واجتماعي مداخله نداشتند

  .ميدان تازه پيدا شود
 اين بقيةُ السيف رجال را كه هنگام ظهور وقايع شهريور 

ي يك عده آنهائ: هنوزباقي بودند، بدودسته مي توان تقسيم نمود
كه درجزر و مد حوادث  سياسي امتحان لياقت وميهن پرستي 
داده بودند، و دسته ديگركساني كه خاطرات ناگوار اعمال 
گذشته آنان از صفحات قلوب واذهان عمومي محو نشده ومردم 
ميدانستند كه رفتار و حركات زشت وناپسند همين اشخاص بنيان 

 تقدير بهر. ده بودكاخ ديكتاتوري بيست ساله ايران را بر پا كر
چون بعد ازشهريور، راه فعاليتهاي سياسي براي هركسي بازشد 

انزوا خارج و در امورسياسي و  وهر دو دسته   توانستند از
اجتماعي دخالت كنند، آقاي سيد ضياءالدين طباطبائي  نيزكه 

ايران را ترك   1300يعني خرداد » كابينه سياه« ازهنگام سقوط 
روپا وبعد  درفلسطين به مشاغل آزاد پرداخته نموده ومدتي به ا

بود، موقع را مغتنم شمرده مجدداً به ايران، ايراني كه بيست سال  
تمام ياد از آن نكرده و در مصائب ومحروميتهاي مردم آن 

  .شركتي نداشته بود، بازگشت نمايد
 

  ۱۳ در صفحه

 
  نصراهللا نجاتبخش 

 
 دوره نھمين انتخابات در جناحھا شناسی کالبد

  ٣ -رژيم مجلس
 

 ؟ چيست برای جنجالھا اين
 
 به مردم راي و دموكراسي نسبي بطور كه هايي كشور در

 حدودي تا خودشان سرنوشت  در مردم و آيد مي حساب
 حزب يا و قوي حزب اندكي تعداد عموما باشند، مي شريك
 بيشتري تعداد آنها كنار در كه دارد وجود بزرگ و اصلي
 اتانتخاب برگزاري در كه هستند كوچك سازمانهاي و حزب
 كالن سياست چرخش ترازوي براي ولي ندارند موثري سهم
 آنها سياست محور بزرگ، احزاب روي كردن بازي با كشور

 را خود خود، اندك صدهاي در با و دهند تغيير ميتوانند را
 مردم كشاندن در نقشي وخالصه كنند سهيم بزرگ احزاب با
 ساختار در باشند، داشته انتخابات در راي، صندوقهاي پاي به

كشورها در اين ، انتقادات و  انتخاباتي سيستم و حزبي
خاص خود را دارند كه در اينجا موضوع بحث ما  چالشهاي

تالش شده با دنباله  در ايران  بيش از يك قرن است. نيست
روي از سيستمهاي انتخاباتي غرب، اقدام به ساختارهاي حزبي 

  شود
 ۹در صفحه   

  
  پاكنژاد - ج
 

خود  یدر باره طرح شش ماده ا ديباآنچه که 
   دانست یمختار

  
آقاي حسن شرفي، به عنوان سخنگوي حزب دموكرات 
كردستان ايران بيانيه اي را انتشار داده و درضمن اشاره به 
موضوع طرح شش ماده اي خود مختاري كه از سوي هيئت 
نمايندگي كردستان به دولت مركزي به رياست آقاي بني 

از مذاكرات بين الطرفين مورد توافق طرفين  صدر ارائه و پس
قرار گرفت و آقاي بني صدر چند نوبت از جمله در مصاحبه با 

/ 25/2كه متن آن در روزنامه ها از جمله اطالعات (صدا و سيما
كه خوانندگان گرامي پائين تر مالحظه خواهند  1359آمده 
ه  فروهر كداريوش  پذيرش آن را اعالم كرد و از شهيد) كرد

مسئول كردستان و يكي از مذاكره كنندگان در باره كردستان 
بود خواست كه مقدمات اجراي آن را فراهم نمايد و قرار بود 

پذيرفتن آنرا از سوي شوراي انقالب . مفاد آن به اجرا در آيند
كه آقاي بني صدر اخيراً در مصاحبه اي بار ديگر به آن اشاره 

اما «:ن شرفي نوشته استآقاي حس.نموده اند، ردكرده است
 كه شوراي انقالب خود)آقاي بني صدر(دارد اينكه اظهار مي

مختاري براي كردستان را تصويب نموده بود از صحت و 
واقعيت مسأله به دور است زيرا شوراي انقالب هرگز رسما 

بلكه يكي دوبار خودمختاري براي كردستان را تصويب نكرد، 
جمهوري اسالمي شايع شد از سوي يكي دو مسوول آن زمان 

  ».كه خودمختاري اسالمي به كردستان داده شود
۱۱در صفحه 

  ؟!هجوم به سفارت انگلیس همزمان با اجالس وزیران خارجه اروپا
  
  

که در  –روز بعد . به سفارت انگلستان در تهران هجوم بردند) بسیجی با نام دانشجو(امبر، چماقداران رژیم نو ۲۸در • 
 ۴۸حکومت انگلستان اعضای سفارت خود را از ایران برد و به سفارت ایران  –انگلستان اعتصاب عمومی کارکنان دولت بود 

پیش از آن، مجلس مافیاها . به ایران فرا خواند نگلیسد را از اتعطیل کند و اعضای خوسفارت خود را ساعت مهلت داد که 
  .تنزل سطح رابطه با انگلستان را تصویب کرده بود

 ۱۶در صفحه  
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  پرسشها از جمشید اسدی و پاسخها از  

  ابوالحسن بنی صدر 
  
  

  "در باره انتخابات"
  
ما به طور ! قاي بني صدربا تشكر از پذيرش اين گفتگو، آ: جمشيد اسدي•

منطقي اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوري اسالمي مي 
  برداشت شما در اين مورد چيست؟ .آغازيم

  
یم جمهوری ژبرای شناسائی پیشینه انتخابات در ر: بنی صدر ٭

  :ضرور است که بدانیم ،اسالمی
  
  :ضابطه ها ٭
  
با  ،انتخاب کردن هرگاه با حق حاکمیت همراه نباشد – ۱

زیرا این کار غفلت از استعداد . انتخاب نکردن مساوی نیست
هر  ،در حقیقت. ی خویش استزادآرهبری  و استقالل و 

این استعداد همزاد است با . موجودی استعداد رهبری دارد
 ،زادیآاستقالل بمعنای توانائی گرفتن تصمیم خودانگیخته و 

نبود تصمیم . بمعنای گزینش خود انگیخته نوع تصمیم
نبود گزیدن نوع تصمیم و رفتن به پای صندوق  ،خودانگیخته

تابعیت از زور و گم کردن  ،براینبنا ،انکار حقوقمندی ،رأی
فراگرد ، شما می دانید که فراگرد رشد. انسانیت خویش است

بازیافتن خودانگیختگی  هم در تصمیم و هم در گزینش نوع 
  . زاد استآتصمیم و یافتن جامعه ای از انسانهای مستقل و 

زادی، بیانگر حق آاستقالل و  ،در سطح بین المللی ،بنا براین – ۲
ت یک ملت و نیز حق او بر نوع اعمال این حق است بی حاکمی

و در سطح جامعه . آنکه هیچ قدرت خارجی آن را محدود کند
استقالل و آزادی حق حاکمیت و حق و نوع بکار بردن  ،ملی
ن را آ ،ویزآن دست آبه این یا  ،ن مقامآنکه این یا آنست بی آ

  .محدود کند
  ۲صفحه در

Nr.790   5 -18 Dez.  2011     

   0139آذر  27تا14از   790ه  شمار

 ۳ص :ی ریزدوقتی رئیس آژانس، دستیار امریکا و اسرائیل می شود و رژیم آب به آسیاب او م◀
  ۵ص سوریه و ایران و تعادل قوا در خاورمیانه؟ ◀
  ۷ص :انفجار بهای دالر فرصت بزرگ برای رانت خواری یعنی بردن و خوردن درآمد نفت◀
  ۸ص : عزم نظام والیت فقیه بر شکست توان اقتصادی ایران:ژاله وفا ◀
  ۱۰ص  :فقر و نابسامانی ها بر سرکوب گری رژیم افزوده شده اند◀

   خواري  تحريم و حالت جنگي و رانت



                                                                                                                                                                                       

 

 

2 

 

 
 

2011 دسامبر  18تا   5از             1390   آذر   27تا  14از     790   هشمار  

 

 ،زادي يـك ملـت  آاما اسـتقالل و   – 3
ــاقض اســتقالل و   ــد ن زادي آنمــي باي

پـس  . ن ملـت باشـد  آيكايك اعضـاي  
ــي و   ــومي و جنس ــاي ق ــود مرزه وج
... طبقاتي و حقوقي و دينـي و فرهنگـي و  

كه اعضاي جامعه را از  بكار بردن استعداد 
 ،زاديآدر اســتقالل و  ،رهبــري خــويش

نـاقض حاكميـت ملـي بـر پايـه       ،داردباز
  .زادي استآاصول استقالل و 

حق اطـالع و حـق دانسـتن و حـق      – 4
اشتراك و حق اختالف از حقـوق ذاتـي   

زاد انديشـه  آهرگاه جريـان  . انسان هستند
هــا و جريــان دانشــها و اطالعــات برقــرار 
نباشند و تمام و يا بخشي از جامعه نتواننـد  

انتخابـات   ،از اين حقوق برخوردار شـوند 
زادي دين و مـرام  آ. زاد تحقق نمي يابدآ

 ،و اجتماعات و احزاب و نوشـتن و گفـتن  
هر عضو جامعه حق . ضرور اما كافي نيستند

. گاه باشـد آدارد از چگونگي اداره كشور 
مـي   ،پيشنهادهايي كه نامزدها مـي كننـد  

شــفاف باشـند و انتخــاب كننــدگان   ،بايـد 
رزيابي اين بتوانند به همه اطالعات براي ا

بنـا  . دسترسي داشـته باشـند   ،ن پيشنهادآيا 
   ،براين

شفافيت الزمه برخـورداري جامعـه و    – 5
ن از حــق حاكميــت خــويش آاعضــاي 

هرگاه جامعه و بخشي از جامعـه در  . است
ن جامعه بايد بيـرون  آ ،ابهام قرار داده شد

رفتن از ابهام را شرط شركت در انتخابات 
تحـريم   ،ا مانـد هرگـاه ابهـام برجـ   . بداند

  و. انتخابات اعمال حق حاكميت مي شود
در  –زادي كامـــل نـــامزد شـــدن آ – 6

نيـز ضـرور    –دموكراسي بر اصل انتخاب 
شفاف بودن نامزدها بمعناي امكـان  . است

بـا   ،نهاآگاهي رأي دهندگان از زندگي آ
 ،زادي نامزد شدن معـارض نيسـت بلكـه   آ

چرا كه نـامزد شـدن وقتـي    . همزاد است
اســت كــه نامزدهــا بداننــد خــود و زاد آ

 ،سالمت زندگي و دانـش و توانمنديشـان  
در برابـر مـردم قـرار مـي گيرنـد و       ،تنها

زورمدارها نمي توانند خود را در پوشش 
نها و حق مردم آفريب پنهان كنند و حق 
ــد ــاه نمــي گردانن ــي . را تب ــاه معرف هرگ
برآنها است كـه   ،كنندگان حزب ها باشند

بــه انتخــاب  ،شــفاف نامزدهــائي را بطــور
چنان كه زنـدگي  . كنندگان معرفي كنند

ن را داشته آنها شفاف باشد و خود لياقت آ
باشند كه اعتماد رأي دهندگان را بدست 

  . ورندآ
نامزدها مي بايد امكـان  : برابري امكان – 7

برابر در تبليغ و معرفي برنامه هـاي خـود   
دموكراسـي هـاي غـرب در    . داشته باشند

اما . نابرابري به برابري هستند حال گذار از
  .برابري كامل وجود ندارد ،هنوز

مــي بايســتي همــان رأي از صــندوق  – 8
يد كه رأي دهنده در صـندوق مـي   آبدر

تقلب در انتخابـات   ،به ديگر سخن. اندازد
  . به عمل نيابد

انتخابات در زمان مناسبي انجام بگيرد  – 9
كه ضابطه هاي باال رعايت شـده باشـند و   

در كشـوري  (موانع طبيعـي   ،زون برايناف
برخــوردار از چهــار فصــل كامــل چــون 

انتخابات مي بايد در فصـلي انجـام    ،ايران
بگيرد كه جمهور مردم كشـور بتواننـد در   

  ).ن شركت كنندآ
ايجاد ترس به قصد كسب اكثريـت   – 10

از راه حادثــه ســازي و بحــران تراشــي و 
جنگ افروزي و بـرانگيختن عصـبانيتهاي   

عقـل جمعـي را مختـل     ،اني موسميهمگ
اشـاره بـه نقـش گروگـانگيري در     . نسازد 

ــات   ــاامني در انتخاب ــا و ن ــات امريك انتخاب
يم جعـل و در  ژفرانسه و انواع ترسها كه ر

 ،نها استفاده مي كندآانتخابات فرمايشي از 
براي توجه به اهميت اين ضابطه كفايـت  

  . مي كند
 ،كـنم هرگاه بخواهم الگـو را كامـل          

. ضوابط ديگر را نيز مي بايد فهرست كـنم 
ضـابطه بسـنده مـي كـنم و      10اما به اين 

يم جمهوري اسالمي را بـا  ژانتخابات در ر
  :اين الگو مي سنجم

  
ــات در ر  ٭ ــينه انتخابـ ــم ژپيشـ يـ

  :جمهوري اسالمي
  
پــيش از نخســتين انتخابــات رياســت  – 1

ايرانيان در يـك همـه پرسـي     ،جمهوري
ظـام و يـك انتخابـات     براي تعيين نـوع ن 

براي انتخـاب اعضـاي مجلـس خبرگـان     
  ،در اين دو انتخابات. شركت كردند

بـا ايـن   . اصل بر حاكميت ملت بود– 1,1
قـاي خمينـي و   آاين حاكميت را  ،وجود

نجـا كـه   آتـا   ،حزب جمهـوري اسـالمي  
 در همه پرسـي، : محدود كردند ،توانستند

. حق اشتراك با حق اختالف همراه نشـد 
حق اطالع و دانسـتن مـي بايـد     مردم از

: بطور كامل برخوردار مي شدند و نشـدند 
قاي آزيرا . حق اختالف مجال عمل نيافت

جمهوري اسالمي نه يـك  «: خميني گفت
نكـه  آبا. »كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتـر 

خود در فرانسه از جمهـوري دمكراتيـك   
بـراي حكومـت    ،اسالمي سخن گفته بـود 

پيشـنهاد را بـا   موقت اين حق را كه ايـن  
همـراه كنـد   » جمهوري اسالمي«پيشنهاد 

 ،تا مردم يكـي از دو پيشـنهاد را برگزيننـد   
بديهي است كه او به مـا وعـده   . قائل نشد

واليت جمهور «داد قانون اساسي بر اصل 
تـا   ،پـيش نـويس نيـز   . نوشته شـود » مردم

  .براين اصل نوشته شد ،حدودي
از آقاي پاكـدامن شـنيدم كـه در      –2/ 1

ميليون رأي تقلبي به حساب  5 ،همه پرسي
در ايـران و در زمـان   . گذاشته شده است
هـيچ از تقلـب نشـينده     ،انجام همه پرسي

هرگاه چنين تقلب وسيعي صـورت  . بودم
اكثريت به  ،ن ايامآگرچه در  ،گرفته باشد

امـا   ،قاي خمينـي رأي مـي داد  آپيشنهاد 
  . انتخابات مخدوش است

ـ   –3/ 1 ور مـردم از  روشن است كـه جمه
حــق اطــالع و حــق دانســتن برخــوردار 

گرايشهاي . نبودند و پيشنهاد نيز شفاف نبود
ــر برخــوردار   ــز از امكــان براب مختلــف ني

اگر بـه زور كسـي پـاي صـندوق     . نبودند
بســـياري از رهگـــذر اطاعـــت  ،نرفـــت

ــي  ــام دين ــه از يــك مق ــاي  ،كوركوران پ
 ،نچـه مـي تـوان گفـت    آ. صندوق رفتند

  . لق داشتجمهوريت اكثريت مط
 ،در انتخابــات مجلــس خبرگــان   –4/ 1

امـا حـزب    ،زاد بـود آهرچند نامزد شدن 
جمهوري اسالمي از امكاني برخوردار بود 

ن آكـــه شـــركت كننـــدگان ديگـــر از 
 ،در اداره انتخابـات نيـز  . برخوردار نبودند

اين حزب بيشتر از حكومت موقـت نقـش   
نه انتخابـات و نـه نامزدهـا شـفاف     . داشت
: نهـا وظيفـه مجلـس شـفاف بـود     ت. نبودند

ن آامـا   .بررسي پيش نويس قانون اساسي
پـا   ،از حدود وكالتي كـه داشـت   ،مجلس

فراتر نهاد و  پيش نويس را كنار گذاشت و 
يكـي اصـل    ،قانون اساسي را بر دو اصـل 

حاكميت مردم و ديگري اصل واليت فقيه 
در حد نظارت و اختيار نصب چند مقام و (

) منتخـب مـردم   تنفيذ رياست جمهـوري 
ــا ايــن . تهيــه كــرد حكومــت بازرگــان ب

استدالل كه مجلـس پـاي از حـدي كـه     
 ،قانون تشكيل مجلس معـين كـرده اسـت   

) يك مـاه (بيرون نهاده و در مهلت قانوني 
 ،نيز وظيفـه خـود را انجـام نـداده اسـت     
. تصويب نامه انحالل مجلس را تهيه كـرد 

قاي خميني سـبب شـد كـه    آمداخله  ،باز
  .  ار غير قانوني خود ادامه دهدمجلس به ك

اگر در انتخابـات  : هرگاه شما بپرسيد         
مجلس خبرگان وظيفه مقرر براي مجلـس  

يـا  آ ،و ضوابط ده گانه رعايت مي شـدند 
قانون اساسي مصوب جـز قـانون اساسـي    
مصوب مجلس خبرگان مي شد؟ پاسخ من 

بـر ايـن   . ري خواهد بـود آبه پرسش شما 
ل قانون اساسي بر اصل باورم كه اگر اصو

محوري واليت جمهور مردم شفاف تـر و  
دست  ،دقيق تر تبيين و تدوين نمي شدند

پيش نويس به تصـويب مجلـس مـي     ،كم
  . رسيد

: در انتخابات رياسـت جمهـوري اول   – 2
بعنـوان   ،ن انتخابـات آدر  ،براي مـن كـه  

مشكل اول ايـن بـود    ،نامزد شركت كردم
مي » رهبر« ،كه بنا بر قانون اساسي مصوب

. بايد صالحيت نامزدها را تصويب مي كرد
اين تصويب ضابطه آزادي نامزد شـدن را  

ــرد  ــي ك ــض م ــبب . نق ــانگيري س گروگ
در  ،استعفاي حكومت بازرگان شده بود و 

حكومت در دست حزب جمهوري  ،عمل
ايران در بند گروگـانگيري و  . اسالمي بود

تهديد به حمله خارجي و تحريم اقتصادي 
بنـا  . بحرانهاي داخلي شدت داشتند بود و

رياسـت جمهـوري نيـز     ،بر قانون اساسـي 

. اختيار الزم را براي اداره كشور نداشـت 
انصراف خود  ،پس در جمع دوستان خود

نهـا  آامـا  . را از نامزد شدن اظهـار كـردم  
اينطور استدالل كردند كه نامزد شـدن و  

مـي توانـد اسـتقرار     ،انتخاب شـدن مـن  
چنـان  . را ناممكن كنـد  »مشروع«استبداد 

راي آكه مالتاريا نتواند استبداد خود رابه 
  .  مردم مستند و متكي كند

به قم رفتم و با آقاي خمينـي صـحبت         
. گفتگوها را نوشته و انتشـار داده ام . كردم

موافقت او را با چشـم پوشـيدن از    ،نهاآاز 
تصويب صالحيت نامزدها به پرسـش شـما   

. پـذيرفت  و شرط مراا :ربط پيدا مي كند
زاد باشد و مردم كه نامزد شدن آپذيرفت 

خود تشخيص بدهند چه كسي صـالحيت  
هرچنـد او در يـك مـورد    . بيشـتري دارد 

زاد شد آولي نامزد شدن  ،نقض قول كرد
. تن نامزد رياست جمهوري شـدند  124و 

با رعايت  بي كم و  ،زاد شدن نامزديآاما 
به ياد  .كاست ضابطه هاي ديگر همراه نشد

يــا : قــاي بهشــتي گفــتآورم كــه آمــي 
انتخابات رياسـت جمهـوري انجـام نمـي     
گيرد و يا بني صدر به رياسـت جمهـوري   

هــدف او و حــزب . انتخــاب نمــي شــود
جمهوري اسالمي اين بود كه در دور اول 

راء را نيـاورد و  آكسي نصف به عالوه يك 
 ،با استفاده از آقـاي خمينـي   ،دردور دوم

گزير از كنار رفتن كند و يـا  بني صدر را نا
. با تقلب در انتخابات به هدف خود برسـد 

پس با نقض ضابطه زمان و ديگر ضابطه هـا  
كوشـيد از ميـزان    ،تا جائي كه ممكن بود

از  ،در برابـر . مشاركت در انتخابات بكاهـد 
هدف هاي اصلي من و دوستانم يكي اين 

هـر گـرايش    ،بود كه انتخابات معلوم كند
با . جانبدار در جامعه ايران داردچه اندازه 

نكه رعايـت نشـدن ضـابطه هـا بـر ضـد       آ
نامزدي بود كه حزب جمهوري و مالتاريا 
ــد   ــوري او نبودن ــت جمه ــق رياس  ،مواف

شـكار كـرد و   آانتخابات واقعيت مهمي را 
ن اين كه حزب حاكم و مالتاريا حـدود  آ
  . درصد رأي داشت 4

افسوس كـه گـروه هـاو شخصـيتهاي           
به واقعيتي كـه انتخابـات رياسـت     سياسي

هيچگـاه توجـه    ،شكار گرداندآجمهوري 
 ،درصـد جامعـه را   96نكردند و نتوانسـتند  

در  ،بشــيوه دموكراتيــك و ســازمان يافتــه
برخـي از  . صحنه سياسي كشور نگاه دارند

در بيــرون رانــدن مــردم از صــحنه  ،نهــاآ
  .دستيار مالتاريا نيز شدند ،سياسي

ايـان رهبـران حـزب    قآمي دانيد كه  – 3
جمهوري اسالمي به آقـاي خمينـي نامـه    

از انتخـاب شـدن بنـي صـدر بـه      . نوشتند
رياست جمهوري شكايت كردند و خطـر  

بـر  » روحانيـان  «رانده شدن از حاكميت 
از او مجـوز  . مردم را به او گوشزد كردند

با نقـض   ،گرفتند و انتخابات مجلس اول را
نـان از  بـراي اطمي . انجام دادند ،ضابطه ها

هيأت را هريـك بـه    10 ،رعايت ضابطه ها
مـأمور   ،رياست يك قاضي ديـوان كشـور  

از مردم . زادي انتخابات كردمآمراقبت از 
در هر حوزه انتخابات را آزاد  ،نيز خواستم

. ن شــركت نكننــدآدر انتخابــات  ،نيافتنـد 
نتيجه اين شـد كـه در انتخابـات مجلـس     

 ،ن نفرميليو 6,6تنها  ،در سراسر كشور ،اول
هيأت ها نيز . در دادن رأي شركت كردند

تقلبهــاي گســترده و نقــض ضــابطه هــا را 
شوراي انقالب ناگزير شد . گزارش كردند

بپذيرد كـه تشـكيل مجلـس موكـول بـه      
رسيدگي به گزارشهاي هيأت ها و ابطـال  

 ،نهـا آدر  ،انتخابات حوزه هائي بگردد كـه 
محــرز  ،تقلــب و نقــض قــانون و ضــوابط

قـاي  آسران حـزب بـه سـراغ     ،باز. گردد
گرفتنـد كـه   » حكم«خميني رفتند و از او 

. تشكيل شود» نمايندگان«مجلس با همين 
يكـي از اشـتباه هـاي     ،در خيانت به اميـد 

  . او دانسته ام» حكم«خود را تن دادن به 
در نمــاز  ،60بعــد از كودتــاي خــرداد      

بعد : قاي هاشمي رفسنجاني گفتآ ،جمعه
نـزد امـام رفتـيم و     ،صـدر از انتخاب بني 

ايشان فرمودند شما سعي كنيد مجلـس را  
 ،اما همـان مجلـس اول  . در دست بگيريد
ميليون نفر مي شود  3,3 ،نصف بعالوه يك

ن زمـان  آدرصـد رأي دهنـدگان    14كه 
  .بود

 ،بــه تــدريج ،از مجلــس دوم بــه بعــد -  4

ــا وضــع   ــانون«ضــوابط را ب ــارت (» ق نظ
نهـا از ميـان   آشكار آو يا نقض ) استصوابي

يكسـره فرمايشـي   » انتخابـات «برداشتند و 
هربار كه رأي دهندگان به پـاي  . شده اند

بــه نقــض حــق  ،صــندوق رأي رفتــه انــد
زادي آبه نقض استقالل و  ،حاكميت خود

و ديگر حقوق ذاتي خود و به نقض حقوق 
و آنهـا كـه انتخابـات    . رأي داده اند ،ملي

م بـه لـزو   ،فرمايشي را تحـريم كـرده انـد   
رعايت ضوابط ده گانه و به حقوق خود و 

  . حقوق ملي رأي داده اند
بـه مـردم    ،هـر زمـان   ،با اين وجـود  – 5

مردم نظر خود را  ،فرصت داده شده است
اكثريــت  ،يــم اظهــار كننــدژنســبت بــه ر

. يـم داده انـد  ژرأي مخالف بـه ر  ،بزرگ
چنانكه در انتخابات رياست جمهوري سال 

ـ آاكثريت بزرگ بـه   ،1376 اي خـاتمي  ق
نكه آبا  –قاي خامنه اي آرأي داد و نامزد 

قـاي نـاطق نـوري    آنقض ضابطه ها بسود 
قاي خاتمي را آراي آتنها يك سوم  –بود 

همين رويـه را   ،مردم ايران. بدست آورد
در . داشــتند ،در انتخابــات مجلــس ششــم

 ،نيز 88انتخابات رياست جمهوري خرداد 
بـا  . اقليت بسيار كوچكي شـد  ،واليت فقيه

 ،تقلب وسيع و نقـض ضـابطه هـاي ديگـر    
ـ آ اد را رئـيس جمهـوري   ژقاي احمدي ن

اما طـولي نكشـيد كـه همكـار     . گرداندند
راي آاز : قـاي مشـائي گفـت   آ ،نزديك او

ميليـون  )  5يـا  ( 4تنها  ،ادژقاي احمدي نآ
ــه ر ــهژرأي ب ــم و بقي ــه شــخص  ،ي رأي ب
با اختالفـي كـه   . اد بوده استژاحمدي ن
مسلم  ،مدآخامنه اي پيش قاي آميان او و 

 ،شد كـه واليـت فقيـه در جامعـه ايرانـي     
  . درصدي است 5تا  4همچنان اقليتي 

و  76انتخابـات  (يم فرصـتها  ژاما چرا ر       
را بــراي تبــديل شــدن از اقليــت بــه ...) 

اكثريت مغتـنم نشـمرده اسـت؟ بـه ايـن      
. پرسش در نوشته هاي ديگر پاسخ داده ام

ش شما ربط مسـتقيم  يكي به پرس ،از داليل
واليت مطلقـه  : ن  اينستآپيدا مي كند و 

فقيه با ايـن امـر كـه رئـيس جمهـوري و      
 ،مجلس نمايندگان اكثريت مـردم باشـند  

زيـرا تضـاد مـداوم    . مطلقا ناسازگار اسـت 
 ،و رئيس جمهوري و مجلـس » رهبر«ميان 

بنا بر اين كه ملت برجاست و مسائلش هـم  
حـذف   سـرانجام بـا    ،راه حل مي طلبنـد 

بـا   ،بنا بر اين. واليت فقيه حل خواهد شد
توجه به فرمايشي شدن كامل انتخابـات و  

 ،يــم در جامعــهژاقليــت محــض بــودن ر
سازماندهي اكثريت بـزرگ و در اقليـت   

يم و تدارك اسـباب تغييـر   ژنگاه داشتن ر
يم واليت مطلقه فقيه بـه  ژبدون خشونت ر

بـا شـركت خـود     ،واليت جمهـور مـردم  
را بمثابـه شـكلي از اشـكال     تحريم ،مردم

 ،جنبش همگاني و همراه با اشـكال ديگـر  
  .  روش درخوري مي گرداند

  
بسيار خب، از ديدگاه شما . يجمشيد اسد •

در  يكارنامـه قابـل قبـول    ياسـالم  يجمهور
امـا آيـا ايـن كارنامـه     . مورد انتخابـات نـدارد  

توان انتخابـات را   ييكدست است؟ يا مثال م
ويا (بهتر  ياسالم يجمهوراز تاريخ  يدوره ا
  ديگر دانست؟ ياز دوره ها) بدتر
به اين پرسـش در پاسـخ بـه    :  بني صدر ٭

بــازهم . پرســش اول شــما پاســخ داده ام
تأكيد مي كنم كه انتخابات وسيله اعمـال  

بهتـرين وسـيله نيـز    . حق حاكميت اسـت 
بكـار بـردن    ،چرا كه بهترين وسيله. نيست

ـ  . مستقيم حق حاكميت اسـت  ردن بكـار ب
  حق حاكميت از راه انتخابات نيز نبايد 

انتقـال از دارنــدگان حــق حاكميــت بــه  
چرا كه استعداد رهبـري و  . منتخبان باشد
ــتقالل و  ــن  ،زاديآاس ــر اي ــا ب ــق  ،بن ح

از ايـن ديـد   . حاكميت قابل انتقال نيست
ميان نخستين انتخابات رياسـت   ،كه بنگري

جمهوري با ديگر انتخابات تفـاوت وجـود   
هرگاه مجلـس خبرگـان از وظيفـه    . دارد

ن انتخابات نيـز بـا   آ ،خود خارج نمي شد
ضابطه حق حاكميت مردم سازگارتر مـي  

زيرا مأموريـت مجلـس بـازنگري در    . شد
بــااين . پـيش نـويس قــانون اساسـي بـود    

رياست جمهـوري  (چهار انتخابات  ،وجود
و مجلس ششم و رياسـت   80و  76سالهاي 

ديگــر  بــا انتخابــات ،)88جمهــوري ســال 
تفاوت دارند زيرا مردم توانستند مخالفـت  

امـا بـا   . يم اظهار كننـد ژخود را با رأس ر
توجه به اين كه حق حاكميت خـويش را  

يم در جهت تحقـق  ژباز نيافتند و اصالح ر
يعني واليـت   ،اصل محوري قانون اساسي

انجام گرفت و واليـت مطلقـه    ،مطلقه فقيه
م تحـري  ،عينيـت يافـت   ،فقيه بيش از پيش

ــات  ــاني انتخاب ــق   ،همگ ــراز ح روش اب
  .حاكميت بشمار بود

  
برسـيم بـه بحـث امـروز،     . يجمشيد اسد •
 يبـه بحـث انتخابـات مجلـس شـورا      ييعن

در  ياست نظام اسـالم  است كه قرار ياسالم
از دسـت   يبسـيار . اسفند مـاه برگـزار كنـد   

عدم اسـتقبال مـردم    ياندركاران از پيĤمدها
 يراهــان مــ نگراننــد و از همــين رو از هم 

. كننـد  "تنور انتخابـات را گـرم  "خواهند كه 
مشـابه   يايشان در عين حال نگران پيĤمدها

 يآن چه پس از انتخابـات رياسـت جمهـور   
 ييـادآور . داد نيز هستند يرو 1388خرداد 

كنم كه اين پيĤمدها را دست انـدركاران   يم
جنـبش  "ديگـر   يناميدنـد و بسـيار   "فتنه"

تحليل شـما   "من كو؟ يجنبش رأ"و  "سبز
  چيست؟

  
برابـر اطالعـات    ،تا اين زمان: بني صدر ٭

يـم مافياهـاي   ژر ،منتشر شده و منتشر نشده
مالي خواهان گرم كـردن تنـور    –نظامي 

 ،وقتي سه سازمان سياسـي . انتخابات نيست
زادي و مجاهدين انقالب اسالمي آنهضت 

و حزب مشاركت از شركت در انتخابـات  
ـ   ،محروم مي شوند راي گـرم  چه محـل ب

كردن تنور انتخابات مي ماند؟ داغ كردن 
تنور انتخابات نيازمند صدور اجـازه بـراي   
نامزد شدن كساني است كـه حضورشـان   

شركت در دادن رأي را معني  ،بمثابه نامزد
در محدوده خـود   ،يمژاما ر. دار مي كند

ن توان را نـدارد كـه اجـازه نـامزد     آ ،نيز
وي  شدن به كساني را بدهد كـه از ديـد  

نه تنها سـه سـازمان را   . هستند» اهل فتنه«
اصـالح  «بلكـه نماينـدگان    ،محروم كرده

نهـا را كـه از   آمجلس ششم و همه » طلب
مـالي اهـل فتنـه     –ديد مافياهاي نظـامي  

  . از نامزد شدن محروم كرده است ،هستند
 ،برفرض هـم كـه محـروم نمـي كـرد     

باتوجــه بــه حاصــل انتخابــات رياســت 
و سـرانجامي كـه    88جمهوري خرداد 

داغ شدن تنور  ،جنبش مردم پيدا كرد
كردن  نامزد » زادآ«نيازمند   ،انتخابات

شدن با چنان گستره ايست كـه مـردم   
ن را دليل قطعي عقب نشـيني  آ ،كشور

يم و قبول شكست تقلب در انتخابات ژر
و ســركوب شــديد و مــداوم  88ســال 

يم مي دانـد  ژر. مردم كشور تلقي كنند
ناگزيرش مي كند  ،كستكه پذيرفتن ش

شكست هاي ديگـر را كـه از پـي مـي     
پس تا بتوانـد شكسـت را   . بپذيرد ،يندآ

  .نمي پذيرد
ملتي كه صاحب حق  ،بديهي است      
يم فلج ژمنتظر نمي نشيند تا كه ر ،است

زيـرا  . شكست خـويش را اعـالن كنـد   
استبداد مطلقه فقيه هرگز ايـن كـار را   

صـاحب حـق مـي بايـد     . نخواهد كرد
يم متجاوز به ژحق خود را بكار برد و ر

ــوق   ــه حق ــليم ب ــاگزيز از تس حــق را ن
  . خويش گرداند

هرگاه از اين ديدگاه جنبش بعد        
را با جنبش مردم  88از انتخابات سال 
در مي يابيم چرا  ،مصر مقايسه كنيم

جنبش ايرانيان ناكام شد و جنبش 
ايرانيها . مصريان كامياب گشت

شدو شعار » ن كورأي م«شعارشان 
هم . گشت» حق من كو«مصريان 

مردم مصر به ميدان  ،از نو ،اكنون
مده اند تا كه حق حاكميت آتحرير باز 

عمل در محدوده . خويش را بازيابند
ن هم با هدف بازگشت به آ ،يمژر
نمي توانست به  ،»عصر طالئي امام«

يم ژدر محدوده ر. شكست نيانجامد
به  ،كردن ماندن و القاي ترس در مردم

جاي شجاعت فطري و توانائيشان را به 
نمي توانست به شكست  ،وردنآيادشان 
   .نيانجامد

عوامل جنبش همگاني را نشناختن و 
ندانستن كه جنبش را بايد هرچه 
همگاني تر و هدف را هرچه دقيق تر و 

  ۱۶صفحه    در شفاف تر بايد كرد و  بديل درخور

 "در باره انتخابات"
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انــس، آژوقتــي رئــيس 
و اسرائيل دستيار امريكا 
ب آيـم  ژمي شـود و ر 

  :سياب او مي ريزدآبه 
  
  

ـاي جديـد  آ :انقالب اسالمی  ،غازگر تحريم ه
انگلسـتان   ،2011نـوامبر   21در . انگلستان شد

در همان . معامالت بانكي با ايران را تحريم كرد
فرانسه پيشنهاد كرد ايـران خريـد نفـت از     ،روز

ـاي  يـم مافي ژامريكا نيز ر. ايران را تحريم كند اه
ـالي را ر  –نظامي يمـي شـمرد كـه در پـول     ژم
در جهان مقام اول را دارد و تحريم هاي  ،شوئي

جديد در مورد دو بخش بانك و نفـت را وضـع   
هم ايران را به خاطر تـدارك   ،سازمان ملل. كرد

ـان    ـا   ،ترور و هم بخاطر تجاوز بـه حقـوق انس ب
محكـوم   ،اكثريتي بزرگ تر از دفعه هاي پـيش 

ست و چهارمين بار بود كـه ايـران   كرد و اين بي
بـدين  . بخاطر نقض حقوق انسان محكوم شـد 

ـان ديگـر       ،سان انزواي ايـران بيشـتر از هـر زم
ـا عمـده تـرين    . گشت از مايه هاي عمده و بس
انـس بـين المللـي    آژرئيس  ،مانوآگزارش  ،مايه
اما از گزارشـهاي محرمانـه اي   . اتمي بود يژانر

گزارشـهائي   ،كه ويكيليكس منتشر كرده است
ـاي نقـش   آمانو و آمربوط به  مادگي او براي ايف

ـا اسـرائيل هسـتند    . دستيار امريكا و همكاري ب
به استناد اين اسناد و كاستي هاي  ،روبرت پاري

زمينه سازي بـراي   ،انس در باره ايرانآژگزارش 
ـازي   تحريم ايران و جنگ با ايران را با زمينه س

  :تمقايسه كرده اس ،براي جنگ با عراق
  

ــــر گزارشــــها کــــه  ــــا ب بن
ــرده  ــر ک ــیکس منتش ویکیل

مانو خود را وامدار آ ،است
امریکا می دانسته و دستیار 
امریکـــا و اســـرائیل شـــده 

  :است
  
روز وضــع تحــريم هــاي  ،نــوامبر 21در      

روبرت پاري، مقايسه مفصلي را انتشار  ،جديد
  :ن اينستآداده است كه چكيده 

ـاران  وسائل ارتباط جمعي و نيز سياس • ت ك
ي ژانس بين المللي انرآژگزارش  ،واشنگتن

. ويز حمله به ايران كرده اندآاتمي را دست 
ـا در  آشيوه كارشان سخت شبيه شيوه كار  نه

در رياسـت   ،زمينه سازي جنگ بر ضد عراق
  :جمهوري بوش است

مقامات واشنگتن  ،2003و  2002در سالهاي     
سخت تبليغ مي كردند كه بخش تحليل سيا 

هدف اين بود كه افكار . خت حرفه ايستس
ـاد   ،عمومي به گزارش سيا در باره عراق اعتم

ـيا   ،اما در حقيقت. كامل كند بخش تحليل س
ــار محافظــه  ــيله ك ــته و وس سياســت زده گش

ن امر كه بخش ياما ا. كاران جديد شده بود
لت دست محافظه آتحليل سيا سياست زده و 

ـ  گ كاران جديد در ناگزير جلوه دادن جن
بعد از حمله به عراق بود  ،با عراق بوده است

كه معلوم شد اين بخش سيا تا كجا سياسـت  
  . زده است

ـيا را  آنقش  ،امروز • ـين   آژن روز س انـس ب
ـازي مـي كنـد   ژالمللي انر ايـن  . ي اتمي ب

سازمان نيز حرفه اي و رها از الزامات سياست 
ـا در حقيقـت  . توصيف مي شود ـانو و  آ ،ام م
دستياران امريكا هستند و  ،همكاران اصلي او

نـه   ،گزارشي كه در باره ايران تهيه كرده اند
   :حرفه اي كه سياسي است

انس عميقاً سياست آژ ،در دو سال گذشته      
ـات    : زده شده اسـت  تحـت رياسـت ديپلم

ـا   ،اپنيژ ـانو آيوكيي ـا و     ،م ـار امريك ـيله ك وس
انـس گـزارش مـي    آژ. اسرائيل گشته است

گزارش  ،جمعي امريكادهد و وسائل ارتباط 
ن را آبرضد ايران را عين حقيقـت تلقـي و   

مايه برانگيختن افكار عمومي بر ضـد ايـران   
ـيدند بـه    . مي كنند ـيا نپرس همانطور كه از س

استناد كدام مدرك مي گويد عراق اسلحه 
انس نيز نمي پرسند آژاز  ،كشتار جمعي دارد

ـلمي تهيـه     ـناد مس گزارشش بر اساس چه اس
 .شده است

انـس ايـن   آژمدركي كه مي گويد چـرا   •
گزارشـهاي   ،رويه را در پيش گرفتـه اسـت  

نها را انتشار داده آسري هستند كه ويكيليكس 
ايــن  ،اســت و روزنامــه انگليســي گــاردين

بنا : گزارشها را سال پيش باز انتشار داده است
ــر گزارشــهائي كــه ــفارت   ،2009در  ب از س

شـور  امريكا در وين به وزارت  خارجه اين ك
ديپلماتهــاي امريكــا در  مخــابره شــده انــد،

گزارش مي كنند كه رهبري جديد  ،انسآژ
مانو و همكاران او تصريح مي كنند آ ،انسآژ

نچه را كـه در  آكه مصمم هستند با واشنگتن 
همانطور  ،عينا. مورد ايران مي خواهد بدهد

ـاز      آكه سيا هر ـاره عـراق ني نچـه بـوش در ب
در اختيار  ،ايدر قالب تحليل حرفه  ،داشت

  .او گذاشت
: مي گويد ،2009وئيه ژگزارش به تاريخ   •

گـزارش مـي    Geoffrey Pyattپيات 
ـاب   آكند كه  ـا از انتخ مانو از حمايت امريك

ـاب خـود را   آ. خود تشكر مي كند مانو انتخ
مديون حمايت امريكا و استراليا و فرانسه مي 

ـا  . داند و تأكيد مي كند كه پا در مياني امريك
 ،انتين نيز به او رأي بدهـد ژرآي اين كه برا

ـا  آ. تعيين كننده بوده است مانو مي گويد بن
دارد روش ديگري غير از روشي را بكار برد 

او . كه البرادعي در باره ايران بكار مـي بـرد  
نقش اول او اينست از  قطعنامـه  « : مي گويد

ـاره ايـران پيـروي     هاي شوراي امنيت در ب
ي امريكا بـر ضـد   كند و در جهت  تحريمها

ـا از ايـران   عمـل   ،ايران و خواستهاي امريك
  . كند
ـاختار    آ      ـاره تجديـد س مانو همچنين در ب

ـا بـر    . انس گفتگو كردآژاداري  از جملـه بن
ـاه   آژحذف يكي از دو مقام ارشد  انـس و نگ

ـا نظـر   . داشتن ديگري دارد ما بطور كامل ب
ـات  . مانو در باره اين مقام ارشد مـوافقيم آ پي

مانو انتظار دارد امريكا آن مي گويد كه روش
و او بـه  . انس بكندآژحمايت مالي جدي از 

امريكا هركار ممكـن باشـد   : مانو گفته استآ
انـس  آژمي كند براي اين كه مدير جديـد  

مانو خواسته است آ. در كار خود موفق باشد
به  ،انسآژكه امريكا بر سهم خود در بودجه 

  .بيفزايد ،اندازه معقول
مانو آگاه شده است كه آپيات همچنين       

ـائلي  ـا ميكـ ــرائيل، Michaeliبـ ــفير اس  س
مشورت  ،بمحض انتخاب شدن و شروع بكار

ميكائلي افزوده است كه با نظـر  . كرده است
ـاره كـه او در علـن    ،مانوآ موضـع   ،در اين ب

بگيرد كه مدرك مسلمي بر اين كه ايران به 
طرف تا كه بي  ،توليد بمب اتمي مي پردازد

  . موافق نيست ،جلوه كند
ـا     آ ،بطور خصوصي • ـانو پـذيرفت كـه ب م

» مشورتهائي«رئيس كميسيون اتمي اسرائيل 
مضحك نيست كه : تذكر روبرت پاري. (كند
ـاره برنامـه اتمـي     ،انـس آژمدير  ،مانوآ در ب

با وجود اين كـه يـك    ،نظامي ادعائي ايران
بــا اســرائيل كــه  ،بمــب نيــز نســاخته اســت

كلمه اي  ،نآمي دارد و در باره زرادخانه ات
مشورت مي  ،انس گزارش نكرده استآژبه 

  )كند؟
ـاريخ     •  6در گزارش محرمانه اي كـه بـه ت

به وزارت خارجه امريكا مخابره  ،2009اكتبر 
ـانو  آانس به آژهيأت امريكا در  ،شده است م

ـترات  يك ژگفته است قوياً حامي هدفهاي اس
 ،انسآژيكا در به سفير امر ،مانوآامريكا باشد و 

ر چنـد  دGlyn Davies،گلين داويـس 
 ،يكژدر هر تصميم استرات: گفته است ،نوبت

از عــزل و نصــب . او حــامي امريكــا اســت
انس گرفته تا بعد نظامي آژمقامات عالي رتبه 
ساده لوحانه اهميت  ،مانوآ. برنامه اتمي ايران

ـان   مبهم نگاه داشتن نقشه هاي خود را تا زم
 ،انس از البرادعيآژريت تحويل گرفتن مدي

 ،بـه سـخن ديگـر   . خاطر نشان كرده اسـت 
ـانو مـي دهنـد   آتصويري كه گزارشها از   ،م

ـا و    تصوير يك ديوان ساالر است كـه امريك
ـانده  آژاسرائيل او را به مقام رياست  انس رس

اند و بخصوص بخاطر برنامـه اتمـي ايـران    
بـر سـر   . مانو ضد رفتار البرادعي استآرفتار 

او با خواست اصلي بوش  ،مي عراقبرنامه ات
مخالفت و در برابر فشار حكومت او مقاومت 

ـاخت . كرد  ،او سندهائي را كه امريكا مي س
  . بعنوان سندهاي قالبي لو مي داد

ـند    ،روزنامه انگليسي گاردين • رابطـه دلپس
 ،مانو با اين دو حكومت راآ - امريكا و اسرائيل

ـا  ت موضوع بررسي قرار مي دهد اما مطبوع
ـاب مـي   آامريكا از بررسي و انتقاد  مانو اجتن

او  ،2011نـوامبر   8در عوض گزارش . كنند
بـدون اينكـه    ،در باره برنامه اتمي ايـران را 

دسـت مايـه    ،ن كننـد آترديدي در صحت 
ايـن  . حمله هاي تبليغاتي به ايران مي كننـد 

ن محافظه آواشنگتن پست كه بر اداره  ،هفته
ـ  ،كاران جديد سلطه دارد ـات ضـد   ب ه تبليغ

عنوان  ،در روز دوشنبه. ايران خود ادامه داد
ـار داد   ،مقاله اي كه در صفحه اول خود انتش

نقش ايران در انبار كـردن سـالح   «: اين بود
بـدون  . »يم قـذافي ژكشتار جمعي توسط ر
مدعي شده است كه  ،داشتن مدرك محكم

ـيميائي    ايران به قذافي گلوله هاي تـوپ ش
  . داده است

ـنگتن پسـت     در      مقاله منتشره توسـط واش
مده است كه دستگاه اطالعاتي تحقيق مي آ

كند ببيند اين سالح چگونـه بـه ليبـي رفتـه     
چندين منبع ظن مي برند كه ايـن  «است و 

يك ... سالح از ايران به ليبي برده شده است
ـات طبقـه بنـدي     مقام امريكائي كه به اطالع
دسترسي دارد تأييد مي كند ظن جدي مي 
رود كه اين سالح را ايران سالها پيش به ليبي 

ـاي اخيـر   . تحويل داده اسـت   ،در هفتـه ه
ـين المللـي انـر   آژبازرسان  ي اتمـي  ژانس ب

ورده اند حاكي آاطالعات جديدي بدست 
از اين كه ايران قابليت بسـط دانـش و فـن    

 ،بـه سـخن ديگـر   . توليد بمب اتمي را دارد
ـات   همان امري را تصديق مي كند كه مقام
ـاز وجـودش را تكـذيب مـي      ايران از ديرب

ـاره كـه     . كنند سند تصديق شـده در ايـن ب
ايران سالح كشتار جمعي دارد و به ليبي نيـز  

برتنش هاي بين المللي بـر سـر    ،داده است
  . اسلحه كشتار جمعي ايران افزوده است

اين گونه تبليغات را وقتي مي خوانيم مي  •
ده و خوانده شني̋ قبال«بينيم همانها هستند كه 

ـين   ،براي زمينه سازي حمله به عراق. ايم هم
بطـور   ،گونه تبليغات بي مبنا و بـي مـدرك  

همين روند بود كه پيش . مدندآبعمل  ،انبوه
آغاز شد و تا زمان حمله به  ،از جنگ با عراق

  . ادامه يافت ،عراق
در زمينه سازي  ،2003و  2002در سالهاي       

تبليغاتي   –سياسي  همين روند ،حمله به عراق
تبليغ شد ... به استناد گزارش سيا و. بكار رفت

كه عراق  بمب اتمي و اسلحه كشتار جمعـي  
كـه از عـراق   » دانشـمنداني  «: گفتند. دارد

اطالعات خود را در باره برنامـه   ،گريخته اند
ـتار      ـلحه كش ساخت بمب اتمـي عـراق و اس

به مقامات اطالعاتي امريكا داده  ،جمعي اش
ـال   . اند ـات «سازمان دهنـده انتق از » اطالع

كنگره ملي عراق به رهبـري   ،عراق به امريكا
  . احمد چلبي بود

بـود كـه    2006در  ،سه سال بعد از جنگ     
ـا      ـناي امريك ـات مجلـس س كميسيون اطالع
گزارش مفصلي در باره چرائي به كج راهـه  
رفــتن ســازمان اطالعــاتي امريكــا در تهيــه 

تهيـه   ،هسته اي عراقگزارش در باره اسلحه 
  .همانند امروز. كرد

روبرت پاري بطور مفصل نقش حقوق بگير  •
احمد چلبي را در دروغ ساختن و به  ،امريكا

. خورد مردم امريكا دادن را تشريح مي كند
ـا و  » فـراري «نقش  ـا را در  » پناهنـده «ه ه

ساختن و  ،خدمت سيا و وزارت دفاع امريكا
» مب اتميب«پيرامون » اطالعات«پرداختن 

ـاز   ،يم صدام درحال ساختن استژكه ر را ب
 ،»18منبـع  « ،2003در ماه فوريه . مي نويسد

ـتار    » اطالعات دقيق تر« ـلحه كش ـاره اس در ب
حاال . مي دهد» توليد بمب اتمي«جمعي و 

افكار عمومي متقاعد شده است كه مي  ،ديگر
  . بايد به عراق حمله شود

ـپتامبر   • ــه در سـ ـا اينك ــ ،2006تـ يون كميس
اطالعات سنا خود را ناگزير مي بيند تحقيقي 
در باره نقش كنگره ملي عـراق بـه رهبـري    

ـام دهـد   ،چلبي در زمينه سازي جنـگ  . انج
ــيد كـه كنگــره      تحقيـق بـه ايــن نتيجـه رس
ـاتي     ـتگاههاي اطالع اطالعات دروغ بـه دس

هـدفش متقاعـد كـردن    . امريكا داده است
 واشنگتن بوده است به اين كه عراق در كار

ـا بـر گـرازش    . توليد اسلحه اتمـي اسـت   بن

 ،اطالعات دروغ كنگره ملي عراق ،كميسيون
بطــور وســيع در گزارشــهاي دســتگاههاي  

 ،پــيش از وقــوع جنــگ ،اطالعــاتي امريكــا
منعكس شده و در برداشت مقامات امريكا از 

مؤثر  ،خطر مجهز شدن عراق به سالح اتمي
  . افتاده است

ملـي عـراق   اما ضد اطالعاتي كه كنگـره   •
ـاخته اسـت   ،به ابتكار خـود  ،ساخته است . نس

اطالعات  ،ن خواستهآبدين خاطر كه سيا از 
ـاه كنگـره ملـي    . دروغ را ساخته است هرگ

ـاخت    ،عراق خود سر اين دروغها را مـي س
دستگاههاي اطالعاتي امريكا همه گونه وسيله 

  . نها داشتندآبراي تشخيص دروغ بودن 
كا تبليغ بسود جنگ هرگاه مطبوعات امري      

ـا نيـز مـي    آ ،را وظيفه خويش نمي كردند نه
توانستند ضد اطالعات كنگره ملـي عـراق را   

  . تشخيص بدهند
ــراق           ،ســه ســال پــس از جنــگ بــا ع

كميسيون اطالعات سنا گزارش مي كند كه 
ـلي كـه در گزارشـهاي     تمامي اطالعات اص
دستگاه هاي اطالعاتي امريكا در باره برنامـه  

ـيمي عـراق   اتم  ،مـده انـد  آي و اسلحه بيوش
  . دروغ بوده اند

ـيون    5 ،اكنون • سال بعد از گـزارش كميس
اطالعات سنا در باره تسليحات عراق پيش از 

غاز شده آ ،در باره ايران ،همان روند ،جنگ
انس بين المللـي  آژوسيله كار  ،اين بار. است
اين سازمان كه اين سان . ي اتمي استژانر

غير سياسي و حرفـه   ،ه استسياست زده شد
ـتند بـه   آاي تبليغ مي شود و گزارش  ن مس

كــه ده كشــور در اختيــارش » اطالعــاتي «
ـيف   ،گذاشته اند حرفه اي و بي طرفانه توص
ـان ايـران و بسـود       ،مي شود تا تبليـغ بـه زي

 ،تحريم اين كشور و تهديد ايران بـه جنـگ  
تنها فـرق مهمـي   . بيشترين اثر را داشته باشد

اينست كه اوباما همان ميـل   ،داردكه وجود 
 ،شديد به جنگ با ايران را كه بوش داشـت 

  .ندارد
اما يك نامزد رياست جمهوري از حـزب       

 Mittبنام ميت رومنـي    ،جمهوري خواه
Romney  كه محافظه كاران جديد دور

ـاه بـه   : مي گويـد  ،و بر او را گرفته اند هرگ
 مادهآ ،رياست جمهوري امريكا انتخاب شود

است با ايران وارد جنگ شود هرگاه جنگ 
بتواند مانع از دست يابي ايران به سالح هسته 

  . اي بگردد
هاي » پناهنده«ها و » فراري«: انقالب اسالمي

دارند همان نقش را كه چلبي و » ايراني«مزدور 
ـاي     ـا و پناهنـده ه كنگره ملي عراق و فراري ه

 ،در ضديت با وطن خويش ،عراقي بازي كردند
. تش بيار جنـگ مـي شـوند   آازي مي كنند و ب

ـاره   » پناهنده ها«يكي از اين  كه سـخنش در ب
اعتـراف اسـت و    ،در باره خـودش  ،مزد بگيري

از  ،همگان را چون خود مزد بگيـر مـي خوانـد   
بـراي   ،ايرانيان مقيم خارج از كشور مي خواهـد 

ـان     اين كه قباحت پول گـرفتن از بيگانـه از مي
و او ! بيگانه پول مي گيرنـد همه بگويند از  ،برود

نـه   ،غافل است كه شمار زياد مزد بگيران بيگانه
قباحت مزدور بيگانه برضد وطن خود شـدن را  

مـزدوري را مـي   » ميـت «از ميان مي برد و نه 
بلكه مهر مزدوري را بر پيشاني اعتـراف  . شكند

كنندگان مي زند و اين مهـر اسـت كـه بـراي     
    .  ندهميشه بر پيشاني مزدوران مي ما

سـندهای «: سیمور هـرش
مسـتند گـزارش » جدیدی

انس نیستند و منبع اصلی آژ
  :نها  یکی استآ

  
ـار و پ   ،سيمون هرش    وهشـگر  ژروزنامـه نگ

نـوامبر   19(امريكائي در هفته نامه نيويـوركر  
نوشته خود را انتشار داده اسـت كـه   )  2011

  :واجد نكات زير است
ـين   انـس آژروزي بعد از انتشار گزارش  • ب

ـاره برنامـه اتمـي     ژالمللي انر ي اتمـي در ب
تايمز گزارش كرده است كه گزارش  ،ايران
ايـن  . انس بر اسناد جديدي مبتني اسـت آژ

ن را در اين باره كه ايران بسا مشغول آاسناد 
ــاختن بمــب اتمــي اســت مــي » معتبــر« ،س

روزنامه از قول يك ديپلمات غربي . گردانند
. تشريح شده انـد جزئيات فعاليتها : مي نويسد

روزنامـه  ... اين مرز دقت شگفت انگيز است
تمامي مراحلي ساختن كالهـك اتمـي را   
تشريح كرده و پيشرفتهاي ايـران را در هـر   

چنانكـه  . شـرح و بسـط داده اسـت    ،مرحله
پنداري خود حاضر و ناظر كارها در هر يك 

  .از مرحله ها بوده است
ـتند و از   •  اما از كجا اين سندها قطعـي هس

انـس  آژانس رسيده اند؟ آژچه راه به دست 
ـان    ،مي گويد در سالهاي اخير پيرامـون امك

ـته اي ايـران     ـامي برنامـه هس   ،وجود بعد نظ
ـا را  آهمچنان اطالعات دريافت كـرده و   نه

در نتيجه قادر . مورد ارزيابي قرارداده است
تحليل هاي خود را دقيـق تـر   «شده است 

انس آژحاصل كار اين شده است كه . »كند
ـامي  » نگراني بيشتري« در باره وجود بعد نظ

اما روبرت . برنامه اتمي ايران پيدا كرده است
ــي   ــديران  ،Robert Kelleyكل از م
ي اتمـي و  ژانس بين المللي انـر آژبازنشسته 

: مهندس سالحهاي هسته اي به مـن گفـت  
اندك اطـالع   ،در اطالعات مستند گزارش«

صدها صفحه  ،از قرار. جديد بيش نيافته است
 ،انس قرار گرفته انـد آژكه در اختيار » سند«

ـامپيوتر    :مـده انـد  آاز يك منبـع   از يـك ك
ايــن كــامپيوتر دســتي را دســتگاه . دســتي

اطالعاتي غربي در اختيار گذاشته است بـي  
نكه معلوم كند از كجا و به دست چه كسي آ

اما اين چند صد صفحه . تحويلش شده است
ـتند  ،نآو نظاير  ـتند  . تازه نيس » . قـديمي هس

ـاران را     ـياري از روزنامـه نگ كلي گفته و بس
من تعجب مي كنم از اين كه «گاه كرد كه آ

ـا    ،انسآژهمان  همان اطالعات قـديمي را ب
ـان گـزارش گـران     ،همان منبع توسط هم

  . »مي خواند» اطالعات جديد« ،خود
انـس فـرق   آژگزارشي را كه با گـزارش   •

ـاعي   ،دارد جمـن كنتـرل   ان«مؤسسه غير انتف
 Arms Control(  » اســـــلحه

Association    (ايـن  . انتشار داده است
مؤسسه كارش برانگيختن حمايت همگان از 

ـلحه اسـت    در گـزارش  . كنترل واقعـي اس
مده است كه اطالعي را كه جامعه آمؤسسه  

ـتر   ،مبارزه با انتشار سـالح اتمـي داشـت    بيش
توضيح اين كه اين جامعه مـي  . نكرده است

ـال  دانس  ،2003ت كه برنامه اتمي ايران تا س
ن سال آاما از اواخر . بعد نظامي داشته است

 16. (ن را متوقف كـرده اسـت  آ ،بدين سو
ـال   ،سازمان اطالعاتي امريكا نيز  ،2007در س

ـار  آبه همين نتيجه رسيدند و گزارش  نها انتش
گزارش مؤسسه اين سان ادامه مـي  ).  يافت
ي اتمي ژللي انرانس بين المآژگزارش : يابد

ـان      القاء مي كند كه ايـران مـي كوشـد زم
دست يافتن به دانش و فن توليد بمب اتمي 
را كوتاه كند تا اگر تصميم سياسي بر ساختن 

نه هنوز  ،بنا بر اين. ن را بسازدآ ،ن اتخاذ شدآ
ـاخت    سالح  اتمي ساخته شده است و نـه س

  . ن نزديك است و نه غير قابل اجتناب استآ
ـيلمن   گرگ  •  Greg Thielmannت

تحليل گر پيشين وزارت خارجه و كميسيون 
امـور  «: به من گفـت  ،اطالعات سناي امريكا

مسلمي هستند كه هنوز مي بايد مورد تحقيق 
اما هيچ مدركي حاكي از ايـن   ،قرار بگيرند

در حال ساختن بمب اتمـي  ̋ كه ايران واقعا
نها كه مي خواهنـد  آ. در دست نيست ،است

ـاران كـردن ايـران    ويآدست  زي براي بمب
گزارش ناشيانه اي در باره برنامـه   ،پيدا كنند

  . اتمي ايران تهيه كرده اند
ـيون ژ •  Josephوزف سيرينســـــ

Cirincione  رئيس Ploughshare 
Fund)    صندوق حمايـت از خلـع سـالح

ـلح    كـه  ) كشتار جمعي و كوشـش بـراي ص
مشاور هيالري كلينتون در امنيت بين المللي 

 ،من در ويـن  ،چند سال پيش» :گفت ،است
در  ،اتمـي  ي ژانس بين المللي انرآژدر مقر 

در . باره برنامه اتمي ايـران توجيـه شـده ام   
ـازه انـدك     ،انسآژگزارش اخير  اطـالع ت

بيشتر اين اطالعات بر كارشناساني كـه  . است
. معلوم بودند ،مورد ايران را تعقيب مي كنند

ـ   2003نچه به بعد از آدر   ،ي شـود مربـوط م
ـتي    آگزارش تنها بـه   ـامپيوتر دس نچـه در ك

وجود دارد و اندك تجربه هاي ديگر مستند 
انـس بـین المللـی آژيك مقام ارشد . »است
ـابه ایـن ژانر سـخن را بـه مـن    ی اتمی مش

احساس بوري  ،من از اين اطالعات« :گفت
  . »كردم

  
  

  ۴در صفحه

 تحریم و حالت جنگی و رانت خواری



                                                                                                                                                                                       

 

 

4 

 

 
 

2011 دسامبر  18تا   5از             1390   آذر   27تا  14از     790   هشمار  

 

ـان نمـي كنـد كـه     • ـا   ،گزارش خاطر نش ب
ـته  استفاده از قراردا د منع گسترش سالح هس

ـا    ،در تأسيسات اتمي ايـران  ،اي ـين ه دورب
نصب كرده است و به كنترل فعاليتهاي اتمي 
ايران ادامه مي دهد و مراقب است كه بعـد  

انـس بـر   آژ ،به سخن ديگر. نظامي پيدا نكند
تمامي اورانيومي كه با درجه پائين غني شده 

ال اگر اورانيوم با درجه با. اشراف دارد ،است
ـار مـي      ـاختن بمـب بك غني مي شد و در س

ورده تأسيسات آبه ضرورت مي بايد فر ،رفت
وگرنــه تأسيســات . ناشــناخته ديگــري باشــد

انـس  آژشناخته شـده همـه تحـت كنتـرل     
  .   هستند

انس از رهگذر تغييـر  آژتغيير لحن  ،از قرار •
ـاده  آژگزارش . نستآرأس  انس اثر فوق الع

ـ  آژاي دارد زيرا  ـالها اي ن شـهرت را  انس س
داور  ،داشت كه در مورد پرونده اتمي ايران

محمـد البرادعـي كـه    . قابل اعتمادي است
ـيس   ،مانوآپيش از  ـين المللـي    آژرئ انـس ب

به شرافتمندي شناخته بود و  ،ي اتمي بودژانر
ـا  آالبته . اعتبار بين المللي داشت ب آب او ب

. همواره از يك جوي نمي رفـت  ،واشنگتن
ـال     اعتبار او بدانحـد   ،2005بـود كـه در س

ـال  . جايزه نوبل صلح را دريافت كـرد  دو س
ـين   ژمانو كه آيوكيا  ،پيش  اپنـي اسـت جانش

ـيش  . شـد  البرادعي ـال پ گزارشـهاي   ،در س
انـس بـه وزارت خارجـه    آژمحرمانه از مقـر  

ـناد،  . توسط ويكيليكس انتشار يافتند ،امريكا اس
حاضـر  «مانو را كسي توصيف كردنـد كـه   آ

 ،بنابر سندها. »يكا عمل كنداست در خط امر
ـپتامبر   ـين داويـس     ،2009در ديدار س ـا گل ب
Glyn Davies،  نماينده دائمي امريكا در

در چند فرصت تكرار كـرده   ،مانوآ ،انسآژ
 77است كـه او وامـدار كشـورهاي گـروه     

اسـت كـه بـه او    ) گروه كشورهاي پيشرفته(
 ،سودگي خاطر و استقاللآامكان داده اند با 

اما در مـورد هـر   . د را انجام دهدوظيفه خو
ن آبدون تزلزل از  ،يك امريكاژتصميم استرات

ـا كـردن     . پيروي خواهد كرد ـا بـه ج از ج
انس تا دستكاري در پرونده آژمقامهاي ارشد 

  . او در خط امريكا عمل مي كند ،اتمي ايران
البته محتمل است كه ايـران كوششـهاي    •

ـين المللـي انـر    آژاتمي پنهان از  ي ژانـس ب
ـاتي بـراي   . اتمي و امريكا داشته باشـد  تأسيس

ـاد كـرده اسـت      . ساختن بمـب اتمـي ايج
شفته مي آتأسيساتي كه خواب ديگ چني را 

مي دانيم كه ايران فعاليتهاي اتمي . كرده اند
انـس  آژخود را زير زمين انجام مي داد و از 

انس نيز روابـط خـوبي   آژبا . پنهان مي كرد
ـا در  . نمي داشته است ـته   15ام ـال گذش  ،س

انس تحـت رياسـت البرادعـي    آژزماني كه 
ـاي    آژايران  ،بود انـس و غـرب را از فعاليته

ـا را بـر روي   آگاه كرده و دربهاي آخود  نه
گزارش جديد . انس گشوده استآژمفتشان 

باز مـي   ،2002ما را به وضعيت پيش از سال 
بوش ايران را يكي از  ژرژزماني كه . گرداند

گفتگوهاي . ر خواندسه كشور عضو محور ش
ـندي  آميز انجام گرفته اند بي آمنازعه  نكه س

در باره وجود برنامه توليد بمب اتمـي ارائـه   
  .شده باشد

يم سـوزانده و  ژفرصتها كه ر: انقالب اسالمی
مي سوزاند و زيان ها كه به كشور رسانده و مي 

نـه   ،رساند و تحريمها كه برهم افزوده مي شوند
ن آمحــض ســران  تنهــا گويــاي بــي كفــايتي

بلكه گوياي تقدم مطلقي نيـز هسـتند    ،هستند
ـاي     –يم مافياهاي نظامي ژكه ر ـالي بـراي بق م

    :خود قائل است
ــــــد ــــــای جدی  ،تحریمه

پیشنهاد امریکا به ایران؟ و 
ـــور را در ژچـــرا ر ـــم، کش ی

معرض تحریم هـا و خطـر 
  :جنگ قرار داده است؟

  
سارکوزی روی دست اوباما بلند  ٭

کامـل ایـران را می شود و تحـریم 
یـــا امریکـــا آ. پیشـــنهاد مـــی کنـــد

  :دوجانبه بازی را می کند؟
  
ــوامبر  22در  ◀ ــوول   ،2011نـ ــه نـ مجلـ

 ،زمائي  فرانسه با امريكاآخبر از زور ،ابسرواتور

  :در پشت پرده داده است
ماده آزماني كه هيالري كلينتون  ،ديشب •

مي شد مجازاتهاي جديدي را اعـالن كنـد   
 ،يران وضـع كـرده اسـت   كه امريكا برضد ا
بـر او   ،با انتشار اعالميـه اي  ،نيكوال ساركوزي
ـتالف  . سبقت گرفت با صدور بيانيه اي از اخ

ـاخ سـفيد    ـا ك برسـر   ،نظر عميق كاخ اليزه ب
  .پرده برداشت  ،پرونده اتمي ايران

اعالميه مي گويد كه نيكوال ساركوزي نامه  •
اي به سران كشورهاي عضو انحاديه اروپا و 

از  ،نآدر  ،اپن و امريكا نوشته وژكانادا و نيز 
با وسعتي بـي  «نها خواسته است مجازاتهائي آ

توقيــف . عليــه ايــران وضــع شــوند» ســابقه
دارائيهاي بانك مركزي ايران و قطع خريد 

  ...نفت از ايران و
ـاخ اليـزه    • چنـد   ،باوجود انتشار اعالميـه ك

ـار    ـيالري كلينتـون    ،نآدقيقه بعـد از انتش ه
كرد كه امريكا هر شـركتي را كـه در   اعالن 

ـنايع پتروشــيمي ايـران شــركت كنــد را    ص
و عمليــات بانــك . مجــازات خواهــد كــرد

مركزي ايـران مشـكل وخيمـي را بوجـود     
ـيع     . ورده اندآ ـنهادهاي وس ـا پيش ـا امريك ام

در وزارت خارجه . ساركوزي را اتخاذ نكرد
مجازاتهاي چنان سـخت  : امريكا مي گويند
مدهاي بس آپي  ،اد مي كندكه فرانسه پيشنه

ـاي   : ورندآفاجعه باري ببار مي  ـتن به باال رف
تحريم خريد نفت از  ،افزون بر اين...  نفت و 

 –ايران اثري ندارد زيرا مشتري هاي ايران 
زير بار تحريم خريد نفـت   –بخصوص چين 

  .از ايران نخواهند رفت
اما ساركوزي و حكومت او بر اين گمانند  •

در . زي دو جانبـه اي مـي كنـد   كه امريكا با
ـا   خـر نمـي رود زيـرا مـي     آتحريم ايران ت
  . با تهران گفتگو كند ،خواهد در پنهان

روسها به ايراني ها فرمولي  ،تابستان امسال •
را براي خارج شـدن مرحلـه بـه مرحلـه از     

ـنهاد   ،بحران و حل مشكل اتمـي ايـران   پيش
 ،از قـرار . ايرانيها پيشنهاد را رد كردند. كردند

ـنهاد     وزارت خارجه امريكا مايـل اسـت پيش
روبـرت اينهـورن   . مشابهي را به ايران بدهد

Robert Einhorn، ــ ه ژمشـــاور ويـ
ــه مســائل   ،هــيالري كلينتــون در ايــن گون

سفري به مسكو كرد براي گفتگو در  ،بتازگي
  . باره اين پيشنهاد با همتاهاي روسي خود

ولين باري اين پيشنهاد كه ما آن را براي ا     
از ديد حكومـت فرانسـه    ،بار فاش مي كنيم

  ،بنا بر پيشنهاد.  غير قابل قبول است
ايران متعهـد مـي شـود     ،در مرحله اول – 1

هاي خـود را  ژمحدود كردن شمار سانتريفو
ــذيرد ــد و  آ. بپ ــز متمركــز كن نهــا را در نطن
در . هاي نسل دوم را نصـب نكنـد  ژسانتريفو
يه ايران تمامي مجازاتهاي مالي كه عل ،عوض

لغو  ،وضع شده اند و نيز ممنوعيت هاي ويزا
  . مي شوند

 ،بر سر حل و فصل مسئله ،در مرحله دوم – 2
  .گفتگوها انجام مي گيرند

ـترات        ي ژفرانسه كه اين پيشنهاد مغاير با اس
ـا بـر   . است كه سالها مجري آن بوده است بن

ـاي جـدي   ،يژاين استرات  ،پيش از گفتگوه
ـازي   ايران مي بايد  تمامي فعاليتهاي غنـي س

بــه ايــن . اورانيــوم خــود را متوقــف كنــد
برخي از مقامات امريكا پاسـخ مـي    ،اعتراض

ي تا اين زمان موفقيتي ژدهند كه اين استرات
  .نداشته است

  
مجازاتها که انگلستان و امریکـا  ٭

  :و فرانسه وضع کرده اند
  
انگلستان بود  ،نخست ،2011نوامبر  21در  ◀

ـا   كه با تحر ـانكي ب يم بانك مركزي و معامله ب
مجازات جديد برضد ايران را وضـع   ،ايران
  .كرد
ـام   ،2011نوامبر  21در  ◀ وزيـر   ،شـب هنگ

با حضـور   ،تيموتي گيتنر ،خزانه داري امريكا
مجازاتهاي جديد امريكا بر  ،هيالري كلينتون

  :ضد ايران را اعالن كرد
ـيش از ايـن     • ـا پ مؤسسات مالي و پولي دني
ـار فكـر     ،با ايران معامله كننـد  نكهآ بايـد دو ب

حكومت امريكا مجازاتهاي جديدي را . كنند
ن  مقاصد آعلت . بر ضد ايران وضع مي كند

اين مجازاتها بخصوص  بر . اتمي ايران است
ـال مـي      دو بخش بانكي و نفتـي ايـران اعم

به همه مؤسسات در جهان كه با ايران . شوند

د كه از معامله هشدار مي ده ،معامله مي كنند
  .  با ايران بازايستند

ايـران راه   :باراك اوباما نيـز گفتـه اسـت    •
من در . انزواي بين المللي را برگزيده است

انويـه  ژدر  ،غاز رياسـت جمهـوري خـود   آ
ـنهاد كـردم بـه گفتگـو       ،2009 به ايـران پيش
  . بنشينيم

از  ،واشنگتن تمامي بخشهاي بانكي ايـران  •
را شناسائي كـرده   جمله بانك مركزي ايران

امريكا بخش بانكي ايران را تهديـدي  . است
براي همه دولتها و مؤسسات پولي و مالي مي 

  . داند كه با اين بخش معامله مي كنند
ــه داري ،از ســوي ديگــر • در  ،وزيــر خزان

همچنــان بــا  ،همــان كنفــرانس مطبوعــاتي
 ،وزير خارجه امريكا ،حضور هيالري كلينتون

و ايـران را رسـما يـك    وزارت خانه ا :گفت
مي » منبع نگراني بزرگ  بلحاظ پول شوئي«

. بخش بانكي ايران پول شوئي مي كند. داند
مؤسسات پولي و بانكي در دنيا كـه   ،بنا براين

ـيش از   ،مي خواهند با ايران معاملـه كننـد   پ
ـاره  . دوبار بايد فكـر كننـد   ،انجام معامله در ب

ـا ا   يـن  خطرهائي بايد فكر كنند كه معاملـه ب
  . وردآكشور ببار مي 

كه كمي بعد  Patriot Actبنا بر قانون  •
 ،سپتامبر تصويب شده است 11از  ترورهاي 

قراردادن ايـران در رأس كشـورهائي كـه    
ـان مـي     ،پول شوئي مي كنند ـا امك به امريك

ـا    دهد مجاز ـاي ايـران و ي اتهائي برضد بانكه
  . بانك مركزي ايران وضع كند

تصويب نامه كاخ سفيد اجازه مـي دهـد    •
ــه   ــي ك ــوقي و حقيق برضــد اشــخاص حق

به توسعه منابع نفت ايران و بخش » گاهانهآ«
مجازات وضـع   ،ن كمك رساندآپتروشيمي 

ـلي در  . شود مـد  آتصويب نامه دو منبـع اص
روشيمي را هدف نفت خام و صنايع پت ،ايران

  .قرار داده است
لوموند خبرداد كـه   ،2011نوامبر  24در  ◀

 ،وزارت خارجه فرانسه اعالم كرده است كه
ـائي خـود    ـاي اروپ وارد  ،در ارتباط با طرفه

ـيم    . كردن نفت از ايران را ممنـوع مـي كن
درصد از  2لوموند توضيح داده است كه تنها 
  .واردات نفت فرانسه از ايران است

ـا  ژكميسر انر ،2011نوامبر  25در  ◀ ي اروپ
ـا  : گفت تحريم نفت ايران مشكلي براي اروپ

  .ايجاد نمي كند
  
یم سـوزانده و مـی ژفرصتها که ر ٭

سوزاند و زیانهای بـزرگ کـه ببـار 
ورده و حالت جنگ که کشـور را آ

ن قرار داده و خطر جنگی که آدر 
یا همـه بخـاطر آ ،برانگیخته است

ی اتمـی ژنـرمیز از اآاستفاده صلح 
  :است؟

  
ســایت خامنــه ای بررســی مفصــلی در  ◀

ـامل   ،جنگ احتمالي بـر ضـد ايـران   باره  ش
عامل . جدول احتمال ها را انتشار داده است

در  ،ن اسـت آاصلي وضعيتي كه كشـور در  
جمله در توضيح رابطه ميان  ،اين متن مفصل

با حالت » ي اتميژميز از انرآاستفاده صلح «
واند به جنگ بـدل  جنگ كه هر زمان مي ت

  . يافت نمي شود ،شود
در همان حال كه انبار موشك و مهمات  ◀

مسئول  ،منفجر مي شود و حسن تهراني مقدم
ـاور    ،كشته مـي شـود   ،موشكهاي دوربرد مش

رجز مي خواند كه  ،رحيم صفوي ،نظامي او
غازگر جنگ را از كرده خود پشيمان مـي  آ

كنيم و مدعي مي شود كه ضـد موشـكهاي   
كائي و اسرائيلي نمي توانند رد موشكهاي امري

ـا   . ايران را بيابند در اين رجز خـواني او تنه
  . نيست
مطبوعات اسرائيل نه تنها  ،در همان حال ◀

ـند كـه اسـرائيل در      مي گويند و مـي نويس
ـته     ـات دسـت داش انفجار انبار موشك و مهم

بلكه پنهان نمي كننـد كـه حكومـت     ،است
جنــگ «اســرائيل پــس از بررســي حاصــل 

به اين نتيجه رسيده است كه توسـعه  » پنهان
اين جنگ براي جلوگيري ايران از دسـت  

  . مؤثر تر است ،يافتن به بمب اتمي
به يادها بياوريم گزارشـي از   به جا است ◀

 ،نآجلسه اي در حضور خامنـه اي كـه در   
خاتمي و مسئوالن گفتگوها بر سر مسئله اتمي 

در  ،رشايـن گـزا  . ايران شركت داشته اند
. منتشـر شـد   ،در انقالب اسالمي ،همان زمان

خاتمي و گفتگوكنندگان گفته بودنـد نبايـد   
گذاشت پرونده اتمـي ايـران بـه شـوراي     

خامنه اي مدعي شده بود بر سر . امنيت برود
مي توان وحدت ملي را برانگيخت و در  ،اتم

اگر در اين . مقاومت كرد ،برابر امريكا و غرب
ـتيم به مقاومت ناي ،جا ـائل ديگـري     ،س بـر مس

چون حقوق بشر نه مي توانيم وحدت ملـي  
او گمان برده بـود  . وريم و نه بايستيمآپديد 

روسيه و چين و غير متعهد هاحامي ايرانند و 
  . كشورهاي اروپائي نيز متحد نيستند

 ،نچه را او فكر و گمان بـرده بـود  آو هر        
پرونـده بـه   : مدنـد آوهم و خيال از كار در

برغم باجهاي بزرگ به . راي امنيت رفتشو
اين دو به همه قطعنامه ها رأي  ،چين و روس

بـه  . دادند و مجازاتها بر هـم افـزوده شـدند   
ي ژانس بين المللـي انـر  آژواپسين گزارش 

مجازاتهاي . غير متعهدها نيز رأي دادند ،اتمي
جديد نيز وضع شدند و ايـران در منطقـه و   

ـ . مدآجهان به انزوا نيز در ـيالري   ب ه قـول ه
ـان و     ،در منطقه ،كلينتون ـا حـزب اهللا لبن تنه

و مي دانيم كـه  . سوريه براي ايران مانده اند
ـبش مـردم سـوريه     ژر ـا جن يم بعث سوريه ب

يم هم ژر ،در سازمان ملل متحد. روبرو است
با اكثريت بزرگ تر  ،بخاطر نقض حقوق بشر

ـاطر توطئـه تـرور سـفير      از گذشته و هم بخ
ـا عربستان در ام ـا  . محكـوم شـد   ،ريك نكـه  آب

پرونده اي كه امريكا تشكيل داده پـر و پايـه   
ـار    . اي ندارد ـابي در ك ـاب و كت هرگاه حس

خامنه اي بخاطر اينهمه زيان بـه كشـور    ،بود
تنها در مورد بحران اتمي كه ايجاد كـرده و  

به اتهام خيانت به كشـور و   ،ادامه داده است
ـ   ،بي كفايتي مطلق ي در دادگاه محاكمـه م

  .شد
مــالي  –خامنــه اي و مافياهــاي نظــامي  ◀

فرصتي را كـه در دوره رياسـت البرادعـي    
ـازي   آ. سـوزاندند  ،انس داشتندآژبر نقـدر ب
انس پرونده اتمي ايـران را  آژوردند كه آدر

  . به شوراي امنيت فرستاد
ـاي خـوب را سـوزاندند كـه      ◀ فرصت ه

. وردندآبوجود 1+5پيشنهادهاي كشورهاي 
ين كشورها را سـر دواندنـد   ا ،به خيال خود

  !ورندآتا زمان به دست 
انس آژمانو به رياست آدو سال پيش كه  ◀

به خود نگفتند كه اين ما بـوديم   ،انتخاب شد
ـائي قـرارداديم كـه    آژ انس را در چنان تنگن

امريكا توانست شخص مطلـوب خـود را بـه    
باز به خود نگفتند كه . انس برساندآژرياست 

نبايـد   ،انسآژمديران  باوجود تغيير رئيس و
 ،كمترين بهانه اي به مديريت جديد بدهنـد 

رفتاري نابخردانه تر در پيش گرفتند و چون 
ـا   كار به تهيه گزارش و  تحريم ها و تهديد ه

رويه رجز خواني هاي ابلهانه  ،به جنگ كشيد
  . را ادامه دادند

انتشار بررسي جنـگ بـر ضـد ايـران در      ◀
ـار   اعتـراف بـه    ،سايت خامنه اي غلـط از ك

ـتياران او و قـرار    آدر ـابي او و دس مدن ارزي
ـاه جنـگ اسـت    . گرفتن كشور در لبه پرتگ

ـا     حاال چرا رجز مي خواند كـه تهديـد را ب
  تهديد و جنگ را با جنگ پاسخ مي دهيم؟ 

ي ژميز از انرآاستفاده صلح «يا به خاطر آ ◀
ـا سرنوشـت ايـران    » اتمي است كه چنين ب

اگـر قصـدي جـز    زيـرا  . بازي مي كنند؟ نه
ــرآاســتفاده صــلح  ــز از ان ي هســته اي ژمي

شفاف سازي كاري بود كه مي بايد  ،نداشتند
ـامي  آ. مي كردند يا خامنه اي و مافياهاي نظ

ـازند و از   – مالي مي خواهند بمب اتمي بس
چنين رويه اي را در پيش گرفته اند  ،اين رو

ـتن    ـاه داش و يا تنها از سقوط مي ترسند و نگ
يم اقتصادي و لبه پرتگاه جنگ ايران در تحر

ـاه    را ضرور مي دانند؟ ترس از سـقوط و نگ
تـش و لبـه   آداشتن ايران در تحريم و حلقه 

پرتگاه جنگ امر واقعي قطعي است زيـرا از  
يم اين ژر ،بطور مدام ،گروگانگيري تا امروز
 ،تغيير وضعيت در سوريه. رويه را داشته است

ـال  مي تواند تغيير وضعيت در لبنان را  به دنب
ـا  . يم را صد در صد كندژورد و انزواي رآ بن

ـان   ژر. ترس بيشتر شده اسـت  ،بر اين يـم مي
ـا    ترس از سقوط بر اثر عادي كردن رابطـه ب
دنياي خارج و فرار به جلو و تحصيل دانش و 

خامنه . فن توليد بمب اتمي قرار گرفته است
يم مافياها و كشـور را در ايـن   ژاي خود و ر

ـارج   . ده استوضعيت قرار دا ـائي خ او توان
ـا  . كردن كشور از اين مدار بسته را ندارد تنه

ملت ايران است كه مـي توانـد سرنوشـت    
خويش را خود به دست گيرد و كشور را از 

ـاه  . بن بست خارج كند نيروهاي مسلح هرگ
 –سر از فرمان جبار و سران مافياهاي نظامي 

مالي بپيچند و در خدمت ملت خويش قرار 
تحول از استبداد به دموكراسـي را   گيرند و

  .ميسر سازند
  

انفجــار در ايــران و لبنــان و 
جاسوس سيا و  12دستگيري 

نقش مزدوران سيا و موساد و 
اثر حالت جنگ بـر فـروش   

  اسلحه؟ 
  
جنگ پنهان برضـد برنامـه اتمـي     ٭

  :وردآايران موفقيتها بدست مي 
  
ــوامبر  19در  ◀ ـايت  ،2011ن  slate.frسـ

ـام   مقاله روزنام اك بنـي  ژه نگار اسرائيلي بن
را منتشر  Jacques Benilloucheلوچ  

ـات عمـده ايـن گـزارش     . كرده اسـت  نك
  :عبارتند از

 12تخريب موشـك دور بـرد ايـران در     •
ـپاه    ،نوامبر ـاه س بر اثر خرابكاري در يك پايگ

ـا رهبـران اسـرائيل را     ،پاسداران انقـالب  بس
ـانع ا   ز متقاعد خواهد كرد كه مي تواننـد م

دست يافتن ايران به بمب اتمي بشـوند بـي   
ـا      آ ـامي ن ـا فرج نكه نياز به جنگـي پرخطـر ب

  . مطمئن باشد
ـار اسـرار    • ميـز  آداريم نسبت به منشاء انفج

ـيم كـه در       12اطالعات بيشتر پيـدا مـي كن
بنا بـر قـول    ،كيلومتري تهران 46در  ،نوامبر

ـا بـر ايـن    . روي داده است ،مقامات ايران بن
حادثه ناشي از جا به جا كـردن   انفجار ،قول

ـيم كـه   . مهمات بوده است اما اينك مي دان
ـاري روي    بدون ترديد انفجار بر اثـر خرابك

ـات تخريبـي دارد   . داده است موفقيت عملي
رهبران اسرائيل را متقاعد مي كند كه بديل 

مـي   ،بمباران هوائي تأسيسات اتمـي ايـران  
  . تواند اين عمليات باشند

نكــه تبليــغ دربــاره آبعــد از  ،در اســرائيل •
 ،جنگي كه هر لحظه ممكن است روي دهد

رهبران اسرائيل مي گويند كه وسائل عمـل  
ديگري براي جلوگيري از مجهز شدن ايران 

در همان  ،بنا بر اين. به سالح هسته اي دارند
ـتن     ،حال كه از فشار بر تهـران  ـاه داش ـا نگ ب

 ،ماده باشآنيروهاي مسلح اسرائيل در حال 
ـار مـي برنـد     ،ي كاهندنم ـائل را بك . اين وس

ـاي ايرانـي    اسرائيلي ها بر اثرمندي گروه ه
. بيشتر توجه مـي كننـد   ،يم ايرانژمخالف ر

اين گروه ها را سيا و اسرائيل مسلح مي كنند 
بعـد از   .و هزينه هاشان را تأمين مـي كننـد  

ـنمندان   ـتن داش  ،ويروس استاكس نت و كش
ـا  ت اتمـي  عمليات سري و خونين در تأسيس

در حال انجام  ،ايران و پايگاه هاي موشكيش
  .هستند

از  ،نـوامبر در بيدگانـه   12انفجاري كه در  •
ـپاه   روستاهاي مالرد روي داد انبار مهمات س

مهمات  ،در اين انبار. پاسداران را از ميان برد
ـنگهاي    ــل فشـ ــردم از قبي ــورش م ــد ش ض

ور آكائوچوك و و نارنجك هاي گاز اشگ 
ـبش  و تفنگهاي مخ صوص عمليات بر ضد جن

در ايـن  . هاي شهري نگاهداري مي شـدند 
زمايشهاي موشكي نيز انجام مي آپايگاه انواع 

انفجــار را  مقامــات ايــران وقــوع . گرفــت
قرباني انفجار را تشييع و  32تصديق كردند و 

نند آبرخي اطالعات حاكي از . دفن كردند
كه برخي خارجيان نيز كه در اجراي برنامـه  

ـته شـده    ،نيز ،ايران  شركت دارنداتمي  كش
  . اند
ن شكي نيست به گروه آخرابكاري كه در  •

ـاب ايـران  «مخالفي بنام  ـاني   » عق ن آكـه ب
نرال نيروي هوائي ايـران  ژ ،مهدي روحاني

ــه اتفــاق بســياري از   ــه ب در دوران شــاه ك
ـبت داده   ،مـده انـد  آافسرانش به خارج  نس

  اعتبار اين انفجارها به شايعه هائي . شده است
  

  5در صفحه
  

 حالت جنگی و رانت خواریتحریم و
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 اسرائيل عمل انفجار ،نهاآمي بخشند كه بنا بر
با همكاري گـروه مجاهـدين خلـق در     را 

اين گروه اثرمندي . انجام داده است ،تبعيد
خود را با افشاي محل هاي تأسيسات اتمـي  

شـكار اسـت كـه    آ. ايران نشان داده اسـت 
براي نفوذ در  ،مجاهدين خلق با سيا و موساد

اتمـي ايـران و تشـخيص هويـت     تأسيسات 
دانشمندان ايراني كه در غني سازي اورانيوم 

همكاري  ،براي مقاصد نظامي شركت دارند
  . مي كند

ـار   • ـان انفج نـرال حسـن   ژ ،در ميان قرباني
ـيس اداره تحقيـق   . تهراني مقدم است او رئ

ــكها در ســپاه   ــردن موش ــل ك بقصــد متكام
سخنگوي سپاه  ،سعيد قاسمي. پاسداران است

نرال حسن تهرانـي  ژديق كرد كه مرگ تص
ـا در     مقدم سبب مي شود كـه پيشـرفتهاي م
زمينه موشكها و توپخانه مـديون كوششـهاي   

  . شبانه روزي شهيد مقدم است
ـا   ،سخنگوي پيشين مجاهدين خلق • عليرض

ـا از  «جعفر زاده تأييد مي كنـد كـه    انفجاره
ـام يـك    آانفجار موشكها بهنگام   ـايش ناك زم

روي داده  3موشك شهاب  كالهك اتمي بر
ـپاه   ،نرال رمضان شريفژ. اند  ،سـخنگوي س

همكــاران «: بيــان ديگــري از انفجــار دارد
زمايش آسپاهي من مهمات را از انبار به محل 

ـاري روي   مي بردند و براثر حادثه اي انفج
ـا برنامـه    . »داد ـار را ب او هرگونه ارتباط انفج

ـار هيچگونـه   «: اتمي ايران رد كرد اين انفج
  . »زمايش اتمي نداردآرتباطي با هيچگونه ا

ـاتي      • بنا بر منابع نزديـك بـه دوايـر اطالع
حادثه بهنگام انفجار يـك موشـك    ،اسرائيل
ـپاه رخ   2سجيل  در پايگاه القدير متعلق به س

علت انفجار خود موشك نبـوده  . داده است
است بلكه براثر فرمان صادره از سوي سامانه 

. ي داده اسـت انفرماتيك كنترل موشك رو
ـان را گـرد   ژ نرال مقدم شماري از كارشناس
نها را از كالهك نوع جديدي آورده بود تا آ
سوار مـي   2گاه كند كه بر موشك سجيل آ

اين كالهك مي تواند خرج اتمـي را  . شود
ـايش  آاو بنا نداشته است يك . حمل كند زم

ـاع    . واقعي انجام دهد بلكـه هـدف از اجتم
ـاره طـرح و   كارشناسان مبادله اطالعا ت در ب

  . ن بوده استآپيشرفت 
سردار بنا داشته است به كمك كامپيوتر        

ـايش  آيـك   ،كه به موشك مرتبط بـوده  زم
دستورات برنامه  ،از قرار. مجازي انجام دهد

ـار موشـك شـده      ـبب انفج گذاري شده س
دليل دو صداي انفجار كه در نزديكي . است
ه شده در مجموعه نظامي القدير شنيد ،تهران
  . همين بوده است ،اند
ـا      • همه فرضيه ها نياز بـه بررسـي دارنـد ت

. دانسته شود كداميك به واقعيت راه مي برند
زيرا هيچيـك از حاضـران در محـل زنـده     

ـتاكس نايـت     . نمانده اند ـبح ويـروس اس ش
همچنــان حضــور دارد و بســا ســبب غلــط 
گرداندن دستور كامپيوتر به موشـك شـده   

روس ديگري بنام دوكـو    ويروس با وي. باشد
Duqu ايـن موشـك از   . تقويت شده است

همان خانواده است و امكان مي دهـد كـه   
  . وردآكامپيوتر را از راه دور به فرمان خود 

يم ايران فرضيه ديگـري  ژاما بازجويان ر      
يم ژرا مبنا قرارداده اند كه مي تواند براي ر

ن اينسـت كـه   آبسيار خطرناك تـر باشـد و   
ـان نفـوذ     مأموران سيا يا موساد در فـن شناس
كرده و برنامه كامپيوتر را دستكاري كـرده و  
فرمان به موشك را تغيير داده و سبب انفجار 

  . شده اند
رجــا مانــدن اثــرات ويــروس همچنــان ب •

 2و سـجيل   3ت در طرح شهاب اياستاكس ن
نست آلودگي بيش از آبسا ثابت مي كند كه 

ـا برنامـه اتمـي      كه پيش بيني شده بـود و بس
ـار   ،نچه گمان مي رفتآايران بيش از  گرفت
نـرال حسـن   ژاطميناني كه . تأخير مي شود

ـاي   ،باديآفيروز  رئيس ستاد مشترك نيروه
او . بسا بي پايه و مايـه اسـت   ،مسلح مي دهد

تنها دو تا سه هفته كار «مي گويد اين انفجار 
ـأخير مـي      آتوليد  زمايشـي سـالحي را بـه ت

اندازد كه  مي تواند نخوت امريكا و اسرائيل 
  » . را فرو بخواباند

ـتجوي ويـروس    • تحليل علل انفجار و جس
ت در سامانه هاي كنترل كننـده  اياستاكس ن

ـ    ـان مــي ب  ،رد و در ايـن مــدت موشـكها زم
اسرائيل مي تواند تدابير ديگري براي لطمـه  
ـأخير      زدن به تأسيسات اتمـي ايـران و بـه ت
 ،انداختن بازهم بيشتر اجـراي برنامـه اتمـي   

اسرائيلي ها گروه هائي از كارشناسان . بسنجد
ـاي       ـامانه ه جوان دارند كـه مـي تواننـد س

ـاري كننـد    ـا در  آ. انفرماتيك را دسـت ك نه
ار مـي كننـد كـه تحـت اداره     دايره اي ك

 ،وانگهـي . مستقيم نخست وزير اسرائيل است
ـان ر  يـم تشـكيل   ژكماندوهائي كه از مخالف

بي پروائي و شجاعت  ،بيش از پيش ،شده اند
بدانحد كه موجـب  . خود را نشان مي دهند

  . شگفت زدگي اسرائيلي ها نيز شده اند
ديگـر   ،هرگاه صحت فرضيه تصديق شود •

ـات اتمـي     عجله در حمله  هـوائي بـه تأسيس
ـامي آايران و به بار   ،وردن خطر عمليات انتق

ـا   از نوع حمله موشكي به شهرهاي اسرائيل ب
كيلو مواد منفجره كـه   750كالهك هائي با 

مي توانند يك محله را ويران سازند و انواع 
ـا علـت     . ديگر بي جا مي شـود  ايـن امـر بس

مخالفــت ســران نظــامي و دســتگاه هــاي  
ـالف     –اسرائيل را اطالعاتي  بـرغم نظـر مخ
ـيح   ،با حمله نظامي به ايران - حكومت  توض
اينان اطمينان يافته اند كه  ،از قرار. مي دهد

مي توانند سازمان فعاليتهاي اتمـي ايـران را   
نرالي كه ژن شدند با كشتن آبرهم ريزند و بر

 ،بيشترين تخصص را در مورد موشك داشت
  . توانائي خود را ثابت كنند

  
انفجار انبار مهمات حـزب اهللا در   ٭

ن از سوي حـزب  آلبنان و تكذيب 
  :اهللا

  
ـتراتفور خبـر داد    ،2011نوامبر  23در  ◀ اس

كه يك انبار اسلحه متعلق بـه حـزب اهللا در   
در الصـديقين نزديـك    ،نوامبر 23نيمه شب 

خبر را لبنان نو بـه  . شهر تير منفجر شده است
. داده استانتشار  ،نقل از راديو صداي لبنان

افراد نيروهاي امنيتي لبنان كوشيده اند خود 
اما افراد حزب اهللا . را به محل انفجار برسانند

نها شـده  آمحل را محاصره و مانع از حضور 
الصديقين از محل هاي تحـت كنتـرل   . اند

ـازمان ملـل متحـد      ـلح س نيروهاي حافظ ص
  .است
ــوامبر  24در  ◀ ـان  ،2011ن ــزب اهللا لبنـ ح

  .      را تكذيب كردوقوع انفجار 
  
دســتيار  :ريچــارد ســيلور اســتين ٭

گـروه   ،اسرائيل در انفجـار بيدگانـه  
  :رجوي بوده است

  
پايگاه خبري «سايت  ،2011نوامبر  24در  ◀

متن زير را انتشار » حقوق انساني و اوليه بشري
  :داده است

ــي   ـيلور استين،كارشــناس امنيت ـارد سـ ريچـ
ري حقـوق  پايگاه خب“آمريكائي در گفتگو با 

ـات  ” انساني و اوليه بشر مي گويد بنا بر اطالع
موثق سرويس اطالعاتي موساد با بهره گيري 

ـپاه    از عوامـل مجاهـدين خلـق    ـان س پادگ
پاسداران را در مالرد كـه محـل نگهـداري    
موشكهاي شهاب سه بـوده را منفجـر كـرده    

ـا  .است وي مدعيست كه اسرائيل نهايتا دير ي
ـامي    .خواهـد كـرد   زود به ايران حملـه نظ

ريچارد سيلور استين ميگويد كه تالش دارد 
ـين اعتراضـي از      تا با راه انـدازي يـك كمپ
چنين حمله اي جلـوگيري كنـد چـرا كـه     
معتقد است عواقب چنين حملـه اي بـراي   

  .اسرائيل مصيبت بار خواهد بود
  
گروه رجوي ميليونها دالر خـرج   ٭

ـا   كرده است و مي كند تا مگر امريك
ا از فهرسـت سـازمانهاي   اين گروه ر

  :تروريست خارج كند
  
) 2011نـــوامبر  26(نيويـــورك تـــايمز  ◀

ـا    ـاره  ميليونه گزارشي انتشار داده است در ب
ـا    دالري كه گروه رجوي خرج مي كنـد ت
ـا گـروه را از فهرسـت      مگر حكومـت امريك

كساني كـه  . سازمانهاي تروريست خارج كند
ـيا و    ،بخردتوانسته است  ـين س دو رئيس پيش

ـين اف بـي    ـاعي  آيك رئيس پيش ي و ارتج
ـا و    ــه امريكـ ـتگاه حاكم ــر دسـ ــرين عناص ت

ـتند  آطرفداران دو  ـات  . تشه اسـرائيل هس نك

  :عمده گزارش عبارتند از
گروه مجاهدين خلق هم در ايران و هم  •

ـتند   ،در عراق . نزد بيشترين مردم منفـور هس
ـا ايـن   : مقامات حكومت مي گويند هرگاه م

ـا   زمانهاي تروريسـت  گروه را از فهرسـت س
احساسات ضد امريكا در ايران و  ،خارج كنيم

  .عراق برانگيخته خواهند شد
نها حمايت آبه كساني كه از مذكور گروه  •

ــد هــزار دالر  50هــزار تــا  15از  ،كــرده ان
  . پرداخته است

حمايـت كننـدگان اينطـور     ،با اين حال •
نها انسان دوستانه آتوجيه مي كنند كه هدف 

ـا آ. است نفـري   3400نگـران سرنوشـت    نه
. هستند كه در اردوگاه اشرف بسر مـي برنـد  

ـامبر   31حكومت نوري المالكي به آنها تا  دس
ـاريخ. مهلــت داده اســت 2011  ،در آن تـ

ـا را بـه   آاردوگاه اشرف را خواهد بست و  نه
امريكائيهاي . نقطه ديگري منتقل خواهد كرد

امريكا نسبت به سرنوشـت  : حامي مي گويند
نفر متعهد است و اعتمادي به قول  3400اين 

ـا مـي    . نوري المالكي نيسـت  ـات امريك مقام
گويند با سرعت مشغول حـل و فصـل ايـن    

  .مشكل هستند
اگر اين گروه اين اندازه قـدرت  : انقالب اسالمي

اين سرنوشت را پيدا نمـي كـرد و    ،پرست نبود
نياز نداشت ميليونها دالر خرج كنـد و موافقـت   

ـاه  . وردآرا بدسـت  ... و  رؤساي پيشين سيا هرگ
به ميثاق وفا كرده بود و بـه هـدف اسـتقالل و    

ـاي خـود را در     ،زادي وفادار مي ماندآ امـروز ج
مجموعه نيروهائي داشـت كـه بـه ايـن هـدف      

اگر صـد يـك تقالئـي كـه در     . وفادار مانده اند
در جلـب   ،دلبري از قدرتهاي خارجي مي كند

يـك  سرنوشـت   ،رضايت مردم ايران مـي كـرد  
ـا    گروه مطرود را نمي يافت و كارش به ايـن ج

  . نمي كشد كه ستون پنجم اسرائيل نيز بگردد
  
جاسـوس سـيا در    12دستگيري  ٭ .

ـا بـر     ايران و لبنان و تصـديق امريك
  :نهاآجاسوس بودن 

  
ــوامبر  23در  ◀ ــر از  ،2011نـ واواك خبـ

ـان   12دستگيري  جاسوس سيا در ايران و لبن
كا تصديق كرد دستگير امري ،نآداد به دنبال 

حكومـت  . شدگان جاسوسان سيا بوده انـد 
ـا  ــز از امريكـ ـان ني ــت  ،لبنـ ـيح خواس . توضـ

ـان را      مطبوعات غـرب وظيفـه ايـن جاسوس
ـته    جاسوسي در قلمرو موشكي و اتمـي دانس

از قول ) 2011نوامبر  24(روزالم پست ژ. اند
 Raymond Tanterپروفسور ريموند تنتـر  

نوشته  ،ر واشنگتنعضو كميته سياست ايران د
. زمايش موشك هستندآايرانيها در كار : است

نها تدارك پاسخ نخستين حمله اسـرائيل را  آ
ـات اتمـي مـي بيننـد      ــان . بـه تأسيس جاسوس

كارشان جاسوسي در سپاه پاسـداران بـوده   
است چرا كه تصدي موشك سازي و تكامل 
فني موشكها و نيز تأسيسات اتمـي در دسـت   

  .سپاه پاسداران است
خامنــه اي و مافياهــاي : انقــالب اســالمي

ـتن ايـران در    ،مالي –نظامي  با نگاه داش
خدمت بزرگي نيز بـه   ،لبه پرتگاه جنگ

  :سلطان هاي اسلحه امريكا مي كنند
  
ـاه    ٭  قرار گرفتن ايران در لبـه پرتگ

ـاي     ،جنگ دنيا را بكـام كارخانـه ه
اسلحه سازي و داللهاي اسلحه كرده 

   :است
مجلــه  فــوربس، ،2011نــوامبر  24در  ◀

ـاد  ـا، ز  يسرشناس اقتص « عنـوان   يـر آمريك
تواند سهام  يم يرانابا جنگ سخن گفتن از 

: نوشته اسـت  ،»دالر برساند 100را به  يدالكه
است كاهش بودجـه   يدوارام ينمارت يدالكه

ـا ـاع امريكـ ــد را وزارت دفـ ــقاز طر بتوان  ي
را  يدفاع هوائ يزاتفروش تجه يقراردادها
 . جبران كند همياندر خاور

ـ  ير ارشدمد يك      بـه داو   يدر امور اجرائ
ـ    ـا  يجونز گفته اسـت كـه نگران رو بـه   يه

ـام   يگسترش ناش هـم   يـران ا ياز خطـر نظ

ــذاكرات بــا كو ــون در م ــت،اكن قطــر و  ي
ـائ     يعربستان سعود  يراجـع بـه فـروش ه

مطرح شده است، ضمن آنكه برنامـه   يدجد
ـا م 7 يستمس يكراجع به استقرار  يها  رديلي

در امارات  يكبالست يضد موشك ها يدالر
 .در حال شكل گرفتن است يزن يمتحده عرب

اسـت   يـدوار ام يدالكه ير،مد ينگفته ا به    
ـ  ينب يفروش ها چنـد   ياش را طـ  يالملل

دهد  يشدرصد افزا 20تا  15 ينب يندهسال آ
در  يدالر يليـون تر يكاز كاهش  يو بخش
كنگره  در ينكرا كه هم ا يدفاع يها ينههز
 يقطر يناست از ا يدر دست بررس يكاآمر

 .جبران كند
 يـب جـو گارلنـد، نا   يراخ اظهار نظرهاي    
ـاي گو يـد در الكه يامور موشك يسرئ آن  ي

منطقـه   ياست كه در صورت ادامه تشنج ها
قابل توجـه در فـروش    يشيافزا يران،با ا يا

ـال قـو   يانهبه خاورم يها ـان   يبه احتم امك
    . است يرپذ

خامنـه   ،چنين وضعيتيو در 
  :اي دماغ و تني بيمار دارد

  
از گزارشهاي محرمانه كه ويكيليكس انتشار      

ـاري خامنـه    ،داده است يكي نيز در باره بيم
اي و شنود او حتي از سوي مجتبي فرزند او 

  :است
گزارش از دوبي به وزارت خارجه امريكا  ◀

تاريخ انتشار سند . است 2007مه 10به تاريخ 
ـپتامبر   1وي ويكيليكس از س . اسـت  2011س

  :محتواي سند اينست
يك پزشك كه گزارش مي شود : چكيده •

 ،به محافل محافظه كار بسيار نزديـك اسـت  
عقايـد   ،فرزند رهبر ،ادعا مي كند كه مجتبي

او . افراطي و نفوذ مهمي در بيت رهبـر دارد 
قدرت خود را از موقعيت پدر خود دارد اما 

ـتوار  پايه هاي قدرت شخص ي خويش را اس
رهبر شيمي تراپي را شروع كـرده  . مي كند

مدتي زير بار اين درمان نمـي رفـت   . است
گاهي همگان بـر  آزيرا چنين درماني سبب 

ـا منبـع اسـت و    . بيماري او مي شد دكتر تنه
منبع ديگري در اختيار نيست تا اعتبار اطالع 

  . ورد شودآبر ،او
محافل  پزشكي كه بنا بر گزارش به: تفصيل •

بخصوص به دكتر واليتي بسيار  ،محافظه كار
مه به مدير دفتـر منطقـه    7در  ،نزديك است

 ،فرزنـد خامنـه اي  : گفـت  ،ديده بان ايران
يك نقش مستقيم و مضر در سياسـت   ،مجتبي

  . گذاريها دارد
گيريهايش او نفوذي قطعي بر پدر در تصميم 

ساله و پسر سوم از چهار پسر  33مجتبي . دارد
يك سخت خط واقعـي   مجتبي . ر استرهب

ـين اهللا كـرم   . است او يكي از شاگردان حس
او عضـو  . رهبر انصار حزب اهللا بـوده اسـت  

اهللا كردم علوم دينـي  . گروه او نبوده است
ـيده     ـاني نپوش ـاس روح تحصيل كرده اما لب

مجتبي تنها فرزند رهبر اسـت كـه بـه    . است
دكتر كه خـود را يـك   . سياست مي پردازد

مـي گويـد    ،محافظه كار مي دانـد مذهبي 
ن نوع افراطي ها است كه نمي آمجتبي از 

. توان او را به واقع و عمل گرائي متقاعد كرد
عامل و مسئول جنبه هاي منفـي   ،بنظر دكتر

منبع، . سياست ايران مجتبي خامنه اي است
عالمتي گوياي كاهش قدرت مجتبي ارائـه  

ان نكرد و وقتي مدير دفتر از كمك مسلم اير
به گروه هاي عراقي پرسيد كه بـه سـربازان   

دكتر پاسخ داد بسا  ،امريكائي حمله مي كنند
سياست ايران در عـراق در دسـت مجتبـي    

تبي را با رحيم صفوي مقايسه جدكتر، م. است
ـيم       ـيح مـي دهـد كـه رح مي كند و توض

واقـع و عمـل گـرا  و      ،فرمانده سپاه ،صفوي
  . مجتبي نقطه مقابل او است

مجتبي بيشترين قدرت خـود  : گفت دكتر •
را از پدر خود دارد و اگر پـدر او از صـحنه   

دسـت   او نيز قدرت خود را از  ،خارج شود
رهبر تحت شيمي  ،در حال حاضر. مي دهد

  . تراپي است
ــده  ــزارش دهن ـير گ ــزارش  : تفسـ ــك گ ي

مطبوعاتي مي گويد مجتبـي ممكـن اسـت    
ـان    . جانشين پدر خود شـود  ـا تماسـها امك ام

ورد آاندازه صحت ايـن اطـالع بـر    ندادند
  .شود

 10دكتر تأكيد كرد كه مجتبي در طـول   •

پايه هاي قـدرت خـويش را    ،سال گذشته
عوامـل خـود را در   . مستحكم كرده اسـت 

بر مقامهاي تصميم  ،از مشهد تا بيت ،همه جا
ـبت بـه   . گيرنده گمارده است اين افراد نس
ـاي خـود   . مجتبي وفادار هستند و در كاره

ته شده اند بطوري كه جانشين كردن كاركش
ـام    . نها مشكل شده استآ مجتبـي خـود مق

دكتر گفت كه حتي وزيراني . رسمي ندارد
به مجتبي اسـت كـه    ،مي روند» بيت«كه به 

از » بيـت «. اظهار خـدمتگزاري مـي كننـد   
مجتبـي  . بدترين نوع رياكاري رنج مي برد

. اغلب بدون اطالع پدر خود عمل مي كند
او رويــه گذشــت دارد و از او  امــا پــدر بــا

ـيش   . حمايت مي كنـد  ـال پ پـدر   ،چنـد س
سخت عصباني شد وقتـي دانسـت تلفـن او    

ـئول   . شنود مي شود اما چون فهميد كـه مس
. ديگـر چيـزي نگفـت    ،اين كار پسر او است

دكتر بدون اين كـه منبـع اطـالع خـود را     
مجتبي تصميم گرفته است كه : گفت ،بگويد

. اد حمايـت كنـد  ژبايد از احمدي ن» بيت«
ـامزد  آاين تصميم را پس از  ن گرفت كه با ن

با وجود .  به توافق نرسيد ،قاليباف ،اول خود
اد بعضي از قولهائي را كه به ژاحمدي ن ،اين

  . شكست ،مجتبي داده بود
ـامي ر  : تفسير گزارش نويس يـم  ژدكتـر، ح

شـكار  آاد اسـت و  ژاست اما منتقد احمدي ن
و توضيح مي . ندنفوذ مجتبي را منفي مي دا

ـاور    ،دهد كه در ايران مردم عموما بر ايـن ب
ــه  ـا آ« هســتند ك ـا زاده هـ ــت » قـ از موقعي

ـتفاده مـي     پدرهاي روحاني خود سـوء اس
مردم از اين كـه  . كنند و ثروت مي اندوزند
ـا در جمهـوري   آمي بينند نقـش سياسـي    نه
ـاد . ناراحتند ،اسالمي بيشتر مي شود ور آباز ي
ا منبع است كه از نقش مي شود كه دكتر تنه

ـابع  . سياسي مهم مجتبي سخن مي گويـد  من
سـخن   ،ديگر از او بمثابه منبع عمده قـدرت 

  .نمي گويند
 كبه روايـت پزشـ   ،بدين قرار: انقالب اسالمي

بسيار نزديك به خامنه اي كه معالج او نيز بوده 
مـده اسـت كـه او    آدر گزارش ديگـري  (است 

ـال  ،)پزشك خامنه اي بوده است  ،2007 در س
 4پس، از . خامنه اي شيمي درماني شده است

ـاني   ،سال پيش سرطان خامنه اي  شيمي درم
هـم در تقلـب بـزرگ در     ،پس. مي شده است

ـازيهاي    88انتخابات خرداد  و هم در بحـران س
ـارجي و هـم در سـركوب خـونين      داخلي و خ

... جنبش مردم و هم در فسادهاي بزرگ وهـم 
اليـت مطلقـه   يك بيمار بر سرنوشـت ايـران و  

ـلي   . داشته است و ما مي دانيم كه زمامـدار اص
فرزند او مجتبي بـوده اسـت كـه زورمـدارتر از     

و . عقلي عليل تر از او دارد ،بنا بر اين ،خامنه اي
ـاذ   ،اينك كه تحريم هاي جديد برضد ايران اتخ

لبه پرتگاه جنگ قـرارداده   مي شود و كشور در
ي در يم اسـتبداد ژبار مشكل يك ر ،شده است

ـاي  ژبر بار ر ،يم سوريهژر ،حال سقوط يم مافياه
  :مالي افزوده شده است –نظامي 

  

سوريه و ايران و تعادل 
  قوا در خاورميانه؟ 

  
  

تحليلي  –گزارش  ،استراتفور ،نوامبر 22در     
در باره رابطه ايران و سوريه و تعادل قوا در 
  :خاورميانه انتشار داده است داراي اين نكات

تا . امريكا در كار تخليه عراق هستند قواي •
بايد خاك عراق را ترك  ،پايان سال جاري

مـدهاي تخليـه عـراق نيـز در     آپي . گويند
مد اول آپي . معرض شناسائي قرار مي گيرند

ـادل قـوا در خاورميانـه      ،نآ اثر تخليه بـر تع
ـاق بـه يـك      . است ايران از يـك قـدرت ق

ـلط بـدل شـده اسـت     ـا و  . قدرت مس امريك
ـار  اسرائ يل دست به پاتك زده است و در ك

  . نند كه تعادل قوا را بسود خود كنندآ
ـاني كـه عـراق از     • ايران خود را براي زم

ـاده كـرده   آ ،قواي امريكا تخليه مي شـود  م
عاقالنه نيست كـه بگـوئيم    ،با اين حال. است

اما عاقالنـه  . ايران بر عراق مسلط خواهد شد
ق بـه  است اگر بگوئيم نفـوذ ايـران در عـرا   

ميزاني است كه مي توانـد جلـو هـر گونـه     
  اين نفوذ با . ابتكار مخالف با ايران را بگيرد

  
  6در صفحه

 تحریم و حالت جنگی و رانت خواری
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ـا  ـتر نيـز مـي     ،تخليه عراق از قواي امريك بيش
ـاني   . شود بايد خاطر نشان كرد كه لغـو ناگه

تصميم به تخليه و گرفتن تصميم بـر مانـدن   
ــراق  ـا در ع ــواي امريكـ ــور نيســت ،ق . متص

عراق مي بايد در كار نزديـك   سياستمداران
شدن به قدرت ايران و دور شدن از قدرت 

  .ندباشامريكا 
 ،در شرائط كنوني ،مقاومت در برابر ايران •

برخي چون . بسا بي نتيجه و خطرناك است
ـا  آكردها براين باورند كه امريكائي ها بـه   نه

سرمايه گذاري شـركتهاي  . ندتضمين داده ا
عراق بـدين معنـي   نفتي امريكا در كردستان 

ـاوجود  . است كه تضمين امريكا معتبر است ب
ـان مـي دهـد كـه      ،نگاهي به نقشـه  ،اين نش

ـا چـه      رعايت تضمين داده شـده بـه كرده
يم بغـداد  ژر. اندازه براي امريكا مشكل است

ـا نيسـت و رهبـران      ـني ه ديگر در دست س
نها آاما همه . جانبدار ايران نيستند ،همه ،شيعه

ـاي   مي دانند مقاومت  در برابر ايران چـه به
  .سنگيني دارد

  
  :سوريه و ايران ٭
  
 تـر  وضعيت در سوريه اينهمـه را پيچيـده   •

بـر   ،1970اقليت علوي از سال . كرده است
پدر  ،ن سالآدر . دولت سوريه مسلط هستند

ـافظ اسـد   فرمانـده نيـروي هـوائي     ،بشار ح
ـا  . سوريه بود و كودتا كـرد  درصـد   7علويه
اغلـب   ،بقيه جمعيت. جمعيت سوريه هستند

 ،در طبيعت خود ،دولت علوي. سني هستند
ـيس  (ناصريست  طرفدار راه و روش ناصر رئ

ــر  ــد مص ــوري فقي ــكوالر و ) جمه ــي س يعن
وقتـي  . ن ارتش استآسوسياليست و محور 

اسالم بمثابه نيروي سياسي در دنياي عرب قد 
ـاك   ،سوريها در ايران بمثابه ،علم مي كند خ

 ،نآي توان در پشـت  ريزي مي نگرند كه م
يم اسالمي ايـران بـه دولـت    ژر. پناه گرفت

در برابر شيعه هاي بنيادگراي  ،سكوالر سوريه
ايرانيها همچنين از . مصونيت مي بخشد ،لبنان

ـازيهاي   ژر ـاجرا سـ ــر مـ ــوريه در براب ــم س ي
مهمتـر  . حمايت مي كند ،خارجيان در لبنان

ـني   ژاز اين ر ،از همه يم در برابر اكثريـت س
  .مي كند حمايت

ســوريه و ايــران بطــور خــاص در لبنــان  •
بعد از انقـالب   ،1980در اوائل دهه . متحدند
ــي ــر ،خمين ن شــدند كــه از راه آايرانيهــا ب

نفوذ خود  ،حمايت از نيروهاي شيعه راديكال
حـزب  . را در دنياي اسالمي گسترش دهنـد 

ـال   . اهللا يكي از اين نيروها بود سـوريه در س
در حمايـت از  . كـرد  لبنان را اشغال ،1975

ـائي بخـش     ـازمان ره مسيحي ها و برضد س
بلحاظ  ،سوريه. فلسطين دست به اين كار زد

لبنان را بخشي از سوريه مي داند و  ،تاريخي
ـترش نفـوذ خـويش در     همواره در كار گس

حزب اهللا  ،از طريق  ايران . لبنان بوده است
  . وسيله بسط قدرت سوريه در لبنان شد

ـان    ايران و سوريه • اتحاد بلند مـدتي را مي
اين اتحاد تا امـروز  . ورده اندآخود بوجود 

ـبش مـردم    . ادامه يافته است ـان جن در جري
همه  ،عربستان و تركيه همراه با امريكا ،سوريه

ـار اسـد عمـل مـي     ژدر خصومت با ر يم بش
ايران تنها كشوري است كه حامي اين . كنند

 و دليل قوي دارد بـر . يم باقي مانده استژر
ـام مـردم سـوريه    : اين حمايت ـيش از قي  ،پ

سوريه . متغير بود ،روابط ميان سوريه و ايران
بر معامله ها با ايـران و هـواداران ايـران در    

ـالي  ژر. مستقل بود ،لبنان يم اسد با حمايت م
بـه   ،نآاز  ،مهمي كه از حزب اهللا مي كنـد 

انواع طرق در پيشبرد سياست خود در لبنان 
ـتفاده   ،در اين كشـور و ايفاي نقش مسلط  اس

يم اسـد را  ژر ،جنبش مردم سوريه. مي كند
ــرارداده اســت  ـا . در موضــع دفــاعي ق امـ

روابطش را با ايران محكم و پايدار گردانده 
دمشق خود را در دنياي سني منزوي . است

اتحاديه عـرب و تركيـه برضـدش    . مي يابد
 ،ميز اين كه نوري المالكيآتحريك . هستند

يم اسد ژحامي خارجي ر ،نخست وزير عراق
  .را تشكيل مي دهد

بشار اسد در برابر دشمنان خـود مقاومـت    •
سني هائي كه از قشرهاي ميانـه  . كرده است

ارتـش او  . صحنه را ترك گفتـه انـد   ،هستند
ايـن  . بطور وسيع دست نخورده مانده است

ـا واحـدهائي را    بدانخاطر است كه علوي ه
. كنتـرل مـي كننـد    ،كه نقش كليدي دارند

رويدادهاي ليبـي رهبـري سـوريه و حتـي     
ــي   ــش را از پ برخــي از مخالفــانش در ارت

گاه كرده است و حاضـر  آ ،مدهاي باختنآ
ـا  . به تن دادن به اين باخت نيستند نظاميان ب

تـوده   ،نهاآيكديگر متحد شده اند و در برابر 
ـا   مردمي قرار گرفته اند كه اسلحه ندارد و ي

نبش ايـن  وسعت ج. اسلحه شان ناچيز است
نمي توانـد يـك ارتـش     ،مردم هرچه باشد

نها كه مي آ.  دست نخورده را شكست بدهد
يم اسد را سرنگون كنند مي بايد ژخواهند ر

  . در ارتش اختالف بياندازند
ـا    ژو ر شاگر اسد بر مقام • يـم سـوريه برج

ـاهدات     ،در حال حاضـر  –بمانند  ـا بـر مش بن
ـتند    ،يمژر ـام هس ن ايـرا  –برجا و اسد بر مق

اگر عـراق تحـت   . برنده بزرگ خواهد شد
كـه در   –يم اسـد  ژنفوذ ايران قرار گيرد و ر

يم ايـران  ژمنطقه منزوي است و حامي جز ر
ايران قدرتي خواهد شد  ،برجا بماند - ندارد

كه از غرب افغانستان تا مديترانه منطقه نفـوذ  
ـافتن ايـن موقعيـت نيازمنـد     . او مي شـود  ي

يم اسد ژبقاي ر. تاستفاده از قواي مسلح نيس
يـم  ژهرگاه ر ،باوجود اين. كفايت مي كند

ـا بمانـد      ،سوريه به يمن حمايـت ايـران برج
ـاي      ايران فرصت بسـط قلمـرو عمـل نيروه
مسلح خود را در كشورهاي غرب خود پيدا 

و همين امكان بازتابهاي مهمي را بر . مي كند
  :مي انگيزد

مشاهده نقشه منطقه اهميت استقرار قواي  •
 ،ن را در كشورهاي واقع در غرب خـود ايرا

مرزهاي شمالي عربستان : برما نمايان مي كند
ـامي ايـران    و اردن در قلمرو منطقه نفوذ نظ

. مرزهاي جنوب تركيـه نيـز  . قرار مي گيرند
نچه دانسته نيست اينست كه ايـران چگونـه   آ

چه نوع . مي تواند اين قلمرو را سامان دهد
به تنهائي ما را از  نقشه. نيروئي بكار خواهد برد

گاه مي كند اما بر فهم مشكل آوجود مشكل 
ـالقوه  . توانا نمي كند مسئله نيز بالفعل نيست ب

و مسئله بالقوه ايجاد يك بلوك تحت . است
نفوذ ايران در سرزمينهائي است كه اهميـت  

  . يك دارندژاسترات
و بايــد خــاطر نشــان كــرد كــه غيــر از        

يــران در ايــن ســازمانهاي مســلح هــوادار ا
ـلح  قابـل      ،كشورها ايران خـود نيـروي مس

ـا      . اهميتي را دارد ايـن نيـرو نمـي توانـد ب
. لشگرهاي امريكائي مقابله كند و برجا بمانـد 

لشگرهاي امريكائي مستقر  ،اما از ايران تا لبنان
ـتقرار قـواي   . نيستند پس توانائي ايران به اس

خطرهــا كــه  ،نظــامي در چنــين قلمروئــي
ه عربستان هستند را افـزايش  بخصوص متوج

هدف ايران در افزودن بر خطرها . مي دهند
. حساب شده است ،كه متوجه عربستان است

ـتان  ـا ايـران را     ،زيرا براي عربس ـازگاري ب س
محطاطانه تر از مقاومت در برابر ايـران مـي   

  . گرداند
ـا و اسـرائيل را و    ،اين چشـم انـداز   • امريك

پس . رساندعربستان سعودي و تركيه را مي ت
در . همه كار مي كنند كه تحقق پيـدا نكنـد  

لوگيري از تحقق جاقدام براي  ،حال حاضر
اين چشم انداز نه در عـراق كـه در سـوريه    

و هدف در سوريه . است كه انجام مي گيرد
  . يم بشار اسد بهر قيمت استژساقط كردن ر

ـازه   ،جنبش در سوريه ،اخير در هفته • بعد ت
ـ . اي جست ـترين فعاليـت    ،امتا اين هنگ بيش

ـام مـي     اپوزيسيون در خارج از سـوريه انج
ـاط     . گرفت ـائل ارتب بيشتر گزارشـها كـه وس

جمعي انتشار مي دادند از گروههاي مخالف 
ـتقر  ژر يم اسد بود كه درخارج از سوريه مس

ـا ر  . هستند يـم در  ژميزان واقعي مخالفـت ب
ـته نشـده    درون سوريه هرگز به روشني دانس

ـالف  يقين است ك. است ه اكثريت سني مخ
ـتند ژر . يم هستند و از خانواده اسد متنفر هس

يمـي را كـه   ژاما مخالفت و احساس تنفـر ر 
ن  پاي حيات و ممات خود را در آمدافعان 

و دانسته . وردآاز پاي در نمي  ،ميان مي بينند
ـالف در   آنيست كه  ـاي مخ يا مقاومت نيروه

درون سوريه همان قوتي را دارد كه تبليغات 
  . ؟وانمود مي كند يا خير ،رج از كشورخا
زاد آارتش  ،در هفته گذشته ،با وجود اين •

گروهي از افراد ارتش سوريه كـه   –سوريه 
 - سني هستند و به لبنان و تركيه گريخته اند 

بخصـوص  (ادعا كرد كه ساختمانهاي دولتي 
ـا   به ساختمان حزب بعث در سوريه كه هم بن

يم ژتند تاريخ رن هسآنچه از اسناد در آو هم 
اين . را مورد حمله قرار داده است) بشمارند 

زاد ادعا آنخستين حمله اي نيست كه ارتش 
در هفته هاي . ورده استآمي كند به عمل 

در باره فعاليتهايش سخت تبليغ شده  ،گذشته

اما مهم تر از همـه وجـود شـماري از    . است
ارتشيان سوريه است كه گريختـه انـد و در   

ـتقامت   ،يم اسدژبرضد ر ،نانتركيه و لب به اس
افـزايش قابـل   جالب ايـن جاسـت كـه     •  .ايستاده اند

ـاي ارتـش     ـاهده اي از فعاليته ــا  –زاد آمش ي
 - قواي جديدي كه وارد سوريه كرده انـد  

اين امر زماني روي داده است . واقعيت دارد
ـا و اسـرائيل و    كه روابط ميان ايران با امريك

با پـرده  . استكشورهاي ديگر تيره تر شده 
برداشته شدن از ماجراي ترور سفير عربستان 

. رابطه شروع به تيره تر شدن كرد ،در امريكا
حكومت بحـرين مـدعي شـد     ،نآبه دنبال 

ـازمان    ايران يك رشته حمله به بحـرين را س
انس آژگزارش  ،به دنبال اين دو. داده است

ي اتمي در باره وجـود بعـد   ژبين المللي انر
انتشار پيـدا   ،ليتهاي اتمي ايراننظامي در فعا

ـات     . كرد ـار در تأسيس سپس نوبـت بـه انفج
رسيد كه اسـرائيل   ،در نزديكي تهران ،اتمي

وانمود كرد كه كار او  ،وردآنكه بر زبان آبي 
  . بوده است

ـله : انقالب اسالمي نـوامبر   23در  ،در اين فاص
ـا    ،2011 كميسيون رسيدگي را به خشـونت ه

دليلي بر دست داشتن  گزارش كرد ،در بحرين
. ايــران در خيــزش بحرينــي هــا نيافتــه اســت

گــزارش قــواي بحــرين و نيروهــاي امنيتــي و 
انتظامي بحرين را مقصر شـناخت و خشـونتها   

پـس  . را بر شمرد ،كه بر ضد مردم بكار برده اند
يم بحرين ادعا كرد كه مدارك مربـوط  ژر ،نآاز 

ـاطر كـه بسـيار        به دخالـت ايـران را بـدين خ
در اختيار كميسيون تحقيـق   ،س بوده اندحسا

  !قرار نداده است
اين موضع اسرائيل  ،در ميان همه بازيگران •

اسرائيل . است كه بيشترين پيچيدگي را دارد
ـيده اي   ،يم سوريهژبا ر روابط ديرين و پوش

از . هر دو برضد عرفات بودنـد  ،زماني. دارد
يم سوريه شـري اسـت كـه    ژر ،ديد اسرائيل

اين فكر كه سوريه . ن را مي شناسدآاسرائيل 
ـني اداره شـود و ايـن     توسط يك دولت س
ـلمين باشـد      ،دولت در دسـت اخـوان المس

يم اسد را ترجيح مي ژنها رآ. ور استآترس 
نظر  ،اما از ديدگاه تعادل قوا در منطقه. دهند

تهديـد اسـالم   . اسرائيل نيز تغيير كرده است
يـد  گرايان سني در دهه گذشته كمتر از تهد

و تهديد يك دولت . شيعه ايراني بوده است
ـاد يـك     سوري و سني كمتر از تهديـد ايج
ـاي شـمالي    بلوك و حضور ايران در مرزه

  . اسرائيل است
اين امر توضيح مي دهد كه چرا معماران      

كساني چون اهود  ،سياست خارجي اسرائيل
چرا مي گوينـد   ،وزير دفاع اسرائيل ،باراك

يـم سـوريه   ژبه سـقوط ر «نيم كه آما در پي 
باوجود ترجيح دادن سقوط » .شتاب ببخشيم

ــوريهژر ــم س ــر   ،ي ــد ب ــي توان ــرائيل نم اس
در . رويدادهاي درون سـوريه اثـر بگـذارد   

به اين امر مي پـردازد كـه اهميـت     ،عوض
ـادل قـوا در     تعيين كننده برهم خـوردن تع

ـا     ،منطقه را بسود ايران ـان كنـد و ب خاطر نش
ـار شـود    ـاقط    دولتهائي همك ـار س كـه در ك

  . يم سوريه هستندژكردن ر
هرچند بر اين باوريم كـه   ،در مورد ايران •

ـايش   ايران در كار ساختن بمب اتمي و آزم
اما  ،تحت كنترل كامل است ،نآزير زميني 

زمايش گاه يك كار است آساختن بمب در 
و مجهز شدن به بمب اتمي بـه ترتيبـي كـه    

ـار   ،ايران را يك قـدرت اتمـي بگردانـد    ك
. ديگري است و ايران به اين كار توانا نيست
  . حداكثر بتواند سامانه اي دفاعي پديد بياورد

ممكـن  . تهديد عمده ايران اتمي نيسـت      
ايران بدون . است روزي تهديد اتمي بگردد

. اسلحه اتمي نيز يك تهديد باقي مـي مانـد  
ـاال   ،منشاء مدارج تحريم و تهديد به جنـگ  ب

ايـن  . ق از قواي امريكا استرفتن تخليه عرا
تخليه همزمان است با تشـديد حـوادث در   

اگر فردا ايران اجراي برنامـه اتمـي   . سوريه
وضعيت همچنان پيچيـده   ،خود را رها كند

ـاال را دارد و    . برجا مي مانـد  ايـران دسـت ب
 ،امريكا و اسرائيل و تركيه و دولـت سـعودي  

ـاال را پيـدا   آدر پي  نند كه بلكه خود دست ب
ي ژاينطور بنظر مي رسد كه دو استرات. نندك

  :را درپيش گرفته اند
نكـه  آتشديد فشار بر دولت  ايران براي   -  1

ـاي  آاين دولت ضعف ها و  سيب پذيري ه
  و . خود را باز شناسد

يم سوريه را ساقط كنند تا كه قلمـرو  ژر – 2

ـا نـه   . نفوذ ايران را به عراق محدود سازند ام
ـائي سـرن   يـم  ژگون كـردن ر معلوم كه توان
  .سوريه را داشته باشند

يـم  ژر ،هرگاه ناتو وارد جنگ نمي شـد       
ـاتو مـي توانـد در    . قذافي برجا مـي مانـد   ن

ـا وضـعيت سـوريه     سوريه نيز مداخله كند ام
مداخله دومي بـراي  . بغرنج تر از ليبي است

ـا از ايـران    ،يم عربژتغيير يك ر ترس عربه
عـرب   واكنش شديد در دنياي ،هرچه باشد
مدهاي بسيار دارد آجنگ پي . بر مي انگيزد

  . و نمي تواند گزينش اول باشد
ـيده از   • ــت پوشـ ـاال راه حــل حماي احتمـ

اپوزيسيون سني از طريق لبنان و بسا تركيه و 
ـا   آجالب است بـدانيم  . اردن است ـا تركه ي

ـا   حاضر به شركت در اين كار خواهند شد ي
  يا اين راه حل كار آخير؟ 

ـتگاه   ساز مي شود ؟ دهها سال است كـه دس
اطالعاتي سوريه در مخالفان سني نفوذ كرده 

ـيده برضـد ر  . است يـم اسـد   ژعمليات پوش
ن نيز تضمين شـده  آمشكل است و موفقيت 

  . نيست
در  ،براي نشاندن ايران در سرجاي خـود  •

ـاري كـرد   وضـعيت  . عراق است كه بايد ك
. سياســي عــراق اســت كــه بايــد تغييــر داد

ـامي  . كمي در عـراق دارد  واشنگتن نفوذ تم
ـاد كـرده اسـت در      ـا ايج روابطي كه امريك

ـا اسـت     ،حفظ شدن . نيازمنـد قـدرت امريك
اين رابطه ها نيز  ،وقتي امريكائي ها مي روند

ـند  ـا وجـود سـوريه   . از پايه فرو مي پاش  ،و ب
ـا و متحـدانش در     ـان امريك تعادل قوا بر زي

  . منطقه مي گردد
  : امريكا سه انتخاب دارد • 

نچـه از  آتحول را بپذيرد و سعي كند با  – 1
  .زندگي كند ،تحول حاصل مي شود

كه . سعي كند با ايران معامله انجام دهد – 2
  . پر مشقت و پر هزينه است

  .و يا دست به جنگ با ايران بزند – 3
راه حل سوم نيازمند داشتن قواي كافي       

 ،و خنثي كردن توان واكنش نظامي ايـران 
لوگيري از بسته شدن تنگه هرمز بخصوص ج

ـا شـك وجـود دارد    . است . در همه ايـن ه
يم سـوريه وضـعيت را   ژالبته ساقط كردن ر

تغيير مي دهد اما اين كار بغايت مشكل و پـر  
  .خطر است

ـاتي از سـوريه    : انقالب اسالمي ما خـود اطالع
     ورده ايم حاكي از اين كهآبدست 

تماسهاي  –كودتاي نافرجام 
اي ملي سـوريه  يم با شورژر
دستگاه هاي الكترونيكـي   –

ــرائيل   ــاتي اس ــر اطالع دواي
ــالع از   ــب اط ــغول كس مش

  :ايران و سوريه
  
برابر اطالعي كه انقالب اسالمي از سوريه  ◀

ـامي در   ،كسب كرده است يك كودتاي نظ
شرف انجام بوده اما كشـف و خنثـي شـده    

كودتــا كننــدگان از پايگــاه الزم در . اســت
ـا تصـور مـي     ارتش برخوردار نب وده انـد ام

كرده اند هرگاه بركاخ رياست جمهوري و 
 ،يـم ژاعالن سرنگوني ر ،بشار اسد دست يابند

ـاگزير مـي كنـد جانـب       ارتش سـوريه را ن
بخصوص كه اكثريت . كودتاچيان را بگيرند

سني كشور نيز در شهرها به حركت در مـي  
يـم  ژسبب تشديد مهار ر ،ناكامي كودتا. يندآ

  .ه استاسد بر ارتش شد
عربستان همچنان به گسيل افراد مسلح بـه       

  قرار بر اينست . داخل سوريه ادامه مي دهد
كه اگر بتوانند در درون سوريه و اگر نـه در  
حاشيه مرزي سوريه با تركيـه منطقـه امنـي    

ـان  . براي افراد مسلح ايجاد شود هدف فراري
زاد آاز ارتش كه ارتش كه خـود را ارتـش   

جاد شكاف در ارتـش سـوريه   اي ،مي خوانند
چرا كه اين شـكاف را عامـل سـقوط    . است

نها اميدوارند تركيه بـه  آ. يم اسد مي دانندژر
ـا سـوريه      آ نها زمين امـن را در مـرز خـود ب

نگـران   ،اما تركيه بنوبـه خـود  . واگذار كند
ـاي تركيـه و    كمك ايران و سوريه به كرده

تركيه از برخاستن . نها استآتشديد عمليات 
مهاجرت از سوريه به تركيه نيـز نگـران   موج 
ـيش گرفتـه     ،بنا بر اين. است روشـي را در پ

  .يم اسد از دورن فروريزدژاست كه ر
خامنه اي و بيت او همچنان بر  ،يمژدر ر ◀

اين نظر است كه مي بايـد بطـور كامـل از    
خامنـه اي در ايـن   . يم اسد حمايت شودژر

را كه خميني » كمر بند سبز«خيال است كه 
اال اين كه . او ايجاد كند ،توانست ايجاد كندن
يم صدام را امريكا از ميان برداشته است و ژر

باوجود اين كه بسيار از نفوذ ايران در عـراق  
صحبت مي شـود و بـراي توجيـه سياسـت     

بخصوص ادامـه   ،امريكا و اسرائيل و عربستان
نفـوذ   ،حضور نظامي امريكا در عـراق اسـت  

ـادل   ،يمي در درون بي پايهژر نمي تواند تع
ورد كه امريكا و اسرائيل و آقوائي را بوجود 

  . ن مي ترسانندآيم سعودي از ژر
ـ  ،در عوض       ـاران او  ژاحمدي ن اد و همك

ـتند     . جانبدار رويه عمـل گرايانـه تـري هس
ـا    ،باوجود اين ـاس ب دو طرف در گرفتن تم

شوراي ملي سوريه موافـق شـده انـد و دو    
ت كه يك نوبت نوبت تماس گرفته شده اس

  . در پاريس بوده است
جالل طالباني نسبت  ،2011نوامبر  26در  ◀

در سـوريه  » افراط گرائي اسـالمي «به رشد 
دولـت   ،بنا بـر اطـالع از عـراق   . هشدار داد

ن مـي ترسـد كـه قـوت     آكنوني عـراق از  
امنيت عراق را  ،گرفتن افراطي ها در سوريه

 ،ستنچه اكنون در مخاطره اآبسيار بيشتر از 
افراد مسلحي  ،در حقيقت. به مخاطره اندازد

كه در نواحي مرزي تركيه با سوريه و لبنان با 
ـني   ،سوريه متمركز شده اند اسالم گرايان س

اخوان المسلمين سوريه كـه  . افراطي هستند
مي توانند ايجاد  ،براي عراق ،مسلح شده اند

ـا   . خطر كنند عراقيها نگراني هاي خـود را ب
ـته انـد   امريكائيها د ـان گذش ـين  . رمي در هم

عراق با تحريم اقتصادي سوريه توسط  ،تاريخ
زيرا مايل نيست . اتحاديه عرب مخالفت كرد

يـم اسـد   ژيم سني افراطي جانشين رژيك ر
  .گردد
باورها بـر ايـن    ،در سوريه و نيز در عراق ◀

ـا و اسـرائيل و     هستند كه هنوز هـدف امريك
و بـه   يـم از درون ژسعوديها و تركيه تغييـر ر 

يم سوريه رابطه با ايران را ژترتيبي است كه ر
رها و با تركيه و كشورهاي سني عرب رابطه 

ـاذ     ،بنا بر اين. برقرار كند ـاكتيكي كـه اتخ ت
يـم  ژدر حال تزلزل نگاه داشتن ر ،كرده اند

بقصد خنثي كردن  ،اسد و تشديد اين تزلزل
ـانواده اسـد      اقليت علوي و خلـع يـد از خ

  . است
ه موساد و اطالعات ارتش اسرائيل تركيه ب ◀

اجازه داده است كه دستگاههاي جاسوسـي  
ـاك تركيـه      يالكترونيك خـود را هـم در خ

ـات      مستقر كنـد و از سـوريه و ايـران اطالع
اسرائيل نيـز پذيرفتـه    ،در عوض. كسب كند

است كه به قواي تركيه تعليم بدهنـد بـراي   
ـلح كـه در    مبارزه با تروريست ها و افراد مس

ـا   مرزه اي تركيه با سوريه و ايران و عـراق ب
  .ارتش تركيه مي جنگند

درصد مردم سوريه با روزي كمتر از  32 ◀
يعني كارنامه حزب . دالر زندگي مي كنند 2

ـياه اسـت   . بعث سوريه از نظر اقتصادي نيز س
باتوجه به شكنجه كردن و مجبور  ،باوجو اين

به ترك خانه و كاشانه كردن و كشتن علوي 
ـلح ر    هر ،ها ـان مس ـا مخالف يـم و افـراد   ژج

مسلحي كه سعوديها و قطري ها گسيل كرده 
تـرس از   ،توان اين جنايت ها را دارنـد  ،اند
ـاني جامعـه    ژر يم جانشين را در قشـرهاي مي

  .  سوري افزايش داده است
ــوامبر  26در  ◀ ــن   ،2011ن ــريس مردس ك

Chris Marsden فريــدمن سياســت  ژرژ
ـائي گفتـه اسـت كـه     شـركت   شناس امريك

اطالعات خصوصي استراتفور را ايجاد كرده 
   ،بهترين جا براي مهار نفوذ ايران ،است

  
  7در صفحه
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ـار    ،جنبش در سـوريه . سوريه است همـه ك
يـم اسـد را ميسـر    ژبراي سرنگون كـردن ر 

بهترين روش حمايت پوشيده ... ساخته است
از  اپوزيسيون سني از طريق لبنان و احتماال 

ـيار    ژكردن رساقط . تركيه است يـم اسـد بس
مهم است زيرا تعادل قوا در منطقـه را تغييـر   

  . مي دهد
 ،مشاور حكومت اسـرائيل  ،يوناتان اسپاير ◀
براي سرنگون : روزالم پست نوشته استژدر 

يم اسد مي بايد اقدام مستقيم انجام ژكردن ر
مي بايد منطقه امني ايجاد كرد تا كه . پذيرد

ـازمان  ن بـه خـ  آشورشيان بتواننـد در   ود س
ـيش  ژبدهند و امر مخالفت با ر يم اسد را به پ

البته اين امر مي تواند به منازعه سوريه . ببرند
  . با تركيه بيانجامد

عضو از  19( ،اتحاديه عرب ،نوامبر 27در  ◀
. سوريه را تحريم اقتصادي كردنـد ) عضو 22
 ،وزير خارجه فرانسه ،وپهژلن آ ،نوامبر 28در 

يم اسد ژعمر ر ،ديه عرببا تحريم اتحا: گفت
  .خر رسيده استآبه 
  
يـم  ژهرگاه براستي قرار بر مهـار ر  ٭

  :مالي بود  –مافياهاي نظامي 
  
قدرت منطقه اي شدن به ترتيبي كـه از   ◀

غرب افغانستان در مديترانه تحت نفوذ ايران 
ـابقه ايسـت   ،بر فرض تحقق ،باشد . امر بي س

ـاي محركـه را از      ـلطه گـر نيروه چرا كه س
. فعال مي كند ،سلطه مي ستاند و در خودزير

صاحب نفوذي كه مي بايد هزينه نفوذمندي 
كس  ،خود را از افغانستان تا مديترانه بپردازد

ـادي    . نديده بود ـا اقتص چنين نفوذمنـدي ب
ـيار زود نفـس    ،ورشكسته و تحت تحريمها بس

ـا   ،بنا بر اين. وردآصاحب نفوذ را بند مي  بس
با استفاده از  ،يفتنهدف اينگونه تحليل ها فر

حفـظ   ،نآو هـدف از   منطق صوري است
 ،نآيم در وضعيتي كه هست و استفاده از ژر

مـدهاي نفتـي   آبراي استفاده حداكثر از در
از راه فـروش   ،از جملـه  ،كشورهاي منطقـه 

  . اسلحه به اين كشورها است
هرگاه ايـران دولتـي حقوقمـدار مـي      ◀

ـان   ،اداشت و ايرانيان بعنوان انديشه راهنم بي
ـتند   آاستقالل و   ،زادي  را در سـر مـي داش

امـواج   ،نكه ديناري خرج كندآايران بدون 
ـا مـي پراكنـد و      تحول را به همه جامعـه ه

قلمرو « ،نآحوزه تمدن اسالمي و بيرون از 
  . ايران مي گشت» نفوذ
ـان    ،اما در وضعيت كنوني       تعادل قـوا مي

عراق  ،در ميان و دراز مدت ،ن قلمروآاين و 
چـرا كـه   . را مركز منطقه نفوذ مي گردانـد 

اما . مد نفتي او زياد و جمعيتش كم استآدر
ـني و     عراق نيز باوجود سه منطقـه كـرد و س

ـا   ،تركيه نيز.  اين توان را ندارد ،شيعه نشين ت
ـياي ميانـه  آنتوانسته اسـت در   ،اين زمان  ،س

نفـوذ  . صاحب نفوذ تعيين كننـده اي شـود  
استقالل از غرب و رشد دولت تركيه در گرو 

. اقتصادي و اسالم سازگار با حقوق انسان بود
هرگاه قرار باشد بعنوان عامل امريكا و متحد 

افكار  ،بسيار زود ،اسرائيل در منطقه عمل كند
عمومي كشورهاي عرب و نيز ايران را برضد 

  . خود بر مي انگيزد
اقبال موفقيـت وقتـي    ،جنبش در سوريه ◀

دف دموكراســي و پيــدا مــي كنــد كــه هــ
شتي آبرخورداري انسان از حقوق خويش و 

مداخله عربستان و تركيه و قطـر و  . ملي باشد
ـيس  ـان را از    ،امريكا و فرانسه و انگل ايـن امك

 ،تنها امكاني كه مانده اسـت . ميان برده است
  .ميز ليبي استآتكرار ماجراي فاجعه 

يم سوريه هدفي در بيـرون از خـود   ژر ◀
يم ژاين ر. ظ خويش استهدفش حف. ندارد

ناتوان از اجراي برنامـه   ،بنا بر اين ،غرق فساد
ـتقالل و    ـا اس زادي و آرشد است زيرا رشد ب

غاز مي شود و با عينيت يافتن آحقوق انسان 
. زادي و حقوق او ادامه مي يابدآاستقالل و 

ـاتوري اقليـت بـر     ژايدئولو ي بعـث و ديكت
ـاد ذاتـي دارد   ـا ايـن  . اكثريت با رشد تض  ت

يم بعـث بـوده   ژعامل بيروني حافظ ر ،زمان
ـاني پيـدا   . است هرگاه جامعه وجدان همگ

نسـت و  آكند به وضعيتي كـه كشـورش در   
 ،زاديآتوانائي خود بر زيستن در استقالل و 

ـاعي    ـام اجتم سياسـي   –انقالب و تغيير از نظ
  .ميسر مي شود

  

  

انفجـــار بهـــاي دالر  
فرصــت بــزرگ بــراي 
رانــت خــواري يعنــي 

مد آخوردن دربردن و 
  :نفت

  
  :انفجار بهاي دالر در ايران ٭
 
فرارو گـزارش كـرده    ،1390ذر آ 6در  ◀

بازار ارز بعد از چند ماه خبر و حاشيه و : است
ـاه     اولتيماتوم و سياسـت  ـاي مختلـف و گ ه

متناقض هنوز سـردرگم اسـت و سـرگيجه    
ـات    گرفته هر چند كه برآيند همه ايـن اتفاق

تيجه قاطع رسانده كه فعاالن بازار را به اين ن
در نهايت گراني ميهماني است كه بـه ايـن   

ها از اين بازار نخواهد رفت؛ بنابراين  زودي
ـيماني   غفلت در خريد موجب خسران و پش

 . است
ـا         مشتريان بازار ارز و حتي كساني كـه تنه

كنند به ياد دارنـد كـه    ها را دنبال مي قيمت
ـاي    200وقتي دالر هـزارو  ـان شـد، آق  توم

ـا      رييس كل قول داد كـه بانـك مركـزي ب
ـار خواهـد    تزريق ارز به بازار قيمت ها را مه

كرد اما بانك مركـزي و متـولي آن بعـد از    
ـاس   چند روز نقشه مهار غول گراني را از اس
تغيير دادند و تصميم گرفتند بازار دونرخي را 

 . نرخي كنند تبديل به تك
اي كـه بانـك    با اين همه مـوج گرانـي        

مركزي در بازار رسمي به راه انداخت، سـر  
ـا   راه خود سري هم به بازار آزاد زد و نرخ ه

را در آنجا هم تكان داد؛ نتيجه اينكه متـولي  
ـا در    بازار رسمي ناچار به عقب نشيني شـد ام

ــراي    ــي ب ــي دليل ـتانبول كس ـارراه اسـ چهـ
ماحصـل همـه ايـن     .ديـد  نشيني نمي عقب
ـان نكـرد   ها را  تنها قيمت ها هم نه تالش يكس

بلكه بازاري تقريبا دونرخي را به بازاري سه و 
به عبارت ديگر  .حتي چهارنرخي مبدل كرد

طرح نجات بازار ارز شكست خورد هرچنـد  
ـته و    يسئكه ر كل بانك مركزي اصـرار داش

دادند،  دارد كه اگر به سياست او فرصت مي
 . توانست ثبات را به بازار بياورد مي
ه انتظاري مردم دست بازكاهدي معتقد ا     

هاي فعلي  از قيمت ارز به شدت باالتر از نرخ
قيمـت دالر بـه    به همين علت وقتي  .است
رسد، آن را به اميد دالر  تومان مي 300هزارو
خرند و وقتي نرخ بـه   توماني مي 400هزارو
ـاز هـم بـه     تومان صعود مي400هزارو كند ب

ـار دالر    روند و مي بازار مي خرند چـون انتظ
 . توماني دارند500هزارو

ـاتوم          به گفته كاهدي، با مصـوبه و اولتيم
ـار كـرد      نمي توان تقاضا بـراي خريـد را مه

چون به محض اينكه بانك مركـزي تـالش   
ـاهش دهـد،     كند قيمت را با تزريـق ارز ك

ها را باال  مردم براي خريد هجوم برده و نرخ
 . برند مي
هم  ها او درخصوص محدوده رشد قيمت     

وقتي در تلويزيون ملي به صراحت از : گفت
ـا دو   احتمال رشد قيمـت  ـا ت  600و هـزار  ه

تـوان از   شـود، نمـي   تومان سخن گفته مـي 
مردم انتظار داشت به كمتر از اين رقم فكـر  

در صورت تداوم روند : كاهدي گفت. كنند
ـار   فعلي قيمت دالر همان طور كه مردم انتظ

 500رودارنــد تــا پايــان ســال از مــرز هــزا
تومان پيش  700گذرد و احتماال تا هزارو مي
ـال   رود اما پاييز سال آينده يعني يـك  مي س

ديگر، قيمت دالر به راحتي از مرز دو هـزار  
 . تومان عبور خواهد كرد

ـاي  عنانيا تحريم ها آ ٭     از را ارز به
   : ؟!بدر برده اند كف بانك مركزي 

ــه 1390آذر  5 در ◀ جهــــان "، روزنامــ
است، افزايش نرخ دالر  طالع دادها "صنعت

را  »ناتواني بانك مركزي براي كنترل بازار«
 .كند اثبات مي

ـاي   وعـده «به گزارش ايـن روزنامـه،         ه
هاي جديد بانك مركزي  پايان و سياست بي

ـازار را   براي كنترل بازار ارز تاكنون نه تنها ب
كنترل نكرده، بلكه باعث آشفتگي و باال بردن 

 .»ارز دولتي و آزاد شده است فاصله نرخ
ـناس   در همين      حال فرزان سهرابي، كارش

ـاب موجـود در    اقتصادي در باره داليل الته
ـنعت  "بازار ارز به روزنامه  ـان ص گفتـه   "جه

هايي كه در حال حاضر  محدوديت«: است
از سوي كشورهاي غربي براي ايران در نظر 
گرفته شده باعث ايجاد يـك جـو روانـي و    

عمل مردم نسبت به اين اخبار شده و ال عكس
ـاهده   در نتيجه اثر آن نيز روي بازار دالر مش

 ».شود مي
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اگـر       

ها باقي بماند در شـب   دالر در همين قيمت
رسد،  تومان مي 1450تا  1420عيد به حدود 

بنابراين بانك مركزي بايـد وارد  : تاكيد كرد
 .ا قدرت دالر را پايين بياوردعمل شده و ب

بانك مركزي «: فرزان سهرابي گفته است     
بايــد بــه ســرعت وارد عمــل شــود و جــو  
اقتصادي كه شايعات موجود دليل اصلي آن 

ـين بايـد جلـو   . است را كنترل كنـد    همچن
هاي مردم نسبت به اين اخبار را  العمل عكس

ـازه ندهـد      بگيرد و به كشـورهاي ديگـر اج
ــر چنــين اخبــا ري روي اقتصــاد كشــور اث

 ».بگذارد
ها در افـزايش قيمـت ارز در    تاثير تحريم     

ـاي آينـده     ايران در حالي است كـه روزه
. اي در انتظار ايـران اسـت   هاي تازه تحريم

ـين  رسانه  بنابر گزارش الملـي، بـدنبال    هاي ب
ـيمي     ـنايع پتروش ـالي و ص تحريم نهادهاي م

ــران از ســوي بريتانيــا، كادانــا و  آمريكــا، اي
كشورهاي ديگري نيز از جمله ژاپـن، كـره   
جنوبي و برخي از كشورهاي عضو اتحاديـه  

ـال تحـريم   ـاي   اروپا  در حال بررسي اعم ه
دور تازه . يكجانبه اقتصادي عليه ايران هستند

ها بطورعمده فروش نفت و نهادهاي  تحريم
  .مالي ايران هدف گرفته است

س از هـم عامـل تـر    ،در واقع: انقالب اسالمي
عامـل   ،يم به پولژجنگ و تحريمها و هم نياز ر

دو  ،بر ايـن دو عامـل  . باال رفتن نرخ ارز هستند
ـا    عامل ديگر افزوده مي شوند كه ميزان تـورم ي

يم كه سبب ژكاهش ارزش ريال و حالت فلج ر
  .فرار سرمايه ها از كشور شده اند

  
 درصدي شكاف ارزي 1000رشد  ٭
  ):زادآار فاصله نرخ رسمي و نرخ باز(

 
ــزارش   ،90ذر آ 6در  ◀ دنيــاي اقتصــاد گ

شكاف ارزي در بازار كشـور در  : كرده است
درصد رشـد را   1000ماه گذشته حدود  14

بر اين اساس نرخ مرجع . تجربه كرده است
ـال  در تومان  1030دالر از ميزان  مهر ماه س
ـال    1090گذشته به نرخ  ـاه امس تومان آذر م

ـان دهنـده     ـان   60رسيده است كـه نش توم
افزايش است، اما در مقابل نرخ دالر در بازار 

ـان بـه    1058غيررسمي از  ـان   1380توم توم
ـان افـزايش    322دهنده  رسيده كه نشان توم

 .است
. بازار ارز از مهر ماه سال قبل پرتالطم شد     

ـال    89نرخ دالر در بازار ايران در مهرماه س
تومان بـود كـه شـكاف ارزي     1058معادل 
اما در چند . تومان را در بر داشت 28ل معاد

روز اخير نرخ دالر در بازار داخـل ركـورد   
را شكست و شكاف بين نرخ  1380بسيار باالي 

ـان   290مرجع و بازار بـراي دالر را بـه    توم
در اين دوره مسـووالن اجرايـي در   . رسانيد

هاي مختلف سعي در  بانك مركزي با راهكار
يط به وضـعيت  كنترل ارز و بازگرداندن شرا

در اين دوره تقريبا يـك  . نرخي داشتند تك
ساله، بانك مركزي سه معاون ارزي را بـراي  
ـار گرفـت   . مهار رويه رو به افزايش ارز به ك

 90حميد برهاني اين سمت را تا تير ماه سال 
در اختيار داشت تا اين كه كمال سيد علـي  

ـنج  . جايگزين او شود سيد علي نيز بيش از پ
ن سمت باقي نماند و چند روز پيش ماه در اي

هرچند . جاي خود را به مينو كياني راد داد
ــن دوره سياســت ـا   در اي ــي بـ هــاي مختلف

ـاوت بـراي       ـامال متف رويكردهاي بـه نظـر ك
ـاذ شـد،      ـازار ارز اتخ برگرداندن ثبات بـه ب

ـان  آمار دهنـده   ها و ارقام از نرخ بازار ارز نش
ـا در   اين مطلب اسـت كـه ايـن سياسـت     ه

ن بــه اهــداف مــورد نظــر چنــدان  رســيد
  .اند كاركردي نداشته

مركـز پژوهشـهاي مجلـس در    : علي پاكزاد
گزارشي به نقد برنامه ارزي بانـك مركـزي   
پرداخته است، در اين گزارش ضمن بررسي 
داليل گراني ارز و نقد عملكرد بانك مركزي 
به عنوان پيشنهاد به بانك مركزي توصيه شده 

ز در بازار براي است ضمن افزايش عرضه ار
ـازار ارز از     ـاكم بـر ب شكستن فضاي رانتي ح
ـاي ارزي    ـارت ه ابزارهاي الكترونيكي و ك
جهت كاهش فاصله بين نرخ بازار ارز رسمي 
ـاري كـه     و غير رسمي استفاده كند يعنـي ك
متاسفانه در برنامه هاي بانك مركزي كمتر به 

  .آن توجه شده است
مجلس  نكته جالب آنكه مركز پژوهشهاي     

ـازار ارز    تاكيد كرده است در صورتي كـه ب
مهــار نشــود مــي توانــد بــه شكســت برنامــه 

  .هدفمندسازي يارانه ها منجر شود
ـلي افـزايش           در اين گزارش داليل اص

قيمت ارز در بازار را در هفت محور عنـوان  
 :شده كه به شرح زير است

بخش عمده ارز خريداري شده در بازار  - 1
، اد زيرزميني عرضـه مـي شـود   آزاد و اقتص

ـانه، تغييـرات قيمـت     تصميمات غير كارشناس
سكه و ارز و تاثيرات آن بـر اقـالم هزينـه و    
مصرف باعث مي شـود كـه يـك عـده در     
ـابع    اقتصاد زيرزميني به دليل دسترسي بـه من
ـتهاي   نقدينگي يك نوع مبارزه پنهان با سياس

 .پولي كشور را دامن بزنند
ط بانك مركـزي از  طرح عرضه ارز توس - 2

طريق صرافي هاي مجاز ، التهاب بازار ارز را 
نتوانست فاصله بين ارز رسمي  كاهش نداد و

 .و ارز با قيمت آزاد را كاهش دهد
ـانع      - 3 ـا م انتظار رواني مـردم و صـرافي ه

 .كاهش قيمت ارز در بازار غير رسمي شد
گري براي انتفاع از ابه علت داللي و سود - 4

 .تي، نرخ ارز افزايش يافتافزايش ارزش آ
از استانهاي ) اجيرشده ها(برخي از مردم  - 5

مختلف و توسط دالل ها بـه تهـران آورده   
ــراي   ــي، ب شــدند و در ازاي دريافــت مبلغ

ـتاده و  ـامين ارز   دالالن در صف خريد ايس ت
 .كردند

برخي صرافي ها با گمان امكان افـزايش   - 6
ـ    ا قيمت ارز بعد از اتمام عرضـه توسـط بانكه

تابلوي خريد و فـروش ارز را جمـع آوري   
كردند كه نوعي تخلف محسوب مي شود و 
بانك مركزي نيز علي رغم ابالغ بخشنامه در 

 .برخورد با آنها موفق نبود
انتظارات در مـورد آينـده نـرخ ارز در     - 7

مقايسه با نگهداري ساير دارايي ها و همچنين 
ــروش ارز   محــدوديت هــاي قــانوني در ف

ـان   رسمي موجب افزايش نرخ و ايجاد نوس
 .در قيمت ها شده است

ـاي ايـن      مركز پژوهشـهاي مجلـس در انته
ـا وضـعيت    گزارش چهار راه را براي مقابله ب
نابسامان فعلي ارايه شـده كـه چكيـده ايـن     

 :راهكارها به شرح زير است
بانك مركزي براي تثبيت نـرخ ارز كـه    - 1

الزمه موفقيت سياست هدفمندسازي يارانـه  
ـاي   هاس ـارگيري ابزاره ت، الزم است بابه ك

ـازار ارز اقـدام   همختلف نسبت به ساماند ي ب
 .كند

ـامين ارز     - 2 ـافي ت ـابع ك در صورتي كه من
بانك مركزي مـي توانـد    وجود داشته باشد

ـان سياسـت نـرخ      ـا هم بخش عمده آن را ب
ـا سـود واسـطه     مرجع در بازار عرضه كند ت
ـاهش و      ـا ك گري و رانت مربـوط بـه دالله

 .مد بانك مركزي افزايش يابددرآ
ـا قيمـت      - 3 ـافري ب ـامين ارز مس نيازي به ت

ـارجي وجـود    رسمي براي همه مسافران خ
ـان قيمـت   . ندارد اين افراد مي توانند با هم

 .مرجع نياز خود را تامين كنند

ايجاد سيستم دريافت و پرداخت با نـرخ   - 4
ـازار    ارز مرجع موجب نزديك شدن نـرخ ب

به عبارت ديگر . جع ميشودآزاد به نرخ ارز مر
ـاهش     عرضه اضافي نرخ مرجـع موجـب ك

 .تقاضاي سوداگرانه خواهد شد
  
ـابع  16از بين رفتن  ٭ ميليارد دالر من

  ارزي كشور
 
بــه گــزارش خبرگــزاري  ،90ذر آ 5در  ◀

ـائل    هوشنگ شجري، ،فارس ـناس مس كارش
اقتصادي با اشاره به اجـراي سياسـت غلـط    

ـاي گذ  تثبيت نرخ ارز در سال ـ  ه ـته گفت ه ش
ميليارد دالر ذخيـره بانـك    16حدود : است

. مركزي با اجراي اين سياست از بين رفـت 
 1050نرخ ارز تصويب شده توضيح اين كه 
و افزايش آن به بيش از  90تومان در بودجه

 گوياي اين واقعيت است كـه تومان،  1350
ـا   نرخ هاي ارز تصويب شده و يا دولتي لزوم
ـازار آ  نرخ زاد نيسـت و حتـي   هاي مبنا در ب

ـادار     بانك مركزي نيز نمي توانـد بـه آن وف
داليل مختلفي از قبيل محدوديت در . بماند

ـا، ارز دو نرخـي را     عرضه و يا افـزايش تقاض
يك قيمت توسـط دولـت    .آورد بوجود مي

ـين  يك قيمت كه  عرضه و  در بازار آزاد تعي
 . شود مي
ـتر از آن  ا      كنون نرخ واقعي دالر بسيار بيش

چيزي است كه بانك مركزي اعالم كرده و 
ايـن امـر    .كند به آن وفادار باشد يا سعي مي

ساله در ايران است و  10ناشي از تجربه تورم 
ـاني   هنگامي كه نرخ تورم باالتر از تورم جه
ـا نـرخ تـورم       است بايد نـرخ ارز متناسـب ب
افزايش يابد كه در غير ايـن صـورت زمينـه    

ـا  . آيـد  مـي  براي ارز دو نرخي بـه وجـود   ب
ــه ارز دو نرخــي تــاثير   ــراهم شــدن زمين ف

ـازار را     واسطه ـانات ب ها افزايش يافتـه و نوس
كنند در حالي كه بانك مركـزي   تشديد مي

اقدامات الزم را در خصوص افـزايش نـرخ   
ارز متناسب با تورم و در راستاي جلـوگيري  
از دو نرخي شدن ارز انجام نـداده اسـت و   

ـان   هاي اقتصادي تمام تئوري اين مهم را بي
  . دارد مي

  
ــارد دالر  16ارز دو نرخــي و  • ميلي

   : ذخيره تلف شد
  

بانك مركـزي بايـد پايـه پـولي را تغييـر           
داد و در سال گذشته كه بانك مركـزي   مي

از طريق بازار براي تثبيـت نـرخ ارز اقـدام    
كرد بايد نرخ رسمي ارز را افـزايش داده و  

ـاذب قيمـت    نـرخ ارز در  مانع از افزايش ك
شد در حالي كه بانك مركزي ايـن   بازار مي

اقدام را انجام نداده و امكانات خود را هزينه 
ـازار سـعي    كرده و از طريق فروش ارز در ب

 16در حـدود  .كرد نرخ را ثابـت نگـه دارد  
ـين     ميليارد دالر ذخيره بانـك مركـزي از ب
ـار    رفت و نرخ بازار تثبيت نشد و ايـران دچ

ني دو نرخي شدن نرخ ارز بدترين حالت يع
 . شد
در راستاي اشتباهات بانك مركزي عمالً       

بازار ارز سه نرخي شد، نرخ بانك مركـزي،  
قيمت بازار آزاد و ارز مسافرتي كه نتيجه ارز 
ـامالت ارزي     ـاد رانـت در مع سه نرخي ايج

  . است
ـته        افرادي كه با بانك مركزي ارتباط داش

ـتفاده كننـد   توانند از اسنا و يا مي د جعلي اس
ــرخ رســمي از بانــك مركــزي   ــه ن ارز را ب

فروشند  تر مي خرند و در بازار آزاد گران مي
توانند پل ارتباطي  و در واقع افرادي كه مي

ـند سـودجويان      ـته باش با بانك مركـزي داش
واقعي هستند و سرانجام بانك مركزي ناگزير 
خواهد شد نرخ رسمي ارز را افزايش دهد و 

ـام    اكنون به راحتي مي كاري كه توانـد انج
دهد چند ماه ديگر به سختي انجام خواهـد  
 گرفت كه عالوه بر ايجاد رانت نتيجه مـورد 

  . آيد نظر را بدست نمي
  

اله وفا پرتوي ديگر بـر  ژنوشته : انقالب اسالمي
ـاد كشـور مـي      ـار اقتص وضعيت بس وخامت ب

  :افكند
  

  8در صفحه

 تحریم و حالت جنگی و رانت خواری



                                                                                                                                                                                       

 

 

8 

 

 
 

2011 دسامبر  18تا   5از             1390   آذر   27تا  14از     790   هشمار  

 

  ژاله وفا
  

عزم نظام واليت فقيـه  
ــ ــوان بـ ر شكســـت تـ

 اقتصادي ايران
   

سياستهاي بحران ساز سياسي نظام واليـت      
ـاي جامعـه    فقيه ،بار ديگر زمينه تشديد تحريمه

اينبار . جهاني را عليه اقتصاد نحيف فراهم آورد
ترو شديدتر شده  ها بسيار گسترده دامنه تحريم

ـا    .اند ـاهنگي ب برخي دولتهاي اروپايي در هم
هاي مالي  عاليت تمام موسسهواشنگتن، نه تنها ف

هاي ايراني متوقف كرده انـد،   با بانك خود را
بلكه تحريم بانك مركزي ايران وصنعت نفت 

ـاد    پتروشيمي ايران را بـه مثابـه   و قلـب اقتص
اثـرات مخـرب ايـن     .هدف گرفته اند ،ايران

تحريمها ايجاد اختالل در روابط مالي ايران با 
ـاي   خارج، خصوصا بر توسعه بخش نفـت و  ه

بي ترديد وابستگي . گاز ايران قابل انكار نيست
ن به در آمدهاي نفتي مفرط اقتصاد نحيف ايرا

گي خارجي شدن روز افـزون  و خصوصا ويژ
ـام واليـت فقيـه و      ـا در نظ بودجه هاي دولته
موقعيت شكننده اقتصاد ايران، بيش از پيش بر 

  .بيگانگان روشن و مبرهن است
ــام واليــ    ــئوالن نظ ــا مس ــا بــه  ت فقيــه،ام تنه

ــوع  ــر"دروغگــويي از ن ــي اث ــدن  "ب خوان
ـا  "مفيد  "تحريمها و حتي كـه  ! خوانـدن آنه

خود جنايتي بزرگ است، بسنده نمـي كننـد   
بلكه بطور سيستماتيك با اتخاذ سياستهاي موازنه 
ـته   مثبت كمر همت به نابودي اقتصاد ايران بس
اند و عزم خود را جزم كرده اند كه عالوه بر 

ردن ايران در بعد سياسي، مقاومـت  منزوي ك
اقتصاد ايران را در قبال هر حمله خارجي كه 

ـتقالل كشــور را تهديـد كنــد، بشــكنند   در .اس
دوراني كه در كشورهاي عربـي و خاورميانـه   
ـاي   مردم به جنبش برخاسته و به حيات رژيمه
ـان     ـال پاي ـارجي در ح وابسته به قدرتهاي خ

ـاي  مردم با استناد به تو دادن هستند و انايي ه
ــت   ــكاندن بســتر دخال خــود در صــدد خش
ـارجي در امـر حاكميـت ملـي      قدرتهاي خ
ـاكم بـر    خودند، چه همياري از طرف نظام ح
ايران با بيگانگان آنهم در پشت پـرده دشـمني   
ـاد    صوري و صرفا زباني، بهتر از اين كـه اقتص
ايران را  چنان وابسته و نحيـف گرداننـد كـه    

ـال هرگونـه   مقاومـت در   تاب ايستادگي و قب
  دخالت عنصر خارجي را از دست بدهد؟

ـار        ـتانه احتض برخي بر اين نظرند كـه بـه آس
 رساندن اقتصاد ايران تنها حاصل بي كفايتي و

 .فقيه اسـت  بي برنامگي مسئوالن نظام واليت 
ـاهي دقيـق بـه     اما نگارنـده معتقـد اسـت،    نگ

مختصات اقتصاد ورشكسته اي كه نظام واليت 
ـاي  آنـرا دارد، محـرز مـي     "اداره "فقيه ادع

سازد كه عالوه بر بي كفايتي و بي برنامگي كه 
ـام    ـتبدادي نظ حاصل ماهيت سراسر زورو اس
واليت فقيه است، حرص و آز و منفعت طلبي 

نـه   نظامي حاكم بر اين نظام، - مافياهاي مالي
ـته    ـاقي نگذاش تنها محلي براي تدبير انديشي ب

نان هجـوم  است بلكه آنان را به جاده صاف ك
قدرتهاي انيراني براي تصرف هست و نيسـت  

  .ايران بدل ساخته است
ـان       وقتي در نظام واليت فقيه مهمتـرين ارگ

ـا ديـوان    نظارت و كنترل مالي دولـت،  همان
ـانون اساسـي     محاسبا ت كشور كه بر طبـق ق
ـايفش     ـام وظ ـين نظ مورد قبول مسئوالن هم
عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر 

الي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق م
ــه    ـالي كلي ـاي مـ ـات و فعاليتهـ ــرل عمليـ كنت

ـات،  شـركتهاي دولتـي و    وزارتخانه ها، موسس
 ساير دستگاههائي كه از بودجـه كـل كشـور   

ـتش   استفاده مي كنند، طبق اقرار صريح رياس
ـلي    ـاني فض  "مهـر   90ذر آ 3،عبدالرضا رحم

را  هيچ نهادي در كشور درآمـد كـل كشـور   
و وقتي درآمدها را نمي دانيم پس  .نمي داند

ـيم  واضـح   "!مجموع هزينه ها را هم نمي دان
است كه در سانسور نگاه داشتن ملـت از ايـن   
آمار و ارقام مهم و نيزمنتفعان اين در آمـدها و  
نفعي كه مافياي حاكم از سانسور اين ارقام مي 
برد، تا چه اندازه براي نظام واليت فقيه حياتي 

  .ستا
از اينرو هر انسان متعهدي بايستي با مردم خود 
روراست بوده و حقيقت را بطور شفاف با آنان 
در ميان گذارد تاهم به افزايش ميزان آگاهي 

ـادي كشـور و   ـعور    از واقعيت اقتص اشـراف ش
عمومي به حقوق خود همت گمارده باشد و 
هم توهم حاصل از تبليغات سراپا دروغ رژيم 

  .مايدحاكم را خنثي ن
ـتباه          ـاني ميگويـد اش يك ضرب المثـل آلم

همچون چوب پنبه مي ماند بـه هـر طريقـي    
از  بخواهي آنرا پنهان كني و زير آب فروبري،

اشــتباهات . جــايي ديگــر ســر بــر مــي آورد
دهشتناكي كه مسئوالن نظام واليت فقيه هـم  
بر اثر بي كفايتي و هم بعلت ميل سيري ناپذير 

ـابع كشـور،   مافياي حاكم براي خو ردو برد من
امور اقتصادي مرتكب شده اند نيز مصداق  در

اال اينكــه نتــايج ايــن . ضــرب المثــل فوقنــد
ـام       ـا را نـه نظ اشتباهات واثـرات مخـرب آنه
مافيايي حاكم بلكه مـردم ايـران آنهـم بطـور     
روزمره با گوشت و پوست خود در قالب فقر 
و بيكاري و تورم و سوء تغذيه و اعتياد و انواع 

  . تجربه مي كنند...نابسامانيهاي ديگر
داده هــاي اقتصــاد ايــران در زمينــه هــاي    

ــدينگي، اشــتغال،   ــورم، حجــم نق بودجــه، ت
 وضعيت در آمد اقشار كم در آمد و متوسـط، 

ـاي توليـدي،   بـي حقـوقي    تعطيلي واحد ه
ـيه   كارگران و زحمتكشان ايران، وضعيت حاش

ـا،  و نشينان شهري  ـاد، فحش ـفبار    اعتي وضـع اس
ـيل     ـار تحص ـاجرت اقش بهداشت در ايران، مه

ـايي دارنـد كـه    ...كرده از ايران و  خود گوي
اقتصاد ايران تاب تحمـل عواقـب تحريمـي    
ـعيف و       ـار ض ـا اقش همه جانبـه را نـدارد و تنه
ـا را از    متوسط جامعه اند كه بيشترين ضـربه ه
تحريمي كه حاصل ندانم كاري و خيره سري 

ـا   مسئوالن نظام در ـازي ب ت ايـران  سرنوشـ  ب
دربحران سازيهاي متعدد منجمله در امر هسته 

  .اي است، را متحمل ميشوند
ـتفاده از داده   با يك حساب ساده  ميتوان با اس
هاي اقتصادي ميزان سرطان فسادي كه پيكره 

  .معلوم كرد اقتصاد ايران را فرا گرفته است،
اولين عالمت فساد در اقتصاد ملي و نيز شدت 

ـاد ايـران را    اندازه مصرف محور  بـودن اقتص
ميتوان درسطح كالن در آينـه  بودجـه كـل    

ص ملي مالحظـه  لكشور و نسبتش با توليد ناخا
در سال جاري بودجه دولت احمـدي   .كرد

ـالغ  بـر     ـان    508نژاد ب ـارد توم ـا  (هـزار ميلي ب
ـا     ـان در   1050احتساب نرخ  دالربرابـر ب توم

، مي )ميليارد دالر  483بودجه جاري، معادل  
دقيق توليد  ميدانيم كه  نظام حاكم آمار .شدبا

ناخالص ملي را همچون بسياري از آمار مهم و 
ـته      ـاه داش ـاق سانسـور نگ تعيين كننده در مح

ـادي همچـون   آنجا كه آاما از . است مار اقتص
  ظروف 

ن با توجه آمحاسبه  مرتبطه به يكديگر راه دارند،
  . به ساير داده ها كار دشواري نيست

ر ستاد سرشماري عمـومي نفـوس و   بتازگي دبي
جمعيـت  ) خبرگزاري مهر 90يان آ 25(مسكن 

ـايج سرشـماري عمـومي      ـاس نت ايران را بر اس
ـا      ميليون 75نفوس و مسكن  ـرد و نيزب اعـالم ك

توجه به اينكه  عادل آذر رئيس مركز آمار ايران 
ـاي    ) ، ايلنا 90آبان  22در ( ـه داده ه ـتناد ب با اس

ـه   سرشماري اخير، درآمد سا النه هر ايرانـي را ب
ـزار و   4طور ميانگين  ـرده    400ه دالر اعـالم ك

ـادل     است، ـالص ملـي مع  330ميزان توليد ناخ
ـزان     . ميليارد دالر مي شود ـاب مي ـا ايـن احتس ب
ـاري   ـارد دالر از توليـد   153بودجه سال ج ميلي

ناخالص ملي يعني مجموع ارزش پولي كاالها 
ور و خدمات نهايي توليد شده در يك سال كش

ميليارد  153به عبارت ديگر به ميزان ! بيشتر است
دالر دولت از منابع كشور پيشخور كرده اسـت  

  . و نسلهاي آينده را بدهكار گردانده است
بگذريم كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بر    

ـين   ـندوق ب المللـي پـول از    اساس گزارش ص
ــال ــاي  س ــا  2007ه ــاً( 2011ت ــا  تقريب ــاظر ب متن
 7,8نزولـي بـوده و از   ) 1390- 1386هاي  سال

ـال    2007درصد در سال  به يك درصـد در س
ــاهش 2010 بينــي ايــن نهــاد  يافتــه و پــيش ك
ـال    بين ـان س  2011المللي براي نرخ رشد تا پاي

. درصد است - 0,033(صفر است  كمي كمتر از
ـرخ   وناگفته پيداست كه حتي در زمانهايي كه ن

ـال  رشد اقتصادي راباال اعالم مينمايند ه مانند س
ـرز مـي      ،1386 ـه مح با توجه به تركيـب بودج

گردد كه معناي آن نه افزايش توليد داخلـي و  
نه افزايش سرمايه گذاري در بخشهاي توليـدي  

رشد در فروش نفت  مذكور "رشد"است بلكه 
ـانكي      ـام ب ـه از نظ ـزايش قرض و گاز كشور و اف
ـارج بـوده    داخلي و يا پيش فروش نفت به  خ

ـه اگـ   . است ـرا ك ر در آمـدهاي نفتـي را از   چ
ـازيم،  در واقـع منبـع در    اقتصاد ايران خارج س

. ديگري براي اقتصاد ايران باقي نمي مانـد  آمد
ـرخ     ـه ن ـران ن بعبارت صحيح تر نرخ رشد در اي

و پيشـخور   رشد توليدات بلكه نرخ رشد صدور
  .كردن  ثروتهاي ملي بوده و است

 و اما كاهش توليد ناخالص داخلـي آنهـم در      
ـر       ـا در نظ ـز ب شرايط ادامه ركـود تـورمي و ني
گرفتن شدت تحريمهاي بين المللي عليه ايران 

ـه   .،از اين ميزان نيز منفي تر ميشود نگارنده توج
خوانندگان محترم را به اين امر معطوف ميدارم 
ـالص      ـرخ رشـد توليـد ناخ كه نرخ بيكاري با ن

ـرخ  . داخلي نسبت عكس دارد يعني زماني كه ن
ـرود  رشد نزول  ـاال مي از . مي كند، نرخ بيكاري ب

اينرو  ميتوان ميزان فاجعه اي كه در انتظار بازار 
كار ايران در شرايط تحريم است را حدس زد 
ـاران در     و پر واضح است كه وقتـي تعـداد بيك
جامعه اي افزايش يابد به همان ميزان نيز دولت 

ـه اي  . مختص سرمايه داران مي گردد درجامع
 - ولت در تصرف مافياي ماليچون ايران كه د

ـاالن   نظامي است و  سنديكاهاي كارگري و فع
كــارگري آن بطــور سيســتماتيك  ســركوب  

ــوند، ـه و    ميش ــونت و خدعـ ـر و خش ــو قهـ ج
ـاعي   زورگويي همراه با  ساير نابسامانيهاي اجتم

  . بصورت تصاعدي افزايش مي يابد
از طرف ديگر براحتي ميتوان محاسبه كرد كه    

ـتي از توليـد داخلـي    چرا بودجه د ولت برداش
نيست ولذا اين حجم سرسام آور بودجه چگونه 
ـابع و       ـردن من ـا پيشـخور ك نسلهاي آينـده را ب
افزايش بر ميزان بدهي ها از هستي ساقط مـي  

  . سازد
ـزان         براي آنكه بدانيم بودجه دولت تا چه مي

ـه      ـته ب ـر وابس ـه سراس آينه تمام نماي يك بودج
ـلهاي   اقتصاد خارجي و بن ابراين هستي سـوز نس

آينــده اســت بايســتي اجــزاء آن رابدرســتي  
چنانچه توجه كنيم بودجه خود دولت . بشناسيم

منهــاي شــركت و موسســات وابســته بــالغ بــر 
مجمــوع  و. هــزار ميليــارد تومــان اســت144

درآمدهاي مالياتي اعم از ماليات هاي مستقيم و 
ـاري     ـال ج ـه س ـزار   34غيرمستقيم در بودج ه

از طرفـي   .تومان محسوب شـده اسـت   ميليارد
ـات      ـه بعنـوان مالي ـر آنچ ميدانيم كه در واقع ام
وصول ميشود نيز بخش عمده اش ناشـي از در  

مد نفـت  آچرا كه دولت  از در .آمد نفت است
ـردم   حقـوق   كاركنان خوداست كه به  ـه م و ب

بخشي از اين حقـوق را بعنـوان    ميدهد ويارانه 
ـر   ماليات دو ـا بصـورت   باره باز پس مـي گي د ي

عوارض گمركـي اخـذ مـي نمايـد و چـون      
واردات كشور را نيز دولت با پـول نفـت مـي    
پردازد و سپس از آن عوارض مي گيرد، پـس  
در واقع بخش اعظم مالياتها در واقع از در آمـد  

ـه فـوالدگر      .نفت حاصل ميشود ـا ك ـا از آنج ام
ـر   11در ( مجلس نظام ، "نماينده" ـر   90تي ) مه

ـال دولـت از    پيش: اعالم كرد بيني درآمد امس
هزار  50ها  محل اجراي قانون هدفمندي يارانه

ـان    40ميليارد تومان است كه  ـارد توم هزار ميلي
آن صرف دولت و خانوارها خواهد شد، با اين 
ـا   حساب، ميزان پولي را كه دولت بابت يارانه ه
ـتقيم و   به مردم ميپردازد از مجموع مالياتهاي مس

ـتر اسـت  ) ر ميليارد دالر هزا 34(غير مستقيم  .بيش
در واقع امر از مردم مالياتي در يافت نميشـود و  
اين مردمند كه چشمشان به دست دولت است 

چند دولت مدعي باشد درآمـد   هر! نه بالعكس
ـازي   تومان هزار ميليارد 50 ي حاصـل از آزاد س

ـرژي اسـت و در آمـدي     قيمتهاي حاملهاي ان
ـه ه    ـيم ك ـين  جديد است ولي فرامـوش نكن م

ـزين   ميزان در آمد نيز از فروش نفت و گاز و بن
ـه توليـدات داخلـي       .بدست آمـده اسـت و ن

ميدانيم كه در نظامهاي دموكراتيك اين دولت 
ـات   است كه در درآمدهاي خود وابسته به مالي

ـين   . مردم و لذا فرمانبر اراده آنها است لـذا هم
ويژه گي بودجه دولت در ايران خود يكـي از  

رشد بودن و استبدادي بـودن   علل عمده ضد
ـر    نظام حاكم و ـاكم را ب ميزان تمايل مافياي ح

ـاد     ـردم و ايج ـا م قطع ارتباط در آمدي خود ب
ـامي   . ارتباط مستقيم با منابع نفتي ميرساند ـر نظ ه

ـا در    استبدادي نيازمند اين قطع رابطه اسـت ت
ـا زور     ـه ب خلوتگاه خود و در پرتو سانسـوري ك

ـر  حاكم مينمايد، ـر مصـدق     به تعبي ـاي دكت زيب
ارتباط حسي مردم كشور را با منابع خود قطـع  

  ! ساخته، دولت را روزي رسان مردم گرداند
ـه         ـات بودج ـاي مختص بازگرديم به آينه گوي

ـه خـود    .جاري در قانون بودجه جاري، بودج
ـر   دولت منهاي شركت و موسسات وابسته بالغ ب

د دالر ميليار 134برابر با (هزار ميليارد تومان 144
ميليارد دالركه ازفروش  53وقتي مبلغ . ميباشد)

در آمـد   ميليارد دالر 34نفت حاصل ميگردد و 

ـيم و ملحـوظ     ـاق كن حاصل از ماليات را نيز ارف
ـه ميشـود     ـاييم بقي  47بداريم و از آن حـذف نم

   اين بقيه از كجا حاصل ميگردد؟. ميليارد دالر
ـه       مسلم است كه بخشي از آن از طريق قرض

ـه   از نظام بانكي داخلي  و بخشي از طريق  قرض
خارجي آنهم به اعتبار درآمدهاي آتي باز هـم  
ـابقي    از فروش ثروتهاي ملي، تامين ميشـود و م

ـه   .كسر بودجه است پس مالحظه ميشود بودج
 .دولت برداشت از توليد ملي نيست

از طرفي مالحظه مي كنيم كه بدهيهاي دولت 
  :رقمهاي نجومي است

با اشاره به اين  90آبان  1شرق در تاريخ  روزنامه
ها از نقاط ضعف دولت محسوب  كه رقم بدهي

ـاي   شود لذا دولت رقم دقيقي از بـدهي  مي ه
خود را اعالم نكرده است و در ايـن خصـوص   

هاي دولـت   كند، رقم بدهي سازي نمي شفاف
ـا و   نژاد به بخـش خصوصـي، بانـك    احمدي ه

ـارد  هز 88نهادهاي عمومي را نزديك به  ار ميلي
تومان برآورد كرده است؛ آن هم تنها بر مبناي 

ـراه    . آمارهاي در دسترس ـه هم  23اين رقـم ب
ـه بانـك       ـان بـدهي دولـت ب هزار ميليارد توم

ـرجمع بـدهي   ـه     مركزي، س ـاي دولـت را ب ه
اين رقم، جدا . رساند هزار ميليارد تومان مي110

ـر  ( ميليارد دالر بدهي خارجي دولت  22از  براب
ـا    )هزار ميليارد تومان  23با  ـرا ب ـه اگرآن است ك

هزار ميليارد تومان اضافه نماييم ميزان 110مبلغ 
ـر  ـارد   133كل بدههياي دولت بالغ ب ـزار ميلي ه

ـر       .تومان ميگردد ـاب س ـا يـك حس در واقـع ب
ـاي     ـزان بـدهي ه انگشتي معلوم ميگردد كه مي

ـا   ـان    144دولتي تقريبا برابر ب ـارد توم ـزار ميلي ه
ـرم    .بودجه دولت است پس خواننـدگان محت

ـاكم     ـران ح ـر اي مالحظه مي كنند كه دولتي ب
است كه  نه تنها بودجه اش برداشـت از توليـد   
ـابع    ـروش من داخلي نيست بلكه صرفا متكي به ف
ـه   كشو راست و ملت ايران را در اقتصاد خود ب

در واقـع  . بودجه دولت وابسته گردانده اسـت 
ـيش از    امر بودجه دولت و شركتهاي دولتـي ب

از . درصد توليد ملي ايران را تشكيل ميدهـد 80
ـرد از     ـريح ك ـاال تص اينرو است كه نگارنده در ب
ـه    ويژه گي بودجه دولت در نظام واليـت فقي

ـه  .خارجي بودن آن است چرا كه وقتي بودج
دولتي به توليدات داخلي متكي نباشد به اقتصاد 
ــده اي  از آن    ــت و زائ ــي اس ـارجي متك خـ

ـاد     بي دليـل . محسوب ميشود ـه اقتص نيسـت ك
ـارج    دكشور تا بدين ح ـه واردات از خ متكي ب

  .است
ـادي     ـناس اقتص ـاكزاد، كارش (  به نوشته علـي پ

تا  1384هاي  ، ظرف سال)دويچه وله  89بهمن 
ـيدي،  1388 ـارد دالر از  228خورشـــ ميليـــ

درآمدهاي نفتي كشور، به مصرف واردات كاال 
 346درصـد از درآمـد نفتـي     83و اين  .رسيد
بــه . داد ارد دالري كشــور را تشــكيل مــيميليــ

عبارت ديگر، از هر يك دالر درآمد نفتي ايران، 
دولــت ".ســنت آن صــرف واردات شــد 83

ـه    نژاد اما، همواره تبليـغ مـي   احمدي كنـد ك
ـته   صادرات كشور در سال هاي اخير رشد داش

ـانگين     . است ـه مي ـر داشـت ك اما بايستي در نظ
ـران  ـه در   ارزش هرتن كاالهاي صادراتي اي ك

 88دالر بود، در سال  468خورشيدي  85سال 
ـزل يافـت و   459دالر كاهش به  9با  در  دالر تن

ـاالي     ـرتن ك ـانگين ارزش ه همين دوران، مي
 68دالر به يك هزار و  959وارداتي به ايران، از 
ـر ايـن، بخشـي از     . دالر افزايش يافت عـالوه ب

ـتقات نفـت    كاالهاي صادراتي ايران نيز، از مش
ـادرات      مـي  توليد شـوند و نبايـد در بخـش ص

  .غيرنفتي منظور شوند
و اما داده اقتصادي مهم ديگري همچون ميزان 
ـاز   نقدينگي در كشور وضعيت اسفبار اقتصاد را ب

ـاالنه نقـدينگي در    . روشن تر مي سازد رشـد س
ـيار    حالي در كشور ما به راحتـي رقـم   ـاي بس ه

ـه    درصدي را تجربه مي 20و  15باالي  كنـد ك
ـه  هما نگونه كه اشاره شد رشد اقتصادي كشور ب

ـايين بـوده اسـت     رشـد  . طور قابل تـوجهي پ
ـار      ـاهر قابـل  مه ـران  در ظ نقدينگي البته در اي
ـار آن بخـش از      ـر در مه نيست اما در واقـع ام
مافياي حاكم همانند مافياي واردات، سازمانهاي 
ـار    ـالي و اعتب شبه دولتي و نيز بانكها و موسسات م

خبار اخير اختالسها ديـده ايـم در   است كه در ا
ـرمايه   معامالتي خاص به كمك سوداگران و س
ـروج   داران و خواص نظام قرار دارند كه به خ
 سرمايه از داخل به خارج  و نيز به تورم و احتكار
ـاعدي نقـدينگي    دامن ميزنند و از قبل رشد تص

شدت رشـد نقـدينگي خـود    . متنفع مي شوند
ـاد  هاي تول عالمت تخريب بنيان يد و رشد اقتص

اين همه اما . بازي در اقتصاد است داللي و سفته

ــايه سياســت ــا در س ــاي ضــد توليــدي و  تنه ه
ـاال    مرز ـه ك ـر واردات هم ـاي   هاي گشوده ب ه

ـه  . پذيرمي شود مصرفي امكان توضيح آنكه مجل
ميزان نقـدينگي   90آبانماه  25دنياي اقتصاد در 

ـال   د را حـدو  90كشور را در ماه هاي پاياني س
ـين زده اسـت     360 ـان تخم ـارد توم . هزار ميلي

خاصــيت انفجــاري ايــن حجــم سرســام آور  
نقدينگي از اينرو است كه، دو برابر خود، يعنـي  

هزار ميليارد تومان قدرت خريـد   720به ميزان  
اما چون دولت ضربات مهلكـي   .ايجاد مي كند

آورده است، يعني  برپيكر توليدات داخلي وارد
درآمـد   بخش توليد را از درصدي 30هم سهم 

ـرژي   حاصل از آزاد سازي قيمتهاي حاملهاي ان
تا كنون نپرداخته است و هم با اتخاذ سياستهاي 

ـرمايه گـذاري،    ( مخرب توليد   نبـود امنيـت س
نابساماني در تصميم گيريهاي اقتصادي و صدور 
ـه بخـش     بخشنامه هاي متضاد، بدهي دولـت ب

يست هزار در حال حاضر بيش از ب...)توليدي و 
ـا در    واحد توليدي كشور يا راكد شده انـد و ي
شرائط ظرفيت خود توليد نمي كنندو ظرفيت 

ـه    ـاهي ب ـا   15توليد اين كارخانجات گ %  25ت
بخش توليدي داخلي توان جذب اين  ميرسد،

  . مقدار قوه خريد را ندارد
ـاهده      ـه  مش و درست به همين علـت اسـت ك

قيمت نابودي ميكنيم دولت اصرار و نيازدارد به 
توليدات داخلي، دروازه هاي كشور را بر روي 

ـه از طرفـي    .واردات باز نگه دارد من باب نمون
براي ساكت نگاه داشتن كشاورزان بخشنامه منع 
ـرف      واردات ميوه  صادر مـي كنـد ولـي از ط
ديگرشاهديم كه هر ماهه آمار واردات ميـوه از  
ـا   سوي گمرك روبه افزايش است و همزمان ب

ـاي   فصل  ـا همت برداشت همه ميوه ها در بازار ب
ـيچ يـك از   . وارداتي خود مواجه ميشـوند  وه

ـعه    (هاي مربوط  ارگان ـازمان توس ـرك، س گم
ـزان   ) وزارت جهاد كشاورزيتجارت و  ايـن مي

  .گيرند واردات را گردن نمي
ـردن    جالب اينكه نه در آمد نفت براي وارد ك

ت كاال و خدماتي كه توانا باشد تمامي اين قدر
خريدي كه ميزان نقدينگي ايجاد كرده اسـت  
ـزان      ـه مي را جذب كند، كفايت مـي كنـد و ن

ميليارد دالر قاچاق واردات كه برابر با  20رسمي
ـافي     يك سوم تجارت رسمي كشـور اسـت ك
ـه همچـون     است تا از پس قدرت خريـدي ك

ـر آيـد   ـرو  . بمبي در حال تركيدن است ب از اين
ـيم  بطور روز افزون شاهد افزايش قيم تها مي باش

 و. و اقتصاد ايران دچار تورم مزمن شده اسـت 
ـه     باز ـه ك از اينرو است كه در نظام واليـت فقي

سيستم بانكي يك سيستم بسته به شمار مي رود، با 
ـا،   ـپرده ه ـاهد   توجه به كاهش ميزان سود س ش

سرازير شدن نقدينگي مردم بسوي بازارهاي پر 
ـامالت    ـكه و معـ ــون ارز و سـ ــذابيتي همچ ج

  . داگرنه و نه توليدي مي باشيمسو
اينگونه است كه اقتصاد ايران نه اقتصادي توليد 

ـر  . محور بلكه مصرف محور گشته است حال اگ
به اين حجم نقدينگي و قدرت خريد دوبرابري 

ـاق  آكه توليد مي كند داده  ل اسحاق رئيس ات
ـان   25گاني تهران رادر رباز ـزاييم    90آب ـز بيف ني

  :وقتي اقرار مي كند
ـارج از    320حدود  هزار ميليارد تومان پـول خ

و تاكيد  "سيستم اقتصادي در كشور وجود دارد
معلوم  "پول خارج از سيستم اقتصادي "وي بر

ـزان نقـدينگي      ـر مي ميگرداند اين مبلغ عـالوه ب
! رسمي در بازار، در بازار سياه در جريان اسـت 

حال خوانندگان محترم  قـدرت خريـد ايـن    
ـر      نقدينگي غير مولد ـيش از دو براب ـاز ب ـه ب را ك

است را به قدرت خريد نقدينگي رسمي يعنـي  
هزار ميليارد تومان اضافه نماييد تا معلـوم   720بر 

ـران رانتـي اسـت و     گردد تا چه حد اقتصاد اي
ـيم     ـزان عظ ـه مي قدرت تخريب اين بمب تا چ

 . است
وقتي رئيس محاسبات كشور رسـما اعـالم مـي    

ـاي    كند از ميزان واقعـي در آمـد   ـه ه و هزين
ـاه    ـا آگ دولت و محل استفاده از اين در آمد ه
ـا ايـن    نيست، جامعه ايران ميزان توهيني راكه ب
ـر وي روا       ـه ب ـام واليـت فقي حد از سانسـور نظ

ـر نسـل جـوان    !چگونه برمي تابـد؟  ميدارد را ب
ـه  از  كشور است كه به مثابه نيروي محركه جامع

ـاخير   خود بپرسد تا به كي جنبش خود را به ت
سرنوشـت وي و   مي اندازد و اجازه ميدهـد، 

ماهيت زندگي وي كه بنا بر خاصيت جـواني  
در آينده قرار دارد از جانب يك نظام مافيايي 

  پيش خور و پيش سوز شود؟ 
ـاي ديگـر      در شماره آينـده در پرتـو داده ه
ـتهاي مخـرب و    اقتصادي به بررسي سايرسياس

  .مقاومت شكن نظام واليت فقيه ميپردازم
  ۱۰صفحه در  
  
  

 تحریم و حالت جنگی و رانت خواری
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د ی کالب ا شناس  در جناحھ
ات ين انتخاب  دوره نھم

   ٣ -رژيم مجلس
اما چون ساختار حاكميت بـر ديکتـاتوري 
سلطنتي يا سـلطنت مطلقـه ولـي فقيـه بنـا 
شده، هیچگاه حزب یا حزبهـای بـزرگ و 
پایــداری شــکل نگرفتــه اســت و عمومــا 
وســیله ای بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســی 

 . دولت وقت بوده اند
جمهــــوری اســــالمی ایــــران و بطــــور در 

مشخص در ادامه بحث انتخابات و کالبـد 
شناسی جناحهای سیاسی رژیم، همانگونه 
که قـبال اشـاره شـد، روش در پـیش گرفتـه 
ــات مجلــس  ــزاری انتخاب ــرای برگ شــده ب
نهم، تظاهر و تدارکی اسـت بـرای اخـراج 
ــــان سیاســــی از صــــحنه  همیشــــه مخالف
 .سیاســـت، در جمهـــوری اســـالمی ایـــران

حزب سازی و حزب بازی در اين دور هـم 
شکل جدیدی بـه خـود گرفتـه اسـت، اوال 
به لحاظ تعداد این تشکلها رکورد شکسـته 
و حاکمیت مدعی است که ایران در حـال 

جبهه، حزب، سازمان  ۲۲۳حاضر بیش از 
.   و یا تشکل سیاسـی ثبـت شـده فعـال دارد

ثانیا به لحـاظ محتـوی و شـیوه کـار بسـیار 
و مــن درآوردی اســت، از همــه اســتثنایی 

مهمتر، دود و دمـی را کـه در بحبوحـه هـر 
ــس  ــد ب ــرون میدمن ــود بی ــاتی از خ انتخاب
سئوال بر انگیز است، زیـرا همانگونـه کـه 
همه میدانند تشکلهای سیاسی در تمامیـت 
خود در جمهوری اسالمی ایـران در برابـر 
ــی در  ــیچ نقش ــه ه ــه فقی ــت مطق رأی والی

ــا ــد و سیاســتهای کــالن کشــور ب زی نمیکن
انتخابات، تظاهر و نمایشـی بـرای پیشـبرد 

اساســـا مشـــخص .  سیاســـتهای آنهاســـت
ها چگونـه  و بـا چـه  نیست این گروه بندی

هدفی ایجاد و اداره میشوند و بـرای مثـال 
گوینـــد آبـــادگران، یـــک روز  یـــک روز می

تـــالش گـــران، یـــک روز رایحـــه خـــوش 
گوینــــد جبهــــه  خــــدمت، روز دیگــــر می

گـذاریهایی کـه خـود پاسـخ پایداری، نـام 
ــــزه و هدفشــــان را از ایجادشــــان  برانگی
باخود دارند، پایداری در مقابل چـه کسـی 
و بــرای چـــه چیــز؟ در رژیـــم جمهـــوری 
ــا ســاختاری کــه والیــت  ــران، ب اســالمی ای
مطلقه سـاخته و آن را در قـوانین کشـوری 
هم نهادینه کـرده اسـت، حاکمیـت مـردم 

والیـت  جائی برای رأی مردم در برابر رأی
فقیه وجود ندارد و این والیت فقیـه اسـت 
کـــه امـــروز ادعـــای خـــدائی و نماینـــدگی 
الوهیت میکند و مجلس و انتخابات را نیز 
وســیله ای بــرای تظــاهر بــه انتخابــات بــه 

خامنه ای با صدور حکـم . حساب می آورد
همچون خمینـی کـه پـس از ... حکومتی و 

ـــأت  ـــدن هی ـــت و آم ـــران گی ـــاجرای ای م
به ریاست مک فارلین در جـواب امریکائی 

نفــر از وکــالی مجلــس کــه معتــرض و  ۸
: خواهان علت این امر شده بودند، گفـت

، ارزشــی "نماینـدگان مجلــس  پوچنـد" آن
 . برای رأی مردم قائل نیست

سوال این اسـت کـه در چنـین منطقـی کـه 
مــردم در تصــمیم گــری بــرای آینــده خــود 
 سهمی ندارند، این همه بازار گرمـی و دود
و دم انتخاباتی برای چیست؟  تـوهمی کـه 
گویی اراده مـردم در تعیـین سرنوشتشـان 

ــانه .  جــایی دارد ــاتی  رس ــات انتخاب تبلیغ
های داخلی را پر کرده اسـت، بـا مراجعـه 
ــومتی در  ــاتی حک ــای مطبوع ــانه ه ــه رس ب
زمینه انتخابات، دیده میشود  که مـدعیان 
حکومت چنان ناشیانه عمل میکنند و  داد  

ریاد  وحدت به راه انداخته اند، گـویی و ف
گردانندگان چیـزی را پنهـان میکننـد کـه 
نشــان از هــم پاشــیدگی مطلــق کــل نظــام 

به نمونه های . والیت و پایان کار آن است
 :زیر دقت کنیم

: مرثیــــه نــــویس حکومــــت مــــی نویســــد
مشــارکت بــدون وجــود رقابــت در شــکل "

کامــل و مطلــق، بــا نبــود آن فرقــی نــدارد، 
مشارکت، بـرای انتخـاب اسـت نـه  چرا که

مشـارکت بـرای اعـالم نظـر، . تأیید و امضا
تجلی تنوع افکار و گزینش اصـلح اسـت و 
اگر کاندیدا و نامزد انتخابـاتی، رقیبـی بـا 
ـــد،  ـــته باش ـــر نداش ـــت براب ـــرایط رقاب ش
مشارکت مردم تنهـا بـرای تأییـد و امضـای 
انتخــاب اوســت کــه ایــن مشــارکت، فاقــد 

ســت و در مفهــوم مبــانی موجــه علمــی ا

سیاســی بــه معنــای موافقــت و همراهــی 
امـا دغدغـه مقـام معظـم رهبـری از . است

مشارکت، فراتر از نقطه نظرهای گروههـا، 
احــزاب و رقابــت هــای سیاســی در جهــت 

 ." مشارکت است
دغدغــه ای کــه خــواب راحــت را از آینــده 

چرا “. تاریک نظام و رهبریش گرفته است
ان با پـرچم که حضور یکجانبه اصول گرای

جبهه متحد، جبهه پایداری، (های متعدد 
...) حامیــان دولــت، جبهــه ایســتادگی و 

برای افکار عمومی ایران مشارکت سیاسـی 
و مدنی را متجلی نمی کند؛ بلکـه بازشـدن 
فضای سیاسی عاری از تخریـب و تهمـت، 
تجلی گاه مشارکت گسترده مردمی است و 
 الزمه آن، شـکل گیـری جنـاح هـا و افکـار
متفاوت با جریـان اصـولگرایی بـا شـرایط 

بنابراین، رهنمود مقـام . رقابت برابر است
ــر حضــور وســیع  ــی ب ــری، مبن معظــم رهب
وگســـترده مـــردم در انتخابـــات، نیازمنـــد 
ــابتی  ــه مســئوالن سیاســی در رق ــدبیر هم ت
کردن مشـارکت در حـد اعـالی آن، بـرای 
گزینش و انتخاب اصلح ملت ایران اسـت 

ایـران، مسـعود حبیبـی سایت انتخابات (“
   ).۱۳۹۰آبان ۳

آغــاز برخوردهــا، ســیل اختالفــات 
  در انتخابات مجلس نهم

 
تــــرس رهبــــری و هشــــدار هــــای وزیــــر 

 :  اطالعات
اما هنوز با باقی ماندن  بیش از سه مـاه بـه  

بر گـزاری انتخابـات، کشـمکش و دعواهـا 
ــق  ــورد تواف ــاتی م ــای انتخاب شــروع و رقب

ه، شـعارهای رهبری به جان یکدیگر افتاد
وحدت دیروز خودرا  فراموش کرده  و در 
ــری  ــای ذوب رهب ــتن خودیه ــار گذاش کن

 .خودشان همدیگر را بر نمی تابند
روز دوم دیمــاه، وزیــر اطالعــات در جمــع 
ــه  ــد ک ــدار میده ــاه محــرم هش ــان م مبلغ

جریانات فتنـه، انحرافـی "اهداف مشترک 
برای مقابلـه بـا " طلبان آمریکایی و اصالح

وزیــر اطالعــات . ســو شــده انــدنظــام هــم 
ضمن تشریح تـدابیر دشـمنان نظـام بـرای 

رو، هشدار داد که جریانات  انتخابات پیش
طلبان آمریکایی که  فتنه انحرافی و اصالح

همســـو هســـتند،  بـــا رهبـــری و نظـــام غیر
اهداف مشترکی را برای مقابلـه بـا نظـام و 

 .کنند رهبری دنبال می
ــه ــیدن علی ــان کش  مصــلحی در خــط و نش

انقالب مـا :  مردم با رهبری از جمله گفت
انقــالب والیــی اســت و والیــت عجــین بــا 

های بزرگ است و ما بایـد مـردم را  آزمون
بــرای مواجهــه بــا هــر نــوع چــالش و فتنــه 
آماده کنیم و مردود شدن تعداد زیـادی از 
خــواص در فتنــه اخیــر نیــز از همــین نــوع 

 ... های الهی بود  و  آزمون
تــی قـوه قضـائییه از یــک تـا جـایی کـه ح( 

چارچوب حقوقی خارج شده  وارد چالس 
سیاسی شده است که بعدا بـه آن خـواهیم 

  )پرداخت
   :شلیک به توپخانه رفسنجانی 

تشـدید شـلیک توپخانـه هـا بـه مینویسند، 
ــنجانی ــمی رفس ــمت هاش ــرا س ــرا ؟ زی ، چ

بخــش عمــده ای از اصــولگرایان خــود را 
ماده برای یک انتخابات درون اردوگاهی آ

ـــین اردوگـــاه  ـــت ب ـــه رقاب ـــد؛ ن کـــرده ان
ــیده  ــم پاش ــاه از ه ــا اردوگ ــولگرایان ب اص

در این میان تنهـا کسـی کـه . اصالح طلبان
ـــات  ـــدیل انتخاب ـــرای تب ـــیل الزم ب پتانس

" میـان اردوگـاهی"بـه " درون اردوگاهی"
البتــه . را دارد هاشــمی رفســنجانی اســت

بـــا  - هنـــوز در ایـــن کـــه اصـــالح طلبـــان 
اساسًا وارد  - ا بدون او محوریت هاشمی ی

گود انتخابات می شوند یا نـه، تردیـدهای 
جدی وجود دارد و آنها هنوز رسماً چیزی 

با ایـن حـال . در این باره اعالم نکرده اند
دوراندیشی نواصولگرایانه ایجاب می کنـد 
از هم اکنون آتـش توپخانـه هـا بـه سـمت 
هاشمی روانه شـود تـا اگـر احیانـًا اصـالح 

هنـد بـا هاشـمی بیاینـد، او بـه طلبان بخوا
ــان مجــروح شــده  ــا آن زم ــدازه کــافی ت ان

ـــد ـــران .  (باش ـــان  ۲۰عصـــر ای ) ۱۳۹۰آب
بعـد از وقـایع غمبـار :  عصرایران مینویسد

ــات  ــای ۱۳۸۸انتخاب ــره ه ، برخــی از چه
انقــالب از دایــره قــدرت بیــرون رفتنــد یــا 
بیرون رانده شدند که معـروف تـرین ایـن 

ــود ــین موســوی ب ــراد میرحس ــدی  اف و مه
معترضـــانی کـــه هرگـــز نتیجـــه . کروبـــی

انتخابات را نپذیرفتنـد و بـه مـدت انـدکی 
ــان  ــوی مخالفانش ــد از آن از س ــران "بع س

   . نامیده شدند" فتنه
  :مهدوی کنی، ما مور رهبر

 
ـــین اعضـــای جبهـــه  در رفـــع اخـــتالف ب
پایــداری و جبهــه متحــد اصــولگرایان کــه 
مهدوی کنـی ضـاهرا از رهبـری ماموریـت 

ــع ا ــزارش رف ــرده در گ ــدا گ ــتالف را پی خ
 ۱۳۹۰آبــــان  ۲۶خبرگــــزاری فــــارس در 

ــزرگ : میخــوانیم ــین گردهمــایی ب در اول
جبهه متحد اصولگرایی، مهـدوی کنـی بـا 

ســـلیقه در جبهـــه   اشـــاره بـــه اخـــتالف
ممکن اسـت بنـده هـم : اصولگرایان گفت

هـــایی داشـــته باشـــم امـــا از همـــه  لغزش
 خواهم اللهی می دوستان اصولگرا و حزب

هـــا را کنـــار بگذارنـــد،  گیری برخـــی خرده
مـن . تر اسـت که این برای ما مطلـوب چرا
خــواهم چیــزی را بــه رهبــری نســبت  نمی

دهم اما احساسم این است که مقام معظم 
هــا خوشــحال  گیری رهبــری از ایــن خرده

 .نیستند
ــه  ــی ب ــدوی کن ــه مه ــت الل ــاطع آی ــام ق پی

ــکنان ممکــن اســت اخــتالف : وحــدت ش
داشته باشـد کـه امـری  هایی وجود سلیقه

طبیعی اسـت امـا متعـدد بیـان داشـتم کـه 
باید با یکدیگر وحـدت داشـته باشـیم و در 

گونه بیان نشـده کـه دعـوا و  کریم این قرآن
بایـد نشسـت ...اختالف وجود داشته باشد

و برخــی از اختالفــات را بــا صــحبت حــل 
ها حتـی بـه  کرد اما در این مقطع جـدایی
ب نیسـت و حسن نیت هـم کـه باشـد، خـو
 .کند دشمن از آن سوءاستفاده می

محمد رضا مهدوی کنی، دبیر کـل جامعـه 
روحانیــت مبــارز در دیــدار اخیــر اعضــای 

انشـاء اللـه : جبهه پایداری با تاکیـد گفـت
ـــــه متحـــــد  ـــــداری در جبه ـــــه پای جبه

او در پاسـخ . اصولگرایان حضور مـی یابـد
روز «: به سئوال خبرنگار فارس که پرسـید

عضــای جبهــه پایــداری از گذشــته برخــی ا
دیدار با شما و دستیابی بـه توافقـاتی خبـر 

"  آیـا ایـن خبـر صـحت دارد؟. داده بودند
اخیرًا مـذاکراتی داشـتیم و بنـا شـد :  گفت

: وی تاکیـد کـرد.  آقایان تشـریف بیاورنـد
ــه  ــداری در کمیت ــه پای ــاالله جبه  ۷+۸انش

 .کند و ما امیدوار هستیم حضور پیدا می
ــه گــزارش  خبر ــه  گــزاری فــارس، آیتب الل

ــدوی ــه  محمدرضــا مه کنی دبیرکــل جامع
گــذاری  روحانیــت مبــارز در مراســم عمامه

جمعــــی از دانشــــجویان دانشــــگاه امــــام 
آبـان در  ۲۳که بعداز ظهـر روز ) ع(صادق

برگزار شد، ) ع(مسجد دانشگاه امام صادق
ــت ــدیرخم گف ــعید غ ــد س ــک عی ــا تبری : ب
ز عیداللــه االکبــر بســیار اهمیــت دارد و ا
الله  افتخارات شیعیان است و مرحوم آیت

فرمودنـــد عیـــد غـــدیر بـــر  امینـــی نیـــز می
وی . حامیان اهل بیت، عید بزرگـی اسـت

) ره(خمینی بـــا اشـــاره بـــه فرمـــایش امـــام
اگـر : درخصوص حفظ نظام اسالمی گفت

اصل نظام زیر سؤال برود، فروع آن دیگـر 
ــا بیــان اینکــه قبــول . مطــرح نیســت وی ب

ضرر است و دشـمن از آن به  ۷+۸نداشتن 
بایــد : کنــد، تصــریح کــرد سوءاســتفاده می

نشست و برخی از اختالفات را بـا صـحبت 
ها حتی  حل کرد اما در این مقطع جدایی

به حسن نیت هم که باشد، خوب نیسـت و 
 .کند دشمن از آن سوءاستفاده می

الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبـری  علم
 :و برخورد با سران فتنه

عضو مجلس خبرگـان رهبـری  الهدی علم
پروری  و امام جمعه مشهد، بدترین قـدرت

ســاله انقــالب را اقــدام ســران  ۳۳در عمــر 
اینهـا کسـانی : فتنه اعالم میکنـد و میگویـد

هــای قـــدرت نظـــام  بودنــد کـــه درکانون
در بیار آتش استکبار شدند و  بودند و هیزم

کالمشان کـالم شـیطانی جمهـوری ایرانـی 
صادر شـد کـه سالمی در مقابل جمهوری ا

سـال  ۳۳اینها همه بیانگر تجربیات مـا در 
اکنـون موقعیـت : وی افزود. انقالب است

سیاســــی کشــــورمان در برابــــر چشــــمان 
دنیاست و اگر بنا باشد همدلی خـود را در 
این موطن اجتماعی و به دنبال تشـکیالت 
روحانی و در سایه والیت حفـظ نکنـیم در 

یسـت چـه بـر رویارویی با استکبار معلوم ن
 .آید سر ما می

علی اکبـر والیتـی مشـاور مقـام رهبـری در 
امـــور بـــین المللـــی و  ســـخنگوی کمیتـــه 

 :وحدت اصولگرایان در گروه داوری
اولـین : ۱۳۹۰آبـان  ۲۶خبرگزاری فـارس 

ـــــزرگ جبهـــــه متحـــــد  گردهمـــــایی ب
اصــــولگرایی در مدرســــه عــــالی شــــهید 

بر اساس این گزارش، . مطهری برگزار شد
اگـر کسـانی بـه عنـوان : ید کردوالیتی تاک

ــب  ــن ترکی ــی در ای ــروه داوری و اجرای گ
هستند، به این معنی نیسـت کـه آنهـا آینـده 

.  انـــد مجلـــس را در انحصـــار خـــود گرفته
آینده مجلـس فقـط در انحصـار نماینـدگی 
مردم و اصولگرایی برخاسته از متن اسالم 

 .و جمهوری اسالمی است
الملــل  اکبــر والیتــی مشــاور امــور بــین علی

ــه متحــد  ــالب، ســخنگوی جبه ــر انق رهب
، بـا  ۷+۸ اصولگرایان و عضو گروه داوری 

ــادآوری مقاومــت و ایســتادگی  توضــیح و ی
ــل  ــران در مقاب ــاریخ معاصــر ای مجــالس ت

در دوره : ها یـادآور شـد ها و انگلیس روس
اول مجلس بعد از انقالب نیز این مجلـس 

صدر ایستاد و مردم را  در مقابل جریان بنی
  .ز شر نفوذی بیگانگان نجات دادا

  :اصالح طلبان، داریوش قنبری 
 

طلبان  داریوش قنبـری سـخنگوي اصـالح
مجلـــس در گفـــت و گـــو بـــا خبرگـــزاری 

از نحـوه  ۲۹/۸/۱۳۹۰: دانشجو در تـاریخ 
ـــات و  ـــان در انتخاب حضـــور اصـــالح طلب

 :همایش اصالح طلبان در تهران گفت
ــان تصــمیم جــدی   ــاکنون اصــلالح طلب ت

ضور و یا عدم حضور در انتخابـات برای ح
انــــد، همــــایش اصــــالح طلبــــان  نگرفته

توانست نقطه عطفی برای ما باشد، امـا  می
عـــدم برگـــزاری ایـــن همـــایش و فرصـــت 
محدود باقی مانده امیـدها را کمتـر کـرده 

 .است
متاســـفانه برخـــی بـــا : او تصـــریح کـــرد

کننـد باعـث  هائی کـه اعمـال می محدویت
ــده ــبت ش ــدها نس ــه امی ــرایط  اند ک ــه ش ب

ـــات کمرنـــگ شـــود و  ـــه در انتخاب عادالن
طور که شایسته و بایسته است انتظارات  آن

نیروی های اصالح طلب مبنـی بـر قـراری 
 .شرایط عادالنه فراهم نیست

ــزود ــنیده : او اف ــا ش ــه از خبره ــه ک آن گون
ــل  ــه دلی ــان ب ــایش اصــالح طلب ــده هم ش
ـــــی  ـــــرادی در درون برخ ـــــارهای اف فش

البتـه مـا . اسـت نهادهای دولتی لغو شـده
ایــن فشــارها را سیاســت کلــی نظــام تلقــی 

کنیم و معتقــدیم سیاســت کلــی نظــام  نمــی
مشارکت تمامی گروه هـای سیاسـی اسـت، 
اما نهادهای خودسر فشـارها را بـا انگیـزه 
های گروهی از سـوی برخـی افـراد اعمـال 

لذا ما معتقدیم باید بـا ایـن گونـه . کنند می
قــدامات افــراد خودســر برخــورد شــود تــا ا
ــت ــای سیاس ــه پ ــورت گرفت ــام  ص های نظ

  .گذاشته نشود
   :موسوی خوئینی ها 

: ۱۳۹۰اول آبان »  آهنگ راه«سایت  وب 
آیــت اللــه موســوی خــوئینی هــا، دبیرکــل 
مجمع روحـانیون مبـارز، بـا اظهـار اینکـه 
همــین مجلــس فعلــی هــم مــورد پســند 
حاکمیت نیست و جنتـی بـه دنبـال ایجـاد 

ن اسـت، تصـریح تر از ایـ مجلسی یکدسـت
در چنــان مجلســی همــان بهتــر کــه : کــرد

!.... اصــالح طلبــان حضــور نداشــه باشــند
ــه  ــاب ب ــین خط ــوئینی همچن ــوی خ موس
احمد جنتی نوشت که مجلـس مطلـوب او 
ــی یــک  ــود و حت ــور نخواهــد ب در رأس ام
 .مدرس هم در آن حضور نخواهد داشت

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز همچنـین 
خـود مبنـی بـر کوتـاه  با اشاره بـه پیشـنهاد

ــه حاکمیــت و معترضــان و   آمــدن دوجانب
، ۸۸مختومـــه کـــردن پرونـــده انتخابـــات 

آنچه مسلم شد ایـن اسـت کـه : تاکید کرد
ــذیرفتن آن  ــادگی پ ــا آم ــه تنه ــت ن حاکمی
پیشنهادها را نـدارد بلکـه حتـی خـود را از 
مشارکت بخش عظیمـی از جامعـه سیاسـی 

 .کشور بی نیاز می داند
ــن مخاطــب وب ــایت   ای ــگ راه«س » آهن

آیا با وجود این همـه زنـدانی : پرسیده بود
و دربند مربوط به وقایع انتخابات به نظـر 
ــان  ــات امک حضــرتعالی شــرکت در انتخاب

 - پذیر است؟ آیا حکومت حاضر می شـود 
حتی در قبال کوتاه آمدن اصالح طلبان از 

و به قول شما مختومه کردن آن  ۸۸وقایع 

ــده ــد - پرون ــاه بیای ــدانیان را آزاد  کوت و زن
کند؟ و اگر چنین نکنـد بـه نظـر شـما بـاز 

  هم شرکت در انتخابات منطقی است؟
  

  :پورموسوی
 

ــــارس،  ــــزاری ف ــــان  ۲۳خبرگ : ۱۳۹۰آب
ـــا اشـــاره بـــه لغـــو نشســـت  پورموســـوی ب
انتخابــاتی شــورای موســوم بــه همــاهنگی 

هایی کـه  مجموعـه: جبهه اصالحات گفت
احـــزاب غیرقـــانونی جـــزو آن هســـتند، 

تواننـد ماننـد احــزاب قـانونی فعالیــت  ینم
 .کنند

محمــدعلی پورموســوی مــدیرکل سیاســی 
وزارت کشور در واکـنش بـه ادعـای برخـی 

ـــالح ـــایش  اص ـــو هم ـــر لغ ـــی ب طلبان مبن
اندیشی آنـان از سـوی وزارت کشـور بـه  هم

خبرنگار حـوزه دولـت خبرگـزاری فـارس 
گفت که هیچ درخواسـتی بـرای برگـزاری 

طلبان بـه  صـالحچنین همایشـی از سـوی ا
دست ما نرسیده که بخواهیم به آن مجـوز 

وی بـا بیـان اینکـه هـر .  بدهیم یا نـدهیم
تواند در قالب  حزب و مجموعه قانونی می

سازوکارهای قانونی تعریف شده فعالیـت 
ــد کــرد ــد، تأکی ــانونی و : کن احــزاب غیرق

هایی که احزاب غیرقانونی جـزو  مجموعه
ـــتند، نمی ـــد ا آن هس ـــد مانن ـــزاب توانن ح

 .قانونی فعالیت کنند
ــه گــزارش فــارس، در حــالی روز گذشــته  ب
رئیس شورای موسوم به همـاهنگی جبهـه 
اصــــالحات از لغــــو نشســــت انتخابــــاتی 

طلبان خبـــر داده و دلیــــل آن را  اصـــالح
ــف  ــه طی ــبت ب ــکار نس ــیض آش ــود تبع وج
متبوع خود اعالم کرده بود کـه بـر اسـاس 

ه گروه و حزب وابسته بـ ۱۸برخی اسناد از 
این شورا، شـماری از آنـان مسـتقیم و غیـر 

  مشارکت فعـال داشـته ۸۸مستقیم در فتنه 
حزب مشـارکت و مجاهـدین بـه  ۲و حتی 

های ساختارشکنانه از سـوی  دلیل فعالیت
  .اند مراجع قضایی منحل شده

  
   :علی مزروعی

از  ۱۳۹۰آبـان  ۲۶سایت کلمـه، پنجشـنبه  
وضعيت نزار اصـالح طلبـان از دور خـارج 

سـخنگوی شـاخه خـارج : ده می نویسد ش
ـــدین انقـــالب  ـــور ســـازمان مجاه از کش
اسالمی با تشریح اوضاع حاکم بـر فعـاالن 
ــد : سیاســی در داخــل کشــورمان مــی افزای

شاید اصالح طلبان داخل کشـور بـه دلیـل 
فضـــای امنیتـــی پلیســـی حـــاکم حـــداکثر 

تواننـد اتخـاذ کننـد اعـالم  موضعی کـه می
ها و عــــدم مشــــارکت باشــــد، امــــا ســــبز

ـــا  اصـــالح ـــه ب ـــور ک ـــارج از کش طلبان خ
فشــارهای داخــل مواجــه نیســتند، رســماً و 
علناً انتخابـات را بـایکوت کـرده و از همـه 
مـــردم خواهنـــد خواســـت در انتخابـــات 

 ....شرکت نکنند
ـــودن  ـــالي ب ـــدن  پوش ـــرمال ش ـــرس از ب ت

 : انتخابات
: ۱۳۹۰آبـــــان  ۲۳خبرگـــــزاری فـــــارس 

رده انتخابات مجلس نهم با اسـتقبال گسـت
ـــزار می ـــردم برگ ـــود م ـــر . ش ـــی منتظ کس

ـــه ـــد و  رســـانه. گران نیســـت فتن های معان
هـــایی در داخـــل و خـــارج کشـــور  تریبون

مشــغول القـــای ایـــن شــبهه هســـتند کـــه 
انتخابات پیش رو به دلیل اینکـه تعـدادی 

در زندان  ۸۸گر و از مسببان فتنه سال  فتنه
هستند، با استقبال مـردم برگـزار نخواهـد 

حالیســتکه در واقــع همــه  ایــن در. نشــد
گران  داننــد کــه هــیچکس منتظــر فتنــه می

بـاره و  حال چگونه است که به یک. نیست
ناآگاهمان، در نگاه دشمنان ما و دوستان 

زاده و  زاده و رمضـان تندروهایی مثل تـاج
گری مثــل موســوی و  فکران فتنــه  یــا کوتــه

ــدگان خواســت  ــه نماین ــدیل ب ــی تب کروب
 !؟...اند مردم شده

تـوان بـه موضـع ارگـان  همین زمینه میدر 
. شورای روابط خارجی آمریکا اشـاره کـرد 

ـــان در مصـــاحبه ـــن ارگ ـــه بـــا  ای هایی ک
كارشناسان سياسي در آمريكا راجع بـه ايـران   

 دهد دائما معادله ياد شده را تعقيب و انجام مي
كند كه مردم ايران در  گيري مي اينطور نتيجه

 . انتخابات مشاركت نخواهند داشت
ـاز  "اين خط مشكوك در داخل كشور نيز با  ن

  ۱۰در صفحه  هاي سياسي برخي وابستگان"كردن
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تحريم و حالت جنگی و 

  رانت خواری
  
  

يم بـه  ژو اينك تجاوز هاي ر: انقالب اسالمی
 :حقوق انسان

  

فقر و نابسـاماني هـا بـر    
يـم  ژسركوب گـري ر 
    :افزوده شده اند

  
ــرس،  ،۹۰آبان  ۲۲در ◀ بـه گـزارش جــ

حســــين نجفــــي، فعــــال سياســــی و 
دانشــجوی دانشــگاه تبريــز در مقابــل 
دانشــگاه نيريــز فــارس دســتگير و بــه 

  .بازداشتگاه شيراز منتقل شد
، به گزارش هرانـا، ۹۰آبان  ۲۲در ◀

علــی نجــاتی فعــال کــارگری و عضــو 
هيـــات مـــديره ســـنديکای كـــارگران 
هفت تپه، پس از مراجعه بـه دادگـاه 

   .شدتوسط واواکی ها، دستگير 
، به گزارش فارس، ۹۰آبان  ۲۲در  ◀

علی افتخاری معـاون قضـايی رئـيس 
دادگستری خوزستان از اجـرای  کل 
  حکم  ۹۴

اعدام، قصاص نفـس و عضـو در ايـن 
   .تاکنون خبر داد ۸۸استان از سال

ــاب،  ۲۲در  ◀ ــزارش آفت ــه گ ــان ب آب
ــدود  ــتان  ۲۰ح ــركتی از اس ــم ش معل

ــل  ــا تجمــع مقاب ــارس و اصــفهان ب ف
ـــس ن ـــه اخـــراج خـــود مجل ســـبت ب

  .اعتراض کرده اند
، به گزارش فارس، ۹۰آبان  ۲۲در  ◀

هيئت منصفه مطبوعات مديرمسئول 
را بــه دليــل " ســاالری مردم"روزنامــه 

   .نشر اکاذيب، مجرم اعالم کرد
، بـه گـزارش مهـر، ۹۰آبان  ۲۲در  ◀

دو مرد جنايتکار که در انتقـامی کـور 
ـــار عضـــو يـــک خـــانواده را در  چه

ــايتی ه ــانده جن ــل رس ــه قت ــاک ب ولن
بودند با موافقت رئيس قوه قضـاييه، 

   .شوند در مأل عام اعدام مي
ــــان  ۲۴در  ◀ ــــزارش ۹۰آب ــــه گ ، ب

دادگـاه جزايـی ۱۰۶مردمک، شـعبه 
ســـال از  ۹کرمـــان پـــس از گذشـــت 

هــای  وقــوع جنايــت موســوم بــه قتل
محفلی کرمان، حکم ايـن پرونـده را 
صادر و متهمان را به اعـدام محکـوم 

نعمت احمدي، يکی از وکـالی . کرد
ــه  ــده ب ــن پرون ــای دم اي ــدافع اولي م
خبرگزاری ايسنا گفتـه اسـت کـه ايـن 
حکم برای متهمان رديف اول، سوم 

هـای محمـدحمزه  و چهارم با هويت
مصـــطفوي، ســـليمان جهانشـــاهی و 
علی ملکـی بـه اتهـام شـرکت در قتـل 

پور و متهمـــان  عمـــدی شـــهره نيـــک
ــــا  ــــف دوم، ســــوم و چهــــارم ب ردي

های محمد سلطاني، سـليمان  تهوي
ــام  ــه اته ــی ب ــی ملک ــاهی و عل جهانش
ــا  ــدی محمدرض ــل عم شــرکت در قت

   .نژادماليری صادر شده است
، به گزارش کلمـه، ۹۰آبان  ۲۵در  ◀

علی عباسپور تهرانی رئيس کميسيون 
بنا بـر ”: آموزش و پرورش گفته است

تا  ۱۶اطالعاتی که به مجلس رسيده، 
ــانی  ۳۰۰۰۰ ــر از معلم کــه امســال نف

ماه است حقـوق  ۸اند، بازنشسته شده
   “.اند نگرفته
، به گزارش فارس، ۹۰آبان  ۲۵در  ◀

مقـــام حـــوزه   حســـين هراتـــی قـــائم
هـای  پيشگيری از وقوع جرم و آسيب

اجتماعی قوه قضاييه ضمن اشاره بـه 

ــيش از ــود ب ــده  ۱۰وج ــون پرون ميلي
ــان  ــزوم جري ــر ل جــرايم در کشــور، ب

ـــ نهضـــت پيشـــگيری از آســـيب ای ه
   .اجتماعی در کشور تاکيد کرد

، به گزارش هرانـا، ۹۰آبان  ۲۷در  ◀
ديــوان عــالي، هفتــۀ گذشــته  ۶شــعبه 

ساله در  ۱۶حکم اعدام يک نوجوان 
بــه " شــايان اميــدی"گــيالن بــه نــام 

اش سـجاد را  سـاله ۲۴همراه دوست 
   .است مورد تاييد قرار داده

، به گـزارش ايسـنا، ۹۰آبان  ۲۹در ◀
های  گران تشــــکلجمعــــی از کــــار

بازنشســــتگی کــــارگری و جمعــــی از 
ـــــارگران برخـــــی از بنگاه ـــــای  ک ه

ــر  ــی در زي ــادی بخــش خصوص اقتص
هــوای بــارانی مقابــل مجلــس تجمــع 

بــر اســاس ايــن گــزارش، . کردنــد
های بازنشســــتگی کــــارگری  تشــــکل

شــهرری بــه دليــل آنچــه کــه عــدم 
پرداخـــت حقـــوق و مزايـــا اعـــالم 

ــــی از  مي ــــارگران برخ ــــد، و ک کردن
هــای اقتصــادی  انجــات و بنگاهکارخ

بخش خصوصی بـه دليـل آن چـه بـه 
خطر افتادن امنيت شـغلی و بيکـاری 

ـــه مي ـــد ماه ـــل  چن ـــد، مقاب خواندن
مجلـــس شـــورای اســـالمی تجمـــع 

   .کردند
ـــان  ۲۹در  ◀ ـــزارش ۹۰آب ـــا گ ، ایلن

ــت ــرده اس ــیش از : ک ــد از  ۵۰ب درص
  .کارگران زیر خط فقر قراردارند

هرانا، ، به گزارش  ۹۰آبان  ۳۰در  ◀
بر اساس حکـم صـادر شـده از سـوی 

دادگــاه تجدیــدنظر تبریــز  ۶شــعبه 
ســال، نیمــا  ۱۱شــاهرخ زمــانی بــه 

سال، محمد جراحی  ۶پوریعقوب به 
 ۶وش بـه  سال و ساسان واهبـی ۵به 

مــاه حــبس تعزیــری قطعــی محکــوم 
  .شدند
ــــان  ۳۰در  ◀ ــــزارش ۹۰آب ــــه گ ، ب

موکریان، یکی از اساتید دانشگاه پیام 
شــنویه واقــع در اســتان نــور شــهر ا

آذربایجـــان غربـــی بـــه نـــام رســـول 
تیمــوری حــدود ده روز پــیش توســط 
ــه  نیروهــای امنیتــی دســتگیر شــدو ب
زنــدان مرکــزی ارومیــه منتقــل شــده 

  . است
، قطعنامۀ سازمان ۹۰بان آ ۳۰در  ◀

ملـــل متحـــد در محکومیـــت نقـــض 
بنا بـر . حقوق بشر در ایران صادر شد

ابــات ایــن قطعنامــه، رژیــم بایــد انتخ
آزاد و منصـفانه را بـا حضـور نـاظران 
. مســتقل جامعــه مــدنی تضــمین کنــد

ـــــال ۸۶ ـــــق در قب رای  ۳۲رای مواف
  . به قطعنامه داده شدند.  مخالف

ــــــــزارش ۹۰آذر  ۱در  ◀ ــــــــه گ ، ب
ــینا  ــخنان س ــس از س ــجونیوز، پ دانش
فخاریان، دبیر سیاسی سابق انجمـن 
ــی و  ــاد از جــو امنیت اســالمی، در انتق

بر دانشگاه صنعت فضای بسته حاکم 
ـــیج  ـــیله بس ـــه وس ـــم ب ـــت، مراس نف
ــت  ــت حراس ــا دخال ــجویی و ب دانش
دانشگاه و نیروهای امنیتـی بـه تشـنج 

  .کشیده شد
آذر بـــه گـــزارش موکریـــان ،  ۱در  ◀

نفر از کارگران آجـر پـزي  ۴۰حدود 
ــــع در جــــاده ســــنندج   -شــــل واق

كاميــــاران در اعتــــراض بــــه عــــدم 
پرداخــت حقــوق معوقــه و اخــراج 

ــود، در م ــنندج خ ــار س ــل اداره ك قاب
  .تجمع کردند

اتحادیه "، به گزارش ۹۰آذر  ۱در  ◀
ــــران ، کــــارگران "آزاد کــــارگران ای

ــنندج  ــهر س ــردیس در ش ــندگی پ ریس
کلیـــــه دســـــتگاههای کارخانـــــه را 
خــاموش کردنــد و طــی تماســی بــا 
کارفرمـــا بـــه وی اعـــالم کردنـــد تـــا 

دریافــت دســتمزدهای معوقــه خــود 
  .درب کارخانه را خواهند بست

ـــه گـــزارش مهـــر، ۹۰آذر  ۲در  ◀ ، ب
کارمندان ستاد بسـیج اقتصـادی کـل 
کشور صبح امروز در اعتراض به عدم 
پرداخــت حقــوق و مزایــای خــود در 
ماههــای گذشــته، جلــوی ســاختمان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع 

  .در خیابان سمیه تجمع کردند
آذر بـــه گـــزارش فـــارس، بـــا  ۳در  ◀

کم اعدام تائید دادستان کل کشور ح
نفر از متهمان قاچاق مواد مخدر  ۱۱

بـه .در شیراز به مرحلـه اجـرا در آمـد
گــزارش روابــط عمــومی دادگســتری 
اســتان فــارس، احکــام ایــن متهمــان 
پیش از تأیید دادستانی کـل کشـور در 
ــــــــالب اســــــــالمی  دادگــــــــاه انق

های شیراز، آباده، داراب و  شهرستان
ــس از  نی ــه پ ــود ک ــده ب ــز صــادر ش ری

ریفات قضــایی بــا دســتور اجــرای تشــ
دادســتان عمــومی و انقــالب اســالمی 

آبـاد  مرکز این استان در زنـدان عادل
  .شیراز اجرا شد

، اعــالم شــد کــه آمــار ۹۰آذر  ۳در  ◀
 ۶بـر  افـزون  ۸۹زنان مطلقه در سال 

صمد فـدایی : میلیون نفر بوده است
ــا خبرنگــار اجتمــاعی  و در گفــت گو ب

ن خبرگزاری خانه ملـت، بـا بیـان ایـ
ــار طــالق در ســال  ــزان آم  ۹۰کــه می

بر اسـاس : هشداردهنده است، گفت
 ۶آمار رسمی سازمان ثبت احـوال در 

ـــــال  ـــــه اول س ـــــداد  ۱۳۹۰ماه تع
هزار و یک واقعه طالق به ثبـت ۶۹۲

وجـود ایـن میـزان زن . رسیده اسـت
طور حتم موجب  مطلقه در کشور، به

  .شود های اجتماعی می بروز آسیب
میزان ، دکتـر  آذر به گزارش ۳در  ◀

غفار فرزدی رئیس شاخه آذربایجـان 
  .نهضت آزادی بازداشت شد

، بـــه گـــزارش ایلنـــا، ۹۰آذر  ۵در  ◀
کــارگران و بازنشســتگان آذربایجــان 
شــرقی بــه مناســبت ســالروز تصــویب 
قانون کار در تجمعـي اعتـراض خـود 
را نسبت به پیش نویس اصالح قـانون 

  .کار اعالم داشتند
ــــــــه ۹۰آذر  ۵در  ◀ ــــــــزارش ، ب گ

خبرگــزاری مهــر، ســازمان پزشــکی 
از کـــل : قـــانونی کشـــور اعـــالم کـــرد

فوتیهای سوء مصرف مواد مخـدر در 
نفـر  ۳۷هفت ماهه امسال دو هـزار و

نفـر زن بودنـد؛ در حـالی  ۱۳۲مرد و 
کــه تعــداد زنــان فــوت شــده بــر اثــر 
ـــال  ـــت ماهـــه اول س ـــاد در هف اعتی

نفـــر و تعـــداد مـــردان  ۱۰۵گذشـــته 
نفـر بـوده  ۹۷۹فوت شـده یکهـزار و 

  .است
ــیهن، ۹۰آذر  ۷در  ◀ ــه گــزارش م ، ب

مــامورین امنیتــی بــرای دســتگیری 
، همسر کـارگر )سگوند(شهناز نجاتی 

زنــدانی علــی نجــاتی بــه منــزل او در 
ـــه ســـیف“روســـتای  در شـــهر ” عمل

ـــــه کـــــرده و وی را  شـــــوش مراجع
  .بازداشت نمودند

ــس ۹۰آذر  ۸در  ◀ ــزارش آژان ــه گ ، ب
کرمانشــاه نفــر در  ۸خبــری موکريــان 

تـن از  ۶اتهـام . به دار آويخته شـدند
ايــن افــراد از ســوی مراجــع قضــايی 
قاچــاق مــواد مخــدر و اتهــام دو تــن 
ديگر کـه در مالءعـام بـه دار آويختـه 
شــدند تجــاوز بــه عنــف اعــالم شــده 

  .است
  
  
  

د ی کالب ا شناس  در جناحھ
ات ين انتخاب  دوره نھم

   ٣ -رژيم مجلس
ـاي   چهـره  به متهمان اغتشاش و تعـدادي از  ه

ـأثير قـدرت    اصالح طلب كه همواره تحت ت
ـان   نرم دشمن هستند مبني بر اينكه اصالح طلب

ـام تمايـل   "در انتخابات نخواهند آمد و يا  نظ
ـند   ـات باش  "!دارد كه اصالح طلبان در انتخاب

 . دنبال شده است
هاي جسته و  توان به صحبت در اين زمينه مي

ـته    ـال گذش ـاتمي از س  گريخته سيدمحمد خ
گذاري براي  هايي مثل شرط تاكنون در زمينه

حضور اصالح طلبان در انتخابات و يا ضرورت 
ـان   ايجاد شرايط الزم براي حضور اصالح طلب

 . اشاره كرد
در واقع آنهايي كـه هـم اكنـون در زنـدان     
هستند و يا دو نفري كه به دليل فتنه انگيـزي و  

اكنـون در كنتـرل    هاي كودكانه هم شيطنت
اند نه سران اصالحات بلكـه   ار گرفتهخانگي قر

ـياري از چهـره   فتنه ـاي   گراني هستندكه بس ه
 .اند طلب نيز از آنها تبري جسته اصالح

ـات قالبـي       ـاي انتخاب پول و رشـوه گـره گش
 ماليان    

ـهم خـواهي جبهـه     : حسيني صـدر  دليـل س
پايداري چيست؟ روش و اعتقادم اين نيسـت  

ـا   كه به افراد پاسخ دهيم و مصـداق  را نقـد  ه
كنيم بايد حالت درست يك جريان را تعريف 
ـاليز شـوند   . كنيم و افراد بر اساس آن معيار آن

خبرهاي موثقي البتـه نـه از جبهـه پايـداري     
ــه . دارم ــوزه انتخابي ام  برخــي مســايل در ح
كننـد و   بينم كه برخي افراد را حمايت مي مي

حتي يك نفر در شهرستان خوي ليست بلنـد  
انـد كـه    و مشخص كـرده  بااليي نوشته است

براي برخـي افـراد مـوثر مبلغـي را در نظـر      
نفـر در آن   1000اند در ليستي كه شايد  گرفته

خواهند بـه هركـدام پـول     قرار دارند و مي
آيـد و البـي    اين شخص به تهران مـي . دهند
. كند و به او گفتند شما ليستت را آماده كن مي

 500ا گر بخواهد به هركدام از اين مجموعه 
شود  ميليون تومان مي 500هزار تومان بدهند 

گيـرد كـه    مگر يك نماينده چقدر پـول مـي  
 . ميليون تومان خرج كند 500بخواهد 

ها شروع شده و اين  اين خرج و هزينه كردن
افراد بايد به يك جايي وصل باشند چـرا كـه   

توانند تامين كنند و  اين پول را خودشان نمي
شايد آن نفري . دبايد يك جرياني پشتشان باش

ها  هزار ميليارد تومان وام گرفته اين پول 2كه 
ميليون تومان  500دهد چرا كه براي او  را مي

ـان شـرقي و     پولي نمي شود كـه در آذربايج
غربي اين پول را خرج كند و در عـوض در  

نماينـده او را حمايـت كننـد و     20دوره بعد 
اينگونه جريان مجلس در دوره بعد به سـمت  

   . واهد بوداو خ
   :مدرك تحصيلي

مذرك ثبت نام براي كانديداتوري مجلـس  
ـتخدامي    مدركي است كه واجـد ارزش اس

ستاد انتخابات وزارت كشور در اطالعيـه  . باشد
ـاهي   : منتشره خود اعالم كرد 3شماره  بـه آگ

ـانون    عموم ملت شريف مي ـاس ق رساند براس
قــانون انتخابــات مجلــس ) 28(تفســير مــاده 
و اصـالحات   1378مي مصـوب  شوراي اسـال 

بعدي، مصوبه مجلس شوراي اسالمي كـه در  
به تاييد شوراي محترم  1390مرداد  12تاريخ 

نگهبان رسيده مدرك تحصيلي معادل جهت 
داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي به 

ـير گرديـده اسـت    مـدرك  :  شريح زير تفس
معادل در هر مقطع تحصيلي مـدركي اسـت   

 .خدامي استكه واجد ارزش است
ستاد انتخابات كشور همچنين اعالم كرد كـه  

ـات  . تعرفه كاغذي نداريم جانشين ستاد انتخاب
ـام   ـ در انتخابات: كشور هاي بعدي چيزي به ن

فرآينـد از پروسـه    24ـ . تعرفه كاغذي نداريم
ـات رايانـه   25 ـين دوره   گانه انتخاب اي در نهم

 .شود مجلس اجرايي مي
ـا در   احزاب و ائتالفات جديد  رويـش قارچه

 :  فصل تقسيم قدرت
ـات       ـين دوره انتخاب با نزديـك شـدن بـه نهم
مجلس شوراي اسـالمي، دبيرخانـه مركـزي    

» ائتالف كانديداهاي مستقل سراسـر كشـور  «
ـاز كـرد، دبيرخانـه      فعاليت خود را رسـماً آغ
مركزي اين ائتالف با پخش يك خبر فـوري  

 :اعالم كرد
  رگيرنده اين تشكل سياسي در ب:  خبر فوري

  

نخبگاني از تمامي حوزه هاي انتخابيه كشـور  
ـانون اساسـي و       ـا تكيـه بـر ق خواهد بود كه ب
ـام معظـم رهبـري     سفارشات امام راحل و مق
مبني بر ضرورت عدم وابستگي نمايندگان بـه  
منابع ثروت و قدرت، قصد خـدمت گـزاري   
به عموم مردم را در مجلس داشته و در جهت 

 .م برخواهند داشتپيشرفت ايران اسالمي گا
بنــا بــر گــزارش دبيرخانــه مركــزي ائــتالف 

ـتقل در   ـان   8كانديداهاي مس ، ايـن  1390آب
ائتالف كه در نخستين تجربه خود در هشتمين 
ـفند     انتخابات مجلس شـوراي اسـالمي در اس

ـبي، توانسـت در    1386سال  طي موفقيتي نس
ـتقل از     راهيابي تعـدادي از كانديـداهاي مس

ه مجلس سهيم باشـد، در  نقاط مختلف كشور ب
نهمين دوره از اين انتخابات نيـز تـالش مـي    
نمايد تا با سياست گذاري و برنامه ريزي دقيق 
و مبتني بر اصول و محورهاي اجرايي خـود،  
ـاعف      ـاتي كشـور را رونقـي مض فضاي انتخاب

  . بخشد
 

   :حزب اسالمي ايران زمين
ابوالقاسم رئوفيان، دبير كـل حـزب اسـالمي    

و فعال سياسي اصولگرا در گفتگو  ايران زمين
اينكه يك گـروه  : گفت1390با ايلنا، اول آبان 

گانه در درون اصولگرايان وجود دارد و تا 18
كنون جبهه متحد اصولگرايان به آن تـوجهي  
ـا    نكرده است، اگر بنا باشد به جبهه پايـداري ب

ـا     آن بداخالقي ها همچنان توجـه شـود، قطع
ـا    گروه اصولگرا هـم بي 18اين  ـته و ب ـار ننشس ك

ـالي اقـدام بـه فعاليـت      تشكيل جبهه اي احتم
 .خواهند كرد

ـان    ـا بي او با اشاره به مواضع جبهه پايداري و ب
ها همواره براي عدم وحـدت بهانـه    اينكه آن

هاي خارج از انصاف مطـرح   آورده و خواسته
رسـد در   به نظـر مـي    :، اظهار داشت كنند مي

يان، بـه  حال حاضر كه جبهه متحـد اصـولگرا  
ها بر عـدم   ماهيت جبهه پايداري و اصرار آن

ها پـي   وحدت با وجود شعارهاي ظاهري آن
ـه در فرصـت    برده، اقدام صحيح اين است ك

ـر    4 ـه جـذب ديگ ماهه باقي مانده تا انتخابات ب
 .هاي اصولگرا اقدام كند طيف

ـه      ـه ب ادامه بحث احزاب جديـد االحـداث ك
رخـي  سرعت در حال ازدياد ميباشند، حذف ب

ـاه سياسـي داده    احزاب فعال مزاحم و تغيير پايگ
هاي برخي ديگر از گروههاي تازه تاسيس را به 
نوشتار بعدي موكول ميكنيم، ولـي قبـل از آن   
ـال    ـه جنج در پاسخ به اين سئوال كه اين  هم
پيش از موقع و گرم كردن تنور انتخابات پيش 
ـه   از موسم و اين همه جنب و جوشها و تظاهر  ب

گهداشــتن بــازار سياســت انتخابــاتي و  گــرم ن
رقابتهاي حزبي و جبهه بندي و جبهه سازي، آيا 
ـر   اين نيست كه بحرانهاي داخلي و خارجي ه
روز عرصه را بر مستبدين حاكم تنگ تر و تنگ 
تر ميكند، واليت فقيه فلج را فلج تر و ازپا در مي 
ـتهاي       ـار بـن بس آورد، رژيم از يـك سـو گرفت

كه خود همه را آفريده و العالج داخلي است 
ـار    ـر فش هر روز به آنها مي افزايد و از سوي ديگ
ـانده    ـزوا كش هاي بين المللي چنان رژيم را به ان
ـه   است كه مسئولين نظام را هركدام جداگانه ب
ـاركرده      ـاي خنـده آور دچ هذيان گـوئي ه

  : توضيح     .است
ـر   30محمدعلي پورموسوي در تاريخ    -   1 مه

با خبرنگار حوزه دولت باشگاه در گفتگو   1390
ـا     خبرنگاران مديركل سياسـي وزارت كشـور ب
ـكل      ـزاب و تش ـامع اح اشاره به اعالم ليسـت ج

ـايي  : هاي سياسي داراي پروانه گفت تشكل ه
كه در ليست اعالمـي وزارت كشـور موجـود    
نباشند احزاب غير قانوني تلقي شـده و فعاليـت   

در :  او گفـت  . آنها تخلف محسوب مـي شـود  
ـاي سياسـي     ل ـكل ه ـزاب و تش يست جامع اح

تشكل با درج شماره پروانه،  223داراي پروانه از 
تاريخ صدور، آدرس اينترنتي و دفتر مركزي و 
ـرده   تلفن بعنوان تشكل هاي داراي پروانه نام ب

 . شده است
خانه   به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا در نشست 

  ، نماينـدگان  1390احزاب ايران، در فروردين 
ـال و    144 ـاركت فع حزب و تشكل سياسـي مش

ـاي   رقابتي سخت داشتند كه در تاريخ نشست ه
ـين   . خانه احزاب، بي سابقه بوده است ـر هم بنا ب

حزب و 167  گزارش خانه احزاب ايران شامل 
   .تشكل سياسي فعال در سراسر كشور است

مجلـس در   يپشت پرده دو روز جنجال   -   2
آبان  19صدر،  ينيشفاف با حس يگفت و گو

1390  
  ادامه دارد 
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ه با ه ک اره  ديآنچ در ب
اده ا ش م رح ش  یط

  تدانس یخود مختار
  

در اين جا الزم است بـراي روشـن شـدن    
ــه   ــران ك حــوادث  حقــايقي از تــاريخ اي

 گي اساسي درروند و چگون كردستان نقشي 
ـا    ـاتي را بـ ــت، نكـ ــوردن آن داش ــم خ رق

  .خوانندگان گرامي در ميان بگذارم
اوال آقاي شرفي به خـوبي واقفنـد كـه در     

تاريخي كه آقاي خميني فرمان حمله همه 
ن را داد، يعنـي در مـرداد   جانبه به كردستا

، آقاي بني صدر هيچ گونه مسئوليتي در 58
دولت نداشت و ثانياً، از آنجا كه تا انتخابات 
مجلس و تشكيل آن، امور قانوني از مجراي 
ـاب     شوراي انقالب ميگذشـت پـس از انتخ
شدن آقاي بني صدر به رياست جمهوري، 
براي تصريح در روند امور، رياست شوراي 

يز بر عهده او گذاشته شـد و سـخن   انقالب ن
ــت    ــت، از رياس ــه دول ــخن مجموع او، س
جمهوري تا شوراي انقالب، و بالطبع آنچـه  
را كه او قبول شدنش را اعالن مـي كـرد،   

ـاد   . مصوبه شـوراي انقـالب بـود    الزم بـه ي
آوري اســت كــه اغلــب اعضــاي شــوراي 
انقالب، اعضاي حزب جمهوري اسـالمي و  

ني صدر بودند از مخالفان سرسخت آقاي ب
ـا طـرح را      و اگر او، پـذيرش و موافقـت ب
ـاي شـوراي    بدون تصويب و پذيرش اعض
ـا    ـا ب انقالب اعالم ميكرد، آنهم چند بار، قطع
عكس العمل و تكذيب آن مواجه ميشد كـه  
اين عكس العمل از ديد رسانه ها دور نمـي  

لذا اين امر با توافق شورا بود وگرنه او . ماند
ـاده اي  نمي توانست بگويد  ما طرح شش م

ـاره   . را پذيرفتيم ثالثا، اعالم رسمي و چنـد ب
ـاط جمعـي    در اجتماعات و رسانه هاي ارتب
ـيس      ـان رئ آنهم از سوي كسـي كـه همزم
جمهوري و رئيس شوراي انقالب بـود، بـه   
ـايعه از سـوي    منزله اعالم رسمي است و ش

  .يكي دو مسئول جمهوري اسالمي نيست
بتها، افــراد، در مقــاطع مختلــف و بــه مناســ 

احـــزاب و ســـازمانهاي مـــوثر در امـــور 
ـاري،    كردستان، از جمله در باره خـود مخت
ـا در     ـتن آن، درگيـري ه آتش بس و شكس
كردستان حتي بين گروه هاي مسلح رقيب 

سخنراني و يا اطالعيه هايي منتشر كرده ... و
اند كه در اين جا به آنچه كـه بـه پـذيرش    

توافـق   اين طرح از سوي شوراي انقالب و
ـا آن    ـتان ب از جمله حزب دموكرات كردس
ونيز موانع اجراي اين طرح مربوط ميشـود  
ـار     ـان جمـع آوري و در اختي را تا حد امك

بنا بر ايـن  . جويندگان حقيقت قرار ميدهم
داده ها، آقاي بني صدر اقال در چهار مورد 

ـاده اي   6و به طور علني موافقت با طرح  م
ـاي  ابتدا . را اعالم داشته إست به توضيح آق

ـاهي مـي       حسن شـرفي در ايـن مـورد نگ
ـاي     اندازيم و سپس به آنچـه در روزنامـه ه

درج شده است در حد  59و  58سال هاي 
حوصله مطلب و خوانندگان گرامـي مـي   

  .پردازم
  

توضــيح حســن شــرفي ســخنگوي 
حزب دموكرات كردسـتان ايـران   

  :در مورد مصاحبه آقاي بني صدر
  
ـايت   " ـاي اينترنتـي    اخيـراً در يكـي از س ه

ـاريخ     مصاحبه  12اي انتشار يافـت كـه در ت
ـناد     1389اسفندماه  خورشـيدي، مركـز اس

ـاي دكتربنـي صـدر،     حقوق بشر ايران با آق
ـبق جمهـوري اسـالمي      رئيس جمهـور اس

 .ايران، بعمل آورده بود
اين مصاحبه اختصاص يافته بود به بحث در 
مـورد اعـدام فرزنـدان كُـرد در ايــران از     

ت جمهوري اسالمي و محدود سوي حكوم
خورشيدي كه آقاي  1358و  57به سالهاي 

بني صدر به عنوان رئيس جمهور جمهوري 
اسالمي ايـران و فرمانـده كـل قـوا در آن     
ـيس بــه اصــطالح      ـالي رئـ ـان، خلخـ زمـ

هاي تازه تأسيس انقالب اسـالمي را   دادگاه
مســئول جنايــات انجــام گرفتــه و پايمــال 

ـاطق     ـين  نمودن حقـوق بشـر در من كردنش
 .ايران معرفي نموده است

ـاحبه    آقاي بني صدر همچنين در ايـن مص
ـاور     اين ادعا را رد نموده كه آن ـان مش زم

ـارات   خميني بوده باشد و بگونـه  اي از اختي

ـان آورده كـه    نامحدود خميني سخن به مي
در چهــارچوب ايــن اختيــارات نامحــدود 
ـاد    ـان جه فراميني صادر شده است كه فرم

ـال   28د در عليه ملت كر از  1358مرداد س
جمله آنهاست، كه ايشان از چنين موضوعي 
اطالع نداشته است و بعنوان رئيس جمهـور  
و فرمانده كل قوا حتي با وي مشورت هـم  

ـا      . نشده اسـت  ـتند كـه ب ـائلي هس ـا مس اينه
موقعيت آنزمان آقاي بني صدر و روابطشان 

كننـد و بهمـين    با خميني ارتباط پيـدا مـي  
اين مـورد ضـروري بنظـر     جهت بحث در

ـاحبه    نمي رسد، ليكن آنچه كه در ايـن مص
مورد بحث و نياز به توضيح دارد اين است 
ـاره    ـاحبه اش كه آقاي بني صدر در اين مص

شوراي انقالب خودمختاري «دارد به اينكه 
ـتان را تصـويب كـرده بـود و      براي كردس

ـار      اظهار مي دارد كـه ايـن مطلـب را دو ب
ـار    اعالم كرده است، يك بار در تهـران و ب

ديگر در اهواز، بهمين سبب ديگر تـوجيهي  
براي ادامه جنگ در كردستان باقي نمانده 

جنگ ) منظور كردها هستند(بود ليكن آنان
ـاري   را ادامه دادند معلوم شد كه خودمخت

 »!تنها بهانه بود؟
ـاي    در اين رابطه شايسته ذكر است كـه آق

ـئله كـرد   و  بني صدر آن زمان نسبت به مس
ـئوالن     ـا ديگـر مس خودمختاري در مقايسه ب
جمهوري اسالمي ديدگاه مثبت و خلـوص  
نيت خاص خود را داشـت كـه بعـدها در    
چهارچوب شـوراي ملـي مقاومـت طـرح     
 .خود مختاري براي كردستان را امضا نمود

دارد كه شوراي انقـالب   اما اينكه اظهار مي
ـتان را تصـويب     خودمختاري بـراي كردس

صحت و واقعيت مسأله به دور نموده بود از 
است زيـرا شـوراي انقـالب هرگـز رسـما      
ـتان را تصـويب     خودمختاري بـراي كردس
ـار از سـوي يكـي دو      نكرد، بلكه يكـي دوب
ـايع    مسوول آن زمان جمهوري اسـالمي ش
ـتان    شد كه خودمختاري اسالمي بـه كردس

 .داده شود
ـتان     دبير كل وقت حـزب دمكـرات كردس

مان نسبت به ايـن  ايران دكتر قاسملو، آن ز
شايعات در يك ميتينـگ در ميـدان قاضـي    
محمد شهر مهاباد و در بالكن فرمانداري آن 
ـار داشـت كـه     شهر خطاب به حاضران اظه

ـايعه  ـين شــ ــه   چنــ ــود دارد كـ اي وجـ
ـتان   » خودمختاري اسـالمي « بـراي كردس

ـيش از  . تأمين گردد  80ما با توجه به اينكه ب
ـتند ا    ـلمان هس ـتان مس ز درصد مردم كردس

ـتقبال مـي   ـائيم و   تأمين چنين حقوقي اس نم
آنچه كه براي ما از اهميت برخوردار است 

در اين رابطه . محتواي خود مختاري است
اي در آن زمــان مطلبــي  چنانچــه روزنامــه

اي بوده كه  درج كرده باشد بر مبناي شايعه
ـيچ       ـيكن ه در اين زمينـه وجـود داشـت ل

ــه ــويب    اطالعي ــورد تص ــمي در م اي رس
اري از سوي شـوراي انقـالب نـه    خودمخت

ــراي هيــأت   ــه ب ــراي افكــار عمــومي و ن ب
ـادر    نمايندگي كرد در كردستان ايـران ص
نشد و هيچ سندي رسـمي هـم در دسـت    
نيست كه مؤيد اين ادعا باشد كـه شـوراي   
انقــالب خودمختــاري بــراي كردســتان را 

 ".تصويب كرده باشد
، سخنگوي حزب دمكرات كردستان ايـران 

  حسن شرفي
  
  :شدار حزب دمكرات كردستانه*
  

عده اي از اشخاص و گروهها در كردستان، 
 .بنام خلق كرد، با امپرياليسم پيمان بستند

حزب دمكرات كردستان ايران در سنندج، 
مـردم  «اي تحـت عنـوان    اعالميه افشاگرانه

ـينند   ـاوت بنش » بايد حقايق را بدانند و به قض
ـارس   منتشر كرده كه از سوي خبرگزاري پ

در اين اعالميـه، حـزب   . ره شده استمخاب
دمكرات هشدار داده است كـه اشـخاص و   
ـبش      ـام جن گروههايي بنام خلـق كـرد و بن
ـته   كردستان ايران، با امپرياليسم پيمانهايي بس

: متن اعالميه مذكور به شرح زير اسـت . اند
خلق مبارز كرد مبارزات بر حق خلق كرد، 
روز بــروز ابعــاد وســيعتري بخــود ميگيــرد، 

نمايـد   هاي بيشتري را بخود جلب مي  ودهت
ـاي مترقـي برخـوردار     و از پشتيباني نيروه

ايـن  وظيفه تاريخي ما اين است كه . ميگردد
دستاورد خونين خلق را همانند مردمك چشم حفـظ  

ـيم  حزب . و آنرا هر روز بيشتر بارور سازيم كن
ـتان ايـران معتقـد بـه ايـن       دمكرات كردس

پيـروز اسـت   واقعيت است كه تنها جنبشي 
كه در خلق ريشه دوانيده باشـد و از سـوي   

خلــق تــامين گــردد و هيچگــاه حتــي در 
سخت ترين شرايط، هيچ حزب و گروهـي  
ـان   حق ندارد براي تامين خود از ضد خلقي
و عوامل امپرياليزم ياري بگيـرد، زيـرا كـه    

ها ثابـت كـرده    تجربه جنبشهاي ساير خلق
ـاي   است كه گرفتن كمك و ياري از دولته

ـيش   نميرانـد،   ضد خلقي، نه تنها جنبش را پ
بلكه باعث انحراف و انهدام جنبش خواهـد  

ـارزات    . شد مثال تاريخي ايـن واقعيـت، مب
ديگر برادران كرد ما در عراق بـه رهبـري   
ـا دادن   مالمصطفي بارزاني است كه حتي ب

هزار شهيد، بعلت تكيه كردن بـه رژيـم    25
ر ضد خلقي شاه با شكست روبرو شـد كـه د  

ثبـت گرديـده    »آش به تال«تاريخ بعنوان 
ـائي  . است ما ميپرسيم آيا تكرار چنين كاره

ـاس و     ـارزات حسـ ــه از مبـ ــن مرحل در اي
سرنوشت ساز ما كه تاريخ، غلط بودن آنـرا  
ـين   ثابت نموده در پيشگاه خلق كه اين چن

شود، را  ناجوانمردانه با سرنوشتشان بازي مي
 حـزب دمكـرات  . مي توان توجيـه نمـود؟  

ـبش خلـق    كردستان ايران معتقد است جن
ـاهد      ـاني ش كرد كردستان ايـران فقـط زم
پيــروزي را بــه آغــوش مــي كشــد كــه از 
ـان بـدور     ـتي آن دستبرد ضد خلقيان و دوس

با اين اعتقاد، ما وظيفه انقالبـي خـود   . باشد
ميدانيم هرگونـه عمـل نادرسـت را بـراي     
آگاهي و قضاوت مردم كـه انقـالب از آن   

 26/1/58در تاريخ . افشا كنيمخود آنهاست، 
پيشمرگان قهرمان حزب دمكرات كردستان 
ـايوه و   ايران، تشكيالت مريوان، در اطراف ب
باشماق، مرز ايران و عراق، متوجه ورود سه 

ـا  . ماشين از مرز عراق بخاك ايران ميشوند ب
هاي ضـد   اين اعتقاد كه خلق كرد از رژيم

 دارد، براي روشن خلقي اسلحه دريافت مي
ها از كجا آمـده و   شدن موضوع كه اسلحه

براي چه كسي است، پيشمرگان اقـدام بـه   
ـلحه    ضبط محموله ماشين ـاوي اس ها كه ح
هاي مختلف، نود قبضـه   ضد هوائي با كاليبر

كالشينكف و فشنگ كافي و پتو بود ميكننـد  
» حامد محمد طاهر بـك «و شخصي به نام 

مسوول گروهي مسلح در جوانرود نيز كـه  
در . شـود  ها بود بازداشت مي ه اسلحههمرا

شيخ جاللدين «ها  موقع ضبط كردن اسلحه
ـيله   گويد كه اين اسلحه مي» حسيني ها بوس

ـيني آورده   ما براي دفتر شيخ عزالدين حس
ـتا در مريـوان    شده است، اما نماينده ماموس
ـيخ     بعد از تماس با شيخ عزالـدين، گفتـه ش

ر همچنين د. جالل الدين را تكذيب ميكند
از شيخ » كومله«اين ميان، متأسفانه برادران 

ــوده و تقاضــاي   ــدين دفــاع نم جــالل ال
ها را به شيخ جالل مينماينـد   استرداد اسلحه
شوند كه حزب دمكرات نبايـد   و مدعي مي

در ايـن  . با چنين اقداماتي مخالفـت كنـد  
جريان، عده اي مسلح و ناآگاه براي نمايش 

ـي  ني قدرت و طرفداري از شيخ جالل حس
ـا ايـن    . در مريوان ظاهر ميشوند ـان ب همزم

ـتان    اقدام، مردم از حزب دمكـرات كردس
ــراي جلــوگيري از ايجــاد تشــنج   ايــران ب

عده اي معتمـد بـراي   . استمداد مي طلبند
آيند و به بحـث و   حل مساله، به مريوان مي
ــد حــزب دمكــرات . مــذاكره مــي پردازن

ـاس    كردستان ايران با توجه به شـرايط حس
و براي ياري رسانيدن به موقعيت كردستان 

هيات نمايندگي خلق كـرد در مـذاكره و   
جلوگيري از ايجاد محيط متشنج و احتـرام  
به خواست مردم و معتمدين كـرد و بـراي   
حفظ و آرامـش شـهر و منطقـه، اقـدام بـه      

ها به شيخ جالل حسيني مي  استرداد اسلحه
ــد ــس از آزادي   . كن ــز پ ــي ني ـاهراً يك ظـ
زيـرا  ب دمكرات بميرد، گويد بگذار حز مي

ـار عراقـي همـراه خـود      كه من چهل هزار دين
ـا نفهميدنـد   همچنـين در ايـن   . داشتم كه آنه

ـاور      جريان، بودنـد گـروه   ـائي كـه خـود را ي ه
زحمتكشان مي ناميدند، اما در اين مساله كـه  
دخالت بيگانه در سرنوشت ما مطرح بود هـيچ  
دفاعي از استقالل ايران نكردند، بلكه بـرعكس  

حـزب  . نمودنـد  از طرف وابسته طرفداري مـي 
دمكرات كردستان ايران وظيفه دارد كه مـردم  
ـازد و هشـدار       ـايق تلـخ روبـرو س را با اين حق

اي از  اطالعات رسيده حاكيست كه عده. بدهد
اشــخاص و گروههــا بنــام خلــق كــرد و بنــام 
ـا سرســپردگان   ــران، بـ جنــبش كردســتان اي

ـاه و    .انـد  امپرياليزم، پيمانهايي بسته بايـد آگ
بيدار بود كه اين چنين اقداماتي از سـوي  
هر كس و هر گـروه، خطـري اسـت بـس     
بزرگ براي مبارزات بر حق خلـق كـرد و   
سم مهلكي است براي جلوگيري از وحدت 
هرچه بيشتر خلقهاي ايران در جهت بدست 

دمكراســــي بــــراي ايــــران و «آوردن 

ايـن گونـه   . »خودمختاري براي كردستان
يتواند زمينـه اي باشـد بـراي    اعمال فقط م

ـيط برادركشـي و لـوث كـردن      ايجاد مح
مبــارزات مــا در راه كســب خودمختــاري، 
 .دست ضد خلقيان از مبارزات خلـق بـدور  

  )  14/11/1358 اطالعات(
  
ــملو * ــر قاسـ ــدخواهان : دكتـ بـ

  .نميگذارند مذاكرات سر بگيرد
 

در رابطـه بـا   : خبرنگار اطالعات –سنندج 
ر قاسملو دبيـر كـل   مسايل كردستان، دكت

حزب دمكرات كردستان وارد سنندج شد 
بعداز ظهر ديروز در يك جلسه  3و ساعت 

سخنراني كـه از طـرف حـزب دمكـرات     
كردســتان ايــران، تشــكيالت ســنندج، در 
سالن تختي اين شـهر ترتيـب يافتـه بـود     

در ايـن اجتمـاع كـه عـده     . شركت كرد
كثيري از اهالي سنندج شـركت داشـتند،   

لو در قسمتي از سخنان خود در دكتر قاسم
پاسخ به اتهامـاتي كـه از طـرف بعضـي از     
گروهاي چپ رو وافراطي كردسـتان بـه   

شــــود  حــــزب دمكــــرات زده مــــي
همانطوركه امام خميني فرمودنـد،  «:گفت

گذارنـد مـذاكرات سـر     بدخواهان نمـي 
بگيرد وميخواهند جنـگ تحميلـي بـراي    

فرستادن هيـاتي  . كردستان تدارك ببينند
ي حزب براي مذاكره بـا مسـؤولين   از سو

به تهران، بهيچ وجه نفي هيات نماينـدگي  
ما فقط ميخواستيم  راه بازشود . كرد نيست

خاتمـه  »نه جنـگ، نـه صـلح    «واين وضع 
ما هزاران پيشمرگه در ايـن راه داده  . يابد

احزاب .ترسيم ايم واكنون هم از اتهام نمي
زنند بايـد بداننـد راه    منطقه كه تهمت مي

هـاي ديگـر    ارزه،بر چسب زدن به گروهمب
قاسملو يـاد آور  . نيست، بلكه همكاري است

ماده هيـات   26شد كه طرح شش ماده اي، 
   .كند نمايندگي خلق كرد را نفي نمي

   :تظاهرات مخالفين
ــي،    ــه ســالن تخت هنگــام ورود قاســملو ب

» پيكــار«و » كوملــه«گروههــاي هــوادار 
ها  در خيابان» هاي فدايي خلق چريك«و

دست به تظاهرات زدند و حزب دمكرات 
را سازشكار خواندنـد ومـذاكرات هيـات    
نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران 

 .را محكوم كردند
ــيس   ــا رئ ــرد ب ــدگان ك ــذاكرات نماين   م

 .جمهوري رضايت بخش بود
ــرات    ــزب دمك ـاون ح ـان معـ ــي بلوريـ غن

بنــي صــدر بــا طــرح «: كردســتان گفــت
خـالفتي  خودمختاري كردستان، چندان م

ـاري مـورد    ندارد و اميد برقراري خودمخت
ــران    ـارچوب اي ـا در چهـ ــاي كردهـ  تقاض

ـيار افـزايش يافتـه اسـت     ـبح  . »مستقل، بس ص
، »احمد قاضـي «ديروز غني بلوريان بهمراه 

ــي « ــه قاض ــن زاده«،»فوزي ــد «و» حس نوي
با دسته گلي كه روي آن به فارسي » معيني

ـار     و كردي، درود هاي حـزب دمكـرات نث
تر مصدق شده بود، در احمد آباد روان دك

ـار  . حضور يافتند بلوريان در گفتگو با خبرنگ
سياسي روزنامه اطالعات، مطالب تازه اي از 

وي در . سفر هيات كرد به تهران شـرح داد 
ـا   پاسخ به اين سوال كه اگر مذاكرات شما ب

جمهوري، مورد تاييد شيخ عزالدين و  رئيس
 نگيــرد، چــه ديگــر گروههــاي كــرد قــرار

ـا نماينـدگان حـزب    : گفـت . خواهد شد م
از طرف حزب دمكـرات   دمكرات هستيم و

بنظر . كردستان ايران، اينجا حاضر شده ايم
ما اگر . هاي خلق كرد است ما مهم، خواسته
را برآورده كنيم ديگر هيچ  ها اين خواست

آقاي «: وي افزود.»حرفي نخواهيم داشت
ـا درمـورد آرامـش       رئيس جمهـورهم بـه م

ــه  ــدمنطق ــي، . مطــالبي گفتن ــه طــور كل ب
جمهــور در تهــران،  مــذاكرات بــا رئــيس 
ـا بتـوانيم بـراي    . رضايت بخش است اگر م

ـيم، آن وقـت     ـام ده خلق كرد كاري انج
توانيم آرامش را برقرار سازيم و از همـه   مي

ـا بـه   . بخواهيم امنيت منطقه را حفظ كنند م
هاي بحق  جمهور گفتيم اگر خواست رئيس 
شود و به آن جنبـه رسـمي    ها پذيرفته كرد

داده شود، ديگر هيچ گروهي قادر نخواهد  
بود از موقعيت سوء استفاده كرده و آتـش  

   .»افروزي كند

   :مختاري خود
غني بلوريان در پاسخ اين سوال كه بر سـر  
دو عنوان خود گرداني يا خودمختاري چه 

ـيچ   «: توافقي شداست، گفت ما در اصـل ه
د كليات را حل كنيم فعال باي. اشكالي نداريم

بــراي جزئيــات، . تــا آرامــش برقــرار شــود
خـواهيم   بين آنچه كه ما مي. فرصت هست

ـتالف     ـيم كـرده اخ با آنچه هيات ويژه تنظ
ـين   . »چنداني وجود ندارد ـان همچن بلوري

ـاي    «: گفت ـا آق درمالقاتهاي مكرري كـه ب
داريوش فروهر داشتيم، بسياري از مشكالت 

ـاي   ما اميدواريم. حل شده است ديگر با آق
جمهور، اين وضع نه جنگ و نه صلح   رئيس

احمد قاضي، عضو . »براي هميشه حل شود
مطبوعاتي هيات نمايندگي كرد كه در اين 

هيات پنچ نفره «:گفتگو حضور داشت گفت
به كردستان باز خواهد گشـت،  )امروز(فردا 

ـاز      اما اين احتمال هـم وجـود دارد كـه ب
ر افتـد ولـي   گشت هيات، چند روز به تاخي

ـار دارد   در هر صورت، بستگي به پيشرفت ك
ومــــــن در تهــــــران خــــــواهم   

  )13/12/1358اطالعات.(»ماند
 
بخشي از سخنراني آقاي بني صدر در *

اجتماع مردم تهران به مناسبت سـالگرد  
  ، 59فروردين 14جمهوري در 

  »طلب نيستند مردم كردستان تجزيه«
 

ـ   ر اما در باره كردستان از روز نخست مـن ب
ـتان جـدايي    اين باور بودم كه مردم كردس

نـه  . خواهنـد  قيمت نمي از ايران را به هيچ 
بـر ايـن   . كنند روند نه تحمل مي زير بار مي

باور بودم كه مردم كردستان از صـميم دل  
خواهان پيروزي انقالب اسالمي ما هستند و 

ـاي   خود آن ها جزيي از اين انقالب و كوش
ـا د    ر سـرنگون  در اين انقـالب و شـريك م

ـين بودنـد   ـابراين  . كردن رژيم منفور پيش بن
ـا   ام كه هر وقت آن من به اين مردم گفته ه

انـد   بخواهند ارتش با نيروهاي مسلح آماده
ـان پيـروي نماينـد و عناصـر      از خواست آن

ـا زور اراده     ــد بـ ــه ميخواهن ـلحي را ك مسـ
ـا    خودشان را بر مردم آن سامان و ملـت م

ـانند تحميل كنند بر سر جاي خودش . ان بنش
من در آغاز انتخاب به رياسـت جمهـوري،   
ـتان   ــرات كردسـ ــزب دمك ـاتي را از ح هيـ

اي به  ها يك قطعنامه شش ماده آن .پذيرفتيم
ـات ويـژه     . من ارائه دادند ايـن قطعنامـه در هي

ــت  ــرار گرف ــيدگي ق ــورد رس ــن هيــات . م اي
ــد  ــه الزم دي ــالحاتي را در آن قطعنام آن . اص

به من دادنـد مـن   قطعنامه و اين اصالحات را 
ـات  . ام بر سر حرف خود ايستاده امام نيز در بيان

ـاي هيچگونـه     اند از نظر اين  خود گفته كـه ج
شائبه و تفاوتي ميان گرايش به مذهب شـيعه  
و سني نباشد، اين تغيير در قانون اساسـي بـه   

ــد  ــل آي ــزي را   . عم ـا چي ــي مـ ـابراين وقت بنـ
ـلحه      ايم پيش از ايـن   پذيرفته ـا اس كـه شـما ب

ـار   خو ــود آن را اظهـ ـا خ ــيد، مـ ـان آن باش اهـ
ايم، چه حاجت كه شما اين چيـز را كـه    كرده

ـا      ـلحه بـه م پذيرفته و قبول داريم، بـه زور اس
ـا در صـداقت    اين است. تحميل بكنيد كه م

مـن  . هاي مسلح ترديد جدي داريـم  گروه
ايـم و   ترديد دارم كه وقتي ما خود پذيرفته

را بهانـه  ايد، ايـن   شما اسلحه به دست گرفته
اگـر شـما   . كارهاي بعدي قرار نداده باشيد

تان را زمين بگذاريد  صداقت داريد، اسلحه
ـيد    ـته باش و اگر زمين نگذاشتيد، انتظار نداش
ـا      كه ما دسـت روي دسـت بگـذاريم تماش

ارتش ما و همه نيروهاي مسلح از من . كنيم
فرمان دارند كه اين اسلحه را از دست شما 

نظـم و امنيـت در آن    كه پس از آن. بگيرند
سامان مستقر شد، ما بـه وعـده خـود عمـل     

ما مردمي هستيم كه به عهد خـود  . كنيم مي
ـاً در     ـاً و دقيق ـام را عين وفا ميكنيم و فرمان ام

ـاي كشـور بـه     آن سامان و در همه استان ه
ـايع اخيـر   . آوريم اجرا در مي اما در باره وق

كردستان، من بايد به شما گزارش كنم كـه  
ـاهم     يكه به پيش ما ميآنهائ ـان تف آينـد و زب

ـاهم   دارند، بايد عمالً  ـته    هـم تف طلبـي داش
ديشب از اروميه به من تلفن كردند و . باشند

اگـر  . گفتند كه آماده تفاهم با دولت هستند
ـان اعـالم      اين طور است پـس شـما خودت
  بس ميكنيد بعد قدم به قدم روز به روز  آتش

   ۱۲در صفحه  
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ه با ه ک اره  در ديآنچ ب
اده ا ش م رح ش  یط

  دانست یخود مختار
  

ــه ســاعت آن چــه را كــه خــود  ســاعت ب
ايد نقض ميكنيد؟ بني صدر در ادامه  پذيرفته

ـلح    سخنان خود خطاب به گـروه  ـاي مس ه
ـا مكـرر در مكـرر حملـه      به پاسگاه: گفت ه

ـا   بكنيد به شهرها كه نبايد در آن ـلحانه ج  مس
ـلحانه در آن  ـيد، مســ ــر   باشــ ـا حاضـ جــ

    14/1/58....باشيد
 دكتر اختصاصي مصاحبه از بخشي*

  كيهان روزنامه با قاسملو
  
ـلي   شـش  طرح: س ـنهاد  شـما  كـه  اص  پيش

ـا  در رابطه ايد كرده ـات  ب  و نيـت  حسـن  هي
 و بـوده  موفـق  انـدازه  چـه  تا امام نماينده
 موضـوعي  چـه  سر بر دولت با شما اختالف

  باشد؟ مي
 مـن  زنـم،  مـي  را حرف اين كه متأسفم: ج

ـا  كه دانم نمي ـتيم  طـرف  كسـي  چـه  ب . هس
ـا  بس، آتش اعالم روز از ماه چندين ـاال  ت  ح
ـتان  براي دولت ويژه هيات ما طرف  كردس
ـا  چـه  هـر . رفـت  و آمد هيات اين بوده،  م
 يـك  بـه  كـه  كرديم سعي ما چه هر گفتيم،
ـباغيان  آقاي كه همين برسيم، توافقي  از ص

 را همـه  كه  اين مثل شدند خارج كردستان
 و تراشـي  اشـكال   بـه  عمالً و كرد فراموش

ــد اول روز. پرداخــت كارشــكني  بــا گفتن
 مــذاكره  وارد كــرد  خلــق  نماينــدگي

ـا  را ايـن  كـه  شـوند  نمي ـتر  اي  بهانـه  م  بيش
 از خيلـي  و ما خود از حتي بعداً. دانيم نمي

 كـه  كردند وارد اتهام ما به ديگر گروههاي
 ما و ايد شده مذاكره وارد دولت با تنها چرا
 هنـوز  و داريـم  عقيده و عالقه هك اين براي
ـاله  كـه  هستيم خودمان  عقيده سر بر هم   مس

 نشست بايد ندارد، نظامي حل راه كردستان
ـتيم  جهت بدين و كرد مذاكره و  آن و نشس

 در. داديم امام به پيش ماه دو را اصل شش
 بعـد  و شـد  موافقـت  كه گفتند زمان همان

 ارقـر  و آمد پيش امام بيماري  مساله متأسفانه
ـتان  به امام خود طرف از هياتي بود  كردس
ـيس  بعد و نيامد هيات اين. بيايد  جمهـور  رئ

ـاي  بـه  ما و شد انتخاب  راي صـدر  بنـي  آق
 شـــد، انتخـــاب وقتـــي ولـــي نـــداديم

 آن بـه  كـه  نيست كساني آن جمهور رئيس
 و است كشور جمهور، رئيس بلكه دادند راي
ـام  يـك  عنـوان  به ما ـان  بـه  رسـمي  مق  ايش

ـاس  .مكــردي  رجــوع             .ايـــم گرفتــه  تمـ
ـا  سياسـي  دفتـر  عضـو  كـه  زاده حسن آقاي  م

ـا  رفتنـد  كه بودند هياتي جزو هستند  خـود  ب
 اين جمهور رئيس آقاي و كردند مذاكره ايشان

 يــا و تصــريحاً اگــر. كردنــد قبــول را اصــل 6
 قبــول تلويحــاً باشــد، نكــرده قبــول صــراحتاً

 را اصـل  6 ايـن  اگـر  كـه  گفتـيم  ما و اند كرده
 مـذاكره  بـه  نيازي ديگر وقت آن بكنيم عنوان
 و شـما  رياست از كنيم مي پشتيباني ما .نيست

 تصويب اصل 6 اين اگر كه داريم عقيده ما
 از كـرد  ملـت  اتفاق به  قريب اكثريت بشود
 كـه  چـرا  كننـد  مي طرفداري اصل 6 اين

 اصـل  6 ايـن  در كـرد  خلـق  هاي خواسته
 نتيجه خواهم مي يعني. است شده گنجانده

ـان  كوشـش  حداكثر ما كه بگيرم  را خودم
ـاله  آميـز  مسالمت طريق از اينكه براي  را مس
ــه بكنــيم حــل ــرديم كــار ب  كــه وقتــي .ب

ـا  خـوب  آمـد  پيش اروميه هاي درگيري  م
 كه استاندار آقاي هم عمالً كه شديم متوجه

ـالف  كـه  داد مي نشان طوري حرف در  مخ
 هــا درگيــري در  عمــالً و اســت درگيــري
ـار   چندين كه كساني هم و اشتد شركت  ب

ـاي  .آوردند وجود به درگيري واقع در  آق
 ايــن و بودنــد ظهيرنــژاد آقــاي بــا حســني
 كـه   ايـن  از بعد روز دو درست ها درگيري
ـاي  كــل فرمانــدهي بــه ظهيرنــژاد آقـ

ــدارمري  و شــد شــروع شــد منصــوب ژان
 كـه  ديديم واقعاً ما من نظر به .نبود تصادفي
 راه كشـــيبرادر و جنـــگ يـــك دارنـــد

 خبـر  كـه  هم صدر بني آقاي از .اندازند مي
 به مجدداً كه ديگري راه هيچ نتيجه در نشد،
 بـود  ايـن  .نداشتيم بكنيم مراجعه امام خود
ـام  حضـور  به فرستاديم تلگرافي كه  در و ام

ـاپ  هـم  كيهان روزنامه ـاً  و شـد  چ  بـه  تمام
ـان ــورتي همـ ــه ص ــرح ك ــرديم مط  و ك

ـاي  و داد جواب بالفاصله امام خوشبختانه  آق

 مـذاكره  براي فرستاد را كرماني االسالم حجت
 دمكرات حزب با مذاكره براي ايشان واقع در و

 9 و داشـتيم  كـه  اي جلسه در و آمدند جا  اين
 و كـرديم  مـذاكره  انجاميـد،  طـول  بـه  ساعت
ـان  و رسـيديم  كامل توافق به تقريباً  ايـن  ايش
ـا  ايـن  كـه  اخيـراً  و كردند هم اعالم را توافق  ج

 بـوديم  داده كه را شخصي پيشنهادهاي ودندب
 خود طرف از كه اصل 6 همان اعالم كه اين و

ـا  بـود  امام ـان  ب  كـه  بـود  قـرار . بردنـد  خودش
 گذشـت  كه هفته همين عرض در .برگردند
 ايشان از كه متأسفانه ولي بدهند ما به خبري
 االن كـه  اسـت  وضـعي  ايـن . نشـد  خبري
ـلح  نه و جنگ نه وضعِ. دارد وجود  هكـ  ص
 گـر،  توطئـه  اي عده كه اقداماتي آن با البته
ـاه  در و نقـده  در اروميه، در  جمـع  كرمانش

ـات  و اند شده ـادي  امكان ـار  در هـم  زي  اختي
 برادركشي و جنگ خطر وضع اين با. دارند
 فعلـي  شـرايط  در هـم  حاال و هست هميشه

ـارزه  كه ـا  مب ـا  امپرياليسـم  ب  واقـع  در آمريك
 در را نظرمــان مــا يافتــه بيشــتري گســترش
ـيم  بـراي  كـه  كـرديم  بيان اي اعالميه  تحك
ــه ــي  جبه ــد داخل ـارزه اول باي ــد مبـ  ض

ــه همــه را امپرياليســتي ــه و جانب  صــورت ب
  27/1/1359 كيهان.برد پيش گير، پي
  
 انقـالب  روزنامـه  سرمقاله از بخشي*

 و كردسـتان  عنـوان  تحت اسالمي
 قلـم  به »مركزي قدرت اضمحالل«

  :صدر بني آقاي
  
 از جمهـوري،  رياسـت  بـه  بانتخا آغاز در

ـتان  دمكرات حزب سوي ـاتي  كردس ـا  هي  ب
 آن و آمـد  مـن  نـزد  به اي ماده 6 طرحي
 گرفـت  انجام آن در كه اصالحاتي با طرح

 همـه  مقبـول  مجلـس  آن در هم.شد پذيرفته
 كردسـتان  مـردم  به ميشود داده آنچه كه شد
  .....مسلح گروههاي به نه و است
 مـردم  گبـزر  اجتماع در شنبه سه روز....

ـيم  تهران  در كـه  اصالحاتي با را ماده 6 كه گفت
  .پذيرفته ايم است گرفته آن

 كــه آن محــض بــه شــد داده دســتور ....
 كنند ترك را شهر بپذيرند مسلح گروههاي

ـان  انـد  كـرده  تحميـل  كـه  جنگي به و  پاي
 روزي نيم. شود قطع نظامي عمليات بدهند،

 قرار. شد قطع عمليات جانبه يك طور به نيز
ـاره  اين در پاسخي و بفرستند تلگرافي شد  ب

 مردم اجتماع در. نشد خبري هيچ كه بگيرند
 نـو  از باشـد،  رسـيده  تلگـرام  آنكـه  بدون اهواز

 در كـه  اصالحاتي با را ماده 6 كه تاكيد كرديم
 گونـه  هـر  تا پذيريم مي است گرفته انجام آن

ــه ــين از اي بهان ــرود ب ـا .ب ــر دســت بــاز امـ  ب
  7/2/59 اسالمي انقالب...نداشتند

  
 بــه دمكــرات حــزب تلگــراف*

  :جمهور رئيس
  

ـتان  دمكـرات  ، حزب امروز ايـران،   كردس
ـيس  بـه  شـرح  ايـن  به تلگرامي  جمهـور  رئ
  :كرد مخابره
  !ايران جمهور رئيس صدر بني آقاي جناب

ــن در  ـات اي ـاز  لحظـ ــت سـ ــه سرنوش  ك
 تجــاوز و توطئــه بــا جهــانخوار امپرياليســم

 بـه  را خـود  يانسان ضد چهره آشكار نظامي
ـان  ايران مردم ـا  اسـت  داده نش ـاس  ب  احس

ـيم  مـي  ضروري ايران، برابر در مسؤليت  دان
 جلـب  زيـر  مطالـب  بـه  را جناب  آن  توجه
  .نماييم

 همواره ايران كردستان دمكرات حزب - 1
 مبـــارزات از را خـــود قـــاطع پشـــتيباني

 رهبــر رهبــري بــه ايــران ضدامپرياليســتي
 اين ديگر بار يك اينك داشته، اعالم انقالب
 .نمائيم مي اعالم را پشتيباني

 دشـمن  عليـه  نيروها كلي بسيج خاطر به - 2
ـيم  مـي  پيشنهاد ايران، انقالب يك شماره  كن
 پاسـداران  و ارتـش  نيـروي  فرماييد دستور
 و نمـوده  متوقف را كردستان به حمله فوراً
 چنانچـه  مسلماً. برگردند خود پادگانهاي به

ـا  نگيرند  رقرا تهاجم مورد پيشمرگان  از آنه
 خواهند خودداري تهاجم و حمله هرگونه

  .كرد
ـاد  منظـور  بهـ 3  و متقابـل  نيـت  حسـن  ايج

 نبـرد  در انقالبـي  نيروهاي كامل هماهنگي
ـار  آمريكا، امپرياليسم عليه  شـش      دارد انتظ
 دمكـرات  حزب طرف از كه خودمختاري اصل

 كـه  اميدواريم ما و فرماييد اعالم شد، پيشنهاد

ـاس  شرايط اين در جمهور رئيس آقاي ـا  حس  ب
 مشـكل  حـل  مـورد  در انقالبـي  و قاطع اقدام

ـا  همه كردستان  و بـدخواهان  روي بـر  را راهه
 .ببنـــــدد ايـــــران انقـــــالب دشـــــمنان

  )10/2/1359كيهان(
  
  :بلوريان غني با گفتگو *
  

ـ  مهاباد  غنـي : كيهـان  اعزامـي  خبرنگـار  ـ
ــان ــو بلوري ــه عض ــزي كميت  حــزب مرك
 در صـبح  ديـروز  ايران كردستان دمكرات
  :گفت وي.كرد شركت كيهان با گفتگويي

 دمكـرات  حـزب  پيشـنهادي  اصل شش اگر
ــتان ــران كردسـ ــه ايـ ــورد كـ ــول مـ  قبـ

 چـه  هـر  اسـت  گرفتـه  قـرار  جمهوري رئيس
 بـه  دسـت  كـه  نيرويي هر گردد، اعالم زودتر
 مقابـل  در بزنـد  كردسـتان  منطقه در تعرض
  .گيرد مي قرار ايران مردم تمام
 ملـي  شوراي مجلس نماينده ريانبلو غني

 بـا  دمكـرات  حـزب  مركزي كميته عضو و
 اعزامـي  خبرنگـار  بـه  مطلـب  ايـن  عنوان
ــاد بــه كيهــان  تــاريخي وظيفــه: گفــت مهاب
 ايـن  كنوني حساس شرايط در جمهور رئيس
 بـا  را خـود  قبـول  مـورد  اصل شش كه است

 چـه  هـر  اسـت،  كرده پيشنهاد كه اصالحاتي
 از برادركشـي  و نـگ ج اين تا كند اعالم زودتر
 منطقـه  از افـروزان  جنـگ   دسـت  و برود بين
ـين  وي   .شـود  كوتاه  مـردم : افـزود  همچن

 حــزب پيشــنهادي اصــل شــش كردســتان
 طـرف  از اگـر  و دارنـد  قبـول  را دمكرات
 اجــرا مرحلــه بــه پيشــنهادات ايــن دولــت

ـته ـتان مــردم شــود، گذاشـ  نيــز كردسـ
 جبهه مقدم صف در ايران مردم دوشادوش

ـا  بسـركردگي  جهاني رياليسمامپ عليه  آمريك
  )12/2/1359كيهان.(كرد خواهند مبارزه

  
ــه* ــه اعالمي  حــزب مركــزي كميت

  :كردستان دمكرات
  

 دمكـرات  حزب مركزي كميته اعالميه متن
 شـرح  ايـن  بـه  بس آتش بر مبني كردستان

  :يافت انتشار
 شـــرافتمند مـــردم گرامـــي، هموطنـــان
  !كردستان

 هــاينيرو همــه اتحــاد ضــرورت بــه نظــر 
 در ايران اسالمي جمهوري ضدامپرياليستي،

 مقـرر  اينكـه  به نظر و كنوني حساس شرايط
ـاه  ارديبهشت دهم فردا است  يـك  1359 م
 جمهور رئيس آقاي تاييد با نيت حسن هيات

 اينكـه  به توجه با و شود مهاباد عازم تهران از
 و مريـوان  و سـقز  و سنندج شهرهاي مردم
ـاه  مردم ركشتا علت به مهاباد و بوكان  و بيگن
 ديگر بار يك اند خواسته ما از شهرها ويراني

ـتقرار  و بس  آتش در اعالم ـلح  اس ـيش  ص  پ
 دمكـرات  حـزب  مركزي كميته باشيم، قدم

 نيـت  حسن اثبات منظور به ايران كردستان
 از برادركشـي  و جنگ از جلوگيري و خود
 در 1359 ماه ارديبهشت 9 شنبه سه شب نيمه

ـنندج  شهرهاي  بانـه  و مريـوان  و سـقز  و س
  .نمايد مي بس  آتش اعالم

 درخواسـت  كردستان رزمنده پيشمرگان از
ـاً  را بـس  آتـش   كه نمايد مي  رعايـت  دقيق

 و افـروزان  آتـش  دست به اي بهانه و نمايند
 بـس  آتـش  است طبيعي. ندهند توزان كينه
 رياست كه داشت خواهد ادامه صورتي در

ـ  قوا،  كل فرمانده عنوان به جمهوري   شآت
 جمهــوري ارتــش دو و نمايــد اعــالم بــس

آن   مقررات پاسداران سپاه و ايران اسالمي
 ديگـر  بار يك ما ضمن در .بشمارد محترم را 

 رياسـت  از و كنـيم  مـي  تكرار را خود پيشنهاد
ــوري ــي جمه ــواهيم م ــه خ ــش ك ــل ش  اص

ـان  قبول مورد كه را ما حزب خودمختاري  ايش
 امـر  اين .دنماي اعالم رسماً است گرفته قرار نيز

ـلح  استقرار به انشاءاهللا ـاله  حـل  و دائـم  ص  مس
 خواهــــد مــــوثر كمــــك كردســــتان

  )12/2/1359كيهان.(كرد
  
  اي ماده 6 طرح*
 صـدر،رئيس  بنـي  ابوالحسـن  دكتر 

  :سيما و صدا با گفتگو در جمهور
 را خـود  مـن «  :افـزود  جمهوري رئيس     

 سـختي  بـراي  كـردم  عنوان اين داوطلب
 و. عنـوان  ايـن  به قهعال لحاظ به نه و وضع

 ايـن  در و بـوده  من با حق كه گفت زمان
ـان  سـخت،  وضعيت  خـودش  در اگـر  انس

. كنـد  عرضه را خود بايد ميداند، صالحيت
 بـه  راضي من كه گفتم وقت همان در ولي

 از سـر انگشـت   يـك  و وجـب  يك تجزيه
 در دولـت  حاكميـت  اينكـه  و ايران خاك
ـتم  نباشـد،  آنجا  عمـل  هـم  همينطـور  و نيس
 شـروع  را خودش كار مجلس هنوز. دمكر

 تــركمن ناحيــه در بحمــداهللا، مــا و نكــرده
ـاً  كشـور،  غـرب  ناحيـه  در و صحرا  خصوص
 حاكميت مجدد استقرار به كردستان استان
ـا  شديم موفق يا دولت  و شـديم  نزديـك  ي

ـيم  مستقر را حاكميت اين كه اميدواريم . كن
ـاي  بـه  خودمختاري با دارد منافات اين آيا  معن

 امــور محــل، هــر مــردم كــه كلمــه مياســال
 ايـن  نـه،  ما نظر به. كنند؟ تصدي را خودشان
ـاده  شش و ندارد منافات  پيشـنهاد  كـه  را اي م
ـاي  و پذيرفتيم را آن اصالحاتي با بود، شده  آق
 تعقيـب  را اين كه كرديم مسوول هم را فروهر
 مـردم . بياورد فراهم را آن اجراي شرايط و كند

ـا  كه باشند ئنمطم توانند مي كردستان  بـه  م
 بودجه. كرد خواهيم عمل خودمان هاي وعده

ـا  عمـران  براي هم كالني ـتيم  آنج  و گذاش
ـله  اميـدواريم  هـم  را آنجا عمران  از بالفاص
 هائي خرابي و كنيم شروع فردا پس يا فردا
ـيم  مـي  جبران را است آمده ببار اگر  و كن

ـا  در دولت، مسؤولين  و دارنـد  وظيفـه  آنج
ـا  جبـران  بـراي  هم بودجه  .دارنـد  خرابيه

 امروز كه گزارشي طبق خرابيها خوشبختانه
 كـه  اسـت  آن از كمتر خيلي دادند، من به

 مـي  كـه  آنچه پس. ميشد زده حدس ابتدا
 اسـت  گروهها اين ناحيه از نيت حسن ماند
ـتند  قائل نيت حسن خودشان براي كه . نيس
ــر از ــي نظ ــي، و علم ـاد، واقع ــدون تضـ  ب

ـارجي  عامـل  مشاركت ـ  در خ  پديـده  كي
 اگـر  دركردستان، بنابراين آيد، نمي بوجود
 خـوني  هيچ نميكرد دخالت خارجي عامل

ـاني  اگـر  پس. شد نمي ريخته دماغي از  كس
 عمـل  خواهنـد  مي كه هستند كردستان در

 اگـر  ميگوينـد  دروغ مـردم  بـه  اينها كنند،
ـتان  مـردم  بـه  دولت بگويند،  كمتـر  كردس
ـا  سـوزاند  مـي  دل و دارد توجه  دولـت  ت
 بگذارنـد  را ها اسلحه پس. عراق غير يا اقعر

 كننـد،  تبليـغ   برونـد و  مردم بميان و زمين
 كـه  درحـدي  و بدهنـد  راي آنها به مردم
ـار  كنـد،  مي معين قانون ـا  اختي  در را كاره
  25/2/1359اطالعات. »بگيرند دست

  
 بنــي آقــاي ســخنراني از بخشــي *

  :اهواز مردم اجتماع در صدر
  

 روز صــدر بنــي ابوالحســن دكتــر - اهــواز
ـاع  در سـخنراني  ايـراد  براي گذشته  اجتم

 طـي  و شد شهر اين وارد اهواز نمازگزاران
 كــه را جريانــاتي ســخنراني، ســاعت يــك

 كردستان در خونين هاي درگيري موجب
 اين و كرد تشريح شد، ها دانشگاه و شهرها و

 كشور داخل در ابرقدرتها توطئه را حوادث
 سـخنان  يابتـدا  در صدر بني دكتر.خواند
ـا  خـود  مذاكرات به اشاره با خود ـات  ب  هي
 گفـت  دمكـرات  حـزب  از) اعزامي(نظامي
ـنندج  انقالب، پاسداران شد قرار وقتي  را س
 باشـگاه  كـه  شـد  قرار طور اين كنند تخليه

 فرودگــاه و تلويزيــون و راديــو و افســران
 از مـردم  نمايندگان خواست در به سنندج
 رقـرا  و شـود  گرفته دست در قشون جانب
 در اما نباشد شهر در مسلحي نيروي هيچ شد

 را سنندج شهر پاسداران سپاه كه روز همان
 آمدند شهر به مسلح هاي گروه گفت، ترك

 ضمن صدر بني آقاي. كردند اشغال را شهر و
 مذاكرات به دمكرات حزب تمايل ابراز به اشاره

ـافه  اي ماده 6 طرح و گفتگو و  پـس  كـرد،  اض
 انجام پيشنهادي اصل 6 در اصالحات كه  آن از

 گـروه  كه گفتند بعد پذيرفتم، آنرا  من و گرفت
 جـواب  و نـدارد  قبـول  را اصـل  6 ايـن  كومله
ـان  بين خود، پس،. دادند  را مشـكالتتان  خودت
 حـرف  شـود  مي آنچه شود معلوم تا كنيد حل

 تهديـد آميـز   جنايات قضايا اين از بعد. نيست
 قيافـــه و عـــراق در حســـين صـــدام رژيـــم
 اين حمله گرفت، مرزها در او كه آميزيتهديد

 در .آمـد  پيش قاسملو دره در مسلح گروههاي
ـيش  كرماني آقاي وقت  آن   و آمـد  مـن  پ

 حـل  گفتگو راه از را مشكل تواند مي گفت
 شـد  معلـوم  اما .بكند را كار اين گفتم. كند
 الزم عراق بعث رژيم به كمك براي نه، كه

 ارتش و ژاندارمري هاي پاسگاه به اند ديده
 وارد ارتـش  كـه  اسـت  اين. كنند حمله ما

ـا  و كـرد  طي را دره آن   و شد عمل  ايـن  ب
 ما كند تصرف را اشنويه شهر توانست مي كه

ـتفاده  بوديم معتقد كه اين محض  زور از اس
 وقتـي  كـرد  بايـد  كـه  است كاري آخرين
ـا  از  و باشد بسته كلي به ديگر راهها  كـه  آنج
ـتند  مـردم  خود كه داريم راسخ اعتقاد  هس
 از را مسلح گروههاي اين شوم سايه بايد كه
ـاه  خود سر ـتم  كننـد  كوت ـار  ايـن  گف  را ك

  28/2/1359 كيهان.نكنند
  
علل انشـعاب درحـزب دمكـرات     *

  .كردستان اعالم شد
 حـزب  مركـزي  كميته« را انشعابيون،خود   

  .ناميدند »چهارم كنگره طرفدار دمكرات
 انشـعاب  پـي  در :كيهان خبرنگار ـ كرمانشاه
 حـزب  مركـزي  كميتـه  اعضاي از گروهي
 را آن علـت  حزب، مسئولين از يكي دمكرات
ـاده  شـش  طـرح  پيرامـون  نظر  اختالف  و اي م
ـاي  گـزارش  اساس بر. دانست اخير درگيري  ه
ــيده ـاد، از رس ــي در مهابـ ــروز پ ـايل ب  و مسـ

ــكالتي ــه مش ــراً ك ــزب در اخي ــرات ح  دمك
 ضـرورت  و دولـت  ماهيـت  پيرامون كردستان

 طـرح  و كنـوني  شرايط در امپرياليستي زهمبار
ـاده  شش  روز داد، روي دمكـرات  حـزب  اي م

 ايـن  مركزي كميته اعضاي از تن 7 گذشته
 منطقـه،  سطح در اي اطالعيه انتشار با حزب

 مركـزي  كميته عضويت از را خود انصراف
ـاي  از تن 7 نام. كردند اعالم  انشـعابي  اعض
 زيـر  شرح به دمكرات حزب مركزي كميته

  :تاس
ـ  كيخسـروي  فروق ـ بلوريان غني  فوزيـه  ـ

ـ  كرد پيشوايان از محمد قاضي نوه قاضي  ـ
 محمـد  قاضي خانواده از قاضي سيف رحيم
ــ ــد ـ ــزي احم ـاعر هــيمن(  عزي ــي شـ  مل

ـتان ــ) كردسـ ــد ـ ــي نوي ـان.....  معين  كيهـ
28/3/1359  
  
 عزالـدين  شـيخ  مصاحبه از بخشي*

  :كيهان روزنامه با حسيني
  
 مـي  تاييد مورد كراتدم حزب اصل 6 آيا: س

 را اصـالحاتي  چـه  صـورت  ايـن  غيـر  در باشد
  كنيد؟ مي پيشنهاد

  نيست؟ قبول مورد اي ماده 6 طرح
 6 طرح اول روز كرد خلق نمايندگي هيات: ج

ـاده ــرد رد را اي مــ ــه را آن و كـ ــميت بـ  رسـ
 كـه  را اي ماده 26 طرح آن تنها و شناسد نمي
 جملـه  از و كرد خلق نمايندگي هيات طرف از

 را آن و شـده  داده دولـت  بـه  دمكـرات  حزب
ــذاكره مبنــاي ــذاكره اســاس و م ــواهيم م  خ
  .دارد قبول گذاشت،

 قـرار  دولت توافق مورد طرح اين اگر: س
 بكنـد  تاييـد  را آن دمكـرات  حزب و بگيرد
  چيست؟ شما موضع

ـاري  اندازي تفرقه  از غير دولت اساساً: ج  ك
 كند مي نزديكي گروهها از بعضي به و ندارد

ـنم  مي فكر من كوبد، مي را ديگر بعضي و  ك
ـته  هر كه ـازماني  هـر  و گـروه  هـر  و دس  س

ـا  جداگانه  گـول  بكنـد  مـذاكره  دولـت  ب
ـاله  خواهد نمي اساساً دولت و خورد مي  مس
ـا  چون بكند حل را  بگـوئيم  تـوانيم  نمـي  م

 و مي باشد ها سازمان از يكي دوست و برادر
 هـدف  يـك  همه چون ديگر، يكي دشمن
ـتند  كـرد  همـه  و دارند ـات  همـه  و هس  هي

 و كردنـد  قبـول  را كـرد  خلـق  نمايندگي
ـلحه  كـرد  خلـق  هيات  و آورده بيـرون  اس

 اي مــاده 26 طــرح آن و كــرده پشــتيباني
 و بوده كرد خلق نمايندگي هيات خواست

ـات  اساساً  يـك  كـرد  خلـق  نماينـدگي  هي
 حـزب  خـود  از كه كرده معرفي را سخنگو
 دكتـر  آقاي كه باشد مي كردستان دمكرات

 كـل  دبيـر  كه باشد مي قاسملو عبدالرحمن
 اگـر  كـه . ميباشد كردستان دمكرات حزب

 بشـود  كرد خلق نمايندگي هيات با مذاكره
 قبالً بشود مطرح بايد كه مسائلي چون اساساً
 است دمكرات حزب از سخنگو و شده تهيه
ـا  سازمان ساير و ـات  در فقـط  ه  حضـور  هي

 كند كرهمذا ها آن با دولت تواند مي دارند
ـاله  در اختالفي هيچ ما و ـاري  مس  خودمخت

ـازمان  فـالن  گويد مي دولت كه نداريم  س
ــي ــد م ــث توان ــد بح ــراي كن ـاله ب  مسـ

ـازمان  فـالن  و خودمختاري  توانـد  نمـي  س
   jmpaknejad@yahoo.fr   31/1/1359 كيهان...
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینبیست و   تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ترتیـب نخست وزيركودتا، نقشه خود را بدين 

ـای  ـروز« آغازکرد که بدواً با آق ـان (» مظفرفی هم
ــهریور ــد ازش ــه بع ــب مــأمورین ۱۳۲۰ک درتعقی

ـردن بعضـی  شهربانی دوره دیکتاتوری و از بین ب
ـاله سـعی وافرداشـت ۲۰ازعوامل حکومـت  ) س

ببازگشت به  درفلسطین مصاحبه وعالقه خود را
ـرد و چـون ایـن  ایران و قبول زمامداری اعالم ک

ـید« مصاحبه و تبلیغاتی که از طرف دوستان  » س
ـید و  ـران مــــی شــــد، حســــن اثرنبخشـــ در ایـــ
افکارعمومی از او استقبال نکرد، طرفـدارانش از 
ـرا بـه  فکر زمامداری اوموقتاً منصـرف شـده و وی

نخست وزیر وقـت از صـندوق » سهیلی «کمک 
ـا انتخاب ات یزد بیرون آوردند تا عامل نقشـه کودت

ـائفی را کــه برعهــده گرفتــه اســت  بتوانــد وظـ
انتخاب  –!... درمجلس چهاردهم انجام  بدهد

سید ضیاء از یزد نه تنها بین طرفـداران سیاسـت 
همسایه شمالی بلکه در بین کلیه طبقات وعناصر 
اصالح طلب و آزادیخواه سوء اثر نمود و اینطور 

که برای مردم مملکت خطراتی  در   به نظررسید
ــبب اصــلی  ــاملی  کــه مس ــان ع ــیش  اســت  وهم پ
ـاله  در  ایجاد کودتا وتحمیل حکومت بیسـت س
ـری  ایران  بـوده ممکـن اسـت  کـه بازنقشـه دیگ
ـرده و  ـیم ک ـاقص ترس برای محو این دمکراسی ن
ـرکه  بخواهــد مملکــت را ازایــن آزادی مختصـ
ـانی نصـیب آن شـده اسـت  درنتیجه جنگ  جه
محروم کند، از این نظر و برای اینکه مشروطیت 
ـاهری از  ـاط آزادی ظ سوم حفظ شود و ایـن  بس

ــا وســیلۀ مــؤثر همــان  رد اعتبــار « بــین نــرود تنه
ــه ــوگیری از ورود و » نام ســید ضــیاءالدین و جل

فعالیت او در مجلس بود و چـون  طرفـداران  و  
ـردم تمایـل  » سید« راهنمایان  می دانستند کـه م

بوسیله نمایندگان تهران  اجراء خواهند  خود را 
ـران در زمینـه  ـات ته نمود، قبل از خاتمـه  انتخاب

ـار ۱۴افتتاح مجلس  ـاد بک سـعی و مجاهـدات زی
بردند، بطوریکه مقدمات کار  ازهر حیث  فراهم  
ـایونی  ـائی اعلیحضـرت هم ـریف فرم و برنامه تش
برای پانزدهم بهمن تهیه و منتشرگردید تا بدون  

ینــدگان تهــران و بــدون مواجهــه بــا حضــور نما
ـان تصـویب شـود . مخالفت آنان، اعتبار نامه ایش

ولــی چــون افکــار عمــومی ومطبوعــات بــه ایــن 
ـاد . کاراعتراض نمود افتتاح مجلس به تأخیر افت
نماینـده اول » دکتر مصـدق« ومردم توانستند از

ـار عمـومی  ـا تبعیـت ازافک تهران بخواهنـد کـه ب
ـرای ر ـید « د اعتبارنامـۀ وتعقیب نظر جامعه ب س

ـارالیه » ضیاءالدین  کوشش وفعالیت نماید تا مش
را  ۱۲۹۹نتواند بنام نمایندگی ملت همان عمـل 

  )۲.(به صورت دیگری تکرارنماید
ـید  فخرالدین عظیمی دربارۀ پـس ازبازگشـت س

ـر « :از تبعیـد مـی نویسـد ۱۳۲۲ضیاء دراوایل مه
سید ضیاء ازیـزد بـه نماینـدگی مجلـس انتخـاب 

ـا . ودشده بـ ـارخود درمجلـس ب ـام آغازک بـه هنگ
مخالفــت شــدید مصــدق، نماینــدۀ اول تهــران، 

 ۱۲۹۹روبروگردید که وی را به تدارک کودتای 
ـام . و تبانی با انگلیسیها متهم می کرد ـراین اته اگ

ـیاء تأییــد مــی شــد،  ـید ضـ ـا رد اعتبارنامــۀ سـ بـ
ـزل مـی  مشروعیت سلسلۀ پهلـوی در اصـل متزل

ـرد، طبیعتاً سید ضی. گردید اء اتهام را تکـذیب ک
ـاراتش تغییرچنـدانی  درعقیـدۀ   هرچند کـه اظه
ـاورد ـتند، پدیـد نی . آنان که اتهامات را قبـول داش

ـید  ـاع ازس ـرد دردف هیچ نماینـده ای جـرأت نک
  )  ۳(» .ضیاء سخن گوید

دراین بخش خوانندگان ارجمند می خوانید که 
ـایف وکیـل  ـارۀ  وظ ـاد دکتـر مصـدق درب زنده ی

معروف است که در «: لس می گوید مردم در مج
ــم  ــدر اعظ ـلطنه، ص ـیر السـ ــغیر مشـ ـتبداد ص اسـ

ـاه مجلـس را « :محمدعلی شاه، به مردم گفت ش
مرحمــت مــی کننــد، بــا ایــن شــرط کــه وکــال در 

اگر غرض از مجلـس » !سیاست دخالت ننمایند
آن اســت کــه وکیــل مــانع جریانــات نشــود و بــا 

ـرو بنـدد ـازد و دم ف ـیش آیـد بس ن ، نـه مـهرچه پ
ـالتی را  ـان همچـو وک ـام آقای ـنم کـه تم تصور میک
ـر وکیـل آزاد اسـت  نخواهند و قبول ننمایند و اگ
ـات خـود را  ومی تواند در مصـالح عمـومی نظری
ـیش  اظهار کنـد، وقتـی کـه مصـالح عمـومی درپ
است، ازهیچ چیـز نبایـد مالحظـه نمایـد و بایـد 
همــه چیــز خــود را بــرای خیــر و صــالح وطــن 

ـرا دول اگر وطن پر. بخواهد ستی بـد اسـت، چ
بزرگ هر چه خوب است، برای وطن خود مـی 
ـرا  خواهند؟ و اگر دموکراسی خـوب نیسـت، چ
ـرا  ـا در ممالـک خـود اج ـام معن این رژیم را به تم

ـرا در ! مینمایند؟ اگر آزادی جرائد مضر است، چ
ـــوند؟  ـــی ش ـــد نم ـرض جرائ ــ ـــک متع آن ممال

ـر  ـرا دره اگراخالق خوب مستحسن نیسـت، چ
ـرای توسـعه نفـوذ خـود  کجا کـه نفـوذ دارنـد، ب

ـا اخـالق  ـان ب مشوق مردمان بد اخالقند؟ مردم
ـام  کسانی نیستند که برخالف مصـالح جامعـه قی
ـا هـم  کنند، آنها کسانی نیستند که نیـک و بـد را ب
ـا  بسوزانند وازحیثیات هموطنان خود بکاهنـد، ب
کسی غرضی ندارند، میگویند آنچه را کـه بایـد در 

  » .نفع جامعه بگویند
ـا  آنکـه بـه «دکتر مصـدق  ـران ب نماینـده اول ته

ــه   ــود درجلس ــدگان خوشــبین نب ــت نماین اکثری
با اعتبارنامه سید مخالفـت  ۱۳۲۲شانزده اسفند 

ـاریخی را ـتین نطــــــق تـــــ بعــــــد از ( ونخســـــ
  )  ۴(» .ایراد نمود)  ۱۳۲۰شهریور

  
ــــس   ٭  ــــروح  مجل ــــورت مش ص

 چهاردهم شـورای ملـی در جلسـه
   ۱۳۲۲ه اسفندما ۱۶روز سه شنبه 

  
تصـویب صـورت مجلـس  - ۱: فهرست مطالب

ــه اســتوارنامه آقــای ســید  - ۲ ــذاکره راجــع ب م
 - موقع و دستور جلسه - ۳ضیاءالدین طباطبائی 

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از (ختم جلسه 
صـورت ) ظهر بریاست آقای اسعد تشکیل گردید

ـای جـواد  ۱۴مجلس روز یکشنبه  اسفند ماه را آق
ــ ــدمســعودی منشــی قرائ تصــویب  - ۱.ت نمودن

ــس رئــیس ــس  - صــورت مجل در صــورت مجل
مــذاکره  - ۲) گفتــه شــد خیــر(نظــری نیســت؟ 

ـیاءالدین  ـتوارنامه آقــای ســید ضـ ــه اسـ راجــع ب
  .طباطبائی 

ـیاءالدین مطـرح  - رئیس ـای سیدض اعتبارنامه آق
  .آقای دکتر مصدق: است

ـران  - دکتر مصدق من بیست سال است ملت ای
ــت ایــران ت ــه مل ــده ام، ب عظــیم میکــنم و را ندی

امیدوارم رشد ملـی اینقـدر باشـد کـه نظـم را در 
مــن خیلــی میــل دارم کــه . جلســه رعایــت کننــد

مطالب را سربسته بگویم و این نطقـی را کـه مـن 
تلفـن : تهیه کرده ام، دال برحمت مـدعی اسـت

هائی که به من رسید، مالقاتهایی که با من شـد و 
ـرد هر کس هم که مرا مالقات کرد، مرا مجبور  ک

کــه قبــل از خوانــدن ایــن نطــق، یــک عرایضــی 
اینطــور شــهرت  داده بودنــد کــه مــن در .  بکــنم

حزب توده هستم و با حزب توده بستگی دارم و 
بــه جهــت بســتگی بــا حــزب تــوده، بــا آقــا ســید 

مــن بیســت و دو . ضــیاءالدین مخالفــت میکــنم
ـروز  سال است که با ایشان مخالفم، مخالفـت ام

از آقایــان . ده داردمــن چــه دخلــی بــا حــزب تــو
مخــالفین حــزب تــوده خــواهش مــی کــنم کــه 
ـر پـس نگیرنـد،  مخالفت خود را پس بگیرند، اگ

  … من در اینجا هیچ صحبت نخواهم کرد
 .پس میگیرم - دکتر رادمنش
  یکی بود؟  - دکتر مصدق

  . بنده هم پس میگیرم - فداکار
ــی  - دکتــر مصــدق دفــاع از وطــن واجــب عین

ـر حاضـر اگ. نیست، واجب کفائی است ر یک نف
ـران  ـردن دیگ ـاع از وطـن بکنـد از گ شد کـه دف

میخــواهم در راه وطــن ســاقط مــی شــود، مــن 
مـن میخـواهم در راه . شربت شهادت را بچشـم

وطن بمیرم، من میخواهم در قبرستان شـهدای 
ـاع  ـرای دف ـر ب ـر عم ـا آخ آزادی دفن بشوم، من ت

ـروز« در روزنامه .ازوطن حاضر میباشم » رعد ام
ـیاءالدین دیـــدم کـــه اقـــ ـید ضــ ـای ســ دامات آقــ

طباطبــائی را بــه مــدرک فرمــان شــاه قــرارداده 
ـان دادنـد،  ـانی بـه ایش ـاه فرم بودند کـه چـون ش

ـتم عـرض . ایشان هم اقداماتی نموده انـد خواس
ـان  کنم که کودتا درشب سـوم حـوت شـد و فرم

ـابره شـد ـات مخ پـس . شاه درششم حـوت بوالی
ـا بـوده ودرنتیجـه کود ـا فرمان شاه بعـد ازکودت ت

ـا نبــــود، . بــــوده ـاه دراثرکودتـــ ـان شـــ اگرفرمـــ
ـیس الـوزراء میشـد ! چطورمدیرروزنامه رعـد، رئ

ـا قبـول عامـه ای نبـود کـه  ـابقه و ی ـا س دیگرآدم ب
درآن فرمان ! ایشان بیایند و رئیس الوزراء بشوند؟

. بایشان مأموریت انجـام ریاسـت وزرائـی دادنـد
ـردم  کدام سابقه حکم میکرد که رئیس الوزراء، م

نیک و بـد را ! مردم را گرفتار بکند! حبس بکندرا 
آقا یک روزنامـه نـویس بودنـد و . با هم بسوزاند؟

ــا چــه وســیله قشــونی کــه فرمانــده قــوا نبودنــد ، ب
انگلیسـی »کلنـل اسـمایس «درتحت سرپرستی 

اگــر قشــونی کــه  بــوده، درتحــت اختیارآوردنــد؟
درتحــت اختیــار داشــتند بــامر آقــا بــوده کــه آقــا 

لغی فرمودند، وقتی که تلگراف آقا بـه قرارداد را م
ـیس گفـت کـه. شیرازرسید ـردۀ «: قنسول انگل م

ـرده بـود » .گربه را کسی چوب نمیزند قـرارداد م
ـته بـود؟  محتاج بمـوت نبـود، قـرارداد را کـی بس

ــوق الدولــه و  کــه نظــر » سرپرســی کــاکس«وث
اســتعمار داشــت، ولــی همــۀ مــأمورین انگلیســی 

مورین خـوب از بنده مأ. صاحب این نظرنیستند
ـریف و  ـیار ش انگلستان دیده ام، من مأمورین بس

ـــن  ـــده ام، م ـتان دی ــ وطـــن دوســـت از انگلس
ـا دارم، یـک  مذاکراتی درشیراز و درتهران با اینه

ـیس آمـد و بـه » ماژورهوور«روزی  قنسـول انگل
ـا را «: من گفت ـتانی ه ـا حکـم داده ایـم تنگس م
گفـت شـما  - من حالم بهم خورد » .تنبیه  بکنند

گفــتم چــون ایــن . ا حالتــان بهــم خــورد؟چــر
صحبتی که کردید نه در نفع شما بود، نـه درنفـع 

ـیس » .توضیح بدهید«: گفت. ما گفتم شما ازپل
ــه پلــیس  ــد ک ــد و میگوئی ــوب شــکایت داری جن

پس وقتی کـه شـما . جنوب در شیراز منفور است
ـر  ـتان بکنیـد، ب ـه تنگس پلیس جنوب را مأمور تنبی

ــزوده می ـا اف ــت آنهـ ــودمنفوری ـا . ش تنگســتانی هـ
اگرشــرارت میکننــد مــن تصــدیق میکــنم، اگــر 
بعضی از آنها راهزنی میکننـد مـن تصـدیق دارم، 
اگرآنها را پلیس جنوب تنبیه کند، آنها جزء شهدا 
ـتم ـا میشـوند و مـن راضـی نیس . و وطن پرست ه

ـنم  ـه ک ـا را تنبی ـتم و آنه ولی اگر من کـه والـی هس
ــار صــحی حی بوظیفــه خــودم عمــل کــرده ام و ک

ـرد«: گفت. کرده ام . توضیحات شما مرا قانع ک
شــما کــار خودتــان را بکنیــد، مــن از شــما تشــکر 

ـتان را امـن » .میکنم  بعـد از چنـد روز مـن تنگس
ـرد» کردم و ماژورهود ایـن . آمـد ازمـن تشـکر ک

قنســول » مــاژورهود«ســابقۀ ایســت کــه مــن بــا 
با کلنل فریزر هم که امروز ما ژور، . انگلیسی دارم

آقای مؤید الشریعه . فریزر شده سابقه دارم ژنرال
ـیراز اسـت،  روزی کـه مـن  ـین ش که یکی ازمالک
ـرا قبـول  استعفا داده بودم وهنوز شاه استعفای م
ـرد و گفـت از  نکرده بود، آمد بـه مـن شـکایت ک

ــکایت دارم ـیس جنــوب ش ـتم شــکایت . پلـ گفـ
شـب عیـد اسـت و « :گفـت. خودتان را بگویید

ـا محصول من در اطراف شهر  بلنـد اسـت و آنج
میخواهند پلیس جنوب اسب دوانی بکنند، مـن 
ـردم . با پلیس جنوب هیچ مکاتبـه رسـمی نمـی ک

ماژور ادریس میرزا که پسر وکیل السلطنه، وکیـل 
کلنـل «دوره اول بود، او پلیس جنـوب بـود، بـه 

پیغام دادم که آقای مؤیدالشریعه شکایت »  فریزر
ـان دارند که اراضی او بواسطه اسب دوا نـی از می
کلنـل بـه مـن . میرود و زراعت او خراب میشـود

ـام  پیغام داد، بعد از اینکه اسب دوانی در آنجا تم
ـارت میشـود  ـر چـه خس ـتیم، ه شد، مقوم میفرس

ـرای . میپردازیم ـار بزرگـی ب من خیال کردم که ک
ـاو  ـتم و ب مؤید الشریعه انجام داده ام، او را خواس

ــت . گفــتم ــ«:او گف ـام نش ــن انجـ د، مقصــود م
ـین اسـب  مقصود مـن ایـن اسـت کـه در ایـن زم
ـادت  دوانی نشود، اگر اسب دوانی بشـود، ایـن ع
جاری خواهد شد و ملک من همیشه دچار ایـن 

ـیش از ایـن از . خسارت خواهد بود گفتم واللـه ب
روز بعد دعوتی از پلیس . من کاری ساخته نیست

ـرده  جنوب رسید که مرا دعوت به اسب دوانی ک
کاغــذ خصوصــی بــرای پلــیس مــن روی . بودنــد

جنــوب نوشــتم، در جــائی کــه صــاحبش راضــی 
نیســت اســب دوانــی بشــود و شــما هــم اجبــاری 
ــین مــردم کــه راضــی نیســت اســب  نداریــد در زم

ـزر . دوانی بکنید، من حاضر نمی شـوم کلنـل فری
کاغذ شما یـک « :مرا پای تلفن خواست و گفت

ـیش  ـردا مـی آیـم پ درس بزرگی برای من بود و ف
ـر داریـد،  انجـام میـدهمشما و آن » .چه را که نظ

فردا آمد، یکنفر را هم آورد و گفت ایـن کیسـت؟ 
گفتم این میرزا محمد خان زنـد، نماینـده قـوام 

دیگر نمایندۀ کیست؟ گفتم : گفت. الملک است
ـا هـم هسـت ـر ایـن . نمایندۀ فرمانفرم گفـت اگ

نماینده فرمانفرما بگوید که در سلطان آباد ملک 
ب دوانــی بکنــیم، ضــرری بــرای فرمانفرمــا، اســ

مالک نیست،  شما به اسب دوانی می آئید؟ گفتم 
با اینکه تمام دعوتها برای فردا منتشر شـده . البته

بود و تمام چادرها زده شده بود، جار زدند، تمام 
دعوتها را جمع کردند و برای سه روز دیگر اسب 
ــد و از مــن  ــی را در ســلطان آبــاد قــرار دادن دوان

ـنهم یـک دعوت کردن د و بنـده حاضـر شـدم، ای
ـیراز  سابقۀ کلنل شریف انگلیسی اسـت کـه در ش

ــدم ـز او را . دی ــن هرگـ ــه م ـر از اشخاصــی ک دیگـ
ـنم و هیچوقــت مــراحم او را و  فرامــوش نمیکـ

سرپرسـی «محبت های او را از نظر دور نمیکنم، 
ـاً » لرن ـیس اسـت کـه حقیقت رئیس الوزرای انگل

ـرا  مرد بزرگی و وطن پرستی است که هر وقت م
ـا او  ــه مملکــت خــودم بـ ــد و مــن راجــع ب میدی
ـاتی  صحبت میکردم و درمصالح ایران با او نظری
ـنم کـه  ـین میک میگفتم، میگفت من شـما را تحس
شما وطن خودت را دوست داری، حاال اینکه از 
انگلیسها من تمجید میکنم، دول اتحاد جماهیر 
ـارج  ـه بیطرفـی خ شوروی نگویند که من از جنب

ـا . شده ام ـاری هـم ب ـتن«من یک ک ـر »  رتش وزی
ـتم، از  مختار دولت اتحاد جماهیر شـوروی داش
شیراز که آمده بـودم، مـن وزارت مالیـه را قبـول 
نمیکــردم، چهــار پــنج مــاه کــار وزارت مالیــه بــا 
کفالت میگذشت،  روزی که مـن بـوزارت مالیـه 

« رفتم، دیـدم کسـی کاغـذی آورد، گفـت ایـن را 
ـاره . امضا کنیـدداده که این را » رتشتن دیـدم اج

ـلطنه  نامه بانک استقراضی است، کابینۀ قوام الس

ـرده بـــود کـــه بانـــک  ـادر کــ تصـــویبنامه ای صــ
ــه اجــاره  ــدت ســی ســال ب استقراضــی بــرای م
ــت  ـر دول ــه شــوروی داده شــود و نظـ تجارتخان
ـتند، ایـن  ـار نداش شوروی این بـود کـه چـون انب

ه را بانک را برای انبار اجاره بکنند، این اجاره نام
ـنم ـا ک . تنظیم کرده بودند،  آوردند کـه مـن امض

پیغام دادم کـه میخـواهم »  مسیو رتشتن«من به 
ـر .  شما را مالقات کنم ـار منتظ گفت من فردا نه

فــردا رفــتم در ســفارت نهــار کــه . شــما هســتم
خوردیم، گفت اجاره نامه را چرا امضا نکردید؟ 
ـتنکاف  گفتم والله حقیقتش این است که من اس

ـاره را از ا مضای اجاره نامـه نـدارم، ولـی ایـن اج
ـرا؟ . برای خود شما صـالح نمـی دانـم گفـت چ

گفتم مردم اینطور تصور میکنند که شما آنچه در 
ــا پــس  نتیجــه معاهــده داده ایــد، میخواهیــد ازم
ـته،  ـرض گذش بگیرید، شـما در ایـن معاهـده از ق
خیلی چیزها به ایران دادید،  بناهای خودتان را 

ـاره نامـه کـه به ایران و اگذار کردید، ولی این اج
شما از ما می خواهیـد بگیریـد، وقتـی عـده ای از 
ـران  ـردم ای ـا مسـکن کردنـد، م اتباع شـما در آنج
بشما خوش بین نخواهند بود و خواهنـد گفـت 
ــت،  ـا داده اس ــوروی آنچــه را بمـ ــت ش ــه دول ک

گفت حقیقتاً . تدریجاً میخواهند از ما پس بگیرد
. م و من هیچ متوجه نبـودممن هم با شما موافق

مـن .  گفت اجاره نامه را پاره کنند وپس بگیرنـد
آمــدم تصــویب نامــه را هــم پــاره کــردم و امضــا 

ـاً . نکردم پس حقیقتاً مأمورین متفقین ما، حقیقت
بعضــی هاشــان بقــدری خــوب هســتند کــه هــر 

ولـی . قدربخواهیم اظهار تشکر کنیم، کم اسـت
ـأمورین البته مأمورین بدی هم داشتند که  آنها م

کــه آمــد در » کــاکس«اســتعماری بودنــد، مثــل 
ـیس  ـا انگلــ ـه را بــ ـرار داد وثـــوق الدولــ ـران قــ ایــ

ـای هـم گذاشـت، . گذاشت نمی شـود همـه را پ
البته نظریات آنها . هردولتی خوب دارد، بد دارد

ــت،  نظریــات  ـا نیس ـین مـ ـای متفقـ ـر دولتهـ نظـ
ـزی نیسـت . متفقین ما، جز خوبی و احسان چی

ا فرق میکند، سیاست آنها فرق دارد،  مأمورین آنه
ـران را  ـر ای ـاید تصـور کنـد کـه اگ یک مأموری ش
بطور استعمار اداره بکنند، برای دولـت خـودش 

ـر را . خوب باشد ـاید ایـن نظ یک مأموری هم ش
ـای خـودش  ـران روی پ داشته باشـد کـه بایـد ای
باشد و آزاد باشد و مملکت مستقلی باشد و در کار 

ـأمور را . نداو هیچکس دخالت نک البته ما کدام م
ـأموری کـه  ـا آن م میخواهیم و موافقت میکنیم ب

ــا را محتــرم بــدارد  ــتقالل م صــحیح (آزادی و اس
قرارداد وثوق الدوله در یک موقـع بـدی ). است

گذشت، در چه وقت بود؟ وقتی که جامعۀ ملـل 
درست شده بود، نظر جامعۀ ملل آیا این بود کـه 

ـا  بیایند دول را تحت الحمایه قرار بدهند و با آنه
نظر جامعه ملل این بود کـه . نه! قرارداد ببندند؟

ـارات  ـند، دول اختی ـتقل باش دول آزاد باشند، مس
ـاری  خود را از دست ندهند و خودشان در هر ک

ـر جامـه . که میخواهنـد دخالـت بکننـد ایـن نظ
ملل بود بود، چه جهت داشت که قرارداد ملغی 

  شد؟
ـاکسس«یکی اینکه قرارداد را  ـر » رپرسی ک ـا نظ ب

ـته بـود و البتـه خـود دولـت  ـیس نبس دولت انگل
ـار خـوبی  انگلیس هم بعد متوجه شد که ایـن ک

ــایت ملــت ایــران ملــت . نیســت و بعــد عــدم رض
ایران راضی نبود، پس از آن بیانیـه ای کـه دولـت 
آمریکا داد که ما بایـد همیشـه مرهـون آن بیانیـه 

ـرای باشیم و این بیانیه را من باید یکمرت به دیگر ب
  :اظهار سپاسگزاری در این مجلس بخوانم

دولت ممالـک متحـد   - تهران، سفارت امریکا«
ـزد زمامـداران  امریکا به شما دستور میدهد کـه ن
ایران و اشخاص عالقه مند، ایـن موضـوع را کـه 
ـاع  دولت اتازونی از مساعدت نسبت به ایران امتن

ــا همــواره . ورزیــده اســت تکــذیب نمائیــد آمریک
ـیار ع ـران بطـرق بس القه خود را برای سـعادت ای

ابــراز و اظهــار داشــته،  نماینــدگانی کــه از طــرف 
دولت امریکا در کمیسیون صلح پاریس عضویت 
ـرده انـد  داشته اند، مکرر کوشش و مجاهـدت ک
ــدگان ایــران را در کنفــرانس  کــه ســخنان نماین

ــد ــورد اســتماع قــرار دهن ــدگان . صــلح م نماین
ـا امریکا متعجب بودنـد  ـرا مجاهـدت آنه کـه چ

بیش از این به تقویت و مساعدت تلقـی نمیشـود، 
منظــور معاهــده (لکــن اکنــون معاهــده جدیــد 

ـائی ) ۱۹۱۹ معلوم داشت که به چـه علـت امریک
ــدگان ایــران را  ــد ســخنان نماین هــا قــادر نبودن
باصغاء برسانند و نیز معلـوم میگـردد کـه دولـت 

ــاعی نماینــدگان خــود  ــا مس در ایــران در تهــران ب
ـافی ننمـود دولـت . پاریس، مساعدت و تقویت ک

امریکــا معاهــده جدیــد ایــران و انگلســتان را بــا 
  ».تعجب تلقی مینماید

ایــن هــم بیانیــه ای بــود کــه در آن وقــت دولــت  
. امریکا داده است، پس وضـع قـرارداد ایـن بـود

آنوقت آقا در بیانیـۀ خـود اینطورمرقـوم فرمـوده 
ـا !. ردماند که قرارداد را، مـن ملغـی کـ بنـده از آق

ـا نماینـدگان  ـاء ب سئوال میکنم، اگر آقا قبل از الغ

ـاء  انگلیس داخـل در مـذاکره شـده بودنـد و الغ
ـاتی مـذاکره کردنـد ! کردند پس البته در یک کلی

اگــر خیــر، بــا . کــه کودتــا جــزء آن بــوده اســت
نمایندگان انگلیس داخل مذاکره نشـده بودنـد، 

دنـد؟ قـرارداد به چه ترتیب قـرارداد را ملغـی کر
یک عقـد دو طرفـی اسـت، یعنـی یـک عمـل دو 
طرفی است، عقد است، عقد محتاج بایجـاب و 

ـرفین موافقـت نکنـد، . قبول است اگر یکی از ط
ـنم . فسخ قرارداد ممکن نیست از آقا تعجـب میک

چطـــور ! کـــه میگوینـــد، مـــذاکراتی نفرمودنـــد
قرارداد را ملغی فرمودند؟ چطور تصور فرمودند 

ـا که دولت ان ـرده باشـد و ب گلیس ضـعف پیـدا ک
الغــاء قــرارداد مخالفــت بکنــد؟  حــاال موضــوع 

  : قرارداد چیست
ــد ــش مینویس ـا « : مــاده اول ــت انگلســتان بـ دول

ـرر در  قطعیت هر چه تمامتر، تعهـداتی را کـه مک
ـتقالل و تمامیـت  ـرام مطلـق اس سابق برای احت

  .ایران نموده است تکرار میکند
ـتان : ماده دوم  ـر عـده دولـت انگلس خـدمات ه

مستشار متخصصی را که برای لزوم استخدام آنها 
ـین توافـق حاصـل  ـین دولت در ادارات مختلفه ب
ـرد ـران تهیـه خواهـد ک . گردد، بخرج دولـت ای

ایــران مستشــارها را بــا کنتــرات اجیــر و بــه آنهــا 
کیفیت این . اختیارات متناسبه داده خواهد شد

ـران و  ــت ایـ ـین دول ــق بـ ــه تواف ـته ب ـار بسـ اختیـ
  .مستشارها خواهد بود

ـران : ماده سوم  دولت انگلیس به خرج دولت ای
صاحبمنصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدیـد 
را برای تشکیل قوه متحدالشکلی که دولت ایران 
ایجاد آن را در نظر دارد، تهیه خواهد کرد، عده 
و مقــدار ضــرورت صــاحب منصــبان و ذخــایر و 
ـیونی کـــه از  ـات مزبـــور بتوســـط کمیســ مهمــ
متخصصین انگلیسـی و ایرانـی تشـکیل خواهـد 
ـرای تشـکیل قـوه  گردید و احتیاجات دولت را ب
  .مزبور تشخیص خواهد داد، معین خواهد شد

یـک . در واقع دو ماده مهم در این قرار داد است
ـاران اسـت، یکـی راجـع بقشـون . راجع به مستش

ـا قـرارداد را . اینهم موضوع قرارداد است ـر آق اگ
چرا بعد از اینکه رئیس الوزراء ، ملغی کرده بودند

ـناخته ؟ و  شدند قشون جنـوب را بـه رسـمیت ش
ـار مالیـــه را کـــه مرحـــوم  ـرا اهمیـــت مستشــ چــ
ـیس الـوزراء شـدند،  مشیرالدوله، پس از اینکـه رئ
بعد از کابینه وثوق الدوله، برای تفتیش نفـت در 
ـتادند،  ـران بـه لنـدن فرس کمیسیون انگلیس و ای

همان قشونی کـه ! ؟دندایشان به ایران رجعت دا
آقا در تلگراف ورودشان مرقوم فرموده اند که در 
تحت امر ایشان بوده، آقا را از این مملکت بیرون 
کرد و اگر در موقع تشریف بردن احتیاج بوجـه 
ـر  ـه؟ و اگ نداشتند، چرا از مالیه ایران وجـه گرفت
محتاج وجه بودند، آقا بفرمایند در ایـن بیسـت و 

ـا دو سال با چه سر مایه تحصیل علوم کردند؟ و ب
ـالی  چه سرمایه امالکـی جمـع آوری کردنـد؟ اه
ـا چنـد روز الاقـل  ـا آنج یزد که کاغذ و تلگـراف ت
ـا  میرسد از ورود آقا چطور مستحضر شدند؟ و آق

» نســیاً منســیًا« را کــه بعــد از بیســت و دو ســال، 
بودند، از روی چه نظر انتخـاب نمودنـد؟ فقـط 

رک انتخــاب کــافی یــزدی بــودن کــه بــرای مــد
ـتیان یـک . نیست ـتم و از آش من اهل آشتیان هس

ـنیده شـد کـه دو . رأی هم ندارم از خواص آقا ش
میلیون تومان اهالی یزد، برای تشکیالت حزبـی 

از کجا آورده  یزدی ها این تمول را !. آقا داده اند
ـرای چـه  اند؟ و این سـخاوت محیرالعقـول را ب

حـرف نمیـرویم،   ما زیر بار این! ؟بخرج داده اند
ـا  ـاین حرفه ملت ایران بیدار است، ملت ایران ب
فریــب نمــی خــورد، ملــت ایــران از زمامــداران 

ـر دارد در ایـن . سیاست، درخواست تجدیـد نظ
ـالهای قبـل  سال که محصول ایران چند برابر س
ـالی آشـکار  است، در این سال که عالمت خشکس
ـیلوی  است و باید آذوقه سال آتی تأمین بشود، س

ایرانـی بایـد خانـه . ا دو ماه هـم ذخیـره نـداردم
ایرانـی حاضـر نیسـت کـه . خودش را اداره نماید

ـا  ــد و بجــای آنهـ رؤســای خــودش را خــارج کن
این است موضوع نطق . رؤسای خارجی بگمارد

من که چون جنبه تاریخی هم دارد نطقـی را کـه 
  :تهیه کرده ام، آنرا هم میخوانم

ــن ا ــه م ـه ک ز سیاســت دور از دوره هفــتم تقنینیـ
ـال مـی گـذرد کـه اغلـب در  ۱۶شدم، قریـب  س

ـاوجبالغ بفالحــت  ـتان سـ ـاد از دهسـ ــد آبـ احم
مشــغول و خیــالم ناراحــت و از آتیــه خــود بــی 
ـای  ـا پ نهایت نگران بودم و گاه می خواستم که ب
خود به زندان قصر بروم و در آنجا روحاً و جسماً 
هــر دو مقیــد بمــانم، تــا اینکــه در پــنجم تیرمــاه 

ــد روز در  ۱۳۱۹ ــدون جهــت و دلیــل مــرا چن ب
زندان موقت تهران محبوس و از آنجا به زنـدان 

درعـرض راه و در زنـدان . بیرجند انتقالم دادنـد
  ماه  ۶دو مرتبه اقدام به خودکشی نمودم و پس از 

  ۱۴در صفحه  
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـاد  تحمل سختی و مشقت از آنجا، مرا به احمد آب

آوردنــد و تحــت نظــر مــأمور شــهربانی بــودم تــا 
ـرین سیاســی  ۱۳۲۰شــهریور  ـام مقصـ ، کــه تمـ

ـید و  ـنهم رسـ خــالص شــدند، حکــم آزادی مـ
  تصمیم گرفتم که در همانجا بمانم و درسیاست 

ـروع . مداخله ننمایم ـات ایـن دوره کـه ش انتخاب
ــاع صــالح  ــتند کــه دوری از اوض شــد، بمــن نوش

اگــر اهــل طهــران درهفــت دوره اخیــر  نیســت،
ـاقی  نتوانستند بمن رأی بدهند، در عقیده خود ب

ـاب دوره  ـتند و چـــون میگوینـــد، انتخــ  ۱۴هســ
ـاد خـود را بمـن  تقنینیه آزاد است، میتوانند اعتم

ـرباز درد اینسـت . اظهار نمایند کـه از خـدمت س
ـر امـور  ـانم، اگ ـزوا بم ـازدرکنج عزلـت وان زنم وب

امـور انفـرادی هـم بـد  اجتماعی خـوب نباشـد،
میشــود، پــس الزم اســت کــه اول هــر کــس در 
اصــالح جامعــه بکوشــد و بعــد امــور انفــرادی را 

در مقابــل ایــن منطــق نتوانســتم  .اصــالح نمایــد
جـوابی بــدهم و مــردد بـودم کــه چــه تصــمیمی 

چنانچه قبول نمی کردم، می گفتنـد اتخاذ کنم؟ 
همه چیز این اشخاص از ایـن مملکـت و از ایـن 

ـروز کـه موقـع خـدمت اسـت، مرد م اسـت و ام
. خودخواهی مانع است که قبول خـدمت کننـد

ـا ایـن  ـرده ام، نمیـدانم کـه ب حاال هم که قبول ک
ـنم؟ ـر حـرف  !اوضاع چه خدمتی میتوانم بک اگ

حســاب در ایــن مجلــس اثــر نکنــد و اگــر مــا در 
ـیم، چـون مـن  سیاست عالیـه مملکـت آزاد نباش

ـان  ـرم و زحمـت آقای را فـراهم عرض خـود را بب
  .  نمایم

ـیر  ـتبداد صـــغیر مشــ ـروف اســـت کـــه در اســ معــ
ـردم  ـاه، بـه م السلطنه، صدر اعظم محمدعلی ش

شاه مجلس را مرحمت می کنند، با ایـن « :گفت
اگر » !شرط که وکال در سیاست دخالت ننمایند

ـانع  غــرض از مجلــس آن اســت کــه وکیــل مـ
ـازد و دم  ـیش آیـد بس جریانات نشود و با هر چه پ

ـان  فرو بندد، ـام آقای ـنم کـه تم نه مـن تصـور میک
ـر  همچو وکالتی را نخواهند و قبول ننماینـد و اگ
وکیل آزاد اسـت ومـی توانـد در مصـالح عمـومی 
ـار کنـد، وقتـی کـه مصـالح  نظریات خود را اظه
عمومی درپیش است، ازهیچ چیز نباید مالحظه 
نماید و باید همه چیز خود را برای خیر و صالح 

ـرا اگر و. وطن بخواهد طن پرستی بد اسـت، چ
ـرای وطـن  دول بزرگ هر چـه خـوب اسـت، ب
خــود مــی خواهنــد؟ و اگــر دموکراســی خــوب 
ـا در ممالـک  ـام معن نیست، چرا این رژیم را به تم

ـرا مینماینـد؟ ـر ! خود اج ـر آزادی جرائـد مض اگ
است، چرا در آن ممالـک متعـرض جرائـد نمـی 
ـرا  شوند؟ اگراخالق خوب مستحسن نیسـت، چ

ـرای توسـعه نفـوذ  درهر کجا کـه نفـوذ دارنـد، ب
ـا  ـان ب ـان بـد اخالقنـد؟ مردم خود مشـوق مردم
اخالق کسانی نیستند که برخالف مصالح جامعه 
ـا  قیام کنند، آنها کسانی نیستند کـه نیـک و بـد را ب
ـان خـــود  ـات هموطنــ هـــم بســـوزانند وازحیثیــ
بکاهند، با کسی غرضی ندارند، میگوینـد آنچـه را 

  . ویندکه باید در نفع جامعه بگ
پیرو این اصل ۱۴امیدوارم که ما نمایندگان دوره 

باشیم وثابت کنیم که ملت ایران طالب استقالل 
. است، و آن را به هیچ قیمتـی ازدسـت نمیدهـد

ـرود  ملت میخواهد که خارجی ازاین مملکـت ب
ــاردارد کــه  ــاً دخالــت نکننــد وانتظ ودرامورمطلق

چون و. لفظاً ومعناً استقالل او را محترم شمارند
ــذرم و  ـه میگ ــد، از مقدمـ ــد دورش ــب نبای ازمطل

  . داخل موضوع میشوم
ـیم حـوت  ـیراز و ۱۲۹۹شب س ـیم تلگـراف ش س

طهران قطـع شـد وقریـب سـه روزکرسـی یکـی 
ازایاالت مهم ازمرکز بی خبربـود وهرکسـی ایـن 
ـرده  ـا اینکـه پ پیش آمـد را بنـوعی تعبیرمیکـرد،  ت
ـلطان احمـد  ازروی کاربرداشته شد و تلگراف س

ـا ـیدش ـاین شـرح رس ـیراز« : ه ب ـران بـه ش   - ازطه
شــب ششــم حــوت حکــام ایــاالت و والیــات در 
ـاری والقیـدی زمامـداران دوره  نتیجه غفلـت ک
ــته کــه بـی تکلیفــی عمــومی و تزلــزل  ـای گذش ه
ـا  وامنیت و آسایش را درمملکت فراهم نموده، م
ـاخته  و تمام اهالی را از فقدان یک دولت متأثرس

ـین شـخص الیـق  بود،  مصمم شدیم کـه بـه تعی
خدمتگــذاری کــه موجــب ســعادت مملکــت را 
. فراهم نماید، به بحرانهای متوالی خاتمه دهیم

ـاب  بنابراین باقتضای استعداد و لیاقتی کـه درجن
ـتیم،  ـراغ داش میرزا سید ضیاءالدین طباطبائی س
ـزی الیـه دیـده،  اعتماد خاطرخود را متوجه بمع
ـاب  ـام ریاســـت وزراء انتخــ ـان را بـــه مقــ ایشــ
ـایف، خـدمت  ـرای انجـام وظ واختیارات تامه ب

. ریاست وزرائی بمعزی الیـه مرحمـت فرمـودیم
   ۱۳۳۹شهرجمادی االخر 

درشماره »  رعد امروز«چون روز گذشته روزنامه 
دستخط شاه را منتشر نمـوده و آن را دلیـل  ۱۰۶

تذکرمیـدهم . برائت مرتکب کودتا دانسته است
ـا شـب  ـا ۳که کودت ه حـوت واقـع و دسـتخط ش

شب ششم حوت بوالیات مخابره شـده اسـت و 
این دستخط در اثرکودتاست و اال سابقه نداشت 
که یک مدیر روزنامه کـه نـه طـی مراحـل اداری 
ـه  نموده و نه مقبولیت عامه داشته اسـت، یکمرتب
رئیس الوزارء بشود و دیگر اینکه در این دستخط 
اختیــارات تامــه بــرای انجــام وظــایف خــدمت 

ادر شده و به آقا مأموریت نـداده ریاست وزراء ص
ـا هـم  بود که مردم را حبس کند و نیـک و بـد را ب

چون من مردد بودم که شخص طـرف . بسوزاند
ـا دیگـری، » روزنامـه رعـد«اعتماد مدیر  اسـت ی

ـلیم نشـوم و  تصمیم گرفتم که در صـورت اول تس
خود را برای هر گونه پیش آمدی حاضر نمایم و 

ـیس  تلگرافخانـه تحقیـق و پس از آنکه بوسیله رئ
اســت، » روزنامــه رعــد«معلــوم شــد کــه مــدیر 

تصمیم غیر قابل تردیـد خـود را اجـراء نمـوده و 
  .تلگراف زیر را به شاه مخابره نمودم

  :از شیراز بعد از عنوان ۱۲۹۹حوت  ۶ 
ـاع، تلگرافــــی بواســــطه   ـتخط جهانمطـــ دســـ

ـام  ـارت شـــده،  در مقــ ـزی زیــ تلگرافخانـــه مرکــ
ـای دولتخــواهی آنچــه میدانــ د بعــرض خاکپـ

ـارس  ـر در ف مبارک میرساند که ایـن تلگـراف اگ
ــالب و اغتشــاش  ــد، اســباب بســی انق انتشــار یاب
خواهد شد و اصـالح آن خیلـی مشـکل خواهـد 

ــاکر نخواســت در دولتخــواهی موجــب . بــود چ
ـته،  ـاکنون آن را مکتـوم داش این انقالب شود و ت
ـر حسـب امـر ملوکانـه و  هرگاه تلگـراف مزبـور ب

زم اســت، امــر جهانمطــاع مبــارک انتشــارش ال
ـله . صادر شود که تلگرافخانه انتشار دهـد بالفاص

بعد از مخابره این تلگراف، بیانیه رئیس دولـت و 
رئیس کل قواء رسید و مردم بیشتر بعدم صداقت 
ـر  ـرده و عمـوم اهـل شـهر ب گفته های آنها پـی ب

بطوریکه فتح . علیه حکومت جدید قیام نمودند
ـیراز بـود و تلگـراف  الدوله اهل طهران کـه در ش

ـابره نمـوده بـود، در  تبریکی به رئیس دولـت مخ
ـیس او را  خطر جانی واقع شـده و قونسـول انگل
با خود نزد اینجانب آورد و تقاضای تأمین نمـود 
ـائی هـم چـون از  و آقای سید ضیاء الدین طباطب

ـر شـد،  شـب  حـوت  ۱۰اوضاع شیراز، مستحض
  . وداین تلگراف را به من مخابره نم

ــوان« ــه ام کــه تلگــراف  - بعــد ازعن آگــاهی یافت
ـار نـداده و  تصدی مرا به شغل ریاست وزراء انتش
ـراز نمـوده  گفته اید که از حدوث اشـکاالت احت
ــد، ایــن خبربــه اینجانــب معلــوم داشــت کــه  ای
ـران  حضرتعالی از وضعیات بی اطالع وافق طه
ـاً  ـبالً دیـده وعین را همانطورتصور کرده اید کـه ق

ــه چنــین نیســت، دوری مشــاهده  ــد؛ ن کــرده ای
ـرتعالی را از  مسافت و بی اطالعی از جریان حض

ــت ـته اس ـروم داشـ ــد محـ ـات مفی ــن . اطالعـ ای
حکومت جدیدالتشکیل که به اسلحه و آتش یک 
سر کرده و نماینده اقتدار قشونی است، به کسانی 
که در معبر او ایجاد اشکاالت نمایند، جز مشت، 

حظـه واحـد جـان و چیزی نشان نمیدهد و در ل
مــال و عائلــه اشــکال کننــدگان، بعنــوان رهینــه 
صداقت آنها در معرض تهدید گـذارده میشـود و 
ـرای مصـالح شخصـی  این زبری و خشونت نـه ب
ــالح وطنــی اســت کــه هــر  اســت بلکــه بــرای مص

ـازد ـروع میسـ ــدامی را مجــوز و مشـ ـابراین . اق بنـ
تصوراینکه، قرائت دستخط اعلیحضرت اقدس 

هی ارواحنا فداه، محتمل است همایون شاهنشا
حدوث اشکالی را تولید کند، بالمره فکری نارسا 
بوده است، با کمال اقتدار و با نهایت نیرومنـدی 

ـاء نمائیـد تشـکیل . الزم است وظیفه خـود را ایف
ـیچکس  این دولـت وطنـی و اصـالح کننـده را ه
جز خیانت کار نمیتواند تردیـد کنـد، آنهـم فـوراً 

ـیده من د. تنبیه میشود ـام رجـال پوس ـا تم ر اینج
دروغین را توقیف کردم،  ندای اصـالحات داده 
و با تهور و جسارت قشونی که در تحت امر دارم، 
ـرتعالی  هر مانع و مشکلی را بهیچ میشـمارم، حض
نیز اگر میخواهید نماینده چنین دولتی باشید، با 
جســارت قــدم برداشــته اصــالحات را در خطــه 

ـروع کن یـد و از تقویـت بـی مأموریت خودتان ش
ـاور کنیـد کـه  نهایت اینجانب استفاده نمائید و ب
ـته  ـالی شایس اشخاص دانشـمند و بیغـرض را مج
بدست آمده است و بی پرده همانطور که عادت 
من است بحضرتعالی سابقه میدهم که نسبت بـه 
ــایلم کــه از  ــین و خیلــی م شــخص شــما خــوش ب
ـارس  حضرتعالی شخص شایسته در اصالحات ف

ه کنم، بطور متقابل الزم است از صداقت استفاد
بنــابراین . و صــمیمیت حضــرتعالی آگــاه گــردم

ــه خودتــان بــرای خودتــان تعیــین  منتظــرم ک
تکلیف نمائید ولی در همین حال هم خود را از 
ــاز یــک شــمه از صــمیمیت و  ذکــراین نکتــه کــه ب
صداقت من است، ناچار می بینم و آن است کـه 

ـز صـداقت و راسـ ـاری انتخاب طریـق ج ت گفت
بــرای اشخاصــی کــه مرجــع ایــن ســؤاالت مــن 
میشوند، مصلت نیست و موجب زیان خودشان 

ــام اصــالحات . میشــود ــام وطــن و بن امیــدوارم بن
ـله بعـدی آغـوش گشـوده،  حضرتعالی از آن فاص
ـاهرت  مرا برادرانـه در بغـل گرفتـه، کمـک و مظ
ــافع ملــی بمــن اهــداء  ــان را بــه احتــرام من خودت

ر خودم در بیانیه ای که امـر روش و منشو. نمائید
داده ام، بوالیات مخابره کنند، المحاله مالحظه 
ــاهی یافتــه ایــد، ریاســت  و از عقایــد اینجانــب آگ

  ».وزراء
به این تلگراف جوابی نـدادم و چـون در بیانیـه  

خود نوشته اید که قرارداد را ملغا نمودم، عـرض 
که به ایالت فارس  ۱۲۹۹میزان  ۱۹میکنم که در 

ـا منصو ـران ملغ ـیس و ای ب شـدم و قـرارداد انگل
ـتم بقشـون جنـوب رسـمیت  نشده بود نـه خواس
بدهم و با رمزکارگذاری کل بنادر این تلگـراف را 

ـیس جنـوب کـه از : بمرکز مخابره نمودم اداره پل
ـا  ـفاهاً ب ـاً و ش ـر اسـت کتب ـزار نف قرار مذکور سه ه
ــع  ــد و در مواق ـته و دارن ـاتی داشـ ایــاالت رجوعـ

مستدعی است . هم حاضر میشدند رسمی و اعیاد
ـرار  تکلیف معین فرمائید که روابط آنها از چـه ق

ـزان کابینــه مرحــوم  ۱۹/۲۶۳۰بایــد باشــد  میـ
مشیرالدوله تلگراف مرا بالجواب گذارد و چـون 
ــه  ــدم ک ــد نکــرد اینطورصــالح دی ســابقه را تائی
ــا رســماً  ــا آنه بقشــون جنــوب رســمیت نــدهم و ب

ه آنوقت بیکـی دو مکاتبه نکنم و سالم رسمی را ک
دفعه محدود نبود و در تمام اعیاد مذهبی انعقاد 

ـا کـه . می یافت،  ترک کنم و آنها را نپذیرم ولی آق
قرارداد را ملغا نمـوده بـود، معلـوم نشـد بـه چـه 
ـا  دلیل قشون جنوب را به رسمیت شناخت و آنه
ــه  ــه موجــب تلگرافــی کــه قرائــت میشــود، ب را ب

  .طهران احضار نمود
ـیراز  ۱۲مز شب تلگراف ر  حوت از طهران بـه ش

   - ایالت جلیله فارس
برای اطالع حضرتعالی اعالم میدارد به فرمانده 
ــتون  قشـون جنــوب امــر شــده اســت کــه یــک س

  .قشون با توپخانه به طهران اعزام دارند
   ۱۴۰۱حوت  ۱۱ 

  . سید ضیاءالدین طباطبائی ریاست وزراء
ـزود و  ـأثرات عمـومی اف ـر ت وصول این تلگراف ب
ـتم رجـب  ـتان، هف ـای گلس هرکس که روزنامه ه

ـتخر،  ۱۳۳۹ ـایر شـــورای  ۲۴و اســ حـــوت و ســ
حمـل  ۲۰حوت و عصر آزادی ،  ۲۵مطبوعات، 

ـالی  ۱۳۰۰ را بخواند، میتواند به وطن پرستی اه
ـار عمـومی متوجـه گـردد . فارس و حقیقـت افک

اهالی روز به روز بر مقاومت خود افزودند و مـن 
ـات آقـ ا جـواب نـدادم، در به هیچ یـک از تلگراف

فرمانـده »  کلنل فریزر« نتیجه مذاکرات با آقای
کل قشون جنوب، این تلگراف را به شاه مخابره 

  :نمودم
  :از شیراز به طهران، بعد از عنوان 
ـیش آمـدهای محتمـل الوقـوع و «  ـار پ نظر به آث

ـاکر را از  کسالت مزاجی که بغتتاً عارض شده، چ
ـاده ومقاومـت  ممنـوع تحمل زحمـت فـوق الع

مینمایــد وتــا ورود آقــای قــوام الملــک ازمحــال 
ـان بهرزحمـت باشـد، حـوزه  ابوابجمعی خودش
ایالتی را مراقبت مینماید و بعد ازورود ایشان امـر 

  .امرمبارک خواهد بود
  . شمسی۱۲۹۹حوت ۱۶ 

غرض ازآثار پیش آمـدهای محتمـل الوقـوع کـه 
ـلطان  دراین تلگراف نوشته شده، همان خلع س

ـرای مـن  احمد شاه از سلطنت ایران است کـه ب
ـاه درلنـدن . مثل روز روشن بود زیرا موقعی که ش

حاضرنشــد در دعــوت رســمی دولــت انگلــیس 
ازقــرارداد اســمی ببــرد وآن را بشناســد، بــه اینکــه 

ـر مقاومـت کنـد « :ناصرالملک به او گفته بود اگ
ــع میشــود شــاه وطــن پرســت » ازســلطنت خل

ـرد،  برمقاومت خود افزود و از قـرارداد اسـ می نب
ـامش بـه نیکـی  برای شاه چه باالترازاینکه امروزن
بــرده شــود، حــوادثی کــه موجــب بلنــدی نــام 
ـر کسـی بـه ایـن  ـاید درعم میشود، کم اسـت و ش

ـانی کـه . حوادث تصـادف نکنـد خوشـبخت کس
ازاین حوادث استفاده کنند و بدبخت کسانی که 
ـامالیمی  ـر ن ـا ه خود را مطیع پیش آمد نموده وب

  .بسازند
ـلطنت د   ـار، هفـت نفرس رسلسله سـالطین قاج

ـامی شـده  نموده که ازآن ها فقط دو نفر پادشاه ن
ـلطنت او : اند اول مظفرالدین شاه است که درس

آزادی نصیب ملت شد و بعد احمد شاه است که 
ایکـاش . و از سلطنت گذشت. تن به اسارت نداد

ــلیم  ــا تس ـاه جــوان بخــت بـه کودت کـه ایــن پادش
ــام ــلطنت را تــرک میکــرد نمیشــد و زودتــر مق . س

ازشاه جوابی نرسید ومعلوم نیست که با نظریات 
ـاقی  ـارس ب ـرا بـه ایالـت ف من موافقت میکنـد وم
میگذارد یا اینکه منتظر است، قوام الملک از فسا 
ـاکت کنــد وبعــد  ـار عمــومی را سـ بیایــد و افکـ

چـون احساسـات روز . استعفای مرا قبول نمایـد
ـردم آشـوب طلـب می ـتند از بروز بیشتر و م خواس

اوضاع سوء استفاده کنند و مقاصد خود را انجام 
برای جلوگیری ازاغتشاش درحوزه ایالتی . دهند

ـات متنفـــذین در ـان  ۲۴وتحریکــ حـــوت ازاعیــ
  :شهراین پیشنهاد رسید

 - ۱۲۹۹مطــابق حــوت  ۱۳۳۹رجــب  ۴شــیراز 
   - بعد از عنوان

چون پاره ای بی نظمی ها دراطراف این ایالـت 
ـارقی ـار هرزگـی و شروع شـده، س ن دسـت بـه ک

شرارت زده، درظرف این چند روزچندین اتفاق 
ـارپیدا مینمایـد  غیرمنتظرافتاده وناامنی دارد انتش
ـا ممکـن  ودر این موقع بعضی هنگامـه طلـب ه
است برای تأیید بی نظمـی وبهـم خـوردگی، بـه 
بعضی عملیات بپردازند، الزم است تلگرافاتی که 

ـتاده میشـــود، ـــه فرســ ـــه تلگرافخان درتحـــت  ب
ــد ــت باش ــه ریاســت . نظرایال ــود ب ـتدعا میش اسـ

ـر و مقررفرماییــــد،  ـزی، امـــ تلگرافخانــــه مرکـــ
تلگرافاتیکه به نقاط گفته میشود، قبل ازاینکـه بـه 
نظــر کارگــذاران حضــرت اشــرف عــالی برســد، 
ـات مخـل نظـم اصـالح  مخابره ننمایند وتلگراف

  .مملکت را توقیف فرمایند
محمـد  - ملـکمؤید ال –ابوالقاسم نصیرالملک  

فضلعلی رئیس نظمیـه وسـه  - باقرلطفعلی نوری
  .امضای دیگر

پــس ازاینکــه پیشــنهاد مزبــور اجــرا شــد، آقــای  
ــد « ــول انگلــیس مــرا مالقــات و » ماژرمی قونس

ـارالدوله،  اظهار نمود که آقایان سردار فاخر و مش
تلگرافی از طهران به شیراز مخابره نموده اند که 

ادم، نظــارت مــن جــواب د. بــه مقصــد نرســیده
رئیس تلگرافخانه راجع به تلگرافاتی است کـه از 
شیراز به خارج مخابره میشود و در تلگرافاتی کـه 
ـیش نـدارد و  از خارج به شیراز میرسـد، حـق تفت

ـاند معلـوم . باید بال درنگ آنها را بـه مقصـد برس
شد که اظهارات من ایشان را متقاعد نکرد و بعد 

  .این مراسله را به من نوشتند
فدایت شوم، واقعاً از زحمت دادن به حضرت « 

ـاره نـدارم عـرض  اشرف خجالت میکشم، اما چ
ـردم کـه  شود که چند روز قبل خدمتتان عرض ک
ـا  از قراریکه جناب وزیر مختار فرموده بودنـد، بن
بــود کــه آقــای ســردار فــاخر و مشــارالدوله یــک 
تلگرافی کنند، به جناب آقای حشمت الممالک، 

ـیدم کـه همچـو تلگرافـی آن وقت از ایشـ ان پرس
ـر؟ چنـد روز کـه گذشـت از  ـا خی رسیده اسـت ی

ـای .  جائی شنیدم که واقعاً رسیده بود ولـی بـه آق
ـئوال ! مزبور ندادندش ـار س ـر مخت حاال هـم وزی

ـان  میکند که تلگراف رسید یا خیر؟ خـدمت ایش
ــائی جلــوگیری از  چـه جــواب بــدهم؟ اگــر از ج

ـا یـک  انـدازه دادن این بصـاحبش شـده باشـد ت
ــوزیر مختــار  بــرای ایــن جانــب جــواب دادن ب

مـن » ماژرمید«مشکل است، چه کنیم دوستدار 
ـا  یقین دارم که آقایان مخابره کنندگان تلگـراف ب
تقاضــای آقــای وزیــر مختــار انگلــیس موافقــت 
ـابره نکـرده انـد،  ـیراز مخ ننموده و تلگرافی به ش
ـر  واال سهل بود که با سیم کمپانی کـه آنوقـت دائ

ـیش ایالـت هـم نبـود،  تلگـراف بود  و تحـت تفت
دیگری مخابره کنند و قونسول انگلیس را ازمـن 

  . مکدرننمایند
ـتر بــه عیــد نمانــده بــود کــه چنــد  دو روز بیشـ
ـیرالملک کـه  نفرازاعیان، من جملـه مرحـوم نص
قبــل ازایالــت ایــن جانــب بعلــت تقصیرسیاســی 
درحــبس بــود، بمالقــات مــن آمدنــد و پیشــنهاد 

ــال ســالم منعقــد شــود و  نمودنــد کــه روز اول س
ـان نمودنـد کـه چـون  نظریه خـود را اینطـور بی
ـر  قشون جنوب را رسماً دولت شناخته است،  اگ
ـا قشـون  سالم منعقد نشود، مخالفتی اسـت کـه ب
جنوب و دولت هر دو میشود و ممکن اسـت کـه 
ـتوراتی دهـــد و  ـامبرده دســ ــ ـــت بقشـــون ن دول

ـر شـ. بدبختیهای سابق ما باز تجدیـد شـود اه اگ
ـرد، همـه بایـد از قشـون  استعفای شما را قبول ک
ـر  جنوب که قشون ایران شده اطاعت کننـد و اگ
ننمود، شما میتوانید باز نظریات خـود را تعقیـب 

این بود  که روز اول حمـل، سـالم منعقـد . کنید
شد و دویم حمل هم شاه، استعفای مرا بموجب 

  … این تلگراف قبول کرد
ـیراز« ـتعفای  - ازعنـوان بعـد - از طهران به ش اس

شما ازایالت فارس بتصویب جناب رئیس الوزراء 
ـالتی را بقـوام  قبول شد، الزم است کفایت امور ای
. الملــک تفــویض نمــوده، فــوراً حرکــت نمائیــد

چون شاه مرا بفوریت احضارنمود، و ظن قـوی 
بــود کــه آقــای ســید ضــیاءالدین طباطبــائی مــرا 

ـیدان توقیف کند، متجاوزاز چهل روز درقریه  س
که تا شیراز دوازده فرسخ است، مانـدم و درایـن 

ـای  ـاء از آق ــاژ اسـمیت«اثن ــید»  آرمتی ـارتی رس . ک
مشارالیه پس ازانعقاد قرارداد وثوق الدوله بسمت 

کابینـه .  مستشاری در مالیه ایران دخالت داشت
مشیرالدوله که بعد از کابینه وثوق الدوله تشـکیل 

نشود، او را بلنـدن  شد، از نظر اینکه قرارداد اجرا
فرستاد که شرکت نفت جنوب را تفتییش کنـد و 
آقای سید ضیاءالدین طباطبائی با اینکه قـرارداد 

را برای تصدی »  آرمتیاژ« را الغا نموده بود، آقای

شغل سابق بطهران احضار نمود و باز در وزارت 
از فرستادن » آرمتیاژ« مقصود. مالیه دخالت داد

ـرای کارت این بود که مر ـنهم ب ا مالقات کند و م
ـات محملـی  ـاین مالق اینکه زمامـداران وقـت، ب
نبندند و آنرا پیراهن عثمان نکنند و بمن زحمت 

ـای . نرسانند، امتناع نمودم ـرای ورود آق چـون ب
نصرت السلطنه قائم مقام من، زمینـه تهیـه شـده 

ـیراز شـدند ۱۸بود و در  ـر . ثور ایشان وارد ش دیگ
ـتم کـه در خـ ـانم، بـه صالح ندانس ـارس بم اک ف

ـا » مهیار«قصد طهران حرکت نمودم و در  که ت
اصفهان هشت فرسـخ اسـت، امنیـه ناشناسـی را 
دیــدم کــه مــرا از دســتور دولــت مطلــع میکنــد و 
ـز اطــالع  ــوم، بمرکـ چنانچــه ازشــهر خــارج ش
میدهد که بواسطه عدم توقف مـن در اصـفهان 

ـتم . دستور بال اجرا ماند این بود که از شهر گذش
ر قریه گز دو سه فرسخ است تا اصفهان چنـد و د

ـین  روز ماندم و از آنجا با بلدی که آقای غالمحس
فرســتاده بودنــد وارد ) ســردار محتشــم( بختیــار

ـیاه  چهارمحال شـدم و چنـد روز بعـد کابینـه س
تلگرافــی از  ۱۳۰۰جــوزای  ۱۴در. ســقوط کــرد

ـرای پسـت وزارت  ـرا ب ـید کـه م قوام السلطنه رس
ـاه معر ـردمالیه به ش ـران . فـی ک پـس از ورود بطه

که خود را عضـو وزارتخانـه مـن » آرمتیاژ«آقای 
ـان بقـدری  میدانست، بدیدن من آمد، قیافـه ایش
ـافع  ـتم ایکـاش من شریف و جذاب بود کـه میگف
ـا ایشــان  ــود ومیتوانســتم بـ ـا نب متعارضــه بــین مـ
ـتند کـه از مالیـه  همکاری کنم، نه ایشان میخواس

بمــن اجــازه ایــران دورشــوند و نــه حــب وطــن 
ـنم و  میداد که ورود ایشان را در مالیـه تصـدیق ک

  . قرارداد از بین رفته را تجدید نمایم
کابینه قوام السلطنه هم که خواست ما را دسـت  

شرح قضیه این است که . بدست دهد، نتوانست
ــی بامضــای  و مــن » آرمتیــاژ«میخواســت اوراق

ـارجی و داخلـی  ـرمایه داران خ منتشر شود کـه س
ما دو نفر اعتماد کنند و آنها را خریداری  بامضای

ـاج  ـار وزارت جنـگ کـه احتی ـره از ک نمایند و گ
مــرا بــه هیئــت . مبرمــی بوجــه داشــت ،بگشــایند

دولت دعوت نمود و با اینکه سردارسپه مایل بود 
اینکار بشود و درهیئت دولت هم بود کـه مـن از 
ایشان مالحظه کنم، امتناع نمـودم و مـدتی بعـد 

ان در امور مملکتی مذاکره میشد، به من که با ایش
گفــت کــه از جــواب شــما در آن جلســه طــوری 
عصــبانی شــدم کــه میخواســتم همانجــا بــا شــما 

ـری !. گالویز شوم ـر میشـدید، در مـن اث گفتم اگ
زیرا به هیچ قیمتی حاضر نمیشـدم کـه . نمی کرد

ــار انگلیســی در امــور مالیــه دخالــت کنــد و  مستش
ـار وزارت . قرارداد را تجدید نمایند ـاهی ک چند م

هم برای » آرمتیاژ« مالیه بدون وزیر میگذشت و
اینکه میخش محکم شود، کار جـدی نمیکـرد و 

ـتان میگشـــت ـام دوســ بعـــد از آنکـــه . امـــور بکــ
مــأیوس شــد، قصــد حرکــت نمــود و » آرمتیــاژ«

روزیکه به بازدید او رفتم، از من طـوری پـذیرائی 
ـین  ـنم و یق کرد کـه هیچوقـت فرامـوش نمـی ک

ارم کــه اگــر بــا او موافقــت میکــردم، عشــری از د
ینجاسـت ا. اعشار آن احترامات را به من نمیکرد

ـیس پـی  که باید به عظمـت اخالقـی ملـت انگل
ـا در بیانیـه . برد از آنچه گذشت، معلوم شد که آق

ـرا  خود قرارداد را الغا نمود و بعد آن را عمـداً اج
  . کرد

ونی کـه با قشـ« : حوت مینویسد ۶آقا در تلگراف  
ــیچ  ــانع ومشــکلی را بــه ه تحــت امــر دارم، هــر م

معلوم نیست این قشون به چه ترتیب » .میشمارم
بسیار مشکل است که کسـی ! تحت امر او در آمد؟

صاحب منصب نظامی نباشد و مرکز اتکائی هـم 
ـتی  ــه تحــت سرپرسـ ــونی ک ــد و قش ـته باش نداشـ

و ! انگلیسی است، مطیع خـود کنـد»  اسمایس«
طهــران شــد، قشــون مرکــزی  مــوقعی کــه وارد

ـلیم  ـاه هـم تس مقاومت نکند و ساکت بماند و ش
ـرا . شود ـا بـود، چ ـر ایـن قشـون تحـت امـر آق اگ

رئیس آن خود را در عرض آقا گذاشـت؟ و بیانیـه 
ای مثل بیانیه خود آقا داد؟ آیا میشـود گفـت کـه 
بکمک دسته قزاقی که تحت امر خارجی اسـت، 

اللــت انقــالب کننــد وملــت را بــراه راســت د
آیــا بوســیله یــک بیانیــه پــوک میتــوان ! نماینــد؟

ـرد؟  انقالبی شد و یا اینکـه دعـوی اصـالحات ک
کدام آدم بی بصیرتی است که باین حرفها گـول 

ـر .  بخورد؟ اگر فرمایشات آقا اساس داشـت و اگ
ــان در خیــر مملکــت بــود،  چــرا رجــال  نظریاتش
وطن پرست را توقیف و حبس نمود؟ اشـخاص 

ـار وطن پرست ملت  ـر نمیکننـد و بـه افک را حقی
ـا  عمومی احترام میگذارند تا در بروز حوادث آنه
را پشتیبان خود کنند و هر کس کـه بملـت خـود 
. احتــرام نکــرد، پشــتیبان او جــای دیگــر اســت

ـروی  ـام نمـــودن و بــ ـارجی قیــ ـاء قـــواء خــ باتکــ
ـردن و  هموطنان تیغ کشیدن و آنان را تـوهین ک

ـتان و آزا ـار وطـن پرس ـردان حبس نمـودن ک د م
  ۱۵در صفحه  . نیست
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـرود  آقا را چه واداشت که پیرامون این عملیات ب
ـالح را حـبس  و چه باعث شده بود که صالح و ط
ـار  کند؟  در اصالحات بایـد اشـخاص بـد را از ک

اگــر . خــارج نمــود و محاکمــه و محکــوم کــرد
ـا توضـیح مقصود ان قـالب بـود، خـوب اسـت آق

دهد که درایران زمینه برای چه انقالبی حاضـر 
بود و با چه اشخاصی میخواست هادی انقـالب 
شود؟ روزگار ثابت کرد کـه نـه مصـلح بـود و نـه 
انقالبی و مأمور بود کابینه محللی تشکیل دهـد، 
تا از ترس او مردم به سردار سپه ملتجـی شـوند و 

. تا او به مقصود خود برسـد به او اهمیت بدهند،
ـان بـود،  هرگاه قانون مجازات عمومی در آن زم

ـاه مینمـودم ـانون . آقا را مـن روانـه دادگ چـون ق
نبــود و عقــاب بــال بیــان هــم بیمــورد اســت، آقــا 

ـاده  ـات  ۱۲مشمول فقره دهم از م ـانون انتخاب ق
ـر ضـد اسـاس « است که  مقصرین سیاسـی کـه ب

ـرده انـد، حکومت ملی و استقالل قیام و اقد ام ک
ششـم   ر آخـردورۀد» .حق انتخاب شدن ندارند

شروع شـده بـود ودولـت  که انتخابات دوره ای 
ـاه  مداخله میکرد، توسط مرحوم تیمورتاش از ش
ـر  ـار نمـودم کـه اگ ـتم و اظه وقت مالقات خواس
دولت میخواهد برخالف مصالح مملکت اقدام 
کند و قراردادی منعقد نماید، مثـل اینکـه وثـوق 

وله ازنظر گذشتن قرارداد، در انتخابات دورۀ الد
ـتم . چهارم مداخله کرد ـات دورۀ هف البته انتخاب

هم باید آزاد نباشد، ولی اگر شاه مقصودی غیر از 
ــه در  ــد، خــوب اســت ک صــالح مملکــت ندارن
ـا نماینـدگان حقیقـی  انتخابات مداخلـه کننـد، ت
ـالح  مملکــت بــه مجلــس وارد شــوند و از مصـ

شاه، تیمورتاش را خواست . دعمومی دفاع نماین
ـات مداخلـه  ـر در انتخاب و از او سئوال کرد که مگ

ـر . نمی کند؟ جواب داد نه پس از آن گفـت، دکت
! مصدق را قانع کنید که جعلیات را تکذیب کنـد

ــه  در اطــاق تیمورتــاش از انتخابــات طهــران ک
ـرمن الشـمس بـود، مـذاکره  دخالت دولت اظه

ـــد ـــو.  ش ـــه درحض ـــود ک ـار نم ــ ـین اظه ــ ر چن
ـری  ـتم، چیـز دیگ اعلیحضرت، غیـر از آنچـه گف

ـیم و . نمیتوانستم بگـویم ـا هـم صـلح کن بیائیـد ب
ـراز  پست مشترکی که شش نفراز دولت و شـش نف

مســتوفی  - مشــیرالدوله - مــدرس! (ملــت باشــند
ــک ــؤتمن المل ــک م ــی زاده - الممال ـر  - تق دکتـ

ترتیب دهیم و قضیه را باین طریق حل ) مصدق
ــائیم ــاش  چــون راه حلــی کــه. نم مرحــوم تیمورت

پیشنهاد نمود، بانظرمن که آزادی انتخابات بـود 
تطبیق نمیکرد، انتخابات به همانطوریکه دولت 

ـرد ـروف . میخواست، جریان خـود را طـی ک مع
است که بعد از خاتمه انتخابات مرحـوم مـدرس 
از رئیس شهربانی وقت پرسید که، در دورۀ ششم 

ره اگر هزار رأی داشتم، در این دو ۱۴من قریب 
از ترس شما کسی به من رأی نداد، پـس آن رأیـی 

  !که من به خودم دادم کجا رفت؟
ایــن اســت مختصــری از تفصــیل انتخابــات آن  

سال به  ۲۲بعد طرز ورود آقا بعد از . دوره و ادوار
ـزد انتخـاب شـدند،  ثابـت  ایران و اینکه فوراً از ی

ـتند ـاری مأمورهس ـرای ک ـا ب ـیار .  میکند کـه آق بس
أسف است که وعده های سهیلی و تـدین جای ت

ـاس عمـل  ـات لب راجع بعـدم دخالـت در انتخاب
درهرکجــا هــم کــه تحــت نفــوذ واقــع ! نپوشــید

نشدند، انتقادات بسیار نمودند و ناموس مملکت 
ای کاش این قبیل اشخاص یـک . را به باد دادند

. روز، اگرمیشد شاگرد دبستان سید یزدی بودنـد
ـان صـدارت شخص متوفی نقل میکرد که  در زم

ـاالر،  ـــ ـان سپهس ـــ ـین خ ـــ ـرزا حس ـــ ـاج می ـــ ح
ـند در . بامرناصرالدین شاه کسـی را میبردنـد بکش

ـزدی  ـید ی جواب سؤال سپهساالر،  گفتند کـه س
ـیاء مهمـی  سارق است که از خانه ظهیرالدوله اش

ـرده اسـت ـرقت ک ـاالر او را خواسـت و . س سپهس
ـزد  ـا ن گفت که چون تو اوالد رسولی، توبه کـن ت

ـنم شاه از تو ـزدی گفـت، مـن . شفاعت ک ـید ی س
ـا کسـی  ـاکنون ب ـتگو و صـدیقم و ت دزدم ولی راس

ـایم مـن از . عهدی ننموده ام که از آن تخلـف نم
ـته شـوم و  مرگ هراسی ندارم، من میخواهم کش
کســی را بــدروغ امیــدوار نکــنم، مــن بدرســتی و 
ـان دارم و خـــود را فـــدای عقیـــده  ـتی ایمــ راســ

ـا من نمیتوانم عهدی ببند. مینمایم م که بعهد وف
ننمــایم، هرقــدر سپهســاالر اصــرار نمــود، اظهــار 

ای کاش میگفت، گوش دروغگـو . ندامت نکرد
ـابه ابـة « را باید برید تا مصداق حقیقتی و مـن یش

  .باشد» فما ظلم
ـا و   ـــ ـات مــــن درعــــدم صــــالحیت آق ـــ نظری

ولــی ممکــن اســت . طرزانتخابشــان معلــوم شــد
ــه ازدورۀ  ـانی ک ــ کسـ ـادات کل ـاتوری انتقـ ی دیکتـ

نموده و بازخواهان آنند، اینطور اظهار کنند کـه 
ـته  مملکت محتاج باصالح است که ازخود گذش
هم کسی نیست، پس باید با آقا موافقت نمـود کـه 

ـا .  ما را به شاه راه ترقی هـدایت کنـد جـواب آنه
را با دو قـوه میشـود اصـالح  این است که جامعه 

قــوه اخالقــی کــه مخصــوص پیغمبــران و .  کــرد
ـتیمخوبا . ن است و قوه مادی ما که از نیکان نیس

پس آقا باید بگوید که با کدام قوه میتواند خود را 
بمقصود رساند؟ آیا کسی هست بگوید مرکزاتکاء 

ـپه آقا ملت ایران اسـت؟   ـاطر دارم، سـرداد س خ
رئــیس الــوزراء وقــت، درمنــزل مــن بــا حضــور 
مرحوم مشیرالدوله ومستوفی الممالـک ودولـت 

ـار آبادی ومخب ـلطنه و تقـی زاده و عـال، اظه رالس
ـرو  ـا کـی س کرد که مرا انگلیس آورد و ندانسـت ب

ـاب حرفـی  .کار پیدا کرد آنوقت نمیشد در ایـن ب
زد، ولــی روزگــار آن را تکــذیب کــرد و بخــوبی 
معلوم شد، همان کسی که او را آورد،  چون دیگر 

  .مفید نبود او را برد
ـا راه آ  ـا و بضـرر م ـید و دیکتاتور با پول م هـن کش

ـان  بیست سال برای متفقین امروز  تـدارک مهم
ـین  دید،   عقیده و ایمان و رجـال مملکـت را از ب
بــرد، امــالک مــردم را ضــبط و فســاد اخــالق را 

ــانون اساســی را تغییــر داد و  ۸۲تــرویج و اصــل  ق
ـرد ـزل ک ـاء . قضاوت دادگستری را متزل ـرای بق ب

خود قوانین ظالمانه وضع نمود، چون به کمیت 
اهمیت میداد، بر عده مدارس افزود و به کیفیت 

ســطح معلومــات تنــزل کــرد، . عقیــده نداشــت
ــه آنهــا را  کــاروان معرفــت باروپــا فرســتاد، نخب

ـران از . ناتوان و معدوم کرد اگر بتدریج کـه دخت
مدارس خارج میشدند، حجاب رفع میشد، چـه 
میشد رفع حجاب از زنان پیر و بـی تـدبیر،  چـه 

اگر خیابانها اسفالت نمـی ! شت؟نفعی برای مادا
ـا  ـا و مهمانخانـه ه ـر عمارته بود، چه میشد؟ و اگ
ســاخته نشــده بــود، بکجــا ضــرر میرســید؟ مــن 
میخواســتم روی خــاک راه بــروم و وطــن را در 

خانه ای در اختیار داشتن . تصرف دیگران نبینم
ـران اسـت؟ ایـن  به از شهریسـت کـه دسـت دیگ

کسـی را  است کار سیاستمداران وطن پرست کـه
و پـس از اخـذ  آلت اجراء مقصود قرار می دهنـد

نتیجــه از بــردن او بمــردم منــت میگذارنــد و بــر 
ـیم  فرض که با هواخواهان این رژیم موافقت کن
ـرد، در  و بگوئیم دیکتاتور به مملکـت خـدمت ک
ـا  ـرای م مقابل آزادی که از ما سـلب نمـود، چـه ب

  !کرد؟
، اگر موجب ارتقاء ملل حکومت استبدادیسـت 

دولت انگلیس و آمریکا روی چه اصلی حائز این 
مقام شده اند و اگر رژیم دیکتاتوری سبب ترقـی 

ـیچ ! ؟ملل بود، چرا دول محور از بین میروند ه
آنها که دورۀ . ملتی در سایه استبداد بجائی نرسید

بیست ساله را با این دوره که از آزادی فقط اسمی 
ـنیده ایــم، مقایســه میکننــد و نتیجــه م نفــی شـ

زیرا سالها الزم اسـت کـه .  میگیرند، در اشتباهند
ـاله خاتمـه داده شـود ۲۰بعکس العمل دورۀ  . س

ـبیه بـه پدریسـت کـه اوالد خـود را از  دیکتاتور ش
محیط عمل و کار دور کند و پس از مرگ خـود، 

پس مدتی  .اوالدی بی تجربه و بی عمل بگذارد
الزم اســت کــه اوالد او، مجــرب و مســتعد کــار 

یا باید گفت که در جامعه افـراد در حکـم . دشون
ـان ! هیچند و باید آنها را یکنفر اداره کند این هم

سلطنت استبدادیست که بود، مجلس برای چـه 
ـتند؟ و  خواستند؟ و قانون اساسی برای چـه نوش
ـردم  یا باید گفت که حکومت ملی است وتمام م
بایــد غمخــوار جامعــه و در مقــدرات آن شــرکت 

  .!ینصورت منجی و پیشوا مورد ندارددر ا. نمایند
گر ناخدا یکی است، هر وقت که ناخوش شـود، 
ـتی بـه  ـرد، کش کشتی در خطر است و وقتی کـه ُم

ــا میــرود ولــی اگــر ناخــدا متعــدد شــد، . قعــر دری
ــتی مــؤثر  ناخوشــی و مــرگ یــک نفــر در  ســر کش

ـر غمخـوار ایـن ملتنـد بـه ترقـی و .  نیست ـا اگ آق
اهند بعناوین هیچ تعالی وطن معتقدند و نمیخو

و پوچ به آتش نفاق دامن بزنند، باید خود را فوق 
دیگــران بداننــد و بگذارنــد کــه در ســایه آزادی، 
ـاحل نجـات  جامعه خودش کشتی متالطم را بس

ـر چیـز بایـد، بـه . رساند ـا نماینـدگان قبـل از ه م
ایــران نظــر کنــیم و منــافع عمــوم را بــر منــافع 

ـا همـه اهـل. شخصی خود ترجیح دهیم یـک  م
ـیم  ـاری کن مملکت و زاده یک وطنیم، ما بایـد ک
ـا  که قوای مملکت صرف خیر و صـالح شـود، م
ـران  ـر و گ ـیار مض باید بدانیم که نفاق برای ما بس

ـیخی .  است یکوقتی از فرط نادانی و جهـل در ش
ـر در  ـان دیگـ ـتیم، زمـ ـتالف داشـ ـرعی اخـ ومتشـ
ــتبداد ومشــروطه مباحثــه نمــودیم، پــس از آن  اس

ـرم اختالف در آز ادی و دیکتاتوری و بعد تغییر ف
ـار . بود ـات، دچ ـرای اصـالح معنوی ـاز ب اکنـون ب

ـار کننـد . تغییر کاله شده ایم آقا وقتی میتوانند ک
که در مجلس را ببندند و یا آنرا قرق کننـد و مثـل 

ـا ایـن . ایام کابینه سیاه،  خرابـه را تعطیـل کننـد ب
مجلس که میخواهد ثابت کند،  طلیعه آزادیست 

به عقیـده مـن بایـد از .  آقا بسیار دشوار است کار

ـرود و  ــس بـ ــد و ازمجل ــت کن ــع زحم ــود رف خ
آنهایی که میگوینـد، . غیرازاین راه دیگری ندارد

ـتم اوضـاع وخـیم  ۱۳۰۴درنهم آبان  مـن توانس
ـتند  بیست ساله را پیش بینی کنم و دیگران نتوانس

مــن از جــان خــود گذشــتم . بیــان واقــع نیســت
دن یک رای نخواستند امتناع وهمقطارانم از دا

بازمن آتیه را میگـویم، خـدا کنـد کـه ایـن . کنند
ـند ـا مثـل نهرکـوچکی . دفعه با من همـراه باش آق

متصــل شــده باشــد، » تیمســن«اســت کــه بــرود
هرقدر که آب از نهر بیشتر برود، برتوسعه نهر می 
ـرا میگیـرد ـادی را ف . افزاید و آب زیاد مساحت زی

زعبـورآب جلـوگیری اگرامروزبا خـاک میشـود ا
نمود، اعتبارنامه ایشان که تصـویب شـد وحـزب 
ـا  حلقه که بر شعبات خود افزود و قوت گرفـت ب
توپ جدید االختراع این جنگ هم، نمی شـود 

ــرد ــت ک ـروز ازآزادی مطبوعــات . مقاوم ـا امـ امـ
صحبت میکند و از اصالح معنویات که نمیـدانم 

ـان چیســت سـخن میرانــد ــیخ . مقصودش ولـی م
ه محکم نمود، زمینه دوره شوم دیگری خود را ک

چــه . را تهیــه و جامعــه را گرفتــار خواهــد کــرد
ـیم و  ـار کن ضرورت دارد که ما امروز خود را گرفت
ـائیم . ؟چه لزومی دارد که هموطنان را نگران نم

ـرار   آقایان نماینـدگان بیائیـد دورۀ بـدبختی را تک
نکنیــد، بیائیــد بــه جامعــه تــرحم نمائیــد،  بیائیــد 

ـار شـکنجه و جوانا ن روشـن فکرمملکـت را دچ
عذاب ننمائید، بیائید علمداران آزادی را بدست 
میرغضبان ارتجاع نسپارید، بیائید ثابت کنید که 
ـران  ـان عظمـت و بزرگـی ای ایـن مجلـس خواه

  ) ۵. (است
  

  :توضیحات و مآخذ٭ 
  
ـارۀ  -  ۱ ـید «هادی حکیمیان درب ـام س چگونـه ن

پژوهشی کـه  در» ضیاء از صندوق رأی بیرون آمد
ــورد او در انتخابــات دورۀ چهــاردهم یــزد  در م
کــرده اســت، چکیــده آنــرا  در اینجــا در اختیــار 

ـات : خوانندگان قرار  مـی دهـم آنچـه كـه انتخاب
ـاخت، بیـرون  دوره چهاردهم یزد را پرهیاهو س
ـایی ازصـندوق  ـیاءالدین طباطب آمدن نام سیدض

ـا . یزد بود ـزد ب ـیاء از ی هرچند كه انتخاب سیدض
ــال نفــوذ مســتقیم دولــت وقــت ونیزعوامــل ا عم

انگلیسی صورت گرفت اما انتخـاب وی چنـدان 
  ».مقدمه نبود هم بی

ـال را بـه دور از ... سیدضیاء در مجموع بیست س
تحوالت ایران گذراند اما با وقوع جنگ جهانی 
ـین در ایـران،  ـافع متفق دوم و به خطر افتادن من

ـیاء بـه عنـوان كسـی كـه ز ـانی دوباره یاد سیدض م
ـاه شـده بـود،  حامی و بعد رقیب و دشمن رضاش

مـرداد /۱۹۴۱در اوایل اوت . در اذهان زنده شد
ـیس كلنـل  ۱۳۲۰ طبق دستورالعمل دولت انگل

ـرویس«جان تیگ رئیس شـعبه  » اینتلیجـنس س
ـیاء در مزرعـــه ـا سیدضــ ــ اش، در  در فلســـطین ب

ـا قـول حمایـت از  ـرد و ب ـات ك نزدیکی غزه مالق
ـرای بازگشـت بـه وزیری وی نظـرش ر نخست ا ب

 .)۹۲، ص ۱۳۶۷ذوقی، . (ایران جلب كرد
ـران  آدریان هولمن، كاردارسفارت انگلیس درته

ای  طــی نامــه ۱۳۲۱تیــر  ۱۹۴۲/۹ژوئــن  ۳۰در 
ـر  ـــ ـیس دفت ـــ ــــون، رئ ــــه هاپکینس ـاب ب ـــ خط

ـاهره نوشــت ــوربریتانیا مقــیم قـ ــن «: وزیركش م
ـا بایـد نزدیـك احساس می ترین تمـاس  كنم كـه م

ـته ممکن را درمورد مسئ ـا هـم داش ـیاء ب له سیدض
ای نزدیك  باشیم، زیرا ممکن است كه او در آینده

ـا پیـدا كنـد ـرای م ـان، ص (» .ارزش زیادی ب هم
ـپتامبر ۲۴در) ۹۳ ـر  ۱۹۴۲/۲ســ آلـــن   ۱۳۲۱مهــ

ـر قســمت شــرقی ســفارت و  ــرات، دبیـ ـارلز ت چـ
ـیس  ـاتی انگل )  M1- ۶(نیزرئیس سرویس اطالع

ـنیدن  ـیاء وشـ ــذاكره باسیدضـ ـرای م ـران بـ درایـ
المقــدس  رات وی تهــران را بــه مقصــد بیتنظــ

 .)۹۴همان، ص .(ترك كرد
ـتان در  ـر انگلس ـفیر كبی سر ریدر ویلیام بـوالرد س
ـاره  ــزارش تــرات دربـ ــت گ ــس از دریاف ایــران پ

ـر  ۶مالقاتش با سیدضیاء در ـر  ۱۹۴۲/۱۴اكتب مه
ـر  ۱۳۲۱ طــی گزارشــی بــه آنتــونی ایــدن، وزیـ

ایــن مالقــات «: امورخارجــه انگلســتان نوشــت
مقصود ما بسیار مفید و قابل استفاده بوده و  برای

ـید  باعث شده است تا درباره استفاده از وجود س
ــد  ــه موقعیــت ایجــاب نمای ضــیاء در صــورتی ك

ـاطعی بگیـریم ـان، ص (» .تصمیم روشن و ق هم
۹۵(. 

ها  عالوه بر انگلیسـی ۱۳۲۰بعد ازوقایع شهریور 
ـیاء  گروهی از رجال سیاسی ایران هـم بـه سیدض

ته و او را تشویق به بازگشت نمودنـد كـه نامه نوش
بــه غــزه  ۱۳۲۱از آن میــان مظفــر فیــروز در آذر 

ــود وی . رفــت و دو هفتــه مهمــان ســید ضــیاء ب
بعـد . ای ترتیـب داد درآنجا با سیدضیاء مصاحبه

از بازگشــتش بــه تهــران، مــدیران جرایــد بــرای 
چاپ این مصاحبه جنجالی بـه سـوی او هجـوم 

ـر فیروز ـا مظف ـید آوردند، ام ـفارش خـود س بـه س

ـاس خلیلـی،  ـار عب ضیاء متن مصاحبه را در اختی
ـیش از » روزنامه اقدام«مدیر  ـرا كـه پ گذاشت چ

عبــاس خلیلــی از  ۱۲۹۹كودتــای ســوم اســفند 
ــه رعــد«همکــاران سیدضــیاء در  ــود» روزنام . ب

ـیاء ) ۱۲۹، ص ۱۳۷۱صفایی، ( مصـاحبه سیدض
ـیع در  ۱۳۲۱بهمن  ۸روز پنجشنبه  با تیراژی وس

 .مه اقدام چاپ شدروزنا
طـی ۱۳۲۱بهمن  ۱۹۴۳/۲۵فوریه ۱۴بوالرد در

گــزارش خــود بــه وزارت امورخارجــه انگلــیس 
ـرم می«: نویســـد می رســـد جنبشـــی بـــه  بـــه نظــ

ـتن  ـیاء در حـال قـد برافراش طرفداری از سیدض
ــاز قابــل توجــه نبــود بــوالرد، (» .اســت كــه در آغ

 » .)۲۴۸، ص ۱۳۷۸
 ۱۴لس فرمان انتخابات مج ۱۳۲۲در اول تیر...

توسط شاه صادرشد و بالفاصله بعد ازاین بودكه 
. های مختلف وارد كارزار انتخاباتی شـدند گروه

زاده هـم بعـد  اكبر موسوی در این زمان سیدعلی
ازسالها دوری از تحوالت سیاسی یزد بـه میـدان 

ـار و در  موســوی. آمــد ـر دوره قاجـ زاده از اواخـ
ــه ) خ۱۲۹۶(جریــان انتخابــات دوره چهــارم  ب

ـر عن ـان در براب وان یکـی از لیـدرهای آزادیخواه
جنــاح موســوم بــه مــرتجعین كــه سردســته آنهــا 

بودنـد،   دكترهادی طاهری و سید كاظم جلیلی
تشـکری، . (های سیاسی یزد شده بود وارد رقابت

ـاری موســـوی.) ۱۲۸، ص ۱۳۷۷ ـا   همکــ زاده بــ
، »قیــام«های  فرخــی یــزدی در انتشــار روزنامــه

ـرهوی » پیکار«و » طوفان« ای  را در یزد بـه چه
بــه ویــژه كــه از . الملــه تبــدیل ســاخته بــود وجیه

وی بــا بــر عهــده گــرفتن ریاســت ۱۳۲۱مــرداد 
ـاه  دادگاه محاكمه متهمان شهربانی دوره رضاش
ــود ــه ب ــوبیتی زایدالوصــف یافت ــهرت و محب . ش

ـان  تحت این شرایط بود كه جمعیت آزادیخواه
ـار مطـرح و بـ ا یزد به وسیله محمد گلشن، از تج

زاده  اكبر موســوی  محوریــت شــخص ســیدعلی
ـیس دیـوان ( ـتری و رئ قاضی ارشد وزارت دادگس

ـازمان . (دوباره احیاء شد) كیفر ـفاهی س آرشیو ش
.) اســناد ملــی یــزد، مصــاحبه بــا بمــانعلی حُســنی

ـان ابتـدا در  جمعیت آزادیخواهان یزد كه از هم
مقابل گروه موسوم به مرتجعین، یعنی باند دكتر 

ــی طــاهری و جل سردســتگان انگلوفیلهــای (یل
ـا  صـف) مجلس شورای ملـی ـرده بـود، ب آرایی ك

. شعار آزادی و رفاه برای جامعـه بـه میـدان آمـد
 .)۸، سند شماره ۳مجموعه اسناد یزد، ج (

زاده كه در این   موسوی ۱۳۲۲شهریور  ۸در ....«
شك  زمان در كانون توجهات مردم یزد بود و بی

ـاب مییکی از برندگان انتخابات بـ آمـد بـه  ه حس
ـام حمایــت از آلمان ـای  اتهـ ـا توســط نیروهـ هـ

ـین  ـتگاه متفقـ ـتگیر و بــه بازداشـ انگلیســی دسـ
ـرای . دراراك منتقل شـد بـدین ترتیـب، زمینـه ب

ـیاء فـراهم آمـد زاده،   موسـوی. (انتخاب سیدض
 .)۱۱۹۱، ص ۲، ج ۱۳۸۰

با ورود نیروهای ارتش به معركه، فرمانـداری در 
الفان برآمد، به نحـوی صدد ارعاب و تهدید مخ

ـرك  كه عده ـران ت ای از ایشان یزد را به سـوی ته
ای هم انتخابات را تحریم كردنـد و  عده. كردند

از سویی با توجه به وضع پیش آمده و نیز جریان 
ـاه  ۲۲كه  –زاده  دستگیری و بازداشت موسوی م

ـان  –طول كشید  اكثر سران جمعیت آزادیخواه
همگی به سـوی بانـد یزد به جز چند نفر معدود، 

ـیاء كـه چنـد روز بعـد  طاهری، جلیلی و سید ض
وارد بازی شد، رفتند و با ایشان نه تنها سازش كـه 

ـر . (همراهی و همکاری هم كردنـد روزنامـه رهب
تحت این شرایط بود كه از .)  ۷، ص ۱۰یزد، ش 
ـنبه  ـــ ــــه و اخــــذ رأی در  ۲ش ـر دادن تعرف ـــ مه
ـاهر حوزه اً در های مركزی و فرعی آغاز شـد و ظ

ـیاء هـم روانـه كشـور  همین روزها بود كه سید ض
ـا مسلسـل  گیری عده در روز رأی. شد ـرباز ب ای س

مستقر ) گیری محل رأی(بام مصالی یزد  بر پشت
ای هــم مســلح در اطــراف حــوزه  شــده و عــده

ـرایط  گیری پاس می رأی ـات در ش دادند و انتخاب
) ۲، ص ۱۳۲۲مکی، . (امنیتی و پلیسی برگزار شد

ریال خرید و  ۵۰تا  ۳۰آرای یزد از بر این،  عالوه
 .)۲، ص ۱۴۲روزنامه رهبر، ش ( .فروش شد

زمانی كه سید ضیاء در آستانه ورود به كشور بـود، 
ـال  ــود و آرا در حـ ــده ب ـام ش ــزد تمـ انتخابــات ی
ـته  ــق ســنت نانوشـ ـه طب ــه البتـ ــود ك ــمارش ب ش

ـیدكاظم  دوره ـاهری و سـ ـر طـ ــل، دكتـ هــای قب
مچنین قاسـم هراتـی، جلیلی در صدر بودند و ه

ـتوانه  ـزدی بـه مـدد و پش ـروف ی تاجر و مالك مع
ـال در رده سـوم  ۲هزینه كردن مبلـغ  میلیـون ری

بود و مقدار زیادی از آرای وی نیز خوانـده شـده 
در .) ۲۶و  ۲۵، صــص ۱۳۸۳میرحســینی، . (بــود

ـران  ـیس در ته ـفارت انگل این هنگام بـود كـه س
ـان كـه بـوالرد بعـداً . دست به كار شـد  ۲۶در چن

طــی گزارشــی بــه  ۱۳۲۲اســفند  ۱۹۴۴/۶فوریــه 
ـا «: وزارت امور خارجه انگلیس نوشـت ـیوه م ش

ـا  ـز آن نبـوده اسـت كـه ب در طول انتخابات هرگ
تعیــین شــده از نماینــدگان، بــا   فهرســتی از پــیش

ــا همیشــه از  دولــت ایــران روبــه رو شــویم، ولــی م

وزیر و وزیر كشور طـرف مشـورت  طریق نخست
ـرار گرفتــه ـا و  ایم قـ ـان را بــه آنهـ ـر خودمـ و نظـ

كاندیداهایی كه مایلنـد حـداكثر سـعی خـود را 
مــا . ایم بــرای منــافع ایــران انجــام دهنــد، گفتــه

ـان  همچنین به مأموران كنسـولگری های خودم
ایم كه اهالی محلی را بـه حمایـت از  دستور داده

ــی  ـتر محل ــی و بیشـ ــب مترق ــداهای مناس كاندی
، ص ۱۳۷۸ بــوالرد،(» .تشــویق و ترغیــب كننــد

۳۴۲(. 
ـیس بـه كنسـولگری  ـفارت انگل دراین هنگام، س

ـز فعالیـت انگلیسـی ها درجنـوب  كرمان كه مرك
ـابع  ـزد كـه ت ـا بـه كنسـولگری ی ـتور داد ت بود، دس
ـیاء  ــع ســید ضـ ــه نف ــه ب ــد ك ــود، بگوی كرمــان ب

از سـویی، تلگـراف رمـز وزارت . واردعمل شوند
ـام ) دولت سهیلی(كشور  مبنی بر بیـرون آوردن ن

ضیاء از صندوق انتخابات به فرمانداری یزد سید 
ـید ـینی، . (رســ ـپس .) ۲۶، ص ۱۳۸۳میرحســ ســ
الرحمن، نایب كنسول انگلیس در یزد بـه  مقبول

ـید  ـتاد و گفـت چـون س دنبال قاسم هراتی فرس
ـازه از فلسـطین آمـده و بناسـت بـه زودی  ضیاء ت

ـاه و  نخست وزیر شـود، فعـالً الزم اسـت كـه پایگ
و بدین ترتیـب، او را راضـی جاپایی داشته باشد، 

كرد كه اجازه بدهد سید ضیاء در انتخابات سوم 
الرحمن قـول داد كـه  ضمن اینكـه مقبـول. شود

كند و به محـض  سیدضیاء نمایندگی را قبول نمی
وزیری او از  آمــاده شــدن شــرایط بــرای نخســت

نمایندگی استعفا خواهد داد و بعد از ایـن قاسـم 
ـید تو هراتی كه چهارم شـده، می انـد بـه جـای س

ـا جلـب . ضیاء وارد مجلس شود بدین ترتیـب، ب
ـیاء  ـام سیدض ـای او را بـه ن نظر قاسم هراتـی رأیه

ــد ــم . خواندن ــوم و قاس ـیاء س ــه سیدضـ در نتیج
و ) مصاحبه با حسین بشارت. (هراتی چهارم شد

امــا زمــانی كــه ایــن جریانــات در یــزد در حــال 
ـــکل ـرز  ش ــ ـــق م ـیاء از طری ــ ـــود سیدض گیری ب

ـاها ـاالً روز كرمانشــ ـا  ۴ن و احتمــ مهـــروارد  ۵یــ
ســید ضــیاء بــه ســفارش مظفرفیــروز . كشورشــد

كـه  –درطول زمان برگزاری انتخابات كرمانشاه 
ـای انگلیسـی  در آن هنگام تحـت اشـغال نیروه

وارد ایــن منطقــه شــد تــا هــوادارانش كــه  –بــود 
ـزرگ  ـانواده بـــ ـراد خـــ توســــط برخــــی از افـــ

تواننـد فرمانفرمائیان سازماندهی شـده بودنـد، ب
وزیر آینــده كشــوررا  ورود پیروزمندانــه نخســت

ـران هـم نصـرالله واسـدالله . جشن بگیرنـد ازته
رشــیدیان بــرای حمایــت مــالی ونیزمحافظــت 
ـاه آمـده بودنـد ـیاء بـه كرمانش . وهمراهی سیدض

ـزء  ـان كــــه خــــود جـــ منــــوچهر فرمانفرمائیـــ
آن شـب «: گویـد سردستگان مستقبلین بود، می

ـام  ـز شـــ ـر میـــ ـزل علی(ســـ ـان در منـــ ـا خـــ رضـــ
ـردی ) اعتضادالسلطان دایی خود سیدضیاء را م

ـره  نهایت جذب بی ـان چی كننده و سخنرانی چن
ـان آشـکارش،   دست یافتم كه با وجـود لکنـت زب

همه ما را واداشته بود به دقت به سخنانش گوش 
هنوز دور میز شام ننشسته بـودیم كـه در ... دهیم
از  خدمتكار وارد شد و تلگرامی را آورد كـه. زدند

ـزد خبــر مـی ــات آن روز در ی ـایج انتخاب ــا . داد نت ب
وجود آنكه سید ضیاء بیشتر از بیست سال بود كه 
به شهر خودش پانگذاشته بـود و حتـی اصـالً در 
ـایج  كشور حضور نداشـت، در صـدر فهرسـت نت

ــود ــه ب فرمانفرمائیــان، (» .انتخابــات قــرار گرفت
 )۱۸۴- ۱۸۵، صص ۱۳۷۷

مهر بـه  ۹در یزد روز با توجه به اینكه شمارش آرا 
ـاطرات  ـرفتن خـ ـر گـ ـا در نظـ ـید و بـ ـان رسـ پایـ
منوچهر فرمانفرمائیان، باید گفـت حتـی پـس از 

ـای  ـا  ۴پایان شمارش آرا یعنی در همان روزه  ۵ی
مهر بود كه پیشاپیش خبر پیروزی سیدضیاء را بـه 
وی دادنــد تــا بــا خــاطری مطمــئن وارد تهــران 

  » .شود
ـان : منبع**  ـی« - هادی حکیمی ـیاءالدین س د ض

ـزد ـاردهم ی ـات دوره چه  - » طباطبائی و انتخاب
ـتان ــ ـام بهارس ــ ـائیز و / ۲و  ۱، ش ۱، س ۲د /پی ــ پ

  ۴۰۴٫تا  ۳۹۷، ص ۱۳۸۷زمستان 
سیاست موازنۀ منفی «  - حسین کی استوان   -  ۲

بهمــن   - جلــد اول  - » در مجلــس چهــاردهم 
ـارات مصــدق    -  ۱۳۲۷ ـاپ انتشـ ــد چـ  - تجدی
   ۲۱ – ۲۲صص – ۱۳۵۵بهمن 

بحــران دمکراســی « –فخرالــدین عظیمــی  -  ۳
 –ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهـدوی » درایران

ـرالبرز  – ۱۳۷صـص  - ۱۳۷۲ –بیژن نـوذری نش
۱۳۶  
سیاست موازنۀ منفی «  - حسین کی استوان   -  ۴

   ۲۲صص –جلد اول - » در مجلس چهاردهم 
   ۲۲ – ۳۵صص - پیشین  -  ۵
ـروح  مجلـس *   نگاه کنید به گزارش صورت مش
ــی درچ  ۱۶روز ســه شــنبه  هــاردهم شــورای مل

   ۱۳۲۲اسفندماه 
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هجوم به سفارت 
انگلیس همزمان با 

اجالس وزیران خارجه 
  ؟!اروپا

  
اما چرا دو روز پیش از اجالس      

وزیــران خارجــه اروپــا کــه تشــدید 
ــارش  ــتور ک ــران در دس تحــریم ای

ژیم دسـت بـه چنـین عمـل بود، ر
سخت تحریک آمیـزی مـی زنـد؟ 
ــــد ــــی گوین ــــه گــــرانش م : توجی

کاری بیشتر از آنچـه کـرده غربیها
بـه سـخن . اند، نمی توانند بکننـد

ویرانـی و دیگر، هجوم به سفارت 
کـم و کیـف ببار آوردن، اثـری بـر 
  !تصمیم اروپا ندارد

به روایت (ناظران سیاسی غرب • 
 نــــوامبر ۲۹نــــوول ابســــرواتور 

ــار ) ۲۰۱۱ چهــار علــت بــرای رفت
  :رژیم برشمرده اند

لندن پایتخت کشـوری اسـت  – ۱
کــه ایــن روزهـــا، ســخت تـــرین 
مجازات ها را بر ضد ایران وضـع 

  .کرده است
برنامه های بی بی سـی بـیش  – ۲

از پیش برای رژیم ایران غیر قابل 
  .تحمل شده است

انگلستان یکـی  ۱۹۷۹از سال  – ۳
تبلیغـاتی از آماجهای حمله هـای 
  .رژیم ایران بوده است

ساختمان سـفارت انگلسـتان  – ۴
ــع  ــران واق ــهر ته ــی از ش در بخش
است که به بازار  و بناهای دولتـی 
نزدیک است و آماج سـهلی اسـت 
بـــرای حملـــه و در معـــرض دیـــد 

  اما. همگان نیز هست
مصوبه مجلس، یک پیش دستی • 

رژیم از آن بیم داشته است : است
ــا تصــمیم ب ــه اروپ ــرد ســطح ک گی

ــا حــد کنســولی  روابــط خــود را ت
  باوجود این،.  پائین آورد

هجوم به سـفارت و ویرانگـری • 
در آن، چـــــه ضـــــرورت و چـــــه 
ــــه  ــــرض ک توضــــیحی دارد؟ برف
تحریم دیگـری نمانـده باشـد کـه 
غــرب وضــع نکــرده باشــد، عمــل 
ــده و  ــه کنن ــز، توجی ــک آمی تحری
مشروع گرداننده تحریمها از دید 

. مـی شـودافکار عمومی غرب کـه 
 –آیا این رژیـم مافیاهـای نظـامی 

مالی نیست که تشدید تحریمهـا را 
بسود سلطه خود برجامعـه تصـور 

اینهمه مطمـئن یم ژرمی کند؟  آیا 
اســت تشــدید بحــران ایرانیــان را 

و سـکون  تبیش از پـیش در سـکو
فــرو مــی بــرد و تــا ایــن انــدازه بــه 
نگاه داشتن مـردم ایـران در قیـد 

تگاه جنگ نیاز تحریم ها و لبه پر
  دارد؟ 

  "در باره انتخابات"  
  

باید جسـت و بسـا ترسـاندن مـردم از 
جنبش را به شکست محکـوم  ،جنبش

 ،بنــا بــر ایــن. کــردن مــی شــود و شــد
حـق حاکمیـت مـن «هرگاه ایرانیان 

ــو ــردم » ک ــون م ــد و چ ــعار کنن را ش
در یــــک تحــــریم همگــــانی  ،مصــــر

کـاری کـه  – ،ت کننـدانتخابات شـرک
یـم ژمصریها پـیش از جنـبش برضـد ر

مــی تواننــد حــق  -مبــارک کردنــد 
حاکمیـــــت خــــــود را بازیابنــــــد و 

  .دموکراسی را باز سازند
  
به هرحال، با توجه بـه  . يجمشيد اسد •

تلخ انتخابـات پيشـين و نيـز     يتجربه ها
شـنويم   ينمـ  يهيچ بهبـود  ياين كه بو

ــر آزاد ــواه يكمت ــت در   يخ ــر اس حاض
اسـفند   ياسـالم  يتخابات مجلس شوراان

از اين ها گذشته، به باور . ماه شركت كند
تواننـد   يمـ  يشما چه پـيش شـرط هـاي   

و بـه   دهمشـاركت گسـتر   يزمينه را بـرا 
ــون و آزاد  ــژه ملي ــراهم   يوي ــان ف خواه

 آورند؟
در یــک انتخابــات آزاد : بنــی صــدر ٭

می باید ضوابطی رعایت شوند که در 
. مرده امبرشــ ،پاســخ بــه پرســش اول

غیـر از  ،فرض کنیم همـه ضـابطه هـا
ضابطه اصلی که حق حاکمیت مردم 

ـــه  ،اســـت ـــه هم ـــت شـــوند و ب رعای
ــای  ــروه ه ــزاب و گ ــیتها و اح شخص
سیاســی اجــازه شــرکت در انتخابــات 

ــود ــورت. داده ش ــن ص ــیس  ،در ای رئ
جمهوری و مجلسی پیدا می کنیم کـه 

نهــا را انتخــاب کـرده انــد امــا آمـردم 
ــه اجــازه اجــرای برن ــه ب ــه ای را ک ام

. ندارنـد ،تصویب مـردم رسـانده انـد
نهــــا اطاعــــت از آوظیفــــه قــــانونی 

. دارای والیت مطلقـه اسـت» رهبر«
معنای چنین انتخاباتی جـز ایـن مـی 

رأی به نداشتن  ،زادانهآشود که ملتی 
حــق حاکمیــت خــویش داده و تنهــا 

» رهبـر«اجازه یافته است دستیاران 
ــا چنــین جام عــه را انتخــاب کنــد؟ آی

خـــود را تحقیـــر نکـــرده » آزادانـــه«
  است؟ 

ور آبــه جــا و بــه موقــع اســت یــاد       
پــیش از انتخابــات (ن روز آشــوم کــه 

قـای آکه نزد ) اول ریاست جمهوری
وضعیت بحرانی کشـور  ،خمینی رفتم

شـما : را برای او تشریح کردم و گفتم
خود را به قانون اساسی محدود نمی 

را  نآکنیــد و بــا مداخلــه هــای خــود 
دست . نقض و بی اعتبار می گردانید

کــم صــبر کنیــد کشــور از بحــران هــا 
 ،بعد انتخابات انجام بگیرد ،بیاساید

ـــت : او پاســـخ داد ـــه رعای خـــود را ب
قانون اساسی ملزم می دانم و خـالف 

ــنمآ ــی ک ــت . ن نم ــی گف ــاه او م هرگ
ـــانون  ـــه ق ـــه دارم و ب ـــت مطلق والی

دیگر نیـازی بـه  ،اساسی پایبند نیستم
ـــــرکت  ـــــت ش ـــــات ریاس در انتخاب

جمهـــوری بـــا هـــدف جلـــوگیری از 
ـــــتبداد  ـــــانونی«اســـــتقرار اس و » ق

نچـه را او آپـس اگـر . نبود» مشروع«
ــت  ــه دم زدن از والی ــار را ب ــرد و ک ک

پیش از انتخابات  ،مطلقه فقیه رساند
دست کـم بـه مـن  ،ریاست جمهوری
ــرد ــی ک ــار م ــامزد  ،اظه انصــراف از ن

حــد اقــل کــاری بــود کــه مــی  ،شــدن
اقتضــای عمــل بــه مســئولیت . کــردم

این بود که دلیل انصراف را کـه عـدم 
 ،قای خمینی به قانون اساسیآالتزام 

بـه اطـالع  ،بـود ،بنا بر قـول خـود او
  . همگان می رساندم

مســـئولیت شناســـی  ،امـــروز نیـــز       
 ،ایجــاب مــی کنــد کــه حقــوق مــردم

بـا . به مردم خاطر نشان شوند ،مدام
ــــه  ــــایی ک ــــت ه ــــه فرص ــــه ب توج

ــــــوزانند و ا ــــــی س ــــــتبدادیان م س
 ،خطرهایی که تولید و انبار می کنند

راه تحول قطعی است که می باید بـه 
ــور ــردم کش ــا  ،م ــد ب ــان داد و نبای نش

 ،ن بن بسـتآدادن نشانی های این و 
  . در بن بست ها سرگردانشان کرد

  
از كوشـندگان   يبرخـ  :يجمشيد اسـد  •

در  يضمن اين كه هـيچ ترديـد   يسياس
غيردموكراتيـك   يهـا  ياستمورد كم و ك

ــد، در  ياســالم يدر نظــام جمهــور ندارن
عين حال بر اين باورنـد كـه از انتخابـات    

 يآگـاه  يبـرا  يتوان به عنوان فرصت يم
شـما  . رساندن و بسيج مردم استفاده كرد

  يد؟انديش يدر اين مورد چه م
ایـن کوشـندگان سیاسـی : بنی صدر ٭

سخنی بجا می گویند اگـر روشـی کـه 
. منطـق صـوری نباشـد ،برند بکار می

شـرکت در (توضیح این که به صورت 
نبـود (مردم را از واقعیـت ) انتخابات
هرگــاه در . غافــل نســازند) انتخابــات

 ،این فرصت و در هر فرصت دیگـری
کوشـــندگان سیاســـی ضـــابطه هـــای 

زاد را برای مـردم توضـیح آانتخابات 
نها معلوم کنند ملتی که از آدهند و بر

وردار نیست رشـد حق حاکمیت برخ
راست بخواهی رشـد منفـی  ،نمی کند
کاری بایسته کرده اند و مـی  ،می کند
ــد ــبش . کنن ــه جن ــردم  را ب ــاه م هرگ

همگــــانی بــــرای بازیافــــت حــــق 
ــد ــت خــود بخوانن ــا  ،حاکمی ــه تنه ن

تحـــول دولـــت را از دولـــت والیـــت 
مطلقه فقیه به دولت ترجمان والیت 

بلکه  ،میسر ساخته اند ،جمهور مردم
ــر ــا ب ــناختن ب ــه ش ــردم ب انگیختن م

حقــوق ذاتــی انســان و عمــل بــه ایــن 
حقوق و شناختن حقوق ملی و عمـل 

تحــول جامعــه را از  ،بــه ایــن حقــوق
ــــاعی  ــــام اجتم ــــا نظ ــــه ای ب جامع

ــاز و تحــول  ،قدرتمــدار ــه جامعــه ب ب
بـدین . میسـر سـاخته انـد ،نیـز ،پذیر
ـــرار هرگـــاه کوشـــندگان سیاســـی  ،ق

بخواهند به قول و مسئولیت خـویش 
تحـریم فعـال انتخابـات  ،مل کننـدع
را رأی ) تــوأم بــا جنــبش اعتراضــی(

دادن بــه حـــق حاکمیــت و حقـــوق 
ــی  ــوق مل ــان و حق ــه انس ــود بمثاب خ
بمثابه یک ملت عارف بر حقوق ملی 

می شمارند و مردم را به وسـیع  ،خود
. ترین تحریم انتخابـات مـی خواننـد
 ،کاری که کوشندگان سیاسی مصـری

بات مجلـس در فرصت واپسین انتخا
  .کردند ،یم مبارکژدر ر ،مصر

ــاور شــما اگــر  :يجمشــيد اســد •   بــه ب
برگـزار   "نيمـه آزاد "انتخابات به صـورت  

شوند، آيا بايد در آن شركت كرد يـا نـه؟   
دادن آزاد باشـد   يمثال تصور كنيد كه رأ

ــاز   ــامزد شــوند و ب و امــا همــه نتواننــد ن
يـا مـثال   . نگهبـان گـزينش كنـد    يشورا

همه باشد، امـا نظـارت بـر     يامكان نامزد
يا هـر  . شفاف نباشد ندادن و شمرد يرأ

از گشودن فضا در يك جا  يتركيب ديگر
ــا ــر يو بســتن آن در ج ــين . ديگ در چن

آيا بايد در انتخابات شركت كرد  يشرايط
  يا نه؟

کـه شـما » زادیآنیمـه « :بنی صدر٭ 
فاقـد ضـوابط ده  ،توصیف کرده ایـد

 ،ییــم هــای اســتبدادژر. گانــه اســت
. همین روش را بکار می برنـد ،اغلب

مــالی نیــز  –یــم مافیاهــای نظــامی ژر
حاصـل . همین روش را بکار مـی بـرد

دوره خـاتمی  ،در بهترین صورت ،نآ
ن دوره آاز یاد نبریم کـه در . می شود

بود کـه والیـت مطلقـه فقیـه عینیـت 
ـــت و  ـــان«یاف ـــول گرای ـــوت » اص ق

ــت از  ــباب تصــرف دول ــد و اس گرفتن
ـــالی -ی نظـــامی ســـوی مافیاهـــا  ،م

  . فراهم شدند
بدیهی اسـت اگـر والیـت مطلقـه       

پرسش شما از زبان  ،فقیه در کار نبود
در دوره : تجربه ها پاسخ دادنـی بـود

در انتخابـــات مجلـــس  ،بقشـــاه ســـا
 ،انتخابات تهران و کاشان ،شانزدهم

 ۸ ،از تهــــران. بــــود» نیمــــه آزاد«
ــده عضــو جبهــه ملــی انتخــاب  نماین

قایان صالح و آکاشان نیز  شدند  و از
ــدند ــیم انتخــاب ش چــون ایــن . زع

اقلیــــت از حمایــــت مــــردم کشــــور 
برخوردار بود و چون مردم کشور بـه 

ــبش در ــدآجن ــت را  ،مدن توانســت نف
ملی کنـد و حکومـت نهضـت ملـی را 

ـــس . تشـــکیل دهـــد ـــات مجل انتخاب
غاز آدر . بود» زادآنیمه «هفدهم نیز 

قــوام الســلطنه را بــه نخســت  ،کــار
ـــ ـــاروزی ـــان ک ـــد و در پای  ،ری برگزی

مجلس از سـوی سـیا و » نمایندگان«
انتلیجنت سرویس خریـداری شـدند 

مصدق از ماجرا ). بنا بر گزارش سیا(
گاه شد و بقـا یـا انحـالل مجلـس را آ

مـردم  ،پرسشی کرد که در همه پرسـی
نهــا بــا آ. پاســخ دادنــد ،نآکشــور بــه 

. انحـــالل مجلـــس موافقـــت کردنـــد
ــز ــار نی ــا ا ،یکب ــان تنه ــات کاش نتخاب

ـــار صـــالح » زادآنیمـــه « ـــود و الهی ب
امینـی نخسـت . نماینده مجلـس شـد

  . وزیر شد و مجلس منحل گشت
حاصــــل هــــای  ،بــــدین قــــرار         

 ،یــمژدر دو ر» زادآانتخابــات نیمــه «
 ،نآدر  ،یمــی کــهژدر ر. یکــی نیســتند

ــز  ــک شــخص متمرک ــارات در ی اختی
ــتند و  ــالی و آنیس ــوای م ن شــخص ق

ــــامی و ا ــــاتی و نظ ــــامی و تبلیغ نتظ
اطالعاتی را بنـا بـر قـانون در اختیـار 

نکـه مـردم در جنـبش آبشرط   ،ندارد
نیمــه «شــرکت در انتخابــات  ،باشــند
بــه مــردم امکــان مــی دهــد بــر  ،»آزاد

ـــر ر ـــار خـــود ب ـــتبدادی ژفش ـــم اس ی
ــد ــااین وجــود . بیفزاین مــرداد  ۲۸ ،ب

تـا : درس تجربه بزرگی است ،۱۳۳۲
را  یک ملـت حـق حاکمیـت خـویش

ن نشود که بازش یابـد و آنشناسد و بر
سیاسی  –نظام اجتماعی  ،بکارش برد

 ،برپــا نگــاه دارنــده دولــت زورمــدار
برجـا مـی مانــد و ایـران همچنــان در 

در . موقعیت زیر سلطه باقی می مانـد
 ،»زادآانتخابات نیمـه « ،یم کنونیژر
یـم ژبـه ر. وردآن نتیجه را ببار نمـی آ

یت مــی والیــت مطلقــه فقیــه مشــروع
انتخابـات نیمـه «پس فرصت . بخشد
ــور » آزاد ــدن جمه ــرای فراخوان را ب

ــت  ــت حــق حاکمی ــه بازیاف ــردم ب م
از راه تحــریم انتخابــات و بــه  ،خــود

ــنم  ،جنــبش برخاســتن ــد مغت مــی بای
  .شمرد

اگــر ! پرســش آخــر :يجمشــيد اســد •  
شرايط انتخابـات آزاد فـراهم نشـود، آيـا     

ــ يشخصــيت هــا و گــروه هــا  ــ يمل  يم
مردم را به تحـريم انتخابـات فـرا     يبايست

  خوانند؟
تا زمـانی کـه مـردم حـق : بنی صدر ٭

ــد ــه ان  ،حاکمیــت خــویش را بازنیافت
تحریم انتخابـات رأی دادن بـه حـق 

ــت اســت ــردم . حاکمی ــد م ــی گوین م
چنـان ... ایران در فقـر و خشـونت و 

کــــه ســــخن  گفــــتن از  ،گرفتارنــــد
زادی انســـان و ملـــت و آاســـتقالل و 

گــوش  ،حقــوق ملــی حقــوق انســان و
سـخنی بایـد گفـت . شنوا نمی جویـد

ن آکــه ایــن مــردم شــایق بــه شــنیدن 
ــند ــی . باش ــان را م ــائل و دردهاش مس

باید شناسائی کرد راه حل و درمانهـا 
برایشان توضیح  ،نهاآرا به زبان خود 

در : به گویندگان عرض می کـنم. داد
ــا  ــید ت ــک بیاندیش ســخن خــویش نی

یــد دریابیــد کــه از پزشــک مــی خواه
کاری به علت بیماری نداشته باشد و 

بلکـه بـه . ن سخن نگویـدآبا بیمار از 
او بگوید کاری به بیماری اصلی خود 

درد خــود را تســکین . نداشــته باشــید
با ! برای شما مسکن نوشته ام. بدهید

بیماریهـــا را نمـــی تـــوان  ،ایـــن روش
زیرا بیماریهای سیاسی و . درمان کرد

 ،گـــیاقتصـــادی و اجتمـــاعی و فرهن
نیازمنــد شناســائی دقیــق علــت هــا و 

زیــرا . ن اســتآوجــدان همگــانی بــر 
علتها جانشین حقوق شـدنهای همـه 

پس عمـل بـه حقـوق . روزه زور است
اســت کــه علتهــای فقــر و خشــونت و 

سیبها و نابسامانی هـای اجتمـاعی و آ
قرارگرفتن در موقعیت زیـر سـلطه را 

زیرا با وجدان بر . از میان برمی دارد
دها و توانـائی هـای خـویش و استعدا

نهـا اســت کـه انســانها از آبکـار بــردن 
عقده حقارت و ناتوانی و بی چیـزی 

زیــرا بــا وجــدان بــر . رهــا مــی شــوند
شــجاعت فطــری خــویش و جعلــی 
ـــانها  ـــه انس ـــت ک ـــها اس ـــودن ترس ب
شجاعت گشودن فراخنـای اسـتقالل 

. مـی یابنـد ،به روی خود ،زادی راآو 
ــر و قهــر ا ــار فق ــه مــردم گرفت ــران ب ی

ــاد ور مــی شــوم کــه بیکــاران و بــی آی
چیزان تونسی و مصری به جنـبش در 

مدند و دلیل کار خویش را پی بردن آ
زادی آبه این امر دانستند که تا وقتی 

از فقـر و قهـر بـدر  ،خود را باز نیابند
  . یندآنمی 
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