
  

سیاست داخلی و خارجی و سرگردانی میان مصالحه و تشدید تحریمها که بسی ویرانگر تر از حمله نظامی به تأسیسات اتمی ر دو شکست، د. یم چنان شدتی به خود گرفته است که هیچ گاه سابقه نداشته استژرویاروئی ها در درون ر :انقالب اسالمی
گویند چرا  این خبرها می. یم در بن بست را گرد آورده ایمژدر فصل اول، خبرهای مهم گزارشگر این برخوردها و فلج ر         .ایران است، بن مایه این برخوردهای شدید هستند یم نتوانسته اند در باره نامزدهای ریاست جمهوری تصمیم بگیرند و چرا از اتخاذ ژهنوز دستگاه خامنه ای و گرایشهای ر

و نقش شخص خامنه ای را یم، از زبان اطالع ها و داده ها پرداخته ایم و وضعیت ژدر فصل دوم به وضعیت سنجی ر        .سیاست اقتصادی کارساز و کنار آمدن با امریکا ناتوانند   .بمثابه، قدرت کانونی در روابط شخصی قدرت، شناسائی کرده ایم
در فصل سوم، گزارشهای دقیق در باره مذاکره خامنه ای و دستیاران او با حکومت اوباما و علت لودادن این گفتگو را        لن گفته شده است، پیشرفت کرده و به نتیجه نزدیک شده تازه ترین اطالع می گوید گفتگوها بیشتر از آنچه در ع. آورده ایمدگر   .اند
نتان یاهو و لیبرمن ائتالف کرده و محور تبلیغات انتخاباتی خود را جنگ با . باوجود این، همچنان سخن از جنگ است        که هست روشن می کنند و به را گرد آورده ایم که وضعیت را آن سان  ئیدر فصل چهارم، خبرها و گزارشها. ایران قرار داده اند   .یم منطقه در سالهای آینده می کنندژحنه برخوردهای رص، را ما می گویند چرا شمال غربی خلیج فارس
خواهیم شناخت و در فصل را در فصل پنجم، از زبان داده ها و اطالع ها عاملهای وخامت بارتر شدن وضعیت روز افزون       

  :نسان را از نظر خوانندگان می گذرانیمششم، خبرهای تجاوزها به حقوق ا
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 صد و سُی امينخرداد، بمناسبت  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۶٣( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  انتخابات دررضاخان و نظاميان دخالت 

  ) ١(  دورۀ  پنجم تقنينيه
 

 1299اسفند  3پس از كودتاي يت انگليس رضاخان با حما
در دردست گرفتن قدرت بالمنازعه  با  "مقتدرانه  "بتدريج  و

 و نقض قانون اساسي ،) 1304  - 1302(شكل گيري مجلس پنجم  
نقش اساسي را ايفا  براي تغييرسلطنت و انقراض سلسلة قاجاريه

س هوادارانش با دخالت درانتخابات مجل، نظاميان و او. نمود
نيه اكثريت نمايندگان خود را وارد مجلس يدورة پنجم تقن

 ترين نهاد مشروطه را در قدرتمند يكي از  سرانجام نمودند و
عبداهللا  آبادي و باعتقاد يحيي دولت. آوردند در اختيارخود

برقراري  ةممقد  وسيله   صدد بود بدين سپه در سردار« مستوفي
دا با خلع احمدشاه و سلطنت خود را فراهم آورد؛ يعني ابت

  جمهوري را با رياست  ط مجلس، رژيم قاجار توس ةانقراض سلسل
ةتي، به بهانجمهوري خود در ايران برقرار سازد و پس از مد 

باره  حكومت جمهوري، دو  ايران براي  ةعدم آمادگي جامع
كارگيري  بار با به رژيم سلطنتي را در ايران احيا كند و اين

و  ) 1(» دست گيرد  به  او  سلطنت را خود  اهرمهاي قدرت،
مشايعت  سفر از) رضا خان ( مراجعت  بعد از« :مستوفي مي افزايد

جان تغيير سفري به آذرباي و تمشيت كارهاي عمومي كشور شاه، و
با خواص خود از نظاميان و وكالئي  طرز حكومت را محرمانه،

آنها  ز رؤسايدند، به ميان گذاشته، و اهمدست شده بو كه با او
نظرات  بالفاصله انتخابات را با سليقه و د گرفت، وعقول مسا

» .معرفي كردند، بانجام برساندليدرها، كه هم خياالن خود را باو 
 از كه اي سيلي با«س با مخالفت شديد خود هچنين مدر و) 2(

 حسن سيد اقليت ليدر به اكثريت نمايندگان از يكي طرف
عمومي به  افكار واكنش شديد مردم و باعث» شد نواخته مدرس

مردم تظاهراتي برعليه جمهوريخوان و  مدرس شد و پشتيباني از
   .در خارج از مجلس نمودند عمل آن نماينده 

  ۱۲فحه ص  در 
  

  علي  صدارت
  قسمت دوم. رکن چھارم دموکراسیای برای آلترناتيوسازی مردمی،  وسيله

  
    .نيازی برای برپايی و پويايی مردمساالری ھای مستقل و آزاد به مثابه پيش گذار از استبداد با رسانه

و به (آن نبود وضعيت كشورمان شيرازة رژيم جمهوري اسالمي، تئوري ِ واليت فقيه است كه مهمترين اصلي است كه اگر       
گرفت و  اگر به جاي واليت فقيه، واليت جمهور مردم در ايران پايه مي. شد اين كه هست نمي) منطقه و حتي وضعيت دنيا تجرا

گري و خشونت را با اسالم و مسلمان، اينگونه  شد، وحشي خشونت، آنهم از نوع خشونت ديني به شكل و ابعاد امروز فراگير نمي
  .ديديم  دف نميمرا

 15در صفحه
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  يگاندرگذشت احمد شا

  
 25در يطوالن يماريب يكبه دنبال  يرانواستقالل ا يآزاد يرپايد مبارز يگانشا احمد

جهان را بدرود   يكادر آمر يوجرسين يالتا درشهر پاراموس ) 1391چهارم آبان( 2012اكتبر 
  .گفت 

  ياراناز  يرازيش يگانشا يمرحوم دكترعل. است يبانيش يو بدر يگانشا يزند دكترعلفر او
در  1320در سال   «  يگاناحمد شا يادزنده . بود يرانا يرهبران نهضت ملاز دكتر مصدق و  

 يالبرز تهران، برا يرستاناز دب  يپلم، پس از گرفتن د1338در سال  يو. متولد شد تهران 
  .ماند يكادر آمر 1357رفت و تا سال  ايكآمر  هب يلتحص

 
 
  
  
 
 

New   
    1    

  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

    
  ضرورت تشکیل هسته ها

    
در باره سازمان دادن و  ،در پاسخ پرسش این هموطن گرامی   

قای دکتر علی آچکیده ای از طرح  :ورمآدو طرح را می  ،تبلیغ
قای دکتر علی صدارت  در آطرح . ص قایآطرح صدارت و 

انتشار ) ۱۳۸۹بهمن  ۲۴تا  ۱۱(نشریه انقالب اسالمی  ۷۶۸شماره 
در شهرهای کشور  ،و نیز گوشزد می کنم که از اتفاق. یافته است

از جمله از  ،از بسیاری جهات. فرصت و امکان عمل بیشتر است
 ،دهی ها استاین جهت که وقتی بنا بر ایجاد کارآ ترین سازمان
پس محیط های . نیاز به بیشترین اطمینان افراد به یکدیگر است

شناسائی یکدیگر آسان  ،نهاآدر  ،یند کهآاجتماعی بیشتر بکار می 
و از آنجا که . تر و تمیز شخص قابل اعتماد از غیر او آسان تر است

بنا بر اصالتی که به  ،یمژمأموران واواک و دیگر انواع جاسوسان ر
می دهند و بنا بر این که در خدمت والیت مطلقه فقیه  قدرت
 ،ثنویت تک محوری را بمثابه اصل راهنما دارند ،و در سر ،هستند

 ،از سوی کسانی که اصل راهنمای خویش را موازنه عدمی می کنند
نها که می آهرگاه پرسش کننده گرامی و . آسان شناسائی می شوند

ن بر آکنندگان که بنیاد  خواهند در نوعی از سازماندهی شرکت
زادی انسان است و اصل بر اینست که هرکس خود آاستقالل و 

نها نیاز به موازنه عدمی بمثابه آعقل  ،خویشتن را رهبری می کند
این کار . زادی خود را باز جویدآاصل راهنما دارد تا استقالل و 

رها کردن عقل از محدود (نیاز دارد بشناسائی موازنه عدمی 
 ،بدین کار. ن را اصل راهنما کردنآو ) ای که قدرت است کننده

انسان استقالل و آزادی خود را باز می یابد و آسان می تواند مأمور 
  .    واواک را شناسائی کند و راه نفوذش را  بر خود ببندد

  ۲صفحه در

Nr.814   5 – 18  Nov. 2012    

     1391آبان  28تا15از 814شماره

  3ص يم و رئيس جمهوري آينده؟  ژدو شكست و روياروئي در رأس ر◀
  4ص :يم به فلج در بن بستژكفايت و دانش ستيزي خامنه اي و گرفتار كردن خود و ر◀
   6ص !  و مصالحه  بر سر اتم؟» ايران«امريكا با  راست و دروغ گفتگوي مستقيم◀
   9ص  :جنگ در جريان و تهديد به جنگ، دستمايه راستهاي افراطي در اسرائيل و امريكا◀
  11ص  :مد و فقرآمسابقه سرعت رشد نقدينه و هزينه هاي دولت با كاهش در◀
   15ص  :ماشين اعدام همچنان بكار است و نابساماني ها روز افزونند◀

      دوشكست 
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حتـی وقتـی  ،چرا که هـم واواکـی در پنـدار و گفتـار و کـردار خـویش
خـود را  ،بنـا بـراین ،نمی توانـد زور بکـار نبـرد ،اظهار دوستی می کند

زاده نمی تواند با او دوست شـود و هـم آکسی معرفی میکند که انسان 
ویش را مراقـب عقـل خـ ،موازنه عدمی را اصل راهنما کـردن و بـدان

به دوستی نقش اول را  ،در زندگی ،زادی خویش گرداندنآاستقالل و 
     :دادن و بنائی ساختن است که از باد و باران نیابد گزند

  
  :پرسش در باره سازمان دادن و تبلیغ حقیقت ٭
گـانی کـردن جنـبش بارهـا بـاره هم شما در مصـاحبه هـاتون در   :اما تردید هایی که دارم و دغدغه هایی که حل نشده اند   باره شهرهایی که به نسـبت  یکی از مسائل مهمی که در. گفته اید شهرهای کوچکتری بـه حسـاب مـی آینـد، ... تهران و اصفهان و امــا  .باشــدبایســتند و ســرکوب اثـری نداشــته  خـودهـا ســر حــق پشتوانه فکری و ایدئولوژیک برای آنها که در برابر آماج سـرکوب جمعـی و روشـن کـردن هـدف و ایجـاد  مردم و باال بردن شـعورخوب راه حل چیست؟ عمیق کردن خواسـته هـا و آگـاهی هـای   .هزینه سخت تری متحمل شوندشـتری صـورت مـی گیـرد و مـردم بایـد و سرکوب بـا سـرعت بیمقدار جمعیتی که بخواهند در راهپیمایی شرکت کنند شناسـایی اینست که بعلت محدود بودن جمعیـت و بـه همـان  وجود دارد، متاسفانه این فضـا شـکل  .شود و نیروی محرکه ای برای حرکتایجاد فضای نقد و تضارب آرا که از ایـن بـین اندیشـه ای تولیـد  برای دوستان لینک سخنرانی هـای شـما را گذاشـتن و سـعی درابتدا شروع کـردم . چگونه؟ خود من برای اینکار مدتی فکر کردم تصـمیم بـه  .اما به همین جا تالشم را ختم نکردم .راضی میکننداخبار روز گم کـرده انـد و خودشـون را بـه فحـش دادن بـه رژیـم خـود را در میـان " اکثـرا. کننـدنمی گیرد و دوستان شـرکت نمـی  نیازمند تشـکیل " تشکیل دادن جلسات گروهی کرده ام که مسلما بــرای مــن کــه حتــی از سیاســت " مســلما .هســته ای قــوی اســت نیازمنـد  .رنامه مدونی می خواهد وخیلی نکاتی که من نمی دانـمب البته تشکیل جلسات به هر نحو مفید نیست مطمئنًا .مهستشما آید، که در این مورد بشدت نیازمند همفکری و پشـتیبانی فکـری گسترده و صرف زمان است و بـه ایـن سـادگی هـا بدسـت نمـی زیادی نمی دانم ادعای تشکیل این هسته قوی نیازمند مطالعـات ه شما ایندفعه در موردش صحبت کردید چیز سازش و ستیزی ک است کـه سـابقه مبـارزه را داشـته استفاده از تجربه و دانش کسی  پـیش  .صلی اسـت و تجربـه هـم نـداریمهمه مان قدرت بازیگر اما که در استبداد رشد کردیم و ذهنی استبداد زده داریم و در کله مبارزه در استقالل کامل برای نسل . باشد آن هم نه هر مبارزه ای وسـیله  ،حق را فدای مصلحت کنـیم جذب قدرت شویم،. کنیممنحرف کند و بر ضد هدف اولیه مان بـا اسـتقالل ملـت معاملـه مساله ای مـی توانـد براحتـی مـا را از راه اصـلی  آمدن کوچکترین ز لحاظ مالی امن   صرف هزینه مالی قابل برطرف شدن است اماتجربگـی و نـادانی هـا بـا صـرف وقـت، مطالعـه، همه این بی      ...چیزی بشویم خطرناکتر از رژیم فعلی را هدف کنیم و چطـور  .می بیـنم... در گرو  اوضع خوبی ندارم و آینده مالی ام ر   ی. م .تشکراز لطف شمابا   .از شما خواهش میکنم که مرا راهنمایی کنیدچه تصمیمی باید بگیـرم؟  بردارم؟ پایم از جلو امی توانم موانع ر

اطالع ها که ممکـن بودنـد شناسـائی نویسـنده را  :انقالب اسالمی   .حذف شدند ،آسان کنند
  

زادی از آقـای آطرح  شبکه سـازی اجتمـاعی بـر اصـول اسـتقالل و  •
  :ص

 
چندی پیش و در مراحل انتخـاب موضـوع پایـان نامـه کارشناسـی      

بـه ابـزار توانمنــدی در  ارشـد در رشـته مـدیریت سیسـتم و بهـره وری
نحوه  ارائه کـاال و خـدمات و آمـوزه هـا بـه جامعـه بـا بهـره گیـری از 

ــا نــام بــازار ) ۱(رســانی شــبکه ای  توانمندســازی نیروهــای محرکــه ب
پس از مهـاجرت . برخوردم و آن را موضوع مطالعه خویش قرار دادم

در  از کشور و با بهره گیری از ظرفیت جریان بـاز اطالعـات و اندیشـه
خارج از کشور و با بررسی اندیشه های سیاسی اجتماعی گونـاگون بـا 
اندیشه ی خط استقالل و آزادی و اصل موازنه ی عدمی که بر پایه ی 

خویشــتن، (حقــوق انســان و خــالی کــردن زور از روابــط چهــار گانــه 
بنــا نهــاده شــده اســت آشــنا شــدم و آن را ) جامعــه، طبیعــت و خــالق

بنـا بـه ضـرورت نیـاز جامعـه ی . خویش یـافتممنطبق با اندیشه های 
امــروز، طــرح شــبکه ســازی اجتمــاعی در خــط اســتقالل و آزادی کــه 

 دویی رسانی شبکه ای و مدل پیشرفته ی دو تلفیقی از اندیشه ی بازار
ــیش روی ) ۲( ــتاری پ ــب نوش و خــط اســتقالل و آزادی اســت در قال

کنـار سـایر  امیـد کـه ایـن طـرح در. خواننده ی گرامی قرار می گیـرد
برنامه های حقوق مـدار در پیشـبرد اسـتقرار و اسـتمرار دموکراسـی و 
مردم ساالری در ایران برای کنش گران سیاسـی و اجتمـاعی در خـط 

  .استقالل و آزادی راهگشا باشد
  
  طرح شبکه سازی اجتماعی خط استقالل و آزادی•
  

لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا «    
  )۳( »بِصَاحِبِکُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّکُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيٍد

بگو نکته ای بر شما می خوانم و آن این که دو تا دو تـا و یـک یـک      
نه فقط دوست و  برای خدا بپا خیزید و قیام کنید و سپس بیاندیشید،

یاور شما مجنون نیست کـه او بـه راسـتی شـما را از درد و رنـج شـدید 
   .هشدار دهنده است

ــای احــزاب و      ــایش ه ــه هم ــارزات سیاســی ب ــه در مب سالهاســت ک
سمینارها و نشستهای گفتگوی نخبگان سیاسی تکیه شده است پـیش 

مـردم کـه و بیش از آنچه که به ارتقا و غنای سطح اندیشه ی راهنمای 
زمینـه سـازی بـرای (مهمترین نقش تعیین کننده در مراحـل سـاخت 

آگاهی رسانی و جنبش همگانی برپایه نقش مستقل مردم و سـرنگونی 
آخـرین سـتون پایـه ی  - اسـالم اسـتبدادی و بیـان قـدرت - استسالم 

دوره ی میانی گـذار و انتقـال (، راه اندازی )استبداد تاریخی در ایران
رشـد و پیشـرفت (و بهـره بـرداری ) دی بـه جمهـوریاز نظام اسـتبدا
نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شـورایی ) کشور و مردم

مبتنی بر فرهنگ استقالل و آزادی بر پایه میزان عـدالت اجتمـاعی و 
  .اصل موازنه ی عدمی پرداخته شود

درطول جنبش های صد سال اخیر مردم ایـران، سانسـور،   از طرفی    
ــرکوب ــه و  س ــای قدرتمداران ــه ه ــتبدادی و اندیش ــدای اس و پروپگان

هژمونیک داخلـی و خـارجی همـواره مهمتـرین عامـل بازدارنـده ی 
  .تشکیل هسته های اطالع رسانی در درون مردم بوده است

طرح شبکه سازی اجتماعی خط استقالل و آزادی عالوه بـر اینکـه       
لها و نیز اطالع رسـانی از می تواند در انتقال اطالعات و اخبار و تحلی

تحوالت روز به اقشار مختلف جامعـه نقـش مهـم و تعیـین کننـده ای 
ایفا نماید، توان بسیار باالیی نیز در شکستن فضای سانسـور و تـرس و 
ایجاد ظرفیت گفتگو و پاسخ گویی به ابهامـات سیاسـی، اجتمـاعی و 

وم مـردم نیز ارتقای اندیشه ی راهنمای افراد و در نهایت هدایت عمـ
به جنبش همگانی با تکیه بـر تـوان واقعـی مـردم در خـط اسـتقالل و 

  .آزادی نیز دارا می باشد
  
  :تعریف و ویژگی های شبکه سازی اجتماعی خط استقالل و آزادی•
  
طــرح شــبکه ســازی اجتمــاعی خــط اســتقالل و آزادی بــدین شــکل   

  :تعریف می شود
وعه ی دایـره ی اعتبـار نفر در مجم) تا پنج(هر کس دو   به طور کلی   

و اعتماد متقابل خود دارد که می توانـد بـا آنهـا گفتگـو و تبـادل نظـر 
کند و آنها را نسبت به مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصـادی 

نفر از دوستان، ) تا حد اکثر پنج( در این طرح هر فرد دو. آگاه نماید
ت فردی نسبت به بستگان، همکاران خود را انتخاب و با آنها به صور

مسایل روز بحث و گفتگو می نماید، به پرسـش هـای آنهـا پاسـخ مـی 
و به عنـوان پشـتیبان بـه . گوید و نسبت به مسایل روز مطلع می نماید

نفـر از ) تـا حـد اکثـر پـنج(تشویق آنها برای یافتن و مطلع نمودن دو 
 دوستان، بستگان و همکاران خود و پاسخ گویی به ابهامات در زمینه
های گوناگون یاری می رساند و جریان اندیشه و اطالعات در جامعه 

  .حرکت خود را ادامه می دهد
  :ویژگی های طرح

مــی بایســت در انجــام آن   اجــرای آن بســیار ســاده اســت و فقــط - ۱
انجـام ایـن طـرح از عهـده ی اقشـار . صبوری و استمرار به خـرج داد

ــان و ــردان، جوان ــان و م ــه زن ــه از جمل ــف جامع کهنســاالن،  مختل
معلمــان، فرهنگیــان، دانشــجویان و دانــش آمــوزان، هنرمنـــدان، 

  .کارگران و کارمندان، شهرنشینان و روستاییان بر می آید
در دسترس بودن امکانات اطالع رسانی، به دلیل اینکه هـر کـس  - ۲

نفر سر و کـار دارد از هـر طریـق امکـان انجـام آن ) تا پنج(فقط با دو 
گوش در بازار، محل کسب و کار و مسجد و سـایر  زبان به. وجود دارد

مکانها یا با تلفن، موبایـل، ایمیـل، شـبکه هـای اجتمـاعی فیسـبوک و 
  .توییتر

نفـر سـر و کـار دارد ) تا حداکثر پنج(به دلیل اینکه هر کس با دو  - ۳
هزینه های طرح بسیار محدود خواهد بود، و در صورت نیاز به کپـی 

هر کـس  ،یا خرید کتاب یا کپی اعالمیه کردن یک نوشتار یا سی دی
نیـازی بـه . نفـر را پرداخـت خواهـد کـرد) تا پنج(نهایتا هزینه ی دو 

برگزاری پر هزینه ی جلسات و سمینارها نیست و هـر کـس در خانـه، 
محل کار، مسجد، رستوران، باشگاه یا کافی شاپ می تواند با دوستان 

در شـرایط . نمایـد خود به صورت فردی یـا گروهـی دیـدار و گفتگـو
تـا (ضروری و زمان مبارزات خیابانی نیز هر کس فقط کافی اسـت دو 

نفر را مطلع نماید و جریان اطالعات در اجتماع با سرعت فوق ) پنج
  .العاده حرکت خواهد کرد

نفر سـر و کـار دارد ) یا حد اکثر پنج(به دلیل اینکه هر کس با دو  - ۴
مـی گـردد و کـار بـه صـورت در وقت و انرژی هر فـرد صـرفه جـویی 

  .گروهی انجام می گردد
این طرح جهانشـمول اسـت بـدین مفهـوم کـه مبتنـی بـر زمـان و  - ۵

مکان خاصی نیست و هر کس در هـر کجـای دنیـا مـی توانـد بـه ایـن 
  .طرح بپیوندد و آن را ادامه دهد

و در نهایت به دلیل اینکه در ایـن شـبکه ی اجتمـاعی تـالش مـی  - ۶
ی  ود مرحلــه بــه مرحلــه گیرنــده و انتقــال دهنــدهشــود کــه افــراد خــ

مفاهیمی چون استقالل و آزادی و اندیشه ی راهنما بـر اصـل موازنـه 
و نه صرفا دریافت کننده از طرف یک یا چنـد نخبـه (ی عدمی گردند 

اندیشه ی راهنمای ایشان ساخته و پرداختـه ی سـامانه ای ) ی متفکر

ی دانشـجویی و آموزگـاری مبتنی بر این اصول خواهد شد و روحیـه 
نیــز در جامعــه رواج مــی یابــد و تعــداد بیشــماری از نیروهــای متفکــر 
اجرایی در سطوح مختلـف و اقشـار مختلـف بـا ایـن اندیشـه راهنمـا 
پدیــدار مــی گردنــد کــه مهمتــرین دســتاورد ایــن نــوع شــبکه ســازی 

  .اجتماعی در ادامه ی راه استمرار دموکراسی در ایران خواهد بود
  
  ):در کلیه مراحل ساخت، راه اندازی و بهره برداری( کار  روش •
  
هر فرد پس از باور به اندیشه ی استقالل و آزادی و پذیرش اصول  - ۱

موازنه ی عدمی و تـالش بـرای خـالی کـردن زور در روابـط خـود بـه 
  .خط استقالل و آزادی می پیوندد  مجموعه ی شبکه ی اجتماعی

ه همکاری در نشست هایی با پشـتیبان هر فرد پس از ابراز تمایل ب - ۲
یـا مسـتقیما بـا خـط اسـتقالل و ) دوسـت، همکـار، خویشـاوند(خود 

آزادی که مهمترین پشتیبان افراد در این مسیر می باشد نسبت به رفـع 
ابهامات خود در مباحث پایه موازنه ی عـدمی و اصـول مبـادرت مـی 

  .ورزد
قـد و بررسـی مسـایل در نشست ها با پشتیبان خـود بـه مطالعـه و ن - ۳

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می پردازد و در باره ی اینکـه 
افراد مورد نظر خـود را بـدون هـیچ گونـه پـیش قضـاوتی جسـتجو و 

  .مطلع نماید بحث و تبادل نظر می نماید
گروه ها در شبکه های اجتماعی به این صورت تعریف مـی شـوند  - ۴

که به تازگی وارد شـبکه ی اجتمـاعی  که پشتیبانان به همراه دوستانی
شده اند در صورت نیاز و تمایل می توانند نشسـت هـای مـنظم بـرای 

بـرای تنظـیم اندیشـه هـای   بررسی تجربیات، ایده هـا و هـم اندیشـی
اهــداف و مفــاهیم مهمــی چــون اســتقالل، . راهنمــای خــود نماینــد

ذاتی افـراد منجملـه حـق تعیـین سرنوشـت خـویش و  آزادی، حقوق
الیف و مسئولیت ها بـر اسـاس ایـن حقـوق، و خـالی کـردن زور از تک

خط استقالل . روابط اجتماعی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند
و آزادی نیز آماده ارائه دانش و آگاهی بـه ایـن نشسـت هـا بـه صـورت 

  .ارتباط از طریق حضوری یا تکنولوژی می باشد
حقوق انسـانها از جملـه  و به اجرا گذاردن  اهداف کلی که مطالبه - ۵

حق تعیین سرنوشت خویش و نیز روش های خشـونت زدایـی بـرای 
مبارزات مدنی مورد بررسی قرار می گیرد و به شبکه اجتمـاعی منتقـل 

  .می گردد
نظارت و ارزیابی بر عملکرد هر شبکه بر عهده ی پشـتیبانان  مـی  - ۶

قالل  و باشد تا از سالمت آموزه هـا و عملکـرد بـر اسـاس اصـول اسـت
آزادی اطمینان حاصل نماینـد و عـالوه بـر اینکـه از جـایگزین شـدن 
توهمات به جای حقایق پیش گیری گردد از به کار بردن  زور در کلیه 

  .روابط نیز پرهیز گردد
در این نوشتار تالش شد کـه کلیـات طـرح شـبکه سـازی اجتمـاعی     

نیازمنـد تامـل و استقالل و آزادی به طور مختصر ارائه گردد که البته 
. تعمق در مراحل مختلف ساخت، راه اندازی و بهره بـرداری اسـت

در حقیقــت کــارکرد شــبکه ی اجتمــاعی اســتقالل و آزادی همچــون 
رگها و مویرگهاییست که خون زالل را به شبکه عضالنی بدن رهنمون 
می کند و مسایل را بـه قلـب بـاز مـی گرداننـد و پـس از رفـع ابهامـات 

یان بدن قرار می گیرند و جنبش و حرکت را منجـر مـی دوباره در جر
شوند و یا به مثابه ی شبکه ی عصبی است کـه پیـام هـا را بـه اعضـا و 
جوارح آورد و بازآورد می نماید یا رودخانه ای است کـه آب حقیقـت 
را از چشــمه ی زالل اندیشــه بــه مزرعــه زنــدگی مــی رســاند و رشــد و 

ای این اصول ه هاوت مهم که رسانپیشرفت را منجر می شود با این تف
مردمــانی هســتند کــه از عقــل آزاد خــویش بهــره گرفتــه و بــر آن مــی 

  .افزایند
 .محمد پیامبر نیز با دو نفر آغاز نمود، خدیجه و علی

  .ص
  ۲۰۱۲اکتبر  ۲۲

  
  پی نوشت

۱ - Network Marketing  
۲ - Binary 
    ۴۶با آیه سسوره ی  - قرآن مجید  - ۳
  
   :خاطر نشان می کنند ،ل این آیه اندیه ها که به دنباآ٭

ـا دیگـری هسـته پدیـد آورد ـا خویشـتن  ،کسی که می خواهد ب نخسـت ب
   :بدین ترتیب. است که می باید این هسته را ایجاد کند

ـا و تمـرین موازنـه عـدمی  - الف  تمرین ترک ثنویت بمثابه اصـل راهنم
   ،نآبمنزله اصل راهنما و همراه با 

ـار و کـردار کـردن اندیشـه از هضم کردن و را - ب  ـای پنـدار و گفت هنم
  ،نآهمراه با  ،راهنما

ـا  ،خالی کردن پندار و گفتار و کردار خـویش از زور  –ج  د  ،نآهمـراه ب
همــه عمــر،  یهمــه روز و بــرا  ینافــزودن بــر مقاومــت  از راه تمــر - 

ــروزیپ  یدرســها  ــه عــدم - ۱: ی ــه  یموازن ــا کــردن و ب را اصــل راهنم
نفـس  را مکلف شمردن و به  یشنفس خو –   ۲ن و خداوند توکل جست 

خـود،   ینشـدن از اسـتقالل و آزاد غافـل  – ۳اعتماد کردن و  یشخو
ورود در ابـتال  شـجاعت   – ۴نقد را روش کـردن و  وتجربه  ین،بنا بر ا

 یگــراند  یــاو   یگــریبــا د یشرا آزمــودن و از ورود بــه آزمــا یشــتنخو(
   گرفتن و یپ هیجو ابتال را تا نت)  یدننهراس

  
  16 در صفحه

 ضرورت تشکیل هسته ها
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ــت و  دو شكســـــــ

رويــــاروئي در رأس 
يـــــم و رئـــــيس ژر

  :جمهوري آينده؟
  

  بیماری و دو شکست
خامنـــــــه ای و فرصـــــــتی 
کـــه احمـــدی نـــژاد از آن 

  :استفاده می کند
  

بیماری خامنه ای در کشورهای دیگر • 
نیز بعنوان عامل رابطه بـا ایـران، نقـش 

ــت ــرده اس ــدا ک ــت . پی ــه حکوم چنانک
المـــالکی در عـــراق، مشـــغول  نـــوری

ــرگ زود رس  ــدهای م ــی آم ــابی پ ارزی
  :خامنه ای است

در مورد سوریه، خامنـه ای و مـأمور  - ۱
بــه ) فرمانــده ســپاه قــدس(او ســلیمانی 

 یـم ژمالکی فشار وارد مـی کننـد کـه بـه ر
یـم ژسوریه پول بدهد و بگذارد به این ر
  . اسلحه خاص جنگهای شهری برسد

ـــ – ۲ ـــانع تف ـــه ای م ـــوری خامن اهم ن
رئـــیس  ،المـــالکی بـــا  مســـعود بـــارزانی

حکومت خود مختـار کردسـتان عـراق 
  . است

ائتالف سازمانهای سیاسی شـیعه در  – ۳
  . ناپایدار است ،مجلس عراق

مرگ خامنه ای و نیز بـدتر  ،از این رو     
شدن وضعیت اقتصادی بـر اثـر ادامـه و 

اثــــر مســــتقیم در  ،تشــــدید تحریمهــــا
 ،از ایــن رو. ردوضــعیت عــراق مــی گــذا

نگرانی که حکومت نوری المالکی دارد 
حکومــت عــراق نگرانــی . موجــه اســت

  :دیگری نیز دارد
بحران اقتصادی کـه ایـران گرفتـار  – ۴

بــیش از حــد تصــور شــدید  ،آن گشــته
این بحـران بـی ثبـاتی داخلـی و . است

خارجی را ببار آورده و این بی ثبـاتی رو 
تی بـر اثـر ایـن بـی ثبـا. به تشدید دارنـد

ــت  ــارجی حکوم ــی و خ سیاســت داخل
  .مالکی نیز تعیین کننده است

صــحبت از قاســم ســلیمانی بعنــوان  – ۵
یا ایـن صـحبت آ. رئیس جمهوری است

اطمینان خاطر دادن به عراق و سـوریه 
نیست که موقعیت سلیمانی محکم و هر 

سپاه بر کشور حـاکم  ،وضعیتی پیش آید
اســـت و نمـــی گـــذارد آب از آب تکـــان 

ـــه  ،د؟ از اتفـــاقبخـــور ســـپاه دســـت ب
اقدامات دیگری بـرای مهـار کشـور زده 

  :است
ــه هــای  • ــار گذاشــتن در خان شــنود ک

مورد شنود  ،تازه ترین مورد ،مراجع قم
یةاللــــه وحیــــد آگذاشــــتن در خانــــه 

خراسانی است که کشف شده و افتضاح 
سـپاه مـدیریت حـوزه . ورده اسـتآببار 

علمیه قم و مشهد را تحت کنترل خـود 
ـــدارک جانشـــین . ر آورده اســـتد در ت

تراشی برای آیةاللـه سیسـتانی در نجـف 
  و. نیز هست

احمدی نژاد متوجه شـده اسـت کـه   •
خامنه ای در کار نمد مـالی او اسـت بـه 
ترتیبی که با پایان گرفتن دوره ریاسـت 

اینست کـه . هیچ نماند ،از او ،جمهوری
بنا گذاشته است از راه تقابـل بـا خامنـه 

اعتبار کسب  ،»ام والیت فقیهنظ«ای و 
بـی اعتبـار  :زبـان حـال او اینسـت. کند

رئیس جمهوری شدم و با اعتبار به خانه 
ـــی روم ـــود م ـــد از . خ ـــه بع ـــت ک اینس

خامنـه  ،کنفرانس مطبوعـاتی کـه در آن
ای و دو قــوه مقننــه و مجریــه و مجمــع 

را به بـاد انتقـاد ... تشخیص مصلحت و
بـه  تصـمیم ،تازه ترین اقـدام او. گرفت

» رئـیس«بازدید از زنـدانها و مخالفـت 
شـیخ صـادق الریجـانی بـا  ،قوه قضـائیه

ــدار اســت ــن دی ــه ای ســخت . ای او نام
سرزنش آمیز به شـیخ صـادق  الریجـانی 

علت رفتـار احمـدی نـژاد . نوشته است

شکست عمومی در سیاست داخلی و در 
سیاست خارجی است و ایـن شکسـت را 

  :خامنه ای خورده است
ــــت د  • ــــت اقتصــــادی شکس ر سیاس

ــه ورشکســت اقتصــاد کشــور  منحصــر ب
مردم . خامنه ای تنها شده است :نیست

روحانیان طراز اول بـا او . با او مخالفند
اصـالح طلـب هـا و  ،یمژدر ر. مخالفند

محافظه کاران سنتی و بخشی از اصـول 
  . گرایان نیز با او مخالف شده اند

وارونه تصور  ،در سیاست خارجی نیز     
اروپـــا  :واقعیـــت پیـــدا کـــرده اســـتاو 

 ،تحریم های جدید وضع کرده اسـت و
در واپسین منـاظره دو نـامزد  ،در امریکا

 ،اوبامـــا و رامنـــی ،ریاســـت جمهـــوری
مسئله اول بوده است و  ،»مسئله ایران«

ــوفتن ــران ک ــر ای ــرف در برس ــا  ،دو ط ب
  .یکدیگر مسابقه می داده اند

شکسـت همـه جانبـه  ،احمدی نـژاد       
که خود نیز دسـتیار او در  –منه ای را خا

دستمایه کرده  –این شکست بوده است 
چرا که ضعف خامنه ای را محرز . است

می بیند و این شکسـت را فرصـتی تلقـی 
کسب اعتبار از راه  :می کند برای دو کار

مقابلــه بــا خامنــه ای و همــه آنهــا کــه از 
طریق او مقـام جسـته انـد و تحـت امـر 

بخصـوص بـرادران  ،مستقیم او هسـتند
کســب اعتبــار و تــرک  ،و نیــز. الریجــانی

با اعتبار و موقعیت  ،مقام در پایان دوره
ــه ریاســت  ــالی ب ــت احتم بــرای بازگش

  :جمهوری
احمدی نژاد همچنان در تکاپو است  •

تا مگر در ایران نیـز بـه نسـخه ای عمـل 
شــود کــه پــوتین بــرای روســیه نوشــته و 

ــت ــل اس ــورد عم ــت  :م ــان ریاس در پای
از نزدیکـان او  ،مهوری احمدی نـژادج

کسی رئیس جمهوری بگردد و بـا پایـان 
ـــار ســـاله ـــیس  ،دوره چه ـــاره رئ او دوب
هرچنــد بــه او حــالی . جمهــوری بشــود

کرده انـد کـه بـا وجـود والیـت فقیـه و 
ــوا در دســت او ــودن ق ــوتین ر ،نب ــم ژپ ی

ــارات  ــا اختی ــه ایســت و ریاســت ب خامن
ـــز دائمـــی اســـت ـــه او نی ـــوز  ،مطلق هن

ـــود را از وسوســـه نتوان ـــت خ ـــته اس س
از . بازگشت به ریاست جمهـوری برهـد

   ،این رو
در همان حال که از بودجه ها کاسـته  •

احمــدی نــژاد  دســتور داده  ،مــی شــود
» مهــر یادگــار«اســت از بودجــه طــرح 

کاسته نشود و این طرح با سرعت تمـام 
زمینـه سـازی بـرای بعـد از . اجرا شـوند

اسـت ریاست جمهوری و بازگشت به ری
  غافل از این که. جمهوری

مجلــس مافیاهــا  بــه دو کــار مشــغول  •
ــــات ریاســــت  :اســــت ــــانون انتخاب ق

جمهــوری و قــانون اختیــارات ریاســت 
احمـدی نـژاد  ،با هر دو کـار. جمهوری

لت فعل آمجلس . سخت مخالف است
وضـع » قـانونی«می خواهد  ،خامنه ای

شود که نامزد شـدن کسـی کـه اسـتقالل 
شود و هرکس انتخاب نسبی دارد میسر ن

نتوانــد » تــدارکاتچی«نقشــی جــز  ،شــد
 ،اگــر امکــانش فــراهم شــد. بــازی کنــد

.  رئیس جمهوری را مجلس تعیـین کنـد
ــدم اول ــانون  ،ق ــر ق ــات«تغیی » انتخاب

ریاست جمهوری به ترتیبی کـه اختیـار 
ــره از یــد وزارت کشــور خــارج آ ن یکس

  .  شود
  

مـاه بـه  ۸با این که کمتـر از 
ــــــات« اســــــت ری» انتخاب

چـرا  ،جمهوری مانده است
ـــود را  ـــیچکس خ ـــوز ه هن
نـــامزد ریاســـت جمهـــوری 

   :نخوانده است؟
  
از اظهـار تمایـل عـارف  ،بنا بر اطالع • 

کـه ) اصالح طلب راه بیا بـا خامنـه ای(
ــذریم ــا ،بگ ــدید برخورده ــاطر تش  ،بخ

تعیــین نامزدهــا بــرای شــرکت در بــازی 
خامنـه ای . است میسر نشده ،انتخابات
بنا . ه الریجانی مغبوض استمی داند ک
ـــامزد ریاســـت  ،بـــر ایـــن ـــا ن مســـاعد ب

هرچنـــد . جمهـــوری شـــدن او نیســـت
مـی » بیـت رهبـر«شنیده مـی شـود کـه 

ــاف و الریجــانی و حــداد  خواهــد قالیب
ــامزد شــوند ــا الریجــانی . عــادل ن امــا  ب

هم بخاطر بیزاری مـردم . موافق نیست
ــده ای  ــت قاع ــم بخــاطر رعای از او و ه

هــای تــارعنکبوتی اساســی کــه شــبکه 
 :ن پیـروی مـی کننـدآروابط شخصی از 

کانون اصلی همواره مـی بایـد مراقبـت 
کنــد تــا کــه یکــی از کانونهــا آن قــوت را 
پیدا نکند که رقیب کانون اصلی شـود و 
یا آن موقعیت را بیابد کـه بعـد از مـرگ 

در ایــن (مقــام اول در سلســله مراتــب 
از . جانشــین او شــود ،)مــورد خامنــه ای

ــن  ــه  ،روای ــق نیســت ک ــه ای مواف خامن
. بــرادران الریجــانی قــدرت پیــدا کننــد

گفته شده است باتوجه به تمایل خامنه 
احمدی نژاد مسـئله  ،ای و یا با اجازه او

نهـا را پـیش کشـیده آزندانها و بازدید از 
ــای  ــادق اخطاره ــیخ ص ــه ش اســت و ب
ــی  ــا عل ــد و ب ــی ده ــی م ــفاهی و کتب ش

دل مـی تیرهای زبـانی رد و بـ ،الریجانی
  .کنند

 ،راه حلهــای بیــرون رفــتن از بحــران •
ــار  ــه محــدود کــردن اختی ــر پای ــه ب هم
خامنه ای و انتقال بخشی از آن بـه قـوه 
مجریــه اســت بــه ترتیبــی کــه ایــن قــوه 

چنــد . بتوانــد امــور کشــور را اداره کنــد
ــور و  ــد وزارت کش ــه و چن وزارت خارج
چنــد واواک  و چنــد دســتگاه سیاســت 

  :ندگذاری اقتصادی نباش
وقتـی مـا  :شیخ علی اکبر می گویـد  -  ۱

خـود را از او  ،خامنه ای را رهبر کـردیم
او را تحـت الحمایـه . باالتر می دانستیم

خامنـه  ،اما حـاال. خود تصور می کردیم
. ای همه کاره و بقیه هیچ کاره شده اند

او اینـک . امور کشور مختل گشته اسـت
جانبــدار انتقــال بخشــی از اختیــارات 

بــه رئــیس جمهــوری و قــوه  »رهبــر«
ــه اســت ــه ای ســخت . مجری ــا خامن ام

مجلــس  ،مخــالف اســت و بــه اشــاره او
اختیـــارات رئـــیس » قـــانون«مشـــغول 

جمهـــوری  بـــه قصـــد کاســـتن از ایـــن 
  . اختیارات است

در باره ضرورت انتقـال اختیـارات از      
بـــه قـــوه مجریـــه و مداخلـــه » رهبـــر«

 ،نکردن خامنه ای در کار دو قـوه دیگـر
احمدی نژاد و . ح طلبان موافقتنداصال

روحانیان . حامیان او نیز موافق هستند
ــد  ــی گوین ــز م ــر«نی ــه » رهب ــد ب ــی بای م

قــول منتظــری در (نظــارت بســنده کنــد 
... میان روحانیان قم و مشهد و تبریـز و
ـــدا کـــرده اســـت ـــدار بســـیار پی ). جانب

کافیست  :موافقان این انتقال می گویند
ــر« ــارات» رهب ــی از اختی خــود را  بخش

تفــویض کنــد و از مداخلــه در امــور ســه 
  . قوه خودداری کند

ـــون  - ۲ ـــانی چ ـــان و کس ـــالح طلب اص
عبدالله نوری که فعالیـت مـی کننـد کـه 
هاشمی رفسنجانی و یا شـخص دیگـری 
وارد صــحنه شــود و کشــور را از بحــران 

شــرکت  :مــی گوینــد ،ســخت بــدر ببــرد
دمهـای قابـل و بـا کفایـت آنامزد شـدن 

ـــه عـــد ـــه ســـپاه در موکـــول ب م مداخل
انتخابات و تعیین تکلیف اختیار رئـیس 
.  جمهــوری پــیش از نــامزد شــدن اســت

نــاطق نــوری و هماننــدهای او نیــز کــه 
هاشمی رفسنجانی را مرد این میدان می 

 ،از این رو. برهمین نظر شده اند ،دانند
مــده اســت و نــامزد آبــن بســتی بوجــود 

ریاست جمهوری شدن در گـرو بیـرون 
  :بن بست استرفتن از 

ـــه – ۳ نمـــی خواهـــد شـــبکه  ای  خامن
روابط شخصی که ایجـاد  کـرده و مهـار 

 ،بـه عکـس. خود بر دولـت را رهـا کنـد
خواهان تمرکـز بـازهم بیشـتر خـود  در 

ــن رو.  شــخص خــویش اســت در  ،از ای
جستجوی یک رئـیس جمهـوری کـاری 

بدین خـاطر اسـت کـه .  اما مطیع است
 .صحبت از قالیباف و سلیمانی می شـود

نچه تصور شود قـدرت آاما سپاه بیش از 
هم نمی تـوان بـدون نظـر . گرفته است

رئیس جمهوری معین کرد و هـم  ،سپاه
خامنه ای نمی خواهد رئیس جمهـوری 

یک .  کسی شود که در اختیار سپاه باشد
دم آقـــول نیـــز اینســـت کـــه خامنـــه ای 

باکفایت و مطیع نیز نمی خواهد کسـی 
دست او را می خواهد که چون موم در 

  .باشد
امــا هاشــمی رفســنجانی نــاتوان گشــته  •

ــت ــدای . اس ــان ص ــه صدایش ــانی ک کس
ــا  ایــن و  ــه ای  اســت ی ن ســردار آخامن

ــعیدی  ــا س ــتند و ی ــت هس ذوب در والی
اینـان  . نماینده خامنه ای در سپاه است

بـــه صـــراحت مـــی گوینـــد هاشـــمی 
  و . رفسنجانی نباید وارد صحنه شود

 ،ابـاتمجلس با تصـویب قـانون انتخ - 
ســال و حــداکثر را  ۴۵حــداقل ســن را 

پــس نــه هاشــمی . ســال معــین کــرد ۷۵
می توانند  مینی رفسنجانی و نه حسن خ

  .نامزد شوند
مهــدی هاشــمی فرزنــد علــی اکبــر  - 

هاشـــمی رفســـنجانی در یـــک اطـــاق 
مـادر او بـه درب . کوچک زندانی اسـت

زنــدان مــی رود امــا بــه او اجــازه دیــدن 
فتـار بـا مهـدی ر. فرزندش را نمی دهند

ــا  ــه ای ب ــاجوری رابطــه خامن ــای ن گوی
در دوران .  هاشـــمی رفســـنجانی اســـت

استبداد سلطنتی رسـم بـود کـه رؤسـای 
خــانواده هــای قدرتمنــد کــه شــاه از 

فرزنــد و یــا  ،سرکشــی آنهــا خــائف بــود
به گروگـان مـی  ،در دربار ،بردار خود را

ــپرد ــدی . س ــودن مه ــدانی ب ــاره زن در ب
  :ار می شودهاشمی نیز دو نظر اظه

مهدی هاشـمی گروگـان اسـت بـرای  - 
ایــن کــه علــی اکبــر هاشــمی رفســنجانی 

ــد ــا نکن ــا خط ــرای . دســت از پ درس ب
دیگــران هــم باشــد کــه ســرجای خــود 

زیـرا . بنشینند و دست از پا خطـا نکننـد
  . مدآنها خواهد آبالئی بدتر بر سر 

خوشبین ها به هاشمی و نقشی که می  - 
بنا بر اینست  :می گویند ،تواند بازی کند

که هاشمی رفسنجانی صاحب نقـش در 
از این رو الزم بود که فرزنـد . یم شودژر

  . ارشد او به ایران بازگردد
هاشمی رفسنجانی نیـز دسـتش خـالی  - 

ـــت ـــع. نیس ـــت  ،یـــمژدر ر ،در واق دس
هیچیــک از مافیاهــا  دستهاشــان خــالی 

ــر ســر. نیســتند ــارزه ب  اینســت کــه در مب
از حــد بیــرون  نمــی تواننــد پــا را ،قــدرت
یــم بــدان گرفتــار ژفلجــی کــه ر. گذارنــد
   .بدین خاطر است  ،از جمله ،است

جریـان جدیـدی در حـال   ،از این رو •
ایـن جریـان هنـوز . قوت گـرفتن اسـت

امـــا . هـــویتی بـــه خـــود نـــداده اســـت
عناصــری از اصــول گرایــان و اصــالح 

هم نظـر شـده  ،طلبان و محافظه کاران
کـوم بـه مح ،یـم در بـن بسـتژاند که ر

یــم از بــن ژخــارج کــردن ر. زوال اســت
ــاز بــه نیروئــی دارد کــه در بنــد  بســت نی
گروه هائی نباشد که فلج کنونی حاصل 

نها است و کار را بـه جـائی رسـانده آکار 
  .اند که ترمز یکدیگر شده اند

  
ــه ر ــناریوئی ک ــرای ژس ــم ب ی

ــــــات« ریاســــــت » انتخاب
مــــاده کــــرده آجمهــــوری 

  :است
بـــدتر از  ،یـــمژوضـــعیت ر ،ایـــن بـــار •

و ۸۴- ۸۰- ۷۶دوره هــای وضــعیتش در 

بنــا بــر ایــن کــه مصــالحه بــا . اســت  ۸۸
در وضـــعیتی  ،غــرب بکنــد و یـــا نکنــد

 ،از ایـن رو. ضعیف تـر از گذشـته اسـت
 ،»بیت خامنـه ای«سناریوئی که سپاه و 
 :عبارت است از  ،می توانند بازی کنند

ــه   - ۱ ــردن جامع ــی ک ــدت امنیت ــه ش ب
ــــت ــــه در دو نوب ــــه ک آخــــر  همانگون

انتخابات ریاست جمهوری فرماندهان 
سپاه صحبت از امنیتی کـردن جامعـه و 

این بـار  .مبارزه با تروریست ها کرده اند
نیز سخن از احتمـال انفجارهـا و بمـب 

مـد کـه در آگذاری ها به میـان خواهـد 
ن آچندین نوبت بـه  ۸۴انتخابات سال 

بــه  ۸۸اشــاره شــد و در انتخابــات ســال 
در چندین محل قرار قول سردار سراج 

بمـب گـذاری و  –بود عملیات انتحاری 
هن صـورت گیـرد آحتی انفجار ریل راه 

ــه  و در یــک مــورد هــم تروریســت هــا ب
 !مده بودند که دستگیر شدندآتهران 

ــپاه و       ــرای  واواکس ــکلی ب ــیچ مش ه
ــدم حضــور  ــه و ع ــردن جامع ــی ک امنیت
مردم در انتخابات ندارند و به راحتی از 

یند حتی اگر تعـدادی آر بر میاین کا پس
 .کشته شوند

آینــده البتــه اگــر وضــع بــه  در ســال  - ۲
ــد و اختالفــات  همــین شــکل ادامــه یاب
شــدید تــر گــردد، احتمــال دســتگیری 

البتـه  .برخی از نیروهای سیاسی می رود
ـــای ـــدادی از نیروه ـــن اســـت تع  ممک

 و »فتنـــــه« وابســـــته بـــــه بانـــــدهای 
و حتـی  »اصالح طلبـان«و   »انحراف«
رخی سنتی ها دسـتگیر شـوند تـا مبـادا ب

شـده  گـذاریدر روند انتخابات برنامـه 
 .خللی ایجاد شود »بیت رهبری«
نظـامی  –حضور نیروهـای امنیتـی   -  ۳

در سراســر  و ینــدهآدرحــال حاضــر و  
ــعیت  ــه وض ــد ک ــی ده ــان م ــور نش کش
حاکمیـــت رو بـــه وخامـــت خواهـــد 

 از حضـــور فعلـــی نیروهـــای .گذاشـــت
سراســــر خیابــــان امنیتــــی در بــــازار و 

ـــان  فردوســـی و بخـــش هـــایی از خیاب
ــی  ــای فردوس ــدان ه ــوری و می  وجمه

توپخانـه و محـل  وبهارستان حسن آباد 
ـــار راه اســـتامبول  ـــد چه و هـــایی مانن

نشان می دهدکه ... سیروس و واکباتان 
حاکمیت قصد دارد تا مدتها این محـل 
ها را در تسخیر خود داشته باشـد و اگـر 

ـــخیرالزم  ـــن تس ـــد ای ـــان  دی ـــا زم را ت
انتخابات ادامه دهد تا نبض بازار اصلی 

باشد  و در  و بازار ارز را در اختیار داشته
ــده آ ــه آین ــر از جمل ــاطق دیگ ــه من ــرا ب ن

امــــام  –انقــــالب  –زادی آمیــــدانهای 
ولـی عصـر و خیابانهـای مهـم  –حسین 

 .گسترش دهد
بنـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه در  ،فعـــال -  ۴

ــرداد  ــوری خ ــات ریاســت جمه انتخاب
 بر خالف دوره های قبل، ین بارا ،یندهآ

هـیچ به اجازه  ورود  دستگاه خامنه ای
را  خامنــه ایکاندیــدای زاویــه دار بــا 

بـــرای شـــرکت در انتخابـــات ریاســـت 
کـه شـرایط و نمگـر ای. جمهوری ندهـد

ـــعیت  ـــه آن روز آوض ـــور ب نهـــا را مجب
نهـا آد  زیـرا نکن پذیرش نیروی مخالف

 ۸۸و  ۷۶از دو دوره بــه خصــوص ســال 
متوجه شده اند که در کشور سـید علـی 
خامنـــه ای و والیـــت مطلقـــه فقیـــه او 

زاد یـا آجایگاهی ندارد و اگر انتخابـات 
ن آزاد باشـــد و مـــردم در آحتـــی نیمـــه 

شــرکت کننــد ایــن کاندیــدای مخــالف 
حاکمیــت اســت کــه برنــده مــی شــود و 
ـــری و  ـــامی و رهب ـــای نظ ـــه نیروه البت
شورای نگهبان هم دست به تقلـب مـی 

آنهـا هرگـز فکـر نمـی  ۷۶در سـال  زنند
کردنــد کــه اینگونــه از مــردم رو دســت 
ــانع از ــو م ــر نح ــه ه ــه ب ــد وگرن  بخورن

. شـدند  یمـ یمحمد خاتم یدس یروزیپ
      .شود یگفته م ینکهکما ا

  ۴در صفحه 
  

 شکستدو
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رای میـــر حســـین موســـوی بیشـــتر از آ 
دوران ســید محمــد خــاتمی بــود امــا 
نخبگــان و کارشناســان برجســته تقلــب 

د به فرمان رهبـری آرا را جابجـا توانستن
خامنه ای یعنـی  کنند و یار غار سید علی

ــژاد  ــکــه اینــک محمــود احمــدی ن ار ب
خاطر او شده است  را رئیس جمهـوری 

 .کنند
 ایـــن دوره از انتخابـــات ،بـــا اینهمـــه •

هنـوز در ابهـام اسـت ریاست جمهوری 
 :زیرا 
جناح احمدی نـژاد تـالش دارد تـا  -  ۱

دیـد در انتخابـات بار دیگر بـا فـردی ج
 .حضور یابد

به هیچ وجه نمـی  خامنه ایجناح   -  ۲
ـــازه ورود  ـــد اج ـــه  خواه ـــای ب نیروه

مخالف با خط و مشـی سـید علـی را بـه 
  .عنوان کاندیدا  بدهد

ــــه شــــرکت در   -  ۳ ــــردم حاضــــر ب م
 خامنــه ایانتخابـات بـه شـیوه دلخـواه 

 .نیستند
خطـوط  خامنه ای وخود نزدیکان  -  ۴

ـــر ی هـــای اساســـی در حـــامی او درگی
 .انتخابات خواهند داشت

ـــده منتظـــر  -  ۵ ـــای آین ـــد در ماهه بای
که نگـاه تـا بود  تعطیلی نشریات حاضر 
در زمـان کـه تا  .حدی غیر والیتی دارند

 .انتخابات نتوانند مانعی ایجاد نمایند
از سپاه و بسیج و نیروهای انتظـامی  - ۶

برای بر سـر کـار  برنامه کار خود راحاال 
تهیه  مورد نظر، یرییس جمهورآوردن 
  . می کنند

هاشمی رفسنجانی و خاتمی و عبدالله  •
زبان به سـخن ... نوری و ناطق نوری و

گشودند و مدتی نیز زبانهاشان به سخن 
دوبــاره  ،امــا ایــن روزهــا. گشــوده مانــد

ایـن . زبانها را از سـخن فـرو مـی بندنـد
شـده » صـبر و انتظـار«روزهای  ،روزها
ر مصــالحه بــا غــرب و یــا بــه انتظــا. انــد

اما صبر ادامه پیدا مـی . تشدید تحریمها
   .کند تا زمان پیدایش فرصت

 
ـــه خـــارج و  ـــا ب ـــتگی ه وابس

» بیت خامنـه ای«شنودها که 
تصــدی مــی کنــد و انفجــار در 

  :بیروت؟
  

هشت تن از فرماندهان جنگ دیده  ◀
از کسانی که مورد اعتماد خامنـه  سپاه و

با نام و امضـا  او  هستند،به ای ونزدیک 
ــی  ــا لحن ــد و ب ــته ان ــه او نوش ــه ای ب نام
مودبانه از او خواسته اند کـه از ایـن راه 

به فکر مـردم و نظـام . اشتباه برگردد پر
به او نوشته اند ایـن رفتارهـا مـا و . باشد

همه سپاه را نزد مردم بی اعتبـار کـرده 
عالوه بر این،  همه چیز در حال .  است

دخالت مجتبی نسبت به . نابودی است
کرده اند و خاطر ض اعترادر امور کشور 

نشان کرده اند که او به دنبـال قـدرت و 
 مال اندوزی است

بنظر نویسندگان نامه کسی که میتواند     
نابودی نظام را بگیـرد  جلوی مجتبی و

و محترمانــه  . شــخص خامنــه ای اســت
گوشزد کرده اند که عمرش رو به پایان 

 همــــه. اســــت و بایــــد  کــــاری بکنــــد
ما نمیتـوانیم جـواب خـود و . معترضند

ــدهیم ــادآور . نیروهایمــان را ب ــه او ی و ب
شده اند که محتوای نامـه نظـر تنهـا مـا 
چنــد نفــر کــه نامــه را امضــا  کــرده ایــم 
ــا مــا هــم  نیســت بلکــه گــروه بســیاری ب

 .عقیده اند
مسعود، پسـر کوچـک خامنـه ای، بـه • 

پــدرش اعتــراض کــرده اســت  کــه چــرا 
ــو مجتبــی را نمــ ــردجل چــرا مــی . ی گی

او . گــذارد او همــه چیــز را از بــین ببــرد
  ...دارد شما و کشور را نابود می کند

سـخنرانی احمـدی نـژاد  ،ر تهراند ◀
ـــل متحـــد ـــازمان مل ـــخنرانی  ،در س س

انتخابــاتی بــرای مــردم ایــران ارزیــابی 
او  ،اما چرا در سازمان ملـل متحـد. شد

سخنرانی انتخاباتی کرد؟ برای ایـن کـه  
یـم ژکننده جا و موقعیت هـا در رتعیین 

. را رابطه با دنیای خارج معین مـی کنـد
بیهــوده نیســت کــه قیمــت دالر و طــال 

. یـم شـده اسـتژزمـائی در رآوسیله زور
دولت بودجه اش را از رابطـه بـا دنیـای 

ــده. خــارج دارد ــه تحــریم ش  ،حــاال ک
قیمت  ،دالری که در دست دولت است
در حــال . کیمیــا را پیــدا کــرده اســت

  :نرخ دالر وجود دارد ۵ ،حاضر
ارز دولتـــی مخصـــوص خریـــد ارزاق  - 

عمومی و مورد نیاز کشور و دانشـجویان 
ـــاموران و مســـئوالن و  –بورســـیه ای  م

نهادهایی که در ارتباط با خارج هستند 
  .تومان ۱۲۲۶به نرخ 

ـــــوص  -  ـــــادالتی مخص ـــــرخ ارز مب ن
مسـافران  –دانشجویان غیر بورسـیه ای 

ریــد اقــالم مــورد خ –ســفرهای زیــارتی 
  .تومان ۲۵۶۲نیاز کشور به نرخ 

نرخ ارز آزاد دولتی کـه بـه صـرافی هـا  - 
تومـان و  ۲۸۵۰تحمیل شده بـه قیمـت 

فروختـه دالر  ۱۰۰۰به هر نفـر بـیش از 
  .نمی شود

ارز کوچــه پــس کوچــه هــای خیابــان  - 
ــت ــی و اس ــت ... مبول و افردوس ــه قیم ب

که این روزها بـه  تومان ۳۲۰۰تا  ۳۱۰۰
  .تومان رسیده است ۳۵۰۰

ارز مقامـــــات درجـــــه اول جهـــــت  - 
یـار تمسافرت که به صورت مجانی در اخ

ــین آ ــود و همچن ــی ش ــرار داده م ــا ق نه
سوریه  –ارزهایی که به کشورهای لبنان 

پرداخت می شوند کـه .... فلسطین و –
 .اصال نرخی ندارند

دولت نسبت به جامعه ایرانی بیگانـه  ◀
یاســـی و گشـــته و عرصـــه فعالیتهـــای س

ـــرهنگیش  ـــاعی و ف ـــادی و اجتم اقتص
رابطه با قدرتهای خارجی شرق و غـرب 

نمی تواند تمایلهای جانبدار ایـن  ،است
ن قدرت خارجی را پیدا نکند و پیـدا آو 

حکومتهـــا و مؤسســـات  :کـــرده اســـت
» البـی« ،در ایـران ،هریک از کشـورها

  .خود را دارند
ــه      ــرادی نگــاهی ب ــتگی هــای اف وابس

مامی و مهرداد عالیخانی و چون سعید ا
بیندازیم که همه تقریبا بـه ... موسوی و 

نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با اسـراییل 
و امریکا و انگلیس ارتباطاتی داشته انـد 
اما در مرکز وزارت اطالعات در خدمت 
اسالم و مسـلمین بـوده انـد هـیچ بعیـد 

ســلیمی  –نیســت افــرادی ماننــد طائــب 
در همـــان .. .شـــریعتمداری و –نمـــین 

  .شکل بعدها افشا شوند
وابستگان به کشورهای خارجی تقریبا    

ــتند ــور : مشــخص هس ــد پ ــرادی مانن اف
محسنی  وروح الله حسینیان  ومحمدی 

ــتان  ــوعی هــم خــط انگلس ــه ن اژه ای ب
 وافرادی ماننـد شـریعتمداری و هستند 

ـــد  وســـلیمی نمـــین  ـــی همـــین بان حت
ــیه  ــه روس ــالمی ب ــالب اس ــان انق رهپوی

ــ ــد رحــیم و ک هســتند نزدی برخــی مانن
به امریکا نزدیـک  ... رحیمی  وو مشایی 
  .هستند

در مورد شنود در خانه مسئوالن قبال  ◀
نهــا در دفتــر و خانــه آگفتــه  بــودیم کــه 

 –دری نجــف آبــادی  –نــوری همــدانی 
شـــنود کـــار ... عباســـعلی علیـــزاده و 

ــــد گذاشــــته ــــه برخــــی  . بودن در خان
ــه ... و  سیاســیون ... ریزاد ونــوو در خان

  .شنود کار گذاشته اند
تخصـص بانـد  شنود کار گذاشـتن  در   

ســعید حقانیــان بــرادر وحیــد حقانیــان 
. مسئول اجرایـی بیـت رهبـری میباشـد

کـه بـه اسـت همـان کسـی  این شـخص 
 شـده کـار بـهجای میر حجازی مشغول 

 خامنـه ایهمه شنود ها را بـرای  .است

ا اینهـ. و باند آقا مجتبـی تهیـه مـی کنـد 
بدون شـنود گفتگوهـای مقامـات نمـی 

سر  را بـه راحتـی بـر بـالش  ،توانند شب
 .بگذارند

شـنود تلفـن شوندها غیر از  البته این     
. یم استژمقامات ر های ثابت و همراه

دستگیری فرزند فائزه هاشـمی چنانکه 
براثـر  هنگامی کـه بـه ایـران آمـده بـود،

او در تلفن گفته بـود . او بود شنود تلفن
ــ ــه ک ــری«ه ب ــوده و » بیــت رهب ــه ب رفت

. منظورش مستراح  فرودگاه بوده است
 ،بخاطر این سخن که در تلفن گفته بود

  .دستگیر و سپس آزاد شد
در ناحیـــــه  ،۲۰۱۲اکتبـــــر  ۱۹در  ◀

 ،اشرفیه بیروت که مسیحی نشـین اسـت
هـــدف آن کشـــتن . انفجـــاری روی داد

رئـیس سـازمان امنیـت و  ،بسام الحسـن
ســعد حریــری و . وداطالعــات لبنــان بــ

یم او را مـتهم کردنـد ژاسد و ر ،جنبالط
امـا .  که عامل ایـن انفجـار بـوده اسـت

 ،اطالع دیگری که بـه مـا رسـیده اسـت
حاکی از اینسـت کـه انفجـار را سـازمان 
ترور تحـت امـر خامنـه ای انجـام داده 

علـــت قتــل او نیـــز ارتبــاط بـــا . اســت
یا سـازمان اطالعـات و امنیـت  ،"میت"

  . کشورهای غرب بوده استترکیه و 
کـه  –سازمان تـرور  ،بنا بر این اطالع     

ــای  ــازمان نم ــالمی س ــالب اس ن را آانق
نه تنها همچنان  - سالها پیش انتشار داد

برجاست بلکه مجهز تر گشته است و بـا 
ــه لبنــان و  ــر حــزب الل ســازمانهائی نظی

ــرور ر ــازمان ت ــاس و س ــد و ژحم ــم اس ی
ــراق و ــدر در ع ــا... لشــگر ب . ط داردارتب

ــــارس و  ــــیج ف شــــبکه هــــایش در خل
کشـــورهای خاورمیانـــه و نیـــز اروپـــا و 
امریکای التـین اسـتقرار جسـته و آمـاده 

در عـراق و کشـورهای . عملیات هسـتند
ــام  ــا ن ــارس آن را ب ــیج ف ــازمان «خل س

بنا بـر . ایران می شناسند» عملیات ویژه
سازمان ترور بنـا بـر یـک  ،همین اطالع

یج فـارس و چند ترور در کشورهای خلـ
ــرال(عــراق  ) یــک شخصــیت شــیعه لیب
  .دارد
دانســتنی اســت کــه اســرائیل نیــز بــه  ◀

سـود . تـرور وسـام الحسـن مـتهم اسـت
اسرائیل بـرانگیختن جنـگ داخلـی در 
لبنان و فرصت پیدا کردن بـرای خنثـی 

  .کردن حزب الله لبنان است
  
  

كفايت و دانش ستيزي 
خامنــه اي و گرفتــار  

يم به ژكردن خود و ر
  :در بن بست فلج

  
  
  :وضعیت شناسی خامنه ای ٭
  

هر چه به پایان سال جـاری نزدیکتـر      
می شویم مشکالت پیشـاروی حاکمیـت 

شـواهد نشـان مـی  .شـودمی پیچیده تر 
د نفس های سید علـی خامنـه ای و نده

 .نـدباند وابسته به او بـه شـماره افتـاده ا
د نـدالیل و شواهد مختلفـی وجـود دار

ــدگ ــانگر در مان ــدعی ی بی ــه م ــت ک والی
 :ن جمله اندآاز . هستندمطلقه فقیه 

خامنه ای و والیـت عدم مشروعیت  - ۱
ــه و  ــمفقی ــالها : رژی ــمژرس ــده  ی ــا نادی ب

انگاشتن مردم و خودفریبی مسـئوالن، 
به این می اندیشید که دولت امام زمانی 

و سـید علـی خراسـانی یـار تشکیل است 
 .امام زمان و فرمانده لشکر او مـی باشـد

سه دهه سرکوب خونین نیز کار خود را 
همه ملت ایران گـوش بـه  کرده است و

 .می باشند وفرمان و مطیع کامل اوامر ا
د کـه بـه بیراهـه شهمین توهم موجب 

متوجـه اشـتباه خـود  اگـر امـروز . برود 
. اسـتگذشـته  شکار از کار ،ه باشدشد

حاکمـان  به بعد، ۶۰خرداد از کودتای 
کـه بـا بـه  دندشـبـه ایـن مـی اندیمستبد 

ــــل ــــور کام ــــیدن و سانس ــــر کش  زنجی
بـه عنـف و و اعدام و تجـاوز  مطبوعات

مـی توانـد  ،جنایتهای بـی  شـمار دیگـر
بـا . حکومت کند روزگاری دراز بر مردم
ملـت بـه تجهیـز  سوء استفاده از امـوال

نیروهــای ســرکوبگری پرداخــت کــه در 
 شقاوت و جنایت، در جهـان کـم نظیـر

ی اعتبـاری بـ ،حاصـل ایـن همـه. است
کامـل والیــت فقیــه و تجســم جنایــت و 

یـــــم و ژفســـــاد و خیانـــــت گشـــــتن ر
اینسـت کـه . گردانندگان آن شده اسـت

یـم بـا ملـت  خشـونت و تهدیـد ژرابط ر
 :گشته است

مـی یم مافیاها مأمورانی دارد کـه ژر -  ۲
ـــر را  ـــون نف ـــد حاضـــرند دو میلی گوین

 افـرادی .رهبری به قتل برسانند بخاطر
ــه ایخ کــه در پاســدارد  ــد  خامن میگوین

. کننـدلـه  حاضرند ملت را زیر تانک ها
 ،رفتـار جنایتکارانـه ن یـااز ی ئنمونه ها

در روزهای بعـد از کودتـای انتخابـاتی، 
الحـق ایـن  .شـدندبه خـوبی مشـاهده 

ــایتی جنایتکــاران  از ارتکــاب هــیچ جن
 . فروگذار نکردند

دنائـت  ،۸۸ خـردادبعد از کودتای  -  ۳
لـت و بسیج آسپاه بخش مأمور سرکوب 

کـار انتظـامی  و نیروهـای» رهبـر«فعل 
غافـل از . شناعت را از اندازه گذراندنـد

یم والیت فقیه است ژاین که این ریشه ر
خامنه ای نیـز در . که دارند می سوزانند

قربـانی هـر  ،می یافـت کـه بنـابر قاعـده
: جنـــایتی نخســــت جنایتکـــار اســــت

خـرازی، پـدر  »آیـت اللـه«که  هنگامی
در دیـداری  خامنـه ایعـروس  سوسن،

: گفــت میــزیآ اعتــراضلحــن  ، بــاوا بــا
همه این جنایتها به پای شما نوشته مـی 

او بــه خامنــه ای از جنایتهــا در  .شــود
تجـاوز بـه از . کهریزک سخن می گفت

بـــرادران «دختـــران و پســـران توســـط 
ســپاهی و ســربازان گمنــام امــام زمــان و 

  . سخن می گفت» بسیجیان بهشتی
حنـــای  خامنـــه ای مـــی دانـــد کـــه       

جانشینی امـام زمـان و والیـت منتخـب 
او و . ه اسـتالله برای مردم رنگ باختـ

مبلغان مزدور او هرچه توانستند کردند 
خود نورافکن ها در : و گفتند و نوشتند

 امام جمعه .کردند وی در قم روشن رو
خواسـت بـه دنیـا  اوقم گفت وقتـی کـه 
ر قـم را بـه بازی غدی. بیاید یا علی گفت
لی ابـن جـواد را ع نام .نمایش درآوردند

مراجــع تقلیــد را بــه زور  .نــدنهاد اوبــر 
میلیونهـا  .او کردنـدمجبور به دیـدار بـا 

ــزرگ  ــایش ب ــزاری هم ــه برگ دالر هزین
، در آن، صـدها کردند و بیداری اسالمی

 ولیبیــایی  ونفــر از معترضــین تونســی 
ــانی و مصــری  شــرکت ... ســوری و ولبن
ن کشـورها یهزاران  تن از زنان ا. دادند

و ... و. وردنــدرا بــا فریــب بــه ایــران آ
ــامی جــز اســتفاده از نمــایش  ،اینهمــه ن

مقبولیت در قم و اعتبار در بیرون بـرای 
ــب  ــروعیت کس ــار و مش ــل اعتب در داخ
  . نداشت

ز بخاطر کسب اعتبار برای خامنه با - ۴
کشـور  ،یم بود که برخالف رویـهژای و ر
در  میلیارد تومانی، صدینه ، با هزمیزبان
اجالس سـران غیـر متعهـدها را  ،تهران

ــد ــا. ترتیــب دادن ــا ب ــته  ام ــرو در بس روب
نهــا در آنــه تنهــا بــر مشــروعیت  .شــدند

 داخل افزوده نشد بلکه به دلیل سخنان
 دبیـــر کـــلمصـــر و  یریـــیس جمهـــور
ــل و  عــدم شــرکت رؤســای ســازمان مل

دولتهای صاحب نفوذ منطقـه و جهـان 
بیشـتر . اعتبار نیـز باختنـد ،در کنفرانس

خامنه ای بود که اعتبار باخت زیرا مانع 
اصلی رعایت حقـوق انسـان در کشـور و 
ــی و بحــران  ــدن بحــران اتم فروخوابی

 . او قلمداد شد ،های منطقه
بد بیاری نیز عامـل دیگـری بـر بـی  – ۵

. اعتباری خامنه ای و والیـت فقیـه شـد
ـــل  ـــوان تحمی ـــد مشـــکل مـــی ت هرچن

و تصریح بـر همفکـری بـا  احمدی نژاد
در گفتگـو بـا (او و ابراز اعتماد کامل به 

و سرکشـی احمـدی نـژاد را ) مراجع قم
نچه شد از بـی آ. بتوان بد بیاری خواند

ــه  ــتی او اســت ک ــدرت پرس ــایتی و ق کف
هــر چــه از زمــان . کــورش کــرده اســت

  ،دورتـر مـی شـویم ،۸۸خرداد  کودتای
یــم را بیشــتر بکــار ژدســتگاه تبلیغــاتی ر

تبلیغ بـرای چهـره و اسـطوره سـازی از 
مــی یــابیم و ایــن تبلیــغ هــا  ،خامنــه ای

  .بیشتر مردم را از او بیزار تر می کنند
بعــد از گذشــت بــیش از ســه  ،اینــک     

 ، ۸۸ســـال از تقلـــب انتخابـــاتی ســـال 
خامنه ای رهبر یک دولت فلـج و پـر از 
کشمکش و گرفتار تحریمی شدت گیـر و 

 ،اینـک . اسـتدر منتهای بی اعتبـاری 
دادن چاره ای به جز ادامـه  ،برای خود

کـه پایـانش  هراهـبیاین به دور شدن در 
درمانده . ندارد ،سقوط در پرتگاه است

ترس از مصـالحه و  :میان دو ترس است
سرکشیدن جام زهر و ترس از ادامـه بـه 

ــتن در بیراهــه ــول همســرش. رف ــه ق  ،ب
از هـم  ،هرگاه ناچار از پناهنـدگی شـود

اید مطمئن شود که می تواند به اکنون ب
  !.دره بقاع در لبنان برود

  
کفایت و دانش ستیزی خامنـه  ٭

ورده آای و حاصــــلی کــــه ببــــار 
   :است

 بعـــد از انقـــالب، –عـــدم کـــارایی   - ۱
حــــذف بــــا  ،خمینــــی و دســــتیاران او

در  - نیروهــای متخصــص و کــارآزموده 
و قـرار  -  آن روزها تخصـص جـرم بـود

کــه » کتبــیم«و نــادان  اشــخاصدادن 
نها می باید مـی آمطیع بودن صفت بارز 

اســباب تســلط خــود بــر دولــت را ، بــود
ــراهم  ــدآف ــیش  .وردن تحصــیل کــم و ب
ــان ــای خــرداد کردگ ــز در کودت  ۶۰ی نی

 .شــرکت کردنــد و دیرتــر حــذف شــدند
 وسـعید حجاریـان  وامثال بهزاد نبـوی 

 ومیردامـادی  وبیطـرف  وعباس عبدی 
 وظین شـمس الـواع وبانکی  ونوربخش 

و  سید محمـد خـاتمی ومحمد سالمتی 
 وجالیی پـور سید محمد رضا خاتمی و 

ــین زاده  وســروش  ــال وام صــادق و کم
 ...عرب سـرخی  ووعطریانفر  وخرازی 

دستیار مالتاریا در استقرار استبدادشـان 
یک چند از اینان شهامت انتقـاد . شدند

 .از خود را یافته اند و بقیه نه
یزی خمینــی و کفایــت و دانــش ســت – ۲

شکار شـد آدستیاران او زمانی بر همگان 
به نام محمد علی و بی کفایتی  نادانکه 

اول بعنــوان نخســت وزیــر رجــایی را 
تحمیل کردند و بعد از کودتای خـرداد 

ـــوری ، ۶۰ ـــت جمه ـــیدندریاس و  بخش
به نـام  ،بی اطالع از کشور داریمالیی 

. گماردنــدبــاهنر، را بــه نخســت وزیــری 
از دولــت و اداره کشــور و ایــن دو هــیچ 

. روابـــط بـــین المللـــی نمـــی دانســـتند
ادامه دادن به جنـگ و تـا  ،مأموریتشان

ــکلی از  ــه ش ــان را ب ممکــن اســت ایرانی
ورندکه مالتاریا ارائـه مـی آدر » مکتبی«

در کتاب ایسـتاده بـر آرمـان آمـده  .کرد
  :است

  5در صفحه
    

 شکستدو
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ـــام ...«  ـــه هنگ ـــاری ب ـــایی، روزگ رج
حجـاب «اشت تـا آرزو د  وزیری نخست

در ادارات اجبـــاری شـــود و کارمنـــدان 
عبـور از  و در.  »نماز جماعـت بخواننـد

 ۵۵بحـــران، هاشـــمی رفســـنجانی، ص
نامـــه  زمـــانی کـــه بخش  :مـــده اســـتآ

خطـــــاب بـــــه ادارات و  ۱۵/۱/۱۳۶۰
ــد  بانک ــالغ ش ــا از ســوی رجــایی اب ه

. بسیاری به این تصمیم اعتراض کردنـد
بـود در در آن ابالغیه دستور داده شـده 

ــــــه :" ادارات ــــــر کلی از اول اذان ظه
مراجعــات تعطیــل شــود و نــیم ســاعت 
برای ادای نماز ظهر و عصـر اختصـاص 

هـا بـه  رجـایی در پاسـخ اعتراض". یابد
نگــران «:معطــل گذاشــتن مــردم گفــت

هـــا و  وقتـــی مراجعـــان بانک! نباشـــید
ادارات چندین بار با این مسئله برخورد 

روبرو  کردند و در آن لحظات با معطلی
شدند، خود را بـا همـان شـراط تطبیـق 

ها از زنـدگی  خوانـدنی(» !خواهند کرد
جمهـــور، محمـــد عابـــدی  یـــک رئیس

میانجی، انتشارات نورالسـجار، زمسـتان 
 )۱۲۶، چاپ اول،ص۸۰
ــر ضــد پــس از       ــا ب در  صــدر، بنیکودت

 و انتصــابمقــام منتخــب مــردم ایــران 
او کـــار  ،یجمهور تســـایرجـــائی بـــه ر

ــی صــوری را بــی گرتمک ــاز کــردآدان . غ
ضافه کردن بخش معاونت پرورشـی در ا

ــترده  ــفیه گس ــازی و تص ــدارس، پاکس م
معلمان و اجرای طرح حجاب اجباری 
ــــــــای او در دوران  ــــــــه کاره از جمل

ــود ــئولیتش ب ــا . مس ــدها ب ــده او بع پرون
. وزیری بسـته شـد انفجار دفتـر نخسـت
 را گروهـی دامـن او تسویه حساب درون

  . گرفت نبود، فعلی بیش که آلت
ن که خود توسـط یارانشـان آبعد از  -  ۳

منفجر شـدند و تـاریخ مصرفشـان تمـام 
 خامنـه ایریاست جمهوری را بـه   شد،

ش قبـــل از انقـــالب ســـوابق از . دادنـــد
او را روحـــانی . گـــاه نبودنـــدآهمگـــان 

روشنفکری جا می زدند که در دور و بـر 
ــت ــوده اس ــریعتی ب ــی ش ــدانی و . عل زن

  ...ست وتبعیدی بوده ا
از انقــالب،  معلــوم شــد قبــل ،دیرتــر     

زندگی شخصی بـی بنـد و بـاری داشـته 
ــا ملــی گراهــا  ضــدیت .اســت داشــته  ب
کتاب توحید را با مرحوم آشوری  .است

شـوری بـه جـرم نوشـتن آ. نوشته اسـت
خامنــه ای کــه  .اعــدام شــد ،ایــن کتــاب

شـوری آمدعی بود کتـاب را او نوشـته و 
ــار داد ــود انتش ــام خ ــه ن ــتب ــه   ،ه اس ب

بـه یمـن  ،بـازهم دیرتـر!. رهبری رسـید
کـه بـه درود زنـدگی  –نامه احمـد قابـل 

معلـوم  –گفت و به نکـو نـامی مـی زیـد 
شد در دوران شاه نیز خشونت گرا بوده 

و همجــنس . و دســتور قتــل داده اســت
بهشـــتی و  :یکـــدیگر را یافتـــه انـــد ،هـــا

هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلـی و 
ای حــزب جمهــوری بــاهنر و خامنــه 

در رأس . اســـالمی را تأســــیس کردنــــد
سازگاری ممکن نشد و حزب بـه  ،حزب

  .دستور خمینی منحل شد
میـر  .شد ییس جمهورئر و خامنه ای   

حسین موسوی را نخست وزیر کرد امـا 
مشاورانی از هیات موتلفه . با او نساخت

ــالمی ــت اس ــلیم .یاف متخصــص  ،میرس
رشــاد رهــای دیزلــی، را بــه وزارت اوموت

عســـگر اوالدی مســـلمان بـــا  . نشـــاند
تحصـــــیالت ابتـــــدایی را بـــــه وزارت 
بازرگــانی و مرتضــی نبــوی را بــه وزارت 
مخابرات و والیتی متخصـص کودکـان 

آنقـدر در  .بخشید را وزارت امور خارجه
کـه  مدیریت بـی کفـایتی نشـان داد این 

نکــه بــه قــول آبــا  –هــم اقتصــاد کشــور 
ا بـه ر  - اسـتمـال خـر خمینی اقتصـاد 

و هــم کارجنــگ را  نــابودی کشــاندند
نتیجـه ایـن  .گرفتار هرج و مرج کردنـد

شد که اختیار حکومت و نیـز جنـگ را 
ــــد ــــوی  . از او گرفتن ــــین موس میرحس

مسئول حکومـت و هاشـمی رفسـنجانی 
ــی در  مســئول جنــگ و جانشــین خمین

این تغییر کـار سـاز . نیروهای مسلح شد
بـــاوجود زد و بنـــدهای پنهـــانی . نشـــد

جنـگ ادامـه یافـت و ) ران گیت هـاای(
کار به جائی رسید . پیروزی حاصل نشد

بند پوتین سربازان را هم نداشتند و  که 
کل کشور را به لحاظ ویرانی و خسـارت 

بـرای رد گـم کـردن و  .به گـل نشـاندند
با فرمـان  صریحدوری از مخالفت های 

ــه  ــدان ب ــر را در زن ــزاران نف ــی ه خمین
ر نظرها را از مگاعدام محکوم کردند تا 

خیانت و شکست فضـاحت بـار خـویش 
مدتی کوتاه پـس  ،خمینی. منحرف کنند

مـرد و بـا جعـل  ،از سرکشیدن جام زهر
خامنه ای بی کفایت  ،نامه ای از قول او

لـت آرا رهبر کردنـد بـه ایـن گمـان کـه 
فعــل هاشــمی رفســنجانی و بانــد او مــی 

ــا او. شــود ــه  ،در ذهــن خــود ،ام جــز ب
پــس . نمــی اندیشــید» النصــر بالرعــب«

حذف کردن را رویه کـرد و کـار خـود و 
یم را به فلجی کشـاند کـه تـنش هـای ژر

 .نستآشدت گیر خاصه اصلی 
خمینی که سرش را بر زمـین نهـاد،  -  ۳

نوبـت بــه  .سـید علـی بـه رهبــری رسـید
ریاســت کــه  هاشــمی رفســنجانی رســید

او دسـت بکـار ایجـاد .  بیابـدجمهوری 
د هــم جمــع دزدان را گــر: مافیاهــا شــد

را وارد  پاســـداران و واواکــــی کـــرد و 
درب هـای  .سوداگری از هر نوع نمـود

دزدی و . گشودکشور را به سوی قاچاق 
زمین خواری و اختالس  و خورد و بـرد 

از همـین زمـان  .یم شـدژرویه مقامات ر
بود که پای سـرداران و سـربازان گمنـام 

به اقتصاد باز شد و درجـات و امام زمان 
تـا هـم  .ندین آنها تقسـیم شـدمقامات ب

خامنـه ، هم هاشمی وآنها ساکت باشند 
دولت و  لت فعل خود نگاه داردآرا  ای 

  . ابد مدت بیابد
بعــد از دوران هشــت ســاله هاشــمی       

او نخسـت کوشـید بـا تغییـر  رفسنجانی،
ــــانون اساســــی ــــیس  ،ق ــــان رئ همچن
امـا خامنـه ای مـدتها . جمهوری بمانـد

در برابـر او . عل نبودلت فآبود که دیگر  
سپاه و ارتش و قـوای انتظـامی و . ایستاد

بسیج و صدا و سیما را از دست او خارج 
ــده  و  ــر«کــرد و فرمان نهــا شــد و آ»رهب

قانون اساسی را نباید تغییر داد و  :گفت
ــیس  ــوم رئ ــار س ــرای ب ــد ب هاشــمی نبای

  . جمهوری شود
مــی خواســت نــاطق نــوری را رئــیس       

دادگاه میکونوس او و جمهوری کند اما 
مســئول  ،نکــه نــام بــردآهاشــمی را بــی 

ــائی  ترورهــا شــناخت و کشــورهای اروپ
سفرای خـود را از ایـران فراخواندنـد و 
ــرار  ــه نظــامی ق ــرض حمل ــران در مع ای

بنا بر گرم کردن تنور انتخابـات . گرفت
خــــاتمی ریاســــت  ،در نتیجــــه. شــــد

ــت ــوری یاف ــا  .جمه ــی پنداشــت ب او م
ــه ای  ــود خامن ــعیوج ــد ف ض ــی توان م

ــالحاتی  ــل اص ــل از ایــن . وردآبعم غاف
 ،قاعده بود که مصدر قدرت بی کفایـت

ــی آ ــت اصــالحات نم ــل حکوم ــت فع ل
لت فعل کسانی می شـود کـه آبلکه  ،شود

جــز بــه قــدرت و خــورد و بــرد نمــی 
علـت نیـز اینسـت کـه اصـالح . اندیشند

نظام والیت مطلقه فقیه جز به متحقـق 
ت پیـدا واقعیـ ،گرداندن والیت مطلقـه

هرگاه قرار بر اصالح بمعنـای . نمی کند
برخــوردار شــدن مــردم از حقــوق خــود 

والیت مطلقـه فقیـه اسـت کـه در  ،باشد
بـه ایـن . معرض انحالل قرار مـی گیـرد

ـــر  ـــه ای در براب ـــه خامن ـــود ک ـــل ب دلی
امـا هـر روز  .حکومت اصالحات ایستاد

بیشتر متوجه می خاتمی  که می گذشت،
ر مــی شــوند و شــد کــه مــردم از او دورتــ

ـــاری از دســـت بیـــت «در برابـــر  او ک
مافیاهـا و سرداران و دزدان و  »رهبری

کــه حــاال دیگــر مســتقل شــده و درکــار 
، بـر نمـی تصرف دولت و اقتصاد بودنـد

ــد ــه  .آی ــول خــودش ب ــه ق ــت ب در نهای
در  . شــتنهــا تبــدیل گآماشــین امضــای 

، بــا عــدم ریاســت جمهــوری ســال آخــر
ری حمایـــت مـــردم و در کمـــال نابـــاو

سکوت در برابـر تقلـب رهبـری و سـپاه 
ــــد  ،پاســــداران ــــا ب دوران خــــود را ب

امـر بسـیار  دو .سرانجامی بـه پایـان بـرد
ــن دوره اســت ــم شــاخص ای ــی  :مه یک

پیشنهاد حل و فصل مسائل فی مابین بـا 
 ،با تصویب خامنـه ای و خـاتمی ،امریکا

توسط صـادق خـرازی و سـفیر سـوئیس 
در تهــران تهیــه شــد و حکومــت بــوش 

عتنائی بـه آن نکـرد و دیگـری مخـالف ا
خامنــه ای شــدن کادرهــائی بــود کــه از 

 ،بعـد از چنـد تصـفیه ،انقالب بدین سو

شــماری از آنهــا . پروریــده شــده بودنــد
نماینـده بودنـد کـه دسـت بـه اعتصـاب 

 . زدند و ممنوع الوکالت شدند
ـــآخـــرین ر    ـــه ئ ـــور ک ـــا یس جمه گوی

 مواضعش به مواضع رهبری نزدیک بود 
محمـود احمـدی  ،)ول خامنـه ایبه ق(

او را با تقلب رئیس جمهـوری . نژاد بود
کردند و دست به وسیع ترین تصفیه ها 

یــم را از ژخامنــه ای، ر ،ایــن بــار. زدنــد
حاصـل . هرچه استعداد بود خالی کـرد

کارش وضعیت کنونی کشور و بی کسـی 
ــــزرگ در  ــــه ای و دو شکســــت ب خامن

  .سیاست داخلی و خارجی است
  
ه خامنــــه ای از نظــــر کارنامــــ ٭

  : یم از درونژمتالشی کردن ر
 
مکانیسم قدرت مالتاریـا بـا تمایـل بـه  •

همواره تقسیم بـه دو و  ،استبداد فراگیر
ــذف یکــی از دو بــوده اســت از روز . ح

همواره حذف کـرده و  ،نخست تا امروز
  :هیچگاه جذب نکرده است

حذف نیروی محرکه انقالب یعنـی  – ۱
زادی بودنـد و آالل و نها که بر راه استقآ

ـــتقل ـــت . چـــپ مس ـــدازی حکوم بران
بازرگــان و کودتــا بــر ضــد منتخــب اول 
تــاریخ ایــران و بکــار انــداختن ماشــین 

  .اعدام
یس ئــر ضــدکودتــا بــر همزمــان بــا   -  ۲

 ،دو انفجــار  ،۶۰ی در خــرداد جمهــور
یکی در محل حزب جمهوری اسالمی و 

ــری بخشــی از  ،دیگــری در نخســت وزی
نهـا کـه ماندنــد و آ. یـم را حـذف کــردژر

مرتـب ایـن  ،قدرت را از آن خود کردند
و آن گــروه را بــه انجــام ایــن دو انفجــار 

نکه سـود ایـن دو آحال . متهم کرده اند
انفجار به آنها و زیانش به متهم شـدگان 

  . رسید
اخــتالف و حــذف مراجــع تقلیــد و  – ۳

ــان ــرادر :روحانی ــریعتمداری و دو ب  ،ش
حسـن  محمد و صـادق روحـانی و سـید

و سرانجام کـار ... قمی و شبیر خاقانی و
ــــیاری از  ــــه حــــذف منتظــــری و بس ب
روحانیان جـوان کشـید کـه در انقـالب 

  .شرکت کرده بودند
اختالفــــات میــــان روحــــانیون و   -  ۴

و دســت بــاال پیــدا  قدرتمنــد پاســداران
در دوره خمینــی بــود کــه  :کــردن ســپاه

روحانیان معروفی چون ربانی شـیرازی 
یا توسط سپاه  ترور شـدند  و الهوتی که

ــازه شــان را  ــرده و جن ــدان ب ــه زن ــا ب و ی
  . وردندآبیرون 

در دوره خمینی بود که سازمان تـرور      
تشکیل شد و در داخل و خارج از کشور 

فهرســتی از اســامی . دســت بــه تــرور زد
قربـانی تـرور در دسـت  ۵۰۰نزدیک بـه 

 . است
 ،هر بار که گروهی را حذف کردنـد – ۵

بــاوجود . یــم یــک دســت شــدژرگفتنــد 
برخوردهای درونی شدت بیشتری  ،این

بـا تقلـب در  ،۱۳۸۴در سـال . پیدا کـرد
ـــت جمهـــوری  ـــه ریاس ـــات و ب انتخاب
ــرین  ــیع ت ــژاد وس ــدی ن ــاندن احم رس
ــد و تصــمیم  ــا را انجــام دادن تصــفیه ه

از نیروهـای  دیگر هـیچ فـردی گرفتند 
 یــم نکننــدژرغیــر خــودی را وارد بــازی 

اما  .حکومت کنندایی وخودشان به تنه
اخـتالف هـا بـا شـدت  دیری نپائید که 

ایـن بـار نوبـت بـه حـذف . بیرون زدنـد
تــا جــایی کــه رســید » نســل اولــی هــا«

 وافـــرادی ماننـــد هاشـــمی رفســـنجانی 
حسـن  وموحدی کرمانی و ناطق نوری 
عناصـر مسـتقل تـر روحانیـت روحانی و

» غیـر خـودی«مبارز و روحانیون مبارز 
ه قدرت بیرون انداختـه گشتند و از دایر

ور مــی شــود کــه مأموریــت آیــاد. شــدند
ــار دو  ــه ک ــان دادن ب ــژاد پای ــدی ن احم

دسـته هاشـمی رفسـنجانی و  :دسته بـود
 .اصالح طلبان

ــال  -  ۶ ــده  ۸۸در س ــئن ش ــر مطم دیگ
بودنــد همــه یــک دســت شــده انــد امــا 

جنبش مـردم  و  ۸۸خرداد » انتخابات«

معلـوم  ،و سرکوب خـونین ایـن جنـبش
ــدد ،کــرد ــی کــس شــده ان ــه ب . ر جامع

اصالح طلبان را اصحاب فتنه خواندند 
  . و حذف کردند

تـش آطولی نکشید که  ،باوجود این – ۷
ـــرداخـــتالف  ـــوران ک ـــا ف ـــدی . ه چن

نگذشــت کــه قرارگاههــا و جبهــه هــا و 
گـروه بنـدی هـا  .دشدنستاد ها تشکیل 

احمدی نژاد  .در برابر یکدیگر ایستادند
د متصـدی فرصتی پیدا کرد و مدتی خـو

او توانســت ســند از  . وزارت واواک شــد
واواک خـــارج و بـــرای رقیبـــان خـــود 

بیخود نیست کـه در . پرونده تشکیل داد
می گویند نبایـد گذاشـت او در  ،مجلس

مـی . مجلس حاضر شـود و حـرف بزنـد
از جملــه بــرادران  ،ترســند پتــه بســیاری

 و. الریجانی روی آب بیفتد
شـاگری در زمان انتخابات مجلس، اف    

اختالفـات آنقـدر دامـن  .ندها آغاز شـد
بسـیاری از تـرس آبـرو، کنـار  گسترد کـه

رفتند و برخی از ترس بی آبرویـی فـرار 
کنــار  را را بــر قــرار تــرجیح داده و خــود

کشیدند چرا که درگیری ها شدت یافته 
بود و هـر کسـی دشـمن را بـا تیـر غیـب 

در نهایـت، بعـد از  .دکرخود گرفتار می 
 ، »الح طلبــان امریکــاییاصــ«جریــان 

و » ساکتین بی بصیرت« ،»فتنه گران«
ــراف« ــه انح ــدرت را  »جبه ــره ق از دای

هم اینک در حال تیز  .بیرون انداختند
ــرای  ــیرها ب ــردن شمش ــات«ک » انتخاب

 .ریاست جمهوری هستند  یندهآ
تضاد و اختالفات به حدی اسـت کـه      

 به قول معـروف هـر کـس تـوان داشـته
سرکوب مـی کنـد و ایـن باشد دیگری را 

دشمنی ها و اختالفات در همه مقام هـا 
ـــــالس و  ـــــوا و مج ـــــب و ق ... و مناص

 واواکــی –امنیتــی  – ســپاهیگروههــای 
سررشـته همـه کارهـا از . دیده می شـود

دست همه به در رفته و هر کس قـدرت 
بیشتری داشته باشد، و صد البته مدرک 
بیشتری از خیانتهـای حریـف،  دسـتش 

بسا دسـت بـاال را پیـدا مـی  پر تر است و
 .کند

ــدم اعتبــار و •  ــان ع ــه هم ــه ب ــا توج ب
یم و سـرانش ژرمشروعیت و ناکارآمدی 

ـــدید  ـــدی اوضـــاع اقتصـــادی و تش و ب
بحـران هـا، ایــن اختالفـات روز بــه روز 

یابد و کار بـه جـایی می  شدت بیشتری 
با خود نیـز  خامنه ای خواهد رسید که 

ی در شدت ب. اختالف پیدا خواهد کرد
اعتباری خامنـه ای همـین بـس کـه مـی 

بـا  ،گوید تا انتخابات ریاست جمهوری
رامـــش را آیکـــدیگر برخـــورد نکننـــد و 

ـــــوز دو روزی از  ـــــد و هن ـــــظ کنن حف
سه قوه مجریـه و  ،او نگذشته» دستور«

مقننــه و قضــائیه بــه جــان یکــدیگر مــی 
تنهـا  ،دلیـل ایـن شـدت برخـورد. افتند

 مکانیسم تقسـیم بـه دو و حـذف یکـی از
ــی ر ــم درون ــه مکانیس ــتژدو ک ــم اس  ،ی

نیـاز خامنـه ای و همکـارانش در . نیست
بــه حــذف  ،در وضــعیت شکســت ،ســپاه

کسانی نیز هست که ممکـن اسـت جـام 
او . زهــر کشــنده ای بــه دســتش بدهنــد

را از ســر راه  برخــی هــا هنــوز نیــاز دارد 
. کنــدســربه نیســت  بــردارد و شــماری را

ته عامل فشار مردم نیز قوی تـر از گذشـ
 ،در مجلـس. یم فشار وارد می کنـدژبر ر

ـــازار تهـــران و  ـــوکلی گفـــت بســـتن ب ت
 ،تظاهرات بازاریان خود جـوش نبـوده

معنـی ایـن حـرف . دستوری بوده است
یــم ژاینســت کــه اثــر جنــبش مــردم بــر ر
از  ،چنان تعیین کننـده گشـته اسـت کـه

اسـتفاده  ،جناحها بـر ضـد یکـدیگر ،نآ
وز مــردم خــود نیــز روز بــه ر. مــی کننــد

. بیشــتر بــه نقــش خــویش پــی مــی برنــد
یــم را از قلمــرو زنــدگی ژبطــور مرتــب ر

  .خود بیرون می کنند
  
به جاست اختالفهای موجـود  •

 ،نهــا اســتآیــم در بنــد ژرا کــه ر
    :فهرست کنیم

  
تقلیـد  با برخی از مراجع خامنه ای – ۱

اخـتالف  :اختالف دارد و درگیـر اسـت
 –موســـوی اردبیلـــی  –صـــانعی  هـــا بـــا

وحید خراسانی  –زنجانی  –وادیاملی ج
 ...سیستانی و –شهرستانی  –
مقام مطلقه بـا بیـت برخـی مراجـع  - ۲

ــر اســت بیــت : اخــتالف داشــته و درگی
فاضـــل –منتظـــری  –خمینـــی هـــای 

 ...بهجت و –لنکرانی 
یس ئـــــر«بـــــا  »رهبـــــر فرزانـــــه« - ۳

منتخب خود که مواضـعش » یجمهور
 شـدیدبه او بسیار نزدیک بـود اخـتالف 

گفته است نمی خواهـد مـاجرای . رددا
ــان  ــا پای ــود او را ت ــرار ش ــدر تک ــی ص بن

ــد ــل کنی ــوری تحم ــا . ریاســت جمه ام
احمدی نژاد حاضر نیسـت نقـش مـرده 

 .در دست مرده شور را باز کند
بـا کسـی کـه  خامنه ای با یار دیرینه، - ۴

ـــو رمقـــامش را از او دارد  یس مجمـــع ئ
 ،کرده استتشخیص مصلحت نظامش 

در اخــتالف  رفســنجانی، هاشــمییعنــی 
دو فرزند و برادر زنـش در  . شدید است

مافیاهایش تحـت فشـار شـدید . زندانند
 ...و
یس جمهور ئسیدعلی خامنه ای با ر -  ۵

اصــالح طلــبش بــه طــور کلــی مخــالف 
 .است و دوست دارد سر به تنش نباشد

ــه ای  -  ۶ ــین موســویخامن ــر حس  ،می
 ،دوران جنـگ نخست وزیر هفت ساله 

یس مجلــس دوره رئــ ،کروبــیو مهــدی 
های مختلف و نماینده امامش در بنیـاد 
شـهید را بــه حصـر خــانگی در انداختــه 

 . است
بـــا برخـــی از ســـرداران  خامنـــه ای – ۷

ســـابق جبهـــه هـــای جنـــگ و برخـــی 
ــه ای بســیار  خــانواده هــای شــهدا زاوی

این زاویه روز بـه روز بـازتر و است  یافته
 . می شود

مسـئوالن  از سوی برخـی خامنه ای – ۸
 نیروهــای امنیتــی وبســیجیان ســپاه و 

مورد انتقـاد ... ایثارگران و وجانبازان و
توجـه بـه بـا  ،ایـن انتقادهـاقرار گرفتـه 

 حکومـت ،حکومت منصوب اوعملکرد 
 همچنان شدت می گیـرداحمدی نژاد، 

. 
ســـایه  ایـــن کـــه  و از همـــه مهمتـــر -  ۹
بــی کفایــت و جنایــت و فســاد » رهبــر«

ر و فـداکار ایـران بـا ملـت صـبوگستر را 
تیر می زنـد و منتظـر و مترصـد فرصـت 

ـــی اگـــر  .ســـرنگونی او مـــی باشـــد حت
ــن هــم  ــده او از ای ــای نگاهدارن نیروه

جملـه   ،ندد، که نیستنبیشتر و متحد باش
ـــورد  ـــادی، در م ـــردار فیروزآب ـــر س آخ
ســـخنان ابلهانـــه برخـــی ســـرداران در 
رابطه بـا شـرایط جنگـی را ببینیـد و بـه 

. ببریـداین نیروهـا پـی عمق شکاف در 
البته اختالف سردار جزایـری و شـریف 
در مورد سخنان سردار جعفری کـه مـی 
گفت جنگ اجتناب ناپذیر است نیز از 

 .بر می دارد نوع دیگری اختالف پرده
تشکیل جبهه های مختلف حامی  - ۱۰

رهبری از جمله جبهه پایداری برای بـه 
دســت گــرفتن قــدرت کــه ســران آن از 

ــه خــود ســید علــی  نزدیکتــرین افــراد ب
خامنه ای بودند از جمله مصباح یـزدی 

که بعد ... و محمد یزدی و خوشوقت و
از شکست در انتخابات خود به اختالف 

جبهه پایداری قم و تهران دو و  افتادند
ــکیل دادنــد  ــه قــول معــروف  –را تش ب

اسـت کـه کلـه و پاچـه اش  مورچه چـی
ناگفته نمانـد ایـن جبهـه بـا   .چی باشد

کنی خبرگان رهبری نیز  ناح مهدویج
در اخــتالف اســت و بــا علــی الریجــانی 

  نیز ...مجلس و
  
همفکـر » رئیس جمهـوری«و  •
  :در اختالف است با» رهبر«
 
اخـتالف احمدی نژاد با خامنـه ای  – ۱

 .شدید دارد
درگیـر  واواکبا وزیر ا احمدی نژاد - ۲

 .است و اختالف دارد
در ننـه یس قوه مقئبا ر احمدی نژاد -  ۳

سایه هـم را بـا تیـر مـی اختالف است و 
  .زنند

  6در صفحه
 

 شکستدو
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احمدی نژاد می گوید علت گرانی دالر  
تحریم ها هسـتند و علـی الریجـانی مـی 

. ن نیســـتندآگویــد تحـــریم هــا علـــت 
احمدی نژاد طعنه می زند که پـس ایـن 

 ،از قـرار. گرانی کار علی الریجانی است
ی خامنه ای به مجلس اجازه حمله زبـان

به احمدی نژاد را داده است و حمله ها 
 .به او متعدد شده اند

یس قـــوه ئـــســـایه ر احمـــدی نـــژاد - ۴
نامه تند احمدی نژاد  .قضاییه را می زند

را شیخ صـادق بـا نامـه تنـد تـری پاسـخ 
 .گفت

وزیـر  ،پورمحمدی با  احمدی نژاد -  ۵
یس کل بازرسـی ئراکنون کشور و  سابق

 .کل کشور درگیر است
با هاشـمی رفسـنجانی  دی نژاداحم -  ۶
یس مجمــع ئــیس جمهــور اســبق و رئــر

تشــخیص مصــلحت درگیــر و دشــمن 
در مجلس مافیاها به او طعنه زده  .است

اند که می خواهد برود به زنـدان بـرای 
. بازدید از فرزنـدان هاشـمی رفسـنجانی

یعنی ایـن کـه او بـه هاشـمی رفسـنجانی 
 .و راست نیست. نزدیک شده است

 ییس جمهـورئـبـا ر نـژاداحمدی   -  ۶
او گــروه و  ســابق ســید محمــد خــاتمی

 .اختالف شدید داشته و درگیر است 
یس دفتـر بازرسـی ئبا ر احمدی نژاد - ۸

ــری و ر ــت رهب ــبی ــبقئ ــس اس  یس مجل
 .ناطق نوری درگیر و دشمن است 

بــا برخــی مراجــع بــه  احمــدی نــژاد - ۹
شــدت زاویــه دارد و اخیــرا بــا مصــباح و 

نیـز اخـتالف پیـدا  ...همدانی و مکارم و
ــا صــانعی و  کــرده بگــذریم از دشــمنی ب

 ...زنجانی و وحید و 
بــا بیــت خمینــی در  احمــدی نــژاد - ۱۰

 .اختالف شدید است
شـهردار  ،قالیبـافبا  احمدی نژاد -  ۱۱

 .تهران  درگیر است
بــا بســیاری از ائمــه  احمــدی نــژاد -  ۱۲

 .جمعه و جماعت اختالف دارد
ز ا بــــا بســــیاری احمــــدی نــــژاد - ۱۳

فرماندهان سپاه اختالف دارد و درگیـر 
 . است
زنـدانها  بـا سـازمان احمدی نـژاد -  ۱۴

ــابع قــوه قضــا یه اســت اخــتالف ئکــه ت
اداره زنــــدانها ابتــــدا بــــا وزارت  .دارد

. دادگســـتری و وزیـــر دادگســـتری بـــود
ـــار را از  ـــر و وزارت خانـــه آاختی ن وزی

بـه . گرفته اند و به قوه قضائیه داده انـد
کــه  –یشــنهاد خــاتمی جــای تصــویب پ

بــرخالف  –شــورای نگهبــان رد کــرد 
شـورای نگهبـان قـانون  ،قانون اساسـی

ــه آدر ،اساســی را تفســیر کــرده و نچــه ب
 ،اجرای قانون اساسی مربوط مـی شـود

مراقبـت بـر ( اختیار رئیس جمهوری را 
اجــرای قــانون اساســی توســط دو قــوه 

 !. سلب کرده است) مقننه و مجریه
بسیاری از نشـریات  با احمدی نژاد - ۱۵

و درگیـر  ردو خبرگزاری ها اخـتالف دا
 .است
ــژاد - ۱۶ ــا ر احمــدی ن ــب یس ســازمان ئ

 .صدا و سیما اختالف دارد
بــــا بســــیاری از احمــــدی نــــژاد  -  ۱۷

تضاد داشـته مجلس مافیاها  نمایندگان 
  .و درگیر است

داوود  ،احمدی نژاد با برادر خود -  ۱۸
د و تنی چند از بسـتگان و نزدیکـان خـو

  .در اختالف است
  
ــــانی • ــــی الریج ــــیس « ،عل رئ

  :در اختالف است با» مجلس
 
ــیس جمهــور  علــی الریجــانی – ۱ ــا ری ب

 .اختالف و تضاد دارد
با برخـی فرمانـدهان  علی الریجانی - ۲

ســپاه کــه مخــالف او هســتند اخــتالف 
 .دارد
بـا برخـی نماینـدگان  علی الریجانی - ۳

کــه حــامی حــداد عــادل مــی باشــند 
 .رداختالف دا

ــی الریجــانی - ۴ ــر برخــی عل ــورد تنف  م
 .اعضای جبهه پایداری می باشد

در قضایای هسـته ای  علی الریجانی - ۵
بـــا ســـعید جلیلـــی و بانـــد او مشـــکل و 

 .اختالف دارد
ــی الریجــانی - ۶ ــا برخــی از وزرای  عل ب

دولت احمدی نـژاد اخـتالف اساسـی و 
 .شدید دارد

بـا برخـی نشــریات و  علـی الریجـانی - ۷
 .های مخالفش مشکل دارد وب سایت

با سید محمد خاتمی  علی الریجانی - ۸
 .و گروه اصالح طلبان اختالف دارد

هـر چنـد نشـان نمـی  علی الریجانی - ۹
دهد اما با هاشـمی رفسـنجانی اخـتالف 
دارد و در مــواقعی در برابــر او قــرار مــی 

 .گیرد
با بخشی از شـورای  علی الریجانی - ۱۰

 .نگهبان اختالف دارد
در جریان کودتـای  لی الریجانیع - ۱۱

ــــا ســــکوتش  از ســــوی  ــــاتی، ب انتخاب
 ،گرداننــدگان ســپاه طرفــدار خامنــه ای

   . نام گرفته است» برگ سوخته«
 
 ،شــــیخ صــــادق الریجــــانی •
قوه قضائیه در اختالف » رئیس«

  :است با
  
حکومـت  بـا  شیخ صادق الریجانی – ۱

درگیر اسـت بـه خصـوص احمدی نژاد 
ــاطر  ــناد بخ ــای اس ــارت افش دزدی و غ

 .خود و برادرش
بـا بخشـی از  شیخ صادق الریجـانی -  ۲

 .فرماندهان سپاه اختالف دارد
باجنـاح سـید  شیخ صادق الریجانی - ۳

 .محمد خاتمی اختالف دارد
بـــا بانـــد  شـــیخ صـــادق الریجـــانی - ۴

 .هاشمی رفسنجانی اختالف دارد
بـه دلیـل کـم  شیخ صادق الریجانی - ۵

 .ف داردسوادی با برخی قضات اختال
شدیدا تحـت  شیخ صادق الریجانی - ۶

ــه ای و  ــی خامن ــید مجتب ــد س ــار بان فش
یســی بــرای صــدور برخــی ئابــراهیم ر

   .می باشد جنایتکارانه احکام 
با میر حسـین  شیخ صادق الریجانی - ۷

 .دشمنی داردموسوی و مهدی کروبی 
ــادق الریجــانی -  ۸ ــیخ ص ــل  ش ــه دلی ب

ــد از  ــات بع ــورد جنای ــویی در م دروغگ
تا که گفته بود تنهـا یـک نفـر کشـته کود

 .است مردم است مورد تنفر شده 
عدم  به دلیل شیخ صادق الریجانی -  ۹

از ســوی بســیاری از  ،بــی دینــی لیاقــت،
 .مدرسین مردود می باشد مراجع و

یس ئــبــا ر شــیخ صــادق الریجــانی -  ۱۰
ــتالف  ــور اخ ــل کش ــی ک ــازمان بازرس س

 .دارد
دراطاعـت  شیخ صادق الریجـانی -  ۱۱
تــا . اسـت امـل از سـید علــی خامـه ایک

یةاللــه آ ،جــائی کــه در خانــه پــدر زن او
شنود کار می گذارنـد و  ،وحید خراسانی
یــة اللــه آبقــرار اطــالع .  او دم نمـی زنــد

وحید خراسانی او را از قبول ایـن مقـام 
  .منع کرده بود

  
رئــیس مجلــس  ،مهــدوی کنــی •

  :خبرگان در اختالف است با
 
ــی - ۱ ــدوی کن ــا ر مه ــب ــه «یس ئ موسس

 یعنی ،»پژوهشی امام خمینی –آموزشی 
  .مصباح یزدی تضاد و اختالف دارد

مهدوی کنی بـا هاشـمی رفسـنجانی  – ۲
ــتالف دارد ــع. اخ ــمی را از  ،در واق هاش

ریاست مجلس خبرگـان برداشـتند و او 
 ،ش مـی خواننـد»مرده متحرک«را که 

  .رئیس مجلس کردند
مهدوی کنی با برخـی از نماینـدگان  – ۳

ــا (مجلــس  دســتغیب مخالفــت خــود ب
خامنه ای را آشکار کرده است اما چنـد 
تنی نیز طرفدار نظـارت جـدی مجلـس 
ـــا  ـــه ای هســـتند ام ـــر عملکـــرد خامن ب

 ).شکار نمی کنندآمخالفت خود را 
ــه  – ۴ ــت فقی ــا مراجــع مخــالف والی ب

اکثـر دانسـتنی اسـت کـه . اختالف دارد
و نـوری  مراجع تقلید از مصـباح یـزدی

میـان امـا . مـی آیـدنوششـان همدانی خ
ماننـد . وجود دارند خود آنها اختالفات

املی  اختالف وحید خراسانی و جوادی
در عــین  .بــا مکــارم شــیرازی و ســبحانی

حــال برخــی ازاینهــا بــا مراجعــی چــون 
شـبیر حسن صانعی و  وموسوی اردبیلی 

مشکلشــان  . مشــکل دارنــد... زنجــانی و
  .اینست که اینها را مرجع نمی دانند

  
همــه بــا همــه  ،در همــه جــا •

  :اختالف دارند
  
 ،در ســـــــپاه و ارتـــــــش و واواک – ۱

فرماندهان و مقامها به ترتیبـی گـزینش 
بـه . شده اند که مخالف یکدیگر باشـند

سنت اسـتبداد حفـظ شـده  ،این ترتیب
در دوران پهلـوی هـا و قاجارهـا . است

  . نیز چنین بود
یس ســازمان بازرســی کــل کشــور ئــر-  ۲

را بـا  ییس جمهـورئـون اول رسایه معا
 . تیر میزند

ــی از  -  ۳ ــا برخ ــور ب ــل کش ــتان ک دادس
مشـــاوران و معاونـــان ریـــیس جمهـــور 

 .اختالف شدید دارد
دادستان تهران بـا برخـی مسـئوالن  - ۴

 .دولتی اختالف دارد
حکومت احمـدی نـژاد و با  واواک - ۵

اخــتالف و تضــاد بــا اطالعــات ســپاه در 
ف واواک یعنی سپاه در کار تصـر .است
 .است

خبرگزاری دولتـی و رسـمی ایرنـا و  -  ۶
نشریه ایران با قـوه قضـاییه و دادسـتانی 

از  ،نآرئــیس  ،جــوانفکر .درگیــر اســت
 . نزدیکان احمدی نژاد و زندانی است

  .... و
  
صــدور انقــالب در شــکل تــرور  ٭
ادامــه دارد امــا بــالی جــان ... و
  :یم شده استژر
  
هادهـا ن از بابت همین صدورانقالب، •

و موسسات و سازمانهای مختلفی سر بر 
ــد ــرور . آوردن ــازمان ت ــدس و س ــپاه ق س

ـــدند ـــکیل ش ـــالب  . تش ـــدور انق در ص
ســــاله و  ۸گروگــــانگیری و جنــــگ 

محاصـــره و تحـــریم اقتصـــادی را روی 
میلیارد دالری . دست ایرانیان گذاشتند

ــس از  ــی پ ــلها یک ــت و نس ــرج برداش خ
. فرصت رشد را از دست دادند ،دیگری
از  انقالب بـه کشـورهای جهـان،ر صدو
 . نیازمند هزینـه هـای ارزی بـود  ،جمله

بسیاری برای به دست آوردن یک مشت 
خـود را فروختنـد و دالر، دین و ایمـان 

صـــدور . مدنـــدآیـــم در ژبـــه خـــدمت ر
دالر و قاچـاق (انقالب در تـرور و فسـاد 

نــاچیز شــد و بــه ایجــاد شــبکه هــا ) هــا 
 :انجامید

تـرور مخالفـان  ای سازمان ترور بـر – ۱
مـــذهبی داخلـــی و  –دینـــی  –سیاســـی 
انفجار دفاتر فرهنگی وابسته  و  خارجی

ــان  ــه یهودی ــر از جمل ــان دیگ ــه ادی  –ب
 .اهل تسنن –مسیحیان 

 جلـد کتـاب و مجلـه انانتشار هزار -  ۲
بــه زبانهــای مختلــف و  هــای تبلیغــاتی

در .. برگــزاری دههــا نمایشــگاه کتــاب و
هـای گـزاف و ور بـا هزینـه شخارج از ک

در لبـاس  پاسداران حضور روحانیون و 

 .شیعه مروج
ارســال مــواد منفجــره و اســلحه و   -  ۳

تشکیل گروههای اسالمی در کشورهای 
افریقایی بـرای صـدور  –غربی  –عربی 

ن کشورها، از جملـه حـزب یانقالب به ا
بوکـوحرام  –علوین سوریه  –الله لبنان 

 زیــدیان –المهــدی در عــراق  –نیجریـه 
که .... الوفاقیون در بحرین و –در یمن 

همگــی نیازمنــد دالرهــای نفتــی ایــران 
 ،در داخل کشور ،در همان حال . بودند

یـم در رابطــه بــا مناســباتش بــا دنیــای ژر
. شـکل گرفـت) تنهـا تکیـه گـاه (خارج 

اقتصاد ایران شکل و محتوای متناسـب 
با به حـداکثر رسـاندن رانـت شـد و بـه 

  .دمآتصرف مافیاها در 
یم دسـت بـه ژر برای صدورانقالب، - ۴

ــر  ــورهای دیگ ــپاه در کش . زدتشــکیل س
ــر توافــق  ،چــون حکومــت ریگــان براب

 ،عمل نکرد» اکتبر سورپرایز«محرمانه 
یـــم در بیـــروت دســـت بـــه عملیـــات ژر

ســـردار  .انتحـــاری و گروگـــانگیری زد
محســن رفیقدوســت در ایــن مــورد مــی 

در پیروزی انقالب در لبنـان و «، : گوید
ر خیلی از جاهـای دنیـا آمریکـا ضـرب د

شست مـا را بـر پیکـر منحـوس خـودش 
دانـــد آن مـــواد  کنـــد و می احســـاس می

ای که با آن ایـدئولوژی ترکیـب  منفجره
شـــد و در مقـــر تفنگـــدارهای دریـــایی 
چهارصــد افســر و درجــه دار و ســرباز را 

هـم تـی ان . یک مرتبه به جهنم فرستاد
وژیش تی آن مال ایران بود و هم ایـدئول

این برای آمریکا بسیار . از ایران رفته بود
 ۲۹روزنامـه رسـالت ( »محسوس اسـت

 ) ۷۰تیر 
امریکا که ایرانیـان  هنوز دادگاههای      

را در قتل نیروهای خود محکـوم کـرده 
انــد بــه دنبــال دریافــت خســارت چنــد 

هـــــا و میلیـــــارددالری ایـــــن انفجار
ایـن دادگـاه هـا . هسـتند گروگانگیری

از  مبـــالغ غرامـــت رااشـــت برداحکــام 
  .اموال ایران صادر  کرده اند

ـــران – ۵ گـــل  ،نآکشـــوری کـــه در  ،ای
مقـام اول در صـدور  ،برگلوله پیروز شـد
مسئله تنها قرارگـرفتن . ترور را پیدا کرد

ایــران در فهرســت دولتهــای تروریســت 
مســئله اینســت کــه افکــار  ،پــرور نیســت

عمومی جهان ایران را کشور تروریسـت 
و اسالم را ایـدئولوژی مـی شناسـد پرور 

کلمـه . که خشونت را تقـدیس مـی کنـد
همــه وارد کتابهــای لغــت در » آیةاللــه«

کشورهای غـرب بمعنـای کسـی کـه مـی 
  . فریبد و می کشد و می دزدد معنا شده

و  نیروهای جنـگ افـروز  ،با اینهمه       
روز به  .گستر دست بر نداشتند خشونت
. ن افزودنــدان ایــرادشــمن ر شــمارروز بــ

افکــار عمــومی را چنــان بــر ضــد ایــران 
ــد کــه موافــق وضــع تحریمهــای  کردن

  . هرچه شدید تر برضد ایرانند
مــی . ســاختندهســته ای بحــران   -  ۶

اگــر بتواننــد بــه بمــب هســته ای گفتنــد 
ــول حــداد  ــه ق ــد، ب ــدا کنن دسترســی پی
ـــالمی ـــن اس ـــوند ژاپ ـــی ش ـــادل، م  !ع

میلیاردهــا دالر هزینــه چنــد صــد کیلــو 
حاال نمی داننـد بـا  نیومی کردند کهاورا
را  سوخت نیروگاه بوشـهر. ن چه کنندآ

هرگــاه . ســال روســها مــی دهنــد ۱۰تــا 
اورانیـوم کـافی  ،نیروگاه دیگری بسازند

بایـد از . برای تأمین سوخت آن ندارنـد
خریداری هـم وجـود . خارج وارد کنند

کـــه نـــدارد بـــرای محصـــول تولیـــدی 
ــوم  ــد ۴٫۵اورانی ــ. درجــه باش د از یکچن

همـین  ،افسران مسئولیت شـناس سـپاه
پاسـخ . واقعیت را بـه خامنـه ای گفتنـد

شنیدند نگران نباشید تصـمیم بامنسـت 
 .و می دانم چه می کنم

محمــود  ولجاجــت علــی خامنــه ای      
و استفاده علی الریجانی  واحمدی نژاد 

از آن هم برای به گروگان گرفتن مـردم 
سـبب  ،یـمژو هم نزاع برسر قدرت در ر

نســبت بــه شــرائط در شــرایطی کــه شــد 
امروز مساعد تر بود و امتیازهائی هم بـه 

کــار بــه . حــل نشــود ،ایــران مــی دادنــد
قطعنامـــه جدیـــد شـــورای امنیـــت و 
تحریمهای سخت امریکا و اروپـا کشـید 

 ،دالر و اگـر حـل نشـود میلیـاردو دهها 
خســارت بــه کشــور صــدها میلیــارد دالر 

  . یا خواهد شدوارد شد و 
است کـه شدید فشار اقتصادی چنان      

اطالعاتی مرتب اخطـار  ومراکز امنیتی 
می کنند که توان مـردم انـدازه ای دارد 
و باید بـه فکـر وضـعیت اقتصـادی آنهـا 

ــود ــات  .ب ــاز اعتراض ــت وارد ف ــر  مل اگ
ــوگیری ازآن بســیار  اقتصــادی شــود جل
ســخت خواهــدبود چــرا کــه نیروهــای 

انتظـامی  –اطالعـاتی  –امنیتی  –نظامی 
یـم ژبـه ر ،در وضعیت اقتصادی سـخت

وفادار نمی مانند و سرکوب را نیز موجه 
 .نخواهند شمرد

خمینـی  اگـر،: اسـت وال مهم اینئس    
ن نمـی شـد دولـت مالتاریـا تأسـیس آبر

کند و اقتصاد را مال خر نمـی دانسـت و 
گروگــــانگیری را انقــــالب دوم نمــــی 

زادی آخوانـــد و ایـــران در اســـتقالل و 
امـروز وضـعیت ایـران و  ،د مـی کـردرش

منطقه چگونـه بـود؟ ایـن پرسـش مهـم 
ــد  ــی گوی ــروز م ــل ام ــه نس ــر ب اســت زی
انتخاب دیگری وجود داشـت و هرگـاه 

آن  ،برضـــد انقـــالب کودتـــا نمـــی شـــد
ساله  ۸جنگ . مدآانتخاب بعمل در می 

روی نمــی داد و یــک نســل را نفلــه نمــی 
کرد و نسلهای بعد نیـز در اسـتبداد ببـار 

  . مدندآ نمی
صـدور انقـالب بـالی جـان  ،و امروز      

ــران شــده اســت وضــعیت ســوریه و  :ای
ــه  ــتان و ضــرورت هزین ــراق و افغانس ع
کردن ثروت ملی ایران در این کشـورها 
و تحمیل اقتصاد دوران جنگ به مردم 
ایران و افـزایش فشـارها بـه ایـران و دو 

یم خورده اند ژشکست که خامنه ای و ر
را مردم ایران می بایـد و بهای سنگینش 

هـم . هنـوز پایـان کـار نیسـت. بپردازند
ـــرض  ـــه دارد و هـــم برف اســـتبداد ادام
 ،سرکشیدن جـام زهـر و رفـع تحریمهـا

سالهای دراز وقـت الزم اسـت تـا ایـران 
ــت  ــا فعالی ــد وضــعیت متناســب ب بتوان

البته به شرط این . اقتصادی را پیدا کند
که دست سپاه از اقتصـاد کوتـاه شـود و 

زادی خــــود را آانیــــان اســــتقالل و ایر
  .بازیابند

گــاه از نــاتوانی روز  :انقــالب اســالمی آ ـــال، از یـم، غـرب برتوقعـات خـود ژافزون ر ـــان ح ـــد و در هم ـــی افزای   :مصالحه و جنگ سخن می گویدم
  

راســــــــت و دروغ 
گفتگــــوي مســــتقيم  

ــا  ــا ب ــران«امريك و » اي
  :!مصالحه  بر سر اتم؟

  
ایمز نخست نیویورک تـ: یانقالب اسالم

ـای  ـا ربود که گزارش مفصلی در باره گفتگوه ـا ب یـم والیـت ژمستقیم حکومـت اوبام این گـزارش، از سـوی دو . فقیه انتشار داد 
ـاظره . طرف تکـذیب شـد اکتبـر  ۲۲در من ـا وجـــود  ۲۰۱۲ ـا رامنـــی، اوبامــ ـا بــ را تکــذیب کــرد امــا گفتگــوی دو  گفتگــو اوبامــ
ــرد ــه را رد نک ــرای . جانب ـادگی ب ـار آمـ اظهـ

اما همانطور کـه . این گفتگو نیز کرد انجام   انقالب ۸۱۳در شماره  خوانندگان ما 
   7در صفحه    

 شکستدو
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ـالحه و اسـالمی، خوانــده انـد، پــیش از نیویــورک  ـائی مص ـا  انجام آن را در پی تایمز، تحلیـل گـران امریک ــدبــه ریاســت جمهــوری،  موضــوع بررســی تجدیـد انتخـاب اوبام ــرده بودن ـاکی . ک ــران، حـ ــی از ای موضـوع، تـوافقی در  است کـه بـر سـر دو اطالع ـاد آور مــی شــویم کــه در        . اتم ایران و سوریه: حال انجام است ـا بـر آن، اکتبــر  ۲۹یـ ــا پیشــنهاد اطالعی از پرده بیرون افتاد کـه بن ـاتمی ایــران بـه امریک ـات  کرده در دوره خ ـا        .امریکا مانع عمل به این پیشنهاد شده بوداع اتمــی ایــران گســیل کنــد امــا وزارت دفــبود هیأتی برای بازدیـد از تأسیس ـا و اطـالع ه   :دارد یا خیرمــی رویــم ببینــیم امکــان مصــالحه وجــود اینک به سراغ تحلیـل ه
  
چــرا انتخابــات ریاســت 
ــــــا  ــــــوری امریک جمه
مصالحه امریکا با ایـران 

  :را تهدید می کند؟
  

در  ،پیالرتحلیـل گـر پیشـین سـیا. پل  ر 
 ،اکتبر انتشار داده ۲۲ نوشته خود که در

  :به این پرسش چنین پاسخ داده است
میـز آچشم انـداز حـل و فصـل صـلح      

. قابل مشاهده اسـت ،مشکل اتمی ایران
چندین عالمت از سوی ایران داده مـی 
شوند حاکی از این که ایران آماده است 
امتیازهائی بـه پرزیـدنت اوبامـا بدهـد و 

ت امــا انتخابــا. مشــکل اتمــی حــل شــود
باوجود حملـه هـای  ،ریاست جمهوری

جمهوریخواهان بـه فکـر گفتگـوی دو 
مـــانع انجـــام  ،بـــه دو ایـــران و امریکـــا

  :مصالحه است
ــدر  • روزنامــه  ،هلــن کــوپر و مــارک لن

در این تعطیـل  ،نگاران نیویورک تایمز
خر هفته گزارش کرده اند که امریکـا و آ

ایران با انجام گفتگوهای دو جانبـه بـر 
» اصــولی«موافقــت  ،اتمــیســر مســئله 
  . کرده اند

 ۱+۵گفتگوها با ایـران را کشـورهای      
ورنـد و هنـوز بـه آمدتها است بعمل می 
دو طــرف امریکــا و . جــائی نرســیده انــد

ایران گزارش نیویورک تایمز را تکذیب 
نچه علنی شـده اینسـت کـه آ.  کرده اند

روشن نیست دو طرف با انجام چه نوع 
انی موافقت کـرده گفتگوئی و در چه زم

  .اند
امری که بر ابهـام مـی افزایـد اینسـت  •

که پیش از انتخابات ریاست جمهـوری 
امریکا و معلوم شـدن رئـیس جمهـوری 
که حکومـت امریکـا را تصـدی خواهـد 

بســا حاضــر نیســت بــا کشــورهای  ،کــرد
پرسشهای دیگری . نیز گفتگو کند ۵+۱

را نیز اطـالع منتشـره توسـط نیویـورک 
ــایمز  ــر  ،ت ــزدب ــه ایــن . مــی انگی از جمل

اگـــر چنـــین تـــوافقی برســـر  :پرسشـــها
 ،گفتگوی دو جانبـه بعمـل آمـده اسـت

چرا در این  روزها انتشار می یابد؟ چـرا 
نکــه حکومــت اوبامــا افکــار آبــه جــای 
 ،ماده چنین گفتگوهائی کندآعمومی را 

بشکل یک گـزارش در نیویـورک تـایمز 
  انتشار پیدا می کند؟ 

ـــ • ـــه ارتب ـــن هیچگون ـــا درون م اطی ب
حکومـــت اوبامـــا نـــدارم و نمـــی دانـــم 
اطالعی که نیویورک تـایمز انتشـار داده 

اما ایـن . چه اندازه حقیقت دارد ،است
در شـمار مفیـد  :نظر را اظهـار مـی کـنم

 ،ترین گفتگوها که حاال انجام می گیرد
گفتگوهــای امریکــا و ایــران اســت کــه 
سـخت ســری اســت و هــر دو حکومــت 

  .ی کنندانجام را تکذیب م
ــــین      ــــه جانش ــــای دو جانب گفتگوه

ــران  ۱+۵گفتگوهــای کشــورهای  ــا ای ب
نهـا و آنمی شود بلکـه ضـمیمه و مکمـل 

مفیـــد اســـت زیـــرا امریکـــا مهمتـــرین 
زیـرا . صاحب نقش در این ماجرا اسـت

سبب می شود دو طرف انعطـاف الزم را 
برای انجام یک مصالحه میـان ایـران و 

ذیب تکـ. را پیـدا کننـد ۱+۵کشورهای 
دو طرف نیز سـبب مـی شـود گفتگوهـا 

در . سری بمانند و بـه نتیجـه بیانجامنـد
سـخت سـران  ،هـر دو طـرف ،حقیقت

ــویش را دارنــد و نمــی بایــد امکــان  خ
. اختالل در گفتگوها را به آنهـا بدهنـد

 ،یــم ایــرانژچنانکــه بــرای رهبــری ر
» شـیطان بـزرگ«مصالحه مسـتقیم بـا 

طـر نیاز به ظرافت بسـیار دارد و بسـی خ
  . در بر دارد

رئــیس اســبق موســاد  ،افــرایم هــالوی •
) ســازمان اطالعــات و امنیــت اســرائیل(

 ،با توجـه بـه شـدت تحریمهـا :می گوید
ــا خــارج  ایرانیــان مــی خواهنــد از تنگن

اما هم اسـرائیل و هـم حکومـت . شوند
دسـت . امریکا دستهای خود را بسته اند

ایــن دو بــرای خــود بــد ببــار مــی  ،خــرآ
  . ورندآ
کــــه  ،حکومــــت کنــــونی اســــرائیل      

نخستین حکومـت اسـت کـه برسـر اتـم 
ــران ــا کــرده اســت و  ،ای ــال بپ ــل و ق قی

 ،مخالف هرگونه گفتگو با ایـران اسـت
قدرت عمده ایست کـه بـرای حکومـت 
 ،امریکا که بخواهد با ایران گفتگو کنـد

  .خطر ایجاد می کند
ـــر ۲۰در          ســـفیر اســـرائیل در  ،اکتب

ما نباید فکر کنیم کـه بـه « :امریکا گفت
ایــــران بخــــاطر حاضــــر شــــدن بــــه 

. »باید پاداش  داد ،گفتگوهای مستقیم
آیا او نمی داند که گفتگو کـردن امتیـاز 
دادن یک طرف به طـرف دیگـر نیسـت 
بلکه وسـیله ایسـت در اختیـار دوطـرف 

ـــرای حـــل یـــک مشـــکل حکومـــت . ب
اسرائیل بمثابه خرابکار اصلی بالقوه  در 

ـــه مصـــال ـــد از  ،حهرســـیدن ب نمـــی بای
گفتگوهای سری هیچ بداند تا  فرصت 

  . ن را پیدا نکندآخرابکاری در 
منشاء های دیگـر خطـر و خرابکـاری  •

اپوزیسـیون  ،در طـرف امریکـا ،احتمالی
سیاســی بــا مصــالحه در خــود حکومــت 

یـک استراتژیسـت   ،اکتبـر ۲۰در . است
ـــت ـــرای  :حـــزب جمهوریخـــواه گف ب
تگـوی حکومت امریکا قبـول کـردن گف

مستقیم بـا ایرانیهـا یـک رؤیـا اسـت کـه 
ایــن حکومــت . واقعیــت پیــدا مــی کنــد

امتیازهائی هم   ،در باره اتم ،ماده استآ
امــا . یــم ایــران بدهــدژبــه رهبــری ر

تجربـه هـای دوران (مصالحه با دشمن 
سـبب ) نیکسون و ریگان مدلل می کنند

تقویـت او در درون و بیـرون مرزهـایش 
  . می شود

را کــار کثیـــف » گذشــت «ه کلمــ        
خطـا اسـت چـرا کـه از دو  ،معنی کردن

ســو مــی بایــد گذشــت بشــود تــا توافــق 
فـــراوان مثـــال هـــای .  حاصـــل شـــود

تاریخهــا مــا را از وقــوع مصــالحه هــای 
گاه مـی آ ،مفید در پی گفتگوهای سری

ایـن مصـالحه هـا ممکـن گشـتند . کنند
زیــرا دو طــرف خرابکــاری کننــدگان در 

کردنـــد و حاضـــر  گفتگوهـــا  را خنثـــی
  .شدند گذشتهائی را بکنند

برخی از این مصـالحه هـا در تـاریخ        
ن جملــه آاز . اخیــر امریکــا روی دادنــد

اســــت گفتگوهــــای ســــری هــــانری 
نماینـده ویتنـام (کیسینجر و دوک تهـو 

که به مصالحه امریکا بـا ویتنـام ) شمالی
انجامید و این هر دو جایزه صلح نوبـل 

یــن مصــالحه بــه ا. وردنــدآرا بدســت 
امریکا امکان داد قوای خود را از ویتنام 

گفتگوهای سرای نیکسـون . خارج کند
با چین هاکه به برقـراری روابـط میـان 
  .دو کشور انجامید نمونه دیگری است

ما امیدواریم که گفتگوها میان امریکا  •
و ایران چنـان سـری انجـام گیرنـد کـه 
روزنامه نگـاران مـاهر نیویـورک تـایمز 

. ورنـدآز نتوانند از آن اطالعی بدست نی
بســا چنــین نشــود امــا مــا امیــدواریم کــه 

  .چنین شود
ــه گذاشــته هرگاه فرض کنـیم کـه  :انقالب اسالمی ــر گفتگــوی دوجانب ـــا انجـــام اگر هـم چنـین قـراری گذاشـته نشـده . مدار بر گفتگوی مسـتقیم مـی شـودار و تکذیب، نوعی تصدیق وجود قـرمســتقیم و مــوافقتش بــا آن، بـــرغم منــاظره بــا رامنــی، در بــاب گفتگــوی شــده باشــد، صــحبت اوبامــا بهنگــام قــرار ب ـــتقیم، باشـــد، موافقـــت اوبامـــا ب ـــه و مس ـــای دو جانب زمـان گفتگـو : جمهوریخواه می گویدخور یادآوری اسـت کـه یـک سـناتور در . که  پیالر از آن صحبت مـی کنـدهمان آماده کردن افکار عمومی است گفتگوه » جامعه بـین المللـی«تسلیم خواست رآمده است و ایران می باید با ایران س   :ی استمدتی طوالنو مدار حاصـل گفتگوهـای پنهـان در دبکا فایل مدعی است قرار  .احتمالیکارشــکنی از گفتگوهــای دو جانبــه نـوعی . تسلیم دادگاه بین المللی شوداحمدی نژاد را کسـی شـمرد کـه بایـد  ،در منــاظره ،رامنــی و نیــز،. بگــردد

  
اوبامـا را  –گفتگوی خامنه ای ٭

گفتگوهـــای پنهـــان و طـــوالنی 
  :ماده کرده اندآ

  
ـــر  ۲۱در  ◀ دبکـــا فایـــل  ،۲۰۱۲اکتب

گزارش کرده است که پرزیدنت بـاراک 
یةالله علی آاوباما با گفتگوی مستقیم با  

ـــژاد  ـــه ای و محمـــود احمـــدی ن خامن
یا چنین مـوافقتی آ. موافقت کرده است
 ۱۶زیــرا در . ؟ نــه شــگفت انگیــز اســت

دبکـا فایـل فـاش کـرد کـه  ۲۰۱۲وریل آ
ــق مجــاری  ــران از طری ــنگتن و ته واش

 ،بــا یکــدیگر ،در پــاریس و ویــن ،پنهــان
مقام نزدیک  ،و اینک. گفتگو کرده اند

 :به اوباما به نیویـورک تـایمز مـی گویـد
توافـــق شـــده اســـت کـــه گفتگوهـــا در 

بــرغم . بــاالترین ســطح انجــام بگیرنــد
انتشــار خبــر ایــن  ،فیدتکــذیب کــاخ ســ

  :گفتگو ها سه هدف را داشته اند
ــد شــتاب رســیدن  – ۱ ــد کــردن رون کن

ــزد رأی  ــور از او ن ــا و عب ــه اوبام ــی ب رامن
شـکاری آزیرا تضاد . دهندگان امریکائی

را در معـرض دیـد امریکائیــان قـرار مــی 
اوباما درکار گفتگـوی مسـتقیم بـا   :دهد

ایران بر سر مسئله اتمـی اسـت و رامنـی 
مــاده کــردن امریکائیــان بــرای آدر کــار 

  .جنگ با ایران است
از پــیش خنثــی کــردن افشــاگری   – ۲

افشــا کــردن  وجــود مجــرای  :رامنــی
پنهـــانی گفتگـــو و قصـــد گفتگوهـــای 

   ،اکتبر ۲۲در مناظره  ،دوجانبه
اطمینان دادن به تهـران کـه مـانور  – ۳

 ۲۱مشترک قوای امریکـا و اسـرائیل در 
اکتبـر «ه ایـران و هدفش حمله ب ،اکتبر

عنــوان  ،ی کــه پــیش از ایــن»ســورپرایز
  . نیست ،شده بود

او بـه . ابتکار از داوید روثکوپ اسـت     
. رهبری حزب دموکرات نزدیک اسـت

اکتبر نیز او بـود کـه نوشـت کـه در  ۹در 
کاخ سفید کسانی هسـتند کـه بـه اوبامـا 
 ،توصیه می کنند برای تجدیـد انتخـاب

باتفـــاق  ،انبـــا حملـــه نظـــامی بـــه ایـــر
ی »اکتبــر ســورپرایز«یــک  ،اســرائیل

  . بوجود بیاورد
حاال اوباما به ایران عالمت می دهـد      

کــه ایــن توصــیه را نپذیرفتــه اســت و 
گفتگو با رهبران ایران را انتخاب کرده 

محاسبات تبلیغـات  ،باوجود این. است

مهم  اسـت کـه بـدانیم  ،انتخاباتی بکنار
ــه کــه در بیشــ ــام گفتگــوی محرمان تر ای

ــان داشــته اســت ــر  ،ســال جری ــری ب اث
یـم ایـران ژفعالیتها و خواستهای اتمی ر

عمده بـه ایـن خـاطر کـه . نداشته است
ــاه شــرط  ــا هیچگ فرســتاده هــای اوبام
ــرو  ــا در گ ــه گفتگوه ــه ادام ــد ک نکردن
اینست که ایران غنی سـازی اورانیـوم را 

به ایـران حـالی  ،به عکس.  متوقف کند
ــا  ــد کــه واشــنگتن ب ــی ســازی کردن غن

بشـرط ایـن کـه  ،اورانیوم توسـط ایـران
 ،قصد تولید بمـب اتمـی درمیـان نباشـد

  . مخالف نیست
ـــران و  • ـــان دو طـــرف ای اخـــتالف می

ــر ســر اینســت کــه امریکــا مــی  امریکــا ب
خواهد ایران قرارداد الحـاقی را امضـاء 

ی اتمـی ژانس بین المللی انرژآکند و به 
ــدون  ــا ب ــا اطــالع و ی اجــازه بازرســی ب

ــی . الع قبلــی را بدهــداطــ ــوم غن اورانی
انـس بمانـد تـا ژآشده نیز تحـت کنتـرل 

مبادا ناگهان گم شود و در خفا به بمـب 
  .اتمی بدل شود

در  ،معــاون رئــیس جمهــوری ،بایــدن •
 ،اکتبــر خــود بــا پــل رایــان ۱۱منــاظره 

نــامزد معاونــت ریاســت جمهــوری از 
ـــاره  ،حـــزب جمهوریخـــواه ـــن ب در ای

ی گوید مقـدار اما حاال م. سخنی نگفت
اورانیوم غنی شده در اختیار ایران مهـم 

ن چـه آمهم اینست که ایـران بـا . نیست
ایـن سـخن حـاکی از . می خواهد بکند

نست که حکومت اوباما می خواهد بـه آ
ایران اجازه دهـد تـا مـرزی پـیش بـرود 

  .که بسیار خطرناک است
اسـرائیل نیـز از خـط  ،در همان حال •

عقـب  ،بـود های قرمزی که رسم کـرده
وقتـی ایـران کارخانـه هـای  :نشینی کرد

غنــی ســازی اورانیــوم خــود را در اوائــل 
ــه مصــون از خطــر  ــه منطق ــاه  ب ــن م ای

ــال داد ــز  ،انتق یکــی از خــط هــای  قرم
اسـرائیل بــا امریکـا بــر ســر . ناپدیـد شــد

اطمینانی که در باره جلوگیری از رفـتن 
خامنــه ای بــه طــرف تولیــد بمــب اتمــی 

نتــان . الش برنخاســتبــه چــ ،داده بــود
یاهو نخست وزیـر و اهـود بـاراک وزیـر 
دفاع مجبور شدند قـدم بـه قـدم عقـب 
ــرار  ــا ق ــر اوبام ــد و پشــت س ــینی کنن نش

  .بگیرند
اوباما بر این باور اسـت کـه گفتگـو بـا  •

یم ایران سبب تجدید انتخابش ژرأس ر
او نتـان . به ریاست جمهوری مـی شـود

یــاهو را بــا دســت خــالی بــا انتخــاب 
 ،حـاال. ندگان اسرائیلی تنها گذاشـتکن

چیــزی در دســت نــدارد تــا  ،نتــان یــاهو
بدان رأی دهندگان اسـرائیلی را راضـی 

  .کند به او رأی دهند
ـــالب اســـالمی ـــر،  :انق و سـرزنش دبکـا » اطالع«و بهیچ رو وارونه خوشبینی پیالر را بیان می کند گزارشـــی دیگ   :فایل موافق نیست

  
ــتری از ٭ ــاهای بیش ــرب تقاض  غ

ــرای گفتگوهــای  ــران ب ــده آای ین
  :دارد

  
ــر   ۲۳در  ◀ ــتس  ۲۰۱۲اکتب ــزن دی جی

   :این اطالع را منتشر شده کرده
کاخ سفید یکبـار دیگـر تکـذیب کـرد      

که با گفتگوهای دو جانبه میان امریکـا 
ــران ــران ،و ای ــی ای ــه اتم ــر برنام ــر س  ،ب

دیپلماتهای غربی . موافقت کرده است
ــات ــد از انتخاب ــد بع ــی گوین ــت  م ریاس

ــــا ــــوری امریک ــــری از  ،جمه دور دیگ
  .گفتگوها انجام خواهد شد

 ،ســخنگوی کــاخ ســفید ،جــی کــارنی    
ما درب را بر روی گفتگوهای دو  :گفت

جانبه باز نگاه داشته ایم اما تـوافقی بـر 
مقامـات ایـران .  ن انجام نداده ایمآسر 

ــوافقی را تکــذیب  ــین ت ــز وجــود چن نی
  .کردند

مقامــات غــرب مطمــئن  ،امــا از قــرار      
ــات ریاســت  ــی انتخاب هســتند کــه در پ

ــا ــوری امریک ــران ،جمه ــا ای ــو  ،ب گفتگ
نهــا از خــود مــی آ. انجــام خواهــد شــد

پرسند خواستهاشان از ایـران چـه بایـد 
نند که ایـن توقعـات بیشـتر از آبر. باشند

از ایـران خواهنـد   ،خواستهای گذشـته
  . بود
ــا      ــدی گفتگوه ــه دور بع ــاه  ،البت هرگ
بــا خطــر  ،وقعــات غــرب بیشــتر شــوندت

ــرو خواهــد شــد مقامــات . شکســت روب
ــر احتمــالی نمــی دهنــد کــه  غــرب کمت

چـرا کـه  . ایران توقعات غرب را بپذیرد
ایران پیشنهاد امریکـا را در  ،پیش از این

ایــن بــاره کــه اورانیــوم غنــی شــده را بــه 
ــد ــل ده ــث تحوی ــور ثال ــه  ،کش پذیرفت

این طور معلـوم اسـت کـه غـرب . است
همچنـان ایــران را در لبــه  ،ی خواهــدمـ

سال است  ۳۰. پرتگاه جنگ نگاه دارد
ایران را در لبه این پرتگـاه نگـاه داشـته 

  .است
ــد بحــران اســت و از یم ایـران بیشـتر ژاما ر :انقالب اسالمی   .اندگروگان گرفته شده ایــن مــردم ایـران هســتند کــه بــه . بـردماندن ایران در پرتگاه جنگ سود می از غــرب نیازمن

  
 ،بعــد از مبــارزه طلبــی امریکــا ٭

ــر  ــخت ت ــر س ــز در فک ــران نی ای
  :کردن موضع خویش است

  
ـــزاری ◀ ـــان خبرگ ـــر  ۲۴در  ،هم اکتب

 ،بدین شـرح را ،گزارش دیگری ،۲۰۱۲
  :انتشار داده است

سوشــیتدپرس گــزارش مــی کنــد کــه آ •
ایران در فکـر اتخـاذ  اسـتراتژی مقابلـه 

بـاال است و این کار را می خواهـد از راه 
بردن میزان غنی سازی اورانیوم انجـام 

هدف ایران از این کار اینست کـه . دهد
غــرب نــاگزیر شــود از شــدت تحریمهــا 

  . بکاهد
معــــاون  ،منــــوچهر حقیقــــت پــــور •

کمیسیون امنیت ملی و روابـط خـارجی 
 :سوشـیتدپرس گفتـه اسـتآبه  ،مجلس

تصمیم در باره افزودن بر درجـه غنـای 
فته شد که امریکـا ن گرآاورانیوم بعد از 

و متحدان غربیش بر شدت تحریمهای 
خود افـزود و از موافقـت بـا گذشـتهائی 
سرباز زد که حل و فصل مشکل را از راه 

  . مذاکره ایجابشان می کند
 :سوشیتدپرس گفتآحقیقت پور به        

ــرای انجــام  حــاال غــرب یــک شــانس ب
شاید ما می بایـد . مصالحه با ایران دارد

. ی شده بیشتری تولید کنـیماورانیوم غن
درجه بـه  ۶۰زیرا غنی کردن اورانیوم تا 

  .ن نیاز داردآ
ــوز  • ــران هن ــه ای ــمیم ک ــن تص ن را آای

جـز بـرانگیختن جنـگ  ،نگرفته اسـت
اقتصادی و بسا جنگ پیشـگیرانه معنـی 

معنـای دیگـرش اینسـت کـه . نمی دهـد
مجازاتها که امریکا و اروپـا وضـع کـرده 

ریکــا و اســرائیل انــد و تهدیــد هــا کــه ام
  . نتیجه نداده اند ،کرده اند

ــت بــدین       ــده اس ــاد ش ــا انتق از اوبام
 ،خاطر که  برای حل مشکل اتـم ایـران

رامنـــی . دیپلماســـی را برگزیـــده اســـت
ــران فرصــت  ــه ای ــد ب رقیــب او مــی گوی

امـا . ساختن بمب اتمی داده شده است
زمـوده آدو دیپلمات و دانشـمند تجربـه 

ـــه  »  Foreign Affairs« در مجل
گشــودن بــاب دیپلماســی از  :نوشــته انــد
یـک سـخن اسـت و رفتـار  ،سوی اوباما

  سخن  ،سال اخیر ۳این حکومت در 
  

  8در صفحه
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امریکا و  ،در این سه سال. دیگری است
اروپا زیـر بـار حـل مشـکل از راه گفتگـو 

  . نرفته اند
ــژه  ،رولــف اکئــوس     ــه وی رئــیس کمیت

ـــراق از  ـــل در ع ـــا  ۱۹۹۱ســـازمان مل ت
استاد  ،هگهام - و مالفرید برات  ،۱۹۹۷

تهدید «  :می نویسند ،دانشگاه استنفورد
بــه جنــگ در همــان حــال کــه فشــار بــر 

ــی شــود ــزایش داده م ــران اف ــدون  ،ای ب
تعیــین کــردن قــدمهائی کــه ایــران بایــد 

ــردارد ــار  ،ب ــر دادن رفت ــران را از تغیی ای
  . خود باز می دارد

ــــده  ،رضــــا نصــــری       ر د PBSنماین
ــران ــد ،ته ــی نویس ــی  :م ــه دیپلماس هم

ادعــائی نــاچیز مــی شــود در ترســاندن و 
تهدیدهای غیر قانونی بـه  :تحقیر ایران

جنگ و برقرار کردن مجازاتهـای یـک 
جانبه و خرابکاری در تأسیسات اتمـی و 
ــران و کشــتن اســتعدادهای  موشــکی ای

  . ایران
  
به اسـرائیل هشـدار داده شـده  ٭

ایـران است گفتگوهای امریکا و 
  :را تفسیر و تعبیر نکند

  
ــر  ۲۵در  ◀ ــر خارجــه  ،۲۰۱۲اکتب وزی

ــای  ــفارتخانه ه ــامی س ــه تم ــرائیل ب اس
اســـرائیل بخشـــنامه کـــرده اســـت کـــه 

در بـاره  ،مقامات اسرائیل نباید در علـن
 ،گفتگوهــای احتمــالی امریکــا و ایــران

بــه دســتور نخســت . اظهــار نظــر کننــد
هرگونه تقاضای مصـاحبه در ایـن  ،وزیر
  . نباید پذیرفته شود ،رهبا

نتــان یــاهو خــود از وجــود چنــین      
او . گفتگــوئی اظهــار بــی اطالعــی کــرد

دیپلماســـی و گفتگـــو را بشـــدت مـــورد 
ایـن روش راه  ،از دید او. انتقاد قرار داد

  .به جائی نمی برد
ــا        حکومــت اوبامــا وقــوع موافقــت ب

چنین مـذاکره ای بـا ایـران را تکـذیب 
ــد ــی کن ــ. م ــا پش ــات  ،ت صــحنهام مقام

حکومــــت مــــی گوینــــد بســــا بعــــد از 
ـــات ـــین گفتگـــوئی انجـــام  ،انتخاب چن
دیپلماتهـای غـرب نیـز بـا . خواهد شـد

یکدیگر گفتگو مـی کننـد بـرای تـدارک 
  .دور بعدی گفتگوها با ایران

  
در واپســـــین منـــــاظره 

رامنــی  ،رامنــی بــا اوبامــا
میانــه روی پیشــه کــرد و 
 :پاری هشـدار مـی دهـد
ا را او نقـــش اســـب تـــرو

ــاران  ــه ک ــرای محافظ ب
  :جدید بازی می کند

  
ـــــت       ـــــامزد ریاس ـــــاظره دو ن در من

رامنــی  ،۲۰۱۲اکتبــر  ۲۲در  ،جمهــوری
ــه رو شــد و هــم نمــی دانســت  هــم میان
ایران و سوریه در چه ارتباط جغرافیائی 

روبرت پاری موضع او را نـاقض . هستند
 ،موضع پیشین او که در باره ایـران بـود

 ۲۴(دار داده اسـت بررسی کـرده و هشـ
  :)۲۰۱۲اکتبر 

نامزد ریاست جمهـوری  ،میت رامنی     
رام آبـرای  ،اکتبر ۲۲در مناظره  ،امریکا

کـــردن رأی دهنـــدگانی کـــه از آن مـــی 
بوش  ژرژ ،ترسند هرگاه او بر سر کار آید

ــا را وارد  دیگــری خواهــد شــد و  امریک
موضــع  ،جنــگ بــا ایــران خواهــد کــرد

بــا وجــود . دمیانــه روانــه ای اتخــاذ کــر
سـخنی گفـت کـه معلـوم مـی کـرد  ،این

ــد مــی  همچــون محافظــه کــاران جدی
   :اندیشد

بی اطالعـی میـت رامنـی از جغرافیـا  •

او می اندیشد ایران . شگفت انگیز است
از . کشوری است کـه بـه دریـا راه نـدارد

بــرای راه پیــدا کــردن بــه دریــا  ،ایــن رو
ــت ــوریه اس ــد س ــر . نیازمن ــمت دیگ قس

شـکارتر آاو را کـاملتر و  سخنان او جهل
او موضــع میانــه روانــه ای . معلــوم کــرد

اتخاذ کرد اما آیا این بدان معنـی اسـت 
که محافظه کاران جدید موضع سخت 
 ،سرانه خود را رها کرده انـد؟ بهـیچ رو

آنهــا  خواســته انــد موضــع میانــه روانــه 
رامنی را اسب تروا بگرداننـد و چـون او 

ـــید ـــوری رس ـــت جمه ـــه ریاس  وارد ،ب
حکومت شوند و مهار سیاست خـارجی 

       . امریکا را در دست بگیرند
محافظه کـاران جدیـد از  ،بدین قرار •

ــی ــه رامن ــن ک ــان ،ای ــیاری از  ،بناگه بس
نهــا آمواضــعی را رهــا کــرد کــه در دیــد 

ماننــد بازنگردانــدن  ،ارزشــمند هســتند
 ۲۰۱۴قوای امریکا از افغانستان پیش از 

دل  ،به عراق و بازگرداندن قوای امریکا
محافظه کاران جدید .  نگران نشده اند

می فهمند کـه رامنـی بـه آسـوده خـاطر 
کــردن رأی دهنــدگان مســتقل کــه مــی 
ترســند رامنــی بــوش دیگــری از کــار در 

  .نیاز سیاسی دارد ،آید
 :رامنــی گفــت ،اکتبــر ۲۲در منــاظره  •
زیرا . سوریه یک فرصت برای ما است«

بـازی  سوریه نقش مهمـی در خاورمیانـه
سـوریه تنهـا . بخصـوص حـاال. می کنـد

راه . متحد ایران در دنیـای عـرب اسـت
نهــا اســت آراه . ایرانیهــا بــه دریــا اســت

برای این که حزب اللـه لبنـان را مسـلح 
بوسیله اینها است که ایران متحد . کنند
از ایـن . را تهدیـد مـی کنـد ،اسرائیل ،ما

یم اسـد از بیشـترین ژبرانداختن ر ،روی
  .»برخوردار استاولویت 

مــی گویــد ســوریه راه ایــران بــه دریــا       
ایـن سـخن هـم  بازتـاب ضـعف . اسـت

ــرین او در  ــم ژدی ــت و ه ــک اس ئوپلیتی
دلیل است بر ایـن کـه رامنـی اطالعـات 
.  اولیه  در باره جغرافیـای دنیـا را نـدارد

نمــی دانــد کــه تمــامی مرزهــای جنــوب 
ــا  ایــران خلــیج فــارس اســت و ایــران ب

ــا ــوریه همس ــی س یه نیســت و از راه زمین
ــوریه راه  ــه س ــه ب ــا از راه ترکی ــراق و ی ع

امــا مهمتــر ایــن کــه رامنــی تمایــل . دارد
مهار ناکردنی محافظه کاران جدید  بـر 

نهـا را بـر آو اصرار »  یم سوریهژتغییر ر«
نظیـر حـزب  ،نابودی دشمنان اسرائیل

  . را اظهار می کند ،الله لبنان و حماس
ــی کــه      تشــکیل دولــت  خواســت رامن

ایـن » مـردم مسـئول«جدید سوریه بـر 
فانتزی محافظه کاران جدیـد را  ،کشور

لو می دهد کـه مـی پندارنـد امریکـا مـی 
یـم دیکتـاتوری یـک کشـور ژتواند یک ر

خاورمیانه را سرنگون کند و یک دولت 
ن آطرفدار غرب و دوست را جـایگزین 

حــزب اللــه را در  ،نآو بــه دنبــال . کنــد
از میـــان  ،را در غـــزه لبنـــان و حمـــاس

  .بردارد
این همان خیال را جانشین واقعیـت  •

محافظه کاران  ،بدان ،نشاندنی است که
. جدید حمله به عراق را توجیـه کردنـد

قـرار بـود بـا توسـل بـه  ،ن خیـالآبنا بر 
یم های خاورمیانـه بـا دولتهـای ژر ،زور

ــرائیل ــرب و اس ــتدار غ ــین  ،دوس جانش
یـم ژر ،حکومـت بـوش ،در عراق. شوند

اما . بر انداخت ،در پی جنگ ،صدام را
متحـد  ،یم شـدژن رآدولتی که جانشین 

  .ایران است
عراق جدید بسا از نظر نظامی تهدید       

ن طــور کــه آامــا  . کمتــری بشــمار اســت
 ،محافظــه کــاران جدیــد مــی پنداشــتند

عــراق در مهــار . دوســت اســرائیل نشــد
سنی ها بود و اینک شیعه هـا بـر دولـت 

جنـگ  ،بدین سان. مسلط هستند عراق
مهمترین سد را از پیش پای بسـط نفـوذ 

  .ایران شیعه برداشت
محافظه کـاران جدیـد  ،با وجود این •

ــد ــده ان ــال مان ــالم خی ــان در ع  :همچن
برغم جنگ بـس خـونین و فاجعـه بـار 

هنوز قلب محافظه کاران جدید  ،عراق
قـول رامنـی در  –برای جنگ مـی طپـد 

م اسـد معلـوم مـی یـژباره برانـداختن ر
کنــد کــه او نیــز در همــان عــالم خیــال 

ان فکر محافظه کار ،۱۹۹۰در .  - است 
 ،جدیــد ایــن بــود کــه بــه ضــرب جنــگ

یمهای کشورهای مسلمان را تغییر می ژر
امنیـت اسـرائیل را  ،دهیم و بـا ایـن کـار
  .     تضمین می کنیم

ــد       ــاران جدی ــه ک هــدف اول محافظ
یـن بـود کـه نهـا اآاسـتراتژی . عراق بود

عراق را به یک پایگاه نظامی بدل کننـد 
یمهـــای ژو آن را در ســـرنگون کـــردن ر

در روزهـای . ایران و سـوریه بکـار برنـد
 ،۲۰۰۳غـاز  سـال آو  ۲۰۰۲پایان  سال 

 :محافظه کاران جدیـد بـه ایـن پرسـش
بعد از عراق چـه بایـد کـرد؟ پاسـخ مـی 

ایران و  ،باید رفت به طرف شرق :دادند
امـا مـرد واقعـی . سـوریه ،به طرف غرب

  .بطرف تهران می رود
 ،بنا بر نقشـه محافظـه کـاران جدیـد      

نکه دولتهای هوادار اسرائیل در آبعد از 
 ،ایران و عـراق و سـوریه مسـتقر گشـتند

حــزب اللــه در لبنــان و حمــاس در نــوار 
غزه حامیان خـود را از دسـت خواهنـد 

بدون پول و اسلحه خواهند شـد و . داد
واهنــد گشــت و اســرائیل مــی منحــل خ

تواند مقـررات صـلح و امنیـت دلخـواه 
خود را به فلسطینی هـا و همسـایه هـای 

  .عرب خود دیکته کند
محافظه کاران جدیـد بعـد از جنـگ  •

اول خلیج فارس و بیرون راندن قـوای 
عــراق از کویــت اســتراتژی خــود را در 

بیشی فنی قوای امریکا . ذهن پروراندند
ب شــد کــه تلفــات بــر ارتــش عــراق  ســب

امریکا حداقل بگردد و پیـروزی نظـامی 
چــرا نبایــد چنــین . یــدآکــاملی بدســت 

ـــر ر ـــرای تغیی ـــائی را ب ـــای ژجنگه یمه
  طراحی و اجرا کرد؟ ،کشورهای منطقه

بعد از  پیروزی امریکا و متحدانش در     
عقـــل  ،در واشـــنگتن ،۱۹۹۱جنـــگ 

معمـول چنــین داوریـی، چنــین داوری 
ــاب  کــرد کــه هــیچ ارتشــی در جهــان ت

مقاومــت در برابــر مهــارت ارتشــیان و 
 ،ایـن بـاور. نها را نداردآاسلحه پیشرفته 

ــا احســاس حرمــان از مشــاهده  چــون ب
بجــائی نرســیدن کشــماکش اســرائیل بــا 

تغییــر «فکــر   ،حمــاس و حــزب اللــه
ــمژر ــه را در » ی ــورهای خاورمیان در کش

  .دماغ محافظه کاران جدید پروراند
فکر وقتی بـه میـان  این ،نخستین بار      
ـــه در آ ـــد ک ـــرل و  ،۱۹۹۶م ـــارد پ ریچ

دو تـــن از محافظـــه  ،دوگـــالس فیـــث
برای نتان یـاهو کـار مـی  ،کاران جدید

ــد ــامزد .  کردن ــاهو ن زمــانی کــه  نتــان ی
ــــات  ــــار تبلیغ ــــری و بک ــــت وزی نخس
انتخاباتی مشغول بود، این دو سـخن از 

یم هـای خاورمیانـه را ژضرورت تغییر ر
  .وردندآبمیان 

اله محافظه کاران جدید با عنوان رس •
 »A Clean Break: A New 

Strategy for Securing the 
Realm « این فکر را تبلیغ می کرد کـه

یـم در کشـورهای مسـلمان ژتنها تغییر ر
می تواند به نـزاع در خاورمیانـه  ،خصم

وهــــای صــــلح پایــــان بدهــــد و گفتگ
. اسرائیل و فلسطین به نتیجه بیانجامـد

با پاک سازی قاطعانه کشورهای منطقه 
ایـن کشـور  ،یمهای خصم اسـرائیلژاز ر

دیگــــر درپــــی مصــــالحه ای بروفــــق 
ــد ــد ش ــل نخواه ــتهای متقاب ــا . گذش ب

یـم ژیمهـائی چـون رژسرنگون کـردن ر
ـــرین دشـــمنان  صـــدام کـــه نزدیـــک ت

 نیـازی بـه ،اسرائیل را حمایت مـی کنـد
  .چنین مصالحه ای پیدا نخواهد کرد

 ،یـم صـدامژبـا سـقوط ر ،بنا بر طـرح •
یم اسد می رسد ژنوبت به ساقط کردن ر

و کار حزب اللـه لبنـان نیـز سـاخته مـی 
یم ایـران ژشود و سرانجام نوبت تغییر ر

  . می شود
اما اجرای ایـن طـرح نیـاز بـه ارتـش       

یمها کـار ژچرا که تغییر ر. امریکا داشت
هزینه انسانی و اقتصـادی . ائیل نبوداسر

چنـــین جنگـــی کمـــر اســـرائیل را مـــی 
  .  شکست

محافظـــه کـــاران جدیـــد  ،۱۹۹۸در      
ـــر ـــونآب ـــه کلینت ـــدند ک ـــیس  ،ن ش رئ

یـم ژجمهوری وقت امریکا را به تغییـر ر

امــا کلینتــون دورتــر از . صــدام وا دارنــد
شـمال . تشدید مجازاتهای عراق نرفـت

ممنـوع اعـالن عراق را نیز منطقه پرواز 
هـر از چنـدی هـم نیـروی هـوائی . کرد

با وجـود . امریکا بمبارانی انجام می داد
ــفید  ــاخ س ــور در ک ــیس (الگ ــاون رئ مع

ــود ــوری ب ــود ) جمه ــط خ و خــط و رب
حمله نظامی به عـراق انجـام  ،کلینتون

  .نمی شد و نشد
ــــون  • ــــات  ژرژو چ ــــوش در انتخاب ب

ــروز  ۲۰۰۰ریاســت جمهــوری ســال  پی
ان جدیـد امیـد پیـدا محافظـه کـار ،شد

امـا تـا . کردند که طرح قابل اجرا است
ـــوز  ،۲۰۰۱ســـپتامبر  ۱۱ترورهـــای  هن

یم ها ژماده تغییر رآمعلوم نبود که بوش 
زمینه را  ،این ترورها. از راه جنگ باشد

  .برای جنگ انتقام جویانه فراهم کرد
 ۲۰۰۳البته حملـه نظـامی در مـارس      

امنیـت  غیـر از انگیـزه تـأمین ،به عـراق
ن آانگیزه دیگری نیز داشت و  ،اسرائیل

حــرص بــوش بــه خــارج کــردن ذخــایر 
و . یم او بودژنفت عراق از دست دام و ر

انگیزه استقرار  ،انگیزه مهمتر از این دو
. قدرت امریکا در بطن دنیای اسالم بود

هدفهای دیگـر نیـز  ،با چنین استقراری
  .  ورده  می شدندآبر
ــا مقاومــت عــراق در • ــر قشــون  ام براب

ــای محافظــه کــاران  ،فــاتح امریکــا رؤی
جدید را چـون حبـابی ترکانـد و رفـتن 

  .بسوی تهران و دمشق میسر نگشت
محـافظ کـاران جدیـد  ،با وجود این     

ن آبه انتظار . رؤیای خود را رها نکردند
نشستند که دوران چهار سـاله حکومـت 

در مبـــارزات . اوبامـــا بـــه پایـــان برســـد
محافظـه کـاران  ،۲۰۱۲ انتخاباتی سال

جدید بسود رامنی وارد کـارزار تبلیغـاتی 
رامنی نیز همچـون بـوش تصـور . شدند

ــا دارد ــعیت دنی ــی از وض ــد . مبهم از دی
محافظه کاران جدید بهتر از ایـن نمـی 

ــود ــارجی . ش ــت خ ــار سیاس ــرا اختی زی
  .نها می افتدآامریکا به دست 

محافظه کاران جدید نیـز مـی داننـد       
اید مـردم امریکـا را هـم فریـب که می ب

ــاد  :داد ــر و ایج ــردن خط ــزرگ ک در ب
.  از هیچ کار فروگـذار نمـی کننـد ،ترس

 ،نها مهارت خود را در ایـن فریبکـاری آ
در مـــورد قیـــام دهقانـــان در امریکـــای 

. زمودندآ ،مرکزی بر ضد الیگارشی فساد
اینطور تبلیغ کردند که ایـن قـیم مـآبی 

رف بخشــی از طــرح شــوروی بــرای تصــ
امریکا است از طریق امریکای مرکزی و 

  .تکزاس
ــاری را در          ــارت در فریبک ــان مه هم

متقاعد کردن افکار عمومی بـه ایـن کـه 
عــراق مجهــز بــه ســالح کشــتار جمعــی 
است بکار بردند و با بهانه کـردن دروغ 

قــوای امریکــا بــه عــراق  ،خــود ســاخته
  .حمله کرد

  
  :مدهای مشقت بارآپی  •
  
 ۲۰۰۳کاران جدیـد از سـال محافظه    

ــا  ــا پــی  ۲۰۰۶ت ــار آب مــدهای مشــقت ب
روبـرو  ،جنگی که به راه انداخته بودنـد

بـا ایـن ادعـا  ،۲۰۰۷اما در سال . شدند
ــه عــراق» گســیل قــوای بیشــتر«کــه   ،ب

خـود  ،شکست به پیروزی بدل می شـود
و حقیقـت . را از تک و تاب نیانداختنـد

این بود که گسیل قوای بیشـتر و تشـدید 
تنهــا وقــوع اجتنــاب ناپــذیری  ،نــگج

 ،امری را که شکست حمله به عراق بـود
  .به تأخیر می انداخت

بــا پایــان ریاســت جمهــوری بــوش و       
غــاز آغــاز ریاســت جمهــوری اوبامــا در آ

محافظــه کــاران جدیــد عقــب   ،۲۰۰۹
هم اطاق فکرشان و هم نشریه . نشستند

ــاوجود ایــن. هاشــان دم فــرو بســتند  ،ب
اعمال نفوذ برای قبوالندن همچنان به 

نظرهــای خـــود در بـــاره خاورمیانـــه و 
ـــدادهای  ـــد ،نآروی ـــه دادن ـــا . ادام و ت

توانستند بارشکست خود در عراق را بـر 
  . دوش اوباما گذاشتند

ــه        ــد خاورمیان ــدادهای جدی ــا روی  ،ب
فرصــتی بــرای محافظــه کــاران جدیــد 

. مد تا دوبـاره وارد صـحنه شـوندآپدید 
و  ۲۰۱۱هـــار عـــرب در ب ،بـــرای مثـــال

ـــبش  ســـنیان ســـوریه و شـــماری از  جن
ــــــب و  ــــــالح طل ــــــای اص دموکراته

یـم سلسـله اسـد ژتحـت ر ،جهادگرایان
 ،ننـدآکه فرقه های غیر سنی تکیـه گـاه 
یـم ژزمینه را برای تبلیغ ضرورت تغییر ر

  .وردآسوریه فراهم 
مقاومت بـین  ،در ایران ،در این میان •

کـار را بـه  ،المللی در برابر برنامه اتمیش
وضــع تحــریم هــای اقتصــادی ســخت 
کشاند و کار را بر مالیـان شـیعه سـخت 

ــرد ــای اقتصــادی را . ک ــا مجازاته اوبام
وســـیله ای یافـــت بـــرای بـــه ایـــران 
قبوالندن محـدود کـردن برنامـه اتمـی 

اما برخی از محافظه کاران جدید . خود
بــر ایــن نظرنــد کــه هــدف مجازاتهــای 

ایـران » یـمژتغییـر ر«اقتصادی می باید 
  .باشد

نچـه را آ ،در این لحظه های حسـاس •
که محافظه کـاران جدیـد مأیوسـانه در 

دسـت یـافتن بـر کـاخ  ،ننـدآجستجوی 
ـــوری  ـــت جمه ـــه ریاس ـــفید از راه ب س

ینـده آدر دو هفتـه  ،رساندن میت رامنی
ــی . اســت ــدین خــاطر اســت کــه رامن ب

  ...ناگهان میانه رو شده است
از . طلبها و نه رجوی طلبها گشته انـدخمینــی و نــه خامنــه ای و نــه پهلــوی شکســـتها نـــه موجـــب تغییـــر رویـــه چنانکـه . خالء را نیز زور پر مـی کنـداینــان گرفتــار خــالء فکــری هســتند و چراکـه . موضع زورپرستان نمی شودده بار شکست و بیشـتر سـبب تغییـر بار کـه نه دوبار و سه  :انقالب اسالمی رویه  این رو، نه به انتظار تغییر فکر و   .غافل شوندباید از حقوق و توانائی های خـویش مردم کشورهای مـا هسـتند کـه نمـی ایـن . عقلهای قدرتمدار باید نشسـت

  
ـــــد از  ـــــابی لومون ارزی
گزارش نیویورک تـایمز 
و چشم انـداز گفتگوهـا 
ـــران و  ـــم ای ـــر ات ـــر س ب

بیشـــــتر در «پیشـــــنهاد 
  :؟»برابر بیشتر

  
ــد      ــر  ۲۴(لومون ــزارش  ) ۲۰۱۲اکتب گ
لیلــی دارای ایــن نکــات انتشــار داده تح

  :است
دیپلماتهـای اروپــائی نــاظر انتخابــات  •

از  :ریاست جمهوری امریکـا مـی گوینـد
دید امریکا کـه در مقالـه منتشـره توسـط 

» اصولی«نیویورک تایمز در باره توافق 
امریکــا و ایــران بــر ســر گفتگوهــای دو 

بعــــد از انتخابــــات ریاســــت  ،جانبــــه
ـــا در  ـــوری امریک ـــوامبر ۶جمه ـــه  ،ن ک

ــــریم ــــرفت آ ،بنگ ــــک پیش ــــه ی ن را ن
ــا  ــابیم ب ــی ی ــدامی م ــه اق ــک ک دیپلماتی

ــاتی ــاربرد انتخاب ــه . ک ــن مقال ــار ای انتش
عناصر یـک  :هنری که بس سیاسی است

اطالع درز داده می شوند بـه قصـد بـی 
رقیـب اوبامـا او را .  اثر کـردن انتقادهـا

  ضعیف  ،متهم می کند که در برابر ایران
ـارآئی سیاسـت ا. بوده است ـا بایـد ک وبام

از ایـن . خارجی خود را مبرهن مـی کـرد
می خواهد نشان بدهـد کـه سیاسـت  ،رو
ترکیبی از مجازاتها و عملیات جنگـی  ،او

  . پنهان و پیشنهاد گفتگو است
 رئیس جمهوری امریکـا وجـود توافـق •

    بر سر گفتگوهای دو جانبه را تکذیب
  9در صفحه

 شکستدو
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. ن می کنـددولت ایران نیز چنی. می کند
اما از یاد برد که اطـالع دیگـر نیویـورک 

ـا تکــذیب کنــد ن آو . تــایمز را تأییــد یـ
تماسهای پرشمار «اطالع در باره وجود 

ـان ـا و ایرانی  ،و پنهان میان مقامات امریک
ـا ـاز ریاســت جمهــوری اوآاز ̋ تقریبـ » غـ
ـائی را . است این اطالع دیپلماتهای اروپ

متعجــب نســاخت زیــرا ســری اســت کــه 
  .گاهندآن آان از همگ

اما درز دادن اطالع در باره قـرار مـدار  •
کشـور از کشـورهای  ۵بر   ،امریکا با ایران

که سالها است طـرف ایـران بـر سـر  ۵+۱
چراکـه . اثر سـوء دارد ،مسئله اتمی است

ـا  ۵بمعنای نادیده گرفتن  کشور دیگـر و ی
  . نها استآقاق گرداندن 

و انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران  •
ـا بـر  :نیز به سـرعت نزدیـک مـی شـود بن

قول مقامات اروپائی امـری کـه وقـوعش 
مطمئن می نماید اینست که با سـرعت از 
ســرگرفته شــدن گفتگوهــای کشــورهای 

ـات ریاسـت  ،با ایـران ۵+۱ بعـد از انتخاب
البتـه بـه شـرط . اسـت ،جمهوری امریکا

اما اگـر میـت . این که اوباما انتخاب شود
ناریو بسـی تغییـر سـ ،رامنی انتخاب شـود

ــرد ــد ک ــه . خواه ــل ب ــت«تمای » خالقی
ـاره ایـران بسـیار  ،دیپلماتیک جدیـد در ب

ـا  ،بهر رو. کم محمتل است ـان بایـد ت زم
حکومت جدید امریکا امـور را در دسـت 
. بگیرد و استراتژی خویش را تعیین کنـد

  .این کار ماه ها وقت می برد
مشکل بـزرگ اینسـت  ،در هر دو مورد •

اســت جمهــوری ایــران نیــز انتخابــات ری
ـات . بسرعت نزدیک می شود ایـن انتخاب

ـــن ژدر  ـام )  ۹۲خـــرداد ( ۲۰۱۳وئ انجــ
در موقعیـت و وضـعیتی . خواهد گرفـت

ـام خواهــد گرفــت کــه  ـات انجـ انتخابـ
رقابتهــای سیاســی بســیار شــدید خواهــد 

پس پرسـش . هم اکنون شدید است. بود
ـا در  اینست که مخاطـب معتبـر غربـی ه

  تهران کیست؟
پیشــنهاد  :قامــات اروپــائی مــی گوینــدم •

ـا  بیشـتر در برابـر «جدید حکومـت اوبام
»  بیشـتر«بدین معنـی لغـو . است» بیشتر

ـا در ازای راه  مـــــــدنهای آاز تحریمهــــــ
ـا غـرب» بیشتر« ـاره برنامـه  ،ایـران ب در ب

ـا. اتمی خود اکتبـر  ۱۵در  ،اتحادیـه اروپ
مجازاتهای جدیدی برضـد ایـران وضـع 

ـامل ممنوعیـت ـاز از  کرد کـه ش خریـد گ
ایران و تحریم شبکه بانکی ایران نیز مـی 

تحلیل گران مؤسسه بـین المللـی . شدند
هـدف از  ،مطالعات استراتژیک در لندن

ـا ترتیـب دادن وجـه  ،وضع این مجازاته
بـدین معنـی کـه چـون . المصالحه است

ــتان شــود ــده بس نچــه آدر ازای  ،وقــت ب
ـا را  ،ایران می دهد اروپا نیز ایـن تحریمه

و مــی کنــد و تحــریم نفــت کــه از اول لغــ
ضربه ای با تمام توان است کـه بـر  ،وئیهژ

ــران وارد مــی شــود ســرجای  ،اقتصــاد ای
  . خود می ماند

در ماه  –این گفتگوها  ،در حال حاضر •
آوریــل در اســتانبول و ســپس در بغــداد و 

در  –وئــن  انجــام شــدند ژمســکو در مــاه 
ـار هســـتند ـال احتضــ ولـــو رونـــد . حــ

. ادامــه دارد» کارشناســان«گفتگوهــای 
ـــورهای  ـای کش ـــران تقاضــ را رد  ۱+۵ای

ـازی . کرد ـا متوقـف کـردن غنـی س تقاض
درصد و مقـدار غنـی شـده  ۲۰اورانیوم تا 

کیلــو  ۱۵۰ایــران (آن را بــه کشــور ثالــث 
و بســـــتن ) درجـــــه دارد ۲۰اورانیـــــوم 

تأسیسات فردو  بود که در دل کوه ایجـاد 
  .دکرده است تا از بمباران مصون بمان

یکـــی از گفتگـــو  ،حســـین موســـویان •
 ۱+۵پیشنهاد کشورهای  ،کنندگان سابق

ـادام  ـا بـ ـاس بـ ــه المـ ــران را معاوض ــه ای ب
طهران همچنان اصرار . می داند ،کوهی

ـا لغـو شـوند و  ـام تحریمه می ورزد که تم
ـازی اورانیــوم  حــق ایــران بــر غنــی سـ

نچه کشـورهای طـرف آاما . شناخته شود
دادن ( گفتگــو بــه او عرضــه مــی کننــد

ـا و سـوخت بـرای  قطعات یـدکی هواپیم
ـاتی و احتمــاال افــزودن آر کتــور تحقیقـ

به دادن بادم کوهی می ماند  ،برتحریمها
  . در ازای گرفتن الماس

در همان حال  ،در تابستانی که گذشت •
ـاده اجـرا مـی آ ،سناریو حمله بـه ایـران م

نقـش خـود  ،بی سر و صدا ،روسیه ،نمود
ـازی ایر» حق«. را بازی کرد ان بر غنی س
بعــد از شناســایی ،بــه غربیها. را شــناخت

ـار روسـیه . اطالع داد» حق«این  ایـن ک
ـا خـوش نیامـدآبه مذاق  ـا و . نه ـا اوبام ام

چـرا . حکومتش بـه روی خـود نیاوردنـد
که اصرار دارند با روسـیه جبهـه مشـترک 
داشته باشند تا سناریو دیپلماسی اعتبار از 

خــود دســت ندهــد و اســرائیل بــر فشــار 
در . ها نیفزایـد» خط قرمز«برای تعیین 
یم ژایران به حمایت خود از ر ،این مدت

ـام  ـای خـود را بـر انتق اسد افـزود و توانه
  .  به رخ کشید ،گیری در سطح منطقه

عالقه اوباما به انجام گفتگوی مسـتقیم •
ـازه ای نیسـت ،با ایران ،و رازدارانه . امر ت

ـایش بــه رهبــر ر علــی ،یــم ایرانژپیامهـ
بخصــوص پیــامی کــه توســط  ،خامنــه ای

ـان ــب اردوغـ ــر  ،رجــب طی نخســت وزی
برکسـی پوشـیده  ،ترکیه بـرای او فرسـتاد

 ،ونــدی شــرمن ،وریــلآدر مــاه . نیســتند
ـــدگی  ـأت نماین ــ ـا در هی ــ ـــده امریک نماین

ــــورهای  ـا  ،۱+۵کش ـــ ــــت اوبام یادداش
ــی ــعید جلیل ــه س ـاب ب ــت  ،خطـ سرپرس

ـای اسـتانبول را  هیأت ایران در گفتگوه
  .قرائت کرد

تماســها مکــرر بــوده انــد بخصــوص در  •
ـا. سوئیس ـات م ـالهای  ،بنا بر اطالع در س
ـان  ،اخیر تماسها میان امریکائیان و ایرانی

ـارچوب . مکرر بوده اند این تماسها در چ
ـام مـی گرفتـه انـد . دیپلماسی موازی انج

ـان ایـن احسـاس را  ـاه امریکائی اما هیچگ
ـان  ـا حامـل آپیدا نکردنـد کـه مخاطب نه

م سیاســی هســتند کــه عــالی یــک تصــمی
  .ترین مقام در تهران اتخاذ کرده باشد

ـام  :یک منبع مطلع می گویـد       یـک مق
دیپلمـاتی بـه اسـم  ،وزارت خارجه امریکا

که  Robert Einhornروبرت اینهورن  
پیشنهاد مبادلـه اورانیـوم  ،۲۰۰۹در سال 

 –کــه رهــا شــد  –غنــی شــده را داده بــود 
مشاور رهبـر در  ،بویژه با علی اکبر والیتی

ـارجی ـای محرمانـه  ،سیاست خ گفتگوه
  . انجام داده بود

ـام  ،وئنژاما در ماه         لوموند از یـک مق
ــه حکومــت اوبامــا  پرســید  یــا آعــالی رتب

ـانطور کــه ـای  ،همـ در حاشــیه گفتگوهـ
ــدا ــد  ،دبغ ــی گوین ــی م ـان جلیل  ،اطرافیـ

تماسهای دوطرف انجام گرفته اند؟ و او 
بطور قاطع وجود این تماسها را تکذیب 

  .کرد
 :نکارا  در مورد تحریمهای نفتـیآبازی  •

ترکیـه  ،بنا بر قول دوایر اطالعـاتی غـرب
ــران راوارد مــی  از طریــق عــراق نفــت ای

ـاهر . کنـــد ـا هـــم در ظــ درصـــد از  ۲۰تــ
ود از ایران را کاسته باشد واردات نفتی خ

. تحریم را دور زده باشـد ،در واقع ،و هم
ــه ــر ترکی ــت وزی ــر نخس ـا ب ـار امریکـ  ،فشـ

برای شـرکت در تحـریم نفـت  ،اردوغان
نکــارا آ. بســیار شــدید بــوده اســت ،ایــران

ـاد قـرار  همواره تحریمهـائی را مـورد انتق
در بیرون از سازمان  ،داده است که غرب

ن وضــع کــرده بــر ضـد ایــرا ،ملـل متحــد
  . است

ــهای       ـا ژتنش ــه بـ ـان ترکی ــک میـ ئوپلیتی
ایـران شـریک  ،بر سر سوریه بکنار ،ایران

ـابع . بازرگانی ترکیه است ـا بـر قـول من بن
همزمان با به اجرا گذاشته شـدن  ،غربی

ترکیـه  ،تحریمهای اروپا در ایـن تابسـتان
ــه  هــزار بشــکه بیشــتر نفــت از  ۱۰۰روزان

ــرده اســت ــران وارد ک ــد آو . ای ن را خری
ترکیــه . نفــت از عــراق جلــوه داده اســت

بهای این نفت را با طال پرداخته و بـدین 
کــار تحریمهــای مــالی غــرب را دور زده 

  .است

  
گفتگوهـــای امریکـــا و ایـــران  ٭

ــتر از  ــک آبیش ــه نزدی ــه نتیج ن ب
ن سخن مـی آاست که در علن از 

  :رود
  
ـاری  ،۲۰۱۲اکتبــر  ۲۸در  ◀ روبـــرت پــ

ــد را ا ــه ای جدی ـار داده و درمقال  ،نآنتشـ
ـا  توضـــیح داده اســـت چـــرا اگـــر اوبامــ

مشکل اتمی ایران نزدیـک  ،انتخاب شود
 ،به حل است و اگر رامنی انتخـاب شـود

ـا را از  محافظــه کــاران دســت آورد اوبامـ
بــین خواهنــد بــرد و فرصــت صــلح را 
خواهند سوزاند و شرائط را برای جنگ 

در ایــن . بــا ایــران فــراهم خواهنــد کــرد
ـابع مطلـع  ،مقاله اطالع زیر را از قول  من

  :داده است
گاه از مرحله ای که گفتگوهای آمنابع  •

دو طرف در باره حل و فصل مسئله اتمی 
گفتگوها بـیش  :می گویند ،گاهندآایران 

در  ،از آن بــه نتیجــه نزدیــک هســتند کــه
ـاه . ن سخن گفتـه مـی شـودآعلن از  هرگ

ـا بــاردیگر بــه ریاســت جمهــوری  اوبامـ
ـای  ،ودانتخاب شـ در ازای  لغـو مجازاته
در ازای پذیرفته شدن کنتـرل  ،اقتصادی

  . فعالیتهای اتمی از سوی ایران
کسـی کــه از انـدازه پیشــرفت گفتگوهــا  •
با تجدیـد انتخـاب  :می گوید ،گاه استآ

امریکا و ایران به یکـدیگر نزدیـک  ،اوباما
مشکل اتمی و موانـع دیگـر بـر . می شوند

دو کشـور مـی  سر راه عادی شدن روابـط
  .توانند حل شوند
ـا بتــازگی، بــدین ســان، لومونــد  :انقــالب اســالمی ـا علـی اکبـر والیتـی اطــالع نمــی دهــد کــه گویـ ســخن از گذشــته . دیـدار کــرده اســتروبرت اینهورن ب ــماره در آنچــه بــه رابطــه بــا والیتــی . اســت ــود، در ش ــی ش ــوط م ، ۷۸۹مرب ـان ( ــ ـــند ) ۱۳۹۰آذر  –آب ـــه س ترجم ـاتی در دیـر . ار داده ایـمویکیلیکس را انتش . در واشنگتن را انتشار داده ایم یوالیتتـــر، خبـــر تشـــکیل ســـتاد انتخابــ ـا  ،بدین قرار ـاز بـه سـفر بـه امریک او نی ـاط او  ،ندارد ـا و از  .را با طرف امریکائی برقـرار کننـدطرفهایش می تواننـد ارتب ـــرف، ماه اردیبهشت سال جاری، اطالع ه ـانی دو ط ــ ـــط پنه ـاره رواب ــ ـــــه ای و در ب ـا و خامن ـام، دروغـــی آشـــکار خاطر بوده است که هم نمـی خواسـته ارتباطهــا ســکوت کــرده اســت، بــدین پس اگر اوباما در باره وجود .  داده ایمدســتیاران او را، بطــور مرتــب، انتشــار حکومـــــت اوبامــــ ـالی اســـت در آن مقــ ـاط وجـود دارد و راه حـل بگوید و هم می خواسـته اسـت ح ـاه او بـه . یک میسـر اسـتدیپلماتکند که ارتب ـائی باز انتخاب شود، زود معلوم می شـود هرگ ـازی (که روسیه قرار بر مصالحه ای بـر اسـاس مبن شناختن حق غنـی س ـار بـوده ) اورانیوم   بخصوص که. است و یا خیرگذاشته است، در ک

  
اوباما مطلع شده اسـت کـه  یاآ٭  
 ۶تـا  ۴بـه انـدازه سـاختن  یرانا

شـده  یغنـ یـوماوران ی،بمب اتمـ
از  یـرانا یدگو یباراک م دارد؟و 

عقــب نشســته  یبمــب اتمــ یــدتول
  :است

 
خبــر  ، دبکــا فایــل۲۰۱۲اکتبــر  ۲۶در ◀ 

هفتــه، بــاراک  یــنداده اســت کــه، در ا
اطـالع داده  یـاهوبه نتـان  یاوباما پنهان

شـده بـه  یغنـ یـوماوران یـرانا است کـه 
بمــب دارد و در  ۶تــا  ۴انــدازه ســاختن 

توانــد بمــب را  ی، مــ۲۰۱۳مــاه مــارس 
است کـه اوبامـا  بار  یننخست ینا.  بسازد
ــ ــذ یم ــه مجا یردپ ــاک  یپلماســیو د زاته

 یـد،بنا بـر اطـالع جد.  عمل نکرده اند
شده  در نطنز دوبرابر  هاژیفوشمار سانتر

ــد  ــانتر ۶۰۰۰(ان ــت،در حق). ژیفوس  یق
 ۹۰درصـد بـه  ۲۰ یـوماوران یلتبد یبرا

ت الزم هفتـه وقـ ۳تا  ۲از  یشتردرصد، ب
  .یستن
گـزارش کـرد کـه  اکتبر، رویترز ۳۰در  ◀ 

گفتـه  یلدفـاع اسـرائ یراهود باراک، وز
عقـب  یبمـب اتمـ یـداز تول یراناست ا

ــته اســت ــاوجود ا . نشس ــن،ب ــال  ی در س
 یـراندر بـاره جنـگ بـا ا یلاسرائ یندهآ

  !خواهد گرفت یمتصم
 

جنـگ و  یـن،باوجود ا: یاسالم انقالب
   :است یفتادهتدارک آن از زبانها ن

  :تدارک آن از زبانها نیفتاده استباوجود این، جنـگ و  :انقالب اسالمی
  
  

جنــگ در جريــان و  
تهديـــد بـــه جنـــگ، 
ــتهاي   ــتمايه راسـ دسـ
افراطي در اسـرائيل و  

  :امريكا
  
  

ترورهـا . مورد حمله قـرار داده اسـتکارخانه موشک سازی در سـودان را نیروی هوائی اسرائیل  :انقالب اسالمی ــود وزیر خارجـه اش، جنـگ بـا ایـران را در اســرائیل، نتــان یــاهو و لیبــرمن، امـا . ادامه دارد و دامن نیز می گسـتردیعنی نـوعی از جنـگ . بیشتر شده اندیران و در کشـورهای منطقـه نیـز در ا ــاتی خ ــارزات انتخاب ــتمایه مب را وسـعت » اسـالم گرایـان«جنگ بـا مــی کوینــد و تبلیــغ در بــاره ضــروت اما راستهای افراطـی بـر طبـل جنـگ شه کـرد، مناظره با اوباما میانه روی پیدر امریکا، با آنکه رامنی در . کرده انددس یم ژدر ر. سود رامنی فعالیت می کننداینان نیز به این ترتیب به . می بخشند ــــز   –مافیاهــــای نظــــامی  ــــالی نی ــز م    :جنگ می کنندامریکا نسازند خود نیز تبلیغ بسـود و نیست که برای جنگ طلبان اسـرائیل مافیاهــای رانــت خــوار دســت آوی
  

اسرائیل توانـا بـه حملـه بـه 
هــــدف از . ایــــران نیســــت

تهدیـــد بـــه جنـــگ تغییـــر 
تعــادل قــوا در منطقــه بــه 

  :زیان ایران است
  
از اسنادی که ویکیلیکس انتشار داده  ◀

یکــی نیــز مربــوط بــه توانــائی  ،اســت
اسرائیل در حملـه بـه ایـران و هـدف از 

انی اســرائیل و تهدیــد امریکــا رجــز خــو
 ۱۱تاریخ سـند . ایران را به جنگ است

و گفتگـــــو میـــــان  دو  ۲۰۱۱نـــــوامبر 
فریـدمن و دیگـری  ژرژیکـی  ،کارشناس

  :روبرت کاپالن است
فـرض  :پرسش اساسـی اینسـت :کلین •

کنیم  هواپیماهای جنگی اسـرائیل مـی 
از آســمان صــاف عــراق بســوی  ،تواننــد

ایـن توانـائی را  ایران بروند و یا بـزودی
یــا ایــران مــی آ. وردآبــه دســت خواهنــد 

  تواند دست به عمل متقابل بزند؟
زیرا این امـر  . لزوما نه :روبرت کاپالن ٭

کــه ایــران نزدیــک شــده انــد بــه یــافتن 
توانــائی تولیــد بمــب اتمــی بــدان معنــی 
نیست که می توانند یـک کالهـک اتمـی 
بســـازند و آن را در رأس موشـــک قـــرار 

. به سوی اسـرائیل پرتـاب کننـددهند و 
البته تحصیل بمب اتمـی تهدیـد نقـدی 
بــرای اســرائیل بشــمار اســت امــا بــرای 

 ۴تـا  ۳فرض کنیم ایـران . امریکا نیست
امـا وقتـی فاقـد . بمب اتمی نیز سـاخت

سامانه دفاع هوائی است چه کـاری مـی 
توانــد بکنــد؟ امریکــا مــی توانــد هرکــار 

ن پاکســتا. بخواهــد برضــد ایــران بکنــد
ــزرگ  ۱۰۰ بمــب اتمــی دارد و خطــر ب

یـا عربسـتان مـی توانـد در آتری نیست؟ 
بمبهای اتمـی پاکسـتان را  ،مقام واکنش

یـا آبخرد و در خاک خـود انبـار کنـد؟  
متمرکز کردن همه توجه به مسئله اتمی 
ایــران فروکاســتن مســائل کشــورهای 

سـیا و خاورمیانـه بـزرگ آجنوب شرقی 
  در یک مسئله نیست؟

ـــین ا • ـــی پرســـد ژرژز کل ـــدمن م  :فری
ــه  ــه اســرائیل ب اینهمــه صــحبت از حمل

یا اسـرائیل قصـد حملـه آایران می شود 
ــی  ــز م ــا رج ــا تنه ــران را دارد و ی ــه ای ب

  :خواند؟
ــا در لحظــه حساســی  :فریــدمن ژرژ ٭ م

ایـن حساسـیت از سـالح هسـته . هستیم
حساسـیت از ایـن . ای نشأت نمـی گیـرد

یکـا امر واقع مایه می گیرد که قـوای امر
مـا مـی . خاک عراق را تخلیه کرده انـد

بینــیم کــه حکومــت مــالکی ســنی هــای 
عراق را توقیف می کند و ایرانیها قدرت 

تعادل قـوا در . خویش را بیشتر می کنند
منطقــه دارد بســود ایــران بــرهم مـــی 

امریکـا و اسـرائیل مـی خواهنـد . خورد
پیش . ایرانی ها را سرجای خود بنشانند

.  این کار را کرده انـد چندین بار ،از این
ــران«لولــوی  را علــم » تهدیــد اتمــی ای

کرده اند و هدفشان اینست که وضعیت 
ایـران  ،نآدر  ،روانی بوجود بیاورند کـه

. چاره را جز این نبیند که عقب بنشـیند
اسـرائیل  ،در حقیقـت ،مسئله اینست که

ن آتوانا به حمله هوائی کـه مـا داریـم از 
البته اسـلحه . صحبت می کنیم را ندارد

اتمی دارد اما آیا برای بمباران تأسیسات 
ـــار  ـــه تهـــران بک ـــع در حوم اتمـــی واق

  خواهند برد؟ 
یـــا آ :جالــب تــرین پرســش اینســت     

اسرائیلی ها توانـائی حملـه بـه چنـدین 
هدف که تأسیسات اتمی واقـع در نقـاط 
مختلف ایران را با نیروی هـوائی نسـبتا 
 کوچک خود دارند؟ پاسـخ اینسـت کـه
بسا بتوانند ایـن کـار را بکننـد امـا کـاری 
جــز ایــن نمــی تواننــد و از پــی واکــنش 

 ،برای مثـال. یندآهای ایران نیز بر نمی 
چــه خواهنــد کــرد هرگــاه ایــران تنگــه 

  هرمز را ببندد؟
و ایـن احتمـال بـس پـر خطـر  :کلین •

ــه از  ۴۰. اســت درصــد  نفــت خاورمیان
تنگه هرمز به بازارهای دنیـا حمـل مـی 

ایران طوالنی ترین مرز آبـی را بـا . شود
  .خلیج فارس  و تنگه هرمز دارد

نیـروی دریـائی سـپاه  :روبرت کـاپالن ٭
 ،که از نیروی دریائی ارتـش جـدا اسـت

بسیار بسط پیدا کرده و مجهـز بـه قـایق 
ــد رو و  مــاده بــرای عملیــات آهــای تن
ــت ــاری اس ــای . انتح ــد ناوه ــی توانن م

جنگــی و نیــز کشــتی هــای جنگــی را 
باید این واقعیت را در سر . ر کنندمنفج

  داشت و در باره وضعیتی که ممکن
  

  10در صفحه
  

 شکستدو
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. اظهــار نظــر کــرد ،یــدآاســت بوجــود  
وسائل ارتباط جمعـی تبلیـغ مـی کننـد 

ن زمان که بـه آاما . که دنیا متحد است
 ،ناوهای کشـورهای دیگـر حملـه شـود

ــای داغ  ــی خبره ــاط جمع ــائل ارتب وس
د حملـه بـه هماننـ. منتشر خواهند کرد

ناوگان امریکـا در جنـگ دوم جهـانی و 
  .قشقرق وسائل ارتباط جمعی امریکا

وضعیت بس خطیـری  :فریمدمن ژرژ ٭
اثـر روانـی آن عظـیم . پدید خواهد آمد

ــازار بســا آامــا اثــر . خواهــد بــود ن بــر ب
اگر ارزیابی مـا ایـن . مهمتر خواهد شد

باشد که ایران توانائی مـین گـذاری  در 
ا دارد و یـا بطریـق دیگـری تنگه هرمز ر

می توانند تانکرهـای پـر قیمـت نفـت و 
کشتی های بازرگانی و نظامی را منفجـر 

قیمـت . خطر بزرگ خواهد بـود ،کنند
نظام پـولی . نفت خام باال خواهد رفت

ــون شــکننده  ــه هــم اکن ــا ک ــالی دنی و م
تاب تحول قیمت هر بشکه نفـت  ،است
دالر را نخواهــد  ۴۰۰و بســا  ۳۰۰ ،۲۰۰
ـــرای همیشـــه .  دآور منظـــره جهـــان ب

  .دگرگون خواهد شد
ــر و  ٭ ــرز فک ــاهو و ط ــان ی ــخن از نت س

روبــرت . تحریــک پــذیری او مــی شــود
کاپالن بـر ایـن نظـر اسـت کـه بـاوجود 

نتـان یـاهو کسـی اسـت  ،خطری عظیم
که بدون محاسبه سود و زیان حمله بـه 

  .به ایران حمله کند ،ایران
ضعیت با توجه به این امر که و :کلین  •

 ،در خلیج فارس دگرگون خواهـد شـد
چـه . حمله به ایران یـک فاجعـه اسـت

مشورتی وزارت دفاع امریکا می بایـد بـه 
اوبامــا بدهــد؟ هرچنــد او مــردی بســیار 

انتظار  :از شما می پرسم ،محطاط است
  دارید او چه کار کند؟

نچه وزارت دفاع بـه او آ :فریدمن ژرژ ٭
 :سخنی بس روشن است ،خواهد گفت

ــد زدب ــوف بای ــرای . ل ــی ب ــاه طرح هرگ
اینهمـه سـر  ،حمله نظامی وجود داشت
  .و صدا در باره آن نمی شد

وزارت دفـاع امریکـا  :روبرت کـاپالن ٭
ور آو یاد.  عطش جنگ با ایران را ندارد

مــی شــوم کــه همــه ایرانیــان همچــون 
 ،ده سال بعد. یمی های ایران نیستندژر

بـا ما بـا ایـران رابطـه نزدیـک از  رابطـه 
کـاری کـه . سعودی ها خـواهیم یافـت

تغییـر نظـر مـردم  ،هیجگاه نباید بکنیم
ــا خــوش  ــه م ــران اســت کــه نســبت ب ای

ــران کشــور مهمــی . احســاس هســتند ای
این کشور تنها با کشورهای نفـت . است

ــت ــوار نیس ــه همج ــز خاورمیان ــا . خی ب
کشورهای نفت خیـز آسـیای میانـه نیـز 

ـــایه اســـت ـــر . همس ـــور دیگ ـــیچ کش ه
 ،لـذا.  این موقعیت را نـدارد خاورمیانه

ــد . کشــوری ســخت مهــم اســت ــا بای م
روابــط دراز مــدت خــود بــا ایــران را در 

بســا در . سیاســت گــذاری لحــاظ کنــیم
  .ینده متحد امریکا بگرددآ

  
ــیج  ــی خل چــرا شــمال غرب
ــزون  ــارس اهمیــت روز اف ف

  :پیدا می کند؟
  
اکتبـر  ۲۲(پاسخ پرسـش را اسـتراتفور    

  :داده است) ۲۰۱۲
با توجه به اهمیـت اسـتراتژیک تنگـه     

ــز ــارس ،هرم ــیج ف ــی خل ــمال  غرب  ،ش
ن کــه کشــورهای نفــت خیــز آبخشــی از 

ن را تشـکیل آعرب و نیز ایـران سـاحل  
محــل  ،بیشــتر از گذشــته ،مــی دهنــد

ـــد ـــد ش ـــاروئی خواه ـــدرت .  روی دو ق
 ،یکی ایران و دیگری عربسـتان ،ساحلی

زمـــائی مـــی آماههاســـت در ســـوریه زور
اما عراق و کویت نیز به تدریج رو . کنند

یند و به رقابتهـای تـاریخی خـویش آمی 
باتوجــه بــه ایــن کــه .  بــاز مــی پردازنــد

بحران سوریه دارد وارد واپسین مراحل 

موقعیت ایران در سوریه  ،خود می شود
ــود ــی ش ــعیف م ــن رو. ض ــمال  ،از ای ش

غربی خلیج فارس محل برخوردها می 
  :شود

ای موجــود میــان عــراق و تــنش هــ •
. ممکن است از سر گرفته شوند ،کویت

عراق همواره ادعا کرده است که کویت 
حتــی در . بخشــی از خــاک عــراق اســت

زمان عثمانی نیز حاکم بصـره کویـت را 
در . ایــالتی از عثمــانی مــی دانســته اســت

ایـــن ادعـــا  ،۱۹۶۰و  ۱۹۳۰ســـالهای 
 ،۱۹۹۰و در اوت . تکـــرار شـــده اســـت

در . ویت را تصرف کردنـدقوای عراق ک
قوای امریکا و متحدانش ارتش   ،۱۹۹۱

  . عراق را از کویت بیرون کردند
کویت رشـد اقتصـادی را تجربـه مـی      
سال متـوالی اسـت کـه اضـافه  ۱۳. کند

بودجــه دارد و چنــدین طــرح بــزرگ را 
بــاوجود . اجــرا کــرده اســت و مــی کنــد

شهر کویت صـحنه مبـارزه بـر سـر  ،این
امـا عـراق نیـز دارد رو مـی . قدرت است

بنا . هسته اما پیوسته قوت می گیردآ. یدآ
بر این دو کشور می توانند بـه رقابتهـائی 
که در طول دهه ها بدانها مشغول بوده 

  . بازپردازند ،اند
رقابـت میـان  :بندرهای نزاع برانگیز •

ــا برســر  ــن دو کشــور بس بهــای هــور آای
بی بـاریکی آمجرای . عبدالله روی دهد

ت که شبه جزیـره فـاو عـراق در یـک اس
ســـوی آن و  جزیـــره بابیـــان و وربـــا در 

ــت ــاک کوی ــر  ،خ ــوی دیگ ــدآدر س .  نن
عرض ایـن مجـرا در پهـن تـرین بخـش 

بنـدر ام .  کیلـومتر اسـت ۱۰حدود  ،آن
القصر عراق تنها از طریق خور عبداللـه 

  . به خلیج فارس راه دارد
ــدین ترتیــب       ــه  ،ب ــراق ب دسترســی ع

س دو مجرا بـیش نیسـتند کـه خلیج فار
 :عمق کافی برای عبور کشـتی هـا دارنـد
. یکی خور عبدالله و دیگری شط العرب

حــال . کیلــومتر ســاحل دارد ۵۸عــراق 
ـــتر از  ـــت بیش ـــاحل کوی ـــه س  ۵۰۰آنک

جزیــره  ۹کویــت . کیلــومتر طــول دارد
ــراق  ــا ع ــز ب ــه نی دارد و در خــور عبدالل

طرفه این که بخش قابـل . شریک است
ن نیــز در طــرف آدریــائی  حمــل و نقــل

کویـت  ،بنـا بـر ایـن. کویت واقع اسـت
یکی از دو مجرای ارتباط عراق بـه دریـا 

  .را کنترل می کند
هم عراق و هم کویت بنا بـر سـاختن  •

ــه  ــزرگ در ســاحل خــور عبدالل ــدر ب بن
عراق طرح  فـاو  ،۲۰۰۵در سال . دارند

میلیارد دالر تهیه  ۶٫۱بزرگ را به هزینه 
ان ساالری و بـی ثبـاتی دیو. کرده است

ـــات  ـــرفت عملی ـــانع از پیش ـــی م سیاس
امـا بـا توجـه بـه . ساختمانی شده اسـت

ـــاو و  ـــا در ف ـــکن ه ـــوج ش ـــاختن م س
 - ۲۰۱۲تخصــیص در بودجــه عمــومی 

بنظر مـی رسـد کـه عـراق قصـد  ،۲۰۱۳
  . دارد طرح را اجرا کند

ــول و         ــر ط ــت پ ــای کوی ــا  طرحه ام
 ،۲۰۱۱در مــاه مــه  :تفصــیل تــر هســتند

میلیــارد دالر بــه نوســازی و  ۱٫۶ت کویــ
ــر در  ــارک الکبی ــدر مب ــزرگ کــردن بن ب

بنــدر در . جزیــره بابیــان اختصــاص داد
 ۱٫۶تکمیـل مـی شـود و در  ۲۰۱۶سال 

کیلــومتری محلــی اســت کــه عــراق مــی 
  . خواهد طرح فاو بزرگ را اجرا کند

 ،شـــط العـــرب ،بـــی دومآامـــا راه   •
بنـدر بصـره در . مشترک است بـا ایـران

عـراق در کـار . این شـط قـرار داردکنار 
نوسازی قسمتهای مختلف بنـدر بصـره 

  .  است
ــاوجود ایــن • ــد بــا  ،ب ــی گوی ــراق م ع

ــر ــارک الکبی ــدر مب تمــامی  ،گســترش بن
کویـت در . بندرهایش تهدید می شـوند

نست که محـور بازرگـانی عـراق بـا آکار 
وزیر . دنیای خارج از طریق دریا بگردد

عـراق  :دسابق بازرگانی کویت مـی گویـ
درصـد واردات خـود را از  ۸۰می توانـد 

.  طریق بندر مبارک الکبیـر انجـام دهـد
از سه بندر دیگر کویـت نیـز کاالهـا  بـه 

و عـراق حاضـر . عراق حمل مـی شـوند
ــزایش  ــه کویــت اف نیســت وابســتگیش ب

کویت نیز می خواهد  ،در حقیقت. یابد
بــــرگ برنــــده ای بــــرای مقابلــــه بــــا 

. داشته باشـد تجاوزگری عراق در آینده
ن تـوان را بـه آکویت مایل نیست عراق 

میلیـون  ۱۲تا  ۱۰دست آورد که روزانه 
بشکه نفت صادر کند و یک ارتش حرفه 

 ،از دیــد کویــت. ای و مجهــز پیــدا کنــد
عراق در بند کشـماکش هـای سیاسـی و 
مســلحانه بــر عــراق متحــد برخــوردار از 

  .رجحان دارد ،توان اقتصادی و نظامی
  
  :سعودی و ایران عربستان ٭
  
غیــر از احتمــال از ســر گرفتــه شــدن  •

 ،رقابتهای دیـرین میـان عـراق و کویـت
ئوپلیتیـک ژایران و عربستان در رقابـت 

در  ،تهران و ریـاض. بزرگ تری هستند
در ســـوریه اســـت کـــه  ،ایـــن مـــاه هـــا

اما جنـگ در . بایکدیگر رقابت می کنند
 ،بنا بـر ایـن. سوریه نیز به پایان می رسد

ــین  ــیج ب ــی خل ــمال غرب ــرین و ش النه
فـــارس محـــل رقابـــت ایـــن دو کشـــور 

بخصــوص اگــر عــراق و . خواهنــد شــد
کویــت برخوردهــا بــا یکــدیگر را از ســر 

ــد ــیج  ،بگیرن ــی خل ــه شــمال غرب منطق
ـــارس ـــاروئی کشـــورهای  ،ف محـــل روی

ــد ــد ش ــاحلی خواه ــنت . س ــیعه و س ش
ایـران  :کارمایه رویاروئی ها خواهد شد
ــتا ــیعه و عربس ــامی ش ــیعه  ح ــنی ش ن س

حــامی ســنی هــا  بــا یکــدیگر رقابــت 
عرصه برخورد از جمله و . خواهند کرد

  . بیشتر از هرجا عراق خواهد شد
باوجود عدم توافق ها که بـا یکـدیگر  •

کویـــت و عربســـتان متحـــدان  ،دارنـــد
و هـردو، دو ... تاریخی یکـدیگر هسـتند
  .ایران و عراق :دشمن مشترک دارند

ــر     ــوی دیگ ــز  ،از س ــران نی ــت ای فرص
تاریخی را برای تغییر دادن عراق مغتنم 

بـه  ،امـروز ،عقاب دیـروز. شمرده است
 ۱۹۸۰در . مده اسـتآزیر نفوذ ایران در

از  ،و امـروز... عراق به ایران حمله کـرد
درصـد  ۶۵  ،میلیون جمعیت عـراق ۳۱

مــردم عــراق شــیعه هســتند و در دولــت 
در . اکثریت را تشکیل مـی دهنـد ،عراق

بـا  ،اق محلـی اسـت کـهعر ،حال حاضر
ایران در منطقه عمل می  ،نآاستفاده از 

ــد ــت بــرود. کن ــوریه از دس ــاه س  ،هرگ
اهمیت عراق برای ایـران بـازهم بیشـتر 

  . خواهد شد
هم عربستان و هم کویت ترجیح مـی  •

دهند ایران محدود به فالتی بگردد کـه 
 ۳۰اما با وجود این واقعیـت کـه . هست

و عـرب  درصـد جمعیـتش ایرانـی ۳۵تا 
ایـــران نـــاگزیر اســـت  ،شـــیعه هســـتند

همواره در روابط خود با ایران و عـراق 
ــد ــاط باش ــانی را . محط ــا کس ــویتی ه ک

توقیف کردند که مظنون بـه جاسوسـی 
کویت نمی تواند بـه . برای ایران بودند

ایران اعتماد کند و افزایش نفـوذ ایـران 
سـیب پـذیر تـر مـی آکویـت را  ،در عراق

ل دیگـری اسـت بـر دلیـ ،ایـن امـر. کند
  .متحد شدن کویت با عربستان سعودی

اما سعودیها نمی توانند هم بـا بغـداد      
نسازند و هم از طریق کویت به عـراق و 
. از طریق عراق به ایران فشار وارد کننـد

نگرانــی بــزرگ ســعودیها قــدرت شــیعه 
هرگـاه کفـه عـراق بطـرف . است ،ایران

ود ایران مهار پذیر مـی شـ ،ایران نچربد
 ،یـم سـوریه شکسـت بخـوردژو هرگاه ر

نگرانی ایران بابت مـوقعیتش در عـراق 

  .بسیار بیشتر می گردد
 ،ایران از راه همکاری نظامی ،بتازگی •

کوشـــیده اســـت موقعیـــت خـــود را در 
ــد ــیم بخش ــراق تحک ــیعه . ع ــری ش رهب

ینـده آامـا در . عراق یـک پارچـه نیسـت
تحت نفوذ ایران باقی خواهـد  ،نزدیک
مسائل ناشـی  ،یندهآا در سالهای ام. ماند

اختالفهــای  ،از قــدرت ایــران در عــراق
ــراق را  ــتمداران ع ــان سیاس ــی می طبیع

ــر خواهــد کــرد مســئله خــور . وســیع ت
عبدالله و مسائل دیگر کشـماکش عـراق 

 ،لـذا. با کویـت را تشـدید خواهـد کـرد
شــمال غربـــی خلـــیج فـــارس منطقـــه 

  .برخوردها خواهد شد
ــا یکــدیگر توحیــد کشــورهای  امــا چــرا :انقــالب اســالمی ــه نتواننــد ب ــوق منطق ــت حق ــا رعای ــد و ب ــدحه و فرآورده هـای خـود، امکـان اسلکننده کشورهای منطقه بـه خریـداران حاصل از فروش نفت و گاز و تبدیل و منـــابع نفـــت و گـــاز و درآمـــدهای چنین کنند قدرتهای مسلط بر منطقـه صلح و دوسـتی بگرداننـد؟ زیـرا اگـر یکدیگر، منطقه را فراخنـای رشـد در مســاعی کنن ــی آورن ــت نم ــرد بدس ــورد و ب . خ   .آینده انداکنون به فکر منطقه برخورد سالهای های اختالف بدل مـی کننـد و از هـم عاملهای اشتراک به عامل که اینست 

  
انگلستان اجازه نمی دهد 
از خاک این کشـور بـرای 
جنــگ بــا ایــران اســتفاده 
ــــاهو و  ــــان ی ــــود و نت ش

را دستمایه  لیبرمن جنگ
مبــارزات انتخابــاتی خــود 

  :کرده اند
  
انگلســتان موافــق جنــگ بــا  ٭

ایران نیست و اجازه نمی دهد از 
خــاک کشــور بــرای حملــه بــه 

  :استفاده شود ،ایران
  
خبـــر رد پیشـــنهاد امریکـــا از ســـوی  ◀

اکتبـر  ۲۶در . انگلستان انتشار یافته بود
 ،روزنامـــه انگلیســـی گـــاردین ،۲۰۱۲

  :را انتشار داده استاطالعات جدیدی 
ــرای  • ــا را ب ــای امریک ــتان تقاض انگلس

اســـتفاده از پایگاههـــایش در صـــورت 
علت رد کردن . رد کرد ،جنگ با ایران

ــد حکومــت  ــه از دی ــنهاد اینســت ک پیش
جنـــگ پیشـــگیرانه برضـــد  ،انگلســـتان

  .مغایر قوانین بین المللی است ،ایران
ـــه  • ـــت ک ـــده اس ـــع ش ـــاردین مطل گ

ز انگلستان خواسته دیپلماتهای امریکا ا
انـــد اجـــازه اســـتفاده از پایگـــاهش در 
قبرس و نیز پایگاهش در دیگـرو گارسـیا 

  . واقع در اقیانوس هند را بدهد
 ،اقدام برای جلب موافقت انگلستان     

ــه تأسیســات  ــه ب بخشــی از تــدارک حمل
امــا هیــأت وزیــران . اتمــی ایــران اســت

انگلســتان واکــنش ســردی بــه تقاضــای 
دادسـتانی کـل چنـین . دادامریکا نشان 

  .جنگی را غیر قانونی دانسته است
یک مقام ارشـد حکومـت انگلسـتان       

هرگاه انگلستان در جنـگ  :به ما  گفت
ــد ــران شــرکت کن  ،پیشــگیرانه برضــد ای

مرتکب نقض قوانین بین المللـی شـده 
حکومــت تقاضــای  ،از ایــن رو. اســت

  .امریکا را رد کرد
ل وقــوع منــابع مــا مــی گوینــد احتمــا •

 ،از ایـن رو. جنگ زود هنگام نمـی رود
گمان نمـی رود امریکـا تقاضـای رسـمی 

ــد. وردآبعمــل  ــی گوی ــابع م  :یکــی از من
مــن فکــر مــی کــنم کــه  ،بــاوجود ایــن«

امریکا از پاسخ هیأت وزیران انگلسـتان 
ـــت ـــده اس ـــگفت زده ش ـــا از . ش امریک

حکومت حزب کارگر انتظـار مخالفـت 
ظـه داشت اما از حکومـت حـزب محاف

از این رو شگفت زده شـده . کار نداشت
  . است

انگلستان در خلـیج فـارس ده کشـتی  •
ــی دارد ــائی اتم ــر دری ــز زی . جنگــی و نی

ــاوجود ایــن ــه  ،ب ــه ب در انگلســتان عالق
به گاردین . ورود در جنگ وجود ندارد

هیـأتی  ،گفته شده است کـه در تابسـتان
ــتاد  ــه س ــتان ب ــائی انگلس ــروی دری از نی

 ،فلوریـدا ،مریکا در تامپانیروی دریائی ا
تا  طرح های مشترک بـرای عملیـات را 

انگلســتان  ،بــا وجــود ایــن. تهیــه کننــد
گفته است تنها وقتی وارد عمل می شود 

مـادگی آامـا . که جنـگ درگرفتـه باشـد
همکاری با امریکـا را در تـدارک جنـگ 

  . ندارد
هرگــاه اســرائیل بــه  :منبــع مــی گویــد     

کا در حمایـت از ایران حمله کند و امری
انگلســتان  ،اســرائیل وارد جنــگ شــود

  . وارد جنگ نخواهد شد
  
لیکود و بیتنو بـرای انتخابـات  ٭

فهرســت مشــترکی از  ،اســرائیل
نامزدهای خـود را انتشـار دادنـد 

راسـت  ،بدین سان حباب لیکود
  :ترکید ،میانه رو

  
دو حزب لیکود  ،۲۰۱۲اکتبر  ۲۶در  ◀

نامزدها و بیتنو  فهرست مشترک اسامی 
پـرده  ایـن  ،بدین سان. را منتشر کردند

وهم که گویا  لیکـود یـک حـزب دسـت 
هرگـاه . دریـد ،راستی میانـه روی اسـت

نتان یـاهو نخسـت وزیـر و  ،برنده شوند
مرد شماره اول و لیبرمن مرد شماره دو 

 ،بمثابه کابینه جنگی ،حکومت اسرائیل
  . خواهند شد

ور معنای اتحاد این دو اینست که مح •
سیاســت  ،مبــارزات انتخابــاتی اســرائیل

جنـگ  ،روشنتر بخواهی. خارجی است
با ایران محور مبـارزات انتخابـاتی ایـن 

  . دو حزب است
ســرمایه سیاســی لیبــرمن از دو هــدف      

ایـران و بـرانگیختن   :حاصل مـی شـود
دشــمنان «اســرائیلیان بــه خصــومت بــا 

نتــان یــاهو مــاه هــای . اســت» اســرائیل
ود را در تبلیــغ لــزوم خــر حکومــت خــآ

  . جنگ با ایران گذراند
ــرای  ◀ ــرمن ب ــاهو و لیب ــان ی اتحــاد نت

نوشته از استفان لندمن اسـت و  :جنگ
در  گلوبـال ریسـرچ  ۲۰۱۲اکتبر  ۲۷در 

  :انتشار یافته است
نتـــان یـــاهو رئـــیس افراطـــی تـــرین  •

حکومــت اســرائیل از زمــان پیــدایش تــا 
ـــت ـــروز اس ـــیار از . ام ـــت او بس حکوم

نخســت وزیــر  ،ریــل شــارونآحکومــت 
وقعـی . افراطی تر اسـت ،اسبق اسرائیل

به ارزشهای دموکراتیـک نمـی نهـد و از 
صلح بیزار و مرتب تهدید به جنگ مـی 

  .کند
ـــوق  • ـــت ف ـــک ناسیونالیس ـــرمن ی لیب

معــرف خشــونت طلــب . افراطــی اســت
. تــرین عناصــر جامعــه اســرائیلی اســت

انتقادکنندگان مـی گوینـد حضـور او در 
وعیت حکومت را خدشـه حکومت مشر
. او  نوشــده کاهــان اســت. دار مــی کنــد

کاهــان رهبــر حــزب نــژاد پرســت کــچ 
Kach   توسط  ۱۹۸۸بود که در سال  

  
   11در صفحه
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لیبرمن  ،در جوانی. حکومت منحل شد
ـــود ـــه . عضـــو حـــزب کـــچ ب ـــا ب ن آام

  .ی وفادار مانده استژایدئولو
اسرائیل تحت حکومت نتـان یـاهو و  •

در بـدترین شـکل  ،رسـتیلیبرمن نـژاد پ
نفرت از عرب . را نهادینه می کند  ،خود

ارزشهای دموکراتیک . را تشدید می کند
به بوتـه  فراموشـی سـپرده  ،بیش از پیش
  ،جنگ برای سلطه بر منطقه. می شوند

ـا و . تقــدم پیــدا مــی کنــد فلســطینی هـ
کشورهای دیگر منطقه در موقعیتی قـرار 

بــه مــی گیرنــد کــه نــاگزیر مــی بایــد تــن 
  . جنگ ناخواسته بدهند

ـاره آها  ،۲۰۱۲اکتبر  ۲۵در  • رتـص در ب
ــت ــرمن نوش ـاهو و لیب ـان یـ ــتالف نتـ  :ائ

اتحاد این دو حزب  نقـش تعیـین کننـده 
ـا مـی آینده اسرائیل به آرا در حکومت  نه

ـای دیگـــر را طـــرز  ـا گروههــ دهـــد و بســ
ــد را  ــن دو دارن ــه ای ــک ب فکرهــای نزدی

  . نها  بپیوندندآناگزیر می کند به 
بسا نتان یاهو تشکیل یک ابر حـزب را       

ـا مگـر حکومـت ابـد مـدت  در سـر دارد ت
بیابــد و برنامــه ویرانگرانــه خــویش را بــه 

دسـتیار او لیبـرمن خواهـد . اجرا گـذارد
ـا و  ،دست در دست یکدیگر. شد عرب ه

یهودی ها و دیگـران را تهدیـد خواهنـد 
  .کرد

سـخت . نتان یاهو رهبـر لیکـود اسـت •
. د دموکراسی و نژاد پرست استسر و ض

در . تأسیسات شده است ۱۹۷۳حزب در 
ـان حـزب  ،این حـزب تجدیـد نظـر طلب

هردوت و گهال و صهیونیست ها  متحـد 
ـامیر و . شدند ـاخیم بگـین و اسـحق ش من

ریل شارون از این حـزب بـه آنتان یاهو و 
  .نخست وزیری اسرائیل رسیده اند

لیبـــرمن حـــزب اســـرائیل  ،۱۹۹۹در   •
ـا اسـت(نو بیت ـاد ) اسـرائیل خانـه م را  بنی
این حزب صهیونیست تجدید نظر . نهاد

  . طلب  و ناسیونالیست افراطی است
یــک مقــام حــزب لیکــود بــه هــاارتص  •

نتــان یــاهو چــه فکــر مــی « :گفتــه اســت
یا او فکر می کند می توانـد هرچـه آکند؟ 

ـا ایـن  ـا دیکتـه کنـد؟ ب را می خواهد بـه م
را بی اعتبار می متحدی که یافته است ما 

دمـی مثـل ایـن آمن نمی خواهم با . کند
و ارزشـهائی کـه در سـر ) لیبرمن(شخص 

  ...»متحد بگردم ،دارد
هیچیک از این دو قصد خود را پنهان  •

به جلـوگیری از مجهـز شـدن . نمی کنند
تقـدم مـی دهنـد  ،ایران به اسـلحه اتمـی

درحالی که می دانند تهران برنامه تولیـد 
ایران را خطـری بـرای . ردبمب اتمی ندا

موجودیت اسرائیل می خوانند و قصدی 
ــب خــود در  جــز از میــان برداشــتن رقی

اتحاد این دو حزب بدان . منطقه ندارند
ــه  ــه اســت کــه هرگون قصــد انجــام گرفت

بی اثـر  ،مخالفت با جنگ را در اسرائیل
ـات. کنند  ،زیرا بعـد از پیـروزی در انتخاب

ائیل مـردم اسـر :نتان یاهو خواهد گفت
ـا  ،با رأی دادن به مـن موافقـت خـود را ب

  .جنگ با ایران اظهار کرده اند
ــه بــی  • اســرائیل مــی خواهــد در منطق

ــر  ــد ب ــی خواه ـا م ــد و امریکـ ــب باش رقی
منطقــه مســلط باشــد و بــا عمــل نکــردن 

کــاری جــز جنــگ  ،دیپلماســی و تحــریم
ـای اسـرائیل بـه . باقی نمی ماند حملـه ه

ســازی غــزه و بمبــاران کارخانــه اســلحه 
سودان در خرطوم که موشکهای شـهاب 

ـاال تـرور  ۳ ایران را تولید می کنـد و احتم
ــیس ســازمان امنیــت و  ،وســام حســن رئ

اطالعات لبنان عالمتهای گویای هـدفی 
  نیستند؟  ،که نتان یاهو در سر دارد

ـــد در ائــتالف نتــان یــاهو و  :انقــالب اســالمی ـــی توان ـــی م ـا وقت ــ ـــرمن تنه ـای الزم را بـرای یـم ژوز شود که رانتخابات اسرائیل پیرلیب ـات و واداشـتن حـل نشـدن مسـئله . این دو تهیـه کنـدمافیاها دسـت آویزه ــردار«دو اتم پیش از ایـن انتخاب ــرائیل بــه » س ــد اس ــه تهدی ـا تهدیـد«جنگ پیگیرانه و ب در . بکار این دو جنگ طلب مـی آینـدپاســخ مــی دهــیم خامنــه ای، ســخت » تهدید را ب ـاال هـم مـی . اسرائیل ساخته اسـتراسـت و راســت افراطــی در امریکــا و یم هـر بهانـه الزم بـوده اسـت بـرای ژراال اینکــه از گروگــانگیری بــدین ســو، . خالی و شکستشان را قطعی مـی کنـدایـن دو را عوض، حل مشکل، دست  ح پولهائی که می پرسند چـه شـده : گوید

! اند، برای جنگ کنار گذاشته شده اند ـاری بـر و چه باک از آنچه گرا   :سر مردم ایران می آوردنی و بیک
  

مســابقه ســرعت رشــد 
نقدينــه و هزينــه هــاي 

مد آدولت با كاهش در
   :و فقر

  
درصــدی نقــدینگی  ۴۳۴رشــد  ٭

  سال ۷طی 
 
ـان آ ۳در  ◀ ـا گــزارش کــرده  ،۹۱بـ ایلنـ

ساله نقدینگی  ۷بررسی روند رشد  :است
برابر شـدن  ۵/۵در اقتصاد ایران نشان از 

ـال  حجم نقدینگی از ـار  ۸۴بهار س ـا به ت
درصـــدی نـــرخ  ۴۳۴افـــزایش  .دارد ۹۱

ـال گذشـــته، از میـــل  ۷نقـــدینگی در  ســ
ـای  شدید دولـت بـه خـرج کـردن دالره

 .نفتی خبر می دهد
هم اکنون نقدینگی کشور به اندازه ای     

ـابق ســــخنان  رســــیده کــــه اگــــر مطـــ
هــزار  ۳۷۰جمهــور، نقــدینگی را  رئیس

ت دالر میلیارد تومان برآورد کنیم و قیمـ
 ۳۳۵تومــان باشــد،   ۱۷۰۰را در حــدود 

ــده  ــدیل ش ـال تب ــه ریـ ـارد دالر ارز ب میلیـ
 .است

 ۳۵درصد این نقـدینگی یعنـی  ۱۰اگر      
ــــدینگی  ــــوان نق ــــه عن ـارد دالر ب ـــ میلی
ـاد گـــردش داشـــته  ســـرگردان در اقتصــ
باشد، ایـن حجـم از نقـدینگی تقاضـایی 
نیســت کــه بتــوان بــه ایــن ســادگی بــه آن 

 .پاسخ داد
ـاله نقـدینگی در  ۷بررسی روند رشـد      س

ـان از  برابـر شـدن  ۵/۵اقتصاد ایـران، نش
ـال  ـار  ۸۴حجم نقدینگی از بهار س ـا به ت

بینـی رشـد نقـدینگی  پیش .دارد ۹۱سال 
 .درصـد اعـالم شـده بـود ۳۷برای امسال

ایــن درحــالی اســت کــه رشــد نقــدینگی 
ـا  هدف درصـد بـوده ۲۲گذاری شـده تنه
اینــده در همــین حــال ضــریب فز. اســت

ـا   ۶۶۹/۴درصـد رشـد بـه  ۳/۱پولی نیـز ب
 .رسیده است

آمارهــای رســمی بانــک مرکــزی نشــان     
ـان سـه  می دهد که رشـد نقـدینگی در پای

ـال  ــ ـاه اول س ــ ـــیش از  ۸۴م ـــزار  ۷۰ب ه
میلیارد تومان بوده است كه ایـن رقـم در 

ـال بـــه  ـان تابســـتان امســ هـــزار  ۳۷۸پایــ
ـان رسـیده اسـت؛عددی كـه   میلیارد توم

درصــد  رشــد  ۴۳۴ال گذشــته، ســ ۷طــی 
 .كرده  است

ـا     ـان سـرعت     ضریب گردش پـول ی هم
ـاد شـده بـه   ۴/۷گردش پـول در دوران ی

برابر در سال رسیده، یعنـی هـر اسـکناس 
بــار دســت مــردم ۴/۷بــه طــور میــانگین 

 .چرخد می
  
نقـدینگی کـه سـم  :سعید لـیالز ٭

مهلک برای اقتصاد ایـران اسـت 
  :یدآاز کجا می 

  
ـاد  ،سـعید لـیالز ،۹۱مهر  ۲۷در  ◀ اقتص
ـانی کـه « :به فرارو گفته است ،دان در زم

دولت با کمبود ارز مواجه است، اقدام به  
ایـن . استقراض از بانک مرکزی می کنـد

شـــیوه در دوران جنـــگ مرســـوم بـــوده 
ـامی کـه دولـت بـه لحـاظ . است  اما هنگ

دارایــی ارزی مشــکلی نــدارد، آن را بــه 
ریال بگیـرد و  بانک مرکزی می فروشد تا

بانک مرکـزی هـم بـرای تبـدیل دالر بـه  
ـا . ریال دست به خلق پول می زند طبیعت

ـار نقـدینگی را افـزایش مـی دهــد . ایـن ک
ـا حاضـر  گاهی هم  دولـت دالر نـدارد ام

هــم نیســت از بانــک مرکــزی اســتقراض 
ـای  کند، بنابراین اقدام به فـروش دالر ه

   . تر می کند خود با قیمت گران 
کی از دالیـل افـزایش قیمـت دالر در ی      

ـالي  حال حاضر کسری شـدید بودجـه ري
ـال بـرای اداره . اسـت دولت  دولـت امس

ـاج بـه مبلغـی  ـاری خـود احتی در امور  ج
ـان  ۱۶۰تا  ۱۵۰حدود   هزار میلیارد توم

ـاتی یـک  پول دارد  ـای مالی که با درآمد ه
. ســتحصــول نیمبلــغ قابــل  پــنجم ایــن

ای خــود دولــت بــرای مــابقی هزینــه هــ
ـابع  ـا منـ ــور اســت تـ دالری خــود را  مجب

    . تبدیل به ریال کند
اهــرم  تــا زمــانی کــه مجلــس نتوانــد از     

نظارتی خود بر اجـرای صـحیح بودجـه 
ـارتی نتواننـد  استفاده کند و نهادهای نظ
به وظیفـه کنترلـی خـود بپردازنـد، هـیچ 

ــه  یــک  ــد منجــر ب ــدامات نمــی توان از اق
افــزایش .. .انضــباط مــالی دولــت شــوند

ـاد  مداوم نقدینه سـم مهلـک بـرای اقتص
  »...ایران است

ـأمین آن  :انقالب اسالم ـاد عوامل   از راه انتشار اسکناس، یکی از کسر بودجه و ت ــه در اقتصـ ــزان نقدین ــتن می ـانکی . استبــاال رف ـاد مصـــرف محـــور، عامـــل ایجاد اعتبار توسط نظام ب ایجــاد اعتبــار توســط . دیگــری اســتدر اقتصــ ـاه . ســـومی اســـتت اعتباری غیر رسمی، عامـل مؤسسا ـا و میـزان قـدرت خریـدی کـه ایجـاد مــی در حقیقـــت، هرگــ ــل جــذب توســط کاالهـ ـا وارد شــود قاب ـاد، تـورم و ، مــازاد نقدینــه بــر نباشــند مــی گردنــدخدماتی که تولید می شـوند و ی ـاز اقتص ــدها را اندازه پول مورد نی ـابرابر درآم ــع نـ ـاری و توزی   .دناگزیر می کنبیکـ
  
قیمــت واقعــی هــر بشــکه نفــت  ٭
مدیر امور بین  ،نطور که خطیبیآ

المللی نفت ایران محاسـبه کـرده 
  :است

  
ـان آ ۳در  ◀ ـــــ ســــــیدمحمدعلی  ،۹۱ب

المللـی شـرکت  مـدیر امـور بین خطیبی،
ملــی نفــت ایــران، در گفتگــو بــا ایســنا بــا 

ـای اسـمی نفـت  کـه قیمت اشاره به این ه
ـای  همـــین قیمت ـا  ۱۱۴هــ ــ دالر  ۱۱۵ی

  :ه اســتشــود، گفتــ ت کــه شــنیده میاســ
هایی هستند کـه  های واقعی، نرخ قیمت

ـــدیل  ـــدرت دالر تع ـــورم و ق ـــرخ ت ـا ن ــ ب
ـال  :شوند می نـرخ  ۲۰۰۰اگر نسبت به س

تــــورم و افــــت دالر را تعــــدیل کنــــیم، 
در . آینـد های واقعی بـه دسـت می قیمت

واقع قدرت خرید یک بشـکه نفـت مهـم 
 .است

ـال پایـه  اگر یک بشکه نفـت نسـبت بـه س
در نظــر گیــریم، قــدرت خریــد را  ۲۰۰۰

آن در حال حاضر باوجود ایـن کـه همـه 
ـا  ۱۱۲جا گفتـه مـی شـود قیمـت نفـت  ی

دالر  ۸۰- ۷۰دالر اســت، بیشــتر از  ۱۱۵
 . نیست

المللـی شـرکت ملـی نفـت  مدیر امور بین
ـان کـرد ـان خاطرنش قیمـت  : ایران در پای

ــه  واقعــی یــک بشــکه نفــت براســاس پای
. دالر اســــــت ۱۳ ۱۲، حــــــدود ۱۹۷۰

علیــرغم افــزایش قیمــت اســمی همــواره 
ـای  اقتصاددان، محاسباتی روی قیمت ه

های واقعـی اسـت  قیمت. کنند واقعی می
ـازار نشــان  ـا را در بـ ــد مـ ــدرت خری کــه ق

 .دهد می
  
مرکـــز تحقیقـــات اســـتراتژیک  ٭

 :مجمــــع تشــــخیص مصــــلحت
مد نفتی دوران احمـدی نـژاد آدر

 برابر است با درآمد نفتی ایـران از
یـم ژغاز تولید نفـت تـا امـروز و رآ

  :با این پول چه کرده است؟
  

ـان  ۵در   ◀ بـی بـی سـی گـزارش  ،۹۱آب
ـات اسـتراتژیک را بـر رسـی  مرکز  تحقیق

بنابر گزارشی که اکبر ترکان  :کرده است
کــه  معــاون پیشــین وزارت نفــت ایــران - 

ـات اسـتراتژیک  اینک عضو مرکز تحقیق
  - اسـت  مجمع تشخیص مصلحت نظام

ارائــه کــرده اســت، ایــن درآمــد حتــی بــا  
مجمــوع درآمــدهای نفتــی دولــت هــای 

  .بعد از انقالب قابل مقایسه نیست
این گزارش نشان می دهـد کـه میـزان      

ـان کشـف و  درآمدهای نفتـی ایـران از زم
ـا  ـاه ت تولید نفـت در دوره مظفرالـدین ش

ـال گذشـته بـه یـک هـزارو  پایان   ۱۱۶س
  .میلیارد دالر رسیده است

ــران در       ــی ای ــدهای نفت ــوع درآم مجم
ـال  ـا ســ  ۱۳۵۷دوره پـــیش از انقـــالب تــ

ــوده  ۱۱۲حــدود  ــد ب ـارد دالر درآم میلیـ
عمده آن در سالهای بعـد  است که بخش 

خورشیدی بـه دسـت آمـده کـه  ۱۳۵۲از 
ـا . قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد ت

ــیش از ســال  ــی   ۱۳۵۲پ ــد نفت کــل درآم
ـارد  ۲۷ ایران تا آن زمان نزدیـک بـه میلی

  .دالر بوده است
ـابر گــــزارش مجمــــع تشــــخیص       بنـــ

ـام ایـران کـه اکبـر هاشـمی  مصلحت نظ
رفسنجانی رئـیس آن اسـت، درآمـد نفتـی 

ـال  ایران در سالهای  ـا س بعد از انقـالب ت
ــیدن  ۱۳۸۴ ــدرت رس ــه ق ـان ب ــی زمـ یعن

ـارد دالر  ۴۴۵محمود احمدی نـژاد  میلی
در است که تنها  این در حالی . بوده است

ــژاد  ــدی ن ـال دوره آقــای احم هفــت سـ
ـارد دالر  ۵۳۱درآمد نفتـی ایـران بـه  میلی

  .بالغ شد
ـالهای      گزارش نشان می دهد کـه در س

کــه تــازه جنــگ هشــت  ۱۳۶۰تــا  ۱۳۵۸
ســاله ایــران و عــراق شــروع شــده بــود، 

میلیــارد دالر از  ۳۵در کــل حــدود  ایــران 
آمــد داشــته  محــل فــروش نفــت خــام در

ـــت میرحســـین اســـت و بعـــد از آ ن دول
 ۱۱۰در کــل ) ۱۳۶۸  تــا  ۱۳۶۰(موســوی 

ـارد دالر، دولـــت اکبـــر هاشـــمی  میلیــ
ـا  ۱۳۶۸سال ( رفسنجانی   ۱۴۱) ۱۳۷۶ت

ـال (خاتمی  میلیار دالر و دولت محمد  س
ـا  ۱۳۷۶ ــــ ـارد دالر  ۱۵۷) ۱۳۸۴ت میلیــــ

   .درآمد نفتی داشته اند
 

  :به میلیارد دالر درآمدهای نفتی ایران • 
 

ـاز تولیـــد ـال  از آغــ ـا ســ ــ  ، ۱۳۵۲نفـــت ت
 ۲۶٫۸۱۸  

  ۱۱۲٫۷۱۹  ، ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۲از سال 
ـالهای اول انقـــــالب  ـا  ۱۳۵۸(ســــ تــــ

۱۳۶۰(،  ۳۵٬۸۰۶  
ـا  ۱۳۶۰(دولـــت میرحســـین موســـوی تــ

۱۳۶۸( ،  ۱۱۰٬۶۸۶  
ـا  ۱۳۶۸(دولـــت هاشـــمی رفســـنجانی تــ

۱۳۷۶(،  ۱۴۱٫۷۰۳  
ـا  ۱۳۷۶(دولت محمد خاتمی  ،)۱۳۸۴ت

 ۱۵۷٫۲۷۷  
ـا  ۱۳۸۴(دولت محمـود احمـدی نـژاد ت

۱۳۹۰( ،  ۵۳۱٫۸۸۲  
  ۱۱۱۶٫۸۹۱   مجموع درآمدهای نفتی

ـان    عالوه بر عواید سرشار ارزی، آمار نش
می دهد بخـش عمـده درآمـدهای نفتـی 
ـای  هفت سال اخیر صرف واردات کااله

ـای . مصرفی و خدمات شده اسـت  آماره
ـان مـی  ـارد  ۴۸۴دهـد کـه رسمی نش میلی

دالر در ایــن هفــت ســال صــرف واردات 
  .است  شده

ــتراتژیک      ــز تحقیقــات اس بررســی مرک
مجمــع تشــخیص مصــلحت نشــان مــی 
ـای سـرمایه ای  دهد سـهم واردات کااله

ـال  از کل واردات  حـدود  ۱۳۸۴که تا س
به حـدود  ۱۳۹۰درصد بود، در سال  ۲۲
درصد کاهش پیدا کرده است و بقیـه  ۱۴

وارداتی شامل اقـالم مصـرفی و  کاالهای 
   .واسطه ای بوده است

ــه هرگاه به خـود . قرن ثابت نمانده استزیرا قیمـت دالر در طـول مـدت یـک . مقایسه دقیـق نیسـت :انقالب اسالمی ــه را ب ــد و مقایس ــی دادن ــت م ـای هـر بشـکه نفـت، امـروز، بـرای . نه صـوری کـه واقعـی مـی شـدقیمت ثابت انجام می دادنـد، مقایسـه زحم ـا قــدرت . دالر اســت ۱۲۰حــدود مثال، به امـ

ـاوی خرید آن،  ـای آن در . است ۱۹۷۰دالر در  ۱۲مس دالر رســـید،  ۱۲٫۷۰، کـــه بـــه ۱۹۷۳یعنی بهای نفت از به ـا درآمــد نفــت مــد نفتــی آحــال اگــر، در. کمتـر اســت ـاه مقایســه کنــیم، حاصــل را بخــواهیم بـ ـاد توخورد و برد و هزینه درآمـدهای نفـت یعنـی میـزان . کمتر از نصف می شودایــران در دوران شـ ـاه لیــد محــور بــه در تبــدیل اقتصـ ـاله خامنـــه ای  ۷دو برابـــر دوره اقتصاد مصرف محور، در دوران ش ــرد ۷صــادرات نفــت دوران شــاه بــا ایــن مصاحبه دقیق تر شود، می باید میـزان بـرای ایـن کـه . احمدی نژاد مـی شـود –ســ ــر ک ــز براب ـال را نی مـد نفتـی آیـز دربه همین دلیل ن. استدوبرابر این دوره نفت صادر می شـده در آن دوره، . سـ ــتپس اتالف ثروت ملـی ایـران در دوره . جمعیت امروز نیز کمتـر بـوده اسـتجمعیت نیز از نصـف . دو برابر است ــتر اس ـازهم بیش ـاه، بـ ــون . شـ ـادی ایــن دو و چ ـاظ سیاســت اقتصـ ـابه بلحـ   .رفته اند و می روندبیشترین فرصتهای رانت خواری بکار و ایجـاد تخریب اقتصاد تولید محـور درآمدهای نفتـی در : یکدیگر می یابیمدوره را مقایسه کنـیم، هـردو را مش
  

کــاهش درآمــد : عســگر اوالدی٭ 
ميليارد  ۱۰۰ساالنه نفتی ايران از 

  ميليارد دالر ۳۰دالر به 
 
بـــه الله عســـگراوالدی  اســـد  ۲۹در  ◀

ـارد  ۷۰ايران  :سایت شما گفته است ميلي
دالر درآمد ساالنه نفتی خـود را از دسـت 

در صــورت ادامــه ايــن وضــعيت،  داده و
  .بندی حرکت کنيم بايد به سمت جيره

ـای نفـــت و  عســـگراوالدی تحريم     هــ
دو عامـــــــل  را» ســـــــوء مـــــــديريت«

ـادی  نابساماني مـی دانـد و مـی های اقتص
ميزان فروش نفت ايـران نسـبت «: گوید

ـاهش يافتـه  به دو ماه گذشته بـه نصـف ک
  ».است

ـارد دالری اسـت ۱۰۰ ایران اقتصاد  ميلي
ـاد را در شـرايط  یمکه اگر نتوان اين اقتص

ميليــارد دالر نگــه  ۵۰هــا در مــرز  تحريم
، بايــد بــه ســمت سيســتم کــوپنی یمنــدار

 ۵۰درآمــد بــرای تحقــق  .یمحرکــت کنــ
ميليارد دالری بايـد روزانـه يـک ميليـون 
 ٬بشــکه نفــت بفروشــد کــه در يــک ســال

با احتساب (درآمد حاصل از فروش نفت 
ــی ۶۵ ـا) روز تعطيل ـارد دالر  ۳۰ تنهـ ميليـ
  ..شود مي

  
ــــــر  ــــــت فقی ــــــزایش جمعی اف

 ۲۵میزان فقر مطلق بـین /کشور
  :درصد است ۳۲تا 
 

قــول  امــروزســایت  ،۹۱مهــر  ۳۰در  ◀
را  حســین راغفــر، كارشــناس اقتصــادی

بر اساس محاسـبات، : انتشار داده است
تـا  ۲۵مطلـق در ایـران بـین میزان فقر 

بر اساس این آمار، طی . درصد است ۳۲
 حکومـــــــتال گذشـــــــته در ســـــــ ۳

ــال  احمــدی ــر س ــد بــه  ۲نژاد، ه درص
افزوده ) درصد ۳۲(جمعیت فقیر کشور 

در ایــن بررســی، وضــعیت . شــده اســت
یس خـانوار ئـبازار کار بر اسـاس شـغل ر

 .شود تعیین می
با رونـد مالیمـی کمتـر  ۶۳فقر از سال     
کـار   بـا آغـاز بـه ، ۸۴اما از سـال  .شد می

، میزان سوحکومت احمدی نژاد بدین 
هـر  . فقر و نابرابری افزایش یافته است

آمـار شـفافی  حکومـتچند كه از سوی 
در مــورد خــط فقــر و ضــریب جینــی تــا 
كنــون اعــالم نشــده اســت، امــا فضــای 
موجــــود نشــــان از رشــــد نــــابرابری و 
گسترش فقر دارد و بر اساس محاسبات 
ــر  ــل غی ــوی محاف ــه از س ــورت گرفت ص

ان بـین دولتی، میزان فقر مطلق در ایـر
  .درصد است ۳۲تا  ۲۵

   15در صفحه

 شکستدو
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ي به دليل انحالل سلطنت قاجاريه كه  يكي پنجم مجلس شوراي ملّ ةدردور

   س  از مهمترين ادوار مجلس  بود ، مخالفت اقليت مجلس بـه رهبـري مـدر
وهچنين  دكترمصدـاجى  ق ، سيدحسن تقى زاده،  حسين عالء، مدر س و ح

ـانون اساسـي بـراي     ميرزايحيى دولت آبادى با كو دتاي رضاخان برعليـه ق
ـاه   آبان 9 ةق در جلسانحالل  سلطنت  قاجاريه و نطق  تاريخي دكتر مصد م

بيني ژرف خود عواقب خلع احمدشاه از سلطنت  كه شجاعانه  با پيش  1304
گوشـزد و    قاجاريه و جانشين شدن رضاخان سردار سپه را   ةو انقراض سلسل

 . .هشدار داد
ـي     الشع ملك ـاريخي نيـز بـه توص ـيم    ةرا بهاركـه در آن روز ت ـتان و از ب دوس

س و تر جوّ ، سوءقصدى ديگر در خانه نشست و در مجلس حضور پيدا نكرد 
( دبوزه تازهنونــي يوعظ قزواجسد : ست اچنين  نوشته آنزمــان را  حشت  و
ـاه    بهااي لشعرك املي به جاهـي  شتباني ايوعظ قزوا ـان م ـتم آب ر در روز هف

. اد را آزار مــي دادفراترين ع شجا، بهتو عب ل و رهو) رور شــدتــ 1304
ن نمايندگاه نبودر افقط هشت نه نفر ، ستاگذشته ركار از كه كاد بوا پيد
ــي دانااتوز هنو س و أنهايت يدربا هم ، بيانديشندي فكر، كنند شتند كه تقالّئـ
 .نددبوده بورا ركثريت د؟ ابنمايند چه بايد كرري شور ختصاش وامآرا
ــي سدردلت دو ــي وسو در دنويد ت د و شير مرآن كو. شتداتهديد و عيد ت

بيشتر او بله ، ترسدمـــي ما ازكند كه حريف هم و درك ند اكه بدآزاده اي 
گر به ا. دگرفته بواعب فروربيم را كنيد همه ور با، ستاوچه با ، ترسدمــــي 

ند ده اكراد رياجديد ه دمخالفت با مام به نان باآ 9در روز  كه ني قاياآنطق 
. يددهيد اخورا حشت ف و وتأثير خوو مالحظه ل عالمت كما، قيق شويدد

ــي آعب ف و رخوي بوي هر سطراز  فق رمر ابه آن روز بدبختانه من . يدم
ــي خانه نشيرمأمو ــي گردم، و اجلسه حاضر نبودم و در بوه شدن شايد دم بوم

همه چيز ز ارگيدما . مي دادمنج مت بخروترمقادياد زخوان همفكرازديگر
شب  ةليل جلسدبه ي تّــح. شتيماميد ندايخ هم رتاوت قضابــه ! يمدبوس مأيو

يم كه دبوس ينهم مأيواز اند دنكرپ يد چااجرا در كه نطق مرن باآهشتم 
م گند به كالالـك سـو  معذ. ند شنيداتو اللةخلقسي از هم كرا قل نطق ما اال

ان بيم با عزيز ف وخوب غرقادر شت كه آن دابرد را شيرمره ين عدّا اخد
مدند و آ! گوينـد  بني سخ، هرچه هستو به مجلس بيايند ده، كرد وداع خو

  )  3( گفتند »و 
در  خــود نطــق در چهــاردهم دورة مجلــس بدرســتي  در  مصــدق دكتــر

ـنجم   از انتخابات   ضياء، سيد نامة اعتبار مخالفت با  بعـد كـه     ادوار و دورة پ
: ميگويد و ميكند اشاره مدرس  مورد به رضا خان مجلس را فرمايشي نمود و

ـات  خاتمه  از بعد كه است معروف« ـيس  از كـه  مـدرس » مرحـوم  انتخاب  رئ
ـتم  رأي هـزار   14 قريب من ششم دورة در كه پرسيد وقت شهرباني  در داش

 كـه  رأئي آن پس نداد رأي من به كسي شما ترس از اگر ]هفتم[ دوره اين
ـات  ازمفصـل  ختصـري م است اينـ ! رفت كجا دادم بخودم  من  آن انتخاب

  )4(   »بعد ادوار و دوره
اسناد منتشر شده، نشان دهنده مداخلة رضا خان و نظاميان به شكلي ةبدينرو، 

ـات اسـت    ـا خواننـدگان ارجمنـد    . گسترده و وسيع ، درايـن انتخاب دراينج
ـاح     و گيري  انتخابات مجلس پنجم شوراي ملي چگونگي شكل تركيـب جن
  .فاقات درون مجلس را خواهيد خواند و روند اتّها و  گروه ها  

عبداهللا مستوفي درهنگام انتخابات نمايندگان مجلس پنجم شـوراي ملـي    ◀ 
ـپه  :  در مورد رضا خان وانتخابات مجلس اينگونه  شـرح مـي كنـد    سردارس

ــروز، غير ــه     ازام ــد ك ــوبي ميدان ــت، وبخ ــل اس ـال قب ـپه دوسـ سردارسـ
مه چيزبموجب قانون باشد، بودجه ها را با ظاهراً بايد ه دركشورمشروطه، ولو

تبذيروحيف وميلـي كـه دارد، بايـد مجلـس      ي واصراف وهراجحاف وتعد
ـانون    تصويب كند وهرگونه تغييري كه بخواهند دراوضاع   كشـوربدهند، ق

الزم  دارد و تصويب  قوانين برعهدة مجلس ، و مجلس از لوازم كار دولـت  
است، كه اگربتواند اكثريت مطيع  حـرف   حاال ديگر بخوبي  فهميده. است 

ـام    شنوي در مجلس براي  خود دست و پا كند، تمام كارها بروفق مـرام انج
ـاي خشـك كـه      ا باشخاص ماجرا جو، و خواهد گرفت، والّ وطن پرسـت ه

ـادف  حفظ وطن رافقط به ضد شـده، و   يت با كاركنان دولت مي دانند، مص
  .ه  بايد  بشودتمام  وقت اوصرف كشمش با اين دو طبق

وكالي تهران وپاره اي ازشهرها انتخاب شده بودند، وتغييرآنها ديگـرممكن  
عدة  انتخاب نشده در واليات  بقدري بود،  كه با دسته اي  نبود، ولي بازهم، 

ـائل محلـي خـود       كه از سابق در مجلس هوا خواه او  ـازهم بوس ـته، و ب گش
ـابراين،  . ننـد انتخاب شده بودند، اكثريت حسابي تشكيل  ك توجـه  خـود    بن

رابانتخابات واليات معطوف داشته ،  و افـراد  مطيعـي را بـراي و كالـت در     
نظرگرفت كه بي رضاي سردار سپه  نمي توانند بوكالت برسند، نزد او رفته ،  

باين  كيفيت  سردار سپه  خاطر خود را از جانـب  اكثريـت    و سر سپردند  و 
ـ   گرما گرم مجلس آينده آسوده  نمود، و ـات را خاتم  22داده ، روز   هانتخاب

  .را روز  افتتاح مجلس، مقرر است  1302دلو 
د حسن ميرزا ، كه با اثاثة قدرت دراينروزمجلس با نطق افتتاحي وليعهد محم

ـايش يافـت   و تشريفات الزم به  مجلـس چنـد روزي بـه    . بهارستان آمد، گش
ـ   كارهاي مقد ـين هيئـت رئيس ـاني     ه، ماتي، ازقبيل تعي وتشـكيل شـعب پارلم

ـاالخره      ـا، پرداختـه ، و ب ورسيدگي اعتبارنامه ها درشعب وتهية گـزارش آنه
دردهة آخرحوت، توانست وارد رسيدگي باعتبار نامة  وكال در مجلس علني  

  .بشود
ـا نظـرات بلنـد پروازانـة       درميان وكالي مجلس پنجم دو دسته بودند، كـه ب

ـاو داده   ه گونه وعدة همراهي، در ترقّهم سردار سپه همراه ، و قبالً  ـام ب ي مق
ـيون      ن، كه دراين يكي دستة سيد محمد تدي. بودند ـا بـه اسـم فراكس روزه
ـيد،       تجد ـايد، بـه چهـل نفرمـي رس ديگـري   د معروف شـده، وعـدة آن ش

 ـائي،   سوسياليست ها كه به ليدري سليمان ميرزا و ميرزا محم ـادق طباطب د ص
ـاح  مجلـس هـم     ه عد چهارده پانزده نفري  داشتند، بطوري كه قبـل ازافتت

نفرهواخواه، هرچه بخواهد از  سردارسپه اميدواربود كه با اين پنجاه شصت 

  . مجلس بگذراند
ـابقه دار             ـان س ـته ازليـدرها كـه مردم ـته، گذش درميان افـراد ايـن دودس

بعضي يافت مي شدند ، كه واقعاً معتقد بودنـد،   كارآموزدة  مشروطه  بودند، 
ولي اكثريت آنها اهل اين  كه جمهوري براي ايران نافع تراز سلطنت است، 

افكارنبوده، ونفوذ كلمه وقدرت سردارسپه، آنها را جمهـوري خـواه كـرده    
 )  5 ( وليدرها بوعده ووعيد آنها را با اين فكرهمراه نموده بودند 
ـ  ◀  ييحيي دولت آبادي دليل انتخاب شدنش و برخي از رجال خوشنام ملّ

  :ي را اينگونه توضيح مي دهدآنزمان در انتخابات مجلس پنجم شوراي ملّ
ي براي دورة پنجم شروع مي شـود  ام انتخابات مجلس شورا ي ملّدر اين اي

 ـاي      سردارسپه دراين انتخابات  دو نظـردارد او ـام  حـوزه ه ل آنكـه  در تم
ـ    ةانتخابي او نمايند ـتن   اول نام برده  شود براي  اثبات وجاهـت ملّ ي  داش

م  آنكه  نمايندگان  مجلس  اشخاصي  باشند  كه با سياست  شخصـي   وي دو
  .او موافقت  كنند

ام  نظامي واليات و به نظميه ها دستور دخالـت   با رعايت همين دو نظر بحّك 
ـات  وت  داده مي شادر كار  انتخاب د و بصورت ظاهرهم گفته مي شود انتخاب
  .آزاد است

ي  بدست  ميرزا  حسنخان  وثوق الدوله  مجلس  شوراي  ملّدر چهارمين  ... 
ت از محور ارئيس  دولت وقت  در كار انتخابات  دخالت  كرد و پاية  انتخاب

طبيعي و قانوني  خود خارج  شد و خواستند اشخاصي  بنمايندگي  مجلـس   
ـا قـرار داد   شوراي ملّ ـيس     ]1919 [  ي  بر گزيده  شوند  كـه ب ايـران وانگل

فقت كنند وثوق الدوله رفت  قرارداد  او بر حسب ظاهر بهم خورد  ولي موا
ـا      ـاد  چـه بعـد از كودت و    ]  1299   [   پاية انتخابات  به محور طبيعي خود  نيفت

ـ  ي  تشكيل  حكومت نظامي سياست اقتضا كرد صورت  مشروطه و مجلس  ملّ
ـ       ـا ب ـا  محفـوظ بـوده باشـد  ب ـام   براي رنگ  قانوني  دادن  بكاره ودن  زم

ـا دورة      تانتخابات  بدس ـنجم ب ـات دورة پ قواي نظامي و تفاوتي  كه انتخاب
ارد  اين است كه در دورة  چهارم  رئيس  دولت نظـري  نداشـت    دچهارم  

ي  انتخاب بشوند  بلكه  تنها نقطه نظـراو  به اينكه  اشخاص  داراي وجاهت  ملّ
ن  بگذارند ولي سـردار  آاز  ساختن مجلسي  بود كه بتواند قرار داد خود را

خياالت بلندي كه درسر دارد مخصوصاً مي خواهد اشخاصـي   ةسپه  بواسط
ـنجم     كه  حرف آنها  درجامعه  ايراني نفوذي  داشته باشد بوكالت مجلـس پ

ـا سياسـت       ، برگزيده  شوند ـا  ب نهايت باقيد اطمينان داشتن از موافقـت  آنه
خصـي  و نـوعي  كـه دارد  برسـد و     خود بتواند بدست  ايشان به مقاصـد ش 

ي كـه   ازروي اين نظرحكومتها و نظميه ها براي اشخاص داراي وجاهت ملّ
ـات كردنـد          اآنها ر ـتند تبليغ ـالف مـي دانس ـا غيرمخ ـپه موافـق ي با سردار س

  .جلوگيري نمودند د ردگوازموانعي كه در پيش پاي انتخاب آنها توليد 
ـنجم دراصـفهان   به اين سبب زمينه انتخاب شدن نگارن   ده بوكالت مجلس پ
اضرشد چه تجدد خواهان  اصفهان  بمن  عالقمند بودند و روحاني نمايان ح

ـاً   ثآن شهرهم كه موافقت نداشتند اوالً جرئت مخالفـت نمـي كردنـد و     اني
ر احتياجي  بوجود  نگارنده  مي نمودند بهر حال مقتضي موجود  ومانع  تصو

يت هنگفتي ازشهراصفهان به نماينـدگي مجلـس   مفقود بود و نگارنده با اكثر
ي كـه نماينـدگي ايـن    تپنجم  شورايملي انتخاب شدم بي آنكه  به محذورا

ـ   ه  مجلس كه يك مجلس عادي نيست در بردارد  خصوصاً  براي مـن متوج
  .بوده باشد

ـا اصـولي    گفتم  خصوصاً براي  من ولي كسانيكه در زندگاني خويش اصل ي
و به اصطالح عوام نان را به نرخ روز به خورند با هرپيش اختيار نكرده باشند 

 آمد  مي توانستند  موافقت  كنند و برعكس اشخاصيكه پايه زندگاني خود را
بروي اصول معيني گذارده  باشند بسيار مشكل  است  بتوانند وجدان كشـي  

سياست ابن الوقتي اختيار كنند كه با حقيقت و واقعيت مالزمـه ئـي    و كرده
  .رد ندا

ـيلة مكتـوبي كـه اميـر اقتـدار          بالجمله خبر نمايندگي  مـن از اصـفهان بوس
ـپه      حكمران  اصفهان به سردارسپه  مي نويسد به تهـران مـي رسـد وسردارس

ر مي كند  ماننـد  يـك سـربازهرچه بگويـد مـي      بنگارنده تبريك گفته تصو
ـ  پذيرم درصورتيكه من درهركاراو ت  ل بايد اصول زندگاني خـود را رعاي

  )   6. ( كنم و بعد  از آن  هر چيز را 
 نتخابات دورة پنجم تقنينيه درتهران اشاره اق درخاطراتش به چگونگي مصد

انتخابات طهران براي دورة پنجم تقنينيه دراين دولـت شـروع   : مي كند كه
مركزي انتخاب گرديد و يكي از روزها  كه  شد ومشيرالدوله برياست انجمن 

محلة دولـت    مي خواهيم شما را بعضويت  انجمن  فرعي بديدنم آمد گفت 
ـنم    انتخاب كنيم  ومن مخصوصاً  براي اين آمده ام  كه از شما خـواهش ك

  .آن را قبول كنيد
ـات دخالـت    گفتم اكنون براي خود اشتغالي دارم و مايل نيستم دركارانتخاب

ـات اظها كـه بكـرّ   مجدداً اظهارنمود شما  .كنم رعقيـده  ات در آزادي انتخاب
توانيـد در يـك    نموده ايد  و اكنون فرصتي بدست  آمده است  كـه مـي   

حوزة انتخاب ازاعمال خالف قانون جلوگيري كنيد چـرا مـي خواهيـد از    
داري نمائيد  كه  اين بيان  جاي حرف نگذاشـت و دعـوت    قبول كار خود 

ـا سـرحد     حاكم  طهران را پذيرفتم و برياست انجمن  نيز  ـاب شـدم و ت   انتخ
ـات و جلـوگيري        ـات خـود راجـع بـه آزادي انتخاب امكان دراجراي نظري

هرگونه دسيسه و تزوير درآن انجمن كوشيدم وهنوزقرائـت آراء خاتمـه    از
مستوفي سقوط نمود ومشيرالدوله مأمور تشـكيل دولـت     نيافته بود كه دولت 

ي  وزارت خارجه  را تصـد  شد كه من در آن دولت  شركت كردم و  پست 
ـنجم تقنينيـه     .  ودمنم قرائت آراء  هم كه خاتمه يافـت  بنماينـدگي دورة پ

        )  7.( گرديدم انتخاب 
: خانم زهرا شجيعي درمورد پنجمين دورة قانونگـذاري بـراين نظراسـت    ◀

ـاه   22پنجمين دورة قانونگذاري درتاريخ  ـا   . ( ش 1302بهمن م ـابق ب  5مط
تاريخ رسـميت  . افتتاح شد.) م 1924فوريه  11هجري قمري و 1342رجب 

هجـري قمـري    1324شعبان  9برابربا . ش  1303اسفند ماه  25اين دوره در

  .بود
ـادر  جفرمان انتخابات پيش ازانفعال م ـارم ص ـا     و لس چه ـات تهـران ب انتخاب

ـات   . رسميت داشتن مجلس چهارم شروع گشت وخاتمه يافـت  ولـي انتخاب
يافتن مجلس چهارم بدسـت  پايان  مدت  قانوني و پس از كشور نقاط  ديگر

  .ذ ديگر انجام پذيرفتامراي لشكر و وزارت جنگ وگروههاي متنفّ
اليت نماينـدگان ايـن   ي وتأثيري كه نحوة فعبدورة پنجم مجلس شوراي مل

ـ  ه وبررسـي عميـق   دوره ازمجلس در تاريخ ايران باقي گذاشت شايان توج
ـنش آن  يـت  واكثريـت ايـن دور   اليـت نماينـدگان اقلّ  فع. مي باشد ه وواك

ـايعي كـه برطبـق طـرح ونقشـة اساسـي رخ مـي داد         دربرابرحوادث و وق
ــران وجريانهــاي سياســي   تأثيرقابــل مالحظــه اي درتغييرميســرحكومت اي

اكثريـت مجلـس را درايـن دوره    . واجتماعي واقتصادي آينـده گذاشـت  
ـ   ) تـن  40حدود( دنمايندگان ائتالفي فراكسيون تجد ـيد محم د برهبـري س

ـتها ن و فتدي ـليمان ميـرزا    ) تـن   14حـدود  ( راكسيون سوسياليس برهبـري س
ـا      برابر در تنشكيل ميداد و اين اكثريت فراكسيون اقليـت قرارداشـت كـه ب

ـنّ  اكثريت بموجـب   اقليت و. س اداره مي شدليدري سيد حسن مدر ت س
اليت پرداختند وجريانات وحوادث سياسي روزپارلماني دربرابر يكديگربه فع 

ـنّ   يش مسئلة ناهماهنگي نمايندگان را مطرح كـرد و پ بيش از ج بحـران و تش
ـارج ازمجلـس بـود     پديد آمده درصحنة پارلمان كه تحت تأثير اوضاع  خ

ـابق  (  1302اسفند  ماه  7درجلسة پنجم مورخ  هجـري  1342شـعبان    11مط
ـا    نزاع ومناقشه بين نمايندگان اقلّه ب) قمري  يت و اكثريت منجـر گرديـد و ب

ـيد حسـن    سيلي اي كه از طرف يكي از نمايندگان اكثريت به ليدراقليت س
ا مدرس نواخته شد، زمينة تظاهراتي از طرف مردم  در خارج از مجلس  مهي

  .شد
ـپه بايـد    خمنشاء اين تظاهرات را در نهضت جمهوري واهي برهبـري سردارس

با پشتيباني فراكسيون اكثريت . ش 1302جستجوكرد كه در تاريخ اسفند ماه 
ـي توهين به ليدراقلّ. دست بكار شد ـارز سياسـي و   يت كه به سبب شخص ت  ب

ـبب شـد كـه    ي خاصخصويات وامتيازات اخالقي داراي وجهة  ملّ ي بود س
ـا       ـتيباني ازعلم ـا حمايـت و پش ـان ب تهـران   يطبقات مختلف مردم و بازاري

درصدد مخالفت با رژيم جمهوري برآمدند وبا تشكيل اجتماعات درمسـجد  
  .مينة  انقالب  را فراهم كردندشاه  ز

ـاع    در داخل مجلس نيزواكنش كتك خوردن ليدراقلّ  يت بـه صـورت امتن
ـاره اي از  .  عده اي از نمايندگان  مجلس ازهمكاري با اكثريت پديد آمد پ

ه اي  ديگرنيزدرشـمار منفـردان مجلـس    يت  پيوستند وعدآنها  به گروه  اقلّ
ـيون   خواهي بعلّت جنبش جمهوريبدين كيفي. درآمدند ت مخالفـت  فراكس

ـاي     اقلّ ـان و رؤس ـا و روحاني يت و منفردان درداخل مجلس و مخالفـت علم
در محوطة عمارت .  ش  1303فروردين ماه  2ي  و اصناف كه درتاريخ محلّ

ـاهرات       مجلس وميدان بهارستان اجتماع  بزرگـي تشـكيل  دادنـد و بـه تظ
  .پرداختند عقيم و خنثي ماند

لفت با خاندان قاجاريه با برهم خوردن نقشة جمهوريخـواهي  ولي نغمة مخا
خاموش نگرديد زمينة برچيده شدن بسالط اين خاندان را عوامـل مختلـف   

ـ  ي بسياري از هر حيث فراهم  ساخت  انعكاس مطلب در مجلس شوراي ملّ
بصورت آشكارو علني نخست از طرف يكي  از نمايندگان  مجلس در جلسـة  

هنگام  اداي  مراسم  سوگند  كه در متن قسم نامه . ش 1303خرداد  ماه  29
مطابق  . (ش  1304آبان  ماه   9سرانجام در جلسة  .  تحريف كرد پديدار شد

ـا       )  م 1925اكتبر  31با  ـادة  واحـده  ب ـاربر طبـق  م ـاه  قاج با خلع احمد ش
رأي  مخالف  سلطنت قاجاريه  انقراض   5رأي  موافق  درمقابل   80اكثريت 

  .تي به سردار سپه واگذار شددا كرد  و حكومت  موقّپي
ـان را ضـروري      مجلس براي تعيين  پادشاه و وليعهد ، تأسيس مجلس مؤسس

دانست  و پيش  ازاختتام مجلس پنجم انتخابات مجلس مؤسسان شروع شد و 
تشـكيل  داد و   .  ش 1304آذر  ماه  15اين مجلس نخستين جلسة خود را در 

در طــي .) م 1925دســامبر   13مطــابق  بــا ( همــين  ســال آذر مــاه   21در
متمم قانون اساسي    40و  37و  36چهارمين جلسة  خود در ضمن تفسيرمواد 

  .سلطنت  را به  رضا خان پهلوي واعقاب  ذكور ايشان واگذاشت
ـا  . ( ش 1304بهمن  ماه  22مجلس پنجم درتاريخ   1344رجـب   27مطابق  ب

ـاه    14رضا خان پهلوي در تاريخ . خاتمه يافت) هجري قمري  ارديبهشـت م
  ) 8.( بطوررسمي تاجگذاري كرد) م 1926آوريل  26مطابق با . ( ش 1305

  
ـنجم  مجلس انتخابات« بارة در آباديان حسين  ◀  ـان  مجلـس  و پ  بـر  ، »مؤسس

 مهـم  مرحله ترديد بدون:  نويسد مي  جنگ وزارت  شده منتشر اسناد اساس
 بلـواي  ايجاد آن دنبال به البته  و الوزرائي رياست منصب به خان رضا صعود

 وقتي  كه طوري به بود، پنجم مجلس انتخابات در گسترده   تقلبات جمهوري،
ـا  قشـون   تهـران،   جـز  به گرديد معلوم شد، انجام انتخابات اين اصطالح به  ب

 وزارت نظـر  مورد كه است كرده مجلس روانه را كساني  فرمايشي انتخاباتي
 دسـت  بـه  بـراي  را راه انتخابات  اين) 3.(اند  بوده  خان رضا شخص و جنگ
ـا  توسط الوزرائي رياست آسان و سهل گرفتن ـان  رض  بـه . كـرد  همـوار  خ

 مجريـه  قـوه  بـر  تسلط آمد، در قزاقان سيطره تحت مقننه قوه وقتي  عبارتي  
ـاف  و اطـراف   در لشـكر   امراي. شد هويدا  ها آن طالع در خود به خود  اكن
 معلـوم  قبـل  از حتـي   كردند، رأي هاي صندوق در مداخله به شروع وركش
  . شد خواهند مجلس وارد  نماينده عنوان  به كساني چه بود

 تا شد، خان رضا كارگزاران معمول رويه بعد به مجلس از انتخابات در تقلب
ـتثنا  بـدون  بعد به هفتم مجلس   نمايندگان كه رسيد  جائي به كار كه جائي  اس

   در ها آون نام گاه آن  كردند، مي جلب را پهلوي دربار رضايت بايد داابت
  

  
  13در صفحه
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ـين  قبل از چنين هم .شد مي گنجانده دوره آن  نمايندگان  فهرست  بـود  مع
 در  مزبـور  فهرسـت  . شود برگزيده بايد انتخابيه حوزه كدام از نماينده  فالن
 خـود  را انتخاباتي تعرفه هزاران هم نظميه  و شد مي داده قرار نظميه اختيار
 بـه  محـل  اهل  گاهي. انداخت  مي رأي هاي صندوق  به و كرد مي تكميل
ـات  بيشتر. كيست شان نماينده دانستند نمي وجه هيچ ـا  آن اوق ـام   حتـي  ه  ن

ـتقالل  داراي كـه  هـم  نماينـدگاني . دانستند  نمي  را خويش نماينده  رأي اس
  )   4. (كردند مي استعفا ناچار بودند،

 بـه . شد مي انجام 1302 اوايل در بايد طبيعي طور به پنجم مجلس انتخابات
ـلط  بـراي   الزم  تمهيدات 1301   سال اواخر از دليل همين ـانون  برقـوه  تس  ق

 از اي نامه پاسخ در اصفهان  لشكر فرمانده مثال طور به. گرديد آغاز گذاري
 نوشـت   بـود  شده جويا ار شهر آن آتي انتخابات در قوا توازن  كه  خان رضا
 اي طبقـه  و  گـروه   هـر  و است زياد ها كانديدا تعداد انتخابيه حوزه اين در

 علـي،  ميرزا حاجي مالها طرف از«: اند گرفته نظر در  را كسي خويش براي
 دولـت  يحيـي  ميـرزا  حاجي ،]اصفهاني]   جمال  آقا  حاجي پسر مرتضي شيخ

 فرقـه   طرف  از] اصفهاني نجفي[ راهللانو آقا حاجي محرر، عبداهللا سيد آبادي،
ـازاري ] طرف از[ السادات؛ افتخار ،]اي قمشه[ حسين محمد شيخ دمكرات   و ب

ـاد  االسالم  شيخ  التجار، امين التجار، اعتماد  غيره ـيس  اكبـر  جه ـارف،  رئ  از مع
ـتوان  كي] حسين[پست، رئيس  الدوله معتمد ها شاهزاده طرف ـارگزار  اس  ك

 در گـزارش   ايـن  طبـق . هستند كانديدا »خان علي حمدم حاجي ] و[ سابق، 
ـان  حسين ميرزا  حاجي گردد،  نائين ضميمه اردستان انتخابات كه صورتي  خ
 ايـن  بين از نظامي حاكم. دهد اختصاص خود به را آرائي بود  ممكن نائيني

 رضا) 6. (دانست مي »نمايندگي صالحيت«   داراي  را السادات افتخار  فقط ها
ـامي  حاكم از هم باز جداگانه تلگرامي در خان  نظـر   خواسـت  اصـفهان    نظ

 محرمانـه  گزارشـي  در) 7. (نمايد اعالم افراد اين صالحيت براي را خويش
 ايـن  از بعـد  كه است بوده مذاكره ) اصفهان( تجار دراتحاديه«  : است  آمده
 ضـرت ح از مالقات  براي مرتبه چندين ميشود  طهران وارد التجار اعتماد كه

ـاد  براي اخيرا  و دهند نمي او به وقت ايشان و خواهد مي  وقت اشرف  اعتم
ـارت   براي باشيد آسوده خواهيد مي اگر  كه كند مي پيغام التجار ـات  زي  عتب

ـا   يعني) 8(» .كنند مي حركت فوراً ايشان پيغام اين از بعد كنيد،  حركت  رض
ـاني  بـه  يا ودر عتبات به يا كرد   تهديد را التجار اعتماد خان، ـاي  از آس  رقابته

ـان  صـورت  اين  غير در و كند گيري كناره انتخاباتي  دسـت  از را خـود   ج
  . داد خواهد 

 هـم  بعدها كه اين كما بود، خان رضا رژيم پارلماني سنت انتخابات در تقلب
ـاكم  علم الملك شوكت امير همكاري   با جهانباني  اهللا امان شرق لشكر امير  ح

ـباح  فرزند اسدي سلمان  بعد، دوره سه تا هفتم مجلس خاباتانت از قائنات  مص
 بـه   رأي هاي صندوق از را رضوي قدس آستان التوليه نايب اسدي السلطنه  

 بـه  زمينـه  ايـن  در تلگرامـي   لحـن  . آورد مي بيرون سيستان نماينده عنوان
 از است مقرر«:  تلگرام اين طبق. داشت صراحت  و بود روشن خود خودي

ـاي  پسر  خان سلمان  انسيست ـاب  اسـدي  آق  ايـن  در اسـت  الزم . شـود  انتخ
ـباح  ) 9(» .نمايـد  پيشرفت كه نمائيد جديت و اقدام موضوع ـا  ديـوان  مص  ي

 الملـك  شوكت امير مستوفي اسدي، وليخان محمد همان يا السلطنه  مصباح 
 تصـم مع و علم با همراه كه بود  مثلثي ضلع  سه از يكي  او. بود سيستان در علم

 سـرانجام  و  كـرد   مي فعاليت پسيان خان تقي محمد كلنل عليه فرخ، السلطنه
ـيده  خون به داد، خاتمه مسالمت با شد مي كه را ماجرائي  گرديد باعث  كش
  . شود
ـاتي  گسترده تقلب فرآيند آمد باالتر كه طور همان ـنجم  مجلـس  از انتخاب  پ
 نمي مدرس مثل رجلي سطهوا   به كه تهران انتخابيه  حوزه جز به. شد شروع

ـات  كشور، ديگر هاي  حوزه كليه در گردد، واقع دستبرد مورد توانست  تقلب
  . گرفت صورت قزاقها كارگرداني به  نهاني  و آشكار

 از و نوشت نامه هم فارس والي به خان رضا پنجم، مجلس انتخابات زمان در
 دهد توضيح را ها آن مرام و مسلك   و كند معرفي را  ها كانديدا خواست او
ـال  از واقع در) 10(  . شوند انتخاب بايد يك كدام دهد دستور او تا  1301 س

 در بود  او اجرائي بازوي قشون. كشيد مي نقشه پنجم مجلس براي  خان  رضا
 بودنـد  موظـف  لشكر  امراي  راستا اين در شده؛ تعيين پيش از اهداف به نيل

 نماينـد  تهيه كشور مختلف نقاط در سياسي نيروهاي آرايش  از هائي گزارش
ـال  مهـر  از . برسانند سپه سردار  اطالع  به را ها آن و ـا  1301 س ـان  رض  بـه  خ

ـيات  بـه  نظر« داد مي دستور خود قشون فرماندهان  طـرف    از »وقـت   مقتض
 كـه  تبريز وكالي مثالً كه نمايند ارسال مجالت و جرايد به تلگرافهائي اهالي
ـا  آن مـردم  و اند نشده آذربايجان  مردم  رفط از  اند، شده انتخاب  بـه  را ه
ـين  از ابداً« و شناسند نمي رسميت ـا  آن تعي  آن از) 11(» .ندارنـد  اطـالع   ه

 دو  بـر  شيراز اهالي داد، مي گزارش جنوب قشون حزب اركان اداره  طرف 
ـاي  دمكـرات « مشـهورند،    شـرقي  و غربي هاي دموكرات به كه اند دسته  ه
ـامزد  اشـخاص  ايـن  ،»باشند مي ها انگليسي  به لمتماي كه شرقي  وكالـت  ران
 عده و السلطنه نصر انوار، يعقوب  سيد فيروز، الدوله نصرت  : اند نموده مجلس

 ايـن  ،»شـوند   مـي    محسوب انگليس ضد كه غربي هاي دمكرات« ديگر، اي
ـاظم  االسالم، صدر: اند نموده كانديدا مجلس براي را عده ـياء  التوليـه،  ن  ض

 تشـكيالت  با مطلقاً «شرقي فرقه گزارش اين   در. حكمت فاخر  سردار و الدباا
 غربـي  فرقـه  گـزارش  ايـن  طبق  كه آن حال شده قلمداد »مخالف قشون
ـياء  االسالم، صدر ها غربي بين از. موافقند قشون   با بالعكس ـا  ض ـاظم   و االدب  ن
 سياست اهالي ندس   همين طبق. شدند خوانده اعتماد طرف و تر اليق التوليه

ـا  تشكيلي. تشكيلي ضد و تشكيلي از  بودند عبارت يزد در ـائر  ابوالحسـن  ه  ح
ـارم  مجلـس  در  كـه  بودند كرده كانديدا   را كاظم سيد آقا و يزاده  هـم  چه

ـا . صـراف  عباس ميرزا و هادي شيخ آقا بعالوه بودند؛ يزد نمايندگان  ضـد  ام
ـام  اي عـده  و يزدي فرخي ها تشكيلي    ـا،  وكيـل  نـواب  مثـل  گمن ـيد  آق  س

ـار  حاجي و زاده  اناري زاده، موسوي عبدالرسول،  كـرده  كانديـدا  را   افتخ
 هادي شيخ  عبدالرسول، سيد اينان بين از جنوب قشون حزب اركان. بودند

ـان  در. دانست   »اصلح نسبتاً« را كاظم سيد و ـا  كاش  حـوزه  هنـوز  كـه  ايـن  ب

 از«: بودند شرح اين به وكالت نامزدهاي اما شد، نمي تشكيل  حزبي جلسات
ـين  سيد ميرزا» .باشند مي  مساعد و موافق قشون با كه اي دسته    نماينـده  حس

ـين  شيباني،  الملك وحيد  . گنبد به معروف احمد آقا و الملك جليل فعلي،  مت
ـين،  محمد ميرزا الدين، شهاب ميرزا فرزند علي آقا حاجي) 12( السلطنه  حس

 مخالفين جزو مدير محمد سيد و االسالم حسام فروش، رتمب   عبدالرحيم  سيد
ـار  در. بودنـد  شده كانديدا تجار  سوي از كه گرديدند قلمداد ـا  ايـن    كن  ه
 و نطنز اهالي طرف  از اصفهان، مستقيم غير هاي ماليات رئيس الممالك، معين

 تحديد اداره مفتش السلطنه، معظم حال   عين در بود، شده كانديدا جوشقان
ـان  از توري كانديدا براي اقداماتي مشغول هم  ياكتر  انتخابيـه  حـوزه  هم
  )   13. (بود

 خـزر  بحـر  سـواحل  در داد گزارش كه اين ضمن هم شمال تيپ فرمانده
 اسـت  تزايـد  روبـه  ها سكه   اين هم دائما و دارد  رواج روسي نقره هاي سكه

ـلطان  يـر ن رشت،  هاي كمونيست كميته نوشت، ديگر اي نامه در ،)14(  و الس
 تبليغات به شروع آنها موفقيت براي و اند كرده وكالت   نامزد را زاده آخوند

ـافع  عليه بر دو هر انتخاب«: گزارش اين طبق. اند نموده   خواهـد    الزم و من
 در شـوروي  دولت هاي سكه رواج مورد در) 15(  » .شود جلوگيري كه بود

 داده پاسـخ  دوم مـورد  در  ماا ،»ندارد   ضرري« شد نوشت پي خزر سواحل
 جلوگيري آخوندزاده و نيرالسلطان انتخاب از« خان رضا »االمر حسب« شد

ـا  محمود«: شد گزارش بعد اندكي) 16(» .برسد دستور تا   فرمائيد   كميسـر  آق
ـاز    اخذ براي آيد مي طهران به  گيالن انقالب زمان عاليه  و نـور  جريـده  امتي

ـتور  ينا حركت؛ ثور 27 يوم طليعه، ـا  روس  طـرف  از دس ـام  و] سـت [ ه  تم
 است، منافي گيالن امروزه حال با جرائد اين دهند،   مي ها آن را مخارجات

 علوم وزارت   به«: است شده نوشته نامه ذيل در) 17(» .داشت معروض راپرتاً 
ـازه  دادن  از كـه  شود نوشته ـار  اج  دوم روز) 18(» .نماينـد  داري خـود  انتش
 در گرديـد،  ارسال جنگ وزارت  به شمال   تيپ رئيس از اميتلگر هم تيرماه
ـاز  مركـز  از خواهد مي نام شريفي«: بود شده قيد هم تلگرام اين  طبـع   امتي

ـائل  اسـت  مستدعي نمايد، صادر را رستاخيز روزنامه   ـيه  بوس  صـدور  از مقتض
ـيج  به امتياز   هم بعدها و جلوگيري  روزنامه اين امتياز ـيال  در روزنامـه  ه  نگ

 بـه  فقـط  شـود،  مـي  گرفته امتياز  اينجا از كه جرائدي كليه كه ندهند،چون
ـان  مقاصد و   ها روس تحريك  جنـگ  وزارت) 19(» .شـد  خواهـد  طبـع  آن

 گيالن، جرايد   امتياز مورد در معارف وزارت به محرمانه اي نامه ارسال ضمن 
ـاً ك صـفحات  آن بجرايـد  امتياز اعطاي از فرمايند  مقرر« كرد تقاضا  خـود  ليت
 نـه  نبودنـد،  خان رضا نظر مورد  كه نمايندگاني   بنابراين) 20(» .نمايند داري
 بـراي   اي روزنامـه  نبايـد  حتـي  بلكه شدند، مي پنجم مجلس وارد نبايد تنها

  . داشتند مي مردم به خود صداي رسانيدن  
 ادامـه  زاده آخونـد  محمـد  نفـع  به تبليغات شمال صفحات در وصف اين با

ـاكم . داشت ـامي  ح ـا  همـراه  زاده   آخونـد  داد، مـي  گـزارش   انزلـي  نظ  ب
 محـض  بـه  و  شـده  وارد انزلـي  به تهران در روسيه مختار وزير شومياتسكي،

ـان  كرجـي  قبيـل  از است نموده هائي اتحاديه   تشكيل به شروع« ورود  و بان
 از ماعمو   ها اتحاديه اين ،»غيره و بيكاران و نجاران و سازان  حلبي و صيادان
ـا  اتحاديه اين مرام« و برخوردارند  انزلي در شوروي كنسولگري حمايت  ه
ـا  اتحاديـه   اين آخوندزاده اظهارات طبق  » .باشد مي سوسياليست مرامنامه  ه

 در اسـت  بـوده  مـأمور  ظاهراً او داشتند، تهران در هم مركزي اتحاديه يك
ـا  نمايد مرتبط كزمر با را ها آن و دهد تشكيل هائي  اتحاديه   هم انزلي  در« ت
ـاكم  گـزارش    طبـق » .بنمايند  را خود اقتصادي حقوق حفظ لزوم موقع  ح
ـا   گـروه  اين اختيار در مالي هاي كمك مستقيماً شوروي از انزلي، نظامي  ه
 مـي  اجـرا  مخفيانه طور به زاده آخوند توسط   به عمل اين« و گيرد مي قرار
 شـدن  وكيـل « بـراي  اسـت  اتيمقـدم  همه ها اين  شد گرفته نتيجه ،»شود

ـات   از گرچـه « داد گزارش نظامي حاكم »زاده آخوند   محمد ـا  آن جلس  ه
ـا  اتحاديـه    تشـكيالت  قبيل اين است بديهي ولي است شده جلوگيري  در ه

 از هنـوز  نيز شمال تيپ محترم رياست و داشت نخواهد  خوبي نتيجه آينده
 عـرض  به خاتمتاً نمايند، معين  قطعي تكليف   كه اند نياورده تشريف آباد استر
 ولـي   شود مي آخوندزاده شخص طرف از اقدامات اين كليه كه رساند مي
 غيـره  و پـولي  كمـك  هم آن اجراي و روسيه قونسول خود مخفي طور   به

ـيش ) 21(» .باشد مي مبارك   مطاع اوامر منتظر و عرض  راپورتاً. نمايند مي  پ
ـته  شـمال  مستقل تيپ رئيس  به خطاب انزلي نظامي حاكم اين از : بـود  نوش
 حماالن سازان،  حلبي) 22( بانان، كرجي صيادان، انزلي،   كارگران اتحاديه«

 اوامـر  منتظـر    بگيرنـد،  جشـن  را مه ماه اول شنبه سه يوم خواهند مي اجازه
 مستقل تيپ رئيس آيرم، حسين محمد اما» .باشد مي فوري دستور  و مبارك
ـازه  تلگـراف،  مفاد از تعجب    كمال با«: بود گفته پاسخ شمال » .ام نـداده  اج

  . شد مي مربوط انتخابات به همه موضوعات اين) 23(
ـات  مسئله با ارتباط در ـين  هـم  انتخاب ـته  چن ـاني  شـد،  نوش ـيس  بـه  اطمين  رئ

 انـد  كرده تعيين حكومت   كفالت به را او اكنون  اما نيست، رشت تلگرافخانه
 رياست به را »كمونيست  ليدر« حسن محمد يخش خود ي نوبه به هم وي كه

 شود مي شروع انتخابات زودي به شد داده هشدار. است   كرده تعيين بلديه
 مـردم  تا   باشند مي جزواتي كردن پراكنده مشغول هم ها روس زمان هم  و
. هاسـت  آن نظـر  مـورد  كـه  نمايند كانديداهائي  به دادن رأي به تشويق را

 خود به را ها رأي  اكثريت گروه   اين يابد، ادامه وضع اين اگر نوشت، آيرم
 را رشت تلگرافخانه سابق رئيس كه بود اين حل راه. داد خواهند اختصاص

ـاي  بـه  مركز از را ديگري شخص و بردارند حكومت   كفالت  از ـين  او ج  تعي
 پـرده  پـس  از را خود«    هم رشت تلگرافخانه رئيس  گفتند مي نيز) 24. (كنند
ـازي  پارتي و آنتريكات مشغول قوياً و خارج فااخت  ،»هاسـت  روس جهـت   ب

 كـه  را استرآباد تلگرافخانه رئيس و نمايند عزل را شخص   اين گرديد پيشنهاد
ـيس  جاي به است »بدخلقي و امين شخص«   ـين  تلگرافخانـه    كنـوني  رئ  تعي

 كننـد  جلب خود طرف به توانند نمي را مشاراليه  ها روس قطعاً« زيرا نمايند،
ـا  كنـد  مي اقتضاء   مصلحت بنابراين ،»  رياسـت  بـه  موقعيـت   دليـل  بـه  او ت

ـيش  ها مدت البته) 25. (شود معين رشت مركزي تلگرافخانه ـا    ايـن  از پ  رض

 زودي بـه  اسـت  انقالبـي  عنصر هم گيالن حكومت چون«: بود نوشته  خان
 ادامـه  همـه  اين موضوع اين چرا   نيست معلوم  اما ،)26( »شد خواهد عوض
  . بود كرده پيدا
 نامـه  ايـن  در اسـت،  شده توصيف بحراني گيالن وضعيت ديگر اي نامه در

 و اسـت  كمـونيزمي  لـه  بـر    آشكارا كه رشت حكومت  كفيل با«: است آمده
 بايـد  چگونه نمايد، مي اعمال  را خود اقتدارات هم انتخابيه مجمع در حتي
 مليـون   وكالي اگر« اند داشته اظهار ها روس شد داده   توضيح» .شود رفتار

 قرار عادي   حالت در اوضاع پس ،»شد خواهد قطع ما روابط نشوند، منتخب
 فـوق  ضـرورت  و گردد اعزام رشت به طرف بي حاكمي  است الزم ندارد،
ـته  نامه اين حاشيه در) 27(  . شود يادآوري   باالتر مسئولين مهم اين العاده  نوش
 كـه   زماني شد داده اطالع چنين هم» .شود توبيخ قشوني رمز توسط« شده

 از« انـد،  بـوده  نظر تبادل مشغول انتخابات امر براي انزلي كارگران اتحاديه  
 اتحاديه رئيس و خانه صاحب و   متفرق را ها آن انزلي نظامي  حكومت طرف

   »  . اند نموده تبعيد را
 رئيس الممالك وفيمست كه بود مغشوش حدي به فارس انتخابات وضع اما و

 ايـن  در »متنفـذين  مشـروع  غير   مداخالت« از مانع  خواست وقت الوزراي
ـات  كـه  اين با) 29. (شوند انتخابات ـارس  انتخاب ـيكن  بـود،  يافتـه  خاتمـه   ف  ل
ـاجي  االدبا، ضياء و قشقائي ضياء ابراهيم سيد جاي به   داد دستور رضاخان  ح

ـارف  رئيس   العلما سلطان به رمشهو سلطاني محمد سيد حاج و شيرازي  آقا  مع
ـارم  ميـرزا  اكبـر ) 30(» .نـدارد  خوش  واالخاتمه« شوند، انتخاب  الدولـه  ص
 ديگـر  روزي چنـد   حتي و يافته خاتمه انتخابات   داد پاسخ شيراز وقت حاكم
ـان  اقدامي گونه هيچ بنابراين يابد، مي خاتمه آراء قرائت . نيسـت  پـذير  امك

ـتور  او. نكـرد  داري خـود  تلگرام فرستادن از خان رضا حال اين  با) 31(     دس
 گرفتـه  بوشـهر  انتخابيـه  حـوزه    از نوبخت  اهللا حبيب شدن انتخاب جلو داد

ـاخان  شود، ـين  هـم  رض ـتور  چن ـاخر  سـردار  داد دس  جـزو   كـه  حكمـت  ف
  )32(».بشود] انتخاب[ بفرمائيد جهرم از« بود،   شيراز شهر كانديداهاي

: بـود  شـرح  اين به دستور. بود قرار همين به عوض هم كشور غرب شمال در
 و گرفته انجام مملكت خير و صالح   موافق بايد آتيه انتخابات  كه اين به نظر«
 در كـه  كساني باشد ميرا و منزه) 33( متنفزين  خصوصي نظريات و دسايس از

 بايـد  شـوند  مي منتخب  مجلس نشيني كرسي و ملت نمايندگي به دوره   اين
ـتقال  به  جـز  وكالـت  از   و[!]  بـوده  عالقمنـد  مقـدس  وطـن  عظمـت  و لاس

  ق مملكت و ملت خواهي خير و] خدمتگزاري[   خدمتگذاري
ـالطبع  اشـخاص   قبيـل    ايـن  است بديهي. باشد نداشته ديگري قصه صد [!]  ب

ـتقالل ...  حافظ كه قشون حامي و طرفدار  اسـت  مملكـت  تماميـت  و[!]  اس
 فـوق  مراتب خود مأموريت حوزه در دهم مي امر   اكيداً لهذا بود،  خواهند

 محـل    انتخابات خصوص در را مواظبت  و مراقبت كمال و گرفته نظر در را
 سـر  بعـد  انـدكي  ) 34(» .شـود  رعايت كامالً فوق مراتب كه آوريد عمل به

 خطاب اي بخشنامه كشور، غرب   شمال لشكر فرمانده طهماسبي، عبداهللا لشكر
ـاً  سابق نامه مثل هم نامه اين داد، دستور و كرد صادر فرمانده همان  به  شخص

ـان  ايـن  طبق شود، رمز و  كشف مربوطه مقام   توسط ـبي،  فرم  »امـر « طهماس
 ديگري ابداً خودتان از    غير« و بماند مخفي كامالً سابق نامه مدلول بود داده
 نهايت اب كه نماييد تام مراقبت بايد نيز آن اجراي براي و نكند حاصل اطالع

ـتور  ضمن در) 35(    »گيرد انجام استادي  ـامي  اسـت  الزم« شـد  داده دس  اس
 و گرديده   نامزد مجلس نمايندگي شمابراي مسئوليت  حوزه در كه اشخاصي

) 37(» .دهيـد  پـورت  را سـريعاً   شـوند  انتخاب) 36( دوما رود مي احتمال يا
 اريكـه  به  خان رضا صعود براي را زمينه   شد، تشكيل شكل اين به كه مجلسي
ـيد  مثـل  نمايندگي صداي و كرد هموار سلطنت  ملـك  مـدرس،  حسـن  س
 راه مجلس به تهران انتخابيه حوزه از كه آتشتياني هاشم  ميرزا و بهار   الشعراي

ـان  گرديـد  باعث پنجم   مجلس  تجربه. نيافت شنوائي گوش بودند، يافته  هم
 فقط زمان  آن. گردد مالاع كشور، موسسان مجلس نخستين تاسيس در رويه
ـپه  سردار خان رضا به رسماً را قدرت تا بود   الزم قعودي و قيام  عنـوان  بـه  س

ـان    مجلس تشكيل فلسفه بود اين نمايند؛ منتقل كشور  جديد پادشاه  9(  . مؤسس
(  
 اقدامات رضاخان براي كسب و تثبيت قـدرت : عليرضا زهيري  مي نويسد   
رضاخان خـوب   ;تادن طرفداران خود به مجلسدخالت در انتخابات و فرس 

ي اقداماتش در آينده مورد مخالفت قرار نگيرد و حتّ  مي دانست براي اينكه 
خود را وارد  ةعناصر سرسپرد  پشتوانه مجلس را نيز به همراه داشته باشد، بايد 

مجلس   بر همين اساس، با دخالت هاي غيرقانوني در انتخابات . مجلس سازد
به كمك فرماندهان قشون، به جز در تهران و چند شـهر ديگـر كـه    پنجم و 

ـلطه و سـرنيز      انتخابات آنها نسبتاً  ـاطق را در س ـاير من ـاي   ةآزاد بود، س نيروه
و  7س ش [مردم تحميـل كـرد    نظامي خود در آورد و افراد مورد نظر را به 

ـان وي، ا ]. 8 جملـه    ز اما به رغم تالش مأموران سردار سپه، تعدادي از مخالف
 ـيون اقلّ    سيدحسن مـدر يـت را تشـكيل   س بـه مجلـس راه يافتنـد و فراكس

  ) 10( دادند
◀ ـان  »   برگهايي از تاريخ« د تركمان در مقالة محم دخالت رضاخان و نظامي

ـناد زيـر شـرح مـي     را در  انتخابات مجلس دورة پنجم شوراي  ملّ ي بنا براس
  :  دهد

 ،دوله لجنگ به والي  فارس ، صارم اكشف  تلگراف رمز  رضاخان  وزير  - 1 
ـا    .  1302ل  خرداد به تاريخ  او ـانوني  رض نمونه اي دخالتهاي نابجا وغيـر ق

ـان  كـه در   . خان  وزير جنگ در انتخابات  دورة  پنجم تقنينيه  است رضا خ
سر سوداي رياست سلطنت  داشت،  بر آن شده  بود كه نمايندگان  مجلس 

ـ    ـاً  در     را به كمـك فرمانـدهان قش ـپردة  خـود، خصوص ون ازعناصـر سرس
ق  موفّامر او در اين . شهرستانها كه اختناق  كامل حكمفرما  بود،  انتخاب كند

ـان     شد و اين مشي را تابركناري از سلطنت توس ـان اوليـه اش همچن ط حامي
  .ادامه داد

  14در صفحه
  

  »مصدق دکترتولدسالگردسیُ امینصد وبمناسبت ،خرداد۲۶«
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   22سند شمارة    
  
        ] صارم الدوله والي فارس  كشف تلگراف  رمز  رضا خان  وزير جنگ  به [

ـاد  آن مستحضـر  شـدم     20رمز  نمرة  !  ايالت  جليلة فارس .  واصـل  و از مف
م، ولي  چون رهم به ضياءالواعظين  حسن  نظر ندا  اًاگر  چه اينجانب شخص

نجا تبعيد شـود،  آاعليحضرت  با او مخالفت دارند و مخصوصاً  امر فرمودند از
ر  ه انتخاب  شود اسباب  دلتنگي  فوق العاده  شده و تصـو ه در صورتي  كالبتّ

راجع  به تبعيد  او نظرية ايالت چيست و بـه چـه    . نمي كنم انجام  پذيرباشد
  ترتيب بايد اقدام شود؟

ـيد         ] ها[بعضي نامزد  ـيخ عبـداهللا ، س را هم ،  از قبيل سيد يحيي الـدين ، ش
ـلك  و     دوله حكمت ، چون  نميلب اعبداهللا ، مهذّ شناسـم  الزم اسـت  مس

  .في  نمائيد تا نظريات  خود را اظهار دارممنش  آنها را معرّ
  ل جوزااو. 47نمرة. قوا  وزير جنگ  و فرمانده كلّ: رضا.  933نمرة 

ـاريخ        -  2 ـارس ،  بـه ت   3كشف  تلگراف رمز مستوفي الممالك بـه والـي  ف
راف  اعتراض  برخي  از شمسي  رئيس الوزراء وقت دراين تلگ 1302خرداد 

ـ  مردم  شيراز در مورد  انجمن  نظارت  و ـامان در  ذدخالتهاي متنفّ ين  آن س
ـات      لالع  صارم اانتخابات  را به اطّ ـام  انتخاب ـان انج ـانده  و خواه دولـه  رس

  .مطابق قانون مي شود
  
   23سند شمارة    

  
    ] كشف تلگراف رمزمستوفي الممالك به والي فارس [
   
     ] ير وخورشيد و تاجنشان ش[

  ايالت فارس
  ...سواد

  13   ] 02[مورخة 
  ..نمرة

ـاكي      ايالت جليلة فارس؛ ازهيأت اتّ ـيده، ح ـارس  تلگرافـي  رس حاد اسالم ف
ـ ااست كه وضع  انتخابات  فارس  موجب عدم رضايت و  ذين در يادي متنفّ

ـ     كار و اطمينان ملّ ـات  انجم ـين و عملي ـار عمـومي از تعي ن  يون سلب و افك
ار الزم است در حسن  جريان  انتخابات  و تعيين  انجمن  نظّ.  ناراضي  است

ـ  عام... بر طبق  ذين بـر  ه  و جلوگيري كامل  از مداخالت  غير مشـروع  متنفّ
ي مبذول  گردد كه رفع  شكايت  بشـود طبق  قانون انتخابات مساعي  جد .

   1302ا جوز 3.  49نمرة . حسن  بن يوسف .  101نمرة . جوزا 2
جواب والي  فارس ، صارم الدوله ، به  رئيس الوزراء  مستوفي الممالك  -  3 

صارم الدوله  در جوابية خودد سعي كرده   . شمسي  1302، به تاريخ خرداد 
است  اعتراضات  معترضين  را بي اساس ، و خود را درماجراي  انتخابات بي 

اد  ديگـري  كـه در پـي خواهـد     ه  با اسنالبتّ. طرف و هوادار  قانون بخواند
ـا   امد، بر خواننده روشن  خواهد شد كه صارم الدوله درامرانتخابآ ت نـه تنه

بي طرف و هوادار  انتخابات  قانوني نبوده اسـت، بلكـه  در بيـرون آوردن     
ـته    اسامي  جانبداران  رضا خان  از صندوقها با وزير جنگ همكاري  نيـز داش

  .است
  

   24سند شمارة   
  
     ] ب  صارم الدوله  به مستوفي  الممالكجوا[
     ] نشان شير و خورشيد  و تاج[

  13   ]02جوزا [برج ... تاريخ 
  وزارت جليلة داخله

  ايالت فارس  
  ...نمرة كتاب ثبت

  ...ذكر نمره هاي  قبل
  ...ضميمه... دوسيه ... كارتن 

ب  نمـرة  در جـوا ! تهران،  مقام منيع رياست وزراي  عظام،  دامت  شـوكته  
ثور  معروضه  بـه وزارت  جليلـة      26خة رمز مور 42راجعه  به نمرة م،  با  101
ـ    :  له ، عرض  مي نمايدخدا ـان  متنفّ ـات  از ناحيـة هم ذين  خود اين  تلگراف

ع  بودند  انجمن نظارت  را از بستگان  منتظر  و متوقّ بنده  زي است  كه امحلّ
ـا     مخصوص  و به ميل  خودشان  انتخاب  نمايم  و هر چه  را ميـل  دارنـد  ب

چون  بنده شرافت و نام نيك خود را  به . اين حق  مشروع  عمومي  بنمايند
ـار       ـتم ، ناچ ميل  آنها ترجيح  داده و  مثل  ديگران  كانديـد  شخصـي  نداش

ثل و متمتوسدر صـورتي  كـه افـراد     . به اين قبيل  تلگرافات  شده انـد   شب
شفته و شديداً آاينكه شينده اند به عنوان آنها تلگرافي شده بر از  اتّحاد اسالم

ـا ء و    ـاً ، از علم با چند نفري كه اين اقدام را كرده اند  مخالف شده و عموم
بات  و حفـظ و  اار و طرز  جريان انتخاحزاب و طبقات  ديگر ، از  انجمن  نظّ

ر را دارنـد و  تشكّ  انتظام  و بيطرفي  كاملي  كه بنده  اختيار  كرده ام  كمال
ـا      ااطمينان مي دهم  كه ،  انشاءاهللا ، انتخ ـيراز ازهـر جهـت موافـق ب بات  ش

قانون و حفظ  مراتب  بيطرفي  و مراعات  جهات  الزمـه  بـه عمـل آيـد  و     
  . خاطر  مبارك  ازهر جهت  مطمئن  باشد

  اكبر    ] :امضاء[
كـل قشـون  ، بـه     كشف  تلگراف رمز رضا خان ، وزير جنگ  و فرمانده -  4

شمسي؛ يك نمونه ديگرازبازي  1302خرداد  6والي ايالت  فارس  در تاريخ 
ـاه  نماينـدگان حقيقـي و طبيعـي      رضا خان با قوة مقننة كشور كه بايد جايگ

ـالح   ظمردم باشد تا بتواند در لح ات سخت با بسيج مردم از كيان كشور  و مص
ـال بـود كـه     . رهاندي مردم  دفاع كرده، ميهن را از خطرات بملّ همين اعم
ـالس       ة مقنّقو نه  را از خاصيت وجودي عاري كـرد،  بـه گونـه اي  كـه مج

ي ، همچون تمديد ملّ دوران  رضا شاهي  در برابر ديكتاتوري  و اعمال ضد
  ـاچي    1320م  شـهريور  قرارداد دارسي و اشغال كشـور در سـو ـا  تماش ، تنه

  .محض  بودند و بس
  

   25سند شمارة 
  
كشف تلگراف رمز رضاخان وزير جنگ و فرمانـده كـل قشـون بـه والـي       [

     ]  ايالت فارس
 ]  1302جوزا  16: تاريخ مخابره[از تهران 

در تعقيب تلگرافات سابق، مقتضي است قـدغن فرمائيـد   ! ايالت جليله فارس
حكمت هم كه جزء كانديد . بوشهر مساعدت نشود كه در انتخاب نوبخت از 

ـتي     راجـع  . ت، از جهرم بفرمائيد بشودشهر شيراز اس ـياءالواعظين بايس بـه ض
ـاراليه جلـوگيري بـه عمـل      هرطور است اقدامي بفرمائيد كه از انتخاب مش

  رضا: قشون وزير جنگ و فرمانده كلّ. 1233نمره . بيايد 
كشف تلگراف  رمز رضا خان، وزير جنگ و فرمانده كل قشون، به والـي   -  5

ـاريخ    1302تير  3فارس  در تاريخ  كـه  . ش  1304تيـر   4و جواب آن در ت
  . گوياي نمونه اي  ديگر از مداخالت رضا خان در امر انتخابات است

  
   62  شمارة سند

  
كشف تلگراف رمز رضاخان وزير جنگ و فرمانـده كـلّ  قشـون بـه والـي        [ 

    ]   ايالت فارس 
  

  .ايالت جليل فارس  شخصاً كشف فرمايند
ـاجي  .  ضياءالواعظين و ضياء االدباء اقدام فرمايندمقتضي است درعوض  ح

. آقا و سلطان العلماء رئيس  معارف  انتخاب شوند، والٌا خاتمة خـوش نـدارد   
   1302سرطان  3. رضا : وزير جنگ و فرماند ه كلّ قشون.  1561نمرة 

   ]   جواب  والي فارس به رضا خان  [  
در جـواب نمـرة   ! ت شوكتهمقام منيع حضرت اشرف آقاي وزير جنگ، دام

انتخابات  خاتمه يافته وچند روز ديگر از قرائت آراء :عرض مي نمايد  1561
  اكبر . فراغت حاصل  مي نمايند و هيچگونه  اقدامي مقدورنيست

  ..ليلة چهارم سرطان مخابره شد 
 6  -     ـئلة   نقش عملي  پارلماني در تغيير رژيم ، سند  بسيارمهم ي  است در مس

ـاب خـود    ت كه تاكنون  بوريجمه « منتشر نشده و ملك  الشعراء  بهار در كت
ايـن  . به آن  كـرده اسـت   ،  تنها  اشاره اي   » تاريخ مختصر احزاب سياسي 

ـيم و قـرار     اليحه  توسط  تعزيه گردانان امور رضا خان  در اين  مقطـع تنظ
ـنجم و پـس ازگذشـتن قسـمت    آاست در  بوده  ي غاز شروع  به كارمجلس پ

ـادة      ازاعتبار نامه هاي  نمايندگان و  رسمي  شدن مجلس ، تحـت  عنـوان م
مجذوب رسيده و خلـع    واحده  به تصويب  نمايندگان فرمايشي و مرعوب و

مات  رياست جمهوري مادام احمد شاه  و قاجاريه  را از سلطنت اعالم و مقد
ـا  تعـدادي از   شـهيد مـدر  . العمر رضا خان را فراهم آورد  ـارانش  در  س ب ي

ـال سـرنيز    كي  به آراء  مجلس ، كه متّ قشـون    ةمردم بودند و از طريـق اعم
ـ  ـا   تبركرسيهاي مجلس  تكيه نداده بودند، به مخالف اعتبارنامـة نماينـدگان     ب

ـيج        ـا انـداختن مجلـس از اكثريـت  و بس فرمايشي برخاستند و درپايان  نيز ب
رضا خان  در ايـن  مرحلـه     ه  و موجب  شكستويب  اين مادصمردم مانع ت 

   .گرديدند
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ريان افتادن كارها جپس ازگذشتن اعتبار نامه ها و رسمي شدن مجلس وبه   

ي به طورساده وعاد ه  پانزده  نفر وكيل ، كه بر حسب قانون  پيشنهاد  اين عد
ـنهادي بـه مجلـس علنـي      ذيل   نود، به مضموه مجلس مي شقابل توج پيش

  :تقديم مي كنند
 اصل پيشنهاد

ة  قوانين اساسي ، به واسطة عدم تناسب  به نظربه اينكه بعضي  از اصول  مهم
، امروزه غيرعملي و بعضي ديگران،  كه راجع بـه حقـوق    اجتماعي  توضعيا

اسـت،  امـروزه     و تحديد امورسلطنتي ي و تعيين عمومي و طرز حكومت ملّ
ـالف  آزادي   ة  ايرانـي  و  عكامالً منافي با حفظ  حقوق عمومي افراد جام مخ

ت درطريق تجديد حيات  بين المللي  و انع از پيشرفت ملّمحقيقي اهالي و 
ـا ، يات  مملكتي است  وووترقّ  مخلّ كننـدگان ،  تجديـد نظـر در     ءما،  امض

ـاليف فريضـة او  بلكه   را الزم مي دانيم،   يقانون اساس ليـة جامعـه مـي    از تك
تجديد نظر در قانون   ي  صالح نيست براي وچون مجلس شوراي ملّ شماريم 

ت  ايران؛  به ايـن معنـي  كـه    ثابت  براي عموم افراد ملّ  اساسي واين حقّ
ـاً       به مضمون  ذيل  متّ دولت  ـات ايـران عموم ـاالت و والي حد المĤلي   بـه اي

معرض  افكارعمومي گذارده  و از عموم  جلس  را به صادر نموده و عقيدة  م
ـا       ـارعموم   واليات تحصيل آراء نمـوده و بـه مجلـس تقـديم  دارد ت اگرافك

  .ي  را الزم  دانست ، به موقع  عمل گذارده شودستجديد نظر درقانون  اسا
  :مادة  پيشنهادي قريب به اين مضمون

رع زمان  به افكارعمومي ي رأي مي دهد كه دولت به اسمجلس شوراي ملّ  
به عمل آورد و معلوم  »  مورفراند« نمايد و  به اصطالح   ت ايران مراجعه  مّل

اسياسي را به همين مجلس پنجم  تجديد نظر قانون  نمايد  دولت ايران  حقّ
وثـوق خـود بداننـد مـي دهنـد؟        ة معينـي كـه محـلّ   ند يا به عـد همي د
ـ    هرصورت ،  هر چه  زودتر عقايد  در ي  بـه  خود را بـه مجلـس شـوراي ملّ
دارند  تا بر طبق  آن عمل  شود ط  دولت متبوعه اظهار توس.  

ة فوق  تقريباً رأي  داد ،  از طرف  رياست  مجلس  پس از آنكه مجلس به ماد
سند  آنگاه دولت امر مجلس را با.  بايد كتباً ابالغ شود  ءوزرا به مقام  رياست 

ـاالت و   االمĤل به تمام  نق حد وسيلة  متّكتبي ضبط  نموده،  به  ط  مركـزي اي
مراجعـه  بـه    واليات ابالغ  مي نمايد، در تحت  نظارت  نمايندگان  دولـت   

ـات ، ايـن حـقّ   ه  ملّو البتّ. ه  مي شودافكار  عام  ت ايران ، يعني  اهالي  والي
ـيلة مهمـل سـرايي اشـخاص      بزرگ  را به  تمام  مجلس نخواهد داد كه وس

مجلس علني مـذاكره  نماينـد و    اليق بشود و به عالوه  مجبور باشند كه  درنا
بـه   اين حـق  را   راگ.  س علني  نمي توان حل نمودلمطالب عمده را درمج

زيـرا  كـه بـه موجـب      . مجلس  بدهند،  موجب  محظور شديد خواهد شد
وقتي عملي و رسمي خواهد بود  كه مجلس علني   قانون تصميمات مجلس  

ميدان عوام  فريبي و ياوه سـرايي   اشد و در مجلس علني  هم كه معرض و ب
  .ي نوشتساست،  نمي شود  قانون اسا

 ،عيب ديگرمجلس  اين است  وقتي  كـه ايـن حـق بـه مجلـس داده شـد        
ـان      سه  مجلس  خودش هيأت مؤس ـايف مجلـس و جري خواهد شـد واز وظ

داشته  باشد  كـه   كارهايي   امور عادي  باز خواهد ماند؛  ممكن است  دولت

  .بايد سريعاً از مجلس  بگذرد
ـات  بـه دوازده      ابا داليل مذكور فـوق ،  ممكـن      ـاالت  والي ـام اي سـت  تم

ـاالت  مهـم بـه دو نفـر از وكـالي        آن  اين حق  را بدهند  يا ينفرمع نكـه  اي
اوز بيست نفـر تجـ   خودشان  و ساير واليات  به يكنفر كه مجموع  منتخبين از 

سه را اهالي  واليات  ة مؤسكه عدآنپس  از . ننمايد و ازدوازده  نفركمتر نباشد
في  كردند، دولت به مجلس  مي فرستد و خودش  ابداً دخالـت  نمـي   معرّ 

ـاد    نمايد و مشغول  حفظ  انتظامات   ـال  مملكتـي  و اجـراي امورع ي و ارس
تشكيل  مي شـود ،   سه  در آنوقت  هيأت  مؤس. لوايح الزمه  به مجلس ميشود

سين  امضاء مـي كننـد و بـه    قوانين اساسيه را تدوين مي نمايد و تمامي مؤس
ـاه  مجلـس    آط  دولت ابـالغ  مـي شـود؛    اياالت و واليات  به  توس عموم  نگ

وكاليي كه قانون  ةجمهوري مي  نمايد  به عد مشروطه  را تبديل  به مجلس 
جلسة  رسمي   بـه   لين جمهوري  دراو جديد تعيين  نموده  است؛  و مجلس

ـيس    أانتحاب رئيس جمهوري با ر ـين رئ ي مخفي اقدام مي نمايدپس از تعي
   ) 11.(مي پردازند ونايب  رئيس  به مباركي  به عمل 

ـاخان بـه راه    *  در كنار اين اقدامات و تبليغاتي كه از سوي هـواداران رض
خود ارسال داشت تا به حمايت اميران لشكرهاي   افتاد، وي دستورالعملي به 
 ]   13س ش [از جمهوريت تالش كنند

 نشاني شير و خورشيد
  1302برج حوت  3تاريخ 

 وزارت جنگ
 كابينه[:] اداره 
 خصوصي و شخصي[:] دايره 
  16541[:] نمره 

 خيلي محرمانه و خصوصي است
 ه جرايد مركز را مالحظه كـرده و موضـوع تغييـر رژيـم    اميرلشكر غرب، البتّ

ـ [.] تي تعقيب مي نمايند ديده ايدشد  مملكت را كه با چه   ةبراي اين كه دنبال
سلب امنيت از مردم نشود همه   اين كار به يك انقالب خونيني منجر نشود و 

ايـن    دست به دامن شده اند كه با عقايد آنها همراهي كرده و من هم براي 
ـ  ـاالخره مجبـور   كه افتخارات جديدي براي عموم نظاميان تحصيل نم ايم ب

و ايـن اسـت كـه در ضـمن ايـن      [. ]آنها بـدهم   مساعدت به  ةشدم كه وعد
ت مختصر شما را متوجيك امري است ملّي   ه مي سازم كه موضوع جمهوري

  . و بايد با صداي ملّت و دست ملّت صورت اجرا پذيرد
  [:] در ميان مردم سه طبقه هستند كه مدخليت تمام در پيشرفت كار دارند

اوـته  ل تج دويـم روزنامـه   ] ،[ار و اصناف بازار كه در موقع لزوم بازارها را بس
قاجاريه و محاسـن جمهوريـت را شـديداً و بـدون تـرس        نويسها كه معايب 
ـاي الزم در ايـن      م سلسله روحانيون و علما سو]، [پروپاگاند كرده  كـه فتواه

ـ  مورد صادر كرده و عام ـيج     ه را به تغيير رژيـم ي ا تثبيـت امـور مملكـت تهي
  [.] نمايند  

ـتقيمي مـي    ةشما بايد بدون اين كه كسي بفهمد از طرف نظاميان مداخل مس
يت سه طبق  ا با شود خيلي محرمانه امغرب  ةفوق را در تمام خطّ ةكمال جد

ـته    دلگرم و تشويق كرده و باالخره طوري موضوع را  ساخته و پرداخته داش
از   د اين كه تلگراف رمز من به شما رسيد فوراً با يك آهنگ باشيد كه به مجرّ

ـ غرب به توس ةتمام خطّ ي و دولـت  ط نمايندگان خود به مجلس شوراي ملّ
وكالي همين مجلس بدهند كه قانون اساسـي را   به  فشار آورده و اختيار تام 

  [.] نمايند تبديل و رژيم مملكت را به جمهوريت تغيير 
عاقالنه و ملّي بايد صورت پذيرد كه كمترين توهمي هـم   اين امربه طوري

  [.] نظاميان ظاهراً در ضمن آن متصور نباشد  ازطرف من و شما و 
ـتور تلگرافـي مـن     الزم است فوري شروع به اقدام و عمل كرده منتظر دس

  )  12(  ] رضاخان  محل امضاي [.] [باشيد
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رکن ای برای آلترناتيوسازی مردمی،  وسيله

  قسمت دوم. چھارم دموکراسی
  

ـان از واليـت     چند سال ِ قب از خود بپرسيم، در ل از انقالب چنـد نفـر از ايراني
مطلقة فقيه به نيابت از واليت امام زمانش، كوچكترين اطالعي داشتند؟ در بارة 
موضوعي چنين مهم كه از عوامل اصلي تبديل انقالب به ضد آن شد، تـودة  

ـاد و چنـد نفـر    عضـو   ايرانيان ِ سي و پنج ميليون نفري كه جاي خود ، از هفت
بايستي به وجود اين اصل در قانون اساسي راي مثبت  ن كه ميمجلس خبرگا
آيا عواقـب ِ امـروزه   . فهميدند دادند، چند نفر اين تئوري را مي و يا منفي مي

ـا سانسـوربازي   مشهود آن در مخيلة رأي دهندگان به آن، مي ـاي   گنجيد؟ ب ه
ـ   اه رايج آن روزها، مخالفين تئوري واليت فقيه هم در موقع عمـل و در بزنگ

گيري، از حقوق مردمي كه با رأي آنها به مجلس خبرگان راه پيدا كرده  يار
( براي يكي . بودند به دفاع برنخاستند و به عهد و پيمان خود با آنها وفا نكردند

و البته بعدها فرزندان وي در (  "پيش آمد"سفر مسكو ) آقاي گلزادة غفوري
ـاي عـزت اهللا   (و ديگـري   )رژيم ولي فقيه و به دستور فقيه اعـدام شـدند   آق

البتـه  (را، با تشر ِ موافقين واليت فقيه، مجبور به كوتاه آمدن كردنـد  ) سحابي
روز بعد از مرگ شادروان سحابي، دخترش را در مراسـم سـوگواري پـدر،    

و ) ....... و شتم  به شهادت رساندند ضربامثال همان آقايان و  دژخيمانشان، با 
وقتي آقاي . فر بيشتر به واليت فقيه رأي مخالف ندادنددر انتها بيست و دو سه ن

گذار حوزة علمية قم خواسـت   صدر از آقاي مرتضي حائري، فرزند بنيان بني
عذر »  ضعيف بودن قلبش«كه نظر مخالف خود را در مجلس ابراز كند، وي 

ـانه    ! عدم تواناييش به اظهار نظر گرداند ـا وجـود ِ آزادي رس ـاي  آيا اگـر ب  ه
و به بحث آزاد گذاشتن اين مهم، واليت و يا حتي نظارت فقيه چـه  گروهي، 

 همگانيهاي  كرد؟ اگر رسانه برسد به واليت مطلقة او محلي از اعراب پيدا مي
ـتند اين  مي ـانند و   » واليت«توانس را با ابعاد وسيع در جامعه به بحـث آزاد بكش

ـا هـر   ! مسكو مسافرت به جراتشفاف گردانند، آيا آقاي گلزادة غفوري ها  و ي
ـا    گونه عذر و بهانة ديگـري را دليـل غايـب شـدن از جلسـة راي      گيـري و ي

ـالي كـردن از وظيفـة         ترفندهاي وسط ـانه خ بازانـة ديگـري را مستمسـك ش
ـال      نمايندگي خود ميكردند؟ آيا هيچ آخوندي موفق بـه منفعـل كـردن امث

تـر از   ي را قويفشار افكار عموم ايشانشد؟ آيا اگر امثال  ها مي آقاي سـحابي
يافتند كه طرفداران واليت فقيـه را   يافتند، توان آن را نمي فشار آخوندها مي

نـويس   ناگزير از ماندن در محدوده وكالت يعني بسنده كردن به بررسي پيش
ـانه  ـار      قانون اساسي، بكنند؟ آيا با استفاده از رس ـار افك ـاني آزاد، فش ـاي همگ ه

داد كـه از خـود    كافي و بايسته را نميعمومي به آقاي حائري ها قوت قلب 
سانسوري بپرهيزند و نظر واقعي خود را زالل و شفاف در مجلس مطـرح و از  

  آن آزادانه دفاع كنند؟
ـين پروپاگانـد     در بحبوحة مبارزات سالهاي نخست      ، اوزيـري مصـدق، ماش

 مـرداد  و  28با انتشار مدارك آمريكايي و انگليسي ِ كودتاي . سخت فعال شد
ـار       پيدا شدن امكان دسترسي به آنها، حال مي ـيم كـه  اهميـت نقـش افك دان

حتـي بعضـي از   . العاده باالئي برخوردار بوده است عمومي از چه درجة فوق
شــد، توســط  يكاتورهــايي كــه در مطبوعــات موافــق شــاه منتشــر مــي ركا

هاي آمريكايي و انگليسي وابسته به سيستم جاسوسي كشورهاي  كاريكاتوريست
ــران فرســـتاده مـــي  مت ــراي طبـــع بـــه ايـ ــه و بـ . شـــد بوعشـــان، تهيـ
)http://www.banisadr.com.fr/Books/CIA/html/CIA.html  (  ـاد و به ي

ـا    و عـده ! كردند داريم كه شهيد فاطمي را نوكر انگليسها تبليغ مي اي حتـي ت
اول وقت روز اعدام آن شهيد، خبرش از راديو پخش شد، در  وقتي كه صبح

در حالي كه بر اساس اين مدارك، يكي از خواستهاي .  اين ابهام مانده بودند
ـاطمي بود ولـي، بـه علـت    . غير قابل گذشت انگليسها، اعـدام كردن دكتر ف

اي اين دروغ راست پذيرفتـه   هاي همگاني، در ذهن عده وابسته بودن رسانه
ـالي بـود كـه شـهيد      ! ه بود كه فاطمي جاسوس انگليس استشد ايـن در ح

ـا     ـا ب فاطمي بيشترين ضربه ها را به استعمار انگليس زد و تا پاي مرگ، عهـد وف
ـاير       . گران را نشكست مبارزه با سلطه ـاطمي و مصـدق و س ـان ف ـا اگـر آقاي آي

ـ    توانستند از رسانه طرفداران استقالل و آزادي، مي ـاني آن زم ـاي همگ ان ه
به مردم و در را جزئيات كودتا  ،رساني براي رساندن پيامشان به مردم و اطالع

ـان بوجـود آمـدن بيسـت و      صحنه نگه داشتن آنها آزادانه استفاده كنند، امك
  هشت مردادي پديد مي آمد؟ 

در «، »جوسازي«: از نظر لغوي تعريفهايي چون) propaganda(پروپاگندا      
ي، بي تفاوتي به موضوعي، و حساسيت به مطلبي ديگر جامعه و در افكار عموم

نيمي و يا قسمتي از حقيقت را گفتن و مابقي را عمداً تحريف «،  »را برانگيختن
ـنيع تـر اسـت      (» كردن و يا به كل حذف كـردن  ، )كـه از كـذب آشـكار ش

 ،  و»ضد اطالعات«يا  ،  و»نظرسازي«،  »فكرسازي«،  »ها شستشوي مغزي توده«
ـا  «يل يا با تفص پيشبرد سيستماتيك يك تئوري يا يك دكترين يا يك هدف و ي
ساختن و قبوالندن اطالعات ِ بازتابندة يك تئوري «و يا  »  ....و عقيده يك نظر

از اين . معني شده است» ...يا يك دكترين يا يك هدف و يا يك نظر و عقيده
ل و از جانب همة كشوره وسيله و روش  بخصوص در جنگ بين اي وارد  المـل

ـلي    لغت اين هرگاه. در جنگ استفاده شد القاعــده، در   بكار بـرده شـود، عـ
ـان مردمي كه دوران جنگ را به خـود ديـده   ـاتي،     اذه انـد، روشـهاي تبليغ

الخصوص، روشهاي فاشيستها و نازيها، در زمان جنگ جهاني دوم،  تداعي  علي
با . روشها استفاده كردنداين در حالي است كه متفقين هم عيناً از اين . ميگردد

خـواه دينـي برخـورد     تحقيق پيرامون اين روش، به افكار راديكال و تمامت
ـال   ـازرويم  1622ميكنيم و احتماال از نظر ريشة لغوي بايد به س ـام،  . ب در آن اي

ــه تأســيس     ــك رم ب ـاي كاتولي ـيحيت، كليسـ ـاعة مسـ ــراي اشـ  Sacred(ب
congregation for Propagation of Faith (مومنين مقـدس بـراي   «  يا

ـاعة مـذهب   »  پيشبرد ايمان دست زد كه با جوسازي و تبليغات يكجانبه به اش
اين روش با . كردند، بپردازد مناطقي از دنيا كه از آن پيروي نمي كاتوليك در

عدة قابل توجهي به مذهب » مومنين مقدس«موفقيت رو برو بود و با كار اين 
  .كاتوليك گرويدند

ـّاسي ِ در ادام      ـي ـ ه نوشتارم، سعي خواهم كرد از افكار ِ بعضي متفكران و سـ
ـنم   هاي نزديك به زمان. بازان مثالهايي بياورم بعضي سياست : تر رجوع مـي ك

كـه بعـد از مـرگ    ) Lasswell 1902-1978 Harold(شايد هارولد السول 
ـيش و  ـادر ِ معلمـش شـد و از    برادرش در سن كودكي تنها فرزند پدر ِ كش  م

نظرات فرويد متأثر بود، از اولين كساني باشد كه از پروپاگندا تعريفي كالسيك  
ـان   تاثير. شده  داده است روز و به زده كـه   خانوادة مذهبي وي، مـذهبي يون

ـال     ـان و م سازنده و پردازندة دوران تفتيش عقايد و واليت مطلقة پاپ بـر ج
ـار اسـت    ـناس    او كـه . ناموس مردم، بر افكارش غير قابـل انك ـاتيد سرش از اس

ـار       ـبرد نظـرات وي در افك ـام در پيش دانشگاههاي معتبر آمريكا بود، و ايـن مق

عادتي همه مكاني و » سنجيدن حق به مرد«( منورالفكران آن زمان مؤثر بود 
ـتة   )همه زماني است ـيتهاي برجس ، از پايه گذاران ارتباطات مدرن و از شخص

ـالت   زه ب. شود علوم سياسي آمريكا محسوب مي ـار رس عم وي پروپاگندا،  چه
  : اصلي دارد

نفرت كور بر ضد دشمن، دوم خراب كـردن   يكم برانگيختن خشم مفرط و    
ها و غير آنها و نگهـداري و   روحية دشمن، سوم تقسيم من درآوردي ِ خودي

ـاري   اه خوديدت ميان واستحكام دوستي و م و چهارم جلب دوستي و همك
ما نبايـد بـه دگماتيسـم    «السول معتقد بود كه . نداافراد خنثي از طرق پروپاگ

اين ما . دانند گردن نهيم دموكراتيكي كه ميگويد مردم صالح خود را بهتر مي
هستيم كه توانايي اين قضاوت را داريم و خوب و بد مردم را بهتر از خودشان 

ـ  ما مي. دانيم مي ر بايست هوشيار باشيم كه مردم اين فرصت را پيدا نكنند كه ب
  ».هاشان تصميمي بگيرند اساس سوء قضاوت

ـان را درنورديـده و بعـد از             ـان و مك ـاي زم هيهات كه اين تفكر نيز مرزه
ـنج    «ما، محصولي چـون   گذشت چندين دهه در كشور خود اگـر سـي و پ

 1360گفتة معروف آقاي خميني در سال » !ميگويم نه منميليون بگويند آري 
هاي  نقالب براي افكار عمومي، مرجعي به عنوان رسانهدر اوان ا. را ببار ميĤورد

همگاني آزاد و مستقل با مديريت شورائي از نمايندگان سه قوه،  در نظر گرفته 
ـاالري اي بـراي فـراهم آمـدن     بايست وسيله ولي مرجعي كه مي. شد  مردمس

ـام   «سازي كند اين استبداد راي را   مشاركتي مستقيم، زمينه ـاطع بـودن ام »  ق
هاي  اگر سير جريان انديشه و اطالعات توسط نماينده.  غ و پروپاگندا نمودتبلي

ابراز  جراتشد، آيا تفرعني از اين نوع  واقعي و ترجيحا مستقيم مردم اداره مي
كرد؟  اين گونه ابراز نظرها و اعالم موضعها از سوي آقاي خميني بـه   پيدا مي

ـار    حضور ايرانيان آزا.  علت قدرت نفس ايشان نبود ـار افك ده در فرانسـه و فش
هاي گروهي جهان و قدرت اولين ابرقدرت جهان، همين  عمومي دنيا و رسانه

ها و ابراز نظرهايي از آن  نوع كرد كـه   گيري آقاي خميني را وادار به موضع
ـامي     مردمساالري مـي . خوانديم شنيديم و مي روزانه، مي توانسـت بـه وي مق

ـان از  .  را ببخشدندالامنلسون واالتر از گاندي و  ولي، به محض احساس اطمين
ديگري  يكوبيده شدن ميخ قدرت، اظهار نظرهاي آقاي خميني رنگ  و بو

اولين سخنراني وي، بعد از مراجعت به  خودكامگي را در يرنگ و بو. گرفت
 از آموزشهاي ديگر. كردني شد ، مشاهده1357ايران، در بهشت زهرا در سال 

يك پيغام را از بيش از يك كانال به مـردم ميتـوان   « السول يكي اين بود كه
ـاده بايـد پاسـخ داده    » مدل ارتباطات«بر اساس »  .رساند وي، اين سئوال س
ـاثيري        «: شود ـا چـه ت ـاني چـه چيـز را ب چه كسي از كدام كانال به چـه كس
ـات و    يعنـي كنتـرل كننـده   » چه كسـي «در واقع  »  گويد؟ مي ـان اطالع گ

ـان   »از چه كانالي«اط جمعي، و  ارتباطات وسائل ارتب ، يعني مجرائي كـه امك
ـاني به «و  ،قرار مي دهد» چه كسي«بيشترين اثر را در اختيار  يعنـي   » چه كس

ـاس  عـوام «يعني » چه كساني«  ،گروهي كه بايد رنگ كرد ، يعنـي همـة   »الن
و اي كه بايد به مـردم باورانـده شـود،     يعني خبر و انديشه» چيزچه «و مردم، 

  .يعني تأثير دلبخواه نخبه رهبري كننده» اثيريچه ت«
  

هنوز بعد از گذشت چند سال از هجوم به عراق . به آمريكاي امروز بنگريم       
ـازد،    گرداننـدگان   - به اين بهانة كه رژيم صدام  اسلحة كشتار جمعي مـي س

سياست آمريكا، در مكانها و موقعيتهاي مختلف، تبليغ كردند كه رژيـم صـدام   
از جمله، اجراي آن نمايش مضحك توسـط وزيـر   . ه كشتار جمعي دارداسلح

ـازمان         ـيس س ـازمان ملـل، در حاليكـه رئ ـاول، در س ـالين پ خارجه امريكا، ك
ـا   جاسوسي امريكا، سيا، درست پشت سرش نشست تا تصاويري كه در تمام دني
 پخش ميشوند، تنها تصويرهاي او نباشد و بسا افكار عمومي جهان بيشتر متقاعـد 
بشود كه جنگ با رژيم صدام ضرور است، هنوز عـدة كثيـري از شـهروندان    

از آن فراتـر، حتـي امـروزه    . آمريكا به صحت اين ادعاي موهوم باور دارنـد 
 اين در حالي! اي باور دارند كه چنين تسليحاتي بوده و كشف شده است عده

روه ن، هم از شروع تجاوز بـه عـراق، گـ   وپنتاگ وزارت جنگ امريكا ست كها
ـا  . كشف اسلحة كشتار جمعي در اين كشور كـرد  خاصي را مامور جستجو و ب

آنكه براي اين مامورين همه گونه امكانات و تسهيالت فراهم بود تا بلكه با پيدا 
آبروي  بوش و حكومت او را بخرند، آنها اثري از  ،كردن اسلحة كشتار جمعي

ـار خـود را در    باالخره، ايـن گـرو  . آثار اين تسليحات پيدا نكردند ه نتيجـة ك
ـار كردنـد   جلسه ، متاسـفانه ولـي  . اي غير سري و عمومي به كنگرة آمريكا اظه
هــاي همگــاني گــزارش گــروه تحقيــق را وســيعاً سانســور كردنــد و  رســانه
دهند  و از ديدشان، رسيدن به قدرت،  پرستاني كه اصالت را به زور مي قدرت

بر مردم » واليت«با همان روشها، به كند،  اي را توجيه مي بكار بردن هر وسيله
ـا    از جمله معلمان اين قدرت.  دهند ادامه مي پرستان امروز، السول بود كـه ب

ـا از        ـات جمعـي، تعريفـي جديـد و خوان ـايل ارتباط مطالعات وسيعش در وس
ـيقي،       پروپاگندا داد كه توسط آن مي ـاظ، موس ـاوير، الف توان بـه كمـك تص

مثل تبليغ  اين شعر حافظ در ايـران  (تانها، اشعار نمايشها، نقوش و سمبولها، داس
، بدون اينكه بـه  !! »مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش«: كه ميگويند

ـلحت بينـي چـه    «: بيت بعدي توجهي شود كه ميگويد رند عالم سوز را با مص
... گويندها و ، شايعات، مي)كار ملك است آن كه تدبير و تامل بايدش///»كار

پروپاگندا روية اثرگذاري بـر انديشـه و عمـل    . مومي را هدايت كردافكار ع
توان از جمله به  اين نمادها را مي. ستا انسانها توسط دستكاري مظاهر ونمادها

  . صورت گفتاري، نوشتاري، تصويري، و يا به شكل موسيقي و غيره بكار برد
  
ز يا سازش پنهاني و پيش از آن، اكتبر سوپراي» ايران گيت«داستان رسواي ِ     

ـات   بر سر ـا را     1980گروگانهاي امريكائي در انتخاب رياسـت جمهـوري امريك
  ميدانيم 

)http://www.banisadr.com.fr/Books/Gerogangiri/Gerogangiri.html.(  
  در مصاحبه اي 
)http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/06/07/2022257(  
ـان و بـوش كـه از      ) Robert Parry(آقاي پاري   ميگويد كـه چگونـه ريگ

 هاي اصلي معامله بر سر گروگانهاي امريكايي بودند، با پروپاگنـدا توجـه   مهره
ـلحه   افكار عمومي را از خود منحرف و گناه نقل و انتقال غير قانوني پول و اس

ـاً ديديم كه گروگانهاي واقعي . را بر دوش چند مامور دولتي نهادند نـه   حقيقت
ـان گيرنـدگان     تنها مردم ايران، بلكه مردم امريكا و مردم دنيا بودنـد و گروگ

ـاي  اصلي در واقع گروهي كه از جمله مهار رسانه ـتند،     ه ـاني را دارا هس همگ
ـا   همانطور كه ديديم، عليرغم اينها.  بودند و در (همه، مسئولين اصلي در امريك

ـاي  )ايران نيز ، نه تنها توانستند در مراكز قدرت بمانند بلكه هم آنها در حكومته
ـان خـود كننـد    . بعدي توانستند پستهاي كليدي و مهم را از آن خود و همگن

ـاراني اسـت كـه در مـورد اكتبـر       حققين و روزنامـه آقاي پاري از جمله م نگ
ـا     سورپرايز و  ايرانگيت كنكاش كرده و كتابها و مقاله هايش در ايـن زمينـه ه

  :خواندني است
   

.htmlhttp://www.banisadr.com.fr/Books/Gerogan/html/Gerogan .(
سايت  1995وي كه سابقة كار در آسوشيتدپرس و نيوزويك را دارد، در سال 

به علت  ظاهراًرا راه انداخت ولي  http://consortiumnews.comاينترنتي 
اين . اين كار را به صورت نيمه وقت ادامه ميدهد 2000مشكالت مالي از سال 

ـا  در حالي است كه كارمندان رسانه ـانون  هاي گروهي كه ب ـاي قـدرت    ك ه
زنند، در ناز و نعمت از مزايا و حقوق سرسام  همنوايي دارند و ساز مخالف نمي

ــد ــون دالري برخوردارن ــة مصــرفي و  . آور و ميلي ــب، در جامع ــدين ترتي ب
داري امريكا كه پول و قدرت، اصالت دارند و انسان و انسانيت نسبت به  سرمايه

ـان  آن، موقعيت تابع قدرت را دارند، مكان  و امكان كمي براي برقراري جري
  )ادامه دارد(. ماند آزاد اطالعات و انديشه باقي مي

  
  
  
  

  دوشکست
  

 :مشت نمونه خروار از تجاوزها به حقوق انسان  :انقالب اسالمی
  

ماشـين اعـدام همچنـان بكـار اســت و     
  :نابساماني ها روز افزونند

  
  

پارسافر، دادستان طبس از  ، به گزارش ايسنا، قاضي عبدالجواد91مهر  26در ◀
ـال  "قاچاقچي مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد  4اعدام  اين افراد در س
گرم مواد مخـدر از نـوع    300كيلو و  190به جرم مشاركت در حمل  1387

به اعـدام محكـوم    1389شتر در تاريخ يكم ارديبهشت سال  7مرفين به وسيله 
ـتاني كـل    مرداد ه 26شدند كه اين راي در تاريخ  مان سال از سـوي دادس

 ".كشور تاييد شد
ـان و    واواك، به گزارش هرانا، ماموران 91مهر  27در ◀ در شـهرهاي گرگ

ـان را     مينودشت با مراجعه به منزل بهائيان اين شهر تاكنون هفـده تـن از ايش
  .نده ابازداشت كرد

ازمان ، به گزارش مهر ،به گفته غضنفر ميرزابيگي رئيس كل س91 مهر 27در  ◀
هاي ايـن كشـور در   ننظام پرستاري ايران كمبود نيروي پرستاري در بيمارستا

بنا بر آمارها، به دليل حقـوق كـم و شـرايط    . حال تبديل به يك بحران است
  .شوند پرستار از ايران خارج مي 40آميز روزانه  تبعيض

نداني ز 10ها و بستگان  ، به گزارش هرانا، پنجاه تن از خانواده91مهر 30در ◀
مهرماه جهت اجراي حكم به زندان اويـن   19محكوم به اعدام كه چهارشنبه 

منتقل شده بودند پس از آخرين مالقات با زندانيان در مقابـل بيـت رهبـري    
  .تحصن كردند

نديكاي كارگري هفت تپه، علي نجاتي عضـو  س، به گزارش 91مهر  30در ◀
اي كه سه  ساس احضاريههيئت مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه بر ا

ـاري    29روز پيش به وي ابالغ شده بود روز شنبه  مهر ماه، در شـعبه اول دادي
در ايـن  .دادگستري شهرستان شوش حاضر شد و مورد بازجويي قرار گرفت

شما بر اساس مستندات سـي دي اي كـه بـر    : دادگاه به علي نجاتي اعالم شد
تان رفته و در آنجا سخنراني روي پرونده همسرتان است سال گذشته به كردس

  .ايد را خوانده» دايه دايه وقت جنگه«كرده و ترانه حماسي و تحريك كننده 
تن از زندانيان متهم به  10،  به گزارش هرانا، سحرگاه امروز 91آبان  1در  ◀

زندان اوين  240حصار به بند  مهرماه از زندان قزل 19قاچاق مواد مخدر كه 
  .ام شدندمنتقل شده بودند اعد

ـلي را بـه     28به گزارش هرانا، شعبه  ،91آبان  1در ◀ ـيال توس دادگاه انقالب ل
و با تأكيد  "عاشورا" 88دي ماه  6خرداد و روز  25اتهام حضور در راهپيمايي 

بي  و همچنين مصاحبه با راديو فردا و بي "اغتشاشات"بر عدم حضور وي در 
شهروندان توسط خودرو نيروي سي به عنوان شاهد عيني كشته شدن يكي از 

ـاده   ـا     610انتظامي و عبور از روي جسد وي، به استناد م ـازات و ب ـانون مج ق
قانون مجازات به تحمل دو سال حبس تعزيري محكوم كرده  46رعايت ماده 

  .است
، به گزارش هرانا، در پي تعطيلي كارخانه بنيان ديزل تبريـز،  91آبان  1در ◀

اين واحد توليدي در مقابل كارخانه به تحصـن   تن از كارگران 300بيش از 
  .پرداختند

، به گزارش ايسنا، معاون دادستان عمومي و انقـالب قـزوين   91 آبان 2در  ◀
شنبه سه محكوم كه اقدام به قاچاق و نگهداري مواد  صبح روز سه : ه استگفت

  .مخدر كرده بودند، به دار آويخته شدند
ـال    ، به گزارش فعالين91آبان  2در  ◀ حقوق بشر و دمكراسي در ايـران ، فع

، دستگير و به واواك به خانه اودانشجويي احمد شاهرضايي با يورش مامورين 
  .برده شده استنقطه نامعلومي 

،  به گزارش ايلنا، كارگزاران و رانندگان قراردادي شـركت  91آبان  3در ◀
بـراي   مخابرات استان همدان در اعتراض به كم شدن حقوق ماهيانـه خـود  

دومين بار در سال جاري اقدام به برپايي يك تجمع اعتراض آميز در مقابـل  
  .ساختمان مركزي اين شركت كردند

، به گزارش ايلنا، كارگران مخابرات همدان نيز در اعتـراض  91آبان  3در ◀
ـار   وقت و كم شدن حقوق ماهيانه خود براي دومين  به تحميل قرارداد پاره ب
ـاختمان    به برپايي يك تجمع اعتراضدر سال جاري اقدام  آميز در مقابـل س

  .نده امركزي اين شركت كرد
ـارگران   ،  به گزارش ايلنا، رئيس كانون انجمن91آبان  4در ◀ هاي صنفي ك

استان اصفهان از اعتراض صنف تانكرداران سوخت و ازدحام مردم در پمپ 
شهر اصـفهان  تانكرداران سوخت در  .ه استهاي شهر اصفهان خبر داد بنزين

ـته     در اعتراض به ميزان كرايه خود براي جابه جايي سـوخت، از شـب گذش
  .اند و به يك اعتراض صنفي اقدام كرده اند دست از كار كشيده

،  به گزارش ايلنا، طاها طاهري قائم مقام ستاد مبارزه با مـواد  91آبان  4در  ◀
مخـدر مـي    نفر در كشور به علت مصـرف مـواد   10روزانه : مخدر مي گويد

   .ميرند
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! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !فرمائيدمالی خود ياری  کمکما را برای ادامه انتشار نشريه، با 

  ضرورت تشکیل هسته ها
  

ترک هر  ین،بنابرا. عمل به حق دانستن و مصلحت را  یفتکل  – ۵    
را  عمل به حـق  – ۶و  یستن و هر مصلحت که عمل به حق  یفتکل 

 یشاد و  یداز ام را سرشار  یزندگ  – ۷با دفاع از حق همراه کردن و 
چشم و  زبان و   یتقوا – ۹د و به عه یوفا - ۸گرداندن و  یباییو شک

عمل کردن و عکـس   – ۱۱و  یو همکار یدوست - ۱۰گوش و کمر و 
  :   یمن گزار از ضعف به قوه به  – ۱۲العمل نشدن و  
و همزمــان ) جهــاد و جهــاد افضــل  و جهــاد اکبــر( ســه جهــاد  – ه

کــه اصــول  یبــیبــه ترت ی،کــردن وجــدان اخالقــ حســاس و فعــال  
از  راه رشد نگاه دارند و نه تـرس  را در راست  یماخالق آد یراهنما 

چـه   ی،بـه قدرتمـدار  یادقدرت و نه جاذبه آن سبب بازگشت به اعت
 مهمتر،  همه  یناز ا. و خواه اطاعت کردن نگردد یاطاعت طلب

پـرورش   یگـرد یاستعداد دوست داشتن را همراه با استعدادها – و
هـم  کـه   ینـاناطم یـنبـه ا یدنتـا رسـ) یـتدهم موفق درس (دادن 

شود، بنابر   یبعنوان عضو هسته انتخاب م که  یگریباخود و هم با د
 یکه برا یکس . است یزندگ یها همه ساحت  یو برا یدائم یدوست
و هـر . کند یشرکت م  ها  ینتمر همینشود، در  یانتخاب م یدوست

حـق   یـزمشـارکت و ن داننـد کـه اصـل بـر حـق  یدو شرکت کننده م
و بـا  ینتـر یشـدن یلتشک  –اگر نفر دوم همسر است . است اختالف

 یدر همــه ســاحت هــا دو حــق،  یــنا یــت، رعا- هســته  ینتــر دوام 
بخشـد  یمـ یبـدان عمـر گرداند و  یم یدوست هم  یهسته ا ی،زندگ

  .یردپذ ینم یانپا یزکه با مرگ ن
کـه  داسـتان را  ینا ی،بجاست که بداند، در جوان یخواننده گرام     
 یمـ ببـار  یـتموفق یارو بکار بـردنش بسـ یهمواره بکار بردن  یندرزا

بـار  یـک بود که هر سال،  ینرا عادت بر ا یلن رود : آورد، را خواندم
آمـد  یمـ  یـرونب یلاز ن یآب، دست  یاندر شدت طغ. کرد یم یانطغ

 یـک دسـت، . بودنـد  یبـاز مـ یکـدیگرانگشـت آن از  ۵کـه  یدر حال
نوبت به    یسال. افتاد یم یاناز طغ یلگرفت و ن یم یقربان یبادختر ز

شـهر شـده  وارد  یکه بـه تـازگ یمرد. شود یمدختر شاه شد که تقد
خطـاب بـه شـاه  او . آمد یرونب یانکه دست، از آب در طغ یدد بود، 
آب  یانطغ ید،فرست  یلبه کام ن را یششما دختر خو آنکه  یب: گفت
شـاه و دختـر او . بگـردد سر من دختر هم خوابانم بشرط آنکه  یرا م
خـود را خوابانـد و دو  راسـت  آن مرد سه انگشـت دسـت . یرفتندپذ

آب فـرو رفـت و  دسـت در  . انگشت را باز، در برابر آن دست گرفـت
از  کـه  یدست چرا: یدپرس یبغر شاه از مرد . یستادباز ا یاناز طغ یلن
نگشت بـاز بـاال دست خود را با دو ا شما  یآمده بود، وقت یرونب یلن

تـن بـاهم  ۵اگر : گفت یاو م: یدپاسخ شن آب فرو رفت؟  در  ید،برد
 یحتـ: شوند و من به او پاسخ دادم یموفق م  جهان  ییرباشند، به تغ

را  خنسـ یـناو ا. دهنـد یمـ ییرتغ باشند، جهان را  اگر دو نفر باهم 
  .فرو نشست  یزن یلن یانآب فرورفت و طغ و در  یافتراست 

نوبت،   ینچند. هسته، از تجربه خسته نشدم یجادشد که در ا ینا     
کـار را . برداشـت  یاناز م یت،ما را جاذبه قدرت و موقع  یهسته ها

در دوران انقالب  از انقالب و  یشدوران پ تجربه ما در . از سرگرفتم
نـوع  یـنا ینـدگو یمـ امروز،  و از آن تا  ۶۰خرداد  یو از آن تا کودتا

 یهسـته هـا هسـته و  تجربه گرچـه . است یزآم یتموفق یاندهسازم
نسـبتاً موفـق را  یهـا اسـت، امـا هسـته و هسـته  یاوردهن یدکامل پد

 یاربســ یدر شــرائط کــه اســتقامت  یــلدل یــنبــه ا. آورده اســت  یــدپد
 یچیـککـه ه ینسـتا  یـدمام. ساخته است سخت را تا امروز ممکن 

کنند و در همه جـا،   ییرتغ  انو جه یرانو، سرانجام، ا یمخسته نشو
 یاجتمـاع عـدالت   یـزانو رشـد بـر م یعصر، عصـر اسـتقالل و آزاد

از تجربــه درس  دهنـدگان هسـته بخواهنـد  یلهرگـاه تشـک. بگـردد
اشتراک و اختالف  هرگاه دو اصل که  ینستدرس اول آن ا یرند،بگ 

 یـاو  یگـرینخواهنـد د شـوند و شـرکت کننـدگان در هسـته   یترعا
نداشـته  یـزمطلـق ن یـتموفق کننـد و انتظـار  را چون خـود ران یگد

  .دهند  یلتشک را  یتوانند هسته موفق یباشند، م
جبهـه در سـطح  یلدکتر صدارت، در نوشته خـود، تشـک یو آقا       
 یشـنهادپ  یدهچک: کرده بود یشنهادهسته ها را پ یجادا جامعه  از راه  

   :ینستاو  ا
  
  
هـه بـا هـدف اسـتقرار والیـت ایجاد جب :دکتر صدارت ٭

   :زادیآجمهور مردم بر وفق اصول استقالل و 
  
در هرمدرســه و حوضــه و دانشــگاه و دانشــکده ای، مــردم میتواننــد     

در هر کارگاه و کارخانه ای، در هـر اداره . چندین هسته تشکیل دهند

و شــرکت و موسســه ای، در هــر وزارتخانــه ای، در صــدا و ســیما و در 
های جمعی و نشریه ای، در هر محله ای، در هر مجموعۀ  سایر رسانه
  : آپارتمانی

محرکـۀ تغییـر و نیـروی هسته های دانشگاهی و جوانان، بـه مثابـه  •
این هسته ها در رشته های فنی و کـامپیوتری و . تحول، فعال میشوند

، از جمله، در انتشار اخبار و اطالعـات، ..... هنری و روزنامه نگاری و
و نیز در سطح دنیـا  کشورده از تخصصهای خویش، در سطح با استفا

در ارتباط گیری با افکار عمومی جهان، از توانائیهـای خـود اسـتفاده 
  .   میکنند

هسته های حقوق بشری، از جمله میتوانند، با تعریف حق و انـواعِ  •
حقــوق و تــرویج مفــاهیم حــق و حقــوق، فرهنــگ کارپــذیری را بــه 

هسته های حقوق بشـری . فعال مبدل کنند فرهنگ در صحنه ماندِن
با افزایش راندمان کار، و با همکاری سایر هسته ها،  نقض حقوق بشر 
را نه فقط در مورد شخصیت یا گروه یا حزبِ خاصی، بلکه برای همۀ 

  . انسانها افشا کرده و با همۀ این موارد مبارزه میکنند
انیان سیاســی، هــا و دوســتان و آشــنایان زنــد هســته هــای خــانواده •

بدون در نظر گرفتن عقاید و وابستگیهای سیاسی خود و فرد زنـدانی 
و فقط برای دفاع از حقوق یک بشر، از جمله میتوانند در موقعیتهای 
مختلف، تجمعهـای مختلـف را تصـدی کننـد و بـا رسـانه ای کـردن 

... هــا و اخبــار مربــوط بــه سنگســارها و اعــدامها و زنــدانها و شــکنجه
انگیزنـد تـا بـا فشـار آوردن بـر  ومی ایـران و جهـان را برمـیافکار عم
هی غیــر دســازمان حقــوق بشــری، ســازمان ملــل، سســاتؤدولتهــا، م

  ...جلوگیری کنند و ...ها، از سنگسارها، اعدامها، شکنجه...دولتی
هســته هــای آشــنایان و دوســتان زنــدانیان سیاســی، بــدون در نظــر  •

د و فردِ زندانی و فقـط بـرای گرفتن عقاید و وابستگیهای سیاسیِ خو
تواننــد ســنگینیِ دردِ دوریِ  دفــاع از حقــوق یــک بشــر، از جملــه مــی

های زندانیان بردارند و یـا احیانـا از شـدتِ  عزیزی را از دل خانواده
و بدین شکل، زندانی سیاسـی  اهندتنگناهای اقتصادی و مالی آنها بک

  .ندرا در تحملِ دردِ شکنجه و ادامۀ مبارزه، یاری کن
ــالی،  • ــان سیســتمهای اقتصــادی، م ــدان و کارکن هســته هــای کارمن

ها، از جمله میتوانند در  و استادان و دانشجویان این رشته.... بانکی،
حفظ اسناد مربوط به نقل و انتقاالت بانکی توسط عناصر رژیم فعال 

ایـن . شوند و یا در حد ممکـن از غـارت امـوال ملـی جلـوگیری کننـد
محور  - های فکری در سیاست گذاری اقتصادی تولیدها و اتاق هسته

  .برای ایرانی آزاد، میتوانند از هم اکنون به تبادل نظر بنشینند
هسته های پزشـکی و پرسـتاری، از جملـه میتواننـد در رسـیدگی بـه  •

مجروحین و مصدومین و نیز در جلوگیری از افتادن آنها بـه چنگـال 
 ز سرکوبهای خیابانی به مریضنیروهای بسیجی و پاسدارانی که بعد ا

  .خانه ها مراجعه میکنند، برنامه هایی داشته باشند
هسـته هـای موجـود در هـر محلـه و در هـر کـوی و برزنـی، از جملــه 
میتوانند در تظاهرات  خیابانی و دوران گذار در حفـظ امنیـت محلـۀ 
خود بکوشند و با توجه به شناختی که هم محلیها از یکدیگر دارند، با 

ــود و رو ــاموس خ ــال و ن ــان  و م ــظ ج ــونت زدا، در حف ــهای خش ش
  . خانوادۀ خود و هم محلیهای خود بکوشند

هسته های موجود در نیروهای انتظامی که از بد روزگـار در مقابـل  •
برادران و خواهران هموطن خود قرار گرفته اند، میتوانند به دامـان 

ردند و غـرور و عشق خانوادۀ مملکت خود، زودتر و تا دیر نشده، برگ
شرف وانسانیت خود را باز یابند و در ناکام کـردن سـرکوبها، از درون 
رژیم به یاری هموطنانشان بشتابند و بـه رهـا شـدن وطنشـان از رژیـم 

  .مافیائی کمک کنند
هســته هــای هموطنــان خــارج از کشــور، از جملــه میتواننــد در  •

ــرانگیختن افکــار عمــومی جهــان در کشــورهای م حــل فعالیهــای ب
سکونتشــان برخیزنــد و مــثال، بــا کمــک شــهروندان آن کشــورها، بــه 
شرکتهای خارجی و دولتها فشـار بیاورنـد کـه بـه رژیـم وسـایل و نـرم 
ــالی  ــد، و یــا در معــامالت م ــان را نفروش ــای سانســور و خفق افزاره

و ایـن زد و ..... فسادآمیز و به ضرر مردم ایران،  با آنها شـرکت نکننـد
  .یقۀ موفق ویکیلیکس، افشا کنندبندها را همچون طر

هسته های عالقمند به میراث فرهنگی، از جمله میتوانند روشهائی  •
را بررسی کنند که ذخایر فرهنگی کشورمان، امـن بماننـد و در دوران 
گذار، سرنوشتی چون موزۀ مرکزی بغداد بعد از حملـۀ امریکـا را، در 

  .میهن خود شاهد نباشیم
ضای اطالعات و سپاه، از جمله میتواننـد در هسته های مردمی و اع •

حفـظ اسـناد و مـدارک سـری و اطالعــاتی کشـور کـه در واقـع مالــک  
اصلی آنها مردم هستند بکوشند و از نفوذ فرصت طلبان و جاسوسـان 

  .داخلی و خارجی جلوگیری کنند
هسته های مردمی و کارمندان صـدا و سـیما، از جملـه میتواننـد در  •

طالع رسانی، افشاگری، جمع آوری اسـناد و مـدارک و در امور مهم ا
در تصدی دوران گذار از والیت مطلقۀ ..... اختیار مردم گذاردن آنها

همچنین این هسـته هـا . فردی به والیت جمهور مردم، شرکت کنند
میتوانند نقش رسـانه هـای جمعـی را در بهـار انقـالب و در سـی سـال 

رت گیری از این تجربۀ تلـخ ملـی، گذشته بررسی کنند و با درس و عب
پایه های مردمساالری را از طریق استفاده از وسایل ارتبـاط جمعـی و 

ژی، برای مشارکت هرچه بیشتر مردمان در سرنوشت خویش، وتکنول
     ...پایه ریزی کنند

هسته های کارگران صنایع و کارمندان کشوری و لشکری، از جملـه  •
ریت اعتصابات و فلـج کـردن رژیـم تـا میتوانند در سامان دادن و مدی

فروپاشی آن و بعـد از آن، در دوران گـذار و بعـد از آن، در پایـه ریـزی 
  .نظام مردمساالر در حیطۀ کاری و تخصصی خود کوشا باشند

هسته های مردمی داخل و خارج کشـور و کارمنـدان دولتـی کـه بـه  •
، از جملـه روند انتخابات آشنائی دارنـد ویـا در آن شـرکت داشـته انـد

ــه ســمت  ــه فکــر مــدیریت رونــد ســریع و مردمســاالرانه ب میتواننــد ب
ــد ــات، رفران ــس، وانتخاب ــی، مجل ــانون اساس ــرای ق ــری ب م، رای گی
ــا قــوه چهــارم حکومــت، عدلیــه، و و ... نیــز رســانه هــای جمعــی وی

  . همچنین انتخابات محلی باشند
مساالری هسته های قومی مردمساالر، با احترام به اصلِ اصولیِ مرد •

و بـا پنـدگیری از تـاریخ معاصـر، از جملـه   »یأهر نفر، یـک ر«یعنی 
میتوانند در جلوگیری از  تکـرار تجربـۀ بعـد از انقـالب و خشـونتهای 

الل، بـرای تمامیـت ارضـی مـیهن قدر اسـت.... قومی و جدائی طلبانـه
فعالیت و مبارزه کنند و بدین ترتیـب در حفـظ و پـرورش فرهنـگ و 

ات قومی و نژادیِ خود در ایرانی مستقل و آزاد کوشـا زبان و خصوصی
ایــن هســته هــای مردمــی، از جملــه میتواننــد در جمــع آوری . باشــند

اطالعات و اسناد مربوط کنندۀ جدائی طلبان، بـه دشـمنان تمامیـت 
پـاره و - ارضی ایران و دولتهـای بیگانـه کـه منافعشـان در ایرانـی تکـه

  .تجزیه شده است را برمال کنند
هسته های مردمـی، میتواننـد از هـم اکنـون در شناسـائی کارمنـدان    

در " بعثـی زدائـی"صادق کشوری و لشکری فعال باشند و تجربه های 
عراق و ایجاد ارگانهای موازی چون سـپاه پاسـداران در ایـران را مـد 

   .نظر داشته باشند
  :قای دکتر علی صدارت اینستآنشانی انترنتی 

post.html-sedarat.blogspot.com/2011/01/blog-http://ali  
زادی و اندیشه راهنما، راهبر پنـدار و گفتـار و آهرگاه بیان استقالل و 

روش ) نـاحق(= کردار بگردد و ایستادن برحق و رویاروئی بـا قـدرت 
زادی و نیـز اخـالق آویژگی های فرهنگ اسـتقالل و شود و هسته ها 

وجـدان همگـانی و  ،ورنـدآزادی را بشناسند و به عمـل درآاستقالل و 
ینـد و هسـته هـا را عامـل آوجدان اخالقی غنـی و حساسـی پدیـد مـی 

تحول نظام استبدادی جامعه به نظام اجتماعی باز و تحول پذیر مـی 
که به هسته ها بیشـترین اهمیـت بر ایرانیان است  ،از این رو. گردانند

سبب پیـدایش هسـته هـائی  ،را بدهند و تجربه ای که این بار می کنند
طوالنی تر از عمر یک نسل و بسا به درازای  ،بگردد که عمری طوالنی

  .پیدا کنند ،عمر نسلها
  
  
     
  

  يگاندرگذشت احمد شا
  

سـتون، نیویـورک، بو های  فیزیک در دانشگاه    در رشته در آمریکا 
تـدریس و فعالیـت در  کرد و مدتی به  برکلی و واشنگتن تحصیل 

ملـی ایـران در   او از اعضـای جبهـه. سـازی پرداخـت شبیه    رشته
عضو هیأت اجرایی و  های  در این سازمان در سمت آمریکا بود و 

های  ســازمان کــرات دبیــر   کــرد و بــه  مســؤول انتشــارات فعالیــت
»  .ان ایرانی در خارج از کشـور شـددانشجوی محلی کنفدراسیون 

شایگان از فعاالن  و مبارزین  برحستۀ جنبش چپ  مستقل بود و 
 ۱۳۶۰به ایران بازگشت وپـس از کودتـای  ۵۷به هنگام  انقالب  

در سـال  بود و  بـار دیگـر سال در زندان  ۴بمدت  ۱۳۶۰  در سال 
  .  زندان بسر برد بمدت یکسال  در   ۶۹

ــ    ــد  ش ــر احم ــگاهدکت ــک در دانش ــدریس فیزی ــه ت های  ایگان ب
آزاد واحــد کــرج و  آبــاد، دانشــگاه  عــالی پــارس، خرم ی  موسســه

دانشگاه آزاد تهران واحد شمال اشتغال داشت و در کار  تدوین 
فیزیک  و مترجم و مؤلف کتابهـای درسـی فیزیـک و  ی  دانشنامه 

  .در همین رشته در خدمت  فرهنگ  ایران  فعال  بود
   نش شاد باد روا 
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