
  

. بر سپاه و نیروهای انتظامی بلبشو حاکم است. از گفتگوهای مسکو بدین سو، از خامنه ای خبری نیست :یانقالب اسالم
. اقتصادی کیانندشدن نمی گوید مسبب وضعیت وخیم  .سکوت کرده است ،بنا بر مصلحت داحمدی نژاد می گوی بازرگانی خارجی نیز گرفتار بلبشو است و فروش نفت و . چنان اختاپوس دولت و اقتصاد را در چنگ گرفته اند» برادرها«   .  معلوم نیست وزارتخانه ها چه کاره اند

از . سورپرایز تا امروز، بررسی می کنیمیم را از دوران کارتر، بخصوص از ماجرای اکتبر ژفصل دوم، روابط اسرائیل با ردر فصل اول، گزارش خبری جامعی را می یابید که بلبشو در سیاست داخلی را روشن در معرض دید قرار می دهد و در         . تهدید به جنگ تحول کرده اند تاروابط  همکاری پنهانی 
یم و طرف امریکا ژطرف ر .در فصل سوم، وضعیت کنونی بحران اتمی، تمرکز قوا در خلیج فارس و نیازهای دو طرف       پایگاه های امریکا و هدف قراردادن اسرائیل را از سوی  هو اسرائیل تهدید به جنگ از سوئی و به بستن تنگه هرمز و حمله ب   . دیگر شناسائی می کنیم
  .شناسائی می کنیمدر فصل چهارم، از زبان داده های اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور را بعد از عملی شدن تحریمهای امریکا و اروپا       
  :ر خوانندگان می گذرانیمو در فصل پنجم، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را از نظ      

  :خبرهای تجاوزها به حقوق انسان گردآوری شده اند در فصل پنجم،      
  ۳صفحه در

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

  )۵۵( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  ارتش سرخبلشويک ھا و  ازھمکارى با، ميرزا ۀانگيز

 
به » شوروي با ورابطه كوچك ميرزا«علي اكبرذاكري درمقالة 

پرداخته » ارتش سرخبلشويك ها و ازهمكارى با ، ميرزاة انگيز«
 نويسندة نوسكى، ترويا: است كه چكيدة آن بدين شرح است

 يا ،1918 درسال شوروى براى ايران اهميت درباب ، لشويكب
 :است نوشته ازآن، پيش

. است توجه بسيارقابل انقالبى شرق درآفرينش ايران، اهميت(
 براى طبيعى) حوضة( يك گذارى پايه را ايران اولية اگرنقش
 اين كه است ضرورى، بگيريم درنظر مركزى آسياى نهضت

 صورت اين در فقط و شود زدوده الى و گل گونه ازهر) حوضه(
 عهدة از كه شد خواهد قعيتىمو چنان آن داراى ايران

 .…بيايد بر خويش طبيعى و تاريخى مأموريت
 روسها براى كه ميزان همان به آسيا، طبيعى) حوضة( تصفية

 است درى ايران، اگر. دارد نيزاهميت ازنظرما است ،  پرارزش
 كرد، پس جايگزين درشرق را دموكراسى توان مى ازآن كه

 گسترش نشانة ايران،  يدارىب. كنيم خاص توجه ايران به بايستى
 مورد اكنون آنچه. …ازآفريقاست وبخشى آسيا درتمام انقالب

 بيگانه ،  كمك يك، خارجى انگيزة يك وجود است، نياز
 قاطعيت، اين ابتكار،  اين انگيزه ، اين. است قاطع ابتكاروتصميم

 .باشد ايران مردم به شوروى،  انقالبيون هدية بايد
 راه كه است اى جاده تنها، ايران. ماست اصلى هدف، هند

 انقالب كليد، ايران انقالب.گشايد مى ما روى به را هندوستان
 انقالب آن از بايد ايران، باشد ما مال بايد ايران. …است شرق
  .)باشد

  ۱۲فحه ص  در                                                                      
   

   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 

 پاکنژاد - ج
 

  باز سازی استبداد پس از انقالب و سرنگونی نظام استبدادی

    چگونه ممکن شد؟ 
  

  يرانو حمله عراق به ا يریگروگانگ  -ينیهللا خم يتآ ياندر حلقه اطراف ييرتغ: قسمت دوم
  

از زمان در مقام  يكه در مقطع يمواضع ينجانبدار آن بود و همچن ينياهللا خم يتكه آ يدربخش نخست مقاله به اختصار به  تفكر
گرفت و تعهد ها كه سپرد پرداخته ) جمهور مردم يتوال(مردم  يتاز حق حاكم يانقالب، در نوفل لوشاتو و در جانبدار يرهبر
جانبداران  يگريمردم و د يتجانبداران حق حاكم يكياو وجود داشت،  يانحلقه اطراف ركه د يبا دو طرز فكر ينهم چن. شد

اما . داشت يشتريب يياو به ضرورت، در دوران مبارزه، از گروه اول شنوا. يمبودند آشنا شد يهفق يتوال يتو حاكم ياسالم فقاهت
. گرفتند ياندر تماس بودند اورا در م ينياهللا خم يتقبل با آ كه از يونيروحان يما،به هنگام خروج از هواپ يرانپس از بازگشت به ا

. برداشته شد يانشاه از م يهمبارزه عل يعنياز آن پس، عامل وحدت، . يافتمطلوب را  ييرتغ» مورد اعتماد او ياناطراف«حلقه  ين،بنابرا
سقوط  يمتبه ق يامر، حت ينا تمدار،قدر يتاز جمله روحان ياريبس يمرحله، مرحله كسب قدرت و اعمال آن بود و برا ينا

كه از  يونيپنج تن از روحان يكه به امضا  ينياهللا خم يتخطاب به آ يدر نامه ا يرفسنجان يهاشم. اعتبارشان، هدف قرار گرفت
  :يسدنو يم ينباره چن يندر ا) عبور از بحران(اند  ياسالم يحزب جمهور يانگذارانبن
  

  ۱۵ صفحه در 
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
 آراء ؟ یدحق و کثرت و توح

 
آقای محمد دو پرسش زیر را نموده است و این دو پرسش،    

باید در پیش گرفت تا شمار بزرگی از انسانها به  چه روشی را می   :پرسش سومی به دنبال می آورد
این یکی . کرارا شنیده ایم ودر واقع تبلیغ میشودکه حق و باطل- ۱ استقالل و آزادی دست یابند؟   چه .آیا این جزم گرایی نیست؟. حق است و دیگری باطل

کسانیکه حق قلمداد می گردند اما اشتباهات وکارهای زشت دارند ند و به حساب نمی آید و چه بسیار وکارهای خوب هم داربسیارکسانیکه در طول تاریخ باطل شمرده می شوند اما خدمات 
آخر معاویه و . مطلق گرایی و در راستای منطق ارسطویی استحق و باطل یعنی چه؟ بنظرم این دو کلمه . و در بوق وکرنانیست در درگاه  واقعا. چرا آنها را نمی گوییم؟. یزید هم خوبیها داشته اند

میزنند روی پیشانی طرف و میگویند تو دیگر این هستی و یک برچسبی است که "حق و باطل کردن "بنظرم این. می کند؟عدل الهی خداوند اینگونه که بعضی ماها قضاوت میکنیم قضاوت 
بزنند که  ییحرفها یدکه با یندگو ینم(سرانجامت ناگوار است  نند و به سبب انسان بودنش شمر را هم از عملکردش برگردا یحت را  مشمر سر اما یستگرچه هنوز هم معلوم ن).باشند یرخواهشخ

و درست و صالح  یرهمه خ یمدان یاز کجا معلوم آنچه را ما م- ۲ .یدهندمانور م ینقدرا یچارهب ینا یسنان؟ آنوقت رو یا یدهبر علم و مطالعه  یدر واد یکه وقت یزهاچ یبعض یدباشد؟ شا یو خوب
صالح  ینو خوب نباشد بلکه به عکس ع یگرخیرد یمشو یم وارد   چه؟ یعنیباطل  ینحق است و ا ینا: ییمگو یم یکنیمم یغتبل یآنوقت ه. باشد؟

  
  ۲صفحه در

Nr.806    16- 29  July   2012 

1391مرداد  8تير تا26  806هشمار  

  
مقصر وضعیت امروز  –فرماندهان سپاه براق می شوند و چنگ نشان می دهند ◀

  ۳ص  :اختاپوسی که برادرها هستند -کیست؟ 
  ۵ص  :ز تا تهدید ایران به جنگ؟از اسحق شمیر تا نتان یاهو یا از اکتبر سورپرای◀
  ۸ص  :تنگه هرمز و عبور نفت –متراکم کردن قوا در خلیج فارس  –مجازاتها ◀
   ۱۰ص  :فروش نفت زیر قیمت –گرانی روز افزون  –بیکاری روز افزون ◀
  اعدام و محکوم کردن به زندان و فشار مالی روشهای همیشگی ◀
  ۱۱ص  :یم مافیاهایندژر

     ؟!بلبشو
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 :كنم يپاسخها را از پاسخ به پرسش سوم آغاز م
 
 : انسانی که از حق می پرسد و حق می جوید، چگونه انسانی است؟٭ 
 به جوینده علم می آموزند که - ۱
 جستن علم روش می خواهد و - الف  
حتـی دقیـق تـرین . طرز فکر دانشجو در جسته او اثر می گـذارد –ب  
 . مایشها از ذهنیت آزمایش کننده اثر می پذیردآز

پس هرگاه دانشجو بخواهد واقعیت و حق و حقیقت را نزدیک  –ج  
به آنچه هستند بجوید و بشناسد، می بایـد اثـر ذهنیـت خـویش را، بـر 

 .جُسته خویش، ناچیز کند
پیش از آن که نسبی گرائی باب شود، منطق صـوری در توجیـه ایـن  – ۲

ـا اینـک . ، بکار مـی رفـت»س حق را یک جور می بیندهرک«ادعا که  ام
کاربرد آن بسیار رواج یافته است تا جائی که ویژگی اول حق که از خود 

 . هستی داشتن است، انکار و حق نسبی و ذهنی تصور می شود
با وجود این، بیشتر از گذشته می دانیم که اندیشه راهنمای انسان، به      

اندیشه راهنمای او، ترجمان آنست، در برداشت ویژه اصل راهنمائی که 
ـای . او از حق، اثر تعیین کننده دارد بـدین قـرار، کسـی کـه اصـل راهنم

عقلــش موازنــه عــدمی و اندیشــه راهنمــای او، بیــان اســتقالل و آزادی 
ـا آن ثنویـت(است، با کسی که اصل راهنمای او موازنه وجودی  و ) این ی

. ت، دو برداشت نسبی از حق ندارنداندیشه راهنمای او بیان قدرت اس
را حـق ) ضـد حـق(= یکی برداشت نسبی از حق دارد و دیگری قدرت 

ـان مـی . تصور می کند در صورت، هردو، دو برداشت نسـبی از حـق گم
ـاند و  ـای حـق مـی نش روند، اما در واقع، یکی از این دو، قـدرت را بـه ج

ه بــر چنانکــه مــدعی والیــت مطلقــ. دیگــری حــق را تصــدیق مــی کنــد
ـارد و کسـی کـه  ـان مـی انگ انسانها، حق را قدرت مطلق خویش بر همگ
وجود قوه رهبری را در هرکس تصدیق می کند و، برای او، در مدیریت 
جامعه حق شـرکت قائـل مـی شـود، دو کـس نیسـتند کـه دو برداشـت 

ـای حـق مـی . نسبی از حق دارند دو کس هستند که یکی قـدرت را برج
وجـود قـوه (جا بکار می برد و دیگری، واقعیـت نشاند و کلمه حق را ناب

دو تفــاوت در حــد . و حــق بکــاربردن آن را تصــدیق مــی کنــد) رهبــری
 :وجود دارند» برداشت«تضاد، میان این دو 

نیســت و در مــدعای ) زور(= در مــدعای اولــی، هــیچ جــز قــدرت  - ۲/۱
 .دومی، سرسوزنی از قدرت نیست

زیرا قدرتی را حق مـی پنـدرد مدعای اولی خالی از واقعیت است  – ۲٫۲
ـا در مـدعای . که از خود هسـتی نـدارد و از رابطـه قـوا پدیـد مـی آیـد ام

ـار بـردن آن نیسـت اولـی خـود و . دومی، جز تصدیق واقعیت و حق بک
ـان مـی برنـد را از حـق محـروم مـی کنـد و  همه آنها را که از قـدرت فرم

ی از حـق مـی دومی خود را از حق برخوردار و دیگران را بـه برخـوردار
 .    خواند

ـای مسـتقل و آزاد داشـته باشـند،  – ۳ بنا بر این فرض که انسانها عقل ه
ـا  یعنی اصل راهنمای هریک از آنها، موازنه عدمی و اندیشه راهنمای آنه

ـان , بیان استقالل و آزادی باشند برداشتهای آنها از حق، می توانند یکس
اشت از حق واقعیت پیـدا در چنین جامعه ای، نسبی بودن برد. نباشند

ـان نیسـتند و هـم  ـانها یکس ـای انس می کند، هم بدین خاطر که دانش ه
ـانها در سـر  بدین خاطر که بیان های استقالل و آزادی کـه اینگونـه انس
ـان هسـتند و هـم بـدین  دارند، بنوبه خود، برداشتهای کم و بیش نایکس

 .لحاظ که انسانها، در غفلت از حق، همسان نیستند
ما آیا انسانهای برخوردار از عقلهای مستقل و آزاد کم یابند؟ کـدام ا – ۴

روش را می باید به انسانها پیشنهاد کرد تا مگر آنها که عقلهای مسـتقل و 
 آزاد دارند، پر شمار شوند؟ 

اگر از عقلی که قدرت را نداشته خود مـی دانـد و در پـی آن شـدن را      
اسـتقالل و آزادی : پاسـخ مـی دهـد عاقالنه ترین کار می داند، بپرسیم،

. نیز در آدمی نیستند، قدرت را که یافتی، این دو را نیز بدسـت مـی آوری
آنچه انسان خـود «فرآورده ذهن غافل از ) زور(= و نمی داند که قدرت 

ـان اسـتقالل و آزادی عقـل را . ، هست»دارد ـاه زم توضیح این کـه هرگ
کـه از جملـه  - نجام می دهـد زمانی بدانیم که عقل کار طبیعی خود را ا

ــــق کــــردن اســــت ـا - خل ـــ ـان، اســــتقالل و آزادی، ی ــــن زمـــ ، در ای
ـا . خودانگیختگی، او کامل است ـان اینهمـانی جسـتن ب ـان، زم ایـن زم

ـا دارد. هستی هوشمند است ـا و حالـت ه ـان ه نـه . هر انسانی از این زم
تنها وقتی کاری را با بکار گرفتن استعداد خلق خویش، انجام می دهـد 

شــادی وجــودش را فــرا مــی گیــرد، بلکــه وقتــی نیــز کــه اســتعدادها و  و
فضلهای دیگرش را بکار می برد، بی آنکـه زور، کمتـر نقشـی پیـدا کنـد، 

ـادی را مـی یابـد ـانی کـه . این زمان و حالت و آن وجـد و ش چنانکـه زم
استعداد دوست داشتن خود را بکار می گیرد و التذاذ دوست داشـتن او 

ـاز،  را فرا می گیرد، ـاط مـی یابـد و ب خود را در هستی بـی کـران، در انبس
ـال مـی کنـد و دانشـی را مـی  زمانی که استعداد دانشجوئی خـویش را فع
ـان انسـباط در  ـان را، زم جوید و حتی زمانی که دانـش را مـی فهمـد، زم

 . هستی بی کران می یابد
شوند،  بدین قرار، نباید از انسانها خواست، درپی آنچه در آنها نیست     

ـار بلکه  باید از انسانها خواست آنچه خود دارند را بکار برند و به یمن بک
خود انگیختگی خویشتن را . بردن آنها بر توانائی های خویش بیفزایند

ـان نـدارد . بیشتر سازند نیسـت ) قـدرت(رشـد  بدسـت آوردن آنچـه انس
بلکه زندگی را عمل بـه حقـوق خـویش کـردن و اسـتعدادهای خـود را 

مـی تـوان . ر انداختن و کامل کردن خود انگیختگی خـویش اسـتبکا
ـان نـدارد ـا . گفت که دانش و فن و نیروهای محرکه دیگـر را نیـز انس ام

این ها را با بکار انداختن استعدادها و فضـلها مـی تـوان بدسـت آورد و 
حال . چون بدست آورد، در خود انسانند و بر توانائی هایش می افزایند

ـان مـی  آنکه قدرت، در بیرون انسان قرار می جوید و از توانائی های انس
 و  .  کاهد و ویرانگری بر ویرانگری می افزاید

ـا ویـران شـدن و آنچه در آجویندگان قدرت، در پی  – ۵ ـا نیسـت و ب نه
ـار گـرفتن داشـته . ویران کردن پدید می آید، می روند چرا که تنها با بک

با دیگری و یا طبیعت رابطـه های خویش در ویرانگری است که بین او 
قوا برقرار می شود و او گمان مـی بـرد موقـع متفـوق و مسـلط را جسـته 

حال این که بکار بردن زور در ویرانگری، جز تبدیل نیرو بـه زور . است
اسـتعدادها و فضـلها و دسـت ( و بکار بردنش، آنهم با واداشتن خویش 

محـروم شـدن از خـود  و این کار. به بکار بردن زور نیست) وردهایشانآ
از ایـن رو . انگیختگی، بنا بر این، تباه کردن داشته های خـویش اسـت

غاز می کند و غافـل اسـت کـه آاست که عقل قدرتمدار کار را با تخریب 
 . با تخریب خویشتن خود شروع می کند

ـافتن        این خود و دیگر تخریبی، بدون توجیه جسـتن و مشـروعیت ی
یرد و توجیـه دروغـش بـرای ویرانگـری خـود و انجام نمی گ» حق«از 

دلیل حقانیت حـق در خـود حـق : دیگران، آسان قابل تشخیص است
ن، اما نه در کسـی کـه قـدرت آحال این که دلیل ناحق در بیرون . است

باز، عمل به حـق خـود . می جوید، بلکه در موقعیتی است که می جوید
نـاحق، چـون امـر بـری اما عمل بـه . انگیخته و بی نیاز از توجیه است

ـان اجـرا مـی کنـد، آ. است،  نیازمند توجیه است یا هر دسـتوری کـه انس
ـادون ـافوقی بـودن و  - عمل به ناحق و ویرانگر است و توجیهش به م م

ـاه سلسـله مراتـب را قـدرت  ـافوق اسـت؟ هرگ وجوب اجرای دسـتور م
برقرار کرده باشد و فرمان بر نداند، آنچه می کند حق هست و یا نیست 
و دلیل حقانیت حق را نه در امری کـه بایـد اجـرا کنـد نجویـد بلکـه در 

ـاحق آقدرت  ـا بـراین، ن مر، جستجو کند، عمل او، اطاعت از قدرت، بن
اما، عمـل . راستی اینست که عمل به حق، خودانگیخته است. می شود

 .به ناحق، دستوری است
ـا یا وقتی سلسله مراتب را قدرت برقرار می کند، بنا آ       بر ایـن، از رأس ت

ـا اگـر دسـتور را حـق  ـان بره پائین، همه از قدرت فرمان می برنـد، فرم
 :بیابند، خودانگیختگی می جویند یا خیر؟  پاسخ اینست

ـان قـدرت باشـد، امـر بـری کـه دسـتوری را  - ۵/۱ ـا بی اگر اندیشه راهنم
چـرا . بطور خودجوش اجرا می کند که حق می داند، زور بکار نمی برد

بنا براین، اگـر اجـرای . ربردن زور، ناقض خود انگیختگی استکه بکا
ـاوجود . دستور، نیاز به زور پیدا کرد، عمل او خود انگیخته نمـی شـود ب

وقتی دشمن به کشور حمله کرده است : این، پرسشی محل پیدا می کند
و سرباز، دستور جنگیدن با متجاوز را حق می داند، چرا عمـل او خـود 

ا کسی که دستور دادگاه را عادالنه می داند و اجرا می انگیخته نیست؟ ی
ـاع از  ـام دف ـا کسـی کـه در مق کند، چرا عمل او، خود انگیخته نیست؟ ی
... خود با متجاوز درگیر می شود، چرا عمل او خودانگیختـه نیسـت؟ و

 :پاسخ اینست
ـان        ـا حقـوق معنـوی انس نخست بدانیم که استقالل و آزادی انسان، ب

ـا هسـتی هوشـمند و  شادی و( امید و دوست داشتن و اینهمانی جستن ب
حق برخورداری از امکاناتی که رشد اسـتعدادها مـی طلبنـد و هشـدار و 

عمـل خـود . و  دیگـر حقـوق ذاتـی او همـراه هسـتند...) انذار و عفـو و
ـادی و  ـار ش انگیخته عمل به همه این حقوق مـی شـود و آدمـی را سرش

ـار . می گرداند... داشته شدن وامید و دوست داشتن و دوست  زور درک
آوردن، آدمی را از اسـتقالل و آزادی و همـه حقـوق دیگـر او غافـل مـی 

 . از این رو، دستوری است. گرداند
در تمـامی : سپس توجه کنیم که اندک تأملی بر آدمـی معلـوم مـی کنـد    

موارد، بکار بردن زور، وقتـی مشـروعیت پیـدا مـی کنـد کـه قصـد از آن، 
ـار بـرده انـدخنث ـانی بک ایـن . ی کردن زوری است که نخست کس یا کس

ـار بـردن  واقعیت او را به این نتیجه مـی رسـاند کـه تقـدم جسـتن در بک
زور ضد حق و عمل به حق ایجـاب : زور، بر ضد حق عمل کردن است
ـالی از اکـراه باشـد ـا فطـرت . می کند عمـل خ بـدین قـرار، روشـی کـه ب
و خشــونت زدائــی عمــل خــود . تســازگار اســت، خشــونت زدائــی اســ

ـار از  انگیخته است و درون انسان و بیرون او، محیط زنـدگی او را سرش
مـی کنـد و بـه آدمـی ایـن احسـاس را مـی بخشـد کـه ... شادی و امیـد و

پنداری به نمایندگی هستی هوشمند است که بـر پهنـای زنـدگی، مهـر و 
 . می گسترد... شادی و امید و

ـا آدمی معلوم مـی کنـد این تأمل، باز، بر      کـه اصـل جبـران خشـونت ب
چرا که بار زور بکار رفته در رابطه ها را بیشتر و  .خشونت نادرست است

ـای اجتمـاعی را روز  جو خشونت را سنگین تر و آسیب ها و نابسامانی ه
ـا . افزون می کند هر انسان طبیعی نیز، در خود، فرق خشونت زدائی را ب

زیـرا بهنگـام جبـران . را در مـی یابـد جبران خشونت بوسیله خشـونت
خشـونت بوســیله خشــونت، خــود انگیختگـی خــویش را از دســت مــی 

ـا خشـونت جبـران مـی کنـد، . دهد چون می داند که دارد خشونت را ب
ولو تصور کند که حق دارد چنین کند، می باید در خود حالت عصـبانی 

ـا  ایجـاد ایـن ایجاد کند تا بتواند خشونت را با خشونت جبران کنـد و ب
 .    خویش غافل می شود... حالت در خود، از استقالل و آزادی و

نگون بخت تر کسانی هستند که بنام حفظ یک تأسـیس اجتمـاعی،       
ـار مـی ...برای مثال، دولت دین یا مرام ساالر و یا دین و مـرام و ، زور بک

ـار چرا که چون در بکار بردن زور تقدم می جوینـد و زوری کـه ب. برند ک
می برند ناقض حقوق ذاتی خود آنها و همه آنهائی  است که بر ضدشان 
زور بکار می برند، به تدریج، طول زمان های زنـدگی خـود انگیختـه را 
از دست می دهند و به همان نسبت که به بکار بردن خشونت معتاد مـی 
شــوند، ســالمت روانــی خــود را از دســت مــی دهنــد و بیمــار روانــی مــی 

 .گردند
 :اما چگونه راستگو را از دروغگو تشخیص دهیم؟ پاسخ اینست - ۵/۲

ـان •  ـان بی ـان موازنـه عـدمی و اندیشـه راهنمایش آنها که اصل راهنمایش
ـان از حـق نسـبی اسـت . استقالل و آزادی است، می دانند که برداشتش

ـام . پس جانبدار آزادی بیان هستند ـان هـم در مق می دانند که آزادی بی
ضـرور اسـت و بـرای ... خلق و دانشـجوئی و دوسـتی و ابتکار و ابداع و

ـا ـا و اطـالع ه ـا و دانـش ه ـان آزاد اندیشـه ه زیـرا از . برقرار کردن جری
رهگذر بحث های آزاد، برداشتها از حق نقد مـی شـوند و بـه یمـن ایـن 
نقد، انسانها در تعریفی نزدیک تر به تعریف یگانه ای که حق اسـت، بـه 

 .  توحید می رسند
ـا(که اصل راهنمایشان موازنه وجودی آنها •  و اندیشـه ) انواع ثنویت ه

ـان تعریـف را مـی  راهنمایشان بیان قـدرت هسـتند، چـون از آزادی هم
از ایــن رو، . کننــد کــه قــدرت دارد، انــواع سانســورها درکــار مــی آورنــد

ـا  ـا وجـود ندارنـد و ی جریانهای آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطالع ها، ی
 . رند که سانسورها  اجازه می دهنددر حدی وجود دا

ـا همـه       افزون بر این، در برداشت این جماعت از حق، زور و اکراه، ی
برای مثال والیت مطلقه و دیگر انواع اسـتبدادهای (آن برداشت است 

ـا بخشـی از آنسـت ) فراگیر راسـت و چـپ ـال لیبرالیسـم و (و ی بـرای مث
ی را مـی دهنـد و آن را که به قدرت نقـش اصـل» چپ«ایدئولوژی های 

 . هدف مبارزه می انگارند
 
 :پاسخها به پرسشهای دوم و سوم٭ 
ـان غافـل  – ۱ ـا امک همانطور کـه اسـتقالل و  آزادی کـه حـق هسـتند، ب

ـان غافـل  ـا امک شدن انسان از خود، همراهنـد، هـر حـق دیگـری نیـز ب
امــا در آنچــه بــه برداشــت مــا از حــق . شــدن آدمــی از آن، همــراه اســت

ـا و دانـش و اطـالع  مربوط می شود، به شرح باال، اصل و اندیشـه راهنم
از ایــن رو، کثــرت برداشــتها از حــق . مــا، در آن، اثــر تعیــین کننــده دارد

ـای آزاد . ناگزیر است ـان و جریانه توحید در برداشت، نیاز بـه آزادی بی
با وجود این، حق از باطل قابل . اندیشه ها و دانش ها و اطالع ها دارد

 :استتمیز 
 : از جمله آنها، این ویژگی است. حق را ویژگی ها است – ۲
در حقیقـت، باطـل . حق هستی دارد و باطل این هستی را نـدارد -  ۲/۱

ـان مـی . جز پوشاندن حق نیست پوشش دروغ را کـه بـدری، حـق نمای
 : شود

اما زور ناحق است زیرا جـز . زیرا هستی دارد. چنانکه نیرو حق است• 
یکبـار دیگـر، بـه . آن را در ویرانگری بکار مـی بـریم نیسـتنیروئی که ما 

ـاحق مـی : همان نتیجه می رسیم ـار بـردن زور، حـق را ن آغاز گـر در بک
 . کند

چنانکه مصلحتی که قدرت می سـنجد و جانشـین حـق مـی کنـد، بـه • 
. ضــرورت،  بیــرون از حــق، بنــا بــراین، نــاحق و جــز حکــم زور نیســت

و چـون فاقـد . فاقـد هسـتی اسـت مصلحتی که جانشین حق می شـود،
آنچه در واقع بکار می رود، زوریست کـه . هستی است، بکاربردنی نیست
برای مثال، دروغ مصـلحت آمیـز، جـز . مصلحت پوشش و بزک آنست
ـا قـدرت نیسـت ـار برنـده »مصـلحت«زیـر پوشـش . تنظیم رابطه ب ، بک

رت را ، می پندارد، رابطه با قـد)دروغ شکلی از اشکال زور است( دروغ 
ـا مـی سـنجند، بـدون . بسود خویش برقرار می کند مصلحتها کـه دولته

اســتثناء، نــاقض حقــوق انســان و حقــوق جامعــه و طبیعــت و پوششــی 
از این رو است که مـدعی مـی . هستند برای بکار بردن زور برضد حقوق

ـاطر اسـت کـه . شوند مصـلحت فـوق حـق و مسـلط برآنسـت بـدین خ
 .می کنند» ملی حقوق«را جانشین » منافع ملی«

 ...چنانکه • 
ـار : بدین قرار، شناسائی حق از ناحق و باطل، آسان اسـت     حـق در بک

ـار مـی رود . بردن نیاز به زور ندارد و باطل زوری است که برضد حق بک
ـار بـردن  ـا بک ممکن نیست ناحق و باطلی را تصور کرد که نقـض حـق ب

 .  زور نباشد
ـاقض اسـتحق خالی از تناقض است و ناح - ۲٫۲ . ق، بـه ضـرورت متن

ـا حـق اسـت از ایـن . آشکار ترین تناقض ناحق، تناقض پوشـش دروغ ب
ـا آن  ـا اسـت و ایـن ی رو، عقلهایی که این یا آن ثنویت اصل راهنمای آنه
بیان قدرت اندیشه راهنمای آنها اسـت، ممکـن نیسـت بتواننـد تعریـف 

 .  بدون تناقضی از حق ارائه کنند
ن والیت مطلقه فقیه یا رهبر و یا حـزب پـیش چنانکه مدعی حق بود• 

ـاقض ... آهنگ و یا تعریفی از والیت مطلقه بدست می دهد که هم متن
ـائی اسـت کـه تحـت والیـت  و هم نقض کننده حقوق خـود و همـه آنه

  . مطلقه قرار می گیرند
ـال یرهبـر یـتمتناقض است چرا کـه وال  یـتاز اکـراه اسـت و وال یخ

ـاقض . جز اکراه و زور ندارد یمطلقه محتوائ ـاقض اسـت چـرا کـه ن متن
 یمـ یقدرت را مقدم و حاکم بـر فقـه و هـر مرامـ یراز. فقه و مرام است

ـاقض . یـردگ یم »یتمشروع«شود و از آن،  یم یهکند که بدان توج متن
او و فقـه  یـنبلکه ا ید،آ یدر نم» امر یول« تخدامقدرت به اس یرااست ز

ـام اوجـب ( ینـدآ یمرام است که به اسـتخدام قـدرت در مـ یا حفـظ نظ
ـابه قدرت بـر رهبـر و اسـالم  یدنواجبات است جز تقدم مطلق بخش  ی

متناقض اسـت چـرا کـه ). یستن یو جمع یو حقوق فرد یگرهر مرام د
 یرانگــرو ابراین،بنــ یش،نــاقض خــو یگــر،بــه ســخن د. نــاممکن اســت

ـانهمـه از م یـرفراگ یدادهااگر استب. است یشخو  ینرفتـه انـد، بـد ی
تنــاقض دارد و انــدازه خــود  یــاتبــا ح یتــیوال ینخــاطر اســت کــه چنــ

 ینگونـهشود که ا یدهد و سبب م یم یشافزا یرا بطور تصاعد یبیتخر
  .منحل شوند یگرد یاستبدادها زودتر از استبدادها

  ۱۶در صفحه.  
  

 حق  و کثرت و توحید آراء
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ـــپاه  ـــدهان س فرمان
بـــراق مـــی شـــوند و 
چنـــگ نشـــان مـــی 

ـــــد  مقصـــــر  –دهن
عیت امـــــروز وضـــــ

 - کیســـــــــــــــت؟ 
اختاپوســــــی کــــــه 

  :برادرها هستند
  
ــدهان ســپاه   ٭ از چــه رو فرمان
را بـــه ... و اســـرائیل و  مریکـــا ا

  : تهدید می کنند؟ موشک 
 
پیش و پس از مانور  ازابتدای تیرماه،    

ــکی  ــویر ۳موش ــن  ،روزه در ک ــد ت چن
 ،ازفرمانــدهان ارشــد ســپاه پاســداران

ـان و سـلطه  بنا به دالیلی که به خودش
امریکــا و بــر کشــور مربــوط مــی شــود، 

ــــرائیل و  ــــورهااس ـائیکش ـــ و  ی اروپ
ـامی  ـای نظـ ــه آنیروهـ ــد ب ـا را تهدی نهـ

ـا قـــدرت نمـــایی  ـاران و یـ موشــک بــ
در  .مــی کننــدموشــکی و نظــامی خــود 

ــوان از  ــدهان، مــی ت میــان ایــن فرمان
ــوا و  ــده ه ـاجی زاده فرمان ــردار حـ س

سردار سالمی  وفضای سپاه پاسداران 
اندهی کل سـپاه پاسـداران معاون فرم

جاللی فرمانده پدافند غیـر عامـل و  و
  .نام برد... 
بر اساس تجربه، هر زمان که برخـی     

فرماندهان سپاه به صورت هماهنـگ 
در پشـت  شروع بـه تهدیـد مـی کننـد،

پــرده فعــل و انفعــالی در حــال انجــام 
مثال هنگامی که پایگاه موشـکی . است

فجر شـد و سپاه پاسداران در مالرد من
ـایی آن رامسئوالن نظامی دلیل  جابج

ـات  یــــک چنــــد از  ،گفتنــــدمهمـــ
فرمانـــدهان، از جملـــه، فرمانـــدهان 

ـا  ــ ـــورهای امریک ـــذکر، کش ـــوق ال  وف
اســراییل و برخــی کشــورهای عربــی و 

را تهدید بـه  حتی پایگاه موشکی ترکیه
ـار کردنـد ـان، آن. ضربه های مرگب  زم

ــه  ــه علــت واقعــی انفجــار و ن ــل ن دلی
ــدها ــدتهدی ــکار کردن ــود را آش . ی خ

بعدها معلوم شد که فرماندهان سـپاه 
ــود ــده ب ــئن ش ــه ه امطم ــد ک ــل ن دلی

ـار  ــ ـــالرد، انفج ـاه م ــ ـار در پایگ ــ انفج
. نبوده است مهمات به هنگام انتقال،

را ، انفجــار مــابین یفــی هــادر گفتگو
ـا دخالـت یـک و برنامه ریـزی شـده  ب

 . می دانسته اند کشور دشمن،
ـار نیـــز دلیـــ      ل روشـــن ایـــن ایـــن بــ

ــد ـا تهدی ــد امـ ــی آورن ـان نم ها را برزبـ
ـا و  بـــدون دلیـــل نیـــز تهدیـــد امریکــ
اسرائیل و کشورهای عـرب و آزمـودن 
مشکی که می توانـد اسـرائیل را هـدف 

در درون و . بی معنی اسـت ،قرار دهد
ــد  ــن تهدی ــل ای ـا دالی ــرون از مرزهـ بی

  :قابل مشاهده هستند
 :در بیرون از مرزها •
ـائی تمرکز بازهم ب – ۱ یشتر قـوای دری

امریکا و انگلستان و فرانسـه در خلـیج 
ـارس ـا و  ،فـ بخصــوص مــین روب هـ
  موشکها،

ـارس  - ۲ توسعه شبکه ناتو به خلـیج ف
ـاتو  ـام نــ و قــرار گــرفتن ایــران در کـ

ترکیه از یک سـو و کشـورهای عـرب (
   ،خلیج فارس از سوی دیگر

ــــک  -  ۳ ــــت و بان ــــریم نف ورود تح

  ،مرکزی به مرحله عمل
م و نفوذ دادن عناصـر مـزدور بـه تعلی – ۴

ـات جاسوسـی و  داخل کشـور بـرای عملی
  ،ترور
ــوریه و راه  – ۵ ـار س ــت بـ ــعیت وخام وض

برغم اصرار  ،ندادن ایران به کنفرانس ژنو
ـان و وزیــر خارجــه روســیه و  کــوفی عنـ
تصـویب طرحــی بــرای تشــکیل حکومــت 

بـه  ،در صـورت اجـرا ،جدید در سوریه که
  .خشدعمر رژیم سوریه پایان می ب

آشکار شدن رویه خصومت آمیز رژیم  – ۶
سعودی نسـبت بـه رژیـم ایـران و جبـران 
شــدن نفــت ایــران توســط عربســتان و 

  ،کشورهای نفت خیز دیگر
تشدید حمله های تروریستی در عراق  – ۷

ـاه  ـا و وضـعیت لبنـان کـه هرگ به شـیعه ه
ــود ــل ش ــد وارد عم ــه بخواه ــزب الل  ،ح

جنگ داخلـی در لبنـان تجدیـد خواهـد 
  .دش
ـای  – ۸ ـارات در ادع ـا از ام حمایت امریک

مالکیت بر ابوموسی و تنب بزرگ و تنـب 
   ،کوچک

ـالکی در عـراق  – ۹ نااستواری حکومـت م
کــه ســبب پیشــنهاد انتخابــات پیشــرس از 
ســوی او شــده اســت و ایــن امــر کــه نمــی 
ـای  تواند جانب ایران را بگیرد زیرا در دنی
ـا بــر  ــی شــود و آنهـ ــرب منــزوی تــر م ع

  .ای خود در عراق خواهند افزودتحریکه
قدم به عقب گذاشتن مصر زیر فشار  – ۱۰

  کشورهای سنی عرب و ترکیه و امریکا 
پیوســتن کشــورها بــه تحــریم نفــت  – ۱۱

ایــران تــا بــدانجا کــه پاکســتان حاضــر بــه 
ـا گنـدم نمـی شـود مگـر بـه  ،مبادله نفت ب

شــــرط ارزان خریــــدن نفــــت و گــــران 
نقـل و  فروختن گندم و اختالل شدید در

انتقال درآمدهای حاصل از فـروش نفـت 
ـائی و هـوائی  و وجود خطر محاصـره دری

  . ایران دست کم در مرزهای جنوبی
دالیل داخلی قیافه تهدید آمیز گـرفتن  •

  :فرماندهان سپاه
اجــرای همــان قــانون (فلــج دولــت  – ۱

و اثـر ) یارانه ها نیـز در نیمـه مانـده اسـت
از  کاهش فروش نفت بر کسر بودجـه کـه

ــه حــداکثر مــی  ســوئی نــاتوانی رژیــم را ب
گرانی را غیر قابـل  ،رساند و از سوی دیگر

  .مهارتر می کند
ـان رژیـم  – ۲ اثر گردش چرخ زمان به زی

بر تحت فشار شدید قرارگرفتن مافیاهای 
که این گونه سـرداران در  –مالی  –نظامی 

از سـوی گرایشـهای  –خدمت آنها هستند 
ـاقی مانـده در اصول گرا و اصالح طلـب  ب

ـاری آزمایشـی  ،اخیـرًا . رژیم سـنجش افک
ـایت  انجام گرفـت و یـک روزی نیـز در س
تلویزیــون رژیــم قــرار گرفــت و  بمحــض 
 ،معلوم شدن نظر اکثریـت بـزرگ مـردم

ـا بـر آن. سانسور شـد درصـد مـردم  ۶۳ ،بن
موافق متوقف کردن غنی سازی اورانیـوم 

ـا  ۸۲در ازای لغـــو تحـــریم و  درصـــد آنهــ
ـالف ب ســتن تنگــه هرمـز توســط ســپاه مخ
طرفه این که بعد از آنکه بـی بـی . هستند

ـایت  ســـی فارســـی نظـــر ســـنجی را از ســ
ایـن تلویزیـون  ،تلویزیون رژیم نقـل کـرد

ادعا کرد که بـی بـی سـی دروغ سـاخته و 
درصد موافق بوده اند غنی سازی  ۲۴تنها 

ـا متوقـف  اورانیوم در ازای لغـو تحـریم ه
ـان  ،اما اگـر چنـین بـود. شود چـرا در هم
تلویزیــون رژیــم آن را سانســور کــرد؟  ،روز

ـا بـه دسـت آورده ایـم  ،بنا بر اطالعی که م
تلویزیون رژیم بـه دسـتور  نظـر سـنجی را 

هدف ایـن بـوده اسـت . انجام داده است
ـا اگـر  در خود جامعه زمینه را آماده کنند ت
. بنــا بــر مصــالحه شــد، کســی یکــه نخــورد

ابر تحریم گرچه خامنه ای می گوید در بر
ـاه  ها مقاومت می کنیم و از حق خود کوت

اما  خمینی نیز در روزهای پیش . نمی آئیم
همـین موضـع را  ،از سر کشیدن جام زهر

  .می گرفت

ـان رفــتن پوشــش  – ۳ و » دولــت«از میـ
معلــوم شــدن هویــت مســئوالن وضــعیت 

یعنی خامنه ای و فرمانـدهی  ،امروز کشور
ـا قــرار داد ،سـپاه . ه اســتســپاه را در تنگن

بخصــوص کــه مــردم ایــران نیــز مســئول 
ـاد کشـور را  بحران اتمی و وضـعیت اقتص

  ،خامنه ای و سپاه می دانند
مراجــع قــم نیــز در مــوقعیتی قــرار  – ۴

ــه  ــد نســبت ب ــد کــه نتوانســته ان ــه ان گرفت
ـادی و  وخامت بارتر شدن وضـعیت اقتص
نارضــائی روز افــزون مــردم بــه خامنــه ای 

  . هشدار ندهند
اینگونــه فرمانــدهان حالــت  ،عدر واقــ     

گربــه ای را یافتــه انــد کــه درکنجــی گیــر 
ـان  افتاده اند و صـدای تهدیـد آمیـز از ده
 .خارج می کنند و چنگ نشان می دهند

 
اختاپوســها کــه بــرادران بوجــود ٭

  : آورده اند
 
قبل از  اندر ایران بعد از برادران رشیدی   

در خدمت انگلستان بودنـد و در ( انقالب
ـا ـازی  ۱۸ی کودتـ مــرداد نقشــی مهــم بـ
ـــد ـا ) کردن ــ ـــالب ب ـــس از انق  در دوران پ

ــرادران دیگــری شــنا مــی شــویم کــه از آ ب
چـون اختـاپوس سالهای ابتدای انقـالب 

ایران و ثروتهایش را در چنگال گرفته اند 
 این کشـورو ول کن دزدی از دارایی های 

 :نیستند از جمله
سـید  –سید علـی : برادران خامنه ای -  ۱

سید محمـد کـه بـر  –سید هادی  –حسن 
 –امنیتــی  –نظــامی  –کلیــه امــور سیاســی 

و  چنـگ انداختـهاقتصادی ملـت ایـران 
اموال بسیاری را به سرقت بـرده انـد و بـه 
صــورت ارز و المــاس و طــال در داخــل و 

 .خارج از کشور ذخیره نموده اند
 –سید مجتبی  :خامنه ای فرزندان علی    

سـید میـثم  –سید مسعود  –سید مصطفی 
ــه تبعیــت از پــدر و عموهــا در امــور  نیــز ب

ـامی  ـــی  –نظــ ـــی و  –امنیت ـاد داخل اقتصــ
ــد ... و –خــارجی  ــت دارن ــز آدخال ـا نی نهـ

سرمایه های کشور را به صـور مختلـف در 
ـارجی ذخیـره کـرده  بانکهای داخلی و خ

 .اند
محسن  –جواد : برادران رفیقدوست -  ۲
مرتضی نیـز از ابتـدای انقـالب در امـور  –

بـه داشـته انـد و اقتصادی دست  –نظامی 
هـم اینـک  .گری مشغول بوده انـدغارت 

ـا دارائـی قا مرتضی میلیاردآقا محسن و آ ه
 .دارند

ــرادران  هاشــمی رفســنجانی  -  ۳  علــی :ب
 )خری کشته شـدآ (قاسم  –محمد  –اکبر 

ـا   –ماننـــد بـــرادران خامنـــه ای در کودتــ
سلطه بـر امـوال و انفـس مـردم  –خیانت 
قبل درصـدهای نفتـی  و از داشته بسط ید

 ،که دریافـت مـی کردنـد... تسلیحاتی و و
ـان شـده  در شمار ثروتمند ترین های جه

 .)مجله فوربس( اند
ــدان   -  ــرانفرزن ــنجانی  پس ــمی رفس هاش

یاسر هماننـد  –مهدی –محسن : بهرمانی
ـاگون  فرزنــدان خامنــه ای در امــور گونـ

خــود را صــاحب امــوال ملــت دخالــت و 
ـــته و ـــت  میدانس ـا دخال ــ ـــد و ب ـــی دانن م

ــد نفــت  اشــیاء  –پســته  –درمــواردی مانن
و واســطه گــری در دیگــر معاملــه باســتانی 

ورده آدالرهای فراوانـی را بـه چنـگ  ،ها
 .اند
ـامران  –خسـرو : برادران دانشجو -  ۴  –ک

فرهاد از عوامـل دارای مـدارک قالبـی و 
دخیــل در کودتــای انتخابــاتی و مســئول 

ـال حاضـر  .موزش عالی کشـورآکل  در ح
ـالآ انتخـاب محمـود احمـدی  نها بـه دنب

ـات مختلفـی از جملـه وزارت  نژاد بر مقام
دانشــگاه  –شــهر تهــران  شــورای –کشــور 

مــوزش عــالی و آتربیــت مــدرس و وزارت 
را ابــواب جمعــی زاد اســالمی آدانشــگاه 

ـال و مکنـــت  خـــود کـــرده ـاحب مــ و صــ
 .بسیاری شده اند

 –صــادق  –علــی : بــرادران الریجــانی -  ۵
محمــد جــواد از خــائن  –بــاقر  –فاضــل 

ترین برادران حاکم بر سرنوشت کشـور و 
 –گذاری قانون قوه  –دخیل در امور قضا 

بــوده و از ... دانشـگاهها و –امـور خارجــه 
ـا دالر سـرمایه اندوختـه  این راه میلیارده
ـام خـود و  اند و هزاران متـر زمـین را بـه ن

 .ه اندکردخانواده 
ـانی -  ۶ ـادق  :بــرادران امـ  –هاشــم  –صـ

ـا بــه همــراه فرزنــدان آ... ســعید و  –نهـ
ـادی د... خواهر زادگان و   –ر امـور اقتص

ـام و موقعیـت امنیتی و زندانها  صاحب مق
ـا و  از بســـیاری شـــده و در ســـرکوب هــ

از رهگــذر انــد و  کت داشــتهشــر هاکشــتار
، امــوال بســیاری در شــرکت در جنایــت

ـارجی خـود  حسابهای بانکی داخلـی و خ
 .ز کرده اندپس اندا

ــره -  ۷ ــمی ثم ــرادران هاش ــی : ب  –مجتب
عبدالحمید ازشرکای ولـی فقیـه  –مهدی 

امنیتـی و اجرایـی کشـور  –در امور نظامی 
ـانواده از جملـه  به همراه اعضای دیگر خ

و خیــر  اینــان هســتندباهنرهــا کــه دایــی 
ـان  –مددی  –قند فروش  –اندیش  زریباف

ر د ومـردم بسـط یـد دارنـد  بر اموال ... و
ـا امنیــت  ســلب ـای «از مــردم بـ برادرهـ
 .شریک هستند ،»دیگر
ــگر اوالدی  -  ۸ ــرادران عس ــدالله : ب  –اس

از عوامـــل ســـرکوب و ... حبیـــب اللـــه و
 حاکم بر امـوال و انفـس مـردم ازابتـدای
ـال بـه همـراه وابسـتگان  ـا بـه ح انقالب ت

ـاجی حیـدری  –خانوادگی از جملـه   –ح
ـانی و –الجــوردی  ـان امـ بــه ... بادامچیـ

 .خورد و برد مشغولند
ــی -  ۹ ــرادران رســولی محالت  –جــواد : ب

فرزندان هاشم رسولی محالتـی ... علی و 
ـاطق  که بـه همـراه وابسـتگان از جملـه ن

ـالی و –خونـدی آعباس  –نوری  .... خلخ
ــی  ــور امنیت ــر بســیاری از ام  –خــارجی  –ب

ـادی  سیاســـی دخالـــت داشـــته و  –اقتصــ
ــــه  ـا دالر دارایــــی ملــــت را ب میلیاردهـــ

 .اند کردهابهای خود واریز حس
ــرادران - ۱۰ شــهاب : حــائری شــیرازی ب

ـام الـدین  –الدین   –شـجاع الـدین  –نظ
ــی  ــدین و عل ــام ال ــدان محــی  –حس فرزن

الدین حائری شـیرازی از عوامـل دخیـل 
در سرکوب و غارت اموال ملت به همـراه 

احمـد تـوکلی - وابستگان از جمله افروغ 
ـا  –یت الله خزعلی آ –دکتر نجابت  – رض

ــــوار  - زاده  ــــراق–دســــتغیب  –ذواالن  ی
کـه بـه دلیـل همراهـی ولـی .... طالیی و

فقیه با پدرشان که سالها نمایندگی او را بر 
عهده داشته حسابهای خـود را در داخـل 
و خــارج ماالمــال از دارایــی هــای ملــت 

 .نموده اند
ــرخی - ۱۱ ــیب س ــرادران س ــین : ب  وحس

مجیـــد و ســـعید از عوامـــل دخیـــل در 
ردم و از مداحان بیـت رهبـری سرکوب م

حاصـل از خـورد و صاحب اموال فراوان 
 .و بردها

 ومحمد جواد : برادران نظری مهر -  ۱۲
برادران همسـر منـوچهر متکـی .. وحید و

ــوچهر متکــی و  ــتگان من ــراه وابس ــه هم ب
ـادی  باجناق های او دخیل در امـور اقتص

 کــه ســالها... و خــارجی و قانونگــذاری و
بــه  ،بــرده انــد را ملــتآنچــه از امــوال 
 .اند سپردهحسابهای خود 

جعفر و جابر  وعلی : برادران ابدالی - ۱۳
کــه هــر ســه در امــور اقتصــادی در کنــار 
محمد رضا رحیمی به اموال مردم چنگ 
انداخته و میلیاردها تومان حیـف و میـل 
ـان  کـرده انـد و هـم اکنـون پرونـده خیاب

 .نها در جریان استآفاطمی 
 ومهافریــد : خســرویبــرادران امیــر  - ۱۴

ـاری  وامیر منصور  ـا همک امیر حسین کـه ب
سیاسی و امنیتـی کشـور از  –مسئولین مالی 

ـاوداری شـــروع کـــرده و  چنـــد هـــزار گــ
هـم . میلیارد تومان سرمایه اندوختـه انـد

ـا و برخـی مسـئوالن در آاکنون پرونـده  نه
 .است» رسیدگی قضائی«درست 

ـاطق نـوری - ۱۵  –علـی اکبـر : برادران ن
ـاس کـه در بسـیاری از امـور در  و احمد عب

 –کنار وابسـتگان ماننـد علینقـی جهرمـی 
ـاس  خونـــدی و خانـــدان رســـولی آعبــ

ـادی .. محالتی و شهیدی و در امـور اقتص
ــی  – ـا دخالــت  –سیاس ـارجی و بانکهـ خـ

از اموال ملت برده اند کـه داشته و چنان 
ــک ــه  این ـارد تومــان اندوخت صــدها میلیـ
 .دارند
امیـر   –رسـول : یبرادران تقی گنجـ - ۱۶

ـا    –کــریم مســعود  –امیــر محمــد  –رضـ
مهدی سعید  که تحت نظر  - محمد رضا 

یـت آیـت اللـه یـزدی و آهمکاری با پدر و 
ــه شــرعی ــی عظــیم ،الل در داخــل و  ثروت

خارج از کشور  به حسابهای خود و یاران 
 .اند سپردهو همکاران 

یـت آفرزنـدان کـه  برادران خزعلـی - ۱۷
محمــد : هســتند زعلــیاللــه ابوالقاســم خ

خــری آمهــدی کــه ایــن  –محســن  –رضــا 
 هماننـداینان . مده استآدر  مخالف پدر 

قازاده های دیگر سالهاست که بر دارایی آ
با اسـتفاده از های مردم چنگ انداخته و 
دسـت بـه  ،تصدی مقامهای نان و آب دار

ـای  .غارت زده اند یـت آالبته برادرزاده ه
رمـز خـاک الله خزعلـی نیـز در جزیـره ه

 .ن را به حراج گذارده اندآسرخ 
 ومحمــد حســین : بــرادران نجابــت - ۱۸

ـار خانـدان  هایغالمحسین و احمـد در کن
ـائری شـیرازی  احمـد  –وابسته همانند ح

در .... الریجــانی هــا و –افــروغ  –تــوکلی 
اقتصــادی و قانونگــذاری  وامــور نظــامی 

ـان  سالها دخالت داشته و دارنـد و همچن
  .مشغولند به خورد و برد

 
  : دو برادرها٭ 
 

اسدالله و حسین : برادران بادمچیان - ۱ 
ــل  ــی و اقتصــادی دخی ــور امنیت کــه در ام

 .و در غارت ثروت کشور سهیمند بوده اند
محمــود و : بــرادران احمــدی نــژاد - ۲

داوود  کــه در بســیاری از امــور از جملــه 
ترور و مسائل اطالعاتی شرکت و سرکوب 
 .داشته اند

ـاربـــرادر -  ۳ حســـین و : ان شـــیخ عطــ
ـــتی و  ـــور تروریس ـــل در ام ـا دخی ــ علیرض

 .امور خارجه درسیاسی 
مجتبی  و مصـطفی : برادران ذوالنور -  ۳

از عوامــل دخیــل در نیروهــای نظــامی و 
ـانی و  ـای خیاب ـایی و سـرکوب ه امور قض

 .مراجع خانه هایحمله به 
محســن و امیــدوار : بــرادران رضــایی -  ۴

دخیل بوده و  که در امور نظامی و سیاسی
ــند ــی باش ــیاری م ــوال بس در . صــاحب ام

ــرد ــورد و ب ـان  ،خ ـان دستیارشـ فرزندانشـ
 .هستند

ــی -  ۵ ــرادران جلیل ــد از : ب ــعید و وحی س
دسـتیار خامنـه عوامل امنیتی و نظامی که 

 .در امور امنیتی و سیاسی می باشند ای
حســن و : بـرادران خجســته بــاقرزاده -  ۶

ای  جواد برادران همسر سید علی خامنـه
که به کمک فرزندان خود بر اموال ملـت 

ــد ــه ان ــگ انداخت ــده  .چن ــدین پرون چن
ـا کسـی جـرات  اختالس و دزدی دارند ام

 .ندارد تعقیب قضائی آنها را
حســین و مهــدی از : بــرادران طائــب - ۷

خامنـه جنایتکارترین برادران نزدیک بـه 
ــتند ــرکوب و  .ای هس ــرادر در س ــر دو ب ه

ال شـرکت جنایت و غارت اموال بیت الم
  .مستقیم دارند

ـان -  ۸ از  وحیـد و ســعید: بـرادران حقانی
بیــت «عوامــل اصــلی امنیتــی و اجرایــی 

در کلیـه  سـت کـهسالها. هسـتند» رهبری
 .هستندسید علی خامنه ای دستیارامور 

 
 ۴در صفحه

 ؟   !بلبشو
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محمـد بـاقر و : برادران ذوالقدر -  ۹
و  ســپاهی واحمــد از عوامــل امنیتــی 

کوب ســر دســت انــدر کــارقضــایی و 
ایــن دو  .نهــاآمــردم و غــارت امــوال 

سید علی خامنه همچنان در خدمت 
  .هستندای 
ــان - ۱۰ ــرادران زریباف ــود و : ب محم

ت حکوممسعود از عوامل نزدیک به 
ـــه  ـــتگان از جمل ـــار وابس ـــه در کن ک

ــره  ــمی ثم ــددی  –هاش ــاهنر  –م  - ب
تصـدی از امـور  در بسیاری... نبوی و
 و میلیاردها تومان اموال ملـت دارند

 .را به یغما برده اند
ــــرادران صــــالحی -  ۱۱ ــــر و : ب اکب

مرتضی از عوامل وابسته به نیروهـای 
امنیتی در زندانهای کشور که بسـیاری 

 .نده ارا اعدام نمود
تقـی و حسـین  : برادران عـادلی - ۱۲

از عوامــل دخیــل در امــور زنــدانها و 
مسائل امنیتـی کـه بسـیاری در دوران 

 .نها به اعدام محکوم شدندآ
اســدالله و : بـرادران الجــوردی - ۱۳

احسان از عوامل جنایـت در زنـدانها 
ـــده  ـــا،آو دادســـتانی کـــه در پرون  نه

 .جنایت ثبت است فراوان
عبـاس و : بـادیآبرادران علـی  -  ۱۴

محمــد از عوامــل شــریک در غــارت 
اموال مردم در زیـر مجموعـه دولـت 

و نزدیکان  باجناق –در کنار فرزندان 
شــیالت و  و ورزش بــر - خــانوادگی
چنگ خود را بنـد کـرده  نفت کشور

 .اند
و  علــــی: بــــرادران فالحیــــان - ۱۵

حسین از عوامل امنیتی و نظـامی کـه 
از ابتدای انقالب در بسـیاری از امـور 

داخلی  هایاز جمله ترورها و انفجار
و خارجی و امـور اقتصـادی دخالـت 

 .داشته و بار خود را بسته اند
م و علـی ابراهی: برادران رازینی - ۱۶

 از عوامل اصلی سرکوب و اعدام هـا،
ــار ــدر ک ــایی و  دســت ان ــور قض از ام

  .اموال مردمبرندگان و خورندگان 
علـی : برادران صافی گلپایگـانی - ۱۷

و لطف الله یکی بـرای تـرور سـلمان 
کـرد و دیگـری  جـایزه معـینرشدی 

 .دادحکــم ارتــداد شــاهین نجفــی را 
ــر دو ســالها  ــدمت اســتبداد ه در خ

 .جنایت گسترند فساد و
مهدوی و بـاقری : برادران کنی - ۱۸

 »بیت رهبری«نها تا آو وابستگان به 
در امور امنیتی و اقتصـادی و سیاسـی 

فرزنـــد . تصـــدی داشـــته و دارنـــد
مهدوی کنی در غارت آثار باستانی ید 

  . طوالنی دارد
ــان و  -  ــرادران رویانی ــاری  –ب  –انص

–ســـرافراز –ذواالنـــوار  –دســـتغیب 
 –رحیم پـور ازغـدی  –ایی رحیم مش
متکی  –پور محمدی  –قبه  –خرازی 

- قشـقاوی  –فـرد   ابوترابی –رییسی 
یزدی  –روحانی  –اردبیلی  –حسینی 

عرفـــانی   –افراشـــته  –صـــنوبری – –
مطهـری  - فروزنـده  –فتاح قره باغ 

 - نهاونــدیان  - ناصــریان  –مقیســه  –
ــی  ــزدی  –واعــظ طبس  - –مصــباح ی

ج حیـدری حـا - رحیمی  –تسخیری 
 - خونــــدزاده آملــــی آجــــوادی  –

 –جهرمــی   - جاســبی  –انصــاریان 
 ...هاشمیان  و –جهانگیری 

در بلبشــوی بعــد از انقــالب و بــه     
ضد انقالب بر  خصوص بعد از کودتا

ـــردم و ـــت م ـــر و حـــق حاکمی یس ئ
جمهور و کشتار بزرگ دهه شصـت و 

زاده، هـر آنبود نیروهای متخصص و 
بــرای عضــو مافیــای والیــت فقیــه 

عضـــوی از خـــانواده  »امـــور اداره«
متصـدی مقـامی از مقامهـای خود را 

دولتــی و مــالی و اقتصــادی و ســپاهی 
دست اندازی ها بـه  و اینان.کرد... و

کردنــــد و از را آغــــ امــــوال مــــردم 
ــی  ــه م ــاد ادام ــن فس ــه ای ــان ب همچن

  .دهند

  
علی الریجانی از برداران خـود  ٭

    :دفاع می کند
  

زبـان مـردم فریـب بـه  چون در ایران،    
سـه  ،وسائل ارتبـاط جمعـی ،رواج است

  : برادر را این سان نام می برند
یس مجلـس شـورای ئعلی الریجانی، ر - 

 اسالمی 
 یه ئیس قوه قضائملی، رآصادق  - 
محمدجواد اردشیر الریجانی، معـاون  - 

 !!یه و دبیر حقوق بشر اسالمیئقوه قضا
انند تـا سه اسم می خوسه برادر را به        

بـرادر نشـوند ایـن سـه متوجه مگر مردم 
 !هستند

علی الریجـانی در پـی افشـای اسـناد و     
خواری بـرادران خـود کـه  مدارک زمین

حکومت احمدی از سوی باند وابسته به 
، بــه دفــاع از دیگــر انــدافشــا شــده  نــژاد

مــدعیان و بــه الریجــانی هــا برخاســت و 
در صورتی که اسـنادی در : گفتشاکیان 

یه تحویل ئن را به قوه قضاآتیار دارند اخ
 دهند تا از سوی قضات عـدالتخواه ایـن

 !!قوه مورد بررسی قرار گیرد 
الریجانی که مدعی اسـت از دیگـر  علی   

خـود را بـه  برادرانش بیشـتر مـی فهمـد،
بالهــت مــی زنــد و یــا مــردم را ابلــه مــی 

از صاحبان اسناد می خواهـد  او پندارد؟
کــه  - بــرادرش  دویــار نهــا را در اختآکــه 

خود در امر غارت امـوال مـردم شـرکت 
داشته و در حال حاضر بر مسند قضاوت 

بــه آنهــا تحویــل دهنــد تــا  - نشســته انــد 
  !!رسیدگی کنند

، انقـالب پیش، سال یادآور می شود که    
اسالمی از اسناد و مدارکی سخن به میان 

ورد که باند احمدی نژاد از طریق نفـوذ آ
ورده آازمان ثبــت بــه دســت در اســناد ســ

ن اسـناد، مـدارکی دال بـر آدر میان  .بود
 زمینخــــواری بــــرادران گرامــــی علــــی

ــد جــواد و الریجــانی  ــی محم شــیخ یعن
ــرادر. وجــود داشــتند صــادق،  ایــن دو ب
ــته ــادیر  توانس ــد مق ــد از راه زد و بن بودن

ـــیاری زمین ـــابس ـــن خـــود آرا از  ه  .دکنن
را بـــه فـــروش  زمـــین هـــابخشـــهایی از 

ــدا دهرســان ــرده حــال کــه  .ن مــاجرا از پ
ــاده ــرون افت ــی الریجــانی  ،بی ــدافععل  م
کسانی خواسته اگر  شده وبرادران خود 

را بـــه بـــرادرانش  آنهـــامـــدرکی دارنـــد 
مـــدارک را موضـــوع نهـــا آد تـــا نبســـپار

  !!رسیدگی قضائی کنند
 
  : میان سه قوهجنگ قدرت  ٭
 
از جنگ مغلوبه میـان فریاد سید علی  •

رت بـه هـوا اسـت چـرا سه قوه بر سر قد
 :خود را بی محل و ناتوان می بیند

یه ئدر همایشی که به مناسبت قـوه قضـا   
محمود احمدی  نزاعدر مشهد برپا شد، 

شـدت خـویش نژاد و برادران الریجانی 
دیگـری  ضـدهر کدام بـر  :را نمایان کرد
 یکدیگرپته  .خواست گفت هر چه دلش

ن، آالبته قبـل از  .ب افکندندآرا به روی 
بــا انتشــار اســناد دزدی و زمــین خــواری 

جنگ شدت خود را برادران الریجانی، 
برادران الریجانی بر این  .نشان داده بود

باور بودند که اسناد را حکومت احمدی 
ــه آ ــا ک ــار داده اســت ت ــژاد انتش ــروی ن ب

 .برادران الریجانی را ببرد
در ســخنرانی محمــود احمــدی نــژاد،  •

 کـه ندزده شـدجدیدی  سخناناین بار، 
 :نــدوال بردئکــل نظــام را بــه زیــر ســ

ـــکنجه  ـــود ش ـــژاد از وج ـــدی ن در احم
و از نـدادن مجـوز ا. سخن گفتزندانها 

او از . انتقاد کردراهپیمایی به معترضین 
ــه و قضــائیه  ــوه مقنن ــای دو ق ــتی ه کاس

  ...و. گفت
زبـان تروریسـتی از  ،اظهار این حقایق     

امـا . انتظار نمی رفتمانند احمدی نژاد 
چـه  چرا او این حقایق را بر زبـان آورد؟

، در همایش قوه و را برآن داشتندیل ادال
سـخن از شـکنجه بمیـان آورد و یه، ئقضا

ــکوه کنــد از زیــادت ســتم و فســاد  و  ش
ــه ای را آخــواب  ــی خامن شــفته ســید عل

  :دالیل عبارتند از ؟شفته تر سازدآ
یه بــرای ئدو دادگــاهی کــه قــوه قضــا - ۱

ــه  ــژاد در حــال ضــربه زدن ب احمــدی ن
، یکی از دالیل عصبی ترتیب دادن است

این دو دادگاه . احمدی نژاد استشدن 
زیـرا  .کردنداو را وادار به چنین واکنشی 

دادگـــاه پـــای افـــرادی چـــون دو ن آدر 
محمــد  و حمیــد بقــاییورحــیم مشــایی 

دســت بــه . اسـترضـا رحیمــی بـه میــان 
خـــط قرمـــز  ترکیـــب ایـــن افـــراد زدن

 .وده استاحمدی نژاد ب
ندارد کـه احمدی نژاد دیگر امیدی  -  ۲

. ایران نقشـی پیـدا کنـدسیاسی درصحنه 
او همان سخن را تکـرار مـی  ،این روزها

کند که در روزهائی می زد که قهر کرده 
» رهبـر«معلوم می شود در دستگاه  :بود
او . هرکس یک تاریخ مصـرفی دارد ،هم

را بــدون خــراب کــردن هــم کنــار نمــی 
را به رئیس جمهور هـیچ کـاره م. گذارند

مـی  او ،خاطربه همین  .بدل کرده است
خواهد بـا گفـتن یـک چنـد از حقـایق و 

کسـب اعتبـاری  ،انتشار یکچنـد از اسـناد
 رفتـار قانونمنـداعتقادی  ووگرنه ا .بکند

سـپاه و نیـروی انتظـامی و یه و ئقوه قضـا
ــاری  واواک ــدارد و همک ــدانیان ن ــا زن ب

بعد  درسرکوبهای ،ووابسته به ا نیروهای
سـپاه و واواک با  ،۸۸خرداد  از کودتای

و دژخیمانی که به خود لقب قاضی داده 
ن بالها را بر سر همکاری داشتند و آ، اند

احمـدی نـژاد  ،آن زمان. دنورآزندانیان 
ــبش  را  ــدگان در جن ــرکت کنن ــتی ش مش

 .نامیدمی خس و خاشاک 
نه تنها مـی دانـد کـه از  احمدی نژاد - ۳

بلکه از  ،ست رانده شده استصحنه سیا
آن بیم دارد کـه تحـت تعقیـب نیـز قـرار 

ــرد ــه ای . بگی ــا خامن ــه شــد کــه او ب گفت
امـا وجـود دو پرونـده . توافق کـرده انـد
اگــرهم تــوافقی بــوده  ،معلــوم مــی کنــد

بنا بر سنت خمینی کـه خامنـه ای  ،است
بــی اعتبــار شــده  ،بــدان عمــل مــی کنــد

 خـرآ ایـن روزهـایاینسـت کـه در . است
ریاست جمهوری خویش که ویـران عمر 

ــده اقتصــاد و  ــرار و قاع ــازی از روی ق س
مســلط کــردن ســپاه بــر اقتصــاد کشــور و 
تشــدید رانــت خــواری و تشــدید بحــران 

تنهـا ) قطعنامه ها و تحـریم هـا(خارجی 
» مسـئولیت«بخشی از کارنامه نکبت بار 

او گفته است مسئول . ها را مشخص کند
ـــئول  ـــت و مس ـــعیت نیس ـــن وض  ،آنای

گفته انـد . و دستیاران او هستند» رهبر«
امـا  ،در قضیه اتم او را کنـار گذاشـته انـد

ــی  ــه ب ــد ب ــی کن ــاهر م ــز تظ ــود او نی خ
زیرا می خواهد بگوید مسئول . اختیاری

سـردار سـراج نیـز . بحران خامنه ایسـت
احمـدی  :کار او را آسان کرد وقتی گفت

ــــژاد و هاشــــمی رفســــنجانی و علــــی  ن
هنــد جــام زهــر را بــه الریجــانی مــی خوا
اطالعــی کــه او در بــاره . رهبــر بنوشــانند

گزارش هیأت اقتصادی برگزیده معاون 
اول احمدی نژاد به خامنه ای بروز داد، 
باز کار احمدی نژاد را خامنه ای مسئول 

. آسـان کـرد ،ازپا در آوردن اقتصاد کشور
مطبوعات غرب همان واقعیت را  ،امروز

قـالب اسـالمی باز می گویند که نشـریه ان
چند سال است بطور مرتب گوشـزد مـی 

ضربه های رژیم بـه اقتصـاد کشـور  :کند
  .بسیار ویرانگر تر از تحریم ها هستند

بعد از سه دهه سانسـور بنـی صـدر و  -  ۵
دروغ ساختن و پراکندن بر ضـد او و بـا 

وجود تهیه فیلم و انتشار کتاب و برنامـه 
ــونی و ــای تلویزی ــرکس محــض  ،...ه ه

ر جستن می کوشد از او تقلید کند و اعتبا
یا ادعا کند در آن زمـان قراربـوده اسـت 

محمـد خـاتمی مـی (صاحب مقام شـود 
گوید قرار بوده است وزیر خارجه بشـود 

یکچنــد از در زیــر ...). نپذیرفتــه اســت و
موضع گیری های بنی صدر را می آوریـم 
تــا خواننــدگان بتواننــد اظهــارات امــروز 

 :آنها مقایسه کنندمقامات رژیم را با 
قای بنـی صـدر در آبخشی از سخنرانی • 

  :زادیآدر میدان  ۵۹عاشورای سال 
در قانون اساسی مگر شـکنجه حـرام ..."

نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنیا، در 
کدام دین و در کـدام کشـور و حکومـت 

نوع زندان وجـود دارد؟ چـرا  ۶اسالمی 
 تکبیر مردم - [اینها تعطیل نمی شود؟

. مــا االن شــش نــوع زنــدان داریــم ...
ـــدان ـــدان  زن ـــای خلخـــالی، زن های آق

دادگاه انقالب، زندان شـهربانی، زنـدان 
ها، زندان سپاه  دادگستری، زندان کمیته

جهـت  ها و صـدها نفـر بی ده. پاسداران
نـوع زنـدان مـا  ۶با این . اند گرفتار شده

چرا بایـد هـر . ایم چیزی بدتر از گذشته
زنــدان داشــته کــس و هــر نهــادی یــک 

ــد تعطیــل شــوند جــو . باشــد؟ اینهــا بای
اســـالم جـــو اعتمـــاد اســـت ایـــن همـــه 
دســتگاههای ترســناک مخــوف درســت 

چرا هیئتی تشکیل نمـی شـود کـه . نکنید
های گونـاگون برسـد؟چرا  به کار زنـدان

در رژیـم اسـالمی، انسـان و جـان او ایــن 
منزلت شده است که بتوان مثل  همه بی

بـدون اینکـه  آب خوردن محکوم کرد و
کسی بفهمد کار او را تمام کـرد؟ چطـور 

گیرنــد و بــه  شــود کــه اشــخاص را می می
ــــا جــــزو  ــــد و ماهه ــــی برن ــــدان م زن

گردنــد؟ بــس کنیــد  شــدگان می فراموش
دستگاه قضایی نباید ابـزار . این کارها را
اگر این طور شد این همان . قدرت شود

است که حسین به خاطرش قیـام کـرد و 
   ".شهید شد

ــد از ب• ــه آع ــیدگی ب ــرای رس ــاتی ب ن هی
قای بنی صدر آ .وجود شکنجه تعیین شد

يـك عضـو :..." د نویسـدر این مورد مـی 
شـايعه وجـود «همين هيأت رسيدگى به 

: ، آقــاى بشــارتى بــه مــن گفــت»شــکنجه
آنچه . ها رواجى دارند كه مپرس شکنجه

انـد، در مقايسـه بـا  به شما گـزارش كـرده
. روار استآنچه هست، مشت در برابر خ

گفتم پس گزارش كنيد بلکه پيش از آنكه 
. ديــر شــود، بتــوان آن را ريشــه كــن كــرد

مــا مــأموريم بگــوئيم . تــوانم نمــى: گفــت
 ." شکنجه نيست

وقتی کسی به شـکنجه و قتـل زنـدانیان •
از  فهرســـتیتوجـــه نکـــرد، بنـــی صـــدر 

ــدانیان توســط ســپاه  شــکنجه و قتــل زن
ـــرای موســـوی اردبیلـــی  پاســـداران را ب

در ایــن . فرســتاد )دســتان کــل وقــتدا(
ــاره ــد ،ب ــی نویس ــت «: او م ــی فهرس وقت

شــکایات واصــله از ســپاه را طــی دو مــاه 
 ،برای آقـای موسـوی اردبیلـی فرسـتادم

کمترین عملی از سوی دسـتگاه قضـایی 
که بایـد عـدل اسـالمی را برقـرار سـازد، 

آنچـه از ایـن فهرسـت بـه . مشاهده نشـد
ــده،  ــادم مان ــکنجه،  ۲۵۰ی ــورد ش  ۱۳م

ــوارد توقیــف و  ــیاری م ــل و بس ــورد قت م
بـا آقـای خمینـی هـم در  .ندمصادره بود

اما هیچ جـوابی . این باره صحبت کردم
   ».نداد

وقتی گوش رهبر و مسئوالن قضایی به •
قــای بنــی صــدر آ ،شــکنجه بــدهکار نبــود

عفو بین المللی را به یـاری طلبیـد و مـی 
وقتی نماینده عفو بین الملل آمد «:گوید

ــر  ــه او دفت ــن، ب ــواع  ۴۰۰م عکــس از ان
شکنجه ها را دادم تا آنهـا را نگـاه کنـد و 

فقـــط . هـــیچ مالحظـــه نکنیـــد: گفـــتم
ــن ئنگو ــا را از م ــس ه ــن عک ــه ای ــد ک ی

ها  یــد کــه ایــن شــکنجهئبگو. گرفتیــد
ــواهم  ــی خ ــن م ــه م ــرای اینک ــت ب هس
شــکنجه تعطیــل شــود ولــو در خــارج 
بگویند که دولت از جمله من کـه رئـیس 

. ایــن مســئله ای نیســتجمهــور هســتم، 
ــد  مســئله ایــن اســت کــه ایــن بســاط بای

تــا عکــس را  ۴۰۰همــین . تعطیــل شــود
بـه نظـر . دادم بردند برای آقای خمینـی

ــه در  ــدارد ن مــن ایشــان هــیچ پوزشــی ن
پیشگاه خلق، نه در پیشگاه خدایی که به 

چون . آن معتقد است و اگر معتقد باشد
من تردیـد دارم آدمـی کـه ایـن جـور زور 

د به ایـن آشـکاری و بـه ایـن سـهلی بگوی
آدم بکشــد، بتوانــد بــه خــدا بــاور جــدی 

  ."داشته باشد
  
یکچند از موضع گیریهـای بنـی  ٭

صـــدر در دوران کوتـــاه ریاســـت 
  :  جمهوری

   
ای به آقای خمینـی او  صدر در نامه بنی •

ها  ها و شـکنجه را در جریان ایـن اعـدام
 :گذاشت و خواستار رسیدگی شد

ه خشــونت در خــور يــك بخــدا اينهمــ« 
حکومت فاشيستى نيست چه رسد به يك 

ــالمى ــت اس ــفر . حکوم ــه از س ــروز ك دي
محکوم به اعـدام يـا اعـدام  ۳۰بازگشتم 

با ايـن . اند و يا منتظر اعدام هستند شده
ميــزان خشــونت جامعــه همگرائــى پيــدا 

غالـب . شود تر مى نمى كند و جو سنگين
 ." شوند محکومان بناحق محکوم مى

نويسـم  مطلـب كـه مـىرا از اگر اين ب..."
مجدد زندانى تازه رهـا  یموجب گرفتار

در اوين : ى نشود، معروض ميدارما  شده
وقتـى بـراى بازديـد . شکنجه رايج است

ــل از آن شــکنجه  مي ــك شــب قب ــد ي رون
کننـد و بجـاى ديگـر   ها را تخليه مى شده 

 ." كنند منتقل مى
ــروز اعــدام..." ــرق آســا انجــام  ام های ب
ها،  گیــرد، رفتــار نادرســت در زنــدان مــی

وجه صورت مـی  های بی دستگیر کردن
گویی چرا این کارهـا را  گیرد و وقتی می

کنی؟ افکـار عمـومی دنیـا اینهـا را بـه   می
گوینـد مـا  اسالم نسـبت خواهـد داد، می

اعتنایی بـه افکـار عمـومی دنیـا نـداریم، 
بـا روضـه خـوانی . آنها غرب زدگی است

ر کاری که می خواهند برای حال امام ه
کنند و به محـض اینکـه بگـویی چـرا  می

کننـد کـه  این کارها را کردی؟ شروع می
این حرف ها را زدی حال امـام آن طـور 

 !"  شد
ـــفی  دادگاه..." ـــه ص ـــا محاکم ـــای م ه
کننـــد،  اشـــخاص را صـــف می. کننـــد می
های نوشته شده هم از پـیش آمـاده  ورقه
ــت . اســت ــدت محکومی ــط جــای م فق

آیند جلوی میز محاکمه  می. خالی است
 .و حکــم هــم حکــم محکومیــت اســت

کننـد و  حاال بـر چـه اساسـی ارزیـابی می
داند، بعد حکم را  درچند دقیقه خدا می
! رود گــذارد و مــی در دســت محکــوم می

این اموری نیست کـه در ایـن جمهـوری 
انســان بتوانــد نادیــده بگیــرد یــا ســکوت 

 ).روش قضائی خلخالی بود( ." کند
ــت وق"• ــوم اس ــد معل ــکنجه باش ــی ش ت

 ." آزادی نیست
یک سندی به دسـت مـن رسـاندند کـه "

ــک فهرســت  ــر آن  ۱۱ی ــود و زی ــره ب نف
! نوشــته بــود ده نفــر بــاال را اعــدام کنیــد

] االســـالم علـــی رازینـــی  حجت[قاضـــی
نفــر در  ۱۱توجــه نکــرده بــود کــه اصــال 

  گفتند که حتی . لیست هستند نه ده نفر
برای این یازده این حرفها هم  پرونده و

شــان  نفــر تشــکیل نشــده و تمــام پرونده
 !!" همین یک ورقه است

اگــر آن روز . بایــد از حــق دفــاع کــرد"•
  ها  اول که سران رژیم سابق را بعضی

  
 ۵در صفحه

  

 ؟   !بلبشو
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ایسـتادیم و  کردند، مـا می شکنجه می
کـردیم، امـروز  از حق آنان دفـاع می

بــه عنــوان امــر بــه معــروف و نهــی از 
آوردنـد و  ا بوجـود نمیه منکر زندان

ای خودکار بـه توسـعه منکـرات  عده
 ." پرداختند نمی
وقتی ما درباره کسانی کـه آنهـا را ... "

دانیم مثال شکنجه به کـار  مستکبر می
بریم ، بعد که این مسـئله جـا افتـاد و 

این روش را با هـر کـس ، معمول شد
که بخواهد دم از حق و حـق طلبـی 

  ."  بکار خواهند بردبزند 
روشهای غلط نخسـت بـا آدم ..."

های بد به کار مـی رود ولـی بعـد 
کـه ایــن روشــها حــاکم شــدند بــا 

ــد رفــت ایــن . همــه بکــار خواهن
 ."  است ضد انقالب

ـــه ..." ـــنده ای ب چـــه ضـــربه کش
انقالب اسالمی ما زدند و چگونه 
زیبــاترین انقــالب را بــه بــدترین 

ــکل ــان  ش ــه جه ــد و ب ها درآوردن
حاکمات عرضه کردند، آنان که م

دادنـد  چند دقیقه ای تشـکیل می
ــاپی اعــدام می ــد، و پی ــام  کردن بن

اســـــالم و قاطعیـــــت، قاتلیـــــت 
آنهایی که چهـره زیبـای  .کردند

 ."  انقالب ما را لجن آلود کردند
دستگاه قضـایی مـا بـه جـای ..."

اینکـــه اطمینـــان ببخشـــد تـــرس 
فلســــفه . ایجــــاد کــــرده اســــت

مجازات در اسالم تنبیه اسـت نـه 
فرت و خشونت و انزجـار ایجاد ن
 ." و ترس

مجــــازات در اســــالم بــــرای ..."
انتقـام نیسـت بـرای تنبیـه و تنبــه 

بـرای سـالم شـدن جامعـه . است
ــت ــا  .اس ــه ب ــه جامع ــازاتی ک مج

ناسالم می کند، احساس ناامنی و 
ــد  ــان را تشــدید نمای عــدم اطمین
ـــا  ـــا ب ـــه قطع مجـــازاتی اســـت ک
ضـــوابط مکتـــب مـــا ناســـازگار 

 ." است
ا آوردنـــد کـــه مـــی جـــوانی ر..."

انـد و بـا  گفت مـرا شـکنجه کرده
ــام  ــن ن ــکم م ــر ش ــیگار ب ــش س آت
بهشتی را نوشته اند و شکم خـود 

 ." را نشان داد
زاده بـه  زمانی که صـادق قطـب •

علـــت شـــرکت در یـــک میزگـــرد 
ـــــد،  ـــــت ش ـــــونی بازداش تلویزی

وقتی با چنین :"...صدر گفت بنی
سادگی و افتضاح یک مبارز کهنه 

انقالب، مدیر  کار و عضو شورای
عامــل رادیــو و تلویزیــون و وزیــر 
امورخارجــه جمهــوری اســالمی 

دیگـر  توقیف و توهین می شـود،
چه آبرویی برای اسالم و انقالب 

 "  ایران باقی خواهد ماند؟
ــت بنی • ــد  مخالف ــا احم ــدر ب ص

توکلی از ایـن رو بـود کـه وی، در 
منصب قاضـی شـرع   زمان تصدی

 در دادگـــاه انقـــالب بهشـــهر، بـــا
اجرای قصـاص و قطـع انگشـتان 
و اعدام و شالق و سنگسار چنـان 
ــاد  ــتی ایج ــب و وحش محــیط رع
کرده بود که کسی یارای دم زدن 

او حتی کـارگرانی را کـه . نداشت
در یــــک کارخانــــه در اعتــــراض 
صنفی به حقوق و مزایا دست بـه 
اعتصـــاب زده بودنـــد بازداشـــت 
کرده، و پـس از شـکنجه تحویـل 

و زن جــوان ا .زنــدان داده بــود
  .آبستنی را اعدام کرده بود

  :مآخد
ــورا،  -   ۲۸ســخنرانی در روز عاش

اسـفند  ۱۴، کتاب غائلـه ۵۹آبان 
 ، ظهــور وســقوط ضــدانقالب،۵۹

انتشــارات دادگســتري جمهــوري 
 ۳۳۱اسالمي ايران، ص

صــــدر بــــه  ها از از بنی  نامــــه -  
 وضـــیحاتت خمینـــی و دیگـــران،

 ۲۸۴،ص
 ۱۷۷خیانت به امید، ص  -  
 ۱۰۷س تجربه، ص در -  
 ۱نامه بنی صدر به آقاى خمينـى،  -  

ــه۱۳۵۹خــرداد  صــدر  ها از بنی ؛ نام
 ۴۷به آقای خمینی و دیگران،ص

نامه بنی صـدر بـه آقـاى خمينـى،   -  
ها از  ؛ نامـــــــه۱۳۵۹اســـــــفند  ۱۱
صـــــدر بـــــه آقـــــای خمینـــــی و  بنی

 ۲۸۲دیگران،ص
 ۵۹آبان  ۳۰انقالب اسالمی،  -  
 ۵۹شهریور  ۵انقالب اسالمی،  -  
 ۵۹آذر  ۲۰انقالب اسالمی،  -  
انقــــالب اســــالمی در هجــــرت،  -  

 ۶۳۸شماره 
 ۵۹مرداد  ۲۵انقالب اسالمی،   -  
 ۵۹آبان  ۲۸انقالب اسالمی،  -  
 ۵۹مرداد  ۱۶انقالب اسالمی،  -  
  ۵۹شهریور  ۷انقالب اسالمی،  -  
 ۵۹مهر  ۱۵انقالب اسالمی،  -  
اردیبهشــت  ۱۳انقــالب اســالمی،  -  

۶۰ 
 ۵۹شهریور  ۷ب اسالمی، انقال -  
 ۶۰اردیبهشت  ۹ انقالب اسالمی،  -  
   ۵۹آبان  ۱۸میزان،  -  
 بمب ایرانی توتال را تهدیـد  ٭
رشـوه ای کـه توتـال  :کند   می

ـــاعت  داده  ـــب س ـــت و بم اس
      :شمار شده است

  
خبر را مجله فرانسوی اوپـوان در  ◀

ــاریخ  ــه  ۴ت ــار داده  ۲۰۱۲ژوئی انتش
  :است

یـک  ،مار واقعـییک بمب ساعت ش 
سالی است آماده انفجار است و هـر 
 ،لحظــه ممکــن اســت منفجــر شــود

رشوه ایست کـه توتـال بـه مقامهـای 
ایرانـــی بابـــت گـــرفتن امتیـــاز داده 

  :است
ـــون در  • ـــم اکن ـــال ه وکـــالی توت

ــیش از  ــر پ ــا مگ ــتند ت ــنگتن هس واش
توتـال . خنثـی کننـد ،آنکه دیر شـود

مظنون است به پرداخـت رشـوه بـه 
. یران بـرای گـرفتن امتیـازمقامات ا

ـــد ســـریعا ـــال نتوان ـــا ˝هرگـــاه توت ب
ــد ــق برس ــه تواف ــا ب  ،حکومــت اوبام

کارش به محاکمـه علنـی در دادگـاه 
و ایـن محاکمـه . واشنگتن می کشـد

پــی آمــدهای غیــر قابــل محاســبه 
ــردارد ــانش در ب ــه زی ــاتی ب از . تبلیغ

بیســت . توتــال شــکایت شــده اســت
ــب  ــنگتن مراق ــه واش ــت ک ــال اس س

ــــاد ــــت فس ــــرکتها را اس کاریهای ش
زیرا خطر . دوستانه حل و فصل کند

ــزرگ  ــه ب ــائی و محاکم ــق قض تحقی
  . است

ـــی  • ـــام م ـــری انج ـــای س گفتگوه
بعد از اینکه گفتگوها یکبـار . گیرند

در پایان سال گذشته و یکبار در مـاه 
ـــاری ـــال ج ـــه س ـــدند ،م ـــع ش  ،قط

گفتگوهـــــای وزارت دادگســـــتری 
. از سرگفته شده اند ،امریکا و توتال

مــدیر بخــش حقــوقی  ،تــر هربــلپ
. در امریکـا بـود ،هفتـه پـیش ،توتال

واشنگتن می خواهد که توتال جرم 
خــــویش را بازشناســــد و توتــــال از 
ــی زنــد ــخت ســرباز م ــول آن س . قب

نخســت بــدین خــاطر کــه شــرکت و 
وکالی مدافعش بر این نظـر نیسـتند 

مجرمیـــت  ،کـــه از لحـــاظ حقـــوقی
ــــه دارد ــــان . شــــرکت پای استداللش

میلیون دالر پـولی کـه  ۳۰ اینست که
در  ،بنام بیژن دادفـر ،واسطه ایرانی

 ،داده اسـت ۲۰۰۳و  ۱۹۹۸سالهای 
آشکار نیست که این پول به مقامـات 
ــده  ــی داده ش ــده ایران تصــمیم گیرن

دلیل دیگر نپـذیرفتن اینسـت . باشد
کــه بازشــناختن جــرم پــی آمــدهای 

بالفاصـــله ای در فرانســـه خواهـــد 
ـــن کشـــور. داشـــت ـــرا در ای ـــز  زی نی

ــال تحــت  ــوه دادن توت ــده رش پرون
ـــدین . رســـیدگی قضـــائی اســـت چن

نوبت وزارت خارجـه امریکـا توتـال 
را تهدید به محاکمه کرده است امـا 
تا این زمان تهدید خود را بـه اجـرا 

  .نگذاشته است
آخرین بار که کارمنـد خـارجی در  •

امریکــا بجــرم فســاد محاکمــه شــده 
. بــــوده اســــت ،۱۹۹۰در  ،اســــت

ز بسود متهم پایان یافتـه محاکمه نی
ـــامی . اســـت ـــد شـــرکت می او کارمن

 ،در مــــورد توتــــال. هــــاریس بــــود
شکست و حتی نیمه پیـروزی وزارت 

اثـــر محاســـبه  ،دادگســـتری امریکـــا
ـــر  ـــا ب ـــت امریک ـــر آمری ـــاکردنی ب ن

  .شرکتهای خارجی دارد
کـــه تحقیـــق رســـمی در  ۲۰۰۶از  •

 ،بـدین سـو ،آغاز شده اسـت ،امریکا
هم در فرانسـه  حکومتهائی که از پی

برســـرکار آمـــده انـــد، پرونـــده را از 
در اکیـپ . نزدیک تعقیب کرده انـد

رئــیس جمهــوری  ،فرانســوا اوالنــد
از  ،روماریک رواینان ،جدید فرانسه

او مشــاور . مــاجرا نیــک آگــاه اســت
ــه  ــد فرانس ــر جدی ــت وزی ــی نخس فن

پـیش از . مسئول امور خـارجی اسـت
 ۳بمدت  ،منصوب شدن به این مقام

ــال در ــی  س ــین الملل ــط ب اداره رواب
  .توتال کار می کرده است

پرونده رشوه های پرداخت شـده  •
بــرای توتــال ســخت  ،بــا ایرانــی هــا

ــتقیم  ــرا بطــور مس حســاس اســت زی
مـدیر شـرکت  ،کریستف دو مـارژری

در زمان پرداخت رشوه . متهم است
ــا ــه  ،ه ــمت خاورمیان ــئول قس او مس

شرکت بوده اسـت و شخصـا روابـط 
مـدیریت کـرده  ،یـرانشرکت را بـا ا

نفت در ازای «او در ماجرای . است
بهنگــام محاصــره اقتصــادی (» غــذا

کــه ) عــراق از ســوی شــورای امنیــت
محاکمـــــه آن بعـــــد از تعطـــــیالت 

 ،نیــز ،تابســتانی آغــاز خواهــد شــد
مـاه مـه  ۱۱هرچنـد در . متهم اسـت

ــده  ــاب ش ــرکت انتخ ــه ریاســت ش ب
ــت ــوی  ،اس ــدنش از س ــتهم ش ــا م ام

ایش بسیار گران دادگاه واشنگتن بر
  .تمام می شود

ماجرای رشـوه دادن  :انقالب اسالمی
ــم، در همــان  ــه مقامــات رژی ــال ب توت

ــاریخ، ایــن نشــریه افشــا کــرد اگــر . ت
ــه محاکمــه مــی است و هنـوز نیـز  اینهمه طول کشیده معلــوم نیســت کــار ب

ــه  ــاطر اینســت ک ــر، بخ ــا خی ــد ی ــــــه کش ــــــرفتن، الزم ــــــوه دادن و گ رش
از رژیمهـای امتیازهای نان و آب دار 

    .مالی است –نظامی استبدادی فاسد، مثل رژیم مافیاهای 
ـــپاه ٭ ـــاری س ـــد بی ـــان  :ب ارگ

ـــوبلز  ـــپاه چـــون گ ـــری س خب
 ،بـزرگ نمـی سـازد دروغهای 

دروغهای ابلهانه ای می سـازد 
کـــه دروغ بودنشـــان آشـــکار 

   :است
 
ــه      ســپاه پاســداران چــه حاجــت ب

خبرگزاری دارد؟ وقتی یک سـازمان 
اصلی شد و بسان یـک  نظامی دولت

حــزب مســلح در پــی مهــار نــه تنهــا 
ــز شــد ــه  ،دولــت کــه ملــت نی ــاز ب نی

خبرگـــزاری و ارگانهـــای گونـــاگون 
کار وسائل جمعی جـز . پیدا می کند

ــد  ســاختن و پخــش دروغ نمــی توان

زیرا می باید همه کارگی سپاه . باشد
ــد ــه کن ــارس . را توجی ــزاری ف خبرگ

بنگــاه دروغ ســازی و دروغ پراکنــی 
ه است و مأموریتش اینست که به سپا

کــه امــروز  ،مــردم ایــران القــاء کنــد
همه ملک جهان زیر پر سـپاه تحـت 

. اسـت» والیت مطلقـه امـر«پوشش 
تازه ترین دروغی که این خبرگزاری 

جعــل  ،ســاخت و افتضــاح ببــار آورد
رئـیس جمهـوری  ،مصاحبه با مرسی

 :تازه انتخاب شده مصر است
د کـه خبرگزاری فارس مـدعی شـ     

 یبه طور مستقیم بـا ریـیس جمهـور
منتخب مصر گفتگویی انجـام داده 

همـان  سیرمن مصاحبه، آدر . است
مواضــعی را اتخــاذ کــرده اســت کــه 
گویای درستی ساخته خامنـه ای در 

ـــاره  ـــرب«ب ـــار ع ـــت» به ـــو : اس لغ
ــا ــا قرارداده ــارک ب ــم مب ــه رژی ئی ک

. بســته اســت... امریکــا و اســرائیل و
مایـــت از درگیــری بــا اســراییل، ح

ـــوریه  ـــوان ( س ـــع اخ ـــه موض وارون
 ،همکاری با ایران ،)المسلمین مصر

انتشــار مصــاحبه امــا بــه محــض ... و
جعلی توسط خبرگزاری های فارس 

 دفتـــر مرســـی مصـــاحبه را ایرنـــا،و 
  . خواند علساختگی و ج

مــدعی شــد  خبرگــزاری فــارس،     
نماینده عرب زبان در قـاهره دارد و 

ه و فایــل او بــا مرســی مصــاحبه کــرد
ــار دارد  .صــوتی مصــاحبه را در اختی

صــورتی را بــر روی اینتــر نــت  یفــایل
 و مـــدعی شـــد کـــه صـــدا قـــرار داد
ـــدای  ـــورص ـــیس جمه ـــی ری ی مرس
بـر خبرگـزاری . اسـت مصـر منتخب

دروغ خـود چنـان راست باورانـدن 
فکر کردند بسیاری اصرار ورزید که 

اما . البد مصاحبه انجام گرفته است
د کــه کــرلــوم مع گــرفتن مــاجرا پــی

ـــوتی  ـــل ص ـــتفای ـــی اس ـــز جعل . نی
ن را تکـذیب نیـز آ سخنگوی مرسی 

   .کرد
وزیر تبلیغات هیتلـر گفتـه  ،گوبلز    

بود دروغ را باید آنقدر بزرگ گفـت 
ــک  ــودنش ش ــت ب ــی در راس ــه کس ک

امـــا او نمـــی دانســـت دروغ . نکنـــد
ــزرگ باشــد تناقضــهای  ــدازه ب هران
موجود در آن نیز بزرگ تر می شـود 

امـا مـی دانسـت . لو می رودو زودتر 
کـه دروغـی را بایـد بـه خـورد مـردم 
داد که کسی یارای تکذیب آن را بـه 

خبرگــزاری فــارس و . خــود ندهــد
دیگـــر ارگانهـــای تبلیغـــاتی ســـپاه 
دروغهائی را می سازند ساده لوحانه 
که خود بـه فریـاد مـی گوینـد دروغ 

گاه از قـول ایـن و آن مقـام . هستند
غافــل از  ،خــارجی دروغ مــی ســازند

ــاط  ــائل ارتب ــا وجــود وس ــه ب ــن ک ای
جمعــی امــروز، اینگونــه دروغهــا در 

هدف از ساختن ایـن . جا لو می رود
مصاحبه جعلی ایـن بـوده اسـت کـه 
مردم ایران باور کنند مرسی در خط 

 !ًخامنه ای است
ــــه       ــــادآوری اســــت ک درخــــور ی

 ،پـــیش از ایـــن ،خبرگـــزاری فـــارس
البرادعی بـادست به جعل مصـاحبه 

ه بود و آن مصـاحبه نیـز تکـذیب زد
دانستنی است که مـدیران . شده بود

خبرگزاری به خبرنگاران خـود مـی 
گویند باید خبرها را جوری بسـازند 

اگـر . که مقامات باال را راضـی کننـد
آنهـا را . خبرگزاری را ترک کنند ،نه

تهدید مـی کننـد کـه خبرنگـار زیـاد 
است ایـن خبرگـزاری اسـت کـه کـم 

 !است
انجــام گرفتــه ˝ ایــن معاملــه مســلماســورپرایز نقــش داشــت و گفتــه بــود معاملـــه پنهـــانی معـــروف بـــه اکتبـــر نخســت وزیــر اســبق اســرائیل کــه در اســــحق شــــمیر  :اســــالمیانقــــالب  ــا نیز حزب لیکود حکومت اسـرائیل را هم اکنون . سالگی مرد ۹۶است، در  ــا آی کشــتیبان را «در دســت دارد ام    :؟»سیاستی دگر آمده است

  

  
ــا ا ــمیر ت ــحق ش ز اس

نتــــان یــــاهو یــــا از 
ــا  ــورپرایز ت ــر س اکتب
ـــه  ـــران ب ـــد ای تهدی

  :جنگ؟
  
  

ژوئـــــن  ۳۰در  :انقـــــالب اســـــالمی . سـالگی، مـرد ۹۶اسبق اسرائیل، در ، اسحق شمیر، نخسـت وزیـر ۲۰۱۲
ــر در زمـــــان گروگـــــانگیری اعضـــــای  ــران، او وزی خارجــه اســرائیل در حکومــت حــزب ســفارت امریکــا در ته

ــه نخســت وز ــود ب ــاخیم لیک ــری من ی ــت چون این حکومت پی برد . بگین بود ــوری وق ــیس جمه ــارتر، رئ ــه ک ک
ـــیس  ـــادات، رئ ـــور س ـــا ان ـــا ب ـــوافقی را امریک ـــت مصـــر ت ـــوری وق بعمل آورده اند بر سـر مجبـور کـردن جمه
واســـطه معاملـــه دســـتگاه خمینـــی و اشــغالی و تشــکیل دولــت فلســطینی، اســــرائیل بــــه تخلیــــه ســــرزمینهای 

ــوری اســال ــا ســران حــزب جمه می ب ریاست و معاونت ریاست جمهـوری ن روز آریگـــان و بـــوش، نامزدهـــای 
ــه امریکا شد و این همان معامله اسـت  ــورپرایز«ک ــر س ــت» اکتب ــام گرف واسطه گـری اسـرائیل ادامـه یافـت و . ن
اما نخسـت وزیـر آن، نتـان یـاهو، بـر اینک نیز حزب لیکود برسرکار است . به افتضـاح ایـران گیـت سـرباز کـرد

ـــاره . گ بـــا ایـــران مـــی کوبـــدطبـــل جنـــ ـــه ای در ب ـــاری مقال ـــروت پ اعتراف اسحق شمیر بر وقوع معامله روب
انتشـار داده ) اکتبر سورپرایز(پنهانی  ــت ــن فصــل، . اس نکات عمده نوشته او را می آوریـم و در قســمت اول ای

» برنامـــه اتمـــی«حـــزب لیکـــود را از در قســمت دوم، اســتفاده حکومــت    :ایران، بررسی می کنیم
  

نخسـت  ،اسحق شـمیر
وزیــر اســبق اســرائیل 
پـــذیرفت کـــه معاملـــه 
اکتبـــر ســـورپرایز روی 

  :داده است
  

ــالمی ــالب اس مقالــه را روبــرت  :انق
ــــاریخ  ــــاری در ت ــــه  ۳پ او در کتـاب خـود . انتشار داده اسـت ۲۰۱۲ژوئی

درباره اکتبـر سـورپرایز نیـز مصـاحبه 
ــا اســحق شــمیر را انتشــار داده  اش ب

می توانند در سایت بنی صدر رجـوع و، خواننـدگان بود و به ترجمه کتاب ا
  :کنند

 ،اســـحق شـــمیر ،دو دهـــه پـــیش     
در  ،نخســـت وزیـــر اســـبق اســـرائیل

آیـا معاملـه اکتبـر  :پاسخ پرسش من
پاســخ  ،ســورپرایز روی داده اســت؟

 ۵۲آن معاملـه بـر سـر . »البته« :داد
سـبب  ،گروگان امریکـائی در ایـران

 شکست کـارتر در انتخابـات ریاسـت
و پیــروزی رونالــد  ۱۹۸۰جمهــوری 

ریگان و رسیدن او بـه مقـام ریاسـت 
  :جمهوری شد

  
 ۶در صفحه

  
  

 ؟   !بلبشو
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ــمیر • ــحق ش ــر  ،اس ــت وزی نخس
ژوئـن  ۳۰در  ،اسبق اسـرائیل کـه

ـــرد ،۲۰۱۲ ـــین  ،م ـــی از واپس یک
او کـه . بنیانگذاران اسرائیل بود

 ،هلوکاست را به خود دیـده بـود
آن را مجوز هر عملـی مـی شـمرد 

 ،قرار دولــت یهــودکــه بــرای اســت
در  ،از ایـــــــن رو. الزم اســـــــت

پذیرفتن برخـی از واقعیـت هـای  
کمتــــر از  ،ســــخت و بیرحمانــــه
احسـاس  ،رهبران بعدی اسرائیل

  .شرم می کرد
 ،کــه مــن بــا او ،۱۹۹۳در ســال  •

 ،در تـــل آویـــو ،در دفتـــر کـــارش
بـه ایـن جنبـه از  ،مصاحبه کـردم

ـــردم ـــی ب ـــک . شخصـــیت او پ ی
ــود ــن ب ــن از او ای ــا  :پرســش م آی

ـــاخیم بگـــین ـــر پیشـــین  ،من رهب
 ،لیکود ونخسـت وزیـر پـیش از او

پـــیش از  ،بـــا جمهوریخـــواه هـــا
انتخابــــات ریاســــت جمهــــوری 

بــرای ایــن کــه کــارتر بــه  ،امریکــا
بـر سـر  ،ریاست جمهـوری نرسـد

 ۵۲بــــه تــــأخیر انــــداختن آزای 
 ،گروگـــــان امریکـــــا در ایـــــران

  همکاری کرده است یا خیر؟ 
ـــارتر از      ـــدن ک ـــاتوان ش آزاد  ن

امیـد  ،کردن گروگانهـای امریکـا
او را بــه تجدیــد انتخــاب ناامیــد 
کــرد و ســبب پیــروزی ریگــان در 
. انتخابات ریاست جمهوری شـد

برخی از کارگزاران اسرائیلی مـی 
اسـرائیل  ،دانستند که طی سـالها

در فروش اسـلحه  ،واسطه ریگان
امریکــائی بــه رهبــران جمهــوری 

واکنش مقـام . اسالمی بوده است
  .سرائیلی انکار بودا

از قمــاش  ،امــا اســحق شــمیر      
. مقامهای اسرائیلی معمول نبـود
ــتگی  ،بخصــوص در دوره بازنشس

آنچه را دیگران حاضر به گفتنش 
او با کسانی که . می گفت ،نبودند

انتخـــاب هـــای ســـختی کـــه او و 
 ،بخاطر امنیت اسرائیل ،دیگران

ــد را در نمــی  ــی کردن ــد م ــی بای م
. ناشـکیبا داشـت رفتـاری ،یافتند

ـــری یـــک گـــروه  ،ســـابقه او رهب
صهیونیستی بود کـه فعالیـت زیـر 
زمینی داشت و خشـونت را روش 
کرده بود و به کارهای تروریستی 

  ... دست می زد
همانطور که من در دفتر او بـه  •

ــار مصــاحبه نشســته بــودم  ،انتظ
ــــه  ــــتیاران زن او ک ــــی از دس یک

... جوان بود به مـن نزدیـک شـد
! مــی دانیــد« :تاو بــه مــن گفــ

یــــک  ،نخســــت وزیــــر شــــمیر
مـــن پاســـخ . »تروریســـت بـــود؟

بله از زندگی نامـه نخسـت  :دادم
  .وزیر آگاهم

در مطبوعات امریکا بـه نـدرت     
چیـزی انتشـار یافتـه  ،از سابقه او

شمیر همانند مناخیم بگـین . بود
در فعالیتهــای تروریســتی شــرکت 
کرده بودنـد و از صهیونیسـتهای 

کــه خشــونت را رادیکــال بودنــد 
ــد ــرده بودن ــالهای . روش ک در س

اینان با روش کردن ترور  ،۱۹۴۰
فلســـطینی هـــا را از  ،و خشـــونت

ســـرزمین هـــای خـــود راندنـــد و 
ـــانع  ـــه م ـــی را ک ـــای غرب مقامه
ـــی  ـــرائیل م ـــت اس ـــتقرار دول اس

  .ترور کردند ،دانستند
ـــه        یکـــی از مشـــهورترین حمل

ــال  ــتی در س ــای تروریس  ۱۹۴۶ه
در هتـــل  اینـــان. انجـــام گرفـــت
واقـــع در بیـــت  ،کینـــگ داویـــد

ـــدس ـــکنای  ،المق ـــل س ـــه مح ک
ـــود بمـــب  ،افســـران انگلیســـی ب

 ۹۱ ،در آن حملـه. گذاری کردند
عمـل تروریسـتی . تن کشته شدند

را گروه بگـین انجـام داده بـود و 
. اسحق شـمیر در ایـن گـروه بـود

ــا  ــروه جــدا شــد ت ــن گ ــد از ای بع
عضویت گـروه دیگـری بـا روشـی 

نـام . تـر شـد بازهم خشونت آمیز
  . بود» استرن گانگ«این گروه 

شـــمیر یکـــی از  ،۱۹۴۸در ســـال  •
 Stern(» اســترن گنــگ«رهبــران 

Gang ( بود که دستور قتـل نماینـده
فولـک  ،سازمان ملـل در خاورمیانـه

دیپلمات سـوئدی را صـادر  ،برنادت
با وجود ایـن کـه او کسـی بـود . کرد

هـزار  ۳۱برای آزادی  ،۱۹۴۵که در 
ــــدانی ــــان از ،زن ــــه یهودی از  ،جمل

گفتگـو کـرده  ،اردگاه هـای آلمـانی
  . بود

 ،بعد از اسـتقالل :توسعه اسرائیل •
شمیر عضـو موسـاد شـد و بـه جنـگ 
سری برضد دشمنان اسـرائیل ادامـه 

ــر. داد ــه عضــویت حــزب  ،دیرت او ب
ــاخیم بگــین  ــه رهبــری من ــود ب لیک

ــد ــعه . درآم ــار توس ــزب درک ــن ح ای
ســـــرزمین اســـــرائیل در مـــــاورای 

ـــه شـــده از ســـوی مرزهـــا ی پذیرفت
ــود ــی ب ــین الملل ــه ب ــمیمه . جامع ض

کــردن ســرزمین فلســطینیان برنامــه 
روزه در  ۶ایــن حــزب بــود و جنــگ 

فرصت اجرای این برنامه را  ،۱۹۶۷
  .فراهم آورد

لیکــود سیاســت  ،۱۹۷۳از ســال      
قــراردادن همگــان در برابــر امــر «

انجــام شــده و تغییــر از راه عمــل در 
اجــرا گذاشــت و را بــه » روی زمــین

خانــــه ســــازی در ســــرزمین هــــای 
  . فلسطینی آغاز شد

تغییری  ،۱۹۷۰در اواخر سالهای  •
در روابــط عــادی امریکــا و رهبــران 

نخستین رئیس . اسرائیل بوجود آمد
منـاخیم  ،جمهوری از حـزب لیکـود

ــــین ــــار  ،بگ ــــارتر بخــــاطر فش از ک
مداومش برای قبـول صـلح در ازای 
پس دادن زمـین هـای تصـرف شـده 

. خشـــمگین شـــد ،۱۹۶۷در جنـــگ 
توافــق کمــپ داویــد ســبب شــد کــه 
ســرزمین ســینا بــه مصــر بازگردانــده 

امــا بگــین نگــران آن بــود کــه . شــود
هرگاه کارتر برای باردوم به ریاسـت 

اســرائیل را زیــر  ،جمهــوری برســد
ـــا  ـــرای موافقـــت ب فشـــار بگـــذارد ب
تشکیل دولت فلسطینی در سـرزمین 

گاه شدن او از تو. های اشغالی افق آ
سـبب شـد  ،محرمانه کارتر و سادات

که او واسطه کـار جمهوریخـواه هـا 
در معاملــــه بــــر ســــر گروگانهــــای 

ــــــران  ــــــائی در ته ــــــر (امریک اکتب
  :بگردد) سورپرایز

 The Last« در کتـــــاب  •
Option«، مقـــام  ،داویـــد کیمچـــی

ــــه  ــــاد و وزارت خارج ــــابق موس س
نوشــته اســت ایــن اطــالع  ،اســرائیل

بگـین « :مهم را به دست داده است
از قرار و مدار محرمانه میـان کـارتر 

 ،بنـا بـر آن. و انور سادات آگـاه شـد
ـــد انتخـــاب ،کـــارتر  ،پـــس از تجدی

اســرائیل را وادار مــی کــرد ســرزمین 
ــال  ــغالی در س ــای اش ــه ۱۹۶۷ه را ب

فلسطینیان بازپس دهد و بـا تشـکیل 
ــد ــت کن ــطینی موافق ــت فلس »  .دول

این قرار و « :کیمچی ادامه می دهد
پنهــان از اســرائیل گذاشــته  ،مــدار

ــود ــده ب ــاریخ . ش ــورد در ت ــا م و تنه
دیپلماســی امریکــا مــی شــد کــه ایــن 

با دولت دوست خود بـه راه  ،دولت
  .»فریفتاری می رفت

بگین می دانست که کارتر شـانس      
 :کیمچی می نویسد. پیروزی را دارد

دسـت  ،در صورت تجدید انتخـاب«
کارتر برای نـاگزیر کـردن اسـرائیل 

بـر وفـق  ،ه توافـق بـا فلسـطینی هـاب
بـاز  ،طرح مورد توافـق او و سـادات

او بـدون بـیم از پاتـک . خواهد بود
مــــی  ،البــــی اســــرائیل در امریکــــا

توانست اسـرائیل را بـه قبـول طـرح 
  .»ناگزیر کند

بـــدین خـــاطر بـــود کـــه بگـــین و  •
ــه انجــام  ــار ب حکومــت او دســت بک
رســاندن معاملــه برســر گروگانهــای 

  :شدند ،ایرانامریکائی در 
افســر  ،آری بــن منــاش ،۱۹۹۲در      

ـــــش اســـــرائیل در  ،اطالعـــــات ارت
ـــوان   ـــر عن ـــه زی خـــاطرات خـــود ک

Profits of War منتشـــر کـــرد، 
پذیرفت که رهبران حـزب لیکـود از 
عوامــل رانــدن کــارتر از کــاخ ســفید 

ــته اســت. شــدند ــین از « :او نوش بگ
کـــارتر بخـــاطر مجبـــورکردنش بـــه 

ــا ــرارداد صــلح ب مصــر در  امضــای ق
قـرار داد . عصبانی بود ،کمپ داوید

سبب شد که صحرای سینا از دسـت 
توافـق صـلح نیـز . اسرائیل بـدر رود

کامل نبود زیرا مسئله فلسطین را به 
  ».حال خود برجا می گذاشت

کــارتر نیــز پذیرفتــه اســت کــه       
رهبری حزب لیکود می خواست که 
او بـــرای بـــار دیگـــر بـــه ریاســـت 

او در . نشــــودجمهــــوری انتخــــاب 
ــه  ــدگان کمیت ــه تحقیــق کنن پاســخ ب

در  ،تحقیق در باره اکتبـر سـورپرایز
 ۱۹۸۰در آوریل  :گفته است ،۱۹۹۲

اســرائیل  تصــمیم گرفــت «بــود کــه 
ایـن قـول . »جانب ریگان را گرفـت

کــارتر را در یادداشــتهائی یــافتم کــه 
در بایگانی کمیته تحقیـق کنگـره در 

  .باره اکتبر سورپرایز بودند
کارتر دلیل تـرجیح دادن ریگـان      

را برخود این دانسته بود که رهبران 
یهود او را بیش از انـدازه دوسـت بـا 

  .دانسته بودند ،اعراب
ــان • ــدین س ــوگیری از  ،ب ــرای جل ب

تشــکیل دولــت فلســطینی و خریــدن 
ــان بســود اســرائیل و اســتفاده از  زم

تغییــر واقعیــت هــا در «زمــان بــرای 
 تصـــاحب ســـرزمین هـــای(» زمـــین

از راه خانـــه ســـازی در  ،)فلســـطینی
ســرزمین هــای اشــغالی و اســتقرار 
خانواده های یهـودی در ایـن خانـه 

بگین الزم دید مـانع ار انتخـاب  ،ها
ــه ریاســت جمهــوری  شــدن کــارتر ب

بگـین باورداشـت کـه . امریکا بگردد
ـــرای اشـــغال  ریگـــان دســـت او را ب

  .شمال لبنان نیز باز می گذارد
 همکـــــاری لیکـــــود بـــــا حـــــزب •

حکومـــت  ،جمهوریخـــواه امریکـــا
بگـــین را واســـطه انجـــام معاملـــه 
پنهــانی گردانــد کــه میــان ایــران بــا 
اداره کنندگان ستاد تبلیغاتی ریگان 

ایـران  ،بنا بر آن. بعمل آمد ،بوش - 
ــا  ــائی را ت رهــائی گروگانهــای امریک
بعد از انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

  .به تأخیر انداخت
نــام » اکتبــر ســورپرایز«رازی کــه  •

معامله ای بود کـه حکومـت  ،گرفت
بگین واسـطه انجـامش شـد و بـدین 

مــانع از انتخــاب کــارتر و در  ،کــار
مـاجرا . پیـروزی ریگـان شـد ،نتیجه

. یک دهه بعد از پـرده بیـرون افتـاد
ــوری  ــای حــزب جمه ــاتچی ه تبلیغ
ـــرائیل  ـــواداران اس ـــز ه خـــواه و نی
کوشــیدند کــه وقــوع آن را انکــار و 

ــا . ره آن شــوندمــانع از تحقیــق در ب
کم رغبتی دموکراتها به انجـام یـک 
تحقیق کامل نیز بـه آنهـا کمـک مـی 

در ایـن بـاره رجـوع کنیـد بـه . (کرد
رشته تحقیـق هـای جدیـد نویسـنده 

  ).در سایت کنسرسیوم
  
پرســـش از شـــمیر در بـــاره  ٭

وقوع اکتبر سورپرایز و پاسـخ 
  :او
  
در ایــــن موقعیــــت بــــود کــــه در  •

دیــدار مــن بــا اســحق شــمیر  ،۱۹۹۳
 ،یک گروه تهیه فـیلم مسـتند. کردم

من انتظـار آن . مرا همراهی می کرد
ــدی در  ــه اطــالع جدی ــتم ک را نداش
بــــاره مــــاجرای اکتبــــر ســــورپرایز 

اما شمیر یک شخصـیت غیـر . بشنوم
ــود ــی ب ــیش بین ــل پ ــال . قاب او در س

وزیر خارجه اسـرائیل بـود و  ،۱۹۸۰
ــام  ،۱۹۸۳در  جانشــین بگــین در مق

پــس . ائیل شــدنخســت وزیــری اســر
کسی بود که خـوب مـی دانسـت چـه 

  .اتفاق افتاده است

به مستندسـازان  ،در مدت مصاحبه  
 ،۱۹۷۹انقــالب ایــران در « :گفــت

در ... خطری بـرای مـا بوجـود آورد
تمام مدت نگـران امـری بـودیم کـه 

در رژیـــم . »در ایـــران روی مـــی داد
ایران متحـد کلیـدی اسـرائیل  ،شاه
یکـال دولـت اسالم گرایـان راد. بود

را در دســـت گرفتنـــد و اســـرائیل را 
ــــا را » شــــیطان کوچــــک« و امریک
  .خواندند» شیطان بزرگ«
بـرای تجدیـد رابطـه  :شمیر گفت •

 ،۱۹۸۰با دولـت اسـالمی جدیـد در 
ما همان کـاری را کـردیم کـه بایـد «

ایـن یـک اصـل ... انجام مـی گرفـت
مــن جزئیــات بســیاری را نمــی . بــود
. ت نبـودممن  وارد در جزئیـا. دانم

و شما مـی دانیـد کـه مـن عـادت بـه 
امـا . »فراموش کردن جزئیـات دارم

ــاجرای  شــمیر اطالعــات واســع از م
ــر ســورپرایز داشــت  :او گفــت. اکتب

ــه کوششــهای حکومــت « مــن از هم
گاه بودم و هستم من کتـاب . کارتر آ

جالــب توجــه گــاری ســیک در بــاره 
. اکتبــر ســورپرایز را نیــز خوانــده ام

ــاب را گــا ــن کت ــیک کــه در ای ری س
در شــواری امنیــت  ،حکومــت کــارتر

در بـاره  ،ملی امریکا خدمت می کرد
  .اکتبر سورپرایز نوشته است

در بـــاره  :مـــن از شـــمیر پرســـیدم •
. اکتبر سورپرایز چـه فکـر مـی کنیـد

بدون این که  ،روی داده است؟ و او
پاســخ   ،تردیــدی بــه خــود راه دهــد

  »البته که واقع شده است« :داد
ن کوشـــیدم او چنـــد و چـــون مـــ      

ـــال  ـــورپرایز در س ـــر س ـــوع اکتب وق
اما شمیر فکـر . را شرح دهد ،۱۹۸۰

دیگری در بـاره صـداقت خـویش در 
ـــت ـــر. سرداش ـــمی  ،آخ ـــع رس موض

اسرائیل این بود که حکومـت بگـین 
بــا جمهوریخواهــان برضــد کــارتر 

ــت ــرده اس ــاری نک ــت. همک  :او گف
 ،در امریکا ،من می دانم که ،خوب«

ه اکتبـر سـورپرایز واقـع می دانند کـ
ــت ــده اس ــه آن . ش ــه ای ب ــن عالق م

ماجرا نداشتم و چیـزی کـه بـه شـما 
بخـاطر نمـی  ،در این باره کمک کند

  »...آورم
اگــر چیــزی دربــاره  :از او پرســیدم     

آن بدانید به ما خواهید گفت؟ شمیر 
ــت ــان گف ــد زن ــه« :لبخن ــه ،ن ــن  ،ن م

  ». چیزی به خاطر نمی آورم
بیشتر از تصـدیقی شمیر حاضر نشد  •

البته که اکتبر سورپرایز روی (که کرد 
حاضــــر نشــــد هــــیچ  ،)داده اســــت

ــد ــیلم . توضــیحی بده ــه ف طــرح تهی
مســتند بــا انجــام مصــاحبه بــا اســحق 

  . بالاجرا شد ،شمیر
بدین ترتیب، خمینـی  :انقالب اسالمی

و دستیاران او، بـا واسـطگی حکـومتی 
ئی بــوده انــد کــه از هــیچ تروریســتهاکه نخست وزیـر و وزیـر خارجـه اش، 
ــد و از راه  ــوده ان ــایتی رویگــردان نب جن
ــه  ــرور و وحشــت، فلســطینی هــا را ب ترک سرزمین خـود نـاگزیر کـرده و بـه ت

، بکــار ۱۹۶۷روزه در  ۶دنبــال جنــگ 
ــه تصرف باقی مانده سرزمین فلسطینیان  ــا ریگــان و بــوش معامل ــد، ب ــوده ان ب

و حکومت اسرائیل از  .پنهانی کرده اند
ــارتر شــودواسطه کار شده است که مانع از  آن رو ــیم . انتخــاب ک ــرا از آن ب زی

داشته است که کـارتر ایـن حکومـت را 
ــد تخلیه کنـد و بگـذارد دولـت فلسـطینی ســرزمین هــای اشــغالی را  .ناگزیرکن

از آن زمان تا ایـن زمـان، . تشکیل شود
یـران در که اسرائیل بر آنها می بارد و اان همچنان زیـر آتشـی هسـتند نیفلسطی

بنــــد اســــتبداد جنایــــت و خیانــــت و 

و اینک، حکومتی که . فسادگستر است
ــر حــزب لیکــود    :است، بر طبل جنگ با ایران می کوبدنخســت وزیــرش رهب

  
نا همسازی نتان یاهو و 

    :مفاذ بر سر ایران
مقاله گارت پرتر متخصـص امنیـت     

ژوئیـه  ۲ملی امریکـا و تـاریخ دان در  
  :تانتشار داده اس ۲۰۱۲

نخست وزیر اسرائیل بـه  ،نتان یاهو   
پرزیدنت اوباما فشـار مـی آورد کـه در 

سخت تـرین  ،باره برنامه اتمی  ایران
ایـن کـار را از .  رویه را در پـیش گیـرد

طریق البی هـای اسـرائیل در امریکـا 
محافظه کـاران جدیـد و . نیز می کند

امــا . کنگــره نیــز فشــار وارد مــی کننــد
در کار نتان  یک عضو جدید حکومت

   :یاهو مشکل ایجاد کرده است
معـاون نخسـت وزیـر  ،شائول مفـاذ •

ـــی ـــت ائتالف ـــرائیل در حکوم در  ،اس
استراتژی نتان یاهو که با دقت تمـام 
ــرانگیختن  ــرای ب و در طــول مــدت ب
ــه  ــران ب ــردن ای ــد ک ــه تهدی ــا ب اوبام

ــگ ــردن  ،جن ــف نک در صــورت متوق
تهیـه و بـه  ،اجرای برنامه اتمـی خـود

اخــتالل جــدی  ،اشــته اســتاجــرا گذ
  . ایجاد می کند

کار تدارک جنگ با ایران از سـوی  •
بـــه جـــائی رســـید کـــه  ،نتـــان یـــاهو

مقامهای برجسته نظـامی و اطالعـاتی 
خود را ناگزیر  ،در خدمت و بازنشسته

ــا جنــگ  ،دیدنــد مخالفــت خــود را ب
  .علنی کنند

 ،معاون نخست وزیر اسرائیل ،مفاذ •
یمـه کسی است که رهبـری حـزب خد

بـر  ،بـا نتـان یـاهو ،مه ۹را یافت و در 
سر تشکیل حکومت ائتالفی به توافـق 

او رئـــیس ســـتاد  ،در گذشـــته. رســـید
در حکومـت  ،ارتش اسـرائیل و سـپس

ـــا  ۲۰۰۳از  ،شـــارون وزارت  ،۲۰۰۶ت
دفاع بوده و جمله هـای تهدیـد آمیـز 

در صـورت ادامـه دادن  ،برضد ایـران
برزبـان  ،به اجرای برنامه اتمـی خـود

  .آورده بود
حکومت ائتالفی جدیـد کـه شـمار      

ــــدگان هــــوادارش در کنســــت  نماین
 ۱۲۰بـــه  ۹۴از ) مجلـــس اســـرائیل(

 ،از ســوی هــوادارانش ،رســیده اســت
خوانـده مـی شـود و » کابینه جنـگ«

دست نتان یاهو را در بکـار بـردن زور 
هرگاه تصمیم بر جنگ  ،بر ضد ایران

  . باز می گذارد ،شود
با استراتژی نتان  ،ر علنمفاذ داما      

یــاهو مخالفــت مــی کنــد و مــی گویــد 
خطر ایـران عاجـل نیسـت و در حـال 

رسیدن به توافق بـا فلسـطینی  ،حاضر
  .اهمیت به تمام و تقدم دارد ،ها
رئیس پیشین  ،بنا بر قول یوسی آلفر •

ــت در  ــون امنی ــات پیرام مرکــز مطالع
نقش مفاذ در القـای  ،دانشگاه تل آویو
 ،تری در قبـال ایـران سیاست معتدل
نتیجه مخالفت صـریح  ،در عین حال

مقامهــای طــراز اول نظــامی و امنیتــی 
اسرائیل بـا رویـه نتـان یـاهو در قبـال 

  .  ایران است
رئـیس  ،مـایر داگـان ،در ماه آوریل     

موضع رسمی حکومت  ،پیشین موساد
اسرائیل را در ایـن بـاره کـه ایـران در 
ـــت ـــی اس ـــب اتم ـــاختن بم ـــار س  ،ک

تصـمیم  ،به باور آلفر. رست خواندناد
  نتان یاهو در آوردن مفاذ به 

  
  

 ۷در صفحه
  

 ؟   !بلبشو
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نـــوعی تعـــدیل  ،حکومـــت خـــود
سیاســـت اســـرائیل در آنچـــه بـــه 
امنیت ملی اسـرائیل مربـوط مـی 
شــود و تــأمین نظــر شخصــیتهای 
مخالف با جنـگ بـا ایـران بـوده 

  .است
 IPSدر مصـــاحبه بـــا   ،آلفـــرد     

ــاور مــن انتقادهــا :گفــت ــه ب ی ب
ـــاتی  ـــامی و اطالع ـــای نظ مقامه
اسرائیل از سیاست نتان یـاهو در 

نتــان یــاهو و وزیــر  ،قبــال ایــران
اهــــود بــــاراک را در  ،دفــــاع او

. مــوقعیتی بــس حســاس قــرار داد
این دو می باید نشـان مـی دادنـد 
کــه هشــدارهای آنهــا گــوش فــرا 

کســی را بــه  ،از ایــن رو. داده انــد
ــد  عضــویت حکومــت درآورده ان

 ،هـــا را در حکومـــتکـــه نظـــر آن
  . منعکس می کند

ــــا حــــزب  • ــــتالف ب نتیجــــه ائ
می تواند سـبب تغییـری  ،خدیمه

ــاهو و  ــان ی جــدی در سیاســت نت
از . بــاراک در قبــال ایــران باشــد

تهدیــد  ،بــدین ســو ۲۰۱۱اواخــر 
محــور بحــران  ،ایــران بــه جنــگ

سیاســــت . اتمـــی  بـــوده اســـت
اسرائیل بطور پیوسـته ایـن بـوده 

ن از اســـت کـــه بطـــور روز افـــزو
آزادی عمل اوباما در مورد ایران 
بکاهد و امریکـا نـاگزیر کنـد کـه 
به ایـران حملـه نظـامی بـه عمـل 

  . آورد
اســـتراتژی وارد کـــردن فشـــار بـــه  •

اوباما توسط مجموعـه ای از عوامـل 
حکومـت  :به اجرا گذاشته شـده بـود

مجهــز شــدن ایــران بــه  ،نتــان یــاهو
ــــرای  ــــری ب ــــی را خط ــــب اتم بم

مـی شـمرد و بـه موجودیت اسـرائیل 
اوباما فشـار مـی آورد بـرای رفـع ایـن 

در عـین  ،این فشار ،اقدام کند ،خطر
ـــی اســـرائیل و  ،حـــال از ســـوی الب

کنگره و محافظه کـاران جدیـد نیـز 
قـوی تـرین (آیپـاک . بعمـل مـی آمـد

سازمانی البی اسرائیل که در کنگـره 
 ،از نزدیک) امریکا البی گری می کند

  .کردهمکاری می  ،با حزب لیکود
هدف حکومت اسـرائیل و آیپـاک      

ایــن بــود کــه گفتگــو بــا ایــران را بــی 
. فایده و محکوم به شکست بباورانند

ــی  ــام م ــا انج ــر گفتگوه ــه اگ چراک
 ،شـــدند و بـــه نتیجـــه مـــی رســـیدند
. سیاست آنها به شکست می انجامیـد

نتان یـاهو بـه اوبامـا فشـار  ،از این رو
مــی آورد کــه خــط قرمــز امریکــا را از 

لم شــدن قصــد ایــران بــه تولیــد مســ
بمب اتمی بـه مسـلم شـدن تحصـیل 

. تغییر دهد ،توانائی تولید بمب اتمی
متحدان نتان یاهو براین نظر بودنـد 
کـــه در جریـــان انتخابـــات ریاســـت 

ــا ــوری امریک ــال  ،جمه  ،۲۰۱۲در س
می توان اوبامـا را نـاگزیر کـرد خـط 
  .قرمز را از اولی به دومی تغییر دهد

از آنکه مفاذ به حکومـت حتی بعد      
اســتراتژی نتــان  ،ائتالفــی پیوســت

همچنان اجـرا مـی  ،برابر نقشه ،یاهو
مجلس  ،بر اثر البی گری آیپاک. شد

مـه  ۱۸در تـاریخ  ،نمایندگان امریکـا
قطعنامه ای را تصـویب کـرد  ،۲۰۱۱

ـــر آن ـــا ب ـــه بن ـــت  ،ک ـــار «سیاس مه
کوششــهای ایــران بــه حــد تحصــیل 

ــی ــب اتم ــد بم ــائی تولی ــد  ،»توان بای
  .مردود باشد

روزنامه ژروزالم پسـت  ،ژوئن ۷در  •
نوشت که مقاهای اسرائیلی فاش می 
کنند که سه استراتژی همسـاز بـرای 

بـه  ،متوقف کردن برنامه اتمی ایـران
ــــد ــــده ان ــــته ش ــــرا گذاش  – ۱ :اج

فشـــار  -  ۲مجازاتهـــای اقتصـــادی و 
بـرای آنکـه  ۱+۵امریکا و کشـورهای 

  ایران غنی سازی 
  

تهدید ایران از  – ۳را رها کند و اورانیوم 
درون و فشار به اوباما برای اتخاذ موضع 

  .تهدید کننده ایران به جنگ
درســت پــیش از گفتگوهــای مســکو  •

ــــورهای  ــــان کش ــــران ۱+۵می در  ،و ای
نامــه ای بــه  ،ژوئــن ۱۹و  ۱۸روزهــای 
ســـناتور جمهوریخـــواه و  ۴۴امضـــای 
در ایـن نامـه از . انتشار یافـت ،دموکرات

ا خواسته شده است گفتگو با ایران اوبام
ــا  ــران ب ــت ای ــه موافق ــد ب ــول کن را موک
برداشــتن قــدمها در جهــت کاســتن از 

نامـــه . فعالیـــت غنـــی ســـازی اورانیـــوم
همچنین از رئیس جمهوری امریکـا مـی 
خواهــد برشــدت مجــازات هــای ایــران 
ــران بگویــد کــه  ــه ای بیفزایــد و روشــن ب

  .گزینه نظامی وجود دارد
ین بـه خواسـت حکومـت نامه همچن     

اوباما از ایران در باره متوقف کردن غنی 
ــا  ــوم ت ــی  ۲۰ســازی اورانی ــاز م درصــد ب

پـــردازد و مـــی خواهـــد ایـــران تمـــامی 
درصــد را بــه  ۲۰اورانیــوم غنــی شــده تــا 

خارج از ایران انتقـال دهـد و تأسیسـات 
و نامه اصرار مـی ورزد . فردو را نیز ببندد

یـران بایـد که در ازای این امتیازهـا کـه ا
هــیچ چیــز جــز ادامــه گفتگوهــا  ،بدهــد

  .نباید داده شود
اما وقتی دور سـوم گفتگوهـا بـا ایـران  •

مفـــاذ کـــه در  ،در مســـکو پایـــان یافـــت
واشـــنگتن بـــود و مشـــغول مشـــاوره بـــا 
مقامـــات امریکـــا در بـــاره حـــل مســـئله 

در علن و با لحنـی محکـم  ،فلسطین بود
ــران  ــال ای ــاهو در قب ــان ی از سیاســت نت

در مؤسســـه مطالعـــات . جســـت دوری
ـــه ای  ـــه مؤسس ـــه ک ـــون خاورمیان پیرام

ــت ــرائیل اس ــوادار اس ــن ۱۹در  ،ه  ،ژوئ
آنطور که نتـان یـاهو از آغـاز  :مفاذ گفت

 ،نخست وزیری  مـی پنـدارد و مـی گویـد
بزرگ ترین خطری که متوجه اسـرائیل 

ــران نیســت ،اســت ــا  ،از ای ــزاع ب بلکــه ن
  . فلسطینی ها است

ه مسئله فلسـطین و نـه مفاذ با رجوع ب     
زمـان « :هشـدار داد ،برنامه اتمـی ایـران

 ،امســال. بســود اســرائیل پــیش نمــی رود
  .»ما می باید تصمیم بگیریم ،سال آینده

او موضعی مشابه  ،در باره گزینه نظامی    
مــا « :موضــع اوبامــا اتخــاذ کــرد و گفــت

ــی  ــدازه م ــیم چــه ان ــد از خــود بپرس بای
ایـران را بـه توانیم اجـرای برنامـه اتمـی 

برای چند مـاه و یـا چنـد . تأخیر اندازیم
سال می توانیم آن را به تـأخیر انـدازیم؟ 

چـه  ،و در منطقه ما روز بعـد از آن زمـان
  » روی خواهد داد؟

ـــاره       مهمتـــر از همـــه توضـــیح او در ب
او نه موضع نتان یاهو . بود» خط قرمز«

خـط قرمـز  :که موضـع اوبامـا را گرفـت
ایـران تصـمیم بـه تولیـد  زمانی است کـه

حـال اینکـه نتـان . بمب اتمی مـی گیـرد
یاهو می گوید نباید بـه ایـران اجـازه داد 
ــی کــه از حملــه  در تأسیســات زیــر زمین

بـه غنـی  ،نظامی اسرائیل مصون هسـتند
  . سازی اورانیوم ادامه دهد

ــرتیپ اشــلومو بــروم کــه در ســال  • س
ــی نخســت  ،۲۰۰۰ ــاور امنیت ــاون مش مع

گفتـه  IPSبـه  ،بوده اسـت وزیر اسرائیل
موضـــع مفـــاذ در بـــاره ایـــران و  :اســـت

بخصــوص موضــع او در بــاره  ،فلســطین
اگــر . بــالقوه مهــم اســت ،»خــط قرمــز«

مفاذ از وزن کافی در حکومت برخوردار 
این موضع  امکان اتخاذ سیاسـتی  ،باشد

مثبـــت تـــر در قبـــال ایـــران را افـــزایش 
  .خواهد داد

ری و مسئله فلسـطین فـو(موضع مفاذ  •
ــران  ــی ای ــئله اتم ــرین اســت و مس مهمت

 ،در صورت پذیرفته شدن ،)چنین نیست
بمعنای تغییر سیاسـت اسـرائیل در بـاره 

ــی خــویش ــدم  ،امنیــت مل ــذر تق از رهگ
. اسـت ،بخشیدن به صلح با فلسطینی ها

بـــا ایـــن شـــعار  ،۲۰۰۹در  ،نتـــان یـــاهو
نخست وزیر شد که مجهـز شـدن ایـران 
 بــه بمــب اتمــی خطــری اســت بــرای
موجودیــت اســرائیل و نــه فلســطین کــه 
ایران مسئله ایست که اسـرائیل مـی بایـد 

او حل مسئله فلسـطین را . به آن بپردازد
غیر محتمل و بسا نـاممکن مـی شـمرد و 

  .می کرد
 Ynetمـه  ۳۱بنـا بـر گـزارش مـورخ  •

News report، نتان یاهو  ،بدون مفاذ
اکثریـــت الزم را بـــرای دســـت زدن بـــه 

» فـروم امنیـت«. داردجنگ با ایـران نـ
عضو دارد  و این فـروم اسـت  ۹اسرائیل 

که می بایـد جنـگ بـا ایـران را تصـویب 
تنها نتان یاهو و باراک و آویگـادور . کند

حــامی  ،وزیــر خارجــه اســرائیل ،لیبــرمن
حمله نظـامی بـه تأسیسـات اتمـی ایـران 

 ،از جملــه گنتــز  ،عضــو دیگــر ۶. هســتند
رئـــیس  ،و پـــاردو ،رئـــیس ســـتاد ارتـــش

  . و مفاذ با جنگ مخالف هستند ،موساد
ــاهو کــه فشــار وارد  • اســتراتژی نتــان ی

کردن به اوباما از طریق کنگره و آیپـاک 
اما چـون مبـارزات . است بسا ادامه بیابد

ــات  ــد و انتخاب ــان رس ــه پای ــاتی ب انتخاب
 ،ریاسـت جمهـوری امریکـا انجـام گیـرد

اسرائیل  تهدید ایـران بـه جنـگ را رهـا 
  .خواهد کرد

دست از تهدید به جنگ و فشار به اوبامـا باوجود ایـن، نتـان یـاهو  :نقالب اسالمیا
  :جنگ، برنداشته استبرای تشدید تحریمها و آماده شـدن بـرای 

  
رژیم ایـران  تهدیـدها را 
  :چگونه ارزیابی می کند

  
تحلیــل گــر  ،مقالــه را ری مــک گــورن    

 ،۲۰۱۲ژوئـن  ۲۸در تـاریخ   ،پیشین سیا
  :استانتشار داده 

مـی  ،باتوجه به فاجعه های ببـار آمـده    
باید از ببار آمدن فاجعـه جدیـد دیگـری 

جنـگ بـا . در خاورمیانه جلوگیری کـرد
ایران پی آمدهای غیـر قابـل پـیش بینـی 

ــد داشــت ــک . خواه ــود ی ــا ب ــاه بن هرگ
مأموراطالعاتی ایران در باره تهدیـد هـا 

ــه جنــگ ــه تهــران ارســال  ،ب گزارشــی ب
ه او می توانست چنـین گزارش تیر ،کنند
  :باشد

ــــیا • » Aardwolf« ،در اصــــطالح س
ــوع خاصــی از  ــای ن ــه معن اصــطالحی ب
گزارش اطالعاتی از پایگاه هـای سـیا بـه 

ــین . مرکــز ســیا در واشــنگتن اســت چن
گزارشی از رئـیس پایگـاه بـه مرکـز در بـر 
می گیرد جهت یابی وضـعیت در کشـور 

اطالعـات منـدرج . محل مأموریـت او را
در . ش اغلب خبرهای بد هستنددر گزار
جـیمس  ،مؤلـف ، State of Warکتـاب 
دو گزارش از این نوع گزارشها را  ،رایزن

ایـن دو گـزارش در . بررسی کـرده اسـت
از پایگـــاه ســـیا در بغـــداد  ،۲۰۰۳ســـال 

ارســال شــده و حــاکی از بــه وخامــت 
گرائیـــدن وضـــعیت بودنـــد و موجـــب 

  .عصبانیت مقامهای باال شدند
نیم که نماینده ایران در اینک فرض ک •

سازمان ملل متحد  می باید از ایـن نـوع 
و در ایـن . گزارشها به تهران ارسال کنـد

زمــان کــه نفــرت و تــنش میــان ایــران و 
ایران بخواهـد بدانـد  ،غرب شدت دارد

از دیـد  ،روابط اسرائیل و امریکا با ایران
کـدام جهـت را دارد و در  ،طرف مقابـل

چه خط و ربطـی  ،باره مسئله اتمی ایران
سعی کنیم خود ...  را درپیش می گیرند؟

را جای این نماینده بگـذاریم و گزارشـی 
را تهیه کنیم که ایـن نماینـده  مـی توانـد 

  :تهیه کند و برای تهران بفرستد

  
مسئله اتمی و جهت یابی خط و ربـط  •

  : امریکا و اسرائیل
را پشــــــت  ۲۰۱۲نیمــــــی از ســــــال    

 ،اه دیگــــرمــــ ۴سرگذاشــــته ایــــم و در 
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری امریکـــا 

مـن سـعی مـی کـنم . انجام خواهـد شـد
صادقانه خطرهائی  را کـه ایـران بـا آنهـا 

  :روبرو هستند را برشمارم
جمهـــوری اســـالمی ایـــران از دیـــد  – ۱

بســیاری از امریکــائی هــا دشــمن شــماره 
یک است و اینکه چگونه مـی تـوان ایـن 
دشـــمن را شکســـت داد و وادارش کـــرد 

 ،خـود را رهـا کنـد» بلند پروازی اتمـی«
ــارجی  ــئله سیاســت خ ــرین مس ــده ت عم
امریکا در انتخابات ریاسـت جمهـوریش 

  .گشته است
وســائل  ،در مــورد رفتــار بــا ایــران – ۲

ــان روش را  ــی امریکــا هم ــاط جمع ارتب
دارند که بهنگام حمله امریکـا بـه عـراق 

 ،هرگاه رفتاری جز این داشـتند. داشتند
ق و افغانستان هرگـز رخ  فاجعه های عرا

جمهوری اسالمی  ،این زمان. نمی دادند
ــته اســت و  ــه هــدف گش ــران اســت ک ای
ــاده  ــدی آم ــذ چن ــای متنف شخصــیت ه

برای . شلیک کردن به این هدف هستند
 Jackson Diehlجکسون دیـل  ،مثال

 :می پرسد ،معاون رئیس واشنگتن پست
هرگاه امریکا در سـوریه مداخلـه نظـامی 

حمله هوائی به تأسیسات همچنان  ،کند
  اتمی ایران میسر است؟

جنگ  ،از دید گاه رسمی واشنگتن  -  ۳
با عراق اغلب یک موفقیـت تصـویر مـی 
شــود و طرفــداران اســرائیل و محافظــه 
ــه  ــئول آن فاجع ــه مس ــد ک ــاران جدی ک

همچنــــان موقعیــــت بســــیار  ،هســــتند
نعــره محافظــه کــاران . پرنفــوذی دارنــد

 ،»رانمردان راسـتین بسـوی ایـ«جدید 
  . همچنان طنین افکن است

نهـا آبخصوص  ،سیاستمدارن ناکس – ۴
نـبض خـود را بـا  ،که در کنگـره هسـتند
. تنظــیم مــی کننــد ،نــبض حــزب لیکــود

ــا ــاراک اوبام ــزد خــواص خــود بســا  ،ب ن
نارضائی خود را از رفتن به راه خصومت 
اظهار می کند اما شجاعت علنـی کـردن 

  .طرز فکر خود را ندارد
دوران بـــــوش کـــــه او و بخـــــالف  – ۵

ــاعش  ــر دف ــی و وزی ــک چن ــاونش دی مع
 ،این بار. رامسفلد خواستار جنگ بودند

نه کـاخ سـفید و نـه وزارت دفـاع امریکـا 
با وجود . خواهان جنگ با ایران نیستند

ن وجـود دارد کـه اسـرائیل آامکان  ،این
تــش جنــگ را آ ،بــه ایــن و یــا آن طریــق

اســرائیل مــی توانــد بــا ارســال . برافــزود
خـود و یـا بـدون » متحـد«ادداشت به ی

  .دست به جنگ با ایران بزند ،آن
ـــراق و  – ۶ ـــورد ع ـــه در م ـــانطور ک هم

فرمانـدهان  ،افغانستان مشـاهده کـردیم
طراز اول ارتش طالـب حفـظ موقعیـت 

آنها سرنوشت دریاسـاالر . خویش هستند
ــد او . ویلیــام فــالون را پــیش چشــم دارن

ــا در  ــوای امریک ــدهی ق ــا فرمان ــت ت گف
جنگی با ایـران روی  ،طقه با من استمن

درجــا برکنــار و بازنشســته . نخواهــد داد
قانونی باشد و  –دستور را  ،بنا براین. شد

نبایـد . اطاعت خواهنـد کـرد –یا نباشد 
ــاطر  ــدهی بخ ــه فرمان ــار داشــت ک انتظ

فرمـان نبـرد و اسـتعفاء  ،وفای به اصـول
  .کند
عقل معمولی می داند که طرفداری  – ۷

ـــــات ریاســـــت از اســـــرائی ل در انتخاب
در حـال . را مـی کنـدآجلـب  ،جمهوری

اوباما وضعیت حساسی دارد زیرا  ،حاضر
اینطــور مــی نمایــد کــه او کمتــر از میــت 

در هفتــه . رامنــی حــامی اســرائیل اســت
 :رامنی به روزنامـه اسـرائیلی گفـت ،پیش

عمــل هــای مــن در مــورد ایــران عمــل «

هائی خواهند بود کـه رهبـران اسـرائیل 
ه می کنند و مورد حمایت قرار مـی توصی
  ». دهند

از  ،برخی از مقامـات ارشـد اسـرائیل – ۸
ــی ــاتی و سیاس ــامی و اطالع ــدار  ،نظ هش

داده اند که جنگ با ایران پـر مخـاطره 
هشدار آنها آشکار مـی کنـد انـدازه . است

خطر تصمیم گرفتن نتان یاهو به حملـه 
نظامی اسرائیل بـه ایـران کـه بسـا سـبب 

ــران شــدن ــز مــی  وی دولــت اســرائیل نی
اما نتـان یـاهو مـی پنـدارد ابتکـار . گردد

ن او و برگ برنـده در دسـت او آعمل از 
 ،با توجه بـه نظـام سیاسـی امریکـا. است

  . پندار او راست است
نرالهای اسرائیل نیـز بایـد ژدر مورد  – ۹

نرالهــای امریکــائی ژبــدانیم کــه هماننــد 
  .دستور را اجرا خواهند کرد

است که نتان یاهو بـاور دارد مسلم  –۱۰
کــه موقعیــت اســتواری نــدارد و هرگــاه 
ــران  ــه ای ــوامبر اســرائیل ب پــیش از مــاه ن

نــاگزیر اســت بــدون قیــد و  ،حملــه کنــد
ــن  ــد و ای شــرط از اســرائیل حمایــت کن

شامل شرکت در حمله نیز مـی  ،حمایت
ــاهو در ایــن  ،از دیــن مــن. شــود نتــان ی

  .محاسبه برخطا نیست
ــتر –۱۱ ــت اس ــرائیل از موقعی اتژیک اس

خــراب تــر شــده  ،ســال پــیش بــدین ســو
رئـیس پیشـین موسـاد  ،میر داگان. است

در طول تاریخ «بر این ارزیابی  است که 
هیچگــاه بــه ایــن بــدی نبــوده  ،اســرائیل

اسـرائیل دیگـر نمـی توانـد روی . »است
در . پیوندها با ترکیه و مصر حسـاب کنـد

منطقــه و بقیــه جهــان نیــز منــزوی شــده 
حــول مصــر موجــب نگرانــی ت. اســت

قــرارداد گــاز لغــو شــده . اســرائیل اســت
اســت و وضــعیتی کــه اســرائیل در آنســت 

تنهـا ابـر قـدرت «حفظ موقعیت بمثابـه 
  .می تواند ناگزیر کند» منطقه
ـــاتی  – ۱۲ ـــدهای نظـــامی و اطالع پیون

نقـدر تنگاتنـگ آمیان امریکا و اسـرائیل 
 ۱۹۸۱است که اسرائیل را قـادر کـرد در 

ات اتمی اوزیراک عـراق حملـه به تأسیس
دوستان اسـرائیل در  ،درهمین ماه. کند

مــدیر امنیــت ملــی را نــاگزیر  ،کنگــره
کردنــد از فهرســت تــدابیر بــرای بهبــود 

از قانون همکاری امنیتی امریکـا  ،امنیت
ازجمله اطالعـات فـرآورده « ،اسرائیل –

  . را حذف کند» قمرها
ــا  – ۱۳ ــران و ی ــا ای ــه جنــگ ب شــروع ب

بــرای نتــان  ،تن چنــین جنگــیبــرانگیخ
چـرا کـه . بازی بس دشواری است ،یاهو

اسرائیل در برابر واکـنش ایـران بـه ایـن 
اینســت کــه . ســیب پــذیر اســتآ ،حملــه

واشنگتن به اسرائیل پند می دهد دست 
امــا اگــر اســرائیل . بــه ایــن جنــگ نزنــد
نظر من اینست که  ،دست به جنگ بزند

 ،امریکا نیز مداخله نظامی خواهـد کـرد
ــط  ــد فق ــب باش ــران مراق ــر ای ــی اگ حت

  .اسرائیل مورد حمله متقابل قرار دهد
نچه به مسـئله اتـم مربـوط مـی آدر  – ۱۴
روشن است  ،بعد از سه دور گفتگو ،شود

که غرب نمـی خواهـد حـق مـا بـر غنـی 
سازی اورانیوم بقصد تهیه سوخت برای 

بنــا بــر قــرارداد منــع  ،نیروگــاه اتمــی
ن شـرائط گسترش اسـلحه اتمـی را بـدو

موضــع مــذاکره .  بســیار ســخت بپــذیرد
ـــتهای  ـــان خواس ـــرب هم ـــدگان غ کنن
حداکثر نتان یاهو است که عبارت باشد 
از متوقف کردن غنـی سـازی و برچیـدن 

  .تأسیات اتمی اصلی
یـم از ژهدف نهائی تغییـر ر ،از قرار – ۱۵

راه تهدیــــدها و مجازاتهــــا و عملیــــات 
پنهان و جنگ سایبری و بدتر از این هـا 

  .است
همـــان  ،بعنـــوان حاصـــل ســـخن – ۱۶

در  :اصــطالح امریکــائی را بکــار مــی بــرم
اگر بکنیم دوزخی می شویم و  ،مورد اتم

  .دوزخی می شویم ،اگر هم نکنیم
  

 ۸در صفحه
  

 ؟   !بلبشو
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یــک اقبــال واقعــی  ،بــاوجود ایــن 
وجــود دارد و آن اینســت کــه بســا در 
ماههــای آینــده مــورد حملــه قــرار 

د آنـیم نیازمنـ ،در این صورت. گیریم
که دربها را ببندیم و بـاروت خـود را 

ایــن امیــد کــه . خشــک نگــاه داریــم
 ،دسـت کـم تـا پایـان جنـگ ،امریکا

ســخت  ،دســت از خصــومت بــردارد
  .نابجا است

  
عوامـــل تعیـــین کننـــده سیاســـت  •

  :اسرائیل کدامهایند؟
با وجود های و هوئی که می کنـد و     

مــی گویــد مســئله اتمــی ایــران هــدف 
ــا اول سیاســت خــ ارجی او اســت و ب

اینکه از امریکا نیز می خواهد مسـئله 
اتمی ایـران را موضـوع اول سیاسـت 

مـن بـر  ،خارجی خود در منطقه کنـد
این بـاور نیسـتم کـه اسـرائیل برنامـه 
ــرای  ــران تهدیــدی فــوری ب اتمــی ای

  پس چرا . خود می داند
عامل را می  ۵چنین وانمود می کند؟ 

  :توان برشمرد
یـم ژتغییر ر. یم ماژبرانداختن ر  -  ۱

هــدفی اســت کــه اســرائیل در پــی 
  .آنست

امریکــا در ایــران، بخصــوص از مــرگ باتوجـه بـه سیاسـت  :انقالب اسـالمی
ــی و خمینی بدین سو و باتوجه به سیاست  ــونس و لیب ــر و ت ــا در مص ـــن، امریک ـــر ر«ســـوریه و یم ـــمژتغیی در » ی
ــا  ــتر آن ب ــه بیش ــذیری هرچ ــاق پ خالصه مـی » منافع امریکا و اسرائیل«انطب هدف اینست که گرایش هائی از . شود

ـــا و یم به قدرت رسند که ایران را بـیش ژر ـــافع امریک ـــط من ـــیش در خ   .اسرائیل نگاه دارنداز پ
در ایــــران چنــــان مشــــکالت و  – ۲

ید که ایران وضعیت آویرانگریها ببار 
عراق بعـد از حملـه نظـامی امریکـا و 

بـه . متحدانش به این کشور پیدا کـرد
بــی کــه دیگــر نتوانــد هیچگونــه ترتی

ــطینیان ــایتی از  فلس بخصــوص  ،حم
سـامانه کمـک رسـانی . حماس بکنـد

در صورت تغییر . یکسره از میان برود
دشــمنان اســرائیل در منطقــه  ،یــمژر

بسیار ضعیف می شـوند و اسـرائیل از 
موضع قدرت می تواند مواد قـرارداد 
صلح را به فلسطینی ها دیکتـه کنـد و 

فلسطینی هـا را نـاگزیر  بسا بسیاری از
کند مهاجرت کنند و همان شـود کـه 

پاکسازی قومی  :میت رامنی می گوید
  .خارجی های نامطلوب

منصـــرف کـــردن توجـــه هـــا از  – ۳
فلسطین و سرنوشت فلسـطینی هـا و 

واقعیـت را  ،در زمین ،در همان حال
همان سیاستی که لیکود (تغییر دادن 

 :از آغاز اجـرا کـرده اسـت و مـی کنـد
اندن فلسطینی ها و اشغال سرزمین ر

  ). آنها
فعالیتهای اتمی ایـران را بمـدت  – ۴

  .چند سال به عقب انداختن
ــــیس  – ۵ ــــت رئ اســــتفاده از موقعی

جمهوری امریکا که موقعیـت رئـیس 
جمهوری است که می خواهد بـرای 
باردوم به ریاست جمهوری انتخـاب 

  .شود
گــزارش نــویس توضــیح  ،در اینجــا     

سـپتامبر  ۱۱از ترورهای  می دهد که
ـــو ۲۰۱۱ ـــدین س ـــز در  ،ب ـــه چی هم

از جملــه . امریکــا تغییــر کــرده اســت
در . پاینــدی بــه قــوانین بــین المللــی

امریکا حفظ ظاهر را  ،حمله به عراق
نیز نکرد و با زیـر پـا گذاشـتن منشـور 

بـه عـراق حملـه  ،سازمان ملل متحد
جنــــگ «بــــوش دکتــــرین . کــــرد

اینست  .را رویه خود کرد» پیشگیرانه
ــه  ــه اســرائیل ب ــان حمل کــه امریکائی
ایران بـا حمایـت امریکـا و یـا حملـه 
 ،امریکــا بــه تأسیســات اتمــی ایــران را

شدنی  ،امری باور ناکردنی نمی دانند

هـم مقامـات اسـرائیل و هـم . می داننـد
مقامات امریکا مـی گوینـد کـه هدفشـان 
جلوگیری از مجهز شدن ایران به سالح 

ـــر ایـــن. اتمـــی اســـت ـــا ب جنـــگ « ،بن
محتمل اسـت و بایـد تـدبیر » پیشگیرانه

  :ن کردآبرای جلوگیری از 
  
  :پیشگیری از جنگ پیشگیرانه •
خلیج فارس مناسب ترین محل بـرای    

ایجاد حادثه و برانگیختن ما به واکـنش 
حاصل شدن امکان  ،مشروع و در نتیجه

ــه  ــه وســیع ب ــرای حمل ــرای اســرائیل ب ب
  . تأسیسات اتمی ایران است

ــا  ،رئــیس وقــت ســتاد ارتــش امریکــا     ب
ــین آ ــان چن ــل از وجــود امک ــاهی کام گ

 ۲در کنفرانس مطبوعـاتی  ،صحنه سازی
گفتگـــوی  :خـــود گفـــت ۲۰۰۸وئیـــه ژ

نظــامی امریکــائی بــا (نظــامی بــا نظــامی 
مــی توانــد بــه برقــراری ) نظــامی ایرانــی

ــران  ــا و ای ــان امریک ــاهم می ــرین تف بهت
نســت کــه ایــن فکــر آزمــان . کمــک کنــد

عمل پوشد و راه بر صـحنه سـازی جامه 
  .جنگ برانگیز بسته شود

ــانع از       ــد م ــی توانن ــر م ــنهاد زی در پیش
اتفاقی و تعمدی بگـردد  ،برخورد نظامی

و مانع از پیـدایش مجـوز بـرای مداخلـه 
  :نظامی  امریکا بگردد

برقرار کـردن خـط ارتبـاط مسـتقیم  – ۱
میان مقامات نظامی واشـنگتن و تهـران 

ز کــردن احتمــال وقــوع بــه قصــد نــاچی
حادثه و یا حملـه پوشـیده و یـا محاسـبه 

  .نادرست
دست زدن فوری  به گفتگوها میـان  – ۲

ــائی امریکــا در  ــدهان نیــروی دری فرمان
خلــیج فــارس بــا فرمانــدهان نیــروی 
دریائی ایران به قصد تهیه یـک پروتکـل 

امریکــا و . پیشــگیری حادثــه هــا در دریــا
روتکلی چنین پ ،۱۹۷۲روسیه در ماه مه 
تـنش هـا  ،آن زمان نیـز. را منعقد کردند

میــان دو کشــور بــه حــداکثر بــود و هــر 
حادثه می توانسـت پـی آمـدهای وخـیم 

ـــار آورد ـــروز . بب ـــانع از ب آن پروتکـــل م
  . حادثه گشت

ــاور مــن      ــه ب ــی  ،ب ــائی ســخت م امریک
توانند با این دو پیشـنهاد گویـای حسـن 

گـزارش هـای . مخالفـت کننـد ،نیت مـا
نند که فرمانـدهان آاتی حاکی از مطبوع

بـا  ،نیروی دریائی امریکا در خلیج فارس
ــا ــدم ه ــه ق ــن گون ــق  ،برداشــتن ای مواف

 ،به خصوص که دریاساالر مـولن. هستند
گفتگــوی نظــامی بــا نظــامی را پیشــنهاد 

  .کرده بود
فوریـت  ،در اوضاع و احـوال کنـونی       

دارد که امریکا و جمهوری اسالمی ایران 
چگــونگی جلــوگیری از رخــداد  در بــاره

اتفــاقی و یــا عمــدی و یــا براثــر ارزیــابی 
ــد ،برخــورد نظــامی ،غلــط . گفتگــو کنن

هیچیک از ایران و امریکا نباید بگذارند 
  .حادثه ای رخ دهد ،بیرون از مهار آنها

این  ،به یمن حداقلی از اعتماد متقابل    
نـزد افکـار  ،درجـا ،عمل های عقل پسند
. ت مقبـول مـی افتـدعمومی امریکا سخ

 ،همکــاران مــن در ســازمان ملــل متحــد
چند نوبت بامن در بـاره وضـعیت اخیـر 

نتیجـه ایـن . پرونده اتمی گفتگو کردنـد
 ،سرگی الورف ،شد که همین هفته پیش

در پاسـخ اسـرائیل  ،وزیر خارجه روسـیه
که خواستار عمل سخت تر برضد ایران 

  :گفت ،شد
ــ«     ــن مس ــوانیم ای ــن کــه بت ــرای ای ئله ب
الزم است از تهدیـد  ،را حل کنیم) اتمی(

از وضـــع . بـــه جنـــگ دســـت بـــرداریم

مجازاتهــا برضــد ایــران بــاز ایســـتیم و 
گفتگوهــا را شکســت خــورده و محکــوم 

  . »به شکست نشماریم
ــه  :انقــالب اســالمی ــه اینگون ــر ک ــن ام ای

تحلیــل گــران امریکــائی خــود انگیختــه 
گزارشی از این نوع را تهیه مـی کننـد و یـا 

ــینج ــده ای  انش ــذاکره کنن ــأت م ــی هی م
 و یم بـه مسـکو فرسـتاده بـودژکه رشوند 

گــزارش تفصــیلی انتشــار مــی دهنــد و یــا 
یم با آنها است، ژحاصل ارتباط مأموران ر
امـا برمـا معلـوم . هنوز برما معلوم نیسـت

است که در امریکا، دنبالـه روی حکومـت 
امریکا از اسرائیل، در سیاست خاورمیانـه 

جنگ با ایران . ان جدی داردایش، مخالف
تحلیل گران، اغلـب . مخالفان جدی دارد

یم به بحران سازی و رسـاندن کـار ژنیاز ر
ایران چه به کند و چـه نکنـد، «به جائی که 

امــا . ، نادیــده مــی گیرنــد»جهنمــی اســت
ایرانیان خود نمی باید ایـن نیـاز را نادیـده 
بگیرند و مردم ایران باید بداننـد تنهـا آنهـا 

ند که می توانند کشور را از بن بست هست
بشرط آنکـه آنقـدر . خطرناک بیرون آورند

سـاله  ۸درنگ نکنند کـه مـاجرای جنـگ 
ــرار شــود و  ــردم نیزتک ــاری از دســت م ک
  :ساخته نباشد

  
  

متــراکم  –مجازاتهــا 
کــردن قــوا در خلــیج 

تنگه هرمز و  –فارس 
  :عبور نفت

  
  

ـــالمی ـــالب اس ـــتین  :انق ـــه کریس روزنام فنـی «تور گزارش گفتگوهای ساینس مونی
ــتانبول ــار داده اســت» اس ــاریخ . را انتش خبرگـزاری . نیز هنـوز معـین نشـده اسـتگفتگوهای معاون جلیلی و معاون اشتون ت

هنـوز آن دقـت و . مسکو ارائه کرده اسـتکننده بـه ریاسـت جلیلـی در گفتگوهـای مـاده ای هیـأت گفتگـو  ۵فارس پیشـنهاد 
تحلیـل گـر  کمال را نـدارد کـه پـل پـیالر،

انتشـار داده بـود و در شـماره  پیشین سیا، انقــالب اســالمی از نظــر نشــریه گذشــته 
ارتباط جمعی غرب، اشاره ای بس کوتـاه در کـم شـمار وسـائل . خوانندگان گذشت

ــه گفتگوهــای اســتانبول بــیش نشــد در . ب
ــامی و  ــوای نظ ــال ق ــل و انتق ــوض، نق ع
    :هرمز، مسئله روز آنها استشدن تنگه مجازاتهــا و بهــای نفــت و احتمــال بســته 
مجازاتهـــا کـــه بـــر ضـــد 
ایران وضـع شـده انـد و 
ـــــــــد از  ـــــــــه بع مرحل

    :مجازاتها؟
مجازاتها که برضد ایران وضـع  ٭

شده و به اجرا گذاشـته شـده انـد 
  :غیر قانونی هستند

  
مقاله را فلینت لورت و هیالری مـان  ◀

یک روز  ،وئنژ ۲۹لورت نوشته اند و در 
ــه بعــد از ورود مصــوبه  ــا ب کنگــره امریک

سـاعت پـیش از ورود  ۴۸مرحله اجـرا و 

انتشـار  ،مجازاتهای اروپا به مرحله عمـل
  :داده اند

ـــه اجـــرا گذاشـــته شـــدن  • ـــاوجود ب ب
ــا ــه  ،تحریمه ــد ب ــران را تهدی ــا ای امریک

درکـار آنسـت . مجازاتهای بیشتر می کند
ـــران را  ـــت از ای ـــدگان نف ـــه وارد کنن ک

 ۲۸در  ،در آخـرین لحظـه. مجازات کند
. چـین را از مجـازات معـاف کـرد ،وئنژ

حال آنکه مجـازات کشـورهای خریـدار 
ایـن . بسا غیر قانونی است ،نفت از ایران

ـــررات ســـازمان  مجـــازات مخـــالف مق
غیر قـانونی  ،بنابر این ،بارزرگانی جهانی

ــتند ــررات بــین . هس ــانون و مق ــیچ ق ه
المللــی وجــود نــدارد کــه بــه یــک کشــور 

را بخـاطر اجازه دهـد کشـورهای دیگـر 
  .معامله با یکدیگر مجازات کند

امریکا افزون بر ایران کشورهای دیگر  •
را بخاطر خرید نفـت از ایـران مجـازات 

ــد ــررات ســازمان . مــی کن ــر مق اگــر براب
 ،بازرگانی جهان از امریکا شـکایت شـود

بطــور قطــع امریکــا محاکمــه را خواهــد 
  . باخت

پـــس اگـــر امریکـــا بـــه خـــود اجـــازه      
یداران نفت از ایـران را مـی مجازات خر

بــدین خــاطر اســت کــه اطمینــان  ،دهــد
دارد هیچ کشوری امریکا را بخاطر عمل 
. غیر قانونیش به دادگاه نخواهد کشـاند

ــه ــین  ،وگرن ــانونی چن ــائی ق ــا توان امریک
مجازاتی را ندارد و اگـر مـی دانسـت کـه 
 ،سر و کـارش بـه دادگـاه خواهـد کشـید

  .چنین نمی کرد
ـــای       ـــاحکومته ـــس از  ،امریک ـــی پ یک

ــه مجــازات ،دیگــری ــد ب ــرای  ،از تهدی ب
ـــر از  ـــورهای دیگ ـــردن کش ـــرف ک منص
 ،بازرگــانی بــا جمهــوری اســالمی ایــران

تــا آنجــا کــه مــی . اســتفاده کــرده اســت
ـــد ـــته ان ـــر را از  ،توانس کشـــورهای دیگ

. بازرگـــانی بـــا ایـــران بازداشـــته انـــد
شرکتهای نفتی و غیـر نفتـی را از سـرمایه 

ــرا ــدگــذاری در ای . ن منصــرف کــرده ان
امریکا تا جائی که می توانسته است پیش 

 ،در صورت شکایت از امریکـا. رفته است
نــاگزیر مــی بایــد عقــب  ،در برابــر ایــران

  . بنشیند
پیشـــا روی ایــــن  ،حکومـــت اوبامـــا •

کارپذیرانه با کنگـره همکـاری  ،وضعیت
مجازاتهــا را کنگــره تصــویب و بــه  :کــرد

مجـری  ،قانون بدل کـرد و قـوه مجریـه
 ،در ایـــن بـــاره ،و حـــاال. قـــانون گشـــت

  :امریکا با چین رویارو است
ــدار      ــورهای خری ــانون مجــازات کش ق

وارد  ،۲۰۱۲وئـن ژ ۲۸در  ،نفت از ایران
ــه اجــرا شــد ــای . مرحل ــر مجازاته ــا ب بن

جدید که لباس قانون بـه خـود پوشـیده 
 ،کشـورهای خریـدار نفـت از ایـران ،اند

مت اوبامـا حکو. مجازات مالی می شوند
ـــران را  ـــت از ای ـــده نف ـــداران عم خری

بــه . مشــمول ایــن مجــازات کــرده اســت
  . استثنای چین

نند که آداده های بازرگانی حاکی از  •
چین واردات خود از ایران را در چهـار 

ــاری ــال ج ــاه اول س ــل  ،م ــزان قاب بمی
روشـن نیسـت . کم کرده است ،توجهی

که این کاستن بخاطر توافقی با امریکـا 
یا ناشی از کشماکش با ایران بـر  است و

  .سر پرداخت بهای نفت است
 ،دلیل کاهش واردات نفت از ایـران      

هیالری کلینتون را خوش  ،هرچه باشد
مــی  :او هفتــه پــیش گفــت. آمــده اســت

هسته اما مطمـئن عمـل آبینیم که چین 
ــد ــی کن ــت. م ــری  :او گف ــام مج در مق
مــا بایــد مراقبــت کنــیم ببینــیم  ،قــانون
ای خریدار از میزان خرید نفت کشوره

و مـی بینـیم . از ایران می کاهند یـاخیر
و بنـا بـر ... اپن و کره جنـوبی وژهند و 

  . چنین می کنند ،چین ،خرین داده هاآ
بعــد از حــل مشــکل پرداخــت بهــای  •

وارد کـردن  ،نفت میـان ایـران و چـین
نفت از ایـران از سـرگرفته شـد و چـین 

ــران مــی گوینــد وارد کــردن نفــت از  ای
  .قانونی و معقول است

کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا از      
ــره  ــز طــرف (ســوی کنگ ــا نی دموکراته

 ،و رامنی) رئیس جمهوری را نمی گیرند
ــواه ــزب جمهوریخ ــامزد ح ــروه  ،ن و گ

زیر فشار هستند تا که چین  ،های ذینفع
را بخاطر ادامه دادن به خریـد نفـت از 

  .مجازات کنند ،ایران
ــا کنگــره و اتحــا     ــا ب د حکومــت اوبام

البی طرفدار اسرائیل بـر سـر مجـازات 
ــران ــابی نادرســت آ ،ای ــا ارزی ــه ب میخت

حکومــت در بــاره توانــائیش بــه نــاگزیر 
 ،کردن ایران به رها کردن برنامه اتمـی

ــن حکومــت را در وضــعیت  بکــنم «ای
جهنمی مـی شـوم و نکـنم جهنمـی مـی 

  . قرار داده است» شوم
ــن • ــاوجود ای ــن ژ ۲۸در  ،ب  ،۲۰۱۲وئ

امریکـا چــین و سـنگاپور را از مجــازات 
و رفتـار دو کشـور را بخـاطر . معاف کرد

 ،کاستن از واردات نفت خـود از ایـران
داده موجود حاکی از آنسـت کـه . ستود

 ۲۵چین  ،در چهار ماه اول سال جاری
درصــد از واردات نفــت خــود از ایــران 

  . کاسته است
  
قـــانون مجـــازات خریـــداران  ٭

ــران و مشــکلی کــه در نفــت ا ز ای
روابط امریکا با چـین پدیـد مـی 

  :وردآ
  

ــتراتفور در  ◀ ــل را اس ــن ژ ۲۸تحلی وئ
  :انتشار داده است ،۲۰۱۲

ـــنژ ۲۸از روز  • ـــانون مجـــازات  ،وئ ق
خریداران نفت ایران و معامالت بانکی 

تـا . وارد مرحله عمل می شـود ،با ایران
کشــورهائی چــون کــره  ،ایــن هنگــام

تـایوان و هنـد و چنـد  اپن وژجنوبی و 
تحـریم ایـن کشـورها از (کشور اروپائی 

از )وئیه وارد مرحله اجرا شـدژروز اول 
امــا مشــکل . مجــازات معــاف شــده انــد

چین یک پنجم نفـت . چین برجا است
ــد ــی کن ــران را وارد م ــر چــین از . ای اگ

روابـط  –که شد  –مجازات معاف نشود 
  .دو کشور دچار مشکل خواهد شد

اپن و کره جنـوبی از ژچین همچون  •
میــزان واردات خــود در مــاه هــای اول 

کشــورهای . ســال جــاری کاســته اســت
در  ،دیگــری از وارد کــردن نفــت ایــران

 ،اجابــت از فراخــوان امریکــا و اروپــا
کره جنوبی قـول . خودداری کرده اند

وئیه که تحریم اروپا ژداده است از اول 
خرید نفت از  ،به اجرا گذاشته می شود

اما مشکل پرداخـت . را قطع کندایران 
بهای نفت حل شده است و خرید نفت 
از ایــران توســط چــین بــه حــال عــادی 

  . بازگشته است
دو شرکت بزرگ چینی از ایران نفت  •

 Zhuhaiیکی شـرکت :وارد می کنند
Zhenrong .   و دیگــری شــرکت

Unipec   و شرکتSinopec  بیشـتر
. تصـــفیه خانـــه هـــا را در اختیـــار دارد

ــینو ــا س ــده ای در امریک ــافع عم پک من
در این کشور سرمایه گذاری کرده . دارد

است و طرحهای سرمایه گذاری جدید 
این شرکت یکی از . در دست اجرا دارد

ــر ی چــین و در ژســه شــرکت بــزرگ ان
  .معرض مجازات امریکا است

هرگاه قانون مجازات بطور کامل به      
بانکهـای چینـی کـه  ،اجرا گذاشته شود

ی پک اعتبار می دهند دیگر قـادر به یون
بــه کــارکردن بــا بانکهــا و شــرکتهای 

  و این امر ضربه . امریکائی نخواهند شد
  

 ۹در صفحه
  

 ؟   !بلبشو
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ای سخت بر شرکتهای نفتـی چـین 
نها را از بازار مالی آوارد می کند زیرا 

  .امریکا محروم می کند
ــه مجازاتهــای  • ــن ک ــرای ای ــا ب ام

نیـاز بـه وجـود  ،امریکا موفق گردند
عامـل اول  :یکچند از عوامـل اسـت

اینست که چین بانک ویژه ای برای 
چراکـه . معامله با ایران ایجاد نکند

از چهــار بانــک چینــی کــه کارهــای 
مالی و پولی یونی پـک را انجـام مـی 

ــــد ــــا  ،دهن ــــک در امریک ــــه بان س
ــد ــر از . فعالیتهــای گســترده دارن غی

ایــن کــه بــانکی نیــز وجــود دارد کــه 
از ســـوی نگـــران مجـــازات شـــدن 

می توان بانکی ایجاد  ،امریکا نیست
ــولی  ــای پ ــام کاره ــرای انج ــرد ب ک

  .خرید نفت از ایران
عامل دوم اینست کـه چـین نیـاز       

ی ژدارد به منبع ثابـت و مـداوم انـر
ــداومش  ــادی م ــد اقتص ــه رش چراک

ـــاز دارد ـــدان نی ـــال . ب  ،۱۹۹۸از س
واردات نفت از چین مرتب افزایش 

ــه اســت ــدین  ۲۰۰۹از ســال . یافت ب
شـرکتهای نفتـی چـین نیمـی از  ،سو

در . مصــرف کشــور را وارد مــی کننــد
درصــد  ۱۳تــا  ۱۰ ،ســالهای اخیــر

. واردات نفت چـین از ایـران اسـت
اختالف ایران بـا یـونی پـک بـر سـر 
پرداخــت بهــای نفــت ایــران ســبب 

درصـد واردات چـین از  ۳۱ کاهش 
 ۲۰۱۲در چهار ماه اول سال  ،ایران
ه قصـد دارد چین روشن کرد ک. شد

همچنــان از فروشــندگان بیشــتری 
بـه خریـد  ،بنـا بـر ایـن. نفت بخـرد

  . نفت از ایران ادامه خواهد داد
چین بخواهد از خرید نفـت از ایـران بـدین قـرار، هرگـاه  :انقالب اسـالمی

ــر جانشــین  ــازاری چشــم بپوشــد، عــالوه ب ــران، ب ــداوم نفــت ای ــد در کــردن م ــی بای ــز م ــران نی ــازار ای چــون ب
  .این کشور قرارداده شود اختیار

ــا و  ،هیچیــک از دو طــرف      امریک
نمی خواهند موضـع خـود را  ،چین

ــران ــال تحریمهــای ای ــرک  ،در قب ت
مجازاتهــای  ،بــرای امریکــا. گوینــد

ـــاگون از  ،اقتصـــادی نیازهـــای گون
جملـــه نیـــاز سیاســـی در گرمـــاگرم 

. ورنـدآرا بر می  ،مبارزات انتخاباتی
هــای امــا چــین نیــز همــواره مجازات

.  یک جانبـه را محکـوم کـرده اسـت
تنش میان دو کشور بر سـر پیوسـتن 
چــین بــه مجــازاتی کــه یــک طرفــه 

عامل  ،برضد ایران وضع شده است
سـان وجـود پیــدا آسـومی اسـت کـه 

  .نمی کند
چین نمی تواند بمیـزان بسـیار از       

واردات نفت خود از ایران بکاهد و 
ن را قطـع آبطـور کامـل  ˝یا احتماال

نیــاز (هــم بلحــاظ اقتصــادی . دکنــ
و هـــم بلحـــاظ ) یژچـــین بـــه انـــر

منافع مهم چین در روابط ( سیاسی 
ــا ایــران  ،)بازرگــانی و دیپلماتیــک ب

از سـوی دیگـر . این کار را نمی کنـد
ــزان  ــز می ــدگان نفــت نی ــد کنن تولی
تولید را بقدری افـزایش نـداده انـد 
کـــه نفـــت ایـــران را بطـــور مـــداوم 

نمـی توانـد امریکا نیز . جانشین کند
خـــــود را از ســـــرمایه گـــــذاریهای 
ــی در خــاک خــود  ،شــرکتهای چین

ــد ــروم کن ــط . مح ــه رواب ــت ک اینس
  .دوکشور گرفتار مشکل شده است

ـــا معـــاف شـــدن چـــین از ژ ۲۸در همان تـاریخ  :انقالب اسالمی ـــن، ب وئ
منـافع  قابل جانشینی بگردد، بزرگـیاین، هرگاه نفـت ایـران بطـور مـداوم بـاوجود . مجازات، مشکل حـل شـد

ــت چین در امریکا بدان اندازه هست کـه  ــرآن دارد از واردات نف ــین را ب چ
خــود از ایــران بطــور قابــل مالحظــه 

در حـــال حاضـــر، چـــین از . بکاهـــد
مجازاتهــا هــم بــرای ارزان خریــدن 

ایـن . فرآورده های خود سود مـی جویـدنفت ایران و هم برای پر کـردن ایـران از  سـت ایران است که فرصت رشـد را از د
  .مافیاهای رانت خوار باقی می مانندمــی دهــد و ایــن مــردم ایراننــد کــه اســیر 

  
در ســندها کــه ویکیلــیکس 

ایـــن  ،انتشـــار داده اســـت
 :مــده اســتآپرســش مهــم 

ـــر شـــدن  ـــی  اث ـــد از ب بع
 جنگ اجتنـاب  ،مجازاتها

  :ناپذیر نمی شود ؟
  
 :۲۰۱۰انویـــهژ ۵ســـند مـــورخ  ٭

گزارش به اسـتراتفور از منبـع آن 
  :امریکا در حکومت

  
ــاره ایــن  • اینســت جزئیــات بیشــتر در ب

ــور ــن ... ام ــا ای ــن ب ــه م ــدارهائی ک از دی
ـــر  ـــته ام و براب ـــت داش ـــه از  آحکوم نچ

ـــاس  ـــای تم  pro-democracyطرفه
group funding  خود در  حاصل کرده

این نتیجه را بدست آورده ام که ایـن  ،ام
حکومت چنان عمـل مـی کنـد کـه یـک 

از یـک . وشیفیل در یک مغازه چینی فر
مقــــرری گــــروه هــــای هــــوادار  ،ســــو

دموکراسی در ایران را قطـع مـی کنـد تـا 
ــالب در  ــا دارد انق ــد امریک ــران نگوی ته
ایران را تمویل می کنـد و از سـوی دیگـر 

مـذاکره را در پـیش  –تاکتیک مجـازات 
این روش کار را همـان جـا . گرفته است

معـاون (خواهد کشاند کـه دیـک چنـی 
 :مــی خواســت )رئــیس جمهــوری ســابق

  .جنگ
بــرای برقــراری دموکراســی در ایــران و یــا کـه گویـا » ایرانـی«یک چند از گروههـای حکومت اوبامـا مقـرری  :انقالب اسالمی

  .را قطع کرده استبرای دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنـد 
سناریوی شکست گفتگوهـا را در نظـر  •

وقتــی صــحنه گفتگــو بــه . مجســم کنــیم
صـحنه جنـگ مـی  نوبت به ،پایان رسید

ایــران مــی دانــد تــا وقتــی روســیه . رســد
پشتش را گرفته است و هـزاران کیلـومتر 

ایران ترسی از  ،مرز غیر قابل کنترل دارد
. مجازاتهــای امریکــا نخواهــد داشــت

مجازاتهای امریکا ادامه خواهنـد یافـت 
̋ امـا اوال غیـر مـؤثر خواهنـد بـود و ثانبـا

اگـر (یم خواهنـد شـد ژموجب تقویت ر
ــــل تح ــــی بعم ــــی تطبیق ــــم از آلیل وری

مجازاتهــائی کــه ســازمان ملــل برضــد 
یم ژصربستان وضع کرد و سبب تقویت ر

صربستان شد زیرا صاحب انحصار نفـت 
خواهیم دیـد  ،و بازرگانی خارجیش کرد

یــم ایــران را تقویــت ژکــه مجازاتهــا ر
اسرائیل مهار   ،و سرانجام) خواهند کرد

به اعصاب خود را از دست خواهد داد و 
  .  ایران حمله خواهد کرد

یا کاری که هیالری کلینتون مـی کنـد آ •
ـــی مـــی  همـــان نیســـت کـــه دیـــک چن
خواست؟ جمهوریخواه ها بر فشار خود 

در تعطـیالت . بر دموکراتها مـی افزاینـد
ــهآ ــین  ،خــر هفت ــامزد حــزب (مــک ک ن

ــا شکســت  جمهــوری خــواه کــه از اوبام
در  ،!!)خـــورد و اینـــک ســـناتور اســـت 

 :گفـت ،در بـاره ایـران ،کستلویزیون فو
دموکراتها مردم ایران را بـه حـال خـود 

جموریخــواه هــا طــرح . رهــا کــرده انــد
جدیدی برای کمک به اپوزیسیون ایران 

  .پیشنهاد خواهند کرد

  
وزارت خارجــه امریکــا بودجــه  ٭

ای را که برای پیشبرد دموکراسـی 
بـه  ،در ایران تصویب شـده اسـت
  :گروه های ایرانی نمی دهد

  
حــاکی  ۲۰۱۰انویــه ژ ۵ســند مــورخ  ◀

است که امریکا بودجه ای را برای کمک 
به پیشبرد دموکراسـی در ایـران تصـویب 

بـه گـروه هـای ایرانـی نمـی  ،شده اسـت
  :دهد

تـا زمـانی کـه  :مـا   CANVASاز منبع  •
قسـمت عمـده  ،دنیس رایـس برکـار بـود

ــی  ــران را شــورای امنیــت مل سیاســت ای
ارت امـــا اینـــک وز. تصـــدی مـــی کـــرد

ــا سرپرســتی جــون لیمبــرت ،خارجــه  ،ب
سیاسـت امریکـا در  ،معاون وزارت خانه

  . ایران را تصدی می کند
بنابر مصوبه کنگـره بودجـه کمـک بـه  •

میلیــون دالر  ۱٫۵پیشــبرد دموکراســی از 
ــال  ــه  ۲۰۰۴در س ــون دالر در  ۶۰ب میلی

. افـــزایش یافـــت ،۲۰۰۸ســـال مـــالی 
 ،۲۰۰۹برای سال مـالی  ،حکومت بوش

بـرای  ،میلیـون دالر بودجـه ۶۵ی تقاضا
  . کرده بود ،این منظور

امــا بــا رفــتن یــک دمــوکرات بــه کــاخ  •
 ،سفید و کنگره ای با اکثریت دموکرات

ـــرای پیشـــبرد  ،۲۰۰۹در ســـال  ـــولی ب پ
بـه . دموکراسی در ایـران پرداخـت نشـد

اکثریت کنگره صندوق جدید  ،جای آن
صندوق دموکراسی «را تصویب کرد بنام 

 ،میلیــــــون دالر ۲۵و » نــــــهدر خاورمی
ــرای آن تصــویب کــرد ــا . موجــودی ب ام

هیچگونــه ســندی کــه بگویــد ایــن پــول 
. وجـود نـدارد ،چگونه باید مصرف شود

مقامــات وزارت خارجــه مــی گوینــد ایــن 
پــول بایــد صــرف پیشــبرد دموکراســی در 

ن آامـا تـاریخی بـرای خـرج . ایران شود
در  ۲۰۰۹و سال مـالی . معین نکرده اند

  .بر به پایان رسیدسپتام ۳۰
بوستن گلوب گزارش کرد  ،اکتبر ۶در  •

کــه چهــار گــروه ایرانــی از ایــن بودجــه 
مقرری دریافت می کردند امـا حکومـت 
. اوباما مقرری آنهـا را قطـع کـرده اسـت

نها عبارتنـد از مرکـز اسـناد در آمهمترین 
 Iran(باره تجاوز به حقوق بشر در ایران 

Human Rights Documentation  
Center( ــران« و ــه آزادی ای اولــی . »خان

بعد از تحقیقـات در بـاره جنـبش بعـد از 
انتخابات ریاسـت جمهـوری (انتخابات 

وری آو  بعد از گـرد) در ایران ۸۸خرداد 
و انتشـــار عکســـها و شـــهادت پیرامـــون 

  .یم برضد ایرانیانژخشونت ر
از  ۲۰۰۹وئن ژتا پایان  ۲۰۰۸وئیه ژاز     
  .ناری خرج نشددی ،میلیون بودجه ۲۰

شــــورای  ،۲۰۰۹وئــــن ژ ۱۲بعــــد از  •
امنیت ملی امریکا تصمیم گرفـت اثـرات 
برنامــه هــائی را خنثــی کنــد کــه در دوره 

از . بــوش بــه اجــرا گذاشــته شــده بودنــد
ایـن امـر کـه امریکـا نبایـد اینطـور  ،قرار

ــران  جلــوه کنــد کــه در امــور داخلــی ای
عاقالنـه بنظـر رسـیده  ،مداخله می کنـد

یکا نباید ایـن بهانـه را بـه ایـران امر. بود
بدهــد کــه بگویــد امریکــا نــه در دوره 

لمـان و آ(گفتگوهای سه کشـور اروپـائی 
ن به آبا ایران و نه از ) انگلستان و فرانسه

بعدکه بنا را بر شرکت در گفتگو با ایران 
بـه  ،بر سر پرونـده اتمـی ایـران گذاشـت

. تعهدات خود پایبند بوده است و هست
شـد کـه بودجـه چهـار گـروه  نتیجه این

ـــد ـــع ش ـــارت . قط ـــر عب ـــروه دیگ دو گ
  . IRIو  IFESبودند

  ABAمیلیـون دالر بـه   ۳صندوق مبلغ  •
موزش وکالی دادگستری ایرانی و آبرای 

سازمانی داد کـه  ،IRDمیلیون دالر به  ۳
فعالیتهای عمـده اش معطـوف بـه رشـد 

ایــن پــول را بــه ایــن . اقتصــادی هســتند
ســایت بــه زبــان خــاطر گرفــت کــه وب 
ــد ــیم کــه   . فارســی ایجــاد کن مــا مــی دان

IFES  مبلـــغ کمـــی از ایـــن صــــندوق
  .دریافت کرده است

  

جلســـه هـــا بـــرای ارزیـــابی از  ٭
جنبش مردم ایران و تدابیر بـرای 

بـه  ،در دست گـرفتن رهبـری آن
  :ن و پس از آنآنتیجه رساندن 

  
. است  ۲۰۰۹وئیه ژ ۲۸سند به تاریخ  ◀

   :یسدمارکو پاپیک می نو
 CANVASمــن ایمیــل رهبــر کــانواس   •

بیشـتر آن . در باره ایران را ترجمه کـردم
او فکرهائی در بـاره . در باره انقالب بود

یک رشته تاکتیکها کرده بـود تـا جنـبش 
بخاطر بیاوریـد . انقالبی اثر بخش گردد

دمهـــا متخصصـــان انقـــالب آکـــه ایـــن 
او توضــــیح داده اســــت بــــه . هســــتند

  .چیزهائی نیاز است
او بــاب ارتبــاط بــا مــا را  ،بــاوجود ایــن •

گشوده است و مرا بـا  افـراد کـانواس در 
او . خاورمیانه در ارتباط قرار داده اسـت

پرسیده است در باره نظر او چه فکر می 
مـن ایـن . کنیم و چـه پرسشـهائی داریـم

و کـــامران  Revaایمیـــل را بـــرای روا 
فرستادم و مـی خـواهم افـراد شـما فکـر 

اره پرسشهائی که می باید برای کنند در ب
  .کانواس و گروه او بفرستم

   :نامه او اینست •
  ،مارکو عزیز  
ما یک رشته جلسه ها در باره وضـعیت    

هم در باره انقالبی که در . ایران داشتیم
من . نآجریان است و هم در باره بعد از 

 Ackermanکرمن  آ» رفیق«نمی دانم 
 ،هم اکنـونما تا . در بحرین چه می کند

کارکرده  ،در باره ایران ،در جاهای دیگر
بیشتر بـا گروههـای هـوادار حقـوق . ایم

اما با مهاجران . زنان و گروههای قانونی
مــا منــابع مــوثقی در . نیــز کــار مــی کنــیم

اختیـار داریــم و تحلیــل کلـی مــا در ایــن 
  :حدود است

اگر مـا وضـعیت امـروز ایـران را نـه بـا  •
ـــتان در  ـــارکو (۱۹۹۲وضـــعیت صربس م

 ۹۲خاطر نشان می کند که جنبش سـال 
کــه  ،)صربســتان یکســره شکســت خــورد

بسیار بهتر است با وضعیت صربسـتان در 
زیرا بعـد . مقایسه کنیم ۹۷و  ۹۶سالهای 

 ،که دزدیده شد ۱۹۹۶از انتخابات سال 
ن شــد کــه میلــوزویچ را آاپوزیســیون بــر

نهـا آناگزیر کند پیروزی آنها را بپذیرد و 
شهر را در دست گیرند / منطقه ۳۰اداره 

ورند و هـر آو منابع مادی مهم را بدست 
ــردن اســت را آ ــت ک ــه حکوم نچــه الزم

آنهــا امکــان یافتنــد از وســائل . بیاموزنــد
ایـن . ارتباط جمعی محلی استفاده کنند

نقـش تعیـین کننـده  ۲۰۰۰در سال  ،امر
  .شکار کردآخود را 

» ستون های حمایت کننـده«بلحاظ  •
اســتراتفور تشریحشــان کــرده یــم کــه ژر

شکاف عمده در مهمتـرین سـتون  ،است
هاشـمی رفسـنجانی و  :روی نموده است

میـان . موسوی در برابر رهبر ایستاده اند
ــان فکــری ر یــم اخــتالف روی ژدو جری

اســتعفای . داده و رویــاروی یکدیگرنــد
یک وزیـر کـه از گفتگوکننـدگان بـر سـر 

دلیــل  ،پرونــده اتمــی ایــران بــوده اســت
  . ستی ارزیابی ما استدر
یم در صحنه خارجی نیز در موضـع ژر     

در ســطح . دفــاعی قــرار گرفتــه اســت
حزب الله لبنـان تصـمیم گرفتـه  ،منطقه

است در موضع نیروی مخـالف بمانـد و 
بخشی از حمایت دستگاه امنیتی خود را 

ــی از . از دســت داده اســت بخــش بزرگ
دستگاه امنیتی ایران متمرکز شده اسـت 

ایــن امــر مــی . ضــعیت درون کشــوربــر و
سوریه پایان /تواند به ثبات دیرپای لبنان 

جنگ سرد میـان امریکـا و روس . بخشد
روسیه ایران را به پای میـز  :غاز می شودآ

مذاکره می آورد و امریکا دست روسیه را 
در گرجستان و اوکراین بـاز مـی گـذارد و 

دیگـر در  ،اروپای مرکـزی را مـی فروشـد
مچنین مـا نمـی تـوانیم بـه ه. کار نیست

نظم و قراری را که افکار عمومی امریکـا 
ـــــه اســـــت ـــــه  ،بخصـــــوص ،بازیافت ب

بخـالف بـوش  ،دموکراتهائی که برایشان
» روبــین هــود«چــاوز را  ،و حکومــت او

حــاال . کــم بهــا دهــیم ،گمــان مــی برنــد
ـــالب  ـــامی انق ـــد و ح ـــا متح دموکراته

  . هستند
نچه به نیروی کمیـت مربـوط مـی آدر  •

شمار بسیار بـزرگ حـامی انقـالب  ،شود
نســلی کــه بــه ســن رأی دادن . هســتند

نسل بعد از نسلی است کـه  ،رسیده است
ایـن نسـل بـه . انقالب را به انجام رسـاند

روی نفوذ محافظه کاران و سنتی ها بـاز 
  . نیست

یم جنبـه هـای ژاز منظر  جنبش ضد ر     
  :چندی را می باید لحاظ کرد

ـــا آ – ۱ ـــدگا«ی ـــرالتظـــاهر کنن » ن لیب
تظـــاهرات کننـــد و ̋ حاضـــرند متحـــدا

  انضباط عدم خشونت را رعایت کنند؟
 ،ری باشـدآهرگاه پاسخ پرسش اول  – ۲
مراحـل  مـاده انـد آیا تظـاهر کننـدگان آ

مرحلـه ادامـه  :بعدی را نیز ادامه دهند؟
تاکتیکهـای کـم ( دادن به حیات جنبش 

بکـــار گـــرفتن  ،ارتبـــاط گیـــری ،خطـــر
ـــــا ،نمادهـــــا و ...) و ،ام اس اس ،رنگه

مرحله متعهد شـدن بـه جنـبش و هـدف 
عضـو گیـری هـای کـم  ،نام نویسـی( آن 

و ...) خطــر و تهیــه طــرح اســتراتژیک و
ادامــه جنــبش تــا  پذیرفتــه  ،مرحلــه آخــر

تـدارک تبلیغـات بسـود (شدن رفراندوم 
 ،هدف مشـترک و برگـزاری سـال روزهـا

  ...).سال روز کشته شدن ندا و 
اینسـت کـه آیـا  پاسخ مهـم بـه پرسـش •

جنبش حاضر است که هـویتی بپـذیرد و 
  .استراتژی بجوید یا خیر

ــه بدین خاطر که مسلم می کنند وارد کـردن این سندها اهمیـت دارد  :انقالب اسالمی ــایر ادام ــبش، مغ ــه جن ــارجی ب ــای خ ــر . آنســتجنبش و در صورت ادامه، عامل انحراف پ به جنبش هـدف و منافع خود، می کوشد چــرا کــه قــدرت خــارجی، براب   .آوردندزیان رساندند و آوردنـد برسـر آن آنچـه را عواملی شدند کـه بـه جنـبش مـردم ایـران هــای بــی پایــه گــروه هــای مــزد بگیــر، از بی سـی و صـدای امریکـا، برپایـه تحلیـل چنانکـه تبلیغـات بـی . های بی پایه استمبنـای کـارش هـم تحلیـل . روش ببخشد
  

گردآوری قـوا در خلـیج 
 ،مـانور موشـکیفـارس و 

بــرای جنــگ اســت و یــا 
 - برآوردن نیاز سیاسـی؟ 

هــدف نهــائی ســلطه بــر 
  :منطقه است

  
امریکا همچنـان قـوای دریـائی  ٭

خود را در خلیج فـارس متمرکـز 
مــی کنــد گرچــه بکــار انتخابــات 

ــی  ــوری م ــا آریاســت جمه ــد ام ی
ــه  ــر منطق هــدف اصــلی ســلطه ب

  :است
  
 ،بـدین سـو ،۲۰۱۲وئن ژاز از اواخر   ◀

امریکـا بـر قـوای دریـائی خـود در  مرتب
حتی ناوهای در . خلیج فارس می افزاید

حال خارج از رده را نیز به خلیج فـارس 
وئیه جون گالزر هدف ژ ۳در . می فرستد

امریکــا را از ایــن تمرکــز قــوا ایــن ســان 
  :توضیح می دهد

هدف از گسیل این همه نیرو به خلیج  •
 ،بعد از بی نتیجه شدن گفتگوها ،فارس

ه بخــاطر نگرانــی امریکـا بابــت برنامــه نـ
اتمــی ایــران کــه بابــت ســلطه امریکــا بــر 

یــک مقــام وزارت دفــاع .  منطقــه اســت
 :امریکا بـه نیویـورک تـایمز گفتـه اسـت

  پیام به ایران اینست فکر بستن تنگه 
  

 ۱۰در صفحه
  

 ؟   !بلبشو
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ما مین هـا . هرمز را به سر راه ندهید
بـه ایـن فکـر  ˝اصال. را خواهیم رُفت

ه قــایق هــای ســریع الســیر نیفتیــد کــ
ــذائی برضــد  ــات ای ــه عملی خــود را ب
ناوگان ما و یـا کشـتی هـای بازرگـانی 

نهــا را برجــا نخــواهیم آمــا . واداریــد
  . گذاشت

دلیل عمده گسـیل نیـرو بـه خلـیج  •
فــارس فرونشــاندن غــیظ اســرائیل 

اســـرائیل چنانکـــه پنـــداری . اســـت
مدام تکرار می  ،هیستری گرفته است

ند ایران دارد بمب اتمی مـی سـازد ک
. تا حیات اسرائیل را به خطـر انـدازد

ــت  ــام حکوم ــک مق ــه ی ــانطور ک هم
وقتـی اوبامـا  ،اوباما هفته پیش گفـت

ــاوجود مــذاکره ــد ب ــه  ،مــی گوی گزین
 ،هـــای دیگـــر نیـــز روی میـــز اســـت

  .رام کردن اسرائیل استآقصدش 
 ،بنــابر گــزارش نیویــورک تــایمز •

ای جنگـی حکومت اوباما هواپیماهـ
F-22  وF-15c   در دو پایگــــــــــاه

هوائی امریکا در خلیج فارس مسـتقر 
ایـــن هواپیماهـــا بـــه . کـــرده اســـت

امریکا توانائی نظـامی عظیمـی را مـی 
دهند چرا که هم می توانند کشتی ها 
را از گزند موشکها حفظ کنند و هـم 
در عمق ایران هدفهای مورد نظـر را 

  .بمباران کنند
ـــا در  • ـــت امریک ـــهسیاس در  ،منطق

تهدید نظامی ایران است  ،مرتبه اول
از راه محاصــره ایــن کشــور را قــوای 

ایـران همچنـان تحـت . نظامی خود
. تحریمهای اقتصادی سـخت اسـت

این تحریم معیشت مردم ایران است 
  .که سخت می کند

بنـا  ،توجیه این خصومت با ایـران •
امـا . برنامه اتمی ایران اسـت ،بر ادعا

و نظـامی هـا و هـم  هم اطالعاتی هـا
سیاســی هــا مــی داننــد ایــران برنامــه 
تولید بمب اتمی ندارد و قصد تولیـد 

برنامـه اتمـی . این بمب را نیـز نـدارد
ــت ــه اس ــران بهان ــی  ،ای ــدف واقع ه

امریکا مسلط شدن بر منطقـه ایسـت 
کـــه از لحـــاظ اقتصـــادی بیشـــترین 

ــــت را دارد ــــال . اهمی  ،۲۰۱۰در س
زهم وقتی اوباما دست بـه اسـتقرار بـا

بیشتر قوای امریکـا در خلـیج فـارس 
ــایمز  ،زد ــورک ت ن را بخشــی از آنیوی

اســـتراتژی حکومـــت اوبامـــا بـــرای 
و . افزایش فشار بر ایران توصیف کرد

گفتــه شــد ایــران دارد بــزرگ تــرین 
نیری نظامی در منطقه می شود و می 

  . باید مهارش کرد
ـــه • ـــاه فوری ـــابر  ،در م ـــاو هواپیم ن
ــکآ ــنکلن نزدی ــام لی ــه  براه ــه تنگ ب

ایــــن نــــاو و . هرمــــز مســــتقر شــــد
ــر عرشــه   ،نآهواپیماهــای جنگــی ب

امریکـا . نمایش قدرت به ایران است
بــه ایــران پیــام مــی دهــد عــزمش در 
بازنگاه داشتن تنگه و امنیـت خلـیج 

جزم  ،برای حمل و نقل نفت ،فارس
  .است

در گزارش محرمانه ای که در سال      
توسط شورای امنیت ملی در  ،۱۹۸۲

تصـریح  ،اره خلیج فارس تهیه شدهب
شده است کـه اهمیـت خلـیج بـرای 

نفـت . امریکا تنها بلحاظ نفت اسـت
بــرای اقتصــاد غــرب حیــاتی اســت و 
امریکــا بایــد امنیــت جریــان آن را بــه 

 :گزارش می گوید. بازارها تأمین کند
 هر قدرتی که بر خلیج فارس و منابع 

نفـوذ اقتصـادی و  ،نفت مسلط باشـد
رده بــر جهــان خواهــد سیاســی گســت

سـبب  ،جنگ ایران و عـراق. داشت
ـــال  ـــا بخـــاطر احتم ـــی امریک نگران
ــر  ــوذش ب ــران و بســط نف ــروزی ای پی
عـــراق و کویـــت و حتـــی عربســـتان 

  . سعودی شده بود
بسـا «گزارش هشدار می دهـد کـه      

ما به زودی با چنـین وضـعیتی روبـرو 
ــویم ــعیتی. ش ــین وض بخــش  ،در چن

ز غــرب عمــده ای از نفــت مــورد نیــا
ــا نیروهــای  تحــت کنتــرل ایــران و ی
سیاسی مخالف غرب  و یـا قـدرتهای 
ناتوان از تأمین امنیت جریـان نفـت 

  . قرار می گیرد ،به بازارها
ــبه  • ــان محاس ــر و هم ــرز فک ــان ط هم

مجـازات ایـران و . امروز نیز برجـا اسـت
تهدید شدنش به جنگ نه بخاطر تـرس 

بلکـه  ،از مجهز شدن ایران به بمب اتمی
هرگـاه . خاطر سـلطه بـر منطقـه اسـتب

یـم ژیم را تغییر دهـد و رژامریکا بتواند ر
سـلطه خـویش را  ،وردآرامنی را برسرکار 

  .بر خاورمیانه کامل کرده است
  
ـــــای آ ٭ ـــــا گفتگوه ـــــی«ی » فن

استانبول میان ایران و کشورهای 
  :واپسین گفتگوها بودند؟ ۵+۱
  
دبکا فایل در بـاره  ،۲۰۱۲وئیه ژ ۳در  ◀

قوای دریـائی و هـوائی امریکـا در تراکم 
   :خلیج فارس گزارش کرده است

جزئیـات  ،وئیـهژ ۳حکومت اوبامـا در  •
قوائی را که در خلیج فارس مستقر کرده 

 ،هــدف از ایــن کــار. اســت را انتشــار داد
ــز  ــه هرم ــته شــدن تنگ ــوگیری از بس جل

تهران تهدیـد کـرده . توسط ایران است
 ،بود کـه در صـورت تحـریم نفـت ایـران

  .تنگه هرمز را خواهد بست
 ،کمی بعـد از اعـالن حکومـت امریکـا     

ـــت  ـــا گف ـــت اوبام ـــام ارشـــد حکوم مق
دورچهـــــارم گفتگوهـــــای ایـــــران و 

̋ احتمـاال ،در اسـتانبول ۱+۵کشورهای 
. واپسین گفتگو ها با ایران خواهند بـود

ــه  ــذیرفتن خواســت غــرب ک ــران از پ ای
درصـد و  ۲۰متوقف کردن غنی سازی تا 

مقـدار غنـی شـده بـه خـارج و فرستادن 
  .سرباز زد ،بستن تأسیسات فرود

تا بشکه  ،بهای نفت که پائین آمده بود •
  . دالر باال رفت ۱۰۰ای 

پیامبر اعظـم «ایران مانور  ،وئیهژ ۲در  •
هدف از ایـن . انجام داد ،را در کویر» ۷

ــود» هــدفهای دشــمن« زدن  ،مــانور . ب
ایران می گوید موشـکهای میـان بـردش 

توانند پایگاههای نظامی امریکا را در می 
خلــیج فــارس و حتــی ترکیــه و اســرائیل 

ــد ــرار دهن ــورد هــدف ق ــهژ ۳در . م  ،وئی
فرمانــدهان ســپاه گفتنــد آزمــایش هــا بــا 

  .موفقیت انجام گرفته اند
امریکا شمار کشتی های جنگـی خـود  •

. در خلیج فارس را دوبرابر کـرده اسـت
ایـران این کار را بعنوان پاسخ به تهدیـد 

روزانـه نیمـی از نفـت . انجام داده اسـت
جهان از تنگه هرمز به بازارهای جهـان 

امریکـــا واحـــدهای . حمـــل مـــی شـــود
ــز  ــه تنگــه هرم ــز در منطق ــدوئی نی کمان
مستقر کرده اسـت تـا از مـین گـذاری در 

  . تنگه هرمز جلوگیری کند
از  :منابع نظامی دبکا فایـل مـی گوینـد •

ـــاریخ  ـــنژ ۲۸ت ـــا ،وئ ـــای نظ می نیروه
امریکا و کشورهای حـوزه خلـیج فـارس 

هم بـه . مده اندآبه حالت فوق العاده در
خاطر مقابله با بستن تنگـه هرمـز و هـم 

  .  بخاطر بحران سوریه
منــابع نظــامی دبکــا فایــل مــی گوینــد      

بخشـی از  ،قوای مستقر در خلیج فـارس
امریکا در  ،ماه پیش ۵قوائی هستند که از 

رد ایران متمرکز پایگاه های خود گرداگ
افـراد نیروهـای نظـامی امریکـا . می کند

نفــر  ۴۰۰۰۰مســتقر در ایــن پایگــاه هــا 
  .تخمین زده می شوند

ــه ژ ۹در  ◀ ــه  ،۲۰۱۲وئی ــالن شــد ک اع
دیدار و گفتگوی معاون اشتون و معاون 

 ،وئیه جاری در استانبولژ ۲۴جلیلی در 
خبـر دبکـا  ،بنـابراین. انجام خواهد شد

  .نادرست است ،ددر این مور ،فایل
  
مانور موشکی در کویر و هـدف  ٭

آن از دیـــــد روزنامـــــه نگـــــاری 
  :خارجی

  
مجلــه فرانســوی  ،۲۰۰۳وئیــه ژ ۳در  ◀

در بـاره مـانور موشـکی سـپاه در  ،لوپوان
  :کویر چنین نوشته است

ایران یک چند موشـک بالسـتیک کـه  •
می توانند اسرائیل را هدف قراردهنـد را 

شکهای شهاب مو. مورد آزمایش قرارداد
و موشک های قـائم و فـاتح و  ۳و  ۲و  ۱

ــانور  ــامبر اعظــم «رعــد در م ــا » ۷پی ره
  .شدند

 ۲۰۰۰حــدود  ۳بــرد موشــک شــهاب  •
ایــن موشــک مــی توانــد . کیلــومتر اســت

اســــرائیل و پایگــــاه هــــای امریکــــا در 
. خاورمیانــــه را هــــدف قــــرار دهــــد
 ،موشــکهای دیگــری کــه آزمــایش شــدند

سردار . شتندکیلومتر برد دا ۷۵۰و  ۲۰۰
فرمانـده نیـروی  ،امیر علـی حـاجی زاده

گفته اسـت کـه ایـن مـانور  ،موشکی سپاه
سه روزه که توسط سپاه پاسداران انجام 
گرفت پیامی به کشورهای ماجراجو بود 

  .که درصدد حمله به ایران برآیند
هـدف از ایـن مـانور  :تهران می گویـد •

زمودن اندازه دقـت موشـکها آ ،سه روزه
ــدف  ــوددر ه ــری ب ــران . گی ــران ای رهب

مرتب نه تنها اسـرائیل بلکـه پایگاههـای 
امریکــا را در خاورمیانــه و خلــیج فــارس 
تهدید به حمله هـای موشـکی خـود مـی 

در مـاه . کند اگـر بـه ایـران حملـه کننـد
این دو کشور نیـز ایـران را تهدیـد  ،اخیر

ـــت  ـــه در صـــورت شکس ـــد ک ـــرده ان ک
 گفتگوها به تأسیسات اتمی ایران حملـه

  . خواهند کرد
ایـن مـانور  :سردار حـاجی زاده گفـت •

گویای عزم مردم ایران بر دفاع از منافع 
) وئیــهژ ۴(شــنبه  ۴مــانور تــا . ملــی اســت

ما توانا به سرنگون کردن . ادامه می یابد
. هواپیماهای بدون خلبـان نیـز هسـتیم

ــای  ــا گفتگوه ــان ب ــا همزم ــن مانوره ای
وئیـــه در ژ ۳کارشناســـان دوطـــرف در 

و نیز همزمـان . انبول انجام می گیرداست
بــا ســال روز ســرنگون شــدن هواپیمــای 
مسافربری ایرانی توسط ناو امریکـائی در 

بـر اثـر . انجـام مـی گیـرد ۱۹۸۸وئیه ژ ۳
مســافر ایرانــی  ۲۹۰ ،ســقوط آن هواپیمــا

نـوع  ۵۰تهـران مـی گویـد . کشته شدند
ــر اســاس  . موشــک دارد ایــن موشــکها ب

کـره شـمالی موشکهای روسی و چینـی و 
بنا بر نظـر کارشناسـان . ساخته شده اند

ایــران دســت کــم دههــا موشــک  ،غــرب
دارد کــه  ۲و ســجیل  ۳بالســتیک شــهاب 

می توانند پایگاه های امریکـا و اسـرائیل 
  .را هدف قرار دهند
ــالمی ــالب اس ــد امریکــا و  :انق امــا تهدی

اسرائیل، در سیاسـت داخلـی نیـز کـاربرد 
مهـار گسـیخته باتوجه به گرانـی کـه : دارد

است و باتوجـه بـه تـنش هـای شـدید در 
یم نیاز ژدرون سپاه و نیروهای انتظامی، ر

به ایجاد جو جنگ دارد تا مگر تنش ها از 
  .شدت بیفتند

  
دانشـــــــــمندان ایرانـــــــــی را  ٭

 –تروریستهای موسـاد کشـته انـد 
 –یــم ژدســتگیری تروریســتهای ر

ی ژنتــان یــاهو و قاچــاق تکنولــو
  :اتمی

  
 ،دو روزنامه نگـار ،۲۰۱۲ وئیهژ ۸در  ◀

خبرنگار بی بـی سـی در  ،یکی دن راویو
روزنامـه  ،اسرائیل و دیگری یوسی ملمن

نگــار اســرائیلی کتــابی نوشــته انــد بنــام 
Spies Against Armageddon: 

Inside Israel’s Secret Wars  و در
معلوم کرده انـد موسـاد یـک واحـد  ،آن

 در زبان(» کایدون«بنام  ،عملیات ویژه 
ایــن . در ایــران دارد ،)عبــری ســرنیزه 

واحد ترورها و آدم ربائی هـا را در ایـران 
  . انجام می دهد

. مأموران ترور عرب و یا ایرانی هستند     
بـا  ،موزشـیآاینان بعد از گذراندن دوره 

مـد مـی آبه ایران رفت و  ،مدارک جعلی
ـــــد ـــــرعت. کنن ـــــل س ـــــیار عم  در بس

 ایهـ بمب بـا کار و" دقیق گیری هدف"
 جاسوسـان ایـن اصلی  مشخصه چسبنده
ــیم ــده تعل ــو، دن. اســت دی  از یکــی راوی

ــــــد می نویســــــندگان ــــــین«:افزای  چن
 باال حساسـیت به توجه با هایی مأموریت

 شـوند، نمی سـپرده خارجی های قاتل به
 دسـت در عملیـات تمـامی هـدایت بلکه

 طـور به آن اجرای دستور و است موساد
 ئیلاســرا وزیر نخســت ســوی از مســتقیم

 .شود می داده
 بخشـی ایران ای هسته دانشمندان ترور   
 ضــد بــر اســرائیل »پنهــان جنــگ« از

 آویو تل. است ایران ای هسته های برنامه
 سـایبری حملـه جدیدترین در همچنین

 داشـته دست ایران ای هسته تأسیسات به
 .است

ـــن ژ ۲۸در  ◀ ـــاع  ،۲۰۱۲وئ ـــر امتن خب
الن امریکا از دادن  اطالعات پیرامون اع

ــاره احتمــال وقــوع عملیــات  خطــر درب
ـــله ـــا در فص ـــتی در مومباس  ۲۲ ،تروریس

ــا اول ژ ــن ت ــهژوئ ــرد ،وئی . خــودداری ک
هشدار چند روز بعد آن داده شـد کـه دو 

ــــی ــــنژ ۲۰در  ،ایران ــــایروبی ،وئ  ،در ن
کیلــو  ۱۵ ،یکــی از آنهــا. دســتگیر شــدند

. مواد منفجـره بـا خـود حمـل مـی کـرد
ریکـا در سـفارت ام ،برغم این دستگیری

حاضر نشـد وضـعیت را عـادی  ،نایروبی
ــد ــفارت. بخوان ــن س ــد ای ــالن  ،از دی اع

خطــر برجــا اســت زیــرا احتمــال وجــود 
. عناصــر تروریســت دیگــر برجــا اســت

امریکا به گـروه سـومالیائی الشـباب ظـن 
 ،با ایـن حـال. می برد و نه عناصر ایرانی

احتمال وقوع عملیـات تروریسـتی را بـه 
سـرائیل و امریکـا میان ا» جنگ پنهان«

ربـط مـی  ،از سوئی و ایران از سوی دیگر
ذربائیجـان و آبعـد از گرجسـتان و . دهد

ــد ــد و تایلن ــورد از  ،هن ــین م ــن پنجم ای
موارد عملیـات تروریسـتی ناکـامی اسـت 

  .نسبت داده می شود» ایران«که به 
خبر شرکت داشتن نتـان  ،وئیهژ ۴در  ◀

ـــاهو ـــر  ،ی ـــی کـــه نخســـت وزی در دوران
در قاچـاق ابـزار و  ،نبوده اسـتاسرائیل 
 ،ی اتمــی از امریکــا بــه اســرائیلژتکنولــو

   :انتشار یافت
ـــنژ ۲۷در  • ـــی  ،وئ ی بخشـــی از آاف ب

ایـن . اطالعات سری خود را علنـی کـرد
را در  ۲۰۰۲تا سال  ۱۹۸۵بخش از سال 
نها شرکتهای پوششـی آبنا بر . بر می گیرد

که برای وزارت دفـاع اسـرائیل کـار مـی 
ی ژبه کار قاچاق تکنولـو ،جمله از ،کنند

و ابزار اتمی از امریکا به اسرائیل مشغول 
شخصـی  ،بنا بر ایـن اطالعـات. بوده اند

بنــام ریچــارد کلــی اســمیت کــه شــرکت 
در تل اویـب بـا  ،پوششی را اداره می کند
ن هنگام نتان آ. نتان یاهو دیدار می کند

یــاهو در شــرکت هلــی تردینــگ کمپــانی 
   .کار می کرده است

ــال  • ــی را در س ــرکت پوشش ــمیت ش اس
تأسیس می کند برای ایـن کـه در  ،۱۹۷۲

خـدمت شــرکت هلـی تردینــگ کمپــانی 
یهـــای ژکـــارش خریـــد تکنولـــو. باشـــد

ــدون اطــالع وزارت  ،حســاس نظــامی ب
دفــاع امریکــا و انتقــال آنهــا بــه اســرائیل 

ــوده اســت طــرف او در شــرکت هلــی . ب
تردینــگ کمپــانی نیــز نتــان یــاهو بــوده 

  .است
باشدت گرفتن تحریمهـا  :قالب اسالمیان

ـــاوجود  ـــان«و ب ـــگ پنه ، وضـــعیت »جن
نشریه ایران ارگان خبرگـزاری . تر می شوداقتصادی ایـران همچنـان وخـیم و وخـیم 
جمهــوری اســالمی ایــران، مــی نویســد 
ــکوت  ــژاد از راه مصــلحت س ــدی ن نشـریه تصدیق اطالعی کـه  –کرده است احم

بــا انقــالب اســالمی در بــاره مصــالحه او 
وگرنــه مــی  –خامنــه ای انتشــار داده بــود 

گفت مسبب تورم و وضـعیت اقتصـادی 
  . کنونی چه کسانی هستند

  
  

 –بیکــاری روز افــزون 
 –گرانــی روز افــزون 

فــــروش نفــــت زیــــر 
  :قیمت

  
  
هــــزار کــــارگر نســــاجی  ۱۰۰ ٭

  :اصفهان در خطر بیکاری
  
ایلنا گزارش کـرده  ،۱۳۹۱تیر  ۱۷در  ◀

قیمــت  شــکی نیســت کــه افــزایش: اســت
های  هــای انــرژی، نرســیدن بســته حامل

هـا و  ها، تحریم حمایتی هدفندی یارانـه
بــاال بــودن نــرخ بهــره بــانکی مشــکالتی 
برای صنعتگران استان اصـفهان ایجـاد 
کرده امـا ایـن مشـکالت، از بحرانـی کـه 
کارگران و حقوق بگیران بـا آن دسـت و 

 .تر نیست کنند، سخت پنجه نرم می
نگار ایلنـا در اصـفهان، به گزارش خبر     

حدود یـک دهـه پـیش بـود کـه داسـتان 
بحران در صنعت نساجی اصـفهان آغـاز 

بـا  ۸۰شد، این زخم کهنه، از اوایل دهه 
فرسودگی ماشین آالت و کمبود سـرمایه 

ــه ــا  در گــردش کارخان ها ســرباز کــرد و ب
موجی که از اعتراض کارگران و تعطیلـی 

 ها بوجـود آورد، بـه سـرعت مـورد واحد
ها را بـر  توجه مسووالن قرار گرفت و آن

ــا اســتفاده از تســهیالت  آن داشــت کــه ب
کمکــی ارزان قیمــت و حتــی اســتفاده از 
حســـاب ذخیـــره ارزی ایـــن بحـــران را 

 .خاتمه دهند
ــون کــه بــیش از یــک دهــه از       ــا اکن ام

گـذرد، هنـوز هـم ایـن  شروع بحران می
صنایع بر این باورند که مشکالتشان حل 

ها  ر مـاه، تعـدادی از کارخانـهنشده و هـ
دست به تعدیل نیرو مـی زننـد یـا اعـالم 

 .کنند ورشکستگی می
تعطیلی سه کارخانـه نسـاجی اصـفهان •

 :در سه ماه
مظفر چولمقانی دبیـر انجمـن صـنفی     

ــاجی ــان نس ــی های اصــفهان  کارفرمای م
هــیچ تغییــری در وضــعیت ایــن : گویــد

صـــنعت مشـــکل دار بوجـــود نیامـــده و 
هـای  احدهای فعـال بـا زخمهمچنان و

او خبـر  .کنند کهنه دست و پنجه نرم می
تعطیلی سه کارخانـه نسـاجی در سـه مـاه 

: مــی کنــد و مــی گویــدگذشــته را تاییــد 
های  متاسـفانه نــه تسـهیالتی بــه کارخانــه

مشکل دار پرداخت شـده و نـه بهبـودی 
 .در کارشان حاصل شده است

 :درصد ظرفیت تولید ۴۰ادامه کار با •
چولمقانی با تاکید بر اینکـه بسـیاری از    

درصد  ۵۰تا  ۴۰های نساجی، با  کارخانه
دهنـد،  ظرفیت خود به فعالیت ادامه می

مشـکل اصـلی، کمبـود : توضیح می دهد
مواد اولیـه اسـت کـه عمـدتا در سـالهای 

شد امـا  گذشته از خارج از کشور وارد می
های جدید، برای خریـد  اخیرا با تحریم

بــه و الیــاف مصــنوعی دچــار و واردات پن
 .ایم مشکل شده

ـــاری نکـــردن      ـــاد از همک ـــا انتق وی ب
ها برای بازکردن ال سـی و انجـام  بانک

های مربوط به تجـارت خـارجی  فعالیت
متاسفانه بسـیاری از : می گویداین صنف 

 ۵تا  ۲واحدهای تولیدی، ماههاست که 
میلیارد تومـان هزینـه الزم بـرای خریـد 

ـــه را  ـــواد اولی ـــا م ـــد ام ـــت دارن در دس
شان را بـه  توانند خط تولید کارخانه نمی

  .راه اندازند
 ۱۱در صفحه

 

 ؟   !بلبشو
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دو هزار کارخانه نسـاجی اصـفهان  •
 :هزار شغل مستقیم در خطر ۱۰۰و 

دهـد کـه  این همه در حـالی روی می
کرمی، رییس هیات  به گفته حاتم شاه

ــان  ــنفی کارفرمای ــن ص ــدیره انجم م
در  صــنایع نســاجی اســتان اصــفهان،

یکصد هزار اصفهانی در حال حاضر، 
ــــتند و  ــــاغل هس ــــنعت ش ــــن ص ای

برنامگی و عدم ارائـه راهکارهـای  بی
ها،  صحیح برای حل مشـکل نسـاجی

 .کند این مشاغل را تهدید می
ــیش از        ــه وجــود ب ــاره ب ــا اش وی ب

 هشت هزار واحـد صـنعتی در اسـتان
از ایـن تعـداد دو هـزار و : دایـافزمی 
به صنعت نسـاجی واحد متعلق  ۲۰۰
 .است

شاه کرمی خواستار اجـرای قـانون     
اسـت و مـی مبارزه بـا کـاالی قاچـاق 

تـامین  ۱۰۳با توجـه بـه مـاده : گوید
تبدیل شده،  ۸۰اجتماعی که به ماده 

شــود و باعــث  ایــن قــانون اجــرا نمی
وارد آمــدن فشـــارهایی بـــر صـــنعت 

  .نساجی شده است
  
بسياري از كارخانجات لوازم ٭

آستانه تعطيلي قرار  خانگي در
  :اند گرفته

  
ایلنا گزارش کرده  ،۹۱تیر  ۱۲در  ◀

ــر  :اســت در خــالل ســال هــاي اخي
تــا هشــت كارخانــه بــزرگ  هفــت 

ــا در  ــده و ي ــل ش ــه حتعطي ــت نيم ال
   .تعطيل قرار دارند

درصــــد  ۵۰هــــم اكنــــون بــــيش از 
ظرفيت توليـدي كارخانجـات لـوازم 
خانگي كشور در حالت تعطيلي قـرار 

 .دارند
ــانی      مــدير گــروه  ،محمــد رضــا دی

متاسفانه : صنعتي انتخاب، اعالم كرد
به واسطه عدم فرهنگسازي مناسب، 
با درج ساخت ايران بر روي كاالهـا، 
تقاضا براي لوازم خانگي عرضه شده 

ــد ــي ياب ــاهش م ــازار ك ــا  ،وی. در ب ب
انتقــــاد از واردات گســــترده لــــوازم 
خــانگي خــارجي بــه ويــژه از مقصــد 

در حال : به ايران، گفتكره جنوبي 
درصـد سـهم بـازار  ۵۰حاضر بيش از 

لوازم خانگي كشور متعلـق بـه كشـور 
كره جنوبي است كه به تبع ايـن امـر 

ــوازم خــانگي  ایــن امــروز، صــنعت ل
ـــد و  ـــور تهدی ـــراي کش ـــدي ب تحدي

توليدكنندگان داخلـي محسـوب مـي 
 . شود

متاســــفانه رونــــد واردات لــــوازم     
شـده  خانگي به نحوي سـاده سـازي

كه از آن مـي تـوان بـه نـوعي قاچـاق 
ــرد ــاد ك ــد ي ــه واردات : قانونمن تعرف

لوازم خانگي بسته به نـوع محصـول 
درصد است امـا ارزش  ۵۵تا  ۳۵بين 

اين كاالها در گمـرك كمتـر از ارزش 
به عبـارتي . واقعي آنها اظهار مي شود

امـــروز بـــا كـــم اظهـــاري شـــديد در 
  . واردات لوازم خانگي مواجه هستيم

به واسـطه شـرايط ايجـاد شـده در     
بازار، بسياري از صنايع لوازم خانگي 

هـم . در معرض تعطيلـي قـرار دارنـد
درصــد ظرفيــت  ۵۰اكنــون بــيش از 

توليـدي كارخانجـات لـوازم خـانگي 
. كشور در حالت تعطيلي قـرار دارنـد

كما اينكه در خالل سال هـاي اخيـر 
هفـــت تـــا هشـــت كارخانـــه بـــزرگ 

ــا در ــده و ي ــل ش ــه  تعطي ــت نيم حال
 . تعطيل قرار دارند

وي اشتغالزايي صنعت لوازم خانگي 
ــزود ــاال دانســت و اف ــزي در : را ب چي

هزار نفر در اين صـنعت  ۱۰۰حدود 
مشغول بـه كـار هسـتند كـه بـه دليـل 
شـــرايط كنـــوني در معـــرض تهديـــد 

  . بيکاري قرار دارند
  
هزار کارگر در پی  ۴بیکاری ٭

ــی  ــه در  ۳۵تعطیل کــوره پزخان
  :تپاکدش

 

در  ،بــه گــزارش ایلنــا ،۹۱تیــر  ۱۷در  ◀
ها  پی اجـرای قـانون هدفمنـدی یارانـه

کوره پزخانه در شهرستان پاکدشـت  ۳۵
: هزار کارگر بیکار شدند۴۰۰۰تعطیل و 

واحد کوره پز خانه فعال  ۶۰از مجموع 
واحد تعطیل  ۳۵در شهرستان پاکدشت 

 .اند شده
دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشـت بـا      
واحـد بـاقی مانـده بـا  ۲۵کید بر اینکه تا

درصدی نیروی کار فعالیـت  ۲۰ظرفیت 
در سـال گذشـته بـه : دارند اظهار داشت

هـــای  های حامل تبـــع افـــزایش هزینـــه
ــرژی و تعطیلــی اغلــب ایــن واحــد ها  ان
 .بیش از چهار هزار کارگر بیکار شدند

به گفتـه وی اکثـر کـارگران فصـلی ایـن 
ان و ها از اســــتانهای کردســـــت واحــــد

شـدند کـه بـا  خراسان جنوبی تامین می
ها و بیکـاری  تعطیل شدن کـوره پزخانـه

آنان مشکالت زیادی در جامعه کـارگری 
 .ها پدید آمده است این استان

ـــاره کـــاهش تولیـــدات  او در ادامـــه درب
ـــــه ـــــزود کارخان ـــــازی اف : های آجرس
های آجرســــازی شهرســــتان  کارخانــــه

ـــه جهـــت اجـــرای طـــرح  پاکدشـــت ب
ها از سوی دولت و  یارانه هدفمند کردن

های بخش تولیـد  به تبع آن حذف یارانه
هــم اکنــون بــا حــداقل ظرفیــت تولیــد 

ای کـــه در  کارخانـــه. کننـــد فعالیـــت می
کـرد در  گذشته روزانه سه شیفت کـار می

حــال حاضــر بــا کــاهش تولیــد کارخانــه 
  .کارگران آن در یک شیف فعال هستند

  
ـــرای ٭ ـــران ب ـــادگی ته ـــراز آم اب

  :با امتیاز و تخفیف فروش نفت
 
رویتـر گـزارش کـرده  ،۹۱تیر  ۱۷در  ◀

ایران برای اجتناب از تحریم هـا،  :است
ـــیومی  ـــق کنسرس ـــت ازطری ـــروش نف ف

 .خصوصی را تدارک می بیند
از توافق ایران با پاالیشگاه های اروپـائی 
ــود از  ــت خ ــی از نف ــروش بخش ــرای ف ب
طريق یک کنسرسیوم خصوصی خبر می 

ف دور زدن تحـریم دهد، و می گوید هد
هائی است که برای وارد ساختن فشـاربه 
ــه  ــرای محــدود ســاختن برنام ــران ب ته
مورد اختالف اتمی اش وضع و بـه اجـرا 

 .گذاشته شده است
رویترز می گوید به گفته رئیس اتحادیه     

صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران، 
قرارداد بین این اتحادیه، بانک مرکـزی 

یران، ممنوعیت مصـوب و وزارت نفت ا
اتحادیه اروپا در مورد بیمـه کشـتی هـای 

هـر  - حامل نفت ایـران را دور مـی زنـد 
ـــد، و  ـــات نش ـــه وی وارد جزئی ـــد ک چن
پاالیشگاه های شـریک در توافـق را هـم 

 .معرفی نکرد
اتحادیه اروپا منع واردات، خریـد و یـا    

ــران را از روز اول  حمــل و نقــل نفــت ای
ه اجرا گذاشته اسـت، ب) یازده تیر(ژوئیه 

و جمهــوری اســالمی ایــران ایــن مــاه در 
انتظارتنزلی پنجاه درصدی در صـادرات 
نفتــی خــود در مقایســه بــا مــاه مشــابه در 
ســال قبــل خواهــد بــود، کــه مــی توانــد 
برایش ماهانـه بـه قیمـت از دسـت دادن 

 .میلیاردها دالر تمام شود
ــرز اظهــارات حســن خســروجردی  رویت

نندگان فـرآورده رئیس اتحادیـه صـادرک
هــای نفتــی ایــران را در یــک گــزارش 
خبرگــزای مهــر نقــل مــی کنــد کــه گفتــه 

ـــت ـــائی «اس ـــای اروپ ـــگاه ه ـــا پاالیش ب
مذاکراتی انجام گرفتـه و تـوافقی نهـائی 
حاصل شده است و براساس این توافـق 
قرار است بیست درصد از کـل صـادرات 
نفـــت ایـــران توســـط ایـــن کنسرســـیوم 

 .»خصوصی انجام شود
خسروجرودی در عین حـال گفتـه آقای 
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه بـه «است 

ــی،  ــین الملل ــای ب ــل محــدودیت ه دلی
امتیــازات و یــا تخفیــف هــائی جزئــی بــه 

  .»برخی از خریداران نفت بدهیم
ــه، ایــن نفت تحریم شده، در صـورت انجـام باتوجه به خطر خریـد  :انقالب اسـالمی ــی«معامل مــی » تخفیــف جزئ   . صف قیمت بگرددتواند فروش، به ن

  
ــدیم  ٭ ــام طــرح ق ــکه تم  ۷۳۳س

ــــان ــــزار توم  ۱۹۵۰دالر آزاد / ه
  :تومان

 
به گزارش خبرگزاری  ،۹۱تیر  ۱۷در  ◀
قیمـت هـر قطعـه سـکه تمـام بهـار  ،مهر

هزار تومـان و  ۷۳۳آزادی طرح قدیم به 
ــه  ــازار آزاد ب تومــان  ۱۹۵۰هــر دالر در ب

 :رسید
قیمت هر قطع سکه تمـام بهـار آزادی  •

 ۷۳۳قدیم امروز شنبه در بـازار بـه  طرح
هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه تمـام 

هـزار  ۷۲۸بهار آزادی طـرح جدیـد نیـز 
  .تومان رسید

ـــه  • ـــروز ب ـــازار آزاد ام  ۱۹۵۰دالر در ب
در مــورد قیمــت یــورو در . تومــان رســید

هزار  ۲بازار آزاد تهران نیز قیمت فروش 
تومان است و قیمت هر پوند نیز  ۴۳۵و 
 .تومان اعالم شد ۳۵هزار و  ۳
  
نرخ تورم بیش : نماینده مجلس٭

  :درصد است ۳۳٫۵از 
 
ســـختگوی  ،کاتـــب ،۹۱تیـــر  ۱۷در  ◀

کمیســیون برنامــه و بوجــه مجلــس نهــم 
مجلس حاضـر بـه همکـاری  :گفته است

همــه جانبــه بــا دولــت اســت تــا بتوانــد 
قیمت کاالهای اساسی و مایحتاج مـردم 

در  مجلـس حاضـر اسـت. را کاهش دهد
صورت لزوم با اصالح قوانین و تصـویب 
قــــوانین جدیـــــد، حتــــی در حـــــوزه 
هدفمندی یارانه ها در کنار دولت باشـد 
تا بتواند مشکالت را حـل کـرد و شـرایط 

 . را بهبود داد
کاتب همچنین در خصوص سه نرخی     

ــز توضــیح داد؛ در حــال  ــردن دالر نی ک
حاضر چند نماینده این بحث را مطـرح 

لی تا بحال نـه در کمیسسـون کرده اند و
کمیسـیون صـنایع و نـه در دراقتصاد ،نـه 

کمیسیون برنامـه و بوجـه ایـن موضـوع 
مطرح نشده است پس با این اوصـاف در 

 . دستور کار مجلس قرار نگرفته است
غــالم رضــا کاتــب بــا رد آمــار معاونــت    

راهبردی، مرکز آمارو سـازمان مـدیریت 
ــورم را  ــرخ ت ــه ن ــال ۲۲٫۵ک ــد اع م درص

کردند، گفت در حال حاضر نـرخ تـورم 
درصد است ولی ایـن امـار  ۳۳٫۵بیش از 

به صورت رسمی اعالم نشـده و فقـط بـه 
  .صورت جزیره ای مطرح است

و تجاوزها بـه حقـوق  :انقالب اسالمی   : بشر
  
  

اعـــــدام و محکـــــوم 
کـــردن بـــه زنـــدان و 
ــالی روشــهای  فشــار م

ــــــگی ر ــــــم ژهمیش ی
  :مافیاهایند

  
  

ـــر  ۶در  ◀ ـــ ،۹۱تی ـــزارشب ـــو   ه گ رادي
الهي،  سه تـن از دراويـش نعمـت   کوچه،

از ســوی مــاموران امنيتــی در شهرســتان 
اين سـه . اند کوار و صقاد بازداشت شده

هــای امــين ابوالحســني،  درويــش بــه نام
علی شفيعی و منوچهر زارع در مدت دو 

 .نده اروز دستگير شد
ـــــــر  ۶در ◀ ـــــــه گـــــــزارش  ،۹۱تی ب

خاور کارگر شرکت ريسندگی   ۴۸   کلمه،
ــــــدم  ــــــه ع ــــــراض ب رشــــــت در اعت

ماه حقـوق و مزايـای خـود، ۱۱  دريافت
  .مقابل استانداری گيالن تجمع کردند

مهـر، اعـدام    به گزارش ،۹۱تیر  ۷در  ◀
نفـــر در مالءعـــام ســـحرگاه در ربـــاط  ۲

نخســتين اعــدامی مــرد شــروری    .کــريم
است که با جعـل عنـوان پلـيس و مـامور 

م می اداره آب و برق وارد خانه های مرد
شـــــد و پـــــس از آزار و اذيـــــت زنـــــان 
صــاحبخانه و بســتن دســت و پــای آنهــا، 

ــی کــرد ــان را ســرقت م ــين . اموالش دوم
اعدامی يـک قاچـاقچی حرفـه ای مـواد 
مخدر است کـه در حـال انتقـال دو تـن 
ــيس  ــاموران پل ــوی م ــدر از س ــواد مخ م

قاچاقچی حرفه ای اقـدام . دستگير شد
ــه توزيــع مــواد مخــدر در اسالمشــهر و  ب

او پـس از محاکمـه . باط کريم مـی کـردر
  .در دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد

بـه گـزارش سـایت ملـی  ،۹۱تیر  ۹در ◀
ـــت  ـــای بازداش ـــانواده ه ـــذهبی، خ م
شدگان اعضای کميته همـاهنگی دسـت 

ايـن تجمـع بـا حضـور . به تجمـع زدنـد
ــانواده ــدگان و   اعضــای خ بازداشــت ش

ديگر فعالين کارگری برگزار شد که بعـد 
از چند ساعت تجمع، مسـئولين دادسـرا 
به تجمع کننـدگان اعـالم کردنـد کـه تـا 
روز شــنبه بــه وضــعيت کــارگران زنــدانی 

  .رسيدگی خواهد شد
ــــــر ۱۳در  ◀ ــــــزارش   ،۹۱ تی ــــــه گ ب

اســتان ســمنان در طــول  واواک   هرانــا،
چند ماهه اخير اقـدام بـه افـزايش فشـار 

افشـار   عليه بهائيان ساکن شـهر دازگـاره
شهر سنگسـر در اسـتان سـمنان  از توابع

از جملـه فشـارها، تخريـب . نموده است
بنــد و مصــادره دام و احشــام کشــاورزان 

  .بهايی ساکن سنگسر می باشد
، به گزارش کمیته دفـاع ۹۱ در تير۱۴◀

ــد ــاه تجدي ــهابی، دادگ ــا ش ــر  از رض نظ
 ۵ســال حــبس،  ۶اســتان تهــران حکــم 

ســــال محروميــــت از فعاليــــت هــــای 
ــنديکائی و  ــ ۷س ــان جــزای ميلي ون توم

  .نقدی رضا شهابی را تأييد کرد
به گزارش هرانا، ترانه  ،۹۱تیر  ۱۲در  ◀

ترابی که پیش از این طبق حکم دادگـاه 
تشـکیل و راه انـدازی «بدوی با اتهامات 

گروه غیرقانونی با اهداف تشـکیالتی بـه 
ــر  ــروه غی ــب، عضــویت در گ ــع اجان نف

ســال   ۵  بـه» قـانونی و تبلیـغ علیـه نظـام
ماه حـبس تعزیـری محکـوم شـده   ۱۰  و

مـاه   ۲۰  بود، در دادگاه تجدیـد نظـر بـه
  .حبس تعزیری محکوم شد

همچنین الهام روزبهی که طبـق حکـم    
دادگاه بدوی سمنان به سه سـال حـبس 
ــود طبــق رای  ــری محکــوم شــده ب تعزی
دادگــاه تجدیــدی نظــر اســتان ســمنان 

  .ماه حبس تعزیری محکوم شد  ۲۴  به
ــر  ۱۲در ◀  ــه ،۹۱تی ــزارش ب ــا،    گ هران

ـــــجوی ورودی  ـــــرگین دانش ـــــد گ نوی
ریاضـــــــــــــــی و   ۱۳۸۵  ســـــــــــــــال

فلســــفه علــــم دانشــــگاه ۱۳۹۰  ورودی
اصفهان هفتـه گذشـته توسـط نیروهـای 

  .امنیتی بازداشت شد
بـــه گـــزارش هرانـــا،  ،۹۱تیـــر  ۱۲در ◀

ــی  ــرابی در پ ــالی شــهروند س ســهند مع
مراجعـــه نیروهـــای امنیتـــی بـــه منـــزل 

تـی نیروهـای امنی .پدریش بازداشت شـد
پــس از بازرســی منــزل خــانواده وی را 
مجبور به بـاز کـردن مغـازه وی در بـازار 

تر و  کرده و پس از تفتـیش تمـامی کـامپو
  .وسایل شخصی نامبرده را ضبط نمودند

بـــه گـــزارش هرانـــا،  ،۹۱تیـــر  ۱۳در ◀
ــار  ــه نگ ــویی روزنام ــدی ام ــن احم بهم
ــــرادی  ــــدان کــــه در ســــلولهای انف زن

ــد ــدان رجــایی شــهر کــرج ب۱  بن ســر زن

برد به دستور دادستانی باید تا اطالع  می
  .ثانوی در سلولهای انفرادی باقی بماند

ــر  ۱۴در  ◀ ــزارش ،۹۱تی ــه گ ــا،    ب هران
ــد در ــه    محمــد صــدیق کبودون ــدار ب دی

اش اعالم کرده از تمامی کسـانی  خانواده
که خواستار پایـان اعتصـاب غـذای وی 

ــاق  هســتند، تشــکر می ــرای احق ــد و ب کن
ور بـه ادامـه اعتصـاب حقوق خـود مجبـ

  .است
روز   چهلمــین   کبودونــد در حــالی وارد  

شـود کـه هفتـۀ گذشـته  اعتصاب غـذا می
هایش عفونـــت کـــرده و پزشـــک  کلیـــه

بیمارستان اعالم کرده بـود کـه وی بایـد 
  .در بیمارستان بستری شود

به گزارش جرس،علی  ،۹۱تیر  ۱۵در ◀
روزنامه نگـار توسـط مـاموران    مصلحی

اشت شد و کماکـان از محـل امنیتی بازد
ـــری در  ـــعیت وی خب ـــداری و وض نگه

  .دست نمی باشد
ــر  ۱۷در  ◀ ــنا،  ،۹۱تی ــزارش ایس ــه گ ب

 شــماراگرچــه هــيچ گــاه آمــار دقيقــي از 
شود اما  هاي فيلتر شده منتشر نمي سايت

ها كـه آمـار  نگاهي كوتاه به برخي اسـتان
معلـوم اند  فيلترينگ خود را اعالم كرده

ماهه اول امسال بـيش كه در سه  می کند
ــر  ۱۰۰از  ــي و خــارجي فيلت ســايت ايران

سایت الـف متعلـق  ،تیر ۱۹در  .ندشده ا
نیـز فیلتـر » نماینده مجلـس« ،به توکلی

  .شد
بـــــــه گـــــــزارش  ،۹۱تیـــــــر  ۱۸در ◀

کارکنـــــان مرکـــــز اطالعـــــات   ایلنــــا،
شیراز در اعتراض به تحمیـل   ۱۱۸  تلفن

ــد از ســوی پیمانکــار  قراردادهــای جدی
روز پیـاپی دسـت از کـار برای پنجمـین 

کشیدند و در مقابل اسـتانداری تحصـن 
  .کردند

ــر  ۱۹در  ◀ ــه گــزارش ،۹۱تی ــا،    ب هران
ای، ایــن شــاعر  دکتــر مصــطفی بادکوبــه

ایرانی از سوی قاضی ابوالقاسـم صـلواتی 
به سه سـال حـبس تعزیـری و پـنج سـال 

هـا و  محرومیت از شعرخوانی در انجمن
وم سه میلیون ریال جریمه نقـدی محکـ

  .شد
ـــر  ۱۹در  ◀ ـــا،  ،۹۱تی ـــه گـــزارش ایلن ب

کارگر پیمـانی سـیمان سـپاهان در    ۷۰۰
اعتراض به نـابرابري حقـوق در شـرايط 

  .كار مساوي، دست از کار کشیدند
بــه گــزارش تارنمــای   ،۹۱ تیــر ۱۹در  ◀

هـای  مذهبی، به نقل از خانواده –ملی 
این افراد و دیگر فعاالن مدنی اهواز، 

حمـد علـی عمـوری دادگاه انقـالب م
ـــردبیر نشـــریه  ـــی و س ـــال فرهنگ فع

ـــراث” دانشـــجویی در دانشـــگاه ” الت
هاشم شـعبانی دبیـر  صنعتی اصفهان،

هـادی  دبیرستان هـای شـهر خلفیـه،
راشـــدی و بـــرادران مختـــار و جـــابر 
آلبوشــوکه را بــه اتهــام اقــدام علیــه 
امنیت ملی و محاربه با خدا به اعـدام 
ه محکوم کرده و حکم آنها ابالغ شـد

  .است
 ،بـــــه گـــــزارش ،۹۱تیـــــر  ۱۹در  ◀

 – تحصـيلی تبعيض با مبارزه جمعيت
 عمـران رشـته دانشجوی افشار، ميعاد

 افشـار ميثـاق برادر و بهاييان دانشگاه
 تبعـــيض بـــا مبـــارزه جمعيـــت عضـــو

 تيرمـاه ۱۷ شـنبه روز صـبح تحصيلی،
ـــــزل در ـــــيش من ـــــران در شخص  ته

  .شد بازداشت
 بـه گـزارش کمپـين ،۹۱تیر  ۲۰در  ◀
 مادر، ايران در بشر حقوق المللی ينب

ــــرور آرش  و روحــــانی شــــجاعی، هن
 تیرمـاه ۱۰ تـاریخ از که نویس وبالگ

 در بــرد مــی ســر بــه غــذا اعتصــاب در
 حقـوق المللـی بـین کمپین با گفتگو

 و جسـمی وضعیت گفت ایران در بشر
 و بد بسیار مالقات در فرزندش روحی
او دچــار  .اســت بــوده کننــده نگــران

  .و تشنج شده است حمله قلبی
 
  
  

 ؟   !بلبشو
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که نزدیک شـدن بـه ایـران و ین سخنان آزمندانه، نشان مى دهد ا

فروگیــرى و در دســت گــرفتن زمــام آن، از نظرسیاســى، اقتصــادى و 
طبیعـى . استراتژیکى براى انقالبیون شوروى، بسیار مهـم بـوده اسـت

است که براى رسیدن به این هدف، تالش وسرمایه گذارى کنند و راه 
 .ى گوناگون را بیازمایندها

به نظر برنامه ریزان و سیاستمداران شـوروى، بـراى رسـیدن بـه ایـن 
هدف، و در چنگ گرفتن ایران، باید از همان روشى استفاده کرد کـه 

 .در سرزمینهاى دیگر پاسخ مثبت داده است
هـا، ایـن بـود کـه بلشـویک در سرزمینهاى دیگر، روش ارتش سـرخ و 

زمین مورد نظر، کمیته اى از کسانى که اهل آن پیش از ورود به هرسر
گردن نهاده بودند و درروسـیه مـى  بلشویک سرزمین و به ایدئولوژى 

زیستند، تشکیل مى داد و هدفها و برنامه هاى حزبى و سـازمانى آنـان 
را با هدفهاى حزب کمونیست شـوروى هماهنـگ مـى کـرد و پـس از 

ن حـزب بـه ظـاهر وطنـى، آن، تالشها و تکاپوهاى خـود را زیـر نـام آ
پس از فراگیرى و در اختیار گرفتن کامل آن سرزمین . سامان مى داد

 !به درخواست همان کمیته، به اتحاد جماهیر شوروى مى پیوست
درباره ایران نیز، این طرح انجام گرفت و گروهى از مهاجران ایرانى 

 هـا، گـرد هـم آمدنـد و حزبـى را سـامانبلشـویک در باکو، به دستور 
، تـا پـس از ایـن کـه در )عـدالت(دادند، به نام حزب کمونیست ایران 

سایه قدرت شوروى به ایران وارد شـدند، حکومـت انقالبـى تشـکیل 
 . دهند

ولى در ایران ودرقلمرو سرزمینى که ارتش سرخ مى خواست از آن جا 
وارد شــود، قهرمــانى بــه نــام میــرزا کوچــک خــان، بــا نفــوذ بســیار و 

م مبارزه برافراشته بود علیۀ هر قدرت بیگانـه اى و شجاعت تمام، عَل
دردل مــردم جــاى . اکنــون دررویــارویى تمــام عیاربــا انگلســتان بــود

نمـى شـد ایـن قلّـۀ بلنـد و .ازجایگاه بس باالیى برخوردار بود. داشت
ازایـن روى، بـر آن شـدند، . صخرۀ استوار و نسـتوه را نادیـده گرفـت

اسـتقالل ایـران را : اعـالم بدارنـدخود را با وى همراه نشان دهنـد و 
ــا  ــد، ب ــالف ان ــارجى مخ ــروى خ ــر نی ــا ورود ه ــد، ب ــى دارن ــاس م پ
استعمارانگلیس دشـمنى تمـام عیـار دارنـد، ازاسـتبداد وثـوق الدولـه 
ــت  ــزارى، ازنظرحکوم ــیه ت ــتعمارى روس ــاى اس ــد وقرارداده بیزارن

، بــى ارزش هســتند، بـا هرنــوع بهــره کشـى انســان ازانســان بلشـویک 
ارند و بــراى مبــارزه بــا انگلــیس واســتبداد، حاضــربه هرگونــه ناســازگ

همکارى با جنگلیهـا هسـتند و جنگلیهـا و شـخص میـرزا را نماینـدۀ 
 …واقعى ملت ایران مى دانند و

ها و تمام وابستگان به آنان، خود را هماهنـگ بلشویک دراین برهه، 
دند کـه با هدفهاى میرزا جلوه مى دادند و اینجا و آنجا، اعالم مى کر

هدفى جز مبارزه با استعمار و درهم کوباندن استبداد و رهایى ملـت 
  .ایران ندارند

 
  ها براى همگامى با میرزا بلشویک تالش  ◀
 

هـا، سـه بلشـویک پیش ازنیرو پیاده کردن ارتش سـرخ دربنـدرانزلى، 
مرتبه با گسیل داشتن نمایندگانى نزد میرزا کوچـک، بـه وى پیشـنهاد 

 .همکارى دادند
بنا به گفته اسماعیل جنگلى، خواهرزاده میرزا، میـرزا بـه نماینـدگان 

  ۱۲۹۹اردیبهشـت  ۱۱تا ایـن کـه در. ها، قول همکارى ندادبلشویک 
، نامه اى ازکمیتۀ لنکران به دسـت میـرزا رسـید )   ۱۹۲۰آوریل   ۳۰(

کــه درآن، پــس ازســالمهاى خالصــانه وبیــان درد و رنــج برزگــران و 
ا خواسـته بودنـد کـه بـا همراهـى وهمگـامى، بـا ازمیرز… کارگران و

استعمار انگلیس وسرمایه دارى درافتند و ملتهاى رنجدیده، از جمله 
 .ایران را از چنگ بورژوازى برهانند

و ) جمهـورى آذربایجـان(این نامه، دو روز پس از فروپاشى حکومـت 
 .در آستانۀ تشکیل دولت کمونیستى در آذربایجان نوشته شده بود

هـا، بـه دسـت ایـادى خـود، بـر آن بلشـویک ین نامه بر مى آید که از ا
بودند که در حساس ترین نقطۀ ایران، پایگاه بزنند، آن هم بـه بهانـۀ 

 !مبارزه با سلطۀ بیگانه و همکارى با میرزاى قهرمان ضد سلطه
در آن نامه، نکته هایى بود که میـرزا را بـراى ادامـۀ مبـارزه بـا دولـت 

مى کرد و از سوى دیگرمطالبى داشت که نشان مـى  انگلستان امیدوار
داد پــس از آذربایجــان و ایــران، آزادى افغانســتان و دیگــر ســرزمینها 

 .مورد توجه آنان است
 :به بخشهایى از این نامه که در خور توجّه است، اشاره مى شود

در این نامـه ازکـارکرد دولـت انگلسـتان درایـران و جهـان، بـه . الف
، و کوتاه کردن دست استعمارازتمامى سـرزمینهاى  شدت انتقاد شده

شرق، با یگانگى، همراهى و همگـامى نیروهـاى بیـدار ایـن قلمـرو از 
 :جهان، به عنوان هدف و آرمان بلند قلمداد گردیده است

اآلن ما فقط یک عقیـده ویـک تمـایالت داریـم و آن ایـن اسـت کـه (
زاد کنــیم و بــا بــرویم ممالــک شــرق را از ظلــم بــورژوازى انگلســتان آ

. یکدیگر متّحد شده، شربت مرگ بورژوازى را به او در شـرق بـدهیم
آزادى آذربایجان، ایـران، تـرک، افغانسـتان و هندوسـتان بـورژوازى 

 .انگلستان را به کلى بى قوت و بى خطر خواهد کرد
; براى محو بورژوازى انگلستان ما تماماً با هـم شـریک خـواهیم بـود

ى انگلستان قوى است، نه شما کارگران ایـران و نـه زیرا که تا بورژواز
 .)ماها کارگران روسیه، نمى توانیم امیدوارى در صلح داشته باشیم

در این نامه میرزا کوچک جنگلى، تنها شخصى معرفـى شـده کـه . ب
مى توان در ایران در پرتو همراهى او، علیۀ انگلستان قد برافراشت و 

 :آن را از اریکه به زیر آورد
یگانه شخصى که درایران برضد تسلط انگلستان قیـام کـرد توهسـتى (

توجنـگ را برضـد انگلسـتان اعـالن کـردى کـه . رفیق کوچک خـان
تمام ملـت . بتوانى وطن خود را ازدست دزدان بریتانیا، خالص بکنى

ستمدیدۀ ایران با امید وبا حسرت، چشمهاى خود را به تو دوخته اند 
 .…گران را مى خواهندوازتوعالج آزادى ازتسلط دی
حاضرهسـتیم بـه اولـین دعـوت ملـت ! اى رئیس ملت کارگرى ایران

ــتابیم کــه تســلط انگلســتان را ازآن جــا  ــراى همراهــى او بش ــران ب ای
ما هردقیقه حاضریم که دست مساعد ت برادرانه خودمـان . دورکنیم

پس ملت ایران بـه  صـمیمّیت . را به طرف برادران ایرانى دراز نماییم
 .) ى تواند، امیدوار بشودما م

ها، نمى خواستند خـود بـه طورمسـتقیم بـه عرصـۀ کارزارپـا بلشویک 
 .بگذارند که آن را کارى خطرناک و پرآسیب و نا  مّوفق مى انگاشتند

میرزا کوچـک خـان، بـا رایزنـى بـا یـاران واثرگـذاران در نهضـت ....
کـران، را جنگل، برآن شد با رفتن به لنکران و گفت وگو با کمیتـۀ لن

هکارهاى همکارى را مورد بررسى قرار دهد و ارتـش سـرخ را از وارد 
 . شدن به ایران، باز دارد

از این روى، همراه راه بلدى، پاى پیاده به سوى لنکران رهسـپار شـد 
و پس ازهفت شبانه روز پیاده روى، سـختیهاى فـراوان وبیمـارى، بـه 

ه بلشـویکها شکسـت درآنجا، به وى خبررسید کـ. حومۀ لنکران رسید
ازاین روى، دیـدارى انجـام نگرفـت ; خورده وشهر را ترک کرده اند

این سفر، پراز رنج و درد، چهارده روز به . ومیرزا، بى نتیجه بازگشت
درازا کشید  ومیرزا این سفر را بـه گونـۀ ناشـناس رفـت و برگشـت، آن 

ببینـد، ها از وارد شدن به ایران و این که بلشویک هم براى بازداشتن 
 .چه در سر دارند

میرزا درنامۀ خود به خالوقربان و احسان الله خان، ریز سـفر خـود را 
ارتـش سـرخ، بـدون هـیچ دعـوتى از : بازگو مى کند و شرح مـى دهـد

سوى ایرانیان و بدون این که صبر کند کـه مـا بـه نامـه هـایش پاسـخ 
 . دهیم وارد انزلى شد

دیـدى از مبـارزات نهضـت ، مرحلـۀ ج۱۲۹۹ازاین زمان، یعنـى بهـار 
جنگل آغاز مـى شـود و آن همکـارى میـرزا بـا نیروهـاى ارتـش سـرخ 

  .شوروى است که بحثهاى گوناگونى را درپى داشت
 

  ورود ارتش سرخ شوروى به انزلى◀ 
 

ارتش سرخ، با همۀ تالشش، نتوانست میرزا را راضـى کنـد کـه وى، از 
ى ارتش سرخ به بهانـۀ روى میل، آنان را به ایران فراخواند، و نیروها

 .دعوت میرزا به ایران بیایند
مــاه  ۱۸ایــن میهمانــا ن ناخوانــده و ســمج، دربامــداد روز ســه شــنبه 

بـا ناوگـان جنگـى خـود  ۱۳۳۸شـعبان  ۲۹/۱۲۹۹اردیبهشت / ۲۸مه
وارد بندر انزلـى شـدند و تأسیسـات انگلیسـیها را در غازیـان بـه آتـش 

نیروهــاى . پــس نشســتندانگلیســیها، بــدون هــیچ دفــاعى وا. کشــیدند
ارتش سرخ مرکب از پانصـد پیـاده و دویسـت سـوار در سـاحل پیـاده 

 .شدند
راسکو لینکف، فرماندۀ نیروهاى دریایى ارتش سرخ، علـت حملـه را 
وجود قواى ضد انقالبى دنیکن اعالم کرد کـه بـه پنـدار وى، امنیـت 

 . نیروهاى سرخ را در دریاى خزر به خطر انداخته بودند
ساعت پیش ازحملۀ ارتش سـرخ، یـک نفرروسـى  ۲۴اه مه، م ۱۷شب 

میـرزا کوچـک خـان، . ورود ارتش سرخ را به جنگل اطالع داده بود
او پشـتیبانى . ازآمدن نیروهاى بیگانه بسیاراندوهگین ودل نگران بود

آزادى خواهــان شــوروى را مــى خواســت، امــا نــه پیــاده کــردن نیــرو 
 .درکشورش

ازحالـت روحـى میـرزا درایـن برهـه احسان اللـه درخـاطرات خـود، 
 .حساس،گزارشى دارد، که درخور درنگ است

 :ژرژ لنچافسکى مى نویسد
روزى کــه ناوگــان ســرخ وارد انزلــى شــد، کوچــک خــان ســاعتهاى (

احسان الله خان که همیشه تنـدرو بـود . طوالنى به تفکرودعا گذراند
ر مى واز تفکرات مذهبى همکار و فرمانده خویش آزرده خاطر به نظ

رسید، سکوت او را به هم زد و به او نصیحت کرد که اگر مایـل اسـت 
 .)*مذهب را فراموش کند(ها روابط دوستانه برقرار نمایدبلشویک با 

آیا براى میرزا ممکن اسـت ازباورهـا وآیینهـاى مـذهبى خـود دسـت 
 .بردارد وبا نیروهاى بیگانه، دست همکارى دهد

گانـه را رهـا کنـد تـا هرگونـه کـه مـى آیا میرزا مـى توانـد، نیروهـاى بی
خواهند رفتار کنند و بـه هرناهنجـارى دسـت زننـد، آن گونـه کـه در 

 دیگر سرزمینها انجام دادند؟
آیا میرزا باید ازاین مجال بهره بـرد و تـالش ورزد بـا حفـظ اسـتقالل 
کشور، از توان و قدرت ارتـش سـرخ، در راه نـابودى و بیـرون رانـدن 

 .هره گیرداستعمارواستبداد، ب
به هرحال، یا میرزا باید به طور کامل خـود را کنـار بکشـد کـه در ایـن 
صورت نمى داند چه بر سـر کشـور و قلمـرو تحـت نفـوذ وى خواهـد 
آمد، یا باید با نیروهاى ارتش سرخ وارد کارزار شود که تـوان نـدارد و 
آنان مدعى اشغال کشور نیستند و یا با آنان همراه شود و از حرکتهـاى 
زیانبارى که بى گمان به بار خواهند آورد، جلوگیرى کند و درجهـت 

  .هدفها و آرمانهاى خود از آنها که مدعى آزادى هستند، سود ببرد
 

   نخستین واکنش میرزا در برابر ارتش سرخ◀ 
میرزا که سالها با دشمن درگیر بوده، به تجربه دریافته و مى دانـد کـه 

بب رنـج و وحشـت مـردم و سسـت نیرو پیاده کردن ارتش بیگانـه، سـ
شدن پایه هاى امنیت جامعه مى شود و هرج و مرج و نگرانى زیـادى 
را در پى خواهد داشت، از این روى، یک روز پس از نیرو پیاده کردن 

، در بیانیه اى به آگـاهى ۱۳۳۸ارتش سرخ، در آخرین روز ماه شعبان 
و تهیـۀ  مردم مى رساند کـه او و یـاران در جهـت رفـاه حـال همگـان

سببها و مایه هاى سعادت و استقالل ایران و رهایى از دسـتِ نادیـده 
 .انگاران حقوق انسانها، تالش خواهند کرد

او دراین هنگامۀ سخت، که مردم ازهمه سوى در تنگنا قرار داشتند، 
با بیانیه و سخنرانى، به مردم دلگرمى و اطمینان داد که بـه جنگلیهـا 

ه در همه حال، پشت و پناه آنان خواهند بود اطمینان داشته باشند، ک
 . و مردم را در همه تنگناهاى سخت و دشوار یارى خواهند رساند

میرزا در این اعالمیه به استقالل ایران و سعادت مردم آن، بـه عنـوان 
پایۀ تالشهاى خود در ایـن برهـۀ حسـاس و سرنوشـت سـاز و روزگـار 

 .دهشت و ادبار، تأکید مى ورزد
ت که مردم گیالن با حضور میرزا کوچک و دلگرمى کـه بـه طبیعى اس

  .وى دارند، از نگرانى به در آیند و به آینده امیدوار باشند
 

   انگیزۀمیرزا، از همکارى با ارتش سرخ◀ 
میرزا کوچک خان، در این برهه، با ارتشى رو به رو شده که بدون .... 

بـا . گرفته است دعوت، وارد ایران شده و بخشى از ایران را در چنگ
این حال، در بوق تبلیغاتى خود مـى دمـد کـه بـه هـیچ روى، آهنـگ 
فروگیرى و به چنگ گرفتن ایران را ندارد، بلکه در پى ضـد انقـالب 
است که در این بخـش از ایـران پایگـاه زده و بـراى منـافع آن زیانبـار 

و از دیگر سوى، به میرزا قول داده بودند از هر گونه کمکى بـه . است
آنهـا کسـانى هسـتند کـه . آزادى خواهان ایران دریغ نخواهند ورزیـد

روسیۀ تزارى را به زانو درآورده اند، همان قدرت اهریمنـى کـه میـرزا 
روسیه دیگر، روسیۀ تزارى نیست، بلکـه . سالها با آن درگیربوده است

رهبــران جدیــد آن بــا شــعارهاى انســان دوســتانه وآزادى خواهانــه، 
 .رفته اندقدرت را در دست گ

روسیۀ تزارى، بارها به ایـران دسـت درازى کـرده، مجلـس را منحـل 
کرده، قـرارداد ) تحمیل (ساخته، قراردادهاى ننگینى به مردم ایران 

را با انگلستان بسته که برابـر ایـن قـرارداد شـوم، ایـران بـه دو  ۱۹۰۷
به مالکان . منطقۀ شمال و جنوب بین این دو کشور تقسیم شده است

ناحیۀ شمال، گذرنامۀ روسى داده و آنان را از اتبـاع روسـیه بـه بزرگ 
یعنى یک شـهروند روس .  شمار آورده، تا از دادن مالیات معاف شوند
 .امتیاز بیش ترى از یک ایرانى داشته است

اکنون ایـن دولـت زورگـو و سـتم پیشـه و نیروهـاى یـاغى و اهـریمن 
نین، مدعى آزادى در صفت آن، نابود شده اند و رهبر جدید روسیه، ل

تمام ملتهاى جهـان اسـت واز هـر حرکـت اسـتقالل طلبانـه و آزادى 
مـردم خــود بایــد : خواهانـه، اســتقبال مـى کنــد و بـر ایــن بـاور اســت

حکومـت جدیـد نیروهـایش . سرنوشت خـویش را در دسـت بگیرنـد
را الغا کرده و تمام  ۱۹۰۷دولت جدید، قرارداد : وارد ایران شده اند

پیشین را به هیچ انگاشته، خواهان بستن قرارداد جدید  قراردادهاى
روشن است کـه هـدفها، برنامـه و خـط . بر اساس اصول انسانى است

مشى دولت جدید، با حکومت تزار، فرقهاى اساسى دارد و همکـارى 
با آن از نظرهمۀ خردمندان، سیاستمداران وآزادى خواهان جهـان، 

نکتـۀ مهـم تـراین کـه درآن  .نه تنها زشت نیست، بلکـه افتخـار اسـت
که زمام امور را در روسیه دردست گرفتـه بـود،  بلشویک برهه، دولت 

مدعى مبارزه با انگلستان و افراد وابسته به آن، همچون وثوق الدولـه 
از این روى، میرزا کوچـک،در چنـان برهـۀ حسـاس، کـه دولتـى . بود

ى هـم نیروهایش را بـه داخـل کشـور آورده بـود و شـعارآزادى خـواه
سرمى داد، چاره اى جز همکارى نداشت و بـه انگیـزه هـاى زیـر، بـا 
ارتش سرخ، برابرشرطها و قیـدهاى بسـیارعزت مندانـه کـه نشـان گـر 
. قدرت میرزا و جایگاه واالى مردمى وى بود،حاضر به همکـارى شـد

تا با این کار، هدفهاى ملـى خـود را پیـاده کنـد و از تبـاهى آفرینیهـا و 
 .ورود ارتش سرخ بکاهدویران گریهاى 

دولت انگلستان وروسیۀ تزارى، سالهاى سال : مبارزه با انگلستان - ۱
با سلطۀ خود بر ایـران، امتیازهـاى خفـت بـارى را از ایـران گرفتـه و 

بـا فروپاشـى حکومـت .ایران را از ترقى و شکوفایى بـاز داشـته بودنـد
بـه قـدرت تزار، انگلیسیها، یکه تـاز صـحنۀ سیاسـى ایـران شـدند و بـا 

را بـر  ۱۹۱۹رساندن نیروهاى طرفدار و مزدور خود، قرارداد ننگین 
از برجسـتگیها و اوجهـا و واالییهـاى نهضـت . دولت ایران بار کردند

جنگل، مبارزه بى امان و خستگى ناپذیر، با ایـن قـرارداد و عاقـد آن 
میرزا بر ایـن عقیـده بـود کـه بـا همکـارى نیروهـاى .وثوق الدوله بود

ى و آزادى خواهى که حکومـت تـزارى را واژگـون کـرده انـد و انقالب
برابر ادعاى خود، هیچ چشم داشتى به خاک ایران ندارند، مى توان 
ــاهش داد  ــتان را ک ــوذ انگلس ــد و نف ــتان را برچی ــاى انگلس ــاه ه پایگ
وازدخالتهـاى آن جلـوگیرى کــرد ووابسـتگان وایـادى آن کشــور را از 

 .صحنۀ سیاسى ایران خارج ساخت
یرزا کوچک، انگیزۀ خود را ازهمکارى با ارتش سرخ وهدف ارتـش م

 :سرخ را، بیرون راندن انگلیسیها یاد مى کند
نمایندگان سویت روسیه به ایران وارد شدند، به این عنوان که بـا مـا (

کمک کنند تا انگلیسیها را که دشمن مشترک مان مى باشـد، از ایـران 
ــیم و دســت خــائنین و مســتبدین ــرون کن ــن  بی ــاییم و ای ــاه نم را کوت

مســاعدت را چنانچــه مــى دانیــد، مطــابق موافقــت نامــه بــه دو چیــز 
از روســیه بــه مــا اســلحه داده شــود و : یکــى آن کــه: منحصــر نمــودیم

نفرات بـه قـدرى کـه مـا تعیـین کنـیم و : درعوض قیمت بگیرند، دوم
 .) بخواهیم

 ذیحجــه ۲۳میــرزا کوچــک، در نامــۀ خــود بــه ضــیاء بیــگ بــه تــاریخ 
اخراج انگلیسـیها (، یکى از پایه هاى همکارى با ارتش سرخ را ۱۳۳۸
 . یاد کرده است) از ایران

، ایران ۱۹۱۹زیرا برابر قرارداد ; وى، بارها به این نکته اشاره مى کند
 .به عنوان کشور تحت حمایت استعمار انگلستان قرار مى گرفت

هـاى ننگـین، در امضاى قرارداد : مبارزه با نیروهاى فاسد داخلى. ۲
زمانى ممکن است که کسانى بسان وثوق الدوله و نصرت الدوله باشند 

اگر انسـانهاى آزاده، دوسـتدار اسـتقالل کشـور و . که آن را امضا کنند
  مخالف بیگانه، تصمیم گیرنده باشند به هیچ روى، راضى به ذلت 

 بنــابراین، اصــالح امــور دولــت و بیــرون رانــدن. مــردم نخواهنــد بــود
    .روهاى فاسد، کمکى است براى بیرون راندن بیگانگاننی

 ۱۳در صفحه
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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دولت انگلیس و حکومت وثوق الدوله تالش زیادى کردند که نهضـت 
 .جنگل را نابود و آن را به سازش بکشانند امّا کارى از پیش نبردند

ـاریخ ۱۹۱۹دولت وثوق الدولـه، پـس از قـرارداد ننگـین  ذى  ۲۱، بـه ت
ـاچینکوف، نامـه ، توسط ر۱۳۳۷حجه  ئیس اتریاد تهران، رتمسـتر کیک

وطـن : اى به میرزا مى نویسد و پـس از بـر شـمارى ویژگیهـایى از میـرزا
 :دوست، ایران خواه، عاقل و نیک نفس،یاد آور مى شود

هرگاه جناب عالى را درمحکمۀ عدل الهـى حاضـر نماینـد و سـئوال و (
ـالى بی ـات بـه اه ـاره از بـدو، الـى جواب شود، که آنچه خسارات و تلف چ

ـان مـى کـنم، انصـاف  ـاه الهـى کیسـت، گم ختم، وارد آمده مسؤول درگ
ـان کامـل، بـراى . خواهید داد و شرمنده خواهید شد بدیهى است، انس

فایدۀ موهوم، راضى بدین مسؤولیت بزرگ نمى شود و نیز بـه مـن ایـن 
طور دستگیر شده است،که با آن صفات عالى شما، براى شخص خود، 

 .)…ه اذیت      مسلمین بیچاره نخواهید بودراضى ب
، بـه ایـن نامـه پاسـخ مـى دهـد کـه در ۱۳۳۷ذیحجه  ۲۲میرزا در شب 

 :فرازى از آن آمده است
ـار ( وجدانم به من امرمى کند که دراسـتخالص مولـد ووطـنم کـه گرفت

ـازه . …چنگال قهّاریت اجنبى است، کوشش کنم ـا اج تاریخ عالم به م
نتواند مملکت خود را از سلطه و اقتدار دشـمنان مى دهد هر دولتى که 

خارجى نجات دهد، وظیفه ملّـت اسـت کـه بـراى اسـتخالص وطـنش 
من محض اسـتفادۀ شخصـى بایـد : امّا کابینۀ حاضر مى گوید; قیام کند

 مملکت را در بازار لندن به ثمن بخس بفروشم؟
ط درقانون اسالم مـدّون اسـت کفّـاروقتى کـه بـه ممالـک اسـالمى مسـّل

ـاد مـى  شوند، مسلمین باید به مدافعه برخیزند، ولى دولت انگلـیس فری
من اسالم و انصاف نمى دانم و باید دول ضعیفه را اسیر آز و کشـتۀ : کند

 .مقصود مشؤوم خود سازم
ـایرممالک : بنده مى گویم انقالبات امروزه ما را تحریک مى کند،مثل س

رطبق مـرام سوسیالیسـتها دنیا در تمام ایاالت ایران اعالن جمهوریت ب
داده ورنجبران را ازدست راحت طلبان برهانیم، ولیکن درباریان، تـن 
ـا قــانون مشـروطیت از روى پروگــرام  در نمـى دهنـد کــه مملکـت مــا، ب

بارى با این ادلّه وجـدانم محکـوم اسـت در راه . دموکراسى اداره گردد
ـال سعادت مملکتم سعى کرده، گو این که کرورها نفوس و نـوامی س و م

ـا فرعــون و . ضــایع شــود ــه بـ در مقابــل جــوابى را کــه موســى در مقابل
ـایر مقننــین و مؤسسـین آزادى و روحــانى ) ص(محمـد بـه ابوجهــل و س

ـان مـى  درمحکمۀ عدل الهى مى دهند، مـن هـم کـه، یکـى از پیـروان آن
 .) …باشم، خواهم داد

را وادار وثوق الدوله که از راه بیم دهى و طمع انگیزى نتوانسـت میـرزا 
 .به سازش کند، به گفت و گوى با وى روى آورد

ـا میـرزا کـرد و  احمد آذرى، کفیل ایالت گیالن را، مأموربه گفـت و گـو ب
زمانى که تالشهاى وى به نتیجه نرسید، ترفندى دیگر، ساز کردند و آن 

 ۲۶/۱۳۳۸ربیـع االول  ۲۵، جمعـه ۲۰۳روزنامـۀ رعـد، شـمارۀ : این که
در ایــن . منتشــر شــد) خــتم غائلــۀ جنگــل(تیتــر ، بــا ۱۲۹۸) آذر(قــوس

ـاکم  شماره، تلگرافى از میرزا کوچک، به وثـوق الدولـه و تلگرافـى از ح
رشت، احمد آذرى، به رئیس الوزراء و تلگرافى ازنخست وزیر به احمـد 

 . آذرى، حاکم گیالن، چاپ شد
ـاکم رشــت بــراى تأییــد ایــن دروغ در  ۲۵/۱۲۹۸)دى(جــدى۲۷حـ

 :درابالغیه اى به مردم گیالن اعالم کرد ۱۳۳۸جمادى االولى 
حسب تقاضاى میرزا کوچک خان، کالم الله مجیدى ازطـرف دولـت (

براى حصول اطمینان میرزا آمده و تمام شرائط او پذیرفته شـده اسـت 
دى ماه میرزا کوچک جنگلى تمام مقـدّرات خـود  ۲۳ودرروزپنج شنبه 

 .) را به رئیس الوزراء واگذارکرده است
روغها وخالف واقع گوییها نتوانسـت درتـالش میـرزا بـراى ادامـۀ این د

ـاز . مبارزه گسسـتى پدیـد آورد ولـى آذرى کفیـل رشـت، ازتـالش خـود ب
ـا گلولـه اى،  ـا ب ـاى درآورد وی نایستاد و برآن شد، یا میـرزا را بـه سـتم ازپ

ـارى ازپـیش . نقش برزمینش کند که البته تیرها همه به سنگ خـورد وک
میابیها و ناکارآمدیهاى آذرى، درپیاده کردن نقشۀ دولـت این ناکا. نبرد

ــرزا احمــدخان  ــت کفالــت شــد ومی مرکــزى، ســبب برکنــارى او ازپُس
 .به جاى اوگمارده شد) اشترى(امور

ـا را نـزد میـرزا فرسـتادند  انگلیسیها از نفوذ گیالنیان استفاده کرده و آنه
ـان را میرزا که . که از وى بخواهند که به درگیرى پایان دهد پافشارى آن

دید، خواست آنان را پـذیرفت و پـس ازرفـت و آمـدهاى بسـیار، نتیجـۀ 
 :گفت و گوها و دیدارها، از جانب میرزا این گونه اعالم شد

ـالف ( چون دولت کنونى، عاقد قرارداد با انگلیسیها و قرارداد مزبورمخ
ـادامى کـه مجلـس … منافع مملکت مى باشـد لـذا راضـى شـده اسـت م

ـان درمقابـل قـواى بیگانـه  شوراى ملى ـالیف ایرانی تشـکیل نیسـت و تک
ـا  طبق قانون اساسى معین نشده است، قواى جنگل حق داشته باشـد ب
حفظ عقیده، سازمان خود را پایـدار بـدارد و دولـت نیـز متعهـد اسـت 

 .) متعرض کوچک خان و پیروانش نشود
بـه دولت وثـوق الدولـه راضـى : محمد على خمامى، براین باوراست که

ـا جنگـل نبـود، ولـى انگلسـتان بـراى روشـن شـدن اوضـاع  آتش بس ب
 .خواهان برقرارى آتش بس بود

ـال  ـارها علیـه میـرزا بـه اوج رسـیده بـوده و احتم درهمین برهه کـه فش
حملــۀ دولــت بــه جنگــل مــى رفتــه، اســتفتائى از ســید حســن مــدرس، 

ـامور مجلـس مـى شـود ـادى . مجتهد برجسته و ن ـاه جم ـاریخ م او،  بـه ت
، درپاسخ به استفتاء، میرزا کوچک خان را تأیید و هرگونه ۱۳۳۸لثانى ا

جنگ با وى را در حکم یارى رساندن به کافران و دشمنى با اسـالم مـى 
 :شمارد

حقیــر از آقــاى میــرزا کوچــک خــان و از اشخاصــى کــه صــمیمانه و …(

صادقانه با ایشان هم آواز بودند نیت سـوئى نسـبت بـه دیانـت و صـالح 
فهمیدم بلکه جلوگیرى از دخالت خارجه و نفوذ سیاست آنها مملکت ن

خداونـد . در گیالن عملیاتى بوده بس مقدس کـه بـر هـر مسـلمانى الزم
ـا را تعقیـب و تقلیـد  ـات آنه همه ایرانیان را توفیق دهد که نیـت و عملی

پرواضح است که طرفیت و ضدیت و محاربه با همچه جمعیتـى . نماید
 .) ت با اسالم استمساعدت با کفر و معاند

ـاندۀ وثـوق  ـاى میـرزا علیـه دولـت دسـت نش حرکتها، تالشها و تکاپوه
اورا هـم . الدوله ادامه یافت و وثوق الدوله را در تنگناى شدید قـرارداد

 .از اجراى قرارداد بازداشت و هم از اریکه به زیر آورد
 آگاهان به مسائل سیاسى، تحلیل گران رویدادهاى تاریخ معاصر ایـران
و تاریخ نگاران به این نکته توجه داشته وبه روشنى یادآورشده انـد کـه 

 ۱۹۱۹نهضت جنگـل بازدارنـده اى بـزرگ برسـرراه اجـراى قـرارداد 
 . بود

 ۱۵/۱۲۹۹خــرداد ۱۳: احمــد شــاه، مــدتى پــس ازبازگشــت ازفرنــگ
وثوق الدوله را از اریکۀ رئیس الوزرایى به زیـر آورد و  ۱۳۳۸،۳۱رمضان 

 .، مشیرالدوله را مسئوول تشکیل کابینه کرد۱۲۹۹در هفتم تیر 
مستوفى . مشیرالدوله، دردوازدهم تیر، کابینه خود را به شاه معرفى کرد

ـاجى مخبرالسـلطنه بـه  ـاور و ح الممالک و مؤتمن الملک به عنـوان مش
ـا اعـالم دولـت . عنوان وزیر مالیه برگزیده شدند با ایـن تغییـر، گرچـه ب

ـاهش مـى ۱۹۱۹ن قـرار داد جدید، مبنى بر اجرا نشـد ـارزه ک ، زمینـۀ مب
ـارزه بـراى لغـو قـرارداد و بیـرون رانـدن  یافت، اما با لغو نکردن آن، مب

بـویژه کـه دولـت . نیروهاى انگلیسى از ایران، هنوز درخور توجیـه بـود
ـاء  انگلستان، تنها سه ماه به دولت جدید فرصت داد که قرارداد را امض

 .مشیرالدوله از هم فرو پاشید کند و پس از آن مهلت، کابینۀ
وارد شدن ارتش سـرخ، بـه ایـران، مسـؤولیت : حفظ استقالل کشور. ۳

ـار ایـن رویـداد مهـم، بـى . میرزا را دو چندان کرد او نمى توانست از کن
ـارکرد . هیچ بازتابى بگـذرد ـام شـوراها، هـوادارى بلشـویک ک ـا و نظ ه

ـاى اسـتع مارى، زمینـه را بـراى آنان از آزادى ملتها و لغو کلیه قرارداده
گرایش به آن کشور، برهر آزادى خواهى در آن برهۀ تاریخى فراهم مـى 

 .ساخت
محمد علـى گیلـک برداشـت و ذهنیـت خـود را از تالشـهاى حکومـت 

 :شوروى و گرایش مردم به شورویها را این گونه بیان مى کند
همۀ این اقدامات، اگر نمـى توانسـت تمایـل مـردم ایـران را بـه طـرف (

روســیه شــوروى جلــب کنــد، الاقــل ضــدیت بــا انگلیســیها را در آنــان 
 .) تحریک مى نمود

ــتند و  ــه داش ــده و یغماگران ــور آزاردهن ــران حض ــیها درای ــرا انگلیس زی
 .نیروهاى شوروى با آنان واین خط مشى ضد انسانى مخالف بودند

از دیگر سو، نیروهاى ارتش سرخ، هرگاه بـه سـرزمینى وارد مـى شـدند، 
کردند، کمیته اى تشکیل داده و تالشهاى خود را زیـر چتـر آن  سعى مى

بــراى ایــران هــم چنــین خــوابى دیــده بودنــد و حــزب . ادامــه دهنــد
ـا در  کمونیست عدالت را در باکو، براى همین هدف، تشـکیل دادنـد، ت
ـاى اسـتعمارى  ایران، در پرتو نام اعضاى آن که ایرانى بودنـد، برنامـه ه

 .خود را سامان دهند
ـام تـوان در راه ایـن هـدف می ـا تم رزا که خواهان استقالل کشور بود و ب

ـا تـدبیروزیرکى  واال و مقدس تالش مى کرد، باید جلـوى ایـن افـراد را ب
از این روى، نه تنها وى ناچاربه همکارى با ارتش سـرخ .ویژه مى گرفت

براى جلوگیرى از تندرویها و حرکتهاى نابهنجار ارتـش سـرخ و حـزب 
، در همــین راســتا وبــا همــین دیــد ومصــلحت ســنجى، کمونیســت شــد

شمارى ازآزادى خواهان تهران، نماینده اى به جنگل گسیل داشـتند و 
 .با ارتش سرخ وارد گفت و گو شود: به میرزا پیام دادند

نامه هایى که براى میرزا، فرستاده مى شد، براین مطلب تأکید داشـتند 
 :که

است و سـبب نیرومنـدى ) ملت ها مساعد به حالبلشویک همکارى با (
ـارزه علیـه قـرارداد  هسـتند و مـى  ۱۹۱۹کسانى مى شود کـه مشـغول مب

 .) خواهند آن را لغو کنند
مـن : احمد شاه قاجار، که خود مخالف این قرارداد بود، مـدعى اسـت

ـاز بفرسـتد و  به میرزا کوچک خان پیام دادم که افراد مطمئنى را به قفق
 .نها سازش کندبه نام ملیون ایران، با آ

ـابحق  ـاى ن زیرا وقتى انگلستان رقیبى در برابر خود ببیند، از خواسته ه
 :خود دست بر مى دارد، یا آنها را تعدیل مى کند

ـام دادم، ( سپهدارشاهد است که به وسیله او، به میرزا کوچک خان،پیغ
ـا روسـها  شما به قفقاز نمایندگان مطمئن بفرستید و با نام ملیون ایران ب

ش کنید و به آنها بفهمانید که دست و پاى دولت ایـران چگونـه در ساز
حال حاضربسته است و اکنون ما ناچاریم با دولتى که قشـون او و نفـوذ 
ـا مـدارا کنـیم کـه قشـون روسـها بـه  او ما را احاطه نموده است، تا آن ج
سرحدات قدیم خود برسند و خالصه آن که دست وِداد ما بـه تـدریج و 

 .) وى آنها دراز خواهد شدآهستگى به س
به نظراحمد شاه، گفت و گو با روسیه شوروى براى پدید آوردن موازنـه 

وى، آن قدر نگـران و . و حفظ حقوق و استقالل ایران الزم بوده است
ناچار بوده که پیش از فروپاشى حکومت آذربایجان، به فکر گفت و گـو 

فتن میرزا به لنکران، اثـر و شاید این پیامها، در ر. ها مى افتدبلشویک با 
ـا ارتـش . داشته است ـارى میـرزا در آن برهـه ، ب این نشان مى دهد همک

سرخ براى کاستن از آزمندیهاى انگلستان الزم بوده اسـت، بلکـه بـراى 
 .حفظ استقالل کشور گزیرى از آن نبوده است

ـا، بـه ایـن  میرزا، با بررسى دقیق پیشامدها و رویـدادها و پیامـدهاى آنه
ـارى اسـت کـه مـى توانـد سـدّى در نت یجه رسید که با گفت و گو و همک

ــد آورده و از زیانهــاى نیروهــاى خــارجى  ــر نیروهــاى یغمــاگر پدی براب

 .بکاهد
شــرط دخالــت نکــردن درامورکشــورو دیگرشــرطها و قیــدهاى عــزت 
ـاند، حکایـت ازایـن  مندانه که در قرارداد با ارتش سرخ بـه تصـویب رس

 .و دارداندیشه بلند و واالى ا
ـاى  بیانیۀ مهم میرزا کوچک، پس ازورود ارتش سرخ به ایران، نشان از پ

 . بندى میرزا به استقالل کشور وسربلندى وعزت آن است
ـارۀ حاکمیـت  میرزا، درنامه به مدیوانى، رئیس کودتاى سرخ رشت، درب

 :و استقالل ایران مى نویسد
الل ملـت من بى شرف مى دانم کسى را کـه حقـوق حاکمیـت و اسـتق(

ـام بیهـوده کـرده، یـک ملتـى را  خود را با دست خود فـداى شـغل و مق
اسیر چهار نفرخودخواه افراطى که درافراط خـود، غیرازریاسـت چیـز 

ـانم. دیگرى نمى خواهند، قراردهند مـن .من اسـتقالل ایـران را خواه
 .) بقاى اعتبارات ایران را طالبم

ـــش آفری ـــزارى اوازنق ـــرزا وبی ـــواهى می ـــتقالل خ ـان اس ــ ـــى بیگانگ ن
درامورکشور، به بهترین و زیباترین وجه، در فرازى ازنامـۀ وى بـه لنـین 

ـارکرد . جلوه گراست این نامه پس از ترک رشت، از روى اعتـراض بـه ک
 :حزب کمونیست،  و رفتن به جنگلهاى فومن، نگاشته شده است

ـا قـدم اولـى را بـراى رسـیدن بـه آزادى : صداى ملت ایران مى گوید( م
ـا از . تیم ولى خطر دیگرى از طرف دیگر به ما مى رسدبرداش یعنى اگر م

ـاى داخلـى خـود جلـوگیرى ننمـاییم، ایـن  ـا در کاره دخالت خارجیه
. یعنى به آزادى نخواهیم رسـید; دلیل مى شود که ما به مقصد خودمان

ـارجى  ـا کنـون از طـرف یـک دولـت خ زیرا که به جاى دخالتهایى که ت
ـا در وجود داشت، دولت خارجى د یگر در کارهاى ما دخالت کـرده و م
 .) تحت نفوذ او خواهیم افتاد

این فراز، به خوبى نشان مى دهـد کـه میـرزا بـراى پایـدار نگـه داشـتن 
استقالل ایران، با ارتش سرخ همکارى کرده بود و بر این عقیده بود که 

ـا بلشویک  ها و ارتش سرخ، اگر در امـورداخلى ایـران دخالـت کننـد، ب
میرزا، در نامۀ خود بـه یوسـف بیـگ، . ان فرقى نخواهند داشتانگلست

ـا : بر این نکته تأکیـد مـى ورزیـد ـا بلشـویک در قـرارداد ب ـاً (ه مخصوص
ـا مداخلـه کننـد یعنـى بایـد بـه ) تأکید شد که نبایستى در امور داخلـى م

 »....استقالل ایران ارج نهند
ـاى بـى میرزا،با استناد به سخنان لنین، تروتسکى و بـراوی.... ن، دخالته

ـار بـردن سـلیقۀ شخصـى  مورد ارتش سرخ در ایران را برخاسـته از بـه ک
فرماندهان آن مى دانست و در رویارویى با آنان، پس از کودتاى سـرخ، 

ـان گوشـزد مـى کـرد ـاید نمـى . سخنان رهبران شوروى رابه کودتاچپ ش
دانست که لنین خوب شعار مى دهد و بد عمل مى کند و یا مـى دانسـت 

ـاز گویـد و ـان . به مصـلحت نمـى دیـد ب ـا اسـتناد بـه هم مـى خواسـت ب
شعارهایى که رهبـران شـوروى مـى دادنـد، از دراز دسـتیها جلـوگیرى 

 .کند
میرزا در نامۀ خود به مدیوانى، به سخنان لنـین و تروتسـکى اسـتناد مـى 

 :کند و دخالت ارتش سرخ در امور کشور را امرى زشت مى شمارد
روتسکى وبراوین وتمام زمامداران عاقل شـما را کـه من بیانات لنین وت(

هر ملتى باید مقدّرات خود را عهده دار شود عمل کرده مـى : مى گویند
ـا او را . خواهم مجرى کنم هر کس که مداخله در امور داخلى ما کنـد م

 .) مثل انگلیس و نیکال و درباریان مرتجع ایران متعدى مى دانیم
ـاس  میرزا در همـین نامـه، عقـل و درایـت زمامـداران شـوروى را بـر اس

ـا پراکنـده شـده، مـى  ـا و آن ج ـان ایـن ج سخنان و شعارهایى کـه از آن
میـرزا در . ستاید و آنان را از کار نیروهاى داخل ایران بى خبر مى دانـد

نامه به یوسـف ضـیاء بیـگ، کـه پـس از خودسـریهاى حـزب عـدالت و 
ان لنـین و تروتسـکى ویرانگریهاى ارتش سرخ نگاشته شده، بازبه سـخن

 :استناد مى جوید که گفته اند
 .)هر ملتى خود باید مقدراتش را در دست بگیرد(

 :مى افزاید
 .) به طور طبیعى زمام امور ایران نیز باید به دست ایرانى باشد(

ورود ارتش سرخ به ایران براى نقش آفرینى در امور ایـران نبـوده، بلکـه 
ـار اسـتعمار را هدف آن بوده که ملـت ایـران بـه پ شـتوانۀ ایـن قـدرت، ک

بویژه در قرارداد با میرزا پذیرفته بودند که دخالتى در امـور . یکسره کند
 .ایران نداشته باشند

، بلشـویک ها وسران بلشویک نهضت جنگل ازروى حقیقت وراستى و
ازروى تاکتیک وسیاست، خواهان رسیدن ملتها از جمله مردم ایـران، 

ـا ، کـه نیـت واقعـى بلشـویک است که میرزا با  طبیعى.به آزادى بودند ه
خــود را آشــکار نســاخته بودنــد وخــود را آزادى خــواه مــى نمایاندنــد و 
ـان پشــتیبانى مـى کردنــد، همـاهنگى و همســویى داشــته  ازآزادى خواه
باشد، بویژه که کارکردشان، از جملـه سـرنگون کـردن حکومـت تـزار، 

ز این روى، طبیعى بـود کـه ا.چهرۀ خوبى از آنان به نمایش گذاشته بود
ها، بدون هـیچ دخـالتى، در جهـت هـدفهاى بلشویک میرزا، به کمک 

زیرا در آن زمان چهرۀ واقعى رهبران شوروى بـه . بلند خود امید ببندد
  .طور کامل شناخته شده نبود وشعارهاى آنان بسیار فریبنده بود
ـانها، شـراف ت و آزادى آنچه براى میرزا بسیار مهـم بـود، احتـرام بـه انس

ـا بـر  ـا و آن ج آنان بود که رهبران شوروى شعار آن را مى دادند و این ج
 .آن پاى مى فشردند

 میــرزا، بــه انســانها از هرنــژاد وملّیــت و مــذهبى احتــرام مــى گذاشــت 
وعدالت را در هرمکان ومنطقه اى، حتى درمدرسه علمیّه به اجرا مى 

  شخصیت از. میرزا کوچک، سعۀ صدر باالیى داشت. گذاشت
  

  ۱۴در صفحه
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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مهربانانه با پیرامونیان و انسانهایى . پرچاذبه و پرکششى برخوردار بود
افسران آلمانى و اتریشى کـه . که به او پناه مى آوردند، برخورد مى کرد

به او پنـاه آورده بودنـد، بـه میـرزا انـس گرفتنـد و در جنگـل مانـدگار 
  .میرزا بود شدند و گائوک آلمانى، تا آخرین لحظۀ حیات با
در پیـام بـه لنـین، . میرزا درعمل وبیان این اندیشۀ خود را ثابت کـرد

سخن خود را با نام انسانها و برابرى آنان آغاز مى کند، بـه ایـن گمـان 
که لنین نیـز، بـراى انسـانیت،جداى از مـذهب و نـژاد احتـرام قائـل 

 .است
رۀ میـرزا ژنرال دنسترویل، فرماندۀ نیروهاى انگلیسى درایـران، دربـا

 :مى گوید
نهضت جنگل ازطرف میرزا کوچک خان انقالبى معروف، که یـک (

پروگرام او حـاوى . ایده آلیست با شرف و باایمان است، تشکیل یافته
همان افکار و همان مرامهاى مبتذل و غیـر قابـل تحمـل اسـت، مِـن 

آزادى ، مساوات، برادرى، ایران مال ایرانیـان اسـت، دور بـاد : جمله
 .) ىخارج

  آرمانها وبرنامه هاى میرزا، آزادى، برادرى، مساوات و ایران براى 
ایرانیان بوده که فرماندۀ انگلیسى، آنهـا را، اندیشـه هـاى غیردرخـور 

در سخنان و نامه هاى میـرزا، ایـن اندیشـه .تحمل، مى انگاشته است
بــه … آزادى نــوع بشــر، مســاوات، بــرادرى و: هــا و دیــدگاه هــاى واال

 :زتاب یافته که به پاره اى از آنها اشاره مى کنیمروشنى با
ــه خــان، و . ۱ ــه احســان الل ــرزا کوچــک جنگلــى در نامــۀ خــود ب می

خالوقربان، از راحتى و آسـایش بشـر و آدمیـت، بـا هـر عقیـده و نـژاد 
سخن مى گوید و وظیفۀ خود مى داند که در برابر بى حرمتى به نوع 

ا تـالش ورزد و حتّـى خـود و بشر ساکت ننشیند و بـراى آزادى انسـانه
امّـا آزادى از نظـر میـرزا مطلـق . یارانش را فـداى آزادى انسـانها کنـد

او اجازۀ استفادۀ ناروا از آزادى را به افراد نمى دهد کـه بـراى . نیست
اوتبلیغات کمونیسـتى . کسب منافع شخصى، منافع ملّت را زیرپا نهند
وا از آزادى مـى دانـد و در را با آن شدّت و حدّت، گونه اى استفادۀ نار

 :نامۀ خود مى نویسد
من راحتى و آسایش بشرو حفظ حقوق آدمیّت را طـالبم و خیانتکـار (

مى شمارم کسانى را که برخالف این عقیده رفتار کنند و یا به نام پیش 
. …بردن آزادى، مقاصد شخصى ومنافع خصوصى را تعقیـب نماینـد

ان نوع بشر، القید بمـانیم و ما ممکن نیست در مقابل تجاوزات دشمن
مظلومین و رنجبران بى چاره را زیر فشار پنجـۀ ظالمـان و متعّـدیان 
. نگریسته، ساکت بنشینیم، عقیدۀ ما ثابـت و غیـر قابـل تزلـزل اسـت

تمامى افراد ما با حرارت سرشار بـراى فداشـدن در راه آزادى مهِیّـا و 
شـان، بجـا و بموقـع لیکن مراقب اند که فعّالیّتهـاى . بى پروا هستند

 .) صرف شود و به جاى نفع، موجب زیان و خسارت نگردد
ــه . ۲ ــاى کمونیســتها، ب ــه اى کــه پــس از کودت ــرزا کوچــک،در نام می

مدیوانى، رهبر کودتا نوشته، برآزادى انسانها، احترام و پاس جایگـاه 
آنــان، بــدون توجــه بــه دیــن و مــذهب، پــاى مــى فشــارد و بــرحفظ 

 .یران اصرار مى ورزدحاکمیّت و استقالل ا
. من، بقاى اعتبارات ایران را طالبم. من، استقالل ایران را خواهانم(

من، راحت ایرانـى و همـه ابنـاء بشـر را، بـى تفـاوت دیـن و مـذهب، 
 .) …شایقم

 :میرزا کوچک، در نامۀ نخست خود به مدیوانى مى نویسد
. هند نمـودتمام استظهارما به این بود که احرار دنیا به ما کمک خوا(

به این جهت ورود شما را به ایران، توجّه غیبى فرض و با آغـوش بـاز 
شــما را پــذیرفتیم و نجــات خــود را از چنگــال انگلــیس و مســتبدین 

 .) ایران، به مساعدت شما تصوّر کردیم
میرزا، همکارى وهمگامى با ارتش سرخ را از آن جهت پذیرفته که آن 

اهـان دنیـا بـه نهضـت مظلـوم را از باب کمـک و همکـارى آزادى خو
جنگل که براى رهایى مردم در بند ایران به پاخاسته و علیه اسـتبداد 
. واستعمارانگلیس به رویارویى برخاسته مى انگاشـته، نـه چیـز دیگـر

)۱ (  
 

  :توضيحات و مآخذ ◀
صـبح « : احسان الله خان درخاطراتش به این نکته اشاره کرده کـه*    كوچك خـان ومـن هميشـه بـا هـم . تيراندازي به طرف غازيان نموديکها بــه انزلــي نزديــك شــد وشــروع بــه مــاه مــي ناوگــان بلشــو ۱۸روز بــا » خــاطرات احســان اللــه خــان دوســتدار« نگــاه کنیــد  بــه : منبــع » بردارياگرمي خواهي با رفقاي بلشويك دوستي بکني بهتر است ازدين دست درتمام عمرم نماز نخوانده ام وتـوهم : من درجواب او گفتم. بخوانوشروع به خواندن نمازصبح نمود وبه مـن گفـت الاقـل يـك بارنمـاز پرسيدم آيا صداي شليك رفقايمان را مي شنويد؟ اوجواب مثبـت داد ازكوچـك خـان . با صداي شـليك تـوپ ازخـواب بيدارشـديم. بوديم : ، نشـریۀ»میرزا کوچـک و رابطـه بـا شـوروی« علی اکبر ذاکری  – ۱   ۱۰ – ۸۱ –صص  – ۱۶شماره  -  ۱۳۸۶مجلۀ  مطالعات تـاریخی ، بهـار  - توضیحات عبدالله متولی      ،   ۱۱۲و  ۱۱۱، شماره ۱۳۸۱مهر و آبان  - مرداد و شهریور 
  
   (**)مکاتبات  میرزا کوچک خان با لنین و مدیوانی   ◀
 نامۀ میرزا به لنین -  ۱ 

ارتـش سـرخ شـوروی بعـد .ش ۱۲۹۹اردیبهشـت  ۲۸شنبه  دربامداد سه
ـای.زشلیک چند تیرتوپ، ازدریای خزردرانزلی پیاده شـدا ـا بـه تقاض   بن

ـا  بلشویکها میرزا به انزلی رفت ودریکـی ازکشـتیهای جنگلـی شـوروی ب
خرداد، حکمـران ۱۲در .فرماندهان ارتش سرخ مالقات و مذاکره کرد

با جمعی ازمحترمین شهروبعضی از رؤسای ادارات به مالقـات   رشت

اسـتند بـه شـهربیاید وازورود قـوای بلشـویک بـه میرزا رفتند وازاوخو
خرداد،جمعیــت انبــوهی در ۱۴در.عمــل آورد  رشــت ممانعــت بــه

هـای گـل  جنگلیها رفتند وبا افشاندن دسته  دوصف به استقبال مقدم
خرداد،اجتمـاع ۱۶در .ورود گفتنـد  انگیـز تبریـک وفریادهای شـوق

انقالبـی هنـوز دولـت . گردید  عظیمی با حضورمیرزا دررشت تشکیل
بلشــویکهای شــوروی   ســامان نگرفتــه بــود کــه اغتشــاش و خرابکــاری

ـــد ـــاز ش ـــرخ آغ ـــای س ـــای مصـــلحت.وانقالبیه ـــی ه ـــرزا   اندیش می
یـک مـاه پـس از  بـه یعنـی نزدیـک ۱۲۹۹تیـر  ۱۸میرزا در .کارسازنشد

جمهوری بـه عنـوان اعتـراض از رشـت بـه فـومن رفـت و قبـل   اعالم
نامـۀ مفصـلی بـه عنـوان لنـین بـه ازحرکت دو نفر نمایندۀ خـود را بـا 

  .روسیه فرستاد
 

 :بعد العنوان
هنگامی که قشون فاتح کارگران و دهاقین روسـیه بـه دشـمنان خـود 

  گردنـد و قـوای شکست داده و مظفّرانه داخـل در قلـب لهسـتان مـی
داران انگلســتان از جلــو دســتجات ســتمدیدۀ ایــران و روس  ســرمایه
ی متأســف هســتم کــه از کارهــا کننــد، خیلــ اختیــار مــی  نشــینی عقــب
ــاره ــه چیزهــایی متــذّکر شــوم کــه  گیــری مــی کن ــورم ب نمــایم ومجب

زیرا این چیزها در ایران ! کنم  توانم خودداری ولی نمی. سزاوارنیست
قبل ازورود قشون سرخ روسیۀ سـویتی درانزلـی، مـن بـا . واقع گردید

لیسیها همکارانم درجنگلهای گیالن بر ضد مظالم و فشار و تسلّط انگ
کـردیم و یگانـه قـوۀ صـحیح و  داری ایران جنگ می و دولت سرمایه

  حقیقی ما بودیم که توانسـتیم بـا جرئـت فـوق العـاده بـه اسـم آزادی
لوای سرخ انقالب را بلنـد کـرده و بـه تمـام دنیـا آرزوی آزاد شـدن از 

لهـذا بـدون هـیچ شـکّ . داران را اعالن دهیم زیرزنجیرهای سرمایه
بـــه وســـیلۀ ریاســـت کشـــتیهای جنگـــی دریـــای   وتردیـــد، مـــن

ونمایندۀ اجرائیۀ مرکـزی فرقـۀ اشـتراکی روسـیه )راسکولینکف(خزر
اطمینان کامل خـود را از قشـون سـرخ روسـیه اظهـار ) ارژه نیکیدزه(

مانـده، کمـک بـه قشـون   قرار شد که آن قشون سرخ در ایـران. کردم
بعـد از .  یـدبنما   سرخ جوان ایران که عجالتا حاضر به جنگ نیسـت

قرار به اینکه قوای سویتی در ایران بماند، من حاضـرم شـدم بـا شـما 
اتحاد کرده، ملّت ایران و ملل دیگر آسیا را بـرای یـک جنـگ آزادی 

شکّ انجام و عملـی شـدن مـواد یادداشـت  بی. و آماده نمائیم  دعوت
کـه دوبـاره از طـرف نماینـدۀ روسـیۀ  ۱۹۱۸رفیق چچـرین در ژوئیـۀ 

ــویتی در ــراوین س ــق ب ــران رفی ــر   ته ــی بح ــتیهای جنگ ــیس کش و رئ
تکـرار شـده بـود، مـرا )انزلی  در روز ورود به۰ خزررفیق راسکولینکف

. وادار کرد که از انعقاد یک معاهدۀ جدید با سویتها خودداری نمایم
زیـرا . نیسـت  پروپاگاند از طرف فرقۀ اشتراکی درایران عجالتا ممکن

. شناسـند ط زندگانی ملـت ایـران را نمـیپروپاگاندیستها تمایل وشرای
ایـران   من در موقع خود به نمایندگان روسـی اظهـار کـردم کـه ملّـت

زیرا ایـن کـار . حاضر نیست پروگرام و تاکتیک بلشویکها را قبول کند
عملی نبوده و ملّت را وادار خواهد کرد به طرف دشـمنان مـا برونـد، 

زیرا . رتاکتیک من شدندنمایندگان با من هم عقیده گردیده و طرفدا
فهمیدند فقط اجرای این پلتیک ممکن است ما را به مقصد خـود در 

فقط به توسـط ایـن پلتیـک اسـت کـه تسـلط   همچنین. شرق برساند
مـن . از مملکت ما محو خواهد شـد  انگلستان از شرق دورو نفوذ شاه

با رفقای خود داخل شهر رشت شده و دولت سـویتی را تشـکیل داده 
رفیق را سـکو لینکـف   تا زمانی که. ق سرخ انقالب را بلند کردیمو بیر

در بحر خزر و در سواحل ایران بـود، مـا درکارهـا موافقـت داشـتیم؛ 
روسیه کـه   که ایشان عازم مسکوگردیدند،عقیدۀ نمایندگان ولی همین

ابتدا برای کارهای مشرق داشتند، بکلی تغییر کرد و این تغییر، ثمـرۀ 
 :ذیل را بخشید

  دولت آذربایجان برضدّ تمام اعتراضات جمهوریّت ایران وبدون - ۱
درصـورتی . حقّ تمام اجناس ومال التجارۀ اتباع ایران را تصرف کرد

آذربایجان قول داده بود که مال التجـاره واجنـاس فـوق را بـرای   که
حتّی قول داده بود . قشون سرخ وملّت به ایران برگرداند  رفع حوائج
س ومال التجارۀ فوق مصرف بـه جـای دیگرشـده باشـد، که اگراجنا

دولـت (ولی امـروز او. و اجناس دیگر بدهد  درعوض آن مال التجاره
امضـا بکنـیم کـه  کند قرارداد جدیدی را  به ما پیشنهاد می)آذربایجان

ــوق ــام حق ــذکور تم ــرارداد م ــه وســیلۀ ق ــد؛   ب ــران را محوکن ــت ای مّل
تسـلّط سـویتها در   نـه اسـاسدرصورتی که کمـک بـه ملّـت ایـران، یگا

 .باشد ایران می
دولت آذربایجان، قدغن کرده است که اتباع ایـران آزادانـه عـود  - ۲

 .ایران نمایند  ت به
برطبق مواّد یادداشت رسمی رفیق بـراوین کـه از طـرف رفیـق را  - ۳

سکولینکف تأیید شد تمام امتیـازات روسـیه درایـران بـه ملّـت ایـران 
که دولت جمهوری ایران خواست ازاین امـر  ولی همین. گشت برمی

 .آذربایجان شروع به ضدّیت نمود  استفاده نماید، دولت
هرچند ما با نمایندگان روسیه تصـمیم گـرفتیم و قـرار دادیـم کـه  - ۴

اشتراکی را دربین اهالی پروپاگاند نکنند، ولـی رفیـق ابیکـف   مسلک
رقۀ عدالت معّرفـی که خود را گاهی نمایندۀ روسیه و گاهی نمایندۀ ف

نفرازاشـتراکیون ایرانـی کـه از روسـیه وارد شـده   کنـد بـا چنـدین می
ــادات واخــالق ــد و ع ــی  بودن ــت را نم ــا داده و  مّل ــد، متینگه فهمیدن

ها منتشرساخته و دخالـت درکارهـای داخلـی دولـت سـویتی  اعالمیه
ایران نموده، اعتباردولت را ساقط و زیرپای او را خالی کرده و قـوای 

ظامی انگلیسها را تقویـت کردنـد، حتّـی مـرا بـا رفقـای خـود آلـت و ن
را خـراب و   داران نامیـده و روز بـه روزکاریهـا انقـالب همراه سـرمایه

ازتمـام . گرسـاختند انگیزجلـوه حالت ما را درنظرملّـت خیلـی اسـف
نقاط ایران طبقات ملّت بر ضدّ پروپاگاند اشتراکی اعتراض و اظهـار 

همراهــی بــا انقــالب نخواهنــد کــرد؛ مخصوصــاً دارنــد کــه هــیچ  مـی
که چند ماه قبل حاضر بودند خود را برای پیشـرفت و   جمعیّت رشت

آب و آتش بیندازند،امروز درتحت نفوذ اقـدامات   کمک به انقالب به
و حتـی حاضـرند بـه طـرف ضـد انقالبیـون   اشخاص فـوق گروکـرده

 .دست دراز کنند
آزاد پروگـرام هـر فرقـۀ سیاسـی دانم کـه در تمـام ممالـک  من می - ۵

شود، بر  یابد ولی پروگرامی که درایران پروپاگاند می انتشار می  آزادانه
ضدّ تمایالت جمعِیّت وازجلو رفتن انقالب ممانعت کرده و فکر ضـدّ 

 .را تقویت خواهد کرد  انقالب
  رئیس قشون سرخ،رفیق کاژانف که در انزلـی پیـاده شـده برطبـق - ۶

رفیق تروتسکی در تحت اختیاردولت ایران قرارگرفته دستورتلگرافی 
  وبرطبق همان دستور برای آنکه بتواند عضوکمیتۀ انقالبی حکومـت

ولــی اآلن در نتیجــۀ . جمهــوری شــود، تبعیــت ایــران را قبــول نمــود
خواست جای وی را درشورای انقالبی نظامی  که می  اقدامات ابیکف

انی عضـو شـعبۀ شـرق از ایـران کمک رفیق مدیو  ایران دارا باشد و به
کرد،هرچنـد دولـت انقالبـی ایـران   خواسته شـد حرکـت بـه روسـیه

 .نتیجه نگردید   برضدّ این حرکت اعتراض نمود، منتِج
دخالتهای نامشروع، در کارهای داخلی جمهـوری و نبـودن شـرایط 

در بین طرفین، سبب شده است انقالبیـون ایرانـی ازمسـئولیّت   معیّن
تواننـد بـا ایـن اوضـاع کـار  داری نمایند؛ برای آنکه نمـیخود اخالقی
مـا قـدم اوّل را بـرای رسـیدن بـه : گویـد ایران می  صدای ملت. کنند

آزادی برداشتیم ولی خطردیگر از طرف دیگربه ما رسید؛ یعنی اگر ما 
ــوگیری   از دخالــت خارجیهــا در کارهــای ــا جل داخلــی و خــارجی م

به مقصود خود و به آزادی نخـواهیم شود که ما  ننمائیم،این دلیل می
یک دولت خـارج   زیرا به جای دخالتهایی که تاکنون از طرف. رسید

وجود داشت، دولت دیگر در کارهای ما دخالت کرده و ما در تحـت 
مـا حـق نـداریم افتخـارانقالبی خـود را کـه .نفوذ وی خواهیم افتـاد

  ملّـتایـم محـو و بـه حقـوق  درجنگهای چهارده ساله تحصیل کرده
باشـد کـه بـا  خیانتکار باشیم؛ اگرچه این تمایالت اشخاص معینی می

بـه همـین جهـت ناچـارم رشـت را . کنند وجهۀ انقالبی من بازی می
پناهگاه سابق خود در گوشـۀ جنگـل رفتـه ودر آنجـا   ترک کرده و به

 :سئوالهای ذیل بمانم  منتظر جواب موافق
ویتی کـه بـه ملـت آزاد عملی کردن قولهای نماینـدگان روسـیه سـ - ۱

همچنین منع دخالتهای آذربایجان سویتی در .داده شده است  ایران
 .برطبق مواد یادداشت رفیق چچرین  کارهای ایران

 .شناختن حدود و اختیارات جمهوریّت ایران - ۲
ــران واجــب - ۳ ــتراکی را درای ــرق اش ــات ف ــویتی عملی ــیۀ س اگرروس
ایران و ممالک شـرق،  داند، پس الزم است برطبق شرایط سیاسی می

 .معیّن نماید  پروگرام جدیدی
  . دفاع حیات و ثروت اتباع ایران در محدودۀ آذربایجان سویتی- ۴
خواستن از ایران رفیق ابیکف را و دوبـار مـأمور کـردن در ایـران  - ۵

الزم اســت ایشــان بــه عنــوان متخّصــص نظــامی در .کــاژانف را  رفیــق
زیرا همراهیهای بسـیاری بـرای  .ایران سویتی باشند  تحت اختیارات

 .اند نموده  ترقّی انقالب در گیالن
گـویم  در خاتمه، دقّت شما را به یـک مسـئلۀ دیگـر جلـب کـرده، مـی

شان بیزار اسـت ایران از مأمورین شاه تعدّیات زیاد دیده و از ای  ملّت
ـابود نمـود؛   و ممکن است بزودی تسلّط شاه را در این مملکت محـو و ن
ـاریخ ایـران . بتوانیم احساسات ملّت را خفه کنیم  کن استولی غیرمم ت

ـا   دهد که به ما نشان می چندین دفعـه نفـوذ دول خارجـه در مملکـت م
ـا  تسلّط پیدا کرد و خواستند احساسات ملّی و آزادی پرستی را در ملّـت م

مساعی آنها عقیم مانـده، بـه مقصـد نرسـیدند،  اآلن خفه نمایند؛ لکن 
زادی را برده است، غیرممکن است احساسـات وی را که ملّت لذّت آ
برعکس ملّت با قوۀ زیاد به طـرف آزادی خـود سـیر .بتوان از بین برد
آزاد روسیه رو کرده،   به وسیلۀ این ورقه به رؤسای ملّت.خواهد نمود

از ظلــم   بــه اســم آزادی ملــل و مخصوصــا مّلــت ایــران انتظــار داریــم
ــر ــا ام ــه ت ــزاری ک ــت ت ــدّیات دول ــازات وتع ــوان امتی وز در تحــت عن

درمملکت ما ادامه داشت ما را خالص کرده و دسـتورات و اظهـارات 
دولت سویتی را عملی بکنند و تمام قراردادهای سابق راکه بـا دولـت 

 .منعقد شده بودعمال لغو نمایند  تزاری
من و رفقـای مـن اعتمـاد کامـل داریـم کـه ملّـت آزاد روسـیه، آزادی 

د کرد و بـه تمـام مللـی کـه آزادی خودشـان را را حفظ خواه  خویش
ـــی ـــرای م ـــد، ب ـــداری آن،   خواهن ـــه آزادی و نگه ـــا ب رســـانیدن آنه

متّحده بر ضد دشمنان   همراهیهای الزمه را خواهد نمود که با قوای
اشخاصـی را کـه بـا تاکتیـک   عمومی مشترکاً جنگ کنـیم و همچنـین
ارهـای انقالبـی نماینـد، از ک خودشان جلوگیری از آزادی ایـران مـی

بـه رشـت   تا رسیدن جواب موافق وحلّ مسـائل فـوق مـن. دور کنیم
برای تأسـیس ارتبـاط واجـب والزم درمسـکو . مراجعت نخواهم کرد

 هوشــنگ ]و[  میــر صــالح مظفــر زاده: هیئتــی مرّکــب از رفقــای ذیــل
  .گردیدند  اعزام)گائوک(

 
 کوچک جنگلی

  
توضیحات و مآخذ این بخش در سایت انقـالب اسـالمی همـراه بقیه قالب اسالمی، بعلت محدود بودن جا در نشریه ان  : توضيح

  .با متن خواهد آمد

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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باز سازی استبداد پس از انقالب و سرنگونی 

  چگونه ممکن شد؟ نظام استبدادی
 

ـ   يمنطق يلبا تحل - 1«.. «. ـ  يمدانسـت  يو تجربـه م ـ  يو م  يرفتنپـذ  يم،دان
ـ ) يـي مخصوصـا اجرا (بـزرگ   يتهايمسئول  يخـواه  يطي،شـرا  يندر چن
ـ     ينخواه آورد و در مقابـل، انـزوا    يسقوط اعتبار انسـان را بـه همـراه م

ـ   يشانتقاد و اظهار نظر كردن، آسـا  يو گاه يدنگز آورد و  يو اعتبـار م
 »يدهداز هوا و دلسوز جلوه م يانسان را خال

و  يـران از ورود شما به ا يشپ يفه،و احساس وظ يصبه امر شما و با تشخ - 2
و بـا اتكـاء بـه     يرفتيمرا پـذ  يتهامسئول يرترينخط يتان،فرمائ يفپس از تشر
تا امروز بـا پشـت كـار و     يكرديمكه از جانب شما احساس م يقياعتماد عم

و اعتماد  يفو هنوز هم به همان امر و تكل يمادامه داد يرخلل نا پذ يمتصم
 .يمدار يهتك
كـه نظـام    يمو هسـت  يمو بعد آن و امروز معتقـد بـود   يروزياز پ يشپ - 3

 ينتضـم  ياسـي س - يمذهب يالتاز تشك يبدون پشتوانه ا يراندر ا ياسالم
و جلـب موافقـت و    يجهت با مشورت بـا جنابعـال   يندوام ندارد و به هم

اول  ياز همان روزها يهااز شما، با همه گرفتار يممستق يرغ يتگرفتن حما
 يمرا به عهده گـرفت  "ياسالم يحزب جمهور "يستاس يتمسئول ي،زيروپ

 »...يمبه دست آورد يريچشمگ يتهاياول، موفق يو در ماهها
بر او  يدبا يزن ياسالم ينكه قوان يكدموكرات ياما اگر بنا بر استقرار نظام   

 يرشبود كه پذ يو چه نوع اسالم يچه نوع نظام ينبود، ا يبودندحاكم م
 يتهايمســئول يبــرد؟م ينرا از بــ يدر آن اعتبــار انســان يــياجرا يتمســئول
 يو شركا يرفسنجان يهاشم يروزي،از انقالب و پس از پ يشكه پ يريخط

كه  يو اعمال يرفتندپذ ينياهللا  خم يتقدرت طلب او، با اعتبار و پشتوانه آ
 انجام دادند چه بود؟  

 يـت نامه خود خطاب به آ 5باره دربند  ينخود در ا يرفسنجان يهاشم    
 ياسـت تخابـات ر قبل از ان« :يدهدم يحتوض  25/11/59 يخبتار ينياهللا خم
 يـنش صـدر مخـالف ب   يبن يآقا ينشكه ب يمبه شما عرض كرد ي،جمهور

و اكنون هـم بـر    يكنيمآن تالش م ياجرا ياست كه ما برا ياسالم فقاهت
طرف مصداق اسالمش  يكاست كه  ينشاختالف دو ب...يمهمان نظر هست

و  يو گنابـاد  ييرجا يگرو طرف د يسنجاب يدو سع يانغضنفر پور و سالمت
  »باشند يم... و يو موسو يمناف

 

به  يشتريب يلاست كه او تما يحاك ينيخم يرفتار و كردار آقا
  .به حقوق يناعمال قدرت دارد تا تمك

 
رفرانـدوم و   يبا برگزار يمل يتحق حاكم يهعالمت كودتا عل يننخست    

از خلـع   يآشـفته ناشـ   يشد كه متاسـفانه در فضـا   ياننوع سئوال آن نما
ـ   يسهم يهر گروه و هر جمعقدرت كه  جسـت توجـه    ياز قـدرت را م

كـه در   ينـي اهللا خم يـت هنوز نوار سـخنان آ . به خود جلب نكرد ياديز
و  يابـان داده بـود در كنـار خ   ياسـالم  يجمهور ضيحنوفل لوشاتو در تو

و حرفها كهنه نشده بود، مردم باور كرده  يرسيددانشگاه به فروش م يجلو
 يمـردم اسـت و را   يهمان احتـرام بـه را   ي،اسالم يبودند كه جمهور

 يامر شـد تحـت لـوا    ينكه با ا يزن يچند يمخالفتها. است يزانمردم م
جنـبش سـرنگون كننـده     ياز رهبر ناشيكه  ينياهللا خم يتآ يزمايكار

 . بود قرار گرفت يراندر ا يخيو سلطنت تار ينظام استبداد
قـانون   ينتـدو  يمجلس موسسان برا يلاما، عدم تعهد به تشك يگام بعد 

 .كردن آن با مجلس خبرگان بود يگزينو جا ياساس
شـده   يهمردم ته يتحق حاكم يتكه با محور يقانون اساس يسنو يشپ  

بـود بـا توقعـات     يدهمراجع رسـ  يعو جم ينيخم يآقا يبو ابتدا به تصو
از كه  يتمجلس خبرگان، حسن آ يلرو با تشك يناز ا. قدرت سازگار نبود
در حـزب   ييمظفـر بقـا   يـرين د يـاران و  ياسالم يسران حزب جمهور

بـا انگلسـتان    ييارتباط  حزب زحمتكشان ومظفر بقا ناداس( زحمتكشان بود
بـا   يـه فق يـت از او، اصـل وال  ياهللا منتظر يتآ يتبا حما) افشا شده است

اصل گرچه بـا مخالفـت    ينا. مطلقه را به مجلس خبرگان آورد ياراتاخت
آن تا حد نظارت،  يلروبرو شد اما با تعد ياهللا طالقان يتاز جمله آ يتياقل

 يگام رسم يننخست يدر قانون اساس ييرتغ ينا. شد تصويبدر آن مجلس 
و  يـت حسـن آ  يممردم بود كه نقش مستق يتحق حاكم يهعل يانكودتاچ

ـ   يچ يرابطه او با كاشان در  يسها و حزب زحمتكشان و رابطه آنها بـا انگل
ـ  يآقـا . اسـت  يزتامل بر انگ يارآن بس يبو تصو ينتدو از  يـز صـدر ن  يبن

بود  يدر قانون اساس يهفق يتو گنجاندن وال تغيير ينمخالفان سر سخت ا
در نوفل لو شاتو بـه   يزن ينيخم يكه آقا يمل يتآن را با حق حاكم يراز

عـدم   يبررس يدر جلسه مجلس برا( يديدآن متعهد شده بود در تناقض م
بـا   يـه فق يـت صدر در مخالفت بـا وال  يبن يآقا يلاز نُه دل اسييس يتكفا

اخـتالف روش دو  ). اسالم، سخن رفته و از گناهان او شمرده شده اسـت 
 يگـري و د يخواندكه خود را خط امام م يهفق يتجانبدار وال يكي يل،تما

مردم تنها در مجلس خبرگان نبود بلكه هر روز در  يتجانبدار حق حاكم
اعمال قدرت و سركوب مخالف خود را بـا روش   يكي. بودجامعه مشهود 

و  يـز روش مسـالمت آم  يگريفت و ديگرم يو ضرب و شتم پ يچماقدار
 .بحث و گفتگو را روش كرده بود

رو  يلرا فراهم آورد تا مجددا دو تما يفرصت يجمهور ياستانتخابات ر 
ـ  ينـي اهللا خم يتآ يمارياز اتفاق، ب. يرنددر رو قرار بگ  ينـده او از آ يمو ب

نفر نامزد 124از  . نكند يناروشن باعث شد تا او در انتخابات دخالت موثر
ـ   ي،جمهور ياستر يناحراز پست مقام اول  مـد صـدر، اح  يابوالحسـن بن

فروهـر،   يـوش صـادق قطـب زاده، دار   يت،حسن آ يبي،حسن حب ي،مدن
 به شمار ياصل يداهاياز كاند يدكتر سام ي،محمد مكر يي،صادق طباطبا

ندادن به  يخلق، به بهانه را يناز سازمان مجاهد ي،مسعود رجو. يرفتندم
 يكه ابتدا از سو يفارس ينجالل الد. از انصراف شد يرناگز ي،قانون اساس

ـ  يجمهـور  ياسـت به عنوان نامزد ر ياسالم يجمهور بحز شـد،   يمعرف
االصل نبودن از دور رقابت ها كنـار گذاشـته شـد و حسـن      يرانيا يلبدل
 يـن در ا ياو را گرفـت تـا نـامزد جانبـداران اسـالم فقـاهت       يجا ييبحب

و حزب توده  ياحزاب شناخته شده، نهضت آزاد يگراز د. انتخابات بگردد
 يهفق يتصدر كه به عنوان ضد وال يابوالحسن بن. كردند يتاز او حما يزن

 يبـي حسـن حب . در صد آراء برنده انتخابات شـد  76با  يشداز او نام برده م
بـا توجـه بـه    . درصد آراء را كسب كـرد  4كمتر از  ياسالم فقاهت يندهنما

موافـق نبودنـد، ازانتخابـات     يهفق يتبا وال يزعمده  ن ينامزدها يباق ينكها
حاصـل شـد كـه     يجـه نت يـن ا يـران، در ا يجمهور ياستر دور يننخست
و  ينـي خم ياما آقـا . اصل موافق نبودند ينبس بزرگ مردم با ا يتاكثر

ـ  يهفق يتوال جانبداران  يبـه بهـا   يعزم خود را جزم كرده بودند كه حت
 يبـرا . خود را مستقر كنند يتاز خون، وال ي، ولو در حمام»اعتبار انسان«

نظام مردمساالر حضور احزاب و سازمانها و گروه ها  فتناستقرار و قوام گر
است، متاسـفانه در   يباور داشته باشند ضرور يكه به مردمساالر يو افراد

 يـت نـادر بودنـد و روحان   يرانعناصر در جامعه ا ينپس از انقالب ا رانيا
از  يبرخـ . برد ياريامر و قبضه كردن قدرت سود بس ينقدرت طلب از ا

جمهـور مـردم مخـالف     يـت نه از باب تقابل او با وال يهفق يتوال ينمخالف
از  يخواسـتند، خـود بـر مـردم را م    يـت خـود و حاكم  يتبودند بلكه وال

 .ينصالح يتگرفته تا وال ياپرولتار يتحاكم
پـرتنش پـس از    يتا فضا يدصدر، به عنوان منتخب مردم كوش يبن آقاي

با به  يشدم يدهمسلحانه كش يها يريانقالب را كه اغلب به خشونت و درگ
حل مسـائل   يآرام گفتگو برا يفضا يكآزاد به  يراه انداختن بحث ها

 ياستبداد كـرد از تمـام   يزسازكه از با ياو با احساس خطر. كند يلتبد
ها و سازمانها از چپ تـا راسـت، توسـط  دكتـر هوشـنگ       گروهاحزاب، 

به جـز  . كنند يموضوع را بررس يننشست ا يككشاورز دعوت كرد تا در 
چپ گرا و سپاه پاسـداران بـا    يسازمانها يندگاننما ينكه ب يبحث آزاد

 يش او بـرا حضور او در باره حوادث گنبـد انجـام گرفـت، هـر دو تـال     
سو جناح استبداد جو با  يگراما در د. ماند يجهنت يجبهه مردمساالر ب يتتقو
با  يني،از حوادث و تشنج آفر يريبا بهره گ ينيخم يگسترده آقا يتحما

سـپاه،   يـل بوجود آمـده پـس از انقـالب از قب    يدر دست گرفتن نهاد ها
ـ كه و... و يانقالب، جهاد سازندگ يها، دادگاه ها يتهكم در هـر   يـه فق يل

و  يشـروي به پ يكرد،خود را داشت و اعمال قدرت م يندهكدام از آنها نما
 .پرداخت يشخو يتتقو

بـه   يبه اهدافشان كمـك بزرگـ   يابيدو حادثه مهم، در دست يانم يندر ا 
و جنگ  يرانكردن آن، حمله عراق به ا يو طوالن يريگروگانگ. آنها كرد

امر، بنـا   ينا يهر دو. بود يريبا گروگانگ يمو ادامه آن، كه در رابطه مستق
استبداد و  يباز ساز يهر دو برا يزداشتند ون يبر اسناد منتشره، منبع خارج

 ينـي اهللا خم يتسبب نبود كه آ يب. استقرار آن الزم بودند و بكار آمدند
آن را انقـالب دوم و بزرگتـر از    ياعضـا  يرياشغال سـفارت و گروگـانگ  

  .نعمت خواند يزنگ را نانقالب بهمن ماه، و ج
 

  :يرياشغال سفارت و گروگانگ  •
  
به . حمله شد يكاانقالب، به سفارت آمر يروزيبار سه روز پس از پ يننخست 

خلـق بـه سـفارت     ييفدا يكهايحمله  هواداران سازمان چر يندنبال اول
به  ينيخم ياتفاق افتاد، آقا 57بهمن  25 يخو اشغال آن كه در تار يكاآمر

ـ  ييآن را داد و سـپس در مقـام دلجـو    يـه دستور تخل  يتهمماموران ك  رب
مالقات كننـدگانم در   ياندر م« :ينويسددر خاطرات خود م يوانسول.آمد

جوانتر  يبود كه با دو مال ياهللا خوب يتدو روز بعد از حمله به سفارت، آ
فرستاده شـده اسـت تـا     ينياهللا خم يتآ يگفت كه از سو. آمده بودند

 ينكهرا از ا يشرا از حمله به سفارت و خوشحال يتاسف و پوزش شخص و
 » ...ابالغ كنم يمو سالم هست ندهز
 يزديبود كه به همراه دكتر  يبهشت يوان،اهللا خوب مورد نظر سول يتآ   
و  ينـي اهللا خم يـت آن روز آ. رفتنـد  يكـا بـه سـفارت آمر   ييدلجو يبرا

در  يعنـي اما بـار دوم   يدانستندارت را مناسب اوضاع نماقمارش، اشغال سف
 يـن از ا. بود يجو ملتهب و دشمن تراش يازمندقدرت ن ي، باز58آبان  13
 ياسـت بـه س  ياعتراض يكه بنا بر اعتراف خودشان عمل يانكار دانشجو ور
از چنـد   يشبود و بنا نبود ب يراندر ا يكاآمر ياعمال شده و دخالتها يها

 444انقالب دوم خوانده شد و   ينيخم يآقا يامد، از سوروز بطول انج
به  يهفق يتوال يلمختلف از جمله تحم يتا به مناسبت ها يدروز طول كش

 يعمـل را نـاف   يـن صدر كه ا يبن يآقا. از آن استفاده شود ياساس قانون
در  يكـا آمر يبـه دخالتهـا   ياناعتراض دانشـجو  يدانست،م يراناستقالل ا

در  يو. را محكوم كرد يريجدا و گروگانگ يريرا از عمل گروگانگ يرانا
خاطر نشان سـاخت كـه    يانكه در سفارت انجام داد به دانشجو يسخنران

آور شـد   يـاد او . است يرانا يخالف اصل استقالل و حقوق مل لعم ينا
در زمـان  . در آمده و نـه بـرعكس   يكااست كه به گروگان آمر يرانا ينا
و آنچه كه بعد در حـول   يريصدر گروگانگ يبن يآقا يجمهور ياستر

سـران  . شد يهبا استبداد فق يمل يتحاكم ياروييصحنه رو يزآن گذشت ن
 يجمهـور  ياستدر انتخابات ر يتعدم موفق هك ياسالم يحزب جمهور

استبداد بـود دورشـان    يبه هدف كه استقرار به اصطالح قانون يابياز دست
 يـه عل يياز گروگانها به عنوان آتـو  يدكه با بودند يدهعق ينكرده بود بر ا

و اعمـال حـق    يشصدر استفاده كرد و نگذاشت تـا او در كـار خـو    يبن
 يصـدر بـرا   يبن يتالش ها. شود وفقاز آن م يانتمردم و ص يتحاكم
 يكـرد برخورد م يبا مانع يشدم يكنزد يجهگروگانها، هر بار كه به نت يآزاد

شد  ياو گفته م يانو اطراف ينيخم يآقا ياز سو يسخن يا. يماندو ناكام م
و  يرا طراحـ  يريطرف آنها كـه گروگـانگ   ياز سو يكا،در آمر يعمل ياو 

ـ . تيگرفاجرا كرده بودند، انجام م جمهـور تـازه انتخـاب     يسمخالفان رئ
گـرد آمـده بودنـد     ياسـالم  يكه عمدتا در حـزب جمهـور   يرانشده ا
كـه   يـاني كـارتر، عمـدتا جر   يانتخابات يبخود را با رق يارتباط يكانالها

را خـالف منـافع توسـعه     يكاآمر يجمهور ياستانتخاب مجدد كارتر به ر
كـه از جملـه در    ييو مدارها اركرده بودند و با قر يجادا يدانستندطلبانه م

بوش با وعـده   – يگانر يندگانداشتند با نما يسهتل رافائل در پار يدارد
 يجمهـور  ياستتا انتخابات ر ينانكه ا يدندكه گرفتند به توافق رس ييها
ـ    ينچند يرغمعل. گروگانها را آزاد نكنند يكا،امر مقامـات   ينتوافـق كـه ب
گروگانهـا را   ينـي خم يمداخله آقـا  ابه عمل آمد ب يكاو آمر يرانا يرسم

جمهور و بوش  معاون  يسرئ يگانآزاد نكردند و كارتر شكست خورد و ر
و معامله بر سـر گروگانهـا خسـارات     يريگروگانگ. شدند يجمهور يسرئ
ـ   يرانبه ا يريو جبران ناپذ يادز در . كنـد  يوارد كرد و همچنـان وارد م

در آن  يگانيسـم ر يـروزي ا عامل پيكدر مردم آمر يهروح ييربا تغ يزآن سو ن
  . نقاط جهان شد يدر اقص ياريبس يها يكشور و منشاء خراب

 

  و آغاز جنگ يرانعراق به ا حمله
 
ها در گوشه و كنار كشور بخصوص در مناطق همجوار با عـراق   ينا آرام 

در  ياست كـه نقـش مـوثر    ياز عوامل يگرد يكي  يران،و حمله عراق به ا

را بـه كودتـا    يـادي كرد و فرصت مانور ز يباز يمل يتحاكم يهكودتا عل
نخست جنـگ   يكه در روزها ينيخم يسبب نبود كه آقا يب. داد يانچ

 يـدا دسـت بـاال را پ   يرانشد و ا يچون شكست منتف بود اما هخود را باخت
سـپاه   يلبـا تشـك   يـران، از حمله عراق به ا يشپ. كرد، آن را نعمت خواند
ارتش داشتند، قصـد   يروهايبه ن يونكه روحان يپاسداران و عدم اعتماد

 ه،ژنـو  يبه دنبال كشف كودتا ي،حت. ببرند ينآن كردند كه ارتش را از ب
كرد كه بنا بر آن ارتش منحـل   يشنهادانقالب پ يبه شورا را يطرح يبهشت
هـا و   يتـه انقالب و سـپاه و كم  يشورا يندهمركب از نما يا يتهو كم يشدم

 . طرح ناكام ماند ينا. يگرفتآن را م يدادگاه انقالب، جا
منتشر شده  يسيانگل ياسناد سر  –نوژه  يلو رفتن و ناكام ماندن كودتا     

 يـران قراردادن ارتش ا يهدف ازآن در معرض تالشصراحت دارند كه 
 يكـه بـا همـاهنگ     –بوده است  يرانعراق به ا يروزبقصد تدارك حمله پ

 بيگانه يدر برون مرز و درون مرز با قدرتها يگانگانوابسته به ب يرانيانا ينب
فرصت را فراهم آورد تا به قلع و قمع ارتش اقدام  ينشده بود ا يطراح

و روانـه زنـدان و    يراز فرماندهان و افسران رده باال دسـتگ  ياريبس. يندنما
ـ . يدارتش از هم پاش يرازهاعدام شدند، ش يزن يتعداد  يتيوضـع  يندر چن

و  اسـالمي  يسران حـزب جمهـور  . حمله كرد يرانبه ا يروعراق با تمام ن
خـط   ينـان مقالـه ا  يـن پـس در ا  يناز ا -  يهفق يتمجموعه هواداران وال

كـردن ارتـش و از    يهمچنان دركار متالش - شوند يها خوانده م يامام
چنان شد كه بهنگام حملـه عـراق بـه    . بودند يرانا يبردن توان دفاع ينب
 .رمق شده بود يب يرانارتش ا يران،ا
برعهده رهبر  ي،قانون اساس 113و  110كل قوا، بنا بر دو اصل  يفرمانده  
 يـز خود را ن ياراخت ينيخم يقاآ. بود يجمهور يسو رئ) نصب چند مقام(

كل  يفرمانده ي،كه پندار يا يوهاما بش. كرد يضتفو يجمهور يسبه رئ
 ه،ژنو يكودتا. كند يم يضتفو يجمهور يسقوا از آن او است و او به رئ

كننـد و   يفرصت داد به ارتش تعرض عموم يو خط امام ينيخم يبه آقا
 .اثر سازند يبود، ب آن يمتصد يجمهور يسكل قوا را كه رئ يفرمانده

ـ  يـران مسـلح ا  يروهـاي صدر، فرمانده كل ن يوجود بن ينبا ا     يدر جنگ
شكست بخورد و بـر   يرانها انتظار داشتند ا ينخست، خط امام. نابرابر شد
وطن  يمناما چون به . كنار زده شود  ياستصدر از صحنه س ياثر آن، بن

كـه بـه    يكشور اسـالم  8بنابر قول سران (معجزه كردند  يانارتش ي،دوست
برود بهتر از آنسـت   يراننصف ا: ها گفتند ي، خط امام)آمده بودند يرانا

صدر موفـق شـد ارتـش را بـاز      يبن يقت،در حق. شود يروزصدر پ يكه بن
شـجاعت   يمنبه  يرانا ييهوا يرويو حمله عراق را متوقف كند، ن يساز

بـه   يريارتش عراق جلوگ يشرويانان قهرمان از پخلب يو از خود گذشتگ
خود را بـاز   يتوان رزم ينيزم يرويكه ن يايدب يشپ يتا فرصت دعمل آور

 :يابد
جنگ شروع شـد،   يوقت: گفت ييهوا يرويفرمانده ن يسرهنگ فكور... 

 8در محـور دزفـول فقـط     يم،نداشت يشترتانك ب 28ما در جبهه خوزستان 
و  يـرد لشگر عراق را بگ يشرويد كه توانست پتوپ موجود بو يكتانك و 
با  يردرگ يكرد كه ارتش يدنخواه يدارا پ يشما مورد يادن ينظام يخدر تار

از روز سـوم  . را كـرده باشـد   ييكار معجزه آسـا  يميعظ مشكالت ينچن
بشود،  يرعراق درگ ينيزم يرويبا ن يمامجبور شد مستق يهوائ يرويجنگ ن

مجبـور شـد    ييهـوا  يـروي ن. ينيدب ينم يادن يجا يچكه شما در ه يزيچ
ـ    يدافرصت پ ينيزم يروين ينكها يبرا وارد  يكند، با تانـك و تـوپ عراق

ـ   يـد كن يدارا پ يجنگ بشود و شما امكان ندارد مورد ـ  يكـه ارتش  ينچن
ـ   ينهـا عالوه بر همـه ا : افزود يفكور. باشد يدهجنگ يرانهدل  يمسـائل داخل

وجـود   يمحاصره اقتصـاد  يم،رار دهارتش قبل از جنگ را مورد توجه ق
صـورت   يكرد كه ارتش چه معجزه ا يمداشت و آن وقت قضاوت خواه

 يمصـاحبه مطبوعـات  /  1360خـرداد   23 - يهـان روزنامه ك....( داده است
 )سه گانه يروهايفرماندهان ن

اسـتبداد و   يشرويپ يهعل يصدر همزمان در دو جبهه، در جبهه داخل يبن 
كرد هـر   ياو تالش م. يدجنگ يمتجاوز م يروهاين يهعل يدر جبهه خارج

. كار ممكن بـود  ينا. دهد يانخسارت جنگ را پا ينچه زودتر و با كمتر
كنند كه درماه چهارم جنگ، ارتش  يمنتشره ما را آگاه م يامروز، سندها

بـه   يدنبخش يانصدام آماده پا يمژبوده و ر يرفتهشكست خود را پذ اقعر
 :سندها است ينجنگ بوده است، از جمله ا

ضـعف   يشنما يگرد يلدر بغداد در ادامه گزارش خود دل يتانيابر يرسف...«
 يعشكست كامـل و سـر   يصدام برا يبه آرزو يابيدست يارتش عراق برا

بـود   يگـري اصل مهم د يهمساله حفظ روح": كرد يانگونه ب ينرا ا يرانا
برخالف همه ظواهر . موثر واقع شد يانراقع يفكه احتماال در عملكرد ضع

ـ . يستطبعا سرباز ن يعراق مي،نظا از  يدر مـوج  يـان عراق رسـد  يبه نظر م
ـ   يـدار پا يـه اول يروزيهايوارد جنگ شدند كه با پ يترضا كـار   يبـود، ول

 يرانيـان رخ داد و مهارت مغرورانـه و مقاومـت ا   ياديدشوار شد، تلفات ز
 ".برباد رفت يهاعراق يهو شور و شوق اول يدآشكار گرد

ـ  يدر حال    از  يكـي پادشـاه اردن و دولـت آن كشـور،     ينكه ملك حس
به تجاوز  يكحكومت عراق در تحر يا منطقه يانمشوقان و حام ينمهمتر
در جنـگ   يـران ا يعبه شكست سر يبودند و اعتقاد جد يرانا يهعل ينظام

ـ  يدارد ينداشتند، ژنرال شاكر در ا پـس از   يمكه تنها حدود چهار ماه و ن
عـراق ابـراز    يـت شروع جنگ صورت گرفته بود، به شدت  نسبت به موفق

 :كرد يديناام
داشـتند،   يعال يزيآنها برنامه ر. يافتندقاطع دست ن يروزيبه پ ها يعراق"
آنـان بـه    ينشـده مـانع دسترسـ    ينيب يشو مشكالت پ يفضع ياجرا يول

بـه همـزدن اعتمـاد     يازمنـد ن يروزيبه پ يدنرس يعراق برا. هدفشان شد
را  هـا  يرانـي اقتـدار ا  يهـا عراق... و تصرف دزفول و اهواز بود  يرانمردم ا

بزرگ جنگ  يشگفت... كم گرفته بودند و آماده پاتك آنان نبودند  ستد
پـرواز   يهنوز قادر به انجام پنجاه سورت يرانا ييهوا يروياست كه ن ينا

 يـت در بغـداد وجـود دارد و فعال   يدبـرق شـد   اكنون قطع. در روز است
 ".شده است يلتعط يطوالن يمدت يبرا يزعراق ن يا هسته يروگاهن

عـراق در   يـت را درباره موقع يلمورنظر لرد گ يزدر مقابل، ژنرال شاكر ن   
دربـاره مناقشـات    ياديز يزگفت، هر چند چ يلمورگ": جنگ سوال كرد

ابتكار خود را از دست  ها يكه عراق رسد يبه نظر م يدانم، ول ينم ينظام
 ترشخطر گس يلما به دل. به جنگ هستند يعدادن سر يانپا يازمندداده و ن

 يتاعـراب، نگـران وضـع    يـان شـده در م  يجادو تفرقه ا يشانيجنگ و پر
در اسـناد   1981 يرانا - يتفرش يدمج/ و امروز يروزد( »...".يمهست يكنون

  )يرانتداوم جنگ عراق و ا - قاله هشتمم - يتانياييبر يافتهتازه انتشار 
  

16در صفحه  
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  حق  و کثرت و توحید آراء
  
  
با حيات و حقوق ذاتي انسـانهاي تحـت حاكميـت واليـت مطلقـه در       •

چراكه همه اعضاي جامعـه تحـت   . از اين رو، ناممكن است. تناقض است
اين واليت، يا بايد استعداد رهبري خود را از فعاليت بـاز دارنـد و نقـش    

بايـد اسـتعداد رهبـري     آلت ولي امر را بازي كنند كه ناشدني است و يـا 
. درآورند كه باز ناممكن است» ولي امر«خويش را بطور كامل تحت امر 

. انسانها تحت واليت مطلقه، استعدادهاي ديگر را نيز مي بايد تعطيل كننـد 
. زندگي را تابع قدرت بگردانند يعني به حقوق ذاتي خـود عمـل نكننـد   

مشكل و مـرگ را  چنين واليت مطلقه اي جو سنگين خشونت زندگي را 
از اين رو است، هر واليت مطلقه ديني يا غير ديني جامعه . آسان مي كند

را ناقض خويش مي گرداند و برانگيخته شـدن جامعـه بـر ضـد آن، اثـر      
تناقضهاي دروني را بيشتر و زمان مرگ واليت مطلقه را نزديـك تـر مـي    

 .كند
، اوامـر و نـواهي   خوانندگاني كه بخواهند، تجربه كنند، مـي تواننـد        

آقايان خميني و خامنه اي را از زمان استقرار واليت مطلقه فقيه بدين سو، 
اين آزمودن آنها را به اين نتيجه مي رساند، يك امر . يك به يك بيازمايند

وجود ندارد ) كه عقلهاي قدرتمدار آنها صادر كرده است ( و يك نهي كه
بـدون  : ياز به زور نداشته باشـد كه زور خميرمايه آن نباشد و بكاربردنش ن

 .استثناء ناحق و باطل هستند
بـراي مثـال، دو مـرام، يكـي     . بيانهاي قدرت جملگي متنـاقض هسـتند  •

 :ليبراليسم و ديگري لنينيسم متناقض هستند
 :تناقض بسنده مي كنم 5از تناقضهاي لنينيسم به برشمردن  –الف 

درحقيقـت،  : ديالكتيكيتناقض اول، تناقض ميان اراده گرائي و تحول  - 
چـرا كـه   . نقش دادن به اراده انساني جبر ديالكتيكي را نقـض مـي كنـد   

تحول ديالكتيكي جبري انجام مي گيرد و اراده انسان توانا به جلوگيري و 
 . حتي تغيير جهت دادن به آن نيست

چراكه نقش . تناقض دوم، تناقض ميان اراده گرائي و مادي گري است - 
انساني، پذيرفتن اختيار است و پذيرفتن اختيار نفي مـادي  دادن به اراده 

مي توان گفت مـاديوني نيـز وجـود دارنـد كـه بـه اختيـار        . گري است
اما اوالً دعوي آنها نيز متناقض است و ثانيا، لنين نيز در شمار آنهـا  . معتقدند
 .نيست

توضـيح ايـن كـه تحـول     : تناقض سوم، تناقض ميان قـدرت و هـدف   - 
ظام اجتماعي مي بايد طبقه كارگر را جانشين طبقه سرمايه دار ديالكتيكي ن

مي كرد و از اين جانشيني به بعد، تحول مي بايـد خطـي مـي شـد و تـا      
انحالل دولت و استقرار جامعه بدون طبقه و تحقق انسان جامع ادامه مـي  

غير از اين كه در هيچ جامعه اي چنين ديالكتيكي روي نـداد و در  . يافت
كمونيسـتي روي داد و قـدرت دولـت بـه تصـرف حـزب        هرجا جنـبش 

امـا، در هيچيـك از   . كمونيست درآمد، بر وفق اراده گرائـي بـود و شـد   
جامعه هاي تحت دولت حزب كمونيست، سير تحول از جامعه با طبقه بـه  

حاصـل  ) زور(= زيـرا قـدرت   . و نمي توانست بشود.  جامعه بي طبقه نشد
افزون بر اين، بنـا بـر قاعـده،    . ساز استوجود طبقه ها و بنوبه خود طبقه 

چراكـه هـدف   . قدرت آدميان را به عكس هدف دلخواه آنها مي رسـاند 
بدين سان، استالينيسم نمي توانست پي . قدرت جز قدرت نمي تواند باشد

 .آمد لنينيسم نباشد
تناقض چهارم، تناقض ميان نقش حزب پـيش آهنـگ كـه روشـنفكران      - 

ايجـاد مـي كننـد و    » خود و خادم طبقه كارگرخائن به طبقه «بورژواي 
طبقه كارگر مي بايد از رهگذر تحـول ديالكتيـك رهبـري    : طبقه كارگر

جامعه را در انحالل دولت و سوق دادن جامعه بسوي جامعـه بـي طبقـه،    
رهبري حزب پيشĤهنگ، ناقض رهبري طبقـه كـارگر   . برعهده مي گرفت

نيافت و تحت استثمار باقي  در عمل، هرگز طبقه كارگر رهبري. بود و شد
طرفه اين كه امروز، در جامعه سرمايه داري امريكا به استثمار شـديد  . ماند

 .اعتراض مي شود» چين كمونيست«كارگران در 
ماركسيسم و ماركسيسـم  (» بيان«تناقض پنجم، تناقض ميان استثناء شدن   - 

پديـده  : ز تنـاقض ا) مائوئيسم –استالينيسم  –لنينيسم  –لنينيسم و ماركسيسم 
ها، همه، در بند تناقض ذاتي و دروني هستند و تحرك و تحـول آنهـا از   

اما به  انديشه ماركس و به انديشـه  . رهگذر عمل متناقضان بر يكديگر است
روشن است كه اگر احتمـال وجـود تنـاقض در    ! لنين، تناقض راه ندارد

ي نمي شد و ژولوانديشه راهنمائي كه ساخته بودند، مي دادند، ديگر ايدئ
هرچنـد  . نمي آمد» انقالب«و دست زدن به » انقالبي«بكار ايجاد سازمان 

ماركس خود مي گفت من ماركس هستم و ماركسيست نيسـتم، در عمـل،   
لنين اراده گرائي را بر ماركسيسم افزود و هدف مبارزه سياسي را تصـرف  

بـه قصـد    لنينيستي اجازه نقـد آن را  –و هيچ ماركسيست . قدرت گرداند
بـديهي  . تناقض زدائي براي دست يافتن به بياني خالي از تناقض، نيافـت 

است درصورت زدودن تناقض ها، انديشه راهنما ديگر مي شـد و جامعـه   
روسي و جامعه هاي تحت سلطه امپراطوري روس سرنوشت ديگري مي 

 .جستند

ـ      –ب  نج ليبراليسم نيز واجد تناقض ها ي فراوان اسـت كـه از آنهـا، بـه پ
 :تناقض مي پردازم

در حقيقت، ليبراليسم، آزادي را به : تناقض اول، تناقض آزادي باقدرت - 
آزادي هركس تا جائي است كه : قدرت تعريف مي كند وقتي مي گويد
منطق صوري سـازندگان نظريـه   . آزادي ديگري از آنجا شروع مي شود

ي را محدود ليبراليسم را از اين واقعيت غافل كرده است كه آزادي آزاد
اين قدرت است كه از رهگذر رابطه قوا، محدود مـي شـود و   . نمي كند

به سخن ديگر، در ليبراليسم،كلمه آزادي پوشـش كلمـه   . محدود مي كند
آيا نظريه سازان مي دانسـته انـد كـه توانـائي     . شده است) زور(= قدرت 

ـ    ه كسي توانائي ديگري را محدود نمي كند و از ايـن رو، آزادي را نـه ب
 توانائي كه به قدرت، تعريف كرده اند؟

و ) دعـوي ليبراليسـم  (تناقض دوم، تناقض ميان توزيع پـذيري قـدرت    - 
در حقيقت، قدرت پديد نمي آيـد مگـر از   : توزيع ناپذيري واقعي قدرت

رهگذر تمركز و برجا نمي ماند مگر از راه بكار رفـتن بـه قصـد بـر خـود      
: فردها، سخت نابرابر مـي شـوند  » آزادي«از اين رو، قلمروهاي . افزودن

درصد بقيـه مـردم    99هم اكنون، قلمرو يك درصد مردم جهان از قلمرو 
 .جهان  بيشتر است و اين يك درصد موقع مسلط دارند

: تناقض سوم، تناقض ميان اصالت بخشيدن به فرد و حقوقمندي جامعـه  - 
. نيـز هسـت  ليبراليسم بر اينست كه آنچه  بنفع فردها است به نفـع جامعـه   

. نخست بدانيم كه نفع غير از حق است و نفع در برابر ضرر قرار مي گيرد
به سخن ديگر، نفع بردن همه فردها و در همان حـال جامعـه و طبيعـت،    

زيرا فردهـا قـدرتهاي برابـر    . زيرا چنين امكاني وجود ندارد. دروغ است
و ويـران  ندارند و اگر هم مي داشتند، قدرت از ويرانگري پديد مي آيد 

پس در ازاي، نفع فرضي كه از بكار بردنش حاصـل مـي شـود،    . مي كند
در عوض، بكار بردن حقوق و رعايت حقوق، چون . زيان نيز ببار مي آيد

برابر قدرت امكان وجود و عمل پديـد نمـي آيـد، همگـان را از حقـوق      
 . خويش برخوردار مي كند بي آنكه زياني ببار آيد

شدن به تقدم فرد برجامعه و به عكس، قائل شدن بـه   باوجود اين، قائل     
جامعه . قدرت و غافل شدن از حقوق فردي و حقوق جمعي، هر دو، است
تقـدم  . حقوقمند است و بقاي آن در گرو عمـل بـه ايـن حقـوق اسـت     

. بخشيدن به فرد، در هيچ جامعه اي، بطور كامل به عمل درنيامـده اسـت  
فردها بريـده از  . انحالل جامعه مي شودزيرا به تجربه دانسته شد كه سبب 

از ايـن رو اسـت   . يكديگر، بدون اشتراك ها، نمي توانستند جامعه بگردند
كه حق اختالف همراه است با حق اشتراك و كثرت آراء همراه است با 
 .توحيد آراء از رهگذر جريان هاي آزاد انديشه ها و دانش ها و اطالع ها

و ) مالكيت بر سعي خويش(مالكيت شخصي  تناقض چهارم، تناقض ميان - 
و » خريـداري شـده  «مالكيت بر زمين و سرمايه و كار (مالكيت خصوصي 

براي اين كه ميان اين دو تناقض پديد نيايد، نياز ...): منابع و دانش و فن و
عدالتي كه بدان، توزيع امكان هـا  . به عدالت اجتماعي بمثابه ميزان است

بكـار  . هد از مالكيت شخصي خود برخوردار شـوند به همه انسانها امكان د
بردن منطق صوري، نظريه سازان اين نظريه را از چنـين عـدالتي غافـل    

طالبان تفصيل به كتاب عدالت اجتماعي نوشته ابوالحسن بني (كرده است 
 ).صدر رجوع فرمايند

هركس، از جملـه  : تناقض پنجم، متناقض بودن آزادي كارفرمائي است - 
ان نظريه ليبراليسم مي دانسته اند كـه كارفرمـائي كـارگر مـي     نظريه ساز
به سخن ديگر، آزادي كارفرمائي چون نمي تواند همگاني شود، .  خواهد

بـا  » آزاد«اما سـرمايه  . پوششي مي شود و شده است براي آزادي سرمايه
در حقيقت قدرت سرمايه، كـارگران را بـه   . كار رابطه قوا برقرار مي كند

بدين قرار، نه از آزادي كه از خود كـامگي  . د در مي آورداستخدام خو
اين خودكامگي سرمايه و روابـط قـوائي كـه    . سرمايه سخن به ميان است

برقرار مي كند، كار را به استبداد فراگير سرمايه مي كشـاند كـه كشـانده    
 .است

. ويژگي ديگر حق اينست كه حق علم، علـم خـالي از ظـن اسـت     - 2/3
پس آميختـه اي از علـم و   . مي جويند، علم اليقين نيست علمي كه انسانها

در . نظريه هاي علمي، همه آميخته اي از علـم و ظـن هسـتند   . ظن است
پهناي دانش، جريان آزاد دانشها سبب مي شود كه دانش هاي جسته نقـد  

اما در قلمرو قدرت، كار وارونه مي . شوند و به علم اليقين نزديك تر شوند
لم است كه زدوده مي شود و ظن است كه جاي خالي به تدريج ع: شود

مقايسه اسالم رسمي امروز با اسالم بمثابـه بيـان اسـتقالل و    . را پر مي كند
آزادي كه از زبان آقاي خميني در نوفل لوشاتو، اظهار شد و مقايسه ايـن  
اسالم پر از خرافه با اسالم سنتي نيز، هر كس را كه به خود زحمـت ايـن   

را بدهد، از بالئي كه قدرت برسر انديشه راهنما و دانش مي مقايسه كردن 
جريان خالي شـدن انديشـه   . آورد، آگاه و او را بس شگفت زده مي كند

چنانكه . راهنما از علم و پر شدنش از ظن، جريان انحالل قدرت نيز هست
لنينيسم از علم و پرشدنش از ظن، جريان  –جريان خالي شدن ماركسيسم 

دستگاه اموي نيز نخستين دستگاهي . نيز گشت» كمونيستي«انحالل دولت 
از . بود كه در كار سازگار كردن دين با دولـت قدرتمـدار خـويش شـد    

فلسفه يوناني استمداد كرد و به همان نسبت كه دين را از علم خـالي و از  
  .ظن پر مي كرد، به سقوط نزديك تر مي شد و سرانجام سقوط كرد

بـاوجود ايـن،   . گي هاي حق را تشريح نكـرده ايـم  ما هنوز تمامي ويژ    

ويژگي ها كه در شناختن حق از ناحق بكار برديم، ما را بدين كـار توانـا   
اينك مي توانيم، به آن بخش از پرسش بپردازيم كه مربـوط مـي   . كردند

 :شود به تقابل حسين بن علي با يزيد
يم و نـه چنـان   هرگاه بنا را بر اين بگذاريم كه شخص را به حق بسنج – 3

حق را به  –و پرسش كننده از اين رسم انتقاد مي كند  –كه مرسوم است 
شخص بسنجيم، و قضاوت در باره شخص ها را به خداوند بازگذاريم و بـه  
كردارها بپردازيم، اين تقابل را تقابل دو كردار، هريك را داراي انديشـه  

اما آيا اين تقابـل،  . يمراهنمائي ناسازگار با انديشه راهنماي ديگري مي ياب
 تقابل حق با باطل بود؟ 

چرا كه از مدينه تا كوفه، يزيد و مأموران او بودنـد كـه   . بدون ترديد      
زور بكار مي بردند و حسين بن علي و دوستان او بودند كه برحـق خـود   
. ايستاده بودند و دعوت به ترك زورمداري و زور بكار بردن مي كردنـد 

ايـن  . ، تقابلي مستمر و همه روزه اسـت )باطل(با قدرت  مهمتر، تقابل حق
زيـرا، هـم   . سخن كه هر روز عاشورا و هر جا كربال است، راسـت اسـت  

بـدين  . اكنون نيز در همه جاي جهان، صحنه تقابل حق با قـدرت اسـت  
قرار، هم ويژگي هاي حق و هم استمرار تقابل حق با قدرت، به انسـانهاي  

، حق، استقالل و آزادي انسان، با قدرت رويارو در كربال: امروز مي گويند
در اين و آن تاريخ، در اين جا و آنجاي جهان، ايسـتادگي برحـق و   . شد

بـود،  )ع(پيروزي بر قدرت ستمگسـتر را از ايسـتاده برحقـي كـه حسـين      
اما افسوس كـه ايسـتادن برحـق هنـوز     . آموختند و با موفقيت بكار بردند

بل حق باقدرت، بمثابه امر واقـع مسـتمر، از   همگاني نگشته است وگرنه تقا
كه پيش از اين نيز به آن پرداخته  –آموزش بزرگ او . ميان برمي خاست

كم شمار ايستادگان برحق بر پر شمار بندگان قدرت پيـروز  : اين بود –ام 
. مي شوند، هرگاه در پهناي حق بمانند و به محدوده ناحق قدم نگذارنـد 

ي هاي انساني بر ناتواني كه قدرت است، پيروز مي هرگاه بدانند كه توانائ
 . شودو اين توانائي ها را بكار برند

سالم به او و همه آنها كه بر حق ايستاده اند تا مگر جهان مـا را بهشـت         
 .  استقالل و آزادي انسان بگردانند

     
  
  

 یاستبداد پس از انقالب و سرنگون یباز ساز
  چگونه ممکن شد؟ ینظام استبداد

  
ـ  يزحضور مخاطره آم    ـتقالل و    يصـدر در دو جبهـه بـرا    يبن ـاع از اس دف

ـا   يرفـت را به همراه داشت و هر جا كه م يو اقبال عموم يتمحبوب يآزاد ب
صدر مقاومت مقاومت با هر كـس در هـر    يبن: يشدشعار از او استقبال م ينا

در  را يـه فق يها خود و پروژه استقرار حكومت ول يخط امام يزبار ن ينا. جا
ـا  . رساندن جنـگ اخـالل كردنـد    يانو در كار به پا يدندخطر د  ينـزد آق

شود و سوار بـر   يروزدر جنگ پ - صدر يبن - اگر او ":رفتند و گفتند ينيخم
 يـد او نخواه يـف حر يـز شما ن يت،نه تنها روحان يايدتانك، ظفرمند به تهران ب

 ."شد
وه بر متوقف كـردن  عال يرانا يروهايسان، در نه ماهه اول جنگ ن ينبد    
اشغال شده را باز پـس گرفتنـد و    يدرصد اراض 45از  يشب يعراق يروهاين

 :عراق عاجز از حمله شد
از  يرانكه چه مقدار از خاك ا يگريدر پاسخ به سئوال د يفالح يمسارت...«

 يندرصد از سـرزم  45حدود : بعث خارج شده است گفت يروهاياشغال ن
اسـت كـه قابـل     ينهائيزم يگردرصد د 15كه  يمرا پس گرفته ا ياشغال يها

 ذاباشد ل يما هم نم ياردر اخت يول يستن يزسكونت نبوده و در دست عراق ن
 يو. مهاجم اسـت  يروهايهنوز در دست ن ياشغال ينهايدرصد زم 40فقط 
مرز  يما رو يروهايمهران ن يكاز منطقه سومار در كرمانشاهان تا نزد: افزود

 )1360خرداد  23 يهانروزنامه  ك(» .باشند يم 1975 يقرارداد
ـنم بشـمارد   يانپا يصدر برآن شد كه فرصت را برا يبن  . دادن به جنگ مغت
. و عـراق داد  يـران بـه ا  يصلح يشنهادمتعهد پ يرغ يكشورها ياز سو يئتيه

 يزن ينيخم يآقا. يرفتپذ يرا با اصالحات يأته يشنهاددفاع  پ يعال يشورا
آمـدن   برقرار . بدست آورد يزموافقت صدام را ن يئته. با آن موافقت كرد

 يـر كه نخسـت وز  ييرجا ياز دفترآقا. شد 60خرداد  24در  يرانبه ا يأته
ـأت خارجه كوبا كه سرپرسـت ه  يرها بود، به وز يخط امام يليتحم بـود،   ي

در شرف انجام است و شـما سـفر خـود بـه      يتحوالت يرانتلفن شد كه در ا
متعهدها  يراد غيشنهپ.  سفر هرگز انجام نگرفت ينا. يددازان يررا به تأخ يرانا

ـ   60هركاه در خرداد . بودند يرفتهرا دو طرف پذ ـا نم شـد، جنـگ    يكودت
 :ينويسددر خاطرات خود م يرفسنجان يهاشم. يافت يم يانپا
ـام در پ/ ...  60 ينفرورد 12چهار شنبه  « ـام در مـورد جنـگ و ه    ي ـات ام  يئ
 يآقا. يكندصدر را محكوم م يبن يآقا ياسته سآمده ك يهم مطالب يانجيم
ـلح   يلنوشته، ما يروزصدر در كارنامه د يبن است به جنگ  خاتمه بدهد و ص

 يشانا يبرا اراه ر يقيناامروز و اظهارات امام  يماييراهپ يشعار ها يكند، ول
 »...بسته است
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