
  

 
یکی در باره اجالس غیر متعهدها در تهران و . تحلیلی می خوانید -در فصل اول این مجموعه، دو گزارش : یانقالب اسالم

فرض اینست که ). اصول گرا و سنتی(تعادل قوا میان سپاه و مالتاریا و محافظه کاران یم اسد بر ژدیگری در باره اثر سقوط ر
اما این امر که سه عنصر در تعادل قوای ناپایدار با یکدیگر بسر می برند و رابطه با . یم، اصالح طلبان را بی اثر ساخته استژر

که این سه عنصر وارد مرحله ناسازگاری با یکدیگر شده اند و چون خارج، اثر تعیین کننده بر روابط قوا میان آنها دارد، یعنی این 
یم نسبت به جامعه ملی، خارجی شده است، حتی در درون آن نیز، تعادل قوا جز از راه رابطه با قدرتهای خارجی، میسر ژر

 .نیست
شورهای عرب و پهنا گرفتن بیداری در فصل دوم، موضعگیری ها در باره جنگ با ایران و گزارشهای مهم در باره رو آمدن ک     

 .اسالمی و ضرورت رهائی امریکا از بند اسرائیل را گردآورده ایم
یم و قصدش از این فعالیتهاو طرحهای امریکا، بخصوص در ژو در فصل سوم، گزارشها و اطالعات در باره فعالیت اتمی ر     

 .جمع آورده ایم برضد ایران مربوط می شود را» عملیات و جنگ پنهان«آنچه به 
در فصل چهارم، داده ها و اطالعات اقتصادی را که گویای سمت یابی اقتصاد تحت تحریم ایران هستند را از نظر      

 . خوانندگان می گذرانیم
 .ممالی، را از نظر خوانندگان می گذرانی - یم مافیاهای نظامی ژو در فصل پنجم، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان، توسط ر     

 
 :متعهدها يركنفرانس غ – يهفق يتوال يمژاسد بر تعادل قوا در ر يمژسقوط ر اثر

 
 یکدیگرعناصر آن نزد  یز،ن یشباخته است و در درون خو یتکه در درون کشور مشروع یا یهتک پا یمژر: یاسالم انقالب
در  یدادیرو، نسبت به هر رو یناز ا. حفظ کندخارج، خود را  یایبا دن یدارناپا یاز راه تعادل قوا یدبا یندارند، م یاعتبار

 یزو ن یرانا یاقتصاد یمو تحر یهدر سور یتوضع. از اندازه حساس است یشب جهان، یدر روابط قدرتها ییریمنطقه، و هر تغ
  : کنند یفوق العاده را گزارش م یتحساس ینمتعهدها در تهران، ا یرکنفرانس غ

  
  :ی؟اعتبار یب یااعتبار ببار آورد و  یمژر یمتعهدها  در تهران برا یراجالس غ

مطلقه  یتدولت وال. شد یلدر تهران تشک) ۲۰۱۲اوت  ۳۱و  ۳۰( ۱۳۹۱ یورشهر ۱۰و  ۹ یمتعهدها در روزها یرکنفرانس غ    
 ایهستند  یشبه هدفها یمژر یدنرس یایدادند گو یکه رو یتهائیواقع. متعهدها شد یرغ یدوره ا یسسال، رئ ۳به مدت  یهفق
 :یر؟خ
هم . متعهدها در تهران اعتبار کسب کند یرخواهد از اجالس غ یشد که م یمیژر یهدر داخل و خارج از کشور، رو یمژر یهرو •
  :گفت یتمام، م یبا روشن یم،ژخارج، رفتار ر یایدن یو هم برا یرانیانا یبرا
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  جمال صفری

  
  ملّاسرا ۀعمواوغلى  و واقع یدرخانح

 
به  يدرخانباز گشت ح پس از: يخسرو شاكر يتروا به
 يهادرماه يانقرارداد با رهبر جنگلدو  يامضا و يرانا

 ياوج آن اعالم جمهور ة، كه نقط1300و مرداد  يبهشتارد
و متّحدان   يانجنگل ينبود، روابط ب يرانا يشورو يدجد

متقابل  يشان كامالً تنش آلود شد و بدگمان يستكمون يشينپ
 ينب كوچك خان ودولت تهران و ينمذاكره ب ازآغازپس 

تهران، شدت  يانجيبه عنوان م ،ينروتشتا كوچك خان و
به  يمتسل ةها، كه عمالً به منزل يشورو يشنهادپ .گرفت

كوچك خان را  ينانتوانست اطم يرضاخان بود، به دشوار
رو،  ينازا. نسبت به صداقت متّحدان سابقش جلب كند

 يجد يمخالفت ها تفاهمات و رسوءدچا يونصفوف انقالب
 يدرخانمشخّص ح نفوذ يزن نسبت به اهداف انقالب و

ملّاسرا  به   ةوضع با حادث ينا. وكوچك خان شد يغلوعموا
درتهران، با اطالعات  يران،ا ةستار. يداوج خود رس ةنقط

، شرح يبه سفارت شورو يكشده از منابع نزد يجمع آور
 .را از حادثه  به دست داد يرز
( 1921درسپتامبر  يشورو يپلماتيكد يندگاننما يوقت  

 يروهايشهر در كنترل ن يدند،به رشت رس)  1300 يورشهر
ازكوچك  يخالوبه تازگ(وكُردها بود  يدرخانخالوقربان، ح

»  يكه نفوذ فراوان« بود،  يوستهپ يدرخانو به ح يده، برخان
 يجنگل به سرم در كوچك خان، كه هنوز). به هم زده بود

، بسپارد يرا به و يالنگ يةمال خواست كه امور خالو برد، از
اماّ احسان، . مقرّر شده بود يرشانداد اخقرار كه در يرام

  .سرباز زدند كار ينا از يدرخانح خالو و
  

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

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  ابنشريه،  ادامه انتشارما را برای 
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  از نیانی ایراپاسخ به پرسشها
  رابوالحسن بنی صد 

  

 رابطه هدف با روش؟
  

تحت  یملت ها ییرها یدصدر باسالم وبه ام یابوالحسن بن یآقا بنام خدا   ستم
 یبرا" ها  یابانروش آمدن به خ"درمنطقه رخ داده ملت ها از یتا امروزکه تحوالت یرانازتجربه انقالب ا یدافزا یمطالبات م یندارند وگذشت زمان هم برا یحقوق ومطالبات یمردم هرکشور- ۱

 یاآ یابدبرمنطقه سلطه  یخواهدباورند که غرب م ینبرا یاریبس- ۲ توان عرضه نمود ؟ یروش م ینبهترومناسب ترازا یروش وراه یامطالبات استفاده کرده اند آ ینبه ا یابیدست
است  یشدن یکار ینوروس چن ینچون چ ییبا وجود قدرتها متحد  ینان مسلمان عرب دردفاع ازحقوق مردم فلسطچرا برادر- ۳ است ؟ یجنگ وزورنظام یقازطر یراه حل هرموضوع یگراینکهود

گانه ما  یرسهکه سخن ازجزا ی؟ اما هرازگاه یستندن یکپارچهو دهند ؟  یوقطعنامه م یرندگ یجلسه م یمهو سراس یشودیکپارچهم  یجخل(نقشه  یازصدام تا امروز که ازرو یروزآناند یتازحما
آورند ممکن است  دستب یمارا برداشته اند واگرقدرت) فارس اگرمبنا حقوق  یم؟دار یدشمن یلبا اسرائ ییما بطورمبنا یاکه آ یمبکن یدپرسش را ازخودمان با ینبردارند ا ینزم یخودمان را هم از رو

کنند  یم یانسان ها را قصاب یگرهمد یانسان است جاها ها  یبرادران عرب با غرب یاست چطوربرخ یواگرموضوع منافع مل که  یشوندم یدارند ودرآنجا دچارفراموش ریمکاهمه نوع ه
حضرت  یروانپ یانم یچه تفاوت یهم وجود دارد؟ وانگه ینیفلسط  یاآ یمتفاوت باش ینسبت به آنها ب یمتوان یاست که ما نم یسواالت ینهااست ؟ ا) که درود خدا برآنان باد(وحضرت محمد  یموس
 ؟"هر سه " یاها و یلیاسرئ یاسلمان عرب م نبرادرا یا یمنظردار یدتجد یازبهها ن یرانیما ا

  ۲صفحه در

Nr.810     10 - 23 Sept. 2012    

 1391مهر 2تايورشهر 20از 810شماره

  ۱ص  :نفرانس غیر متعهدهاک –یم والیت فقیه ژیم اسد بر تعادل قوا در رژاثر سقوط ر ◀
  ۴ص   برضد اوباما تدارک می بیند؟» اکتبرسورپرایزی«آیا اسرائیل ◀
  ۶ص   :امریکا» منافع ملی«جنگ و تجزیه ایران و تضاد سیاست اسرائیل با ◀
  ایران بمب اتمی می سازد: ی اتمی و این پرسشژانس بین المللی انرژگزارش آ◀

  ۹ص  : د کرد؟یا نمی سازد؟ با ایران چه بای 
 ۱۱ص  :رانت خواران داخلی و خارجی چون الشخور بر ثروت ملی ایران نشسته اند◀
   ۱۲ص  : متعهدها یرغ تجاوز به حقوق انسان در برابر دید◀
  

  سه عنصر ناسازگار؟  
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ـا بعـد  یکاامر یجمهور یاستمردم ما قبل ازانتخابات ر یبرا یطشرا- ۴ ب
ـا  ینـیکـه درفرهنـگ د یدآ یم یشپ ییفرصت ها ینیدرسرزم یگاه- ۵ تواند داشته باشد ؟ یم یازانتخابات چه تفاوت م  یوبقــول یافــتآن رادر یــدشــود وبا یمحســوب مــ یورحمــت الهــ یمنســ

ـازکن یریگرفت ؛ وبه تعب یمموضوع تمرکزکرد وتصم ینا یرو یـداکنـون با یـدکن یشناخت فکرنمـ یرا بخوب یخیتار یفرصت ها ـا آغ ـا  یمازکج وم  ؟  یمگربه ببند ینچگونه به گردن ا ازنگوله ر ینا"ها  یرانیا"
 ۹۱مرداد .یدرستگارباش یروزوسپاس شاد وپ با
 

  :پرسش اول و پاسخ آن٭ 
 
ـان هـم بـرا یحقوق ومطالبات یورمردم هرکش- ۱  یندارند وگذشت زم

ــ ــدافزا یمطالبــات م ــه انقــالب ا ی ــرانازتجرب ـا امروزکــه تحــوالت ی  یتـ
ـا از ــت هـ ــه رخ داده مل ــه خ"درمنطق ــدن ب ـا  یابــانروش آم ــرا" هـ  یب

ـات اســتفاده کــرده انــد آ یــنبــه ا یابیدســت ـامطالبـ  یروش وراهــ یـ
 توان عرضه نمود ؟ یروش م ینبهترومناسب ترازا

ـا موفق یرگاه،از د یرانیاناست که ا یروش یجنبش همگان      ـار  یـت،ب بک
 یبکار مـ یتبا موفق یزن یگرد یزمان، مردمان کشورها یندر ا. برده اند

ـا ن یمـ یروش جنبش همگـان یوقت. برند ـازشـود، نـه تنه بـه خشـونت  ی
 یهمگـان یکه جنبش ینا یبرا. هست یبه خشونت زدائ یازبلکه ن یست،ن

ـان بگردنـد یهدفها حقوق جمع باید یشود، م  یبـرا.و حقـوق هـر انس
 :جمع شوند یکه عوامل ده گانه ا یناست به ا یازکار ن ینا
و درآمـدنش بـه جامـهء  یـرآمدن جامعه از لباس ترس و تحق یرونب – ۱

 یختگـیحالـت خـود انگ یـدایشپ – ۲  یشخو یتوانائ یافتنغرور و باز
گـرفتن  یانپا – ۴اه بر هدفها و آگ یاسیمحرکه س یروین – ۳در جامعه، 

که اصول  یروشن یها یفتعر یمناصل بر آن اصل به  ینجنگ تقدم ا
ـابگر را ایکدیو  یندجو یم ـاهـدفها  یجـه،در نت. کننـد یمـ یج اصـول  ی

ـائ یشـهاند  -  ۵کنند و  یم یجابرا ا یکدیگرجنبش که  یراهنما  یراهنم
 یلیبـد -  ۶کند و  یم یفرا روشن تعر یاخالق یارزشها یزکه هدفها و ن

 یخواهند و نماد هرآنچه مردم مـ یآنچه مردم نم یانگرکه، هم زمان، ب
جنـبش  یـنا یجنبش، وقت یو اجتماع یاسیمحل س – ۷. خواهند باشد

ـار و درون کشـور اسـت یـمژاز ر  یـروناست محل آن ب یهمگان بـه . جب
و در بطـن  ی،خارج  یو مستقل از قدرت ها یمژمستقل از ر یگرسخن د

ــ ــه مل ـاتوان - ۸و . اســت یجامع ــه از فعــال کــردن  یادهــایبن ینـ جامع
 نیادهــایســاخت ب ییــرمحرکــه و موافــق شــدن جامعــه بــا تغ یروهــاین

ـاع یرجامعه و باز و تحول پذ  یوجـدان اخالقـ-  ۹و  یشدن نظام اجتم
ـادر  یدنشفاف، توانا به سنج پندارها و گفتارها و کردارها با حقوق و ص

ـا  یها یهستون پا ییرتغ – ۱۰و . ماز ابها یخال یکردن رأ دولت جبار، ت
دولـت و  یـنروز افـزون ا یفها عامـل تضـع یهکه همان ستون پا یجائ
 .جمهور مردم بگردند رانگیزندهب

ـاتوان کننـده از  یها یعوامل جمع باشند و کاست ینا یهرگاه تمام       ن
داشـت، نداشـته باشـند، جنـبش  یـرانها  را که انقالب ا یآن نوع کاست

 :کند یجبار را سرنگون م یمژبا انجام دو کار، ر  یهمگان
ـار انـداختن قـوا یخشونت زدائ – الف ـا از ک ـان  ب سـرکوب  یکه همزم
ـا  یرابطه اعضا ییرجبار ، تغ یمژر جامعه، از رابطه با قـدرت بـه رابطـه ب

 . است یاستقالل و آزاد
ــرونب – ب ــ ی ــتگاه ه ــه و دس ــردن جامع ــام یادار یاب از  یو نظ

بـه خشــونت و  یــازبـدون ن یــمژر ییـردولـت جبــار و تغ یـتحاکم
 .است یرانگریو

 یزمان با مشارکت جمهور مردم انجام م یک یجنبش همگان      
از مردم که برخوردار اسـت  یبا شرکت بخش یگر،د یو زمان یردگ

از دو  یـکهـر  یـتموفق. دهد یم یجمهور مردم، رو یتاز حما
ها  یاندازه کاست یزعاملها و ن یدارد به وجود تمام یتگروش، بس
و احـوال، انـواع موفـق  اعحـال، بنـا بـر اوضـ یـنبا ا. در عاملها

» انقـالب«چنانکـه . تواننـد کارسـاز باشـند یم یزتحرکها ن یگرد
ــال ــران پرتق ــا( یافس ــع کودت ــه د)در واق ــاتوری، ب ــا،د یکت در  یرپ

 یگـرید یروشـها یگـر،د یدر جامعـه هـا. یدبخش یانپرتقال، پا
شـده انـد و  یلحزب ها تشـک یه،چنانکه در ترک. آزموده شده اند

از نقــش ارتــش در دولــت کاســته شــده  طــوالنی،فراگــرد  یــکدر 
کــه، درآن، مــردم  یاســتقرار مــردم ســاالر یــن،بــاوجود ا. اســت

ــو ــور خ ــه و کش ــند و در اداره جامع ــئول باش ــهروندان مس  یشش
 ییـرکردن و تغ ییرمردم در تغشرکت فعال  یازمندشرکت کنند، ن
است که با برقرار شدن رابطـه  یبیجامعه به ترت یدادن ساختها

 ینظــام اجتمــاع یش،و حقــوق خــو یبــا اســتقالل و آزاد نهاانســا
 .محرکه را در خود فعال کند یروهایبتواند ن

مــردم  یــنبــه خــاطر داشــت کــه ا یــدهمــواره با یــن،بــاوجود ا     
 یـنآگـاه شـوند و بـه ا یشخـو یاتـبرحقـوق ذ یدبا یهستند که م

 یتمسـئول ی،حقوق عمـل کننـد و برخـوردار از حقـوق شـهروند
بــه . یرنـدرا برعهـده بگ یششـرکت در اداره جامعـه و کشـور خـو

آن تحــول کــه بتــوان رشــدش خوانــد، بــا شــرکت  یگــر،ســخن د
 یوقتــ یقــرار، جنــبش همگــان ینبــد. اســت یســرجمهــور مــردم م
ر همـان حـال، هـدف و روش د ی،و حقوقمند یاستقالل و آزاد
 یـنا یمنبه  یراز.  یستن یگریبا روش د یگزینیهستند، قابل جا

 یجامعــه، بــه جنــبش صــفت دوام مــ یجنــبش اســت کــه اعضــا
ــند، تغ ــربخش ــان تغ یی ــرکن ــ یی ــا یم ــره،  در بن ــد و، روزم  یدهن

 . کنند یشهروندان شرکت م یجمهور یا یشورائ موکراسید
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ـاآ یابـدبرمنطقـه سـلطه  یخواهـدباورند که غـرب م ینبرا یاریبس- ۲ ـا  ی ب  است ؟ یجنگ وزورنظام یراه حل هرموضوع یاآ یگراینکـهاسـت ود یشدن یکار ینوروس چن ینچون چ ییوجود قدرتها
ـاز خ یامر که غرب مـ ینا     ـان  یـزخواهـد بـر دو منطقـه نفـت و گ جه

ـابیاست که جهت  یتیمسلط بشود، واقع ـا ی ـا آن را جام یتحوله عـه ه
 یاز جملــه همدســت –مشــاهده رفتــار دوگانــه غــرب . کنــد یمــ یــاننما
و در  یمـنو مـردم  ینبا عربستان در سرکوب جنـبش مـردم بحـر یکاامر

ـار، بـه بهانـه  یـنا یه،و قطر، در سـور تانبا عربس یهمان حال، همکار ب
و حاصـل تحـول جامعـه  –کشـور  یندر ا یاز استقرار دموکراس یتحما
ـاه مـ یمنطقه، ما را هم از هدف واقعـ یهاکشور یها کنـد و  یغـرب آگ

تحول هر کشور توسط مـردم  یو تصد یاستقالل و آزاد یتهم از اهم
کشور  ینا یمنابع نفت بر یکائیامر ینفت یدر عراق، شرکتها: همان کشور

ـابع نفـت و درآمـدها یبـی،در ل. مسلط شـده انـد  یسـلطه غـرب بـر من
 یدر منابع مشترک، کشورها یران،در ا. حاصل از آن کاملتر گشته است

ـاز را، بسـ یکـادست نشانده امر  یـران،از ا یشـترب یارهسـتند کـه نفـت و گ
ـابع مهـ یـران،و، در خود ا. برند یکنند و م یاستخراج م ـار  ممن در انتظ
ـاز . قرار گرفتن هستند یکاامر یارو در اخت یمهارفع تحر ـابع نفـت و گ من

. هسـتند ینچ یزو ن یهبا روس یکاامر یموضوع تقابل قوا یزن یانهم یایسآ
و  یشخــو یبــه حضــور نظــام یدناســتمرار بخشــ یکــادر افغانســتان، امر

.  ینـدب میکشور را تدارک  ینمنابع ا یگرچنگ انداختن بر منابع گاز و د
ـابع  یهو در سور ینیمب یکه  برقرار شد را م »یدموکراس« یبی،در ل کـه من
. آنسـت یکاسـتراتژ یتاست، مداخله غرب بخاطر موقع یزناچ یشتنف
 یـنا یـرا،ز. است یانجامیدهناتو ن یممداخله، هنوز به مداخله مستق ینا

ـار، روســ  یحاضــر نشـدند بــه صـدور جــواز مداخلـه از ســو ین،و چـ یهب
 .  تن بدهند یت،امن رایشو
ـا وجـود روسـ یااما آ       یانـهسـلطه غـرب بـر منطقـه خاورم ین،و چـ یهب
 :یمپرسش، به چند عامل توجه کن ینپاسخ ا یافتن یاست؟ برا یشدن

و  ینبخاطر چ یکیبر سلطه بر منابع نفت و گاز منطقه،  یکااصرار امر •
ـان یم یکاامر. است یهروس  یمـ یـلبـه تحل یداند کـه بمثابـه قـدرت جه
 یجهــان یــتقعجهــان مســلط نشــود، مو یژهرگــاه بــر منــابع انــر. رود
بـه  ،»تیکژانقالب انر« یکبرفرض که . را از دست خواهد داد یشخو

ـانپا یژانر بهنقش نفت و گاز بمثا ـابدهـد و  ی از آن بکاهـد، سـلطه بـر  ی
ـام – یاسـیمنطقه و بر منابع نفت و گاز، هم از نظـر س ینا  یـتاهم ینظ
ـاده  ینمنابع بمثابه پـر ارزش تـر ینکننده دارد و هم از لحاظ ا یینتع م

 .خام
ـانوساق یها دهاژا« اپن،ژبه دنبال . سر برداشته است یاآس • و » آرام ی

ـا بـر ا. سر برداشته اند یو هند، بمثابه قدرت اقتصاد ینسپس چ  یـن،بن
ـا آسـ یزهم اکنون ن. رود یزمان بسود غرب جلو نم  یبسـ یاکار رقابـت ب

برخوردار از منابع نفـت و  یکشورها یاستقالل واقع. مشکل شده است
ـان مـ یینبس بزرگ و تع ییریتغ ببگاز، س  یـنا. شـود یکننده در جه

ستاند، هم بـه رشـد  یدهد و خشونت م ینفت و گاز م ینکمنطقه، که ا
ـام س یـینشـود و هـم نقـش تع یتوانا مـ یاقتصاد  – یاسـیکننـده در نظ
 . کند یم یداجهان پ یاقتصاد

 ینمحــروم هســتند، بــد یل و آزادمنطقــه از اســتقال یاگــر کشــورها •
 یرا مـ یتخود تمام اهم یجبار وابسته، به بقا یمهایژخاطر است که ر

کشورها و راست راه رشـد  ینجستن مردم ا یدهند و به استقالل و آزاد
مانـد عامـل  یمـ. دهنـد یرا نم یمردم ، کمتر بهائ ینگرفتن ا یشرا درپ
 :که بالقوه است دیگریکننده  یینتع
ـالقوه نقـش تع ینامردم  •  یـینو آن کشور که به جنبش برخاسته انـد، ب

ـا  یدولتها یدرا از ق یشتنکننده دارند و نه بالفعل، چراکه خو ـار ره جب
ـا کـه مـ یـناز مـردم ا یبخشـ. نکرده اند  یـروینقـش ن یـدبا یجامعـه ه

و  ینـدجو یمـ یراه حل فرد ی،مشکل جمع یکنند، برا یمحرکه را باز
ـاجرت . یندگو یاغلب کشور را ترک م ـال  یلیـونم ۲٫۲مه  ۹۰تـن در س

ـاون امـور ( یکاهزار تن به امر ۴۰۰و  یلیونم ۱که، از آنها،  برابر قول مع
ـادر سازمان ثبت احوال به گزارش ا یتیاسناد هو ) ۹۱ یورشـهر ۶در  یلن

ـار را از ا یـمژر یالرفته اند، همزمان، هم خ  یمحرکـه مـ یـروین یـنجب
ـان حـال، بـه تـأخ. کاهـد یعه مجام حولرهد و هم از توان ت  یردر هم

ـاد  یزمنابع نفت و گاز و ن یاراخت ی،استقالل و آزاد یافتافتادن باز اقتص
غـرب و شـرق  یـران،در مـورد ا(غـرب  یدکشورها را در  یگرکشورما و د

 –رابطـه مسـلط  یمهاجرت بزرگ به روشـن ینا. گذارد یم یباق) هردو
 ییـرمحرکـه و عامـل تغ یـروینر سـلطه یـز: کند یسلطه را گزارش م یرز

محرکـه را  یروین ینکند و مسلط ا یرا صادر م یاجتماع – یاسینظام س
ـار امر یمعنـ. یـردگ یکند و به خـدمت مـ یوارد م و غـرب کـه از  یکـارفت
دروازه  یگـر،د یکنند و از سـو یوضع و اجرا م یدشد یمجازاتها یسوئ
ـا ایهو سـرم یرانجوانان ا یلس یخود را بر رو یها ـا یمـ یشه  یند،گش

ـانکـه م یخواهنـد کشـور یو غـرب نمـ یکـاکـه امر یستن ینجز ا دو  ی
ـاز  یایدر ـارس یجو خلـ یانـهم یایآسـ(نفـت و گ قـرار گرفتـه اسـت، ) ف

ــور ــدن یکش ــردد یرومن ــمژر. بگ ــه ا ی ــه مجموع ـااز ماف یحــاکم ک  یاهـ
ـا یزداده اند، ن یلشتشک ـا مـ یبه بق  یخـود و خـورد و بـرد اسـت کـه به
 .دهد

ـابر تناسـب  ین،و چـ یهکه غـرب و روسـ یندگو یعاملها به ما م ینا       بن
 یـببه لحاظ ترک ی،کنون یتدر وضع. خورند یبرند و م یم یرانقوا، از ا

ـاال را دارد یز،نفت خ یمهایژر کشـورها،  یـناگـر مـردم ا. غرب دست ب
ـاز نشناسـند و بـرا یشخـو یتمسئول در دسـت گـرفتن سرنوشـت  یرا ب
ـا اگـر ا. تواند بر منطقـه مسـلط شـود یند، غرب میزبرنخ یشخو  یـنام

ـابع ثـروت خـو یارو صاحب اخت یندمردم به جنبش در آ  یشدولت و من

 . که بتواند به زور، بر منطقه مسلط شود یستن یتیشوند، غرب در موقع
ـام یرویاست که ن یهیبد       کنـد بلکـه  یو جنـگ مسـئله حـل نمـ ینظ

ـام یکه کشـور یوقت ینابه استث. کند یم یجادمسئله ا ـاوز نظ  یمـورد تج
 یکشور مورد تجاوز، به دفاع از کشور بر م ینظام یرویو ن یردگ یقرار م

و  یبـیل یتوضـع یکـی یت،دو وضـع یکه واقعـ ینه صور یسهمقا. یزدخ
 :کند یرا برما آشکار م یرز یتهایواقع سوریه، یتوضع یگرید
موافقـت  یـتامن یبا صدور قطعنامه شـورا ینو چ یهروس یبی،در ل – ۱

ـاو  یمو مسـتق یـرانرا و یبیناتو چراغ سبز دادند که ل یبه قوا. کردند  ی
از دو عامل کشته شـدن  یکی یبی،به ل یمسلح اعزام یگروه ها یقاز طر

 یبود که توسط قوا یقذاف یمژعامل دوم ر. هزار تن  بگردند ۴۶حدود 
ـا در مـورد سـو. شد رنگونناتو س ـا ا ینو چـ یهروسـ یه،رام ـام  یـنت هنگ

 یگــروه هــا یــقو از طر یممســتق یــرغ یرنــاتو نــاگز. مقاومــت کــرده انــد
به  یروناز ب یاجدا شده اند و  یهاز ارتش سور یاکند که  یعمل م یمسلح

 یــمژر یــک یهســور یــمژبــا آنکــه ر. نفــوذ داده شــده انــد یهدرون ســور
 . مقاومت کرده است هنگام ینتا ا یست،ن ینفت یبرخوردار از درآمدها

ـایتوانسـتند ن یجبار م یمهایژر یه،و هم در سور یبیهم در ل – ۲  یروه
ــدمســلح را بکــار ن ــد و حقــوق . یاندازن ــه اســتقبال تحــول برون خــود ب

 یمــ ینهرگــاه چنــ. بشناســند یترا بــه رســم یشمــردم خــو یشــهروند
 یـزن یرانـیمرگ و و. گرفت یانجام م یزکردند، تحول بطور مسالمت آم

ـا مـردم ا. آمد یببار نم ـادم شـفقت روا مـ یـنبس ـاران ن  یدو کشـور برجب
 . یدندد

ـا مشـکل  یه،و سور یبیمسلح، در ل یقرار، بکار بردن قوا ینبد       نه تنه
 . افزوده است یشینبر مشکل پ یموخ یرا حل نکرده است بلکه مشکل

. اسـت یـراندر نوبـت، ا یموفق شـود، کشـور یههرگاه تجربه سور – ۳
ـان بـه لـب و ر یمحرت ـا مـردم را ج ـاتوان مـ یـمژه دو  یـنکننـد و ا یرا ن

ـان  ینفوذ م یرانرا که غرب در ا یمسلح یعامل، کار گروه ها دهد، آس
 .کنند یم

 یگــرو هــر کشــور د یــرانکــه مــردم ا ینســتخــاطر، راه حــل ا ینبــد      
ـاین. منطقه، خود وارد عمل شوند ـا درس گـرفتن  از  یـزمسـلح ن یروه ب

و بگذارند مردم کشـور،  یرندجانب مردم را بگ یه،و سور یبیل سرنوشت
 .دهند یلرا تشک یششهروندان خو یجمهور
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ـاع ازحقـوق مـردم فلسـط-  -  ۳ متحـد  ینچرا برادران مسلمان عرب دردف
ـتندن یکپارچهو ـاه یس ـا هرازگ ـا م یرسـهکـه سـخن ازجزا ی؟ ام مارا برداشته اند ) فارس یجخل(نقشه  یازصدام تا امروز که ازرو یروزآناند یـتدهنـد ؟ ازحما یوقطعنامـه مـ یرنـدگ یجلسـه مـ یمهو سراسـ یکپارچه یشـودگانـه م

بردارند  ینزم یبدست آورند ممکن است خودمان را هم از رو تیواگرقدر  یم یانسان ها را قصاب یگرهمد ینا حقوق انسان است جاهااگرمب یم؟دار یدشـمن یلبا اسرائ ییما بطورمبنا یاکه آ یمبکن یدپرسش را ازخودمان با ینا
ـا  یبرادران عرب با غربـ یاست چطوربرخ یکنند واگرموضوع منافع مل ه هـم  ینیکه فلسـط یشوندم یدارند ودرآنجا دچارفراموش یهمکار وعهمه ن وحضـرت  یحضـرت موسـ یـروانپ یانم یچه تفاوت یوجود دارد؟ وانگه

ـا نمـ یسئواالت ینهااست ؟ ا) بادکه درود خدا برآنان (محمد   ؟"هر سه " یاها و یلیاسرئ یامسلمان عرب  رادرانب یا یمنظردار یدتجد یازبهها ن یرانیما ا یاآ یمتفاوت باش ینسبت به آنها ب یمتوان یاست کـه م
ـانده انـد، از  یعرب که همه اسـتبداد یمهایژحساب ر. ۳٫۱ و دسـت نش

ـاب مــردم عــرب جــدا اســت ــاژر یــنا. حس  یــدایشخــود از عوامــل پ یمه
 یکننده ا ییننقش تع یلاسرائ یراز. و قدرت گرفتن آن شده اند یلاسرائ

 . زمان داشته است ینتا ا یمهاژر یندر حفظ ا
ـا ا یبرفرض که مردم عرب موافق با تجاوز بـه حقـوق ملـ. ۳٫۲ ـانم  یرانی

ـام از حقـوق ملـ یتباشند، برما است که با قاطع ـاع کنـ یتم . یمخـود دف
تعلـق دارنـد و  یرانسه گانه به ا یرفارس است و جزا یجفارس خل یجخل
ـادر یـرو ز یابر منابع در یرانا ـاز( ی ـاه، دولـت ) نفـت و گ حـق دارد و هرگ
بـود،  یـرانمـردم ا یـتدولت حقوقمدار برآمده از حق حاکم یک یرانا

ـاز،  یـکقطـره نفـت و  یکعرب  یداد کشورها یاجازه نم مترمکعـب گ
 . بع مشترک، ببرنداضافه بر حق، از منا

بشـود،  یکشور یاز حقوق مل یبه حق یدر همان حال، هرگاه تجاوز       
که بخواهد به  یملت. است یشاز آن حق، دفاع از حق خو یرانیاندفاع ا
تواند نسبت به تجاوز بـه حقـوق  یکند، نم یزندگ یو حقوقمدار یآزادگ
 . بماند یدالق یگریملت د یچه

ـایژامـر کـه ر ینا. ۳٫۳  یـدالق ینیانعـرب نسـبت بـه حقـوق فلسـط یمه
ـا . است که دارند یو وابستگ یاستبداد یعتهستند، بخاطر طب ـار آنه رفت

چـرا کـه . یمبمان یدها الق ینیشود که ما نسبت به حقوق فلسط ینم یلدل
ـا بـه رشـد در اسـتقالل و آزاد یداشتن کشور  ی،برخوردار از صلح و توان

 یصـلح بـه خـود نمـ یمنطقه رو ینت و ادر صلح اس یا نطقهم یازمندن
 یشو راه رشــد در پــ ینــدنجو یاگــر مــردم منطقــه اســتقالل و آزاد ینــدب

 . یرندنگ
دارد  ینـید یمژر یلهرچند اسرائ. یستن ینیمسئله د یلمسئله اسرائ. ۳٫۴
افـزون بـر . یـدرا ند یشبا رگـه نـژاد ینید یتوان وجود تفوق طلب یو نم
ـا بسـتانند و بـه ا یمردمـ ینزمکه سـر یرفتتوان پذ ینم ین،ا  یـنرا از آنه

و دولـت  یـتحق حاکم یزن یناز آن سرزم یمردم اجازه ندهند در بخش
  ۱۶در صفحه     .حق را داشته باشند یناز ا دهبرآم

 رابطه هدف با روش؟
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. یسـتن یمنـزو یـادر دن یرانا – ۱
متعهـدها در  یـرکـه غ ینآن ا یلدل

 .کنند یتهران اجتماع م
متعهدها در تهران  یرحضور غ – ۲

بـا  ینو چـ یهو عدم موافقـت روسـ
 یمهـاکـه تحر ینا یعنیها،  یمتحر

 .آورند یرا از پا در نم یرانا
بپندارند کـه  یدنبا یرانمردم ا – ۳
 یاعتبـار و منـزو یبـ یـادر دن یمژر

کشـور  ۱۲۰کـه  یـلدل  یناست به ا
 یمتعهد در تهـران اجتمـاع مـ یرغ

 .کنند
حـدود ( ینسنگ یاربس ینهاما هز     

ــونم ۶۰۰ ــگر ) دالر یلی ــه گزارش ک
بـه سـه  یدنبه رسـ یمژر یدشد یازن

حضـــور  یـــزهـــدف بـــاال اســـت و ن
ــــ ــــور ن انیافتگ ــــان،و حض  یافتگ

ــایواقع ــ یگــرید یته  یرا آشــکار م
 :کنند

 یاز منطقــــه، ســــران کشــــورها •
بــــزرگ، در کنفــــرانس شـــــرکت 

و نخست  یجمهور یسرئ: نکردند
ــــروز ــــهترک ی ــــد ی پادشــــاه . نرفتن

ــ ــت و مُرس ــتان نرف ــ ی،عربس  یسرئ
و  یمصر، پس از سـخنران یجمهور
نـژاد،  یبـه احمـد یاسـتر یلتحو

ـــران  ـــرک همـــان روز اول، ته را ت
در منطقــــه  یــــمژر یعنــــی. گفــــت
ـــهخاورم ـــورها یان ـــا کش  وعضـــ یب
ــ یهمکــار یشــورا فــارس و  یجخل
ــهترک ــزمصــر ن. طــرف اســت ی ــا  ی ب
در منطقــه مخــالف  یــمژر یاســتس

 و. است
 یسرئـــــــ ۱۲۰ســـــــرانجام از  – ۱

 یشـترمقام اول ب ۳۰دولت، حدود 
آنهـا هـم کـه بـه . به تهران نرفتنـد

 دادن اعتبـار یرفتند، نه برا یرانا
اسـتفاده  یکه برا یرانبه ا یازو امت

 یازسختش و گرفتن امت یتاز موقع
انتشــار خبــر . بــه تهــران رفتــه انــد

 ،»یـراننفت ا یهند در ازا یچا«
 .است یانظر گو یناز ا
شــرکت کننــده، بــه  یکشــورها – ۲

 یهنـد، از لحـاظ اقتصـاد یاستثنا
. بدهنــد یــرانندارنــد بــه ا یــزیچ

 یــــراناز ا یــــزیتوقــــع دارنــــد چ
 یـتچنانکـه هنـد از موقع. تانندبس
کمال استفاده را بسود خـود  یرانا
از اتفاق، کنفرانس تهران . کند یم

. ها شد یمتحر یاثر بخش یشگاهنما
 یمکـــه بـــ یســـران کشـــورهائ یـــراز

داشــــتند حضــــور در تهــــران بــــه 
 یـــانآنهـــا نـــزد غـــرب ز یـــتموقع

حضـور . یامدنـدرساند، به تهران ن
از  یدر تهران، ناش یو مالک یکرزا
 یهدو کشـور همسـا یندر ا یتوضع
 . بود
ـــار ر  -  ۳ ـــا رفت ـــمژام ـــردم  ی ـــا م ب

ــار ر ــم از اعتب ــران، ه ــمژته ــزد  ی ن
را  یشاعتبار یمردم کاست و هم ب

 :کرد یشترب یاننزد خارج
 یکردنـ یـلتهـران بـا تعط یهتخل •

ــــدت  ــــه  ۵بم ــــول دادن ب روز و پ
به محل کنفـرانس  یکساکنان نزد

در  را آراســتن و یهمانــانم یرو مســ
دادن،  یبشهر خلوت، اجالس ترت

منفــور مــردم  یــمژکــه ر یــنا یعنــی
ـــه، اجـــالس . اســـت یشخـــو وگرن
نشـان دادن  یفرصـت بـرا ینبهتر

خلوت . بود یمژر یتمحبوب یزانم
و اســتقرار  یکــردن شــهر از ســوئ

 یـزهـزار ن ۱۳۰تـا ( ۱۰۰افزون بـر 
و  یجیو بسـ یهزار سپاه) گفته اند

ــروین ــر،د یاز ســو ی،انتظــام ی  یگ
ــراف صــرا ــرس  یحیعت ــر ت اســت ب
از ابراز شدن مخالفت مـردم  یمژر

 . یمژمردم از ر یزاریو شدت ب
 یگـــرید یهنـــوز کارهـــا یـــمژر     

 یـانانجام داد کـه اجـالس را بـه ز
 :    گرداند یشخو

حضــــور دو کــــس در تهــــران و  •
ــه  یمواضــع ــد، ســخت ب ــه گرفتن ک

 یسرئــ ی،مُرســ: شــدند یــمژر یــانز
ــان کــ یجمهــور ، مــون یمصــر و ب

 :کل سازمان ملل متحد یردب
 یدر اجـالس، سـخنران ی،مرس – ۱

از ابـوبکر و عمـر  یشخود را با ستا
آغـاز کـرد و چـون  یو عثمان و عل

بشـار اسـد را  یمژر ید،رس یهبه سور
 یــدســرکوبگر خوانــد کــه با یمــیژر

ــرود ــرجم، ســور. ب  ینرا بحــر یهمت
ــد و ا ــنگردان ــار  ی ــکک افتضــاح   ی

ـــ ـــ ینب ـــار آورد یالملل ـــ. بب ائل وس
ــاط ــالس غ یارتب ــه اج ــرب ک ــغ ر ی

گرفتـه بودنـد،  یـدهمتعهدها را ناد
ـــ ـــا، مرس ـــد (را  یدرج ـــکلومون  ی
) از او درج کرد یشسرمقاله در ستا

کردنــد و از تقلــب متــرجم  یشســتا
ــــتند ــــد و نوش ــــر. گفتن از  ین،بح

خواســت و  یحتوضــ یــرانکــاردار ا
 ۳در (خارجـــــه فرانســـــه  یـــــروز

 ینکـه چنـ یمـیژر: گفـت) سپتامبر
ــکار  ــآش ــود دروغ م ــردم خ ــه م  یب

ـــد،گو ـــهچ ی ـــا  گون انتظـــار دارد م
بـودن  یـزقولش را در باره صـلح آم

 یم؟باورکن یشاتم یتهایفعال
مــون، هــم در  یامــا، بــان کــ – ۲
و هــــم در  یبــــا خامنــــه ا یــــدارد

در اجــالس و هــم در  یشســخنران
ــ یندانشــکده روابــط بــ در  ی،الملل

را مـورد انتقـاد  یـمژچهار مـورد، ر
 :قرارداد

 یــتحقــوق بشــر را رعا یــمژر - ۲/۱
حقــوق را  یــنا یــدکنــد و با ینمــ
 .کند یترعا
اسـت کـه مخالفـان  یـمژبر ر - ۲/۲
 . خود را آزاد کند یاسیس
ـــ یدر مســـئله اتمـــ - ۲/۳ ـــدبا یم  ی

کنـد  یو اعتمـاد سـاز یشفاف ساز
ــو حــل  ــکل از راه گفتگ ــه مش ــا ک ت

 .شود
 یگــــرو د یهدر مــــورد ســــور - ۲/۴

بــه راه تعامــل  یــدمســائل منطقــه با
ـــرود ـــع . ب ـــه موض ـــوص او ب بخص
نـژاد در بـاره  یو احمـد یخامنه ا
 .اعتراض کرد یل،اسرائ

کـل سـازمان  یـرکه دب ینا یبرا     
 یجمهـور یسرئـ یـزملل متحد و ن

را  یپلماتیــکعــرف د یــتمصــر رعا
از حـد  یشبـ یـدبا یم یمژنکنند، ر
 یـــمژاعتبـــار باشـــد و ر یتصـــور بـــ

اعتبار  یب یمال – ینظام یاهایماف
 . است

 یراناجالس، در آنچه به ا یانیهب •
ــ ــوط م ــل  یمرب ــه قاب شــود، دو نکت

 :دارد یتاهم
در  یکلمـه ا یه،نسبت به سـور – ۱

را بــا  یانیــهب یــنا یوقتــ. یســتآن ن
مکـــه  یکنفـــرانس اســـالم یمتصـــم
و  یـمژر یانـزوا یم،کنـ یمـ یسهمقا

ـــ ـــکار م ـــارش را آش ـــدان اعتب  یفق
 یتدر مکه، کنفـرانس عضـو: ینیمب

درآورد و  یـقل تعلرا به حـا یهسور
 یـتدر تهران، باوجود شـدت حما

قلــــب  – یهســــور یــــمژاز ر یــــمژر
بهنگـام ترجمـه بـه  یمرسـ نانسخ

 یـنا یشدت و رسـوائ یایفارس گو
کلمــه  یانیــه،، در ب- اســت یــتحما

هرگـاه . یدآ ینم یهدر باره سور یا
ــــه ا ــــد یخامن ــــژاد در  یو احم ن
خـود، در  یـهافتتاح یها یسخنران

 یبـر زبـان مـ یکلمـه ا یهباره سـور
 یــــرشــــد گفــــت غ یآوردنــــد، مــــ

متعهـــدها نخواســـته انـــد موضـــع 
اتخـاذ   یـرانا یـمژمخالف موضع ر

و  یامـــا ســـکوت خامنـــه ا. کننـــد
 یـننژاد و شکسـته شـدن ا یاحمد

 یمعنـ ینبـد ی،سکوت توسط مرسـ
 یردانسته اند غ یدو م یناست که ا

در قبـــال  یـــمژمتعهـــدها موضـــع ر
 .دانند یرا قابل دفاع نم یهسور
ــهب – ۲ حــق همــه کشــورها، از  یانی

را، بـر اسـتفاده صـلح  یـرانجمله ا
در . یردپـذ یم ی،اتم یژاز انر یزآم
قابــل ذکــر  یــرمــورد، نکــات ز یــنا

 :هستند
 یـهدر نطق افتتاح یخامنه ا - ۲/۱

خــود، بــا نامشــروع خوانــدن بکــار 
در واقع، در  ی،بردن سالح هسته ا

سـخنش  یکه رو یاجالس، در حال
 ینو چـ یهوپـا و روسـو ار یکـابا امر

. نسـازد یبود، متعهد شد بمب اتمـ
به کمک او آمـد  یزن یرازیمکارم ش

و داشتن و بکـار بـردن  یدتول یوقت
 . را حرام شمرد یسالح کشتار جمع

ــا ا - ۲٫۲  ــنام ــ ی ــد بس ــرد یارتعه  ی
 یـزن یانجام گرفت و با شفاف ساز

گـزارش  یقـت،در حق. همراه نبـود
کـــه همزمـــان بـــا اجـــالس  انـــسژآ

همچنـــان  یافـــت،ان انتشـــار تهـــر
به شـفاف  یمژاز تن ندادن ر یحاک

 یشخــو یاتمــ یتهــایکــردن فعال
و اعتمـــاد  یشـــفاف ســـاز.  اســـت
شـود  ینکردن، مانع از آن م یساز

 یوقعـــ یخامنـــه ا هـــدکـــه بـــه تع
خارجــه  یــرقــول وز. گذاشــته شــود

آشکار بـه  ینشما چن یوقت(فرانسه 
چگونه  یدگوئ یمردم خود دروغ م

ما قـول شـما در بـاره  دیانتظار دار
، )یمرا باور کنـ یرانا یاتم یتفعال

 . است ۱+ ۵ یقول کشورها
از  یشپـ یـران،بنا بـر اطـالع از ا •

ــــــن از  ۲۰اجــــــالس، حــــــدود  ت
بـــه  یاقتصـــاددانان کشـــور نامـــه ا

در  یو گزارش یسندنو یم یخامنه ا
بــس وخامــت بــار  یتبــاره وضــع

ــ ــراه آن م ــور، را هم ــاد کش  یاقتص
در  یشنهادهال پگزارش شام. کنند

 یاقتصاد یتباره بهتر کردن وضع
بـه نامـه  یاما خامنه ا. کشور است

دهد  یاثر نم یبآنان ترت ئوالنهمس
 یســندگاندهــد بــه نو یو دســتور مــ

 .ینندنامه ابالغ شود سکوت گز
 یــــراجــــالس غ یهدر حاشــــ - ۱     

که گره  یمتعهدها قرارداد اقتصاد
ـــار اقتصـــاد ا ـــراناز ک ـــا ی  ید،بگش

 یـزکنار، موضوع صـحبت نامضاء ب
ــ ــزعلــت ن. شــود ینم کــه  ینســتا ی

شـــرکت کننـــده، بـــه  یکشـــورها
 یزبس ناچ یهند، اقتصاد یاستثنا

 یــرانتواننــد از ا یدارنــد و تنهــا مــ
بکنـار،  ینـههز یجـه،در نت. بخورند

ـــرانا یاســـتســـال ر ۳ ـــر غ ی ـــرب  ی
 یرو یــــزن یا ینــــهمتعهــــدها، هز

بـاال . خواهد گذاشـت یراندست ا
 یـربعد از اجالس غارز  یرفتن بها

 یداده هـــــا یگـــــرمتعهـــــدها و د
اجالس  یاثر منف یایگو ی،اقتصاد

 .است یاز لحاظ اقتصاد
 یــزن یــمژاثــر اجــالس بــر درون ر •
 : است یاگو یاربس
در  یبهنگــام افتتــاح، خامنــه ا - ۲

ــــم ــــط و هاش ــــنجان یوس و  یرفس
ــکدر  یجــانیالر ــد ی ــو و احم  یس

ــ ــژاد و ش در  یجــانیصــادق الر یخن
اما در . ، قرار گرفتنداو یگرد یسو

ــم اختتام ــه،مراس ــد ی ــژاد  یاحم ن
 یسـخنران یـانو او، در پا. تنها بود
کـرد و از  یـاد »یزامام عز«خود از 
 .نبرد ینام یخامنه ا

ــههز - ۲/۱ ــزاجــالس و ن ین ــب  ی قل
موضـوع بگـو بگـو  ی،سخنان مرسـ

 . شد یبرق یجناحها یانم
ــنا - ۲/۲ ــر کــه حفــظ نظــم و  ی ام

جــالس بــدون حادثــه ا یبرگــزار
سران، بدون سپاه و خلوت کـردن 

 یـــزنبـــوده اســـت، ن یســـرتهـــران م
 یانتظـام یروهـاین یناتوان یایگو

و در واقع، از دست رفـتن بـاور بـه 
 یانتظـام یروهـاینزد افراد ن یمژر

سـپاه بـه  یسـان، انـزوا ینبد. بود
ــا ــات یشنم ــد و اطالع ــته ش  یگذاش
 یش،شدند که در شـماره پـ دیقتص

داده بـود و  انتشـار یانقالل اسـالم
از  یبودنـد کـه بخشـ یـناز ا یحاک

کـه  یتیافسران ارشد سپاه، از موقع
ــپاه پ ــداس ــ ی ــت، ناراض ــرده اس  یک

 یــــــلتحل –گــــــزارش . هســــــتند
 یـمژاستراتفور در باره اثر سقوط ر
 یـم،ژاسد بر تعادل قـوا در درون ر

 :است یتواقع ینا یقتصد یزن
 

 یهقدرت در سور تغییر
 ییـراتچسان سبب تغ

 یمــ یــرانا در یاســیس
 :شود؟

 
 ۲۷را اســتراتفور در  یــلتحل یــنا  

 :انتشار داده است ۲۰۱۲اوت 
ـــــرانا • ـــــونم ۷۵حـــــدود  ی  یلی

ــتجمع ــتدارد و پرجمع ی ــر ی  ینت
فارس  یجکشور واقع در ساحل خل

ـــرغم امت. اســـت ـــازشب بخـــاطر  ی
 یو نـژاد یبلحاظ مذهب یت،جمع

ـــائ( ـــد و اروپ ـــه، در ) یهن در منطق
 یعـرب سـن یـتاکثر. اسـت یتاقل

 یحتوضـ یتاقل یتموقع ینا. است
 یعهکوشد ش یم یراندهد چرا ا یم

ـــا ـــ یه ـــه را تح ـــر تمنطق  یرهب
مثال، بعـد  یبرا. قراردهد یشخو

بعــث حــاکم بــر  یــمژاز ســقوط ر
ـــراق در  ـــران، ا۲۰۰۳ع ـــه  ی منطق

ــ ــه ش ــراق را ک ــوب ع ــ یعهجن  یننش
نفوذ خـود  یربغداد را ز یزاست و ن
ــ. درآورد ــدام حس ــتن ص ــا رف  ین،ب

را تـا  یشر شـد نفـوذ خـوقاد یرانا
 یهـاعلو یـمژر. بگسـتراند یترانهمد

 یهـا یعهتهران را بـه شـ یهدر سور
لبنان، خاصـه سـازمان حـزب اللـه 

 . کند یمتصل م
را  یراناسد ارتباط ا یمژسقوط ر •

ــور ــا س ــ یهب ــان قطــع م ــد یلبن . کن
بخصوص با سازمان حزب الله کـه 

 یاسـت، قطـع مـ یـرانبـه ا یوستهپ
 یه، همزمان مقطع رابط ینا. کند

ــزا ــا اف ــود ب ــر  یشش ــرب ب ــار غ فش
و  یکــاهــم اکنــون فشــار امر. یــرانا

اروپا سـبب کـاهش صـادرات نفـت 
بــه نظــام  یــرانا یگشــته و دسترســ

را بس مشکل ساخته  یجهان انکیب
 یتوضــــــع یجــــــه،در نت. اســــــت
 یتوضـع یـنبـد شـده و ا یاقتصاد

داده  یشفشـــار بـــر دولـــت را افـــزا
از اول  یــران،ارزش پــول ا. اســت
طرف، نصف شـده و  ینبه ا ۲۰۱۲

. اســت یافتــهکــاهش  یدرآمــد نفتــ
 یشافـــزا یمـــواد غـــذائ یمتهـــایق

 یدر اجرا یرانو کار دولت ا یافته
. ها مشکل گشته است یارانهقانون 

 یـافتندالر و  یلمشکل شدن تحص
ــــرا ــــک ب ــــاربردن آن در  یبان بک

برهم افزوده  یجهمعامله ها، در نت
 یشــدن کمبودهــا، موجــب نارضــائ

 . از دولت گشته است رانیانیا
بـــا  یهنـــوز بطـــور جـــد یـــرانا •

ــذائ ــواد غ ــود م ــ یکمب و  یو داروئ
ــز ــرو ن ینبن ــتروب ــائ. یس  یو نارض

از نـوع جنـبش  یمردم سبب جنبش

ــــه  یدر کشــــورها ــــرب، از جمل ع
ــرو تغ یهســور ــمژر یی ــ ی . شــود ینم

خـــود را در  یـــتقابل یـــرانا یـــمژر
 ۲۰۰۹مهار کردن جنبش، در سال 

بعد از انتخابـات ، )۱۳۸۸خرداد (
 .نشان داد ری،جمهو یاستر
 

ــــدتجد٭  ــــاســــازمان بن ی  یاده
)Institutions(   و برقرار کردن

 :یدتعادل جد
 
ـــه ارزش اســـتراتژ •  یکباتوجـــه ب

ــاط ا ــرانارتب ــا ر ی ــمژب ــو ی در  یعل
اســــد،  یــــمژســــقوط ر یه،ســــور
کند  یم یرتهران را ناگز یانروحان

برقـــرار  یـــدیجد یاســـیتعـــادل س
مـــأمور حفـــظ  ییادهـــاکننـــد و بن

و . سـازمان کننـد یـدرا تجد یتامن
ــنا ــوت گــرفتن  ی ــار را بخــاطر ق ک

. در منطقــه یــرانمخــالف ا یانســن
ــاز ا یبرخــ ــ ییرهــا،ن تغی ــدبا یم  ی
ــــــ ــــــات ر یشپ  یاســــــتاز انتخاب

) ۱۳۹۲( ۲۰۱۳در سـال  یجمهور
هــم  ییرهــاتغ یــنا. یرنــدانجــام بگ

از . اکنــون در حــال انجــام هســتند
ردن محـدود کـ ییرهاتغ ینجمله ا

اسـت  یبـیبـه ترت یجمهـور یسرئ
 .یسـتدرهبر با یرو یشکه نتواند پ

 ییـریتغ ینچنـ یهسور یمژسقوط ر
 ییرهـایتغ امـا. کنـد یمـ یررا ناگز

 یشــتراز جملــه ب یادهــا،در بن یگــرد
کــردن نقــش ســپاه پاســداران در 

ــتق ــر مس ــور، اث ــور کش ســقوط  یمام
 . خواهد شد یهسور یمژر

ـــ • ـــمژســـقوط ر یدر پ  یه،ســـور ی
ـــــ مهـــــم  در  ییرهـــــایه تغهرگون

 یها،گذار یاستصاحب مقامها و س
ســه  یــاندر تناســب قــوا م ییرهــاتغ

کـه  یـانروحان: عنصر خواهـد شـد
در رأسشـان  یخامنـه ا یعل یةاللهآ

ــ"اســت و  محافظــه " یگراهــا یمل
نـــژاد  یکـــار کـــه محمـــود احمـــد

معرف آنها است و سـپاه پاسـداران 
نخبـه  یو گروه هـا میانقالب اسال
ســپاه قــدس، ســردار  آن، فرمانــده

 .یمانیقاسم سل
 
 :یروحان ینخبه ها - ۱

 یاحمـد یانم یتبر سر آمر رقابت
را بوجود  یخالئ ی،نژاد و خامنه ا

آورد کــه ســپاه پاســداران آن را پــر 
ــازن یقــت،در حق. کــرد ــه  ی ــر ب رهب

شد و سپاه از  یشترسپاه پاسداران ب
. ســــود جســــت یــــتموقع یــــنا

داشت  یازن یبخصوص که خامنه ا
ــــال هاشــــمدر  و  یرفســــنجان یقب

ــــــاتم ــــــد یخ ــــــژاد و  یو احم ن
بــاال را داشــته  ســتحکــومتش، د

شد کـه سـپاه، برقلمـرو  ینا. باشد
در  یشخــو یقــانون یــرمداخلــه غ

 .امور دولت افزود
بـر  یهنوز خامنه ا ین،باوجود ا    

بطـور . دارد یتسپاه پاسداران آمر
رهبــر  یــتســپاه تحــت آمر ی،رســم
ه سپاه ک ینا یبرا یخامنه ا. است

 یــزرا مهــار کنــد، بــر نقــش ارتــش ن
 . افزوده است

 یـتحفظ موقع یبرا یانروحان     
 یهاهم بـر کشـور یرندناگز یش،خو

و هــــم بــــر  یهاو هــــم بــــر لشــــگر
ــازمانها ــات یس ــام یاطالع  یو انتظ

کــه  ینســتا. داشــته باشــند یاســتر
ــت م ــه اخــتالف و رقاب ــانهرگون  ی

آن را به  یاتو ح یمژآنها وحدت ر
   ینکا یانروحان. دازدان یخطر م

  
  ۴ در صفحه

  

 سه عنصر ناسازگار؟
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 کـه یننـدب یمـ ینسود خود را در ا
 .خود را ناظر بشمارند و نه حاکم

کـه  ینستا یانروحان یاستراتژ     
عمــل  یاز خــالل مؤسســات دولتــ

 یـاسـوم  یـرویبـر ن یهکنند و با تک
 یـــــقعوامـــــل خـــــود کـــــه از طر

کننــد، در  یانتخابــات، وارد کــار مــ
ــور  ــار ام را در همــان حــال کــه مه

کـه دولـت را  یدست دارنـد، کسـان
کننــد، جلــوه نکننــد و  یمــ یتصــد

ــتها ــیس یشکس ــا را  یاس ــن آنه دام
ــردنگ ــه،در نت. ی ــاحب  یج ــا ص آنه

ــــهائ ــــر ینقش ــــتحکم ت ــــا مس  ینب
 یهـــا هســـتند و، درپـــ یـــتموقع

اسـد و محـدود شـدن  یمژسقوط ر
تواننـد در دولـت  یمـ یـران،نفوذ ا

 .را برقرار کنند یدتعادل جد
از رابطه روحانیان دولتـی و جامعـه تحلیـل اسـتراتفور : یماسال انقالب

ــرده اســت ــت ک ــی غفل ــزاری . مل این واقعیت را نیز ندیـده اسـت کـه . همگــانی را از اینــان، ندیــده اســتبی
شود، بنیاد دینی را ناگزیر مـی کنـد سبب خودکـامگی بیشـتر سـپاه مـی همــین بیــزاری، در همــان حــال کــه 

ــردژاز ر ــم فاصــله بگی ــه ســخن . ی ب . محروم تر کند که تنها پایه آنسـتیـم تـک پایـه را از بنیـادی ژدیگر، ر
یـم مـی ژرا سرانجام عامل سقوط رمحکوم به تغییری بگردنـد کـه آنهـا یــم، ژدر نتیجــه، ســتون پایــه هــای ر

ـــد ـــدیهی اســـت نیروهـــای . گردان اصـــــالح (یـــــم ژسیاســـــی درون رب ــــان ــــای ) طلب و بخصــــوص نیروه
یــم را ندیــده ژسیاســی بیــرون از ر را به ضـرورت جانشـین کـردن ایـن ست که بیش از پیش توجه جامعـه ا

 .می کنندحاکمیت مـردم، جلـب کـرده انـد و یم با دولت حقوقمدار متکـی بـه ژر
 
ـــــرغ یاســـــتمدارانقشـــــر س – ۲  ی

 :یروحان
نــــژاد در انتخابــــات  یاحمــــد     

 یــتمجلــس از بدســت آوردن اکثر
ــاتوان شــد ــرا. ن ــا ب نتوانســت  ینبن

کار خود را تـا محافظه  یژیدئولوا
. زنده نگـاه دارد ی،انتخابات بعد

از دست داده  یتموقع ینکها یبرا
 ی،خـــارج یاســـتدر س یابـــد،را باز

ــ ــهگرا یروش مل ــ یا یان  یشرا در پ
 .گرفته است

آمــده  یــانروش او  بکــار روحان      
بـا  یانکه روحان ینا یحتوض. است

اســـــتفاده از او و همکـــــاران او و 
کـاران  روش کارشان، هم محافظه

ــنت ــان را  یس ــالح طلب ــم اص را و ه
 یکسـان. و مهار کـرده انـد یفتضع

و محمـد  یرفسـنجان یچون هاشـم
 یرقبـا. کردنـد یفرا تضـع یخاتم

ــواره احمــد یاســیس ــژاد ر یهم  ان
و  یاقتصـــاد یالیســـمبخـــاطر سوس

 ینـک،و ا. کننـد یانتقـاد مـ یاسیس
 ینــــکا یــــان،از روحان یاریبســــ

 یتنــژاد را بخــاطر وضــع یاحمــد
کننـد و  یانتقاد مـ یاقتصاد یموخ
 یماز تحـر یرا نه ناشـ یتوضع ینا

نـژاد  یبد احمد یریتغرب که مد
 یاحمـد ین،باوجود ا. خوانند یم

و  ینـــــژاد در منـــــاطق روســـــتائ
 یــتاز حما یشــهر یــرفق یقشــرها

. برخوردار اسـت یقابل مالحظه ا
ــانروحان ــ ی ــداران م ــپاه پاس  یو س

. با او دست به عصا راه برونـد یدبا
مقابله با او، با توجـه بـه عـدم  ایرز

 یســـپاه، جـــاده را بـــرا یـــتمقبول
 .کند یهموار م یرانجنبش مردم ا

ـــه در       ـــان ک  ۲۰۰۹اصـــالح طلب
 یــانتوســط ســپاه و روحان) ۱۳۸۸(

سرکوب شدند، هـم اکنـون تحـت 
 یهستند و احتمـال نمـ یدمهار شد

مــانع، بــر  یــکرود بتواننــد بمثابــه 
ـــم،ژســـر راه ر ـــد ی ـــم کنن ـــد عل .  ق
ــاوجود ا ــن،ب ــ ی ــع  یهمگرائ مواض

 یمــ یانــهگرا یاصــالح طلبانــه و ملــ
ـــرا ـــد ب ـــانروحان یتوان و ســـپاه  ی

ــا .  مشــکل ســاز گــردد رانپاســدا ب
 یاز رقابـت هاشـم یآنکه خامنـه ا

بـرد،  یسود م یبا خاتم یرفسنجان
ـــر ا ـــش او ب ـــا کوش ـــتام کـــه  ینس

دســـت بـــاال را داشـــته  یـــانروحان
 .باشند

 توانــد از یمــ یروحــان یرهبــر    
از  یریاسـد در جلـوگ یـمژسقوط ر

 یاز رفـتن ملـ یپر شدن خـالء ناشـ
 یاســتانتخابــات ر یدر پــ(گراهــا 
، توســـط )ینـــدهســـال آ یجمهـــور

همـانطور کـه . سپاه، استفاده کنـد
بعــد از انتخابــات مجلــس، هــر دو 

کـرد نـامزد خـود را بـه  یطرف سع
 یغالمعلـ. مجلـس برسـاند یاسـتر

 یجـد یـتبرغم حما عادل،حداد 
 یو خامنه ا یاوردن یاو، رأ سپاه از

ــ ــ یجــانیالر یتوانســت عل  یسرا رئ
ــد ــه . مجلــس کن ــا رســاندن او ب و ب

را  یشمجلـس، قـدرت خـو یاستر
معلـــوم  یـــران،ا یاســـیدر نظـــام س

 .کرد
ـــالب ـــالم انق ـــران : یاس ـــل گ تحلی

ه ایران، انقالب اسالمی توضیح دادموقــع خــود، بــه اســتناد گــزارش از در . استراتفور صورت را مـی بیننـد
. داد الریجانی رئیس مجلس بگرددحداد عادل منصرف شـد و تـرجیح اســـت چـــرا خامنـــه ای از تحمیـــل 
ــه  ــه ب ــیس نشــدن حــداد عــادل ک به پرکردن خالء توسط سپاه نداشته خامنه ای بسیار نزدیک اسـت ربـط رئ

ــه       .است ــه دیگــر قــدرت خامن ــا در یــک پای ــدهان بازنشســته و ی ای، فرمان
مشــاغل خــدمت ســپاه هســتند کــه   .تهران دو تن از آنها هستندوزیــر نفــت و شــهردار . مهــم دارنــد

 
ســـــپاه پاســـــداران انقـــــالب  – ۳

 :یاسالم
کـــه  یجســـپاه پاســـداران و بســـ     
 یـدبه آن است، از زمـان پد یوستهپ

آمدنش، چند نوبت از کشور دفـاع 
 یـراندر طول جنگ ا. کرده است

ـــراق  ـــا  ۱۹۸۰(و ع ـــر  ۱۹۸۸ت براب
 ینـی،اه از خم، سپ)۱۳۶۷تا  ۱۳۵۹

ـــر، حما ـــه رهب ـــتبمثاب ـــد ی . کردن
، ســـپاه )۱۳۸۸( ۲۰۰۹در  یـــرا،اخ

اصـالح طلبـان را  یجنبش اعتراضـ
اعتراض کننـدگان . کردند رکوبس

ــژاد را حاصــل  یانتخــاب احمــد ن
ـــ ـــب م ـــتند یتقل ـــران از . دانس ته

بـه  یـدسپاه، در تهد یائیدر یروین
ــ ــتفاده م ــز، اس  یبســتن تنگــه هرم

 . کند
ـــد) ۱۳۸۸( ۲۰۰۹از       ـــو،  ینب س

مسلح را  یسپاه پاسداران گروه ها
کـار  یـنکند و هدف از ا یم یتترب

ـــواد  ـــرفتن قاچـــاق م در دســـت گ
در غـرب  یـرانمخدر و بسط نفوذ ا

 یـادبـا اسـتفاده از اعت. کشور است
سـپاه از قاچـاق مـواد  یران،مردم ا

ســود . بــرد یمخــدر ســود کــالن مــ
ــ یکــالن مــ ــرد و در تجــارت ب ن یب

 یـدانقش مهـم پ ینقانو یرغ یالملل
ــا موافقــت  یــنا. کنــد یمــ کــار را ب

. دهــد یدولــت انجــام مــ یضــمن
 یشخو یاسیس یتسان موقع ینبد
 .کند یم یمتحک  یزرا ن
برغم نفـوذش، سـپاه پاسـداران      

. اسـت یـانهنوز وابسـته بـه روحان

بخصــوص کــه بــا ارتــش در رقابــت 
ــت ــوع ن. اس ــایمجم ــلح  یروه مس

ز هـزار عضـو دارد کـه ا ۵۵۰ یرانا
هـزار تـن، پرسـنل سـپاه  ۱۲۵آنهـا 

حضور سـپاه پاسـداران در . هستند
تواند بـا حضـور  یم یرانا یمرزها
 رتـشا یاو  یانتظام یروهایافراد ن
 ینیجانشـــ یـــنو ا. شـــود ینجانشـــ

. کاهـد یسپاه م یالبته از فسادکار
و محـــروم شـــدن ســـپاه از درآمـــد 

شـود کـه نتوانـد  یقاچاق، سبب مـ
 . مستقل از دولت، عمل کند

 
ـــع٭  ـــت یتوض ـــن بس ـــه  یب ک

 :بدان گرفتارند یانروحان
 
را در  یـانسپاه پاسـداران روحان •

قرارداده است که راه پس  یتیوضع
چراکــه از . یابنــد یرا نمــ یشو پــ
منطقـه  یتبا توجه به وضـع ی،سوئ

شدن کشـورها نسـبت  یزو خصم آم
سپاه،  یو با وجود وفادار یرانبه ا

تواننـــد ســـپاه را  ینمـــ یـــانروحان
حت فشـار قـرار دهنـد و از کـم و ت
 یگـر،د سویو از . آن بکاهند یفک
ــهآ ــ یةالل ــا نم ــد  یه ــد بگذارن توانن

 یــانســپاه، بعــد از پا یاســیوزنــه س
ــتر ــور یاس ــد یجمه ــژاد  یاحم ن

 یارمحافظه کـار و عـوام پسـند، بسـ
ــزرگ بگــردد ــا از دســت دادن . ب ب

 یــران،ا یــمژخــود، ر یمتحــد ســور
ــه داخــل  ناچــار،  توجــه خــود را ب

نژاد را بـه  یکند و احمد یور مکش
اقتصـاد  ارهو اد یاستهایشخاطر س

 .دهد یکشور مورد سرزنش قرار م
رو، سـود سـپاه پاسـداران  یناز ا •

از  یریجلــوگ یکــه بــرا ینســتدر ا
هــا بــر منطقــه،  یمســلط شــدن ســن

اسـد  یـمژنگاهداشتن ر  ین،بنابر ا
انتظـار داشـت  یدبا. همه کار بکند

ـــه عمل ـــاتک ـــ ی ـــپاه یدهپوش در  س
 یتمأمور. کند یداپ یشافزا یهسور

ــپاه ا ــا حفــظ ر ینســتس ــه ب ــمژک  ی
مـانع از قطـع شـدن چهـار  یه،سور

و عــراق و  یهحلقــه لبنــان و ســور
ــرانا ــراز. بگــردد ی مســلط شــدن  ی

 یـرانکار را بـر ا یه،ها بر سور یسن
 . کند یمشکل م

 یـمژبـا سـقوط ر یـن،افزون بر ا     
ــ ــپاه نم ــد موقع یاســد، س ــتتوان  ی

ـــرانرا در ا یشومســـلط خـــ ـــزن ی  ی
ــد ــراز. حفــظ کن ــهتوج یبســخت ی  ی

 یداپ یازهم ن یانروحان. است یرپذ
شـوند از  یمـ یرکنند و هم ناگز یم

 .نقش سپاه در دولت بکاهند
یـم اسـد ژهرگـاه ر: یاسـالم انقالب

سقوط کند، مسلم می گردد که یک 
از ســـازمانهای تفتـــیش عقیـــده و دولت تا دندان مسـلح و برخـوردار 

ــه حفــظ خــود در ســرکوب ــادر ب برابر مردمی که او را نمی خواهنـد، ، ق
هرچند قدرتهای خارجی . نمی شود

ــق  ــه نظــامی مســلح و از طری مداخل
گروه های مسـلحی عمـل مـی کننـد 
کـه بـه داخـل کشـور نفـوذ داده مــی 

یــم ســرکوبگر و ژشــوند، امــا یــک ر
بـــه ســـخن . مــردم از خـــود بگــرددفاســد نمــی توانــد مــدعی هــواداری 

ــ ــر، س ــدان دیگ ــل فق ــه دلی حمایت مردم و نیز پوسیدگی ستون قوطش ب
و اگــر ســقوط . پایــه هــای آنســت

نکنـــد، بـــدین خـــاطر اســـت کـــه 
نیروهــای مخــالفش ترســناک تــر و 

یم مـؤثر ژدخالت حامیان خارجی ر
یــم ژعــدم ســقوط ر. تــر بــوده اســت

اســد مســلم مــی کنــد کــه هــر زمــان 

ـــت  ـــد دخال ـــارجی نتوان ـــدرت خ ق
راه وارد میــدان کــردن گــروه هــای مهار جنبش مردم یـک کشـور را، از هــد نظــامی مســتقیم بکنــد و بخوا

یـم اسـد یکـی از ژبدین قـرار، ر      . خوردمســلح، بدســت آورد، شکســت مــی 
ســاقط نمــی شــود امــا فــردا توســط امــروز توســط گــروه هــای مســلح : ســـه سرنوشـــت را پیـــدا مـــی کنـــد

گســتردگی مخالفــت مــردم بــا ایــن زیــرا . و یــا امــروز ســاقط مــی شــودجنبش خود مردم سرنگون می شود 
و یـا، . ارتش سوریه گردانـده اسـتهـا، آنهـا را موفــق بـه نـاتوان کــردن یم، باوجود دست نشاندگی گروه ژر

ــه دلخــواه اســرائیل، ســوریه فعــال  اگرهم فعال سقوط . تجزیه می شودب یم درمانده ایست که بکـار ژنکند، ر
زیرا . یم والیت فقیه نخواهد آمدژر ــد و نارضــائی مــردم یـم ژخـارجی کـه رمـق از ر قدرتهای ــه ان اســد گرفت

 .توانابــاری ســنگین مــی کنــد و نــه یــاری یــم را ژســوریه، از ایــن پــس، ایــن ر
ناپایدار برقرار است، یعنی ایـن کـه یم که میانشـان تعـادل قـوای ژیک راما نفـس وجـود سـه عنصـر در      

این سه عنصر به مرحله ناسـازگاری 
مرحله، تعادل قوا بدون مراجعه بـه در ایـــن . نـــدبـــا یکـــدیگر رســـیده ا

خــارجی . قــدرتها میســر نمــی شــود
در این ایامی که اجالس طهران       .یم همین استژشدن ر

یکی از موضوع هـای اولـی » ایران«حـــزب جمهوریخـــواه برپـــا شـــد و برپــا بــود، در امریکــا، کنوانســیون 
به نقشـی کـه  باتوجه. بدان پرداختبــود کــه رامنــی، در ســخنرانی خــود  ـــورپرایز« ـــر س ـــات » اکتب در انتخاب
ــرت  ۱۹۸۰ریاســت جمهــوری امریکــا از ســال  ــته، روب ــو داش ــدین س پاری گزارش جدیدی در باره اکتبـر ب
 :انتشار داده استســورپرایز شــمال اطالعــات جدیــد 

 

 یلاســـــــرائ آیـــــــا
 »یزیاکتبرسورپرا«

تـدارک  اوبامابرضد 
 یند؟ب یم
 
  

ــــــالب ــــــالم انق اوت  ۱۸در : یاس
بــا  یمقالــه ا ی، روبــرت پــار۲۰۱۲ ـــــوان  ـــــاآ«عن ـــــر  یلاســـــرائ ی اکتب
ــد؟بن یاوباما تـدارک مـ یبرا یزیسورپرا ــادآور. انتشــار داده اســت »ی  ی

ــ ــار یم بطــور  یشــود کــه روبــرت پ
و  یزدر بـاره اکتبـر سـورپرا یوسته،پ
 یـز،و ن. کنـد یمـ یقتحق یتگ یرانا

ـــات ر ـــه انتخاب ـــار ک ـــر ب  یاســـته
 ،یــردگ یانجـام مـ یکـاامر جمهـوری

چنـــد اکتبـــر  یـــا یـــکاغلـــب . یـــدآ یمـ یـانبم یزسخن از اکتبر سورپرا
ـــورپرا ـــزن یزس ـــ ی ـــد یرخ م از . ده  یسـو، در تمـام ینبـد یریگروگانگ

 یـرانا ی،جمهـور یاستانتخابات ر
 :است یخواهجمهورنــــامزد از دو حــــزب دمــــوکرات و در شــمار امــور موضــوع رقابــت دو 

ــاما یــندر ا • ــ ی ــات  یشپ از انتخاب

دو  یکاکـــهامر یجمهـــور یاســـتر
ــامزد از دو حــزب بکــار تبل ــاتن  یغ

 یکــیمهــم  یهســتند، از پرسشــها
 یـــناز ا یلاســـرائ یـــاکـــه آ ینســـتا

 یحســـاس بـــرا یاســـیس یـــتموقع
ــه تأس ــه ب ــاتحمل ــ یس ــرانا یاتم  ی

اوبامـا  یدنتکند و پرز یاستفاده م
 یلکنـد همـراه اسـرائ یرا مجبور م

اقدام  یاخیر؟جنگ بگردد  یندر ا
اکتبـــــر « را یلاســـــرائ یاحتمـــــال
بلحـاظ  یـدتوان نام یم »یزسورپرا
ــابهت ــورپرا یمش ــر س ــا اکتب ــه ب  یزک

در . (برضد کارتر دارد ۱۹۸۰سال 
او بـا  یارانو دسـت ینیآن سال، خم

و بـــوش برســـر گروگانهـــا  یگـــانر
معامله کردند و با رها نکردن آنهـا 

ــــــ ــــــات ر یشپ  یاســــــتاز انتخاب
ســبب  یــرانحاکمــان ا ی،جمهــور

  . !.!) شکست کارتر شدند
وجود دارد حکومت نتان  یدترد    

در هفتـــه  یکـــود،از حـــزب ل یـــاهو
 یاســتاز انتخابــات ر یشپــ یهــا

حملـه  یـرانبـه ا یکا،امر یجمهور
قصـد بکنـد  ینکار را بد ینکند و ا

 یجمهـور یاستکه در انتخابات ر
به اوباما ضربه وارد کنـد و  یکا،امر
ــا ــد، قــوا ی  ینظــام یاو را وادار کن
 یل،اســرائ از تیــرا بــه حما یکــاامر

 .وارد عمل کند
ــاوجود ا • ــن،ب ــنا ی ــابقه  ی ــر س ام

ــ ۳۲: دارد  یــک یــن،از ا یشســال پ
ـــت د ـــرحکوم ـــه از  یلاســـرائ یگ ک
ــــودحــــزب ل ــــ یک ــــود، از رئ  یسب
از حــــــزب  یکــــــاامر یجمهــــــور

برگرفــت و برضــد  یدمــوکرات، رو
گرفت که سبب شکسـت  یاو موضع
 یاز حــزب جمهــور یگــان،او از ر
ــار ن. شــد ی،اســالم ــز،آن ب ــرانا ی  ی

ـــت ما ـــهدس ـــود  ی ـــ(ب  ایگروگانه
و معامله بر سـر  یراندر ا یکائیامر

 ).گروگانها
ســـر «در آن مـــورد کـــه عنـــوان  •

را بــــه خــــود  »یزاکتبــــر ســــورپرا
ـــ ـــارتر م ـــت، ک ـــ یگرف  ۵۲ یدکوش

را، از  یـراندر ا یکـائیگروگان امر
 یکــــااســــارت برهنــــد و بــــه امر

در همان حال، کـارتر . بازگردانند
آن  یـرسـت وزنخ ین،بگ یمبه مناخ

آورد کـه بـا  یفشار مـ یل،روز اسرائ
ـــــک ـــــط یلتش ـــــت فلس در  ینیدول
موافقــت  یاشــغال یهــا ینســرزم
کـردن  یدر کار عمل یناما بگ. کند

 ییـرتغ: بـود یکودحزب ل یاستراتژ
 یاشـغال یهـا یندر سرزم یتوضع

ــــاز( ــــه س ــــکان  یاز راه خان و اس
و در برابر عمـل )  در آنها یهودیان

 ینجامعـه بـانجام شده قراردادن 
بود که بنا  یمدع یکوداما ل. یالملل

 ینسـرزم یـنبر تـورات، خداونـد ا
از . است یدهبخش یهودیانبه  راها 
رو، باکارتر که مصـمم بـود بـا  ینا
صلح را در  ینی،دولت فلسط یجادا

 .منطقه برقرار کند، در تقابل بود
کـــــارتر در خـــــاطرات خـــــود،  •

بــر ســر  ین،را بــا بگــ یشگفتگوهــا
 ینی،لــــــت فلســــــطدو یلتشــــــک
ــا ــر یندناخوش ــو ینت ــر  یگفتگ عم

او نوشته است . خود خوانده است
گفــت خواهــان  یمــ ینبـا آنکــه بگــ

دولــت  یلصــلح اســت و بــا تشــک
موافق است، اما در واقع  ینیفلسط
. کـرد یمـ یتوانست کارشـکن یتا م
کـه،  یـناز ا ،بنوبه خـود یز،ن ینبگ

 یـــرز یـــد،، در کمـــپ داو۱۹۷۸در 
را بــه  یناســ یفشــار کــارتر، صــحرا

او . بـود یمصر واگذار کند، عصبان
 یـــدتجد ینگـــران بـــود کـــه در پـــ
   یررا ناگز یلانتخاب، کارتر اسرائ

   
  ۵ در صفحه

  

 نصر ناسازگار؟سه ع
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در  یلدولـت اسـرائ یلکند بـا تشـک
موافقــت  یاشــغال یهــا ینســرزم
 . کند
ــدداو       ــی،ک ی ــابق  یمچ ــو س عض

موســـــاد و مقـــــام الحـــــق وزارت 
در کتــاب خــود  یل،خارجــه اســرائ

)The Last Option(  ۱۹۹۱که در ،
ــ ــار داد، م ــدنو یانتش ــات : یس مقام

کـارتر  یـانکـه م یاز توافق یلاسرائ
ــ ــادات، رئ ــور یسو انورالس  یجمه

اسبق مصر، بعمل آمده بـود، آگـاه 
ــد ــارتر . بودن ــق، ک ــر آن تواف ــا ب بن
داد  یفشـار قـرار مـ یـررا ز یلاسرائ
 یاشغال یها ینکه سرزم ینا یبرا

کنـد و در  یـهرا تخل ۱۹۶۷در سال 
 ینیهـا، دولـت فلسـط ینسرزم ینا

توافق پنهـان از  ینا. گردد یلتشک
تنهـا  ینا. بعمل آمده بود یلاسرائ

 یکـاامر یپلماسـید یختوافق در تار
دوسـت و  یکااست که بنا برآن، امر

کنـد بـه  یمجبـور مـ امتحد خـود ر
 . عمل کند یگریدولت د یلم

کنـد  یخـاطر نشـان مـ یچیکم       
دور دوم بـه  یرتر بـراکه هرگاه کا

بـدون  ید،رس یم یجمهور یاستر
توانست  یم یل،اسرائ یترس از الب

بروفـق  یندر کار حل مسئله فلسط
 .توافق خود با سادات شود

 یـکبن منـاش،  ی، آر۱۹۹۲در      
ـــــش  ـــــات ارت ـــــر اداره اطالع افس

کـرد،  یکار مـ یکودکه با ل یلاسرائ
 ) Profits of War(در کتـاب خـود 

و رهبــران  ینبگــ: یســدون یمــ یــز،ن
همــه کــار کردنــد کــه  یکــودل یگــرد

ـــاردوم، انتخـــاب  یکـــارتر، بـــرا ب
از کـــارتر بخـــاطر  ینبگـــ«. نشـــود

 دقراردا یمجبور کردن او به امضا
 »  . بود یعصبان ید،کمپ داو

 
 :زمان یدنخر٭ 

 
داشـت تـا  یـازبه زمان ن یلاسرائ •

در  ینیدولـــت فلســـط یلکـــه تشـــک
ـــرزم ـــا ینس ـــغال یه ـــررا غ یاش  ی

بـود  یـنکار ا ینبهتر. ممکن سازد
بــــــه  یکــــــا،کــــــه در خــــــود امر

هــا برضــد کــارتر،  یخــواهجمهور
و بـا اسـتفاده از نفـوذ .  کمک کند

مـانع از آن  یـران،خود در ا یپنهان
ــرا ــارتر ب ــالش ک ــه ت آزاد  یشــود ک

در  یکــــاگروگــــان امر ۵۲کــــردن 
 . شود یابکام یران،ا

ـــال      ـــه ۱۹۹۲در س ـــخ ب ، در پاس
به  یدگیرس یتهکمکنندگان  یقتحق

ــاجرا ــر ســورپرا یم ــارتر  یز،اکتب ک
ـــــلمـــــن در آور: گفـــــت  ۱۹۸۰ ی

سرنوشــت   یلاســرائ«کــه  یــافتمدر
 یگـانخود را به سرنوشت رونالد ر

ــره زده اســت ــ. »گ ــارتر توض  یحک
ـــت  ـــت مخالف ـــه عل داده اســـت ک

انتخــاب او،  یــدبــا تجد یلاســرائ
است که رهبران  دهخاطر بو ینبد

ــود ــه ا یه ــد ک و نگــران شــده بودن
ــ ــا دوســت  یشب ــا عربه ــدازه ب از ان

 .شده است
مخصـــــوص  یتـــــه، کم۱۹۹۳در  •

ــقتحق ــورپرا ی ــر س ــاره اکتب  یزدر ب
ــدع ــه  یم ــد ک ــر«ش ــند معتب  »یس

است که ثابت کنـد  یاوردهبدست ن
هــا و  یلیو اســرائ یرانیــانا یادعــا
هـا  یکـائیها و عربها و امر یاروپائ
 یغــاتیبــاره کــه ســتاد تبل یــندر ا
بـــــا  یائتماســـــه یگان،پنهـــــانی،ر
گرفتــه اســت تــا مــانع بــه  یرانیــانا
کـارتر در  یکوششها یدنرس یجهنت

ــــردد،  ــــا بگ آزاد کــــردن گروگانه
 .است یاوردهبدست ن

 یلامر که اسـرائ ینبرغم کشف ا   
ســــاخت  ینظــــام یــــزاتدر تجه

 یـران، بـه ا۱۹۸۱را از سال  یکاامر

 یلیداده اسـت و اسـرائ یم یلتحو
 کار را با موافقت ینگفتند ا یها م

انجام داده اسـت،  یگانحکومت ر
 یـادآور. کـرد یادعـائ ینچن یتهکم
 یرانشود که ارسال اسلحه به ا یم

کــه  فتــادا یــروناز پــرده ب یوقتــ
ــــائیهواپ ــــ یم ــــورو یهرا روس  یش

، ســرنگون ۱۹۸۱ وئیــهژســابق، در 
ــلحه و  ــل اس ــارش حم ــه ک ــرد ک ک

 یــرانبــه ا یلاز اســرائ یــزاتتجه
 .بود

 هنــوز دو ســال از یــن،بــاوجود ا •
ـــزارش کم ـــار گ ـــهانتش ـــقتحق یت  ی

 یمهمـ یکنگره نگذشـته، سـندها
ـــقروشـــدند کـــه تحق ـــدگان  ی کنن

کنگـــره بـــر آنهـــا چشـــم نگشـــوده 
ـــد ـــود . بودن ـــود در خ ـــک موج ش

بـوش  ژرژحذف شده بـود و  یتهکم
و حکــومتش اطالعــات مربــوط بــه 

پنهـان  یتهرا از کم یزاکتبر سورپرا
 .کرده بود

کــــه در  یگزارشــــها و مــــدارک      
آنهـا را  یـق،تحق یتـهکه کم، ۱۹۹۳

کـــرده بـــود،  یگـــانیناخوانـــده، با
بنـا بـر آنهـا، . یافتندو انتشار  یافته

ـــــرائ ـــــران اس ـــــخت س ـــــا  یلس ب
از  یهــــا و شــــمار یخــــواهجمهور
 یهکه کارتر آنهـا را تصـف یاعناصر س

کـــرده بـــود، در انجـــام معاملـــه 
ــان ــورپرا یپنه ــر س ــه اکتب ــام  یزک ن
 .   کرده بودند یهمدست گرفت،

ــا • ــورپرادر ب ــر س ــال  یزره اکتب س
کـــه  ینســـت، امـــر مســـلم ا۱۹۸۰

 یکـودو رهبـران ل یاسـ یها یمیقد
که  ینا یداشته اند برا یقو یلدال

ـــات ر ـــارتر را، در انتخاب ـــتک  یاس
، ۱۹۸۰در  یکــــــاامر یجمهــــــور

 .شکست دهند
 یلدکـارتر و اسـتنف یا،در خود سـ    

شـدند  یسرزنش م یاس یسترنر، رئ
ــاطر ا ــنبخ ــ ی ــه کس ــد  یک ــون ت چ

 یگرانـیو د یااز افسران سـ ی،اکلش
خدمت  یتنامکه در دوران جنگ و

 یاکـــرده بودنـــد را از خـــدمت ســـ
ـــد و از متحـــدان  ـــاف کـــرده ان مع

شـاه  یـرنظ) یاو دوستان س( یکاامر
ـــــرانا ـــــتاز ی ـــــوموزا،  یوو آناس س
ــــاتور نید ــــاراگوا،کت ــــتحما یک  ی

 .نکرده اند
ـــانه ا      ـــلما یا،ســـ یافســـر افس  ی

در  یاســـ«، کـــه ۱۹۹۰کوپلنـــد، در 
 یاســـ یحلقـــه مرکـــز یعنـــی »یاســـ

ــر ــد ت چهــره  ینمتشــکل از قدرتمن
آنهـا  ینـدگو یکه مـ یاطالعات یها

دهنــد  یمــ یصهســتند کــه تشــخ
الزم  یکـاامر یبـرا یکدام استراتژ

باور بودند کـه کـارتر  یناست، برا
 یبه آرمانهـا یباور ساده لوحانه ا

کـه  ینستا. دارد یکاامر یدموکراس
مهـم  یاو خطـر یجمهـور یاستر

او بـه مـن . است یکاملت امر یبرا
کــه همــه  یکــارتر براســت« : گفــت
که در غرب ما دربـاره شـان  یاصول

امـا . باور داشـت یم،کن یصحبت م
ــــ ــــرا یم ــــت هرآنچــــه ب  یپنداش
مردم  یخوب است برا یکائیانامر

... خوب اسـت یزن یگرد یکشورها
 یـبامـا ع. نبـود یآدم احمق رکارت

بــود کــه مــرد اصــول  یــنبــزرگش ا
 ».بود

 
 یهموار مـ یگانر یراه برا٭ 

 :شود
 
ــاتوان • ــران  ین ــارتر در حــل بح ک

ــــــــا، راه پ ــــــــروزیگروگانه در  ی

در  یجمهـــور یاســـتانتخابـــات ر
 یگــــان،ر یرا بــــرا ۱۹۸۰نــــوامبر 

 یـــراحســـاس تحق. همـــوار کـــرد
از رهگذر بـه گروگـان  یکائیان،امر

ســـفارت  یگرفتـــه شـــدن اعضـــا
در تهران، سبب شد آنها بـه  یکاامر

ــامزد ــ یرأ ین ــد کــه فکــر م  یدهن
 المللـــی، ینکردنـــد در صـــحنه بـــ

ــاز ــر یگرب ــا ت ــانر. اســت یتوان  یگ
ــهق ــر یاف ــه ت ــت یمردان ــ یاف  یوقت

ســـوگند  یبعـــد از ادا یلحظـــه ا
حامل گروگانها  یمایهواپ یگان،ر

از فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمد 
ـــــا  ۴۴۴و اســـــارت  روزه گروگانه

 . گرفت یانپا
انهـا گروگ یهمزمان شـدن آزاد    

 یـانرا حام یگـانسـوگند ر یبا ادا
 ینکـهقـرار دادنـد بـر ا یلدل یگانر

 یساز رئــ یکــاامر یدشــمنان خــارج
 یمــــ یکــــاامر یــــدجد یجمهــــور
 ...ترسند

ســخت  یبــرا یگــانر یــروزیپ     
. بـود یمـژده بزرگـ یـزن یاسران سـ

در  یکــاامر یافســر اطالعــات یســی،ک
. شد یاس یسرئ ی،جنگ دوم جهان

را کـه متعقـد  یاگـران سـ یلاو تحل
در انحطـاط  یشـورو یهبودند روس

چـــون روبـــرت  یاســـت، بـــا کســـان
 یکردنــد کــه مــ ینجانشــ یــتسگ

شـود و  یقدرتمند م یگفتند شورو
بـه راه توسـعه  یـدبا یمـ نیز یکاامر
خـود بپـردازد  یقدرت نظام یعوس

 .بماند یباق یتا همآورد شورو
 یجمهـور یسجرالد فـورد، رئـ      
مجبور کـرده  را یاس یکا،امر یشینپ

. یردبــود نظــارت کنگــره بــا بپــذ
اما . کار کرده بود ینهم یزکارتر ن

داد و بـه  یم یبکنگره را فر یسیک
 ...گفت یآن دروغ م

 یمربـوط مـ یلدر آنچه به اسـرائ •
حکومـــت  ینکـــهاز ا ینشـــود، بگـــ

در بــاره صــلح بــا اعــراب و  یگــانر
ـــــک ـــــط یلتش ـــــت فلس در  ینیدول
فشـار وارد  ی،اشـغال یهـا ینسرزم
و  یگـانر. کرد، خوشحال بود ینم
او بــه اشــغال لبنــان توســط  یمتــ

 یالتو مجبور کـردن تشـک یلاسرائ
ــه  ینبخــش فلســط یجنــبش آزاد ب

، رضـا ۱۹۸۲سـال  درترک لبنـان، 
 یگذاشت کشتار اردوگـاه هـا. داد

ـــدگان فلســـط در صـــبرا و  ینپناهن
 .یردانجام گ یالشت

در پشــــت صــــحنه، حکومــــت       
ارســال  یرابــ یل،بــه اســرائ یگــانر

ــه ا ــلحه ب ــران،اس ــال ( ی ــه در ح ک
جنــــگ بــــا دشــــمن بــــزرگ تــــر 

چــراغ ســبز ) عــراق بــود یل،اســرائ
ــرائ. داد ــه اس ــلحه ب ــروش اس  یلف

خـود را بـا  یامکان داد تمـاس هـا
کالن  یبرقرار کند و سودها یرانا
از آن صـــرف  یبخشـــ. کنـــد یـــدعا
بـه  یدنبخشـ انسـام ینـههز ینتأم

 .رود اردن شد یکناره غرب
 یـنا یگـانر یگـررکت مهم دح      

ــــل جد ــــه نس ــــه ب ــــود ک ــــدب از  ی
ــدئولوگهایا ــرائ ی ــدار اس  یل،جانب
محافظـه کـاران  ینـانا. داد یدانم

ــدجد ــد ی ــس، ا. بودن ــاناز آن پ  ین
 یبـاز یلبسـود اسـرائ ینقش بزرگـ
 یکـاهم در حکومـت امر. کرده اند

از  یکــاامر یو هــم در افکــار عمــوم
مهـم  یوسائل ارتبـاط جمعـ یقطر
ـــاامر ـــه. یک اگـــر  یگـــر،ســـخن د ب

و سخت سران  یاس یمیقد یآدمها
 یدر انجــام معاملــه پنهــان یکــودل

 یزشرکت جستند کـه اکتبرسـورپرا
نــام گرفــت و ســبب شکســت کــارتر 
شدند، بعد از آن، کارها کردند که 

 یبسـا شـدن یزبدون اکتبـر سـورپرا
 ...نبودند

 
 :ها یمیقد یتعصبان٭ 
 
 ۱۹۷۹نـوامبر  ۴از آنکه در  یشپ •
ــــیا ــــا امر یران ــــانه ــــه  یکائی را ب

 ژرژاز  یاسران سـ یرند،گروگان بگ
ــ ــوش، عضــو ســابق س ــوان  یا،ب بعن

 یـتحما ی،جمهـور یاسـتنامزد ر
 یآنهـا سـنت جانبـدار. کردنـد یم

و آن نــــامزد را  یــــننکــــردن از ا
شکســــتند و همچــــون ســــرباز در 

 یــنا. خــدمت بــوش قــرار گرفتنــد
ــزن یفــهلط مــه  ۱در : شــد ســاخته ی

 یاجتمـاع یاز اعضـا یمی، ن۱۹۷۹
ــامزد  ــود را ن ــوش خ ــه، در آن، ب ک

 یاس یکرد، اعضا یجمهور یاستر
 .بودند

از او  یشکــه بــوش پــ یســیک یــلب •
 یبوش گروه: بود، گفت یاس یسرئ

ــا ــ یاز اعض ــه بــه  یاس ــت ک را داش
ــــــانحام ــــــتنداو پ ی ــــــا . یوس آنه

او  یبودنــد کــه فــدائ یبازنشســتگان
 یگفت و م یبودند و از هرچه او م

ـــرد، حما ـــتک ـــ ی ـــدک یم در . ردن
کـردن از  ی، بخاطر جاسوس۱۹۷۶

ــانامر ــل و د یکائی ــرو قت ــادهز یگ  ی
 یدمــورد انتقــاد شــد یاســ ،هــا یرو

ـــرار گرفـــت در  یگـــانمشـــاور ر. ق
آلــن،  یچــاردر ی،خــارج یاســتس

 یمـ یغرا که بسود بوش تبل یگروه
: کنـد یمـ یفتوصـ ینطورکردند، ا

و  یارانـده شـده از سـ یهـا یناراض
ــار ــار  یرفت ــوع رفت ــدارمهااژاز ن  ن
 .دارند

 یاسـ یشـینسان، افسران پ ینبد     
ــد ــار کردن ــاز بک ــوش، آغ ــود ب . بس

بـود کـه  ینوآنها، روبرت گامب یانم
او بالفاصـله . بود یاس یتامن یسرئ

ــ ــرک س ــد از ت ــواداران  یا،بع ــه ه ب
در حکومـت کـارتر، . یوستبوش پ
ــاتاو تحق ــاره امن یق ــتدر ب ــ ی  یم

کــــرد و همکــــار مقامــــات ارشــــد 
ـــارتر ـــت ک ـــر احکوم ـــا ب ـــن،، بن  ی

ــــاتیا ــــ طالع ــــه م ــــت ک  یرا داش
 .توانستند برضد کارتر بکار روند

ــــار،  یاافســــران ســــابق ســــ     بکن
مانـده بودنـد،  یاکـه در سـ یافسران

خـــود را آشـــکار  یاســـیس ینـــهگز
 ژرژ یا،سـ یشـینپ یلگـرتحل. کردند

 یوارهـایبـر د: کارور، گفتـه اسـت
 یا،س یطبقه هفتم ساختمان مرکز

 یش چسبانده مـبو یغاتیعالئم تبل
 .شدند

مقامات حکومت کـارتر   ینگران•  
 یاعضـا یانم یقدر باره عالئق عم

و بوش و نقـش آنهـا در  یاس  یشینپ
بسـود بـوش و  یغـاتیتبل یتهایفعال

کـه همچنـان  یاس ینقش اعضا یزن
داشـــتند در  یمشـــاغل حســـاس مـــ

ــغتبل ــزا ی ــوش، اف ــود ب ــ یشبس  یم
از  یمثال، بنا بر بخشـ یبرا. یافت
 یقتحق یتهکم یافتهانتشار ن یقتحق

 ینوگــامب یز،در بــاره اکتبــر ســورپرا
 یاسال مقام ارشد سـ ۲۵که بمدت 

 یاس یندهبود و دونالد گرک که نما
ــتامن یدر شــورا ــ ی ــارتر، از  یمل ک

 یکـدیگردوسـتان بـوش و دوسـتان 
 یرا خـــوب مـــ یگربودنـــد و همـــد

 . شناختند
 

 :روح مو بور٭ 
 
ز دار تــر و مهــم تــر ا یمعنــ یدشـا •

 یواشـکیباشد کـه بـوش،  ینهمه ا
متخصـص افســانه  ی،تئـودور شــاکل

ــاتعمل یا ــ ی ــب  یدهپوش ــه لق را ک
. داشت، بکار گرفت» روح موبور«

از  یاریجنـگ سـرد، بسـ یاندرجر
و  یتنـامرا در و یشبه نظام یاتعمل

کاسترو  یدلالئوس و کوبا، برضد ف
 . کرده است یرا رهبر

 بر کـار یشاکل یات،در آن عمل       
داشـته و  یسرپرست یاصدها افسر س

ــا بســ ــراز ز یاریب خــود  یدســتها ی
ــه وفــادار و عالقــه برقــرار  یرابط

ــود ــرده ب ــرا. ک ــد  یب ــال، دونال مث
 یتنـامدر و یگرک تحت امـر شـاکل

 . خدمت کرده بود
 یاســ یسکــه بــوش رئــ ۱۹۷۶در       

را معـــــاون اداره  یبـــــود، شـــــاکل
 یـنا. کـرد یاسـ یتمام سر یاتعمل

داد کـه  یامکـان مـ یامر بـه شـاکل
از آن زمـان، . اداره شود ینا یسرئ

در . با بوش عهد وفـا بسـت یشاکل
 یا،سـ یسترنـر، رئـ یـانکه م ۱۹۷۹
 یاسـ یبهم خـورد، شـاکل یبا شاکل

ن بـاور یـبـر ا یشاکل. را ترک گفت
صـدها تـن از  یهبود که ترنر با تصف

 یـراز آنهـا ز یاریکه بس یاافسران س
 یــرانورا  یااو بودنــد، ســ یدســتها

 .کرده است
 یخــواه، جمهور۱۹۸۰در اوائــل  •

بودنـــد کـــه از  یشـــاک یـــنهـــا از ا
ـــونگفتگوهـــا پ ـــا یرام  یگروگانه

به آنها  یاطالع یران،در ا یکائیامر
کــــاو کــــه  ژرژ. شــــود یداده نمــــ

 یادر س یرانا یکمتخصص شماره 
ــه مــن گفــت ــود، ب ــا «: ب دموکراته

را در بــاره  یخــواهجمهور یچگــاهه
بـا . »کردنـد یمـن یهگروگانها توج

موضـــوع،  یتبـــه حساســـ جـــهتو
هــا ظــن بردنــد کــه  یخــواهجمهور

خواهـــد گروگانهـــا را  یکـــارتر مـــ
آزاد کند کـه از آن حـداکثر  یزمان

ــــات ر ــــود را در انتخاب ــــتس  یاس
 یگــر،بــه ســخن د. ببــرد یجمهــور

ـــد کـــه کـــارتر  ـــر «ظـــن بردن اکتب
 .    دارد یندر آست »یزیسورپرا

هــا  یخــواهشــد کــه جمهور یــنا     
رآن شدند که منـابع خـاص خـود ب

اطالع از بحران گروگانها را   یبرا
کــه متحــد  یشــاکل. داشــته باشــند

بوش بود برآن شد کـه بـه مـوازات 
تمـاس  بـا  یقکارتر، از طر یتفعال

خود در اروپا وارد  یرانیا یطرفها
مـن «: کاو به من گفت. عمل شود

دو آدم در  ی،دانــم کــه شــاکل یمــ
او بـا  دانـم یمـن مـ. آلمان داشـت

 یـندانـم ا ینمـ. آنها صـحبت کـرد
ــ ــا پ ــا کج ــاس ت ــت یشتم در ... رف

در  ی، شــاکل۱۹۸۰زمســتان و بهــار 
 »    .فعال بود یارباره بس ینا

راسـتی اینسـت کـه : یاسالم انقالب
اوائـل ( ۱۳۵۹در اواسط فـروردین  ـــل  ـــای ) ۱۹۸۰آوری ریگان و بوش، در آلمان، با یکی از از ســـوی آدمه

ئـــــیس نزدیکـــــان بنـــــی صـــــدر، ر گیرنــده پیشــنهاد مــی کــرد هرگــاه تمـاس . جمهوری، تماس گرفته شد
ــــامزد گروگانهـــا تـــا انتخابـــات ریاســـت  ــــوند و ن ــــوری آزاد نش ــــه جمه جمهوریخــــواه هــــا، ریگــــان، ب
ــوری انتخــاب شــود،  بنی صـدر از . ایران خواهد گذاشتامریکا امکانات مهمی را در اختیار ریاســت جمه
شــخص نزدیــک بــه خــود خواســت 

    دلیل . تجدید دیدار نشود حاضر به
   ۶در صفحه

  

 سه عنصر ناسازگار؟
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ـــا دولـــت  آن اینســـت کـــه دولـــت ب
جمهــوری، قــرارو مــدار ســری نمــی گفتگو می کند و بـا نـامزد ریاسـت 

خاصــه ایــن کــه انتخــاب . گــذارد
ــه ریگـــان حاصـــل برانگیختـــه شـــدن  ــلطه جویان ــاجمی و س ــه ته روحی
است کـه هـم بـرای مـردم امریکـا و 
. هم برای مـردم جهـان مضـر اسـت ــد بکــا ــا در زد و بن ــردن گروگانه ر ب

ـــت  ـــامزد ریاس ـــک ن ـــا ی ـــانی ب پنه
ــیش از . ســازگار نیســتجمهوری نیست، با اخـالق آزادگـی  ــه ای پ هفت
ـــــوری  ـــــات ریاســـــت جمه انتخاب
ـــی  ـــه، از سازش ـــا، در کارنام سخن گفت که سبب می شد کـارتر امریک
شکســـت بخـــورد و ریگـــان رئـــیس 

هشدار داد . جمهوری امریکا بگردد د مسـئولیت آنچـه بـر که ایـران نبایـ
سر جهانیـان از رهگـذر بـه ریاسـت 
ـــذیردجمهوری رسیدن ریگان مـی آیـد را  ـــی . بپ در حقیقـــت، چـــون بن
صــدر تــن بــه ایــن ســازش ننگــین و 
ــدگان  ــدارد، گردانن ــتقالل ن حزب جمهوری اسـالمی، بـا کسـب ضــد اس
موافقـت خمینـی، طــرف معاملـه بــا 

بــا . مــأموران ریگــان و بــوش شــدند که روبرت پاری از توجه به اطالعی 
او همان کسی اسـت (کاو ژ رژقول 

به ایران رفت و افشای ایـن سـفر و که عضو هیأت مک فارلین بود کـه 
روابط پنهانی با اسرائیل و امریکـا، 

روشــن مــی شــود کــه طــرف معاملــه مــی دهــد، ) ایــران گیــت نــام گرفــت
ــــــی و دســــــتیاران او،  روح «خمین

 .بوده است» موبور
روح   گرافییـوکرن  کـه ب یدداو •

را نوشـــته  Blond Ghostموبـــور  
بـه ارتبـاط  یق،است،  بهنگام تحق

بـرد و دانسـت  یپـ یشـاکل –بوش 
 یـکسخت به بـوش نزد یکه شاکل

 ینتـرورافائل ک«: کرن نوشت. بود
ضد کاسترو که روابط  یکوبائ یک(

: گفـت ی، مـ)داشـت یابا س یکنزد
 مـی یدارهر هفته با بوش د یشاکل
و بــوش بــه  یگــانهرگــاه ر. کــرد

 یاســــــتو معاونــــــت ر یاســــــتر
انتخــاب شــوند،  یکــاامر یجمهــور
 .خواهد شد یاس یسرئ یشاکل

که از نسـل  یااز افسران س یبرخ     
ــردن  ــرنگون ک ــد و در س اول بودن

ـــــــت ا ـــــــرانحکوم و  ۱۹۵۳در  ی
نشاندن شاه بر تخت شرکت کـرده 

در بحــران گروگانهــا،  یــزبودنــد، ن
ــرا ــأخ یب ــه ت ــداختن آزاد یرب  یان

 . انها، فعال بودندگروگ
 

 :پرداز یالخ یککارتر  ٭ 
 
ــ • ــد،  یلسم ــد یکــیکوپلن  یمیاز ق

ــــا ــــ یه ــــه مســــائل  یاس و وارد ب
ـــه،خاورم در خـــاطرات خـــود،  یان

)Game Player ( ــــــــه او و ، ک
طرح خاص  یا،در س یشهمقطارها
رها کـردن گروگانهـا  یخود را برا
 یـــرگـــروه غ یـــک ینـــانا. داشـــتند
ـــم ـــرا یرس ـــتحما یب ـــوش  ی از ب
کـه بـه خـود  ینـام.  دادنـد یلتشک

ــد،  ــ«دادن ــرا یجاسوس ــوش یب » ب
 . بود
در مصــاحبه خــود بــا مــن، در      

آنچه «، کوپلند به من گفت ۱۹۹۰
ــ ــا م ــدیم،د یم ــنا ی ــه در  ی ــود ک ب

چــپ بــا  یــانواشــنگتن، نــزاع م
ــرالراســت و ل ــا محافظــه کــار  یب ب

پردازها و  یالخ یانبلکه م. یستن
. ها و عمـل گراهـا اسـت ینواقع ب

ــ ــکارتر ک ــالخ ی ــود ی ــرداز ب او . پ
بــاور بــود کــه  ینشــرافتمندانه بــرا

تا حاصل  یدکن یکعمل ن یدبا شما
کوپلنــد بــا . یــدکن یافــتآن را در

و بـا  یکـائیجنـوب امر یظلهجه غل
 ی،و شـگفت یاز تلخـ یختـهآم یلحن

 .گفت یاز کارتر سخن م
که، در آن زمـان، کوپلنـد  یکسان •

ــه،  ــود، از جمل ــا آنهــا در تمــاس ب ب
ـــــت و هـــــانر یبالدآرشـــــ  یروزول

 یـددو بـه داو ینا. بودند یسینجرک
ــ ــاحب پ ــر، ص ــان  یشراکفل مانهات

 یـنا. بودنـد یـکنزد یاربانک، بسـ
دالر پـول شـاه را  یلیاردهـابانک م
همــان پــول کــه . کــرد یمــ یتصــد

خواســتند بــرآن دســت  یمالهــا مــ
 .  ندیاب

بخشــی بــزرگ از : یانقــالب اســالم
ان ایــن پولهــا متعلــق بــه دولــت ایــر چیس مانهاتان بانک مطالباتی . بود

راکفلـر . نیز در دولت ایران داشـت
ــی را  ــت گروه ــتیاران او نخس مأموریـت ایـن . به ایـران فرسـتادندو دس
گروه این بود که گزارشی تهیـه کنـد 
شده و مالیان بشیوه ای آنارشیست حاکی از این که ایـران فاقـد دولـت 

امـا . کشور را در اختیار گرفتـه انـد
این گزارش نمی توان پولهای ایـران دانان بانـک گفتنـد بـه اسـتناد حقوق

طرحــی بعــدی کــه . را توقیــف کــرد
اشرف پهلوی به آنها، تهیـه کردنـد، کیسینجر و راکفلر، درپـی مراجعـه 
طرح بردن شاه بـه امریکـا از سـوئی 
گروگـــانگیری در ایـــران، از ســـوی و بــــــه اجــــــرا گذاشــــــتن طــــــرح 

ی این طرح بیشـتر سیاسـ. دیگر بود
شد و سبب روی کارآمدن ریگـان و با موفقیـت اجـرا . و کمتر مالی شد

مرام دولت امریکا شـدن ریگانیسـم 
 .شد

از  یاریبسـ: کوپلند به مـن گفـت •
ـــا  و  یســـینجرک یمـــن و هـــانر –م
روزولـت کـه  یراکفلر و آرش یدداو

ــ ــان در س ــود  یادر آن زم ــا،قو - ب  ی
و  یرانیهـاکـه بـا ا یمباور بود ینبرا

ــورها ــا کش ــرد یب ــا،دن یگ  یاربســ ی
کوپلنـد و . یمدهـ یضعف بخرج م
فکـر شـدند کـه  یـندوستانش  در ا

حـل  رابحـران گروگانهـا  یـدبا یم
کــه در  یآن، بــا کســان یدر پــ. کــرد

برقـرار  یبودند رابطـه همکـار یاس
 .کردند

ــر کتــاب کوپلنــد،        ــا ب ــه «بن او ب
اداره ضــد  یسآنگلــتن، رئــ یمسجـ

بـا  او. آورد یم یرو یا،س یجاسوس
 یمقــام موســاد نهــار صــرف مــ یــک

ــ ــه او م ــرف او ب ــد و ط ــدگو یکن  ی
ــین ــائ یانیاز دانشــجو یم  یرا شناس

را بــه  یکائیــانکــرده اســت کــه امر
 ینشــان یحتــ. گروگــان گرفتــه انــد

 بدسـت یـزآنها را ن یخانه ها یها
در  یاو بــه مــن شــرح. آورده اســت

ــاره هر ــکب داد و  یاناز دانشــجو ی
 .»دگفت اغلب آنها هنوز بچه ان

جوان  یاز مأموران اطالعات یکی •
او در . بن مناش، بود یآر یلاسرائ

آمده اما بـه خـانواده  یابه دن یرانا
مهـاجرت کـرده  یلخود، بـا اسـرائ

زد  یحرف م ینه تنها به فارس. بود
در  ینـکاو ا یهـایبلکه همدرسـه ا

انقالب، دست بکـار  یساالر یواند
 . بودند

بــن منــاش، در خــاطرات خــود،     
)Profits of War ( برداشـــت ،

خـــود را از ابتکـــار کوپلنـــد شـــرح 
بن مناش نوشته است، . داده است
 یامقـام سـ یککوپلند  یل،در اسرائ

در . طرفـــدار عـــرب شـــناخته بـــود
مقابـل  یل،گذشته بـا منـافع اسـرائ

امـا بخـاطر مهـارتش در . شده بـود
 یـدارید«. شـد یستوده م یل،تحل

کوپلنـــد و مقامـــات  یلسمـــ یـــانم
تــــاون  ژرژدر  یل،اســــرائ یتــــیامن

هـــــوس، در واشـــــنگتن، انجـــــام 
هـا از هـر قـرار و  یلیاسرائ. گرفت
 یبرضـد کـارتر اسـتقبال مـ یمدار

 یــــدداو یــــدار،در آن د. کردنــــد
 یروابــط خــارج یسرئــ یمچــی،ک

 یلیاسرائ... موساد، مقام ارشد بود
ـــ ـــد طرح ـــروه کوپلن ـــا و گ دو  یه

بنــا بــر . کردنــد یــهته یمرحلــه ا
ـــهیمخف یپلماســـید شـــد و اگـــر  ان
بشـرط  ینـداد، اقـدام نظـام یجهنت
که جان گروگانها را بـه خطـر   ینا
 .یاندازدن

 
 :معامله اسلحه٭ 
 
در اواخـر : یسـدنو یبن مناش مـ •

 ی،کروبــــ ی، مهــــد۱۹۸۰ یــــهفور
. شـد یلوارد اسـرائ یرانفرستاده ا

او گفتگـــــو در بـــــاره  یـــــتمأمور
ــدکیقطعــات  ــ یماهــاهواپ ی  یو هل
کـه  یکاشان .بود ینظام یکوپترها

در  یلتحصـ یـامبن مناش او را از ا
ــ ــناخت، ن یمدرســه م ــز،ش ــه او  ی ب

 یـــزگفــت کـــه ابتکـــار کوپلنـــد و ن
 یســــــــخنان فرســــــــتاده هــــــــا

هــــا، بــــه اطــــالع  یخــــواهجمهور
. انـــد یدهرســـ یرانـــیا یمقامهـــا
گـروه مـأمور سـابق : گفـت یکاشان

دانـد کـه  یکوپلنـد، مـ یلسما یا،س
 ها یلیاسرائ یرانیان،در معامله با ا

 یبـرا یـراز. شـرکت داد یدبا یزرا ن
از وجـود  یـران،فروش اسلحه بـه ا

 یدبه مثابه طرف سوم، با یل،اسرائ
 . استفاده کرد

و مـــاه بعـــد،  ۱۹۸۰در مـــارس       
محمولـــه  ینهـــا نخســـت یلیاســـرائ
ـــه ا ینظـــام ـــرانرا ب ـــد ی . فروختن

ــامل  ــه ش ــا ۳۰۰محمول ــه ت  یرحلق
قـول . بود ۴ –اف  یجت ها یبرا

 یرپاول، دب یهم جودبن مناش را 
ـــامکـــارتر و هـــم و یمطبوعـــات  یلی

 یلی،نورتروچ،  تاجر اسلحه اسـرائ
 .کرده اند یقتصد

ــالب ــالم انق ــد: یاس ــ یمه  یکروب
. یدارد بنــام حســن کروبــ یبــرادر

انجــام  یلهرگــاه ســفر بــه اســرائ
گرفته باشد، احتمـال دارد مسـافر 

چـرا کـه . بوده باشـد یحسن کروب
 یـــبترت. او مـــدام در ســـفر بـــود

قطعـات  یو برخ یرتا یددهنده خر
ـــدکی ـــزن ی ـــدگان حـــزب  ی گردانن
فقره  یک. بودند یاسالم یجمهور

بـه  یتوسط شخص یدها،خر یناز ا
گرفت  یانجام م یدبا یدریاسم ح

کل حزب  یردب ی،بهشت یکه از سو
کـار  یـنمـأمور ا ی،اسالم یجمهور

 یسبـه دسـتور رئـ یوقتـ. شده بـود
دفــــاع از او،  یــــروز ی،جمهــــور

ــاال کشــبخــا ــول وزارت  یدنطر ب پ
کــرد، او در دادگــاه  یتدفــاع شــکا

پول، بـه  یناز ا یمین: گفت یسپار
در  یبه حسـاب بـانک یدستور بهشت

نام بانک . شده اند یختهر یسسوئ
بخاطر . داد یزو شماره حساب را ن

بـا  یـاکه ببار آمـد، مالتار یافتضاح
انجام  یحکومت فرانسه، معامله ا

از  یخـش بزرگـداد که بر اثر آن، ب
ــات ا ــرانمطالب ــرد و  ی ــه ب را فرانس

ــــــده  یخــــــورد و در ازا آن، پرون
 آن. خوابانـده شـد یـران،ا یتشکا

انجــام  ۶۰خــرداد  یزمــان، کودتــا
صدر به فرانسـه آمـده  یگرفته و بن

کودتـا  یـمژکـه ر یرانا یوکال. بود
عزلشان کـرده بـود، او را از مـاجرا 

در  ینامـه ا یـزمطلـع کردنـد و او ن

رفتـار مفتضـحانه  یـنبـه ا اعتراض
حکومت فرانسه به موروا، نخسـت 

 .فرانسه نوشت یروز
پـــاول، در  ی، جـــود۱۹۹۱در       

ــــه   ”PBS “Frontline« برنام
documentary  «در بهــار : گفــت

کـــارتر و  یـــدنتپرز یـــان، م۱۹۸۰
 یــــرنخســــت وز ین،بگــــ یممنــــاخ
ــد یگفتگــو یل،اســرائ انجــام  یتن
ه فهماند ک ینبه بگ  یدنتپرز. شد
را  یـرانارسال اسلحه بـه ا یدبا یم

کــه  یمدانســت یمــا مــ. متوقــف کنــد
 یکنـد و نمـ یکار را م ینا یلاسرائ
کـار  یـنبه ا یماجازه ده یمخواست

 یمخواســت ینمــ یــزو ن. ادامــه دهــد
محرمانـه، بـدون اطـالع  یل،اسرائ

ــردم امر ــام ــه ا یک ــنب ــه  ی ــار ادام ک
کار را متوقف  ینا یلو اسرائ. دهد
کـــار را  یـــنت ابطـــور موقـــ. کـــرد

 .متوقف کرد
 

 :دشمنان ینتر یکنزد٭ 
 
داشت کـه  یاسیکارتر دشمنان س •

او نفــوذ کــرده  یکــاندر حلقــه نزد
ـــد ـــاجر ا. بودن ـــی،ت ـــ یران  یدجمش
، بــــه ۱۹۸۰ انویــــهژدر  ی،هاشــــم

ـــرادر  ی،هاشـــم یروساتفـــاق ســـ ب
درآمـده بـود،  یاخود، به خدمت س

ـــت ـــار : گف ـــا ۱۹۸۰در به ـــن ب ، م
ــ ــر س ــرک، افس ــد گ ــه در  یادونال ک

 یخــدمت مــ ی،ملــ یــتامن یشــورا
در  یروس هاشـمیکرد، در دفتر سـ

برادر مـن، . کردم یدارمانهاتان، د
بطــور . کــرد یمــ یدوگانــه ا یبــاز
بــه حکومــت کــارتر در حــل  یرســم

کـرد و  یبحران گروگانها کمـک مـ
 یخـواهبـا جمهور ی،بطور خصوصـ

 یانـداختن آزاد یربه تأخ یها برا
 .کرد یم یگروگانها همکار

 یزنقش گرک در اکتبر سـورپرا       
و ســـخت موضـــوع  یـــزاســـرار آم

بـوش را  ژرژگـرک، . مناقشه اسـت
 یندهبوش نما ی، وقت۱۹۶۷از سال 

ــ. شــناخت یمجلــس بــود، مــ  یوقت
بود،  ینبه چ یکابوش فرستاده امر

. او بــــود یــــهگــــرک کــــارش توج
ــ بــوش  ی، وقتــ۱۹۷۶در  ین،همچن

بود، گـرک عضـو رابطـه  یاس یسرئ
 یادر بـاره سـ یقتحق تهیدر کم یاس

 . بود
عضـو  یک،سـ یدر باره او، گـار      

در دوران  یملــــ یــــتامن یشــــورا
 یز،کارتر، در کتـاب اکتبـر سـورپرا

ــا «: نوشــته اســت گــرک شــخص ب
 یبخشـ. شـد یشمرده مـ یتیصالح

از ســابقه کــار او، بطــور کامــل، بــر 
ـــــاخ ســـــف ـــــاران او در ک  ید،همک

 . ناشناخته بود
ــران ا • ــرانبح ــدکــه پد ی آمــد،  ی

کوپلنــــد و گــــروه او کــــه همــــه 
ــاغل و  یاعضــا ــاش ــینپ ی ــ یش  یاس

رهــا  یبودنــد، طــرح خــود را بــرا
. کردنـــد یـــهکـــردن گروگانهـــا ته

شـد  یـنغم کوپلند ا ین،باوجود ا
کــه کــارتر طــرح گــروه او را اجــرا 

کمانـدو  یلنکرد و خود طرح گسـ
 یهبقصد رها کردن گروگانها را ته

: کوپلند به من گفـت. و اجرا کرد
ــــروننقشــــه خــــود را در ب او از  ی

تـا کـه . حکومت کارتر، پخش کرد
هــــــا کــــــارتر و  یخــــــواهجمهور
شکســت خــورده اش را  یاســتراتژ

بطــور . نقــد و او را ســرزنش کننــد
بود و تنها  ینقشه فوق سر ی،رسم

حکومـــت کـــارتر حـــق  یاعضـــا

. داشـتند یداشتند از آن اطالع مـ
 یگراناما بنا بر سنت، درز کرد و د

ــواهجمهور( ــا یخ ــالع ) ه از آن اط
از آن  یبله من نسخه هائ... یافتند
که من او را متحـد  یهرکس یرا برا
 .فرستادم یافتم، یم یخوب

حــاال مــن «: کوپلنــد ادامــه داد     
. واکنش چه بود یمبگو یستمآزاد ن

اسـبق،  یجمهور یسرئ یهمه، حت
از آن  ینســخه ا یکســون،ن یچــاردر
 یهــانر یمــا بــرا. کــرد یافــتدر
ـــــینجرک ـــــزن یس ـــــک ی ـــــخه  ی نس

سان، ما روابـط  ینبد... یمفرستاد
برقــرار  یرا بــا اشخاصــ یرســم یــرغ

 یاستکه همه خواستار به ر یمکرد
بودنـد کـه  یکسـ یدنرس مهوریج

ـــده هـــا دســـتگاه  یاز چـــرخ و دن
 یالمللـ ینو بـ یدولت در سطح مل

 . »آگاه باشد یکن
 یــنقســمت دوم ا: یاســالم انقــالب

نوشـــته بـــس جالـــب و مهـــم را در 
همـانطور . یـمآور یمـ یندهاره آشم

ـــــوری که خوانندگان مشاهده می کنند، در  ـــــات ریاســـــت جمه ــــان انتخاب ــــانی می ــــه پنه ــــا، معامل امریک
ـــتیاران  ـــا دس ـــی ب ـــتیاران خمین انتخابات ریاست جمهوری امریکـا ریگــان نقــش تعیــین کننــده ای در دس

ـــت از آن زمـان بـدین . بازی کرده است ـــات ریاس ـــر انتخاب ـــو، در ه نقـش » اکتبر سـورپرایز« جمهوری،س
همه خیانـت بـه ایـران و انقـالب و اما در ایران، آن سـازش ننگـین       .بازی کرده است

و جنـگ  ۶۰اسالم، کودتای خرداد  ـــا ایـــن زمـــان، . آوردســاله و اســتبداد مالتاریــا را ببــار  ۸ از آن زمـــان ت
. آن ســازش پنهــانی را انجــام دادنــددولت در تصرف خائنانی اسـت کـه  یـم مـی گوینـد ژین که مـأموران ربا ا
ــه گروگانگیری طرحی امریکـائی بـود  ــا ک ــد، آنه ــرا ش ــران اج ــه در ای بـوش را  –معامله پنهانی با ریگـان ک
ایران را گرفتار تحـریم اقتصـادی و هـم اکنـون نیـز اینـان . یم هستندژرانجـــام دادنـــد، همچنـــان در رأس 

تـا مگـر . تهدید به جنـگ کـرده انـد ـــــدون ش، بـه اسـتقالل ایرانیان بیش از پـی ـــــد ب ـــــد و دریابن ارزش نهن
 .استقالل نیستاســــتقالل، آزادی و بــــدون آزادی، 

 
 

 یــــهو تجز جنــــگ
ــــــرانا و تضــــــاد  ی
بـا  یلاسرائ یاستس
 »یمنــــــافع ملــــــ«

 :یکاامر
 

سـپتامبر  ۲۷نتان یاهو با اوبامـا در قــرار بــر مالقــات : یاســالم انقــالب
جنگ . استامریکا، در اوج شدت مبــــارزات انتخابــــاتی در . اســــت

با ایران، محاصره اقتصادی ایـران، 
بطور مستمر نسـبت  –تجزیه ایران 

حاکمه امریکا که تجزیه کشـورهای به سیاست اسـرائیل و نیـز دسـتگاه 
    :موضوعهای روز شده اند –دهیم منطقــه محــور آنســت، هشــدار مــی 
  ۷ در صفحه

  

 سه عنصر ناسازگار؟
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ــاامر٭  ــه آذربا یک  یجــانب
تحت استبداد الهام اوف 

ســت در کــرده ا یشــنهادپ
صورت شرکت در جنگ، 

از آن او  یرانا یجانآذربا
 :شود

 
  ،۲۰۱۲اوت  ۲۸در  ◀
  StratRisks گزارش کرده است: 

ائــتالف هــا کــه در حــال انعقــاد  •
هـدف . هسـتند یهستند، بس جـد

 یـراندر جنـگ بـا ا یروزیاز آنها پ
کـه  یسـتن یـرانتنها شمال ا. است

شود،  یوعده داده م یجانبه آذربا
منطقه قـره بـاغ،  یزا و نبلکه کرده

و  یجــانآذربا یــانموضــوع نــزاع م
 یــرانچــه ا. هســتند یــزارمنســتان ن
 نســازد،بســازد و خــواه  یبمـب اتمــ

در دستور کار  یسالح هسته ا یهته
ـــه  یکشـــورها ـــرار گرفت منطقـــه ق

و قطـر و  یـتعربسـتان و کو. است
ــــرد ــــورها یگ ــــت خ یکش ــــزنف  ی

 ینفت خود را خـرج مـ یدرآمدها
 یمـتگـران ق یـدکنند و صـرف خر

آنهـــا .  کننـــد یســـالحها مـــ ینتـــر
بـر  یـهتک یدهنـد بجـا یمـ یحترج
ــتحما ــا،امر ی ــل یک ــر تس و  یحاتب
 .کنند یهخود تک ینظام یقوا

از کارشناسـان  یبنا بر باور برخـ •
ـــائی،امر ـــاامر یک ـــه  یک برآنســـت ک

ــرانا یجــانآذربا ــردمش  ی ــه م را ک
ملحـق  یجانهستند به آذربا یآذر

در  یجـانکـه آذربا ینکنند بشرط ا
. شـرکت کننـد یـرانجنگ برضـد ا

 ییـدباور را تأ یناطالعات حاصل ا
 .کنند یم

روســـبالت بـــا رجـــوع دادن بـــه     
 Baku نســـیژآ یـــوزبـــاکو ترنـــد ن

Trend news Agency  وزارت
از دانــا  ینامــه ا یکــا،خارجــه امر
  Dana Rohrabacherروهرابــاچر 

نامـه خطـاب . کرده اسـت یافتدر
 یــنا. (ســتا ینتــونکل یالریبــه هــ
 یدر انقالب اسالم یناز ا یشنامه پ

کــه  یســندهنو). اســت یافتــهانتشــار 
در انقــالب (کنگــره اســت  اینــدهنم

به اشتباه، سناتور خوانده  ی،اسالم
خواســته  ینتــوناز کل) شــده بــود

 یجـانمبارزه مـردم آذربا«است از 
 یوسـتناسـتقالل و پ یبـرا یجنوب

 یتحما ،»یجانآذربا یبه جمهور
 .کند

ـــاو       ـــخنگو یکتوری ـــد، س  ینولن
گفتــه اســت  یکــاوزارت خارجــه امر

امـا مـتن . شده اسـت یافتنامه در
در پاسـخ . اسـت یافتهنامه انتشار ن

: به روزنامه نگاران، او گفته اسـت
ــــتمــــا طرفــــدار تمام«  یارضــــ ی

 . »یمکشورها هست
و  یـــراندر شـــمال ا یجـــانآذربا •

و  یکـــاامر. اســـت یـــزمرکـــز آن تبر
 یهز افزون از تجزبطور رو یلاسرائ

 یبه چنـد منطقـه صـحبت مـ یرانا
ــد ــع، آذر. کنن ــه  یهــادر واق در نخب

مقام و موقـع برجسـته  یران،ا یها
خـود  یخامنـه ا یةاللهآ. دارند یا

 .است یآذر
در  یجان،آذربا یمجلس جمهور •

را  یـــــــرانا یجـــــــان، آذربا۲۰۱۲
بعـد  ینا. یدنام یجنوب یجانآذربا

بـاکو از آن بود که روابط تهـران و 
 یــزعلــت ن. بــه وخامــت نهــاد یرو

بــا  یجــانآذربا یروابــط جمهــور
اســــلحه و  یــــدنو خر یلاســــرائ

. بـود یلاز اسـرائ ینظام یزاتتجه
 یسـاز ینـهمقصود مجلس بـاکو زم

 یجـــانکـــردن آذربا حلـــقم یبـــرا
 .بود یجانآذربا یبه جمهور یرانا

از وســـائل  یبنـــا بـــر قـــول برخـــ •
انگلســـــتان و  یارتبـــــاط جمعـــــ

 یجـــانآذربا یهـــورجم یل،اســـرائ
 یماهـایموافقت کـرده اسـت هواپ

ـــرائ ینظـــام ـــندر ا یلاس ـــور  ی کش
 یـزخبر ن ینا. (کنند یریسوخت گ

در موقـــــع انتشـــــار، در انقـــــالب 
 ). آمده است یاسالم

ــندر ا    ــه ا ی ــه ب ــاره، مراجع ــنب  ی
 :منابع سودمند است

 - U.S. launches campaign on 
“annexing Iranian Azerbaijan 
to Azerbaijan ”?  

 - Rep. Rohrabacher Urges 
Secretary Clinton to Back 
Freedom From Iran for Azeris 
  

 یــــتاز تقو یلو اســــرائ یکــــاامر - 
 یچـه بدسـت مـ یجانآذربا ینظام

 آورند؟
ــا -  ــاز نگــران  یملته ــوب قفق جن

ــرانجنــگ ا . هســتند یلو اســرائ ی
: گزارش کرده اسـت یلید ینژئورژ

ــهخاورم ــ یان ــا من  یاطقو غــرب تنه
و  یـــرانکـــه از جنـــگ ا یســـتندن

 یایآســ. یننــدب یمــ یــانز یلاســرائ
 .یندب یم یبآس یزن یانهم
بنـــا بـــر نظـــر : یتـــونکل یکـــوالن - 

 یجـانآذربا یکارشناسان، جمهور
 یـــراندر تـــدارک جنـــگ برضـــد ا

 . است
ــــاچر    ◀ ــــرا ب ــــا روه  Danaدان

Rohrabacher  در ۱۹۸۸تا سـال ،
. کـرد یخدمت مـ یگان،حکومت ر
ـــس ، او کـــه عضـــو  حـــزب از آن پ

 یتخواه است، به عضـو یجمهور
انتخــاب شــده  ینــدگانمجلــس نما

در خدمت حکومت  یتا وقت. است
بـــود، همکـــار ســـرهنگ  یگـــانر

ــهاول ــا  یوی ــه ب ــورث، طــرف معامل ن
 افتضـاحبـود کـه  ینیخم یاراندست

در ســال . را ببــار آورد یــتگ یــرانا
، او بــــه عــــراق رفــــت و در ۲۰۱۱

 ینـهزه یـدعـراق با: مراجعت گفت
ــارا کــه امر یا ــراق  یک از اشــغال ع

ســـو، پرداختـــه اســـت، بـــه  ینبـــد
انقــــالب . بــــازپس دهــــد یکــــاامر

طـرز  یـایسـخن، گو یـنا: یاسالم
. فکـــر و عقـــل زورمـــدار او اســـت

 یعراق را اشغال کـرده و مـ یکاامر
مردم را  ینوارده به ا یانهایز باید

عقـل  یکسـ یامـا وقتـ. جبران کنـد
 یـــتقدرتمـــدار داشـــت و در موقع

هــم بــدهکار  یمســلط بــود، وقتــ
. پنـدارد یاست، خود را طلبکار مـ

شـــخص، عـــراق و  یـــندر واقـــع، ا
 یمـ یکاهرچه دارد را متعلق به امر

 .داند
  

جنـــگ بـــا  یانســـان هزینـــه٭ 
 :یرانا

 
ـــــــــت، ال۲۰۱۲اوت  ۲۳در      یزاب

، در  Elizabeth Murray  یمـــورا
جنــگ بــا  یهــا ینــههز ی،نوشــته ا

 : را برشمرده است یرانا
را  یـرانا یلهمانطور کـه اسـرائ     

ـــاران تهد ـــه بمب ـــدب ـــ ی ـــد،  یم کن
بکـار بحـث  یزن یکاکارشناسان امر

ــــا ا ــــگ ب ــــراندر ضــــرورت جن  ی
 ینـــهآنکـــه بـــه هز یبـــ. مشـــغولند

 ینههز. جنگ بپردازند ینا یانسان
جنـگ  ینسـنگ یاربسـ یانسان یها
 : رفته اند یاداز  یتنامو

ــال  • ، درســت ۲۰۰۲در اواخــر س
بسـود  یغـاتیکارزار تبل در گرماگرم

جنگ با عراق، از مـن دعـوت شـد 
گران اداره اطالعات  یلکه به تحل
شـــرکت در  یبـــرا یکـــا،ارتـــش امر

با عراق، » جنگ یهایباز« ینتمر
 یویو آن ســـنار یـــندر ا. یونـــدمبپ
 یکــه درپــ یپلماتیــکو د یاســیس

ـــت  ـــن اس ـــراق ممک ـــه ع ـــه ب حمل
از مــا  یــکبــه هر جویــد،ب یــتواقع
 .خاص دادند ینقش
 – یکــائیامر یــکدر آن جمــع،       

ـــ ـــور  ی،عراق ـــاظر، حض ـــوان ن بعن
داشــت و روز آخــر، در کنــار مــن 

ــود ــته ب ــ. نشس ــه آرام ــت یاو ب : گف
ــ یــنهمــه ا«  یاشــخاص در بــاره پ

ــدها و  یاســیو س یکاســتراتژ یآم
. کننــد یجنــگ صــحبت مــ ینظــام
 ی،از صـــدهاهزار عراقـــ یچکسهـــ

ــ ــته م ــه کش ــا، ک ــردم م ــوند،  یم ش
 » .شود یصحبت نم

ــ • ــرا ســخت غمگ  ینســخنان او م
 ینـکع یـراو که از ز یاشکها. کرد

شــد، ناگهــان، در  یاش جــار یــرهت
از . یخــتمــن احســاس شــرم برانگ

کـه  یانسـان ینـهکـه هز یتواقع ینا
پردازند، به ذهـن مـا  یها م یعراق

 یدممــن کوشــ. بــود یدهنرســ یــزن
امـــا  یماو بگـــو یدر تســـال یســـخن

خود را در  یزخود ن یراز. نتوانستم
 .که او داشت یافتمحال  مانه

هربـار  یـر،اخ یسـالها یدر تمام    
 یگـریکه صحبت جنگ با کشور د

 یشـود، همـان غـم را در دل مـ یم
باز ما به  یاپرسم آ یاز خود م. یابم

ــ ــ یخــود اجــازه م ــا کشــور  یمده ب
 یم؟جنگ کن یگرید
 یرانا یلکه رهبران اسرائ ینکا •

ـــدرا تهد ـــ ی ـــگ م ـــه جن ـــد،  یب کن
مفســـران، داغ، بـــه کارشناســـان و 

. پردازنــد یجنــگ مــ یــدو نبا یــدبا
اهــود  ینکوشــند ســخنان آتشــ یمــ

و  یل،دفــاع اســرائ یــربــاراک، وز
کشور،  ینا یرنخست وز یاهو،نتان 
جنـگ  یککنند و اثرات  یحرا تشر

 و یکو استراتژ یاسیرا بر منافع س
 .کنند یغرب، بررس یاقتصاد

 یشسـال پـ ۱۰همانند جلسـه         
کـردن نقـش  یبـاز ینمـرت یما برا
ــــه هــــا یهــــا ــــر جنب  یخــــود، ب

ـــتراتژ ـــاکت یکاس ـــگ،  یکیو ت جن
ــ ــز م ــوند یمتمرک ــا. ش ــاز از به  یب

 یـرغ یرانیانجنگ که ا ینا یانسان
ــام ــ ینظ ــرد یاریو بس ــردم  یگ از م

 یبپردازنــد، غافــل مــ یــدمنطقــه با
 .شوند

 
حمله به بوشهر سبب مرگ ٭ 

 :شود یهزاران تن م
 
صص پرفسور مارشا کهن که متخ •

اسـت، در  یلو اسـرائ یـرانروابط ا
 یرامـونپ ی،صـفحه ا ۱۱۴گزارش 

ــــرائ ــــل اس ــــه محتم ــــه  یلحمل ب
ـــ یســـاتتأس ـــران،ا یاتم کـــه در   ی

ــرا۲۰۰۹ ــ ی، ب ــز ب ــ ینمرک  یالملل
کــرده  یــهته یکمطالعــات اســتراتژ

 یصفحه ها(است، تنها دو صفحه 
 یـنا یانسان ینهرا به هز)  ۹۱و  ۹۰

بنا بـر . داده است ختصاصحمله ا
ــا ــه ن نی ــه ب ــه، حمل ــاهمطالع  یروگ

بوشهر، سبب مرگ بالفاصـله  یاتم
شـود کـه  یمـ یهزاران تن از مردم

ــــاطق اطــــراف آن  در محــــل و من
صدها هـزارتن از . کنند یم یزندگ
و قطـر  ینکه تا شعاع بحـر یمردم

تحـت اثـر  یو امارات متحده عربـ
کت یـوراد و در  یرنــدگ یقــرار مـ یـوآ

 یبه سرطان قـرار مـ ابتالیمعرض 
ــردگ ــخن د. ی ــه س ــر،ب ــع  یگ تشعش

ــوراد کت ی ــوآ ــا ی ــه مرزه ــرانا یب  ی
 یـــرشـــود، مـــردم غ یمحـــدود نمـــ

منطقـــه، از جملـــه مـــردم  ینظـــام
 یقربــان یکــا،متحــد امر یکشــورها

 یاتمـ یسـاتبـه تأس یلحمله اسرائ
گـزارش، بـدون ... شوند یم یرانا

 ی،حمله نظام یآمدها یآنکه به پ
، بپـردازد، بـه جنبـه یدر بعد انسان

بـه  یلاسرائ یحمله نظام یفن یها
 .پرداخته است یرانا

 
انسـانها  یهمبسـتگ یتوانائ٭ 
و عارضـه فرهنـگ  یکدیگربا 

  جنگ؟
  

و  یکــاگــذاران امر یاســتچــرا س •
ــات ــات اطالع ــا یمقام ــاق ه  یو اط

کننـد،  یمـ یـتفکر که از آنها حما
ــانهائ ــه انس ــبت ب ــه قربــان ینس  یک

 یشـوند، شـفقت یم یشانها یمتصم
 یــاکننــد؟ آ یراز مـابــ یزنــاچ ینچنـ
به آن  یدارد ینخاطر که از ا ینبد
ــدار،د ــا ی ــود روه راحــت،  یدر خ

و نـه  اکنند و  نه در آنه یآمد شد م
ـــدارها،در د ـــتگ ی ـــا  یابرازهمبس ب

برنـد، محـل  یکه رنج مـ یانسانهائ
شـده  یـدالق ینکنـد، چنـ ینم یداپ

 اند؟
 یـــانموضـــوع رنـــج  انســـان، م     

بـه  یتنها وقتـ. نخبه ها، تابو است
پردازنــد کــه بخواهنــد اثــر  یآن مــ
ـــاتتبل ـــ یغ ـــاط  یمنف ـــائل ارتب وس

ــ یجمعــ ــاکننــد و  یرا خنث چشــم  ی
ــداز ــه دهنــد یان ــاآ. را ارائ ــرده  ی پ
بر  یکه وسائل ارتباط جمع یابهام
کشند، مشوق فرهنـگ  یم یتواقع

 طیفراهم آمدن شرائ یعنیجنگ، 
شـــوند  یشـــود کـــه ســـبب مـــ یمـــ

ــــــج و درد  ــــــه رن ــــــهروندان ب ش
 یکه قربان یگریکشور د شهروندان
 یــاآ یاندیشـند؟شــوند، ن یجنـگ مـ

بدان خـاطر اسـت کـه وسـائل  ینا
کنترل  یما که جملگ یارتباط جمع

  یکائیـانخواهند امر یشوند نم یم
کـه  یمرد و زن و کودک یبه تن ها

ـــه نظـــام ـــر حمل ـــر اث و  یعوســـ یب
شـوند،  یکشته م یران،پرحجم به ا

کنند؟ در نظر مجسم کنند  یاعتنائ
کــه  یرانیــانیگ پــر درد و رنــج امــر

 یرانا یاتم یساتبراثر بمباران تأس
ـــات راد ـــوو پخـــش شـــدن تشعش  ی

کت  خواهند مرد؟  یوآ
 یکــه کشــته هــا یبــار ینآخــر •

عـــراق و افغانســـتان و  یجنگهـــا
وسـائل  یپاکستان، بـر صـفحه هـا

بـــــر صـــــفحه  ی،ارتبـــــاط جمعـــــ
ــون،تلو ــان  یزی ــد، چــه زم ــده ان آم

آن وســـائل  یبـــوده اســـت؟ حتـــ
ــارت ــاط جمع ــ یب ــه م ــد  یک خواهن
تحـت  یوسائل ارتباط جمعـ یلبد

 یمهــار شــوند، چــه انــدازه بــه بهــا
 جنگهـا ینپردازند که ا یم یانسان

جنـــگ زده  یبـــه مـــردم کشـــورها
 یکننــــد؟ ســــندها یمــــ یــــلتحم

تنهـا و  یکیلـیکسافشاشده توسط و
 یتهـایسـندها در بـاره جنا ینآخر

جنگهـا، بـس بـه  ینسبعانه که در ا
 . رواج هستند

 یزیـونکـه تلو» پانوراما«برنامه  •
کند، مسـتند هـا از  یآلمان پخش م

جنـــگ  یهکـــه در حاشـــ یفتلهـــائ«
 ینا. انتشار داد ،»یرندگ یانجام م

ــا،گو یاربســ یمســتندها  یســرباز ی
به اسم اتـان مـک کـورد  یکائی،امر

دهد که بعـد از کشـتار  یرا نشان م
از دســــتور  ی،نظــــام یــــرمــــردم غ

ــــودک ــــاندن ک ــــ یرس ــــه  یزخم ب
 . یچدپ یسر م رمانگاهد

 یبرنامــه ا ینامــر کــه چنــ یــنا      
 یآلمـان یزونیتواند توسـط تلـو یم

پخش شود و آن بازتاب گسـترده را 
قابــل  یکــاکنــد امــا در امر یمــ یــداپ

 یدسانسور شد یایگو یست،پخش ن
از  یکــا،امر یوســائل ارتبــاط جمعــ
 یرانگریهـائینشان دادن مـرگ و و
ـــــوا ـــــه ق ـــــت ک ـــــاامر یاس و  یک

 .آورند یببار م حاتشانیتسل
ــ • ــاط جمع ــائل ارتب ــاامر یوس  یک

 یتهـایهمواره از نشـان دادن واقع
ــون ــ ینخ ــن نم ــگ، ت ــد یجن . زدن
 ی،وسـائل ارتبـاط جمعـ ینا یزمان

کشــــــته و  یکــــــائیســــــربازان امر
ـــــتاها ـــــرانو یروس ـــــامو ی و  یتن

 یوحشت زده را نشان م یانروستائ
 یجـــادهـــا بـــا ا یکـــائیامر. دادنـــد

نــگ، بــزرگ ضــد ج ینهضــت هــا
واکــنش  ،نســبت بــه آن صــحنه هــا

 یندادنـــد و بســـا همـــ ینشـــان مـــ
واکــنش ســبب شــد کــه آن جنــگ 

 . یابد یانپا
ـــورمن ـــودورتز، محافظـــه کـــار  ن پ

جنــگ  یکــه ســخت حــام یــدیجد
افغانستان  یو سپس جنگها یتنامو

 یبـردن قـوا یرونو عراق بود، با ب
 یاآســــ یاز جنــــوب شــــرق یکــــاامر

بـاور بـود کـه  ینمخالف بود و بـرا
بطـور  یکـائیزم است جامعـه امرال
 »یتنــامســندروم و«از بنــد  یعــیطب

ممنــوع  یمــاریب«بــه  یعنــی. برهــد
 ینظـام یـرویبکار بـردن ن یانگار

 .»گرفتار نشود
 »یروابــط عمــوم« یاز هــدفها •

بود که  ینو بوش ا یگانحکومت ر
ـــــــانامر ـــــــندروم «را از   یکائی س
کـار را بـا  ینا. درمان کند »یتنامو

 یســــالها کوچــــک در یجنگهــــا
ــ ۱۹۸۰ ــام م ــه : داد یانج ــه ب حمل

گرونــادا و اشــغال پانامــا و جنــگ 
فارس بر ضد عـراق کـه  یجاول خل

ــــگ  یقشــــون کشــــ روز ۱۰۰و جن
 یـــنا یـــانپا در. یـــدبطـــول انجام

سـپاس «: جنگ بود که بوش گفت
ــامســندروم و«مــا از . خــدا را  »یتن
 .»یمرها شد یشههم یبرا یکبار

را، در واقع، گروگانگیری و معامله » سـندروم ویتنـام«: یاسالم انقالب
. پنهانی بر سر گروگانها درمان کرد

چـــرا کـــه ســـبب شکســـت کـــارتر و 
انتخاب ریگان و بوش به ریاست و . بــــوش شــــد –پیــــروزی ریگــــان 

گویای تغییر روحیه مردم امریکـا و معاونت ریاست جمهـوری امریکـا، 
ـــود ـــاجمی ب ـــه ته ـــافتن روحی . بازی

ها در مسئولیت بس سنگین جنـگ انگیر خمینی و دستیاران او و گروگ
کــه  –ســال  ۳۲و ویرانگــری ایــن 

 –ایران نیـز قربـانی آن شـده اسـت 
ــوش پســر و  ــوش و ب ــا ریگــان و ب ـــــات ب ـــــا و مقام ـــــون و اوبام کلینت
ـــا شـــریک هســـتندکشــورهای دیگــر شــرکت کننــده در  محـــض . جنگه
عبرت و تجربه آموزی نسل امـروز، 
، )۱۹۸۰نوامبر  ۴( ۱۳۵۹بان آ ۱۳قسمتی از کارنامـه بنـی صـدر، روز 
یعنـــی درســـت پـــیش از انتخابـــات 
ریاســـت جمهـــوری امریکـــا و اثـــر 

بـر ) اکتبر سورپرایز(معامله پنهانی  جلـــد ســـوم (انتخابـــات امریکـــا را 
ــی ) ۵۱و  ۵۰صــفحه هــای  ــل م نق   :کنیم

  ۸ در صفحه
  

 ه عنصر ناسازگار؟س
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ماه پـیش تـر گفتـه  ۸دیدم ... «     
امعــه امریکــائی را بــه روانشناســی جام مـن نمـی تـوانم مسـئولیت تغییـر 
خشــونت و مداخلــه جــوئی برعهــده 

ــرم ــه . بگی ــم و آنچ ــرده ای ــه ک کرده اند و کار را به اینجـا رسـانده و آنچ
اند جریانی اسـت کـه امـروز نتیجـه 

اینســـت کـــه ریگـــان نـــه بعنـــوان و گمـان مـن . خود را ببار مـی آورد
ــوکرات،  ــر دم ــواه در براب جمهوریخ
ـــی  ـــر روانشناس ـــانگر تغیی ـــه بی . معه امریکائی انتخاب مـی شـودجابلک
ــه  ــه دوســتان گفت ــد روز پــیش، ب چن
در زمانی و به صـورتی اتخـاذ شـده بودم کـه تصـمیم در بـاره گروگانهـا 

که بسود کارتر مؤثر نخواهـد  است
او مـؤثر خواهـد  یـانشد بلکه به ز

 ». شد
افغانستان و  یجنگها یاندر جر •

 یعراق، مهار وسائل ارتبـاط جمعـ
صحنه  یزونهاتلو .کامل بوده است

 یرا نشـان نمـ یرانـیمرگ و و یها
 یدادنــد و روزنامــه هــا بــه آنهــا نمــ

سانسـور  یـنتا امـروز، ا. پرداختند
 یجنازه هـا یرمانع از انتشار تصاو

شـود کـه بـه  یم یکائیامر یاننظام
 .شوند یم ندهبازگردا یکاامر

 یدر مــاجراجوئ یکــامداخلــه امر •
ــام ــرائ ینظ ــه  یلاس ــه ن ــد ک ــر ض ب
 یـاداز . انه است و بخردانـهمحتاط
 ینآنهــــا کــــه بســــود چنــــ یمنبــــر

کننــد و آتــش  یمــ یــغتبل یجنگهــائ
 یشه،هم ˝یباشوند، تقر یآنها م یارب

 یخود، راحت زنـدگ یدر خانه ها
دارنـد  یا یزنـدگ یوهکنند و شـ یم

کنـد از  یکه خاطرشان را آسوده م
جنـگ را  یـدانم  یچگـاهکه ه ینا
 ننـد،یشده را نب یتن متالش ینند،نب

از دست داده  یافهکودک شکل و ق
 .ینندرا نب

ــداینـان نمـی تواننـد : یاسـالم انقالب ــوده کنن ــاطر آس ــرگ و . خ ــرا م ویرانی ها نمی گذارند آسوده خاطر زی
شوند و در خدمت قدرت خـارجی، آتش بیار جنـگ بـر ضـد ایـران مـی خـائنی کــه » ایرانیـان«. زنـدگی کننـد

ــــی کوشــــند،  ــــران م ــــه ای  . صدبار معذب تر دارندوجدانی در تجزی
 
ـــرالژ ـــ ن ـــ ی،دمپس  یسرئ

مــن : یکــاســتاد ارتــش امر
ــــرائ ــــت اس در  یلهمدس

ــه نظــام ــه ا یحمل ــرانب  ی
  :شوم ینم
، در لنــــــدن، ۲۰۱۲اوت  ۳۰در  ◀
 یس، رئـ Dempsey  یدمپسـ نرالژ

 : گفته است یکاستاد ارتش امر
ــاامر • ــ یک ــد همدســت  ینم خواه

 یـرانبه ا یدر حمله نظام یلاسرائ
نــه تنهــا  یحملــه ا یننــچ. بگــردد

 یســاتبــردن تأس ینموفــق بــه از بــ
شـود، بلکـه سـبب  ینم یرانا یاتم
شــتابان برنامــه  یرانیــانشــود ا یمــ
ــدتول ــ ی ــب اتم ــرا  یبم ــود را اج خ

 .کنند
ــ       ــش امر یسرئ ــتاد ارت ــاس در  یک

و  یلکه در اسرائ یمخالفت با کسان
ــاامر ــام یک ــه نظ ــدافع حمل ــه  یم ب
مله ح ینچن: شده اند، گفت یرانا
ـــرائ یا ـــه ا یلتوســـط اس ـــران،ب  ی

ــتمال ــام˝ مح ــاتتأس یتم ــ یس  یاتم
پس تنها . برد ینم یانرا از م یرانا

 یرکنـــد، بـــه تـــأخ یکـــه مـــ یکـــار
ـــداختن اجـــرا ـــ یان ـــه اتم  یبرنام

 . است یرانا
خواهـــان  یـــرانامـــر کـــه ا یـــنا •

 یاســت، قطعــ یداشــتن بمــب اتمــ
اسـت کـه حملـه  یاما قطعـ. یستن
 یاتهــامجاز یــران،بــه ا یشــگیرانهپ

ــ یپلماســید یــزو ن یاقتصــاد  یرا ب
حاصـل  یجنگ ب ینا. کند یاثر م
 یضدهدف مطلوب را ببار م. است

خطرنـــاک  یشآمـــدها یآورد و پـــ
از  یدمپســــ یهشـــدارها. هســـتند

 یـران،بـه ا سـرائیلاحتمال حمله ا
. کاهــد یمــ یاردر کوتــاه مــدت، بســ
ــرالژکــه  یبخصــوص کــه موضــع  ن

ـــا  یدمپســـ اتخـــاذ کـــرده اســـت ب
ــه  یروز شــده ســازمانها گــزارش ب

ــات ــاامر یاطالع ــائ یک . دارد یخوان
 یـرانا ینـدگو یم یزسازمانها ن ینا

 .یستن یبمب اتم یددرکار تول
روز، بـــــه گـــــزارش  یندر همـــــ •
 یدر کنفـــرانس کشـــورها یتـــرز،رو

 یةاللـهعضو کنفرانس عدم تعهد، آ
بکـار بـردن  یرانا: گفت یخامنه ا

دانـد و  یرا مشروع نمـ یسالح اتم
ــار  ــدتولدر ک ــزآن ن ی ــتن ی ــا . یس م

همـه و  یبـرا یاتم یژخواهان انر
ــالح هســته ا  یچکسهــ یبــرا یس

 .یمهست
خواهـان  ینامزد جمهور رامنی، ◀

در  ی،جمهور یاستدر انتخابات ر
ــــــنا یوناوت، در کنوانســــــ ۳۰  ی

ــ: حــزب، گفــت ــات  یشپ از انتخاب
ــتر ــور یاس ــ ۴ یجمه ــال پ  یش،س

ـــا ا ـــت ب ـــا گف ـــراناوبام ـــو  ی گفتگ
مچنان در حـال او ه. خواهد کرد

اســـــت و  یـــــرانگفتگـــــو بـــــا ا
ــانتر ــایژیفوس ــرانا ه ــان  ی همچن

 .مشغول کار هستند
، حکومــــــــت ۲۰۱۲اوت  ۳۱در  ◀

 یــهخشــم خــود را از رو نتــان یــاهو
از  یـران،حکومت اوباما در مـورد ا

معـاون نخسـت  یالون،زبان موشه 
ــــروز . اظهــــار کــــرد یل،اســــرائ ی

کلمـه : ینـدگو یم یلمقامات اسرائ
اسـت کـه  یمعنـ نیبد »یهمدست«

ــا اســت و او  یتیقصــد ارتکــاب جن
 یتجنا یندر ا یکاخواهد امر ینم

 یـریاو که از موضع گ. ندشرکت ک
سـتاد  یسرئـ ی،دمپسـ نرالژ یحصر

: بـود، گفـت یعصبان یکا،ارتش امر
را  یـرانا یلاسرائ یدبه تهد یدمپس

ــــرد ــــگ، ضــــربه وارد ک ــــه جن . ب
ســبب شــده  یکــاامر یریموضــعگ

ــه ا ــراناســت ک ــدار ی ــدد تهدبپن  ی
رو،  یـناز ا. یسـتن یجـد یلاسرائ

ـــ« ـــئول یبخش ـــده  »یتاز مس برعه
مون  یبان ک رفتناو . است یکاامر

شــــرکت در  یبــــه تهــــران بــــرا
 یـــزمتعهـــدها را ن یـــرکنفـــرانس غ
 . محکوم کرد

 ینطــورا یلگــران اســرائ یــلتحل     
ــ ــر م ــه موضــعگ ینظ ــد ک  یریدهن
را بـه  یلممکن است اسـرائ یدمپس

 یــــرانجانبــــه بــــه ا یــــکحملــــه 
متقاعد شـده اسـت  یراز. یزدبرانگ
خواهد  یراننه خود با ا یکاکه امر
ــدجنگ ــت ی ــه پش ــام یبانیو ن از  ینظ

 .خواهد کرد یلحمله اسرائ
: گفـت یاهوروز، نتان  یندر هم •

 یروم و در سـخنران یبه سازمان مـ
ــاره ا ــرانخــود، آنچــه در ب ــدبا ی  ی
 .گفت را خواهم گفت

، هــا آرتــص ۲۰۱۲ســپتامبر  ۳در  ◀
 خبر داده است که اوباما از طریـق

اطالع  یرانبه ا یاروپائ یدو مجرا
ــه  ــورت حمل ــه در ص ــت ک داده اس

ــه ا یلاســرئ ــران،ب ــان ی ــا زم ــه  یت ک
 یکـاو منـافع امر یساتبه تأس یرانا

ـــ ـــه نکـــرده  یجدر خل فـــارس حمل
 یـرانبـه ا یلاست، در حمله اسرائ

د یکـاخ سـف. شرکت نخواهد کـرد
 را یـــرانبـــه ا یـــامیپ یندادن چنـــ

 کرده است  یبتکذ
 نـــــرالژ، ۲۰۱۲ســـــپتامبر  ۳در  ◀

ــ بــه دســتور  یا،ســ یسپترائــوس، رئ
 یتمأمور. رفت یلاوباما، به اسرائ

نتـان  یتکه آتـش عصـبان ینستاو ا
او نخســت بــه . را فــرو نشــاند یــاهو

گفتگو  یرود برا یآنکارا و سپس م
ــاره بحــران  ــا مقامــات تــرک در ب ب

کرد و سپس بـه  یدو آنچه با یهسور
 یراددو ا ئیلاسرا. رود یم یلائاسر

: ینـدب یوارد مـ یکـابه حکومت امر
ــه خــود موضــع  ــان حــال ک در هم

و مـانع از حملـه  یـردگ ینم یقاطع
 . شود یم یزن یرانبه ا یلاسرائ

ــهدر ترک       ــز،ن ی ــه گــل و  ی عبدالل
و  یجمهـور یساردوغان، رئ یبط

از حکومــت  یــهترک یــرنخســت وز
ــا، بخــاطر ا ــناوبام ــه از طــرح ی  ک

 یتامن حما یهناح یجاددر ا یهترک
. هســـتند ینکـــرده اســـت، عصـــبان

همــراه بــا  یــهترک یهــوائ یــروین
عربسـتان و امــارات  یهـوائ یـروین

ـــن  ـــه ام ـــاده حراســـت از منطق آم
 یـروین یتحما یازمندن اماهستند 
آنها اوباما را . هستند یکاامر یهوائ

در  یســتکــه حاضــر ن یــنبخــاطر ا
، دخالت کنـد یمبطور مستق یهسور

 یــهاســد بــا تخل. کننــد یسـرزنش مــ
را  یـهترک یه،سـور ینمنطقه کرد نش
ــا خطــر ترور ــرو کــرده  یســتهاب روب

 . است
کــه از  یســتن یــدوارام یلاســرائ     
 یا یجـهپترائـوس، نت نـرالژ یدارد

 یلمقامات ارشد اسرائ. یدبدست آ
او از  یـدارنظر هستند کـه د ینبر ا

 یــتابــالغ حســن ن یبــرا یلاســرائ
ــــا و ح ــــااوبام ــــرائ یتشم  یلاز اس

 یریامـــا جبـــران موضـــعگ. اســـت
سـتاد ارتـش  یسرئـ ی،دمپسـ نرالژ

 راین،افـزون بـ. کند یرا نم یکاامر
و مقامــات  یاســ یسرئــ یگفتگوهــا

ـــود و  یســـر یلاســـرائ ـــد ب خواهن
تواننــد، در  ینمــ یلمقامــات اســرائ

 .  علن،  به آنها استناد کنند
 

 ین؟اوباما با پـوت توافق
در حملـــــه  یکـــــاو امر
ــر ــه ا یلائاس ــرانب ــه  ی ن

ــ ــرکت م ــه  یش ــد و ن کن
 :دهد یاسلحه م

 
 ، دبکا فایـل۲۰۱۲سپتامبر  ۱در  ◀

خـود را در بـاره  یـلتحل –گزارش 
ــه اســرائ ــه ا یلحمل ــرانب ــار  ی انتش

 :داده است
 ۳۰در  ی،دمپســـ ینمــارت نــرالژ •

» همدســـت« یکـــااوت، گفـــت امر
 ینمــ یــراندر حملــه بــه ا یلاســرائ
 یماتـ یش،از آن، مـاه پـ یشپ.  شود

 یـناوباما ا یفاش کرد که او از سو
 یلاسـرائ یرنخست وز یرا برا یامپ

 یـددان یشـما خـود مـ: آورده است
بـه  یـداگر بخواه ینیدبب. یدچه کن

ــرانا ــه کن ی ــد،حمل ــ ی ــه م  یچگون
 یکـــائیبـــدون اســـلحه امر یـــدتوان

خـــاص، از جملـــه موشـــک ضـــد 
 یکـا،امر ینظـام یتموشک، و حما

 . ید؟کار را انجام ده ینا
قــرار بــود  یم،بنــا بــر نوشــته تــا      

ـــرا ـــر یب ـــرکت در تم ـــا ینش  یه
 یکـاامر یتن از قـوا ۵۰۰۰ساالنه، 

تـا  ۱۲۰۰بعد گفتنـد . شرکت کنند
شـرکت نخواهنـد  یشترتن ب ۱۵۰۰
 ینتمـــر یـــنقـــرار بـــود در ا. کـــرد

بکــار  یــزضــد موشــک ن یموشــکها
ـــرده شـــوند هـــم شـــمار و هـــم . ب

ضــد موشــک . آن کــم شــد یــتظرف
ــتپاترو ــریدر ت ی ــرکت داده  نم ش

 ...کروز نه یشد اما موشکها یم
 یمــ یــلدبکــا فا یمنــابع نظــام •
را  یلحکومت اوباما اسـرائ: یندگو

ــه  ــه اخطــار کــرده اســت ک قاطعان
ــه ا ــرانحملــه ب ــ ی ــه قصــد از ب  ینب
بـه  یاو  یرانا یاتم یساتبردن تأس

 یاتمــ یتهــایانــداختن فعال یرتــأخ
 یکـاامر یموشـک یـتاز حما یران،ا

و  یـاهونتـان . بـودمحروم خواهد 
 لیتمسـئو ی،حکومت او، به تنهـائ

ــل در ا ــنکام ــد  ی ــه را خواهن حمل
 .داشت

کنـد  یاوباما، که مرتب تکرار م     
 یلاســـرائ یـــتحـــافظ امن یکـــاامر

اسـت  یجمهـور یساست، تنها رئـ
 یکــه از ســو یکــه در خطــر بزرگــ

 یـناسـت، ا یلمتوجه اسـرائ یرانا
 .گذارد یکشور را تنها م

اســاس  یکــاامر یجمهــور یسرئــ •
انتخــاب  یــدتجد یبــرا یغــاتتبل

خــود را بــر اســاس محاســبه خطــر 
 یـــتاو، م یـــبرق. گذاشـــته اســـت

 یبــه خــود راه نمــ یــدیترد یرومنــ
در  یبهنگــام ســخنران ی،دهــد وقتــ
  یخــواه،حــزب جمهور یونکنوانســ

از   یـــــتاز لـــــزوم دفـــــاع و حما
ســخن  »یلچــون اســرائ یمتحــد«
مجبور کرد  ار یرانا یدبا. یدگو یم

را از کــــــار  هــــــایشژیفوانترســــــ
 . یاندازدب

 یاوبامـــــا ممکـــــن اســـــت آرا •
. را بـه دسـت آورد یکاامر یهودیان
در کـام  یلاسـرائ ی،رومنـ یاما برا

 یــرانا یهــا یةاللــهکــه آ یگرگهــائ
 .شوند یهستند رها م

در واشـنگتن و  یـلمنابع دبکا فا •
ــدادمســکو ســه رو ــ ی  یرا گــزارش م

 :کنند
ـــ – ۱ ـــا ا یهروس ـــرانب ـــور ی  هیو س
ــدهایپ ــام یون ــندر ا. دارد  ینظ  ی

ــاه، پرز ــدنتم ــروالد ی ــوت یمی  ین،پ
ــ  یــنبــه ا یه،روســ یجمهــور یسرئ
اوباما هـم بـا . مشغول بود یوندهاپ

مسـکو . کـار را کـرد ینهم یلاسرائ
به تهران و دمشق اطالع داد، بعـد 

اســـلحه  یـــلتحو یـــافتن یـــاناز پا
 وسـیاسـلحه ر یگـرمعامله شده،  د

اوبامـا . دبه آنهـا داده نخواهـد شـ
گفـــت بهنگـــام  یلهـــم بـــه اســـرائ

 یافـترا در یکائیخطر، اسلحه امر
 .نخواهد کرد

و  یکــاســان، رهبــران امر ینبــد      
توافـق را بـر  یـک یهـا یهپا یهروس

و بحــران  یــرانا یسـر پرونــده اتمــ
از افـزودن بـر  یبا خـوددار یهسور
و  یـرانو ا یلاسرائ ینظام یتظرف
ــوت. گذاشــته انــد یهســور قــدم  ینپ

بطـرف اوبامـا برداشـته  یزن یگرید
خـود را  یجنگـ یهـا یکشت: است
 یه،ســور رخــود د ینظــام یگــاهاز پا

ــــرده اســــت ــــر، او رو. ب  یدر براب
کنــد کــه بــه  یواشــنگتن حســاب مــ

فشار آورد کـه فکـر حملـه  یلاسرائ
ــام ــه ا ینظ ــرانب ــار  ی ــالمره کن را ب
 .بگذارد

شرط حمله نکـردن  یاهونتان  – ۲
اوبامــا بــر  را قــول دادن یــرانبــه ا

 یدر صــورت بــ یــرانحملــه بــه ا
شــدن گفتگوهــا قــرار داده  یجــهنت

ــود ــا تمــام. ب ــا اوبام مخالفــان  یام

کـرده  یججنگ و مطبوعات را بسـ
ـــهو عال ـــر یرتب ـــه  ینت ـــا را ب مقامه

ـــگ  ـــر ضـــد جن اتخـــاذ موضـــع ب
 یــنبــاوجود ا. اســت یختــهبرانگ

ـــ ـــاهو انفشـــارها، نت ـــارک از  ی و ب
 .موضع خود، تکان نخورده اند

دانند که بـرغم  یدو م ینا یراز      
کـه توافـق او بـا  یـنباور اوباما به ا

از  یــرانشــود ا یســبب مــ ینپــوت
چشــــم  یســــالح هســــته ا یــــدتول

 یـــتقابل یـــرانبپوشـــد، رهبـــران ا
ــدتول ــ ی ــ یبمــب اتم  یرا بدســت م

بمـب  یدند،آورد تا هرزمان الزم د
 یمـ ینآنهـا همچنـ. کننـد یدرا تول

ملـه نـه حیکه گز یدانند که تا زمان
جان  یران،بر ضد ا یلاسرائ ینظام

 یخامنـه ا یاست، علـ یدار و جد
بـه  یـددانند که نبا یو بشار اسد، م

دلخــوش  ینتوافــق اوبامــا و پــوت
 .کنند

گفت او با دوستان  یرومن یوقت     
رفتـار کـرد و » صادقانه تر« یکاامر

 یـتانعطاف کمتـر و قاطع ینبا پوت
خواهد کـرد، اوبامـا  یهرا رو یشترب

در  وئــن،ژ ۱۸در . کــرد یرا نقــد مــ
ــــران  ــــرانس س ــــور در  ۲۰کنف کش

ــو،مکز ــ یک ــر روس ــه رهب ــا ب  یهاوبام
 ...را داد یشتریوعده انعطاف ب

ســه  یــزن  یــاهوحکومــت نتــان  – ۳
ـــاکت مرتکـــب شـــده  یکیاشـــتباه ت

 :است
از سه سال وقـت را بـه  یشترب.  ۳٫۱

و  یکـاامر یگفتگوها یجهانتظار نت
هدف او  اگر. از دست دادند یرانا

را  یکـابـود کـه امر ینو حکومتش ا
 یـرانبر ضد ا یدمتقاعد کنند که با

ــ ــه آن نرس . یدندوارد عمــل شــد، ب
حــق نــدارد  یلیرهبــر اســرائ یچهــ

ــدآنچــه با ــرا ی ــتامن یب ــادیبن ی  ی
کـــرد را در گـــرو اقـــدام  یلاســـرائ

ــت د ــریدول ــرار دهــد یگ ــان . ق نت
ــاهو، ــد از ســال، گفــت  ی ســال بع

ــرانا ــدبا ی ــ ی خــود را  یبرنامــه اتم
 .یاوردبدست ن یچمتوقف کند و ه

ـــــده . ۳٫۲ ـــــدرت منصـــــرف کنن ق
کاهش  یعمل یکه بر اثر ب یلاسرائ
 یدمپس نرالژ یحبود، با تصر یافته

کردن  یراناز و یلاسرائ یبر ناتوان
ــ یســاتتأس ــران،ا یاتم  یضــربه ا ی

 .سخت خورد
و حکومــــت او  یــــاهونتــــان . ۳٫۳

نتوانســتند مخالفــان را از کــارزار 
ــاتتبل ــا ا ییغ ــرانبرضــد جنــگ ب  ی

آنهـــا بـــه قصـــد ســـاقط . بازدارنـــد
 یـــنکـــردن حکومـــت دســـت بـــه ا

 .کارزار زدند
 یماوت، افـر ۲در  یش،هفته پـ ۴    

: اسبق موساد گفـت یسرئ ی،هالو
بودم نسبت به آنچه  یرانیاگر من ا
رو، ممکـن  یشهفته پ ۱۲در طول 

 ینگــران مــ یفتــد،اســت اتفــاق ب
: گفـت یاوت، هـالو ۳۰در .  شدم

ــرا«  ــرائ یب ــه  یلاس ــم اســت ک مه
کنـد، معتبـر  یکـه مـ ینظـام یدتهد

ــ. »باشــد ــان  یاو م ــه نت خواســت ب
در حملـه  یـا: یدو باراک بگو یاهو
دسـت از  یاو  یدباش یجد یرانبه ا
کـه  یاز زمان. یدبردار یرانا یدتهد
 یشترهفته ب ۸کرده است،  یناو مع

مـدت،  یـندر طول ا. نمانده است
 یــــرز و حکومــــت او یــــاهونتــــان 

 .بمباران واشنگتن خواهند ماند
اما موضـع صـریح : یاسالم انقالب

پیشگیرانه به ایران، معلـوم کـرد کـه ارتــــش امریکــــا بــــر ضــــد حملــــه نرال دمپسی، رئـیس سـتاد ژو قاطع 
    نتان یاهو نه می تواند اوباما را به 
  ۹ در صفحه

  

 سه عنصر ناسازگار؟
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 دادن قول در بـاره حملـه نظـامی بـه
ـــــوری برغم قول تحلیـل گـرانش، پـیش از نــد، ایــران، وادار کنــد و نــه مــی توا ـــــات ریاســـــت جمه انتخاب

رفتار اسـرائیل بـا منـافع امریکـا در بخصـــوص کـــه تضـــاد موقعیـــت و . امریکا، به ایران حمله نظـامی کنـد
ــکارتر  ــه روز، آش ــه، روز ب  :بازگو می شودمی شود و در  گزارشـهای  رسـمی، خاورمیان

 
ـــتموقع تضـــاد  یجـــوئ ی
 یکـابا منـافع امر یلاسرائ

امــر  یــنو ا یانــهدر خاورم
ــــاکــــه امر ــــر  ،یک ــــا ب بن

ـــــدون  یاســـــتگذاریس ب
ــترعا ــتموقع ی ــ ی  یطلب

 :دارد؟ یلاسرائ
 

لمب، اسـتاد  یننوشته از فرانکل    
نوشـته او . اسـت یالملل ینحقوق ب

ـــــن، در انفرم۲۰۱۲اوت  ۲۸در   یش
 :   است یافتههوس، انتشار  یرنیگکل
عضـو  ینـین،لت - روس یلنـاخانم ا •

در  یوقتـ یکا،امر یندگانمامجلس ن
 یخـــواهحـــزب جمهور یونکنوانســـ
 یجهــان را بررســ یاســیس یتوضــع

او تنهـا زن . پـر دارد یکند، دست یم
و عامـل و  ینـدگانعضو مجلـس نما

او . اسـت یلمدافع سرسخت اسـرائ
 یاسـتبه اوباما بـه خـاطر س یوستهپ

با «او : یدگو یم. تازد یم یشخارج
 یمـ یبـاز یکـا،امر یخـارج یاستس

شل  یموضع« یران،در باره ا. »کند
 یتمشـروع  یشـهبـه ر یشهدارد و ت» 

ــرائ ــ یلاس ــد یم ــر عز. زن ــزاو رهب  ی
 یهـــودیدهنـــدگان  یرأ یهودیـــان

ــداخــود در فلور ــزن ی ــنا. هســت ی  ی
 یاســـــتدر انتخابـــــات ر یالـــــت،ا

 یگــرکــه دو مــاه د یکــاامر یجمهــور
. دارد یـدیکل یشود، نقش یانجام م
ــازگ ــنن،لت –روس  ی،بت ــ ی ان در هم

ــه تصــو یحــال کمــک مــ  یبکــرد ب
ــران،طــرح مجــازات ا ــه  ی از مداخل

 یهـوادار یهدر سـور یکـاامر ینظام
 .کرد یم

ــ ینــدهزن نما یــنا       دانــد کــه  یم
 یـــتوجـــود دارد م یاحتمـــال کمـــ

هــا در  یخــواهنــامزد جمهور ی،رامنـ
برنـده  یجمهـور یاسـتانتخابات ر

ــــود ــــوم ســــپتامبر، . ش ــــا در س ام
. سـتحزب دمـوکرات ا یونکنوانس

ــان، روس لت ــا آن زم ــننت فرصــت  ی
کنـد  یجـادجو ا یلدارد بسود اسرائ

ان یو بسود نامزد و معاون او، پل را
Paul Ryan یخــواهحــزب جمهور 

 . کند یغتبل
و  یبا رهبران محلـ ینلتن –روس  •
 یـدارد یهودیـان یالمللـ ینو بـ یمل

ــا اطم ــه آنه ــرد و ب ــد ک ــانخواه  ین
ــور ــزب جمه ــه ح ــد داد ک  یخواه

ـــر  یلدوســـت اســـرائ ینخـــواه بهت
کـه  یـراخ یو گزارش حکومت. است

ارائه شـده اسـت  یکابه حکومت امر
 یمــ یکــاکــه امر یــنمصــر اســت بــر ا

ــدبا ــرائ ی ــا اس ــود ب ــه خ  یلدر رابط
ــدتج ــد دی ــر کن ــنا. نظ ــئولت  ی مس

ــاراک  یگــریبرعهــده کــس د جــز ب
 یـانگرگـزارش ب ینو ا. یستاوباما ن

نسـبت  یـزاریتوأم بـا ب ینگرش منف
 .  ستا یلبه اسرائ

ناشــر هفتــه  یســتول،کر یلیــامو •
نامه استندارد متعلـق بـه محافظـه 

 یـدقـرن جد یرو مـد یـدکاران جد
ــا،امر ــلدر تحل یک ــریگ یجــهنت ی  ی

 یمـــ یـــاریگـــزارش، بـــه او  یهـــا
 یالبـــ یلاو بســـود اســـرائ. رســـاند

بر  یکاامر یکند و از رهبر یم یگر
ــدان ســان کــه محافظــه  ــان، ب جه

ار خواهند و برقـر یم یدکاران جد
بــــاز  یانــــه،در خاورم کراســــیدمو

خواهند،  یم ینانکه ا یوهبهمان ش
 . کنند یم یجانبدار

 
 یو هو یها ینهمهو ا٭ 
 :یست؟چ یبرا

 
صفحه دارد و عنوان  ۸۲گزارش  •

 یآمـــاده شـــدن بـــرا«: ینســتآن ا
ــهخاورم ــرائ یا یان ــد از اس »  یلبع

Preparing For A Post Israel 
Middle East .ـــلتحل ـــه  ی ـــناب  ی

ــ یجــهنت ــ یم ــافع مل  یرســد کــه من
 یونیســـمبـــا صه یـــاد،از بن یکـــا،امر

 یـــهته. ناســـازگار اســـت یلاســـرائ
ــه ا  یجــهنت یــنکننــدگان گــزارش ب

ــدا یدهرســ ــزرگ  یل،کــه اســرائ ن ب
 یمنــافع ملــ یبــرا یــدهاتهد ینتــر
ـــاامر ـــراز. اســـت یک ـــتشطب ی و  یع

ـــدن  ـــرار ش ـــانع از برق ـــالش م اعم
و  یکــــاامر یــــانم یروابــــط عــــاد

بطــــور روز منطقــــه و  یکشــــورها
 یالمللـــ ینافـــزون، بـــا جامعـــه بـــ

 .است
کـرده  یـهته یسـیونیگزارش را کم •

مرکـب  یکا،امر یکه جامعه اطالعات
ــات ۱۶از  ــازمان اطالع  یلتشــک ی،س

 یـــنبودجـــه ســـاالنه ا. داده اســـت
. دالر اســـت یلیـــاردم ۷۰ســـازمانها 

 یاداره هـا یـرد،گ یجامعه در بر مـ
 یــرویو ن یــائیدر یــرویاطالعــات ن

ـــوائ ـــروینو  یه ـــیزم ی و وزارت  ین
ـــاع امر ـــادف ـــا یک ـــارد س و   حلیو گ
و  یژو وزارت انـر یاداریوزارت در
ـــــتوزارت امن ـــــ ی و وزارت  یداخل

و  یخارجــــه و وزارت خزانــــه دار
ــسژآ ــدر و  ان ــوارد مخ ــا م ــارزه ب مب

ـــر تحق ـــقدفت ـــورا ی ـــدرال و ش  یف
ـــتامن ـــ ی ـــسژو آ یمل ـــات  ان اطالع
 یبازشناسـ انـسژو آ یمل ئوپلیتیکژ
 .یاو س یمل
ــــنا • ــــریگ یجــــهنت ی  –را روس  ی

ــ ــتولو کر ینلتن ــرو د یس عمــال  یگ
ــرائ ــ یلاس ــا  یم ــد از حــاال ت  ۶توانن

حمله به اوباما، مـورد  ینوامبر، برا
 یـن،جـز ا. قرار دهنـد یبهره بردار

 :هستند یزن یرز  یها یریگ یجهنت
ـــ یلاســـرائ – ۱ ـــرا ینم ـــد ب  یتوان
 یهــا ینبــه اشــغال ســرزم یشــههم

ردم، م ینو خصومت با ا ینیفلسط
 یـمژهمـان سـان کـه ر. ادامه دهـد

ــ ــژاد یضتبع ــایافر ین ــوب یق  یجن
، ۱۹۸۷در ســـــال . یـــــاورددوام ن
بود که بـرغم  یتنها کشور یلاسرائ
 یضتبعـ یـمژر یالمللـ ینبـ یمتحر
ارتباط داشت و  یمژر ینبا ا ینژاد
 .برخاست یاناز م یمژرآن 
ــر – ۲ ــرائ یرهب ــا حما یلاس ــتب  ی

 یهـودیهـزار  ۷۰۰روز افزونش از 
 یسکن یاشغال یها ینکه در سرزم

ــه واقع ــه ب ــت، باتوج ــتداده اس  ی
 یو اقتصـاد یو نظـام یاسـیس یها

 یــنتوانــد بــه ا ینمــ یانــه،خاورم
 .ادامه دهد یتحما
در دوران بعـــــد از حکومـــــت  – ۳

 یائتالفـ یل،حزب کـارگر بـر اسـرائ
ـــه حـــزب ل ـــودک ـــک یک داده  یلتش

و بطــور روز افــزون  ˝یقــااســت، عم
 یختـهدرآم یلو مـا یاسیبا قدرت س

ــات و  ــا  تنازع ــزود ب ــور روزاف و بط
. شـود یروبرو مـ یبسا جنگ داخل

ــندر ا ــه، امر ی ــامقابل ــه  یک ــا ب توان
 یســتن یلاز دولــت اســرائ یــتحما

 .است یلاسرائ یامر داخل یراز
 یاســالم یــداریبهــار عــرب و ب  - ۴

 یلیـــــاردم ۱٫۲بـــــزرگ  یـــــاسبمق
مسـلمان و عــرب را برضـد آنچــه را 

 یو اخالقــمــردم مشــروع  یــنکــه ا
 یـنا. اسـت یختهدانند، برانگ ینم

را مشـروع و  ینمردم اشغال فلسط
 .   دانند ینم یاخالق

 یـداریهمزمان، بهـار عـرب و ب - ۵
قـدرت  یعبسـط سـر یـایگو یاسالم

ــت و ن ــه اس ــرب در منطق ــزع ــ ی  یم
 یمـ یـدادست بـاال پ یرانکه ا یدگو

و  یکـــاو چـــون قـــدرت امر. کنـــد
نفـــوذش در حـــال کـــاهش اســـت، 

و  یلاز  اســــرائ یکــــاامر یــــتحما
 یمــتآنهــا بــه ق یش،خصــومت گــرائ

کشــــور مســــلمان،  ۵۷مقابلــــه بــــا 
 یـزن یکـاامر منـافعبا . ناممکن است

 .ندارد یسازگار یچه
ـــــه آشـــــکار و تحمـــــل  – ۶ مداخل

 یدر امــور داخلــ یلاســرائ ینــاکردن
و نقـل  یجاسوسـ یـقو از طر یکاامر

 یــزاســلحه، ن یقــانون یــرو انتقــال غ
مداخلـه  یـنا .است یتحمل نکردن

و  یســـازمان پوششـــ ۶۰ یـــقاز طر
ـــــدود  ـــــام  ۷۵۰۰ح ـــــاحب مق ص

 یــقاز طر. یــدآ یبعمــل مــ یکــائیامر
کوشد بر وسـائل  یم یلاسرائ ینان،ا

مسـلط شـود و  یکاامر یجمع طارتبا
 یـزبگردانـد و ن یشآنها را مبلغ خـو

 یتاز حما یررا ناگز یکامقامات امر
 .کند یلاسرائ یاز خواستها

ــاحکومــت امر – ۷ ــرد یک ــابع  یگ من
 یبــــرا یمردمــــ یــــتو حما یمــــال
. را نـدارد یلاز اسـرائ یمـال یتحما

 ۳ یکـاسـو، امر ینبـد ۱۹۶۷از سال 
کمک  یلدالر به اسرائ یلیاردهزار م

زمـان بــه زمــان، . کــرده اســت یمـال
بـا دادن  یکائیدهندگان امر یاتمال

مخـالف تـر  یلبه اسـرائ یکمک مال
 یـاتمال ایـن. شـوند یشده اند و مـ

در  یکـــاان بـــا مداخلـــه امردهنـــدگ
ــــات نظــــام ــــرائ یمنازع ــــا  یلاس ب

ـــورها ـــه ن یکش ـــزمنطق مخـــالف  ی
 یشبـ یکـاامر یافکار عمـوم. هستند
 یمــ یلکــه اســرائ یبــا جنگــ یشاز پــ

کنـــد، مخـــالف شـــده انـــد و آن را 
و  یااروپـا و آسـ. داننـد یمشروع نمـ
نظـر  ینبا ا یزجهان ن یافکار عموم
 .موافق هستند یکامردم امر

و  یلاســرائ یــزآم یضتبعــ رفتــار – ۸
 یجـادا یضتبع یهکه بر پا یساختهائ

کرده است و بطـور روز افـزون، بـه 
شـود را  یمـ یـکنزد ینـژاد یضتبع
 یبـر نمـ یکائیدهندگان امر یاتمال

ــزن یکــاتابنــد و حکومــت امر  ینمــ ی
 .یردبگ یدهتواند آن را ناد

نتوانسته است خـود را  یلاسرائ – ۹
ـــه  ـــکبمثاب ـــوردار از ی ـــور برخ  کش

ـــــه  یدموکراســـــ ـــــد و ادام بقبوالن
را  یـانه نظر مردم دن یکاامر یتحما
 یشدهد و نه مـانع از گـرا یم ییرتغ

دولـــت  یـــکبـــه  یلدولـــت اســـرائ
 .شود یم ینژاد یضتبع
 یبطور روزافزون، نـژاد گرائـ – ۱۰

داده  یسـکن یهودیـان یزخشونت آم
 ی،اشـــغال یهـــا ینشـــده در ســـرزم
وضع چنـان . کند یخود را آشکار م

 یلاســت کــه حکومــت اســرائشــده 
نــژاد  یــنآنهــا در ا یکو شــر یحــام
 .گشته است یگرائ
 یــزن یکــاامر یهودیــان یــانم – ۱۱

 یو رفتارهـا یونیسممخالفت با صه
شامل کشتن و با خشـونت  یل،اسرائ

ـــط ـــردن فلس ـــرکوب ک در   ینیان،س

رفتارهــا  یــنا. حــال گســترش اســت
و  یکــــاامر یننقـــض آشــــکار قـــوان

ـــوان ـــ ینق ـــ ینب و در  اســـت یالملل
پرسش  ینا یکا،امر یهودیانجامعه 
ت یمسـئول یـااند کـه آ یختهرا برانگ

 ینظـام یراز مردم غ یتحما یکاامر
ــ  یاشــغال یهــا ینگنــاه ســرزم یو ب
 یست؟ن

 یـمژبا ر یالملل ینمخالفت ب – ۱۲
 یارزشـــها یـــزو ن ینـــژاد یضتبعـــ

ـــان ـــه امر یانس ـــانک ـــدانها  یکائی ب
از  یــتاز حما یکــادلبســته انــد، امر

چراکـه هـم . دارد یباز مـ لیاسرائ
ــا ارزشــها ــ یانســان یب  یمقــابلش م

 کشور جهان ۱۹۳کند و هم با 
 یـزبـر لـزوم پره یدگزارش با تأک •

کـه  یردپـذ یمـ یانپا یاز اتحادهائ
ـــا شـــود،  یکـــاهرگـــاه امر وارد آنه

ــ یجهــان محکــومش مــ ــد و پ  یکن
 یـــدبا یکـــارا مـــردم امر یشآمـــدها

 .تحمل کنند
به مثابـه  نیراکه از  ا ینطرفه ا     

کنــد  یمـ یـاد یاز کشـور ینمونـه ا
 یو البـ یلاسرائ یغبخالف تبل(که 
مردمش هـم سـود مشـترک ) یشها

ــا امر ــاب ــتار  یک ــد و هــم خواس دارن
بــر وفــق منــافع مشــترک  یهمکــار
 یکـابـه حکومـت امر یـزو ن. هستند
کند به بسط روابط خود  یم یهتوص

 . مسلمان بپردازد یبا کشورها
معلــوم خواهــد  ینــدهآ یروزهــا     

ـــا وجـــود ا ـــرد، ب ـــنک ـــزارش،  ی گ
شـود  یچه اندازه موفق م یلاسرائ

 .مؤثر شود یکادر انتخابات امر
ــر : یاســالم انقــالب ــرانس غی متعهــــدها از حــــق ایــــران و همــــه و کنف

ــر ــورداری از ان ــه برخ ــورها ب ی ژکش بــاوجود ایــن، . هســته ای دفــاع کــرد ی ژانــس بــین المللــی انــرژگــزارش آ
 :را بی محل نمی کنندی است مناقشـه هسته ای دارای نکات

 
 

 ینبـ انسژآ گزارش
 یاتمـ یژانر یالملل
 یرانا: پرسش ینو ا

سازد  یم یبمب اتم
ــا ــ ی ــا  ینم ــازد؟ ب س
 یــــدچــــه با یــــرانا

 :کرد؟
 
 
 یژانـر یالملل ینب انسژآ

 یــتنســبت بــه فعال یاتمــ
هشـدار  یـرانا یساز یغن
دال  یدهد امـا مـدرک یم

بــر ســاختن ســالح هســته 
 :یابد ینم
 
 ، در اولـــــین۲۰۱۲اوت،  ۳۰در  ◀

ـــرروز انعقـــاد اجـــالس ســـران غ  ی
ــزارش  ــه گ ــران، ب ــدها در ته متعه

 یالمللـ ینبـ انـسژگزارش آ یتر،رو
ــر ــ یژان ــاره فعال یاتم ــایدر ب  یته
گـزارش . یافـتانتشـار  یرانا یاتم
 :نکات را دارد ینا

دهــد کــه  یگــزارش هشــدار مــ •
ــرانا ــزا ی ــدارک اســباب اف  یشدرت
 ۲۰تـا  یـومورانا یسـاز یغن یزانم

فردو است کـه  یساتدرجه، در تأس
بنـا بـر . در پناه اسـتحکامات اسـت

ــــــــزارش آ ــــــــس،ژگ ــــــــمار  ان ش
فـردو کـه  یساتتأس هایژیفوسانتر

ــه  ــاه م ــود ا ۱۰۶۴در م ــکب ــه  ین ب
امــا . اســت یدهدســتگاه رســ ۲۱۴۰
شـده هنـوز  زودهاف هایژیفوسانتر
 . نشده اند یاتیعمل

ـــاکنون  ۲۰۱۰از ســـال  یـــرانا • ت
ــــــــک ۱۹۰ ــــــــوماوران وگرمیل را  ی
رقم در  ینکرده است؛ ا سازی یغن

آژانــس در مــاه مــه  یشــینگــزارش پ
ــار ــال ج ــوگرمک ۱۴۵ یس ــود یل . ب

 یانــرژ المللــی ینگــزارش آژانــس ب
کـرده اسـت  یـدتاک یگـربار د یاتم
 شـده یغن یـوماوران یـزانم یـنکه ا
ــ ــترب یاربس ــیاز م یش ــه  یزان اســت ک
. الزم اســـت یانـــرژ یـــدتول یبـــرا

 یــرانا یاســالم یرمقامــات جمهــو
را  یــوماوران یــزانم یــنا گوینــد یم

 .دارند یازن یپزشک یقاتتحق یبرا
را چنان  ینپارچ یساتتأس یرانا •

 یکــرده اســت کــه بازرســ یپاکســاز
 .یستن یسرآن م یقدق
در اجـــالس  یخامنـــه ا یةاللـــهآ •
ــرغ ــردن  ی ــار ب ــت بک ــدها گف متعه

 یرا حـرام مـ یاسلحه کشـتار جمعـ
ــد ــزارش . دان ــا در گ ــسژآام ــه  ان ب

 یـندر ا. یستن یموضع او اشاره ا
برســاختن  یــرانبــاره کــه قصــد ا
ــزن یســالح هســته ا در  یکلمــه ا ی

در گــزارش آمــده . یســتگــزارش ن
که آژانس   ۲۰۰۲از سال « است که 
 یرانا یاتم های یتفعال یاندر جر

قرار گرفت که بدون اطالع آژانس 
از احتمـال   ینگرانـ شـد،  یانجام م

ـــه تولمر هـــای یتفعال ـــوط ب ـــدب  ی
. وجـــود داشـــت یا ســـالح هســـته

تا  یرانا دهد یما نشان م یقاتتحق
ــــل از  ــــه ۲۰۰۲قب ــــا برنام  یزیر ب
 هــایی یتبــه دنبــال فعال یمشخصــ

ــه تول ــدکــه منجــر ب ــ ی  یســالح اتم
ــــو یم ــــودش ــــ. د ب ــــناز ا یبرخ  ی

 یمتوقــف شــده و برخــ هــا یتفعال
 ».هنوز ادامه دارد یگرد

 یاســت کــه ســازمانها یدانســتن      
 ۲۰۰۷که گزارش  یکاامر یطالعاتا

 ینتـر یدکنند، در جد یرا به روز م
 یـنگـزارش، بـه ا ینبه روز کردن ا

بمـب  یـرانانـد کـه ا یدهرس یجهنت
 یــزن یدکــاخ ســف. ســازد ینمــ یاتمــ

در صـدد  یـرانگفته اسـت هرگـاه ا
ــدتول ــ ی ــب اتم ــود، امر یبم ــاش  یک

آگـاه خواهـد  یـراندرجا از قصـد ا
 . شد
گفتــه   یــمژر ینــدهنما ســلطانیه، ◀

در  یدبا یم انسژآ یقاتتحق: است
و  یـردتوافق انجام بگ یکمحدود 

در گروه توافـق  انسژتوافق ما با آ
 .است ۱+۵ یبا کشورها

 ، صــــــــالحی،۲۰۱۲اوت  ۳۱در  ◀
را  انـسژنظـر آ یـم،ژخارجه ر یروز

: رد کـرد ینپارچ یساتدر باره تأس
ــزارش آ ــسژگ ــارچ ان ــاره پ  یندر ب

 یـندر ا یهرکسـ. ندارد یفن یمبنا
 یداشــته باشــد، مــ یبــاره معلومــات
ــد کــه ا ــندان قســمت از گــزارش  ی
مرکز  یکاست وگرنه  یبهانه تراش

. کـرد یتـوان پاکسـاز یرا نم یاتم
  . است ینظام یگاهپا یک ینپارچ

  ۱۰ در صفحه

 سه عنصر ناسازگار؟
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ـــزارش آ٭ ـــسژگ ـــ ان  ینب
نشـان  یاتم یژانر یالملل
از  یـــراندهـــد کـــه ا یمـــ
ـــــ یـــــزانم  یســـــاز یغن

د درصـــ ۲۰تـــا  یـــوماوران
 :کاسته است

 
ــــورتر  ۱در  ◀ ــــارت پ ــــپتامبر، گ س

 یژانـر یالمللـ ینبـ انسژگزارش آ
ســان  یــنا یــران،را در بــاره ا یاتمــ
 :کرده است یبررس

اوت  ۳۰کــه در  انــسژگــزارش آ •
ــــده، حــــاک ۲۰۱۲ ــــر ش از  یمنتش

 یـرانا یـر،مـاه اخ ۳کـه  در  ینستا
 یســـاز یغنـــ یـــزاننـــه تنهـــا بـــر م

کـه  یفـزودهدرصد ن ۲۰تا  یوماوران
ــزاز آن ن ــرخالف . کاســته اســت ی ب

 یـغتبل یآنچه وسائل ارتبـاط جمعـ
 یدیجد یکردند، گزارش سند یم

 یغنــ یکــه اســتراتژ یــناســت بــر ا
ـــاز ـــوما یس ـــتا ورانی ـــه در  ینس ک

درخـور  یـتموقع یکـاگفتگو با امر
 یـدداشته باشد و نه افزودن بـر تول

 .آن یتشده و ظرف یغن یوماوران
 ۲۰ یــــوماوران یــــزانکــــاهش م     
 یغنـ یـزانرصد که با باال بردن مد

بمـب  یدتواند بکار تول یشدنش، م
کنـد قصـد  یمعلـوم مـ یایـد،ب یاتم
کتـور اتمـ ینتأم یرانا  یسوخت رآ

 .    تهران است
ســــو،  ین، بــــد۲۰۰۹از ســــال  •

 یپلماتیـکد یمستمسک سع یکاامر
 یـراندرصـد ا ۲۰ یـومخود را اوران

کـه  یـهتوج یـنبا ا. قرار داده است
است چـرا  یبزرگ یدیدامر ته ینا

 یـدتول یتقابل یلتحص یکه بمعنا
 یــوماوران یوقتــ. اســت یبمــب اتمــ

ـــه در ته ۲۰ ـــهدرج ـــا ی ـــه ه  یورق
کتـور اتمـ بکـار  یسوخت خـاص رآ

مشـکل خواهـد  یاربسـ یگـررفت، د
 یبـــود آن را بـــه انـــدازه الزم بـــرا

 .کرد یغن یبمب اتم یدتول
را  انسژاوت آ ۳۰گزارش  یوقت      

 یســـال جـــارمـــه  ۲۵بـــا گـــزارش 
در آنچـه  یم،کنـ یمـ یسـهمقا انسژآ

 یدرجـه مربـوط مـ ۲۰ یـومبه اوران
 یتکه ظرف یمکن یشود، مشاهده م

دو  یداده ها. را ندارد یشماه پ ۳
از ماه  یران،که ا یندگو یگزارش م

ــا اواســط اوت  ۲۰۱۲مــه  ، ۲۰۱۲ت
 ۱۴۳درجه خـود را از  ۲۰ یوماوران

ــه  یلــوک داده  یشافــزا یلــوک ۱۸۹ب
 یوماوران یرهمجموع ذخ اما. است
 یـزانتوانـد تـا م یدرجـه کـه مـ ۲۰

 یغنــ یبمـب اتمــ یــدتول یالزم بـرا
 یلــوک ۹۱٫۴بــه  یلــوک ۱۰۱شــود، از 

 .است یافتهکاهش 
آمـــاده  یـــرهذخ یـــزانکـــاهش م     
ــرا ــ یب ــا ب یغن  ۹۰از  یشــترشــدن ت

 ۵۳٫۳خاطر است که  یندرجه،  بد
ـــوک ـــار ته یل ـــهبک  یصـــفحه هـــا ی

کتور تهران رفت .  ه اسـتسوخت رآ
کتـور  یصفحه ها یرانا سوخت رآ

 .کند یم یهتهران را خود ته
کـه  یبزرگـ یسـان، نگرانـ ینبد •

 یـنکـرد، بنـا بـر ا یابـراز مـ یکاامر
ــ ــزارش، ب ــوده اســت یگ . محــل ب

 یوسائل ارتباط جمعـ یو هو یها
 ینمونـه هـائ. محل بوده اسـت یب

 یــکدر : هــا یو هــو یهــا یــناز ا
 ،یرینســونس وژ،  IPSمصــاحبه بــا  
 ی،اســلحه اتمــ یاســتمتخصــص س
توانـد  ینمـ یچکسه«: گفته است
 یـوماوران یـرهکه ذخ شدمطمئن با

» اسـت یافتهدرجه آنها کاهش  ۲۰
بــرود، در  یلیــامســنجر و و یــدداو. 

ــــــورکاوت، در ن ۳۰ ــــــا یوی  یمزت
در فـردو،  شـمار  یـران،ا«: نوشتند
ــانتر ــایژیفوس ــر  ه خــود را دوبراب

را پـــاک  ینو پــارچ. کــرده اســـت
همان جا را کـه . کرده است یساز

 یژانـر یالمللـ ینبـ انـسژبه باور آ
 یبمب اتمـ یدبکار تول یرانا ی،اتم

 یاشـاره ا یچدو ه ینا. بوده است
 ۲۰ یـــوماوران یـــرهبـــه کـــاهش ذخ

 .کنند یدرجه نم
رودورن،  یو باز، سنجر و جود     

 یدر همــان روز، اعــالن خطــر مــ
 یرانا یبرنامه اتم یکنند که اجرا

دارد  یـرانا. »رفته اسـتشتاب گ«
شــود کــه  یمــ یــکنزد یبــه خطــ
آن را خـــط قرمـــز خـــود  یلاســـرائ

بمـب  یدتول یتقابل: خوانده است
 . یاتم
بــر   یــزن یتدپرسو آسوشــ یتــررو     

 هـاژیفودو برابر شدن شـمار سـانتر
ــز شــده و آن را پ ــاممتمرک  یاصــل ی

. کـرده انـد یفتوص انسژگزارش آ
گزارش کرده است  ینهمچن یتررو
در  یـرانرسـد کـه ا یبنظـر مـ« که

 یبــرا یاتمــ یژتکنولــو یلتحصــ
توانـا  یکوتاه کردن زمان الزم برا

ــه تول ــدن ب ــدش ــ ی ــب اتم ــا  ی،بم ب
 . »مشکل روبرو است

عنوان سرمقاله واشنگتن پست       
 یســــاز یغنــــ» شــــتاب گــــرفتن«

در مقالـه . اسـت یراندر ا یوماوران
 یدر مـاه هـا یـرانآمده است کـه ا

 یـوماوران یسـاز یغنـ یزانم یر،اخ
ــــزا ــــا در . داده اســــت یشرا اف ام

از قرار «: یسدنو یپاراگراف دوم م
را بکـار بـرده اسـت  یریتداب یرانا

را  رانیـوماو یـرهکه بکار بـردن ذخ
 یمشـکل تـر مـ یبمب اتم یددر تول
ــد ــر، . »کن ــاراگراف دورت ــد پ و چن

افتاده  یراههکند که به ب یمعلوم م
:  یســدنو یچــرا کــه خــود مــ. اســت

اسـت کـه  یدهرسـ یجـهبـه نت انسژآ
درجــــه در  ۲۰ یــــوماوران یشــــترب

ــا ــه  یصــفحه ه ــار رفت ســوخت بک
مقـــام  یـــکقـــول  یحتـــ. اســـت

: کند یذکر م یزحکومت اوباما را ن
کـردن  یغنـ یشـترب یبرا یوماوران«

 یبمـب اتمـ یـدتول یتاحد الزم برا
 .»یستن

 ینشـان مـ انـسژگـزارش آ یز،و ن •
ــول  ــه در ط ــد ک ــمار  ۶ده ــاه، ش م

موجود در فردو، از  هایژیفوسانتر
. است یافته یشافزا ۲۱۴۰به  ۶۹۶
ــا ا ــنام ــزامــر را ن ی روشــن کــرده  ی

دوره، شـــمار  یـــناســـت کـــه در ا
کـه فعـال هسـتند،  هـائیژیفوسانتر

 .نکرده است ییرتغ
وجـود  یعـاد یرامر غ ینعلت ا     

همـانطور . نبوده است یاشکال فن
ــتکــه مؤسســه دانــش و امن ــ ی  ینب

ـــ داده  یحوت توضـــا ۳۰در  یالملل
 ۱۴۴۴اسـت، علـت متصـل نبــودن 

بـوده اسـت کـه فعـال  یژیفوسانتر
از آنسـت  یامـر حـاک یـنا.  یستندن

ــرانکــه ا ــوز تصــم ی ــه  یمهن نگرفت
 یرا در غنـ هـاژیفوسـانتر یناست ا

درجـه بکـار  ۳٫۵تـا  یوماوران زیسا
 .درصد ۲۰تا  یابرد و 

از قـــــرار، حکومـــــت اوبامـــــا       
ــهدر ــناســت کــه ا یافت ــدترد ی در  ی

جـز بکـار  هـاژیفوبکار بردن سـانتر
در  یـــرانا یـــتکـــردن موقع یقـــو

از  یشپــ. نــدارد ینــدهآ یگفتگوهـا
ــزارش آ ــار گ ــکژانتش ــام  انس،ی مق

 یمزتــا یویــورکحکومــت بــه ن یــنا
ــاره  یرانــیا«: گفتــه اســت هــا در ب

آنهـا . هستند یکاستراتژ یارآن، بس

 یمــ یجــادرا ا یســاز یغنــ ابلیــتق
 یـنا. برند یکنند اما آن را بکار نم

آنهـا  یبرا یا یهبکار نبردن دستما
اما در همان حال، دست . شود یم
 یســاتحملــه بــه تأس یبــرا یــزیآو
 ... »گردد یم یزن یاتم

 
اســناد منتشــره توســط  در
ــــــیکسو ــــــاره  یکیل در ب

آمـــده  یاتمـــ یتهـــایفعال
 :است که

 
ایـن اسـناد متعلـق : یاسالم انقالب

 :ات وجود دارندنکهستند به استراتفور و در آنها، ایـن 
ــورخ  ◀ ــند م ــوامبر  ۷در س  ۲۰۱۱ن

لـو  عنصـر کلیـدی: آمده اسـت کـه
از نگـــارش و  یشرفـــتن اطـــالع پـــ

کـار در  یـنا. انتشار گـزارش اسـت
.. و اروپا و  یکاو امر یلاسرائ یقفا

 یکـاهـدف امر.  انجام گرفته اسـت
˝ احتمـاال یـرانفشار بر ا یشاز افزا

امکـان  یشـترینب یکـاکه امر ینستا
خود از  قوایبردن  یرونب یرارا ب

 یعراق و افغانستان بدست آورد بـ
 .خالء را پر کند یرانآنکه ا

، ۲۰۱۱نــوامبر  ۵در ســند مــورخ  ◀
شـده  یلاطـالع تحصـ: یمخوان می

کـه در  یاطالعات یتوسط سازمانها
 یالمللـ ینبـ انسژمقامات آ یاراخت
ــر ــ یژان ــت،  یاتم ــه اس ــرار گرفت ق

ــه ا یحــاک ــراناســت ک ــدمها ی  یق
ــ ــو یمهم ــه بس ــدتول یرا ک ــب  ی بم
 انـــسژبرداشـــته اســـت، از آ یاتمـــ
 یفن یدر کارها. کرده است یمخف
از دانشــــمندان  یچیــــده،پ یاربســــ

ـــرده اســـت یخـــارج ـــتفاده ک . اس
 یتهـــــایفعال یـــــاتمـــــدارک جزئ

متخصـــص در  یدانشـــمندان روســـ
 ینـانا. کننـد یاسلحه را گزارش مـ

بمـب  یدر سـاختن چاشـن یرانبه ا
 یژولــوتکن. کننــد یکمــک مــ یاتمـ
ـــهپا  یاز پاکســـتان و کـــره شـــمال ی

 .است
کـه در علـن  یاز امـور مهمـ یکی     

ــر ــت، ا یحتش ــده اس ــتنش ــه  ینس ک
 یاطالعــات فنــ یــتبــا موفق یــرانا

را بدســت  یالزم در بــاره دســتگاه
ـــوع ـــه ن ـــت ک ـــورژ یآورده اس   نرات

R265 .شکل  یوکرو ینیوماز آلوم
و  یهثان یکاست و با دقت کمتر از 

 یببار مـ یاتم یرشته واکنشها یک
ســـالو یاچدســـتگاه را و یـــنا. آورد
ــــو،دان ــــ یلنک ــــمند روس در  یدانش
او در . گذاشـته اسـت یرانا یاراخت

ــه اســتخدام  ۱۹۹۰اواســط دهــه  ب
در . درآمده اسـت یرانا یمرکز اتم

ــــر،ســــال اخ ۵ ــــار  ی ــــک ک او کم
 یاتمــــ یتهــــایدر فعال یرانیــــانا

او در سـاختن . بـوده اسـت یشخو
 یزن رانیا یموشکها یکالهک برا

 . کرده است یهمکار
نظر شده  ینبرا انسژبازرسان آ     

مهـم  یاربسـ یلنکـواند که نقـش دان
 یشـترینبازرسان ب ینا. بوده است

او  یجلـب همکـار یکوشش را برا
 یناو گفته است ا. بعمل آورده اند

ــ ــار را م ــش   یک ــاحب نق ــد و ص کن
 یهـا یناست اما در سـاختن  ماشـ

 . نقش دارد ینظام یرغ
که مقامات دولـت  یستمسلم ن      

گاه  یلنکودان یتهایاز فعال یهروس آ
در واشنگتن  یمقامات روس. باشند

 ینمــ یبــاره ســخن یــنو مســکو در ا
که  یو ارتباط با شرکت روس یندگو

کرده اسـت  یدر آن کار م یلنکودان
 .نگشته است یسرم  یزن

 ی،بـه دانشـمندان خـارج یرانا      
مطالعات و  یاضیمحاسبات ر یبرا

ـــازن ینظـــر ـــر قـــول . دارد ی ـــا ب بن
و کارشناســان، دانــش و  یپلماتهــاد

اخـذ شـده  یاز کـره شـمال یهفن پا
است عبدالقادر خان  یهیبد. است

پاکستان  یپدر بمب اتم ی،پاکستان
را بـه  یـهاست کـه فنـون و آالت اول

مـــدرک  یـــک. داده اســـت یـــرانا
ــیا ــه دســت آ یران ــ انــسژکــه ب  ینب

تــاده اســت اف یاتمــ یژانــر یالمللــ
شـــود بـــه مباحثـــه  یمربـــوط مـــ
در بـاره حاصـل  یرانیدانشمندان ا

در نترون  که از  یقچهار سال تحق
. آغـــاز شـــده اســـت  ۲۰۰۷ســـال  
کـه در آن سـال آغـاز  یسـتروشن ن

ــــاشــــده اســــت و  ــــه  ی وارد مرحل
ســند  یــنا. شــده اســت یشــرفتپ

 یقــرار مــ انــسژآ اختیــاردر  یزمــان
 را به حمله یرانا یلکه اسرائ یردگ

 .کند یم یدتهد ینظام
 

ممکن  یاسلحه اتم انکار
 اپـنژاست اتخاذ اسلوب 

ـــد ـــافتن: باش ـــتقابل ی  ی
بــدون  یبمــب اتمــ یــدتول
 :آن یدتول

 
سپتامبر، واشـنگتن پسـت،  ۱در     

ــلتحل ــ ی ــاره  یتدپرسآسوش را در ب
درآنچـه بـه  یهفق یتوال یمژر یهرو
شـود،  یمربوط مـ یبمب اتم یدتول

 :را انتشار داده است
در  یخواهـد کشـورها یغرب مـ •

بــــه  یحــــال رشــــد را از دسترســــ
ــــو ــــ یژتکنول ــــزصــــلح آم یاتم  ی
ما بکار بردن سالح کشتار . بازدارد
 یمـا مـ. یمدانـ یرا حرام مـ یجمع
داشـته  یاتمـ یژهمـه انـر یمخواه

 یکـــس بمـــب اتمـــ یچباشـــند و هـــ
 یهرگـز درپـ یـرانا. نداشته باشـد

ــدتول ــ ی ــوده اســت و  یبمــب اتم نب
ــو ــق خ ــز از ح ــتفاده  دهرگ ــر اس ب

ــزصــلح آم ــر ی ــ یژاز ان چشــم  یاتم
بود آن بخـش از  ینچن. پوشد ینم

ــــخنان آ ــــهس ــــه ا یةالل در  یخامن
 یکشـورها. متعهـدها یـراجالس غ

 یکــــایو امر یقــــائیو افر یائیآســــ
ــوب ــه پ ی،جن ــرفتهک ــا ن یش ــزه در  ی

سـخنان  یـنآنها هسـتند، از ا یانم
 ی،نهـائ یانیـهدر ب. استقبال کردنـد

حـق  یـنبر ا ناحق همه کشورها، ب
از  یــزبــر اســتفاده صــلح آم یــران،ا

 .شده است یدق ی،اتم یژانر
ـــا ا        ـــرانام ـــترب ی ـــه  یش از آنچ

ــ ــور اتم ــران ن یرآکت ــازته دارد،  ی
 یبه بازرسـ. کند یم یغن یوماوران
ـــارچ یســـاتاز تأس ـــ ینپ ـــن نم  یت
 یـدرا تهد یـرانا یلو اسـرائ. دهد

در همان . کند یم یبه حمله نظام
ب نگران جنگ حال، رهبران غر

 یـناز ا. اند یانهدر خاورم یگرید
 یا منــهخا یةاللــهآ یرو، بــه ادعــا

ممکــن . کننــد یبــه تمــام مــ یدقتــ
 یتا حد یاو  یداست او راست بگو

 .یدراست بگو
را  اپنژ یهممکن است رو یرانا •

بـرآن  یعنـی. گرفتـه باشـد یشدر پ
از  – یاتمـ یژباشد که از  تکنولـو

ک ساختن کالهـ یژجمله تکنولو
˝ برخوردار بگردد اما فعال -  یاتم

 ین،بنا برا. نکند یدتول یبمب اتم
بگـردد و  یقدرت اتمـ یکبالقوه، 
ــنا یاجــزا ــزبمــب را ن ی داشــته  ی
 .آنکه آنها را سوار کند یباشد ب

ــ یشــترب      ــ یش،از دو ســال پ  یعل
از  یران،مجلس ا یسرئ یجانی،الر

کــرد  یــدتمج اپــنژ یاتمــ یالگــو
ـــداربهنگـــام د و شـــهر  اپـــنژاز  ی
کــــه در جنــــگ دوم  یناکــــازاک

 یبـرآن بمـب اتمـ یکـاامر ی،جهان
بـا مقامـات  یجـانیالر. یختفرور

را  اپـنژ یکرد و الگو یدارد اپنژ
ــتود ــوم س ــاب س ــه انتخ در . بمثاب

، ۱۹۷۰ یدر ســـال هـــا یقـــت،حق
وقـت  یـرتسوتومو هاتا، نخست وز

مسـلم اسـت کـه «: گفته بـود اپنژ
 یسـاختن بمـب اتمـ یتوانائ اپنژ
ـــا ار ـــنا دارد ام ـــ ی ـــب را نم  یبم

 »سازد
 یلکه اسرائ ینستفرق عمده ا      
ــرو د ــدان امر یگ ــا،متح ــرنظ یک  ی

عربســتان، مراقــب تعــادل قــوا بــا 
 یـــرانهرگـــاه ا. هســـتند یـــرانا

کنـد،  یـدارا پ یاتمـ یـدتول یتوانائ
کـار را  ینهمـ یزن یگرد یکشورها

 .خواهند کرد
 یـرانبه ا اپنژ یاز الگو یرویپ •

را  یاتم یژدهد تکنولو یامکان م
ــائ ــا ج ــه آن  یت ــه ب ــد ک ــل کن کام
را  یبمـــب اتمـــ یـــدتول یتوانـــائ

بمــب را  یــنآنکــه ا یببخشــد بــ
کنــد و در همــان حــال، بــه  یــدتول

را  یشرأ یدبگو یالملل ینجامعه ب
 . کرده است یترعا
محقـــق در  ی،گوزانســـک یـــوال     

 یـتامن یرامونمؤسسه مطالعات پ
 نیـراکه متخصـص ا یلاسرائ یمل

 یـرانباور اسـت کـه ا یناست، برا
ــیژ یبســا از الگــو ــرویپ اپن ــ ی  یم

 ینمـ یلاسرائ«: یدگو یاو م. کند
 ینـامطمئن ناشـ یتتواند در وضع

 یـک یبمـب اتمـ یـدتول یتاز قابل
 یــراز. کشــور منطقــه،  بســر بــرد

 یـنتواند ا یان در هر لحظه میرا
 . »بمب را بسازد

و  ینبرخوردار شدن چـ یااما دن •
را از ســالح  یلو اســرائپاکســتان 

 ینا. تحمل کرده است ی،هسته ا
 یداشتن بمب اتم یلامر که اسرائ
ــه تصــد ــه تکــذ یقرا ن ــ یبو ن  یم

کـه  یـتواقع یندر ا ییریکند، تغ
دارد،  یســـالح هســـته ا یلاســـرائ

 .دهد ینم
اسـت  یـتواقع یـنبا توجه به ا     
 یتوانـد از شـکافها یمـ یـرانکه ا

اســتفاده  یــانغرب یــانموجــود م
 یـرانکشـورها ا یناز ا یبرخ. کند

را بــر  یبمــب اتمــ یــدتوانــا بــر تول
را  یــرانوارد شــدن در جنــگ بــا ا

خواهد  ینم یراز. دهد یم یحترج
 .نفت سخت باال رود یبها

نخست  یاهو،اوت، نتان  ۳۰در  •
ــروز در ســازمان ملــل  یل،اســرائ ی

روشــن، خطـــر  یـــانیمتحــد، در ب
 یبه سـالح اتمـ یرانمجهز شدن ا

 یـــندر ا. خواهـــد داد یحرا توضـــ
نـــژاد در رأس  یاجـــالس، احمـــد

ــاته شــرکت  یــرانا ینــدگینما ی
 .خواهد کرد

و کره شمال  یراناوت، ا ۲۵در  •
و  یعلمـ یموافقتنامه همکـار یک
امضاء کردنـد کـه بسـا شـامل  یفن

در ساخت موشـک  یرانکمک به ا
 ...  شود یم

  ۱۱ در صفحه 
  

 سه عنصر ناسازگار؟
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ـــان ـــاهو نت ـــان  ی خواه
خط قرمز اسـت  یمترس

ـــــاو  ـــــگ  یطرحه جن
 :شوند یآماده م ،پنهان

 
ـــــپتامبر  ۲در      ـــــد، داو۲۰۱۲س  ی

 یویورکدر ن یتاشم یکسنجر و ار
را انتشــار داده انــد  یمقالــه ا یمزتــا

 :اطالعات ینواجد ا
ــرائ     ــه اس ــان حــال ک در  یلدر هم
 یدر مـاه هـا یرانحمله به ا یشهاند
اســــت، حکومــــت اوبامــــا  ینــــدهآ

ـــدمهائ ـــ یق ـــه پ ـــ یشب  دارد و یبرم
اســت در همــان حــال کــه  یــدوارام

 یبـازم یرانرا از حمله به ا یلاسرائ
کنــد تــن بــه  یررا نــاگز یــراندارد، ا

حـل و  یتـر بـرا یجـد یگفتگوها
 :بدهد یرانا یفصل مشکل اتم

 یجدر خلــ یــائیقــرار بــر مــانور در •
ــــارس از  ســــپتامبر و  ۲۷تــــا  ۱۶ف

ضـد موشـک در  یاستقرار موشـکها
 فــارس و یجخلــ یســاحل یکشــورها
نفــت  یــدارانبــه خر یشــترفشــار ب

ــرانا ــد  ی ــتن از درآم ــه قصــد کاس ب
در  ینحکومـت همچنـ. است یرانا

اوبامـا سـخنان  یـدنتنظر دارد پرز
در باره آنچه ممکـن اسـت  یدیجد
ــدام نظــامیکــامر ــه اق برضــد  یا را ب
 یـز،و ن. اظهار کند یزد،برانگ یرانا

زمـــان  یـــنجنــگ پنهـــان کـــه تــا ا
کـار  نشده است، در دسـتور یرفتهپذ

 .یردگ یقرار م
 ۲۵و  یکــامــاه، امر یــندر اواخــر ا •

 ینم ینتمر ینبزرگ تر یگرکشور د
فـــارس انجـــام  یجرا در خلـــ یروبـــ

اتحاد  یشنما یک ینا. خواهند داد
ــاع ــدم دف ــد پ یو ق ــگیریبقص از  یش

به بسـتن تنگـه هرمـز و  یراناقدام ا
در . از صـدور نفـت اسـت یریجلوگ

 ینرتم یکاو هم امر یرانواقع، هم ا
 یمـ یـکو هر کنند یاعالم م ینظام

 یرا از حملـه نظـام یگریخواهند د
 .بازدارند

 یحکومـــت اوبامـــا، در مـــاه هـــا •
در قطر  یدیرادار جد یستمس ینده،آ

رادار  یســتمکنــد کــه بــا س ینصــب مــ
ارتبــاط  یــهو ترک یلمســتقر در اســرائ

 یرا بوجود م یکند و هالل یبرقرار م
 یـراناقـدامات بـه ا یـنا یامپ. آورند

که هرگـاه بخواهـد کالهـک  ینستا
بسازد، سرو کـارش بـا ضـد  یهسته ا

 .موشکها است
اوبامــا چگونــه  یــدنتکــه پرز یــنا •

بدهـــد،  یـــرانبـــه ا یـــدبا یهشـــدار
ــت  ــوع بحــث در درون حکوم موض

از مشـــاوران اوبامـــا  یبرخـــ. اســـت
 یلکننـــد کـــه اســـرائ یاســـتدالل مـــ

 یقــو یدادن علنــ ینــاناطم یازمنـدن
 یناناطم یله اسرائب یدبا. است یتر

به  یراناز مجهز شدن ا یشداد که پ
حملـه  یـرانبـه ا یکـاامر ی،بمب اتم

مقامات ارشد  یگراما د. خواهد کرد
کننــد کــه  یحکومــت اســتدالل مــ

ـــ یلاســـرائ ـــا را در  یم کوشـــد اوبام
شـود بـا  یرمنگنه بگذارد تـا او نـاگز

موافقت کند کـه هنـوز  یاقدام نظام
 .یندب یبه آن نم یازین

نخست  یاهو،شنبه، نتان  یکوز ر •
خاطر  یناوباما را بد یل،اسرائ یروز

بـا  یدگو یمبهم است و نم یارکه بس
تـا کجـا خواهـد رفـت، مـورد  یرانا

جامعـه «: او گفـت. انتقاد قرار داد
خـط  یـران،در مـورد ا ی،المللـ ینب

رســم نکــرده اســت و  یقرمــز روشــن
 یالمللـ ینجامعـه بـ یتقاطع یرانا

خـود،  یطرح اتمـ دندر متوقف کر
 یـرانا یتـا وقتـ. کنـد یمشاهده نمـ

را  یــتقاطع یــنخــط قرمــز و ا یــنا

بمـب  یدبرنامه تول یاز اجرا یند،نب
 یـــرانا. یســـتادبازنخواهـــد ا یاتمـــ
ــدنبا ــداجــازه تول ی ــ ی را  یبمــب اتم
 .»یابدب

از قــدمها کــه حکومــت  یچیــکه •
ــــدف  ــــت ه ــــته اس ــــا برداش اوبام

و متحـدانش را کـه  یکابالفاصله امر
ــرانا یاتمــ یشــرفتکــردن پ کنــد  ی

در درون . کنـد یاست، متحقـق نمـ
ــا ــازمان ه ــات یس ــاامر یاطالع و  یک

بحثهــــا بــــر ســــرحمله  یل،اســــرائ
 – یـرانا یاتمـ یساتبه تأس یبریسا

که از دوران بوش آغاز شده است و 
 –اوباما شتاب گرفته اسـت  ورهدر د

آن  ینتوان جانشـ یو حمله ها که م
، ۲۰۱۰در سـال . کرد، ادامه دارنـد

 یوترهـایبـه کامپ یـروسحمله بـا و
سبب شد کـه  یران،ا یاتم یساتتأس
 یوتریکــامپ یدر ســامانه هــا یــرانا

بعمــل آورد تــا کــه  ییرهــائیخــود تغ
 . آنها را از حمله مصون کند

بکـار فتنــد تــا  یرتــداب یــنهمـه ا       
ــان بدســت آ ــدزم ــد. ی خــاطر   ینوب

 یلبـد یل،بعمل آمدند که به اسـرائ
چراکه حمله بـه . شودجنگ، ارائه 

سـبب واکـنش  یرانا یاتم یساتتأس
و  یدشـــود و کـــاخ ســـف یمـــ یـــرانا

ــ ــد کــه  یموزارت دفــاع از آن ب دارن
را بکـام  یانـهخاورم یـدیجنگ جد
 . خود کشد

 ینمــ یــدگو یمــ یدمپســ نــرالژ •
ــــرائ ــــت اس ــــد همدس در  یلخواه

شــود و مقامــات  یــرانجنــگ بــا ا
 یمـدرک ینـدگو یم یکاامر یاطالعات
 یمتصـم یرانرهبران ا ینکهدال بر ا

 یـدرا بطـرف تول یگرفته قـدم نهـائ
ـــ ـــب اتم ـــت  یبم ـــد، در دس بردارن

روشــن  یــرغ یــرانمقاصــد ا. یســتن
ــسژآ. اســت ــ ان ــ ینب ــر یالملل  یژان
 یافتـهن یمـدرک یـدگو یمـ یـزن یاتم

دارد بمــب  یــرانا یــداســت کــه بگو
 .سازد یم یاتم

ــد • ــول چن ــابر ق از  یپلمــاتد ینبن
ا بــه چنــد کشــور، حکومــت اوبامــ

سـاعت «کرده اسـت  یشنهادپ یرانا
کـه  یـنا یحتوضـ. »یمرا متوقف کنـ

درجــه را  ۲۰ یـوماوران یــدتول یـرانا
کشـور را بـه  ینکند ا یم یککه نزد

متوقــف کنــد و  ی،بمــب اتمــ یــدتول
شـده اسـت را بـه  یدکه تول یمقدار

ــرانخــارج از ا ــا . هــدانتقــال د ی ام
ــرانمقامــات ا ــنا ی را رد  یشــنهادپ ی

 یتمـام یخواستار الغـا آنها. کردند
مجازاتها شدند و گفتگوهـا بـر سـر 

ــــک ــــ ی انجــــام  ی،مصــــالحه دائم
 .نگرفتند

ــ یکــادر اوائــل تابســتان، امر •  ینم
فـارس دو  یجخود را در خل یروبها

 یــائیدر یاســتقرار قــوا. برابــر کــرد
 یقـوا یهـا یـتاز تقو یبخش یشترب

همـه . فارس اسـت یجدر خل یکاامر
ــاع ا ــدارکات را وزارت دف ــا،مرت  یک

 .کند یم یفتوص یدفاع
 یجــاددر کــار ا ینهمچنــ یکــاامر     
در طـول  یدفاع یسامانه موشک یک
 یجـادهـدف از ا. فارس است یجخل

ــهرها و تصــف ــه  یهآن، حفــظ ش خان
نفت و گاز از  ینفت و لوله ها یها

 ینتـــازه تـــر. اســـت یـــرانحملـــه ا
ـــاع  یاقـــدام، اســـتقرار موشـــک دف

ــدجد ــر اســت ی ــنا. در قط ــدان  ی ب
ــ ــورها یمعن ــه کش ــت ک ــرب  یاس ع

ــا ــرانا یههمس ــدر از ا ی ــرانهمانق  ی
کارشناســان . یلنگراننــد کــه اســرائ

بـه  یدبا یم یکاامر یندگو یم ینظام
هشـــدار بدهـــد کـــه حملـــه  یـــرانا

 یشـگاهشـامل پاال یـران،بـه ا ینظام

بـرق کشـور  ینفت و شبکه هـا یها
کوردسـمن کـه  یآنتـون. شود یم یزن

ــــاه،از د ــــات  یرگ ــــز مطالع در مرک
ل یـتحل ی،المللـ ینو بـ یکستراتژا

اسـت، در نوشـته  یگر مسائل نظـام
« : کنــد یمــ یــدخــود، تأک یــدجد
بـه جنـگ  یـدتهد یـدبا ینمـ یکاامر
جنــــگ  یــــدبا. بکنــــد یشــــگیرانهپ
ــگیرانهپ ــد یش ــر بگردان ــ. را معتب  یم
 یخـود را بـرا ینظـام یتوانها یدبا

حملـــه هـــا آمـــاده  ینگســـترده تـــر
 .»کند

نگران  کایامر یستهایاما استراتژ •
» معتبـر یشـگیرانهجنگ پ«آنند که 

ـــرانرا ا ـــه  ی ـــرار گـــرفتن در حلق ق
بپنـدارد و بـرآن شـود  یرتفس ینظام

 یــدتول»  یــتقابل« یلکــه بــه تحصــ
خـود، شــتاب ببخشــد و  یبمـب اتمــ

ــ ــنا یحت ــازد ی ــب را بس حــزب . بم
و حــزب دمــوکرات  یخــواهجمهور

سـاقط کـردن  یـقمتفقند کـه از طر
بــه تــوان  یاســد اســت کــه مــ یــمژر
 .ضربه مؤثر وارد کرد یرانا

 یــزبــاره ن یــندر ا ید،در کــاخ ســف •
ــ ــاشــود کــه آ یبحــث م ــدنتپرز ی  ی

ــر محــور  ــا ب ــکاوبام ــز  ی خــط قرم
گفتگـو  یاسـتراتژ یـدبا یم ی،روشن
. یـرخ یـاکند  یرا باز پرداز یرانبا ا

 یکـاکـه امر ینستخط قرمز روشن ا
 یاز کجــا ببعــد نمــ یــدگو یــرانبــه ا

ــرود ــد ب ــا. توان ــل س ــاراوائ  ی،ل ج
 حــــداناوبامــــا گفــــت کــــه او و مت

کــه  یرنــدتواننــد بپذ ینمــ یکــاامر
بگـردد  یمجهز بـه بمـب اتمـ یرانا
ــراز ــزرگ اســت و  ی ــر ب ــد خط واج

 یلتحصـ یدرپ یزعرب ن یکشورها
 .خواهند شد یسالح هسته ا

متخصــــص  یــــزون،گراهــــام آل      
 یم ی،دانشگاه هاروارد در نزاع اتم

 خـط« یـکاگر اوباما  ینکا: یدگو
کند، اعتبار آن  یمروشن ترس» قرمز

چرا کـه . رود یعالمت سئوال م یرز
ـــــول  ـــــال، امر ۱۸در ط ـــــاس و  یک

ــه ا ــرانمتحــدانش  ب ــازه داده  ی اج
 یآمــــدها یانــــد، بــــا تحمــــل پــــ

خـــط قرمـــز  یناز چنـــد یزی،نـــاچ
 یـدبا یگـریکـار د. غرب عبـور کنـد

آن  یکــرد کــه مقامــات آمــاده بررســ
 . و آن جنگ پنهان است یستندن

بــه  یوبامـا بـا هـر گونـه حملـه اا    
افـراد  یکـه بـرا یسـاتشهرها و تأس

خطرنــاک باشــد، مخالفــت  یعــاد
در  یگــرد یطــرح هــا. کــرده اســت
از  ینـکشده انـد و ا یگذشته بررس

از آن جمله انـد . شود یم ینو بررس
ـــه  یطرحهـــا خـــاص ضـــربه زدن ب

 یموشک یها یگاهموشک و پا یدتول
 ندر منفجــر کــرد یلاســرائ. یــرانا

 . موفق بود یموشک یگاهپا یک
ـــنهادپ      ـــرید یش ـــا یگ  یرا مقامه

ــورا ــد ش ــتامن یارش ــ ی ــابق  یمل س
 یطرح حمله نظـام: آماده کرده اند

ــ« ــوع کــه، در  ،»یمخف ــان ن از هم
 یاتمـ یساتبه تأس یل،  اسرائ۲۰۰۷
تـا  یدهفته ها طول کشـ. کرد یهسور

 یمعلــوم شــود حملــه توســط جتهــا
انجـــام گرفتـــه  یلجنگنـــده اســـرائ

 یلخاطر که اسـرائ ینبسا بد. است
حملـه  یننگفت دست به ا یچگاهه

حملــه چنــان  یــتزده اســت و موفق
را از ابـراز  یشـتنخو یهبود کـه سـور

 .یدواکنش ناتوان د
: یدگو یمقام حکومت م یکاما       
حفاظت  یکن یرانا یاتم یساتتأس
طـرح  ینا یو اجرا یهته. شوند یم

. انجامـــد یبطـــول مـــ یچنـــد ســـال
آنکه گفته شـود  یب یله احم ینچن

بـــوده  یلو اســرائ یکــاامر یاز ســو
مقـام  ینا. است یاست، مورد بررس

ــدافزا یمــ اگــر هــم از راه اتفــاق : ی
هـا آن  یرانـیدهـد، ا یرو یانفجار

 یـــاو  یلو اســـرائ یکـــارا حملـــه امر
 .دو خواهند شمرد ینا یکتحر

 هــای اقتصــادی گویــای اثــر منفــیداده هــا و اطــالع : یاســالم انقــالب
 :اجالس تهران هستند

 
ــت ــواران  رانــ خــ
ــ ــارج يداخل  يو خ

ــر   ــخور ب ــون الش چ
ــ ــروت مل ــرانا يث  ي
 :نشسته اند

 
نــــژاد  یحکومــــت احمــــد٭ 

 یاسـیناتوان و گرفتار فسـاد س
 یـــتو عـــدم کفا یو اقتصـــاد

 :است
 
اعتمــاد ســخنان  شــهریور، ۱۳در  ◀

ــــيون  ــــو كميس ــــد توكلي،عض احم
برنامــه و بودجــه مجلــس را انتشــار 

ــ: داده اســت روز در ســيزدهمين دي
هـاي اسـالمي  نشست ساالنه انجمن

ــگاه ــتقل دانش ــجويان مس هاي  دانش
ـــنعتي  ـــگاه ص ـــه در دانش ـــران ك ته
شــريف در حــال برگــزاري اســت، 

ــت ــه اس ــورم، «: گفت ــعيت ت در وض
ــزايش مي ــدرت  بيکــاري اف ــد و ق ياب
البته مركـز . شود خريد مردم كم مي

آمــار در گزارشــي اعــالم كــرده نــرخ 
. كم شده اسـت ۹۰بيکاري در سال 
المللــي پــول ايــن  امــا صــندوق بين

ـــرخ  ـــول نكـــرده و ن گـــزارش را قب
ــاري را نيــز بــا افــزايش اعــالم  بيک

ثبـاتي و  سوء تدبير، بي. كرده است
شکني، فساد، ساختار نفتـي و  قانون

ــت و  ــت در دول ــوي ثاب ــدان الگ فق
مجلـــس باعـــث شـــده اســـت ايـــن 
مشـــکالت در حـــوزه اقتصـــادي بـــه 

 ».وجود بيايد
افــزايش شــتابنده نــرخ ارز طــي «    

، ارزش پــول ۹۰دو ماهــه آذر و دي 
. شــــدت كــــاهش داد   ملــــي را بــــه
توان نتيجـه گرفـت كـه  بنابراين مي

در ايــن صــدمات ثــروت هنگفتــي 
جايي  شـود و ايـن جابـه جا مي جابه

. اصــال در اقتصــاد بــه صــالح نيســت
همچنين بايـد بـه ايـن نكتـه اشـاره 

ار، كرد كه مديريت ارزي فاقد اختي
ضعيف و بدون راهبرد است و ايـن 

ـــديريت باعـــث مي شـــود  ضـــعف م
هـــــاي متناقضـــــي از ســـــوي  حرف

 ».مسووالن بيان شود
ـــه تحريم      ـــا اشـــاره ب هـــاي  وي ب

دربــاره «: غــرب عليــه ايــران افــزود
ـــه مســـير شـــوك  تحريم هـــا بايـــد ب
دربــاره . هــا نيــز اشــاره كــرد تحريم

ــه مــواردي  شــوك تحريم هــا بايــد ب
تـوان  در اين راستا مي اشاره كرد كه

هـاي نـامعتبر،  از ريسك كار بـا بانك
ـــه  ـــديل مکـــرر ارز، هزين ـــه تب هزين
ـــروش  ـــازار ف ـــه ب انتظـــار چندجانب
خـــدمات بـــانكي، هزينـــه انحصـــار 
ـــل  ـــه و حم ـــازار بيم ـــه ب چندجانب

در مجمـوع . مجدد كاالها نـام بـرد
آثار تحريم شبيه گران شدن قيمـت 

اسمي ارز است، البتـه ايـن موضـوع 
. تر اسـت به سياسـت حسـاس نسبت

عدم حاكميـت قـانون از دو راه بـه 
زنـــد، ايـــن دو راه  رشـــد آســـيب مي

ــد از ــاني و : عبارتن ــزايش نااطمين اف
ــرمايه ــاهش س ــزايش . گذاري ك و اف
در قانون هدفمنـد . هزينه مبادالت

ماده داريم كه  ۱۶ها ما  شدن يارانه
عــدد آن را نقــض  ۱۷دولــت فعلــي 
 » !كرده است

اهداف برنامه توسـعه،  برخالف«    
تكيه بـر ارز نفتـي بيشـتر شـده و در 
ــــت  ــــه ثب ــــر ب ــــال اخي ــــت س هف

. يي دســـت يافتـــه اســـت ســـابقه بي
  درست است كه هر فعاليـت توسـعه

شود ولي هر  اي به عمران منجر مي
شـود و  آباداني به توسعه منجـر نمي

مان  اين موضوع را بايد دولتمردان
 ».متوجه باشند

ـــادهاي«    ـــي از فس ـــد يک ـــه باي ي ك
مسووالن با آن برخورد كننـد فسـاد 
سياسي است، چراكه فسـاد سياسـي 

ـــم مي ـــومي را ك ـــاد عم ـــد اعتم . كن
ها به مديران ناشايسـت و  مسووليت
دار ســــپرده شــــده اســــت؛  مســــاله

مديراني كـه سـابقه پرونـده كيفـري 
دارند و ايـن باعـث شـده اسـت كـه 

نماينده » .وضع دولت خوب نباشد
ـــ ـــران در مجل ـــردم ته ـــتم : س گف

البته بايد توجـه داشـت كـه فسـاد «
شـود بـه  سياسي موجب انحراف مي

كنم  همــين جهــت بنــده تاكيــد مــي
بايد مسووالن بـه صـورت جـدي بـا 

 ».فساد سياسي برخورد كنند
 

رانت از محـل تفـاوت نـرخ ٭ 
ـــازار  یرســـم ـــرخ ب » آزاد«و ن
 :   دالر
        

، بـــه گـــزارش ۹۱ شـــهریور ۱۲در  ◀
منتشـر شـده  یرهابراساس آما یلنا،ا

ــــز یاز ســــو ــــک مرک ــــرخ  ی،بان ن
در  یبانک یندالر در بازار ب یانگینم

تومان بود  ۶۴۰هزار و  یک ۹۰سال 
 یــکنــرخ،  یــنا یکــه در بــازار رســم

ــــان داد و ســــتد  ۹۰۰هــــزار و  توم
 .شد یم
گـــزارش، اخـــتالف  یـــنا یـــهبـــر پا  

 ۹۰دو نرخ در سـال  ینا ینفاحش ب
 ۵۰۰تـا  ۳۰۰ ینبـ یـانگینبه طور م

که  یا ومان در گردش بود، به گونهت
در اواخــر  ینــرخ دالر در بــازار رســم

 یشهـزار تومـان افـزا ۲بـه  ۹۰سال 
 .یافت

اســت کــه براســاس  یدرحــال یــنا    
در سـال  یپـول یرهـاینرخ رشـد متغ

با رشد مواجه شده  یزن ینگینقد ۹۰
ـــگ افزا ـــیوآهن ـــد  ۶/۲آن  یش درص

 .اعالم شد
 یها ســپرده یــزمــدت ن یندر همــ    

که به طـور عمـده،  یدولت یربخش غ
را شــامل  یــدارید یــرغ یها ســپرده

درصــد رشــد مواجــه  ۲/۴بــا  شــد یم
 .شده است

منتشــر شــده از  یآمارهــا یــهبــر پا     
ــز ــزا یبانــک مرک ــرخ ســود  یشاف ن

، موجـب ۹۰در اواخـر سـال  ی،بانک
بـوده  یـدارید یرغ یها رشد سپرده

 .است
ـــزا     ـــانک یشاف ـــرخ ســـود ب در  ی،ن

امـر  ینا یعامل اصل ۹۰ال اواخر س
 یها بود و باعث شد تا نـرخ سـپرده

با رشد مواجـه و شـعب  یدارید یرغ
رشــد  یزبــان یمتشــکل پــول یــربــازار غ

 .روبرو شوند
 ۵۰۰تا  ۳۰۰تفاوت : یاسالم انقالب
  و  یدو نرخ رسم یانتومان م

  ۱۲در صفحه
  

 سه عنصر ناسازگار؟
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کــه رانــت  یــنا یعنــیبــازار آزاد، 
 ۵۰۰تـا  ۳۰۰خوارها، از هـر دالر، 
. زده انــد یــبتومــان ســود بــه ج

تفـاوت را دولـت بـه  یـناز ا یبخش
را  یگــرد یزده اســت و بخشــ یــبج
 .رانت خوار یاهایماف

 
ــه جــا یچــا٭  پــول  یهنــد ب

 یـدکـه عا یرانت یا یراننفت ا
 :شود یهند م

 
، مهنـــــــاز ۹۱ شـــــــهریور ۱۲در  ◀

در : نوشته است ینروزآنال/یملکوت
ــوان دور زدن  یحــال کــه تحــت عن
از ارزان  یکمـان ینرنگ ها، یمتحر
کشـور  یها یو حراج دارائ یفروش
 یـاماست که با گذشـت ا یاندر جر

و  یروند رانت خوار یکبه  یلتبد
. در کشور شـده اسـت ینفوذ فروش
 ینتحــوالت بعــد از چــ یندر آخــر
هند هم اعالم داشـته کـه در  اینک

بـه  یچـا یـران،مقابل نفـت خـام ا
که سـال  یدر حال. صادر کند یرانا

کشور پانزده هـزار تـن  ینشته اگذ
صــادر کــرد کــه در  یــرانبــه ا یچــا

ـــل آن چـــا ـــدتول یمقاب ـــاطق  ی من
 یکاراندست چا یکشور رو یشمال
 .ماند

ــرکــه نخســت وز ییدر روزهــا       ی
ــا ه ــد ب ــیهن ــرا ۲۵۰ یئت ــره ب  ینف

عـدم  یشرکت در اجالس کشـورها
 ۳۰ یشتعهد در تهران بود از افـزا

ــه  یصــادرات چــا یدرصــد ــد ب هن
ـــراا ـــر داد نی ـــاس ا. خب ـــنبراس  ی

هـم آن را منتشـر  یسـناگزارش که ا
 یدجد یسممکان یاجرا یکرد در پ

ــ ــول ب ــرانا یننقــل و انتقــال پ و  ی
گرفتــه تــا  یمقــاره تصــم شــبههنــد، 

از  یشخـود را بـه بـ یصادرات چـا
 یهــــزار تــــن در ســــال جــــار ۱۵
 .برساند یالدیم

 یندومــ یرآتــال، كــه مــد یپــاكد    
ر هنـد د یچـا یدشركت بزرگ تول

 یبـاره بـه خبرگـزار یـناست، در ا
ـــرزرو ـــت یت ـــتمس: "گف ـــدجد یس  ی

ــول از ا ــرانپرداخــت پ ــد  ی ــه هن ب
ما  یبترت ینشده و به ا یانداز راه
خــود را  یصــادرات چــا تــوانیم یم

بـه گفتـه . یمدهـ یشافـزا یـرانبه ا
پرداخـت پـول  یدجد یسممکان یو
 ."كند یخوب كار م سیارب

تــاجر بــزرگ  یــنا یاشــاره ضــمن    
اسـت کـه از دو  یبه مشـکالت یهند

 یسال قبل بر سر بازپرداخـت بهـا
بــه هنــد بــه  یــرانا ینفــت صــادرات

ارز حاصل  یت،وجود آمد و در نها
در  یاز فــروش نفــت، بــا کــاهش ســ

ــــقاز طر ی،صــــد ــــک ی ــــک  ی بان
 .منتقل گشت یائیاسپان

 
دالر واردات از  یلیاردم ۴۵٭ 
بــه  یــدبا یســت،ن یکــاف ینچــ

ــــاردم ۱۰۰ ! انددالر رســــ یلی
را که  یرانت یزانم یدکن ینمع
 :زنند یم یبها به ج ینیچ
 
 یـن، روز آن ال۹۱ شهریور ۱۲در  ◀

 یکاالهـــا: گـــزارش کـــرده اســـت
ها معمـوال بـا  یرانیدر باور ا ینیچ

همـــراه اســـت و " بنجـــل"صـــفت 
 یناش یداعتقاد که شا ینبراساس ا
باشــد، اجنــاس  یرانیــاناز تجربــه ا

 یینو بـا عمـر پـا یفیتک یب ینی،چ
ــابع . هســتند ــار من ــه گــزارش اخب ب

در مالقـات  یشپـ یمختلف، چنـد
و  ینچـ یبازرگـان یمقام ها برخی

 یهــا یــهبــا گال یرانــیا یمقــام هــا

 ینـیهمراه بود و از چ یرانیطرف ا
 یت،ها خواسته شد تا عالوه بر كم

 یكاالهــا یفیــتهــم بــه ك یتــوجه
ــادرات ــه ا یص ــان ب ــرانش ــته  ی داش
 .باشند

همچـــون  ینحـــال چـــ یـــنبـــا ا    
ــتراتژ یهروســ ــرانا یکمتحــد اس  ی

 یشود و دولت احمد یمحسوب م
نـــژاد در هفـــت ســـال گذشـــته بـــر 

 یپلوماســــیاســــاس تــــز د ینهمــــ
. بـرده اسـت یشاقتصاد خـود را پـ

 یـزتهران و پکن ن یروابط اقتصاد
 یـزها ن یمتحر یداز تشد یشپ یحت

ــه  یجــد ــود و ب ــاردم ۴۵ب دالر  یلی
امـا  ید،واردات در سال گذشته رسـ

نــژاد خواســتار  یحمــود احمــدم
دالر  یلیـاردم یکصـدآن بـه  یشافزا

 یمتحــر یدپــس از تشــد. شــده بــود
همچـون هنـد  یناما چـ ینفت یها
در برابــر " یــوان" یــاکــاال  یشــنهادپ

 .کرد یهپول نفت را ارا
ــه فا    ــته روزنام ــاه گذش ــالم  یننش
در  یننوشـت چـ یدر گزارشـ یمزتا

از  یپرداخـــت پـــول نفـــت وارداتـــ
مشکل روبه رو شـده اسـت با  یرانا

ــاکنون  ــاردم ۳۰و ت ــت  یلی دالر باب
بر اساس . بدهکار است یراننفت ا

 یهـا چنـدان بـ ینـیگزارش چ ینا
 یمكــه بــه بهانــه تحــر یســتندن یــلم

بــه  راز دادن دال یــرانا یمــال یهــا
و  یمـال یها یمبه بهانه تحر یرانا

ــانك ــد و در عــوض  یب ــاز بزنن ســر ب
 یـــــدرا مجبـــــور بـــــه خر یـــــرانا

 .خود كنند" بنجل یهاكاال"
 
ـــــــاهش ٭ ـــــــد ۷۸ک  یدرص

 :یرانا ینفت یرصادرات غ
 
ـــــــــــــــــهریور ۱۲در  ◀ ، ۲۰۱۲ ش

مهـــر گـــزارش کـــرده  یخبرگـــزار
 ۳۰ یماهـه سـال جـار ۵در : است

ــونم ــا  ۲۶۹و  یلی ــن کــاال ب هــزار ت
بـه ارزش  یگـاز یعانـاتاحتساب م

دالر  یلیـــونم ۷۲۷و  یلیـــاردم ۱۵
ــادر و  ــونم ۱۵ص ــزار  ۷۷۴و  یلی ه

و  یلیــاردم ۲۱ارزش  تــن کــاال بــه
 .دالر وارد شده است یلیونم ۸۹۰
بـه  یرنفتـیو ارزش صادرات غ وزن
ــــــبترت  ۷۸/۱۱درصــــــد،  ۹۹/۷ ی

 یــندرصــد کــاهش داشــته اســت، ا
 یــناســت کــه واردات در ا یدرحـال

درصد  ۲۰/۱۲ یمدت به لحاظ وزن
ــزا ــا از ح یشاف ــثام  ۲۳/۸ارزش  ی

 .دهد یدرصد کاهش نشان م
 یـــنابراســـاس آمـــار گمـــرک در    

 یرنفتیمدت از مجموع صادرات غ
دالر بـــه  یلیــونم۱۴۲و  یلیــاردم۳
و  یلیـــــاردم ۴ ی،گـــــاز یعانـــــاتم

دالر بـــه محصـــوالت  یلیــونم۶۲۱
ـــــ ـــــاردم۷و  یمیپتروش  ۹۶۴و  یلی

کاالهــــا  یردالر بــــه ســــا یلیــــونم
 .اختصاص داشت

واردات کـاال در  یزانم یشترینب     
از کشـــــور  یجار ماهـــــه ســـــال ۵

ـــ ـــارات متحـــده عرب ورت صـــ یام
 یلیـاردم۴ یزانگرفته است که به م

 .دالر بوده است یلیونم ۴۳۱و 
واردات  یـزانم یشـتریناز آن ب پس

 ۲بــــا رقــــم  ینچــــ یاز کشــــورها
 یـهدالر، ترک یلیونم۹۳۶و  یلیاردم

ــا  ــاردم۲ب ــونم۱۷۸و  یلی دالر،  یلی
ــا  یجمهــور ــاردم یــککــره ب و  یلی

 یـکبا  یسدالر و سوئ یلیونم۸۸۶
دالر  یلیـــــــونم ۱۹۱و  یلیـــــــاردم

 .صورت گرفت
 

ــــت ٭ ــــاردم ۴۳اف  یدالر یلی
 :یرانصادرات ا

 
ـــــــــــــــــهریور ۱۱در  ◀ ، ۱۳۹۱ ش

: گــزارش کــرده اســت یســتاکونوم
ــرانا« ــال  ی ــادل  ۹۰در س  ۱۰۹مع
ــاردم ــونم ۳۰۰و  یلی ــادرات  یلی ص

رقـم در سـال  یـنداشته است امـا ا
ــــار ــــه  یج ــــاردم ۶۶ب  ۴۰۰و  یلی

 .»کند یم یدادالر تنزل پ یلیونم
 یلیــاردم ۱۰۹ات بــه رغــم صــادر    

ــــا کــــاهش ۹۰در ســــال  یدالر ، ب
، ۹۱در سـال  یرانصادرات ا یدشد

 یگـــرچهـــار ســـال د یـــداکنـــون با
صـــادرات  ۹۵بگـــذرد تـــا در ســـال 

 ۱۰۰و  یلیــــاردم ۸۸«بــــه  یــــرانا
 .برسد» دالر یلیونم

ــا اشــاره بــه ا روزنامــه  یــنمغــرب ب
کرده که پس از افـت  یدمطلب تاک

 یـرانصـادرات ا یدالر یلیاردم ۴۳
اعداد و ارقام  ینا« یسال جار در

ـــود  ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــدان معناس ب
 یبـــودن صـــادرات طـــ یصـــعود

بـاز هـم  یران،ا۹۵تا  ۹۲ یها سال
و رقـــم  ۹۰بـــا ســـال  یســـهدر مقا
ـــاردم۱۱۰ ـــادرات آن  یدالر یلی ص

 .سال، افت را تجربه خواهد کرد
 

ـــــ٭  ـــــالس غ یدر پ ـــــراج  ی
 یـدمتعهدها، سـکه طـرح جد

ــان ۸۳۵ ــزار توم دالر آزاد / ه
 :تومان شد ۲۱۶۷

 
ــزارش ۹۱ شــهریور ۱۲در  ◀ ــه گ ، ب

 یمسکه تمام طـرح قـد یمتمهر، ق
هــزار تومــان، طــرح  ۸۳۷در بــازار 

ـــدجد هـــزار تومـــان و دالر  ۸۳۵ ی
 .تومان است ۲۱۶۷آزاد 

هر قطعه سکه تمـام بهـار  یمتق    
در  یکشنبهامروز  یمطرح قد یآزاد

ـــازار  ـــان، طـــرح  ۸۳۷ب هـــزار توم
سـکه  میهزار تومان، ن ۸۳۵ یدجد
 ۲۰۹هزار تومـان، ربـع سـکه  ۴۱۷

ــ ــان و گرم ــزار توم ــزار  ۱۱۸ یه ه
 .تومان اعالم شد

 یـارع ۱۸زرد  ینرخ هر گرم طال   
 ۸۵ یروز جـار یط یدر بازار داخل

ــزار و  ــس  ۳۴۰ه ــر اون ــان و ه توم
مانند روز  یجهان یطال در بازارها

 .دالر است ۱۶۹۲گذشته 
هـر دالر  یمـتفعاالن بازار ارز ق    

 ۲۱۶۷رخ آزاد را امـــــروز بـــــه نـــــ
تومـان و  ۲۷۵۲را  یوروتومان، هر 

ــد را  ــر پون ــالم  ۳۴۵۸ه ــان اع توم
 .کردند

 
 یو کسـر یارز یراتمام ذخا٭

 یهـــا در ماه یدبودجـــه شـــد
و هشدار واواک درباره  یندهآ

ـــــورش  ـــــروز ش ـــــال ب احتم
 :یاجتماع

 
، کلمه گزارش ۹۱ شهریور ۱۳در  ◀

بودجه  یکسر یشافزا: کرده است
 یارز یرذخـا یدهش شـددولت، کا
از شورش  یتیدستگاه امن یو نگران

 ییگـزارش هـا ینگرسنگان، آخـر
در  یــراخ یاســت کــه در هفتــه هــا

نظـام قـرار  یعال یمقام ها یاراخت
گرفته است تا با توجـه بـه آنهـا در 

 یمکشــور تصــم یخصــوص رونــد آتــ

 .شود یریگ
 یهـــــا یرمجموعـــــهاز ز یکـــــی    

گــزارش  یــرادولــت اخ یاقتصــاد
کشــور رو بــه  یارز یرکــه ذخــاداده 

 یاتمـــام اســـت و احتمـــال نـــاتوان
ــــــت از پرداخــــــت حقــــــوق  دول

ـــا ـــاه ه ـــدان در م ـــدهآ یکارمن  ین
ــــود دارد ــــازو. وج ــــان ب  یهمزم

دربـاره احتمـال  یـزدولت ن یتیامن
در  یاجتمــاع یوقــوع شــورش هــا

کشور  یاقتصاد یطاعتراض به شرا
 .هشدار داده است

ــه ا     ــزارش محرمان ــه در  یدر گ ک
دولـت  یـاته یاقتصـاد یونیسکم

 یارز یرطـرح شـده، از اتمـام ذخـا
سـخن بـه  ینـدهکشور در شش ماه آ

 ینـــرخ واقعـــ. آمـــده اســـت یـــانم
در  یـزن یـالارزش دالر بـا ر یبرابر

ـــنا ـــه ازا ی هـــر دالر  یگـــزارش، ب
 .برآورد شده است یالر ۶۷۰۰۰

گزارش خبـر داده  ینا ینهمچن    
ــزا ــه اف ــا توجــه ب ــه ب ــداوم  یشک م

سـه مـاه  یه دولت، طبودج یکسر
وزارتخانـــه هـــا و دســـتگاه  ینـــدهآ

ــ یهــا ــوق  یدولت در پرداخــت حق
مرتبط با  یکارکنان و مجموعه ها

 .خود دچار مشکل خواهند شد
گـــزارش در  یـــنطـــرح ا یدر پـــ    

طبقــه  یدارا یدولــت، بخشــنامه ا
 یهـا یرمجموعههمه ز یبرا یبند

ــــت و دســــتگاه هــــا  یادار یدول
رح ارســال شــده کــه در آن بــا طــ

حقوق  یدرصد ۵۰احتمال کاهش 
و دســـتمزد ماهانـــه کارمنـــدان در 

از  ی،کنــون یتصــورت تــداوم وضــع
مقام مسئول هـر دسـتگاه  ینباالتر

الزم را جهـت  دابیرخواسته شده ت
ـــــگیریپ ـــــه  یش ـــــوع هرگون از وق

ـــا ـــاندر م یتینارض ـــدان و  ی کارمن
 یشکارکنان آن دستگاه مربوطه پـ

 .کند ینیب
بــه  هیدبــر اســاس گــزارش رســ    

ـــماره اخ ـــه، در ش ـــرکلم ـــولتن  ی ب
بــا  یــزمحرمانــه وزارت اطالعــات ن

 یطشـــرا یـــنبـــه ا یحیاشــاره تلـــو
از احتمـال بـروز  ی،دشوار اقتصاد

ـــه و ـــنگان ب ـــورش گرس ـــژهش در  ی
بـــزرگ کشـــور  یشـــهرها یهحاشـــ

 .آمده است یانسخن به م
 یتـیدستگاه امن ینکارشناسان ا    

 یورماههشدار داده اند کـه از شـهر
زنــگ خطــر  یــنبعــد، ابــه  یجــار

چـــالش  یـــکهمـــواره بـــه عنـــوان 
ــرار  یجــد ــر دولتمــردان ق در براب

 .خواهد داشت
اینــک خبرهــای و : یاســالم انقــالب

 :تجاوزها به حقوق انسان
 
 

ــاوز ــوق   تج ــه حق ب
 يـد انسان در برابـر د 

 :متعهدها يرغ«
 
 
 یــراز اجــالس غ از ســه روز پــیش ◀

 ۱۰و  ۹ یمتعهــــــدها در روزهــــــا
هر تهــران را شــ یــمژ، ر۹۱ یورشــهر

بــه  یــکنزد یاهــال. خلــوت کــرد
 یرونب یمحل اجالس را به مرخص

از ( یمـیعظ یقـوا. از شهر فرستاد
هزار تن گزارش شده  ۱۲۰تا  ۱۰۰

ـــت ـــد) اس ـــغال کردن ـــهر را اش . ش
هرگاه عـزت و کرامـت را ترجمـان 

و حقــوق انســان  یآزاد واســتقالل 
از آنهــا اســت و  یکــیکــه حــق کــار 
بــا  یــمژر یم،بشــمار یحقــوق ملــ

ــرتحق ــردم ا ی ــران،م ــه عــزت و  ی ب
به همـه حقـوق  ینکرامت، بنا بر ا

 .تجاوز کرده است یرانیانا
، بـــه گـــزارش ۹۱مـــرداد  ۳۱در ◀

ــری ــس خب ــد  آژان ــان، محم موکري
معلمـان  یتوکلي،دبير کانون صـنف

ــه بازداشــت و  ــد ب ــاه تهدي کرمانش
 .محاکمه شد

ـــه گـــزارش  ۹۱ شـــهریور ۷در ◀  ، ب
گذشـته  هفته یانیهرانا، حسن آشت

دادگـاه انقـالب  ۲۸شـعبه  یاز سو
سال  ۱۵تهران به اتهام محاربه به 

 یقاضـ.محکـوم شـد یریحبس تعز
و  یو یقـانون یـلبا عزل وک یسهمق
نامبرده  یریتسخ یلوک یگزینیجا

را مورد محاکمه قـرار داده اسـت، 
ــنا ــدان ی  کــمپــس از صــدور ح یزن

 ینموضوع و هم چنـ یننسبت به ا
ــه ــالع از دادنام ــدم اط ــوارد  ع و م

ــــام ــــتندات  یاته ــــواهد و مس و ش
 .پرونده اعتراض کرده است

ـــهریور ۷در ◀ ـــزارش ۹۱ ش ـــه گ ، ب
ـــر ـــد نظ ـــا ، محم ـــدان یهران  یزن

سـال اسـت  ۲۰از  یشکـه بـ یاسیس
به اتهام ارتباط با حـزب دمکـرات 

شــهر  ییکردســتان در زنــدان رجــا
در اعتــراض بــه  بــرد یکــرج بســر م

ــه  یتوضــع ــده خــود دســت ب پرون
خـود را  یزد و لبهـااعتصاب غـذا 

 .دوخت
ـــهریور ۷در ◀ ـــزارش  ۹۱ ش ـــه گ ، ب

مـــاموران  یمـــذهب – یملـــ یتســـا
واواک اصفهان با در دست داشتن 
ــه  ــه ب ــا مراجع حکــم بازداشــت و ب

فعــال  یــنا یــزدی ینمنــزل حســ
منـزل اقـدام  یشضمن تفتـ یاسیس

 .نمودند یبه بازداشت و
را حکومـت  شـهریور، ۱۱تا  ۶از  ◀

مقــرر  یاجبــار یــلدر تهــران، تعط
از تجــاوز بــه حــق کــار  یــرغ. کــرد

هـــا و  یریاز دســـتگ یـــرمـــردم و غ
 یاســـی،اخطارهـــا بـــه فعـــاالن س

 یـــمژجمهـــور مـــردم شـــهر، در ر
که سپاه مقـرر کـرده بـود،  یاجبار
 یـتاز جمع یبخشـ. کردنـد یزندگ
 .آن را ترک گفتند یزشهر ن

 ٬ی، عباس نبو۹۱ شهریور ۱۰در  ◀
ـــه  ـــو موسس ـــام خم«عض ـــیام  »ین

 یـزدیمصباح  یمحمدتقوابسته به 
 نژاد یاعــالم کــرد حکومــت احمــد

در قـــوه  »ینســـنگ«پرونـــده  ۱۰
 یدارد کــه بــه حکــم علــ یهقضــائ
هــا تــاکنون  متهمــان آن یا خامنــه

 .اند محاکمه نشده
» دانشجو یخبرگزار«به گزارش    

ـــــ ـــــازمان بس ـــــه س ـــــته ب  یجوابس
مطلب  ینا ینبو یآقا ٬ییدانشجو

از  یدر جمع گروه یوررا دهم شهر
کــرده  یــاندر مشــهد ب یاننشــجودا

 به گفته او،. است
ــــت حــــدود •«  ــــده  ۱۰دول پرون

دارد، اگـر توجـه و  ینسـنگ یقضائ
ــــــومت ــــــم حک ــــــر یحک و  یرهب

از  ییهــا نبــود، بخش نژاد یاحمــد
 رفتنـد، یبـه محکمـه م یـددولت با

کـــه  یســـتن یمعنـــ یـــنالبتـــه بـــه ا
محاکمـــــه را  یجلـــــو یرهبـــــر
 ».اند گرفته

 چیدر ســخنان خــود هــ ینبــو     
ها نکـرده  پرونـده ینبه ا یا اشاره
منظـور  رسـد یامـا بـه نظـر م ٬است

ـــــده  یو ـــــال«پرون ـــــف م  »یتخل
ــــیمحمدرضــــا رح  یاراســــفند ٬یم

از  یگــــرد یو برخــــ مشــــایی یمرح
  .باشد نژاد یاحمد یکاننزد

  ۱۶ در صفحه
  

 سه عنصر ناسازگار؟
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 و يدرخانح ةبردن سلط ينازب يشد كه برا ينروه كوچك خان متّهم به اگ

 رهبـران  يگـر ازد يگرفته بودند برخـ  يمتصم يرخود،فراگبازگرداندن نفوذ 
ـتي ترور ياتعمل« را حذف و دست به  - خالو قربان  و يدرخانگروه ح »  يس

ـ  يـوان د يـر شد كه ن يگفته م يجه،نت در. بزنند ـان كُـرد،     ي،زخم محمـد خ
ـام     انزلي رشهردا ـته شـد، و تـالش نافرج  يبـرا  يو منصوب خالو قربان، كش

 .خان  در رشت  صورت گرفت يمسوءقصد به جان كر
و خالوقربان خواسـت كـه    يعمواوغل يدرخانمهر، كوچك خان ازح6در 

در مقرّخودش در ملّا سرا حاضر  ينروتشتا يشنهادهايپ  ةمذاكره دربار يبرا
 يـدرخان محلّ  مالقات آتش گرفت و به ح ة، خانمذاكرات يندر ح. شوند

 .و به رشت باز گشتند يختندرخالو از مهلكه  گ و يدرخانح.. شد يانداز يرت
كوچـك    يروهايمهر ن 9گزارش خود نوشت درشب  ةدر ادام يرانا ستارة

ـا  يكه تلفات يداديخان  به رشت حمله بردند، رو . گذاشـت  يازهرسو برج
، آنجا يستهمان شب چند تن از افراد  كوچك خان  به مقرّ حزب كمون در

ـاب  زاده خواب  يزيتبر يخُفقر، ش يربا، مسرخوش يدرخان،كه ح  يـده و ارب
ـته  شـدند، و ح    يسه نفر آخـر . ، حمله كردنددبودن ـا كش و   يـدرخان درج

ـان   يروهايروز بعد ، ن. و به جنگل  برده شدند يرسرخوش دستگ خالو و احس
آن  يفـردا  يراندند، اما  و  يرونبه رشت حمله بردند و افراد  را از رشت ب

تن ازمردم  در  600حدود  يي،ابنابرگزارش ه. روز رشت  را باز پس گرفت
ـان در  يرزام. ها  كشته  شدند يريدرگ ينا  يـدان م در يشـي هما كوچك خ

، ازآزاد كـردن   آن را نقـل نكـرده انـد    يگـري كه منابع د( رشت  يمركز
ـا   يو. كرد  يها ابراز شادمان يستدست كمون شهررشت از  ياز مـرگ رفق

 يـن بوسـه  زد و ا  هاآن  ةزاظهار تأسف كرد، به رسم احترام  برجنا يدرخانح
 .خواندسوء تفاهم   يكرا  يريدرگ

و كالنتـروف بـه رشـت     ي، كنسـول شـورو  )  Khavin( ينكه خاو زماني
ـته بـود   به شهر  يآرامش تا اندازه ا يدند،رس ـاو   . باز گش  ينپـس ازآنكـه خ

خود  يرفتند، و آمادگ يو يدارخود مستقر شد،  احسان وخالو به د يدرجا
ـ  يها يتفعال يانپا - ينروتشتا يخواست هاتحقّق  يرا برا اعـالم   –يانقالب
 ينب يشنهاديقرارداد پ ةدربار يزيچ ياكه آ يدكالنتروف  ازآنان پرس. دندكر
 يو. بـود  يمنف يشاندانستند؛ پاسخ ا يم يانو رهبرجنگل يمختار شورو يروز

ـا  (  ساعت مهلـت  داد    24 يبه كوچك خان نوشت و به و يسپس نامه ا ت
موافقـت   البـي دو انق. ها موافقت  كند يشورو يشنهادتا با پ)  مهر 11 - ر اكتب

دو   يزيبـدون خـونر    يشـورو  يروهايرا ترك  كند، و ن يكردند كه انزل
 .باره وارد رشت  شدند

ـا  « به رغـم   حيدرخان ـا  ي» كوشـش ه ـان و   يبـرا  يشرفق ـات ج  و ينج
رمز و راز  از يكماكان در هاله ا يمرگ  و يفسرخوش، كشته شد، كم وك

ـاره  بـه دسـت  داده     يندر ا يگوناگون ي، هرچند گزارش هامانده يباق ب
گـزارش داد كـه   )  1921اكتبـر   10(  1300مهـر   18در يـران ا. شده اسـت 

ـتند   كوچك خان هنگام فـرار از   يايروهرا ن يدرخانح ـابع  . زنـدان كش من
 بـه خـود كوچـك   )   يمدرك يچبدون ه(  را  يتجنا ينمعوالً ا يستكمون

 يلاسماع و ي، همچون فخرائهمكاران كوچك خان. دهند يخان نسبت م
ـ    ينكه ا  يدر حال ي،جنگل ـان را رد م ـار    ياتّهام به كوچـك خ كننـد، اظه

ـا    تپس از شكس يدرخانكه ح يدارندم گـروه     يجنبش به دسـت گارده
 .، كشته شديانرهبر جنگل  ياران، از  ياالرعا ينحسن خان مع

ـ  يـر از تعب يرانبـوهي ملّاسـرا ، كـه در ز   ةازحادث يگريد يتروا   يرهايو تفس
ـاب  ينمدفون  شده ، از ا  ينستياستال يخيتار و   يقرار است كه احسان ، حس

كه  يدادند زمان  يبقتل كوچك خان  ترت يبرا يجلسه ا يپارتونف گرج
  يـن از ا ،،  شاه غالم و شاه رضاسابقش ياراندو تن از  يقكوچك خان از طر

و توطئـه گـران    آنان به هـم خـورد ،   ةنقش. رفت يخانشد، به پسخبر آگاه  
نه  دچار اختالف   ياوچك خان  را ادامه  دهند كبا  يهمكار ياآ كه ينبرسرا

، ذره  يخان ، احسان ، حساب يدرح ينب  يدر انزل  يگريد  ةجلس. نظر  شدند
گـزار  بر)  ، آخوانـد زاده  يساز محارم  رهبر كمون(به نام داداش  يو شخص
ـاورد توطئه را تاب ب ينداداش نتوانست ا. يزندرا بر يگريقتل د  ةشد تا نقش  ي

 يـدار د يظاهراً بـرا  يهمانان،كه م يوقت. وكوچك خان را از آن  آگاه كرد
 .يدرا به آتش كش يدارساختمان محل د يوارد شدند، و يان،با رهبرجنگل

ـ   توسط سپس يرودستگ يو. فراركردند يدرخان،همه به جزح   ينحسـن مع
ـا روا   يـن ا. كوچك خان كشته شـد  يو بدون آگاه ياالرعا  يـت گـزارش ب

حادثه ممكـن اسـت  فقـط     ينا يها يتروا ةالبته هم. دارد يسپهرهمخوان
است كـه   ينا يز،برانگ ييحال رسوا يندرع و يز،شگفت انگ. بوده باشد يعهشا

ـاب  رگزها ه يشورو ـ بازمانـدگان ح  دوتـن از   ذره ،و و يخاطرات حس  ةادث
كردند خاطرات خود را  يدوجرئت م ينالبتّه اگرا - را منتشرنكردند مذكور

 !يسندبنو
، گزارش به قرار دست احسان، ازجمله ياز وزرا يكي، يخاطرات خواجو 

با  يقراربود جلسه ا يت،روا ينبنابرا. دهد يبه دست م ملّاسرا ةازحادث ياول
كوچك  ياراناز يكي. ددر مقرّ آن برگزار شو يدرهبر دولت جد 6شركت 

 رخوشسـ .  آمد و ساختمان آتش  گرفـت  يروناز ساختمان ب به حالت فرار
ـا  .  خان و خالو قربان موفّق بـه فـرار شـدند    يدردر آتش كشته شد، اما ح ام

و  به قتـل   يرخان را دستگ يدر، حكوچك خان  ة، برادرزاديجنگل يلاسماع
 يـرا ، زيستنگر يدبا ترد يدبا يزرا نشرح  دست دوم  از حادثه   يناما ا. رساند
ـ   شـمني بود كه با كوچك خان د سال يكاز  يشخالو ب و بـه    يـد ورز يم
شد كه   ي، آماده  مبه عالوه. كرده بود يداپ يداختالف  شد يو  با يزن يتازگ
 . دولت تهران شود  يمتسل

ـاز هـم      يستكمون - فرهنگ در دولت احسان   يسر، كمجودت ـا شـرح ب ه
  ي، عـده ا حاصله يمگيدر  سراس. دهد يملّا سرا به دست م ةزحادثا يمتفاوت

ـاختن   يهفرار كردند و بق ش  جان ب ـتگ   يـدرخان ح.   در آـت ـپ  يردس س و س
ـ   يتروا .توسط افراد كوچك خان كشته شد را در   يجودت  پرسش  مهم

ـ   بارة ـارات و . يـزد انگ ياصل حادثه  بر م ـار   ياظه ـاهر  « آنچـه    ةدر ب »  ظ
 .است  يزانگ  يدنامد،  ترد يه  محادث

ـات انگل    ينا  ـا مـل    يسـي مجموعه گزارش ها بدون شـرح گـزارش مقام ك
بـر  )  يورشـهر   41( سپتامبر  22 ي، پس  از دعوايتروا ينبنابرا.  نخواهد شد
، كوچك خان  از خالو قربان  خواسـت  كـه در   يحاتو  تسل يسر مسائل مال

ـ   يجلسه به مقرّ  و يك شركت در يبرا) مهر  7( سپتامبر  28 .  روددر كسـما ب
تـن از افـراد    400) مهر 10( اكتبر  2در .  يرشدخالو قربان هنگام ورود دستگ

ساعت  آنجا را در كنتـرل خـود    18كوچك خان به رشت حمله  كردند و 
سردار  متعمد  ةحمله ، جنگ  كنان  به مقرّ  خالو قربان  در خان ينح. داشتند

كوچك خان  پول و   دكشته  شدند و افرا  يانم يندر اتن   13وارد شدند، 
ـا   يـري در گ يندر ا. مهمات  موجود در آنجا راضبط كردند تـن،  از   100ه

بـه  . ، كشته شدند يسرماليهكم ي،، و فرض يدادگستر  يسرجمله سرخوش ، كم
ـ « ها  يريدرگ يندرهم يدرخانح يسيان،گزارش انگل ـپس    يزخم شـد و س
ـان از  م يـز تن  ن  300برآن، حدود  افزون»  . جان سپرد ـ  يـت جمع ي  يمحلّ
و   يـه ، كوچك خان رشـت را تخل ) مهر 11( اكتبر  3در شامگاه  . كشته شدند

ـان نما . خالو قربان را آزاد  كرد ـاي بـه مقرّن  ينـدگاني روز بعد خالو قرب   يروه
ـا  .  اعالم  كـرد   يمخود را تسل  ياعزام داشت و آمادگ يلدرمنج يدولت رض

بـه مقصـد    ) مهر 18( اكتبر  10خبر ، تهران  را در  ينا يافتپس از در خان ،
 .شمال ترك  كرد

ـ  ينظام يكدر خاطرات كوچك پور ،  يافشاگر ينتر تازه بـه   يارنزديكبس
ـار     يتازه ا يزچ يو. شود يم يدهكوچك خان ،  د ـا در ب ـات  م   ةبه معلوم

كـه كوچـك     يدگو يمسخن   يياما از  كودتا يد،افزا يسرا  نم مالحادثه 
ـام   يسـت حـزب  كمون   يـه ها عل يشورو  يخان قصد داشت  با همدست انج

ـام  ةوابست يقاز طر(  ينبنا به گزارش كوتاه كوچك پور ، روتشتا.  دده   ينظ
 يـن ها بـه ا  ياطّالع داده بود كه شورو  يانبه رهبر جنگل) خود  كالنتروف 

 يدنـد جنگ يانقالب شان  م يابر  يستيخود با يرانيانبودند كه ا يدهنتجه رس
رو  قرارشـد    ايـن از . كردند  يم  يتراه  از آنان حما ينها در ا يو شورو
  ينبا چن. طرح كودتا  را به اجرا  گذارد )  مهر 25)  ( كذا( اكتبر   17در ظهر 
ـ  يككوچك خان  دستور انجام   يتفاهم را بـه كوچـك     يكودتا  در انزل

و محمـد   يهامور مال  يسرئ  يري، مش يستمهم كمونپور داد تا  دو كار گزار  
ـ   .  كُرد را بكشد ـان همچن گفـت  كـه ، درصـورت     يو بـه  ينكوچـك خ
خواهد  يندربندرتأم  يشورو يها يازكشت يشتري، سالح ب يدرخواست و

فرستاد، اما  گفتـه  شـد     يريكشتن  مش يكوچك پورافراد خود را  برا.  شد
به عالوه ، معلوم شد كه دشـمنان  كوچـك     .عازم  رشت شده  بود يكه  و

ـا    يزيكردند، چ يفت مياسالح در  يشورو  يها  ياز كشت يزخان   ن كـه ب
 .  خواند يدستورات كوچك خان  نم

گزارش كوچك پور  كامالً  سـردرگم شـد و    يدنكوچك خان پس ازشن 
ـاز    يـن ظاهراً، ا. ملّا سرا  را به  خاطر آورد ةحادث ـ  يگـزارش بـه ب  ةدو طرف
ـا  بـه حملـه بـه      يستو كمون  يانجنگل يختنبرانگ: ها  اشاره دارد يشورو ه

 .به  مناسبات  دو گروه يرو وارد  آوردن  صدمات  جبران ناپذ  يكديگر
ـئله  تغ   ةحادث حقيقت   ييـري ملّاسرا  و رشت هر چه بوده  باشد، در اصل  مس

دادند و  ينده روكن يينتع  يدر برهه ا  يدادهارو  ينكه ، ا يندهد،  ا ينم
ـان   يزگذاشتند و ن  يآت  يدادهايبر رو  يفور  يريتأث ـار   يمهـر  و نش  يحيت

  1. ( ها از جنبش  و رهبر  آن زدند يابيارز  ةبرهم
 
ـ   «خود بنام  يپژوهش ةدرمقال ناصرعظيمي ◀ ـان، واقع ملّاسـرا و   ةكوچـك خ

ـ  يحبطور مفصل توضـ   »يدرعمواوغليح يريدستگ روايتـي كـه   : دهـد  يم
اهپور آلياني از واقعه ي ملّاسرا به دست مي دهد مي تواند شاهدي براين ش

  .واقعيت باشد 
 
  توطئه؟ ياجنون : ملّاسرا  واقعه ◀
 
ـال    7روايت ها وتفسيرهاي گوناگوني ازواقعه ي ملّاسـرا درروز    ـاه س مهرم

ـا  . ازجانب افراد گوناگون به دسـت داده شـده اسـت    يديخورش 1300 م
ـازگو و   دراينجا واقعه ي ملّاسرا را اززبان شاهدان عيني بدون هيچ دخالتي ب

از ياد نبريم كه ايـن  .قضاوت آن را به خوانندگان فرهيخته واگذارمي كنيم
واقعه كه در ظهر يك روز پنجشنبه ي آفتابي در اوايل پاييز روي داد، هنـوز  

ـتر اسـت    ـنايي آن بيش ـان     .سايه هاي آن از روش درمـورد ايـن واقعـه در مي
ندگان انقــالب جنگــل، بــيش ازهرموضــوعي اخــتالف نظــر وجــود نويســ
درسايه ماندن حقيقت واقعه كه ما آن رانقطه ي پايان خود خوانده ي .دارد

انقالب گفته ايم ،ازعوامل گوناگوني سرچشمه مي گيرد ليكن  اثرات زمانـه  
ـاث  يـر ز يـران درا يسـي نو يخكه تار يزمانه ا (ي تدوين تاريخي  يدشـد  يرت

است كـه مهمتـراز    ي،يكي از عوامل مهم)قرار داشت يدئولوژيكا يتجزم
ـا   ـازي وق ـا  يـرا ز. ملّاسـرا منجرشـده اسـت    يعديگر عوامل به وارونه س  هنگ

ـ  توانـد بـه وارونـه     يايدئولوژيك به وقايع تاريخي وجزميت متأ ثّر از آن م
براي فراتر رفتن ازنگاه ايدئولوژيك و ارائه ي بـي  . يانجامدب يقتكردن حق

ـاهدان    يني وقايع، ما ترجيح مي دهيم گزارش ا رفانهط ـان ش واقعه را از زب
ـيم    ـازگو كن بـدون ايـن كـه    .مستقيم ،همان گونه كه خود نقل كرده اند، ب

ـيم،    . داوري ارزشي نماييم ـار شـده باش بر اين باوريم كه اگر موفّق به اين ك
 .  دخوانندگان فرهيخته خود بهترين داوران اين روايت ها خواهند بو

او .بود )خمامي(يكي از شاهدان مستقيم واقعه ي ملّاسرا محمد علي گيلك   
ـان     ه واز نزديك ل انقالب جنگل به عنوان كميسر فوائـد عامـكه در دولت او
كوچك خان محسوب مي شد،يكي از افـرادي بـود كـه بـه نماينـدگي از      

 بانقـال  يپنج نفر ي يتهكم يزنيرا يطرف جنگلي ها درخانه ي ملّاسرا برا
بـوده كـه     درهمان روز در محل حضور داشت و خود شاهد تمام واقعه اي

ـاب    او.  اسـت  يدهدر آن روز درآنجا اتّفاق افتاده و او به چشم خود د در كت
در هـر هفتـه   ] انقالب[ نفري   پنج  يكميته «:نويسد مي ) انقالب جنگل(خود

رشت  غربيجنوب يك روز درمحلِ معروف به ملّاسرا دريك فرسخ و نيمي 
دهاتي حاضر شده وآنجا مذاكرات الزمه را بعمل آورده و پس  ةدر يك خان

ـارخود ميرفتنـد    ـ  .از ختم جلسه هريك پـي ك در روز  ةكميتهآخـرين جلس
در ] خورشيدي1300مهر7[هجري قمري1340محرّم الحرام سال26پنجشنبه 

ـ   .محلّ مذكور تشـكيل گرديـد    ـان ب ا در آن روز حيـدرعمواوغلي، خالوقرب
ــد ــراد     نفرچن ــر از اف ــه نف ـاعر رشــتي و س ــرخوش شـ ــرد، س ــرات ك از نف
كه هيچيك از ])گيلك[ميرزامحمدكُردمحلّه اي، آقاحسام و  نويسنده(جنگل

مرحوم كوچك خان و ميرزا محمد . جريان امر اطّالع نداشتند حاضر شدند
 آنكـه  يبرا. نيامده بودند] يپنج نفر ي يتهكم يدونفر از اعضا[مهدي انشايي

ـاً واضـح       يدرجه   سوء ظنّ افراد وارد در انقـالب معلـوم شـود ومخصوص
ـاد مواجهـه    يكديگرنسبت به  يقگردد كه چطور دو نفر رف با روح عدم اعتم

ـ . يورزدنكته مبادرت م ينا يرادناچار به ا يشدندم از افـراد   يدرآن روز جمع
ـ    يجنگل با هم از رشت حركت كرده و با آنكه بعض ـا كـم و ب بـه   يشاز آنه

ـا   يانجر سـه گانـه    يواقعه آشنا بودند مع الوصف نه تنها موضوع را بـه رفق
در معـرض   يدكه با يخود اظهار نكرده بلكه الاقل آنها را از رفتن در خانه ا

ـايا   ةوقتي بعد از خاتم.واقع گردد منع ننمودند يحوادث نامطلوب يانجر قض

ـال  . ده انـد علّت اين امر پرسش شد جواب دادند آنها نيز بي خبر بـو  بهرح
ـايرين    ـبهه از س اينطوراستنباط ميشد كه سه نفر افراد جنگل براي آنكه رفع ش

 .بعمل آيد بايد قرباني شوند
يك ساعت به ظهر مانده بود حاضرين همه كسل ونميدانستند بـراي چـه       

ـيده مشـغول صـحبت     . ميرزا ديركرده است هريك درگوشـه اي دراز كش
ـاران گلولـه بطـرف    .ند تير بلند شدناگهان صداي چ. كردن بودند كم كم ب

ازبروز اين واقعه در هريك از حاضـرين حالـت بهـت    . خانه باريدن گرفت
ـا و بـراي    . نميتوانست بفهمد موضوع چيست چكسهي. پديدآمد تيـر از كج

درعـرض چنـد دقيقـه معلـوم شـد خانـه       .چه اين خانه را بمباردمان ميكنند
ـا  [پوشالي ةدراين نقطه دو خان.ه ميشودمحاصره و تير براي اهل خانه انداخت ب

ـالي ومملـو    ]پوشيده از كاه برنج يروانيش به يكديگرمتّصل   واطـراف آن خ
صداي تيركه به درب وديوارخانه ميخورد كامال معلـوم ولـي   .ازدرخت بود

يكـي بعـدازديگري خـود را بـه     .اشخاصي كه تير ميانداختند ديده نميشدند
 .زمين پرت كردند

اندكي فكركـرده وتصـميم    يالي بدون آنكه به گلوله اعتناء كند عمواوغ..    
ـاي دويـدن     بگيرد، طرفي از راه جنگل را انتخاب كرده واز همان طـرف بن

ـتي . گذاشت از افـراد   وقتي جنگل راتمام كرده به جاده رسيد،كنارجاده پس
جنگل را مشاهده نمود بازهم بدون آنكه فكركنـد بطـرف پسـت رفـت واز     

ـتگيرش    .ت اسب خواست تا به رشـت بـرود  افراد پس ـناخته دس ـا اورا ش آنج
ـا      .نمودند ـاء جنگـل درهمانج خالوقربان ويك نفر كُرد مسلّح وسـه نفـر اعض
اين كُردشجاع با نهايت متانت با موزري كه داشت شروع بـه جنـگ   .ماندند

افراد جنگـل كـوچكترين   . نمود و از جلو آمدن مهاجمين جلوگيري ميكرد
زيرا از دو طرف به .نداشتند و درحالت بهت وحيرت بودند باخود اي لحهاس

ديگـر فراركـرد و    ةسرخوش شاعر از اين خانه به خان...مرگ تهديد ميشدند
ـاعت     . در آنجا درگوشه اي خود را مخفي كرد ـاجمين پـس از يـك س مه

تيرانداختن هردو خانـه را آتـش زدنـد وايـن وقتـي بودكـه محصـورين        
بعلّـت مانـدن درخانـه آتـش گرفتـه بـود       فقط سرخوش .دفراركرده بودن

خالو قربان سالماً از معركه جان بدربرد وچون راه را ميدانست از ...وسوخت
 يـد تاك494 - 493صـص 1371محمـدعلي گيلـك  (»بيراهه بـه رشـت آمـد   

 يتـه ملّاسرا كه افراد كم يدر روستا يخانه ا يتموقع 2 يدر نقشه ). ازماست
 .د، نشان داده شده استانقالب درآن مورد حمله قرارگرفتن ي
ـ  ياندر م يلكگ يكه به گفته محمدعل يمكن يادآوري     حاضـر   يسه جنگل

ـ        يعنيخانه  يندر ا ـام و محمـد عل ـا حس  يميـرزا محمـدكُرد محلّـه اي،آق
دوست و  يعني) ياطخ(،كاس آقا حسام) كتاب انقالب جنگل يسندهنو(يلكگ

. لـه حضـور داشـت   خانه درموقع حم يندرا يزهمرزم سابق كوچك خان ن
شده انـد كـه    ياست كه حمله كنندگان مدع يكا س آقا حسام همان كس

ـان آل    يدرخانخبر توطئه از جانب ح ـاني را او بـه حسـن خ اطـالع داده   ي
 ).گشت يمنكته باز خواه ينبه ا(است

ـاالدر    يملّاسرا در نقشه  يروستا يتنقشه موقع يندرا - 2 ينقشه   كوچـك ب
 يـت موقع.شده است ياندهرشت و فومن نما ينو ب يخانپس يغرب رودخانه 

ـات   يانقالب بـرا  يپنج نفره  ي يتهكم يمورد استفاده  يخانه  يقدق جلس
ـا   يكخود به صورت شمات يهفتگ ـاده ه  يانـده نما يامـروز  يبا توجه به ج
توسط  ياز افراد محلّ يو بررس يدانينقشه با استفاده از كارم ينا يمترس(است

 ).شده است يهبار ته ينستنخ ينگارنده برا
ـاي      را تاييـد  »گيلـك  «گفته هاي يان كوالرژ شاهد ديگر واقعه نيزگفتـه ه

به رغم اين كه در اين زمان او جزو افراد جنگلي محسوب .وتكميل مي كند
ـاني    » كيش دره«مي شد و در ـان آلي ي آليان درنزديكي خانه ي حسـن خ
ـ   ينظام ينّخدمات ف ياننظر حسن خان به جنگل يرساكن و ز داد  يارائـه م

ـالي از   حدود زيادي نيز ضد بلشويك بود ولي با اين حال گفته اوت هاي اوخ
ازايـن  . سياسي بوده و مي تواند بي طرفانه باشد - آلودگيهاي ايدئولوژيك 

ـان    » يان كوالرژ«رو اجازه بدهيد به تفصيلِ واقعه از زبان  بپـردازيم كـه هم
ـ  يانور جنگلروز در رشت حضور داشت و به دست شـده   دهاز رشت فراخوان

بود و در مسيرحركت خود چند دقيقه قبل از حمله به خانه ي مذكور، بدان 
ـيم كـه كـوالرژ بـه گفتـه ي خـود       . پاي نهاده بود الزم است يادآوري كن

بـه رشـت    يانآل يدره  يشروز يك بار براي خريد و استراحت از ك15هر
بر مـي  » كيش دره«ه خانه ي خود،فومن ب - مي رفت وسپس از مسير ملّاسرا

چنــد روزي را در رشــت گذرانــدم ]اوايــل مهــر[اواخــر ســپتامبر« :گشــت
ـته      [غالمرضا. ـا دراختياراوگذاش پيشخدمت شخصي كـوالرژ كـه جنگلـي ه

را با وسايلي كه خريده بودم بااسب به خانه فرستادم وخودم درهتـل  ]بودند
 .ماندم 

ـتاده   يك روز صبح زود بيدارم كردند،در ر     اهرو يكي از افراد جنگـل ايس
ـتور داشـت مـرا       .بود ـا دس ـازار آمـده بود،ام ظاهرا براي فروش تنباكو به ب

بايــد فورابــه جنگــل «:پيداكنــد وپيــام كوچــك خــان را بــه مــن برســاند
درعـرض چنـد دقيقـه    . »جرياني در كار اسـت «:درسرم جرقه زد.»برگردم

ـيل . آماده شدم ـا اسـب مـي     پيشخدمت هتل براي من به دنبال وس ه نقليـه ي
درايران وقتي هنوزكسي از هيچ چيز خبرندارد، گاريچي ها در سـرا  .گشت

كسي ديگر حاضر نبود بـه  . اين بار هم همين طور بود.از همه چيز خبردارند
پس از چانه زدن زياد و پيشنهاد كردنِ كراية چند برابر، باالخره . جنگل برود

ـبح  . با خودش ببرد ،سرايدار ،يك كُرد را راضي كرد تا مرا ساعت هشت ص
پس از چند لحظه رشت پشت سـرمان بـود و   ...بود كه از رشت خارج شدم
ـيخان وارد  .راه از جنگل عبور مي كـرد .به طرف صومعه سرا مي رفتيم از پس

ـا كلبـه اي چـوبي قرارداشـت        .شديم ـلة يـك كيلـومتري م ـا درفاص . تقريب
ـترده بـود واز   درجلوي آن دشت كوچكي با درختاني منحصر بـه فـرد گ   س

ما از ميان دشت وكناركلبه، درجنگل  ةجاد. پشت، جنگل به آن چسبيده بود
دفعات بسياري از كنار اين كلبه رد شـده بـودم و هميشـه بـه     . محو مي شد

تعجب كردم،چون درباالخانـه افـرادي را   . نظرم خالي و رها شده مي آمد
ايراني ها كاله گـرد  . دديدم واز كاله شان شناختم كه ايراني وكُرد ها هستن

ـا    ـان ام كوچكي داشتند وكاله كُردهاكمي بلندتر وشبيه سيلندر هاي خودم
 .بدون لبه بود

  دربين آنها حيدرخان هم بودكه مرا شناخت ودستور ايست داد ومرا به    
  

  ۱۴ در صفحه
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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] يـدر ح ياراناز  يكي[درجنگل بعضي مواقع با فومف.باال نزد خود خواند 
گاريچي به . رفتارشان هميشه مؤدبانه بود.مالقات هايي داشتم وحيدرخان 
روي حصـير چنـد   .و من از پله ها به باالخانه رفتم ]روز آفتابي [سايه رفت

مرد نشسته بودند كه بسيار رسمي به من خوش آمد گفتند وحيدرخان مرا 
ژ احتمـاال كـوالر  [از بين آنها خالو قربان نماينده رضـاخان .با آنها آشنا كرد

باتوجه به اين كه خالو قربان چنـد روزبعـد بـه رضـاخان پيوسـت ،او را      
از حـزب  ]وكريم خان خـالو كـريم  [ اشتباهاً نماينده ي رضاخان مي نامد

بقية همراهان آنها را . كمونيست ايران را كه هردو كرد بودند به ياد دارم
 گفتند منتظر كوچك خان هستند و قـرار . افراد ديگري تشكيل مي دادند

با يكديگر تقريبـا درِگوشـي   .است كه با او دراينجا مالقات و مذاكره كنند
شـدم كـه    متوجه. حرف مي زدند و بسيار هيجان زده به نظر مي رسيدند

ـ  . در بين آنها وجـود دارد  يخاص ياعتماد ياز ب ينگران ـ  ينـا آرام  يو ب
. مآنها را با دستور كوچك خان كه بايد برگردم،  به هم ربـط داد  يطاقت

كوچـك   يانتظار كشيدن بـرا .آنها به من هم سرايت كرد يهيجان زدگ
 يگفتگو ازخان درآنجا را قبول نكردم ،استكان چايم را سركشيدم و بعد 

كـردم وخـارج    يبا حيدرخان ،از همگـي خـداحافظ   يبه روس يكوتاه 
 .همه چيزِ آن خانه آتش به وجودم مي زد.شدم 

انفجار چند نارنجـك   يديم كه صدااز آنجا دورشده بو يچهارصد متر   
بـه   يعالقـه ا .»آغاز جنـگ جديـد  «:حدس ام به يقين پيوست. بلند شد

بازگشت به ميدان زد وخورد نداشتم وگاريچي هم همين طور رو به جلو 
رسـيديم  ] مرجقـل 1درنقشـه  [اندكي بعد به جمعه بـازار .پرواز مي كرديم 

نـد ومـا رامتوقّـف    دراينجا چنـد مجاهـد از بـين بوتـه هـا بيـرون پريد      .
دورتر  يكم. از آنها مرا شناختند وراه باز كردند تا برويم يچندتاي.كردند

 يكوچك خان وگائوك را ديدم كه با چند تن از مجاهدان درچهارراه
درتـه  .انجامـد  يپخش شده و منتظر بودند كه جنگ درپسيخان به كجا م
ان كوچـك خـ  . دل ايمان داشتند كه همه چيز خوب پيش خواهد رفت

از اينكه پيش او بازگشته . مرا درآغوش گرفت وصميمانه خوش آمد گفت
هـاي   درگوراب زرميخ خبردار شـدم كـه درجنگـل   ....ام خوشحال بود
حسن خان كيش دره اي با لشكري بزرگ ] نزديك مالسرا[اطراف پسيخان

من به آنجا رسيده  رودبدون جلب توجه چند لحظه قبل از و.مخفي بوده
مرا شناخته وصبركرده .آنها شده بود ةمن سبب تاخير درحملآمدن .بودند

 ).160- 158صص1383يان كوالرژ(»بودند تا ازآنجا خارج شوم 
ميـرزا احمـد   «حسن خـان آليـاني كـه بـا       يدكتر شاهپورآلياني نوه     

كوچك خان كه توسـط حسـن خـان     يشاهد ماجرا و منش يعني» واقعي
او از . رابطه گفتگوكرده اسـت  يناشده بود در يجنگل يلاسماع  ينجانش

اين حمله همدست بوده و  يكساني بود كه با حسن خان آلياني درطرّاح
واقعــه را تكميــل  يــناز پــازل ا يتوانــد بخشــ يت او مــيــروا ينبنــابرا
اين است كه كوچـك خـان موافـق     يروايت نقل شده از او گويا.نمايد

زماندهي وابتكـار عمـل   رو سا ينملّاسرا نبوده است واز ا يحمله به خانه 
 .به عهده داشته است يثقف يمساراين جريان را حسن خان و احتماالً ت

 يملّاسرا همه چيز ازيك گردهم آيي درخانـه   يدرهرحال در واقعه      
 يـق را ازطر يحسن خان آلياني شروع مي شود كه ظاهرا كشف توظئه ا

احمـد   يرزااز زبان مواقعه را  ينا يانيدكتر آل.بود يافتهكاس آقا حسام در
 يكننده  يرحمله شركت داشت ودستگ يكه در طرّاح يكس يعني يواقع
خياط كـه دوسـت   ] حسام[كاس آقا«:كند  ينقل م ينان بوده چنيدرخح

ميرزا وجاسوس جنگليان بود،خبر مي دهد كه حيـدرخان نيـت شـومي    
به  ميرزا. درسردارد وشركت شما دراين جلسه برابر با نابودي همة شماست

او به دوطرف مي «:گفت ينداشت و م يخبرهاي كاس آقا خياط اعتماد
 .»زند
، ميرزا وگاوك وتيمسارثقفي وچند نفـر  ]آلياني خان حسن[معين الر عايا     

دراين زمـان حسـن خـان از روسـتاي     [»زيده«ديگر را در منزل خود در
حسـن  كيش دره به زيده نقل مكان كرده بود كه محلّي ها به آن عمارت 

ايـن كـه   .جلسه اي تشـكيل مـي دهـد   ] و[ گرد مي آورد] خان مي گفتند
نوشته اند ايـن جلسـه درفـومن بـوده، منظـور همـان زيـده         ننويسندگا

زيـرا ميـرزا بـه عكـس     .شود يگرفته نم يدر اين جلسه تصميم مهم.است
منظور كوچـك  [كنيم يالعمل متقابل راضي نبود و معتقد بود ماشركت نم

حسن خان وبنا  يبه گفته  ياملّاسرا كه گو يه مادرجلسه بوده ك ينخان ا
]. در كـار بـوده ، شـركت نمـي كنـيم      يتوطئه ا مبه قول كاس آقا حسا

لذا بي مشورت ميرزا و بـا  . كردن آنان عقيده داشت به غافلگير الرعايا  معين
چـون معتقـد بـود اگـر     .صحبت پنهاني با گائوك وديگران ،اقدام كـرد 

خودرا خواهد زد و ما  ةديگر ضرب يموفّق نشود جا حيدرخان دراين جا
اگر جلسات ما نيز مكرّر گـردد تـا ميـرزا    .نبايد اين فرصت را به او بدهيم 

 .متقاعد شود ،حيدرخان از قضيه آگاه مي شود
درپي اين نظر ، معين الرعايا وگائوك وگروهي ديگربه همـراه آليـاني      
ه كـوالرژ آن هـا را يـك لشـكر     اين آلياني ها همان افرادي هسـتندك [ها
،عصر روز قبل از جلسه ،به طرف ملّاسرا حركت مي كنند ]كند يم يابيارز

توتستان بعـدها بـه بـاغِ     ينا]  يآن خانه درباغ توت يو خود را در نزديك
پنهان مي كنند [ مانده است يمعروف شد و تا امروز باق يعيارباب رف يچا

افراد مسلّح بيشتري مي .شود يا خير يم توطئه ديده يها تا ببينند كه نشانه
بود ميرزا را فراخوانند و در جلسه شـركت   ياگر اوضاع عاد.آورند يا نه؟

كنند وگرنه پيش دستي نموده ،حمله برند و نيرنگ آنان را بـه خودشـان   
 ...بازگردانند

گرد مي آيند وسنگر ميگيرند وهمانند  يافراد مسلّح بسيار يپس از چند   
گفتـار خبـر    يازاين جا بـه درسـت  . كنند يخود را آماده م ميدان جنگ

حيـدرخان بـر تعـداد    . پي مي برند] ياطمنظور كاس آقا حسام خ[دهنده 
ـ  ينگهبانان افزوده بود وبجا  ودكُردها كه با جنگليانِ آشنا بودند و ممكن ب

جنگليـان  .اجير كرده بود] را[نجنگند، گروهي ديگر كه احتماالً لرها بودند
از افراد  يتعداد. ي آن ها حمله ور شدند وجنگي سخت درگرفتبه سو

. زخمي گشـتند  يشدند و ازجنگليان نيز تعداد يحيدرخان كشته و زخم
سرخوش كه دردكمر .حيدرخان وخالو قربان از بالكن منزل پايين پريدند

كه خانه را آتش زدند او  يوقت.پنهان كرد يخودرا درداخل بخار شتدا
داخل قلّاب و  151- 150، صص1375 ياني،شاهپور آل( » همان جا سوخت

 ).از ماست يدتاك
به . از واقعه به دست داده است ياست كه احمد خان واقع يتيروا ينا   

او خـالو قربـان راه هـا را خـوب مـي شـناخت وگريخـت امـا          يگفته 

 .شد يرحيدرخان درپسيخان دستگ
 ينـي ع گرشـاهدان يد يهـا  يتبا روا يتروا يناست كه ا ينا يتواقع   

حمله  يبرا يدرخاندرمورد آوردن افراد مسلّح توسط ح. دارد ييتفاوتها
 ينم ييدموضوع را تأ ينا يچكدامكوالرژ ه يانونه  يلك،نه گ يانبه جنگل
سـخن گفتـه    ينحاضـر  يـان كَـرد مسـلّح درم   يـك فقط از  يلككنند وگ

كـاس آقـا حسـام كـه ظـاهراً هشـدارداده بـود كـه          خودحضور .است
گـروه سـه    يانرا درآن خانه دارد، درم يانقصد حمله به جنگل رخانيدح
ـ     يلـك همان طور كه گ يانجنگل ينفر  يخبـر  يگفتـه اسـت نشـان از ب

 . حاضر از حمله داشت يانموضوع حتّا توسط جنگل
دراينجا الزم است به نكته اي اشاره كنيم كه دروقايع جنگل نبايد نقش     

توانست بـه قـول    يم »يچپ نماي«كه همان طور . آن را ناديده گرفت
مقابـل   يخلق كنـد ،درنقطـه    »يبالشويك مصنوع« يدولت آباد ييحي

توانست بـه   يبيش از اندازه درتشكيالت جنگل م يومسامحه  يسهل گير
 يوبه ويژه مأموران آموزش ديده  يدولت مركز ينظميه  اننفوذ مأمور

ذكـر دو  .فـوذ نماينـد  كند تا درتار و پود تشكيالت جنگل ن كمك يانگليس
كـه گرفتـار    ينوبدون ا يدنما يشتريبحث كمك ب ينتواند به ا ينمونه م
ـ  يـت را تقو يدها ين،ا يمتوطئه شده باش يجرا ياربس يتئور كـه   يـد نما يم
حادثه  ينواقعه درپشت ا ينا ياصل يزانوبرنامه ر طرّاحممكن است  يدشا

 .پنهان بوده اند
 يكه دردسـتگاه نظـام   يچكسواك يسيننيان كوالرژ تك يمچنان كه گفت   

 يـر كـه درتعم  يتيبه عهده داشـت وبـه سـبب مـوقع     ينقش مهم يانجنگل
كـه   يـن به سـبب ا  يژهداشت وبه و يانجنگل يكارگاه اسلحله  يونگهدار

حسن خان بود ،عنصر  يخانه  يكنزد يعنيدره  يشمحلّ استقرار او در ك
ـ    يالتتشـك  ينبه آمار و اطّالعات ا يدسترس ظراز ن يمهم  يبـه حسـاب م
كند چگونه هنگامي كه هر دو هفته يك  يحال او خود نقل م ينبا ا.آمد
درآليان يعني محلّ سكونت خود به رشت مي آمد، بـا  »كيش دره« بار از

ي  اين كه از تمام جزئيات اسلحه واسرار نظامي جنگل باخبر بود ،درخانـه 
ـ       ت مركـزي بـود   ميرزا يوسف خـان شـفتي كـه ازيـاران ويـاوران دول

ودرتعقيب جنگلي ها درشفت وفومن بعدها نقش محوري ايفاكرد، اقامت 
هرچند بايد بالفاصله تاكيـد كنـيم كـه    . نموده وكسي متعرّض او نمي شد

كوالرژ چنان كه از خاطراتش بر مي آيد انسـان درسـتكاري بـوده و در    
كـه  دست كم تا موقعي .وفاداري وتعهد او به جنگل نمي توان شك كرد

مافراموش .سندي معتبر دردست نداشته باشيم نمي توانيم چنين بينديشيم 
محتـاط   يتنمي كنيم درجايي كه حيثيت انساني در ميان است بايد به غا

با اين حال اين نكتـه  .پروا بپرهيزيم  يب يومحافظه كارباشيم واز گمانه زن
مـدتي  «:ه بگيريم يان كوالرژ نمي توانيم  ناديد يرا نيز با توجه به نوشته 

او  يـار دراخت يانكه جنگل يخدمتكار[با غالمرضا ] به جنگل[پس از ورودم 
براي خريد وسـايل مـورد نيـاز از كـيش دره بـه رشـت       ]قرارداده بودند

اموالش بيشتر درشفت . دررشت نزد يوسف خان شفتي به سر بردم...رفتيم
رايدار خانـه  سـ . رشت با خانه اي درآن داشت دربود و فقط باغ بزرگي 

خبر داشت كه ما مي آييم و هميشه مرا همانند مهمان آقاي خود خـوش  
بسيار كم به هتل .آمد مي گفت و بعدها هم چندي درآنجا زندگي كردم 

). از ماسـت  يـد تاك 153كـوالرژ،ص (»مي رفتم ،مگر در مـوارد اسـتثنايي  
هم  و انقالبي نبود وچندان فردسياسيبديهي است يان كوالرژ اساساً يك 

به اين امر اهميت نمي داد كه ميرزا يوسف خان كيست وممكن است چه 
كه درتشكيالت جنگل  يخود به كس ي هدفي از دراختيار قرار دادن خانه

اسلحه هاست، دارد بلكه ايـن رهبـران    ياز مسئوالن تعمير و نگهدار ييك
 جنگل بيم بـه دل راه  يبايد از درز كردن اخبار سرّ يجنگل بودند كه م

دانست  يم يبا آن كه غالمرضا پيشخدمت كوالرژ به خوب يول.دادند  يم
ـ  ييوسف خان شفت يكه او درخانه  از  ياقامت مي كند هيچ عكس العمل

طرف رهبران جنگل تا پايان رفت وآمد كوالرژ بـه خانـه يوسـف خـان     
 .ديده نشد

ــ   ــه، پ يندوم ــ يوســتننمون ــ يپــر راز و رمــز كلنــل فتحعل  يخــان ثقف
دولـت   يژانـدارمر  يبودكه جزو مقامـات بـاال   يخان ثقف ينحسوعبدال
ــز ــا  يمرك ــا روزه ــل ازپ يت ــروزيقب ــرداد   ي ــل در خ ــالب جنگ انق
انقـالب جنگـل بـه     يـروزي بالفاصله بعد از پ يبودند ول يديخورش1299
 يكـه اسـرا   يخـان بـه هنگـام    حعليكلنل فت.يوستندپ يانجنگل يالتتشك
دكتر حشمت از رشـت   يمتسل يه شدنشان در واقع يمرا پس از تسل يجنگل

. سـمنان بـود   يژاندارمر يسكردند ،او رئ يدبه تهران وسپس به سمنان تبع
 يكه خاطرات خود را دركتاب يجنگل ياز اسرا يكي يمحمدحسن صبور

در  يـر تحر يبـه رشـته    »گلجن ةازدرون به انقالب مسلّحان ينگاه«به نام 
به دسـت داده   يدولت يتموقع يناز او درا ياطالعات  ينهزم ينآورده درا

 ياز برخورد مناسب تـر او بـا اسـرا    يصبور. يستن يدهفا يآن ب يانكه ب
ـ  يكجـا اما در. يدگو يسخن م يهفرماندهان نظم يگرجنگل نسبت به د  يم

 يگـر از او و د يمتـوال  هايروز يكه او و همكاران او در سمنان برا يسدنو
 ينظـام  يـت اطّالع از موقعبه منظور  يقيدق يها ييبازجو يجنگل ياسرا

از جمله خـود كلنـل   .وكوچك خان به عمل آوردند يانجنگل يواسلحه 
كـه از   يمـاه  يـك مـدت  «:او را به پرسش گرفته بود يخان ثقف يفتحعل

 فتحعلـي كلنل  يگذشت ،روز يم يموضوع دعوت ما به ورود ژاندارمر
ه چنـد  گفت ك يبه ژاندارم]اسرا يمحلّ نگهدار[كاروانسرا ياتخان درح

و مـن   ياوريـد با من صحبت كرده بود ،او را به نزد مـن ب  يكس يشروز پ
از تو دارم و  يپس از سالم گفت سئوال. احضارشدم و رفتم خدمت كلنل

 همحرمان. گفتم چشم اگر اطّالع داشته باشم خواهم گفت.به من راست بگو
چكـاره بـوده و صـاحب    ] يراسـ  يانجنگل[عده  ينكرد كه ا ياز من سوال

 يرمنصبان آنان كه ها بودند وچند دفعه با قزاقها جنگ كرده وكجا دسـتگ 
 يدربـاره  [ ياز مـن اطالعـات   يخواهـد كـه م  يدممطالب را فهم. شده اند

). 136، ص1358 يلمـي د يمحمـد حسـن صـبور   (»..كسب كند]يانجنگل
 يحرا توضـ  يجنگل ياسرا يطوالن يها ييبازجو ي هسپس نحو يصبور

خـان   يكلنل فتحعل« ها  ييه پس از اتمام بازجوك يسدنو يدهد و م يم
امـا  ).140همـان،ص (»تهران فرستاد يما را برا يتمام رونوشت استنطاقها

كند كـه او در   يمالقات م يزمان يگرخان را بار د يكلنل فتحعل ي،صبور
به رشت  و به دسـت گـرفتن    يخاناز  پس حركت يبرا يونانقالب يزمره 

اسـت   يديخورشـ 1299رداد سـال    قدرت توسط كوچك خان در خـ 
ـ  يمشب را در باغ مزبور اقامت داشت«:  يـرزا خـدمت م  يخانو فردا در پس

ـ . جلسه دارند وخلوت كرده اند يدمد. يدمكوچك خان رس چـون   يول

 يدمد. منتظر هستم اجازه دادند داخل شوم يرونمطّلع شدند كه من در ب
خان وسلطان  يفتحعلوكلنل  يباشدو دو نفر م يستمركّب از ب يشانا ةحوز

از صـاحب منصـبان    يگـر د يعـده   يكبا ] يمسارثقفيت[ خان ينعبدالحس
 ةادار يلكه چند ماه قبل از طرف دولـت مـأمور تشـك    يژاندارمر ينظام

داخل  يوقت.مذاكرات شركت دارند  ينرشت شده بودند درا يژاندارمر
ـ   يدنخان به محض د ياتاق شدم كلنل فتحعل  يـرا ز. يدمن خجالـت كش

 يژانـدارمر  يسـمت فرمانـده   يشـان ا يمبود يفكه درسمنان توق يزمان
وگفتم ما در  يدمرا بوس يشانوضع ،ا ينا يدنمن هم باد. سمنان را داشت

 يـد گذشـته را نبا  ةو مالحظـ  يكنـيم م يجانفشان يواستقالل ملّ يراه آزاد
 ). 153همان ،ص(»كرد

ـ خـان وسـلطان عب   يكلنل فتحعل يدرباره  يلكگ يمحمدعل    يندالحس
بمجـرّد صـدور   ]جنگـل [ يحكومت انقالب« :يسدنو يم] يثقف يمسارت[ خان

انقـالب   يـروزي پـس از پ  يعنـي  1299درخـرداد [ يسرهاكم يومعرّف يانيهب
در [ يدوائر دولت ياز روسأ. گرفتن ادارات نمود يلشروع به تحو] جنگل
بـه كـار    يالنگـ  يژاندارمر يسرئ يخان ثقف يفقط كلنل فتحعل] ...رشت

ــهپذ ــد يرفت ــكگ( »ش ــاره ). 279،ص، يل ــلطان عبدالحســ  يدر ب  ينس
ـ  يزن)يثقف يمسارت(خان ـ  «:يسـد نو ياو م ـ   ينسـلطان عبدالحس  يخـان ثقف

بودكـه   ياز جمله صاحب منصبان يخان ثقف يكلنل فتحعل يخواهرزاده 
و  يوستهپ يونبه انقالب يالنگ درمريژان يجزو اداره  يكهادربدو ورود بلشو

قوا منصـوب شـد و بعـد از     ياستبه جنگل آمد وبه ر بعداًبا كوچك خان
ـ     يالنگـ  يختم غائلـه   همـان  (» يـد گرد يمجـدداً داخـل قشـون دولت

ملّاسرا انگشت اتّهام را بـه   يسپس در واقعه  يلكگ يمحمد عل). 489،ص
ـ  فـي ثق يمسـار معروف به ت يخان ثقف ينعبدالحس يسو و او را  يـرد گ يم
ـ   يه خانه در به راه انداختن حمله ب يحاتلو نگـاه  (دانـد  يملّاسرا مقصـر م
ـ  يادآوري). 490- 489صص 1371يلكگ: يدكن كـه دكتـر شـاهپور     يمكن
بازهم بـه   يانيجنگل، حسن خان آل يكه پس از خاموش يسدنو يم يانيآل
از ) يبعـد  يـرم سـپهبد آ ( يرمآ ينو محمد حس يثقف يمساركه ت يلدل ينا

 ييبر قرار كرده بود تا كودتا بودند با آن ها رابطه يسافسران مخالف انگل
 !دهند  يبرضا شاه ترت يهعل
تواند بـه قـوت    يكه درآغاز طرح شد م يپرسش ينهنوز ا يبترت ينبد   

بوده  يدئولوژيكاز جنون ونفرت ا يواقعه ناش ينا يابماند كه آ يخود باق
 يـژه وبـه و  يدولـت مركـز   يعناصر نفـوذ  يكبه تحر يتوطئه ا يااست 

 يرابطـه   يشـتر ب يكـه بررسـ   يـن توجه بـه ا  يس؟باانگل يسازمان جاسوس
ـ  ينبتواند به پاسخ ا يدواقعه شا ينا باكوچك خان  كـرده   يپرسش كمك

 .يمكن يمكث م يآن اندك يباشد،رو
 
  ملّاسرا كوچك خان و واقعة ◀
 

ملّاسرا وكوچك خان تا كنـون هـواداران    يواقعه  ينب يرابطه  درمورد
 يـدئولوژيك ع گوناگون و اغلـب درون ا او مواض يدئولوژيكومخالفان ا

ـ      ياتّخاذكرده اند و به نظر م يمتفاوت  يرسـدكمتر بـه هـدف پـژوهش ب
مواضـع   يـن ا.به عمل آمـده باشـد   يكوشش يقتكشف حق يطرفانه و برا

در سـردار جنگـل كـه     يـي بوده است كـه فخرا  ستوارا يبردو مطلب يشترب
محسوب  يراننقالب در ااز ا يشتنها منبع جنبش وانقالب جنگل در پ يباًتقر
كـه   يدگو يواقعه م يندر ارتباط با ا ييفخرا. شد، استوار بوده است يم

است كـه   يدهپس ازشكست جنگل ازاوشن يانيدرمصاحبه با حسن خان آل
دسـت  ] يـدرخان ح يريحمله به ملّاسرا ودسـتگ  ينيع[كار ينچنانچه ما با«
و  يكردندسبقت م انيگرو احسان و خالو و د يعمواوغل يعنيآنها  يزديمنم

 يرهمه را بزنج يبخفّت وخوار ياو  يكشتندماها را م ةهم يا يشپ ةمانند دفع
از  يگريد ييدرجا ينهمچن ييفخرا). 420،ص1357ييفخرا( »يكشيدندم

شـد كـه    يدهشن يرزامكرّر از م«كه  يسدنو يم يزكتاب سردارجنگل خود ن
دو  يـن ا).369ص يـي، فخرا(» را محاكمـه كـرد   يعمـواوغل  يدبا يگفتم

 يالتاز تناقضات درون تشك يخبر يب يطدرشرا يكاف يمطلب به اندازه 
ـ     يكه پس از حمله به خانه  ييجنگل و فضا  يملّاسرا خلـق شـده بـود م

ـ   يانجامدب يكلّ ي يجهنت ينتواند به ا  يتـي هـا بـه صـورت كل    يكـه جنگل
 يتـاً و نها يريبـه دسـتگ   يمكوچك خان تصـم  يو متّحد به رهبر يكپارچه
نادرسـت   يـت به غا يريگ يجهنت ينگرفتند والبتّه ا يدرعمواوغليكشتن ح

خود را ارائه  يلو دال يمكن يشتريمكث ب ينهزم يندرا يداجازه بده. است
 .ييمنما
پـس از   يـرزا م يرشت يارانكه اطّالعات  يمنوشته گفته ا يناز ا ييدرجا   

و  يالتتشـك  ينا از درون يانوآل يدهجنگل به ز يالتتشك يانتقال مقرّ اصل
انقـالب   ييرزويرهبران آن پس از  يكه در نشست ها يماتيتصم يژهبه و

دوباره از رشـت در اثـر اخـتالف بـا جنـاح       يانكه جنگل  يجنگل و زمان
مـوارد   ياريبرگشتند،  دست كم در بس يانانقالب به فومنات و آل يكيبلشو
 يـل بـه دل  تيالتشـك  يـن آنها به درون ا يراز. دست اول نبود يچوجهبه ه
به . نداشتند يآنها گذاشته بود، دسترس يپا يشكه حسن خان در پ يموانع

 نـوان حسن خان بـه ع  يزيبا برنامه ر ياحمد واقع يرزاكه م ياز زمان يژهو
را گرفـت،   يجنگل يلاو اسماع يخواهر زاده  يكوچك خان جا يمنش

شـده   ياردشـوار آنها بس يجنگل برا يالتبه اطّالعات درون تشك يدسترس
مهـم ملّاسـرا از جانـب     يواقعـه   ينهم يناقص و دست دوم يتروا. بود
آن را درمصاحبه با  ييتواند باشد كه فخرا يم يلدال يناز ا يكي ييفخرا

 يقابل تـوجه  يزكند وخود چ يدو جمله نقل م يكيفقط در  خان،حسن 
ـ   يزن يلكگ يمحمد عل. يدافزا يبه آن نم اب تنها ناظر واقعه اسـت ودر كت
آن بـه مـا    يلحمله كنندگان و دال يدست كم در باره  ياديز يزخود چ

ماجراست تنهـا   يقتكه به دنبال كشف حق يحتّا هنگام يلكگ.يدگو ينم
قضايا علّـت ايـن امرپرسـش     ةوقتي بعد از خاتم«كند كه  ياكتفا م ينبه ا

بهرحال اينطوراسـتنباط ميشـد   . شد جواب دادند آنها نيز بي خبر بوده اند
كه سه نفر افراد جنگل براي آنكه رفع شبهه از سـايرين بعمـل آيـد بايـد     

كه حمله  يدگو يمبهم م يبه اشاره ا يلكگ يگربه عبارت د. »قرباني شوند
ـ ) كند يآنان را روشن نم يتكه ماه(گنندگان خواسـتند سـه نفـر از     يم

رفـع سـوء ظـنّ بـه      يرا به عنوان قربان يتهشركت كننده در كم يانجنگل
  .نگاه بفرستندقربا

   ۱۵در صفحه
 

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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 يـاني حسن خان آل ييفخرا ينوشته  يگقته شد منبع اصل يشترچنانكه پ     
 يتـي روا.نگفته اسـت  يياما حسن خان تمام داستان را به فخرا.بوده است

كند  يارائه م ياحمد واقع يرزااز واقعه به نقل از م يانيكه دكتر شاهپور آل
شاهپور  ركه دكت يمكن يادآوري. ر استبرخوردا يشتريبه نظر ازصداقت ب

نوشـتن   يحسن خان اسـت، منـابع او بـرا    يكه نوه  ينعالوه برا يانيآل
 يمبوده است كـه بـه طـور مسـتق     يدست اول واز كسان يهمگ يزكتاب ن

كتاب خود 12 يجنگل بوده اند واو آنها را درصفحه  يالتدررابطه با تشك
بزرگ شـده   ياودرخانواده ا ينهمچن. كرده است يبه طور كامل معرّف
از قوم  ياز فرماندهان خوشنام جنگل يكينعمت اهللا  يرزاكه مادراوهمسرم

 .ماند يوفادارانه باق يرزادركنار م يزندگ يلحظه  ينبودكه تا آخر يانآل
ملّاسرا ارائه كرده و در  ياز واقعه  يانيرا كه دكتر آل يتياز روا يما بخش  

 يبر برخـ  يداما تاك ينيمب يبه تكرار مجددآن نم يازي،ن يمباالذكر  كرده ا
درآن . حادثه روشن كننده اسـت  ينارتباط كوچك خان با ا ينكات برا

ـ   يديمد يانيگفته ها از قول دكتر آل كـه   يا هكه كوچك خان بـه توطئ
كرد باور نداشت ودر  يحسن خان آن را به خبر كاس آقا حسام مربوط م

داده بود به گفته  يلخود تشك يدرخانه كه حسن خان با اصرار  يجلسه ا
به عكس العمل متقابل  يرزام يراشود ز يگرفته نم يمهم يمتصم« يانيآل ي
 ظـاهراً  ينهمچن) . 150ص( »يمكن ينبود ومعتقد بود ما شركت نم يراض

 يرزام يكشاندن پا يبرا يرگ يكه باز هم حسن خان پ يگريد يدرجلسه 
شود و او بازهم اقدامات  يروبرو م يرزام واقعه بوده با عدم شركت ينبه ا

كـه حسـن    يهنگام يانيدكتر آل يكند و به گفته  يم يخشونت بار را نف
 يم نزعما و همكارا يگربه گوش د يدهدرمنزل خود در ز«خان توطئه را
وبـا شـركت نكـردن     يردگ يقرارم يگراند يرتحت تاث يرزارساند بازهم م

ـ  يتفرا من يهخواهد قض يجلسه م يندرا بـا گـاوك    يـا الرعا ينكندكه مع
ـ  يـرد گ يتماس م عـالج واقعـه راقبـل از وقـوع      يـد كـه با  يـد گو يوم

به  يجرسد كه حسن خان به تدر يبه نظر م). 188،ص يانيشاهپورآل(«كرد
 يـا شود كـه ممكـن اسـت از طـرف او      يخان مظنون م كمواضع كوچ

به گـوش   درز كند و يرونجنگل خبر حمله  به ب يالتطرفدارانش در تشك
كه حسن خـان معتقـد بـود كـه      يسدنو يم يانيدكتر آل يراز. برسد يدرح
آگـاه   يهاز قض يدرخانمتقاعد شود ،ح يرزااگر جلسات ما مكرّرگردد تا م«
بـه همـراه    يـرزا رو آنها بدون اطّـالع م  ايناز ).150همان ،ص(شود، يم
با افـراد   يجهو درنت يرندگ يرا به عهده م ياتعمل ينا يرهبر يثقف يمسارت

ــلّح ز ــاديمس ــ  « ي ــرا حركــت م ــرف ملّاس ــه ط ــه ب ــل از جلس  يروز قب
ـ  يـاني كه دكتر آل يمكن يآور ياد). 150همان،ص(»كنند كـه   يـد گو يم

كـوالرژ   يـان  يبا گفتـه   تهگف ينا يهمراه آنها بوده است ول يزگاوك ن
كوالرژ گفته است كه  او گاوك را پـس از واقعـه در    يرامطابفت ندارد ز

 يدهاست كه همراه كوچك خان به محـل رسـ   يدهه بازار دجمع يكينزد
را از رفتن بـه جلسـه    يرزادرهرحال آنها كه ظاهراً نتوانسته بودند م. بودند

جنگـل داشـتندچنان    يالتكـه بـر تشـك    يملّاسرا منصرف كنند با تسلّط ي
پـس ازحملـه در مقابـل عمـل انجـام شـده        يرزاداده بودند كه م يبترت

ـ »جنگل  يونافراط«كه حمله كنندگان را  يجنگل يلاسماع. يردقرارگ  يم
 يفبه لطـا  يمتصم ينا ياجرا يبرا«:كه يسدنو ينامد در خاطرات خودم

و بـا   دندبموقع كوچك خان به جلسه ممانعت بعمل آور يدناز رس يلالح
مالســرا  ةنــامزد كــرده بودنــد بــه محــلّ جلســ يشكــه از پــ يدســتجات
بود كـه كـار از كـار     يدهقعه رسبه محلّ وا يكوچك خان موقع...تاختند

ـ  يلخـاطرات اسـماع  (»گذشته بود ـ  يلبـه كوشـش اسـماع    يجنگل  ينرائ
ـ  ييـد تا يزكوالرژ ن يانتوسط  يجنگل يلاسماع يگفته  ينا) .240،ص  يم

بـه كوچـك خـان    ) مرجقل(جمعه بازار يشود كه  پس از حمله درحوال
ن كوچـك خـا  ] از جمعـه بـازار  [ كمي دورتر«:كند يوگاوك برخورد م

وگائوك را ديدم كه با چند تن از مجاهدان درچهار راهي پخش شده و 
). 160همـان ،ص (»منتظر بودند كه جنگ در پسيخان به كجا مي انجامـد 

تـا مالسـرا هفـت    ) بـازار  معـه ج(كه از مرجقل يمكن يادآوريالزم است 
 يـاده پ ينبود و بـا پـا   يكم يفاصله است كه در آن زمان فاصله  يلومترك
 .شد يمحسوب م  يزمان يفاصله  يمساعت و ن يكاز  يشب

ــتگ      ــس از دس ــدرخانح يريپ ــط م ي ــرزاتوس ــد واقعــ  ي ــزن ياحم  ي
فرصت صحبت بـا او   يرزام يبردند كه حتّ يدهها اورا به ز يانيآل«بالفاصله

 يدر حال يگربه عبارت د). 15،همان،ص يانيدكتر شاهپورآل(»نكرد يدارا پ
 يـز كننـدگان ن  يرر داشـت و دسـتگ  كه كوچك خان در جمعه بازار حضو

او را بـه كوچـك خـان     يبردند ول يانو آل يدهراه به ز مينرا از ه يدرح
كه  يدگو يبدون ذكر منبع م ييكه فخرا ينبه باور نگارنده ا.نشان ندادند

بـه  » را محاكمه كرد يعمواوغل يدبا يگفتشد كه م يدهشن يرزامكرّر از م«
نبـوده  » جنگل يونافراط« يجنگل يلاعمال به قول اسماع ييدتأ يچوجهه

او را از متن  يكوچك خان، اگر گفته  يصحت گفته  ورتدر ص. است
ـ  يمخلق كرده بودند انتزاع كن يونكه افراط ييواقعه و از فضا  يـد ترد يب

كار حمله  يدشود كه با يكوچك خان برداشت م يمفهوم ازگفته ها ينا
 يامـا اگـر بـه فضـا    . دكـر  يـل تكم يدرخانح يكنندگان  را با محاكمه 

و پس از واقعه بوجود آورده بودند  يشپ راطيونكه اف يوخشونت يتجزم
بوده اسـت   يمعن ينبه ا يدترد يكوچك خان ب يجمله  ينا يمتوجه كن
دسـت زد بلكـه    يـدرخان ح يدر باره  يزيبه اقدامات جنون آم يدكه نبا

 ينارچوب مـواز الزم است كه مطابق قانون به اتّهام واردشده به او درچـ 
 يـزي وخشونت وكارزار نفرت انگ رعب يدرآن فضا. كرد يبررس ييقضا

به طور آگاهانه به منظور  يونتوسط افراط يمشناس يم يكه امروزه به خوب
داده بودند،  يبترت يرمتمدنانهوغ يبدو يينفرت وانتقام جو يطشرا يجادا

از اقـدام   شد به آرام كردن اوضاع دست زد و يم يموضع ينفقط با چن
 يـن از ا يدبود كه تنهـا شـا   يافتهدر او.به عمل آورد يريجلوگ يزجنون آم

 يگزينجـا  يـون رفتـار افراط  يرا بـه جـا   يتر يبتوان رفتار عقالن يقطر
كـرده   ينيب يشرا كه بعدها اتّفاق افتاد پ يزياو رفتار جنون آم يدشا.كرد
اقعـه تنهـا   و يـن ا ياصـل  يتمام طرف ها يانكه درم يمكن يادآوري. بود 

 يو وجوه مشترك مبـارزات  سابقه يدارا يدرعمواوغليكوچك خان و ح
زمان نـام وآوازه   ينرو در ا يناز ا. از انقالب  مشروطه تا آن زمان بودند 

آن دو . بـود  يكـاف  يـران در سراسـر ا  ياسـي س يـزش هرانگ يآنها بـرا  ي
 يشـرفت مردم و پ يصرفاً به روز يآرمانخواه و برا يقاًعم يگرانبرخالف د

صداقت راه خود بـه جـد اعتقـاد     بهگذاشته بودند و  يدانبه م يپا يرانا
 يندر ا يردر گ يگرد يطرف ها يبه مقاصد آرمانخواه يكهداشتند در حال

 ينرو موضع كوچك خان درا ينازا.توان چندان مطمئن بود يماجرا نم

قالب بـر  رسد نفوذ و اقتدارش در اواخر ان يكه به نظر م ينواقعه به رغم ا
 .  ل رفته بود، قابل درك استيتحل ياز هرزمان يشجنگل ب يالتتشك
از  يچكدامه يگركه د يزمان يعني 1300آن است كه درمهر ماه يتواقع     

 يانوآل يدهجنگل دركنار او در ز يالتكوچك خان درتشك ي يهاول ياران
گل آن بود كه سرنوشت جن يزگواهكه همه چ ينحضورنداشتند ومهمتر ا

 ازجنگـل   يالتتسلّط خود را بر تشك ياز هرزمان يشدارد، او ب يانرو به پا
 يـز بودند كه در خفا همه چ...و يثقف يمسارحسن خان ،ت يندست داده وا

ـ  يرزااز قول م يانيچنان كه شاهپور آل.كردند يم يترا هدا  ياحمد واقع
كنـد كـه كوچـك خـان بـه       يماجرا قرارداشت نقل م ينكه درمحور ا

ـ  ينامات حسن خان و همدستان او درااقد  ينواقعه مظنون شده بود وهم
 .ماجرا بكشانند ينكوچك خان را به ا يتا آنها نتوانند پا دامر موجب ش

 يطراح يونكه افراط يروند حادثه به گونه ا يزپس از حمله به ملّاسرا ن    
 ي بالفاصله پس از حمله بـه خانـه   يراز. رفت  يشو سازمان داده بودند پ

،حمله به رشـت كـه در دسـت خالوقربـان بـود       يدرح يريملّاسرا ودستگ
ـ  16درگرفت كه  يشروع شد وجنگ  يبـه گفتـه ا  (وقفـه  يروز مداوم و ب

ـ )زرو17 مهـر مـاه بـه    23تـا آن كـه خالوقربـان خـود را در      يدطول كش
اسـناد سـفارت    يكرد وپس از آن بود كه بنـا بـه گفتـه     يمسردارسپه تسل

به كوشـش  (وارد رشت شدند) مهر25(اكتبر15در يلتدو يروهاين يسانگل
از شهر رشت را اشغال  يميكه ن يانو جنگل) 55صالح ،ص يرزام ينغالمحس

ـ      يعسـر  ينيكرده بودند به عقب نش  يخانوادار شـدند و بـا شـتاب بـه پس
 يچرفت كه ه يشاوضاع چنان به سرعت پ.  بازگشته ودرآنجا سنگرگرفتند

سردارسـپه بـه    يدولت ياكنون نه فقط قوا يراز. كرد ينم ينيب يشكس پ
 يروان بودنـد بلكـه قـوا    يـان حملـه بـه فـومن وآل    يبرا ياندنبال جنگل
ـ  يـده ساالرمنصـور نام  ارسـپه، كه اكنون توسط سرد(خالوقربان ) شـد  يم

را بـا   يـان بودن مواضع جنگل يجنگل يكه به سبب سابقه ( يوجالل چمن
 يش ، برهـان السـلطنه تـارم   سردار مقتدر تال ي،قوا)شناختند يم ياتجزئ
 يشبح كوچك خان به سـو  يباز هرسو درتعق يخان شفت يوسف يرزاوم
 )   2.(روان بودند يانوآل يدهز

                                             
  ؟ يچه كس ةتوطئ: ملّا سرا   ةواقع  بازنگري  ◀
 

خـان را  مرتبـاً كوچـك    ينيسـت نگـاران استال  يختار:  يسدنو يم  شاكري
 يملّا سرا م ةدرواقع يست،كمون»  رو يانهم« رهبر  يدرخان،مسئول مرگ ح

كـه   يا يهفرضـ . داللت دارنـد  يگريد  يةحال، اسناد برفرض ينبا ا. دانند
بساط جنـبش   يدنمربوط به برچ يها يگ يچيدبرپ يپرتو قابل  مالحظه ا

ـ   يشگاهكردن آن در پ يوقربان قالبيان ) Pa raison d etat(  يمنافع  ملّ
 .افكند يم

مطّلـع   يفرانسـو  ةبرجسـت  يستكمون يك، )Victor Serge(ويكتورسرژ
بـا   ينترندر اموركم  يكاز نزد 1920 ة، كه تا اواخر ده يدرون يايازقضا
 :دهد يبه دست م يرراداشت، شرح ز يهمكار يتروتسك

 ةهست... شكل گرفت يهروس يانقالب يبا آرمان ها] عدالت[ يحزب1919 در
بـاكو و رزمنـدگان مسـلمان     يلاص يونرا انقالب يدحزب جد ينا يكزمر

طبعاً  يانشان  ماجراجو يندادند كه درب يم يلتشك] يهروس[ يجنگ داخل
مرحله  يندر ا. داشت يكم رنگ  ياتح 1920حزب  تا  ينا. پرشماربودند

را بـه    يجنبش  شورشـ  يك،  يالنخزر و عمدتاً درگ  يساحل  اطقدر من
 يروبه رو شـد وروزنامـه هـا    يزن يچند يها  يتت كه با موفّقراه انداخ

 يـران ا ياجتماع يتكه وضع يندر ا. كردند يادمسكو از آن با نام  انقالب 
كه  هم پدر سـاالر   يم،قد  يمرژ. يستن يجنبش مساعد  بود، شك ينا يبرا
، حال ينبا ا. كرد يبود،  با فقر و فساد دست وپنجه نرم م  يرانسانيغ همو 

يهروس يةاز ناح] يجنبش شورش[ فعاّل يروهايازن يابتكارعمل و بخش مهم 
ـ       يرانيروشنفكر ا يك. شد يم ينتأم  يبه نـام  كوچـك خـان ، رهبـر ملّ

... دبـو   يبـاق ] درمسـكو [ انقالب   ةسال ها در موز يو يرتصو. جنبش  بود
دو . آرمانخواه و مبارزصادق بـدانم  يكدارم كه  او را  ياديز يلمن  دال

ـ    يكسان ةنخبه از زمر يزانتا سه  هزار پارت  يهروسـ   يكـه در جنـگ داخل
ـ   يناز آنان  زبان ا ياريشركت كرده بودند و بس . دانسـتند  يكشـور را نم

من  يقرف يارتش تحت فرمانده ينا. دادند يم  يلرا تشك يارتش  انقالب
ـ  ين،بلومك ياكف،  آلمـان  در مسـكو،    يركـه سـف   يقرار داشت، همان كس
خلـق مغولسـتان را    يارتش جمهـور  ينراكشته بود وبعدها نخست يرباخ،م

 1929در استانبول  در يسازمان داد و سرانجام  به خاطر مالقات با تروتسك
 .باران شد يرت

 يياجرا يتةمسكوبودند و نه كم يمتحت فرمان مستق يسرهايشوكم بلومكين
 يربـه شـمارم  دا يتتنهـا قـدرت صـالح     يككه به لحاظ  تئور ينترن،كم

بـه  .  وفـادار بودنـد   يهروسـ  يستحزب كمون يمركز يتةآنان به كم. رفت
كـه  «  يافتنـد روز در گرمـا گـرم رزم  دسـتور     يكمنوال بود كه  ينهم

ـ   يمركـز  يتـة كم] چون[ » .و منحل  كنند قّفجنبش را متو متقاعـد   ينلن
ـ   يالملل ينب يتوضع يها يگ يچيدشده بود پ   يداشـت، و  يرو بـه فزون

گرفـت ودر   يشو فرانسه درپ يسنسبت به انگل يا يانهجو يآشت يط مشخ
ـ  –خجالـت آور  - زائـد   يامـر  »يـران انقالب  ا« اوضاع  ينا . نمـود  يم

رو  يـن كردنـد،  و از ا  يچيسـرپ  تصـميم  يـن ازا يشكوچك خان و رفقا
 .آنان  گرفته شد يبه نابود يمتصم
ـ     ينم من ط ازدهـان  دانم چگونه كار كوچك خـان را تمـام كردنـد، فق

خـود   يچيبـه سـرپ    يگرفته شد،  چنانچـه  و  يمكه تصم  يدمشن ينبلومك
 .ادامه دهد و جنبش  را منحل  نكند، اورا بكشند

طـرح   «  يزو ن يپاولوفسك »يدستورات سرّ« به طور خالصه ،  ياييم،ب حال
اواسط  (  1921 يلآور يلدراوا  يناز همكاران  روتشتا يكيرا كه   »يهروس

كـرد، مـورد    يـف باكو تعر  يممق يرانيا  يپلماتد يبرا)  1300  نيفرورد
»  انيـر ا يـبخش آزاد يتـة كم«  ييطرح شامل  برپا ينا. يمقرار ده يبررس

ـ   - كوچك خان  ياتمركز عمل يعني –شد كه به جنگل  يم  ينيعقـب نش
ـ    يـز ن  يو قفقاز يرانيا يونانقالب. كرد يم رفتنـد و سـالح و    يبـه آنجـا م

  يروهايشدند  تا ن يينچند  افسر روس هم تع. شد يم  ينتأممهمات  آنان 
« در  »يهطـرح روسـ  « .را سازمان دهند يرانبخش ا يآزاد يتةكم ينظام
 يو توسط چه كسان ياتكدام عمل. شد يبه اجرا گذاشته  م» مناسب زمان

، )يگـار كالتسـك  ( همچـون  شـاپور    ي؟ ظاهراً  توسـط مـأموران شـورو   
 يـران بخـش ا  يآزاد يتـة كه در خدمت  كم) ينوالد( و فرمف  ينبلومك

 ينا. كردند يم يكوچك خان  و احسان همكار يدرخان،با ح  يابودند، 
اسناد موجود .  ندارد يتي،  اهم يانهطرح  آگاه بود   ينخان  از ا يدركه ح
كامل  يويسنار يكدر واقع ، . او ندارند يبه دخالت آگاهانه   ياشاره ا

در پرتو طـرح  . داشت يطرح بركنار م ينت آگاهانه در اتر  او را ازشرك
  »يانــتخ« و يپاولوفســك»  يدســتورات ســرٌ«  يانروســ ةگــزارش شــد

از مـا وقـع  را كـامالً      يندرخدمت احسان، شرح بلومك ويشور يانتفنگچ
 يطرح ينچن يدر واقع، تنها  مانع  بر سر راه اجرا. يدنما يم يباور كردن

تلخ دوران  ياتپس از تجرب يژهكوچك خان ، به و  يدشد يظاهراً بدگمان
،  1296در يكـه و  يمداشته باشـ  يادبه . اش، بود ياسيس يتپر آشوب فعال

درخدمت خـود آنقـدر    يهرگزبه چند افسر آلمان) 1918و  1917(  1297
سالح و مهمات خود بـه   يزانم ةدر بار يقياعتماد  نداشت كه اطّالعات دق

[ يبـرا  ياضـطرار  ييتر بود كه خود نقشه ها يعيباو ط يبرا. بدهد يشانا
 يو يخـود دار  يانگرب ينهم. يندبب يهبه مقرّش ته يرانهحمالت غافلگ] دفع
 .بخش است يآزاد يتةمجدد  با كم  يبه رشت  پس ازآشت دناز آم

 يناعالم شده به بلـومك  يةظاهراً مسكو را از طرح اول يچنان طرح شكست
ملّاسرا  ةكوچك خان، واقع ةفوق العاد  ياطبه احت پس با توجه. باز نداشت
  .شكل گرفت يهطرح اول يظاهراً به جا

 
  يالنكامو در گ مأموريت ◀
 

بـا تجربـه و مـورد     يكبلشـو  يستترور يك ين، لن)1300(1921درتابستان
« ، كه نام مستعارش كامو بود، بـه عنـوان    يانخود را به نام ترپِتروس ةعالق
انتصـاب،   يـن ا. منصـوب كـرد   يراندرا يشورو يةروس»  يتجار يندةنما

 يـت حكا ي،دادن به جنبش انقالب يانپا يبرا ينروتشتا يدراوج تالش ها
 .است ينتكو يگردرشرفد يطرح نابود يكداشت كه  آناز 

 يشـه هم ينموفّق خود شناخته شده بود، و لن ةمتهوران ياتخاطرعمل كاموبه
ـ   يسـتي ورتر يها يتمأمور  ينتر يرا به سرّ يو ـ . كـرد  ياعـزام م  ينلن

كـه جنـگ    يدر زمـان  يعنـي ،  1919در يگالو م يليانسكيبه اسك يدرنامه ا
 »كامالً« نام برد كه  –كامو  يا يژهو يقرف« كرد، از يم يدادهنوزب يداخل
(  يشجاعت وانـرژ  يي،مطلقاً استثنا يوفا دار« با يشناخت ومرد ياورا م
 يو. بـود » )وحمـالت جسـورانه   يرانفجـا   يـات درارتباط با عمل يژهبه و

 ياتانجام عمل يبرا يرهوغ يبيتخر يژةو ةجوخ«  يك يمسئول سازمانده
 يبه ) 1298ماه  يد(  1919در دسامبر ينلن. بود» درپشت خطوط دشمن

ازنـام   يـد جـا هرگـز نبا   يچكـس درهـ   يچهـ « دستورداد كه   تاسووااس. 
 يگزين، جـا  يـد جد نامييگر،د يبالفاصله نام يدمستعاركامواستفاده كندوبا

بـا نـام  رمـز     يدفقط با يزكه كامو درآن حضور دارد ن ينامش شود،وشهر
 ».ذكر  شود

  يشورو  يروهايباكو  توسط  ن ير، كامو در تسخ يجنگ داخل ياندر پا   
ـ   يةاز آن پس ، به توص. شركت داشت    ينظـام   يآكـادم  يـك بـه    ينلن
درخواست كرد  يو)   1300÷خرداد  (  1921اما در ژوئن  .  فرستاده  شد

ـ  يكه ازدرس خواندن معاف شود و بـه كـارعمل   ـ . بپـردازد  يانقالب  ينلن
 يـران و بـه ا  يتجـارت خـارج   يملّ يساريايداد و كامو وارد كم يترضا

چنـد   يو. يدرسـ   يـران بـه ا )   1300مـرداد  (  1921اعزام شد، ودراوت 
مـاه   يد(  1922 يـه پس ازمرگ كوچك خـان ، ظـاهراً درژانو   يصباح
سـوار  )   1301 يرت  23(  1922  يهژوئ 14در . را ترك گفت  يرانا)  1300

 يـن ا. تصادف  كـرد و روز بعـد جـان سـپرد      يلك اتومبيبر دوچرخه  با 
 يريتصـو   يدبا يانآروتون ينگار شورو يخاست كه تار يموجب كنجكاو

 يـك مـرگ    يتوضـع  ييگو.  را منتشر كند يداغان شده و ةاز دوچرخ
كشته شده ممكـن   يرانندگ ةساد ةحادث يككه در يكدرجه  يستترور

 يسـت ن يـز كه كمتر  پرسـش برانگ  يگريد ةمسئل. شود يزاست سئوال براگ
  يشينافسر پ ي،كاركالتسل يليواس يارانش،است كه ، برخالف احسان و  ينلن

كوچـك خـان    يروهايبا ن يافت يتشده بود ومأمور يككه بلشو يتزار
عضـوخانوده اش ، پـس ازشكسـت جنـبش       5بـه همـراه    كند، يهمكار

 يكـه در زنـدان هـا   » دادند يحترج« سرباز زدند و  يهازبازگشت به روس
ـ   ياو از عاقبت كار كامو برا ياآ. بمانند يرانا داشـت؟ دانسـته     يمخـود ب
 يشخص يستيچرا با: شود  يمطرح م يعيپرسش ها به طور طب ينا .يستن

ـ  يخارج  از تجارت يزيكه مطلقاً چ  يدانسـت، ازدروس دانشـگاه   ينم
به  يتجار يتمĤمور  يبود، برا»  يانقالب يكارعمل« خسته شده و خواستار

آمد  يبه عمل  م يكه هرتالش ييبه جا يقاًدق يعنياعزام  شد،  يرانشمال ا
 يدركارهـا  يپاسـخ  يااشاره  يچآن متوقف شود؟ چرا ه انقالبيتا جنبش 
«  يكدر گرفتن  يبه و ينلن يشنهاداز پ يو ذكركام ةبه نام ينلن ةمنتشرشد

نـام او     يـا وجود ندارد؟ آ يراندر ا يشورو يتجار يئتدره» شغل  پاك
در  يو يبـرا  يگراسم رمزد يك ينلن يادوباره به صورت رمزآمده بود؟ آ

نگاران باز  يختار يبه رو يشورو يها يگانيكه با يبود؟  مادام هنظر گرفت
قرائن   يةحال ، برپا ينبا ا. يمپرسش ها پاسخ ده ينه اب يمتوان ينشود ، نم
 .كرد  يآنها گمانه زن  ةتوان در بار يموجود م يو نشانه ها

 ةدر واقع يراست كه هر دو طرف در گ ينمعما ا ينعنصر ا ينمهم تر  البتّه
خانه مـورد   يكدر يجلسه ا يكردند كه در زمان برگزار يملّاسرا ادعا م

ـ  يگـري د يـه هر دو طرف متّهم  به توطئـه  عل .  بودند حمله قرارگرفته  يم
  يتـة كم  يجـاد در ا  »يهطرح روسـ  «يزو ن ين،با توجه به شرح بلومك. شدند
در آن زمان  يرانحضور كامو درا يرعاديغ يط، شرا يرانبخش ا  يآزاد

خـود   يزكار اسرار  آم يانپس از مرگ  كوچك خان ، و پا ي، خروج  و
اعزام شده بود   يرانعمالً  به ا يو  ياشود كه  آ  يدهرساست پ ياو ، منطق
 .داده شده  بود به اجرا گذارد  ينرا مشابه  آنچه  به بلومك يتا نقشه ا

آن ساده خواهـد بـود  كـه چـرا هـر دو         يحپاسخ مثبت  باشد، توض اگر
طـرح  « آنان ناآگاه از . كردند يخود متّهم م يرا به  نابود يگريطرف د

قـرار   يآتش طـرف  سـوم   يركه در باال ذكر آن رفت ، احتماالً ز  »يهروس
  )3.( متّهم كردند يفيكث يخود را به باز  ةگرفتند و نادانسته طرف مذاكر

  
بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسالمی، توضیحات :  يحتوض

  .و مآخذ این بخش در سایت انقالب اسالمی همراه با متن خواهد آمد
  
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  با روش؟ رابطه هدف
  

ــه از آن خــود کــردن ســرزم یلو اســرائ      ــوز ب ــه مــردم  ینهن متعلــق ب
بگردنـد و  یـهمنطقـه تجز یخواهـد کشـورها یم. یستقانع ن ینفلسط
 یدر کشـورها یلکه دولـت اسـرائ یاستیس. ارباب منطقه بشود یلاسرائ

ـا و فـراهم آوردن  یـهاز تجز یتگرفته است، حما یشمنطقه، در پ طلبه
ـام یرو، حقـوق ملـ یـناز ا. اسـت نطقـهم یکشورها یهاسباب تجز  یتم
ـابمنطقـه ا یکشورها ـا حقـوق شـهروند یـنکنـد کـه ا یمـ یج  یملته

ـان حـال، در برابـر . محـل کننـد یرا بـ یطلبـ یـهو تجز یندبجو در هم
 ینیان،که دفاع از حقـوق فلسـط ینیدب یم. یستندبا یلاسرائ یتفوق طلب

ـاع از حقـوق ملـ ـام یدر همان حال، دف . اسـت طقـهمن یکشـورها یتم
 یمـ یـببپندارد که با زبان عامه پسـند و عامـه فر یلگذاشت اسرائ یدنبا

کـه  یاسـتیرا از س یگـرد یاز کشورها یچیکو مردم ه یرانتواند مردم ا
شـدن در برابـر  یـدپنداشـت کـه الق یـدو نبا. کند، غافل کنـد یم یبتعق

شود کـه  یسبب م یش،و تفوق طلب ینیانبه حقوق فلسط یلتجاوز اسرائ
 یبر سر حقوق ملـ یدپس، هم با. خود بردارد یاستدست از س اسرائیل
 .از کشورها دفاع کرد یکهر یو هم از حقوق مل یستادخود ا
ـا را بـر  یدبا یم یعنی. کنند ییرتغ یدبا یقرار، همه م ینبد. ۳٫۵ رابطـه ه

شود مگر بـه برقـرار  یممکن نم ییرتغ ینا. برقرار کنند یوفق حقوق مل
از نـوع  یدموکراسـ. از کشـورها یـکدر هر شـهروندان یشدن جمهور

ـاددر آنست، فرصـت ا یلکه اسرائ یتیدر موقع یغرب  یکنـد بـرا یمـ یج
ـازمنطقـه ن یرو، کشـورها یـناز ا. یو راسـت افراطـ سترا یشهایگرا  ی

ـائ یشـهدارند به اند ـانکـه ب یراهنم باشـد و جمهـور  یاسـتقالل و آزاد ی
را، محـک  یشکشور خومردم، مسئول شدن و شرکت در اداره جامعه و 

در سطح گروه با گروه و فرد . راهنما بشمارند یشهاند ینشدن ا یهمگان
ـابا فرد، رابطه ها، رابطـه  ـا اسـتقالل و آزاد ه ـان  یو حقوقمنـد یب انس

ـا یشـهملتها بـه اند ینکه ا یتازمان. بگردد ـا به الزم را ندهنـد و،  یراهنم
سلطه  یرز یترا نقد نکنند، از موقع یشبدان، پندار و گفتار و کردار خو

ـا و  ینندب یصلح را به خود نم یو رو یندجو ینم یرهائ و صاحب ثروته
ـا و ن یـنشـوند و ا ینم یشمحرکه خو یروهاین ـاثروته را در رشـد  یروه

 . یرندگ یبکار نم یشخو
 

  :پرسش چهارم و پاسخ آن٭ 
 
ـا بعـد  کایامر یجمهور یاستمردم ما قبل ازانتخابات ر یبرا یطشرا- ۴ ب  تواند داشته باشد ؟ یم یازانتخابات چه تفاوت

بماننـد و بـرآن نشـوند کـه  یکنـون یتدر وضـع یـرانهرگاه مردم ا. ۴٫۱
ـا در  یرنـد،را در دست بگ یشسرنوشت خو  یقـدرتها یـدسرنوشـت آنه

ـارج ــ یخـ ــد یم ـات ر. مان ــور یاســتدر انتخابـ ــا،امر یجمه ــرانا یک  ی
ـا، در تبل یـب،شود که دو رق یم یاول یاز موضوع ها یموضوع  یـغاز آنه

 یـنکه ا یستن یهودهب. کنند یاستفاده م دخو یببسود خود و به ضد رق
ـاو  یـرانبـه ا یحمله نظام( »یزاکتبر سورپرا«صحبت از  یگربارد یام،ا  ی

ـا مـ یانبه ز) یرانبسود جنگ با ا یغتبل یدتشد باتوجـه بـه . شـود یاوبام
 یــرانبــه ا یلرفتــه و از حملــه اســرائ یلاوبامــا بــه اســرائ یــبکــه رق یــنا

 یشـهکـه بعلـت نبـود اند یـتواقع ایـنکرده است و باتوجـه بـه  یتحما
کـرده انـد و برنامـه  یـلنظرگاه خـود را تحم یافراط یشهایراهنما، گرا

ـا یـرانخواه ها بس راست گرا اسـت، ا یجمهور  یاولـ یاز موضـوع ه
ـان ن یاآ.  شود یم یزدست آو یب،است که در رقابت دو رق ـاهوت موفـق  ی

ـائ هکه هرگاه گفتگوها ر یردشود از اوباما قول بگ یم نبردنـد، وارد  یبج
شود؟ موفـق شـدن و نشـدنش هـم از  یموفق نم یابشود  یرانجنگ با ا
از .  یـرانمهم است و هم از لحاظ منطقه و هم از لحـاظ ا یکالحاظ امر
کـه  یرفتنـدپذ یـبدو رق یخاطر کـه وقتـ ینمهم است بد یکالحاظ امر

ــ یلرا در منطقــه، اســرائ یکــاامر یاســتس ــ ینمع ــد، در حق یم  یقــتکن
ـا ابـر قـدرت امر«اند کـه  پذیرفته را از   یشخـو یـتموقع یـنا »یکـاتنه

مهـم  یلاز لحـاظ اسـرائ. دست داده و وارد مرحله انحطاط گشته است
ـان  یرااست ز ـاهواگر اوباما قـول دادن  بـه نت  یاسـتو بـه ر یردرا  نپـذ ی
را  یشخو یتموقع یکااست که امر یرفتهشود، او نپذ یدهبرگز یجمهور
توانـد بـه  یاست که مـ یکاامر ینا ین،بنا برا. داده است ستاز د یکسره
ـار وارد کنـد ینبـه حقـوق مـردم فلسـط یندر جهـت تمکـ یلاسرائ . فش

 یکـارسند که امر یم یجهنت ینبه ا یزن یرانمردم منطقه، از جمله مردم ا
تواند دلخواه خود را در  ینم یلدارد و اسرائ یلمستقل از اسرائ یاستیس

توانـد  یپـس مشـکل مـ. کند یلتحم یکابه امر »یرانا تمیبرنامه ا«باره 
 .کند یدارا پ یراه حل قابل قبول

 یـران،شود، بـر سـر ا یاهودلخواه نتان  یمکه اوباما تسل  یدر صورت. ۴٫۲
ـابت اگر. یدآ یم یدتوافق پد یب،دو رق یانم رقابـت  یـد،بعمـل آ یهم رق

ـات امر. شدت عمل اسـت یزانبرسر م از دو  یـکهر یکـا،بعـد از انتخاب
دو  یـتانتخـاب شـود و اکثر ینامزد انتخاب شوند، بخصوص اگر رامن

ـام ینباشد، خطر ا شتهمجلس را دا ـار بـه حملـه نظ  یوجـود دارد کـه ک
 . بکشد
 یهرگــاه کــار بــه جنــگ بکشــد، تــوأم شــدن جنــگ بــا مجازاتهــا. ۴٫۳

ـا بـرانگ یم ی،اقتصاد ـا یختنتوانـد ب ـاتمسـلح بـه عمل یگـروه ه در  ی
وارد کـردن حـزب ( یمژواکنش ر یقت،در حق. درون کشور همراه شود

ـاتمسلح در منطقه به عمل یگروه ها یگرالله و د الزم را  یـزدسـت آو) ی
 . آورد یها بوجود م روهگ ینوارد عمل کردن ا یبرا
محـل کنـد،  یو جنگ را بـ یستدبا یاهوهرگاه اوباما در برابر نتان . ۴٫۴
ـابر شدت تحر یرناگز ـازهم خواهـد افـزود یمه ـائ. ب از  یشآمـدن بـ ینپ
را نــاممکن تــر خواهــد کــرد و  یصــدور نفــت، مقاومــت اقتصــاد یشپــ

 . خواهد افزود یرانمردم ا یزندگ یو سخت یبرشدت گران
غـرب و هـدف  یهدف واقع یاننتوانست م یاهاماف یمژاز آنجا که ر. ۴٫۵
بگذارد، به غرب  یزتم) یاتم یتهایدرآوردن فعال یقبه حال تعل( یصور

غـرب  یهـدف واقعـ. را وضع و اجـرا کنـد یدشد یامکان داد مجازاتها
ـادل ضـعفها«برقرار کردن  ینسلطه بر منطقه، بنا برا در منطقـه از » تع

 یخامنـه ا یاگر هم آقا ین،بنا برا. منطقه است کشورهای یفراه تضع
ـان دراز ـا زم  یاسـتبـرد و س یمـ  یجام زهـر را سربکشـد، لغـو مجازاته

ـاق یران،از قوت گرفتن ا یریو اروپا، جلوگ یکاامر  یهیبـد. مانـد یمـ یب
شهروندان را  یبه جنبش آورند و جمهور یرو یراناست هرگاه مردم ا

ــه ــه ب ــد، باتوج ــرار کنن ــو برق ــرب  یدع ــتحما(غ ــ ی در  یاز دموکراس
ـاعد مـ یادن ی، افکار عموم)منطقه یکشورها . کنـد یرا با رشد خـود مس
 .بگردند یرانغرب نتوانند مانع از رشد ا یکه دولتها یبیبه ترت

ـانمانـدن ا یرقرار، فعـل پـذ ینبد      ـاو  یرانی ـان نقـش  ی ـال شـدن آن فع
و پس از انتخابات  یشپ یکاامر یاستدر چند و چون س یکننده ا یینتع
 .  جهان دارد یکشورها یگرو  د یراندر ا  یجمهور یاستر
 

  :پرسش پنجم و پاسخ آن٭ 
 
ـا  ینـیکـه درفرهنـگ د یدآ یم یشپ ییفرصت ها ینیدرسرزم یگاه- ۵ م  یوبقــول یافــتآن رادر یــدشــود وبا یمحســوب مــ یورحمــت الهــ یمنســ

ـازکن یریگرفت ؛ وبه تعب یمموضوع تمرکزکرد وتصم ینا یرو یـدون بااکنـ یـدکن یفکرنم. شناخت یرا بخوب یخیتار یفرصت ها ـا آغ ـا  یمازکج وم  ؟  یمگربه ببند ینچگونه به گردن ا رازنگوله  ینا"ها  یرانیا"
ـادا یـدفرصتها را با. ۵٫۱ کـه در سـطح کشـور  یـمژهـر اقـدام ر. کـرد یج

بـه  یـدتوان و با یرا م یردگ یاقدام انجام م ینو هر روز ا یردگ یانجام م
. جمهور مردم مغتنم شـمرد یتاستقرار وال یاقدام برا یمثابه فرصتها
بـزرگ شـرکت  یکه مردم فرصت دارند در اجتماع ها ینه تنها روزهائ

ـا را مـ لکهکنند، ب ـادا یتـوان بـرا یتمام روزها و همـه جاه فرصـت  یج
. کردنــد یمــ یندر دوران انقــالب چنــ یرانیــانچنانکــه ا. مغتــنم شــمرد
ـا  یـروزپ یکه جنبش همگان یگرید یدرکشورها شـده اسـت، مـردم آنه

 .کرده اند یجادهم از فرصتها سود جسته اند و هم فرصت ا
ـار زور در رابطـه  یشخو یبه حقوق ذات. ۵٫۲ عمـل کـردن و کاسـتن از ب

کردن است، بلکه محـدود کـردن روز افـزون  یجادها، نه تنها فرصت ا
شـود کـه  ینمـ یزناچ یائدر فض یانب یآزاد. است یمژر یتقلمرو حاکم

را انسانها خود از راه ابتکار  یانب یآزاد یفضا یراز. گذارد یم یباق یمژر
ابتکار و ابـداع و خلـق، فرهنـگ  ینبد. کنند یم یجادو ابداع و خلق ا

ـار، هـم قلمـرو ضـد  ینکننـد و، بـد یم یدهند و غن یرا بسط م یآزاد ک
کنند کـه  یم یرا قطع ییرکنند و هم آن تغ یفرهنگ قدرت را محدود م

رابطه با  یمتنظ یرابطه با قدرت و جستن توانائ یمآزاد شدن از جبر تنظ
 .است یاستقالل و آزاد

است کـه  یهدفهائ یاوجود هدف  یازمندکردن فرصت ن یجاداما ا. ۵٫۳
شـوند و عوامـل  یفمقبول جامعه، تعر یراهنما یشهبطور روشن در اند

. ها، وجـود داشـته باشـند ین کاستالمقدور، بدو یحت ی،جنبش همگان
ـاه اند ـائ یشـهروشن است که هرگ ـا بـه بـرانگ یراهنم جنـبش  یختنتوان

ــزکــه روش خــود ن ئینباشــد، هــدفها یهمگــان ــ ی  یباشــند و از راه عمل
چنانکـه در جنـبش . یندآ ینم یزبه تصور ن یرد،شدنشان تحول انجام بگ

نســتند از کــرد و مــردم نتوا یجــادا یــمژ، فرصــت را ر۸۸ســال  یهمگــان
ـادنتوانسـتند ا یـزفرصت ن. فرصت استفاده کنند  یشـهاند یـراکننـد ز یج

 یشهروندان، در سرها هوریسازگار با جم ی،استقالل و آزاد یراهنما
 .  نبود یاسیمحرکه س یروهاین

ـا جنـبش همگـان یدبا یکه م یاز عوامل. ۵٫۴ دهـد،  یرو یجمع شـوند ت
کننده دارد کـه  یینتع یتاهم یگریراهنما، عامل د یشهاز عامل اند یرغ

ـا اند یممسـتق یبنوبه خود بستگ ـا دارد و آن انتخـاب محـل  یشـهب راهنم
تـوان فرصـت  ینـه مـ یـم،ژکـه در محـدوده ر یـنا یحتوضـ. عمل است

. کند، سود بـرد یم یجادا یمژکه ر یاز فرصتهائ توان یکرد و نه م یجادا
 یسـرجا یـمژرشده است کـه  یرفتهپذ یراکرد ز یجادتوان فرصت ا ینم

تـوان از  ینه مـ یزن یم،ژدرحد ابتکار عمل با هدف اصالح ر. خود بماند
ـادتـوان فرصـت ا یفرصت استفاده کرد و نه مـ  یـندر ا یـرا،ز. کـرد یج

 یـندر ا. در دست کانون قـدرت اسـت ،محدوده، ابتکار عمل، همواره
ـارج  یستمحدوده، ممکن ن ـانون قـدرت خ ـار عمـل را از دسـت ک ابتک

 . حذف کردن کانون قدرت یعنیچراکه کودتا . راه کودتا کرد جز از
ـادتوان فرصت ا ینم یز،ن یبه قدرت خارج یدر وابستگ      کـرد و از  یج

ـادا یمژکه ر یفرصتهائ تـوان فرصـت  ینمـ. کنـد، اسـتفاده کـرد یمـ یج
ـارج یراکرد ز یجادا حـد اکثـر . اسـت یابتکار عمل در دست قـدرت خ

ـارج یساختن برا یزوتوان کرد، دست آ یکه م یکار . اسـت یقدرت خ
 یدر صـورت. استفاده شده است ینهم ،»یرانا میپرونده ات«چنانکه از 

ـا در  یندست به جنگ بزند، بد یکه قدرت خارج خاطر کـه وابسـته ه
 یـراز. تواننـد از فرصـت اسـتفاده کننـد ینمـ یرنـد،گ یبرابر مردم قرار م
ـارج ـا بـر هـدف توج ی،قدرت خ کننـده مداخلـه خـود، نخواهـد  یـهبن

 ). نمونه عراق(کند  یلتوانست آنها را به مردم تحم
مسـتقل از ( یرانو درون ا یمژر یرونمحل عمل ب یقرار، وقت ینبد. ۵٫۵
 یـمژکـه ر یتـوان از فرصـتهائ یشود، هـم مـ یم) یو قدرت خارج یمژر
تـوان  یم. کرد یجادتوان فرصت  ا یکند، سود جست و هم م یم یجادا
تـوان، از  یمـ یـراز. کنـد، اسـتفاده کـرد یمـ یجادا یمژکه ر یز فرصتهائا

و  یرا از حقوق ذاتـ یرانیانو ا یشخو یتجمله، جامعه را از حق حاکم
ـادآوربـودن ترسـها را  یـهپا یبـ. آگاه کرد یشانحقوق مل ـائ. شـد ی  یتوان

کـه سـتون  یمسـلح یـرمسلح و غ یقوا. مردم را به خاطر آنها آورد یها
ـاه کـرد کـه ملـت  یـتواقع یـندهند را از ا یم یلرا تشک یمژفقرات ر آگ
اسـت  یناست و سود آنها در ا یه و ضد ملت رفتنیتک پا یمژو ر یماندن

. و حقوقمند بدانند و بگرداننـد یدملت رش یککه خود را تحت فرمان 
شــهروندان و  یســازگار بــا جمهــور یتــوان هــدفها یمــ یــن،از ا یشــترب

اسـت را در معـرض اطـالع  یاسـتقالل و آزاد انیکه ب یراهنمائ یشهاند
 یراهنما، راه جنبش همگـان ندیشها ینا یمنجمهور مردم قرار داد و به 

مطلقه  یتچنانکه هم در دوران شاه و هم در دوران وال. را هموار کرد
کرد ،هم با  یجادتوان فرصت ا یاما م. روش بارور بوده است ینا یه،فق

ـا ا یمژندازه ضعف رو آشکار کردن ا یسنج یتوضع بـر  یسـتادنو هـم ب
 یسـتندا یکه بر حق م نهاآ یروزیبودن پ یبه قطع یناناطم یجادحق و ا
ـا یراه کارها که مردم با بکار بردن آنها، مـ یشنهادو هم با پ  یتواننـد فض
را کـم و  یـمژر یـترا گسـترش دهنـد و قلمـرو حاکم یشخـو یتحاکم

 .کمتر بگردانند
 
 
  
 
 

 سه عنصر ناسازگار؟
 
کاران هـم اعـالم  محافظـه یبرخـ تـر یشطور کـه پ افراد آن ینپرونده ا 

ـائ یا خامنه یکرده بودند به دستور عل ـار قـوه قض ـارج  یهاز دسـتور ک خ
 .شده است

 نژاد یدولـت احمـد«: موضوع هـم گفتـه اسـت ینا با اشاره به ینبو    
بـدون { جـوری ینسال هـم هم ینا کنیم یتمام شده است، فقط دعا م

 ».کند یداادامه پ} یا با خامنه نژاد یاحمد یمت یانتنش م
ـاردم ۶۰۰« یبه گفته و     ـال در اخت یـنا یدالر ارز طـ یلی ـارهشـت س  ی

نکـرد و  یارز یها آمـددر یـناز ا یاما دولت اسـتفاده درسـت ٬دولت بود
 ».را درست کند یادیز های یرساختز توانست یم

ــالب ــالم انق ــ: یاس ــاد بلندپا ۱۰ یوقت ــده فس ــهپرون ـا ی ــت  یهـ حکوم
مـردم  یبه حقوق انسان، تمام یمژتجاوز ر یانشوند، قربان یم یببالتعق

. شـوند یزحمـتکش و کـم درآمـد جامعـه مـ یکشور، بخصوص قشرها
ـاندگسترو فسا یاناستبداد استبداد ـاوز مسـتمر اسـت بـه حقـوق  یش تج

 .است یعتحقوق طب یزو ن اانسانها  و منزلت و کرامت آنه
در  یشهروند بوکان ینیام ی، به گزارش  هرانا، هاد۹۱ شهریور ۱۱در   ◀

آزاد کردستان  یاتدر حزب ح یتبه اتهام عضو ۸۶مرداد ماه سال  ۲۴
ـاه را در سـلول ) پژاک( ـار م واواک  یانفـرادبازداشت شـده بـود و چه

ـال شـده در  یها شـکنجه یـلتحت شکنجه قـرار گرفـت کـه بـه دل اعم
ـال حـبس از  یو. بـود شدهدستش فلج  یکواواک  کـه  پـس از پـنج س

توســط  یروز پــس از آزاد ۵شــهر کــرج آزاد شــده بــود  ییزنــدان رجــا
 .واواک مهاباد بازداشت شد

  یشبـ یزخسحر یسیع یکه، به گزارش کلمه، در حال۹۱ شهریور ۱۲در  ◀
زمــان بــا  و تحــت مــداوا بــود، هم ”یمارســتانیحصــر ب“ماه در  از شــش

ـاعت  یرمتعهدهااجالس سران جنبش غ شـنبه،  شـب سه ۱۰و مقارن س
ـان  یـنزنـدان او ۲۰۹به بنـد  یورهفتم شهر ـان زم منتقـل شـده و از هم

 .زده است عتراضیتر ا یدست به اعتصاب غذا
 یآبــادچ یاحمــد نورمحمــد، بــه گــزارش  هرانــا، ۹۱ شــهریور ۱۳در ◀ 

منتقد در شهرستان اهواز بازداشت و سـپس بـه اصـفهان  یسوبالگ نو
 .منتقل شده است
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