
  

  
روند ضد . مده اندآن به اختيار قدرت خارجي در زماني انتخابات فرمايشي دارد انجام مي گيرد كه تمامي ابعاد زندگي ايرانيا :انقالب اسالمی

اينك قدرت استبدادي را بازساخته و ضد انقالب را دستيار قدرتهاي خارجي گردانده و اين قدرتها  ،غاز گرفتآ ،يم شاهژكه با سقوط ر ،انقالب
  .ن پرداخته ايمآو خاصه هاي به انتخابات فرمايشي  ،در فصل اول. را صاحب اختيار زندگي روزمره مردم ايران گردانده است

  .وريمآرا مي  ،مالي هستند –يم مافياهاي نظامي ژكساني كه در خدمت ر ،بخشي ديگر از گزارش در باره سپاه پاسداران ،در فصل دوم      
زنامه نگاران مخالف جنگ به همت تحليل گران و رو ،در فصل سوم، واقعيتهائي را شناسائي مي كنيم در باره برنامه اتمي ايران كه اينك      

  .شكار كرده اندآ ،بر جنگ افزودن
يا مجهز شدن ايران به بمب اتمي موجوديت اسرائيل را به خطر مي اندازد را مي يابيم و كارزار آ: در فصل چهارم، پاسخ اين پرسش      

  .بررسي مي كنيم ،ورده استآجود تبليغاتي در باره جنگ و دروغ پراكني دو طرف را كه وضعيت سخت بحراني و خطرناك را بو
  :وريمآخبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را گرد مي  ،پنجم در فصل       

  ۳  صفحه در

  جهانگیر  گلزار

  كدام آينده براي جوان ايراني؟ 
. مي دانيد كه ايران جزو جوانترين كشورهاي جهان است

سال  30ميليون ايراني زير 45در صد جامعه برابر با  65يعني 
 24تا  15ميليون نفر،  5/5ساله  14تا  11تنها جمعيت. مي باشند

  . ليون نفرمي باشندمي 7/17ساله 
نياز به داشتن . جوامع جوان نياز بيشتري به تحول دارند

فضايي دارند كه در آن بتوانند استعدادهاي خود را شكوفا 
. هر انساني داراي استعدادهاي گوناگون مي باشد. كنند

 يا و يافتن استعداد همانند استعداد ابتكار و ابداع و خلق و
ستعداد علم و فن يابي و استعداد راهنما و ا انديشه پذيرفتن

انس و استعداد اقتصادي و استعداد هنر آفريني و استعداد 
در جامعه به استعداد تنها در بعد اقتصادي  . فرهنگ سازي

هرجوان ايراني . آنهم به منظور كسب درآمد نگاه مي شود
اول بايستي از خود بپرسد، كدام يك از اين استعدادهاي 

رش دادن است؟ كدامين استعداد خود خود را در حال پرو
را مايل است درطول زندگي با برنامه زماني مشخص 

  بپروراند؟
بگذريم كه البته هر انساني بايستي سوالهاي فوق را از خود 

اما اهميت پرداختن جوان بدان از اينرو است كه . بپرسد
جوان در زمان حال مي كوشد كه آينده را براي خود و 

 ۱۰در صفحه  .تضمين نمايد براي بعد از خود

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

  )۴۴( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 

  

  

  

  

  

  جمال صفری 

  حکومت قوام و تصدی پست وزارت مالیه
  از طرف دکتر مصدق

  
) چهارمحال وبختياري(» دهكرد«روزي ازتوقف مصدق در چند«

كه كابينه سيد ضياءالدين سقوط كرد و قوام السلطنه مأمور  نگذشته بود
. به شاه معرفي كرد) 1(تشكيل كابينه شد و مصدق را به عنوان وزير ماليه

» آرميتاژ اسميت«ق پس از ورود به تهران به علت وجود مصد
پس . مستشارانگليسي ماليه در آن وزارتخانه، از قبول خدمت امتناع كرد

با گرفتن اختياراتي از مجلس شوراي 1300ازرفتن اسميت، درآبان 
  )   2(» .ملي به منظور اصالح آن وزارتخانه، قبول خدمت كرد 

صفحه ۱۱در
   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 

 علی صدارت

هاي  ها و عوامل پيروزي هسته خاصه
 -مردمساالرِ تشكيل دهندة جبهة حقوقمدار

3  
  : شفاف بودن هدف - ۱
  

حاكميت، متعلق به جمهور مردم، و واليت از آن جميع 
ولي بايد پيوسته بخود يادآوري كرد كه واليت . مردم است

و حاكميت مردم، يك بركة ايستا نيست، بلكه يك رودخانة 
پرخروش است يك صفت نيست، بلكه  يك فعل است و 
براي نگهداري از آن، بايد پيوسته فعال بود و در صورت 
انفعال، خالء مالكيت آنرا، نه حقوقمداران، بلكه هميشه 

كنند و آنرا با خشونت، در حاكميت  قدرتمداران پر مي
آورند و در صورت انفعال  تملك خود، به انحصار در مي

 .شوند بيشتر مردم، ولي مطلقه مي
بنيان عقيده و تفكر، اگر انواع گفتمانهاي قدرت باشد، با 
مردمساالري، كه همانا حاكميت جمهور مردم است، 

 .حاكميت، از آن جمهور مردم است. ناسازگاري دارد
واليت انحصاري، چه مطلقه و چه حتي غير آن، از هر نوعي 

بست  كه باشد، چه ديني و چه غير آن، باالخره، از بن
 ۱۴در صفحه  .آورد استبداد و خفقان و سركوب، سر درمي

  ) کاويانی(زھره بنی صدر
  چشم ازجھان فروبست

  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، همسر برادرم دكتر صادق بني صدر و مادر )كاوياني(خانم زهره بني صدر 
رضا، كه براثر تصادم خودرو پليس با او،  سا و علييو ليلي و پر العزيزانم غز

  .، رخت از جهان بربست1390بهمن  19مصدوم شده بود، در 
همه عمر، به مبارزه براي استقالل و . او زني تحصيل كرده و مبارز بود     

يك دوره عضو هيأت دبيران كنفدراسيون دانشجويان . آزادي، وفادار ماند
اني، فيلسوف و از بنيان گذاران جبهه كاويرضاعموي او، مرحوم دكتر . شد

نهضت  جانبدارپدر او مرحوم حسن كاوياني، . ملي به رهبري مصدق بود
  . ملي ايران، بود

در همسري، در مادري و بمثابه زن، از كم شمار زنان حقوقمند و با      
درم، خانواده موفقي بنا ابه اتفاق بر. منزلت و مدافع حقوق و منزلت زن بود

سالگي، سانحه اي دلخراش، او را از همسر و فرزندانش گرفت  70در  نهاد و
  . و به دل خاك سپرد

  .ندي مي سپارمواو را به رحمت بي كران خدا      
  1390بهمن  20
       لحسن بني صدراابو
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  پیام آقای ابوالحسن بنی صدر 

  بهمن، سالروز انقالب ۲۲به مناسبت 
  

  چرا باید تجربه را به نتیجه رساند؟
  

  !هموطنان
اقتصاد و سیاست و فرهنگ و حتی روابط اجتماعی  ،در وطن ما    

در فضائی خارجی زندگی  ،شما هموطنان ،در این وطن. بیگانه اند
  :می کنید

همه با همه  ،تنها سخن همه روز ،سکه و دالر و گرانی و بیکاری •
گرانی سکه و . بلکه مدار زندگی همه روز همگان هستند ،نیستند

قیمتها و نیز کار را تابع رابطه با  –هر دو عنصر خارجی  –دالر 
پس  ،لود استآچون این رابطه خصم . رده انددنیای خارج ک

  . بیکاری و گرانی فراگیر شده اند
  ۲صفحه در

Nr.795   13 - 26 Feb. 2012           

1390اسفند   7بهمن تا24از795هشمار

  ۳ص  ؟!انتخابات بدون انتخاب شونده و انتخاب کننده آزاد◀
   ۳ص  :ورود افراد سپاه به مجلس، از دوره اول تا امروز و اسامی این افراد◀
  ایران و باوراندن آن به افکار عمومی به قصد تشدید قلب حقیقت در باره اتم◀

   4ص  :تحریمها و جنگ 
  باوجود این، . عان می دانند که بن بست اتمی دارد گشوده می شودمطّل◀

   ٦ص :همچنان بر طبل جنگ می کوبند
   ۹ص   :دستگیری روزنامه نگاران و فعاالن جنبش تحریم انتخابات◀

 انقالب و انتخاب ؟ 
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ویز آدست . تحریم ها را نیز قدرتهای خارجی برقرار می کنند •
می دانند که . است» خطر مجهز شدن ایران به بمب اتمی«نها آ

هنوز بمبی ساخته نشده است و می گویند که بمبی ساخته نشده 
جز  ،می دانند که برفرض بمب اتمی نیز ساخته شود ،است

اسرائیل می . رکردن هزینه نظامی ایران ثمری نداردسنگین ت
موجودیتش به  ،داند برفرض مجهز شدن ایران به بمب اتمی

  . ورندآاین واقعیت را نیز برزبان می . خطر نمی افتد
و بیشتر از . اما نگران از دست رفتن انحصار سالح اتمی هستند

این  ،از داردیم ایران است که به دشمن نیژاین ر ،نها به دشمنآنیاز 
  . یم است که امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی کرده استژر

ن آقای کیسینجر می گوید هرکس صدای آکه  –تهدید به جنگ  •
  . را نیز قدرتهای خارجی است که می کنند –کر است  ،را نمی شنود

تـش بیـار جنـگ شـده انـد و نـه تنهـا بـرای آکم شمار بـی وطنـان، 
بهای  ،گیرند که شما مردم در زندگی روزمره تحریم هائی جشن می

استدعا می کنند بـر  ،بلکه از اربابان خود ،ن را می پردازیدآسنگین 
  . نها هرچه بیشتر بیفزایندآشدت 

نهـا را آگروه های مسلحی که اسرائیل به خـود اجـازه داده اسـت  •
برای پیشـبرد سیاسـت خـویش کـه تجزیـه  ،مسلح کند و در وطن ما

عنصر خارجی و خائن بـه  ،نیز ،بکار اندازد ،نطقه استکشورهای م
مشـغول خریـدن  ،همین قدرت خارجی ،در بیرون از وطن. ایرانند

نـه اینـان از شـتابان رفـتن از . لترنـاتیو سـازی اسـتآها و » ایرانی«
باز می ایستند و نه شما هموطنان نسبت  ،خرآسرازیری حقارت تا به 

خـود و چنـین دسـت نشـاندگی  به در وطن خود به بیگانگی زیستن
اینـان . حساسیت ضـروررا نشـان مـی دهیـد،شکار خود فروختگانآ

مخالف والیت مطلقه بر مردم ایران نیستند تنها مـی خواهنـد ایـن 
بمثابه دست نشانده قدرت  ،نهاآن قدرت خارجی و خود آوالیت از 

مـالی  –یـم مافیاهـای نظـامی ژنه بدیل کـه رقیـب ر. خارجی بگردد
  .هستند

در سیاست داخلـی و نیـز در روابـط قـوا میـان  ،دولتهای خارجی •
در انتخابات ریاسـت جمهـوری  :ویز می کنندآایران را دست  ،خود

لمـان و ایـن دو بـا اتحادیـه اروپـا و در آامریکا و در رابطه فرانسه بـا 
  .رابطه غرب با روسیه و چین

رده ترور کارشناسان و دانشمندان ایرانـی نیـز توسـط دسـت پـرو •
اسـرائیل بـدون  ،و کیسـت کـه ندانـد. های اسرائیل انجام می گیرد

اجــازه ارتکــاب هیچیــک از ایــن  ،برخــورداری از حمایــت امریکــا
  .جنایت ها را به خود نمی دهد

بـا ایـن . فـراوان دروغ گفـت ،قای خامنـه ایآ ،۹۰بهمن   ۱۳در  •
و  زمینـه ،وقتـی. واقعیت بسـیار تلخـی را بازگفـت ،نادانسته ،وجود 

ــا امریکــا و غــرب و اســرائیل و ... محــور ســخنان خــود را رابطــه ب
انیران است کـه محـل  ،ناخواسته اعتراف کرد که در ایران. قرارداد

نـه  ،در ایـن زنـدگی. گشـته اسـت ،در وضعیت اسیر ،زندگی ایرانیان
بـانی چنـین . حق تصمیم دارند و نه حـق انتخـاب نـوع تصـمیم را

قــای خمینــی و ادامــه آ ،وطــن خــودنهــم در آ ،دربیگــانگی زیســتنی
  .  جانشین او است ،شکاری به وطن ماآدهنده به چنین خیانت 

گشودن دروازه های کشور بر روی واردات از چین و روسیه و هند  •
در  ،از ســوئی و افــزایش نجــومی میــزان نقدینــه از ســوی دیگــر... و

بـاز شـرکت مسـتقیم عنصـر  ،نتیجه مشـکل کـردن تولیـد در داخـل
  .در زندگی روزمره هر ایرانی است خارجی

نفت و گـاز نیـز بـا اقتصـاد ایـران بیگانـه و بـا اقتصـاد کشـورهای  •
از این رو است که خریداران دست باال را . خریدار نفت یگانه است

بیگانه بـودن . دارند و تصمیم به تحریم خرید نفت ایران می گیرند
ــاز مضــاعف اســت ــروش . نفــت و گ ــدون ف ــرا از ســوئی ب ــه آزی ن ب

مدی برای تأمین هزینه زنـدگی نـدارد آکشور در ،خریداران خارجی
این پول بکار می رود تا ایران را بـازار بنجـل هـای  ،و از سوی دیگر

همین پول، دولت را از ملت بیگانه و ملـت . چینی و غیر چینی کند
را در زندگی روزمره خود وابسـته بـه دولتـی مـی کنـد کـه اینـک در 

  .مالی است –نظامی اختیار مافیاهای 
نهـا  بـه آمواد مخدر که ایران هم وارد کننده و هم شاهراه صدور  •

  . مقام اول را در جهان بخشیده اند ،در مصرف ،به ایران ،دنیا است
نزدیـک بـه همـه  ،نیز که تأمل کنید» فرهنگی«ورده های آدر فر •
ه شکل نها را بآیم و نیز فروشندگان ژتا وقتی ر ،حتی خرافه ها ،نهاآ

  . قابل مصرف نمی شوند ،و شمایل بیگانه در نیاورند
نهـا آ  حساسیت پیدا کرده اند و خواه ،نها که نسبت به اسالمآچه  •

گرفتـار  ،ویز استقرار والیت مطلقه زور کـرده انـدآکه دین را دست 
ورده های قدرت هستند که در رابطـه انسـان آحکم زور هستند و فر
  . می شوند مصرف ،با خود و با دیگری

قــدرتهای خــارجی  ،هــر بــار بــیش از پــیش ،نیــز» انتخابــات«در  •
نمــی » رهبــر«واواک و » وزیــر« :دارنــد هســتند کــه نقــش اصــلی را

 ،شفته کند؟ در واقعآگویند دشمن می خواهد انتخابات مجلس را 
که کسی جرأت نکند بگوید  ،ن بلند کرده اندآچماق دشمن را برای 

ــ ــق حاکمی ــت و ح ــهروند اس ــا . ت داردش ــت ب ــت و مخالف موافق
کـه امـری خـارجی  ،نه امری داخلـی ،یمژاز دید ر ،انتخابات قالبی

در  ،کـه در امریکـا  چنانکه پنداری ایرانیان نه در وطن خـود. است
  این انتخابات قالبی شرکت می کنند یا نمی کنند

. در بعد اجتماعی نیز زندگی روزمره ایرانیان خارجی شـده اسـت •
ه این دلیل که کـار نیازمنـد وجـود عـواملی گشـته اسـت کـه نه تنها ب

خارجی هستند بلکه دستگاه تعلیم و تربیت جوانان کشـور را بـرای 

هم به ایـن . ماده می کند که ایرانی نیستآکار و زندگی در محیطی 
فرهنگـی  –یـم جبـاری کـه فضـای سیاسـی ژخاطر و هم به خاطر ر

اعی را بــه تنگناهــای کشــور را بســته و فضــاهای اقتصــادی و اجتمــ
هــزار  ۱۵۰همــه ســاله  ،از جملــه ،ور بــدل ســاخته اســتآخفقــان 

  .کشور را ترک می کنند ،استعداد ایرانی
 - راست بخواهی تخریب زندگی  –تردید نکنید این سان زندگی      
مــی  ،یــم شــاه ادامــه مــی یافــتژهمــان زنــدگی اســت کــه هرگــاه ر ،

محـور و همـان روش  همـان اقتصـاد مصـرف ،یم کنونیژر. داشتید
بیگانه کردن زندگی ایرانیان در ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 

و همان رفتار خصمانه را بـا طبیعـت . و فرهنگی را رویه کرده است
بـه . بیابـان گردانـدن ایـران: یم پیشـین داشـتژایران می کند که ر

غـاز پایـان آ ،انقالب ایرانی که بلحاظ بعد جهانی خود ،سخن دیگر
فرصت بزرگی را در اختیار  ،ظام جهانی بر محور دو ابر قدرت بودن

تقصیر انقالب ایران  ،پس وضعیت کنونی. شما مردم ایران گذاشت
تقصیر ما ایرانیان اسـت کـه تجربـه انقـالب را در نیمـه رهـا  ،نیست
بخشـی در بازسـازی اسـتبداد شـرکت کـردیم و بخشـی نیـز . کردیم

ن بخـش را تنهـا آطـرف شـدیم و صحنه سیاسی را رها کـرده و بـی 
گذاشتیم که تجربه انقالب را رها نکرد و بر سر حقوق ملی و حقوق 

این بخش  تجربه انقالب را رها نکرده اسـت و بطـور . انسان ایستاد
جمهور مردم ایران را به ادامه دادن به پیش بردن تجربـه تـا  ،پیگیر

    .فرا می خواند ،نآموفق گرداندن 
    !ایرانیان

که با ترکیه مقایسه ای نه ... نه با کره جنوبی و ،رگاه میان خوده    
چـرا  ،بـه ایـن پرسـش مـی رسـید ،بلکه واقعی انجام دهیـد ،صوری

دموکراتیک پیدا  ،ترکیه توانست صنعتی بگردد و دولتی بطور نسبی
کند و دارد یکی از قطب ها می گردد که در تصمیم گیریها در سطح 

ما ایرانیان نتوانسـته ایـم؟ چـرا مـا کـه  جهان شرکت پیدا می کند و
جمعیت بیکار داریـم  ،نفت و گاز و بسیاری منابع ثروت دیگر داریم

و بخش بزرگی از مردم کشور گرفتار فقر هستند و یارانـه خـور شـده 
ورد و آورده اسـت و مـی آایم و ترکیه برای جوانان خـود کـار پدیـد 

  :گاه می کندآیر رشد می کند؟ این پرسش ما را از واقعیتهای ز
و دینـی ) سـلطنت(بنا بر این که ما طی قرون در اسـتبداد سیاسـی  – ۱
و ضــد فرهنــگ قــدرت و زور ) دیــن از خــود بیگانــه در بیــان قــدرت(

تبعیض ها تنظـیم  ،بنا بر این ،زیسته ایم و روابط انسان با انسان را زور
 ،سته اندزنان حقوق و منزلت نج ،بنا بر این که در جامعه ما ،می کنند

 ،انقـالب را فرصـتی بـرای تبـدیل شـدن بـه شـهروند ،بنا بر این که ما
 ،دیروز شاه(مغتنم نشمردیم و همچنان تبعه والیت مطلقه قدرتمدار 

بنا بر این که به اطاعت از اوامر و نـواهی  ،باقی ماندیم) »فقیه«امروز 
قاضـی دیگـری هسـتیم و جـز ایـن  ،هریک از ما ،اعتیاد داریم ،قدرت

همواره  ،به سخن دیگر. او را محکوم کنیم ،می کنیم که بطور غیابین
وقتـی  ،این دیگری. دیگری است ،مقصر هر کم و کسری در زندگی ما

قدرت خارجی است و وقتی از دولـت  ،یدآسخن از کشور به میان می 
غـرب  ،در دوران شاه(دولت و فکر راهنمای او است  ،یدآبه میان می 

و وقتی سخن از رابطـه دو همسـر بـه میـان مـی  )زدگی و اینک اسالم
  ...هریک دیگری را مقصر می شناسد و ،یدآ

نکه به آچرا این رفتار را داریم؟ زیرا خود را ناتوان می شماریم بی       
  .روی خود بیاوریم و از خود بپرسیم چرا خود را ناتوان می انگاریم

فـراوان : گردانیمنه نعمت که نکبت می  ،ثروتهای ملی که داریم  -  ۲
 ،»اگر این نفت را نداشتیم به این ذلت نیـز نمـی افتـادیم«می گوئیم 

 ،کشور ما هم جزیره بـود و وسـط دنیـا نبـود ،اپنژاگر مثل انگلیس و 
همـه بـدبختی هـا زیـر سـر دیـن . مدام مورد تجاوز قرار نمی گـرفتیم

  ...و. همه بدبختی های ما زیر سر انگلیس و امریکا است. است
بـرای  ،دیگـران ،نفتی را که مـا داریـم و مـی گـوئیم کـاش نداشـتیم     

نفـت دارد و بـدبخت  ژنـرو ،امریکا به کنـار. جنگ می کنند ،داشتنش
ما چرا تقصیر را بگردن داشته هـای خـود مـی انـدازیم؟ زیـرا . نیست

نکه از خود بپرسیم چرا توانانی آخود را ناتوان می انگاریم و به جای 
تقصـیر را بـه گـردن  ،برده و خود را ناتوان مـی انگـاریمخود را از یاد 

  .داشته های خود می اندازیم
 ،حاصل ایـن نابـاوری بـه توانـائی خـود و بـاور بـه نـاتوانی خـویش     

  :احکام زیر هستند که قبول همگانی یافته اند
قدرتمــدار ایــران و » رجــال«. مــا ملــت الیــق اداره خــود نیســتیم – ۳

ورد زبانشان ایـن بـود کـه بایـد مـدتی اداره  ،یوابسته به قدرت خارج
نهـا اداره کشـور را بـه سـامان آکشور را برعهده خارجی ها گذاشـت و 

. اداره کشور را بـه مـا بسـپرند ،»دم کردندآمارا «نکه آبیاورند و پس از 
پذیرش همگانی جسـته بـود و جنبـه نظـری  ،بنا را بر ناتوانی گذاشتن

  :نیز یافته بود
بر این بودند که برای این که  ،عمده فراماسونها ،ایانراست گر - ۳/۱
دم آ ،»نیـز نسـاخته اسـت" تلقـراف"سال یک  ۵۰۰ایرانی که ظرف «

باید دست بـه کمتـرین ابتکـاری نزنـد و  ،شود و قابلیت رشد پیدا کند
  .دم کنندآورند و آبگذارد غربیان او را به فرهنگ خود در 

سامانه های  ،را ساخته بود» یسیائآاستبداد «مارکس که نظریه  - ۳/۲
 ،اجتماعی کشورهای دربند این استبداد و نیز دیگر رشـد نیافتـه هـا را

سـبب تحـول  ،اسـتعمار ،بگمـان او. ایستا و تحول ناپذیر می انگاشت
تحول پذیر شدنشان می  ،بنا بر این ،پذیر شدن سامانه اجتماعی ایستا

م مـی شـمرد و حزب توده شوروی سابق را مـادر شـهر کمونیسـ. شود
از جملـه  ،در تحول جامعه هـای عقـب افتـاده» ابر قدرت«ن آبرای 

  .نقش تعیین کننده قائل می شد ،ایران
چـون مـی داننـد از رهگـذر  ،نـاتوان هـای وابسـته ،در حال حاضـر     

بنا را بر ناتوانی مـردم ایـران  ،هرگز به قدرت نمی رسند ،جنبش مردم
جی بـرای رهانـدن ایـران از چنگـال و لزوم استمداد از قدرتهای خار

نهـا آبـه  ،بارهـا ،تنـاقض گوئیشـان. یم والیت فقیه تبلیـغ مـی کننـدژر
توانـائی حاصـل بکـار  ،نهـا گفتـه شـده اسـتآبـه  ،گوشزد شده اسـت

 ،مداخله قدرت خـارجی ،انداختن استعدادها و عمل به حقوق است
وانی نـات ،هـم خـود بیـانگر نـاتوانی اسـت و هـم. بکار بردن زور است

تشدید نیـز مـی  ،ناشی از غفلت از استعدادها و حقوق را رفع نمی کند
برهـان قـاطع بـر تشـدید  ،سه تجربه عراق و افغانسـتان و لیبـی. کند

همچنان مبلغ ناتوانی مردم ایـران  ،با اینهمه ،احساس ناتوانی هستند
  .یمندژو مستدعی مداخله نظامی خارجی برای تغییر ر

هستیم نیز حکم پذیرفته شده ای از سوی بیشـتر ما ملت تابع زور  – ۴
زیـرا بـه : چـرا تـابع زور هسـتیم؟ پاسـخ مـی دهـیم. مردم کشور است

به جان هم می افتـیم و هریـک از  ،زادمان می گذارندآمحض این که 
این حکم همراه اسـت بـا حکـم  ،در حقیقت. ما یک مستبد می شویم
  :پذیرفته شده دیگری

موکراسـی لیاقـت مـی خواهـد و مـا ایرانیهـا زادی و دآاستقالل و  – ۵
و نمــی دانــیم کــه همــه ... فــرهنگش را نــداریم و. لیــاقتش را نــداریم
  :ساخت و شکل گرفته اند ،بر اصل ناتوانی انسان ،بنیادهای جامعه

بنیاد دینی بر این پایه که مردم عوام جاهـل و نـاتوان و متمایـل  - ۵/۱
ته است و بیان دیـن را بـر ساخت و شکل گرف ،به ارتکاب گناه هستند

از خـود بیگانـه ) والیـت مطلـق بـر عـوام(در بیان قـدرت  ،این اساس
  . کرده است

 ،بنیاد خانواده براین اسـاس کـه کـودک نـادان و نـاتوان اسـت - ۵/۲
بـه  ،از ایـن رو. زادی نیسـتآقائل به ذاتی بـودن دو حـق اسـتقالل و 

گـرفتن تصـمیم را ورد کـه او توانـائی آنکه کودک را چنـان بـار آجای 
نوع تصمیم را انتخاب  ،و باز بطور خود انگیخته) استقالل(پیدا کند 

او را بـا  ،یعنـی بـه بکـار بـردن زور و اطاعـت از زور معتـاد نشـود ،کند
ورنـد بطـوری کـه آغفلت از این دو حق و دیگر حقـوق انسـان بـارمی 

  .زندگی کند ،همواره به دستور قدرت
نیـز بـر  ،دولت و حزب و جمعیت و گـروهاز  ،بنیاد های سیاسی - ۵/۳

وقتی دولت می خواهد رابطـه خـود بـا جامعـه را (پایه ناتوانی جامعه 
وقتی رهبری حـزب و جمعیـت و گـروه (و ناتوانی اعضاء ) تنظیم کند

رابطه رأس با قاعـده را تنظـیم ) رابطه خود را با اعضاء برقرار می کند
  .می کنند

موز و دانشجو آبنا را نه بر توانائی دانش بنیاد تعلیم و تربیت نیز  - ۵/۴
از ایـن . نهـا مـی گذارنـدآکه بر نـاتوانی  ،نآموختن دانش و یافتن آدر 
  . »ورندآازقالب در می «ن ها را آ ،رو

بنیادهـای اجتمـاعی در خـانواده (بنیادهای اقتصادی و اجتماعی       
نگـاری بـر پایـه نـاتوان اهمـه  ،نیـز ... و هنـری و) خالصه نمی شـوند

  . انسان ساخت و شکل گرفته اند
هر بدبختی داریم از انقالب است و انقالب جز خشونت نیست و  – ۶

نـه تنهـا  ،اگر انقالب نکرده بودیم به این سرنوشت گرفتار نمی شدیم
از یاد بردن این واقعیت است کـه انقـالب را انسـانها مـی کننـد و اگـر 

زند و توانائی طبیعی خـویش خود را از عقده خود ناتوان بینی رها نسا
بـه سـخن . محال است بتواننـد دسـت بـه انقـالب بزننـد ،را بازنیابند

از یاد بردن ایـن  واقعیـت و  ،هر بدبختی داریم از انقالب است ،دیگر
حقیقت است که انقالب که حاصل توانائی است نمی توانـد بـدبختی 

پردن بـه ورده زود از یـاد بـردن توانـائی و خـود سـآبـدبختی فـر. وردآ
  . عقده خود ناتوان بینی است

راستی اینست که انسان توانا خلق شده اسـت اگرنـه زنـدگی نمـی        
این از رهگذر تغییر رابطه انسـان بـا حـق بـه رابطـه انسـان بـا . جست

قدرت است که او توانائی را از یاد می برد و گرفتار عقده خـود نـاتوان 
تغییـر جـوئی تـا الگـوی تغییـر تغییـر کـن تـا  ،بینی می شود و انقـالب

نکــه بمثابــه آبگــردی اســت و بازیافــت توانــائی طبیعــی اســت بشــرط 
  . ادامه یابد ،تا نتیجه ،تجربه

    !بزرگ ساالن و جوانان ایران  
خود را ناتوان گمان بردن، حاصل قـدرت را توانـائی تصـور کـردن      

گاه از هر. نکه قدرت زور است و زور بیانگر ناتوانی استآحال . است
در می یابید که وقتی توانائی  ،خود بپرسید چه وقت زور بکار می برید
 ،بدین قـرار. زور بکار می برید ،انجام کار و یا حل مسئله ای را ندارید

بـه توانـائی  ،از زور بـاوری و زورمـداری ،گذار از نـاتوانی ،تغییر کردن
با حقوقی  تغییر رابطه با قدرت با رابطه: تغییر یک رابطه است. است

  .حیات انسان است ،بیش از همه ،که ذاتی حیات هر موجود زنده
. به یمن این تغییر است که شما صاحب سرنوشت خـویش مـی شـوید

قدرت منحل می شود و قدرتمداری بی محل می گردد و ایران وطن 
در  ،زاد و بـر میـزان عـدالتآمسـتقل و  ،شما می گردد و در این وطـن

  . ی گیریدشتاب م ،راست راه رشد
 ،بازسازی استبداد ،فرصتی که به یمن انقالب شما ایرانیان جستید       
 ،که می باید الگوی حقمداری می بودنـد» روحانیانی«نهم به دست آ

ن را آ ،ای کــاش بــه ســوختن فرصــت، بســنده مــی کردنــد. بســوخت
هم اکنون . فرصتی گرداندند برای باریدن مرگ و ویرانگری بر ایران

تنها شما مـردم . ان را در موقعیتی بس خطرناک قرار داده اندایر ،نیز
امـا وقتـی ایـن . وریـدآایران می توانید ایران را از این موقعیت بیرون 

از عقده خود ناتوان بینـی رهـا  ،توانائی را پیدا می کنید که تغییر کنید
  شوید و توانائی طبیعی خویش را باز یابید و در یابید که

  ۱۶   در صفحه
  

 چرا باید تجربه را به نتیجه رساند؟
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انتخابــــات بــــدون 
ــونده و   ــاب شـ انتخـ

  :؟!زادآانتخاب كننده 
  
مجلـس  » انتخابـات «خاصه هاي  ٭

  :مافياها
  

خاصه اول اين انتخابات يكسـره قالبـي    ◀
ـا  آاينست كه همه  نهائي كه از اول انقالب ت

در انتخابات شركت مي كردند و  ،اين زمان
. حذف شـده انـد   ،ن بودندآصحنه گردان 

 ،وز حـذف نشـده اسـت   حتي مؤتلفه كه هن
. نسـل اولــش در انتخابــات شــركت نــدارد 

ـان« ـا در  » روحانيـ ــز يـ ــي ني ـتيار خمين دسـ
ـا خـود    انتخابات شركت داده نشده اند و ي

خامنه اي همان موقعيت . شركت نمي كنند
» رجال«شاه سابق را پيدا كرده است وقتي 

اعضــاي خــانواده هــاي حــاكم از  ،كشــور
رده مشروطيت بدين سو و نيـز دسـت پـرو   

شـهريور   20هاي پدر خود و سالهاي بعد از 
ـاخته را   . را كنار گذاشت دو حزب خـود س

منحــل كــرد و حــزب واحــد رســتاخير را 
ن را نيز اجباري آتشكيل داد و عضويت در 

  .نكه مردم تن به اين اجبار بدهندآكرد بي 
حـزب  : حذف شدگان رسمي عبارتند از •

ــالب   ــدين انق ـازمان مجاه ـاركت و سـ مشـ
  مذهبي ها   –زادي وملي آو نهضت  اسالمي

: حذف شدگان غيـر رسـمي عبارتنـد از    •
مجمع روحانيون مبارز و حزب اعتماد ملـي  
و كارگزاران سازندگي وابسته بـه هاشـمي   
رفسنجاني  و ائتالف اصالح طلبان و شوراي 

  .همĤهنگي راه سبز اميد
ـان «حذف شدگان توسط  • : »شوراي نگهب

صالحيت  ،»وراش«بنا بر قول سخنگوي اين 
نكه آبي . درصد از نامزدها رد شده است 45

توضيح دهد رد شدگان از كـدام گـرايش   
سايت دولت گفته است . يا گرايشها بوده اند

اد رد صالحيت شـده  ژطرفداران احمدي ن
  .اند
زيـرا  . خبر سايت دولت بي مبني نيسـت  •

از طرفـداران   ،هم بنا بـر اطـالع از ايـران   
بدون  ،كسان بسياري ،واد و باند اژاحمدي ن

ـامزد كـرده انـد    . شناسنامه سياسي خود را ن
بهمن  9(حميد رضا ترقي در گفتگو با فرارو 

ـا احمـدي   : گفته است) 90 طرح هركس ب
ــ ــتژن ـالف اس ــمي  ،اد مخـ ــه رو هاش دنبال

شكست خورده است زيـرا   ،رفسنجاني است
ـات    هاشمي رفسنجاني گفته اسـت در انتخاب

 ،بــر ايــنبنــا . مجلــس شــركت نمــي كنــد
ـناس در     طرفداران منحرفين مـي بايـد ناش

  . انتخابات شركت كنند
خامنـه اي   ،90بهمـن   13در نماز جمعـه   •

نها كه رد صالحيت مي شـوند ولـو   آ: گفت
نها است و يا واقعا  حـق  آتصور كنند حق با 

ـا كـه در    آبا  ـات «نها باشد و نيـز آنه » انتخاب
نها كه بعـد  آنبايد چون  ،شكست مي خورند

دسـت بـه اعتـراض     88انتخابات خرداد از 
بـه سـخن   . سر و صـدا راه بياندازنـد   ،زدند
  !همه خفه شوند ،از هم اكنون ،ديگر
خاصه دوم اين انتخابات قالبـي اينسـت    ◀

كه شمار تحـريم كننـدگان افـزايش يافتـه     
  : است

ـتقالل و   • ـان اســ ـامل  ،زاديآجريــ شــ
ـتقل    ـاي    ،جريانهاي چـپ مس كـه از كودت

انتخابات را تحريم مي  ،سوبدين  60خرداد 
  .كند

ـاال    • حذف شدگان رسمي و غير رسـمي ب
ـات شـركت نمـي     كه مي گويند در انتخاب

  . كنند
دو رأس ديگر مثلـث زور پرسـت يعنـي     •

گــروه رجــوي و گــروه پهلــوي طلــب و  
  .استالينستها

خاصه سوم اين انتخابات قالبي اينسـت   ◀

ـاي ممكـن       كه مردم ايـران نيـز دارنـد ج
با ناممكن تصـوري عـوض مـي    تصوري را 

ـات . كنند رياسـت  » توضيح اين كه تا انتخاب
 ،نآو ماه هاي بعـد از   88جمهوري خرداد 

يم ممكن ژتصور مردم اين بود كه اصالح ر
امــا ســركوب . ن نــاممكن اســتآو تغييــر 

فهماند كه تغيير  ،نهاآبه  ،خونين جنبش مردم
ـاممكن اسـت  آيم ممكن و اصـالح  ژر . ن ن

ـاممكن   بديهي است هنو ز جاي ممكـن و ن
ـاي نگرفتـه و    ذهني در وجدان همگاني ج

اين تغيير دير . پذيرش همگاني نجسته است
ـاي خواهـد     ـاني ج يا زود در وجدان همگ
. گرفت و جنبش همگاني ميسر خواهد شـد 

شـركت مـردم    ،نچه درخور اهميت استآ
  :در تحريم انتخابات است

ـاهنر گفتـه     ،90بهمن  9در  • ـا ب محمد رض
يــزان مشــاركت مــردم تهــران در م: اســت

ـات را  ـته و ابــراز   18انتخابـ درصــد دانسـ
اميــدواري كــرده اســت كــه در روز رأي 

  .درصد بگردد 50 ،)اسفند 12(گرفتن 
: منوچهر متكي گفتـه اسـت   ،بهمن 11در  •

ـاركت     ـال مش درصـدي   30دشمن  بـه دنب
از  ،از هـم اكنـون   ،در حقيقت. مردم است
را مي  درصد مشاركت 30پايه ،قول دشمن

گذارد و نيك مي داند در انتخابات مجلس 
ـان آ. درصد شركت كردنـد  30،اول  ،ن زم

اگـر در  : رئيس جمهوري از مردم خواست
ـات   ن آدر  ،زاد نبــود آحــوزه اي انتخابـ

انقالب و مردم ايران دشمني . شركت نكنيد
ـا  آ. جز مافياهاي حاكم بر ايـران ندارنـد   نه

 ،ديهازاآهستند كه با محروم كردن مردم از 
راه را بر مشاركت واقعي مردم در انتخابات 

ـتقالل و  . بسته است زادي آانتظار جريان اس
اينست كه تحريم انتخابات هرچه وسيع تـر  

  .باشد
، به گزارش خبـرآنالين ، 90بهمن  13در  •

دشمنان با تحـريم  : مهدوي كني گفته است
ـا را گرفتـه انـد     ـاي  . اطـراف م او از نامزده

ـار نظـر     انتخابات خواست به گونـه اي اظه
چون دشمنان با . نكنند كه مردم نااميد شوند

ـاري   ها اطرافمان را گرفته تحريم اند، بايد ك
ـا را بـه     ـا م كنيم كه به آنها بگوييم تحريم ه
ـيني وادار نكـرده اسـت بلكـه مــا       عقـب نش

  .حاضريم
ـا    345 • تن از فعاالن سياسي و مدني نيـز ب

را صــدور بيانيــه اي شــركت در انتخابــات 
  .تحريم كردند

در خوزستان گروه كثيـري را بـه جـرم     •
  .توقيف كرده اند ،تحريم انتخابات

ـا   ◀ خاصه چهارم اين انتخابات اينست كه ب
ـارجي   ژوجود بحران شـديد در ر  يـم و خ

شــدن كامــل ابعــاد سياســي و اقتصــادي و 
اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني انجام مي 

  :گيرد
ـا   ميان : يمژبحران در رأس ر • خامنـه اي ب

هاشمي رفسنجاني و ميان اين دو با احمدي 
: به ترتيبي كه علي مطهري مي گويـد . ادژن

ـنجاني بـه صـحنه     ،بدون ورود هاشمي رفس
  .بحران سياسي كشور حل نمي شود

ــر از    • ــه غي ــم ك ـا روحانيــان ق بحــران بـ
ـا مهـدوي كنـي     رودرروئي مصباح يزدي ب

ــت ــونري  . اس ــر فراماس ــه خط او نســبت ب
. است) ني را فراماسون مي دانندمهدوي ك(

برخورد ميان مراجع ساكت با خامنـه اي و  
مجمع محققين و . تسلط سپاه بر كشور است

 ،نآدر  ،مدرسين قم نيز بيانيه صادر كرده و
ــه كــم شــدن نقــش مــردم در   ــه ب از جمل

  .اعتراض كرده است» انتخابات«
ورده رقابـت در  آبحران اتمـي كـه فـر    •

ـا و  ژهم ر ،نآكه در  ،دروغ يم و هم امريك
اسرائيل و اروپا شركت دارند و مردم ايران 

  . قربانيان اين رقابت هستند
ديگر گراني دالر : بحران اقتصادي شديد •

هزار تن گندم  480. و سكه تنها مشكل نيست
در بندر تخليه نمي شود زيـرا ايـران نمـي    

ـاي   ـا  . ن را بـه دالر بپـردازد  آتواند به بانكه
ـتند واســط   ــر نيسـ ـان ايــران و  حاض ه ميـ

بهــاي مــواد غــذائي . فروشــندگان شــوند
  ...افزايش مي يابد و

ـان اسـت و   » جنگ پوشيده« • كه در جري
  .شكارآتهديد ايران به جنگ 

چنان زندگي  ،مردم ايران در وطن خود •
زنـدگي  : مي كنند كه اسير در كشور بيگانه

ـاد  روزمره آ ـا     ،نها در همـه ابع ـابع رابطـه ب ت
ته و چند و چون اين قدرتهاي خارجي گش

ـين مـي      ـارجي مع زندگي را قـدرتهاي خ
  .كنند
خاصه پنجم اين انتخابات قالبي اينسـت   ◀

 ،كه تقابل دولت واليت مطلقه فقيه با جامعه
ضد انقالب بر دولـت  : همه جانبه شده است

بريدن . و بر جامعه ايراني حاكم گشته است
از انقالب بدانحد است كه مردم كشـور نـه   

دارنـد و نـه حـق شـركت در     حق اطالع 
انقالبي كـه قـرار   . اداره امور كشور خويش

ــردم   ــه م ــود تمــام حــق حاكميــت را ب ب
ـبب محروميـت    ،نآبريدن از  ،بازگرداند س

ـته اسـت  آمردم كشور از تمام  هـم  .  ن گش
ـ     ،اكنون اد و ژنـزاع طرفـداران احمـدي ن

ـا و      ،طرفداران خامنه اي بـر سـر تحـريم ه
ـا   تهديد شدن به جنـگ و گفتگـو    ـا امريك ب

  . است
خاصه ششم اين انتخابات قالبي اينسـت   ◀

ـان   ،كه در اين وضعيت سپاه بيشتر از هر زم
. ديگر در انتخابات نقش پيـدا كـرده اسـت   

ـاكم را     ـلح ح نقش محوري سپاه حـزب مس
محل جناح بندي و كشـماكش گردانـده و   

ن نــاگزير كــرده آپيــدايش گرايشــها را در 
چند با او حسين عالئي كه اينك تني . است

ـاطر   ،در نوشته تازه اي ،همصدا شده اند خ
نشان مي كند كه دوران استبدادها به پايان 

  . رسيده است
ـ        اد كـه رياسـت   ژطرفه اينكه احمـدي ن

ـپاه در   ــت سـ ــود را از دخال ــوري خ جمه
ـپاه     انتخابات دارد و دولت را بـه تصـرف س

تضاد خود با هاشـمي را   ،اينك ،داده است
اندش با سپاه تبـديل كـرده   با تضاد خود و ب

است و سپاه را متهم مي كند به دخالـت در  
انتخابــات و تصــرف دولــت و مــي گويــد 
ـپاه تأييـد صـالحيت      نامزدهاي وابسته بـه س

نها رد صالحيت شده انـد و  آشده و رقيبان 
سپاه باني و باعث وضعيت اقتصادي كنـوني  

او خود و باند خويش را كساني مـي  . است
ه اند تا كه دولت به تصرف شمارد كه ايستاد

  .سپاه در نيايد
خاصه هفتم اين انتخابات قالبي اينسـت   ◀

. ها اسـت » انتخابات«كه بي سر و صداترين 
روزنامه نگاران بسياري توقيف شده اند و بر 

ـات شـركت   «وردن جملـه  آزبان  درانتخاب
ـنم  موجـب توقيـف مـي شـود و     » نمي ك

خابات نامزدها نيز توانا به داغ كردن تنور انت
 ،قالبي نيستند و برفرض هـم كـه بخواهنـد   

ـار بـه    ـا داده نمـي شـود   آاجازه اين ك . نه
 ،نآدر  ،سخنراني خامنه اي غير از اين كـه 

 ،تـوبيخ شـده بـود    ،هاي و هوي انتخاباتي
يم به ژميزش حاكي از نياز رآلحن تحريك 

سرگرم نگاه داشتن مردم به جنگ و تحريم 
ار بقصـد در سـكوت برگـز    ،و حتي قحطي

ـا از      ـات و برگـرفتن توجـه ه كردن انتخاب
  .وسعت تحريم انتخابات بود

  
» بيـت «لت فعل سـپاه و  آمجتبي  ٭

جبهــه متحــد «محــل تهيــه ليســت 
  :»اصول گرايان

  
خامنـه اي   ،در نماز جمعـه  ،بهمن 14در  ◀

ـين كـرد وقتـي      تركيب مجلس نهـم را مع
  :گفت

باره صالحيت كانديـداهاي   نكته مهم در 3«
ـنم خاطرنشان  را انتخابات نكتـه اول  : مي ك

اينكه شوراي نگهبان از لحاظ قانوني موظف 
و برسد بـه  . است صالحيت ها را احراز كند

اينكــه صــالحيت وجــود دارد، امــا توصــيه 
ها  هميشگي اينطور بوده كه سطح صالحيت

ـاقي      را آنقدر باال نبرند كـه تعـداد كمـي ب

ـا بـه ايـن     نكتـه دوم اينكـه بعضـي   . بمانند ه
ـند و      نظارت ـان معترض ـاي شـوراي نگهب ه

ـا هـم باشـد،      ممكن است اعتراضشان بـه ج
ـام    منتهي بايد توجه كنيم كه وقتي يـك مق
مسئول قانوني مورد اعتماد تصميمي گرفت 

كـه  ايننكته سـوم   .تسليم باشيم و تبعيت كنيم
ــه رد    ـا ك ــد آنهـ ــه بدانن ــالم ميكــنم هم اع
ـاي    ـا آدم هـ ــوند لزومـ ــي ش ــالحيت م ص

ـات  . صالحيتي نيستند بي بلكه فقط در انتخاب
ـا    ننميتوا ند به عنوان نامزد شـركت كننـد ام

ـامي كـه او را ردصـالحيت     ممكن است مق
ـا ممكـن اسـت     كرده اشتباه كرده باشه و ي

هاي  هاي فراوان ديگري در زمينه صالحيت
لذا نبايد اينگونه فكر كنيم . ديگر داشته باشد

كساني كه در اين ...كه از هستي ساقط شده
آورند حتماً مراقب باشند  ات رأي نميانتخاب

كــه كالهــي كــه بــر ســر راي نياوردگــان 
 ».رفت بر سر آنها نرود 88انتخابات 

باتوجه به حذف شده ها و ممنوع شدگان    
 ،از نامزد شدن كه در باال فهرست شده انـد 
ــوند    ــي ش ــالحيت م ــه رد ص ـاني ك  ،كسـ
 ،نامزدهــاي ســپاه و طرفــداران خامنــه اي

اد و ژرفــداران احمــدي نــاينهــا ط. نيســتند
ـا خامنـه اي معلـوم    . هستند» منحرف ها« ام

كرد چه كساني در انتخابات رأي نخواهنـد  
ـادا اعتـراض    آورد و به آ نها اخطار كـرد مب

ـين كننـد    . كنند سرنوشـت   ،زيـرا اگـر چن
اعتــراض كننــدگان بــه تقلــب بــزرگ در 

 ،88خـرداد   22انتخابات رياست جمهوري 
ـ . نها استآدر انتظار  ـته از  آا نيـز  اينه ن دس

» منحـرف «اصول گرايان هستند كه لقـب  
گرفته اند و بسا اصول گرايان ديگـري كـه   

ـتند  » بيت رهبري«در فهرست  ـپاه نيس . و س
ـامال دسـت    » يك دسـت «مجلس  يعنـي ك
  .بدين ترتيب تشكيل خواهد شد ،نشانده

ـاهر : واجب اسـت » حفظ ظاهر« ◀  ،در ظ
فهرســتهاي  ،گــروه بنــدي هــاي مختلــف 

چنانكـه  . ي خود را انتشار داده انـد نامزدها
جبهـه  «و » جبهه پايداري انقالب اسـالمي «

ـاي   » متحد اصول گرايان فهرسـت نامزده
در  دو فهرســت . خــود را انتشــار داده انــد
ـاني   ،»جبهـه «نامزدهاي تهران ايـن دو   كس

ـاد مـي        ـتم لـب بـه انتق كه در مجلـس هش
 ،بــراي مثــال. ورده نشــده انــدآ ،گشــودند

هري و كاتوزيان و عباسپور و نامهاي علي مط
) اد و حكومت اوژمنتقدان احمدي ن(نواب 

ـتند  بـه ايـن   . در هيچيك از دو فهرست نيس
صالحيت نامزدهائي پذيرفتـه شـده    ،ترتيب

ـتهاي مختلـف نيـز     است اما در ظاهر فهرس
ـا     انتشار مي يابند اما مقايسه ايـن فهرسـت ه

در » زبــان دراز«بايكــديگر و بــا نامزدهــاي 
ـاي   «اسامي  ،حوزه ها هريك از » منفـي ه

ـپاه  ) مجتبـي خامنـه اي  (بيت رهبـري   و س
  .يندآبدست مي 

. برخي اسامي در هر دو فهرست هستند ◀
ـاني از جبهـه       اين امـر مـورد اعتـراض كس

ـامي در  . پايداري شده است زيرا وجود اس
به وجود جبهـه متحـد اصـول     ،دو فهرست

» انتخــاب«گرايــان مشــروعيت و احتمــال 
  .هايش را افزايش مي دهدشدن نامزد

سخنان خامنه اي در قسمتي كه مربـوط   ◀
چراغ سبز به مجتبي و  ،به انتخابات مي شود
ـاي   آگردانندگان سپاه و  ن بخـش از مافياه

مالي  مي دانند كه طرفدار حفـظ   –نظامي 
ـتند    . وضع موجود ادامه وضـع موجـود هس

ـاب مـي كنـد كـه      ادامه وضع موجود ايج
ـان   ،از ايـن رو  .حذف شوند» منحرفين« مي

ـته مجتبـي و     ،دو دسته ـپاه «يكـي دس و » س
جنـگ مغلوبـه    ،ادژديگري دسته احمدي ن

  .است
  
خبرها از سه منبع عراق و امارات  ٭

  :يمژو لبنان در باره ر
  

ـاي    ◀ ـيعه ه خامنه اي براي اين كه در ش
 ،كشورهاي منطقه بيشترين نفوذ را پيدا كند

ــوان    ـاهرودي را بعن ــت شـ ــده اس الزم دي
ـاطر كـه   . انشين خود مطرح كندج بدين خ
شاهرودي از مراجعـي بـود    ،يت اهللا فقيدآ

. كه در شيعه اين كشورها پيرو بسيار داشـت 
 ،در نجـف  ،محمود شاهرودي ،با وجود اين

به فرماندهي سپاه  ،از اين رو. خوشنام نيست
ـاده   ــده اســت جـ ـتور داده ش ــدس دسـ ق

ـاف   » جانشين رهبر« ـاهرودي را ص شدن ش

دستور قتل كساني كه او را مـي   حتي. كنند
داده  ،نيز ،شناسند و بر ضد او تبليغ مي كنند

چهـره   ،قرار است بعد از نـوروز . شده است
  . سازي از شاهرودي شروع شود

ـان او صـحبت از تـرور     ،در عراق      مخالف
ـيني     ـاهرودي در صــورتي كــه جانشـ شـ

گـروه  . نيز مي شود ،شاهردوي قطعي شود
ه هائي مي دانند كـه  عالوي را يكي از گرو

طرفه اين . كمر قتل شاهرودي را بسته است
فوريه خبر سفر نزديك عـالوي بـه    3كه در 

ـاره بحـران عـراق     ،ايران براي گفتگو در ب
  .انتشار يافت

خبري در تأييـد ايـن اطـالع     ،از تهران      
ـار دوم   ،اما اگر. دريافت نكرده ايم  ،بـراي ب

مـده  آصحبت از جانشيني شاهردوي بميان 
خامنه  – 1: گوياي چند واقعيت است ،باشد

اي از رهبر كردن مجتبي خامنه اي مأيوس 
باتوجـه بـه ايـن امـر كـه       – 2. شده اسـت 

ـاي خامنـه     شاهردوي كسي است كه بـه ج
 ،اي به استفتاهاي خامنه اي پاسخ مي دهـد 

در  ،او كســي اســت كــه بعــد از خامنــه اي
ــه اي و   ـانواده خامن ــت خـ خــدمت موقعي

ـاي  مجموعه ا ي از فرماندهان سپاه و مافياه
مالي كه اينك قدرت را در دست  –نظامي 
ـيني او بـه    – 3. قرار مي گيـرد  ،دارند جانش

ـباح يـزدي و      اين معني است كـه بانـد مص
ـنتي    ـاران س هاشمي رفسنجاني و محافظه ك

ـته    ... و بعد از خامنه اي نيز نبايـد نقشـي داش
  .باشند
ن آبا مسئله دومي كه دستگاه خامنه اي  ◀

نقش پيـدا كـردن روز افـزون     ،روبرو است
قطر عالوه براينكـه در  . قطر در منطقه است

ـازي كـرده اسـت    در  ،ليبي و سوريه نقش ب
يـم  ژر ،از ايـن رو . لبنان نيز نقش يافته است

ـان   آبر ـتفاده از حـزب اهللا لبن  ،نست كه بااس
ـا بزنـد و قطـر را سـر      دست به رشته تروره

  .جاي خود بنشاند
دو گـروه ايرانـي در سـوريه     ،تا كنـون  ◀

يـم سـوريه كـه    ژمخالفان ر. ربوده شده اند
ـا  آاز  ،نفره را ربـوده بودنـد   3يك گروه  نه

اين سه تن  ،نآفيلمي پخش كردند كه در 
خود را اعضاي سپاه پاسداران معرفي كرده 

مرتب از دخالت  ،يم سوريهژمخالفان ر. اند
يـم در قتـل و سـركوب    ژقواي سركوب ر

 ،بنا بر اطالع. شكايت مي كنند مردم سوريه
يم با عربستان سعودي وارد گفتگـو شـده   ژر

يم بشار اسد را از مهلكـه  ژنكه رآاست براي 
ــد   ـات ده ــقوط نجـ ــراق و  . س ـا در ع امـ

ـان    ـان ورد زب كشورهاي خليج فارس و لبن
در  ،همگان اينست كه تجربه ليبي و سـوريه 

ـاده خواهـد شـد    ـيم افـراد   . ايران نيز پي تعل
ـار     » ايراني« ـاد اسـرائيل و انتش توسـط موس

ـاره   از عوامـل   ،گزارشهاي سري در ايـن ب
  .پيدايش اين باور است

ـا توجـه بـه تصـرف دولـت      : انقالب اسالمي ب
شناسائي  ،توسط سپاه و افزايش بودجه نظامي

افرادي از سپاه در استبداد واليت فقيـه نقـش   
  :از تمام اهميت برخورداراست ،كليدي دارند

    

ــپ ــراد س ــه ورود اف اه ب
مجلــس، از دوره اول 
تا امروز و اسـامی ایـن 

  :افراد
  
  

تصرف مجلس بعنوان يكي از سه قوه، از      
ـيش از     هدفهاي افرادي از سپاه بـود كـه پ
تشكيل سپاه، در دوران شاه فعاليت سياسـي  
ـلحانه را   مي داشتند و بعضا روش مبارزه مس

ـا رانـده    . برگزيده بودند اما به تـدريج، آنه
اني جاي آنها را گرفتند كـه در  شدند و كس

ـامي  . سراي قـدرت پـرورده شـده انـد     اس
ـپاه در   برخي نمايندگان مجلس وابسته به س

فهرسـت  . دوره هاي مختلف را مي آوريـم 
  همه آنهائي را كه به سپاه و كميته تعلق 

  
  ۴  در صفحه

  

  انقالب و انتخاب ؟
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به جائي  اما جا. داشته اند را در بر نمي گيرد
ـان مـي    به سخن ديگر. را نشان مي دهد نش

  دهد آنهائي را كه سياسي  و از عضويت در 
ـان بـه ايـن و     مجلس معاف شده اند و متعلق
ـا را گرفتـه     ـاي آنه آن جناح اصول گرا ج

  :اند
تحصيالت حـوزوي و   - ابوطالب، سعيد  -  1

ـاهد و     –دانشگاهي  نماينـده دانشـجويان ش
 انجمن صنفي - عضو صدا و سيما - ايثارگر

منيـت معاونـت   واحد ا - ارمين محسن  -  2
نماينـده   –اطالعات سپاه در دهـه شصـت   

ـازمان مجاهـدين      مجلس و عضـو ارشـد س
 انقالب اسالمي 

نماينــده   - محمــد –آشــوري تازيــاني  -  3
كارشناس ارشـد   - نايب رئيس  - بندرعباس 

معاون سياسي امنيتي  - مديريت استراتژيك 
 هرمزگان 

نماينــده ســابق مجلــس و  –اصــغرزاده  -  4
 اظت خامنه اي رييس تيم حف

افروغ،عماد عضـو شـوراي فرمانـدهي     -  5
ـال    9سپاه منطقـه   چنـد   -  60كشـور در س

نماينــده دور هفــتم . ســالي نيــز طلبــه بــود
ـاد از  . مجلس او به تازگي، در تلويزيون، انتق

ـله مـورد    خامنه اي را الزم شمرده و بالفاص
 .تعرض قرار گرفته است

ـات  -  6  الويري،مرتضي،از بازجويان اطالع
ـازمان مجاهـدين انقـالب     سپاه و اعضاي س
اسالمي در دهه شصت اصالح طلـب شـده   

ـال   . است در انتخابات رياست جمهـوري س
، جانب موسوي را گرفـت و امـروزه در   88

 .شمار مغضوبان است
ـپاه رشـت،      -  7 آقا زاده، علـي، فرمانـده س

 .نماينده فعلي مجلس. سردار سپاه 
ـام  . اهل همدان. انواري، محمد باقر -  8 ام

ـنفي . جمعه نارمك . سرپرست كميته امور ص
 نماينده امام در ژاندارمري

ـانس  . اصفهان. بابا صفري، محمدرضا -  9 ليس
 سپاه پاسداران.حقوق سياسي

نماينده مجلس  - اسداهللا  - بادامچيان  -  10
 از مرتبطين با سپاه و دخيل در ترورها 

نماينـده   –عـالء الـدين    –بروجردي  -  11
ـپاه    چندين دوره ـا س مجلس و از مرتبطين ب

 پاسداران و وزارت امور خارجه 
ـپاه    –عليمحمد  –بشارتي  -  12  –سـردار س

ـپاه   وزيـر   –نماينـده مجلـس    –اطالعات س
 كشور 

 –بي غش ، نماينده مجلـس از اراك   -  13
 سردار سپاه 

ـيكل . تهـران . پور استاد، علي اكبـر  - 14 . س
تاد پيش از انقالب آهن فروش بعد ناظر بر س

 وابسته به سپاه .  ارتش
ـيالت  . ميناب. پور ساالري، حسين - 15 تحص

. مسئوليت كميته انقـالب و امـداد  . حوزوي
 دادستان انقالب 

ـانس  . كهكيلويه. تاج گردون، بهرام - 16 ليس
مـدير كـل   . مسئول كميتـه انقـالب  . زيست

 آموزش و پرورش
ـا    - 17 توكل، سردار سپاه، نماينده مجلـس ب

 نام دكتر توكل 
جعفر زاده، سليمان، نماينـده مجلـس،    - 18

 .عضو باند نظامي، سردار سپاه 
ســردار ســپاه   –ســليمان  –جعفــرزاده  - 19

ـاريخ    - منشـي   - نماينده ماكو   - دكتـراي ت
ـان غربـي     - فرمانده ارشد سپاه در آذربايج

 فرمانده تيپ
ـيالت  . ميانـه . حججي، سيد جواد - 20 تحص

 هسرپرست كميته انقالب ميان. حوزوي
ـپاه   –سيد محمد  –حسيني  - 21  –سردار س

ـا در    –نماينده مجلس  رايزن فرهنگـي ايرن
 خارج از كشور 

سردار سپاه پاسـداران   - دانش جعفري - 22
ــس   – ـنجم مجل ــده دور پـ ــه  –نماين جامع

 اسالمي مهندسين 
ـتم    –محمد  –دهقان  - 23 نماينـده دور هف

ــوه   ــع بررســي از ق ــس و عضــو مجم مجل
ـپاه   - قضاييه نماينـده مجلـس و    -  سـردار س

 جانشين ذاكاني 
دهقـــان ، نماينـــده درود و ازنـــا در  -  24

 سردار سپاه  –مجلس 
ـپلم  . تاكستان. رحماني، قهرمان - 25 فوق دي

عضــو شــوراي سرپرســتي كميتــه . رياضــي
 انقالب اسالمي نماينده دور اول 

ـار . رحماني، حسينعلي - 26 ـيالت  . بيج تحص
بـي و  همكاري با ارگان هاي انقال. حوزوي

نماينــدگي مجلــس خبرگــان نماينــده دور 
  اول 

نماينده اسبق دماونـد و   –رسولي نژاد  - 27
 فيروز كوه وابسته به سپاه و چماقدار 

. حسين آباد خدابنـده . رهامي، محسن - 28
مسئول . تحصيالت حوزوي. ليسانس حقوق

 كميته خدابنده و بازرس دادسرا
ـپاه نماينـده      - 29 زارعي، اصـغر، سـردار س
 ران در مجلس شوراي اسالمي ته

نماينـده دور  . سازگار نژاد، محمد امين - 30
فرمانده سپاه . فوق ديپلم رياضي. اول شيراز

 .پاسداران خرامه ي پارس
نماينده چند  –احمد  –سالك كاشاني  - 31

ــس  ـپاه   –دوره مجل ـات سـ ـاون اطالعـ معـ
 پاسداران 

نماينده دور . سبحان اللهي، محمد علي - 32
ـيالت  . فوق ليسانس رياضي . اول تبريز تحص
 و مسئول روابط عمومي سپاه . حوزوي

سروري ، پرويز عضو سپاه پاسـداران و   - 33
مسئول جذب و اعزام نيروهاي فرهنگي بـه  

 سراسر كشورنماينده مجلس 
از  –سـعيدي   –محمد  –سعيديان فرد  - 34

نمايندگان مجلس و از بانيان سپاه پاسداران 
  تظريقم و دوستان محمد من

ـين  -  35  . يـزد . سلماني زارجي، محمد حس
ـئول  . امام جماعـت . تحصيالت حوزوي مس

  اداره امور كميته انقالب اسالمي 
ـاه    –مهدي  –شاه ابادي  - 36 ـئول پايگ مس

دوم كميته انقـالب اسـالمي شـميرانات در    
 نماينده دور اول مجلس  - ابتداي انقالب 

ـاد . شاهرخي، سيد محمد تقي - 37 . خرم آب
ـپاه   . امام جمعه. مديپل . موسـس كميتـه و س

ـاه انقـالب نماينـده دور اول     رياست دادگ
 مجلس

ــدالكريم - 38 ليســانس . داراب. شــرعي، عب
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نماينـده   –محمـود   –صابر هميشـگي   - 39

مجلس  عضـو شـوراي مركـزي جمعيـت     
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 كميته انقالب
مســـئول . مينـــاب. عباســـي، عبـــاس - 44
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بازرگاني و رييس موسسـه فـرش ايـران در    
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ـاني  - 47 ــدرت اهللا  –عليخـ ــده «  –ق نماين

 نماينده مجلس  –در ناجا » رهبري
ـار    . عطاري، احمـد  - 48 ـانس آم فـوق ليس

واحــد  - تــدريس در دانشــگاه . كــاربردي
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ـيون   نماينده مجلس از مشهد و ع ضـو كميس
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سـردار   –محمـد اسـماعيل    –كوثري -  61
 –فرمانده لشـكر محمـد رسـول اهللا     –سپاه 

نماينـده    –جانشين فرمانده قرارگاه ثاراهللا 
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نماينده مجلس  دور اول مرتبط  –خلخالي 
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بر اثر  –نماينده مجلس  –در سپاه پاسداران 

 .سقوط هواپيما كشته شد
 - محمــد علــي  –موحــدي كرمــاني  -  64

نماينـده  « - حاكم شـرع   –نماينده مجلس 
 .در سپاه پاسداران» رهبري

نماينـده قصـر    –علي مير  –مير كرمي  -  65
ـپاه   –شيرين در دور چهارم مجلس  عضو س
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عضـو واحـد    - محسـن   –امادي ميرد -  66

ـپاه     ـات س ـات و تحقيق امنيت معاونت اطالع
 .پاسداران در دهه شصت

عضو سپاه پاسـداران   - الياس –نادران  -  67
  . نماينده مجلس –

ـپاه   –محمد حسين –نجابت  -  68 سردار س
ـاراهللا   – ـاه ث نماينـده   - فرمانده اسبق قرارگ

 . مجلس
ـي   - بيژن  –نوباوه  -  69 ما خبرنگار صـدا و س

نظــام   –نماينــده مجلــس  –در نيويــورك 
 ...و. سردار سپاه - واليت 

 
 –نظامي  اسامي برخي فرماندهان٭

  :كميته اي –انتظامي 
 
ـاد آور مـي شـود        در رابطه با اسامي زير ي

كه در اوايل انقالب و دهه شصت و تشـكيل  
ـاي      ـيج بعضـي از نيروه سپاه و كميتـه و بس

ـان  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي  در مي
ـا    اين نيروها در آمد و شد بودند و مـرتبط ب
ـامي    ـابراين اس اطالعات نخست وزيري و بن
برخي از آنها كه مشخص شـده انـد آورده   

در حال حاضر، افراد متعلق به اين . شده اند
سازمان و ديگر كساني كه سياسي بوده و بـه  
ساز خامنه اي نرقصيده اند، نيز رانده شـده  

ــد ـا. ان ــت اسـ ــي در حقيق ــر از معرف مي غي
ـا مـي گوينـد     مأموران سركوب مردم، به م
كه سپاه نيروهاي انتظامي را نيز از آن خود 

ــد ــت ميــان  . كــرده ان ــن رقاب بــاوجود اي
ــروي انتظــامي بــا   ــأمور در ني پاســداران م

 :فرماندهي سپاه شديد است
ـاذر  ـازمان     –ابـ ـا سـ ــرتبط بـ ــل م از عوام

 . مجاهدين و كميته و سپاه در دهه شصت
 .پاسدار زن زندان گوهر دشت –هيمي ابرا

ـپاه      - ابرومند، سيد جمال الدين، سـردار س
معاون هماهنگ كننده ستاد كل فرماندهي 

 .سپاه
پاسدار و شـكنجه   –عباس   –سيد  - ابطحي 

ـاكم    گر زندان و راننده حسينعلي نيـري ح
 . شرع زندان اوين

ــوترابي  ســردار ســپاه  –ســيد محمــد  –اب
 . واييپاسداران در نيروي ه

پاســدار و شــكنجه گــر زنــدان  –احســاني 
 . چالوس

ـپاه   –احسايي   فرمانـده نيـروي    –سردار س
 . انتظامي كرمان

معــاون ريــيس : احمــدزاده، ســردار ســپاه 
ـيط زيسـت     ـازمان مح ـيس س . جمهور و ري

 . استاندار سابق خراسان
ـپاه  –احمــدي  ــرهنگ سـ ــخنگوي  –س س

 .نيروي انتظامي در زمان سردار رضا زارعي
مــدير  –ســردار ســپاه  –علــي  –احمــدي 

ـاد رهبـري در   - مسئول انديشه دانشـجو   نه
 . دانشگاه امام حسين

رييس  –سرهنگ سپاه  –مهدي  –احمدي 
 .اداره رسانه اي نيروي زميني

ـپاه   –اسماعيل  –احمدي مقدم   - سردار س
فرمانده نيروي انتظامي و قرارگاه حمـزه و  

 .بسيج تهران و دانشكده اين نيرو
ــژاد اح  - ســردار ســپاه  –داوود  –مــدي ن

ـار اهللا دفتـر      ـاه  ث معاون كـوثري در قرارگ
 . بازرسي ودبير پدافند غير عامل

فرمانده  –علي اكبر سردار سپاه  - احمديان 
 .  سابق دانشگاه امام حسين

مستقر در نيـروي   –سردار سپاه  –آخوندي 
فرمانـــده نيـــروي انتظـــامي  –انتظـــامي 
 . هرمزگان
ـپاه    –آذركمند  از فرمانـدهان   –سـردار س

 .نظام وظيفه كشور 
فرمانـده   –سردار سپاه   - داوود –آذرنوش 

 . ناحيه مقاومت بسيج 
مهــدي  رئــيس كميتــه ســعدآباد  - اربــابي 
رئيس اسبق هيأت فوتبال تهـران  - شميران 

از عوامل كشتار دهـه   - تيم فوتبال كوثر  - 
 .شصت

ـپاه، فرمانـده     ارجمندي، فرهاد، سـرگرد س
 . ق  نوپو نيروي انتظاميساب

ـار     ] ازادي  ـپاه انص ـپاه، فرمانـده س سردار س
 .الحسين
 . پاسدار زندان اوين –فريد    - استكي 

ـا    –اسحاقي  ـپاه    –محمـد رض  –سـردار س
 .فرمانده نيروي انتظامي كرمان

جانشين  –اسد اللهي، حسين، سرهنگ سپاه 
 . تيپ يك انصار النبي

ـابقه ز   ـا س وي . نـدانها اسداللهي از روساي ب
يس زندان آمـل و كميتـه انقـالب    ئزماني ر

 . بود
ســردار ســپاه ،  –محمــد جعفــر  –اســدي 

ـ مشاور عالي ر –فرمانده نيروي زميني  يس ئ
 . ستاد كل نيروهاي مسلح

اسفندياري، ابوالقاسم، سردار سپاه، فرمانـده  
 . انتظامي استان خراسان شمالي

 در اين هنگامه كـه قـدرتهاي  : انقالب اسالمي
ـلطه     خارجي بر تمامي ابعاد زنـدگي ايرانـي س

ـا ژجسته اند و ر ـاره   ،يم و اسرائيل و امريك در ب
ـا و فرانسـه    ،اتم ايران دروغ مـي گوينـد   امريك

. دارند وارد دوران مبارزات انتخاباتي مي شـوند 
ـات پيشـرس     در اسرائيل نيز صـحبت از انتخاب

خر عمر پـيش  آلمان نيز سال آحكومت . است
 ،در روسيه نيـز . خود را مي گذرانداز انتخابات 

 ،همزمان با انتخابات قالبـي مجلـس در ايـران   
و در همـه  . انتخابات رياست جمهـوري اسـت  

در شـمار موضـوعهاي    ،»ايـران « ،اين كشورها
 ،در غرب و اسـرائيل . تبليغاتي درجه اول است

ـاتي     ـارزه انتخاب ـاي در گيـر در مب ـا   ،طرف ه ب
حتـي   يكديگر در سـخت گـرفتن بـر ايـران و    

 ،مسابقه مي دهند و در روسـيه  ،جنگ با ايران
مدافع سرسخت منافع «پوتين مي خواهد نان 

اينسـت كـه تحـريم    . بودن را بخـورد » روسيه
ـازهم بيشـتر      ن و آايران و سخت تـر كـردن ب

  :همچنان موضوع روز است ،جنگ با ايران
  

قلب حقيقـت در بـاره   
اتم ايـران و باورانـدن   

ن به افكار عمومي بـه  آ
صد تشديد تحريمها و ق

  :جنگ
  

نشاندن دروغ به جاي راسـت  
  :براي توجيه جنگ با ايران

  
ـته و در         ـاورن نوش  1مقاله را ري مـك گ

ــه  انتشــار داده اســت و واجــد   2012فوري
  :اطالعات زير است

براي  ،همانطور كه پيش از جنگ با عراق •
ـار دادن   ،ن كشورآحمله به  با ساختن و انتش
 ،ماده مـي كردنـد  آومي را افكار عم ،دروغ

زمينـه   ،اينك دارند با ساختن و انتشار دروغ
ـاده مـي كننـد   آرا براي حمله به ايـران   . م

ـاط را   حتي وقتي مقامات دولت جانب احتي

ـاي     ـاخته ه رعايت مي كنند و برخـي از س
ـاط    ،دروغ را تكذيب مي كنند ـائل ارتب وس

نها را ناديده مي گيرند و به آمواضع  ،جمعي
  :ادامه مي دهند ،دروغ خودتبليغات 

ـاالنه    • مقامات اطالعاتي امريكا گـزارش س
» ورد خطرها در جهانآبر« خود را در باره 

ارائه مـي   ،به كميسيون اطالعات مجلس سنا
باوجود موقعيت : از خود مي پرسيدم. كنند

اينان به اجماع پيشين بر  ،سياسي ايجاد شده
ـاختن بمـب اتمـي     اين كه ايران در كار س

  مي مانند يا خير؟ ،يستن
ـيش      ـيس كالپـر   ،در گزارش سال پ  ،جم

مدير امنيت ملي بـر ايـن موضـع كليـدي     
. استوار ايستاد) ايران بمب اتمي نمي سازد(

او تأكيـد   ،با همه فشاري كه وارد مـي شـد  
ـازد       . كرد كـه ايـران بمـب اتمـي نمـي س

 31خوشحال شدم وقتي ديدم در گزارش 
ـا ژ ـنا  انويه به كميسيون اطالع  ،ت مجلـس س

ـاذ كـرد كـه      16كالپر همان موضع را اتخ
ـال    ،سازمان اطالعاتي امريكا در گـزارش س

ن آدر  :اتخاذ كرده بودند ،به اجماع ،2007
قضاوت ما اينست كـه از  : مده بودآگزارش 

ايـران برنامـه    ،بدين سـو  ،2003اواخر سال 
ـا كـرده اسـت    در . توليد بمب اتمي را ره

يجه رسيده بـوديم و  نيز به اين نت 2005سال 
ـتيم     ـاطع تـر هس : اينك در ارزيابي خـود ق

  .  ايران در كار توليد بمب اتمي نيست
ـان از   • غم انگيز اين كه بسياري از امريكائي

گاه آانويه كالپر ژ 31اين گزارش و سخنان 
ـال    آبا . نمي شوند  2007نكـه از گـزارش س

ـا   ـاتي امريك سـري  «مهـر   ،سازمانهاي اطالع
. ن را گزارش كردندآند و را برگرفت» است

ن در سطح جامعه آاما سانسور مانع از انتشار 
  .امريكا شد

رئيس جمهوري  ،بوش ژرژمي دانيم كه       
. اين گزارش را دوست نمي داشت ،پيشين

ــول  ــرخالف معم ــود   ،ب ـاطرات خ در خـ
   ،گزارش سازمانهاي اطالعاتي امريكا«نوشت

ـامي  » .بسـت  ،دست ما را از جهت اقدام نظ
ورد بـه  آك چني سخت به او فشار مـي  دي

ـانع از   ،ايران حمله كند اما ايـن گـزارش   م
  . جنگ پيشگيرانه با ايران شد

ــروز • ــو    ،و ام ـا و رادي ـات امريكـ مطبوعـ
ن گـزارش  آبي اعتناء به  ،عموما ،تلويزيونها

ن را تأييـد مـي   آكه اينك كالپر بار ديگـر  
همچنان تبليغ مي كنند كه ايـران در   ،كند

  . تن بمب اتمي استكار ساخ
ـار    ،در وسائل ارتباط جمعي      ايـران در ك

. ساختن بمب اتمي نيست سانسور مي شـود 
ايران مي خواهد توانائي توليد بمب اتمـي  

به ايران دارد بمـب اتمـي    ،وردآرا بدست 
ورد آبه ياد مـي  .  مي سازد تبديل مي شود

كه همين قلب حقيقت در مورد عـراق نيـز   
سانسـور   ،بمب اتمي نداردعراق : بكار رفت

ـازد بـه    . شد عراق مي تواند بمب اتمـي بس
ـازد   مقلـوب   ،عراق دارد بمب اتمي مـي س

ـيع ايـن دروغ      ،گشت و حاصـل تبليـغ وس
براي حمله  ،ماده شدن زمينه افكار عموميآ

  .به عراق شد
ـاآرتص  (باوجود اينكه  • بنابر اطالعي كه ه

دستگاه اطالعاتي اسرائيل نيز مي ) مي دهد
يد ايران تصميم به ساختن بمـب اتمـي   گو

ـاراك  ،نگرفته است  ،با وجود اين كه اهود ب
وزير دفاع اسرائيل مي گويد ايران تصـميم  

ـائل   ،به توليد بمب اتمي نگرفتـه اسـت   وس
ارتباط جمعي امريكا همچنان تبليغ مي كند 
  . كه ايران در حال ساختن بمب اتمي است

اط جمعي ما هيچگاه نديديم وسائل ارتب       
ـازمان  16به استناد گزارش  –عمده امريكا  س

بنويسند و يا بگوينـد كـه    –اطالعاتي امريكا 
البته . ايران در كار ساختن بمب اتمي نيست

اينان كمتر اشاره اي بـه ايـن واقعيـت كـه     
ـلحه اتمـي دارد    ،نيـز  ،اسرائيل زرادخانه اس

  .نمي كنند
كار اطالعاتي اينست كه واقعيت را همان  •

ــوز : كــه هســت گــزارش كنــي  ســان هن
  اميدواركننده است وقتي مي بينيم كه 

ـار سياسـي     ـاتي در برابـر فش  ،مقامات اطالع
 ،تنت و جون مكلوگلين ژرژهمان فشار كه 

رئيس و معاون پيشين سيا را وادار مي كـرد  
گزارش كنند كـه عـراق در   2002در اكتبر 

مقاومت مـي   ،كار ساختن بمب اتمي است
شوند گزارش كنند كـه   كنند و حاضر نمي

  . ايران در كار توليد بمب اتمي است
  

  ۵  در صفحه
  

 انقالب و انتخاب ؟
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ـاطر سـهيم شـدن در          بعد از اين كه بخ
ايـن دو مغضـوب    ،جنگ خـونين عـراق  

ــدند ـازمانهاي   ،ش ــدي در سـ خــون جدي
ـاي     ـابي ه اطالعاتي جريان يافـت و ارزي

 ،باوجود ايـن . اطالعاتي را واقعيت گرا كرد
ـال    در ميان كساني كه در  ـنگتن بـه دنب واش
ـاب  آ ،موقعيت و مقام هستند دم شجاع كمي

  . است
نتيجه اين شد كه گزارش واقع بينانـه اي      

نتيجه اي . در باره برنامه اتمي ايران تهيه شد
ـاتي بـه    ـيدند و  آكه سازمانهاي اطالع ن رس
قابل نگارش و  ،مطلوب مقامهاي سياسي نبود

 ،تتهيه كنندگان گزارش به قدر. انتشار شد
ـانع از   ن شـدند كـه   آحقيقت را گفتند و م

  .وقوع يابد ،اين بار با ايران ،جنگ ديگري
داليل جمع بودند بـراي ايـن    ،امسال نيز •

ـازمانهاي       ـاور كنـد مـديران س ـان ب كه انس
تمكين كننـد   ،اطالعاتي بسا زير فشار سياسي

از نظر سياسـي صـحيح   «و به اين عنوان كه 
بمـب اتمـي   اينست كه بگوئيم ايـران دارد  

يك عامـل مـؤثر تبليـغ شـديد     . »مي سازد
وسائل ارتباط جمعي در باره شدت خطري 
بود كه مجهز شدن ايـران بـه بمـب اتمـي     

ـال  . براي اسرائيل ايجاد مي كند  ،بـراي مث
 2011وسائل ارتباط جمعي گزارش نـوامبر  

ي اتمــي را تــا ژانــس بــين المللــي انــرآژ
 ن را به گزارشـي آغليظ كردند و  ،بخواهي

بدل كردند گوياي دست بكار توليد بمـب  
ايــن وســائل ارتبــاط . اتمــي بــودن ايــران

ـيكس    ،جمعي گزارشهاي سري را كـه ويكيل
ـاري پشـت    انتشار داده و راجع بود به همك

ـا و    آژپرده مـديران جديـد    ـا امريك انـس ب
  . سانسور كردند ،اسرائيل

ـاره    • نگراني بسيار وجود داشت در ايـن ب
تحـت تـأثير    ،عات مليمدير اطال ،كه كالپر

 ،نـرال داويـد پترائـوس   ژ ،رئيس جديد سيا
قرار بگيـرد و گزارشـي را ارائـه كنـد كـه      

ـات  آمحتواي  ن نه واقعيت كه دلخواه مقام
  .سياسي واشنگتن باشد

نرال پترائوس نشان دادند كه او ژسخنان     
. در برابر البي اسرائيل لنگ انداختـه اسـت  

ـاد  او ان ،بطوري كه در اين سخنان دك انتق
ـاورد    ـان ني در . خود از اسرائيل را نيز بـر زب

ـا    ،2010مارس  او گفته بود رفتار اسـرائيل ب
فلسطيني ها و تن ندادن به شناختن حقـوق  

موقعيت و منافع امريكا در منطقه را به  ،اينان
  .خطر انداخته است

ايميل هاي افشا شده حاكي از اينست كه     
ز محافظـه  ا ،نرال پترائوس از مكس بـوت ژ

حمايت گدائي كرده اسـت   ،كاران جديد
ـاي محافظـه      تا كه بتوانـد از گزنـد انتقاده

گـزارش   ،خرآ. كاران جديد در امان بماند
شرافتمندانه تهيه شده بود و ايـن   ،پترائوس

  . امري نادر بود كه روي داده بود
ـار   ،پترائـوس   ،2012انويـه  ژ 31سه شنبه • ب

ـتن مقلـوبي را در    ،ديگر ـيون  همان م كميس
ـاران از   اطالعات سنا بازگفت كه محافظه ك

ي اتمـي  ژانس بين المللـي انـر  آژگزارش 
انـس پرتـو   آژگزارش : او گفت. ساخته اند

ـيعت     ـتي از واقعيـت و از وض بي كم و كاس
مـن  . حاصل تحقيق در روي زمين بود. بود

فكر مي كنم اين گزارش يك سند مرجـع  
ـانطور     ـا را از وضـعيت هم است و مردم دني

  .گاه مي كندآ ،كه هست
. وردآاين سخن را رئيس سيا بر زبان مي      

ـازمانهاي     همان سيا كه در تهيـه گـزارش س
شــركت  2007اطالعــاتي امريكــا در ســال 

انـس  آژن گزارش با گزارش آ. داشته است
كه ظن مي بـرد بـه ايـن كـه ايـران دارد      
قابليت توليد بمب اتمي را بـه دسـت مـي    

  .خوانائي ندارد ،وردآ
ـاذ        رئيس سيا در حالي اين موضع را اتخ

انس مستند آژمي كند كه مي داند گزارش 
ـين   ،با وجود اين. به سند معتبري نيست هم

ســازمان  16گــزارش نيــز نــاقض گــزارش 
اطالعاتي امريكا نيست و مدير امنيـت ملـي   

انويه تصديق ژ 31امريكا نيز در همان تاريخ 
بمـب  كرده است كه ايران در كار ساختن 

بيشتر پيشـرفتهاي   ،افزون بر اين. اتمي نيست
ـال     ،ايران در قلمرو اتـم  ـان س ـيش از پاي پ

اگر برنامـه توليـد   . انجام گرفته است 2003
ـازمانهاي   ،بمب اتمي واقعيت مي داشـت  س

تصــديق نمــي  ،2007اطالعــاتي در ســال 

ـال   پرونـده   ،2003كردند ايران در پايان س
  .  توليد بمب اتمي را بسته است

شــماري از كارشناســان و  ،بــاوجود ايــن •
انس بين المللي آژاز گزارش  ،سياستمداران

ـاخته انـد   آدو دسـت   ،ي اتميژانر : ويـز س
انس محل ترديد آژيكي اين كه بي طرفي 

ـار       نيست و ديگـري ايـن كـه ايـران در ك
ويز آهر دو دست . ساختن بمب اتمي است

نقدر تكـرار  آ ،با وجود اين. نادرست هستند
د كه افكار عمومي و كنگره متقاعـد  مي شو

ـازد  . بشوند كه ايران دارد بمب اتمي مي س
ــخنان  ـيون  ژس ــوس در كميسـ ــرال پترائ ن

ـاي ايـن دروغ    ،اطالعات سنا هدفي جز الق
  . نداشت) ايران دارد بمب اتمي مي سازد(

پترائوس بهتر از هركس مـي دانـد كـه          
ـا از    ن نـوع  آقضاوت اطالعات ملـي امريك

ــه د ـا اســت ك ــت امريكـ ــر و آول ن را معتب
و اين شرم . مريت مي شناسدآبرخوردار از 

كـه او   –ور نيست آولو تعجب  –ور است آ
ـا گـزارش   ،در مقام اظهار نظر ،بجاي اينكه ب

انـس  آژباگزارش  ،اين مقام اينهماني بجويد
. ي اتمي اينهماني مي جويدژبين المللي انر

ـاني كالپـر       ـيچ بـر پيش از عرق اين شـرم ه
  .تننشس
باتوجه به جهت بادي كه از كاخ سـفيد        

تا چنـد   ،من فكر مي كنم ،و كنگره مي وزد
پترائوس بر مقام خود مي مانـد و   ،ماه ديگر

ـاطر   ،بسا ارتقاء مقام نيز مي يابد و كالپـر  بخ
ه اي را ژخدمت وي ،نكه حاضر نشده استآ

ـته انـد    ـار   ،انجام دهد كـه از او خواس از ك
  . بركنار خواهد شد

سخنان  ،طرفه اينكه وسائل ارتباط جمعي •
ايـران بمـب اتمـي نمـي     (راست كالپر را 

ـا سـخنان    ) سازد نـرال  ژمنعكس نكردنـد ام
ب آبا  ،پترائوس را كه از حقيقت عاري بود

ـيش از   . انتشار دادند ،و تاب ـار را پ همين ك
ـا  ژ 8با سخنان  ،اين ـاع    ،انويـه پانت وزيـر دف

بـود ايـران    او نيز گفتـه . امريكا كرده بودند
  :تصميم به ساختن بمب اتمي نگرفته است

واشنگتن پست مقاله اي به قلـم   ،از جمله     
ـات    « با عنوان  ،گرگ ميلر ـابر قـول مقام بن
ايران كه از غرب تهديد دريافت  ،اطالعاتي
مي خواهد به خاك امريكا حملـه   ،مي كند

اين عنوان را در كنار عكس  ،روزنامه. »كند
ـا  آخنـدان   ـا و خ   Romneyنم رومنـي  ق

نامزدي از نامزدهاي حـزب جمهوريخـواه   
قرار داده  ،در باالي صفحه اول خود ،امريكا
ـاتي از خطـر جديـد   . است  ،مقامات اطالع

ايـران مـي خواهـد بـه     : سخن مي گويند
  .وردآخاك امريكا حمله 

 ،در مقاله از صحبتهاي كالپر ،گرگ ميلر     
رده وآقسمتي را برگزيده و در مقاله خـود  

كالپر در قسمتي از سخنان خود گفته : است
احتماال رهبـر   ،برخي از مقامات ايران: است

در پاسخ بـه   ،علي خامنه اي نيز  ،يمژعالي ر
ـا حملـه اي   ژحمله واقعي امريكا به ر يم و ي

ـا تلقـي شـود     بـه   ،كه حمله از سـوي امريك
سان مي توان دانسـت  آ. (امريكا حمله كنند

الپـر را مقلـوب   مقاله نويس چسان قـول ك 
ـا   ،نآكرده تا از  ايران مي خواهد به امريك

  .حمله كند را حاصل كند
 ،گلن گرين والد ،در يك ارزيابي بالفاصله  

ـاخته روزنامـه      ،به حق مقاله ميلـر را يـك س
ـيف مـي    ،نگاري چشم بسته بر حقيقت توص

تحريك افكار عمومي بر  ،نآكند كه هدف 
  . ضد ايران است

ـين مقالـه   نيويورك تا       يمز نيز همانند هم
... را به قلم اريك اشميت انتشار داده اسـت 

اين دو روزنامه به خود زحمت مراجعـه بـه   
سخنان كالپر را نداده اند ببينند نقـل قـول   

كالپر گفتـه اسـت در   . واقعي هست يا خير
ـتناد بـه       ـا قابـل اس ـا و ي پاسخ به حمله امريك

نظـر  بر ايـن   ،بخشي از مقامات ايران ،امريكا
هستند كه مي بايد در خاك امريكا دست به 

سخن او صريح است بر  ،بنا بر اين. حمله زد
ـا  » واقعي«اين كه ايران تحت تهديد  امريك

قلـب   ،دو مقالـه نـويس  . به حمله قرار دارد
بعمل  ،را باحذف اين تهديد واقعي ،حقيقت

  .ورده اندآ
چه كسي مي خواهد حقيقت را بگويـد؟   •

ـيه    من كه در گذشته  تحليل گـر امـور روس
مي دانم چگونه وسائل ارتباط جمعي  ،بودم

و باز بمثابـه كسـي كـه    . را كنترل مي كنند
زاد و راديــو آافســر رابطــه راديــو اروپــاي 

بـوده   1960خر دهـه  آدر سالهاي  ،زاديآ

طرز نفوذ در مناطق تحت سانسـور را   ،است
موختـه  آتوسط امواج راديو و وسائل ديگر 

تنده راديوئي بعالوه صـداي  اين دو فرس. ام
امريكا و بي بي سي بودند كه نقش كليـدي  
ـيه و     ــردم روسـ ــه م ـاني ب ــالع رسـ در اط
كشــورهاي اروپــاي شــرقي را بــازي مــي 

اين  ،ريشخند زمانه را ببين كه اينك. كردند
ـا   آروسيه است كه به كمك ما  مده اسـت ت

كه گزارشها و تحليل هاي خود را به اطالع 
ـا   ـناتورها بـراي   . نيمشهروندان خـود برس س

ـيه   كالپر دست زدند و راديو تلويزيون روس
از من دعوت بـه  » روسيه امروز«براي برنامه 
  .مصاحبه كرد

ـان : انقالب اسالمي در دسـتگاه   ،بدين س
جنگ با ايـران تـدارك    ،حاكمه امريكا
جنگ نياز به راسـت را  . ديده مي شود

دروغ گرداندن و بـا تكـرار قبوالنـدن    
سخت بـه   ،تبليغاتي امريكادستگاه . دارد

چنان كـه قـول   . اين كار مشغول است
ـاره كـه ايـران      مقام ذيصالح در ايـن ب
سالح هسته اي نمي سازد را سانسور مي 

ـان حـال  . كند  ،نيـز  ،در ايـران  ،در هم
يم جـز دروغ نمـي   ژدستگاه تبليغاتي ر

ماده اوليه دروغ  ،با تحريك ها. پراكند
اتي ســازي را در اختيــار دســتگاه تبليغــ

قدرت مسلط مي گذارد و با سانسـورها  
مردم ايران را از حق اطالع از وضعيت 

محروم مـي كنـد و    ،واقعي كشور خود
مجاز را جانشين واقعيت مـي   ،با دروغها

 ،عمل و عكس العمل ،باوجود اين. كند
عرصه زندگي روزمره مـردم ايـران را   

در ايـن دنيـاي   . خارجي گردانده انـد 
گيرنـده قـدرت    تصميم ،مجازي بيگانه

نهـا در ايـران و   آسلطه گر و دسـتياران  
    .لت فعل مردم ايرانندآ

ــي    ــرائيل م ــا و اس امريك
ايران بمب اتمـي  : گويند

نمي سازد ولي بايد ايران 
ن جنـگ  آرا تحريم و بـا  

  :كرد
  
امريكا و اسرائيل مي گويند ايران  ٭

بمب اتمي نمـي سـازد امـا وسـائل     
ارتباط جمعي به رهبري نيويـورك  

ايمز سه هدف مشـخص را تعقيـب   ت
  :مي كنند

  
مقالـه   ،مك گاورن ،2012انويه ژ 24در  ◀

ـترات  ـاره اسـ ــري را در بـ ـا و ژديگ ي امريكـ
نوشته او واجد اين . اسرائيل انتشار داده بود

  :اطالعات است
ـا و    ـامي امريك توجيه هاي اخير رهبران نظ
اسرائيل معلوم مي كنند كه دواير اطالعاتي 

ستند كـه ايـران تصـميم    دو كشور موافق ه
ـازد    ـا ايـن   . نگرفته است بمـب اتمـي بس ام

واقعيت را وسائل ارتباط جمعي امريكا نمـي  
  :خواهد بپذيرد

: سئوال محوري در منازعه كنوني اينست •
يا ايران تصميم گرفته اسـت بمـب اتمـي    آ

بسازد ياخير؟ اگر چنين تصـميمي را نگرفتـه   
اين تحريم سخت كـه بـراي مـردم     ،است
ور است و تهديد ايران بـه  آبس رنج  ايران

جنگ پيشـگيرانه بـه قصـد ويـران كـردن      
از چـه رو   ،»يـم ژتغييـر ر «تأسيسات اتمي و 

  است؟ 
هرگاه به نيويورك تايمز و بسياري ديگر       

پاسخ  ،از وسائل ارتباط جمعي مراجعه كنيم
ري ايران تصميم بـه  آ ،نها را به اين پرسشآ

  .  مي يابيم ،توليد بمب اتمي گرفته است
 ،باوجود اين پاسخ وسائل ارتباط جمعـي  •

ـات     ـاتي و اداره اطالع ـاي اطالع دستگاه ه
ارتش امريكا به اجماع رسيده اند كه ايـران  

در . تصميم به توليد بمب اتمي نگرفته است
ـاي دو كشـور    ،اين روزها عالي ترين مقامه

ـاع  ،امريكا و اسرائيل ـا    ،در امر دف يعنـي پانت

ـاع  وزير دفاع ام ريكا و اهود باراك وزير دف
اسرائيل به صراحت گفتند كه ايران تصميم 

  . نگرفته است بمب اتمي بسازد
نيويـورك   ،انويـه ژ 20در  ،باوجود اين      
 ،به قلم رئيس قسمت خاورميانه خـود  ،تايمز

بطور قاطع اظهار نظر كـرد كـه    ،اتان برونر
هردو مي گويند ايران به  ،اسرائيل و امريكا«
. ر ساختن بمب اتمـي ادامـه مـي دهـد    كا

يـك صـفحه    ،انويـه ژ 21در  ،همين روزنامه
اختصاص داد و » برنامه اتمي ايران«تمام به 

  :امور زير را تبليغ كرد
اتحاديه اروپا دارد مجازاتهاي سخت بر  – 1

ـاركوزي  در  . ضد ايران وضع مـي كنـد   س
ـبت   ـال جديـد    آسخنان خود بمناس ـاز س غ
د و تأكيد كـرد كـه   ايران را دروغگو خوان

برنامه توليد بمـب اتمـي    ،برنامه اتمي ايران
ايران مـي گويـد قصـدش از غنـي     . است

ـازي    سازي اورانيوم تأمين اورانيوم غنـي س
ـا انـدك   . ميز اسـت آبراي مصارف صلح  ام

شــمارند در غــرب كســاني كــه بــا وجــود 
مشــاهده عــدم همكــاري ايــران بازرســان 

ايران  قول ،ي اتميژانس بين المللي انرآژ
  . را قبول كنند

رهبر چين به ايران هشدار داده اسـت   – 2
نخسـت   ،ون جيابائو. مبادا بمب اتمي بسازد

ـين  ــر چـ ــفر  ،وزي ــه   6در س ــود ب روزه خ
با لحن قوي تـر از   ،در اين هفته ،خاورميانه
نقص اطالع رساني و اعتماد سازي  ،معمول

ايران در مورد برنامه اتمـي خـود را مـورد    
چــين : او در قطــر گفــت. داد انتقــاد قــرار

  . نست كه ايران بمب اتمي بسازدآمخالف 
ـا      – 3 ـتر ب ـان نزديكـي بيش امريكائيان خواه

ـا برنامـه اتمـي ايـران      اسرائيل براي مقابله ب
  . هستند

نهــا آ ،در وســائل ارتبــاط جمعــي امريكــا •
دست بكار زمينه سازي براي جنگ با ايران 

ـار   ،پيش از اين ،شده اند كه را در همين ك
ـا عـراق    ـام   ،زمينه سازي براي جنـگ ب انج

. نهــا ســانجر اســتآيكــي از . داده بودنــد
  :ن مشغولند اينستآموضوعي كه اينان به 

برنامـه اتمـي ايـران     ،در مرحله كنـوني «    
اما ارزيابي منبعي كه بهتـرين  . روشن نيست

اينسـت كـه اگـر     ،مقام براي ارزيابي است
به سـرعت  يت اهللا خامنه اي دستور بدهد آ

نشانه اي از صدور  –بمب اتمي ساخته شود 
بمـب   ، - چنين دستوري در دست نيسـت  

. اتمي ظرف يك سال ساخته خواهـد شـد  
ـا بهتـر از حكومـت     ،در عمل حكومت اوبام

ـنهاد   . بوش عمل كرده است ـا پيش زيرا اوبام
شتي به ايـران داد و چـون ايـران    آصلح و 

ـاعد ضـربه     ،نپذيرفت ـا مس افكار عمومي دني
هائي شد كه اين حكومـت بـه ايـران وارد    

  . كرد
وزيـر   ،پانتـا  ،انويهژ 31در: انقالب اسالمي

ايـران مـي توانـد    : دفاع امريكا گفـت 
ظرف يك سال بمب اتمي بسـازد اگـر   
تصميم به اين كار بگيـرد و ظـرف سـه    
سال مي توانـد موشـكي كـه قـادر بـه      
حمل سالح هسـته اي باشـد را توليـد    

ه بهنگام انتخاب ور مي شود كآياد. كند
هشدار  ،شدن اوباما به رياست جمهوري

داده شد كه توان او بـراي ضـربه زدن   
به ايران چنـدين برابـر بيشـتر از بـوش     

راه حل اتخاذ سياستي بـر اصـل   . است
موازنه عدمي يا بر وفـق حقـوق ملـي    

  .مردم ايران در شفافيت كامل است
ـا نيـز از نيويـورك     • مطبوعات ديگر امريك

 USAمشق مـي گيرنـد چنانكـه     تايمز سر
Today  نوشت 2012انويه ژ 23در :  

ـاروئي          امريكا و ايران دارنـد بطـرف روي
ايران مي خواهد با توليـد  . نظامي مي روند

موقعيـت خـود را بمثابـه ابـر      ،بمب اتمـي 
ـا مصـمم   . تثبيت كند ،قدرت منطقه و امريك

ـابي ايـران بـه توليـد      است مانع از دست ي
د تا هم از متحـدان خـود   بمب اتمي بگرد

حمايت كند و هم از انتشار اسلحه اتمـي در  
ـان جلـوگيري      ـاطق جه بي ثبات تـرين من

  . نمايند
ـا مـي بايـد      زماني مي رسد       كـه امريك

ـا     : انتخاب كنـد  ـاران كـردن ايـران و ي بمب
ماده پذيرفتن عواقب مجهز شـدن ايـران   آ

تحريم ايـران بهتـرين   . به بمب اتمي گشتن
ـيله خريآاما  ـامي    ،ن وس ـيش از حملـه نظ  ،پ

جلوگيري از مجهز شـدن ايـران بـه بمـب     
  . اتمي است

ـاط جمعـي          ـائل ارتب بديهي است كه وس
  امريكا كمتر اشاره اي به اين واقعيت نمي 

كنند كه اسرائيل مجهز به چند صـد سـالح   
هسته اي است و ايران محاصره شده اسـت  
ـته اي دارنـد    . از كشورهائي كه سـالح هس

د و پاكستان و چين  در شرق و روسيه در هن
شمال و اسرائيل و البته امريكا كه در اطراف 

  .ايران پايگاه هاي نظامي دارد
ساعت بعد PBS ، 12فرستنده تلويزيوني   •

ايـران تصـميم بـه    (از سخنان اهود باراك 
در برنامـه   ،)ساختن بمب اتمي نگرفته است

ـاران      ،خبر ـيس راس كـه از محافظـه ك دن
ـتاد دانشـگاه  (د است و ولي نصر جدي را ) اس

 ،مصاحبه با اين دو را با پخـش . دعوت كرد
ـانتروم    ،قسمتي پر فريب از سخنان ريـك س

ــه    ـين در برنام ـناتور پيشـ ـا  «سـ ـات بـ مالقـ
ـابق مـي    . غاز كـرد آ ،»مطبوعات ـناتور س س

من مي خواهم صريح و در علن بـه  : گفت
ـات اتمـي   : ايرانيها بگويم شما دربهاي تأسيس

را به روي ما باز مي كنيد و شروع مي خود 
ـار را زيـر     آكنيد به برچيـدن   ـا و ايـن ك نه

ـا حملـه      ـا ب ـا م نظارت مفتشان مي كنيد و ي
. هوائي آن تأسيسات را از ميان بر مي داريم

مارگارت وارنر كه مجري برنامه بود اينطور 
ـاي    آ ـياري از نامزده غاز سخن كرد كـه بس

ه تصريح مي كننـد كـ   ،حزب جمهوريخواه
 ،در صورت انتخاب بـه رياسـت جمهـوري   

ـيش    روش سخت گيرانه تري با ايـران در پ
سانتروم بكلي بـي اطـالع   . خواهند گرفت
ـين المللـي انـر   آژبود كه مفتشان  ي ژانس ب

اتمي تأسيسات اتمي ايـران را تحـت نظـر    
  .دارند

ـاره   ،دنيس راس مـدعي شـد كـه          در ب
مريكا او جامعه اطالعاتي ا ،برنامه اتمي ايران

ـتر اطـالع دارد   ،و وزير دفاع اسـرائيل  .  بيش
هرگاه شما بانك مركزي : وارنر از او پرسيد

ـا كشـورهاي     ايران را تحريم كنيـد و امريك
خريدار نفـت از ايـران را متقاعـد كنـد از     

يا اين اقدام مي توانـد  آ ،ايران نفت نخرند
عمل جنگي تلقي شـود و   ،از سوي ايرانيان

ـيس را   : س پاسـخ داد خطرناك هسـت؟ دن
من فكر مي كنم يك موقعيتي وجـود دارد  

ن موقعيت اينست كه ايرانيان به اجـراي  آو 
و سـري  . برنامه اتمي خود ادامه مي دهنـد 

براي كسي نيست كـه اجـراي ايـن برنامـه     
و اين . اتمي به توليد بمب اتمي مي انجامد

مـد بـس   آپـي  . خطري بس بزرگ اسـت 
ـاه بـه   نها بايـد بداننـد هر  آ. وخيمي دارد گ

اجراي برنامه اتمـي خـود ادامـه دهنـد و     
هيچگاه به اين صرافت نيفتند كه زماني مي 

نها اين آورند و اگر آبايد انتخابي را به عمل 
ــد  ـاب را نكنن ــد   ،انتخـ ــه خواهن ـائي ك بهـ

اينسـت  . بسيار سنگين خواهد بود ،پرداخت
ـا   ــر مجازاتهـ ــزودن ب ــق اف ــداري . منط پن

ـاع ا  ،نآساعت پيش از 12 سـرائيل  وزير دف
  .نگفت ايران بمب اتمي نمي سازد

ـاط   ،بدين سان     سه هدفي كه وسائل ارتب
يكــي  ،جمعــي امريكــا تعقيــب مــي كننــد

برانگيختن افكار عمومي امريكا بر ضد ايران 
ـاري      ـان بـر ضـرورت همك و متقاعد كردنش
ـائي   امريكا با اسرائيل و ديگري فشار بر دولته

نـد و  كه هنوز تن به تحريم ايـران نـداده ا  
ـا و  آايجاد افكار عمـومي غـرب بـر ضـد      نه

ـان باورانـدن    ،سومي از راه تكرار با امريكائي
ـا    ـازد و بس كه ايران دارد بمب اتمي مي س

  .قصد حمله به خاك امريكا را نيز دارد
  
ئوپليتيك فرانسه ژداليل سياسي و ٭

تشــديد تحــريم شــدن در پيشــقدم 
  :ايران

  
 ،سهخبرگزاري فران ،2012انويه ژ 26در  ◀

داليــل سياســي و  ،تحليلــي - در گــزارش 
رئيس جمهـوري   ،ئوپليتيكي كه ساركوزيژ

كاسـه داغ   ،ن داشته اسـت آفرانسه را بر
  : ش بگردد را بر شمرده استآتر 
 ،لمـان آبا اينكه در پي متحد شـدن   – 1

ــزرگ سياســي و   ــازيگر ب ــن كشــور ب اي
  فرانسه ،اقتصادي صحنه اروپا شده است

  ۶ در صفحه
  

 انقالب و انتخاب ؟
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ــيده   ــور كوش ــت دو كش ــه و  ،اس فرانس
فرانسـه مـي   . محور اروپا بگردند ،لمانآ

داند كه از لحاظ اقتصادي نمي تواند بر 
مـي   ،از ايـن رو . لمان برتري پيدا كندآ

خواهد رهبـري ديپلماتيـك اروپـا را از    
در چنـدين   ،در حقيقـت . ن خود كندآ

مورد فرانسه رهبري ديپلماتيك اروپـا را  
رفته است كـه  برلين نيز پذي. جسته است

كمتر حضور پيـدا   ،در صحنه بين المللي
كند و بيشـتر فرانسـه از سـوي اروپـا بـا      

طرف  ،كشورهاي بيرون از اتحاديه اروپا
بقيه اروپا نيز با اين ترتيب . صحبت بشود

زيرا از قـدرت مهـار   . كار موافق هستند
  .لمان مي ترسندآنكردني 

در پرتو بحران مالي اروپا كه به اين  – 2
 ،ن را بـراي فرانسـه  آ ،ماندهي بنگريمسا

چـرا كـه در سـطح    . بسي مهم مي يـابيم 
لمان است كـه  آاين  ،بلحاظ مالي ،اروپا

نچـه  آخـواه در   ،بخش عمده رهبري را
بـه ايجـاد مكانيسـم هـاي مـالي جديـد       

نچـه بـا   آمربوط مـي شـود و خـواه بـه     
توافق هاي مالياتي در سطح اروپا راجع 

نسه تقال كرده فرا. برعهده دارد ،مي شود
است موقعيـت خـود را بمثابـه همـوزن     

نكه فرانسه بـا از  آحال . لمان نگاه داردآ
 ،)AAA(دست دادن سـه نمـره خـوب    

از ايـن رو  . لمـان نيسـت  آديگر هموزن 
مي كوشد از طريق سياسي و ديپلماتيك 
اعتبار خـود را بمثابـه يكـي از دو رهبـر     

  .باز يابد ،اروپا
بـه انتخابـات    باتوجه به اين امر كـه  – 3

هفته بيشـتر  12 ،رياست جمهوري فرانسه
رئـــيس  ،ســـاركوزي ،نمانـــده اســـت
نياز دارد به فرانسـه در   ،جمهوري فرانسه

نقـش   ،سطح بين المللي و در سطح اروپا
پــيش قــدم . درجـه اولــي داشــته باشـد  
به او امكـان   ،تشديد تحريم ايران گشتن

مــي دهــد داراي موقعيــت رهبــري در 
در نظر مـردم   ،ن الملليصحنه اروپا و بي

سياسـت خــارجي  . نشـان دهـد   ،فرانسـه 
قلمروئي است كه او مـي توانـد تفـوق    

ــد   ــر اوالن ــود را ب ــت   ،خ ــامزد رياس ن
ان ژجمهوري از حـزب سوسياليسـت و   

راسـت  (نـامزد جبهـه ملـي     ،ماري لوپن
هيچيك از اين دو . نشان دهد ،)افراطي

 ،تجربه و شخصيت او را در ايـن قلمـرو  
  .ندارند

 ،مسئله ايران ،هژبوي ،سياست خارجي      
اثر عمده اي بر رأي دهندگان فرانسوي 

برعهده گرفتن يك  ،باوجود اين. ندارد
همـواره   ،نقش اول در امور بين المللـي 

در مسـائل  . مده استآبه كار ساركوزي 
 ،نقـش اول را داشـتن   ،اول بين الملـي 

حس غرور را در فرانسـوي هـا بـر مـي     
مـاه بـه    3اين امر كـه  باتوجه به  .گزيند

 ،انتخابات رياست جمهوري مانده اسـت 
 ،ساركوزي نمي تواند صبر كند تـا مگـر  

فرصت بهتري  ،در مورد ايران ،يندهآدر 
  . پيدا كند

وضع مجازاتهاي سخت تـر بـر ضـد         
بهـاي نـاچيزي در    ،براي فرانسـه  ،ايران

خطــري بســيار كمتــر از خطــر . بــردارد
كه (يبي دارد مداخله نظامي فرانسه در ل

اثر اندكي بـر محبوبيـت سـاركوزي در    
و ماليات دهندگان ) فرانسه بيش نداشت

فرانسوي پـولي بابـت ايـن تحـريم هـا      
باتوجـه بـه نيروگـاه    . نخواهند پرداخت

از تحـريم   ،هاي اتمي كـه فرانسـه دارد  
نيـز   ،بابت كمبود نفت ،نفت ايران زياني

  . نخواهد ديد
فرانسه جز  ،يمهااز اين تحر ،بنا بر اين     

وضع مجازاتها عليه ايـران  . سود نمي برد
در  ،فرانسه نشان داد كـه  ،راءآو به اتفاق 

مي تواند اروپـا   ،عرصه سياست خارجي
و نيـز نشـان داد كـه مـي     . را متحد كند

. لمان را نيز به دنبال خود بكشاندآتواند 
تنها قلمرو اقتصـادي نيـز    ،به سخن ديگر

اســي و  قلمــرو سي ،كــه مهــم اســت  
ديپلماتيــك نيــز مهــم اســت و در ايــن  

فرانسه است كه مي توانـد نقـش    ،قلمرو
  .اول را بازي كند

بـراي   ،لمـان آرهبري توأم فرانسه و      
ساركوزي شادي بخش اسـت وقتـي در   

ايـن  . رهبري با فرانسه است ،مورد ايران
درحالي است كه ايران طرف بازرگـاني  

ارزش . لمــان اســتآبــا ارزشــي بــراي 
ميليـارد دالر   5 ،لمـان آردات ايران از وا

لمان نفت چنداني از ايران وارد آ. است
اما تحـريم ايـران مـي توانـد     . نمي كند

لمـان خـارج   آبازار ايـران را از دسـت   
لمان نمـي خواهـد   آ ،باوجود اين. كند

ــد كــه او از تصــميم   ــوه كن اينطــور جل
  . جمعي سرباز مي زند

يـافتن  ماه بـه قابليـت اجـرا     6و اما       
ــده اســت  ــا مان ــورهاي . تحــريم ه كش

اروپاي جنوبي كه از ايران نفت بيشتري 
جانشين كردن اين نفت  ،وارد مي كنند

امـا  . مشكل اسـت  ،با نفت كشور ديگري
نها نيز با تحريم موافقـت كردنـد زيـرا    آ

لمان تحـت امـر و نهـي    آنمي خواستند 
اين شـد كـه فرانسـه    . لمان قرار بگيرندآ

  .حريم ايران گشترهبر اروپا در ت
بايد خاطر نشان كرد كه تحريم نفـت      

. بدون خطـر بـراي اروپـا نيسـت     ،ايران
وضعيت مالي اروپا مي تواند وخـيم تـر   

تشديد تـنش در خلـيج فـارس و    . بگردد
طوالني شدن عدم اطميناني كه بر بازار 

بازگشـت اقتصـاد    ،نفت حاكم مي شـود 
اروپا را به وضعيت عـادي بسـيار مشـكل    

نچه به اقتصاد كشـورهاي  آدر . ندمي ك
ايـن اثـر    ،جنوب اروپا مربوط مي شـود 

بـاال رفـتن   . تحريم نفت قطعي تر اسـت 
بهاي نفت از لحاظ مالي به اقتصـادهاي  

در . اين كشـورها ضـربه وارد مـي كنـد    
تنش ميان شمال و جنـوب اروپـا    ،نتيجه

  . شدت مي گيرد
ــران        ــريم اي ــا از تح ــت اروپ  ،حماي

ـ  ر اسـت كـه امريكـا مـي     گوياي اين ام
بـر   ،تواند ديگر كشورهاي جهان را نيـز 

كشورهاي اروپـائي  . برانگيزد ،ضد ايران
دريافتند كه امريكا در همان حال كه از 
ــزوا   ــه ان ــران را ب لحــاظ ديپلماتيــك اي

دوطرف سعي مي كننـد   ،ورده استآدر
بر گفتگوها بر سر پرونده اتمي ايـران را  

دوارنـد كـه   اروپائيـان امي . از سر بگيرند
تحريم ها سبب از سـر گيـري گفتگوهـا    

در كوتـاه  . بگردد و كار به جنگ نكشـد 
اروپائيان مي توانند باوارد كردن  ،مدت

فشار هم مذاكرات از سر گرفتـه شـود و   
نها موقعيت طلب امتياز از امريكا را آهم 

اما اگر وضعيت از مهار خارج . پيدا كنند
ها بيشـتر  اروپائي ،شود و كار به درازا بكشد

  .از امريكائي ها زيان خواهند ديد
در ضعيف شـدن ايـران و   : انقالب اسالمي

همين بـس   ،موقعيتش در منطقه و جهان
ساركوزي بـراي تجديـد    ،كه در فرانسه نيز

از ايران مايه مي گذارد و كشور ما  ،انتخاب
و هم او بـراي  . را تحريم اقتصادي مي كند

باز  ،نلماآسقوط نكردن به موقعيت مادون 
از ايران مايه مي گذارد و وطن ما را تحريم 

و ايرانـي نماهـائي كـه سراشـيب     . مي كند
بـه   ،خـر رفتـه انـد   آخيانت و حقارت را تا 

خود وعده مـي دهنـد كـه سـند مالكيـت      
  .ايران را از دست ساركوزي خواهند گرفت

  
تحـريم نفـت   : پـك ودبير كل ا ٭

ايران توسط اتحاديه اروپـا تـاثير   
ــر   ــداني ب ــك  چن ــدات اوپ تولي
  :نخواهد داشت

 
علـي النعيمـي،    ،2012انويه ژ 31در  ◀

وزير نفت عربستان در كنفـرانس آينـده   
ـ   :ه اسـت انرژي در منطقه خاورميانه گفت

ــاي    ــدن بازاره ــه ش ــورت مواج در ص
ايـن  عربسـتان   جهاني بـا كمبـود نفـت،   

عربســتان  .كمبـود را جبـران مــي كنـد   
توانايي جايگزيني ايران در توليد نفـت  

عربستان توانايي . مورد نياز غرب را دارد
تامين نفـت در صـورت كمبـود در هـر     

 . نقطه اي از جهان را دارد
در چتم هـاوس   كنفرانس كهدر اين     

لنــدن برگــزار شــد، عبــداهللا البــدري،  
درصد  40:گفته استنيز  دبيركل اوپك،

نفت جهان توسط اين سازمان تامين مي 
تحاديـه  تحريم نفت ايران توسط ا .شود

اروپا تاثير چنداني بـر توليـدات اوپـك    
  .نخواهد داشت

  
هيچ كس حـق نـدارد   : صالحي٭

سـازي را   از ما بخواهد كـه غنـي  
  :متوقف كنيم

 
علـــي اكبـــر  ،2012انويـــه ژ 30در  ◀

يــم ژرامــور خارجــه  »وزيــر«صــالحي، 
، در نشست خبري در آديس آبابـا  مافياها

گفتـه   در پاسخ به خبرنگـاران خـارجي،  
ــا هــ: اســت ــدارد از م يچ كــس حــق ن

 .سازي را متوقف كنـيم  بخواهد كه غني
ظرف يك مـاه آينـده صـفحه سـوخت     

اي در راكتور تهران قرار خواهـد   هسته
او در باره گفتگو بـا كشـورهاي    .گرفت

گفته اسـت نسـبت بـه انجـام ايـن       5+1
  . گفتگوها خوش بين است

  
انــس بــه دنبــال بازديــد    آژ ٭

ــران  ــانش از اي ــا   ،مفتش ــو ب گفتگ
ــران را در   ــي اي ــات اتم  21مقام

غـاز خواهـد   آ ،در تهـران  ،فوريه
  :كرد

  
) 90بهمــن  13(  2012فوريــه  2در  ◀

گزارش كرده اسـت   خبرگزاري فرانسه
آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم  كه

 21كرد مذاكرات جديـد در تهـران در   
 .آغـاز خواهـد شـد   ) دوم اسـفند (فوريه

مذاكرات جديد در تهران در خصـوص  
 22و  21وضوع هسـته اي ايـران را در   م

روزهاي سـه شـنبه و چهارشـنبه،    (فوريه 
ــفند  ــوم اس ــام خواه)دوم و س ــانج د ن

دنبالـه بازديـد از   اين مذاكرات . گرفت
ــران و   ــي اي ــات اتم ــاي تأسيس گفتگوه
روزهـاي   درمسئوالن آژانس در تهـران  

 .خواهند بودژانويه،  31تا  29
پايـان  كـه در   ،خود آژانس، در بيانيه     

 :اسـت گفتـه   ،سفر به ايران صادر كـرده 
هيئتي شش نفره از آژانس پس از سفر به 
تهران براي توضيح و تشريح مسائل حل 

 .نشده، به وين بازگشت
رئيس تـيم بازرسـان    هرمان ناكارتس،    

آژانس در سفر به ايران كه پـس از سـه   
در روز مذاكرات به وين بازگشته اسـت،  

همچنان كارهايي : انويه گفته استژ 31
دربـاره   ،او .دنكه بايد انجام شـو  ندهست

گفتـه   نتايج مذاكرات خـود در تهـران،  
 .انجام شد ماموريت خوب: است

در «مده است كه آانس آژاما در بيانيه   
اين سفر، فرصت بيان دغدغه ها و تعيين 
اولويتهايش يعني توضيح احتمال وجود 
 بعد نظامي در برنامه هسته اي ايـران بـه  

  ».وجود آمد
  
نكــه خواســت  آخامنــه اي با ٭

بنماياند كه فهميده است جـواب  
دفــاع از  ،تهديــد نيســت ،تهديــد

ــا عقــل  ،حــق خــويش اســت ام
زورمــدار او نتوانســت از حــق   
سخن بگويد و از تهديد در برابـر  

  :تهديد سخن گفت
  

آنهــا مــي خواهنــد ملــت ايــران را  ◀
بخاطر وفاداري به اسالم مجازات كننـد  

 2عيت ايـن اسـت كـه تحـريم از     اما واق
جنبه به نفع نظام اسـالمي و ملـت تمـام    

 .خواهد شد
ــتعدادها و      ــه اس ــران ب ــت اي ــه مل تكي

ظرفيتهاي داخلي از جمله نتايج تحـريم  
اگرآنهـا مـا را   .  سي سـاله ايـران اسـت   

تحريم نظـامي نمـي كردنـد و نيروگـاه     
بوشهر را مي ساختند و درهـاي علـم را   

ــا نمــي بســتند  ــر روي م ــروز ايــن ب ، ام
پيشــرفتهاي عجيــب نظــامي و علمــي را 
نداشــتيم، در غنــي ســازي داراي ايــن  
موقعيت ممتـاز نبـوديم و در پزشـكي و    
هوا فضا به ايـن حـد از موقعيـت نمـي     
رسيديم، بنابر اين تحريم از زاويـه تكيـه   
نظام و ملت به استعداد و ظرفيتهاي بـي  
پايان جوانان ايران به نفع ما بود و باعث 

اين چشـمه هـاي جوشـان هـر روز     شد 
 .شكوفاتر شوند

بگفته غربي ها هـدف اصـلي تحـريم         
ملت ايران عقـب نشـيني ايـن ملـت از     
مواضع هسته اي است و چون اين نظام 
و اين مـردم از دسـتاوردهاي پرافتخـار    
هسته اي خود عقب نشـيني نمـي كننـد    
بنابراين اين تحـريم در نهايـت موجـب    

هاي غرب در شكسته شدن هيبت تهديد
چشم ملتهاي منطقه و جهان مـي شـود و   
عزت و قدرت ملـت ايـران را در افكـار    
عمومي جهان بيشتر مـي كنـد، بنـابراين    

 .تحريم از اين جهت هم به نفع ماست
ــرر      ــه مك ــخنانش جمل ــه س او در ادام

مقامات امريكايي را مبني بر اينكـه همـه   
گزينه ها روي ميز اسـت، مـورد اشـاره    

معنـاي ايـن جملـه    ":گفـت قرار داد و 
تهديد بـه جنـگ اسـت امـا همـه مـي       
ــرر     ــه ض ــد ب ــن تهدي ــه اي ــتند ك دانس
امريكاست همچنانكـه ايجـاد جنـگ ده    
. برابر بيشتر به ضرر امريكـا خواهـد بـود   

سخن گفتن مقامات امريكايي از جنـگ  
نشان دهنـده عجـز واشـنگتن از مقابلـه     

جمهـوري اسـالمي    منطقي و گفتماني با
يدان مقابله فكر و منطـق  آنها در م. است

دچار ضعف هستند و به همـين علـت از   
تشبث به زور و توسل بـه جنـگ حـرف    
مي زنند و معناي اين روش ايـن اسـت   
كه امريكا جز زور هيچ منطقي نـدارد و  
براي غلبه خواستهايش جز جنـگ هـيچ   

 .روشي را نمي شناسند
توسل امريكا بـه تهديـد و زورگـويي        

امات ايـن كشـور   موجب بي اعتباري مق
در چشم ملتهـا و در افكـارعمومي ملـت    

حكومتي كـه اعتبـارش در   . امريكا است
چشم ملتش ساقط شود، اميدي به بقايش 
نيست و هيچ سرنوشتي جـز فروپاشـي و   

همينطـور كـه   . سقوط نخواهـد داشـت  
فروپاشي رژيم شوروي نشان دهنده اين 

 .واقعيت است
اننـد  آمريكايي ها بدانند و البته مي د    

كه جمهوري اسالمي در مقابـل تهديـد   
بــه جنــگ و تهديــد بــه تحــريم نفتــي، 
تهديدهايي دارد كـه وقتـي الزم باشـد    

 ."اهللا اعمال خواهد شدءانشا
وقتي : خامنه اي مي گويد: انقالب اسالمي

ضـعف   ،امريكا زبان تهديـد بكـار مـي بـرد    
در ايـن  . منطق خـود را نشـان مـي دهـد    

مفرطي كـه   خود او با وجود ضعف ،صورت
تهديد مي  ،ايران را بدان مبتلي كرده است

كنــد؟ چــرا حقيقــت را قلــب مــي كنــد؟  
حقيقتي كه او قلب مي كنـد اينسـت كـه    
غرب مدعي اسـت ايـران شـفاف سـازي و     
اعتماد سازي نمي كند و تن به گفتگوهاي 

 ،چـون چنـين مـي كنـد    . جدي نمي دهد
چـاره جـز وارد كـردن فشـار بــراي آوردن     

افـزون  . ميـز مـذاكره نيسـت    ايران به پاي
خامنه اي گرفتار همان ضعف تعقل  ،براين

است كه عقل زورپرست بدان گرفتـار مـي   
مي گويد چون تحريم به جائي نمـي  : شود
امريكا و اروپا شكست مـي خورنـد و    ،رسد

مـاجرا بـا    ،از ديـد او . بي اعتبار مي شـوند 
يـم  ژشكست خوردن تحريم ها با پيروزي ر

او فراموش مـي كنـد   . سداو به پايان مي ر
كه در بـاره قطعنامـه هـا و مجازاتهـا نيـز      
همين ادعا را مي كرد و قطعنامـه پرشـمار   
شدند و كارتحريم به تحريم نفـت و بانـك   

 ،مركزي كشيد و همزمان بـا سـخنراني او  
نكه بار خـود  آكشتي هاي حامل گندم بي 

. بندر عباس را ترك گفتند ،را خالي كنند
كـه بعـد از تحـريم    منطق تحريم اينست 
بـدين سـان او بـا    . نوبت به جنگ مي رسد

. ايران را بكام جنگ مي بـرد  ،قلب حقيقت
ور مي شـود وقتـي در علـن    آياد ،در ضمن

ــراي     ــود، ب ــي ش ــعگيري م ــه موض اينگون
  پوشاندن گفتگوهاي در پرده و 

گزارشي در اين باره نيـز  . معامله نيز هست
يـم در طـول   ژرويـه ر . انتشار يافتـه اسـت  

  .ات خود نيز چنين بوده استحي
 ،مدير امنيت ملي امريكا ،شهادت كالپر    

 2007بدين معنـي اسـت كـه از گـزارش     
بطـور   ،دستگاه اطالعاتي امريكـا  ،بدين سو
تكرار مـي   ،در گزارش ساالنه خود ،مستمر

كند كه ايران در صدد توليـد بمـب اتمـي    
ــاوجود ايــن. نيســت دســتگاه تبليغــاتي  ،ب

هاي رسمي را سانسور مي امريكا قول مقام
كنند و بطور پيگير تبليـغ مـي كننـد كـه     
. ايران در حال ساختن بمـب اتمـي اسـت   

بعد از نشاندن اين دروغ كه ايـران در كـار   
نوبـت زمينـه    ،ساختن بمـب اتمـي اسـت   

سازي براي جنـگ مـي رسـد و همچنـان     
ســخن از حملــه نظــامي اســرائيل بــه     

  :تأسيسات اتمي ايران در تابستان است
  

لعان مي دانند كـه  طّم
بن بسـت اتمـي دارد   
ــود  ــي ش ــوده م . گش

همچنان  ،باوجود اين
بــر طبــل جنــگ مــي 

  :كوبند
  
  
گاهان غربي و ايرانيان آ

راه بيــرون رفــتن از بــن 
بست اتمي را مي شناسند 
اما اوباما نمي خواهـد از  

  :اين راه برود
  
 Flyntنوشـــته از فلينـــت لـــورت     

Leverett    ــورت ــان لـ ــيالري مـ و هـ
Hillary Mann Leverett    اسـت كـه

انويه انتشار يافتـه و واجـد   ژ 31به تاريخ 
  :اطالعات زير است

  
ينـده  آاين امكان وجود دارد كـه در   •

دور ديگري از گفتگو هـا ميـان    ،نزديك
. انجـام بگيـرد   ،و ايران 1+  5كشورهاي 

بــرغم  پهنــائي كــه اســرائيل و امريكــا و 
ـ      ا شركاي اروپائي امريكـا بـه تـنش هـا ب
 ،ايران بر سر پرونده اتمـي ايـن كشـور   

ايــن اميــد وجــود دارد كــه  ،داده انــد
گفتگوهاي ديگـري مـي تواننـد بـه دو     

ميـز و  آطرف در يـافتن راه حـل صـلح    
ايـن   ،باوجود ايـن . كمك كنند ،باوري

احتمال كه قدرتهاي غرب اين واقعيـت  
را بپذيرند كه ايـران اورانيـوم را غنـي    

ـ     وم ادامـه  كند و بـه غنـي سـازي اوراني
خواهد داد و بنا بر حقـوق بـين المللـي    

مـا  . كم است ،حق دارد اين كار را بكند
مي خواهيم اطالعـاتي را مـورد بحـث    
  :قرار بدهيم كه به تازگي درز كرده اند

  
  ۷  در صفحه

  

 انقالب و انتخاب ؟
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 Peter ،يك اطالع از پتر جنكيـنس  •
Jenkins،  نماينده پيشين انگلستان در

. استي اتمي ژانس بين المللي انرآژ
 Race for Iranاو چندين نوشته در 

و ما همواره از تحليـل   انتشار داده است
تـازه  . ها و افكار او اسـتفاده كـرده ايـم   

ــوان را دارد   ــن عن ــه او اي ــرين مقال : ت
معامله اي كه غرب مي تواند بـا ايـران   «

در اوائـل ايـن    ،اين مقالـه . »انجام دهد
او بـه  . درديلي تلگراف انتشار يافـت  ،ماه
ستي وضعيت را مساعد واقعيت يـافتن  در

جنگ و زيان بسياري مي داند كه بـراي  
نيـاز بـه    ،از ايـن رو . اقتصاد جهان دارد

  . يك ديپلماسي بزرگ است
پتر تجربه شخصـي خـود را در بـاره         

اتم ايران و چگـونگي تحـول ديـدگاه    
: او مي نويسـد . خويش توضيح مي دهد

قرارداد منع گسـترش سـالح هسـته اي    
منوع مـي كنـد سـاختن و يـا بدسـت      م
امـا قـرارداد   . وردن سالح هسته اي راآ

  غني سازي اورانيوم را اجازه 
يعني امـري كـه محـور نـزاع     . مي دهد

غرب با ايران را تشكيل مي دهد به ايـن  
خاطر كـه از ايـران مـي خواهـد غنـي      

بنـا بـر    ،وردآسازي را به حال تعليـق در 
  . ايران حق دارد انجام دهد ،قرارداد

ايران مـي پـذيرد فعاليتهـاي اتمـي           
انس بـين  آژخود را تحت نظارت مستمر 

ــر ــي ان ــد و در ژالملل ــي قرارده ي اتم
به غنـي سـازي اروانيـوم ادامـه      ،عوض
دواطلبانه برخي از  ايران همچنين. دهد

بناهــا و فعاليتهــاي غيــر علنــي را تحــت 
انس قراردهد تا كه ثابت شود آژنظارت 

  .مي را نداردقصد توليد بمب ات
 ،2005اين اساس معامله بـود كـه در        

لمــان آايــران بــه انگلســتان و فرانســه و 
امروز كه بـه گذشـته مـي    . پيشنهاد كرد

چرا نبايد اين : به خود مي گوئيم ،نگريم
قبول . پيشنهاد ايران را قبول مي كرديم

نكـرديم زيــرا هـدف مــا ايـن بــود كــه    
عمليــات غنــي ســازي اروانيــوم توســط 

ن روز تـا  آاز. ران را قطعا متوقف كنيماي
هـدف غـرب همچنـان متوقـف      ،امروز

نكـه  آبـرغم  . كردن غنـي سـازي اسـت   
ايران بطور مستمر گفته و بازگفته اسـت  

با او رفتار مادون بشود و  ،كه نمي پذيرد
از همان حقـوقي برخـوردار نشـود كـه     
ديگــر امضــاء كننــدگان قــرارداد منــع  

ــته اي ار برخــورد ،گســترش ســالح هس
و بـرغم ايـن واقعيـت كـه وارد      ،هستند

كردن فشار با تحقير دولت ايـران تـوأم   
غرب به رفتـار خـود ادامـه داده     ،است
  .است

يكي از چند دليل بر اينكـه در سـال        
اروپائيان معامله با ايران را انجـام   ،2005
در حكومـت   ،اين بود كه امريكا ،ندادند

از . حاضر به قبول معامله نبود ،بوش ژرژ
انويـه   ژ 20زماني كه حكومت اوبامـا در  

ــركار  ،2009 ــت آبرس ــده اس ــور  ،م بط
اطالع و گزارش در ايـن بـاره    ،ادواري

كه تيم اوباما مـي خواهـد غنـي سـازي     
اورانيوم از سوي ايران را بپـذيرد و بـر   

بـا   ،سر عادي كـردن روابـط دو كشـور   
انتشــار مــي  ،ايــران وارد مــذاكره شــود

. درســت بودنــدگــزارش هــا نا. يافتنــد
كســاني در حكومــت اوبامــا بودنــد كــه 
حاضر بودنـد غنـي سـازي اورانيـوم را     
بمثابه بخشي از راه حل عمـومي مسـئله   

اما هيچگاه در اين . بپذيرند ،اتمي ايران
رئـيس  . باره اجماع وجود نداشته اسـت 

جمهــوري نيــز تصــميمي در ايــن بــاره 
سياسـت امريكـا    ،از بخت بد. نگرفته بود
  .است» ني سازي صفرغ«همچنان 

اما دليل ديگري بر نپذيرفتن پيشـنهاد   •
 ،توسـط اروپائيـان   ،2005ايران در سال 

ــت ــود داش ــاني . وج ــه )2006(از زم ك
امريكا به طرف گفتگو كننـده بـا ايـران    

بوجـود   1+5پيوست و گروه كشورهاي 
انگلستان و فرانسـه هـردو طرفـدار     ،مدآ

سخت گيري هرچه بيشتر و تن ندادن به 
. ي سازي اورانيوم توسط ايران شدندغن

نها بودنـد كـه اصـرار داشـتند امريكـا      آ
پـاريس و  . هيچگونه انعطافي نشان ندهد

ــه اتمــي كــوچكي   لنــدن كــه زرادخان
يك خود و ژبنابر مالحظات استرات ،دارند

بنا بر اين كه مي خواستند سـلطه غـرب   
نمي توانسـتند بـا    ،برخاورميانه ادامه يابد
ــ  ــازي اوراني ــي س ــران غن ــط اي وم توس

  .موافقت كنند
همه اين امور ما را نسبت به ايـن كـه       

ــائيش  ــركاي اروپ ــا و ش سياســت  ،امريك
ديگري در قبال مسئله اتمي ايران اتخاذ 

نوشته پيتر بر ما . مشكوك مي كرد ،كنند
معلوم مي كنـد سياسـتي ديگـر چگونـه     

  . سياستي مي توانست باشد
يك عنصر مهم در تنش هـاي جـاري    •
يان ايران و غرب بر سـر فرجـام مسـئله    م

ــي ــردن    ،اتم ــزرگ ك ــواهي ب ــا بخ ت
اتمي ايـران توسـط قـدرتهاي    » تهديد«

از ايـن ديـدگاه   . غرب و اسرائيل اسـت 
انـس بـين   آژگزارش اخيـر   ،كه بنگريم
ي اتمـي در بـاره فعاليتهـاي    ژالمللي انر

اتمي ايران را دليـل قطعـي بـر وجـود     
. سـت برنامه توليد بمب اتمي گردانده ا

پتر در مقاله خـود روشـن مـي كنـد در     
گزارش سندي كه داللت كند بروجـود  

  .برنامه اتمي وجود ندارد
انس آژكارشناس ديگري نيز گزارش      

را بررسي كرده و به اين نتيجـه رسـيده   
است كه داللت بر وجـود برنامـه توليـد    

روبـرت كلـي   : سالح هسته اي نمي كند
الح زمايشـگاه سـ  آسال در  30كه بمدت 

هسته اي دانشگاه كاليفرنيا كـار كـرده و   
انس بين المللـي  آژسال نيز در  9بمدت 

در  ،ي اتمي خـدمت كـرده اسـت   ژانر
مقاله خود توضيح مي دهد چرا گزارش 
حاكي از وجود برنامه توليد بمب اتمـي  

  .در ايران نيست
مشـكل اتمـي ايـران در     ،بدين قرار      

امـا  . مي توانست حـل شـود   2005سال 
ل نشد زيرا انگلستان و فرانسه نيـز مـي   ح

خواستند مخالفت با غني سازي اورانيوم 
توسط ايران را وسـيله تحكـيم موقعيـت    
. خود و ادامه سلطه غرب بر منطقه كننـد 

نها بودند كه حكومـت اوبامـا را نيـز از    آ
ــوم      ــازي اوراني ــي س ــا غن ــت ب موافق

ــتند راه حــل  ،در حــال حاضــر. بازداش
ن را آا نمي خواهد وجود دارد اما اوبام

  .بپذيرد
نفـر   ،حسين موسـويان : انقالب اسالمي

دوم تيم مذاكره كننده با سه كشـور  
بـر سـر    ،اروپائي در دوران خـاتمي 

فوريـه   3(مصاحبه اي با لوموند  ،اتم
انجــام داده اســت و در بــاره ) 2012

همـان   ،2005پيشنهاد ايران در سال 
را گفته است كـه ايـن دو نويسـنده    

  :ورده اندآمقاله خود غربي در 
نماينده لومونـد از حسـين موسـويان     •

مي پرسد در باره ديپلماسي اوباما چگونه 
وقتـي  : مي انديشيد و او پاسخ مي دهـد 

 ،او بـه رياسـت جمهـوري انتخـاب شــد    
سياسـت او  . ايرانيان اميد بزرگي يافتنـد 

» محـور شـر  «در باره ايران از سياسـت  
بتـه  ال. بس متفاوت مي نمـود  ،بوش ژرژ

ولي او بـه مـا   . رهبر معظم مشكوك بود
گفت بر وفـق عملكـردش در بـاره اش    

امر واقع اينسـت كـه   . قضاوت مي كنيم
قاي اوباما با وعده گفتگو بـدون پـيش   آ

ــه  ــراي پايــان دادن ب ســال  30شــرط ب
ــامانه اي از آ ،خصــومت ــاز كــرد و س غ

ــرا    ــه اج ــي را ب ــين الملل ــاي ب مجازاته
ال نهـا از سـ  آگذاشت كه سخت تـرين  

او هيچگـاه كلمـه   . بدين سو است 1989
را برزبان نياورد اما سياست » يمژتغيير ر«

امروز حكومت او معلوم مي كنـد تغييـر   
  .يم ايران را در سر داردژر
ـ  : لوموند مـي پرسـد   • اد و ژاحمـدي ن

ــئوليتي در   ــه مسـ ــه اي هيچگونـ خامنـ

ــا در پــيش گرفــت   ،سياســتي كــه اوبام
در  :ندارند؟ و موسويان پاسخ مي دهـد 

مسـئله وقتـي   . باور شما بر اينسـت  ،غرب
اد به رياسـت  ژمد كه احمدي نآبوجود 

. اين باور نادرست است. جمهوري رسيد
رياست جمهوري او يك تغييـر مهـم در   
سياست داخلي است و رجـز خـواني او   
اثري بسيار منفـي بـر سياسـت خـارجي     
ايــران گذاشــته اســت امــا بــه رياســت 

يري در جمهوري رسيدن او كمترين تغي
اين امر ايجـاد نمـي كنـد كـه تصـميم      

رهنمود خامنه . گيرنده نهائي رهبر است
شفافيت كامـل بشـرط   : اي روشن است

ن آكشــور اروپــائي متوقــع  3ايــن كــه 
نباشند كه براي هميشـه از غنـي سـازي    

  .اورانيوم چشم بپوشيم
جريان گفتگوها به اين جا رسيد كـه        

ر بـه  كـا  ،معلوم شد بدون امريكـائي هـا  
اروپائي  ،بعد از دو سال. نتيجه نمي رسد

نچه خواسته شده اينست كـه  آ: ها گفتند
غني سازي اروانيوم براي هميشه متوقف 

 ،غـاز آهمـان شـرط كـه رهبـر از     . شود
ايـن امـر   . نگران در ميان گذاشتنش بود

در باره اوباما نيـز  . تصديق بدبيني او بود
  .همين امر واقع شد

در : او مـي پرسـد   نماينده لومونـد از  •
ايــران چــه مــي خواهــد؟ و  ،بــاره اتــم

همـه طـرف   : موسويان پاسخ مـي دهـد  
از روز هاي گفتگو با ما مـي داننـد كـه    

من عضـو هيـأتي بـودم     ،2005در  ،اول
ــرلين   ــاريس و ب ــه پ ــدآكــه ب ــا در . م م

رئيس جمهوري  ،گفتگوهامان با شيراك
صدر اعظم وقت  ،وقت فرانسه و شرويدر

حق ما بر «گفتيم كه  به صراحت ،لمانآ
. غني سازي اورانيوم خط قرمز ما اسـت 

تدابير براي شفاف سازي فعاليتهاي اتمي 
ايران و تضمين ها را شما تعيين كنيـد و  

ماده بـوديم كـه   آما . »ما اجرا مي كنيم
ي اتمي ضـوابط  ژانس بين المللي انرآژ

اين پيشنهاد ما بـا موافقـت   . را معين كند
روپائي گفتگو ارائه رهبر تهيه و به طرف ا

  .شد
مــن بــه طرفهــاي گفتگــوي هيــأت       

هرگاه شما اين پيشـنهاد را  : ايراني گفتم
ما غني سازي اورانيوم را از سر  ،نپذيريد

بنظـر مـي رسـيد كـه     . خواهيم گرفـت 
لنــدن . بــرلين و پــاريس موافــق بودنــد

  . اينطور تصور كرد كه من بلوف مي زنم
صداهائي در امريكا : لوموند مي پرسد •

شنيده مي شوند گوياي ضرورت برقـرار  
يـك مجـراي ارتبـاطي مسـتقيم     «شدن 

ميان اوباما و خامنه اي ضـرورت فـوري   
اتفاق منجر به جنـگ   ،دارد تا از هرگونه
ــود ــوگيري ش ــما چيســت؟  . جل نظــر ش

تماســهاي : موســويان پاســخ مــي دهــد
هميشـه   ،مستقيم ميان تهران و واشـنگتن 

ردن خـط  برقـرار كـ  . وجود داشته انـد 
تلفن مستقيم ميان تهـران و واشـنگتن را   

تركيـه و   ،وانگهـي . فكر خوبي مي يـابم 
امـا  . عمان واسطه هـاي مهمـي هسـتند   

راه حل خـوب  . مسئله اصلي ديگر است
نياز به گفتگو هاي مـوازي در دو سـطح   

گفتگو بر سر اتم و گفتگـو بـر سـر    : دارد
ــرف     ــه دو ط ــورد عالق ــوعهاي م موض

ـ ( راق بعـد از بيـرون   افغانستان و ثبات ع
  ...) .رفتن قواي امريكا از اين كشور و

اما غربي ها به مسئله اتـم تقـدم مـي         
بايد خصم را همانطور كه هسـت  . دهند
خـط  «هـر طـرف بايـد     ،بنا بر اين. ديد

ــراي . طــرف ديگــر را بپــذيرد» قرمــز ب
امريكائي و غربيها خط قرمز اينسـت كـه   

ي ايران بمب اتمي نداشـته باشـد و بـرا   
ايراني ها خط قرمز اينست كـه منزلـت   

نها بمثابه عضوي برابـر اعضـاي امضـاء    آ
كننده قرارداد منع گسترش سالح هسـته  

بر طبـق   ،به سخن ديگر. اي شناخته شود
حق غني سازي اورانيوم  ،همان قرارداد

ــد  ــته باش ــواهيم   . را داش ــي خ ــر م اگ
ينده در استانبول موفقيـت  آگفتگوهاي 
از گذشـته بيـرون    مـا بايـد   ،آميز بگردد

غاز گفتگوهـا نماينـدگان   آاگر در . ئيمآ
ري بـه  آ«: به ما بگوينـد  1+5كشورهاي 

تهـران   ،»غني سازي و نه به بمب اتمـي 
در باره توقعات غرب در مورد شـفافيت  

. نرمش نشان خواهد داد ،فعاليتهاي اتمي
غربـي هـا    ،سـال شكسـت   9اگر بعـد از  

ن گفتگو كرد ،»نه به غني سازي«بگويند 
  . بي حاصل مي شود

يمـي  ژاگـر شـما ر  : لوموند مي پرسد •
تقسـيم شـده بـه گـروه      ،باشيد از درون

يا آ ،بنا بر اين نگران ثبات خود ،بندي ها
داشتن بمب اتمي بهترين منصرف كننده 

نيسـت؟ موسـويان   ) از حمله بـه ايـران  (
ايراني هـا متقاعدنـد   . نه: پاسخ مي دهد

جهـان  كه قدرت امريكا در منطقـه و در  
در انحطاط است و روند انحطاط ادامـه  

مي » بهار عرب«نچه را غربيها آ. مي يابد
نـام  » بيداري اسالمي« ،خوانند در ايران

ايران نيازي به بمب اتمـي  . گرفته است
رهبـران مـا   . براي بسط نفوذ خود ندارد

 ،متقاعدند كـه از بـنگالدش تـا مـراكش    
اسـالم دارد پيـروز مــي شـود و برتــري    

مريكا و اسرائيل نمي تواند مـانع  نظامي ا
پـي   ،اين پيروزي بگردد و ديـر يـا زود  

موقعيـت اسـرائيل   » بهار عرب«مدهاي آ
چه كسي . در منطقه را تغيير خواهد داد

باور مي كند ايران برضد اسرائيل بمـب  
بمبي را بكار مي بـرد   ،اتمي بكار مي برد

كه همانقـدر فلسـطيني مـي كشـد كـه      
  اسرائيلي؟

يا اگر هـيچ چيـز   آ: ي پرسدلوموند م •
يك روياروئي نظامي اجتناب  ،تغيير نكند

ناپذير مي شـود؟ موسـويان پاسـخ مـي     
  ...ترس عظيم من همين است: دهد

پاسخهاي موسويان سه : انقالب اسالمي
شكار تر در معرض ديـد  آواقعيت را 

از  2005پيشنهاد  – 1: قرار مي دهند
بـا موافقـت    ،سوي حكومت خاتمي

بنـا بـر   . مده اسـت آبعمل  ،خامنه اي
انگلســتان و بنــا بــر نوشــته  ،قــول او
انگلـيس و فرانسـه مـانع از     ،لورت ها

امــا . ن شــده انــدآپذيرفتــه شــدن 
همين پيشنهاد به اطالع مردم ايـران  

 ،دوبـار  ،خامنه اي – 2. نرسيده است
يكبــار بهنگــام : واكــنش شــده اســت

شنيدن پاسخ طرف مـذاكره كننـده   
بار بهنگام روبـرو  و يك) غني سازي نه(

هرگاه ايـران   .شدن با سياست اوباما
دولتي حقوقمدار و برگزيده مردمي 
 ،صاحب حق حاكميت مـي داشـت  

ورد و آمسئله و بحـران پديـد نمـي    
 ،اگر هم بيگانگان مسئله مي سـاختند 

همــان مســئله را وســيله بــه كرســي 
بعـد  . نشاندن حقانيت خود مي كـرد 

ــاري  20از  ــي ك ــده  ،ســال مخف وع
ــفاف ــازي ش ــوءظن و   ،س ــع س راف

او در . برانگيزنده اعتماد نمـي شـود  
واكـنش   ،بهمن خود نيـز  14سخنان 

غرب بود و جمله اي گويـاي ابتكـار   
 – 3. از دهـانش بيـرون نيامـد    ،عمل

يم واليـت مطلقـه فقيـه كـه جـز      ژر
گســترش فســاد و جنايــت و خيانــت 

عامـل تـأخير تحـول در     ،نمي كنـد 
حوزه بزرگ اسالمي بـوده اسـت و   

نـه تنهـا مـانع روي    . نوز نيز هسته
وردن مسلمانان به اسالم بمثابه بيان آ
بلكه با خشونت گرائي  ،زادي استآ

كور كشـور را در بنـد تحـريم و در    
ايران را بـه   ،معرض جنگ قراردادن

عامل تـرس و توجيـه گـر سـركوب     
جنبشـــها در ســـرزمينهاي اســـالمي 

    .گردانده است

ــوا در    ــيم ق ــز عظ تمرك
ــران ــاه  :اطــراف اي ــا م ت

 100مارس يـك نيـروي   
ماده خواهد آهزارنفري 

يا بـر سـر حملـه    آ –شد 
نظامي به ايـران توافـق   
شده است؟ سـفر رئـيس   
موساد بـه امريكـا بـراي    
گفتگو در باره جنـگ بـا   

  :ايران
  
تمركز عظـيم قـواي امريكـائي     ٭

 ،در اطراف ايران تـا مـاه مـارس   
هزار تن مي  100شمار اين قوا به 

  :رسد
  

گزارشي خبري  ،2012انويه ژ 31در  ◀
توسط مـك    ،ن دبكا نيوز استآكه منبع 

  :انتشار يافته است Mac Slavoاسالوو 
در همان حال كـه طرفـداران اوبامـا     •

تبليغ مي كنند كه بيـرون بـردن قـواي    
پايـــان جنـــگ در  ،امريكـــا از عـــراق

وزارت  ،در پشت صحنه ،خاورميانه است
  دفاع امريكا قواي 

را در دو جزيـره واقـع    امريكا و مهمـات 
در دو محلـي كـه    ،در جنوب تنگه هرمز

سان انجام پذير آ ،حمله به ايران ،نهاآاز 
  .متمركز مي كند ،است

هزار قواي امريكا كه در  50افزون بر  •
منطقــه حضــور دارنــد و منتظــر دســتور 

نها بعد از كريسـمس بـه   آاز قرار (هستند 
امريكا بازگردانده نمـي شـوند بـا اينكـه     

اوبامـا كـه   ). رار بر برگرداندنشـان بـود  ق
برنده جايزه نوبل صلح است از حـاال تـا   

هـزار قـواي ديگـر را در     50 ،ماه مارس
منطقه متمركز مي كند براي وقتـي كـه   

منـابع  . قرار بر عمليات نظامي مـي شـود  
نظامي دبكا نيوز و نيز منابع واشنگتن بـر  

ننـد كــه بطــور محرمانــه بــه نيروهــاي  آ
ـ  ائي و تفنگـداران دريـائي   هوائي و دري

ــن دو   ــت در اي ــده اس ــتور داده ش دس
جزيره بيشترين قواي خـود را متمركـز   

ــد ــره يكــي ســكوترا  . كنن ايــن دو جزي
Socotra   متعلق به يمن و ديگري مسيره

Masirah متعلق به عمان هستند .  
امريكــا در  ،بــدين ســو 2010از ســال  •

پايگاه هـوائي و دريـائي    ،جزيره سكوترا
مجهز بـه تأسيسـات الزم بـراي     ،عظيمي

استقرار زيردريائي ها و مراكز فرماندهي 
ــراي   ــاه الزم ب ــز فرودگ ــاتي و ني اطالع

را دارد مـي   ،هواپيماهاي بدون خلبـان 
ايــن پايگــاه حلقــه اي از زنجيــر . ســازد

ــاي اســترات  يك امريكــا را در ژپايگاهه
اقيانوس هند و خليج فارس تشكيل مـي  

  . دهد
را بقـدري محرمانـه   تأسيسات سـكوت       

هستند كه در هيچيك از فهرسـت هـاي   
نظامي و تأسيسات نظامي امريكـا كـه در   

در . قيد نشـده انـد   ،اين قسمت از جهان
 ،پايگاه هاي ديگـر  ،اين قسمت از جهان

جبل علي الـدهفرا در امـارات    ،از جمله
 متحــده عربــي و العديــد در قطــر و    

ريفجان در كويت نيز وجود دارند كه آ
. اصله كمـي از ايـران قـرار دارنـد    در ف

امريكـا در بحـرين نيـز     ،عالوه بر اين ها
  . پايگاه دريائي بزرگي دارد

منابع نظامي غرب كه از ايجاد پايگـاه   •
  گاهي واسعي آ ،در اين دو جزيره

  ۸  در صفحه
  

 انقالب و انتخاب ؟
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به دبكا نيـوز گفتـه انـد نمـي      ،دارند
تنهـا مـي    ،توانند رقم دقيـق بدهنـد  

بيشـترين تمركـز   توانند بگويند شاهد 
از زمان جنگ  ،قوا در اين دو جزيره

  . هستند ،بدين سو ،2003با عراق در 
هـزار   100 ،پيش از حملـه بـه عـراق       

ــز    ــت متمرك ــائي در كوي ــواي امريك ق
ورد مـي  آهمان منـابع بـر   ،امروز. شدند

هـزار   50 ،كنند كه تا اواسط ماه فوريـه 
ــره    ــن دو جزي ــائي در اي ــواي امريك ق

هـزار   50 ،نهاآغير از . ندمتمركز مي شو
در خلـيج   ،نيروي ديگـر تـا مـاه مـارس    

بنــا بــر . فــارس حضــور خواهنــد يافــت
هزار نيرو خواهد داشت  100امريكا ،اين

  .براي دست زدن به عمليات نظامي
هواپيماهاي مخصوص حمـل و نقـل    •

هوائي همه روز به اين دو جزيره نيرو و 
در نها از پايگاه امريكـا  آ. مهمات مي برند

 3000جزيره ديگو گراسيا كه در فاصـله  
. ينـد آبه پرواز در مـي   ،كيلومتري است

حضور قواي امريكا در منطقه گسترده تر 
 ،در هفته اول ماه مارس ،مي شود وقتي

ســه نــاو هواپيمــا بــر و ناوهــاي جنگــي 
همــراهش و نــاو فرانســوي وارد خلــيج 
فارس مي شـوند و در ايـن خلـيج و در    

ي عربي مسـتقر مـي   درياي عمان و دريا
براهام ليـنكلن  آناوهاي هوايپمابر : شوند

ــاو   ــز و ن ــر پراي و كــارل ويلســون و اينت
هواپيمابر فرانسوي بنام شارل دوگل كه 
مجهز به هواپيماهاي توانا به حمله سالح 

ناو هواپيما بـر چهـارمي از   . اتمي هستند
اقيــانوس كبيــر بــه ايــن منطقــه گســيل 

اميـد وجـود دارد كـه    يا هنوز اين آ •  . خواهد شد
دليل كـافي   :جنگ با ايران روي ندهد؟

براي حمله به ايران به ايـن عنـوان كـه    
وجـود   ،دركار ساختن بمب اتمي است

اينكه اين دليـل راسـت يـا دروغ    . دارد
بـه عـراق   . تفاوتي ايجاد نمي كند ،است

حمله كردنـد  » دليل كافي«نيز با همين 
و بعد معلوم شد عراق نـه اسـلحه اتمـي    

ن بـوده  آداشته و نـه در حـال سـاختن    
  .است

رهبـري ايـران    ،همانند صدام حسين     
 ،نيز در باره نفت خود گفتگو مـي كنـد  

بدون اين كه از مجـاري صـحيح عمـل    
نفتي كـه بـه اروپـا و امريكـا مـي       :كند
مي بايـد بـه چـين و     ،از اين پس ،رفت

اما اين كشورها بابت . هند و روسيه برود
ن و روپيـه  آي دهند يون دالر نمآبهاي 

   .و روبل و طالمي دهند
اين ادعا كه ايران درحال ساختن بسا  •

بمب اتمي است همانند ادعاي دروغـي  
باشد كه امريكا و انگليس در بـاره عـراق   

ن كشـور  آبـه   ،نآساختند و بـه صـرف   
غـرب   ،نچه مسـلم اسـت  آ. حمله كردند

مي خواهـد نظـم دلخـواه خـود را در     
نبايـد قصـد غـرب را    . جهان برقرار كند

غـرب هـر مقـدار الزم    . جدي نگرفـت 
براي پيش بـرد هـدف خـود مـي      ،باشد
  .كشد

  
يا موافقـت بـر سـر حملـه بـه      آ ٭

  :ايران حاصل شده است؟
  

) 2012انويـه  ژ 31(روزنامه گـاردين   ◀
: از قول مسئوالن اطالعاتي مـي نويسـد  

ايران بـيش از پـيش در معـرض حملـه     
ينك مي جيمس كالپر نيز ا. نظامي است

ايران به روي باب سـاختن بمـب   : گويد
ايـن عـالي تـرين    . اتمي باز كرده است

مقام امنيتـي امريكـا مـدعي اسـت كـه      
 بيشـتر از گذشـته مايـل     ،رهبري ايـران 

است در خاك امريكا دسـت بـه حملـه    
و سازمانهاي اطالعاتي نگران ضربه . بزند

وارد شدن به منافع امريكـا و متحـدانش   
  . در دنيا هستند

مدير امنيت ملي  ،درگزارش به كنگره •

توطئه  ،گفته است ،جيمس كالپر ،امريكا
ترور سفير عربستان در واشنگتن نشان مي 

احتماال  ،دهد كه برخي از مقامات ايران
محاسـبات   ،يمژرهبر ر ،شخص خامنه اي

خــود را تغييــر داده انــد و حــاال بيشــتر 
يـم  ژدر ازاي ضربه هـا كـه بـه ر    ،مايلند

در خاك امريكـا دسـت    ،شود وارد مي
  . به حمله بزنند

عـزم ايـران بـر    : كالپر افزوده اسـت      
باني حمله ها در خاك امريكـا و يـا بـه    

بسا حاصـل   ،منافع امريكا در جهان شدن
محاسبه اي باشد كـه مقامـات ايـران از    

يـم  ژبهاي تهديدهاي امريكا كه متوجه ر
  . ورده اندآبعمل  ،ايران است

كا نگراني خود را از ايـن  مقامات امري •
بابت كه سـپاه قـدس كـه در امريكـاي     
التين و حتي در مرزهاي مكزيك مستقر 

  .شوند و به امريكا حمله كنند
اظهاريه كالپر واپسين حمله زبـاني در   •

جنگ ميان غرب و ايران بـر سـر برنامـه    
امريكا و اروپا نفـت و  . اتمي ايران است

  .اندبانك مركزي ايران را تحريم كرده 
ايـران بـاب توليـد    : كالپر گفته است     

بـاوجود  . بمب اتمي را باز گذاشته است
يا ايران احتماال مايل آما نمي دانيم  ،اين

 ،به گرفتن تصميم بر ساختن اسلحه اتمي
در پاسـخ بـه پرسشـهاي    . هست يـا خيـر  

ايرانـي هـا   : كالپر گفته اسـت  ،سناتورها
بعضي كارها كه الزمه سـاختن كالهـك   

بـرغم  .  ه ايست را انجام نـداده انـد  هست
ن كشـور  آتهديد ايران به تحريم نفـت  

 ،ماه ديگر به اجرا گذاشته مي شود 5كه 
ــاال ســبب  ،نآمشــكالت ناشــي از  احتم

  .يم نمي شودژسقوط ر
  
سفر رئـيس موسـاد بـه امريكـا      ٭

بــراي گفتگــو در بــاره جنــگ بــا 
  :ايران

  
ــزاري    ◀ ــر و خبرگ ــزارش رويت ــه گ ب

 ،گفته است كه تمير پاردو 31در  ،فرانسه
انويـه  ژ 29رئيس موساد روز يـك شـنبه   

مده است تا در باره آبه واشنگتن  ،2012
حمله نظامي اسرائيل به تأسيسـات اتمـي   

. گفتگـو كنـد   ،با مقامـات امريكـا   ،ايران
بنابر فرستنده دوم تلويزيـون خصوصـي   

سـري   ،معمـوال  ،اينگونه سـفرها  ،اسرائيل
 ،بـر ايـن سـفر   امـا خ . انجام مي گيرنـد 

ــاقي« ــور اتف ــان  » بط ــانم دي ــط خ توس
ــتين ــات   ،فينش ــيون اطالع ــيس كميس رئ

در جريــان . داده شــد ،مجلــس ســنا 
گفتگوي باز اين كميسـيون كـه توسـط    

خـانم فينشـتين    ،تلويزيون پخش مي شد
قاي پاردو آفاش ساخت كه گفتگوئي با 

ــا   ــاردو ب ــرال ژانجــام داده اســت و پ ن
و گفتگـو   رئيس سيا نيز ديـدار  ،پترائوس

  . كرده است
خطاب بـه   ،پترائوس در همان جلسه      

مـن   ،همانند شما: رئيس كميسيون گفت
نيز رئيس موسـاد را وقتـي در واشـنگتن    

ايـن  . مالقات و با او گفتگـو كـردم   ،بود
گفتگوها امري مداوم هستند و در بر مي 
گيرند گفتگوهـائي را كـه مـن بـا نتـان      

ود نخســت وزيــر اســرائيل و اهــ ،يــاهو
وزير دفاع اسـرائيل انجـام داده    ،باراك

غـاز رياسـت   آاو تصريح كرد كـه از  . ام
 ،هرماه يك بار ،بطور مرتب ،خود بر سيا

  .گفتگو مي كنم ،باوزير دفاع اسرائيل
تلويزيــون اســرائيلي تصــريح كــرده      

است كه موساد در باره احتمـال حملـه   
نظامي بـه ايـران بـا مقامـات امريكـائي      

  . استگفتگو كرده 
 2در  ،به گزارش خبرگزاري فرانسـه  ◀

فوريه گزارش كرده است كـه شـيمون   
گفتــه  ،رئـيس جمهــوري اسـرائيل   ،پـرز 
نبايـد هيچگونـه گزينـه اي را در    : است

ــت   ــار گذاش ــران كن ــورد اي ــراي . م ب
 ،بازداشتن ايـران از توليـد بمـب اتمـي    

بايد  ،از جمله گزينه نظامي ،هرگزينه اي
ــز باشــد ــين او در كن. روي مي فرانســي ب
واقـع در شـمال تـل     ،المللي در هرزليا

از  ،يت اهللا هـا آيم ژر«: گفته است ،اويو
يمهـاي  ژفاسـد تـرين ر   ،لحاظ اخالقـي 

  . جهان است
  
واشنگتن پست از قول پانتا مي  ٭

نويسد كه اسرائيل ممكن است در 
بهار يا تابستان به ايران حمله كند 

  :اما او تكذيب مي كند
  

، روزنامه واشينگتن 2012فوريه  3در  ◀
پست روز پنجشنبه در مطلبي نوشته است 
كه لئون پانتا، وزيردفاع آمريكـا، معتقـد   
است كه اسرائيل در بهار يا تابستان سـال  
جاري به تاسيسات هسته اي ايران حملـه  

 .خواهد كرد
اما به گزارش خبرگزاري فرانسه، لئون    

پانتــا درپاســخ بــه خبرنگــاران، در بــاره 
داويد : واشنگتن پست، گفته است نوشته

ايگنيشس، روزنامه نگار واشنگتن پست، را 
مـن در ايـن خصـوص    . رد كرده است

ديويد ايگنيشس مي . اظهار نظر نمي كنم
 تواند هر چه مي خواهد بنويسد، امـا در 

نظر من  باره اينكه من چه فكر مي كنم و
چيست، اين ها را من حوزه خودم مـي  

اسـرائيلي  . نيسـت  به كسي مربوط دانم و
حـال بررسـي    ها مطرح كردند كـه در 

هـم نگرانـي    هستند، ما) يك حمله(اين 
  .اين مورد مطرح كرديم هايمان را  در

  
امريكا از قصد اسرائيل به حمله  ٭

  :عصباني است ،به ايران
  

ــه  3در  ◀ ــز   ،2012فوري ــازون ديت ج
گزارش كرده است كه  احتمـال حملـه   

مـت اوبامـا   حكو. است 50 – 50اسرائيل 
گفته است كه بطور روز افـزون نگـران   

از  ،تهديد مداوم ايران به حملـه نظـامي  
نكـه مقامـات   آبـا  . سوي اسـرائيل اسـت  

رسمي موافق نيستند كه چنين حمله اي 
ن را محتمل آنها وقوع آاما  ،انجام بگيرد
  . مي شمارند

مرتب ايران را به  ،بنوبه خود ،امريكا      
اين تهديد . ي كندحمله نظامي تهديد م

ها از زمـان رياسـت جمهـوري ريگـان     
انجام مي گيرند اما هيچگاه جدي تلقي 

اسرائيل تهديد كرده اسـت  . نشده است
 ،به ايران حمله نظامي كند و گفته اسـت 

ينـده انجـام   آاين حمله ظرف ماههـاي  
يك دهه است كه اين تهديد . مي گيرد
 ،اين بـار ،يد امـا مـي گوينـد   آبعمل مي 
اسرائيل براستي چنين قصدي را  مقامات
  . دارند

گفته مي شود كه احتمال حملـه بـه        
است اما از هـر دو مقـام    50 – 50ايران 

يكي مي گويد احتمـال حملـه    ،اسرائيل
  . در صد است 70به ايران 

 ،2012فوريه  2دانستني است كه در  ◀
ــاتي  ــرانس مطبوع ــك كنف ــه  ،در ي موش

يل گفتـه  معاون نخست وزير اسرائ ،يالون
اسـرائيل تسـليحات الزم بـراي از    : است

ميان برداشـتن تمـامي تأسيسـات اتمـي     
ايران را در اختيار دارد و مي تواند پـي  

  .مدهاي حمله به ايران را تحمل كندآ
  

امريكـا  : اوباما به اسرائيل
ــران   ــا اي ــه جنــگ ب را ب

  :نكشانيد
  
 ،2012فوريـه   2در نوشته  ،گارت پرتر   

ه اوباما با نتان يـاهو  خود به بررسي رابط
بر سر جنگ با ايران پرداخته و نوشته او 

  :واجد اطالعات زير است
: پرزيدنت اوبامـا گرفتـار معضـل اسـت    

چگونــه اســرائيل را از جنــگ بــا ايــران 
منصرف كند بدون اينكه در انتخابات ماه 

راي هــواداران اســرائيل را از آ ،نــوامبر
حكومت اوباما به اسـرائيل  . دست بدهد

ته است كـه امريكـا از حملـه اش بـه     گف
  :ايران حمايت نمي كند

گـاه از  آبنـا بـر قـول افسـران ارشـد       •
نـرال  ژ ،رئيس ستاد ارتش امريكـا  ،ماوقع

انويه به رهبـران  ژ 20در  ،مارتين دمپسي
اسرائيل گفت كه امريكا در جنگـي كـه   

بـدون كسـب موافقـت قبلـي      ،اسرائيل
 ،غــاز كنــدآبــر ضــد ايــران  ،واشــنگتن
  .نمي كند شركت

دمپسي اين هشـدار را هـم بـه نتـان          
و هــم بــه اهــود  ،نخســت وزيــر ،يــاهو
ايـن  . وزيـر دفـاع اسـرائيل داد    ،باراك

قوي ترين اخطار پرزيدنت باراك اوباما 
به اسرائيل در باره حملـه احتمـاليش بـه    

  .  ايران بوده است
اما حكومت اسـرائيل نمـي خواهـد         
از  ،ايـران زادي عملش را در جنگ بـا  آ

ــر روي  نفــوذ راســت . دســت بدهــد ب
گرايان افراطي حساب مي كند كـه بـر   
اوباما فشار بياورند و او را با حمله نظامي 

در جريـان مبـارزات    ،احتمالي به ايران
بـاوجود ايـن   . دمساز گردانند ،انتخاباتي

كه مسلم است ايران تصميم بـه سـاختن   
اما اوبامـا هنـوز    ،بمب اتمي نگرفته است

دد است كه در علـن و بـه صـراحت    مر
 ،اسرائيل را از حملـه نظـامي بـه ايـران    

سفر دمپسي به اسرائيل بسيار غير . بازدارد
او نه كنفرانس  ،در اين سفر. متعارف بود

در  ،مطبوعاتي تشكيل داد و نـه در علـن  
اظهـاري   ،باره علت سفرش بـه اسـرائيل  

و نه گفت به مقامات اسـرائيل چـه   . كرد
ـ  نچـه وسـائل   آه در بـاره  گفته است و ن

ارتبـــاط جمعـــي در بـــاره محتـــواي 
توضـيحي   ،گفتگوهايش با ايـن مقامـات  

دو طرف سخني در بـاره محتـواي   . داد
گفتگوها بـر زبـان نياوردنـد زيـرا بـس      

اما محتواي اخطار او را بـه  . حساس بود
ــرائيل  ــات اس ــد در   ،مقام ــران ارش افس
و چـون از  . بازگفتند ،خدمت و بازنشسته

تاد ارتش در بـاره محتـواي   سخنگوي س
انتشار يافته اخطـار رئـيس سـتاد ارتـش     

  . او حاضر به دادن توضيح نشد ،پرسيدند
نرال دمپسي به نتـان يـاهو   ژپيامي كه  •

ابالغ كرد در اين بـاره كـه در صـورت    
ــران   ــه اي ــرائيل ب ــه اس ــا از  ،حمل امريك

صـريح   ،اسرائيل حمايت نخواهـد كـرد  
 ،دفاع امريكـا وزير  ،انويهژ 8در  ،اما. بود

 ،»در برابـر ملـت  «در برنامـه   ،لئون پانتا
هرگاه اسـرائيل اقـدام بـه    : روشن گفت

حكومـت   ،حمله نظامي بـه ايـران بكنـد   
اوبامــا بــه دفــاع از اســرائيل برنخواهــد 

  . خاست
در پاسخ به اين پرسش كه اسرائيل         

چه واكنشي نشـان خواهـد داد هرگـاه    
 ،حملـه كنـد  اسرائيل به تنهائي به ايـران  

پانتا نخست از ضرورت همĤهنگي سياسي 
اما وقتي باب . در باره ايران سخن گفت

 ،اداره كننــده برنامــه تلويزيــوني ،شــيفر
اگـر اسـرائيل   : پانتا گفـت  ،اصرار ورزيد

مـا مـي بايـد     ،چنين تصميمي را بگيـرد 
ماده حمايـت قـواي خـود در چنـين     آ

و اين كاري است كه بـه  . وضعيتي باشيم
ــو ــا مرب ــود و م ــي ش ــام آط م ن را انج

  . خواهيم داد
پـيش از   ،وزير دفاع اسـرائيل  ،باراك •
مدن دمپسي به اسرائيل و وارد كـردن  آ

اسرائيل نمي تواند مسئوليت : گفت ،فشار
كاري را كه بـراي حفـظ امنيـت خـود     

از جمله دوست خـود   ،به ديگري ،ميكند
  . واگذارد ،امريكا

دمپسي مسلم نيست كه از زمان ديدار      
تغييـري در اصـرار    ،از اسرائيل بدين سو

زادي عملـش در  آنتان يـاهو بـر حفـظ    
. روي داده باشــد  ،حملــه بــه ايــران  

ديدارهاي دمپسي با نتان ياهو و بـاراك  
نتوانست مشكل تمرين نظـامي مشـترك   
امريكا و اسـرائيل را در مـورد مقابلـه بـا     

قرار بـود ايـن   . حل كند ،حمله موشكي
امـا  . انجام بگيرد 2012وريل آتمرين در 

ــه    ــي ب ــتن دمپس ــيش از رف ــد روز پ چن
  . لغو شد ،بناگهان ،اسرائيل

ــا       ــدار دمپســي ب ــد از دي ــه بع دو هفت
ســخنگوي  ،جــون كيربــاي  ،بــاراك
 IPSدر فرسـتنده تلويزيـوني    ،پنتاگون
ايـن   ،نچه من مي تـوانم بگـويم  آ: گفت
ديرتـر انجـام    ،در همـين سـال   ،تمرين

ن معنـي اسـت   اين بـدا . خواهد گرفت
كه روابط امريكـا و اسـرائيل بـر همـان     

  .انويه بودژ 15حالت است كه در 
لغو تمـرين نظـامي موضـوع توجيـه          

هــاي ضــد و نقــيض از ســوي مقامــات  
شـفته  آاسرائيل گشت و اين امر گويـاي  

خاطر شدن  مقامات اسرائيل از رهگـذر  
افزون بر ابهـامي  . لغو شدن تمرين است

اظهارات اسرائيل  ،مده استآكه بوجود 
و امريكا روشن نمي كند كه تصـميم بـه   
لغو تمرين يك طرفـه بـوده اسـت و يـا     

  . ن كدامها بوده اندآدوطرفه و داليل 
 ،انويــهژ 18در كنفــرانس مطبوعــاتي      
تمـرين  : گفـت  ،وزير دفاع امريكـا  ،پانتا

نظامي به دستور اوباما به تأخير انداختـه  
ر دو حـاال ديگـر روشـن اسـت هـ     .  شد

طرف در به تأخير انداختن تمرين سـود  
تصـميمي   ،و به احتمال بسـيار . داشته اند

  .در باره تاريخ بعدي گرفته نمي شود
يــك تحليــل گــر پيشــين ســيا كــه از  •

نزديــك فعاليتهــاي نظــامي اســرائيل را  
او ظـن  : گفـت  IPSتعقيب مي كند بـه  

به اوبامـا   ارتش اسرائيلقوي مي برد كه 
ــورزد ورده اســت آفشــار  كــه اصــرار ب

  ماده آاسرائيل قواي خود را بطور كامل 
ايـن  . كند براي حمله احتمالي به ايران

تحليل گر كه بلحاظ تماس مداومش بـا  
مصـر اسـت    ،افراد ارتـش امريكـا و سـيا   

شكسـت در  : گفـت  ،اسمش بـرده نشـود  
همچنـان ذهـن    ،2006در  ،جنگ لبنان

ــه خــود   ــرائيل را ب ــش اس ــران ارت رهب
ــرده ا ــغول ك ــتمش ــگآدر . س  ،ن جن

مـاده  آروشن شد كـه ارتـش اسـرائيل     
نبوده اسـت كـه حملـه هـاي موشـكي      

ن جنـگ بـه   آ. حزب اهللا را دفـع كنـد  
اعتبار ارتش اسرائيل ضـربه جـدي وارد   

  . كرد
اصرار رهبران ارتش اسرائيل بـر ايـن    •

كه هرگز وارد جنگي نمـي شـوند مگـر    
  اين كه

 ،ن باشــندآمــاده انجــام آبطــور كامــل 
وزير دفـاع اسـرائيل نيـز     ،باراكاصرار 
بطور اجتنـاب   ،در تمرين نظامي. هست
منابع نظامي مهمي مصـرف مـي    ،ناپذير

مادگي اسرائيل بـراي  آشد و اين امر از 
چنين . جنگ در كوتاه مدت مي كاست

مادگي اسرائيل براي جنـگ  آتمريني از 
از ايـن رو بـود كـه    . با ايران مي كاست

ـ    ه تــأخير مقامـات ارتــش اسـرائيل نيــز ب
انداختن زمان تمـرين را سـودمند مـي    

  . يافتند
اما ارتش امريكـا نيـز داليـل خـود را      •

براي به تأخير انـداختن تمـرين نظـامي    
ــتند ــت   IPS. داش ــالع را بدس ــن اط اي

نكـه حكومـت   آورده است كه پيش از آ
كند به جدا كردن حسـاب    اوباما شروع

  ۹  در صفحه  در  ،سياست خود از سياست اسرائيل
  

 انقالب و انتخاب ؟
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رئيس فرماندهي مركـزي   ،مورد ايران
نگراني  N. Mattisماتيس  . ان ،امريكا

ن آكه اساس  تمريني  ،خود را در باره
در صـورت   ،را واكنش موشكي ايـران 

حمله اسرائيل به اين كشور تشـكيل مـي   
  . اظهار كرده بود ،دهد

ن نگران بودند كـه  آمقامات امريكا از  •
 ،نظامي تقاضاي به تأخير انداختن تمرين

بــدين خــاطر باشــد كــه اســرائيل مــي  
خواهد در بهار به تجهيزات اتمي ايـران  

اما به تأخير انداختن تمـرين  . حمله كند
تغييـري در مسـئله ايجـاد نمـي      ،نظامي
تحليل گر پيشين سـيا   ،بدين خاطر. كند

اين تمرين نظامي هرگـز  : گفت IPSبه 
  .انجام نخواهد گرفت

رد بـا دسـت   اما كاخ سفيد نيز نيـاز دا  •
همكـاري   ،زدن به چنين تمرين نظـامي 

نظامي با اسرائيل را به جائي برساند كـه  
. ن نرسيده بـود آبه  ،هيچگاه ،در گذشته

وزارت دفاع مي گويد ايـن تمـرين در   
  . ماه اكتبر انجام خواهد گرفت

اما اوباما چه نيازي دارد : انقالب اسالمي
به رساندن همكـاري نظـامي امريكـا بـا     

ل به باالترين سطح؟ نيازش بخاطر اسرائي
انتخابات رياست جمهوري و دو مجلـس  
امريكا در ماه نوامبر اسـت؟ و يـا نيـازش    
بخاطر كنترل نظامي منطقه خاورميانـه و  
يا هر دو است؟ هرگاه امريكا نياز نظامي 

اوبامـا   ،الجـرم  ،به اسرائيل داشـته باشـد  
نمي تواند در برابر عزم اسرائيل به حمله 

اسرائيل تـرس از بمـب   . ان بايستدبه اير
اتمــي ايــران بــه ايــن خــاطر كــه      
 ،موجــوديتش را بــه خطــر مــي انــدازد

از بهم خوردن تعادل قوا به زيان . ندارد
  :اسرائيل است كه مي ترسد

  
ــز  آ ــرائيل از مجه ــا اس ي

ــه بمــب   ــران ب شــدن اي
اتمي به اين خـاطر مـي   
ترسد كه موجوديتش را 

  :به خطر مي اندازد؟
  
بلوم كه مداخالت نظامي امريكا ويليام    

بطـور   ،و سيا را از جنگ دوم بدين سـو 
مطالعـه كـرده و در ايـن بـاب و      ،مستمر

 ،موضوع هاي ديگر كتابها نوشـته اسـت  
مقاله اي با عنوان باال  ،2012فوريه  4در 

  :انتشار داده است واجد اين نكات
بـدين خـاطر    ،اسرائيل براستي از ايـران 

 ،يـد مـي كنـد   را تهد» موجوديتش«كه 
از اين مي ترسد كـه مجهـز   . نمي ترسد

تعادل قـوا را   ،شدن ايران به بمب اتمي
در حـال  . بـرهم بزنـد   ،به زيان اسرائيل

اسرائيل تنها كشور منطقـه اسـت    ،حاضر
كه اسلحه هسته اي دارد و نمي خواهـد  

  :اين انحصار را از دست بدهد
همانطور كه همه مـا بـه خـوبي مـي      •

ــا و  ــيم امريك ــرائيل از دان ــرت آاس ن نف
دارند كه ايـران صـاحب اسـلحه اتمـي     

ــردد ــه« . بگ ــده  ،در خاورميان ــا دارن تنه
برگ برنده بزرگـي  » اسلحه اتمي بودن

 –امـا  . است كه اسرائيل در دسـت دارد 
يـا در  آ –در واقع و نه در دنياي تبليغات 

ن مـي  آحال حاضر امريكا و اسرائيل از 
ـ    ي ترسند كه ايران دست بـه حملـه اتم

  .بزند؟ نه
 ،در يك گفتگوي غير علني ،2007در  •

 ،وزير خارجه وقت اسرائيل ،زيپي ليوني
به نظـر او اسـلحه اتمـي ايـران     « :گفت

ــرائيل    ــت اس ــراي موجودي ــري ب خط
 ،او زيــاده روي اهــود المــرت» .نــدارد

نخست وزير وقت اسرائيل را در اغـراق  
درباره سالح هسته اي ايران را نيز مورد 

ن آاو اين كـار را بـراي   . ر دادانتقاد قرا
مي كند كه افكار عمـومي را بـا ايجـاد    

 25 ،هـاآرتص (به خود جلب كند  ،ترس

  ).اكتبر 26نسخه چاپي  ،2007اكتبر 
يك مقام ارشد اسـرائيل در   ،2009در  •

ايـن احتمـال وجـود    : گفـت  ،واشنگتن
ــه   ــه موشــكي ب ــران حمل ــدارد كــه اي ن
اسرائيل بكنـد زيـرا مطمـئن اسـت كـه      

ائيل دست به حمله متقابـل خواهـد   اسر
  )2009مارس  5 ،واشنگتن پست(زد 

) انويـه ژ 10(ساندي تـايمز   ،2010در  •
 ،گزارش كرد كه سـرتيپ يـوزي ايـالم   

قهرمــان جنــگ و مــدير عامــل پيشــين  
: گفـت  ،ي اتمي اسـرائيل ژكميسيون انر

سال وقت الزم است تـا كـه    7احتماال «
  » .ايران بتواند بمب اتمي بسازد

وزير دفـاع   ،لئون پانتا ،اوائل ماه پيش    
يـا ايـران   آ: امريكا در تلويزيـون گفـت  

اما . سعي در ساختن بمب اتمي دارد؟ نه
ما مي دانيم كه سعي مـي كنـد توانـائي    

برنامه (ورد آتوليد بمب اتمي را بدست 
ــت« ــر مل ــون   ،»دربراب  CBS ، 8تلويزي
  )2012انويه ژ

ك در نيويــور ،يــك هفتــه بعــد از او    
سـه كارشـناس امـور    ) انويـه ژ 15(تايمز 

تـامير پـاردو و رئـيس     –امنيتي اسرائيل 
افــريم هــالوي و رئــيس  ،اســبق موســاد
هــر ســه  –دان هــالوتز  ،پيشــين موســاد

گفتند كه مجهز شـدن ايـران بـه بمـب     
خطري براي موجوديت اسرائيل  ،اتمي

 ،نآو چند روز بعـد از  . ايجاد نمي كند
در  ،اسـرائيل وزيـر دفـاع    ،اهود باراك

به اين ) وئنژ 18(مصاحبه با راديو ارتش 
يا ارزيابي اسرائيل اينسـت كـه   آ: پرسش

ايران هنوز تصميم نگرفته است توانـائي  
توليد بمب اتمي را در ساختن اين بمب 

يا آمردم مي پرسند : پاسخ داد ،بكار برد؟
انس آژايران مصمم است از مهار مفتشان 

رود و  ي اتمــي بــدرژبــين المللــي انــر
پاسـخ   ،هرچه زودتر بمب اتمـي بسـازد  

  . چنين نيست ،اينست كه از قرار
 ،مــدير اطالعــات ملــي ،خــرآدســت  •

 ،در گـزارش بـه كنگـره    ،جيمس كالپـر 
اگـر   ،باوجود اين. ما نمي دانيم«: گفت

ايران احتماال تصميم بگيرد بمـب اتمـي   
كارهائي هستند كه بايد انجـام   ،...بسازد

از جمله . داده استدهد و هنوز انجام ن
مي بايد كالهك و موشك توانا به حمل 

). 2012انويــه ژ 31گــاردين (ن بســازد آ
 ،بــديهي اســت وســائل ارتبــاط جمعــي

  .سخن او را سانسور و مقلوب كردند
پلي بوي با يكي از تاريخ دانان تاريخ  •

در  ،مارتين وان كرولـد  ،نظامي اسرائيل
پلـي  . مصاحبه كرده اسـت  ،2007وئن ژ

يـا دنيـا مـي    آ: از او پرسيده اسـت  بوي
تواند بـا ايـران مجهـز بـه بمـب اتمـي       
زندگي كنـد؟ وان كرولـد پاسـخ داده    

امريكا با اتحاد شوروي سـابق كـه   : است
. زندگي مي كرد ،زرادخانه اتمي داشت

چـرا بـا ايـران    . با چين زندگي مي كند
اتمي نتوان زندگي كـرد؟ مـن در ايـن    

شـار اسـلحه   باره كه امريكا چگونـه بـا انت  
تحقيق كرده  ،معارضه كرده است ،اتمي

امريكا كوشـيده اسـت بگويـد چـرا     . ام
بسيار خطرنـاك اسـت كـه كشـورهاي     

. به بمب اتمي مجهز شوند ،مورد نظرش
نهـا تنهـا   آامريكائي ها بر اين باورند كـه  

مردمي هستند كه شايستگي داشتن بمب 
ــد  ــي را دارن ــرا . اتم ــود و  آزي ــا خ نه
حال اين كه امريكائي . دموكرات هستند

تنها مردمي هستند كه بمب اتمي را بكار 
  .برده اند

اين امر كه ايـران مجهـز بـه بمـب           
براي ما خطرناك  ،بهيچ رو ،اتمي بگردد

ما ايـن سـخن را در علـن نمـي     . نيست
زيرا تاريخ ما مـي گويـد   . توانيم بگوئيم

وردن آكه هر تهديدي را براي بدسـت  
بايد از تهديـد  . ايم مغتنم شمرده ،اسلحه

ايران متشكر باشيم زيرا به ما امكـان مـي   
  .لمان اسلحه بستانيمآدهد از امريكا و 

 ،بطـور مرتـب   ،و در طول اين سـالها  •

مقامات اسرائيل و امريكا به مـا اطمينـان   
داده اند كه ايران خطـر اتمـي شـماره    

مـا   ،و در برابر اين خطـر . اول دنيا است
 ،هيچگاه ،باش خودماده آنبايد از حالت 
بـراي تحريمهـا    ،بنا بر اين. غافل بگرديم

هــيچ انــدازه نبايــد    ،برضــد ايــران 
و مــي دانــيم كــه مــا ايــن . نگهداشــت

تحريمها را به مردم ايران و دولت ايران 
  .است كه تحميل مي كنيم

ــي و         ــرور دانشــمندان ايران تكــرار ت
خرابكاري در تجهيـزات اتمـي ايـران و    

كي معيـوب و ايجـاد   فروش قطعات يـد 
 كار كيسـت غيـر از امريكـا   ...انفجارها و

  ... ؟  اسرائيل
اما روز به روز مشكل تر مي شود قـانع   •

بنا بر تازه تـرين سـنجش هـاي    (كردن 
درصد موافق حملـه   17در امريكا  ،افكار

افكار عمومي امريكا و !!) به ايران هستند 
به خطر بمب اتمي  ،اسرائيل و مردم دنيا

كه بايد بهر قيمت از قطعي شـدن  ايران 
مقابله  ،از اين رو. ن بايد پيشگيري كردآ

همراه شده است بـا   ،با خطر اتمي ايران
  .يم در ايرانژلزوم تغيير ر

مرحله بعدي مي تواند جلـوگيري از   •
فروش نفت ايران از راه بستن تنگه هرمز 

تمركز قـواي دريـائي و زمينـي و    . باشد
اروپا  در خلـيج   هوائي امريكا و اتحاديه

فارس و قـراردادن ايـران در مـوقعيتي    
كه نخست ايران باشـد كـه شـليك مـي     

  .كند
هرگاه ايران سعي كند تنگه هرمـز را      

فرصتي بـراي امريكـا و اتحاديـه     ،ببندد
يــد بــراي ايــن كــه آاروپــا پديــد مــي 

غاز آ ،يمژچهارمين جنگ را براي تغيير ر
ن و نها جنگ با عـراق و افغانسـتا  آ. كنند

مدعايشـان  . ليبي را به راه انداختـه انـد  
اينست كه هدفشان استقرار دموكراسـي  
اســت و بــه جــاي دموكراســي گرفتــار 

  . خشونت فراگير شده اند
 ،واشـنگتن پسـت   ،2012انويه ژ 11در  •

گـزارش   ،از قول يـك مقـام اطالعـاتي   
تحـت تـأثير قـراردادن    افزون بـر  : كرد

مردم  مجازاتها در ،مستقيم رهبران ايران
كشور انزجار از رهبران را بر مي انگيـزد  
و اينان را ناگزير مـي كنـد راه خـود را    

اتخاذ چنين روش در قـرن  . تغيير دهند
» زادآدنيــاي «از ســوي  ،بيســت و يكــم

اين اصطالح را هنـوز مـي تـوان بكـار     (
  !چه اندازه مهربان است ،)برد؟
و (طرز فكر محافظه كـاران جديـد         

را نيز مي توان اغلب پيـرو  باراك اوباما 
. ميز تـر اسـت  آاز اينهم مهر ) نها شمردآ

نايـب   ،گوش كنيم به سخنان دانيل پلتكا
رئيس امور خـارجي و سياسـت دفـاعي    

بزرگ تـرين مسـئله   « : مؤسسه اينترپرايز
براي امريكا اين نيست كه ايـران بمـب   

ــازد و   ــي بس ــد آن را آاتم ــايش كن  ،زم
ا كنـد و  اينست كه ايران بمب اتمي پيد

ن لحظـه كـه   آزيرا در . ن را بكار نبردآ
ايرانيها يـك بمـب اتمـي بدسـت مـي      

همـه   ،ورند و هيچ كار بدي نمي كنندآ
ــرمش بخــرج دادن  آ نهــا كــه موافــق ن

: مد و خواهنـد گفـت  آخواهند  ،هستند
ديديد مي گفتـيم ايـران يـك قـدرت     

ما به شما گفته بـوديم كـه   . مسئول است
مي سازد تـا  ن بمب اتمي نآايران براي 

... ن را مورد استفاده قرار دهدآبالفاصله 
و بسا بگويند ببينيد كه مجهز بودن ايران 

  .  به سالح هسته اي مسئله نبود و نيست
اصـل   ،از اينهمه مواضع كه نقل شدند    

» تنها قدرت اتمي خاورميانه«اينست كه 
اين سـالح را بـرگ برنـده بزرگـي در     

كــا و يــا امريآ. دســت خــود مــي دانــد
اسرائيل براي اينكـه اسـرائيل همچنـان    
 ،ايــن بــرگ را در دســت داشــته باشــد

  دست به جنگ با ايران مي زنند؟
  

اسرائيل هنـوز  : اوباما مي گويد ٭
تصميم به حمله به ايـران نگرفتـه   

   :است
  

ــه  5در  ◀ ــا ،2012فوري ــيس  ،اوبام رئ
در فرستنده تلويزيوني   ،جمهوري امريكا

NBC ل هنوز در باره اسرائي: گفته است
چـه   ،نگراني هايش از برنامه اتمي ايران

ايران نـه ميـل و نـه    . واكنشي نشان دهد
. توانائي حمله به خـاك امريكـا را دارد  

ــران از راه    ــايلم مســئله اتمــي اي مــن م
همـه   ،بـاوجود ايـن  . گفتگو حـل شـود  

در همـان  . گزينه هـا روي ميـز هسـتند   
  ،حال
 فوريــه، اوبامــا دســتور اجــراي 6در  ◀

قانون تحـريم بانـك مركـزي را صـادر     
  . كرد
تحليل گران امريكائي مستقل تصريح ◀

تهديد اسرائيل بـه  امريكا از  مي كنند كه
 ،براي فشار وارد كردن به ايـران  ،جنگ

اما اين كار سـبب مـي   . استفاده مي كند
شود كه نامزدهـاي رياسـت جمهـوري    

روي دست يكديگر بلند شـوند و   ،امريكا
غات ضـد ايـران و بسـود    داغ كردن تبلي

بـراي  . خطر جنگ را قطعي كند ،جنگ
  :نمونه

  
اسـرائيل بـراي   » اسلحه سري« ٭

  :حمله به ايران
  

گزارش شـد كـه    ،2012فوريه  5در  ◀
تجهيزات نظامي خود را بـراي   ،اسرائيل

بدسـتور  . حمله به ايران تكميل مي كند
متخصصـان اسـرائيل در كـار     ،حكومت

يكـي از  . دساختن اسلحه فوق سري هست
نها هواپيماهاي بدون خلبان است كـه  آ

قادر است مسافت طوالني را طي كند و 
پس از حمله به هدفهاي خود به اسرائيل 

اما كارشناسان مي گويند ايـن  . بازگردد
سالح كارآئي نـدارد و اسـرائيل جـز از    
اسلحه معمولي نمي تواند براي حمله به 

  .ايران استفاده كند
فه اين كـه خامنـه اي   طر: انقالب اسالمي

اين زمان او تحريك مي كند و احمـدي   –
و دسـتياران او نقـش    –اد ساكت اسـت  ژن

تحريك كننده و دليل تراش را بـازي مـي   
كننــد و روزنامــه نگــاران و تحليــل گــران 
امريكائي مستقل و يكي دو تن اسـرائيلي و  
انــدك شــمار روزنامــه نگــار و تحليــل گــر 

كننـد و بـه    اروپائي تحريكها را خنثي مـي 
افكار عمومي دنيا نسبت به خطر جنـگ و  
اثر تحريمها بر زندگي مردم ايـران هشـدار   

يـم مافياهـا   ژايـن ر  ،در حقيقت. مي دهند
است كه بنيه اقتصادي ايران را بـه تحليـل   

  :مي برد
  

ــه   ــتگيري روزنام دس
ــاالن   ــاران و فعـ نگـ
ــريم   ــبش تحــ جنــ

  :انتخابات
 
 

، بــــه گــــزارش ۹۰بهمــــن ۵در  ◀
به سعادتی مـدرس زبـان هرانا، روز

شناســی و محمــد  ترکــی و اســطوره 
احــدي، عضــو کــانون آذربايجــان 
شناسی درشهر ميانه دسـتگير و بـه 

 .مکان نامعلومی منتقل شدند
، بــــه گــــزارش ۹۰بهمــــن  ۶در ◀

فعــال " يــونس زارعيــون"هرانــا، 

مــدنی توســط مــاموران امنيتــي، در 
  . تبريز بازداشت شد

، بــــه گــــزارش ۹۰بهمــــن  ۷در ◀
ديــــــو کوچــــــه، بــــــر اســــــاس را

های منتشر شـده در برخـی  گزارش
زانيــار و لقمــان   ها، پرونــده رســانه

ــرد  ــی ک ــدانی سياس ــرادي، دو زن م
ـــدان رجايي ـــوس در زن شـــهر  محب

کرج که بنا بر رای قاضی صـلواتي، 
دادگـاه انقـالب  ۱۵ی  رييس شـعبه

تهران به اتهـام محاربـه بـه اعـدام 
ــه اجــرای  ــد، ب محکــوم شــده بودن

 .ستاده شداحکام فر
، بــــه گــــزارش ۹۰بهمــــن  ۷در ◀

کمپين بين المللی حقـوق بشـر در 
ايــــران، محســــن صــــنعتی پــــور 
دانشـــــجوی کارشناســـــی شـــــيمی 
ــهد و دبيــر  ــگاه فردوســی مش دانش
طيف عالمـه انجمـن اسـالمی ايـن 

دادگـاه  ۵دانشگاه طی حکم شـعبه 
ــه رياســت قاضــی  انقــالب مشــهد ب
کاووســـي، بـــه يـــک ســـال زنـــدان 

 . محکوم شد
ــــن ۸در ◀ ــــزارش ۹۰بهم ــــه گ ، ب

موکريــــان، ســــه شــــهروند اهــــل 
روستای لنج آباد از توابـع مريـوان 
واقــع در اســتان کردســتان بــه نــام 
ــر  ــار و مظف هــای آرام فرجــي، رزگ
شريفی توسط نيروهـای امنيتـی در 

 .اين شهر بازداشت شدند
، بــــه گــــزارش ۹۰بهمــــن  ۸در ◀

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در "
يل ، زنــــــدانی اســــــماع" ايــــــران

ســاله و از  ۳۰کرمانجــانی حــدودا 
ــه  ــان کــرد کــه نزديــک ب  ۶هموطن

سال در زندان بسر مـی بـرد از بنـد 
زندان گوهردشت کرج به سلول  ۳

انفرادی زندان اوين منتقـل شـد و 
ـــنبه  ـــاه در  ۵روز چهارش ـــن م بهم

 .زندان اوين به دار آويخته شد
، بــــه گــــزارش ۹۰بهمــــن  ۹در ◀

 هرانــا، مــاموران پلــيس امنيــت  بــه
منــزل علــی اخــوان رفتنــد و وی را 

ايــن مــاموران . بازداشــت کردنــد
ــين گفته هم ــه  چن ــه وی را ب ــد ک ان

 .زندان اوين منتقل خواهند کرد
،بــــه گــــزارش ۹۰بهمــــن ۹در ◀

موکريان، يک زندانی متهم به قتل 
که با انفجار ديوار زنـدان مرکـزی 
ايالم اقدام به فرار از زندان کـرده 

امـروز بود، پس از بازداشـت صـبح 
 .در محوطه اين زندان اعدام شد

ــــن ۹در ◀ ــــزارش ۹۰بهم ــــه گ ، ب
پور  فارس،حکم اعدام سعيد ملـک

پـــس از رفـــع نـــواقص مجـــددا در 
ديوان عالی کشور رسيدگی و منجر 
بــه تاييــد و ابــرام حکــم صــادره از 
. ناحيه دادگاه انقالب اسالمی شـد

سعيد ملک پور مسئول و گرداننده 
ارسی های مستهجن ف يکی از سايت

 .زبان بود
ـــه گـــزارش ۹۰بهمـــن  ۱۱در ◀ ، ب

هرانــا، صــدف ثابتیــان، شــهروند 
بهـــایی از ســـوی دادگـــاه انقـــالب 

ســال حــبس تعزیــری  ۲تهــران بــه 
 .محکوم شد

ـــه گـــزارش ۹۰بهمـــن  ۱۱در ◀ ، ب
هرانــا، حســین نعیمــی پــور، فرزنــد 
محمــد نعیمــی پــور نماینــده مــردم 
تهـــران در مجلـــس ششـــم و عضـــو 

رکت شــورای مرکــزی جبهــه مشــا
 .بازداشت شد

بهمن، به گزارش هرانـا ،  ۱۱در ◀
ـــدنی  ـــال م ـــراهیم رشـــیدی، فع اب
آذربایجـــــانی در اعتـــــراض بـــــه 
بازداشت غیر قانونی خود از هشت 
روز پیش در اعتصاب غـذا بسـر مـی 

 .برد
ـــه گـــزارش  ۹۰بهمـــن  ۱۲در ◀ ، ب

  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در "
  

  ۱۰  در صفحه
  

 ب ؟انقالب و انتخا
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  انقالب و انتخاب ؟
  
  

، دو زندانی بطور مخفیانـه   "ایران
ـــه دار  ـــان رشـــت ب ـــدان الک در زن

ــدند ــه ش ــدانیان . آویخت ــامی زن اس
: اعدام شده به قرار زیـر مـی باشـد

سـاله و  ۲۸زندانی ایـوب کالنتـری 
ســاله کــه از  ۴۰محمدرضــا شــریفی 
 .هموطنان بلوچ بود

ـــه گـــزارش ۹۰بهمـــن  ۱۲در ◀ ، ب
ــر،  ــوق بش ــگران حق ــه گزارش کمیت

عزیری ایـن حکم پنج سال حبس ت
دانشــــجوی محــــروم از تحصــــیل 

ــعبه  ــط ش ــهیدی توس ــان ش  ۵۴ایق
تجدید نظر دادگاه انقالب اسالمی 

 .مورد تائید قرار گرفت
ـــه گـــزارش ۹۰بهمـــن  ۱۴در ◀ ، ب

ــا« ــیش از » پان ــنبه ب ــبح چهارش ص
دانشــــجو رشــــته حقــــوق در  ۸۰۰

اعتـراض بــه نتــایج آزمــون وکالــت 
در مقابــل کــانون وکــالی  ۹۰ســال 

ند و خواستار لغـو مرکز تجمع کرد
ــــه دوم کــــارآموزی  ــــون مرحل آزم

 .شدند ۹۰وکالت 
ـــن  ۱۴در ◀ ـــزارش ۹۰بهم ـــه گ ،ب

ـــــروز، در  شهرســـــتان  ـــــران ام ای
ـــــواز،  ـــــی اه ـــــه در نزدیک حمیدی
نیروهای امنیتی جمهوری اسـالمی 

ای از  اقدام بـه بازداشـت مجموعـه
معلمـــان و دانـــش آمـــوزان عـــرب 
اهوازی نموده که فعالیت خـود را 

شته در مخالفـت بـا در روزهای گذ
مشــــارکت در انتخابــــات آینــــده 

برخـی . مجلس علنـی کـرده بودنـد
افراد محلی در شهرستان حمیدیـه 

ها بـه  اند که تعداد بازداشـتی گفته
نفــر رســیده اســت امــا بــیم آن  ۱۸
ـــر تعـــداد دســـتگیر  مـــی رود کـــه ب

 .شدگان افزوده شود
ـــن ۱۴در ◀ ـــزارش ۹۰بهم ـــه گ ، ب

هرانـــا، رضـــا اســـماعیلی، زنـــدانی 
یاســـــی محبـــــوس در زنـــــدان س

ســلماس، از ســوی دادگــاه انقــالب 
خوی به اتهـام محاربـه، بـه اعـدام 

 .محکوم شده است
ــــن  ۱۶در ◀ ــــا  ، گزارش۹۰بهم ه

هـا تـن از  حاکی از آن است کـه ده
ــدگان تاکســی در سردشــت، از  رانن
توابع استان آذربایجـان غربـی در 
ـــه افـــزایش کمیســـیون  اعتـــراض ب

 .ماهانه دست به اعتراض زدند
، بـــه گـــزارش  ۹۰بهمــن   ۱۶در ◀

قوه قضاییه ایران، مهدی خزعلی، 
ــه  وبالگ ــت را ب ــد دول ــویس منتق ن

سـال تبعیـد و  ۱۰سال حـبس،  ۱۴
 .ضربه شالق محکوم کرد ۹۰
، ســـازمانهای ۹۰بهمـــن  ۱۷در  ◀

مــدالع حقــوق بشــر بــه دســتگیری 
ــــــف  ــــــه نگــــــاران و توقی روزنام

در . مطبوعـــات، اعتـــراض کردنـــد
همــــین روز، بــــی بــــی ســــی بــــه 
دســـتگیری کســـانی کـــه بـــه جـــرم 
خبرنگـــاری بـــرای بـــی بـــی ســـی 
دســتگیر شــده انــد و نیــز فشــار بــه 

  . خانواده های آنها اعتراض کرد
ــه ۹۰بهمــن  ۱۷در  ◀ ، دویچــه ول

خبــر داد کــه مــارکوس هلویــگ، 
روزنامه نگـار آلمـانی کـه در لبـاس 
ــزارش در  ــه گ ــرای تهی ــت، ب توریس
بــاره ســکینه آشــتیانی، محکــوم بــه 
سنکسار، بـه ایـران رفتـه و توقیـف 
شده بود، شـرح شـکنجه کـه دیـده 
ــــت ــــرده اس ــــزارش ک ــــود، گ ر .ب

ــر  ــان ب ــتان جوان ــهرهای خوزس ش
انتخابـات را : دیوارها مـی نویسـند

د و به پـای صـندوقهای تحریم کنی
   .رأی نروید

ــده  ،90بهمــن  17در  ◀ ســازمان دي
  بان حقوق بشر به دستگيري بسياري

كدام آينده براي جوان 
    ايراني؟

مي دانيم كه حقوق ذاتي هر انساني اسـت،  
. يعني انسان با حقوق خود متولد مي گـردد 

ـاب و     همچون حق ياد گيـري، حـق انتخ
 - كـردن   آزادي در نوع انتخاب، حق كار

مالكيت انسان بر عمل خويش و آنچه از آن 
ـتن     بدست مى آورد كار اوسـت، حـق داش

عقيده و احترام بـه عقيـده ديگـران، حـق     
تحصيل اطالع و دانستن، حق برخورداري 
از استعدادها در زندگي سياسي و اجتماعي 
ــدگي و   ــي، حــق زن و اقتصــادي و فرهنگ

  ...حيات  و 
ـا      ت البته همـه حقـوق همچـون حـق حي

ضروري زندگي انـد و كيفيـت زنـدگي و    
اما گويي دفاع از حـق  . حيات را مي سازند

ـاير     ـتر از س حيات وقتي به خطر ميافتـد بيش
حقوق توجه همگان را بخـود جلـب مـي    

ـان    نمايد و دفاع از آن را از ديگران خواه
ـان    . مي شود در حالي كه همـه حقـوق انس

بايستي چنان با هويت انسان عجين باشد كه 
و ترديدي در ضرورت دفاع ازهمگي شك 

  .حقوق همچون حق حيات رخ ندهد
يكي از حقوقي كه هر انسان داراسـت و در  
زندگي روزانه اش نقش مهمي را بازي مي 
ـان و هـر       كند اين است كـه حـق هـر انس
مجموعه انسانى است كه ستم نبيند و وظيفه 

  .او است كه ستم نكند
ـتي بـر حقـوق     آدمي  بصورت طبيعي بايس

كودكان چون فطري ترند . ود عمل كندخ
بر حقوق  ذاتي خود بيشتر عمل مي كنند و 

ـياري از   . كمتر غفلت مي كننـد  متاسـفانه بس
ـتبدادها    خانواده ها و بخشي از جامعـه و اس
سعي بر آن دارند كـه كـودك را از آزاده   
بودن به مطيع و مقهور قدرت تحول دهند 
ـا ايـن آمـوزش غلـط از      و اكثر كودكان ب

ياري از حقوق خود غافل مـي گردنـد و   بس
به همين دليل از پرورش استعدادهاي خود 

سوالي كه هـر جـوان از   . نيز دور مي افتند
  :خود بايستي بپرسد اين است كه

  
  

ــان ــه  ،كس ــي 65از جمل ــرب ايران  ،ع
بخاطر تبليغ بـراي تحـريم انتخابـات    

  .اعتراض كرد ،فرمايشي
روزنامه روزگـار   ،90بهمن  17در  ◀
ه خاطر انتشار مصاحبه اي بـا محمـد   ب

  .توقيف شد ،رضا خاتمي
بـــه گـــزارش  ،90بهمـــن  17در  ◀

 23زاينــار مــرادي  ،خبرگــزاري مهــر
در  ،ســاله 25ســاله و لقمــان مــرداي 

به اتهام ترور  ،دادگاه انقالب 15شعبه 
محكـوم بـه    ،پسر امام جمعه مريـوان 

  . اعدام شدند
ــن 18در  ◀ ــه   ،بهمـ ــتمداد نامـ اسـ

كروبي و همسرش و موسوي فرزندان 
نان از همـه  آ: و همسرش انتشار يافت

هموطنان و انسـانهاي عـدالت خـواه    
جهان خواسته اند فريـاد دادخـواهي   

ــردن  آ ــداني ك ــه زن ــد و ب ــا بگردن نه
ايرانيان به خاطر اعتراض به اسـتبداد  
و به حصر خـانگي پـدرو مادرهاشـان    

از قرار همسر كروبي از حصر خـارج  (
  .ض كننداعترا) شده است

برادر كرد كـه   4 ،90بهمن  18در  ◀
ماه پيش  توسط واواك شهر بوكان  4

: محكـوم شـده انـد    ،توقيف شده اند
 2دوتن به اعدام بـه جـرم محاربـه و    

سال زندان بـه جـرم اقـدام     5تن به 
  .عليه امنيت كشور

ــن  18در  ◀ ــريه   ،90بهم ــاز نش امتي
بـه صـاحب امتيـازي    » ئين گفتگـو آ«

  .شدمحمد خاتمي لغو 
بـــه گـــزارش  ،90بهمـــن  18در  ◀

پس » فعالين حقوق بشر و دموكراسي 
ــدان در ســلول هــاي  23از  ســال زن

زنـدان گـوهر دسـت     1انفرادي بند 
در  ،سـاله  63رحمـن مقـدومي    ،كرج

بهمن  كشـته شـده    16يك شنبه شب 
  .است

  

ـا   آيا به  حقوق ذاتي خود واقف است و آي
  بر آن حقوق عمل و زندگي مي كند؟ 

ه جوان به صفت جواني بايـد بـه خـود    البت
ـاب كننـده    هشدار دهد، من هستم كه انتخ
ـتم    . مسير زندگي و نوع زنـدگي خـود هس

موانع رشد من را خود من به صـفت اينكـه   
  .جوان هستم بايد از سر راه بردارم

ـتبداد سـعي بـر     خاطر نشان مي سازم كه اس
آن دارد كه مخصوصا به جوان بباوراند كه 

ـتم و بـه     من هستم كه دا ـا هس رنـده آزاديه
صالحديد مي توانم بخشي از آزاديها را بـه  

ـتبداد   3تجربه . شما اعطا نمايم دهه نظام اس
ـان داده اسـت     ـا نش ديني در كشورمان به م
كه اختالف نظري هميشه بين ولـي فقيـه و   
اصالح طلبان و ميانه روها و وسط بازها بوده 
ـيده    است مبني بر اين كه براي از هـم پاش

ـام، بهتراسـت بخشـي از     نش دن وضـعيت نظ
در واقـع بـراي   . حقوق را به جامعه بـدهيم 

ـارج نشـود صـالح     اينكه نظام از دستشان خ
مي ديدند به عنوان اصـالح طلـب كـه در    
مقاطع مختلف به بخشـي از حقـوق مـردم    

مثال خانمها مي . مشروعيت شرعي داده شود
توانند روسريشان را بيشتر باال ببرند و يا كمي 

هم بزنند، البته به شرطي كه تقاضايشان  مش
ـاال تـر     باال نرود و نخواهند كه روسـري را ب

ـاب و نـوع    . ببرند در صورتي كه حـق انتخ
ـان اسـت    . پوشش جزو حقوق اوليه هـر انس
. حــق انتخــاب رنــگ را مثــال مــي آورم 

ـاتمي     بسياري مي گفتنـد كـه در دوران خ
ـا مـي    . اوضاع بهتر شده اسـت  زيـرا خانمه

ـتفاده     توانند رن ـاد را هـم اس گهاي كمـي ش
عده اي از مردم هم بودنـد كـه بـه    . بكنند

ـاب مـي     ـادتر انتخ خانمهايي كه رنگهاي ش
ـا ايـن        كردند اعتـراض مـي كردنـد كـه ب
كارتــان داريــد زيــاده روي مــي كنيــد و 

چـه  . دوباره محدوديتها را باز مي گردانيـد 
ـتند حـق     ـاور داش بسا برخي خانمها كه نيز ب

ـا     انتخاب رنگ پوشش نه درونـي خـود آنه
برخـي نيـز   ! بلكه اعطايي دولت بدانها است

دولت كـه  "اعطاي "آنچنان راضي به اين 
ـياري از       ـا بس فراموش مـي كردنـد چـه بس
حقوق ذاتي آنها از قبيـل حـق برخـوردار    
ـان، حـق      بودن از حاكميت ملـي، حـق بي
ــت و   ــت در امني انتخــاب آزاد، حــق زيس

ـات،  سالمت و رفاه، حق دستيابي بـه اطال  ع
حق ابداع، حق انتقاد و ابتكار، حق ارزيابي 

ـال خـود، حـق    كـه ماهيـت   ... آينده و ح
ـانع تحقـق آنهاسـت در      ـام م استبدادي نظ
زيرپوشش انتخاب رنگ لباس مدفون شده 

ـا    !. اند ـاه و هـم ن آري گاهي هم خود آگ
خود آگاه ترس از استبداد باعث مي شـود  
ـتبداد عمـل    كه آدمي در جهت اهداف اس

ـتقيم مطيـع او گـردد   كند و  مطيـع  . غير مس
استبداد شدن يعني از حقـوق خـود غافـل    

  .  گرديدن
در واقع برخوردار شـدن از حقـوق يعنـي    

پــس اســتبداد چــه در . زيســت در آزادي
سطح خانواده و چه در سطح كشور، بـراي  
ســلطه پيــدا كــردن اســت كــه آزاديهــا را 

زيســت بــر حقــوق و . محــدود مــي كنــد
ـا، جهـت رشـد    برخوردار بـودن از آز  اديه

ـا  . استعداد ها مانع نمي خواهد آن كس و ي
آن نظام كه مانع را مشروعيت مي دهـد در  
ـا   صدد مطيع كردن نيروهاي انساني است ت

  . بتواند منابع كشور را به يغما ببرد
ـا       ـاهر مـي خواهـد بـه م هر مستبدي در ظ
بقبوالند كه آن كاري را كه مي كند به خير 

اين نظر را بقبوالنـد،  اگر نتواند . مردم است
با فشار سعي در مطيـع كـردن جامعـه مـي     

اين فشار براي مطيع كردن را سه دهه . كند
. است كه نظام حاكم به ما وارد كرده است
. در سطح جامعه نيز به همين صورت اسـت 

ـا آن دروغ،   هر كس كه دروغ مي گويد ب
ـاند   ـثال  . ظاهر حق و حقيقت را مـي پوش م

ول آن دزدي و كسي كه دزدي مي كند ا
ـتي بـراي وجـدان خـود      آن عمل را بايس
مقبول نمايـد و بـدان دزدي حتـي بـراي     
خود مشروعيت دهد، بعد از آن مي توانـد  

ـا ديگـران   . دست به دزدي بزند در رابطه ب
ـين ترتيـب اسـت    ـا   . هم به هم پـدري و ي

مادري كه فرزند خود را مي زند دليل اين 

و  عمل را خير و صالح فرزند خود مي داند
و بـه  . به ديگران نيز چنين وانمود مي كنـد 

ـار بـه        ـايي كـه فش ـار فرم همين ترتيـب ك
كارگرش مـي آورد بـر سـر او منـت مـي      
گذارد كه برو خدا را شكر كن كه من به تو 
كار داده ام وگرنه شكم تو و زن و بچـه ات  

در صورتي كه عـدالت در  . حاال گرسنه بود
ـارگ    ـنه ك ـاي گرس ر كار، رابطه اي با بچه ه

  . ندارد
سوال بايسته اي كه بايد هر جـوان ايرانـي    

از خود بپرسـد ايـن اسـت كـه در آينـده      
ـاختن   كشورم جاي من كجاست؟ آيا در س

ـاي علمـي    ـادي ايـن    - فرهنگ و فض اقتص
جامعه من بعنـوان نيـروي محركـه جامعـه     

ـتغال كـه     30نقشي دارم؟ با اين وضعيت اش
ـايي   29تا  20در صد جوانان سال بيكارند ج

  براي اشتغال من وجود دارد؟ 
ـاالنه رشـدي     آيا با وضعيت هزينه ها كـه س

درصد دارد، مي تـوان  تشـكيل    25بيش از 
خانواده داد؟ اگـر جـواني بتوانـد تشـكيل     
ـار را      خانواده بدهد آيا مـي توانـد ايـن ك
ـالي   مستقل انجام بدهد و يا صرفا با كمك م
والدينش امكان انجام ازدواج را پيـدا مـي   

  كند؟ 
جوان بايد از خـود سـوال كنـد كـه اگـر      
امكان ادامه تحصيل را بيابد آيا مي تواند در 
ـا    رشته مورد عالقه خود تحصيل كنـد؟ و آي
ـته   بعد از ادامه تحصيل مي تواند در آن رش
ـتعدادهاي   به كار اشتغال يابد؟ مي تواند اس
خود را در آن رشته شكوفا كند؟ آيا ميتواند 

ـا   دانش و معرفت و حكمت خود را نه تنها ب
ـتقل     صالحديد دولت بلكه بـه تشـخيص مس
خود به عنوان يك شهروند آزاد در جامعـه  
ـاكم    و وطن خود بكار گيرد؟ آيا دولـت ح
ـتعدادهايي    بر ايران امكان شكوفا شـدن اس
ـتند را در    كه جوان و نيروهاي محركـه هس
برنامه خود دارد؟ و يا اينكه بايد جوان خدا 

ارد و بــا آن را شــكر كنــد كــه مــدركي د
مدرك در رشته ديگري به او شغلي و ميز و 
صــندلي داده انــد كــه مــي توانــد روزهــا 
ـاني در آورد و زنـدگي را    كارمند باشد و ن

  بگذراند؟ 
ترس استبداد از جوانان در ايران حقيقتـي  

جـوان ايرانـي اگـر در    . است انكار نكردني
درون خود به سواالت باال بخواهـد پاسـخ   

ـلي   دهد به اين نتي ـانع اص جه مي رسد كه م
بســياري از ناماليمــات اجتمــاعي ايــران در 

  . دست نظام حاكم است
اين نظام سعي كرده است كه به ما بقبوالند 

تجربه به ما نشان داده . كه اصالح پذير است
ـا  . است كه استبداد اصالح پذير نيسـت  آنه

كـه شــعار اصـالح طلــب دادنـد در عمــل    
. تمام شـد  اصالحاتشان به نفع قدرت حاكم

هـر  ... فسادها، تبعيضها، نيروهاي سركوب و 
فسادهاي مالي كه هـر  . روز بيشتر مي شوند

روز آشكار مي شوند و مافيايي كـه در ايـن   
ـام     ـار ايـن نظ فسادها دست دارد حاصل ك

ـاد    . است ـپاه در اقتص به خدمت گـرفتن س
كشور و در حقيقت بوجود آوردن دولتـي  

م حاصـل  در دولت به نفع مافياي حاكم هـ 
ـاد  . كار اين نظام است بوجود آوردن اقتص

ـاي     واردات محور كه با فـروش سـرمايه ه
ـاي آن را    كشور و مخصوصا نفت هزينـه ه
ـال   تامين مي كنند وسفارش واردات در س

ميليارد دالر واردات رسيده  90به سطح  91
ـام اسـت       ـار ايـن نظ . است نيـز حاصـل ك

واردات قاچاق كاال بنا بر آمار رسـمي ايـن   
و بـه  . ميليارد دالر مي باشد 14نظام بيش از 

گفته نمايندگان همين نظام در واقع بيش از 
ـاد   . ميليارد برآورد مي گـردد  20 ايـن اقتص

بيمار و انگلي رهاورد مافياي حاكمي اسـت  
از . كه دست در دست سران اين نظام دارد

بين رفتن امكانات توليـد در كشـور داليـل    
يــل آن نبــود از عمــده دال. متعــددي دارد

برنامه متناسب با توسعه اقتصادي در جهـت  
خود كفايي و سياستهاي خشـونت طلـب و   
ـاي     ـلش تحريمه بحران ساز رژيم كـه حاص
متعددي را حاصل شـده كـه نتيجـه اش از    
بــين رفــتن چرخــه توليــد و بيكــار شــدن 
ـيش از حـد بـه     كارگران مخصوصا و فشار ب
طبقه كارگر و فقيـر كشـور مـي باشـد، نيـز      

و ناگفته نماند كه .كار اين نظام است حاصل
ـاي   تحريمهاي بين المللي نمي تواند راهگش

جهـت ايـن   . تغيير بسوي دمكراسـي باشـد  
تحريمها مطيع كردن رژيم حاكم بر ايـران  

فروش و پيش فـروش نفـت جهـت    . است
تامين نيازهاي اقتصادي كشور در حقيقـت  
به وابستگي كشاندن كشور دراتكاي صـرف  

اقتصادي اين نظام تا "برنامه  "به نفت اصل
البته برنامه هاي توسـعه و  . امروز بوده است

برنامه هاي استقالل طلبانه اقتصادي كـه در  
ـان   سالهاي اول انقالب داده شده است امك

  . ادامه رشد نيافتند
ـادهاي    ـاد و فسـ ــد اعتيـ ـيش از ح ــد بـ رش

اعتياد كه نسل جـوان بـه عنـوان    . اجتماعي
ير دهنده را روزانـه  نيروي مولد و نيروي تغي

از ياد نبـريم  . به كام مرگ تدريجي مي برد
ـان      ـاد شـدن جوان ـالف معت كه استبداد مخ

ـاد شـدن     . نيست ـا معت در حقيقت جـوان ب
قدرت تصميم و تغيير خود را از دست مـي  

بـراي  . دهد و در اعتياد مطيـع مـي گـردد   
ميليون معتاد مطيع بهتر از جـوان   4استبداد 

ـيم كـه ايـران    فرامـوش ن . معترض است كن
هميشه بهترين مسير حمل مـواد مخـدر بـه    

ترانزيت و فروش مـواد  . اروپا بوده و هست
ـايي دارد كـه بـدون     مخدر احتياج به مافي
ـار    مستبدان حاكم نمي تواند توانا به ايـن ك

ـارج     . باشد ـالفين در داخـل و خ تـرور مخ
ـان و   كشور وشكنجه و به زندان بردن جوان

ـالفين  همميهنان ما از برنامه  هاي حذف مخ
از ابتداي شكل گيري استبداد واليت فقيـه  

  . بوده و هنوز نيز ادامه دارد
ـيار       ـام بس ـات ايـن نظ ـادها و جناي ليست فس

  . طوالني است
ــر و   ـاد و تحقي ــدن از فسـ ــراي خــارج ش ب
خشونت و ورود به عصر آزادي، كشورهاي 
ـاز كـرده    حوزه فرهنگي ما بهار خود را آغ

ما شاهد تحول در  در يك سال گذشته. اند
كسي تصور نمي كرد . سطح منطقه بوده ايم

كه در اين كشورها تحـوالت اساسـي روي   
بـه يمـن نسـل جـوان كـه آزادي و      . دهد

اســتقالل و رشــد را شــعار و هــدف خــود  
ـان پـذير    گرداند تغيير در اين كشورها امك

ـال ادامـه    . گرديد هنوز اين تحـول در ح
ـاكم در سـوري  . يافتن  است ه و مستبدين ح

مردم هر  . يمن در حال از بين رفتن هستند
كشوري كه بتوانند به صورت جمعـي وارد  
ـان بردارنـد،     ـتبداد را از مي عمل شده و اس
. امكان مداخله خارجي را كمتر مـي كننـد  

فرامــوش نكنــيم كــه ايــران داراي منــابع  
ـيدن بـه    . مختلف انرژي مي باشد بـراي رس

اين منابع كشورهاي سلطه گر وسوسه مـي  
ـا تعـرض كننـد    البتـه  . شوند كه به خاك م

ـاز مـي       حاكمان مستبد ايـران نيـز زمينـه س
ولي فقيه تصور مي كند كـه در جـو   . شوند

خشونت جنگي، كسي به آنها اعتراض نمـي  
شايد ولي فقيه تصـور مـي كنـد كـه     . كند

بدين صورت وجدانها نسبت به اعتراض بـه  
وظيفه نسـل جـوان   . آن رژيم منفعل ميشود

راي رسيدن به آزادي و استقالل است كه ب
خود و استقالل وطن خود در مقابل موانـع  

بايد روزانـه بـه   . كه استبداد مي باشد بايستد
ـان     ـتبداد امك خود ياد آور شود كـه در اس
اجراي حقوق از وي سلب ميشود و حقوق 
او را ولي فقيه تشخيص مي دهد كه بدهـد  

و چون اين امر شدني نيست پـس  . يا ندهد
ـتقل و   وي در  محيط استبداد از اجـراي مس

از . خود جوش حقوق خود غفلت مي كند
اينرو بايستي روزانه به خـود هشـدار بدهـد     
كه اگر در استبداد بماند مي گندد و به نفع 

  . استبداد از صحنه تحول خارج مي گردد
  اين شعرمشيري را نبايد از ياد برد 

 بيستون را ياد آر،
  دست هايت را بسپار به كار،

     !كوه را چون پر كاه از سر راهت بردار
  وه چه نيروي شگفت انگيزي است، 
     دست هايي كه به هم پيوسته است

ـا دسـت در      اميد كه نسل جـوان كشـور م
دســت هــم بــراي ســاختن فردايــي آزاد، 

  . روزانه بكوشد
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  هيئت دولت آقاي قوام السلطنه ٭  
     

درباره » حزاب سياسي ايرانتاريخ مختصر ا«كتاب  در ملك الشعراء بهار
شمسي ) 1300خرداد ( بعد ازظهرروزجوزا : حكومت قوام مي نويسد

ده روز بعد از سقوط  دولت نود روزه سيد ضياء،  1339رمضان  27مطابق 
  .  قوام السلطنه هيئت دولت خود را به قصر فرح آباد  برده بشاه معرفي كرد

  . رئيس الوزرا و وزير داخله: قوام السلطنه
  )وزير خارجه (ميرزا اسداهللا خان مشارالسلطنه  - 

 )وزير جنگ(ـ رضاخان سردارسپه 
  ) وزيرماليه(ـ دكترمحمد خان مصدق السلطنه 

 )وزيرعدليه(سيد ابراهيم خان عميدالسلطنه  - 
 )وزير پست و تلگراف(الدوله  ـ شاهزاده اسداهللا ميرزا شهاب

 )وزير معارف(ـ دكتراميرخان اميراعلم 
 ).وزيرفوايد عامه( في نيرالسلطان ـ مصط

دولت روز بعد ازمعرفي بيانيه اي كه حاوي يك قسمت از برنامة او بود 
به سرعت افتتاح مجلس و لزوم توسعة  قواي  تاً، و مقدم) 3(انتشار داد 

    : نظامي اشاره  كرد و روح برنامه چنين بود
ارع و توجه بـه  توجه به رفاه طبقة سوم و رفع بيكاري و اصالح حال ز - 1

  .بهبود امر فالحت
بانكي كه دولت شوروي آنرا بـا كليـة   ( براه انداختن بانك استقراضي  - 2

و كلية شـعب آن  ) محاسباتش به ايران واگذار كرده بود، بموجب معاهده
  .در مركز و اياالت بعنوان بانك دولتي ايران تهية  سرمايه  از منابع داخلي

ر منابع ثروت بوسيلة تأسيس شركتها وتحصيل بكار انداختن معادن وساي - 3
  .كار براي كارگران و ساير بيكاران

تهية منابع واعتباراتي براي استقراض داخلي وتحصـيل سـرمايه هـاي     –4
  .كافي براي تأسيسات  ضرورية مملكت

حذف مخارج غير ضروري براي افزايش مصارف جديد، تكميل قواي  – 5
بودجة جمع و مملكتي، كه حتي االمكان  نظامي و ايجاد موازنه تعادل در

  .كسر بودجة مملكت را از منابع و استقراضات داخلي تأمين نمايد
  .توسعة معارف بوسيلة دولت وتوانگران كه به معارف كمك كنند – 6
  .اصالح عدليه و نسخ كاپيتوالسيون – 7
ايجاد تأسيسات صحي در اياالت و واليـات كـه فوايـد آن بـه طبقـة       – 8

  .ين برسدزارع
    
  هجوم به سيد ضياءالدين ٭
  
و چنانكـه گفتـيم در   . بعد از سقوط سيد ضياءالدين محبوسين آزاد شدند 

مسجد شاه و مجلس متينگ ها دادند، و يكي ازين متينگ هـا روزي بـود   
بودم كه شنيدم » دزاشوب «كه هنوز سند عزل او منتشر نشده بود، من در

كي دو نفر را هم نزد من فرسـتادند  حضرات در مجلس جمع شده اند، و ي
كه به شهر بيايم، ليكن دل و دمـاغ حضـور در آن مجمـع بـرايم نبـود و      
نيامدم، شب شنيدم كه قوام السلطنه از حبس آزاد شده و فرمـان رياسـت   

، و فرمانفرما از فرمانيه فرستاد كه نزد او بروم، او )4(وزرائي او نشر مي شود 
ئيد كرد و اصرار كرد كه به شهر بروم و با آقـاي  هم خبر قوام السلطنه را تا

قوام السلطنه مالقات كـنم، در شـهر آقـاي نخسـت وزيـر را در عمـارت       
شخصي ايشان ديدار كردم، و حركت سـريع و عجيبـي از فـردا در شـهر     
پديدار گرديد، و احساسات عمومي شديداً بر ضد سيد همه جا ديده مـي  

كه خود اكثريتـي را بوجـود مـي    شد، خاصه در خانواده هاي محبوسين 
  .آورد و حاجت به تبليغات تازه نبود

مردم از آزادي و رهائي سيد ناراضي بودند، و معتقد بودند كه بايد شاه و 
دولت مسببين كودتا را و سيد را محاكمه كند، و وجوهي را كه به حوالـة  

مبـالغي ازيـن بابـت    (سيد در اينمدت از بانك اخذ شده و خرج گرديده 
تحت دقت و رسيدگي قرار !) ورت مي دادند كه اغراق به نظرمي آمدص

گيرد و سند خرج ازو مطالبه شود، و بيحد عصباني بودند كه چرا در حين 
رفتن مشاراليه بيست و پنج هزار تومان پول دستي از محل عايدات بلديـه  

  !به او داده شده است
مي را صـورت  ولي ظاهرآً شاه نمي توانسته است ايـن خواهشـهاي عمـو   

آقايان بگذاريد برود و تا : و در جواب جمعي از رجال گفته بود كه. بدهد
مستر بلفور نام انگليسي كه كتـابي  ! همين حد هم راضي باشيد كه او رفت

« :در اوضاع سياسي آن ايام تأليف كرده بود در اين باره چنين گفته است
ر قـزوين  را د) سـيد ( فاتح ايـن جنـگ چـون چنـان ديـد حكـم داد او      

نگهدارند، ولي پس از مطالعة اطراف قضيه راضي شد حكم  مزبـور را الغـا   
  .»سازد

) خـرداد ( مطابق با اول سـرطان   1339شهر شوال   14در تاريخ سه شنبة  
بيانيه اي به امضاي جمعي از رجال و اعيان و علما و از نمايندگان مجلـس  

مسـتقماً بـه سياسـت     انتشار يافـت كـه   ) بيان حقيقت( چهارم تحت عنوان 
آنروز دولت انگليس حمله مي كرد و من براي تكميل تـاريخ، قسـمتي از   

  آنرا نقل مي كنم؟
  بيان حقيقت  ٭  
  
وقايع غيرمترقبة نود روزة اخير ايران، يعني دورة حكومت نامشروع سيد « 

ضياء بدرجه اي غير مكشوف و مورد اشـتباه واقـع شـده و بـه انـدازه اي      
نفع درين وقايع، افكار و جرايد را مشوب نموده است سياست خارجي ذي

كه كشف حقايق براي اعادة حيثيات و حفـظ شـرافت ملـي ايـران الزم     
آمده و رفع شبهه و موكول كردن حكميت وقايع به افكـارعمومي دنيـا و   

  !جمهور ملل متمدنه از وظايف اولية ايرانيان شمرده مي شود
نگ ديگري باز آزادي شـكايت از دسـت   به مالحظة اينكه مبادا بوسيلة نير 

اعـالم مـي   ) مؤلـف ! چنانكه رفـت و آزادي طـول نكشـيد   (ايرانيان برود
كه ايران در چه حال تأسف آوري واقع شده و با نهايـت نفرتـي   ....داريم

كه از مداخالت اجنبي در كارهاي داخلي خود دارد بواسطه ابراز همين 
  !گون واقع مي گردديقات و سختيهاي گوناينفرت چگونه مورد تض

درك حقيقت و پي بردن بعلل اصلي فجايع حكومت سيد ضـياء محتـاج   
  .بذكر تاريخچة مختصري است

چندي از سقوط كابينة آقاي مشيرالدوله كه بواسطه درخواسـت سـفارت   
انگليس راجع به خارج كردن صاحبمنصبان روسـي از ديويزيـون قـزاق    

سپهدار اعظم برياسـت وزراء  اعليحضرت همايوني واقع شد و تعيين آقاي 
  . كه اين مقصود سفارت انگليس را انجام داد

هجري درين يادداشت مشروحي 1339سفارت مزبور در شهر ربيع االول 
كه به دولت ايران داد، رفتن قشون خود را از ايران در بهار وعـده كـرد،   
ضمناً تكليف نمود كه دولت ايران از حضور قشون انگليس استفاده كـرده  

ك ديويزيون قشون ايراني در تحت رياست صاحبمنصـبان انگلـيس در   ي
در . حدود قزوين كه مركز توقف قشون دولت بريتانيا بـود تشـكيل دهـد   

صورت تخلف از اين تكليف، ايران را مخـاطرات انقالبـي و زوال مليـت    
  . تهديد مي نمايد

حكومت وقت حل قضيه را به جمعي مركب از وجوه علما و محتـرمين و  
  .كالء و ساير سياسيون مملكت محول نمودو

ربيع االول در عمارت سلطنتي منعقد گرديد و  16مجلس مزبور در تاريخ 
همانطوري كه قبالً هم پيش بيني مـي شـد حضـار رد و قبـول تقاضـاي      
سفارت انگليس را از حد صالحيت خود خارج ديده و موكـول بـه ارادة   

  .مجلس شوراي ملي نمودند
ثريت نمايندگان حاضر در مركز در ضمن پروگرام آتيـة  در اين موقع اك

خود الغاي قرارداد انگليس و ايران را گنجانده و آن پروگـرام را طبـع و   
منتشر نمودند و بالنتيجه قراردادي كه اعتبار آن فقط منـوط بـه تصـويب    
مجلس بود و زمامداران ايران و انگلستان بالسويه حاضر در تهران ملغا شده 

از همين اوقات يعني پـس از يـأس از   . هر نوع اعتباري گرديدو خالي از
اسارت ايران بوسيلة دسايس عاديه نقشة كودتاي سيد ضياء و توسل به جبر 

فورية  20(اين بود كه درشب دوازدهم جمادي الثاني . و مشت قطعي شد
در تحت حمايت تاريكي و مسامحه كـاري عمـدي و يـا سـهوي     )  1921

ــران ســيد ضــياء  حكومــت وقــت، دســت جنا ــاخلف اي ــد ن يتكــار فرزن
براي سرقت دراز گرديـد، يـك عـده از ديويزيـون     » روزنامه رعد«مدير

قزاق شاهنشاهي را كه در قزوين متوقـف و موقتـاً در تحـت ادارة يكنفـر     
بودند بعنوان احضار از طرف اعليحضـرت  ) اسمايس(صاحبمنصب انگليسي

يتخـت روزنامـه نـويس    مشتبه نموده بطرف تهران حركت، در نزديكي پا
به اين قوه الحاق، و اداره كـردن  . است.... مزبور كه معروف به مزدوري 
  .سياست آنرا عهده دار گرديد

قوة خود را براي اجراي اوامر سـيد   - ) رضا خان(فرمانده ايراني اين قوه
ضياء حاضر نمود و سيد ضياء بوسيله دسيسه و فشار موفق به تحصيل فرمان 

در پايتخت و ساير نقاط حكومت نظامي را با . خود گرديدرياست وزرائي 
نهايت شدت برقرار نمود، مخابرات تلگرافي و پستي بين پايتخـت و سـاير   

  .واليات مدتي مقطوع و بعالوه تحت سانسور شديد واقع گرديد
عدة كثيري از محترمين و روحانيون و وكالء و آزاديخواهـان كـه گنـاه    

ـ  ران و تنفـر از سـلطة اجنبـي و مزاحمـت در     آنها هواخواهي استقالل اي
پيشرفت نقشة نامشروع او بود توقيف و در پايتخـت و واليـات در زوايـاي    
تاريك محبس افتادند، قوانين اساسي مملكتي پايمـال و مجلـس شـوراي    
ملي كه بايد مفتوح مـي شـد، تعطيـل گرديـد، خيانتكـاران داخلـي بـه        

خارجي آنها طـوري گلـوي    همدستي عده اي ارمني و غيره و دستياران
ايران را فشردند كه حتي قدرت بلند كردن صداي پروتسـت از ايرانيـان   
سلب گرديد و در هر موقعي هم كه صداي ضعيف مخالفتي در گوشه اي 
بلند مي شد فوراً عدة ديگري بر محبوسين و تبعيـد شـدگان اضـافه مـي     

  . شدند
ت عمـومي برقـرار   رو در ايران سكوت قبرستان، خاموشي مرگ و بهبدين

گرديد و مسببين خارجي اين قضايا اين سكوت و خاموشـي ايـران را در   
اروپا  بعنوان رضايت از استقرار حكومت مـزدور اجنبـي جلـوه دادنـد و     

  !.جرائد را پر از اشتباه كاريهاي گوناگون نمودند
براي مزيد اغفـال افكارعامـه و پوشـانيدن عقايـد بـاطني خـود و تقليـل        

اعتماد ملت ايران كه از ديرگاهي وي را اجيـر و خريـده    سوءظن وعدم
شدة اجنبي مي دانست، سيد ضياء شروع به انتشـار بيانيـه هـاي دروغـين     
خود نموده، در صدد برآمد كه به حكومت خود رنگ حكومـت اصـالح   
طلب، حكومت انقالبي ملي، حكومت حامي رعايا بدهد، در بيانيـه هـاي   

شر مداخالت اجانب خالص خواهد كرد،  خود مي نوشت كه ايران را از
  .دشمنان خارجي و داخلي را به حساب دعوت خواهد كرد

قرارداد انگليس و ايران را كه عمالً از درجه اعتبار ساقط  شده بود صـورة  
الغاء نمود ولي ديري نگذشت كه حقايق عمل غالب بر تلفيـق عبـارات و   

تكارانة او هويدا و مـواد  الفاظ گرديده، نيات سوء باطني و تصميمات خيان
  .مضرة قرارداد مزبور عمالً اجرا گرديد

ـاه دارد  ( ـپه و ش ) اينجا شرحي انتقادي از حكومت سيد و اشاراتي به سردارس
اينست حالت ايران در قرن بيستم كه ملل عالم براي حفظ آزادي و حقـوق  

ود، ما نوع بشر تاريخ مدنيت دنيا لكة بدنامي است كه باقي و برقرار خواهد ب
مي خواهيم كه در سايه عدالت دنيا حق حيات خود را حفظ  كنيم، ما مـي  
ـان بميـل خـود      خواهيم كه زير بار مداخالت اجنبي نرفته در وطـن خودم
ـاري نـداريم،    زندگاني بكنيم، ما منافع كسي را تهديد نمي كنيم و با كسي ك

يج خيانـت  ولي مي خواهيم كه ما را خفه نكنند و براي سلب آزادي ما تـرو 
ـتان او را    ـياء و همدس وحمايت از خيانتكاران ننمايند، ما مي خواهيم سيد ض
در تأسيس اين خيانت ايران برباد ده محاكمه و مجازات بنمائيم و فقط مـي  
خواهيم كه نسبت به قضاياي داخلي ما بيطرفي محفوط مانده حمايت هاي 

  )  5(» ....غير مشروع   از ميان برود
در پايان اين فصل عيب ندارد اشاره كنيم كه هجـوم بـه   : ويسدبهار مي ن    

سيد و به كودتا دوام يافت تا آنكه سردار سپه از بهت خارج شد و جاي پاي 
ـپس       ـاخت، س ـتحكم س خود را بعد از افتتاح مجلـس در وزارت جنـگ مس
معامالتي با جرايد كرد كه به چوب بستن و دندان شكستن و حبس و دشنام، 

عجب است «: از طرف وزير جنگ اعالم شد كه. ف مقدماتي بودسالم و تعار
با بودن من مردم درصددند كه مسبب كودتا را بدست آورند، مسبب كودتا 

ـا و     » ...منم ـاب كودت و باالخره حالي كرد كه كسي منبعد حـق نـدارد در ب
ـا     ! اسباب و موجبات آن هرزه درائي كند و رفته رفتـه چنانكـه ببايـد فرياده

  )   6!..  (رام شدند] متمرد و سركش [ديد و خصمان حرونخاموش گر

  حزب سوسياليست ٭
  

درين بين حزب جديد از موتلفين قصرشيرين يعني دموكرات و اعتـدال  
نهاد، » سوسياليست«قديم در تهران چنانكه گفتيم موجود شد و نام خود را

متجـدد  انقالبيهاي قديم و اعتداليهاي پيشين با هم گرد آمدند و جوانـاني  
نيز با آنها يكي شدند و اين حزب تقريباً جاي دموكراتهاي قديم را گرفت 
زيرا دموكرات قديم بدست خودش خفه شده و دفن گرديده بود و اين 

  !آقايان  روي آن خاك ريخته بودند
سوسـياليزم متمايـل بمسـلك و سياسـت      - 1:اينجا دو حزب طبعاً پيدا شـد 

ه بعنوان نمايندگي مجلس چهـارم در  باقي افرادي ك - 2كمونيزم روسيه، 
تهران گرد آمده بودند و به سياست خارجي و شمول در طرفداري روس 
يا انگليس به نظر احتياط نگاه مي كردند، و غالب رجال سياسي و بسـياري  
از نويسندگان و دموكراتهـا و اعتـداليهاي قـديم دريـن دسـته بودنـد و       

الح طلبان، بوجود آورده و در اص« اكثريت مجلس را چنانكه ديديم بنام 
  .خارج مجلس هم نفوذ حقيقي و كاملي پيدا كرده بودند

اقليت مجلس را عناصري از حزب تازة سوسياليست و عـده اي از رفقـاي   
قديم من بوجود آورده، و اكثريت مجلـس را اصـالح طلبـان در دسـت     

ام و اين اكثريت و اقليت هم چون پايه اش بر مسلك و مـر . گرفته بودند
نبود بعد از يك سال گاهي بهم مي خورد، يعني اقليت بـا دسـتة ديگـري    
سازش مي كرد و به آنها قر مي زد و از ناراضيان استفاده كرده، دولـت را  
مي انداخت، باز افراد اكثريت قديم دست و پا كرده رفقاي قر زدة سابق 

لـت  را جلب كرده و از افراد موتلف با اقليت هم چنـد تـائي ربـوده، دو   
تشنجي عظـيم پـس از يكسـال در مجلـس     . افتاده را بروي كار مي آورد

طلبـان آقـاي قـوام السـلطنه و     ح چهارم از اين راه پيدا شد، نامزد اصـال 
مرحوم حسن پيرنيا بود و نامزد سوسياليستها مرحوم مستوفي الممالك يعني 

خالصـه در  . ليدر حقيقي و دموكراتهاي قديم و رقيب ناصر الملـك بـود  
از جمعـي  » سوسياليسـت « حزبـي بنـام   1300 - 1301لس چهارم سال مج

ليدرهاي دو حزب دموكرات و اعتـدال بوجـود آمـد، ائتالفـي كـه در      
بـين آنهـا منعقـد    ) با كمال عداوتي كه ايندو حزب باهم داشتند(مهاجرت

اما چنان نبود كه تمام . گرديد، در اين تاريخ منجر به ايجاد اين حزب شد
مل اين حزب شوند، چه در آنوقت بعضي از عناصر عاقل آزاديخواهان شا

و درس خواندة ملي، طالب اصالحات فوري اداري از قبيل قشون و ماليه 
و معارف شده بودند و اصول حزب سازي و فرقه بازي و جـار و جنجـال   
ليدرها و پادوها و هتاكي جرايد كـه ببـدترين وضـعي بـه اشـارة حـزب       

را خسته كرده بود، ايجاد مركـز ثقـل بـراي     سوسياليست به راه افتاد همه
مملكت و بوجود آوردن حكومت نافذ الكلمة مقتدر و بسط امنيت و رونق 

  .تجارت و كشاورزي منتهاي آمال و مرام وطنخواهان قرار داشت
بنابراين آزاديخواهان بطور عموم توجهي به حزب جديد بـروز ندادنـد    

زب يك حزب ديگري بسـازند،  وحتي سزاوار ندانستند كه در قبال آن ح
چه اكثريت مجلس و اكثريت مردم از تجار و كسـبه و طـالب و معلمـان    
مدارس و حتي رنجبران متمايل برجالي بودند كه براي اصالحات مذكور 
آماده  مي شدند و مردم از حركتها و ظاهرسازيهاي مرامـي خسـته شـده    

  .بودند
ياليست تشكيل شود، جمعي اما اين حقايق مانع از آن نيامد  كه حزب سوس

از رفقا نشسته آن حزب را ساختند و سياست خارجي خود را هـم برطبـق   
مرامنامة مزبور تعيين كردند و به روسها نزديك شدند و جرايدي هـم راه   
انداختند و در مجلس نظر به اينكه در اقليت بودند شروع به انتقاد نمودند 

اسبت حزبي كه سـاخته بودنـد بـر    و بديهي است كه پاية انتقاداتشان به من
بود و بدين نغمه به مخالفان خود حمله مي كردند و بار » اشرافيت«خالف 

  !ديگر اين روال بازار جنجال و هجوم جرايد گرم گرديد
در واقع دوباره دو حزب قديم دموكرات و اعتدال پيدا شد، ولي ايندفعه 

ورده بود بلكه انقـالب  طبيعي نبود، زيرا انقالب اين دو حزب را بوجود نيا
روسيه موجب تغييرعقيدة عده اي از حزب بـازان قـديم شـده بـود و از     
طرف ديگر ساير مليون از اعتدال و دمـوكرات هـم دسـت از خصـومت     
قديم برداشته و چنانكه گفتيم بنام اصالحات فوري كه خيلي هم دير شده 

زبور بود گرد هم جمع گرديده همكاري مي كردند، بهمين سبب حزب م
تنها ماند و در قبال او حزبي درست نشد، فقط سوسياليست مؤسس دعوائي 
گشته بود كه مدعي عليه واقعي نداشت، زيرا هم خـود آن حـزب و هـم    
ديگران مي دانستند كه مطلب از چه قرار است و چه كسي گلوي مملكت 
را گرفته است، شايد اگـر ايـن آقايـان آن روزهـائي كـه دموكراتهـا را       

در تهـران ايـن حـزب را    ) 1335 –1336.(ند كاري صورت بدهندنگذاشت
تشكيل داده بودند، بجائي مي رسيد و همة احرار بـا آنهـا همدسـت مـي     
شدند، اما قدري دير بود و در واقع اسباب و ابزار كاري براي سردار سـپه  

  .درست مي شد
بهم خـورد و  » سوسياليست« روابط علماي روحاني وطبقة بازاري باحزب 

از » اصالح طلبـان « دستگي بزرگي در شهر بوجود آمد و پيداست كه دو
  .استفاده مي كردند» سوسياليستها« اين موضع به نفع خودشان و بر زيان 

) روحـاني (اينجا بايد اقرار كرد كـه فاصـلة بـين يـك نهضـت مرتجعانـه       
بسيار قليل مي نمود، استعداد قسمتي از افـراد اكثريـت   » اصالح طلبي «و

واستعمال اين سالح قديمي برضد حريف خيلي شـدت   هبول حليبراي ق
داشت و سهلترين وسيله اي براي خرد كردن حريـف بـود، امـا مرحـوم     

» اصـالح طلـب  « مدرس اعلي اهللا مقامـه كـه جـزء سردسـتگان حـزب      
قرارداشت، اهل اين حرف ها نبود، وسعت مشـرب او در سياسـت او را از   

ود، مدرس خود را مرد سياسي و عـالم  بكلي جدا ساخته ب» فناتيك«طبقة 
برموز تمدن مي دانست، بنابراين يكبار هم اجازه نداد كه رفقـاي اوايـن   
اسلحة كهنه را بكار بزنند، نطقهاي مدرس در آرشيو مجلس ملـي موجـود   
است، او هيچوقت متوسل بحربة دين و سالح مـذهب نگرديـد، وكمـال    

صه كه اعتماد او در مجلـس  مالحظه را در اين باره مبذول مي داشت، خا
كساني بود كه با انفكاك قوة سياسـي از  اچهارم و در ميان افراد اكثريت ب

  به خالف عقيده آنها سياستي بدست  دروحاني موافق بودند و نمي توانستن
  ۱۲  در صفحه  
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د و خودش هم چنان كه گذشت اينكاره نبود، يعنـي از مجلـس سـوم    نگير
  ...كرده بود مزة مضار اين سياست را درك

بـر ضـد   » آزادي « سوسياليستها، مضايقه نداشتند كه با حربـة  « معهذا رفقايي 
ـازي  « مبارزه كنند و جرايد آنها هم به بهانة هجوم به» ارتجاع« و » آخونـد ب
  .به اكثريت نيش بزنند، يا آنها را انگلوفيل به خوانند» كهنه پرستي«

ـتين، تركيبـي از   كـ » اصالح طلـب «و » سوسياليست«باري دو حزب  ه نخس
ـاقي مانـدة    ليدرهاي دموكرات قديم و اعتدال، و ثاني هم از دموكراتها و ب
ـار شـدند و       ـارم مشـغول ك  اعتدالي ها و بي طرفها بودنـد، در مجلـس چه

  بود كه اشخاص فعال و مهمي كه بعدها» اصالح طلبان«اكثريت مجلس با 
ـتياني «و » مـدرس «ديدم ماننـد مرحـوم     ـاني «و» آش ـاش «و» بهبه » تيمورت
    .و غيره در ميانشان يافت مي شد» داور«و» فيروز«و

  مرام این دو حزب چه بود؟٭ 
  

ـا      » اصالح طلبان« چنانكه گفته شد ـاختن روابـط ايـران ب نظرشان روشـن س
روسية شوروي و ساير دول متحابه و آوردن مستشار براي وزارت دارائـي از  

ـتخدام و  امريكا و حفظ بيت المال از دستبردهاي احت مالي و وضع قانون اس
  .نظام اجباري بود و بدين مسائل نيز موفق شدند

ـلكي از افـراد     اين جمعيت بدون تشكيالت منظم حزبي و بدون تناسـب مس
متفرق و بقاياي احزاب قديم بوچود آمده بود، در مركز و اياالت تشـكيالتي  

. رده بـود نداشت، ولي در مجلس و در تهران با كمال عقل خود را اداره ك
)7  (  

  
  فکر قشون  متحدالشکل٭  
  
در كتاب قابوسنامه تأليف كيكاوس عنصرالمعالي نبيرة شمس المعالي قابوس  

  :وشمگير در باب چهل و دوم در آئين پادشاهي چنين آمده است
ـنس     « لشكر همه از يك جنس مدار كه هر پادشاه كه لشـكر همـه از يـك ج

ـنس    . ايم زبون بـود دارد هميشه اسير لشكر خويش بود و د از آنكـه يـك ج
مشفق يكديگر باشند، ايشان را بيكديگر نتوان ماليدن، و چون از هـر جنسـي   
بود اين جنس را بدان جنس ماليده توان داشت و آن قوم از بيم اين قوم و 
اين قوم از بيم آن قوم نافرماني نكنند، و فرمان تو بر لشكر تـو روان باشـد و   

اد سلطان محمود بن سبكتگين است كه دختـرش   مر(جد تو سلطان محمود 
ـار   .)در حكم عنصر المعالي بود ، چهار هزار غالم ترك داشتي سـرائي، و چه

ـانيدي و     ـان ترس هزار هندو ورأي سرائي داشتي، و دايم هندوان را بـه ترك
  »....تركان را به هندوان، تا از بيم يكديگر هر دو جنس اطاعت كردندي

. ي و در ايران همه وقت لشكريان به اقسام بوده انـد اين فكر فكريست قديم 
در عهد هخامنشي لشكر جاويدان از ساير سپاهيان مجزا بوده است، در عهـد  
اشكانيان هفت خانوادة قديمي، هفت قسم لشكر داشته اند و در تحت فرمان 
ـا    ـانواده ه هفت خانواده اداره مي شدند و در زمان ساسانيان نيز عالوه بر خ

ـته  ) عهد خسرو اول(هبد چهار سپ در چهار ايالت ايران، چهار صنف لشكر داش
ـان در    اند عند الحاجه يكي يا دو تا از آن سپهبدان و لشكريان ابوابجمـع ايش
پايتخت حاضر مي شده اند، و رقابت شديدي بين آنان  وجود داشته است، 

كـرده   نقل» طبري « را » بوران« منجمله رقابت فارسيان و پهلويان در عهد 
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صفويه نيز وقتيكه ديدند طوايف و ايالت ممكن است با يكديگر گامي بر ضد 
شاه اتفاق كنند، در عهد شاه عباس اول، بار نخست عشيرة يا به عبارت صحيح 

از اهالي و افراد متفرق تشكيل گرديد و بتـدريج  » شاهسون« تر لشكري بنام 
آنهم اكتفا نكرده قشون منظم و مشق ديده اي مطابق اصـول جديـد آن    به

  .عصر بوجود آورد
ـاد و قشـون خاصـي از      ـال افت همچنين نادر شاه در سالهاي اخير به اين خي
ـين   افغانان تحت رياست احمد خان ابدائي تمشيت داد و سعي داشت كه ب

ـبان   ايرانيان و افغانان رقابتي ايجاد كند، معروفست كـه روزي   بـه صاحبمنص
ـتند و شـما ماننـد        : بزرگ ايراني گفت ـيرهاي خـود راس ـا مثـل شمش افغانه

  !شمشيرهاي خود كجيد
ـا  : يكي از صاحبمنصبان در جواب عرض كرد قربان شمشيرهاي كج ما افغانه

ـبي  ! را راست كرد و ظاهراً نادر دير به اين خيال افتاده بود، چه در همان ش
ـيركج، بـه قتـل    كه روزش چنان گفته بود، بدست  همان صاحبمنصبان شمش

  !رسيد
و مشق ديده و منظم، » بنيچه«يكي قشون : قاجاريه نيز دو صنف لشكر داشتند

ـاحب تيـول    ديگر قواي چريك و سواران پايتختي و پا ركابي و سواران ص
ـا     ـاط مختلـف ب در اياالت واليات و سرحدات، بعالوه قواي ايلياتي كه در نق

جايگزين بودند، و هر ايلي را به ايـل ديگـر كـه در    رعايت احتياطات الزمه 
  !جوار او بود مي ترسانيدند

ـته     بعد از مشروطيت نيز احمد شاه مرحوم، قزاق را مقابـل ژانـدارم نگاهداش
بود، و عالوه بر اين سواران چريك از عشاير بختياري و غيره نيز در پايتخـت  

محبوبيت او پس از سال  نگاه مي داشت، و از زمان مهاجرت به بعد تا وقتيكه
ـان شـد و بـه     قحطي چنانكه اشاره كرديم روي بفتور نهاد از ژاندارم بد گم
ـام     ـازه اي بن ترتيب بريگاد قزاق همت گماشت و نيز دستور داد سـربازان ت
بريگاد مركزي، در دولت سپهساالر تنكابني بوجود آورند، و تقريباً خيال كرد 

از ميان ببرد، و عاقبت هـم بـه ايـن     ژاندارمري را كه محبوبيت ملي داشت
خبط بزرگ كامياب گرديد، و بريگاد مركزي نيز پا نگرفـت، و ژانـدارمري   

  !هم از بين رفت
قشون متحد «قوام السلطنه درحكومت خود ملتفت اين نكته بود، زيرا زمزمة 

ـاره از     1919بعداز قرار داد  » الشكل ورد زبانها شده بـود، و حتـي در ايـن ب
ـار    طرف كميسي ون مربوطه چنانكه ديدم عمل شده بـود، و در جرايـد و افك

ـيد   عمومي نيز بدون آنكه ملتفت عيب كار باشند اين فكر نفوذ يافته بود، و س
  .ضياءالدين هم بر آن سر بود كه همين كار را انجام دهد و مجال نيافت

  .بعد از افتتاح مجلس نخستين قدمي كه  سردار سپه برداشت اين قدم بود 
او ميدانســت كــه تــا قــواي مســلحة كشــوريك كاســه ويكدســت نشــود   

ـام پذيرنخواهـد بـود    ـا  .ودرزيرفرمان او متمركز نگردد مقاصد عالية او انج بن
  .براين شروع  به اقدام كرد

ولي قوام السلطنه كه خود تقويت كننده ژندارمري بـود در دولـت خـود     
رها بي نقشه و با كنـدي،  اما مثل همه كا. بناي تقويت از اين اداره را گذارد

ـيش مـي      ـا جـديت پ در عوض حريف كه همه كارهايش متكي به نقشه و ب
رفت دركار هم از قوام جلو افتاد، بازيهائي كه فرمانده قـوي بـراي جلـب    
صاحبمنصبان ايراني ژاندارم كرده زياد است، و از قضا سركردگان مـذكور  

ـا عاقبـت    هم از بازي آگاه بودند و تا ممكن بود خود داري م ي نمودنـد، ام
ـپه موجـب آن گرديـد     ضعف دولتها و غفلت شاه و رجال و قدرت سردارس

ـبان    فكه بتدريج ژاندارم كه يك قوة و ادارايراني وتربيـت شـده صاحبمنص
ـاظ بـدبيني ورشـكي كـه         سوئدي بود جزء قزاقخانـه شـد و بتـدريج ازلح

د؛ و پرورش ملي صاحبمنصبان ارشد قزاق ژاندارمها داشتند، آنها را نفله كردن
اجتماعي اين جوانهاي رشيد آرام آرام در ضمن پـرورش جديـد ضـعيف    
گرديد؛ و هركس كه توانست  خود را زودتر برنگ محيط درآورد توانسـت  

  .زيادتر دوام بياورد و خودش را حفظ كند
ـاد  » متحدالشكل « بالجمله با تحليل رفتن ژاندارم در قزاق، فكر قشون  و ايج

به جامعه رفت، و بتدريج اسـم ژانـدارم هـم كـه لغتـي      »  سپاه يك دست« 
  .جاي آنرا گرفت» امنيه« اجنبي بود از ميان رفته 

نابود شدن اين قوه كه قزاقها تا همه جا ازو چشم ميزدند، كار فرمانده قوي  
ـيده بـود    را آسان كرد، و هنوز دورة چهارم مجلس شوراي ملي به نيمه نرس

ـتن فتنـة     كه اقتدار سردارسپه فوق ت ـين رف ـا از ب مام اقتدارها شناخته شد و ب
و تدابير كه عبداهللا ) پليس جنوب( گيالن و آشوب خراسان و انحالل اسپيار

خان امير طهماسبي در آذربايجان بكار برد و قدرت دولت و فرمانـده كـل   
ـپه   قوا را در شمال غرب و كردستان تا صفحة مغرب ايران بسط داد، سردارس

ـبت بـه    معنأ و حقيقتاً فرمانرواي مملكت ايران معرفي گرديد، معهذا هنوز نس
شاه وفادار است و شاه و وليعهد هم لباس نظام پوشيده و رتبه نظامي گرفته و 

  .ظاهرأ با سردارسپه مي جوشند و گرم مي گيرند
  

  تشنجات درمجلس چهارم٭ 
  
ـان   « اكثريت مجلس از دموكراتها و غيرهم كه بنام    » جمعيـت اصـالح طلب

ـلطنه    گرد هم آمده بودند، داراي قيافة جدي و ثابت بود و بكابينة قـوام الس
  .رأي اعتماد داد، و در موقع گذشتن پروگرام دولت از او دفاع كرد

مادة واحده اي به مجلس  آورد و » محمد مصدق السلطنه« وزير ماليه، دكتر
گرديـد، و  مواجه » سوسياليست ها « اختياراتي خواست، و با مخالفت شديد 

ـليمان ميـرزا ليـدر     او اولين و آخرين وزيريست كه در برابر هجوم شديد س
سوسياليست و نمايندة نطاق و زبر دست مجلس، بشدت بر ناطق حمله كرد و 
از خود و عقيدة خود و دولت دفاع نمود و كاري را كه بايد وكيل مجلـس  

ـا  م داد ولـي از  انجام  دهد و از وزيري دفاع كند با كمال شهامت خود انج
  !فرط تأثر در پشت  تربيون غش كرد

و نيز مدتي عده اي از وكالي اكثريت با رئيس دولت شبها در خانة ييالقـي   
قوام السلطنه اجالس ميكردند و نخستين چهار ديواري بودجة مملكتي را كه 

ـاخته درآورد ترتيـب دادنـد و    » ميليسپو«بعدها دكتر آنرا بصورت عمارت س
به مجلس بردنـد و  » ارهاي اعتباري براي تطبيق دخل و خرجچهارديو«بنام

ـار       ـاي معجـز آث ـاع كردنـد، و نطقه باز با هجوم اقليت برابر افتاده از آن دف
ناطقين اكثريت بر اقليت در آن تاريخ از جنبة دفاع مليت و هجـوم منفـي   

باري بعللي كه خواهد آمـد،  ! جزء شاهكارهاي خطايي و فني بشمار مي آيد
لسلطنه بدون دخالت مجلس افتاد و مشيرالدوله آمد و او هم افتاد و باز قوام ا

و فعاليت سردارسپه و دسيسة بعضي از وكـال كـه بعـدها از    . قوام السلطنه آمد
  )   8.( عمال سردارسپه بودند عامل اين بازيها گرديد

  
  آغاز  ضعف  دولت قوام٭ 
  
كنـد كـه از آن    دولت قوام در مجلس چهارم نقش هاي بزرگي بازي مي 

ـتاراويل  « جمله واگذاري امتياز نفت شمال ايران به كمپاني  ـائي  » اس امريك
است، كه يكي از شاهكارهاي بزرگ دولت بشمار مي رفـت و ممكـن بـود    
باب سعادت بروي ايران باز شود، و شـكي نبـود كـه ايـن عمـل در دل دو      

  !همسايه تأثير خوشي نخواهد بخشيد
ة روس و ايران را هم از مجلس ملـي گذرانيـده   هرچند در ازاء آن معاهد

بود، ليكن از مراسالت و اعتراضات حضرات شماليها عدم رضايت آنها آشـكار  
  .مي گرديد و جنوبيان نيز باطناً از اين عمل خوششان نيامد

مسائل پياپي ديگري نيز روي مي داد كه داللت بر وجـود بـرودت و عـدم    
  .نمودرضايت در مناسبات خارجي قوام مي 

ـاي       ـيش آمـد و ادع ـيس جنـوب پ بعد از واقعة خراسان، قضاياي انحالل پل
دولت بريتانيا داير به مطالبة مبلغي از بابت وجوهيكه بتناوب بمصـرف امنيـت   
جنوب رسيد و بدولتها متناوباً داده شد مثل صد وسي هزار ليـره اي كـه در   

اخذ و بين وثوق » لهصارم الدو«توسط وزير ماليه  1919موقع انعقاد قرارداد 
ـاي ديگـر كـال      الدوله و صارم الدوله و نصرت الدوله تقسيم شده بـود و پوله
بمبلغ دوميليون وكسري ليره از دولت ايران مطرح گرديـد و دولـت ايـن    
ـابق      ـار آيـد كـه مط مراسله را نپذيرفت و نيز نتوانست طوري با حضرات كن

يران واگذارنمايند و يا از وعده ايكه كرده بودند مهمات پليس جنوب را به ا
ـانده بودنـد صـرف          ـارف سياسـي رس ـين جنـگ بـه مص وجوهي كه در ح
نظركنند، و خالصه اين بود كه دولت بريتانيا به دولت قوام السلطنه بـه نظـر   
ـاي    صميمانه نگاه نمي كرد و علت آنهم بعقيدة ما عدم دقت كامـل و خبطه

ن بود و شايد احساسات مربوط به احساسات شخصي مأمورين انگليس در ايرا
ـبات محسـوب شـود و     شخصي مستر نرمان و مستر هاوارد باني اين سوء مناس
گويا آقايان از تحت تأثير شكستي كه بيرون رفتن آقا سيد ضياءالدين بر آنها 

ـتان  ه اي اوارد آمده بود بيرون نرفته بودند و پار نتقادات كه در جرايد انگلس
ـان    ةآنها مي شد مزيـد انگيـز   و محافل سياسي در اين مسائل از روحـي ايش

البته عين اين اعتراض به رئيس الوزراي ايـران و بعضـي از   ...شمرده مي شد
ـا هـم هنـوز از      نمايندگان اكثريت وارد است، و مي توان باوركرد كـه آنه
تحت تأثير حبس و بخاطر اينكه بزعم خود مربوط بنمايندگان سياسي مزبـور  

در ... به حضرات با ديدة خصومت نگاه مي كردند مي دانستند بيرون نرفته و
نتيجة اين دو تأثير و تحريك مختلف بود كه دولت نتوانست از مهمات و ساز 

ـيس     - وبرگ پليس جنوب استفاده كند  ـنهاد دولـت انگل نه آنها را طبق پيش
د ياري كرد و نه هم آنها حاضر شدند بما واگذار نمايند و همه چيز حتي وخ

ـاطر بـه ايـران     چهارواهاي مز بور را نابود كردند ويك قبضه تفنگ و يـك ق
نمايندة شوروي هـم در زيـر  نفـوذ    « روتشين« از طرف ديگر رفيق ! ندادند

حزب سوسياليست و روزنامه اي تند شهري و رجالي مانند مرحوم مستوفي و 
ـا       ـاالت ب ـتهلك شـده بـود، و مق سليمان ميرزا و طباطبائي و غيرهم كامال مس

ـلطنه و طرفـداران او   حرارت جر ايد سوسياليست را كه همه بر ضد قوام الس
ـائن « و» نوكر انگليس « انتشار مي يافت و تهمت ـته    » !خ ـيدة نوش بيـت القص

هاي ايشان بود خوانده و ترجمه كرده به مسكو مي فرستاد و هرچـه ممكـن   
بود از سخت گيري و اشكال تراشي در بارة دولت مضايقه نمي كرد و ايـن  

  !مورد ضعف قوام و رفقاي او گرديد مقدمات
  

  سردار سپه  چه می کند؟٭  
سردارسپه درين بينها به جلب دوستان تازه مشغول بود، اما هنوز كسي از سر 
ـار خـود را مـي     زندگان حاضر نشده بود به مشاراليه نزديك شود ولي او ك
ـتن      ـايش  را در جلـو رف ـاي پ كرد و تفنگ و توپ دست و پا مي نمود و ج

  !م  و محكم تر مي نمود و گاهي هم طاق و طرمي راه انداختمحك
پيش ازهمه كار مشغول تكميل قواي نظامي واستقرارامراي لشكردراياالت و 

وادارة ژندارمري را نيزرفته رفته تحليل بـرده   –بسط قوة شخصي خود بود 
ـان     - وجزء قـواي متحـد الشـكل خـود درآورده بـود      واقعـة محمـد تقيخ

ـتان يعنـي انقـراض       درخراسان وواقع ـان نيـزاين داس ة الهـوتي درآذربايج
  )  9. ( ندارم ايران را تكميل نموداژ
  
      :توضیحات و مآخذ٭  

  
ـلطنه در  «: دكتر مصدق در خاطراتش مي نويسد -  1 از اين نظر كه قوام الس

رأس دولت قرار گرفته بود و من والي فارس بودم و مـي بايسـت گـزارش    
در صورتيكه من سـه  . به او بدهم از من ديدن نكردحوزه  مأموريت خود را 

ماه قبل از تشكيل دولت او استعفا داده بودم و در آن دولـت هـم كـه مـرا     
براي پست وزارت ماليه به شاه معرفي كرده بود نمي خواستم شركت كنم و 
از اين سوء تفاهمي كه به او دست داده بود استفاده نمودم و مالقاتي بين ما 

  .دست نداد
ـاژ اسـميت   « يكي از علل عدم قبول كار اين بود كه   ـالي   » آرميت ـار م مستش

ديگـر اينكـه   . قرارداد تحت الحمايكي ايران در وزارت ماليه كار مـي كـرد  
ـا اينكـه چنـدي بعـد از ورودم بـه      . سليقه ما در طرز كاربا هم فرق داشت ت

زيران طهران نامه اي از او رسيد ومرا براي حضوردريكي از جلسات هيئت و
ـبالً         ـتم ق دعوت كرد و چون موضـوع مـذاكرات معلـوم نبـود مـي خواس

ـبم    ولـي ازنظـرحفظ   . استحضارحاصل كنم تا اگرمقتضي نبـود معـذرت بطل
ـا      نزاكت تصميم گرفتم درجلسه حاضرشوم، چنانچـه موضـوع  مـذاكرات ب

  .نظرياتم تطبيق ننمود خارج گردم كه بر حسب اتفاق همينطور پيش آمد
وزراي  شده بود از نخست وزير و سردارسپه وزيرجنگ وسايرجلسه تشكيل   

ـنم كسـي     آن دولت كه قوام شروع به صحبت نمود وگفت گمان نمـي ك
باشد كه با نظريات آقاي وزيرجنگ راجع به اصـالحات آن وزارت موافـق   
ـاني   نباشد، ولي با نهايت تأسف بايد گفت كه اجراي نظرياتشان تصادف با زم

ه وجهي نيست وتهي است وبا فقدان وجه هـم نمـي   كرده است كه درخزان
ـا    ـاب ب توان كاري كرد وتنها راهي كه به نظر رسيد اين است كه علي الحس
ـا بتواننـد        ـيم ت كمك و مساعدت شما وجهي بـراي وزارت جنـگ تهيـه كن

ـنم      ـام دهنـد وبعـد ببي ـايل    چوظايف عادي خود را انج طـورمي شـود وس
ـا     . فراهم كـرد كارايشان را براي انجام نظريات كلي  وزيرجنـگ هـم كـه ت

ـات    آنوقت مرا نديده بود تمام نگاهش متوجه من شده بود، براي اينكـه بيان
تا اينكه پس ازيك سلسله . نخست وزيردرمن تأثيركند وشانه ازكارخالي نكنم
نظربه اينكه مي خـواهيم  . بيانات قوام گفت انتظار ما ازشما فوق العاده نيست

وجهـي بدسـت آوريـم و    ) بـون دوتـرزور  ( زانـه  بوسيله طبع ونشراوراق خ
دارندگان وجه هم وقتي براي خريد اوراق حاضر مي شوند كه بداننـد روز  
وعده مي توانند طلب خود را از خزانة دولت وصول كنند، اين اسـت كـه    
تصور كرده ايم از نظر تأمين داخلي امضاي شما و نظر سياست  بين المللـي  

ـا   ما» آرميتاژ اسميت«امضاي  را به انجام مقصود موفق بدارد و يقين داريم ت
آنجا كه بتوانيد از اين كمك و همراهي دريغ نخواهيـد نمـود و بعضـي از    

  .وزراء هم كه اكنون خاطرم نيست در اين زمينه بياناتي كردند
نظربه اينكه شهرت يافته بود با مستشار قرارداد نمي خواهم همكاري كنم اين 

تهيه پول و معناً براي تكذيب آن اشتهارات ترسيم شده نقشه كه صورتĤ براي 
ـار   بود آن چنان در من تأثيرنمود كه با نهايت شدت و عصبانيت گفتم اين ك
ـتم و موضـوع بـدين طريـق خاتمـه          ـا برخاس ـاخته نيسـت و از ج از من س

آرميتاژ هم كه يقين كرد تا در آن  وزارت كار مي كند من كار قبول  .يافت
هم با دخالت او در امور مخالف است، تدريجاً از ) عامه(فكارنخواهم كرد و ا

كار خود داري نمود تا اينكه ديگر بوزارت ماليه نرفت و چـون موقـع ورود   
ـاغ     ـتم كـه درب من از شيراز بديدنم آمده بود از او براي بازديد وقت خواس

ـاخوش   2مخبرالدوله محل كنوني بيمارستان شماره  آرتش منزل داشت و ن
ين خوابيده بود و از من با همان حال پـذيرائي كـرد و در ضـمن    روي زم

صحبت گفت چه خوب كرديد كاري قبول نكرديد، چونكه وضع طـوري  
خواهد شد كه كارها بيشتر دوام كند و آنوقت است كـه شـما مـي توانيـد     
بهتربه مملكت خود خدمت كنيد كه از اين بيانات چيـزي درك ننمـودم و   

ـاژ    » ميلسپو«بعد كه دكتر  آمد و متصدي كار شد فهميدم كـه مقصـود آرميت
  .اين بيانات چه بود

با اينكه مستشار مالي قرارداد رفته بود چون قوام مي دانست علـت ديگـري    
هم هست كه نمي خواهم در آن دولت شركت كنم وزير جنگ بخانه مـن  
ـنم و آن را       آمد و گفت من مـي خـواهم در وزارت جنـگ اصـالحاتي بك

ـار و   توسعه بدهم،  شما نمي خواهيد ماليه را بصورتي درآوريد كه مـن از ك
ين اصرار بعضـي از  نعمل شما بنفع مملكت استفاده  نمايم؟ اين بيانات و همچ

ـا وقتـي نخواهنـد      دوستان و خيرخواهان كه مي گفتند آرميتاژ اسـميت ه
ـبب شـد كـه     توانست در ماليه مملكت دخالت كنند كه ماليه اصالح شود س

ي قبول كار حاضر كنم وچـون پسـت وزارت فوائـد عامـه هـم      خود را برا
براي نوائي نيرالسلطان كه يكي ازمبارزين با قـرارداد  را متصدي نداشت آن 

بود پيشنهاد نمايم كه به اين سمت منصوب گرديد و ديگر كاري نبـود مگـر   
ـنم كـه    اينكه مجلس شوراي ملي بمن اختياراتي دهد و شروع باصالحات ك

  اليحه اي پيشنهاد كردم و ضمن بحث در اليحه از مذاكرات براي اينكار 
  ۱۳ در صفحه  

  مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶
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بعضي از نمايندگان حس كردم  كه مقصود از آن همه اصرار اين نبـود كـه   
من وارد كار بشوم و اصالحاتي بكنم بلكه مي خواستند با من مخالفت كنند و 

ايـن  . ددكاري انجام نشود تا زمينه براي ورود مستشاران خارجي فراهم گـر 
بود كه قبل از تصويب اليحه مي خواستم خود را از دامي كه برايم گسترده 

ـار  دشده بود خالص كنم كه گردانن گان سياست خارجي مساعي خود را بك
ـاره گيـري از كاروعـدم شـروع         ـاده واحـده راه كن بردند و با تصـويب م

ـايم و   باصالحات را به رويم بستند و ديگر چاره نبود جز اينكه بكار شـروع  نم
  .نتيجه كارم اين بشود كه خويش و بيگانه همه را با خود دشمن كنم

  موازنه بودجه    -  1
  رسيدگي بسوابق كارمندان وزارت ماليه – 2
تنظيم اليحه تشكيالت و بعد از آزمايش پيشنهاد آن به مجلـس  شـوراي    -  3 

  كه  ملي كه شرح وقايع آن ايام بواسطه فقدان مدارك ويا يادداشت هايم
مرداد ازبين رفته متعسراست وبا مراجعه بـه جرايـد مـي تواننـد درك     28در

ــس     ــت درآن مجل ــدگان اقلي ــي ازنماين ــت وبعض ــه رفتاراكثري ــد ك كنن
چقدرناجوانمردانه بود و بهترين دليل اينكه مادة واحده مربوط به اختيارات 
ـنم كـه پـس     سه ماه بمن وقت ميداد كه لوايح خود را به مجلس پيشنهاد ك

روزدست ازپشتباني دولت كشيدند، كه ناچار شد استعفا دهد وبعد هـم   65از
ـام     ـنم و كارناتم نگذاشتند دردولت بعد من پست وزارت ماليه را تصـدي ك

  .خود را تمام نمايم
مجلس به شادروان مشيرالدوله اظهار تمايل نمود و راجع به شركت مـن در   

ضـي از نماينـدگان   دولت در جلسه خصوصي مجلس مذاكراتي كرد كه بع
مخالفت كردند و گفتند چنانچه من در پست سابق خود ابقاء شوم، به برنامـة  

رئيس دولت با من مذاكره نمود، پست ديگري را . دولت رأي نخواهند داد
قبول كنم كه چون مخالف با حيثيتم و در حكم اين بود از عهده گفته هاي 

  ».مخود برنمي آيم از شركت در دولت خود داري كرد
ـيح  :  خاطرات وتألمات مصدق - منبع*  با يادداشت غالمحسين مصدق وتوض

    139   – 141، صص 1364ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، چاپ اول 
دريادداشتهاي جليل بزرگمهر، مصدق بخشي ازخاطرات خود را بـراي  **  

ـيس الـوزراء   «: او شرح كرده اسـت، مصـدق مـي گويـد     قـوام  ( روزي رئ
مـن  . مرا به هيئت وزرا براي مذاكره در مطلب مهمي دعوت  نمود) هالسلطن

پس از ورود، كه آقاي سردار سپه وزير جنگ هم . هم ناچار پذيرفتم و رفتم
مملكت دچار بـي پـولي   « حضور داشت، آقاي قوام السلطنه اظهار نمود كه 

ـا    . شديد شده است اين بحران را به هيچ وجه نمي توان رفع نمـود، مگـر ب
مخصوصاً متذكر مي شوم كه اين همراهي شـما نـه   . مك و همراهي شماك

تنها نسبت به من، بلكه نسبت به شخص وزيرجنگ هم هست، كه انتظار دارند 
اين اظهارات تقريباً ازنظر وزير جنـگ، يـك   » شما به هيچ وجه مضايقه نكنيد

  .جنبة تهديد هم داشت
  .است تا آن را انجام دهم گفتم بفرمائيد ببينم كه از من چه خدمتي ساخته

ـيم، و ايـن اوراق را دو    گفتند نظر اين است كه اوراق قرضة خزانه منتشر كن
نفر امضا كنند كه مردم به اطمينان امضاي آن دو، وجهـي بـه ماليـة دولـت     

ـاملي     . برسانند ـان ك يكي خود شما هستيد، نظر به اينكه مردم بـه شـما اطمين
ـان      وديگري آرميتاژاسميت كـه ا . دارند ـاي ايش ز نظـربين المللـي هـم امض

  .موجب تأمين خيال مردم و افكار جامعه است
ـنهاد را   من بالتأمل ازجا برخاستم وگفتم من به هيچ وجه نمي توانم اين پيش

مخصوصاً توجه داشتم كه آقاي وزير جنگ، با يك نگاه غضـب  . قبول نمايم
  .آلودي متوجه من بود

ـ        ـبها كـه مـن درمن ـبي ازش ـپه بـودم و مـذاكره    مدتي بعـد، ش زل سردارس
ـتم    « ازهرطرف درميان بود، ايشان بـه مـن گفتنـد    مـن آن روز مـي خواس

ـتيد؟ خنديـد و      » برخيزم و با شما كتك كاري كنم ـتم پـس چـرا برنخاس گف
  .جوابي نداد

ـيلة مـن او را    اب الخره مادام كه آرميتاژ اسميت درماليه بود ونتوانستند بـه وس
و . وجه حاضر براي قبول وزارت ماليه نشـدم  درمملكت تثبيت كنند، به هيچ

چون ديدند كه از وجود آرميتاژ اسميت نمي توانند ديگر در مملكت  ايران 
ـا  . استفاده كنند، نقشه ديگري كشيدند آن اين بود كه يك مستشاري از امريك

براي اجراي .  من از اين نقشه به هيچ وجه اطالع نداشتم. براي ماليه بياورند
اول الزم بود كه به مردم ثابت كننـد ايرانـي  نمـي توانـد ماليـة       اين نقشه،

مثل اينكه مي گفتند ايرانيان  نمي توانند نفت را اداره . مملكت را اداره كند
پس از آنكه عدم لياقت ايرانيان . كنند، و فقط مي توانند يك لولهنگ بسازند

  .به اثبات رسيد، آنوقت نقشة خود را اجرا نمايند
قوام السلطنه هم براي اينكـه مـرا   . از ايران رفت1301اسميت درپائيرآرميتاژ 

بعـد بـه   . متقاعد كند، كابينه خود را ترميم نمود و عده اي از كابينة او رفتند
ـاژ اسـميت       «من پيغام دادكه  اشكال شما به كلـي رفـع شـده و ديگـر آرميت

كنيـد، و از   بنابراين انتظار دارم كه با من مساعدت و همراهي. درماليه نيست
  »  نمائيدنقبول پس وزارت ماليه خوداري 

يادداشتهاي جليل بزرگمهر بـه كوشـش   » رنجهاي سياسي دكتر مصدق « * 
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بـه  » دكتر مصدق قبل وبعد از نخست وزيري« حميد رضا مسيبيان درمقالة * 
ازجمله وي درآن سمت به « : دوران وزارت ماليه مصدق اشاره مي كند كه

سوابق افراد وزارت ماليه رسيدگي كرده و برخي افراد متخلف وزارت ماليه 
ـين اقـدامات فراوانـي هـم       در را به ديوان محاكمات فرستاده بـود وهمچن

ـان از    10جهت تعديل بودجه كشورانجام داده بـود چنانكـه     40هـزار توم
ـاني   14هزار تومان از حقوق  4هزارتومان بودجه دربارو همچنين  هزارتوم

ـاي  . (وليعهد هم كم كرده وبا اين اقدامات بودجه را تنظيم كرده بـود  رنجه
و در آن سمت حتي به توصيه مرحوم مـدرس  ) 84سياسي دكتر مصدق ص

ـتي بـه وزارت ماليـه    و  قوام السلطنه هم براي نگرفتن بدهي سردارمنصوررش
گوش نداده كه به اين لحاظ مدرس حتي قهر كرده و قوام هم به منـزل او  
ـا مصـدق    آمده وگفته بود آنجا خواهد نشست تا مصدق اين كاررا بپذيرد ام

 او درايـن ) 77ص/ تقريرات مصدق درزندان!( گفته بود تشريف داشته باشيد
ها بعـد از سـقوط دولـت از     مورد در خاطرات خود اشاره دارد كه تا مدت

ترس حتي از منزل خارج نشده و تنها يكبار براي شركت در مراسـم تـرحيم   
برادروزير فرهنگ دولت قبلي،كه با اوهمكار بود به مجلس ترحيم رفته بـود  

ـتا  « : كه آن هم به اين شرح بوده ده واز درپيچ هر پله يكي ازاخـوان او ايس
ديد روي خود را بـه طـرف    كرد وهركدام كه مرا مي واردين پذيرائي مي

يـك    كرد وعلت اين بود كه يكي ازاين برادران دررياسـت ماليـه   ديگرمي
محلي متهم به سؤ استفاده شده بود و در انتخابات دوره چهارم تقنينيه هم كه 

ينـدگي  الدوله صورت گرفـت بـه عنـوان نما    در زمان نخست وزيري وثوق
ـلب     مردم وارد مجلس گرديده بود كه براي اولين بار در عصـر مشـروطه س

ـتم وارد      . مصونيت او را از مجلس خواستم ـا كـه گذش از پيچ و خـم پلـه ه
السلطنه و حاج فخرالملـك اردالن   مجلس شدم و در محلي كه بين صمصام

علت خالي بود قرار گرفتم كه آنها نيز روي خود را به طرف ديگر نمودند و 
ايرين «اين بود كه صمصام مالك ملكي بود در دهستان غار تهران موسوم به 

خواست گندم آن را به نرخ روز در بازار آزاد معاملـه كنـد    كه مي»چيچكلو
ـان شـهر گرفـت و     » مولي تور«ولي  رئيس اداره غله آن را براي مصـرف ن

از  حاج فخرالملك هم كه يكي. قيمت آن را به نرخ رسمي دولت پرداخت
گرفـت، يعنـي    دوستان من بود مثل بعضي اشخاص از دو محل حقوق مـي 

دويست تومان در هر ماه از دربار و دويست تومان از دولت كه چون هر دو 
ـين رفتـه بـود       از خزانه مملكت داده مي » .شـد يكـي از آن دو حقـوق از ب

ـا قلـي   «و آقاي ) 142ص/ خاطرات و تالمات مصدق ( ـاب  » علـي رض در كت
ـته كـه  » جامعه شناسي نخبه كشي« ارزشمند اي «: چه زيبا در اين مورد نوش
ـتمداران ايـران     كاش ذره ـام سياس اي از شرافت و غيرت اين مرد را بين تم

  »...پخش كرده بودند
  وبالك نقد دكتر مصدق : منبع* 

ـتة تحقيقـي خـود       - 4  « خسروشاكري پژوهشگر تاريخ معاصـرايران درنوش
درباره قوام مي » لسطنه،گَرده اي ازسرگذشتاحمد قوام ا» جناب اشرف،«

ـيس دولـت     : نخست وزيري قوام: نويسد ـا رئ مخالفت والي خراسان قـوام ب
ـتگيري او    )239، ص 4دولت آبادي، ج (كودتا، سيد ضياء  ، كه منجـر بـه دس

ـياء بـه عنـوان دسـت       ـيد ض توسط كلنل پسيان شد از روي مخالفت او با س
نند مخالفت همه صاحبان مكنت در ايـران بـود   نشانده بريتانيا نبود، بلكه هما

كه ازو در هراس بودند، چه اعالم كرده بود كه مـي خواسـت بـر امـوال     
از همين رو، هم ). 247، ص 4دولت آبادي، ج (بادآورده آنان چنگ اندازد 

تنها كسي كـه  . بريتانيا و هم رضا خان خواستار آزادي دستگير شدگان بودند
مكراتيسم با سيد ضياء در افتاد دكتر مصدق بود، كه از روي ميهن دوستي و د

ـتگيري  . تاريخش بسيار شناخته شده است و نيازي به تشريح ندارد پس از دس
او توسط كلنل محمد تقي خان پسيان و اعزامش به زندان در تهران، قوام با 
مداد نامه اي به روي كاغذي كاهي خطاب به وزير مختار بريتانيا نوشـت، و  

ـاپ مـي رسـد در      . لب كمك كرداز وي ط متن اين نامه كه در زيـر بـه چ
  .خدمت او به منافع بريتانيا آنقدر گوياست كه نيازي به تشريح ندارد

ـايي را مـرخص     ـياء طباطب پس از اينكه رضاخان شريك نا برابر خود سيد ض
مشورت كـرد و ازو  ) Grey(كرد، با مأمور اطالعاتي بريتانيا سرگـرد گْــْرِي 

گـري بـرادر وثـوق،    » چه كسي بايستي نخست وزير آينـده شـود؟  « :پرسيد
ـيار خـوب مـي شناسـم    «احمد قوام، را پيشنهاد كرد، كه گري گفت  و » بس

ـا در    » مطمئن« ـالي بريتاني ـاور م بود كه، اگر كسي مي توانست ادامه كار مش
. ، را تأمين كند، قوام مـي بـود  )Armitage-Smith(ايران، آرميتاژ اسميت 

ـامي   . به رضاخان گفت كه قوام در زندان تهران بـود اما گري  ـاتور نظ ديكت
جديد رضاخان اظهار داشت كه او را بالفاصله آزاد خواهد كرد، و سپس او 

ـار      [8].را به مقام نخست وزيري منصوب كرد نامه عاجزانه قـوام بـه وزيرمخت
خـود را گذاشـت و او را بـه صـدرات اعظـم      » مثبت«بريتانيا در تهران اثر 

  .رساند
 نامهء قوام السلطنه به وزير مختار بريتانيا در تهران

 *پس از دستگيري و زنداني شدنش توسط كلنل محمد تقي خان پسيان
ـات محـروم    فدايت شوم،  ـعادت مالق پس از عرض ارادت و تأسف از اينكه از س

ـير و    50قريب . هستم، زحمت افزا مي شوم روز است كه بدون هيچ گونـه تقص
گناه خودم را در حبس، و كسان و بستگانم قسمتي در مشهد محبـوس و قسـمتي   
ـبط و      متفرق، تمام اموال و عالقه، حتي اثاثيهء منزل كه همـراه بـوده اسـت ض

يقين دارم كلنل پريدكس شرح حال و گزارشات مرا در ايام حبس . ت شدهغار
كامالً به عرض نرساند، زيرا ازداخل محبس وطرزفشاروسختي مأمورين البته بـي  

اجماالً از بيشرفي و بي احترامي آنچه ممكن بود نسبت به من . اطالع بوده است
ـقات يـك هفتـه    و خانواده من فروگذار نشد و فعالً بعد از تحمل صـدمات   و مش

است وارد طهران و در عشرت آباد محبوس هستم و با كمال حيرتي كه از ايـن  
ـنم هـر چنـد       پيشĤمد دارم اين مختصررا به جناب مستطاب عالي عـرض مـي ك
ممكن است بفرماييد مداخله در امور داخلي ايران نخواهيد فرمود ليكن نظر بـه  

ن سه سال با مأمورين دولت فخيمه درستي و روابط صادقانه و صميمانه كه در اي
داشته و درهيچ موقع از حفظ منافع آن دولت كوتاهي نكرده ام وازطرف ديگر 
هم تصور نمي كنم اقدام جناب مستطاب عالي در اين مورد حمل بـر مداخلـه   
شود زيرا آن چه بدون جهت و دليل بر من وارد شده است جز بر اشتباه و عدم 

اند كرد و در اين صورت اقدام جناب عالي بـراي  نمي تو] حمل[تحقيق محلي 
ـال اميـدواري ازمراتـب    ] كه[اين است . رفع اشتباه است نه براي مداخله با كم

ـنم اقـدام مـؤثري        ـئلت مـي ك ـالي مس شفقت وخيرخواهي جناب مستطاب ع
ـيده اسـت       درجبران و اصالح اين احوال كه اساس زندگي مـرا بـه كلـي پاش

خود رفته باتوجه و مساعدت عالي ترتيبي در زندگاني بفرمائيد كه زودتربه منزل 
من داده تا بلكه بتوانم با خانواده و بستگانم از ايران مهاجرت نمايم و از اين احسان 

 .و شفقت جناب مستطاب عالي مادام العمر رهين امتنان و تشكر باشم
خواهشمندم اين مكتوب در خدمت عالي محرمانـه بمانـد و هـر اقـدامي مـي      

ئيد مستقيماً از طرف خودتان باشد زيرا در صورتي كه معلـوم شـود در ايـن    فرما
حال با جناب عالي مكاتبه كرده ام بيشتر بر فشار مأمورين و گرفتاري من افـزوده  

 .خواهد شد
 .با ارادت سرشار احترامات فائقه را تقديم مي دارم

 احمد قوام
 ]1921اواسط مه [

ـا مـداد در     : منبع*)  ـا   اصل خـط قـوام ب ـيو وزارت خارجـه بريتاني  FO: (آرش
248/1346( 

ـنام دكتـر    -  براي تشكيل كابينه خود، قوام السلطنه يكي از شخصيت هاي خوش
محمد مصدق را، كه با كودتاي سيد ضياء الدين مخالفت كرده بود، به همكاري 

ـتان    . دعوت كرد ـيرالدوله در تابس ـيش از آن مش از 1299بايد توجه داشت كه پ
ـا  مصدق خواست ه بود وزارت عدليه را در كابينه او بپذيرد، اما وزير مختار بريتانيا ب

ـا در   . انتصاب او مخالفت ورزيده بود ـالي بريتاني مصدق، نظر به حضور مشاوران م
ـارانش، كـه از   ] Armitage-Smith[سميت - يعني آرميتاژ(آن وزارتخانه و همك

قبول سمت پيشنهادي ، از )زمان دولت وثوق در آن وزارت خانه مشغول بودند

ـاخت، يعنـي     سرباز زد و پذيرش خود را به بركناري مشاوران انگليسي منـوط س
درست مخالفت با دليلي كه موجب شده بود افسر اطالعاتي بريتانيا گري قوام را 

 .به جانشيني سيد ضياء به رضا خان توصيه كند
خرداد ونيزبه مجلس  بنابراين، به هنگام معرفي كابينهء جديد به احمد شاه درنهم

اين كابينه كه طي كارش بين . ، مصدق حضورنداشت1300چهارم دراول تيرماه
ـتعفا  1300رضاخان سردارسپه ونخست وزيرش قوام اختالف افتاد، درشهريور  اس

مهرماه  16اما قوام مجدداً مأمور تشكيل كابينه شد و دولت جديد خود را در. داد
سميت كنارگذاشته شده بود، مصدق اآرميتاژبه مجلس معرفي كرد، و اكنون كه 
در اينجا نيز بايد ياد آورشـد كـه پـذيرش    . سرانجام سمت وزير ماليه را پذيرفت

ـيار      ـپه ازو و اصـرار بس ـاخان سردارس اين سمت از سوي وي به دنبال ديداررض
سردار سپه به مصدق داير بر لزوم قبول وزارت ماليـه در جهـت فـراهم آوردن    

بـه نفـع   ] مصـدق [استفاده از كار و عمـل  «رت جنگ و بخاطر اصالحات در وزا
صورت پذيرفت، آنهم به شرط اعطاي اختيارات سه ماهه براي اجراي » مملكت

اعطاي اختيارات اصالحگرانه به . اصالحات مالي پيشنهادي وي به مجلس چهارم
 رو بـه رو شـد، و ايـن   » مترقي«او با مخالفت برخي از نمايندگان محافظه كار و 

ـاظ صـورت مـي       عقيده را در ذهن او ايجاد كرد كه مخالفت با او بـه ايـن لح
 .گرفت كه نگذارند او به رفرم در ماليه دست زند

او . بود» سوسياليست«يكي از مخالفان سرسخت مصدق سليمان ميرزا اسكندري 
ـتي       1300آبانماه  4در جلسهء  مجلس شوراي ملـي اظهارداشـت كـه نمـي بايس

ـا مـي شـد    اختيارات دايربر . تعليق مقررات حاكم بر وزارت ماليه به مصـدق اعط
ـان     ـلطنه نيزخواه اوعوامفريبانه افزود كه درچنين صورتي وزير عدليه عميـد الس
ـارات    ـان اختي اختيارات مشابهي خواهدشد ودرنتيجه مجلس بايستي درمدت زم

ـا    . تعطيل مي شد ـاهري درمخالفـت ب روشن است كه اين بحث جزبهانه اي ظ
ـارجي  . اصالحات پيشنهادي او نبودمصدق و مصدق، كه با استخدام مستشاران خ

ـان اصـرار مـي       ـتخدام آن ـتي روي اس مخالف بود، گفت كه به عقيدهء او نبايس
چه ملتي كه نمي تواند خانه خود را بدون كمك ديگران اداره كند، «ورزيدند، 

ـتگي بـه مـدت        . شايسته زنـدگي نيسـت   ـاران بس ـالي كـه موفقيـت مستش درح
اردادشان دارد، بايد اعتراف كنيم كه مستشاران هنگامي به سود ما كار خواهند قر

كرد كه ما خود وزارتخانه ومجلس خوب و هم چنين افكار عمومي هوشمندي 
من عقيده دارم كه يك متخصص ايراني، درصورتي كه از حمايت . داشته باشيم

ـا  . كاربرآيـد  كافي برخوردارباشد، خواهد توانست به همان خوبي از عهدهء ام
ـايي كـه بـراي    (چون حمايتي دركارنيست  چه اگروجود داشت، آن ايراني ه

ـاران  )اصالحات تالش مي كنند با اين همـه مخالفـت روبرونمـي شـدند     ، مستش
مجبورمي شوند ازكشورهاي خارجي حمايت بطلبند، و لذا بر ضد منافع كشورما 

ع ادامه دارد، نه يك مستشار من براين عقيده ام كه مادامي كه اين وض. كار كنند
خارجي و نه هيچكس ديگري نخواهد توانست در امراصالحات توفيق حاصـل  

 ».كند
ـاي ايـن          ـليمان ميـرزا اظهارداشـت كـه اعط ـيون س ـان رهبراپوزيس دراين زم

. خوانـد » ديكتاتوري«اواين اختيارات را» .خالف قانون اساسي است«اختيارات
ريافت كه مخالفـت رو بـه شـدت مـي     ، هنگامي كه مصدق د1299آبان  11در

ـان   22استعفاي او پذيرفته نشد، و سـرانجام در  . رفت، ازسمت خود استعفا داد آب
ـيون   . اختيارات به وي تفويض شد پس ازكسب اين اختيارات مصـدق دو كميس

او سپس . سه نفره تعيين كرد تا هركدام به درآمدها و مخارج دولت نظارت كنند
. را قطع كـرد ) درباريان و شاهزادگان(غير ضروري ) مواجب(همه حقوق هاي 

ـا تكيـه بـه        آنگاه به كارمندان ماليه اخطار كرد كه، در صورتي كـه تقـال كننـد ب
ـار  » با نفوذ«دوستان  مقام خود را حفظ كنند يا ترفيع بگيرند، بالفاصله از كار بركن

وقتي  او كه خود شخص پركاري بود و مي ديد كه كارمندان ماليه. خواهند شد
ـا    براي كاركردن نمي يافتند، ده نفر از فعال ترين كارمندان را انتخاب كـرد و، ب
ـار    ترتيب دادن وسايل تغذيه وخواب آنان درساختمان وزارتخانه، آنان را بـه ك

ـان      . مداوم براي اصالحات دعوت كـرد  ايـن اقـدامات بـه محبوبيـت او در مي
ـليمان    ازهمي. كارمندان وحاميان با نفوذ آنان نيفزود ـاهزاده س ن رو، حمـالت ش

ـا اينكـه در      8اسكندري تشديد شد و مناسبات اين دو روبه وخامـت گذاشـت، ت
ـيد   ـا، درآن روز مصـدق،     . ديماه به اوج خـود رس ـفارت آمريك ـابرگزارش س بن

دربرابرتوهينات سليمان ميرزا درمجلس واينكه اورا ديكتاتورخواند، سليمان ميرزا 
سليمان . خواند) demagogue and dishonorable(» عوامفريب و بيشرف«را 

ـيده اي بـه گـوش وي      ـان كش ميرزا با حمله به مصدق در سرسراي مجلس چن
نواخت كه مصدق نقش بر زمين شد و از حال برفت و با كمك طبيب وضـع او  

 .به حال عادي بازگشت
ـا،     ـته بـه بريتاني  پس از اينكه سر انجام، برغم مخالفت هاي سرسختانه محافـل وابس
مجلس چهارم ناگزير از موافقت با اختيارات پيشنهادي او شد، اصالحات سه گانه 

يعني موازنهء بودجه، رسيدگي به سوابق كارمندان آن، و تنظيم (مصدق در ماليه 
را، كه بـويژه  ) سليمان ميرزا(، نه تنها موجبات دشمني خودي ها )اليحه تشكيالت

ـا در تهـران از      . ردرا با او فراهم آو) انگليسيان(بيگانگان  ـفارت آمريك ـا اينكـه س ب
وضع وزارت ماليه گزارش مي داد، دشمني بريتانيا با او آنقدر شديد بود » بهبود«

ـار نظـر زيـر     كه پس از گذشت سال ها سفارت بريتانيا در ايران نتوانست از اظه
 :خودداري كند

] كـذا [ وطي شش 1921] كذا[انتصابش به وزارت ماليه درژوئن ] پس از[مصدق، 
ماه وزارتش،كوشيد اجازه تصفيه و اصالح وزارتخانه خود را بـه دسـت آورد و   

ـاز  ] از كارمندان[او به اخراج دستجمعي برخي . چنين نيز كرد دست زد، اما در ب
 .سازي آنچه ويران كرده بود كامالً ناتوان بود

ـيراب  شبيه همين اظهارنظرها سال ها بعد نيزتكرارشد، كه نشانه ايسـت ازكينـه    س
با اين همه، وزيرمختاربريتانيا درآن زمان . ناشدني مأموران بريتانيا نسبت به مصدق

 .نتوانست ازذكردرستكاري مصدق در مقام وزارت ماليه خودداري كند
بدين سان، ديده مي شود كه اعطاي وزارت به مصدق بخاطراستفاده ازنام نيك 

قوام حاضرنشد حمايت خود را پافشرد،  او بود، وهنگامي كه او براصالحات خود
  .تا به ثمررساندن پيشنهادهاي اصالحي او ادامه دهد

ـاكري *  ــاب اشــرف،« «- )زنــد(خسروش ــلطنه گَــرده اي  » جن احمـد قــوام الس
 1386مرداد  28 - »ازسرگذشت
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كنند ولي در اصـل و ريشـه،    ميبيانهاي قدرت، صورتهاي متفاوت پيدا 
  . يكي هستند

از تـوازن و روابـط    در دنياي ماده، قدرت، وجودي ذاتي نـدارد و 
تر باشد،  ها عدمي اي، هرچه موازنه در هر جامعه. شود قوا، عارض مي

به همان نسبت قدرت متمركـز، بيشـتر بـه توانائيهـاي مـردم مبـدل       
ميگردد و به همان نسبت، در آن جامعه، خشونتها در تمام نمادهايش، 

ردي گردند و به همان نسبت، استقالل و آزاديهاي ف كمتر نمايان مي
تـك   شود و به همـان نسـبت، تـك    تر مي تر و گسترده و ملي، متحقق

شـود و بـاز بـه همـان      افراد و در نتيجه كل جامعه، حقوقمدارتر مي
  .گردد تر مي نسبت جامعه رشدپذيرتر و رشدياب

مدارانه، هنوز در بعضي اشخاص و گروههاي سياسـي،   گرايشات نخبه
داننـد و در بازيافـت    شود، كه قـدرت را از آن خـود مـي    ديده مي

آنهـا خـود را محـق    . كننـد  اي فروگذار نمـي  قدرت، از هيچ وسيله
حكومت كنند، و بعضـي از   "عوام كالنعام"دانند كه بر مردم، بر  مي

هـاي   اگـر مـردم و هسـته   . انـد  سر داده "توزيع قدرت"االن، نغمة 
حقوقمدار، به اشخاص و گروههاي قدرتمداري كه به منظور قبضـه  

درت، و با بوجود آوردن بحرانها، پيوسته اختالفات قومي را كردن ق
اند، امكان بسط اين گفتمان را بدهند، خطـر   ابزار دست خود كرده

  . تجزيه، كشور را تهديد خواهد كرد
تحقق حاكميت عمومي و پويائي آن، نياز بـه تمـرين و ممارسـتهاي    

ود، فرد بر خ حق حاكميتبراي تحقق . فردي و جمعي مستمر دارد
نيازي پيوسته است كه افراد، به خود و به جامعة خـود، متصـل ايـن    

بـدين شـكل، اشـخاص و گروههـاي     . حق ذاتي را يادآوري كننـد 
كننـد و سـره از ناسـره،     سياسي نيز، از غربال حقوقمداري، عبور مي

و در نتيجه اشخاص و گروههـاي قدرتمـدار، در   . شود تميز داده مي
عــد از فروپاشـي جمهــوري اســالمي،  جنـبش و در دوران گــذار و ب 

يابند كه بتوانند آن را پر كنند و دو باره كشـورمان را   خالئي را نمي
نيـاز اسـت كـه    . در منجالب استبدادي از نـوع ديگـر، غـرق كننـد    

هاي حقوقمدار، از همين االن، در تدبير سازماندهي حاكميت  هسته
ردمساالر، بدين ترتيب است كه دولتي م. جمهور مردم، تمرين كنند

هـاي حقوقمنـد، تكيـه كنـد و      تواند بر اين مـردم و ايـن هسـته    مي
مشروعيت بگيرد، تا رعايت و احقاق حقوق بشر بتواند در كشـورمان،  

اي را كه در سه انقالب در قرن گذشته در  تجربه. قوام و دوام بگيرد
شعار . كند كشورمان شاهد بوديم، لزوم توجه به اين مهم را ثابت مي

توسط اشخاص و گروههاي قدرتمدار، فريبي بيش  "ع قدرتتوزي"
انتظار اين افراد و تشكيالت از مردم اينست كه قدرت متمركز  .نيست

در رژيم جمهوري اسالمي را دو دستي تقديم آنها كنند تا كه آنهـا،  
آنهم البته در فرصتي كه خود مقتضي بدانند، قدرت را چون گوشت 

قدرت، هميشه ميل  ولي. شان تقسيم كنندقرباني، ميان اعوان و انصار
در صورتيكه مردم در مزرعة سرنوشت . به انباشته شدن و تمركز دارد

خويش، پيوسته تالش نكنند و بذر كرامت و منزلت انساني و حقـوق  
را نكارند، خار و علف واليت مطلقه، مـردم را محكـوم بـه برداشـت     

ن جنـبش و در  بهوش باشيم كه، در جريـا . كند محصول ديگري مي
دوران گذار است كه بايد اين مهم را آويزة گوش نمود و حاكميت 
و واليت مردم را، نبايد به بعـد از دوران گـذار و فـرداي پيـروزي     

اگر مرتب مردم به انفعال خوانده شـوند  . جنبش، به تعويق انداخت
 "از جاي خود تكان نخوريـد "و  "دست به تركيب رژيم نزنيد"كه 

از خطـوط  "شـود و يـا    ژيم برود، چنين و چنـان مـي  كه اگر اين ر
سنجي، از حاكميـت جميـع    عبور نكنيد و با دوروئي مصلحت "قرمز

اجـراي بـدون تنـازل قـانون     "مردم حرفي به ميان نياوريد و فعـال  
تـوان انتظـار داشـت كـه مـردم       را طلب كنيد، چگونه مي "اساسي

در كـردن،  روزي به حقوقمداري، قيام نمايند؟ با حكـم سـكون صـا   
توان انتظار داشت كه ملت ايـران روزي رنـگ آزادي و    چگونه مي

استقالل و حقوق را ببينند؟ آيا هيچوقت در هيچ كجاي دنيا كسي يا 
اي منفعل و مـرده،   گروهي آمده است كه مردمساالري را، به جامعه

  ؟!با احترام و سالم و صلوات، تقديم كند
لژيهاي غربي، بسيار داغ بـود و  ، متاع ايدئو1357و  1332در سالهاي 

امـروزه، بـه اعتـراف    . پسنديدند مي  "گروهي، اين و گروهي، آن"
خــود غربيهــا، دكــان انديشــة دنيــاي غــرب، در بــازار ايــدئولوژي، 

جوانان دنيا، از تئوريهايي كه براي قـدرت، اصـالت   . ورشكسته است
وان راه حل، اند و به دنبال بياني هستند كه بتواند به عن قائلند، بريده

براي معضالت مهم اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيط زيستي دنيا، 
سرنوشت ايـن عصـيان، هرچـه باشـد، در اروپـاي      . پاسخ ارائه دهد

منحصر بـه نيويـورك و وال اسـتريت هـم،     . شرقي خاتمه پيدا نكرد
. شـود  و محدود به بقية نقاط امريكا و اروپاي غربي هـم نمـي  . نيست

به روسيه و هند و چين هـم رسـيده اسـت و بـه نظـر       بلكه دامنة آن
 "صـداي انقـالب را شـنيده   "كـم،   رسد كه آقاي پوتين هم كم مي

  .است
    

 : شفاف بودن ميزان-2
  

حق و حقوق، عدالت، ميزان اسـت، محـك اسـت، وسـيلة سـنجش      
، بيان غالب، از جانب نيروهـاي بـه ظـاهر    1388بعد از جنبش . است

رسيم شد كه فعال در مقابل رژيم جمهوري مخالف و متضاد، اينطور ت
اسالمي، نبايد حرف از گذار از نظام زده شود و گفته شـد كـه ايـن    
گونه مطالبات، در رژيم، حساسيت ايجـاد كـرده و دسـت نيروهـاي     

متاسفانه بدين ترتيب، در . شود سركوب در خشونت و خفقان، باز مي
اين . گرفت جاي حق را به عنوان ميزان "مصلحت"افكار عمومي، 

با  !)برو(،"ارحل"گفتمان، در جامعه پژواك پيدا كرد و بجاي شعار 
و با معطل كردن حـق حاكميـت مـردم و معلـق      "سنجي مصلحت"

و  "دوران طالئــي امــام"نگاهداشــتن ســاير حقــوق، در جامعــه از 
وقتي . صحبت به ميان آمد... و "اجراي بدون تنازل قانون اساسي"

ــابير   ــه تع ــا دادن ب ــا به ــون   ب ــفافي چ ــلحت"ناش ــنجي مص و  "س
هـاي   و بـا انـواع و اقسـام توجيـه     "دورانديشـي "و  "خيرخواهي"
 "خطـوط قرمـز  "اساس، مردم، جنبش را در حصـارِ خودسـاختة    بي

كنند، و احقاق حقوق بشر به فردائـي نـامعلوم و ناشـفاف     زنداني مي
گردد، جاي هيچ تعجبـي نيسـت كـه جنـبش خودجـوش       معوق مي

 هميشهولي اگر مبناي مبارزه، . اين چنيني پيدا كند ، سرنوشتي1388
، حقوق فردي و هر روشيهاي حقوق بشر، استوار بماند، و در  بر پايه

به طريق اولي، حقوق ملي مد نظر باشد، كشـتي مبـارزه، بـا بادبـان     
شود و با امنيت به سوي ساحل مردمسـاالري پـيش    ديگري شناور مي

هاي حقوقمدار، دغدغـة   ه هستهاين تاكيد ضروري است ك. رود مي
همة حقوق و همة افراد، حتي افرادي كه در گروه و تشكيالت مورد 

هرگـاه مـردم   . پسندشان نيستند را، هميشه در دل خواهنـد داشـت  
هاي اشخاص و گروههاي سياسـي و ابـراز نظرهـا و     ها و گفته نوشته

ق، راهكارها و پيشنهادهاي آنها را با محك زدن آنها بر حـق و حقـو  
هـاي  مردمـي حقوقمنـد     هاي ابهـام، در هسـته   ميزان كنند، و پرده

دريده شوند، قدم بس مهمي بـراي برپـائي و پويـائي مردمسـاالري     
  .شده است  برداشته

از سه دهه تجربة مبارزه با رژيم واليت مطلقه، و بخصوص از بعـد از  
، توان بنا به مصـلحت  ايم كه نمي ، اين تجربه را آموخته1388خرداد 

حقوق قسمتي از جامعه را، و يا قسمتي از حقوق جامعـه را گزينشـي   
  .توان مثله كرد حق را نمي. معطل گذاشت

هگل معتقد بود كه ارزشـها فقـط   . حقوق مربوط به تمام انسانها است
حقوق هـيچ شـخص و هـيچ    . مربوط است به اروپائيان و نه غير آنها

نسبت بـه ديگـران،    گروه و هيچ قوم و هيچ ملتي، از حقوق بيشتري
حقوق هيچ شخص و هيچ گروه و هيچ قوم و هـيچ  . برخودار نيست

اينها از . حقوق با منافع متفاوت است. ملتي، بر ديگران تقدمي ندارد
. كنـد  افزايش منافع يكي، منافع ديگري را كم مي. يك جنس نيستند

درصورتيكه بر عكس آن، افزايش ميزان احقاق حقوق يكي، به درجة 
قدرتمدار، در پي كسب امتيازات و . افزايد ق حقوق ديگران مياحقا

با اين بهانه، انگلـيس و فرانسـه منـافع خـود را در     . منافع بيشتر است
طرابلس، و امريكا، با هزارها كيلومتر فاصله، منافعش را در تجـاوز بـه   
عراق و مسئوليت مستقيم و غيرمستقيم مـرگ بـيش از صـد و هفتـاد     

حقوقمدار، الزمة احقاق حقوق خود را احقاق . ابدي هزار عراقي، مي
هـاي مردمسـاالر،    اشخاص و گروهها و هسته. داند حقوق ديگران مي

به طريق اولي، ملت . در كنش با ديگران، حقوقمدارانه عمل ميكنند
. المللي، حقوقمدارانه عمل ميكند و دولت مردمساالر در كنشهاي بين
بـا علـم بـه اينكـه     . لـي ميدهـد  منافع ملي، جاي خود را به حقوق م

حقوق افراد و ملتها به هم گره خورده است، و بر عكس منافع آنهـا،  
حقوقشان با هم در تضاد نيست، با تمرين پيوستة روابط حقوقمدارانه، 
تنش و خشونت و تخريب در ميان افراد، و در ميـان گروههـا، و در   

  .رايدگ كم به كاستي مي ميان قومها، و در ميان ملتها، كم
ـتند  ـان زنـدگي جـوان، در    . نيروي محركه در جامعة امروز، جوانان هس زم

طلبنـد، و   نهند، حق جوانان اين دوره و زمانه، حقوق را ارج مي. آينده است
ـاهد نقـض    خواهند در دنياي بي نمي عدالتيها، چون نسل گذشته، هرروزه ش

قـط در  اشخاص و تشكيالتي كه بـه حقـوق بشـر ف   . شدنهاي حقوقشان باشند
ـتند،   ظاهر شعار مي دهند و در كنش با افراد و گروههاي ديگر، حقوقمند نيس

تواننـد   كنند، نمـي  و حتي در درون گروه خود، حقوق يكديگر را نقض مي
ـاد در صـد       ـيش از هفت انتظار داشته باشند كه مورد اقبال نسل جـوان، كـه ب

   .دهد، باشند جمعيت ايران را تشكيل مي
 : مل جنبششفاف بودن محل ع- 3
  

هاي مردمساالر، مجال فعاليـت   جامعه و در ميان مردم، محلي است كه هسته
ـاي قـدرت داخلـي و     . كنند حقوقمند و امكان رشد پيدا مي ـارج از تنگن خ

هاي حقوقمدار،  خارجي و در ميان مردم، فراخنائي است كه افراد در هسته
هر حركـت و  . نندما شوند و مدام فعال مي به عمل سياسي متداوم، فعال مي

ـارجي و       ـارج از ايـن دو محـدودة قـدرتهاي خ راهكار و روشي را، بايد خ
 . داخلي، بكار انداخت

بين دو بد كه رژيم به اجبار به مدت  "انتخاب"در محدودة قدرت داخلي، 
ـتثنا، منجـر بـه      ـيچ اس سه دهه، در مقابل ما قرار داده است، هميشه و بدون ه

از خود بپرسيم، چه شد كه فرامـوش كـرديم   . بدتر از آن هر دو شده است
كه در دنيا، خوب و خوبها هم، وجود دارند؟ چه شد كه حقير پنداشتن خود 

ايم  ايم كه فراموش كرده ، آنقدر روا دانستهرا و پست انگاشتن فرزندان خود
ـا را داريـم؟ از خـود      كه ما و فرزندانمان لياقت خوب و خوبتر و بهتـر از آنه

م مـدت ايـن سـه دهـه كـه داوطلبانـه خـود را در زنـدان         بپرسيم، در تما
بين بد و بدتر اسير كرده و بدين وسيله بـه جمهـوري اسـالمي     "انتخابات"

ايم، آيا يكبار، و فقط يكبار هم شده است كه اوضاع مملكت،  مشروعيت داده
بهتر كه هيچ، حتي كمي كمتر بد شـده باشـد؟ عمـل در محـدودة قـدرت      

ن معنا است كه جناحهاي قدرتمدار مختلف در درون داخلي، در عمل به اي
رژيم، مردم را وسيلة دست و ابزاري براي حل اختالفات خـود و بـراي بـه    

  . قدرت رسيدن كنند
ـارجي هـم        در محدودة قدرت خارجي و هرگونـه رجـوع بـه قـدرت خ

ـيش،   . سرنوشت بهتري را برايمان رقم نزده اسـت و نخواهـد زد   در قـرن پ
و  "انگلوفيل"ازي خطرناك توازن قوا كردن، و بار حقارت خود را وسيلة ب

را كشيدن و اين تنگنا را به دولت و ملت ايران تحميل كردن،  "روسوفيل"
ـبب     و اعتماد به نفس نداشتن و به توانائيهاي مردم خود رجـوع نكـردن، مس

با توجه به تاريخ سياسي معاصر . اصلي جهنمي است كه امروزه در آن هستيم
و منطقه، و با توجه به حوادث دنيا در سالهاي اخير، آنها هم كه اكنـون   ايران

توانند به هيچ وجـه   زنند، نمي سنگ رجوع به قدرت خارجي را به سينه مي
ـاب "جرات كنند كه بگوينـد ايـن    ـا   . خـوب اسـت   "انتخ هيچيـك از اينه

ـ  نمي ه توانند هيچگونه دليلي عقالني و منطقي و موجهي بياورند كه مراجعه ب
ـا اينسـت كـه مراجعـه بـه      . قدرت خارجي خوب است توجيه بي وجه آنه

ـاره . !قدرت خارجي بد است ولي رژيم جمهوري اسالمي بدتر است اي  چ
بايد دفع افسـد بـه   ! كنيم "انتخاب"نداريم جز اينكه بين بد و بدتر، يكي را 

تنگناي مراجعه به قدرت خارجي هم به جز اين نيسـت كـه، بـه    ! فاسد كرد
بيني، براي خود لياقت خـوب و خـوبتر را    ابتال به بيماري خودكوچكعلت 

قائل نباشيم، وگرنه چنانچه كسي به قدرت خارجي متصل نباشد و از حداقل 
عقل سليمي هم برخوردار باشد و خود را هم سانسور نكنـد و بـه دو كشـور    

 بيند كه سـرابِ  عراق و افغانستان در همسايگي خودمان، بنگرد، به وضوح مي
با قدرت خارجي، جهنمـي اسـت    "پيدا كردن مخرج مشتركي در منافع "

ـال       ـامل ح ـان، و   كه از داليل مهم نابسامانيهائي اسـت كـه امـروزه ش ميهنم
  . ميهنانمان است هم

ـارجي     عليرغم بودجه هاي هنگفت و سعي و كوشش فـراوان، قـدرتهاي خ
ـانم كلينتـون،   . اند براي ايران، آلترناتيو وابسته، خلق كنند نتوانسته به قول خ

. خواهند كه ما در كشورشان، مداخله نمائيم وزير خارجة امريكا، ايرانيان نمي
ـان حملـه    ور شـده و بـه    بر عكس كشورهائي كه قواي خارجي بـه كشورش

نهد و نيروهاي بديل  خاكشان تجاوز كرده است، ايراني، استقالل را ارج مي
حالي است كه بيشترين سانسـورها،   اين در. مستقل و مردمساالر را دارا است

ـادار، و بـه آزادگـي،         ـتقالل، وف متوجه افراد و گروههائي اسـت كـه بـه اس
  . مند هستند عقيده

ـيعي پيـدا     ـاد وس ـات در دنياي امروز، اشكال و اَبع ولي با نظر به اينكه، ارتباط
. توان دور كشور ايران را ديواري از نوع ديوار چين كشيد كرده است، نمي

ـا     در د نياي امروز، بايسته است كه با خارجي ارتباط برقرار كـرد، ولـي نـه ب
ـاتي    . دولتها و نمادهاي قدرتهاي خارجي ـته ارتباط ضروري است كـه پيوس

ـازگي  . تنگاتنگ با بزرگترين ابرقدرت دنيا، يعني افكار عموي، برقرار نمود بت
ـا      ـان ني فتن اسناد سي سال پيش انگليس، مبني بر تمهيـدات غـرب بـراي پاي

قـذافي،  رژيـم  بعـد از فروپاشـي   . جنگ عراق، از طبقه بندي خارج شـدند 
ارتباطات نزديك غربيان از دولتها گرفته تا سيستمهاي جاسوسـي و امنيتـي و   

ـايل   . اطالعاتي تا شركتهاي خصوصي، با رژيم ليبي بر مال گرديد فـروش وس
ـان توسـط شـركتهاي چنـد مليتـي و كشـورهاي        سركوب و سانسور و خفق

را، بــه كشــورهاي اســتبدادي ديــديم و مــا  "دموكراتيــك"و  "تمــدنم"
ـته . ايـم  ايرانيان، اثرات آنرا با گوشت و استخوانمان، لمـس كـرده   ـاي   هس ه
ـاد بـه    ايرانيان، بخصوص آنها كه در خارج از كشور زندگي مي كنند، با اعتم

كـه  تواننـد   توانائيهاي مردم و با كمك گرفتن از فشار افكار عمومي دنيا، مي
ـيان مـردم   . قلمرو رژيم را در جاسوسي و سركوب،  محدود نماينـد  در عص

ـا       ـاوراي ملـي، ب ـالي م جهان، به واليت مطلقة سرمايه و موسسات  پـولي و م
ـائي  متصل شدن به صفوف معترضين، حمايت اين موسسات از بقاي رژيـم  ه

آميـز آن در خـود كشـورهاي     چون جمهوري اسالمي را و تبعات خشونت
  .ا ميتوان افشاگري نمودغربي، ر

ـان، بـه مصـرف      با ترجمة نوشته "روشنفكران"بعضي از  ها و افكار غيـر ايراني
ـا توجـه بـه    . انـد  و نقل قول از خارجيان، عادت كـرده  "جنس خارجي" ب

سقوط بلوك شرق و ورشكستگي اخالق و انديشة بلوك غرب، برخي از اين 
اي كـه   با نگاه به گذشته. كنند اشخاص و گروهها، در خود احساس خالء مي

تاريخ مصرفش گذشته است، در انفعال، دچار اضطراب و يأس و افسـردگي  
ـتري    . گردند مي ـيوع بيش تمايل  رجوع به قدرت خارجي در اين گـروه، ش
  .دارد

هاي مردم، و با اصالت دادن به قدرت، چـه از نـوع    با اصيل ندانستن توانائي
تغييري صورت بگيـرد، در نهايـت   داخلي و چه از نوع خارجي آن، اگر هم 

شود، و يا اگر رژيم تغييـر   اي جايگزين مهرة ديگري مي در همان رژيم، مهره
كند، خفقان و قدرتمداري و خشونت و فساد و سركوب، در تنديس رژيمي 
ـا     ـاري شـخص و ي جديد و با نمادهاي جديد، ولي با محتواي واليت انحص

  . شود گروهي ديگر، بر مردم مسلط مي
ـاتي برخـورداري از حـق       در ـار حي ـتقالل، اختي نتيجه، با عرفان به اصل اس

تصميم گرفتن و دارائي حق گزينش و معماري سرنوشت خويش، در سطح 
فردي و يا در سطح عمومي و ملي، و با به فعل درآوردن اين اصـل، محـل   
ـارجي و داخلـي محـل پيـدا        ـا قـدرت خ جنبش، در خارج از روابط قوا ب

ـتمرار   هاي حقوقمدار در اين راست كند و هسته مي راه، در راه استقرار و اس
  . دارند مردمساالري، پيوسته، قدمهاي استوار برمي

چرخيدن در زندان توازن قوا، خاصة بيان قدرت  ددرجا زدن و به دور خو
را وارد كشمكشهاي معمول كردن و  ددنبال تنش گشتن و به زور، خو. است

اختن و مدارهاي بستة كش و قوس قدرت را با اگر يافته نشد، خود بحران س
ـاي قدرتمـدار     "دشمن" ـات و بق از پي هم، عمداً درست كردن، الزمة حي

انزواي رژيـم واليـت مطلقـه را كـه در داخـل كشـور و در صـحنة        . است
  . المللي شاهديم، از باب باورمندي به موازنة وجودي قدرتمدار است بين

ـاور  . مساالر، در انزوا و خلوت نيستهاي مرد بر عكس آن، محل عمل هسته ب
دهد و بازده كار  به حقوقمداري، ميل تركيبي افراد و گروهها را افزايش مي

ـتة  . جمعي را افزون ميكند الزمة اجتناب از انزوا، درست نكردن مدارهاي بس
  . جديد، و باز كردن مدارهاي بستة موجود است

ـتقالل و آز   هسته ، از روانشناسـي اميـد و   يادهاي حقوقمدارِ باورمند بـه اس
تشويق و اميدوار كنندگي، شجاعت نپذيرفتنِ تعيين جسارت ساختارشـكني،  
ـار و خلـق و هنرمنـدي      پذيرا بودن ابتال و آزمايش، اعتماد به نفـس در ابتك

و بر عكس آن، اشخاص و گروههائي كه معتاد به بيماري مزمن . برخوردارند
ـا     پرستش قدرت هستند، به نسبت وخامـت   ـان، نااميدنـد و يـأس الق كسالتش

ترسانند، در ساختارها و چهارچوبها، و در زنـدانهاي   ترسند و مي كنند، مي مي
اكثراً خودساخته و سانسورهاي اكثراً خودپرداخته، با اضـطراب از هرگونـه   

كنند، با عدم اعتماد بـه نفـس، هرگونـه     تغيير، خود و ديگران را محصور مي
  .پذيرند، هنري در ابتكار و خلق، ندارند آزمايش و چالش را، نمي

   
  :شفاف بودن روش - 4
  

براي برپائي و پويائي مردمساالري، زدودن خشونت و نمادهاي آن، الزامـي  
ـافي نيسـت  . است . در روش، تنها عدم خشونت و اجتناب از نمادهاي آن ك

ـام   رژيم خونخوار و عوامل سفّاك آن، از رحم و شفقت بوئي نبرده اند و تم
ـا   وسائل سركوب را در دست دارند، و آنچه نداشته اند را از قدرتمداران دني

بينند، براحتي تهيه كرده  كه منافعشان را در حفظ نظام جمهوري اسالمي مي
هاي حقوقمدار،  در مسابقة خشونت، نيروهاي مردمي و هسته. و خواهند كرد

شوند و خود را به توانند از جنس رژيم ب در تقابل با قواي سركوب رژيم، نمي
  . آن درجه از توحش، ساقط كنند

هاي مردمساالر، با توانائيها متعدد و استعدادهاي متنوع خود، با خالقيت  هسته
برازندة انسانهاي حقوقمند، با هنرِ ابتكارِ پيوسته شكوفا شوندة عاشـقان آزادي  

  و استقالل، در زمانها و مكانهاي مختلف، راه و روشهاي 
  ۱۵  در صفحه

  

  ۳ - های مردمساالر تشکیل دهندۀ جبهۀ حقوقمدار ها و عوامل پیروزی هستهخاصه
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اندازند و انواع ابزار خشـونت را از   زدائي را مهيا كرده و بكار مي خشونت
زدائـي و   خشونت. نمايند اثر مي كنند و يا آنها را بي قلمرو رژيم، خارج مي

شود براي رهائي آن دسـته از   اي مي پرهيز از روشهاي خشونتمدار، روزنه
خشونت و تخريب عناصر رژيم كه به درجات، استعداد آزاد شدن از يوغ 

به باور من، تعداد اين افراد كـم نيسـتند و اگـر بـا تـدابير      . رژيم را دارند
آن . مشروحه، فرصتي پيدا شود، تعداد آنها بسيار بيشـتر هـم خواهـد شـد    

دسته از عناصر رژيم هم كه هنوز استعداد بازگشت به آغوش مردم در آنها 
، و همچنان به تجـاوز و  اند اي بحراني نرسيده كمتر است و هنوز به درجه

كـم خـود را منـزوي و     دهنـد، كـم   سركوب هموطنان خود ادامـه مـي  
اين گروه، با مواجهه بـا  . بينند و در خشونت، بي اثر ميگردند تر مي منزوي

زدايانه، در تحمل سـنگيني بـار توجيـه اعمـال      تدابير و روشهاي خشونت
. شـوند  تر مي اتوانخود، براي خود و خانواده و آشنايان خود، به تدريج ن

در كشـور خودمـان، و    1357شاهد چنين نقاط عطف و لحظاتي در سال 
  . ايم امروزه در كشورهاي اروپاي شرقي و عربي، بوده

ايم كه با  فرار منفعل از خشـونت،   با تجربة سه دهه خشونت رژيم، آموخته
بتدريج، دامنة خشونت و ابعاد آن . هميشه به درجات آن اضافه شده است

وسيعتر شده است و بـه واحـدهاي خـانواده رسـيده اسـت و از آن هـم       
تخريبي كشيده  گذشته و در سطح فرد، به انواع آسيبهاي اجتماعي و خود

ماه نخست سـال   9طبق آخرين آمار اعالم شده از سوي پليس در . است
، هر دو دقيقه نزديك به يك كيلوگرم مواد مخدر در كشور كشـف  1390

 .درصد افزايش داشته اسـت  10ن نسبت به سال گذشته شده كه اين ميزا
قاچاقچي و معتاد را دستگير مي كنـد و   30پليس در هر ساعت نزديك به 

سـن  .  درصدي داشته است 15معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر افزايش 
  .سال رسيده است 10اعتيادها، به 

شـود و   ، از تجاوز به گروهي كوچك شروع مي تجاوز به حقوق در جامعه
اگر در دفاع از حق حيات امراي . گيرد كم دامنة وسيعتري به خود مي كم

بام محـل سـكونت    ، بر پشت1357ارتش شاه، كه در روزهاي اول انقالب 
انگيختيم، اگـر   تري را برمي آقاي خميني، اعدام شدند، اعتراضات گسترده

تجربـة  تابيـديم، بـه تبـع آن     را بر نمـي  1360خشونتها و كشتارهاي سال 
دردناك كشتارهاي دهة شصت را، به عنـوان يـك لكـة ننـگ در تـاريخ      

، با متعصبين را مبارزة جوانان اسرائيلو . كرديم معاصر كشورمان ثبت نمي
ديني آن كشور در اعتراض به اينكه، آنهـا هـم در بعضـي منـاطق، ماننـد      

ـ    ب متعصبين ديني كشور ما، زنها را مجبور ميكنند جـدا از مردهـا و در عق
اگر همة زنان و مـردان  . اتوبوسها سوار شوند، در اين روزها شاهد هستيم

ما، از جمله كساني كه تفسيرشان از اسالم در ايـن بـاره، داشـتن حجـاب     
شعورِ  هاي خياباني و شعارهاي بي است، به تجاوز به حقوق زنان در توحش

كه در  بوديم خواستيم، شايد شاهد اين نمي برمي "يا روسري، يا توسري"
مان، آسيبهاي اجتماعي به اين اندازه شيوع پيدا كند كه سن فحشاء،  ميهن

  .سال نزول كرده است 12در زير چادر و روسري، به 
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ديـن  . ها و مذاهب متداول، اصـالت قـدرت اسـت    انديشة غالب در دين
دهة نظـام واليـت    تلخي تجربة سه. اسالم هم از اين قاعده، مستثناء نيست

باوران، به ظاهر شيرين  گيري كور را از دين مطلقة فقيه، ممكن است انتقام
بينانه اسـت   ولي آيا براي استقرار و استمرار مردمساالري، اين واقع. بنمايد

كه با خصومت با دين و با دينداران، آنها را بـه سـمت بنيـادگراتر شـدن،     
د كه عقايد و مرامهـائي بـه   گوي سوق دهيم؟ دولت جمهوري اسالمي مي

آيا يك فرد و يا يك گروه سياسـي و  . غير از عقيدة مرام من، ممنوع است
توانـد بـه    به طريق اولي، يك دولت حقوقمدار و الئيك و مردمساالر مـي 

خود حق بدهد كه همان حكم ولي مطلقة فقيه را با تعابير و لغـاتي ديگـر،   
، در كشور حاكم كند؟ آيا دولت بكار برد و در كنشهاي سياسي و در نهايت

اي بيطـرف   مردمساالر بايد نسبت به هر دين و همچنين نسبت به هر عقيده
سـتيزي، از الئيسـيته عـدول نمايـد و بجـاي الئيسـيته،        باشد يا اينكه با دين

ايراني مسلمان و يـك و   ها ديكتاتوريِ الئيسيته را برقرار كند؟ دين ميليون
شبه از آنها گرفـت و حـذف    شود يك ان را نمينيم ميليارد مسلمان در جه

، بـا  باورمنـدان بـه هـر دينـي    تـوان، بـا احقـاق حقـوق      ولـي مـي  . كرد
زدائي، با فراهم آوردن فضائي بدور از تخريـب و سانسـور بـراي     خشونت

زدائي، كه از چند دهـه   بحث آزاد، دين را به مثابه بيان آزادي و خشونت
ر شديد از جانب دولت واليت مطلقة پيش در ايران مطرح، و مورد سانسو

پرستان دنيا است، صرف نظر از اينكه با آن موافـق و يـا    فقيه و ساير قدرت
اگر شاه، بجاي خشـونت و  . مخالف باشيم، به محكمة افكار عمومي فرستاد

از جملـه  هاي آقـاي خمينـي    رسالهها و  نوشتهسركوب و سانسور، افكار و 
داد، آن  در دسترس جوانان كشور قرار مي را به راحتيكتاب واليت فقيه 
گي كه عكس وي را در مـاه و مـويش را الي همـة     گونه تقدس و خداي

سـاخت؟ در اروپـا، طـي رونـد      قرآنها قرار داده بـود را، بـراي وي مـي   
مداري و نوزايش، قرنها طول كشيد تا واليت مطلقة پاپ و كليسا، بـه   انسان

آمد، تا  بايد انقالب مسيحي بوجود مي اول. اش، تقليل يافت ميزان امروزه
كليسائي كه مركز خشونت و شكنجه و مرگ و تفتيش عقايد و منشاء تسري 

بـه جـائي برسـاند كـه     را آنها و نقض حقوق ذاتي بشر به تمام جامعه بود، 
بـدون تحـول در باورهـاي    . امروزه مدافع سرسخت حقوق بشـر اسـت  
روپا، غير ممكن بود كه تمـدن  عقيدتي و انقالب در باورهاي ديني مردم ا

غرب و ميزان احقاق حقوق بشر در اين كشورها، به ابعـادي كـه امـروزه    
اگر باورهاي عقيدتي، و از جمله ديني، در غرب متحـول  . شاهديم، برسد

توان تصور كرد كه مردمسـاالري در غـرب بوجـود     شد، آيا حتي مي نمي
اد و واليت مطلقـه، بـه   نياز تحول از استبد آيد؟ اين بديهي است كه پيش

ماية تفكر و  مردمساالري و احترام به منزلت و كرامت انساني، تحول در بن
از جملـه، بـه بركـت    . تعقل آدمـي و بخصـوص در مقولـة دينـي اسـت     

هاي عمومي و پيشرفت عظيم امكانات ارتباطي افكار عمـومي طـي    رسانه
بـي كـه در   سالهاي اخير، شك و ترديـد و عصـيان و ساختارشـكني و انقال   
گيـر بـوده    اسالم، در عرض فقط سه دهه بوجود آمده است، بسيار چشـم 

  .  است
اگر تبادل نظر و بحث آزاد در باب گفتمان ديني، تشويق نشود و وسـعت  
نجويد و يا سانسور شود، خالء بوجود آمده را نـه حقوقمنـدي و آزادي،   

ي رسـيدن  بـرا . پرستي، پر خواهد كرد كه خشونت و بنيادگرائي و خرافه

جامعة ايراني بطور اخص و جامعة مسلمان بطـور اعـم، بـه حقوقمنـدي و     
مردمساالري و تمدني از نوع اروپائي آن، همچون آن انقالب مسيحي در 

هاي انقـالب اسـالمي را،    دوران نوزايش، ضروري است كه بكوشيم زمينه
ـ      ان در كشورمان و به تبع آن در دنياي اسـالم، و بـه تبـع آن در بقيـة ادي

  .مرسوم، فراهم و تسهيل و ترويج نمائيم
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تر، و مشاركت جمعي، به همگاني شـدن،   هرچه مشاركت مردمي، گسترده
هاي مردمساالر، وسيعتر، و تمرين مستمر آنها  نزديكتر، و هرچه فعاليت هسته

ائي، آسانتر و موثرتر، زد خشونت.... تر، در هميشه حقوقمندتر شدن، پيوسته
تـر، و اسـتقرار نظـامي     تر و سـهل  و گذار از رژيم واليت مطلقه، كم هزينه

  . مردمساالري، پوياتر و پايدارتر استمرارتر و سريعتر، و  حقوقمدار، پرزمينه
بـا خشـونت در غـرب، و بـه دنبـال       "اهللا آيت"بعد از مساوي شدن لفظ 

، بـا  "كردن ايراني"يا  "يونايرانيزاس"جنبش خودجوش مردمي، عبارت 
در ايران هم، كساني كه سالها، مردم را . جنبش و استقامت، مرادف گرديد

داشتند، و به دروغ، انقالب را مسـاوي خشـونت تبليـغ، و     از جنبش بازمي
كردنـد، حـق حاكميـت مـردم را ناديـده       مردم را به سكون، دعوت مي

، "انتخابـات "ركت وسيع در صدائي با رژيم، مردم را به ش گرفتند، و با هم
اين عده، كه پيوسته و مستقيماً در بقاي رژيم نقش بس مهمي ايفا . خواندند

اند، با تحت تاثير قرار گرفتن از ميزان مشـاركت مـردم در جنـبش،     كرده
حساب آنرا به پاي خود نوشتند، و در نتيجـة ايـن ادعـاي واهـي و ايـن      

هـا در بيـان،    ديشه و نااستواريها در ان شان در ناشفافي سواري، مشت موج
  .براي مردم، باز شد

، اسطورة واليت مطلقـه  1388ابعاد مشاركت مردم در جنبش خودجوش 
هاي گستردة مردم در جنبش خود  با مشاركت. فقيه و بت رهبر را شكست

جوش، افزايش ميزان مشاركت، افراد قواي سركوب را به نوبت، بـه ايـن   
كه رژيم رفتني، و نيروهاي مردمي، مانـدني  فهمند  رساند كه مي نقطه مي
زدائـي، اسـلحة سـركوب از ولـي      و آن وقت است كه با خشونت. هستند

  . شود شود و رژيم چون برف آب مي مطلقه، گرفته مي
بنـدي و   لـزوم شـبكه  . در داخل ايران نيز، به اين امر پرداخته شده اسـت 

مند، زير خفقان و هاي حقوق گيري در بين نيروهاي مردمي و هسته ارتباط
اعتراضات موفق و تظاهرات خيابـاني  . سركوب رژيم بيشتر محسوس است

دار، با خالقيت و ابتكارهاي اين نيروها، بازتاب مثبت را  پرجمعيت و دامنه
در اين خصوص، از جمله، جمعي از اعضاي انجمن اسالمي . اند پيدا كرده

آذر  27اي بـه تـاريخ    نيـه دانشگاه بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي بهشتي، بيا
مسلما . اند ، ضمن تاييد اينگونه ابتكارها در دانشگاه تهران، منتشر كرده1390

بسياري ديگر هم هستند كه به لحاظ حفظ امنيت و يا كمـي امكانـات، در   
  .خفا و سكوت، مشغول كار و پركاري هستند

نتواننـد  براي اينكه سرنوشت ما را، واليت مطلقه از نـوع فقيـه و غيـر آن،    
معين كنند، بايد همگي در معماري سرنوشـت خـويش مشـاركت داشـته     

ة تعيين سرنوشـت خـويش،   ، در صحنپيوستهاگر از همين لحظه، و . باشيم
شود كه بدون شك بـا عناصـري كـه     نمانيم، خالئي پيدا مي حاضر و باقي

دانند و براي حقوق ما و فرزندان  واليت مطلقه بر مردم را از آن خود مي
  . ما پشيزي حق و حقوق انساني قائل نيستند، پر خواهند كرد

هرچه شركت مردم در جنـبش وسـيعتر باشـد، امكـان تمركـز قـدرت و       
جوئي و هژمـوني و انحصـارطلبي، توسـط اشـخاص و سـازمانهاي       برتري

در عدم اعتقادشان به مشاركت مـردم،  . گردد سياسي قدرتمدار، كمتر مي
، مـردم رهبـر دارنـد، آقـاي خمينـي      گفـت  آقاي محمد رضا پهلوي مي

 "روشـنفكران "و هنـوز امـروز، بعضـي از    ! گفت مردم ولي امر دارند مي
  !روي كنند فقط بايد دنباله! گويند مردم نخبه دارند مي
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شفافيت آزادي و استقالل انتشار افكـار و نظـرات و اطالعـات و اخبـار، و     
ط كردن افكار عمومي ايران و دنيا، از لوازم اولية فعاليت بدين وسيله مرتب

بجـاي  . هاي حقوقمند، براي استقرار و استمرار مردمسـاالري اسـت   هسته
رجوع به قدرتهاي خارجي چرا نبايد به افكار عمومي نظر بيفكنيم كـه بـا   
انتشار اطالعات و ايجاد حساسيت در مردم دنيـا و بـا بـرانگيختن وجـدان     

رهاي خارجي، سيستمهاي اطالعاتي و جاسوسي و شـركتهاي  جهاني، كشو
چند مليتي را از كمك و همكاري با رژيم جمهوري اسالمي، بـاز داريـم؟   

طلبي و عدم اعتماد به نفس و عدم باور به اعتبـار و توانائيهـاي    البته راحت
را به پرسه زدن در راهروهاي كنگـره   "اپوزيسيون"افكار عمومي، بعضي 

صـدا و سـيماي رژيـم    . جة امريكـا و اروپـا كشـانده اسـت    و وزارت خار
پرست، با بـرانگيختن   جمهوري اسالمي، و نيز اشخاص و گروههاي قدرت
. كننـد  سـواري مـي   احساسات و تعطيل كردن تعقـل، بـر عصـبيتها، مـوج    

هاي حقوقمند كه در كار انتشار انديشه و خبر كوشا هستند، و در اين  هسته
و ذوق و شوق و تخصص و تجربه دارنـد، بـا ارائـة     مقوله، آنها كه استعداد

ها، و با تالش در سير جريان انديشه و خبر، به انگيزش تفكـر افكـار    واقعيت
عمـومي، پرداختـه و بـه ديگـران نيـز در ايـن مهـم، كمـك و هميـاري          

  .رسانند مي
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ـ  هاي فكري خود، با عقيده مايه با شفاف گرداني بن دم اصـالت  مندي به ع
قدرت، و با التزام به اخذ مشروعيت از مردم، با شفاف گرائـي در ميـزان و   
عدالت، و با احترام به حقوق بشر در گفتار و كردار خـويش، و بـا قربـاني    

گرائـي محـل و ميـدان مبـارزه و      نكردن حق در مسلخ مصلحت، با شفاف
ابل تقـدم  استقالل و آزادي، و مقاومت در مق همزمانتمرين پيوستة بسط 

گرائي در روش و نحوة مبارزه و اهتمام در  دادن يكي بر ديگري، با شفاف
گرائي  و تشويق مردم به   گرائي در عمل به كثرت زدائي، با شفاف خشونت

جنبش و تسهيل گسترش و همگاني شدن اين مشاركت و التـزام بـه عـدم    
ـ  هژموني، از ميان هسته االر، بـا  هاي حقوقمدار تشكيل دهندة جبهة مردمس

كـم متبلـور    اي مردمساالر، كم اتكا به مردم، بديل مناسب و برازندة جامعه
  .شود مي

هاي رژيم جمهوري  نژاد و قريب به اتفاق مهره بعد از تجربة آقاي احمدي
منـدي سياسـي را در    اسالمي، زياد مشكل نيست كه لزوم تربيت و اخـالق 

برخـي   . نها، گوشـزد شـود  هاي مردمساالر و بديل برخاسته از ميان آ هسته
 "بي پدر و مادري سياسـت "كنند و از  خود و بقيه را به انفعال دعوت مي

منـدي و رعايـت    با آموختن ادب از بي ادبـان، اخـالق  . دارند برحذر مي
هاي مردمساالر و بـديل برخاسـته از    ادب در آداب معاشرت سياسي، هسته

  . كوشند پيوسته مي "تبا پدر و مادر شدن سياس"آنها، با هوشمندي، در 
جهت استقرار و استمرار مردمساالري، بايسته است كه هرگونه تدبيري را،  

مندي به بيـان آزادي، بـا محـك     و تدبيرهاي متعدد و متنوع را، با عقيده
زدن آن به ميزانِ حقوق، مستقل از روابط قواي قدرت داخلي و يا قدرت 

وعيت گـرفتن از مـردم، در   خارجي، در ميان مردم و بدين ترتيب با مشر
هـاي    مسير هر روزه مردمساالرتر شدن، بكار گرفت و با تعامل با ساير هسته

حقوقمدار، از همين اكنون، پيوسته در صـحنه مانـدن را تمـرين كـرد و     
هاي استقرار و استمرار مردمساالري را با تكيه بر خود و بدست خود،  زمينه

 . فراهم نمود
تك آحاد مردم، در  ياسي، هريك از ما، و تكهر شخص و هر تشكيالت س

نقطه نظرهاي خود، در انديشة راهنماي خود، در التزام خود بـه رعايـت   
حقوق بشر و التزام به رعايت همة آنها براي بـراي همـة بشـرها، بـه روش     
مبارزه و راهكارهاي جنـبش خـود، بـه همگـاني بـودن و يـا هژمونيـك        

انديشـيم و بـا عوامـل و لـوازم پيـروزي      بايد بي..... مدار بودن خود برتري
جنبش، نو و به روز كنيم، آنها را تجزيه و تحليل كنيم، و رابطة خـود را بـا   

روزه  و اگر اين تدابير را هرروزه و همه..... جنبش مردمساالر، تنظيم كنيم 
تمرين كنيم، اگر هم باز كسي پيدا شود كه با تجاوز به حقوق بشر، به خود 

 "خطـوط قرمـز  "از مردم بخواهد كه خود را در زندان اجازه دهد كه 
مـردم را در   "دوران طالئي امـام "زنداني كند و در آن زندان با سراب 

اجراي بدون تنازل قانون اساسي واليـت  "تشنگي نگه دارد و با خوراك 
مسموم كند، اينبار ديگر خود مردم، براي تحقق حقوق خود  "مطلقة فقيه
گر را به افطار و باز كردن روزة سياسـي خـود بـا    كنند و همدي  عصيان مي

  .مندي، ميخوانند حقوقمندي، و اصول
جهت استقرار و استمرار مردمساالري، بايسته است كه هرگونه تـدبيري را،  

مندي به بيـان آزادي، بـا محـك     و تدبيرهاي متعدد و متنوع  را، با عقيده
ت داخلـي و يـا   زدن آن به ميزانِ حقوق، مستقل از  روابـط قـواي قـدر   

قدرت خارجي، در ميان مردم و بدين ترتيـب بـا مشـروعيت گـرفتن از     
مردم، در مسير هر روزه مردمساالرتر شدن، بكار گرفت و با تعامل بـا سـاير   

هاي حقوقمدار، از همين اكنون، پيوسته در صحنه ماندن را تمـرين   هسته
يه بر خود و بدست هاي استقرار و استمرار مردمساالري را با تك كرد و زمينه

 .خود، فراهم نمود
هاي جامعه مبارز سياسي، نياز به يك شخص به عنـوان   يكي ديگر از آسيب

هــاي  جبهــة حقوقمنـد متشــكل از هسـته  . رهبـر را مطلـق كــردن اسـت   
مـردم هـم   . يك پيشنهاد دهنـده اسـت  . مردمساالر، سخنگوي مردم است

ت در انتشـار آزاد و  شعور دارند و با بحـث آزاد و تبـادل آرا، و بـا شـرك    
مستقل افكار و اطالعات، با پيوسته به خود يـادآور شـدن حـق واليـت و     
حاكميت در خويشتن خويش و نه در فرد و گروه ديگري، حق دارند كه 

گيرنـد و بـا    با استقالل تصميم مـي . اين پيشنهادات را بپذيرند و يا نپذيرند
جامعة بدون . كنند ميآزادي، نوع آن تصميم و نحوة اجراي آنرا انتخاب 

. حق حاكميت، جامعة بردگان است و از آن بدتر، جامعة مردگـان اسـت  
هاي جامعـة مـردة    ها و ضجه ، شاهد گريه2011در آخرين روزهاي سال 

تر بـودن   در همان ايام، زنده. بوديم "رهبر عزيز"كرة شمالي، در سوك 
. ديديم ، رئيس جمهور فقيد كشور چك"واتسالو هاول"را هم در سوك 

هاي حقوقمند تشكيل دهندة يك جبهة مردمسـاالر، متصـل حقـوق     هسته
ذاتي بشر را به خود و اعضاي خود و اعضاي  ساير هسته هـا و بقيـه همـة    

اي است زنده  جامعة حقوقمند و حقوقمدار، جامعه. كند مردم، گوشزد مي
  . و فعال، شاداب و بشاش، اميدوار و پيشرو، خالق و كارساز

هوري اسالمي ايران، در اقليتي مطلق است و هرروزه، ريزشهاي رژيم جم
بيشتري را شاهد است و براي نگهداري مزدورانش بـراي چنـد صـباحي    

خـوران    خواران و سـهمية  ويـژه   ديگر، مجبور است به ميزان جيرة رانت
هاي فراواني با باورمندي، در  زماني بود كه در درون رژيم، مهره. بيافزايد

در آن زمان اين مردم و نيروهاي مخالف بودند . كوشيدند ميحفظ نظام 
ولـي در ايـن   . مند آن هراسناك بودند كه از رژيم و عناصر متعدد عقيده

ترسد و هر روزه مجبـور اسـت بـه     زمان، اين رژيم است كه از مردم مي
هرچه رژيم بيشتر كوشيده كه افكـار عمـومي، و   . ميزان سركوب، بيافزايد

. را بـه خـود جلـب كنـد، كمتـر موفـق بـوده اسـت        بخصوص جوانان 
هائي را كه در عرض سه دهه، بهانة جذب و نگهداري نيروهاي  عوامفريبي

سركوب ميكرد نيز، مدتي است كه تاريخ مصرفشان گذشته اسـت و آنهـا   
مثال مسألة حجاب اجباري كه رژيـم از  . خود وبال گردن رژيم شده است

ملغـي كنـد و از يـك طـرف ايـن      يك طرف نميتوانـد بـه ناگهـان آنـرا     
و بـدين  . محدوديت، از جمله داليل مهم نارضـائي جوانـان شـده اسـت    

ترتيب، رژيم به بسياري مسائل كشور به صورت مقطعي، و از روزي به روز 
  . كند ديگر برخورد مي

بعد از گذشت سه دهه از استبداد واليت مطلقه، بيان آزادي، بياني اسـت  
استقالل، در اذهان و قلبهـاي مـردم،   . يشتري دارندكه مردم به آن اقبال ب

حتي بيشتر از گذشته ارزش شده است و نيروهـاي مردمـي، از وابسـتگان    
  . گردانند روي مي

طلب، بعلت سابقة وابستگي، و عليرغم تمام امكاناتي كـه   گروههاي سلطنت
در عصـري  . اين وابستگي براي آنها فراهم كرده است، مورد توجه نيستند

هر گونه حاكميت موروثي و سلطنت در دنيـا و حتـي در كشـورهاي    كه 
هائي كه در نظامهاي مدني خود دارند و با وجـود   اروپاي غربي با آزادي

نظام پارلماني در آن كشورها، مورد سوال اسـت و هـر روزه بـراي آنهـا     
تضييقات جديدي اعمال ميشود، پيش كشيدن بحث سلطنت و نزديكي به 

طرد نيروهاي معتقد به استقالل و آزادي و دوري از مردم اين گفتمان، با 
و حتي اگر بخواهيم كه بر خالف عقل سليم عمـل كنـيم و   . قرين ميگردد

  دوباره شاهي را بر فرض محال بتوانيم بر سر خود سوار كنيم، و اين بار با 
  ۱۶  در صفحه

  

  ۳ - های مردمساالرِ تشکیل دهندۀ جبهۀ حقوقمدارها و عوامل پیروزی هستهخاصه
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  چرا باید تجربه را به نتیجه رساند؟
  
قرار شدن روابـط قـوا در سـطح ایران محل بر ،راست است •

این موقعیت بد اسـت بـرای نـاتوان هـا و خـوب . جهان است
ســرزمین زنــدگی تواناهــا  ،ایــن ســرزمین. اســت بــرای تواناهــا

نسـت کـه آبخـاطر  ،است و هرگاه حیات ملی ادامه یافته است
ــت ــن مل ــا ،ای ــه ه ــرین مهلک ــائی خــویش را  ،در ســخت ت توان

توانـائی . داده اسـت بازجسته و حیـات ملـی خـویش را نجـات
خویش را که باز یابید و بـر اصـل موازنـه عـدمی بـا کشـورهای 

موقعیتی بس ممتـاز مـی یابیـد و  ،جهان رابطه برقرار کنید
  .همه اسباب رشد را در اختیار می بینید

ثروتهای ملـی را نکبـت مـی شـماریم زیـرا خـود را نـاتوان مـی • 
. از نـاتوانی مـا اسـتکـه ... پس گناه نه از نفـت و گـاز و. انگاریم

بـه یـادآوردن : درمان این ناتوان تصوری نیز در دسـت مـا اسـت
. توانائی هـا، اسـتعدادهای طبیعـی خـود رابکـار انـداختن اسـت

زمانی که توانائی های خـود را بـاز مـی یـابیم، از اینکـه سـرزمین 
ایران را بیابان کرده ایم، از این کـه ثروتهـای ملـی خـویش را در 

چیز از کف داده ایم و آن بهای ناچیز را نیز صرف ازای قیمتی نا
تولید زور و انداختن آن به جـان و هسـتی خـویش کـرده ایـم، از 
این که ثروت ملی خویش را فروخته ایم و یارانه خوار شـده ایـم 

  .احساس شرم می کنیم... از این که
این نظر که مقصر خود ما هستیم و در وضعیتی که ما در آنـیم، • 

جی نقشــی نــدارد و آن نظــر کــه مــا تقصــیر نــداریم و قــدرت خــار
هرچه هست زیـر سـر قـدرتهای خـارجی اسـت، هـردو نادرسـت 

این واقعیت کـه غـرب مـی دانـد رژیـم در حـال سـاختن . هستند
بمب اتمی نیست و این واقعیت کـه بـاز مـی دانـد سـاختن بمـب 
اتمــی ایــران، اثــری بــر موجودیــت اســرائیل نــدارد و، بااینهمــه، 

ی کند و تهدید به جنگ می کند، دلیـل اسـت بـر اینکـه  تحریم م
قدرت همواره نیازمند دشـمن اسـت و نیـاز بـه دشـمن دوجانبـه 

دلیل است بر اینکه غرب بـا رژیـم مافیاهـا رابطـه عمـل و . است
عکس العمل برقرار کرده است و از وجود این رژیم، برای ادامه 

ی بنوبـه پس قدرت خـارج. سلطه خود در منطقه، سود می جوید
اما یک بار دیگر، در فهرست بیگـانگی هـا کـه . خود مقصر است

ایـن تأمـل بـه شـما مـی وطن ما بدانها گرفتار است، تأمل کنیـد، 
گوید اگر اقلیتی که وطنی جز قدرت موهوم نمی شناسد، قـدرت 
خارجی را به درون در نمی آورد و در همه عرصه هـای سیاسـی و 

ش اول را بــه آن نمــی داد، اقتصــادی و اجتمــاعی و فرهنگــی نقــ
پـس . قدرت خارجی نقشـی در زنـدگی همـه روز شـما نمـی یافـت

  .  تغییر را با خلع ید از این اقلیت زورمدار، باید آغاز کرد
دین و دانـش و فـن بـرای آننـد کـه انسـانها توانـائی خـویش را • 

بپرورند و، به حقمداری، توانائی بـر توانـائی بیفزاینـد، بـرای آن 
انسان را ناتوان و خوار و خـدمتگزار قدرتمـداری هـا  نیستند که
پس تغییر را با تغییر بنیادهای جامعه و بازیافتن دیـن . بگردانند

بمثابــه بیــان اســتقالل و آزادی و دانــش و فــن و دیگــر نیروهــای 
محرکه و بکار بردن آنها در رشد و افزودن توانائی می بایـد آغـاز 

  .کرد
پیـروزی یـک  یسـتادگی بـر حـق وتاریخ ما فـراوان الگوهـای ا• 

گروه کوچک و بسا یک تن وقتی بر حـق مـی ایسـتد بـر قـدرت 
همــواره آنهــا پیــروز شــده انــد و . بظــاهر شکســت ناپــذیر دارد

چرا که چون یک تـن . همواره قدرتمدارها شکست خورده اند
اما دولـت زورگویـان، . بر حق می ایستد، نماد توانائی می شود

بـدل مـی کنـد، ) نـاتوانی(را به زور ) وانائیت(بنا بر این که نیرو 
پس . مظهر ناتوانی می شود و زمان به زمان ناتوان تر می گردد

تغییر را، با رها کردن فعل پذیری و بی تفاوتی آغاز باید کرد و 
  .برحق باید ایستاد و در پیروزی تردید نکرد

توانـائی را . کسی که بر حق می ایستد، بها نمـی پـردازد! هشدار
بـه . دست مـی آورد کـه بـرایش بهـائی نمـی تـوان تعیـین کـردب

حتـی وقتـی جـان از دسـت مـی دهـد، . زندگی معنـی مـی دهـد
هـم بـرای خـود و هـم . زندگی را تمام و کمال بدست مـی آورد

برای همه آنهائی که اسـتقالل و آزادی و حقـوق خـویش را بـاز 
بـه  می یابند و هم برای نسـلها کـه از پـی هـم مـی آینـد  و توانـا

  . زندگی شده اند
این امر که ما قاضی یکدیگر می شویم و جـز حکـم غیـابی • 

صادر نمی کنیم، امر واقعـی اسـت کـه جامعـه هـای اسـتبداد 
زده دیگر نیز به خود دیـده انـد و برخـی هنـوز بـه خـود مـی 

چنانکـه اروپائیـان، چـون قرنهـا در اسـتبداد فراگیـر . بینند
. ار معتـــاد بودنـــدکلیســـا زنـــدگی کـــرده بودنـــد، بـــدین کـــ

روشنفکرانشــان بــر آن شــدند کــه آنهــا را از ایــن اعتیــاد رهــا 
انقالب فرانسه وقتی روی داد کـه مـردم ایـن کشـور از . کنند

بند خود ناتوان انگاری، بنا بر این، قاضی یکدیگر شدن، تـا 
انقـالب ایـران ممکـن نبـود روی . حدودی رهـا شـده بودنـد

انسـان ایرانـی پدیـد  دهد هرگاه وجـدان جمعـی بـر توانـائی
نمی آمد و ایرانیان از اعتیاد به قاضی یکدیگر شـدن و بـرای 
یکدیگر حکم محکومیـت صـادرکردن، تاحـدودی رهـا نمـی 

انقالب ممکـن نبـود روی دهـد هرگـاه انسـانیت ایـن . شدند
ــادی  ــته م ــدار بس ــدانی در م ــتوه  ↔دوران، از زن ــادی، بس م

ان و بـازکردن نیامده بود و درتقـالی رهـا شـدن از ایـن زنـد
بــدون یــک . مـدار و بازیــافتن بعـد معنــوی خـود نمــی گشـت

اخالق متعالی و بدون بازکردن بن بسـت بـه روی بـی کـران 
معنویــت، چگونــه ممکــن بــود گــل بــر گلولــه پیــروز شــود و 
انقــالب از راه خشــونت زدائــی مرحلــه اول خــویش را کــه از 

ریخی ایه داخلی استبداد تـامیان برداشتن یکی دیگر از سه پ
  انجام رساند؟  هاست، ب

اگــر . پــس اینــک بــر شــما اســت کــه در خــود تأمــل کنیــد     
خویشتن را ناتوان می یابیـد و اگـر قاضـی یکـدیگر هسـتید و 
ــد، از  ــرای یکــدیگر جــز حکــم محکومیــت صــادر نمــی کنی ب

سیاسـی گشـته  –انقالب روگردانده و گرفتار استبدادی دینی 
خنای استقالل و آزادی و انقالب خوب بوده است و فرا. اید

اخالق آزادگی و توانائی و رعایـت اصـل برائـت را نسـبت بـه 
. یکدیگر، و بی کران معنویـت را بـر روی شـما گشـوده اسـت

بر تردید هـای خـویش غلبـه کنیـد و بـه . هنوز نیز دیر نیست
توانائی طبیعی خود را به یاد آورید و بـه . این فراخنا درآئید

بایکدیگر، زندگی در صـلح صـفا  حقوق معنوی خود، دوستی
، عمل کنید و به یمن مسئولیت ... بایکدیگر، خدمتگزاری و

رشـته . شناسی و امداد یکدیگر، توانائی بـر توانـائی بیفزائیـد
  !. های همبستگی بهم برتابید و برخیزید

  
  !ایرانیان

اسفند، انتخابات رسـوای خـود را برگـزار مـی ۱۲رژیم در      
دریافته اید که بـا وجـود والیـت مطلقـه  تجربهشما به . کند

اما می باید همواره از خود . فقیه، انتخابات، بی معنی است
با این وجود، چرا رژیم اصرار بـر انجـام انتخابـاتی : بپرسید

می کنـد کـه از پـیش و بـر همگـان فرمایشـی بـودنش مشـهود 
است؟ هرگاه این پرسش را از خود بکنیـد، در مـی یابیـد کـه 

ــات ف ــر مــی آوردانتخاب ــم را ب ــاز رژی ــه : رمایشــی دو نی ــاز ب نی
بودن و نیـاز » ولی فقیه«اعتراف شما به ناتوانی و تسلیم امر 

  . به مشروعیت ولو صوری
. پس، تن به خفت اعتـراف بـه نـاتوانی و حقـارت ندهیـد     

شـهروندی .انتخابات را تحـریم کنیـد و بـه جنـبش برخیزیـد
حاکمیـت، ذاتـی  خویش را بازجوئیـد، حـق یکایـک شـما بـر

رأی دادن وقتـی معنـی پیـدا مـی کنـد کـه . حیات شـما اسـت
حاکمیت واقعـی شـما انکـار و والیـت قالبـی فقیـه، بـه زور، 

تن به انکار حق خود و قبول نـاحقی کـه . برقرار نشده باشد
   –والیت فقیه 

تحـــریم را . اســـت، ندهیـــد - راســـت بخـــواهی والیـــت زور 
د و بــه یمــن بازیافــت بازیافــت توانــائی طبیعــی خــود بدانیــ

توانائی، تجربـه انقـالب را پـی بگیریـد و هـدفهای آن را کـه 
استقرار والیت جمهور مردم، جمهوری بر اصول اسـتقالل و 
ــر میــزان عــدالت اجتمــاعی اســت، متحقــق  آزادی و رشــد ب

  .گردانید
  

  معتمد شما
  ابوالحسن بنی صدر

  
    

هاي مردمساالرِ  ها و عوامل پيروزي هسته خاصه
  3 - تشكيل دهندة جبهة حقوقمدار

  
ـا دارد ! خود، و آنهـم در قـرن بیسـت و یکـم از تمـدن بشـریدستان  ج

ـانوادۀ پهلـوی، کـه  بپرسیم که چه اجباری هست کـه سـلطان، کـه از خ
ـا تحمیـل  ـارجی بـر مملکـت م رضا و محمد رضا، هر دو را قـدرتهای خ

اصــالً چــرا و یــا ! کردنــد باشــد و چــرا مــثالً از خــانوادۀ قاجــار نباشــد
  !توانیم خاندان جدیدی را بر سریر سلطنت بنشانیم؟ نمی

گــروه مجاهــدین رجــوی و گروههــائی کــه وابســتگی و پایمــالی اصــل 
اند، زمانی از صـدام و سـپس از  ترین درجات رسانده استقالل را به پست

قــدرتهای اروپــائی و امریکــا، تکــدی مشــروعیت میکننــد، بــرای خــود 
اگر این خبر در مـورد فرقـه . اند ئی باقی نگذاشتههیچگونه اعتبار و آبرو

مجاهدین که هواداران و اعضای خود را در کمـپ اشـرف اسـیر کـرده 
است، حتی صحّتی نسبی داشته باشد، احتمال از هم پاشیدگی آنها بعد 

  . از آزادی از آن محل، زیاد است
ـا با التزام به استقالل و آزادی، و با التزام به سایر اصول مردمس االری و ب

های مردمساالر و جبهۀ حقوقمدار،  احترام به حقوق بشر، وظیفۀ هسته
آگاه شدن و آگاه کردن است و نه دستور دادن، پیشنهاد کردن اسـت و 

ــف ــین تکلی ــه تعی ــک، . ن ــرای برپــائی و پویــائی یــک نظــام دموکراتی ب
ـازه نمی هسـته ـاری از هــر  های مردمســاالر، اج دهنــد کـه والیــت انحص

مطلقه و چه غیر آن، و چه فقیه و غیر آن، در اشکال جدیـدی نوع، چه 
بازســازی شــوند و بــاز نســلی دیگــر از هموطنانمــان، در بارگــاه والیــت 

  .انحصاری و استبداد، قربانی شوند
ـان اسـتمراربرای اسـتقرار، و از آن مهمتـر، بـرای  ـاالری، می بُری  مردمس

ـاده. وجود ندارد جوئی، نمیتـوان  طلبی و راحـت پنداری و عافیـت با س
انتظــار داشــت کــه مــا و نیــز فرزنــدانمان و نســلهای بعــدی، در صــلح و 

الزم . آرامش و شادی و رفاه، که برازندۀ هر انسانی اسـت، زنـدگی کنـیم
ـاس اصـول  است در پیوسته حقوقمدارتر شدن خـود و یکـدیگر، بـر اس

ـا باشـیم بـرای ادراۀ . مردمساالری، در تالشـی همیشـگی و دائمـی، کوش
ـاالر، پیوسـته در صـحنه بماننـدمم از . لکت، نیاز است که عناصـر مردمس

ـا، ! توان عناصر مردمساالر به کشور وارد کرد کرۀ مریخ، نمی کسی در دنی
ـا مـردم،  همین ما مردم، و تک. سوزد دلش برای مردم ایران نمی تک م

ـا  همین من و شما هستیم که با احسـاس مالکیـت و تعلـق بـه وطـن، و ب
هــا و  و عشــق بــه همــوطن، بــا اعتــراف بــه همــۀ کمی احســاس محبــت

هائی که هر کدام از ما، از جمله همین مـن و شـما، و بقیـۀ ملـت  کاستی
ـا حقوقمنـدی، بایـد از  ـانهای روی زمـین دارنـد، ب ایران، و نیز همۀ انس

ــردازیم ــه خودســازی و همســازی بپ ــه اصــول . همــین االن ب ـا بــاور ب بـ
ـاق حقـــوق ب ـاالری، و بـــرای احقــ های  شـــر، تـــالش در هســـتهمردمســ

ـاد بـه  حقوقمند، که تشکیل دهنـدۀ جبهـه ـاالر هسـتند، اعتم ای مردمس
  . گردانیم نفس از دست رفته را به جامعۀ ایرانی، باز می

و همۀ نمادهای قدرت داخلی و هـر " ای امام خامنه"نیاز و آز در بارگاه 
بــتِ  پرســتِی یــک از آنهــا، و بــدون هــیچ اســتثنائی همــۀ آنهــا، در خرافه

به دعا و ثنا و نذر و نیاز متوسل شدن . قدرت، از خود بیگانه شدن است
ــه  ـارج ب ــی را از خـ ـارجی، دموکراس ــدرت خـ ـامزادۀ  ق ــه امـ ــرای اینک ب

. آمیزتر اسـت کشورمان تزریق کند، از خرافات چاه جمکران، نکـوهش
ـائی نمیبـرد ـار بج بایـد روشـهای ! برای کشت و زرع، صالةاالستسقاء، ک

ـا سـعه  آبیاری را، ـا را، ب با سعی و اعتماد به نفس و تـالش، آموخـت و آنه
صدر و صـبوری و دلسـوزی و عشـق، بـه کشـاورزان، پیشـنهاد کـرد و بـه 
ـارکت دائمـی همگـان، آن  ـا مش تدریج و پیوسته، و به کمک همدیگر و ب

توجه به این مهم، بسیار ضروری است که مطالبات . روشها را بهینه کرد
ت کـه ایـن رژیـم بـه هـر قیمتـی بـرود و هـر چـه دموکراتیک، ایـن نیسـ
ـاریخ سیاسـی . خواست، بجایش بیاید این هم روا نیست که اشتباهات ت

معاصر کشورمان را تکرار کنیم که بعد از فروپاشی یـک دیکتـاتور، یـک 
نسل ما، این دِین را به خـود . مستبد دیگری بر همۀ مردم والیت بجوید

ـاالری، اگـر نـه بیشـتر،  تمراراسـو نسلهای آینده دارد کـه، بـرای  مردمس
ـات . الاقل به همان اندازۀ استقرار آن تالش کند برای اینکه به عهد حی

های  خود در این نسل جفا نکنیم، بایسته است که از همین االن، زمینـه
ـای  مردمساالری را فراهم و آنها را، در تعامل با توانائی برپائی و پویائی ه

بایســته اســت کــه در . وســته تمــرین کنــیمســایر نیروهــای حقوقمنــد، پی
های حقوقمــدار، بــه عنــوان واحــدهای  پیــدایش و خودجوشــی هســته

ـاالری استمرارو نیز  استقرارتشکیل دهندۀ جبهۀ همگرائی برای   مردمس
 . و دولت حقوقمدار الئیک، در کشورمان، پیوسته کوشا بمانیم
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