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ضلع  ۳فصل اول، اطالعات پیرامون نظامی شدن سازمانهای جاسوسی و نیز گزارشی در باره واواک، بمثابه ضلعی از  در      و چرائی تهیه » خاورمیانه جدید«، امرهای واقع مستمر گویای وضعیت خاورمیانه و آسیای مرکزی و نیز نقشه مدر فصل دو       .مثلث سرکوب را گرد می آوریم
خبر پیشنهاد . هستند را گرد آورده ایمخبرهای سیاسی و نیز خبرها که گویای اثر تحریم ها بر زندگی مردم  ،در فصل چهارم      .درفصل سوم، بحران اتمی ایران و مذاکره و مانع تراشی ها برای اینکه به نتیجه نرسند را موضوع مطالعه قرار می دهیم       .شه راه تجزیه کشورهای منطقه است را از نظر خوانندگان می گذرانیماین نقشه که نق

  . یم استژگویای وضعیت درونی ر حکومت ائتالفی از سوی هاشمی رفسنجانی، و خبرهای دیگر
در فصل پنجم، داده ها و اطالع های اقتصادی را که مسابقه میان افزایش بدهی و افزایش فقر را شفاف نشان می دهند، در      

  .قرار می دهیممعرض دید و تأمل خوانندگان 
   :و در فصل ششم، خبرهای تجاوز به حقوق انسان را از نظر خوانندگان می گذرانیم     
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  جمال صفری

انتخابات دورۀ  پنجم دررضاخان و نظاميان دخالت 

  ) ٣( تقنينيه
  

ال بودنداجتماعيون در انتخابات تهران نيز فع .ه به مواضع با توج
رابر اشراف و اعيان و طرفداري از طبقات محروم از سياسي در ب

رفت اين ضابطه را رعايت نمايند، ولي  اجتماعيون انتظار مي
شواهد حاكي از آن است كه اجتماعيون بر خالف شعارهاي 

طوفان، در انتقادي  ةفرّخي مدير روزنام. خود عمل نمودند
انتخاب كانديداهاي اجتماعيون در تهران  ةآشكار بر شيو

مشيرالدوله، : چون سوسياليستها سه نفر از اشراف«: نويسد مي
الملك را كانديد كردند ما هم سه نفر  الممالك و مؤتمن مستوفي

طباطبايي، سليمان ميرزا و مساوات را اضافه : از ليدرهاي آنها
گوييم به جز اين شش نفر از نفر هفتم تا هيجدهم رأي  كرده، مي

ليت انتخاباتي احزاب در تهران ابهار در خصوص فع 41»بدهيد
 :نويسد مي

»يك دسته حزب ] شد[قوي شروع  دستةاليت انتخابات در دوفع
ميرزا  به رياست طباطبايي، سليمان] كه) [سوسياليستها(اجتماعيون 

ديگر  ةالممالك مشغول كار بودند و دست و زير نظر مستوفي
بودند  طلب و دموكراتها و قسمتي از اعتداليون ت اصالحجمعي

  42» .هايي بوجود آورده بودند حاديهات اتّكه در محلّ
عالوه بر تبليغات حزبي، تبليغات انفرادي نيز در انتخابات صورت 

گروهي درصدد تطهير بعضي از رجال سياسي همچون . گرفت
اي  الدوله، مشارالملك و سيد ضياء بوده و تبليغات گسترده وثوق

قزويني شاعر معروف با اجراي عارف . دادند براي آنها انجام مي
اي به  اعالميه 43. كرد تبليغ مي ءنمايش و كنسرت براي سيد ضيا

نفر يتيم منتشر و طي آن از مردم درخواست  43امضاي 
طباطبايي رأي   ها يعني سيد ضياءالدين كردند به پدر يتيم مي

 44. دهند
   

  ۱۲صفحه  در  

  صدارت  يعل
  قسمت سوم. يركن چهارم دموكراس ي،مردم يوسازيآلترنات يبرا اي يلهوس

 
  .يمساالرمرد ياييو پو ييبرپا يبرا نيازي يشمستقل و آزاد به مثابه پ يها از استبداد با رسانه گذار

 
 يسايكل روش موثر فقط در  ينا. يستِ ناملموس ن يذهن يةنظر يكفقط  يبه افكار عموم يو خط ده يدا و جوسازانپروپاگ      
 يلسـونو وودرو  بزرگ، در حكومـت  يمدرن، و با ابعـاد يخبار در تار يناول يدشا. كاربرد نداشت يشچهارصد سال پ يككاتول 

) Woodrow Wilson 1856-1924   (او «ِ  يانتخابات  يشعارها كه از جمله با  يو. مورد استفاده قرارگرفت يكاجمهور آمر يسرئ
كشورها است،   يشترب همچنان كه معمول در . يدمقام و موقع رس ين، به ا»است كه ما را از جنگ بدور نگاه خواهد داشت يكس

اول، از   يجنگ جهان يسالها در  يلسونحكومت و. جنگ مخالف بودندبا ورود در  يكااكثر مردم امر. برخالف آن شعار عمل كرد
 يكنترل و جهت دادن به افكار عموم  ي، برا»الناس عوام« ياآن به توده ها  يقو تزر يغفكر و نظر و تبل يجادندا و ااروش پروپاگ 
   . استفاده كرد 
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  

  شدنی است؟ ،آیا دولت بی مرام
  

  
کدام  رابطه آن با دولت پرسش در باره مرام چیست و٭ 

  :است؟
با چه معیاری باید  آن و البته خود الئیسیته دارد، چه مرجعی ودموکراسی، حقوق بشر، استقالل کشور و عدم تجزیه پذیری به اینکه حتی دولت الئیک نیز نیاز به یک سری اندیشه مانند ؛ و با توجه )در یک محدوده زمانی مشخص(مدیریت کشور مبنا قرار گرفتن این برنامه ها برای تشکیل حکومت و وندان برای احزاب برای کسب رای و تصویب آنها توسط شهرو ارائه دادن برنامه های اجرایی به شهروندان توسط این ادیان از نهاد دولت الئیک و تشکیل احزاب بر اساس مرام ها با توجه به نظریه شما مبنی بر جدایی مرام ها، عالوه بر       با سالم و خسته نباشید   پیش از اجرایی (معیاری برای تشخیص این که اندیشه ای که اکثر مرام ها مدعی تبعیض زدایی از جامعه هستند؛ چه ند، از آنجایی الئیک این باشد که در جامعه ایجاد تبعیض نکمالک مرام نبودن یک اندیشه و لزوم حضورش در دولت حقوق بشر و باید در دولت حضور داشته باشد؟ اگر مثال دولت جدا باشد و یا اندیشه ای است مانند دموکراسی و است و باید از نهاد  "مرام"تشخیص دهد که یک اندیشه    .دارد؟ با سپاسدر جامعه ایجاد تبعیض می نماید یا خیر؛ وجود ) شدنش
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  ها افزایش می یابند و نسل امروز  هیتولید نفت کاهش و هزینه ها و بد◀
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  :پاسخ پرسش در باره مرام و  رابطه اش با دولت•  
  

برای اینکه برای پرسش پاسـخ روشـنی بیـابیم، نخسـت مـی     
باید بدانیم مقصود ما از مرام چیست؟ فرق دولت با حکومت 

تصـور  ،عنای خالی از مـرامه مکدام است؟ آیا دولت الئیک، ب
ی دولت شرط ضرور برای بـا مـرام کردنی است؟ چرا بی طرف

  شدن انسانهای عضو جامعه است؟
در زبان فارسی، مرام در چهار معنی خود، : مرام چیست؟ – ۱

  :بیشترین کاربرد را دارد
مرام بمعنای مطلـوب و دلبخـواه، چنانکـه گـوئیم امیـد  .۱٫۱

  است و) بر وفق مراد(=  که ایام بر وفق مرام
بـا دمـی آ ،ایـن یکـیانکه گوئیم مرام بمعنای ارزشها، چن .۱/۲

 فالنـیدیگری، آدمی بی مرام است و یـا مـرام ن مرام است و آ
  و. »عاشقی است«
مرام بمعنای گزینش این و آن نحله فلسفی و یا این و آن  .۱/۳

ی و یـا ایـن و ژرشته دانش و یا این و آن تمایل از یک ایـدئولو
ن تمایـل آچـون ایـن و . آن مشی سیاسی و یا دینـی و یـا ادبـی

ن مشـرب آن تمایـل حزبـی و ایـن و آسنی و یا شیعی  و ایـن و 
  و. فلسفی و یا ادبی

  .ی و باور دینی یا غیر آنژمرام بمعنای ایدئولو .۱/۴
سـازمان . در این جا، منشاء دولت موضوع بحث ما نیست – ۲

دولـت . دولت مجموعه قوا یـا ارکـان اسـت: دولت مراد است
  . مجریه و مقننه و قضائیه دارد حقوق مدار، سه رکن یا قوه

و یا مجموعه می دهد  در دموکراسی، حکومت را سازمان  – ۳
د که اکثریـت جامعـه نای از سازمانهای سیاسی تشکیل می ده

  . آن یا آنها را برگزیده است
ـــای چهـــارم           ـــرام بمعن ـــدون م ـــت ب خـــالی از هـــر (دول

ــدئولو ــوم دارای و ) یژای ــای س ــرام بمعن ــوق و (م ــول حق اص
راهنمــای ارکــان آن کــه اصــول قــانون اساســی را تشــکیل مــی 

روشن است که هنـوز چنـین دولتـی در جـائی از . است) دهند
دولتهـا از  ،بـه سـخن دیگـر. جهان واقعیت پیدا نکرده اسـت

  .اندیشه راهنما جدا نشده اند
، اشتراک جامعـه در حقـوق انسـان و حقـوق ملـی در حقیقت 

ین حقوق می باید مـرام همگـان به سخن دیگر، ا. ضرور است
به هر چهار معنی کلمه بگردد تا دولت حقوق مـدار، واقعیـت 

حـق ویژگـی هـایی دارد و بـه یمـن ایـن ویژگـی هـا . پیدا کند
شناخته می شود و نسبت هر حـق بـه انسـان، رابطـه آنسـت بـا 

توضیح این که هرگاه نبود حقی، سبب نبود حیـات . حیات او
بـاوجود . ن حق را ذاتی حیـات گـوئیمو یا لطمه به آن شود، آ

ایــن، تــا بــر ســر حقــوق ذاتــی حیــات انســان و حیــات جامعــه، 
د، نـاشتراک پدید نیاید و ایـن حقـوق وجـدان همگـانی نگرد

  . دولت حقوقمدار، واقعیت پیدا نمی کند
بدین قرار، پاسخ این پرسش که چـه کسـی معـین مـی کنـد       

خـود مـی گویـد حـق . حق چیست را می باید حق خود بدهد
بـا وجـود . کیست و به یمن ویژگیهایش خـود را مـی شناسـاند
از ایــن رو، . ایــن، برداشــتهای انســانها از حــق یکســان نیســت

حتی وقتی دین و یا مرامی غیر دینی حق را تعریف مـی کنـد و 
انسـانها  هفهرستی از حقوق را در اختیار انسان می گذارد، همـ

نیــز دیــن و یــا مــرام  آن بــه کنــار، برداشــتهای باورمنــدان بــه
بـه (اینست کـه تمایلهـا یـا مرامهـای گونـاگون . یکسان نیستند

بـدین خـاطر، جریـان هـای . پدید می آیند) معنای سوم کلمه
آزاد اندیشه ها و دانشها و اطـالع هـا، هماننـد جریـان هـوا از 
. بیرون به درون انسان و از درون به بیرون او، حیـاتی هسـتند

ریانهــا اســت کــه برداشــتها در برداشــتی زیــرا بــه یمــن ایــن ج
نزدیک تر به حق  اشـتراک مـی جوینـد و اشـتراکی کـه بـدین 
سان پدیـد مـی آیـد، حقـوقی مـی شـوند کـه در قـانون اساسـی 
دولــت حقوقمــدار، تبیــین و تنظــیم کننــده رابطــه انســانها بــا 
یکدیگر و رابطه جمهـور مـردم برخـوردار از والیـت بـا چنـین 

  .دولتی می گردند
  

اما اندیشه راهنما و این که چه کسی تعیین می کند کـه ایـن • 
و یــا آن اندیشــه، مــرام اســت و دولــت مــی بایــد، خــالی از آن 

  :باشد
نخست بایـد بـدانیم کـه دولـت جـز قـانون اساسـی، آنهـم  - ۱

وقتی حقوق انسان و حقوق جامعـه و اصـول راهنمـای ارکـان 
ر وفـق دولت حقوقمدار و رابطه ارکـان دولـت بـا یکـدیگر، بـ

وفـق حقـوق، اصـول آن  حقوق، و رابطه دولت با ملت، باز بر
را تشکیل می دهند، نمی باید اندیشه راهنما یـا مرامـی داشـته 

دقیق تر بخواهی، می باید خالی از هر اندیشه ای باشـد . باشد
  . خواه آن را اندیشه راهنما بدانیم و چه ندانیم

ایـن  چـرا کـه . دهر اندیشه ای نیسـتن راهنما یاندیشه ها – ۲
یا رابطه انسان را با قدرت تنظیم می کنند که بیـان اندیشه ها 

قدرت خوانـده مـی شـوند و یـا رابطـه انسـان را بـا اسـتقالل و 
آزادی و دیگـــر حقـــوق او و رابطـــه او را بـــا دیگـــران، بـــدون 

ــدرت  ــه ق ــت دادن ب ــی )زور(= دخال ــا حــق م ، رابطــه حــق ب
  :می خوانیمزادیش آکه بیان استقالل و  گردانند

ــد . ۲٫۱ ــدرت اســت، نمــی توان ــان ق ــی بی ــا وقت اندیشــه راهنم
زیـرا قـدرت فـرآورده رابطـه قـوا . تبعیض هـا را برقـرار نکنـد

و مسـلط و ... است و در رابطه قوا، زیر و زبر، فروتـر و فراتـر، 
بدین قرار، محک تشخیص هر بیـان . زیر سلطه پدید می آورد

بـه . ت برقـرار مـی کنـدقدرتی، تبعیضی است که بـه سـود قـدر
چنـد . ترتیبی که با الغای این تبعیض، آن بیان از میـان بـرود

  :مثال
اسـت و » اسـالم والیـت مطلقـه فقیـه«اندیشه راهنمائی که  - 

والیت را در اختیار بر بکـاربردن زور از خـود بیگانـه و نـاچیز 
ایـن بیـان . اسـت) با اسـتبداد فراگیـر(= می کند، بیان قدرت 

: ی از تبعـیض هــا اسـاس مــی جویــدیموعـه هــاقـدرت، بــر مج
 و بـه زیـانقدرتی کـه فـرآورده رابطـه قـوا اسـت  بسودتبعیض 

روحانیـان، تبعـیض  به زیان و» ولی امر« بسودانسان، تبعیض 
مـأمور بسـود ، تبعیض و به زیان غیر خودیخودی بسود میان 

بسـود ر کسـی کـه مـأمور نیسـت، تبعـیض و به زیان هـ ولی امر 
  ...زن، و تبعیضیان و به ز مرد
که در یک روشن است که بدون تبعیض پایه به سود قدرت      

، نـه چنـین بیـان قـدرتی وجـود بیان می شود تبعیض هارشته 
پیدا می کند و نه دولـت بـه تصـرف حـزب مسـلح دارای مـرام 

  .والیت مطلقه فقیه بر جمهور مردم، در می آید
ــدرت چــپ و راســت  -  ــای ق ــان ه ــتبدادهای ف(بی ــر اس راگی

آمریـت «استالینی و هیتلـری و بیـان هـای قـدرت کـه بـر پایـه
بـر تبعـیض پایـه ای کـه قـدرت  ،نیـزساخته شده انـد، » نسبی

بدیهی است که بر این دروغ بنـا شـده . است، ساخته شده اند
اند که گویا قدرت بی طرف است و بـا طـرف شـدن را از بکـار 

سـرمایه چنانکـه وقتـی قـدرت در دسـت . برنده خود می یابـد
د ولـو آن نوائی برقرار می کنژدیکتاتوری بورنها داران است، آ

ند و چون به تصرف پرولتاریا در مـی آیـد، نرا دموکراسی بخوا
در را قـدرت این طبقـه  دیکتاتوری پرولتاریا برقرار می شود و

این نظر، بـر . ندازدرها کردن انسان از نظام طبقاتی بکار می ا
  : دسه دروغ آشکار بنا می شو

به ایـن دلیـل سـاده کـه از . قدرت هیچگاه بی طرف نیست. ۱
  و .رابطه قوا پدید می آید

بـه  قدرت در قید رابطه قوا است، بمحض تغییر این رابطه .۲
  و . ، نیست می شودرابطه حق با حق

  . قدرت هدفی غیر از خود نمی تواند داشته باشد. ۳
م آلمـان و روسـیه بدین قرار، اگر نازیسم و استالینیسم مرد     

و اروپا و بخشی از آسیا را به سرنوشتی گرفتـار کردنـد کـه مـی 
دانیم، بدین خـاطر بـود کـه قـدرت نمـی توانسـت هـدفی جـز 

  . خود داشته باشد
تبعــیض بــه ســود قــدرت در ایــن بیانهــا، بنوبــه خــود، در         

طبقـه «تبعیض بسود : مجموعه ای از تبعیض ها بیان می شود
و  یو یـا نـژاد صوری و به زیـان او بطـور واقعـیبطور » کارگر

تبعیض بسود حزب و، در حزب، تبعیض بسود رهبر یا پیشوا و 
  ...نیز بسود کادر، در سلسله مراتب حزبی و

حــال اگــر، دیکتــاتوری پرولتاریــا را از مارکسیســم و ایــن         
را از لنینیســم » حــزب پیشــآهنگ طبقــه کــارگر«دیکتـاتوری و 

نچـه بـه آدر  لنینیسـم، –و از مارکسیسم مارکسیسم برداریم، از 
  .هیچ برجا نمی ماند ،دولت پرولتاریا مربوط می شود

بیان قدرتی که لیبرالیسـم اسـت، بـر تبعـیض پایـه، بـه سـود  - 
در صـورت و نـه در اال این که این قدرت، . قدرت، بنا می شود

آزادی هـر فـرد تـا جـائی (در سطح رابطـه فـرد بـا فـرد  ،واقع
و فـرد بـا شـئی ) که آزادی دیگری از آنجا شروع می شود است

منطـق صـوری . محـل عمـل پیـدا مـی کنـد) مالکیت شخصـی(
آزادی دیگـری را  ،انسان ها را غافـل مـی کنـد کـه آزادی یکـی

قـدرت دیگـری را  اسـت کـه قدرت یکیاین محدود نمی کند، 
و نیز، مالکیت انسان بـر سـعی خـویش اسـت . محدود می کند
وگرنه، شئی فرآورده کار، حاصل کار فـرد و . ستکه شخصی ا

ایـن تبعـیض پایـه نیـز در یـک رشـته . جامعه و طبیعـت اسـت
تبعیض بسود فرد و به زیان جامعه و : تبعیض ها بیان می شود
شــئی و بــه زیــان مالکیــت بــر ســعی بــر تبعــیض بســود مالکیــت 

و بــه زیــان ) قــدرت فــرد(= خــویش و تبعــیض بــه ســود آزادی 
که به قول آلن تـورن، جامعـه شـناس فرانسـوی، چرا . عدالت

ــرا آزادی  ــد زی ــی جوین ــازگاری نم ــا هــم س ــدالت ب آزادی و ع
ها کارفرمائی سبب می شود که با استعدادتر ها و صرفه جوتر 

دست باال را پیدا کنند و عدالت بمعنای برابری، مزاحم بکـار 
و اگـر بنـا را بـر عــدالت . آنهـا مـی شـود هایافتـادن اسـتعداد

 .نـیمبگذاریم، ناگزیر، آزادی را باید قربـانی کنای برابری بمع
اسـتعدادهای بهتـر  ،به جبر ،زیرا برابری استعدادهای نابرابر

نهـا گـرفتن مـی آرا از کار بـاز داشـتن و یـا حاصـل کارشـان از 
  . شود
در مــورد بیــان هــای قــدرت صــادق آلــن تــورن  اســتدالل        
تعریفی می دهند که قـدرت زادی آزیرا در این بیانها به . است

ــاحق نمــی شناســند ــز حــق از ن ــزان تمی . دارد و عــدالت را می
که در هیچ بیان قدرتی، آزادی معنائی که دارد،  راستی اینست

پیدا نمی کند و عدالت نیز تعریفی جـز برابـری و یـا نـابرابری 
  . نمی یابد و بمعنای برابری هیچگاه واقعیت نمی جوید

ئیسـیته خـود مـی توانـد بیـان قـدرت بهوش باید بـود کـه ال  - 
دیکتــاتوری الئیســیته را «لــن تــورن مــرام آبگــردد و بــه قــول 

نکه تضمین کننده بی طرفی دولت آبرقرار کند وقتی به جای 
وسیله ای در دست دولت برضد ایـن و  ،نسبت به مرامها باشد

دولـت مـرام معینـی  ،وقتی در پوشش الئیسیته. ن مرام بگرددآ
وقتی با مرام یا مرامهائی سازگار می شود و بـا . درا پیدا می کن

  ... وقتی. مرام یا مرامهائی دشمنی می کند
بدین قرار، چون تبعیض ذاتی رابطه قوا میان فرد با فرد         

و گروه با گروه و جامعه با جامعـه اسـت، همگـان مـی تواننـد 
 بیانهای قدرتی که رابطه انسان بـا قـدرت یـا. آن را تمیز دهند

انواع رابطه های قوا را پیشنهاد می کنند را هـم نـوع تبعـیض 
بـا وجـود . هایی که برقرار می کنند، بر انسـانها مـی شناسـانند

و جریانهــای آزاد  وایــن، هرگــاه در جامعــه هــا سانســورها لغــ
اندیشه ها و دانش ها و اطالع ها برقرار باشند، به یمـن نقـد، 

ا و در هـدف، بنـا بـر در اصل راهنم(هریک از بیانهای قدرت، 
در معرض شناسائی شدن از سوی همگان  )خود این، در روش
، تبعـیض هـا زادآهـای حتـی بـدون ایـن جریان. قرار می گیرند

زیرا با برقرار شدن رابطه قـوا، تبعـیض . قابل شناسائی هستند
  . و شناسائی می شود یدآدرکار می 

مـی کـنم کـه با این همه، از راه فایده تکـرار، خـاطر نشـان      
هرگاه قرار بر این باشـد کـه انسـان اسـتقالل و آزادی خـود را 
در گزینش اندیشه راهنما و رهبری کـردن خـویش بجویـد و از 
حق شرکت در والیت جمهور مـردم، برخـوردار شـود، دولـت 

  .باشد) به معنای چهارم و سوم(می باید بی مرام 
  

  :ی دموکراسیژایدئولو• 
ع بپـردازیم کـه دولـت خـالی از مـرام نخست به این امر واق    

بنــا بــر  ،در فرانســه. وجــود نــدارد) در معنــای ســوم و چهــارم(
بخصــوص  ،یژصــاحبان ایــدئولو ،غــازآدر . الئیســیته اســت

دولـت را از  ،می خواسـتند ،پیروان فلسفه تحققی و لیبرالیسم
گرفتــار  ،امــا اینــک. مســیحیت خــالی و از لیبرالیســم پــر کننــد

اینسـت کـه . ک و نیازمنـد دیـن گشـته انـدیژورشکست ایدئولو
مـرام اکثریـت در حـزب راسـت گـرا ایـن ) نوامبر ۲۱لوموند (

دولـت «شده است که در قانون اساسـی فرانسـه قیـد شـود کـه 
قـانون اساسـی فرانسـه . اسـت» فرانسه الئیک با سنت مسیحی

ــود کــه  ،از ایــن رو. ترجمــان لیبرالیســم اســت ــد بهــوش ب بای
ولت از مرام در معانی دوم و سوم باشـد الئیسیته خالی شدن د
دولـت را از مرامـی پـر نکننـد کـه در سـر  ،و مدعیان الئیسـیته

  :دارند
دموکراسی می دانست که، ن ارسطو بدترین نوع دولت را، آ    

در آن، عوامی که خلق شده اند برای اطاعت کـردن، تصـمیم 
بمعنـای  جمهـوری، بـا دموکراسـیبعـدها، . گیرنده می شـوند

، ایـن تفـاوت را پیـدا کـرد کـه در میت منتخبان اکثریـتحاک
جمهوری، خـودانگیختگی یـا اسـتقالل و آزادی انسـان اصـل 

بدین قرار، جمهوری شهروندان جمهـوری مـی . راهنما است
شود که، در آن، فرد عضو جامعه ایست کـه در آن، رابطـه هـا، 

زیر سلطه که رابطه هـای حـق بـا حـق  –نه رابطه های مسلط 
  .عدالت اجتماعی میزان است ،در این جمهوری. ندمی شو

ــاوت،      ــن تف ــد اولای ــه  ،در دی ــی بمثاب ــل را از دموکراس عق
این مرام بیان قدرت است زیـرا، در . ی، آگاه می کندژایدئولو

صورت، بسود اکثریت و بـه زیـان اقلیـت، تبعـیض برقـرار مـی 
ن قـرار گـرفت کـه -  بیشتر از این، بنـا بـر تعریـف قـدرت،. کند

همان استبدادی می شـود کـه  – همگان در برابر یک تن است
کســانی چــون کانــت و تکویــل کوشــیده انــد دموکراســی را از 

بنا براین، مرام دموکراسـی بیـان قـدرت . ن حفظ کنندآگزند 
دموکراسـی بـدین  ،وقتی بنا بر تأمل است ،در دید دوم  .است

شـد انسـان با ر ،خاطر که سامانه باز و نقد و اصالح پذیر است
ــتقالل و  ــت ،زادیآدر اس ــذیر اس ــاق پ ــدگانی . انطب انتقادکنن

. چون کانت و تکویل خود نیز جانبـدار دموکراسـی بـوده انـد
بـا مـرام  ،ایـن مـرام قـدرت ،نها و اندیشـمندانی دیگـرآاز دید 

زیــرا قابــل نقــد و تصــحیح . هــای دیگــر تفــاوتی بنیــادی دارد
  :ن درگذشتآاست و می توان از 

 Traité de paixدر (، فیلســــوف آلمــــانی کانــــت     
perpétuelle(اسـتبداد یعنـی ایـن کـه دولـت «: ، گفته اسـت

و رئـیس . قوانینی را که خود وضع می کند، به اجرا می گـذارد
دولت، اراده دولت را بـه عمـل در مـی آورد، چنانکـه پنـداری 

ایـن قـدرت بـه . اراده شخص او است که ره بـه عمـل مـی بـرد
اســت چــرا کــه همگــان در بــاره یــک تــن و  ضــرورت اســتبداد

کانـت  .»هرگاه خود نخواهد، بر ضـد او،  تصـمیم مـی گیرنـد
ـــو ـــدار  ،بخـــالف روس ـــتقیم و جانب ـــی مس مخـــالف دموکراس

تکویل نیـز ایـن دموکراسـی  .دموکراسی بر اصل انتخاب است
ایـن دموکراسـی اسـتبداد . مـی خوانـد» جباریت اکثریـت«را 

ت کــه، درآن، حتــی وقتــی اســت چــرا کــه شــکلی از دولــت اســ
  اکثریت بسیار بزرگ تصمیم می گیرد، ناقض استقالل و 

  
  16در صفحه

 آیا دولت بی مرام شدنی است؟
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

3 

 

 
 

2012دسامبر  16تا  3از  1391آذر26تا13 816شماره    

 

  
 ،سازمانهاي جاسوسـي 
 - نظــامي مــي شــوند 

واواك ضلعي از مثلث 
  :سركوب

  
بین الملل هـای تـرور و 
ـــــر شـــــدن  نظـــــامی ت
ســازمانهای جاسوســی و 

  :ضد جاسوسی
  
ــــــل  ٭ ــــــین المل اخــــــوان «ب

» بین الملل ترور«و » المسلمین
و القاعــده کــه بــین الملــل تــرور 

  :سنی است
  
در چهـــاردهمین ســـالگرد جنایـــت ◀

بـه دسـتور  ،یـمژخیمـان رژسبعانه ای د
که داریوش و پروانـه فروهـر  ،خامنه ای

و نویســــندگان مختــــاری و پوینــــده و 
شریف و پیروز دوانی و زالزاده و احمـد 
تفضـــلی و احمـــد میـــر عالئـــی و غفـــار 

 ،دندن شــــآقربانیــــان ...  حســــینی و
خبرهــای واصــل از کشــور و اطالعــات 
ــایه  ــورهای همس ــده از کش ــیل ش تحص

یـم سـازمان ژحاکی  هستند که ر ،ایران
  :ترور خود را به روز کرده است

سازمان تـرور در کشـورهای مختلـف  •
یـم ژر ،برابـر اطـالع. منطقه شبکه دارد

بنا بر انجـام عملیـات تـرور در کویـت و 
در دیگر کشورهای خلـیج فـارس و نیـز 

ــائی دارد هــم بخــاطر . کشــورهای اروپ
که در جریـان اسـت و » جنگ پنهانی«

یم مـی ژهم بخاطر احساس ضعفی که ر
  . کند
ــا        ــازمان در  ،در اروپ ــتاد س ــان آس لم

در کشــورهای بالکــان و ایتالیــا و . اســت
 ،ترور» بین الملل«. شبکه دارد ،فرانسه

در بر مـی گیـرد افـراد ایرانـی و لبنـانی و 
  . از کشورهای دیگر را افرادی

در امریکــای التــین نیــز شــبکه هــای        
ـــد ـــه روز شـــده ان ـــرور ب تحرکهـــای . ت

میـــز در کشـــورهای خلـــیج آخشـــونت 
فــارس و نیــز ترورهــا در اروپــا و هنــد و 

  .تایلند را کار این سازمان می دانند
در عراق و سـوریه اسـت  ،در منطقه        

منطقـه هـای . که سـتاد عملیـاتی دارنـد
ـــگ  ـــاتی در صـــورت توســـعه جن عملی

کشورهای خلیج فارس، منطقـه  ،پنهان
اول عملیــات خواهنــد شــد و دو کشــور 
قطر و عربستان هدف نخست خواهنـد 

  .بود
اگر سیا و دیگر سازمانهای جاسوسـی  •

یم ژر ،نظامی می شوند ،و ضد جاسوسی
ـــوص  ـــه مخص ـــدس را دارد ک ـــپاه ق س
عملیــات در خــارج از ایــران اســت و در 

ســـازمان تـــرور را دارد کـــه از  ،کنـــارش
حمایــت ســپاه و واواک و قــوه قضــائیه 

  .برخوردار است
 ،۲۰۱۲لوموند دو رانسـیمان نـوامبر  ◀

خبــر مــی دهــد کــه بــین الملــل اخــوان 
المسـلمین کـه سـتاد خـویش را در قطـر 
قــــرار داده اســــت و دارای فرســــتنده 

شـبکه هـایش در همـه  ،تلویزیونی است
الــد خ. کشــورهای عــرب فعــال هســتند

مشــعل کــه جــای خــود را بمثابــه رهبــر 
نخست وزیر  ،حماس به اسماعیل حنیه

خــدمت  ،در ایــن ســتاد ،غــزه مــی دهــد

  .خواهد کرد
این ستاد رویـاروئی خواهـد کـرد بـا  ◀

القاعده کـه یـک بـین الملـل تروریسـتی 
کـه  ،در همان حـال. سنی مذهب است

یـم ژر» بین الملل تـرور«شایع می شود 
برقرار کرده است تـا  ارتباط ،با القاعده
دست به عملیـات مشـترک  ،در مواردی

القاعــده و متحــدانش  ،در عمــل ،بزننــد
همچنان به عملیات ) خصوص طالبان(

ــغول  ــا مش ــیعه ه ــر ضــد ش ــتی ب تروریس
  . هستند

  
ــد  ٭ ــی و ض ــازمانهای جاسوس س

جاسوســـی غـــرب و کشـــورهای 
» عملیـات«خاورمیانه نیز بخش 
  :را تقویت می کنند

  
مـده آه اوبامـا بـر سـر کـار از زمانی ک ◀

ــت ــزون ،اس ــور روز اف ــیا بط ــبه « ،س ش
ــته اســت» نظــامی ــرور  :گش ــات ت عملی

توسط هواپیماهای بدون خلبان و  نیـز 
عملیات نظامی توسط همین هواپیماها 
و اســـــتفاده از ســـــازمانهای نظـــــامی 
ــــراق و افغانســــتان و  خصوصــــی در ع

ــاالخره ــوع  ،ب ــدوئی از ن ــات کمان عملی
 ،ســیا. م ربــائی هــادآکشــتن بــن الدن و 

 ،عــالوه بــر هواپیماهــای بــدون خلبــان
دارد بــه هواپیماهــای جاسوســی بــدون 

«  بنـــــام  ،خلبـــــان بســـــیار ســـــبک
ShadowAir  «نیــز مجهــز مــی شــود .

هزار متر  ۱۰این هواپیماها می توانند تا 
ساعت در هوا بمانند  ۹ارتفاع بگیرند و 

و در آسمان قابـل پیـاده و سـوار کـردن 
تجاوز بـه «کا را با درد سر هستند و امری

  .هم روبرو نمی کنند» مرزهای هوائی
به گزارش لوموند دو رانسـیمان مـاه  ◀

تجدید سازمان دسـتگاه   ،۲۰۱۲نوامبر 
جاسوسی و ضد جاسوسی فرانسه کـه در 

در دوره  ،غاز شـده بـودآدوره سارکوزی 
ــد ــت جمهــوری هوالن ــال  ،ریاس در ح

به دستور رئـیس جمهـوری . پایان است
ـــدجد ـــه  ،ی ـــات اســـت ک بخـــش عملی

ایـن . بخصوص می بایـد تکمیـل گـردد
ــات  ــی عملی ــتان و لیب بخــش در افغانس

قرار اسـت افـزون بـر . انجام داده است
اطالعــــاتی کــــه از طریــــق قمرهــــای 

هواپیماهـای بـدون  ،مصنوعی می گیرد
خلبــان نیــز در اختیــار بخــش عملیــات 

  .قرار داده شوند
ــــه ◀ ــــعودی  ،در منطق ــــتان س عربس

اهمیت را به سازمان جاسوسی  بیشترین
بنـا بـر . و ضد جاسوسی خـود مـی دهـد

   ،اطالع لوموند دو رانسیمان
ســپتامبر  ۵محمــد بــن نــایف کــه در •   

وزیر کشور عربستان شد، چهارمین نـوه 
ملک سعود، بانی دولت سـعودی اسـت 

دیگران عبارتند از . که وزارت می جوید
ــازمان  ــیس س ــه رئ ــن ســلطان ک ــدر ب بن

طالعات عربستان شـده اسـت امنیت و ا
و خالد بن سلطان که بـا مـرگ پـدرش، 
معاون وزیر دفاع گشـته اسـت و متعـب 
بن عبدالله، فرزنـد ملـک عبداللـه شـاه 
فعلی عربستان که فرمانده عملیات گارد 

  . ملی سعودی ها است
یـم ژرئیس امنیت و اطالعات ر ،نایف    

ــود ــعودی ب ــر . س ــدش وزی ــک فرزن این
عالوه بر تصدی مقام او . کشور می شود

ــت  ــازمان امنی ــیس س ــور، رئ وزارت کش
ــز هســت ــومی نی ــه . عم ــازمان ب ــن س ای

ــق داشــت و او ســالها  وزارت کشــور تعل
حاال هر دو مقام را تصـدی . رئیسش بود

با تصدی این دو مقام، او نقش . می کند
مهمی در گرفتن تصـمیم بـر عملیـات و 

  .اجرای آنها پیدا کرده است
ــدر بــن ســلطان، ســف یر عربســتان در بن

ــه در  ــانی اســت ک ــی از کس ــا و یک امریک
یم صدام به ایران نقش تعیـین ژتجاوز ر

با توجه به این امر که . کننده داشته اند
قوای عملیات ویـژه در اختیـار ایـن سـه 

است، مـی تـوان بـه اهمیـت بخـش  تن
عملیات در سازمان امنیـت و اطالعـات 

یــم و نیــز در دو وزارتخانــه دفــاع و ژر
  .یم سعودی، پی بردژکشور ر

ــه، •  ســازمان امنیــت و اطالعــات ترکی
نیـــز بـــرای بخـــش عملیـــات » میـــت «

اهمیــت ویــژه قائــل شــده و مشــغول 
بنا بـر اطالعـی کـه . نظامی کردن آنست

لوموند دو رانسیمان در اختیار می نهـد، 
میــت یــک  ،ک.ک.بــرای مقابلــه بــا پ

بـه تقلیـد از : بازوی نظامی پیدا می کنـد
ــ ــات وی ــیا، در بخــش بخــش عملی ژه س

ــات« ــژه »عملی ــات وی ، نیروهــای عملی
حکومـت رجـب طیـب . ایجاد می کنـد

اردوغان برآن شده است کـه جنـگ بـا 
ک را بــه واحــدهای .ک.واحــدهای پ

  .کماندئوی بازگذارد
دو نوبــت از وجــود ایــن  ،تــا کنــون    

ک .ک.کمانــــدوها در مبــــارزه بــــا پ
در ایـن عملیـات از . استفاده شده است

ــاری هوا ــان همک ــدون خلب پیماهــای ب
  .امریکائی بر خوار شده اند

باتوجه به نقش  :قطر زیر چتر امریکا ◀
قطر در لیبی و اینک در سوریه و مبارزه 

برای مصون مانـدن از هـر  ،اش با ایران
از جملـه عملیـات از نـوع  ،گونه انتقـام

ــا  ــطینی ه ــات فلس ــا (عملی موشــک ره
ــر  ،)کــردن بســوی اســرائیل خــود را زی

موشــکی امریکــا قــرار داده چتــر دفــاع 
 ۱۱امریکـا بـه قطـر  ،نـوامبر ۲در . است

بـــاتری موشـــک پـــاتریوت فروخـــت و 
پـولی . گاه کـردآکنگره را از این فروش 

 ۱۶ ،کــه قطــر بابــت آن پرداختــه اســت
  .میلیارد دالر است

قطـــر از عملیـــات  ،در عـــین حـــال    
برابـــر . نیـــز مـــی ترســـد» کمانـــدوئی«

یسـتی در قـرار بـر عملیـات ترور ،اطالع
بـرای مقابلـه بـا ایـن خطـر . قطر هست

قطر نیازمند حمایت سیا اسـت و از  ،نیز
  .این حمایت برخوردار است

که اطالعی می گوید  ،در همان حال ◀
مـاده آیم ایران ژکه ر» بین الملل ترور«

قصـد دارد در کویـت  ،عمل کرده است
 ،دســت بــه عملیــات تروریســتی بزنــد

دهـد کـه لوموند دو رانسیمان خبر مـی 
دولــت کویــت تظــاهراتی را کــه در ایــن 

بین الملـل «کار  ،کشور انجام می گیرند
مـی دانـد و قطـر را » اخوان المسـلمین

بانی این نوع از جنگ پنهان می داند و 
نگـــران آنســـت کـــه کـــار بـــه عملیـــات 

  .تروریستی نیز بکشد
  

ســــازماندهی و  ،واواک
ن بمثابــه آگرداننــدگان  

ـــــــث  ـــــــی از مثل بخش
  :سرکوب

  
لــی واواک بــه ســپاه و آارتبــاط  ٭

قوه قضائی که مثلـث سـرکوب را 
  :تشکیل می دهند

  
پیش از ورود به بحث معرفـی بخـش   •

ــــف  ــــای مختل ــــت  واواک ه الزم اس
یاداوری نماییم که برخی از چهره هـای 

و قـــوه  واواک وســـه مجموعـــه ســـپاه 
ــه شــکل کــامال ــا  قضــاییه ب هماهنــگ ب

یکدیگر عمل می کنند و در رفـت و امـد 
  :در هر سه بخش هستند به عنوان مثال

 ،نخسـت :محمد محمـدی ریشـهری  - 
حـــاکم شـــرع و در ارتـــش بـــه  اعـــدام 

بعـد وزیـر واواک . ارتشیان مشغول بـود
در مــاجرای دســتگیریها و اعــدام . شــد

ــای  ــه جــرم شــرکت در کودت افســران ب
 ،در واقع. با سپاه همکاری داشت ،هژنو

چون . عامل سپاه در تخریب ارتش بود
در جنایتهــای دیگــر  ،زیــر واواک شــدو
مـــورد اعـــدام قطـــب زاده و اعتـــراف (

یـــــة اللـــــه آتلـــــویزونی گـــــرفتن از 
شریعتمداری و دستگیری و اعدام سـید 
مهــدی هاشــمی و دســتگیری و زنــدانی 

با سپاه  ،یةالله منتظریآکردن نزدیکان 
از  ،امـا اینـک. همکاری نزدیک داشـت

چشم خامنه ای افتاده و به خورد و بـرد 
 .مشغول است

 .ابتدا حاکم شرع بود: علی فالحیان - 
ــه هــای انقــالب  ــه ریاســت کمیت بعــد ب

ــه   واواک اســالمی رســید و در نهایــت ب
 .وزیر شد نخست معاون و سپس . رفت

بعـد  .ابتدا حاکم شرع بـود: مصلحی - 
در سپاه و بسـیج شـد و  »رهبر«نماینده 

ـــه  ـــت ب ـــر  واواک در نهای ـــت و وزی رف
 .شتگ
 در واواکزمــــانی  :حســــین طائــــب - 

بعد بـه قـوه قضـاییه  .مشغول به کار بود
رفت و سپس مسئول بسیج و بعد معاون 

 .اطالعات سپاه شد
زمـانی در سـپاه : محمد بـاقر ذوالقـدر - 

همکــاری کــرد و در  واواکبــود بعــد بــا 
 .نهایت به معاونت قوه قضاییه رسید

زمـانی در قـوه  –احمد سالک کاشانی  - 
بعـد بـه سـپاه  قضاییه حـاکم شـرع بـود

رفت و مسئول بسیج و مسئول اطالعات 
 .رفتواواک  شد و در نهایت به 

 ...و - 
کامال در افراد این دستگاه سرکوب         

کرده اند و مـی حمایت از یکدیگر عمل 
خامنـه ای حـامی آنهـا  سـید علـی .کنند

چرا که تضـعیف هـر کـدام از  .می باشد
را فقیه  استبداد والیت سه، دستگاهاین 

و محکـوم بـه فـرو ریخـتن لرزان از پایه 
همانگونه کـه در جریـان قتـل  . می کند

 ،)فروهرها و نویسـندگان (سیاسی های 
و مأموران اجرا لو ) خامنه ای(مر آوقتی 
قــرار شــدید تحــت فشــار  یــم ژر ،رفتنــد
دفتر بنی  ،ساعت ۲۴در کمتر از  .گرفت

مـر و مـأموران جنایتهـا را معرفـی آصدر 
و سپاه  افراد واواککه  شد روشن . کرد

 ،در حقیقـت. جنایتها را انجام داده اند
ســازمان تــرور کــه در درون ایــن ســه 
 ،دســتگاه و دیگــر ســازمانهای دولتــی

ایــن جنایتهــا را ســازمان  ،اعضــا داشــت
ـــود ـــی از . داده ب ـــه وقت ـــن ک ـــه ای طرف

نزدیکان خامنه ای پرسیده بودند اینهـا 
ــی  ــد نم ــام را تهدی ــت نظ ــه موجودی ک

نهـم بـا آ ،نهـاآد چه نیازی به قتـل کردن
 :پاسـخ شـنیده بودنـد ،این سبعیت بود

رهبر اموری را می بیند که ما نمی بینـیم 
و مصالحی را در نظر می گیرد که مـا  نـه 

  !نها و نه دالیلشان را نمی شناسیمآ
ــد از ارتکــاب جنایتهــا       بــاوجود  ،بع

معرفی جنایتکـاران و تعـداد شـماری از 
مأموریــت یافــت کــه اییه ، قــوه قضــنهــاآ

» محفلــی«جنایــت هــا را نخســت کــار 
در جریــان  :بخوانـد و ســپس لــوث کنــد

ــامی را کــه  ،بازپرســی ســعید «ســعید ام
کشتند و گفتند با  ،خامنه ای بود» جون

همسر او . واجبی خود کشی کرده است
را شکنجه های وحشیانه و بـس شـنیع و 

 ،بـــرای بقیـــه نیـــز. ور کردنـــدآنفـــرت 
ترتیــــب دادنــــد و  محاکمــــه صــــوری

نهـا زیـرا آ .سرانجام مرخصشـان کردنـد
بودنـد و خامنـه ای  سـید علـیمأموران 

  . مجرم واقعی خامنه ای بود
تـــرور ســــعید در مـــاجرای  ،و بـــاز      

. حجاریان، تروریست ها دستگیر شدند
نکـــه ســـازمان تـــرور و ایـــن ســـه آبـــی 

. به زیر عالمـت سـئوال برونـد ،دستگاه
کمــه صــوری دســتگیر شــدگان نیــز محا

ند شـتتوسط قوه قضـاییه ازاد گ شدند و

سعید حجاریان را  »بیت رهبر«چون 
 او مغز متفکر اصالحات می دانسـت و

 .می بایست ترور می شد 
  
  :سازمان نمای واواک ٭
  
بـرای  همواره ، واواکاز بدو تشکیل   •
ــری  ،نآ ــده اســت انتخــاب  وزی ــه ش ک

 ،»وزیـر«و ایـن . خواسته است» رهبر«
حــال کــه مجــری دلخــواه  در همــان

ــر« ــوده اســت» رهب ــرکوبگری ب  ،در س
والیــت مطلقــه قائــل  ،نیــز ،بــرای خــود
بـه  ،»رهبـر«بـرغم دسـتور  ،بوده و گـاه

. دلخواه خود دست به جنایت زده انـد
ــهور  ــورد مش ــک م ــادق  ،نآی ــدام ص اع

ـــــت ـــــهری. قطـــــب زاده اس در  ،ریش
احمـد «خاطرات خود مـی نویسـد کـه 

فرماینــد تلفــن کــرد کــه امــام مــی » قــاآ
ـــد ـــتم . قطـــب زاده را اعـــدام نکنی گف

او را  :گفــت. دســتور کتبــی الزم اســت
اعــدام نکنیــد تــا دســتور کتبــی امــام بــه 

دســتور  ،بالفاصــله. دســت شــما برســد
  . اعدام قطب زاده را دادم

 ،نخســت ،واواکتــا قبــل از تاســیس      
قـرار بـر  ،برابر مصـوبه شـورای انقـالب

لـی این بود کـه دسـتگاه اطالعـات داخ
ن بـه آکه جز تحصـیل اطـالع و تسـلیم 

تـابع وزارت کشـور  ،وزیر کشور نداشـت
تـابع وزارت  ،باشد و اطالعات خـارجی

در همـان روزهـای  ،نآپیش از . خارجه
گروهـــی توســـط احمـــد  ،اول انقـــالب

خمینـــی ســـازمان یافتنـــد کـــه بـــازوی 
. اطالعــاتی و اجرائـــی خمینـــی بودنـــد

یکــی  ،کشــف گــروه فرقــان کــه دو تــرور
ر سپهبد قرنی و دیگـری مطهـری را ترو

و یا دستگیری روحانی  ،انجام داده بود
شــبیر خاقــانی و  ،اول شــهر خرمشــهر

چون . کار این گروه بود ،تبعید او به قم
ایـن گـروه اطالعـات  ،سپاه تشکیل شـد

بعـد از کودتـای . سپاه را تشـکیل دادنـد
بهنگــام نخســت وزیــر میــر  ،۶۰خــرداد 

 ، اطالعـــات نخســـتحســـین موســـوی
ــری  ــد وزی ــاد ش ــه ریاســت آن را ایج ک

ســعید داشــت و خســرو قنبــری تهرانــی 
  . همکار او بودحجاریان 

، شــتتاســیس گ واواکبعــد از آن کــه  •
قاضــی همــواره یکــی از روحــانیون کــه 

شرع شده و در جنایـت سیاسـی تجربـه 
. ن مـی شـدآ» وزیـر« ،کسب کـرده بـود

 : واواک عبارت بوده اند از» وزیران«
دی نیـک، معـروف بـه محمد محم -  ۱

 ،جنایـت پیشـه ریشهری، از حکام شـرع
و ا ،بعـد. بـود  واواک »وزیـر«نخستین 

 رییس اوقاف و نماینده رهبـری در حـج 
 .و متولی حضرت عبدالعظیم شد

ـــی  – ۲ ـــرع عل ـــام ش ـــان از حک فالحی
 واواک» وزیــر«دادگاههــای انقــالب و 

 هاشــمی رفســنجانی و ســاله ۸حکومــت 
و عضـو » هبرر«امنیتی » مشاور« ،سپس

او تحـــت . خبرگـــان رهبـــری مجلـــس
تعقیب پلیس بین المللی بخاطر شرکت 
در تـرور در رســتوران میکونـوس بــرلین 

ـــت ـــال . اس ـــی س ـــای سیاس در جنایته
از او بعنوان صـاحب نقـش  ،نیز ،۱۳۷۷

او . مــدآن جنایتهــا ســخن بــه میــان آدر 
تهدید کرد هرگـاه قـرار بـر محاکمـه او 

بـه میـان  پای مـافوق هـای او نیـز ،شود
مافوق ها جـز خامنـه ای و . مدآخواهد 

 . هاشمی رفسنجانی نبودند
ـــادی، از  -  ۳ ـــانعلی دری نجـــف آب قرب

ابتــدای  واواک درحکــام شــرع و وزیــر 
قتــل  ینمســئولاز و ا .خــاتمی حکومــت

ــی آ ــای سیاس ــود ۱۳۷۷ذر ه ــاگزیر . ب ن
  استعفاء کرد اما نه تنها تعقیب قضائی 

  
  

  4در صفحه
  
  

 ؟»خاورمیانه جدید«
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 شـهر جمعـه  تامام ی ومقام قضائ ،نشد
ـــان . را یافـــت اراک نخســـت از اطرافی

او خـود را بـه بانـد  ،یةالله منتظری بودآ
خامنــه ای و هاشــمی (ایــران گیتــی هــا 

فروخت و جاسـوس در ...) رفسنجانی و
  . بیت منتظری شد و رانده گشت

علی یونسی، معروف بـه ادریسـی، از  -  ۴
ــر  ــام شــرع و وزی ــان   واواکحک ــا پای ت

  .اتمیخحکومت 
غالمحســــین محســــنی اژه ای، از  -  ۵

وزیـر  وحکام شرع دادگاههای انقـالب 
احمـدی  حکومت دوره اول واواک در

کشور کل دیوان دادستان ̋ او  فعال نژاد،
 .است

ــرع و  -  ۶ ــام ش ــدر مصــلحی از حک حی
ــده  ــر« نماین ــاف  »رهب ــپاه و اوق  ودرس

  .واواکوزیر کنونی 
ــا و  • ــر بخــش ه ــه وزی ــر مجموع در زی

د کـه مسـتقیما بـا نـه هایی قرار دارحوز
  :شامل .هستندوزیر در ارتباط 

مشاورانی  ،نآکه در  حوزه مشاوران - ۱ 
بــه صــورت مســتقیم کــار مــی کننــد کــه 

ی هسـتند و یا افـراد »وزیر «طرف شور 
مـثال اکبـر . معـین مـی کنـد» وزیر « که

ــان مشــاور  خوشــکوش در زمــان فالحی
بود و افرادی چـون حسـین  اوعملیاتی 

 وحسین صـفار هرنـدی  وشریعتمداری 
 وپـور فـالح  وشـیدایی وحسن شـایانفر 

علی ربیعـی  وسعید حجاریان  و تاجیک
ــی  و ــری تهران ــرو قنب ــه  وخس ــیض الل ف

از جملـه ... عرب سرخی فیروزآبـادی  و
 .مشاوران وزرای مختلف بوده اند

 حوزه وزارت -  -  ۲
 بولتن ها -  ۳
 ستاد خبری  -  ۴

 ران و حـــوزه  وزارتبعـــد از مشـــاو        
 .دارندمعاونت های مختلف قرار   ،...و

این ساختار تا به حـال بـه همـان شـکل 
در زیــر . بــه کــار خــود ادامــه داده اســت

ـــل  ـــت ادارات ک ـــر معاون ـــه ه مجموع
و در هر اداره کـل، زیـر اند تاسیس شده 

انــد و  مجموعــه هــایی بــه وجــود آمــده
ــر ــد آنهــا نصــب شــدهای مــدیرانی ب . ان
و ادارات کـل زیـر مجموعـه معاونت ها 

ــراد شــناخته شــده  و نهــاآ کــه برخــی اف
ــدی  ــل را تص ــای ک ــا و اداره ه معاونته

   :عبارتند از ،کرده اند
 
  : معاونت امنیت - ۱
ــت      ــن معاون ــر را در  ای ادارات کــل زی

فرد شـناخته شـده (مجموعه خود دارد 
فالحیــان  ایــن معاونــت در دوران علــی

، این مقام واسعید امامی بوده که بعد از 
 معــروف بــه بــه ســید مصــطفی کــاظمی،

 :)موسوی رسید 
ــت. ۱٫۱ ــل امني ــل  اداره ك ــدیر ک ــه م ک
معـروف بـه  –کاظمی  ،سید مصطفینآ

دخیـل در ترورهـای داخلـی  و موسوی 
معـاون سـعید امـامی و جانشـین  او. بود

این معاونت بخش های . بودبعد از وی 
 مختلــف دیگــری را دارا مــی باشــد کــه

 ،از جمله. ارندمتصدیانی د
. هدایت ابراهیمی،  معاونـت امنیـت  - 

واواک از مدیران سـتادی   ،این شخص
  .است

از  کـهمحمد برزگر، معاونـت امنیـت   - 
  .واواک استمدیران ستادی 

از مـدیران  - معاونت امنیـت  –حجت  
  –ستادی وزارت اطالعات 

پرسنل امنیـت و مـدیر  حمید رسولی، - 
کــه  عاونــتکـل پشــتیبانی عملیـاتی آن م

از  او. واواک استترور و سازمان  ضو ع
در قتـل  اسـت و دوستان شـریعتمداری

زنجیـره  قتلهـای«یم ژسیاسی که ر های
خوانــد تــا مگــر ایــن جنایتهــای » ای

سیاسی سبعانه در خاطر تـاریخی مـردم 
  .شرکت داشته است ،ایران نماند

محمــد رضــا ســلیمی، بــا نــام مســتعار  - 
ح و برنامـه صمیمی، مدیر کل سابق طر

معاونـت امنیــت و مــدیر کــل جدیــد در 
 . معاونت حفاظت

ـــه   -  محمـــد شـــریف زاده، معـــروف ب
دادســتانی اویــن در افــراد از  محمــدی،

زندان اوین   ۲۰۹مسئول بند و  ۶۰دهه 
 واواک درمــدیر کــل امنیــت داخلــی  و 

  .است دوران یونسی
محمــد  عزیــز پــور، پرســنل معاونــت  - 

 و لیات امنیـتامنیت و مسئول اداره عم
ــل  ــی و قت عضــو گــروه ترورهــای داخل

  .های سیاسی
محمود و افرادی چّون علی اعالیی       

 وایـرج آموزگـار  ورمهدی امـامی وامانی 
 شوهر خـواهر عالیخـانی، خسرو براتی،

 وحمیـد جاللـی  ومحمود جعفرزاده  و 
مجیــــد چوپــــان و حســــین جــــوادی 

حسـین زاده  وناصر رحیمی  وخسروی و
محمد عزیز پور و  رئوف ویاح اصغر س و
حسـن و محمد علوی  ومحسن قائمی و 

حســـین  ومحســـن مهـــدوی  ومســـلمی 
ـــی  ـــی  ونجف ـــادق نخع ـــطفی  وص مص
ــز در ایــن  عبــاس هاشــمی وهاشــمی  نی

  .معاونت تصدی داشته اند و دارند
از یـک در هـر کـه  یاد آوری می شـود      

مـثال  .دنوجود دار اداره ها ادارات کل،
امنیت اداراتـی چـون اداره  در اداره کل

و اداره بنی صـدر و  اداره چپ نو وچپ 
 واداره کـارگزینی امنیـت  بنی صدریها و

اداره التقـاط  واداره کل طرح و بررسی 
ــــــات  و ــــــتیبانی عملی و اداره اداره پش
 ... و »منافقین«
 
  :عملیات معاونت -  ۲
مهرداد عالیخـانی معـروف بـه صـادق     

سیاســی مهــدوی دخیــل در قتــل هــای 
مسـئول ایـن معاونـت داخلی و خارجی 

ــود ــی . ب ــت برخ ــن معاون ــدیان ای متص
  :عبارتند از

، مــدیر کــل )مســعود ( مهــدی روشــن - 
 عملیـــات اســـتان تهـــران عامـــل قتـــل

ـــوش فروهـــر و همســـر او  ـــه داری پروان
 .بود اسکندری

  رضا صابری ، معاونت عملیـات ویـژه - 
  .واواک استاز مدیران ستادی  که

  ی معاونت عملیات ویژهکمال ظهور - 
 .واواکاز مدیران ستادی 

ـــنی  -  ـــر محس ـــودرزی (اکب ـــر گ  ) اکب
عامـل قتـل ، سرویس معاونـت عملیـات

پرسنل معاونت از . محمد جعفر پوینده
اداره کـــل طـــرح و بررســـی . امنيـــت

از ) مســـئول ســـابق کـــارگزينی امنيـــت(
اعضــــای بانــــد ترورهــــای داخلــــی و 

 .خارجی
اثنـــی اشخاصـــی همچـــون محمـــد        

مصـطفی  ومحمود جعفـرزاده  وعشری 
علـی نـاظری وصفر مقصودی  وهاشمی 

علـی  وصـفایی و علی محسنی  ومسلم و 
  .علی روشنیو روغنی   وصفایی پور 

  
 :حراستمعاونت   - ۳
تصدی ایـن معاونت ضد جاسوسی که    

معاونت را زمانی حسین طائب بر عهده 
 ،واواکبعــد از اخــراج وی از  . داشــت
اونت بـر عهـده خزایـی قـرار مع تصدی

گرفت که توسط محمود احمـدی نـژاد 
ــر کنــار  ــدب ــه ایــن  .ش ــر مجموع در زی

ــرار دارد  کــه معاونــت یــک اداره کــل ق
بـــر . اســـت اداره كـــل ضـــد جاسوســـي

ایــن اداره کــل، افــرادی چــون  ریاســت
شهشهانی قرار و سعیدی و محمد تقوی 

 .اند داشته
 
  : معاونت خارجی -  ۴
هــای مهــم ایــن  از جملــه معاونــت    

ــه اســت چــرا کــه بســیاری از . وزارتخان
 افـرادترورهای خـارج از کشـور توسـط 

افرادی از سپاه این معاونت با همکاری 
و نیز همکـاری دسـتگاه هـای مختلـف 

و وزارت امـور خارجـه از جملـه  ،دولتی

انجـام ... صدا و سیما و وزارت ارشـاد و
 ،اینــک ســازمان تــرور. مــی گرفتــه انــد
ــد شــده ا ــن. ســتتجدی ــاوجود ای از  ،ب

همکاری این معاونت واواک برخوردار 
این معاونت چندین اداره هـای .  است

  . کل دارد
این معاونت در دوران علی فالحیان،     

توسط مصطفی پور محمـدی اداره مـی 
و در ترورهای بسیاری در خارج از ا .شد

ـــدهی را  ـــش فرمان ـــور نق ـــده برکش عه
ور در معاونت خـارجی بعـد از پـ. داشت

معــاون او کــه . بــود محمــدی پــور قنــاد
کـه  در  ترورهـا و انفجارهـا این دو. بود
 ،از کشــور انجــام مــی گرفتنــد خــارجدر 

ــامی  ــه اس ــنلی ک ــدیران و پرس ــراه م هم
ــی از آنهــا در زیــر میایــد، شــرکت  برخ

 :داشتند
اطالعــات  متصــدی  علیرضــا امیــدی  - 

  .واواکاز مدیران ستادی  وخارجی 
ــا -  ــعود توان ــ  ،مس ــاتی م ــل عملی دیر ک

» محفــل«عضــو ٬حــوزه اروپــای غربــی 
قتلهای  «( ۷۷ذر آمأمور قتلهای سیاسی 

 )»زنجیره ای
ــادقی  -  ــدیص ــه و  متص بخــش گذرنام

  .واواکاز مدیران ستادی  ومرزی  
و  بخــش گذرنامــه از مقامــاتعبــودی  - 

 .واواکاز مدیران ستادی  ومرزی  
کاظم الهوتی، بـا نـام مسـتعار احمـد  - 

دیر کل عملیاتی حوزه اروپای م کارگر،
ترورهـای داخلـی سازمان مرکزی عضو 

  .و خارجی
ــدوی  -  ــواد مه ــدی ج ــات متص اطالع

   .واواکاز مدیران ستادی  وخارجی 
 واطالعات خـارجی  از مقاماتناصح  - 

   .واواکاز مدیران ستادی 
اطالعات خـارجی  از مقامات هدایت  - 
 .واواکاز مدیران ستادی  و

احمـد برانـی   وضا اصغری و احمد ر      
فریــــــدون و بهمــــــن برنجیــــــان  و

که در قتـل دکتـر بختیـار ( بویراحمدی
  ورضا تسلیمی  و ) نقش اول را بازی کرد

عوضعلی کـردان  وثانی  وغفور درجزی 
کـه در قتـل دکتـر ( حسین شیخ عطار و

محمود احمدی و  ) بختیار نقش داشت
در ترور میکونـوس ( کاظم دارابیونژاد 

ــه نقــش مه ــازی کــرد و محکــوم ب مــی ب
حــبس ابــد شــد و پــس از تحمــل دوران 

شــیخ  و) اینـک در ایـران اسـت ،زنـدان
حسـین صـفاری و محمد صالحی مـنش 

ــوی  ــی عل ــی و مجتب ــمعلی  وفراهت قاس
در ایـــن معاونـــت   ...نصـــیری پـــور و

  . مشغول بکار بوده اند و هستند
  :این معاونت در بر می گیرد     
 اداره كل اروپا- 
 ره کل افریقا ادا - 
 اداره کل اسیا و اقیانوسیه  - 
 اداره کل کشورهای اروپایی  - 
 اداره کل کشور امریکا  - 
 اداره کل کشورهای قاره امریکا  - 
 اداره کل اسراییل و فلسطین  - 
 اداره کل خاورمیانه  - 
 اداره کل التقاط  - 
 

معاونت حفاظـت اطالعـات بـا اداره • 
  :کل مرتبط با آن 

معاونــت سـالها تحــت مــدیریت ایـن      
معین بود که باند محمود احمدی نـژاد 
برای سرقت اسناد در دوران سرپرسـتی 
ـــالها  ـــد از س ـــژاد، وی را بع ـــدی ن احم

از اسناد هرچـه و  ندمعاونت برکنار کرد
بــــه خــــارج  واواک، از را الزم دیدنــــد

در کنار این معاونـت نـام . انتقال دادند 
ده مـی دو تن دیگر در همین ارتباط دیـ

 :شود
محمــد رضــا ســلیمی، بــا نــام مســتعار  - 

صمیمی، مدیر کل سابق طرح و برنامـه 
معاونـت امنیــت و مــدیر کــل جدیــد در 

 . معاونت حفاظت
از  ومعاونــــت حفاظــــت  ســــنایی، - 

  .واواکمدیران ستادی 
ــن اداره : اداره كــل حفاظــت -  از در ای

، حجت االسـالم محمـد شـفیعی جمله
وزارت در  معاون دانشـجویی و مردمـی

دوران دری نجف آبادی و علـی یونسـی 
و  حاج حبیب الله که معـاون فرهنگـی 

صــاحب  ،نــددوران محســنی اژه ای بود
 .مقام بوده اند

 .اداره كل پيگيري و شکايت - 
 

  : معاونت سیاسی• 
ایــن معاونــت در زیــر مجموعــه خــود     

 .چندین مدیر دارد  بایک اداره کل 
 

  :معاونت اقتصادی• 
در . دارد دو زیر مجموعهن معاونت ای   

دوران فالحیـــان، توســـط بـــرادر وی 
ابراهیم فالحیان اداره مـی شـد و البتـه 

، با مجوز هاشـمی واواک در آن دوران،
و  شـترفسنجانی، وارد امور اقتصادی گ

وارد کار قاچاق  .دست به هر خیانتی زد
و واردات و صــادرات کاالهــای قاچــاق 

هـا دالر کسـب از قبـل آن، میلیارد شد و
البته بخشـی از ان را  .مال نامشروع کرد

میان خـود تقسـیم مـی کردنـد و بخـش 
دیگری را به وزیر و عوامل باالدستی می 

این معاونت بـرای از میـدان . پرداختند
بدر بردن حریفـان یعنـی شـرکت هـای 

تجاری از هر وسـیله  –بزرگ اقتصادی 
حتـی در مـواردی  . ای استفاده می کرد

ــاب ودی شــرکت هــای بــزرگ موجــب ن
کارش این بود . شداقتصادی  –تجاری 

که از شرکتها اطالعات کسب می کـرد و 
نهـا آمـی زد و از  ژسپس دسـت بـه شـانتا

هـم اکنـون  را کـار نآ.  اخاذی می کـرد
قراردادهـای زیـر   :می دهدسپاه انجام 

میزی و بدون استعالم را برای خـود بـر 
. مــی دارد و دســت بــه قاچــاق مــی زنــد

  دوران،ن در آ ...صـــد مـــی گیـــرد ودر
هاشـمی موافقت و سهم بری  با  واواک

 حاال این کار ها را می کرد و  رفسنجانی 
بـاهم سید علـی خامنـه ای  بیت  سپاه و

  .انجام می دهند
کسـان زیـر در فسـاد  در این معاونـت،    

  :ور شده اندآنام 
ــان  -  و مســئول  واواکتقــوی، از معاون

 .میپرونده شرکت های هر
ریـیس  و  واواکهاشم رهبـر  معـاون  - 

   .دانشگاه تهران
 :و این  معاونت دو اداره کل دارد      

 اداره كل اقتصادي - 
 !اداره كل مبارزه با فساد اقتصادي - 
 
معاونــت بررســی هــا بــا زیــر مجموعــه •
  :زیر
زمــــانی در ایــــن معاونــــت حســــین     

ــانی  شــریعتمداری حضــور داشــت و زم
سـعید امـامی واگـذار  این معاونت را بـه

ــد ــر  .کــرده بودن ایــن معاونــت یــک زی
 :مجموعه دارد

 اداره كل بررسي ها - 
 
اجتمـاعی بـا زیـر  –معاونت فرهنگـی •

  :مجموعه زیر
ــار  یــک زمــان      ایــن معاونــت در اختی

بهمن طاهریان معروف به حاج حبیـب 
الله بود که کار اعترافات زنـدانیان را بـه 

سـیما مـی  تصویر می کشـید و بـه صـدا و
از وظایف واواک که بـه اتفـاق . فرستاد

 ،ســپاه و قــوه قضــائیه انجــام مــی دهــد
ــراف ســتانی و پخــش  ن از ســیمای آاعت

ن آاعتراف گـرفتن و پخـش . یم استژر
ــه اســت ــه یافت ــر ادام ــیلش  ،اگ یــک دل

همدسـت  ،اینست که نیروهـای سیاسـی
یم می شوند در مؤثر کردن شکنجه و ژر

از  ،نآ اعتــراف گــرفتن و پخــش کــردن
راه تحقیر مؤثر شکنجه شده و اعتـراف 

هرگاه این همکاری قطع شود و . کرده
شکنجه شـده و اعتـراف کـرده مطـرود 

یک دلیل از دالیل اصلی شکنجه  ،نشود
. کردن و اعتراف کردن از میـان میـرود

دلیــل دوم شــکنجه کــردن و اعتــراف 
ورده آاین دلیل فر. تحقیر است ،کردن

ارزان و مــردم اگــر مبــ. دلیــل اول اســت
شکنجه دیده و اعتراف کرده را تحبیب 

احسـاس تحقیـر و شکسـته شـدن  ،کنند
ـــد ـــد نمـــی آی ـــل ســـوم. در او پدی  ،دلی

ترساندن مردم و خانواده هـا را دسـتیار 
یـــم کـــردن در جلـــوگیری از مبـــارزه ژر

ایـن دلیـل . اعضای مبارز خویش اسـت
ـــبش  ـــی جن ـــان مـــی رود وقت ـــز از می نی

شــکنجه  ،رهمگــانی مــی شــود و ایــن بــا
مران آترس شکنجه گرها و   گری سبب

یـم ژدلیل چهارم ناتوانی ر. نها می شودآ
از تثبیت خویش و اطمینان نداشـتن بـه 

...) سـپاه و بسـیج و(ستون فقرات خود 
شکنجه کردن و اعتـراف گـرفتن . است

هم ترس ایجاد مـی کنـد در مـأموران و 
هم شـریک جـرم مـی گردانـد مـأموران 

نجم تک پایـه بـودن دلیل پ. سرکوب را
ــا ژر ن آیــم و مخالفــت جمهــور مــردم ب

 ،بنا بر مطالعه های انجـام گرفتـه. است
شکنجه و اعتراف گرفتن نسبت مستقیم 
دارد بــــا وســــعت نارضــــائی و میــــزان 

از ایـن . یـمژهمگانی شدن مخالفت با ر
 ،یـمژرو است که از زمان اسـتقرار ایـن ر

ـــراف گـــرفتن و پخـــش  شـــکنجه و اعت
ش شــده اســت و تــا رویــه ا ،کــردنش
 ،دوران پهلــوی هــا. ادامــه دارد ،امــروز

  .پدر و پسر نیز چنین بود
 :این معاونت دو اداره کل دارد    
در ایـن اداره کـل : اداره كل فرهنگي - 

بخش - می توان از سید رضا احمد زاده 
از مدیران ستادی او . نام برد - فرهنگی

 .واواک است
 اداره كل اجتماعي - `

 
ی انســانی بـــا دو زیـــر معاونــت نیـــرو•

 :مجموعه
 اداره كل نيروي انساني - 
 اداره كل خدمات رفاهي -  

 
معاونـــت اداری مـــالی بـــا  دو زیـــر • 

 :مجموعه
 ليااداره كل م - 
 اداره كل امور اداري -  

 
 :معاونت فن آوري با دو اداره کل• 
 نو یاداره كل فن آوري ها - 
 اداره كل فن آوري هاي جاسوسي - 
 
  :زشيمعاونت آمو•
واحدهای آموزشـی و  معاونتدر این     

واواک را اداره دانشـــگاهی مخصـــوص 
اداره  و یک اداره کـل دارد کـه . می کند

 .است كل آموزش
 

  معاونت پژوهشي • 
 دارد کـه  کـل این معاونـت یـک اداره    

 . است اداره كل پژوهش
 
  :پارلماني –معاونت حقوقي •
ایــــن معاونــــت مــــدتی در اختیــــار      
، واواکزاده معاون پارلمـانی  صوریمن

دو اداره کـل  . با نام مستعار کریمی، بود
 :دارد

 اداره كل پارلماني - 
 اداره كل حقوقي - 
  
  

  5در صفحه
  

 ؟»خاورمیانه جدید«
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  :معاونت آرشيو و اسناد• 
اداره كـــل دارد کـــه اداره کـــل یـــک       

 . است آرشيو و اسناد
 اداره کل مراکز استانها  ۳۲ واواک  و •

 .نیز دارد
ـــ ـــده، مقامـــات  :الب انق در شـــماره آین

سه ضلع این . واواک معرفی خواهند شد
مثلث که برای سرکوب مردم ایران شکل 
ــا انــواع  و محتــوی جســته انــد، اینــک، ب

در تـرور . جنگ پنهان نیز روبـرو هسـتند
ایرانیــان در داخــل و خــارج از کشــور، 
آزمـوده گشـته انـد امـا اینـک مـی بایـد بـا 

و امریکــا و  ســازمانهای تــرور اســرائیل
  :یمهای استبدادی منطقه، مقابله کنندژر
  
  

نقشه اي كـه امريكـا و   
ــرائيل  ــيس و اسـ انگلـ

ــراي  ــه «بـ خاورميانـ
  :تهيه كرده اند» جديد

  
 
ــزه  ٭ ــردم غ ــا م ــگ ب جن

ــه اجــرای بخشــی از  بمثاب
خاورمیانـــــــه «طـــــــرح 
؟ و وجــــــــه »جدیــــــــد

  :المصالحه شدن ایران؟
  
 –چـــرا محاســـبه نتـــان یـــاهو  ٭

ــاراک  ــامین –ب ــار  بنی ــط از ک غل
مد؟ آیا ایران وجه المصالحه آدر

  :شده است؟
  
ـــرائیل ◀ ـــرور اس ـــتگاه ت ـــد  ،دس احم

ـــری ـــده نظـــامی  ،الجعب معـــاون فرمان
طرفــه ایــن کــه ایــن . حمــاس را کشــت

. شخص طرف گفتگـو بـا اسـرائیل بـود
نکـه صـلح را بـا جنـگ جانشـین آبرای 
بـه غـزه  ،نآاو را کشت و به دنبال  ،کند

جنـگ «. دنبـالبـه . حمله هـوائی کـرد
نوامبر بـه  ۲۱تا  ۱۴دو طرف از » هوائی

تـش آ ،طول انجامید و چهارشـنبه شـب
ابتکار عمل با مصر شـد . بس برقرار شد

ــرار  ــز در برق ــا نی ــه امریک ــر خارج و وزی
ــردن  ــسآک ــش ب ــد ،ت ــار او ش در . همک
مــردم احســاس شکســت و در  ،اســرائیل

. مردم احساس پیروزی کـرده انـد ،غزه
مــاس موشــکهای  اســرائیل گفــت کــه ح

کیلـومتر  ۷۵ساخت ایران را کـه  ۵فجر 
 ،جعفـری. برد دارد را بکـار بـرده اسـت

ی این ژتکنولو :گفت ،فرمانده کل سپاه
نه خود موشک که . موشک ایرانی است

ی بــه فلســطین رفتــه و ژایــن تکنولــو
ــــاس از  ــــک آحم ــــاختن موش ن در س

اسرائیل مـی گویـد . استفاده کرده است
وارد غـزه شـده موشکها از طریـق مصـر 

  .اند
پرسش ایـن بـود کـه از  ،نوامبر ۲۲در      

بـــا وجـــود نیـــاز  ،نتـــان یـــاهو ،چـــه رو
نکه سنجش ها حـاکی از آانتخاباتی و با 

موافقت اکثریت اسـرائیلی هـا حتـی بـا 
تـن  ،حمله زمینی به غزه موافـق بودنـد

تش بس داده است؟ از جمله دالیلی آبه 
یـر وز ،قول خانم کلینتـون ،که ذکر شد

ــوده  ،خارجــه امریکــا ــران ب در مــورد ای
او قـول داده اسـت کـه حکومـت . است

اوباما همچنـان بـر تشـدید مجازاتهـای 

ایران خواهد افزود و بهیچ رو با مسـلح 
شدن ایران به سالح هسته ای موافقـت 

  :نخواهد کرد
خبــر ) ۲۰۱۲نــوامبر  ۲۲(اســتراتفور  ◀

می دهد که اسرائیل می خواسـته اسـت 
ن بگیرد و امریکـا تضـمین از مصر تضمی

مصر را تضمین کند که موشکهای فجـر 
جلـــو  ،خنثـــی شـــوند و از ایـــن پـــس ۵

  . جریان اسلحه به غزه گرفته شود
مسـئله ایـران هـم در   ،افزون بـر ایـن •

در شــروع و پایــان  ،حــال تعلیــق اســت
 ،از دید ایـران. جنگ نقش داشته است

موشـکهای .  ایران مرکز ثقل نزاع است
خت ایــران هســتند و ایــران ســا ۵فجــر 

تسـهیل  ،انتقال این موشـکها را بـه غـزه
ایران سود خـود را در ایـن . کرده است

گفتـه . می دید که جنگ طـوالنی شـود
شده است که برای جلوگیری از برقـرار 

مبارزان فلسـطینی را بـه  ،تش بسآشدن 
ــه  ــی انگیخت ــر م ــگ ب ــه دادن جن ادام

اسرائیل با این خطر روبرو اسـت . است
بسا ایران اسـلحه پیشـرفته  ،یندهآدر  که

 ،از ایـن رو.  تری را وارد نـوار غـزه کنـد
ـــای  ـــتن مرزه ـــر در بس ـــاری مص همک

تعیـین کننـده  ،فلسطین بر روی اسلحه
  . است

تش بـس بـه حمـاس امکـان مـی آاگر  •
 ،دهد کـه دعـوی پیـروزی نمـادی کنـد

بدین خاطر است که اسرائیل از میـانش 
در جنگ در  برنداشت و توانائی خود را
اینک باید . خاک اسرائیل نیز نشان داد

تش بس را رعایت می کنـد آدید حماس 
مریـــت را دارد کـــه گـــروه هـــای آن آو 

ـــطینی  ـــری فلس ـــالمی (دیگ ـــاد اس جه
تـش آرا بـه رعایـت )  فلسطین خصوصـا
  . بس وادارد یا خیر

در باره قتل  ،استراتفور ،نوامبر ۲۱در  •
مـار او مع :نوشته است ،احمد الجعبری

ســاخت ایــران  ۵گــردان موشــک فجــر 
شماری از مفسـران وسـائل ارتبـاط . بود

جمعی اسرائیل توضیح داده انـد کـه او 
منــابع . بــا اســرائیل همکــاری مــی کــرد

مـی گوینـد تعلـق   ،استراتفور در منطقـه
او را  ،خــاطر الجعبــری بــه پــول و زن

بهترین طرف گفتگو بـا اسـرائیل کـرده 
ــود ــا. ب ــه ،ام ــال ک ــان ح ــرف  در هم ط

بـا ایـران و قطـر  ،گفتگو با اسرائیل بود
زمزمه می شـد کـه او  . نیز در ارتباط بود

از ســازمانهای اطالعــاتی هــر ســه کشــور 
تحقیق در باره صـحت . پول می گرفت

امــا تردیــد . ایــن اطــالع ممکــن نیســت
ــدی در  ــه او نقشــی کلی ــدارد ک وجــود ن

بـازی  ،به غـزه ۵وردن موشکهای فجر آ
ــت ــرده اس ــر . ک ــا ب ــنبن ــران ،ای ــا ای  ،ب

و نیز در گفتگو و . همکاری داشته است
ــر ســر  ــود ب ــا اســرائیل ب زاد آمصــالحه ب

. یــالد لیــدژ ،کــردن ســرباز اســرائیلی
اسرائیل الجعبری  ،بمدت چندین سال

را کسی می دانسـت کـه وجـودش بـرای 
  .حفظ تعادل قوا در غزه ضرور است

کــه  ۲۰۰۶بعــد از ســال  ،بخصــوص      
ـــات را ـــاس انتخاب ـــدرتی  حم ـــرد و ق ب

جنگ کرد  ،سیاسی شد و با فتح در غزه
الجعبـری ایـن نقـش  ،ن پیروز شـدآو بر

اما بر اثـر محاصـره . کلیدی را پیدا کرد
ن قــرار آکــاملی کــه اســرائیل غــزه را در 

غزه از لحاظ اقتصادی منزوی شـد  ،داد
و از لحاظ سیاسی نیز دنیای عـرب او را 

جنـگ اسـرائیل . به حال خود رها کرد
سبب شد که  ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹غزه در  به

مـردم . حماس بهـای سـنگینی بپـردازد
ــز ــزه نی ــگآدر . غ ــن از  ۱۰۰۰ ،ن جن ت

فلســطینی هــا کشــته شــدند و بیشــتر زیــر 
 ،از آن پـس. بناهای منطقه ویران گشت

حماس حواس خود را جمع گروه های 
ـــر ـــطینی دیگ ـــاد  ،فلس بخصـــوص جه

ــه  ــی ک ــرائیل از نقش ــرد و اس ــالمی ک اس

 ،ایــن بــاره بــازی مــی کــرد الجعبــری در
  .راضی بود

امـــا دوران همکـــاری بســـر رســـید و  •
منـــابع . اســـرائیل الجعبـــری را کشـــت

استراتفور علـت را عبـارت مـی داننـد از 
 ،بـدان ،جنبش در کشورهای عـرب کـه
روی کــار . حمــاس احســاس قــوت کــرد

مـــدن اخـــوان المســـلمین در مصـــر و آ
سبب شد  ،ارسال اسلحه از ایران به غزه

جعبری از همکاری با اسرائیل بـاز که ال
چون الجعبری نقش پلیس غـزه . ایستد

را بازی نمی کرد و با ایران همکاری می 
کشتن او ضرور شد و اسرائیل او را  ،کرد
  .کشت
فرانسوا لوگرنـد، محقـق در مؤسسـه  ◀

ـــرب و  ـــای ع ـــون دنی ـــات پیرام مطالع
، بر )۲۰۱۲نوامبر  ۲۳لوموند (مسلمان، 

، در محاسـبه خـود اینست که نتان یاهو
هدف او این بود کـه . به خطا رفته است

به دنیا بگویـد فلسـطین کـانون افراطـی 
بـدیهی اسـت . گری و تروریسـتها اسـت

کــه حســاب اســتفاده از حملــه بــه غــزه 
بخـــاطر پیـــروزی در انتخابـــات را نیـــز 

حساب پرونده اتمی ایـران و . کرده بود
جلــوگیری از پــذیرش دولــت فلســطینی 

: ملـل را نیـز کـرده بـودتوسط سـازمان 
ــت  ــم اس ــدافع تروریس ــران م ــون ای چ
مجهـــز شـــدنش بـــه ســـالح هســـته ای 

ــت ــاک اس ــطینی . خطرن ــت فلس و دول
یعنــی حمــاس و ســازمان ملــل نبایــد بــه 

ـــاهو مـــی . رســـمیتش بشناســـد نتـــان ی
خواست در این موارد حمایـت ضـعیف 

  .شده از خود را قوت ببخشد
ــرب و       ــار ع ــر به ــه فک ــا ک ــا از آنج ام

تی را نکرده بود که این بهار پدیـد وضعی
آورده اســت، راه بــرد بــه افــراط گرائــی 
راندن فلسطینی ها، بسا نتیجه معکوس 

بــا رفــتن ترکهــا و عربهــا . ببــار مــی آورد
بـه غـزه، بـه رونـد ) وزیران خارجه آنها(

ــادی شــناخته شــدن  ــادی شــدن و ع ع
ایـن شـد کـه . حماس شتاب بخشـیدند

رائیل اسـ. محاسبه نتان یاهو غلـط شـد
ــــه ای دوران  ــــادل منطق ــــه تع ــــه ب ک
دیکتاتورهای عـرب خـود کـرده اسـت، 

  .بسا این بار، خطا دید
و داوید مکوسکی، محقق در مؤسسـه ◀

خاورنزدیک واشنگتن پرتو دیگـری بـر 
: مــاجراجوئی نتــان یــاهو مــی افکنــد

محتوای متارکه حاکی از اینست که یک 
» بیشـتر بـا بیشـتر«معامله بر سر مبادلـه 

د مانع از بروز خشونت در میـان می توان
حماسـت : مدت میان دو طـرف بگـردد

کار جهاد اسالمی را بسازد که می توانـد 
ــه آتــش بکشــد و در عــوض،  منطقــه را ب
ــردارد و  ــزه ب ــار از دور غ ــرائیل حص اس
ـــه  ـــر آن ب ـــادی و غی ـــای اقتص امتیازه

بـدیهی اسـت بـدون راه . حماس بدهد
، صلح دراز فلسطینی حل تشکیل دولت

  .یسر نیستمدت م
امضــــای متارکــــه، اســــرائیل بــــه او بـا . نتان یاهو غلط از کار درآمـده اسـتبــدین قــرار، محاســبه  :انقــالب اســالمی

. موجودیت و مقبولیت بخشـیده اسـت قول شـیخ حسـن نصـرالله، کشـورهای بـه : امر مهم دیگری نیز واقع شده اسـت
ــرات مســلح و  ــه ســوریه نف ــه ب ــز ی هـا، اسلحه مـی فرسـتند، بـه فلسـطینعــرب ک ــگ نی ــک تفن ــود، ی ــاع از خ ــرای دف ب

اســـت و جنگـــی کـــه نتـــان یـــاهو بـــراه را داده  ۵فلسطینی هـا موشـکهای فجـر یــم ایــران بــه ژدر عــوض، ر. نفرســتادند
ــاع  ــرغم دف ــوم کــرد کــه ب ــداخت، معل معــرض حملــه هــای موشــکی حمــاس موشکی، بخـش مهمـی از اسـرائیل، در ان

ــردایــران را نــزد افکــار عمــومی عــرب بــاال  یـمژبنا بر این، نتان یاهو اعتبار ر. است ــان . ب جنــگ واقعیــت دیگــری را عی

ــرد ــکی :ک ــاع موش ــرغم دف ــرائیل  ،ب اس
مـی  ،آسیب پذیر است و جنگ با ایـران

که اسرائیل به تنهائی از پس آن بـر نمـی توان به یک جنگ همگـانی سـرباز کنـد 
ــدآ ــل. ی ــه راه ح ــگ بمثاب ــا جن را از  بس

  :سان ارزیابی می کنددبکا فایـل اسـرائیلی وضـعیت را ایـن       . یم اسرائیل گرفتژدست ر
  
یـــا اشـــتباه بـــزرگ اســـرائیل آ ٭

ــانجی  ــه می ــذیرفتن مصــر بمثاب پ
  بود؟

  
ــل  ◀ ــا  فای ــوامبر  ۲۱(دبک در ) ۲۰۱۲ن

روزه که مثلث نتان یاهو و  ۸باره جنگ 
ویگادور لیبرمن طراحی آاهود باراک و 
  بر اینست که ،و  انجام دادند

ــد چــه امتیازهــائی را ایــن ســه نگ • فتن
داده انــد تــا کــه امریکــا و مصــر بتواننــد 
حمـــاس را متقاعـــد کننـــد موشـــکهای 
دوربــرد خــود را بــر ضــد اســرائیل بکــار 

زیان بار ترین کار این سـه اینسـت . نبرد
که به مصر امکان دادند نقش چاره ساز 
و داور را میان اسرائیل و حمـاس بـازی 
 کند و این مصـر باشـد کـه بـه خشـونت

تـش آچرا که در حفـظ . پایان می بخشد
پای  ،ینده نیزآبس و تنظیم رابطه ها در 

  . مصر بمیان است
 ،مریـت برتـر مصـرآبا قائـل شـدن بـه  •

اسرائیل خود را در عرض حمـاس قـرار 
در عــرض گروهــی قــرار داد کــه از . داد

ســـوی امریکـــا و اروپـــا یـــک ســـازمان 
ــد  ــی گوی ــده و م ــناخته ش ــتی ش تروریس

کــردن اســرائیل بمثابــه هــدفش ویــران 
  .کشور است

بهتر این بود کـه اسـرائیل بـا حمـاس      
ــرا . وارد گفتگــوی مســتقیم مــی شــد زی

نبایـــد سیاســـت اســـتراتژیک پیرامـــون 
ــــرف ــــا دو ط ــــوان  ،مرزه ــــد اخ در ی

  .المسلمین مصر بگذارد
مشـاوران نتــان یــاهو و بــاراک از کــار  •

بخـاطر  :این سه اینطور دفاع مـی کننـد
مصــر  ،ر یافــت مــی کنــدکمکهــائی کــه د

هرگـاه امریکـا . وابسته بـه امریکـا اسـت
اقتصـاد مصـر  ،کمک خود را قطع کنـد

مصـر در . دچار سـکته مرگبـار مـی شـود
 ،بنا براین  ،دست حکومت امریکا است

اســرائیل هــیچ نگرانــی از ناحیــه مصــر 
  . ندارد

ــا تحلیــل گــران دبکــا فایــل      ایــن  ،ام
اینان . داستدالل را از پایه سست می یابن

رابطه مصر با امریکا ربطی به  :می گویند
چنانکـه . رابطه مصر بـا اسـرائیل نـدارد

بعد از خرابکـاری در لولـه گـاز مصـر بـه 
اوبامــا از مســری نخواســت  ،اســرائیل

و . صدور گاز به اسرائیل را از سر بگیـرد
یا بـا وجـود مشـاهده جریـان اسـلحه از 

انگشت تهدید خود  ،طریق مصر به غزه
  . لند کندرا ب
واشـــنگتن نفـــوذ کمـــی بـــر اخـــوان      

نچـه بـه رفتـار آالمسلمین مصـر دارد در 
اینـان . نها با اسرائیل مربـوط مـی شـودآ

.  عروســکی در دســت واشــنگتن نیســتند
رئـیس جمهـور مســری ممکـن اســت در 

توجهی به  ،نچه به غزه مربوط می شودآ
خواهش های امریکـا بکنـد امـا اخـوان 

دهند جـور خـود المسلمین ترجیح می 
را بـــا ترکیـــه و عربســـتان ســــعودی و 
کشورهای خلیج فـارس جـور کنـد و از 
تعـــالیم پیشـــوای خـــود شـــیخ یوســـف 
ــان  ــد کــه قهرم ــروی کنن القرضــاوی پی
. حمله  های انتحاری به اسرائیل اسـت

نچــه اهــود آاســرائیل بســیار کمتــر از 
روزه  ۸از جنــگ  ،بــاراک مــدعی اســت

  . وردآبدست 

ــه  • ــدارد ک ــتن ن ــر گف ــختی ب ــربه س ض
بر توان فرماندهی و کنترلش و  ،حماس

بر زیرساختهای نظامی و کارخانه هـای 
اسلحه سازی و تسلیحات و تجهیـزاتش 

ــد ــلح . وارد ش ــروی مس  ۱۵۰۰۰امــا نی
بـر  ،بطور وسیع بی لطمه ،هزار نفریش

تن از نیروهـای خـود را از  ۵۰. جا ماند
. دست داد که می تواند جانشینشان کند

ــه ــرائیل و ج ،البت ــان ارتــش اس نــگ می
جنگـی کـه . نیروی نظامی حماس نشـد

شـــد میـــان موشـــکهای ایـــران و ضـــد 
  :موشکهای اسرائیل بود

ایران موشکها را در اختیار حمـاس و   •
ــرار داده اســت ایــن .  جهــاد اســالمی ق

) ضد موشکهای اسرائیل(» هنینآسپر «
  . وردآبود که پیروزی بدست 

اسـرائیل  ،با دردست داشتن این سپر     
نیاز ندارد با حماس و جهاد اسـالمی بـر 

اعــالن یــک . گفتگــو کنــد ،ســر متارکــه
تش بس توسط اسـرائیل کفایـت آجانبه 
  . می کند

اسرائیل مدعی شد که   :انقالب اسالمی
ـــی کـــرده  ۷۰ ــوان موشــکی خــود را اما نگفت که فلسـطینی هـا  تنهـا . استدرصـــد موشـــکها را خنث ــی خواســتند ت م

ــد ــان بدهن ــدرت ا. نش ــه ن ــه ب ــت ک ــرار مــی ینس فلسطینی ها چون نمی خواستند . دادندشــهرهای اســرائیل را هــدف ق
هم احتماال نیـروی زمینـی خـود را وارد شدت حمله های هوائی خود بیفزایـد و برای اسرائیل توجیه بسازند تا که هم بـر 
پوشش کامل ممکن نیسـت این که  یکی :معلوم کرددو واقعیت را جنگ . کردندعمل کننـد، بـا احتیـاط تمـام عمـل مـی 
. قراردادن، زیستن در ترس دائمی است» ســــپر آهنــــین«روســــتاها را تحــــت و بر فـرض کـه ممکـن باشـد، شـهرها و 
این که جنگ موشکی میان دو کشور که و دیگـر  به حقوق مـردم فلسـطین اسـتسپر کارآمد و اطمینان بخش، تـن دادن 
  .موشکی و هوائی  را ندارد زیان کشوری تمام می شـود کـه دفـاع به  ،یکی دفاع موشکی دارد و دیگری ندارد

  
» خاورمیانــه نــو«نقشــه 

که وزارت دفـاع امریکـا 
تهیه کرده اسـت و ربـط 
آن با تحمیل جنـگ بـه 

  :کشورهای منطقه
  
خاورمیانــه «چرائــی جانشــین  ٭

خاورمیانــــه «شــــدن » بــــزرگ
  :»جدید

  
  :واقعیت◀
 از فلسطین تا هند از سوئی و از لیبی . ۱
و  در افریقا تا افغانستان و پاکسـتان... و 

هند از سوی دیگر و نیز از ترکیه تا هنـد 
، صـحنه جنگـی اسـت کـه  از سوی سوم

در تمـامی ایـن . بدان ترور نام داده انـد
امریکـا و انگلسـتان و اسـرائیل  ،جنگها

  .حضور دارند
این کشورها بخشی مهم از نیروهـای . ۲

ــد و ــی کنن ــب م ــود را تخری ــه خ  محرک
  .بخشی دیگر را به غرب صادر می کنند

دنیــای عــرب . ســیا برخاســته اســتآ. ۳
نکــه هنــوز نــه آبــا . جنــبش کــرده اســت

معلوم که استبداد باز سـازی مـی شـود و 
یا جامعه های عرب به دموکراسـی گـذر 

  اما  روشن است که مرامهای  ،می کنند
  

  6 در صفحه
  
  

 ؟»خاورمیانه جدید«
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خشـونت طلبـی کـه ) اسالمی و غیر آن(
بــا بــن بســت  ،کــرده انــدزور را روش 

  .فکری و روشی روبرو هستند
اگــــر اشــــتراک در وطــــن شــــرط . ۴

تجزیه طلبـی گویـای  ،دموکراسی است
 ،زورمداری است و در همه این کشورها

ـــب و اســـلحه  ـــه طل گرایشـــهای تجزی
دولتهــای ایــن . وجــود دارنــد ،بدســت

  .کشورها نیز استبدادی هستند
امریکــا و اســرائیل و انگلســتان بــانی . ۵
نقشــه ای کــه . جزیــه طلبــی هســتندت

امریکائیها کشیده اند و ایـن امـر کـه در 
وزیـر خارجـه  ،کوندولزا رایس ،اسرائیل

ــا  اصــطالح  ــه «پیشــین امریک خاورمیان
ــــــد ــــــین اصــــــطالح » جدی را جانش

کرد و این امـر کـه » خاورمیانه بزرگ«
از نهضــت ملــی کــردن صــنعت نفــت تــا 

هــر کشــور منطقــه کــه خواســته  ،امــروز
صـاحب امتیـازان  ،بلنـد کنـداست سـر 

این کشورها به سراغ امریکا و انگلیس و 
نهـا را بسـود خـود و در آاسرائیل رفته و 

وارد عمــل  ،جهــت واپــس بــردن کشــور
گویـای ایـن واقعیـت هسـتند  ،کرده اند

کــه امریکــا و انگلــیس و اســرائیل و نیــز 
منــافع خــود را در تبــدیل شــدن  ،اروپــا

ــــک از  ــــک موزائی ــــه ی ــــه ب خاورمیان
  . شورهای کوچک و ضعیف می بینندک
تکــزاس  ،در خــود امریکــا ،از اتفــاق. ۶

در تـاریخ کوتـاه ایـن . ی می طلبدیجدا
جنــوب خــود را از  ،یــک نوبــت ،کشــور

اتحاد خارج کرد و لیـنکلن نپـذیرفت و 
انفصــال  ،بــا جنگــی طــوالنی و خــونین
ــت ــان برداش ــب را از می ــیدنی . طل پرس

یـن امریکائی که هرگـاه قـرار بـر ا :است
 ،شود کـه بـر اسـاس نـژاد و قـوم و دیـن

بــه فــراوان کشــور  ،کشــور ســاخته شــود
ــد ــد ش ــه خواه ــرای  ،تجزی ــه رو ب از چ

کشورهای خاورمیانه نسخه تجزیـه مـی 
  نویسد؟

امریکائی ها  ،۸۰می دانیم که تا دهه . ۷
. و انگلیسی ها خواهـان تجزیـه نبودنـد

جانبدار یک دیکتـاتوری مرکـزی قـوی 
درت خــویش را در امــا اینــک قــ. بودنــد

ــز  ــا نی ــد و ملته ــی بینن ــل م ــال تحلی ح
دیکتاتوریهای ضد رشـد را تحمـل نمـی 

پـس چـاره را در تجزیـه کشـورها  . کنند
کشـورهای کـوچکی کـه پدیـد . می بیند
وابسته بـه  ،در موجودیت خود ،می آیند

نهـا مـی آکـارگزار  ،بنا بر این ،این مثلث
  .شوند

نقشه به روشـنی نشـان مـی دهـد کـه . ۸
ورهائی تجزیه باید بشـوند کـه نفـت کش

و در مناطق نفت خیـز اسـت کـه . دارند
طرفه . دولتهای کوچک بوجود می آیند

شـیعه «جـزء کشـور  ،این که خوزسـتان
کشـوری  ،بـدین سـان! مـی شـود» عرب

پدید می آید که بزرگ ترین منبع نفـت  
اشـتهای نفـت خــواران را . و گـاز اسـت

  !ببین
ب و نیـز تمامی گروه های تجزیه طلـ. ۹

ــراد سیاســی کــه موقعیــت خــود را از  اف
متکـی بـه کمـک هـای  ،وابستگی دارند

مـالی و تسـلیحاتی و تبلیغـاتی قــدرتهای 
را » نقشه خاورمیانه جدیـد«هستند که 

  .ترسیم کرده اند
تجربه کشورها از جنگ دوم بدین . ۱۰
می گوید هرکجا پـای اسـتقامت بـر  ،سو

زادی لغزیــده آســر دو حــق اســتقالل و 
ــ ــر  ،تاس ــه پ ــتبداد و تجزی خــالء را اس

تجزیــه هنــد و پــدایش  :کــرده اســت
اسرائیل و نقشه ای که خاورمیانه بعد از 
جنگ اول پیدا کرد و انگلیسها طراح و 

عـراق بـدین ترکیـب . ن بودنـدآمجری 
مد و هم اکنون در معرض تجزیه آپدید 

و گرفتار جنـگ داخلـی اسـت و خطـر 
اقلــیم «جنــگ میــان دولــت مرکــزی و 

  .در دید رس است ،»دستانکر
  
در ســـالهای بعـــد از جنـــگ دوم . ۱۱

ی ها بودند توجیه گـر ژایدئولو ،جهانی
ناسیونالیســم هــای  . جــدائی طلبــی هــا

ی ژنژادی و ملی و قـومی را نیـز ایـدئولو
یهــای ژایــدئولو. هــا توجیــه مــی کردنــد

لنینیســت و  –مارکسیســت (»  انقالبــی«
بــا وجــود ایــن کــه قــوم ...) مائوئیســم و

وازی ژی خـورده بـورژگرائی را ایدئولو
توجیه گـر قـوم گرائـی نیـز  ،می دانستند
یها نیسـتند ژاما اینک ایدئولو. می شدند

و زبـان » فرهنگ«. که توجیه می کنند
... و» ســــتم مضــــاعف«و » دینــــی«و 

هستند که توجیه گر جدائی طلبی شده 
از راه جنبش بـر  ،سیای مرکزیآدر . اند

د که کشورها از ی حاکم بوژضد ایدئولو
بـدین . امپراطوری روسـیه جـدا شـدند

 ،یک در غربژبن بست ایدئولو ،ترتیب
ــه  ــر کشــورهای منطق ــویش را ب ــر خ اث

  . گذاشته است
جـدائی از راه صـلح  ،در هیچ کجـا. ۱۲

علت نیز اینست که . انجام نگرفته است
ـــه دو حـــق اخـــتالف و حـــق  چـــون ب

بنـا  ،در صـلح ،اشتراک و به حق زیستن
 ،عمل شـود ،یم دموکراسیژدر ر ،بر این

ــود و  ــی ش ــزان م ــاعی می ــدالت اجتم ع
تمایل بر بهم پیوستن و  ،شرکت در رشد

توحیــد را از قــوت تمــام برخــوردار مــی 
  . کند
امریکـا و انگلــیس و اروپــای غــرب .  ۱۳

ــابع  ــا بخــاطر من ــه تنه ــه ن ــه خاورمیان ب
بلکه بـرای  ،عظیم نفت و گاز نیاز دارند
ــز ن ــار روســیه و چــین نی ــدمه ــاز دارن . ی
از جملـــــه  ،اســـــتراتژهای امریکـــــائی

به روشنی توضـیح  ،این نیاز را ،نسکیژبر
اال ایـن کـه . می دهند و توجیه می کنند

توســــط دیکتاتورهــــا  ،پــــیش از ایــــن
کشورهای منطقه را مهـار مـی کردنـد و 

پـس اگـر دموکراسـی . حاال نمی تواننـد
ـــود ـــرار ش ـــی برق ـــوق مل  ،حـــافظ حق

امـل اول یمهای کشـورهای منطقـه عژر
ـــا و  ـــتیار امریک ـــورها و دس ـــه کش تجزی

  . انگلیس و اسرائیل می شوند
 ،روســیه در طــول دو قــرن گذشــته. ۱۴

ســــیای مرکــــزی و هــــم در آهــــم در 
نقــش  ،در مقــام ســلطه گــر ،خاورمیانــه

در حـال . داشته است و اینـک نیـز دارد
ــر ــده  ،حاض ــحنه ش ــز وارد ص ــین نی چ
 ،کشــورهای منطقــه ،بنــا بــر ایــن. اســت

 ،ه اســتقالل خــود بهــا ندهنــدهرگــاه بــ
عرصــه رقابتهــای ســلطه  ،بــیش از پــیش

  .گران خواهند شد
اگر منطقـه در وضـعیتی اسـت کـه .  ۱۵

ــت ــد و ضــعف  ،هس ــاطر خــالء رش بخ
رشـد . زادی اسـتآفرهنگ اسـتقالل و 

خشـــونت و کشـــت و کشـــتار و  ،نیســـت
برغم بهره  ،بنا بر این. ویرانگری هست

ل  از برداری امریکا و انگلـیس و اسـرائی
ــر منطقــه ،خــالء رشــد ــرای ســلطه ب  ،ب

مجموعــه عوامــل داخلــی کشــورهای 
ورده آمنطقه هستند کـه خـالء را پدیـد 

بخاطر وجود ایـن خـالء اسـت کـه . اند
خاورمیانـه «یک روز صحبت از  ،امریکا
خاورمیانـه «نقشـه  ،و روز دیگر» بزرگ

ــد ســیای مرکــزی را ترســیم و آو » جدی
ــــه راه « ــــدش » نقش ــــود و دو متح خ
  :نگلستان و اسرائیل می گرداندا

  
ـــه  ـــد«نقش ـــه جدی و » خاورمیان

ـــا آربـــط و ســـیای مرکـــزی آ ن ب
گسترش خشونت از شمال افریقا 

  :تا هند
  
» خاورمیانه جدید«نقشه ای که برای    

ترســیم شــده و اســلحه و بــوق تبلیغــاتی 
ــأمور اجــرای  ــزدور  م ــدآبدســتان م  ،نن

ــــه راه« ــــتان و » نقش ــــا و انگلس امریک
نقشــه خــود مــی گویــد . تاســرائیل اســ

  :هدف این مثلث چیست
ـــار، در  ـــتین ب ـــوامبر  ۱۸نخس ، ۲۰۰۶ن

  مهدی داریوش ناظم الرعایا 
  
  

» خاورمیانـــه جدیـــد«در بـــاره طـــرح 
. تحلیل مفصلی را انتشـار داد –گزارش 

بهنگام حمله اسرائیل به غـزه، گلوبـال 
، نوشـته او ۲۰۱۲نـوامبر  ۱۲ریسرچ، در 

ــار دیگــر انتشــار داد نوشــته او ایــن . را ب
اطالعات را در بر دارد و انذار اسـت بـه 
مــردم ایــران و دیگــر کشــورهائی کــه 
خاورمیانه و آسیای مرکزی خوانده مـی 

  :شوند
بهنگام حمله اسـرائیل بـه لبنـان بـود • 

بــه » خاورمیانــه جدیــد«کــه ســخن از 
، در تـل ۲۰۰۶وئـن ژدر مـاه : میان آمـد

، کندولزا رایس، وزیر خارجه وقـت واوی
ـــه جـــای ام ـــن اصـــطالح را ب ریکـــا، ای

. بکار برد» خاورمیانه بزرگ«اصطالح 
ــا  ــر اصــطالح همزمــان شــد ب ایــن تغیی

تفلـیس  ←افتتاح خط لولـه نفـت بـاکو
. ســیهان بنــدر ترکیــه در مدیترانــه ←

که نقشه مـی گویـد » خاورمیانه جدید«
چگونه خاورمیانه ای خواهد شد، مـا را 

امریکــــا و انگلــــیس و » نقشــــه راه«از 
  .رائیل نیز آگاه می کنداس
زا رایـــــس یزمـــــانی کـــــه کنـــــدول• 
، گمان مثلـث بـر »خاورمیانه جدید «از

ــان  ــود کــه جنــگ لبن ــن ب بلبشــوی «ای
ای در تمامی منطقه بـه دنبـال » سازنده
ــدول. مــی آورد : زا رایــس مــی گفــتیکن

ـــد آوردن  ـــه «هـــدف مـــا پدی خاورمیان
هرآنچه مـی کنـیم بـرای . است» جدید

ــه خــاو ــه قــدیم ایــن نیســت کــه ب ر میان
ــازگردیم ــه . ب ــرای اینســت کــه ب بلکــه ب

  . تحقق ببخشیم» خاورمیانه جدید«
« بنــا بــر نظــر پرفســور مــارک لــوین، • 

» نئولیبرالیستهای جانبدار جهانی شدن
ــت  ــد و حکوم ــاران جدی ــه ک و محافظ
بــوش بــرآن بودنــد کــه دســت زدن بــه 

، رونـدی را پدیـد »ویرانگری سـازنده«
نظـم جهـانی  می آورند کـه بـه اسـتقرار
از دیـد مایکـل . دلخواه آنها می انجامـد

ـــودین  ـــر (ل ـــه در اکتب ـــس ک ـــان ک هم
سورپرایز و ایـران گیـت نقـش داشـت و 
جزء هیأت مک فارلین در سفر به ایران 

، مشاور بوش و محافظه کار جدید، )بود
، نیروهــائی بکــار »ویرانگــری ســازنده«

مــی انــدازد کــه نظــم جهــانی جدیــد را 
بــا حملــه امریکــا و . بوجــود مــی آورنــد

انگلــیس بــه عــراق، کردســتان عــراق 
دارای مناســب تــرین موقعیــت بــرای 
ــــه  ــــورهای منطق ــــیون کش بالکانیزاس

و برخوردار کردن ) تجزیه این کشورها(
عراق نیـز، . ، تلقی شد»صلح«منطقه از 

  .در عمل، به سه بخش تقسیم شد
بنــای کــار انگلــیس و امریکــا ورود بــه • 

بنا بـر : اورمیانه بودآسیای میانه از راه خ
ـــتان و  ـــق پاکس ـــه از طری ـــود ک ـــن ب ای
افغانستان، امریکا و انگلیس نفوذ خـود 

امـا در . را در آسیای مرکزی بسط دهنـد
آسیای مرکـزی کـه روسـیه آن را حیـاط 
خلوت خود می داند، این دو قـدرت بـا 

  . قدرت روسیه نیز سرشاخ می شوند
نسکی که مشاور امنیتی کـارتر بـود، ژبر• 
 The Grand(کتـــــاب خـــــود  در

Chessboard ( ــی ــه را اهرم خاورمیان
توصیف می کند که با مهارکردن و بکـار 
ــه مهــار  ــز ب بــردنش، آســیای مرکــزی نی

مهـار ترکیـه و ایـران . امریکا در می آیـد
. برای مهار آسیای مرکزی ضـرور اسـت

بــدیهی اســت هــر دو کشــور تجزیــه مــی 
  .شوند

در اواسـط » خاورمیانه جدیـد«نقشه • 
ـــار محافـــل سیاســـی و ۲۰۰۶ ، در اختی

نظامی کشورهای عضو پیمان نـاتو قـرار 
اگر اینک علنی شده و . داده شده است

در اختیــار همگــان قــرار گرفتــه اســت، 
بخاطر آنسـت کـه افکـار عمـومی بـرای 
اجرای نقشـه، آمـاده شـود و بـه تـدریج 
همگــان بپذیرنــد کــه ایــن نقشــه اجــرا 

  . شدنی است
ـــه ا     ـــتنی اســـت ک ـــه را دانس ـــن نقش ی

ــرس  ــف پت ــرهنگ دوم رال  Ralphس
Peters ۲۰۰۶وئـن ژدر . کشیده اسـت ،

در روزنامه نیروهای مسلح امریکا انتشار 
این نقشه بیان رسمی موضع . یافته است

از آن، . وزارت دفــــاع امریکــــا نیســــت
ارتشهای عضـو پیمـان نـاتو، در آمـوزش 

در اداره هـای . نظامی استفاده می کنند
  . نیز راهنما است نقشه کشی نظامی

در تهیــه ایــن نقشــه، ســرهنگ رالــف      
پترس از نقشه هائی استفاده کرده است 

فکـر . که دیگرانی پیش از او کشیده انـد
راهنمای او این بـوده اسـت کـه هرگـاه 
خاورمیانه برابر نقشه او تجدید سـاخت 
کنــد، مشــکلهای منطقــه حــل خواهــد 

  . شد
سرهنگ رالف پترس : انقالب اسالمی ــه اشــتراک دارد. که مسئله از اخـتالف پدیـد مـی آیـدوگرنه مـی دانسـت . امریکا بوده استپی مهار پذیر کـردن منطقـه از سـوی ر پی حل مسـائل منطقـه نبـوده، در د ــاز ب ــئله نی ــایـــن خصـــومت، . دائمـــی مـــی کنـــدکند بلکه منطقه را گرفـت خصـومت تجزیــه کشــورها مســئله را حــل نمــی . حــل مس ــوچکی را ک ــای ک ــن دولته ــر ای   .سرنوشت منطقه می گرددبرای باز یافتن کشور از دسـت رفتـه، هرگاه این قدرتها ناتوان شوند، جنگ . قـــدرتهای خـــارجی نگـــاه مـــی داردنقشه پدیـد مـی آینـد، دسـت نشـانده ه براب

کشور سازی این جا بر مبنای قومیـت • 
و آنجا بر مبنـای دیـن و جـای دیگـر بـر 

مشکل مبنای زبان، واپس گرائی است و 
ســرزمینهائی کــه : بــر مشــکل مــی افزایــد

مردمانش قرنها با یکدیگر زیسته انـد، بـا 
را از ... یکـــدیگر ازدواج کـــرده انـــد و

یکدیگر جـدا کـردن، دشـمن گردانـدن 
افـــزون بـــر ایـــن، . بـــا یکـــدیگر اســـت

اقلیتهای مسیحی و اسماعیلی و ارمنی و 
زبان های دیگر . نیز هستند... آسوری و

بدین قرار، تجزیه بسـا  .نیز وجود دارند
  .خشونت و جنگ را دائمی می کند

. ثروتمندها خواهان جدائی می شوند: پدیـــده جدیـــدی روبـــرو هســـتیمدر اروپـای غربـی بـا : انقالب اسـالمی و آســیای » خاورمیانــه جدیــد«نقشــه  ــد،  ــزی جدی ــورهای«مرک ــار » کش ــر را بوجــود مــی آورنفت و گاز و بس پر ثروت و منـاطق انب « از ســوئی از . ویرانگــری مــی گــرددبنوبه خود، عامل دیگری بر جنـگ و د کــه بســیار فقی ایـن تنـاقض صـوری ! تهیه می کنند؟گویند و از سوی دیگر، نقشـه تجزیـه سـخن  مـی » ضرورت جهانی شـدن . هم اکنون دولتها را ناتوان کـرده انـددر حقیقــت، مــاوراء ملــی هــا . اســت ، سبب »موزائیک جهانی«پدید آمدن  راه راســـت سیاســـتی . مهـــار جهـــانخدمت ماوراء ملی ها باشـد توانـا بـه البته به شرط آنکـه قشـون جـراری در . سلطه آنها بر جهان می شـودتحکیم      ملی ها و میزان شدن عدالت قــادر بــه مهــار مــاوراء ) ســاالر جهــانبمعنـــای مـــدیریت مـــردم (جهـــانی، 
    7در صفحه
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ــای جهــان و  ــاعی در همــه ج ر در اداره شــرکت مــردم هــر کشــواجتم   . امور آن کشور است
یعنــی  ،ســیای مرکــزیآکشــورهای  •

قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان 
ـــــــتان و  ذربائیجـــــــان و آو ترکمنس

ارمنستان و گرجسـتان کـه همـه جـزء 
هماننــد  ،امپراطــوری روســیه بودنــد

تجزیـــه و  ،برابـــر نقشـــه ،افغانســـتان
چون . تجدید ساخت خواهند یافت

ز بـه ایـن کشـورها ترکیه و ایران را نی
کشــوری مــی شــوند کــه  ۹ ،بیفــزائیم

  مهار کردنشان از لحاظ تعادل 
بســود  ،عمــومی قــوا در ســطح جهــان

روشـن اسـت کـه . ضروراست ،امریکا
  .این دو کشور نیز تجزیه می شوند

جنگـی کـه بـه تجزیـه  ،بدین قـرار     
سوریه می انجامد و تحمیل خشونت 
به کشـورهای دیگـر منطقـه بـه قصـد 

ـــه تجز ـــاآی ـــر ،نه ورده هـــدفهای آف
اقتصــادی و نظــامی و سیاســی مثلــث 
ــــرائیل ــــتان و اس ــــا و انگلس  ،امریک

  . هستند
  :خاورمیانه شده استنیــز وارد عرصــه آســیای مرکــزی و از ایـن پـس، چـین  :انقالب اسالمی

  
چین جاده ابریشم را باز مـی  ٭

ســـیای آهنـــی کـــه آراه  :ســـازد
مرکزی را به چـین متصـل مـی 

  :کند
  
ــوامبر  ۲۰در  ◀ ــتراتفور  ،۲۰۱۲ن اس

هنـی آتحلیلی در باره خط  –گزارش 
سـیای مرکـزی آانتشار داده است کـه 

) قزاقسـتان  ↔قرقیزستان  ↔چین (
طول خط . را به چین متصل می کند

  کیلومتر است   ۲۶۸هن آ
همه عوامـل  ،۲۰۱۲در پایان سال  •

 –هنـــی آتوافـــق برســـر  کشـــیدن راه 
راهم فـ  –همان جاده ابریشم دیرین 

ــه جنــوب آ مــده اســت کــه چــین را ب
از دید . آسیای مرکزی متصل می کند

ــازار  ،چــین ســیای مرکــزی همــان آب
اندازه سود آور است که بازار اروپـا و 

در صـورت سـاخته شـدن . خاورمیانه
ــن راه  ــنآای ــه  ،ه ــن منطق ــائی ای پوی

  :تغییر جهت می دهد
سـال پـیش  ۱۶۰۰جاده ابریشـم از  •

چـین را از  ،از میالد مسیح بدین سـو
سیای مرکزی و ایران و ترکیه آطریق 

ــا متصــل مــی کــرد ــه اروپ صــحبت . ب
ـــط  ـــیدن خ ـــنآکش ـــالهای  ،ه در س

سـیای میانـه آغاز شـد امـا  تـا آ ۱۹۵۰
ـــود» روســـیه شـــوروی«جـــزء  دو  ،ب

ــزاع  ــدیگر در ن ــه یک ــبت ب ــرف نس ط
  . بودند و گفتگو به جائی نرسید

ــن راه        ــیدن ای ــان کش ــاال امک و ح
گفتگو در باره . ده استمآهن پدید آ

غــاز شــده آ ،۱۹۹۷از ســال  ،ایــن راه
راه به توافق و  ،اما تا این زمان. است

چین  ،در این فاصله. اجرا نبرده بود
هن آبرای کشیدن راه  ،با تاجیکستان

از طریــق ایــن کشــور بــه افغانســتان و 
هن آاین  راه . وارد گفتگو شد ،ایران

. هــن هــرات وصــل مــی شــودآبــه راه 
 ،بــه ســه دلیــل ،بــه ایــن راهچــین 

بــه  :چنــدان عالقــه نشــان نمــی دهــد
ــورهای  ــی آکش ــه م ــزی ک ــیای مرک س

ورده هــای چــین آتواننــد بــازار فــر
هن می باید آراه . راه نمی برد ،شوند

از افغانستان بگذرد و به ایران برسـد 
کـــه طـــوالنی و پـــر هزینـــه اســـت و  
تاجیکستان کوهسـتانی اسـت و مسـیر 

  . نداردهن آمناسبی برای راه 
مـردم  ،هرگاه این راه کشیده شـود •
ســیای مرکــزی بــه کاالهــای ارزان آ

چینی دسترسی پیدا می کنند و چـین 
نیز می تواند از ازبکسـتان اورانیـوم و 

. ورده های دیگـر وارد کنـدآپنبه و فر
 ،هـنآهزینه حمل و نقل توسط خط 

از  ،نآدرصــد حمــل و نقــل  ۱۰تنهــا 
  .طریق جاده معمولی است

نهائی چین اینست کـه خـط  هدف •
هــن از طریــق افغانســتان و ایــران و آ

ترکیه به اروپا برسد و به یمـن وجـود 
ورده آبازار بسیار بزرگی بروی فر ،نآ

 ،بـدین ترتیـب.  های چینی باز شـود
کاالهای چینی می توانند ظرف یـک 

  .هفته به اروپا برسند
هن بـا آچین برای کشیدن این راه  •

 ،نجملـهآاز . ستمشکالت نیز روبرو ا
ازبکسـتان و  :اسـت» ترس از چـین«

ن می ترسند که سـاالنه آقزاقستان از 
چـــین بـــه » ســـیاحتگر«هـــزار  ۲۵۰

سیای میانه بیایند و شـمار زیـادی از آ
نها جا خوش کنند و بماننـد و عنـان آ

ـــت  ـــان را در دس اقتصـــاد کشورهاش
روسها سخت تبلیغ می کنند . بگیرند

لیغـات و این ترس از جمله حاصل تب
  .نها استآ

ــی        ــب م ــین را رقی ــز چ ــیه نی روس
ــه نمــی خواهــد رقیــب  شــمارد و البت

عـالوه . بگـردد ،وارد منطقه نفـوذ او
هــن هــای کشــورهای آخــط  ،بــر ایــن

سیای میانـه را روسـها سـاخته انـد و آ
نهــا  مــی خواهنــد تغییــر نکننــد و بــا آ

هن هـای دیگـر خوانـائی پیـدا آخط 
کاالهـا  نکنند تا که هم حمـل و نقـل 

بــه ترتیبــی کــه روســها مــی خواهنــد 
انجام بگیرند و هـم کاالهـای روسـی 

  .رقیب پیدا نکنند
چینی هـا از راه سـرمایه گـذاریها        

ــــرای خــــود در  ســــیای مرکــــزی آب
هرگاه خـط . موقعیت ایجاد می کنند

رقیبـی مـی گردنـد  ،ن را هم بکشـندآ
ن آکه روسها مشکل می توانند از پس 

  .یندآبر
روســـیه در کـــار ایجـــاد یـــک          

اتحادیه اقتصادی با کشورهائی است 
جـزء امپراطـوریش  ،که پـیش از ایـن

روسیه سفید و قزاقسـتان و  :بوده اند
قرقیزســتان جــزء کشــورهائی هســتند 
. که قرار است بـه اتحادیـه بپیوندنـد

ــه را  ــن اتحادی ــار ای ــین ک ــور چ حض
  .مختل می کند
بدین سان، آسـیای  :انقالب اسالمی ــه، محــل مر ــز خاورمیان ــزی و نی   :سوزاندن فرصت استویـد همچنـان بنـا بـر واقعیت می گدر آنچه به ایران مربوط مـی شـود، . ممتــازی در جهــان بدســت آورنــدنشوند و در همان حـال، موقعیـت مــی تواننــد صــحنه رقابــت دولتهــا جد بکار رشد خود مشغول شوند، فرصــت ســوزی ادامــه ندهنــد و بــه هرگــاه بــه . جهــانی خواهنــد شــدرویــاروئی ســه قــدرت اقتصــادی ک

  
ــادگي آ ــران«مـ » ايـ

بــراي گفتگــو بــر ســر 
ميزان غنـي سـازي و   
كوشـــــش بـــــراي 
جلوگيري از به نتيجـه  

  :رسيدن گفتگوها
  
  

در همــان حــال کــه  :انقــالب اســالمی ــی یــم والیــت فقیــه مــی گویــد آمــاده ژر ــزان غن ــر ســر می ــاره ب   :های می شودجلوگیری از به نتیجه رسیدن گفتگو ر امریکا و اسرائیل، سـعی در کند، دســازی اورانیــوم گفتگــو و مصــالحه اســت در ب
  

ـــران« ـــد» ای ـــی گوی  :م
مـــاده گفتگـــو در بـــاره آ

ــــی کــــردن  ــــدازه غن ان
اورانیــوم اســت و غــرب 

امتیـاز بیشـتر  :می گویـد
   :در ازای امتیاز بیشتر

  
مـاده آایران می گویـد  :لوموند ٭

است غنـی سـازی اورانیـوم را بـه 
  :کاهش دهد ،درجه ۵کمتر از 

  
لومونــد گفتــه  ،۲۰۱۲نــوامبر  ۲۲در  ◀

ایـران در فرانسـه را » سفیر« ،هنیآعلی 
  :انتشار داده است

سـفیر جمهـوری اسـالمی  ،هنـیآعلی  •
اعالن کرده است که تهـران  ،در فرانسه

ماده است سطح غنی سازی اورانیوم را آ
نکه آبشرط . درصد کاهش دهد ۵تا زیر 

ان پایــان بدهــد و غــرب بــه تحــریم ایــر
سوخت نیروگاه اتمی تهران را به ایران 

  .بفروشد
در مصاحبه ای که او با  ،نوامبر ۲۰در      
وال اســــــتریت «و » دون جــــــونس«

ــال ــت» جورن ــرده اس ــام آ ،ک ــی اته هن
قصـد (بـه ایـران » جامعه بـین المللـی«

را رد کـرده و تأکیـد ) تولید بمـب اتمـی
 کرده است که برنامه اتمی ایـران صـلح

 ،از ایـن پـس :او گفتـه اسـت. میز استآ
سان آبا ایران  ۱+۵گفتگوی کشورهای 

گشته است بشرط این که حـق ایـران را 
بر داشتن توان اتمی بشناسد و  بنـا را بـر 

  .حل مشکل بگذارد
هنـی آ ،در باره روابط ایـران و امریکـا •

بــی اعتمــادی بــه امریکــا  :گفتــه اســت
هـیچکس نمـی «بقدری شدید است که 

ند تصور گفتگوی دوجانبه با امریکـا توا
ـــه ذهـــن خطـــور دهـــد او ایـــن . »را ب

اظهارات را در تکذیب شایعه هـای مـاه 
های اخیر در باره تماسها و گفتگوهـای 

  .دوجانبه کرده است
هنـی آ ،در باره تجدید انتخاب اوبامـا •

هیجـان نـاچیزی بـیش بـر  :گفته اسـت
بعـد از انتخـاب او در . نیانگیخته اسـت

قای اوباما این احساس را آ ،۲۰۰۸سال 
برانگیخت که دیوار بی اعتمادی میـان 

امـا در . دو کشور را فرو خواهـد ریخـت
ـــا جـــز تشـــدید خصـــومت و  ،عمـــل م

قـای اوبامـا آحال که . مجازاتها ندیدیم
مــا منتظــریم  ،انتخابــات را بــرده اســت

یــا او شــجاعت تغییــر وضــعیت آببینــیم 
مـی کنونی را می یابد و یـا بـه همـان راه 

  . رود که تا این زمان رفته است
سخنگوی کمیسـیون روابـط مجلـس  •

 ۲۱حسن نقـوی حسـینی نیـز در  ،ایران
مـاده اسـت آایـران  :نوامبر گفتـه اسـت

درجـه را رهـا  ۲۰غنی سازی اورانیوم تا 
این ابتکار خوبی از جانـب ایـران . کند
و نیز حجت اسـت بـر غربیهـا تـا . است

پـی حـل مگر نشان دهند چه اندازه در 
  .مسائل هستند

  
امریکای دیروز موافق سـاخته  ٭

ـــی در  ـــای اتم ـــدن نیروگاهه ش
یـم شـاه توافـق ژایران بود و بـا ر

  :صفحه سفید امضاء می کرد
  
ـــــوامبر  ۱۴در  ◀ ـــــاروینی   ،۲۰۱۲ن ف

دســـت نوشـــته ای از هـــانری  ،پالیســـی

وزیر خارجه اسـبق امریکـا را  ،کیسینجر
   :انتشار داده است

 ،جر وزیر خارجـه بـودزمانی که کیسین •
خبرتوافق ایران و  ،در بازگشت از ایران

 ،ن تاریخآنیویورک تایمز . امریکا را داد
ــر از قــول کیســینجر ــر خارجــه  ،خب وزی

او و وزیر دارائی ایران  :انتشار داد ،وقت
ــد !!) هوشــنگ انصــاری ( ــق کردن تواف

 ۱۵ایـران معـادل  ،ینـدهآسـال  ۵ظرف 
میلیارد  ۵۰معادل بیش از (میلیارد دالر 

از . از  امریکـا خریـد کنـد!!) دالر امروز 
نیروگـاه  ۸خریـد  ،جمله ایـن خریـدها

ــا ظــرف  ــوده  ۱۰اتمــی از امریک ســال ب
  .است

 :تایمز خبر را اینطور تفسیر کرده بود     
ایــران تصــمیم بزرگــی گرفتــه اســت بــر 

زیرا پیش بینی می . ی اتمیژگسترش انر
فتش تولید ن ،یندهآکند که در چند دهه 

ــد ــی یاب پــس از هــم . ســخت کــاهش م
وردن نیـاز بـه آاکنون می باید به فکر بـر

ایران هم اکنون دو نیروگـاه . برق باشد
لمــــان  و دو نیروگـــــاه از فرانســـــه آاز 

  .خریداری کرده است
کیسینجر بر این باور شد کـه سـیا در  ◀

رئـیس سـیا در  :پی بدنام کردن او است
. کـــار بـــدنام کـــردن کیســـینجر اســـت

ح ایــن کــه معاملــه اتمــی ایــران و توضــی
رئیس  ،امریکا انجام شده و جرالد فورد

درکــار برقــرار  ،جمهــوری وقــت امریکــا
ـــت ـــه اس ـــلح در خاورمیان ـــردن ص . ک

کیسینجر هم وزیر خارجه و هـم مشـاور 
ایـن دو . امنیتی رئـیس جمهـوری اسـت

را به ۱۹۷۵مارس  ۵بیشتر ساعات صبح 
ســرتیپ . بحــث بــا یکــدیگر گذراندنــد

ـــت  ـــکوروفتبرن ـــوی  ،اس ـــن گفتگ ای
اینـک کـه . یادداشت می کرد ،محرمانه

ن سـند محرمانـه بوجـود آامکان انتشار 
ن را که در کتابخانه جرالد آ ،مده استآ

انتشـار مـی  ،برای اولین بـار ،فورد است
  :دهیم

این دو در باره گفتگوها بر سـر صـلح  •
خاورمیانه و تحقیق کنگره در بـاره سـیا 

امریکا در حکومت و قیمت نفت و نفوذ 
از جملـه  ،سعودی و عملیـات محرمانـه

 ،و پرتقال و  نیز معامله با ایران ،قتل ها
  :بایکدیگر گفتگو کرده اند

  
میلیـارد  ۱۵گفتگو در باره خبر خرید  •

نیروگـاه اتمـی بـا از  ۸از امریکا و خرید 
  . امریکا بوده است
آن زمــان، ایــران مــی  :انقــالب اســالمی روگـاه از فرانسـه و نی ۴توانسته است  بعدها معلـوم شـد کـه ! مصرفی بود؟در اختیار اسرائیل گذاشت، برای چـه ه ایم شژاست تحقیق کننده پولی که رطرفه ایـن کـه سـیا بـرآن نشـده . باشدبرنامه تولیـد سـالح هسـته ای داشـته امریکا نگران آن نبوده است کـه ایـران نیروگـاه از امریکـا و  ۸آلمان بخرد و  ــی بنــا بــر توافــق، مــی بایــد ایــن . اســتبرای تولید محرمانه بمب اتمـی بـوده رای ایجــاد تأسیســات الزم آن پــول بــ ــز م ــران نی ــار ای   . گذاشتســالح را در اختی

  
گفتگوهــای قــدرتهای جهــانی  ٭

در بروکسل پیرامون برنامه اتمی 
ازای   امتیازهای بیشتر در :ایران

  :امتیازهای بیشتر
  
تــــــر از روی ،۲۰۱۲نــــــوامبر  ۲۱در  ◀

ـــه  ـــرده اســـت ک ـــزارش ک بروکســـل گ
ــورهای  ــدگان کش ــین  ۱+۵نماین در هم

اجتماع کـرده و در  ،در بروکسل ،تاریخ
باره امکان برگذار کـردن دور جدیـدی 

  . گفتگو کرده اند ،از گفتگو با ایران
ــه ریاســت  • ــا ب ــد انتخــاب اوبام تجدی

جمهــوری امریکــا راه گفتگــو را همــوار 
صـرار دیپلماتهـای غربـی ا. کرده است

غـاز آدارند کـه گفتگوهـا هرچـه زودتـر 
ننــد کــه آزیــرا عالئــم حــاکی از . شــوند

ایران در پی افزایش توان اتمی خـویش 
  .است

فرصــت بــرای حــل  ،بــاوجود ایــن •
ــرا  . مشــکل از راه گفتگــو کــم اســت زی

اسرائیل براینست کـه ایـران دارد بمـب 
ولــو بــه قیمــت  ،اتمــی مــی ســازد و بایــد

مباران تأسیسات مدهای  بآپذیرفتن پی 
  . دست بزند ،به این کار ،اتمی آن

پیش  ،احتمال نمی رود که این حمله     
انویـــه ژ ۲۲از انتخابـــات اســـرائیل در 

کشورهای  ،بنا بر این. روی دهد ۲۰۱۳
. فرصت گفتگو بـا ایـران را دارنـد ۵+۱
ــرآ ــل راتن ــت  ،ری ــین حکوم ــاور پیش مش

ــد ــه مــی گوی  :امریکــا در امــور خاورمیان
تگو وجود داشـت امـا ایـران فرصت گف

ن آبــاز کــردن . ایــن فرصــت را ســوزاند
مــاده آیـا آ :بسـتگی بــه رفتـار ایــران دارد

است به تعهدات بین المللی خود عمل 
  .کند یا خیر

بــه امیــد پیشــرفت و بــاوجود تردیــد   •
 ،عمیق نسبت به امکان معامله با تهـران

ســـه دور گفتگـــو بـــا  ،۱+۵کشـــورهای 
طـرح . قرار دادنـدایران را مورد بررسی 

ــانم آ ــوی خ ــا از س ــتونآنه ــئول  ،ش مس
در  ،سیاســـت خـــارجی اتحادیـــه اروپـــا

بـه  ،ینـدهآدر ماه  ،گفتگوهای استانبول
ارائــه خواهــد  ،هیــأت نماینــدگی ایــران

  . شد
یک مقام ارشد که با گفتگوهای این       
ــران ســرو کــار دارد ۶ ــا ای مــی  ،کشــور ب

ـــد ـــدار چهارشـــنبه بخـــاطر «  :گوی دی
کردن نظرها و توافق بـر سـر  همآهنگ

پیشـــنهادی اســـت کـــه بـــه ایـــران داده 
  .خواهد شد

ــته • ــاه گذش ــای  ،م ــع مجازاته ــا وض ب
ــا فشــار بــر ایــران  ،جدیــد از ســوی اروپ

عالمتهـا چنـدان گویـای . افزایش یافت
. اثر بخشـی مجازاتهـا بـر ایـران نیسـتند

ی اتمـی ژانس بین المللی انـرژآگزارش 
که ایـران  نستآحاکی از  ،در همین ماه

سخت در کار توسعه تأسیسات اتمـی در 
دیپلماتهـا مـی گوینـد بنـای . فردو است

براینســت کــه از ایــران  ۱+۵کشــورهای 
بخواهنــد امتیازهــای بیشــتری بدهــد و 
خود نیز امتیازهـای واقعـی بیشـتری بـه 

  .ایران پیشنهاد کنند
مشــاور پیشــین جــو  ،جــون ولفســتال •

مــی  ،معــاون رئــیس جمهــوری ،بایــدن
حال کـه دسـت حکومـت اوبامـا  :یدگو

بازتر است و فشـارها بـه ایـران افـزایش 
بسـا  امکـان مصـالحه بوجـود  ،یافته اند

در زمان خود سبک کـردن .  مده استآ
مجازاتها می باید روی میز گذاشته شود 
اما ایران نیـز بایـد توانـائی بلـه گفـتن را 

    .بجوید
سنگ اندازان بر سر راه 
ا مصالحه ایران با امریکـ

هــم  ۱+۵و کشــورهای 
    :سنگ می اندازند

ویز کردن قابلیت اتمی آدست  ٭
ایران برای مانع شـدن از انجـام 

  :گرفتن مصالحه با ایران
  
ــر ◀ ــاریخ شــناس ،گــارت پرت  ۲۰در  ،ت

مقاله خود را انتشار داده  ،۲۰۱۲نوامبر 
ــر . اســت ــات زی ــه او واجــد اطالع مقال
  :است

در همان حال که حکومـت اوبامـا در  •
ار تدارک معامله با ایران بر سر برنامـه ک

  وسائل ارتباط جمعی ،اتمی ایران است
  

  8در صفحه
  

 ؟»خاورمیانه جدید«
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ــری غــرب  ــا دســت  ،خب ــز کــردن آب وی
ــران ــی ای ــائی اتم ــه  ،توان ــزم ب ــش آهی ت
ــد واپســین گــزارش . بحــران مــی گذارن

ی اتمـی گویـای ژانس بین المللـی انـرژآ
این بود که ظرفیت اتمی ایـران بـیش از 

  به این دلیل . گشته استور آگذشته بیم 
درجـــه اش  ۲۰کـــه ذخیـــره اورانیـــوم 

بـــر  ژبیشـــتر شـــده و صـــدها ســـانتریفو
امـا . های فردو افـزوده اسـتژسانتریفو

 ۲۰نچه به افزایش  ذخیره اورانیوم  آدر 
   ۱۶در گزارش  ،درجه مربوط می شود

راسـت نیسـت و  ،رقم  بکار رفتـه ،نوامبر
افـزایش کنـونی . فریب دهنـده اسـت

  .درصد است ۲۰یره در ذخ
وسائل ارتباط جمعی در باره نصب  •

در فردو جنجـال و  ژسانتریفو ۲۸۰۰
 ژهمچنان از ربط این شمار سانتریفو

ینــده بـر سـر پرونــده آبـا گفتگوهـای 
  .  تغافل می کنند ،اتمی ایران

انــس در بــاره اورانیــوم ژآگــزارش       
ــران ۲۰ ــل  ،درجــه ای ــر قاب ــام غی ابه

ایران از . ه استوردآدرکی را بوجود 
کیلو اورانیوم  ۴۳ ،ماه اوت بدین سو

در مـاه . درجه تولید کـرده اسـت ۲۰
ــوم  ۹۱ ،اوت ــو اورانی درجــه  ۲۰کیلی

. کیلـو دارد ۱۳۵داشته است و اینک 
از قــول  ،رویتــر ،بــه اســتناد ایــن رقــم

این فکر را القـاء مـی  ،»کارشناسان«
کنــد کــه ایــران دو ســوم راه را بــرای 

کیلــو اورانیــوم  ۲۵۰تــا  ۲۰۰ایـن کــه 
ایــن . طــی کــرده اســت ،وردآبدســت 

درجـه غنـی  ۹۰اندازه را می تواند تـا 
و گـاردین . کند و بمـب اتمـی بسـازد

مـاه الزم اسـت تـا  ۷تنهـا  :می نویسد
که ایـران از خـط قرمـزی عبـور کنـد 

  . که اسرائیل تعیین کرده است
ــدرج در دو   • ــا من ــل رقمه ــا تحلی ام

للـــی انـــس بـــین المژآخـــر آگـــزارش 
ــر ــیژان ــه  ،ی اتم ــد ک ــی کن ــوم م معل

ــــوم  ــــداری از اورانی  ،درجــــه ۲۰مق
تبدیل به سوخت برای نیروگاه اتمی 
تهران شده است کـه کـاربرد پزشـگی 

گــزارش مــاه نــوامبر در بــر مــی . دارد
ــزارش  ــرد گ ــپتامبر را ۲۶گی ــل . س ک
درجـه کـه تبـدیل  ۲۰مقدار اورانیوم 

کیلــو  ۷/۸۲ ،بــه ســوخت شــده اســت
کیلو بیشتر  ۵/۱۱قم این ر. گرم است
کیلــوئی کــه بنــا بــر  ۲۵/۷۱از  مقــدار 

به سوخت بدل  ،گزارش ماه سپتامبر
کیلو بـه  ۱۱٫۵ ،بنا بر این.  شده است

  .سوخت بدل شده است
ــزارش       ــه در دو گ ــر ک ــاوت دیگ تف

 ۷/۷۳تفـاوت رقـم  ،مشاهده می شود
درجه که تأسیسات  ۲۰کیلو اورانیوم 

کیلـوئی  ۵۰فردو تولید کرده انـد بـا 
ـــاه اوت ـــین  ،کـــه در گـــزارش م هم
تفـاوت . تأسیسات تولید کرده بودند

بنـا بـر .  کیلو می شـود ۷/۲۳می شود 
 ۳/۹۶ ،درجـــه ۲۰از اورانیـــوم  ،ایـــن

بنـا . کیلو به سوخت بدل شده اسـت
ـــن ـــر ای ـــع ،ب ـــو  ۷/۱۱۰ ،در جم کیل
ذخیـره نشـده اسـت کـه  ۲۰اورانیوم 

درصد نسبت به ذخیـره مـاه اوت  ۲۰
درصـدی  ۵۰ته است و نه افزایش یاف

که رویتـر از قـول کارشناسـان انتشـار 
  .داده است

ی اتمـی  بـه ژانس بین المللی انرژآ •
پرسش به ایمیلی پاسـخ نـداده اسـت 
که از ناهمخوانی ارقام دو گزارشـش 

ســـخنگویش گفتـــه . پرســـیده اســـت
انـس روشـن و کامـل ژآگزارش  :است
ــاوجود ایــن. اســت مؤسســه بــرای  ،ب

ین المللی که معموال دانش و امنیت ب
 ،انس را تصدیق می کندژآگزارشهای 

انـس بـه ژآدر تفسیر خـود از گـزارش 
ـــاریخ  ـــوامبر ۱۶ت ـــد ،ن ـــی نویس «  :م

ــا  گــزارش اخیــر روشــن نمــی کنــد ای
درجـه  ۲۰درصد اورانیـوم  ۲۰ایران  

افــزوده شــده بــر ذخیــره خــود را بــه 
بـــرای تبـــدیل شـــدن بـــه  ،اصـــفهان

سوخت فرسـتاده اسـت یـاخیر؟ اگـر 

ذخیـره  ،ایران این کار را کرده باشـد
ــوم  ــه  ۲۰اورانی درجــه  افــزایش نیافت

  ».است
حتی روزنامه اسرائیلی هاآرتص در  •
اکتبر از قـول مقامـات اطالعـاتی و  ۹

از قـــول مقامـــات  ،نظـــامی اســـرائیل
وزارت دفاع انگلـیس گـزارش کـرده 
بـــود کـــه بنـــابر اطالعـــی کـــه بـــه 
سیاســتمداران اداره کننــده اســرائیل 

با وسواس تمـام  ،ایران ،یده استرس
 ۲۰مراقب است که ذخیره اورانیـوم 

کیلــو گــرم بیشــتر  ۱۱۰درجــه اش از 
این اطـالع ارزیـابی مقامهـای . نشود

ایــران کــار  ،نآاســرائیل را کــه بنــا بــر
تولید سالح هسته ای را چنـدین مـاه 

  .تأیید می کند ،به تأخیر انداخته
وسائل ارتباط جمعـی تبلیـغ  ،و باز •

کننـــــد کـــــه ایـــــران شـــــمار  مـــــی
ــانتریفو ــه ژس ــردو را ب ــای ف  ۲۸۰۰ه

یــک «رویتــر از قــول . رســانده اســت
گزارش کـرده اسـت » دیپلمات ارشد

هـــر روز کـــه  ،ایـــن اورانیـــوم هـــا
کـــارخود را شـــروع مـــی  ،بخواهنـــد

اما حقیقت اینست که نیمـی از . کنند
ها به کار انداخته نشـده ژاین سانتیفو

کـرده این امـر را یـک سـر تلقـی . اند
 :نجلس تایمز  مـی نویسـدآلوس . اند
ایـران نیمـی از  ،به دالیـل نـامعلوم« 

ــــانتریفو ــــار ژس ــــود را بک ــــای خ ه
هیچیک از گـزارش . نیانداخته است

ها ژنویسان میان افزودن بر سانتریفو
نها با مانور بـرای آو  بکار نیانداختن 
ارتبــاط برقــرار  ،معاملــه بــا امریکــا

  . نکرده اند
ــ     مــاده آن گفتــه اســت ایــران در عل

ایران غنـی  ،نآتوافقی است که بنا بر 
ـــا  ـــوم ت ـــازی اورانی ـــد را  ۲۰س درص

متوقــف کنــد و  بــرای نیروگــاه اتمــی 
سـوخت وارد کنـد بشـرط ایـن  ،خود

کــه ایــن ســوخت بــه ایــران فروختــه 
شود و مجازاتهای اقتصادی برداشته 

  .شوند
تجدید انتخاب اوبامـا یعنـی ایـن  ◀

ــه را ــا ب ــردم امریک ــه م ــا ک ه جنــگ ب
پـس بایـد کـاری . ایران، رأی ندادند

کرد که گفتگوها به نتیجه نیانجامند 
و جنگ نظامی با جنگ اقتصـادی و 

ــا . جنگهــای پنهــان جانشــین شــود ب
مشاهده مقالـه هـا کـه روزنامـه هـای 
ـــــد، دو  امریکـــــائی انتشـــــار داده ان
نویســـنده دیگـــر امریکـــا، فالینـــت و 
هیالری مان لورت، مقالـه ای انتشـار 

اده اند و چرائی سـنگ انـدازی هـا د
  :را توضیح داده ان

ه کـــوهن در نیویـــورک تـــایمز ژرو• 
سرمقاله در توضیح چرائی بـه نتیجـه 
نرســیدن گفتگوهــا بــا ایــران، انتشــار 

بنا بر قـول او، گفتگـو بـا . داده است
ــه دروغ و  ــردن ب ــران، دلخــوش ک ای

امریکائیان با رأی . خود فریبی است
ـــد ـــا گفتن ـــه اوبام ـــی  دادن ب ـــه نم ک

خواهند امریکا وارد جنگ سومی بـا 
بنـا . یک کشور مسلمان دیگـر بگـردد

بر این، امریکا با چـالش اسـتراتژیک 
فوری روبرو نیست غیر از مسئله اتمی 

سئوال اینست که اوباما تقـدم .  ایران
ـــان  ـــرار کـــردن صـــلح می ـــه برق را ب
ــا  ــی دهــد و ی ــرائیل و فلســطین م اس

مـی نخست به حل مسئله اتمی ایران 
ــــردازد ــــال . پ ــــه در ح در خاورمیان

. تحول، نقش  ایران ویرانگری است
از افغانستان تا مصر، جنگ با ایـران 
ـــافع امریکـــا و اقتصـــاد  ویرانگـــر من

با وجود این واقعیت و . جهانی است
در ایــن موقعیــت حکومــت اوبامــا بــا 
جمهوری اسالمی ایران وارد گفتگـو 

  . می شود
قلم مـی اما واقعیتی را که کوهن از • 

ــــدازد، اینســــت کــــه، در دور اول  ان
ریاست جمهوری اوباما، همکـاران و 
حامیان او نیز بهمان ترتیب و اندازه 
کــه محافظــه کــاران در بــه نتیجــه 
رسیدن گفتگوها، کارشـکنی کردنـد، 
  .مانع تراشیده و کارشکنی کرده اند

علت نیز این بوده اسـت کـه اینـان     
یـد نیز به اندازه محافظـه کـاران جد

یـم در ایـران بـوده ژخواهان تغییـر ر
تفــاوت آنهـا بــا محافظـه کــاران . انـد

جدیــد اینســت کــه اینهــا جنــگ را 
یـم نمـی ژوسیله خوبی برای تغییـر ر

تا زمانی که دو دسته محافظه .  دانند
کــاران جدیــد و لیبرالهــای خواســتار 

ــر ر ــرانژتغیی ــم در ای ــر  ،ی ــر فک تغیی
ـــد ـــداده ان ـــه  ،ن ـــکنی ادام ـــه کارش ب

  .داد خواهند
سیاســـتهائی کـــه  :انقـــالب اســـالمی ـــی هرگـاه . یـم شـدندژعوامل تثبیت رامـا در پـیش گرفتنـد، از ببوش و او ـــه حـــال خـــود م ـــان را ب کــرده انــد و ایــران جنــبش را رهــا نبــاوجود ایــن، مــردم . مــی خواهنــداال اینکه آنها دولت دسـت نشـانده . مردم ساالری درخوری سپرده بودیــم جــای خــود را بــه ژگذاشــتند، رایرانی یم در وضعیت فلـج قـرار ژاینک  ر   :داده اند

  
  

؟ و !حكومت ائتالفـي 
ــه از درون  ــا ك خبره

يم بـه بيـرون درز   ژر
مي كنند و پرده مـي  

  :درند
  
  
هاشـــمی رفســـنجانی چـــاره  ٭
ــت ژر ــکیل حکوم ــم  را در تش ی

  :ائتالفی می داند
 
بار ديگر طـرح رفسنجانی هاشمي  ◀

حکومــت ائتالفــي را مطــرح تشــکیل 
بـه بـه دنبـال  مصمم ،از قرار. تساخ

به این او  .نتیجه رساندن طرح است
نتیجــه رســیده اســت کــه هرگــاه ایــن 

رســیده ، كــار حکومــت تشــکیل نشــود
احتماال خامنه اي نيز با طـرح  .است

ــق  ــتاو مواف ــد  .اس ــي خواه ــا نم ام
 هاشمي حکومتی به ترتیبی که چنین

و  .تشکیل شودمي خواهد  رفسنجانی
داران و بخشـي از همچنين سپاه پاسـ

ــر« ــت رهب ــامال  »بي ــن طــرح ك ــا اي ب
  . مخالف هستند

رايزنـي هـايي رفسـنجانی هاشمي       
ــا برخــي از روحــانيون رده بــاال و  را ب

جلب برخي چهره هاي سياسي براي 
ــت ــا آ حماي از طــرح خــود انجــام نه
به همين دليـل اسـت كـه  .داده است

. مرتــــب آن را مطــــرح مــــي ســــازد
گوينـد كـه  مخالفين  ايـن طـرح مـي

قصد دارد بـا ايـن رفسنجانی هاشمي 
، هم خـود و هـم برخـي چهـره طرح

ـــازي  هـــاي اصـــالح طلـــب را وارد ب
بانــد   ،هرگــاه چنــین شــود. نمايــد

به شـدت  ،و خود او حامي خامنه اي
حاضـر بـه اینان . دیدد نآسيب خواه

ـــن  ـــذيرش اي ـــرح پ ـــتند و در  ط نيس
ماههاي آينده فشار خود بر هاشمي و 

ــانواده و  ــزايش خ ــران او را اف همفك
 .خواهند داد

ــاح  ◀ ــان جن ــات موجــود مي اختالف
رهبــري بــا ديگــر بانــدها از جملــه 

ــمي  ــژاد  –هاش ــدي ن ــالح  –احم اص
ــان  ــزايش  –طلب ــه اف ــا رو ب ــنتي ه س
به نظر نمي رسـد بتـوان ميـان  .است

ايـن شـکاف  .آنها وحدتي ايجاد كرد
در شـرايط  یمژبیشتر رموجب ضعف 
 .واهد شدمی شود و خسخت كنوني 

افزايش اختالفات، با وجود دستور     
اكيد خامنه اي، نشـان مـي دهـد كـه 

نزديکـــانش نيـــز  حرفهـــاي او بـــراي
ـــداني ندار ـــارزش چن ـــا، در ن د و تنه

برخي افـراد بـراي كوبيـدن  ،یموارد
جناح مخالف از آن استفاده ابـزاري 

وگرنه به قـول نماينـده اي  .دکننمي 
د یـنبانمي ارزد و  یآقا پشيز حرفهاي

ــرار داد ــورد توجــه ق ــن  .آن را م دراي
اسـتفاده  بایـد زمان، تنها از وجود او

نمـی دانـد چـه » رهبر«اما اين  .کرد
ــرد . تصــمیمی را چــه وقــت بایــد بگی

حکم حکومتی دادن برای جلوگیری 
ــانده از  ــس دســت نش ــئوال مجل از س

تازه ترین نمونـه  ،»رئیس جمهوری«
 او نمی داند که . ندانم کاری او است

وقتــی او نمــی گــذارد حتــی همــین 
دسـت  ،اجـرا بشـود» قانون اساسی«

ــدگان«کــم در ایــن حــد کــه  » نماین
ــد و  ــیس جمهــوری«ســئوال کنن » رئ

اعالن مـی کنـد در ایـن  ،پاسخ بدهد
ن آکشــور یــک قــانون وجــود دارد و 

حکمـــی کـــه . اســـت» حکـــم زور«
ــــس را از پرســــیدن و  ــــیس «مجل رئ

را از پاسخ دادن و مـردم » جمهوری
ز حق اطـالع یـافتن محـروم مـی را ا
وقتـی . خالص حکـم زور اسـت ،کند

کــاربردی جــز » اختیــارات رهبــری«
یم فلج ژالجرم ر ،در زور گفتن ندارد

مــی شــود و کــار او بــه نوشــیدن جــام 
  .زهر می کشد

دوســـت نـــدارد امـــا خامنـــه ای         
ــد  ــر را بنوش ــي جــام زه ــد خمين مانن

در معــرض نــابودی حتــي اگــر كشــور 
زیرا او می داند جام زهر، . قرار گیرد

بـا ایـن . یم را از پا در می آوردژاو و ر
نمی تواند از بند والیت مطلقه  ،حال

زور نیــز خــود را رهــا کنــد و بگــذارد 
مردم کشور را از وضعیتی کـه خمینـی 
... و ســپس او و هاشــمی رفســنجانی و

  . رها کنند ،به این روزش انداخته اند
دی، یز قـــول محمـــدتقی مصـــباح      

، رجــا ۹۱آذر  ۶در . بســی گویــا اســت
نیوز قول هفته پیش از ایـن تـاریخ او 
: را ایـــن ســـان انتشـــار داده اســـت

انــد کــه حتــی  دشــمنان اعــالم کرده«
اگر یک روز بـه پایـان زمـان ریاسـت 
جمهــوری کنــونی بــاقی مانــده باشــد 
باید رأی به عدم کفایت او داده شده 
 و فرضیه اشتباه رهبری در تایید او را

ـــد ـــات کن ـــان. »اثب ـــدین س ـــن  ،ب ای
میــان رفتــار  ،نادانســته» فیلســوف«

احمدی نـژاد و بـی کفـایتی و نـادانی 
ــد ــی کن ــرار م ــه برق ــه ای رابط  .خامن

روشــن مــی کنــد کــه خامنــه ای از آن 
ــان دوره  ،رو ــا پای ــژاد را ت ــدی ن احم

تحمل می کند که بی کفایتی و ندانی 
غافــل از ایــن کــه نــه . او اثبــات نشــود

فایتی و نادانی او اثبات مـی تنها بی ک
بلکه ترس و شخصـیت ضـعیف  ،شود

ــی شــود ــات م ــز اثب ــا . او نی ــه تنه او ن
ــتباه  ــد اش ــدارد بگوی ــائی آن را ن توان

بلکه کمترین اعتنائی بـه  ،کرده است
چرا که بـا . سرنوشت کشور نیز ندارد

داوری نسبت به خود بها می دهد اما 
نچــه بــر مــردم کشــور مــی آنســبت بــه 

  .عتناء استبی ا ،رود
ــاره در       ــئوالن و بــه ب ــتالف مس اخ

 ميان مردم نياوردن ايـن اختالفـات،
چند  اما. را گفت تندترين سخنان او
تش اختالفها زبانـه آکه كشيد ی نروز

شــديد  نآبــیش از اختالفــات . کشــید
امـر بـه سـکوت خامنـه ای كه هستند 

فلـج بشـدتی . مانع از بروزشـان شـود
یشنهاد هاشـمی است که او یا باید با پ
حکومت شـبه  –رفسنجانی را بپذیرد 

ائتالفی دست نشده او ره بجائی نمـی 
و همان کاری را بکند که تا بـه  –برد 

ن گـرفتن جانـب آحال کرده است و 
ــاح دیگــر ــان جن ــه زی ــاحی ب ــه . جن ب

ــخن  احمــدي نــژاد  یــا از  ديگــر،س
حمایت کند و به او میدان بدهد کـه 

 زیــرا وضــعیت کنــونی. نمــی توانــد
و یــــا  . نتیجـــه همــــین روش اســـت
بنـای او . احمدی نژاد را قربانی کنـد

بر قربانی کردن احمـدی نـژاد اسـت 
» انتخابات«زمان  ،۹۲اما در خرداد 

امــا بــا قربــانی . ریاســت جمهــوری
اصــــول « ،کــــردن احمــــدی نــــژاد

. بازهم ضعیف تر می شـوند» گرایان
ــردم مســبب  ــد م ــز کــه از دی ســپاه نی

عیف تـر وضعیت کنونی اسـت نیـز ضـ
  .یم نیز در فلج می ماندژمی شود و ر

چـرا . اين بار مانند گذشـته نيسـت    
 ،کـه  بـی کفــایتی و بـه قـول خــودش

او برمــردم و نیــز بــر » بــي بصــيرتي«
همـه  .شکار تر گشته استآیم ژبدنه ر

ــه د ــد ک ــی بینن ــسم ــا ر مجل ، مافیاه
 پاســــخ بــــهمجلــــس، در »يس ئــــر«

ـــخنان كوچـــك زاده ـــ - س وال از ئس
بـه  در شـرايط فعلـي یوريس جمهئر

در مـورد پيشـگيري از  »آقـا«سخنان 
ــد  ــات، باي ــود و از او اختالف ــل ش عم

آقــا در ايــن   :گفــت ،-ســئوال نشــود 
وظيفـه  .نـدمورد به ما چيزي نگفته ا

تـوان ناديـده  ینماينده مجلس را نم
ـــت ـــيون ا .گرف ـــانع از ابستراكس و م
خامنـه ای . احمدی نژاد شدحاميان 

این که مجلس یک الزم ندید پیش از 
گذاشـت . عمـل کنـد ،پول سیاه شود

مراحل طی شود و تاریخ معـین شـود 
بعد مجلس را هیچ و پـوچ کنـد و بـه 

شــما الزم  :مــردم کشــور تــوهین کنــد
نیســت بدانیــد چــرا در ایــن وضــعیت 

  . اقتصادی هستید
جالــب اينكــه يکــي ازمخالفــان آن     

يس جمهــور ئــروز تاييــد ســوال از ر
كـه ايـن روزهـا بـه حداد عادل بـوده 

ـــا انجمـــن  دليـــل داشـــتن روابـــط ب
 ،سـابقسلطنتي فلسفه در دوران شاه 

به شدت پرش ريخته است و هـر روز 
به يـك سـمت لـم مـي دهـد تـا شـايد 

 .دکنبتواند جايگاه خود را حفظ 
تهديد احمدي بسیاری می گویند       
 ،یم و حقایق را می گویمآکه می  نژاد

زیرش خامنـــه ای را ترســـانده و نـــاگ
کرده است به کاری دسـت بزنـد کـه 

نظـــام «نـــه بـــرای او و نـــه بـــرای 
 .اعتبــاری بــاقی گذاشــت ،»مقدســش

یــم نمایشــگاه فلــج کامــل گشــته ژر
احمدی نـژاد بـه قـوه قضـائیه  :است

ــد ــه مــی کن ــاگزیر واپــس مــی  ،حمل ن
مجلس به احمدی نژاد حمله . نشیند

مجبور می شود عقب نشینی  ،می کند
ـــد ـــول . کن ـــال و ۳در ط ـــاه ۸ س  ،م

حکومت احمدی نـژاد بودجـه هـای 
کـه اجـرا  ،ساالنه تصـویب کـرده انـد

  یک قانون یارانه تصویب . نشده اند
  کرده اند که از جمله به خاطر فلج 

  
  9در صفحه

  
  

 ؟»خاورمیانه جدید«
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اجـــرای مرحلــه اولـــش هـــم  ،یــمژر
  .مشکل بر مشکل افزوده است

  
شرکت نفتی توتال همچنـان  ٭

گرفتــار رشــوه ایســت کــه بــه 
اشـــــــــمی ه» اطرافیـــــــــان«

  :رفسنجانی پرداخته است
  
دو رانســیمان مــاه نــوامبر لومونــد ◀

اطــالع داده اســت کــه توتــال  ۲۰۱۲
یکی پرونده  :گرفتار دو پرونده است

  نفت در ازای غذا که مربوط می شود 
ــراق در گ ــردن تحــریم ع ــت نک رعای

ــرد ژدوران ر ــورد و ب ــدام و خ ــم ص ی
ثروت مـردم عـراق  و دیگـری راجـع 

بـرای  ،توتـال است بـه رشـوه ای کـه
بـه اطرافیـان هاشـمی  ،گرفتن امتیاز

در چنــد . رفســنجانی پرداختــه اســت
توتــال اطــالع داده اســت کــه  ،ســطر

ماده مصالحه با قوه قضـائیه امریکـا آ
در ایــن دو  ،۲۰۰۳اســت کــه از ســال 

  . تحقیق قضائی می کند ،مورد
توتــــال  ،در پایــــان ســــال پــــیش     

. پیشـنهاد حکومــت اوبامــا را رد کــرد
توتـــال مـــی بایـــد  ،نـــا بـــر پیشـــنهادب

در . مجرمیت خویش را می پـذیرفت
توتــال مــی بایــد جریمــه  ،ن صــورتآ

 ۳۰۸پرداخــت مــی کــرد کــه حــدود 
  .میلیون یورو است

  
ــامزد شــد و  ٭ رحــیم مشــاعی ن

خـر مـی رود و نشـد و آگفت تا 
  :خبر نادرستی را تکذیب کرد؟

  
 ،نآخبری انتشار یافت که بنـا بـر  ◀
بـرای خـود را زدی نـامحيم مشايي ر

 ناعــالانتخابــات ریاســت جمهــوری 
  خر خواهد آتا : ه استو گفت هكرد
  . رفت

، او ايـن سـخنان را در بنا بر این خبر
ــيم  ــاي مق ــدراني ه ــايي مازن گردهم

پیش بینی می شـود . ه استمركز گفت
از غـالف  ، شمشيرها نبا اين اعالکه 

ينــده ، آاز ســال  پــیش . ینــدآبــدرمی 
دستگاه خامنه  ،دهانامززمان معرفي 
و . مشــائی را بســازدكــار  ای مــی بایــد 

، گفته می شود که اعالن نامزدی ،نیز
بــرای حفــظ  مشــايي،پر کــردن ســ

ــع خــود ــه در موق ــامزدی باشــد ک  ،ن
  . معرفی خواهد شد

بهتـرين فـرد او را حاميان مشـايي     
ــراي مقــام رياســت جمهــوري ميــد  ب
اننـــد و معتقدنـــد كـــه او از هاشـــمي 

اسـت و  یمژردر تغيير مباني  تندرو تر
سوابق  برای ایران تقدم قائل است و

ـــا برخـــي  و گفتـــه هـــا و روابـــط او ب
امريکاييان نيز نشان ميدهد كه براي 

  . ده استرك گذاریهاينده برنامه آ
خبــری  ،ذرآدر روزهــای اول مــاه  ◀

دیگر انتشار یافت حاوی قول مشـائی 
وی چنین سـخنی را در  ،نآکه بنا بر 
زندرانی ها بـر زبـان نیـاورده جمع ما
  .است

  
یــم ژاطالعــاتی کــه از درون ر ٭

در باره رحـیم مشـائی و رابطـه 
با سوریه و انفجارها و بسـیج و 
سوپر کامپیوتر در اختیار قـرار 

" ويکيلـيکس"داده شده انـد و 
  :ن را انتشار داده استآسند 

  
ــاریخ ( در ســندی ◀ ــوامبر  ۱۸ن آت ن

شار انت" يکسلويکي"که ) است ۲۰۱۱
داده اســت، در بــاره رحــیم مشــائی و 
انفجارهــا در پایگــاه هــای موشــکی و 

  :سوریه  آمده است

تحلیــل گــر و روزنامــه نگــار آزادی • 
ــم، در بخــش هــای ژکــه در درون ر ی

ـــول  ـــابع دارد، از ق ـــف آن، من مختل
بـر اثـر : منبع خود در سپاه می گویـد
کـه  ۱۵۰انفجار در پایگاه موشکی نـه 

او دربــاره . دتــن کشــته شــده انــ ۲۷۴
حمله موشکی هفته پیش چیزی نمـی 
ــازگی دو  ــه ت ــد ب ــی گوی ــی م ــد ول دان

یکـی در : انفجار دیگر روی داده انـد
کیلــومتری تهــران و دیگــری در  ۹۰

  .استان شرقی
رحیم مشائی چند ماه پـیش توسـط • 

ــد  ــاه بع ــک م ــد و ی ــف ش ــپاه توقی س
  . آزادش کردند

ــه ژدلبســتگی شــدید ســران ر•  ــم ب ی
ئــو ژخــاطر مالحظــات ســوریه تنهــا ب

بخاطر میلیاردها . استراتژیک نیست
دالر سرمایه گذاری  سـپاه در سـوریه 

به این امر، هـیچ نـاظری . نیز هستند
  .توجه نکرده است

در دو ماه و نیم اخیر، نقـش بسـیج • 
و چـون از او . سخت زیاد شده اسـت

پرسیدم آیا بخاطر اینست کـه آیةاللـه 
ــه  ــش ای خامن ــتن از نق بخــاطر کاس

سپاه این کـار را کـرده اسـت؟ پاسـخ 
ــداد ــش ن ــن پرس ــه ای ــوری ب و . درخ

ــروی  ــراد نی ــا اف ــد آی ــی دان گفــت نم
ــار در  ــرای ک ــنظم، ب ــش م ــی ارت زمین

  .بسیج تعلیم می بینند یا خیر
ســپاه ســه ســوپر کــامپیوتر بدســت • 

آورده است که به او  امکان می دهند 
  .فرستنده ایمیل را شناسائی کند

  
مجتبــی علــی مطهــری بانــد  ٭

  :خامنه ای را تهدید می کند
 
، خــود علــي مطهــري در ســخنان ◀

بانـــد مجتبـــي خامنـــه اي را تهديـــد 
او در مورد حـداد عـادل  .ه استكرد

ـــي از  ـــه يک ـــالي نامزدك ـــاي احتم ه
: ه اسـتاست، گفتـریاست جمهوری 

اسناد روابط او با برخي ها در دوران 
حکومـــت پهلـــوي موجـــود اســـت و 

افشـاگري  احتماال در ماههاي آينـده
هــاي فراوانــي در مــورد برخــي هــا 

   .صورت گيرد
ــز برخــي از      ــنجاني ني ــمي رفس هاش

ــه  روحــانيون و مســئوالن را تهديــد ب
پهلــوي  یــمژرافشــاي روابــط آنهــا بــا 

ـــــر اكثرمســـــئوالن و . ده اســـــتک
ــه  در کــه  ،یــمژرروحــانيون وابســته ب

ـــردم را  ـــال م ـــن دوران، م ـــول اي ط
مـدرك  بسـیار ،از هر یک خورده اند،
  .دنوجود دار

ــراي منصــرف       ســخنان مطهــري ب
كردن حداد عـادل از كانديـداتوري 

از ســوي مجتبــي  رياســت جمهــوري
خامنه اي و برخي از سرداراني اسـت 

گـذاري كـرده  كه بر روي او سـرمايه
تـالش مـي كنـد او را از مطهـری . اند

ولي سـپاه،  .دخارج ساز نامزدهارده 
هاي بيت  به خصوص برخي از جناح

ري و برخــي نماينــدگان حضــور رهبــ
حداد عادل را مانع از تشکيل همـان 

انند كه هاديون ی دم يیمثلث كودتا
ن باور دارنـد و زیـان آبه وجود سپاه 

يعنـــي مثلـــث  .کارشـــان مـــی داننـــد
احمـدي نـژاد  –الريجـاني  –هاشمي 

هستند  »رهبر« ضدبر نها آکه از دید 
بـرای ايجـاد زمينـه مناسـب و در کار 

  .زهر به او هستندم جانوشاندن 
  
سانسور وب سایتها از رهگذر  ٭

ــــی  ــــات فن ــــتفاده از امکان اس
  :امریکا

  
لومونــد دو رانســیمان مــاه نــوامبر  ◀

خبر می دهد که تهران بـرای  ۲۰۱۲
سانســـور وب ســـایتها از تحقیقـــاتی 
استفاده می کند کـه در دانشـگاهها و 
مراکــز تحقیقــاتی امریکــا انجــام مــی 

ــد ــوامبر، و ۸در . گیرن ــه ن زارت خزان
داری امریکـــا شـــرکتهای پـــی کآســـا 

PeykAsa   و امن افزرAmnAfzar 
بانی این دو شرکت، . را مجازات کرد

او متهم است که . رسول جلیلی است
نقشی محوری در سانسور وب سـایت 

دانشـگاه شـریف . های ایرانیان دارد
ــردن  ــر ک ــه فیلت ــت ک ــتهم اس ــز م نی
. ســــایتهای ایرانیــــان شــــرکت دارد

لــی یکــی از کــارآ تــرین رســول جلی
محققــان ایــن دانشــگاه اســت و دو 
شــرکت او، روبــروی دانشــگاه قــرار 

  . دارند
دانشـگاه شـریف : ارتباط با امریکـا• 

مدتهای مدیـد اسـت کـه بـا دانشـگاه 
ــا دارد ــروف امریک ــای مع ــول . ه رس

در ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۹جلیلی خود نیز از 
ــوان  ــس، بعن ــا دوی ــگاه کالیفرنی دانش

، تــدریس کــرده اســتاد دیــدار کننــده
ــت ــاریخ، او  .اس ــان ت درســت در هم

مسئول روابـط بـین المللـی دانشـگاه 
محققـان دیگـر ایـن . شریف می شود

دانشــگاه نیــز از امریکــا دیــدن کــرده 
یسیل ژعلی موقر، رئیس بخش لو: اند

ــــه از  ــــا اوت ژک ــــه ت ، در ۲۰۱۱انوی
تدریس کـرده و  UC rivineدانشگاه 

ایرانــی،  –موســی احســان، امریکــائی 
او زیـر . متخصص کریپتوگرافی است

دست رسول جلیلی کار کرده است و 
ــه  ــال اســت ک ــک دو س  Brookاین

Stony  تدریس می کند  .  
 
کمبــود دارو بخــاطر تحــریم  ٭

ایــران و گرانــی ارزهــا و رانــت 
  :خواری

  
ـــــود دارو ◀ ـــــرگ  کمب موجـــــب م

ی شده است و می شود کـه بـه بيماران
ــــه  ــــتند ک ــــی هس ــــائی مبتل بیماریه

ن نیاز بـه داروهـائی دارد کـه درمانشا
 ،در حـال حاضـر .می بایـد وارد کـرد

د و نداروهاي يا پيدا نمي شواینگونه 
بـه قيمـت سـه یا پیـدا مـی شـوند امـا 

ــه فــروش مــي رســد ــر ب و انــدک  براب
شــمار هســتند کســانی کــه مــی تواننــد 

كســي هــم  .بهــای دارو را بپردازنــد
خود را مسئول نمي داند به خصوص 

ـــــت ـــــه. حکوم ـــــه گفت ـــــي از  ب يک
ــدگان« ــه »نماين ــيص يافت ، ارز تخص

بــراي دارو در ســال گذشــته و امســال 
صرف واردات ماشـين هـاي خـارجي 
شده و همين مسـئله موجـب كـاهش 

يس ئر .است گشتهورود دارو به كشور 
مجلـس  كميسيون بهداشت و درمان

تنها بـراي دو  :مافیاها نیز گفته است
مـــاه دارو ذخيـــره در كشـــور وجـــود 

 .دارد
، خبرگـزاری ۲۰۱۲نـوامبر  ۲۶ در ◀

  :فرانسه گزارش کرده است
دارو و درمـــان بـــیش از پـــیش در • 

کارشناسـان . ایران گران شـده اسـت
علــت آن را مجازاتهــای اقتصــادی و 

دکتــر . گــران شــدن ارز مــی داننــد
او بــه : نصــرت فیــروزان مــی گویــد
چنــد . بیمــاری داروی بیهوشــی داد

. دقیقه بعد، بیمار همچنان بیدار بود
از آن . داروی بیهوشــی اثــر نمــی کــرد

پس، پزشکی که در آلمان زنـدگی مـی 
کند، هر شش هفته یک بار بـه ایـران 
مــی رود و بــا خــود، بســته ای بــزرگ 

  .دارو و لوزم پزشگی می برد
ــد      ــی گوی ــان م ــال : فیروزی ــک س ی

ــای  ــود داروه ــن ب ــوز ممک ــیش، هن پ
ــد ــران خری ــان را در ای ــاخت آلم . س

ود کـه قیمـت هفتـه پـیش بـ ۸درست 
برابـر  ۳داروها دوبرابرو در مـواردی 

او که رئیس بخش تومور شناسی . شد
در بیمارســـتانی در آلمـــان اســـت، از 
طریق همکارانش در ایران، آگاه مـی 
شــود از وضــعیت بیمــاران ســخت، 
بخصــوص کودکــانی کــه بــه ســرطان 

  .خود مبتلی هستند
مایکــــل توکــــوس، عضــــو اطــــاق • 

تحادیــه ایــران ا –بازرگــانی آلمــان 
اروپا را بخاطر وضع مجازاتهـائی کـه 
صدور دارو بـه ایـران را نیـز نـاممکن 

ایــن . ســاخته انــد، ســرزنش مــی کنــد
مجازاتها را اتحادیه بدان قصد وضع 
کرده است کـه ایـران دسـت از بلنـد 
ــا غــرب،  پــروازی اتمــیش بــردارد و ب

  .برسر پرونده اتمی خود کنار بیاید
ــد•  ــی گوی ــا م ــ: اروپ ــدور دارو ب ه ص

ــران از شــمول مجازاتهــا، مســتثنی  ای
ـــت ـــئول . اس ـــتون، مس ـــاترین آش ک

ــه  ــا ب سیاســت خــارجی اتحادیــه اروپ
DW در وضع مجازاتهـا : نوشته است

دقت تمام بعمل آمـده و تـدابیر الزم 
اتخاذ شده اند تا که مجازاتها شـامل 
فـــرآورده هـــای مـــورد نیـــاز انســـان 

ــه ســخن دیگــر، داروهــا و . نگــردد ب
ازم پزشکی، مشـمول مواد غدائی و لو
این فـرآورده هـای . مجازاتها نیستند

ــل  ــژه، قاب ــازه وی ــه اج ــاز ب ــدون نی ب
معامله شدن با ایران و صدور به ایـن 

بهای اینگونـه داروهـا . کشور هستند
توســـط بانکهـــای ایـــران نیـــز قابـــل 

در پایـان نامـه قیـد . پرداخت هستند
شده اسـت کـه تصـمیم بـه معاملـه بـا 

  .است ایران، با خود شرکتها
امــا بســیاری از شــرکتها تردیــد مــی • 

توکـوس . کنند با ایران معاملـه کننـد
فراوان شرکت هسـتند کـه : می گوید

ـــه  ـــورهای خاورمیان ـــا کش ـــد ب مایلن
امـا بزحمـت مـی تـوان . معامله کننـد

بـــانکی را یافـــت کـــه حاضـــر باشـــد 
پرداختها بابت خرید از این شـرکتها 

ــد ــار ســخت . را انجــام دهن ــن رفت ای
ـــف آو ـــه تأس ـــی ب ـــر ربط ـــت زی ر اس

مجازاتهای وضع شده بر ضـد ایـران 
بانکهای کوچک پرسـنل الزم  . ندارد

. بـــرای انجـــام پرداختـــه را ندارنـــد
بانکهای بزرگ نیز زیـر فشـار امریکـا 

ــتند ــای وضــع . هس ــه مجازاته چراک
شــده توســط امریکــا بســیار ســخت از 
مجازاتهای وضـع شـده توسـط اروپـا 

  .هستند
شترین بهـا را خانواده های فقیر بی• 

ــد ــی پردازن ــود دارو م ــت نب دوچ . باب
ــا  بانــک مــی گویــد بخــاطر معاملــه ب

سـال پـیش از ایـن، مـورد  ۵ایران در 
مـا نمـی «: مـی گویـد. سوء ظن است

ــیم ــدی کن ــا را تص ــوانیم پرداخته . ت
ــوع  ــه موض ــائی ک ــرای کااله ــی ب حت

  .تحریمهای اتحادیه اروپا نیستند
ــران •  ــد ســال در ای توکــوس کــه چن

معاملـه : کرده است، می گویدزندگی 
ها از طریق کشور ثالث، چون روسیه 

او بـه . و آذربائیجان انجام می گیرند
شرکتهای آلمانی می گوید چگونه می 
توانند با ایران معاملـه کننـد و بهـای 
ــند،  ــی فروش ــه م ــرآورده هــائی را ک ف

او می گوید هرگز فکـر . دریافت کنند
ـــای  ـــاور بانکه ـــرد روزی مش نمـــی ک

بـــاوجود ایـــن، . یجـــان بشـــومآذربائ
معامله از طریـق کشـور ثالـث مشـکل 
است و اشکال عمده آن، گـران تمـام 
شـــدن بهـــای کاالهـــائی اســـت کـــه 

بـر ایـن مشـکل . خریداری می شـوند
ــای  ــتن به ــاال رف ــی شــود ب ــزوده م اف

در ماه های اخیـر، بهـای دالر . ارزها
ـــونیش  ـــرخ کن ـــه و ن ـــاال رفت بســـیار ب

  .     مصنوعی است
رتیب، مجازاتها و باال رفتن بدین ت• 

بهــای ارزهــا، دو عــاملی هســتند کــه 

کشور را از داروهائی محروم می کنـد 
فیروزیــان مــی .کــه حیــاتی هســتند

هنــوز ایــن داروهــا در ایــران : گویــد
ــران  ــدر گ ــا آنق ــوند ام ــی ش ــت م یاف
هستند که هیچکس نمی تواند بهـای 

خانواده های فقیـر و . آنها را بپردازد
یستند، آسیب پذیرترین آنها که بیمه ن

او وقتی به ایران مـی رود، . ها هستند
تــــا  ۱۰۰در مـــدت اقامــــت خـــود، 

بیشـتر . بیمار را معاینـه مـی کنـد۱۵۰
آنها توان پرداخـت هزینـه درمـان را 

  .ندارند
ــه •  ــران حاضــر نشــدند ب مقامــات ای

DW  ،دربــاره مشــکل دارو و درمــان
توضیحی بدهنـد و پرسشـش پاسـخی 

رت بهداشـت یک عـوض وزا. بدهند
در ایــران همــه چیــز، از : تنهــا گفــت

    ! جمله دارو گران است
ــه نـه تنهـا : سوم از قلـم افتـاده اسـتدر گـزارش، عامـل  :انقالب اسالمی ــی دارو دارو و لوازم پزشکی را به مصـرف حکومــت ارز اختصــاص یافتــه ب هم . میزان رانت بسیار باال می برددیگــر رســانده اســت، گران ــد و هــم  مــردم بهـــای خـــود را رانـــت خـــواران جی ــر مــی کنن و  –خود عامـل و مسـئول هسـتند که البته بنوبـه  –قدرتهای سلطه گر عامل سـختی وضـعیت خـویش را بیشــتر پ ــه ر ــرد و ژن ــد ک ــور خواهن ــم تص   .تر می شوندنسبت به اسـتبداد حـاکم، کارپـذیر ی

  
کمبود قطعات خـود روهـا و  ٭

قـــــــرار گـــــــرفتن صـــــــنعت 
ســـــــتانه آخودروســـــــازی در 

ـــــوء ور ـــــت بخـــــاطر س شکس
  :مدیریت و فساد و تحریم

 
ــــه برخــــي از كــــارگران ◀ ــــه گفت ب

كارخانجات اتومبيل سازي، گروهـي 
از كاركنان روزها بـه درب مغـازه هـا 
رفته و برخي لوازم يـدكي اتومبيـل را 
ــي  ــه م ــه كارخان ــداري كــرده و ب خري

بتواننــد اتومبيــل هــاي  مگــر برنــد تــا
ــــل مــــاده و تعهــــد شــــده را آ تحوي

اعالم ده  اخيرا نيز .دهند خریداران
كه شركت سايپا برخي اتومبيل هـاي 

ــه خ ــدون ســپبر ب ــداران رخــود را ب ي
مـي گويـد كـه خـود . دکنـ واگذار مي

 خــود رو تهیــه کننــد برونــد و ســپر
  !کندرا پرداخت مي ن آبهای شركت 

ــــان  ۲۷در  ◀ ــــزارش ۹۱آب ــــه گ ، ب
سـازی کشـور  بازتاب، صنعت خودرو

سـتقيم هزار شغل م ۵۰۰که با حدود 
و غيرمســـتقيم، مهمرتـــرين بخـــش 
صنعتی کشور محسـوب مـی گـردد، از 
شرايط رو به رشد سالهای گذشته بـه 

 .آستانه ورشکستگی رسيده است
سياستهای نادرسـت قيمتـی در ثابـت 
ــه  نگــه داشــتن قيمــت خــودرو کــه ب
جهش يکباره در قيمت خودرو منجر 
شده است، بـه همـراه عـزل مـديران 

آمـــد ايـــن دو ســـابقه و نســـبتا کار بـــا
شرکت و انتصـاب مـديران ضـعيف و 
پرحاشيه، موجب ضعف ايران خورو 
و ســـايپا در ســـالهای اخيـــر گشـــته و 
مشکالت تحـريم هـم بـه ايـن مـوارد 

 .اضافه شده است
سقوط سطح مديريت ايران خـودرو 
از مديران باسابقه دوران سازندگی و 
اصالحات يعنی غروی و منطقی و در 

نی بـه سـطح شرکت سايپا از قلعـه بـا
افرادی نظير نجم الدين، بـذرپاش و 
پوســتين دوز، همــان گونــه کــه پــيش 

  بينی می شد، اين شرکتها را دچار 
  

  10در صفحه
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بحــران کــرد و هــم اکنــون هــر دو 
ــه  ــايپا، ب ــران خــودرو و س شــرکت اي
دليل بحـران مـديريتی عـالوه بـر آن 
کــه در فهرســت بــدهکاران بــزرگ 

در بـه سيستم بانکی قـرار داشـته و قـا
پرداخت بدهی های خود نيستند، به 
ــز  ــان خــود ني ــازان و کارکن ــه س قطع

  .بدهی های سنگينی دارند
عــدم تزريــق نقــدينگی بــه ايــن دو 

  شرکت، موجب شده تا هم شاخص 
توليـــد خـــودرو ســـقوط کنـــد و هـــم 

شـــده  کيفيـــت خودروهـــای توليـــد
شاهد افت نسبی باشد؛ چرا که ديگر 

ليد برخی استانداردهای پيشين در تو
قطعات و مونتاژ خودرو رعايت نمـی 

 .شود
وجود پرونده های سـنگين مـالی در 

ردی اسـازی هـا، از ديگـر مـو خودرو
اســت کــه بــه برکنــاري، جابجــايی و 
استعفا منجـر مـی گـردد و هـم زمـان 
تمايل روزافزون برخی مـديران ايـن 
شرکت ها به گـرفتن تابعيـت دوم در 
ديگر کشورها، نشان می دهـد رانتهـا 

قوق توليدکننده و مصرف کننـده و ح
  .از کجا سر درمی آورد

ــان، وضــعیت داده های اقتصادی  :انقالب اسالمی ــرین بی ــا شــفاف ت  :می کنندکشور را آن سان کـه هسـت، بیـان ب
  
  

توليد نفت كـاهش و  
هي هـا  هزينه ها و بد

افزايش مـي يابنـد و   
نسل امـروز را فقيـر و   
نسل فردا را فقيـر تـر   

  :مي كنند
  
  

ـــژآ٭  ـــی ان ـــین الملل س ب
رونـد رو بـه : ی اتمیژانر

کــــاهش تولیــــد نفــــت 
چندین کشور آغاز گشـته 

  :است
  
ــــوامبر  ۲۱در  ◀ ــــین  ،۲۰۱۲ن واپس

در  ،یژانس بین المللی انرژآگزارش 
ــار  ــان انتش ــت در جه ــد نف ــاره تولی ب

  :داده های گزارش عبارتند از. یافت
روند رو به کاهش تولید مهمتـرین   •

غـاز آ ،فـتکشورهای تولیـد کننـده ن
بخصــوص کشــورهای . شــده اســت

روسیه و ایران و مکزیک و نیجریـه و 
  . چین

تولیــد نفــت کشــورهای  ،در عــوض •
عــراق و کانــادا و امریکــا و برزیــل در 

  . ینده افزایش خواهد یافتآدهه 
ـــه عربســـتان ژآ • ـــس بخصـــوص ب ان

نگــوال و الجزایــر و لیبــی آونــزوئال و 
هشدار بس جـدی نسـبت افتـادن بـه 

  .کاهش تولید نفت می دهد سراشیب
ماده مـی شـود کـه در دهـه آامریکا  •
مقام  ،بار دیگر ،در تولید نفت ،یندهآ

امریکـا و . اول را در جهان پیـدا کنـد
مهمتـــرین  ،بعـــد از روســـیه ،کانـــادا

تولید کنندگان نفت بیرون از اوپـک 
میزان تولیـد  ،۲۰۲۰در سال . هستند

میلیـون بشـکه  ۳نفت اضـافی امریکـا 
در روز می شـود کـه دو برابـر بـرآورد 

  .حکومت اوباما است
ــالهای  • ــه در س ــا ک ــد نفــت دنی تولی

به حداکثر خـود کـه  ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸
میلیون بشکه در روز بود رسـید و  ۸۰
ــیش رو. ن در گذشــتآاز   ،در دهــه پ

 ۶۹تـــا  ۶۵میـــزان تولیـــد روزانـــه  
ــک ــون بش ــدمیلی ــد ش . ه در روز خواه

ــا  ــن کــه از حــاال ت ــه شــرط ای ــه ب البت
نفت بتوانـد دوسـوم صنعت   ،۲۰۳۵

ـــد ـــد کن ـــزات خـــود را تجدی .  تجهی
 ۴۰اگرنه، میزان تولید روزانه حدود 

  .میلیون بشکه خواهد شد
بیـــرون از تولیـــد اغلـــب کشـــورهای 

  :روی به کاهش می نهند ،اوپک
روسیه کـه در حـال حاضـر دومـین  •

 ،ه نفــت جهــان اســتتولیــد کننــد
گرفتار روند رو به کـاهش تولیـد مـی 

ن کــه در حــال آشــود و تولیــد نفــت 
میلیــون بشــکه  ۶/۱۰روزانــه  ،حاضــر
ــــه  ،۲۰۳۵ ،در ســــال ،اســــت  ۹٫۲ب

  .میلیون بشکه کاهش خواهد یافت
 ۱٫۶قزاســـتان تولیـــد خـــود را از  •

میلیـون  ۳٫۷به  ،میلیون بشکه در روز
بـا . بشکه در روز افزایش خواهـد داد

اعتمادی بـه اطالعـات در   ،این حال
ــن  ــور ممک ــن کش ــار نیســت و ای اختی
اســت نتوانــد تولیــد خــود را افــزایش 

  .دهد
کاهش تولید نفت مکزیک از سـال  •

تولیــد ایــن . غــاز شــده اســتآ ۲۰۰۷
میلیــون بشــکه در ســال  ۲٫۹کشــور از 
میلیون بشکه در سـال  ۲٫۶به  ،۲۰۱۱
  .کاهش خواهد یافت ۲۰۲۰

 ،۲۰۲۵چـین تـا سـال تولید نفت   •
 ۴میتواند کـم و بـیش همـین روزانـه 

امـا از آن . میلیون بشـکه نفـت بمانـد
 ،بخاطر محدود بـودن منـابعش ،پس

تولید نفتش روی بـه کـاهش خواهـد 
 ۹٫۸چــین روزانــه  ،۲۰۱۱در . نهــاد

ــرده  ــت مصــرف ک ــکه نف ــون بش میلی
  .است

تولیــد نفــت در  :ژانگلســتان و نــرو •
د اما روند ادامه می یاب ،دریای شمال

 ۲۰۰۰رو به کاهش تولید که در سال 
  .غاز شده است ادامه خواهد یافتآ

  
  :کشورهای عضو اوپک ٭
  

چهــارم  ۳کشــورهای عضــو اوپــک     
ــا را در  ــت دنی ــده نف ــت ش ــابع ثاب من

ن وجــود آاحتمــال . اختیــار دارنــد
دارد کــــه منــــابع دیگــــری در ایــــن 

   :کشورها کشف شوند
سـت عراق تنها کشور عضو اوپـک ا •

ــد نفــت خــود را  ــد تولی کــه مــی توان
ــا . افــزایش دهــد ــدیهی اســت کــه ب ب

مشکالت سیاسی و فنی و مالی وسیعی 
ــر  ــرو اســت و ایــن مشــکلها ب نیــز روب
ســرمایه گــذاری شــرکتهای نفتــی و 
میـــزان تولیـــد ایـــن کشـــور اثـــر مـــی 

  .گذارند
عربستان سـعودی گرفتـار رونـد رو  •

ــاهش  ــه ک ــودآب ــی ش ــته خــود م . هس
ــد ر ــزان تولی ــور از می ــن کش ــه ای وزان

به  ۲۰۱۱میلیون بشکه در سال  ۱۱٫۱
 ۲۰۲۵میلیــون بشــکه در ســال  ۱۰٫۸

در قســمتی . کــاهش خواهــد یافــت
بخـــاطر ایـــن کـــه ســـعودیها در دراز 

مد آمدت بفکر متعدد کردن منابع در
ــاه مــدت در اندیشــه  کشــور و در کوت

  .تنظیم بازار نفت هستند
روند تولیـد نفـت ایـران نیـز رو بـه  •

میلیون بشکه در  ۴٫۲از  :است کاهش
میلیــون  ۳٫۲بــه  ،۲۰۱۱روز در ســال 

 ۳٫۳و بــــه  ۲۰۱۵بشــــکه در ســــال 
کـاهش  ۲۰۲۰میلیون بشکه در سال  

ایــران پــیش از ســال . خواهــد یافــت
نخواهد توانست تولیـد خـود  ۲۰۳۵

  .برساند ۲۰۱۱را به میزان سال 
چشم انداز تولید نفت کویت مبهم  •

جدید نفـت منابع . و نا مطمئن است
این کشور نفت سنگین و کیفیـت بـد 

اینست که برغم بهره بـرداری . دارند
تولید نفتش  تا سـال  ،از منابع جدید

  .افزایش نخواهد یافت ۲۰۳۰
تولید نفت امـارات متحـده عربـی  •

 ۳٫۴همان روزانـه  ،۲۰۳۰نیز تا سال 
احتمـال دارد . میلیون بشکه می ماند

یون میل ۳٫۷به روزانه  ۲۰۳۷در سال 
  .بشکه برسد

ــد نفــت  • قطــر  شــاهد کــاهش تولی
در عــوض تولیــد . خــود خواهــد شــد

  .گازش افزایش خواهد یافت
روزانـه  ،۲۰۱۱ونزوئال که در سال  •

میلیون بشکه نفـت تولیـد کـرده  ۲٫۱
ــت ــال  ،اس ــه  ،۲۰۲۰در س  ۱٫۳روزان

میلیون بشکه نفت بیشتر تولید  ۱٫۴یا
در عـوض تولیـد نفـت . نخواهد کرد

  . ینش افزایش خواهد یافتفوق سنگ
 ۲٫۶تولیـــد نفـــت نیجریـــه نیـــز از  •

 ،۲۰۱۱میلیون بشکه در روز در سـال 
 ۲۰۰۴میلیون بشـکه در سـال  ۲٫۴به 

  .کاهش خواهد یافت
 ۲۰۳۵نگـوال تـا سـال آتولید نفـت  •

میلیـون بشـکه  ۱٫۷(همین که هسـت 
بشــرط آنکـه نفتــی . مـی مانـد) در روز

ــا کشــف و اســتخراج مــی  کــه در دری
جبـــران کـــاهش تولیـــدش را  ،دشـــو
  .بکند

تولیـت نفـت از منـابع در  ،در لیبی •
. رو بـه کـاهش اسـت ،حال استخراج

افــزایش تولیــد در گــرو یافــت شــدن 
تولیـد نفـت ایـن . منابع جدید اسـت

ــال  ــور در س ــون  ۲۰۱۱کش ــیم میلی ن
ــوده اســت و در ســال  بشــکه در روز ب

میلیـون بشـکه در  ۲می توانـد  ۲۰۳۵
  .روز بگردد

ــرو الج • ــا همــان مشــکلی روب ــر ب زای
تولیــد . اســت کــه لیبــی روبــرو اســت

ثابـت  ۲۰۲۰نفت این کشور تـا سـال 
میلیــون  ۲روزانــه  حــدود  :مــی مانــد

  .بشکه
روند تولید نفت کشور اکوادور نیز  •

 ،در حـال حاضـر :رو به کاهش اسـت
هزار بشـکه اسـت در سـال  ۴۰روزانه 
هـــــزار بشـــــکه در روز  ۳۰۰ ، ۲۰۳۵

  .خواهد شد
  
فنــر بــدهی معــوق بانــک هــا  ٭

هــــزار  ۶۱: بــــازهم در رفــــت
میلیارد تومان مطالبات معـوق 

  بانکی
  
ــــــر  ،۹۱ذر آ ۵در  ◀ ــــــن آخب ن الی

ســرعت رشــد : گــزارش کــرده اســت
میزان موقعات بانکی طی بهـار سـال 

 .رسید ۹۰جاری به دو برابر سال 
بانـک مرکـزی بالخـره : علی پـاکزاد

گزارشی از وضعیت پـولی و اعتبـاری 
ــال بانک ــور در س ــای کش ــر  ۹۱ه منتش
این گـزارش کـه وضـعیت پـولی . کرد

بــه ۹۱بانکهـا را تـا خــرداد مـاه سـال 
نمایش می گذارد، نشان می دهـد کـه 
ـــوفقیتی در  ـــانکی هـــیچ م سیســـتم ب
کاهش میزان بدهی های معوق خود 
نداشته و سرعت رشـد ایـن موقعـات 

 .در حال افزایش است
ــازهم در      ــه قابــل ذکــر اســت ب البت

ارش منتشــــر شــــده خبــــری از گــــز

وضـــعیت ترازنامـــه بانـــک مرکـــزی 
این گزارش نشان می دهـد در . نیست

پایــان خردامــاه ســال جــاری میــزان 
بدهی های معـوق سیسـتم بـانکی بـه 

هزار میلیارد تومـان  ۶۱رقمی معادل 
نزدیک شده است در حـالی کـه ایـن 

 ۴۷معــادل  ۹۰رقــم در خــرداد ســال 
شـان از هزار میلیارد تومان بوده که ن

هـــزار میلیـــارد تومـــانی  ۱۳٫۵رشـــد 
این در حالی است کـه . معوقات دارد

مقایسه روند تغییر معوقات بـانکی در 
با مدت مشـابه در سـال  ۹۰بهار سال 

جاری گویای آن است که میزان رشد 
هــزار ۴معــادل  ۹۰معوقــات در ســال 

معـادل  ۹۱میلیارد تومـان و در سـال 
کـه هزار میلیارد تومان بوده اسـت  ۸

نشان از دوبرابـر شـدن سـرعت رشـد 
  .این نوع مطالبات دارد

ـــدهی معوقـــه بانکهـــا بیفـــزائیم، به نظـام بـانکی را بـر » مردم«نشده بـــانکی و بـــدیهی هـــای پرداخـــت های پرداخت نشده دولت به نظام چــون رقــم بــدهی  :انقــالب اســالمی به روایت  ،۸۹سال  دولت در : آیدنابسامان اقتصاد کشور بدست می تصور روشن تری از وضعیت بس ب ــزاری  ــابآخبرگ ــارد  ۱۴۰ ،فت میلی در این دوسـال . دالر قرض داشت حال اگر . ن افزوده استآبر میزان  ــان  ــیم هم ــرض کن ــارد  ۱۴۰ف میلی ــدهی را دالر  ــدهی هــای  -دارد ب به قیمت هر  ،-طول سالها به کنار برف انبار شده به بانک مرکـزی در ب ار هـــز ۳۵۰تومـــان،  ۲۵۰۰ دالر  ــیم تمــامی  .هزار میلیارد تومان می شود ۴۹۱جمــع ایــن ســه رقــم، یــک میلیــون  .هــزار میلیــارد تومــان اســت ۶۱بدیهی های معوقه نظام بـانکی نیـز  .هزار میلیارد تومـان مـی شـود ۰۸درصد نقدینگی گفته اند که حدود  ۲۰وصــول نشــده بانکهــا را نیــز مطالبـات . مـی شـود تومانمیلیارد  ــدهی هرگــاه فــرض کن ــدنظام بانکی و نه مقروضها به نظـام نــه دولــت و نــه را ای مطالبــات       . هزار میلیارد تومان می شود ۴۳۰ ،حــد اقــل ،بــاز میــزان بــدهی ،منظور شده باشد» مردم«دولت و های نظـام بانکهـا در بـدیهی هـای ب ــد بپردازن ــی توانن ــانکی م ــن . ب ــر و بیمــردم ایــران هســتند کــه بــا تحمــل ای ــورم و فق ــی ت ــاری آن را م ک   .امروز خواهند پرداختفقیـر گشـته اســت، بیشـتر از نســل کشــوری را بــه ارث مــی برنــد کــه نســل هــای آینــده، چــون . پردازنــد
  
میلیـــــارد دالر  ۱۰۰ســـــالی  ٭
مد نفـت در بودجـه منظـور آدر

مــی شــود بــا ایــن حــال کســری 
  :دارد

  
موسی الرضا ثروتی،  ،۹۱ذر آ ۶در  ◀

در بجنـــورد در مجلـــس  »نماینـــده«
خصوص کسری بودجـه سـال جـاری 

دولت مدعی اسـت : کشور گفته است
کــه کســری بودجــه نــدارد امــا واقــع 

هــزار ۱۶۴مطلــب ایــن اســت کــه از 
میلیارد تومان قرار است که صد هزار 

 .میلیارد تومان را امسال اجرا کند
سال جاری قرار اسـت کـه از چهـل    

هزار میلیارد تومـان بودجـه عمرانـی 
ـــارد تومـــان را هـــزار م ۱۰فقـــط  یلی

اجرایی کنـد امـا االن عمـال کمتـر از 

ســـی هـــزار میلیـــارد از چهـــل هـــزار 
 .تحویل داده استرا  میلیارد 

های جــاری قــرار بــوده  از هزینــه    
است صد هزار میلیارد تومان بودجه 
جاری خرج شود، االن صـد و هشـت 

بنــابراین . درصــد هزینــه شــده اســت
دهــــد کــــه  ایــــن مســــاله نشــــان می

ــه های دولــت علــی رغــم شــعار  هزین
 .تر رفته است صرفه جویی باال

گـوییم  هـا می االن در بحث تحریم    
صادرات ما کاهش پیدا کرده اسـت و 
ـــاهش صـــادرات در  ـــن ک ـــابال ای متق
بودجه ما اثرمی گذارد چون بودجـه 

میلیــارد  ۱۰۰ســالی مــا نفتــی اســت و 
 .آید دالر نفت به بودجه می

هـــزار  ۶۲گویـــد کـــه  دولـــت می       
ــارد ــان  میلی ــا توم ــارد دالر ۵۱ی  میلی

امـا واقعیـت  .وارد بودجه شده است
میلیــــارد دالر از نفــــت تحــــت ۱۰۰

عنــوان مالیــات عــوارض و یــا فــروش 
 .آید مواد نفتی به بودجه می

  
ميليـارد  ۴۲نيسـت بـا  علومم ٭

  :اند چه كرده پول کشور دالر 
 
ــــوز ،۹۱ذر آ ۲در  ◀ ــــل نی خبر تعام

 ۴۲كــزي مبلــغ بانــك مر: داده اســت
ــــار بانك ــــارد دالر در اختي ــــا  ميلي ه
ــاب ــون حس ــه اكن ــته ك وكتاب  گذاش
هـا در  مشخصي از سرنوشت اين پول

نيســـت و مشـــخص نيســـت   دســـت
اند و چه  ها با اين پول چه كرده بانك

ـــزي  ـــك مرك ـــه بان ـــدار از آن را ب مق
 .اند بازگردانده

ــا برخــي  جلســه     اي كــه مجلســيان ب
خصوصـي  هـاي مديران عامل و بانك

اي شـد تـا  و دولتي داشـتند دسـتمايه
ــات ارزي بانك ــا  برخــي تخلف ــا افش ه

ها متهم شوند كـه  شود و بعضي بانك
در نوســــانات ارزي اخيــــر دســــت 

 .اند داشته
اين جلسه كه دو روز پـيش برگـزار      

شده بود نتيجه نهايي در پي نداشت 
ــرار شــد كــه بررســي درخصــوص  و ق

بـا ايـن . ندها ادامه پيدا ك اتهام بانك
وجود، اين جلسه حاوي دسـتاوردي 

هم اينكه مجلسـيان از جديد بود آن 
هــا در  دو تخلــف بــزرگ برخــي بانك

 .نوسانات ارزي اخير مطلع شدند
الله يوسفيان مـال  پيش از اين عزت    

بانك خصوصي و دولتي  ۱۸از تخلف 
ـــود ـــه ب آن زمـــان ايـــن . ســـخن گفت

نماينده مجلس جزئيـات ايـن امـر را 
ــه در  ــن جلس ــا اي ــار نداشــت ام اختي

موجب شد ايـن نماينـده مجلـس بـه 
هـا  جزئيات ديگري از تخلفـات بانك

  .دست پيدا كند
ـــالمی ـــالب اس ـــر  :انق ـــزون ب ــزد رفتــه اســت، حکومــت بــه بهانــه میلیارد دالر که معلوم نیسـت کجـا  ۴۲اف ــی ارز ن ــالغ بزرگ ــا، مب آنچه معلوم . اشخاص سپرده استتحریمه اهـای نظـامی است اینست کـه مافی   .مالی کشور را چپاول می کنند –

  
هزار میلیـارد  ۴۰۰نقدینگی  ٭ 

تومـــانی بـــازار كـــاذب ایجـــاد 
  :كرده است

  
 ،به گـزارش ایلنـا ،۹۱بان آ ۳۰در  ◀

عضو هیات علمی موسـس  ،علی دینی
 هــای بازرگــانی، مطالعــات و پژوهش

حجم نقدینگی کشور از    :گفته است
اتـر رفتـه تومان فر  هزار میلیارد  ۴۰۰
  علت اصلی رشد بازارهای  .است

  
  11در صفحه

  

 ؟»خاورمیانه جدید«
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کــاذب بــه دلیــل نبــود برنامــه منســجم 
کنترل آن   برای مهار حجم نقدینگی و 

   .   است
علی دینی ترکمانی در گفـت وگـو بـا     

خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه عرضـه 
اوراق مشــــارکت بــــرای جمــــع آوری 

کشـور امـری منطقـی اسـت،   نقدینگی 
بـه دلیـل آن کـه کشـور بـا : فته اسـتگ

مواجه شـده و   های بین المللی تحریم
توان جابه جایی ارز را   شبکه بانکی نیز 

های  ندارد و همچنین بسیاری از پروژه
عمرانــی نیازمنــد مــواد اولیــه خــارجی 

ــروش  ــذا ف ــارکت در   اســت ل اوراق مش
حــال حاضــر پاســخگوی ایــن حجــم 

   .   نقدینگی نخواهد بود
هــای تولیــد بــا  ر حــال حاضــر خطد    

محدودیت مواجه شده است ظرفیـت 
تجارت نیز به حد بسیار قابـل تـوجهی 

ــت   ــه اس ــاهش یافت ــور   .   ک ــاد كش اقتص
شمسـی و دوران  ۶۰بحرانی تر از دهـه 

 فعلـی كشـور،  در شـرایط . جنگ اسـت
 ۸بـه نمـی توانـد رشد اقتصادی کشـور 

   . درصد برسد
ــ     ــامانی اقتصــادی، جی ــدی نابس ره بن

ـــاالیی و همچنـــین وجـــود  ارزی و ك
تحریم های گسـترده از عوامـل اصـلی 

اقتصــادی خواهــد   كــاهش نــرخ رشــد 
   . بود

  
 ۹۰بـیش از  ،»در سال تولید« ٭

درصـــد صـــنایع دســـتی کشـــور 
  :هستندتعطیل 

  
ـــراث  ،۹۱ذر آ ۲در  ◀ ـــزاری می خبرگ

حسین گزارش کرده است که  فرهنگی
گروســی، عضــو کمیســیون صــنایع و 

ایـن : گفتـه اسـتادن مجلـس نهـم مع
ـــه  ـــران و ب ـــتی ای ـــا صـــنایع دس روزه
خصوص فرش ایرانی جایگـاه اصـلی و 
پیشین خود را در دنیا بـه دسـت آورده 
اســت و بهتــرین زمــان بــرای پیشــرفت 

البته گروسی . صنایع دستی ایران است
نبود نقدینگی الزم و بازاریابی مناسب 
را دو مشــکل اساســی در بحــث صــنایع 

داند و دولت را مسـئول ایـن  دستی می
او معتقــد . مشــکالت معرفــی مــی کنــد

است نود درصد صنایع دستی کشور در 
 .حال حاضر تعطیل است

صنایع دستی ایران مورد بـی مهـری     
ــه اســت ــرار گرفت ــال . ق ــی یــک ری یعن

ــد  ــه بتوان ــد ک ــهیالت و وام هدفمن تس
تولیــد مــا را در صــنایع دســتی افــزایش 

داده اص اختصــ صــنایعدهــد بــه ایــن 
اگــر هــم پــول هــایی . اســت نشــده

اختصــاص پیــدا کــرد، بســیار پراکنــده 
مـا در دو . بوده و نتیجه نداشـته اسـت

زمینــه صــنایع دســتی کارهــای خــوبی 
داریم، یکی فرش و دیگـری سـفالگری 
ــه  ــا نمون ــوانم بگــویم در دنی کــه مــی ت

البته در حال حاضر این روزها . هستیم
ــرش  ــه خصــوص ف ــتی و ب ــنایع دس ص

بـاره  ی جایگاه خود را در دنیـا دوایران
اگرچــه هنــد و . بــه دســت آورده اســت

چــین تــالش بســیاری بــرای رقابــت بــا 
ایران انجام دادند، اما فرش های ایـن 

رنـگ پـس  ،کشورها در اولین شستشـو
می دهند و ثبات رنگ و کیفیت فـرش 

ــد ــی را ندارن ــای ایران ــن . ه ــد از ای بع
ــار دیگــر جایگــاه نخســت در  مســائل ب

دستی و فرش دوبـاره بـه ایـران  صنایع
 .اختصاص یافت

دولـت بایدبـه تعـاونی  درحال حاضـر  
دســتباف وام هــای قابــل  هــای فــرش
از یک سـو افـرادی کـه . توجهی بدهد

ــال  ــرش فع ــه ف ــن در عرص ــیش از ای پ
بودند را بار دیگـر بـه فعالیـت گسـترده 
ـــاالن  ـــین فع ـــیم و همچن ـــوت کن دع

ـــن عرصـــه وارد ـــدی درای ـــازار  جدی ب
   ...کنیم

  
ــــا  ٭ درصــــد کاالهــــای   ۹۰آی

مصرفی کشور به صورت قاچـاق 
  :شوند؟ وارد مي

  
حســين  ، ايســنا، فدا۹۱آبــان  ۲۳در  ◀

مالکی، رئـيس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق 
کاال و ارز، در حاشيه نشست تخصصـی 

يس و اعضای ستاد مبارزه بـا قاچـاق ئر
 ۱۶اســتفاده  کــاال و ارز،  موضــوع سوء

نظمــی  بيميليـون يــورويی را مصـداق 
 .اقتصادی دانست

وی بــا انتقــاد از شــرايط پــيش آمــده     
وقوع ايـن اتفاقـات : درحوزه ارز گفت
نظمی اقتصادی است و  از مصاديق بي

علــت عمــده وقــوع آن تغييــر و تفســير 
 .خاص از قوانين در کشور است

که کميسيون اقتصـادی  او با بيان اين    
مجلس اعالم کرده است که برای رفـع 

تواند با ستاد مبارزه  و نواقص مي موانع
ــد،  ــی کن ــاال و ارز همراه ــاق ک ــا قاچ ب

ــايی : گفــت ــران در شــرايط جغرافي اي
ـــی از  ـــن يک ـــرار دارد و اي ـــوبی ق مطل

بايـد نگـاه بـه .  هاسـت بهترين فرصت
ــا و موقعيت ــد  هــايی کــه مي مرزه توان

ــد، بــيش از  ــور فرصــت باش ــرای کش ب
گذشته تقويت و اين موضوع بـه همـه 

 .ا و نهادها القاء شوده دستگاه
کـه  او در پاسخ به سئوالی مبنی بر اين   

درصـــد کاالهـــای  ۹۰شـــود  گفتـــه مي
مصرفی کشـور بـه صـورت قاچـاق وارد 

ـــوند، گفـــت مي ـــه: ش اخيـــر   در جلس
اســتانداری تهــران بــا حضــور اعضــای 
کميسيون اقتصادی مجلـس و اعضـای 

درصـد ۷۰ستاد مطرح شد که بـيش از 
ــاق در مرح ــای قاچ ــهکااله نخســت   ل
 .شود وارد تهران شده و دپو مي

اين کاالها در تهران مـديريت و سـپس 
درباره  .شود ها توزيع مي به ساير استان

آخــــرين ميــــزان قاچــــاق در کشــــور 
هــای متفــاوتی از ايــن موضــوع  برآورد

ـــا هم ـــود دارد، ام ـــز  وج ـــون مرک اکن
های ستاد در حـال بررسـی آن  پژوهش

ولی  است تا آمار دقيقی استخراج شود
آنچه مسلم است اين اسـت کـه ميـزان 
ــوجهی  ــل ت قاچــاق در کشــور رقــم قاب

   .است
ــر و اعــدام سیاسی و ایـن وضـعیت اقتصـادی، ن وضـعیت آنتیجـه    :انقالب اسالمی ــی کــاری و فق   :بایکدیگر استمســابقه ب

  
  

مردم ايران فقيـر مـي   
يم، ژشوند و راه حل ر

  :شكنجه و اعدام است
  
  
ـــــان  ۲۳در  ◀ ـــــه گـــــ ،۹۱آب زارش ب

ـــــان، جمعـــــی از کشـــــاورزان  موکری
شهرهای مهاباد، اشنويه و پيرانشهر در 
اعتراض بـه عـدم تحويـل قنـد و تفالـه 
خشک در ازای تحويل چغنـدر قنـد از 
طرف مسئولين کارخانه قند پيرانشـهر، 

 .دست به تجمع زدند
فعالين " به گزارش  ،۹۱آبان  ۲۳در ◀

 ۸" حقــوق بشــر و دمکراســی در ايــران
ـــدانيان  زنـــدانی کـــه اکثـــر آنهـــا از زن

ندامتگاه کـرج بودنـد و از روز يکشـنبه 
ـــد  ـــرادی بن ـــلولها انف ـــدان  ۵در س زن

گوهردشــت در انتظــار اجــرای حکــم 
در . اعدام بسر می بردند اعـدام شـدند

ــی از  ــروز يک ــدگان ام ــدام ش ــان اع مي
بنـــدها کـــه در زنـــدان  هایپاســـدار

گوهردشت و قزل حصار کرج کار مـی 
 .می شود دیده  کرد،
ــان  ۲۳در ◀ ــا،  ،۹۱آب ــه گــزارش ایلن ب

کــارگران نســاجی مازنــدران در مقابــل 
آنها با در دسـت . مجلس تجمع کردند

گــرفتن پالکاردهــايی مبنــی بــر اينکــه 
مـاه  ۲۷را به خدا بعد از  مسووالن شما

بـــی حقـــوقی و دربـــدری بـــه داد مـــا 
ــدران برســيد ــدگان نســاجی مازن   وامان
 اعتراض خود را به نمايندگان مجلـس

 .اعالم کردند
به گزارش سـالمت  ،۹۱آبان  ۲۳در ◀

 ۶۰نیـــــوز،  نيـــــروی انتظـــــامی بـــــه 
بيمارستان به دليل داشـتن كاركنـان و 
پرستاران بد حجاب و كراواتی اخطـار 

 . دادند
ــان  ۲۳در ◀ ــا،   ،۹۱آب ــه گــزارش ایلن ب

راننده بـونکر در کارخانـه  ۴۰۰بيش از 
سيمان بجنورد طی دو هفته جاری در 

عدم افـزايش کرايـه حمـل  اعتراض به
سيمان، به اعتراض صنفی اقدام کـرده 

 .اند و دست از کار کشيده
، بــه گــزارش هرانــا، ۹۱ آبــان ۲۴در ◀

يک جوان بنام حسـين بهمنـی طالـب 
 .در زندان رجايی شهر کرج اعدام شد

بود و بـه اتهـام قتـل  ۱۳۶۷وی  متولد 
در نزاع خيابانی به مرگ محکوم شده 

 .بود
به گزارش ایسنا، در  ،۹۱ آبان ۲۴در ◀

ـــری هـــا و اِعمـــال  ادامـــه ســـخت گي
محدوديت ها برای جوانان، فرمانـده 
انتظــــــامی شهرســــــتان کاشــــــمر از 

هاي تعدادی از دانشجويان  دستگيري
 .در اين شهر خبر داد

ــان  ۲۴در ◀ ــا،  ،۹۱آب ــه گــزارش ایلن ب
کــارگران کارخانــه نــورد لولــه صــفا در 
ـــــدم پرداخـــــت  ـــــراض بـــــه ع اعت

ـــان بطـــور يکپارچـــههاي دستمزد ای  ش
ايـن اعتصـاب . دست به اعتصاب زدند

از صبح روز دوشنبه از يکی از سالنهای 
اين کارخانه آغـاز شـد و روز سـه شـنبه 
 .بقيه کارگران نيز به اعتصاب پيوستند

بــه گــزارش ایلنــا،  ،۹۱ آبــان  ۲۴در ◀
تجمـــع اعتراضـــی کـــارگران نســـاجی 
مازندران در مقابل سـاختمان مجلـس 

المی بـا اضـافه شـدن گـروه شورای اسـ
جديدی از کـارگران ايـن کارخانـه بـه 
جمع تجمع کنندگان وارد دومين روز 

 .متوالی شد
کارگران تجمـع کننـده همچنـان بـر   

های قبلـــی خـــود مبنـــی بـــر  خواســـته
ــه از ســرمايه گــذار  بازپســگيری کارخان
ـــر  ـــر نظ ـــايی آن زي ـــارجی و بازگش خ

مـــاه  ۲۷، پرداخـــت  مـــديران دولتـــي
،  کارگر باقيمانده ۸۰۰عوقه مطالبات م

پرداخت سنوات کـارگران بازنشسـته و 
همچنين روشن شدن وضعيت سوابق 

 .ای خود تاکيد کردند بيمه
،بــه گــزارش کلمــه، ۹۱آبــان  ۲۴در ◀

روز يکشــنبه يکــی از کــارگران کارخانــه 
لولــه صــفا بــه نــام حســين کابوســی در 
اقدامی انفرادی در ورودی کارخانـه را 

دن در مقابـل آن مـانع بست و بـا ايسـتا
هــا بــه کارخانــه  ورود و خــروج کاميون

ايــن کــارگر از کــار خــود اخــراج . شــد
ـــاتش را  ـــا مطالب ـــود و کارفرم ـــده ب ش

 .پرداخت نکرده است
، ســتار بهشــتي، وبــالگ ۹۱ آبـان۲۴◀

بـه  ،بـا شـکنجهنويس منتقد حکومـت 
ســـرتيپ رادان  ســـه . رســـید شــهادت

ن آبان با تاکيد بر اينکه در ايـ ۲۳شنبه 
ــاد  ــا ابع ــاط تيمــی تشــکيل شــده ت ارتب

: مختلــف مــاجرا بررســی شــود افــزود
مردم ايران مطمئن باشند که با دقت "

موضوع رسيدگی شده و اگـر قصـوری 
ـــا متخلفـــان  صـــورت گرفتـــه باشـــد ب

 ."برخورد قاطع خواهد شد
ـــادي،      ـــت آب ـــری دول ـــاس جعف عب

دادستان تهران امـروز اعـالم کـرد کـه 
اتهـام دسـت روز گذشته چنـد نفـر بـه 

ــــتگير  ــــه دس ــــن واقع ــــتن در اي داش
دادســـتان تهـــران اظهـــار ...اند شـــده

بـا " روز آينده ۱۰تا "اميدواری کرد که 
ـــات  ـــات اطالع ـــدن تحقيق ـــل ش کام

 .بيشتری منتشر شود
محمد دهقـان، عضـو هيـات رئيسـه     

مجلس، در خصوص مرگ ستار بهشتی 
اگر با مـاموران و قضـات : "گفته است

هريزک در سـال متخلف در ماجرای ک
برخورد می شد، امـروز شـاهد ايـن  ۸۸

 ."اتفاق تلخ نبوديم
اويـن  ۳۵۰زندانی سياسی بنـد  ۴۱       

در شــهادتنامه خــود از وی نقــل کــرده 
زمـانی ”: آنها همچنـين آورده انـد. اند

آورده شــد آثــار  ۳۵۰کــه ســتار بــه بنــد 
شکنجه در تمام قسمت هـای مختلـف 
ــراي ــود و وی در ش ــهود ب ــدنش مش ط ب

ـــرار  ـــاک و مجروحـــی ق ـــامال دردن ک
صـــورت وی زخمـــي، ســـر او . داشـــت

متورم، مچ دسـت هـای او کبـود شـده 
بود و آثار آويزان شدنش از سقف روی 

در . مــچ هــای او بــه چشــم مــی خــورد
بخش هـايی از بـدن وی از جملـه دور 
گــردن، شــکم و کمــر وی آثــار ضــربه و 

 “.کبودی ديده می شد
شـگاه بـه گـزارش با ،۹۱آبان  ۲۵در ◀

ــــار وزارت  ــــابق آم ــــاران، مط خبرنگ
هزار نفر در  ۴بهداشت، ساالنه بيش از 

کشور بر اثر آلودگی هوا جـان خـود را 
اين آمار را رشـيدی  .از دست می دهند

ــت  ــرل کيفي ــرکت کنت ــل ش ــدير عام م
: هوای شهر تهران ارائـه کـرد و افـزود

متاسفانه در کشور ما خصوصاً در کالن 
الينــده هــا شــهر تهــران کلکســيونی از آ

وجــود دارنــد کــه طبــق آمــار جهــانی 
ميليارد دالر به خـاطر وجـود  ۸ساالنه 

اين آالينده ها بـه کشـور خسـارت وارد 
 .می شود

فعالين « به گزارش  ،۹۱آبان  ۲۶در ◀
ــران  ــی در اي ــر و دمکراس ــوق بش » حق

زندانی سياسـی ارژنـگ داودی پـس از 
روز شکنجه های جسمی و روحی ۱۳۴

دی بــدون داشــتن در ســلولهای انفــرا
حق مالقات، تماس تلفنی بـا خـانواده 
اش و حتی محروم بودن از ديدن نـور 
خورشيد به زنـدان بنـدر عبـاس تبعيـد 

 .نگرديد
، بـه گـزارش صـدای ۹۱ آبان ۲۷در ◀

آلمــان، پرســتو فروهــر بــه دويچــه ولــه 
گفت، در بدو ورود به تهـران گذرنامـه 

ـــف کرده ـــد او را در فرودگـــاه توقي . ان
ريوش و پروانه فروهر افـزود، فرزند دا

ســـال گذشـــته تـــا کنـــون  ۸بـــرخالف 
ممنوعيت برگزاری مراسم سالگرد پدر 

 .اند و مادرش را به او ابالغ نکرده
ـــــان  ۲۷در ◀ ـــــزارش  ،۹۱آب ـــــه گ ب

موکريــان، دو نفــر از زنــدانيان زنــدان 
ــع  ــتور مراج ــه دس ــه، ب ــزی ارومي مرک
قضايی در محوطه ايـن زنـدان بـه دار 

هام افراد اعدام شـده ات .آويخته شدند
سـال را در زنـدان سـپری  ۳که حدود 

کرده بودند از سـوی مراجـع قضـايي، 
جرائم مربوط بـه مـواد مخـدر عنـوان 

 .شده است
ـــــان  ۲۸در ◀ ـــــزارش  ،۹۱آب ـــــه گ ب

موکریان، پس از انتقال چند روز پـیش 
ده تــن از زنــدانیان محکــوم بــه اعــدام 
سنندجی زندان رجایی شهر به زنـدان 

عــدادی از خــانواده هــای قزلحصــار، ت
این زندانیان با حضور در مقابـل سـتاد 
خبــــری اداره اطالعــــات ســــنندج، 
خواستار لغو محکومیت فرزندان خود 

 .شدند
ـــــان  ۲۹در ◀ ـــــزارش  ،۹۱آب ـــــه گ ب

خبرنگار روزنامه شـرق  ،مجذوبان نور
آقای علیرضا روشن برای تحمل حکم 
یــک ســال حــبس خــود کــه بــه اتهــام 

صـد بـر هـم زدن اجتماع و تبـانی بـه ق
قانون مجازات  ۶۱۰ماده (امنیت ملی 

دادگـاه انقـالب  ۲۶در شـعبه ) اسالمی
ــه آن  ــی ب ــاوت قاضــی پیرعباس ــه قض ب

ــعبه  ــوم و در ش ــد نظــر  ۵۴محک تجدی
دادگــاه انقــالب نیــز تائیــد شــد، روانــه 

گفتنــی اســت ایــن . زنــدان اویــن شــد
اتهام به دلیـل همکـاری وی بـا سـایت 

نتسـب خبری مجـذوبان نـور بـه وی م
 .شده است

بیانیه هفت زندانی سیاسی بند زنان ◀
اعتراض بـه خشـونت و شـکنجه  ،اوین

هفــت  :جســمی و روانــی در زنــدان هــا
ــه ای کــه  ــدانی سیاســی زن در بیانی زن
درباره مـرگ سـتار بهشـتی و نیـز ابـراز 
نگرانی نسبت به سالمت نسرین ستوده 

بـدیهی : نوشتند خاطرنشان کـرده انـد
امالن و آمـران است در کشـوری کـه عـ
آنکـــه مـــورد  جنایـــت کهریـــزک بی

محاکمه قرار گیرند به مقام و منصـبی 
رسند تکـرار چنـین فجـایعی  جدید می

 .چندان دور از ذهن نیست
به گزارش کلمه، بانوان محبـوس در     

ــی از  ــن در بخش ــدان اوی ــان زن ــد زن بن
: بیانیـــه خـــود تصـــریح کـــرده انـــد

نشـان  ۳۵۰ها با زنـدانیان بنـد  برخورد
ــه  ــده فقــدان تفکــر، عــزم و برنام دهن

ای بــرای مقابلــه بــا  منــد و ریشــه نظــام
عوامل وقوع این جنایت است و مـا را 
ــدانیان و از  ــایر زن ــعیت س ــاره وض درب
ــتوده  ــرین س ــدیمان نس ــم بن ــه ه جمل

نسـرین سـتوده بـیش از . کند نگران می
منتقـل  ۲۰۹هفته است کـه بـه بنـد  دو

  .برد شده و در اعتصاب غذا به سر می
امضـا  :امضا کنندگان بیانیه عبارتند از  

ـــدگان ـــازنین  :کنن ـــمی، ن ـــائزه هاش ف
ــی یعقــوب، حکیمــه  دیهیمــی، ژیــال بن

زاده مکونـدی، شـیوا  شکری، ژیال کرم
  نظر آهاری و بهاره هدایت

بــه گــزارش نــدای  ،۹۱آبــان  ۳۰در ◀
ــاالن  ــالح از فع ــین ف ــبز آزادی، حس س
سازمان های غیردولتی روز دوشنبه در 

ـــن فعـــال .بازداشـــت شـــد قـــزوین ای
سازمانهای غیـر دولتـی پـس از احضـار 
ــری وزارت اطالعــات در  ــه ســتاد خب ب

 .قزوین بازداشت شده است
بــه گــزارش نــدای  ،۹۱آبــان  ۳۱در ◀

سبز آزادی، نسرین ستوده که طـی مـاه 
گذشته در اعتصاب غذا به سر می برد، 
بشدت الغر شـده هنـوز بـر ادامـه ایـن 

ــاب تاکیــد دارد ــه هفتــه  وی .اعتص ک
گذشــته را در بنــد اطالعــات در ســلول 
انفـــرادی بـــود، حاضـــر بـــه شکســـتن 
ــه  ــده و گفت ــذای خــود نش اعتصــاب غ

توانم اينجا بنشينم و  من نمي"است که 
ـــا  اينهـــا دســـت رو دســـت بگـــذارم ت

  خواهــد بــا بچــه هركــاري دلشــان مي
  ."ام بکنند من و خانواده

بـــه گـــزارش ســـحام  ،۹۱آذر  ۱در ◀
ــر ــابع خب ــوز، من ــوز ی ســحام نی از نی

اویــن گــزارش داده انــد کــه پزشــک 
پرونده شهید ستار بهشتی، بازداشـت 

این پزشک بازداشت و به  .شده است
ــد  ــد روز  ۲۰۹بن منتقــل و پــس از چن

علــت بازداشــت ایــن . آزاد مــی شــود
پزشک زنـدان اویـن، صـدور تاییدیـه 
ــکنجه و  ــار ش ــود آث در خصــوص وج
ضــرب و شــتم بــر بــدن ســتار بهشــتی 

  .تبوده اس
  15در صفحه
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ها در مقاالتي به نام زودباور و فراموشكار نسـبت بـه ايـن تبليغـات      روزنامه

اين افراد با تطهير رجال سياسي «: واكنش سختي نشان داده، معتقد بودند
و دليـل ايـن   » خيانتكار، تالش دارند زمينه را براي وكالت آنها مهيا نمايند

سابقة افـراد و رجـال   «ردم دانسته كه م» فراموشكاري و زودباوري«امر را 
 45» .سپرند سياسي و عملكرد آنها را زود به فراموشي مي

ها، توصيه  كميتة رنجبران با اشاره به اجتماعات و كثرت احزاب و مرامنامه
افراد، نمايندگان و كانديداهاي خود   كرد مردم با توجه به ماهيت حقيقي

پرور ضمن اعـالم حمايـت خـود از     جمعيت معارف 46. را انتخاب نمايند
هـاي علـم و فـداكاري در     حكومت افاضل، بر ضرورت وجـود خصيصـه  

نمايندگان تأكيد نمـود و طرفـداران ايـن عقيـده را بـه تشـكيل شـعبه و        
انتخابات كانديدا در تهران و واليات دعوت كرد اين جمعيـت تشـكيالت   

تخابـات و تشـكيل   مذكور را موقّتي دانست و پيشنهاد كرد پس از خاتمة ان
حكومت افاضل شعبة انتخابيه به صورت كالسهاي اكـابر علمـي و صـنعتي    

اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد سـاكن در عـراق    آيت 46.درآيد
آقاي سيد ابوالقاسم كاشاني مدتي است كـه  «: اي اعالم نمود طي اعالميه

ر مسـائل شـرع   رأي وي د. به تهران آمده و صفات حميده و شايسته دارد
مردم وجـود او را غنيمـت شـمرده در خـدمت وي مسـامحه      . نافذ است

اين اطّالعيه در آستانة انتخابات صادر گرديد و آقـاي كاشـاني    48».نكنند
 .كانديداي نمايندگي تهران شد

. شـد  عالوه بر تبليغات مثبت، تبليغات سوء نيز در جريان انتخابات انجام مي
اي بـود كـه    ليـره  1200ي چاپ قبض رسيد تقلبي نمونه بارز چنين تبليغات

مدرس سـاختگي بـودن   . الدوله فيروز گرفته بود  مدرس آن را از نصرت
 49. آن را پس از اتمام انتخابات اعالم و تكذيب نمود

اگر چه وجود افراد سياسي . در واليات نيز تبليغات فراواني صورت گرفت
آنهـا ذكـر گرديـد،     تبليغـات  در تهران بودند ولي احزاب و دستجاتي كه 

شعب و تشكيالتي در واليـات نداشـتند و تبليغـات مـؤثّر بيشـتر از جانـب       
گرفـت كـه از گذشـته     تشكيالت قديمي همچون دموكراتها صورت مـي 

ترين  هايي در واليات بوجود آورده و از نظر حزبي متشكّل شعب و حوزه
هـان، سوسـيال   در انتخابات مجلس پـنجم آزاديخوا . سياسي بودند  دسته

آذربايجـان، هيئـت آزاديخواهـان قـزوين،      دموكراتها و اتّحادية فلّاحين 
دموكراتهاي خراسان، اتّحاديـة كـارگران انزلـي، اتّحـاد اسـالم فـارس،       

پـوش   دموكراتهاي فارس، جمعيـت كـارگران فـارس و دمـوكرات زره    
تخابـاتي  ها فعاليت ان كرمانشاه، از دستجاتي هستند كه در جرايد و روزنامه

  50. آنها درج گرديده است
سازي زمينة انتخابات و اعالن با تـأخير او   الممالك در آماده  تعلّل مستوفي

يكـي از  . انتخابات نيز باتأخير بيشتر صـورت گيـرد   سبب گرديد كه انجام 
شد و دولـت   گرفته مي اشكاالتي كه به شيوة برگزاري و اجراي انتخابات 

كردند، عدم اعالن و انجام انتخابـات همزمـان    يمستوفي را به آن متّهم م
  :تهران و واليات بود در 

ال   حاكم تهران آقاي ظهيرالدوله كه يك نفر وطن«  ي،  . پرسـت فعـجـد
باشد، انتخابـات واليـت را يـك جـا      مي درويش و هم مسلك سوسياليستها 

 اخير طرفدار كند، زيرا فرقة سوسياليست كه به موجب قطعنامة  شروع نمي
عضو دارد و تمام اينها بايستي وكيل شوند حاال اگر  123مستوفي است اقلّاً 

شـود   نمـي . و واليات يك دفعـه انتخابـات را شـروع كردنـد     تمام اياالت 
يستي كه يكي، شروع و خاتمه با مطمئن بود كه اينها وكيل هستند، بنابراين 

  51» .اول تهران هر كس از تهران نشد قزوين وغيره يابد،
ة وسـايل و     اشكال ديگري كه به دولت گرفتـه مـي   ابـزار   شـد عـدم تهيـ

انتخابات بلوكات اطراف تهران هنوز وجـه   انتخابات بود، زيرا براي شروع 
  52. الزم را به طور همزمان نفرستاده بودند

الممالك و هيئت مؤتلفه، انتخابات تهران با  رغم تالش دولت مستوفي علي« 
دليل عمدة چنين سـالمتي، نظـارت و دقّـت    . شد مسالمت بيشتري برگزار

مشير الدوله . انتخابات بود الدوله پيرنيا در مقام نظارت انجمن مركزي  مشير
كه از ميزان دخالت حكّام، امراي نظامي و احزاب و دستجات سياسـي بـا   

خبربود با توجه به عدم توانـايي و فقـدان ابـزار الزم جهـت ممانعـت از       
خود  مملكت را در بسط دامنـة انتخابـات    نتخابات صالح اعمال نفوذ در ا

گسـترش دامنـة    بينـي تميهـداتي از    دانست و به همين منظور با پيش نمي
وي عالوه بر كوتاه نمـودن  . پخش تعرفه جلوگيري و قيودي برقرار نمود

كننـدگان   اي بـراي شـرايط انتخـاب    اخذ تعرفه، قيد تازه مدت تحويل و 
جهـت اخـذ تعرفـه بـه      در شناسايي افرادي بود كـه   قرارداد و آن دقّت

بايسـتي داراي اوراق شناسـايي بـوده و اشـخاص     ] كه[رفتند  ها مي حوزه
  53». المكان از كميسر محل ورقة هويت دريافت نمايند مجهول 

افراد اقليت مجلس چهارم دراعتراض به مدت زمـان تحويـل و اسـترداد    
ساعت؛  98كه عبارت است از  عات تعرفه دادنسا مام با ات«: ها نوشتند  تعرفه

صحت و بدون اعمـال   اي كه انجام نظارت منعقد است با  نقطه 8و اگر در 
تازه بيش از پانزده الي بيست هزار . غرض، تعرفه بدهند و اشكاالت نتراشند

تعرفه توزيع خواهد شد و بديهي است كـه در شـهرتهران و بلوكـات آن     
  54» .بايستي توزيع گردد تعرفه  متجاوز از پنجاه هزار

الدوله درانتخابـات، جلـوگيري    با وجود مراقبتها و آن همه دقّت نظرمشير
ــات ممكــن نبــود هــا گزارشــهايي ازورود افــراد  روزنامــه . ازهمــة تخلّف

انتخابـات و   هاي انتخاباتي و ايجاد اخالل در امـر   الهويه به انجمن مجهول
اگر چه مشيرالدوله از طريق . ج نمودندهاي رأي در خريد و فروش تعرفه

نمـود   نسبت به جلوگيري وبرخورد با اين موارد اقدام مي ضابطين قانوني 
كانديداها رفع همة آنها را غير  ولي وجود مراكز متعدد ذي نفوذ و كثرت 

اشـاره   هايي به نام اندرزهاي مهم، با  ها در مقاله روزنامه. ساخت ممكن مي
اي طبقة رنجبرو كاسب تو كه به طرف صندوق «: وشتندبه روز اخذ رأي ن

داني حيات دو سه ساله مملكت را مـورد تـأثير قـرار     مي روي آيا  رأي مي

باشي به ناموس مملكـت   دهي؟ اگر فريب خورده و رأيت را فروخته  مي 
ات را فروختي، بد كردي و اگر همـان رأي   اي و اگر تعرفه خيانت كرده

. اي داده در صـندوق رأي بينـدازي، خيانـت كـرده     كه خريدار به تو را 
رأي ] حقّ[را فروخته باشي ولي با اين  ات  ممكن است در اثر احتياج تعرفه

  55» .اند، نام وكالي خوب را به صندوق بينداز كه به تو داده
پـذير   اگر چه جلوگيري از تخلّفات انتخابات تهران با همة سختي، امكـان 

هـايي كـه انجـام     تهران به دليل اعمال نفوذ راف بود، ولي در بلوكات اط
بـر سـر    بحثهـاي زيـادي   . گرفت اين امر به آساني قابل كنتـرل نبـود   مي

الدولـه فيـروز و    انتخابات لواسـانات و كـن در گرفـت و عوامـل نصـرت     
كـه بـر اثـر     56. هـا نمودنـد   فراواني در اين حـوزه  السلطنه تخلّفات  قوام

و دوسه انتخابات بـه   بات در آن نواحي متوقّف شكايات بسيار، جريان انتخا
عدليه منعكس گرديد و از سوي وزيرعدليه مورد پيگيـري و پيگـرد قـرار    

بـا وجـود تخلّفـاتي كـه صـورت گرفـت در اثـر مراقبتهـاي          57  . گرفت
بهتـري داشـت؛ زيـرا اوالً در     مشيرالدوله انتخابات تهـران وضـعيت نسـبتاً    

ر انجـام و نتيجـة آن معلـوم شـد؛ ثانيـاً      مجموع، انتخابات در موعـد مقـرّ  
البتّـه در  . منتخبين از هر دسته و با گرايش سياسي متفاوت حضور داشـتند  

خـاص دموكراتهـا و دموكراتهـاي مسـتقل      اين انتخابـات كانديـداهاي   
تر بود و  مشكل انتخابات واليات به مراتب . نتوانستند از تهران انتخاب شوند

توانستند در جريان انتخابـات   عناوين مختلف ميافراد صاحب نفوذ كه به 
دولت و گرايش سياسي هوادار وي نيـز در  . فراوان بودند تأثير گذارند،  

بـه  . افـزود   مشكالت انتخابات مي انتخابات به دنبال منافعي بودكه اين امربر
رضاخان، وزير  عنوان نمونه در گزارش حكومت نظامي دامغان، خطاب به 

  :اندة كل قشون، چنين آمده استوقت جنگ و فرم
  
 توسط متصدي محترم اركان حزب كل قشون زيداجالله« 

 مقام مقدس وزارت جليلة جنگ و فرماندة كل قشون دامت قدرته
سـرطان كـه بـه طـور سفارشـي       22مورخة  390تعقيب راپورت معروضه 
وصول دو دستخط تلگرافـي مقـام وزارت جليلـة     تقديم گرديده ـ نظر به  

استحضـار خـاطر    داخله دامت شوكته كه سواد آن را نيـز محـض مزيـد    
بديهي است پس از امعان نظر در مـدلول  . دارد مقدس تلويحاً تقديم مي

سواد راپورت قبل فدوي، تصديق خواهند فرمـود كـه رفتـه     تلگرافات و 
و فـدوي هـم،   . دار نمايند لكّه فدوي را )] آبروي(اعتبار [خواهند  رفته مي
جز آن آستان مقدس ملجأ و اميدگاهي نداشته و ندارد و بـه طـور    چون
تواند ثابت نمايد كه انتخابـات دامغـان بـر      و اكمل دراين زمينه مي يقين 

هم ] آرا[قانوني خاتمه يافته و جعبة آرائي  خالف اغلب نقاط ايران، به طور 
كـه  قسـمي   دست نخورده، لذا چنانچه رأي مبارك اقتضا فرمايد، همـان  

فدوي در جواب قبالً و بعـداً از آن وزارتخانـة جليلـه تقاضـاي عزيمـت      
غرضي را از مركز نموده تا به دامغـان اعـزام دارنـد و     بي نماينده و مفتّش 

ة   ضمناً شاكي و راپورت دهنده را هم معلوم و  معرّفي كندتا با حضور عامـ
ـ . اهالي و رؤساي دوايردر اين باب رسيدگي به عمل آيد ام مقـدس  از مق

الحقيقه در اين اثنا هم كمتـر   نيز اين مسئله مورد تعقيب واقع گردد تا في 
واقع شده باشـد  ) شاكي و راپورت دهندة نامعلوم(  مورد حمالت و تعرّض 

تاكنون صـحت عمليـات    الواقع به وزارت جليلة داخله  و هم اينكه اگر في
گردد تا بدانند كه فدوي واضح و روشن نشده از تحقيق اين مسئله واضح 

شناسـي و مقـام    چاكران آستانة وزارت جنگ روحي فداه از روي وظيفه 
االمكـان كوشـش    زندگاني كرده و حتّي دوستي يك عمري طي مراحل 

  .نشود گر  دارند كه عمليات صحيح آنها به طور ديگر در انظار جلوه
   58»امر، امر مبارك است ـ فدوي. ورزد زياده جسارت نمي

انتخابات دامغان «شود كه صراحتاً در مطلب فوق آورده شد،  ظه ميمالح
آرايي دست  به طور قانوني خاتمه يافته و جعبه بر خالف اغلب نقاط ايران، 

ساير منـاطق ايـران    كه اين مطلب گوياي تقلّب گسترده در » ...نخورده  
  .است

ه وسـائل و تـداركات انتخابـا      ةدولت مسـتوفي  ت در الممالـك از نظرتهيـ
ش  1301حـوت   26و  23تـا  . نشـان داد  اي از خود  سابقه واليات تعلّل بي

واليات فرستاده شده   38اعتبارنامه براي حدود  65تعرفه و  615000تعداد 
توانست به موقـع دسـت    كه با توجه به وضعيت حمل و نقل آن روز، نمي

ابـات  وزارت داخلـه اعـالم نمـود كـه انتخ     59. انتخابـات برسـد   مجريان 
دسـتورالعمل و اوراق انتخابـات    انجمنهاي نظارت واليت منوط به وصول 

بوجود  هايي اين شائبه براي بسياري از افراد  است كه در اثر چنين اعالميه
فرسـتاد و در هـر    آمد كه دولت به نقاطي كه مايل است دستورالعمل مي 

تـأخير   فرسـتادن اوراق و دسـتورالعمل را بـه    جا كه ميـل نداشـته باشـد    
  60. اندازد مي

دهند  از بعضي واليات مثل قم، اراك و ساري به وزارت داخله اطالع مي
وصول نگرديده و ممكن است انتخابات به تعويق  مخارج انتخابات تاكنون 

. بالتكليف مانـده بودنـد   بسياري از واليات بي حاكم رها شده و  61. بيفتد
نتخابـات از انتظـام و نظـم    بديهي است بدون وجود حـاكم در ايـاالت، ا  

  62. باشد برخوردار نمي مناسبي 
عالوه بر تعلّل دولت، وجود حكومت نظامي در واليات مشكالت افزونتري 

الممالـك،   اگـر چـه كابينـة مسـتوفي    . بـود  براي انتخابات ايجـاد كـرده   
كردند ولي  مشيرالدوله و سردار سپه هر كدام انتخابات را به نوعي برگزار 

. كابينه مسئلة اعمال نفوذ رؤساي نظامي تقريباً محرز و آشكار بود در هرسه
  :نويسد كار باتوجه به نطق عبداهللا خان اميرلشكر مي روزنامة 

آزاديخواهان آذربايجان تصميم گرفتند، با اين حال اگر اعالن انتخابات « 
طرف  اينكه دولت با فرستادن يك نفر والي بي بدهند، شركت ننمايند مگر 
بيننـد   امروز مـي  مردم ضمن احترام به نظاميان . به اين فجايع خاتمه دهد

و مشغول ظلـم و  ] كند مي[حاكم نظامي آذربايجان از لباس نظام استفاده 
  63  » .تعدي است

آرايـي را   از قزوين مراسالتي رسيده كه حكومت نظامي، مخالفين ملـك 
يـر جنـگ بسـته    صـدرائي خـود را بـه وز    . زنـد  دستگير كرده، چوب مي

روشن شـدن   براي بهتر . گويد وزير جنگ طرفدار انتخابات من است مي
  .كنيم موضوع، نامه سردار سپه را در اين خصوص مرور مي

  .حكومت نظامي قزوين، شخصاً كشف نمايد« 
الزم است از حوزه مأموريت شـما اشـخاص ذيـل     3056در تعقيب نمره 

   .انتخاب شوند جهت نمايندگي پارلمان 
 آرائي احياءالسلطنه و ميرزا ابراهيم خان ملك

  450نمره 
   64وزير جنگ و فرمانده كل قشون 

 
ه بـه نفـوذ و محبوبيـت       روزنامة كار پس از اشاره به مطالب فوق بـا توجـ

اثر فعاليت وموفّقيتهاي قشـون بدسـت آمـده     سردار سپه بين مردم كه در 
صـادر و در   لماني به واليـات  الزم است سردار سپه متّحد آ: گويد بود، مي

هر نظـامي در انتخابـات دخالـت كنـد، فـوري احضـار و       : آن قيدنمايد
گمان يا از روي  البتّه اين سخن روزنامة ياد شده بي  65شود،  مجازات مي

روي تجاهـل بيـان شـده     جهل نسبت به زد و بندهاي پشت پرده و يـا از  
  :نظامي نوشتروزنامة طوفان در خصوص دخالت فرماندهي . است

از همه خطرناكتر كانديداهاي اداره لشگري . زياد هستند ها الوكاله منتظر« 
السلطنه، امير اعلم، سردار  حاج حسن آقاي ملك، وثوق به قرارمعلوم . است

طوري كه امير لشكر اظهار  به . باشند انتظار كانديداي ادارة لشكر شرق مي
اد كرده كه بايداز مشـهد انتخـاب   داشته اين چهار نفر را وزير جنگ پيشنه

  66» .شوند ولو به زور سرنيزه باشد 
در اثر اقدامات مذكور، وقتي انتخابات با اعتراض اهـالي واليـات مواجـه    

به جاي آنكه با متخلّف برخورد نمايـد بـه    شد در اين هنگام نيز دولت  مي
هـوادار   عمدتاًهمفكر و شيوة ديگري عمل نموده، و با اعزام بازرساني كه 

جناح سياسي وابسته به دولت بود به تهية گزارش خالف واقع از انتخابـات  
  .پرداخت مي 

اي در خصـوص شـكايت اهـالي قـزوين از       جالب آنكه رضاخان در نامه
اظهار نظر كرده كه گـويي هـيچ اطالعـي از     اي  دخالت نظاميان به گونه

   :شود مي در اين خصوص سند ذيل آورده ! جريان امور ندارد
 

 تقي خان، رئيس ايل چگيني آقايان مظفّر لشگر، رئيس مافي و محمد« 
مشروحه به امضاي جمعي ازاهالي قزوين دايربه اظهار شكايت از شما واصل 

ـانوني      داشته گرديده و اظهار  ـا مـداخالت غيـر ق اند كه در امرانتخابات آنج
لزوماً . نماييد وادار ميمحمدالموتي  نموده اهالي را جبراً به انتخاب آقا شيخ 

آزادانه و به  شود كه مطابق قانون انتخابات بايستي جريان اين امر،  متذكّر مي
مراتب را اطّالع داده و البتّه در صـورتي كـه   . ميل اهالي خاتمه پذيرگردد

از وظيفه از طرف شـما بـه عمـل آمـده متـروك خـواهم        اقدامات خارج 
  » .داشت

   67شون وزير جنگ و فرمانده كل ق
 

ـ ديـديم كـه         ـات قـزوين بـوده  ـ كه آن هم مربوط به انتخاب درسند باالتر 
ـان مـي   سردارسپه جبراً و تحكّماً به  بايـد  : دهـد  حكومت نظامي قزوين فرم

ـا در ايـن     انتخاب » آرائي احياءالسلطنه و ميرزا ابراهيم خان ملك« شـوند؛ ام
ـاف «شود كه  سند وقتي متوجه مي ـان   مظفّر لشكر رئيس م ي و محمـدتقي خ

كننـد   را تبليغ مـي » شيخ محمدالموتي«برخالف ميل او » چگيني رئيس ايل 
كند تا هم نظر خود را تأمين كـرده    مي آميز فوق را ارسال  نامة تند و تهديد

نيز در خصوص  افزون برآن اسناد فراوان ديگري . وهم مردم را فريفته باشد
اي  سند ذيل نمونه. ات وجود دارددخالت مستقيم شخص رضاخان در انتخاب

   : هاست دخالت از آن 
  . رئيس تيپ شمال، شخصاً كشف نمايند

ـتور داده   به طوري كه به ياور محتشم ـتي   الدوله حاكم شاهرود نيز دس ام بايس
عليهـذا الزم اسـت، جـديت    . شاهرود انتخاب شـود  خان از   دكتر حسينقلي

  1305مره ن. كامل در انجام مقصود به عمل آوريد
   68» .وزير جنگ و فرمانده كل قشون

  
ـبب گرديـد كـه اكثريـت هـوادار دولـت          مجموعة اقـدامات مـذكور س

ـاره    الممالك تضعيف گردد و به  مستوفي دنبال آن بحران آغاز شد و بـه يكب
  69  . كناره گرفتند) هيئت مؤتلفه(نفر از اكثريت مجلس چهارم  16

ـتعفا   مي دولت مطابق اساسنامة داخلي مجلس بايست پس از كاهش رأي اس
داور، . تصميم به مقاومت در برابر مجلس گرفت الممالك  نمايد؛ ولي مستوفي

  : نويسد ميرزا دانسته، مي اين امر را ناشي از اقدامات طباطبايي و سليمان 
تمام تقصير از ابتدا تاكنون همه زير سر آن دو سياست بازي است كه ايـن  « 

ـاكم مغـزول     م را بيچاره مرد محتر آلت اغراض خود كرده، به دسـت او ح
ـاتي مـي   كنند، پول مي مي ـازند،   پاشند، عوامل انتخاب ـار     س ـا را برسـر ك رفق
ـاالخره       آيا مستوفي فكر مـي . آورند مي ـاعيون ب كنـد كميتـة اجرايـي اجتم

رسد؟ بايد به او گفت  و يا نطق كاراخان به جان دولتش مي دهد  نجاتش مي
  70» .حاضر نيست بول حكومت اجتماعيون ايران براي ق

اجتماعيون و دولت براي فشار بر اكثريت جديد مجلس تصميم گرفتنـد، از  
  را استفاده نموده با مجلس مقابله كنند و خود شيوة تحريك و آشوب 

  
  13در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  71. داد نجات دهند، ولي اين اقدامات آراي آنها را بيشتر كاهش 
كردند بـا جلـوگيري از تشـكيل      ي مجلس سعي ميآنان در روزهاي پايان

مجلس باعث فترت دورةپارلماني گردند و حتّي  جلسات و عدم حضور در 
  72. درصدد تعطيل كردن مجلس نيز برآمدند

خواستند دولت را بر سر كار نگـاه دارنـد كـه نتيجـة آن،       بدين وسيله مي
ـ  و جانشـيني مشـير   الممالك  استيضاح دولت مستوفي يكـي از  . ه بـود الدول

ايـن   . طرفـي وي در انجـام انتخابـات بـود     داليل انتخاب مشيرالدوله بي
داد كه اختيار مملكـت را   ويژگي به نمايندگان مجلس چهارم جرأت مي 

   73. مشيرالدوله بسپارند در دوره فترت به 
در جلسات اولية كابينـه بـا بررسـي گـزارش انتخابـات مقـرّر گرديـد در        

دستورالعملي از سوي وزارت داخله صـادر   ر انتخابات، خصوص تشريح ام
قانون انتخابـات   چون اهالي قزوين حكومت نظامي را منافي با  74. گردد
دانستند، مشيرالدوله به نمايندگان آنان قول مساعد داد كه اوامر مؤكّد   مي

انجام صحيح انتخابات صادرنمايد؛ لذا نسـبت بـه اعـزام بازرسـان      مبني بر 
بـدين ترتيـب    75. انتخابات اقـدام كـرد   جلوگيري از سوء جريان براي 

انتخابات سـر و   مشيرالدوله توانست با تهية ابزار و وسايل و اعزام بازرس، به 
ولي مشكل اصلي، وجود حكومت نظامي و فرماندهان قشون . سامان دهد
نظربه شكايات متعدد اهالي دامغان ازحكومـت  . از واليات بود در بسياري 

حكومـت آنجـا را   : جنـگ نوشـت   نظامي آنجا، وزارت داخلـه بـه وزات   
ازســقز نيــز طــي تلگرافــي بــه . 76. احضــارو ديگــري را اعــزام نماينــد

  : الوزراء نوشتند رئيس 
رئيس قشون قهراً و جبراً مشغول تهية آرا براي صدورالعلماي مفتي است « 

قبل از وقت عرض . مبرّي و ضد آسايش مردم است كه از ديانت و امانت 
  77  » .كنيم كه وكيل جبري و قشوني است نه ملّيتي مي

مشيرالدوله در برابر تعدي و اعمال نفوذ حكام و فرماندهان نظامي از اين 
نيز نحوة مناسب براي برخورد بهره گرفت ولـي   ابزار الزم جهت مقابله و 

  . ودگرفته ب تعطيلي مجلس چهارم نيز قدرت مانور الزم را از او 
فشار نظاميان، استعفاي مشيرالدوله و تشكيل كابينـة سـردار سـپه را در پـي     

مجلس از نيمة مجلس چهارم پـي بـرده و در    او كه به اهميت نقش . آورد
بـود، از   اين مدت اقدام الزم جهت نزديكي بـه نماينـدگان انجـام داده    
بسـياري   ابتداي انتخابات مجلس پنجم از طريق حكّام نظامي، دخالتهـاي 

دخالتها از ابتداي تشكيل كابينه، صورت آشكارتري  اين  .در انتخابات كرد
ناشي از خواست طـرفين او   دشتي اقدامات سردار سپه را . به خود گرفت

داندكـه وي را بـه دخالـت در انتخابـات      و نمايندگان مجلس چهارم مي
بر نظاميـان،   در كابينه سردار سپه عالوه 78. اند كرده  و تحريض مي تشويق 

صباحي دوري از قدرت و حضور در كابينـه   اجتماعيون نيزـ پس از چند 
مخصوصاً دخالت وزارت  مشيرالدوله ـ مجدداً به صحنة سياست بازگشتند،  

خان  خارجه،  وزارت داخله بر عهدة يكي از اعضاي فعال آنها، ميرزا قاسم
سردارسـپه پـس از    .صوراسرافيل قرار گرفت كه مجري انتخابات نيز بود 

وزرايي، دو مقصود عمده را در نظر داشت و بر ايـن   انتصاب مقام رياست 
در وهلـة اول، اكثريـت   . كرد ريزي  اساس نهضت انتخاباتي دولتش را پي

قاطع هواداران خود را جهت اجراي مقاصدش در مجلس پنجم سازمان 
و رجـال شـناخته   اي از وجوه سياسي   داد كه در بين اين عده حتماً عده 

شدن ـ به وسيلة عوامـل خـود ـ در اقصـي       شده نيز بودند، ثانياً با كانديدا 
  . نمايد نقاط كشور سعي داشت خود را محبوب همة مردم قلمداد 

اي تشكيل داد و اختيار انتخابات را   او براي رسيدن به اهداف فوق، كميته
نمود و امراي لشـكر   حزب دمكرات مستقل واگذار به خدايار خان و افراد 

شـود،   فرسـتاده مـي   مأمور شدند، طبق صورتي كه از طرف ايـن كميتـه   
بهـار كـه خـود كانديـداي انتخابـات از      . فعاليت انتخاباتي به عمل آورند

  : نويسد بود و به كميتة مذكور مراجعه نموده بود، مي حوزة كاشمر 
كانديـدايي در  سواي اين طريق، محال بود انتخاباتي به عمـل آيـد يـا    « 

  79» .محل موفّق شود
آبادي نيز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پـنجم   دولت

  : نويسد در اين خصوص مي
ها دستورداده موانع را از  ها و نظميه  براي اين كارسردار سپه به حكومت« 

اصفهان  اشخاص بردارند و زمينة انتخاب نگارنده از راه انتخابات اين قبيل 
نظامي از فـارس خبـر را بـه     فراهم شد و بعد از آن هم امير اقتدار حاكم 

  80». او به خاطر انتخاب شدن تبريك گفت] به[سردار سپه داده و 
اميرلشگرعبداهللا خان طهماسبي، كه در آن زمان حاكم نظامي آذربايجان 

  : بود با صراحت اعالم نمود
حوزه آذربايجان انتخاب كرده و سرتيپ  شيخ محمدعلي تهراني را از... « 

تهران طي حكمي بـه اعظـام قدسـي، حـاكم      خان حاكم نظامي  مرتضي
االسالم را انتخاب  اعتماد سيدعالءالدين : نويسد خوار و ورامين صريحاً مي

  81» .اش را بدهد نامه نمايد و اعتبار
مـواردي   علي دشتي، كانديداي ساوه در مجلس نيز  در بررسي اعتبارنامه

يكي از اعضاي انجمن نظارت . شود بيان مي از دخالت دولت بر انتخابات 
  : نويسد مي اي به انجمن مركزي  بر انتخابات ساوه طي نامه

الحكومه رسماً در انجمن اظهار كردند كه حكومـت از مـن التـزام     نايب« 
انـده  دشتي انتخاب شود و آرا بايد قبالً خو گرفته كه بايد آقاي شيخ علي 

  82» .شود تا كسي تقلّب نكند
  :در يكي از اسناد در اين باره آمده است

   
  توسط آقاي تدين نماينده محترم « 

  مقام منيع رياست وزراي عظام دامت شوكته 
حكومت جديد ساوه ديشب و امروز حـاجي سـاالر شـجاع را احضـار و     

م در انتخـاب  الوزراء حكم دار شخص رئيس اظهار نموده كه من از طرف 
. خواهيـد شـد   آقاي دشتي، يا بايد تسليم شويد، يا فوراً بـه تهـران تبعيـد    

مشاراليه تقاضا دارد كه اگر چنانچه اين امر، امـر حضـرت اشـرف اسـت،     
والّا،حضرت اشرف امر فوري و سـريع بـه حكومـت صـادر      اطاعت نمايد 
   83» .هم نكندوسايل تبعيد او را فرا طرفي را از دست داده و  نمايد كه بي

  : نويسد اي به وي مي الدوله فيروز طي نامه الدوله، پيشكار نصرت فطن
نصيرالسلطنه از حضرت واال دلتنگ است كه چرا او را از قشـقايي وكيـل   « 

حالي مي كنم كه اين مسئله نسـبت بـه حضـرت واال     هر چه به او . نكردند
شـود، بـه خـرجش    ب نبوده و از مراكـز امـر شـده ضـياءالواعظين وكيـل      

  84» .رود نمي
كاشان يكي از نقاطي بود كه انتخابـاتش بـه طـول انجاميـد و بـه دليـل       

حكومت نطنـزو اجتمـاعيون جريـان     درگيري در انتخابات و اعمال نفوذ 
به  23967  حكومت كاشان طي نامة شمارة . انتخابات مدتها متوقّف گرديد

  : نويسد وزارت داخله مي
الشمس اسـت و   الحكومه نطنزاظهر من ديق اكرم نايبطرفي ص عدم بي« 

ابراز حسن خدمت نسبت به اجتماعيون را منكر  حتي خودش از نقطه نظر 
واسطة استظهار كاملي كه  نيست و با وجود مشاهدة حكم حضرت اشرف به 

به موافقت عقيده خود با تمايالت بـاطني كفيـل وزارت داخلـه دارد بـر     
وي دست هواداران اجتماعيون را در . وده استاقدامات خود افز شدت 

» .دهـد  دستة ديگر شدت عمل نشان مـي  و نسبت به ] گذارده[انتخابات باز 
85  

ـ     سردارسپه همچني ي از طريـق  ن بـراي اثبـات وجاهـت و محبوبيـت مل
حكّـام  . شـود  كانديداي نمايندگي مجلس مي نظاميان و حكومت اياالت، 

التـزام   لگرافـي از واليـات و دهـات    نظامي بـا صـدور احكـام كتبـي و ت    
. سواي سردار سپه و نمايندگان مورد نظر وي كسي را ننويسـند  گيرند، مي
ــيك 86 ــه   زاده  سركش ــان در نام ــدگي الهيج ــداي نماين ــه  كاندي اي ب

  : نويسد الدوله فيروز مي نصرت
انتخابات الهيجان در شرف خاتمه و فقط معطّل براي اين است كه آقاي « 

هايي كه در اين خصوص به عمل  تمام كوشش با . زراء اول باشندالو رئيس
   87» .آمده فعالً نصف بنده راي دارند

با اين شيوه در بسياري از نقاط سردار سپه با عنوان نماينـده اول انتخـاب   
 3816رأي، در ايالت شاهسـون آذربايجـان    24891  همدان با  از. گرديد

، از سراب و كرهرود 8099اصفهان با  ، از 6310داغ و توابع  رأي، از قراچه
، از طوالش و گرگـان  17065  ، از الهيجان 2757راي، از اروميه با  4022با 

راي  22037  و از خوي  7299، از رشت 25408راي، از مراغه  4773رود با 
به عنوان نماينده اول انتخاب گرديد؛ ولي هيچ كدام از نقاط مـذكور را  

نمايندگي ساري را قبول نمود و نامش به عنـوان نماينـده    نپذيرفته و فقط 
رأي  در سـاري   22045  وي از مجمـوع  . اول اين حـوزه ثبـت گرديـد   

  88. رأي  گرديده بود 12660صاحب 
اي از انصراف نمايندگي از شهرهاي ديگر توسـط رضـاخان چنـين     نمونه
   : است

  حكومت در جز، كپيه هيئت نظّار 
از حسن ظنّ اهالي نسبت به اينجانب، نظر بـه مسـئوليتهاي    با اظهار امتنان

بدين وسـيله اسـتعفاي   . دارهستم مملكت عهده سنگين كه براي خدمت به 
  . دهم خود را از نمايندگي در جز اطّالع مي

   3628نمره 
   89الوزراء و فرمانده كل قوا  رئيس

ايندگان تعيين شده نفر از نم 61در ابتداي تشكيل كابينه سردار سپه، تعداد 
در . حاضر و بقيه نيز به پايتخت احضار شـده بودنـد   اي در تهران  كه عده

اتمام بود كه بدين ترتيب با  عين حال نقاط ديگري نيز انتخاباتش در حال 
. تعيين حد نصاب الزم مقدمات تشكيل و افتتاح مجلس پنجم مهيـا گشـت  

ضي از نقاط كشور ادامه داشت و در حالي بود كه هنوزانتخابات در بع اين 
اي  بعضي از نقـاط كشـور در مجلـس نماينـده     حتّي بعد از افتتاح مجلس 

  . نداشتند
اگر چه تخلّفاتي كه . انتخابات از جنبة آماري نيز قابل غور و بررسي است

گرفت تا حدود زيادي واقعيت ارزيابي آماري را بـا   در انتخابات صورت 
وارقـام در خصـوص    ولي با اين همه ارائـة آمـار   سازد،  اشكال مواجه مي

آمار جمعيت و نفوس . انتخابات مجلس پنجم خالي از لطف و فايده نيست
هـاي انجـام شـده     گذشته از دقّت چنداني برخوردار نبود و بررسـي  در 

  . دارند مي مقادير متفاوتي از جمعيت را بيان 
نفـر   11610000ش  1302در يك بررسي، كل جمعيـت ايـران در سـال    

نفـر جمعيـت شـهري و     000/447/2تعـداد   برآورد گرديده كـه از ايـن   
  90 .نفر جمعيت روستايي بودند 000/170/9

به فاصلة سه سال پـس از انتخابـات مجلـس     1305همين بررسي در سال 
مردان ـ پس از ده سال در كلّ جمعيت ايران ـ    پنجم طي آماري، تعداد 

نفـر را   900/527/4  شود كه جمعيتي در حدود  يدرصد تخمين زده م 39
  91. شامل گردد

از طرفي با توجه به حداقلّ سنّ انتخاب كنندگان كه بيست سال بود و نيز 
جمعيـت كـلّ كشـور     3/1رسـد تقريبـاً    مـي  عدم حقّ رأي زنان به نظـر  

جمعيتـي در   كردنـد كـه     بايست در انتخابات مجلس پنجم شركت مي مي
به اين ترتيب با در نظر گـرفتن  . گرديد نفر را شامل مي 000/3870حدود 

فـوق اگـر بـا كمـي اغمـاض جمعيـت راي دهنـدگان را در         دو ضابطة 
تقريبي جهت بررسـي آمـاري تـا     تخمين بزنيم، پاية  000/000/4انتخابات 

  . تواند از واقعيت برخوردار گردد  حدودي مي
تركمان، كـوكالن و يمـوت، كـه     در انتخابات مجلس پنجم به جز ايالت

اي در پارلمـان   مجلـس نرسـيد و نماينـده    گزارشي از انتخابـات آنهـا بـه    
نفر بود كـه    926306ميزان آراي اخذ شده در كل كشور بالغ بر . نداشتند

رسـد كـلّ آراي اخـذ     با توجه به افراد تقريبي ايالت تركمان به نظر نمي
درصد آراي كلّ  2/23ن تعداد حدود اي. نفر تجاوز نمايد  930000شده از 

تبليغات و شـور و هيجـان    افرادي است كه حقّ راي داشتند و با توجه به 
افراد را در اين انتخابات مبين عـدم   4/1انتخابات مذكور شركت كمتر از 

البتّـه ايـن درصـد در نقـاط     . استقبال عمومي دراين انتخابات بوده است 
ــردم  م در . مختلــف كشــورمتفاوت اســت جمــوع كــلّ آراي كشــور، م

 969/160نماينده در مجلـس پـنجم، تعـداد     19آذربايجان جهت انتخاب 
يعنـي آذربايجانيهـا، بـراي چهـارده درصـد از      . راي به صندوقها ريختنـد  

درصـد كـلّ آراي كشـور را بـه صـندوقها        3/17نمايندگان مجلس، تنهـا  
  . ريختند

نماينـده در   15بـا تعـداد    پس از آذربايجان واليـات خراسـان و سيسـتان   
ريختند در حالي كـه تهـران و بلوكـات     رأي به صندوق  103665مجلس 

يعنـي مـردم    . رأي دادند 38327نماينده در مجلس فقط  15اطراف آن با 
درصد از آرا را به خود  4درصد نمايندگان فقط  11تهران براي انتخابات 

سـابقة مـردم تهـران از     بودند كه نشان از عدم استقبال بي اختصاص داده 
مشـيرالدوله از وسـعت توزيـع     انتخابات بود و به داليلي كه قبالً گفته شد، 

تـا   تعرفة رأي براي جلوگيري از تخلّفات بيشترخودداري كرد كه اين امر 
حدود بسيار زيادي در كاهش آراي تهران و بلوكات اطراف تاثير داشـته  

حداقلّ پنجاه هزار برگ تعرفـة  اطراف بايستي  در تهران و بلوكات . است
هـزار نفـر    215  تـا   210شد زيرا جمعيـت آن در حـدود    رأي توزيع مي

 26000هاي توزيـع شـده از    ولي ميزان تعرفه 92تخمين زده شده است؛ 
هـا   رأي بـه صـندوق   19426ننمـود و از ايـن تعـداد فقـط      برگ تجـاوز  

وبـه جـز ايـالت     نمـوده  برگردانده شد، ايالت نيز در انتخابـات شـركت   
  رأي بـه صـندوق   20447نفرنماينـده درمجلـس،    4تركمان ساير ايالت با 

درصد نمايندگان مجلس آرايـي درحـدود    3يعني براي انتخاب . ريختند 
اقليـت  (ملـل متنوعـه   . آنها اخذ شده بـود  درصد كل آراي كشور از  1/2

 3اي انتخاب بر رأي داده بودند كه 14037نماينده درمجلس  4نيزبا ) ديني
درصد كـل آراي كشـور را بـه خـود اختصـاص       5/1درصد نمايندگان، 

انتخابات آزاد كه بدون اعمال نظر و دخالـت مؤثّرحكومتهـا    درهر. دادند
حكايت از محبوبيت وي و اسـتحكام   صورت گيرد ميزان رأي هر نماينده 

  . گذاري دارد موقعيتش در مجلس قانون
رأي  2538جم ارباب كيخسرو شاهرخ با تعداد در بين نمايندگان مجلس پن

درصـد آراي زرتشـتيان را كسـب     98توانسته بـود   رأي  2590از مجموع 
رأي از  3557ديـوان بـا    پس از وي، ميرزا محمدعلي خان مصباح . نمايد

الـدين   درصد آراي مردم سيستان و ميـرزا شـهاب   97رأي  3671مجموع 
درصد آراي مـردم   96رأي  8306 رأي از مجموع 8031بقائي كرماني با  

كمترين ميزان آرا نيز از آن سيد يعقـوب  . بودند رفسنجان را كسب كرده 
رأي تنها توانسته  3493  رأي از مجموع كلّ  525وي با كسب . شيرازي بود

ايـن  . درصد آراي ايالت خمسه فارس را به خود اختصاص دهـد  15بود 
 38الملـك   سـين خـان مـؤتمن   ميزان براي نمايندة اول تهـران ميـرزا ح   

درصد، نماينده اول تبريز، ميرزا  54ضياءاالدبا  درصد؛ نماينده اول فارس، 
 53السـلطنه،   صـولت  درصد؛ نماينـدة اول مشـهد،    55العابدين رهنما  زين

. درصد بوده است 69الدوله فيروز،  درصد و نمايندة اول كرمانشاه، نصرت
93   

ـ طبق قانون انت  شـد،   نماينده تشكيل مي 136ـ بايد از   94خاباتمجلس پنجم 
انتخاب شـدند وشـش نفرديگربـه علّـت رد شـدن       نماينده  135لذا به مرور 

ـا مجـددأ      ـتعفاي آنه ـا اس ـاب گرديدنـد    اعتبارنامة نمايندگان منتخب ي انتخ
در نتيجه ايـالت  . وگزارش انتخابات نماينده ايالت تركمان به مجلس نرسيد

ـتند  و يموت در مجلس پنجم نماينـده و كوكالن  تركمان  ـين  . اي نداش درع
پنجم هيچ گاه عدة حاضر نمايندگان  حال در طول دو سال فعاليت مجلس 
پس ازانتخابات،  اي ازنمايندگان  عده. مجلس ازيكصد وبيست نفر باالتر نرفت

مشاغل دولتي را حفظ نموده و با وجـود نماينـدگي درمجلـس، ازشـركت     
ـتعفاي    . زدند تن مي درجلسات،  حفظ عنوان نمايندگي وعدم تمايـل بـه اس

مصونيت پارلماني وبيمه شـدن در   رسمي ازآن، شايد به دليل برخورداري از
ـارزاين افـراد    . مقابل حوادث و اتّفاقات آتي بوده اسـت  ـاخان   نمونـه ب رض

الوزاء ومعاضدالسلطنه پيرنيا، وزيرعدلية كابينـة   سردارسپه وزير جنگ و رئيس
ـتعفاي رسـمي      . ان ونمايندة نائين بودرضاخ  ـات فقـط اس ـانون انتخاب طبق ق

اعتبارنامة نمايندگي و يا رد صالحيت نماينـده توسـط    نماينده قبل از صدور
. عنوان نمايندگي مجلـس بـود   مجلس پس از صدور اعتبارنامه، سلب كنندة 

95  
ـ  . شـد  هاي مختلفي تقسيم مـي  مجلس پنجم از نظرسنّي به رده ـا توج ه بـه  ب
هاي سني  نماينده مجلس پنجم در رده 135  مسئوليت سياسي مجلس با آنكه 

ـاظ   الوصف مي متفاوت بودند، مع ـنّي، مجلـس    توان آن مجلس را، به لح س
و حـداكثر آن   30قانون انتخابات حداقلّ سن نمايندگان را . جواني دانست

احـوال   ن سجلباما چون در آن زمان قانو 96. تعيين كرده بود سال  70را 
ة آن بـراي تشـخيص هويـت      و تهية شناسنامه به تصويب نرسيده بـود   و تهيـ

  . الزامي نبود، تشخيص اثبات سنّ حقيقي نمايندگان، دشوار بود
بعضي از نمايندگان مثل حسين نوري زاده، نمايندة بار فروش يا حسن آقاي 

ه بودند جوانتر بـه  ساله معرّفي نمود 30و  32را  ملك نمايندة مشهد كه خود 
ـاح مجلـس كـه بـه موجـب      . رسيدند نظرمي قطعنامـة داخلـي    در روز افتت
ترين نماينده به عنوان رئيس سنّي و جـوانترين نماينـدگان بـه سـمت      مسن

ـا   شدند ميرزا يحيي دولت مي  منشي تعيين  ـام      61آبادي ب ـال سـن بـه مق س
ـا   دوله و نوري ال زاده، اعتبار سركشيك رياست سنّي و غالمحسين ميرزا  زاده ب

   97.سال منشي مجلس شدند 34تا  32سنين 
تـري نيـز شـركت     البتّه درجلسات بعدي مجلس نمايندگان مسـن و جـوان  

  انتخابات درموعد مقرّر نتوانسته بودند نمودند كه به دليل وقفه در انجام 
  

  14ر صفحهد
 

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  . درجلسات افتتاحيه و ابتدايي مجلس شركت نمايند
التجـار،   ترين عضومجلس پنجم حسن آقاي ملك، ملـك   ه جوانبا اين هم

اهللا  تـرين فـرد مجلـس، ميـرزا لطـف      مسن سال سن و  30نمايندة مشهد با 
نظر سنّي تعـداد   از. سال سن بود 63السلطنه ليقواني، نماينده تبريز با  صدق

 36نفردر ردة سنةي  31سال و 35تا  30نفر از نمايندگان در ردة سنّي  31
تـا   46نفر در ردة سـنّي   20سال،  45تا  41نفر در ردة سنّي  30سال،   40تا 

سال و هفت نفر از نماينـدگان در   55تا  51سنّي  نفر در ردة  16سال ـ   50
سال بود كه  41پنجم  قرار داشت و معدل سنّي مجلس  63تا  56ردة سنّي 

جـواني  اين سن براي مجلس با توجه به نقش و مسـئوليت سياسـي، سـنّ    
از حيــث لبــاس و پوشــش، مجلــس پــنجم حــائز . گــردد مــي محســوب 

نماينـدگان روحـاني و معمـم و     نفر از مجموع  33تعداد . هايي بود تفاوت
نفر  53  از نظر سابقة نمايندگي . نفر پوشش معمولي داشته و مكلّا بودند 102

  . از نمايندگان مجلس پنجم قبالً سابقة نمايندگي داشتند
نفر يـك دورة   29تعداد دوازده نفرسه دوره، سيزده نفر دو دوره و از اين 

نفـر نماينـدگان    47مجموع نماينـدگان تعـداد    نمايندة مجلس بوده و از 
حيـث طبقـات    از. مجلس چهارم مجدداً به نمايندگي انتخاب شده بودند

نفر زارع وكاسـب و   2نفرازنمايندگان مستخدم دولتي،  63مشاغل، تعداد 
البتّه از حيث دسته بنـدي مشـاغل،   . افراد لشگري و نظامي بودند ز دو نفرا

اي   طبقاتي نمايندگان نيست، زيرا عـده  موارد مذكور دقيقأ بيانگر وضعيت 
دولت،  هاي اعيان، كارمند  از نمايندگان داراي چند شغل بودند و در رده

اينـدگان  از حيث فعاّليت مطبوعاتي در بين نم. مالك و تاجر قرار گرفتند
 19سردبيران جرايد و مطبوعات قرار داشتند و تعداد  شماري از صاحبان و 

بودند كه قبالً و يا در حـين   نفر از نمايندگان مجلس پنجم از زمرة كساني 
نمايندگي، نويسنده، صاحب روزنامه و يا به نوعي داراي سابقة مطبوعـاتي  

   . شده بودند 
ـتند نمايندگان مجلس پنجم ازحيث تحصيال . ت نيزدر دو ردة كلّي قرار داش

اي نيز بـه هـر     بعضي تحصيالت جديد نموده، برخي تحصيالت قديم و عده
ـنجم تعـداد     31دو نوع تحصيل پرداخته بودند در ميان نمايندگان مجلس پ

ـايي    14كه از اين تعداد . نفر تحصيالت عالي داشتند نفر در كشـورهاي اروپ
. ودند و چهار نفر نيز وكيل عدليـه بونـد  كسب علم كرده ، شش نفر پزشك ب

ـاني و غيـر        ـتند، اعـم از روح ـيالت قـديم داش در بين نمايندگاني كه تحص
ـ   ـين و     24نفر در حد سطح،  17روحاني  نفـر مجتهـد    9نفـر در حـد مدرس

ـنجم    در تقسيم. بودند بندي ديگر از تحصيالت مجموع نمايندگان مجلـس پ
ـيالت در حـد      17ود كه توان آمار ديگري را ارائه نم  مي ـان تحص نفـر از آن

ـپلم و سـطح  (نفر در حد متوسطه  40و ) خواندن و نوشتن(متعارف   78و ) دي
 . داشتند) اجتهاد، پزشك و دكترا(نفر تحصيالت عالي 

ـاً    مجلس پنجم از حيث سابقة كار دولتي نيز داراي نمايندگاني بود كـه بعض
پنج نفر از . بدست آورده بودند هاي دولتي را در سطح باال در گذشته پست

ـيس   ـام رئ ـيده و تعـداد     آنان قبالً به مق ـان از وزراي   19الـوزرايي رس نفرش
 . هاي بعد از مشروطيت بودند كابينه

مجلس پنجم به اعتبار مسلك سياسي نيز تقسيمات و شعباتي داشت كه شـكل  
ـا در مجلـس و در طـول دو    واقعي آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامـه   ه

 . سال فعاّليت آن مشخّص گرديد
ـنجم در بررسـي اعتبارنامـه    ـاي ايـن دوره     بازتاب برپايي انتخابات دورة پ ه

در ايـن دوره مـذاكرات مفصـل و طـوالني پيرامـون      . درخورتوجه است
هاي  انتخابات و مشكالت آن از قبيل فشار، تقلّب و تأثير نظاميان توسط جناح

ـان نماينـدگان      مخالف مباحث مهمي مطرح شده و مجادلـة طـوالني را مي
 . سابقه بود اكثريت و اقليت ايجاد نموده بود كه در نوع خود بي

السلطنه نمايندة  مدرس به عنوان اولين مخالف در نوع طرح اعتبارنامة معتمد
 . كالت و سرخس مخالفت خويش را ابراز داشت

 : وي گفت
كسان بودن موارد آن، همـه را  بنده با چهار نفر مخالف هستم كه به جهت ي«

 » .كنم  يك جا صحبت مي
ـا نماينـدگان مـذكور     از جهـت  «مدرس داليل اجمالي مخالفت خود را ب

 : كرد و گفت» كيفيت انتخابات آقايان ذكر
مجلس از اول بايد معرفي خود را بكند و عقيدة من ايـن اسـت كـه ايـن     «

  98».ده استانتخابات از روي فشار شده و از روي اختيار نش
ـاع      تدين، نمايندة طرفدار سردار سپه و سخنگوي اكثريـت مجلـس، بـه دف

 : پرداخت و گفت
 » .خالف است، كذب است«

 : مدرس در ادامة صحبت ضمن ذكر مواردي گفت
حكومت گفتـه اسـت   : گويد زاده مي آقاي شريعت] پروندة[مثالً در دوسية «

اين انتخاب، انتخاب ملّي است؟ يا من بايد اجازه از رئيس تيپ شمال بگيرم، 
 » .نفر را تبعيد كردند و انتخاب را انجام دادند 30مثالً در قمشه 

 : السلطنه گفت آميز به معتمد و در اشارة طنز
ـيس   از بخت ايشان است كه هميشه حسب« ـاي رئ الـوزراء بايـد    الفرموده آق

ـا      . انتخاب شوند ـين طـور شـد و بنـده بـه ايش ن رأي در دورة سابق هم هم
 » .ندادم

 : تدين در دفاعي آمرانه خواستار آن شد كه
 » .طلوع نكند] دورة پنجم[روح خبيث در اين مجلس «

ـتيباني كـرد و     وي به عنوان موافق به شدت از رئيس ـپه پش الوزراء سردار س
ـان وجـود دارد،    خواستار آن شد تا چنانچه مدركي دالّ بر اعمال نفوذ ايش

ـتار     16گرفتن مباحثات مـدرس،  با باال . ارائه گردد نفـر از نماينـدگان خواس
نفـر   87براساس رأي گيري از مجموع . رأي گيري به صورت مخفي شدند

 99. نفر رأي كبود دادند و نمايندگي معتمدالسلطنه رد شد 57حاضر، 
زاده كازروني نيز مخالفت كـرد كـه در    مدرس با سيد حسن اجاق، شريعت

ـازروني      نهايت مخالفت خود را در ـاه و ك ـاق نماينـدة كرمانش خصوص اج

زاده به رغم مخالفت وي رأي  نمايندة بوشهر پس گرفت و اعتبارنامة شريعت
ـتياني       . آورد ـا اعتبارنامـة ميـرزا هاشـم آش ـنجم، ب از جناح اكثريت مجلس پ

ـا    . نمايندة تهران توسط تدين مخالفت شد تدين در يك حركـت متقابـل، ب
ـات در   چهار نفر از نمايندگان تهران مخالفت كرد و داليل آن را سوء انتخاب

ـيون تحقيـق شـد    . تهران و اعمال نفوذ دانست . وي خواستار تشـكيل كميس
مدرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به شدت دفاع  كـرد و در تأييـد   

 . هايش افزود گفته
 » .نبوده است] منظور اقليت مجلس پنجم[حتّي دولت هم با ما «

ر، سخنران بعدي به دفاع از انتخابات تهران و آشتياني پرداخت و مشكل داو
 : اهميت خواند و گفت  دوسية انتخاباني وي را بي

ـان رأي الزم   « حتّي اگر آراي مورد اختالف را هم حذف كنيم، باز هـم ايش
  100» .اند را آورده

ـ مؤتمن  ـ  رئيس مجلس  اعالم هر چه تالش كرد تا كفايت مذاكرات   الملك 
ـاب الزم     ـا حـد نص شود، ولي اكثريت در يك موضع تهاجمي اجازه نداد ت

ـبت بـه    مدرس در حمله. براي كفايت مذاكرات به دست آيد اي سخت نس
 : تدين و طرفدارانش گفت

 » خواهند بيندازند توي مجلس  ايشان جنگ بيروني را مي«
كسيون تجدد به دنبال اين سخن، تدين در حين خارج شدن از مجلس، فرا

ـاد  . را جهت خروج از جلسه فراخواند و بدين صورت مجلس ازاكثريت افت
 101. در جلسة بعد با رأي اكثريت نمايندگان، اعتبارنامة آشتياني تصويب شد

ـا   در اين مجلس تدين و اكثريت مجلس تالش فراواني كردند تا اعتبارنامه ه
ـاز شـود  به سرعت مورد تصويب قرار گيرد تا جلسات رسمي  در . مجلس آغ

ــدرس تــأخير را پيشــنهاد مــي  ــل، م در نهايــت پنجمــين دورة . كــرد مقاب
ـ  1342رجب  5ش مطابق با  1302بهمن  22گذاري در تاريخ  قانون ق و . ه

ـافتن آن  . م افتتاح شد 1924فوريه  11 ـاه    25و در تاريخ رسميت ي اسـفند م
ـ  1302    102. ش بود. ه

ـلطنت بـه      هـ ش در  1302اسفند  30در  اولين جلسة رسـمي، نامـة تغييـر س
جمهوري قرائت شد و با فشار نمايندگان اكثريت مجلس، بررسي آن به جلو 

 103. انداخته شد
ـنجم كـه سـهم فراوانـي در      يك نكته مهم و قابل توجه در انتخابات دورة پ
ايجاد فضاي ذهني براي محبوبيت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب 

. هاي انتخاباتي شهرهاي مهم كشور به عنوان نمايندة اول بـود  حوزهوي از 
 : نويسد هرچه محمدتقي بهاردر تحليل اين پديده مي

هر جايي كه سـردار  . اند طبيعي نيستند پنجاه هزار وكاليي كه انتخاب شده«
ـا    سپه وكيل اول شد يا وكيل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نماينـده ب

است؛ ولي وجود تعدادي قابل توجه از آرا،  104»باال انتخاب شدهدستور از 
ـام   نشانگر تبليغات وسيعي بود كه نظاميان به نفع رضاخان در سطح كشور انج

عالوه بر اين، انتخابات همراه را تقلّب و زور و تهديـد و دخالـت   . دادند مي
ـپه در آن شـه     . گستردة نظاميان بود رها جالب آنكه مراكـزي كـه سـردار س

وكيل اول شده بود، جانبداري از او را در غوغاي جمهـوري نيـز برعهـده    
  )  3. (داشتند

ـات  دورة  )  سيد محمد رضا  كردستاني ( ميرزادة عشقي     ◀  در آغاز انتخاب
ـار سياسـي  «  پنجم مجلس شوراي ملّي  مقاله اي  تحت عنوان   در »  آن نج

ها  نجار :و احوال آن زمان نوشت بارة  كانديداي انتخابات مجلس و اوضاع
شده پاكيزه به ارتفاع  براي استفادة اطفال خردسال روي يك چوبة خراطي

ـاي آن   دسـت . كننـد  كوچك چوبي درسـت مـي   نيم زرع يك آدمك  ه
سكون به باالي چوب  دهند كه در موقع  آدمك چوبي را طوري ترتيب مي

ن چوبـة عمـودي   چسبيده و بدن آن آدمك به حالت طبيعي متّصـل بـر آ  
   . است ايستاده 

يك ريسـماني  «: شاهكاري كه در اين بازيچه به كار برده شده اين است كه
ـاالي آن      تخته به دست و پاي آن اسكلت  ـته و از سـوراخي كـه در ب اي بس

ريسمان كشيده شود  گذرانند و به همين وسيله هر وقت آن  چوبه است، مي
ـتن كـرده و پـس از   آدمك چوبي با كمال چابكي بر باالي  ـا     چوبه جس ره

     »   . افتد ريسمان پايين مي كردن 
ـنعتگر طـرّار و حقّـه    وثوق ـاز زبردسـت، موقـع     الدوله آن نجار سياسي و ص ب

ـا   اي از همين آدمك انتخابات دورة حاضر عده زمامداري خود و زمان  ها، ب
يع افكار دست و پا و جم جميع آن خصوصيات به اسم وكالي ملّت ساخته و 

ـاي   و بند مخصوصي بسته از سوراخ كرسـي   و ارادة آنها را به يك ريسمان ه
ـپرده     ـيس س پارلمان گذرانده و سر آن رشته را به دست نمايندة دولت انگل

ـند و آن آدمـك   كه هر وقت آن ريسمان را  ـاي    آنها بخواهند بكش ـا از ج ه
بگويم كـه قسـمت    اين را هم . جستن كنند، هر وقت نكشند آنها نشسته باشند

ها فرض كـرد ولـي تـك تـك      توان در رديف آدمك اعظم مجلس را نمي
ـا را     مي. شود ها پيدا مي اين آدمك ميان آنها از  ـاال يكـي از آنه گوييد نه، ح

) گوشـت  خزانـة  آن(عبـدالوهاب   جناب آقاي حاجي ميـرزا  . دهم نشان مي
را  ن مخصـوص  كنم كه آن ريسـما  خيزند من يقين مي مي ايشان هر وقت بر

خواهيد آن ريسمان را ببينيد آن ريسمان غيرمرئي نيست،  اگر مي. اند كشيده
   . رسانم ريسمان را ذيال به نظر قارئين مي ولي يك نمونه از آن 

ـتظهاري مشـفق   : ويس قنسول بريتانيا نوشته است خدمت جناب مستطاب اس
ـ    محترم مهربان آقاي حاجي  ه پـس ازطـي   ميرزا عبـدالوهاب دامـت بركات

ـاطر شـريف    مراسم ارادت و مودت باطني الزم گرديد، محض  استحضار خ
ـله دو سـه روز قبـل        ـات واص مشروحة ذيل را تصديع دهـد از قـرار اطّالع

ـا     مجلسي از كلية آقايان و خوانين معظّم شهر تشكيل و جنابعالي هـم در آنج
انـد   رأي داده مذاكرات چندي گويا قرار شده و ايد و پس از  تشريف داشته

آستان اقدس شـهرياري   كه تلگرافي مبني به تقاضاي رفع مزاحمت اغيار به 
ـالي     ـالي و اه شاه ايران مخابره نمايند؛ اوالً دوستدارازاين حسن نيـت جنابع

نهايت تشكّر را دارم كه اغلب اوقات وقت خودتان را صرف رفع ظلـم      شهر 
ـيار مفيـد و سـودمند و ناشـي     اقـدا  فرماييد البتّه ايـن نـوع    اغيار مي مات بس

ـا     ـا ب اشخاصـي كـه    ازجديت اهالي و رفع اغتشاش از خود و همراهـي آنه
دانم كه ممكن اسـت در آتيـه    نمايند خواهد بود چون مي كمك آنها را مي

ـالي هـم تشـريف       براي طرح  مذاكرات جلساتي تشكيل بشـود و البتّـه جنابع
ـات    اين است كه محض اطّالع . خواهيد داشت خاطرجنابعالي وعمـوم طبق

دارد كه درچندي قبل مـوقعي كـه دربغـداد جزئـي      محترم مردم اشعارمي
اهميت شـروع شـده    طلب بي اغتشاش ازطرف بعضي اشخاص هرج و مرج 

مستر ويلسن حاكم كلّ سياسي عراق عـرب وايـران    بود حضرت اجلّ آقاي 
ـان د  مجلسي از طبقات اهالي بغداد تشـكيل داده و خـود    ر آن مجلـس  ايش

ـند    نطقي فرموده و اشعار داشته ـبوق باش اند كه اهالي بغداد بايد به خوبي مس
ـاق ملـل    كه  نظاميان دولت فخيمة انگليس فقط به واسطة تقاضاي مجمع اتّف

ـامحي كـه       بين دار تشكيل حكومت آتيه   عهده النهـرين شـده و تعلّـل و تس
ـا  متأسفانه رخ مي بـه ايـن    تـوانيم   نمـي  دهد براي علل و جهاتي است كه م

ـا در قبـل حكومـت آتيـة          ـثال موانـع سـرعت مقصـد م آساني حل كنيم م
ـين   النهرين اوالً به واسطة  بين المللـي و امتـداد قبـول     طول مدت جنـگ ب

دولت عثماني و غيره  امضاي صلح عمومي و قبول معاهدة صلح خصوصي با 
موفّـق بـه اقـدام     ها و غيره بوده ولي من اميدوارم كه دولت به اين زودي

ـان نمـود     منتها و مهم. خود بشود مقصد  ـان آقاي ترين خبري كه بايد خاطرنش
مملكتي قيموميت امور سياسـي و غيـره    اين است كه در هر موقع دولتي يا 
شـرط آن ايـن    تـرين   دار شود اول و مهم دولت و مملكت ديگري را عهده

ـيم الزم دا   رنـد همـواره در فكـر    است كه افراد و اهالي آن مملكت كـه ق
امور مملكتي خود باشند و تا موقعي كه شما ترتيـب و نظـم    اصالح انتظامات 

ـيله مرتكـب      خود را داده و اسباب هرج و مرج مملكت  خود را بـه هـر وس
. خود بگيرد تواند قيموميت شما را به عهدة  شويد دولت ديگر چگونه مي مي

ـأله خواهـد بـود كـه       اقلّ چيزي كه براي شما الزم، بل الزام است ايـن مس
مملكت را به هر شكلي كه ممكن است فراهم نموده و مجـري   اسباب انتظام 

ـام      داريد زيرا اهالي بغداد مخصوصاً شورشيان بايد به خـوبي بداننـد كـه تم
ـباب    اقدامات آنها عليه اصالحات امور وطن خود آنها خواهد بـود   فقـط اس

ـتم  . ن خواهد گرديدجزئي معطّلي كار هموطنان محترم خودشا به طور ح
ـاي     بدانيد من اوضاع  را قدري ناپسنديده و از نظاميان دولـت فخيمـه تقاض

انـدازه قشـون و قـواي حاضـر      رفع اين زحمت و غائله بنمايم به فوريت به 
ـته     نمايد كه هيچ قوه از بين مي النهرين و اطراف آن طاقـت مقاومـت نداش

گويم كه بـه   ه وسيلة اولتيماتوم به شما ميباشد و جلوگيري از او نشود لهذا ب 
راحت و آرام باشيد و ابداً در خيال اقـدامي برعليـه    كلّي درسر جاي خود 

آن بـه خـود شـما و     اوضاع كنوني نباشيد زيرا كـه فقـط ضـرر و خسـران     
اند دولت  هموطنان محترم شما خواهد بود و درآخرنطق خودشان فرموده

ن را فقط به واسطة تقاضاي مجمع اتّفاق ملل بـه  النهري قيموميت بين انگليس 
الوجوه امكان ندارد  ابداً به هيچ وجه من عهده و كف كفايت خود گرفته و 
مـوقعي كـه    النهرين دارد بيرون ببرد مگـر   كه دولت قوايي كه نقداً در بين

ـين        ـانع نماينـد كـه ديگـر ب النهـرين   بتواند مجمع اتّفاق ملـل را راضـي و ق
توانـد حكومـت خـود را     ندارد و خود به تنهايي مي وجود قيم  احتياجي به

ـين    اداره نمايد و اين مسأله هم ابداً ممكن نخواهد شد  النهـرين   زيـرا كـه ب
  . همواره تا مدت بسيار متمادي محتاج به وجود مربي خواهد بود

در چهـل و   1920در سيم ماه جون فرنگـي   ]سخنراني ويلسون [اين فوق را
در خاتمـه  . انـد  اشراف بغداد فرموده وم قبل در بغداد و حضور عموم چهار ي

فرماييـد   مـي  تقاضا دارد هرگاه تاكنون تلگرافي به طهران مخابره فرموده يا 
ـين آن را بـه      سواد آن را جهت دوستدار ارسال داريد كـه دوسـتدارهم ع

س طهران خدمت جناب وزير مختار دولت فخيمه انگلي انگليسي ترجمه و به 
ـيله مـودت و     ـتي صـميمانة خـود را     ارسال خواهم داشت به ايـن وس دوس

ـيم        (نمايد  تجديد مي ـيس مق ـاكم سياسـي دولـت فخيمـة انگل قنسـول و ح
ـيس  ها است؛ معلوم مي غرض از غيري گويا روس).همدان  ـا   شود كه انگل ه

ـاي   دانند بلكه خودماني مي نمي خودشان را با ما غير  دانند يا شايد فقط با آق
ـتند   ـاني هس ـاري  . حاجي ميرزا عبدالوهاب خودم ـين     ب ـله چن از ايـن مراس

ـاجي  شود كه در كلّي قضايا از قنسول فهميده مي   گري يا سفارت به آقاي ح
ـاب       عبدالوهاب دستور داده مي ميرزا  ـام نشسـت و برخاسـت جن شـود و تم

ـا  ايرانـي . دولت انگليس اسـت  ايشان منوط به امر و نهي نمايندگان   ايـن ! ه
ـا فكـر بكنيـد و     ايراني. الدوله است نتيجة دو سال زمامداري وثوق ببينيـد   ه

ـاتي رأي    چقدر شرم آور است كه وكيل و نمايندة يك مملكت در امـور حي
  . گذشته، گذشته است. دولت دشمني بدارد خود را اسير ارادة يك 

يـل  ها براي دورة پنجم در فكر باشيد الاقل كاري بكنيـد كـه ايـن قب    ايراني
ها مراسلة فوق را بخوانيـد و بفهميـد    همداني  .ها داخل مجلس نباشند مزدور

مجلـس شـوراي    كه چه آدمي به نام وكالت و نمايندگي از طرف شـما در  
طهران نشسته است، در صورتي كه روح عموم اهالي همدان از اين مرد در 

خـدا  . (نداست و ايشان در حقيقت وكيل پسر فرمانفرما ساالر لشگر هست زجر 
ـا آن انـدازه    به ايران رحم كرده و بحمداهللا  اين قبيل اشخاص در مجلس ت

وگرنه ايـران جـزو    ها انتظار داشتند نه مدد پيدا كردند و نه نفوذ  كه انگليس
 !) هندوستان شده بود

ـاي     ها، همشهري همداني هاي عزيز براي دورة پنجم مجلس ديگـر ايـن آق
. مدان گهوارة باباطاهر و قبرستان بوعلي اسـت ه . انگليسي را در نظر نگيريد

وقتـي گفتنـد ايـن مـرد      براي دورة پنجم مجلس كسي را انتخاب كنيد كه 
ـينا و   نمايندة همدان است بتوان گفت كـه ايـن مـرد همشـهري بـوعلي      س

ـات     باباطاهر  ـا مقام ـتي ب عريان است ديگر كسي را انتخاب نكنيد كه بند و بس
     . چوبي بوده و از خود اراده نداشته باشد مكآد اجنبي داشته و در حكم 

    ميرزاده عشقي
 )  4) (  1301اسفند     7    - روزنامه قرن بيستم (

ــیح ــالب اســالمی،   :توض ــا در نشــریه انق ــدود بــودن ج بعلــت مح
  .خواهد آمدتوضیحات و مآخذ این بخش در سایت انقالب اسالمی همراه با مـتن 

  »مصدق دکترتولدسالگردینصد و سیُ امبمناسبت،خرداد۲۶«
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 ی،مردم ییوسازآلترنات یبرا ای یلهوس
  قسمت سوم. یرکن چهارم دموکراس

  
 

اطالعـات  یتـۀکم« یلتوانسـت بـا تشـک یـلـسـونو حکومت
به نام  یکه بعدا با استخدام روزنامه نگار معروف ،»یعموم
ــلکر ــه کم)    George Creel 1876-1953 (   ی ــیونب  یس
ــلکر ــد)  Creel   Commission ( ی ــروف ش ــلکر. مع ــه  ی ب
به  یدهعق ینرا در تلق یتباط جمعار  یلوسا ییکارآ ی،خوب

 یلۀوســ ینبهتــر یســیونکم یــنا. یدانســتم میاذهــان عمــو
 یـدکـه با یدانسـتم  یـنکنترل کردن اخبار و اطالعـات را ا

 یخبــر یبــه کانالهــا یلهائیرا چــون ســ یســاختگ یقحقــا
را تکرار کرد تـا در  یاخبار رسم ینا ینقطعکرد و ال یجار

ببندنـد و خـود مـردم  مسـلم نقـش یقاذهان به عنوان حقا 
جعل  یعه،دروغ، شا. بگردند اتپخش آن ضد اطالع یلۀوس

ــمت  ــر، قس ــواه خب ــکاز  یدلخ ــها ی ــابر روش ــر را بن  یخب
پروپاگنــدا،  آنقــدر در گــوش و چشــم مــردم فــرو گفتنــد و 

 یـدنو د یدنقـادر بـه شـن خواندند تا که گوش و چشمشان 
ــرغ و  خــود مــردم را، نادانســته بایــد یبعــد م. آن نشــود ی

عنـوان  را به  اگنداتا که آن پروپ انگیختند یناخواسته، برم
 یـرهج یبـ ۀفکر بکر، مال خود و از خود بدانند و عمل یک

جـز . و مواجب قدرت گشته و آن را در جامعـه پخـش کننـد
و بـه راه  یاورنـدو جز آن را بر زبان ن ینندنشنوند و نب آن را 

 یزگالو یندیشد،بافراط روند تا آنجا که با هر که خالف آن 
ــا ا. شــوند کــاران  حکومــت وقــت  نــدرروش، دســت ا  یــنب

حـدود  یمـدرن، در مـدت یتوانستند، چـون سـاحران یکاآمر
کنــد کــه  یجهــت دهــ یطــور را  یشــش مــاه، افکــار عمــوم

بودنـد را بـه  یکـه تـا آن موقـع طرفـدار صـلح طلبـ یمردم
شـر  از  یـانجـات دن« یکننـد کـه بـرا یلتبـد یشدگان  مسـخ
 ر،در زمــان حاضــ. ینــدنما یشــهپ یطلبــ جنــگ  »هــا یآلمان

کـه در  یکا،مردم امر یمشابه توانستند افکار عموم یروشها
بوش پدر به عراق، مخالف جنگ شده بودنـد   ۀحمل یانپا

در زمان جنـگ . حمله کند ینرا طرفدار و بلکه خواستار ا
مــردان چهــار «نفــر، کــه بعــدا بــه   ۷۵۰۰ یــلکر ینالملـــل،ب

کرد که هر کدام به مدت  یجملقب شدند را، بس »ای یقهدق
 یکـاسراسـر آمر مختلـف در  یدر امـاکن عمـوم یقهچهار دق
. و مردم را به وجوب شرکت در جنگ قانع کنند یسخنران

اسـتفاده   یاراخت یل،کر یروشها یبا باور به کارآئ یلـسـونو
ـــ ـــه ف ـــردم را، از جمل ـــا م ـــاط ب ـــائل ارتب ـــام وس  یلم،از تم

 یروش. داد یرا به و...یقی،موس ی،تر، نقاشپوس یکاتور،کار
بکــار بــرده بــود،  یسچــارلز ماســترمن در انگلــ کــه قــبال  را

ــراد ــه وال یاف ــ یــتک ــامــردم امر ۀمطلق را از آن خــود  یک
 یلسونگرچه و. بکار بردند  یتبا موفق یکادر امر دیدند، یم

است که مـا را از جنـگ خـارج  یاو کس« یبا شعار انتخابات
 یجمهـور یاسـتر دوبـاره بـه  ۱۹۱۷سـال  در» نگه داشت

از کنگــره درخواســت  ۱۹۱۷ یــلانتخــاب شــد، در دوم آور
امن  رسالت «با قائل شدن به . اعالم جنگ به آلمان را داد

 یرا وارد جنگ جهان یکاآمر  »یدموکراس یبرا یاکردن دن
  . اول کرد

اعمـال قـدرت بـر مـردم اگـر  یبمعنـا یانحصـار یتوال     
پروپاگنـدا و . رود یمـ یناز ب یافزایدبعاد خود نبه ا یوستهپ
بعـد  یپـس داد، کمـ یاامتحانش را در دن روشها که  ینگونها

ــرا ــ یب ــردن  یناز ب ــاک«ب  یچــون آزاد »یمعضــالت خطرن
... ها یـهو اتحاد یاسـیس  یـدعقا یآزاد ی،گروهـ یها رسانه

بکـار  یکـاوقت در امر یاسیونبزرگ و س یانکارفرما سطتو
ــان ول ِیــتوال. بــرده شــد مــردم  بــر  توانــد ینم یکــاییامر یّ

 یبوش برا یاصل »یلدل«که   یمشاهد. محدود شود یکاامر
 یناز همـ یقـاًساختن افغانستان و عـراق دق یرانتجاوز و و

ــه  ــود»رســالت«  گون ــان قدرتمــدار و پرســتندگان . هــا ب زب
مستبدانه سـفر  یا،و در عرض جغراف یخطول تار درقدرت، 

کشـور  یچهـ یاو  یآلمان ناز یاو  یکاآمر  و محدود به یکندم
 یززمان ما ن یهفق یّانکه ول بینیم یم. یشودنم یگریخاص د

 دهنـد یم» اللـه امت حزب«بخورد  همان مفهومها را  یناًع
ــود را  ــالت خ ــه وظ«و رس ــل ب ــهعم ــفو تکل یف ــرع ی  »یش

 ینبعد از چند  ،»یزحفظ اسالم عز« یراند و در اشمارن یم
 ۀنحو یو پاسدار.... یاامن کردن دن«ار شع یگزیندهه، جا
ـــدگ ـــائیامر یزن ـــ.... یک ـــظ دموکراس ـــظ .... یو حف و حف

 یدیمو د. شده است یکا،در امر» ....یکدموکرات یارزشها 
بعـد  یا خامنـه یآقا یتکه چگونه با به خطر افتادن موقع

ـــاتیانت از تقلـــب  ـــ۱۳۸۸در ســـال  خاب  ۀ، شـــعار زورمداران
بـه  یلدر عمـل تبـد» ت استحفظ نظام  از اوجب واجبا«
 یبدل شد و ولـ» واجبات است از اوجب  یا حفظ خامنه«

 یها محابا در نماز جمعه، با اسـتفاده از رسـانه یمطلقه  ب
  . به مردم اعالم جنگ داد ی،همگان

 یاعضـا«که خـود را بـا غـرور و تکبـر  یگروه یکادر امر     
 دانســـتند، یمـــردم م» چوپـــان«جامعـــه و » هوشـــمندتر

مشـابه آنهـا در  یـاو (» جامعـه عالقۀ یب«    یانستند اعضاتو

پـدر و مـادر  یاسـتس«امروز چون باورمنـدان بـه تـز  یرانا
سـر و  ینهـاا« یاو » است یزرگر جنگ  ینهاا« یاو »  ندارد

و   »آیـد یبـر نم یاز ما که کار« یاو » کرباس هستند یکته 
 یروهــبــه گ یلرا تبــد » گوســفندان«از  یو  شــمار....)  یــا
در . یندکرده آنها را مشتاق جنگ نما یکفنات یونالیستناس

جنـگ  جنـگ، «از جملـه  ییکشور ما، تکرار مدام شعارها
 یناز هم» از بغداد است المقدس یتراه ب«و » تا رفع فتنه
ـــند ـــات ر. قماش ـــب انتخاب ـــد از تقل ـــوتر، بع ـــتو جل  یاس
» انتخابـات« آمیز ینو کل روند توه ۱۳۸۸  سال  یجمهور

بـا آنهـا، تنهـا  یدتظـاهر بـه برخـورد شـد یندر ع یران،ادر 
ــراد ــوان  یاف ــبز«در  را   »یرهبــر«عن ــبش س کســب » جن

حفظ نظام از اوجـب «مبلغ  یه،فق یکردند که همچون ول
تنـازل  بـدون  یاجـرا«بودند و مردم را به » واجبات است
انفعـال، (=خواندند و آنها را به اصـالحات  »یقانون اساس

دعوت کردند و ) قدرت یعملگ یری،کارپذ انجماد، سکون،
آن، انقالب را با خشونت در  یرو غ یممرتب، مستق یغتبل با 
و  یــزشترســاندن مــردم از خ. نشــاندند یمســاو یگــاهیجا

و ســـرکوب و تحمـــل  فقـــانخ یرشپـــذ دعـــوت مـــردم بـــه 
 یـمرژ یـنا یـبدسـت بـه ترک« ینکـهروزه، و ا همه یخشونت

بــدتر از  یــرانا برونــد،  ینهــااگــر ا« یــزو ن»  ...زد یــدنبا
 یا رسانه یع،به طور وس»  ...افغانستان و عراق خواهد شد

گــروه از  یــنکــه چگونــه فقــط و فقــط ا دیــدیم یم. یــدگرد
ــــیوناپوز«   ــــه نوشــــته »یس ــــد ک و  ها صــــاحبهها و م بودن

که هر کدام بـه  یهائ و نظراتشان، توسط رسانه یهاسخنران
 بیننـد، یمطلقـه م تیـوال یمرژ یدر بقا منافعشان را  یشکل

  . یافتند یامکان پخش و انتشار م
حفـظ « ۀهـم بـه بهانـ یلغرب و اسـرائ ینکهبا توجه به ا     

مردمسـاالر در  یوجه خواهان دولتهـا یچبه ه »یمنافع مل
ــورهائ ــل  یکش ــرانا مث ــتندن ی ــنو ا( یس ــت،واقع ی ــرا ی  یب

 یانـهو خـاور م یقاشمال افر یبار،  بعد از جنبشها ینچندم
ــرده باز  ــرونپ ــاده اســت، ی ــ) افت ــانه  بینیم یم ــه رس  یها ک
 یهـم بـر اصـالحات در دولتـ یسو انگل یکازبان آمر سیفار
و  یکروبـ و  یموسـو یانو آقا فشارند یمردمساالر، پا م یرغ

آنهــا را بــه  یگروههـا و افــراد وابســته بــه آنهـا و خــط فکــر
و  یکنندم یغجنبش خودجوش مردم تبل»  رهبران«عنوان 

و افکـار  یالتخالفان فعال و تظاهرکنندگان که تمـام  ۀهم
 یـرز یدارنـد را بـا تردسـت» رهبـران« یـنبا ا یر متفاوتیابس

ــکپوشــش  ــر  ی ــبش ســبز«واحــد  چت ــرار م» جن ــد یق . دهن
 یها از رســانه یــداًکــه جد یکســان یها ها و نوشــته گفتــه
 یناز ا یاند حاک شده خارج  ،»یکاآمر یصدا«مثال  یخارج

ها بـال و پـر دادن بــه  رسـانه یــنغالـب ا یاسـتاسـت کـه س
موافـق  کـه  باشد یم یکسان یرو سا کروبیو  یموسو یانآقا

مختلــف خواهــان  یــلو بــه دال یســتندن یــمرژ یبرانــداز
را کـه  یها، کسـان رسـانه یـنا. هستند یمدر رژ» اصالحات«

مــردم هســتند و در خــط  یــقکــردن از طر معتقــد بــه عمــل 
خـود حــذف  یها  از برنامـهرا عمــال باشـند یم  یـمرژ ییـرتغ

. یکنندمصاحبه م یهسو  یک کثراکرده و با آنها به ندرت و ا
و  یماسـت کـه جنـبش عظـ یـلدل یناز جمله بـد یجه،در نت

تهـران  تنهـا در  یممقامات رژ ۀبه گفت( یرانمردم ا یلیونیم
، بعـد از چنـد )نفر در تظاهرات شـرکت کردنـد یلیونسه م

در  یانقـالب اسـت، ولـ سال هنوز مشـغول جـدل اصـالح و
بعد از فقط هـژده روز،  راز چند هفته و در مص تونس، بعد 

ــمدو رژ ــتبداد ی ــدند یاس ــار ش ــر کن ــار ب ــدیمد. از ک ــه  ی ک
و  یوتیــوبو  یترو تــو بــوک یسف ماننــد  یمردمــ یها رســانه

را در  یچه نقش شگفت و مهمـ.... ینترنتانبوه و ا میل یا
 یتکـه حساسـ بینیم یمـ و  دیدیم یو م(جنبشها داشتند  ینا
 یهو سـور یـراندر ا ها رسانه ینسرکوب در مورد ا یروهاین

مــثال بــا  کــه  یکــه بــا مبــارزان یتــا چــه حــد اســت و خشــونت
سرعت ). تا به کجاست کنند، یم یهمراه خبررسان یتلفنها

شــــعارها و  یمصــــر و تــــونس و شــــفاف یــــونعمــــل انقالب
»  رحـلا« یمردم و تبلور آن در خواست جمع  یها خواسته

 افلگیرغرب را غـ یا و رسانه یجاسوس یها بود که دستگاه
و  یاســـتمدارانمشـــهود س کـــامال  یجـــیکـــرد و باعـــث گ

ــرانتحل ــانها، در انتخــاب م و رســانه یلگ  ۀادامــ ینــۀگز ی
از آنها  جستن  یروش دور یاو  یاز مبارک و بن عل یتحما
 یچـه سرنوشـت ی،قبلـ یمهـایرز یبعد از فروپاش ینکها. شد

 یهم باز کامال بستگ باشد یدو کشور م ینتظار مردم ادر ان
سرنوشت خود و  یمردم در معمار ینا ینکهبه ا یکندم  یداپ

نقـش  یـزانکشورشان به خودشـان بـه چـه م یبعد ینسلها
و اطالعـات، در  یشـهآزاد اند یـانجر ید،ترد بدون . بدهند
 یسرنوشـت، نقشـ یـنکشورها، در ا ینا یهمگان یها رسانه
امـر کـه مـردم  یـنا. داشـت و مهـم  را خواهـد  ییـاتبس ح

را از  یهمگــان یها کنتــرل رســانه یــزانچــه م بــهبرخاســته، 
ــ خــود و  یــاردســت قدرتمــداران خــارج و در اخت  ینمنتخب

 یــننــوزاد در ا یمردمســاالر یشــاهرگ زنــدگ یرنــد،خــود گ
کــه در  یریتوجــه داشــت کــه تــداب یــدبا. یباشــدکشــورها م

ــتقرار و  ــ اس ــتمرار مردمس ــش کل یاالراس ــدینق ــد  ی خواهن
ــان ــت را، در زم ــه پا یداش ــهک ــام جد یاه ی ــدنظ ــندر ا ی  ی

 یبسـ یشود،نوشته م یاساس و قانون  یشوندم یختهکشورها ر
و  یرو جــاگ یتر از بعــد از نوشــته شــدن قــانون اساســ ســهل
ــاگ ــوانقــدرت م یشــدن نمادهــا یرپ ــ  ۀدر ســامان یت  یدولت

زمـان  یندر ا. کرد ینهنهاد ید،مطرح نموده و در نظام جد
دسـت  یـدنبر ند،مستقر شـو یدبا یمردمساالر های یهکه پا

توسط شـرکت  ی،طلبان و زورپرستان از قدرت دولت فرصت 
ــردم در جر ــانم ــ ی ــات و س ــتقل اطالع ــه،آزاد اند یرمس  یش

 یاتیح یتیمستقل و آزاد از اهم یهمگان یها رسانه  ۀبواسط
 یـنا. سـتبرخـوردار ا یمردمسـاالر یـائیو پو یبرپـائ یبرا
 ریســاال ۀدرجــ یــاتی،ح یا حلقــه  یــانجر یــکدر  یــتاهم
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    ؟»خاورمیانه جدید«

 
، بـــه گـــزارش دویچـــه ولـــه، پرســـتو فروهـــر ۹۱آذر  ۲در ◀
پـــدر و مـــادرش،  گویـــد در چهـــاردهمین ســـالگرد قتـــل می

ای  داریوش و پروانه فروهر، ماموران امنیتی با بسـتن کوچـه
که منزل مسکونی آنهـا در آن واقـع اسـت، از ورود افـراد بـه 

 .اند داخل خانه جلوگیری کرده
، به گـزارش کمیتـه گزارشـگران حقـوق بشـر، ۹۱آذر  ۲در ◀

سید هادی دانشیار فعال کارگری اهل شـیراز طـی حکمـی از 
اه انقــالب شــیراز بــه اتهــام تبلیــغ و تبــانی علیــه ســوی دادگــ

نظام،  بـه نفـع گروههـای ضـد نظـام و شـرکت در تجمعـات 
ــری  ــه تحمــل ســه ســال حــبس تعزی ــیراز ب ــانونی در ش غیرق
محکوم شده است و گفته شده که مـتهم ظـرف مـدت بیسـت 
روز می تواند با حضور در دادگاه انقالب این شـهر بـه حکـم 

 . صادره اعتراض نماید
ــدون ۹۱آذر  ۲در ◀ ــی ب ــاموران امنیت ــا، م ــه گــزارش هران ،ب

 ۱۰اعالن قبلی به منزل مهندس رضا کرمانی هجوم بردند و 
 .تن از اعضای حزب پان ایرانیست را بازداشت کردند

اســامی هشــت تــن از افــراد بازداشــت شــده بــه ایــن شــرح     
حجــت کالشــی، هــومن اســکندری، فرهــاد باغبــانی، : اســت

ــری، حســ ین شــهریاری، کســرا عالســوند، علیرضــا اوژن اکب
از محـــل نگهـــداری ایشـــان و دالیـــل . ســـلیمانی و جاویـــد

 .بازداشت اطالعی در دست نیست
ــات و ۹۱آذر  ۳در ◀ ــدیرکل مطبوع ــارس، م ــزارش ف ــه گ ، ب

ـــی وزارت ارشـــاد از شـــکایت وزارت  خبرگزاری هـــای داخل
 .فرهنگ و ارشاد اسالمی از روزنامه مغرب خبر داد

روزنامـه مغـرب تـا کنـون تخلفـات : آیین گفت پاک  پدارم    
کــه ( زیــادی داشــته کــه یکــی از آنهــا درج کاریکــاتور امــروز

در صـفحه نخسـت ایـن )تصویر احمدی نژاد را کشیده است 
 .روزنامه است

، به گزارش رادیو فرانسه، پارلمـان اروپـا روز ۹۱آذر  ۳در ◀
تیک پنجشنبه گذشته با تصویب قطعنامه ای از نقض سیستما

حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و از این کشور خواست تمام 
 .زندانیان سیاسی را آزاد کند

نماینـــدگان پارلمـــان اروپـــا در استراســـبورگ در ایـــن     
وخیم شدن وضعیت حقوق "قطعنامه نگرانی شدید خود از 

در ایران " افزایش شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی" و " بشر
 .را ابراز کردند

، به گزارش کمپین بین اللملی حقوق بشـر در ۹۱آذر  ۳ر د◀
ایران، یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشـتی بـه کمپـین 
بین المللی حقوق بشر در ایران گفت علیرغم قـول پیگیـری 
مسووالن برای معرفی افرادی کـه در جریـان بـازجویی ایـن 
وب الگ نویس موجب مـرگ او شـده انـد، چنـد روز پـس از 

ار ماموران امنیتی مـادر او را بـه دفترخانـه ای بـرده دفن ست
: وی بـه کمپـین گفـت. اند و از آنها رضایت کتبی گرفته انـد

می خواهنـد بازجویـان را بـا ایـن کـار و همچنـین اعالمیـه «
  ».پزشکی قانونی از مجازات رهایی بخشند
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  آیا دولت بی مرام شدنی است؟
  
 

م آنهـا کـه در آن آزادی انسانها، هم تصمیم گیرندگان و هـ
چـرا کـه همگـان بـا انتقـال حـق . شرکت نکرده اند، است

تصمیم به منتخبـان، خویشـتن را از حـق رهبـری و والیـت 
بـدین محرومیـت، هـم حاکمیـت مـردم . محروم می کننـد

نقض می شود و هم اسـتقالل و آزادی انسـان از دسـت مـی 
استدالل کنندگان، توضیح می دهند که اکثریـت نیـز . رود
در حقیقت، اقلیتی که خویشـتن را نخبـه مـی . ی استصور

، بـا در اختیـار داشـتن قـدرت، بـا بکـار بـردن زبـان انگارد
ــا،  ــردم را، در نظــر آنه ــت صــوری م ــب، حاکمی ــردم فری م
حاکمیــت واقعــی جلــوه مــی دهنــد و آنهــا را بــه دادن رأی 
برمی انگیزند تا استبدادی کـه، در واقـع، اسـتبداد اقلیـت 

امـا نبایـد پنداشـت کـه . خود بـاور کننـده است، تبلور اراد
تکویـل در جلـد . کانت و تکویل مخالف دموکراسی بودند

راهکارها برای این که  ،»دموکراسی در امریکا«دوم کتاب 
  :را پیشنهاد می کند ،نگردد» جباریت اکثریت«دموکراسی 

مرام دموکراسـی . وارد است... انتقاد کانت و تکویل و      
هم خود آنهـا راه کارهـا بـرای  اال اینکه . بیان قدرت است

جلــوگیری از اســتقرار اســتبداد پیشــنهاد کــرده انــد و هــم 
بـه . فیلسوف های دوران معاصر به این مهـم پرداختـه انـد

باور فوکـو، آزادی بیـان و شـجاعت اظهـار هرآنچـه انسـان 
حق می داند، میان دموکراسـی و حقیقـت گـوئی حاصـل از 

پدیـــد مـــی آورد کـــه مـــی توانـــد آزادی بیـــان، رابطـــه ای 
زادی بیان امکـان بکـار بـردن آ. دموکراسی را نقد پذیرکند

 ،لـذا. زبان فریب و ستایش و تملق را هم بکـار مـی انـدازد
 هرگــاه بیــان حقیقــت جــای بــه قــدرت ســتایی بدهــد،

رهبـری خـود و دیگـری، . روی به فساد می نهـددموکراسی 
رای گفـتن بسا ایجـاب کنـد بـه خطـر انـداختن حیـات را بـ

برخـورداری از آزادی و میان . آنچه آدمی حقیقت می داند
یـــم ژر. دموکراســـی، رابطــه وجـــود دارد و بیــان حقیقـــت

دموکراسی می تواند برابـری در حقـوق و برابـری در برابـر 
اما اگر آزادی بیـان و بیـان . قانون را برقرار و تضمین کند

ردار حقیقت نباشد، در عمل، انسـانها از ایـن حقـوق برخـو
آنها که شـجاعت اظهـار حقیقـت را   ،از این رو. نمی شوند

دارند و حـق مـی گوینـد و بـرغم خطرهـایی کـه دارد، مـی 
کوشند دیگران را متقاعد کنند، در همان حال که انسـانها 
را بر می انگیزند از حقوق خود برخوردار شوند و هر آنچه 

را را حق می دانند بگویند، بیـان دموکراسـی و دموکراسـی 
  :پذیر می کنندو اصالح نقد 

بـه جـان خـویش مـی  را اظهار کنندگان حقیقـت، خطـر    
. یم دموکراسی را نیز با خطـر روبـرو مـی کننـدژخرند اما ر

زیرا حقیقت را گفـتن . بسا با خطر فرو پاشی روبرو می کند
ــرای متقاعــد کــردن و رهبــری کــردن دیگــری، گرچــه از  ب

سیاسـی و اخالقـی سوئی سبب ارتقـای موقعیـت شخصـی و 
از  ،امــادر ســاختار دموکراسـی مــی شـود،  گوینـده حقیقـت

هـدفی نیـز وجـود دارد کـه شـخص  امکاناین  سوی دیگر،
ــت شــخص ن ــای موقعی ــتن جــز ارتق ــه جــای گف ــد و ب جوی

بـدین  . بکـار بـردزبـان فریـب و تملـق و سـتایش  ،حقیقت
بـه یکـدیگر  کـه قرار، دموکراسی و حقیقت، در همان حال

ـــ ـــاز دارن ـــدنی ـــد مـــی کنن فوکـــو مـــی . د، یکـــدیگر را تهدی
امـا . بدون دموکراسی، بیان حقیقـت وجـود نـدارد«:گوید

ایـــن . پدیـــد مـــی آورد را بیـــان حقیقـــت اخـــتالف هـــایی
  » .اختالفها می توانند دموکراسی را به خطر اندازند

. روشن است که بیان حقیقـت، اخـتالف پدیـد مـی آورد     
اسـی را نیـز بوجـود مـی اختالف در باره خـوب و بـد دموکر

هرگــاه جریانهــای آزادی اندیشــه هــا و دانــش هــا و . آورد
اطالع ها نباشند، این اختالفهـا موجودیـت دموکراسـی را 

از این رو، همزادی دو حق اختالف و . به خطر می اندازند
اشتراک، به یمن جریانهای آزاد اندیشـه هـا و دانـش هـا و 

راه نقـد مـداوم، بـه  اطالع ها، می تواننـد دموکراسـی را از
  .جمهوری شهروندان، نزدیک و نزدیک تر کنند

، نقــد »ی دموکراســیژایــدئولو«دیگــران نیــز در بــاره    
پــذیری ایــن مــرام را دلیــل انطبــاق پــذیری روز افــزون 

در اغلــب : دموکراســی بــا جمهــوری شــهروندان مــی داننــد
امــا، در  .دارنــد اظهــار نظــر راکشــورها شــهروندان آزادی 

ــز  شــهروندان ی،دموکراســ آزادی بعــد از اظهــار نظــر را نی

امـا . راستی اینست که دموکراسـی هـا کامـل نیسـتند. دارند
مـوقتی،  یتاریخ دموکراسی می گوید برغم واپس رفتن هـا

بتدریج از نقایصـش کاسـته شـده و پذیر بوده و تکامل نقد 
  . است

. بگـردد» اسـتبداد اکثریـت«دموکراسی نمی توانـد اما       
نیــاز دارد کــه اقلیتــی بــر . قــدرت تمرکــز طلــب اســت زیــرا

ــد ــلطه جوی ــی س ــن رو. اکثریت ــت«، از ای ــت اکثری » جباری
می تواند اکثریت » نخبه«در عوض، اقلیت . ناممکن است

ـــا قدرتمـــداری خـــود موافـــق بگردانـــد ـــراین، . را ب ـــا ب بن
نزدیـک و دموکراسی برای این که به جمهوری شـهروندان 

  نست که، نیازمند آنزدیک تر شود
انسانهای عضـو جامعـه، بـه حقـوق ذاتـی انسـان عمـل  – ۱

و اکثریت از گرفتن تصمیمی ناقض این حقوق و نیز  .کنند
ایـن رهنمـود را کانـت و تکویـل . ممنوع باشد ،حقوق ملی
  .نیز داده اند

حق تصمیم یا استقالل در گـرفتن تصـمیم و آزادی در  – ۲
ا از دسـت گزینش نوع تصـمیم را جامعـه بـه سـود نخبـه هـ

  .ندهند
جریانهــای آزادی اندیشــه هــا و دانــش هــا و اطالعهــا  – ۳

همــواره برقــرار باشــند و بــه یمــن ایــن جریانهــا، دو حــق 
  .اختالف و اشتراک، همزمان، بکار روند

، اکثریـت وقتی بنا بر دموکراسی بر اصل انتخاب است – ۴
و محل عمل می  انتخاب می شوند مردمو اقلیتی که با رأی 

امـا ایـن مـرام . ، در نتیجه، حکومت با مرام می شونددیابن
نیز می باید با والیت جمهور مردم از سوئی و حقوق انسان 
و حقوق جامعه و اصول راهنمای ارکان دولت حقوقمـدار 

  .از سوی دیگر سازگار باشد
حق تصمیم را جمهـور مـردم از دسـت نمـی که از آنجا  – ۵

در گـرو نقـد اسـت،  دهند و از آنجا کـه اصـالح دموکراسـی
پس استبداد اکثریت بر اقلیت بی محل می شود و اقلیـت، 
با برعهده گرفتن کار نقد، در والیت جمهور مـردم شـرکت 

 ،بنوبه خـودمی کند و به قول فوکو، به یمن بیان حقیقت، 
  .رهبری می کند

زادی بیــان و بیــان حقیقــت و برقــرار کــردن آبــه یمــن  – ۶
اشـتراکها  ،و دانشها و اطالع هـازاد اندیشه ها آجریانهای 

از . دائـم بیشـتر مـی شـوند ،که بن مایه دموکراسـی هسـتند
ــتراکها ــن اش ــه ای ــویت  ،جمل ــن و در عض ــتراک در وط اش

تمایـل بـه  ،از ایـن رو. جامعه برخوردار از دموکراسی است
همواره تمایل به برقرار کردن تبعیض و تمایـل بـه  ،تجزیه

زادی خـود و اصـالت آل و محروم کردن انسـانها از اسـتقال
چنانکه تمایل بـه . بخشیدن به رابطه انسان با قدرت است

بخـواهی  ،ملی گرائی بمعنای تفـوق بـر جامعـه هـای دیگـر
بیان قدرت ناسازگار بـا دموکراسـی را در جامعـه  ،نخواهی

پیـدایش نازیسـم و فاشیسـم و  ،شـاهد مثـال. رواج می دهد
  .دیگر مرامهای راست افراطی

 ،بخصوص. باز و بنیادهای جامعه نیز باز باشند جامعه – ۷
قدرت در رئیس دولت و  ،نآدر  ،دولت بسته که ،جامعه باز

جباریـت «سـبب پیـدایش  ،یا در قوه اجرائی متمرکز گردد
قوای سه گانه دولت بایـد از  ،بنا براین. می شود» اکثریت

یکــدیگر منفــک باشــند و رکنــی کــه وســائل ارتبــاط جمعــی 
کانـت و  ،از جملـه ،بسـیاری. ار مـردم باشـددر اختیـ ،است

  .تکویل این راه کار را پیشنهاد کرده اند
از آنجا که زور تنها در وجود نمی آید، به سخن دیگـر،  – ۸

قدرت، بدون مرام و دانش و ثروت، از رهگـذر روابـط قـوا 
پدید نمی آید، جدا کردن دین و مرام از دولت، برای آنکه 

. و حقوق نگـردد، ضـرور اسـت دولت قدرت ویرانگر مرام
باوجود این، نیاز به بیان استقالل و آزادی است برای این 
که انسانها بتوانند رابطه های خود را رابطه هـای حـق بـا 

  :حق بگردانند
یعنی قلمرو رابطه . در رابطه ها، اصل برتوحید بگردد – ۹

های حق بـا حـق گسـترده و عرصـه رابطـه قـوا محـدود تـر 
ب نقدپذیری مرام دموکراسی، می بایـد آن سمت یا. بگردد

  .گسترش دادن و این محدود کردن باشند
  
نا سازگاری بیان  نآو  باوجود این، مشکلی برجا می ماند•

  : است استقالل و آزادی با حکومت گری
بیان استقالل و آزادی رابطه انسان با استقالل و آزادی      

اهبـر رشـد انسـان در و دیگر حقوق او را برقرار می کند و ر
این بیـان، نـه بـا سیاسـت بمعنـای . استقالل و آزادی است

قـدرت، » بکـاربردن«هدف کردن قدرت و حفـظ قـدرت و 
سازگار می شود و نه با دولت که، ولو حقوقمدار، قدرت را 

ایـن . بنا براین، با دولت نیـز ناسـازگار اسـت. بکار می برد
لت می باید بـدون ناسازگاری مشکلی ببار نمی آورد زیرا دو

امـا . ولو این مرام بیان استقالل و آزادی باشـد. مرام باشد
افراد و سازمان و یا سازمانهای سیاسی که فعالیـت سیاسـی 
می کننـد، هرگـاه ایـن اندیشـه راهنمـا را برگزیننـد، از بنـد 

ــرا . تحصــیل اکثریــت و تشــکیل دولــت رهــا مــی شــوند زی
اسـتقالل و  حکومت الجرم صاحب مرام است و مرامـی کـه

ــی کنــد،  ــال قــدرت م ــومتی کــه اعم ــت، بــا حک آزادی اس
  . سازگاری نمی جوید

آیــا حــل تنــاقض بــه ایــن اســت کــه انســانها دو اندیشــه        
راهنما داشته باشـند بـا یکـی رابطـه خـود را بـا اسـتقالل و 
آزادی خود برقرار کنند و بـا دیگـری، رابطـه خـویش را بـا 

دو زبان بکار بـردن، امـری قدرت؟ می دانیم که دو مرام و 
چـرا کـه مرامـی . به رواج است اما به یقین، راه حل نیسـت

کــه رابطــه بــا قــدرت را تنظــیم مــی کنــد، بــه تــدریج، بیــان 
نمی بینیم آنها را کـه . استقالل و آزادی را از ذهن می راند

دینی دارند برای تنظیم رابطه با خدا و مرامی دارند بـرای 
لحت روش اینگونه کسان بـرای تنظیم رابطه باقدرت؟ مص

  جانشین کردن دین با مرام قدرت نیست؟
آیا حل تنـاقض بـه اینسـت کـه انسـانها بیـان اسـتقالل و      

آزادی را راهنمای تنظیم رابطه با استقالل و آزادی کنند و 
کار سیاست و دولت را به آنها بازگذارند که این و آن بیان 

ند؟ این راه حـل نیـز قدرت را اندیشه راهنمای خود می کن
مسـیحیان، در : آزموده شده و بـه شکسـت انجامیـده اسـت

ــاز بایــد  آغــاز، بــراین بودنــد کــه کــار دولــت را بــه ســزار ب
استبداد فراگیر پدیـد آوردنـد خود اما، در عمل، . گذاشت

در ایران نیز، همین رویه، . ندستردعقاید گ شو بساط تفتی
  . گشته استسبب  زیست نسل بعد از نسل در استبداد 

بیان استقالل و آزادی با جمهوری شـهروندان و مـردم       
گرچــه در ایــن و آن . ســاالری شــهروندان ســازگار اســت

جامعه، برای زمانی کوتاه، این جمهوری و یا نزدیک به آن 
بـاوجود ایـن، . دوام نیـاورده اسـتامـا تشکیل شده است، 

مـردم ها انسـانبیان استقالل و آزادی، بکار آن مـی آیـد کـه 
د و آن را جهــت یــاب نقــد نــســاالری شــورائی را الگــوئی کن

بدین قـرار، بکـار . دندموکراسی و دولت حقوقمدار بگردان
راهکار باال و راهنما کردن بیان استقالل و آزادی،  ۹بردن 

سـمت یـابی رشـد جامعــه را میسـر مـی کنــد بـه ترتیبـی کــه 
کت بتدریج، نظام اجتمـاعی بـاز و تحـول پـذیر تـر و مشـار

. اعضــای جامعــه در اداره جامعــه خــویش بیشــتر بگــردد
دانســتنی اســت کــه علــت کــم دوام بــودن جمهــوری هــای 
شهروندان را این دانسته اند که به دنبال انقالبی که مردم 
در آن شــرکت مــی کننــد و جمهــوری هــای شــهروندان کــه 

، )مثـال فرانسـه و روسـیه بعـد از انقـالب(تشکیل می دهند 
ک می کنند زیرا تأمین اسباب زندگی آنها مردم صحنه را تر

خـالء را دیـوان سـاالران و  ،در نتیجـه. را به کار می خواند
هرچند . افراد مسلح پر می کنند و استبداد را باز می سازند

در پی پیروزی انقالب این علت وجود دارد و بدین خاطر، 
همواره مردم را به مانـدن در صـحنه،  ،در مرحله اول خود

خوانـدم، امـا در دو مثـال فرانسـه و روسـیه بعـد از فرا مـی 
انقالب، باید گفت که اندیشه راهنما نیز بیان قدرت بود و 

ــاز ســازی تحــول را آســان کــرد ــا ایــن وجــود، در . کــار ب ب
مواردی هم که اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی بـوده 

مثـال ایـران، روی آوردن (است، عوامـل درونـی و بیرونـی 
ــا  ــروه ه ــلحه و گ ــرفتن اس ــار گ ــا بک ــم ب ــونت آنه ــه خش ب

و بیان یا بیـان هـای قـدرت کـه ... گروگانگیری و جنگ و
، همراه با تـرک صـحنه )بازسازی استبداد را تسهیل کردند

  .از سوی مردم، سبب باز سازی استبداد گشته اند
حاصــل ســخن ایــن کــه خــالی شــدن دولــت از مــرام در      

ح پـذیری دموکراسـی و معنای سوم و چهارم و نقـد و اصـال
وجود الگـوئی کـه جمهـوری شـهروندان اسـت و نیـز بیـان 
استقالل و آزادی و وجود کسانی که شجاعت ابراز حقیقت 
را دارند، بـه هـر جامعـه ای امکـان مـی دهـد سـمت سـوی 
تحول از رابطه با قدرت به رابطه با استقالل و آزادی را در 

  .پیش گیرد
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