
  

تالش می کند از . یم، در ایران و در جهان، خود را در تله انزوا انداخته استژخامنه ای، بدست خویش، در ر  :انقالب اسالمی ، یم و در قم و دیگر حوزه های دینیژو سفرها به قم، خود را از انزوا در ر» اصالح طلبان«راه مراجعه به هاشمی رفسنجانی و 
ن مجلسی آکارگردانی او سبب تحریم هرچه گسترده تر انتخابات شد و حاصل . مجلس نهم را او کارگردانی کرده است       . بیرون کشد اما آنها که موقعیت خویش را از تنهائی و انزوای خامنه ای دارند، مانع کارش می شوند در فصل اول، گزارشی در . استگشته بیش از پیش او  باوجود این، مجلس جلوه گاه انزوای. گشت که دست ساخت او است

یم او را نیگ ژباره مجلس جدید همراه با خبرها پیرامون رویدادهائی  را آورده ایم که بسیار گویا هستند و وضعیت خامنه ای و ر اطالعات گرد آمده . از آنها بسیار مهم هستنددر فصل دوم، گزارشهائی در باره مسئله اتمی ایران را گرد آورده ایم که برخی        .گزارش می کنند
محاصره دریائی و هوائی و تدارک جنگ هرگاه دیپلماسی و مجازاتهای : که به نتیجه نمی رسند، آماده می کنند این فرضاطالعات گردآوری شده در فصل سوم حاکی از آنند که امریکا و اروپا، خود را برای وضعیت بعد از گفتگوهای مسکو، با        .یم را گزارش می کنند و هم خطرها که در کمین ایران هستندژر یدر این فصل و نیز فصل سوم نیز هم انزوا

با نزدیک شدن تاریخ اجرائی . اله وفا در باره بودجه را از نظر خوانندگان می گذرانیمژقسمت دوم نوشته ، در فصل چهارم       .اقتصادی اثر نبخشیدند . نوشته گلزار را درباره اعتیاد می خوانید ،و در فصل پنجم. این بودجه آنها را بس ویرانگر تر کرده استشدن تحریمهای اروپا، 
یم که جز به بقای خود نمی اندیشد، اسباب اعتیاد و کارپذیری جوانان را ژپیشاروی بزرگی خطرها که ایران را تهدید می کنند، ر

  :اوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان گرامی می گذرانیمو در فصل ششم، خبرهای تج      . فراهم می آورد
  ۴صفحه در

 صد و سُی امينبمناسبت خرداد،  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۵٣( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  آغاز اختالف در جنبش جنگل
  

 ميرزا و بنيانگذارآن جنگل نهضت« شاهپوررواساني درنوشتة خود
و  مشاغل به با توجه: براين نظراست كه» جنگلي كوچك
 گفت توان مي اسالم اتّحاد ةكميت  اعضاي طبقاتي هاي وابستگي

 ازطبقة اعضاء اكثريت .است بوده بسيارناهمگون كميته اين كه
 طبقة از كوچك ميرزا مانند چند وتني بودند  شهري متوسط

 ها داشتند، اما برنامه شركت كميته نيز دراين تهيدست  زحمتكشان
 طبقة نمايندگان را اسالم اتّحاد )كميتة(هيئت  سياسي و روش

 ازپيروزي پس .كردند مي تعيين طلب سازشكار واصالح وسطمت
 وبسته شدن تزاري دولت وفروپاشي اكتبردرروسيه انقالب
 آلمان، دولت و روسيه تازة دولت ميان جنگ متاركة قرارداد
 به دستورداد  ايران درشمال خود نظامي نيروهاي به روسيه
 كه رارداديق برپاية نيروها ازاين بزرگي وبخش بازگردند روسيه
شد،  بسته جنگل نهضت و درايران روسيه ارتش سران ميان

شوند  قفقازمنتقل به بندرانزلي  ازراه و آرامش نظم با توانستند
 نيروهاي ازخروج پس )ماندند درايران شماري ازآنها ولي(

 و درآمد جنگل نهضت نيروهاي تصرّف  به روسي، رشت
 نيروهاي وهمچنين يشهرباني، داراي مانند  دولتي سازمانهاي

  دولت .گرفتند قرار جنگل نهضت دراختيار و ژاندارمري قزّاق
 فرستادن با كند حاكميت اعمال درگيالن توانست مي كه مركزي
 نهضت سران  تطميع درصدد گيالن به تدين نام به اي نماينده
 نبود و همراه توفيق با نيز تالش اين برآمد، اما كوچك وميرزا
 وسياسي سازماني واستقالل تاريخي  اصالت انستتو جنگل نهضت
 انگليسي نيروهاي گذشتن با نهضت سران. كند حفظ را خود

  بهانة به ايران درشمال حضورآنها قفقازوبا به رفتن  براي ازگيالن
  .كردند مي در گيالن، مخالفت امنيت  برقراري

  ۱۲فحه 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
  )٣(دشمنی با اسالم و مسلمانان در غرب  روانشناسی

  
در نوشتةهاي پيشين به تفصيل توضيح دادم كه از سه دهة پيش تا كنون دين اسالم چه در كشورهاي اسالمي و مسلمان نشين و 

در اين جوامع نزاع بر سر اسالم و با اسالم و مسلمانان به اوج . عقده گشائي گشته استخواه در جوامع مغرب زمين بشدت محل 
در اين جوامع توجه  "مشكل اسالم"در آن نوشته ها همچنين متذكر شدم، وقتي ما به شيوة بيان تراشيدن . خود رسيده است

ي است تا يك معضل عيني عقيدتي، سياسي و يا بيشتر يك مسئلة روان "مشكل اسالم"اين امر دستگيرمان خواهد شد كه . كنيم
چرا كه تراشيدن . بحث و جدل بر سر دين اسالم و مسلمانان را بايستي از زاوية نگاه روانشناختي مورد توجه قرار داد. اجتماعي

  .ميشود در اينصورت توضيح آن نيز مربوط به علم روانشناسي. واهي اسالم بيش از هر چيز ريشه هاي رواني دارد "مشكل"
  

  ۱۵ صفحه در     
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
  زادی بیانآ

  
برابر  ۲۰۱۲وئن ژدر تاریخ دوم  ،»زادی بیانآخانه «به دعوت     
اداره کننده بحث . در میزگردی شرکت کردم ،۱۳۹۱خرداد  ۱۳

متنی را که . پرسید ،مهم از شرکت کنندگان در میز گرددو پرسش 
با افزودن پاسخها به این دو پرسش از نظر  ،ماده کرده بودمآ

زادی بیان آقای فرید راستگو نیز در باره آ. خوانندگان می گذرانم
  :نوشته او اینست.  به پرسش او نیز پاسخ می دهم.  پرسیده است

   
قای آجناب . با عرض سالم، تندرستی را برایتان آرزو دارم      بنی صدرقای آ خدمت استاد ارجمند جناب  بدنبال آخرین آهنگ آقای شاهین نجفی درباره  ،بنی صدر فتوای قتل او از طرف آقای مکارم شیرازی صادر  ،ظهور نقی نامحدود است مگر اینکه به معتقدند آزادی بیان  لیبرالها      . نیستندآزادی بیان بعنوان حق طبیعی انسانها در همه جوامع یکسان عالوه بر این معیارهای اخالقی و برداشت از . مشخص شودنیست تا مرز بین اختالف عقیده، دشمنی و یا دوستی رشد می کند و آزادی اندیشه و جریان اندیشه ها موجود ای استبدادی بی اخالقی بجای اخالق متاسفانه در فض. گرددنه اینکه جنبه ضد اخالقی بخود گیرد و موجب کینه و دشمنی این آزادی چگونه باید باشند که نه آزادی بیان محدود گردد و ولی ضوابط . از نظر اینجانب آزادی بیان محدودیت ندارد      .بین ایرانیان درباره آزادی بیان و حدود آن در گرفته استاز هم بحث داغی در این راستا ب. شیعیان توهین کرده استاو معتقد است که شاهین نجفی به امام یازدهم . شده است بنا بر این  .وارد کندالکیت کسی لطمه انسان و شخصیت و م   . قای شاهین نجفی محفوظ استآحق شکایت از  ،نظر

  
  ۲صفحه در

Nr.804    18 June -1 July   2012     
 

1391تير  11خرداد  تا 29  804ه شمار

   ۴ص  :مجلس دست ساخت خامنه ای و رویدادهای گویا◀
  باردومی  - زمان الزم برای تولید بمب اتمی؟  -گفتگوهای مسکو ؟ ◀
   ۶ص    :که بوش مانع از حل مسئله اتمی ایران شد؟     
  ۷ص   :شکارآهای جدید و تهدید به جنگ  جنگ پنهان و تدارک تحریم◀
  ۹ص  :)۲(واپسین ضربه بر اقتصاد ایران، پیشاروی تحریم  ۹۱بودجه : ژاله وفا◀
  ۱۱ص   : زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر ،اعتیاد به خشونت:  جهانگیر گلزار◀
  ۱۶ص  :یمی که از حضور بر مزار شهید نیز می ترسدژر◀

  

     در تله انزوا؟
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  فرید راستگو  با نهایت سپاس از پاسخ شما   .حقارت میشود و جنبه ضد اخالق داردنگردد چون توهین و اهانت موجـب گسـترش دشـمنی و توهین باشند که هم آزادی بیان محدود نشـود و هـم بـه عقایـد دیگـران کردن آزادی بیـان نیسـتم پـس ضـوابط آزادی بیـان چگونـه بایـد از آنجائیکه خـود معتقـد بـه محـدود . کردن آزادی بیان تن دهیمدر اینصورت آزادی بیان قراردادی میشود و مـا بایـد بـه محـدود 
  
  :زادی بیانآنظر لیبرالها و لیبرتارین ها در باره  – ۱
  
  :زادی بیان را عبارت می دانند از آلیبرالها  •

خــاطر جلــوگیری از خــودداری از وارد کــردن زور بــه اشــخاص ب«     
  » . بیان باورهای خویش

بنا بر . زادی استآنها از آزادی بیان ترجمان تعریف آ زنها اآتعریف     
نجـا شـروع آزادی دیگـری از آزادی هرکس تا جائی است که آاین که 
ولـو شـنونده و یـا  ،نآاظهـار نظـر و شـنیدن و یـا خوانـدن  ،می شـود

سوی گوینده و یا نویسـنده  بـه  تجاوز از ،ن باشدآخواننده مخالف با 
هر نظری قابـل اظهـار کـردن  ،بنابراین. شنونده و یا خواننده  نیست

ن آیک نظر نژاد پرستانه و یک نظر کـه همگـان بـا  ،بدین قرار. است
اظهـار  ،مخالف باشند و یا با اخـالق همگـان خوانـائی نداشـته باشـد

ایـن  ،شـود برفرض که نظر نژادپرستانه جـرم شـمرده. کردنی هستند
انکـار  ،لیبرالها توضیح  می دهند کـه بـرای مثـال. جرم قربانی ندارد

نوشـتن و سـخن گفـتن . کشور اروپائی جـرم اسـت ۱۴در  ،هلوکاست
را ... اما بیگانه ستیزی و دین ستیزی و. درباره  نژاد پرستی جرم است

برانگیزنـده بـه اظهـار ایـن  ،مانع از اظهارشان نگشته ،جرم شناختن
  . نیز شده و سبب سنگین تر شدن جو خشونت نیز گشته است نظرها

ناسزا گفتن به کسـی و بهتـان زدن بـه او و جعـل قـول و  ،در عوض     
ورد آجرمــی اســت کــه قربــانی بوجــود مــی ... نســبت دادنــش بــه او و

  . است و قابل تعقیب قضائی است) زادی دیگریآتجاوز به قلمرو (
وردن زور به نویسـنده آوارد  :ق می کنندلیبرالها تعریف خود را دقی     

امـا خواننـده و بیننـده را . زادی بیان استآو گوینده یک نظر ناقض 
بشـنود و یـا . او حق دارد نظری را بخواند و یا نخوانـد. نیز حق است

مالکیت خصوصی تنظیم کننده رابطه  صاحب نظر  ،از این رو. نشنود
 ،یح ایـن کـه  صـاحب نظـرتوض. و شنونده و یا خواننده نظر می شود

نمی تواند وارد ملک دیگـری بشـود بـرای ایـن کـه نظـر  ،بدون اجازه
در محلی می توان نظـری را اظهـار  ،بدین قرار. خویش را اظهار کند

و نیـز از . ن گرد آینـدآن می توانند در آکرد که صاحب نظر و شنونده 
. باشـند وسائلی می توان برای اظهار نظر استفاده کرد که قابل تملک

زیـرا . وسائل ارتبـاط جمعـی نـاقض حـق مالکیـت خصوصـی نیسـتند
نویســنده و گوینــده از ایــن وســائل اســتفاده مــی کننــد و خواننــده و 

نشـریه و یـا کتـاب را مـی خرنـد و مـی  ،شنونده نیـز هرگـاه خواسـتند
در  ،بــدین قــرار. ن را مــی شــنوندآخواننــد و یــا  از رادیــو و تلویزیــون 

صــاحب نظــر حــق نــدارد نظــر  ،امــاکن عمــومیمعــابر عمــومی و در 
زادی شنونده و یـا خواننـدگان مـی آزیرا ناقض  ،خویش را اظهار کند

  ...و. شود
زادی کامـل اظهـار آموافـق ) زادی مطلقآطرفداران (لیبرتارین ها  •

حـق هـر  ،داوری نسبت به یکـدیگر ،نهاآاز دید . نظر و اطالع هستند
ن را آ. وجود واقعی ندارنـدحیثیت و شخصیت اجتماعی . کسی است

ناسزا . صاحبان موقعیتها برای حفظ موقعیتهای خود جعل کرده اند
ن را آامـا نبایـد  ،هرچند از لحـاظ اخالقـی ناپسـند اسـت... و بهتان و

بـا وارد کـردن ضـربه بـه ... ناسزا و بهتـان و. جرم قابل تعقیب شمرد
  . فرق می کند  ،بدن  کسی و صدمه وارد کردن به او

خـود تصـحیح  ،زادی بیـانآلیبرتارین ها بر ایـن نظـر هسـتند کـه      
توضـیح ایـن کـه هـم بـه ایـن خـاطر کـه مـردم . کننده خویش است

نچــه را نخواهنــد نمــی خواننــد و نمــی شــنوند و صــاحب نظــر را آهر
ناگزیر می کنند به تصحیح خویش و هم بـه ایـن خـاطر  کـه برخـورد 

  . می شود راء سبب تمیز سره از ناسرهآعقاید و 
اما تهدید به قتل و یا برانگیختن مردمی به خشونت و صدور حکم      

اظهار کردنـی هسـتند؟ از دیـد  ،زادی بیانآیا بنا بر آچطور؟ ... قتل و
بـه ایـن دلیـل کـه  ،برانگیختن به خشونت ،زادی بیانآبنابر  ،لیبرالها

  . اظهار کردنی نمی شود ،وردآقربانی پدید می 
جانبـداری  را nismealibertariبر این که لیبرتارینیسم   اما  بنا     
و ارزش بنیـادی در تنظـیم » حق طبیعی«زادی بمثابه آ ،زادی فردآاز 

رابطه های اجتماعی و مبادله های اقتصادی و نظام سیاسی بـدانیم و 
ن شویم که لیبرتارین ها نظریه خـویش را بـر عـدم تجـاوز بنـا مـی آبر

ند که هیچکس نباید در بکار بـردن زور برضـد نهند و بر این نظر هست
اینان نیز بـرانگیختن بـه  ،زادی و مالکیت او تقدم بجویدآیک فرد و 

  . زادی بیان می دانندآخشونت را ناقض 
نارشیستهایی که بکار بردن خشونت را بـرای آهستند  ،با این وجود     

. ننـدضرور می بی ،پیش برد هدف که انحالل نظام سرمایه داری است
و اینها نیز بدین شرط بکار بردن قهر را تجویز می کنند کـه بـه شـیوه 
دیگری نتوان کارگران و قشرهای زحمتکش را از سلطه سرمایه داری 

قهر یک سمت بیشتر نباید داشته  ،بدین سان. و سرمایه داران برهاند
بشـرط . نهم است  رهـائی زحتکشـان از سـلطه اسـتثمارگرانآباشد و 

  .دن به هدف  بکار بردن قهر را ضرور گردانداین که رسی
جانبدار انقالب  غیـر  ،نارشیسم خوانده اندآاما پرودن که او را پدر      

بـر ایـن نظـر شـدند »  لیبرتر «بسیاری از کمونیستهای  . میز بودآقهر 
. که قهر انقالبی را خشونت سـرمایه داری و دولتـی ایجـاب مـی کنـد

زادی کامـل آکمونیسـتهای جانبـدار  ،غـازآدسـت کـم در  ،بدین قـرار
... نها برانگیختن به  مرگ و ویرانگـری وآ. موافق خشونت نبوده اند

  . را روا نمی دیده اند
  
  :نقد نظر لیبرالها و لیبرتارین ها ٭
  
هرگاه حق اشتراک را در اشتراک در مالکیـت خصوصـی نـاچیز  – ۱

  هچرا ک. زادی بیان لیبرالی ناقض خود می شودآ  ،کنیم
ن را دارند که وسائل ارتبـاط جمعـی را از آنها که  توانائی مالی آ – ۱٫۱
ن خود کنند و میان صاحب نظر و خواننده و شنونده رابطـه برقـرار آ

ن را بـه انحصـار خـود آنظر و بیان آن و بسا شنیدن و خواندن   ،کنند
راست بخواهی قـدرت صـاحب انحصـار نظـر سـازی و . ورندآدر می 

بـه مقیـاس  ،گردد و امکان خواندن و شنیدن نظر را  نیزبیان نظر می 
امـری کـه در جامعـه هـای دارای نظـام . ن خـود مـی کنـدآاز  ،وسیع

  .تحقق یافته است ،سرمایه داری لیبرال
. اما مالکیت خصوصی ترجمان رابطه قدرت در جامعـه اسـت  -  ۱/۲

چنانکــه مالکیــت کســی بــر زمــین و ابــزار تولیــد و نیروهــای محرکــه 
جمــان رابطــه قــدرت میــان او و کســانی اســت کــه ایــن مالکیــت را تر

ن حقی نیسـت کـه همگـان از آمالکیت خصوصی  ،بدین سان. ندارند
یـک درصـد ثروتـی « در جهانی کـه . برخوردار باشند ،بطور برابر ،آن

چگونه مـی تـوان  مالکیـت خصوصـی را حقـی » درصد دارد ۹۹برابر 
   ن اشتراک دارند؟آشمرد که همگان در 

 ،در عوض مالکیت انسان بر سعی خویش که یـک حـق ذاتـی اسـت    
از جملـه   ،که اسباب برخورداری همگان از این حـق ،ایجاب می کند

در اختیـار همگـان قـرار  ،وسائل اظهار نظر و خواندن و شنیدن نظـر
  .  گیرند

ن دسته از لیبرتارین ها که تنها حق اختالف را می بیننـد و آاما   -  ۲
نکـه بـا آاز این واقعیت غافلند که حـق اخـتالف بـی  ،کنند مبنا می

ورد و آخالء حـق اشـتراک را پدیـد مـی  ،حق اشتراک همراه باشد
پر مـی کنـد و جامعـه را یکسـره صـحنه ) زور(= این خالء را  قدرت 

بنـا بـر  ،زادی بیـان وسـیله سـلطه طلبـیآ. روابط قدرت می گرداند
بنا بر عدم خشـونت  ،غازآ حتی اگر هم در. ضد خود می گردد ،این
اشتراک در عدم خشونت را نامیسـر  ،نبود اشتراکهای بایسته ،باشد

از . زادی بیان را وسیله سلطه زبردستی طلبان می گرداندآمی کند و 
جمله به این دلیل که همگان را نمی توان نـاگزیر کـرد اصـل عـدم 

بیان نها که خشونت زبانی را مخل آزادی آ. خشونت را رعایت کنند
خشونت . زادی استآغافلند که تنها زور محدود کننده  ،نمی دانند

تنهـا بـه  ،این تـرور. ترور اخالقی است ،زبانی زور است و  شدت آن
ورد آبلکه جو ترسی را پدید مـی  ،شخص ترور شده زیان نمی رساند
 ،افزون بر این. محدود می کند ،که آزادی بیان را بنا بر میزان ترس

. تجزیـه بـر تجزیـه مـی افزایـد ،دون حـق اشـتراکحق اختالف بـ
زاد اندیشه ها و اطـالع آجریان  ،ورندآمرزها که تجزیه ها پدید می 

زادی بیان را وسیله توجیـه تولیـد و بکـار آ ،بنا بر این ،ها را ناممکن
بیشـتر توضـیح خـواهم داد کـه چـرا  ،دورتر. بردن زور می گردانند

  .ی  بیان می شودزادآنافض  ،فقدان اشتراک در حقوق
» دولتـی و  سـرمایه داری«و » انقالبی«نها که خشونت را به آاما     

زیـرا زور . خویشتن را به منطق صـوری مـی فریبنـد ،تقسیم می کنند
. یــدآوســیله ایســت کــه تنهــا بکــار تحصــیل قــدرت و حفــظ آن مــی 

پس از خلـع یـد از  ،بکار برندگان زور ،همانطور که تجربه نشان داد
 ،قدرت جدید را جانشین قدرت قـدیم و بنـاگزیر ،رمایه دارطبقه س

ــه خــود منحصــر مــی آزور را روش مــی کننــد و  ــز ب زادی بیــان را نی
  .آن را به ضد خویش بدل می کنند ،به سخن دیگر. گردانند

  
  :زادی بیانآاعالمیه جهانی بشر در باره  ۱۹ماده  ٭
  

ایـن حـق . ردزادی عقیـده و بیـان حـق داآهرفرد بـر « :۱۹ماده     
ایجاب می کند که بخاطر عقایدش و بخاطر جستجو و اندریافت و 

بـا اسـتفاده از هریـک از  ،پخش خواه اندیشه ها و خواه اطـالع هـا
  ». زاد باشدآ ،بدون مالحظات مرزی ،وسائل بیان اندیشه و اطالع

زادی اندیشه و داشتن عقیده و دیـن و آ ،همان اعالمیه ۱۸و ماده    
هرکس حق دارد نظر و باور . ا از حقوق انسان می شناسدن رآتغییر 

  .خویش را اظهار کند
حـق بـر  ،حق تحصیل اندیشه و اطالع و بطور مـبهم ۱۹در ماده     

اما در اعالمیـه جهـانی . زاد اندیشه ها و اطالع ها آمده اندآجریان 
در . نیامـده اسـت ،حق بر اطـالع یـافتن از امـور کشـور ،حقوق بشر

بزرگی از اطالع ها که دولت و دیگر بنیادهای جامعـه  نتیجه بخش
 ،از دسـترس جمهـور مـردم ،بخواهند در انحصار خود نگاه دارنـد

شــهروندان توانــائی برخــورداری از حقــوق  ،لــذا. خــارج مــی مانــد
نهـا آزادی بیـان آزادی نظـر و بـاور و آ. شهروندی را پیدا نمی کننـد

برخورداری کامل از این  باید همراه باشد با حقوق ذاتی دیگری که
 ،حق ،انسان«خوانندگان می توانند به کتاب . حق را میسر می کنند

 ،نوشــته ابوالحســن بنــی صــدر» نآقضــاوت و حقــوق انســان در قــر
اسـتاد  ،جدول مقایسه ای کـه  دکتـر دوریـس شـرویدر. رجوع کنند

کاستی های اعالمیه جهانی حقوق بشر را  ،ترتیب داده است ،فلسفه
  .می کندنمایان 

  
یکـی حـق اشـتراک و  ،زادی بیان ترجمان دو  حـقآ  - ۲

  :دیگری حق اختالف
  
هـم نوشـتن . زادی بیان حقی همگانی استآ ،بنا بر حق اختالف – ۱

از . زاد اسـتآ ،و گفتن و هم شنیدن اندیشه های ناسازگار بـا یکـدیگر
 ،بنفسـه ،زادی بیـانآپـس  ،زادی را جز زور محدود نمی کندآنجا که آ
عمل به حق اختالف ایجاب می کند کـه  ،بدین قرار. محدود استنا

امـا برخـورداری از . زادی بدون حد برخوردار باشـدآاز  ،بیان اندیشه
بـه سـخن . یعنی خالی بـودن محتـوای اندیشـه از زور ،زادی بی حدآ

حق اخـتالف  ،زادی بیان نامحدود باشد و بماندآبرای این که  ،دیگر
  :حق اشتراک می باید همراه باشد با

پـای  ،ن حـقآنجا که قائل شدن به تقدم و تـأخر میـان ایـن و آاز  – ۲
چراکه  قائل شدن به تقدم حقی بـر  ،وردآرا بمیان می ) زور(= قدرت 
نجـا کـه حقـوق آتوجیـه کننـده بکـار بـردن قـدرت اسـت و  از  ،حقی

برخـورداری  ،پـس ،یکدیگر را ایجاب می کنند و یک مجموعه هستند
وقتی میسر می شود  ،زادی بیان بدون حدآ ،بنا براین ،الفاز حق اخت

  که اشتراک وجود داشته باشد در
ــان آ- ۲٫۱ ــا در ســطح جه ــا و اطــالع ه ــه ه ــان اندیش زادی دو جری

چراکـه ). فقدان سانسورهای کشـوری و یـا منطقـه ای و یـا قـاره ای(
 ،هر جامعـه ای را تجزیـه مـی کنـد ،زادی اگر کامل باشدآفقدان این 

بیهوده نیست کـه تجزیـه طلبهـا . معی را به افراد تجزیه می کندهر ج
نبـود . همواره سانسورچی هستند و انواع سانسورها را بکـار مـی برنـد

زادی بیـان را یکسـره از میـان مـی بـرد و اگـر ایـن دو آاین دو جریان 
زادی بیـان را محـدود مـی آ ،به اندازه نقصشـان ،جریان ناقص باشند

ســائل ارتبــاط جمعــی مــی بایــد همگــانی باشــند و و ،از ایــن رو. کننــد
از وسـیع تـرین  ،نویسندگان و گویندگان بـا خواننـدگان و شـنوندگان

  ،بدین قرار. امکان برقرار کردن ارتباط برخوردار باشند
نیاز به از میـان  ،زاد اندیشه ها و اطالع هاآبرقراری دو جریان   -  ۲٫۲

. میـان جامعـه هـا دارددر درون یک جامعه و سپس  ،برداشتن مرزها
رابطه ها بیشتر رابطـه هـای حـق بـا حـق و دو  ،هراندازه مرزها کمتر

زاد اندیشه ها و اطالع ها گسترده تر و انتقـاد در پیشـگیری از آجریان 
  .تر می شود آکار ،زادی بیانآمحدود شدن 

ن آمحتـوای (هم به این دلیل که نقـد یـک اندیشـه . زادی نقدآ - ۲٫۳
زادی و هم بـه ایـن دلیـل آبیانی است برخوردار از  خود) هرچه باشد

سانسـور  ،زور را حـاکم کـردن  و بـه حکـم آن ،که  ممنوع کردن نقـد
  . زادی بیان استآبرقرار کردن و بنا براین نقض کردن 

همگانی کردن خشونت زدائی به ترتیبی کـه عقلهـا اسـتقالل و  – ۲٫۴
ر رهـا شـوند و رابطـه زادی خویش را بازجویند و رابطـه هـا از بـار زوآ

  .های حقوقمندها با یکدیگر گردند
پـس مـی بایـد در . ما هنوز در جامعه رها از قیـد دولـت نیسـتیم - ۲٫۵

چراکـه . دولتی اشتراک پیدا کنیم که خالی از مرام و حقوقمند باشـد
بیان های ناسازگار با مـرام )  مرامش هرچه باشد(دولت صاحب مرام 

  . خود را سانسور می کند
ورد و خــالء را آخــالء پدیــد مــی  ،نجــا کــه غفلــت از حقــوقآاز  - ۲٫۶

بنـا بـر  ،زادی بیـان راآ ،غفلـت از حقـوق ،همواره قدرت پـر مـی کنـد
حقـوق ذاتـی  ،ایـن حقـوق. زایل و یا محدود می کنـد ،اندازه  غفلت
  .حقوق ملی و جانداران و حقوق طبیعت هستند،انسانند و نیز

یـزان سـنجش انـدازه برخـورداری اشتراک در عدالت بمثابه م - ۲٫۷
زادی آجامعه از دو حق اشتراک و اختالف و  میزان شناسائی گسـتره 

عدالت، میزانـی بـرای شناسـائی سانسـورها و انـدازه  ،بنا بر این ،بیان
وجـود گـروه هـائی کـه . میز بودن مبارزه با سانسور ها استآموفقیت 

سانسورها نیاندیشـند  بنوبه خود خالی از مرام باشند و جز به مبارزه با
و جز این کار نکنند و میزان عدالت را در اندازه گرفتن کاهش میزان 

عامـل  برخـوردار  ،زادی بیـان بکاربرنـدآسانسورها و افـزایش گسـتره 
  .زادی بیان از  گستره ای بی کران می شودآشدن 

 ،دو حـق ،حقی از حقوق می شود ،وقتی  محتوای بیان ،بدین قرار     
زادی آاشتراک و دیگری حق اخـتالف رعایـت شـده انـد و یکی حق 

قـول  ،به ضـرورت ،اما اگر محتوای بیان حق نباشد. بیان کامل است
چنانکـه دروغ قـول . زادی بیـان اسـتآناقض  ،بنفسه ،زور می شود و

در این جـا پرسـش مهمـی محـل پیـدا .  زادی بیان استآزور و ناقض 
  :می کند

  
قـای فریـد آمیزگـرد و نیـز پرسـش قـای منـوچهری نـاظم  آپرسش  •

  آیا آزادی بیان بدون حد به ضد خود بدل نمی شود؟   :راستگو
. نامحـدود مـی مانـد ،زادی بیان وقتی محتوای بیان حقوق هستندآ   

فریـده هـای عقـول انسـانها و آ ،دانش و هنـر  و فـن و اندیشـه راهنمـا
ن را زادی نامحـدود بیـاآنهـا هسـتند و آوردهای استعدادهای آدست 

امـا . زادی بیـان  نمـی شـودآزادی هرگـز نـاقض آایـن . پیدا می کننـد
پرسـش مهمـی محـل پیـدا مـی  ،از این رو. اندیشه همواره حق نیست

بایـد  ،زور اسـت ،بنـا بـر ایـن ،بیـانی کـه محتـوایش حـق نیسـت :کند
  ایجاب  ،ممنوع گردد و یا می تواند اظهار شود؟  پاسخ به این پرسش

  
  ۳صفحه در

  

 زادی بیانآ
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قـای منـوچهری را بیـاوریم زیـرا پاسـخ بـه ایـن آپرسش دوم   می کند
  :پرسش در گرو پاسخ به پرسش دوم او است

  
  :قای منوچهریآپرسش دوم  •
  
زادی بیان در یک نظام فرهنگی قابل بحث اسـت و یـا ایـن آ      زادی فرافرهنگی است؟آ
ورده عقـل و دسـت آهرگاه به این مهم توجه کنـیم کـه فرهنـگ فـر   

زادی آوجود فرهنگها گواهی می دهند بر وجود  ،ته استخودانگیخ
پس  استقالل . مدندآفرهنگ ها بوجود نمی  ،زادیآبدون این . بیان

انسـان را  ،همراه با حقوق دیگر ،زادی در اندیشیدن و بیان اندیشهآو 
فرهنـگ نیـز  ،چـون هرجـا جامعـه ای هسـت. فرهنگ ساز می کنـد

ورده هـای عقلهـا و آت و فرجهان شمول اس ،زادی بیانآپس  ،هست
ن آبخش مشترک فرهنگها هستند و می توان  ،زادآدستهای مستقل و 

  . زادی خواندآرا فرهنگ جهانی استقالل و 
ورده هـای تنظـیم آبخشـی نیـز وجـود دارد کـه فـر ،اما در فرهنگها    

هیچگاه  ،این بخش از فرهنگها. هستند ،کننده رابطه انسان با قدرت
. زادی بیان خود نیز نمی گردندآد و نیازمند دفاع از سانسور نمی شون

زادی بیـان آ ،ورده های عقل که محتواهاشان قدرت هسـتندآبیان فر
چرا . را محدود نمی کنند هرگاه اشتراک های برشمرده برقرار باشند

پوشش زور را از دست می دهد و قول حق  ،هر بیانی ،که به یمن  نقد
ای دروغ آشـکار مـی شـوند و بـا دریـده تناقضه ،برای مثال. می گردد

و یا برفرض که تـوهین . شکار می گرددآحقیقت  ،شدن پوشش دروغ
درحدی باشند که ترور شخصـیت ... و بهتان و جعل قول و اندیشه و

زاد اندیشـه هـا و اطـالع هـا و آبه یمن جریان  ،کاملی را سبب گردند
ت کــه نــه تــرور شخصــیت شــونده کــه ترورکننــده اســ ،نقــد قــول زور

با  ،وجدان اخالقی ،در حقیقت. شخصیت خویش را تخریب می کند
قول و فعل زور را  مـورد قضـاوت قـرار مـی  ،ارزشها که حقوق هستند

زورگــو را بــه تــرک  ،نکــه زور بکــار بــرد و سانســور کنــدآدهــد و بــی 
زورگوئی می خواند و مردم را بر آن مـی دارد کـه نسـبت بـه زورگـوئی 

اعضـای جامعـه توانـائی جانشـین کـردن  ،انبـدین سـ. القید نماننـد
ایـن رابطـه اسـت کـه . رابطه قوا را با رابطه حق با حق پیدا می کننـد

نیــاز جامعــه را بــه دولــت کــاهش مــی دهــد و دولــت را بــیش از پــیش 
  .حقوقمدار می کند

زادی آضد فرهنـگ قـدرت  ،اشتراکها وجود نداشته باشند ،و اگر      
زادی را نـاچیز و آفرهنـگ اسـتقالل و   بیان را محدود و محدودتر و

هرگـاه ضـد فرهنـگ قـدرت  اشـتراکها را از میـان . ناچیز تر می کنـد
در محـدوده جامعـه در بنـد ضـد فرهنـگ  ،زادی بیان را نیزآ ،بردارد
  . ناچیز می کند ،قدرت

قـول زور  ،حتـی وقتـی قـول –زادی بیان اسـت آاین نه  ،بدین قرار     
بلکـه بـه یمـن وجـود اشـتراکها و  ،ود کـردکه می باید محـد  - است 

  .مبارزه با سانسورها است که می باید نامحدود بودنش را تضمین کرد
زادی بیان ترجمان دو حق اختالف و حق اشتراک و نیز درستی آ       

قای فریـد راسـتگو را آقای منوچهری و پرسش آپاسخها به دو پرسش 
  :زمودآزادی عقل آبه  محک  استقالل و  ،می توان

  
ــودانگیختگی در آ -  ۳ ــتقالل را خ ــی اس ــان وقت زادی بی

  :ن بدانیمآزادی را خودانگیختگی بیان آخلق اندیشه و 
  
سه تمایل مخالف خشـونت ( در نظرهای لیبرالها و لیبرتارین های     

مایه اشتراک  ،)زادی  نامحدودآو سوسیالیست و مارکسیست جانبدار 
خـودداری از بکــار بــردن زور در  زادی بیــان بــهآایـن بــود کــه تحقـق 

. اسـت)ن هرچه باشدآمحتوای (جلوگیری از گفتن و شنیدن اندیشه 
زادی آپس تضـمین .  زادی به نبود اکراه استآتحقق  ،به سخن دیگر

  .اکراه را به صفر میل دهیم  ،بیان به اینست که در یک جامعه
قـام در م ،دمـی از اکـراه رهـا باشـدآهرگاه عقل  ،بدین قرار     

در لحظـه . خـودانگیختگی یـا اسـتقالل خـویش را دارد ،خلق
داده هـا و  ،باز بطـور خودانگیختـه ،عقل خود انگیخته ،خلق

اطالع ها را که به یمن عالمتهای زبانی در حافظه خویش نگاه 
بـرای بـار . بکـار مـی بـرد ،ورده خودآدر  تولید فر ،داشته است

به خـود  ،در بیانی ،فریده خویش راآ ،عقل خود انگیخته ،سوم
بیان را به قلـم  ،عقل خودانگیخته ،و سرانجام. اظهار می کند

  .  ارائه می کند ،ورد و به دیگری و یا دیگرانآو یا زبان در می 
نها ارائه می شود آو عقل کس و یا عقول کسانی که اندیشه به      
می تواند و یا مـی تواننـد ) زادیآ(در حال خودانگیختگی  ،نیز
شه را بـر گزینـد و یـا برگزیننـد و در حـال خـودانگیختگی اندی

  .  اندر بیابد و یا بیابند ،می تواند و یا می توانند) استقالل(
زادی  آکمال خود را در اسـتقالل و  ،زادی بیانآ ،بدین سان     

نویســنده و گوینــده و خواننــده و شــنونده و رابطــه ایــن دو در 
کـــه میـــزان  ،رو اســـت از ایـــن. مـــی یابـــد ،زادیآاســـتقالل و 

هم گویای میـزان برخـورداری  ،خودانگیختگی در یک جامعه
زادی و هـم گویـای رشـد در آاعضای آن جامعـه از  اسـتقالل و 

زادی آغنای فرهنـگ اسـتقالل و  ،بنا بر این ،زادیآاستقالل و 
  .زادی استآو گستره بیان 

مهمتــرین سانســورها را کــه در جامعــه مــا و  ،بموقــع اســت     
  :معه های دیگر رواج دارند را شناسائی کنیمجا

  
سانســورهایی کــه در ایــران و کشــورهای دیگــر رواج  – ۴

    :دارند
تعمیم امامـت و مبـارزه بـا «از شگفتی ها یکی این که نگارش کتاب     

در  ،مـاه پـیش از پیـروزی انقـالب ۶  ،۱۳۵۷مراد  ۲۰را در  ،»سانسور
بـه سـلطنت اسـتبدادی  دوران جنبش همگانی برای پایـان بخشـیدن

ن آ. کتاب پیش از  این پیروزی انتشـار یافـت. به پایان برده ام ،وابسته
 ،قـای خمینـیآچند سـالی از زمـان انتشـار کتـاب والیـت فقیـه  ،زمان

از والیـت  ،در کتـاب تعمـیم امامـت و مبـارزه بـا سانسـور. گذشته بود
تن روشها پیشـنهاد مـی شـوند بـرای یـاف ،جمهور مردم سخن می رود

استعداد رهبری و  ،برخوردار از حقوق ،همگان ،نآدر  ،جامعه ای که
دیگـر اســتعدادهای خـویش را چنــان مـی پرورنــد کـه زمــان و مکــان 
اندیشه و عمل خویش را بـی نهایـت و رابطـه هـا بایکـدیگر را رابطـه 

  . حقوقمند با حقوقمند می گردانند
زادی آبرقرار کـردن بدون مبارزه با سانسور ها و  ،چنین جامعه ای     

نیمـی از کتـاب بـه شناسـائی  ،وردنی است؟ از این روآکجا پدید  ،بیان
 ،در بهـار انقـالب ،این نیمه از کتاب. سانسورها اختصاص یافته است

ن سانسـورها و آاینـک یکچنـد از . در روزنامه های کشور انتشار یافـت
مـی شناسـائی کـرده ام را فهرسـت  ،ن پسآسانسورهای دیگری که از 

  :کنم
یک اقلیت ایجاد می کند که کـارش  ،روابط قدرت در هر جامعه  -  ۱

کـه نیروهـای  ،متمرکز و انباشت  کردن قدرت اسـت و یـک اکثریـت
ن آ. ن حـق پیـدا نمـی کنـدآمحرکه را ایجاد می کند اما بر بکـاربردن 

سانسورهائی را برقرار می کند که  هدفشـان معتـاد اطاعـت از  ،اقلیت
بدیهی است خود نیـز قربـانی ایـن . شتن اکثریت استقدرت نگاه دا

لبـاس قـانون بـه خـود مـی  ،بخشی از این سانسورها. سانسور می شود
» خصوصی«با استفاده از مالکیتهای  ،اقلیت ،پوشند و بخشی دیگر را

بخشـی از . برقرار می کنند ،و دولتی و دستگاههای سرکوب و سانسور
مـده آایـران و نیـز قـوانین عـادی اینگونه سانسورها در قانون اساسی 

و » خصوصـی«بخشی دیگر توسط وسائل ارتباط جمعی دولتی و . اند
  .نیز دستگاههای سرکوب و سانسور اعمال می شوند

سانســورها از درون یــا خــود سانســوری کــه تنهــا در بعــد سیاســی   -  ۲
بلکه در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتمـاعی  ،بعمل نمی آیند

سانسورهای نوع دوم بدون سانسـورهای . یندآبه عمل می  و فرهنگی
  .بدیهی است یکدیگر را تشدید می کنند. نوع اول برقرار نمی شوند

سانسورهای مستقیم که در قانون مقرر نشده اند اما دستگاه های  – ۳
از ایــن نــوع هســتند  :تجســس و ســرکوب و سانســور برقــرار مــی کننــد

ن شغل و سانسور نـام و اثـر و سانسـور سانسور از راه جلوگیری از داشت
انتخاب شدن در هر جا که انتخاب محل پیدا کنـد و سانسـور حضـور 

 ،اما در اجتمـاع هـای غیـر سیاسـی نیـز ،بیشتر سیاسی(در اجتماع ها 
حضور  ،سانسور و خود سانسوری ترتیب دهندگان و شرکت کنندگان

  ).سانسور شونده را ممنوع می کنند
یـم ژان اندیشه هـا و اطـالع هـا حتـی در سـطح رسانسور دو جری -  ۴

حتـی از اطـالع  ،اندیشه ها به کنار ،چنانکه مقامهای اول نیز . حاکم
بسـا بیشـتر از . بی اطالع نگـاه داشـته مـی شـوند ،نآها سیاسی و غیر 

  .جبار است که سانسور می شود ،همه
سانسور توسط سازوکار تقسیم به دو و حذف یکـی از دو کـه ذاتـی  – ۵

ایـن سـازوکار را  ،نه تنهـا بـدون سانسـورها :یم استبدادی استژهر ر
حـذف حـذف شــونده  و  ،بلکـه بـدون سانسـور ،نمـی تـوان بکـار بـرد

انتخابات ریاسـت جمهـوری . برکشیدن جذب شونده میسر نمی شود
مثال بارز  نقش سانسور در تقسیم به دو و حـذف یکـی از دو  ، ۸۸سال 
  .است

جعــل  :ورده هــای اندیشــهآدیشــه راهنمــا و فــرسانســور از راه  ان -  ۶
کامل ترین نوع آن (ورده های اندیشه آدستکاری در فر ،عقیده و نظر

بریدن رابطه نظر با واقعیـت  ،)نگاه داشتن شکل و تغییر محتوا است
ن در بیــان قــدرتی آبــه قصــد نــاچیز کــردن   ،نآاز راه دســتکاری در 

بـه اجـزاء و سانسـور کـردن ذهنی و سانسور از راه تجزیه  یک اندیشـه 
مبـارزه «جزء های ناسازگار با قدرت و سانسور از راه ایجاد مدار بسته 

عــرب  ،اســالم ســتیزی ،در حــال حاضــر(و انــواع ســتیز هــا » قلمــی
در غـرب و سـتیز بـا هـر اسـالمی کـه بـا والیـت مطلقـه فقیـه  ،ستیزی

رواج  نخواند و  هر اندیشه ای که ایـن والیـت را برنتابـد در ایـران بـه
  .)هستند

ن را در جلـوگیری از آو » فکر جبری جبـار«سانسور از راه ایجاد  – ۷
  .برقرار شدن دو جریان اندیشه ها و اطالع ها بکار بردن

و ) رهبــر فصــل الخطــاب اســت(سانســور از راه کــیش شخصــیت  – ۸
از (ی ژو کـیش ایـدئولو) سازمان فصل الخطاب است(کیش سازمان 

ی دولـت ژن را  ایـدئولوآدر بیـان قـدرت و  خود بیگانه کردن اسـالم
والیت فقیه کردن و چماق ارتداد را بر سر هر نویسنده و گوینده و بسا 

زورپرستان  ،یم نیزژدر بیرون ر...).  خواننده و شنونده نگاه داشتن و
در کشـورهای دیگـر جهـان نیـز . همین سانسـور را برقـرار کـرده انـد

  .اینگونه سانسورها وجود دارند
سانســور از راه انکــار حــق اخــتالف و بــا بکــار بــردن چمــاق   -  ۹
. یم والیت مطلقه فقیه بکار نمی بردژاین سانسور را تنها ر. »وحدت«

 ،به میزانی که یـک سـازمان. بلکه سازمانهای سیاسی نیز بکار می برند
هر نظـر مخـالفی  ،)وحدت(= بنام حق اشتراک  ،قدرت محور است

در سـازمانی . سوی اعضاء  را ممنوع می کنـد سانسور و هر ابتکاری از

ــل دارد ــر تمای ــه اســتبداد فراگی  ،هــر عضــو از ســوی ســازمان ،کــه ب
در باره  ،جاسوس خود و مأمور سانسور خود می شود و می باید مرتب

  . ن را در جمع اعضاء بخواندآخود گزارش تهیه کند و بسا 
بـدون سانسـور تجزیـه طلبـان  :سانسور از راه انکـار حـق اشـتراک     

کجـا مـی  ،ن هسـتندآاشتراک ها با جامعه ای که درکار جدا شـدن از 
توانند تجزیه طلبی را توجیه کنند؟ تاریخ تجزیه طلبی که زورمدار و 

  .ندیده است ،به خود ،سانسورچی نباشد را
 ،این نوع سانسور که بسـیار بـه رواج اسـت :سانسور از راه انتقاد – ۱۰

  میسر نمی شود مگر به 
  قلب معنی انتقاد و –الف 

کاستن و یا افزودن  از اندیشه ای و قولی و یا جعل کـردن قـولی  –ب  
قصد تخریب او » انتقاد کننده«ن به کسی که  آیا عملی و نسبت دادن 

ایجاد منع در مردم به ترتیبی  ،از جمله هدفهای این سانسور. را دارد
روشی از . او را نشنوند شونده را نخوانند و سخنان» انتقاد«که نوشته 

بکار بردن حربه انتقـاد   ،روشها که در ایران امروز بسیار به رواج است
به قصد ایجاد بلوا و  یا سلب امنیت جانی از سانسور شده و یا شدگان 

  .است
کمـک بـه  ،بنـابراین ،نآامـا انتقـاد یـافتن نقـص و برطـرف کـردن      

یز به خواننده ها و شنونده زاد اندیشه ها و نآصاحب نظر و به جریان 
هرگونــه  ،از ایــن رو. هــا اســت تــا نظــر  را بــی نقــص تــر انــدر یابنــد

. ن کـذاب اسـتآجعل و تزویر و مرتکب  ،دستکاری در نوشته و قول
 ،شکار کردن جعل و تزویرها و هدف سانسـورچیآاینگونه سانسور با 
  .بی اثر می شود

ه تقدم مصـلحت بـر از راه قائل شدن ب ،سانسور حق و حقیقت – ۱۱
دروغ بنام مصـلحت و مصـلحت قـدرت را جانشـین  :حق و حقیقت
مجمـع تشـخیص  ،در ایـران. سخت بـه رواج هسـتند... حق کردن و

  .مصلحت  نظام نیز تشکیل است
 ،همگانی ترین نوع اینگونـه سانسـورها :سانسورها از راه روش  -  ۱۲

. وغ اسـتبکار بردن منطق صوری یا پوشاندن واقعیت بـا پوشـش در
تحلیـل (دستوری کردن زندگی، روش بازهم همگـانی دیگـری اسـت 

وظیفـه  ،وظیفـه عضـو سـازمان اطاعـت اسـت. اطاعت کنیـد ،نکنید
 ،نیسـت ،نچـه مـی کنـدآمسلمان اطاعت از ولی امر است و او مسـئول 

  ...). اطاعت کنید و ،سئوال نکنید
یکـی  ،هااز سـنت :سانسورها از راه اخالق و سنت و عرف و عادت - ۱۳

همواره سانسور می شود که سنت عمل به حقوق ذاتی  و دفاع عـام از  
در سانسـور  ،امـا سـنتها و عـرف و عادتهـای دیگـر. ایـن حقـوق اسـت
  :کردن بکار می روند

سنت دینی کـه در واقـع دیـن از خـود بیگانـه در بیـان قـدرت  - ۱۳/۱
ایـن سـنت بـه کمـک عـرف و عـادت دینـی مـردم و اعتیـاد بـه . است
بلکـه بیشـتر از  ،نه تنها  اندیشه ها را سانسور می کند ،اعت از قدرتاط

زادی را  آکوشـش بـرای بازیافـت دیـن بمثابـه بیـان اسـتقالل و  ،همه
  .سانسور می کند

بخصـوص وقتـی دولـت  :سانسورها توسط بنیادهـای جامعـه - ۱۳/۲
کــار اول  ،اســتبدادی و نظــام اجتمــاعی بســته و یــا نیمــه بســته اســت

وردن آچنانکه کار اصلی خـانواده بـار. جامعه سانسور استبنیادهای 
کــودک گرفتــار  ،در مدرســه. کــودک تحــت انــواع سانســورها اســت

نوبـت  ،چـون بـه سـن کـار مـی رسـد. سانسورهای دیگـری مـی شـود
.  سانسور به بنیادهای سیاسی و اقتصادی و دینی و فرهنگـی مـی رسـد

انـدن یـک جامعـه را اندازه فعل پذیری و از رشـد م ،میزان سانسورها
  .بدست می دهد

ینده برای آسانسور حال و  :بکار بردن زمان در سانسور انسانها- ۱۳/۳
ینـده آنگاه داشتن اعضای یک جامعه در گذشته و سانسـور گذشـته و 

بـرای بکـار  ،برای دل مشغول کردن به حال و سانسور گذشته و حـال
ــه  در  ــده آســاختمان «گــرفتن اعضــای جامع ــ ،»ین ه هــای در جامع

ایـران دو . مختلف بکار رفته اند و تا بخـواهی فاجعـه ببـار آورده انـد
ترکیـه و روسـیه . نوع از سانسورها را به خـود دیـده اسـت و مـی بینـد

بـه سانسـور  ،غـرب امـروز. سانسور گذشته و حال را تجربه کـرده انـد
پیشخور  ،کوتاه مدت شدن برنامه ها(ینده بخاطر حال گرفتار است آ

). ینــده جامعــه هــا و محــیط زیســتآز پــیش متعــین کــردن کــردن و ا
سانسور کردن پیش بینی علمی اقتصاددانان در باره بحران اقتصـادی 

  .گویای شدت اینگونه سانسور در غرب امروز است ،نآو شدت 
بکار بردن محـل و موقـع اجتمـاعی در سانسـور اعضـای یـک  - ۱۳/۴

قشـرهای  :ر می رونداین نوع سانسورها در همه جامعه ها بکا :جامعه
یکی سانسور برای این . دو نوع سانسور برقرار می کنند ،صاحب امتیاز

که افراد این قشرها از چند و چون قشرهای دیگر بی اطالع بمانند و 
بــرای ایــن کــه  از وضــعیت زنــدگی  ،دیگــری سانســور قشــرهای دیگــر

 قشرهای صاحب امتیاز بی اطـالع بماننـد و نظـام  طبقـاتی را ازلـی و
گــاه بــاقی آنا ،ابــدی بپندارنــد و از چــون و چــرای موقعیــت خــویش

  .بمانند
ــرای ایــن کــه موقعیــت مــادون زن را طبیعــی       ــران ب سانســور دخت

بپندارنـــد و سانســـور اعضـــای یـــک قـــوم از ســـوی قـــوم ســـاالران و 
برقـرار » سلسله مراتب اجتمـاعی سـنتی«سانسورهایی که جانبداران 

هستند کـه بـا بکـار بـردن محـل و موقـع سانسورهائی  ،...و ،می کنند
  .اجتماعی برقرار کردنی شده اند

  ۱۶صفحه رد    سانسورها بقصد بسته یا نیمه بازنگاه داشتن نظام اجتماعی و - ۱۳/۵
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مجلس دست ساخت 
خامنــــــــــــــــه ای و 

  :رویدادهای گویا
     
رویادادها گویا هسـتند و  ٭

ــه درون  ــرون ب چــون از بی
نهـا را گویـا تـر آ ،گذر کنیم

  :نیز می یابیم
  
ـادل رئـیس مجلـس  ◀ قرار بود حـداد ع

ـانی شـد ،خامنه ای بشود نهـم آ. اما الریج
رأی  ۸۹حــداد عــادل تنهــا . رأی ۱۷۷بــا 

ســردار  ،پــیش از تشــکیل مجلــس. داشــت
ـام  ،سراج بخشـیدن بـه » بصـیرت«بهنگ

ـــود ـــه ب هاشـــمی  :مســـتمعان خـــود گفت
علـی (رفسنجانی و احمدی نـژاد و ایکـس 

ـازش می خو) الریجانی ـام زهـر س اهند ج
ـاآ«را بـه ) بر سر اتـم(با امریکا  خامنـه (» ق

ـانند) ای ــد او. بنوشـ ـادل  ،از دی ــداد عـ ح
مجلسـی کـه . شایسته ریاست مجلس بـود

ـابتی  «چون او گفته اسـت  ـا مجلـس رق م
» یکدست«باید مجلس   ،»نمی خواهیم 

  .و گوش به فرمان خامنه ای باشد
ـانی رئـیس مج       لـس اما چرا علی الریج

ـادل نشـد؟ زیـرا خامنـه ای  شد و حداد ع
وضــعیت را از دســت رفتــه تــر از آن یافتــه 

  :است که گمان می برد
خامنه ای مشاهده می کند که مصالحه  •

ـا کشــورهای  حاصــل  ۱+۵دلخــواه او بـ
ن مـی یابـد آغرب را مصـمم تـر از . نیست

ـار. که مـی پنداشـت نخسـت  ،میشـل روک
به  ،ه بودوزیر اسبق فرانسه که به ایران رفت

ـاحبه تلـویزونی ،تازگی گفتـه  ،در یک مص
ـات ر ــران ژاســت مقامـ ــم ای ــد آی ـاده ان مـ

ــد ـا کنن ــیاری از توقعــات خــود را رهـ . بس
ـافع ) امریکا و انگلیس(نگلوساکسونها آ من

خود را دارند و از تشدید بحران زیان نمی 
ـان مـی بیننـد ـا زی ـا فرانسـه و اروپ . بینند ام

ـا ژر خامنه ای در درون ،باوجود این یـم ب
گرایشی روبرو است که مصالحه اتمی را به 

او نیازمنـد  ،از ایـن رو. زیان خود می بیند
رئیس مجلسی است که بتواند در برابر این 
ـان  ــ ـــژاد و منحرف گـــرایش و احمـــدی ن

  .بایستد
احمــدی نــژاد بــا هاشــمی رفســنجانی و  •

علــی الریجــانی مخــالف اســت و همســو 
ی بایـد نکه مصالحه را خامنـه اآبا . نیست
ــزاع او بــا آاز زمــان  ،بکنــد شــکار شــدن ن

وزیـر  ،ماجرای عزل مصـلحی(خامنه ای 
از سوی احمدی نژاد و نصـب او  ،واواک

نــزاع را از  ،بالفاصــله از ســوی خامنــه ای
او و دســتیارانش  ،)پــرده بیــرون انــداخت

ـام گرفتـه انـد و مـتهم مـی » منحرفین« ن
ـا  ـا امریک ـازش ب شوند به این کـه در پـی س

  :هستند
پیش از این اطالع داده ایم که خامنـه  ◀

ای بــا هاشــمی رفســنجانی ارتبــاط برقــرار 
 ،کرده اسـت و بـه او در حـل مشـکل اتـم

حســن روحــانی را نیــز . نقــش داده اســت
اطالع جدید حاکی . روانه وین کرده بود

نست که  دستگاه خامنه ای با هاشـمی آاز 
رفسنجانی و اصالح طلبان ارتباط برقـرار 

ـان گفتـه اسـت خطـر . تکرده اسـ بـه این
بـه . منحرفین هستند» نظام«اصلی برای 

نها وعده داده است در انتخابات ریاست آ
ـال  ــ ـــوری س ـــرکت داده آجمه ـــده ش ین

 ،قرار است مهـدی هاشـمی. خواهند شد
ـنجانی بـــه ایـــران  فرزنـــد هاشـــمی رفســ

محاکمه ای صوری ترتیب داده . بازگردد
خواهــد شــد امــا مشــکلی بــرای او ایجــاد 

موســوی خــوئینی هــا نیــز . واهــد شــدنخ
ینــده شــرکت آگفتــه اســت در انتخابــات 

  .خواهیم کرد
 ،سخنان خامنه ای در مقبره خامنـه ای •

او به آنها  :وضعیت را بازهم روشن تر کرد
ـار کـرد کـه  که تکبر شیوه کرده انـد اخط

 ،چون پیش از او. تودهنی خواهند خورد
مجلـس و غیـر » نماینـدگان«تنی چند از 

 ،احمدی نژاد را متکبر خوانده بودند آنها
گفته شد که اشاره خامنه ای بـه احمـدی 

خامنه ای او  ،اما در واقع. نژاد بوده است
ــــتیاران او  ـاران و دس ـــ ـان (و همک ـــ جری

  .را مورد حمله قرار داده است) انحراف
ـان بـر ◀ ورده اسـت آاما احمدی نژاد فغ

کــه ایــن چــه بودجــه ایســت کــه مجلــس 
او گفتـه اسـت هـر تصویب کرده اسـت؟ 

ـان ۴٫۵ ،ماهانــه ،نماینــده  ،میلیــون تومـ
ـا نیـز مـی . خرج دفتـر دارد حقـوق و مزای

او ایــراد  گرفتــه اســت کــه بودجــه . گیــرد
چون گوشت قربانی تقسیم شـده اسـت و 
ـازی  ـاوت را ب ـاظر بـی تف ملت هم  نقش ن

  !. می کند
انتخــاب هیــأت رئیســه مجلــس معلــوم      

بسیار کـم  کرد که هواداران او در مجلس
سـخن خامنـه  ،باوجود این. شمار هستند

ـانی ـاب الریجــــ ـای  ،ای و انتخــــ گویــــ
او در  :ناســازگاری قــول و فعــل او هســتند

پیام خود به مجلس خواسته بود با دو قوه 
ــد ــل نکن ــر تقاب ــد ،دیگ ـا . همراهــی کن امـ

انتخاب الریجانی به این معنـی اسـت کـه 
و ) مجلـس» رئـیس«(یکی علی  ،دو برادر

ـانی دیگری شی » رئـیس«(خ صادق الریج
مأمور مهار کـردن احمـدی  ،)قوه قضائیه
  . نژاد هستند

  ،نآبنــا بــر ،یــم کــهژاطــالع از درون ر ◀
این  ،بهم ریختگی بیش از حد تصور است

ـاران و  اعتراض بـه احمـدی نـژاد  و همک
احمـدی  :دستیاران او را گویا تر مـی کنـد

ورده آنژاد اقتصاد ایران را چنان از پای در
ـاقی ا ست که تحریم چاره ای جز تسلیم ب

» جریــان انحــراف«اینکــه او و . نگــذارد
ـا   ـأمور امریک متهم مـی شـوند  بـه اینکـه م
بــوده انــد بــرای ایــن کــه ایــران را از پــای 

ـاره ای جـــز آدر ورنـــد و خامنـــه ای چــ
ـا بـر . سرکشیدن جام زهر  نداشته باشد بن

خامنـه ای نگـران  ،یـمژاطالع از درون ر
وئیـه ژی کشور از اول ماه وضعیت اقتصاد

چرا که تحریم نفـت و . ببعد است ۲۰۱۲
عملی می  ،وئیهژاز اول  ماه  ،بانک مرکزی

ـالحه ای  ،در مسکو ،مگر این که. شود مص
احمـدی نـژاد   ،اما پیشاپیش. انجام بگیرد

ــی ســازی  ــد کــه غن خــاطر نشــان مــی کن
 ،درصد حق ایـران اسـت و ۲۰اورانیوم تا 
در . ی انجام نمی گیردتوافق  ،نیز ،در مسکو

 ،توافقی انجام بگیرد ،اگر قرار باشد ،واقع
یم را نـزد خـود جمـع ژخامنه ای سران ر

ــخیص  ــع تش ـا از مجم ــرد و یـ ــد ک خواه
ــد خواســت مصــلحت  مصــلحت خواه

خامنـه ای متقاعـد شـده . نظام را بسنجد
مـدن نـدارد و آاست که غرب قصد کوتاه 

  .به کمتر از تسلیم رضا نمی دهد
یـم یکـی ژئم بهم ریخـتن درون راز عال •

حسـن  ،در مقبـره خمینـی ،این که این بار
ـا برضـد او شـعار  خمینی سخنرانی کرد ام

مــرگ بــر ضــد والیــت «شــعار . داده شــد
. داده شد و بلنـدگوی او قطـع شـد» فقیه

احمدی نژاد امکان سخنرانی در مقبره را 
در محلـی دیگـر سـخنرانی کـرد و . نیافت

  .عار داده شدبرضد او و مشائی نیز ش
ـا در سـپاه  :عالمت دوم • ادامه برخورده

تغییــر و تبــدیلها و  ،بنــا بــر اطــالع. اســت
بایــد حــذف «حــذف کــردن کســانی کــه 

  . تا پائیز ادامه خواهند یافت ،»شوند
موسـوی اردبیلـی کـه در  :عالمت سـوم •

قوه قضائیه بود و » رئیس « ،دوره خمینی
 از ســال ،در تمــام دوران کشــتار زنــدانیان

ـام را مـی  ،تا مرگ خمینـی ۱۳۶۰ ایـن مق
ـا و اگـر ،اینـک ،داشت ـا ام پـوزش مـی  ،ب

ــد ــی گوی ــی م ــد و یونس ــی  :خواه ـام م امـ
خواســت بنــی صــدر در ایــران بمانــد و در 
دور بعد نامزد ریاست جمهوری بگـردد و 

بدیهی است راست .  به کشور خدمت کند
دادسـتان « ،چراکـه قدوسـی. نمی گویـد
ــــالب ــــب او ،»انق ــــتور جل را داد و  دس

بنی  :گفت ،قصاب اوین ،محمدی گیالنی
بار بـه اعـدام محکـوم اسـت و بـه  ۷صدر 

بنــا بــر روایــت هاشــمی (دســتور خمینــی 
مجلسی کـه ) رفسنجانی در عبور از بحران

انتخاباتش تقلبی بـود و خمینـی تحمیـل 
به عدم کفایـت بنـی صـدر رأی  ،کرده بود

ـار . داد ــد بـ ــی خواه ـاال م ــرا حـ ـا او چ امـ

ـنگین خمینــی را در  مســئولیت بســیار سـ
اکتبــر (ســازش پنهــانی بــا ریگــان و بــوش 

به قصـد  ،۶۰و کودتای خرداد ) سورپرایز
ـا و  ادامه جنگ در سـود انگلـیس و امریک

زیـرا بـر بسـیاری از  ،سـبک کنـد ،اسرائیل
ـــی  ـــدهای یونس ـــر واواک در (همانن وزی

ـاتمی معلـوم اسـت کـه ایــن ) حکومـت خ
ـان . یم ماندگار نیسـتژر ـا زم رفـتن او تنه

  .است که ممکن است پس و پیش شود
ســخنان خامنــه ای در مقبــره خمینــی  ◀

نچــه بــه بحــران آدر ،)۹۱خــرداد  ۱۴در (
ـال کـه  ،اتمی مربوط می شود در همان ح
خالی بودن چنتـه  ،مصرف داخلی داشت

 « :او گفتـه اسـت. شکار می کـردآاو را نیز 
آنهــا بــراي پوشــاندن بحــران و مشــکالت 

ـاله هسـته ذهن خود و دور کـردن ـا، مس   ه
کنند و آن را در  ي ايران را بزرگنمايي ميا

دهند و به دروغ،  صدر مسايل دنيا قرار مي
ـان ميا  نام سالح هسـته آورنـد  ي را بـه مي

درحاليکه واقعيت اينگونه نيست و تالش 
  »  .آنها نيز به نتيجه نخواهد رسيد

ـا پـــیش از ایـــن      ـاره دســـت  ،امــ او در بــ
این . ی ایران رجز می خواندآوردهای اتم

» بزرگ نمائی«خود او بود که تا بخواهی 
بــزرگ نمــائی او و دســتیارانش . مــی کــرد

ـان اطالعیـه  بدانحد شد کـه  فیزیـک دان
ـا را  انتشار دادند و عواقب اغـراق گـوئی ه

ـار.  خاطر نشان کردند در ایـن  ،این بـه کن
ـای  ،سخنان ـاره ای بـه گفتگوه کمتـر اش

نه او . نیست ،ر سخنان اود ،بغداد و مسکو 
اطالعی بـه مـردم  ،و نه هیچ مقام دیگری

کشور نمی دهند که در پـیش و پـس پـرده 
ـا. چه می گذرد نماینـده او  ،سـلطانیه ،تنه

 ۶در  ،ی اتمـیژانس بـین المللـی انـرژآدر 
انـس ژآبشـدت بـه  ،در وین ،۲۰۱۲وئن  ژ

حمله کرده و غـرب را مـتهم کـرده اسـت 
ــد  ــی خواه ــه م ــس راژآک ــتگاه  ان ــه دس ب

ـانو آ ،در تهران. اطالعاتی خود بدل کند م
گفته بـود توافـق بعمـل آمـده اسـت و بـه 

 ۶تا  ،اما. زودی توافق نامه امضاء می شود
در  ،خبـری از امضـای توافـق نشـد ،وئنژ

  .انس حمله شدژآبه  ،عوض
  

ـــاآنی  ســـردار اســـماعیل ق
مـــا در ســـوریه  :میگویـــد

حضور داریـم و طرحهـای 
 تـــــــرور در کشـــــــورهای

  :!خاورمیانه
  
یـم حضـور افـراد ژور می شود که رآیاد ◀

مسلح خود در سوریه و ارسال اسـلحه بـه 
ـار .  سوریه را انکار مـی کـرد ـا ایـن ب بـه (ام

   :نی می گویدآسردار قا ،)گزارش ایسنا
تــا وقتــی درســوریه نبــودیم کشــتار هــای «

ـا حضـور جمهـوری  ـا ب ـاد بـود ام مردم زی
تـه اسالمی جلوی کشـتارهای بـزرگ گرف

ــد ــتند و  .»ش ــوریه هس ــپاه در س ــراد س اف
ـا در سـوریه حضـور  مدعی می شود اگر  م

. خون ریزی بیشـتر مـی شـد ،نمی داشتیم
از  ،دانستنی است کـه قـول او را بسـیار زود

برداشــتن . ســایت خبرگــزاری برداشــتند
ــول او ــی دهــد ،ق ــت را تغییــر نم . واقعی

واقعیت اینست که سپاه قـدس در سـوریه 
یم اسد ژسرکوبگریهای ر حضور دارد و در
اما او چرا چنین صریح از . شرکت می کند

حضور افـراد سـپاه در سـوریه سـخن مـی 
  گوید؟ زیرا 

پــوتین بــه پکــن  ،۲۰۱۲وئــن ژ ۶در  ◀
ـــت ـــی او. رف ـای چین ــ موضـــع  ،او و همت

ـاذ کردنـد ـا  :مشترکی در باره سـوریه اتخ ب
مداخله نظامی در ایران و سوریه مخالف 

ــد  ــی خواهن ــتند و نم ــری هس ــی دیگ لیب
ـان . یدآبوجود  دو کشور از طرح کـوفی عن

ن آحمایت می کننـد و داوطلـب اجـرای 
ـــتند ـــرانس . هس ـــکیل کنف ـان تش ــ خواه

ـا شـــرکت  ــ ـاره ســـوریه ب ــ ـــدی در ب جدی
ن طرف آکشورهائی هستند که بر این و یا 

ـا شـرکت . نفـوذ دارنـد ،نزاع کنفرانسـی ب
کشورهای ترکیه و ایران و اتحادیه عـرب 

طـرح  ،در برابـر. امنیت و اعضای شورای

غرب همانست که در یمن بکار بـرد و مـی 
کوشد در مصر نیز همان نتیجه را بدست 

یــم امــا ژحــذف دیکتــاتور و حفــظ ر :وردآ
امریکــا بــا مداخلــه .  تحــت ســلطه غــرب
اروپا نیز توان تکرار . نظامی مخالف است

 ۸در .  فاجعــه لیبــی را درخــود نمــی بینــد
ـار یافـ ،وئنژ ـا  :تایـن خبـر انتش روسـیه ب

بکاربردن راه حل یمن در سوریه موافقت 
ن را آنکــه مــردم ســوریه آمــی کنــد بشــرط 

یـم او ژرفتن بشار اسد و بقای ر(بخواهند 
ــتن دیکتــاتور و  ـا رف کــه مســاوی اســت بـ

اما اگـر ایـن راه حـل ). ماندن دیکتاتوری
نــزاع   ،در ســوریه بــه اجــرا گذاشــته شــود

و برســر وابســتگیش بــه  روســیه از ســوئی 
. ادامه خواهد یافت ،امریکا از سوی دیگر

 ،ترکیه و عربستان و قطـر  ،در حال حاضر
سرپلی در خاک  ،با حمایت امریکا و اروپا
در شــمال ایــن  :ســوریه ایجــاد کــرده انــد

ـا و روسـتاهائی بـه دسـت   ،کشور قصـبه ه
  . یم اسد افتاده اندژافراد مسلح مخالف ر

تحد و رئیس هیأت نظار سازمان ملل م     
ـار ژتصریح می کند که به مخالفان ر یم بش

کشورهای که او نمی تواند معین کند  ،اسد
  .اسلحه و پول می رسانند ،کدامها هستند

کنفرانس شانگهای با  ،در همین تاریخ ◀
تشــکیل  ،شـرکت ســران کشــورهای عضــو

احمدی نژاد و حامد کـرزای نیـز بـه . شد
ـــد ـــرانس دعـــوت شـــده ان مســـئله . کنف

نیز مسئله سوریه و وضعیت در افغانستان و 
ـار  ،سیای میانه و خاورمیانـهآ در دسـتور ک

احمدی نژاد در پکن با رئیس . بوده است
جمهوری چین و رئیس جمهوری روسیه 

موضع ایران با موضـع . دیدار کرده است
یکســان  ،ایــن دو کشــور در مــورد ســوریه

  .است
ــز  ◀ ــه لبنــان نی ــزاع مســلحانه ب ــه ن دامن

یم اسد می ژالفان رمخ. کشیده شده است
گویند حزب الله لبنان در سرکوب مـردم 

همدســت قــوای ســرکوب اســد  ،ســوریه
هرگاه جنگ داخلـی  ،بدین قرار. هستند

ن آیم والیت فقیه نیز در ژر ،مداومت یابد
 ،در ایـن جنـگ. شرکت مستقیم می یابـد

کشـــورهای منطقـــه و بیـــرون از منطقـــه 
ـامی. شرکت پیدا می کنند ـا  ،عملیات نظ ب

در این . لیات تروریستی همراه می شودعم
نقـش سـپاه قـدس و حـزب اللـه  ،صورت

  :لبنان بازهم بیشتر می شود
ر وجود طرح های ترور که نشریه خب ◀

ـان دریافـت  انقالب اسالمی از عـراق و لبن
ـات عربـی و  ،اینک ،کرده بود در مطبوع

  :انتشار می یابند ،غرب
روزنامه کویتی الرای   ،۲۰۱۲مه   ۳۱در  •

ـار داده انـد  :و نیوزویک ایـن خبـر را انتش
ایران طرحی بـرای تـرور سیاسـتمدارها و 

ـــور  ـــد کش ـا در چن ــ ـــه  ،دیپلماته از جمل
تهیـه کـرده  ،شخصیتهای لبنانی و کـویتی

روزنامه خبر می دهد کـه در هفتـه . است
در باره  ،وسائل ارتباط جمعی ،یندهآهای 

ــران ــرور ای گزارشــهائی را  ،طــرح هــای ت
ـابع . هند دادانتشار خوا روزنامه از قول من

ـات  خود می نویسد که قرار اسـت مطبوع
ـاش ژامریکا طرحهای ترور ر یم ایران را ف

ـابع. سازند حکومـت  ،بنا بـر قـول ایـن من
ـاتی کشـورهای  امریکا و سازمانهای اطالع

ورده آخاورمیانه اطالعات موثـق بدسـت 
انــد حــاکی از ایــن کــه  ایــران قصــد دارد 

ســعد . را فعــال کنــدســازمان تــرور خــود 
ــری ــر پیشــین لبنــان و  ،حری نخســت وزی

سمیر جعجـع و ولیـد جنـبالت در شـمار 
  .ترورشوندگان هستند

ــه ۲۸در  • ــم ــنگتن پس ــول  ،ت، واش از ق
ــورهای  ـا و کش ـاتی امریکـ مقامــات اطالعـ
ـان بـرده  خاورمیانه که نخواسته انـد نامش

وری آاطالعات قطعـی گـرد :نوشت ،شود
ـان  نند کـه حـزبآشده حاکی از  اللـه لبن

مجــری طرحهــای تــرور بــرای کشــتن دو 
ـــتان و  ـام عربس ــ ـــرائیلی و  ۶مق ـام اس ــ مق

از  ،در هفت کشور ،چندین مقام امریکایی
ایــن . ذربایجــان خواهنــد شــدآجملــه در 

منابع می گویند ایران خود نیز قربانی این 
  . جنگ پوشیده است

 ،نمایندگی ایران در سازمان ملل متحـد •
یتهای کشـورهای وجود طرح ترور شخص

  .منطقه و امریکا را قویا تکذیب می کند
دوایــر اطالعــاتی غــرب نیــز  ،در برابــر ◀

طــرح کشــتن بشــار اســد و نزدیکــان او و 
ــرادراو  ۴در  :مــاهر اســد را ریختــه انــد ،ب

مجلـه اکسـپرس خبــرداده  ،۲۰۱۲وئـن ژ
ـاهر اسـد و  ـار و م است کـه طـرح قتـل بش

 ۳همکاران نزدیـک او قـرار اسـت ظـرف 
ــه ــودآ هفت ــرا ش ــده اج ــرح را . ین ــن ط ای

ــازمان  انتلیجنــت ســرویس انگلســتان و س
جاسوسـی و ضـد جاسوسـی فرانسـه تهیــه 

  .کرده اند
ـــرح • ـــن ط ـان و  ،در اجـــرای ای ــ نظامی

ـات  ــت و اطالعـ ـازمان امنی ــرادی از سـ اف
حتی افرادی . سوریه شرکت خواهند کرد

از گارد ریاسـت جمهـوری نیـز همدسـت 
  . شده اند

. طرح بسـیار مشـکل اسـتاجرای این       
مسـمومش  ،مـه ۱۹زیرا ماهر اسـد کـه در 

ســخت درکــار کشــف عناصــری  ،کردنــد
ـار و او  و  است که ممکن است در قتـل بش

ــه ژدیگــر شخصــیتهای ر یــم شــرکت یافت
  .باشند

ـــل آ ◀ ـــر را عم ـازار در قط ــ ـــش زدن ب ت
  .تروریستی و بخشی از طرح دانسته اند

  
ــر ســر  ٭ رقابتهــا و کشــمکش هــا ب

ــه سیســتانی در آجانشــینی  یــت الل
  :نجف حادتر شده اند

  
نشــریه انقــالب اســالمی پــیش از ایــن  ◀

یم برای ژخوانندگان خود را از تقالهای ر
ـاهرودی  نشاندن سید محمود هاشـمی ش

ــه سیســتانی آبرجــای  گــاه کــرده آیــت الل
خبر جدید حاکی از تشدید رقابـت . است

یــم کــردن ژو تقــال بــرای دســت نشــانده ر
جــع گردانــدن ســید مراجــع نجــف و مر

  :محمود هاشمی شاهرودی است
گزارش ) ۲۰۱۲وئن ژ(مجله آفریک آسی 

الله ت نامزدهای جانشینی آی: کرده است
سال دارد و بیمار  ۸۱العظمی سیستانی که 

یـم ژر: است، قمه های خود را کشیده اند
حمیل مرجع تتهران نمی خواهد فرصت 

دلخواه خود را به حوزه نجـف از دسـت 
ا کـه نجـف پرنفـوذترین مرکـز چر. بدهد

  .شیعه در جهان است
در نجف، در ماه مارس گذشته، در برابر     

الله سیستانی بمبی منفجر شد و  تخانه آی
 ۲۴و  ۲۲بعـد، در . دو زائر ایرانی را کشـت

، اسـحق دیگـراللـه ت آوریل، دفاتر دو آیـ
ـانی و  ــی افغـ ــی، اول ــیر النجف ـایق و بش الفـ

بــا بمــب دومــی پاکســتانی، هــدف حملــه 
این دو مرجع، از نظر طرز فکر بـه . شدند

او ایرانـی اسـت . سیستانی نزدیک هسـتند
ـای ر یـم ایـران بـرای ژکه نسبت به تقاله

ــذیر  نفــوذ در حــوزه نجــف، انعطــاف ناپ
چنــد روز پــیش ازآن، وزیــر کشــور . اســت

ـان خانـه  حکومت المالکی، از شمار مراقب
بهانـه اش ایـن بـود . های مراجع کاسـت

  . بسیار پر شمار هستند نگهبانان
ت پیش از این بمب گذاریها، به مقبره آی     

ـاقر صـدر  صـدام او را (الله سـید محمـد ب
با نارنجک، حمله شـده ) اعدام کرده بود

ــود در کــربال، نزدیــک مدرســه دینــی . ب
محمــد تقــی مدرســی مــاده منفجــره ای 

فوریه نیز، زد و خـورد  ۱۷در .  منفجر شد
ت ن طرفداران آیشدیدی در نصیریه، میا

ـنی  ت الله سیستانی و آی الله محمـود الحس
الشرخی، که از زمان تصرف عـراق توسـط 
قــوای امریکــا و متحــدانش خــود را ضــد 
امریکــائی و ضــد ایرانــی و ضــد ســنی مــی 

او کـه در دوره صـدام . خواند، در گرفـت
به اعدام محکوم شده و محکومیت او بـه 

ابـت حبس ابد تقلیل پیدا کرده بود، به رق
با ارتش مهدی، ارتشی بنام ارتـش حسـین 

ـــود ـــکیل داده ب ـــراد آن را . تش ـــمار اف ش
  . هزار تن گفته اند ۳۰۰۰۰

ایــن رویــدادهای نگــران کننــده زمــانی • 
ت روی می دهند که ایـران مـی کوشـد آیـ

الله محمود هاشمی شاهرودی را، بمثابـه 
  الله سیستانی، به حوزه ت جانشین آی

  
  ۵صفحه در

 در تله انزوا؟
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ــ ســال  ۶۳شــاهرودی . دنجــف، بقبوالن
 بـهاو . دارد و در نجف به دنیا آمده است
ـان . علی خامنـه ای نزدیـک اسـت در می

اعضــای شــورای عــالی انقــالب اســالمی 
اللـه ت آیـ. عراق و لشگر بدر طرفدار دارد

شاهرودی دفتری در نجف تأسیس کرده 
ـای او در نجـــف و در . اســـت عکـــس هــ

بردیوارهــا ) حومــه بغــداد(شــهرک صــدر 
ـاهرودی . شده اند چسبانده طرفداران ش

ـار مـرگ  می گویند نیاز نیست کـه بـه انتظ
ــانیم کــافی اســت بگــوئیم او . سیســتانی بم

ـار اسـت کـه از عهـده  بیش از آن پیر و بیم
  . مرجعیت برآید

نباید پنداشت که کار تمام است و ایران • 
موفق شده است هاشمی شاهرودی را در 
ــه مرجعیــت  ــد و ب نجــف، محــور بگردان

کسانی که با نبود سیستانی بتوانند . ندبرسا
از . قائد حـوزه نجـف شـوند، کـم نیسـتند

الله الفایق و بشیر النجفـی ت جمله، دو آی
شاید به این خاطر است که در ماه . هستند

آوریل، در برابر خانه هاشان بمب منفجر 
غیـر از ایـن دو، دو تـن دیگـر نیـز . کردند
اللـه محمـد یعقـوبی و ت یکی آیـ: هستند

این . الله محمد سعید حکیمت دیگری آی
سنجش افکار معلوم . دو کمتر شناخته اند

صدر از همه محبوب تـر  امی کند که مقتد
. اما او مشغول تحصیل در قم است. است

الله کاظم حائری ت یکی از مدرسان او، آی
یـم ژ، توسـط ر۱۹۷۰است که در سالهای 

او . صــدام، از ایــران اخــراج شــده اســت
برضــد قــوائی صــادر کــرده  اچنــدین فتــو

او . است که عراق را اشـغال کـرده بودنـد
ـال مرجـع شـدن و  نیز کسی اسـت کـه اقب

ـای  ت آی. استقرار در نجف را دارد اللـه ه
درجــه دوم و عــرب نیــز در نجــف وجــود 

ـاهرودی بـه . دارند از ایـن رو، تحمیـل ش
    .نجف کاری بسیار مشکل است
مجلس  :گزارش از ایران

ع حاصــل تحــریم وســی
 ،یــمژانتخابــات قالبــی ر

  :مجلس خامنه ای شد
 
مجلس به پایان رسـید قالبی انتخابات     

ــین جلســه آن  ۷و در روز  خــرداد مــاه اول
ــــکیل گ ــــتتش ــــرداد  ۱۶در  . ش   ،۹۱خ

. برگزار شد مجلسانتخابات هیات رییسه 
رأی بر حداد عادل  ۱۷۷علی الریجانی با 

باند   ،به سخن دیگر . پیروز شد) رأی ۸۹(
ـادل را  ـامزد جبهه پایداری کـه حـداد ع ن

ـنگین   بود، کرده ـا شکسـت س جبهـه  از ب
 :روبرو شداصولگرایان متحد 

حــداد عــادل منتخــب ســید مجتبــی و  •
بــه  اینــان. بــودبخشــی از ســپاه پاســداران 

ـا خشــونت و ســرکوب موافــق  شــدت بـ
قبـل از  وری است که آدر خور یاد. هستند

نی نقـدی در سـخنرا »سردار«انتخابات، 
پــدر «خــود گفتــه بــود کــه خــوب نیســت 

با رای کمی وارد مجلس شود  »عروس آقا
 – .شودو باید تالش کرد تا ارای وی زیاد ب

ـا بـر دسـتور بـود کـه   - مضـمون هنقل ب بن
آرای حداد عادل به ناگاه افـزایش خیـره 

ـا ا .البته باتقلـب. به خود دیدندکننده  و ب
دوم تهـران،  »منتخب«از زیاد  فاصله ای

 دانسـتنی اسـت کـه. ه مجلـس راه یافـتب
همین حداد عادل در مجلس ششم حتـی 

تهران قـرار  ورندگانآاول رأی در سی نفر 
ــورای  .نداشــت ــتکاری ش ــود دس ــر نب اگ

ـایی نگهبــان و ــی ( ابطــال آرای رجـ از مل
مجلـس راه نمـی  ههرگـز بـ او ،)مذهی ها

تقلبـی تـر  انتخابات مجلس هفتم. یافت
لس راه یافت شد و حداد عادل هم به مج

 .ن مجلس شدآ و هم رئیس 
بعـــد از (در ســـخنرانی ســـردار مشـــفق  •

ـا علــی  )۸۸لبــی ســال قانتخابــات ت بارهـ
الریجانی به عنوان فردی معرفی شـد کـه 

ـال موسـوی و کروبـی، ـا  و به دنب همـراه ب
ـارج شـوند از . قالیباف، باید از گردونـه خ

ـا آنها که سردار مشفق سـخنگوی آدید  نه
بـدون فردی بی بصیرت و  ، الریجانیبود

ــود ــمار ب ــود کســی او. ثبــات بش ــه  ب ــه ب ک
ــوی  ـاطر موس ــروزی در انتخابــات بخـ پی

. ریــک گفتــه بــودریاســت جمهــوری او تب
جرمش این بود که منتظر نشده بود تقلب 

جرم دیگـر او . بزرگ نتیجه را تغییر دهد
حــامی هاشــمی رفســنجانی ایــن بــود کــه 

ـال از  ۳باگذشــت . اسـت ــات آس ن انتخاب
سردار سراج همان سـخنان را در  ،البیق

باره علی الریجانی بازمی گوید و او را کسی 
ـنجانی   می داند که همدست هاشمی رفس
ـام  است و مـی خواهنـد بـه  خامنـه ای ج

 .زهر تسلیم را بنوشانند
ــه ای علــی الریجــانی  • را امــا چــرا خامن

خامنــه ای بــه خــوبی مــی  :؟ تــرجیح داد
ـانی داند که در سال پیش رو، ع لـی الریج

ـاده  به همراه برادران خود مانعی برای زی
ـای محمــود احمــدی نــژاد  خــواهی هـ

ـا  .شدخواهند  حداد عادل توان مقابلـه ب
علــی  ،در عــوض. احمــدی نــژاد را نــدارد

ـام  ـائم مق الریجانی سردار اسبق سـپاه و ق
ـــپاه ـــوده  س ـابراین، . اســـتب ــ ـا  ،اوبن بــ

 حمایــت علــی خامنــه ای،برخــورداری از
ونه احمـدی نـژاد را در طـول چگ میداند

البته ممکن اسـت  . مهار کندیکسال آینده 
ـادی احمـدی  از پس واکنش های غیـر ع
 .برنیاید نژاد
ـالها،       ــول سـ ــه ع در ط ـانی ب ــی الریجـ ل

خوبی نشان داده است که در راه رسـیدن 
ـانتی فروگـــذار  ــ ـــه هـــدف از هـــیچ خی ب

ــرنخواهــد  ـاویر : دک زن نشــان دادن تصـ
حمایت قاطع  برلین، عریان در کنفرانس

ــیما، ــردان در صــدا و س  از دزدی هــای ک
ـای دوران ریاســت  ش درعربــده کشــی هـ

مجلس در حمایت ازشعار موسوی اعدام 
ایـن مهـره  نند کهآگویای ... باید گردد و

سرسپرده گوش به فرمان سید علی خامنه 
ـاری، در اول در دوماه  . ای است ـال ج س

بودجــــه و مرحلــــه دوم  تغییــــر الیحــــه
ـا،هدف حلقـه بـه گوشـی  او مندی یارانه ه

او . بیــت رهبــری را بــه خــوبی نشــان داد
ـان کـه مطهـری گفـت  - مجلس را    -  هم

 .بدل کردشعبه ای از بیت رهبری به 
از ســویی دیگــر اگــر قــرار باشــد برنامــه  •

 رئــیسانتخابــات قــانون اساســی و  تغییــر 
ــوری  ــس جمه ــد،  ،توســط مجل ــیش آی پ

ه ای مطلــوب خامنــحــداد عــادل گزینــه 
ـا . است چرا که حداد عادل بیعرضـه، تنه

دسـت خامنـه ای  لتیک معرکه گردان آ
 .دشخواهد 

 
  : در خور توجهنکات ٭
 
ـات •  ـای عمـــده انتخابــ یکـــی از تفاوتهــ

ـات مجلـس مجلس نهم با مجلس  انتخاب
ریزش بسیار شدید روحانیون به دلیل اول 

ـارایی و  ـانی از عــــدم کـــ بیــــزاری همگـــ
بطـوری کـه . اسـت» خوندهای دولتیآ«

ــات شــرکت  اقلیتــی از مــردم کــه در انتخاب
ــز ــد نی ـانی جماعــت رأی  ،کردن ــه روحـ ب

ن نفــوذ را هــم آطرفــه ایــن کــه . ندادنــد
ندارند که از تقلب انتخاباتی سهم عمـده 

در اولین دور انتخابات مجلس  .ای ببرند
ــان خمینــی و  ــا تقلــب اشــکار بــه فرم کــه ب

ــه  ــذاریبرنام ــمی  گ ــرادی چــون هاش اف
 و محمـدخامنـه ای  وبهشتی  ورفسنجانی 
نفــر  ۱۵۵، حــدود شــدانجــام ... یــزدی و

ـانآ. روحانی به مجلـس راه یافتنـد  ،ن زم
ـا . می توانستند تقلب را بسود خود کنند ام

نها آخمینی و دستیارانش  ،از بخت بدشان
ـا بــــر  را در یس ئــــاولــــین ر ضــــدکودتـــ

ــدآ ،یجمهــور در  .لــت فعــل خــود کردن
به حـدود هشتم مجلس، این تعداد  هدور
ــی ۴۰ ــر و در آخــرین دور، یعن  هدور در نف
نفـر  ۲۰تعداد روحانیون به حـدود   نهم،

ه دهمـی در صـورتیکه دور. کاهش یافـت
وجود داشته باشد، تعداد از این هم کمتر 

 .خواهند شد

از دالیل عـدم حمایـت رای دهنـدگان  •
ــت  ــده در والی ــی  - ذوب ش ـانی خمین زمـ

ا می راست  شعار اسالم مساوی روحانیت 
این است که در طول سالهای بعـد   -  داد

نی را ااز انقالب به جرات می توان روحانی
بـه وارد سیاست شده باشند و پیدا کرد که 

تجاوز نکـرده مردم و مال  ناموس جان و
به قول مردم روحانیون وابسته بـه  .باشند

حاکمیت، هر کـدام چـه کوچـک و چـه 
بزرگ، با پیروزی انقـالب، خـود را همـه 

ر دا ددانسته خویشتن را نماینـده خـاره ک
روی زمین خوانـده و دارای بسـط یـد بـر 
ـاط  جان و ناموس و مال مردم گشـته و بس
خورد و برد و کشت و کشتار و خیانـت بـه 

تعــــداد کمــــی از  . وطــــن را گســــتردند
دست پاکی را رویه کار خود که  روحانیون
ـا  ،ندگرداند همواره از سـوی حاکمیـت ب

 و یــا حتــی بــا  ندرو شــدبــی اعتنــایی روبــ
توهین و محـروم و زنـدانی و در مـواردی 

 . اعدام و یا کشته شدند
هفتم و هشـتم، ه های در انتخابات دور •

و انتخابات شـدند   وارد فراوان سپاهیان 
ـا بـه  کرسی های زیادی را اشغال کردند ت
قــول خودشــان دســتاوردهای انقــالب را 

ــدحفــظ  ــتاوردهای  .کنن ــه دس ـا ک از آنجـ
از  والیت فقیـه یمژرتعریف  بنابر الب،انق

ان به روحانیو سپاه پاسداران  ،وردآدست 
ـا و بسـیج  و قدرت و مال رسیده  واواک ب

ـانش  سربازان گمنام  هسـتند، ... وامام زم
ــر  ــور پ ـابراین حض ــداران و بنـ ــمار پاس ش

ـای هفـتم و هشـتم، واواکی ها  در دوره ه
ــد از دور ــه خصــوص بع ــم، هب ــرای  شش ب

ـاآست د«حفظ این  . ضـرور بـود ،»ورده
ـا تغییـر   ،نها با حضور خـود در مجلـسآ ب

ــدگان دور ششــم دادن  ــوانینی کــه نماین ق
ــان  ـار دیگــر جری تصـویب کــرده بودنــد، ب
درآمدهای نفتی و اموال ملت را به سـوی 

در  . روان کردنـدخـود  تأسیساتبانکها و 
ــاس  ــالس بــود کــه ســرداران لب همـین مج
ــرا ــوش هــر مصــوبه ای را ب ی شخصــی پ

شدن سپاه و بسیج و نیروهای  تر قدرتمند
ـاومتی بـه تصـویب  امنیتی بـدون هـیچ مق

در این دوره از مجلـس   ،از قرار. رساندند
ـا نبـودشمار دیگر نیازی به حضور پر  ه آنه

ـاوجود ایـن کـه کـم شـمار  ،وگرنه. است ب
 انـــددهنـــدگان نیـــز متوجـــه شـــده رأی 

ــرادران « ــیب ــپاهی و واواک ـا  »س ــرا یـ اکث
ــوال قاچــاقچی ه ـا در تصــرف ام ــتند یـ س

 ،نها رأی ندادنـدآو به مردم بسیار پرکارند 
ـا را بیشـتر بسـود خـود  می توانسـتند تقلبه

تحریم انتخابات .  کنند و به مجلس روند
رای بخشی از جامعه که در آو جهت یابی 

واقعیتی با شفافیت  ،انتخابات شرکت کرد
خونــد آخامنــه ای و  :تمــام عیــان کردنــد

ــی و  ـا  اران ســرد دولت ســپاه و واواکــی هـ
در جامعــه . منفــور جمهــور مــردم هســتند

  :مده اندآایرانی به انزوای کامل در 
ــدایی -  ــین ف ــتم  –حس ــده دور هش نماین

ـــپاه  ـار س ــ ـــرداران جنایتک ـــس از س مجل
پاسداران و عوامـل سـرکوب و فـردی کـه 
ـام مصـطفوی  سید حسـن خمینـی را بـه ن
معرفی می کرد همان کسـی کـه گفتـه مـی 

جریان کهریزک دخالت داشـت شود در 
 ...و
ــروری  -  ــز س ــتم  –پروی ــده دور هش نماین

ـاتی  –سردار سپاه  –مجلس  نماینـده تبلیغ
 ...سپاه در لبنان و سوریه و 

 –ســردار ســپاه  –محمــد نبــی رودکــی  - 
 نماینده دور هفتم مجلس 

اصــغر خــانی ســردار ســپاه معــاون  علی - 
 سابق لشکر محمد رسول الله 

ـامب ۴      رده فـوق از جملـه مسـئوالن نفر ن
ـای  ازبرخـی در کـه  اند سپاه بوده دوره ه

ـا در مرحلـه دوم  ،اند قبل نماینده بوده  ام
 نیـز رای دهندگان ذوب شـده در والیـت 

 .به آنها رای ندادند
لبی دور نهـم قدر انتخابات محدود و ت  •

ـات مهـم،  » انتخـاب«مجلس، یکی از نک
ور نفـر از نماینـدگان د ۱۹۰حدود  نشدن
نها آبرخی از  رسوایی و فساد . استهشتم 

ـان بحدی بود که  نتوانسـت شورای نگهب
ـا آدر شـمار  .کنـدتاییـد  صالحیتشان را نه

 ،هشــتمیس دوم مجلــس ئــ، نایــب راسـت

 نها استآباز از شمار شهاب الدین صدر و 
 ،مجلس هشتم یس کمیسیون اصل نود ئر

حجــت االســالم  محمــد علــی نکونــام از 
ـانیون برج ـای ویــژه روحـ ســته دادگاههـ

برخــی نیــز  .روحانیــت و دادگــاه انقــالب
 .طرد شدندتوسط مردم محل انتخابیه 

، بــه را انتخابــات نهمــین دوره مجلــس•  
هـزار نفـر   ۹۰۰گفته وزیر کشـور، حـدود 

به هر کدام از افراد اگر  . کرده اندبرگزار 
 ۱۰۰گیرنده رای که حداقل دستمزد انها 

ــوا ــوده مــی ت ن گفــت کــه هــزار تومــان ب
حــداقل هزینــه پرداختــی نقــدی تنهــا بــه 
گیرندگان و ناظران و شمارشگران دستی 

هــزار تومــان  ۱۲۰و کــامپیوتری حــدود 
ــه برگــزاری  پرداخــت شــده باشــد، هزین

ــدون  ــس ب ــین دوره مجل ـات نهم انتخابـ
ـا و  ـای جنبـــی وزارتخانـــه هــ هزینـــه هــ

سیاســی در  –نظــامی  –نیروهــای امنیتــی 
میلیارد تومان  ۱۰۰سراسر کشور، بیش از 

 .است شده
ـاح مجلـس مراسم در  •  ،نهـمجلسـه افتت

جلـب نظـر مـی  حضور پرشور سـپاهیان،
که همواره اعتقادشان به گلولـه  نهاآ. کرد

در گــل   ،اســتبــیش از هــر چیــز دیگــری 
به درب مجلـس و درون آن آمـده  ،دست

 ! بودند و به نمایندگان گل هدیه می دادند
 ،جعفری  . لببر البته با لبخندهای ملیح

علت ایـن . حاضر نبود ،سپاهفرمانده کل 
علـــی  –از نماینـــدگان  بـــود کـــه  دو تـــن

به مداخله سپاه در   –مطهری و کواکبیان 
. انتخابات مجلس اعتـراض کـرده بودنـد

بر اساس اسناد و مدارکی کـه  :گفته بودند
در اختیــار دارنــد ســپاه در ایــن انتخابــات 

ی جعفـر »سـردار«. دخالت کرده اسـت
می خواست با عدم حضور خود اعتراض 

ـاند »نماینـدگان«را بـه گـوش سپاه  . برس
از را دلخــوری فرمانــده ســپاه  نیــز برخــی

عنـــوان دادن احمـــدی نـــژاد بـــه دلیـــل 
دلیـل   ،به پاسدارها» برادران قاچاقچی«

 .جعفری دانسته اندعدم حضور 
برای اولین بار، در جلسه افتتاحیه عدم  •

، به خـوبی یشینمقامهای پحضور برخی 
برخی از آنها در حصر   :به چشم می خورد
 ودر این جلسـه، کروبـی  .به سر می بردند

حضـور ... میر حسین موسوی و وخاتمی 
در حـبس موسوی و کروبی .  پیدا نکردند

. دعـوت نشـد خاتمی نیز . هستندخانگی 
ـاطق  دو نفر هم که دعوت شـده بودنـد، ن

د، از آغاز سخنرانی احمـدی نـژا با،  نوری
ناطق نوری بـر خـالف  . جلسه خارج شد

 ســـخنانهاشـــمی رفســـنجانی، آنقـــدر از 
ـام احمــدی نــژاد، ـای  بهنگـ ـاظره هـ منـ

نمـی توانـد تلویزیونی، سـوخته اسـت کـه 
 ،حتی در مراسـم رسـمی ،قهر خود را از او

احمدی نژاد دعوت شده دوم . ابراز نکند
چنان  بود که بعد از پایان سخنرانی خود،

ـارج شـد کـه گـومجلـس با شتاب از  ئی خ
ـــش  ـــردآت ـــی ب ـــت م ـــدون  او.  در دس ب

ـانش  و خداحافظی بیـرون رفـت  همراه
  .و به دنبالش دویدند جا ماندند 

 
که در چند دوره   »نمایندگانی« ٭

ــس  ــده«مجل ــد و » نماین ــوده ان ب
  :نقش متولی مجلس را یافته اند

 
نماینده دور نهم مجلس  –بیژن  –نوباوه  

 –ه ســپاه پاســداران وابســته بــ –از تهــران 
 نماینده دور هشتم 

 –ســـردار ســـپاه  –اســـماعیل  –کـــوثری 
 –ران هـــنماینـــده دور نهـــم مجلـــس ازت

 نماینده دور هشتم 
نماینده دور نهم مجلس  –احمد  –توکلی 

 ..هفتم و –نماینده دور هشتم  –از تهران 
ـــری  ـــی  –مطه ـــم  –عل ـــده دور نه نماین

 نماینده دور هشتم  –مجلس از تهران 
نماینـده دور نهـم  –سید احمـد  –بویان ن

ـاگردان برجسـته  –مجلس از تهـران  از ش
 مصباح یزدی 

نماینده دور نهم مجلس از  –حداد عادل 
 نماینده چندین دوره مجلس  –تهران 

نماینـده دور نهـم مجلـس از  –اقا تهرانی 
ـاگردان  –تهران  نماینده دور هشـتم از ش

ل برجسته مصباح یزدی و معلم دولـت او

 احمدی نژاد 
نماینــده دور نهــم مجلــس از  –ابــوترابی 

ــران  ــد دوره مجلــس  –ته ــده چن  –نماین
 نایب رییس مجلس

ــدی  ــس از  –مرن ــم مجل ــده دور نه نماین
ــران  ــتم  –ته ــده دور هش پزشــک  –نماین

 مخصوص بیت رهبری 
ـاظمی  ــس از  –کـ ــم مجل ــده دور نه نماین
ســـردار ســـپاه  –وزیـــر اســـبق  –تهـــران 

 پاسداران 
ـاهنر  ــا  –ب نماینـده دور نهــم  –محمـد رض

نماینده چنـدین دوره  –مجلس از تهران 
 نایب رییس مجلس  –مجلس 
نماینده  –سردار سپاه   –علیرضا  –زاکانی 

نماینـده دور  –دور نهم مجلس از تهـران 
ـان و نشـریه  هشتم مسئول وب سایت جه

 پنجره 
ــده دور نهــم  –حســینیان  ــه نماین روح الل

 –ینـده دور هشـتم نما –مجلس از تهـران 
رییس مرکز  –عضوگروه فتوا و ترور و قضا 

 اسناد انقالب اسالمی 
نماینـده  –سـردار سـپاه  –حسین  –مظفر 

نماینده اسبق  –دور نهم مجلس از تهران 
 ...وزیر اسبق و –مجلس 

نماینده دور نهم مجلس از  –فاطمه  –الیا 
 نماینده دور هشتم  –تهران 

 –ار ســپاه ســرد –مهــدی  –کوچــک زاده 
 –نماینـــده دور نهـــم مجلـــس از تهـــران 

 نماینده دور هشتم 
نماینده دور  –غالمرضا  –مصباحی مقدم 

نماینده چند دوره  –نهم مجلس از تهران 
ســخنگوی جامعــه روحانیــت  –مجلــس 

 مبارز 
ـاری  ـــه  –افتخــ ـــده دور نهـــم  –الل نماین

 نماینده دور هشتم  –مجلس از تهران 
ـایی  ـــد  –رســ ـــد –حمی ه دور نهـــم نماین

نماینـده دور هشـتم از  –مجلس از تهران 
 از چماقداران برجسته  –قم 

نماینده دور نهم مجلـس  –الیاس نادران 
 سردار سپاه  –نماینده دور هشتم  –

ــت  ــین  –نجاب ــم   - حس ــده دور نه نماین
 –نماینـده دور هشـتم  –مجلس از تهـران 

 سردار سپاه
ــا  –محجــوب  نماینــده دور نهــم  –علیرض
 نماینده دور هشتم  –از تهران  مجلس
 –ســردار ســپاه  –علــی اصــغر  –زارعــی 

ـائم  –نماینده دور نهم مجلس از تهران  ق
 مقام دانشگاه امام حسین 

 –ســردار ســپاه  –ســید مهــدی  –هاشــمی 
 –نماینـــده دور نهـــم مجلـــس از تهـــران 

ـــیس  ـــور و ری ـــر کش ـــبق وزی ـاون اس ــ مع
 فدراسیون تیراندازی 

نماینـده دور  – زهـره –طبیب زاده نوری 
معاون اسبق زنان  –نهم مجلس از تهران 

 دفتر رییس جمهور احمدی نژاد 
نماینده دور نهم مجلـس  –حسین  –طال 

ســردار ســپاه فرمانــدار اســبق  –از تهــران 
 تهران 

ــلیمانی  ــد  –س ــم  –محم ــده دور نه نماین
 مجلس از تهران 

ــی  –رحماندوســت  ــده دور  –مجتب نماین
 –مهرداد  –رپاش نهم مجلس از تهران بذ

 –لـــس از تهـــران مجنماینـــده دور نهـــم 
ـان دوره  ـازمان جوان سردار سپاه  رییس س

سپاه م معاون قرارگاه خات –احمدی نژاد 
 پاسداران 
ــوار  ــده دور نهــم  –حســین  –ذواالن نماین

 –نماینـده دور هشـتم  –مجلس از شـیراز 
 خواهرزاده ایت الله حائری شیرازی 

ماینده دور نهـم ن –حمید رضا  –فوالدگر 
 نماینده دور هشتم  –مجلس از اصفهان 
نماینــده دور  –جــواد  –کریمــی قدوســی 

نماینده دور هشتم  –نهم مجلس از مشهد 
 سردار سپاه  –

عضـو سـپاه  -  –محمد ابـراهیم  –محبی 
ــس از  ــم مجل ــده دور نه پاســداران  نماین

 سنقر 
ـاقری  ــ ـــم  –محمـــد  –ب ـــده دور نه نماین

 ته بعثه رهبری  وابس –مجلس از بناب 
ـا  –خســــروی  وابســــته وزارت  –علیرضـــ

جبهــه متحــد  –اطالعــات بخــش امنیــت 
 نماینــده دور نهــم مجلــس –اصــولگرایی 

 ازسمنان    
نماینـده اسـتان  –محمد حسین  –قربانی 

ـــــم  ـــــس دور نه ـــــرفیه  در مجل از  –اش
  فرماندهان سپاه استان 

  ۶صفحه در
  

 در تله انزوا؟
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ـا  –طباطبایی  نماینـده   –سـید حمیـد رض
ن در دور نهم مجلس شورای اسـالمی نایی

 دادستان سابق اصفهان  –
نماینده دور نهم مجلس  –مهدی  –ثنایی 

شورای اسالمی از نهاوند  وابسته بـه سـپاه 
 پاسداران 
نماینــده دور  –محمــد مهــدی  –زاهــدی 

وزیر اموزش عالی دولـت  –نهم از کرمان 
 اول احمدی نژاد سفیر ایران در مالزی 

صالح نماینده دور نهم از محمد  –جوکار 
ـا  –یزد  سردار سپاه و از عوامـل برخـورد ب

 دانشجویان 
نماینـده دور نهـم از  –الله یار  –ملکشاهی 

رییس کل دادگستری استان  –کوهدشت 
 لرستان 

نماینـده دور  –محمد جواد  –نظری مهر 
برادر زن منـوچهر متکـی و  –نهم مجلس 

ـار در ســفارت ایــران در  مســئول اداره کـ
 بحرین 
نماینـده دور نهـم  –احمد علـی  –مقیمی 

 سردار سپاه پاسداران  –مجلس از بهشهر 
نماینــده دور نهــم  –محمــد  –اســماعیلی 

 سردار سپاه –مجلس از زنجان 
محمد حسین نماینده دور نهم  –اصفری 

سردار سپاه و فرمانـدار  –مجلس از اراک 
 سابق اراک 

م نماینـده دور نهـ –سید عیسـی  –دارایی 
ـــس از اندیمشـــک  ـــپاه   –مجل ســـردار س

 فرمانده نیروی انتظامی خوزستان 
نماینده دور نهم مجلـس  –رضا  –صابری 

عضو معاونت عملیات وزارت  –از رامیان 
 اطالعات دوران سعید امامی 

نماینــده دور  –محمــد  –اشــوری تازیــان 
نماینـده دور  –نهم مجلس از بنـدرعباس 

ــتم  ــپاه  –هش ــی معــاون ا –ســردار س منیت
 استان
ـابش  ــا  –ت نماینـده دور نهــم  –محمـد رض

 –نماینــده دور هشــتم  –مجلــس ازارکــان 
اصالح  –خواهر زاده سید محمد خاتمی 

 طلب
نماینــده مجلــس دور  –علــی  –الریجــانی 

عضـو سـپاه  –رییس کنونی مجلس  –نهم 
 پاسداران بخش روابط عمومی 

 –نماینده دور نهم  از قم  –رضا  –اشتیانی 
 نده دور هشتم نمای

ارسـالن نماینـده دور نهـم از  –فتحی پور 
 نماینده دور هشتم –کلیبر 

نماینـــده  –ســـید جـــالل  –یحیـــی زاده 
ـار حـزب  –دورنهم از تفت  سـخنران انص

 نماینده دور هشتم –الله 
نماینــده دور نهــم از  –مقــداد  –نجفـزاده 

سردار سـپاه  –نماینده دور هشتم  –بابلسر 
 باشگاه استقالل  عضو هیات مدیره –

ـــری  ـــجاعی کیاس ـان  –ش ــ ـــید رمض  –س
ـاری  نماینـده دور  –نماینده دور نهم از س

 هشتم 
نماینـده دور نهـم از  –سید باقر  –حسینی 

ـامران  –زابل  نماینـده  –باجناق حسـن ک
 دور هفتم مجلس 

نماینـده دور نهـم  –موسی الرضا  –ثروتی 
نماینده دور هشـتم و  –مجلس از بجنورد 

از وابستگان بـه قاضـی مقیسـه در  –هفتم 
 دادگاههای انقالب 

نماینــده دور نهــم  –حســن  –خســته بنــد 
نماینده دور هشتم  –مجلس از بندر انزلی 

 مجلس 
نماینـده  –سید علـی محمـد  –بزرگواری 

دور نهم مجلس از کهگیلویه و بویر احمد 
 نماینده دور هشتم  –

ــدین  –بروجــردی  ــده دور  –عالءال نماین
ــ ــده دور  –س از بروجــرد نهــم مجل نماین

ـا اخــتالس  –هشــتم  ــرتبط بـ از عوامــل م
 بزرگ به همراه فرزندانش 

نماینـده دور  –محمد رضا  –محسنی ثانی 
نهم مجلس از سبزوار نماینده دور هشـتم 

 مجلس
نماینــده دور نهــم  –عبدالرضــا  –مصــری 

نماینده دور هفتم و  –مجلس از کرمانشاه 
سفیر  –نژاد وزیر رفاه دولت اول احمدی 

 ایران در ونزوئال 
نماینـده  –عـوض  –حیدر پور شهرضایی 

نماینـده دور  –دور نهم مجلس از شهرضا 
 هشتم 

ـا نماینـده دور نهـم  –حسـن  - سبحانی نی
نماینـده دور هشـتم و  –مجلس از نیشابور 

 مجلس... هفتم و دوم و سوم و
نماینـده دور  –محسـن  –کوهکن ریـزی 

 ...هفتم و  نهم مجلس و دور هشتم و
ـان  ــ ـــز  –اکبری ـــم  –عزی ـــده دور نه نماین

 نماینده دور هشتم  –مجلس از کرج 
نماینــده  –حســن  –کــامران دســتجردی 

ــده  –دور نهــم مجلــس از اصــفهان  نماین
ـا  چند دوره مجلـس و از عوامـل امنیتـی ب
جناق حسینی زابل و همسر  نیـره اخـوان 

 بیطرف 
نماینده دور نهم  –احمد  –سالک کاشانی 

نماینـده چنـد دوره  –جلس از اصـفهان م
 مجلس و رییس سابق اطالعات سپاه 

نماینده دور نهـم  –نیره  –اخوان بیطرف 
نماینـد ه چنـد دوره  –ازاصـفهان  مجلس

 مجلس و همسر حسن کامران
نماینـده دور  –محمد حسـین  –فرهنگی 

نماینده دور هشـتم  –نهم مجلس از تبریز 
 انتظامی  و سردار سپاه و فرمانده نیروی

ــده دور نهــم  –مســعود  –پزشــکیان  نماین
 –نماینــده دور هشــتم  –مجلــس از تبریــز 

ـان  –اصالح طلـب  وزیـر بهداشـت ودرم
 اسبق 

ـاروئی ژر  :انقالب اسالمی ـار روی ــای درونــی، اینــک، خــود یمـی گرفت بنــد بحــران در ه در اول مــاه : اتمــی شــده کــه ســاخته اســت ی وئیه، تحریم نفت ایـران و بانـک مرکـزژ ـائین آوردن عربستان از افزودن بر میزان . اجرا می شود ـادرات نفــت خــویش و پـ   :همراه استتحریم ها با جنگ پنهان و تهدید به جنـگ  خطر تشـدید . قیمت نفت سخن می گویدصـ
  
  

 - گفتگوهای مسکو ؟ 
زمان الزم برای تولید 

ــــــی؟  ــــــب اتم  - بم
ـــاردومی کـــه بـــوش  ب
مــانع از حــل مســئله 

   :اتمی ایران شد؟
  
  

ـا و  :انقــالب اســالمی ـا و اطــالع هـ گزارشــها و وضــعیت ســنجی هــا پیرامــون خبرهـ
ـای بحران اتمی و گفتگوهای مسکو را از خبـر  ـادن گفتگوه درباره احتمال به تأخیر افت

  :مسکو آغاز می کنیم
  

عــدم توافــق ایــران بــا اتحادیــه ٭ 
اروپــا مــی توانــد ســبب بــه تــأخیر 
افتادن گفتگوهـای مسـکو بـر سـر 

  :می ایران بگرددپرونده ات
  
خبر » اینتر پرس سرویس«وئن ژ ۷در  ◀

شتون در باره آداد که نامه جلیلی به خانم 
ـان کشـورهای طـرف  خودداری کارشناس

ـان  ،گفتگو با ایران ـا کارشناس از گفتگـو ب
ـــران بقصـــد  ـاده کـــردن موضـــوع آای ــ م

ـاع غــــرب از  گفتگــــوی مســــکو و  امتنـــ
ـان  ـا کارشناسـ ـانش بـ ــوی کارشناسـ گفتگ

ـأخیر گف ،ایران تگوی مسکو می تواند بـه ت
  . افتد

علـت خـودداری از  ،بنا بر این گـزارش     
ـا  ــه گفتگــو بـ مــأمور کــردن کارشناســان ب

ـان ایرانـــی خـــود اینســـت کـــه از  ،همتایــ
مده انـد آگفتگوهای بی حاصل به تنگ 

نند که نخست می باید به یک توافـق آو بر
  . سیاسی دست یافت

المونیتـور یک دیپلمات به  ،وئنژ ۷در       
ـای فنـی « :گفت من نمـی گـویم گفتگوه

اما ما نیاز داریم که ایـران . اهمیت ندارند

ـا وارد  ـنهاد م بطور جدی بر سر اصـل پیش
ـاز بـه تصـمیم  ،و ایـن امـر. گفتگو شود نی

نها دارد و در سطح فنی قابل حل آسیاسی 
ما نمی توانیم خود را گرفتار روند .  نیست

ــه و  ــدون پای ـا ب ــوالنی بحــث هـ ــه ط مای
ـار  خریـدن  ،نآوارد شدن در . بگردیم بک

  ». یدآوقت می 
ـا ایــران مــی گویـد •  ،قــدرتهای غــرب :ام

ن را جوهری خواند آپیشنهادی که بتوان 
بـه حـل مشـکل مـی  ،نآکه گفتگو بر سـر 

نهــا آپیشــنهاد . انجامــد ارائــه نکــرده انــد
اینست که ایران اورانیوم غنی شده خود را 

کر حق ایران بـر من. به خارج انتقال دهد
غنی سازی اورانیوم هستند و با تهدید مـی 

  .   نها عمل کندآخواهند ایران به دلخواه 
ـازی  • ایرانی ها پیشنهاد کرده اند غنی س

ــد ۲۰اورانیــوم تــا  . درجــه را متوقــف کنن
نکه غرب جنگ اقتصادی با ایران آبشرط 

امــا غــرب هنــوز بــه ایــن . را متوقــف کنــد
  . تپیشنهاد پاسخ نداده اس

 ،و هرگــاه توافــق بغــداد انجــام نگیــرد •
گفتگوهــای مســکو مــی تواننــد بــه تــأخیر 

  .افتند
ـــن ژ ۱۰در  ◀ ـاملی  ،۲۰۱۲وئ ــ ـاقر ع ــ  ،ب

ـالی  امنیـت ملـی در  معاون دبیر شورای ع
مادگی آعدم  :گفته است ،سیاست خارجی

ـأخیر  طرف مقابل ممکن است سبب بـه ت
  .  افتادن گفتگوهای مسکو بگردد

وزیـر خارجـه روسـیه بـه ژوئن  ۱۳در  ◀
ـارۀ مـذاکرات مسـکو و  ایران رفـت و در ب

قـرار .  سوریه  با مقامات رژیم گفتگو کـرد
ژوئن  ۱۸بر شرکت  ایران در گفتگوها در 

  .شد
  

ـا یم پیشنهاد کرده ژاگر ر :انقالب اسالمی ـازی ت ازی غنــی ســ: احمــدی نــژاد مــی گویــددرصد را متوقـف کنـد، پـس چـرا  ۲۰باشد که حاضر اسـت غنـی س ـــداد، از کشـــورهای درصد حق ایران است؟  ۲۰اورانیوم تا  ـای اورانیــوم را بپذیرنــد؟ بهــر رو، از طفــره خواســت حــق ایــران بــر غنــی ســازی  ۱+۵چـــرا در بغ ــ ـام گفتگوه ـــرب از انجــ ـــتن غ ــدر حقیقت، هرگاه گفتگوها به . ستنیکمتر از تسلیم رضا نمی دهد، بی پایـه می شـود کـه ایـن اطـالع کـه غـرب بـه کارشناســان دو طــرف، اینطــور معلــوم رف ــد از عمل شــدن تحــریم نفــت و  یبع ـا بانک مرکزی   .کندضعیف تری، باید در گفتگوها شرکت موکول شوند، ایران در مواقعیت بازهم ، از سـوی اتحادیـه اروپ
  
انــس ژآقــرار بــود میــان ایــران و  ٭

توافقنامه امضـاء شـود امـا کـار بـه 
  :متهم کردن یکدیگر کشید

  
انــس بــین ژآرئــیس  ،مــانوآ ،راندر تهــ ◀

ـا ایــران بــه  :گفــت ،ی اتمـیژالمللـی انــر ب
ینده توافـق آتوافق رسیدیم و در روزهای 
وئن ژ ۴اما در . نامه را امضاء خواهیم کرد

۲۰۱۲،   
همچنــان گــزارش مــی شــد کــه عکــس  •

ـائی را در  هوائی نشان می دهد که ایران بن
ن بلـدوز آپارچین ویران کرده و بر ویرانه 

مانو نیز گفته است علـت آ. اخته استاند
این کار ممکن است این باشـد کـه ایـران 

.  کتیو را از بین ببردآثار رادیو آمی خواهد 
در ایـن محـل  ،۲۰۰۳شایع اسـت کـه در 

مانو می آ. مده استآزمایش اتمی به عمل آ
انـس مـی بایـد موضـوع را روشـن ژآگوید 
  . کند

ند سازمانهای اطالعاتی بر این باور هست •
که ایران برنامه بمـب اتمـی ابتـدائی را در 
. این محـل در دسـت اجـرا داشـته اسـت

بــدیهی اســت مــدرکی کــه گویــای انجــام  

  .در اختیار نیست ،زمایش اتمی باشدآ
نماینده ایـران در  ،سلطانیه ،دو روز بعد •
غرب را متهم کرد که مـی خواهـد  ،انسژآ
ـازمان جاسوسـی بـدل ژآ انس را به یک س

ســلطانیه بــا مقامــات  ،وئــنژ ۸ و در. کنــد
ـا بـی . انس بـه گفتگـو نشسـتژآ گفتگوه

ـاریخ بعـــدی  ــ ـــد و ت ـان یافتن ــ نتیجـــه پای
ـــین نگشـــت ـــز مع ـا نی ــ ـانو آ. گفتگوه ــ م

  . گفتگوها را ناامید کننده توصیف کرد
و همچنان از امضای توافق نامه خبری      

  .نیست
  
ایران چه اندازه به تولیـد بمـب  ٭

  :اتمی نزدیک شده است؟
  
ــه ســیانتیفیک امــریکن مــاگزین  ◀ مجل

Scientific American Magazine 
ـام )۲۰۱۲مه  ۳۰( مطلبی را به قلـم گراه
  :لیون انتشار داده استآ

ـاط  ،ایران ،در طول دهه گذشته • با احتی
تمام عناصر الزم برای  ،اما اطمینان خاطر

. ورده اسـتآساختن بمب اتمی را فراهم 
ـاه  ـانطور کـه در م جـیمس  ،انویـهژاما هم

مــدیر امنیــت ملــی  در ســنا گفتــه  ،کالپــر
ـا  ،است ـار تحصـیل آب نکـه دسـت انـدر ک

دانش و تدارک فن تولید بمب اتمی است 
امــا مــا بــر ایــن بــاور نیســتیم کــه در حــال 

نها تصمیم گرفته اند بمـب اتمـی آ ،حاضر
  . را بسازند

کارشناســان در  ،بمــدت چنــدین ســال •
ایران باره این سناریو بحث می کردند که 

نکـه آنست که به سرعت و پـیش از آدر کار 
ـارش شـوند ـانع ک  ،ملتهای دیگر بتوانند م

ـایش کنـدآبمـب اتمـی خـود را  ـا بــر . زم بن
ـاتی ـازمان اطالع  ،ارزیابی موثـق تـرین س

ایران با تمام سرعتی که ممکن اسـت ایـن 
انس بـین ژآبمب را می سازد به ترتیبی که 

ی اتمی فرصـت اعـالن خطـر ژالمللی انر
از دیــد اینگونــه . دادن را نیــز پیــدا نکنــد

ایران ظرف چند هفته بمب  ،کارشناسان
  .اتمی خود را می باید می ساخت

نچه می دانیم ارزیابی خود آبگذارید با  •
 ،بدین سـو ،۲۰۰۶از سال  :را شروع کنیم

ــوم  ــردن اورانی ـار ک ــغول انبـ ــران مش  ۵ای
می گوید این سـوخت بـرای . درجه است

ــده آقــی اســت کــه در نیروگــاه تمــی بر ین
اگر ایران این اورانیوم را . خواهد ساخت

اورانیـوم الزم  ،درجه غنـی کنـد ۹۰تا حد 
.  بمب اتمی را خواهد یافت ۴برای تولید 

شــروع بــه تولیــد  ،۲۰۱۰و از مــاه فوریــه 
ــوم  ــز  کــرده اســت ۲۰اورانی و . درجــه نی
ــوم  ،بتــازگی ــزان اورانی  ۳درجــه را  ۲۰می

ــرده اســت ــر ک ــن. براب ـا  ای ــوم را بـ اورانی
تا  ۳هائی که غنی کرده است که ژسانتریفو

های نسل اولی ژتر از سانتریفو آبرابر کار ۶
پـدر  ،هستند که عبدالقادر خان پاکستانی

ــران  ،بمــب اتمــی پاکســتان در اختیــار ای
ـا . گذاشته بود ـازی اورانیـوم ت  ۲۰غنـی س

درصــد برداشــتن قــدم مهمــی در جهــت 
 ۲۰اورانیوم  تولید. تولید بمب اتمی است

ـار الزم  درجه نیازمنـد نـه دهـم وقـت و ک
ـاختن  برای تولیـد اورانیـوم الزم بـرای س

  . بمب اتمی است
ی اتمـی  بـر ایـن ژانس بین المللی انرژآ     

 ،۲۰۰۳در اواخـر  ،گمان است کـه ایـران
سازمانهای اطالعاتی امریکا گفته اند کـه (

کوشــش بــرای تولیــد بمــب  ،در آن تــاریخ
برنامــه تولیــد )  ا کــرده اســتاتمــی را رهــ

  . بمب اتمی را رها نکرده است
ـازی  • ـائیش بـر غنـی س دولت ایـران توان

اورانیوم و میزان اورانیومی که غنـی کـرده 
 ،باوجود این. انس معلوم استژآبر  ،است

ممکن است توانائی های فنـی و اورانیـوم 
. غنی شده اظهار نکرده نیـز داشـته باشـد

انس ژآنز  و فردو که افزون بر تأسیسات نط
پـذیرفتنی  ،بطور مرتب بازرسـی مـی کنـد

است که ایران تأسیسات اتمی دیگری نیـز 
چرا کـه هـم اسـرائیل و هـم . داشته باشد

امریکا چندین سال است کـه تهدیـد مـی 
ــران را بمبــاران  ــد تأسیســات اتمــی ای کنن

 ،معقول است کـه ایـران ،بنا بر این. کنند
ود از بــرای مصــون مانــدن تأسیســات خــ

ـالی ـای آ ،حملـــه احتمــ ـا را در محلهــ نهــ
پناهگاه  ،نهاآنامعلوم ایجاد کرده و برای 
 ،همچنـین. های مستحکم ساخته باشد

هیچکس گزارش مسـتندی ارائـه نکـرده 
است گویای خرید اسلحه اتمی و یا مـواد 

ـای (از روسـیه  ،نآالزم برای تولیـد  انباره
یــم ژایــن کشــور کــه درپــی فروپاشــی ر

و یا کره )  در و پنجره شدند کمونیستی بی
رهبران ایران می باید ایـن گزینـه . شمالی

ـند ـا مـی دانـیم . را نیز در نظر گرفته باش م
از  ،مواد الزم برای بیشتر از یک بمب اتمی
  . انبارهای روسیه بیرون برده شده اند

هایی که از چند و چونشان ژبا سانتریفو •
 ماه وقت الزم است تا که ۵ ،اطالع داریم

اورانیوم الزم برای تولید یک بمـب اتمـی 
ــــود ــــد ش ــــه .  تولی ــــبت ک ـان نس ـــ بهم

های جدید نصـب مـی شـوند و ژسانتریفو
زمــان الزم  ،نهــا بیشــتر مــی شــودآئی آکــار

برای تولید چنین اورانیومی کمتر نیز مـی 
ـاوجود ایـن. شـود ــان الزم را ژآ ،ب انـس زم

ورد آبرای این که زنگ خطر را به صدا در
حمله  ،مدن زنگ خطرآا دردارد و با بصد

ـام مـی  نظامی به تأسیسات اتمی ایران انج
و ایــن همــان وضــعیتی اســت کــه . گیــرد

 ،ســید علــی خامنــه ای ،یــمژرهبــر عــالی ر
  .مراقب است بوحود نیاید

پس ایران چگونه می تواند بمـب اتمـی  •
ـاران شــود؟ آتولیــد کنــد بــی  نکــه بمبـ

متحمل ترین سناریو اینست ایران نخست 
درجـه  ۲۰درجه را به اورانیـوم  ۵م اورانیو

ــد ــدل کن ـان.  ب ـانتریفو ،همزمـ ـای ژسـ هـ
پیشرفته را در تأسیسات سری خود نصـب 

ـان ،بعـــد. کنـــد  ،در مناســـب تـــرین زمــ
ـاد کنـد . انفجاری در تأسیسات فـردو ایج

کتیو برای چنـدین هفتـه آتششعات رادیو 
 ،بنــا بــر ایــن ،ن منطقــهآمــد بــه آرفــت و 

ـا اسـتفاده از  .بازرسی را ناممکن می کنـد ب
درجه را به  ۲۰ایران اورانیوم  ،این فرصت

ن آتأسیسات سری خود انتقال می دهد و 
چون امریکا و . درجه غنی می کند ۹۰را تا 

انس نمـی تواننـد بگوینـد کـه ژآاسرائیل و 
درجــه بــه جـای دیگــر بــرده  ۲۰اورانیـوم 
. قادر به اقدام نیز نمـی شـوند ،شده است

یران می تواند به اندازه ا ،بنا بر این سناریو
ــد  ــد و  ظــرف چن ــی کن ــوم غن الزم اورانی

  .زمایش کندآبمب اتمی خود را  ،هفته
هرگاه برای تولید بمـب   :انقالب اسالمی ـاه بیشــــتر وقــــت الزم نباشــــد ۵ ـاد ایـران را فلـج مـی  ،مـــ ـاد کنـدیـم حتـی ژچـرا کـه ر. وائی بیهوده اندهگرداننــد و تهدیــد هــا بــه حملــه هــای کننــد و فقــر مــردم ایــران را بیشــتر مــی تحریمها که اقتص نکــه آغنــی ســازد و بمــب بســازد بــی درجه  ۹۰اورانیوم را تا  ،مخفی ادعائیمــی توانــد در همــان تأسیســات اتمــی . نیاز ندارد در فردو انفجار ایج ـادیم را دربند ژسرنوشت ر. انس بو ببردژآ . احتمال تولیـد بمـب اتمـی نبایـد نه ران مـی بایـد این سرنوشت را مـردم ایـ ـادی و و ایــن مــردم مــی بایــد از . تعیــین کننــد ـامی و اقتصـ ـار نظـ ــه فشـ ـا خـودهرگون ـند ت ـا باش   .شهروندان بازیابندحــق خــویش را بــا اســتقرار جمهــوری  ،سیاسی از بیرون ره

  
ــا  ٭ ــی ب ــالحه اتم ــط دادن مص رب

مسئله سوریه و موقعیـت ایـران در 
    :منطقه؟

ــــن ژ ۸در  ◀ ـان  ،۲۰۱۲وئ ـــ ــــوفی عن ک
ــت ــرکت خواس ـا ش ــی بـ ــکیل کنفرانس ار تش

اعضای شورای امنیت و اتحادیـه عـرب و 
امریکا . پیرامون سوریه شد ،ترکیه و ایران

ــد ــران خــود بخشــی از  :و فرانســه گفتن ای
ـا شـرکت ایـران در  مسئله سوریه است و ب

ـا نماینـده . این کنفرانس موافق نیستیم ام
ـازمان ملـــل پاســـخ داد  :روســـیه در ســ

ــدین  ــر ب ــتان و قط ــه عربس ــه ب ـاطر ک خـ
یم سـوریه پـول و اسـلحه مـی ژمخالفان ر

. بخشی از مسئله سوریه هستند ،نیز ،دهند
اما ما مـوافقیم کـه ایـن دو کشـور دعـوت 

ـاق دسـت انـدرکاران . شوند تا مگر به اتف
  تدابیر الزم  ،مده در سوریهآوضعیت پدید 

  
  ۷صفحه رد

 در تله انزوا؟
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ـان  ــوفی عنـ ــرح ک ــدن ط ــرا ش ــرای اج ب
ـاوجود .ودسنجیده و به اجرا گذاشته شـ ب

دبکا فایل مدعی است کـه حکومـت  ،این
ـار عمـل را بـه  ،در مورد سوریه ،اوباما ابتک

   :روسیه و ایران واگذار کرده است
ـایت  ،دبکا فایـل ،۲۰۱۲وئن ژ ۷در  ◀ س

 ،مربــوط بــه دســتگاه اطالعــاتی اســرائیل
ــر داد کــه در  ــنژ ۷خب ــران حاضــر  ،وئ ای

نشده است در کنفرانس پیشنهادی کـوفی 
علــت امتنــاع ایــران . رکت کنــدعنــان شــ

اینست که با اعضای دائمی شورای امنیت 
بر سر  برنامه اتمی خـود رو در رو اسـت و 
هیالری کلینتـون در کنفـرانس اسـتانبول 

گفتـه اسـت ) در باره سوریه تشـکیل بـود(
ـای مســکو  ایــران مــی بایــد در گفتگوهـ
شــرکت کنــد و قــدمهای مشــخص بــرای 

درصـد  ۲۰متوقف کردن تولیـد اورانیـوم 
  .بردارد

. بحث در باره تشکیل کنفرانس رها شد •
ـاع خـــود را از  ـار دیگـــر امتنــ تهـــران یکبــ
ـان داد . همکاری با جامعه بین المللـی نش

تهران این همکاری را موکول می کند بـه 
بازشناخته شدن بمثابه یک قدرت بزرگ 

  .در خاورمیانه
ـابع ایرانـی اصـرار  ،در روزهای اخیـر • من

 ۱+ ۵فتگوهای کشورهای می ورزند که گ
بلکــه  ،دربــاره مســئله اتمــی ایــران نیســت

زیرا مسئله اتمی . قلمرو گسترده تری دارد
انــس بــین المللــی ژآرا مــی تــوان توســط 

تهران روشن کـرده . ی اتمی حل کردژانر
اســـت کـــه حـــل مســـئله اتمـــی درگـــرو 
بازشناخته شدن ایران بمثابه یک قـدرت 

  .بزرگ منطقه ای است
ـان  ،ندر این میا • وضعیت سوریه همچن

در (در روستای قبیر . به وخامت می گراید
. کشتار دیگـری روی داده اسـت) وئنژ ۷

ـاس شخصـی  مخالفان اسد مـی گوینـد لب
از جملــه زن و  ،تــن ۷۰یــم اســد ژهــای ر

یـم اسـد تکـذیب ژکودک را کشته اند و ر
ــد  ــی گوی ــد و م ــی کن ــه دســت  ۹م ــن ب ت
یـز کوفی عنان ن. تروریستها کشته شده اند

 ،هشدار مـی دهـد کـه اگـر اقـدامی نشـود
  . سوریه وارد جنگ داخلی می شود

ـا  • اوباما پیشنهادی را پذیرفته است که بن
بایــد گذاشــت روســیه و ایــران راه  ،نآبــر 

بــه بــاور . حــل بحــران ســوریه را بجوینــد
ـا  ،واشنگتن تنها ارتش سوریه مـی توانـد ب

ـار اسـد  الگـوی تـونس و (برکنار کردن بش
ــر ــورای و ج) مص ـا ش ــردن او بـ ــین ک انش

. مشــکل را حــل کنــد ،فرمانــدهان ارتــش
ـا ـنگتن همچنـین   ،بنابر قول منابع م واش

امیدوار است این واگذاشتن ابتکار عمـل 
سـبب مـی شـود کـه روسـیه بـه  ،به روسیه

ایران فشار شدید وارد کند تا کـه ایـران در 
وئن ژ ۱۳تاریخ مقرر ( ،گفتگوهای مسکو

    .امتیازهائی بدهد) است
نه ایـران و نـه روسـیه وعـده ای از ایـن  •

ـا نـداده انـد ـا حکومـت . نوع بـه امریک ام
بعـد از ایـن  ،اوباما امیدوار است که ایران

ــورد  ــه او در م ــین نقــش مهمــی ب کــه چن
مــادگی بــرای دادن آبــا  ،ســوریه داده شــد

  . امتیاز  در کنفرانس مسکو شرکت کند
 بیرون از دایـره ،در اسرائیل و در امریکا •

خوشبینی چندانی نسبت  ،حکومت اوباما
ـای مسـکو وجـود نـدارد ـا آ. به گفتگوه نه

ـاز  براین نظـر هسـتند کـه ایـران جـز امتی
نچه آدر  ،سمبلیک نخواهد داد و بهیچ رو

به فعالیتهای خـود در زمینـه تولیـد بمـب 
  . مدآکوتاه نخواهد  ،اتمی مربوط می شود

حکومــت اوبامــا چنــین  ،بــاوجود ایــن •
این اول بار . اتخاذ کرده است سیاستی را

ـا در مـــورد کشـــوری از  اســت کـــه امریکــ
ـار عمـل را بـه  ،کشورهای خاورمیانه ابتک

  .روسیه و ایران می سپارد ،رقبای خود
اطالع داده بـود کـه ) مه ۳۱(دبکا فایل  •

پرزیــدنت اوبامــا بــه پرزیــدنت والدیمیــر 
پوتین پیشنهاد کرده بود کـه یـک نیـروی 

هزارنفری تشکیل  ۵۰۰۰ناظر بین المللی 
. ن روســی باشــندآشــود و بیشــتر افــراد 

ـای  مأموریت این نیـرو حافظـت از ابناره
یک و شیمیائی سوریه باشـد ژاسلحه بیولو

تا که به دست القاعده و شورشیان سـوریه 
  . نیفتد

بـه  ،نچه به اسرائیل مربوط می شودآدر  •
جــای جلــوگیری از بســط نفــوذ ایــران در 

اسرائیل وعـده مـی دهـد اوباما به  ،منطقه
ـایه  که به ایران مجال بسط نفـوذ در همس

ایران  ،نآهای خود را می دهد تا در ازای 
ــه  ــد دســت از اجــرای برنام را نــاگزیر کن

  .تولید بمب اتمی بردارد
تاکتیـــک ســـنجان سیاســـی و امنیتـــی      

ـاه ایـن نتیجـه عصـیان در  اسرائیل هیچگ
 سوریه را که استقرار کامل نفـوذ روسـیه و

مورد توجـه قـرار  ،ایران در دمشق باشد را
ماهی   ۱۵در طول  ،در حقیقت. نداده اند

نهــا اصــرار مــی آ ،کــه شــورش ادامــه دارد
ورزند که خیزش مـردم سـوریه دلیـل بـر 

 –موفقیت امریکا در شکستن محور ایران 
  .حزب الله است –سوریه 

» اطالعات«بدیهی است  :انقالب اسالمی ـات برضـد منتشره توسط دبکا فایـ ل، تبلیغ ـنم . اوباما نیـز هسـت ـای مغت ـام مـردم سـوریه بـرای شکسـت چراکـه او بج ـاره (بیـروت  –دمشق  –محور تهران شمردن قی ـا پ ی ــبز ــار عمــل را بــه )کــردن کمــر بنــد س     .امتیاز از ایران در مورد برنامه اتمی ایرانروســیه و ایــران مــی ســپرد بــه ازای گــرفتن ، ابتک
امریکــــــــــــــا  ،۲۰۰۵در 

ادهای ایـران شـامل پیشنه
تضمین ها در این باره کـه 
ایـــران بمـــب اتمـــی نمـــی 

  :را رد کرد ،سازد
  

ـادآوری بایـد کـرد کـه  :انقالب اسالمی ـا عـراقی ـا و مســـت ) پسـر(، بـوش بعد از جنـگ ب ـــیس جمهـــوری امریکــ ـابین را تهیـه سفیر سوئیس، متن پیشنهاد برای حـل به اتفاق صادق خرازی . جمهوری بوددر ایــران، محمــد خــاتمی رئــیس . بــودپیروزی در دو جنگ عراق و افغانستان رئ ــد و موافقت خاتمی و خامنـه ای را . کردندو فصل همه مسائل فی م ــه دســت آوردن ـا آن پیشــنهادها ب ـنهادها را وزارت خارجــه ســوئیس بـ ـا فرســـتاد هبـــپیش ـا را در . وزارت خارجـــه امریکــ ـان. سطل آشغال انـداختحکومــت بــوش آن پیشــنهاد هـ ایــن شــد کــه . کــردفــاکس را دریافــت شــد کــه وزارت خارجــه امریکــا یــک گفتـه  آن زم ــه آن نکــ ـاجرا را بـه انقــالب نشــریه . دراعتنــائی ب ـان، م ـان زم . تفصــیل از نظــر خواننــدگان گذرانــداسالمی، در هم ) ۲۰۱۲وئــن ژ ۶(اینــک گــارت پرتــر   بنــا بــر . مــورد دومــی را فــاش مــی کنــد ـار دومـیحکومـت بـوش  ،نوشته او ـنهاد ایـران ما ،ب   :و حل مشکل اتمی شده استنع از به نتیجه رسیدن پیش
لمــان آفرانســه و  ،۲۰۰۵در بهــار ســال  •
موضوع . ماده گفتگو با ایران شده بودندآ

ـنهاد . گفتگو پیشنهاد ایران بـود ـابر پیش بن
تمامی فعالیتهای اتمی ایران تحت  ،ایران

ی اتمی قرار ژانس بین المللی انرژآپوشش 
بکار بردن اورانیـوم  ،در نتیجه. می گرفت

نامیسر می  ،درجه برای تولید بمب اتمی ۴
. اما انگلستان مصالحه را وتو کـرد. گشت

ایـن اطـالع را . زیر فشار امریکا وتـو کـرد
مــذاکره کننــده  ،ســید حســین موســویان

  . باز می گوید ،ارشد پیشین ایران
سفیر سابق ایران در آلمان  و (موسویان  •

یوســتن قتــل ســران حــزب ایــام بوقــوع پ
ــتوران  ــران در رس ــتان ای ــرات کردس دمک

که عضو گروه مذاکره کننـده )میکونوس 
بـوده  ۲۰۰۵و  ۲۰۰۴ایران در سال های 

روشن می کند که علت رد پیشنهاد  ،است
ــران ــوش. ژرژ ،ای ــو ب ــود  ،دبلی ــر نب حاض

بپذیرد که ایران حق غنی سازی اورانیـوم 
.  بـــرای ســـوخت اتمـــی را داشـــته باشـــد

وســویان ایــن امــر مهــم را در خــاطرات م
. شــرح کــرده اســت ،خــویش بــا تفصــیل

  .وئن انتشار یافتژ ۵خاطرات او در 
موســــویان کــــه اینــــک در دانشــــگاه      

مأموریــت هــای دیپلماتیــک  ،پرینســتون
ن آاز . حســاس  را برعهــده داشــته اســت

جمله است گفتگوهابا ملـک عبداللـه در 
ته کــه جنبــه راه بــردی داشــ ۱۹۹۰اوائــل 

او با مقامات امریکا در باره افغانستان . اند
نیز  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۱در سالهای  ،و القاعده

ــت ــرده اس ــو ک ــت . گفتگ ـا در حکوم امـ
بـه جـرم  ،۲۰۰۷وریـل آدر  ،احمدی نژاد
  .زندانی شده است ،جاسوسی

ــا از پــذیرفتن  • ـاع انگلســتان و امریک امتن
پیشنهاد ایران که می توانسـت بـه بحـران 

بخشــد را دیپلمــات پیشــین اتمــی پایــان ب
ـای ســفیران  ــتان کــه در گفتگوهـ انگلس
 ،اروپــائی بــا ایــران شــرکت داشــته اســت

  . تصدیق می کند
موسویان می نویسد که یکـی از گفتگـو  •

ـائی بـه او گفتـه اسـت ـا « :کنندگان اروپ م
مــاده مصــالحه هســتیم امــا امریکــا مــانع آ

ـانی رویـداد کـه چنـد . »است این امـر زم
ـان ایـران و انگلسـتان و ماهی از توافق م ی

ـان و فرانســـــــه در آ نـــــــوامبر  ۱۵لمــــــ
در  ،ن توافــقآبنــا بــر . گذشــته بــود۲۰۰۴

طول گفتگوها بـرای رسـیدن بـه تـوافقی 
ایران غنی سازی اورانیـوم و دیگـر  ،پایدار

فعالیتهای اتمی خود را به حال تعلیـق در 
  . وردآمی 
توافقی که می باید مورد گفتگو قرار می      

سـپردن تضـمین «ارت بـود از عب ،گرفت
های عینی و واقعی بر این که برنامه اتمـی 

و نیز مـی . »میز هستندآصلح ̋ ایران صرفا
باید تضمین های قطعی در باره همکاری 

ـادی داده مــی ژتکنولــو ی اتمــی و اقتصـ
ـاره امنیــــت تعهــــدهای  شــــدند و در بـــ

  .مستحکم برعهده گرفته می شدند
ـا ا        ـا اما هـدف اتحادیـه اروپ ز گفتگـو ب

ایـن بـود کـه ایـران اورانیـوم غنـی  ،ایران
ـارس  ۲۳در . نکنـــد در جلســـه  ،۲۰۰۵مــ

ـاریس تشــکیل شــد  ،گفتگــوئی کــه در پـ
اتحادیه اروپا خواستار تعلیق دائمـی غنـی 
ـــد ـــران ش ـــوم توســـط ای ـازی اورانی . ســ

  . پایان یافت ،گفتگوها شروع نشده
گفتگو کنندگان ایرانی  ،در همان جلسه •

قـرار گـرفتن «ائه کردند کـه پیشنهادی ار
ـای اتمــی ایــران تحــت  ـامی فعالیتهـ تمـ

» ی اتمـیژانس بین المللـی انـرژآبازرسی 
ایران می پذیرفت کـه . ن ملحوظ بودآدر 

بنا . پروتکل الحاقی را اجرا و تصویب کند
انــس هــر زمــان مــی ژآ ،بــر ایــن پروتکــل

خواست و هر یک از تأسیسات اتمی را که 
. ازرسـی کنـدمـی توانسـت ب ،می خواست

ــه  ــده ب ــی ش ــدک غن ــوم ان ــدیل اورانی تب
ـار نـرفتن  از (ن آسوخت اتمی تضـمین بک

ـا آراه باال بـردن درجـه  در تولیـد )  ۹۰ن ت
ایــران توانــائی تبــدیل .  بمــب اتمــی بــود

. اورانیوم غنی شده را به سوخت نداشـت
پـس مــی بایــد اورانیــوم خــود را بــه کشــور 
ــه ســوخت  ــدیل ب ـا تب ــی داد تـ دیگــری م

ـارت  .بگردد انـس ژآاینکا ر نیـز تحـت نظ
  .انجام می گرفت

و چون اورانیوم بـه سـوخت بـدل مـی       
بکار بردنش در تولیـد سـالح  ،̋ عمال ،شد

  . اتمی ناممکن می گشت
نماینده دائمی انگلستان  ،پتر جنکینس •

ی اتمـی و عضـو ژانس بین المللی انرژآدر 
ـا  ـاریس ب ـای پ هیأت انگلیسی در گفتگوه

 :گفتــه اســت IPSمصــاحبه بــا در  ،ایــران
ـنهاد ایـران قـرار « همه ما تحت تأثیر پیش

  ». گرفتیم
ــائی خواهــان توقــف        ــأت هــای اروپ هی

گفتگوهــا شــدند تــا میــان خــود بــر ســر 
جنکینس بیاد . پیشنهاد ایران گفتگو کنند

ورد که زود تصمیم گرفتنـد بـه ایـران آمی 
ــد ــرای « :بگوین ــه زمــان بیشــتری ب نیــاز ب

ـنهاد دارنـدبررسی این  ـا. »پیش بعـد از  ،ام
ـنهاد آاروپائیان بر ،نآ ن نشدند که بـه پیش

  .ایران وقعی بگذارند
موسویان افشا می کنـد کـه چنـد هفتـه  •

گاه شد که قصـد آایران  ،ن جلسهآپس از 
ـاز بـودن  ندارند برسر توافقی متضمن مج

ـازی اورانیـوم ـا ایـران  ،ایران بـر غنـی س ب
 ،۲۰۰۵وریــــل آ ۱۲در . گفتگــــو کننــــد
بـه  ،سفیر فرانسه در ایران ،فرانسوا نیکولو

غیر ممکن است که اروپائی ها با  :او گفت
. ایران بر سر پیشنهاد ایـران گفتگـو کننـد

ـا« :موسویان می نویسد غنـی  ،برای امریک
خط قرمزی  ،سازی اورانیوم توسط ایران

ن عبـور آبود که اتحادیه اروپا نمی بایـد از 
  ».می کرد

ســـفیر   ۵نیکولـــو و  ،۲۰۰۹وئـــن ژدر  •
بیانیه ای را انتشار  ،اروپائی سابق  در ایران

ماده آایران «  ،۲۰۰۵در  ،نآبنا بر . دادند
ـــمار  ـــدن ش ـــدود مان ـاره مح ــ ـــود در ب ب

ـازی ژسانتریفو های خود و درجـه غنـی س
ـاه اورانیـوم  ،اورانیوم به ترتیبی که هیچگ

درحد الزم برای تولید سـالح اتمـی غنـی 
ـان و . گفتگــو کنــد ،نگــردد ـا اروپائیـ امـ

امریکائیان از ایران مـی خواسـتند برنامـه 
غنی سازی اورانیوم را بطور کامل بالاجرا 

  .»گرداند
ـاد مـــی  • ورد کـــه هـــیچ آجنکیـــنس بیــ

ـازی  پیشنهادی که به ایران امکان غنـی س
ـاوجود سـپردن  ،اورانیوم را مـی داد ولـو ب

ـا ـــرین تضـــمین هــ از ســـوی  ،محکـــم ت
 :او مـی گویـد. دقابل قبول نبو ،انگلستان

ن آاعتــراف مــی کــنم کــه  ،در دل خــود«
  . »فرصت را نمی باید از دست می دادیم

هدف انگلسـتان « :جنکینس می گوید      
ـازی اورانیـوم  ـائی غنـی س این بود کـه توان

ورم  که آمن به یاد می . ایران از میان برود
حاضر نبودیم به ایران اجازه بدهیم حتی 

هــای تحقیقــاتی بــرای کار ژســانتریفو ۲۰
زیرا بر این باور بودیم کـه بـه . داشته باشد

ی ژایرانیــان امکــان مــی دهــد بــر تکنولــو
ن در ساختن آاتمی دست یابند و روزی از 
  ».سالح هسته ای استفاده کنند

ن سه آایرانیان به « :جنکینس می گوید •
ـالی کردنـد  کشور اروپائی طرف گفتگو ح

بـر که بهیچ رو نمی پذیرند از حـق خـود 
ـا در ا . غنی سازی اورانیوم چشم بپوشند م

اروپائیــان غافــل شــدند از  ،۲۰۰۵مــارس 
این امر که ایرانیان حاضر نیستند در ازای 

از حق خـود بـر غنـی  ،حل و فصل مسئله
ـند ـا بـر ایـن . سازی اورانیوم چشم بپوش م

باور بودیم که با مشوق ها و نیز تهدیـد بـه 
 ،بــردن پرونــده اتمــی بــه شــورای امنیــت

ـازی آایرانیان را بر ن می داریم کـه غنـی س
  ».اورانیوم را رها کنند

پـس از  ،رهبر جمهوری اسـالمی ایـران •
خوانــدن گــزارش گفتگــوی موســویان بــا 

ــو ــه حســن روحــانی ،نیکول همآهنــگ  ،ب
دســتور داد  ،کننــده سیاســت اتمــی ایــران

ایـران . تأسیسات اتمی ایران را بکار اندازد
ــی  ــدک غن ــوم ان ــدیل اورانی ــه تب ــده ب ش

ــدگان  ـار گفتگــو کنن ــر فشـ ســوخت را زی
باوجود . گنجاند ،اروپائی در پیشنهاد خود

  .اروپائیها پیشنهاد را نپذیرفتند ،این
موسویان راهی کشـورهای  ،با این حال •

نها را متقاعد کنـد کـه آاروپائی شد تا مگر 
پیشنهاد ایران شامل تبدیل اورانیـوم غنـی 

باشـد شده به سوخت است تا که تضمینی 
برای این که در ساختن سـالح هسـته ای 

ــار نمــی رود ورد کــه در آاو بــه یــاد مــی . بک
ـافر ،برلین طـرف گفتگـوی  ،به مایکـل ش
ن را آپیشنهاد دیگری داده است که  ،خود

هنــوز رهبــران ایــران تصــویب نکــرده 
  .بودند

ایران اورانیـوم  ،بنا بر پیشنهاد موسویان     
ــف ــود در اص ــه خ ـام را در کارخان  ،هانخـ

کشــور مــورد «ن را بــه آمــاده مــی کنــد و آ
ـال  ،نآمی فرسـتد و در ازای » توافقی ذغ

اورانیـــوم در مرحلـــه پـــیش از غنـــی (زرد 
ـال را در .  می گیرد) شدن سـپس  ایـن ذغ

غنـی مـی  ،دارد ژسانتریفو ۳۰۰۰نطنز که 
ــار. کنــد اورانیــوم غنــی شــده را بــه  ،ایــن ب

تا تبدیل بـه . کشور مورد توافق می فرستد
  .سوخت شود

وقتی  اشکالها رفع شدند و این پیشنهاد       
ـنهاد  ،ماده شدآفوق العاده  موسـویان پیش

ـائی«گفتگو بـر سـر  ـالحه نه . را داد» مص
هــدف گفتگوهــا تعیــین  تضــمین واقعــی 
برای این که برنامه اتمی ایـران بـه هـدف 

ـای . نظامی منحرف  نشود و نیز تضمین ه
باشند و حد محکم اتحادیه اروپا به ایران 

و . اکثر ظرف یک سال بـه نتیجـه برسـند
بنا بر زمان بندی تهیه شـده  بـرای  ،ایران

عمـل مـی  ،انجام غنی سازی مورد قبـول 
  .کند

ـافر  موســویان را تشــویق کــرد کــه       شـ
پیشنهاد خود را با فرانسه و انگلسـتان نیـز 

مدیر کل سیاسـی وزارت . در میان بگذارد
س لوفابر البولی استانیسال ،خارجه فرانسه

Stanislas Lefabvre Laboulaye   
موافقت فرانسـه بسـتگی دارد  :به او گفت

  .به پاسخ انگلستان به این پیشنهاد
ـارورس :موسویان می نویسـد       ،جـون س

مدیرکل وزارت خارجه انگلستان در امور 
سیاسی به من گفـت حکومـت انگلسـتان 

ـازی اورانیـوم و وجـود « ـا غنـی س هرگز ب
ـانتریفو حتی موافقـت  ،در ایـران ژیـک س

  .»نمی کند
ـای  • پس از این که موسـویان بـه پایتخته

سه کشور اروپائی سفر کرد و پیشنهاد خود 
ـانی بـه او  ،نها در میان گذاشـتآرا با  روح

اطـــالع داد کـــه پیشـــنهاد او را بـــه ایـــن 
ـا . رهبری ایران پذیرفته اسـت ،کشورها ب

ـانتریفو ـا بـه ژمحدود شـدن س و  ۳۰۰۰ه
ــز  ـا ظــرف یــک ســال نی انجــام گفتگوهـ

اما شـرط سـوم ایـن . موافقت کرده است
ـائیز ـان  ،بود که اروپائیان پیشنهاد را تا پ زم

ــران  ــوری در ای ـات ریاســت جمه انتخابـ
  .بپذیرند

شرط سوم از این رو ضرور بود که رهبر      
علـی خامنـه ای  ،جمهوری اسالمی ایران

نمـــی خواســـت هـــیچ یـــک از هاشـــمی 
بنا بر این که (یا احمدی نژاد رفسنجانی و 

) یکی از دو ریاست جمهـوری مـی یافتنـد
  .ن خود کنندآاعتبار توافق با اروپا را از 

تبدیل اورانیوم اندک غنی شـده ایـران  •
ـا فرانسـه ـنهاد  ،به سوخت در روسیه ی پیش

حکومـت . بـود ۲۰۰۹پایه اوباما در اکتبر 
ـائی و  ـای امریک ـا دیپلماته احمدی نـژاد ب

ـا. در باره پیشنهاد گفتگو  کـرد اروپائی  ،ام
بدون اینکه  ،ایران حاضر نشد  ،در نهایت

ـال  امریکا تغییری در سیاسـت خـود در قب
ـال   ،ایــران بدهــد ـا انتقـ درصــد از  ۸۰بـ

اورانیوم اندک غنی شده خود به خارج از 
  . ایران موافقت کند
ـابق برزیـل و به توافـق، یم ژکه پس از عمل نکردن رنخست یادآور باید شد  :انقالب اسالمی ــار، حکومــت . بدســت آوردنــدرفتنــد و موافقــت ایــران را بــا پیشــنهاد اردوغان، نخست وزیر ترکیه، به ایـران لوال، رئیس جمهـوری س ـا بـه . اوباما بود که نپذیرفتو ایــن ب ـاجرا بـی اطـالع       .رده بودکبه ایران و بدست آوردن موافقت ایران لوال نامه نوشته و او را  تشویق به رفتن باآنکه اوبام ـته شـدندافکار عمومی غرب . نگاه داشته شدندایرانیان از تمامی م ـاه داش ـان بـه اطـالع اگـر  . نیز بی اطالع نگ ـان زم ـا در هم ـان پیشنهاد ه ــه جنــگ و امــروز ایــران  افــتایــران ادامــه نمــی یگشت و بحران بس پرزیان برای مردم مــی رســیدند، بســا توافــق ممکــن مــی مردم ایـران و مـردم کشـورهای جه   :تهدید نمی شدتحــریم اقتصــادی نشــده و ب

 
  

جنــــــگ پنهــــــان و 
تدارک تحـریم هـای 
جدیـــد و تهدیـــد بـــه 

  :شکارآجنگ 
  
  

جنگ پنهـانی یـا سـایبری 
    :اوباما با ایران

ــــورت  ــــت ل و  Flynt Leverettفلن
ـائی  هیالری مان لورت دو دیپلمات امریک

 ،در شورای امنیت ملی ،که در دوره بوش
بعنوان کارشناس خاورمیانه خدمت کرده  
و از نــادر امریکائیــانی هســتند کــه در بــاره 
ــران  ـا ای ــده بـ ــتان و القاع ــراق و افغانس ع

ــد ــرده ان ــو ک ــن ژ ۲در  ،گفتگ  ،۲۰۱۲وئ
ـایبری «نوشته خود را با عنوان  جنـگ س

  ۸صفحه رد    :انتشار داده اند ،»اوباما با ایران
  

 در تله انزوا؟
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ـاری اسـرائیل ،امریکا     دسـت بـه  ،با همک
ـا ایـران زده  جنگ سایبری بی سابقه ای ب

ــات . اسـت ــای تأسیس حملــه بـه کامپیوتره
جبهــه  جدیــدی از منازعــات بــین  ،اتمــی

این جنگ گفتگو .  المللی را  گشوده است
  :با ایران را نیز پیچیده کرده است

ـایمز  ،۲۰۰۹در ماه مه  • ـا در نیویـورک ت م
ـتدالآمقاله ای را انتشار دادیـم و در  ل ن اس

سیاســت پرزیــدنت اوبامــا در «کــردیم کــه 
ـین ،ایران شکسـت  ،به احتمال قریب به یق

ـا . خورده است عمده به این خاطر کـه اوب
ـیدن بـه آ ن تدابیر شجاعانه را که بـرای رس

ـاذ نمـی  ،هدف استراتژیک الزم اسـت اتخ
او مــی بایــد همــان کــار را بکنــد کــه . کنــد

ـا  ،نیکسون ـا ب در برقرار کردن رابطـه امریک
  .»ین کردچ

اوباما هیچ اقـدامی بـرای لغـو سیاسـت        
باوجود این فـراوان در  - پرهزینه و پنهانی 

کــه در دور   - بــاره اش گفتــه و نوشــته شــد 
دوم ریاســت جمهــوری بــوش بــه اجــرا 

صـدها میلیـون . بعمل نیاورد ،گذاشته شد
ــوری  ــردن جمه ـات ک ــی ثبـ ــرای ب دالر ب

ن آبــاوجود . اســالمی ایــران خــرج شــدند
دولــت ایــران نســبت بــه مقاصــد  ،اســتسی

سوءظن خـود را از دسـت  ،امریکا در ایران
رویه خصمانه خود  ،نداد و نسبت به امریکا

  .را ادامه داد
ـا ایـران  • و اینک اوباما جنگ سایبری را ب

ــه اســت ــه راه انداخت از همــان مــاه اول . ب
ـتوری  ،ریاست جمهـوری خـود ـا دس اوبام

ــه هــا ــرای حمل ــه صــادر کــرد ب ی محرمان
ســایبری بــه ســامانه کــامپیوتری تأسیســات 
ـازی اورانیـوم  ـار غنـی س اتمی ایران که درک

  .هستند
ــه هــای       ــر حمل اوبامــا تصــمیم گرفــت ب

ـتاب بخشـد ـایبری ش ــا در . س ایـن حملـه ه
ـا آغاز شده بودند و اسم رمـز آدوره بوش  نه

 ،۲۰۱۰نکه در سال آبا. بود» المپیک گیم«
انی قســمتی از جنــگ پنهــ ،بطــور تصــادفی

ـات نطنـز از آ شکار شـد و سـبب شـد تأسیس
. ایــن جنــگ ادامــه یافــت ،خطــر برهنــد

ن بـه آکارشناسان بـه ویروسـی کـه توسـط 
ســامانه کــامپیوتری تأسیســات اتمــی ایــران 

  .استاکس نت نام دادند ،حمله شد
ــه ایــن  • ـا در دســت زدن ب ــزه اوبامـ انگی

 ،اینست که با هر حمله ای ،جنگ سایبری
او نیـز . جدیدی می شود امریکا وارد قلمرو

ـین ـای جمهـوری پیش ـار  ،همچون رؤس بک
ـالها  ــی را در سـ ــب اتم ـتین بم ــردن نخسـ ب

ـا در  ۱۹۴۰ ـاره پیم و  نیز تولید موشکهای ق
ــی . را در ســر دارد ۱۹۵۰ســالهای  او نگران

ـایری ولـو  ،خود را در این باره  که حمله س
 ،در اوضاع احوال ضـرور و بطـور محـدود

ـا  سبب می شود که کشـورهای تروریسـت ی
نیــز دســت بــه اینگونــه  ،حــامی تروریســت

ابراز کرده  ،ن را توجیه کنندآحمله بزنند و 
  .است

ــتیاران او مـی گفــت     ـا چنــد  :یکـی از دس م
یکی دیگـر . نوبت در این باره بحث کردیم

ــت ــی گف ـا  ســاختن  :م ـا بـ حکومــت اوبامـ
نظریه بزرگ در باره کاربردهای سالحی «

مخـالف  ،ودکه حاال دیگـر کشـف شـده بـ
اوبامــا بــه ایــن نتیجــه  ،ســرانجام. »بودنــد

ـتن ایـران از تولیـد  رسید کـه چـون بازداش
ـاره ای جـز  ،بمب هسته ای ضرور است چ
  .بکار بردن این سالح نیست

بازیهای «اگر «  :دستیاران او به او گفتند     
ـاز نشـود» المپیک ـان الزم  ،کارس دیگـر زم

ـا دیپلم اسـی برای این که تحـریم ایـران و ی
ـاری کـه مـی . نمـی مانـد ،کارساز  بگـردد ک

حمله نظامی اسرائیل به ایـران اسـت  ،ماند
  .که درجا منطقه را فرا می گیرد

بازداشتن اسرائیل از  حمله پیشگیرانه بـه  •
ــران ــی ای ـات اتم ــد کــه  ،تأسیسـ ـبب ش سـ

اسرائیل در تمامی جنبه های جنگ پنهان 
ــک( ـا بازیهــای المپی ) المیپــک گیــتس و یـ

  . اده شودشرکت  د
   :دو امر از دید ما مهم هستند •
ما صحیح بوده  ۲۰۰۹یکی تحلیل ماه مه    

مادگی اوباما را برای آاما بسا ما اندازه . است
از دســت دادن فرصــت حــل مشــکل از راه 

  . ورد نکرده بودیمآدرست بر ،دیپلماسی
ـا       ـا مـی خواهنـد م ستایش کنندگان اوبام

خــوبی در بــاور کنــیم کــه پرزیــدنت روش 
نچـه را کـه آاما  . مورد ایران بکاربرده است

و دلیلی (نها در باره تقلبی بودن انتخابات آ
ریاسـت جمهـوری )  نیر برصحتش ندارنـد

ـال  ــران در سـ ــرداد ( ۲۰۰۹ای مــی ) ۸۸خ
ـند کـه   گویند و به این نتیجه گیری مـی رس

رهبــری ایــران گرفتــار اغتشــاش   ،نآبراثــر 
قعیــت را در شــده و سیاســت اوبامــا ایــن وا

  . یکسره نادرست است ،نظر گرفته است
ـنجر         Sangerدیگـری ایـن کـه مقالـه س

برفرض که روشـن  –روشن می کند ̋ کامال
ـا  –نبوده باشد  که دشمنی پرزیدنت اوباما ب

ـا نـدارد . ایران کمتر ربطی به امنیـت امریک
ـاجمی  صحیح تر اینست که بگوئیم رویه ته

ن خاطر اسـت کـه اوباما در قبال ایران بدی
او می خواهد جلو حمله نظامی اسرائیل به 

    .ایران را بگیرد
افشای نقش مستقیم اوبامـا 
   :در حمله پنهانی به ایران

  
ـپرس در    ــزارش را اکسـ  ۲۰۱۲وئــن ژ ۶گ

  :انتشار داده است
ـا و  • ویروس استاکس نت که توسط امریک

ـا  ـانی  ،نآاسرائیل تولید شـد و ب جنـگ پنه
ـام  ــر نـ ــ«زی ــکبازیه ـامانه ) ای المپی ــه سـ ب

کــامپیوتری تأسیســات اتمــی ایــران حملــه 
 ،دیـروز. بیش از حد انتظار موفق  بـود ،شد

 ،در آن ،در امریکا کتابی انتشار یافته است و
ـاراک  ـتن ب ـتقیم داش کاخ سـفید  نقـش مس

ـائی کـه  ،اوباما را در ایـن حملـه ـا کلمـه ه ب
ـانند ـا معنـی را مـی رس  ،صراحت ندارنـد ام

  :استتصدیق کرده 
چند روز پیش از  حمله  ،۲۰۰۹انویه ژدر      

ســایبری بــه ســامانه کــامپیوتری تأسیســات 
ـین ،اتمی ایران  ،اوباما رئیس جمهوری پیش

دبلیو بوش را به کاخ سفید فراخوانـد و  ژرژ
 :بوش به او گفت. با او در این باره شور کرد

ــدام حیــاتی اســت ــن اق ــه . ای او هــم حمل
ـان  ـتانهواپیماهای بدون خلب  ،را بـه پاکس

ـایبری  ،در جنگ با القاعده و هم حملـه س
  .به ایران را کاری حیاتی دانست

کتــاب را داویــد ســنجر نوشــته و روز ســه  •
او . وئن در امریکا منتشر شده استژ ۵شنبه 

. سرمقاله نـویس اسـت ،در نیویورک تایمز
ـارآدر یــافتن اســرار و انتشــار  ـا کـ زموده آنهـ

باراک اوباما  :مدر کتاب او می خوانی. است
ـیار » جنـگ کثیـف«پی مـی بـرد کـه  و بس

ــال  ،ســری ــیعه ژبرضــد ر ،۲۰۰۶از س یــم ش
ــاز گرفتــه اســتآ ،تهــران ایــن جنــگ را . غ

ــام نمــی  ــا و در روی زمــین انج قــوای امریک
ـا  ،دهند بلکه کامپیوترها بدان مشـغولند و ب

ـامانه  ویروس ها و کدهای فلج کننده بـه س
حمله می  ،کامیپوتری تأسیسات اتمی ایران

 ،این جنـگ :بوش به اوباما می گوید. کنند
ـاهر ـا    ،در ظـ خــون ریــزی کمتــر دارد امـ

میــز آخشــونت  ،بهمــان انــدازه کــه جنــگ
ن نیز تصمیم به یکی از دو آسرانجام . است

  . جنگ یا صلح :کار است
ـا قـدرتی بـی       سالح تقدیر ساز ویروسی  ب

ـانی. مانند است  ،اسم رمـز ایـن جنـگ پنه
ـالی اسـت . اسـت» ای المپیکبازیه« دو س

ـار  که این ویروس  برنامه اتمی ایران را دچ
بلبشو کرده است و مسئوالن این برنامه سر 
 ،از کار ویروس و چگونه باید خنثی کردش

  .در نیاورده اند
  :برنامه اتمی زیر زمینی •
ــان را شــگفت زده کــرده       امــری کــه همگ

ـاره ،اینست که اوباما ،است کلمـه  ،در این ب
ـاتآبا. ای نمی گوید  ،نکه در هـدایت عملی

ـاره  ،همواره حضـور دارد سـخنی در ایـن ب
او خواسته اسـت کـه هـر هفتـه . نمی گوید

یک گزارش در باره اندازه پیشروی در ایـن 
هـر حملـه . تهیه و به او تسلیم شود ،جنگ

ـامپیوتری  ـامانه کــ ـایبری بــه سـ جدیــد سـ
ـا ،تأسیسات اتمی ایران ـتور او انج م بـه  دس

  . می گیرد
ـنجر مـــی نویســـد       ـان لیـــدن « :ســ از زمــ

ـا(جانسون  ـبق امریک ) رئیس جمهـوری اس
ـام شـمالی  ـا را در ویتن که هدفهای بمبارانه

هیچ رئیس جمهـوری ایـن  ،تعیین می کرد
ـتقیم در  حملـــه بـــه  انـــدازه دخالـــت مســ
  .»زیربناهای یک کشور خارجی نکرده بود

شد  غازآزمانی . آغاز شد، ۲۰۰۶حمله در  •
ـید کـه  که حکومت بوش به این نتیجه رس
استراتژی های سنتی در رهبران ایـران کـه 

ـاز  ،بیش از پیش تبختر رویه کرده اند ـار س ک
ـای . نیست با توجه به این امر کـه حملـه ه

ــر  ــی زی ــه تأسیســات اتم ــولی ب هــوائی معم

ــی ـا و  ،زمین ــن جـ ــده در ای ن جــای آپراکن
بوش تصمیم گرفت  ،اثر کمی دارند ،ایران

ـات اتمـی ایـران ـایبری  ،به تأسیس حملـه س
ـات زیـر زمینــی . کنـد ایـن حملـه بـه تأسیس

بازیهای اولمپیک می «. نطنز انجام گرفت
های حساس نصب شـده در ژباید سانتریفو

ــات نطنــز را ــا تغییــر دادن ســرعت  ،تأسیس ب
  . خراب کند ،چرخش

 ،اســرائیلی - در ایــن عملیــات امریکــائی  •
ـا  انس امنیتژآبرنامه گذاران  ـا  ب ملی امریک

یک واحد ویژه جنـگ الکترونیـک ارتـش 
 ،مشهور اسـت ۸۲۰۰که به واحد  ،اسرائیل

ـا .  همکاری کرده انـد ویـروس را نخسـت ب
هــای لیبــی کــه از همــان مــدل ژســانتریفو
ـانتریفو ــد و در ســال ژسـ ــران بودن هــای ای
ـا  ،لیبــــی تحویــــل داده بــــود  ،۲۰۰۳ بـــ
ـاقی مانـد وارد کـردن . زمودندآ ،موفقیت ب

ـیار ســـری  نآ ــ ـامپیوتری بس ــ ـامانه ک در ســ
می باید یک مهندس . تأسیسات اتمی ایران

ـات  و یا یک فن دان را جست کـه در تأسیس
یکی از طراحان طـرح . اتمی نطنز کار کند

همواره احمقی وجود دارد کـه « :می گوید
ــاره کــه کلیــد   کــه در دســت  USBدر ایــن ب

  .»چه در بردارد ،دارد
ــه دســ       بــیش از  ،مــدآت نتیجــه ای کــه ب

ویروس در سامانه . میز بودآانتظار موفقیت 
ــز نفــوذ کــرد و  کــامپیوتری تأسیســات نطن

ـار انـداختژسانتریفو ـا را از ک ـال .  ه در س
حادثه مهمی روی داد و سـبب شـد  ۲۰۱۰

ـازندگان خــود بــدر  ــار س کـه ویــروس از مه
ـنس ایرانـی . رود ن را در آ ،̋ سـهوا ،یک مه

که استاکس نت و ویروس . انترنت رها کرد
ـان ،نام گرفت ـامانه  ،در چهار گوشه جه س

ـامپیوتری را تهدیـد بـه فلـج شـدن  های ک
  .کرد

ـا کـه بـه ریاسـت جمهــوری  • ـاراک اوبام ب
ـایبری بـود ،رسید او بایـد . وسط جنـگ س

 ،نکه دیـر شـودآپیش از  ،تصمیم می گرفت
ن آیعنــی پــیش از . جنــگ را متوقــف کنــد

که  –متوقف کند که نوع جدید این سالح 
ـاش شـده بـود  توسـط  –اینک وجودش ف

ـاتی  ،دشمنان امریکا ـای حی برضد  زیر بناه
  . بکار برده نشود ،امریکا

ـتاکس نـت در  • ـاهده ویرانـی کـه اس با مش
ـانع  ،ورده بـودآتأسیسات نطنز ببار  ـا ق اوبام

شد که حمله ها ادامه یابند و اجازه داد دو 
ـاملتر از  ،حمله سایبری جدید با ویروسی ک

ــر ـینوی ـامپیوتری  ،وس پیشـ ـامانه کـ ــه سـ ب
ـات اتمـــی ایـــران ـام بگیـــرد ،تأسیســ . انجــ

شـعله . نام گرفـت» شعله «ویروس جدید 
 ،سخت مدرن ژسانتریفو ۱۰۰۰موفق شد 

 ،بـدتر از ایـن. را از کار بیاندازد Ir-2از نوع 
گیرنده ها گزارش مـی کننـد کـه ایـران در 
حال از دست دادن اعتماد خود بـه دانـش 

برخــی از . ســان خــویش اســتفنــی و مهند
ـات اتمـی . اخراج شـده انـد ،نهاآ در تأسیس

بلبشـو کامـل   ،زمایشگاهای تهـرانآنطنز و 
  .حاکم است 

ـنجر بـه  • ـا مراجعـه کـرده آمنابعی که س نه
ـتاکس  ،اند ـا اس مسلم می دانند که حملـه ب

انجام برنامه تولید بمب اتمـی  ،نت و شعله
ـال ـا دو س ـیم ت ـال ن  ،ایران را بمدت یک س

این مهلت امکان .  دچار تأخیر کرده است
ـین المللـی اثـر  ـای ب می دهـد کـه مجازاته

یـد و برنامـه آیم ایران بر سر عقل ژکنند و ر
ـا کنـد ایـن نتیجـه . تولید بمـب اتمـی را ره

  .هنوز بدست نیامده است
  

امــروز امریکــا مــی گویــد 
ایران حق نـدارد اورانیـوم 
ــرای  ــروز ب ــد و دی ــی کن غن

ی سازی ایران تأسیسات غن
و تبدیل اورانیوم غنی شده 

  :به سوخت می ساخت
  

ـاریخ  ،ری مک گاورن   در نوشته خود به ت
ـــن ژ ۵ ـــم و  ،۲۰۱۲وئ ـــس مه ـــالع ب اط

ــد ــی ده ـان م ــه امریکائیـ ـاگری را ب . افشـ
   :ن آگاه شوندآسزااست ایرانیان نیز از 

ـــد      ـاران جدی ــ ـــه ک ـــه  ،محافظ از جمل
نچه آدر  ،سرمقاله نویسان واشنگتن پست

ـا  ،ه برنامه اتمی ایران مربوط مـی شـودب ب
ـا آهـدف . امرهای واقع بازی می کننـد نه

ـا  اینست که پرزیدنت اوباما و مـردم امریک
 :را به جنگ با ایران بکشانند

از ایـن  ،در باره بلند پروازی اتمی ایران •
امروز ادعائی را می  ،محافظه کاران جدید
ـام. ن راآشنویم و فردا خالف   ابهام بر ابه

ـاری ۴در . می افزایند ـال ج ـارس س در  ،م
ـاع    American Israel Publicاجتمـ

Affairs Committee (AIPAC) ، 
هرگاه دیپلماسـی و  :پرزیدنت اوباما گفت

مجازاتهای اقتصادی ایران را برآن ندارند 
ـا  که برنامه تولیـد بمـب اتمـی خـود را ره

من  بحمله نظامی متوسـل خـواهم  ،کند
  . شد
بـیش  ،محافظه کاران جدید ،پسن آاز      

ـازی بـرای حملـه  ،از پیش درکار زمینـه س
  :نظامی به ایران شدند

سرمقاله نـویس  Fred Hiattفرد هیات  •
برابـر  :نوشت ،مه ۲۶در  ، واشنگتن پست

 ،قــرارداد منــع گســترش ســالح هســته ای
ایران حق داشتن چرخه تولیـد سـوخت 

ـا میـر  ،وئنژ ۲در . اتمی را ندارد علـی رض
ـأت نماینـدگی ایـران در  ،وسفیی عضو هی

در نامـه بـه سـرمقاله  ،سازمان ملل متحـد
ـاره ایـن  ،نویس خاطر نشان کـرد کـه در ب

  . برخطا است ،نکته مهم
ـات ایرانـــی بـــه قـــرارداد منـــع        دیپلمــ

ــته ای رجــوع داده  ــترش ســالح هس گس
حق زایل نشدنی و «است که بطور شفاف 

تحقیق و برابر امضاء کنندگان قرارداد بر 
ی هســته ای در ژتولیــد و بکــار بــردن انــر

را تصـدیق کـرده » مقاصد صـلح جویانـه 
  . است

هدفهای صلح جویانه در بر می گیرنـد       
داشتن نیروگاه اتمی برق و تولید سوخت 

ـاوجود ایــن. ن راآبــرای  برخــی مــی  ،بـ
ـاز  :پرسند ایران که منابع عظیم نفـت و گ
برق دارد؟  چه نیاز به نیروگاه اتمی ،دارند

 ،۱۹۷۶ایــن همــان پرســش اســت کــه در 
رئیس جمهوری وقت امریکا  ،جرالد فورد

او این پرسش را پیش . از شاه ایران پرسید
ـائی آاز  ن کــــرد کــــه شــــرکتهای امریکـــ

ــتینگهاوس و  ــه او ژوس ــک ب ــرال الکتری ن
خاطر نشان کردند که ایجاد چرخه تولید 

لمانهــا در آدو نیروگــاه اتمــی را (ســوخت 
ــدحــال ســا ــرای ) ختن در بوشــهر بودن ب
ــران ــراردادی  ،ای ـا دالر ارزش ق میلیاردهـ

. نها با ایران امضاء خواهند کردآاست که 
قــرار بــود شــرکت امریکــائی  ،بــدین ســان

ـاد کننـد  همان تأسیسات را در ایـران ایج
ـا را حـق خـود آایران ایجاد  ،که امروز نه
  . می داند

دونالد رامسفلد و  ،دستیاران اصلی فورد •
یک چنی  او را قانع کردند که نیاز ایران د

ـاب ناپـذیری ،به برق افـزایش  ،بطور اجتن
ـاز نیـز روزی بـه  می یابد و منابع نفـت و گ

او را توجیـه  ،و نیـز. پایان خواهنـد رسـید
کردند که ایران نیاز به فـروش نفـت دارد 

  .وردآتا ارزهای الزم را بدست 
جرا قرارداد نیز بالا ،یم شاهژبا سقوط ر     
از ایـن رویـداد   ˝عموما ،مردم امریکا. شد
اینســت کــه بــرای مقامــات . گــاه نیســتندآ

سان است که اسـتدالل آامریکا و اسرائیل 
پس  ،کنند که چون ایران نفت و گاز دارد

ایجــاد تأسیســات اتمــی نــه بــرای مقاصــد 
میــز کــه بــرای تولیــد بمــب اتمــی آصــلح 
ـا ایـران آنها که آ. است ـار بحـران ب تـش بی
بدیهی است نمـی خواهنـد کسـی  ،ندهست

 ،اولـی(بداند کـه دیـک چنـی و رامسـفلد 
ــر  ــیس جمهــوری و دومــی وزی معــاون رئ

کسانی بوده انـد ) دفاع در حکومت بوش
که می کوشیده اند ایران دارای تأسیسات 

ن بـه آاتمی غنی سازی اورانیـوم و تبـدیل 
  .سوخت شود

ورده ایـن امـر اسـت آبخشی از مسئله فر •

ـازی اورانیـوم بـرای ژکه تکنولو ی غنی س
مـی توانـد در تولیـد بمـب  ،سوخت اتمی

و برخورداری ایـران از . اتمی نیز بکار رود
ـاطر کـه ایـران  ،یژاین تکنولـو بـدین خ

تهدیـــدی بـــرای اســـرائیل اســـت و مـــی 
ـائی «خواهـد  اسـرائیل را از نقشـه جغرافی

.  ورده اسـتآمشکل را پدید  ،»حذف کند
ـارس خـود ۴در سـخنرانی  ،نیـز ،اوباما  ،م

  .همین استدالل را بکار برد
اما امر واقع اینست که هیچ مقام ایرانی      

اسرائیل باید از نقشه «تهدید نکرده است 
ــود ــذف ش ـان ح ـای جهـ دان . »جغرافیـ

معاون نخست وزیر اسـرائیل کـه  ،مریدور
 ،ی اتمـی نیـز هسـتژوزیر اطالعات و انر

ـا الجزیـرهآ ۱۴در مصاحبه   ،وریل خـود ب
فت کــه رهبــران ایــران نگفتــه انــد پــذیر

اســرائیل بایــد از نقشــه جغرافیــا حــذف «
  . »شود

«  :همچنــان مــی گوینــد ،بــاوجود ایــن •
ــران در خفــا » همگــان مــی داننــد کــه ای

 k ;iآ fh. مشغول تولید بمـب اتمـی اسـت
انویـه ژ ۸در  ،وزیر دفاع امریکا ،لئون پانتا

ایران بمب اتمی نمـی  :گفت ،سال جاری
ـازد ــدر ۱۰. سـ ـاراک،وز بع ــر  ،اهود بـ وزی

تصـدیق کـرد ایـران  ،نیـز ،دفاع اسـرائیل
 :بــاز مــی گوینــد ،بمــب اتمــی نمــی ســازد

ایران در خفا مشغول ساختن بمب اتمی «
  !»است

ـا      ـام حکومـت اوبام  ،بنا بر قول یـک مق
بــا رادیــو  ،انویــهژ ۱۸در  ،مصــاحبه اوبامــا
 :اوباما خود نیز گفته است ،ارتش اسرائیل

ـاختن مسلم اس« ت کـه ایـران سـعی در س
  .»اسلحه هسته ای نمی کند

تقـال  ،محافظه کاران جدیـد ،با اینهمه     
می کنند ساختن بمب اتمی توسط ایـران 
ـاء کننـد کـه  را امری مسلم بباوراننـد و الق
دیپلماسی و تحریم اقتصادی راه به جائی 
. نمی برد و چار جز حمله به ایران نیسـت

  :اما
  

سـا وارونـه حمله به ایران ب
  :وردآاثر دلخواه را ببار می 

  
 ،)اینتر پرس سرویس( ۲۰۱۲وئن ژ ۷در    

ـامی بـه  چکیده گزارشی در باره حملـه نظ
 ،تأسیســات اتمــی ایــران و پــی آمــدهایش

انتشــار یافــت کــه  اطــاق فکــر نزدیــک بــه 
  :تسلیم او کرده است ،حکومت اوباما

 Centerصـفحه توسـط  ۵۵گـزارش در  •
for a New American Security 

(CNAS) بنا بر گـزارش. تهیه شده است، 
بـه محـض  ،گزینه حمله نظامی به ایـران

ایــن کــه ایــران حرکتــی در جهــت تولیــد 
ایــن . روی میــز اســت ،بمــب اتمــی بکنــد

انتظار که بر اثر حمله نظامی به تأسیسات 
اجرای برنامه اتمی ایران بـه «اتمی ایران 

انتظار  ،دمیزان قابل اهمیتی به تأخیر بیفت
  .معقولی است

گزارش همچنین استدالل می کند کـه  •
هم امریکا و هم اسرائیل باید از برداشـتن 
اقدامهائی اجتناب کننـد کـه چشـم انـداز  
متقاعد کردن ایران به چشـم پوشـیدن از 
تولید سالح هسته ای و رسیدن به توافـق 

  . محدود می کنند ،با ایران در این باره را
ن دو کشـور نبایـد اصـرار ایـ ،بخصوص     

ــــد  ـانطور کــــه اســــرائیل و  –بورزن همـــ
حامیــانش در کنگــره امریکــا اصــرار مــی 
ـازی  ورزند کـه ایـران مـی بایـد از غنـی س
اورانیوم در خـاک خـود چشـم بپوشـد و 
این را شرط هر توافقی با ایـران قـرار مـی 

که ایران مـی بایـد از غنـی کـردن  –دهند 
اصـرار ایـن . اورانیوم یکسره چشم بپوشـد

ممکــن اســت ســبب شــود کــه هیچگونــه 
  .  توافق انجام نگیرد

 ،نند که از قرارآتهیه کنندگان گزارش بر •
ایران می خواهد توانائی فنی تولید بمـب 

ورد تا اگر رهبری تصمیم آاتمی  را بدست 
بتوانـد  ،گرفت بمب اساسی ساخته شـود

اما بـرای رسـیدن . ن را به سراعت بسازدآ
  یک سال و بسا بیشتر  ،به این هدف نیز

  ۹صفحه رد  

 در تله انزوا؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 

 

 
 

1391تير11تا خرداد29  804هشمار 2012ژوئيه  1ژوئن تا  18  

 

ـامال   ،بنا بـر گـزارش. وقت الزم است ̋ ک
ـائی  متصور است که ایران به تحصیل توان
فنی ساختن بمب اتمی قناعـت کنـد و در 

  .ن نشودآپی ساختن 
ـا ایـران بـر ،باوجود این • ن شـود کـه آبس

ن آنه  ،در این صورت. بمب اتمی را بسازد
ـار خواهـد بـرد و نـه  ــار ن رآرا بک ا در اختی

ـا برضـــد  ــ ـــد داد ت ـــتها قرارخواه تروریس
چرا . اسرائیل و یا هدف دیگری بکار برند

ـا تمایــل بــه ژیــم ایــران رژکــه ر یمــی بـ
یم به اندازه کافی ژاین ر. خودکشی نیست
بسا ایران مجهز به سـالح . خرد گرا است

هسته ای مهاجم تر و خطرناک از ایـران 
هز مج ،باوجود این. فاقد این سالح باشد

رقابـت  ،شدن ایـران بـه سـالح هسـته ای
میان ایـران و اسـرائیل را تشـدید خواهـد 
کرد و خطر بـروز جنـگ اتمـی را تشـدید 

  .خواهد کرد
این گزارش در لحظه ای تعیـین کننـده  •

تهیه و تسلیم رئیس جمهوری امریکا شده 
ـا . است ـای ایـران ب زیرا قـرار بـر گفتگوه

و  ۱۸در تاریخ   ،در مسکو ۱+۵کشورهای 
  .وئن استژ  ۱۹

مقامات ایران نارضائی خود را از این که  •
ــق آدر ازای  ــه تعلی ــرای ب ــران ب مــادگی ای

درصد  ۲۰وردن غنی سازی اورانیوم تا آدر
و امکــان انتقــال اورانیــوم غنــی شــده بــه 

کشورهای غرب نشده انـد از  ،خارج کشور
ـا بکاهنــد ـار کــرده انـــد ،تحریمهـ . اظهـ

از  تهــران مــی خواهــد غــرب ،بخصــوص
ــران و تحــریم  ــد نفــت از ای تحــریم خری
بانــک مرکــزی چشــم بپوشــد و امریکــا و 
متحدان اروپائیش حق ایـران را بـر غنـی 

  . درصد بپذیرند ۵کردن اورانیوم تا 
ــر ،نکــهآبا      مقامــات   ،در مــاه هــای اخی

ـا و کشــورهای اروپــائی نشــان داده  امریکـ
بودند که می پذیرند ایران بتواند به  غنـی 

اما  ،درصد  ادامه دهد ۵ورانیوم  تا سازی ا
چنـین مـوافقتی را  ،در گفتگوهای بغـداد

  . اظهار نکردند
نرو گرفتار بن بست شـدند آگفتگوها از  •

ـا و اسـرائیل کـه  که ضد ایران ها در امریک
استدالل می کننـد قصـد ایـران از گفتگـو 

وردن وقت برای دست یافتن بـه آبدست 
زنـد کـه سالح هسته ایست و اصرار می ور

می باید به ایران فشار وارد شود تا که غنـی 
ـا کنـد ـاال را  ،سازی اورانیوم را ره دسـت ب

نماینـده (کسانی چون بولتن . پیدا کردند
امریکا در سازمان ملل در دوره بوش و در 

همـواره بـه ) شمار محافظه کاران جدیـد
ورد مـی بایـد از آحکومت امریکا فشار می 

ـات  اتمـی ایـران حمله اسـرائیل بـه تأسیس
  .حمایت کند

گزارش مرکـز پـژوهش در امنیـت ملـی  •
ـا ــهائی  ،امریکـ ــزارش از گزارش ــین گ واپس

مــدهای منفــی آاســت کــه نســبت بــه پــی 
بخصـوص توسـط  ،حمله نظامی به ایران

  . هشدار می دهد ،اسرائیل
ـاه گذشـــته      ـان  ،مــ  RANDکارشناســ

Corporation ،  اطاق فکری نزدیـک بـه
ـا ـاع امریکــ خالصـــه ای از دو  ،وزارت دفــ
ایـن دو گـزارش . گزارش اخیر تهیه کـرد

حمله «نیز به این نتیجه رسیده بودند که 
ـات  ـا بـه تأسیس ـا امریک نظامی اسـرائیل و ی

یم ایران بـه تولیـد ژاز تمایل ر ،اتمی ایران
ن مــی آبلکــه بــر ،بمــب اتمــی نمــی کاهــد

چنین حمله ای مهار نفوذ ایران را . افزاید
می کند بلکه مشکل تر سان تر نآدر منطقه 
  »...می سازد

پـی  ،در واقـع« :گزارش تأکید می کنـد     
ممکـن اسـت  ،مد حمله نظامی به ایـرانآ

ن شـود کـه آایران بر :بسیار وخیم تر باشد
به بمب اتمی مجهز بگردد و بیش از پـیش 
ـا اسـرائیل برخیـزد . مصمم شود به نزاع ب

دامنه جنگ به منطقه نیز  ،در این صورت
ـای .  نخواهـــد مانـــدمحـــدود  حکومتهــ

امریکــا و اســرائیل مــی بایــد هشــدارهای 
 ،مقاماتی را با جنـگ مخالفـت مـی کننـد

  .»جدی بگیرند
تحقیق مرکـز پـژوهش در امنیـت ملـی  •

ـا  امریکا براینست که حمله نظامی امریکا ی
اسرائیل به ایران می باید موکول به تحقق 

حرکــت روشــن  – ۱ :چهــار شــرط شــود
 – ۲ید سالح هسـته ای و ایران بطرف تول

اطمینــان از ایــن کــه حملــه بــه تأسیســات 
ـادن  ˝اتمی ایران قطعا ـأخیر افت سبب به ت

اجرای برنامه تولیـد بمـب اتمـی خواهـد 
وجود ائتالف بـین المللـی بقـدر  – ۳. شد

کافی وسیع برای شرکت در خنثی کـردن 

ـــران و آپـــی  ـــه ای ـــه ب  – ۴مـــدهای حمل
ـا یکـــدیگر در جلـــوگیری از ــ ـاری ب  همکــ
بازپرداختن ایران به باز سازی تأسیسات و 

  . از سر گرفتن اجرای برنامه اتمی خود
گزارش تأکید می کنـد کـه حملـه یـک      

در حال حاضـر و  ،جانبه اسرائیل به ایران
برخـوردار از هیچیـک از  ،در کوتاه مـدت

 ،تنهــا امریکــا.  شــرائط چهارگانــه نیســت
 نهم بشرط این که تمامی گزینه های دیگرآ

به جائی نرسیده باشند و مسـلم باشـد کـه 
مـی  ،ایران در کار تولید بمب اتمـی اسـت

تواند سبب تأخیر قابل اهمیت در اجرای 
تازه برای خنثی . برنامه اتمی ایران بگردد

 ،مدهای حمله نظامی به ایرانآکردن پی 
امریکا می بایـد یـک ائـتالف بـین المللـی 

  .بوجود بیاورد
ـاق ف • کـر نزدیـک بـه همانند گزارش اط

ایـن گـزارش  تأکیـد  ،وزارت دفاع امریکا
ـاختن بمـب  می کند که نه مهار کـردن س

ن مـی آاتمی توسط ایران که پیشـگیری از 
چـرا کـه ایـران . باید سیاست امریکا باشد

مجهز به بمب اتمـی خطـر بزرگـی بـرای 
  .منافع امریکا و اسرائیل خواهد شد

 گزارش بر اینست که بهتر از همه اینست •
ـان  ـازی اورانیـوم پای که ایـران بـه غنـی س

شــانس موفقیــت  ،امــا ایــن توقــع. بدهــد
با ایران را بـه  ۱+۵گفتگوهای کشورهای 

  . صفر خواهد رساند
  

نقشــه اوبامــا بــرای محاصــره 
ــــران  ــــائی ای ــــوائی و دری ه
اســرائیل را متقاعــد کــرده از 
  :حمله به ایران چشم بپوشد

  
اده دبکا فایل خبـر د ،۲۰۱۲وئن ژ ۴در     

 ،نتان یاهو ،از نو ،است که پرزیدنت اوباما
نخســت وزیــر اســرائیل را متقاعــد کــرده 

ـای  ،است که ـاه ه دسـت بـه   ،ینـدهآدر م
چـرا . حمله به تأسیسات اتمی ایران نزنـد

ـای جدیـد  که امریکا یـک رشـته مجازاته
ــه اجــرا خواهــد  ــران وضــع و ب برضــد ای

ـنگتن . گذاشت ـا فایـل در واش ـابع دبک من
ـای می گویند  رهبران اسرائیل را وعـده ه

پرزیدنت اوباما متقاعد کرده است  هرگاه 
ـای مســکو بــه نتیجــه نرســند  ،گفتگوهـ

مجازاتهای جدید برضـد ایـران بـه اجـرا 
  . گذاشته خواهند شد

  :این مجازاتها عبارتند از       
ـــهژاز اول  – ۱ ـائی  ،وئی ــ ـــورهای اروپ کش

تصمیم به تحریم خریـد نفـت از ایـران و 
انکهای ایران را به اجرا خواهند تحریم ب
  .گذاشت

حکومــت امریکــا نیرومنــد  ،در پــائیز –  ۲
ترین سالح اقتصادی خود را بر ضد ایران 

ـائی  :بکار خواهد برد تحریم هـوائی و دری
ـائی . ایران شرکتهای کشتی رانـی و هواپیم

که کشتی و هواپیماها شان به  ایران رفت 
ــدآو  ــد کنن ـا ،م ـا و اروپـ ی از ســوی امریکـ

همین تحریم . غربی تحریم  خواهند شد
ـای  ـای نفـتکش و کشـتی ه شامل کشتی ه

رفـتن . متعلق به دولت ها نیز خواهد شد
ـا ،یک کشتی به بنادر ایـران ن آورود  ،درج

ممنــوع مــی  ،را بــه بنــادر امریکــا یــا اروپــا
ـازاتی ایــران را بــه . گردانــد چنــین مجـ

  . وردآمحاصره دریائی و هوائی در می 
ـا سـبب شـد کـه  صحبت      از نقشه امریک

فرمانـده کـل سـپاه  ،محمد علی جعفـری
از قــوای ســپاه در  ،مــه ۳۱در  ،پاســداران

ــزرگ و  ــر ابوموســی و تنــب هــای ب جزای
  . کوچک بازدید کند

ــد جعفــری از ســه  ،در واشــنگتن      بازدی
ـا و  ،جزیره تجدید اخطار ایران بـه امریک

ـار کـرده بـود . اروپا تلقی شـد ایـران اخط
 ،رت جلوگیری از صدور نفت ایراندرصو

  . تنگه هرمز را خواهد بست
پرزیــدنت اوبامــا بــه نتــان یــاهو قــول  – ۳

نـدونزی آداده است با حکومتهای هند و 
بر سر متقاعد کردن این دو حکومـت بـه 

لزوم خودداری از دادن خدمات بانکی و 
 ،تـــدارک تســـهیالت ارزی بـــرای ایـــران

  . گفتگو کند̋ شخصا
ــر       ـا ب ــنگتنبنـ ـا در واش ـابع مـ ــول منـ  ،ق

حکومــت امریکــا نقشــه خــود را از طریــق 
یت الله آدیپلماتیک و اطالعاتی به اطالع 

ـا او بدانـــد  ـانده اســـت تــ خامنـــه ای رســ
صــالحش در اینســت کــه بــه تــیم مــذکراه 

نسبت به  ،کننده که به مسکو روانه می کند
ـان نـرمش بخـرج  تقاضای قـدرتهای جه

ایران غنی  این قدرتها می خواهند. دهند
درصــد را متوقــف  ۲۰ســازی اورانیــوم تــا 

انس بین ژآکند و مانع از بازرسی بازرسان 
ــر ــی ان ــی ژالملل ــی از تأسیســات اتم ی اتم

  . مظنون به تولید سالح هسته ای نشود
هیالری کلینتون با  ،وزیر خارجه امریکا     
گــاهی از نقشــه اوبامــا و قــول او بــه نتــان آ

ــه  ،وئــنژ ۳یــاهو  بــود کــه در  در پاســخ ب
ـــه ای  ـــد خامن ـــه (تهدی در صـــورت حمل

حمله چون صاعقه بـه اسـرائیل  ،اسرائیل
سخن از حمله ̋ فعال  :گفت) باز می گردد

ـان نیسـت ـان راه .  به ایـران بمی ـا خواه م
نچه  آحل دیپلماتیک هستیم و امیدواریم 

ارائه خواهند  ،ایرانیها در مذاکرات مسکو
ـا را گــرم و نتیجــه بخــش ،کــرد  گفتگوهـ

اینک ما این فرصت را داریم که . بگرداند
ـــیم ـــه برس ـــه نتیج ـــک ب . از راه دیپلماتی

ـنم  امیدواریم دو طرف این فرصت را مغت
  . ن را از دست ندهیمآبشماریم و 

به تهـران اطـالع داده شـده اسـت کـه      
بایـد  ،هرگاه ایـن فرصـت از دسـت بـرود
  .منتظر محاصره دریائی و هوائی باشد

  
یل زیر دریـائی لمان به اسرائآ

ن را بـا آمی دهـد و اسـرائیل 
  :!سالح اتمی مجهز می کند

  
کشـور طـرف گفتگـو  ۶لمان که یکی از آ    

با ایران است و اصرار دارد ایران اورانیوم 
ـا  ،نیز غنی نکند ـائی ه به اسرائیل زیـر دری

نها را با سالح آتحویل می دهد و اسرائیل 
خبـر را اشـپیگل . هسته ای مجهز می کند

  :داده است ۲۰۱۲وئن ژ ۳در 
زیردریائی های از نوع دولفـین  کـه در  •

 ،لمــان ســاخته مــی شــوندآشــهر کیــل در 
ــه اســرائیل مــی فروشــدآ بخــش . لمــان ب

ـا را دولـت  ـائی ه ـای زیـر دری بزرگی از به
ـازگی .  لمان می پردازدآ ـائی   ۳بـه ت زیردری

به اسرائیل تحویل داده است و قرار است 
ـال زیر دریائی دیگـر  ۳  ۲۰۱۷را نیـز در س

ـا . تحویل بدهد اسرائیل این زیردریائی ه
ـا کالهـک اتمـی  را با موشـکهای کروئیـز ب

گاه اسـت کـه آلمان نیک آ. مجهز می کند
  . اسرائیل تسلیحات اتمی دارد

ـانیآبنا بر تحقیق  مجلـه  • ـان بـه آ ،لم لم
اسرائیل در باال بـردن قابلیـت خـویش در 

.  تساختن اسلحه اتمی کمـک کـرده اسـ
ــه  ،اهــود بــاراک ــر دفــاع اســرائیل ب وزی

لمان می باید  از ایـن آ :اشپیگل گفته است
ـــه  ـــه ب ـــیاری اســـت ک ـالهای بس ــ ـــه س ک
ــت اســرائیل کمــک مــی کنــد  ،موجودی

  . احساس غرور کند
لمــان خــود را بــی آدولــت  ،در گذشــته •

اطالع از تسلیحات اتمـی اسـرائیل جلـوه 
ورد کـه آو البته به روی خود نمی . می داد

ـائی کـه بـه اسـرائیل م ی داند زیر دریائی ه
ــه ســالح هســته ای  ،تحویــل مــی دهــد ب
مقامهای ارشد  ،اما حاال. مجهز می شوند

ـال  ،لمانآسابق وزارت دفاع  از جمله روت
ـانس  ،روی  معاون پیشین ایـن وزارت و ه
رئـــیس اداره برنامـــه گـــذاری ایـــن  ،رول

وزارتخانه به اشپیگل  می گویند ما همواره 
ـا می دانس تیم که اسرائیل زیردریائی ها را ب

رول  ایــن . اســلحه اتمــی مجهــز مــی کنــد
موضوع را ار نظامی های اسـرائیل در تـل 

  . اویو موضوع بحث قرارداده بود
لمــان روشــن کــرد کــه آوزارت خارجــه  •

ـال آحکومت  از برنامـه  ،۱۹۶۱لمان از س
خرین آ. اتمی اسرائیل اطالع داشته است

را هلموت  ،۱۹۷۷ر د ،گفتگو در این باره
بــا موشــه  ،لمــانآصــدر اعظــم  ،اشــمیت
  .وردآبعمل  ،وزیر خارجه اسرائیل ،دایان

ـا اسـرائیل آحکومت      ـان قـراردادی ب لم
ـاء کـرده  ۶برای تحویـل  ـائی امض زیردری

ورده آاطالعی که اشـپیگل بدسـت . است
ــاکی از   ،نجــال مرکــلآنســت کــه آاســت ح

ـانآصدر اعظم  ـای مهمـی بـه  ،لم امتیازه
ـا حکومــت . ســرائیل داده اســتا ــه تنهـ ن
لمــان یــک ســوم بهــای ایــن کشــتی هــا آ
 ،را می پردازد)  میلیون یورو ۱۳۵حدود (

بلکه به اسرائیل مهلت می دهـد کـه بقیـه 
  .بپردازد ۲۰۱۵بها را در 

ـائی را  مشـروط  ۶مرکل تحویل       زیر دری
از جملـه ایـن کـه . به شروطی کرده است

به (نه خود را اسرائیل سیاست توسعه طلبا
و ) اسرائیل ملحق کردن خاک فلسـطین

حمله های نظامی به غزه را متوقـف کنـد 
ن را با پولی تأمین می آکه بخشی از هزینه 

 ،و البته.  لمان دریافت می کندآکند که از 
ـاهو بـه هیچیـک از شـرائط وقعــی  ـان ی نت

  .نگذاشته است
ـا تحــریم نیســت کــه  وســیله گویــای آمــادگی بــرای مافیاهــا، نــه تنهــا بودجه مصوب مجلس  :انقالب اسالمی ــه بـ ــر وســخت کارآمــدی در هرچــه مــمقابل   :شدن تحریم های اقتصادی استثر ت

 ژاله وفا  
 
 

واپســین  ۹۱بودجــه  
ضــــربه بــــر اقتصــــاد 
ـــــاروی  ـــــران، پیش ای

 )۲(تحریم 
  
  
ـان      ـاطر نش در بخش اول این نوشـتار خ

ـام  ـاز نظ ساختم که سیاستهای بحـران س
خصوصــا در امــر هســته ای والیــت فقیــه 

ایران را با تهدید تحریم ها و حتـی خطـر 
جنگ روبرو ساخته است و مجلس نظام 

ـال  ــه سـ ــه  بودج ــت فقی را در ۱۳۹۱والی
ـاند کـه ایـن بودجـه  حالی به تصویب رس
ـاد ایـران ،  هم نماد واپسین ضربه بر اقتص
پیشاروی تحریم  است و هم به شـدت بـه 

ـاز کشـور کـه موضـ وع صادرات  نفـت و گ
اصــلی  تحــریم هــای بــین المللــی اســت، 
ـاطی  و  وابسته است و هم بودجـه ای انبس

ـافتنی اســت ـان  .تحقــق نیـ ـاطر نشـ و خـ
ــای  ـاختم کـه اصــوال  ترکیـب در آمـد ه س
ـام  ـای نظ ـای مصـوب در دولته بودجه ه
ـاز  ـابع نفـت وگ والیت فقیه  به فـروش من
ــی و  ــتقراض داخل ــین اس ــور و همچن کش

ـا ی دولـت خارجی و نیز فروش دارائـی ه
در واقع به جـز در آمـدهای  . وابسته است

و بودجـه !  نفتی مابقی بودجه کسـر اسـت
ـا .نیز از آن مستثنی نیسـت  ۱۳۹۱سال  و ب

هــزار ميليــارد  ۵۶۶بررســی ارقــام بودجــه
دولـت چـه در بخـش ۱۳۹۱تومانی سال 

ـاتی و چـــه در زمینـــه  ـالی مالیــ ـام خیــ ارقــ
افزایش وابستگی بودجه به در آمد نفت و 

ـازه صـدور اوراق  قرضـه  چه در زمینـه اج
ــه در بودجــه  ـارجی ک ــی و خـ هــای داخل

مجلس نظام به دولت اعطا کـرده  ۱۳۹۱
است، مشخص کـردم کـه بـه جـز در آمـد 
هــای نفــت مــابقی بودجــه در واقــع کســر 

و اکنون  در بخش دوم مقاله  نحوه . است
ـارکت و قرضـه  ـا اوراق مش رفتار دولت را ب

بودجه سال   داخلی و نیز سایر موارد مهم
ـا صـندوق توسـعه ملـی  ۹۱ همانند رفتار ب

وخصوصا  حیف و میل اموال مردم را در 
ـای ملحـوظ شـده  قالب خاصه خرجی ه

ـانون بودجــــه  را بــــه اطــــالع ۹۱در  قـــ
 .خوانندگان محترم می رسانم

و  امــا یکــی از بخــش هــای قابــل توجــه     
ــزايش ۹۱بودجــه ســال درصــد   ۱۲۷، اف

احمــدی محمــود . بودجــه نظــامی اســت
، ۹۱نژاد، هنگام ارائه اليحه بودجه سال 

ـاعي،  ۱۲۷از افزايش  درصدی بودجـه دف
میلیارد  ۵۶۳۰اختصاص  در سال جاری و

ـاع عـالوه بـر افـزایش  تومان به بخش دف
 ۲۵۳هــای معمــول و همچنــین افــزایش 

ـاری  ـال ج ـا در س میلیارد تومان برای ناج
ـانون  خبر داده بود ولی جالب اینکه در ق

ـات، بودجه ميـ زان بودجـه وزارت اطالع
وزارت دفاع و ساير نهادهای نظامی ذکر 

 . نشده و محرمانه است
مورد مهم دیگر افزایش اعتبارات بنیاد ها  
ونهاد های نامشخص در رديف های مهم 

ــت ــه اس ــددی از . بودج ــدهای متع در بن
، »۱- ۱۶«، »۱- ۲«اليحــه از جملــه بنــد 

دولت اعتباراتی را با » ۲- ۱۷«، »۱- ۱۷«
وضوعات مختلف از جمله تربيت بدنی، م

حجاب و عفاف، كمك به اماكن زيارتی و 
بــرای بخــش فرهنــگ در نظــر گرفتــه ... 

ـارات  شده بود، اما ميزان دقيـق ايـن اعتب
ـار  ذكر نشده و به همـين دليـل سـهم اعتب
ــه بخــش فرهنــگ در  ــه ب اختصــاص يافت
ـام قـرار دارد . مقايسه با ساير بنـدها در ابه

ـام "نماينده " حتی  خـوی در مجلـس نظ
والیــت فقیــه در نامــه ای کــه بــه شــورای 
نگهبان و نمايندگان مجلـس نوشـت، بـه 

ــک  ۷۰۰اختصــاص  ـان کم ـارد تومـ ميليـ
بالعوض به بنيادها و اشخاص با نفـوذ در 
ــه  ــر گون ــدون ه ـاری ب ـال جـ ــه سـ بودج
نظارتی اعتراض کرده و خواسـتار حـذف 

 .آن شد
بدینســان وقتــی ایــن نهــاد هــا در قــانون 

جــه حتــی نامشــان قیــد نمــی شــود از بود
معــرض حتــی کنتــرل و نظــارت صــوری 
ـارج اسـت  دیوان  محاسبات نظام نیـز خ

 !چه خواسته نظارت مردم
برای روشن شدن ارزش مبلغ اختصاصی  

ـا  ۷۰۰ ـای نـ ـاد هـ ــه نهـ ـان ب ـارد تومـ میلیـ
مشخص از دید  مردم ، بهتر است مقایسه 
ای بدست دهیم تا بزرگی این مقـداربهتر  

ـارد  ۷۰۰رقم هنگفـت   .گردد معلوم میلی
تومان وقتـی معلـوم مـی شـود کـه بـدانیم 

ــده کشــور از قبیــل   ۴بودجــه  دانشــگاه زب
ـال (صـــــنعتی امیرکبیـــــر ـارد ریــــ میلیــــ

ـارد (،علـــم و صـــنعت) ۱٫۰۵۹٫۵۷۳ میلیــ
ـال  صـــــــــــنعتی ) ۱٫۰۱۰٫۹۹۸ریــــــــــ

و )۱٫۱۵۴٫۴۳۱  میلیارد ریال(شریف
ـال(تهــران  ـارد ریـ در )  ۳٫۲۵۳٫۷۴۳میلیـ

ـان مـی  ۶۴۸با مجموع برابر  ـارد توم میلی
دانشـگاه  ۴باشد  و این مقدار بودجه ایـن 

ـانی  ۷۰۰هنوز کمتر از میزان  ـارد توم میلی
ـا معلـوم  ـای ن است که به نهاد ها و بنیاده

 !در بودجه پرداخت می شود 
و یا طبق بر آورد وزارت بهداشت در سال 

 ۳۵هزینه تهیه هر تحت بیمارسـتانی   ۹۱
ــ و بــا . ر مــی داردمیلیــون تومــان هزینــه ب

ـان مـی تـوان ۷۰۰میزان  ـارد توم  ۲۰میلی
ـا مـن  هزار تخت بیمارستانی تهیه دید و ی

ـاخت بیمارســـتان  ـاب نمونـــه  ســ  ۱۰۰بــ
میلیــارد  ۲۰تختخــوابی رودهــن معــادل 

ـا  ـان ب تومان هزینه برداشته است و بدینس
میلیارد تومان میتـوان حـدودا  ۷۰۰مبلغ 

تختخــوابی  ۱۰۰بیمارســتان  ۳۵معــادل 
 .مملکت ساخت در

و اما در زمینه توقع دولت برای برداشـت 
ـــز جـــرح و  ـــی نی ازصـــندوق توســـعه مل
ـام نسـبت بـه آن در  تعدیلهای مجلـس نظ
خواستها،بهترین شاهد نامه احمد توکلی 

ــــده" ــــز " نماین ــــیس مرک ــــران و رئ ته
پژوهشهای مجلس به احمدی نژاد اسـت 

 ۹۱که در واکنش به ابالغیه قانون بودجه 
ـانون توســط احمــدی  ــه در آن قـ ــژاد ک ن

بودجه را استحاله شده و طرح نمایندگان 
خبرگــزاری  ۹۱خــرداد  ۶(خوانــده بــود   

ـازه :" ،نوشته است)مهر الیحه بودجه اج
داد دولت از صندوق توسعه ملی برای  می

 ۲این، با بند . مخارج خویش استفاده کند
  . قانون اساسی در تعارض بود ۱۱۰اصل 

  ۱۰صفحه رد  
  

 در تله انزوا؟
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ــودبــا مصــالح  ــز ناســازگار ب ــی نی مگــر . مل
خودتــان نفرمودیــد حســاب ذخیــره ارزی 
ـا  صفر شده؟ حاال صندوق توسعه ملی کـه ب
ـتور رهبـــر معظـــم انقـــالب بـــرای  دســ

گذاری بخــش غیــر دولتــی جهــت  ســرمایه
افزایش تولید و رفع مشکل حاد بیکاری در 
نظــر گرفتــه شــده، بایــد بــه دســت دولــت 
ـا اصـالح  ـام حـذف ی خالی شود؟ این احک

ـندوق جهــت . شــد ـتفاده از صـ بــرای اسـ
ـالی نیـــز الیحـــه  ـارات ریــ درصـــد  ۴۰اعتبــ

ـا  موجودی صندوق را توقع کرده بود کـه ب
و ) کشاورزی، صـنعت و معـدن( درصد ۲۰

ــازه داده  ــا بــرای بخــش غیــر دولتــی اج تنه
 ."شد

ـندوق توسـعه ملـی نیـز بـه  با این حساب ص
ـار مـی  سرنوشت حساب ذخیـره ارزی دچ

ـا چنـدی د یگـر موجـودی آن  شود یعنـی ت
روز بعد  ۷طرفه اینکه  تنها ! صفر می گردد 

از ابــالغ بودجــه توســط احمــدی نــژاد بــه 
ــی در   ۱۱دســتگاههای اجــرای کشــور یعن

" نماینـده" الرضا ثروتـی، موسی ۹۱خرداد 
: بجنــورد در مجلــس نهــم، اعــالم کــرد 

ایم کـه دولـت طـی  متأسفانه خبردار شده«
ـارد ـنج میلی ـته حـدود پ دالر  روزهای گذش

ـندوق  ــن صـ ــل ای ـانون از مح ــرخالف قـ ب
واین در حالی است !" برداشت کرده است 

ـندوق، دولــت و  ـنامه صـ کــه طبــق اساسـ
یــک حــق برداشــت از ایــن   مجلــس هــیچ

صندوق را ندارند و برداشت اخیر دولت از 
این صندوق پس از آن صورت گرفته اسـت 

ـاه، احمـــدی ـتم خردادمــ نژاد در  کـــه هشــ
ــدیرعامل پیشــین  ــی م ـندوق را از حکم صـ

ـا  ـا فـرزین  ب سمت خود برکنار و محمدرض
ــدی  ـتاد هدفمن ــری سـ ــمت دبی ــظ س حف

 .ها،  را جایگزین او کرد یارانه
ـارد  ۲۵واما مهمترین امر اجازه صـدور میلی

ــه دولــت در قــانون  دالر اوراق مشــارکت ب
ــه اهمیــت ایــن  .اســت ۹۱بودجــه  نظــر ب
ـتری مـی  بخش، بررسـی آن را تفصـیل بیش
 .دهم

رکت داخلـی چیـزی جـز قرضـه اوراق مشا
ــادن بــر کســری  داخلــی بــرای ســرپوش نه

 .بودجه نیست
در واقع یکی از بارزترین ضعفهای دولت از 

ـای خـود، لحاظ هزینـه ـاء بـه درآمـد  ه اتک
ــرای اخــذ مالیــات ــه   نفــت و نــاتوانیش ب ب

ـارت دیگـر، کسـر  .اندازه کافی اسـت بـه عب
بودجه دولت در نظام والیت فقیـه بـر اثـر 

ـاتی و  تزریـق مـداوم   منبود نظا کارآمـد مالی
ــی ــره   بودجــه دولــت از منبع ــرون از دای بی

لـذا  . تولید و توزیع کشور، یعنی نفت اسـت
ـای بودجـه بـه  هم کسر بودجـه و هـم  اتک

ـار   طور کلـی درآمد نفت به ایجادکننـده فش
ــز مــی باشــد ــورمی نی و یکــی از راههــای .ت

ـا رفـع کسـری بودجـه صـدور  پوشاندن و ی
در واقـع  پـر .ه یا مشارکت استاوراق قرض

ـار  درآمد ترین دولت تاریخ ایـران، بـه انتش
 اوراق قرضه یا مشارکت ارزی روی می آورد

 ! تا برمشکالت اقتصادی غلبه کند
ـازه  ۹۱دولـــت در  الیحـــه  ـان اجــ خواهــ

ــدور  ــرای ص ــس ب ـارد  ۵۵مجل ــزار میلیـ ه
) یــا اوراق مشــارکت ( تومــان اوراق قرضــه 

 بوده است و 
به دولت  ۹۱در قانون بودجه مجلس نظام

ـارد دالر  ۲۵اجازه داده است تا سقف  ميلي
ـین حـدود   اوراق مشارکت بفروشد؛ همچن

ـا  ۳۰ ـارجی ي ميليارد دالر تسهيالت مالی خ
ــانس جلــب کنــد و حــدود  ميليــارد  ۳۳فاين

ـايش را بـــرای  دالر از امـــوال و دارايي هــ
 .هايش بفروشد پرداخت بدهي

جالــب توجــه اینکــه در حــالی در الیحــه   
هزار میلیارد تومان اوراق  ۵۵دولت، انتشار 

مشارکت پیشنهاد شده بود، که ایـن میـزان 
درصد منابع حاصل از نفـت در  ۸۳معادل 

 !است  ۱۳۹۱الیحه بودجه سال 
طبق گـزارش مرکـز پـژو هشـهای مجلـس 
نسبت مجوزها ی انتشار اوراق مشارکت بـه 

اخلی جاری از یک درصد تولید ناخالص د
ـال  ۹به  ۱۳۸۷در سال   ۱۳۹۱درصد در س

ــت ـیده اس ــه . رسـ ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
افزایش انتشار اوراق مشارکت توسط بخش 

منجر  ۱۳۹۱عمومی در الیحه بودجه سال 
ـاد  به افزایش حجم حضور دولـت در اقتص

های کلی نظام و  شده و این هم با  سیاست
ـام و" توسعه "برنامه پنجم  الیـت فقیـه نظ

ـارکت  ـار اوراق مش سازگار نیست وهم  انتش
ـابع آتـی  بخش عمومی به معنی قـرض از من
ـابع در  بخش عمـومی و محـدود کـردن من
ـــومی در  ـــش عم ـــت و بخ ـترس دول ــ دس

های آینده از محل سود و بازپرداخت  سال
 .اصل اوراق مشارکت منتشر شده است

ــه      ــي ک ـین حجم ـارکت در جنـ اوراق مشـ
ـامی  منتشر شده است  هم رکود و هم هنگ

کــه در طــرح هــا مصــرف میشــود تــورم را 
به زعم نگارنده بخش . تشديد خواهد کرد

ـارکت  ۲۵اعظـــم   ـارد دالر اوراق مشــ میلیــ
مصوب مجلس نیز نه تنها جذب نخواهـد 
ــز مواجــه  شــد بلکــه بــا اســتقبال مــردم نی
نخواهد شد وعاقبـت االمـر چـون دولـت 
ــه  ــر بودجــه خــود  وب جهــت پوشــش کس

ـا ـاد  بعلـــت شـــرایط بحرانـــی احتمــ ل زیــ
وتحریمها قارد نخواهد بود  اوراق قرضه را 
ــروش  ــه ف ــی ب ــی الملل ــه  در بازارهــای ب ن
ـامین کنـد و  ـابع داخلـی ت برساند و نـه از من

ـادر باشـدمابین  ـاید ق ـا  ۱۰حد اکثرش  ۱۵ت
هزار میلیارد تومان از این راه کسـب  نمایـد  
و مــآال بانکهــای تجــاری بایســتی  از بانــک 

کــزی اســتقراض کــرده واوراق قرضــه را مر
خریداری نمایند تا بدینسان دولـت بتوانـد 
ـار  ـان نمایـد  و  البتـه ب کسری بودجه را پنه

 .تورمی این شیوه  از قبل مشخص است
 
ـار     ۲۵بدینسان معلـوم مـی گـردد کـه انتش

میلیارددالر  اوراق مشارکت نه تنها بـه نفـع 
ن اقتصــاد ملــي نيســت و در آينــده تبعــات آ

بروز پيدا خواهد کرد بلکه نشان از آن دارد 
که  نقدينگي  به سمت بخش توليـد کشـور 

یعنـی  وقتـی تولیـد . نیز هدايت نمـی شـود
ــــش ــــدينگي در بخ ــــد و نق ــــق نیاب          رون
ـاال  ديگري تزريـق شـود کـه توليـد ملـي را ب
نبــرد، ايــن امــر قطعــا آثــار تــورمي خواهــد 

 ۳۳۵درصــد از  ۱۰داشــت وچنانچــه  تنهــا
ـادل نقـدينگي کشـور ـار ( ميليارد دالر مع آم

در بازار تقاضا وجود داشته باشـد، !) دواتی 
از عهده این حجم از تقا ضا بر آمدن آنهـم 
با ضربات پیاپی ای که  دولت با سیاستهای 
مخرب خـود بـر پیکـره تولیـد فـرود آورده 

 .است،کار بسیار دشواری است
ت اما برای اینکه معلوم گردد اوراق مشارک  

چه نقشی در بازار مالی ایران داشته اسـت و 
میلیارد تومان قابل فروش است  ۲۵آیا رقم 

یا خیر و حتی در صورت فروش چه تبعاتی 
ـتی  ،تبرای دولت بعدی خواهد داش بایس

ــه تعریــف و  ــرم  ب ــدگان محت ــرای خوانن ب
ــارکت از ابتــدا و  بررســی عملکــرد اوراق مش

بپــردازیم تــا معلــوم ۹۰خصوصــا درســال  
ـا چـه گر ـا مجلـس ت دد خواسته دولـت و ی

 .حد تحقق یافتنی و یا خیالی است
ــه  ــت ک ــزاری اس ــه اب ــع اوراق قرض در واق

ــــرکت دولت ـا و ش ـــ ــــف در  ه های مختل
های دنیا از آن برای تامین مالی خود  کشور

این اوراق معمـوال دارای . کنند استفاده می
ـتند  بازاری خاص برای خرید و فروش هس

اوراق . شــوند ری میگــذا و بنــابراین قیمت
ـا  ـام ی ـا ن ـادار ب مشارکت در ایـران، اوراق به

ـانون نحـوه  بی نامی است که بـه موجـب ق
ــمی  ــه قیمــت اس ـارکت ب ـار اوراق مشـ انتشـ

شود و  مشخص برای مدت معین منتشر می
گذارانی کــه قصــد مشــارکت در  بــه ســرمایه
ـاعی دولـت  اجرای طرح های عمرانـی انتف

کـل کشـور  مندرج در قوانین بودجه ساالنه
ـاختمانی و  و طرح های سودآور تولیدی، س

. گــــردد خــــدماتی را دارنــــد واگــــذار می
دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسـمی 
ـارکت در سـود حاصـل از  و مدت زمان مش
. اجرای طرح مربوط شریک خواهند بـود

اولین اوراق مشارکت منتشر شده در کشـور 
انتشار یافـت مربـوط بـه  ۱۳۷۳که در سال 

باشــد کــه بــا هــدف  داری تهــران میشــهر
نوســازی بافــت فرســوده و اجــرای پــروژه 

 ۲۰الحساب  بزرگراه نواب با نرخ سود علی
ـان در  ۵/۷درصد با ارزش كـل  ـارد توم میلی
ـاه ســال  ــد ۷۳اول مهرمـ ــر ش ــود . منتش س

ـادل  درصـد  ۵/۲۰قطعی این اوراق نیـز مع
ـال  ۱۳۷۳از سال . پرداخت شد ـان س تا پای

هــزار میلیــارد تومــان  ۵/۲۹، جمعــا ۱۳۸۹
ـید کـه بخـش  اوراق مشارکت به فروش رس

ــه پروژه ــی،  اعظمــی از آن ب ــی آب هــای برق
ـای بافت ــ ـاعی، احی ــ ـــی انتف ـای  عمران ــ ه

ـیمی و توســـعه  فرســـوده شـــهری، پتروشــ
انتشــار و . میــادین گــازی اختصــاص یافــت
بــه  ۱۳۷۳فــروش اوراق مشــارکت از ســال 

ـته ۱۳۸۷جز سال  رونـد روبـه رشـدی داش
ـا  .است ـا رشـد منفـی ام ـال اخیـر نـه تنه س

ــه  ســپرده ها در نیمــه اول امســال نســبت ب
های بانـك مركـزی  مدت مشابه در گزارش

ــا و ارقــام  وجــود داشــته اســت، بلکــه آمار ه
كننـده فـروش  دهنده عملکـرد ناامید نشان

ـاركت در  ـال  ۶اوراق مشـ ــه اول سـ  ۹۰ماه
 .است

بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی بانــك 
ــزی در نیمــه  ـاری مرك ـال جـ  ۵۰۰اول سـ

ای  میلیارد تومان اوراق برای طـرح توسـعه
های دولتی عرضـه شـده،  از طرف دستگاه

ـا  میلیارد تومان از  ۱۲اما  ایـن اوراق كـه تنه
درصد از رقم كـل اسـت فـروش رفتـه  ۴/۲

 .است
اما توجه خوانندگان را بـه ایـن امـر جلـب 
مــی نمــایم کــه در واقــع ســود اوراق قرضــه 

ـا بستگی بـه درجـه  خطـر پـذيری کشـور ه
ــران در شــرایط بحــران و . دارد ریســک ای

ـابی شـده اسـت ـاال ارزی ـيار ب ـا  .تحریم بس ت
ـای جــذب ســرمایه  کنــون یکــی از راههـ
ـانس و بیــع  ـای فاینـ ـتفاده از قراردادهـ اسـ
ـارجی،  متقابل بوده کـه سـرمایه گـذاران خ
سرمایه های خود را از محل تولیدات نفت 

راردادهــا و گــاز بــر مــی داشــتند امــا ایــن ق
. اکنون جذابیت خود را از دست داده انـد

اکبــر ترکــان معــاون ســابق برنامــه ریــزی 
ــه اســت کــه هــم : "وزارت نفــت هــم گفت

ـیچ  اکنون به دلیل تحریم بین المللی بـه ه
ـای(وجه نبایـد روی  ـانس و ) قرارداده فاین

 ."بیع متقابل حساب کنیم
ـانون بودجـه      با این اوصاف مجلـس در ق
اجازه داده اسـت کـه حـدود  به دولت  ۹۱
ـا  ۳۰ ـارجی ي ميليارد دالر تسهيالت مالی خ

در ایــن صــورت . فاينــانس را جلــب نمایــد
برای دولت چاره ای جز این نمی ماند کـه 
ـاال بـرای خریـداران  باپیشنهاد سود بسیار ب

 .خارجی، اوراق قرضه را بفروش رساند
برای روشن شـدن ایـن امـر رونـدی را کـه  

ک مرکزی در قبال اوراق وزارت نفت و بان
ـاذ کردنـد را ذکـر  مشارکت ریالی نفتی اتخ

 :می نمایم
نگارنده بیاد خوانندگان می آورد که رستم 
قاسمي پاسدار در نخستين روزهای تکيه بر 
منصــب وزارت نفــت، بــا اشــاره بــه اينکــه 
براساس اهداف برنامه پنجم توسـعه بـرای 

هــای وزارت نفــت در طــول  اجــرای طرح
ــه برنامــه پــن میلیــارد دالر  ۵۰جم ســاالنه ب

منابع مالی نیاز داریم که تنها بخشی از آن از 
ـابقی آن بایـد  محل بودجه های سنواتی و م

از محل انتشار اوراق مشارکت، وام بانکی و 
 .شود فاینانس تامین 

ـات  بعلت جـدی نبـودن بانک ـا و موسس ه
ـالی بـه پروژه داخلي در پرداخت ـا  های م ه

ـيرهای ج ديـدتری ازجملـه باعث شـد مس
ـند کـه فـرد دارای (عرضه صکوك نـوعی س

ـارکت  این اوراق در سود و زیان ناشی از مش
در طرح ها و پروژه های مختلـف شـریک 

و فــروش نفــت كاغــذی در ) خواهــد شــد
ـات وزارت نفـت . بورس مطرح شـود مقام

های جديـد نيـز بـه  درباره مزيت اين روش
ــردم در  ـاركت م ـتر مشـ ـان بيشـ ـاد امکـ ايجـ

صــنعت نفــت اشــاره کردنــد و  هــای طرح
ـيش از    خاطرنشان کردنـد کـه هم اكنـون ب

ـارد دالر حجـــم نقـــدينگی در  ۳۰۰ ميليــ
ـا  ۱۰سراسر كشور وجود دارد كه اگـر   ۱۵ت

ـابع بـه صـنعت نفـت تزريـق  درصد اين من
اي از مشــکالت مــالی  شــود بخــش عمــده
همچنين برای اولين . برطرف خواهد شد

ــار ود وزارت نفــت  موضــوع پرداخــت ســ ب
ـاركت مــردم و بانك ـتر بــه مشـ ـا در  بيشـ هــ

ـتدالل کـه در   پروژه های نفت  را با ايـن اس
ها  اختيار گرفتن سود بيشتر به مردم و بانك

ـابع هيـدروكربوری  بهتر از آن اسـت كـه من
كشــور توســط ســاير كشــورها بــرده شــود، 

از ضـرورت  ۹۰مطرح ساخت و برای سال 
ـابع  ۱۶گذاري  ســـرمايه ـارد دالری منــ ميليــ

الی در پارس جنوبی نام بردند و قرار شـد م
ـان آن از  ـارد توم ـنج ميلي ـا پ حداقل چهار ت
ـامين شـود ـارکت ت . محل فروش اوراق مش

ودر نيمه نخست سال قرار شد تا پنج هـزار 
ـارس  ــ ـاركت پ ـان اوراق مشــ ــ ـارد توم ــ ميلي
جنــوبي معــادل حــدود پــنج ميليــارد دالر 

هاي عامل فروخته شود کـه در  توسط بانك
  ۵۰۰فروش حـدود ۹۰در آذر ماه  دور اول

ـالی طـرح  ميليارد تومان اوراق مشارکت ري
ـاب  توسعه پارس جنوبی با سود علی  الحس

شعبه منتخب   ۲۶۲درصد در سال ، در  ۱۷
ـا بانـک مرکـزی  . بانک تجارت آغاز شد ام

ـای  تن به افزایش نرخ سود اوراق پـروژه ه
ـان  درصـــد اوراق  ۸۰نفتـــی نـــداد وبدینســ

طرح توسعه ميدان مشترک  مشارکت ريالی
ـارس جنــــوبي بــــی  . خريــــدار مانــــد پـــ

ـای  وســـرمايه ـــه بازارهــ های ســـرگردان ب
ــر ســودتری همچــون بــازار  جــذاب تر و پ

ــنعت  سـکه، ارز و مســکن هــدايت شــد و ص
نفــت نســبت اجــرای ايــن طــرح در ســال 

ــردم در  ۱۳۹۰ شــاهد کــاهش اســتقبال م
 .های نفتی شد مشارکت طرح

ـتقبالی  ـابقه از شوک ناشـی از کـم اس بـی س
ـارس  مشارکت در پروژه های نفتي به ويژه پ

ـای آن در  جنوبی که بازگشت سرمايه فازه
ـال محقـق می شـود، موجـب  کمتر از يکس

شد وزارت نفت واکـنش خـود را در قالـب 
برابري نـرخ سـود اوراق  ۲پيشنهاد افزايش 

ــان دهــد و  ــارکت بــه بانــک مرکــزی نش مش
موسی سوری مديرعامل شرکت نفت و گاز 

درصــد بــرای  ۱۷پــارس اختصــاص ســود 
های پارس جنوبی را  اوراق مشارکت طرح

ـايين و  ـا توجــه بــه بازگشــت ســرمايه پـ بـ
هــای گــازی  ســودآوری بــاالي ايــن پروژه

ـادی ندانســــت و از  دارای توجيــــه اقتصـــ
آمادگی شرکت ملـی نفـت بـرای پرداخـت 

ـــود  ـا  ۳۰س ــ ـــرای اوراق  ۳۵ت درصـــدي ب
د  های پارس جنوبی خبر دا مشارکت طرح

ـان و  و توجيه اقتصادي اين پيشنهاد نيـز زي
ــر عــدم  فقــدان نفــع  هــر روز تــاخير در اث
ـاير  ــ ـــي و س ـاز طبيع ــ ـتر گ ــ ـــت بيش برداش
ــوبي در  ـازي در پــارس جن محصــوالت گـ

 .رقابت گازي با قطر عنوان شد
ار اینرو بود که  احمد قلعه باني معاون وزير  

تـوجهی بانـک مرکـزی  نفت با انتقاد از بي
های مکــرر وزيــر و مــديران  بــه درخواســت

ـارکت  نفتی مبنی بر افزايش سـود اوراق مش
با توجه بـه شـرايط " :گفت ۹۰بهمن  ۸در 

ـارکت  موجود نبايد بر روي انتشار اوراق مش
ـال  طرح ـاز بــــراي ســـ ـای نفــــت و گـــ هـــ
و باز صـريحا موضـوع ."حساب کرد۱۳۹۱

افــزايش حــداقل دو درصــدی نــرخ ســود 
ز های صـنعت نفـت ا اوراق مشاركت طرح

های سرمايه گذاری مدت  نرخ سود سپرده
 . دار در شبکه بانكي مطرح شد

ـال در بودجـه  قلعه ـان اينكـه امس ـا بي باني ب
ـيش از  ـان اوراق  ۱۰بــ ـارد تومــ ــ هـــزار ميلي

مشاركت تعيين شده بود، با اظهار تاسف از 
ـاد  ـنش بانــك مركــزي و وزارت اقتصـ واکـ
ودارايــي، بــه صــدور مجــوز فــروش اوراق 

ـاز پرداخـت  ۱۳ مشارکت با نرخ درصـد و ب
ـاره  ـاظر اش قبل از سررسيد با نرخ سـود متن

خبـر  با تشديد فشارهای بین المللی و. کرد
ـا و  تحريم نفت ايران از سوی اتحاديه اروپ
ـاد داخلــی کشــور و  ـامان اقتصـ ـازار نابسـ بـ

ـان های نجـــومی قيمـــت ســـکه و ارز  نوســ
ها  نگرانی تشدید شد  و سرانجام پس از ماه

ــك  ــذاکره بان ــروش اوراق م ـا ف ــزی بـ مرك
ـاب  مشاركت ريالی نفتی با سـود علـی  الحس

ـتا  ۲۰ ـين راس درصد موافقت کـرد و در هم
ـــروش اوراق  ـتين دور ف ــ ـــد نخس ـــرار ش ق

درصـدی در نيمـه  ۲۰مشارکت با نرخ سود 
هــزار ميليــارد ريــال  ۹بــا انتشــار  ۹۰بهمــن 

 .اوراق مشاركت آغاز شود
ــا نــرخ ســود علــی   ــاله ب ــار س ايــن اوراق چه
ــروش خواهــد  ۲۰لحســاب ا ــه ف درصــد ب

رسيد که سود اين اوراق روزشـمار اسـت و 
ـار پرداخـت مـی  ـاه يـك ب شـود و  هر سـه م

ـارکت  چون در حال حاضر سـود اوراق مش
بــر اســاس سیاســت شــورای پــول و اعتبــار 

ـام بخش تعیین می ـای  شود کـه بـرای تم ه
وزارت نفــت بــا .  اقتصــادی یکســان اســت

ریـد اوراق هدف  ایجاد جذابیت بـرای  خ
در حال مذاکره با   ۹۱مشارکت،برای سال 

بانک مرکزی است تا یک سود تشویقی نیز 
ــت  ــه از ســوی نف ـارکتي ک ــرای اوراق مشـ ب

. شـــود، در نظـــر گرفتـــه شـــود منتشـــر می
بانی همچنــین از مجــوز فــروش پــنج  قلعــه

ـادار سـلف نفتـی بـه  میلیارد یـورو اوراق به
ـال  خبـر داد و اعـالم  ۹۰وزارت نفت در س

ـار ایـن اوراق  کرد کـه مرحلـه نخسـت انتش
بر اساس تصمیم . شود دی ماه  فروخته می

شرکت ملی نفت چنانچه قیمت هر بشـکه 
ـال  دالر در نظـــر  ۱۰۰، ۹۰نفـــت را در ســ

تواننـد  بگیریم، مردم و بخش خصوصی می

ــال  ــا خریــد ایــن اوراق، نفــت را در س  ۹۴ب
ـایین ـند کـه پ ترین  دوباره به دولت بفروش

الترین قیمت فـروش هـر بشـکه قیمت و با
با توجه بـه قیمـت آن در  ۹۴نفت در سال 

دالر و حـداکثر  ۱۴۰همان زمان حـداقل 
چنانچـه . دالر پیش بینی شـده اسـت ۱۶۰

ـید بـه  ـان سررس ارزش هر بشکه نفت در زم
) سال ۴تا (دالر برسد، سود آن ساالنه  ۱۴۰
ـای هـر بشـکه نفـت بـه  ۱۰ درصد و اگر به
درصد  ۱۵آن ساالنه  دالر برسد، سود ۱۶۰

موافقت با افـزایش سـود . شود محاسبه می
ـار  ـا شـورای پـول و اعتب بانکی باعث شـد ت
بتواند موافقت دولت بـرای افـزایش سـود 

درصـد  ۵اوراق مشارکت را هم اخذ کنـد و
ـایی ایـن اوراق بیافزایـد درایـن . به سود نه

زمان بود که بسیاری از پروژه های عمرانـی 
تادند که آنها نیز اقدام بـه دولتی نیز بفکر اف

ـارکت مـردم  انتشار اوراق مختلف برای مش
 .در پروژه های عمرانی کنند

تا به حدی که یکی ازبخشهای ثابت اگهـی 
ـارکت  های تلویزیـون بـه معرفـی اوراق مش
بخشــهای مختلــف اقتصــادی اختصــاص 
ـا و  ـال بانکه ـانی س یافت و  در سه ماهـه پای

اریها موسسات اعتباری وحتی برخی شـهرد
ـارکت ه هم برای پروژ های خـود اوراق مش

ـــد  ـان اوراق ۴. فروختن ــ ـارد توم ــ هزارمیلی
ـارکت وزارت راه ، ــ ـارد  ۱۰مش ــ ـــزار میلی ه

اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طـرح 
ـنعتی و معـدنی،یک هـزار میلیـون  های ص

ـیش از  ـارکت ارزی و بـ  ۴۴یــورو اوراق مشـ
هــزار میلیــارد ریــال اوراق مشــارکت ریــالی 

ـارس جنـوبی،طرح  ـارد  ۱۴۰۰های پ میلی
تومان اوراق مشارکت طرحهای بـرق ابـی 
ـان اوراق  ــ ـــرو، یکهزارمیلیاردتوم وزارت نی
ـاره،  ـای فـالت ق مشارکت اجرای طـرح ه

ـالی طـرح ۲۷۰۰اوراق مشارکت  میلیارد ری
ـتان ،  ۳۱۵۰های عمرانی فاضـالب خوزس

ـارکت شـــرکت  ـال اوراق مشــ ــ ـارد ری ــ میلی
راق او مهندســـی آب و فاضـــالب کشـــور،

ـا  تهران و مشارکت شهرداری مشهد و دهه
مورد دیگر از جمله این عرضه ها کـه فقـط 

 .درسال گذشته انجام شد
 ۲۰ســودعلی الحســاب ایــن اوراق ســاالنه  

ــد ـا  درص ــی تـ ــوارد حت  ۲۲و دربرخــی از م
 .درصد هم در سررسید تعیین شـده اسـت

ـارکت بی ـام و  تقریبا عمده ایـن اوراق مش ن
و بازپرداخـت اصـل و معاف ازمالیات بوده 

سود توسط دولت یا یکی از بانکهای دولتی 
شــود  ودرعــین حــال امکــان  تضــمین می

بازخرید پیش از سررسید تا یک سال با نرخ 
ـا سـود  ۱۸سود   ۱۹٫۵درصـد و پـس از آن ب

ــر . درصــد وجــود دارد ـا  اظهــارت دکت امـ
ـابق  ـاددان و نماینـده س بهمن آرمان، اقتص

ی صــندوق وزارت اقتصــاد در هیــات امنــا
ـاب ( ذخیـــره ارزی،  فـــروردین ۲۰انتخــ

: نظر نگارنده را تایید می نماید کـه)۱۳۹۱
ـارکت در " ـاراوراق مشـ حجــم بــاالی انتشـ

ـاال بـودن نـرخ سـود  ـا وجـود ب اسفندماه، ب
. مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت

ـایعاتی  علت اصلی این مساله، بـه وجـود ش
از مبنی بر صرف منابع مالی به دسـت آمـده 

انتشار اوراق مشارکت برای مصارفی به غیـر 
وی ."شـود های عمرانی مربوط می از طرح

ـالی  ـبت بـه بحـران احتم ضمن هشـدار نس
ــرای  ناشــی ازاســتفاده از اوراق مشــارکت ب

دولــت، " بودجــه جــاری"جبــران کســری 
ـارکت و بـه  ـار اوراق مش تاکید کرد کـه انتش
عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مـردم، 

تمام  های نیمه برای تکمیل طرح باید فقط
. ای باشد عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعه

   امااگر دولت از انتشار اوراق مشارکت
   خود" بودجه جاری"برای تامین کسری  
ستفاده کند، با افـزایش کسـری بودجـه و ا

ـالص داخلـی، بـه  عدم افزایش تولیـد ناخ
ــد  ــری بودجــه از تولی ــدریج نســبت کس ت

فزایش خواهـد یافـت و ناخالص داخلی ا
ـان،  در اینصورت به سرنوشتی همانند یون

 .اسپانیا و یا ایرلند دچار خواهیم شد
ــن     ــی ای ــه  وقت ــت ک ــن اس ــب ای اماجال

ساله  ۴در سررسیدهای , دریافتها از مردم 
ـال  بایستی بازپرداخت شـوندو اتفاقاهرس

ـا نیـز سـود  ۲۲تا ۲۰باید  درصد هم به آنه
ــد   ،داد ــواهیم ش ــه خ ــت متوج ــه دول ک

   بعــدی کــه روی کــار بیایــد بــا چــه مشــکل
 !بزرگی در این زمینه روبرو خواهد شد 

  رویه اوراق مشارکت  بگذریم که صدور بی
  ۱۱صفحه رد  
  

 در تله انزوا؟
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 از ســوی بانــک مرکــزی  در همــین ســال
جاری نیز باعث افـزایش بـدهی دولـت بـه 

 .شود ها و بخش خصوصی می بانک
در  بدین ترتیب محرز می شود کـه اقـالم    

ـافتنی  ۱۳۹۱آمدی قانون بودجه  تحقق نی
و همه متکی به در آمد نفت و قرضه داخلی 

البتــه  در نظــامی  .و خــارجی و کســر  اســت
ـام والیـت  وابسته و استبدادی همچون نظ
ـامان تـر  فقیه توقع بودجه نویسی بهتر و بس

اگــر مــردم در شــرایط . امــری عبــث اســت
تحریم نگران آینده وطن خود و کمیـت و 

بایســتی در  فیــت زنــدگی خــود هســتند،کی
ــامی حقوقمــدار و مــردم  ــتقرار نظ صــدد اس

ـات . ساالر برآیند چرا که هـر روز ادامـه حی
نظــام والیــت فقیــه بــر بــاد دادن هســت و 
ـان و بـی آینـده کـردن زنـدگی  نیست ایرانی

 .جوانان این مرز و بوم است
ـه  :انقالب اسالمی ـان نیسـت ک تنها زور عری جوان کشور بکار می یم در سرکوب نسل ژر ـرد ـا، . بـ ـان آنهـ ـاعی و در میـ ـیبهای اجتمـ آسـ

ـار مـی اعتیاد  خشونت بس مرگبارتری است که در    . رودزمین گیر کردن نسل جوان کشـور بک
  

  جهانگیر گلزار
  
  

 ،اعتیاد به خشونت
زمینه ساز اعتیاد به 

  مواد مخدر
  
از دو دیـد   در دوران بعد از انقـالب ایـران   

در . د برخــورد شــده اســت افــراد معتــا بــه 
ـای بنـی صـدر  دوران ریاست جمهـوری آق
معتاد بیمار شناخته شد و جهت درمان آنها 
برنامــه ای تــدوین نمودنــد  کــه  مشــکالت 
اجتماعی و فرهنگی را بایستی برطرف کرد 

ـان یابـد ـاری درم ـا . تا این بیم بعـد از کودت
ـته، از  علیه منتخب مردم در  سه دهـه گذش

رایی روش و منش نظام آنجا که خشونت گ
ــود، ــه گردیــده ب ــز  والیــت فقی معتــاد را  نی

مجرم عنوان کرده و می کنند  تا با خشونت 
  . بشود با آنها  برخورد کرد

ـادان ایـران را یـک     سه دهه است کـه معت
هزار  ۸۰۰هزار نفر رسمی و  ۲۰۰میلیون و 

ـان . نفر تفننی اعالم می کنند ـار از زم این آم
ـا اینکـه شاه تا کنـون تغییـ ر نکـرده اسـت  ب

  . تعداد جمعیت تقریبا دو برابر شده است 
ـا  ۵۰۰میلیـون و  ۳تعداد معتادان حدود  ت

ـین زده مـی شـود ۸۰۰ هـر . هزار نفر تخم
ـانواده  نفـر را آسـیب زده مـی  ۵معتاد در خ

نفر فکرشان و مشکالتشان  ۵حد اقل . کند
با این حساب  .وابسته به آن فرد معتاد است

میلیون نفر از جامعه ایـران  ۲۱در مجموع 
ـند ـاد مـی باش ـئله اعتی . در گیر مستقیم با مس
 مســئله بــر ســر کــم و یــا زیــاد بــودن تعــداد

مسئله مهم، برخورد با ایـن . معتادان نیست
مشکل اجتماعی  و راه حـل مناسـب بـرای 

  . درمان اعتیاد در کشور است
  

  چرا کسی به اعتیاد روی می آورد؟
ـارهای ـام  فشــ ـاعی و  جهـــت التیــ اجتمــ

خانوادگی و در نهایت شخصی، عده ای به 
هر  .مخدرهای روان گردان روی می آورند

ـاده مخـدر از  کس به خوبی می داند کـه م
ـا  هر نوعش چه سیگار باشد و چه الکـل و ی
ــیمیایی بــرای  ــای ش ــاک و روان گردانه تری

ـتفاده . انسان مضر هستند ولی در لحظه اس
ب مـی ، انسان به آن ماده مضر صـفت خـو

ـتفاده  از آن را بـرای خـود  دهد تا بتواند اس
کارهای مخـرب و مضـر بـرای .توجیه کند

ـا حقـوق  بدن آدمی و برای دیگران چون ب
که ذاتی انسانند، همخـوانی ندارنـد، آدمـی 
به آن کارها صفت خوب می دهد تا بتوانـد 

وقتی کاری صفت خوب . انجامشان  بدهد
ل یافت آدمی با ایـن مشـروعیت بـه آن عمـ

  . می کند
ـاد آن لحظـه اول  پس لحظه شروع به اعتی

لحظـه ای کـه . است و یا لحظه تفکر است
انسان به تخریـب خـویش مشـروعیت مـی 

ــدازه انســانها در محیطهــای . دهــد هــر ان

ـند بـه  خشن و با فشار اجتماعی در گیـر باش
  . مواد مخدر بیشتر روی می آورند

وقتـی خشــونت در جامعــه مشــروعیت مــی 
ـال مـی یابد و روز انه به صـور مختلـف اعم

گردد، خود تخریبی با صفت، حال کردن 
  .و بیخیال شدن، مشروعیت می یابد

  
باورهای غلط که به اعتیاد دامن میزنند  از  

  : جمله بدین شرح می باشند
با يك بار مصرف مواد كسي معتاد نمی  -  ۱ 

ــواد ! شــود تحقيقــات نشــان داده اســت م
ـادآور بـــه محـــض ورود بـــه س ـتم اعتيــ يســ

ـار اول( عصبي برخـي مراكـز ) حتي برای ب
ترشح كننده دوپامين را در مغز مختل مـی 

) پـس از مصـرف(افراد مصرف كننده. كنند
ـان واسـطه  ـايگزينی بـرای هم ـال ج به دنب

ـتند ـان  یـک . های از دست رفته هس بدینس
ــدن و  ــب در ب ــروع  تخری ــرف ش ـار مص بـ

  . بوجود آوردن اعتیاد به مخدر است
نی مواد مخدر كسی را معتاد مصرف تفن -  ۲

ـان كـه مصـرف . نمی كنـد ـياری از جوان بس
ــاز مــی كننــد بــر ايــن باورنــد كــه  مــواد را آغ
ـاد نمـي شـود و  مصرف تفننی منجر بـه اعتي
ـالها مـواد را  گمان مـي كننـد مـي تواننـد س
ـاقي  مصــرف كننــد و خــوب و ســرحال بـ

همين طرز تفكر و باور غلط، زمينه . بمانند
بســيارند معتــاداني كــه . ســاز اعتيــاد اســت

سالهاست مواد مصرف مـی كننـد و شـدت 
ـاد  ـا خـود را معت اعتيادشان افزايش يافته ام

  .نمی دانند
ـاالی  -  ۳ ـاد آور بـرای افـراد ب  ۵۰مواد اعتي

  !سال ضرر ندارد و مفيد است
ايــن تصــور باطــل كــه مــواد مخــدر ماننــد  

  ترياك، فرد را جوان نگه مي دارد،
خون را درمان مـي  قند خون و فشار باالی 

كند و تقويت كننـده قـوای جنسـی اسـت، 
ـتی نـدارد ـاخته ذهـن . پايه علمـی و درس س
  . مشروعیت دهنده است

ـار  -  ۴ ــك بـ ــدگي ي ــز را در زن ــر چي ــد ه باي
جالب این است که چطـور آن ! تجربه كرد

ـتند  کسانی که چنین می گوینـد حاضـر نیس
و  در واقـع  !که بیماریها را هم  تجربه کننـد

ـار سعی  ـاری دچ می کنند که بدنشان به بیم
ولی در زمینه اعتیاد ایـن ریسـک را . نگردد

  !حاضر به قبولند
آدمــی کــه بــرای اولــین بــار شــروع بــه  - ۵

ـتان"مصرف مواد مخدر از دسـت  و " دوس
خـود مـی کنـد، در ایـن رابطـه "نزدیکان "

دوستی و نزدیکی حس می کنـد و فکـر مـی 
ز کنــد بــرای معتــاد شــدن بایســتی حتمــا ا

دست مواد فروش مواد خرید تا معتاد شـد 
ـاد شـد" دوست"و از دست  ! نمی شود معت

در صورتی که آدم بیمار به اعتیاد سعی بر آن 
تــا  .دارد کــه دیگــران را بــه اعتیــاد بکشــاند

بدینوســیله زشــتی عملــی کــه خــود انجــام 
ـان  ـا نزدیک میدهد با ازدیاد افراد و خصوص

در . دکمتر در دید خود وی آزاردهنده باش
ـانواده در  این رابطـه  افـراد درجـه یـک خ
  .  تشویق به اعتیاد نقش بسیار باالیی دارند

ـا داریـم و مـی  – ۶ بسیاری می گوینـد کـه م
و مثال می آورند که فالنـی و فالنـی . کشیم

ـند ـایی . هم سرمایه دارند و هم می کش توان
ــود  ــب خ ــرای تخری ــوزی ب ـادی را مج مـ

بین رفتن  این تصور غلط باعث از. میدانند
ــا گردیــده اســت ــانواده ه بــا . بســیاری از خ

آنکه سوراخ وافور تنگ است ولی می تواند 
تمــام زنــدگی و آینــده یــک خــانواده را بــه 

  . درون خود برده و بسوزاند
بسیاری عنوان می کنند که الکل نجس  – ۷

ـاک اسـت و  ـا حشـیش پ است و تریاک و ی
مانعی ندارد که مصرف شود و در واقع کاله 

ایـن افـراد . عی به سر خود مـی گذارنـدشر
ـاد آور  هیچ فکـر کـرده انـد کـه دیـن کـه ی
اخــالق اســت  عمـــل حــرام  را بــه چـــه 
کارهایی نسبت میدهد؟ و عمـل حـالل را 

ـاد نگارنـده عمـل  به چه کارهایی؟ به اعتق
حرام هر عمل مخربی است کـه در آن زور 

ـان ضـرر . بکار رود یعنی  هر چه به بدن انس
هـر چـه در تخریـب . م استوارد کند حرا

دیگــران بکــار رود حــرام اســت و هــر چــه 
ــد حــرام اســت  و  ــب کن طبیعــت را تخری

و عمل حالل هر  .بایستی از آن دوری گزید
عمل سازنده و مولـدی اسـت کـه ضـد زور 
ــــت  ـات یاف ـــ ــــم حی اســــت و در آن عالئ

هماننــد همــه آن اعمــالی کــه بــه .میگــردد

ـــالمت روان و  ـــت از س حفاظـــت و مراقب
د و دیگران وطبیعت منجر شـود جسم خو

ــه خــوب، تفریحــات  ،ورزش اعــم از تغذی
شادی آور و مولد طبیعی و هر نوع فعالیت 
فکــری کــه بــه تقویــت فکــر و روح انســان 

  .منجر شود
  

  . هر اعتیادی عوارض جانبی خود را دارد
عمومــا اعتیــاد انســان را مطیــع مــی ســازد،  
ترسو می کند ودر تصمیم گیری ضعیف می 

آدم معتــاد نمــی توانــد بــرای خــود  .نمایــد
آدمهــای . برنامــه ریــزی بلنــد مــدت  بکنــد

معتاد خودشان را و وابستگی به اعتیادشان 
را تا آنجا ارجحیـت مـی دهنـد کـه حـق و 
حقوق حتی نزدیکتـرین افـراد بـه خـود را  

  . فراموش می کنند
  

  نقش اندیشه راهنما بر ضد  اعتیاد 
انـی بـه اندیشه راهنمای هر فرد کمک فراو 

  . او می کند که به اعتیاد روی بیاورد یا نه
اگر آدمـی روابـط خـود را بـر اصـل موازنـه 
منفی تنظیم کند سـعی مـی کنـد کـه رابطـه 
ـا  ـا طبیعـت و ب ـا دیگـران و ب اش با خود و ب
ـــود  ـــر اصـــل آزادی و نب خـــدای خـــود  ب

اگـر آدمـی . خشونت و تخریب و زورباشـد
ید،  در طول زندگی خود اینگونه تمرین نما

ـاد بـه مـواد  ـا اعتی اعتیاد بـه قـدرت کـه منش
  . مخدر است را در خود ریشه کن می کند

انسانهایی کـه قـدرت را هـدف مـی کننـد و 
ـند، شکسـت ناشـی از  نمی توانند به آن برس
این نوع طرز تفکر را با استفاده از مخدرها 

ایـن نـوع . سعی مـی کننـد برطـرف نماینـد
ر درآمـد و طرز تفکر هیچ  رابطه ای با مقدا

ـام و حتـی میـزان  ـاال بـودن پسـت و مق ـا ب ی
چــه بســا انســانهای . تحصــیالت نیزنــدارد

ـان  تحصیل کرده ای کـه اندیشـه راهنمایش
ـا کـم سـواد بـر  بیشتر از افراد بـی سـواد و ی

  .مبنای قدرت تنظیم یافته است
آدمی که اصل ذهنش قدرت مـی شـود و       

در رسیدن به آن قدرت وقتی شکسـت مـی 
و یا ناکام می گردد به تخریب  خـود  خورد

ـاد . مشروعیت می دهد ـان افـراد معت در می
. آدمهای با استعداد فراوان دیده مـی شـود

ـا کـه : ذهن گول زن به خود می گویـد اینه
ـتعمال و  احمق نبوده اند که شـروع بـه اس

و خود ! ادامه  مصرف مواد مخدر کرده اند
را بــا شــروع بــه مصــرف در زمــره افــراد بــا 

غافـل از اینکـه   !تعدادحس هم می کنـداس
عقل او مـدارش  قـدرت شـده و بـه او ایـن 

  .خود گول زنی را می باوراند
  

فشارهای اجتماعی بـرای خـود گـول زنـی 
  : امکان مناسب را فراهم می کنند

ـاعی - ۱ ــــه  - خشــــونتهای اجتمـــ از جمل
ـامی،  ـامورین انتظــ ــ برخـــورد نادرســـت م
نیروهــای گشــت ، و نیروهــای ســرکوب و 

ـتیها در دانشـگاه و برخ بـر ... ورد بـد حراس
ـان   ـا جوانـــ ـان خصوصـــ روی روان ایرانیـــ

  . تاثیرات بد و ژرفی را می گذارند
ـامی  ـامورین انتظ ـانها از برخـورد م چرا انس
ـار  ناراحت می شوند؟ زیرا زوری که آنها بک
ـا حقـوق  ـتقیم دارد ب می برنـد برخـورد مس

ـانها را . ذاتی هر فرد این نبـود عـدالت، انس
احت و ناآرام و در مـواردی افسـرده نیـز نار

  . می نماید
یــک عامــل مهــم روی آوردن بــه - فقــر - ۲

در حـال حاضـر . اعتیاد  به حساب مـی آیـد
میلیــون   ۱۰بنــا بــر آمــار موجــود  حــدود  

 ۳۰ایرانی زیـر خـط فقـر مطلـق،و حـدود  
  .میلیون زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند

  
ــخت - ۳ ـاغل س ـاری و مشـ ـاری  –بیکـ بیکـ
ـان سـلب مـی اح ساس مفید بودن را از انس

ـــده حـــس .نمایـــد ـایع کنن ـین ضــ همچنــ
ــت ـانها اس ــد انسـ ـتقالل و آزادی و رش . اسـ

ـاغل سـخت  ـتن مش بسیاری از مردم با داش
زیر حد اقل دستمزد، حقـوق دریافـت مـی 

ـتر از مـردان . کنند ـان بیش این امر شامل زن
ـیم تعـداد . می شود به اطراف خود نگاه کن

بـر . درصـد مـی باشـد ۵۰زنان بیکار باالی 
استان کشـور  ۱۰اساس آمار منتشر شده در  

ــار مــی   ۶۰بــیش از  ــای ک ــان جوی درصــد زن
ـین . باشند ـار هـم بـه هم تعداد مـردان بیک

آمارها می گوینـد کـه . ترتیب بسیار باالست
  . درصد مردان فارغ التحصیل بیکارند ۳۵

ــدگی  - ۴ ــرای نســل - بــی آین مخصوصــا ب
لیتی در بین آنها  جوان افسردگی و بی مسئو

ـاعی افـزایش مـی  ـاری اجتم را بصورت بیم
  . دهد
ـاع مـواد - ۵ امکان ساده برای خریـد و ابتی

ـان و  –مخدر  امروزه کنار هر کوچه و خیاب
یا سر هر چهارراه مواد مخدر را به  راحتـی 
ـای مـواد مخـدر  می شود تهیه کرد و قیمته
ـازنده روز بـروز  ـای س ـایر کااله به نسبت س

  . بندکاهش می یا
ـانوادگی،  - طـــــالق  - ۶ ـارهای خــــ فشــــ

ـاری،  دعواهای خانوادگی، که ناشـی از بیک
اعتیاد، افسردگی، و بی آیندگی فرزنـدان و 
ــداد زیــادی از  ــی باشــد گریبــان تع ــر م فق

امـروز در ایـران . خانواده ها را گرفته است
تای آنها در سه سال اول  ۳ازدواج   ۵از هر 

  . به طالق کشیده می کشد
ـا ی  - ستیزی  معنویت- ۷ یکـی از کمبوده

اجتماعی در ایران معنویت است که سـران 
ـادی  ــر رواج مـ ــه در  ام ــت فقی ـام والی نظـ
ـا  ـتیزی بــ گرایـــی خشـــک و معنویـــت ســ

  .  خشونت تمام عمل کرده  و می کنند
  ....فحشا - ۸

جامعه مثل بدن آدمی دارای یک مجموعه 
اجــزاء ایــن مجموعــه بایــد در . مــی باشــد

وانند نسبت به یکدیگربه سالمت باشند تا بت
شــکل صــححی و مناســب و بهینــه  عمــل 

ـارف و حقوقمـداری . کنند در هر نظام متع
ــوب  ــدیران و نظــام محس ــه م جــزو وظیف
ـای درجـــه   میگـــردد کـــه در  جهـــت ازتقــ
سالمت شهروندان سعی کنند که جامعه با 
ـا  حقوق  مادی و معنوی خود آشنا شـود و ب
د آن حقوق زندگی کند و استعدادهای خـو

را آزاد کند و دولت پشتیبان احقاق حقـوق 
در چنین جامعه ای سـالمت . همگان یابد

ـاد فـراهم گردیـده  شهروندان به مقـدار زی
ـین جامعـه ای دولـت برنامـه . است در چن

های دراز مدت با آمار واقعی ارائـه میدهـد 
ـای بـه آن داده  ـا  اتک تا نسل جوان  بتواند ب

  . ندها برای آینده خود برنامه ریزی ک
در جامعــه امــروز مــا خشــونتهای مختلــف 

در نظام والیت . جزو زندگی مردم شده اند
فقیه،که فقیه بر جان و مال و ناموس مردم 
ـــن  ـــی ای ـانون اساس ــ ـیطره دارد و در ق ــ س
اختیارات  به او تفویض شده، مـردم  از هـر 
ــد ــی محــروم و سراســر دارای تکلیفن  !حق
ـار گـویی ـام االختی  مردم  در مقابـل فقیـه ت

  . بردگانی بیش نیستند
در جامعه ایران که خشونت چه در روابـط 
ـام  داخلی کشور و چه در روابط خارجی نظ

زنان همیشـه تحـت  حرف اول را می زند و
ـترین  ـام بیش فشارهای اجتماعی بـوده و نظ
فشار را به آنها وارد مـی کنـد، ایـن بخـش از 
جامعه که آسیب پذیر تر است از رنـج نبـود 

ــود  ـاب و تصــمیم آزادی و نب ـان انتخـ امکـ
ـیاری مـی شـوند و از  ـارهای بس متحمل فش
فضــای آزاد و آرام آزادی کــه الزمــه تربیــت 
نسلهای آینده است محروم میشـوند و ایـن 
ـاه بـر خـالف طبیعـت  فشارها را نا خود اگ
خود  در سطح خانه بـه فرزنـدان و همسـر 

  .نیز انتقال می دهند
از طــرف دیگــر نبــود امنیــت شــغلی و نبــود 

ـات در ف ضای مناسـب اقتصـادی جهـت ثب
ـارج از خانـه و نبـود  کار، نبود امنیـت در خ
درآمد کافی وانواع دیگر فشارهای سیاسـی 

برای مردان  باعـث میشـود ... و اجتماعی  
ـارج از خانـه را  که در بسیاری موارد فشار خ
به داخل خانه و بر روی همسـر و فرزنـدان  

ده مـی منتقل می کنند و تنشها بر تشها افـزو
  . گردد

ـا  میلیــون  ۱۱حاصــل ایــن نــوع رفتارهـ
  . افسرده را به گفته آمار دولتی به دنبال دارد
ـال دارد . طالق و فرزندان طـالق را بـه دنب

ــدنبال  خودکشــی هــا و خــود ســوزیها را ب
  . دارد

ــد در درون خــود و درون     آدمــی مــی توان
ـا . خانواده جویای زیست در آزادی باشد ام

ــارجی ر ــای خ . ا نبایــد فرامــوش کــردعامله
ـام والیــت فقیـــه  تنشــهای حاصــل از نظـ

ـاد شـدن مـردم اسـت  ـاید . خواستار معت ش
. عده ای این حرف را نادرست تصور کننـد

ولــی هــر مجموعــه ســعی مــی کنــد اجــزاء 
  . متناسب با خود را داشته باشد

ـته و     ـانهای وابسـ ــه انسـ ــت فقی ـام والی نظـ
ـان . مطیع می خواهـد ـانهای خواه ـا انس ب

ـاب و آز ادی و برخــــوردار از حــــق انتخـــ
ـام مقابلـه مـی کنـد . مستقل،  با خشونت تم

ـا  ـاکم بـر ایـران مـالزم ب ـتبداد ح حیات اس
قبول زور مافیای والیت فقیه از طرف شهر 

  . وندان است
ــام والیــت فقیــه از روز اول  توجــه کنیــد نظ
جو خشونت را رایـج کـرده و دامنـه اش را 

ـترش داده اســـت ـته . گسـ اعـــدامهای دســ
جمعی بعد از انقالبی که گل و دوستی را بر 

ادامـه جنـگ بـه . گلوله پیـروز کـرده بـود
سال، که هنوز جانبازان و خانواده  ۸مدت 

ــکالت  ـا مش ــد از دســت داده بـ هــای فرزن
روحی روانـی آن جنـگ ادامـه زنـدگی مـی 

کودتا بـر علیـه منتخـب مـردم و بـر . دهند
ـا و بـــه زنـــدان انـــداختن  ـــه آزادیهــ علی

ـیاری در زنـدانها آزادیخواها ن و اعـدام بس
  . که هنوز ادامه دارد

ـای گشـت  ـا نیروه ـان ب فشار به زنان و جوان
سال گذشته سخت گیـر  ۳۰مختلف که در 

تر شده و تنها به دفعات شکل عوض کـرده 
  ... و . است 

مجمـــوع ایـــن خشـــونتها  و خشـــونتهای 
اقتصــادی و فرهنگــی و سیاســی دســت در 

نـدگی را دست هم داده فضای نامطلوب ز
ایـن . برای شهر وندان بوجود آورده است 

ـاج بـه . فضا معتاد پرور است این فضا احتی
ـاج بـه . محله های خاک سـفید دارد احتی

ـاک  تریاک افغانی و قرصهای بسیار خطرن
این فضای والیـت فقیـه . روان گردان دارد

احتیاج به قاچاقچیان مواد مخدر دارد کـه 
ـان هم در سطح ایران و هم در سـطح ج ه

ـاد و . فعال باشند مجموعه خشـونت و اعتی
ـاد، حاصـــل مجموعـــه  ـاری و فســ بـــی کــ
ـام  خشونت طلبـی و خشـونت پـروری نظ

  . والیت فقیه می باشد 
کشــور ایــران کــه ســاکنینش ملتــی جــوان 
ـای آزادی  ـاج بـــــه فضــــ ـتند احتیــــ هســــ

فضایی که آزادی و حقوق مداری در .دارند
ـیس ایـران . آن به رسمیت شناخته شـود پل

دولت ایـران بایـد . حقوق مدار بگرددباید 
جــوان ایرانــی بایــد . حقــوق مــدار بگــردد

ـتعدادهای خــود را آزاد کنــد . بتوانــد اسـ
ـناخته  هـر و اوباید بتواند حقوق خـود را ش

  . چه ضد حقوق اوست را پس بزند
ـاعی و  ـانهای آزاد از خشـــونت اجتمــ انســ
ـاد آزاد  خانوادگی مـی تواننـد از دسـت اعتی

  . گردند
ــد ــه قــدرت آزاد  اول بای از دســت اعتیــاد ب

  . بشوند و بعد از دست اعتیاد به مواد مخدر
در روشهای ترک اعتیاد آموزش مـی دهنـد 
ـتن  بـه  ـتی از رف ـار بعـد از تـرک بایس که بیم
محیطهایی که برای او خطر بازگشت دارد 

حتی از برخی از وسایل خانه . اجتناب ورزد
ـاورد  که می تواند برای او خاطره بوجود بی
ـاد کنـد،  و او را تشویق به بازگشـت بـه  اعتی

ـتان"با . دوری نماید ـاد گذشـته " دوس معت
ــد ــد نکن ــت و آم ــود رف ــتگان .  خ ــه بس ب

ـار  آمـــوزش داده مـــی شـــود کـــه بـــه بیمــ
ـای  ـاطره ه معتادشان کمک کننـد کـه خ

  . دوران اعتیاد در او زنده نشود
  با خشونت ولی فقیه چه باید کرد؟ 

که ع بزرگ وظیفه هموطنان است که مان
تولیــد اســتبداد و خشــونت و فضــا تــراش 
زمینــه هــای رجــوع بــه اعتیــاد کــه نظــام 
ـــر راه  ـــد را از س ـــی باش ـــه م ـــت فقی والی
ـانواده هــای  ــدان و خـ هموطنــان و فرزن

  . خود بردارند
ـانواده ای . به خانواده ها نگاه کنید هر خ

ــه خودکامــه دارد . یــک و یــا دو ولــی فقی
همه . خون تمام خانواده در شیشه اوست

ولی بایـد . مایلند  که از دست او رها شوند
فرامــوش نکننــد تــا ولــی فقیــه مطلقــه در 
کشور است آن شخص زورگـوی موجـود 
در خــانواده  نماینــدگی اســتبداد او را مــی 

ـا و مـواد . کند از این استبدادها و اعتیاده
مخدرمی توان آزاد شد بـه شـرطی کـه  در 
ـام اسـت،  مقابل مستبد واقعی کـه ایـن نظ

  .  مقاوم ایستادگی کرد
ـار اسـت . فراموش نکنیـد کـه جامعـه بیم

فرامـوش نکنـیم کـه ایـن . بیمار خشـونت
ـان  بیماری راه چاره اش اعـدام قاچاقچی
ـاقچی  نیست؟ هر هفته تعداد زیادی قاچ
. مـواد مخـدر در کشـور اعـدام مـی شــوند
  ماشین اعدام نتوانسته  راه حل پیشگیری

ونت ایـن اعـدام بـه خشـ. از اعتیاد باشـد 
  .نظام مشروعیت می دهد

  ۱۶صفحه رد  
   

 در تله انزوا؟
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ـابع   هدف اصلی از گسیل ـاز، تصـرّف من نیروهای نظامی انگلستان به قفق

ـیالن ادامـه ـات، بـه حضـور خـود در گ   نفت باکو بود و برای حفـظ ارتباط
 .دادند می

اصلی جلـوگیری از   فرماندهان نیروهای انگلیس که میرزا کوچک را عامل
ـتند و درصـدد تـرور او برآمدنـد ود در ایران و قفقاز مـیهای خ برنامه . دانس

ـا )عضو اینتلیجنت سـرویس(  کاپیتان نوئل انگلیس ـأمور ایـن ترورشـد اّم م
ـتگیر گردیـد  توطئه ـادن. فاش و کاپیتان نوئل دس ازایـن   پـس ازپـرده برافت

ـامی ـای نظ ـتان درایـران   توطئه، کلنل استوکس بـه نماینـدگی نیروه انگلس
جنگــل بــا گذشــتن ارتــش   واســت موافقــت رهبــران نهضــتضــمن درخ

وقفقازوتشـویق میـرزا بـه حرکـت بـه   انگلیس ازگیالن به سـوی بنـدرانزلی
ــاری ــارو دردســت گــرفتن حکومــت، اعــالم کــرد   ســوی تهــران و برکن قاج

ـا  چنانچه سران جنگل و هیئت اتّحاد اسالم به دولت انگلستان اعتماد و ب
ـتان   ها درقفقاز همراهی کننـد، دولـت کدولت درمبارزه با بلشوی  آن انگلس

رسمیّت بشناسد واز یاری   آماده است حکومت نهضت جنگل را درایران به
ـارانش کـه نمـی ـتیبانی  دادن به آن دریغ نورزد،امّا میـرزا و ی ـا پش ـتند ب خواس

ـاطع   دولت بیگانه دست به تشکیل حکومت بزنند، این پیشنهاد را به گونۀ ق
 . درد کردن  و روشن

ــده نیروهــای انگلیســی درشــمال ــرال دنســترویل فرمان ــران دربــارۀ   ژن ای
ـیس بـه «: نویسد می  دیدارنمایندگانش با سران نهضت جنگل کنسول انگل

ـیس ها علیه بلشویک اگرجنگلی: میرزا گفت ـام نماینـد انگل ـا قی ـام  ه ـا تم ه
ـا بدهنـد؛  مساعی خود رابه کارخواهند برد که دولـت را بدسـت جنگلـی ه

ـا متّحـد  ها مجبورند با خود بلشـویک چه بخواهند رد کنند انگلیسچنان ه
و » .ها برهم خواهد خورد وقت است که اساس جنگل و جنگلی شده آن 

من، ازجانب خود وعده دادم که اگـر «:دهد دربارۀ گفتگو بامیرزا ادامه می
هـم   آزادی فوری اسـرا کـه سـروان نوئـل انگلیسـی(شرایط و تقاضای فوق 

ـأمین و تضـمین  - آزاد کردن عبور و مرور در راه بندر انزلی - ا بودجزء آنه ت
را قبول کند ، من  تعقیب سیاست داخلی او را ) عبور بالمانع قوای انگلیس

ـا مـی» .بشناسم  در ایران به رسمیت ـا  میرزا کوچـک ت توانسـت از برخـورد ب
ـت ایرانـی بـرای جلـوگیری از بردارکشـی خـودداری مـی  قزاقان ر کـرد و بیش

ـارزه و جنـگ شـود و از  می ـان روسـی و انگلیسـی وارد مب خواست با نظامی
 . کرد ایرانی را آزاد می  اینرو در بسیاری موارد اسیران

روسیه درشـمال ایـران   سرا ن نهضت و میرزا با گذشتن باقیمانده نیروهای
ـاز ازانزلـی ـا بـه قفق ـتن آنه ـا نمـی  از گیالن و رف ـتند  موافـق بودنـد اّم خواس

ـا . وارد شوند  های انگلیسی به گیالننیرو ژنرال دنسترویل که توانسـه بـود ب
ـامی   تعهّدات مالی، نظر پیجراخف فرماندۀ باقیماندۀ نیروهای  پذیرش نظ

ـای . روسیه در شمال ایران را جلب کند، حمله به گیالن را آغاز کـرد نیروه
ه نهضــت جنگــل در نبــردی نــابرابر کــه در آن دشــمن از هواپیمــا اســتفاد

ـاگزیر از  افزار بسی بر جنگلی  کرد و از جهت جنگ می ها برتری داشـت، ن
ـا  ۱۲۹۷خرداد  ۴منجیل،(شدند  نشینی عقب  ۱۴- ۱۳۳۶  رمضـان ۴برابر ب
ـتان بـه دولـت ). ۱۹۱۸ژوئن  ـامی، سـفارت انگلس در بارۀ ایـن پیـروزی نظ

ـتح ـال حاکمیّـت «  مرکزی ایران مژده داد که این ف ـام بـرای اعم ـین گ اوّل
 » .مت بر گیالن بودحکو

ـازش   امّا با وجود این شکست نظامی، یاران میرزا کوچک کـه حاضـر بـه س
. انگلیسی ادامه دادند - روسی  نبودند به حمالت خود به نیروهای مشترک

ـاران کردنـد  هواپیماهای انگلیسی یک . بار هـم محـلّ اقامـت میـرزا را بمب
انگلیسـی   ورش نیروهایهرچند برخوردهای نامنظّم ادامه داشت، ولی با ی

ــار بحــران و تزلــزل ــاد اســالم دچ ــیالن، هیئــت اتّح بــه گــزارش . شــد  بــه گ
از طـرف دیگـر ...«:امـور خارجـه  خارجۀ  گیالن به وزارت مهمکارگزاری 

ـتثناء میـرزا کوچـک خـان و (اتّحاد اسالم   اعضاء و نمایندگان هیئت بـه اس
ـیس ازعاقبت امرمخوف و به مرورنزدیک شـدن) حاجی احمد   قـوای انگل

ـا  طرفداری انگلیسـی  حضرات را متزلزل و به وسایلی محرمانه خود را به ه
 » .به قونسول معرّفی کردند

ـایۀ ) کمیتۀ(سان مقدّمات تجزیه و انحالل هیئت  بدین اتّحاد اسـالم در س
توان  شد و با توجّه به این گزارش می ضعف و تضادهای درونی آن آماده می

ــوافقی را کــه  نماینــدگان هیئــت اتّحــاد اســالم و فرمانــدهی   میــانعلــل ت
ـای انگلیسـی ـاجم صـورت پذیرفتـه، دریافـت  نیروه ــا . مه بـر پایـۀ توافـق ب

 ۱۲، ۱۳۳۶ذیقعــدۀ  ۱۲۹۷،۴مــرداد  ۲۲(نیروهــای انگلیســی   فرمانــدهی
ـته . بس به امضاء رسید  قرارداد آتش) ۱۹۱۸اوت  بر پایۀ این قـرارداد، گذش

انگلیسی متعهّد شدند در امور داخلی   نمایندگان) ۵ مادهء(از مبادلۀ اسیران
ـانند  ایران مداخله نکنند مگر اینکه ایرانی ها به دشمنان انگلستان یاری رس

موافقتنامـه   یکی از نکـات مهـم، در بنـد سـوم. و بر ضدّ انگلیس اقدام کنند
ـامی  نمایندگان اتّحاد اسالم متعهّد می: آمده بود ـای نظ شـوند بـرای نیروه

ـار فـراهمان ـیالن خوارب ـامی   گلستان در گ ـای نظ کننـد و نماینـدگان نیروه
افراد مسلّح یا غیر مسلّح را برای خرید یا گـردآوری   پذیرند که انگلستان می
و آمــد   در ســایۀ ایــن قــرارداد، رفــت. صــفحات گــیالن نفرســتند  آذوقــه بــه
ـاز شـد و شهررشـت انگلیسی ـاز آغ ـا آسـودگی خاطربـه قفق ف بـه تصـّر  ها ب

ـانروایی انگلیسـی ـارده   نیروهای انگلیسی درآمد و فرم بـرای ایـن شـهر گم
ها ایجاد کـرد یعنـی نقشـۀ  برای جنگلی  این معاهده مضرّات زیادی« . شد

ـبال طـرح ـا ایـن معاهـده صـورت گرفـت محو آنها که ق . ریـزی شـده بـود ب
ریاسـت   ها در ایـن موقـع موفّـق شـده بودنـد وثـوق الدّولـه را بـه انگلیسی

جمله محو جنگل و   زرایی انتخاب و به دست او کارهایی در ایران از آنو
این قرارداد را دکتـر ابوالقاسـم » .دهند  برطرف کردن این جمعیّت انجام

  . بودند  فرید و میرزا رضا خان از دوستان حاج احمد کسمائی امضاء کرده
 

  توضیح در بارۀ مادۀ سوم قرارداد اینکه با نزدیک شدن
 

ـان بـزرگ نیروها ـیالن، شـماری ازبازرگان ی نظامی روسی وانگلیسـی بـه گ
کاران گیالنی، مایحتاج عمومی را احتکار و سپس با سود فـراوان  ومقاطعه 

ـا ایـن . فروختنـد  مهاجم روسی وانگلیسی مـی  به بهای گزاف به نیروهای ب
توانسـت  می  خیانت، مسئلۀ فراهم کردن خوارباربرای نیروهای مهاجم که

پیشرویشان گردد، حل شده بود   تی جدّی برای آنها پدید آورد و مانعمشکال
ـای بیگانـه ) رشـت(و همکاری این گروه ازبازرگانان بزرگ گیالن ـا نیروه ب

ـاجم شـد  یکی ازعلل ـاد . مهمّ موفقیت نیروهای مه از دیـد نماینـدگان اتّح

ـار  اسالم، مادۀ سـوم بـدین منظـور پذیرفتـه شـده بـود کـه بتواننـد ازاحتک
جلوگیری کنند وخود ادارۀ   ازرگانان، فقرمردمان وایجاد محلّی ساختگیب

پس ازبسته شدن این قـرارداد، افسـران . باشند  امورارزاق را به دست داشته
ـامی   عثمانی، اتریشی و آلمانی ناگزیراز ترک گیالن شدند و این، سازمان نظ

 .نهضت جنگل را تضعیف کرد
ـا همکـ ـلطه و دولت انگلستان مصمّم بود ب ـاکم در ایـران، س اری طبقـۀ ح

ـیدن بـه ایـن هـدف الزم بـود   نفوذ خود را در ایران تثبیت کنـد و بـرای رس
ـته بـه   نهضت جنگل ازمیان برداشته شود؛ چیـزی کـه دلخـواه طبقـۀ وابس

اش بود بـه شـمار  استعمار درایران نیزکه سخت درپی حفظ منافع طبقاتی
- جنگـل  نهضـت(ن شـورش دولت کـه در خاتمـه دادن بـه ایـ«. رفت می
ـترش یابـد وپایتخـت را درمعـرض .)ر.ش ـیم داشـت کـه گس ناتوان بود و ب

ـیس مـی  خطرقرار دهد نجات خود را در یاری چنـد » .دانسـت ارتـش انگل
ـته بـود یکـی از   روز پیش از بسته شدن ـتان توانس این قرارداد، دولـت انگلس

ـــه زما ـــه را ب ـــوق الدّول ـام وث ــ ـــه ن ـــران، ب ـــداریخـــدمتگزارانش در ای   م
وثــوق الدّولــه   خــان حســن). ۱۳۳۶شــوّال  ۱۲۹۷،۲۷مــرداد۱۳(برســاند

جنگــل پایــان دهــد   کوشــید درمرحلــۀ نخســت از راه تطمیــع بــه نهضــت
منظورنمایندگانی به گیالن فرستاد وبـه میرزاقـول حتمـی داده شـد  وبدین

فرمانروایی گیالن بعد اززمین گذاشتن اسلحه وتسلیم شدن به قـوای «که
ـارانش » .میرزا مسلّم خواهد بود  ی شخصدولت، برا امّا میرزا کوچک و ی

اکتبر  ۱۳۳۷،۸  اوّل محرّم(۱۲۹۷مهر  ۱۵/۱۴در .پیشنهاد را نپذیرفتند  این
جای حکمران انگلیسی که پـس از   وثوق الدّوله حسین گیالنی را به) ۱۹۱۸

اشغال رشت بوسیلۀ نیروهای مهاجم بعنوان حاکم شهر تعیین شـده بـود 
ـارس  ۱۳۳۷،۹جمادی الثّانی  ۶(۱۲۹۷او نیز در هشتم اسفند   اد کهفرست م
 .جای خود را به تیمورتاش داد) ۱۹۱۹

ـیس و عوامـل دولـت مرکـزی بـرای   تالش ویکهام مأمور ادارۀ سیاسی انگل
های محرمانـه  آن وبرقراری تماس  متالشی کردن نهضت جنگل و رهبری

ـاد «ه ایـن انجامیـد کـهای ازاعضای کمیتۀ اتّحاد اسالم ب با پاره هیئـت اتّح
ــرزا کوچــک کــه در یــک ۱۹۱۸دســامبر  ۲۷اســالم در  ــدون حضــور می   ب

مأموریّت جنگی بود تشکیل و قرارشد که پیشنهاد وثـوق الدّولـه رابپذیرنـد 
وجنگل را ترک وقوای خـود را ) میرزا رضا  زیر فشارحاجی احمد وحاجی(

  نمایندگان انگلیس) فوریه ۹( ۱۹۱۹درزمستان . قراردهند  در اختیاردولت
وثوق الدّولـه تشـویق   را به گرفتن تأمین وتسلیم به) کسمائی(حاجی احمد 

همین جهت اختالف دامنه یافـت   میرزا مخالف تسلیم بود وبه» «.کردند
ـاء   وویکهم پیشنهاد کرد که ـته و امض حاجی احمد تسلیم نامۀ جـدایی نوش

ـاء  ـارانش هــم امضـ ــه یـ ــه فقــط او بلک ــد و ن ـارۀ کن ــرده و جزئیّــات دربـ ک
ـان» .کننـد ذکـر کننـد را که تسلیم مـی  هایی سالح وثـوق   ای کـه نامـه در ام

احمد کسمائی خـود را   الدّوله برای حاجی احمد کسمائی صادر کرد، حاج
ـان ( اشـرارومخالفان دولـت   ساخت که در قلـع و قمـع موظّف می کـه هم

ـاری کنـد و  با دولت مرکزی.)ر.ش- بودند  مجاهدین نهضت جنگل همک
ــه محــض ــومن و کســما، نیروهــایش همــه   ب ــه ف ورود نیروهــای دولــت ب

ـای دولتـی تحویـل دهنـد ومطیـع   سالحهای خود را بفرمانـدۀ کـلّ نیروه
ـامی  احمـد عـدّه  با خیانـت حـاجی«. دستوردولت باشند ای ازافسـران نظ

ـتند انگلیسـی  جنگل هـم خیانـت کـرده وبـه ـا پیوس ـاس » .ه مـذاکره و تم
ـیش از صـدور   اننمایندگ ـا حـاجی احمـد کسـمائی چنـد هفتـه پ انگلیس ب
ـتان در ایـن   دهـد کـه دولـت نامه از سوی وثوق الدّوله نشان می امان انگلس

 .ماجرا دخالت مستقیم داشته است
ـا   پس ازمکاتباتی که میان رهبران. نامه پنهانی بود این امان نهضت جنگل ب

ـام گرفـــت، درششـــم ـیس انجــ ـارس  ۲۷(۱۲۹۷ژوئـــن   کنســـول انگلــ مــ
کنسول انگلیس دررشت دیدار با میرزا را ) ۱۳۳۷جمادی الثّانی ۱۹۱۹،۲۳

  خواستارشد تا نکاتی را به آگاهی سران نهضت جنگل برساند وچـون ایـن
ـیخان ـتن بـه پس مقدورنشـد،   دیداربه علّت خودداری کنسول انگلیس ازرف

ــتم فــروردین  ــارس  ۲۸(۱۲۹۸درهف ــانی  ۲۴، ۱۹۱۹م ــادی الّث ) ۱۳۳۷جم
ای به میرزا نوشت و در آن، از او و  انگلستان نامه  ویکهم رئیس اداره سیاسی

 :خواست که در برابر دولت وثوق الدّوله تسلیم شوند  یارانش
ـبت بـه دولـت « برکارگزاران دولت انگلیس مشهود است که قصد شـما نس

دولـت ایـران درکوشـش ....است  خودتان مشئوم است وبرخالف صداقت
ـارکت برای اصالح ـارالیها مش ـا دولـت مش ـادۀ نظـم ب ات اداری ایـران و اع

ـان اصـرار ورزیـد نـه فقـط   بنابراین. دارد اگر شـما درمسـلک حالیـۀ خودت
ـید   دوستی کارگزاران انگلیسی را از دست خواهید داد بلکه باید منتظـر باش

با دولـت ....ایران همراهی نمایند  که آنها برای ترتیب امور گیالن با دولت
این امر را ...اگر شما....تعویق از دراطاعت درآئید  ان کنار بیائید و بدونایر

نمائید بمساعی جمیلۀ ما مطمئن باشید که نگـذاریم بـه شـما صـدمه   قبول
ـان   در صورتیکه نتوانید خود را واداربه....وارد آید اطاعـت از دولـت خودت

ـا حاضـر تغییر کنـد کـه در آن  بنمائید از ایران خارج شوید تا وقت صـورت م
ــه ــرین ب ــه رفتــار   هســتیم در بــین النّه ـا شــما آبرومندان ــما پنــاده داده بـ ش

ـنبه  ۵مکتوب را در ظرف   جواب این....کنیم   حمـل ۱۳روز که آخـر پنجش
جـواب نرسـد،   مطابق با دوم رجب است بدهید و اگردرظرف ایـن مـدّت

 ».نشده است  خواهیم دانست که نصیحت ما قبول
فروردین خطاب به میرزا   هایی که در ششم ه برخالف نامهنکتۀ جالب اینک

فقط میرزا ) فروردین ۷(بود، دراین نامۀ   و حاج احمد کسمائی نوشته شده
ـادر  ـأمین ص مورد خطاب قرار گرفته بود و اسمی از حاج احمد که برایش ت

ـان . بودند، بعنوان گیرندۀ نامه، به میان نیامده بود  کرده ـیش از پای دو روز پ
جمادی  ۱۹۱۹،۳۰آوریل   برابر با اوّل(۱۲۹۸فروردین ۱۱ضرب االجل در

هایی برشهر رشـت فـرو ریختنـد  انگلیسی برگه  هواپیماهای) ۱۳۳۷الثّانی 
ـاد اسـالم هشـدار داده شـده  که در آن به   همۀ کارکنان و رهبران کمیتۀ اتّح

ـابق «بود  ـنبه دوم رجـب مط قونسـولگری   بـرج حمـل ۱۲تا قبـل از پنجش
ـاه د ـلیم خـود بـه دولـت ایـران و اعلیحضـرت شاهنش ولت فخیمه را از تس

ـاع ورزنـد ممکـن اسـت بمـب و ....مطّلع سازند و اگر لیـدرهای شـما امتن
ـالی رشـت(گلوله نیزبرسر شـما    میـرزا در پاسـخ» .ریختـه شـود.)ر.ش- اه

وثوق الدّوله مطیـع   دولت«:خواندند گفت کسانی که او را به تسلیم فرا می
ـا نظـر  هاست، انگلیسی شاندۀ انگلیسین و دست ـتقالل مملکـت م ـا بـه اس ه

خواهند به دست وثوق الدّوله اجرا نمایند  خوبی ندارند و نقشۀ خود را می
اعم از آنکه ما با شرایط و . اند جمعیّت را مخالف خود تشخیص داده  و این

قتی این و....اند یا بدون شرایط تسلیم بشویم و یا نشویم به محو ما کمر بسته

بر  ».جمعیّت محو شد دیگر در سراسر ایران معارضی برای آنها باقی نیست
ـاد   اثر خیانت حاج احمـد کسـمائی و گروهـی دیگـر از اعضـای کمیتـۀ اتّح

ـته اسـت : اسالم، این کمیته از هم پاشید و چنان که یکی ازیاران میـرزا نوش
ـانیکه بودند با حاج احمـد کسـمائ  کسانی که طالب عنوان و ثروت« ی وکس

 ».طالب حقیقت بودند با میرزا کوچک همراه شدند
ــومن  ــواحی میــان کســما وف ـا تســلیم شــدن حــاجی احمــد کســمائی، ن بـ

محافظ ماند ومیرزا کوچک که ازهر سو مورد هجوم دشمنان وخائنان  بی
ـای  قرارگرفته بود ناچارشد منطقه را ترک کند وبه سوی الهیجان و نیروه

ـای حاجی . دکتر حشمت برود ـارانش کـوچکترین زوای احمـد کسـمائی و ی
ـا ونگهــداری ســالح  جنگــل ـا و محــلّ اســتقرار نیروهـ   هــای و پناهگاههـ
. جنگل آگاه بودند  شناختند واز همۀ روابط درون سازمان ها را می جنگلی

ـتن  ـارانش موجـب درهـم شکس ـبب، خیانـت حـاجی احمـد و ی به ایـن س
ین کارعمر کمیتۀ اتّحاد اسالم جنگل شد وبا ا  سازمان نظامی، اداری ومالی

ـان یافــت ـا   نیــز پایـ ـای ســالح وپایگاههـ ـات مربــوط بــه انبارهـ واطّالعـ
ـــت ـتان قرارگرف ـــت مرکـــزی وانگلســ ـاجم دول ـای مهــ . دراختیارنیروهــ

ـای دولتـی باوجوداین ضربه ـا نیروه ـارانش جنـگ ب ـا، میـرزا و ی را ادامـه   ه
ـالی ـارزان ۳۰کـه نزدیـک بـه  دادند درح ـال ج  هـزار قـزّاق، مب نگـل را دنب

ـترمی. کردند می ـیس بجنگـد  میـرزا بیش ـای روس وانگل ـا نیروه خواسـت ب
ـا نیـروی قـزّاق ایرانـی پرهیزمـی وازاینروتا می ـا  توانسـت ازبرخـورد ب کـرد ت
دادن   میرزا و گروهی از یارانش که برای ادامـه. جلوگیری شود  ازبرادرکشی

ـای  )الهیجان(مبارزه با گذشتن ازسفیدرود به شرق گیالن  رفته وبـه نیروه
نیززیرفشارشدید نیروهای دولتی   دکترحشمت پیوسته بودند، دراین منطقه

ـاورکرده و فریـب دکتر حشمت که وعده. قرارگرفتند   های وثوق الدّوله را ب
ـــوهین  ـــس ازت ـتگیرو پ ـــی دســ ـای دولت ـــود، ازســـوی نیروهــ خـــورده ب

ت بـه حاکم گیالن دررش  وتحقیربسیارمحاکمه وسپس به دستورتیمورتاش
مــه  ۱۱- ۱۲۹۸اردیبهشــت ۲۲برابربــا۱۳۳۷شــعبان ۱۱(دارآویختــه شــد 

ــۀ دکترحشــمت، ویکهــم رئــیس ادارۀ سیاســی). ۱۹۱۹   درجلســۀ محاکم
 .انگلستان در گیالن نیز حضور داشت
 ۱۳۳۷،۹ذیقعـدۀ ( ۱۲۹۸مـرداد۱۷دو ماه پس ازشهادت دکترحشـمت در

ـامی، وثـوق الدّولـه کـه برپایـۀ آ - قرارداد انگلستان) ۱۹۱۹اوت  ن امـور نظ
گرفـت  مالی و بطور کلّی ادارۀ ایران زیر نظارت وقیومت انگلستان قرار می

 شد  بسته
ـان بـه ـارانش کـه براثرهجـوم قزّاق ـاخان   میرزا کوچـک و ی فرمانـدهی رض

ـیدند   وتسلیم شدن نیروهای دکتر حشمت سخت درمحاصره بودند کوش
باز   در نواحی فومنحلقۀ محاصره را بشکنند وبه پایگاههای نخستین خود 

از حلقۀ محاصره   تن از یارانش ۸سرانجام میرزا کوچک توانست با . گردند
ـای   پس از یک دورۀ کوتاه. خارج شود ـان نیروه آرامش، باردیگرجنـگ می

ـاه (جنگل آغاز شد  دولتی ومبارزان ـیالن در همـۀ ).۱۲۹۸تیرم حکومـت گ
ـات، کسـگرو ـامی اعـالم و... نواحی شـفت، فومن ـالی و  حکومـت نظ بـه اه

ـال سـکونت  دهقانان اخطارکرد که قزّاقان دولتـی هرخانـه ای را کـه احتم
با همۀ این تهدیدها . ها برود، آتش خواهند زد موقّت یا استراحت جنگلی

  هــا دهقانــان گــیالن ازمیــرزا و یــارانش پشــتیبانی و نگهــداری و خشــونت
 .کردند می

ای برای میرزا  نامه  فرستادن رئیس آتریاد تهران، فرمانده نیروهای قزاق، با
ــراوان و اینکــه ــدهای ف ــزّاق«  و دادن وعــده وعی ــه اردوی ق ... چنانچــه ب

که وسایلی فراهم آوریم که بقیّۀ عمرخود را با   دهم قول می...پناهنده شوی
ـائی  کمال احترام ـالی بآسـودگی زنـدگی نم ـید میـرزا و » و با مشاغل ع کوش

- ۱۳۲۷ذیحجّـۀ  ۱۲۹۸،۲۲شـهریور  ۲۶(یارانش را به تسلیم تشویق کنـد 
فریـب نخوردنـد و میـرزا کوچـک در   امّا میرزا ویارانش)۱۹۱۸سپتامبر ۱۸

ــنهادش را بــه تمســخر   پاسـخ بــه ایــن نامــه، ضــمن اینکـه آن شــخص و پیش
ـا دکترحشـمت حتّـی پـس ازدادن ـیالن ب   گرفت، ازرفتاری که حکومـت گ

  ) ۱. ( کرد کرده بود، یاد)قرآن مجید(تأمین به قیدکالم اللّه
ـال : فخرایی می نویسد ◀ ـین المللـی ۱۹۱۸در اواخرس ـیالدی جنـگ ب م

ـان درشـرق . پایان یافت ـاتح بیـرون آمـده و نفوذش انگلیسها که ازجنـگ ف
ـافع خـود را  ـتان صـمیمی وعالقمنـد بمن گسترش یافته بود، یک تن ازدوس
بزمامداری کشور ایران تحصـیل کردنـد، ایـن شـخص میـرزا حسـن خـان 

بود رجل سیاستمدار ایران که قطعه سـهمی از خـاک ) ثوق الدولهو( وثوق 
را شقاقلوس می نامید از نخستین ایام زمامداریش به این ) آذربایجان( ایران

ـاک کنـــد  ـا پــ ـابش را از وجـــود جنگلیهــ ـافع اربــ ـاد کـــه راه منــ فکـــر افتــ
ویکباردیگرصــداقت و صــمیمیتش را بــه  ولــی نعمــت خــویش بمنصــه 

ـانی و بـدواً حـ.  ظهوربرساند ـیتهای  روح ـیرازی را کـه از شخص ـا ش اجی آق
مردی آزادیخواه بود بجنگل گسیل داشت تا با سران مـؤثر جنگـل کـه بـه 
مقام روحانیت احترام  داشته اند مذاکره  نماید  و آنان  را بدیانت وتقـوای  
. سیاسی  رئیس دولت مطمئن سازد و بخلـع سـالح دعـوت ومتقاعـد کنـد

ـیالن حاجی آقا شیرازی اختیا ـانروائی گ ر داشت قول قطعی بدهد کـه فرم
ـلیم شـدن بقـوای دولـت بـرای شـخص   بعد از زمین گذاشتن اسلحه و تس

ـارمی شـود ـا میـرزا . میرزا مسلم خواهد بود وبا وی درنهایت احتـرام رفت ام
او معتقد بـود کـه وثـوق الدولـه هرچنـد مـردی . نوع  دیگری فکر می کرد

ردی مرتجع و مطیع بـال اراده سیاسـت آزموده ومبرزدرسیاست است اما ف
. بیگانه است و تسلیم شدن به چنین حکومتی دورازفرزانگی و آزادی است

که در کابینۀ وثوق الدوله وزارت کشور ) فتح الله اکبر( سپهداراعظم رشتی 
را بعهده  داشت ازهیچ فرصتی درخصومت با جنگلیها دریغ  نمی ورزید و 

لدوله نوشته نظرش نسبت به جنگلیها بدسـت ازیک  نامه ای که به مفاخرا
  :می آید

 بعد العنوان -  ۱۳۳۵/ ۱/ج۱۱به تاریخ 
ــنم البتــه از وضــع کنــونی و . ایــن شــرح را بــه طــور خصوصــی عــرض مــی ک

ـای ایـران و  پیشرفتهای قابل تقدیر قشونهای دولت امپراطـوری در فرونته
ـایر  شـهرهای تخلیه و فرار نمودن قشونهای عثمانی و تصـرف همـدان و س

اشــغال شــده عثمــانی هــا از یــک طــرف و ازطــرف دیگــر پیشــرفت قشــون 
انگلیس در بین النهرین و سقوط کوت العماره و عزیزیه و تهدید بغداد کـه 
  احتمال قوی می رود تا این هفته به تصرف انگلیس درآید شنیده اید با این 

  ۱۳صفحه رد  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

13 

 

 
 

1391تير11تا خرداد29  804هشمار 2012ژوئيه  1ژوئن تا  18  

 

ز شــرارت و تفاصــیل و پــیش آمــدهای خــوب حقیقتــا انصــاف نیســت کــه ا
ـات قلـع و قمـع  غارتگری یک مشت جنگلی در گیالن جلوگیری و موجب
ـیو بلـم کنسـول  ـنوم مس آنها فراهم نیاید و تعجب است با جدیتی که مـی ش
دولت بهیه در این موضوع دارند چرا این کار بایـد اینقـدر طـول بکشـد در 
این موقـع اگـر سیصـد الـی چهارصـد نفـر از قشـون دولـت امپراطـوری را 

ـال سـرعت بـه ایـن بت ـا کم ـین دارم ب ـتند یق ـیها بفرس وانند بـه همـراه طالش
بـه خصـوص اگـر امیرمقتـدررا هـم امیـدوار و . کارخاتمه داده خواهد شد

ـله . مسئول قرار دهید به عقیده من موقع را نباید ازدست داد وهمین مراس
را را به نظر جناب کنسول برسانید که زودتر اقداماتی بفرمایند و از نتیجه مـ

مطلع سازید و اال اگر از طرف خلخال و آن صفحات بخواهید اقدام کنید 
خبط عظیمی است زیرا آنها اطالع از جنگلهای گیالن ندارنـد  مـی ترسـم 

ـاخر الملـک . باز اسباب پیشرفت جنگلی فراهم شود  چنانچه در واقعـۀ مف
ـاب کنسـول مـذاکره فرمــوده و . مرحـوم موفـق شـدند ـا جن در هـر حـال ب

است تا این هفته جناب ژنرال باراتف هم مراجعت کنند بـه طـور محتمل 
 .یقین ایشان هم شریک عقاید من خواهند بود

 
 فتح الله اکبر - وزیر داخله 

 
ـنده اش را آشـــکار و  ـیر شـــود نیـــت نویســ نامـــه مزبـــور بـــدون آنکـــه تفســ
ـازد ـان مـی س ـای امـور در آن زم . خوانندۀارجمند را متوجه طـرز فکـر اولی

ـپهدار اسـت مـی بینیـد حکومتی که ر ئیسش وثوق الدوله و وزیر کشورش س
ـامی بیگانـه کـه خـاک وطـنش لگـد کـوب سـربازان  چگونه از یک فرد نظ
اوست با احترام نام می برد و با چه لحن مسخره ای متوقع سرکوب شـدن 

وثوق الدولـه پـس . یک مشت ایرانی وطن پرست به دست خارجیان است
جی آقا شیرازی تصمیم به اقدام خصمانه ازاستحضاراز نتیجۀ مذاکرات حا

ــدی . گرفــت ــدین(ســید محمــد بیرجن داوطلــب شــد از نظــر حــزب ) ت
دموکرات جنگلیها را وادار به تسلیم کند و سالحی که برای نیل به موفقیت 
ـابق دیـده ایـم  به همراه داشت منطق و بیان قوی بود و به شرحی که در س

ـاجرا سـردار  وثوق. توفیقی در این باره نصیبش نگردید الدوله بعد از ایـن م
ـیالن درنظرگرفـت ـاررئیس . معظم خراسانی را برای حکومـت گ ـا افش رض

مالیۀ گیالن به شیطنت های سیاسی اش کمابیش ادامه می داد و دسائسـش 
ـان  ـتگی ش به جایی رسیده بود که میرزا و حاجی احمد را کـه بـه هـم پیوس

ا نمود به حدی که طـرفین بسان جوزاء بود به طرز بی سابقه ای ازهم جد
ـتند و ایـن مـوقعی بـود کـه بـه  برای مقابله با یکدیگر به صف آرایـی برخاس
ـا بـه منطقـه  وثوق الدوله فرصت داد نیروی کافی به عزم سرکوبی جنگلیه

 .گیالن بفرستد
انگلیسیها وقتی مالحظه می کنند که نقشۀ طرح شده شان بدست نخسـت 

ـتاده وزیر ایرانی االصل در مقام عمل و اجرا است، نامه ای بـه جنگـل فرس
ـتم حمـل  ـات  ۱۲۹۸تقاضای مالقات می کنند و روزهش را بـرای ایـن مالق

ـا و . تعیین می نمایند ـین جنگلیه ناگفته نماند که در دورۀ متارکـه جنـگ ب
ـایی صـورت مـی گرفتـه اسـت ـات ه جنگـل . افسران انگلیسی، گاهی مالق

ـی ن شـده مقدورنیسـت و بـه روز پاسخ می دهد که مالقات میرزا به روز تعی
ـیها نامـه ای بـه . نهم حمل یعنی یک روز بعد موکول شـود ـار انگلیس ایـن ب

ـا  ـال و تاکیـد مـی نماینـد کـه میـرزا ب ضمیمه اتمام حجـت بـه جنگـل ارس
همراهانش تسلیم شود و چنین استدالل می کنند که دولت انگلیس با دارا 

ـای بنـد احتـرام  بودن مشارکت در اصالح ادارات کشور ایران نمـی توانـد پ
ـا  . قراردادش با جنگل باشد ـای متبادلـه را کـه  بخـط خوان و ما عین نامه ه

  .نوشته  شده دراینجا  می آوریم
  
  ۱۲۹۹حمل  ۶ 
  ۱۹  /۳  /۲۷     

ـای میـرزا  •  کپیه جنابان مستطابان دوست مکرم دوست مشفق مهربان آق
  کوچک خان آقای حاجی احمد دام  اقبالهم

ـا احتراًم  ا  تصدیع  میدهد  دیروز تلگرافی  ازمقام  محترم  نظامی قزوین  بم
ـاق نماینـدۀ  ـامی بـه اتف رسیده اطالع میدهنـد کـه  نماینـدگان محتـرم نظ

حمل  قبل ازظهر در عمارت صفه سردو  ۸دولت علیه ایران برای روزشنبه 
ـا چنـد  نفـراز  ساعت به ظهرمانده می آیند و جنابان عالی درعمارت مزبورب
ـان  لیدرهای جماعت خودتان درساعت مذکورتشریف می آورید کـه جناب
ـیس را شـفاهاً  ابـالغ   ـارات دولـت فخیمـۀ انگل عالی را مالقات کـرده  اظه

  .نمایند
و ضمناً خاطرجنابان عالی را مستحضر داشته که همراه  نمایندگان محتـرم 

مکن اسـت ده نفربرای احترام آقایان  نمایندگان می باشند وجنابان عالی م
ـید ـته باش ـا ده نفرداش ـاً متوقـع . که با خودتان لیـدرهای جماعـت ت خاتمت

ـای مأمورسـرپل جمارسـرا  است که حرکت آقایان نمایندگان را به قـزاق ه
ـات الیقـه و فائقـه را تقـدیم و . اطالع بدهید کـه ممانعـت  ننماینـد احترام

  .تجدید روابط  استحکام  دوستی  را می نمایند
  ول  انگلیس الیدرید  قونس 

  
ـان  نماینـدگانی کـه  ازلحن عبارات نامه چنین مفهـوم مـی شـد کـه همراه

ـان از . نامشان ذکر نشده مسلح اند اعزام  افراد مسلح  بـرای چـه و سالحش
ـا   چه نـوع  اسـت و بچـه  دلیـل  بایـد همـراه  نماینـدگان مزبـورده نفـر، ام

ـام. لیدرهای جماعت از صدرتا ذیل  ده نفر باشند ـین  آیا هنگ ـات بهم مالق
نماینـدگان مـورد   - عده اکتفا می شود ویا تعداد  بیشتری اضافه مـی گـردد 

اشاره آیا اصالً موهوم اند و یا حقیقت دارند؟ مسئله را  مشـکل یـک معادلـۀ 
ـاجرائی خبرمـی داد  چند مجهولی مطرح می ساخت و قدرمتقن آنکـه ازم

  . که در شرف  وقوع یافتن است
  .رف جنگل تنظیم وارسال  گردیدپاسخی بدین شرح ازط 
  ۸۷تلفونگرام  شماره  
   

  جناب مستطاب اجل آقای قونسول دولت فخیمۀ انگلیس • 
چون وقت بی نهایت ضیق بود لذا ممکن نشـد بعـرض عریضـه درجـواب 

ــادرۀ  ــارج  بــود کــه  ۶مرقومــۀ ص ــادرت ورزیــد  وازطریــق ادب خ حمــل  مب
  .رام  جسارت می ورزدجواب فوری عرض نشود و اینک بوسیلۀ  تلفونگ

ـته   درخصوص حضوردرمحضرجنابعالی وآقایان نمایندگان که مرقـوم داش
ایــد بواســطۀ پــیش آمــدی، شــرفیابی فــردا ازطــرف میــرزا مقدورنیســت و 

خــواهش دارنــد اگــر ممکــن باشــد بــروز نهــم حمــل چهارســاعت بعــد از 
  »با تقدیم احترام. ظهردرعمارت پسیخان مالقات بعمل آید

ـبالً طـرح ریـزی شـده البته مندر  جات نامۀ مزبوراقدامی را کـه زمینـه اش ق
ـال  نامـۀ دوم  ومی بایست درموعد  مقررآغاز شود بهم  میزنـد و لـذا بـه ارس

  .ضمیمه اتمام حجت مبادرت  ورزید
  ۱۲۹۸حمل  ۸شب   

۱۹  /۳  /۲۸   
  جناب جاللتمآب مشفق مکرم آقای میرزا  کوچک خان دام اقباله

که درجواب مراسل قونسولگری دولـت   ۸۷عالی نمرۀ  تلفونگرام  جنابان 
چـون مأموریـت ایـن .  فخیمۀ انگلیس مورخۀ ششم  حمل امعان نظر شد

جانب ونمایندۀ  دولت علیه ایران کمال اهمیت را حائزاست و وقـت هـم 
ـنبه پـس فـردا بـرای چهاربعـد از  ـان پـذیربرای یکش بی نهایت ضـیق وامک

آن بایستی به جناب عالی ابالغ گـردد  ظهرنیست، الیحه ای  که مندرجات
ـین جهـت بـود علیهـذا الیحـه مـذکور را  ومقصود ازمالقات هم  برای هم

بتوســط حکومــت جلیلــه ارســال واز منــدرجات  آن مستحضــرخواهید ...
  .احترامات فائقه  را  تجدید می نماید. گردید

  ویکهم  رئیس اداره  سیاسی 
  
ما عثمانی ها بدون جهت خـاک  دروقتی  که دشمنان  ۱۹۱۸درماه اوت   

ایران را مورد تاخت و تاز  خود قرارمیدادند کارگزاران نظامی انگلیس کـه 
ـیالن ازایـن  ـان مشـغول حفـظ خـاک گ به مالحظۀ  منافع ایـران وخودش
ـید و نماینـدگان  تاخت وتازبودند با شـما کـه میـرزا کوچـک خـان مـی باش

ـابین  خود ـا بـرای هیئت اتحاد اسالم  بـرای موافقـت  فیم ـان  و قشـون م ت
  .جلوگیری ازخصم  قرارداد منعقد نمودند

مقصود ازاین قرارداد بطوریکه درفوق ذکـر شـد حفـظ ایـران از تاخـت و  
ـا قـرارداد مزبـوررا  تازبود نه حفظ رعایای یاغی ایران ازپادشاه و دولـت آنه
ـاالخره کـراراً  مـدلول آنـرا نقـض  چندی با صداقت مراعات نمـوده ولـی ب

اید و بدین جهت کارگزاران انگلیسـی حـال خاتمـۀ آنـرا اعـالم مـی نموده 
  .دارند

ـبت بـه  ـیس مشـهود اسـت کـه قصـد شـما نس ثانیاً، برکارگزاران دولت انگل
اگرچه نمایندگان ما کراراً . دولت خودتان مشئوم وبرخالف صداقت است

ـا دولـت کناربیائیـد و شـروط  به شما تأکید نموده ونصیحت داده اند کـه ب
هاد شده بنظرما عادالنـه بـوده وبشـما هـم اطـالع داده شـده، معهـذا پیشن

چنین صالح دیده اید که به نصایح دوستانه ما اعتنا ننمائید وبمسلک شـما 
ـابراین   محـض اینکـه راه . نسبت بدولت خودتان اثری نبخشیده اسـت بن

ـین مناسـب مـی دانـم  کـه توضـیح  ـاهمی نبـوده باشـد چن عذری وسوء تف
  .ی از وضع کار بدهیمصادقانۀ واضح

  
ـتعد  ـتانه  و مس چون تسلط دولت انگلیس نسبت به مملکت شما کامالً دوس
می باشد ملتفت خواهید بود که برای کارگزاران دولت انگلیس غیرممکن 
ـبت بـدولت  ـا  نس ـان ازآنه است که با رعایای ایران که عـدم  اطاعـت وطغی

ـتی خـود را بنماینـد ـیس  .پادشاه مشاهده می شود حفـظ دوس دولـت انگل
ــارالیها  ــا دولـت مش ــادۀ نظـم ب درکوشـش بـرای  اصــالح ادارات ایـران واع
مشارکت دارد  بنابراین اگرشما در مسلک حالیۀ  خودتان اصـرار ورزیـد نـه 
ــد  ــه بای ــد داد بلک ـارگزاران انگلــیس را ازدســت خواهی ـتی کـ ــط دوسـ فق

ـا دولـت ایـران همرا ـا بـرای ترتیـب امـورگیالن ب هـی منتظرباشید  کـه آنه
ولی نظربروابط دوستی که سابقاً  فیمابین بوده است چنین مناسب . نمایند

ـیم  ـائیم وتأکیـد کن می دانیم  که یکدفعۀ دیگر به شما نصیحت مشـفقانه نم
اگرشما کـه . که با دولت ایران کناربیائید وبدون تعویق ازدراطاعت درآئید
نمائیـد مـی  میرزا کوچک خان می باشید  بطور مساوات این انـدرزرا قبـول

توانید به مساعی جمیلۀ ما مطمئن باشید که نگـذاریم بـه شـما صـدمه وارد 
ـان شـما از روی توجـه رفتارشـود درصـورتیکه نتوانیـد . آید و بشما وهمراه

نمایئد پس اگروطن خواه با دیانت خود را واداربه اطاعت  دولت خودتان 
ـتیم  هستید ازایران خارج شوید تا وقت تغییر کند در آنصورت  ما حاضرهس

ـا مـی  ـیم درآنج ـار کن دربین النهرین به شما پناه داده وبا شما آبرومندانه رفت
ـیس  ـاتی کـه در تحـت  داللـت مشـفقانۀ  دولـت انگل توانید ازمشاهدۀ ترقی

  .حاصل شده است استفاده نما ئید
ـانون  ـان ونظربفوائـد ق امید واثق حاصل است که بمالحظۀ مصالح خودت

ــن دو ف ــی ازای ــم یک ــدونظ ــول  نمائی ــره را قب ــه از . ق ــربعکس بدبختان اگ
ـبت بـه شـما  تغییـر  ... اندرزدوستانه ما  تغافل نمائید  آنوقت اگروضع ما نس

نماید نباید ما را مورد اتهام  آن قراردهید الزم است جواب ایـن مکتـوب را 
ـا دوم رجـب ۱۳کتباً در ظرف پنج روزکه آخرروزپنجشنبه  ـابق ب حمـل مط

ظرف آن مدت جواب نرسد همچو خواهیم  دانسـت  است بدهید واگردر
  .که نصیحت ما قبول  نشده است

  
از طرف  کاپیتان  ویکهم رئیس اداره سیاسی    

  
ـیم قـرارداد جنگـل وانگلیسـها   یاد آوری ایـن نکتـه بموقـع اسـت کـه تنظ

بخــالف آنچــه درالیحــه گفتــه شــده اســت بمنظورجلــوگیری ازتاخــت و 
  .تازعثمانی ها نبود

ـا چه اگرع  ثمانی ها خصم انگلستان بشـمارمی آمدنـد، دوسـت جنگلـی ه
فرضاً که رعایت اصول همجواری وحقوق هم کیشـی . محسوب می شدند

ـلمان  برنمـی  ـین دوملـت  مس ـتی را ب دخیل نمی بـود وتجلـی عالئـق دوس
انگیخت بازبرای ایراد خصومت و عناد ورزی بیجا موجبی وجود نداشت 

بوده وازاین حیث فرقـی » بیگانه« متساویاً چه درمقام بیطرفی  ایران هردو
ـای . باهم نداشته اند بعالوه جنگلی ها ی پیش از  قرارداد همان جنگلی ه

ـان پیـدا نشـده، پـس شـکی نبـود کـه  ـاوتی درماهیتش بعد ازقرارداد بـوده تف
معاهده بسته بودنـد ) باصطالح خود( انگلیسیها قبالً با یاغیان دولت ایران

ـازه ای مـی وحاشای فعلیشان نوع ی تجاهل تعارف وخبرازیـک موضـوع ت
ـافتن اسـت ـیم . داد که درشرف تکوین ووقوع ی ـان تنظ ـازه هم موضـوع ت

ـافتن قـرارداد  ـند  ۱۹۱۹ی موســوم »  فـروش ایـران« بـود کـه  بعـدها بـه س
  .گردید

درالیحــه گفتــه شــده اســت کــه دولــت انگلــیس درکوشــش خــود بــرای 
ـارکت«اصالحات ادارات با دولت ایران  دارد پـس اگردولتـی وجـود » مش

داشت که انگلیسیها آنرا نخریده بودند نیازی به مشارکت یک دولت بیگانه 

.  درداخل یک کشورمستقل دیگرآنهم با مداخالت مسلحانه پیش نمـی آمـد
بنابراین مندرجات  بیانیۀ مزبورصرفاً بهانه ای برای تجدید حملـۀ جنگـل 

ومؤید ایـن گفتاراعالمیـه ایسـت وآغازعملیات مقدماتی اجراء  قرارداد بود 
ـا  ۱۳که قبل از فرارسیدن پایان ضرب ا االجل یعنی  حمل از طرف هواپیم

  .های انگلیسی درشهر فرو ریخته شد
   ۱۲۹۷فروردین  ۱۱مطابق ۱۳۳۷جمادی اثانی   ۳۰بتاریخ 

  
به عموم کارکنان و لیدرها ی هیئت اتحاد اسالم اخطار و ابـالغ •  

  می شود
  
ــتقرارامنیت چـون زمامــدار  ـیس همیشــه طالــب اس ان دولــت فخیمــۀ انگل

ـالی آن مـی باشـد لـذا  واستحکام قوانین مملکـت ایـران و مایـل بترقـی وتع
ـا  کمـک  ـا دولـت معـزی الیه ـیالن ب تصمیم نموده اند که درتصفیۀ امور گ

اینک بوسیلۀ این اعالمیـه  بعمـوم  لیـدرها و زمامـداران . وهمراهی نمایند
ـنبه دوم رجـب هیئت اسالم پیشنهاد  می شود که بایـد قبـل ازغـروب پنجش

برج  حمل ، قونسولگری دولت فخیمه را ازتسلیم خود بدولت  ۱۳مطابق 
ایران واعلیحضرت شاهنشاه مطلع سازند،  قوای فخیمۀ انگلیس ودولـت 
ـلیم شـوند  ـاریخ فـوق تس ایران در حمایت وصیانت لیدرهایی کـه قبـل ازت

ـال ـا کم ـان ب ـا ایش . اعتـدال  واحتـرام رفتارخواهنـد نمـود اهتمام نموده وب
ـلیم  ـادانی ازتس بخاطرداشته باشید که اگرلیدرهای شما ازروی جهالـت ون
ـین  ـاع ورزنـد بهم خود باعلیحضرت همایونی ودولـت فخیمـۀ ایـران امتن
ترتیب که این کلمات اخطار به  سر شما فرود می آید  ممکن است که بمب 

  .وگلوله نیزبرسرشما ریخته شود
ـاه خـود بنظـرآورده ای ا  هالی گیالن تکالیف خود را نسبت بدولت و پادش

  .نگذارید لیدرهای خودتان شما را دچارفالکت نمایند
  

  از طرف  ادارۀ  سیاسی  انگلیس در گیالن 
  
تمایـل زمامـداران دولـت « و» استحکام قوانین مملکت ایـران« جمالت  

نمودن بـدولت تصمیم بکمک «و» فخیمۀ انگلیس بترقی وتعالی  مملکت
ـلیم شـدن لیـدرهای جماعـت  بقونسـولگری « و» معزی الیها اطالع ازتس

  .  ازنکات جالب دقت این اعالمیه است»  فخیمه
   

  تسلیم  شدن حاجی احمد کسمائی ◀
  

ـات بیگانـه زود فریفتـه مـی  از خصایص شرقیها یکی این اسـت کـه بـه تلقین
ـا ـای ملـی و ی ـاد  شوند وبـه مجـرد انـدک پیشـرفت در منظوره شخصـی، ب

غرورونخوت به قلب و دماغشان نفـوذ مـی کنـد و بـدون توجـه بـه هـدف 
ـاع  اصلی، راه دوئیت و نفاق و انشعاب می پویند و بدین وسیله قدرت اجتم
را تضعیف وسیاست دیرین بیگانگان را خواه از روی سوء نیـت وخـواه بـه 

ـای مخالف. غیر آن، بر اثر جهالت و خود خواهی ها تقویت می نمایند ت ه
ـا بـه  ـا میـرزا کوچـک خـان کـه نهایت بی موضوع حاجی احمـد کسـمائی ب

 .ضررهر دو نفر تمام شد یکی ازمصادیق برجستۀ این طرز تفکر است
ـام حجـت  ـیها  ۴۸وضع داخلی جنگل در زمان وصـول اتم ـاعتۀ انگلیس س

چندان رضایت بخش نبـود زیـرا روابـط میـرزا و حـاجی احمـد بـه تیرگـی 
مجاهـدین چریـک . الفات همه روزه عمیقتر می شدگرائیده و شکاف اخت

ـثال درگـوراب ) طرفدار حاجی احمد(کسما  ازمیرزا بد می گفتند که چرا م
زرمخ اقدام به تاسیسات نظامی نموده و به کسما توجهی ندارد وچـرا افـراد 
ـا را فرامـوش کـرده اسـت  ـاخته،  خـودی ه غیر محلی را به کارها مسلط س

ـا  واین قرینه است براینکه مصمم است دست مجاهدین قدیمی را از کاره
دستجات نظامی نیز بـه نوبـۀ خـود ایـراد مـی گرفتنـد کـه چـرا . کوتاه کند

حاجی احمد واعوانش تابع نظم و دیسیپلین نظامی نمی شوند و مایلنـد در 
شرایط عهد بوق باقی بمانند در حالتیکه دنیا رو به توسعه و تکامـل اسـت و 

کار . خواه از جبر تاریخ و ناموس تکامل پیروی کندجنگل هم باید خواه نا
به آنجا رسید که حاجی احمد کسمائی به اغوای حـاجی بحرالعلـوم رفیـع 

برادرش شیخ محمود کسمائی را ) که از طرفداران جدی وثوق الدوله بود(
ـامین نامـه بـه  برای مالقات وثوق الدوله و تسلیم شدن بـه دولـت و اخـذ ت

ـامبر. تهران فرستاد ده پـس از ورود بـه مرکـز چنـد نامـه بـه نخسـت وزیـر ن
نوشت و آمادگی برادرش را برای تسلیم به دولت با همۀ اعوان و بستگانش 

ـین روزی بـود و مسـرت . اعالم داشـت ـیس دولـت کـه خـود منتظـر چن رئ
درونیش را از این واقعه نمی توانست مخفی کند به درخواست مزبور پاسـخ 

ـبال  مثبت فوری داد یعنی تقریبا به همان نتیجه رسید که طرح اجـرائیش ق
صیدی قوی با افسون صیٌاد به دام افتاده بود حاال یکی می . ریخته شده بود

ـید شـکار بپـردازد  خواست وثوق الدوله را راضی کند که لطف کرده وبه ص
وبا اعطای تامین بـه حـاجی احمـد کسـمائی و خلـع سـالح قـوای تحـت 

کل حاجی احمد کسمائی با تسلیم شـدن وبدین ش. فرمانش موافقت نماید
ـامش را بـه  به دولت و خیانت بـه میـرزا کوچـک خـان وانقـالب جنگـل ن

  .عنوان یکی از خائنین بزرگ به وطن ثبت نمود
جواب نامۀ نخست وزیر بنمایندۀ  حاجی احمد متضمن شرایطی بـود کـه  

 برای تسلیم بدولت پیشنهاد شده و همۀ شـرایط مزبورمـورد موافقـت قـرار
ـین الملـک قریـب ـتۀ « گرفته وما نامۀ مزبور را که وسیلۀ مت سـرتیپ بازنشس

مصدق شده است بـه نظـر خواننـدگان .... فعلی ویکی ازبازیگران آن دوره 
  : ارجمند می رسانیم

  
  ریاست  وزراء  

   ۱۳۳۷برج حوت    ۶بتاریخ   –ضمیمه 
   ۴۸۵۸نمره  
  سواد  دستخط  حضرت  ریاست  وزراء  دام ظله 
  اب  مستطاب  آقای  آقا  شیخ  محمود کسمائی  سلم الله  تعالیجن 
دوفقره نوشتجات جناب عالی که حاوی عدم مخالفت آقا حاجی احمد و  

  بستگانش وهمراهان ایشان از امروزببعد با دولت وحاضربودن به قبول 
  ۱۴صفحه رد  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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ـای ـال  بتوسـط  حضـرت  آق ـأمین جـان و م ـای دولـت بشـرط ت   پیشنهاد ه
نظرباینکه هیئت دولت همیشه مایـل باصـالح . اراعظم مالحظه شدسپهد

ـبی بـه ایـن  این کاربوده اند حتی االمکان خیال داشته اند که بوسایل مناس
دراین موقع  نیز اظهارات  جنابعالی   را محل  توجه قرار . کارخاتمه بدهند

ـتگان  ـای  حـاجی احمـد  وبـرادران  وبس داده  و بموجب  این حکم  بـه آق
همراهان او تأمین جانی ومالی میدهند  مشروط  بقبول ورعایـت  شـرایط  و

  :ذیل 
ـیالن   - اوالً  ـالی گ ـالح دولـت و اه از این تاریخ  ببعد برخالف صالح و مص

  .بهیچوجه اقدامی نکنند
ـاعدت را   - ثانیاً  پس از رسیدن قـوای دولـت بـه آن حـدود همـه  قسـم مس

  .ددرقلع و قمع اشرار ومخالفین بروز دهن
ـامی   - ثالثاً   بعد از ورود اردوی دولتـی بـه فـومن وکسـما وآن صـفحات تم

  .اسلحۀ خودشان را تحویل  فرماندۀ  کل قوای دولتی بدهند
رابعاً  مطیع  کلیۀ اوامر دولتـی  بـوده و همـه نـوع  بـرای خـدمت گـذاری   

  . دولت حاضر باشند
  » وثوق الدوله«  
ـیش  بـرای این نامه حاکی  از تضمینی  است که   حاجی  احمـد  از مـدتها  پ

ـاریخ  تسلیم شدن بدولت  گرفته، چه  تاریخ  نامۀ انگلیسیها  بـه جنگـل  وت
نامۀ رئیس دولت به آقا شیخ محمود کسمائی با هم مقارن است و نشان مـی 
ـار  ـا ی ـات نمـی خواسـت  ب دهد  که حاجی احمد در اثراغوای افـراد و مقام

ـال  کنـد دیرینش بنحوی کنار بیاید وهم آ هنگیش را با نامبرده درآینده  دنب
و انگلیسیها وقتی بوجود اختالف درداخل جنگل پی بردند درصـدد وارد 

  )   ۲.  ( کردن آخرین ضربت برآمدند
ـلیم شـدن بـه دولـت وثـوق الدولـه بـه «  حاجی احمد کسـمائی بعـد از تس

ـارۀ آینـده اش مـی دیـد و  ـای خوشـی درب ـاره شـد خوابه شرحی که قبال اش
ـام داده مـورد ا نتظار آن را داشت که به سبب خدماتی که بـرای دولـت انج

بـه وی وعـده داده شـده بـود کـه حکومـت . نوازش قـرار خواهـد گرفـت
فومنات به او سپرده می شود و کاروبارش در آینـدۀ نزدیـک رونقـی بـه سـزا 

درحقیقت انتظار خیلی بی جایی هم نبود زیرا وجـودش . خواهد گرفت
ـاط سـوق الجیشـی  در کسما با یک عده از بستگان مسلح که آشنا به همـۀ نق

ـار جنگـل از داخـل  اند باعث هجرت میرزا بـه الهیجـان شـده و بـه انفج
ـال . صحه گذاشته بود لیکن این خواب خوش هرگز تعبیر صحیحی به دنب

ـایی واقـع شـد و ضـرغام  ـارش مـورد بـی اعتن نداشت چون به عکس انتظ
ـات منصـوب گردیـد و السلطنۀ طالش به اشارۀ انگلیس یها به حکومـت فومن

به ایـن هـم . آنکه هیچ به حساب نیامد شخص حاجی احمد کسمایی بود
ـید  اکتفا نشد و به مجرد اینکه اردوی میـرزا بـه آن طـرف آب سـفیدرود رس
نامبرده را گرفته زندانی نمودند و تمام افرادش را خلع سالح و خود وی را 

ـارغیر در معرض اهانت و بازجویی قـرار د ـا وی رفت ادنـد حتـی در زنـدان ب
انسانی معمول گشت از جملـه اینکـه هـر وقـت بـرای رفـع عطـش آب مـی 

  .طلبید به وی آب شور یا ماهی شور یا چیزهای نفرت انگیز می دادند
حاجی از اینکه  می دید آنهمه اعتبارات گذشته یکباره  دود شده و به هوا  ..   

ـان بـدر رفته است بسیارنارحت ونادم وپشی ـا تیـراز کم مان بنظرمی رسید ام
ـبر وشـکیبائی نداشـت ـاره ای جـز ص ـامبرده را بعـد از تحمـل  . .  رفته وچ ن

آنهمه  صدمات و با وصف  تجاربی  که پس از رهائی اززنـدان آموختـه بـود 
ـا  ـتان انداختنـد وب در دوران اخیرانقالب گیالن همچون فیل بیاد هندوس

اراز راه  شهســواربه گــیالن فرســتادند عــده ای مســلح ومبــالغی پــول واعتبــ
ومأموریتش ازطرف دولت ومقامات سیاسی موثر، گویا ایـن بـود کـه  افـراد 
قدیمی را با خود هم آواز و کار جنگل را بوسیلۀ نابود کـردن میـرزا یکسـره  

دراجـرای . کند وبوی اطمینان  داده شده بود که زمامداران انقالب رشت
ـائل الزم  را در   این نیت با وی هم داستانند ـاتش وس حتـی درتسـهیل عملی
ـا . .. اختیارش خواهند  گذاشت حاجی احمد کسمایی در اواخر عمـر نابین

شد و در نهایت فقر می زیست حتی تالشهای پیگیرش بـه منظـور دریافـت 
ـید ـایی نرس ـیگاری بـه ج . وجه توتون های تحویل شده به شیخ احمـد س

ـا وضـعی اسـف آور و عاقبت با یک دنیا حسرت زنـدگی را بـدر ود گفـت و ب
  )    ۳( » .دردناک دیده از جهان فروبست 

نهضت جنگـل دو رهبـر عمـده داشـت : جالل فرهمند شرح می دهد ◀
 .خان جنگلی و حاج احمد كسمایی از تجار بنام گیالن میرزا كوچك 

ـا  تصادف روزگار چنان بود كه این دو با اینكه سنخیتی با یکدیگر نداشتند ب
ـان شـد كـه نهضـت  هم متحد شدند و این وحدت نیز بسیار گل كرد و چن

ـیالن را در تصـرف خـود گرفـت و حتـی بـه فكـر  جنگل بسیاری از نقاط گ
 .پروراند حركت به سوی تهران و فتح آن را در سر می

اوج و حضیض نهضت جنگل وابستگی مستقیم به شرایط جهانی داشـت  
ـانی كـه روسـها و انگ. و بسیار شکننده بود ـانی اول زم ـیها در جنـگ جه لیس

اثـر و كـم  دست اتحاد و دوستی با یکدیگر داده بودند نهضـت جنگـل بی
ـیدن روسـها از  ـار كش ـیه وكن تحرك بود ولی با وقوع انقالب بلشـویکی روس
ـای  جنگ، زمینۀ مناسب برای جنگلیها فراهم شد و آنان با حمله به نیروه

در ایــن میــان از ســرگردان روس پیروزیهــای زیــاد كســب كردنــد و حتــی 
ـتفاده می ـلح جنگـل اس ـای مس شـد،  مستشاران عثمانی برای تقویت نیروه

ولی اندكی بعد با خروج روسها از ایران و جایگزین شدن قوای انگلیس در 
جنگل روبه ضعف نهاد و بسیاری از مناطق شهری را از دست   آنجا مجددًا

و یاران جنگلیش  خان   این امر شاید برای افرادی چون میرزا كوچک. داد
ـان از  كه جان بركف نهاده بودند و هر زمانی كه اراده می كردند با بار سبکش

كردند چندان مهم نبود ولی برای برخـی  ای به نقطۀ دیگر حركت می نقطه
دیگر از متحدین جنگلی كه دارای مال و منال و خصوصاً اموال غیرمنقول 

 .بودند چندان خوشایند نبود
هرچند وی از متحدان مهـم میـرزا . ی از جملۀ آنان بوداحمد كسمای حاج 

بود و حتی در اوج قیام جنگل منطقۀ متعلق به خود یعنی كسماء را به مركز 
ـیش از  مالی و اداری نهضت جنگل تبدیل كرده بود ولی دیگر تاب تحمل ب

اســتقرار نیروهــای انگلیســی در شــهرهای مهــم گــیالن و . ایــن را نداشــت
ـیش از  ت وثوقبرسركار آمدن دول ـار ب الدوله و امضاء قـرارداد معـروفش فش

ـا بایـد ازیـك مشـکل . احمـد كسـمایی وارد كـرد ای بـه حاج اندازه در اینج
ـای بیهـوده  ـاد اختالفه اساسی حركتهای سیاسی ایران نیز نام برد و آن ایج

 .بین رهبران این حركتهای سیاسی است
مجاهـدین . درنهضت جنگل خصوصاً این امـر بـه شـدت محسـوس بـود 

گفتند كه چرا در  چریک كسماء كه طرفدارحاج احمد بودند از میرزا بد می

ـامی كـرده و در كسـماء بـه  ـتحکامات نظ گوراب زرمیخ اقدام به تأسیس اس
این امر توجه نداشته ویا اینكه افراد غیر بومی را بر كارها مسلط كرده است 

ـای میـرزا نیزبـ. و خودیها را فراموش كـرده اسـت ه كسـمائیان ایـراد نیروه
 .گرفتند كه عقب افتاده و تابع هیچ دیسیپلینی نیستند می

رهبران جنگل منجر به   تهدید دولت مركزی و انگلیس و حسادتهای بین 
ـلیم شـدن نـزد   آن شد كه حاج ـیخ محمـود را بـرای تس احمـد بـرادرش ش

 .كند الدوله نیز با این امر موافقت می وثوق. الدوله به تهران بفرستد وثوق
ـاد می  ـا . شـود بدین ترتیب شکاف بزرگی در نهضـت جنگـل ایج جنگلیه

شود و تا وقتـی كـه مجـدداً  شوند و ضربۀ سختی به میرزا وارد می متفرق می
كنـد نهضـت روبـه ضـعف  جنگل با نیروهای بلشویکی اتحادی منعقـد می

ـلیم شـدن   از سوی دیگر حاج. رود می احمد كسمایی نیز سودی از ایـن تس
احمـد  عالوه براینكه نیروهای تحت فرماندهی استاروسلسکی، حاج. نبرد

ـارت  را دستگیر كردنـد و مـورد آزار قـرار دادنـد، خانـه و امالكـش را نیـز غ
ـام در   حاج. كردند ـال تم احمد كه توقع چنین برخوردی را نداشت دو س

اش كـه در ایـن شـمارۀ ماهنامـۀ  آخرین نامـه. شود گیالن و تهران آواره می
ــدگان میبها ــرض خوانن ــه ع ـتان ب ــدبختیها و  رسـ ــن ب ـاكی از ای ــد حـ رس

ـیس  احمـد اسـت كـه مجـددًا نامالیمات حاج الـوزرای  دسـت بـه سـوی رئ
ـاری می خان مشیر جدید، یعنی میرزا حسن خواهـد و  الدوله دراز نموده و ی

توجه بـه مشـکل وی از فرمانـدۀ متعـرض بـه وی، یعنـی  الوزرا نیز بی رئیس
ــی ــکی م ــه حاج استاروسلس ــه ب ــد ك ـاند خواه ـاری برسـ ــد یـ ـند را . احم سـ

 :خوانیم می
 مقام منیع ریاست وزرای عظام دامت شوكته• 

ـازه خواهنـد فرمـود كـه  چون ضرورت و احتیاج ایجاب می نماید البتـه اج
 .های خود را تصدیع دهد قبل از عرض تقاضا، مختصری از گذشته

ـا میـرزا كوچك چندی بعد از آغاز جنگ بین خـان از طهـران بـه  المللـی آق
رشت آمده اظهاراتی نمود دائـر بـه اینكـه ملیـون طهـران و هیئـت دولـت 

ـام   الممالك زمامدار آن بودند، وقت كه در آن وقت آقای مستوفی مایل به قی
باشند و دور نیست اعلیحضرت شهریاری  عمومی ایرانیان بر ضد روسها می

تصاص در حدود گیالن سلطنت را به اصفهان تغییر بدهند و باالخ هم مقر
اطالعات واصلۀ آن زمان . ضروری است اقدامی بر علیه روسها به عمل آید

ای تصـدیق  و تحقیقات از خارج و داخل نیز صحت این بیانات را تا اندازه
ــدگان و عــدۀ بســیاری از  می ـاً كــه قضــیۀ مهــاجرت نماین كــرد، مخصوصـ

ـار فوق. خواهان واقع شد وطن ـأ از طرفی هم فش تـزاری و   مورینالطاقـۀ م
كرد كه به قدر مقدور از  فرسای آنها هر ذی حسی را وادار می  عملیات طاقت

جات و  مبنـی بـر مقـدمات فـوق، از تجـارت و عالقـه. این راه اقدامی نماید
خان و چند نفـر دیگـر  عیاالت خود دست كشیده، به اتفاق آقامیرزا كوچك
ـام  تفنگ برداشته در جنگل گیالن برای دفع و اخراج اجانـب از ایـران قی

ـا  ـارك از آنه ـاطر مب كردیم و متعاقب آن واقعاتی به ظهور رسید كه البتـه خ
ـای وثوق مسبوق و مستحضر است جنـگ بین ـام، آق الدولـه، كـه  المللـی تم

ـیرازی را  كابینه ایشان در آن زمان به روی كار آمده بود، آقای حاج  ـای ش آق
ـته  برای اصالح امر جنگل به گیالن فرستادند و بعـد از دخـول در یـك رش

مذاكرات، بنده چون در اول قصد و نیتم اخراج اجانـب و تقویـت دولـت 
ـاد  ـته حاضـر بـرای انقی مركزی بود، ضدیت با دولت را اصالح ایران ندانس
ـان و  شدم، قول و اطمینان دادم؛ دولت هم در مقابل به بنده قول و اطمین

ـای  بعد از اعزام قوا از طرف. سند كتبی دادند دولت، بنده آنچـه الزمـۀ وف
به عهد بود به جا آورده با دو نفر از كسان خود نزد فرماندۀ قشـون، سـردار 

ای از قشون ایشان را با رعایت احترامات به فومن  استاروسلسکی رفته، عده
ـیون و  ـلحه و مونیس ـان خـود را خلـع سـالح و آنچـه اس و كسماء برده، كس

. یل مأمورین دولت و رئیس قشون كردملوازمات قشون داشتم تمام را تحو
ـپهدار  بعد با چند نفر خود به رشت آمده، كتباً از آقای وثوق الدوله و آقای س

ـیده . اعظم تقاضای آمدن به طهران را كردم هنـوز جـواب از طهـران نرس
بود كه رئیس قشون، به تحریك بعضی از مأمورین دولـت كـه تصـور جلـب 

بعضی از مغرضین، بنده را بالجهت توقیف و نمودند و به القای  نفعی را می
و شکنجه   در حبس و زجر انداخته، آنچه را كه ممکن بود از صدمه و ضرب

ـاث البیـت . نسبت به بنده و كسان بنده فرو گزار نكردند دارایی و اسناد و اث
همه را غارت كرده، تمام عمارات ما را در دهات آتـش زدنـد و بعـد از چنـد 

داشته و پس از بیست یوم توقف   هران آورده در باغشاه نگاهماه بنده را به ط
الدوله بنده را احضار نموده اظهار ندامت و افسـوس از  در آنجا، آقای وثوق

ـام از روی غـرض و  حوادث واقعه فرموده، اظهار داشتند كه آنچه شـده تم
اطالع من شده است و وعده دادند كه تمام خسارت را جبران  اشتباه و بی

 .نمایم فات را تدارك میو ما
ـاهده  بدبختانه، فرمایشات ایشان همان حرف صـرف بـود، اثـری از آن مش
ـیگار حاصـل  نگردید سهل است، مبلغی را هم كه از بابت قیمت توتـون س

ـیخ احمد سیگاری داشتم و به  ملکی خود كه نزد شیخ احمد  معرفی خود ش
ه وصـول و ایصـال توقیف كرده بودند، بعد از رفع توقیـف و قـول بـه اینكـ

احمد هم صادر كردند كه وجه  خواهند داشت و دستخط خطاب به شیخ
حال به بنده نرسیده، در صورتی كه  را به بنده ایصال دارد، با این وصف الی

ـیخ ـتنكاف از تأدیـۀ آن كـرده و بـه  توقیف مزبور سبب شده كـه ش احمد اس
بنده كـرده و  وسایل متعدده، كه شرح آن مفصل است، امتناع از ادای حق

ـام ایـن . نماید، تا اینكه باالجبار به وزارت عدلیه رسماً تظلـم كـرده می از تم
ـامًال وقایع آقای سپهدار اعظم و آقای حاج ـابقه دارنـد  آقای شیرازی ك و . س

الحقوق در طهران و  ماحصل اینكه؛ امروزه بنده و كسان با عیاالت مسلوب
ـتم ـیقه هس ـام منیـع را در چـو. گیالنات بالتكلیـف و در مض ـات آن مق ن نی

دانم، شـرح فـوق  خدمت به مصالح مملکت و افراد آن خالی از شوائب می
، مقرر فرمایید در موضوع غارت  اوًال: كنم تقاضا می  را تصدیع داده، خاتمتًا

اموال و دارایی بنده رسیدگی به عمل آمده، آنچه موجـود اسـت تحویـل و 
ـان جبـران گـردد ـار از مراجعـت بـه . خسارات به قدر امک ـاً، چـون ناچ ثانی

  گیالن هستم، به مأمورین محلی امر فرمایند در اصالح امور شخصی و بقیه
ـیخ ثالثًا. دارایی با بنده مساعدت داشته باشند احمد  ، در باب طلبی كه از ش
ـارات بی از بابت بقیه قیمت توتون دارم و مشار ـا اظه اسـاس و   الیه همـه را ب

گذراند، به وزارت عدلیه توصیه شود كه مقـرر دارنـد  ن میتشبثات به این و آ
 .محکمۀ تجارت سریعاً رسیدگی و احقاق حق نمایند

 احمد كسمائی  
به فرمانده نوشته شود كه مساعدت الزم نمایند امـور حضـرت :] در حاشیه[

  )  ۴. ( ایشان فیصله یابد
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ابوالقاسم كسمايي  در بارة مالقاتش  با ميرزا كوچك خان و حاجي احمد كسمايي  * 
 : مي گويد

ـاع جنگـل را        - بسوي كسماء ـان وديـدن اوض ـات كوچـك خ مدتي بود انديشة مالق
ازنزديــك داشــتم تــا آنكــه تصــميم گــرفتم مســافرتي بــه جنگــل نمايم،بــه خــانم 

ـافرت      ]كردم[اظهار ـا مس ـادي تركمانه ـاي ب ـا كرجيه ـا ب مـي  [ازطريق مشهدسر ودري
ـا بـه بنـدرپهلوي           ]كنم ـا خوابيـديم ت ـان تـوي دري ـبانه روز دركرجـي تركم سـه ش

همينكه پياده شديم تحقيقات كردم،  گفتندكرجي پست جنگل همـه روزه  .رسيديم
 .كرجـي  مي رود ،مسافرهم تحت كنترل مـي بـرد بـه    "نرگستان "از بندرپهلوي به 

ـاعت روي آب   بعد .عزيمت نمودم"نرگستان فومن "پست جنگل نشسته به  ازسه س
ـيده چنـد نفرمجاهـد ديـدم     يكـي ازمجاهـدين هـم    ...مرداب پهلوي به نرگستان رس

ـيش نيسـت    .مراشناخت اسبي به يك تومان از نرگستان تا كسماء كه يك فرسنگ ب
اء درمهمانخانـه  محقـري رحـل    ورود به بازاركسـم  .كرايه نموده سواره به كسما رفتم

گفتنـد ميـرزا در    اقامت انداخته اول شب بود پرسيدم ميرزا را كجا مـي شـود ديـد؟   
تشريف دارند هردوروزي يك مرتبه به اينجا مي آيند در ادارة روزنامه "گوراب زرمق "

ـاد   اطاق آقاي ميرزامحمدي انشايي مديرروزنامه جنگل مي توانيد ببينيد درهيئت اتح
 ديدارحاج احمد كسمايي • .نيزممكن استاسالم 

درضمن اين صحبت گفتندهرگاه حاج احمد كسمايي را هم بخواهيد مالقات كنيـد  
ـاي سـرش زرد ماننـد     .برخاسته راه افتادم .اين است كه دارد مي رود حاج احمد موه

 .عباي ناييني به دوش.كاله نمدي درسروريش زرد بلندي هم داشت درويش ها بلند،
ـا        چند اهالي دهاتي وغيره،جمعي از ـارق بـه پ ـلح چ نفرهم مجاهـدين ريـش دارمس

ازتفنگدارانش همراه او بودند مـن هـم پشـت سـرداخل جمعيـت شـده ازدرب ادارة        
 .شديم]وارد[روزنامه كه يك محوطة جنگلي داراي چهاراطاق ويك ايوان بود

ـته  دربندرمشهدسرآقا ميرزارفيع رئيس تجارتخانة قاسم اف ههاسه چهارپاكـ  ت سربس
 .پاكتها همراه ودربغلم بود. به من داده بود كه به هيئت اسالم دركسماء برسانم

حاجي احمد كه پا روي پله ها نهاده به ايوان وارد شد سـالمي دادم، جـواب سـالمم    
ـارم      راداده پرسيد با كه كارداريد وكه هستيد؟ گفتم اسم مـن ابوالقاسـم كسـمايي ك

گفـت ابوالقاسـم   . بايد به هيئت اتحاد اسالم برسانم حامل پاكت ها كه در دست دارم
ـا    . كسمايي كيست؟ گفتم بنده بازتكراركرد، گفتم عرض كردم بنـده، جـواب داد اينج

ـتم    . طويله نيست كه سرزده آمده اي ـتم نميدانس من هم بدون وحشت فورا بلنـد گف
جاهـدين  هرچه م. اينجا طويله است، اگرمي دانستم نمي آمدم ودرطويله كاري ندارم

ـاجي احمـد اسـت      ]با[انگشت به دندان به من  اشاره مي خواستند بفهماننـد ايـن ح
شوخي نيست، ملتفت باش اعتنايي نكرده حرف خودرا كه همان جوابي بود كه دادم 

ـاق شـد    ـته    . گفته حاجي احمدنگاه خيره اي به من نمود، داخـل اط مـن هـم برگش
ـتم فـردا     درمهمانخانه به جاي اولية خود رفتم نشستم، چا يي خواستم، وبـه خـود گف

همين را كه ديده ام درتاريخي كـه خـواهم   .مراجعت مي كنم و به مازندران مي روم 
ـاجي احمـد گفـت و آداب     : نوشت مي نويسم جنگل يعني طويله كه موسـس آن ح
 ديدار با ميرزا كوچك خان •   .محاوره نداشت

انـد دراداره روزنامـه    يك ساعت گذشت پيشخدمتي آمدبه نام يحيي گفت ميرزاآمده
عباي برك بجستاني آسترتافته اي داشتم به دوش انداختـه  .نشسته شمارا مي خواهد

. برخاستم با پيشخدمت رفتم، وارد اطاق ميرزا شدم ميرزا مرا درآغوش گرفت و بوسيد
ـا مرحـوم    . همديگررا درايام مجاهدت مي شناختيم ـاالر ب ايشان هم در اردوي سپهس

ـاجي    كسمايي بودند، مر ـيد ح ا پهلوي خود نشاند معذرت خواست فرمود بايـد ببخش
 .شما را نشناخته بود

ميرزاي مرحوم خيلي مودب ومهربان بود ومحاورة خوبي داشـت، قيافـه اش جـذاب،    
ـتني     موهاي سر وريش بلندش زرد مجعد، چشم هايش زاغ، فـي الحقيقـه دوستداش

 .بود، انشايي هم مرا مي شناخت
يي فرمود آمدن اين كسـمايي هـم بـه جنگـل وكسـماء وطـن       مرحوم ميرزا به انشا

. اجدادي خودخدا خواسته وپيش آمد خوبي است شما كمك خوبي خواهيد داشـت 
ـا    فهميدم ميرزا مرا براي روزنامة جنگل انتخاب كرده، گفتم قربان من نيامـده ام اينج

ـانم  ـاريخي كـه مـي نويسـم ايـن قسـمت را هـم درموضـوع جنگـل         ...بم آنچـه  (درت
 ميرزا فرموداين معما را بايد خودتان حل كنيد كه چه ديده ايد؟. خواهم نوشت)ديدم

دراطاق انشايي چندين نفرمجاهدهيوال ومهيب ومرحوم دكترحشمت معروف هم كه 
ـاجي اسـت       .با ميرزامانوس بودحضورداشت ـان ح گفتم آنچه ديـدم مهـم نيسـت، بي

ست؟من هم حـق واقـع   پرسيدند جان كوچك بفرماييد چي. درمواجهه، بدون مطالعه
ـاك مـن    ) طويله(راگفتم  بعد ازاستماع اين جمله سكوتي درهمه از تاثير تهـوروروح پ

سپس ميرزا فرمود ما شما را ديگرنمي گذاريم برويـد  . ونكته سنجي ام حكم فرما شد
اينجا جنگـل اسـت هـركس بيايـد خـالص و      . آمدن با خودتان بود رفتن با ما است

 سخنان حاجي احمد • . چندروزي مهمان ما هستيد تا ببينيم چه بايد بكنيمرفتنش با اختيارنيست حاال
ـتم وآن       ـيرازمن اسـت كـه آن لغـت را گف حاجي احمد گفت حق با شما است، تقص

ـازك    . جواب را شنيدم ـين جـوان ن پس ازآنكه واردشده ميرزا را ديدم اظهارنمودم چن
ـا    الغري با من مواجهه شد، صحبتي كرديم من نسنجيده لغت  ـتم، اوهـم ب طويله گف

كمال شهامت عين لغت را پس داد و رفت، اين نوع افراد باشهامت بدرد وبكارجنگـل  
ـا اردو وتشـكيالت     . مي آيند ـناخته كـه ب ميرزا فكري نموده به يادش آمد و شما را ش

ـان را معرفـي      ـاال خودت ـتيد، ح سپهساالربوده ايد و از منسوبين كسمايي معروف هس
ا معرفي كردم  كه از شجرة مرحوم حاجي علي كسمايي ونـوة  من هم خودم ر. كنيد

ـاجي احمـد گفـت ازطايفـه     . حاجي محمدصادق معين التجاركسمايي مي باشـم  ح
  ».حاجي علي كسمايي يك نفررعيت پيرمرد حاال درقريه كسماء زنده وباقي است

ـناد نهضـت جنگـل     (برگهاي جنگل «نگاه كنيد به *  ـاي رشـت و اس ، بـه  » )نامه ه
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  اسالم محل عقده گشائی
برون افکنی درون، دشمن تراشی روانشناسی 

 )٣(جاد نفرت نسبت به اسالم و مسلمانانو اي
  

ـا كنـون بطـور عينـي      حقيقت اينستكه انقالب اسالمي ايرانيان از سه دهة پيش ت
عده اي . گشائي ها بوجود آورده استفضاي وسيعي را جهت بروز انواع عقده 

ـاي      "طرفداري و حفظ و ارتقاء"تحت لواي  اسالم، بـراي گشـودن عقـده ه
اين گروه بطور دائم . مزمن و كينه هاي كور خويش، ميدان فراخي را يافته اند

ـته اي ديگـر   . بنام اسالم جنايت، فساد و به ميهن و ملتهاي خود خيانت ميكند دس
فاع از مرام و فرهنگ خويش، بجان اسالم و مسلمانان افتاده زير پرچم مقابله و د

اين عده بهر مناسبتي همة جنايات وفسادهاي دستة اول را به ديـن اسـالم و   . اند
ـار    . فرهنگ مسلمانان نسبت ميدهند جالب توجه اينكه در پنـدار و كـردار و گفت

ايات و فساد گروه فوق دليل زشتي و خباثت اعمال كسانيكه اسالم را دستاويز جن
خويش كرده اند، نه رفتار غيره انساني آنها، بلكه مقصراصلي دين اسالم، قـرآن و  

 .همة مسلمانان دنيا هستند
ـتي     هر دو گروه، چه حاميان دروغين و فاسدي كه اسالم را ابـزار قـدرت پرس
خويش كرده اند و خواه ستيزه گران با اسالم و مسلمانان چه در غـرب و خـواه   

ـاي    در جوامع م سلمان نشين، فضاي گسترده اي را براي بـرون افكنـدن درونه
ـال     . ناتوان و ضعيف خويش يافته اند ـاد از انديشـه و اعم ـاي انتق هر دو دسته بج

سخت مضّر و خطرناك خويش، هجومي همه جانبه را به دين اسالم و فرهنگ 
  .مسلمانان پيشة خود كرده اند

گروه محل برون افكندن درون هاي  بزبان روانشناسي، دين اسالم براي هر دو 
در علم روانشناسي و دانـش روان  . آشفته حال، ضعيف و ناتوانشان گرديده است

ــاع روانـــي"تحليلـــي بـــه ايـــن عمـــل  ــانيزم دفـ ــاني "مكـ ــان آلمـ ، بزبـ
Abwehrmechanismus مكانيزم دفاع رواني انواع گوناگون دارد . ميگويند

در . ن، بـرون افكنـدن درون ميباشـد   كه يكي از آنها و بنظر من مهمترين نوع آ
ـيل،    نوشتة كنوني ميكوشم از جنبه روانشناسي و بخصوص روان تحليلي بـه تفص

عقـده   ، بزباني ديگر، روانشناسـي "دفاع رواني برون افكني"ساز و كار و مكانيزم 
  . گشائي و دشمن تراشي را توضيح دهم

ـار   به معناي Projektionدر روانشناسي، اصطالح برون افكني  خيلي عمومي بك
به اينصورت كه امري واقع و . اين معني بيانگر ساز و كار عملي است. برده ميشود

يا واقعيت روانشناسي از درون انسان به خارج از او رانده شده و در بيـرون فـرد،   
در معناي روان تحليلي به عمل رواني ميگويند كـه  . جائي براي خود پيدا ميكند

سات، كيفيتهاي دروني، اميال و آرزوها، حتي موضوعات فرد از طريق آن، احسا
و اموري كه فرد قضاوت بدي نسبت به آنها دارد و آنها را در درون خويش رد و 
انكار ميكند، از خود جدا كرده و به بيرون از خويش، بسوي ديگران، اشـخاص،  

ـانطور كـه د  . امور و چيزهائي غير خود، پرتاب و جايگزين ميكند ر اين عمل هم
نوع شـديد، مبالغـه آميـز و    . باال آمد، نوعي از انواع گوناگون دفاع رواني است

ـاران          ـام ميتـوانيم نـزد بيم ـني تم ـا بـه روش بيمار دفاع رواني برون افكنـي را م
پارانوئيا نوعي از جنون است كه فرد بيمار خويشتن را . پارانوئيدي مشاهده كنيم

ـاس خطـر    مدام تحت تعقيب انواع دشمنان مرئي و نامر ئي مي پنـدارد و احس
ـيب   . ميكند در پندار و كردار و گفتار فرد بيمار اين دشمنان در صددند بـه او آس
  . رسانند

واژة برون افكني بصورت بسيار عمومي، در دامنة وسيعي بكار برده ميشود، هم در 
ـاعي ديگـر، بخصـوص در     روانشناسي، هم در روان تحليلي و هم در علوم اجتم

  . و اجتماعي كه بحران زا هستندامور سياسي 
ـاالت ذيـل      در روانشناسي زماني صحبت از برون افكني ميشود كـه فعـل و انفع

 : تشخيص داده شوند
ـادات،        : الف ـا، ع ـا برعاليـق، توانائيه ـاعي خـويش را بن فرد محيط زيسـت اجتم

وضيعتهاي احساسي دائمي و يا موقتي و فعلي خود و باالخره انتظارات و اميال و 
در حقيقت . وهاي خويش درك كرده و نسبت به آن، انديشه و عمل ميكندآرز

اگر ما بطور عميق رفتارها و گفتارهاي يك فرد را زير نظر گيريم و در آنها دقيق 
ـاي او،   شويم و تأمل كنيم، ميتوانيم در بيان مشخصه هاي پندار و كردار و گفته ه

آشكار شدن اين نشانه ها، بطـور  ساختارها و عالئم شخصيتي او را از طريق پيدا و 
يك چنين ارتباط متقابل ميان دنياي درون و محيط زيست . روشني درك كنيم

اين . بيروني انسان يكي از دستاوردهاي مدرن زيست شناسي و روانشناسي است
 Gestaltpsychologie "روانشناسـي طراحـي  "شناخت بخصوص تحت تأثير 

روش تحقيق روانشناسي است كه بنا روانشناسي طراحي، . حاصل گرديده است
بر آن درك و فهم و تجارب انسان در تماميتي كلّي، بمعني تأثير تمامي مجموعة 

اين درك و فهم سبب شيوة انديشيدن و . عناصر در رابطه با فرد، صورت ميگيرند
اين روش از پژوهش و تحقيق را ابوالحسـن  . (رفتارها و گفتارهاي انسان ميشوند

ـناخت بـر پايـة توحيـد    "چهار دهة پيش تحت عنوان بني صدر در   "روش ش
ـا  "واژة معروف بني صـدر،  . شناسائي، ابتكار و انتشار داد حاصـل   "انديشـة راهنم
انديشة و يا فكر راهنما حاصل درك و فهم و مجموعة . همين نوع شناخت است

ـنا   . تجاربي است كه انسان در رابطه با بيرون و درون خويش ميكنـد  جهـت آش
 "تضاد و توحيد"رجوع كنيد به كتاب  "روش شناخت بر پاية توحيد"با  شدن

البته در اين نوع از تحقيقات مدرني كه در غرب انتشار يافته اند، شما . ( بني صدر
  .)در هيچ نوشته و جائي نامي از بني صدر را پيدا نخواهيد كرد

ـندي  غالباً(فرد تالشها و كوششها، اميال و آرزوها و ديگر امور : ب را ) زشت و ناپس
ـا، امـور     كه در خود دارد، انكار و حاشا كرده، جهت رها و راحت شـدن از آنه

براي . فوق را به ديگران، خاصه كسانيكه دل خوشي از آنان ندارد، نسبت ميدهد
خطاها و اشتباهات و تمايالت دروني منكر و ) راسيست(مثال يك فرد نژاد پرست 

ـبت     حاشا كردة خويش را به گروهها ـتند، نس ي اجتماعي كه مـورد تنفـر او هس
ـند را بـرون افكنـي كـرده و بـه      . ميدهد بزبان روانشناسي اين امور زشت و ناپس

  . نژادهاي مورد تنفر خويش نسبت ميدهد
زيگموند فرويد واژة برون افكني را اولين بار در نوشته هاي خود با ايـن هـدف   

ـاگون روان      ـاي گون ـا و گفتاره ـا بيانه ـادي و معمـولي را از    بكار بـرد ت شناسـي ع
فرويـد ابتـدا بـرون افكنـي را در     . روانشناسي بيمار تشخيص و آنرا توضيح دهد

برون افكني را  96تا 1895او در سالهاي . كشف كرد Paranoiaبيماري پارانوئيا 
اين دفاع رواني از نظر ) 1. (بمثابه شكل ابتدائي و اولية دفاع رواني توصيف ميكند

ـان ميكنـد       فرويد، نوعي  ـالم و طبيعـي را نماي ـانيزم س ـتفاده از يـك مك . سوء اس
ـاي درونـي خـويش را بـه      بدينصورت كه فرد بيمار بي رغبتي ها و بي ميلي ه

در واقع فردي كـه  . بيرون ازخود ميراند و براي آنها در بيرون جائي پيدا ميكند
حمل هستند مبتلي به بيماري پارانوئيدي است، تصوراتي را كه برايش غير قابل ت

و مي پندارد اين تصورات زماني از بيرون، بشـكل سـرزنش ديگـران، بسـويش     
محتوي منطقي ": بنا بر نوشتة فرويد. برگشت خواهند كرد را برون افكني ميكند

تنها جا و مكان همة موضوع و . و واقع بينانة موضوع، بدون كم و زياد باقي ميماند
  ) 2( ".مطلب تغيير ميكند

فرصت ديگري كه در پي شناسائي بيماري پارانوئيا بود، از اصطالح  فرويد در هر
ـال   . برون افكني استفاده ميكرد ـپس در س ـال بعـد،     1915او س ، يعنـي بيسـت س

ـار      ـاخت فـوبي در درون بيم هنگامي كه خود را با شناخت بيماري فـوبي و س
ـبت دادن آن بـه واقعيت    ـا،  مشغول كرده بود، همه جا از واژة برون افكنـي و نس ه

ترس غيره واقعي و بيهوده اي است داراي موضـوعي   Phobieفوبي . (مينويسد
  .) مشخص كه با تشويش و بيم و هراس همراه است

ـا خطـر   ) فرد بيمار(منِ ": فرويد در اينمورد مينويسد طوري رفتار ميكند كه گوي
ز بوجود آمدن ترسي كه او را فرا گرفته، نه از تنشهاي احساسي درون او، بلكـه ا 

در اينصورت او بايستي در . يك درك واقعي ازبيرون خويش، او را تهديد ميكند
مقابل اين خطر بيروني، با تالش جهت فرار از آن، بقصد دوري جستن و احتراز 

  ) 3( ".از خطر فوبي، از خود واكنش نشان دهد
 حمله ايكه. در حقيقت برون افكني هميشه بمثابه دفاع و دفع حمله نمايان ميشود

فرد بيمار آنرا به ديگران، به اشخاص و امور، كيفيتها، احساسات، و عاليقـي كـه او   
ـا ميكنـد،     خود دارد، ولي در درون خويش آنها را رد و انكار و بطور كلّـي حاش

ـا و       . نسبت ميدهد ـعف و ناتوانائيه ـا، ض فرويد معتقد است كه اين بـي رغبتـي ه
ـبت دادن،     ـتن را بـديگران نس ـاوت    هـدف زشتيهاي خويش و ريشـه اش در قض

بنظر من اين تشخيص فرويـد، بزرگتـرين   . نادرست و داوري غلط كردن است
 .  دستاورد او در اين زمينه است
فردي كه برون افكني ميكند، : سئوال اول اينست. حال چند سئوال پيش ميĤيد

  از اينكار چه سودي حاصلش ميشود؟
را موظف مي بينـد، آنچـه را    فرد وقتي برون افكني ميكند، خود: جواب اينست

بدروغ بديگران نسبت ميدهد، حقيقت و واقعيت محـض پنـدارد، آن دروغ را   
ـا ايـن اميـد كـه     . مدام تكرار كند و در تبليغ و پراكندن آن تا ميتواند بكوشـد  ب

فردي كه بـرون  . ديگران نيز آنرا حقيقت پندارند و با او همدل و همزبان شوند
ـعيف،       افكني ميكند، با عمل برو ـفته، ض ـعي ميكنـد، درون آش ن افكنـي خـود س

  .هراسناك و نا آرام خويش را تسلي دهد
  چه چيز يا چيزهائي برون افكني ميشوند؟: سئوال دوم اينست

ـاً بمثابـه تغيـر شـكل دادن           ـاي خـود بـرون افكنـي را غالب ـته ه فرويد در نوش
Deformierung ميداند ،شكل اصلي و واقعي يك رويداد، واقعه و يا پيش آمد .

ـات     از طريق اين تغيير شكل دادن، فرد سعي ميكند، منشأ، علـل و انگيـزة احساس
ـارج    ناگوار و گاه همراه با هراس و وحشت خويش را در بيرون از خـود، در خ

ـال جالـب را   . وجود خويش، جستجو كند فرويد در مورد بيماري فوبي اين مث
  :ميزند

رون افكنـي، تغييـر شـكل داده ميشـود، و     بوسيله ب} من از او متنفرم{جملة .... "
. مبدل ميگردد} مرا تعقيب ميكند) بهمين خاطر(او از من متنفر است، {تبديل به 

ـبت داده   ) برون افكني شده(در اينجا احساس نفرت دروني خويش  بديگري نس
  ) 4( "....ميشود

ـان   در حقيقت آنچه را فرد خود نميخواهد، از خويشتن خويش ميراند و در جه
ـان  . بيرون از خود، آنرا دوباره مي يابد اين عمل را تصويرگونه اينطور ميتوان بي

ـبيه   "نمي خواهم بدانم"برون افكني بمثابه : كرد نمـي خـواهم   "نيست، بلكه ش
  .، معني ميدهد"باشم

حال با آوردن چند مثال پيرامون برون افكني، خاصه در اموري كه به دشمني با 
  :ميشوند، مطلب را روشنتر ميكنم اسالم و مسلمانان مربوط

در نوشته هاي پيشين آمد كه از زمان وقوع انقالب اسالمي در ايـران، اسـالم و   
ـا    . مسلمانان محل مناسبي جهت برون افكني گرديده اند اولين بـرون افكنـي ه

ـام    ـازي نظ توسط جانبداران استبداد و همة گرايشهاي سياسي كه در صدد بازس
ـار   . از انقالب بودند، صورت گرفت استبدادي در ايران پس اولين فردي كـه ك

ـاز كـرد،    برون افكندن درون خويش و نسبت دادن آن به اسالم و انقالب را آغ
خميني تمامي صحبت ها و وعده و وعيـدهاي خـود    .رهبر انقالب، خميني بود

ي پيرامون اسالم و نظام سياسي اسالم را كه با مردم ايران و در واقع با افكار عموم
جهان، در پاريس كرده بود، نه تنها بطور كلّي كنار گذاشت، بلكه عكس را انجام 

  :داد
او همـة  . آنچه خميني انجام داد، از ديد روانشناسي، برون افكني وحشتناكي بود

خشونتها، عقدة قدر قدرت شدنها و از همه طلب اطاعت كردنها را كه در درون 
ـبت   خويش انباشته نگاه داشته بود، به دين اسالم و انقالب اسالمي مردم ايران نس

بزبان روانتحليلي، تمامي زشتيهاي درون خويش را بر اسالم و انقالب بـرون  . داد
ـان      . افكند ـاي باصـطالح خودش ـا نژاده ـتان ب در حقيقت كاري را كه نژاد پرس

ـبت     "پست" ـان نس انجام ميدهند، يعني درون زشت و خبيث خويش را بـه آن
ن برون افكني ميكنند، خميني و ياران مستبد او عين همين عمل ميدهند، يا بر آنا

  .را با اسالم و انقالب اسالمي مردم ايران انجام دادند
حاكميـت  ": هيچ زمان و هيچكس فراموش نميكند كه خميني در پاريس گفت

او آزادي پوشش، . "من خدمتگذار مردم هستم"و  "از آن جمهور مردم است
احــزاب سياســي، آزادي بيــان و قلــم و نشــريات و  آزادي فعاليــت گروههــا و

ـاحبه   بخصوص عدم دخالت روحانيون در امور دولت را بارها در سخنان و مص
اگر به  "و  "من طلبه اي بيش نيستم"جمله هائي مثل، . هاي خويش تكرار كرد

، او را نسـل  "ايران برگشتم دوباره به مسجد و منبر و تـدريس برخـواهم گشـت   
 .راموش نخواهد كردانقالب هرگز ف

پس از انقالب خميني و ديگر ياران مستبد او در ايران هدف خـويش را كسـب   
ولـي چـون اكثريـت بـزرك مـردم ايـران حاكميـت        . قدرت مطلقه كردند

استبدادي آنها را نميخواست، ابزار رسيدن به اين هدف را در بكار بـردن قهـر و   
ـار، خشـن و   خشونت، و از اينجا كار اصلي خويش را برون افكن دن درونهاي بيم

. بيرحم خويش و نسبت دادن آنها به دين اسالم و انقالب مردم ايران، گرداندند
در حقيقت خميني ميثاقي را كه در پاريس با مردم ايران و در واقع تمام جهانيان 

در . در زبان و قول خميني گويي دو نوع اسالم وجـود دارد . بسته بود، شكست
در ايران اساس و پاية اسـالم  . آزادي و حقوق انسان بودپاريس اسالم محورش 

  . زور و خشونت و حق كشي گشت
اينان توجيه تمامي جنايات و خيانتها و فسادهاي خـويش را بـه گـردن اسـالم،     

از جنبه روان تحليلي، تمامي عقـده  . خويش انداختند "عمل انقالبي"انقالب و 
در درون خويش تلمبار و متـراكم  هاي مزمن و كينه هاي كور خود را كه سالها 

ـام   "اسالمي و انقالبي"كرده بودند، جهت برون افكندش توجيه  تراشيدند و بن
به اين ترتيب بود كه خمينـي و  . دين اسالم و انقالب مردم، عقده گشائي كردند

ـار خـويش را بـرون     ياران مستبد او، درونهاي زشت، خشن و حريص و نكبت ب
  .نوز باينكار مشغولندبعضي از آنها ه. افكندند

ـار خـويش بـه      از همه عجيب تر و شگفتي آور تر نسبت دادن اعمال خيانـت ب
در اينجا مثالي از بـرون افكنـي خمينـي و    . اشخاص و افراد مخالف خويش بود

ـĤورم    . نسبت دادن آن به اولين رئيس جمهور ايران، ابوالحسن بنـي صـدر را مي

عـالوه بـر آن نظـرات    . افكنـي دارد  چون اين مثال گويائي تمام با عمل برون
  :فرويد را نيز در اينمورد خواهم آورد

ـا عليـه رياسـت      شايد خوانندگاني باشند كه صحبتهاي خميني را پـس از كودت
كودتا بر ضد بني صدر، اولين كودتا پـس از  . جمهوري بني صدر بخاطر آورند

تبد او صورت انقالب عليه حاكميت ملت ايران بود كه بدست خميني و ياران مس
، يعني زمانيكـه بنـي صـدر هنـوز در ايـران و در      1360در خرداد سال . گرفت

رياست جمهـوري جديـد چنـدين نفـر از      "انتخاب"مخفيگاه بسر ميبرد، براي 
ـاي خـويش در    . جمله رجائي نامزد شده بودند خميني در يكي از سـخنراني ه

ـاره يـك    ": آنزمان اينطور گفت ـاب   مردم اينبار نروند و دوب ـائي را انتخ آمريك
منظورخميني بطور شفاف و صريح اينبود كـه بنـي صـدر در خـدمت      ".كنند

  .سياست آمريكا در ايران بود
گفتن اين جمله آنهم از زبان خميني براي من و بيشمار افـراد از نسـل انقـالب،    

در واقع اين وقاحت فوق العادة . خيلي عجيب، شگفت انگيز و مشمئز كننده بود
چـرا  . تنها براي ما انزجار آور بود، بلكه فوق تصور شگفت انگيز نيز بود خميني نه

ـناخت  ـاي   . كه خميني شخص بني صدر را خيلي خوب مي ش سـوابق و فعاليته
ـامي عمـر خـود    . سياسي او را بطور دقيق ميدانست بني صدر مصدقي بود و تم

ـات  ايـن امـر را در تبل  . طرفدار پروپاقرص سياست  موازنه عدمي مصدق بود يغ
. انتخاباتي خويش بعنوان نامزد رياست جمهوري نيز مدام ميگفت و تكرار ميكرد

ـتقالل و      ـارزي كـه طرفـدار آزادي و اس اصالً هم قبل و هم بعدها به هر فرد مب
بنـي  "جدائي ناپذير بودن اين دو، و آنها را دو روي يك سكه دانستن بود، لقب 

رد عدم تقدم و يا تأخر آزادي چرا كه بني صدر در مو. ميدادند "صدري بودن
چگونه خمينـي او را  . بر استقالل و يا عكس آن، بيشمار گفته ها و نوشته ها داشت

  ميخواند؟ "آمريكائي"
گذشت زمان و از پرده بيرون افتادن خيانتهاي خميني و يارانش به ملت ايران و 

ـاال پيرامـو   ن بـرون  انقالب او، همچنين در پرتو توضيحات روانشناختي كه در ب
  :افكني آمد، جواب سئوال فوق را آسان ميتوان داد

خميني خود در خدمت سياست آمريكا در آمده بود و بيشتر و بهتر از هر كـس  
و بـر  . شده اسـت  "آمريكائي"ديگري، او خود ميدانست كه شخص اوست كه 

ضد ملت ايران و بخصوص انقالب مردم ايران، با بيگانگان سلطه گر سروسرّ پيـدا  
ـات رياسـت جمهـوري در    . كرده است چرا كه بخاطر پيروزي ريگان در انتخاب

آمريكا با او بر سر آزاد كردن گروگانهاي آمريكائي روابط پنهان درسـت كـرده   
ـا، اسـالم و انقـالب    . بودند خميني در خدمت راستي ترين جناح سياسي آمريك

ران، معامله مردم ايران را مفت و مجاني با جنون قدرقدرت شدن خويش در اي
  .كرده بود

بودن خمينـي، در درون او،   "آمريكائي"از جنبة روانشناسي آنزمان تصور افشاء 
ـابوس بخـود گرفتـه،     . او را سخت بخود مشغول كرده بود اين تصورِ شـكل ك

او مي پنداشت افشاء اين تصورات، . درون او را بشدت ميخورد و آزارش ميداد
ـتة     يعني واقعيت رابطه پنهاني داشتن  ـاال از نوش ـانطور كـه در ب با آمريكائيان، هم

سپس از بيرون، بشكل سرزنش ديگران بسويش برگشت خواهند ": فرويد آوردم
  .در اينصورت خميني ميبايستي آن تصورات را برون افكني ميكرد ".كرد

كه همان (محتواي منطقي و واقع بينانة موضوع، ": بنا بر نوشتة فرويد در همانجا
بـدون  ) با آمريكائيان، و يا بگفته خود خميني، آمريكائي بودن، بـود  داشتن رابطه

تنها جا و مكان عمل كنندة اصلي موضوع و مطلب تغييـر  . كم و زياد باقي ميماند
در مثال ما، رابطه با آمريكا و آمريكائي بودن، از زبان خميني بدون كم و  ".ميكند

آنچـه را خـود و   . در عوض كردزياد بيان گرديد، تنها او جاي خود را با بني ص
يارانش كرده بودند، از خويشتن خويش بيرون رانده، بسوي بنـي صـدر بـرون    

ـتم   "در حقيقت خميني بجاي آنكـه بگويـد،   . افكني كرد ـائي هس ، "مـن آمريك
  ".بني صدر آمريكائي است": گفت

ـار   : همانطور كه در باال مطالعه كرديم ـا و انك آنچه را فرد در درون خويش حاش
ـا در بنـي   (كند، از خويشتن خويش ميراند و در جهان بيرون از خود، مي در اينج

ـاين   . آنرا دوباره مي يابد) صدر در باال همچنانكه آمد، اين عمل را تصـويرگونه ب
نيست، بلكه شبيه  "نمي خواهم بدانم"برون افكني بمثابه : شكل ميتوان بيان كرد

خمينـي ميدانسـت بنـي صـدر      در مثال ما، .، معني ميدهد"نمي خواهم باشم"
آمريكائي نيست، ولي برون افكني او، تالش ناخود آگاهي با اين قصد بـود كـه   

   ".من نميخواهم آمريكائي باشم": بگويد
ـار سـودي    : در باال همچنين توضيح دادم فردي كه برون افكني ميكنـد، از اينك

وظـف مـي   آن سود اينستكه فرد بهنگام برون افكني، خـود را م . حاصلش ميشود
بيند، آنچه را بدروغ بديگران نسبت ميدهد، حقيقت و واقعيت محـض پنـدارد،   

با اين اميد كه ديگران نيز . مدام آنرا تكرار كند و در تبليغ و پراكندن آن بكوشد
ـفته،    . آنرا حقيقت پندارند و با او همدل و همزبان شوند با ايـن عمـل درون آش

  .ضعيف و نا آرام خويش را تسلي ميدهند
عمل برون افكني خميني كه در باال وصف گرديد، از آن پس بـراي پيـروان او   

ـا هـم اكنـون و در آينـده نيـز      . گرديد "سنت امام راحل" چرا كه از آنزمان ت
استبداديان غاصب انقالب مردم ايران، هر عمل زشـت و خبيثـي را كـه خـود     

ـاو     انجام داده اند و يا ميدهند، بالفاصله آنرا به گردن بني صدر مـي اندازنـد و ب
ـا و    . مثالها در اين زمينـه فراواننـد  . نسبت ميدهند از در خـدمت سياسـت آمريك

انگليس و اسرائيل در آمدن خود تا خيانت در جنگ ايـران و عـراق و غيـره و    
ولي از همه اينها بدتر برون افكندن زشتي هاي خويش و نسبت دادن آنها . غيره

آنطور كه هم اسالم و هم انقالب را در ديـد  . به اسالم و انقالب ملت ايران است
ـتيزان        . مردم جهان بد نام كردند ـامي آن شـد كـه اسـالم س حاصل ايـن بـد ن

ـهاي      ـا جنبش عوامفريب غربي مدت مديدي است كه ايـن دو را در ضـديت ب
ـار   آزاديخواهي مسلمانان جهان، جهت كسب حقوق و منزلت خويش، مدام بك

  .ميبرند
ـيم  حال بپردازيم به عمل  دفاع رواني برون افكني در جوامع غربي و مطالعه كن

ـتيزان را كـه چنـدي اسـت موضـوع        زبان عوام فريب و عوام پسند اسـالم س
موضوع آنان دين . جديدي جهت برون افكني درونهاي آشفتة خويش يافته اند

  :اسالم و فرهنگ مردم مسلمان جهان است
ـاي     برون افكني و در واقع دشمن تراشي در جوامـع غر  ـنت ديرپ بـي يـك س

ضد فرهنگ حاكم بر جوامع غربي بدون عمل برون افكني، يعني . تاريخي دارد
جستجو و يافتن دشمني جديد، و برون افكندن كينه هاي مزمن خـويش بـر او،   

  :مثال از كشور آلمان ميزنم. قادر به كار ديگري نيستند
ـيم  را ما مـي ذيل  واقعيتهاي تاريخي هادر تاريخ صد سالة آلمان بـراي مـردم   : بين

اين دو كشـور   .فرانسه و انگلستان دشمنان جاني بشمار ميĤمدندكشور آلمان ابتدا 
  جنگ جهاني اول حاصل . مقصر تمامي مشكالت سياسي و اقتصادي آلمانها بودند

ـان    .اين برون افكني ها شد ـيد سپس نوبت بـه يهودي ـاي كاتوليـك   . رس آلمانيه
  ۱۶صفحه رد    تماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي خويشراستگرا تمامي درماندگيهاي اج
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  زادی بیانآ
  

نها در این و آمالکیت بر نیروهای محرکه و از خود بیگانه کردن 
قشـرهای صـاحب امتیـاز  کـه  ،در همه جامعه ها. ن نماد قدرتآ

فعالیتهـای سیاسـی و  ،تمرکز و انباشت قدرت را تصدی می کنند
هار می کنند و هـم  غیـر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را هم م

اینــان از راه مجموعــه ای از سانســورها . شــفاف نگــاه مــی دارنــد
بمثابـه (است که موفق می شوند صاحب اختیار  اعضای جامعـه 

ــاز ــه س ــروی محرک ــه نی ــروی محرک ــه ای ) نی ــای محرک و نیروه
نجــا کــه نیروهــای آاز . بگردنــد کــه ایــن اعضــاء تولیــد مــی کننــد

 ،در نتیجـه ،یر شدن نظام اجتمـاعیمحرکه عامل باز و تحول پذ
صــاحب  ،از دســت رفــتن موقعیــت صــاحب امتیــازان مــی شــوند

امتیازان به تخریب و خنثی کردن نیروهای محرکه  نیازمند مـی 
که در اینجا مجال  -سانسورهای باال و سانسورهای دیگر.  شوند

را برای رسیدن به این مقصـود و حفـظ  -پرداختن به آنها نیست
پوشـاندن  ،کارسـاز تـرین سانسـور. بکار می بردند موقعیت خود

ساله و  ۸جنگ . نستآحقیقت با دروغ و تبلیغ هرچه وسیع تر  
تبلیـغ پیشـرفتهای علمـی و «و بحران اتمی و » تبلیغات جنگ«

بـدیهی اسـت . نمونـه هـائی از ایـن سانسـور هسـتند ،»فنی ایران
سانســور مــی  ،نیــز ،هرگونــه کوشــش بــرای دریــدن پوشــش دروغ

  .ودش
شکار ترین و همگانی آ :سانسورها از راه مالکیت خصوصی  - ۱۴

سانسور از راه مالکیت وسائل ارتباط جمعی  ،ترین این سانسورها
و سانســور امکــان هــای  ایجــاد ارتبــاط میــان صــاحب نظــر و یــا 

  .اطالع با جمهور مردم است
ــه قصــد منصــرف   - ۱۵ سانســور از راه حادثــه و مســئله ســازی ب

صــدور  ،در ایـران. جمهـور مـردم از حقـوق خـویشکـردن نظـر 
نمونـه ای از  ،قـای خمینـیآحکم اعـدام سـلمان رشـدی توسـط 

به راه انداختن کارزار تبلیغاتی و پلیسـی .  اینگونه سانسورها بود
نمونــه  ،...و» ارازل و اوبــاش«و » بــدحجابی«بــرای مبــارزه بــا 

غـرب  در جامعه هـای. های دیگری از اینگونه سانسورها هستند
معاملـه پنهـانی بـر  ،نیز اینگونه سانسور ها فراوان بکار می رونـد

پـیش از  ،»اکتبـر سـورپرایز«سر گروگانهای امریکائی معروف به
نمونه ای از این نوع سانسور  ،انتخابات ریاست جمهوری امریکا

  .است
  :دو نمونه از سانسورهای غیر  مستقیم •
ن او از عـدم انتشـار و سانسور صاحب اندیشه از راه ترساند – ۱۶

ترکیبی از دو سانسـور  ،این سانسور. یا نیافتن خواننده و شنونده
کـه ( سانسور غیر مستقیم با استفاده از خواننـده و بیننـده  :است

و خــود ) غیــر از تــرس از سانســور توســط وزارت اطالعــات اســت
ناشـر و (سانسوری از راه سازگار کـردن اندیشـه خـود بـا کسـانی  

  .است که گویا نبض جامعه را در دست دارند.) ..منتقد و
سانسور از راه ایجاد حساسیت نسبت بـه صـاحب  ،پیش از این     

اندیشــه و اندیشــه و سانســورهای دیگــر بــه قصــد نــاگزیر کــردن 
در شـمار  ،صاحب نظر به سانسـور نظـر خـویش و بسـا سـکوت را

بطـور  ور می شوم که این کار راآیاد ،در این جا. وردمآسانسورها 
  . غیر مستقیم نیز انجام می دهند

خود سانسوری سانسور از ترس همرنگ جماعـت نشـدن و   – ۱۷
انگشت نما شـدن و  سانسـور بـا زدن انـگ  مـذهبی و لیبرالـی و 

به اندیشـه و خـود سانسـوری از تـرس ... کمونیستی و ارتجاعی و
  .این انگ ها

فتن مــدن اعتبـــار و کاســتی یـــاآسانســور از تــرس پـــائین  – ۱۸
 ،بسیارند صاحب اندیشه هـائی کـه بخـاطر ایـن تـرس. شخصیت

هرچنــد ایــن نــوع . دانــش و اندیشــه  خــود را اظهــار نمــی کننــد
سانسور  خود سانسوری است اما کـم نیسـتند کسـانی کـه خـود را 

نها القاء آمأمور سانسور صاحب نظران می کنند و این ترس را در 
  . می کنند

برداشـتن قالـب ذهنـی و خـود  خود سانسوری از تـرس تـرک     
از ایــن . تخریبــی هــا نیــز در شــمار ایــن نــوع سانســورها هســتند

بطـور  :بیشتر در سازمانهای سیاسی استفاده مـی شـود ،سانسورها
ترس از شکسته شدن قالب ذهنی و خـارج شـدن از  ،غیر مستقیم

در . القـاء مـی شـود ،عداد اعضای سازمان و گرفتـار خـالء شـدن
همــین سانســور بکــار مــی رود بــرای اینکــه دو  ،خــانواده هــا نیــز

  .شرائط تحمل ناپذیر را تحمل کنند  ،بیشتر زن ،همسر
قایان منصور کوشان و منوچهری و فریـد راسـتگو آبا تشکر از       

که فرصت ارائه این نوشته را که فشـرده بخشـی از کتـاب اصـول 
در فراهم آوردند تا با خواننـدگان  ،راهنمای مردم ساالری است

  .میان گذارم
  

  اسالم محل عقده گشائی
برون افکنی درون، دشمن تراشی و روانشناسی 

 )٣(جاد نفرت نسبت به اسالم و مسلماناناي
  

مورخ آلماني، ولفگانگ بنز مطالعه كرديم،   راهمانطور كه در نوشتة پيشين از مقالة
يهود در  جنگ جهاني دوم و امحاء قوم. به گردن قوم يهود برون افكني كردند

پس از جنگ جهاني دوم و ايجاد . اروپا پيامدهاي ويرانگر اين برون افكنيها شدند
ـيد   كشـورهاي  كمونيستها و  بلوك شرق و غرب، نوبت به در  .بلـوك شـرق رس

ـية شـوروي، ديگـر      آخرين دهة قرن بيستم، پس از فروپاشي امپراطـوري روس
ـين   . بلوك شرقي با مرام رسمي دولتي كمونيسم وجود نداشت در حـوالي هم

صاحبنظران با انصاف و عميـق  . انتشار يافت "جنگ تمدنها"زمان بود كه كتاب 
ضـد  ": انديش غربي و غير غربي همگي يك صدا و متفق القول گفتند و نوشتند

فرهنگ غرب بدنبال يافتن دشمني نو و ساختن تصوير و تصوري عينـي از ايـن   
 ".دشمن، بيقرار شده است

دين اسالم و پيروان  برون افكني درونهاي خشونتگر برنوبت به كه از اينزمان بود 
ديگر دشمن جاني  راستيهاي فناتيكر وتندرو آلماني براي مثال اينروزها. آن رسيد

ـار بـرون   اگر اين. اندجايگزين كرده يهوديان نيستند، بلكه بجاي آن مسلمانان را  ب
شـور و ديگـر كشـورهاي    عليه اسالم و مسلمانان در اين ك افكني هاي خطرناك

ـا  سياسي  قدرت بتدريج اين گرايشها و اروپائي مهار نگردد بدست آورند، آنچه م
 فرانسـه و  هلنـد و  و در كشورهائي مثل هر روز شاهد رشد روزافزون آن هستيم

ـائي  ديگر  ـته   واقعيـت سياسـي روز   جوامـع اروپ ـا گش ـان عصـر   اسـت  آنه ، پاي
  .دمردمساالري در اين جوامع فرا خواهد رسي

ضد انسان و حقـوق  كه اين گرايشات ي خواهد شد از اين بدتر و هولناكتر زمان
برون در اينصورت پيامدهاي اين . عمالً دولتهاي اين كشورها را تصرف كنند او،

خيلي بـدتر و ويرانگرتـر از    نكينه ورزيها نسبت به اسالم و مسلماناافكنيها و ايجاد 
پيامدهاي فوق تصور . او خواهند گرديد دشمني هاي نازيها عليه انسان و حقوق

ـامي    نامسلما تنهاكه نه  كارانهجنايت ـائي، بلكـه تم انديشـة  ن ساكن در جوامع اروپ
ـاني خـويش خواهـد    اروپا و شايد آمريكا را نيز ساالران مردممردمساالري و  قرب

فرهنگي ديگر، فرهنگـي   "منتقدين اسالم"اسالم در نظر باصطالح  چرا كه .كرد
در اينصـورت دشـمني و كينـه    . است "كامل با فرهنگ مغرب زمين در تضاد"

ـين    "ورزي نسبت به آن نيز با فعاليتهاي  ـات فرهنـگ مغـرب زم  "فرهنگي و نج
   .خواهند شد توجيه

ـبت بـه اسـالم و      در نوشتة بعدي به روانشناسي دشمن تراشي و ايجاد نفـرت نس
  .مسلمانان بيشتر خواهم پرداخت

  : منابع و مأخذها
 1. Sigmund Freud: Aus den Anfängen der Psychoanalyse; 
1887-1902. S. 118-124 
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3. Sigmund Freud: Das Unbewusste; 1915, Gesammelte 
Werke; X, S.283 
4. Sigmund Freud: psychoanalytische Bemerkungen über 
einen autobiografisch beschriebenen Fall von Paranoia, 1911, 
Gesammelte Werke; VIII, S. 299  

    
  

    در تله انزوا؟
در حقيقـت زيسـت در   . راه چاره زيست در آزادي و حقوق مـداري اسـت  

  . زيبايي و در شادي و در رشد مي باشد
هر چه زودتر مانع رسيدن به آزاديها و حقوق خويش كه استبداد فقيه است را 

ي همگان و فرزندان من و شما فـراهم خواهـد   برداريم، امكان حيات زيبا برا
  .شد

  
  :و اینک، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان :انقالب اسالمی

  
  

یمی که از حضور بر مزار شهید نیز ژر
  :می ترسد

  
  

سايت بازتاب از كشف مواد مخدر :به گزارش نداي سبز  ،91خرداد  9در  ◀
در پرونـده جنايـت    در خودروي علي اكبر حيدري فرد يكي از قضات متهم

ـلحه در       ..كهريزك خبر داد ـتفاده از اس حيدري فرد كه ابتـدا بـه دليـل اس
اصفهان بازداشت شده بود، اكنون عالوه بر پرونده كهريزك داراي چندين 

 .در امان هستند ،يمژاينگونه جنايت كاران در اين ر. اتهام است
آوري شده از  معبراساس آمار ج: به گزارش سالمت نيوز ،91خرداد  9در  ◀

ـاريخ    دانشگاه ـا ت  1/10/1390هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ت
اند كـه   در كشور شناسايي شدهHIV/AIDS نفر افراد مبتال به 23902مجموعا 

 .دهند درصد را زنان تشكيل مي 9درصد آنها را مردان و 91
ــه گــزارش آژانــس خبــري موكريــان، كــارگران و   ،91خــرداد  9در ◀ ب

استادكاران شركت ساختمانى صلب استيل كامياران در پى عـدم پرداخـت   
 .حقوق معوقه خود از طرف شركت، دست از كار كشيدند

ـا از دانشـگاه   91 خرداد 11در  ◀ ملـي  ، به گزارش دانشجو نيوز ،  گزارش ه
ـيدن      )بهشتي( ـا فـرا رس ـان ب حكايت از آن دارد كه در روزهاي اخير همزم

ـاي كميتـه       اين دانشگاه خردادماه، دانشجويان ـابقه برخورده با مـوج بـي س
ـيش از  نگمانه زني ها حاكي از آ. انضباطي مواجه شده اند  40ست كه براي ب

 .تن از دانشجويان عمدتا دختر احضاريه به كميته انضباطي فرستاده شده است
به گزارش جرس، اجساد سه تن از شهروندان افغانستان   ،91 خرداد 14در  ◀

ـتان  كه به تا زگي به جرم قاچاق مواد مخدر در ايران اعدام شده اند، به افغانس
 .ندمنتقل شده ا

علي مهين "به گزارش  هرانا، دادگاه كيفري استان البرز  ،91خرداد  15در ◀
سالگي مرتكب قتل شده بـود را بـه صـورت     16نوجواني كه در سن  "ترابي

 .غيابي محاكمه و به اعدام محكوم كرد
ـام قتـل يـك دانـش آمـوز در         10ن ترابي كه علي مهي     سال قبـل بـه اته

شان متهم بود بازداشت و به اعدام محكوم شد اما با دخالت شاهرودي  مدرسه
رياست وقت قوه قضائيه پرونده مجددا بررسي و اين بار با تشخيص اينكه قتل 
شبه عمد صورت گرفته است وي را به پرداخت ديـه محكـوم كـرد و ايـن     

ـاني از   80ها و با راي صادره توانست با وثيقه  از سال نوجوان پس ميليون توم
 .زندان رجايي شهر كرج آزاد شود

به گزارش  هرانا، شيراهللا درگاهي، پـدر بـزرگ آرش    ،91خرداد  17در ◀
 .صادقي فعال دانشجويي در بند  در منزلش در تهران بازداشت شد

ـ     ازجوي نـوه اش منتشـر   وي كه چندي پيش نامه اي سرگشاده خطاب به ب
در جريان ) شادروان فرحناز درگاهي(ساخته بود، پس از درگذشت دخترش 

به منزل پدري آرش صادقي، تنها فرد از خانواده  واواكحمله شبانه نيروهاي 
اين دانشجوي ستمديده است كـه بـه حمايـت از نـوه اش پرداختـه پيگيـر       

 .وضعيت او بود
، واحد خلوصي فعال حق تحصيل و از به گزارش هرانا ،91خرداد  17در ◀

ـبس تعزيـري محكـوم     5اعضاي جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلي به  سال ح
  .شد
اتهامات اين فعال حق تحصيل به اتهام اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم     

عليه امنيت كشور، عضويت و فعاليت موثر در فرقه ضاله بهاييت و تبليغ گسترده 
اليت موثر در گروهك غير قانوني و ضد امنيتي كميته حـق  آن، عضويت و فع

تحصيل مجموعه فعاالن حقوق بشر، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي 
 . عنوان شده است

ـا     - به گزارش سايت ملي ،91خرداد  19در ◀  ـاي امنيتـي ب مـذهبي، نيروه
هيد صابر هجوم به مزار شهيد هدي صابر عده اي را دستگير كرده و با همسر ش

ـاي امنيتـي اعـالم    . و ديگر حاضرين  از جمله دكتر ملكي درگير شدند نيروه
بـر  پافشاري برخـي از حاضـرين    .كرده اند كسي حق ندارد بر سر مزار باشد

هنوز از تعداد و هويت افراد دستگير . به بازداشت آنها منجر شده است ،ماندن
ـين  در ميان بازداشت  .شده اطالع دقيقي در دست نيست شدگان محمد روي

ـين  - از هواداران جريانات سياسي ملي و ملي مذهبي و فرزندش توحيد روي
 .نيز بوده است

گـزارش  :  "مكتـب قـرآن  "به گزارش تارنمـاي   ،91خرداد  19در ◀
هاي وابسته به اهل سنت ايران، حسن اميني، مفتي و حاكم شـرع   رسانه

انيـت همـدان   سنندج و دادگاه ويژه روح واواكمردمي كردستان به 
عبدالسالم گلنواز نيز از جمله روحانيان كـرد احضـار شـده    . احضار شد

 .است
نفـر از كـارگران    120بـيش از  : بـه گـزارش يلنـا    ،91خرداد  20در ◀

مـاه حقـوق در    3كارخانه كيوان همدان  در اعتراض به عدم دريافت 
 .مقابل درب اين كارخانه تجمع كردند

  برنگـار مجـذوبان نـور، امـام جمعـه     به گزارش خ ،91خرداد  20در ◀
موقت شهرستان گراش در نماز جمعه ديروز با تهديد به تخريب حسينيه 

اثنـي    دراويش گنابادي در شهر گراش، دراويش گنابادي را كـه شـيعه  
  دراويـش بـراي جامعـه   : عشري هستند ضاله خطاب كرده و گفته است

تـن از ايـن    5 اسالمي خطرناك هستند و بايد با آنـان برخـورد كـرد،   
دراويش گنابـادي توسـط نيروهـاي امنيتـي و لبـاس شخصـي كـه از        
شهرستان دارون استان اصفهان براي حمايت از برادران ايماني خود به 

  .شهر گراش رفته بودند صبح امروز بازداشت شدند
 ميخرداد دكتر ابراه 7 خيدر تار ،به گزارش هرانا ،91خرداد  22در  ◀

تا كنون با منـزل   يو. نده امنتقل نمود ينقطه نامعلوم را به ييبابا) نادر(
 .ستيدر دست ن اواز  يگونه خبر چينگرفته و ه يتماس

در بنـد   شيروز پ 15كه تا  ياسيس يزندان ييبابا) نادر( ميدكتر ابراه    
خـرداد بـه    7 خيدر تـار  شد، يم يشهر كرج نگهدار ييزندان رجا 12

 سـت در د ياز و يگونه خبـر  چيه و تاكنون دشمنتقل  ينقطه نامعلوم
 يانفراد يرا به سلولها ييدكتر بابا رود ياحتمال م ست،ا  يگفتن .ستين
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