
  

چراکه معلوم شد، بیشتر خبرسازیهای وسائل ارتباط جمعی . گفتگوهای بغداد، بی نتیجه، پایان نیافت :انقالب اسالمی بار اول نیست که . ه شکست کشاندن گفتگوهای بغداد به عمل آمده انداسرائیل و نیز محافظه کاران جدید امریکا، بقصد ب
در همان حال، در تهران، گرایشهای . یم خمینی و خامنه ای را واکنش خود گردانده اندژر ،دستگاه های اطالعاتی و تبلیغاتی چه کسانی دارند جام زهر را به : موضوع اتهام اینست. یم و گردانندگان سپاه، یکدیگر را متهم می کنندژمافیائی موجود در ر اینک که برهمگان مسلم گشته است که سیاست اقتصادی حکومت احمدی نژاد، از میان بردن مقاومت . خامنه ای می نوشانند

تحریم و تجاوز نظامی بوده است، او را متهم می کنند که این بال را بر سر اقتصاد کشور از آن روی آورده  براین اقتصاد در برا متهم کنندگان از یاد می برند که خامنه ای خود احمدی نژاد را به مردم ایران . ت که خامنه ای ناگزیر شود با امریکا سازش کنداس   .او این کار را با تقلب بزرگ و ارتکاب انواع جنایتها، انجام داده است. تحمیل کرده است
اد، پیش و پس از آن، از راه نقد خبرها و اطالع ها و نظرها به در فصل اول این مجموعه، بررسی جامعی از گفتگوهای بغد       ، فصل »جنگ با ایران موضوع روز شد«دیگر،  و چون، در دمادم گفتگوهای بغداد و پس از آن، بار .یکدیگر، بعمل آورده ایم   .ص داده ایماختصا... دوم را به بررسی خبرها و اطالع ها و نیز مصوبه های کنگره امریکا و هشدار مدودو و 
اله وفا می خوانید و از اثر ویرانگر این بودجه بر اقتصادرمق باخته ژرا به قلم  ۹۱در فصل سوم، بررسی بودجه مصوب سال       

ن یم و اثر آن بر بیکاری و گرانی را به روایت داده ها و توضیح آن از زباژدر فصل چهارم، سیاست ضد اقتصادی ر        .ایران، آگاه می شوید
  .اقتصاددانان را مطالعه می کنیم

  . این قسمت به خانواده خمینی اختصاص دارد. جنایت و فساد نقش داشته اند یم خیانت وژاستقرار ر آنها، در» رؤسای«در فصل پنجم، قسمت اول نوشته ای را می آوریم که ما را از سرانجام خانواده هائی آگاه می کند که       
  : یم به حقوق انسان را از نظر خوانندگان می گذرانیمژرهای تجاوزهای ردر فصل ششم، خب      

  ۳صفحه در

 صد و سُی امينخرداد، بمناسبت  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۵٢( مصدقزندگينامه دکتر محمد 
  

  

  

  جمال صفری

  جنگليان  سرکوب در انگليسی نيروھای  نقش
  

وكشـورهاي ضـعيف    سلطة سلطه گران خارجي درمستعمره هـا  
 وعناصروگروههاي خـائن ريشـه   مرتجع اي بدون طبقه ،زيرسلطه

 ،بزرگتـرين ضـربه اي كـه جامعـة ملـي مـي خـورد       . نمي گيرد
ـ   آازبرخوردار نبودن ازحق  ان اطالعـات  گاه شـدن و نبـود جري

ــا  ــه اســتبدادهاي ديرپ ــد وخــوكردن ب ــردم دربن ــاري م  وگرفت
ساختارهاي سياسي واجتماعي وفرهنگـي و اقتصـادي و مـذهبي    

طبيعت ونفس حاكميت اين اسـتبدادهاي ديرينـه وديرپـا     .است
. بودند وهستند كه جامعة ملي را درضعف نگـه  داشـته وميدارنـد   

اي اســتبدادي بنيادهــ كهــن وبافتهــاي فرهنــگ مناســبات زيــرا
 توسعة جامعه وبنيادهاي مدني آن اسـت كـه در   بازدارندة اصلي

رشد  باعث از تغييرايستادگي مي كنند و و خواست ضرورت برابر
مناســبات همگــرا وهمگــون   و  روابــط مانــدگي جامعــه ومــانع

 وآسـايش  وآرامـش  وامنيـت  آميزدربطن جامعه وتعامـل  مسالمت
وايـن همـه   . ميشـوند  تمـاعي انساني واج هاي  سرمايه ورشد مردم

افـزون  . زمينه را براي سلطه گران خـارجي همـوار مـي سـازند    
براين، منافع عناصـروگروههائي كـه بـه سرسـپردگي ومـزدوري      

وتوقعـات   منـافع  وجباربـا  بيگانه تن مي دهنـد وعناصـر مرتجـع   
چنانكه . واهداف سلطه گران خارجي همسوئي وهمخواني دارند

روهها ازدرون بـه جنـبش جنگـل    درجنبش جنگل اين عناصرو گ
ــن       ــي ازاي ــون برخ ــم اكن ــد وه ــاري زدن ــك وك ــربة مهل ض
عناصروگروههاي سرسپردة ايراني با وقاحت تمام همان مـنش و  
روش را دنبال مـي كننـد كـه نـاقض ونـافي آزادي واسـتقالل       

متأسفانه كثيري ازنخبگان وگروههاي . وحقوق ملي ايرانيان است
  ! وعبرت نمي گيرندزورپرست سياسي از تاريخ درس 

  ۱۱فحه ص  در                                                                      
   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 

  علي شفيعي
 

  محل عقده گشائی ،اسالم
  )٢(دشمنی با اسالم و مسلمانان در غرب  روانشناسی

  
افراد انساني در هر جامعه اي كه زنـدگي  : يتهاي بسيار چشمگير در علوم اجتماعي و سياسي اين واقعيت بس مهم استاز جمله واقع

براي مثال در اكثر جوامعي كه نظام استبدادي . ميكنند، غالباً انديشه اي مستقل از نظام سياسي و اجتماعي حاكم بر آن جامعه دارند
هيچ اعتناء و اعتباري براي حقوق انسان قائل نيستند، انسانهائي زندگي ميكنند داراي انديشه  بر آن حاكم است و حاكمان آن جامعه

بدينصورت كه در كشـورهائي بـا   . عكس اين امر نيز وجود دارد. اي مردمساالر كه به حقوق و كرامت همة انسانها احترام ميگذارند
ئي سخت استبدادي و ويرانگر حقوق و منزلـت انسـانهاي ديگـر، و در    نظام مردمساالر، افرادي نيز زندگي ميكنند صاحب انديشه ها

اينـان از هـر   . اين افراد و يا گروههاي سياسي گرايشهائي سخت ضد مردمساالر و تباه كنندة حقـوق انسـان دارنـد   . واقع خودشان
از جملـة ايـن   . كرسي عمـل نشـانند  فرصتي استفاده ميكنند تا نظرات و تمايالت استبدادي و دشمن با انسان را در جامعة خويش به 

  .و در واقع دشمنان اسالم و مسلمانان در كشورهاي غربي هستند "منتقدين اسالم"گرايشها در زمان كنوني 
 ۱۴صفحهدر   
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
  نها رویارویند آمشکلها که جوانان با 

  
  

معی از دانشجویان دانشگاه ها، در باره چهار مشکل خود ج    
  :پرسیده اند

  
در دوره کارشناسی ارشد هم هیچ ارتباطی با واقعیت کاربردی این . میگویند در این دانشگاه ها، حتی درس شیمی، همه تئوری است. وضع دانشگاهها ناراضی هستند دانشجویان بسیار از – ۱

ما با یک . اه وصل به صنعت نیستدانشگ. رشته در صنعت نداریم اما دنیای کار آدمی را که . مشت تئوری، فارغ التحصیل می شویم   . بلد نیست به خود راه نمی دهد
کتابهای درسی هم به .می دانند کار نمی یابند یرازدر اضطرابند که امکان تجربه کردن آموخته ها را نداشته و کار آزموده نگشته اند، دارد تمام می شود و از این  انصیلشحفراوانند دانشجوهایی که ت   

استادان اهل . داشته باشد و مایل به تحقیق باشد و تحقیق کندشانس بیاریم یک استاد دلسوزی بیابیم که پول . روز نشده اند باز اگر شانس بیاریم و آن استاد بیاید و بگوید . تحقیق نیستند
وگرنه . ده استدرکتابهای جدید خارجی چه دانسته جدید آم خوب حاال با این وضعیت درس و بحث دردانشگاه ها، برسر        .سال از عمرشان می گذرد ۱۰کتابهایی که معرفی می کنند حد اقل 

همانند ایران با صنعت  هادانشگاهها چکار می کنند؟ آیا دانشگاهسال آینده چه خواهد آمد؟ در خارج  ۳۰/۴۰بنیه اقتصاد ما در  آموزش و پرورش دانشگاهی ما آیا نیاید  ند؟ نشاارتباطی ندار
است؟ دانشجوهای فارغ التحصیل مثل من که کم نیستند با این چقدر دارند؟ باید با پول شخصی تحقیق کنند ویا دولت حامی آنها تغییرکند؟ در خارج، اساتید دانشگاه فرصت مطالعاتی و تحقیق 

ست همه به فکر ن ازدنیای کار چکارکنند؟ کار هم که نیاوحشتش   .بیرون آمدن از ایرانند
  ۲صفحه در
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  1391خرداد 28تا١۵ 803ه  شمار

  پیش و پس از گفتگوهای بغداد و اطالعات و ضد اطالعات پیرامون ◀
  ۳ ص  :توافقهای محرمانه

  ۵ ص :»ایران«و تدارک جنگ برق آسا با » ایران مجهز به بمب اتم«بیزاری از ◀
  ۷  ص: نماد واپسین ضربه بر اقتصاد ایران، پیشاروی تحریم ۹۱قانون بودجه: ژاله وفا◀
  سیبهای اجتماعیآحکومت تولید را ریشه کن می کند و بیکاری و گرانی و ◀

  ۸  ص :تولید می کند 
   ۹  ص :موز بانی اول استبداد مطلقه فقیه و دستیاران اوآسرنوشت عبرت ◀
  قربانیان تجاوزها دانشجویان و زنان و کارگران ،اعدامها روز افزون◀

  ۱۰  ص :به حقوق انسان 

     ؟... بغداد، مسكو و بعد
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. دیگری که آداب و رسوم دست و پا گیراست نیز دست بگریباننـدآنهــا بــا مشــکل . دختــران دانشــجو هــم مشــکل بــاال را دارنــد- ۲
آنهم از جیب خانواده کـه . ین و شغل پر در آمد داشته باشندو ماشپسرها تحت فشارند که باید خرج ازدواج را بدهند و حتـی خونـه از بـس . سـال ۳۰سن ازدواج برای دخترها دارد میرسد بـه بـاالی 

پسـرها هـم خیلـی دیـر مـی . با این گرانی اصال امکان پذیر نیسـت کاش ایـن سـنتها : دانشجویان دختر می گویند. نند ازدواج کننداتو با ایـن سـنتهای . این سنتهای غلط از سیمان هم سخت ترند .نبود
زه کـرد امـا جـوری کـه دختـر از دست و پا گیر چگونه میشود مبـار متعلــق کــه  هــر محــیط خــانوادگی بــهســومین مشــکل جوانهــا  - ۳ خانواده طرد نشود؟

حتی در دانشگاه ها، میـان دانشـجوها معتـاد  .اعتیاد بیداد می کند .ول کرده، اعتیاد اسـترا یا درس  ،باشد، فقیر یا پولدار، دانشجو ا تـو کـه دانشـجو از دانشجوی معتـاد کـه میپرسـی چـر. است زیاد
از بـس فشـار زیـاد اسـت و : هستی معتاد شدی؟ پاسـخ مـی دهـد خیلی ها بعلت اینکـه پـدر هاشـان معتـاد . آینده روشنی هم نداریم متاسـفانه تفـریح نیـز معنـایش . ند به اعتیـاده اکشیده شد هستند،

در شرق کشور به علت نزدیک بودن به مرز افغانسـتان، اعتیـاد بـه . اه انداختن و مصرف قرص زیـاد شـده اسـتپارتی ر. جمع شونداین شده است که جمعه ها بروند بیرون شهر و یا درخانه دوسـتی 
چند تا مرکز ترک اعتیـاد هـم درسـت شـده در .تریاک بیداد میکند مشــهد بــه فریمــان اســت کــه بــه هــیچ رو، کفــاف اینهمــه معتــاد را محـور  ۲۷جدید ترینش مجموعه سنگ بست در کیلومتر  .مشهد

از . آنها که معتاد نشده اند، مدیون پدر و مادر خـود هسـتند. باشدکمتر جوانی را می تـوان یافـت کـه یکـی دوبـار امتحـان نکـرده        .میدهدن
در خـانواده بسـیار مهـم والـدین این نظر و نظرهـای دیگـر، نقـش  زیـرا توانـائی . بسیاری ترجیح می دهد که بـه دانشـگاه نرونـد - ۴  . است

  .  خود را در بیاورندنحصیل کنند و به دنبال کارهای کاذب بروند تـا دسـت کـم خـرج شــاگردان بــا اســتعداد فراواننــد کــه ناگزیرنــد تــرک . مــالی ندارنــد
امــا مســائل . شــاید جوانهــای تهرانــی بیشــتر مســاله داشــته باشــند .چهار مسـئله اصـلی جوانـان مـا از دختـر و پسـر اسـت ۴این       انی، در درجه اول، این چهـار مسـئله دانشجویان و جوانان شهرست

  .شودبــه مســائل جوانــان بهتــر اســت، در تلویزیــون، بیشــتر پرداختــه       .  هستند
  . خدا یارتان باد

  
  :پاسخها به پرسشهای چهارگانه ٭
  

بـرای  ،بنـابر ایـن ،ور می شوم که انسان حقوقمنـدآنخست یاد    
فریـده آی زادآدر رشد و رشدکردن در اسـتقالل و  ،زندگی کردن
این انسان شجاعت ذاتی زنـدگی کـردن را کـه از یـاد . شده است

قـدرتی کـه فـرآورده  ،به سـخن دیگـر. مسئله ساز نمی شود ،نبرد
بـه  ،ویرانگری خود او است را خدا نمی سازد و در بندگی قدرت

مسـئله هـا سـاخته هـای . ویرانی اساس حیات خود نمـی پـردازد
  :این بندگی هستند

به  ،خاصه جوانان دانشجو را ،ها می باید جوانان این مسئله – ۱
این پرسش برانگیزد که مسئله سـاز کیسـت و یـا کیاننـد؟ محـیط 

محیط یک جامعـه  ،اجتماعی چگونه محیطی است؟ این محیط
باز و تحول پذیر است یا محیط یک جامعه بسته و یـا نیمـه بـاز؟ 

یا آاما دانشجویان دختر از سنتهای دست و پاگیر شکوه می کنند 
از خود پرسیده اند که این سنتهای تنظیم کننده رابطه ایرانیـان 
با قدرت چرا اسـتمرار تـاریخی جسـته انـد؟  مسـئله هـا خـود بـه 

یــا آ. ورنــدآنهــا را پدیــد مــی آعــواملی  ،خــود بوجــود نمــی آینــد
اعتیاد به اطاعـت  :دانشجویان و دیگر جوانان از خود می پرسند

و در اشـکال سـنتها اسـتمرار جسـته مـده آاز قدرت چگونه پدیـد 
یا به نظرشان رسیده است که رابطه اعضای یـک جامعـه آاست؟ 

در ،سیاســی بسـته یـا نیمـه بســته و –نظـامی اجتمـاعی  ،بـا قـدرت
از جمله دولت قدرت مدار پدید می  ،بنیادهای اجتماعی ،نتیجه

نهـا را بـه تخریـب آ ،ورد و در حاکمیت این بنیادها بر انسان هاآ
ی محرکه ای که هستند و نیروهای محرکه ای که پدیـد مـی نیرو

چند از مسـائلی  یک ،بر می انگیزد و مسائل چهارگانه باال ،ورندآ
از رهگذر ازخود بیگانگی نیروهای محرکـه در قـدرت  هستند که

  یند؟ آویرانگر پدید می ) زور(= 
ورنـدگان آچـرا از پدیـد  ،مسئله ها را اگر بیماریها فرض کنیم     

بیمـــاری پرســـش نمـــی شـــود؟ بـــه پرسشـــها بـــازگردیم ببینـــیم 
ــئله ــار مس ــن چه ــده ای ــان گذارن ــجویان در می ــئله آ ،دانش ــا مس ی
  سازهائی را خود شناسائی کرده اند و یا می کنند؟

مــدی دانشــگاه هــا بلحــاظ اســتاد و آناکار ،در مســئله اول  - ۱٫۱
بخـاطر نبـود رابطـه  ،موزش عملیآموزش نظری با آتوأم نبودن 

و در . مسـئله سـاز هسـتند ،یان دانشـگاه و صـنایع و فقـدان کـارم
سنتهای دسـت و پـاگیر بیشـتر دختـران جـوان را در  ،مسئله دوم

مشکل بودن ازدواج به داشتن و نداشـتن مـال . بند نگه میدارند

بـدیهی اسـت وجـود سـنتها از سـوئی و  بـاال . نیز مربوط می شود
ــر ــوی دیگ ــتن ســن ازدواج از س ــر  ،رف ــار ب ــانفش ــه  ،جوان خاص
فشــارهای  ،و در مســئله ســوم. دختــران را کاهنــده تــر مــی کننــد

و در . ینده و پدر معتاد عامل اعتیـاد هسـتندآطاقت شکن و نبود 
ــدآفقــدان در ،مســئله چهــارم ــود کــار مول عامــل تــرک  ،مــد و نب

وردن به کار کاذب و یـا تـرک وطـن و یـا ادامـه آتحصیل و روی 
اما هرگاه . دانسته شده اند ،رتحصیل تا اخذ مدرک و ترک کشو

ایــن مســئله ســازها خــود نیــز مســئله  ،دانشــجویان نیــک بنگرنــد
بسا  ،ن شوند که مسئله سازها را بازجویندآنها بر آهرگاه . هستند

  :نها را خواهند یافتآخود 
مسـئله و نیـز  ۴نخست توجه خواهند کرد که هیچیک از  - ۱/۲ 

وجـود خـود انگیختـه  ،ورنده ای که برشمرده انـدآعوامل پدید 
ورنده بال واسطه ای را آپدید  ،دقت را که بیشتر کنند. ای ندارند

 ،در پیـدایش و دیرپـائی خـود ،تشخیص می دهند کـه مسـئله هـا
  :نها هستندآوابسته به 

وابسـته بـه  ،در مـدیریت. دانشگاه ها مدیریت مستقلی ندارنـد •
ه وزارت بـه ایـن ترتیـب کـه بـ. یم والیت مطلقـه فقیـه هسـتندژر

ــتگاه  ــن آوری و واواک و دس ــات و ف ــوم و تحقیق ــر«عل و » رهب
در مـورد (سـپاه پاسـداران و بودجـه دولـت  ،بنا بر این ،»بسیج«

و شـهریه هـای کـالن و تصـدی فعالیتهـای ) دانشگاه های دولتی
  . وابسته اند ،)»زادآ«در مورد دانشگاه های (بازرگانی 

وظیفـه دانشـگاه هـا  ،یـم هـاژدر این گونـه ر ،از لحاظ کار نیز     
. برای دیوان ساالری و فن ساالری دولتـی اسـت» کادر«تربیت 

درصـد اقتصـاد کشـور در اختیـار  ۸۰باتوجه به این واقعیـت کـه 
بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه اقتصـاد  ،سپاه است و نیز –دولت 

دانشـجویان  ،ایران مصرف محور است و به واردات متکی اسـت
اسـتبداد وابسـته و اقتصـاد مصـرف  ،ئله سـازدر می یابنـد کـه مسـ

  .محور است
نشـریه (توضـیح داده ام  ،در پاسخ به پرسشی در باره سـنت هـا •

که غیر از سنت وجـدان بـه حقـوق ) ۸۰۲انقالب اسالمی شماره 
زیرا وجدان بـر  -،ذاتی و عمل به این حقوق که همواره نو است

 -،وزاد اسـتهمـزاد بـا نـ ،همواره  ،این حقوق و عمل به حقوق
همــه دیگــر ســنتها کــه تنظــیم کننــدگان رابطــه انســان بــا قــدرت 

پـس راه حـل ایـن نیسـت کـه . می باید از میان برخیزنـد ،هستند
داب و رسوم و سـنتها برهـد بـی آروشی را بیابیم که جوان از بند 

راه حـل اینسـت کـه  ،نکه سبب طرد او از سوی خانواده بگـرددآ
رابطــه بــا قــدرت را بــا رابطــه بــا  ایرانیــان دریابنــد کــه تــا وقتــی

جانشــین نکننــد و دســت و پــای  ،زادی ذاتــی انســانآاســتقالل و 
در همـان  ،خویش را از بند سنتهای قـدرت فرمـوده رهـا نسـازند

مـی ماننـد و رنجـور و  ،در فقـر و خشـونت ،حال که غرق ثروتنـد
در مـی  ،جوانان چون به ایـن جـا مـی رسـند. رنجورتر می شوند

 ،در همان حال ،ب و رسوم و سنتهای قدرت فرمودهداآیابند که 
نها نیـز مـی آاین اندیشه پاسدار  ،در اندیشه راهنما بیان می شوند

 ،ن اینکه وقتـی بیـان قـدرت اندیشـه راهنمـا اسـتآدلیل . گردد
. دمیان مسئله ها را می سازند و بر مسئله حل ناشده می افزاینـدآ

 ،اد والیت مطلقـه فقیـهاگر دانشجویان به مسئله ها که در استبد
از شـمار مسـئله و  ،شـماره کننـد ،مـده انـدآپدید  ،غاز تا امروزآاز 

 ،ورده انـدآاین واقعیت که مسئله هـا کـالف سـردرگمی  را پدیـد 
گاه آاز مشکل مشکل سازی  ،نها راآ ،این کار.  بهت زده می شوند

قدرتمـداری فراگیـر کــه  :مـی کنـد کــه ایرانیـان بـدان گرفتارنــد
  .نستآورده آمطلقه فقیه فر والیت

اما اعتیاد به مـوارد مخـدر متکـی اسـت بـه اعتیـاد عمـومی بـه  •
اعتیاد رفتار منفعالنه . زورمداری و زورباوری و اطاعت از قدرت

یعنـی . کسانی است که توانائی تنظیم رابطـه بـا قـدرت را ندارنـد
 نها را موقعیت مطلـوبیآنمی توانند رابطه ای را برقرار کنند که 

معتــادان بیشــتر کســانی هســتند کــه در فضــای . برخــوردار کنــد
تـوان ابـراز اسـتعدادها را در خـود نمـی یابنـد و  ،اجتماعی بسته

بــرای خنثــی کــردن نیروهــای محرکــه در خــود و  فــرار از خــود 
  .ورندآبه مواد مخدر روی می  ،انگیختگی خویش

ترک تحصیل و ترک وطن ربط مستقیم پیدا می کند بـا چهـار  •
بعدهای سیاسی و اقتصـادی و اجتمـاعی  ،عد واقعیت اجتماعیب

نه تنها بـه بـدین خـاطر کـه جـوان را بـی عمـل مـی . و فرهنگی
بلکه بیشتر بدین خاطر که مانع از ایفای نقشی هستند کـه  ،کنند

بـاز و تحـول  :جوان در هرجامعه باید داشـته باشـد و بـازی کنـد
در هرجامعـه پذیر کردن نظـام اجتمـاعی حـق و وظیفـه جـوان 

حال اگر نیروهای محرکه به زور بدل شـده باشـند و ایـن . است
 ،زور در جلــوگیری از بــاز و تحــول پــذیر شــدن جامعــه بکــار رود

جوان نمی تواند کار باز و تحول پـذیر کـردن جامعـه را تصـدی 
او یکی  ،در رویاروئی با چنین نظامی اجتماعی مسئله سازی. کند

  :از دو کار را می تواند کرد
تـرک . جستجوی راه حل شخصی بـرای مشـکل همگـانی –الف 

راه  ،ن به قصد گرفتن مـدرک و تـرک کشـورآتحصیل و یا ادامه 
صد البتـه مشـکل را . حل شخصی برای یک مشکل همگانی است

  .حل نمی کند
جستجوی راه حل جمعی برای مشکل همگانی کـه نیازمنـد  –ب 

انقــالب ( ا تــدارک اســباب از میــان برداشــتن مجموعــه مشــکله
 ،نهـاآمهمتـرین  ،درنظام اجتماعی نیمه بسته و بنیادهای جامعـه

از راه از میـان برداشـتن سـتون پایـه  ،)دولت اسـتبدادی وابسـته
های قدرت به یمن تغییر رابطه با قدرت به رابطه بـا اسـتقالل و 

  :زادیآ
هرگاه دانشجویان پرسش کننـده در مسـئله هـای چهارگانـه  - ۲

 ،لی را بازخواهند شناخت که در هر چهـار مسـئلهعام ،تأمل کنند
ن زور آنهـا را تشـکیل مـی دهـد و آجـوهر  ،در واقع. حضور دارد

   :است
نـه دانـش  ،تنظیم کننده رابطه استاد و دانشـجو ،در مسئله اول•

نه هم به ایـن دلیـل کـه اسـتاد تحقیـق . است) زور (= که قدرت 
 ،بنـا بـر ایـن ،یسـتنمی کند و دانشی که تدریس می کند بـه روز ن

وقت خود و دانشجو و سرمایه ای کـه صـرف تـدریس و تحصـیل 
به این دلیل کـه محـدوده رابطـه  ،بیشتر ،می شود را تباه می کند

ســاخته ) زور(= محــدوده ایســت کــه قــدرت  ،اســتاد و دانشــجو
قـائم  ،تا دانشـجو» رهبر«توضیح این که سلسله مراتب از . است

 ،زادیآاسـتقالل و  ،سـتاد و دانشـجوا ،از ایـن رو. به قدرت است
زنـدگی . خـود انگیختگـی خـویش را تبـاه مـی کننـد ،بنا بـر ایـن

ــی  ــتور م ــه دس ــه ک ــه تجرب ــدگی را ن ــامی زن ــا تم ــگاهی و بس دانش
  .است» افت تحصیلی« ،نآحاصل . گردانند

ــئله دوم • ــنتها و  ،در مس ــورداری آس ــانع از برخ ــوم م داب و رس
ورده هـای آفـر ،حقوق خویش زادی و دیگرآجوان از استقالل و 

تنها سنتی کـه وجـدان بـه حقـوق ذاتـی و . هستند) زور(= قدرت 
فرامـــوش شــده اســت بدانحــد کـــه  ،عمــل بــه حقــوق اســت

راه حـل عمـومی در  –چه رسـد بـه دیگـر جوانـان  –دانشجویان 
که وجـدان بـه حقـوق ذاتـی و زنـدگی را عمـل بـه ایـن  ،دسترس

ب در کـوزه و گـرد آ. ورنـدآحقوق کردن است را به یاد نیز نمـی 
  .جهان می گردند

و به ) زور(= وردن قدرت آبه درون خویش در ،و مسئله چهارم •
بـه  ،ترک اعتیاد بـه مـواد مخـدر. نستآتخریب خویش گماردن 

ــا  ــرون از ســلطه زور از راه قطــع رابطــه ب رهــا کــردن درون و بی
زادی و دیگـر حقـوق آقدرت و برقرار کردن رابطه با اسـتقالل و 

  .خویش است
اما جوانان چگونه بتوانند ایـن مسـائل و مسـائل دیگـر را حـل     

  :کنند؟
  
  :راه کارهائی که می توان پیشنهاد کرد٭
  

راه کارهـائی کـه هـر  :راه کارهای پیشـنهادکردنی از دو نوعنـد    
انسان و هر جمع انسانی می توانند بکـار برنـد و راه کارهـائی کـه 

با بنیادهـای  ،بنا بر این ،ابطه با قدرتجمع انسانها برای تغییر ر
  :می باید بکار برند ،دولت ،جامعه و مقدم برهمه

  
راه کارهــائی کــه هــر انســان و هــر جمــع انســانی مــی تواننــد  – ۱

  :بکاربرند
. شناسائی حقوق ذاتـی خـویش و بکـار بـردن ایـن حقـوق – ۱٫۱

 :دانشجویان پرسش کننده و دیگر خوانندگان حق دارند بگویند
گــان شــاید نتواننــد تمــامی حقــوق ذاتــی خــود را بشناســند تــا هم

نها خاطر نشان می کـنم کـه هـر گـاه یـک انسـان و آبه . بکاربرند
یک جمع انسانی تمرین کنند که پندار و گفتار و کـردار خـود را 

موافق حقوق ذاتی عمل  ،نهاآدل و عقل و تن  ،از زور خالی کنند
از ایـن . ل مـی دهنـدحقوق مجموعـه ای را تشـکی. خواهند کرد

عمل بـه دیگـر حقـوق نیـز مـی  ،عمل واقعی به یکی از حقوق ،رو
زادی را خـاطر آبدین خاطر است کـه همـواره اسـتقالل و . شود

هر انسانی و هر جمع انسانی کـه از معـانی . نشان همگان می کنم
استقالل به یک معنی که خودانگیختگی درگرفتن تصمیم اسـت 

ک معنـی کـه خـودانگیختگی در گـزینش به یـ ،و از معانی آزادی
زاد آعقــل خــویش را مســتقل و  ،عمــل کننــد ،نــوع تصــمیم اســت

گردانده و پندار و گفتار و کردار خویش را خالی از زور کرده و بـه 
  .خود امکان داده اند که زندگی شان عمل به حقوق بگردد

 ،بدیهی است که خالی کردن پنـدار و گفتـار و کـردار از زور - ۲/ ۱
یکدیگر را در مدار بسـته رابطـه  ،جامعه ای که فردها و گروه هادر 

اصـل . نیـاز بـه اصـل و اندیشـه راهنمـا دارد ،قوا زنـدانی مـی کننـد
قابل لمس ترین تعریـف . موازنه عدمی  را پیشنهاد می کنم ،راهنما

رها کردن عقـل از محـدود  ،از این اصل و بکاربردنی ترین تعریف
ها و مرزها و بازگرداندن فضـای عقـل و حد) زور= قدرت (کننده 

این اصل را می توان در اصول بـازهم ملمـوس . تا بی نهایت است
  در وجود و زندگی  ،هر پدیده ای :تری بکار برد

  . یک مجموعه سامانه مند است –الف 
  نند وآمجموعه ای از  حقوق دارد که ذاتی وجود  –ب 

دادهای دیگـر او استعداد رهبـری دارد کـه  همـواره بـا اسـتع –ج  
  . نها استآهمراه  و همآهنگ کننده فعالیتهای 

راه مستقیم زندگی را که عمل به حقـوق ذاتـی اسـت از بیراهـه  - د
  باز می شناسد و ،مرگ که بکار بردن زور است

وقتـی ترجمـان موازنـه عـدمی مـی  ،ایـن اصـل. هدفمند است –ه  
رنـد کـه از زور دمی را چنـان راهبآشوند که پندار و گفتار و کردار 

  . خالی بگردد
  ۱۶در صفحه

  نها رویارویندآمشکلها که جوانان با
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پـــــــیش و پـــــــس از 
گفتگوهــای بغــداد و 
ـــــات و ضـــــد  اطالع
اطالعـــات پیرامـــون 
  :توافقهای محرمانه

  
  

ـاتی اسـرائیل پــیش از گفتگوهــای : انقــالب اســالمی ـا و بغداد، دستگاه های تبلیغ ـــ ــــران«و امریک ــــک رشــــته » ای ی ـات« ـای » اطالعـــ ـاره گفتگوهـــ ـــ ـا و مـواد مـورد محرمانه ایـران و ادر ب ـا و حاصــل گفتگوهــای بغــداد، مــی تــوان اینــک در پرتــو . توافــق، انتشــار دادنــدمریک ـات«توان اطالعات را از ضد مخالفان آن را تشخیص داد و نیز مـی موافقان به نتیجـه رسـیدن گفتگوه » اطالع   :بازشناخت
  
ــق آ ٭ ــاهو مواف ــان ی ــا نت ی

اوبامــا بــا ایــران  اســت کــه
  :؟مصالحه کند

  
ندادن به احمدی نژاد  دخالت٭ 

مســتقیم خامنــه ای در و دخالــت 
مصـالحه مانـه و گفتگوهای محر

  :و ماده ای اوباما و خامنه ای ۸
  
ـاره  ،۲۰۱۲مه  ۱۹در  ◀ ـا فایـل در ب دبک

گفتگوهــای اوبامــا بــا علــی خامنــه ای و 
اسرائیل بر سر مسئله اتمـی ایـران نوشـته 
است که نتان یاهو با باراک اوباما بـر سـر 

. توافق کرده است ،ه اش با ایرانمصالح
ماده مورد توافق ایران و امریکا را  ۸دبکا 

  : نیز شماره کرده است
امریکا و ایران موافقت می کننـد کـه  – ۱

ـامل برسـر پرونـده اتمـی  چون توافـق ش
بــا توافــق  ،ایــران بدســت نیامــدنی اســت

بینابینی موافقت می کنند کـه بـه هریـک 
  . ا می دهدن رآزادی تفسیر آاز دو طرف 

ــین      ــه چن ــدعی اســت ک ــل م ـا فای دبکـ
تــوافقی بــه اوبامــا امکــان مــی دهــد رأی 
دهنــدگان امریکــائی را متقاعــد کنــد کــه 
ـــد  ـــتن از بلن ـــت برداش ـــه دس ـــران ب ای
پروازیهای اتمی خود تن داده است و بـه 
خامنه ای نیز امکان مـی دهـد  بـه مـردم 
ایران و مردم کشـورهای مسـلمان بگویـد 

ـازی اورانیـوم را بـه حق ایران بر  غنـی س
ـار خـود  ـانده اسـت و بک کرسی قبـول نش

  .برای تولید بمب اتمی ادامه بدهد
ـا  – ۲ ــوم تـ ــی ســازی اورانی ــران غن  ۲۰ای

ـال تعلیـق در مـی  ـا آدرصد را به ح ورد ام
اسـرائیل . تأسیسات فردو را بر نمی چیند

خواســتار برچیــده شــدن ایــن تأسیســات 
   .است
درجـه  ۲۰یـوم کیلـو اوران ۱۱۰ایران  – ۳

خــود را کــه مــی توانــد بکــار تولیــد بمــب 
ایـن . از کشور خارج می کنـد ،اتمی بیاید

ــرای مصــرف ر ــوم ب ــور اتمــی آاورانی کت
ماده و بـه ایـران بازگردانـده مـی آتهران 
  .شود
ـا  ۳٫۵برای غنی کردن اورانیوم از  – ۴  ۵ت

ـا فایـل . درجه سقف معین نمی شود دبک
ایــن براینســت کــه امریکــا بطــور ضــمنی 

  .امتیاز را به ایران داده است
ایــران قــرارداد الحــاقی بــه قــرارداد   -  ۵

ـاء مـی  منع گسترش اسـلحه اتمـی را امض
ــد ــه . کن ــرارداد ب ــن ق ـان ژآای ــس امکـ ان

  . بازرسی کامل تأسیسات اتمی را می دهد
تأسیسات اتمی سری ایران که امریکـا  - ۶
در شـمار  ،نیـز ،ن اطالع روشنی نداردآاز 

می ایران ثبت نمی شـوند و از تأسیسات ات
ی اتمـی بیـرون ژانس انرژآقلمرو بازرسی 

دبکا نیوز می نویسد معنای این . می مانند
نمــی دانــم و نمــی « :موافقــت اینســت

  » خواهم ببینم و بدانم
امریکا و اروپا مجازاتهای وضع شـده  – ۷

برضد ایران را مرحله به مرحلـه لغـو مـی 
ـا فایـل توضـیح مـی دهـد . کنند کـه دبک

ــریم بانــک مرکــزی و اخــراج  ن از آتح
ـال پـول  ،سامانه بـین المللـی نقـل و انتق

ـای . بطور رسمی لغو نمی شـود ـا بانکه ام
ـازه خواهنـد یافـت  ( کوچک اروپائی اج

یافـت ) نها چشـم خواهنـد بسـتآبر کار 
کــار نقــل و انتقــال پــول را بــرای ایــران 

ــد ـام دهن ــرا . انجـ ــه اج ــدابیر ب ـان ت همـ
روسـیه و چـین و گذاشته مـی شـوند کـه 

ـار مـی  ،هند و ترکیه در معامله با ایران بک
  . برند
ــران کــه از اول مــاه  – ۸ تحــریم نفــت ای
ـا و  ،وئیه عملی خواهد شدژ توسط امریک

  .اروپا لغو خواهد شد
ـا  • ـا ب دبکا فایل خبر داده است کـه اوبام

ــرده  ـابینی موافقــت ک ـالحه بینـ ــن مصـ ای
ـا  ن موافقـت آاست اما خامنه ای هنـوز ب

ـاطر اسـت کـه در . کرده اسـتن بـدین خ
انـس بـین المللـی ژآرئیس  ،مانوآ ،مه  ۲۰
هرگــاه او . ی اتمــی بــه ایــران رفــتژانــر

جـــواب موافـــق خامنـــه ای را بســـتاند و 
ـا بـه دو هـدف دسـت یافتـه  ،بیاورد اوبام
تا  ۱+۵گفتگوهای کشورهای  – ۱ :است

ـــت  ـات ریاس ــ ـــه انتخاب ـــوامبر ک ـاه ن ــ م
واننــد مــی ت ،امریکــا اســت در جمهــوری
اسـرائیل مجـوز حملـه  – ۲و . ادامه یابند

  . به ایران را نخواهد یافت
ــیش از  • ــذاکراتآپ ـاز م ـاهو  ،غـ ـان یـ نتـ

ـازی  تأکید کرد ایران می باید بـه غنـی س
ـات فـردو  اورانیوم پایان ببخشـد و تأسیس

توافق اوباما با علی خامنـه ای . را برچیند
برای اسرائیل قابـل قبـول نخواهـد بـود 

ایران امکان خواهد داد هروقـت زیرا به 
  . خواست بمب اتمی تولید کند

ـــل ◀ ـــالع واص ـــر اط ـــه ای  ،براب خامن
شخصــاٌ  ،گفتگوهــا در بــاره اتــم ایــران را

اداره مــی کنــد و احمــدی نــژاد دخالــت 
ـا را  ،درواقع. داده نمی شود این گفتگوه

ن وزارت خارجه ای تصدی می کند کـه آ
ــتراتژیک ر ــدفهای اس ــم را ژتصــدی ه ی

مســتقر » بیــت رهبــر«ده دارد و در برعهــ
اســت و تحــت نظــر شــخص خامنــه ای 

  . است
  
ـــا مأموریـــت آ ٭ مـــانو بدســـت آی
ـــا آ ـــه ای ب ـــت خامن وردن موافق

  ماده ای بوده است؟ ۸مصالحه 
  
دبکــا فایــل  ،مــه ۱۹در همــان تــاریخ  ◀

ـای  ،گزارش دیگری را با عنوان گفتگوه
  :خطرناک و بارور انتشار داد

انـس بـین المللـی ژآرئـیس  ،مانوآیوکیا  •
برای انجام مأموریت تعیین  ،ی اتمیژانر

. بــه تهــران رفــت ،مــه ۲۰در  ،کننــده ای
ـــت  ـــت آوردن موافق ـــت او بدس مأموری

ـا آقطعـــی  یـــت اللـــه علـــی خامنـــه ای بــ
ـالحه را . ماده ای بود ۸مصالحه  این مص

ـا  ـاک و اوبام اسرائیل بـرای خـود خطرن
  . برای خود بارور می دانند

قـرار دریافـت موافقـت کاخ سفید بـی  •
ـالحه  ـاده ای اسـت ۸خامنه ای با مص . م

ــه حاصــل گفتگوهــای  ـالحه ک ــن مصـ ای
می باید پـیش  ،پشت پرده دو طرف است

توســط  ،مــه در بغــداد ۲۳از گفتگوهــای 
  .دو طرف پذیرفته شود

بر اساس  ،هرگاه در گفتگوهای بغداد •
بـرای  ،توافقی بعمل بیایـد ،این مصالحه

مـی شـود بـه ایـران  اسرائیل بسیار مشکل
ـان  ــه در جهـ ــن ک ــدون ای ــد ب ــه کن حمل
ـانی  منــــزوی و مــــورد اعتــــراض همگـــ

ـا را بـه هـر دو  ،در عـوض .قرارگیرد اوبام
ن آانجام توافق با ایران و (هدف خویش 

را پیروزی خود خوانـدن و جلـوگیری از 
  . خواهد رساند) حمله اسرائیل به ایران

ـــه یکـــی دیگـــر از      ـــز ب ـــه ای را نی خامن
ای استراتژیک و کلیدی خـود مـی هدفه

ن خراب کـردن رابطـه دوسـتی آرساند و 
. میان امریکا و دولت صهیونیسـت اسـت

ـا  ـان تحـریم ه خامنه ای بر اینست که زی
هرگــاه بــه ایــن نتیجــه بیانجامنــد کــه در 

میــان ایــران و امریکــا تــوافقی  ،خــر کــارآ
انجام گیرد که حاصـل آن لطمـه سـخت 

و اسـرائیل و  وارد کردن به روابط امریکـا
قابـل قبـول  ،ضعیف شدن اسرائیل باشد

  .و توجیه پذیرهستند
ـا  ◀ ـانوآامـ ــه  ،مـ ــود ب ــفر خ ـان س در پایـ

ـاتی مشـترک  ،تهران در کنفرانس مطبوع
ــی ـا جلیل ــق  ،بـ ــه تواف ــران ب ـا ای ــت بـ گف

ـای  ینـده آرسیدیم و توافق نامـه در روزه
او توضـیح داد . به امضاء خواهنـد رسـید

ـای  ،سانژآکه توافق ایران با  بر گفتگوه
 ،باوجود ایـن. بغداد اثر خواهد گذاشت

ـاون  ،غاز گفتگوهاآپیش از  ،مه ۲۳در  مع
ـا ،شتونآخانم   :گفـت ،وزیر خارجه اروپ

انــس اثــر چنــدانی بــر ژآتوافــق تهــران بــا 
ــورهای  ـای کش ــران  ۱+۵گفتگوهـ ـا ای بـ

  .نخواهد داشت
  
ــه موفقیــت  ٭ ــز شــدن آامیــد ب می

افــزایش مــی  ،گفتگوهــای بغــداد
  :دیاب
  
ــه  ۲۰در  ◀ ــزارش آ ،۲۰۱۲م ــی وار گ نت

انــس ژآرئــیس  ،مــانوآورود  :کــرده اســت
ایـن  ،ی اتمـی بـه تهـرانژبین المللی انـر

ـای  امید را برانگیخته اسـت کـه گفتگوه
میـز آموفقیـت  ،با تهران ۱+۵کشورهای 

  . بگردند
ـای بغـداد را      حتی اسرائیل که گفتگوه

ـا نـوعی از مصــالحه ،محکـوم مـی کـرد  ،ب
 ،وزیر دفاع اسرائیل. قت کرده استمواف

ـادر کـرده و در  ـاراک بیانیـه ص ن آاهود ب
ـازه غنـی  ـادادن اج گفته است اسـرائیل ب

ـا   ،درجـه بـه ایـران ۳٫۵سازی اورانیـوم ت
ــد ــر  ،ایــن موضــع. موافقــت مــی کن تغیی

. موضع بس درناکی برای اسرائیل اسـت
ــــیش از  اســــرائیل  ،نآچراکــــه روزی پ

ـازی  بـدو ن قیـد و خواهان ترک غنـی س
ـانون . شرط ایران شـده بـود در تبصـره ق

بودجه نظامی امریکا نیز رها کـردن غنـی 
سازی اورانیوم توسط ایران نیز قید شده 

  . است
 ،بخش عمده اورانیوم غنی شده ایـران     
ـار سـوخت در  ۳٫۵ درصدی است کـه بک

مقدار کمـی . یدآنیروگاه اتمی بوشهر می 
تــأمین بــرای  ،درجــه ۲۰اورانیــوم نیــز تــا 

کتور اتمی تهـران تولیـد شـده آسوخت ر
ــران . اســت ــی ســازی آای مــاده اســت غن

ـاه  ۲۰اورانیوم تا  ـا کنـد هرگ درصد را ره
کتــور پزشــکی آدریافــت ســوخت بــرای ر

ـان. تهران تضـمین شـود ـانع  ،بـدین س م
ــت  ــر راه موفقی ــلی از س ــدن آاص ــز ش می

  .گفتگوهای بغداد برداشته شده اند

  
کشور  ۸گفتگوهای سران 

ــــاره و ســــ ــــاتو در ب ران ن
پرونـــده اتمـــی ایـــران و 

  :معامله اوالند با اوباما
  
گفتگوهادر دو کنفرانس سران  ٭
برمحـور  ،کشور ثروتمند و نـاتو ۸

   :مصالحه با ایران
  
ــر گــزارش خبرگــزاری فرانســه و       بنــا ب

کشور ثروتمند  ۸رویتر از کنفرانس سران 
ـاتو ـان و کنفــــرانس ســــران نـــ در  ،جهـــ

   ،در امریکا ،۲۰۱۲مه  ۲۱تا  ۱۹روزهای 
نچه به گفتگوهای بغداد مربـوط آدر  ◀

  ،کشــور ۸در کنفــرانس ســران  ،مــی شــود
هرچند گفته . بنا بر  مصالحه با ایران شد

ـاح  شده است دو پیشنهاد از سوی دو جن
اما در  ،کشور به ایران ارائه خواهند شد ۶

یک پیشنهاد به ایران داده خواهد  ،واقع
نگــاه داشــتن مــواد قــرار بــر ســری . شــد

  . پیشنهاد است
گزینه جنگ همچنان بـر  ،باوجود این    

سر میز است و خطـر حملـه اسـرائیل بـه 
نکه این بار شخص آبا . ایران وجود دارد

یــم ژخامنــه ای طــرف گفتگــو اســت و ر
 ،ایران با انسجام بیشتری گفتگو می کنـد

اما هیچ نه معلوم که او بتواند مصالحه را 
یم بقبوالنـد و ژوجود در ربه گرایشهای م

ـار عمـومی ایـران ن را آ ،بتواند بـرای افک
مسـئله اداره کشـور  ،مصالحه. توجیه کند

ــه ای  ــرای خامن ــونی ب ــعیت کن را در وض
ـاطر. مطرح می کنـد مـی بایـد  ،بـدین خ

  .ماده بکار بردن راه حل نهائی نیز بودآ
در بازگشت هیأت روسـی بـه  ،از این رو    

ســیه نســبت بــه وزیــر خارجــه رو ،مســکو
ــدار داد ــگ هش ــر جن ــیش از . خط  ،نآپ

مــدودو کــه اینــک نخســت وزیــر روســیه 
ـامی بــه  ،اسـت هشــدار داد کـه حملــه نظ

ــران و ســوریه خطــر جنــگ اتمــی را  ،ای
  .وردآبوجود می 

قرار بـر ایجـاد سـپر  ،در کنفرانس ناتو ◀
ــد ــکی ش ــاع موش ــران در . دف ــت ای بناس

محاصــره موشــکی قــرارداده شــود بــه 
دریابــد تجهیــز شــدن بــه ترتیبــی کــه 

ن بــه آموشــک دوربــرد و مجهــز کــردن 
ـان سـنگین  ،کالهک اتمی هزینه ای چن

ورد که کمر ایـران را آو بی فایده ببار می 
  .می شکند

  
معامله اوالند با اوباما بر سـراتم  ٭

ایــران و خــروج قــوای فرانســه از 
  :افغانستان

  
ــه ۲۳در  ◀ ـا گفتگوهــای  ،م همزمــان بـ

تور گزارشی را در باره نوول ابسروا ،بغداد
رئـیس  ،و معامله اوالنـد» موضع پاریس«

رئـیس  ،با اوباما ،جمهوری جدید فرانسه
  :جمهوری امریکا را انتشار داد

ــدیل  • ـا تع ــه بـ ــدوار اســت ک ــد امی اوالن
ــی  ــده اتم ـال پرون ــه در قبـ موضــع فرانس

ـا تهـران را  ،ایران ـان کنـدآتوافق ب در  :س
ـــه ۱۱ ـــیش از  ۴ ،م ـــت آروز پ ـاز ریاس ــ غ

گـروه مسـئول روابـط  ،جمهـوری اوالنـد
بــین المللــی رئــیس جمهــوری منتخــب 

ـــه ـــردم فرانس ـــی ســـر و صـــدا ،م ـا  ،ب ــ ب
ـاریس ــه پـ ـا ب ـاراک اوبامـ ــتادگان بـ  ،فرس

ـاریس آ. گفتگو کردند نها بدان قصد به پ
ـات جانشـین نیکـوال  آمده بودند کـه از نی

دو موضـوع بطـور . گاه شوندآسارکوزی 

ون بیــر :نهــا بودنــدآخــاص مــورد نظــر 
ــه از  ــوای فرانس ــد ق ــیش از موع ــردن پ ب

  .افغانستان و ایران
ـارآنها آ •  ،گاه شده بودند که میشـل روک

به تهران رفته  ،نخست وزیر اسبق فرانسه
ـای . اســـت دو هفتـــه پـــیش از گفتگوهــ

او بــه تهــران رفتــه  ،تعیــین کننــده بغــداد
ــود ــیس آ. ب ــوی رئ ــت از س ــه مأموری ـا ب یـ

د یــا اوالنــآجمهــوری جدیــد رفتــه بــود؟ 
تصمیم گرفته است در مورد پرونده اتمی 

ـا  ،ایران  ۱۸۰موضوع دولـت فرانسـه را ت
  درجه تغییر دهد؟

گــروه مســئول روابــط بــین المللــی بــه     
ــد ـا قاطعیــت گفتن ـا بـ  :فرســتادگان اوبامـ

رفــتن روکــار بــه تهــران مثــل ســفر  ،نــه«
جیمی کارتر به کـره شـمالی اسـت و یـک 
ـاده دل  ــ ـــردی س ـــدام شخصـــی پیرم اق

ــت ــد .»اس ــع  ،تحــت ریاســت اوالن قط
کردن با سیاست فرانسه در قبال پرونـده 

ـار نخواهـد بـود ،اتمی ایران ـا . درک ن آام
  :سیاست تعدیل مهمی خواهد یافت

ــت • ـا گف ــه مـ ــروه ب ـای گ ــی از اعضـ  :یک
ساله نیکـوال  ۵درپایان ریاست جمهوری 

ـان کشـورهای  ،سارکوزی  ۵فرانسه در می
ـاریس ه. مده بـودآبه انزوا در ۱+ رگونـه پ

گشایش باب بر روی ایـران را سـد کـرده 
ـا موضـع . بود موضع فرانسه بطور کامل ب

ــود ــته ب ـاق جس ــرائیل انطبـ ــوا . اس فرانس
اوالند به این نتیجه رسیده است که ایـن 

ـا مـی بایـد سیاسـت . رفتار بارور نیسـت م
  .  خود را تعدیل کنیم

 :یــک مقــام رســمی دیگــر بــه مــا گفــت •
 ،ای بغــدادنماینــده فرانســه در گفتگوهــ

ـا  ،اک اویبرتژهمچنان   خواهد بـود ام
ـای دیپلماتیـک  ـا ابتکاره چون گذشـته ب

نچـه آدر . امریکا مخالفت نخواهـد کـرد
اسـتوار مـی  ،به اصـول مربـوط مـی شـود

ـائی  ایستیم اما دیگر اسباب زحمت امریک
  . ها نمی شویم

یــک دیپلمــات فرانســوی توضــیح مــی  •
دهد که دالیل چندی برای این گـزینش 

نخســت ایــن  :اســتراتژیک وجــود دارنــد
ـای سـختی کـه  دلیل که بخاطر تحریم ه

ــه اجــرا آاز  ـاز ســال مســیحی جــاری ب غـ
کشور گفتگوکننده با  ۶ ،گذاشته شده اند

دلیــل . در موضــع قــدرت هســتند ،ایــران
 ،دوم اینست کـه یـک توافـق ولـی جزئـی

خطر حمله نظامی اسـرائیل بـه ایـران را 
 ،و دلیـلافـزون بـر ایـن د. رفـع مـی کنـد
نیــاز بـه جلــب موافقــت  ،فرانسـوا اوالنــد

بخصوص در باره بیـرون کشـیدن  ،اوباما
ـاه. قوای فرانسه در افغانسـتان دارد  ،هرگ

ـات مجلـــس  در چنـــد هفتـــه بـــه انتخابــ
رئــیس جمهــوری امریکــا کــه در  ،فرانســه

منتخــب  ،فرانســه بســیار محبــوب اســت
جدید مردم فرانسه را متحد بدی معرفی 

ــد و برضــد او  ــدکن ــر  ،تبلیــغ کن ــر آن ب اث
سیاست داخلی فرانسه می توانـد فاجعـه 

اوالند مصـلحت را  ،بنا بر این. میز باشدآ
بده بستان  ،در این دیده است که با اوباما

فرانســه سیاســت  ،در مــورد ایــران :کنــد
خود را با سیاست امریکا منطبق می کنـد 
ــــه از  ــــوای فرانس ـا خــــروج ق ـــ و امریک

  .می نگرد افغانستان را بدیده اغماض
تصمیم نهائی  ،بنا بر قول چندین منبع •

ـا در  ،روزی بعد از دیدار فرستادگان اوبام
فرانسـوا  ،در ایـن روز. گرفته شـد ،مه ۱۲

ــنهاد  ـا پیش ــه بـ ــد تصــمیم گرفــت ک اوالن
وزارت خارجه امریکا بـه ایـران موافقـت 

ـارکوزی . می کند همان پیشـنهادی کـه س
 اینسـت. حتی نمی خواست آنهارا بشـنود

دلیل اظهارات رئـیس جمهـور اوالنـد در 
در  ،برابر مطبوعات امریکـا در واشـنگتن

از زمان انتخاب من به ریاسـت « :مه  ۱۸
ـا کـه  ،جمهوری فرانسه همه کار می کند ت

همآهنگ شـرکت  ،در گفتگوهای بغداد
  .کنیم

  
  ۴در صفحه

  

  ؟...سکو و بعدبغداد ، م
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کشـور در  ۸در اجالس سـران  ،روز بعد •
ـــد ـــد گفـــت ،کمـــپ داوی  مـــن « :اوالن

ـــه خو ـــوفقیتی ب ـانس م ــ ـــک ش ـــتم ی اس
ــدهم ــداد ب ـای بغ ــام . گفتگوهـ ــک مق ی
ـان :دیگر فرانسوی به ما گفت  ،تا ایـن زم

کاخ الیزه با هرگونه پیشنهادی بـه ایـران 
ـازی اورانیـوم  ،که متوقف کردن غنـی س

ـا  . را در بـر نمـی داشـت ،درصـد ۵حتی ت
ـابی  امریکائی ها و دیگران این طـور ارزی

نسـه بسـیار می کردند کـه ایـن موضـع فرا
ــده اســت و  ــر کنن ــیار تحقی ســخت و بس

بنظـر . ن را بپذیرنـدآایرانیان نمی توانند 
ـام پـیش  ،کشور دیگر ۵ ـام بـه گ ما بایـد گ

ـام کـه ایـران بـر مـی . برویم در ازای هرگ
  . پاداشی بدهیم ،دارد

ـا برداشــته شــدن ســدی کــه موضــع  • بـ
کشـور گفتگـو کننـده مـی  ۶ ،فرانسه بـود

هاد کنند هرگاه شـما توانند به ایران پیشن
ـا  ـا  ۲۰غنی سازی اورانیـوم ت درجـه را ره

کیلوئی که غنی کـرده  ۱۰۰کنید و حدود 
ـازید ـازمان ملـل  ،اید از کشور خارج س س

تحــریم هــای جدیــد برضــد شــما وضــع 
ـات یـدکی  نخواهد کرد و ما به شـما قطع
ـافربری را خـواهیم داد  هواپیما های مس
ـازه خـواهیم داد  و به شرکتهای خود اج

  . که به این هوایپماها بنزین بدهند
ــــوول  :انقــــالب اســــالمی ــر گــــزارش ن ــه واقعیــت نزدیــک ت ـاطر کـه سـخنگوی اوبســرواتور، ب ـازی از  ۱+۵خانم آشتون گفت کشـورهای است هم بـدین خ ـابوس، وزیـــر خارجـــه درصد چشـم بپوشـد و  ۲۰اورانیوم تا ایـــران خواســـته انـــد از غنـــی ســ ز دوم گفتگوها، مه، رو ۲۴فرانسه، در هـــم لـــوران فــ ـا و کشورهای طـرف گفتگـو : گفته است ـازات هـ ــی از مجـ ــران، ترکیب ـا ای   .گفتگو با ایران را روش کرده اندبـ

حکومت اوباما امیدوار است در طـول  •
ـا ایـران  ـابینی ب تابستان به یک توافـق بین

ایــن توافــق یــک موفقیــت . دســت یابــد
ـا  دیپلماتیک برای رئیس جمهوری امریک

او مشـــغول  ،تابســـتاندر . خواهـــد شـــد
ـاتی خـویش اسـت و ایـن  مبارزات انتخاب
ـا جلــوگیری از حملــه  توافــق همــراه بـ

ـابش ،اسرائیل به ایـران  ،در تجدیـد انتخ
گــروه مســئول سیاســت . ینــدآبکــار مــی 

ـــه ـارجی فرانس ــ ـــه آاز  ،خ ـــیم دارد ک ن ب
ـات ریاســــت  ،اســــرائیل ـــ ـام انتخاب ـــ ای

 ،جمهوری امریکا را برای حمله به ایـران
ـــــون گزارش ها در باره  تدارک     .اردمغتنم بشم ـــــا و پیرام     :اولحاصـــل گفتگوهـــای روز گفتگوه

کنگـــره امریکـــا مجازاتهـــای  ٭
یا امریکـا از آ. جدید وضع می کند

مصالحه انجام گرفته قـدم واپـس 
  :می گذارد؟

  
یــک روز پــیش از  ،۲۰۱۲مــه  ۲۲در  ◀

ـا طرحـی  ،گفتگوهای بغداد سنای امریک
ـا بـر  ایـران مـی  ،نآرا تصویب کرد کـه بن

ـای اتمـی خـویش  ،باید به تمـامی فعالیته
  .پایان بدهد

راء مجموعه ای آسنای امریکا به اتفاق      
از مجازاتهــای اقتصــادی در بــاره بخــش 

ـا بـر ایـن  . نفت ایران را  تصـویب کـرد  بن
ایــران مــی بایــد بــه غنــی ســازی  ،مصــوبه

  . اورانیوم پایان بدهد
ـا      ـاه دســ مبر  مجلــس نماینـــدگان در مـ

طــرح دیگــری را تصــویب  ،۲۰۱۱ســال 
اینــک دو مجلــس مــی بایــد . کــرده بــود

اختالف های موجود در دو طرح را رفع 
  . کنند

ــوکرات      ــناتور دم ــول س ــه ق ــرت  ،ب روب
تصویب این طرح اخطار به ایران  ،منندز

ـا از هـدف خـویش عقـب  است که امریک
 ،و سـناتور جمهــوری خــواه. نمـی نشــیند

سنا بـه  ،امروز« :یدمی گو ،مارک کیریک
رهبران ایران هشدار داد که مـی بایـد بـه 
ـان  ـازی اورانیـــوم پایــ فعالیـــت غنـــی ســ

با مجازات های جدیدی  ،وگرنه. ببخشد
  . روبرو خواهد شد ،از سوی امریکا

ـانون  ،در ماه دسامبر      ـا ق پرزیدنت اوبام
ـازات  تحریم بانـک مرکـزی ایـران و مج

ــ ــن بان ـا ای ــد بـ ــه بخواهن ـائی ک ک بانکهـ
اینـک . معامله کنند را تصویب کرده بـود

در باره خرید نفت از ایران  ،همان قانون
ـانون. وضع می شود معاملـه  ،بنا بر ایـن ق

با شرکت ملی نفـت ایـران و نیـز حمـل و 
ــه  ــدمات دادن ب ــران و خ ــت ای ــل نف نق
ـازات  نفتکش های ایـران را مشـمول مج

  . می کند
یک مقام ارشد مؤسسـه  ،سوزان مالونی    
روکینگس سبان سنتر که به مطالعـه در ب

 :مــی گویــد ،بــاره خاورمیانــه مــی پــردازد
ـای امریکـا  برهم انباشـته شـدن مجازاته

نها را سخت زیان بخش برای ایران مـی آ
هردو طرف  ،هر دو طرف ،حاال. گرداند

ــدیگر ــک زور ،بایک ــتندآدر ی ـائی هس . زمـ
ایرانیها می خواهند ببینند چه باید بکنند 

ـا و . ند و بیشتر بگیرندکه کمتر بده امریک
ـای  ـار اثـر مجازاته متحدانش نیز در انتظ
ــرای  خــود هســتند و تشــدید مجازاتهــا ب
اینســـت کـــه ایـــران بـــه دادن بیشـــترین 

  .امتیازها ناگزیر شود
ـارش      اما یک تحلیل گر سابق سیا کـه ک

تهیــه تحلیــل در بــاره کشــورهای منطقــه 
مـی  ،پـل پـیالر ،خلیج فارس بوده اسـت

نهـم یـک آ ،تصویب این مجازاتها :گوید
اثر وارونه  ،روز پیش از گفتگوهای بغداد

زیرا سبب می شود که غـرب عالقـه . دارد
ـا . ای به مصالحه با ایران ندارد ـاه بن هرگ

ــر مصــالحه باشــد ــه  ،ب ــد اینگون نمــی بای
اگر هم قـرار . مجازات ها را تصویب کرد

ـا گفـت  ،بر تهدید باشد می باید به ایرانیه
مجازاتهــای  ،توافــق ســرباز بزننــداگــر از 

  . جدید تصویب خواهد شد
مجازاتها می بایـد زودتـر بـه تصـویب       

ـا ســــــناتورهای  مــــــی رســــــیدند امـــــ
ـأخیر انداختنـد  جمهوریخـواه آن را بـه ت

ــتند  ــی خواس ــرا م ــر و آزی ــخت ت ن را س
سـناتور مـک کـین مـی . فراگیر تـر کننـد

ـاطر  :گوید تجدید نظر در طرح بدین خ
ت جــامعی بگــردد بــدین بــود کــه سیاســ

ـای  ــ ـــرد مجازاته ـــر بگی ـــه در ب ـــی ک معن
ـامی را  اقتصادی و دیپلماسـی و گزینـه نظ

  . هرگاه ضرورت پیدا شد
ایـن طـرح  :میچ مک کونل مـی گویـد     

که سنا تصویب کرد به ایـران معلـوم مـی 
  .کند که همه گزینه ها روی میز هستند

نیز خبرداده ) مه ۲۳(نوول ابسرواتور  ◀
نای اوباما بر اینست کـه موضـوع بود که ب

ـا  ـازی ت مطـرح نشـود و  ،درصـد ۵غنی س
ــد از انتخابــات ریاســت  ــرای بع ــد ب بمان

  . جمهوری ماه نوامبر
ـا آنکـه  :انقالب اسالمی ـأت بدین ترتیـب، ب ـا خود خواسته بـود، بـر پایـه قبـول حـق گفته شـده اسـت خامنـه ای از هی ــوم تـ ــی ســازی اورانی ــر غن ــران ب ـاپیش، درصد، مصالحه  ۵ای ـا، پیش کند، ام ـاهم قـوه مقننـه و هـم (طرف امریکائی  ــود کــه بــا اصــل غنــی ســازی ، معلـوم )قوه مجریه به ریاسـت اوبام ـاده ای  ۸به سخن دیگر، توافق . کنداورانیوم توسـط ایـران، موافقـت نمـی کــرده ب ـا که دبکا نیوز مطرح کـرده بـود، هـدفی م ـا، نداشـــته قــراردادن حکومـــت جـــز تیـــز کـــردن گوشـــها و در تنگنــ اوبامــ ـــرف، در . اســـت ـــنهادهای دو ط ـای مـــوافقتی پیش ـازی و هستند ناظرانی که مـی گوینـد آنچـه در هرچنــد، . اســت کــه بعمــل آمــده بــودمـــذاکرات بغـــداد، گویــ ـاهده شـد، صـحنه س ـار عمـومی دو بغداد مش ـاده کـردن افک ـالحه اسـت، بقصد آم ـا و اســـرائیل مورد گروگانها مرتکب شدند و سـود م خطا را مرتکب مـی شـوند کـه در هاما واقعیت اینسـت کـه دو سـو دارنـد طرف برای پـذیرفتن مص   :خواهند بردآن را جمهوریخـــواه هــ

  
 :گــــزارش روز اول مــــذاکرات٭

مرحله ایران  ۵ماده ای و  ۵طرح 
ـــورهای  ـــنهادی کش ـــته پیش و بس

۵+۱:  
  
خبرگزاری فرانسه و نـوول ابسـرواتور  ◀

ــه  ۲۴( ـای روز اول را ) ۲۰۱۲م گفتگوهـ
  :ین سان گزارش کرده استا

ن شدند کـه آخواستار  ۱+۵کشورهای  •
ـال تعلیـق  ۲۰غنی سازی  درصد را بـه ح

ـا نیـز پیشـنهادی  ،در برابر. وردآدر ایرانیه
کلمه کلیـدی غنـی . بند ارائه کردند ۵در 

  :سازی اورانیوم توسط ایران است
ـان یــک روز گفتگــو     ایــران از   ،در پایـ

هاد خـود قدرتهای بزرگ خواست پیشـن
را بــازبینی کننــد تــا کــه گفتگوهــا تســهیل 

ـأت ایرانـــی کـــه . شـــوند ـام هیــ یـــک مقــ
طـرف  :گفت،نخواست نامش برده شود

مقابل باید در پیشنهادهای خود تجدیـد 
ـافی (...) . نظر کند  نقاط مشترک هنوز ک

. بــرای ادامــه دادن بــه گفتگوهــا نیســتند
مــه نیــز  ۲۴قــرار اســت کــه گفتگوهــا در 

اید مبنای مشـترکی وجـود ب. دنبال شوند
داشته باشد تا بتـوان تـوافقی را بـه عمـل 

ـای بغـداد ،وگرنه. وردآ  ،بعـد از گفتگوه
در باره چه چیـز گفتگـو خـواهیم کـرد؟ 
اما بنظر می رسد که بـرای طـرف غربـی 
ـای مشـترک اهمیـت نـدارد و  داشتن مبن
. بهر قیمت می خواهد گفتگو ادامه یابد

  .موضع ما چنین نیست
رئـیس  ،سـعید جلیلـی ،ام شبدیرهنگ •

 ،هیــأت ایرانــی و رئــیس دیپلماســی اروپــا
گفتگــوی دو طرفــه ای  ،شــتونآکــاترین 

در پایــان ایــن گفتگــو کــه . انجــام دادنــد
توصـیف » جدی«ن را آیک مقام ایرانی 

دیپلماتهــای غربــی اعــالن کردنــد  ،کــرد
ادامـه ) مه ۲۴(شنبه  ۵که گفتگوها صبح 

  .خواهند یافت
ـا بـــر قـــول  :لـــبپیشـــنهادهای جا • بنــ

بسته پیشـنهادی  ،شتونآسخنگوی خانم 
به ایـران  ۱+۵جالبی از سوی کشورهای 

ـال تعلیـق  ،بنا بر گزارشها. داده شد به ح
ـا آدر ـازی اورانیـــوم تــ  ۲۰وردن غنـــی ســ

. محور این بسته پیشنهادی اسـت ،درصد
ـانم  ــز گفــت از آســخنگوی خـ شــتون نی

ـام  ایران خواسته شده است که بعنـوان گ
درصد را بـه  ۲۰نی سازی اورانیوم غ ،اول

  .وردآحال تعلیق در
بنـد بعمـل  ۵ایران پیشنهاد متقابلی در  •
ــــت. وردآ ــــی گف ــــئول ایران ــــن  :مس ای

پیشنهادها بر وفق قرارداد منـع گسـترش 
سالح هسته ای و نیز اصـل مـورد توافـق 

پیشرفت گام به (در گفتگوهای استانبول 
  . تهیه شده اند) گام بسوی توافق نهائی

ــنگتن • ـا  ،در واش وزارت خارجــه امریکـ
ــــنهادی  ــــته پیش ــــه بس ــــیح داد ک توض
ـامل تـدابیری اسـت  کشورهای بزرگ ش

ـاد مـی آکه عمل به  نها سبب جلـب اعتم
ـا  ـاز مـی کنـد ت شود و راه را بـرای ایـران ب

برنامـه اتمـیش جـز هـدف نشان دهد که 
ــه هــای آصــلح  ـا قطعنام ــدارد و بـ ــز ن می

    .شورای امنیت منطبق است
پیشــرفت  ،نــا بــر ایــن بســته پیشــنهادیب    

ـام خواهـد  ،بسوی توافق نهائی گام بـه گ
ـای بایســــته  بــــود و دو طــــرف گامهـــ

نچه به ما مربوط آدر. رابرخواهند داشت
ـائی را  ،در کوتاه مـدت ،می شود ـا گامه م

بر خواهیم داشت بشـرط ایـن کـه ایـران 
  .نیز چند گامی بردارد

ـان بخشـیدن بـه  • هدف از گفتگوها پای
ان شدت گیری است کـه سالهاسـت بحر

ادامه دارد و روابط ایران با بخش بزرگی 
لــود کــرده آاز جامعــه بــین المللــی را زهر

ــه راه حــل  اســت و پــای جنــگ را بمثاب

  . ورده استآبمیان  ،نهائی
از پیشـنهادهای  ،در این گزارش کوتاه ◀

ـاهده انـد ،دو طرف در  :دو بنـد قابـل مش
ق ایـران پذیرفته شدن ح ،پیشنهاد ایران

ــنهاد  ــوم و در پیش ـازی اورانی ــی سـ ــر غن ب
متوقـــف کـــردن غنـــی  ۱+۵کشـــورهای 

ـا  ـا در روز .  درصـد ۲۰سازی اورانیوم ت ام
بندهای دیگری که به پرونده اتمـی  ،دوم

  :مدندآبرزبانها  ،ایران مربوط می شوند
بند پیشنهاد شـده توسـط  ۵سه بند از  - ۱

ـازی  ،هیأت خامنه ای عبارتنـد از غنـی س
ــته بقصــد  ــی و برداش ــوخت اتم ــه س تهی

انس ژآشدن تحریم نفتی و بازرسی شامل 
ی اتمی از تأسیسات اتمـی ژبین المللی انر

یکی موضوع بحـرین  ،دوبند دیگر. ایران
جلیلــــی در کنفــــرانس (بــــوده اســــت 

و دیگـری ) ن سخن گفـتآمطبوعاتی از 
  .خلع سالح هسته ای در خاورمیانه

بـه  ،غـرب اما بنا بر ارزیابی کارشناسان     
ـانم  ،اســـتناد ـای خــ ـاره هــ شـــتون و آاشــ
خواســت غیــر اتمــی امــا اصــلی  ،دیگــران
پذیرفتـه شـدن دولـت جمهـوری  ،ایران

ـا بطــور  اســالمی ایــران از ســوی امریکـ
  .خاص و غرب بطور عام بوده است

ـا طـرف مقابــل – ۲ اوالٌ حاضـر نشــده  ،ام
ــر داشــتن  ــران ب چرخــه «اســت حــق ای

ر هـم یعنـی اگـ. اتمی را بپذیرد» سوخت
ـا بـر   ،نآتوافقی وجود داشته است کـه بن

درصــد  ۵ایــران حــق دارد اورانیــوم را تــا 
خـالف آن  ،هیأت های غربـی ،غنی کند

. را در گفتگوهــای بغــداد نیــز گفتــه انــد
ـاره  ،قول وزارت خارجه امریکـا در ایـن ب

ـای غربـی  ،در واقـع. صریح اسـت هیأته
ـا  ـازی ت  ۵می خواسته انـد مسـئله غنـی س

پیشـنهاد  ،بماند در عوض درصد مسکوت
ـا  ـازی اورانیـوم ت کرده اند ایـران غنـی س

ـال تعلیــق در ۲۰ . وردآدرصــد را بــه حـ
. حاضر به لغو مجازاتهای نفتی نشده انـد

پیشــنهاد کــرده انــد قطعــات  ،در عــوض
کتــور پزشــکی آیــدکی و ســوخت بــرای ر

ــی در  ـا  و کمــک فن ــوپ هـ ــران و ایزت ته
 ی اتمـیژمیـز از انـرآمورد استفاده صـلح 

  . به ایران بدهند
ـاتی مشــــترک       در کنفــــرانس مطبوعـــ
ــیآ ــد ،شــتون و جلیل ــه ان  :دو طــرف گفت

ـات مــورد  ـات مــورد اشــتراک و نکـ نکـ
پیشــرفتی بعمــل . اخــتالف وجــود دارنــد

 ۱۸قرار بر ادامه گفتگوها در . مده استآ
وئن شده است ژ) خرداد ۳۰و  ۲۹( ۱۹و 

 ،نآو دوطرف موافقت کرده اند پـیش از 
ــ ــرفکارشناس ــی دو ط ــدیگر  ،ان فن بایک

ـای مسـکو را  گفتگو کنند و کار گفتگوه
ایران نیز پذیرفته است به . سان گردانندآ

ـال تعلیــــق در ـازی آحـــ وردن غنــــی ســـ
درصد را مورد بررسی قرار  ۲۰اورانیوم تا 

  .دهد
ـازی بدین قرار، امریکا نمی  :انقالب اسالمی ـازات مصــــوب ســــنجــه بــه اورانیــوم طــرح شــود امــا بــا توخواســـته اســـت اصـــل غنـــی ســ ـات و  اطــــرح مجـــ ــ ـــره در مطبوع ـــهای منتش ـأتی کـه خامنـه ای بـه بغـداد گزارش ــده اســت چرخــه غرب، هی ــه کــرد، الزم دی ـازی روان ـأت مـی . اورانیوم را مطرح کندسوخت و حـق ایـران بـر غنـی س ــه این هی ـار را ب ـا نه ایران و حقوق ملی مردم ایران و نـه یم ژاما مسئله اصلی ر. رسمی برانگیزدضمنی غنی سازی و سپس به اعتراف خطر جنگ، نخست غرب را به قبول تصادی و برطرف کـردن مجازاتهای اقترتیبی پیش ببرد که در عین کاسـتن از توانســت واکــنش نشــود و کـ ــرای خــویش اســتاتم که بود و نبود خودش و طلـب ج ــدین . و موقــع ب ـان وجود داشته اسـت، ترتیب، اگر هم مصالحه محرمانـه ای ب ایـن . به عمل درآمـدن را نیافتـه اسـتدر بغـداد، امک

ـارها، فرصــت را یــم، حکومــت اوبامــا ژبــار، بــیش از ر   :سوزانده استاســت کــه زیــر فشـ
  
ــرائیل و آ ــار اس ــر فش ــا زی ی

ــی هــایش و محافظــه  الب
ــد ــاران جدی ــا در  ،ک اوبام

خود یارای عمل کردن بـه 
  :مصالحه را نیافته است؟

  
 ۱+۵ن شد کـه آایران خواستار  ٭

حق ایران بر غنی سازی اورانیـوم 
ــد و  ــنهاد خــود بگنجانن را در پیش

این کاری است  :امریکا پاسخ داد
  :که ما نمی توانیم بکنیم

  
جزون دیتز گزارش کـرده  ،مه ۲۴در  ◀

ــورهای  :اســت ـای کش ـا  ۱+۵گفتگوهـ بـ
توافقی نیز . پایان یافتند ،در بغداد ،ایران

ــد ــر . بعمــل نیام ــر حــق خــود ب ــران ب ای
ــ ــیداش ــر  ،تن چرخــه ســوخت اتم ـا ب بنـ

قــرارداد منــع گســترش ســالح هســته ای 
خواست  ۱+۵تأکید کرد و از کشورهای 

که این حق ایران را در بسـته پیشـنهادی 
بنا بـر  ،اما نماینده امریکا. خود بگنجانند

 :پاسـخ داده اسـت ،قول مقامات امریکـا
ـا  ـاری نیسـت کـه م مسلم است کـه ایـن ک

  .ه باشیمن را داشتآمادگی انجام آ
طرفه این که بنا بـر گزارشـهای واصـل  •

ـا امـــری  ،از بغـــداد ــ ـائی ب ـأت امریکــ هیــ
ــی اهــود  مخالفــت کــرده اســت کــه حت

ــر دفــاع اســرائیل ،بــاراک باصــدور  ،وزی
ایران مـی (ن را پذیرفته است آ ،بیانیه ای

ـا  درجـــه غنـــی  ۳٫۵توانـــد اورانیـــوم را تــ
نخست وزیر  ،نتان یاهو ،بعد از او). سازد

با ایـن موضـع مخالفـت کـرد و  ،اسرائیل
ایــران نــه تنهــا بایــد غنــی ســازی  :گفــت

 ،اورانیوم محض سوخت را متوقف کنـد
ـازی  ــی سـ ـات غن ــد تأسیسـ ــی بای ــه م بلک

  . اورانیوم را برچیند
 ،بخش عمده اورانیوم غنی شده ایـران •

ـار . درجه است ۳٫۵ ـا بک این اورانیـوم تنه
مقــدار . یــدآســوخت نیروگــاه اتمــی مــی 

ایــن . درجــه دارد ۲۰ورانیــوم کمــی نیــز ا
ـاه اتمــی  اورانیــوم نیــز ســوخت نیروگـ
پزشــکی را تــأمین مــی کنــد کــه در ســال 

امریکا در اختیار ایـران قـرارداده  ،۱۹۶۰
  . است

ـا : مطبوعاتی مشترک با آشتون گفتجلیلـی، در کنفـرانس  :انقالب اسـالمی م انــس بــین المللــی ژنخســت از طریــق آ ـاه را کـردیمی اتمــی تقاضــای ســوخت بــرای ژانــر غـرب بـود کـه . این نیروگ ـا را رد کـرد ـا بـر ایـن، هرگــاه . تقاض ـا بــه حــال تعلیــق درآوردن غنــی ســازی غرب درست عمل کرده بـود، امـروز، بن   .پیشنهادهای خود نمی کرددرجــــه را محــــور  ۲۰اورانیــــوم تـــ
هیأتهای غربی پیشـنهاد ایـران بـرای  ◀

ــر  ــی ژآبازرســی وســیع ت ــین الملل انــس ب
ــر ــیژان ــد ی اتم ــز نپذیرفتن ــون  :را نی ج

گـزارش کـرده  ،۲۰۱۲مه  ۲۴در  ،گالسر
ــــدگی غــــرب  :اســــت ـای نماین هیأتهـــ

ــدگی  ــران و هیــأت نماین پیشــنهادهای ای
را رد  ۱+۵ایران پیشنهادهای کشـورهای 

ـــد ـــن. کردن ـاوجود ای ــ ـا در  ،ب ــ گفتگوه
معـــرض شکســـت و قطـــع شـــدن قـــرار 

  .ندارند
هیأت های نمایندگی کشورهای غـرب  •

ـا در تقاضای ایـرا ن را بـرای لغـو تحریمه
ـا بازرســی وســیع  ــران بـ ازای موافقــت ای

ی اتمی از ژانس بین المللی انرژآبازرسان 
حسـن . تأسیسات اتمی خود را رد کردند

پیشـنهاد بـه  ،تحلیل گـر ایرانـی ،عابدینی
ـال تعلیــــق در ـازی آحـــ وردن غنــــی ســـ

درصد را در ازای دریافـت  ۲۰اورانیوم تا 
   ۵در صفحه    جوک یک  ،قطعات یدکی هواپیما

  

  ؟...بغداد ، مسکو و بعد
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ـادل نبـوده. دانست  ،بسته پیشنهادی متع
  . قابل قبول نبوده است ،بنا بر این

ـا و  • واقع امر اینست کـه حکومـت اوبام
تمامی جامعه اطالعاتی امریکا مـی داننـد 
که ایران در کار تولید بمب اتمـی نیسـت 

ابــراز  ،نآو هیچگونــه قصــدی بــر تولیــد 
ـا . نکرده اسـت ـاع امریک و وزیـر وزیـر دف

ـا  اطالعات ملی و رئیس ستاد ارتش امریک
ـار  در علــن گفتــه انــد کــه ایــران در کـ

باوجود صـلح . ساختن بمب اتمی نیست
ـاوجود آ میز بودن برنامـه اتمـی ایـران و ب

ـا  انــس بــین المللــی ژآقبــول همکــاری بـ
ــر ــدرتهای غربــی ،ی اتمــیژان تحــت  ،ق

ـا در  ،رهبری امریکا از کاستن از مجازاته
ــی ازای بازرســی  ــیع از تأسیســات اتم وس

  .سر باز زدند ،ایران
خبرگـزاری فرانسـه  ،۲۰۱۲مه  ۲۴در  ◀

  :از بغداد گزارش کرده است
دو  ،مـه ۲۴در  ۱+۵ایران و کشـورهای  •

روز گفتگوها بر سر مسئله اتمـی ایـران را 
ـا نتیجـه ملمـوس . به پایان بردنـد ن آتنه

ـا ـای  ،این شد که گفتگوه و  ۱۸در روزه
. کو دنبال خواهنـد شـددر مس ،وئنژ ۱۹

ـا  ،در ایـن دو روز :شتون گفتآکاترین  م
با ایرانیها گفتگوهای بسیار پـرحجم و در 

ــده جزئیــات بعمــل  ــمآبرگیرن ـا . وردی بنـ
ـای  ـا را در روزه و  ۱۸داریم این گفتگوه

روشـن . وئن در مسکو از سر بگیـریمژ ۱۹
ـان پیشـرفت در  است که دو طرف خواه

ــت ـاط مش ـا نقـ ــتند و مـ ـا هس رک گفتگوهـ
اما عدم توافق های مهم نیز برجا . داریم
ایران قبول کرده است  ،با اینهمه. هستند

درصــد را  ۲۰کــه تعلیــق غنــی ســازی تــا 
  .مورد بررسی قرار دهد

ایران حـق مسـلم بـر  :جلیلی نیز گفت •
  . غنی سازی اورانیوم دارد

ـام ایرانـی  ،روز دوم • بنا بر قـول یـک مق
ر بـدی گفتگوها در جو بسیا ،عضو هیأت

ـا آسه نوبت  ،نآپیش از . غاز شدآ شـتون ب
  .جلیلی گفتگو کرده بودند

باب  ،بنا بر یک منبع دیپلماتیک غربی •
ــران  ــه ای ــد ک ــل ش ــی قف ـا وقت گفتگوهـ

حـق  ۱+۵ن شد که کشورهای آخواستار 
و . ایران بر غنی سازی اورانیوم را بپـذیرد
در .  نماینــدگان ایــن کشــورها نپذیرفتنــد

تفــاهمی  :منبــع گفــتهمــان  ،نیمــه روز
یــد امــا گفتگوهــا در مســکو آبعمــل نمــی 

  . دنبال خواهند شد
وســائل  ،غــازآدانســتنی اســت کــه در  ◀

یــم ســخن از شکســت ژارتبــاط جمعــی ر
گفتگوهــا را . گفتگوهــا بمیــان نیاوردنــد

میز و برخوردار از پیشرفت نیـز آموفقیت 
ــد ــیف کردن ــران. توص ــه ای ــز روزنام  ،ج

ــوری اســ ــزاری جمه ـان خبرگ المی ارگـ
ایران که در اختیار احمدی نژاد و گـروه 

ایـن روزنامـه پرسـید چـرا بایــد . او اسـت
ـاذب برانگیخــــت ـــ ــــد ک ــــته . امی و بس

پیشنهادی غـرب را بـی محتـوا توصـیف 
خامنـه ای چـون خـود  ،بدین قرار. کرد

گفتگوهــا را تصــدی کــرده و دســتگاه او 
اینک  ،امید به موفقیت را برانگیخته بود

که بر مذاکرات بغـداد ترس خود را از این
. اظهــار مــی دارد ،مهــر شکســت بخــورد

پــس از  ،در روزهــای بعــد ،بــاوجود ایــن
گویــاترین  ،نکــه بــاال رفــتن قیمــت دالرآ

ـأت  ــه ای و هیـ ـاتوانی خامن ــر نـ ــالن ب اع
جمهوری اسالمی  ،مأمور گفتگوی او شد

گفتگوهــا را بــی نتیجــه توصــیف کــرد و 
کیهان به امریکا تاخت و خواسـتار عـدم 

  . ت در گفتگوهای مسکو شدشرک
  
غــرب امتیازهــائی را کــه ایــران  ٭

داد مغتـــنم نشـــمرد و سیاســـت 
خویش را بر خواستهای اسـرائیل 

  :بنا نهاد
  
پل پیالر کـه پـیش از ایـن تحلیـل گـر  ◀

سیا در مورد کشورهای خاورمیانه بوده و 
 ،مـه ۲۴در  ،اینک اسـتاد دانشـگاه اسـت

 ،ارزیــابی خــود را از گفتگوهــای بغــداد
بـر ایـن نظـر  ،در جمع. انتشار داده است

ـائی او از  ،است که امریکا و متحـدان اروپ
  :اسرائیل دنباله روی کرده اند

ــداد  • ـای بغ ـاهده حاصــل گفتگوهـ مشـ
و ایران این پرسش  ۱+۵میان کشورهای 

ـا آچه اندازه  :را به ذهن متبادر می کند نه

کــه نمــی خواهنــد گفتگوهــا بــه نتیجــه 
گفتگـو کننـدگان اثـر بر رفتار  ،بیانجامد

داشــته انــد و ســهم ســوءتفاهم هــا در بــه 
نتیجه نرسیدن گفتگوها چه اندازه بوده 

  اند؟
ـا  • تصویر عمومی که از میز گرد گفتگوه

واقعیــت اینســت کــه غــرب . نارســا اســت
حاضر نشد هیچیک از مجازاتهائی را کـه 

ـاوجود ایـن . لغو کند ،وضع کرده است ب
ازی که ایران گفت حاضر اسـت غنـی سـ

ـا کنـد ۲۰اورانیوم تا  غـرب  ،درصد را ره
ـا را لغـو  حاضر نشد هیچیـک از مجازاته

نکــه امریکــا خــودداری از غنــی آبــا . کنــد
درصــد را محــور  ۲۰ســازی اورانیــوم تــا 

کرده بود و ممکـن بـود در ازای پـذیرش 
ـا  ،ن از سوی ایرانآ از بخشی از تحریم ه

ــد کــرد ،چشــم پوشــید  ،کــاری را کــه بای
  . نکرد

ازای چشــم پوشـــی ایــران از غنـــی  در •
ـا  غـرب بـه  ،درصـد ۲۰کردن اورانیـوم ت

ایــران پیشــنهاد مــی کنــد قطعــات یــدکی 
هواپیماهــای مســافر بــری و ایزوتوپهــای 

در مقایســه بــا تحریمهــای . طبــی بدهــد
 ،سنگینی که بر ضد ایران وضع شـده انـد

  . بس ناچیز هستند ،این پیشنهادها
ـا بـرهم انبـوهی از مجازا ،طی سالها      ته

نها آاز  ۱+۵افزوده شده اند و کشورهای 
برای وارد کردن فشار بـه ایـران اسـتفاده 

ـان مـی . می کننـد ـای گفتگـو بمی چـون پ
ـا کـــه از ایـــران  ،ورنـــدآ در ازای امتیازهــ

حاضـر نیسـتند از ایـن  ،مطالبه مـی کننـد
  . مجازاتها بکاهند

چیزی در جیب  ۱+۵شاید کشورهای  •
تــی گفتگوهــا دارنــد کــه مــی خواهنــد وق

امیـــدواریم . ورنـــدآدر ،پیشـــرفت کننـــد
ــر . چنــین باشــد ــه هــای اخی ـا در هفت امـ

ـا . ایران نـرمش روز افـزون بخـرج داد ام
ــه آ ـا ک ــدآنهـ ــته بودن ــز نشس  ،ن طــرف می

ـا ـای بیشــتر  ،بخصــوص امریکـ مجازاتهـ
اشاره نویسنده به مصوبه های (وضع کرد 

  ).مجلس نمایندگان و سنای امریکا است
ـا برخـــی ازآ • ـار ایـــن آ یــ ـا کـــه در کــ نهــ

ــتند ـا هس ــن شــیوه را شــیوه  ،گفتگوهـ ای
ـا هـدف رسـیدن بـه نتیجـه مـی  گفتگو ب

یا معنای گفتگو اینسـت کـه همـه آدانند؟ 
یــا آچیــز را بســتانی و هــیچ چیــز نــدهی؟ 

شیوه صـحیح گفتگـو اینسـت کـه طـرف 
مقابل را در حالی کـه نـرمش بخـرج مـی 
 ،دهد و حاضر به دادن امتیازها می شـود

  مجازات کنی؟  بیشتر
شاید درک ما از گفتگو نادرست است  •

وقتی مجازاتهای  :و درک درست اینست
کنـونی سـبب مـی شــود کـه ایـران امتیــاز 

مجازاتهای بیشـتر مجبـورش مـی  ،بدهد
ـاز بدهـــد ـا شـــیوه . کنـــد بیشـــتر امتیــ امــ

ـان عضـــــو مجلـــــس  ــــ جمهوریخواه
نمایندگان مبنـی بـر همـه چیـز گـرفتن و 

به بـن بسـت مـی کار را  ،هیچ چیز ندادن
  .کشاند

 ،نچه ما مشاهده می کنیمآ ،به باور من      
ـادانی از فـــن و روش گفتگـــو  ـای نــ گویــ

نهـائی آکردن نیسـت بلکـه تسـلیم حکـم 
شــدن اســت کــه مــی داننــد چــه  مــی 

نهــا کســانی هســتند کــه نمــی آ. خواهنــد
  . خواهند گفتگوها به موفقیت بیانجامد

بحران اتمی ایران حاال دیگـر نگرانـی  •
ــده اســتآ ــی . ور ش ــرا سیاســت داخل زی

امریکا تأثیر می پذیرد از سیاسـتهای یـک 
دولت خارجی کـه برنامـه اتمـی ایـران را 

ن در آتهدید این زمان تلقی مـی کنـد و از 
. سود مـی جویـد ،سیاست داخلی امریکا

بیشتر سیاستمداران امریکا از این امر کـه 
ایران را خطر بخوانند و خواستار تشدید 

  . سود می برند ،ایران بشوند فشار به
ـا روی       بیشــــتر سیاســــتمداران امریکـــ

ـان دادن بـه ایـران را از لحـاظ  خوش نش
. برای خود خطرناک می داننـد ،سیاسی

اینــان اهمیتــی بــه هــدف کــه اجتنــاب از 
 ،مجهز شدن ایران به بمـب اتمـی اسـت

ــه اســتفاده ای کــه از ایــن . نمــی دهنــد ب
  .یشندمی اند ،ویز می توان بردآدست 

ـادر  ۱+۵بسا اعضای دیگر کشورهای  • ق
ـان بدهنـد ـا . باشند نرمش بیشـتری نش ام

ـازیگر  ـا اسـت کـه مهـم تـرین ب این امریک

ایـن . طرف دیگر میز گرد مذاکره اسـت
قـــدرت اســـت کـــه نمـــی توانـــد بـــه راه 

  .گفتگوی  نتیجه بخش برود
  
نتان یاهو و اهود باراک رئـیس  ٭

هیــــــأت نماینــــــدگی امریکــــــا 
غداد را نمی پذیرد و گفتگوهای ب

درجــه  ۲۷انــس ذرات اورانیــوم ژآ
را در فردو پیـدا مـی کنـد و ایـران 

انــس دالیــل توجیــه ژآ :مــی گویــد
کننده بازرسی از پـارچین را ارائـه 

  :نکرده است
  
ـا فایـل گـزارش  ،۲۰۱۲مه  ۲۶در  ◀ وبک

ـان اسـرائیل و امریکـا  کرد که اختالف می
بر سر پرونده اتمی ایـران قطعـی تـر شـد 

نتــان یــاهو و اهــود  ،مــه ۲۵تــی کــه در وق
ـأت  ـاراک حاضـــر نشـــدند رئـــیس هیــ بــ
نمایندگی امریکا در گفتگوهای بغـداد را 

ـاون  ،ونـدی شـرمن. بحضور بپذیرند مع
وزیر خارجه امریکا، در پایان گفتگوهای 
بغداد، به بیت المقدس آمد که این دو را 
ـاه کنـــد ـا و حاصـــل آن آگــ . از گفتگوهــ

ـاکوب ام ـا یـ ـاگزیر او بـ ـاور نـ یــدرور، مشـ
ـاراک، مـدیر  امنیتی نخست وزیر و رفی ب
کل وزارت خارجه اسرائیل دیدار کـرد و 
. این دو را نسبت به گفتگوها توجیه کـرد

او به آنها گفت گفتگوها بـی نتیجـه شـد 
ــی ســازی  ــران حاضــر نشــد از غن ــرا ای زی

درصـد  ۲۰درصـد و نـه  ۳٫۵اورانیوم، نـه 
 صرف نظر کند و نه تأسیسات اتمی فـردو

  . را برچیند
هــر روز کــه صــرف  لیبــه گمــان اســران• 

فرصـتی  ،فعالیتهای دیپلماتیک می شـود
ـا کـه برنامـه  که به ایران داده مـی شـود ت

ـام رسـاند چنانکـه . اتمی خـود را بـه انج
ی اتمـی ژانس بـین المللـی انـرژآگزارش 

حاکی اسـت کـه ایـران ذخیـره اورانیـوم 
. غنی شده خـود را دو برابـر کـرده اسـت

کیلو بـه  ۷۳٫۴نیوم غنی شده را نیز از اورا
ـانتریفو. کیلو رسانده است ۱۴۵ ـای ژس ه

ـانده  ۵۰۰بـــه  ۳۰۰فـــردو را نیـــز از  رســ
کیلـو  ۲۳٫۹ ،تأسیسات فردو در ماه. است

. درجـه تولیـد مـی کنـد ۲۰گرم اورانیوم 
ـاری مسـیحی ،بنا بر این  ،تا پایان سال ج

درجـه  ۲۰کیلو گرم اورانیـوم  ۳۳۶ایران 
 ۵میزان اروانیوم کمتر از . تخواهد داش

درجــه غنــی شــده اش نیــز کــه در فوریــه 
کیلـو افـزایش  ۶۲۳۲کیلو بود بـه  ۵۴۵۱

  . یافته است
ـا برگـزارش  • در  ،انـسژآطرفه این که بن

درجـــه نیـــز  ۲۷ذرات اروانیـــوم  ،فـــردو
ایـران وجـود ایـن . مشاهده شـده اسـت

ذرات را به دالیل فنی نسـبت مـی دهـد و 
د اورانیوم با این درجـه از نه اقدام به تولی

  . غنی سازی
ـــه  ۲۶در  ◀ ـــرز گـــزارش  ،۲۰۱۲م رویت

کــرده اســت کــه وســائل ارتبــاط جمعــی 
ــد ــران مــی گوین ــین المللــی ژآ  :ای انــس ب

ــر ــرای  ژان ــل کــافی ب ــوز دالی ی اتمــی هن
توجیــه بازرســی تأسیســات مظنــون ارائــه  

  .  نکرده است
ـات      ـارچین بیشـتر از تأسیس تأسیسات پ

گــزارش . ظــن غــرب اســت دیگــر مــورد
انس میگویـد کـه عکسـهای ژآهفته پیش 

ـا «هوائی حاکی از وجـود  ـای پهن فعالیته
ایـران بـه . در این تأسیسات هسـتند» گرا

ـارچین ــه در پـ ــوان ک ــن عن تأسیســات  ،ای
ــه  ،نظــامی برپــا هســتند اجــازه تفتــیش ب

بــه گــزارش فــارس . انــس نــداده اســتژآ
ــوز ــی ،نی ــی دوان ــدون عباس ــیس  ،فری رئ

«  :ی اتمـی ایـران مـی گویـدژانرسازمان 
ـات  دالیل و مدرکی کـه بازرسـی از تأسیس

هنوز از سوی  ،پارچین را موجه بگردانند
ـا ارائـه ژانس بین المللی انرژآ ی اتمی به م

  . نشده است
ـانوآ ◀ ــران  ،مـ ــدارش از ته ـان دی در پایـ

ـا ایـران بـه توافـق رسـیدیم و بـه  :گفت ب
 .زودی توافق نامه را امضاء خواهیم کرد

  . این توافق نامه امضاء نشده است
ـار . بلند شدبغـداد، بــاردیگر، صــدای طبــل جنــگ پــیش از گفتگوهــای  :انقــالب اســالمی ـاری . به جنگ ادامه یافتبعد از گفتگوهای بغداد، تهدیـد . کردآمادگی بـرای جنـگ برضـد ایـران مـی این بار، امریکا بود که اظه ـا بـر آن، سنجش افک » ایـران«نیز به عمل آمد که بن   :در همه جای جهان منفور است

  
  

ــــزاری از  ــــران «بی ای
و » مجهز به بمب اتم

ــرق  ــدارک جنــگ ب ت
  :»ایران«آسا با 

  
انجــام » مجهــز بــه بمــب اتمــی ایــران«آوردن نظر ملتهای مختلف نسـبت بـه افکاری توجـه کنیـد کـه بـرای بدسـت نخســت بــه ســنجش  :انقــالب اســالمی   :گرفته است

  
 ،بنـــا بـــر ســـنجش افکـــار

ـــــــزرگ از اک ـــــــی ب ثریت
جهانیـــان موافـــق وضـــع 
مجازاتهای سخت بر ضـد 
ایران و جنـگ پیشـگیرانه 

  :برضد ایران هستند
  

« سنجش افکار در مقیاس جهان در باره 
 ۱۸در » مجهز شدن ایران به بمب اتمـی

ـار . مه انتشار یافته است این سـنجش افک
در   Pew Research Centerتوسـط 

ـام گرفتـــه و حاصـــل آن ۲۱  کشـــور انجــ
  :اینست

+ ۵نظر مردم کشورهای عضو گـروه  - ۱ 
لمان و امریکـا و انگلسـتان و چـین و آ( ۱

در باره ایران و موافقـت ) روسیه و فرانسه
ـا مجهـز شـدن ایـران بـه  یا مخالفتشان ب
بمب اتمی و در صورت تن نـدادن ایـران 
ـــت ـای شـــورای امنی ـــه هــ ـــه قطعنام  ،ب
 ،مجازات اقتصادی و نیز جنگ با ایـران

  :رار استاز این ق
درصد نظر مساعد به ایـران  ۱۳ :امریکا •

درصد مخالف مجهـز شـدن  ۹۴دارند و 
درصـد  ۸۰ایران به بمب اتمـی هسـتند و 

موافق وضع مجازاتهای سـخت بـر ضـد 
ــتند و  ــران هس ــز موافــق  ۶۳ای درصــد نی

جنگ پیشگیرانه برای ممانعت از مجهـز 
  .شدن ایران به بمب اتمی هستند

ــران نظــر درصــد  ۱۶ :انگلســتان • ـا ای بـ
ـالف  ۹۱موافق دارنـد و  ننـد آدرصـد مخ

 ۷۶که ایـران بمـب اتمـی داشـته باشـد و 
ـای سـخت  درصد موافق وضـع مجازاته

درصد موافق جنگ  ۵۱و . بر ضد ایرانند
بقصد جلوگیری از مجهز شدن ایران بـه 

  .بمب اتمی هستند
درصد به ایران نظر مساعد  ۱۴ :فرانسه •

شــدن  درصـد مخــالف مجهــز ۹۶دارد و 
درصـد  ۷۶ایران به بمب اتمـی هسـتند و 

ـای سـخت برضـد  موافق وضـع مجازاته
ــد و  ـا  ۵۱ایرانن ــگ بـ ــق جن درصــد مواف

هدف جلوگیری از مجهز شدن ایران بـه 
  .بمب اتمی هستند

ـاعد نسـبت بـه  ۶ :لمانآ • درصد نظر مس
ـالف مجهـز  ۹۶ایران دارند و  درصد مخ

 ۸۰شدن ایران بـه بمـب اتمـی هسـتند و 
ـای سـخت درصد مو افق وضـع مجازاته

درصد موافق جنـگ  ۵۰بر ضد ایرانند و 
  .پیشگیرانه بر ضد ایران هستند

ـاعد نسـبت  ۳۶ :روسیه • درصد نظـر مس
ــد و  ــران دارن ــه ای ـالف  ۷۷ب درصــد مخـ

مجهز شدن ایران به بمب اتمی هستند و 
ـای  ۴۶ درصـــد موافـــق وضـــع مجازاتهــ

درصد موافـق  ۲۴سخت برضد ایرانند و 
ه بــرای جلــوگیری از جنــگ پیشــگیران

  .مجهز شدن ایران به بمب اتمی هستند
درصد نظر مساعد بـه ایـران  ۲۱ :چین •

درصد مخالف مجهـز شـدن  ۵۴دارند و 
درصـد  ۳۸ایران به بمب اتمـی هسـتند و 

موافق وضع مجازاتهای سـخت بـر ضـد 
ـــد و  ـــگ  ۳۰ایرانن ـــق جن ـــد مواف درص

پیشـــگیرانه بـــرای جلـــوگیری از مجهـــز 
  .اتمی هستند شدن ایران به بمب

 ۶هرگــاه نماینــدگان ایــن  ،بــدین قــرار    
ـار عمـومی  کشور بخواهند برابر نظر افک

ـای  ،خــود عمــل کننــد وضــع مجازاتهـ
ـار عمــــومی  ــــت افکـــ ســــخت از حمای

حتی در مورد جنـگ . برخوردار می شود
غرب می تواند روی موافقـت   ،پیشگیرانه

ـا و  ۳۰ درصـد روسـها  ۲۴درصد چینی ه
  . حساب کند

ـاره  ۲۱ا نظــر مــردم امــ – ۲ کشــور در بـ
در  :مجهــز شــدن ایــران بــه بمــب اتمــی

ـا درصــد  ۹۴درصــد موافــق و  ۲ ،امریکـ
درصــد موافــق و  ۳ ،لمــانآمخــالف و در 

 ۴ ،درصــــد مخالفنــــد و در فرانســــه ۹۶
درصد مخالفنـد و در  ۹۶درصد موافق و 

ــپانیا ــق و  ۴ ،اس ــد مواف ــد  ۹۵درص درص
درصـد ۳ ،مخالفند و در جمهوری چـک

 ۴ ،مخالفنـد و در انگلسـتان ۹۴ موافق و
درصد مخالفنـد و در  ۹۱درصد موافق و 

ـا درصـــد  ۹۱درصـــد موافـــق و  ۴ ،ایتالیــ
درصد موافـق و  ۷ ،مخالفند و در لهستان

درصـد  ۹ ،درصد مخالفند و در یونان ۸۸
 ،درصد مخالفند و در روسیه ۸۷موافق و 

درصد مخالفند و  ۷۷درصد موافق و  ۱۱
مخالفنـد و در  ۵۴ موافق و ۲۹ ،در ترکیه
درصــد مخــالف  ۷۶موافــق و  ۲۱ ،اردن

درصــد موافــق و  ۲۳ ،و در مصــر. هســتند
 ،و در لبنــان. درصـد مخــالف هســتند ۶۶
. درصـد مخالفنـد ۶۲درصد موافق و  ۳۵

درصد  ۴۳درصد موافق و  ۴۲و در تونس 
درصــد موافــق و  ۴ ،اپــنژمخالفنــد و در 

 ۲۵ ،درصـــد مخالفنـــد و در چــــین ۹۴
ـالف  ۵۴ درصـــد موافـــق و درصـــد مخــ

 ۳۴درصـد موافـق و  ۱۵در هنـد . هستند
درصـد  ۵۰ ،در پاکستان. درصد مخالفند

و در . درصد مخالف هسـتند ۱۱موافق و 
درصـــد  ۹۱درصــد موافــق و  ۵ ،برزیــل

درصـد  ۹ ،و در مکزیـک. مخالف هستند
  .درصد مخالف هستند ۸۶موافق و 

 ۱۰۰جمــع هــای موافــق و مخــالف       
ـاوردن علـــ. درصـــد نمـــی شـــوند ت، نیــ

درصدی از پرسش شوندگان است که بـه 
  .پرسش پاسخ نداده اند

بـه اسـتثنای پاکسـتان کـه  ،بدین قـرار      
درصد موافق مجهز شـدن ایـران بـه  ۵۰

بــا   ،بقیــت جهــان ،بمــب اتمــی هســتند
مجهـــز شـــدن ایـــران بـــه بمـــب اتمـــی 

اما حتی در برخی از کشورهای . مخالفند
ن مســلمان کــه مخالفــت بــا مجهــز شــد

اکثریـت  ،ایران به بمب اتمی کمتر اسـت
مردم مجهز شدن ایران به بمب اتمـی را 

  :میز می دانندآتهدید
میز نمـی آدرصد تهدید  ۴۰ ،در لبنان – ۳

. میز مـی داننـدآدرصد تهدید  ۵۷دانند و 
ــد  ۴۶ ،در مصــر ــی آدرصــد تهدی ــز نم می
میز می دانند و آدرصد تهدید  ۵۴دانند و 

ــه  ــ ۳۷در ترکی ــی آد درصــد تهدی ــز نم می
 ،در اردن. درصــد مــی داننــد ۴۶داننــد و 

  میز نمی دانند وآدرصد تهدید  ۵۵
  ۶در صفحه  
  
  

  ؟...بغداد ، مسکو و بعد
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 ۵۷ ،در تـــونس. درصـــد مـــی داننـــد ۴۲ 
درصد  ۳۱میز نمی دانند و آدرصد تهدید 

ـــد و در پاکســـتان درصـــد  ۵۷ ،مـــی دانن
درصد تهدید  ۱۳میز نمی دانند و آتهدید 

  .میز می دانندآ
مجازاتهای سـخت  موافقت با وضع – ۴

  :برضد ایران نیز همگانی است
ــورهای  ــت کش ــزان موافق ـا  ۱+۵می را  بـ

ــد  ،مجازاتهــای ســخت ــمآ ۱در بن . وردی
در جمهوری  ،اینک کشورهای دیگر دنیا

ــق و  ۷۹ ،چــک درصــد  ۱۷درصــد مواف
درصد موافـق و  ۷۸ ،مخالفند و در ایتالیا

 ،و در اسـپانیا. درصد مخالف هسـتند ۱۵
درصــد مخــالف  ۲۵ درصــد موافــق و ۷۲

در صـد موافـق  ۷۱ ،و در لهستان. هستند
 ،و در یونان. درصد مخالف هستند ۲۱و 
درصــد مخــالف  ۳۹درصــد موافــق و  ۵۵

درصـد موافـق و  ۷۴ ،و در لبنـان. هستند
 ،و در مصــر. درصــد مخــالف هســتند ۲۰
درصــد مخــالف  ۲۱درصــد موافــق و  ۷۱

درصــد موافــق و  ۶۸ ،و در اردن. هســتند
ـا ۲۸  ،و در ترکیـه. لف هسـتنددرصد مخ
درصــد مخــالف  ۵۲درصــد موافــق و  ۳۴

درصد موافـق و  ۷۳ ،هستند و در مکزیک
 ۶۲ ،و در برزیـــل. درصـــد مخالفنـــد ۲۳

ـالف  ۳۶درصـــد موافـــق و  درصـــد مخــ
 ۳۴درصد موافـق و  ۶۱ ،اپنژدر . هستند

  .درصد مخالف هستند
از دیــد اکثریــت مــردم  ،بــدین ترتیــب     

ـا ،این کشورها ـاایران قرب نـه  ،نی تحریمه
مظلــوم کــه ظــالم و در خــور شــدیدترین 

ـا اســـت ـان. مجازاتهــ ـا  ،بـــدین ســ کودتــ
کنندگان بـر ضـد انقـالب مـردم ایـران و 

ـاالری ایـران را کشـوری  ،تجربه مـردم س
جلوه داده اند که در خور سـخت تـرین 

ـا اســـت  ،جـــز در ســـه کشـــور. مجازاتهــ
ـا جنـگ  اکثریت مردم در بقیه کشورها ب

ــد  ــگیرانه بقص ــز پیش ــوگیری از مجه جل
  :شدن ایران به بمب اتمی موافق هستند

  :در باره حمله نظامی به ایران – ۵
را در ۱+۵نظــر هــای مــردم کشــورهای    

ـای  مـــردم . ورده ایـــمآبنـــد اول  نظرهــ
در  :کشورهای دیگـر بـدین قـرار هسـتند

 ۳۱درصد موافـق و  ۵۵ ،جمهوری چک
 ۵۳ ،و در اسـپانیا. درصد مخالف هسـتند

و در . درصد مخالفند ۳۷ق و درصد مواف
ـا ــق و  ۵۲ ،ایتالیـ درصــد  ۲۲درصــد مواف

درصــــد  ۵۱ ،و در لهســــتان. مخالفنــــد
ــــد ۲۲موافــــق و  و در . درصــــد مخالفن

درصــد  ۳۰درصــد موافــق و  ۲۷ ،یونــان
درصد موافـق و  ۵۲ ،و در مصر. مخالفند

 ۵۰ ،و در اردن. درصــــد مخالفنــــد ۱۷
و . درصــد مخالفنــد ۲۵درصــد موافــق و 

درصـد  ۳۶درصـد موافـق و  ۴۶ ،درلبنان
درصد موافـق و  ۲۶ ،مخالفند و در ترکیه

 ۵۵ ،و در برزیـــل. درصـــد مخالفنـــد ۴۲
و در . درصد مخالفند ۳۱درصد موافق و 

درصـد  ۳۴درصد موافـق و  ۵۴ ،مکزیک
درصـد موافـق و  ۴۰ ،اپنژمخالفند و در 

  .درصد نیز مخالفند ۴۹
از  ،حمله نظامی بـه ایـران ،بدین قرار      

ــردم در بســیاری از  ــت اکثریــت م حمای
  . کشورهای  دنیا نیز برخوردار است

ـا – ۶ ـا در خــــود امریکـــ مخالفــــت  ،امـــ
طرفداران حزب جمهوریخواه با مجهـز 

شــدید تــر  ،شــدن ایــران بــه بمــب اتمــی
ـان مجهـز  :است میزان مخالفان و موافق

شـدن ایـران بـه بمــب اتمـی از ایـن قــرار 
ـای احـــزاب  ۶۳ :اســـت درصـــد اعضــ
د کــه ایــران بمــب اتمــی داشــته مخالفنــ
درصد موافقند که ایران بمب  ۲۸باشد و 

ــد ــته باش ــی داش ــزب . اتم ـای ح از اعضـ
ـالف و  ۷۹ ،جمهوریخواه  ۱۵درصـد مخ

ـای حــــزب  درصــــد موافــــق و از اعضـــ
ـالف و  ۶۱دمــــوکرات   ۳۱درصــــد مخـــ

ـا درصـد  ۵۸ ،درصد موافق و از مستقل ه
  .درصد موافق هستند ۳۳مخالف و 

ر کشـورهائی کـه در اکثریت مـردم د – ۷
 ،مـده اسـتآسنجش افکار به عمـل  ،نهاآ

ــران را در جهــان خــراب مــی  ،وجهــه ای
ــد ــران را :دانن ــه ای ـا ،وجه  ۶۸ ،در امریکـ

. درصد خـوب مـی داننـد ۱۳درصد بد و 
ـان درصــد  ۲۷درصــد بــد و  ۶۲ ،در یونـ

درصـد  ۶۹ ،در لهسـتان. خوب می داننـد
ــد و  ــد ۲۰ب ــی دانن ــوب م ــد خ در . درص

ــتان ــد و  ۶۸ ،انگلس درصــد  ۱۶درصــد ب
درصـد  ۸۴ ،خوب می داننـد و در اسـپانیا

در . درصـــد خـــوب مـــی داننـــد ۹بـــد و 
ـــد و  ۷۷ ،جمهـــوری چـــک  ۹درصـــد ب

 ۹۱،لمــانآدر . درصــد خــوب مــی داننــد
در . درصد خوب می داننـد ۶درصد بد و 

درصــد خــوب  ۵درصــد بــد و  ۸۵ ،ایتالیــا
 ۳۶درصد بـد و  ۳۸ ،در روسیه. می دانند

 ۸ ،در پاکسـتان. اننـددرصد خوب مـی د
درصد خوب مـی داننـد و  ۷۶درصد بد و 

درصـد خـوب  ۳۹درصد بد و  ۴۳ ،تونس
 ۳۹درصـد بـد و  ۶۱ ،در لبنـان. می دانند

 ۵۵ ،در ترکیــه. درصــد خــوب مــی داننــد
. درصد خوب مـی داننـد  ۲۶درصد بد و 
درصـــد  ۲۲درصـــد بـــد و  ۷۷ ،در مصـــر

درصـد بـد  ۷۹ ،در اردن. خوب می دانند
 ،در چـین. د خوب مـی داننـددرص ۱۸و 
ــد و  ۶۱ ــی  ۲۱درصــد ب درصــد خــوب م

درصد  ۱۹درصد بد و  ۲۸ ،در هند. دانند
درصـد بـد  ۷۶ ،اپنژدر . خوب می دانند

در . درصــــد خــــوب مــــی داننــــد ۱۵و 
درصـــد  ۱۶درصـــد بـــد و  ۵۳ ،مکزیـــک

درصـد  ۷۴ ،و در برزیل. خوب می دانند 
  .درصد بد می دانند ۱۳خوب و 

ـاد      ــور یـ ــام ورآدرخ ــه بهنگ ــت ک ی اس
 ،ن گل بر گلوله پیروز شدآانقالبی که در 

ـای جهــان از بیشــترین  ایـران در همــه ج
ــود ــی کــه . محبوبیــت برخــوردار ب منحن

ورنده سنجش افکار ترسـیم آمرکز بعمل 
ـال  ،کرده است حاکی از اینست کـه از س

ـال  ۲۰۰۶ محبوبیـت ایـران  ،۲۰۱۲تا س
ــته  ،در مصــر و اردن ــب کــاهش داش مرت

ـازآر د. اســــت ـــ ــــژاد در  ،غ ــــدی ن احم
. وردآکشورهای عرب محبوبیت بدسـت 

ـا آاینک ببینـیم از  ن محبوبیـت چـه برج
  :مانده است

محبوبیت احمدی نـژاد در کشـورهای  ۸
درصــد و  ۴۷محبــوب  ،در پاکســتان :زیـر

محبـوب  ،در تـونس. درصـد ۶نامحبوب 
ـامحبوب ۴۲ در . درصــد ۳۴ ،درصــد و نـ

ـان ـامحبوب  ۴۲محبـــوب  ،لبنــ  ۵۵و نــ
درصـد محبـوب و  ۹۵ ،نزد شیعه( صد در
 ۳۴ ،درصد نامحبوب و نـزد مسـیحیان ۵

ـامحبوب و  ۵۷درصد محبوب و  درصـد ن
ــزد ســنی هــا ــوب و  ۶ ،ن  ۹۲درصــد محب

محبــوب  ،در ترکیــه). درصــد نــامحبوب
ـامحبوب  ۳۵  ،در مصـــر. درصـــد ۴۸و نــ

در . درصــد ۷۳و نــامحبوب  ۲۳محبــوب
ـــــوب  ،اردن ـامحبوب  ۱۳محب ــــ  ۸۳و ن
  . درصد
ـان، در  :ب اســــالمیانقــــال ـای بــــدین ســـ ــد کــه احمــدی نــژاد نســبت بــه اســرائیل به تدریج، متوجه شده اند که ضـدیتی سپرده یعنی این که مردم این کشورها، اول جای خـود را بـه عـدم محبوبیـت کشورهای عرب، محبوبیت روزه ــد، ســودی عظــیم عای ــراز مــی کن   .اسرائیل می کندگرایشــهای راســت و راســت افراطــی اب

  
رک جنگ با ایـران بـر تدا

ـــگ  ـــق الگـــوی جن  ۶طب
روزه اسرائیل با کشورهای 

حملـه بـه ایـران و  – عرب
جنــگ اتمــی ببــار  ،ســوریه

  :وردآمی 
  
تبلیغــــاتچی هــــای اســــرائیل  ٭

وضـــعیت امـــروز اســـرائیل را بـــا 
ســــال پــــیش  ۴۵وضــــعیتش در 

ــی  ــدعی م ــد و م ــی کنن ــه م مقایس
امروز نیـز حیـات اسـرائیل  :شوند

ه ایــران در خطــر اســت و بایــد بــ
  :!حمله برق آسا کند

  
ـات و هشـدار را ری      ـامل اطالع مقاله ش

ـاورن نوشـته اسـت  ۳۰او بمـدت . مک گ
ســال تحلیــل گــر ســیا و اداره اطالعــات 

ُلــبّ کــالم او . ارتــش امریکــا بــوده اســت
ـاران جدیـد امریکـا  اینست که محافظه ک
همچنان خواب حمله نظامی به ایران را 

 ،ائـه مـی دهنـدمی بیننـد و الگـوئی کـه ار
همــان حملــه اســرائیل بــه مصــر و دیگــر 

ـال  ،کشورهای عـرب اسـت  ۱۹۶۷در س
روزه معروف  ۶سا و یا آکه به جنگ  برق 

  :شد
ـام حملـــه اســـرائیل بـــه مصـــر •  ،بهنگــ

رئیس  ،اسرائیل مدعی شد که چون ناصر
قـوای خـود را در  ،جمهوری وقت مصـر

مرزهای اسـرائیل متـراکم کـرده و قصـد 
ـا در حملـه پـیش  ،داشـت حمله به ما را م
 ،نآســال بعــد از  ۱۵امــا  . دســتی کــردیم

ـا  :نخسـت وزیـر اسـرائیل گفـت ،بگین م
ناصـر قصـد . باید با خود راسـتگو باشـیم

ـا بـه مصـر  حمله به اسرائیل را نداشت ام
بهنگـام حملـه  ،بدین قرار. حمله کردیم
ــه مصــر ــد« ،ب ــم ناصــر ژی کــه ر»تهدی ی

ت دسـ ،متوجه حیات اسرائیل کرده بـود
ـال . ویز شـدآ اسـرائیل  ،ن حملـهآبـه دنب

ســرزمینهای فلســطینی را تصــرف کــرد و 
ن را در تصـرف آهنوز نیز بخش بزرگی از 

  . خود دارد
اسـرائیل مـدعی مـی شـود کـه  ،و امروز •

ایران در کار ساختن بمب اتمـی اسـت و 
. هدفش از میان برداشتن اسرائیل اسـت

ــدین ســان ــد اســرائیل توســط « ،ب تهدی
ویــز تــدارک جنــگ بــا آدســت  ،»ایــران

ـان جنـگ  ،امـروز. ایران شده است مبلغ
در یک حمله هوائی کـه کمتـر  :می گویند

ــد ۶از  ــد انجامی ــول خواه ــی  ،روز بط م
ـا  توان اثری از تأسیسات اتمی ایـران برج

ـا  ،امـروز :می گویند. نگذاشت اسـرائیل ب
بــزرگ تــرین تهدیــدهای دوران حیــات 

قرارگـرفتن سـالح . خویش روبـرو اسـت
هسته ای در دست مالهای ایـران کـه در 
علن می گویند اسرائیل را بایـد از صـفحه 

ـار برداشــت خطــری اســت کــه  ،روزگـ
ن القیــد آاسـرائیل نمـی توانـد نسـبت بـه 

ـات آچون  ،امروز نیز. بماند ن بار کـه حی
خود بایـد از خـود  ،اسرائیل در خطر بود

  .دفاع کند
 ،ائتالف نتان یاهو با حزب رقیب خود •

بخاطر تضمین حمایت همگـانی  ،اکدیم
ـام گرفتـه  از حمله اسرائیل بـه ایـران انج

مــی  ،در ایــن بــاره ،کــراوت هــامر. اســت
مخالفــت تنــی چنــد از مقامــات  :نویســد

ـامی و سیاســـی  پیشـــین اطالعـــاتی و نظــ
ـا  ،اسرائیل ـاب تبلیـغ شـدآب ـا از . ب و ت ام

 ،زمانی که ائتالف انجام گرفت بدین سـو
ـــگ ـان جن ــ ـــز  ســـر و صـــدای مخالف نی

ـای . خوابید ـادگی سیاسـی آائـتالف گوی م
ــران ــه ای ــه ب ــرای حمل ــرائیل ب ــر  ،اس اگ

ــد ـادگی آ. اســت ،ضــرورت ایجــاب کن مـ
. ارتــش اســرائیل محــل تردیــد نیســت

استعفاء و مخالفت ایـن و آن دیگـر نمـی 
ـان اسـرائیل  تواند عزم راسخ راست گرای

  .  را بر حمله به ایران سست کنند
ـار مقالـــه کـــرا • ـامر بعـــد از انتشــ وت هــ

Krauthammer،  باوجود این کـه ایـن
ـاران جدیـد  نشریه تحت نفوذ محافظه ک

در  ،تصمیم گـرفتم ،را خوب می شناختم
ــته او ــه نوش ــخ ب ــه  ،پاس ــه روزنام ــه ب نام

ــد . بنویســم و بخــواهم کــه آن را درج کن
ن آبدیهی است امید نداشتم کـه روزنامـه 

ــد ــه درج آ. را درج کن ــه روزنام ــه ک ن نام
   :اینست ،نکرد

ــه      ــه ســردبیر واشــنگتن پســت ب نامــه ب
  ،۲۰۱۲مه  ۱۳تاریخ 

بازتــاب هــای «زیــر عنــوان  ،مــه ۱۰در     
ـارل  ،»واحدهای جنگی اسرائیل :۶۷ ش

ـا  ــرائیل بـ ــگ اس ــه جن ـامر ب ــراوت هـ ک
ن آپرداختـه و  ،۱۹۶۷در ماه مـه  ،اعراب

ـأس بــرای «را  ـاه بیشــترین تــرس و یـ مـ
ـا وضــعیت آتوصــیف و » اســرائیل ن را بـ
 ،و خطــر ایــران بــرای اســرائیل امــروز

بــرای » بــزرگ تــرین تهدیــد«بمثابــه 
  .مقایسه کرده است ،موجودیت اسرائیل

. و ادعای او به ضـرورت راسـت نیسـت    
ـاخیم بگـین ،۱۹۸۲چرا کـه در اوت   ،من

ــر وقــت اســرائیل ــن  ،نخســت وزی در عل
ـاه  ــه در مـ ــذیرفت ک ــن ژپ ـا  ،۱۹۶۷وئ مـ

قوای مصر در صـحرای . انتخاب داشتیم
ـای . ا متمرکز شده بودندسین اما این بمعن
ن نبود که ناصر به راستی قصد حمله بـه آ

. ما باید با خود راستگو باشـیم. ما را دارد
  .»ما تصمیم گرفتیم به او حمله کنیم

ی کــه از جانــب »تهدیــد« ،امــروز نیــز    
ــرائیل اســت ــران متوجــه اس ـالی  ،ای خیـ

کراوت هامر از قرار گـرفتن بمـب . است
ـائی اتمــی در د ـای مالیخولیـ ســت مالهـ

اسـرائیل را تهدیـد بـه  ،ایران که در علـن
ـا از یـک . مـی نویسـد ،نابودی می کنـد ام

تهدیــد خیــالی مــی نویســد و ایــن خیــال 
. است که می خواهد واقعیت جلوه دهد
 ،مستند او تهدید رئیس جمهـوری ایـران

. اسـت،»حذف اسرائیل از نقشه جهان«
ان د. اما هرگز چنین سخنی نگفته اسـت

در  ،معاون نخست وزیر اسرائیل ،مریدور
تصدیق کرد که احمـدی  ،اوائل ماه پیش

و در . نژاد چنـین سـخنی را نگفتـه اسـت
ـا  ،لئون پانتا ،انویهژماه  ـاع امریک وزیر دف

و وزیــر دفــاع اســرائیل در علــن تصــدیق 
کردند که ایران در کار تولید بمب اتمـی 

ـــن دو. نیســـت ـــیش از ای ـازمانهای  ،پ ســ
راء تصـدیق آبـه اتفـاق  ،ی امریکـااطالعات

کرده بودند کـه ایـران بمـب اتمـی نمـی 
  .سازد

ـاال     ـا  ،حــ ـار مالیخولیــ چـــه کســـی گرفتــ
ـان شـفاف  است؟ نوشته کراوت هامر چن
ـای مـورد  است که ایجاب مـی کنـد امره

موضـوع تحقیـق جـدی قـرار  ،استناد او
  .تا خیالی بودنشان مبرهن گردد. بگیرند

  
قامـــات عصـــیان نظامیـــان و م ٭

اطالعاتی اسرائیل و جنگ لفظی 
میان مخالفان جنگ با ایـران بـا 

  :نآموافقان 
  
خبرگـزاری فرانسـه  ،۲۰۱۲مه  ۱۰در  ◀

  :از اسرائیل گزارش کرده است
حکومــت نتــان یــاهو نظامیــانی را کــه  •

 ،علنی میکنند ،مخالفت خود را با جنگ
ـاد . قویاًمحکوم کرد سـران ارتـش و موس

رند و جامعه اسرائیلی در اسرائیل وزنه دا
ـان  ،نهاآبه موضعگیری های  واکـنش نش

 ،وقتــی ایــن مقامهــا در علــن. مــی دهــد
کفایت حکومت کنندگان بـر اسـرائیل را 

ـا نسـبت  ،زیر سئوال می برند اسـرائیلی ه
  .بی تفاوت نمی مانند ،نهاآبه نظر 

ـا        ـاراک وزیــر دفــاع آبـ نکــه اهــود بـ
ــزه هــای ســران نظــامی و  اســرائیل انگی
اطالعــاتی را در مخالفــت بــا جنــگ زیــر 

ـا آبـه  ،سئوال برد و متحدان نتان یاهو نه
ـا را مسـئولیت آسخت حمله کردنـد و  نه
ــد ــناس خواندن ـان و  ،ناش ــداقت داگـ ص

ــت ــئوال نرف ــت س ــر عالم ــکین زی . دیس
  .این دو تنها نیستند ،عالوه براین

فرماندهان پیشین ارتش و حتی رئیس       
متفاوت با نظـر ستاد کنونی ارتش نظری 

حکومت نتان یاهو در باره تهدیـد شـدن 
ــد ــران دارن ــرائیل توســط ای ـاون . اس معـ

ـابق  ـاع س جدید نخست وزیـر و وزیـر دف
نکــه بــا آپــیش از  ،شــائول مفــاز ،اســرائیل

ــه عضــویت  ــد و ب ــتالف کن نتــان یــاهو ائ
از دیسـکین حمایـت  ،یـدآحکومت او در

ـــران ارشـــد . کـــرد ـان وزی ــ ـــی در می حت
مخــالف نظــر اهــود  ،حکومــت اســرائیل

ـاراک ـاع ،بــ . وجـــود دارنـــد ،وزیـــر دفــ
ـامی  بخصوص در باره فوریـت حملـه نظ

معــاون  ،ی یــالونژموشــه بــو ،بــه ایــران
ـاز ،نخست وزیر ـابق ،کـه چـون مف  ،در س

در علـن  ،رئیس سـتاد ارتـش بـوده اسـت
ـاد قـرارداد ـا . اهود باراک را  مورد انتق بن

خط قرمزی وجـود  ،بر نظر اهود باراک
ـــران از دارد کـــه ب ـــور ای  ،نآمحـــض عب

. اسرائیل مـی بایـد بـه ایـران حملـه کنـد
روشن است که تعیین این خط قرمز نیـز 

در باره استحکاماتی کـه ! با اسرائیل است
بــاراک گفتــه  ،ایــران ســاخته اســت نیــز

 ،استحکاماتی که انسانی می سازد« :است
ــد در  ــی توان ــری م ـان دیگ ــوذ آانسـ ن نف

  .»کند
از تردیــد  ،ابــاوجود ایــن مخالفــت هــ •

ــودن  ـا ب ــر بجـ افکــار عمــومی اســرائیل ب
ـا . نباید تعجب کـرد ،جنگ یک جانبه بن

 ۱۹ ،رای مؤسسه بـروکینگسآبر سنجش 
درصد اسرائیلی ها موافق حمله اسرائیل 

حتـی بـدون حمایـت امریکـا از  ،به ایران
ـا حملـه  ۳۲و . این حمله هستند درصـد ب

 ،بــدین ســان. بــه ایــران مخــالف هســتند
می به حکومت اسرائیل اجازه افکار عمو

دســت زدن بــه جنــگ بــا ایــران را نمــی 
ـــد ـــه . ده ـــدازه ب ـــه هران ـــوص ک بخص

ـات نزدیـــک تـــر مـــی شـــویم  ،انتخابــ
حساسیت حکومت نسبت به جهت یابی 

امـر مهـم . افکار عمومی بیشـتر مـی شـود
اینست که هم ایرانیان و هم ناظران بین 

  . گاهندآاز این واقعیت  ،المللی
ـاوجود انتخا • بــات ریاســت جمهــوری ب

امریکا در ماه نوامبر و گفتگوهای ایـران 
ــــه  ،۱+۵و کشــــورهای  ـال حمل احتمـــ

حملـه . اسرائیل بـه ایـران ضـعیف اسـت
بـرای  ،هوائی موافـق اسـرائیل بـه ایـران

نیازمنـد اینسـت کـه  ،این که دقیـق باشـد
ــرائط  ـاعد باشــدآش ــوائی مسـ ــه . ب و ه ب

اینک که بهار از دست رفتـه  ،سخن دیگر
اســرائیل بــرای حملــه موفــق مــی  ،اســت

ـار  ـاه. بمانـد ۲۰۱۳باید منتظر به  ،و هرگ
بـر  ،میان ایران و کشورهای طرف معامله

ـازی اورانیـوم توافـق  سـر کنتـرل غنـی س
شود و اورانیومی که میـزان غنـی بـودنش 

ـارج  ،درصـد باشـد ۵بیشتر از  از کشـور خ
اسرائیل بهانه ای بـرای حملـه بـه  ،گردد

حکومت ائتالفـی  .ایران نخواهد داشت
ـاوجود ایـــن کـــه حکومـــت را  جدیـــد بــ

ـا حمایـت از حملـه  ،معتدل تر می کند ام
. نظامی به ایران را گسترده تر می گردانـد

ـان حملـه  به شرط ایـن کـه اسـرائیل امک
  .موفق را داشته باشد

درســی کــه عصــیان رؤســای دســتگاه  •
اطالعاتی اسرائیل و ارتش این کشـور مـی 

رائیل نـه حالـت اینست کـه در اسـ ،موزدآ
ن آموافقت با جنگ که نگرانی نسبت به 

بطرف پایان سال جاری کـه . وجود دارد
دنیا  با اسرائیلی طرف می شود  ،می رویم

ـان و دیسـکین مـی  که همان طور که داگ
ــه ایــران حملــه  ،گوینــد مصــمم اســت ب

و از دیـد اینگونـه شخصـیت . نظامی کند
  .چنین جنگی موجه نیست ،ها
  
ــر روســیه مــدودو نخســت ٭  :وزی

حمله به سوریه و ایران می توانـد 
  :به جنگ اتمی بیانجامد

  
نخســـت وزیـــر  ،مـــدودو ،مـــه ۱۷در  ◀

برای شرکت در کنفـرانس سـران  ،روسیه
او در کنفــرانس . در امریکــا بــود ،کشــور ۸

روســیه قویــا مخــالف  :مطبوعــاتی گفــت
اقدام بـه « :جنگ با سوریه و ایران است

ها مـی جنگ برضد حق حاکمیت کشور
توانـــد بـــه جنگـــی عمـــومی در منطقـــه 

مــن نمــی خــواهم کســی را  . بیانجامــد
ـاه  بترسانم اما هشـدار مـی دهـم کـه هرگ

کار به استعمال سالح هسـته  ،چنین شود
هرکسی می باید به ایـن امـر . ای می کشد
  ».بیاندیشد

خطـر جنـگ هسـته ای او نسبت بـه      
هشدار داد اما توضیح نداد چرا و چگونه 

به این دو کشور سبب بروز جنـگ حمله 
ایــران و ســوریه ســالح . اتمــی مــی شــود
جنگ با ایـن  ،از چه رو. هسته ای ندارند

به جنگ اتمـی سـرباز خواهـد  ،دو کشور
 کرد؟ مگر ایـن کـه روسـیه نیـز وارد ایـن
جنگ بگردد و کار بـه اسـتعمال اسـلحه 

  . اتمی بکشد
  ۷در صفحه

      

  ؟...بغداد ، مسکو و بعد
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ه خطــر ورود روســیه بــ ،در مــورد ســوریه 
یم ژجنگ جدی است چراکه روسیه با ر

ســوریه پیونــدهای بســیار نزدیــک دارد و 
ــــت از  ــــرب را در حمای ــــهای غ کوشش
ــه  ــوریه ب ــردن س ـار ک ــیان و گرفتـ شورش
. جنگ داخلی بشـدت محکـوم مـی کنـد

روســـیه از ســـوریه حمایـــت مـــی کنـــد و 
ــورای  ــه ش ــنهادی ب ـای پیش ــه هـ قطعنام

یــم ســوریه را محکــوم ژامنیــت بــر ضــد ر
  .کرده است

  :است به واقعیت های زیرهشدار مـدودو مسـتند  :انقالب اسالمی
  

در همــان حــال کــه اوبامــا 
بــه شــکیبائی ســفارش مــی 

نرال ماتیس جنـگ ژ ،کند
با ایران را تدارک می بیند 
و نــاتو در کــار ایجــاد ســپر 

  :دفاع موشکی است
  
ــه  ٭ ــا ب در همــان حــال کــه اوبام

نـرال ژابی سفارش می کند، بشکی
در attisJames Mمــــــاتیس 

  :جنگ با ایران است تدارک
  
ه  ٢١در  ◀ ــی لــک گــزارش   ،٢٠١٢م ال

انحصــاری در بــاره تــدارک جنــگ ســوم 
ــدهی  خلــیج فــارس توســط مرکــز فرمان

  :انتشار داده است ،ارتش امریکا
ـای غربـی  • در همان حال کـه دیپلماته

در بغــداد مــی کوشــند رهبــران ایــران را 
 متقاعد کنند که فعالیتهای اتمی خـود را

ــد ـاتیس ژ ،شــفاف کنن ــرال جــیمس مـ  ،ن
چشم به خلیج فارس دوختـه اسـت و در 

  .تدارک جنگ با ایران است
ماتیس می خواهد ناوهواپیما بر سوم و     

ـارس  ناوگان همراهش را روانـه خلـیج ف
او می خواهد بـه ایـران کـه نیـروی . کند

ـا را تهدیـد مـی کنـد و دم از  دریائی امریک
ـا قـ ،بستن تنگه هرمز می زند درت امریک

ــد ـان بده ـات . را نشـ ــول مقامـ ــر ق ـا ب بنـ
نــرال چهــار ســتاره و فرمانــده ژ ،نظــامی

ـاور  مرکز فرماندهی ارتش امریکا بر این ب
ـامی  ـان دادن قــدرت نظـ اســت کــه نشـ

ـات ایـران را از تشـدید تـنش  ،امریکا مقام
رئیس جمهوری مایـل اسـت . بازمی دارد

منابع نظامی را بـه هـدفهایی اختصـاص 
مثــل . ک تقــدم جســته انــددهــد کــه اینــ

چین و به ماتیس گفته شده است که یک 
نــاو هواپیمــا بــر ســوم و ناوهــای جنگــی 

ـاده گســیل بــه آ ،همراهــی کننــده ای مـ
  .در اختیار نیست ،خلیج فارس

ـارس   • ناوگانی که ماتیس برای خلـیج ف
می خواهد خـاص چنـدین مأموریـت در 

ــه و  ــرقی و خاورمیان ـای ش ــیای آافریقـ س
اتیس که بـرای حکومـت م. جنوبی است

ـال  ،اوباما کار می کند اغلب خود را به ح
بخصــوص در  ،خــود رهــا شــده مــی یابــد

  . مورد ایران
ــه      ــرالژمنــابع نزدیــک ب ـا   ،ن  Theبـ

Beast  گفته اند که ماتیس شگفت زده و
نگــران اســت از ایــن کــه تصــمیم رئــیس 
جمهوری در ماه نوامبر بـه تخلیـه کامـل 

ـا را  ،عــراق ــه ارتــش امریکـ از دسترســی ب
پایگاه های کشور محروم کـرده و تـدابیر 
اندکی برای حفـظ مـوقعیتش در منطقـه 

نظامیــان بــا حکومــت .  اتخــاذ شــده انــد
ـاره ادامـــه دسترســـی ارتـــش  عـــراق دربــ
ـامی در عـراق ـای نظ ـاه ه  ،امریکا بـه پایگ

ـا  ــز مبــارزه بـ ــدریب و نی ــیم و ت ــرای تعل ب
ـا ایـن کـه. گفتگو می کردنـد ،تروریسم  ،ت

ـا تصـمیم خـود را بـه  ،ه نوامبردر ما اوبام
ـاط جمعـی  ،تخلیه عـراق بـه وسـائل ارتب

  .گفت
ــــوق  • ــــیس مــــک دون  Denisدن

McDonough مشــاور امنیــت  معــاون
ـا  ،ملی رئیس جمهوری مشاوری کـه اوبام

 :مـی گویـد ،بیشترین اعتماد را بـه او دارد
ـات حکومـت بـر ژ ـاتیس در مباحث نرال م

ـامی نقشـی  ،سر اتخاذ تدابیر سیاسی و نظ
ـاتیس ژکسانی که با . کلیدی دارد نـرال م
ـای او در  ،کار کرده اند مـی گوینـد نظره
ــران ـاره ای ـاهو ،بـ ـان یـ ـای نتـ ـا نظرهـ  ،بـ

نخست وزیر اسـرائیل و متحـدان امریکـا 
ـارس ــ ـــیج ف ـاق اســـت ،در خل ــ  . در انطب
سه امری  ،در خاورمیانه :ماتیس می گوید

کـــه مایـــه نگرانـــی و اشـــتغال ذهـــن او 
  .ایران و ایران است ،ایران ،هستند

جامعه اطالعاتی امریکا به ایـن نتیجـه  •
رسیده است که ایران برنامه تولیـد بمـب 

. رها کرده است ،۲۰۰۳در سال  ،اتمی را
نرال بر ایـن باورنـد ژاما منابع نزدیک به 

که ایران اجرای برنامه تولید بمب اتمـی 
تحلیـل او بـه ایـن . را از سر گرفته اسـت
ـابی جامعـه  نتیجه رسـیده اسـت کـه ارزی

  . اطالعاتی امریکا نادرست است
ـا ژ      ـالف خـود را ب نرال ماتیس نظر مخ

ـا  کوشش حکومت اوباما برای دستیابی ب
بطــور خصوصــی  ،مصــالحه ای بــا ایــران

ـارس. اظهار می کرد ـاه م  ،تا این کـه در م
رقیب شکست خـورده (سناتور مک کین 

ــوری  ـا در انتخابــات ریاســت جمه اوبامـ
پــس از  :نــرال مــاتیس پرســیدژز ا) ۲۰۰۸
بنظـر  ،نهمه مجازات برضد ایـرانآوضع 

یم ایران متقاعد شـده اسـت کـه ژیا رآ ،او
باید اجـرای برنامـه تولیـد بمـب اتمـی را 

قــای آ ،نــه :رهــا کنــد؟ مــاتیس پاســخ داد
که ایران اجرای {من  باور ندارم  ،سناتور

برنامــه تولیــد بمــب اتمــی را رهــا کــرده 
  .}باشد

ـا متحـدانش در  نرال ژ • ـا ب ارتباط امریک
نظیر عربستان و امارات  را  ،خلیج فارس

ـاره  ،این کشورها. نیز تصدی می کند در ب
برنامه اتمی ایران همان نگرانی را دارنـد 

بــدین  ۲۰۰۷از ســال . کــه اســرائیل دارد
امریکا حجـم عظیمـی از اسـلحه  ،سو نیز

  . را به این کشورها می فروشد
ـاتیس ژ :گوید توماس دونلی می     نـرال م

اندیشـــه را بـــه دو مایـــه نگرانـــی ســـنتی  
یکی بمثابـه فرمانـده  :مشغول کرده است

ـا در منطقـه ـا  ،قوای امریک هـر روز بایـد ب
متحدان و طرفهای امریکا کار کند که از 
اسرائیل نمی ترسند از ایران می ترسـند و 

  ...دیگری چشم برنداشتن از ایران
  
دفـاع را تحـت چتـر  روپـاناتو ا ٭

  :موشکی قرار می دهد
  
ــز در  ۸در اجتمــاع ســران  ◀ کشــور و نی

اجتمــاع ســران کشــورهای عضــو پیمــان 
مسـئله «پـرداختن بـه  ،تالنتیک شـمالیآ

مـه  ۲۱در . از تقدم برخوردار شد» ایران
ـاه و  ،جـــزن دیتـــز ،۲۰۱۲ گـــزارش کوتــ

گویائی در باره تصمیم ناتو پیرامون چتـر 
  :دفاع موشکی انتشار داد

اعــالن کــرد کــه  ،مــه ۲۱ ،یــن روزدر ا •
شـده  » موقتا عملیـاتی«چتر دفاعی اروپا 

ـای . رسیده اسـت» مرحله اول«و به  معن
ـا  ــه امریکـ ــن اعــالن اینســت ک رســمی ای
کنترل سامانه رادار در ترکیه را در اختیار 
نــاتو قــرار داده اســت و کنتــرل مســتقیم 
ســامانه دفــاع موشــکی مســتقر در کشــتی 

نطقه را در دست های جنگی مستقر در م
ـال . خود دارد سامانه دفاع موشکی در س
  .بطور کامل عملیاتی خواهد شد ،۲۰۱۸

دبیــر کــل  ،نــدرس فــوگ راسموســنآ •
امروز اعالن کرد که قدم اول و مهم  ،ناتو

برداشته شد و بسا  ،برای رسیدن به هدف

ـامی  ـائی دفــاع موشــکی از تمـ ـاتو توانـ نـ
  . اروپائیان را خواهد یافت

ـا • ـا دفــ ع موشـــکی در برابـــر حملـــه امــ
ـاه  موشکی چه کشوری است؟ ایجاد پایگ
هــای موشــکی تــنش هــای شــدید میــان 

ناتو اصرار ورزید . وردآروسیه و ناتو پدید 
و امروز نیز می گوید هدف از ایجاد چتـر 

ـا در برابــر حملــه  ،دفــاع دفــاع از اروپـ
ـاه . موشکی ایران است حال این کـه پایگ

  !ی شوندها در مرزهای روسیه ایجاد م
ــد هــدف یــادآور مــی شــود کــه  :انقــالب اســالمی ــه ان ـامی کمـر شـکن بـه کارشناســان غــرب گفت ـار تحمیل بودجـه نظ ــر بـ ــران زی ـادرآوردن ای ــران و از پـ ـا از . سنگین این هزینـه اسـتای ـاد ســوئی و قــراردادن ایــران زیــر چتــر تحریمه ــه موشکی از سـوی دیگـر، کمـر اقتص ــد شکســت ک ـان خواه ــران را چنـ   .دکنراست کمر نتواند دیگر ای

  
کنگــره، چــراغ ســبز جنــگ بــا  ٭

  :ایران را داده است
  
یک  ،۲۰۱۲مه  ۲۲گلوبال ریسرچ در  ◀

بــه قلــم  ،روز پــیش از گفتگوهــای بغــداد
ــدمن ــه رســمی « ،اســتفان لن اعــالن نیم

مصوب کنگره را گـزارش کـرده » جنگ
  :است

ســرمقاله نیویــورک تــایمز و تحلیــل و  •
ـــن ـــره در ای ـــیرهای منتش ـــه  تفس روزنام

صراحت دارند بر این که در مـورد ایـران 
خواهان استفاده از هـر وسـیله  ،و سوریه

قـوانین بـین . یم هستندژبر ضد این دو ر
المللی اجازه مداخله در امور کشـورها را 
ـازه مداخلـه در  ـا کنگـره اج نمی دهـد ام
ـائل  ایــران و ســوریه را مــی دهــد و وسـ
ارتباط جمعی نظیر نیویـورک تـایمز نیـز 

طرفـه ایـن کـه . ن می پردازندآبه توجیه 
ـاره  ـاتو را در بـ نیویــورک تــایمز قــول نـ
افغانستان نادرست ارزیابی می کند و مـی 
ـار خـود  نویسد قوای ناتو بیش از پیش مه

با ایـن . را بر افغانستان از دست می دهند
توجیه گر مداخله نظامی در ایران  ،حال

  .و سوریه می شود
کنگـره تعریـف هدفهای حیاتی را نـه   •

هـیچ . می کند و نه وسائل ارتباط جمعـی
ـاتی آنه معلوم کـه کدامسـت  ن هـدف حی

ـامی در  که جنگ با ایران و یا مداخله نظ
ـا معلـوم آ. سوریه را باید ضرور بگردانـد ی

ـا ایـران و  این نیست که نوبت به جنگ ب
  سوریه رسیده است؟

طـرح  ،مجلـس نماینـدگان ،مه ۱۸در  •
HR4310 )National Defense 

Authorization Act for Fiscal 
Year 2013.   (دنـیس . را تصویب کرد

کوسینیچ اصرار ورزید که نماینـدگان بـه 
او هشـدار داد کـه . این طرح رأی ندهند

ــدهای  ــه  ۱۲۲۲و  ۱۲۲۱بن ــاجمی و ن ته
دفاعی هستند و هدف تهـاجم نیـز ایـران 

  .است
  :اینست ۱۲۲۱بند  •
عامـل بـی ایران زمانی دراز است که  – ۱

ـا در  ـامی افراطـی ه ثباتی خاورمیانـه و ح
نست کـه آاینک در پی . این منطقه است

با استفاده از تحول سیاسی در کشورهای 
دولتهائی را کـه بطـور سـنتی  ،این منطقه

ـا هســتند  ،متحــد ایــاالت متحــده امریکـ
ـای  ـامی گـــروه هــ ـازد و حــ ســـرنگون ســ

  .سیاسی افراطی در این کشورها است
ایران بزودی توانائی  ،لدر همان حا – ۲

. داشتن سالح هسته ای را پیـدا مـی کنـد
. این امر منافع امریکا را تهدیـد مـی کنـد

مشــوق . منطقــه را بــی ثبــات مــی گردانــد
گسترش سـالح هسـته ای در منطقـه مـی 

ـامی  ،ایــران را. شــود بمثابــه دولــت حـ

تشــــــجیع و وســــــیله ای   ،تروریســــــم
ــد  ــرای تهدی ــذارد ب ــی گ ـارش م دراختیـ

  .  از جمله اسرائیل ،هاهمسایه 
ــران در  -  ۳ ـا برخــورداری از کمــک ای بـ

ســوریه و حــزب  ،طــول ســالهای گذشــته
ـای خـــود را از  ـاس انبارهــ اللـــه و حمــ

 ۶۰هــم اکنــون . موشــکها پــر کــرده انــد
ماده پرتاب بسوی اسرائیل آهزار موشک 

ـار افـزودن . هستند ـان در ک ایران همچن
بر شـمار موشـکهای دوربـر و موشـکهای 

 ،ویش اســت و بــا ایــن موشــکهاکــروز خــ
ـا در  همسایه ها و اسـرائیل و قـوای امریک

  .منطقه را تهدید می کند
بازداشــتن ایــران از مجهــز شــدن بــه  – ۴

ــته ای ــالح هس ــدف  ،س ــرین ه ــوری ت ف
  . بلحاظ امنیت ملی امریکا است

حکومتهائی که پی درپـی بـر سـرکار  – ۵
مــده انــد تصــریح کــرده انــد کــه مجهــز آ

الح هسته ای غیـر قابـل شدن ایران به س
  .قبول است

 ،۲۰۱۲انویه ژ ۲۴پرزیدنت اوباما در  – ۶
ـاقی « :گفته است بگذارید جای تردیـد ب
امریکا مصـمم اسـت ایـران را از  :نگذارم

ـازدارد و  مجهز شدن به سالح هسته ای ب
هیچ گزینـه  ،برای رسیدن به این مقصود
  ».ای را از روی میز بر نمی دارد

از مجهـــز شـــدن  بـــرای جلـــوگیری – ۷
ــه ســالح هســته ای ــران ب ـا ،ای ـا  ،امریکـ بـ
ــویش ـاری متحــدان خ ــد  ،همکـ ــی بای م

ـامل  ،تمامی امکانات ناشی از توان ملی ش
دیپلماسی و مجازاتهای اقتصادی سخت 
و تدارک اقدام نظامی به ترتیبی که قابل 

  . را بکار گیرد ،مشاهده و معتبر باشد
ـاوجود ایــــن، – ۸ ـایش  ،امــــروز بـــ گشـــ

ک و مجازاتهــا و اقــدامات غیــر دیپلماتیــ
نظامی دیگـر، ایـران را از اجـرای برنامـه 

  . تولید بمب اتمی بازنداشته اند
ــر  -  ۹ ــودن اث ــئن ب ـا مطم ــه نـ ــه ب باتوج

مجازاتهای اقتصادی شدیدتر بـر دولـت 
از راه تهدید به حملـه   ،فشار بیشتر ،ایران

می بایـد  ،تهدیدی معتبر ،تأسیسات اتمی
  .یدآبعمل 

ــد  • ــه  ۱۲۲۲بن ـادگی آراجــع اســت ب مـ
  :نظامی امریکا در خاورمیانه

ـارس  – ۱ تمرینات نظامی که در خلـیج ف
و دریای عمان انجام می گیرند  مـی بایـد 
ـای امریکـا تشـریح شـده  گویای هدف ه

ـائی و . باشـند ۱۲۲۱در بند  مـی بایـد توان
ــدانش در آ ـا و متح ــش امریکـ ـادگی ارت مـ

ــه ــد و  ،منطق ــزایش یابن ــداوم اف ــور م بط
بــه ایــران عالمــت داده شــود کــه  مرتــب
ماده دفاع از منافع حیاتی خود و آامریکا 

  و.متحدانش هست
بمثابه فرمانده کل  ،رئیس جمهوری  -  ۲
می باید حضور ناوگان پنجم امریکـا  ،قوا

ایـن نیـرو  از . را در خاورمیانه بیشتر کنـد
رایــش جنگــی و تمــرین هــا  و دیگــر آراه 

 ،اقــدام هــای قابــل مشــاهده و مشــخص
مادگی بایسته را بـرای اجـرای هـدفهای آ

  .داشته باشد ،مندرج در بند
  :طرح عملیات –ب 
وزیــر دفــاع طرحــی  :اقــدام عمــومی – ۱

تهیه می کند برای افزایش حضور ناوگان 
رایشـهای آپنجم در خاورمیانه و هـدایت 

مــادگی هــای آنظــامی و تمــرین هــا و یــا 
ـا . نظامی ملموس و قابل مشاهده دیگـر ت

ماده قرارگرفتن در خـدمت آنیرو  که این
را همواره  ۱۲۲۱هدفهای مندرج در بند 

  .داشته باشد
طرح مذکور در ماده یک، در بر مـی   -  ۲

ـا آگیرد قدمهای ضرور را که برداشـتن  نه
ایجـاب  ،۱۲۲۱هدفهای منـدرج در بنـد 

  :می کند
برخوردار کردن این نیرو از شمار   - الف 

دیگـر  الزم هواپیما و مهمات و سوخت و
ـائی  ـای هـوائی و دری تجهیزاتی که نیروه

ـانوس  ـات در خاورمیانـه و اقی برای عملی
  .نیاز دارند ،هند
نگاه داشتن کشتی های جنگی الزم  –ب 

ـا کــه عالمــت  ن باشــد کــه آدر منطقــه تـ
امریکــا هــم مصــمم اســت و هــم توانــائی 
ـائی بـر  انجام حمله همزمان هوائی و دری

ـا  ــ ـاه ه ــ ـــی و پایگ ـات اتم ــ و ضـــد تأسیس
تأسیسات نظامی ایران را دارد و می تواند 
حمله های انتقامی ایران به منافع امریکا 

  . در منطقه را خنثی کند
ـا  –ج  بحث در باره استقرار دو ناوهواپیم

ـای  بر در خلیج فارس و فراوان کشـتی ه
جنگی و اسکاداران مین جمع کن بطـور 
مداوم برای حمایت از اقدامات مشـروح 

  .در بند ب
ترتیــب دادن تمــرین هــای نظــامی  –د  

هماننــد مــانور ناوگــان پــنجم در مــارس 
برای نشان دادن توان قوای ما بـه  ۲۰۰۷

بازنگــاه داشــتن تنگــه هرمــز و دفــاع در 
ـای  برابر موشکهای ضد کشتی و حمله ه

  .قایقهای جنگی سریع السیر
ســنا نیــز طــرح مشــابهی را بــه تصــویب     

  . رسانده است
ـاپا ،۲۰۱۲مه  ۲۸در  ◀ ـاع  ،نه ت وزیـر دف

ـامی  :امریکا گفته است نه تنها گزینش نظ
ــز اســت ــه  ،روی می ــه ب بلکــه  نقشــه حمل

  .ماده استآایران نیز 
ـان،  :انقالب اسالمی ـا ایـــران را داده نـه  کنگـرهبـدین س ـازه جنـــگ بــ ـا اجــ ـا را تنهــ ـاع امریکـ ــه وزارت دفـ وزیــر دفــاع . را نیــز معــین کــرده اســتکه باید بکند تدارک آن بپردازد و کارها موظــف کــرده اســت بالدرنــگ بکــار اســت، بلک ـاده آنقشه حمله  :امریکا نیز می گوید م ـای نفـس حکومت احمـدی  ،در ایران نیز. است ـاد ایـراننژاد بـه وارد کـردن ضـربه ه ـا جنــــگ را میـز آموفقیـت  ،گیر بـر اقتص ـا و بســـ    :تضمین می کنندشــــدن تحریمهـــ

  
  ژاله وفا

  

نماد ۹۱قانون بودجه
ـــرب ـــین ض ـــر واپس ه ب

ــــــران،  ــــــاد ای اقتص
  پیشاروی تحریم 

  
ــران را  در شــرایطی کــه بنیــان اقتصــاد ای
ـا تـــورم  مـــی لرزانـــد و  رکـــود همـــراه بــ

استهای بحران ساز نظام والیت فقیـه یس
ـا  ــران را بـ ــته ای ای ــر هس ـا در ام خصوصـ
ـا و حتـی خطـر جنـگ  تهدید تحـریم ه
روبرو ساخته است، مجلس نظام والیـت 

ـال  ـالی بـه را د۱۳۹۱فقیه  بودجـه س ر ح
ـاد  تصویب رساند که این بودجـه هـم نم
ـاروی  واپسین ضربه بر اقتصاد ایران، پیش
ـادرات   تحریم  است، هم به شدت بـه ص
ــه موضــوع اصــلی  ــور ک ـاز کش نفــت و گـ
ـای بـین المللـی اسـت، وابسـته  تحریم ه
است و هم بودجه ای انبساطی و تحقـق 

  . نیافتنی است
ـای مصـــوب در  اصـــوال کـــل بودجـــه هــ

ـای ــه در دولتهـ ــت فقی ـام والی ــع  نظـ واق
و ترکیــب در آمــد هــای آن  رانــت اســت

ـاز  ـابع نفـت وگ وابسته است به فروش من
کشــور و همچنــین اســتقراض داخلــی و 
. خارجی و نیز فروش دارائی های دولـت

در واقع به جـز در آمـدهای نفتـی مـابقی 
ـال !  بودجه کسر است  ۱۳۹۱و بودجه س

  .نیز از آن مستثنی نیست
ـای نگارنـده  برای معلوم  شـدن ایـن ادع

ـال توجـه  ۱۳۹۱به ارقام قانون بودجه س
  ۸در صفحه  :می کنیم

  
  

  ؟...بغداد ، مسکو و بعد
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 ۱۳۹۱کــار بررســی اليحــه بودجــه ســال 
دولــت محمــود احمــدی نــژاد، روز پــنج 

  ۱۷برابــر بــا۱۳۹۱ارديبهشــت   ۲ ۸شــنبه
، در مجلس نظام والیـت فقیـه ۲۰۱۲می

به پايان رسيد و ايـن اليحـه بـرای اعـالم 
ـام فرسـتاده نظر بـه شـورای ن ـان نظ گهب

مجلــس نظــام مــی بایســتی قــانون  .شــد
هشت ماه تصويب و باردي ۳۱بودجه را تا 

به دولت ابالغ می کرد ولی به دليـل ايـن 
آذر ماه،  ۱۵که احمدی نژاد به جای روز 

اليحــه را دو مــاه ديرتــر بــه مجلــس داده 
بود، مجلس برای هزينه ها و درآمدهای 

ـاه فـروردين و ار ديبهشـت دولت در دو م
هزار ميليارد تومانی در نظـر  ۲۲اعتباری 

ـا تکليـف بودجـه روشـن شـود . گرفت ت
شورای نگهبان نظام نيز بـه فاصـله چنـد 

را تاييـد کـرد و بـه دولـت  ۹۱روز بودجه
 ۳پــس از انتشــار اخبــاري در  .ابــالغ شــد

ـال ۹۱خرداد   ـاع بودجـه س مبني بـر ارج
ـالی  ۹۱ ـات ع از سوی احمدی نژاد به هي

قوا، اين خبـر از سـوی وی  حل اختالف
تكــذيب شــد واحمــدی نــژاد در ابالغیــه 

خطــاب بــه معاونــت برنامــه ۹۱بودجــه  
ریــزی و نظــارت راهبــری خــود، قــانون 

کل کشور را به دلیـل ۱۳۹۱بودجه سال  
آنچــه تغییــرات گســترده صــورت گرفتــه 
ـانونی  توســـط مجلـــس اعـــالم کـــرد، قــ

" طـــرح نماینـــدگان"اســـتحاله شـــده و 
  .خواند

ه یاد آوری است که بودجه ساالنه الزم ب  
ـا  در نظام والیت فقیه همـواره و خصوص

ای  هنژاد، رشـد فزاینـد در دوره احمدی 
ـال  داشته است به نحوی که در هفـت س

 .اخیر تقريبا سه و نيم برابر شده است
بار سـقف کـل بودجـه  مجلس نظام، این

ـال  ـارد  ۵۶۶را ۹۱دولت در س هـزار ميلي
هـزار  ۵۱۰ش از تومان تعيين کرد کـه بـي

ميليارد تومانی است که در اليحه بودجـه 
بــدن ترتیــب  .در نظــر گرفتــه شــده بــود

ـال  ـا بودجـه ۱۳۹۱بودجه س درمقایسـه ب
هــزار ۵ ۸حــدود  ۹۰کــل کشــور در ســال

  .میلیارد تومان افزایش یافته است
ـام  ،از اینرو برخالف ادعای مسـئولین نظ

ایــن بودجــه نــه انقباضــی بلکــه انبســاطی 
 ٬ه ازآن غالمحسین بلنـدیانگذشت. است

ـاون برنامــه ـابع  معـ ریزی و مــدیریت منـ
ـاریخ   ۱۸سازمان بازرسـی کـل کشـوردر ت

ـال "، به گزارش ایسنا۹۱اردیبهشت در ح
ـــمی دالر ـــت رس ـا قیم ــ ـــر ب  ۱۲۶۰حاض

ـالص کشـورمان  ـانی، تولیـد ناخ  ۳۳۰توم
اگر این رقم را مورد ". میلیارد دالر است
زار ه۵۶۶پس بودجه   استناد قرار دهیم،

ـال  ـانی سـ ـارد تومـ ـا ( میلیـ  ۴ ۵۳برابــر بـ
ـــه ازای هـــر دالر  ـارد دالر  ب ــ  ۱۲۲۶میلی

 ۹۱تومان ملحوظ داشته شده در بودجه 
ـا گرفتـه شـده ۱۲۶۰هر دالر و به نرخ مبن

در محاسبه آقای بلندیان، بودجه برابر با 
ـال۴۴۹ ـارد دالری ســـ ـــ ــــی  )۹۱میلی حت

ـارد دالر بیشـتر از تولیـد  ۱۱۹حدود  میلی
ـازی ! خلی استناخالص دا و این رقم س

  . بیش از اندازه بودجه را آشکار می سازد
، قيمــت هــر ۹۱در قــانون بودجــه ســال

 ۱۲۲۶دالر و هـــر دالر  ۸۵بشـــکه نفـــت 
ـابع  تومان در نظر گرفته شده است و  من

هــای  حاصــل از فــروش نفــت و فرآورده
ميليارد تومان تعیین  ۵۵هزار و  ۶۱نفتی 

 ۶۱یـزانقابل توجـه اینکـه م. شده است
میلیارد تومان فقـط اسـتفاده   ۵۵هزار و 

جـدای . از نفت در بودجه عمومی اسـت
از آن در بخش وابستگی بودجه بـه نفـت 

ـاری و  درصــد بابــت هزینــه ۱۴ های جـ
درصـد  ۲۳عمرانی به شرکت ملی نفت و 

هم به صـندوق توسـعه ملـی تعلـق یافتـه 
است که مجموع آنها سهم آشکار نفت را 

ـا  ۹۱در بودجـــه  ــ حـــدودی مشـــخص ت
بگـذریم از سـهم نفـت دربخـش . کند می

در آمدهای مالیاتی که اغلب آن بصـورت 
مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه نفــت وابســته 

  . است
ـال  ـانون بودجــه سـ همچنــین  ۹۱در قـ

ــت  ـاتی دول ــدهای ماليـ ــزار و  ۴۵درآم ه
ــــين شــــده  ۷۷۲ ـان تعي ـــ ـارد توم ـــ ميلي
جالب توجـه اینکـه ميـزان درآمـد .است

ــ ــذف ياران ــل از ح ــاو افــزایش حاص ه ه
قیمت حاملهای انرژی در اليحـه دولـت 

هــزار ميليــارد تومــان تعيــين شــده  ۱۳۵
ـام آن را بـه  هـزار  ۶۶بود، اما مجلـس نظ

البته در قانون . ميليارد تومان کاهش داد
ـان  ۶۶مجلس از میزان ـارد توم هزار ميلي

ــه ــدی ياران  ۸ ها، حــدود بودجــه هدفمن
ــرای پرداخــت ۴ هــزار ميليــارد تومــان ب
هزار ميليارد تومان بـرای  ۲انه نقدی، يار

هـزار  ۱۰بيمه درمانی و تامين اجتماعی، 
ـان بـرای حمايـت از توليـد و   ميليارد توم

ـامين ۶ ـان بـــرای تــ ـارد تومــ هـــزار ميليــ
ــردم اختصــاص  ــت م ــالمت و بهداش س

ـارد ۲توانـد  يافته که دولـت می هـزار ميلي
ـا  تومان نيز از منابع ديگر تامين کـرده و ت

ارد تومان به بخش بهداشـت هزار ميلي ۸
  .و درمان اختصاص دهد

ــرم   ــده محت ـاده خوانن ـاه سـ ـا یــک نگـ بـ
متوجه می شـود کـه میـزان در آمـدهایی 
حاصــل از آزاد ســازی قیمــت حاملهــای 

ـا ( هزار میلیارد تومان ۶۶انرژی یعنی  و ی
ـارد  ۴ ۸حتی اگر صـرفا  مبلـغ  هـزار ميلي

تومان برای پرداخت يارانه نقدی را هـم 
از میزان مالیاتی که قـرار ) بگیریم  در نظر

هـزار و  ۴۵است دولت وصول کند یعنی  
ایــن ! ميليــارد تومــان، بیشــتر اســت ۷۷۲

بدین معنا است که در واقـع ایـن دولـت 
ـات مـی دهـد و نـه  است که به مـردم مالی

در حالی که در همه کشـورهای . بالعکس
ـای دموکراسـی ایـن دولـت  دارای نظامه

دم وابسته است، در است که به مالیات مر
ایــران وطــن مــا رونــد هــر ســاله بودجــه 
نویسـی نشــانگر وابسـتگی هــر چـه بیشــتر 
و . مــردم بــه در آمــد هــای دولتــی اســت

ــل  ــی تمای ــر خــود چرای ــین یــک ام هم
ـام را . گزارشـــگر اســـت  اســـتبدادی نظــ

دولتــی کــه بودجــه اش بــه جــای وابســته 
بودن به در آمد های مالیاتی،خود توزیـع 

بـین مـردم اسـت، آنهـم از کننده در آمد 
منابعی که نه تنها متعلق به این نسل بلکه 
نسلهای آینده اسـت، سـیطره خـود را بـر 

بــی شــک . ملــت اســتحکام مــی بخشــد
ـام والیـت  نظامی استبدادی همچون نظ
فقیـــه کـــه بـــدین ترتیـــب تمـــامی ابـــزار 
سرکوب ملتی که چشـمش بـرای خرجـی 
ــت را در  ــت اس ــت دول ــه اش بدس ماهان

آن حربــه را علیــه آن ملــت دســت دارد ، 
چـرا . دروابسته به خود نیز بکار خواهد ب

ـا  که زیادت طلبی و میل به تمرکز نیرو ه
در خــود از خاصــیتها و الزامــات قــدرت 

  . است
قــانون بودجــه مقــرر میکنــد کــه ۴۶بنــد

توانــد قیمــت انــرژی و ســایر  دولــت نمی
ـای یارانـــــــه ای را بـــــــیش از  کاالهــــــ

 ۱۳۸۹نسبت به سال ) ٪۲۰(درصد بیست
 .افزایش دهد

اختصــاص هرگونــه وجهــی بــرای  - ج
ها،  اجــرای قــانون هدفمنــدکردن یارانــه

ــر از وجــوه حاصــل از محــل اصــالح  غی
ـا و  ـایر کااله قیمت حاملهای انـرژی و س
ـانون هدفمنـدکردن  خدمات موضـوع ق

ـانون  جز یارانه ها به یارانه های موضوع ق
 .بودجه، ممنوع است

ردیبهشـت ا۲۲(اما به قول احمد تـوکلی  
عضـو کمیسـیون تلفیـق )سایت الـف ۹۱

دولتــی کــه بایســتی ایــن  مجلــس نظــام،
در اجــراي قــانون :" قــانون را اجــرا کنــد

حکـم را ۱۷ای هدفمند كـردن   ماده ۱۶
و باز به نقل از تـوکلی ." نقض كرده است

ـان دولـــت در  ـــی اســـتدالل موافقــ حت
کمیسون تلفیق بطور خالصه اين بود كه 

ـال ایـن آقای احمـدی نـژاد :"  در هـر ح
ـانون را اجـــرا نمي ــ ـــد جـــز بخـــش  ق كن

ــــدی آن را ــــر !"پرداخــــت نق ــــس ب ، پ
خواننـــدگان محـــرز اســـت کـــه دولـــت 
ـانون بودجـه  احمدی نژاد نه وقعـی بـه ق

طـرح "مصوب مجلس نظام که خود آنرا
ــدگان ــه " نماین ــذارد و ن ــی گ ــده م خوان
بخش یارانـه اختصـاص  ۹ ۰همانند سال

 .!کرد  یافته به تولید را پرداخت خواهد
هــم ۹۱مجلــس نظــام در قــانون بودجــه

ـا  ــه دولــت اجــازه داده اســت تـ چنــين ب
ـارد دالر اوراق مشــارکت  ۲۵ســقف  ميليـ

ــین حــدود ــد؛ همچن ـارد ۳۰بفروش ميليـ
ـانس  ـا فاين ـارجی ي ـالی خ دالر تسهيالت م

ميليــارد دالر از  ۳۳جلــب کنــد و حــدود 
هايش را بـرای پرداخـت  اموال و دارايي

  .هايش بفروشد بدهي
از پـــرداختن بـــه وضـــعیت اوراق  قبـــل 

ـات نـوع اسـتفاده  مشارکت و بررسـی تبع

ــر روی افــزایش  ــراتش ب دولــت از آن و اث
ـاطر  ینده این نوشتار،آتورم  در شماره  خ

ــه  ـایم ک ــی مینمـ ــدگان گرام نشــان خوانن
ـازه صــدور   ـارددالر  ۲۵صــدور اجـ میلیـ

ـان  اوراق مشارکت به دولت در واقـع هم
. اســتقرضــه داخلــی از سیســتم بــانکی 

چــه در  ۹۱بــدین ترتیــب بودجــه ســال 
ــــه  ــــومی و بودج ــــه عم بخــــش بودج

های دولتــی دارای حجــم قابــل  شــرکت
توجهی کسری بـوده اسـت کـه از طریـق 
انتشــار اوراق مشــارکت و فــروش دارایــی 
ــر شــفاف  ــه صــورت غی ــت ب توســط دول

  .پوشش داده شده است
ــتار  ــن نوش ــدای ای ــه در ابت ــه ک همانگون

ـال  ـاز  اعـــالم کـــردم بودجـــه امســ نیـــز بــ
در آمـدهای حاصـل  بـه خالصه می شود 

ــــت  ــــزایش قیم ــــت و اف ــــروش نف از ف
ـابع نفتـی  ـاز بـه من حاملهای انـرژی کـه ب
وابسته اسـت و قرضـه از سیسـتم داخلـی 

و  .ئی های دولـتاوخارجی و فروش دار
ــرای اینکــه  بــی اعتبــاری وعــده و   بــاز ب
ـای  وعیدها و قوانین مصـوب و برنامـه ه

نظام والیت فقیـه  "توسعه " به اصطالح 
محرز گردد، یاد آور خوانند گان محتـرم 

برنامــه " مــی شــوم کــه بــر اســاس قــانون
ـان " چهارم توسعه ـال اسـت پای که دو س
دولـت مکلـف بـوده اسـت ! " یافته است

ـارات هزينـه ـامين شـده از  سهم اعتب ای ت
محل درآمدهاى غير نفتى را به گونـه اى 
 افــزايش دهــد كــه تــا پايــان ايــن برنامــه،

اى به طوركامل از طريق  اعتبارات هزينه
درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهای غير 
ـامين كسـری بودجـه  نفتی تامين شود و ت
ــزی و  ــك مرك ــتقراض از بان ــق اس از طري

  " !باشد سيستم بانكی ممنوع مي
در بخــش دوم ایــن نوشــتار نحــوه رفتــار  

ـارکت و قرضـــه  ـا اوراق مشــ ــ ـــت را ب دول
مهــم بودجــه  داخلــی و نیــز ســایر مــوارد

را خصوصا حیف و میل امـوال  ۹۱سال  
مــردم را در قالــب خاصــه خرجــی هــای 
ـانون بودجـه کـه  ملحوظ شده در ایـن ق
اطالع مردم از آن بی فایده نمی باشـد را 

 .بررسی می نمایم
ــالب اســالمی ــه حکومــت  :انق   :اقتصاد تولید محور را اجرا می کند؟احمــدی نــژاد سیاســت ویــران ســازی و چگون

  
  

ومــــت تولیــــد را حک
ریشــه کــن مــی کنــد و 
بیکــــاری و گرانــــی و 

ســـیبهای اجتمـــاعی آ
  :تولید می کند

  
/ دولت تولیـد را ریشـه کـن کـرد٭

بیکاری گسترده در کشور تصادفی 
دلبستگی به منافع ملـی در / نیست

  :سیاست های دولت غایب است
 
گزارش کـرده  فرارو ،۹۱خرداد  ۲در  ◀

شگاه استاد دان ،دکتر حسین زاغفر :است
ـادی  : مـی گویـدو کارشناس مسائل اقتص

به اعتقاد من اقدامات دولـت اقـداماتی «
ـال  اتفاقی نیست و در این شش، هفـت س
گذشته تمام سیاست های دولـت نهـم و 
دهم دقیقا در جهت ریشه کنـی تولیـد در 
ـا  ـاهرا ایـن سیاسـت ه کشور بـوده کـه ظ
جــواب داده و ایــن بیکــاری گســترده کــه 

ـــور وجـــو ـــون در کش ـــری اکن د دارد ام

ـای  تصادفی نیست و محصول سیاست ه
ـام  ـا هـدف خاصـی انج دولت است کـه ب

 ».گرفته است
ـادی در        ــود اقتصـ ــران رک ــدید بح تش

ـا  کشور و اینکه عرضه نیروی کار فراوان ب
ـــد شـــغلی  ـای جدی ـاد فرصـــت هــ ایجــ
همخـــوانی نـــدارد باعـــث شـــده جمـــع 
ــی اخــراج  ــه راحت ــری از کــارگران ب کثی

 . شوند
ـارگر چندی      پیش دبیر اجرایی خانـه ک

ـا اعـالم ایـن موضـوع نسـبت بـه  تهران ب
عواقــب روی آوردن برخــی بنگــاه هــای 
بــزرگ کشــور بــه اخــراج نیروهــای کــار 

 .هشدار داد
اســماعیل حــق پرســتی بــا بیــان اینکــه     

ـارگران بـه راه  موج جدیدی از اخـراج ک
ـــت ـار داش ــ ـــت اظه ـاده اس ــ ـــر : افت اکث
ـا  افـزایش واحدهای تولیدی و صـنعتی ب

ـا بخـش اعظمـی از  مشکالتشان ناچارند ب
ـا  نیروی کار خود تمدید قرارداد نکننـد ی

 . نسبت به اخراج آنان اقدام کنند
از ســـوی دیگـــر مـــوج فزاینـــده ای از      

ـارغ  ـالی از دانشــگاهها فـ ـان در حـ جوانـ
التحصــیل مــی شــوند کــه بــرای آنهــا در 

 . جامعه کاری وجود ندارد
اری دامـن زده چه عواملی به رشد بیکـ •

اســت؟ پیامــدهای ایــن اپیــدمی بیکــاری 
ـاری موجـود  :پاسخ اینست چیست؟ بیک

نتیجه سیاست های ضد تولیـدی دولـت 
 .های نهم و دهم است
ــر ــر حســین راغف ــد دکت ــرخ «: مــی گوی ن

ـاری در کشـور نتیجـه سیاسـت  باالی بیک
هــای ضــد تولیــدی دولــت هــای نهــم و 
ـای  دهم است و به اعتقاد من سیاست ه

ـاب ضد تو لیدی دولـت یـک برنامـه حس
شده برای تعطیلی تولیـد در ایـران بـوده 
کــه مراحــل مختلــف آن در حــال اجــرا 

از جمله شواهد این ادعا می تـوان  .است
به این مسئله اشاره کرد که در سالی که به 
نام تولید ملی نام گذاری شده و به دولت 
ـا و خـدماتی کـه در  گفته مـی شـود کااله

لیــد اســت را وارد داخــل کشــور قابــل تو
نکند، دولـت اقـدام بـه واردات گسـترده 

 ».می کند
سیاست های دولت با هـدف تخریـب  •

بـه نظـر « :تولید داخلی اتخـاذ مـی شـود
من هیچ یک از سیاست های دولت نمی 
تواند اتفاقی باشد و کامال تنظـیم شـده و 
با هدف تخریـب تولیـد در داخـل کشـور 

 شــما مــی بینیــد دولــت. اتخــاذ مــی شــود
 ۲۴رسما اعالم می کند که قصـد واردات 

ـــه در  ـایی را دارد ک ــ ـارد دالر کااله ــ میلی
ـایی . داخل کشور قابل تولید است کااله

ـابع تولیــــد محصــــوالت  از جملــــه منـــ
کشاورزی و دامی و جالب است کـه ایـن 
موضوع را تصمیم انقالبی هیات دولـت 

در این بین ما شاهد هسـتیم  .نیز می نامد
ـابع دام و که دهها شرکت تولی دکننده من

ـا بــه دلیــل عــدم  طیــور و دامــداری هـ
حمایت های دولـت و بـه دلیـل افـزایش 
ـا و بـــه  ـاده هــ ـای نهــ قیمـــت هزینـــه هــ
خصوص انرژی در اثـر طـرح موسـوم بـه 
ــال طــرح  ــه عم ـا ک ــه هـ ــدی یاران هدفمن
آزادسازی قیمت ها بود دچار ورشکسـتی 
شده و یا در آستانه ورشکسـتگی هسـتند و 

الیت های خود را تعطیل یا بسیاری از فع
 ».کردند

ــغ «      ــن مبل ـا دالر  ۲۴ای ـارد دالر بـ میلیـ
هــزار میلیــارد  ۴۰تومــان بــیش از  ۱۷۰۰

تومان می شود و اگر دولت فقـط همـین 
ـای اینکـه  ۴۰ هزار میلیارد تومان را به ج

دور بریــزد و بــه تولیدکننــده دام و طیــور 
ـار هنـدی و پاکسـتانی  برزیلی و یا بـرنج ک

هــیچ بازگشــتی نداشــته باشــد و بدهــد و 
ـازار  فقط توانسته باشد با این کار قیمت ب
ـاه بـه تعبیـر خـود کنتـرل  را برای شش م

ـار دائمـی کنـد ،کند  .می توانسـت یـک ک
ـارد  ۴۰دولت می توانست این  هـزار میلی

ــرخ  ـا ن ـا وام ارزان قیمــت و بـ تومــان را بـ
ـای  ـار تولیدکننـده ه ـایین در اختی بهره پ

در قبــال آن از آنهــا داخلــی قــرار دهــد و 
تعهد بگیرد که عرضه بازار را تامین کننـد 
که من مسلم می دانم در این صـورت نـه 

تنهــا اشــتغال زیــادی در ایــن بخــش هــا 
بوجــود خواهــد آمــد و دههــا هــزار نفــر 
شاغل خواهند شد و تولید ملـی افـزایش 
ـادی  ــق اقتصـ ــد کــرد و رون ــدا خواه پی

ـار باعـث  ،حاصل خواهد شد بلکه این ک
یت بنیان های تولید شـده و اسـتمرار تقو

ـای  ـال ه ـا بـرای س تولید در این حوزه ه
ـالی کـه . آینده تضمین خواهد شـد در ح

ـان را  ۴۰اگر دولت این  هزار میلیارد توم
ـاره  ـاه بعـد دوب صرف واردات کند شش م

 ».بازارها خالی می شود
ــه منــافع ملــی در سیاســت • دلبســتگی ب

 :می افزایـدوی . های دولت غایب است
به اعتقاد من درک ایـن مسـئله نیازمنـد «

ـا از  ـاد بدانـد و ی این نیست که کسـی اقتص
فهم بـاالیی برخـوردار باشـد بلکـه فقـط 
نیازمند دلبستگی به منافع ملی اسـت کـه 
ایــن موضــوع در سیاســت هــای دولــت 

ـاری در  .غایب است مهم ترین پیامد بیک
حوزه اقتصادی آسیب هایی است که بـه 

در کشور وارد می شود و بنیان های تولید 
ـــین  ـــدگان اول ـاد تولیدکنن ــ ـاه اعتم ــ آنگ
موضوعی است که مورد هدف واقـع مـی 

ایــــن امــــر باعــــث مــــی شــــود . شــــود
تولیدکنندگانی که در آینـده بخواهنـد در 
ایــن زمینــه هــا ســرمایه گــذاری کننــد بــه 
ـا  ــت هـ ــواهی دول ــرد دلبخ ــل عملک دلی
نسبت به آینده سیاست هایی کـه در ایـن 

د خواهد داشت که در اثـر حوزه ها وجو
ـای گذشــته  ــرد دولــت هـ ــه عملک تجرب
بوجود آمده بسیار با احتیاط عمـل کـرده 

ـــی یکـــی از  .و وارد فعالیـــت نشـــوند یعن
ـاد از  ــ ـــلب اعتم ـــدی آن س ـــوارض ج ع

ـا کـه . سرمایه گذاران آتی است بدین معن
ــر اینکــه ریشــه هــای اقتصــادی  عــالوه ب
ـــود  ـال موج ــ ـای فع ــ ـا و بنگاهه ــ نهاده

در آینده هم تاثیر منفی بـر سوزانده شده 
روی اعتمــاد ســرمایه گــذاران نســبت بــه 
ـا  سیاست های دولت های آتی گذاشـته ت
ــته  ــذاری نداش ــرمایه گ ــرات س ــی ج کس

 ».باشد
ــه «      ـایی ک ــه بنگاههـ ــر اینک ــه دیگ نکت

تعطیل مـی شـوند اقـدام بـه جمـع آوری 
منابع باقی مانـده خـود کـرده و از کشـور 

ـای داللـی مـی  خارج و یا وارد فعالیـت ه
ـازی بـیش . شوند در این وضعیت سـفته ب

از پــیش رونــق خواهــد گرفــت و ایــن 
ـایر  موضوع خود باعث افزایش قیمت س
کاالهــا در بــازار مــی شــود و بــه افــزایش 
تقاضا دامن زده و نقـدینگی را بـه شـدت 
افــزایش مــی دهــد کــه ایــن موضــوعات 
همگی عواملی تورم زا هستند و آن وقـت 

شکل گرفته که در همه رکود توام با تورم 
ـار بسـیار مخربـی بـر حـوزه  ـا آث جای دنی

  ».اقتصاد و اجتماع دارد
  
ــه سياســت ٭ ــس ب ــراض مجل اعت

  : های ضدتوليدی دولت
 
ــــف  ۲۶در ◀ ـایت ال ـــ ــــت، س اردیبهش

بـه احمـدی » نماینـدگان«اعتراض نامه 
ــت ـار داده اس ــژاد را انتشـ ــر از  ۲۰۰: ن نف
ای نسـبت بـه  نمایندگان مجلس در بیانیه

ت غــذایی کشــور بــه دولــت هشــدار امنیــ
جای تاسف اسـت  : دادند و اعالم کردند

ـال تولیـد ملـی ضـد تولیـد ملـی  که در س
 :شود عمل می

به گزارش الف، متن بیانیه بـه ایـن شـرح 
 :است

رئیس جمـور ،جناب آقای احمـدی نـژاد
 محترم

اقدامات و رویه بخشی از دولـت مـی رود 
تــا خســارات جبــران ناپــذیری بــه تولیــد 

ورزی و امنیــت غــذایی کشــور وارد کشــا
 .کند

چند ماهی است که ذخیره ژنتیک کشـور 
در بخش تولید شیر مورد مخاطره شدید 
ـاو شـیری  قرار گرفتـه اسـت و هـزاران گ
ــد ــه کشــتارگاه تحویــل شــده ان . کشــور ب

جبران این واقعه تاسف آور میسر نیسـت 
 .مگر با سالها وقت و سرمایه گذاری زیاد

  علوفه، دامداران را افزایش شدید قیمت 
  

  ۹در صفحه

  ؟...بغداد ، مسکو و بعد
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ـا ادامـه  با ضرر سنگین مواجه می کند و ب
این روال دولت مجبـور بـه واردات شـیر 

ــد ــد ش ـارجی خواه ــالوه  .خشــک خـ بع
تعــداد زیــادی از واحــدهای تولیــد شــیر 
تعطیــل و جمعیتــی از بیکــاران بــه خیــل 

 .بیکاران کشورافزوده خواهد شد
نـی تورم ناشـی از گرانـی محصـوالت لب    

پذیرفتنی نیست و لیکن تعطیلـی عوامـل 
تولید و ایجاد بیکاری به مراتـب تلـخ تـر 
است  تعیین قیمت غیر کارشناسی و غیـر 

ـان در  ۶۳۰منصفانه شیر به هر کیلـو  توم
ـام  حالی تحمیل مـی شـود کـه قیمـت تم

ـان بـرای هـر کیلـو ۸۰۰شده حدود  توم
ــین مبلــغ . اســت ــرای  ۳۹۵تعی تومــان ب

و گنـــدم، در خریـــد تضـــمینی هـــر کیلـــ
 ۵۵۰حالیکــه قیمــت تمــام شــده حــدود

تومــان در کیلــو محاســبه شــده اســت از 
ـار غیـــر کارشناســـی و  ـارز کــ ـادیق بــ مصــ
ــد  ــر ضــد تولی ـارت آور ب ــی و خسـ تحمیل

 .است
سیاســت هــای اتخــاذ شــده در روزهــای 
ــد  ـا در راســتای نــابودی تولی ــر دقیقـ اخی
ـاورزی و توجیـــه  کننـــدگان بخـــش کشــ

ــه و ایجــاد را نــت هــای واردات بــی روی
ـانه آن  ــ ـــت و نش ـادی اس ــ ـــراوان اقتص ف

میلیــارد دالر بــرای واردات  ۲۴تصــویب 
  .کاالهای اساسی است

ـانون قیمـت خریـد تضـمینی  ـاس ق بر اس
ـام شـده تولیـد بـه  باید متضمن هزینه تم
عالوه سودی عادالنه برای تولید کننـده 

 .باشد
همچنـــین دولـــت مکلـــف اســـت نـــرخ 

الم تضمینی خرید را متناسب با تـورم اعـ
شده از سوی بانک مرکزی افزایش دهـد 
آیا این تحقق همان شعار عدالت طلبـی 
است؟ چرا دولت قیمت خودرو و امثال 
ـار را  آن را کنترل نمی کنـد و حـداکثر فش
به تولید کنندگان شـیر و گنـدم وارد مـی 

 .؟کند
جای تاسف است که در سال تولیـد ملـی 
ـای  ضد تولید ملی عمل می شـود و بـه ج

کاهش هزینه تولید، خود تولید کمک به 
 .هدف قرار می گیرد

انتظار جدی جهت اقدام مـوثر و سـریع 
ـاحش  دولت و برطرف کردن این ظلم ف
و اعالم نتیجه به مجلس شورای اسـالمی 

  .را داریم
  
درصـد  ۲۳نرح بیکاری بیش از  ٭

است و پـول سـرگردان در کشـور 
  :هزار میلیارد تومان است ۲۰۰

 
ـا ،۹۱خرداد  ۶در  ◀ گـزارش کـرده  ایلن

حسن اعتضادي با تاكيد بـر لـزوم : است
ـايتي دولـت از  ـاي حم افزايش سياست ه
اقليــت هــاي مــذهبي در منــاطق مــرزي 

ـان ســاخت هـم اكنــون : كشـور خاطرنش
مردمي كه در مناطق مرزي كشور زنـدگي 
مـي كننــد بــه دليـل عــدم وجــود فرصــت 
 . هاي شغلي مجبور به قاچاق كاال هستند

ـا اين كارشـنا    ـادي در گفتگـو ب س اقتص
ــرد ــالم ك ـا اع ـار ايلنـ ــه : خبرنگـ ــت ب دول

صورت غير مستقيم و ناخواسـته موجـب 
ترويج قاچاق كاال در مناطق مرزي شـده 

 . است
ـــط       ـاي غل ــ ـــت ه ـــراي سياس وي اج

اقتصادي را موجب افزايش بيش از پـيش 
نــرخ بيکــاري اعــالم كــرد و خاطرنشــان 

ـان: ساخت  با در نظر گرفتن بيکاري پنه
ــيش از  ــور ب ـار را در كش ــوان آمـ ــي ت  ۲۳م

اعمال تحریم ها علیـه . درصد اعالم كرد
ـاهش ســـرمایه گـــذاری  ایــران ســـبب کــ
خارجی شده کـه مـی تـوان يکـي ديگـر از 
داليــل بحــران بیکــاری را از تبعــات ایــن 

 . رخداد جهانی دانست
های مـردم در  به منظور جـذب سـپرده    

ر بانک ها باید نرخ سود سپرده گذاری د
بانــک هــای کشــور نــرخ جــذاب و قابــل 

ـانی کـه نـرخ . قبولی باشد ـا زم از ایـن رو ت

طــال و ارز در بــازار ایــران باالســت مــردم 
تمــایلی بــه ســپرده گــذاری در بانــک هــا 

ــد ــد . ندارن ـا از بخــش تولی ــرمایه هـ و س
 . خارج و در بازار ارز پس انداز می شود

ـاره بـه افـزایش حجـم       اعتضادي با اش
: رگردان در کشور یاد آور شدپول های س

حجم پول های سرگردان در جامعه هم 
ـان  ۲۰۰اکنــون بــه  ـارد تومـ هــزار میلیـ
  .رسیده است

ـــالمی ـــالب اس ـــک  :انق ـــزارش و این گ ـای  تسرنوشت عبـر ـانواده ه آمـوز خ   :یم جنایت و خیانت و فسادژبانی ر
  
  

موز آسرنوشت عبرت 
ــــانی اول اســــتبداد  ب
مطلقـــــــه فقیـــــــه و 

  :دستیاران او
  
  
ـا قبـل از ب ا پیروزی انقالب، خمینـی کـه ت

زادیخواهانـه آورود به ایـران، شـعارهای 
می داد و مـردم فریبـی مـی کـرد، بعـد از 
بازگشت از قم، به ناگاه، تغییر رویه داد و 
ـا پایـه  شروع به سرکوب مخالفان نمود ت

حکومت استبدادی والیـت فقیـه را  های
ـاکم نمایـد و غافـل از  بر ایران و مردم ح

ـان درو ن آ بود که اگر باد بکارد باید طوف
ـا دلخوشـی بـر سـرنیزه  کند و زمانی کـه ب
قـدرت نشسـت دیگرراهــی بـه جـز ادامــه 
ـــت نداشـــت و اســـب  خشـــونت و جنای
قــدرت او را بــه هــر جــایی کــه خــود مــی 

در نهایت با بیچارگی و  .بردخواست می 
خفت بعد از نوشیدن جام زهر و پشتوانه 

دیــار دیگــر  هــزار اعــدامی بــه ۲۰بــیش از 
ـای  را برای »قدرت«شتافت و  خلـف ه
 .آماده ساخت ،صدق خود

پــیش خمینــی قبــل از ورود بــه ایــران و     
ــخنان و از ــه س ــدرت، ب ــر ق ــیدن زه چش

چهره های موجه ملـی  پیشنهادات برخی
و دینی گوش فرا می داد  اما ضـد انقـالب 
کــه در  پــی اجــرای ســناریوی حــذف 

ـاآ –نیروهای ملی  رز بـود، زادیخـواه و مب
خمینی را تحت تاثیر قرار داده  و شرایط 
اســتعفای مهنــدس بازرگــان و کودتــا بــر 

یس جمهــور بنــی صــدر و کشــتار ئــر ضــد
 .جوانان و مخالفان را به وجود آورد

خمینی که از دنیا رفت، جنـگ قـدرت     
از یک سو فرزنـد او احمـد  .شدت گرفت

یـت آخمینی و از سویی دیگر گروهی که 
را حــذف کــرده بودنــد  اللــه منتظــری

 دولـتخواهان کسـب قـدرت و رهبـری 
در نهایت، سید علی خامنـه ای را  .شدند

ـاختن با  جعـل نامـه از قـول خمینـی و س
ـانون  ــرخالف قـ ــول او و ب ـاز از ق دروغ بـ

البتـه  .انتخاب کردنـد ی، به رهبراساسی
همانهــایی کــه دســت بــه ایــن کــار زدنــد 

در ایـــن . ن را خوردنـــدآبعـــدها چـــوب 
از  ، قصـد داریـم سرنوشـت برخـینوشتار

در تحکیم قدرت والیت فقیه و نها را که آ
شناسائی  ،کردنش دخیل بوده اندمطلقه 
ـار . کنیم ـا را از آفایـده ایـن ک نسـت کـه م

گاه می کنـد کـه شـیفتگان آقاعده مهمی 
نها کـه آ :ن غافلندآقدرت و مردم دیگر از 

ـای اعـدام و دولت ی را، با برپایی چوبـه ه
سرانجام به  تیر، تثبیت کردند،میدانهای 
ـادآجان خود  ـا افت و هنـوز زود اسـت  .نه
این دولت و استوارکنندگان پایـه  داستان

ـا  .به آخر نرسـیده اسـت ،نآهای  امـر ام

ــن اســت کــه واقــع و  کــامال مشــخص ای
. قدرت دوست و رفیق و آشنا نمی شناسد

بـه نوبت شماری از بانیان رسیده است و 
ــران  ــه دیگ ــت ب ــد زودی نوب ــز خواه نی

کـه امـواج هنگام ن آدر ، سرانجام. رسید
بر می خیزنـد و اسـتبداد و جنبش مردمی 

سرنوشــــت  ،اســـتبدادیان را مــــی بـــرد
ـان ،یانباقیمانده استبداد سرنوشـت  هم

ــوی و  ـا پهل ــد رضـ ــذافی و محم ــر ق معم
ـارک  عبدالله صالح و بن علی و حسنی مب

خامنـــه ای و  .و دیگـــران خواهـــد شـــد
ـان و نـه آز سرنوشت دستیاران خود نه ا ن

حتی از سرنوشت یاران خود در بازسازی 
سرنوشــت  .عبــرت نمــی گیــرد ،اســتبداد

 بازمانــدگان برخــی از شــیفتگان قــدرت،
  :موز استآبس عبرت 

ــیش از شــرح سرنوشــت       ـانآپ ـا ،نـ  بجـ
دیدیم گفتگـوی حضـوری و بحـث بنـی 

ــدس بازرگــان  صــدر و ـامهن برخــی از   بـ
در  ،را نتعوامل تثبیت اسـتبداد و خشـو

ـاب ایسـتاده  حضور خمینی، به نقل از کت
   :گذرانیمنظر خوانندگان ب ازرمان آبر 
صــدر در حضــور آقــای خمینــی   بنی...«    

ـا آن ـارف نداشـــت و در  نیـــز بــ ـا تعــ هــ
ـای خمینـی،  جلسه ـا حضـور آق هایی که ب

رفســـنجانی، بهشـــتی و رجـــایی برگـــزار 
ـا نمی می پـس از . کـرد شد از گفتن حق اب
جمهـوری  صدر مسـئوالن حزب یبن  آنکه

ــه منــاظره و بحــث آزاد در تلویزیــون  را ب
ـای خمینـــی آن ـا را  دعـــوت کـــرد، آقــ هــ

ـا کـرد خواست و جلسه صـدر  بنی. ای برپ
 :گوید دراین باره می

آقــای خمینــی مــا را نــزد  ۵۹اســفند  ۲۵"
وقتــی در اطــاق جمــع . خــودش خوانــد

شدیم، خمینـی روی کاناپـه نشسـته بـود، 
ـان مـــن و مهنـــدس باز ـان روی همــ رگــ

کاناپه در کنار او نشسـته بـودیم، رجـایی 
وبهشــتی وهاشــمی رفســنجانی وموســوی 

ــه ای وســید احمــد  اردبیلــی وعلــی خامن
 . خمینی روی کف اطاق نشستند

ـا : آقای خمینـی گفـت -  تصـمیم داریـد ت
ـابودی جمهوری اســـــالمی پـــــیش  نــــ

ــون  بروید؟می ــد در تلویزی ــد بروی خواهی
ـا آزاد کنیـــد و یکـــدیگر ر بحـــث ا در دنیــ

ـا بگوینـد  مفتضح نمایید؟ طوری کـه دنی
 مسئولین این رژیم فاسدند؟ 

ـا  می. گفتم خیر -  خواهیم دنیا بداند تنه
جمعی از مسئولین فاسدند و ایرانِ عصـر 

 .کند انقالب، فاسدان را تحمل نمی
تـــوانم ایـــن  مـــن نمی:خمینـــی گفـــت - 

ــد تکلیــف . وضــعیت را تحمــل کــنم بای
 . معین کنم

ـــنجانی -  ـــت رفس ـای بنی: گف ــ ـــدر  آق ص
ـایی و شـــورای  مجلـــس و شـــورای قضــ

ـــدارد، می ـــول ن ـان را قب ــ خواهـــد  نگهب
او بایــد . چیز دســت خــودش باشــد همــه

ـات را رســـمی  ـــن مقامــ ـــی ای بطـــور علن
ـا هـــم از او بعنـــوان رئـــیس  بشناســـد، مــ

 . کنیم جمهور احترام می
خواهیـــد کـــه  گفـــتم مجســـمه ای می - 

ـاند وجودش زشتی . های کار شما را بپوش
ـا را . گویید راست می هـیچ یـک از نهاده
 . دانم قانونی نمی

 . خیر، قانونی هستند:خمینی گفت - 
ـانونی هسـتند.گفتم خیـر -  ـانون . غیرق ق
ـالی کشــور و  می گویــد رئــیس دیــوان عـ

ـا شـور قضـات دیـوان  دادستان کل باید ب
ــورت  ــما مش ــوند و ش ــور منصــوب ش کش

 . نکردید
انونی زیرا آنها ما را قـ. بله: بهشتی گفت - 

تصدیق بفرماییـد کـه بـه ایـن . دانند نمی
 .ترتیب نمی شود همکاری کرد

ـات قالبـــی  -  گفـــتم مجلـــس را انتخابــ
ـای رجـایی . تشکیل داده است دولـت آق
ـان از طریـق . هم تحمیلی است ایـن آقای

بــر . انــد شــما آن را بــه مــن تحمیــل کرده
فــرض کــه تحمیلشــان قــانونی باشــد، بــر 

ـا ـا رفـیقش  خالف قانون اساسی ایـن آق ب
ــیده  ــه آمریکابخش ــردم راب ــن م ــوال ای ام
وقــانون اساســی را در بســیاری از اصــول 
نقض کـرده و بایـد اسـتعفا کنـد و تحـت 

ایــن آقایــان تمــام  .محاکمــه قــرار بگیــرد
ـاال بـه . انـد نهادها را در دست گرفته از ح

 بعــد مجلــس و شــورای نگهبــان هــم در
ـاس  ـار خـود لب دستشان است و بـه هـر ک

 . پوشانند قانونی می
ـادق و . بلـه: خمینی گفـت -  شـما آدم ص

بــه اوضــاع ایــران وارد . ای هســتید ســاده
نبودیــد، از اروپــا آمــده بودیــد اوضــاع را 

ــناختید نمی ــد و . ش ــگ بودن ـان زرن آقایـ
 . مواضع را گرفتند وآمدند جلو

ـان . کنیـد گفتم شما کـم لطفـی می -  آقای
ــو نگرفته ــد جل ــد بیاین ـا . ان ــه آنهـ ــما ب ش
ـاری نـدارد، شـما اعـالم  .اید داده حاال ک
ــک  بی ــدت ی ــد بم ــکوت کنی ــی وس طرف

ـان توانسـتند . حتی سه روز. هفته اگر آقای
ـان برونـــد معلـــوم می سر شـــود  کارهایشــ

با یک ارتش بدون اسلحه . زرنگ هستند
ـافی در برابــر لشــگر عــراق ایســتادم،  کـ

آیم؟ شــما  چطــور از پــس آقایــان بــر نمــی
 . گذارید نمی

ــی صــدر یــک  آقــای: بهشــتی گفــت -  بن
. حسن دارد که همان حسن عیب اوست

ـاری موافـق  ـا ک حسن او ایـن اسـت کـه ت
کنــد و عیــبش در  اش نیایــد نمی عقیــده
سن است که خود را بزرگتـرین همین ُح

برای ماها  نه شـعوری .  داند فکر قرن می
ـار . قائل است نه دین ـا ایشـون نمیشـه ک ب

 .کرد
 خمینی گفت چرا؟  - 
ینکه ایشون خود را بهشتی گفت برای ا - 

 . دونه وما رو هم بیسواد اندیشه قرن می
شــما فکــر ! ســواد و بــی دیــن گفــتم بی- 
کنید روانشـناس خـوبی هسـتید وهـر  می

چــه بگوییــد در ایــن آقــای خمینــی مــوثر 
ــما  ــن حــرف ش ـا ای ــود، امـ ــی ش ــع م واق

ایـد  حکایت از آن دارد که نه اهـل عقیده
تا بدانید عمل به مقتضای عقیـده بـدون 

ل قرار دادن نسبت در اندیشه و عمـل اص
آدمی باید مشورت کنـد . ممکن نمی شود

تا بتوانـد موافـق عقیـده عمـل کنـد و نـه 
ـا بدانیـد آنچـه گفتـه ام  اهل علم هستید ت

درباره اندیشه علمی بوده اسـت، اندیشـه 
امــا . ای کــه از توحیــد مایــه گرفتــه اســت

من گفـتم  .دینی، صحیح است درباره بی
ید و بـه وطـن خـویش نیـز شما دین ندار
ـام . عالقه ندارید اقال بگذارید جنـگ تم

 . شود، بعد سر مرا ببرید
کنیـد؟  جنگ را شـما می: خمینی گفت - 

ـای بنی. کنم من می  ۱۱صـدر بـه  گفت آق
میلیون،  ۱۱از این . نازد میلیون رایش می

اند بـرای بقیـه  هزارتایش نامسلمان ۵۰۰
ـار شـما  اگر تکلیف شرعی معلوم کـنم، ک

گفــت مــن بــه نصــیحت . شــود تمــام می
ـا نمــی ـای  کنم می اکتفـ تــوانم شــما و آقـ

 بهشتی را در این اطاق یکسال نگه دارم، 
گفتم ما را از هم دور نگه داریـد وگرنـه  - 

 . آسایش از خانه رخت خواهد بست
قرار شد هر کس پیشـنهادش را بنویسـد و 

 . به خمینی بدهد
ی گفتم از مضمون پیشنهاد آقایان بهشت- 

پیشنهادشــان . و رفســنجانی اطــالع دارم
این است کـه یـک طـرف بمانـد و طـرف 

ـــرود ـــر ب ـــی بنی. دیگ ـــرود یعن ـــدر ب . ص
 . حاضران خندیدند

ــت-  ــی گف ــد خمین ــه: احم ــنهاد . بل پیش
اند یک طرف برود و بگذارد طرفی  کرده

 . که هماهنگ است کارش را بکند
بعد آقای خمینی از اطاق بیرون رفت و - 

بــه نتیجــه را  کــار انیم وقــرار شــد مــا بمــ
 . برسانیم

ـام : رجایی گفت -  شما حق نیست بـه ام
ـانون اساسـی  بگویید شما نبایـد خـالف ق

ـان اسـت . بکنید این انقالب مـدیون ایش

. داننـد بایـد بکننـد وهر چه مصلحت می
ایشان مختار است به قانون اساسی عمـل 

 . بکند یا نکند
ـا برافروختگــی جــواب دادم -  شــما : بـ

دیر به کالس . زم نیست بخوانیدروضه ال
ـا رفتیــــد و بلــــد نشــــده ـــ اید و دروغ  ری

شما وجمع شما به هیچ حرف . گویید می
ـا و عمـل نمی کنیـد، ایـن حـرف  امام اعتن

شما مثـل آن اسـت کـه بگوییـد نبایـد بـه 
پیامبر گفت شما نباید خود خالف دینـی 

 ."  اید عمل کنید که آورده
ــتندر      ـای م ــه هـ ــخنان و گفت ــوق س  ف

افــــرادی چــــون بهشــــتی و هاشــــمی و 
رفسـنجانی و احمــد خمینــی و رجــایی  و 

ه ورده شدآقای خمینی و بنی صدر آخود 
ـا و آاینک ببینیم بر سـر هریـک از . اند نه

  :مده استآخانواده هاشان چه 
   
  :و خانواده او روح الله خمینی٭
  
در  عنوان مرجع تقلید، ا داشتنسالها ب    

ـــرو سیاســـت در . ت، حضـــور داشـــقلم
اما در . والیت فقیه را تدریس کرد ،نجف
طرفــدار والیــت جمهــور مــردم  ،فرانســه

بهنگـام تشـکیل  ،با پیروزی انقـالب. شد
دم از والیـت فقیـه  ،باز ،مجلس خبرگان

خشـونت مـی  ،خشونت ،بنا بر قاعده. زد
خشونت گروه های سیاسی در ایـن  ،وردآ

برای او و دسـتیارانش  ،نجای کشورآجا و 
ایجاد کرد تا خشونت را تقـدیس فرصتی 
برضد انقالب کودتا کننـد و اسـالم . کنند

ـا خشـونت بگرداننـد و هنـوز  را مترادف ب
ـای اسـالم  ،که هنوز است ـان و دنی ایرانی

گرفتار این خشونت هستند و دست مایـه 
اســــالم ســــتیزان غــــرب و دســــتیاران 

 :نها استآ» مسلمان«
ـان را  او ابتدا،•  ـانی بازرگ ـام زم دولت ام

ـار کـرمعرفـی منصوب و  ـا فش ـا بعـدا ب د ام
طلبان و سه مفسـد معـروف  برخی قدرت
او را تحــت فشــار قــرار داد و  حکومــت

در دوران او  –مجبــور بــه اســتعفا کــرد 
ـان ! انقالب دوم رخ داد و ایران بـه گروگ

ـال  –مد آامریکا در  ن روی آجنگ به دنب
ـابودی  داد و کشور را هشت سال به کام ن

ــار دیگــر  کشــاند و هــزاران ــه دی نفــر را ب
ـارد دالر  ــ ـــیش از هـــزار میلی فرســـتاد و ب

ـا کرد خسارت به ایران وارد  و در نهایت ب
ـان خمینـی  نوشیدن جام زهـر، بـه آن پای

ـان  –داد  برای کسـب قـدرت مطلـق فرم
یس جمهــور را ئــکودتــا بــر علیــه اولــین ر

اعــدام  صــادر و چوبــه هــای دار را بــرای
نمـود و در یاران بنی صدر و مبارزان بر پا 

ـا هـزاران نفـر را  سال شصت بعد از کودت
در روزهای پایان  –به اعدام محکوم کرد 

یت اللـه آعمر به دسیسه یاران و فرزندش 
ــرار داده و از  ــار ق منتظــری را تحــت فش
ــرای  مقــام قــائم مقــامی برکنــار کــرد و ب
ـایی از مشـــکالت بعـــد از مـــرگ او ،  رهــ
از  فرمان اعدام هزاران نفر از زندانیان را

  .وی دریافت کردند
از رهگذر  ،در سطح جهان ،یم اوژدر ر    

ـان خشـونت  ،تقدیس خشـونت اسـالم بی
ـای بـین المللـی اکتبـر . گشت افتضاح ه

ســورپرایز و ایــران گیــت از پــرده بیــرون 
ـا در ایــران و بیـــرون از . افتادنــد ترورهـ
وزیـر . بـر اعـدامها افـزوده شـدند ،ایران

د دفــاع انگلســتان گفــت جنــگ در ســو
انگلستان و غرب بوده و اسـباب ایجـاد و 

سـندهای . ادامه اش را فراهم کـرده ایـم
رسمی بر نقش امریکا و انگلیس در حمله 
ــران و ادامــه جنــگ انتشــار  ــه ای عــراق ب
ـــراق در  ـــه ع ـــلم گشـــت ک ـــد و مس یافتن
چهــارمین مــاه جنــگ شکســت خــود را 

ـان  ،پذیرفته بوده و برای ایران امکان پای
ضـع پیـروز وجـود از مو ،دادن به جنـگ
ـاز معلـوم شـد کـه اسـامی . داشته اسـت ب

ـان » میانه رو« ۱۰۰۰ ـار امریکائی در اختی
  نها که آیعنی  ،قرار گرفته و قراردهندگان

  
  ۱۰در صفحه

  ؟...بغداد ، مسکو و بعد
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شــرط  ،جانشــین خمینــی شــده انــد
اســتقرار دولــت خــویش را شکســت در 
ــد و اســباب ایــن  جنــگ دانســته بودن

ـاور آ. شکست را فراهم کردند نها به مش
ـانام رئـــیس جمهـــوری کـــه  ،نیتـــی ریگــ

ریاســـت جمهـــوری خـــود را از معاملـــه 
) اکتبر سـورپرایز(پنهانی بر سر گروگانها 

ـام  ،ورده بـودآبدست  توسـط اسـرائیل پی
ــد کــه در صــورت اطمینــان از  داده بودن

خمینـی را نیـز  ،ماده اندآ ،حمایت امریکا
ـا . بکشــند ـام زهــر شکســت از پـ او را جـ

 :مد؟آدگان او چه ورد اما بر سر بازمانآدر
جنــگ قــدرت  خمینــی،در پــی مــرگ  •

 . کـرددچار مشـکل را خاندان و بیت وی 
 .کوچک تـر شـدهر روز دایره اقتدار آنها 

ـان  ـار هم فشار بر آنها افزایش یافت و دچ
سرنوشتی شـدند کـه بـرای مـردم ایجـاد 

حسـین . احمد خمینی را کشـتند :کردند
. تحت نظر قـرار گرفـت ،نوه او ،خمینی

ـا آاز . یک بار توانست به عراق بروداو  نج
لــت آ ،بــه امریکــا بــرود و مــدت کوتــاهی

ـاران  ،دست مایکل لـودین از محافظـه ک
. جدیــد و از صهیونیســت هــای بنــام شــد

مایکل لودین بـه خـود بالیـد کـه نـوه دو 
رضاشــاه و خمینــی را بــا یکــدیگر  ،مســتبد

پس از تحمل خفـت . مالقات داده است
ه قم بازگشـت و ب ،لت فعل لودین شدنآ

ـار مـی گذرانـد از . اینک در گمنامی روزگ
زادی را آ ،زهرا اشراقی ،یکی ،نوه های او

ـاب کـــرد ـــوه دیگـــر او. انتخــ حســـن  ،ن
ــه اســت  ،خمینــی ــه ای گفت ــه خامن کــه ب

 ،رهبری را به خانواده خمینی بازگردانـد
او نیـز . مرتب تحقیر و تـوهین مـی شـود

. مــی دانــد» اصــالح طلبــان«خــود را از 
یم والیـت مطلقـه ژحتی در ر ،ن قراربدی
در خط و ربـط  ،کسی از خانواده او ،فقیه

 .صاحب نقش نیست ،یمژاو نیست و در ر
ـانی  • ـان و  –سخنان مرحـوم طالق بازرگ

درست  ن روزها نشانه درکآبنی صدر در 
ـار آنها از وضعیت ی بود کـه والیـت فقیـه بب

مــد کــه آورد و همــان وضــعیتی ببــار آمــی 
ن و آاده اش قربــانی اول خمینــی و خــانو

ـان  جنایتهائی شدند که او فرمان انجامش
 :را داد

ـار بـر  شما می: "صدر بنی -  ـای ک گوییـد بن
ـادی مطلـق  این است که ما یک بی اعتم

ـار . به مردم و نمایندگان آنها داریم این ک
ـانی حـق ...صحیح نیسـت اگـر فقـط کس

ــد کــه  ــد در انتخابــات شــرکت بکنن دارن
ـای ایـن یعنـی  کنـد، رهبر معرفـی می معن
وقتی من بگـویم . انتخابات انتخابات بی

ای مردم شما آزادیـد آن کسـی را کـه مـن 
کنم انتخــاب کنیــد، ایــن امــر  معرفــی مــی

 "  اسمش نه آزادی است ونه جمهوری
ـان وصـیت : "بازرگان-  به مجلس خبرگ
کنم در بعضی موارد تغییراتـی بدهنـد  می

 ."  تا حکومت انحصاری نباشد
ـا ایـن اصـول ":صدر بنی-  آنطـوری کـه م

ــوع  ــه قــدم یــک ن رامــی نویســیم قــدم ب
ــیش مــی  اســتبداد را در قــانون اساســی پ

 ."  بریم
ــس از دادن رای -  ـانی پ ــه طالقـ ــت الل آی

که متضمن اصـل والیـت  ۵منفی به اصل 
ـا ایـن وضـع :"گفت فقیه بود، می ترسم ب

ـانون  ــد از قـ ـانون اساســی جدی ســطح قـ
ـایین ۷۰اساسی  تر  سال پیش به مراتـب پ
  ».باشد

از جملـه  ،پیش از مرگ ،احمد خمینی •
بنی صـدر . از بنی صدر حاللیت خواست

ـان او  :به واسطه او گفت بدین ترتیب ج
 ،نکه او را بکشـندآپیش از . در خطر است

بجــا اســت کــه تمــام اســرار را بازگویــد و 
ـار دارد ـا اسـنادی کـه در اختی از  ،همراه ب

ـا بـآمعلـوم نشـد کـه . کشور خارج کند ه ی
ـاخیر این پیشنهاد ـا حسـن . عمل کرد ی ام
ــد او ــدرش  ،فرزن ــدن پ ــته ش ــس از کش پ

 .پدرم گنجینه اسرار نظام بود :گفت
یک قول سـید حسـین خمینـی بسـیار    •

ـای : موز استآپند  روزهای قبـل از کودت
در این . او نزد بنی صدر رفت  ۶۰خرداد 
آمد پیش او « :بنی صدر نوشته است ،باره

مصطفی خمینی کـه در ( من و گفت پدرم
خـدا نکنـد : گفـت می )نجف درگذشـت

مصــدر ) خمینــی(کــه شــاه بــرود و پــدرم
ــ ــدرت بش ــدتر . ودق ـاه ب ـار از شـ او صــد بـ

ـاه  من همیشه دعا می. است کنم بجای ش
ایــن پــدری کــه مــن . مــا زمامــدار نشــویم

شناسم بسیار بیشتر از شاه آدم خواهـد  می
ـــت ـــتم. کش ـــرا روز اول : گف ـــن را چ ای

ـاال ـاره چـرا کـه  نگفتی؟ ح دیگـر آخـر ک
گی؟ اگر روز اول گفته بودی، حـواس  می

بنـی صـدر،  (» .ما به این آقا جمع می شـد
و خیانت بـه امیـد، ۱۳۳درس تجربه ص 

 )۱۸۳ص
اللــه پســندیده در دوران خــود او  تآیــ •

ـا جـایی کـه  مورد غضـب قـرار گرفـت  ت
ـار نامـه ای بـه بـرادر خـود  مجبور به انتش

آيا اين نالـه ... «:ت شد  و در ان نامه نوش
ها را شما مـی شـنويد؟روزی کـه آن سـید 

ـاره را کـــه فقـــط قصـــد ] صـــدر بنی[بیچــ
خدمت داشت و خود شما صد بار گفتـه 
 ،بودید که از فرزند به من نزدیکتـر اسـت

با آن افتضاح از ریاست جمهـوری خلـع 
کردنــد و یــک بــدبخت بــدعاقبت را کــه 

ــده ــم از عه ــرا ه ــک کاروانس اش  اداره ی
ــآ برنمی ــن م ــوری ای ــت جمه ــه ریاس د ب

بـه  ،مملکت بزرگ و معتبر تعیین کردنـد
شــما گفــتم ایــن شــیاطین قصــد دیگــری 
ــد از ایــن عروســک  ــد و مــی خواهن دارن
 . برای اجرای مقاصد خود استفاده کنند

ها  روزی که دستور دادید همه صـندوق    
من و  ،ای باز کنند را به نام علی آقا خامنه

 ،داقل یکیشــاندو ســه آدم دلســوز کــه حــ
ـال  ـا تهرانـی بیسـت س یعنی شیخ علـی آق
 ،شاگرد خاص و مـورد محبـت شـما بـود

به شما نوشتیم که ایـن انتخـاب ایـران را 
ـاال مـی ،بر باد میدهد گوش نکردیـد وح

 .بینید آنچه نباید می دیدید
ماه اسـت بنـده بـرای دیـدن  ۳بیش از     

ــر شــما  شــما وقــت خواســته ــی دفت ام ول
وقـت  آن. قـت نداریـدگویند و مرتب می

ـان  هر روز مالی فالن ده و دادستان بهم
چون البد . قصبه را به حضور می پذیرید

ـا نمیگوینـد و بدبختانـه  به جز مـدح و ثن
ـان  شاید چون خداوند تبارک بـه مـن لس
مداحی نـداده حتـی بایـد از بـرادر خـود 

حال روزنامه ها یک روزه . محروم بمانم
مـی کننـدو العظمی   ت اللهیک شیخ را آی

ـا آن شـیخ گیالنـی  .دیگری را افقـه الفقه
 ةالله می شود ودسته دسـته ثقـ جالد آیت

االســــالم از کارخانــــه  ةاالســــالم و حج
اســمش را هــم .آیــد حکــومتی بیــرون می

اند حکومت جمهوری اسالمی و  گذاشته
ــین  ــدا را در زم ــم خ ــه حک ــرورید ک مس

ـا کـه  اجراکرده اید؟ خوشا به سعادت آنه
ـای  ـان روزهـ ــن همـ ــد و ای ــت رفتن نخس
مـن نیـز دیـر و زود مـی  .روزها را ندیدند

 ۱۵  (.تنها، وحشتم بـرای شماسـت. روم
ـا ۱۳۶۲مرداد   ۱۴۰۳شـوال  ۲۵مطابق ب
 )قمری

سید احمـد خمینـی کـه مخـزن اسـرار  •
ـاد  خمینی محسوب می شد بـه دلیـل انتق
از شــرایط موجــود بــه دســتور ســید علــی 

الله ةتآی وید مصباح یزدی ئخامنه ای و تا
ـان از  ــر از مفتیـ ــوقت و برخــی دیگ خوش
سوی سعید امامی و باند جنایتکار وی به 

رد پــای خــود ســید احمــد . قتــل رســید
خمینی در نامه هایی که به اقای خمینـی 
ـــی و  ـــدانیان سیاس ـــدام زن ـــورد اع در م

یــت اللــه منتظــری بــه خــوبی آبرکنــاری 
ـال  روشن است و همین اعمال بود که ح

ـای قـدرت خانواده و فرزنـدانش بـ ه بالی
 .ولی فقیه مطلقه گرفتار شده اند

ای استثنایی بـه احمـد  صدر در نامه بنی    
خمینی نشان داد که در پشت پرده نیز بـه 

ــدن آزادی ـا مان ــرای پابرجـ ــدت ب ـا  ش هـ
ــالش می ــد ت ــه . کن ــه ب ــه ک ــن نام او در ای

 :صراحت تمام نوشته شده است،گفت

] بـه[بيائيد براى رضاى خدا اقالً نسبت " 
ـاه  ـان ش يکى از قول و قرارهائى كـه در زم

ايجاد خفقان در اين . ميداديم، وفا كنيم
اوضاع خطرنـاك اسـت و فـراهم آوردن 

باور كنيـد اينطـور . مقدمات سقوط است
بگذاريــد مطالــب آزادانــه گفتــه و . اســت

ـــوند ـــته ش ـار، .. نوش ــ ـــه كن ـان ب ــ مخالف
آيـا بـه . شـوند ها نيـز سانسـور مـى خودى

ـار اندي ـاال وقـت  شـيدهابعاد انفج ايـد؟ ح
ــه ــه آن حــالِ  خفــه كــردن روزنام ـا و ب هـ

فالكـــت انـــداختن راديـــو و تلويزيـــون 
ايـد در كشـورى  هيچ فكر كرده....نيست

ها  كه دستگاه قضائى سلب كننده امنيت
انــد و صــنعتش  هــا خفــه ســت و روزنامــه

ـاورزيش از بـــين رفتـــه و  خوابيـــده و كشــ
ـارجى و  ــ ـــى و خ ـــگ داخل ـار جن ــ گرفت

ن شده اسـت، بـه سـقوط حکومت نادانا
ئى بسيار كوتاه دارد؟ اقـالً بانـدازه  فاصله

ـاه از خـــود هشـــيارى بخـــرج  رژيـــم شــ
ــدهيم ــه ... ب ــبت ب ــد نس ـام بخواهي از امـ

ـانون  آزادى مطبوعات در همان حدود ق
ـام  .اساســـى تاكيـــد كنـــد یـــك كـــالم امــ

ـان مـردم گويد و اينهـا مـى مى . افتنـد بج
رئـــيس جمهـــورى را تهديـــد بـــه عـــزل 

ـا چماقـــدار  بـــه روزنامـــه كننـــد، مـــى هــ
فرســتند، بــراى ميــزان مصــرف آب و  مــى

كننـد، بگيـر  برق مردم مجازات معين مى
ـا ... اندازنـد و و ببند راه مى ـاً بـه كج واقع

رويم؟ چه چيز از ايران مانده اسـت؟  مى
 " چه چيز از اسالم مانده است؟

ـال قبـل، بنـی صـدر  :درس زمانه     سی س
انسـور سر در نامه به  احمـد خمینـی خطـ

ـا او و پـدرش  مطبوعات را گوشزد کرد ام
بـه دسـتور روزنامه ها را بستند تا ایـن کـه 

در . به قتـل رسـیداو  سید علی خامنه ای،
ـارج از کشـور نشـریه انقـالب اســالمی  ،خ

ـار داد ـاجرای قتـــل او را انتشــ ـا در . مــ امــ
ــور ــیچ داخــل کش ــریه ای و ه ــیچ نش ، ه
به پرسـش از چرائـی مـرگ قاضی ای لب 

ن شــد کــه امکــان آتــا زمــان  .گشــودناو 
مــد و عمادالــدین بــاقی از آپرســش پدیــد 

قــول دادســتان نظــامی گفــت کــه ســید 
 . احمد خمینی را کشته اند

ـای آخـر عمـر،  • همسر خمینـی در روزه
به دلیل فشارهای وارده، همواره از بیـت 
ـاد  سید علـی خامنـه ای و حاکمیـت انتق
می کرد  ولی اجل بـه او مهلـت نـداد کـه 

ایــن مــورد ســخنی بگویــد البتــه شــاید  در
گفته باشد اما سانسور حاکم و ترس بیت 

 .باشدن شده آمانع از انتشار  خمینی،
ســـید حســـن خمینـــی نـــوه روح اللـــه •

ـاد  ــد و دامـ ــید احم ــد س ــی و فرزن خمین
ـار آموسوی بجنـوردی  ـان تحـت فش نچن

ــل وی را از  ــی فامی ــه حت ــت ک ــرار گرف ق
 رااو خمینــی بــه مصــطفوی تغییــر داده و 

ـادان  در  .خواندنـــدفریـــب خـــورده و نــ
ـامع علیـــه وی شـــعار داده و  برخــی مجــ
سخنرانی وی را بـر هـم مـی زدنـد و هـم 
اکنون نیز در شرایط کامال تحـت نظـر و 
تحت فشار قرار گرفته به گونه ای که بعد 

 ۸۸از جریــان ســالگرد خمینــی در ســال 
مادرش به فریادش رسـید و نامـه ای درد 

ـار لود به مقامات نوشآ ـا قـدری از فش ت ت
ـادالبتـه بایـد . بر وی بکاهد کـه  ور شـدآی
 .فشار قرار دارد تحتنیز  وپدر همسر ا

سید علی خمینـی بـرادر سـید حسـن و  •
فشار تحت الله شهرستانی نیز ت داماد  آی

حاکمیـــت قـــرار دارد و برخـــی مواقـــع 
ــی از  وی منتشــر مــی قــول ســخنان جعل

ا  راو تکذیب می کند اما تکـذیب او . شود
ـاری . دکننمنتشر نمی  از دست او هـیچ ک

 .یدآبر نمی 
برخــی دیگــر از نــوه هــای خمینــی نیــز  •

ـار  –گرفتار رد صالحیت  ـاری از ک  –برکن
ــرار داشــته و  ـا تحــت نظــر ق اخــراج و یـ

در حکومتی که پدر بزرگشان بانی . دارند
   .ن بود به سختی روزگار می گذرانندآ

ـان     ـانوا ،بدین س ده قاعـده در مـورد خ
ویرانگــری  :خمینــی عمــل کــرده اســت

ـانی از . ورندآویرانگران را از پا در می  کس
ـانواده ــن خـ ــه  ،ای ــی ک ــه میزان زادی را آب

باوجود فشارها که تحمل مـی  ،برگزیدند
ـــد ـــیت و  ،کنن ـــدن شخص ـــران ش از وی

  .گرفتاری به عذاب وجدان رهایند
و تقــــدیس کننــــده  :انقــــالب اســــالمی

ـا خشونت و بانی کشتارها و انوا ـان خمینـــی بـــود و ایـــن ع تجاوزه   :تجاوزها همچنان ادامه دارندبـــه حقـــوق انســ
  
  

ــزون ــدامها روز اف  ،اع
دانشجویان و زنـان و 
کـــارگران قربانیـــان 
ــوق  ــه حق ــا ب تجاوزه

  :انسان
  
  

ـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۲۶در ◀ ـــه گ ب
ـانی  فیس بـوک  حامـد زمـانی، حامـد زم

ای را  يکـی از خواننـدگان جـوان، جــايزه
حکــم اعــدام فــرد هتــاک بــرای مجــری 

بوک خـود  او در صفحه فيس. تعيين کرد
نوشت برای جلوگيری از رواج اهانت به 
اهــل بيــت پيــامبر بــه هــر کــس مجــری 
ــغ ده  ــردد مبل ــی گ ـاهين نجف ــدام شـ اع

 .نمايد ميليون تومان هديه پرداخت مي
ـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۲۶در ◀ ـــه گ ب
كـه بـه عنـوان » على جمالى فشى«:ايسنا

هيد على محمدى شناسايى عامل ترور ش
و دستگير شده بود، در محوطـه داخلـى 

  .زندان اوين اعدام شد
،به گزارش ایسنا،  ۹۱ارديبهشت ۲۷در ◀

ـاس  ـان اينكـه بـر اس ـا بي فرشيد يزدانـى ب
آمارهــاى حاصــل از آخــرين سرشــمارى 

ميليـون كـودك  ۳،۵رسمى كشور بيش از 
ــد، ــرار دارن   خــارج از چرخــه تحصــيل ق

ـابع  اين: اظهار كرد ـا توجـه بـه من رقـم ب
 .موجود كشور رقم بسيار نامطلوبى است

ـان از : وى افزود خارج ماندن اين كودك
چرخه تحصيل در كودكى اسـتمرار فقـر 

 .شود آنها در بزرگسالى را موجب مي
ـا ۹۱ اردیبهشـــت ۲۷در ◀ ، احمـــد رضــ

احمد پور روحانی منتقد و وبالگ نويس 
و از اعضای جبهه مشارکت که در آخرين 

ـال  ۹۰محکوميت خود در سال  به سه س
حبس تبعيدی در زندان سـپيدار اهـواز و 
ده سال تبعيد در شهر ايذه محکوم شـده 
بــود بــه علــت شــرايط بحرانــی خــود بــه 
دليل بيماری دسـت بـه اعتصـاب غـذای 
نامحــدود تــا رســيدن بــه خواســته هــای 

   .خود زده است
،به گزارش مهر، ۹۱اردیبهشت  ۲۸در ◀

ـاقچی و ســـ وداگر مـــرگ در ســـه قاچــ
محوطــه زنــدان مرکــزی اردبيــل اعــدام 

ـــدند ـــد در  .ش ـــس از تائي ـــم پ ـــن حک اي
ــوه  ــل و ق ــتان اردبي ــل اس ــتری ک دادگس
ـائيه و پيــــرو اعــــدامهای گذشــــته  قضـــ
ــه  ــل ب ــدر در اردبي ـان موادمخ قاچاقچيـ

 .اجرا گذاشته شد
ـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۲۸در ◀ ـــه گ ب

ـالين حقـــوق بشـــر و دمکراســـی در " فعــ
ر يـک اعــدام گروهــی و ، دیــمژر ،"ايـران

 ۱۶قرون وسطايی در زندان مرکزی يزد 
ـا   ۵زن زنـدانی و  ۴زندانی که در ميان آنه

ــ ــه دار آويخت ــد ب ـانی بودن ه شــهروند افغـ

اتی بعد  ظاجساد اعدام شدگان لح .است
 .به خانواده های آنها تحويل داده شد

ـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۲۸در ◀ ـــه گ ب
ـارس بــــه نقــــل از روابــــط عمــــومی  فـــ

ستری کرمانشاه،  به موجـب احکـام دادگ
ـاه انقـالب  جداگانه صادره از سوی دادگ
ــــن از  ــــت ت ـاور، هف ـــ ــــتان کنگ شهرس

ـــه ـان ب ــ ـام .های ر نام محکوم ــ ـــه اته ع ب
 ۱۰۰شــــرکت در حمــــل و نگهــــداری 

کيلوگرم ترياک،  ۲۵۴کيلوگرم مرفين و 
ـــل و .خ ـــرکت در حم ـام ش ــ ـــه اته ش ب

ـار  ۵۷نگهداری  ـاک بـرای ب کيلوگرم تري
اتهــام شــرکت در حمــل و  ب بــه.دوم، م

ـار  ۶۹نگهداری  ـاک بـرای ب کيلوگرم تري
س به اتهـام شـرکت در حمـل و .دوم، ع

گـــرم مـــرفين،  ۵۴۸کيلـــو  ۴نگهـــداری 
ـام شـــرکت در حمـــل و .م ص بـــه اتهــ

ــواد مخــدر، م ــه اتهــام .نگهــداری م خ ب
گـرم  ۵۲۹شرکت در حمـل يـک کيلـو و 

ـانم ع  ــراک و خـ ــل و .ک ــه جــرم حم آ ب
ــداری  ــرم  ۲۷نگه ــو گ ــروئين؛ در کيل ه

ـازات  ـاه بـه دار مج زندان مرکزی کرمانش
 .نده اآويخته شد

ـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۲۹در ◀ ـــه گ ب
محمــد  کــانون مــدافعان حقــوق کــارگر،

جراحــى بــه همــراه ســه نفــر ديگــر از 
همبنـــدانش در اعتـــراض بـــه وضـــعيت 
ـادون و  ــ ـــد مت نامناســـب موجـــود در بن
همچنين احکام غيـر عادالنـه در زنـدان 

 .ه اعتصاب غذا زده اندتبریز  دست ب
ـــت  ۳۰در ◀ ـــزارش  ۹۱اردیبهش ـــه گ ،ب

ـالين حقـــوق بشـــر و دمکراســـی در " فعــ
 ۷، اعــدام گروهــی و ضــد بشــری "ايــران

ـان  زندانی از بندهای مختلف زندان الک
ــدان، ــن زن ــداری اي ــت به  رشــت در پش

 .انجام گرفته است
ـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۳۰در ◀ ـــه گ ب

هرانا، حکم قطعی سه سال و نيم حـبس 
و هفتــاد ضــربه شــالق محمــد غفاريــان 
دانشجوی رشته مهندسـی بـرق دانشـگاه 

ايـن . فردوسـی مشـهد بـه وی ابـالغ شـد
دانشـجو در حکـم قطعـی هماننـد حکــم 
ـال  بدوی برای توهين به رهبر به يـک س
حبس، برای اتهام اقدام عليه امنيت ملی 
به دو سال حبس، بـرای اخـالل در نظـم 

ـاه حـبس و  به ضـر ۳۵عمومی بـه شـش م
شالق و برای توهين به رئيس جمهور بـه 

ايـن . ضربه شالق محکوم شده است ۳۵
ـام بازداشـت و  در حالی است که در هنگ
در جلسه بازپرسی تنها اتهـام اقـدام عليـه 
امنيــت ملــی بــه وی تفهــيم شــده بــود و 
اتهام توهين بـه رئـيس جمهـور حتـی در 

 .جلسه دادگاه نيز مطرح نشده بود
ـــت  ۳۰در ◀ ـــزارش ۹۱اردیبهش ـــه گ ،ب

ـال حـبس تعزيـری  جرس، حکم يـک س
برای ابوالفضـل قـديانی بـه اتهـام تبليـغ 
ــه  ــه ب ــتن نام ــق نوش ـام از طري ــه نظـ علي
رهبری در حالی که آذر ماه سال گذشـته، 
حکــم يــک ســال او تمــام شــده بــود امــا 
همچنان در زندان نگهداری می شد، بـه 

 .گذاشته شداجرا 
ـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۳۱در ◀ ـــه گ ب

، طبق حکم دادگاه انقالب سـمنان هرانا
ــه ریاســت قاضــی عــین الکمــال، انیســا  ب
فناییــان شــهروند بهــایی شــهر مزبــور بــه 

 ۴اتهام تبلیغ و اعتقاد به آئـین بهـایی بـه 
 .ماه حبس تعزیری محکوم شد ۴سال و 

ـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۳۱در ◀ ـــه گ ب
ـالي كـه سـرو صـداي ناشـي از : ایلنا در ح

د شـکرايه صدور حکم شالق براي محمو
ـاتور نماينـده اراك  به دليل ترسـيم كاريک
هنوز پايان نيافته است شعبه دوم دادگاه 
كيفري استان مركزي بـه رياسـت قاضـي 

ميليــون ريــال  ۵۰عــدالتخواه حکــم بــه 
ضــربه شــالق  ۷۰جريمــه نقــدي بــدل از 

ـاتور ترسـيمي  تعزيري براي مقاله و كاريک
ــماره ــه  ۳۹۲در صــفحه اول ش ــه نام هفت

   .را صادر كرد" رنامه امي"
 ۱۵هدر صفح

  

 ؟...و بعدبغداد ، مسکو
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  رویی نظامی  با انگلیسیان و پیامدهای آن رویا◀

  
ـا   «: مي نويسد) زند(خسرو شاكري  انگليسيان به زودي تشخيص دادند كـه ب

ـاي طبقـة سياسـي     كوچك خان نبايد آنگونه رفتارمي كردند كه با ديگراعض
، به تدارك )وائل فوريها(بنابراين، آنان پيشترودربهمن ماه . ايران كرده بودند
ـاتي اميرمقتـدر   . جنگ پرداختند يك طرح شامل بهره گرفتن ازنيروهاي ايلي

طـرح  . دوالب مـي شـد   –ضرغام السلطنه، اميرعشايروچند مالي بخش تالش
سيصـد گرجـي   « ديگري كه توسط بالفوردر لندن پيشنهاد شد، تسليح حدود

طـرح سـومي   . ن قفقازبودازسوي ارمنيا» تقويت شده بانيروهاي نامنظم تاتار
ـيان  . نيزپيشنهاد شد كه عبارت بود ازهمكاري با دولت شائوميان درباكو انگليس

ـته بودنـد،      ـاه داش ـان نگ كه طرح خويش را حتي ازمتحدان روسي خود پنه
ـنگين حمايـت     درعين حال ترتيباتي براي تقويت نيروها، به ويژه با سـالح س

ـاوربود كـه نيـروي    هوايي، درنظرگرفتند، هرچند فرمانده دنس ترويل براين ب
  ».نبايد چندان جدي گرفت« جنگل را

جنگليان به نوبة خود، براي جنگ آماده مي شدند، هرچند آنان خام انديشانه  
ـاي تـزاري درصـورت      ازكميتة انقالبي روس تضمين خواستند كه ژنـرال ه

كميتـة  روس درخواسـت كـرد    . آغازدرگيري با انگليسيان، بي طرف بماننـد 
ـيان بـود   . روزبه تعويق افتد 15گ جن ـان  . اين تاكتيك به سـود انگليس جنگلي

ـاي انگليسـي      ـانع عبورنيروه ـا م تهديد  كردند پل منجيل را منفجرمي كنند ت
ـا ايـن تفكـر،    . بـود » درتضاد  با استقالل ايـران «شوند، امري كه به نظرآنان  ب

ـادا   ـا مب بـه دسـت    جنگليان درپي تصرف انبارهاي مهمات روسيان برآمدند ت
  .انگلسيان بيفتند

ـا  ) ژوئـن  11(خرداد 22در اين ميان، كوچك خان براي كاستن ازتنش، در ب
ـيس، موافقـت    آزادي اوكشات، رئيس بانك شاهي، ئومك الرن، كنسول انگل

) ژوئـن  12( خـرداد  23با اين حال، همان طوري كه پيشترگفته شد در . كرد
 –روسـي  » نيروهاي مشترك« نيروهاي جنگل درمنجيل به ناگاه مورد حملة

ـا    20تا  10. انگليسي قرار گرفتند هزار نيرو به فرماندهي يك ژنرال انگليسـي ب
تا يك صـد   50گزارش هاي غيررسمي ازتلفات . جنگلي رويا رو شدند 2000

جنـگ  . نفري جنگليان، زخمي هاي بسياروشمار نامعلومي اسيرحكايت داشتند
انگليسيان ومتحدان روسي . به درازا كشيد) اوايل ماه اوت(نامنظم تا مرداد ماه 

شان سرانجام موفق شدند تا راه خود را به سوي سـواحل خـزر بـه كمـك     
ـا     ـان فاقـد آنه بمباران هوايي،  مسلسل سنگين، زره پوش وتوپخانه كه جنگلي

ـان   . بودند، بگشايند انگليسيان حتي كل يك دهكده را كه دهقانانش بـه جنگلي
ـ  ـيدند وسـوزاندند  كمك كرده بودند، به آت ـايكس ايـن   . ش كش كريستوفرس

  .جنگليان ناميد» قصابي « عمليات را
انگليسيان هنگام خروج ازرشت وانزلي، اين دوشهررا بمباران كردند وبسياري 

طي تقريباً دوجنگ، هردوطـرف بـه   . ازغيرنظاميان را كشتند وزخمي كردند
ـا   انگليسيان عمدتاً جن. تبليغ درميان گيالنيان پرداختند ـتي ب گليان را به همدس

دولت هاي محورمتهم مي كردند، اما همچنان كه يك گـزارش ديپلماتيـك   
كنسول انگليس، مك الرن، درهنگامة جنگ نشان داد، گوش گيالنيان به اين 

ـيان را بـه    . تبليغات بدهكارنبود ـئوليت  «مك الرن عـدم محبوبيـت انگليس مس
ازســوي نيروهــاي  كشــتاروتجاوز بــه زنــان وكودكــان«آنــان در» اخالقــي
ازسـوي ديگـر،   . كه زيرچترمالي انگليسيان بودند، نسبت مـي داد » بيچراخف

ـتمداران   جنگليان با رد اتهام همكاري با آلمان و تركيه، روزنامه نگاران و سياس
ـتقالل     ـبت بـه اس هوادار انگليس درتهران را به خاطرموضع خفت بارشان نس

ـيان را محكـوم   كشور به باد حمله مي گرفتند، مرعوب شدگا ن تبليغات انگليس
مي كردند و برعزم خود دربازگرداندن استقالل ايران، برقراري يك دولـت  

  .مشروطه و ريشه كني فساد دولتي تأكيد مي كردند
ـات      ـبت بـه جناب ـاوتي نس جالب آنكه، آنان به دولت آمريكا نيزبه خاطر بي تف

به نام آزادي، استقالل انگليسيان درايران، درعين  صدوربيانيه هاي پرطمطراق 
و سرانجام، اظهار  نگراني انگليسيان نسبت به رفاه . ملي وعدالت، هشدار دادند

ـان خـود وضـعيت       . وآسايش ايرانيان را رياكارانه خواندند آنان بـه هـم ميهن
ناگوارمردم كرمان، يزد، كرمانشاه، همدان، قزوين و گيالن را در نتيجة اشغال 

، و با اشاره  به وضعيت جاري درسايركشورها، مثـل  انگليس ياد آوري  كردند
ـتقالل ايـران را مضـحك       هند ومصر، ادعاي انگليسيان درموردعالقـه بـه اس

ازنظرجنگليان، انگليسيان نه فقط به آنان حملـه كـرده بودنـد، بلكـه     . خواندند
  .تشكيل تفنگداران جنوب  ايران دليل كافي براثبات مقاصد دشمنانة ايشان بود

بين جنگليان وانگليسيان » قرارداد صلح« ماهه سرانجام با امضاي يك جنگ دو
 –طبق  اين قرارداد، جنگليان نيروهاي خود را ازجادة قزوين . به پايان رسيد

انزلي دورنگاه مي داشتند، مأموران خارجي  را ازصفوف خـود اخـراج مـي    
زجمله سـروان  ا(كردند، مواد غذائي به انگليسيان مي دادند، زندانيان انگليسي

ازسوي ديگر، انگلسيان موافقت مي . را آزاد ورشت را تخليه مي كردند) نوئل
ـامي غيرانگليسـي       ـاي نظ كردند تا رضايت جنگليان را درمـورد عبـور نيروه
ـاطق   ازطريق گيالن جلب  كنند،  نيروهاي  خود را درپي مواد غذايي به من

ند، مگر آنكه  ايرانيان  وارد روستايي نفرستند، درامور داخلي ايران دخالت  نكن
يك اتحاد ضد انگليسي شوند، وبا برنامه هاي اتحاد اسالم  مادام كه تهديـدي  

ـيالن را   . عليه انگليسيان  نباشند، مخالفت نكنند وسرانجام اين قرارداد مـردم گ
دعوت  به انتخاب يك والي موقت مي كرد  تا زماني كه والي جديد ازتهران 

  .منصوب  شود
. است كه انگليسيان شرايط خود را به عنوان فاتحان جنگ ديكته كردندآشكار

با اين حال، درآن زمان و حتي ديرتر، جنگليان سعي مـي كردنـد تصـويري    
عمـل  . ضعيف تر از پيروزي كامل انگليسيان ازاين قرارداد بـه دسـت دهنـد   

با اين همه، پيـروزي   . جنگليان بدون شك نوعي حفظ ظاهربه شمارمي رفت
ـان « گليسيان كامل نبود، زيرا مجبورشدند امتيازات معيني بـه  ان محلـي  » ميزبان

ـا          ـادام كـه درآن ج ـلح درمنطقـة خـزر، م خود بدهند، كه بـراي حفـظ ص
ـان     . حضورداشتند، ضروري بود ـتند كـه محبوبيـت جنگلي انگليسيان مي دانس

 .اما آنان به يك پيروزي سياسي دست يافتند. ازمحدودة گيالن فراترمي رود
انگليسيان ضمن درگيربودن درجنگ با جنگليان، ازبحران كابينه درتهران سود 

 21در. بردند و نامزد مورد  نظرخود را به احمد شاه جـوان تحميـل كردنـد   
حسن وثوق   به عنوان نخست وزيـر منصـوب   )  1918ژوئيه  11(  1297تيرماه 
گ موقتاً متوقف به اين ترتيب، بازي قدرت مربوط به كابينه در دوران جن. شد

  .و اوضاع  به سود انگليسيان تثبيت شد
اين پيروزي عمدة انگليسيان، پس از ورود بيچراخف واخبارمربوط به نزديك  

شدن قريب الوقوع  نيروهاي انگليسي، بعد ازمدت كوتاهي با سقوط شوراي 
اين رويداد وشكل گيـري  . ، تكميل شد)مرداد  10(ژوئيه  31بلشويكي باكو در

ـاي      ديكت اتوري انگليسي درنواحي خزرمركـزي ازيـك سووشكسـت  نيروه
ـار   تركيه درگرفتن با كو ازسوي ديگر، پيروزي ديگري را براي انگليسيان به ب

( 1918برپايي دولت طرفدار تركيه مساواتچي درباكو دراواسط  سپتامبر . آورد
م  شد؛ زيرا درنهايت، با پايان جنگ به سود انگليسيان تما)  1297اواخر شهريور 

ـاز  ( انگليسيان نه فقط حوزه هاي نفتـي   را اشـغال  كردنـد، بلكـه رژيـم      ) قفق
مساواتچي را تحت الحماية خود قراردادند وشرايط  خود را بـه آن تحميـل   

  .كردند
چنانكه اين امرحتي مورد توجه دولت هوادارانگليس وثوق درتهـران واقـع    

وآذربايجان درعرصة سياست شد كه خواستار وحدت عمل دولت هاي ايران 
  .خارجي شد

تأثير روانـي ژرف و فزاينـده اي   )  1918(  1297چيرگي انگليسيان درتابستان 
برصحنة سياسي ايران نهاد، واوج آن درزمان آتش بس بود كه انگليسيان فاتح 

) پس از نبـرد منجيـل   ( » درنتيجه، افزون برپناهنده شدن. جنگ اعالم  شدند
ـيش ازآن       اميرعشاير خلخال، ـال پ رئيس ايل شاهسون شاطرانلو كـه يـك س

ازسوي جنگليان به والي گري رشت منصوب شده بود، زمين داران مرتجـع  
ـامي بـراي     محلي به پشت گرمي دولت جديد تهران به يك لشكر كشـي نظ
گرفتن الهيجان دست زدند، كه تنها مركزشهري باقي  مانده دراختيارجنگليان 

ـابني (اندهي اميراسعد اين نيرو به فرم. بود )  سعدالدوله، پسربزرگترسپهساالر تنك
ـان      . تشكيل شد ـا جنگلي ـادآوري كردنـد كـه ب جنگليان سوگند وي را به او ي

ـان،  . نجنگد، اما وي حملة برنامه ريزي شدة خود را پي گرفت فرماندة جنگلي
ـان، ظـرف   (*)دكتر حشمت  ، با نيروهاي تقويتي اعزامي ازسوي كوچك خ

ـاي تحـت      چند ساعت  نيروهاي اميراسـعد را شكسـت داد وبرخـي از نيروه
ـاالر كـه از   . فرماندهي سردارمقتدرضرغام السطنه ازتالش  را تاروماركرد سپهس

وي نيز . تن عازم الهيجان شد 1500شكست پسرش به خشم آمده بود، خود با 
ن پيش ازآنكه درگيرنبرد شود، با جنگليان به توافق رسيد و به والي گري تنكاب

  . ، به شرط ادارة امورمالي آن توسط  جنگليان رضايت داد)امالك خودش( 
  

  چیرگی انگلیسیان و کار زار جدید علیه جنگلیان◀
  

انگليسيان با تشخيص اين امر كه نمي توانستند نيروي عمده اي را علية جنگليان 
اختصاص دهند و رهبران قبايل محلي نيزدرنابود كردن آنان شكست خورده 

ـان  بودن د وشكست نظامي جنگليان چندان تأثيري بركاهش قدرت سياسي آن
. نگذاشته بود، درصدد برآمدند كوچك خان را به سوي خود جلـب  كننـد  

از . آنان مي دانستند كه نقش جنگليان درمواجهه با تركان تعيين كننـده بـود  
ن آبا( 1918اينرو، به رغم چيرگي آشكارآنان پس از پيروزي متفقين در نوامبر

ـافتن  )1297 ، و وجود يك دولت گوش به فرمان درتهران، تالش خود را بري
يك راه حل سياسي براي مشكل جنگليان متمركزكردند ويـك رويكـرد سـه    

، به عنوان هستة مركزي آن، »چماق ونان قندي « وجهي را با استفاده ازروش 
ان وا اوالً، تالش كردند كوچك خان را به مذاكره با دولـت تهـر  . برگزيدند

ثانياً، نمايندگاني ازتهران به گيالن فرستاده شدند تا رهبران جنگليان را . دارند
وسرانجام، . به ترك مقاومت دربرابردولت طرفدارانگليس وثوق تشويق كنند

ـا هـدف سـركوب كامـل      يك والي كل بي رحم را با پشتيباني لشكرقزاق وب
ـيالن ف  ـتادند كـه بـه    جنبش جنگل از طريق برپايي حكومت وحشت به گ رس

  .عنوان آخرين چاره  قراربود نيروهاي انگليسي قدرت اورا تقويت كنند
ـات در    17(  1297شـهر يـور    27با چنين زمينه هايي درذهن، سـرگرد اوكش

ـاهراً  . به ديدار  كوچك خان رفت) 1918سپتامبر  از « وي رهبرجنگليان را ظ
ده داد كه براي ايـن  هرنظر آمادة حل اختالفاتش با دولت ايران يافت و وع

ـاب همـة     « وي » .منظور پيامي به تهران بفرستند كامالً تمايل داشت كـه انتص
بـه رهبـري وثـوق    » مقامات متعدد ادارات ايالت را برعهدة دولـت كنـوني   

بگذارد، زيرا به نظروي بيشترين منافع ايران برعهدة  انگليس قرارداشـت كـه   
به عالوه، كوچـك  . تضمين  كند بايد استقالل وحرمت ايران پس ازجنگ را

خان، بنابر ارزش هايي ابراز تمايل كرد كه درصورت اعالم جنگ ايـران بـه   
ـا وي        ـاي وي بپيوندنـد، ام ـازه دهـد بـه نيروه تركيه، به افسران انگليسي اج

» رابطة گناه آلود كوچـك  « مجبوربود كه درارتباط با امكان  برقراري يك 
ـاد اسـالم    . هـران برسـركارآيد  چنانچه يك دولت ضد انگليسـي درت  ـا اتح » ب

خالصه اين كه اوكشات با احساسي كامالً خوش بينانه نسبت بـه  . مشورت كند
آيندة روابط  با جنگليان آنجا را ترك كرد وبا خود مي انديشيد كه اگر با آنان 

بـراي  » قابـل مالحظـه اي   « برخورد شـود، كمـك   » به شيوه اي  مدبرانه« 
  . ودانگليسيان خواهند ب

ـا      ـاي قـرار داد ب با اين حال، رفتار جنگليان درماههاي پس از شكست و امض
. انگليسيان  ظاهراً حكايت  ازاين داشت كه آنان درواقع  پيروز ميدان بوده اند

ـتر فـورس        (Jan Moir )سروان  يان موير ـاي دفتـر سياسـي  دانس (  ازاعض
ـان در آن  با توجه  ب) نيروهاي  تحت رهبري ژنرال  دنسترويل  ه  آنچه جنگلي

صلح به « زمان درگيالن انجام مي دادند، اظهار داشت كه سياست دولت وي 
ـازگي  : بود، زيرا  اعمال جنگليان با سخنانشان نمي خواند» هرقيمت  آنان به ت

بسيار « با انگليسيان داشت و» دوستي  آشكاري « را كه ) نادر ميرزا ( والي انزلي 
مويرازسياسـت  . ده و موجب مـرگ اوشـده بودنـد   بود، دستگيركر» زورگو

آنان نسبت به دولـت  » شورشي« قيمت گذاري برنج توسط جنگليان، موضع 
تهران، مداخله دراموراداري گيالن و دردعوت وثوق براي فرستادن نماينده 

وي با متهم كردن جنگليان به نشان دادن عالقـه بـه   . به تهران، شكايت داشت
ـان بگذارنـد،     م«اين كه مي توانستند ا را ناديده بگيرنـد وچـوب الي  چرخم

ـاي    « ، اضافه كرد كـه  »بدون اين كه مجازات شوند هماننـد ديگـرجنبش ه
سرگرد مك » .ايراني، ميهن دوستي جنگليان صرفاً پوششي براي راهزني است

  .دانل درانزلي نيزطرزفكر موهن مشابهي داشت
ازرفتارجنگليان « گليس، كنيون، وثوق الدوله نيزبا تلخكامي نزد مأمورسياسي ان

ـته بودنـد     ، »نسبت به دولت ايران كه عمالً درمقابل آن سـربه شـورش برداش
اگرچه نمايندگان اعزامي دولت به گيالن به جنگليان گفتـه  . شكايت مي كرد

پاسـخ  « بودند كه والي جديد با مشورت با آنان منصوب خواهد شد، جنگليان
ـا     نخ. نداده بودند» رضايت بخشي  ـيان ب ست وزيربا توجه بـه قـرار داد انگليس

نظرانگليسيان درمـورد اعـزام نيرويـي از    » عالقه مند بود كه  بداند«جنگليان 
ســرهنگ  دوم كنيــون . آنــان چــه بــود» مجــازات« ســوي دولــت بــراي 

دريادداشتي ازقزوين، با مويرموافقت كرد كه قرار داد ياد شده نمي توانست 
  .باشد» الزام  آور «تا ابد براي انگليسيان 

وي پيشنهاد كرد كه به جنگليان اطالع دهند وزيرمختارشان درتهران مخالف  
ـانع        ـيان م نظرآنان بود واگر  جنگليان لجاجت بـه خـرج مـي دادنـد، انگليس
اقدامات الزم دولت ايران براي مهاركردن آنان و، درصورت لزوم، كمك به 

  .آن اقدامات  نمي شدند
ارا بلوف بود همانطوركه كنيون بعدها تأييد كرد، دولـت   اين اظهارات آشك  

ـته باشـد   « تهران درموقعيتي نبود كه درمقابل شورشي ها ـاالرا داش » .دست ب
مأمورانگليسي تأكيد كرد كه دشمني بين جنگليان و دولت تهـران مشـكالتي   

فكرمي كنم به صالح وزيرمختارباشد كه بااستفاده « : جدي پيش خواهد آورد
ـتي     از حسن ـا بـه روش همزيس  modus)نيتش به هردوطرف كمك كند ت

vivandi)  ـنجم  نـوامبر  (آبان  15وي، در ـنهاد كـرد كـه      ) پ اميدوارانـه پيش
چنان چه دولت برنامه اي ميهن دوستانه و آزاد منشانه درپيش گيرد « جنگليان 

  .، به اقتدار ومشروعيت  آن گردن بگذارند»اشغال انگليسي دركارنباشد... و
 24ظاهراً اين طرزفكرآشتي جويانه بايستي درنامة وثوق الدوله به جنگليان در

ـا   » منافع كشـور « درراستاي . نوامبرمنعكس  مي شد)  14( آبان نخسـت وزيرب
» تحمـل ناپـذير   ) همچـون  امـري  ( هرگونه نمايش اختالف وعدم تمركـز «

انهاي ملي تدابيرعملي براي دستيابي به آرم« مخالفت كرد وافزود كه اجراي 
فقط زماني امكان پذيربود كه اقتداردولت به همة بخش هاي كشورگسترش » 

نفري جنگل را  700تا  500اما وي پيشنهاد كرد كه يك نيروي . يافته بوده باشد
ـاري    »مكفي « با حقوق ماهانة  ،كه تحت فرمان  دولت مركـزي باشـد ودرك

پيشنهاد  مصالحه  به  محتواي اين. دخالت نكند مگربه دستوردولت، حفظ كند
يك رشوه درشكل حقوق ماهانه به هستة اصلي جنگليان وقولي مبهم به انجام 
ـا       ـتند آن را ب ـان فكركردنـد نمـي توانس اصالحات خالصه  مي شد كه جنگلي

  .آبروي سياسي خود معامله كنند
ـا   –مقاومت نخست وزيرپشتوانة محلي آن گروه از زمين داران  بازرگانان را ب

ت كه برخي  حقوق ويژة  خود را طي آن دورة پرآشوب ازدست خود داش
ـاهراتي       . داده بودند ـتر، تظ ـاي  بيش ـيم زيانه اين گروه ها بـدون ترديـد از ب

ــاجد بــه راه انداختنــد وتهديــد كردنــد كــه اگرجنگليــان  در صــد  10درمس
ـان بيـدي    . را لغونكنند، بازاررا تعطيل خواهند كـرد ) عشريه(ماليات ـا جنگلي ام
ـان     نبودند كه ازاين بادها بلرزند، و درمقام توضيح به انگليسيان گفتنـد كـه آن

ـا ايـن    صرفاً طبق  قانون مجلس وازطرف دولت تهران ماليات مي گرفتند و ب
درعين . كارخود ايالت را ازشرمقامات فاسد وكهنه پرست خالص مي كردند

حال، جنگليان آمادگي خود را براي اطاعت از دولـت مركـزي و پـذيرش    
  .والي منصوب آن، به شرط درستكاري و ميهن  دوستي وي، اعالم كردند

ـا      ـتاد ت ـيالن مـي فرس درحالي كه دولت وثوق نمايندگان گوناگوني را به گ
باجنگليان مذاكره كنند، سفارت  انگليس به افسران نيروهاي شمال دستورداد 

ت دوفرستادة نخس. كه كوچك خان را به پذيرش شرايط تهران تشويق كنند
ـاني   - تهران  » مـورد احتـرام و آزاديخـواه    « حاجي آقا شيرازي، يـك روح

همچـون خـود    - ومحمد تدين، يك عضو راست گراي حزب  دمـوكرات  
ـان بـه   . وثوق، توفيقي به دست  نياوردند جنگليان به رغم اعالم مكرر تمايل ش

ـا . اطاعت از تهران، به هردليلي نسبت به وثوق ودولتش بي اعتماد  بودند ن آن
ـاتوم     وي را يك دموكرات سابق مي دانستند كه طي بحـران ناشـي ازاولتيم

، اميدهاي دولت مشروطه واصالحات را درپاي روسيان 1911دولت روس در
نخست وزيرشده بود، به  1295وي كه مدت كوتاهي درپائيز. قرباني كرده بود

ـان  همراه وزيركشورش، سپهداررشتي، با كنسول  روسيه توطئة نابودي جنگل ي
ـاد نبودنـد، بـه خصـوص،     . را طرح كرده بود چنين سياستمداراني قابل اعتم

  . درآن زمان، كه تحت قيموميت مستقيم انگليسيان قرار داشتند
وثوق، كه پيشاپيش به تأييد سفارت انگليس رسيده بود، ازاين » نهايي« شرايط  

  : قرار بود
ـتخدام مـي    نفرازنيروهاي مسلح اتحاد  2000دولت ايران تا   -  1 اسـالم را اس

ـنگ   كند، به شرط آنكه آنان همة مهمات، ازجمله توپخانه، مسلسل، تفنگ وفش
ـيم ودرنـواحي مـورد       . خود را تحويل دهند اين عـده بـه واحـدهايي تقس

اتخاد اسالم به عنوان يك نيروي نظامي بايد   - 2نظردولت مستقرخواهند شد؛
ديت آن دررشت بـه عنـوان   برچيده شود، اما دولت اعتراضي به ادامة موجو

ـاتي كـه      -  3نخواهد داشت؛» جمعيت  سياسي« يك  همـة مـدارس ومؤسس
ازجانب اتحاد اسالم تأسيس شده اند تحت نظارت وكنتـرل دولـت تهـران    

ـين نماينـدگان مجلـس       -  4قرارخواهند گرفت؛  انتخابات  گيالن بـراي تعي
شـرايط كـه    اين. چهارم پس از ورود والي منصوب دولت برگزارخواهد شد

ـيارمعقول  « سفارت انگليس آنها را ـليم كامـل     » بس خوانـد، چيـزي كمترازتس
ـتهار داشـت   از . جنگليان به دولت تهران نبود كه به سرسپردگي به انگليس اش

با اين حال، انگليسيان بدون . اينرو كوچك خان بي هيچ ترديد آنها را رد كرد
ا با آنان حفظ كردنـد، كـه   آنكه جنگليان را به رسميت بشناسند تماس خود ر

حتـي سـرگرد   . هدف ازآن تشويق جنگليان به مذاكره با دولت وثـوق بـود  
هـر  . اوكشات پيشنهاد كرد كه ازطرف آنان با تهران به مصالحه اي دست يابد

«  تا با دولت تهران مذاكره  كند، كوچك خان » اجازه يافت« چند وي ابتدا 
  .او را رد كرد» توصية دوستانة 

ـين         درا  ـازماندهي مـالي زم ـا س ـان ب ين مرحله، جنبشـي عليـه كوچـك خ
دارحاجي بحرالعلوم وپزشك  زمين دار، مالك الحكما، تشويق وپشتيباني شـد  

ـات  ( همانطوركه قبالً گفته شد، زمين داران مخالف جنگليان و ده درصد مالي
ـادراتي تحميـل شـده ازسـوي       . عشريه آنان بودند ـات ص تجارنيزاز ايـن مالي

آنان اميد داشتند  كه متحداً مغازه داران ودهقانان  را .) ان نفرت داشتندجنگلي
ـالف،   . با توجه  به مقاومت شان درمقابل اخذ ماليات، بسيج كننـد  رهبـران مخ

ـان بشـورانند    روحانيون درباري را نيزبسيج كردند تا مردم را عليه كوچك خ
وبه حكومت  جنگليان وتهران را تحت  فشاربگذارند كه به گيالن نيرو بفرستد 

آنان درعين حال، برآن بودند تا كوچك خان را با اتهامات سوء .  پايان دهد
آنان نه تنها با چاپ اعالميه به تقبيح وي پرداختند، . استفادة مالي بي اعتباركنند

كوچك خان نيزپس . بلكه دو سوء قصد نافرجام را عليه جان وي سامان دادند
  .ن را آزاد كردازدستگيرشدن مجرمان، آنا

دراواخـردي  . ، اختالفات به اوج خود رسيد)ميالدي ( با فرا رسيدن سال نو  
ـارانگليس در تهـران، سرپرسـي      )1919اواسط  ژانويه  (  1297ماه  ، وزيـر مخت

 ۱۲در صفحه  مرحلة« تحت فشاريك جنبش شورشي كه به  (Sir Percy cox)كاكس 
.  

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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اكره آن را ازميان بردارد، به فكرواداشتن رسيده واونتوانسته بود با مذ» حادي  
  ساعته به جنگليان براي پذيرفتن  48دولت ايران به دادن يك اولتيماتوم 

ـبش جنگـل را    . آخرين  پيشنهادهاي آنان، افتاد تهديـدي  « كاكس، كـه جن
براي منافع  انگليس  ودولت وثوق  مي ديد، فرو نشاندن آن را پيش » جدي 

ـاراي آن را  «يسي ازايران ضروري يافت، زيرا تهران  از خروج نيروهاي انگل ي
اگرآنان تـوجهي بـه   . نداشت هيچ گونه اقدام مؤثري، عليه آنان انجام دهد

ـاالر،         ـاي سپهس ـان نيروه ـاكس حملـة همزم اولتيماتوم نشان نمـي دادنـد، ك
( » .اميرافشارو خان هاي تالش ازشرق وغرب به گيالن را مورد نظرقرارمي داد

ـا بـه    ) همچنين  پيشنهاد شد كه نيروهاي انگليس مستقردرشمال ايران   بايـد ب
ـاران    دست گرفتن كنترل رشت وانزلي واحتماالً فرستادن هواپيما بـراي بمب

  » .دهكده هاي محل استقرارجنگليان، همكاري كنند
ـاي   (بهمن ميان سروان ويكهام  18اما درجلسه اي كه در  مأمورسياسـي نيروه

فرمانده نيروهاي (ت  مديربانك شاهي، سرهنگ متيوس، سرگرد اوكشا)شمال 
ـات   «  و افسرفرماندة كـل، دررشـت برگـزار  شـد،     ) انگليسي  پـس ازمالحظ
داليل ممانعت از . ، عليه اقدام نظامي فوري توصيه هايي به عمل آمد»مقتضي

ـاد   « با توجه به نيروهاي تحت اختيارستاد فرماندهي،  - 1: اين قراربود نقشـه ي
ـا ،    «  -  2؛ و»ل حاضرعملي نيستشده درحا ـاه ه با توجه به وضـعيت فرودگ

ـان پذيرنيسـت  6پروازهواپيما تا  ـاطي    »هفتة آينده امك ، ودرنتيجـه، خـط ارتب
قزاقان ايراني براي  -  3؛ و»ممكن است جداً به مخاطره بيفتد« انگليس ازانزلي 

ـا كوچـك   ازاينرو، آنان تصميم  گرفتنـد  . جنگ با جنگليان قابل اتكاء نيستند ب
  .خان مالقات و درجهت تشويق اوبه پذيرش شرايط  دولت، تالش كنند

ــول انگلــيس،    10در  ـاون كنس ــي معـ ــه همراه ـامپيون، ب ــرال شـ ــن، ژن بهم
ـام،    )دستيارمأمورسياسي  نيروهاي  شمال (الدريد ـات، متيـوس و ويكه ، اوكش

كوچك خان، دركنار  ميرزا حسن . درپسيخان با كوچك خان ديدار كردند
ـان خـود   » سادگي « و » به صراحت« افسر پيشين ژاندارمري،  خان، به ميهمان

؛ دولتـي كـه بـه    ».هيچ گونه اعتمادي به دولت كنوني ندارد« گفت كه وي 
ـادام كـه طرفـداراني      . هيچوجه نمايندة مردم ايران نبود وي اعـالم كـرد م
ـ « . داشت، هرگز با آنان كنارنمي آمد ي تسليم  شدن درحال حاضربه معناي ب

شكست خواهد ) پذيرش( و به منزلة ... اعتبار اعالم  كردن همة  تالش هايش 
با اين حال، وي اظهارتمايل كرد كه به شـرايط  مجلـس تـن بدهـد و     » .بود

تحـت حمايـت اخالقـي    « زماني كه ويكهام  به وي گفت كه دولت وثـوق  
ـين     » ومالي  ـاي پيش ـيارمتفاوت  « انگليس قرارداشـت وازدولـت ه  بـود، » بس

. ما آمادة مردن هستيم» به ميان حرف اودويد وگفت« كوچك خان به ناگهان
ـيس (بسيار  نامحتمل است كه وي با پيشنهاد حمايت« ويكهام انديشيد كه  ) انگل

ـا  »  .براي قبول والي گري يا هرمقام ديگرحكومتي اغفال شود گزارش وي ب
  .تأييد سرگرد اوكشات نوشته شد

ي دولتي براي حملة احتمالي بـه شـمال اعـزام    درپرتواين تحوالت، نيروها 
ـيس     . شدند ـاون كنسـول انگل كوچك خان بدون فوت  وقت به الدريـد، مع

ـاي     دررشت، اطالع داد كه ازدادن اجازة استفاده ازجادة قـزوين بـه نيروه
الدريد دريك گفتگوي تلفني با ميرزا محمود . قزاق خود داري خواهد كرد

ـان   گارنيه، نمايندة  كوچك خان،  اين موضوع  را رد كرد كه حركـت قزاق
ـان هشـدارداد كـه     .  نقض مفاد توافق امضا شده با انگليسيان بود كوچـك خ

الدريد متذكرشد كه . اگردرگيري ها آغازشود، انگليسيان بايد بي طرف بمانند
ـان    » جدي « اقدام مورد نظرجنگليان تلقي خواهد شد وتوصيه كـرد كـه آن

ـاهي      ديدگاه هاي خود را دربارة ـا بـه آگ نيروهاي قزاق رسماً اعالم كنند ت
ـا وي    . مقامات ذيربط رسانده شود ـا ب كوچك خان ازالدريد دعوت  كـرد ت

ـان وحشـي   را يـك نيـروي   » ديداركند، وبه او رسماً هشدارداد كه وي قزاق
به خانه هاي مردم » مردان بي انضباط « ايراني نمي شناسد، زيرا درگذشته اين

ـبت  ) تجاوز( »اعمال خالف عرف« ارت كرده و  دست به ريخته، آنان را غ نس
ـيالن  . به زنان زده بودند وي يكيار ديگرتصريح كرد كه  ورود اين نيروها به گ

  .نقض توافق امضا شده با انگليسيان بود
اسفند خود با كوچك خان، ديدگاههاي فرماندهي كل  8الدريد در مالقات 

د كه از جادة اصلي گيالن استفاده كنند، نيروهاي قزاق  حق دارن: را بيان كرد
ـان درجمـع    !  اما جنگليان نه، زيرا حضور آنان نقض توافقنامه بود كوچك خ

جز   ( بزرگي از زمين داران در پسيخان، درحالي كه ماليان، رهبران جنگليان 
ـارش     ) حاجي احمد كسمايي  وسيد جليـل اردبيلـي رهبردمـوكرات، در كن
ـا  . هرگونه  همكاري با دولت وثوق صحبت كـرد  بودند، با قاطعيت عليه وي ب

رد ادعاهاي گزافة شخصي، انديشه هاي جمهوريخواهي، يا داشتن هر قصدي 
وي بـه الدريـد   . عليه انگليسيان، همكاري با دولت وثوق را نيزمردود دانسـت 

خوبان نمي دانم، بلكه يكي ازبـدترين  ) در ميان ( من خود را بهترين «: گفت
ـا   ) درميان( و چيزي جزبد از اتحاد بدترين ها ...  مها مي شمار ـا  ...خوب ه ب
هفت «يعني دولت وثوق، كه وي ازآن با عبارت - بدها ) درميان( بدترين ها 

  .حاصل  نمي شود - ياد كرد »  شخص نادرست 
امتناع سرسختانة كوچك خان ازكرنش به خواست هاي انگليس واعتـراض   

ـا توجـه  بـه فراروپناهنـدگي قريـب       وي نسبت به تجاوز   قزاقان به گيالن، ب
ـاي شـمال داد    الوقوع حاج احمد كسمايي، بهانه اي به دست  رهبران نيروه

شده » دستخوش تغييرات راديكال « كه اعالم  كنند نگرش جنگليان به تازگي 
در اين . بود» با اتحاد اسالم ) امضا شده( به منزلة بي اثرشدن توافق « بود كه 
مات  نظامي انگليسي آمادة حمله اي همه جانبه به قواي جنگليان مي زمان، مقا

اسفند به مركزفرماندهي خـود در بغـداد اطـالع      11نيروي  شمال  در. شدند
ـيالن    توجيـه  «داد كه تالش كوچك خان دربازداشتن قزاقان ازورود بـه گ

ـ    . برا ي لغو توافقنامه  به دست مي دهد» كافي  ـا شـهادت ويكه ام اين البتـه ب
جزچند مورد جزئي، كامالً توافقنامـه  « دردوهفته پيش كه گفته بود جنگليان، 

انگليسيان كه تداركات  نظامي  شان  .  ، درتضاد آشكاربود»را رعايت كرده اند
به خوبي درجريان بود، مي توانستند براستدالل اخيرخود، كـه در توافقنامـه   

بايد  به دولت مركزي اعالم وفا  «نيامده بود، دوباره تأكيد ورزند كه جنگليان 
  » .حمايت ما را ازدست خواهند داد) در غيراين صورت(داري كنند يا

تالش انگليسيان، اگرهم درجلب كوچك خان ناكام ماند، دست كم درمورد 
. تشويق حاجي احمد وچندتن  ديگرگسيخت پيوند با جنگليان ثمربخش بود

ـا  تـرميم شـد   بر 1279نخستين نشانه هاي اختالف درپائيز ـيان  . وز كر، ام انگليس
ازخبرمربوط به چنان اختالفي استقبال كردند وحدس زدند كه اين وحدت 

كنسول انگليس وديگرافراد ذينفع شروع به پختن حاجي . دوباره، موقتي بود
ازجمله افراد سرشناس مورد نظر، ميـرزا  . احمد وآماده  كردن ذهن اوكردند
« ان، بود كه اوكشاف  اطمينان داده بودرضا خان، همكار نزديك كوچك خ

ـاي  »  خدمات  ـتانة   « وي انگليسيان و دولت تهران، بنا به انگيزه ه ـيهن دوس م

. او بود كه وي را شايستة انتصاب به مقام رياست والية گيالن مي كرد»  محض
ميرزا رضا خان، به ويژه دركارجدا كردن نه فقط حاجي احمـد، بلكـه يـك    

ـان پناهنـده شـده      1296زاقان بود كه در بهمن نفره ازق 150گروه  بـه جنگلي
  .بودند

دي درغياب كوچك  7در) هيئت اتحاد اسالم(درواقع، كميتة رهبري جنگل 
بي ( خان كه به دليل عمليات  جنگي درجلسه حضور نداشت، تصميم  گرفت 

كـه  شـرايط دولـت تهـران را     « ) ترديد  به تشويق حاجي احمد وميرزا رضا
» . نگل را ترك كند و نيروهاي خود را دراختياردولت  قراردهـد بپذيرد وج

ـان ازسـويي    اين تصميمي نا محتمل بايستي  زمينة اختالف را بين كوچك خ
ـان، از     وحاجي احمد و دو متحد عمده اش، ميرزا رضا و دكتـر ابوالقاسـم خ

ـيان ام  ـا  ديگر سو،  كه هر دو در ماه اوت  گذشته توافقنامة صلح  را با انگليس ض
  .كرده بودند، ايجاد كرده بوده باشد

، اوكشات، رئيس بانك شاهي والدريد، معاون كنسول، 1297درسراسر زمستان  
دراين ميان بـه ويـژه   . درپي تشويق حاجي احمد به گريزوپناهندگي بودند

تالشهاي برادرحاجي احمد، شيخ محمود و برادر زنش، حاجي بحرالعلوم كه 
درحقيقت، بنا به يك . با نفوذي بود، اهميت داشتمالي زمين دار، مرتجع و 

ـان       ـانش كـه بيشترش ـاجي احمـد وهمراه ـتگان خـود وي   « گزارش، ح بس
ـاه   » واشخاص صاحب زمين وملك بودند ) اوايـل ژانويـه   ( دراواسـط دي م

دولـت  « كرده بودند، به شـرط  آنكـه   » بخشش« ازدولت وثوق درخواست 
  ».تأئيد، مهر وامضا كنند وثوق وزيرمختار بريتانيا رسماً آن را

كوچك خان ظاهراً ازپناهندگي قريب الوقوع آنان آگاه بود، و قاعدتاً بايد  
درنامه اي كه . ازتماس پناهندگي با دولت تهران  اطالع پيدا كرده بوده باشد

ـتي، بـراي دكترحشـمت     يكي ازنمايندگان جنبش درتهران،  شيخ محمد رش
تنها دربارة جدايي ابوالقاسم خان و ميـرزا  فرستاد اطالعات درخورتوجهي، نه 

ـا       ـان ب ـامي عليـه جنگلي رضا،  بلكه اخباري نيزدرخصوص عمليات جديـد نظ
  .استفاده ازنيروهاي تازه نفس قزاق و ايالت مختلف داده شده بود

ـبش دراثروادادگـي        ـادن وحـدت جن كوچك خان با مشاهدة بـه خطرافت
طرفداران خود ) ازجمله(زد؛ وضعف حاجي احمد دست به اقدامات پيشگرانه

ـان       ـياري ازجنگلي ـالي كـه بس را جايگزين حاميان حاجي احمد كـرد، درح
ـارهاي دولـت تهـران       ـليم فش ومتحدانشان به حاجي فشارمي آوردند كـه تس

نمايندگان دموكرات ها نيز واپسين تالش هاي خود را براي . وانگليسيان نشود
صميمات اتحاد اسالم بـه عمـل   متقاعد كردن حاجي احمد به پاي  بندي به ت

ـان،   . آوردند نه اين تالش ها و نه پناهندگي برخي ازپيروانش به كوچـك خ
ـاجي         ـيش از ايـن ازطريـق ح ـاجي احمـد ب تأثيري برجا نگذاشـت، زيراح

ـتي دو  . كرده بود» امان نامه « و» بخشش « بحرالعلوم رفيع  تقاضاي  جلسة آش
نيزنتيجـه اي  )  مارس 17(                اسفند    27باره بين نمايندگان دوطرف در

» طرحـي متقلبانـه  «به بار نياورد، زيرا به گزارش الدريد ، شرايط حاجي احمد
ـيش    بود تا ازامكان سازش مجدد جلوگيري كند، چه ظاهراً امان نامـة وي پ
ازاين رسيده بود،  دكترحشمت ، ميرزا علي خان وعزت اهللا با احساس خطر، 

حاجي احمد وخلع سالح  همراهانش را دادند، اما كوچك پيشنهاد دستگيري 
  .خان چنان رفتاري را با رفقاي همرزم ومورد اعتمادش جايز ندانست

ـاريخ       ـانش بـه ت ـاجي احمـد وهمراه   7درعفونامة وثوق الدوله خطاب به ح
اوالً، بايد همة سالح و مهمات خود : ، چهارشرط ذكر شده بود 1298فروردين 

ـام   را تحويل دولت د ـادة انج هند؛ ثانياً ازفرمان هاي دولت پيروي كنند وآم
ـين بـردن        ـا دولـت بـراي ازب ـيان   « آنها باشند؛ ثالثاً، همكاري كامـل ب شورش

»  عليه منافع  دولت ومردم  گيالن « به عمل آورند؛ رابعاً به اقدامي » ومخالفان 
ـام اصـرار   نكردن، و»  خيانت« افزون براينها، براي اطمينان از. دست نزنند يكه

ـاي خـود      داشت كه  حاجي احمد يك تسليم  نامة رسمي جداگانـه بـه امض
بنويسد، و درآن شمارهواداران خود و صورت  ريزسالح ) چريك ( ورهبران

  ».ومهماتي را كه  آمادة  تحويل آنها بود ذكر كند
حاجي احمد كه بالفاصله پذيرفته شد و به فرار » عفو« همزمان با درخواست  

اهندگي شمار زيادي ازپيروانش انجاميد، سروان ويكهام ازنيروهاي شمال، و پن
 48كوچك خان و ده تن ازديگر رهبران چريك را دعوت كرد كـه ظـرف   

كوچك خان بااحساس خطر ازدام بـودن ايـن   . ساعت با يكديگرديداركنند
ـا رد »ناخوشي « دعوت به بهانة   ، پيشنهاد زمان ومكان ديگري را داد، ويكهام ب

ـتاد، يـك اعـالم      ـاتومي فرس ـار  « پيشنهاد متقابل كوچك خان، اولتيم » اخط
ـيچ  گونـه      خصوصي كه درآن خواستارتسليم وي به دولت تهـران بـدون ه

  .تأخيري  شد
ــراي حــاجي احمــد     درايــن اوليتمــاتوم، كــه بالفاصــله ازطريــق تلفــن ب

ـا فرامـو  ( ويكهام . ودكترحشمت خوانده ومتن آن نيز  تحويل داده شد ش ب
ـاع  « جنگليان را ) بهمن دربارة كوچك خان گفته بود 21كردن آنچه  در اتب

ـا      » شورشي  ـاء نشـده بـود ت خطاب كرد وگفت كه توافقنامه براي ايـن امض
درمقابل حملـه و  « شورشيان را حفظ  كند، بلكه به اين منظور بود كه ازايران

قبلي خـود،  وي برخالف نظرتأييد آميز. نيروهاي تركيه حمايت كند» اشغال 
ويكهام با ذكرخودداري ميرزا . توافقنامه كرد» نقض مكرر« جنگليان رامتهم به 

ازانجام توصيه هاي دوستانة  انگليس درچند مورد، اكنون اعالم مي كرد كـه  
. با اتباع غيرمطيع دولت ادامه دهند» به دوستي «انگليسيان ديگرنمي توانستند 

كرد كـه ايـران را تـرك وتحـت      توصيه »صميمانه«ويكهام به كوچك خان
بـه دسـت   »  پيشرفت« حمايت انگليس دربين النهرين  زندگي كند واز آنجا 

به ميرزا پنج  روزفرصـت  ! آمده تحت توجهات دولت بريتانيا را مشاهده كند
  .داده شد كه تصميم بگيرد

فروردين درحضـورحاجي   11كوچك خان طي نشستي با نمايندة دولت در
تن ازنيروهايش را تحـت رهبـري    1350كه چنانچه دولت احمد، اعالم كرد 

.  وي درگيالن به عنوان نيروهاي ژاندارم مي پذيرفت، وي مايل به تسليم بود
كه تا حدي ترسيده بود، با زحمت پاسخ داد كـه وي ايـن   « نمايندة  دولت 

  ».مسئله را به مركزگزارش خواهد كرد
ـان   . لوقت دانسـت ويكهام به درستي اين را يك تاكتيك دفع ا  كوچـك خ

ـأخير       ـاي خـود را بـه ت درتقالي آن بود كه حملة نظامي  مشترك بـه نيروه
ـاني كـه پوشـش      اندازد، زيرا  ازخطر بمباران هوايي دشمن، به ويـژه در زم

وي اميدواربود با گذربهار، ازبدترين وضع، . درختان وجود نداشت، آگاه بود
ـياري ديگـراز   به رغم پناهنده شدن بسياري ازنيروهايش و بي روحيه شدن بس

ـان وازسـوي     .  آنان، جلوگيري مي شود ويكهام درمقابل بلـوف كوچـك خ
دولت تهران به صراحت پاسخ داد كه تنها شرايط قابل پذيرش براي انگليسيان 

ـات ايـن نكتـه، در   . همان هايي بود كه درالتيماتوم آمده بود  10وي براي اثب

وارد شهر رشت كـرد،  » رعت ماهرانه اي س« فروردين نيروهاي انگليسي را با 
  .گويي دست به كودتا زده بوده باشد

دراين حال، كوچك خان با آگاهي ازنقشه هاي انگليس براي يـك حملـة    
ـات         همه جانبه، همة تـالش خـود را  بـراي بـه دسـت آوردن سـالح ومهم
وهواپيماي نظامي ازباكو، كه درآن زمان تحت حاكميت مساواتچي   ها بود، 

ـان  . سفر هيئت اعزامي به باكو توفيقي دربرنداشت. كارگرفت به كوچك خ
براي كسب حمايت در مقابل بحران آتي، ظاهراً تصميم گرفت كه اخـذ ده  

ـا   1296درصد ماليات زمين را نيز كه جنگليان از سال   مي گرفتند، لغو كنـد، ب
مندان  اين اميد كه به جاي درآمد از دست رفته، اموال دولتي و امالك ثروت

  .را مصادره كند
افزون . در اين زمان وضعيت كوچك خان به سرعت رو به وخامت مي نهاد 

همچنان كه كوچك خان (بر پناهندگي حاجي احمد ومردانش درهمان روز
سروان ميرزا حسن خان، افسر ايراني كه قبالً به جنگليان ) پيش بيني كرده بود
ـ » شورشـي « قزاق  25پناهنده شده بود و  ـتاد      مرات ـليم  خـود را بـه س ب تس

ـامي    . فرماندهي انگليس اعالم كردند تـالش تـوان   « عـالوه برتـداركات نظ
تا كوچك خان را بي اعتبار كنند »  .فرسايي ازسوي انگليسيان به عمل مي آمد

و چهرة واقعي او را به عنوان يك شورشي و راهزن  نشان دهند، وبه گيلك ها 
ـا را    بيهودگي تالش براي ايستادن درب رابردولت موردحمايـت قـدرت بريتاني

به عالوه، مالها به رهبري حاجي بحرالعلوم رفيع، زمين دار مرتجع، . بقبوالنند
«  نيز نقش خود را ايفا  مي كردند، درحالي كه در جريان مداومي ازاشخاص 

درهيئت  دلسوزان « تشويق به رفتن به حنگل » نا مرتبط  با كنسولگري انگليس 
كـه شـرايط   »  توصيه كنند ) چريك ( تا به كوچك خان ورهبران مي شدند 

ـاد اسـالم        . انگليسيان را بپذيرنـد  ـين اتح ـاي پيش ـان برخـي اعض ازجملـة آن
ـان بـه شـمارنمي     وسردارمحيي بودند كه ديگر در زمرة دوستان كوچك خ

ـاس مـي   « آنان بـه ميـرزا   . آمدند وعالقه اي نيز به نجات جنبش نداشتند التم
ـان را از فاجعـة جنـگ برهانـد    « تسليم  شود و كه» كردند  ايـن  » .لذا دهقان

ايجاد فضاي نگراني ونوميدي درميان افراد مردد، « درخواست ها به ويژه در 
ـايع  » كه مورد نظردشمنان كوچك خان  بود مؤثر مي افتاد، زيرا انگليسيان ش

ـا    « كرده بودند كه ترديدي درانداختن بمب هاي  ـاي سـمي ب حاوي گازه
حاجي احمـد، گـويي بـراي    » .يارد، به خود راه نمي دهند  500ع عمل شعا

ـليم بـه دولـت     تكميل اقدامات خود، پس از دريافت اولتيماتوم انگليس و تس
مركزي، اتحاد اسالم، كميته مركزي و ديگر نهادهاي مربوط به آن را منحـل  

  .اعالم كرد
ـارتركرد، رويگرد      ـان انـدوه ب انـي يكـي   آنچه موقعيت را براي كوچـك خ

وي . ازبزرگترين يارانش، دكتر  ابراهيم حشمت بود، كه به زودي عملي شـد 
اسفند به مأمور سياسي انگليس وفرمانده  تزاري لشـكرقزاق گفـت كـه     17در

. تن ازافراد مسلح اش وترك بي درنگ گيالن بـود   400آمادة تسليم  خود و
، به شرط آنكه روز مهلت داده شد كه افرادش را جمع آوري كند 10به وي 

ـال، ميـرزا در    . ازهرگونه كمك به كوچك خان خودداري ورزد با ايـن ح
ديداربا وي، هشدار داد كه راهي را كه  برگزيده خطا بود و مسلماً به مرگ او 

استدالل هاي ميرزا فقط تأثيرموقتي بردكترحشمت داشت، زيـرا  . مي انجامد
ت وخـروج همـة   وي تحت تأثيرفضاي رواني جديد حاكم بركشـور وسـكو  

ـيان    سياستمداران ضد انگليسي كه درچرخش ناگهاني پس ازپيـروزي انگليس
  .جنگليان را واگذاشته بودند، دلسرد  شده بود)  1317آبان (  1918درنوامبر 

ـيس     ـتورات انگل به رغم  فرارانبوه هواداران، ميرزا پذيرش آنچه درواقع دس
سته وتصميم گرفته بـود كـه   اوساكت ننش. ازطريق دولت وثوق بود، سرباز زد

همة  اقامتگاههاي جنگليان را برچينند و به زندگي سياري كه پيشتر با آن آشنا  
ـاب بـه افـرادش راجـع بـه       . بود، بازگردد ـات، خط ميرزا درمقرخود درفومن

وي بدون آنكه سخنان درشتي دربارة رفقاي . وضعيت دشوارشان سخن گفت
ـا  همرزم متواري شده برزبان آورد، به ب قية افراد گفت كه وي نه براي منافع ي

وي گفـت  . افتخارشخصي، بلكه براي آزادي ايران از يوغ بيگانه جنگيده بود
كه ديگر ادامة راه به همان شكل مقدور نبود، زيرا منابع غذايي ومالي آنان ته 
. كشيده بود اگرسربازان ايراني  را مي كشتند مرتكب برادر كشي مـي شـدند  

، آناني كه مي خواستند مبارزه را ترك گويند و بـه آغـوش   وي اضافه  كرد
بدون ترس ازنكوهش، چنين كنند و اما وي . خانواده باز گردند، مي توانستند

در ميان اشـك وانـدوه،   . اگر مجبورمي شد به تنهايي مبارزه را ادامه مي داد
ـاخ، در    ــراب زرمـ ـان درگ ــرين مقرجنگليـ ــروردين  6آخ ـيش ( 1298ف پـ

رزمنده اعالم  كردند    943برچيده شد، و ) التيماتوم انگليس ازصدورآخرين 
ـاكتيكي     . كه هرجا اوبرود به دنبالش خواهند رفت ـيني ت اين يـك عقـب نش

  .ضروري بود
ازآنجا كه كوچك خان، همچون حاج احمد، از بلند كـردن پـرچم سـفيد     

اسـر  به شكل اعالميه هاي فروريخته ازهواپيما درسر( سرباز زد، آخرين مهلت 
ـا كـه    . خطاب به رهبران و شبه نظاميان جنگلي  صادر شد) گيالن به ايـن معن

درحرف عالقمند به برقراري امنيـت، يـك كاسـه    « مقامات نظامي انگليس كه
بودند، اكنون درصدد برآمدند تا به » كردن قوانين، و پيشرفت وانكشاف ايران

لذا، . نگ بوداين يك اعالم ج. دولت وثوق درحل  مسئلة جنگل كمك كنند
زماني كه دراواخرفروردين نيروهاي مشترك  انگليسـي ولشـكرقزاق ايرانـي    
تحت فرماندهي افسران تزاري وفرماندهان انگليسي نيروهاي شمال حملة بي 
ـان   سابقة خود را عليه جنگليان آغاز كردند، جنبش تحت رهبري كوچك خ

آنكه حملة همه  با اين حال، پيش از. درضعيف ترين  وضعيت خود قرارداشت
جانبة نيروهاي انگليسي، قزاق و ايالت تحت رهبري اميرعشايردرطالش ازغرب 
وسپهساالر در مازندران ازشرق، آغازشود، ميرزا كوچك منطقة  فومن را ترك 
ـليم    گفت و به الهيجان رفت، و درآنجا به دكترحشمت پيوست كـه هنوزتس

هوا مورد تعقيـب وپيگـرد   كل نيروهاي جنگل كه اكنون اززمين و. نشده بود
  .قرار گرفته بودند، به سمت  شرق، تنكابن، حركت كردند

با نزديك شدن خطرمحاصره، ميرزا يكبارديگرنطق پرهيجاني ايراد كرد وبـه   
نظاميان ومردان خود گفت كه اگرمايل  بودند، مي توانستند دسته جات خود 

ـيش  را منحل كنند و بدون  پشيماني تسليم شوند، زيرا درگ يري هاي نظامي پ
ـابرگزارش  . رو، آنان را به مرگ، دستگيري يا برادركشي تهديد مـي كـرد   بن

هايي، منطق ميرزا آن بود كه نيروهاي دولتي درواقع فقط درپـي او بودنـد   
دراواسـط ارديبهشـت،   . وآسيبي به رفقايش در صورت  تسليم نخواهند رساند

  وه، پرشمارترين شان دستة ازاين گر. برخي افراد تصميم به تسليم گرفتند
 ۱۳در صفحه  
.  

  »مصدق دکترتولددسالگرنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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ــد كــه مــورد    ــه بودن ــد، كــه تضــمين گرفت ــرادش بودن دكترحشــمت واف
متأسفانه، انگليسيان ودولتي ها هيچ يك به . آزاروسركوب قرارنخواهند گرفت

ـا زنـدانيان       . قول خود وفا نكردند ـين دكترحشـمت، ب ـان، مقـر پيش درالهيج
ـاب بـه      بدرفتاري كردند و آنان را تحـت ضـرب    ـا طن ـتم قراردادنـد وب و ش

همچينن مردم شهر الهيجان، كه درخط سيرآنان جمـع شـده   . يكديگربستند
توجيه ناپذيرخود را نسبت به اسارت آنان ابرازداشتند » شادي« بودند، مراتب 

. برخالف رفتاري كه  دررشت با آنان شد - وحتي آنان را سنگ باران كردند
به گفتـة   (مت را ازافرادش جدا كردند ووقتي كه به رشت رسيدند، دكترحش

، بالفاصله )تيمور تاش ( به فرمان والي جديد، سردارمعظم ) صبوري و فخرايي
ـين     . و بدون محاكمه به چوبـة دار آويختنـد   تـالش حشـمت درايـراد واپس

ـأمورايراني كـه برصـورت او      ـاع م سخنراني خطاب به جمعيت تماشاگربا امتن
ـام مانـد  كوبيد، عينكش را شكست وخون  افـزون  . ازدهانش جاري كرد، ناك

ـان و    ـانزده دهق براين،  براي خاموش كردن مردم وايجاد فضاي وحشت، ش
هرچند . قاطرچي گيالني نيزازميان خيل دستگيرشدگان انتخاب واعدام شدند

ـا كوچـك   » گناه « آنان كامالً بي گناه بودند، اما  اعالم شدة آنان همكاري ب
ـاهي رنـج آور و دشـوار،       250خرداد،  4در. خان بود زنداني  را بـه تبعيـد گ

گزارش . كاشان و كالت خراسان، فرستادند كه برخي ازآنان دراسارت مردند
ـام كـه     ايرانيان ازستم و بي رحمي هاي تيمورتاش، با توجه به گـزارش ويكه

ـا انـرژي      «سردارمعظم  ـتوارخود گرفتـه و ب سررشتة حكومت را دردسـت اس
،  يعني اين »كه دارد  بايد از عهدة وظايف محوله برآيدوشهامت و توانايي اي 

ـانده     «كه  نظم را به واليتي بازگرداند كه امكان يافته بود به هـرج ومـرج كش
صدراالشراف مي گويد كـه سـردارمعظم حتـي    . ، كامالً باور پذيراست»شود

گيالنيان را به شورش برانگيخت، كه به همين دليل بعدآ از سوي دولت وثوق 
  .نار شدبرك

قطعاً، اين روزها درنزد ميرزا تاريك ترين دورة عمرانقالبي اش بـه شـمارمي   
ـار او ماندنـد    8پس ازآخـرين سـخنراني، فقـط    . آمدند افـزون  . تـن در كن

برفشاررواني فرارافراد، وي شديداً مورد انتقاد كساني قـرار داشـت كـه مـي     
ـيش بينـي فاج     ـايج قابـل پ ـار وارد شـوند   خواستند به نبردي نابرابر با نت . عـه ب

اوناچاربود  درمقابل مردان بي روحيه اش شماتت كساني را نيزهمچـون آن  
ـيالن ومازنـدران كـه وي را بـه          ـاي گ ـان گيالنـي درجنگـل ه پيرزن دهق
ـايش  نكـوهش    خاطرريختن خون جوانان گيالن براي ارضاي جاه طلبي ه

  .كرده بود، فروبلعد و دم نزند
 –، كوچــك خــان و وفــادارترين افــرادش دراواخربهــارو اوايــل تابســتان 

خالوقربان، احسان اهللا، سعداهللا خان درويش، اسماعيل خان جنگلي وحسـن  
ـارترين ضـربات و حمـالت، ازجملـه      –الياني معين الرعايا  درمعرض مرگ ب

دراواخرارديبهشت، هواپيما هاي انگليسي بـه  . بمباران دهكده ها، قرار گرفتند
ـين    دهكده هاي نزديك رودباركه ـا    300گمان مي رفـت ب جنگلـي   500ت

با يك كشته و مجـروح،  . وهوادارانشان درآنجا پنهان شده باشند، حمله بردند
»  رستم آباد«تأثيرروحي فوق العاده اي  بر« انگليسيان فكركردند كه بمباران ها 

  .گذاشته  بود
ـتياق  تنها وقفه اي كه پيش آمد ناشي ازخوش اقبالي ميرزا، مبني برنبودن ا  ش

درصفوف نيروهاي  ساعدالدوله بود كه ازسوي پدرش سپهساالر و پـدرزنش  
. بقاي جنگليان را در  جنگل هاي تنكابن نابود كنـد . وثوق مأموريت يافته بود

  .او به داليل شخصي ازاين كارخود داري  كرد
ـاهراً ازموقعيـت    انگليسيان كه با توجه به اطالعات به دست آمده ازفراريان ظ

ـابي  » نوميدانـه « كوچك خان نسبتاً  آگاه بودند، موقعيـت وي را  وخيم  ارزي
انتظارمي رفت كه وي يا به منطقة خود، فومنات، باز گردد كه مهماتي . كردند

ـا   درآنجا مخفي كرده بود، يا به مازندران بگريزد، يا به كوهستان ها پناه برد، ي
  . در تهران متحصن شود، ويا تسليم شود

ضرورت « اين نتيجه رسيدند كه سرنوشت او رقم خورده  بود لذا  انگليسيان به 
ازاينرو، توصيه شـد  » .حفظ نيروهاي كنوني ما  درگيالن به پايان رسيده است

ـين        « كه  ـانه اي شـكاف ب ـا از بروزنش ـارج شـوند ت نيروهاي مازاد بتـدريج خ
كي  ، درحالي كه قزاقان تحت فرماندهي استاروسلس»انگليسيان و دولت ايران 

  .فشار خود را ادامه مي دادند، اجتناب  شود
ـا     وبا اين همه، ظاهراً گزينة پنجمي نيزموجود بود، زيرا جنبش جنگـل هنوزب

ـاي     . نابودي فاصله داشت كوچك خان كه پرسـه اي دوماهـه  درجنگـل ه
شمالي زده بود واغلب ازسوي دهقانان دوستدار جنبش  پناه داده مـي شـد،   

ـا     توانست بارديگرموقعي ـيالن تثبيـت كنـد واز آنج ت خود را در ارتفاعات گ
  .دست به حمالت پارتيزاني عليه  نيروهاي دولتي حاضر درمنطقه بزند

،اخبارتجديد فعاليت هاي وي كم كم به مردان تبعيدي 1298دراواخرتيرماه 
ـازة  . اش مي رسيد درنيمة آبان، تهران آكنده ازاخباري حاكي از تحركات ت

ـياري    . يروهاي قزاق بودكوچك خان علية  ن ـيد كـه وي بس گزارش مي رس
ـا اسـراي      200ازاين نيروها را ازبين برده وحدود  اسيرگرفته كـه قراراسـت ب

ـان    . جنگي معاوضه شوند ـاه آب ـيالن درم يك گزارش رسمي دولت ايالتي گ
نيـروي   353، به روشني حاكي ازآن بود كه جنگليان شمارخود را بـه   1298
گروه اخيرمسئوليت تأمين غذا وعمليات . رسانده  بودند غير  مسلح 200مسلح و

اطالعاتي درشهرو روستا را برعهده داشتند و اين گزارش همچنين تأكيد مي 
كند كه شمار جنگليان به رغم شكست بهارگذشته افزايش يافته بود، عمدتاً بـه  

ـاع چنـدان   . اين دليل كه مردم از مقامات دولتي نا اميد وناراضي بودند اوض
ـتقيماً   وخيم بود كه تيمور تاش، والي بي رحم رشت، از انگليسيان خواست مس

اين گزارش اضافه مي كند كـه  . وارد عمل شوند وجنگليان را سركوب  كنند
چنين بود نفوذ  آنان . درصد مردم ازجنبش حمايت مي كردند 95در رشت 

مقابـل   كه حتي مالكان وديگراشخاص با نفوذ ايالت، ازعدم موفقيت دولت در
جنگليان دلسرد شده و  درپي تماس با آنان برآمدند  تا در صورت  رسيدن به 

در پايان سال، دولت وثوق الزم ديد كه .  قدرت، اموال خود را حفظ  كنند
ماه پيش از آن ستارة   6نمايندگاني به گيالن بفرستد وبا رهبرجنگليان، كه تنها 

  .امضا كنند» ارداد صلح قر« اقبالش ظاهراً رو به افول  بود، يك 
. بازسازي واحياي نيروهاي جنگلي تا اندازة زيادي به دوعمل بستگي داشـت  

ـاي     –قرارداد انگليس  ـته بـود، واحي ايران  كه بين دولت وثوق وانگليسيان بس
    )1.(عالقة بلشويك هاي قفقازوروسيه به امور ايران
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  زندگينامه دكتر ابراهيم حشمت االطباء طالقاني  - * 
  
ـه  دكترحشمت ازاين سفر دورودراز كه « پشـت  پاياني نداشت خسته شد وبراثر تاميني ك

نفر از همراهانش  270كالم اهللا نوشته و برايش فرستادند به سرنوشتش نزديك شد و با 
ـيخ عبدالسـالم   .كه در ميان آنها شيخ عبدالسالم عرب نيز ديده مي شد تسليم گرديد ش

كسي بود كه از روزهاي نخست بنداي جنگلي ها پاسخ مثبت داد و درجنگ ها هميشه 
ـان (به رودسريكي ازدوستان شيخ عبدالسالم همراه بود، هنگام ورود اسرا  ) دكترمحمد خ

ـارت       ـر حشـمت را ازاس ـر اسـت او و دكت خود را باو رسانيد و بوي تكليف كرد كه حاض
 . خالص كند وفرارشان دهد اما دكترحشمت قبول نكرد

ـون  «: ميرزا همين كه خبر تسليم شدن دكتر را شنيد بي اختيار گفت اناهللا و انااليه راجع
ـرا       و با»  ـود زي ـزهمين طورب ـاب آورد، درحقيقـت ني اداء اين آيه اورا ازدست رفته به حس

ـين   دكتربعد از ورود به الهيجان  برخالف آنچه تصورمي كرد مورد اهانت قرارگرفت ومت
ـه   الملك قريب، سيلي بگوشش نواخت وانواع  ناسزا نثاروي و يارانش شد وعاقبت چنانچ

  )  I(».خواهيم ديد اعدام گرديد
ـان    «  ـه بي ميرزا محمدعلي خان جنگلي وضع دكتر حشمت را در زمان تسليم ايـن گون

ـوديم  . بگذريم» قلعه گردن«ما مصمم شديم از : مي كند ـره ب . اما از چند طرف در محاص
ـزي      ـر كـس چي ـتند و ه سران جنگل براي يافتن راه حل و دفع خطر به مشورت نشس

ـر حشـمت      تازه براي حرك.... گفت و نقشه اي ارائه نمود  ـه دكت ـوديم ك ت آماده شـده ب
ـاراي مقاومـت نـدارد    . ناگهان تصميم به تسليم گرفت دكتر كه احساس مي كرد ديگر ي
ـه    : روي به ميرزا نموده، چنين گفت خسته شدم، زانوانم قدرت حركت ندارنـد؛ مثـل آنك

نزديـك   رمقي برايم نمانده، افرادم بي تابند، اجازه بدهيد بروم وبه سرنوشتم. كرخ شده اند
تسليم شدن برابر با خودكشي است؛ مـن هـم   : ميرزا قدري نصيحتش كرد و گفت. شوم

ـبر   . مانند شماخسته و كوفته ام، اما هرگز فكر تسليم به مغزم خطور نكرده است بايـد ص
ـغول و      . كرد، باالخره اين رنج ها به پايان مي رسند ـالش مش ـه خي ـان ب ـر همچن اما دكت

ـه    عزمش را جزم كرده بود و عا ـ با عده اي قريب به سيصد نفر ك ـ چنان كه ديديم  قبت 
سيد حسن خان قزاق و عبدالسالم عرب و علي اكبر خان آب زرشكي و علي حبيبـي و  
. حسن مهري در ميانشان بود، از ميرزا خداحافظي كرد و رفت تسليم قواي دولت گرديد

ـه  بعد از رفتن دكتر به خرم آباد، در آنجا گلنگدن اتباعش و موز ر خودش را گرفتند و هم
  )  II( » .را بعد از چند شبانه روز به الهيجان بردند

ـود ) ش 1256 – 1296( دكتر ابراهيم حشمت االطباء « . درنزديكي طالقان بدنيا آمده ب
ـيالن  « او فرزند عباسقلي حكيم باشي طالقاني  پزشك وجراح حاذق مناطق مازنداران، گ

ـيالت مقـدماتي   . ء استو قزوين و مشهور به حشمت االطبا ابراهيم نوجوان پس از تحص
ـيالت متوسـط را     ـوي تحص براي ادامة تحصيل به تهران آمده ودر مدرسة آليانس فرانس

ـه   . تمام مي كند و آنگاه وارد مدرسة طب دارالفنون شده و بعد ازفارغ التحصيلي ملقـب ب
ـبش       ـه جن ـتن ب ـود و بعـد ازپيوس جنگـل  حشمت االطباء يعني همان لقب پدرمي ش

ـة سياسـي   . معروف به دكترحشمت جنگلي مي گردد او ضمن تحصيل طب، در مدرس
    )III(» . دارالفنون نيزبه فراگيري علوم سياسي مي پردازد

ـا   « حشمت      ـردي ب يكي از اطباء حاذق و درعين حال ازمردان آزاده وخدمتگزاربود، م
ب نظام ملي ودرقيام ايمان ونيك نام كه درجنبش مشروطيت ازمجاهدين صديق و طبي

ـران رفـت       . جنگل ازسران با شخصيت و فـداكاربود  ـه طه ـه نماينـدگي جنگـل ب يكبارب
ـود   ) حسن( ونظرنخست وزيروقت  . مستوفي الممالك را بمساعدت با جنگـل جلـب نم

ـرده و اردوي      ( ـيان ك ـاه عص هنگامي كه قبايلي ازشاهسونها به حمايت ازمحمـد علـي ش
ـوان پزشـك اردو      دولت مشروطه به سركوبي آنان م ـه عن ـان ب ـراهيم خ امورشد، دكتر اب

ـتگان       ـز سردس ـز ج ـه او ني ـان ك ماموريت يافت و دراين سفر بود كه با ميرزا كوچك خ
فعاليش درپيشرفت  قيام جنگـل وصـميميتش درحسـن    .) اردوي آزادي بود، آشنا شد

  .اندانجام وظيفه محسوس همگان واقع گشته، ميرزا و ديگران بوي احترام مي گذاشته 
در الهيجان درتسطيح  طرق وكوشش درتوسعة فرهنگ و تأسيس نظام ملي واحـداث  
ـون مـي داشـت      ـوخت مص نهرحشمت رود  كه اراضي وسيعي ازمزارع برنج را ازخطرس
خدماتش را عيان ساخته بود،   يكبارهنگام اردو كشي دولت به گيالن براهنمايي نصرات 

ـا وي را  اهللا خان صوفي املشي به رشت رفت وبا مقا مات نظامي دولت مالقات نمود وآنه
ـر     . .. به تسليم تشويق نمودند ـيله دو نف ـيه، بـدواً بوس ـار  ازقض ( ليكن ميرزا پس ازاستحض

ـه      ) مظفرزاده و يحيي كرماني  ـاخت ك ـات واو را متقاعـد  س ـر را مالق و بعد شخصاً دكت
ـيني   تسليم شدن بدولت مساوي با مرگ است و لذا هردو نفر، مشكالت يـك عقـب   نش

ـاخته    ـود هموارس دامنه دار  ومصائب مربوطه به اين عقب نشيني را از پيش، مطالعه وبخ
  . تعيين سرنوشت خويش را بدست حوادث و اتفاقات سپردند

ـلمان      ـرد مس ـلمانند و ف مقامات نظامي دولت، بدكتر پيام فرستاده و به استناد اينكه مس
ـرده   بريختن خون  برادران هم كيش راضي نيست، پشت  ـأمين مهرك قرآني را بعالمت ت

ـود   سوگند ياد نمودند كه در صورت تسليم، جاناً و ماالً مصون ازهرنوع  تعرض خواهند ب
ـامي را حمـل       ...  ـات نظ ـوگند مقام ـان داشـت س ، دكتر حشمت كه به مباني ديني ايم

ـرش      ـنيده و از نظ ـه ش ـه آنچ بصحت  نمود و يك روشنايي مبهمي ازاعتماد واطمينان ب
ـوده    گذشت  ـز بيه درقلبش تأييد و فكرنمود كه سخناني بدين صميمت و غلظـت، هرگ

ـليم شـدن        ـرانجام تس ـوع، س نخواهد بود، لذا با پيش بيني وارزيابي حوادث محتمـل الوق
ـا    ـان داد وب  20بقوائ دولت را بعقب نشيني بي هدف كه نتيجه اي نامعلوم داشـت رجح

بدرفتاري فرمانـدهان  . ودند تسليم شدنفراز مجاهدين تحت فرماندهيش كه باقي مانده ب
چه مـي  . قزاق درهمان لحظات اولية تسليم، وي را به اشتباهي كه نموده متوجه ساخت

ـوزي       ـه ت ـال دشـمني و كين ـالف واعم ديد مردم درمسير راهش به ابزار احساسات  مخ
ـات فرمانـدهان       ـر تحـت تعليم ـر اگ برخاسته سخنان ناهنجاري بزبان مي آورند و اين ام

بعالوه  سرهنگ قريـب از رعايـت   .  مي صورت نمي گرفت قطعاً امكان پذيرنمي شدنظا
قول شرف نظاميش سرباز زده از هيچگونه اهانت نسبت بدكتر خود داري نكرده وحتـي  
وي را مورد ضرب  قرار داد و طولي نكشيد كه جلسة  محاكمة  نظامي  كه بخيمه شـب  

ـراي دكترقائـل    بازي  بيشتر شباهت داشت ترتيب داده شد و  ـاعي ب بدون اينكه حق دف
     ) IV(».شوند حكمي را كه از پيش انشاء نموده قرائت و به اعدام  محكومش ساختند

كوچك پور در خاطراتش نقل مي كند كه دكترحشمت و همراهانش را از الهيجان «
ـ     ـا را ب ـرده بودنـد، آنه ـاغ  و با درشكه به رشت آوردند، در حالي كه آنها را طناب پيچ ك ه ب

دكتر حشـمت را  . بازجويي افراد دراين دادگاه از سه دقيقه تجاوز نمي كرد. محتشم بردند
ـاي    با وضعي دردناك و در حالي كه خون از پاهايش مي چكيد، به دادگاه بردنـد و برگه

ـه ام   . بازجويي را جلوي رويش گذاشتند ـا را نگفت در . دكتر آنها را خواند و گفت مـن اينه
بقية اشرفيها را چه كرده «: قاضي پرسيد. اشرفي به دست آمد 45دكتر، تفتيش بدني از 

ـارج را   «: دكتر حشمت جواب داد» ايد؟ ـاف مخ من يك سرباز وطن بودم و اين وجه كف
ـفت و  » بقية پولها نزد ميرزا كوچك است؟«: قاضي پرسيد» .نمي داد دكتر حشمت برآش
ـرزا كوچـك   «: اضي پرسيدق» .ميرزا كوچك مبرا از اين گونه تهمتهاست«: گفت االن مي

در » .من از محل سكونت فعلي او اطالعي نـدارم «: دكتر حشمت جواب داد» كجاست؟
اين هنگام يك افسر قزاق ايراني به نام عبدالجواد قريب، سيلي محكمي به دكتر حشمت 

ـود  . زد كه عينكش افتاد و شكست ـران نب ـر  . اين برخورد ناجوانمردانه، خوشايند ديگ دكت
من از روز اولي كه وارد جنگل شدم مي دانستم كه مصلوب خواهم شد «: ت گفتحشم

و منظورش كمربنـد چرمـي اي   “ .وبراي همين هيكل صليب را از سينة خود آويخته ام
 .بود كه به شكل ضربدر روي بدنش مي بست

ـه و اعـدام    « مير ابوالقاسمي در بارة  ـا محاكم ـتناد آنه  اتهاماتي را كه دكتر حشمت به اس
 : مي گويد»  شد

ـات  . از دكتر حشمت پنج سئوال پرسيدند كه به دوتا از آنها كالً جواب نداد از جملة اتهام
ـزي مـي     «او يكي اين بود كه  ـه دولـت مرك تو با وجود آنكه مي دانستي كه جنگليها علي

ـين ملـت اسـت و      ـه هم جنگند، با آنها همكاري كردي، در حالي كه اين دولت مربوط ب
ـر كسـي    . نيست و به تو هم تأمين داده استدولت خارجي  ـه اگ از طرفي مي دانستي ك

ـا   . ميرزا را به خانه اش راه بدهد، خانه اش را آتش مي زنيم و او را دستگير مي كنيم ـو ب ت
ـردي و    ـان ب اين كه اين چيزها را مي دانستي چرا ميرزا را راه دادي واو را به طرف الهيج

ـه دسـت   تو تجزيه طلب و . جا و مكان دادي نسبت به دولت ايران، ياغي هستي و آگاهان
 ) V(»  .به اسلحه برده اي و عليه حكومت ايران جنگيده اي

بهترين و جامع ترين گزارش را دربارة فرجام محاكمة ساختگي دكتر حشمت، يكي از « 
ـا   : ً شاهدان عيني به نام مهرنوش اينگونه روايت كرده است ـروطيت ت گيالنيان از اول مش

ـه   آن ع ـر چوب صر چوبة دار نديده بودند اينك دورة استبداد تجديد شده و براي دفعة ديگ
ـرد و زن    ـادي از م هاي دار در مركز شهر رشت بر پا كردند در قرق كارگزاري جماعت زي
ـه     ـه خان ـة چل دور چوبة مزبور را احاطه كردند ناگاه از دور هيوالي درشكة سياهي از محل

ـة  نمودار گشت و از نزديك گوري  كه در آنجا ساخته و پرداخته مي شد بگذشت در نيم
شمالي قرق كارگزاري از حركت بازمانده دروسط درشكه مردي با ريش انبوه و موي سر 
ـة پشـم وطـن و     زياد قرار گرفته و شنلي ازشال قهوه اي رنگ و پيچك و شلواري ازپارچ

ـور بـدون آن   جورابي با ساقة بلند از پشم به رنگ نيلي تند بسته شده بود، اي ن متهوروغي
ـة   كه خود را ببازد از درشكه به زير آمد و با كمال متانت خود را به پاي دار رسانيد همهم

ـادي  . غريبي سكوت ميدان را اخالل كرد و اهالي رشت به همديگر تنه مي زدند استاد ه
ـر     ) اُرد( خياط نزديك بود آشوبي به پا نمايـد، درايـن موقـع     حكـم خوانـده شـد و دكت

ـار برادرانـي   حش مت با كمال تهور شنل از دوش برگرفت و آن را به كاظم بلند جالد چه
ـرة  . سپرد و بعد عينك را برداشته وبرروي چهار پايه باال رفت اشعه پاكدامني و تقوا از چه
دكتر حشـمت ريسـمان را از   . دكترحشمت طالع بود و مردم نگران بودند ودلها مي تپيد

ـة   جالد گرفت و به گردن خود  ـر حلق انداخت و سپس موهاي سر وصورت خود را از زي
ـر حشـمت    طناب خارج ساخت به نحوي كه ريسمان اطراف گردن او را فرا گرفت دكت
اشاره به جالد نمود و اورا از دار بياويختند صداي شيون از هر طرف بلند شد و شورشـي  

    ) VI( »  .به پا كردند و با دخالت نظامي ها مردم را متفرق نمودند
دردادگاه نظامي كه درباغ  محتشم  رشت به رياست  سرهنگ قريـب  « : به روايت ديگر 

ـر حشـمت   ( و با حضور  قاضي عسكر مجدالواعظين تشكيل مي شود  ـه اعـدام   ) دكت ب
ـود    1296ارديبهشت  4محكوم مي شود و حكم  اعدام  بالفاصله  در روز  .  انجام مـي ش

ـا   چند روز بعد شايع  مي شود كه وثوق الدوله  تمايلي به اعدام دكتر حشمت  نداشته، ام
تيمور تاش فرماندار رشت مفاد تلگراف  رسيده از تهران را پس از اجراي حكم فاش مـي  

يك ماه بعد درخرداد ماه نيز ميرزا علي محمد  برادردكتر حشمت كه رئيس پليس  . كند
  . قواي جنگل بود اعدام مي شود

ـيس   حدود يك سال بعد از اعدام  دكتر حشمت، جمهوري گيالن به مركزيت رشت تأس
ـراه    ـه هم مي شود و نخستين اقدام ميرزا كوچك خان درروز اعالم جمهوري، حركت او ب

   ) VII( » . مردم به سوي آرامگاه  دكتر حشمت واداي احترام به اومي باشد
ـرزا      «: فخرايي گزارش مي كند ـان مي ـه دررأسش ـرق كارگزارك  جمعيـت چنـدهزارنفري ق

ـا واقـع اسـت      » چله خانه«قرارداشت، هلهله كنان بسوي ـمت درآنج ـاه دكترحش كه آرامگ
ميرزا نطقي بر سرمزاردكتر ايراد نمود كه هم كوتاه وهم بزحمت شنيده مـي  . متوجه شدند

شد، زيرا ماليم و آرام حرف ميزد وتأثر شديد وهيجانات باطني او مانع بلند ساختن صـدا و  
ـه  نطق مير. قدرت تكلم بود زا به نكوهش ازاعمال وثوق الدوله شروع وبه خيانت رجال بيگان

واينكه ازسرتاسر اين پيمان خباثت )  1919(ضمن  ابراز تنفرازقراداد. پرست ايراني ختم شد
ـمت (به شهيدشدن يكي از بهترين ياران صميميش . وخيانت مي چكد ـاره  )دكتر حش اش

  )  VIII( »."راست نشده است با فقدان اين مرد بزرگ هنوزكمرمان"نموده وگفت 
مي گويند كه همواره سحرخيزبوده و شبها قبل از «در بارة صفات اخالقي دكتر حشمت «

آن كه به بستر برود وصبحها پس ازآن كه برمي خاست، لحظاتي را به مطالعة آثار پزشكي، 
ـة    ـاهنامه عالق ـيار  اجتماعي، سياسي و تاريخي مي پرداخت وبه تاريخ ايران باستان و ش بس

ـه    داشت و ابياتي از حافظ و سعدي را حفظ بود كه گاهي به مناسبت مي خوانـد و از جمل
 :اين بيت را زياد زمزمه مي كرد كه

 گرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم
 ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزاد

ا پاسخ نگاهي نافذ داشت و بسيار كنجكاو بود و ت. بسيار كم حرف مي زد و زياد كار مي كرد
بسيار صبور بود و با آن كه از پر حرفي . سئوالش را نمي يافت، از تالش دست برنمي داشت

ـات   بدش مي آمد، اما وقتي بيماران برايش درد دل مي كردند، همه را گوش مي داد و نك
ـروف  . تازه را يادداشت مي كرد به موسيقي و مطالعة سرگذشت اشخاص و چهره هاي مع

ـاي زنـدگيش    خوراكش. عالقه داشت متنوع نبود، اما دوست داشت كه مثل سايربرنامه ه
با بيماران بيش ازديگران سروكار داشت وهيچ كس، هرچند بـي  . نظم وترتيب داشته باشد

ـه اودچارترديـد نمـي شـد      ـه ب ـنوعات غيرايرانـي حتـي     . پول بود، درمراجع ـيا و مص ازاش
ـيالن   ـه راه    المقدوراستفاده نمي كرد و هنگامي كه جنگليها درگ ـندگي ب ـاي ريس كارگاهه
ـه   . انداختند، استفاده از پارچة غيرايراني را به كلي كنار گذاشت او حتي قند روسي را هـم ك

   ) IX( » .مردم گيالن مصرف مي كردند، نمي خورد
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در اين نوشته سعي من شناسائي روانشناسي اجتماعي وسياسـي ايـن   
شناخت همگرائيها واشتراك فكري اسالم  بخصوص. گونه گرايشها است

ستيزان غربي با جانبداران قُالبي اسالم واسالم گرايان مستبد درايران و 
بـراي ايـن مهـم ابتـدا بطوركوتـاه      . ديگر جاهاي جهان، مد نظراسـت 

وخالصه بـه روانشناسـي سـاختن تصـويرو تصـور ازدشـمن، باصـطالح        
ات وهشدارهاي عالمان سپس به نظر. روانشناسي دشمن تراشي ميپردازم

ــه      ــلمانان، خاص ــالم ومس ــا اس ــمني ب ــون دش ــاعي پيرام ــوم اجتم عل
دركشورآلمان، مراجعه ميكنم و برداشتهاي علمي و تحقيقات باليني آنها 

درپايان بـه روابـط ارگانيـك    . را دراين زمينه بطورمختصرمطالعه ميكنم
تبديل به ابزار ، يعني كسانيكه دين اسالم را "اسالميستها"اسالم ستيزان با 

  .قدرت پرستي و خشونتگريهاي خويش كرده اند، خواهم پرداخت
ابتدا روانشناسي دشمن تراشي و ساختن تصوير وتصوري ازدشمن براي 

دراينجا توضيحي كوتـاه ضـرورت   : خود را بطورعمومي شناسايي كنيم
درايران وبعضي ديگرازكشورهاي مسلمان نشين،غالباً دشـمني بـا   : دارد

مسلمانان توسط صاحبان قدرت، يعني حاكمان سياسـي ودولتهـا   اسالم و
خـود،   "اصيل و ناب"اينها در پردة جانبداري ازاسالم . صورت ميگيرد

ازيكطرف ديناسالم را تبديل بـه ابزارخشـونتگريهاي خـويش ميكننـد و     
ازجانب ديگرازآن بمثابه منبع مشروعيت بخشيدن به خود، سوء استفاده 

ف اين كشورها، چون نظامهاي مردمسـاالرحاكم  درغرب برخال. ميكنند
هستند، دشمني با اسالم بيشتر از طريق افراد و گروههاي غالبـاً سياسـي   

دارنـد، بقصـد رسـيدن    ) دمـاگوگ (عوام فريب كه بياني عـوام پسـند   
در اين كشورها معموالً از درمانـدگيهاي  . بقدرت سياسي، اعمال ميشود

سوء استفاده ميكنند و هر از چندي سياسي و اجتماعي افراد آن جوامع 
اين دشمن در حال حاضر در سرتا سـر  . دشمني نو براي آنان ميتراشند
  . غرب، اسالم و مسلمانان هستند

از جنبة روانشناسي ساختن دشـمن در جوامـع گونـاگون بدينصـورت     
  :صورت مي گيرد

اساس و بنياد انواع گوناگون دشمن تراشي ها را توضيح و تشريح بسيار 
ساده و ابلهانة علّل بوجود آمدن مشـكالت در هـر جامعـه اي، تشـكيل     

در واقع هم مستبدين حاكم بر كشورهائي با نظام استبدادي و . ميدهند
هم عوامفريبان در غرب، جهان موجود را بـه دو بخـش عمـده تقسـيم     

بخش خوب، برحق و مظلوم كه هميشه متعلـق بـه خـود آنهـا،     : ميكنند
و بخش بـد، خبيـث،   . ، است"خوديها"در ايران بقول مستبدين حاكم 

، يـا دشـمن،   "غيره خوديهـا "ناحق و خطرناك كه هميشه به ديگران، 
، "غيـره خوديهـا  "از راه اين تقسيم بنـدي سـاده لوحانـه،    . تعلق دارد

دشمن مي شوند، چرا كه مقصر و عامل بوجود آمدن تمامي مشكالت و 
موجود در جامعه قلمـداد   مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي

  .ميشوند
راه حلّ عمومي كـه تمـامي مسـتبدان، اگـر هنـوز قـدرت سياسـي را        

و در حقيقت هدف اصلي  - تصاحب نكرده اند، به جامعه پيشنهاد ميكنند 
هميشه جدا و طرد كردن بخشي از انسانها،  - هر نوعي از دشمن تراشي 

ل اگـر دولـت را   حا. گروههاي اجتماعي و سياسي، از كلّ جامعه است
غيـره  "تصرف كنند و يكه تاز ميـدان سياسـت شـوند، طـرد و حـذف      

، در دستور كارشـان قـرار   "دشمنان داخلي"، باصطالح آنان "خوديها
تجارب تاريخي تمامي جوامع بشري بما نشان داده و ميگوينـد  . ميگيرد

  :اين نوع انديشه و رفتار سياسي هميشه حاصلش اينها ميشود
 - ، يعنـي  "غيـره خوديهـا  "و  "خوديهـا "شـدن، ميـان   تبعيض قائل  - 

گسـترش و   - اين امـر سـبب،   . افزودن بر نابرابريهاي موجود در جامعه
توسعة بيعدالتي ها در تمامي زمينه هاي سياسي، اقتصـادي، فرهنگـي و   

حال اگر سازندگان و تراشندگان دشمن صاحب . اجتماعي خواهند شد
ابسامانيهاي بـاال سـركوب خشـونت    قدرت سياسي بودند و يا شدند، بر ن

آميز، در اشكال زندان و شكنجه و اعـدام، و بـر اينهـا امحـاء قـومي و      
دشـمن تراشـان ايـن    . ، اضافه مي شوند...مذهبي و نژادي و طبقاتي و 

از جامعـه،   "غيره خوديها"، يعني حذف فيزيكي "پاكسازي"جنايتها را 
  .مينامند

اورده هاي آن كه در باال آمد، دو نفع تقسيم بندي ابلهانة خير و شّر و فر
درماندگيها، ضـعفها و  : الف :رواني بسيار مهم براي صاحبانش در بر دارد

ندانم كاريهاي اجتماعي و سياسي آنها را در درونشان، بطور موقت التيام 
احسـاس  : و ب. بخشيده، درد و محنتهاي آنها را كمتر و ماليم تر ميكنـد 

، و خويشـتن را  )"غيره خوديها"نسبت به (بودن دروغيني از بهتر و برتر 
  .دانستن، در آنها بوجود ميĤورد "توطئه هاي دشمن"قهرمان مبارزه با 

در گذشته روانشناساني بودند كه روانشناسي دشمن تراشي و ايجـاد دو  
: آنها معتقد بودنـد . ميدانستند "هيستري سياسي"احساس باال را عالمت 

- ايـن بيمـاري روانـي   . سياسي اسـت دشمن تراشي محصول هيستري 
اجتماعي سبب ميشود كه فرد و يا گروه مبتالء به آن، در مغـز خـويش   

، "غيـره خوديهـا  "تصاوير و تصوراتي زشت و غيره واقعي از ديگـران،  
تصاوير و تصورات فوق در درون فرد بيمـار تـرس و   . براي خود بسازد

غيـره  "ني بـا  اين ترس و دلهره هـا مسـبب دشـم   . دلهره ايجاد ميكنند
  .ميشوند "خوديها

البته تبليغات دروغ و شايعات بي اساس شيوع گستردة هيستري سياسـي  
حاصل باور كردن تبليغات و شايعات دروغ، . را در جامعه  تقويت ميكند

ايـن  . در باورمندان خود، رفتاري اختالل آميـز بوجـود خواهـد آورد   
  :ندرفتارمختل، عالئم روانشناختي ذيل را در بر دار

ادراك و فهم واقعيتهاي سياسي و اجتماعي موجود در جامعة خويش  -  
بي ثباتي رنـج   - . و بطور عمومي جهان، شديداً محدود و ناقص ميشوند

ترس و دلهـره و   - . آوري بر احساسات و تمايالت دروني حاكم ميشوند
و ناامني نسبت به هر آنچه غريبه و نا آشنا است، از جمله فرهنگها، نژادها 

دشمني بـي   - و باالخره . مليتهاي ديگر شدت روز افزوني بخود ميگيرد
پايه و اساسي را بمثابه فكر دفاع از خود، نسبت به اقليتهاي گوناگون در 
درون جامعة خويش، و ديگر فرهنگها و ملتها در بيرون مرزهـا، بوجـود   

  . ميĤورد
جنبـة   در حقيقت سنگ زيربناي هرگونـه دشـمني بـا ديگـر انسـانها، از     

روانشناسي اجتماعي، تعمـيم و عموميـت دادن، و تحـت قـانون كلّـي      
درآوردن پيش داوريهاي غلط و باور به شايعات دروغ نسبت بـديگران،  

كار اصـلي ايـن عموميـت دادنهـا،     . بخصوص غريبه ها و بيگانگان است
تحقير ديگران و شكل منفي دادن به فرهنگهاي بيگانه و رسم و رسومات 

براي مثال مناسك و مراسم ديني و مذهبي دينهاي ديگـر را  . آنها است
هـا را واقعيـت شـمردن،     "آقا ميگويند"استهزا كردن، گمانهاي غلط و 

  . اجزاء اصلي دشمن تراشيها را تشكيل ميدهند
حال بپردازيم به نظرات انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي و انديشـه  

  :كنيم هاي آنها را در زمينة دشمن تراشي مطالعه
ابوالحسن بني صدر از جنبة اخالق و فلسفة سياسي، اسـاس و منبـع هـر    

او . در جامعـه ميدانـد   "فكر جمعي جبار"گونه دشمن تراشي را ايجاد 
اين فكر را بگونه اي عميق بررسي كرده و كيفيتها و خاصـه هـاي آنـرا    

فكـر  "بنظر من شـناخت خصـلتهاي   . شناسائي و نشان اهل خرد ميدهد
، پايه و اساس هر نوعي از دشمن تراشي را براي ما، شفاف "رجمعي جبا

  :خالصة بسيار كوتاه نظرات بني صدر از اينقرارند. و روشن ميكند
از آنجـا كـه كـار قـدرت     ... فكر جمعي جبار ظن خالي از علم اسـت "

اينست كه ناحق را جانشين حق و مجاز را جانشين علـم ميكنـد، خاصـه    
افل كردن جمـع از حـق و بسـا حقـوق     غ "فكر جمعي جبار"اول هر 

نمي توان يافت كه دليل  "فكر جمعي جبار"حتي يك ... خويش است
هم اعتبارش نه در فكر كـه در گوينـده   ...حقانيت آن در خودش باشد

هم صورتي از واقعيت و دروغـي اسـت كـه از راسـت سـاخته      . آنست
تمامي ... دتمامي فكرهاي جمعي جبار بر پايه تضاد ساخته ميشون... ميشود

زيـرا بـدون بكـار    . فكرهاي جمعي جبار القائي و خشونت طلب هستند
وقتـي  ... بردن خشونت و برقرار كـردن جبـر، قابـل اطاعـت نميشـوند     

قدرت بكار بردن زور را ندارند، خشونت را در  "فكرها"سازندگان اين 
بيانگر تضاد و بسا  "فكر جمعي جبار"و چون .... شكل ترس بكار مي برند

ادها ميشود، اعضاي جامعه را براي انجام كاري كـه ضـديت نباشـد    تض
بر ضد حذف شونده و يـا حـذف شـوندگان بسـيج     . نمي كند "بسيج"

  :بدين قرار بنا بر هر فكر جمعي جبار. ميكند
عمل جمعي همواره بايـد   - بنا بر اين، ب . ضد بايد حذف شود - الف  

د تـرس و يـا ترسـها و    همواره با ايجا –داشته باشد و ج  "برضد"صفت 
خاصه هاي پيشين بر عقل ... بزرگ و همگاني كردن ترسها همراه است

فكر جمعي جبار تنها با هدف كردن قدرت و تنهـا  آزاد معلوم ميكند كه 
اين فكر بيان قدرت است و برابر . از سوي قدرتمدارها ساخته مي شود

ر جمعـي بـا   به سخن ديگر، در آزادي، فك. نياز روز قدرت ايجاد ميشود
خط كشي زيـر  () 1( ".صفت جبار ساخته شدني و تحمل كردني نيست

  .)جمله ها همه جا از من است
سنجش خاصه هائي كه بني صـدر در بـاال شـمارش ميكنـد بـا نظـرات       
دشمنان اسالم و مسلمانان در زمان كنوني، هيچ جاي شك و ترديـدي  

بيان قدرت است  اين فكر"باقي نخواهد گذارد كه بنا بر نظر بني صدر، 
  .ايجاد ميشود "و برابر نياز روز قدرت

حال بسراغ انديشمندان و محققـين آلمـاني بـرويم و نظـرات آنـان را      
  :پيرامون دشمني با اسالم و مسلمانان شناسائي كنيم

از سـال   Wolfgang Benzتاريخدان سرشناس آلماني، ولفگانـگ بنـز   
 Zentrum دي گري رئيس مركز تحقيقات ضد يهو 2011تا سال  1990

der Antisemitismus Forschung (ZAF)   در دانشگاه فني بـرلين
او بر اساس علم و شناخت خويش از تاريخ دشمن تراشيدن هـا در  . بود

را شناسائي تـاريخي و   "منتقدين اسالم"غرب، بخصوص كشور آلمان، 
  .علمي كرده است

و منتقدين ضد يهودي گري "ولفگانگ بنز بتازگي كتابي تحت عنوان 
ضـد  "او در مقاله اي با عنوان . برشتة تحرير در آورده است) 2("اسالم

 2010كه در سال  "فتنه انگيزي با تطابق. يهودي گري و دشمنان اسالم
  )3(:انتشار داد، مينويسد

قـرن    "منتقدين اسـالم "ضد يهوديان قرن نوزدهم اروپا و بعضي از "
شبيه بهم، دركـار سـاختن تصـوير     بيست و يكم با ابزار و روشهائي كامالً

   ".براي خويش هستند) از اسالم و مسلمانان(وتصور دشمن 
و البته ما ميدانيم كه حاصل و اوج تبليغات ضد يهوديان قرن نوزدهم و 
پيش از آن نيز، بقدرت رسيدن رژيم جنايتكار نازيها به رهبري هيتلر در 

م سياسي كـه بـر اسـاس    اين نظا. نيمة اول قرن بيستم در آلمان گرديد
انواع پيش قضاوتيهاي غلط و دشمن تراشيها بوجود آمده بود، نـه تنهـا   
بيش از شش ميليون انسان يهودي را امحاء قـومي و مـذهبي و سـر بـه     
نيست كرد، بلكه باعث و باني جنگ دوم جهاني و بهالكت رسيدن بيش 

  . از پنجاه ميليون انسان گرديد
  :ادامه ميدهد ولفگانگ بنز در مقالة خود

هر كس، به حق، از تنگ نظريهاي دشمني با يهوديان خشمگين شـود،  "
نسبت به سـاختن تصـوير و تصـور دشـمن از     ) در زمان كنوني(بايستي 

بـا  (ايـن دشـمني   . اسالم و مسلمانان نيز نگاهي انتقاد آميز داشـته باشـد  
بتازگي شـكل پرخاشـگري از دوسـتي بـا يهوديـان را دسـتاويز       ) اسالم

كه امر (اين يك حكم علمي است . يش كرده و با خود يدك ميكشدخو
، شناختي كه از تحليـل كينـه توزيهـاي ضـد يهوديـان حاصـل       )ميكند

  .... گرديده، بطور عملي مورد استفاده قرار گيرد
از افترا زدن و بدنام كردن مكتوم و پوشيده تا بي ادبي هـاي علنـي و   

به يك گروه اجتماعي، كه بوسـيلة  خشن نسبت به اسالم و مسلمانان، بمثا
در . اعمال ميگردد، تطـابقي تـاريخي دارد   "منتقدين اسالم"باصطالح 

اسالم را از جنبة فكري و انديشة ديني با  "منتقدين اسالم"زمان كنوني
افراطي گري و تروريسم پيوند زده و يكي قلمداد ميكنند تا بدين طريق 

يـن و فرهنـگ اسـالم، بمثابـه     ثابت كنند، بايستي تمامي معتقدين بـه د 
تصوير و تصوري از دشمن تلقي شـده و مـورد تبعـيض وتعـرض قـرار      

در سايتهاي اينترنتي دشمني با اسالم و مسـلمانان فـوق العـاده    .... گيرند
چنـدي پـيش قتـل زن    ) براي مثال. (وقيح و بي شرمانه اعمال ميشوند

با شادي  آلمانDresden مسلمان مصري در سالن دادگاه شهر درسدن 
البته عمل ": يكي از مفسرين اينگونه نوشت. و شعف شرح و تفسير گرديد

قتل را بايستي محكوم كرد، ولي حاال ديگر يك ماشـين رحـم اسـالمي    
   ".كمتر وجود دارد) محل بچه در شكم(

آيه  60بيش از "در قرآن : مينويسد "منتقدان اسالم"يكي ديگر از اين 
نها و بي دينها، بخصوص كشتن يهوديـان و  جهت كشتن پيروان ديگر دي

اين باور و اطمينان را او بر خالف تمامي نشـانه  . يافت ميشود "مسيحيان
ها و دالئل و ارجاع دادنها به محتواي حقيقي قرآن، چنان بـا شـدت و   

دقيقاً شبيه ضد يهوديـان  . حدت ازشان دفاع كرده و مدام تكرار ميكنند
كتـاب  (به محتواي بد و خطرناك تالموتكه اعتقاد ) در قرن نوزدهم(

آنها نيز از مراسم و مناسك قتـل و كشـتار نـزد    . داشتند) ديني يهوديان
يهوديان و ديگر تخيالت جنون آميز، ميگفتند و مينوشتند و دست بردار 

  .نبودند
با فشـار و تـالش زيـاد    ) مسلمانان(كه!! شخص سومي بطور دقيق ميداند
نيسـت و  ") آن هدف: (و فعاليت ميكنند براي رسيدن به يك هدف كار

) اسالميزاسـيون (نابود كردن آلمان از طريق مهاجرت و اسالمي كردن 
  ...است ".جامعة آلمان

يكي كردن و شباهت دادن شهروندان آلماني معتقد به ديـن  ) در واقع(
ايـن روش فراخـواني   . اسالم با تروريستهاي افراطي، يك روش اسـت 

و فاقد حقـوق  (باور به بر حق بودن اكثريت  احساسات مردم آلمان در
بحث سمبوليك پيرامون سـاختن  ... را صحنه سازي ميكند) بودن اقليتها

در شهرهاي آلمان و از چندي پـيش در كشـور   (مناره مساجد مسلمانان 
در حقيقت لشگر كشي عليه انسانهائي است كه نسبت بĤنهـا،  ) سوئيس هم

. ، تبعـيض برقـرار ميشـود   )لمانانمس(بعنوان اعضاي يك گروه اجتماعي 
بمعني اعالم جنگ عليه مدارا و تسامح، و در حقيقت ) در واقع(اين امر 

خط كشي زير جمله ها همه جا ( ".جنگ و دشمني با مردمساالري است
  .)از من است

خوانندگان گرامي لطفاً خالصة نوشتة بنز، مورخ آلماني را كـه در بـاال   
سـپس  . شتيد، چندين و چند بـار بخوانيـد  آمد، دوباره و اگر حوصله دا

محتواي آن را با نظرات، بخصوص استداللهاي هموطنان ايراني ما كـه  
شما نيز مثل خود . ميدانند، مقايسه كنيد "منتقدين اسالم"خود را جزء 

ايراني نيز  "منتقدين اسالم"چرا كه . من حتماً غرق تعجب خواهيد شد
ا و روشهاي فاشيستي و عوامفريبيهاي دين و فرهنگ اسالم را با انديشه ه

خميني و خامنه اي و مصباح يزدي، اين تروريسم پروران افراطي، يكي 
هم بـاور   "منتقد اسالم"ايرانيان . تلقي كرده و بطور مدام تبليغ ميكنند

كه قتل دگرانديشان را واجب دينـي و دسـتور    "شصت آية قرآني"به 
بدون آنكه . نويسند و تكرار ميكنندقرآن ميشمارد، نيز مدام ميگويند و مي

  .لحظه اي در پي يافتن حقيقت امر در قران باشند
راستي منشاء اين يگانگي در روشها نزد اسالم ستيزان غربي و هموطنـان  
ايراني ما از كجا ميĤيد؟ پافشاريها و لجبازيهاي آنها نيز بر سر، بقول بنـي  

  يگيرد؟شان، از چه چيز نشأت م "ظن خالي از علم"صدر، 
بنظر من، منشاء و منبع يكي بودن روشها در دشمني ورزيدن بـا ديـن و   
فرهنگ اسالم از روانشناسي عدم تحمل، و ستيز و دشمني با دگرانديشي 

مرض خصومت ورزيدن با دگرانديشان . و دگرانديشان سرچشمه ميگيرد
و وجه مشتركي است ميان تمامي استبدادها و مستبدين، با هر نام و نشان 

در حقيقـت بيمـاري كينـه ورزي بـا     . شكل و شمايلي كه بخـود دهنـد  
دگرانديشي و دگرانديشان در طول تاريخ دراز خويش، هر از چنـدي  

نـو   "منبع مشـروعيتي "براي زبانهاي عامه پسند و عامه فريب موضوع و 
تا بار ديگر هم ابزار و خوراك فكري جديد بـراي خـود   . كشف ميكند

حل مشكالت و مسائل را در دسـت يازيـدن بـه    بدست آورد و هم راه 
  .حذف در شكل جنايت و فساد و ويرانگري، بقبوالند

  .برگرديم به سراغ نظرات انديشمندان و محققين ديگر آلماني
موضوع اصلي تحقيقات و تفحصات جامعه شناس و محقق سرشـناس  

در مركز پژوهشهاي جامعه شناسي  Wilhelm Heitmeyerآلماني، 
آلمان، پيرامون ايجاد و شيوع خشـونت در  Bielefeld فلد شهر بيله 

او و همكــارانش بــيش از دهســال اســت در . جامعــة آلمــاني اســت
  :تحقيقات خود در مورد اين سئوال پژوهش و تفحص ميكنند

آيا شكافها و انشعابهاي اجتماعي، رفتاري خصومت آميز با انسان را " 
   "در جوامع ايجاد خواهند كرد؟

وضـعيت  "ر همكـارانش تحقيقـات خـويش را تحـت نـام      او و ديگ 
  تا كنون در بيش از ده جلد انتشار  Deutsche Zustände، "آلماني

  
  ۱۵در صفحه                                                                               

  محل عقده گشائی ،اسالم
  )٢(دشمنی با اسالم و مسلمانان در غرب  روانشناسی
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محل عقده گشائی ،اسالم  
دشمنی با اسالم و مسلمانان در  روانشناسی

  )٢( غرب
  

هايت ماير در مورد حاصل تاكنوني پژوهشـهاي خـويش،   . داده اند
  :اينگونه ميگويد

باين نتيجه رسـيديم كـه مواضـع مسـئله     ) در تحقيقات خويش(ما " 
برانگيز بشكل ضديت با اقليتهاي ديني و اجتمـاعي در ميـان مـردم،    
فقط مربوط به يك گروه اجتماعي خاص، براي مثال غريبه هـا و يـا   

بلكه بـيش از هـر چيـز يـك نمونـة پايـه اي       . بازان، نيست همجنس
Grundmuster   از تحقير و بي ارزش كردن، و تبعيض قائل شـدن

اين نمونـة پايـه   . نسبت به گروههاي گوناگون اجتماعي وجود دارد
اي ميتواند در زبان عوامفريبي، همچنـين از يـك گـروه بـه گـروه      

  )4( "...اجتماعي ديگري انتقال يابد
ماير در واقع همان چيزي را ميگويد كه در خالصة محتـواي   هايت

ولفگانگ بنز نيـز در مقالـة   . نوشتة ولفگانگ بنز در باال مطالعه كرديم
خود با آوردن دالئل و اسناد تاريخي سـعي در فهمانـدن ايـن امـر     

در دشـمني ورزيـدن    "ابزار و روشهائي كامالً شبيه بهـم "ميكند كه 
در قرن نوزدهم . و يا مذهبي وجود دارندنسبت به يك اقليت قومي 

و نيمة اول قرن بيستم، يهوديـان موضـوع دشـمني و مقصـر تمـامي      
حال اين نقش را بـه  . مشكالت و مسائل جامعة اروپائي بشمار ميĤمدند

از تحقيـر   "نمونة پايه اي"در حقيقت . كرده اند "منتقل"مسلمانان 
يض قائـل شـدن منجـر    كردنها و بي ارزش قلمداد نمودنها كه به تبع

، در حال حاضر از )حاصل تحقيقات هايت ماير و همكارانش(ميشوند،
  . يافته است "انتقال"قوم يهود به دين و فرهنگ مسلمانان، 

عالمان علوم اجتماعي كه در اطراف هايت ماير گرد آمده انـد، در  
 "وحشت از اسالم"تحقيقاتي در علوم اجتماعي پيرامون  2006سال 

Islamophobie   را بطــور وســيع و گســترده اي در آلمــان بعمــل
آنها معضل دشمني با اسالم و مسلمانان در سراسر آلمـان را  . آوردند

، زير نظر ناشر آن، هايت ماير، انتشار "وضعيت آلمان"در جلد ششم 
و  Leiboldاين پژوهشها را دوجامعه شناس آلماني، بنامهـاي  . دادند

Kühnel صد سنجيدن افكار عمـومي آلمانيهـا   آنها بق. بعمل آوردند
پيرامون وحشت از اسالم، تحقيق خويش را در چهار چوب پرسشنامه 

جامعه شناسان فوق ايـن پرسشـنامه هـا را    . هائي برنامه ريزي كردند
  )5: (تحت عناوين ذيل تنظيم و فهرست كرده بودند

رد و امتنــاع عمــومي از تمــاس گــرفتن و معاشــرت بــا مســلمانان، "
دشمني علني نسبت به آنها، تحقير فرهنگ اسالم، همـراه   خصومت و

با استهزاء مراسم و مناسك ديني آنـان و بـاالخره، پنـدار و گفتـار و     
  ".كرداري بقصد ايجاد وحشت از اسالم و مسلمانان

اين محققين نتيجة عمـومي تحقيقـات خـويش را اينگونـه توصـيف      
  :كردند

پديـده هـاي اجتمـاعي    دشمني با دين و فرهنگ اسالم، همراه با "
و يـا    Xenophobieديگري مثل نژاد پرستي، وحشت از غريبـه هـا،  

، تمامـاً مجموعـه اي از عالئـم    Antisemitismusضد يهودي گري 
Syndrom  آنهـا مينويسـند   ".دشمني با انسان را تشكيل ميدهنـد :" 

نتيجة تحقيقات ما ثابـت كردنـد، دشـمني بـا اسـالم و مسـلمانان در       
ي بشكل تحقير اشخاص مسلمان و تمامي شـاخه هـاي   مواضعي عموم

مذهبي اسالم، همراه با استهزاء سمبولها، و مراسم و مناسك اسالمي، 
    ".خود را بيان ميكند

نتيجة سنجش افكار باال سبب گرديد، بعضي از نطريه پردازان علـوم  
اجتماعي در آلمان، ايجاد و شيوع وحشـت از اسـالم و مسـلمانان را    

شـرح خالصـة   . نـام گـذاري كننـد    "ژاد پرستي بدون نژادن"بمثابه 
  :دالئل اين نامگذاري را آنها اينگونه توصيف ميكنند

ــي     ــت شناس ــم زيس ــاي، راسيس ــر مبن ــانها را ب ــتان انس ــژاد پرس  ن
biologischen Rassismus   يعني بر اساس رنگ پوست و يا شـكل

رتري به بعضي تژادها تقدم وب. جمجمة مغزشان، تقسيم بندي ميكنند
ميدهند و بعضي ديگر را پست و زبون شمرده، آنها را خوار و تحقير 

در اين شيوة نگرش به انسان، نژادهـاي پسـت و حقيرشـده،    . ميكنند
اين روش و نگرش سالهاست . طرد و نفي، و گاهي نيز حذف ميشوند

حال در . كه در غرب بشدت و بطور گسترده اي رد و سرزنش ميشود
روش نـژاد پرسـتي از مـد افتـاده در غـرب،       زمان كنوني بر خالف

بتازگي نگرش جديدي با همان روشها و شـيوه هـاي قـديمي پيـدا     
شده كه انسانها را نه بر مبناي بيولـوژيكي آنهـا، بلكـه بنـا بـر اسـاس       
فرهنگ و ريشه هاي فرهنگي كه در آن تولد يافتـه و بـزرگ شـده    

ارتقاء يافته، برتري  بعضي از فرهنگها تقدم و. اند، تقسيم بندي ميكنند
. و بها مي يابند، بعضي ديگر تنزل كرده و بي ارزش شمرده ميشـوند 

در اين مد و شيوة نو از ستيز و دشمني با انسان، فرهنگ همان جـا و  
مقام و ارزشي را يافته است كه در گذشته نژاد پرسـتان بـه طبيعـت    

  .ميدادند
طبقـه بنـدي و    نوع تازه و جديدي از: حاصل برداشت فوق اينستكه

رده بندي انسانها، بعضي را بر بعضي ديگر برتر و بهتر قلمداد نمودن، 
بر اساس اين طبقه بندي نـو، تفاوتهـا و تنوعـات    . بوجود آمده است

فرهنگي موجود در جهان، هم طرد و رد و خوار شـمرده ميشـوند و   
هم اين فرهنگها، كامالً شبيه به پديده هاي زيست شناسـي، غيرقابـل   

صاحبنظران محقـق در علـوم    .ير، هميشگي و ابدي تلقي ميگردندتغ
 Neorassismus "نـژاد پرسـتي نـوين   "اجتماعي اين برداشـت را  

  .مينامند
ورد زبان  "هجوم فرهنگي غرب"، اثر فوكوياما و يا "جنگ تمدنها"

علي خامنه اي در ايران، در حقيقـت پـرده هـائي از عـوام فريبـي      

نـژاد پرسـتي   "اهراً مخالف بـا يكـديگر،   هستند كه با آن دو جبهة ظ
مـي   "سياسـي "و يـا   "علمـي "خـويش را بكمـك توجيـه     "نوين

روابط ارگانيك "به اين امر در نوشتة بعدي تحت عنوان . ( پوشانند
در اينجا ). بطور مفصل خواهم پرداخت "اسالم ستيزان و اسالميستها

هنگ اسالم تنها ميتوان گفت كه پايه و اساس بي بها كردن دين و فر
و دشمني ورزيدن با آن در غرب، و يـا فرهنـگ غـرب را فرهنگـي     

خوانـدن خامنـه اي و ديگـر اسالميسـتها در      "تجاوز گر و مهـاجم "
كشورهاي اسالمي، بدرستي نژاد پرستي نويني شبيه بـه همـان نـژاد    

در فسـاد و   "درخشـان "پرستي قديم اروپائيان و بـا همـان سـوابق    
  .جنايت و ويرانگري است

خودمان و بـه آنهـائي كـه     "منتقد اسالم"حال بايستي به هموطنان 
  :نميدانند، اين حقيقت علمي را گوشزد كنيم

هر فرهنگ، امكانهاي انسانهائي را كه آنرا ساخته اند و ميسـازند،  ... "
فرهنگها به حكم حقوق كه ذاتـي حيـات هسـتند،    . گسترده تر ميكند

فرهنـگ جهـاني را پديـد    مشتركات بنيادي دارند و اين مشـتركات  
بـا  (بدين قرار فرهنگ زنـدان نيسـت و فرهنگهـا در سـتيز     . ميĤورند

نيستند تا به تعدادشان زندانهاي تو در تو در وجود آيند ) يكديگر نيز
و انسانها هويت زنداني را پيدا كنند كه بـه حـبس ابـد محكومنـد و     

  )6( "...هرگز راه رهائي ندارند
تمام بدبختي ما ايرانيها از اسـالم  ": ميكننددر حقيقت آنهائيكه ادعاء 

ميĤيد، چرا كه ما مسلمانيم و اساس و بنياد دين اسالم نيز اسـتبدادي  
در . چرا كه خميني و خامنه اي و مصباح يزدي مستبد هسـتند . است

اينصورت تا زمانيكه ما اسالم را رهـا و طـرد نكنـيم، صـاحب مـردم      
  ".يم شدساالري و حقوق و منزلت انساني نخواه

صاحبان اين نظر، نه تنها از حقيقت دين وفرهنـگ اسـالم اطالعـي    
ــرا     ــاي آن ــاز و كاره ــگ و س ــي فرهن ــاي حقيق ــه معن ــد، بلك ندارن

آنچه را نژاد پرستان نوين درغرب به ديـن وفرهنـگ   . نيزنميشناسند
اسالم ودرشرق خامنـه اي بـه فرهنـگ غـرب نسـبت ميدهـد، شـما        

اين تنها نفي ديـن اسـالم و يـا غـرب     . ايرانيان نگوييد و تكرارنكنيد
بـا طنـاب   . نيست، اين نفي فرهنگها و در واقع هويت خودتان است

ساخت ديگران، خويشـتن را در چـاه اغتشـاش هويـت نيندازيـد و      
  .آشفته وحيران نكنيد

روابـط ارگانيـك   "در اين نوشته فرصت نشد، در نوشـتة بعـدي بـه    
  .خواهم پرداخت "اسالم ستيزان و اسالميستها

  : منابع و مأخذها
ابوالحسن بنـي  : خالصة دو سرمقاله از نشريه انقالب اسالمي، بقلم -1

لطفاً جهت اطالع بيشـتر بـه   . "فكر جمعي جبار"صدر، تحت عنوان 
 . مراجعه كنيد "انقالب اسالمي در هجرت"آرشيو الكترونيكي نشرية 

2- Antisemitismus und „Islamkritik“ : Bilanz und 
Perspektive; Metropol Verlag, Berlin 2011 
3- Wolfgang Benz: Antisemiten und Islamfeinde. 
Hetzer mit Parallelen. In: Süddeutsche Zeitung; 4. 
Januar 2010 
4- Wertschätzung; Grundmuster der Abwertung: 
Interview mit Wilhelm Heitmeyer über sein Projekt 
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Von: 
(Forschung); Rassismus-Antisemitismus.  
5- Hrsg. Wilhelm Heitmeyer: Deutsche Zustände, 
Folge 6. Suhrkamp Verlag; Frankfurt a. M. 2007 

انسـان، حـق، قضـاوت و حقـوق انسـان در      ": نگاه كنيد به كتاب -6
قـوق و فرهنـگ و   ح"بخـش  : ابوالحسـن بنـي صـدر   : بقلـم  "قرآن
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  ؟...بغداد ، مسکو و بعد
  

 
ـابق  ،۹۱خرداد  ۱در ◀ به گزارش  هرانا، فریبـرز رئـیس دانـا،  اسـتاد س

ـاد از طـرح حـ ۸۹دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی که سال  ذف در پی انتق
یارانه ها بازداشت و سال گذشته به یکسال حبس محکوم شده بـود، در 
ـاموران امنیتـی بـه  ـا مراجعـه م پی قطعی شدن حکمـش صـبح امـروز ب

 .منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد
ـاقچی عمـده  ۱۴به گزارش مهر، حکـم اعـدام  ،۹۱خرداد  ۱در ◀ قاچ

ـا.موادمخدر سحرگاه اجرا شـد شـده رسـیدگی بـه  در ایـن گـزارش ادع
اتهامات این افراد با حضور وکالی آنان انجام شد و بنا به آرای صادره، 
ـاق مـواد مخـدر تهیـه  تمامی اموال محکومان یاد شده که از محـل قاچ

 .شده بود، به حکم دادگاه مصادره گردید
بــه گــزارش فعــالین حقــوق بشــر و دموکراســی در  ،۹۱خــرداد  ۱در  ◀ 

خــرداد مــاه لحظــاتی قبــل از  ۱نــدانی سیاســی ایــران، منصــور رادپــور ز
 .باخت در زندان گوهر دشت جان ۱۷ساعت 

حاضـر شـده و علـت مـرگ را  ۴بنـد  ۱۲پزشک زندان شخصا در سالن 
 .تشخیص دادسکته مغزی در اثر فشار عصبی 

اده چالوس جدر  ۱۳۸۷ساله در سال  ۴۱زندانی سیاسی منصور رادپور  
ــه مناســبت روز جهــ  واواکانی کــارگر توســط مــاموران در گلریزانــی ب

ـای امـــن  ۲۵بازداشـــت و بـــه مـــدت  تحـــت  واواکروز در خانـــه هــ
شــدیدترین شــکنجه هــای جســمی و روحــی قــرار گرفــت در اثــر ایــن 
ـار آسـیب دیـدگی شـدند  .شکنجه ها کتف و دنده های او به شـدت دچ

 .وی هیچ گاه مورد درمان قرار نگرفت
ـاکی به گزارش هرانا، گزا ،۹۱خرداد  ۲در ◀ رش ها از شهر ارومیـه، ح

ـا تجمـع عـده  از مـردم در اعتـراض بـه وضـعیت ای از برخورد پلـیس ب
ـات  .دریاچه ارومیه و دستگیری تعدادی از معترضان اسـت ایـن تجمع

ـام شـده کـه فرمانـداری ارومیـه در اطالعیـه ای صـدور  در شرایطی انج
ـاهرات را رد کــرده و برگــزاری هرگونــه  مجــوز بــرای برگــزاری تظـ

 .آیی در این روز را غیرقانونی دانسته است دهمگر
ـان پـيش  ،۹۱خرداد  ۲در ◀ ـار ايلنـا،جمعي از معلم به گـزارش خبرنگ

ـاس ايـن گـزارش .دبستاني بار ديگر مقابل مجلس تجمـع كردنـد بـر اس
ـاع از  ـان و دف معلمان پيش دبسـتاني خواسـتار حمايـت نماينـدگان از آن

  .حقوقشان شدند
ـادل ئرش ايسنا، ربه گزا ،۹۱خرداد  ۲در ◀ يس پليس فضاي توليـد و تب

ـا راه ـايتي، بـه  استان كيش از دستگيري فردي خبـر داد كـه ب انـدازي س
 .كرد مقامات كشوري توهين مي

امیر سیف از سوی دادگاه انقالب  به گزارش هرانا، ،۹۱خرداد  ۲در ◀
ـام"بـه اتهـام ) ی خیابان معلـم شعبه(تهران ـات نظ و " تـوهین بـه مقام

ـانونیاقدام "  ۵بـه " علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیر ق
 .ضربه شالق محکوم شد ۷۴سال حبس تعزیری و 

، به گزارش روابـط عمـومی دادگسـتری فـارس، سـه ۹۱ خرداد ۲در ◀
ـادیر ـامل  زندانی بـه جـرم حمـل و نگهـداری مق عمـده مـواد مخـدر ش

دشت از سـوی  ریز و زرین ین و کراک در دادگاه انقالب شیراز، نیئهرو
ـادره بـرای ایـن . مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند احکام ص

ـانونی و تاییـد از سـوی دادسـتان کـل  قاچاقچیان پس از طی مراحـل ق
 .اجرا در آمد  کشور امروز در محل زندان عادل آباد شیراز به

ــه گــزارش دانشــجونیوز، در پــی تجمــع صــنفی  ،۹۱خــرداد  ۲در ◀ ب
مازندران در اعتراض به اهمال مسـئولین دانشـگاه  دانشجویان دانشگاه

ـار تـن از  و درگذشت منصور فیروزی، دانشجوی کارشناسی ارشـد، چه
به نامهای ابوالفضل گرمابی، راسـتین اعلمـی،  دانشجویان این دانشگاه

 .پوریا خالقی و مبین رستمیان بازداشت شدند
راجعـه به گزارش جـرس،  هفتـه گذشـته در پـی م ،۹۱خرداد  ۳در ◀ 

وکیل ابوالفضل قدیانی به دادسرا برای پیگیری وضـعیت موکـل خـود، 
حکم یکسال حبس تعزیری این مبارز انقالبی در بند بطـور شـفاهی بـه 

ـال گذشـته سـه . وی ابالغ می گردد این در حالی اسـت کـه طـی سـه س
ـال  پرونده برای ابوالفضل قدیانی تشکیل شده و در مجموع بـه پـنج س

ـال حکـم پرونـده اول در حبس تعزیـری محکـو م شـده اسـت کـه یکس
ـاکنون بـه شـکل  ـان ت ـا از آن زم چهارم آذر ماه به پایان رسـیده اسـت ام

 .غیرقانونی در زندان نگهداری می شود
گزارش ساالنه خـویش را  ،سازمان عفو بین المللی ،۹۱خرداد  ۲در  ◀

ز حکایـت ا ،ن بخش از گزارش که به ایران مربوط می شودآ. انتشار داد
ـانآنبـود  :تجاوز به همه حقوق بشر در ایران دارد زادی آنبـود  ،زادی بی

ـاتآنبود  ،دینی ـا بـود دسـتگیریهای خـود  ،زادی تجمع همـراه اسـت ب
ـا در  ،سرانه ـا و شـکنجه ه ـان و بـد رفتاریه محاکمات ناقض حقوق انس

  ...زندانها و تبعیض های جنسی و قومی و مجازاتهای ظالمانه و
شـهرام امیـری پژوهشـگر و  به گزارش صبح امروز، ،۹۱خرداد  ۴در  ◀

هــای پزشــکی دانشــگاه صــنعتی مالــک اشــتر  متخصــص رادیــو ایزوتوپ
ـاس «که به اتهام ) وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( تم

و برقراری ارتباط مجرمانه با کشورهای متخاصم و اقـدام علیـه امنیـت 
بیش از » بقه بندی شده به دشمنملی و در اختیار گذاردن اطالعات ط

ـامی تهـران در بازداشـت بـه سـر  ۲۰ ماه است که از سوی دادسـرای نظ
ـامی تهـران بـه ده  می برد در هفته گذشته با حکم شعبه هفتم دادگاه نظ

 .سال زندان و پنج سال تبعید به شهرستان خاش محکوم شده است
ار اجتماعي از به گزارش ایلنا، فرشيد يزداني  مددك ،۹۱خرداد  ۶در ◀

ـار  نتايج تحقيقي در خصوص فراگيري بيماري ايدز در ميان كودكان ك
 HIVدرصد كودكان کار و خیابان بـه ویـروس ۴٫۵خبر داد كه،  حدود 

ـا  برابر متوسط كشـوري اسـت و مي ۴۵آلوده هستند كه اين رقم  توانـد ب
 .شيوع اين بيماري در ميان زنان ويژه برابري كند

ـاه  ۶به گزارش هرانا، روز شنبه ظهر مورخ  ،۹۱خرداد  ۶در ◀ خرداد م
ـان در  واواکمامورین  به منزل خانم بسیمه کامجو فعال حقـوق کودک

تر شخصـی،  از قبیل کامپیو وقشم مراجعه کرده و بعد از توقیف وسایل ا
 .را با خود بردند وا... لپ تاپ، کتاب، سی دی، دوربین عکاسی و

، منیژه نجم عراقی، نویسـنده، متـرجم، خرداد به گزارش هرانا ۷در  ◀
ـانون نویسـندگان ایـران در پـی  ـان و منشـی منتخـب ک فعال جنـبش زن
ـال  احضار به پلیس امنیت تهران، بازداشت و جهت اجرای حکـم یکس

 .حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شد
به گزارش هرانا، ماموران امنیتی در کرج به یکـی از  ،۹۱خرداد  ۷در ◀

در این شهر مراجعه کرده و ضـمن تـوهین و » کلیسای ایران« جلسات
 .دندکربازداشت ی را ضرب و شتم، افراد

ـان"به گزارش هرانـا،  ،۹۱خرداد  ۸در ◀ ـا تبیانی شـهروند بهـایی " پوی
ـاه  ساکن سمنان از سوی دادگاه انقالب این شهر به شش سال و شش م

 .حبس محکوم شد
ـاطق  ۵۰ود ، به گزارش ایلنا، حد۹۱ خرداد ۸در◀ ـارگران من نفـر از ک

هشت گانه شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماه 
شــان در مقابــل اســتانداری  گذشــته و همچنــین ســایر مطالبــات صنفی

 .خوزستان تجمع کردند
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  نها رویارویندآمشکلها که جوانان با 
  

ــز هســتند و وجــدان اخالقــی در  ۵ایــن  ــه نی ــنج ارزش پای اصــل پ
بـدین . دمی بکارشان می بردآیابی و نقد پندار و گفتار و کردار ارز

ننــد و آمجموعــه ای از اصــل راهنمــا و اصــولی کــه ترجمــان  ،قــرار
کـه هـم خـود  ،همـراه بـا روش تجربـی ،انسان بکارشـان مـی بـرد

تصحیح می پذیرد و هم کار انسان را تصـحیح پـذیر مـی گردانـد و 
همـراه بـا حقـوق  ،هسـتندهدفهایی که باز ترجمان اصول راهنما 

ذاتی انسان و حقوق جامعه ملی و جامعه های دیگر و جانـداران و 
طبیعــت و برخــوردار از مجموعــه ای از ارزشــهای اخالقــی کـــه 

ــه یمــن وجودشــان ــه عــدمی هســتند و ب وجــدان  ،ترجمــان موازن
 ،اخالقی پنـدار و گفتـار و کـردار آدمـی را ارزیـابی و نقـد مـی کنـد

پدید می آورند کـه مـی تـوان بیـان اسـتقالل و  اندیشه راهنمائی را
مطالعـه و بکـار بـردن کتـاب بیـان . زادیش خواند و پیشنهاد کـردآ

  . می تواند بی فایده نباشد ،زادی و عقل آزادآاستقالل و 
عـادت بـه  ،زادی خـویش را بازجسـتآچون عقل استقالل و - ۱/۳

جوی دانشـ ،برای مثال. فعل پذیری و توجیه گری را ترک می کند
بنا را بر فعل پـذیری  ،گاهآپرسش کنندگان ناخود ،در پرسش ها –

 –اسـتاد فعـال و دانشـجو فعـل پـذیر اسـت  :دانشجو گذاشـته انـد
کسیسـت کـه اسـتعداد دانـش جـوئی خـویش را  ،درخور این صفت

این او است که بـه جسـتجوی دانـش برمـی خیـزد و . فعال می کند
اهنمـای او در ایـن جسـتجو ن می دارد که رآبنوبه خود استاد را بر

هرگــاه دو طــرف روش پرســش و پاســخ را جانشــین گفــتن . باشــد
ــتاد ــد و اس ــجو کنن ــنیدن دانش ــتاد و ش ــدریس ،اس ــا ت ــتعداد  ،ب اس

دانشجو را برانگیزد و او پرسش های علمی را بیابـد و بـا اسـتاد در 
دو طرف فعال می شوند و دانشگاه محل رشد دانش  ،میان بگذارد

  .می گردد
زادی را تمــرین آهرگــاه یــک فــرد و یــک جمــع اســتقالل و  - ۴/ ۱

در برابـر فردهـا و  ،از سوئی الگو می شـوند و از سـوی دیگـر ،کنند
اگـر تـن بـه بازگشـتن بـه  ،جمع های دیگری که قدرتمدار هسـتند

مدار بسته رابطه با قدرت ندهند و همچنان پندار و گفتار و کردار 
گر هم طرف قدرتمدار بر بکار ا ،خویش را از زور خالی نگاه دارند

ید و زور زورگـو بـد آمدار بسته بوجود نمی  ،بردن زور اصرار بورزد
  .اصل راهنما کردن موازنه عدمی همین است :و باز می گردد

انسـانها مـی  ،چون پندار و گفتار و کردار از زور خالی شـدند - ۱/5
توانند رابطه جدیدی میان حق و وظیفه و حقیقـت و مصـلحت و 

   :برقرار کنند... داب و رسوم وآحق و سنت و  ،و مسئولیت حق
همـان  ،ن حـق اسـتآچون روش عمل به هر حقی بکـار بـردن  •

پس هر وظیفـه  ،موختن دانش استآسان که روش دانشمند شدن 
  . ن تن دادآحکم زور است و نباید به  ،و تکلیف بیرون از حق

. م زور استخود به فریاد می گوید حک ،مصلحت بیرون از حق •
پس نه خود می باید مصلحت سنجید و جانشین حق کرد و نه تـن 
به مصلحت هائی باید داد که قدرتمداران می سنجند و انسـانها را 

نها ناگزیر می کنند و یا خود به زیان صاحبان حقوق آبه بکاربردن 
  .به اجرا می گذارند

هر صاحب حقی مسـئول اسـت و مسـئولیت او عمـل بـه حقـوق  •
 ،ش و رعایـت حقـوق دیگـران و جانـداران و اگـر ضـرور شــدخـوی

دانشـجو نمـی توانـد بـه ایـن  ،بدین قرار. نها استآدفاع از حقوق 
عذر که استاد اهـل تحقیـق نیسـت و حـق اسـتادی را بـه جـا نمـی 

  .از مسئولیت دانشجوئی خویش شانه خالی کند ،آورد
زور عمل بـه حکـم  ،داب و رسوم ناقض حقوقآعمل به سنتها و  •

مد ترین روشها کـه برخـورد آکار. نها عمل کردآپس نباید به . است
ورد و به اعضای خـانواده و بـه دیگرانـی کـه در بنـد آنیز پدید نمی 

 ،امکان می دهد ،داب و رسوم قدرت فرموده مانده اندآاطاعت از 
عمـل بـه حقـوق ذاتـی  ،ینـدآاز غفلت از حقـوق ذاتـی خـویش بدر

بـا خـالی کـردن پنـدار و گفتـار و  بـدیهی اسـت کـار. خویش اسـت
 ،عقـل و تـن آدمـی ،غاز مـی گیـرد و در جریـان رشـدآکردار از زور 

  .حقوق ذاتی دیگر را بکار می برند ،بطور خودانگیخته
پـس تـدریس . نسـتآاز ویژگی های دانش یکی شفاف بـودن  - ۱/۶

دانشـجو مـی بایـد از . تدریس دروغ اسـت ،دانشی که شفاف نیست
. شـفاف تـدریس کنـد ،انشی را که تدریس مـی کنـداستاد بخواهد د

مسئولیت دانشجو برجا می ماند و بـر او  ،اگر او تن به این کار نداد
 ،ایــن شــفاف گردانــی. ن بشــودآاســت کــه درپــی شــفاف گردانــدن 

تا حدودی همـراه  ،نظر و عمل ،در غرب. موزی استآبهترین کار
را اینـک  مـوختن و تجربـه کـردنآسال  ۶۰ ،با وجود این. هستند

 ،مـد تـرین کارآموزیهـاآکار :در اختیار شما مـی گـذارم و مـی گـویم
ن آچراکه او را بـر. موزدآدمی می آشفاف گرداندن دانشی است که 

کـه ) به خاطر سپردن درسی که استاد می دهـد(می دارد نه دستور 
ن خــود آدانــش را شــفاف و از  ،تجربــه را روش کنــد و بــدین روش

  .کند
 ،مــدآروش کار ،ار مشــکل و مشــکلهای دیگــردر حــل هرچهــ - ۱/۷

بـرای مشـکل . ن راه حلی اسـت کـه صـفت همگـانی بیابـدآجستن 
چرا که مشـکل برجـا مـی . همگانی نمی توان راه حل فردی جست

نهـا هـم کـه راه حـل آ. ماند و بزرگ تر و پیچیده تر نیـز مـی شـود
انطبـاق بـا آداب و  ،رفـتن از کشـور ،کـار کـاذب(فردی می جویند 

ــا عصــیان پنهــانیرســو ــه  ،یعنــی در صــورت ،م و ی داب و رســوم آب
نها شـوریدن و شـورش آبر ،در واقع و نهان ،پایبندی نشان دادن و

همواره کسانی هستند که از برابر واقعیت گریختـه انـد ...) شکار وآ
نهــا غافــل آو خــود را از شــهامت ذاتــی مقابلــه بــا مشــکلها و حــل 

محکوم  ،شکل هربار که رخ نمودگردانده و به جبن فرار از برابر م
  .کرده اند

هرگاه بنا بر این شـود کـه بـرای مسـئله جمعـی راه حـل جمعـی      
  :راه کارهای زیر بکاربردنی می شوند ،یدآجسته 

راه کارها برای تغییر رابطه انسان و بنیادهای جامعـه و مقـدم  – ۲
   :دولت ،بر همه

نخست بـدین  ،پرداختمی باید به دولت  ،اما چرا مقدم بر همه    
دولت دربرگیرنده بنیادهـای دینـی و تعلـیم و  ،خاطر که در ایران

تمــامی . تربیتــی و اقتصــادی و سیاســی و هنــری و فرهنگــی اســت
ستون پایه های یک استبداد فراگیر را دارد و بزرگ تـرین ویـران 

در  ،سـپس بـدین لحـاظ کـه. کننده نیروهای محرکه جامعه اسـت
تند که به دولت وابسته اند و این دولت اسـت این مردم هس ،ایران

در اندازه باز و تحول پـذیر بـودن  ،که با تخریب نیروهای محرکه
تغییر رابطه ملت بـا  ،بدین قرار. نقش اول را بازی می کند ،جامعه
بـه یمـن  ،در واقع همان تغییر رابطه هـر ایرانـی بـا قـدرت ،دولت

از . ذاتی حیات او است زادی کهآبرقرار کردن رابطه با استقالل و 
  ،این رو

ــدرت  - ۲/۱ ــا ق ــان ب ــه انس ــای رابط ــی ه ــزان  ،از ویژگ ــاهش می ک
باروری و بیشتر شدن تمایل به مصرف  ،بنا بر این ،خودانگیختگی
کـه در  –چربیدن میل به مصرف بر میل به تولیـد . در جامعه است

 –شکارا نشـان مـی دهـد آپرسش پیرامون مسائل چهارگانه خود را 
 ،زادی اعضای جامعه ملـی و جامعـه ملـیآکاهش استقالل و سبب 

پـر ) زور(= نجا که خالء را همـواره قـدرت آاز . می گردد ،خود نیز
شدت گـرایش دولـت بـه اسـتبداد و نیـز شـدت وابسـتگی  ،می کند

گویای اندازه غفلت جامعه و اعضایش از اسـتقالل  ،ملت به دولت
از تبلیــغ اســتقالل و  هــیچ کــار مهمتــر ،از ایــن رو. زادی اســتآو 
زادی بمعنای توجه دادن مردم کشور به این دو حق ذاتـی انسـان آ

بدیهی است تبلیـغ اندیشـه راهنمـائی کـه بیـان اسـتقالل و . نیست
انقالب بزرگ را که تغییر رابطه با قدرت به رابطه بـا  ،زادی استآ

اگر هم نتوان  ،باوجود این. سان می کندآبسیار  ،زادیآاستقالل و 
می تـوان دو حـق اسـتقالل و  ،زادی را تبلیغ کردآیان استقالل و ب
بهتـرین . تبلیـغ کـرد ،زادی را که هر ایرانی و جامعه ایرانی دارندآ

تمرین کردن و الگو شدن را بـا تبلیـغ و هشـدار دادن همـراه  ،کار
  . کردن است

تکرار می کنم که چـون تغییـر کـردن بـا  ،از راه فایده تکرار – ۲٫۲
پس ایرانیان با تغییر خود می باید مبارزه  ،ادن همراه استتغییر د
سـبب رهـا  ،یکـی بـدون دیگـری. یم جبار را همراه کننـدژبا جبر ر

هرگـاه هنـر را گشـودن . کردن تغییر کردن و تغییر دادن می شـود
تغییر رابطه با قدرت بـه  ،فضای جدید بر روی انسان تعریف کنیم

ر نـاب مـی شـود کـه انسـان مـی ن هنـآ ،زادیآرابطه با اسـتقالل و 
تواند لحظه به لحظه زنـدگی خـویش را هنرمنـد بزیـد و زیبـاترین 

  .هنرها را بیافریند
راه کـاری از  ،نآقای محمد پرسشی کـرده اسـت کـه پاسـخ آ - ۲/۳

راه کارهای بنای جامعه ای با نظام اجتماعی بـاز و دولـت حقـوق 
  :او پرسیده است. مدار است

 مـثال.بسـیاررایج اسـت"قسـمت"اصـطالحبین مـردم ایـران  در- ١
آیـاقبول داریـد  چه نظـری داریـد؟ شما.فالنی قسمتش اینگونه بود همـه چیزتحـت  افیـونی بـیش نیسـت و هم تحریـف و"قسمت"که

هـم نقـش "قسـمت"مـاورایی و امـور سیطره خـود انسـان اسـت؟یا
واقعـانیروی  آیـا نظرتان نسبت به توکل چیست؟- ۲ فعاالنه دارند؟ همه چیز دست  یا کند همراهی می را نب خداوند ماماورایی ازجا  خودمان است؟

 ،تقدم تقـدیر بـر تـدبیر. عدالت تقدم تدبیر انسان بر تقدیر است   
ن ویژگی ارزشمند ایرانیت اسـت کـه نفـی آجبرگرائی و ناسازگار با 

اگـر امـروز در بـین . زادی انسان اسـتآجبر و پذیرفتن استقالل و 
بخاطر بیگانگی از  ،و تقدیر رایج شده است» قسمت«مردم ایران 

ایرانیت و اندیشه راهنما را بیان قدرتی کردن اسـت کـه سـالب دو 
بـه  ،ایـن دو حـق. حق ذاتی و غافل کننده انسانها از این دو اسـت

ــد ــی جوی ــدی انســان تحقــق م ــن دو حــق. اراده من ــه ای  ،عمــل ب
ه اسـتقالل خدا باورانی که رابطه با خدا را رابط. زادیآاستقالل و 

زادی مطلـق کـه آزادی نسبی که انسان را هستند، با اسـتقالل و آو 
هم به معنای عمـل بـه  ،بر میزان عدالت ،می دانند ،خداوند است

حقوق ذاتی و هم به معنای تقدم تـدبیر انسـان بـر تقـدیر خداونـد 
ــد و مســئولیت خــویش را در غافــل نشــدن از اســتقالل و  مــی دانن

ن تـا ایـن همـانی جسـتن بـا هسـتی آای زادی خویش و بسـط پهنـآ
و . مـی شـمارند ،در مقام نماینـدگی از خداونـد در خلـق ،هوشمند

هرگاه اندیشه راهنمایشان بیان قدرتی بر  ،نها که خدا باور نیستندآ
تقدم تدبیر بر تقدیر را بـا عمـل بـه  ،می توانند ،نیز ،پایه جبر است

  .تمرین کنندتجربه و  ،زادیآاستقالل و  ،دو حق ذاتی خویش
نـان آتقدم تدبیر ایرانیـان و جامعـه   ،اقتضای عدالت ،صد البته    

بـا فریـاد مـی  ،مشکلهای چهارگانـه. بر تقدیر دولت جبار می گردد
خویشتن را تابع تقدیر دولت جباران مـی  ،گوید که جوانان ایران

نکه به آحتی در ذهن و بی  ،رها کردن خویشتن از این جبر ،دانند
مـاده مـی کنـد آن تغییـر آزمینه ذهنی جامعـه را بـرای  ،یدعمل درآ

جامعه از بند اعتیاد به اطاعت از قدرت رها مـی شـود و  ،بدان ،که
دولـت حقوقمـدار  ،بنـا بـر ایـن ،بر استقرار جمهـوری شـهروندان

  .توانا می گرداند
 :قـای محمـد پاسـخ مـی نویسـمآبه پرسش دوم  ،در همین جا     

رابطه بر قرار کردن حق نسـبی بـا حـق  همان ،توکل به خداوند
برقـرار کـردن رابطـه میـان اسـتقالل و  ،بـه سـخن دیگـر ،مطلق

. زادی مطلقی است که خداونـد اسـتآزادی خود با استقالل و آ
چنین توکلی به یقین تدبیر انسانی را قرین موفقیت می کند چرا 

از  ،زادی اتخاذ می کندآکه تدبیری که عقل در چنین استقالل و 
دانش سرشار و از ظـن خـالی و برخـوردار از ویژگـی هـای دیگـر 

یـد و نـاحق محکـوم بـرفتن آحق مـی  ،و بنا بر قاعده. حق است
  .است

. جمهوری شهروندان را در هر سطح می تـوان بنـا گـذارد- ۲/۴
یعنـی ایـن  ،هرگاه در خانواده ها ایـن جمهـوری تشـکیل بگـردد

کـه پنـدار و گفتـار و چنان ،زور در رابطه ها بی محل بگـردد ،بار
کردار اعضـای خـانواده از زور تهـی و از حقـوق ذاتـی انسـان پـر 

. رابطه های حق بـا حـق مـی شـوند ،نهاآرابطه ها میان  ،گردند
دولت جبـار را بـی محـل  ،بسط واحدهای جمهوری شهروندان

بـدون نیـاز بـه  ،زیرا جامعه قلمروهای چنـین دولتـی را. می کند
ن جنبش همگانی آ. تش خارج می کنداز دس ،بکار بردن خشونت

  ،باوجود این. رمانی این جنبش استآ
موزان سـالهای آدانش (نجا که دانشگاهها و دبیرستانها آاز - ۲/5

مناسب ترین جایگاه هـای تشـکیل جمهـوری  ،)پایانی دبیرستان
بنــا بــر  ،نجــا کــه ایــن بخــش از جوانــانآشــهروندان هســتند و از 

بــی  ،محرکــه تغییــر هســتند نیــروی ،موقعیــت خــویش درجامعــه
کـار خشـونت   ،موزشیآمحل کردن خشونت در سطح مؤسسات 
قواعـد  ،در کـاری دیگـر. زدائی در سطح جامعه را آسان می کنـد

در ایــن جــا و بــا توجــه بــه . خشــونت زدائــی را تشــریح کــرده ام
زدودن زوری را که جوهر هرچهـار مشـکل  ،مشکلهای چهارگانه

ح این که مبارزه با عوامل اعتیاد به توضی. پیشنهاد می کنم ،است
مواد مخدر و مبارزه با طرز فکری که زن را در شئی جنسی ناچیز 

شـدن مـی انگـارد و » حفاظـت«می کند و یا موجود محکوم بـه 
ن بـا آفعال شـدن دانشـجویان در قلمـرو دانـش و همـراه کـردن 

فعال شدن در قلمرو عمل به حقوق ذاتی و دفاع از حقوق ذاتـی 
ایجاد واحدهای جمهوری شـهروندان بـا دوسـتان و  ،خرهو باال

نها که نیاز به حمایـت آتقویت همبستگی و حمایتهای گروهی از 
  .کار درخور نسل امروز است ،در قلمروهای مختلف دارند

بــه روشــهایی کــه مــی تــوان  ،بهنگــام بررســی جنــبش همگــانی    
ــرد ــه ام ،بکارشــان ب ــد از روشــهائی را کــه ای. پرداخت نــک یکچن

ن آن روشـها نیسـتند و  مـی تـوان بـرآدر شـمار  ،پیشنهاد می کـنم
نجا که قدرت را نیز انسانها از رهگذر رابطه آاما از . روشها افزود

پــس  ،ورنــد و از خــود وجــودی نــداردآقــوا بایکــدیگر پدیــد مــی 
نهـا را آنها است کـه راه حـل آبر. مشکلها را نیز انسانها می سازند

زادی و آسـان بـرای زنـدگی در اسـتقالل و ان :نیز در خـود بیاینـد
ایــن انســان اگــر . فریــده شــده اســتآزادی آرشــد در اســتقالل و 
 ،یکی از محلهای  رویـاروئی قـدرتهای جهـان ،بخواهد در ایران

یکـی از واالتـرین  ،می بایـد برخـوردار از خصـلت پهلـوانی ،بزید
ن آ. ویژگی هـای ایرانیـت و دیگـر ویژگـی هـای ایرانیـت بگـردد

ــل ــتقل و  عق ــواره آزادی و آمس ــه هم ــد ک ــدی را بجوی ن توانمن
همان انسانی بگردد کـه . بماند ،شورش بر جبر جباران ،شورشی

  :حافظ زبان حال او شد
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