
  

که در ایران امروز به آن، بمثابه ستون  گزارش مفصلی می آوریم در باره سپاه و نقشی ،در فصل اول :انقالب اسالمی یا باید خود خویشتن را از این موقعیت خارج کند و یا جامعه ملی، با . می کندجنایت و فساد نمی تواند بکند و ندولت و اقتصاد است و از سوی دیگر، قربانی نقش خویش بمثابه ستون فقرات استبدادی است که جز خیانت و از سوئی حزب سیاسی مسلح حاکم بر : سپاه وضعیت متضادی یافته است. فقرات استبداد حاکم داده شده است بتازگی به فیلم آرگو : در فصل دوم، به یک بحران دیرپا می پردازیم که از گروگانگیری تا امروز، ادامه یافته است        .تهدید می کند، این کار را خواهد کرد را شامشاهده خطری که حیات ملی  میانه مداخله در امور کشورهای دیگر جهان، بخصوص کشورهای خاور» نوع مفید و کارساز«عمومی امریکائیان با هدف از تهیه این فیلم نشاندن تاریخ ساختگی به جای تاریخ واقعی و متقاعد کردن افکار . دادند سکارجایزه ا در هتل » دیدار اسرار آمیز«دیگر به  باررها شده، روبرت پاری » سری است«از بند سناد همزمان، به استناد ا. است ها و تحلیل ها در باره بحران اتمی و گفتگوهای آلماآتا و دو طرحی که به دومجلس امریکا در فصل سوم، گزارش        .اینست که شخصی بنام احمد قمشه ای، از بستگان خامنه ای، این معامله را پیشنهاد کرده استاز جمله روایت ها، یکی . النفالن پالزا، بقصد معامله پنهانی برسر گروگانها، پرداخته و مقاله ای را انتشار داده است امریکا » متحد استراتژیک عمده«بطور قانونی، اسرائیل را : البی اسرائیلی به خود داده است ی کهنقشداده شده اند و  ه فریاد می گوید دولت بودجه بخشی از هشدار نامه اقتصاددانان کشور و نیز بودجه دولت که ب ،در فصل چهارم       . را گرد آورده ایمکردن و بدست آوردن چراغ سبز امریکا برای حمله نظامی اسرائیل به ایران      :و در فصل پنجم، خبرهای تجاوزها به حقوق بشر را از نظر خوانندگان می گذرانیم       .را از نظر خوانندگان می گذرانیم دندار
  3ر صفحهد

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

  )٧٢( زندگينامه دکتر محمد مصدق

  

  جمال صفری

 ماجراي قتل ماژور ايمبري  

  
علل  بر اسناد وزارت امور خارجه آمريكا مجد بنا محمد قلي

قتل ميرزادة : اينگونه تحليل مي كند را»ماژور ايمبري «قتل
عشقي، سردبيرروزنامة قرن بيستم، به منزلة زنگ خطري براي 

روزنامه ها به رضا خان و بريتانيا به شدت مطبوعات بود؛ حمالت 
خارجه  برسانم  مفتخرم  به اطّالع وزارت« :افزايش بود در حال

جوالي، ميرزادة عشقي، سر دبير روزنامة قرن  3كه روز پنجشنبه،
جوالي با شركت  4مراسم تشييع جنازة او در. بيستم، ترور شد

در  ه دولتجناح مخالف معتقد است ك. دنفر برگزار ش 000/30
( ».قتل نامبرده دخيل بوده و اين باور خود را علناً اظهارمي كنند

I (ظاهرات  ت« تحت عنوان  1924جوالي  14گزارش ايمبري در
و تظاهرات گستردة  پس  قي، قتل عش»سياسي و مذهبي در تهران

كند؛ دراين تظاهرات مردم از تشييع جنازة او را توصيف مي 
 تفصيل آن گزارش در. ناميدند كارجنايت را قاتل و رضاخان

جالب ترين قسمت  گزارش  وي  ) II( .پژوهشي ديگر آمده است
به  است، كه بسيار  شبيه» ضد بهايي «هاي  مربوط به تظاهرات

همانطور كه در .  است 1922سپتامبر» ضد يهودي « اي شورش ه
با توجه به اينكه ايميري مدعي بود شورش هاي  ذكر شد، 6فصل 

به وجود آمد، هيچ بعيد نيست  د يهودي به تحريك انگليسي هاض
. ه باشدگرفت همان منبع سرچشمه كه نا آرامي هاي اخير نيز از

را هم فراهم  ة قتل خود ايميري، زمينآنها همچنين چند روز بعد
    : كردند

رات هاي كامالً تظاه جوالي 6اين اثنا، از روز دوشنبه در« 
اين . اكثريت به راه افتاده است حمتفاوتي به رهبري جنا

رت مي تظاهرات كه به رهبري روحانيون و حمايت دولت صو
نه در تمام قهوه خا. گرفته  است گيرد شكل ضد بهايي به خود

  .ك  روحاني  براي مردم نطق مي كند، يها
  

  12در صفحه

  نصراهللا نجاتبخش 

  5 -انتخابات رياست جمهوري در بوته ابهام 
  .ساختنميتوان با ايجاد ترس و بحران، مشروعيت براي انتخابات 

  !پيش به سوي جنبش بزرگ تحريم
  
 همواره كه خواند يكشور همچنان را رانيا ژه،يو گزارشگر شد، برگزار ژنو در يارج ماه در كه بشر حقوق يشورا اجالس در

 و ساز در تها،يمحكوم و نظرها اظهار نيا به يتوجه چگونهيه بدون رانيا ميرژ كه يحال در شود، يم ماليپا آن در انسان حقوق
 بشدت  تيوضع از رانيا رفت برون يبرا يحل راه چه ديپرس ديبا حال. باشد يم مشغول اش يانتخابات شينما ياجرا كار

 اعمال آنها بر كه يتيحاكم به نسبت را مردم اعتراض "ميتحر بزرگ جنبش" يبسو  حركت ايآ پس دارد؟ وجود يكنون ملتهب
 به زشيخ كشور، يجا يجا در پراكنده يها يآرام است؟ نا شده ديعا چه ساز بحران ميرژ نيا از كند؟ ينم انيب شود، يم

  و بود كرده خودكفا را اصفهان شرق كشاورزان قرون يط كه آب، خود، اتيح حق گرفتن يبرا اصفهان دممر حق
  

صفحهد 15ر

  ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک مالی خود ياری فرمائيد
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  از ی ایرانیانهابه پرسش پاسخ
    ابوالحسن بنی صدر 

 ایجاد فضای باز
  

به دعوت  ،۲۰۱۳فوریه  ۲۳برابر  ،۱۳۹۱اسفند  ۵ ،شنبه شب    
در بحث آزادی پیرامون بدیل و   ،»انجمن گفتگو و دموکراسی«

در اختیار  ،زمان برای پاسخ به همه پرسشها. اتحاد شرکت کردم
در نوشته ای پاسخ  ،ی خواست به پرسش اوپرسش کننده ا. نبود
یم ناگزیر شود ژچه باید کرد تا که ر«پاسخ به این پرسش . گویم

چه « :این پرسش را پیش آورد ،»فضای سیاسی کشور را بگشاید؟
کارها می توان کرد تا که فضای سیاسی جامعه باز شود و امکان 

اول پاسخ خود به پرسش . »ید؟آبرخاستن مردم به عمل بدست 
  :این سان بسط می دهم

  
  یم فضای سیاسی کشور را باز کند؟ژچه باید کرد تا که ر ٭
  
یم استبدادی فشار وارد کرد تا که فضای ژنمی توان به یک ر        

زمانی که سیاستش در چهار بعد سیاسی و . سیاسی کشور را بگشاید
حالت انفجاری در  ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه

فضای سیاسی را به ترتیبی باز می کند که  ،دید می آوردجامعه پ
چون . همه در محدوده دولت انجام بگیرند ،کنش ها و واکنشها

نکه تشخیص آپس از  ،در این محدوده اختیار کامل با او است
مردمی را که در سرای  ،از میان رفته است ،حالت انفجاری ،داد

ن می کند و درب را بیرو ،دست به جنبش اعتراضی زده اند ،دولت
یکی در  ،ریاست جمهوری» انتخابات«دو . نها می بنددآبروی 

دو نمونه  از اینگونه فضا  ،۸۸و دیگری در خرداد  ۷۶خرداد 
  .گشودن ها بوده اند

  
  2در صفحه  

Nr.823   11- 25 Mars.  2013   

1392فروردين6تا1391اسفند21   823شماره  

  ورد آتبديل شدن سپاه به حزب سياسي مسلح، تضادهاي دروني ببار مي ◀
   3ص  :1-كه اكنون سرباز مي كنند 

  4ص  :ميز در هتل النفان پالزاآرگو و تازه ها در باره ديدار اسرار آجايزه اسكار به فيلم ◀
  تشديد مجازاتها  –خوشبيني دو طرف  –تا آلماآگفتگوها در  -انس ژآنگراني ◀

   7ص ؟ !د به جنگو تهدي
   10ص  :دولت را بدون بودجه و اقتصاد ايران را بي توان كرده است ،حكومت◀
 11ص :اعدام و دستگيريهاي گروهي و سركوب اعتصابها گوياي حالت عصيانند◀

  سپاه و بحران ؟ 
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یمی استبدادی درب سـرای دولـت را بـر روی ژیا ممکن نیست رآ -  ۱ 
در  ،مـردم بگشـاید امـا دیگـر نتوانــد مـردم را از آن بیـرون کنـد؟ چــرا

انقالب کبیر فرانسه و انقالب ایـران  ،در صورت. ممکن است ،صورت
ــر ر ــز تغیی ــای شــرقی راژو نی ــاز  ،یمهــا در روســیه و اروپ  ،در صــورتب

یـم ژدر صورت فضا را ر ،در این موارد. اینگونه فضا گشودنها بوده اند
  ،دولت استبدادی ،در واقع. گشوده است

  از اندیشه راهنما و هدف خالی می شود و -  ۱ 
  رشته های پیوند حکومت کنندگان می گسلند و – ۲ 
هـر اصـالحی بـرای بازیافـت  ،کار خـود را بـه جـائی مـی رسـانند – ۳ 

  آئی ناممکن می شود وکار
  فساد مهار ناپذیر می شود و – ۴ 
دولت دیگر نه تنها نمی توانـد نیروهـای محرکـه را در سـازندگی  – ۵ 

ظرفیتی بسیار بزرگ  ،بلکه بمثابه کارگاه تخریب این نیروها ،بکار برد
  تر از مجموعه نیروهای در اختیار پیدا می کند و

 ،نآناســازگار بــا محــور چــون اصــالح چنــین دولتــی در جهتــی  – ۶ 
خــود نمــی توانــد تحــول بــدون خشــونت را  ،اغلــب ،نــاممکن اســت
  . سازمان دهد

خود گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه در  ،وجود دولت استبدادی – ۲
 ،وچـون خـالء  را زور پـر مـی کنـد. خالء ها وجـود دارنـد ،جامعه ها

 ،باشند هراندازه این خالء ها بیشتر. دولت این خالء ها را پر می کند
 ،هرگاه در چهار بعد واقعیت اجتماعی. دولت استبدادی تر می گردد

خـالء هـای  ،یعنی بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
دولــت مــی توانــد اســتبداد فراگیــر نیــز  ،بــزرگ وجــود داشــته باشــند

  . بگردد
بهنگـام اسـتقرار  ،پـس در روسـیه ،هرگاه این قاعـده معتبـر باشـد       
می باید  ،بهنگام تصرف دولت توسط نازیها ،استالین و در آلمان یمژر

در هـر . خالء های بس بزرگ وجود می داشـته انـد ،در هر چهار بعد
در هـردو . خالء اقتصادی بس بـزرگ وجـود داشـته اسـت ،دو کشور
ضربه سخت وارد کرده بـوده  ،به غرور ملی ،شکست در جنگ ،کشور
. فکر غالب بوده است ،کاره ستائیدولت همه  ،در هر دو کشور. است

لنینیسـم دولـت قـدرت،  ،لمان، ناسیونالیسم تهاجمی و در روسیهآدر 
بخـش عمـده جامعـه  ،در هـر دو کشـور. قدرت را تبلیغ می کرده انـد

سیاسی محل طبیعی خود را که جامعـه مـدنی اسـت تـرک گفتـه و بـا 
 در اختیــار ،چنانکــه فراخنــای جامعــه. میختــه بودنــدآدولــت در 

ایـن . حزبهائی قرار گرفت که بـه سـرای دولـت راهشـان نمـی دادنـد
ــزرگ ،حزبهــا ــود جامعــه سیاســی کــه ترجمــان  ،خــالء ب ناشــی از نب

. را پر می کردنـد ،خواستها و وسیله جامعه مدنی در مهار دولت باشد
مهمتر از همه این که جامعه سیاسی که در قلمرو دولت اقامت گزیده 

حـول بـود و نـه خـالء اصـلی را کـه بـدیل نه الگوی جهت یاب ت ،بود
لنـین و  ،بـه سـخن سـاده. پـر مـی کـرد ،خود شدن جامعه ملی اسـت

حزب بلشـویکش طـرح جامعـه ای را کـه مـردم روسـیه بـا شـرکت در 
حزب نازی نیـز چنـین . ساخته می شد را پیشنهاد می کرد ،اجرای آن
سیه که لمانی و روآفریفتاری بزرگ این بود که هر دو جامعه . می کرد

لـت حـزب و دولـت آنقـش  ،خود در اجرای طرح شرکت می کردنـد
قهر، مامای تـاریخ «یکی به او می باورند . توتالیتری را پیدا می کردند

و دیگر به او می باورند که تنها از راه جنگ اسـت کـه ) روسیه(» است
  .نژاد برتر فضای حیاتی برای خود ایجاد می کند

وریـم آمی توانیم از اهمیت کوششی سـر در ،ماز این دید که بنگری       
خاصـه  ،بـرای پرکـردن خـالء هـا ،که در دوران مرجع انقالب ایـران

شناسـائی سـتون پایـه هـای  ،و نیـز. مدندآبعمل  ،خالء اندیشه راهنما
قدرت و اتخاذ و بکار بردن تدبیرها برای جلـوگیری از اسـتوار شـدن 

زادی آامـا در اسـتقالل و  ،و پیشنهاد طرح رشدی که مردم، خود ،نهاآ
اجرا مـی کننـد و ایسـتادگی در برابـر آن  ،و بر میزان عدالت اجتماعی

کـه محـل طبیعـی خـویش را کـه جامعـه » رهبری انقـالب«بخش از 
مدنی  بود ترک می کرد تا که دولتمدار بگردد و از زبان آقـای خمینـی 

و تأسـیس بحـث » میلیون بگویند بلـه مـن مـی گـویم نـه ۳۵« :بگوید
بقصــد برقــرار کــردن دو » رادیــو بــازار«هــای آزاد و بکــار انــداختن 

ــاتر آجریــان  زاد اندیشــه هــا و اطــالع هــا و پیــدایش خودجــوش دف
همآهنگی و رویـاروئی از روی قـرار و قاعـده بـا اسـتبدادیان در حـال 

کوششهائی بوده اند که همچنـان بعمـل مـی  ،اجرای کودتای خزنده
که استبداد فراگیر نتوانسـت اسـتقرار به یمن این کوششها است . یندآ

ــا ــق شــدن کودت ــرغم موف ــد و ب ــه آهــم از  ،بجوی ــود ک ــوم ب ــاز معل غ
مـی  ،زادیآاستبدادیان می مانند که بروند و ایستادگان بر استقالل و 

الگوی بـدیلی بماننـد کـه جامعـه خـود بایـد  ،روند تا در بطن جامعه
  . و تحول پذیر بگردد برای گذار از جامعه نیمه باز به جامعه باز

نها فهرست شدند می گویند چه باید کرد تـا بـا آکارها که بخشی از      
یـم ژعرصـه ر ،فضای اجتماعی باز و در همان حال ،پر شدن خالء ها

  . والیت مطلقه فقیه تنگ و تنگ تر بگردد
  
تدابیر عمل کردنی برای پر کردن خالء ها و گشودن فضـای  ٭

  :جامعه کدامها هستند؟
  
خوانندگان هرگاه به کتاب اول از مجموعه کتابها پیرامـون مـردم       

هـر سـتون  ،می بینند ،که مراجعه کنند ،در باب توتالیتاریسم ،ساالری
تدبیرها برای پر کردن خالء ها در  ،پایه قدرتی که مطالعه شده است

در فصـلی کـه بـه تجربـه دوران مرجـع . جامعه نیز پیشنهاد شـده انـد
ستون پایه و تدبیرها بـرای جلـوگیری  ،اختصاص یافتهانقالب ایران 

یکچند از تـدبیرها را  ،با وجود این. شرح شده اند ،از استوار شدنشان
که همگان می توانند در اجرایشان شرکت کنند و بی درنگ می بایـد 

  :به اجرایشان همت گمارد را به این شرح پیشنهاد می کنم
ــایج انتخابــات ایتالیــا  -  ۱ ــه  ۲۵و  ۲۴زهــای در رو ،نت  ،۲۰۱۳فوری

ــاردیگر فیلســوف و  ،شکســت نئولیبرالیســم و هشــدار ادگــار مــورن ،ب

غرب فاقـد اندیشـه  :جامعه شناس سرشناس غرب را موضوع روز کرد
زادی آاسـتقالل و  ،راهنمائی است که چشم اندازی را برویش بگشـاید

). رومهشدار ورلد اکونومیک ف(انسان را بدو و با جامعه ها بازگرداند 
هر اندازه این خالء بیشتر . خالء این اندیشه را همواره زور پر می کند

به زور و خشونت نقش بیشتری  ،بیان قدرتی که آن را پر می کند ،باشد
ن را بیـان قـدرت آ ،وقتـی خـالء از انـدازه بیـرون مـی شـود. می دهد

 ،یزادآنیـاز بـه بیـان اسـتقالل و  ،پس ایران امروز. توتالیتر پر می کند
اندیشه ای که یادآور حقوق ذاتی معنوی و . بمثابه اندیشه راهنما دارد

کســی  ،بگردانــد ،مــادی انســان بــه او باشــد و او را بــدیلی بــرای خــود
بگرداند که تغییر کـردن در جهـت برخـورداری بیشـتر از اسـتقالل و 

را  ،زادی و حقوق خویش و بکار انداختن استعدادهای خود در رشدآ
  . تغییر دهد ،دین تغییر کردنرویه کند و ب

هــر انســان و هــر جامعــه انســانی مــی توانــد اندیشــه  ،بــدین قــرار      
پس خالء  ،چون خالء را زور پر می کند :راهنمای خود را محک بزند

انـدازه گـرفتن  ،پـس. زادی را زور مداری پر می کنـدآبیان استقالل و 
بـا او بکـار مـی  زوری که هر روز تولید و مصرف می کنـد و یـا دیگـران

ــد پرخاشــگری و  ،حالتهــای عصــبی. ســان اســتآکــاری بســیار  ،برن
احساس انفعال و پـوچی و ایـن واقعیـت  ،کزکردگی ،پرخاش پذیری

به کسی و یا جامعه  ،غاز نکندآکه عقل قدرتمدار نمی تواند با تخریب 
مـی گوینـد  ،زادی نیسـتآای که اندیشـه راهنمـایش بیـان اسـتقالل و 

چشم اندازی نداشتن و خود بدیل . یشه چه اندازه استخالء این اند
زادی و بیـرون آگویـای غفلـت از دو حـق اسـتقالل و  ،خویش نبودن

خـود را بـه  ،بنـا بـراین ،تغییـر نکـردن. رفتن از راست راه رشد اسـت
سیبها و نابسامانی هـای اجتمـاعی و آمیزان . ویرانگریها سپردن است

ویرانگری که تولید و مصرف مـی » خدمات«ورده ها و آنیز میزان فر
گویـای  ،وسـعت تخریـب هـر انسـان و هـر جامعـه ،بنا بر ایـن ،شوند

 ،زادی بـودآبزرگی خالء اندیشه راهنمائی است وقتی بیان استقالل و 
ن جامعـه کـه چشـم آآن کـس و  :بهوش بایـد بـود. خالء را پر می کند

اسـتقالل و  اندیشه راهنمائی که بیـان ،انداز ندارد و بدیل خود نیست
  .زادی است را راهنمای زندگی خود نکرده استآ

 ،برای این که خالء پر شود و فضای سیاسی و فرهنگـی ،بدین قرار     
مـی بایـد  ،بـی درنـگ ،اجتماعی و اقتصادی جامعه بشـود ،بنا بر این

ن در جامعـه آزادی شـد و بـه تبلیـغ آالگوی عمل به بیـان اسـتقالل و 
  ،با این کارهمراه . ملی همت گماشت

جامعه مدنی می باید نیـرو بگیـرد تـا بتوانـد جامعـه سیاسـی را در  – ۲
بمعنای الگوئی  ،این بار ،جامعه سیاسی نیز باید بدیل. خود نگاه دارد

برای آن که جامعه بدیل مصمم به بنای جامعه بازی بشود که  ،بگردد
یـاز بـه ن ،اما نیرو گرفتن جامعه مـدنی. در وجود الگو مشاهده می کند

نهـا و بـرانگیختن آوری مداوم حقوق معنوی و مادی انسـانها بـه آیاد
دارد کـه افـراد داوطلبانـه تشـکیل ) نهادها(= نها به ایجاد بنیادهائی آ

صـلح و دوسـتی و همبسـتگی و  ،حقـوق معنـوی ،نهـاآمی دهنـد و در 
تجدید حیات ارزشهای . ورندآبعمل در می ...) خدمتگزاری و ایثار و

جامعـه ملـی را از حالـت انفعـال و  ،حقوق معنوی و مـادی اخالقی و
 ،بنیادهائی که ساخته مـی شـوند. تسلیم زور حاکم گشتن رها می کند

رشته ها همبستگی را باز می ریسند و جامعه مدنی را توانمنـد و بـدین 
  :توانمندی به کارهای بس مهم توانا می شوند

  :انا می کند باتوانمند شدن جامعه مدنی این جامعه را تو – ۳
در جامعـــه نگـــاه داشـــتن جامعـــه سیاســـی و مـــانع شـــدن از . ۳/۱
ایـن  ،میختنش با دولت و استقرار استبداد جباران در حال حاضرآدر

ن بخش از جامعه سیاسی آوردن آکار را هم با طرد کردن و به انزوا در
از سـوئی  ،ن گشته استآلت فعل آمیخته و آکه با دولت استبدادی در

ند کردن جامعه سیاسی که محل زیست و فعالیت خـود را کـه و توانم
بـدین دو کـار اسـت کـه جامعـه . رها نکرده اسـت ،جامعه ملی است

   ،بخصوص وقتی. گرفتار فضای بسته را باز می کند
دولـت  ،خشونتها به میزانی که در جامعه برهم افزوده می شوند. ۳/۲

ترده ای پدیـد مـی ن میـدان عمـل گسـآزیرا برای . را جبارتر می کنند
هــر دو جامعــه مــدنی و جامعــه سیاســی مــی بایــد  ،از ایــن رو. ورنــدآ

بهمـان انـدازه در کاسـتن . خشونت زدائی را کار روزمره خویش کنند
فضـای  ،میزان خشونتها و سبک کردن جو خشونت موفق مـی شـوند

قواعد خشـونت زدائـی را . یم را بسته می کنندژجامعه را باز و فضای ر
تشـریح  ،تازه ترین نوبت. پیش از این تشریح کرده ام ،نوبتنوبت به 

 ،در ایـن جـا. زادی اسـتآاین قواعد در تلویزیون سپیده اسـتقالل و 
فهرست و قواعدی  ،قواعدی را که پیش از این یافته و تشریح کرده ام

  :تشریح می کنیم ،ن یافته امآرا که پس از 
  :قواعد خشونت زدائی •
  .ر و در نیامیختن با دولت جبارنپذیرفتن حکم زو – ۱
از  :بکار بردن قاعـده اول نیازمنـد بکـار بـردن قاعـده دوم اسـت – ۲

زادی قـوه رهبـری بـدین معنـی کـه هـرکس آدست ندادن استقالل و 
. هــر بنیــاد بایــد خــود را مســئول بدانــد. بایــد خــود را مســئول بدانــد

یـن دروغ جمهور مردم نیز می باید خود را مسئول بدانند و بـاگفتن ا
از مسئولیت نگریـزد  ،یم استژهمه خشونتها و ویرانگری ها از ر ،که

  .و نگریزند
فرصت را بـرای کـنش  ،واکنش نشدن و حتی در موقعیت واکنش – ۳

ــمردن ــنم ش ــدن مغت ــتقالل و آزای و  :ش ــاقض اس ــذیرفتن روش ن نپ
زادی خــود و آکرامــت و دســت نــزدن بــه عملــی نــاقض اســتقالل و 

  .دیگران
ن کردن روشی که قدرت تحمیل مـی کنـد کـه بکـار بـردن جانشی – ۴

زادی پیش رو قرار می دهند کـه زور آزور است با روشی که استقالل و 
   ،بنا بر این. نگفتن و تسلیم زور زورگو نشدن است

همواره به خاطر داشتن است که زور همان نیروئی است که ما به  – ۵
وقتـی از چهـار سـو در حتـی  ،بنا بر ایـن. ن جهت ویرانگر می دهیمآ

محاصره زورگوها هستیم و چاره جز این نیست که نیـرو را در بیـرون 
رها شدن و رها کـردن از زور و خشـونت  ،رفتن از محاصره بکار بریم

  .بر حق ایستادن کار اول است. باشد
 هراندازه مبهم را شفاف کنیم بهمان انـدازه از. ابهام زدائی است – ۶

  .از خشونت ویرانگر کاسته ایم ،بنا بر این ،امکان بکاربردن زور
نجا که میان حق خود و حق حتی آعمل به حق و دفاع از حق تا  – ۷

تفاوت قائل نشد و دانست که تبعیض قائل شدن بـرای حـق  ،متجاوز
 ،زیـرا تبعـیض قائـل شـدن. برخوردار نشدن از این حـق اسـت ،خود

پرشـدن . ایجـاد کـردن اسـت) رعایت نکردن حق دیگـری(= خالء 
 ،بنـابر ایـن ،حـاکم کـردن زور بـر خـود و دیگـری ،این خـالء بـا زور

  .برخوردار نشدن از حقوق خویش است
 ،چرا که درجـا. اختیار زمان و مکان را به هیچ رو از دست ندادن – ۸

هر جنبشی وقتی فرو می خوابد که مـردم . قدرت صاحب آن می شود
بـه دولـت جبـاران مـی اختیار زمـان و مکـان اجتمـاعی را  ،در جنبش
  .سپارند

نهـا در خشـونت آغفلت نکردن از واقعیـت هـا و سـود جسـتن از  -  ۹
تحـریم اقتصـادی و بـی کـاری و  ،در حال حاضـر ،برای مثال. زدائی

این واقعیتهـا . واقعیتهای زندگی ایرانیان شده اند... فقر و خشونت و
ســود نهــا در خشــونت زدائــی آامــا چــرا نبایــد از . خشــونت زا هســتند

جامعـه را از  ،خاصه قاعده ابهام زدائی ،جست؟ بکار بردن قواعد باال
از راه  بسـط  ،در سـطح جامعـه. گاه می کنـدآعلت های این واقعیت 

 ،همبستگی و بکار بردن این واقعیتها در غنی کردن وجـدان همگـانی
. ن شـرکت مـی کننـدآشکار می کنـد کـه همگـان در آهدف جنبشی را 

. خشـونت زدائـی از راه رشـد اسـت ،بردن علتهـا همبستگی در از بین
واقعیتهـای دیگـری هسـتند کـه  ،سیبها و نابسامانی های جامعـه نیـزآ

پیروزمند ترین خشـونت  ،جامعه می تواند از راه شرکت در درمانشان
  . زدائی ها را به انجام رساند

دفـاع  ،بد و بـدتر(بیرون رفتن و بیرون بردن از مدارهای بسته   – ۱۰
عقـل  ،در مـدار بسـته :)جانشین حق کردن مصـلحت  ،به فاسد افسد

کسـی کـه در مـدار بسـته بـد و . ن مدار را نمی بیندآبی کران بیرون از 
خـود را . بی شمار خوبی بیرون از این مـدار را نمـی بینـد ،بدتر است

دائـم از وضـعیت بـد بـه  ،به تـرس مـی سـپارد و در زنـدان بـد و بـدتر
در . گذر می کنـد ،بدتر به وضعیت بدترینوضعیت بدتر و از وضعیت 

به اندازه ای که مدارهای بسته وجود دارند و بمیزانـی کـه  ،هر جامعه
خشـونت  ،اعضای این جامعه در این مدارهای بسته زندگی مـی کننـد

  .بر خشونت افزوده می شود و استبداد حاکم فراگیر تر می گردد
کرامـت بـرای همـه  زادی وآایجاد فرصت بازیافتن اسـتقالل و  – ۱۱
گل بـر گلولـه  ،در انقالب ایران. نهائی که در خدمت جباران هستندآ

پیروز شد زیرا جنبش همگانی این فرصت را برای خدمتگزاران جبار 
  . ورد که خود را از مهار خشونت برهندآنیز  فراهم 

تـذکار مـداوم  ،در واقـع ،بیدار نگاه داشتن وجدان همگانی که -  ۱۲
سان به انسان و فراخواندن او به عمل به حقوق و بدیل حقوق ذاتی ان

به اندازه ای که این وجدان همگانی است و غنی . خویش گشتن است
خشـونت گـری کمتـر و فضـای  ،است و از بنـد زورمـداری رهـا اسـت

  .جامعه بازتر می شوند
وردن زندگی روزانه آبیشتر کردن کاربرد دانش و فن در بسامان  – ۱۳

 ،با خرافه ها و عرف و عـادت و سـنتهای غیـر عقالنـی و مبارزه جدی
  .نها که خشونت را تجویز می کنندآبخصوص 

ن در آکوشش در بی محل کردن  ،بهتر. کاستن از کاربرد دروغ – ۱۴
یعنـی در  ،در سپهر جامعه مدنی ،این خشونت زدائی بس مهم. زندگی

بهانـه و بـدون عـذر و  ،برای مثال در خـانواده ،بنیادهای غیر سیاسی
دروغ  ،مردمی که بتوانند در سطح جامعـه مـدنی. توجیه شدنی است
جامعه سیاسـی را نیـز نـاگزیر مـی کننـد اسـتقالل و  ،را بی محل کنند

. زادی را هــدف فعالیــت خــود کننــد و دروغ را بــی محــل بگرداننــدآ
حساسـیت را بـه حـداکثر  ،هرگاه مردم نسبت به دروغ در قلمرو دین

...) میـز وآتوریـه و دروغ مصـلحت (میـز آلحت برسانند و دروغ مصـ
فضـای اندیشـه و عمـل خـویش را  ،بکار نبرند و از دینمداران نپذیرند

چنـین . بسیار باز و فضای دروغ دولت جباران را بسیار بسته کرده اند
اســت روش نــاگزیر کــردن دولــت جبــاران بــه تغییــر بــه دولــت 

  .حقوقمدار
ــد – ۱۵ ــاآاز ب ــرینش ،موزی ه ــج ت ــتبداد زدهد ،رای ــورهای اس  ،ر کش

. اســت ،نخواســتن دلیــل از مــدعی و خواســتن دلیــل از مــدعی علیــه
سـخت  ،در ایـن کشـورها ،خشونت سیاسی که تـرور شخصـیت باشـد

نست که کسی از آچون زورگویان می دانند زور مانع از . ویرانگر است
بابت اتهام و بهتانی که وارد می کنند و یا دروغـی کـه نسـبت مـی  ،نهاآ

. ترور شخصیت می کنند ،سودهآبا خاطری  ،دلیل نمی خواهد ،دده
ن بخــش از جامعــه سیاســی کــه آبــدین خشــونت اســت کــه دولــت و 

مـانع از قـوت گـرفتن  ،محدوده دولت را محل فعالیت خود می کنـد
بخش دیگر جامعه سیاسی می شود کـه در جامعـه اقامـت گزیـده و بـا 

 ،تـرور شخصـیت ،خش نیزحتی در این ب. میخته استآجامعه مدنی در 
ـادن مـی گـردد مطالبـه  ،از ایـن رو. عامل انشعاب و تجزیه و از تـوان افت

یکــی از مهمتــرین  ،در تمــامی ابعــاد زنــدگی ،دلیــل و مــدرک از مــدعی
خشونت زدائی ها است و بیشترین اثر در گشودن فضـای سیاسـی بطـور 

  .خاص  را دارد
 ،تن و اطـالع دادنبکار بردن حق دانستن و نیز حق اطالع جسـ – ۱۶

ـا و آبرای  برقرار کردن جریانهای  ـا و دانـش ه زاد دانش ها و اطـالع ه
ـا اسـت ـا و هنـر ه ـای . فن ه راء و آزادی خشـونت را در برخـورد آبحثه
ـا و آو چون جامعه از جریانهای . عقاید بی محل می کنند زاد اندیشـه ه

ـا سـیراب مـی شـود ـا و هنره در خشـونت  ،اطالع ها و دانشـها و فـن ه
بـی محـل  ،بعدهای مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

یــم جبــاران اندیشــه هــای و اطــالع هــای ژبرفــرض کــه ر. مــی گــردد
ـازار مـی تـوان  ،اوًال ،را سانسور کند» سیاسی« ـار انـداختن رادیـو ب با بک

زاد اندیشه ها و دانشـها و اطـالع آسانسور را شکست و ثانیاً جریان های 
چـون . را مـی تـوان برقـرار کـرد» غیـر سیاسـی«هنرهای  ها و فن ها و

بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتمـاعی و فرهنگـی از یکـدیگر جـدائی 
  .یم را بی اثر سازدژجامعه موفق می شود سانسور ر ،ناپذیر هستند

16درصفحه   

 ایجاد فضای باز
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تبديل شدن سـپاه بـه   
حزب سياسـي مسـلح،   
تضادهاي دروني ببـار  

ورد كـه اكنـون   آمي 
  :1- كنند  سرباز مي

  
  

ــر نشریه محـدود هسـتند، نیمـی از ایـن نجا کـه صـفحات آاز : انقالب اسالمی ــده از نظ ــماره آین ــزارش را در ش   :خوانندگان می گذرانیمگ
  
یم سوریه را مـا نگـاه داشـته ژر ٭

ایم و حکومت عراق بدون کسب 
قدم از قـدم بـر » رهبر«اجازه از 
  :نمی دارد

  
از  :يدخالت در امـور بـين المللـ  -  ۱/۱

در  صــدور انقــالب،خــود بیگانــه کــردن 
شخص خمينـي  توسط، صدور خشونت
، دخالــت در از زمــان او. انجــام گرفــت

در  ،نخست. شدامور ديگر كشورها آغاز 
بخش کمک به نهضـتهای رهـائی  ،سپاه

سـپاه قـدس  ،مـد و سـپسآبخش پدیـد 
در دوره سـيد علـي خامنـه  .تشکیل شـد

مي شکل نظا ،بیش از پیش ،مداخلهاي، 
سپاه قدس بزرگ شد و . به خود گرفت

ـــران در  تصـــدی سیاســـت خـــارجی ای
کشـورهای محــل مداخلــه نیـز بــا ســپاه 
 . قدس شد و هنوز با سـپاه قـدس اسـت

ــول بــي  ــار داشــتن پ ــه دليــل در اختي ب
نيـروي و داشـتن  و كتـاب نفـت حساب

حمايت صـد در برخورداری از نظامي و 
در سپاه قـدس  صد سيد علي خامنه اي،

می اكثر كشورهاي منطقه دخالت امور 
یک دلیل انزوای ایـران در سـطح . کند

منطقه و بردن خوردن منابع نفت و گاز 
مداخلــه هــای  ،ایـران در خلــیج فــارس
   .مستمر سپاه قدس است

و  دخالـــت در انفجارهـــاي مختلـــف    
سوريه  وعراق  و، در لبنان عملیات ترور

ــودان  و ــه  وس ــتان و ونيجري از ... عربس
در اينجـا بـه سـخنان  .قدس استسپاه 

يکي از سـرداران ايـن نيـرو در رابطـه بـا 
: کنـیمانفجارهاي خارج از كشور توجه 
در « :محســـن رفيقدوســـت مـــي گويـــد

پیروزی انقـالب در لبنـان و در خیلـی از 
جاهای دنیا، آمریکا ضـرب شسـت مـا را 
ــودش احســاس  ــوس خ ــر منح ــر پیک ب

ای  دانــد آن مــواد منفجــره کنــد و می می
بــا آن ایــدئولوژی ترکیــب شــد و در کــه 

صــد  مقــر تفنگــدارهای دریــایی چهــار
افسر و درجه دار و سـرباز را یـک مرتبـه 

هم تی ان تی آن مـال . به جهنم فرستاد
ایران بـود و هـم ایـدئولوژیش از ایـران 

ایــن بــرای آمریکــا بســیار . رفتــه بــود
 ۲۹روزنامـه رسـالت  .(»محسوس است

گین روشن است که بهـای سـن)  ۷۰تیر 
ــران » ضــرب شصــت«ایــن  را مــردم ای

  . پرداخته اند و می پردازند
ايران در تظـاهرات مردم هنگامي كه     

جـانم  شعار نـه غـزه نـه لبنـان، ۸۸سال 
روشـن مـی فداي ايران را سر ميدادنـد، 

از پـرداختن بهـای عملیـات  گفتند کـه 
در روزها  .به تنگ آمده اند ،سپاه قدس

نيــرو در و ماههــاي اخيــر دخالــت ايــن 
سركوب و كشتار مردم سوريه به خـوبي 

كه اين نيـرو در واقـع  است روشن كرده
مزدور حکومـت هـايي قشون  تبديل به 

ــهاســت شــده  ــي خامن ــه ســيد عل  ای ك

طرفه ایـن . نها استآعالقمند به حفظ 
در  ،صـفار هرنـدی ،۹۱اسـفند  ۷که در 

یم سـوریه را مـا ژر :کرمانشاه گفته است
شـیوه جنـگ . ه ایـمبر سر پا نگاه داشـت
. موختــه ایــمآنهــا آبســیجی را مــا بــه 

حکومت عراق بدون مشورت با و کسب 
  ! تصمیم نمی گیرد ،اجازه از رهبری

هزينه كـردن ميلياردهـا دالر سـرمايه      
 وغــزه  وســوريه  ونفــت كشــور در لبنــان 

دو اثـر مسـتقیم بـر ... عـراق و وسودان 
ـــران داشـــته اســـت و دارد  :اقتصـــاد ای

تحریم ها و خـورد و بـرد منـابع تشدید 
یمهای منطقه ژنفت و گاز ایران توسط ر

و شرکتهای نفتـی امریکـائی و اروپـائی و 
نبــود ســرمایه بــرای ســرمایه گــذاری در 

و فقـر  گسترش ،در نتیجه ،اقتصاد ایران
ــران ــاری در ای ــردم . بیک ــه م ــت ک اینس

. از سپاه قدس بیشتر نفرت دارند ،ایران
رادي ماننــد ايــن در حــالي اســتكه افــ

برخــي از ســرداران از افــزايش  واليتــي و
حضور در سوريه خبـر مـي دهنـد و مـي 
گوينــد كــه اگــر بــه ســوريه حملــه شــود 
مانند اين است كه به ايران حملـه شـده 
است و اخيرا قرارگاه عمار نيـروي صـد 
در صد وابسـته بـه بخـش جنـگ طلـب 
سپاه گفته كه حفظ سوريه از خوزسـتان 

  .مهم تر است
  
ــه هــا و حــزب حا ٭ صــل مداخل

ـــدن ـــلح ش ـــی مس ـــروز  ،سیاس ب
    :تضادها در سپاه است

  
تضاد و اختالفات به وجود آمده ميان     

 بـر سـر ،سـپاهنيروهاي قـديم و جديـد 
 وچــون ســركوب مــردم اســت مســائلي 

ــده گــرفتن حــق انتخــاب  مــردم و  نادي
و قتـل  به حقوق مردم و ارتکـابتجاوز 

ــرور و  ــهآت ــوده شــدن ب ــالي  ل ــاد م و فس
اخالقـــــي و دخالـــــت در سرنوشـــــت 
كشــورهاي ديگــر و جنــگ افــروزي در 

مواردي چون و ... منطقه و فرا منطقه و
ـــاری حجـــاب ـــاد و  اجب  ودروغ  واعتي

  ...وستانی رشوه 
 ، موجب شده اختالف بر سر این امور    

رو در روی  ســـــپاهســـــرداران اســـــت 
ـــدیگر ـــد ،یک ـــرار بگيرن ـــن  .ق ـــه اي البت

بعـد از سـال رويارويي جديد نيست اما 
و كودتاي انتخاباتي عمق رويارويي  ۸۸

بیش از پیش زيرا سپاه  .بیشتر شده است
منفور شده اسـت و بخـش عمـده ای از 

ن را آدلیــل  ،نآکادرهــا و افــراد عــادی 
مداخلــه هــای بــاال و تــوأم کردنشــان بــا 
. سرکوب و تحقیر مردم ایران می داننـد
 ودر اين روزها نيـز، افشـاي فسـاد مـالي 

ـــي اخال جنـــگ  وقـــدرت طلبـــي  وق
ســـپاه در جنـــگ دخالـــت  افـــروزي و

ــوریه ــه  س ــليحات ب ــر و تس ــال نف و ارس
» انتخابـات«و نیز نزدیک شدن  سوريه

بر شـدت برخوردهـا  ،ریاست جمهوری
   . در سپاه افزوده است

ــر،  • ــيمات زي ــي شــود در تقس ــادآور م ي
سپاهي به فردي اطالق مـي شـود كـه از 

رتبط بـوده ن مـآبدو تاسيس اين نهاد با 
و در طــول زمــان بــا ايــن نيــرو بــه صــور 
مختلف همکاري داشته يا منفك شده و 
به كاري در همـان راسـتا مشـغول بـوده 

توضيح، نيروهاي این با توجه به  .است
اين نهاد به چند دسته مختلـف تقسـيم 

  : مي شوند
گروهــي از ســپاهيان كــه خــود را در - ۱

خط سياست هاي تهاجمي رهبري مـي 
ــد و  ــنددانن ــي باش ــق او م ــع مطل  .مطي

علي فضلي –محمد علي جعفري : مانند
حســـين  –قاســـم ســـليماني   - رادان  –

ــاني  –همــداني  احمــدي  –اســماعيل ف

–محمـد رضـا نقـدي  –صفوي  –مقدم 
  ...و  - سعيد جليلي - مشفق  –سراج 

گروهي كه خود را در خـط رهبـري  - ۲
اوقـات از  معرفي مي كنند امـا در برخـي

ي شـوند و بنـا بـه نيـاز اين خط خارج م
ــه راي مــي  ســخنان رهبــري را تفســير ب

  .كنند كه خود چند گروهند
سپاهيان نزديـك بـه اصـولگرايان   - ۲/۱

محمــد بــاقر  –هماننـد محســن رضـايي 
ــاف  ــاني –قاليب ــي الريج ــار  –عل  –جوك

 –نـــادران –فرهنگـــي  - حقيقـــت پـــور
  ...اسماعيلي و –رزم - نجابت  –زاكاني 
ه خـط معـروف سپاهيان نزديك ب - ۲٫۲

از جملـه مصــطفي محمــد . بـه انحــراف
نـامجو  - كوچك زاده   –كوثري  –نجار 

  ...فتاح  و –حسيني  –
ــات  - ۲/۳ ــد از انتخاب ــه بع ــپاهياني ك س

آن ديگـر اعتمـاد  و حتي قبل از ۸۸سال 
به اين نهاد را از دست داده اند از جمله 

ـــمخاني  ـــي ش ـــي  –عل ـــين عالي   –حس
 –غالمعلـــــي رجـــــايي  –حجاريـــــان 

  ...سليماني و –بختياري 
سپاهياني كه از اين نهاد منفك شده  - ۳

و به دليل مخالفت با رهبري و سياسـت 
برخی و اند هاي اين نهاد دستگير شده 

، هنوز در زندان به سر مي برنـد از نهاآاز 
ــادي  ــه محســن ميردام ــدم  –جمل  –مق

  ..كرمي و
بنابراين مشاهده مـي شـود نيرويـي كـه 

ع واليت مي دانسـت خود را تابع و مطي
ه و بعد از شتاز سالها قبل دچار شکاف گ

اين شـکاف  ۸۸كودتاي انتخاباتي سال 
به گونه اي  شده استتبديل به اختالف 

نهـا در ايـن روزهـا بـه خـوبي آكه تضاد 
مشهود است براي نمونه به برخي از اين 

  : اختالفات اشاره مي شود
اختالف سردار اسبق علـي الريجـاني  •
لس بـا سـردار اسـبق محمـود يس مجئر

  .يس جمهورئاحمدي نژاد ر
اخــــتالف ســــردار اســــبق محمــــود  •

يس جمهـور بـا سـردار ئـاحمدي نـژاد ر
محمد علي جعفري فرمانـده كـل سـپاه 

  پاسداران 
اختالف سردار اسبق محمود احمدي •

يس جمهور با سردار محمد بـاقر ئنژاد ر
  قاليباف شهردار تهران 

ــا اخــتالف ســردار محســن رضــاي • ي ب
ســردار رحــيم صــفوي و ايــن هــر دو بــا 
محمد علي جعفري فرمانـده كـل سـپاه 

  پاسداران 
اختالف سردار محمـد بـاقر ذوالقـدر  •

معاون اسبق فرمانده كل سپاه و معـاون 
يه بـا سـردار ئيس قـوه قضـائـاجتماعي ر

محمد علي جعفري فرمانـده كـل سـپاه 
  پاسداران 

اختالف سردار مصطفي محمد نجـار  •
ت دوم و وزيـر دفـاع حکومـشور وزير ك

اول احمــدي نــژاد بــا ســردار  حکومــت
يس مجلـس در ئـاسبق علي الريجـاني ر

   .رابطه با تغيير قانون انتخابات
اخــتالف ســردار اســبق عــزت اللــه  •

ــضــرغامي ر يس صــدا و ســيماي بيــت ئ
رهبري با سـردار اسـبق علـي الريجـاني 

يس مجلس و هر دوي آنهـا بـا سـردار ئر
ــبق محمــود احمــ يس ئــدي نــژاد راس

رئــــیس «قطــــع مصــــاحبه . جمهــــور
نه تنهـا  ،برای پخش سریال» جمهوری
بلکه توهین به مردم ایـران و  ،تحقیر او

ــان دادن  ــود و نش ــردم ب ــن م ــر ای تحقی
بــر ایرانیــان و غیــر  ،یــمژواقعیــت ایــن ر
فـرض اینسـت کـه رئـیس  :ایرانیـان بـود

جمهــــوری بــــرای توضــــیح در بــــاره 
رنامــه مهمتــرین مســائل کشــور در یــک ب

ــد ــی کن ــونی شــرکت م ــداری . تلویزی پن
ــائل  ــرین مس ــرای مهمت ــران ب ــردم ای م

به اندازه تماشـای بخشـی از یـک  ،خود
 ،در واقــع. ارزش قائــل نیســتند ،ســریال

با ایـن  ،دستگاه تبلیغاتی در اختیار سپاه
در  :خواست بـه جهانیـان بگویـد ،عمل
. رئیس جمهوری کاره ای نیسـت ،ایران

در روز دوم  ،ژادطرفه این که احمدی نـ
ــأت فرســتاده ر ــا ژگفتگوهــای هی ــم ب ی

بـــا صـــراحت تمـــام  ،۱+۵کشـــورهای 
پرونده اتمـی کشـو ربـه او ربطـی  :گفت
بــه مداخلــه  ،او در مقــام تالفــی. نــدارد

حتـــی انتخابـــات نظـــام  ،هـــای ســـپاه
  .  اعتراض کرد ،پزشکی

ــتاد  • ــتقر در س ــرداران مس ــتالف س اخ
ران مبارزه با كاالي قاچاق و ارز با سـردا
  مستقر در سازمان بازرسي كل كشور 

اختالف سـردار داوود احمـدي نـژاد  •
اراللــه بــا ثســردار ســپاه و معــاون اســبق 

اسـبق  سرداراني چون كـوثري فرمانـده
سپاه ثاراللـه و فرمانـده داوود احمـدي 
نژاد و افرادي چون مهدي كوچك زاده 

  و سعيد قاسمي 
اخــتالف ميــان ســرداران اســبق علــي  •

حقيقــت  –رزم  –فرهنگــي  – الريجــاني
بـــا ســـرداران اســـبق مهـــدي ... پـــور و

ـــك زاده  ـــوثري  –كوچ ـــماعيل ك  –اس
  ...حسيني و –فدايي 

ـــن رضـــايي  • ـــردار محس اخـــتالف س
ـــود  ـــاني و محم ـــي الريج ـــردار عل باس

  احمدي نژاد 
اختالف سردار عزت الله ضـرغامي بـا  •

  ...سردار محمود احمدي نژاد و
 اخـــتالف ســـرداراني چـــون حســـين •

غالمعلـــي  –علـــي شـــمخاني  –عاليـــي 
 –با باند سرداراني چون فاني ..رجايي و
 –حســن عباســي  –جعفــري  –همــداني 

ــلي  ــي فض ــدم - عل ــدي مق و ...و –احم
اختالف اين هـر دو گـروه بـا سـرداراني 

 –فرهنگـــي  –چـــون علـــي الريجـــاني 
و ... جوكار و –اسماعيلي  –حقيقت پور 

ــرداران  ــا س ــروه ب ــه گ ــن س اخــتالف اي
ــژاد چــون واب ــدي ن ــد احم ــه بان ــته ب س

 –نــــامجو  –كوچــــك زاده  –حســــيني 
  ...قاسمي و –فدايي 

  
تضادها در سپاه چگونه سـرباز  ٭

  :می کنند
  
تضـــادها تنهـــا در رأس و در میـــان ☚

در یـک . سران سیاسی کار سـپاه نیسـتند
حزب سیاسی مسلح که دولت را تصرف 

تضادها به ضرورت پدیـدار  ،کرده است
سـپاه میـان قـدرت و  چراکـه. می شوند

لـت فعـل آبمثابه  ،مردم قرار می گیرد و
 ،پـس. بکـار میـرود ،قدرت برضد مـردم

فشـار قـدرتی کـه  :تحت دو فشـار اسـت
ماندگار نیست و فشار ملتـی کـه مانـدگار 

ارتش دوران شاه نیز زیر ایـن دو . هست
ــار ــار تضــادها در درون خــود  ،فش گرفت
با این تفاوت کـه ارتـش شـاه بسـیار . شد
در امور کشور دخالت می  ،متر از سپاهک

کرد و بر دولت و اقتصاد بـدین وسـعت 
زیـر ایـن فشـار . سلطه ویرانگر نداشـت

ملت است که این فکر در سپاه قوت می 
ــل دوام  ــونی قاب ــه وضــعیت کن ــرد ک گی

ــا در رأس ژنیســت و ر ــا مافیاه ــم ب  ،نآی
. عمـــر دراز نمـــی توانـــد داشـــته باشـــد

کـه رونـد  ناظرانی بر این نظر شـده انـد
از دولت ادامه می » روحانیت«خلع ید 

ایـن رونـد در دوره احمـدی نـژاد . یابد
سـپا ه بـا ایـن خلـع یـد . سرعت گرفـت

ن را تصـدی کـرده آموافق است و خود 
حـزب  ،اگر خلع ید کامـل شـود. است

سیاســــی مســــلح نیازمنــــد سرچشــــمه 
در ایـن . مشروعیت دیگری خواهد شـد

ثابـه موقع است که تضاد میـان سـپاه بم
یک نهاد با گـروه بنـدیهای مافیـائی کـه 

بـا حـذف ایـن  ،ناگزیر ،بکارش می برند
در . گــروه بنــدی هــا حــل خواهــد شــد

ــــه ای و  ،حــــال حاضــــر ــــرس خامن ت
دســتیاران او و نیــز روحانیــان دولتــی از 

  .سپاه بمثابه نهاد است
اسفند اطـالع حاصـل شـد کـه  ۷در  ☚

ریاست » انتخابات«در حوالی  ،در بهار
از راه  سپاهتضادهای درونی  ،یجمهور

ــه ســرباز خواهنــد  عملیــات خرابکاران
ممکن است در پایگاه هـای سـپاه . کرد

  .نیز خرابکاری ها انجام بگیرند
و نیــز اطــالع مــی رســد کــه قطــر و  ☚

عربســتان در تــدارک انجــام یــک رشــته 
عملیــــات خرابکــــاری در خوزســــتان 

حـزب اللـه لبنـان بنـا  ،ن سوآاز . هستند
ربستان و قطر دست به ترور و دارد در ع

ــد ــام . خرابکــاری بزن ایــن کــار را در مق
انتقام گرفتن از مداخله عربستان و قطر 

  .در سوریه می خواهد انجام بدهد
  
ــردن  ٭ ــی ک ــر علن ــی غی در چرائ

دادگــــاه ســــعید مرتضـــــوی و 
بخـاطر جنایـت در  ،دستیاران او

زنــدان کهریــزک یــا ابوغریــب 
  :خامنه ای

  
ادگــــاه ســــعید د ،۹۱اســــفند  ۹در  ☚

دادســـتان دســـت نشـــانده  ،مرتضـــوی
مجتبی  ،خامنه ای و تحت امر فرزند او

بخــاطر جنایــات روی داده  ،خامنــه ای
در زندان کهریزک کـه شـقاوت محـض 

غیـر » دادگـاه« ،در دم. غاز شدآ ،بودند
  :غیر علنی شد زیرا. علنی شد

مرتضوی کسی نبود که بتواند خـود  – ۱
ه هـائی سر دستور ارتکاب چنان شـکنج

 ،»رهبـر«تحت امـر بیـت . را صادر کند
یعنــی شــخص خامنــه ای و فرزنــدش 

گفته شده اسـت . مجتبی عمل می کرد
ــار دارد  ــدرک در اختی ــه مرتضــوی م ک

بـه  ،حاکی از این که هرچه کـرده اسـت
نیاز به مدرک نیست . دستور بوده است

وقتــی خامنــه ای روزنامــه هــا را درخــور 
هـران ت» دادسـتان«توقیف مـی دانـد و 

نهـا را صـادر مـی آدستور توقیف فله ای 
وقتـی . به دستور عمل کرده اسـت ،کند

بـه مـردم  ،۸۸خـرداد  ۲۹خامنه ای در 
اعالن جنگ مـی دهـد و دسـتگیریها و 
دستگیرشدگان را به کارگاه جنـایتی کـه 

ــت ــزک اس ــدان کهری ــپردن ،زن ــه  ،س ب
بـا ایـن کـه در . دستور انجام گرفتـه انـد

ســتیاران او را مرتضــوی و د ،یــمژایــن ر
یارای ارائه مدرک بـر ضـد علـی خامنـه 

بـاوجود  ،ای و مجتبی خامنه ای نیست
زیـرا  ،دادگاه را غیر علنی کرده اند ،این

از ارائه سندها و حتـی گفتـه شـدن ایـن 
 ،حقیقت که به دسـتور عمـل کـرده ایـم

  . ترس وجود دارد ،نیز
سرکوب مردم در تهران و شهرهای  – ۲

ـــران ـــأمور توســـط  ،دیگـــر ای بخـــش م
سرکوب سپاه و بسیج و نیروهای مسـلح 
و لباس شخصی هـا تحـت امـر مسـتقیم 

دو تــن از . خامنــه ای انجــام گرفتــه انــد
ســران ســپاه کــه اینــک عضــو مجلــس 

شـــرکت مســـتقیم در  ،مافیاهـــا هســـتند
. جنایتهای زندان کهریـزک داشـته انـد

غیر علنـی کـردن دادگـاه بـدین خـاطر 
ــر جنای ــان دیگ ــااســت کــه از مرتکب  ،ته

 ،سخنی گفته نشود و اگر هـم گفتـه شـد
وگرنـه اگـر . به گوش مردم کشور نرسـد

جان و کرامت و حقـوق انسـان و مـردم 
چنین محاکمه ای علنی  ،ارزشی داشت

مـــران و آو طـــوالنی مـــی شـــد و همـــه 
محاکمه می شـدند تـا  ،مأموران جنایت

نسـبت بـه  ،که وجدان اخالقـی جامعـه
 ،یـتکرامت و حقـوق انسـان و نیـز جنا

  . بیشترین حساسیت را پیدا کند
  

   4در صفحه  
  

اه و بحران؟پس
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حــال آنکــه . را بایــد بــه گذشــته ســپردمرداد گذشته است و آن  ۲۸کنند که آلترناتیو وابسته، همه روز، تبلیـغ مـی مبلغــان در خــدمت  :انقــالب اســالمی و دیگـــری، روش ) جنـــگ(بـــوش که امریکا میان دو روش، یکی روش این فیلم جز ایـن نمـی گویـد . می کندجایزه اسکار شدن این فیلم را اعـالن برنــده جمهــوری، در کــاخ ســفید، میشــــل اوبامــــا، همســــر رئــــیس جایزه اسکار می گیـرد و » آرگو«فیلم  و ) ۳۲مـرداد  ۲۸کودتـای (آیزنهاور  بـا جنـگ = با هواپیمای بدون خلبان قتـل بـن الدن و کشـتن (روش اوباما  ــدانتخــاب ، مــــی بایــــد روش دوم را )پنهــــان ــن روش اســت کــه . کن ـــری آن ســـیا اســـتجایزه اسکار گرفته اسـت و مبتکـر و ای ــد بوده اند که با دستگاه خمینی ارتبـاط و دســتیاران او در ســیا ) پــدر(بــوش پیش، به این نتیجه می رسند که ایـن که در دستور قرار می گیرند، بـیش از سیاسی، بـه یمـن اسـناد محرمانـه ای مفســـران . مج ــرده ان ــرار ک ــانگیری و برق بـه . مداوم این دو جماعـت بـوده انـدسپس معامله های پنهـانی، همکـاری و گروگ مرداد، یـک  ۲۸سخن دیگر، کودتای    :ی استمکودتای دائ
  
  

جايزه اسكار بـه فـيلم   
رگو و تازه ها در باره آ

ميـز در  آديدار اسـرار  
  :هتل النفان پالزا

  
  

تــاریخی  :روبــرت پــاری
رگو بـازگو مـی آکه فیلم 

همــان نیســت کــه  ،کنــد
   :واقع شده است

  
به دنبال اعطای  ،۲۰۱۳فوریه  ۲۵در     

روبـرت  ،»رگـوآ«جایزه اسکار به فـیلم 
ــاریخی  ــاره ت ــه خــود را در ب ــاری مقال پ
منتشر کـرده اسـت کـه فـیلم بـازگو مـی 

  :کند
ئیــان حــق دارنــد بداننــد چــرا امریکا• 

 ،زمینه را کودتای سـیا ،تهیه کننده فیلم
ـــــت جمهور ـــــاندر حکوم در  ،یخواه

 ،برضــــد حکومــــت مصــــدق ،تهــــران
مــی تــوان گفــت . انتخــاب کــرده اســت

فیلم  ،فیلم دیگری هم که جایزه گرفت
امـا . لینکلن و دارای زمینه تاریخی بـود

هـدف  ،رگوآحقیقت اینست که در فیلم 
تــاریخ مجــازی و ســاختگی را واقعــی 

  . جلوه دادن و باوراندن است
ایــــن امــــر کــــه فــــیلم رویــــدادی       

تـن از  ۶گروگانگیری و بیـرون بـردن (
ــران ــا از ای ــان ســفارت امریک را ) کارکن

ویز می کنـد تـا کـه درسـتی روش آدست 
سیا در کشورهای دیگـر را تبلیـغ کنـد و 
بر کرسی قبول بنشاند و به چنین فیلمی 

ــد ــی دهن ــکار م ــایزه اس ــحال  ،ج خوش
 .کننده نیست

 ،یکی از تاریخ ها که فیلم بازمی گویـد •
 ،کودتـای ســیا ،مـدآکـه گفتـه همـانطور 

دکتـر محمـد  ،برضد نخست وزیر ایران
 ،ن کودتاآ. است۱۹۵۳در اوت  ،مصدق

ـــت  ـــتور حکوم ـــه دس ـــه آب ـــاور ک یزنه
ــأموران  ــود و توســط م جمهوریخــواه ب

 ،تحت سرپرستی کرمیت روزولـت ،سیا
همواره خواسته انـد ایـن . انجام گرفت

روش سیا را کارساز و روشی که باید بکار 
تـاریخ  ،امـا تـاریخ دوم. لیغ کنندتب ،برد

گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در 
امریکـــا در  ۵۲تهـــران و بـــاقی مانـــدن 

ایــن . روز اســت ۴۴۴گروگــان بمــدت 
میـز ناکـام کـردن آتـاریخ اسـرار  ،تاریخ

ــرای  کوششــهای کــارتر و حکومــت او ب
توســـــط  ،رهـــــا کـــــردن گروگانهـــــا

  .جمهوریخواه ها است
را همان سـان  تاریخ ،در هر دو تاریخ •

نچه آ. باز نگفته اند ،که روی داده است
بخش کوچکی  ،مده استآرگو آدر فیلم 

با وجـود . از تاریخ دستکاری شده است
بــه انــدازه کــافی از ایــن دو تــاریخ   ،ایــن

اطـــالع هســـت کـــه بتـــوان کـــار تهیـــه 
نهـا کـه آ. کنندگان فیلم را ارزیابی کـرد

شرکت کردند و  ۱۹۵۳در کودتای اوت 
که در بحران گروگانگیری سالهای نها آ

 ،دست انـدر کـار بـوده انـد ۱۹۷۹ - ۸۱
تشــریح  ،بــا جزئیــات ،ایــن دو مــاجرا را

 ،مـیلس کوپلنـد ،در حقیقـت. کرده اند
شـرکت  ۱۹۵۳افسر سیا که در کودتـای 

در کار جلوگیری از موفـق  ،داشته است
زاد کـردن گروگانهـای آشدن کـارتر بـر 

  .امریکائی نیز بوده است
ن نبـوده آمی بیـنم کـه هـالیود بـرمن  •

است که میان دو ملت گرفتار خصومت 
 ،در عوض. وردآتفاهم پدید  ،با یکدیگر

ـــداد ـــای اوت  ،دو روی و  ۵۳یکـــی کودت
عضــو ســفارت  ۶دیگــری بیــرون بــردن 

ن آرا فـیلم کـردن بکـار  ،امریکا از ایران
ید که مردم امریکا از روابط بغـرنج آمی 

ایرانـی هـا . ندگـاه شـوآ ،امریکا با ایران
دمهــای آنهــا آ. دمهــای خــوبی نیســتندآ

  .بدی هستند
بســا دلیــل اصــلی فیلمــی کــه هــالیود       

اینست که تـاریخ مجـازی  ،ساخته است
فــیلم . را جــایگزین تــاریخ واقعــی کنــد

. تاریخ مقابله سیاه و سـفید اسـت ،رگوآ
پنداری زمینه سازی برای نزاع امروز بر 

امریکــا  :ســر برنامــه اتمــی ایــران اســت
و ایــران همچنــان شــر  همچنــان خیــر 

  .است
قســمت اول فــیلم کوتــاه و بــه شــیوه  •

فیلم مستند تهیـه شـده اسـت و مربـوط 
 ۲۸( ۱۹۵۳مــی شــود بــه کودتــای اوت 

ــاتوری ) ۱۳۳۲مــرداد  و حکومــت دیکت
 ،نآدر پــی . ۱۹۷۹ن تــاریخ تــا آشــاه از 

فیلم تاریخی را تصویر می کند که بنا بـر 
اشتنی سیا می کوشد مأمور دوست د ،نآ
امریکائی را از چنگ انقالبی هـا بـدر  ۶

خـر آقسـمت . برد و از ایران خارج کنـد
فیلم دیگـر یکسـره سـاختگی اسـت و از 

هـیچ  ،نطور که واقع شده اسـتآتاریخ 
  .ن نیستآدر 
رگــو جنــگ چــارلی آ ،در ایــن صــحنه    

ورد کـه در بـاره آویلسون را بـه یـاد مـی 
در جنـــگ بـــد رهبـــری شـــده روســـیه 

 ،فیلم چـارلی ویلسـون. افغانستان است
 ،نکه فیلم و بیشـتر مجـاز و نـه تـاریخآبا 

ــم  ــرای فه ــان ب محــل رجــوع امریکائی
جنگ افغانستان و چالش تـاریخی ایـن 

  .کشور شده است
جنــگ چــارلی ویلســون مجاهــدان      

افغانی تحت حمایـت امریکـا را کسـانی 
ــرای  ــد کــه ب زادی مــی آمعرفــی مــی کن

هــا و ســربازان روســی را جنگنــد و خلبان
کسـانی مـی شناسـاند کـه مـی کوشــند از 
حکومتی کمونیستی کننـد کـه دیوهـائی 
ـــــی  ـــــه جنگ ـــــغول ب ـــــدرکار و مش ب

همان سیاه کـردن . هستند ،جنایتکارانه
ــــم کمونیســــتی و ســــفید کــــردن ژر ی

حکومــت کمونیســتها البتــه . مجاهــدین
تـا  ،برای مثال. هیچ کار خوب نمی کند
. ا نـو نکـرده انـداندازه ای افغانسـتان ر

. حقوق زنان برقرار و رعایت نشـده انـد
به دختران اجـازه تحصـیل در مـدارس 

ــت ــده اس ــدید . داده نش ــیض ش ــا تعب ب
ــارزه نشــده اســت ــاریخ . جنســی مب در ت

سیا از مجاهدینی حمایت کـرده  ،واقعی
اســت کــه ســخت از بازشناســی حقــوق 

یم دست ژعصبانی شده و بر ضد ر ،زنان
 ،بـه سـخن دیگـر. دبه اسلحه برده بودن

 ،مجاهــدینی کــه فــیلم تصــویر مــی کنــد
نهــا حمایــت مــی آهمــان هــا کــه ســیا از 

کسـانی نبودنـد کـه بخـاطر آزادی  ،کرد
نها برای تحـت اسـارت آ. می جنگیدند

 ،بی رحمانه باز قـراردادن زنـان افغـان
و مجاهدین بـس خشـن . می جنگیدند

اسیران جنگی روسی و یا افغانی . بودند
  . کردند و می کشتندرا شکنجه می 

 ،ن همـه خشـونت مجاهـدینآاما از       
اثـری  ،در فیلم جنـگ چـارلی ویلسـون

می بینیم و نه از شکست سیاست امریکـا 
اشتباه بـزرگ  ،بنا بر فیلم. از راه جنگ

امریکا این بود که گمـان بـرد پایـان کـار 
ــا افغانســتان را خــوب  جنــگ روســیه ب

این بود کـه بمحـض رفـتن . دیده است
ــ ــتان در ق ــیه از افغانس  ،۱۹۸۹وای روس

  .  این کشور را به حال خود رها کرد
از حــزب  ،چــارلی ویلســون ،در فــیلم      

کسی اسـت کـه حمایـت  ،جمهوریخواه
ـــا از  ـــدگان بـــرای «امریک ـــگ کنن جن

. افغانستان را سازمان مـی دهـد» زادیآ
او التمـاس  ،در پی رفـتن قـوای روسـیه

 مـی کنـد پـول بیشــتری بـرای کمـک بــه
امـــا  بـــه  ،افغانســـتان اختصـــاص یابـــد

  .التماس او توجه نمی شود
ــیار       ــاریخ واقعــی بس ــن کــه ت حــال ای

متفاوت از تاریخ مجعولی است که ایـن 
در . فیلم بخورد مردم امریکـا مـی دهـد

ــل  ۱۹۸۸اواخــر  ــرت  ،۱۹۸۹و اوائ روب
معاون وقت سیا و دیگر مقامهای  ،گیت

در خـدمت رئـیس  ،کلیدی این سازمان
مـانع  ،بود) پدر(بوش  ژرژهوری که جم

از موفــــق شــــدن کوشــــش حکومــــت 
ـــر ســـرکار  وردن یـــک آگربـــاچف در ب

دولت اتحاد ملی و بازگشـت افغانسـتان 
به جای . شد ،به قرن های تاریک تاریخ

 ،همکــاری در اســـتقرار چنـــین دولتـــی
حکومت بـوش پیـروزی و سـیا پیـروزی 

بــرخالف . مجاهــدین را جشــن گرفــت
کمک مـالی بـه  ،می کندنچه فیلم القاء آ

بعــد از رفــتن قــوای روســیه  ،افغانســتان
 ،چنــدین ســال دیگــر. قطــع نشــد. شــد

امریکا به کمک مخفی بـه امیـد تصـرف 
  . ادامه داد ،کابل

افغانسـتان را  ،رد کردن طرح گربـاچف
 ،خـرآدسـت . گرفتار بلبشوی کامل کرد

در  ،طلبــان تحــت الحمایــه پاکســتان
اینــان . وارد کــار شــدند ،۱۹۹۰اواســط 

میزبان اسامه بن الدن و دستیاران او در 
رهبـــری ســـازمان تروریســـتی القاعـــده 

  .شدند
ــگ چــارلی  ،بــدین قــرار       فــیلم جن

امـا . بـود» یک فـیلم«تنها  ،ویلسون نیز
به امریکائیان تاریخی دروغ را القاء مـی 

این تاریخ دروغ را سیاسـتمداران . کرد
وزرای  ،از جملـه. ورندآمرتب مثال می 

 ،روبرت گیت و لئون پانتـا ،دفاع امریکا
برای توجیه ادامه حضور نظامی امریکـا 

یعنــی بــه  ،بــه ایــن فــیلم ،در افغانســتان
تــاریخ دروغــی اســتناد کردنــد کــه ایــن 

  .فیلم بخورد مردم امریکا داده است
رگو نیز به امریکائی آ ،ن فیلمآهمانند  •

القــاء مــی کنــد کــه ایرانیــان مردمــی 
تصویری که این فیلم . خردمدار نیستند

از ایرانیان در ذهن امریکائیان ثبت مـی 
. تصویر مردم شرور و ناالیق اسـت ،کند

اگر گفتگوها بر سر برنامـه اتمـی ایـران 
پروپاگانـدائی کـه  ،به شکست بیانجامـد

می تواند افکار عمومی  ،رگو استآفیلم 
ـــران  ـــه ای ـــه نظـــامی ب ـــاعد حمل را مس

  .  بگرداند
فیلم هـا پیرامـون  ،برخالف این فیلم •

ــــای  ــــانی  ۱۹۵۳کودت ــــه پنه و مداخل
ــوگیری از  ــرای جل ــا ب جمهوریخــواه ه

زاد کـــردن آموفـــق شـــدن کـــارتر در 
باید نشـان بدهنـد  ،۱۹۸۰گروگانها در 

دو طــرف وجــود  ،کــه در هــر مــاجرائی
بدیهی است که اینگونه فیلم هـا . دارند

ــرو مــی شــوند ــراض شــدید روب ــا اعت . ب
خواهنـد شـد سازندگان فیلمها سرزنش 

نخســت امریکــا را ســرزنش کــرده «کــه 
ــد ــکار . »ان ــا جــایزه اس ــه اینه ــه ب و البت

  .نخواهند داد
برابـر  ،ایـن بـار ،هرگاه فـیلم دیگـری    

ــانطور کــه روی داده اســت ــاریخ هم  ،ت
ــود ــه ش ــر  ،تهی ــیلم ب ــن دو ف ــه ای مقایس

امریکائیان معلـوم خواهـد کـرد دولـت 

امریکا چه سیاسـتهائی در دنیـا بـه اجـرا 
می گذارد و چسـان مـردم امریکـا را مـی 

  .فریبد
اعضـــای  –جملـــه از بنـــی صـــدر در فـیلم، غیـر از یـک  :انقالب اسالمی ــده  ۴ســفارت امریکــا ظــرف  روز آین کـه حقیقـت دارد و  –آزاد می شوند  ــا امثال صادق گوئی بودن ادعای دروغ است که شهادت مـی دهـد بـر دروغ جمله بنی صـدر در فـیلم سـندی – ۱  :ها جعل تاریخ هستندکه فیلم مدعی اسـت، اغلـب صـحنه یبی ایران بیرون برده شدند و نه به ترتدر ســفارت کانــادا مخفــی شــده و از دیپلمات امریکائی که  ۶غیر از وجود  ــائی بــر ایــن کــه بنــی صــدر ب ــان در روزهای . گروگانگیری موافق بودطباطب ــانگیری بمی ــوداول، ســخن از گروگ ــاه. نب ــد نگ ــر دربن ــرار ب ــتن  ق ــا آن موافــق باشــداعضای سفارت امریکـا نیـز نبـود تـا داش ــا مــی از رهبری انقالب، اشغال سـفارت و اینست که حکومت موقـت و بخشـی حقیقـت . و تبدیل آن به گروگانگیریصدر با دستگیری اعضـای سـفارت گر ساختن مخالفت بنـی ه فردی جلواما گنجاندن این جملـه در فـیلم،         .آزاد می شود روز ۴ظرف مطمــئن بــوده اســت کــه ایــن اعضــاء با آزاد کردن آنها نیـز بدسـت آورده و مخــالف بــوده و موافقــت خمینــی را صدر با دستگیری اعضـای سـفارت کردند، به صراحت می گوید که بنـی جملــه کــه دروغ ســازان سانســور مــی ایــن . بنــی صــدر ب کودتــا بــرای بــاز ســـازی . دانســتنددســتگیری اعضــای آن را کودت ــر خارجــه در جلسـه شـورای انقـالب، . ستبدادا ــزدی، وزی ــراهیم ی ــر اب اسرائیل  –اعضای آن را کودتای سیا وقت، اشـغال سـفارت و دسـتگیری دکت ــلامریکا فرستاد، اصرار کردند که دبیر ، بـه وقـت سرپرست وزارت خارجـهکـه بنـی صـدر، ) سنجابی و فرهنـگمرکب از سـالمتیان و (هیأتی . خواند ــازمان مل ــل س ــه ( ک ــد ب ــاه کنی ــدهایمنگ ــورت وال ــاطرات ک ــه ) خ کلم ــه حضور هیأت . گروگانها را بکار نبرد ــل مســلم ک ــت دلی ــود » دانشــجویان خــط امــام«در سفارت امریکا حاضـر شـده و بـه پیش از آن نیـز، بنـی صـدر کـه . استحکومــت ایــران در پــی حــل مشــکل در شــورای امنی ــه ب ـــــانگیری را  – ۲  .ما کمک کنید مشکل را حل کنیمپـس بـه . چه هدفی را تعقیب می کندسفارت و گرفتـار کـردن اعضـای آن شما می دانیـد کـه اشـغال : آنها گفتاروپائی را دعـوت کـرد و خطـاب بـه ایـــد، ســـفیران کشـــورهای  درآوردهشـــما ایـــران را بـــه گروگـــان امریکـــا گفت ـــــان و گروگ ــان، حاصــل همکــاری حــزب زبان کردنـد و گروگـانگیری، از آغـاز کـا ورد سناتورهای جمهوریخواه امریوسائل ارتباط جمعـی و نماینـدگان و گروگ ــا پای دانشجویان خط «ابزار دستش سپا و جمهوریخواه و با دسـتگاه خمینـی و ت بارهــا، مســئله بــه مرحلــه . نمــی شــودگیــت، بــه ایــن همکــاری، اشــاره نیــز افتضاح های اکتبر سورپرایز و ایـران بــرغم بــر مــالء شــدن . بــود» امــام ــانع از ید، اما تحریکـی در امریکـا و حل رس ــی، م بوده است، نیـک مـی دانسـت کودتا دانست و زمـان نیـز شـهادت داد کـه اعضای آن به گروگانهـا را کودتـا مـی که اشغال سـفارت و تبـدیل توقیـف اما آن بخش از رهبری انقـالب  – ۳  .موارد نیز،  در فیلم اشاره نمی شودبه یکی از ایـن . انجام واپسین کار شدواکنشــی از ســوی خمین ـــدتـــن از اعضـــای ســـفارت در  ۳کـــه  ـــه بودن ـــا را در . وزارت خارج ــد و اســیر نشــوندهمان جا نگاه داشت که بـه سـفارت آنه ــاز مــی . بازنگردن سفارت، بهنگام اشغال سـفارت، یـا دانست که شـمار دیگـری از اعضـای ب

ــن اعضــاء کســی از نمـی  هرگاه حکومـت. خارج شونددر آنجا نبوده انـد و یـا توانسـته انـد  ــی شــدندسفارت کانادا آنها را از ایـران خـارج ایران خارج شـود، بـه آن آسـانی کـه خواســت از ای ــران خــارج نم ــرد، از ای ایـن «گوید و با گفتن ایـن سـخن کـه همــان اســت کــه روبــرت پــاری مــی تضــاد صــحنه آخــر فــیلم بــا واقعیــت . ک و  ۳۲مرداد  ۲۸و فیلم، کودتای  – ۴  .سان که روی داده است، کردنشین واقعیـت آن چنین فاحش را جااست، نمـی تـوان دروغـی » یک فیلم . این که بگویـد کودتـا بـد کـاری بـودکرده بود را می نمایاند، امـا نـه بـرای یم شاه و جنایت و فسادی که رویه ژر کـه بگویـد روش سـیا  سـتبلکه براین اال اینکــه ایرانیهــا الیــق . درســت بــود ــا نتوانســتند را بــه شــاه و  ســیا حکومــت. نیســتند ــران خــارج دیپلمــات ادامــه ندهــد و بــه  ۶بــردن دســتور مــی دهنــد، بــه اجــرای طــرح قسمت کـه از امریکـا، بـه مـأمور سـیا میان صحنه آخر فیلم، آن . نگاه دارنددســتیارانش ســپرد و آنه ــاق دســتیارانش از ای اللـه، بهبهـانی و کاشـانی، ت که دو آیکودتا نیز، روزولت، در ایران ماند تـا در آن . مرداد است ۲۶مرداد، در  ۲۸و رهبــر گــروه مجــری طــرح کودتــای سیا  خارجه امریکا به روزولت، عضوهمـــان دســـتور وزارت  شـــود، عینـــًااتف بکـار  هـماست، در کشـتن بـن الدن است که سـیا در کودتاهـا بکـار بـرده ســیا اســت و روش صــحیح، روشــی انـب یعنی همیشـه حـق بـه ج. کردندمرداد شکست خورده بود، موفق  ۲۵در دست گرفتند و کودتـائی را کـه در را مــرداد، رهبــری کودتاچیــان  ۲۸در  ــــورپرایز را در و جـــایزه دادن بـــه فـــیلم آرگـــو،         . برده است ــــر س ــــاردیگر، اکتب     :امریکا، مسئله روز کردب
ــاجرای دیــدار ّســ ری م

خویشاوند خامنـه ای بـا 
سه عضو ستاد انتخاباتی 

در هتـل  ،بـوش ریگان و
ــــرای  ــــالزا ب النفــــان پ
این مقاله را نیز روبرت پاری نوشـته            :معامله بر سر گروگانها

. انتشار داده است ۲۰۱۳فوریه  ۱۷و در 
میز در هتـل آچرا دوباره به دیدار اسرار 

النفان پالزا پرداخته است؟ پاسخ او بـه 
این پرسش اینست که  برای درک علـت 

 ،کــا در خاورمیانــهناکــامی سیاســت امری
بازگشـت و دیـد  ۱۹۸۰می باید به سـال 

ــازش  ــا س ــا ب ــواه ه ــه جمهوریخ چگون
گروگـان امریکـائی در  ۵۲پنهانی بر سـر 

امیــد کــارتر و حکومــت او را بــه  ،ایــران
  :برباد دادند ،نهاآزاد کردن آ

یا ستاد تبلیغـاتی آبرای این که بدانیم   •
ریگان و بـوش مـانع از موفقیـت تـالش 

رای رها کردن گروگانهـا شـدند کارتر ب
مـی بایـد از دیـدار محرمانـه دو  ،یا خیـر

در هتـل الفـان » ایـران«تن با فرستاده 
پالزا در واشنگتن شروع کنیم که هردو 

بعـد از انتخـاب او  ،مشاور امنیتی ریگان
لن آریچارد . به ریاست جمهوری شدند
ــارلین ــرت مــک ف ــن یکــی. و روب در  ،ای

نقشی مهم پیدا تحویل اسلحه به ایران  
بـه  ،ایرانیهـا ،۱۹۸۱انویه ژ ۲۰در . کرد

در همــان  ،هواپیمــای حامــل گروگانهــا
لحظــه اجــازه پــرواز دادنــد کــه ریگــان 

لن مشـاور آ.  ادای سوگند را به پایان برد
مـــک  ،بعـــد از او. امنیتـــی ریگـــان شـــد

  فارلین مشاور امنیتی او شد و او اسرائیل
  

  5در صفحه  
 

اه و بحران؟پس
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ــــه فــــروش اســــلحه   ــــران را ب ــــه ای ب
  .برانگیخت

ــر اســناد بایگــانی شــده شــورای  • ــا ب بن
 ،امنیت ملی که به تازگی انتشار یافته اند

بــه اســرائیل چــراغ ســبز داده  ،لــنآ ژرژ
است بـرای فـروش اسـلحه بـه ایـران و 

نکـه دیگـر آبـی  ،مک فـارلین ،بعد از او
 ،مقامــات حکومــت ریگــان بــوئی ببرنــد

شتابان مشغول شد همکـاری  محرمانـه 
ـــاره ا ـــا حکومـــت اســـرائیل در ب ی را ب

  . وردآبوجود  ،ایران
ــه مــک  • ــاری ک ــت ک ــافتن عل ــرای ی ب

مـی بایـد بـه سـراغ  ،فارلین کرده اسـت
 ،در هتـل النفـان پـالزا ،دیدار محرمانه

ــوری  ــات ریاســت جمه ــیش از انتخاب پ
ایــن . رفــت ،۱۹۸۰امریکــا در نــوامبر 

ن آحـــدود یـــک مـــاه پـــیش از  ،دیـــدار
ــات انجــام گرفتــ اســناد . ه اســتانتخاب

جدیــداً منتشــره تأمــل در ایــن دیــدار را 
ـــد ـــی کنن ـــدار. ایجـــاب م ـــن دی  ،در ای

امریکائی سومی نیز حضور داشته اسـت 
کارشــــناس  ،و او لــــورانس ســــیبرمن

سیاست خارجی محافظه کاران جدیـد 
قاضــی دادگــاه  ،او بعــدًا. بــوده اســت

  . تجدید نظر در واشنگتن شد
انجــام  دیــدار در هتــل النفــان پــالزا     

گرفته اسـت بـدین خـاطر کـه ایـن سـه 
» ایـران«پذیرفته انـد بـا یـک فرسـتاده 

نهــا پیشــنهاد آدیــدار کــرده انــد کــه بــه 
زادی گروگانهـا تـا بعـد از آ ،کرده است

انتخابات ریاسـت جمهـوری امریکـا بـه 
تأخیر انداخته شود تا که کارتر شکسـت 

امـا هـر سـه . بخورد و ریگان پیروز شود
سم او و حتی ملیـت او را ادعا می کنند ا

  . به یاد نمی آورند
اما شرحی که هریک از ایـن سـه تـن       

بـا شـرحی  ،در باره این دیدار می دهنـد
. متفــاوت اســت ،کــه دیگــری مــی دهــد

محققانی هم که برای کمیته تحقیـق در 
باره اکتبر سـورپرایز تحقیـق مـی کـرده 
انــد کوششــی بعمــل نیــاورده انــد بــرای 

ــه ر ــن س ــه ای ــت اینک ــتن حقیق ــه گف ا ب
وادارند و دست کم بدانند چـرا شـرحی 

بـا شـرح دیگـری  ،که هریـک مـی دهـد
  . اختالف دارد

در  ،)روبرت پـاری(در مصاحبه با من  •
ــدار در هتــل آ ،۱۹۹۰ لــن گفــت کــه دی

ن انجام گرفـت کـه آالنفان پالزا بعد از 
به من   ،چند نوبت ،روبرت مک فارلین

ی در تلفن کرد و از مـن خواسـت بـا کسـ
من بدیده . دیدار کنم ،باره مسئله ایران

ــــی  ــــداری م ــــین دی ســــوءظن در چن
ن بـودم کـه آزیرا من  نگـران . نگریستم

ــودکه در  ــا وارد ش ــه م ــامی ب ــان اته هم
او متهم شد . به نیکسون وارد شد۱۹۶۸

که موجب شکسـت گفتگوهـا پیرامـون 
صلح در ویتنام شده است برای این کـه 
 .خـــود بـــه ریاســـت جمهـــوری برســـد

ن زمـان همکـار آباتوجه به این امـر کـه 
 ،نســبت بــه ایــن دیــدار ،نیکســون بــودم
ــودم ــدبین ب ــرای . ب ــارلین ب ــا مــک ف ام

او بسـیار . سناتور جون تاور کار می کـرد
. اصرار کرد که این دیـدار انجـام بگیـرد

من از سیرمن که وکیل دادگستری بـود 
و در ســـتاد انتخابـــات ریگـــان و بـــوش 

ــرد ــی ک ــاری م ــت ،همک ــن خواس م در ای
مــن مــی خواســتم . دیــدار شــرکت کنــد

زیـرا نمـی خواسـتم کـه . شاهدی باشـد
ایـن شـد . این دیدار برضد مـا بکـار رود

ــل  ــه هت ــن ب ــیبرمن و م ــورانس س ــه ل ک
مـن مـک فـارلین را . النفان پالزا رفتیم

در یـک . دیدم و افراد بسیاری نیز بودند
حـدود . ما بر گرد میـزی نشسـتیم ،هال
مد و من به او معرفی آن فرستاده آ ،ظهر
ن آ.  ورمآاسم او را هم بیـاد نمـی . شدم

که مصری و یا ایرانی و یـا یـک  ،شخص
 ،ایرانی بود که در مصر زنـدگی مـی کـرد
مـا  :فکر خود را با مـا در میـان گذاشـت

دمهای ریگان آمی توانیم گروگانها را به 
ــامزد ریاســت . تحویــل دهــیم ریگــان ن

بــه جمهــوری بــود و تحویــل گروگانهــا 
یا مـن گفـتم و . دمهای او بی معنی بودآ

بـیش از  ،ما در یک زمـان«یا سیرمن که 
  .»یک رئیس جمهوری نداریم

 :ن فرســـتاده گفـــتآ ،در ایـــن هنگـــام
ـــداختن  ـــأخیر ان ـــه ت زادی آمقصـــود ب

گروگانهــا تــا بعــد از انتخابــات ریاســت 
مـن از سـادگی . جمهوری امریکا اسـت

 او ما را بـه. مک فارلین در شگفت شدم

ورده است که فاقد هرگونه آدیدار کسی 
دقیقـه  ۲۵یا  ۲۰این دیدار . اعتبار است

دیگر نیاز نبود . همین. به طول انجامید
من و سـیرمن . به دیدار ادامه می دادیم

یـد کـه آیـادم مـی . از هتل خارج شدیم
خــوب اســت تــو  ،پســر« :ســیرمن گفــت

و ... یک گزارشی در این باره تهیـه کنـی
لین ناراحـت شـدیم سخت از مـک فـار

ــن  ــدار ای ــه دی ــا را ب ــه م ــن ک بخــاطر ای
  .ورده بودآشخص 

سیاه چرده و کوتـاه «لن فرستاده را آ     
او شـبیه مردمـان . توصیف می کرد» قد

این مصری  :لن گفتآ. مدیترانه ای بود
می باید اسمی می داشت و می  ،یا ایرانی

باید اسمش را گفته باشد اما مـن بـه یـاد 
هـیچ  ،پـیش از دیـدار ،مـنو . ورمآنمی 

کاری برای اینکه هویـت او را شناسـائی 
 :از او پرسـیدم. بـه عمـل نیـاوردم ،کنم

یــا شــما از مــک فــارلین پرســیدید او آ
لن پاسخ داد من بـه یـاد نمـی آکیست؟ 

مـــن اصـــرار . ورم از او پرســیده باشـــمآ
من نمی فهمم چرا شما حاضـر  :ورزیدم

ده نیستید بگوئید با چه کسی مالقات کر
متأســفم کــه نمــی  :لــن پاســخ دادآایــد؟ 
واقعــاً متأســفم از ایــن کــه شــما . فهمیــد

اما این مسئله شـما اسـت و . نمی فهمید
یـا شـما از خـود آ :و من پرسیدم.  نه من

نپرسیدید با چه کسی دیـدار مـی کنیـد و 
. نــه بــه ضــرورت :لــن پاســخ دادآچــرا؟ 

مک فارلین می خواست من با شخصـی 
ه گروگانهــــا صــــحبت کــــنم و در بــــار

مـن بـا بسـیاری اشـخاص . صحبت کنم
ــودم کــه مــی خواســتند  ــدار کــرده ب دی

او ... درباره گروگانها با من گفتگو کنند
  .فرقی با دیگران نداشت

اما ایـن شـخص بـا  :و من به او گفتم      
اشخاص دیگری که شما مالقـات کـرده 

 :لن پاسخ دادآ. سخت متفاوت بود ،اید
ــه ــرا . اســتمعلــوم شــد متفــاوت  ،بل زی

باز مـن . مدرک اثبات توطئه شده است
یا عده زیادی به دیدار شما آ :به او گفتم

مدند و گفتند ما می خواهیم گروگانها آ
لــن آرا تحویــل رونالــد ریگــان بــدهیم؟ 

قبول که این یکی با دیگـران  :پاسخ داد
متفاوت بود اما من پـیش از دیـدار بـا او 
نمـــی دانســـتم او چـــه پیشـــنهادی مـــی 

ــدخوا ــد بده ــیدم. ه ــک آ :پرس ــا از م ی
دم چـه مـی آفارلین نپرسـیدید کـه ایـن 

 :لـن پاسـخ دادآخواهد پیشـنهاد کنـد؟ 
فکــر نمــی کــنم از مــک فــارلین چنــین 

  . پرسشی را کرده باشد
لـن پـذیرفت ایـن شـخص بـا آنکه آبا  •

دیگران و این دیدار با دیدارهای دیگـر 
فرق داشت و او و سـیرمن بـر ایـن نظـر 

ن حسـاس آار و موضـوع شدند که دیـد
. پـی گیـر شـوند ،اما الزم ندیدند ،است

دست کم گزارشی تهیـه کننـد بـا اسـم و 
. رسم پیشنهاد کننده و موضوع پیشنهاد

ـــت  ـــان در سیاس ـــاوران ریگ ـــه مش البت
خارجی نیز ضـرور ندیدنـد بـا حکومـت 
کـــارتر تمـــاس بگیرنـــد و از دیـــدار و 

ــتاده ــت فرس ــنهاد و هوی ــاهش آ ،پیش گ
ســتاده از کشــور دشــمن وقتــی فر. کننــد
اطـالع  ،اقتضای عمل بـه قـانون ،است

 ،ایـن سـه تـن. دادن به حکومـت اسـت
  .این کار را نیز نکردند

 ۱۰یادداشتی بـه تـاریخ  ،باوجود این •
تکــذیب صــریح گفتــه  ،۱۹۸۰ســپتامبر 

لــن و ســیبرمن و مــک آهــای پیشــین 
مالقـات  ،بنا بر یادداشـت. فارلین است

ــاتلر ــک ب ــن ،را مای ــتیار س ــاوردس  ،اتور ت
مک فارلین دیرتر به . ترتیب داده است

ــا . جمــع پیوســته اســت ــدار  ب قــای آدی
 ،اهل مـالزی و بـا حضـور بـاتلر ،محمد

محــل کــار محمــد . انجـام گرفتــه اســت
  .سنگاپور بوده است

امروز  :لن در گزارش خود می نویسدآ    
در پـی موافقـت بـا بـاتلر و  ،بعد از ظهر
وه لـورانس ما سه نفـر بعـال ،مک فارلین

سیبرمن که مـن از او خواسـته بـودم در 
بـا  ،هتل النفان پالزا ،دیدار شرکت کند

مـن و الری . قای محمد دیدار کـردیمآ
گفتــیم خوشــحال مــی شــویم پیشــنهاد 

پیشـنهاد او ایـن . قای محمد را بشنویمآ
زاد شـوند کـه آبود کـه گروگانهـا وقتـی 

ریگان به ریاست جمهوری رسیده باشد 
دیگـــر . تحویـــل او شـــوند و گروگانهـــا

ــک  ،طــرف گفتگــو ــا ی ــی و ی ــک ایران ی
ــود  ــوم نب ــه معل ــار ک ــی تب مصــری ایران

نیسـت و بـرای گفتگـو نیامـده   ،کیست
بلکه یک تـاجر مالزیـائی اسـت و  ،است

تمـاس هـا از  ،ن پسآقرار می شود که از 
بنا بـر . ادامه پیدا کنند ،مجرای مطمئن

یکسـره بـا  ،دیدار انجام گرفتـه ،گزارش
. متفاوت بوده است ،لن می گفتآچه نآ

تماس هـا بـا فرسـتاده هـای  ،بدین قرار
دیـدار در هتـل . ایرانی ادامـه یافتـه انـد

غاز یک رشته دیـدارها آسر ،النفان پالزا
توسـط تحقیـق  ،۱۹۹۲در . بوده اسـت

از  ،کننــدگان پیرامــون اکتبــر ســورپرایز
ــیبرمنآ ــن  و س ــا  ،ل ــین را ره ــول پیش ق

 ،مـدهآدر گـزارش کردند و قـولی را کـه 
ـــد ا ـــد و گفتن ـــی . ا.گفتن ـــد را نم محم

ــه گفتگــو در . شناســند ســیبرمن هرگون
باره بن مایـه مسـئله را بـا ایـن فرسـتنده 

دیــدار انجــام . انکــار کــرد ،میــزآاســرار 
 ،گرفت ولی ما از ورود بـه جزئیـات امـر

ــردیم ــودداری ک ــز . خ ــارلین نی ــک ف م
ــتاده  ــت فرس ــه از هوی ــد ک اصــرار ورزی

  . اطرش نمانده استایران هیچ بخ
ارشد که دو (اگر چهار جمهوریخواه  •

نها مشاور امنیتی رئیس جمهوری آتن از 
با یک فرستنده دیدار مـی  ،امریکا شدند

کننــد و نمــی داننــد بــا چــه کســی دیــدار 
کــرده انــد و بــا او در امــری گفتگــو مــی 
کننـــد کـــه تعیـــین کننـــده سرنوشـــت 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا بوده 

ورند بـا چـه کسـی آبه یاد نمی )  ا.ااست 
در هتل النفان پالزا دیـدار کـرده انـد و 

دو تـن  ،سخنان ضد و نقیض می گوینـد
هوشـنگ الوی  :ورنـدآبه یاد می  ،دیگر

تــاجر اســلحه کــه اســرائیلی ایرانــی تبــار 
ری بن مناش که افسر اطالعاتی آاست و 

این دو . اسرائیل بوده و ایرانی تبار است
مهوریخواه هـا تظـاهر بـه ج :می گویند

ــی  ــرا نم ــد زی ــی کنن ــردن م ــوش ک فرام
ـــد ـــت را بگوین ـــد حقیق ـــی . خواهن نم

خواهند حقیقت را بگویند که دیدار در 
بخشـــی از رشـــته  ،هتـــل النفـــان پـــالزا

ارتباطها و دیدارها میان جمهوریخـواه 
  . بوده است» ایران«ها و 

الوی که دالل اسلحه بوده و واسـطه      
 ۱۴ –واپیماهـای اف شاه برای خریـد ه

بـه  ،میلیـارد دالر بـوده اسـت ۲به مبلغ 
مـن دیـدار را  :گفـت) روبرت پاری(من 

نه  توسط مک فارلین که توسط سیرمن 
سیرمن مـی خواسـت مـن . ترتیب دادم

بــه واشــنگتن بــروم و در بــاره وضــعیت 
ــنم ــائی صــحبت ک ــای امریک . گروگانه

 ۱۹۸۰اکتبـر  ۲الوی می گوید دیدار در 
برای این که ادعای خـود . انجام گرفت

قطعــه کاغــدی را نشــان  ،را مســتند کنــد
اکتبـر  ۲ :ن نوشـته شـده بـودآداد که بر

دیــدار در . مــد ادامــه داردآرفــت و  ، ۸۰
برای پاسـخ دادن بـه . هتل النفان پالزا

اف . بوب مـک فـارلین ،لنآ ،سیرمن... 
اما هیچ وسـیله ای نبـود تـا بـا ...   ۱۴ –

ایـن  ،یـا الویآن بتوان دانسـت آکمک 
ـــل  ـــدار در هت ـــد از دی یادداشـــت را بع

مـن  :او گفت. نوشته است ،النفان پالزا
مد امـا بـا آاو . مدن سیرمن بودمآمنتظر 

نها مک آیکی از . دو تن دیگر همراه بود
ورم دیگـری آفارلین بود اما به یـاد نمـی 

بنظرم سـیرمن بـود کـه . لن بود یا خیرآ
قـــای الوی مـــا یـــک آ :بـــه مـــن گفـــت

من فکـر کـردم . مت بیشتر نداریمحکو
. او نمی خواهد خود را وارد ماجرا کنـد

ــودم ــتباه کــرده ب ــا اش ــتم . ام ــد دانس بع
ســتاد تبلیغــاتی ریگــان و . اینطــور نبــود

بـه کمـک  ،بوش توافقی را با ایرانـی هـا
وردند برسـر بـه تـأخیر آبعمل  ،اسرائیل

 ،نآزادی گروگانها و در ازای آانداختن 
  .اسرائیل به ایرانفروش اسلحه توسط 

میچــل رگــوین   ،مــن بــا وکیــل الوی •
Mitchell Rogovin ،  که وکیل سـابق

او گفــت در . مصــاحبه کــردم ،ســیا بــود
جریــان دیــدار او بــا ســیبرمن و مــک 

ن آامـا تقـویم . لن نبوده استآفارلین و 
ن قید شده بود که در آورد و در آسال را 

الوی با یـک مقـام سـیا  ،۱۹۸۰اکتبر  ۲

و گزارشی از سیا کـه از . ات می کندمالق
 ،خـارج شـده اسـت» سری اسـت«قید 

و  ۱۰تصدیق می کند کـه الوی سـاعت 
 ،بــا مقــام ســیا ،ن روزآدقیقــه صــبح  ۳۰

ــدار  ــن دی ــرده و ای ــدار ک ــه  ۵۵دی دقیق
صحبت در بـاره . بطول انجامیده است

ــا  ۸پرداخــت  ــرای  ۱۰ت ــون دالر ب میلی
خرید قطعات یدکی هواپیماهـای الـف 

ــا  ،۱۴ – گروگــان  ۵۲زادی آدر رابطــه ب
  .بوده است ،امریکائی

گزارش سـیا تأییـد مـی کنـد کـه الوی  •
پیشــنهادی بــه مقــام ســیا داده کــه شــبیه 
ــدعی  همــان پیشــنهادی اســت کــه او م
اســت بــه ســه تــن عضــو ســتاد تبلیغــات 

گـروه . ریگان و بوش ارائـه کـرده اسـت
ــر  ــاره اکتب ــه تحقیــق در ب تحقیــق کمیت

اشــــتهای رگــــوین را یادد ،ســــورپرایز
 ۲۹از جملـــه یادداشـــت . وردآبدســـت 
ــپتامبر  ــن یادداشــت. را ۱۹۸۰س  ،در ای

قید شده است که رگوین به جون مـک 
مقام ارشد سیا تلفن کـرده و در  ،ماهون

باره پیشنهاد الوی با او صحبت کـرده و 
اکتبـر گذاشـته  ۲قرار مالقاتی در تاریخ 

مده آ ،باز ،در یادداشتهای رگوین. است
ــیار  –الری ســیرمن « :ســتا ــازهم بس ب

برضد ما ... توصیه خواهد شد/ عصبانی 
  ».دالر  ۲۵۰۰۰۰م من گفتم .این پ

وقتی من به رگـوین تلفـن کـردم و از      
 ،او در باره معنی این یادداشت پرسـیدم

ندرسون در صدد گرفتن آستاد تبلیغاتی 
وامی از بانک ملی بود و کروکر سـیرمن 

قـرار بـود . انک بودمشاور حقوقی این ب
ســیبرمن بــه مــأموران بانــک اطــالع 

او بخــاطر وام گــرفتن از بانــک . بدهــد
او گفــت کــه ســیبرمن در . عصــبانی بــود

) جمهوریخـواه(حکومت جرالـد فـورد 
از . کار می کرد و مـن وکیـل سـیا بـودم 

 ،بـدین ترتیـب.  ن زمان دوستی داریـمآ
ــانآدر  الوی موکــل رگــوین مــی  ،ن زم

ال وجـود دارد کـه او و شود و این احتم
سیرمن به پیشنهاد الوی عالقمنـد شـده 

بخصــوص کــه ســیرمن یکــی از . باشــند
کسانی بوده است که ریگـان مأمورشـان 
کرده بود چشم از تقالهای کارتر بـرای 

  . رها کردن گروگانها برندارند
ــه ریاســت       ــان ب ــه ریگ ــن ک ــد از ای بع

سیرمن قاضـی دادگـاه  ،جمهوری رسید
واشـنگتن گشـت و سـاکن تجدید نظـر 

ــوین ــه رگ ــار خان ــد در کن ــه ای ش . خان
ــه  ــد و ب ــر ش ــمیمانه ت ــان ص ــتی ش دوس

بسا بدین . یک کشتی خریدند ،اشتراک
بهنگـام پاسـخ  ،۱۹۹۰خاطر بود که در 

ارتبـاط الوی بـا  ،گفتن به گروه تحقیق
  . سیبرمن را بی اهمیت جلوه داد

بن مناش شرح دیگری از مالقـات در  •
 ،الوی :زا ارائـه مـی کنـدهتل النفان پال

یهودی ایرانی ساکن امریکـا بـود کـه بـا 
او ترتیب . حکومت اسرائیل کار می کرد

ــا ــود ام ــدار ب ــده دی ــار ،دهن ــن ک   ،در ای
و ایرانـی ) بـن منـاش(همکار بود با مـن 

ایـن ( دیگری بـه اسـم احمـد قمشـه ای 
شــخص از منســوبان خامنــه ای اســت و 
ربطــی بــه مهــدی الهــی قمشــه هــا اهــل 

پیـامی کـه بـه ). ا.انش و اندیشه ندارد اد
ــواه  لــن و مــک آ(ایــن ســه جمهوریخ

داده شد این بود کـه ) فارلین و سیبرمن
نخسـت وزیـر (حکومت منـاخیم بگـین 

اینـک مایـل بـه حـل فـوری و  ) اسرائیل
قطعی بحران گروگانهـای امریکـائی در 
ایران است و ایـن بخـاطر بـروز جنـگ 

فشـار  ایـران تحـت. میان ایران با عراق
قــوای عــراق اســت و هرگــاه گروگانهــا 

اسرائیل می تواند  ،زاد شوندآهمین ماه 
زاد آامـا . به ایران اسـلحه تحویـل دهـد

شدن بالفاصله گروگانها برای ریگـان و 
زادی گروگانها آزیرا . زیانمند بود ،بوش

پیش از انتخابات ریاسـت جمهـوری در 
ی »اکتبر سـورپرایز« ،۱۹۸۰ماه نوامبر 
رتر مــی گشــت و او بــاردیگر بــه بســود کــا

  . ریاست جمهوری انتخاب می شد
در  ،در دیـدار ،بنا بر قـول بـن منـاش     

احمـد قمشـه  ،بیشـتر ،هتل النفان پالزا
لـن و سـیبرمن و آاو به . ای صحبت کرد
گروگانهـا بـه ریگـان  :مک فارلین گفت

 ،در کراچـی. تحویل داده خواهند شـد

ی تحویــل یــک هواپیمــای نیــروی هــوائ
 ،مـک فـارلین. امریکا داده خواهند شد

ن را بـه آمد و گفـت آاز اطالع خوشش 
. مــافوق هــای خــود اطــالع مــی دهــم

چند روز بعد که بن مناش  ،باوجود این
ــازمی گــردد ــه اســرائیل ب زاد کــردن آ ،ب

بخــــــاطر مخالفــــــت  ،گروگانهــــــا
بـه بعـد از انتخابـات  ،جمهوریخواه هـا

موکـول شـده  ،ریاست جمهوری امریکا
زادی آجمهوریخواه ها خواهان . است

ـــــد از  ـــــا بع ـــــوامبر ۴گروگانه روز  ،ن
دیـدار در  ،بـن منـاش. بودند ،انتخابات

زاد کـــردن آپـــاریس و معاملـــه بـــر ســـر 
گروگانهــا را بعــد از انتخابــات ریاســت 

تعریـف مـی  ،با جزئیـاتش ،جمهوری را
نامزد  ،بوش ژرژهیأت امریکائی را . کند

ــا و ــوری امریک ــت جمه ــت ریاس  معاون
هیأت ایرانی را مهدی کروبی سرپرستی 

کروبی همکار نزدیـک آیـت . می کردند
او و دیگــر شــاهدان . اللــه خمینــی بــود
ــورپرایز ــر س ــد  ،اکتب ــی دهن ــیح م توض

معامله پنهـانی چگونـه انجـام گرفـت و 
اسـرائیل برعهـده . ن چه بودآمحتوای 

 ،گرفت به ایران در حال جنگ با عراق
  . اسلحه بدهد

و دیگـــر شـــهود را  قـــول بـــن منـــاش •
بـه  ،گزارشی که حکومت روسـیه ،بعدها

درخواست کمیته تحقیق دربـاره اکتبـر 
سورپرایز تهیه و ارسال کـرده و سانسـور 

افـزون بـر . تصـدیق مـی کنـد ،شده بود
گزارشــهای  ،گــزارش حکومــت روســیه

دیگر نیز یا سانسـور شـدند و یـا بهنگـام 
زیـرا . نها نشـدآتوجهی به  ،تهیه گزارش

سـندی بـر «می خواسـت بگویـد کمیته 
بدسـت » وقوع معامله اکتبـر سـورپرایز

  .کمیته نرسید
نچه به دیدار در هتل النفان پالزا آدر  •

گروه تحقیق بـه قبـول  ،مربوط می شود
لــن در بــاره دیــدار بــا مــرد آگــزارش 

مـی  ،با وجـود ایـن. مالزیائی بسنده کرد
باید دلیلی برای پاداش گرفتن ایـن سـه 

ه ریاست جمهوری رسـیدن بعد از ب ،تن
ـــان ـــت ،ریگ ـــته اس ـــی داش ـــود م  :وج
کـه از محافظـه کـاران جدیـد  ،سیبرمن

لـن و آبود قاضی دادگاه تجدیـد نظـر و 
یکی بعد از دیگـری مشـاور  ،مک فارلین

سـیبرمن بـر ضـد . امنیتی ریگـان شـدند
 ،ویزآدست . رئیس سیا گزارش تهیه کرد

چراکـه . اداره تجزیه و تحلیل سـیا بـود
هیــه کــرده بــود کــه اتحــاد گــزارش ت

. شوروی گرفتار ضعف روز افزون اسـت
نکه زمان شهادت داد که تحلیل این آبا 

اما مورد پسند  ،اداره صحیح بوده است
زیرا به بهانه . محافظه کاران جدید نشد

خواستار بـاال بـردن  ،تسلیحات شوروی
سـیبرمن .  بودجه نظامی امریکـا بودنـد

. هم کردمت» شکست پر طنین«سیا را به 
بـــدین خـــاطر کـــه تـــراکم اســـلحه 

یم ژاستراتژیک شوروی را و پروپاکاند ر
در  ،شـــوروی را لحـــاظ نکـــرده اســـت

مأموریت اصـلی خـود شکسـت خـورده 
حـاکی  ،این شکست بدون سابقه. است

از فلج این دستگاه اسـت و  فلـج عللـی 
 ،در واقـع. جدی تر از بـی کفـایتی دارد

مور در مقـام مـأ ،بنا بر گزارش سـیبرمن
افراد سیا کـه  ،تحویل حکومت از کارتر

از خــط و ربــط محافظــه کــاران جدیــد 
مأموران شـوروی  ،پیروی نمی کرده اند

طرفــداران ریگــان، بقــدرت . بــوده انــد
فرصـــتی بـــرای در  ،رســـیدن ریگـــان را

 ،بخصوص سیا ،دست گرفتن مهار امور
روبـرت . با روش خصمانه می انگاشـتند

 :ددر خــاطرات خــود مــی نویســ ،گیــت
نســـبت بـــه  ،واکـــنش در داخـــل ســـیا«

میخته ای از خشـم و آ ،گزارش سیبرمن
شایع .  »احساس بد و بدتر و ناامنی بود

بود که گروه مأمور تحویل و تحـول بنـا 
بر تصفیه صدها تحلیل گر و افسر ارشـد 
ــران از دســت دادن  ــان نگ را دارد و این

بخصـوص کسـانی کـه . کار خود بودنـد
وی سـابق مسئول تحلیل وضعیت شـور

ــد ــابع. بودن ــد از من ــول یکچن ــابر ق  ،بن
ــرای  ــان و ب ــزارش را چن ــیبرمن گ  نآس

تهیه کرده بود که خود رئیس سیا بگردد 
  و چون ریگان ویلیام کیسی را به ریاست 

  
  6در صفحه  

  
  

اه و بحران؟پس
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کیسـی نیـز . او خشمگین شد ،سیا گمارد
در بــه انجــام رســاندن معاملــه اکتبــر 

کـرده نقش بسیار مهمی بازی  ،سورپرایز
  .بود

قاضـی مسـتقل  ،لورانس والش ،دیرتر •
سیبرمن را  در شمار  ،پرونده ایران گیت
گروه قدرتمنـدی از «کسانی دانست که 
بمثابه نیروی ذخیـره  ،جمهوریخواهان

ـــئوالنی از  ـــردن مس ـــاوف ک ـــأمور  مع م
حکومـــت ریگـــان از مجـــازات کـــه در 
ــران  ــه ای ــانونی اســلحه ب ــر ق فــروش غی

  .دست داشته اند
لــن مشــاور امنیتــی ریگــان شــد و آامــا  •
بــر اثــر از پــرده  ،۱۹۸۲غــاز ســال آدر

رشــوه ســتانی  ،بیــرون افتــادن افتضــاح
  . استعفاء کرد ،برای اعمال نفوذ

لن شـد و آجانشین  ،و اما مک فارلین •
بــه اتفــاق محافظــه کــاران  ،۱۹۸۱در 

در کـار منطبـق کـردن سیاسـت  ،جدید
امریکــا بــر سیاســت اســرائیل در فــروش 

بنــا بــر گــزارش . شــد ،بــه ایــران اســلحه
از  ،که به تازگی ،۱۹۸۱سپتامبر  ۱مورخ 

وقتـی  ،رهـا شـده» محرمانه است«بند 
ایــن کوشــش بــا مخالفــت رئــیس ســتاد 
ــرو شــد کــه خواســتار پایــان  ارتــش روب
یافتن جنگ ایران و عراق از راه گفتگو 

مک فـارلین و متحـد نـزدیکش در  ،بود
یعنــــی پــــل  ،وزارت خارجــــه امریکــــا

وزیـــر  ،لکســـاندر هیـــگآاز  ،وویتزولفـــ
خواســتند سیاســت امریکــا در  ،خارجــه

ــارلین  ــک ف ــده م ــران را برعه ــورد ای م
بـرای وزیـر بنا بر این مـتن کـه  . بگذارد

از او خواســته مــی  ،خارجــه تهیــه شــده
شود که سیاست امریکـا در مـورد ایـران 

هــم در ســطح وزارت خارجــه و هــم  ،را
مــک  ،در ســطح نهادهــای حکومــت 

 ،دیرتر ،در همان سال. ن تهیه کندفارلی
مک فارلیت و ولفوویتز سیاست امریکـا 

در رابطـه تنگاتنـگ بـا  ،در باره ایران را
بنـــا بـــر . کردنـــدتهیـــه  ،منـــافع ایـــران

 ،۱۹۸۱دســامبر  ۸یادداشــتی بــه تــاریخ 
 :مـی نویســد ،مـک فـارلین بــه ولفـوویتز

 ۲۰در  ،یک گردهمآئی با داوید کیمچی
کیمچـی هـم  .خواهیم داشـت ،دسامبر

در وزارت خارجـــه اســـرائیل و هـــم در 
ــن کشورصــاحب  ــات ای ــازمان اطالع س

مـــن دو  ،در ایـــن دیـــدار. مقـــام اســـت
موضــوع جدیــد را در دســتور کــار قــرار 

از شـما ممنـون مـی شـوم «. خواهم داد
تحلیل های ضـرور و نظرهـای خـود را 

یکـی از ایـن دو . »به مـن اطـالع دهیـد
ه مــک فــارلین بــ. ایــران بــود ،موضــوع

 ،ولفوویتز مـی نویسـد کـه ایـن موضـوع
موضوعی نیست که شما با هـر دایـره در 

ولفــوویتز پیشــنهاد مــی . میــان بگذاریــد
کند که مک فارلین بـه کیمچـی بگویـد 

من بی قرار شروع گفتگو بـا اسـرائیل «
وردن آدر باره چگونگی تحـت نفـوذ در

مـا مـی بایـد ... تحول رویـدادها هسـتم
ــ أثیر نخســت تمــامی روشــهای تحــت ت

 ،قـــراردادن تحـــول در درون ایـــران را
بدیهی اسـت بـرای ایـن ... بررسی کنیم

می باید میان  ،که این گفتگو بارور باشد
بـه . یـدآبعمل  ،افراد سخت کم شماری

مک فارلین و ولفـوویتز در  ،سخن دیگر
کـار همتـا و شــریک کـردن اســرائیل در 
تهیه استراتژی ها برای جهت دادن بـه 

و عامـل . بـوده انـد تحول دولت ایـران
فـروش  ،اصلی در پیشبرد این اسـتراتژی

اسلحه توسـط اسـرائیل بـه ایـران بـوده 
بنا داشته  ،مک فارلین و ولفوویتز. است
 ،باتفــاق اســرائیل ،بطــور محرمانــه ،انـد

سیاست امریکـا در تمـامی خاورمیانـه را 
  . تهیه کنند و به اجرا بگذارند

ل روابط پنهانی مک فارلین با اسـرائی •
افسر اطالعاتی اسرائیل را بـه  ،بن مناش

ــارلین ــه مــک ف ــن نتیجــه رســاند ک  ،ای
 ،۱۹۸۵تا  ۱۹۸۳مشاور امنیتی ریگان از 

ــرائیل ــاتی اس ــازمانهای اطالع ــا س از  ،ب
ــه ــان ،جمل  ،اســتاد جاسوســی ،رفــی ایت

بـن . برقـرار کـرده بـود ،»روابط ویژه«
قـای ایکـس کـه بــه آ« :منـاش مـی گویـد
ــوالرد ــان پ  ،اســرائیل جاســوس ،جونات

 ،دربـــاره اســـنادی کـــه او بایـــد بـــدزدد
. »مشورت داده است مک فارلین اسـت

بـه . دسـتگیر شـد ۱۹۸۵پوالرد در سال 
ــی ــام جاسوس ــوم  ،اته ــه و محک محاکم

اسرائیل هیچگاه امریکائیانی که به . شد
او در دزدیدن اسناد کمک کرده بودنـد 

  . را نشناساند
ــا       ــران گیــتآو ب  در ،نکــه در مــورد ای

در باره ارائه نکـردن اطـالع بـه  ،۱۹۸۸
ــاره مــاجرائی کــه افتضــاح  کنگــره در ب

خـــود را مجـــرم  ،ایـــران گیـــت گشـــت
هرگونه جاسوسی بـرای دولـت  ،خواند

او از مجله . اسرائیل را قویا تکذیب کرد
Esquire  بخاطر انتشار مقالـه در تأییـد

. به دادگاه شکایت کـرد ،قول بن مناش
د ندانسـت زیـرا دادگاه شکایت او را وار

او نتوانســت ثابــت کنــد کــه ایــن مجلــه 
  . وقعی به حقیقت نمی نهد

نکه در مـدارکی کـه اخیـرا  منتشـر آبا       
دلیلـی بـر جاسـوس اسـرائیل  ،شده انـد

 ،بودن مک فـارلین بدسـت نمـی دهنـد
اما حاکی از اینند که مک فارلین درکـار 
ــر عــادی بــا  ــرار کــردن رابطــه غی برق

ــرائیل ــات اس ــیا ،مقام ــه کیمچ  ،ز جمل
افســر ارشــد ســابق موســاد و همآهنــگ 
کردن سیاست امریکـا در خاورمیانـه بـا 

  .سیاست اسرائیل بوده است
خامنه ای و هاشـمی رفسـنجانی (ها کسی است که حامل پیام ایران گیتـی بــر خــاطرات مــک فــارلین، کمیچــی نخست بدانیم کـه بنـا  :انقالب اسالمی ــوده اســت...) و ــارلین ب ــک ف ــه م : ب بــه روشــنی، نشــان مــی  دســتیاران او،ریگانیســم را بــا رفتارهــای خمینــی و قدرتمـــــداران امریکـــــائ جانبـــــدار رابطه ارگانیک و همسـانی رفتارهـای زیـرا . اهمیت را به ایـن نوشـته بدهـدو خواننـــده ایرانـــی مـــی بایـــد تمـــام . حاضریم حتی خمینی را نیز بکشـیماختیــار مــی گیــریم حمایــت کنــد، مــا گــاه امریکــا از دولتــی کــه مـــا در هر ـــزب میــان جمهوریخواهــان و خمینــی و گروگــانگیری و معاملــه هــای پنهــانی بــه ســخن دیگــر، همکــاری در . دهــد ـــران ح ـــد و س ـــدش احم ــرآورده رابطــه فرزن   .استارگانیک میان ایـن دو جماعـت بـوده جمهــوری اســالمی، ف

ـــد در ازای نی بـا طرفهای معامله های پنهـا: کردو درس تاریخ را باید آویـزه گـوش       ـــوده ان ـــا حاضـــر ب ــا ایران را گرفتار بحران اتمی کـرده انـد بکشند، همچنان بر سر کار هستند و حمایــت امریکــا از خــود، خمینــی را امریک ــد ب ــه ای، مــی گوین ــان خامن ــه و از زب ــر ب ــیم مگ ــی کن ــو نم ــا گفتگ ــتان،هیـأتی کـه خامنـه ! شرطها و شروطهاامریک ــا، پایتخــت قزاقس ــه آلماآت   :ایران، اظهار شدامریکــا از حملــه نظــامی اســرائیل بــه جدید برای مجازات ایران و حمایت خوشــبینی، بــه کنگــره امریکــا، طــرح بــــاوجود اظهــــار . گفتگــــو کــــرد ۱+۵فرستاد بـا هیأتهـای کشـورهای  ای ب
  
  

 - انـــس ژآنگرانـــي 
 –تـا  آلماآگفتگوها در 

 –خوشبيني دو طـرف  
ــا و  ــديد مجازاتهـ تشـ

  :؟!تهديد به جنگ
  
  
پـیش از گفتگوهـا در  :نقالب اسالمیا ــورای اتمــی گزارشــی در بــاره تأسیســات و ی ژانــس بــین المللــی انــرژآلمــا آتــا، آ ــه ش ــران ب ــی ای ــای اتم یم را خوش ژاین گزارش ر. حکام دادفعالیته ــیش و بعــد از گفتگوهــا در . نیامــد اقتصادی و امکان حـل بحـران اتمـی آلما آتـا، در بـاره اثرهـای مجازاتهـای پ

ــــدانت ــــن فصــــل، . شــــار یافتن   :می کنیمخواننــدگان گرامــی را از اینهمــه، آگــاه در ای
  

نگرانـی : انسژگزارش آ
ـــی  ـــت اتم ـــت فعالی باب
نظــــامی بیشــــتر شــــده 

  :است
  

فوریــه  ۲۱از گــزارش : انقــالب اســالمی انــس، تنهــا قســمت مربــوط بــه ژآ ۲۰۱۳ را  مـی » فعالیتهای اتمی احتماال نظامی«
    :آوریم

  :الی٭ ابعاد نظامی احتم
در گزارش هـای پیشـین مـدیر کـل . ۴۷

آژانس، مسائل برجسته ای در ارتبـاط بـا 
ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته ی 
ایــران و اقــداماتی الزم بــرای حــل ایــن 

از ســال . مســائل مشــخص شــده بــود
ـــه طـــرز فزاینـــده ای ۲۰۰۲ ، آژانـــس ب

نگــران وجــود احتمــالی فعالیــت هــای 
هـای  هسته ای فـاش نشـده در سـازمان

مرتبط نظامی و عالوه بر ایـن، فعالیـت 
های مـرتبط بـا ایجـاد ظرفیـت قـدرت 

ی بـرای یـک اانفجاری کالهک هسـته 
ایران نگرانـی هـای . موشک بوده است

آژانــس را رد کــرده اســت و ایــن امــر بــه 
طور عمده با تأکید بر این بـاور صـورت 
گرفته که ایران چنـین نگرانـی هـای را 

  .بی اساس می خواند
ضــــمیمه گــــزارش منتشــــر شــــده  .۴۸

مـدیرکل آژانـس بــه تـاریخ نـوامبر ســال 
 GOV/2011/65بــــه شــــماره  ۲۰۱۱

تحلیـل دقیقـی از اطالعـات موجــود در 
اختیار آژانس ارائه داد که نشان مـی داد 
ــا  ــاط ب ــایی را در ارتب ــت ه ــران فعالی ای
ــته ای  ــاری هس ــزات انفج ــد تجهی تولی

آژانـس بـین لمللـی . صورت داده اسـت
ی صحت این اطالعـات را در انرژی اتم

از نوامبر . کل بررسی و تأیید کرده است
تا کنـون، آژانـس اطالعـات  ۲۰۱۱سال 

بیشتری به دست آورده است که بیش از 
ــده در ضــمیمه  ــه ش ــل ارائ ــیش، تحلی پ

  .مذکور را تأیید می کند
ـــه . ۴۹ ـــال  ۱۹۲۹در قطعنام ـــه در س ک

ـــت  ۲۰۱۰ ـــورای امنی ـــد، ش ـــر ش منتش
ت ایران به منظور سازمان ملل بر تعهدا

ــده در  ــدامات الزم مطــرح ش انجــام اق
بیانیه شـورای حکـام آژانـس بـه شـماره 

GOV/2006/14  بار دیگر تأکید کرد و
از این کشور خواسـت تـا دربـاره تمـامی 
مسائل مهم به ویژه مواردی که نگرانـی 
 هــایی را در خصــوص ابعــاد احتمــاال
نظامی برنامه هسته ای ایران مطرح می 

اری کاملی را با آژانس داشـته کند، همک
ــه ای دسترســی  ــیچ وقف ــی ه ــد و ب باش
کاملی را به تمام سایت هـا، تجهیـزات، 
افراد و اسـناد درخواسـت شـده توسـط 

همانطور کـه بـاال در . آژانس فراهم کند
به آن اشاره شد، از زمان انتشار  Bبخش 

مدیرکل  ۲۰۱۱گزارش ماه نوامبر سال 
طعنامه ق ۲آژانس، اگرچه شورای حکام 

در ارتباط بـا فوریـت لـزوم حـل مسـائل 
برجسته مرتبط با برنامه هسته ای ایـران 

از جمله مواردی که بایـد  - منتشر کرده 
بــه طــور شــفاف مطــرح شــود تــا وجــود 
هرگونه ابعاد نظامی احتمـالی را حـذف 

اما هنوز امکان این فراهم نشـده  - کند 
تا اسناد راهبردی ساختاری نهایی شود 

م قابل تـوجهی در ایـن ارتبـاط و یا اقدا
  .صورت گیرد

همــانطور کــه در ضــمیمه : پــارچین. ۵۰
آژانـس  ۲۰۱۱گزارش ماه نـوامبر سـال 

مطــرح شــد، اطالعــاتی کــه کشــورهای 

عضــو در اختیــار آژانــس قــرار داده انــد، 
نشان می دهـد کـه ایـران مخـزن مهـار 
منفجره بزرگی را ایجاد کـرده تـا در آن 

نجـام دهـد؛ آزمایشات هیدرودینامیک ا
چنــین آزمایشــاتی قویــا نشــان گــر تولیــد 

ایــن . ی احتمــالی اســتاســالح هســته 
اطالعات همچنین نشان مـی دهـد کـه 

در ســایت  ۲۰۰۰مخــزن مهــار در ســال 
ــت ــده اس ــارچین نصــب ش ــاه . پ جایگ

مخزن در سایت پـارچین صـرفا در مـاه 
مشخص شد و آژانس  ۲۰۱۱مارس سال 

ــه ســال  ــاه ژانوی ــران را ا ۲۰۱۲در م ز ای
  .وجود آن مطلع کرد

همانطور که پیش این گزارش شـد، . ۵۱
تصـــاویر مـــاهواره ای قـــرار گرفتـــه در 

تا  ۲۰۰۵اختیار آژانس از ماه فوریه سال 
هـیچ فعـالیتی را  ۲۰۱۲ماه ژانویه سـال 

در محل و یا در نزدیکـی سـاختمانی کـه 
مخزن مهار در آنجا قـرار گرفتـه اسـت، 

ـــان . نشـــان نمـــی دهـــد اگرچـــه از زم
ـــرای نخ ـــس ب ـــت آژان ـــتین درخواس س

دسترسی به این مکان، تصاویر مـاهواره 
ای فعالیت های گسترده تر و بـه دنبـال 
آن تغییراتی را در ایـن مکـان بـه تصـویر 

آژانـــس در هـــر دور از . کشـــیده اســـت
گفتگوها با ایران بـر درخواسـت خـود 
برای دسترسی به محل سـایت پـارچین 
تأکیــد کــرده اســت، امــا ایــران بــه ایــن 

  .درخواست پاسخ نداده است
ـــل . ۵۲ ـــای قاب ـــرفت ه ـــه پیش از جمل

توجهی که آژانس از زمان انتشار گزارش 
مـدیرکل، شـاهد  ۲۰۱۲ماه نوامبر سال 

بوده است، می توان به موارد زیر اشـاره 
  :کرد

بازگرداندن شرایط ساختمان اتاقک • 
ــی  ــعیت قبل ــه وض ــزن ب ــد (مخ ــه بای ک

را صفحات دیوار و لوله کشی خروج گاز 
  ؛)نیز شامل شود

ـــای •  ـــقف ه ـــی در س ـــاد تغییرات ایج
ســـاختمان اتاقـــک مخـــزن و دیگـــر 

  ساختمان بزرگ؛
ــی •  ــازی قســمت فرع ــازی بازس جداس

  ساختمان بزرگ دیگر؛
ســاخت یــک ســاختمان کوچــک در • 

همان مکانی که یک ساختمان بـا ابعـاد 
  مشابه قبال تخریب شده بود؛

گستراندن، همسطح سازی و فشردن • 
ه دیگـر از مـواد در یـک منطقـه یک الیـ
  بزرگ؛

و در نهایت نیز نصب حصاری که این • 
  .مکان را به دو بخش تقسیم می کند

همــانطور کــه پیشــتر گــزارش شــد، . ۵۳
ایران اعالم کرده که اتهام فعالیت های 

ـــارچین  ـــایت پ ـــته ای در س ـــی «هس ب
ــاس ــت و » اس ــت «اس ــین فعالی همچن

ــود در  ــی ش ــه م ــه گفت ــری ک ــای اخی ه
مکـــان مـــورد عالقـــه آژانـــس نزدیکـــی 

صورت گرفته، هـیچ ارتبـاطی بـه مکـان 
تـا . »مشخص شده توسط آژانس نـدارد

کنون، ایران تنها توضیحی بـرای جابـه 
جایی خـاک توسـط کـامیون هـا ارائـه 
کرده است که نشان مـی دهـد بـه دلیـل 
ســاخت جــاده جدیــد پــارچین صــورت 

  .»گرفته است
با توجه بـه فعالیـت هـای گسـترده . ۵۴
که ایران در مکان مـذکور در سـایت ای 

ــز  ــان نی ــارچین صــورت داده و همچن پ
ــه ایــن  ادامــه دارد، زمــانی کــه آژانــس ب
مکــان دسترســی پیــدا کنــد، توانــایی آن 
ــه  ــوثر ب ــایی م ــرای انجــام راســتی آزم ب

در حالیکـه . شدت تضعیف خواهد شـد
آژانس به ارزیابی این موضوع ادامه مـی 
دهــد، داشــتن دسترســی بــه ایــن مکــان 
ــأخیر بیشــتر ضــروری اســت،  ــدون ت ب
همچنین الزم است تا ایران بدون وقفه 
بیشتر، همانطور که در ماه فوریه توسـط 
آژانــس درخواســت شــده بــود، بــرای 
ــا  ــاط ب ــس در ارتب ــق آژان ــئواالت دقی س
ســایت پــارچین و کارشناســان خــارجی، 

  .ایی واقعی فراهم کندهپاسخ 
  

  :٭اطالعات طراحی
پادمـــان و بـــه رغـــم توافقنامـــه  - ۵۵

ــرتبط صــادر شــده از  ــه هــای م قطعنام
سوی شـورای حکـام و شـورای امنیـت، 

ــد  ــات ک ــران ملزوم ــات  ۱- ۳ای از ترتیب
اجرایی بخش اول توافقنامه پادمـان را 

مهم است که توجه شود . اجرا نمی کند
که نبود چنین اطالعات اولیه ای زمـان 
موجــود بــرای برنامــه ریــزی آژانــس در 

توافق شده را  خصوص اقدامات تامینی
به خصـوص در مـورد تسـهیالت جدیـد 
کاهش داده و سطح اطمینان را نیـز در 
خصــوص ســایر تســهیالت کــاهش مــی 

  .دهد
به رغم وظایف ایران بر اساس کد  - ۵۶
 ۲۰۰۶اصالح شده، ایران از سـال  ۱- ۳

روزآمـــــد شـــــده را در  DIQتـــــاکنون 
بـرای آژانـس  IR- 40خصوص رآکتـور 

اطالعـات کمبـود . فراهم نکرده اسـت
روزآمد اثری معکوس بر توانایی آژانس 
در راســتی آزمــایی طراحــی تســهیالت و 

  .اجرای موثر رویکرد پادمان دارد
پاسخ ایران بـه تقاضـاهای آژانـس  - ۵۷

در خصـــوص تاییـــد یـــا فـــراهم آوردن 
اطالعات مربـوط بـه قصـد خـود بـرای 
ساخت تسهیالت هسته ای جدید، ایـن 

عــات اســت کــه در زمــان الزم ایــن اطال
اصـالح  ۱- ۳مورد نیـاز را بـر طبـق کـد 

شده ترتیبـات اجرایـی فـراهم خواهـد 
  .آورد

  
  :٭پروتکل الحاقی

بــرخالف قطعنامــه هــای مربوطــه  - ۵۸
شورای حکـام و شـورای امنیـت، ایـران 

تــا . پروتکــل الحــاقی را اجــرا نمــی کنــد
زمانی که ایران همکاری الزم را به عمل 

ــه پروتکــل الحــاقی  ــاورد و از جمل را نی
اجرا نکند، آژانس در موقعیتی نیست که 
عدم وجـود فعالیـت یـا مـواد هسـته ای 

  .اعالم نشده در ایران را تایید کند
  

  :٭ حاصل سخن
در حــالی کــه آژانــس بــه راســتی  - ۶۲

آزمایی عـدم انحـراف تاسیسـات هسـته 
ای اعالم شده ایران بـر اسـاس پادمـان 
ادامـــه مـــی دهـــد، از آنجـــا کـــه ایـــران 

را به عمـل نمـی آورد و از همکاری الزم 
جمله پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند، 
آژانس نمی تواند تضمین معتبـری دهـد 
مبنی بر اینکه مواد و فعالیت های هسته 
ای اعالم نشده در ایران وجود نـدارد و 
لذا، نمـی توانـد نتیجـه بگیـرد کـه تمـام 
مواد هسـته ای موجـود در ایـران صـلح 

  .آمیز است
ــران در  - ۶۳ ــازی ای ــی س ــات غن تاسیس

ســوخت خــود نصــب ســانتریفیوژهای 
را آغـــاز کـــرده ) ir-2m(پیشـــرفته تـــر 

  .است
ــه هــای شــورای  - ۶۴ ــه رغــم قطعنام ب

 ۲۰۱۲و سپتامبر  ۲۰۱۱حکام در نوامبر 
و بر خالف گفتگوی سنگین بین ایـران 

مرحله  ۹که در  ۲۰۱۲و آژانس از ژانویه 
صـــــورت گرفتـــــه اســـــت، رویکـــــرد 

بتواند مـورد توافـق ساختاریافته ای که 
مـدیر . قرار گیـرد، حاصـل نشـده اسـت

کل قادر نیسـت هـیچ گونـه پیشـرفتی را 
در روشن کـردن موضـوعات باقیمانـده 
گزارش کند از جمله موضوعات مربوط 
به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای 

  .ایران
فعالیت هـای مشـخص و گسـترده  - ۶۵

در پــــارچین  ۲۰۱۲ای کــــه از فوریــــه 
کـه آژانـس مکـررا  –فته است صورت گر

ـــت  ـــده اس ـــد آن ش ـــتار بازدی  –خواس
توانایی آژانـس را در راسـتی آزمـایی بـه 
شکلی جدی کاهش داده و این موجـب 

آژانـس تقاضـای خـود از . نگرانی اسـت
ایران را مبنی بر دسترسی بـدون تـاخیر 
به مکان مزبور و ارائه پاسخ به سـواالت 
ــارچین و  ــس در خصــوص پ ــق آژان دقی

  .اس خارجی تکرار می کندکارشن
بـــا توجـــه بـــه ماهیـــت و مقـــدار  - ۶۶

اطالعات در دسترس، آژانس همچنـان 
تاکید دارد که ایران بایـد بـدون تـاخیر 
ــورد  ــوعات م ــتر در خصــوص موض بیش
ــادرت  ــاری مب ــه همک ــس ب ــی آژان نگران

ــاری، آژانــس . ورزد ــین همک ــدون چن ب
قــادر بــه رفــع نگرانــی هــا در حــوزه 

امـه هسـته ای موضوعات مربـوط بـه برن
  نیست از جمله شفاف سازی این مساله

  
  7در صفحه  

  

اه و بحران؟پس
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که برنامـه هسـته ای ایـران فاقـد ابعـاد  

  .احتمالی نظامی است
مدیر کل همچنان ایران را فرامی  - ۶۷

ــتای  ــایی را در راس ــام ه ــه گ ــد ک خوان
اجرای کامل توافقنامـه پادمـان و سـایر 
وظــایفش برداشــته و بــرای رســیدن بــه 

در خصوص تمام مسایل  نتایج مشخص
اصلی باقیمانده با آژانس همکاری کنـد، 
همان طور که در قطعنامه های شـورای 
حکام و قطعنامه های الزام آور شـورای 

  .امنیت آمده است
مدیر به شکل مناسـب بـه گـزارش  - ۶۸

  .دهی ادامه می دهد
انس بین ژآرئیس  ،مانوآ ،مارس ۴در  ☚

 ،ی اتمـی در شـورای حکـامژالمللی انـر
انس بابـت برنامـه اتمـی ژآگفت نگرانی 

. وجود برنامه ساختن بمـب اتـم(ایران 
معاون او می گوید ایـران در کـویر دارد 

بیشتر شده اسـت و ) بمب اتمی می سازد
مصــرا از ایــران مــی خــواهم کــه اجــازه 
بازدید فوری از تأسیسات پـارچین را بـه 

  .انس بدهدژآ
با توجه به این بخـش  :انقالب اسالمی ــزارش آاز  ــوان ژگ ــی ت ــر م ــس، بهت ــه در ان ـــا و فهمیــد گفتگوهــای انجــام گرفت ـــاره آنه ـــا و واکنشـــها در ب ... فعالیت البی اسرائیل در کنگـره وآلماآت     :را

گفتگـــوئی کـــه نتیجـــه 
گفتگـو « مشخصی جـز 

 ،ببار نیاورد» ادامه دارد
ولـــــــی دو طـــــــرف را 

  :!خوشبین کرد؟
  
پــیش از گفتگــو لومونــد خبــر  ٭

تخفیــــف در بــــه ایــــران  :داد
مجازاتها در ازای متوقف کـردن 
فعالیت تأسیسات فـردو پیشـنهاد 

  :خواهد شد
  
یــک روز پــیش  ،۲۰۱۳فوریــه  ۲۵در  ☚

پایتخــــت  ،تـــاآلمـــا آاز گفتگوهـــا در 
لوموند و رویتـر از قـول یـک  ،قزاقستان

  :مقام مسئول امریکائی گزارش کرده اند
ـــاآلماآدر گفتگوهـــا در  • قـــدرتهای  ،ت

پیشـنهاد خواهنـد کـرد بزرگ به ایـران 
ایــران  ،در ازای تخفیــف در مجازاتهــا

برخــی از جنبــه هــای فعالیتهــای اتمــی 
امـا بـن . وردآخود را به حال تعلیـق در 

برضـــد ایـــران  ،بســـت برجـــا بمانـــد
  . مجازاتهای جدید وضع خواهند شد

 :دیپلماتهای غربی به رویتر گفته انـد •
تحریم فـروش طـال بـه  ۱+۵کشورهای 
ر مواد قیمتی را لغو می کنند ایران و دیگ

هرگــاه ایــران تأسیســات اتمــی فــردو را 
  . تعطیل کند

ایران بـه ایـن کشـورها حـالی کـرده        
  .است که این تحفیف کافی نیست

گفتگوهـا در  :مقام امریکائی می گوید •
تا  می باید به تعیـین تـاریخی بـرای آلماآ

مـاده آمـا . گفتگوهای بعدی بیانجامـد
. گ گفتگوها شتاب ببخشیمهنآایم  به 

تـا نشـان دهنـد آلماآهرگاه ایرانی ها در 
مـاده آمـا  ،که در گفتگو جـدی هسـتند

  .گفتگوی دوجانبه با ایران نیز هستیم
  
ــــــر اطــــــالع واصــــــل ٭  ،براب

گفتگوهــای دوجانبــه محرمانــه 
ـــا  ـــه ای ب میـــان مـــأموران خامن
ـــان  ـــائی همچن ـــأموران امریک م

  :انجام می شوند
  

در  ،تــاآلماآوهــا در روز بعــد از گفتگ  ☚
اطــالع حاصــل شــد کــه  در  ،فوریــه ۲۷

ویـــن و در افریقـــای جنـــوبی و نیـــز در 
میـان مـأموران خامنـه  ،امریکای التـین

گفتگوهــای  ،ای و مــأموران امریکــائی
ترتیـب . محرمانه در حال انجام هستند

نخسـت وزیـر عـراق  ،کار را نور المالکی
اگر گفتگوها در این کشـورها . می دهد
می گیرند بدین خـاطر اسـت کـه  انجام

دمهـای مـورد آالمالکی در این کشـورها 
  . اعتماد خود را دارد

کـــه بـــا  ،احمـــدی نـــژاد ،ن ســـوآاز  ☚
صراحت می گوید کاری به کـار پرونـده 

را  ۱+۵اتمــی و گفتگوهــا بــا کشــورهای 
نســت کـه بــه غربــی هــا آدر کــار  ،نـدارد

از . یم موضع محکمـی داردژبگوید در ر
ــرار ــای  ،ق ــب دادن بن ــر ترتی ــروه او ب گ

گردهمــآئی هــا در ترکیــه و  کشــورهای 
ــات  ــه انتخاب ــه بهان ــران ب ــائی از ای اروپ

بــرای هــر . ریاســت جمهــوری اســت
ــآئی  ــورو ۵۰گردهم ــزار ی ــه در  ،ه هزین

تبلیغ  ،ظاهر کار. نظر گرفته شده است
 ،امـا در واقـع. بسود نـامزد گـروه اسـت

هدف اینست که به غرب حالی کنـد کـه 
ه گسترده خـود را در کشـور و گروه شبک

خارج از کشور دارد و چنـان نیسـت کـه 
یم بتواند این بخـش ژبخش دیگری از ر

گروه می خواهد  ،درواقع. را حذف کند
به غرب بفهماند که منسجم ترین گروه 

  . این گروه است ،یمژدر ر
در تلویزیـــــون  ،۹۱اســـــفند  ۱۱در  ☚
خارجــه گفتــه » وزیــر« ،صــالحی ،یــمژر

د گفتگــوئی کــه ایــن بــار پیشــنها :اســت
با پیشنهادهای قبلـی  ،امریکا داده است

ــرق دارد ــادق . ف ــا ص ــائی ه ــر امریک اگ
پیشــنهاد بــا حســن نظــر بررســی  ،باشــند

  .خواهد شد
  
در پایــان گفتگوهــای دو روزه   ٭

دو طرف از گفتگوهـا  ،تاآلماآدر 
ــبینی مــی  ــار خوش ــی و اظه راض

  :کنند
  
در پایــــــان  ،۲۰۱۳فوریــــــه  ۲۷در  ☚

خبرگزاریهـــا  ،روز گفتگوهـــادومـــین 
  :گزارش کردند

مقامات ایران امروز اظهار خوشـبینی  •
یـک رشـته  ،بنا بـر قـول جلیلـی. کردند

ـــوی  ـــه از س ـــع بینان ـــنهادهای واق پیش
. ارائـه شـدند ۱+۵مسئوالن کشـورهای 

این امر یک چرخش مهم در گفتگو هـا 
  . است

جزئیات امتیازهای پیشنهادی توسط  •
امــا از . نشــده انــداعــالن  ،ایــن کشــورها

به ایران اجـازه داده مـی شـود کـه  ،قرار
سـوخت  ،کتـور پزشـکی تهـرانآبرای ر

و ایران ) درصد ۲۰اورانیوم (تولید کند 
ـــرای صـــنایع  ـــواد الزم ب ـــد م مـــی توان
پتروشــــیمی خــــود را وارد کنــــد و بــــا 
کشــورهای دیگــر طــال خریــد و فــروش 

تأسیسات اتمی فـردو را  ،در عوض ،کند
  . وردآدربه حال تعلیق 

موافقـــت بـــا تولیـــد ســـوخت بـــرای  •
یـک امتیـاز مهـم تلقـی  ،نیروگاه تهران

با توجـه بـه ایـن  ،معامله طال. توان کرد
از طریق مبادله نفت بـا  ،امر که تا کنون

ــز را  ،طــال ــن فل ــی توانســت ای ــران م ای
. امتیـــاز بشـــمار اســـت ،وردآبدســـت 

تخفیف مجـازات در قلمـرو پتروشـیمی 
   .نیز به حساب است

  
گـــزارش اســـتفراتفور در بـــاره  ٭

تــا در روزهــای آلماآگفتگوهــای 
  :۲۰۱۳فوریه  ۲۷و  ۲۶

  
استراتفور ایـن  ،۲۰۱۳فوریه  ۲۸در  ☚

تحلیــل در بــاره گفتگوهــای  –گــزارش 

  :تا را انتشار داده استآلماآ
ســال اســت کــه گفتگــو بــا  ۱۰مــدت  •

ایــران در بــاره برنامــه اتمــی ایــن کشــور 
ـــیش از گ. ادامـــه دارد ـــا پ فتگوهـــای ت

هردور گفتگو  ،فوریه ۲۷و  ۲۶روزهای 
اما این . با شکست به پایان رسیده است

 ،گوئی گفتگوها از بن بست شکست ،بار
کشـماکش برسـر برنامـه . مـده انـدآبدر 

ــران ــی ای ــتین بــار ،اتم ــرای نخس در  ،ب
امریکـا و متحـدان . غاز گرفتآ ،۲۰۰۲

ــا  ــه ایرانیه ــواره ب ــزارش هم ــربیش گ غ
د مجـازات نمـی کنـیم پیشنهاد کرده انـ

اگر فعالیتهای اتمی را متوقف کنید  و یا 
از مجازاتها  می کـاهیم اگـر فعالیتهـای 

اگــر  ،وریــدآاتمــی را بــه حــال تعلیــق در
  . فعالیتهای اتمی خود را شفاف کنید

ایرانیهـا خوشـبینی  ،بعد از گفتگوهـا •
بیشــتر از معمــولی نســبت بــه حاصــل 

ظهـار ا ،تاآلماآساعته در  ۴۸گفتگوهای 
وزیر خارجـه  ،علی اکبر صالحی. کردند

من اطمینان زیـاد دارم کـه  :ایران گفت
ــوان رســید ــی ت ــوافقی م ــه ت و ســعید . ب

ــــی ــــران در  ،جلیل ــــأت ای ــــیس هی رئ
نقطـه «گفتگوهـا  :گفت ،نیز ،گفتگوها
او افـزود کـه پیشـنهاد . هسـتند» عطفی

ــنهادهای  ــر از پیش ــه ت ــع بیان ــرب واق غ
دیـک تـر پیشین بود و بـه نظـر ایـران نز

  . است
وزیـر خارجـه  ،جـون کـری ،ن سوآاز  •

امریکـــا گفتگوهـــای انجـــام گرفتـــه در 
شـرکت . ارزیابی کـرد» مفید«تا را آلماآ

جـــدی ایـــران در گفتگـــو مـــی توانـــد 
  . مصالحه قابل قبولی را حاصل کند

خرین باری که بـر سـر پرونـده اتمـی آ •
در ســال  ،مــدآتــوافقی بعمــل  ،ایــران
جمهـــــوری  در دوره ریاســـــت ،۲۰۰۳

ایـران  ،ن تاریخآدر . محمد خاتمی بود
پروتکــل الحــاقی را امضــاء کــرد و غنــی 

درصد  ۵ن تاریخ آسازی اورانیوم که در 
بــه حــال تعلیــق  ،را بطــور موقــت،بــود
نکــه محمــود احمــدی آبعــد از . وردآدر

 ،نژاد به ریاست جمهوری انتخـاب شـد
خـــــر دور اول ریاســـــت آدر دوســــال 
ــوری او ــرای ،جمه ــران اج ــرارداد  ای ق

ورد و غنـی آالحاقی را به حال تعلیـق در
  .سازی اورانیوم را از سر گرفت

ــسآاز  • ــه جــائی  ،ن پ ــالها گفتگــو ب س
اینک . مجازاتها برقرار شدند. نرسیدند

بــه ایــران پیشــنهاد مــی شــود مــی توانــد 
. کتور تهران سوخت تولید کندآبرای ر

دیگر پیشنهاد نمی شود تأسیسـات اتمـی 
بلکـه خواسـته مـی . وندفردو برچیده ش
بـه حـال  ،بطـور موقـت ،شود فعـالیتش

  . یدآتعلیق در
ایـران اصـرار مـی ورزد  ،باوجود ایـن     

بهمـان ترتیـب  ،حقش بر فعالیت اتمـی
که قرارداد منـع گسـترش سـالح هسـته 

بنـا . شـناخته شـود ،ای مقرر کرده است
 ۲۰بتوانــد بــه تولیــد اورانیــوم  ،بــر ایــن

رف مقابـل نمـی اما ط. درجه ادامه دهد
  .پذیرد

بخصــوص  ،مجازاتهــای وضــع شــده •
بـه امریکـا  ،تحریم خرید نفت از ایـران

امکان داد از موضع نسبتا قوی بـا ایـران 
امریکا می خواهد  ،و اینک. گفتگو کند

ســـطح غنـــی ســـازی توســـط ایـــران را 
اما ایران غنـی سـازی را از . محدود کند

ــه  ۵ ــد ب ــزایش داده  ۲۰درص ــد اف درص
ران می تواند به منافع امریکـا و ای. است

ــه و   ــان آدر خاورمیان ــوبی زی ســیای جن
واشــــنکتن امیــــدوار اســــت . رســــاند

ــد  ــاهم پدی دیپلماســی ســبب ایجــاد تف
در مـــورد عـــراق و  ،پـــیش از ایـــن. وردآ

  . مده بودآاین تفاهم بوجود  ،افغانستان
باتوجه به بغـرنج بـودن مسـئله مـورد  •

احتمـال قـوی وجـود دارد کـه  ،گفتگو
ــز ــر نی ــار اخی ــرد ،ابتک در . ره بجــائی نب

ــت ــه  ،حقیق ــه ب ــکل اســت ک ــیار مش بس
ایـران  ،نآتوافقی دست یافت که بنـا بـر

ی اتمـی را داشـته ژحق داشـتن تکنولـو
ـــردن  ـــار ب ـــا او را از بک ـــد ام ن در آباش

. ســـاختن ســـالح اتمـــی محـــروم کـــرد
حکومت امریکـا مایـل بـه لغـو برخـی از 

ن سـاآمجازاتها هست امـا ایـن کـار نیـز 
  .نیست

  
ایــران از  :دیپلماتهــای غــرب ٭

پیشــرفت در گفتگــو ســخن مــی 
گویــد امــا اســرائیل گفتگوهــا را 
محکوم می کند و می گویـد بایـد 

  :ایران را به جنگ تهدید کرد
  
خبرگزاریهــا از  ،۲۰۱۳فوریــه  ۲۸در  ☚

  :قول دیپلماتها گزارش کرده اند
ینده در ترکیه و آقرار گفتگوهای فنی  •

دیپلماتهـای . تا داده شدآالمآسیاسی در 
مـده آغربی می گویند این امید بوجـود 

. است که گفتگوها به توافـق بیانجامنـد
ـــل مشـــاهده  عالمتهـــای پیشـــرفت قاب

اما باید صبر کرد تا گفتگوها در . هستند
  . وریل تا که ابهامها رفع شوندآماه 

مسئوالن ایرانی نیز همـین خوشـبینی  •
نقطـــه  ن راآجلیلـــی . را ابـــراز کردنـــد

  ...عطفی مهم ارزیابی کرد
ــران اســرائیل جــز از جنــگ  • امــا رهب

ــد ــرمن آ. ســخن نمــی گوین ویگــدور لیب
) وزیر خارجـه در حکومـت نتـان یـاهو(

ن را محکــوم آگفتگوهــا و پیشــرفت در 
نکـه آغربی هـا بـه جـای « :کرد و گفت

یکبـار بـرای همیشـه درسـی را  ،به ایران
 بـه گفتگـو بـا ایـن ،بدهند کـه بایـد داد

کشــور نشســته انــد و مــی خواهنــد از راه 
  . »مسئله اتم را حل کنند ،امتیاز دادن

پـــیش از شـــروع  ،مقامـــات اســـرائیل •
ــــد و آ ،گفتگوهــــا ن را محکــــوم کردن

ــه  ــران ب ــه جــای گفتگــو ای خواســتند ب
ـــود ـــد ش ـــگ تهدی ـــا . جن ـــن مقامه ای

همچنان به جنگ با ایـران در تابسـتان 
  .می اندیشند

سنای  ،گوهابا وجود پیشرفت در گفت •
پیشنهاد را تصویب کرد که اجبار  ،امریکا

ور نیســت امــا بــه حکومــت اجــازه مــی آ
دهد از حمله اسرائیل به ایران حمایت 

پیشــرفت  ،در گفتگوهــا بــا ایــران. کنــد
یا می تـوان مـانع از بـروز آشده است اما 
  جنگ شد؟

  
وقتـــی اصـــول  :مجلـــه نیشـــن ٭

گرای افراطی چون جلیلـی هـم 
  :ی استاز گفتگوها راض

  
مجله امریکائی  ،۲۰۱۳فوریه  ۲۷در  ☚

این ارزیـابی را از گفتگوهـای » نیشن«
   :ورده اندآتا بعمل آلماآ

ــرترین  • ــه ســخت س ــی ک ــعید جلیل س
بـر  ، ۱+۵رادیکالها و مدام با کشورهای 

  ،رویـارو اسـت ،سر پرونده اتمـی ایـران
ــــاره  ،بعــــد از دو روز گفتگــــو   ،نآدر ب

شــبینی راســت و سرراســت اظهــار خو
ما این گفتگوها را مثبت  :او گفت. کرد

ارزیابی می کنیم و می توانـد بـا نزدیـک 
ما ... شدنی مثبت و سازنده تکمیل شود

  .این گفتگوها را نقطه عطفی می دانیم
در  ،برای گفتگوهـای فنـی ،دو طرف •

 ۵در روزهای  ،مارس ۱۹و  ۱۸روزهای 
گفتگوهای سیاسی دنبال  ،لماآتاآدر  ۶و 

  . شد خواهند
ــرف غــرب نیــز از توقعــات خــود  • ط

کاسته است و ایـن امـر از دیـد ایرانیـان 

ایـده  :جلیلی گفت. تشویق کننده است
از جملـه  ،۱+۵های جدیـد کشـورهای 

مواضـع «و بـه » واقع بینانه تر« ،امریکا
  . »ایران نزدیک تر هستند

امریکـا  ،بنا بـر قـول نیویـورک تـایمز •
رهــا  تقاضــای بســتن تأسیســات فــردو را

و نیز این کشـورها موفقـت . کرده است
کتـور آکرده اند ایـران بـه انـدازه نیـاز ر

  . درجه غنی کند ۲۰اورانیوم  ،تهران
رویتر گزارش می کنـد کـه کشـورهای  •
 ،حاضــر شــده انــد در مرحلــه اول ۱+ ۵

تخفیف های اندکی در مجازاتهـا قائـل 
یک دیپلمات می گویـد تخفیـف . شوند

حــریم از فــرآورده هــا عبارتنــد از رفــع ت
های پتروشیمی و اجـازه ورود بـه اروپـا 

همـراه بـا رفـع تحـریم از  ،نهاآدادن به 
ــروش طــال ــد و ف ــام . خری ــک مق ــا ی ام

ایــن کشــورها پیشــنهاد  :امریکــائی گفــت
نکرده اند تحـریم هـای پـولی و مـالی و 

صـالحی  ،باوجود این. نفت را لغو کنند
ــه اســت ــان بســیار دارد کــه  :گفت اطمین

  .ا به توافق می انجامندگفتگوه
ــدبحران گروگانگیری شباهت پیدا مـی بحـران اتمـی دارد بـه  :انقالب اسالمی ــار کــه دو . کن یـا  –اغلـب  –اقدامی، در واشـنگتن طرف به حل آن نزدیـک مـی شـدند، در آن بحــران، هــر ب       :تهران، مانع از حل آن می شد

طرح حمایت از جنـگ 
اسرائیل بر ضد ایـران و 

طبل جنـگ  کوبیدن بر
ــه رغــم اظهــار خــوش  ب

    :بینی دو طرف
سناتورهای طرفدار اسرائیل و  ٭

البی اسرائیل در واشنگتن طرح 
حمایت امریکا از جنگ با ایـران 

  :را به تصویب سنا رساندند
  
یک روز بعـد از  ،۲۰۱۳فوریه  ۲۸در  ☚

ــا در  ــان گفتگوه ــاآلماآپای گروهــی از  ،ت
طرحـی را بـه  ،سناتورها حامی اسـرائیل

در  ،نآین مجلس ارائه کردند که بنا بر ا
ـــران ـــه ای  ،صـــورت حملـــه اســـرائیل ب

حکومت امریکا اجازه دارد به اسـرائیل 
ارائه کنندگان طرح روبـرت . کمک کند

و لیندســی ) از حــزب دمــوکرات(منــدنز 
ــام  ــواه( گراه ــوری خ ــزب جمه ) از ح
  .بوده اند

ور و نـه آطرح نه اجبار  :گراهام گفت     
ــ ــالن جنــگ و ن ــاربردن اع ه اجــازه بک

تنهـا . قوای نظـامی برضـد ایـران اسـت
اظهار احساس کنگره و ابراز مخـالفتش 
ــا رویــه کنــونی در قبــال ایــران اســت . ب

گراهـام وابسـته بـا کمیتـه امـور عمــومی 
ایـن . است) AIPAC(امریکا و اسرائیل 

کمیتــه کــه البــی بــزرگ اســرائیل در 
خــر آدر ایــن تعطــیالت  ،امریکــا اســت

نس سـاالنه خـود را برگـذار کنفرا ،هفته
  .می کند

این امر که هیچ دلیل معقـولی بـرای  •
دفاع «به دلیل  ،حمله اسرائیل به ایران

طـرح مصـوب  ،وجـود نـدارد ،»از خود
گویای پیوسـتگی کنگـره بـه اسـرائیل و 

  .خصومت با ایران است
اجماع سازمانهای اطالعـاتی امریکـا      

ــــه در  ،مکــــرر ،در طــــول ســــالها ،ک
  ای به مقامهای اول حکومت گزارشه

  
8در صفحه    

  

اه و بحران؟پس



                                                                                                                                                                                       

 

 

8 

 

 
 

1392فروردين6تا1391اسفند21  823شماره  2013مارس  25تا  11  

 

ایران تصمیم (اظهار شده است  ،امریکا
 ،)به ساختن بمـب اتمـی نگرفتـه اسـت

اثــری بــر تغییــر رویــه کنگــره نگذاشــته 
ــد . اســت ــی کــه تهدی ــران هــیچ عمل ای

از  ،وردآاسرائیل و امریکـا بتـوان بشـمار 
. انجــام نــداده اســت ،نآنظــامی و غیــر 

را در محاصــره  امریکــا همچنــان ایــران
  .پایگاه های نظامی خود دارد

  
بازهم تهدید ایران به جنگ و  ٭

  :نآتدارک 
  
اقـدام  ،پل پیالر ،۲۰۱۳مارس  ۳در  ☚

سنا را ایـن سـان مـورد انتقـاد قـرارداده 
  :است

بزرگ تـرین مجموعـه موانـع بـر سـر  •
در بـاره  ،راه توافقی میان غرب با ایـران

ن را محدود کردن فعالیتهای اتمی ایـرا
نمی توان از میان برداشت مگر ایـن کـه 

دیگری را به داشتن  ،هریک از دو طرف
سـناتور . بدترین نیـت هـا مـتهم نکننـد

سناتور جمهوریخواه و  ،لیندسی گراهام
ــراز اول ــد ط ــاران جدی ــه ک  ،از محافظ

ــه  ــه ب ــرده اســت ک طرحــی را امضــاء ک
چـراغ  ،برای حمله بـه ایـران ،اسرائیل

ی برغم گفتگو و وقت. سبز نشان می دهد
چنــین طرحــی در ســنا  ،نآپیشــرفت در 

چگونه می تـوان گفـت  ،مطرح می شود
که رهبر جمهوری اسـالمی ایـران حـق 
ندارد  فکـر کنـد کـه امریکـا مصـمم بـه 

یــم در ایــران اســت و هــدفش ژتغییــر ر
اینست که فشار به ایران را بدانحد زیـاد 

  .یم انجام بگیردژکند تا که تغییر ر
حـق دارنـد بـاور کننـد کـه ایرانی هـا  •
نچه می شنوند حـاکی آنچه می بینند و آ

از این نیسـتند کـه امریکـا قصـد دارد بـا 
ــه توافــق و  ــران ب جمهــوری اســالمی ای

ایرانیهــا بــر ایــن . مصــالحه دســت یابــد
باورند کـه راه حـل دیپلماسـی و اعـالن 

جـز  ،مادگی برای گفتگوهای دو جانبهآ
 ظاهر سازی نیستند و هدفی جـز فریـب

  . ندارند
باوجود ایـن سـان عمیـق کـردن بـی  •

گفتگوهـای انجـام گرفتـه در  ،اعتمادی
کشـورهای . میز هسـتندآتشویق  ،تاآلماآ
کــار خــوبی کردنــد کــه موضــع  ۵+۱

  ...تغییر دادند ،ولو اندک ،خویش را 
دو طـــرف هنـــوز راه درازی در پـــیش  •

بخصــوص . دارنــد کــه بایــد طــی کننــد
ه نچــه بــه مجازاتهــای وضــع شــدآدر

طـرف ایرانـی کوشـید . مربوط می شـود
. برداشت مثبتی از گفتگوهـا ارائـه کنـد

ــدمی کــه کشــورهای   ،برداشــتند ۱+۵ق
نهـا را بـه خـود آکوچک بود امـا توجـه 

 ،بــرای اولــین بــار ،جلیلــی. جلــب کــرد
ـــاتی ـــرانس مطبوع ـــاه کنف ـــس  ،بگ عک

هیچیک از دانشمندان اتمی کشته شـده 
  . نصب نکرد ،ایران را

پیشـــرفت محســـوس،  بـــاوجود ایـــن •
گفتگوهــا امــا قابــل بازگشــت بــه نقطــه 

ـــه  ،صـــفر ـــه هم ـــزی ک ـــدترین چی  –ب
نها که می گویند می خواهند آبخصوص 

دامنــه فعالیتهــای اتمــی ایــران محــدود 
می تواننـد  –شود تا که بمب اتمی نسازد 

ن کار است که سوء ظـن ایرانـی آ ،بکنند
  .برانگیزد ،ها را در باره مقاصد امریکا

 ،نچه کنگره دارد انجـام مـی دهـدآو      
بخصـــوص دو طرحـــی کـــه در دســـت 

همــان کــاری اســت کــه  ،تصــویب دارد
طرح اول یک قانون تشـدید . نباید کرد

نقدر غیـر واقـع بینانـه آ. مجازاتها است
ورده خیــالی اســت کــه آکــه پنــداری فــر

و . تهیــه کننــده در خــواب کــرده انــد
طرحـی اسـت کـه  ،بـدتر از اولـی ،دومی

اهــام و روبــرت منــدنز تهیــه لیندســی گر
کرده اند و جز اظهـار عشـق کنگـره بـه 

ــان ایــن طــرح. اســرائیل نیســت  ،درپای
برای حملـه  ،بندی است که به اسرائیل

  . چراغ سبز  می دهد ،به ایران

چراکـه . این طرح مطلقا نابجا است      
زمانی به سنا ارائـه مـی شـود کـه جلیلـی 
گفتگوها را نقطه عطف و چرخش گـاه 

ــدار ــی کن ــابی م ــی . زی ــرح عمل ــن ط ای
خصمانه و تهاجمی است ولـو بـه بهانـه 

انجـام  ،جلوگیری از انتشار اسلحه اتمی
این عمل خصمانه را دولتی دارد . بگیرد

می کند که زمانی دراز است که صـاحب 
و ایـن . زرادخانه اتمی و موشـکی اسـت

عمل خصمانه را بر ضد کشوری می کند 
و هنــوز  کــه چنــین اســلحه ای را نــدارد

. ن نیز نگرفته اسـتآتصمیم به ساختن 
طرح همچنـین بـه یـک کشـور خـارجی 
اجازه می دهد به کشور خارجی دیگری 
حمله نظامی کنـد و اطمینـان مـی دهـد 
امریکــا از ایــن حملــه حمایــت خواهــد 

  !.کرد
هرگاه ایران تصمیم مشابهی را اتخاذ  •

 ،کند و بـه دنبـال ایـن دور از گفتگوهـا
برضـد امریکـا انجـام  عمل خصمانه ای

صداهای بسیاری بلنـد نخواهنـد  ،دهد
شد و فریاد اعتـراض نخواهنـد گشـت؟ 

خصومت ایرانیان را با  :نخواهند گفت
امریکا ببین؟ نخواهنـد گفـت ایرانیـان 
در مــــذاکره جــــدی نیســــتند و فشــــار 

ــد  ــا آنخواهن ــه امریک ــن ک ــرای ای ورد ب
موضع سخت  تری را اتخاذ کنـد؟ پـس 

اگـر ایرانیـان نسـبت  نباید تعجب کنـیم
ــه اعمــال خصــمانه طــرف امریکــائی  ،ب

  .واکنش مشابهی را ابراز کند
ــــت از  • ــــران و حمای ــــا ای دشــــمنی ب

تجـــاوزگری اســـرائیل عـــادت ثـــانوی 
در . بسیاری از اعضای کنگره شده است

ــد محــرک  ،ایــن دو کــار اینــان نیازمن
برگــزار  AIPAC ،بــاوجود ایــن. نیســتند
ایـن  به نـوعی جبـران شکسـت. می کند

ــردن نیــز  ــران ک ــرائیل را جب ــی اس الب
 AIPACتوضــــیح ایــــن کــــه . هســــتد
 ،مانع از تأیید صالحیت هیگ نتوانست

برای تصدی وزارت دفاع امریکا توسط 
  .سنا بگردد

فلسطینی ها هرگـز  :گفته بود ،با ابانآ •
از دست دادن فرصـت را از دسـت نمـی 

همـان سـخن  ،متأسـفانه ،و حاال. دهند
نچـه بـه رابطـه اش آکا در را در باره امری

. بایـد گفـت ،با ایران مربـوط مـی شـود
ــوختیم ــه بس ــتی ک ــرین فرص ــزرگ ت  ،ب

 ،مدآپیش  ۲۰۰۲فرصتی بود که در سال 
مدت کوتـاهی همکـاری بـاروری میـان 

امــا بــوش . مــدآامریکــا و ایــران بوجــود 
 ،در سخنرانی خویش در کنگـره ،)پسر(

ن فرصـت آایران را محور شـر خوانـد و 
اظر اسـت و تحریـک خـود را حاضر و ن
چه مـوقعی بهتـر از ایـن موقـع . می کند

ســاالنه  کنفــرانس سیاســی AIPACکــه 
فرصتهای دیگری نیـز  . خود را بسوخت

هرگــاه . مــده و ســوخته انــدآبوجــود 
ــوزانیم ــز بس ــونی را نی ــن  ،فرصــت کن ای

احتمـــال وجـــود دارد کـــه فرصـــتهای 
    .بعدی نیز سوزانده شوند

و دو  AIPACکنفرانس 
 :نآاز برگــزاری  هــدف

ــــران و  ــــا ای ــــگ ب جن
رســمیت بخشــیدن بــه 
موقعیت اسرائیل بمثابه 

متحـــد اســـتراتژیک و «
  امریکا» مهم 

  
عمـومی  امـور٭ کنفرانس کمیتـه 

کـار ) AIPAC(اسرائیل  وامریکا 
ــران  ــه ای ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ خ

  :پرداخت
  
، آنتی وار در بـاره ۲۰۱۳مارس  ۳در  ☚

 مــارس ۲کــه در ) AIPAC(کنفــرانس 
یک هفتـه : آغاز شد، گزارش کرده است

ــو ــد از گفتگ ــرکت  بع ــه ش ــا ک در آلماآت
کنندگان گفتند پیشرفت ببار آورد، ایـن 
ــران  ــه ای ــه امریکــا ب ــر حمل کنفــرانس ب

 :متمرکز شده است
کنفرانس با سخنرانی دونـیس رایـس،  •

مشاور ارشد سابق اوباما شروع شـد و او 
او . گفتگو با ایران را سخت انتقاد کـرد

اصرار ورزید که هرگاه قرار بر مصـالحه 
باشــد، مــی بایــد، درجــا، ایــن مصــالحه 

ــود ــام ش ــه . انج ــه ب ــای مرحل گفتگوه
  .مرحله غیر قابل قبول است

الیــوت آبراهــام، دســتیار بــوش وقتــی • 
ــر رفــت و  ــود، دورت ــیس جمهــوری ب رئ
اصــرار ورزیــد کــه ایــران هرگــز تــن بــه 
مصالحه نمی دهد و مجازاتهـا سیاسـت 

هـــردو . ده ای هســـتندشکســـت خـــور
ســال «، مــی بایــد ۲۰۱۳ســال : گفتنــد

ــده ــین کنن ــران » تعی ــرای وضــعیت ای ب
  .باشد

امیــد شــرکت کننــدگان در کنفــرانس • 
اینســت کــه جــورج بایــدن، عــالی تــرین 
مقام حکومت اوبامـا کـه قـرار اسـت در 
کنفرانس سخن بگویـد، نگرانـی هـا در 
باره وقوع جنـگ ناخواسـته و ناگهـانی 

ــران را  ــا ای ــدب ــرف کن ــی . برط ــی م یعن
ــا  ــه امریک ــد ک ــان بده ــد اطمین خواهن
ــاره  سیاســت خصــومت آمیــز تــری در ب
ایــران اتخــاذ کنــد و در صــورت وقــوع 
جنگ، امریکـا برضـد ایـران وارد عمـل 

می خواهنـد اطیمنـان بدهـد کـه . شود
ـــاره  ـــا در ب ـــت اوبام ـــزینش «حکوم گ

  .جدی است» نظامی
  
ــــارینی پالیســــی   ٭ سیاســــت (ف

 AIPAC انسدر کنفـر :)خارجی
نگـاه هـا بـه ایـران دوختـه همه 

  :شده اند
  
 ،میچل پلیتنیک ،۲۰۱۳مارس  ۲در  ☚

در مجله فارینی پالیسی مقاله ای در باره 
کنفــرانس کــه تمــام تــوجهش بــه ایــران 

  :انتشار داده است ،بوده
امـــروز  AIPACکنفـــرانس سیاســـی  •
ن را آدر واقــع بایــد . غــاز بکــار کــردآ

. یران خوانـدکنفرانس اعالن جنگ با ا
ایران موضـوع اول و مـرجح کنفـرانس 

موضـوع  ،روابط امریکا با اسـرائیل. بود
و امـــا فلســـطینی هـــا؟ ایـــن . دوم شـــد

موضوع نـه چشـم دیـده و نـه بـه گـوش 
   . شنیده می شد

. کنفرانس بر ایران متمرکز شده است •
ــأمور  ــود را م ــای خ ــرین اعض ــادار ت وف

بنا بر ایجـاد جـوی . حمله به ایران کرد
راحــت البــی  AIPACآن، در  ،بــود کــه
هدف اینسـت کـه امریکـا بـه  .گری کند
چـراغ  ،برای حمله بـه ایـران ،اسرائیل

بــه دادن ایــن چــراغ ســبز . ســبز بدهــد
ــه  ــت ک ــژه«اس ــط وی ــا » رواب ــا ب امریک
  .واقعیت پیدا می کند ،اسرائیل

دو ســناتور کــه رابطــه  ،هفتــه پــیش •
طرحـی را   ،دارند  AIPACنزدیک با  

ــه ســ ــر ب ــا ب ــه بن ــد ک ــاه  ،نآنا دادن هرگ
 ،اســـرائیل بـــه ایـــران حملـــه کنـــد

امریکا از اسرائیل حمایـت خواهـد 
ســـنا بـــه  ،بـــه ســـخن دیگـــر. کـــرد

ــران ،اســرائیل ــه ای ــه ب ــرای حمل  ،ب
زیـرا معنـی آن . چراغ سبز می دهـد

اینست که سنا امیدوار و می خواهد 
در صـــورت  ،کـــه پرزیـــدنت اوبامـــا
سرائیل از ا ،حمله اسرائیل به ایران

  . حمایت همه جانبه بعمل بیاورد
انتخاب زمان برگزاری کنفـرانس  •

. را نیـــز نبایـــد از نظـــر دور داشـــت
AIPAC   ـــواره ـــرانس را   هم کنف

زمانی برپا می کنـد کـه کنگـره گـرم 
روز البــی گــری  ،کــار اســت و روز

ــت ــن از . اس ــزاران ت ــن روز ه در ای
ــاالن  ــه AIPACفع ــی  ب ــره م کنگ

عملـی کـه بـه روند و طبق دسـتور ال
ــا داده شــده اســت عمــل مــی  ،آنه

ـــد ـــزاری . کنن ـــان برگ انتخـــاب زم
کنفـــرانس گویـــای موضـــوع هـــای 

در ایـــن . اســـت AIPACمـــرجح  
امید بـه نتیجـه بخـش شـدن  ،زمان

انــدک  ،بــا ایــران ۱+۵گفتگوهــای 
  .است

• AIPAC   هیچگــــــاه موافــــــق
ـــوده اســـت ـــران نب ـــا ای . گفتگـــو ب

همــواره جانبــدار بکــار بــردن زبــان 
و مجازاتهــــــای بســــــیار تهدیــــــد 

در همــین . ویرانگراتــر بــوده اســت
ــز ــرانس نی ــته  ،کنف ــن خواس جــز ای
  . نخواهد شد

کـه   ،نمایندگان امریکـا مجلس به• 
AIPAC  با موفقیـت البـی  ،نآدر

طــرح مجازاتهــای  ،گــری مــی کنــد
ــران ــر ضــد ای ــر ب مطــرح   ،ســخت ت

هم مجلس نمایندگان و هـم . است
 سنا رویه ای درپیش گرفتـه انـد کـه

ــه  ــا ب ــردن اوبام ــاگزیر ک ــدفش ن ه
تغییر سیاست خـود در قبـال ایـران 

امریکــا مــی  ،از دیــد کنگــره. اســت
باید هـدف خـویش را جلـوگیری از 
مجهز شدن ایـران بـه سـالح هسـته 

اوبامــا نیــز مــی گویــد . ای بگردانــد
هـــدفش همـــین اســـت امـــا ســـخن 
کنگره اینست که بسا ایران از خـط 
ــابراین  ،قرمــز عبــور کــرده اســت بن

  .جنگ با ایران موجه است
مسئله دومـی کـه کنفـرانس بـدان  •

اینســـت کـــه امریکـــا  ،مـــی پـــردازد
ــتراتژیک و « ــد اس ــرائیل را متح اس

هرگـــاه . خـــود بشناســـد» عمـــده
مجلــس نماینــدگان طرحــی در ایــن 

امری بـی سـابقه  ،باره تصویب کند
مــی شــود و بــه اســرائیل امکــان مــی 
ـــژه و  ـــوق وی ـــت حق ـــد از منزل ده

در رابطـه خـود بـا  ،منحصر به فـرد
البته از این . برخوردار شود ،امریکا

موقعیــــت برخــــوردار اســــت امــــا 
  . هیچگاه قانونی نگشته است

بیشـتر از امریکـا،  :انقالب اسالمی ــن ر ــه ژای ــه فقی ــت مطلق ــم والی ـــه متخصـــص فرصـــت ی ــی ژررا دســـــتگاه حـــــاکم امریکـــــا و و سود آن . امریکا تحمل می کنندبســـیار کمتـــر مـــردم زحمـــتکش ایـران و  ها را بسیار بیشـتر مـردممی بینیم زیان این فرصت سوزی نیک که بنگـریم، . سوزاندن استاســـت ک ــاوراء مل ــه و م ــای منطق ــــد فرصــــت ســــوزاندنها، مـالی مـی  –هم مافیاهای نظامی مالتاریــا و اینــک هــم مالتاریــا و امــا در آغــاز، . خــوردن مــی برنــدهــــای متخصــــص در بــــردن و یمه ای ادامـه حیـات ایجاد فرصت بـرپندارن     :های بزرگ استیـــم و خـــوردن و بـــردن رانـــت ژر

دو عضــو ســابق شــورای 
امنیت ملی توضـیح مـی 
دهنــد چســان حکومــت 
بوش فرصتی را سوخت 

» نقشـــه راه«کــه ارائــه 
توســـط ایـــران بوجـــود 

نقشه «ایران،  اتفاق سفیر سوئیس درحکومت خاتمی، صادق خرازی، بـه یادآور می شود کـه در  :انقالب اسالمی    :ورده بودآ ، »فتن به تهـرانر«اند، کتابی را به نام در شورای امنیت ملـی کـار مـی کـرده هیالری و مـان لـورت، کـه آن زمـان، اینــک فلینــت . امریکــا عــادی شــوندتوافق عمومی برسند و روابط ایران و که دو طرف، از راه مـذاکره، بـه یـک ایـن  مجموعه پیشنهادهائی بود بـرایایــن نقشــه . را تهیــه کردنــد» راهــی فوریـه  ۲۷در تـاریخ . انتشار داده انـد ، گارت پرتر مقالـه ای در بـاره ۲۰۱۳     :دو کشور انتشار داده استجدید در جلـوگیری از ایجـاد تفـاهم و نقش محافظه کاران » نقشه راه«آن 
ــن دو • ــاب خــود ،ای ــه « ،در کت ــرو ب ب

کوشیده اند نـه تنهـا سیاسـت   ،»تهران
ایـن  ،بلکـه ،نتقاد کنـدامریکا در ایران ا

سیاست را بمثابه یک مسئله بررسی کند 
 :ورده سلطه طلبی امریکـا اسـتآکه فر

را کــه ایــران » نقشــه راهــی« ،۲۰۰۳در 
این نقشـه راه . جدی نگرفت ،ارائه کرد

پیشنهاد مـی کـرد گفتگوهـای دوجانبـه 
انجـام  ،برسر تمـامی مسـائل فـی مـابین

 ولی کسانی که می بایـد تصـمیم. بگیرند
ــد ــاتوان از گــرفتن تصــمیم  ،بگیرن ــا ن ی

بودند و یـا نـاتوان از تـأثیر گـذاردن بـر 
ــه شــد ــد کــه گرفت ــی  :تصــمیمی بودن ب

اعتنــائی کــردن بــه پیشــنهاد و از دســت 
رفــتن فرصــت حــل و فصــل مســائل بــا 

  . ایران
یکبار دیگر یادآور می  :انقالب اسالمی اعالن آمادگی بود » نقشه راه«شود که  ره همـه مسـائل فـی برای گفتگو در با بوش و حکومت او مسـت . شده بودبرای وزارت خارجه امریکـا فرسـتاده و از طریــق وزارت خارجــه ســوئیس تصویب خامنه ای و خـاتمی رسـانده و سفیر سوئیس در تهـران تهیـه و بـه این نقشه راه را صادق خرازی . مابین   .رسیدند اما فرصت سوخته بودامریکــا در عـــراق و افغانســتان ســـر های سـخت روز. به آن اعتناء نکردنددر جنگ با عراق بودنـد و » پیروزی«

پس از مشاهده شیوه تصمیم  ،این دو  •
در حکومـت  ،»نقشه راه«گیری در باره 

در اعتراض به سیاست امریکـا در   ،بوش
. کـار در حکومـت را رهـا کردنـد ،ایران

لورت ها نخواستند بـه کـار راحـت و بـا 
مایــــت از مــــد خــــوب در ازای حآدر

خطوط اصلی نقـش امریکـا در سیاسـت 
 ،جهانی و بـاال رفـتن در سلسـله مراتـب

این شد که کار دولتـی را . دلخوش کنند
  .رها کردند

ایــن دو اتخــاذ یــک  ،ن کــارآبجــای      
موضع محکـم در مخالفـت بـا سیاسـت 
ــد ــران را برگزیدن ــه ای ــا نســبت ب . امریک

ـــا را  ـــاراک اوبام ـــت ب سیاســـت حکوم
انتقـاد قـرار داده انـد و سخت تر  مـورد 

ــد مــورد  ،بخــاطر موضعشــان. مــی دهن
دشمنی محافظه کـاران جدیـد شـدند و 
حتی  نیوریپالیک ایـن دو را مـتهم کـرد 
که مشاور شرکت نفتی شده اند کـه مـی 

  .خواهد با ایران معامله کند
  این دو مرتب با تشدید فشار به ایران  •
  

  9در صفحه  
  
  
  

اه و بحران؟پس
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ی دهنـد مخالفت می کنند و توضـیح مـ
که بیشتر ایرانیان خواسـتار دموکراسـی 
الئیک هستند و این فشارها مانع تحول 

در تحلیـل . وضعیت سیاسـی در ایراننـد
این  ،یم اسالمیژریشه های مشروعیت ر

ــت  ــه عل ــد ک ــی کنن ــان م ــاطر نش دو خ
ــار  ــالب و روی ک ــی در آانق ــدن خمین م

ــرانگیختن  ،۱۹۷۹ ــاه و ب ــی ش دیپلماس
تحلیـل . بودحساسیت مذهبی ایرانیان 

نست که طی افـزون بـر سـه آاین دو جز 
دیگران می گویند و بـدون تردیـد  ،دهه

  .تحلیل عمیق و مهمی است
فصـــــلی بـــــه تحلیـــــل  ،در کتـــــاب •
ایران در باره نقـش » استراتژی بزرگ«

. گفتگـــو بـــا امریکـــا  پرداختـــه اســـت
نویســندگان توضــیح مــی دهنــد چــرا 
نظرهـــای کارشناســــان در واشــــنگتن 

ایـران  ،به نظر ایـن دو. ندنادرست هست
ــون  ــد همچ ــی خواه ــادا ژم ــن و کان اپ

توانائی فنی تولید بمب اتمی را پیدا کند 
. امــا نمــی خواهــد ایــن بمــب را بســازد

ـــت  ـــی را آبدس ـــائی فن ـــن توان وردن ای
 ،قرارداد منع گسـترش سـالح هسـته ای

  .ممنوع نکرده است
بـه امـری مـی پردازنـد  ،در فصل بعـد •

یـران در بـاره که سر خوب حفظ شده ا
ــن  ــی و سیاســت خــارجی ای ــه اتم برنام

رهبری ایران به این نتیجه  :کشور است
رسیده است که غنی سازی اورانیوم تنها 
وسیله است برای برانگیختن امریکا بـه 
تن دادن به مصالحه ای اسـتراتژیک بـا 

نچه در طول یک دهه آهر. تهران است
ای کــه از عمــر بحــران اتمــی ایــران مــی 

بیـانگر ایـن  ،رانیان کـرده انـدای ،گذرد
  . هدف هستند

همگـان  ،فکر ثابتی کـه در واشـنگتن     
یـم اسـالمی ایـران ژاینست کـه ر ،نندآبر

نمی تواند وارد گفتگوی جدی با امریکا 
یـم در گـرو ژزیرا ادامه حیـات ر. بگردد

الورت هـا غلـط . دشمنی با امریکا است
ایـن . بودن این فکر را مـدلل مـی کننـد

با برشمردن ابتکارها که ایرانیـان  کار را
برای گفتگوهای جدی با امریکا بعمـل 

ــدآ ــد مــی کنن کوشــش هاشــمی  :ورده ان
رفسنجانی وقتـی رئـیس جمهـوری بـود 
برای بهبود روابط با امریکا در سـالهای 

و پیشـــنهاد همکـــاری  ۱۹۹۵تـــا  ۱۹۹۱
ایران به امریکا برای مبـارزه بـا القاعـده 

شـها بعـد در افغانستان و بخصوص کوش
بــرای  ،۲۰۰۱ســپتامبر  ۱۱از ترورهــای 

» نقشـه راه«حل و فصل مسائل که ارائه 
  . ن کوششها استآنمونه بارز 

تحلیـل دقیـق و جـزء بـه  ،در این جـا •
ــی از  ــه راه«جزئ ــه »نقش ــران ب ــه ای ی ک

ن آامریکا پیشنهاد کرد و حکومت بوش 
کتاب بر اینسـت کـه . پیشنهاد را رد کرد

در  ،اســت بپــذیردامریکــا حاضــر نبــوده 
ــه ــلطه اش ،خاورمیان ــران از س ــدر  ،ای ب

بخصوص در پی از میان برخاستن . رود
ن شد سلطه خـویش آامریکا بر ،شوروی

ن آچرا کـه از . را برخاورمیانه کامل کند
 ،خود را از محظـورات تعـادل قـوا ،پس

  .رها می دید
در کتــاب خــاطر نشــان مــی شــود کــه       

اول جنگ (پیش از جنگ خلیج فارس 
ــا ر ــا و متحــدانش ب ــم صــدامژامریک  ،)ی

ــر ــیمس بیک ــلی ج ــاوران اص ــر  ،مش وزی
بـه ایـن نتیجـه ) پـدر(بـوش  ژرژخارجه 

همکـاری  ،رسیدند که در برابر شـوروی
امــا . اســتراتژیک بــا ایــران ضــرور اســت

 :گفتنـد ،یم شوروی فرو پاشـیدژچون ر
  . »دیگر نیازی به این همکاری نیست«
مهـار هـم  سیاست امریکـا ،نآپیش از  •

سـاله بـدین  ۸جنگ (ایران و هم عراق 
خــاطر در ســود انگلســتان و امریکــا و 

 ،با فروپاشـی شـوروی ،)ا.ا. اسرائیل بود
جای خود را بـه تقویـت موضـع مسـلط 

  .امریکا در خاورمیانه داد
ـــون     همـــان سیاســـت  ،در دوره کلینت

. دوره بوش در مورد ایران ادامـه یافـت
در نقـش  ،ببنظر ایـن دو نویسـنده کتـا

. محافظه کاران جدید نباید اغراق کـرد
 ،۲۰۰۱حتی پیش از  ،زیرا منافع بنیادی

ــین  ــاذ چن ــه اتخ ــا را ب ــت امریک حکوم
ــد ــر مــی انگیختن حکومــت . سیاســتی ب
یــم ایــران ژبــوش بنــا را بــر ســرنگونی ر

اینست که تن به دیپلماسی . گذاشته بود
برای عادی کردن رابطه بـا ایـران نمـی 

  .داد

ـــابع حک       ـــان ت ـــا همچن ـــت اوبام وم
توقعــات موقعیــت هژمونیــک امریکــا و 

اینست کـه . اسرائیل در خاورمیانه است
بطور کامل تـن بـه دیپلماسـی بـا هـدف 
پایان دادن بـه بحـران روابـط بـا ایـران 

  . نمی دهد
ور می شود که بوش مـی پنداشـت آیاد •

ایرانیـان را  ،اشغال عراق توسط امریکـا
ــه حرکــت در مــی  ــران ژرورد و آب ــم ای ی
پــس نیــازی بــه دادن . ســاقط مــی شــود

از . یـم نیسـتژکمترین امتیـاز بـه ایـن ر
حکومـــت اوبامـــا در همـــان دام  ،قـــرار

ایـن حکومـت مـی پنـدارد . افتاده است
ـــا و  مجازاتهـــای اقتصـــادی کـــه امریک
 ،متحدانش برضد ایران وضع کرده انـد

ــوی ر ــران را ژگل ــم ای ــد آی ــدر خواهن نق
  .فشرد تا جان سپارد

ـــن دو نویســـنده  :الب اســـالمیانقـــ ای دشـــمن «بنـــابراین، نیـــازش را بـــه یــم ایــران بــه بحــران، ژکتــاب، نیــاز ر ــاری ــد» انگ ــده ان ــا ندی ــه . امریک رابط علنی را نیـز  –ستیز و سازش پنهانی  ــران ارگانیک می باید وجـود داشـته باشـد این امـر کـه یـک رابطـه . ندیده است ــدین ســو، ای ــا کــه از انقــالب ب ــه خــارجی ایــران شــده باشــد و امریکــا امریکـــا محـــور سیاســـت داخلـــی و بحـــران زیســـته باشـــد و همـــواره در ت ــی ثنویــت تــک محــوری . باشــدنقــش محــوری در بحــران هــا یافت . نقــش محــور دوم نــاتوان مــی شــوندیک طرف را فعال می کنند، از دیـدن اصل راهنمـا مـی شـود و نویسـندگان وقت از این قاعده که تـا زیـر سـلطه این دو  ــود را ن ــه خ ــای محرک ــد نیروه ــاز ایــن دوســلطه بــر منطقــه را تهیــه و بــه اجــرا کــه امریکــا اســت نمــی توانــد طــرح سـلطه گـری  ،صادر و یا تخریب کندخواه ــران را ژربگــذارد و ب ــهیــم اســتبدادی زمینــه ســاز حضــور ژروضعیت اقتصادی ایران می گوید که . یکســـره فعـــل پـــذیر انگاشـــته انـــدیــم ای ســلطه گــر در  قــدرت امریکــا بمثاب   . توان از دست می دهداال اینکــه امریکــا دارد . منطقــه اســت
  
  

ــت ــت را  ،حكوم دول
بدون بودجه و اقتصاد 
ــوان    ــي ت ــران را ب اي

  :كرده است
  
  
کــل  ۹۲الیحــه بودجــه ســال  ٭

 ۵۰۹هـزار و  ۲۹کشور با بیش از 
میلیارد تومان کسری بسـته شـده 

  :است
 
به گزارش مهـر،  ،۱۳۹۱اسفند  ۹در  ☚

های بودجه ای  ی درآمدها و هزینهبررس
دهد تراز عملیـاتی  نشان می ۹۲در سال 

هــزار و  ۲۹بودجــه ســال آینــده بــیش از 
ــی اســت ۵۰۹ ــان منف ــارد توم ــه . میلی ب

های دولت بـیش از  عبارت دیگر، هزینه
ــــان از  ۵۰۹هــــزار و  ۲۹ ــــارد توم میلی

الیحه بودجـه . درآمدهایش بیشتر است
یلیـارد هـزار م ۳۰نیز با حـدود  ۹۱سال 

تومان کسری به مجلس شورای اسالمی 
 .تقدیم شده بود

کـــل کشـــور،  ۹۲در بودجـــه ســـال  •
هــزار و  ۹۱درآمــدهای دولــت بــیش از 

میلیارد تومان و هزینه های دولت  ۹۹۵
میلیارد تومان  ۵۰۴هزار و  ۱۲۱بیش از 

ــی شــده اســت ــیش بین ــراز . پ جــدول ت
عملیاتی بودجه سال آینده به شرح ذیل 

 :است
ای دولــت را بایــد در  ای بودجــهمعمــ •

بودجـه و ) هزینـه- درآمد( تراز عملیاتی 
ــکار  ــارتی، کســری بودجــه آش ــه عب ــا ب ی
دولت جستجو کرد؛ ترازی که قرار بـود 

ســال (تــا پایــان برنامــه چهــارم توســعه 
گـاه  ، صفر شود، اما این هدف هیچ)۸۹

محقـــق نشـــد و در دولـــت دهـــم نیـــز 
ی، البتـه تـراز عملیـات. چندین برابر شـد

دوران ریاســت فرهــاد رهبــر بــر (زمــانی 
) سازمان مدیریت و برنامه ریـزی سـابق

یافت، امـا بـا انحـالل  داشت کاهش می
سازمان مدیریت سابق، این روند تغییـر 
کرد؛ سازمانی که بـه گفتـه کارشناسـان، 
نیاز بـه تغییـر سـاختار داشـت امـا نبایـد 

 .شد منحل می
ــاریخی  در همــین حــال، بررســی های ت

می دهد همواره الیحه بودجه در نشان 
ایران با کسری بسته شده بـه طـوری کـه 

های  ایـــن موضـــوع از تـــدوین بررســـی
تاریخی نشان مـی دهـد همـواره الیحـه 
بودجه در ایران با کسری بسته شـده بـه 
طـــوری کـــه ایـــن موضـــوع از تـــدوین 

( الدوله  نخستین بودجـه توسـط صـنیع
) هـــزار تومـــانی  ۵۰۰کســـری بودجـــه 

ـــاکنون  ـــزار  ۵۴کســـری بودجـــه ( ت ه
بنـا بـه گفتـه  ۹۰میلیارد تومانی در سال 

رئـــیس کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه 
  .همواره صادق بوده است) مجلس

بـاز بایـد تکـرار کـرد  :انقالب اسـالمی ــت بابت مالیات می گیرد کمتـر از یارانـه یارانه می دهد، به سخن دیگر، آنچـه نمی کند و دولـت بـه ملـت زندگی را وقتی تولید ملی کفاف حداقل . استچرا که بودجه برداشت از تولیـد ملـی . در ایران، دولـت بودجـه نـدارد  -  ۱  که، ــس دول ــد، پ ــی ده ــه م ــاپ فــروش نفــت و گــاز، ایــن دو ثــروت مــی شــود در درآمــد فــروش و پــیش بودجه دولـت خالصـه . بودجه نداردایســت ک ــانکی و چ ــام ب ــی و وام از نظ ــزا ۵٫۵( اســکناس مل ــر شــدن می ن براب ـــده  – ۲  ). نقدینه در حکومت احمدی نژاد ـــار ش ـــرف انب ـــریهای ب تنهـا حکومـت احمـدی . نشده اسـتپرداخت بخشی از آن در نظـر گرفتـه بودجــه ســال جــاری، رقمــی بــرای و وجــود کســری مــی گویــد کــه در به بانک مرکزی را تشکیل مـی دهنـد سالهای گذشته نیز که بـدیهی دولـت کس ن بـر آن هزار میلیـارد تومـا ۲۰۰نژاد  ــتمربـــوط بـــه بودجـــه دولـــت منهـــای هــزار میلیــارد تومــان کســر،  ۳۰ – ۳  .افزوده است ــی اس ــات دولت ــون آن . مؤسس ایــن بایــد توجــه داشــت کــه در  – ۴  . می بلعندبرف انبار شده، درآمـدهای دولـت را بــدون در نظــر گــرفتن، بــدهی هــای بینــی مجمــوع کســری دولــت، حتــی کسری را بر این کسری بیفزائـی، مـی چ ــر دالر  ــه، ه ــه  ۲۰۰۰بودج ــان ب با وجـود . حساب گذاشته شده استتوم گرچه بنـا بـر صـورت، . بودجه استهــزار میلیــارد تومــان کســر  ۳۰ایــن،  بـه نـرخ هـر  هزار میلیارد تومـا ن ۳۰ یـم ژمالیات غیر مستقیمی است که ربرابــر کــردن قیمــت دالر در بودجــه،  ۲. برابر شـدن قیمـت دالر مـی شـودمـان ناشـی از دو هزار میلیـارد تو ۱۵حاصل از فروش دالر، چنـدین برابـر  امــا درآمــد . ســال پــیش مــی شــودتومـــان نصـــف کســـری  ۲۰۰۰دالر  در واقـع، بمیزانـی . از مردم می گیـرد

ــاال مــی رود، مــردم  ــول بیشــتری مــی گری بابت فقیر می شوند و بخش دیتوان خرید را از دست می دهند یعنی بخشـی از مـردم . گران تر مـی خرنـدکــه بهــای دالر ب ــد پ ــامی این پول، رانتی که بخشی از آن . دهندآنچــه مــی خرن ــای نظ ــور  –را مافیاه ــالی بط ــد و بخشــی دیگــر، م را  ۹۱کسر درآمد نفت در سـال  – ۵  .برندکه از آن نیز، رانت خواران رانت مـی هزینه های دولـت را تـأمین مـی کنـد مســتقیم مــی برن هرگـــاه  .میلیـــارد دالر گفتـــه انـــد ۴۵ ــر میلیاد دالر کسری موجود را هم برآن هـزار  ۳۰، هرگـاه ۹۲دولت در سـال برابــر درآمــدهای پــیش بینــی شــده یعنی . هزار میلیارد تومان خواهد شد ۹۰کسر درآمد همـین انـدازه باشـد، ادامه پیدا خواهند کـرد، برفـرض کـه نیز تحریمهـا  ۹۲فرض کنیم در سال  ــه کس ــک ب ــری نزدی ــزائیم، کس هزار میلیـارد  ۱۲۰اقعی کل بودجه، وبیف ــه شــده، از بودجــه . بودجه تولیـدی، تـأمین خواهـد شـدبخشــی از ایــن کســر، از راه حــذف روشــن اســت کــه . تومــان مــی شــود ــام ارائ ــر ارق ــا ب درصد کاهش می  ۶تولیدی بیشتر از بن ــول، . یابــد ــودن پ ــه هــم بعلــت نب   .مصرف نخواهد شدبقی
  
ــور وضــعیت  ٭ اقتصــاددانان کش

ــی اقتصــ ــریح م ــور را تش ادی کش
  :کنند

  
خبرگـذاری کـار  ،۱۳۹۱اسفند  ۶در  ☚

مــــتن کامــــل هشــــدار نامــــه  ،ایــــران
. اقتصاددانان کشور را انتشار داده اسـت

ـــمتی از آن ـــعیت  ،قس ـــریح وض ـــه تش ب
  :اقتصادی پرداخته شده است

ــات اقتصــادی و - ۱ تصــویری از واقعی
 اجتماعی موجود کشور

رنامـه سـاله و ب ۲۰در سند چشم انداز •
) ۱۳۸۸ - ۱۳۸۴(چهــارم توســعه کشــور 

رشد تولید ناخـالص داخلـی بـه میـزان 
هشت درصـد در سـال پـیش بینـی شـده 

ــدم یــک . بــود در عمــل، بــا وجــود ع
نواختی آمارها وتناقضات موجود در آن 
ها، نرخ رشـد اقتصـادی بسـیار کمتـر از 

ــه ــه گون ــد ب ــه در ســال آن ش های  ای ک
ــه  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۷ ــب ب ــه ترتی  ۳و  ۰٫۸ب

به  ۱۳۸۹هر چند در سال . درصد رسید
ســـــابقه در  هـــــای بی علـــــت جهش

درآمدهای نفتـی کشـور رشـد اقتصـادی 
درصــد در ســال  ۵٫۸بهبــود یافــت و بــه 

ــید، امــا ایــن وضــع دوام نیــاورد و  رس
های  عملکــرد اقتصــاد کشــور در ســال

 .رو به وخامت گذاشت ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰
در برنامه چهارم پیش بینی شـده بـود  •

درصـد در سـال  ۹٫۹وسـط تـورم نرخ مت
اما، بر اساس آمار رسمی، تـورم در . شود

طور متوسـط بـه  دوران برنامه چهارم به
ــید ۱۶/ ۱ ــد رس ــرخ در دو . درص ــن ن ای

ـــی ســـال و  ۱۳۸۹های  ســـال بعـــد یعن
 ۲۰/ ۶درصـد و  ۱۲/ ۴به ترتیـب  ۱۳۹۰

آخـــرین گـــزارش بانـــک . درصـــد شـــد
مرکزی حاکی از آن است که نـرخ تـورم 

له منتهی به پایان دی ماه سال سا در یک
ــه  ۱۳۹۱ . درصــد رســیده اســت ۲۸٫۷ب

ــی ــار م ــده  رود در ماه انتظ ــای باقیمان ه
سال جاری و سـال آینـده، بـا توجـه بـه 

های  بحران ارزی موجود، ادامه تحریم
اقتصـــادی و تشـــتت در نظـــام تصـــمیم 
گیری کشـور، نـرخ تـورم سـیر صـعودی 

ــرای . بپیمایــد ــرآورد بانــک مرکــزی ب ب
گــزارش . درصــد اســت۳۲، ۱۳۹۱ســال

دهـد  المللی پـول نشـان می صندوق بین

ــــل از  ۲۰۰۹کــــه در ســــال  ــــی قب یعن
ــین  اوج ــران در ب ــورم، ای ــر ت گیــری اخی
کشـــور  ۶کشـــور جهـــان درشـــمار  ۲۱۹

دارای بــاالترین نــرخ تــورم قــرار داشــته 
اخیرا اقتصـاد کشـور از ایـن نظـر . است

بـــه رتبـــه چهـــارم ارتقـــا یافتـــه اســـت 
تـــا ســـوم بـــه ترتیـــب هـــای اول  مقام(

ــــــوپی و  ــــــالروس، اتی ــــــار ب دراختی
 .)ونزوئالست

هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ  •
بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با ایـن 
وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از 
آن اســت کــه میــانگین نــرخ بیکــاری در 

درصــد و در  ۱۳/ ۵معــادل  ۱۳۸۹ســال 
ــان  ــان جوان ــا  ۱۵می ــال  ۲۹ت  ۲۵/ ۵س

ــوده اســت درصــد گــزارش صــندوق . ب
حاکی از  ۲۰۰۹المللی پول در سال  بین

کشـوری  ۱۷آن است که ایران در میـان 
ــورد  ــداز م ــم ان ــدوین سندچش ــه درت ک
توجه و مقایسه بوده اند، بـاالترین نـرخ 

 .بیکاری را داشته است
اطالعات ارایه شده توسط وزارت کار  •

 ۱۳۹۱بیـــانگر آن اســـت کـــه در ســـال 
صـــنعتی دچـــار  واحـــد ۱۷۵۰حـــدود 

ــاگزیر  ــد و ن ــد شــده ان اخــتالل در تولی
خواهند شد نیروی کار خـود را تعـدیل 

دست اندرکاران کسـب و کـار در . کنند
اتــاق بازرگــانی ایــران نیــز بــا توجــه بــه 
ــاری و اخــتالل در  ــای ارزی و اعتب تنگن
تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره 
برداری از ظرفیت های صنعتی کشـور و 

ها در ایـن بخـش  گـذاری توقف سرمایه
بدین ترتیب چنـین بـه . را انتظار دارند

ــر می ــی  نظ ــال آت ــه ظــرف یکس ــد ک رس
تعـــدادی از شـــاغالن موجـــود بخـــش 
صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و بـا 
توجه بـه تیـره و تـار بـودن چشـم انـداز 
ــه بخــش هــای  ســرمایه گــذاری در هم

های  رسـد فرصـت اقتصادی به نظر نمی
مقیاس در خور توجه شغلی جدیدی در 

 .در اقتصاد کشور پدیدار شود
با تشـدید بحـران بیکـاری و تـورم در  •

اقتصـاد، شـاهد زوال اخـالق اجتمـاعی 
افـزایش نـرخ طـالق، . ایم در کشور بوده

فحشــا، دزدی، اعتیــاد، جــرم و جنایــت 
پیامـد طبیعـی گســترش فقـر و نــابرابری 

ــت ــه اس ــد در جامع ــع درآم ــرخ . توزی ن
درصــد در ســال  ۳ طــالق در کشــور از

ــــــه  ۱۳۸۳ ــــــال  ۱۳ب ــــــد در س درص
ــزان طــالق در  رسیده۱۳۸۸ اســت و می

برابــر متوســط نــرخ جهــانی  ۸ایــران 
همچنــین تعــداد ). ثبــت احــوال(اســت

میلیــون نفــر گــزارش  ۲معتــادان کشــور 
ـــرایش  اســـت و مهم شده ـــه گ ـــر آن ک ت

خطرناکی در جهت استفاده روز افزون 
از مـواد مخـدر صـنعتی جدیـد در میـان 

ــدار شــده اســتجوا ــان پدی گــزارش (ن
امروزه حدود ). آسیب شناسی اجتماعی

میلیون نفر در زیر خـط فقـر بـه سـر  ۱۰
برند و از تامین مواد غذایی، مسـکن  می

و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی 
در ). مرکز آمار ایـران(مناسب محرومند

این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات 
رمایه یابـــد و ســـ اجتمـــاعی تنـــزل می

ــه زوال می عــدم . گــذارد اجتمــاعی رو ب
پایبندی دولتمردان بـه قـوانین کشـور و 

های مســـئول در  ناکارآمـــدی دســـتگاه
مقابله با مفاسد اجتمـاعی، خـود عامـل 
دیگــری اســت کــه بــه هــرج و مــرج در 

زند و به تخریب هرچه  جامعه دامن می
. انجامــد اجتمــاعی می  بیشــتر ســرمایه

بـرای مقابلـه بـا متاسفانه نه تنها دولـت 
های اجتمـاعی و زوال ارزش  ناهنجاری

های اخالقی و دینـی در جامعـه برنامـه 
اعتمـادی  مشخصی ندارد و به دلیـل بی
توانــــد از  بــــه نهادهــــای مردمــــی نمی

ظرفیت های این نهادهـا بـرای مقابلـه 
با مفاسـداجتماعی سـود ببـرد، بلکـه در 

  های اخیر رفتارِ گروهی از  سال
  10در صفحه  

  

اه و بحران؟پس
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دولتمردان نیز به عاملی بـرای تخریـب 
اعتمــاد عمــومی و هنجارهــای اخالقــی 

ــدیل شده ــه  تاســف. اســت تب بارتر آن ک
ــابی ایــن  ــه ی ــه جــای ریش ــت ب حکوم

جویی بـرای  وضعیت نابسـامان و چـاره
آن، از یکسو به کتمان واقعیـات موجـود 
روی آورده و از دیگـــــــر ســـــــو بـــــــه 
برخوردهای موردی، دستوری و خشـن 

 .است متوسل شده
شواهد موجود گویای آن است که در  •

های بعـد از  دوره برنامه چهـارم و سـال
آن تعداد فـارغ التحصـیالن دانشـگاهی 
که به قصد کار و اقامت از کشور خـارج 

ای پیــدا  اند، ابعــاد نگــران کننــده شــده
پدیده خطرناک جدیـد آن . است کرده

هـا علیـه  است که پـس از تشـدید تحریم
ر آفرینانی که کشور را بـه ایران، تعداد کا

ــالزی و  ــه، م ــی، ترکی ــار در دب ــد ک قص
کننــــد و  کشـــورهای دیگــــر تــــرک می

های خود را بـه ایـن  ها و شرکت سرمایه
ســـازند، افـــزایش  کشـــورها منتقـــل می

ایـن واقعیـت کـه جوانـان و . است یافته
کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشـور 

گزیننـد، عمومـا در امـر  رحل اقامـت می
اند، گویای آن  یل و کار موفق بودهتحص

است که محیط کشور برای نشو و نمـای 
استعدادهای درخشان جوانان مناسـب 
نیست و به همـین دلیـل جوانـان و کـار 
آفرینــانی کــه بــا صــرف مخــارج درخــور 
توجه در داخل آمـوزش دیـده و تجربـه 

ــب کرده ــی  کس ــر ده ــان ثم ــد، در زم ان
 رونـد و اقتصادی به کشورهای دیگـر می

کشــور را از ســرمایه انســانی ذی قیمــت 
 .خود محروم می کنند

هــای نهــم و دهــم بــه رغــم در  دولت •
اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و 

ـــــی  ـــــات نفت ـــــاز و میعان ـــــه در (گ ک
ـــیش از  ۱۳۸۹ - ۱۳۸۴دوره ـــه ب  ۶۳۰ب

ــد ــی ش ــالغ م ــارد دالر ب ــه تنهــا ) میلی ن
ــولی در حــوزه رشــد  ــل قب دســتاورد قاب

ات آن میان آحاد اقتصادی و توزیع ثمر
سـنگین   جامعه نداشته اند، بلکه بـدهی

ــه  ۲۰۰حــدود  ــانی ب ــارد توم هــزار میلی
نظام بانکی و بخش خصوصـی را نیـز از 

گــزارش (اند خــود بــر جــای گذاشــته
وزارت نفـــــت و مرکـــــز پژوهشـــــهای 

دولت بعـدی نـه تنهـا بایـد بـا ). مجلس
هـــا و  تنگنـــای ارزی حاصـــل از تحریم

ــاتی ناشــ ی از رکــود کــاهش درآمــد مالی
اقتصادی دست و پنجه نـرم کنـد، بلکـه 

های سنگین  باید بار باز پرداخت بدهی
 .دولت فعلی را نیز بر دوش کشد

وضعیتی که اجماال در باال تصویر شد،     
موجــب نارضــایی قشــرهای وســیعی از 

هــا  جامعــه شــده و بــه بــی اعتمــادی آن
های حکومـت دامـن  نسبت به سیاسـت

جلــوه ایــن نارضــایتی هــا در . اســت زده
گســترش اعتیــاد، آمــار طــالق و دعــاوی 

در ایــن . حقــوقی، قابــل مشــاهده اســت
وضعیت با توجـه بـه تـنش در مناسـبات 

المللی و ناتوانی دولت در مـدیریت  بین
هــای داخلــی و خــارجی، خطــر  بحران

بروز تنش ها و بحران هـای اقتصـادی، 
از . اجتماعی و سیاسی افزایش مـی یابـد

این رو باید هر چه سریعتر در پی چـاره 
اما قبـل از آن الزم اسـت . جویی برآییم

علل بـروز ایـن وضـعیت بحرانـی مـورد 
 .ردتحلیل و ارزیابی قرار گی

 
 تحلیل علل بروز مشکالت کنونی- ۲
اجتماعی که  - های اقتصادی شاخص    

مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت 
قبل از پـرداختن بـه علـل اصـلی . است

سوء مـدیریت در بخـش عمـومی، ابتـدا 
الزم است اجماال به ترتیبات نهادی کـه 
به این وضـعیت انجامیـده اسـت اشـاره 

های  ســپس بــه ماهیــت سیاســت. کنــیم
 .اقتصادی دولت خواهیم پرداخت

 
ـــی قـــوای - ۱-۲ ـــر آرایـــش درون تغیی

 :ملت - حاکمیت و مناسبات دولت

ـــادی     ـــه اقتص ـــب در نظری ـــن مطل ای
بخوبی شناخته شـده اسـت کـه وجـود 
ــعه اقتصــادی  ــرای توس ــزم سیاســی ب ع

اما الزمه تحقق این عزم . ضرورت دارد
ــردان  ــه اوال دولتم ــی آن اســت ک سیاس

ه را شـناخته و پذیرفتـه اقتضائات توسـع
ــی علمــی  باشــند و دارای نگــاه و تحلیل
نسبت به مسائل کشور باشند، ثانیا نظـام 
اداری شفاف، کارآمد و نسـبتا سـالمی در 
ــــد  ــــا بتوان ــــد ت ــــاکم باش ــــور ح کش

ــه  سیاســت های مناســب را طراحــی و ب
ــرا گــذارد ــل دقیــق. مــورد اج تر  تحلی

ــانگر آن  ــادی بی ــعه اقتص ــات توس الزام
ــه ماه ــای اســت ک ــه معن ــت، ب یــت دول

ــت، برکیفیــت  ــوای حاکمی مجموعــه ق
ـــاثیر  بوروکراســـی و سیاســـت های آن ت

گذارد و کیفیت بوروکراسی، کیفیـت  می
ـــاثر  ـــادی را مت ـــام اقتص ـــای نظ نهاده

 .سازد می
تحلیل ما گویای آن اسـت کـه آرایـش     

درونی قوای حاکمیـت در کشـور بطـور 
است و بر اثـر آن  بنیادین دگرگون شده

مدیریت کشور بشدت تنـزل یافتـه نظام 
ســازی و  اســت و تــوان آن بــرای تصمیم

گیری علمــــی و کارشناســــی و  تصــــمیم
ــه  ــد آن تصــمیمات، رو ب اجــرای کارآم
زوال گذاشــته اســت و همــین عامــل، 
تــاثیرات انکــار ناپــذیری بــر کــارکرد 

در . نهادهــای اقتصــادی گذاشــته اســت
ــن  ــه ای ــادیم ک ــن اعتق ــر ای ــا ب ــع م واق

ای برکیفیت  تعیین کنندهتحوالت تاثیر 
ـــی در کشـــور داشـــته اســـت و  حکمران

دست آمده در  آوردهای ضعیف به دست
عرصه سیاست خـارجی و داخلـی و نیـز 

هـــای اقتصـــادی و اجتمـــاعی  در حوزه
 .محصول این وضعیت است

در مجالس هفتم، هشتم و نهـم عمـال     
نمایندگان به دلیل نبـود عـزم سیاسـی و 

نتوانســتند بــه کمبــود تــوان کارشناســی، 
نحو مطلوب بر کار دولت نظارت کننـد 

. های آن را بــه چــالش کشــند و سیاســت
هر چند با گذشت زمان گروه بنـدیهای 
جدید سیاسی در مجلـس ظـاهر شـدند 

های  ها بـه نقـد سیاسـت که برخی از آن
اقتصادی دولت پرداختند، اما آنان نیـز 
از اثرگــذاری بــر ســیر قهقرایــی کیفیــت 

های حاکم ناتوان  ستتصمیمات و سیا
ها،  در ایــن دوره ضــعف رســانه. بودنــد

های صـنفی کـه  احزاب سیاسی و تشـکل
ــت نظــارت  می ــار دول ــر رفت ــتند ب توانس

هــای آن را بــه  داشــته باشــند و کجروی
موقع آشکار سازند نیز موجـب شـد کـه 
کشور از ساز وکارهای کم هزینه اصالح 
امور عمومی و فرایندهای کنترل کننـده 

 .بهره بماند ات نهادها، بیانحراف
 
تضعیف بوروکراسـی و عـدول از - ۲-۲

 :اصول حکمرانی خوب
در این میـان اراده دولـت بـر آن قـرار    

گرفــت کــه بــا توجــه بــه تضــعیف تــوان 
نظــارت قــوه مقننــه و نهادهــای جامعــه 
مدنی، قواعد حداقلی حکمرانی خـوب 

های  را که در قوانین، نهادهـا و سـازمان
مـان و بـا صـرف هزینـه کشور در طول ز

. بسیار شکل گرفته بـود، زیـر پـا بگـذارد
 :بدین معنی که

ای از شـفافیت و  هرجا کـه نشـانه –یکم 
پاسخگویی در ارکـان حکومـت وجـود 

در حـوزه . داشت از میان بر داشـته شـد
اقتصاد این سیاست به صورت محرمانه 
اعالم کردن برخی از اطالعـات و خـود 

. ر متجلـی شـدداری از انتشار برخی دیگ
همچنــین انحــالل ســازمان مــدیریت و 

هـای تنظـیم  برنامه ریـزی و تغییـر روال
بودجـــه دولـــت نیـــز در همـــین راســـتا 

 .صورت گرفت
دولـــت بـــا اجتهادهـــای خـــود،  –دوم 

بسیاری از قوانین مصوب مجلـس را بـه 
از آن جملـه اسـت . مورد اجـرا نگـذارد

ــارم و  ــه چه ــانون برنام ــتن ق کنارگذاش
در اجرای قوانین بودجه  تخلفات بسیار

ســــنواتی و قــــانون هدفمنــــد ســــازی 
 .ها یارانه

ــی  –ســوم  ــدیران دولت گــزینش وزرا و م
ای  های حرفـه بدون توجه به صالحیت

آنان و تغییرات مکرر در اعضـای کابینـه 
ها و  ثبــــاتی درسیاســــت موجــــب بی

ـــه برنامـــه ها گردیـــد و از  های وزارتخان
مســــئولیت و پاســــخگویی مقامــــات 

در مقابل مردم و مجلس کاسته اجرایی 
 .شد

های  در حــــوزه سیاســــت –چهــــارم 
اقتصــادی عــدم پیــروی از قــوانین علــم 

ـــیه ـــاد و توص ـــان و  اقتص های کارشناس
متخصصــان فــن، از وجــوه ممیــزه ایــن 

ــا نادیــده گــرفتن . دولــت بــود دولــت ب
اصول مسلم اقتصادی در بـازار کاالهـا، 

هـای گسـترده و  کار، پـول و ارز دخالت
رشناسی کرد و نظام اقتصـادی را غیر کا

 .از مسیر حرکت خود خارج نمود
در این دوره بازیگران ذی نفوذ  –پنجم 

جدیــدی بــه قصــد توزیــع و بــاز توزیــع 
ــازات و رانت ــادی وارد  امتی ــای اقتص ه

در این وضعیت نهادهای . صحنه شدند
شبه دولتی قراردادهای بزرگ دولتی را 

 همین نهادها. به خود اختصاص دادند
های دولتـی را در  سهم بزرگی از شرکت

ـــان خصوصـــی ســـازی تصـــاحب  جری
ــــد ــــدگان از . کردن برخــــی از وارد کنن

موقعیـــت شـــبه انحصـــاری در واردات 
ــوردار  ــی برخ ــای اساس ــی از کااله برخ

تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه، . شدند
تسهیالت بانکی کالنی دریافـت و از بـاز 

در . پرداخت به موقـع آن طفـره رفتنـد
ن وضعیت دولـت بـه جـای اقـدامات ای

مناسب فقـط بـه طـرح شـعار مبـارزه بـا 
ایــن در . مفاســد اقتصــادی بســنده کــرد

ــازمان  ــزارش س ــه گ ــه ب ــالی اســت ک ح
المللی، رتبه ایران درزمینه  شفافیت بین
 ۱۳۳به  ۱۳۸۴در سال  ۸۸فساد مالی از 

. اســــت تنــــزل یافته ۱۳۹۱در ســــال 
گســترش فســاد مــالی در دســتگاه هــای 

و نظام بانکی به جایی رسید کـه  دولتی
ــازمان  ــبات، س ــوان محاس ــراض دی اعت
بازرســــی کشــــور و قــــوه قضــــاییه را 
برانگیخـــت و اخیـــرا نیـــز در مجلـــس 
شورای اسالمی ایجاد سـازمان مسـتقلی 
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر 

 .است قوه قضاییه پیشنهاد شده
بــدیهی اســت درغیــاب نظــارت همــه     

آمـــد مجلـــس ونهادهـــای جانبـــه و کار
مردمـــی، امکـــان تصـــحیح خطاهـــای 
ـــوگیری از ســـو اســـتفاده  دولـــت و جل
دولتمردان از قدرت سیاسی خود، کم و 

 .کمتر می شود
 
 :محیط باز دارنده کسب و کار- ۳-۲

یکـــــی از موانـــــع بـــــزرگ رونـــــق      
هــــای خصوصــــی در ایــــران  فعالیت

. نامساعد بودن محیط کسب و کار است
ن نظــر چــه در ســطح رتبــه ایــران از ایــ

ـــانی  ـــه ای و چـــه در ســـطح جه منطق
ــوده اســت ــایین ب ــواره پ ــم . هم ــه رغ ب

اهمیت محیط کسب و کار بـرای رونـق 
هــای بخــش خصوصــی، دولــت  فعالیت

های نهم و دهم به این مساله بی توجه 
به همـین دلیـل رتبـه کشـور از . بوده اند

 ۱۳۹۱نظر محیط کسب و کـار در سـال 
اسـت کـه  گفتنـی. کاهش یافت ۱۴۵به 

ــور کوچــک  ــته کش ــد ســال گذش در چن
ـــایه  ـــت در س ـــته اس ـــتان توانس گرجس
اقدامات اصالحی خود رتبه خـود را بـه 
. مقام نهم در سطح جهـانی ارتقـا دهـد

ــا  ــاالخره ب ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل

تاخیر به ایـن موضـوع توجـه کـرد و بـه 
 ۱۳۹۰رغــم مخالفــت دولــت در ســال 

قانون بهبود مستمر محیط کسـب و کـار 
در قـانون برنامـه . به تصـویب رسـاندرا 

پنجم توسعه نیز موادی به این موضـوع 
اختصاص یافت، اما عمـال گـام مـوثری 

 .در این جهت برداشته نشد
هـای خصوصـی و  بدین ترتیـب بنگاه    

ــدگی  ــاز دارن ــت ب ــه عل ــران ب ــی ای دولت
محیط کسب و کار، متحمل هزینه هـا و 

های بــاالتری نســبت بــه رقبــای  ریســک
بی گمـان یکـی . خود می شوندخارجی 

از دالیــل پــایین بــودن تــوان رقــابتی 
ــانی  ــازار جه ــی در ب شــرکت هــای ایران
همـین نامسـاعد بــودن محـیط کســب و 

دولت نـه تنهـا در ایـن زمینـه . کار است
اصـــالحات الزم را بـــه عمـــل نیـــاورده 
است، بلکه با تصمیمات نسنجیده خود 
. بخش خصوصی را تضعیف کرده است

  :استاز آن جمله 
های خصوصـی  تبعیض علیـه شـرکت• 

ـــــدمات و  ـــــا و خ ـــــفارش کااله در س
ـــاوره و  ـــای مش ـــرار داده ـــذاری ق واگ
ــــه  پیمانکــــاری هــــا عمــــده خــــود ب

 .های شبه دولتی شرکت
تاخیر و تعلـل در پرداخـت مطالبـات • 

 .بخش خصوصی از دولت
اتالف منابع بانکی در تسهیالت طرح  •

های زود بـازده، مسـکن مهـر و محـروم 
ــردن ــهیالت  ک بخــش خصوصــی از تس
 .بانکی

ــاز • اتخــاذ سیاســت تجــاری درهــای ب
در » نرخ حقیقی ارز«همزمان با کاهش 

و زایل کردن توان  ۱۳۹۰-۱۳۸۴دوره 
 .رقابتی بخش خصوصی

به دلیل این لطمات بزرگ و تحمیـل     
هزینه های فسـاد اداری و بوروکراسـی، 
بخش خصوصی ایران امروز در مواجهه 

اقتصــادی از بنیــه مــالی هــای  بــا تحریم
ــیب  ــیار آس ــت و بس ــوردار نیس الزم برخ

پرســش اساســی ایــن . پــذیر شــده اســت
است که اگر در عرصه سیاست خـارجی 
سیاست نظام برخورد مقتدرانه با نظـام 

است، صرفنظر از درست یا  جهانی بوده
غلط بودن این سیاسـت، چـرا سیاسـت 
اقتصــادی دولــت، اقتصــاد کشــور را در 

بیشــتر بــه درآمــدهای جهــت وابســتگی 
است و ایران را در  ارزی نفت پیش برده

های غرب بیش از هر زمان  برابر تحریم
 !دیگری آسیب پذیر تر کرده است؟

 
گیـری نادرسـت از عایـدات  بهره- ۴-۲

 :نفتی و بیماری هلندی
دولت های نهم و دهـم بـدون توجـه    

-۱۳۵۲به تجربه رونق نفتی سال هـای
تزریـق هـر چـه  ، با این تصور کـه۱۳۵۶

سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصـاد 
کشور داروی معجـزه آسـایی اسـت کـه 
می تواند دردهای بیکاری و فقـر را شـفا 
. بخشد، کمر همـت بـر ایـن کـار بسـتند

و ۱۳۸۵ایـن در حـالی بـود کـه در ســال 
های بعــــــد از آن جمعــــــی از  ســــــال

اقتصاددانان با توجه به تجـارب ملـی و 
هایی، نسـبت بـه  زارشالمللی طی گ بین

ــدار داده  ــار هش ــن ک ــاگوار ای عواقــب ن
دولت به منظور برداشتن موانـع . بودند

اداری موجود در کـار خـویش سـازمان 
ریزی را منحـل و آن را  مدیریت و برنامه

ــاد ریاســت  ــر در نه ــه واحــدی کــم اث ب
 .جمهوری بدل کرد

در برنامه چهارم پیش بینـی شـده بـود    
ـــت ســـالیانه  ـــارد دالر از م ۱۵٫۵دول یلی

درآمـــدهای نفتـــی را در بودجـــه خـــود 
ــد ایــن در حــالی اســت کــه . منظــور کن

ــــاالنه بودجــــه از محــــل  مصــــرف س
ــه  ــی ب ــدهای نفت ــارد دالر  ۸۵درآم میلی

شـگفت آن کـه بـه رغـم افـزایش . رسید

ســابقه درآمــدهای نفتــی در بودجــه،  بی
 ۳۰نسبت بودجـه عمرانـی بـه جـاری از 

 ۱۴٫۵ بـه کمتـر از ۱۳۸۲درصد در سال 
رسـید و در سـال  ۱۳۹۰درصد در سـال 

از رقـــــم اخیـــــر نیـــــز کمتـــــر  ۱۳۹۱
ــوانین بودجــه و گــزارش وزارت (شــد ق
 ). نفت

اگــر بــه قــانون برنامــه چهــارم عمــل     
شد، باید موجـودی حسـاب ذخیـره  می

ارزی کــه بــا دو هــدف ثبــات بخشــی بــه 
بودجــــه دولــــت در مواقــــع کــــاهش 
درآمدهای نفتی و پس انـداز بـین نسـلی 

میلیـارد دالر  ۴۵۰جاد شـده بـود، بـه ای
امـا بـه دلیـل تخصـیص ارز . شد بالغ می

 ۱۳۸۹تا  ۱۳۷۹بیشتر به بودجه از سال 
میلیــارد دالر بــه ایــن  ۱۶۰تنهــا حــدود 

حســــاب واریــــز شــــد و در تعقیــــب 
های دولــت همــین منــابع نیــز  سیاســت

در واقـع . توسط دولت به مصرف رسید
گـــزارش تحقیـــق و تفحـــص مجلـــس 

 ۹۳می گویای آن اسـت کـه شورای اسال
ــن حســاب در  ــارد دالر از وجــوه ای میلی

 ۵۸های بودجه منظـور گردیـد و  ردیف
میلیــارد دالر دیگــر آن خــارج از ســقف 
مــاده واحــده بودجــه بــه بخــش دولتــی 

 .اختصاص یافت
ها، حجـم  درپی اعمال ایـن سیاسـت    

هـــزار  ۵۰۴منـــابع بودجـــه عمـــومی از 
دود بـا حـ ۱۳۸۳میلیارد ریـال در سـال 

ــه  ۱۹۰ ــزایش ب ــد اف هــزار  ۱۴۵۹درص
رسید و این  ۱۳۹۰میلیارد ریال در سال 

افـــزایش متناســـب بـــا افـــزایش تولیـــد 
. اســـت ناخـــالص داخلـــی کشـــور نبوده

اثــرات سیاســت انبســاط مــالی دولــت و 
ـــه بازرگـــانی، خـــود را در  ـــازاد موازن م
ترازنامـــه بانـــک مرکـــزی بـــه صـــورت 
 افزایش منـابع پایـه پـولی نشـان داد و از
طریق ضریب افزایش نقدینگی، میـزان 
ــه شــدت  نقــدینگی در اقتصــاد کشــور ب

به رغم اصرار غیر علمـی . افزایش یافت
مســئوالن دولــت بــر نبــود رابطــه میــان 

ها بر  تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست
ــود ــذیر ب ــی انکــار ناپ ــورم داخل ــن  .ت ای

ر تشـدید بـسیاست نـه تنهـا تـاثیر منفـی 
نفت و تشدید  وابستگی بودجه دولت به

گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه 
با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی 
به رغم تورم دو رقمی در داخـل کشـور، 
موجــب کــاهش نــرخ حقیقــی ارز و از 
دست رفتن توان رقابتی تولیدکننـدگان 
داخلی در مقابل واردات و در بازارهای 

بدین ترتیب بود که رونق . صادراتی شد
اشـی از تزریـق عایـدات ارزی بـه اولیه ن

اقتصاد جای خود را به صنعت زدایی و 
تـــورمی داد و ازایـــن طریـــق - رکـــود
های بــالقوه شــغلی درکشــور بــه  فرصــت

ــدگان خــارجی از دســت  نفــع تولیدکنن
 .رفت

 
سیاســــت مــــالی انبســــاطی و - ۵-۲

تخصـــیص نـــا مناســـب منـــابع بخـــش 
 :عمومی

گذشته از پیامدهای نـاگوار سیاسـت      
عایدات نفتی به اقتصاد کشور که  تزریق

قبال مطرح شـد، شـیوه عمـل دولـت در 
تخصیص منابع مالی در بودجه عمـومی 
نیز در اتالف منابع و کـاهش نـرخ رشـد 

دولـت در اجـرای . اقتصادی مـوثر بـود
های ساده اندیشانه غیرعلمـی و  سیاست

بــه ظــاهر عــدالت طلبانــه در ایــن دوره 
ایـام  دست به اقداماتی زد کـه بـه مـرور

ــار آن ــار زیانب ــی  آث ــدا شــد و حت هــا هوی
حامیــان اولیــه دولــت بعــدها زبــان بــه 
اعتــراض گشــودند و تــدابیر آن را مــورد 

 :نقد قرار دادند
های زود بـازده اقتصـادی  طرح بنگاه•

ــیص  ــال  ۴۳۰وتخص هــزار میلیــارد ری
  کار، نه تنها ثمره نمایانی  اعتبار برای این

 
  11در صفحه  
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ـــد اقت ـــت رش صـــادی و ایجـــاد در جه
ــه بودجــه  ــد نداشــت، بلک اشــتغال مول
ـــانکی را در  ـــابع سیســـتم ب دولـــت و من

 .معرض مخاطرات مالی قرار داد
هـای عمرانـی  تخصیص بودجه طرح• 
هـا و پـروژه  سفرهای استانی به طرح در

توجیـه  ای کـه فاقـد های خلـق السـاعه
اقتصــــادی بودنــــد، از دیگــــر  فنــــی و
بخـش  های اسراف و تبذیر منـابع نمونه

 .عمومی بود
طرح مسکن مهر که منجر به احـداث •

ــکن در مکان ــات  مس ــد تاسیس ــای فاق ه
وخدمات زیر بنایی شد، هم منابع مالی 
دولت و هم منابع مالی بانک مسـکن را 
در مقیاس گسـترده بـه خـود اختصـاص 

ـــا نتیجـــه ملموســـی در جهـــت . داد ام
کنترل قیمت مسکن در منـاطق شـهری 

هــای  دولترســد  بــه نظــر می. نداشــت
بعدی برای سالیان متمادی باید دسـت 
بگریبان حل معضـالت حقـوقی و مـالی 

 .این طرح در سراسر کشور باشند
واگـــــذاری خـــــدمات مشـــــاوره و •

ـــاری طرح ـــه  پیمانک ـــی ب ـــای عمران ه
نهادهای بخش عمومی بدون شـفافیت 
ـــریفات مناقصـــه  ـــت تش ـــدون رعای و ب
معامالت دولتـی و نیـز بـدون توجـه بـه 

اجرایـی ایـن نهادهـا، هـم توان فنـی و 
منجــر بــه زیــان مشــاوران و پیمانکــاران 
ــم موجــب  ــد و ه ــی ش بخــش خصوص

هــا و  های اجــرای طرح افــزایش هزینــه
 .وقفه در اجرای آن ها گردید

ــت  • ــالی دول ــدات م ــای تعه ــدم ایف ع
درقبـــــال مشـــــاوران وپیمانکـــــاران 

خصوصی، موجب ورشکسـتگی و  بخش
زیان مـالی بسـیاری از آنـان شـد و تـوان 

اجرایـی کشـور را بشـدت تحلیـل  - فنی
 .برد

 
ـــولی و - ۶-۲ ـــا مناســـب پ سیاســـت ن

 :اعتباری
تلقی نادرست دولـت از نقـش بانـک      

مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب 
ــا اســتقالل  مخالفــت ســر ســختانه آن ب

دولتمـردان در ایـن . بانک مرکزی شـد
کردند که اوامر و نـواهی  دوره تصور می

چرا توسط شورای  آنان باید بی چون و
. پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود

ابتــدا دولــت نهــم در صــدد انحـــالل 
شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیـل 
. مخالفت مجلس موفق به این کار نشـد

امـــا ترکیـــب اعضـــای ایـــن شـــورا کـــه 
ــاال را  نماینــدگان دولــت در آن دســت ب
دارنــد و عــدم اســتقالل نهــادی بانــک 

، راه را بــرای پیشــبرد مرکــزی از دولــت
 .است  مقاصد دولت هموار کرده

دولت نهـم در ابتـدا سیاسـت کـاهش     
نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات 
آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفـت 
تا از این طریق موجبات افـزایش تولیـد 
ــا  ــه بعــد ب ــی در مرحل ــراهم آورد ول را ف
اتخـــاذ سیاســـتی متفـــاوت، اقـــدام بـــه 

ایش ســودهای اســمی کــرد کــه ایــن افــز
نمــادی از ناســازگاری و عــدم توجــه در 
تنظیم سیاست های پـولی دولـت بـوده 

 .است
اهش سود تسهیالت بانکی بـه رغـم ک    

ــــورم دو رقمــــی دراقتصــــاد کشــــور  ت
ـــد دریافـــت  رانت هـــای بزرگـــی را عای

کنندگان ایـن تسـهیالت کـرد و انگیـزه 
نگهـــداری پـــس انـــدازها بـــه صـــورت 

ــه  های ســپرده ــانکی را کــاهش داد و ب ب
ــایر دارایی ــازار س ــق ب ــه  رون ــا از جمل ه

مسکن، سهام، طـال و اخیـرا ارز، کمـک 
گسترش فساد بانکی در ایـن دوره . کرد

ای تصـادفی نبـود و بـه علـت  نیـز مسـاله
هـای  وجود انگیـزه بـرای جـذب رانت

ــانکی اتفــاق  ناشــی از تســهیالت ارزان ب
 .افتاد

خشی از خواست ب دولت همچنین می    
خواهانــه  های ظــاهراً عــدالت  سیاســت

کشـــور   هـــای خـــود را بـــا هزینـــه بانک

بــرای ایــن منظــور هــم . بــرآورده ســازد
اقدام بـه تاسـیس بانـک قـرض الحسـنه 

هـا را وادار کـرد  مهر کـرد و همـه بانک
ـــق  ـــده از طری ـــز ش ـــابع تجهی ـــه من ک

های مـــردم را بـــه پرداخـــت  ســـپرده
تســـهیالت قـــرض الحســـنه اختصـــاص 

طعا با این عمـل هزینـه تجهیـز ق. دهند
منابع مالی برای سایر تسهیالت سیسـتم 

هـا متضـرر  بانکی افزایش یافـت و بانک
هــای  شــدند و منــابع کمتــری بــه بخش
دولـت  .تولیدی کشور اختصاص یافـت

در اواخــر برنامــه چهــارم زمــانی کــه بــه 
دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته، خـود 

را  هـا دیـد، بانک را در تنگنای مـالی می
وادارکرد تا به تسهیالت تکلیفی منـدرج 

های بودجه سنواتی تن دهند  در تبصره
و چون منابع بانکی به تنهایی تکـافوی 

های روز افــــــزون آن را  درخواســــــت
کرد، بانک مرکزی را وادار کـرد تـا  نمی

از ایــن طریــق بــر . بــه بانکهــا وام دهــد
ــزوده شــد و  ــر قــدرت اف ــول پ حجــم پ

ــــدنبال آن گرایش ــــ ب ــــای ت ورمی در ه
 .شتنداقتصاد تشدید گ

های اعتباری دولـت در غیـاب  سیاست  
یک سیاسـت صـنعتی مناسـب کـه مـانع 

گیری واحـدهای  رقابت افراطی و شکل
تولیــدی کوچــک مقیــاس و فاقــد تــوان 

عمـل بـه اتـالف منـابع  رقابتی شـود، در
ثمــر  بــازده و بی هــای کم مــالی در پروژه

ها منجــر بــه  ایــن سیاســت. انجامیــد
یش معوقـات بـانکی شـد و سـالمت افزا

نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه 
 .کرد

حجـــم  ۱۳۸۹-۱۳۸۴اگـــر در دوره    
ســـابقه  نقـــدینگی بـــه ایـــن میـــزان بی

ــــزایش نمی ــــت و سیاســــت اف های  یاف
ــانکی را دچــار  اعتبــاری دولــت نظــام ب

کرد، امروزه بـا تشـدید  مضیقه مالی نمی
های اقتصادی، شاهد اوج گیری  تحریم

ــــی  ــــول مل ــــران ارزش پ ــــورم و بح ت
ــانکی در وضــعیت  نمی ــودیم و نظــام ب ب

هـــای  بهتـــری بـــرای کمـــک بـــه بخش
 .داشت تولیدی کشور قرار می

 
 :دولت و عدالت اجتماعی- ۷-۲
دولت نهم با شـعار مهـرورزی و بسـط     

عــدالت اجتمــاعی بــر ســرکار آمــد و در 
های غیرعلمــی ســاده  راســتای سیاســت

مینـه وعـده داد اندیشانه خـود در ایـن ز
های  که درآمدهای نفتی را بر سر سـفره

ــاورد های دولــت در  سیاســت. مــردم بی
 :این زمینه عبارت بود از

توزیع سهام عدالت میان خانوارهـای •
 .کم درآمد

های اشتغال میلیـونی از  ایجاد فرصت•
ــــت از  ــــامین مــــالی و حمای ــــق ت طری

 .های زود بازده اقتصادی طرح
ر کـم درآمـد تامین مسکن بـرای اقشـا•

شهری از طریق اجـرای برنامـه مسـکن 
 .مهر

اعطــای تســهیالت قــرض الحســنه بــه •
 .افراد نیازمند و واجد شرایط

توزیع یارانـه نقـدی از طریـق اجـرای •
 .ها نادرست هدفمند سازی یارانه

و اخیرا مصوبه هیئت دولت در زمینـه •
اســتخدام حــدود پانصــد هــزار نفــر در 

 .مشاغل دولتی
های پـر  به رغم اجرای طرح متاسفانه   

هزینه فـوق، جامعـه مـا هنـوز از تحقـق 
ــنگ ــاعی فرس ــدالت اجتم ــله  ع ها فاص

هــای نهــم و دهــم  تجــارب دولت. دارد
نشــان داد کــه در غیــاب رشــد پایــدار 

های  اقتصادی که موجب ایجاد فرصت
شغلی و درآمدی جدیـد بـرای بیکـاران 

هـای تـورم دو  می شود و در حضور نرخ
ــه  ــه ب ــی ک ــع رقم ــدن توزی ــابرابرتر ش ن

درآمدها به زیان قشـرهای آسـیب پـذیر 

تــوان از طریــق توزیــع  انجامــد، نمی می
های آسیب پذیر را  یارانه ها، وضع گروه

در دراز مدت بهبود بخشـید و آنـان را از 
دولت . آالم و مصائب فقر مزمن رهانید

بــا کــدام سیاســت بــاز تــوزیعی خواهــد 
کـه در تـورمی را   - توانست اثرات رکـود

های اقتصـادی ممکـن اسـت  تحریم پی
ــران  ــه درازا بکشــد جب ــدین ســال ب چن
کند؟ آیـا اجـرای مرحلـه دوم هدفمنـد 

ها و توزیــع یارانــه نقــدی  ســازی یارانــه
خواهد توانست اثر بیکـار شـدن تعـداد 

 کنـد و زیادی از شاغالن کنـونی را خنثی
کاهش حقیقی درآمد ثابت بازنشستگان 

ـــران ر ـــوق بگی ـــزد و حق ـــر و م ـــر اث ا ب
هــای بــاال جبــران کنــد؟ دولــت بــا  تورم

کدام منابع مالی و بر اسـاس کـدام نیـاز 
سنجی می خواهـد اقـدام بـه اسـتخدام 
پانصد هزار نفرکند؟ اگـر ایـن سیاسـت 
صــحیح باشــد، البــد موضــوع کوچــک 
کردن اندازه دولت و چابک کـردن آن 
ــت،  ــه نف و کــاهش وابســتگی بودجــه ب

ت کـه در اس  های نادرستی بوده سیاست
برنامــه هــای مختلــف توســعه کشــور 

نفـس طراحـی ایـن  .مطرح شـده اسـت
ها گویـای وجـود یـک بیمـاری  سیاست

گیری کشـور  مهلک در دسـتگاه تصـمیم
ـــارت اســـت از اتخـــاذ  اســـت، و آن عب

الساعه غیـر کارشناسـی   تصمیمات خلق
بـرای جلـب نظــر مـردم بـدون در نظــر 
ــــه هــــای اقتصــــادی و  گــــرفتن هزین

ها هـر چنـد  ین سیاسـتا. اجتماعی آن
ممکن است درکوتاه مدت نظـر مسـاعد 
قشرهای آسیب پذیر را به دولت حاضـر 
جلب کند و احتماال آراء بیشتری به نفع 

ـــــت در صـــــندوق های  حامیـــــان دول
انتخاباتی ریخته شود، اما در دراز مدت 
حاصــلی جــز اتــالف منــابع و وخــیم تــر 
شدن وضعیت خانوارهای آسـیب پـذیر 

 .نخواهد داشت
 
المللــی و  تــنش در مناســبات بین- ۸-۲

 :های اقتصادی تحریم
در دوره بعـــد از جنـــگ جهـــانی دوم،   

جهــانی شــدن اقتصــادها بــه ســه دلیــل 
تحـوالت : یکم. شتابی دم افزون یافت

های تولیدی، حمـل و  عمیق در فناوری
: نقــــل، ارتباطــــات و اطالعــــات؛ دوم

: های فرا ملیتـی و سـوم سیاست شرکت
ها از مشارکت در تقسـیم  استقبال دولت

کار جهانی و تجارت و سـرمایه گـذاری 
این روند بعـد از اصـالحات . المللی بین

ــــه  ــــین در ده ــــادی چ و  ۱۹۷۰اقتص
فروپاشـــی اتحـــاد جمـــاهیر شـــوروی و 
کشــورهای اقمــاری آن در اواخــر دهــه 

با پایان یافتن . شمول شد  جهان ۱۹۸۰
جنـــگ جهـــانی دوم، پیمـــان عمـــومی 

هـا  میـان دولت) تگـا(تعرفه و تجارت 
بعدها این پیمان جای خود . منعقد شد

کــه . را بــه ســازمان جهــانی تجــارت داد
ــه عضــویت کامــل آن در  ــوز ب ــران هن ای

 .نیامده است
ــد     ــل رش ــل عل ــاددانان در تحلی اقتص

ســـریعتر تعـــدادی از کشـــورها کـــه بـــا 
تاخیرگـــــام در راه صـــــنعتی شـــــدن 

اند از جمله ژاپن، کره جنـوبی،  گذاشته
ن، چــین و مــالزی بــه ایــن نتیجــه تــایوا

اند کــه ایــن کشــورها عــالوه بــر  رســیده
ــاختار  ــادی در س ــالحات نه ــام اص انج
قــدرت و دولــت بــه نفــع اســتقرار نظــام 
بـــازار و هـــدایت آن در جهـــت تـــامین 
ـــــال  ـــــق اعم ـــــی، از طری ـــــافع مل من

های صنعتی، در سایه مشـارکت  سیاست
اند  فعال در فرایند جهانی شدن توانسته

درخشـان در عرصـه اقتصـاد  به عملکرد
در واقع کشورهای موفـق، . دست یابند

بــا تعامــل ســازنده بــا دنیــای خــارج بــه 
ــــــری دسترســــــی  بازارهــــــای بزرگت

یکــــی  ،نانــــد و از مزایــــای آ پیداکرده
. اند منـد شـده بهرهکاهش هزینه تولیـد 

  اند بــه همچنــین از ایــن طریــق توانســته
یابند و بـــه  هـــای نـــوین دســـت فناوری

دنیـای  اف فناوری خـود بـاپرکردن شک
 .اند پیشرفته همت گمارده

بنــابراین در دنیــای معاصــر همزیســتی    
مسالمت آمیز کشورها و تنش زدایـی در 

المللی نه تنها برای کاستن  مناسبات بین
های جهانی و منطقـه  از مخاطره جنگ

ای ضروری است، بلکه از منظـر توسـعه 
اقتصادی یک ضرورت اجتنـاب ناپـذیر 

امروزه بین پایداری رشـد . شود یتلقی م
اقتصادی و تعامل کارآمد و اثر بخش بـا 
جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دو سـویه 

در واقع بـر خـالف تصـور . بر قرار است
برخــی، ایــن کشــورها از طریــق تعامــل 
سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکـرد 
صادراتی نه هویت ملی خود را از دست 

ی خود را به خطر اند و نه منافع مل داده
انداخته انـد، بلکـه عـزت و منـافع ملـی 

اند  خود را به بهترین وجه افزایش داده
و در راستای استقالل اقتصادی خویش 

. اند و بهروزی ملت خویش گام برداشته
با آن کـه همـه ایـن کشـورها در گذشـته 

های دوران استعمار را  ها و غارت جنگ
ـــه کرده ـــا تلخـــی تجرب ـــا  ب ـــا ب ـــد، ام ان

اند کـه بـا دامـن زدن  شیاری دریافتههو
های  به مناقشات تاریخی خود با قـدرت

تواننـد بـه اهـداف  استعماری سابق نمی
ملی خود دست یابنـد و چـاره کـار را در 

اندکــه بــا دنیــای خــارج از در  ایــن دیده
ــای بین ــد و از مزای ــتی درآین ــی  آش الملل

 .شدن، بهره مند شوند
ــه در دوران بعــد از انقــالب اســال    می ب

های دوران نیمـــــه  جهـــــت عـــــداوت
استعماری وتفسیرهای خاص از جایگاه 
خود در نظام جهـانی و اتخـاذ سیاسـت 
ـــن نگـــرش،  ـــا ای خـــارجی متناســـب ب

های ســـــنگینی را پرداخـــــت  هزینـــــه
در مقاطعی جمهوری اسالمی . ایم کرده

ــه  ــاوتی از خــود ب ــره متف ــت چه توانس
جهانیان نشـان دهـد و در جهـت تـنش 

اعتمـــاد در مناســـبات  زدایـــی و ایجـــاد
حاصــل ایــن . المللــی گــام برداشــت بین

تعامـــل ســـازنده درحـــوزه تجـــارت، 
گذاری خارجی و رشد اقتصادی  سرمایه

اما با روی کار آمـدن دولـت . پر ثمر بود
نهم، سیاست خـارجی ایـران در جهـت 
تهاجم و تخاصم آشکار با نظـم موجـود 

المللـــی ســـوق یافـــت و منجـــر بـــه  بین
هـای پـر  حمیـل تحریمانزوای کشور و ت
 .هزینه گردید

متاسـفانه اکنــون در مقابلـه بــا دولــت     
های قدرتمند صحنه سیاست جهـانی و 

های اقتصــادی غلــط  اتخــاذ سیاســت
گذشته، آسیب پذیری کشور بیش از هـر 

ای  دولت برنامـه. است  زمان دیگر شده
هــا ارایــه  بــرای مواجهــه بــا ایــن تحریم

و  دولـــت ابتـــدا عامدانـــه. دهـــد نمی
هـا بـر  انگارانه منکر اثرات تحریم ساده

ـــه ـــود و قطعنام ـــران ب های  اقتصـــاد ای
ـــاره ـــریم را ورق پ ـــی  تح ـــیش تلق ای ب

بر این اساس در تهیه و تنظـیم . کرد نمی
هـای اقتصـادی  برنامه پنجم اثر تحریم

ــتیبان  ــناد پش ــت و در اس ــده گرف را نادی
درصـــدی در  ۸برنامـــه، تحقـــق رشـــد 

ــــی ــــه، ایجــــاد ب  ۱٫۱ش از دوران برنام
ــون فرصــت شــغلی در هــر ســال و  میلی

درصد را در سال  ۷تنزل نرخ بیکاری به 
همچنـــین . پایـــانی برنامـــه وعـــده داد

ـــدید  ـــاهی از تش ـــم آگ ـــه رغ ـــت ب دول
، ۱۳۹۱هـــا در نیمـــه دوم ســـال  تحریم

بودجه ساالنه خـود را بـدون توجـه بـه 
 .پیامدهای آن تنظیم کرد

 کـه فشـار ۱۳۹۱اما از نیمه دوم سـال      
ها دو چندان شـده، ارزش پـول  تحریم

ملی تنزل یافته و تورم شتابی دم افزون 
پیــدا کــرده و نــاتوانی دولــت در حــل و 
فصل مسائل معیشتی مردم آشـکار شـده 
ـــر  ـــرفتن اث ـــر گ ـــدون در نظ ـــت، ب اس

های نادرست خود بر وخامـت  سیاست
هـا را منشـاء همـه  اوضاع کشـور، تحریم

. نـددا های اقتصادی می مسائل و چالش
متاسفانه دولت به جای آن که بر خالف 

های عــادی بــا تعامــل بــا مجلــس  ســال
شورای اسالمی بودجه دوران بحران را 

تهیه و به موقع تقدیم  ۱۳۹۲برای سال 
ورزد و  مجلس کند، در این کار تعلل می

ــه دوم قــانون  ــر شــعار اجــرای مرحل ب
ها در شـــرایط  هدفمنـــد ســـازی یارانـــه

. اصــرار داردثبــاتی اقتصــاد کــالن  بی
دولت در عین تبلیغاتی کـه راه انداختـه 
اســت، هــیچ سیاســت روشــنی در قبــال 
کنترل تورم و جلوگیری از تنـزل ارزش 

تفاوت همانند یک  پول ملی ندارد و بی
طرف چشـم بـه تحـوالت بـازار  ناظر بی

ــه ارز و ســطح عمــومی قیمت   هــا دوخت
به دیگر سخن، دولت در عمل بـا . است

قتصاد ایران را بیشتر در هر تالشِ خود ا
  .برد تورمی فرو می- باتالق رکود

ـــه کشـــور در آنســـت، جـــو با بحران سخت و انزوائی همراه مـی چنین اقتصادی وقتی  :انقالب اسالمی   :می گردندیــم بــوده اســت، روزا فــزون ژروش ردیگر اشکال خشونت که بطور مداوم خشونت سنگین می شود و اعـدام و شـــود ک
  

ريهاي اعدام و دسـتگي 
ــركوب   ــي و س گروه
اعتصابها گوياي حالت 

 :عصيانند
  
  
ـاه   3در  ◀ ــفند مـ ــزارش    1391اس ــه گ ب

ـاله بـه    23» م - علـي  «خبرگزاري هرانا ،  س
ـاوز بـه     آدم دليل ارتكاب جرم  ـايي و تج رب

ـال     ـنبه در شـهرك فوتب عنف، صبح چهارش
. شهر اراك، در مالءعام به دار آويخته شـد 

كان ادامه دارد ها در ايران كما موج اعدام
يكــي از مســئولين نهــاد آمــار، نشــر و آثــار 
مجموعه فعاالن حقـوق بشـر در ايـران در    
ـا      ـا اعـالم داشـت ب گفتگو با گزارشگر هران
ـاه    اعــدامهاي امــروز در اراك و كرمانشـ

ـا      شماره اعـدام  ـيالدي ت ـال م ـا از اول س ه
شـود كـه    نفر را شامل مي 70كنون بيش از 

ـام صـو  ء مورد آن در مال 14 رت گرفتـه  ع
  .است
ـنا،    1391اسفند ماه  8در  ◀ به گـزارش ايس

ـين روح ــي از   عبدالحسـ ــدر يك ــي پ االمين
متوفيان پرونده بازداشتگاه كهريزك پس از 
پايــان ايــن دادگــاه گفــت كــه در جلســه 
دادگاه، اتهام معاونت در قتـل بـه يكـي از    

ـيم شـده اسـت     ايـن   .متهمان پرونـده تفه
جلـد  17صـفحه در   500پرونده سه هزار و 

ـاكي خصوصـي در    . است من به عنـوان ش
ايــن دادگــاه حضــور داشــتم ولــي جــاي 

العموم براي احقاق حقـوق عمـومي    مدعي
ـاه   . در دادگاه خالي بـود  ـاش دادگ اي ك

شد، البته ما اين موضوع را  علني برگزار مي
 .متذكر شديم

ـاه   8در ◀ ــفند مـ ــزارش  1391اس ــه گ ، ب
خبرنگـــار كلمـــه، تجمـــع كننـــدگان از 

ن و دامداران روستاهاي سـرخس  كشاورزا
ـتان    بودند كه در اعتراض به تصـميمات آس
قدس رضوي در خيابان فلسـطين جنـوبي   

يكي از اين تجمع كنندگان  .تجمع كردند
ـا و  ": به خبرنگار كلمه گفت آستان زمين ه

ـتمان در آورده اسـت و     ـا را از دس مراتع م
  . اصال هم پاسخگو نيست

وتمنـدان داده و  مراتع را از ما گرفته و به ثر
  ."پول ما رو هم نمي دهد

  15در صفحه
 

اه و بحران؟پس
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اثراستعمال مـواد مخـدر وتحـت تأثيرسـخنان      كه درانبوه جمعيت  

، بـه خيابـان هـا هجـوم آورده     روحاني، به شدت تحريك شده انـد 
وعليه بهائي ها داد و قال مي كنند؛ حتّي نيروهاي پليس هم توانائي 

كه متعلّـق بـه بهـائي     زار تمام مغازه هاييبا در. كنترل آنها را ندارد
گسـترده اي نيزعليـه دو تـن از    تظاهرات . هاست، تعطيل شده است

مبلّغ هاي بهائي آمريكايي در تهران برگـزار شـد و بـا اينكـه افـراد      
بـا  . فراواني به ايشان  شد رد حمله قرار نگرفتند اما توهينمذكور مو

انـب بـراي محافظـت    درپاسخ بـه درخواسـت اينج   اين حال پليس
ازاين خانم ها، پاسخ مثبت داده و فوراً چند تن از نيروهاي  خود را 

  ».در اطراف خانة ايشان مستقرساخت
اين تظاهرات ها با تمام طول « : ايميري با تأكيد ويژه اي مي افزايد

هفته ادامه داشت و در دوازدهم جوالي به پايان رسيد،  زيرا هدف 
اذهان مـردم را از قتـل عشـقي    و توانستند   اصلي برآورده شده بود

اكنـون كـه ايـن    . سازند، لذا به نا آرامي ها پايـان  دادنـد   منحرف
مطلب را مي نويسم، تهران كامالً بـه حالـت عـادي خـود بازگشـته      

ايـن حـوادث بسـيار    « : ايمبري چنين نتيجه گيري مي كنـد » .است
ثباتي  سياسـي   حائز اهميت و قابل توجه است، چرا كه از طرفي بي

در ايران  را ترسيم مي كند و از طرف ديگر شيوه هايي را كه براي 
جهت دهي به افكار  عمومي به كار گرفتـه مـي شـود، روشـن مـي      

همچنين با بررسي اين حوادث  مي توان  پيش بينـي  كـرد   . سازند
كه  در ماه  آينده ، يعني در ماه محرّم چه رويدادهايي ممكن است 

  )III(». رخ  دهد
*   انم دكتر سوزان موديكرد، خ دو مبلّغي كه ايمبري به آنها اشاره 

دو مبلّغ  « اين  مودي در مورد تظاهراتي كه عليه. و همكارش بودند
بـر  « :ضيخات  بيشتري  مي دهـد صورت گرفت، تو» بهايي امريكايي

ودي، به وي  خبر  مي رسد كه شـماري  از  خانم م اساس گفته هاي
او را به قتـل    جوالي 12تصميم گرفته اند كه روز  عصبمسلمانان مت

يكا  روز پيش از برگزاري تظاهرات  از كنسوليارامر برسانند؛ لذا چند
در خواست  مي كند از امنيت محلّ سكونت وي اطمينـان حاصـل    

. كنسوليار ايمبري به سرعت خود را به رئيس پليس  رسـانده  و . كند
درهمسايگي خانة دكتر  امنيتي كامل  از او مي خواهد كه يك گروه

كـه بـه    شب دوازدهم جوالي، شماري از مـردم .  دي مستقر كندمو
بيش از دويست و پنجاه نفر بودنـد، دراطـراف   تخمين  خانم مودي 

الـت  اما با دخ. كرده ودر صدد كشتن او برمي آيند خانة وي تجمع
ـ    شده پليس، جمعيت به سرعت متفرّق .  ي آيـد و خسارتي بـه بـار نم

نكتة قابل توجه  اين ماجرا  اين بود كـه نيروهـا ي  امنيتـي مسـتقر      
فرمانـدهان  برجسـتة     از شده در اطراف خانة  مبلّغ ها، توسط يكـي 

اي انجـام  ايـن فرمانـده  بـر    بهايي هدايت مي شدند و بدون شـك 
  )IV(» .كامالً آماده بود چنين مأموريتي

ملي از قتل رابرت ويتني ايمبري، شرح مستند و كا  مجد ] [اينجانب  
، را تهيـه   1924جـوالي    18،  در تـاريخ  كنسوليار آمريكا  در تهران

تنها  به بيان  خالصه اي  از اين ماجرا  بسنده  مي  در اينجا. كرده ام
درشكة حامل ايمبري و همراه او توسط يك مرد موتور سـوار  . كنيم

ـ   الزم . وي متوقّـف شـد  رو به روي هنگ محافظ خانة رضا خـان پهل
است تأكيد كنم اين دو آمريكايي به دست  افسران قزّاق  و درسـت  

در برابرمحلّ استقرارهنگ محافظ خانة رضا خان مورد ضرب و شتم  
مجروحين به . جراحات  شديدي به هر دو تن وارد شد. قرارگرفتند

 .بيمارستان نظميه، واقع درمركز فرماندهي نظمية تهران منتقل شدند
ايمبري دو باره در داخل بيمارستان  مـورد  حملـه  واقـع شـد و از     

آنجا كه رضا خان پست هـاي    از. شدت جراحات  وارده در گذشت
ـ   مهمي ود، بـه  را در ارتش و پليس به افسران بهائي واگذار  كـرده ب

توضـيح  . (مبري دست داشته انـد اي نظر مي رسد كه بهائيان در قتل
صـفت   قتل ايميري شـركت كـره انـد، بـه    افسراني كه در   :.ص.ج

زماني كـه كنسـوليار    )هبي آنها  نام بردن درست نيستمرامي يا مذ
، درست  رو به  روي محـلّ  1924جوالي  18ايمبري وهمراه او، در 

استقرارهنگ پهلوي مورد حملة چند تن ازافسران قزّاق قرار گرفتند 
افسـران  « شد، اين و پس ازآن در بيمارستان پليس نيز به آنها تعرّض 

كجا بودند؟ دولت آمريكا  بـراي اجتنـاب از   » نظامي برجست بهائي
داستان كـامالً متفـاوتي را   پيچيده شدن روابط سياسي اش با ايران، 

تعصـب مـذهبي مسـلمانان     مبري قربانيكرد كه اي پذيرفت و قبول
كه ثابـت مـي كـرد      اينكه ادلّة  فراواني وجود داشت شده است؛ با

نـوامبر    29موري در گزارش خود  به تاريخ . ا  بر عكس  استماجر
عـالء  درارتبـاط  بـا قتـل ايمبـري         ]حسـين   [«  : مي نويسد 1924

مدعي است كه بـروز چنـين رويـدادي در ايـران بـدون  دخالـت       
كرنفلـد در تلگـرام   )  V  (».مضرّومهلك بيگانگان، امكان پذير نيست

برقراري حكومـت نظـامي  خبـر     از 1924جوالي  19خود به تاريخ 
مي دهد و متذكّر مي شود  كه اين كار  تنها  بهانه اي به دست  رضا 

روز بعـد      )    VI     (  .خان مي دهد  تا مخالفين خود را دستگير  كنـد 
وي در تلگرام  خود اعالم مي كند كـه شـمار زيـادي از مـردم  از     

 (  .ته دستگير  شده اندجمله خالصي زاده  و بسياري  از علما ي برجس
    VII    (     پـس از قتـل    « : جوالي  مي نويسـد   20روزنامة  ترقّي  در

كنسوليار  آمريكا ، شـمار زيـادي  دسـتگير  شـده تحـت  بـازجويي       
شمار زيادي  از مخالفين  دولـت و  ... مقامات  پليس  قرار گرفته  اند

بود  گرد هم آمده افراد ديگري  كه دستگيري ايشان  امكان پذير  ن
،  1924جـوالي    VIII    (  30     ( » .و در خانة  مدرس  بست نشسته اند

سر دبيران روزنامه هاي شهاب، ناصر الملّه ، سياست ، قانون و آسياي  
وسطي ، كه  پس ا ز قتل عشقي در مجلس  بست  نشسـته بودنـد، در   

را چنـين     نامه اي  به كرنفلد  حاكم شدن فضـاي  تـرور و اختنـاق   
دولت  فعلي  كه اقـداماتش  موجـب  نـاامني و    « :توصيف مي كنند

.  وحشت شده، از حادثة  قتل  كنسوليار  آمريكا استفاده كرده اسـت 
دولت  همزمان  با دستگيري مسـببين ايـن جنايـت و توقيـف تمـام       
روزنامه هاي آزاديخواه و ملّي، اكنون  به انتقام جويي از مخالفـان   

ود يعني مردم، احزاب مشروطه واقلّيت مجلـس ، برخاسـته    سياسي خ
دولت پـا را فراترنهـاده ، زن و كـودك  و پيـر و جـوان  را      .  است

دستگير  مي كند و عـده اي ازآزاديخواهـان  را نيـز تبعيـد  كـرده      
هر روز شمار زيادي از مردم  در مركز  پليس بـه فلـك  بسـته    . است

نامه هـاي كوچـك و عـده اي از    شماري  از مديران روز. مي شوند
مردم بيگناه  تهران، كه هيچ  ارتباطي  بـا قضـاياي  اخيـر  ندارنـد،     
دستگير و روانة زندان شده و شكنجه هاي  سـختي  را متحمـل مـي    

الزم مي دانيم  كه به استحضار جناب عـالي  برسـانيم  تمـام     ... شوند
تحمبـل آن  اين سختي ها و خشونت ها كه مردم ايران مي بايست م

شوند و فشار غير قابل  تحملي كه بر مخالفان  دولت وارد مي شود ، 
همگي به بهانة يافتن  مسببين  قتل  كنسوليار  آمريكا ،  صـورت مـي   

اما ما براين باوريم  كه مردم نجيب آمريكا  بـه هـيچ  وجـه     ... گيرد
رده  راضي  نيستند  كه دولت فعلي از اين  رويداد  سوء استفاده  كـ 

و به بهانة كشـف حقيقـت و دسـتگيري  قـاتلين، دسـت بـه نـابودي         
ما  بر آنيم  تا اعـالم  كنـيم تـا آخـرين لحظـة      .. مخالفين  خود بزند

حيات خود درمقابل سركوب ايسـتادگي  خـواهيم كـرد و مطمـئن      
  ) IX( .هستيم كه مردم بزرگوارآمريكا نيزبه ما  كمك خواهند كرد

يسي ها كه  از قتل ايمبري  شكايتي  نداشتند، سر  در همين  اثناء انگل 
انگلـيس   -ويلسون ، مدير  عامل  شركت نفـت ايـران   . آرنولد  تي 

،  دوهفته پـس از قتـل ايمبـري،    1924درايران، در چهارم آگوست 
بـر  . كـرد   "كريسـتين  سـاينس  مونيتـور   "مصاحبه مهمي با روزنامة

« : عنوان  زيـر منتشـر  شـد   اساس  حكايت  اين مصاحبه مقاله اي  با 
سـر  .  گزارش  ها از بهبود  اوضاع  و احوال  ايران حكايت  دارنـد 

را روشن  توصيف      ]  ايران   [   آنولد  ويلسون ، چشم انداز  اقتصادي  
سرآرنولد  اوضاع  ايـران را مثبـت توصـيف كـرده و آن را     »  .كرد

ي بود كـه دو  خود دانست؛ اين در حال» مسرّت و رضايت « موجب 
هفته پيش از اين مصاحبه، ايمبري به قتل رسيده  بود و آن  زمان به  

قابل  توجه  .  بعد حكومت  نظامي  برقرار شد و بسياري دستگير شدند
: ترين  بخش  مصاحبه اظهارات ويلسون در مورد رضا خان  مي باشد

سردار سپه  از بسياري جهات مرد بسيار دوسـت داشـتني اسـت بـا     « 
اينكه او مردي كم سواد است، همواره در امـور روز مـرّه مـوازين    
اخالقي را رعايت  كرده و حتّي به دشمنان  خود شمارشـان انـدك   

تعريف و تمجيد  وي درسـت عكـس    » .نيست نيز احترام مي گذارد
مـردي   « توصيفي است كه سركنسول  گوتليـب  از او دارد  و او را  

ويلسـون درمـورد  اوضـاع سياسـي     . مـي نامـد   » جاهل و بي سواد 
چهـرة  شـاخص  فعلـي در سياسـت      « : اينچنين اظهار نظر مي كند 

وي رياسـت وزراء  وزارت  . ايران، رضاخان يا همان سردار سپه  است
وي در خـانواده اي  . جنگ  و فرماندهي  كلّ قوا  را بـر عهـده  دارد  

هاي  نظامي آغاز  فقير  به دنيا  آمد و  كار خود را  از پايين ترين  رده
كرد  و با توانايي هاي نظـامي صـرف  بـه جايگـاه  فعلـي  رسـيد و از       
خلوص  نيت و آزادانديشي  قابل تحسين  و كميـاب  خـود،  در ايـن     

وي تا سال  گذشته  با در اختيار  داشتن  وزارت جنگ، .  راه بهره برد
كه در پـاييز   با اين  حال هنگامي  . عمالً در ايران ديكتاتوري  مي كرد

، مسند  رياست وزرا به وي پيشنهاد شد، رضا خان  به ناچـار    1923سال 
متحمل موج شديدي ا ز انتقادات  شد كه  قبالً  همكاران او بـا آن رو  

در نتيجه موقعيت فعلي او، به وِيژه پـس از شكسـتن در   . به رو بوده اند
مي بر اين بـود  گمان عمو.  قضية جمهوري ، به استحكام  سابق  نيست

كه وي نظر مساعدي  نسبت  به ايـن جنـبش  داشـت؛ وبـدون شـك       
پيروزي  جنبش  جمهوري منجر به انتخاب او به عنوان اولـين رئـيس   

ناظران  خوش بين اميدوارند  كـه وي راهـي   . جمهورايراني مي شد
براي حلّ اختالف خود با شاه  پيدا  خواهـد  كـرد؛ شـاه كـه اكنـون      

مي برد قرار است درآيندة نزديك به تهران باز گردد و  دراروپا به سر
به عنوان رئيس  قانوني كشور  مشروطه ، به همراه سردارسـپه ، رئـيس   

مـوري  در بـارة عـدم    » .الوزراي  خود، امور مملكتي  را اداره  كنـد 
مـن در  « :اشارة  ويلسون به قتل  ايمبري ، چنين اظهار نظر مـي كنـد   

مندانة  سر آرنولد  در مورد  اوضاع  فعلي ايران،  بارة  اظهارات  رضايت
ه شـود؛ در     ا الزم است  به تاريخ اين مصـاحبه  توجـنظري  ندارم؛  ام
اين زمان ، تنها دو هفته از قتل كنسوليار ايمبري  مي گـذردو وبسـيار    
عجيب است كه سر ويلسون هيچگونه اشاره اي  به اين فاجعه  نكـرده  

بيشتري از اوضاع  آشفتة ايران در روزنامه هاي   نگراني  ) X( » .است
مفتخـرم كـه گـزارش كـنم      « : انگليسي زبان بغداد منعكس  مـي شـد  

، در  1924آكوسـت    8مطلب  زير در روزنامة بغداد  تايمز بـه تـاريخ   
ايـران كـه بـه سـرعت  در     « : مورد اوضاع ايران منتشـر شـده اسـت   

ود را بـه مسـير اصـلي    سراشيبي سقوط  حركت  مي كند، بازگشت  خ
از زماني كـه  سـردار سـپه بـه ايـدة  حكومـت       . بسيار  دشوار مي بيند

جمهوري روي خوش نشان داد و سپس  علما  او را مجبور  كردند  كه 
از اين فكر  دست بردارد ، وي قدرت  پيشين  خود را  از دسـت داده  

  )  1( » .است
 
در بـارة    جلد سـوم ،  » ايران  سال20ّتاريخ «كتاب  در ي حسين مكّ◀
  : مي نويسد»  ماژور ايمبري ماجراي قتل «
 

حده آمريكاي شمالي در موضوع قتل ماژور ايمبري كنسول ممالك متّ
تاريخ معاصر ايران است،  تهران يكي از مسائل و قضاياي تاريك و مهم

اند كـه   زيرا در اطراف اين فاجعه اقوال و روايات مختلفي ذكر كرده
ه را تاريـك و بغـرنج و   فهم و تشخيص چگونگي اين قضـي در هر حال 

توانـد در   طـرف نمـي   خ بـي يك نفـر مـور   واقعاً. پيچيده نموده است
و ترديدي حقـايق آن را بيـان و    شك اطراف اين موضوع بدون هيچ
گويند دولت وقت در اين موضـوع   مي. سپس داوري و قضاوت نمايد

اظ حفظ منافع سياسي خـود  ها از لح گويند انگليس مي. دخالت داشته
الدولـه و سيدحسـن    گويند نصـرت  مي. اند ه دخالت داشتهدر اين قضي

ـ  يت مجلـس در علـم كـردن سـقّ    س ليدر اقلّمدر ري ثّؤاخانه عامـل م
اند و منظورشان تحريك احساسات مذهبي مردم بر عليـه سـردار    بوده

 سپه بوده كه به عدم عالقه به مذهب بين عوام شهرت داشـته اسـت و  
تش شناخته شده باشـد  در اين بين كنسوليار آمريكا هم بدون آنكه هوي

گوينـد دولـت سـردار     مـي . به دست عوام افتاده و مقتول شده است

ديگر هريك در يك قسـمت از ايـن    دةيت و عو اقلّ - ها انگليس - سپه
منظوري در ايجاد اين موضوع دسـت   ه دخالت كرده و هريك بهقضي

يك از عـواملي   ويند كه در ايجاد اين موضوع هيچگ نيز مي. اند داشته
فاق ه خيلي ساده اتّايم دخالتي نداشته و قضي كه در باال از آن اسم برده

ها هريك به نوعي به نفع خـود از آن   افتاده، ولي سردار سپه و انگليس
اند و اينك چگونگي اين قضايا را به ترتيب مورد بحـث   استفاده نموده

 ةاسناد و داليـل آن قضـاوت را بـه عهـد     ةس از ارائدهيم و پ قرار مي
 .نماييم خوانندگان واگذار مي

ـ . يكي دو هفته به جمعه پـانزدهم  هـزار و سيصـدوچهل و دو    ةذيحج
ناگوار قتل مـاژور ايمبـري    ةكه واقع) 1303وهفتم سرطان  برابر بيست(
ي آقاشيخ هاد ةاخانافتد مانده بود كه در اطراف معجزات سقّ فاق مياتّ

در شهر انتشاراتي داده شد، اين انتشارات كه معلوم نبود منشاء و موجد 
شـد و مـردم    اي در شهر منتشـر مـي   العاده آن كجاست با سرعت فوق

عوام خرافاتي هم هريك به نـوعي در اطـراف آن بـه تعبيـر و تفسـير      
هايي بر آنچه شنيده بودنـد اضـافه كـرده بـراي      پرداخته شاخ و برگ

گفتند پريشب فالن كـور شـفا يافتـه و     مي مثالً. كردند ديگري بيان مي
چشمش بينا شده است يا فالن افليج شفا يافته و با پاي خود به حركت 

. اخانه خوابيده و شفا گرفتـه اسـت  درآمده يا فالن بيماريكشب پاي سقّ
اين خرافات كه به سرعت برق در بين مردم به انـواع و اقسـام انتشـار    

ـ ا كرد و حتّيافته بود كار خود ر ات ي دو سه شب در بازار و تمام محلّ
جاتي حركت كرده با يك  ات شهر دستهاز تمام محلّ. چراغاني نمودند

ت و تشكيالت مخصوصي به طرف چهارراه آقاشيخ هادي حركـت  أهي
اخانه در يكي دو شب قبل چشم يك نفر شد كه سقّ كردند، گفته مي مي

بريـزد كـور كـرده اسـت و      ماخانه سـ خواسته در سـقّ  بهايي را كه مي
جاتي كه از اين به بعد به طرف چهارراه آقاشيخ هـادي حركـت    دسته
چهـارراه آقـا شـيخ هـادي از     «خواندند  كردند اين آهنگ را مي مي

بر اثر انتشار اين خبر تظاهراتي » معجزه ابوالفضل كور شده چشم بابي
ـ  جاتي ي دستهها شروع شد و حتّ بر عليه بهايي ات بـه طـرف   كه از محلّ

كرد هيكلي از كهنه و پنبه و غيـره   چهارراه آقاشيخ هادي حركت مي
  اي در پشـت سـر آن دم    هدرست كرده و وارونه سوار خر كـرده عـد

و منظورشـان از  » تغيرت ياغي شده با ملّ اين بابي بي«گرفتند كه  مي
خواستند برعليـه او   رييس دولت بود و به اين وسيله مي... اين بابي بي 

سـردار سـپه    فاقـاً غريبي در شهر برپا بود و اتّ ةهنگام. ظاهراتي بنمايندت
العاده باهوش و زيرك بود، خيلي بـه سـادگي تظـاهر     كه مردي فوق

ي دسته جاتي كـه در  ي و حتّنمود، با كمال خونسردي قضايا را تلقّ مي
موقع مراجعت از چهارراه آقا شيخ هـادي از جلـوي منـزل او عبـور     

ــد، ســ مــي ردار ســپه جلــوي منــزل خــود ايســتاده بــه تماشــا  نمودن
جـات   پرداخت، گاهي هم چنـد قـدمي بـه مشـايعت ايـن دسـته       مي
آورد كه غالب اين تظاهرات بر عليه  به روي خود نمي رفت و ابداً مي

 .باشد او و يا هيكلي كه از پنبه و كهنه و غيره ساخته شده شبيه او مي
اي از  خرافات و فناتيزم و پاره ةبراي اروپاييان هيچ موضوعي به انداز

 ةاخانآداب و رسوم ملـل مشـرق قابـل مالحظـه نيسـت، موضـوع سـقّ       
شـد   چهارراه آقا شيخ هادي و انتشاراتي كه در اطـراف آن داده مـي  

ــود  ــرده ب ــا ك ــي برپ ــاهوي عجيب ــل و مجــامع و  . هي ــام محاف در تم
جسـتند صـحبت از    هايي كـه اروپاييـان در آن شـركت مـي     ميهماني

نامبرده بود و موضوع معجزات آن حـاكي از روح مـذهبي و    ةاخانسقّ
موريت سياسـي كـه در   أماژور ايمبري عالوه بر م. خرافاتي ايراني بود

آمريكـاي   ةحـد ي ممالك متّجغرافيايي ملّ ةايران داشت از طرف مجلّ
ـ     أشمالي نيز م ه و تـاريخي و  موريت داشـت كـه از نقـاط جالـب توج

در همـين اوان  . ته و به آمريكا بفرستدهايي برداش مذهبي ايران عكس
هـا قبـل در كمپـاني     تاز اتباع دولت آمريكا و از مد» بالوين سيمور«

 ةبـه واسـط  . نفت جنوب ايران استخدام و مشـغول كـار بـوده اسـت    
 ةمحكوميـت خـود را در ادار   ةمحكوميتي كـه پيـدا كـرده بـود دور    
دري و همـين  آن در خيابـان نـا   قنسولگري آمريكا در تهران كه محلّ

برد و با ماژور ايمبـري از   رضانور بوده به سر مي ةمريضخان عمارت فعالً
نزديك دوستي و آشنايي كامل داشت، همين كـه موضـوع معجـزات    

اخانه زبانزد خاص و عام شده بود شايد سيمور به رفيقش گفته بـود  سّق
ـ    اخانه و عكـس كه موضوع سقّ ـ   ةهـاي آن بـراي مجلّ ي جغرافيـايي ملّ

يت نخواهد بود، خـوب اسـت دوربـين خـود را     ا خالي از اهمآمريك
 27بعـد از ظهـر روز جمعـه    . هايي از آنجا گرفتـه شـود   برداشته عكس

فاق رفيق خود با ماژور ايمبري به اتّ 1924ژوئيه  19برابر  1303سرطان 
چهـارراه آقـا شـيخ هـادي بـا دوربـين        ةاخانلوين سيمور به طرف سقّ

العـاده زيـادي    جمعيت فـوق . نمايند كت ميآن حر ةاسي و سه پايعكّ
شـود يـك    مـاژور ايمبـري مجبـور مـي    . اخانه را گرفته بوداطراف سقّ

اخانه مانده از درشـكه پـايين آمـده پيـاده بـه طـرف       مسافتي را به سقّ
ـ  اخانه برود، در نزديكي سـقاّ سقّ دوربـين را روي زمـين    ةخانه سـه پاي
شـود عكـس    اند نمـي  ا نشستهگويند، اينجا زنه گذارد مردم به او مي مي

ـ  دوربـين خـود را برداشـته در خيابـان      ةگرفت، ماژور ايمبري سه پاي
گذارد مـردم بـا    اخانه سه پايه را زمين ميمخصوص از طرف چپ سقّ

دارند تـا   ماليمت جلو رفته و كاله و عبا و غيره جلوي دوربين نگاه مي
ي عكس گرفته نشـود، مـاژور ايمبـري از ايـن حركـت كمـي عصـبان       

شود و باز دوربين را بلند كرده در وسط چهارراه آقا شـيخ هـادي    مي
شـود وچـون    گذارد، يك نفر موتورسيكلت سوار از دور پيدا مـي  مي

كنـد يكـي    جار و جنجال بين ماژور ايمبري و مـردم را مشـاهده مـي   
خواهند عكس بردارند آنهايي هستند  ها كه مي زند كه همين فرياد مي
خواهند بـه هـر    اخانه زهر بريزند و حاال هم ميسقّخواستند در  كه مي

اخانه زهر بريزند بايد ممانعـت كـرد و   سرشان باشد در سقّيطوري كه م
نگذارد كه آنها چنين عملي بنمايند، يك نفر ديگر هم كه نزديـك آن  

خواهنـد   هـا مـي    موتورسيكلت سوار ايستاده بود فرياد كرد اين بـابي 
  ....بزنيدمسلمانان را مسموم نمايند 

  13در صفحه  
 
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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فاق رفيقش به طرف درشـكه  مردم هجوم آوردند، قونسول آمريكا با اتّ
شوند، درشكه به طـرف خيابـان اسـتخر حركـت كـرده       رفته سوار مي

 .مردم با چوب و سنگ درشكه را تعقيب نمودند
چي را با سنگ مجروح كـرد و   خره مردم در خيابان استخر درشكهباأل

يـك نفـر    شود، فوراً نمايند و بيهوش مي خود پرت مي نشيمن از محلّ
راند، در چهـارراه حسـن    نظامي به جاي سورچي نشسته درشكه را مي

زنند و به طـوري   كنندگان سورچي ثانوي را مي آباد عابرين و تعقيب
نمايد، در اثنـاء ايـن جريانـات     گردد كه روز بعد فوت مي مجروح مي

شـود، ولـي    اطراف ازدحام زيـاد مـي   متواليا پليس و نيروي نظامي در
  ي از طـرف آنهـا بـراي جلـوگيري بـه عمـل       هيچگونه ممانعـت جـد

 .آيد نمي
خره از چهارراه حسن آباد به بعد چون قنسول حالش خوب نبـوده  باأل

برنـد و در   نمايند و به بيمارستان شهرباني مـي  با اتومبيل او را حمل مي
كننـد و در و پنجـره را    مـي بيمارستان شهرباني مردم همچنان ازدحام 

در .سـازند  نماينـد و كـار او را يكسـره مـي     شكسته به قنسول حمله مـي 
بيمارستان دكتر ويلهم و دكتر سفارت آمريكا و چند نفـر طبيـب ديگـر    

كننـد و   الدوله طبيب شهرباني كمك مي شوند و با دكتر عليم حاضر مي
ش آمده و چند شوند تا آنكه قنسول به هو مشغول پانسمان و مداوا مي

ـ         م كلمه با خانم خـود كـه از طـرف شـهرباني احضـار شـده بـود تكلّ
در اين هنگامـه  .نمايد عصر فوت مي 5خره در ساعت ولي باأل.كنند مي

 .گيرند شوند كه تحت معالجه قرار مي يكي دو نفر پاسبان مجروح مي
در شهر تهران حكومـت نظـامي اعـالم     پس از قتل ماژور ايمبري فوراً

  .و اعالن زير از طرف حاكم نظامي تهران منتشر گرديدكردند 
 
  اعالن حكومت نظامي   ◀ 

 
ت محترم دولت حكومت نظامي در شـهر  أچون بر حسب تصويب هي«

ـ  جنـگ اجـراي قـانون     ةتهران و توابع برقرار و از طرف وزارت جليل
ل شده است، لهذا از تاريخ نشـر ايـن   حكومت نظامي با اينجانب محو

ر حكم ثانوي حكومت نظامي را به عموم اهـالي اعـالن   اعالن تا صدو
رجب مطابق  22ذيل را از قانون حكومت نظامي كه در  نموده و مواد

ــ 1329ســرطان  27 ي گذشــته اســت از تصــويب مجلــس شــوراي ملّ
شـود هـر كـس     ر مـي متـذكّ  خاطرنشان عموم اهالي نمـوده و اكيـداً  

ـ   برخالف مواد مي جلـب شـده بـه    نظـا  ةمزبور رفتار نمايد بـه محاكم
 ةو مـاد  11- 10- 9- 8- 7- 5- 4 ةمـاد . مجازات قـانوني خواهـد رسـيد   

 )سرتيپ مرتضي خان - رييس تيپ گارد پياده(»لاو ةالحاقي
چنانكه قبال گفته شد روايات مختلفي راجع بـه چگـونگي قتـل مـاژور     

جنـگ  «در كتاب : ايمبري نقل شده كه يكي از آنها به شرح زير است
در نيويورك بـه   1934ليف هاني گن كه در سال تاً» پنهان براي نفت

مـاژور  «: چنين نوشـته اسـت   231و  230 ةچاپ رسيده است در صفح
ـ      ةرابرت ايمبري كنسوليار آمريكا در تهران پايتخـت ايـران بـود، مجلّ

ـ  ي از او تقاضا كرده بود عكسجغرافيايي ملّ ه هايي از نقاط جالب توج
اسـي خـود   با دوربين عكّ 1924ل روزي بامدادان در سا. ايران بردارد

در . اي عازم شـد  با درشكه» بالوين سيمور«به همراه دوستي موسوم به 
كه بسيار مورد تكريم و پرسـتش ) اخانه استمنظور سقّ(سي سرچاه مقد  

 .ف كردندمردم مذهبي ايران بود توقّ
ه چاه كرد از طرف گروهـي  موقعي كه ايمبري دوربين خود را متوج

ايمبري را سخت زدند و همين كه خواسـت  . قرار گرفتمورد حمله 
خود فرار كند او را دنبال كردنـد، سـيمور را هـم ماننـد او      ةبا درشك

ـ . مورد ضرب قرار دادند و هـر دو را بيمارسـتان بردنـد    ت وارد جمعي
 .بيمارستان شد و كار ايمبري را تمام كردند و سيمور نيز فرار كرد

از طـرف خبرنگـاران جرايـد انگلـيس     درنگ در اخبار جرايد كـه   بي
نفـرت   ةمزبور در نتيجـ  ةحمل: كنترل شده بود اين طور توضيح دادند

هـا بـوده اسـت و كوشـش ايمبـري در       د نسبت به اروپايييدائم التزا
س توهين به مذهب و باعث تسريع ايـن  مقد ةعكسبرداري از يك نقط

 . حمله شده است
يبون پاريس منتشر شـد و از  لكن خبري در روزنامه نيويورك هرالدتر

ها عامل مخفـي انگلـيس در خاورميانـه     كه سال» هارولداسپنسر«قول 
بوده است، بدين مضمون نقل شد كـه مـاژور ايمبـري در حقيقـت از     
طرف گروهي به قتل رسيده است كـه آن گـروه بـه دسـت سـرمايه      

 رداران مزبور تصـو  سرمايه. داران انگليس و آمريكا به وجود آمده بود
كرده بودند كه نفوذ ماژور ايمبري ممكن است اختيـار معـادن نفـت    

به يـك سـنديكاي آمريكـايي كـه     ) انگليسي(»شل«ايران را از كمپاني
ـ  . باشد منتقل نمايد مي» سينكلر«آن در دست  ةقسمت عمد له أايـن مس

ـ  ةظاهر بود كه قتل ماژور ايمبري تنها در نتيج ب مـذهبي نبـوده   تعص
واقعه حاضـر بـود    ح و در محلّمسلّ يران كه كامالًچرا شهرباني ا. است

 ماژور ايمبري را حفظ نكرد؟
هـا حسـن نظـر     هاست مقامات رسمي ايران نسـبت بـه آمريكـايي    سال

داشتند و در آن موقع نيز يـك مستشـار مـالي آمريكـايي در خـدمت      
عالوه بر مراتب فوق كاشف به عمل آمد كه سربازي . دولت ايران بود

سرباز دفـاع از   ةرا به قتل رسانده بود و حال آنكه وظيف ماژور ايمبري
ونيز كشف شد كه سـيمور مصـاحب ايمبـري كارشـناس حفـر      .او بود

كه ) منظور كارمند كمپاني نفت جنوب بوده است(معادن نفت جنوب 
در يك نزاعي بين كارگران مداخله كرده بود، پس از آنكـه دادگـاه   

حكوم كـرده بـود او را بـه قيـد     كنسولي آمريكا سيمور را به توقيف م
ـ . التزام آزاد كرده بودند قتـل مـاژور    ةتا اين اندازه بوي نفت از واقع

  ».رسد ايمبري به مشام مي
 

  يادداشت سفارت تركيه ◀ 
 
الــوزرا و وزيــر جنــگ دولــت  حضــرت اشــرف ســردار ســپه ريــيس«

ـ ) السـفرايي  شـيخ (شاهنشاهي ايران سفير كبير تركيـه بـا سـمت    ت أهي
 - آلمـان  - مور دربار ايران به نام سـفير افغانسـتان  أسياسي م نمايندگان
مايل است نفرت  - ايتاليا - بلژيك - شارژدافر انگليس - فرانسه - شوروي

  اي كـه منجـر بـه     ارانـه خود و همكارانش را كه در اثـر سوءقصـد غد
آمريكا و جراحـت   ةحدهالكت ماژور روبرت ايمبري كنسول دول متّ

يگـر آمريكـا حاصـل شـده اسـت اظهـار       د ةسهمناك مسيو سيمور تبع
اين سوءقصد در وسط روز در شهر تهـران بـه وقـوع پيوسـته و     .بدارد
مينيه كامال بالاثر مانـده و از عواقـب سـوء آن    أضعيف قواي ت ةمداخل

جماعـت و يـك تيـر     ةبر اضافه يا تفرق أابد. نتوانستند جلوگيري نمايند
مجروحين بدبخت را بـه  خره پس از آنكه اند و باأل تفنگ هم نينداخته

ـ     تهران مي ةرسمي نظمي ةمريضخان ه رسـانند نماينـدگان قـواي عمومي
ـ   اند يـا نخواسـته   نتوانسته ت بـه عمـارت مريضـخانه    انـد از ورود جمعي

ــد و جمعيــ   ــت نماين ــب   ممانع ــده مرتك ــات جدي ــا اهان ت در آنج
ت خطرناكي وجود دارد كـه  بنابراين شك نيست كه يك وضعي.شدند

ات مزبـور  ين سياسي خود را مجبور ديدند در مقابل وضعيمورأت مأهي
ـ   نظـر بـه مراتـب فـوق    .در مقام اعتراض برآيند شديداً ت أالـذكر، هي

نمايندگان سياسي توجي اولياي دولت شاهنشاهي ايران را جداًه جد 
ر براي استقرار نظـم و امنيـت اتبـاع    ثّؤخاذ فوري ووسايل مبه لزوم اتّ

هـاي مـذهبي كـه بـه تحريكـات       يـت ين اقلّخارجه در ايران و همچن
ـ   .نمايند اند معطوف مي بانه تهديد شدهمتعص ي از حضـرت اشـرف متمنّ

 ».است احترامات فائقه را بپذيريد
 الدين جواب يادداشت سفارت تركيه محيي - سفير كبير تركيه

سـفارت تركيـه از طـرف     ةبالفاصله پس از وصول يادداشـت اعتراضـي  
خـود را   ةالعـاد  فوق ةدولت جلس  دربار ايران،نمايندگان سياسي مقيم 

خره جواب ماليمي تي در اطراف آن بحث نمود، باألتشكيل داد و مد
ؤدي ممبني بر تعقيب جسين و محرّسه كرده به كين و مجازات آنها تهي

 1303م مـرداد  سـفير تركيـه در روز دو  . سفارت تركيه ارسال داشـت 
ك مقيم دربار ايـران را بـه سـفارت    نمايندگان سياسي و ديپلماتي ةكلي

. تركيه دعوت نموده و جواب دولت ايران را مطرح مذاكره قرار داد
در اين جلسه سفير دولت شوروي پيشنهاد كرد كه چون جواب دولت 

ـ    ايران و اقداماتش در تعقيب قضي ت أه اميـدبخش اسـت از طـرف هي
ـ  ب قضـيه  سفراي مقيم دربار ايران به دولت جواب داده شود كه تعقي

باشـد و منتظـر نتيجـه اقـدامات بعـدي دولـت ايـران         اميدبخش مـي 
  .باشيم مي

 

  قاتلين ماژور ايمبري  ◀ 
 

دولـت  ) السـفرا  شـيخ (پس از قتل ماژور ايمبري و اعتراض سفير تركيه
هـم شـده تحقيقـاتي     أكين قتل ظـاهر مجبور بود در پيدا نمودن محرّ

بين آن را مجازات نمايدنموده مسب .گرفتار شـدند، حكومـت    اي هعد
نظامي و شهرباني بنـاي بگيـر و ببنـد را گذاشـتند، اشـخاص مختلفـي       

جـرح و قتـل    ةگرفتار شده كه ضمن آنها چند نفري هم گويا در قضي
مورين تحقيقـات و رسـيدگي ضـمن    أماژور ايمبري دخالت داشتند م

تحقيق به كمپاني نفت جنوب نيز سوءظن حاصل كرده و موضـوع را  
بنـابراين در اطـراف كاركنـان كمپـاني نفـت      . نمودند ي نميساده تلقّ

مصطفي فاتح كـه بـيش از سـايرين مـورد     . شروع به تحقيقات كردند
سوءظن و در بين جمعيت هم ديده شده بـود و يكـي از مسـتخدمين    

از . رفت، تحـت بازداشـت و تعقيـب درآمـد     كمپاني نفت به شمار مي
العي در دست نيست گونه اطّتحقيقاتي كه از فاتح به عمل آمده هيچ 

و معلوم نشد كه آيا مشاراليه در قضايا دخالت داشته يا نداشته يا بر اثـر  
نسـبت بـه سـايرين     .چه چيز پس از چند روز توقيف او را آزاد كردند

ضـرب و   ةدر قضـي  اي كه ظـاهراً  هكه تحت تعقيب درآمده بودند عد
تشكيل داده دو سه خره قتل دخالت داشتند محكمه نظامي جرح و باالً

 .نفري را كه يكي از آنها سرباز بود بدون گناه محكوم به اعدام كردند
العاتي كـه  شود و با اطّ تنظيم شده استنباط مي ةبه طوري كه از پروند

هم در اين زمينه از خارج كسب شده جريان استنطاق سه نفري كه مـتّ 
ـ در ج: انـد، بـدين طريـق بـوده     به قتل ماژور ايمبري بـوده  ل او ةلس

ـ  ت و آزاري بـراي گـرفتن اقـرار از    استنطاق كه هيچ نوع فشار و اذي
همين هـم  عادي و متّ صورت استنطاق كامالً. همين به كار نرفته استمتّ

ولي در جلسات بعـدي كـه   . اند قتل ماژور ايمبري را انكار كرده كامالً
ـ آگاهي متوس ةرييس شعب هـاي سـخت گرديـده و     ت و آزارل به اذي

هـاي شـديد ديگـري نمـوده      تي براي گرفتن اقرار دستبند و اذيحتّ
انـد و   همين بيچاره براي رهايي از آن همه صدمه اقرار به قتل كردهمتّ

همين را كه گويا نگهبان درب بيمارستان شـهرباني  يكي از متّ مخصوصاً
رساند ولـي   بوده در استنطاق بدوي با داليل برائت خود را با ثبات مي

بودنـد بيچـاره    اي سـخت كـرده   عدي كه گويا او را شكنجهب ةدر جلس
در صورتي كه .براي رهايي از آن همه صدمه اقرار به قتل كرده است

جسد مقتول جاي چند زخم شمشير بر بدن مقتول بـوده   ةپس از معاين
 هـا هـم كـار او را تمـام كـرده بـود و اگـر قاعـدتاً         كه همـان زخـم  

ت آورنـد بايسـتي كسـاني را كـه     خواستند قاتلين حقيقي را به دس مي
استعمال شمشير كرده و از نظاميان بودند دستگير نمايند و بين اين سـه  
نفري كه محكوم به قتل شدند هيچ يك به آن سالحي كه جاي زخـم  

 همـين را كـه   يكـي ديگـر از متّ  . ز نبودنـد آن بر بدن مقتول بوده مجه
ينكـه ايمبـري   دلب شكري بوده به جـرم اينكـه پـس از ا   معروف به سي

كارش تمام شده با چهارپايه چـوبي بـر سـر مقتـول زده محكـوم بـه       
خواستند قاتلين حقيقـي را بـه    در صورتي كه اگر مي.اعدامش كردند

دست آورند راه تحقيقات و تشكيل پرونده در شهرباني بايستي غيـر از  
ـ  ةخالصـ . تنظـيم يافتـه اسـت    آن باشد كه بعـداً  ايـن پرونـده    ةمطالع

در اين پرونده رسيدگي شود  يت است و اگر دقيقاًمورد اهمنهايت  بي
معلوم خواهد شد كه جريان بازرسي و تحقيقات و حكـم اعـدام    كامالً

كـه نسـبت بـه تمـام      مخصوصـاً . گناه از چه قرار بوده است سه نفر بي
همين يكسان رفتار نشده، فاتح را سه چهـار روز محترمانـه در اطـاق    متّ

ل نمايند ولي نسبت به سايرين متوس زنداني ميساي آگاهي ؤيكي از ر
  .اند به آزارهاي شديد براي گرفتن اقرار شده

 
  دولت از قتل ماژورايمبري استفاده كرد  ◀ 

 
به طوري كه ديديم به محض اينكه ماژور ايمبري مقتول شـد دولـت   
اعالن حكومت نظامي كرده نسبت به مخالفان خود بناي سختگيري را 

يـت رفـت و آمـد داشـتند     ر كه با اقلّثّؤاي از اشخاص م هعد. گذاشت

توقيف درآمدند؛ جرائد اكثريـت واقعـه قتـل را بـه      نظر و تحت تحت
س و سـايرين گذاشـتند؛   يت نسبت داده بناي حمـالت را بـه مـدر   اقلّ

اي كه راجع به قتل ماژور ايمبـري اظهـار    س مجبور شد در جلسهمدر
موضوع اظهاراتي بنمايد و خود شد در مجلس راجع به اين  ف ميسأت

مذاكرات مجلس راجـع بـه    ةفي كند كه اينك صورتجلسي معرّرا مبرّ
  :شود قتل ماژور ايمبري در زير ذكر مي

 
  در مجلس ◀
 

قبل از اينكه داخل دستور شويم چند كلمـه عـرض خـدمت     –رييس 
ـ  ةه از قضـي البتّ. آقايان داشتم روز جمعـه و قتـل قنسـول ناكـام      ةفاجع

لع هستند و الزم نيست توضيح واضحي كرده و عـرض  همه مطّ آمريكا
عمـوم نماينـدگان صـحيح    (ريم ثّأم و متلّأآور مت ه بهتكنم از اين قضي

ت ايران از ايـن واقعـه مولمـه    توانم عرض كنم تمام ملّ بلكه مي) است
ـ ثّأمت ـ   ر هستند و خبر اين واقعه را با كمال تنفّ ي ر و خشـم و غضـب تلقّ

ت غريب ، براي اينكه ما يك ملّ)ايندگان صحيح استنم(خواهند كرد 
ها  يات سوئي نسبت به خارجينوازي هستيم كه هيچ نوع حس و ميهمان

آنهـايي   ايم مخصوصاً نداريم و هميشه آنها را با يك آغوش باز پذيرفته
هايي به ما يـاد بدهنـد و در طريـق تعـالي و      توانسته يك درس كه مي

رض از عرض بنده اين بود كه هر كـس در  ي به ما كمك بكنند، غترقّ
ه بايد بـه تكليـف خـودش عمـل     چنين موقعي يك تكليفي دارد و البتّ

ايـن امـر را تعقيـب كنـد و      كند، دولت تكليفش اين است كـه جـداً  
، )نمايندگان صحيح اسـت (مرتكبش را به دست آورده مجازات نمايند 

ـ ت و به نام حفما هم به نوبت خودمان به نام انساني ي و بـه  ظ شئون ملّ
 ةهايي بكنيم كه اين لكّ ها و معاونت نام حفظ نام نيك ايران بايد كمك

سرخي كه در تاريخ ما پيدا شده است زايل شود و اگر اثـرات سـوئي   
نماينـدگان  (برخالف واقع و حقيقت واقع شده به زودي مرتفع شـود  

 ).صحيح است
ن اظهـار  چنـي ) فروغـي (پس از بيانات ريـيس مجلـس وزيـر خارجـه     

ـ  :كرد ي بيانات شافي و وافي كه آقاي رييس محترم مجلس شـوراي ملّ
ت دولـت  أروز جمعه فرمودند هي ةم از وقوع واقعلّأف و تسأراجع به ت

م واقعه شرح و بسـطي  لّأف و تسأكند از اينكه در اظهار ت را مستغني مي
ـ (ت ايران اسـت  ملّ ةه احساسات كليبدهد، بيانات ايشان البتّ دگان نماين

و  ت دولت كامالًأو حاجت نيست به اينكه عرض كنم هي) صحيح است
ـ      تماماً روز جمعـه را يكـي از    ةبا ايـن احساسـات همـراه اسـت و واقع

كند، زيرا همان  ي ميترين ضرباتي به قلب ايران وارد آمده تلقّ بزرگ
نوازي  ت ميهمانت ايران هميشه ملّطوري كه آقاي رييس فرمودند ملّ

  .بوده است
  
    قتل سفير آمريكا ةحكومت نظامي به بهان  ◀ 

 
از قتل يك آمريكايي در ايران رابـه قلـم حسـين     ماجراهاي پس ةادام
 :خوانيد ي ميمكّ

ـ  توان گفت اين واقعه بي مي: فروغي ادامه داد ت نظير است و روح ملّ
مسلماني كه يكي از تعليمات دينـي آنهـا   (ايران و روح مسلمانان ايران 

كه بايد به ميهمان اكرام و احترام نمود از اين مطلب منزجر  اين است
ا اينكه فرمودند هـر كـس تكليفـي    ، ام)نمايندگان صحيح است) (است

دارد و بايد تكليف خود را ادا كند فرمايش خيلـي صـحيحي اسـت و    
در اين عقيده است و عزم دارد و تصميم گرفته  ت دولت هم كامالًأهي

نظر به يك مصالحي و براي . ادا كند كامالًاست كه تكليف خودش را 
  خـذ بـراي مـردم حاصـل نشـود آقـاي       أم رات بـي اينكه بعضـي تصـو

در ايـن اوقـات اخيـر هميشـه      ت دولت، مخصوصـاً أالوزرا و هي رييس
سا و افراد قشوني كه نسبت به مـردم بـا   ؤكردند به ر كيد ميأتوصيه و ت

تيبي پيش نياورند حسن سلوك و مدارا رفتار كنند و هيچ وقت يك تر
ت با خود دولت بشـود بـه ايـن مناسـبت     ت قواي ملّكه موجب طرفي

قواي نظامي دولت ساعي بوده است كه هميشـه بـا كمـال بردبـاري     
  كنـيم بـا    ر مـي رفتار كند و نظر به همان عقايدي كه ما داريـم و تصـو

انگيز در عقيده خودمان اشتباه نكرده باشـيم و از   اسف ةوجود اين واقع
شد يك امـر   ر نميتصو. زند ت ايران حركات فجيعي سر نميرف ملّط

اقدامات الزمـه را   ت دولت هم قبالًأا هيبه اين ناگواري واقع شود والّ
ـ   كرد براي پيش مي ب بيني از يك همچو اموري كه براي ما غيـر مترقّ

ـ     است، حاال ديده مي ت أشود كه اين مدارا و حسـن سـلوكي كـه هي
اين مملكت در نظـر داشـته    ةتاميني ةو موجد قو محترم دولت و رييس

شود و معلوم  است شايد در بعضي از اذهان حمل به ضعف و سستي مي
كـرد از   ت دولت بنماياند كه اين رفتار معتدالنه كه ميأشد كه بايد هي

حمداهللا در منتهاي كمال است و  روي ضعف نبوده و قدرت دولت به
يري از اعمـال شـناعت و   عزم دولت هـم در حفـظ امنيـت و جلـوگ    

ت بـه  به همين مناسبت امروز براي اينكه ملّ. كارانه كامل است جنايت
لع شود و دولت مجبور نشود به اين تصميم دولت را مطّ سرعت و فوراً

يك عملياتي اين قدرت و تصميم خود را اعمال نمايند، اعـالن   ةواسط
رد در آخـر عـزم و تصـميم دا    ةحكومت نظامي داده است و تا درجـ 

هـم   ه و تعقيب مرتكبان كوشش نمايد و اميد است كه كامالًكشف قضي
روز جمعــه  ةتــوانم عــرض كــنم واقعــ ق شــود و اگــر چــه نمــيموفّــ

اي كه ممكن باشـد جبـران خواهـد     ناپذير است، ولي تا اندازه جبران
  .نمود

 در اين مساله بايد مذاكراتي بشود يا داخل در دستور بشويم؟ –رييس 
ام بنده اجازه خواسته –س مدر. 

 .اند جمعي اجازه خواسته –رييس 
العاده است و بايد عرايضم را عرض كنم موقع فوق –س مدر. 

 .ي بگيريدأخوب است ر –سيديعقوب 
ي الزم ندارد من با حكومت نظامي مخالفم و اجـازه  أخير ر –س مدر

 .ام بايد عرايضم را عرض كنم هم خواسته
شود، مملكـت ايـران كـه مـال شـما       كه نمي به امر شما –سيد يعقوب 

  .نيست
  14در صفحه  
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 )دعوت به سكوت –صداي زنگ رييس (
ـ    بلي مي –س مدر ق بـه مـن   شود من وكيل ايرانم، مملكـت هـم متعلّ

است، مملكت مال من است، خوب است عوض شما ديگري را جلوي 
 )صداي زنگ(من وادارد 

 )ي زنگصدا(ق به همه است خير متعلّ –سيد يعقوب 
خواهيد راجع به اين مطلـب صـحبتي بكنيـد خـوب      اگر مي –رييس 

 .است بگذاريد براي موقع ديگر
آقاي وزير امـور خارجـه فرمايشـاتي فرمودنـد، بنـده هـم        –س مدر

ف كـنم و هـم راجـع بـه     سأديانتم اظهار ت ةخواستم هم از جهت جنب
 .حكومت نظامي اظهاراتي بنمايم

 .نمايند صحبت نمي با ترتيب صحيحي هم –رييس 
گذارند كه  نمي –س مدر... 

 )صداي زنگ –همهمه بين نمايندگان (
در اين موقع رييس از مجلس خارج شد و جلسه تعطيـل و پـس از ده   

دا تشكيل گرديددقيقه مجد. 
خواستند اظهاراتي بفرماينـد راجـع بـه چـه      رس ميآقاي مد –رييس 

 مطلب است؟
خواهم عرض كنم، يكـي   كه مي عرض كردم دو فقره است –س مدر

فاق افتاده است و يكي هم راجع بـه حكومـت   اي كه اتّ ف از واقعهسأت
 ...نظامي
 .بفرماييد لش را عجالتاًقسمت او –رييس 
ـ . كنم بسيار خوب، قسمت ثاني را موقع ديگر عرض مي –س مدر ه البتّ

ين بهتـر  اظهارات و بياناتي كه آقاي رييس فرمودنـد هميشـه يـا غالبـاً    
تي دوست داشـتم بعـد از   بيانات است در وقايع، وليكن من هم از حيثي

آقايـان هـم    بيانات آقاي وزير امور خارجـه عرايضـي بكـنم و ظـاهراً    
ت ايران چون مسـلمان  ام ملّ اند و عرض كرده نظيرش را باز هم شنيده

عه را از هـر حيـث   هستند و دينشان هم اقتضا داشته است كه ملل متنو
كمـا اينكـه تـاريخ     و ماالً جاناً) نمايندگان صحيح است(ارند محترم بد

ايـد هـر نحـو     دهد و در تمام انقالبات مالحظـه فرمـوده   هم نشان مي
احترامي نشده و كمال  عه بيشد نسبت به ملل متنو انقالبي كه واقع مي

ت علـم و عملشـان   ها هم كه حيثي ي آن بيابانياند حتّ آسايش را داشته
دانسـتند كـه آنهـا را     له را سفارش روساي اسالم مـي أسكم است اين م

فـاق  خورم از اينكه اين واقعه اتّ سف ميأمحفوظ بدارند و من خيلي ت
الـرحمن نظيـر هـم     اهللا شاء فاق افتاده باشد و انافتاده است كه نبايد اتّ
 .ديگر پيدا نخواهد كرد

 .اهللا شاء ان –كازروني 
أما مت ةه همو البتّ –س مدرغرض از جانب خودم و از جانب هم  فيم،س
ـ أهاي خودم كه در حقيقت همه ملت ايـران باشـد اظهـار ت    دين ف س
ديگر كه آقاي رييس صالح دانستند تفكيك شـود   ةلأا در مسكنم ام مي

ام ايـن اسـت كـه تـا موضـوع       كنم ولـي عقيـده   بنده هم اطاعت مي
د حكومت نظامي به مجلس نيايد و در مجلس مورد بحـث واقـع نشـو   

 ».نبايد در خارج ترتيب اثري به او داده شود
امس در مجلس راجع بـه قتـل مـاژورايمبري در بـين     ا اظهارات مدر

ـ    جرايد اكثريت نتيجه حمـالت و   ةاي نبخشيد و آنهـا همچنـان از ادام
ايران تحت عنـوان   ةكردند من جمله روزنام نيش قلم خودداري نمي

 :چنين نوشته بود» پروتست«
اله بازي كه با دسـت اجنبـي بـراي بربـاددهي     جال و رجاين جن... «

سـوئي كـه    ةت ايران شروع و توسعه يافته بود پس از نتيجـ ت ملّحيثي
خارجي داد امنيت و آسايش را از تمـام عناصـر    ةنسبت به يك نمايند

ل حفظ آسايش ؤداخلي و خارجي هم برطرف ساخته و دولت كه مس
 ...ي بماندعمومي بود حق نداشت القيد و تماشاچ

سياسـي خـارجي بـراي     ةاين هرج و مرج يك حادث ةاگر در نتيج.... 
بايـد   اساساً! توانست جواب بگويد يت نميكرد ليدر اقلّ ايران ظهور مي

يت با اين فكر و اين طرز از مدارك سياسي و ايـن  فهميد كه ليدر اقلّ
از  خواه ناخواه بايد  گويند؟ ببخشيد، مملكت همه الف و گزاف چه مي
خواهيد باقي بماند خارج شود، شما متناسب بـا   اين وضعي كه شما مي

توانـد در ايـن مملكـت     يك مملكت شرقي نيستيد، حكومت شما نمـي 
شاگردان مدرسه در اين شهر افزوده  ةدوام كند، آن روزي كه بر عد

شد ديگر جاي زندگي شما تنگ خواهد شد و به شما اجازه نخواهنـد  
ي در مقابـل  ا فريـب داده و از وجـود آنهـا سـد    داد كه مردم عوام ر

زديد حاال  سردار سپه مي ةتا ديروز تيشه به ريش! ي ايران قرار دهيدترقّ
زنيد ولي اين حق و اجازه به شما داده  مملكت مي ةداريد تيشه به ريش

 »!نخواهد شد
يت را به جرم عدم رشـد سياسـي   ق به اكثريت، اقلّخالصه جرايد متعلّ

كوم كرده و مجازاتي كه براي آنها در نظر گرفته بودند پيش خود مح
جرايـد  . خواهند به آنها بتازند اين بود كه در جرايد خود هر طور مي

يت هم در اين موقـع توقيـف بـود و مـديران آن نيـز در مجلـس       اقلّ
متحصيت سنگر دفاع نداشتند تا بتواننـد  س و اقلّن بودند؛ بنابراين مدر

نهايـت    دفاع بپردازند و دولـت از ايـن جريـان   در پشت آن نشسته به 
ثري ؤهاي سريع و م استفاده را كرده در راه پيشرفت مقصود خود گام

س بـر اثـر فشـارها    خره مـدر داشت و چنان كه خواهيم ديد باأل برمي
  .شود مجبور به استيضاح مي

 

   يس قونسول ةمشايعت جناز◀
 

در بيمارسـتان  پس از آنكـه مـاژور ايمبـري قونسـول دولـت آمريكـا       
 ةمشـاراليه را بـه مدرسـ    ةشهرباني فوت نمود قريب بـه غـروب جنـاز   

 1342ذيحجـه   16برابـر   1303سرطان  28آمريكايي بردند و روز شنبه 
زيـادي از اعيـان و اشـراف و نماينـدگان      ةعـد  1924ژوئيـه   20برابر 

آمريكايي حضور پيدا كردنـد و سـردار    ةمجلس و محترمين در مدرس
ت وزرا حضور به هم رسانيده وزراي مختار أالوزرا هم با هيسپه رييس 

ه نيز حضور پيدا كرده پـس از قـدري   و نمايندگان سياسي دول متحاب
اي در ساعت پنج بعد از  ف از پيش آمد چنين واقعهسأف و اظهار تتوقّ

آمريكايي حركت داده شد و  ةظهر جنازه با احترامات كاملي از مدرس
 شهر تهران به طور امانت گذاردند كه بعد از محـلّ در اكبرآباد خارج 

 .مذكور به آمريكا حمل نمايند
پس از قتل ماژور ايمبري بالفاصـله از طـرف دولـت اقـداماتي بـراي      

غروب همان روز كه مـاژور ايمبـري مقتـول    . سوءتفاهم به عمل آمد
شده بود فروغي وزير ماليه از طرف دولت از كاردار سـفارت آمريكـا   

ر نمـوده و وعـده داد كـه    ثّأف و تسأآمد اظهار ت و از اين پيشمالقات 
مجازات و عالوه خونبهـاي مـاژورايمبري نيـز بـه      بين قتل را فوراًمسب

خره اين مذاكرات همچنان ادامه داشت، بـاأل . اش پرداخته شود ورثه
ـ   مـاژور ايمبـري    ةقرار شد مبلغ شصت هزار دالر از اين بابت بـه ورث

ـ   پرداخته شود و هم يـك فرونـد    ةچنين مبلغ يكصـد هـزار دالر هزين
مـاژور مقتـول بـه     ةكشتي جنگي از آمريكا به ايران براي حمل جنـاز 

در بادي امر سفارت آمريكا خيلي نسبت به وقوع . آمريكا پرداخته شود
ه تي از ايـن قضـي  نگريست و بعدها كه مـد  اين حادثه با نظر ترديد مي

پيشنهاد كـرد كـه مبلـغ يكصـد     گذشت دولت آمريكا به دولت ايران 
هـاي آمريكـايي گـذارده از منـافع آن      هزار دالر را در يكي از بانك

ولـي بعـدها   . ل ايراني در آمريكا تحصـيل نماينـد  هميشه سه نفر محص
ـ دولت ايران متوج ت ه شد كه اگر چنين پيشنهادي را بپذيرد براي ملّ

ـ  بـه آمريكـا از   ل ايران باعث سرافكندگي است بنابراين از اعزام محص
  .نظر شد آن محل صرف

  

  اي براي مذاكرات اقتصادي شد قتل، بهانه  ◀ 
 

اينك مكاتباتي كه در اين باره بين دولت ايران و آمريكا جريان يافتـه  
 :شود ذكر مي ذيالً

يادداشـت   1303عقرب  17يادداشت سفارت آمريكا و جواب آن روز 
 . يران واصل گرديدا ةذيل از طرف سفارت آمريكا به وزارت خارج

 49نمره  1924تهران نهم نوامبر 
 جناب مستطاب اجل آقاي مشارالملك وزير امور خارجه،

دولت متبوعه اينجانب دستور داده است مراتب رضايت آن را نسـبت  
العات واصله در خصوص اقداماتي كـه دولـت ايـران نمـوده و     به اطّ
كه براي شـركت   نمايد كه احكام محكمه نظام را درباره اشخاصي مي

انـد اجـرا نماينـد بـه      ر واقع شـده در تهاجم عليه قنسول ايمبري مقص
ايـن جانـب    ةدولت متبوع.استحضار خاطر جناب مستطاب اجل برسانم

به عالوه دستور داده است كه اقدامات دولت جناب مستطاب اجـل را  
قنسـول ايمبـري و    ةهزار دالر غرامت بـه زوجـ   60در پرداخت مبلغ 

ترامـات الزمـه بـراي رجعـت دادن جنـازه مسـتر ايمبـري        اجراي اح
اخيـر   ةله كه اكنون بين دولتين راجع بـه قضـي  أيك مس.اعتراف نمايم

باقي مانده است پرداخت مخارج فرستادن كشتي جنگي آمريكايي به 
قنسول را مراجعـت دهـد و پرداخـت ايـن      ةباشد كه جناز ايران مي

9510نمـره  ) 1303هفتم اسـد  (ژوئيه  29مراسله  مخارج را دولت طي 
بيني شده است كه مخارج مزبور  ل شده است اين طور پيشخود متقب

اينجانـب ميـل    ةدولت متبوع.يكصد و ده هزار دالر خواهد شد تقريباً
ـ       ةي و توسـع دارد اين مساله را به نحوي تسـويه نمايـد كـه باعـث ترقّ

جانـب اجـازه   مناسبات دوستانه بين مملكتين بشود و بنابراين بـه ايـن   
ـ  د دولـت در ايـن خصـوص بـه ايـن      داده است پيشنهاد نمايم كه تعه

ترتيب به موقع اجرا گذاشته كه وديعه به امانت گذاشته شـود كـه بـه    
ـ  عـين  . لين ايرانـي در مـدارس اتـازوني برسـد    مصرف تحصيل محص
آن اين پيشنهاد به بهترين طرزي به موقـع اجـرا    ةترتيباتي كه به وسيل

الع راجع به اينكه دولت ممكن است به محض وصول اطّگذاشته شود 
باشـد بـه آسـاني داده شـود      يه حاضر براي اجراي اين پيشنهاد مـي علّ

موافقـت   اين جانب عقيده دارد كه دولت ايران كـامالً  ةدولت متبوع
ـ   ـ  فـوق نتيجـه   ةدارند در اين كـه طريق مناسـبات   ةي و توسـع اش ترقّ

. ين ايـران و آمريكـا خواهـد بـود    تتر و موافقت بهتري بين ملّ نزديك
 . نمايم احترامات فائقه را تجديد مي  موقع را مغتنم شمرده

 امضا اسميت موري شارژدافر
 :شود قوس از طرف دولت ايران داده مي 23جواب زير در تاريخ 

 آمريكا، ةآقاي مستر موري شارژدافر دولت فخيم
 49نمـره   ةلشـود كـه مراسـ    زحمت افـزا مـي   آقاي شارژ دافر محترماً

واصل گرديد و از مندرجات آن استحضار بـه   1924مورخه نهم نوامبر 
عمل آمد، راجع به پرداخت يكصـد و ده هـزار دالر مخـارج كشـتي     
آمريكايي كه حامل جنازه مسترايمبري متوفي بوده اسـت بـه وزارت   
جليله ماليه دستورالعمل داده شد كه مبلغ مزبور به طريقي كـه بـراي   

گردد كـه پيشـنهاد    ر مير شود بپردازد، ضمنا متذكّانه ميسخ آن وزارت
آمريكا داير به اينكه مبلغ مزبور به مصـرف اعـزام    ةاولياي دولت فخيم

لين ايراني به آمريكا برسـد مـورد تقـدير اوليـاي دولـت واقـع       محص
نيت اولياي فخيمه آمريكا بيان امتنان نمـوده و   گرديده و از اين حسن

  ) 2(. نمايد ود را تجديد مياحترامات فائقه خ
 شـرح  به عبداهللا شهبازي  در بارة قتل ايمبري    هاي بررسي حاصل* 
 و تهـران  آباد حسن در هادي آشيخ سقاّخانة بلواي ماجراي: است زير
 از) 1924 ژوئيـه  18/ 1303 تيـر  27 جمعـه ( ايمبـري  رابرت ماژور قتل

 مقـدمات  از و سـپه  سـردار  خـان  رضا ديكتاتوري دوران مهم حوادث
. است) 1304 آذر - آبان( پهلوي سلطنت تأسيس و قاجار سلطنت خلع
 در داد، رخ) 1303 تيـر  12( عشـقي  ميرزادة قتل از پس كمي قتل اين

 شـدت  بـه  را خـود  نظـامي  ديكتاتوري هاي پايه سپه سردار كه زماني
 .كرد مي استوار
 دلّـال  و تهـران  در آمريكـا  سفارت كنسول نايب ايمبري رابرت ماژور

ــاني ــايي كمپ ــينكلر آمريك ــود س ــاني. ب ــي كمپ ــينكلر نفت  Oil س
Corporation Sincler  **دولـت  بـا  مـذاكره . ش 1300 خرداد از 

 اخـذ  براي را رضاخان، قدرتمند رقيب السلطنه، قوام احمدخان ميرزا
 فـورد  هـري  بـه  كمپـاني  اين. بود كرده آغاز ايران شمال نفت امتياز
 سـينكلر . داشـت  تعلّق كاليفرنيايي، دار سرمايه ،)  1956-1876( سينكلر
 نفـت  حـوزة  وارد تـازگي  به كه بود بلندپرواز و زرنگ داري سرمايه
 بـا  او. بـود  كـرده  تأسـيس  را خود نفتي كمپاني 1916 سال در و شده
 دليـل  بـه  و بـود  دوسـت  آمريكا، وقت جمهور رئيس هاردينگ، وارن

ـ  كـرد  مي تصور رابطه اين از برخورداري  هـاي  غـول  بـا  توانـد  يم
 نفـت  كمپـاني  و اويل استاندارد و شل داچ رويال چون نفتي، بزرگ

 وارد آنهـا  انحصاري هاي حوزه به حتّي و كند رقابت ايران، - انگليس
 داچ رويـال  زمان، اين در. بود ممنوعه مناطق اين از يكي ايران. شود
 ريخريـدا  آمريكـا  نفتـي  هـاي  كمپاني در را توجهي قابل سهام شل

 ازجملـه  كاليفرنيـايي،  نفتـي  داران سرمايه اعتراض اقدام اين و كرده
 .بود برانگيخته را سينكلر هري
 ايـران  با را 1921 فوريه 26 داد قرار شوروي جديد حكومت كه زماني
 اميـدي  بخشيد، را ايران در تزاري روسيه امتيازات تمامي و كرد منعقد

 تصـور  قـوام  احمد انندم كساني. آمد پديد دوست وطن رجال دل در
 نفتي هاي كمپاني به را ايران شمال نفت استخراج توانند مي كه كردند
 بـر  هـا  انگليسـي  انحصاري سلطة به طريق اين از و كنند واگذار مستقل
 و ايـران  مختـار  وزير عالء حسين زمان، اين در. دهند پايان ايران نفت

 و ايـران  سـفارت  كـاردار  ،)الدولـه  نبيـل ( كاشـي  ضرّابي خان عليقلي
 آ در ايران نفت دلّاالن ايران، سفارت غيررسمي مشاور شوستر، مورگان

 اي پردسيسـه  و مرموز بازي آنها ماجرا، اين در. رفتند مي شمار به مريكا
 اسـتاندارد  و شـل  داچ رويـال  كمپـاني  دو آنها دلّالي با. كردند آغاز را

 امتيـاز  گرفـت  تصـميم  ايـران  دولـت  سرانجام،. شدند بازي وارد اويل
 ولـي  كنـد  واگـذار  اويـل  استاندارد كمپاني به را شمال نفت استخراج
 ايـران،  دولت تمايل برخالف اويل، استاندارد كه شد معلوم بعد اندكي
. است كرده واگذار انگليس نفت كمپاني به را فوق امتياز سهام از نيمي
 ركـن  سـه  اويل استاندارد و شل داچ رويال ها، انگليسي كه شد روشن
 .هستند نفتي مافياي يك اصلي

 كرد تصويب ايران كابينة السلطنه، قوام دوم دولت در 1301، خرداد در
 بـراي  آمريكـايي  صددرصـد  كمپـاني  يـك  بـه  ساله پنجاه امتيازي كه

 اين عوايد تمامي از نيمي ايران سهم. كند واگذار شمال نفت استخراج
 بـا  كه اويل، استاندارد كاييآمري كمپاني. بود شده بيني پيش نامه امتياز
 داشت، پنهان بندهاي و زد كمپاني اويل پرشين انگلو و شل داچ رويال
 وارد مغرورانه سينكلر كمپاني كه بود اينجا در. نپذيرفت را ايران شروط
 دالري ميليون ده وامي شد حاضر و پذيرفت را ايران شروط شد، بازي
 آغاز سينكلر با قرارداد انعقاد براي مذاكرات. دهد قرار ايران اختيار در
 ادامـه  1923 سـال  اواخر تا نفتي مافياي هاي كارشكني دليل به كه شد

 اين در. است شده تمام كار رسيد مي نظر به 1924 سال اوائل در. يافت
 سـينكلر  كمپاني دلّال ايمبري، رابرت قتل ماجراي ناگاه به كه بود زمان
 سپه سردار تازي يكّه و وزرايي ترياس دوران اينك. داد رخ تهران، در
 مي خوشحالي ابراز سينكلر با قرارداد از محيالنه چند هر خان رضا. بود
 .نداشت كار اين به تمايلي واقع در ولي كرد
 از پـس  كمي. پرداخت سنگيني بهاي »فضولي« اين براي سينكلر هري
 را هاردينگ دولت كه شد پديد آمريكا در بزرگي رسوايي ايمبري قتل
 امتياز يك دريافت براي سينكلر هري كه شد ادعا. كرد مواجه بحران با

. است پرداخته رشوه هاردينگ، دولت كشور وزير فال، آلبرت به دولتي
 آنان، انحصاري حوزة به اجازه بي ورود دليل به را سينكلر نفتي مافياي
 برابـر  در گـويي  دروغ جـرم  بـه  او. كـرد  تنبيـه  شـدت  به ايران، نفت
 1925، سال در.شد زنداني نيم و ماه شش آمريكا سناي مجلس سيونكمي

  ) 3(.شد خارج ايران از سينكلر كمپاني پهلوي، سلطنت تأسيس با مصادف
  
   :مآخذ و توضيحات ◀
  
 مرزانـي،  رضـا : ترجمـه   ،»پهلـوي  بـه  قاجـار  از«  مجد محمدقلي  -  1

 – 1389 – سياسي ژوهشهاي| و مطالعات  مؤسسه:  ناشر – اميري مصطفي
  294 -  300صص 
 : منابع

I     - جـوالي  9 مـورخ  ، 891 ،00/ 1292 ، 586 شماره ، كرنفلد گزارش 
1924   

II  -    Majd , Oil and Kilkling of the American Consul in 
Tehran      ، 241    -  243 صص   

ــري ا  گــزارش - *   ــورخ ، 891 ،00/ 12972 ، 59 شــماره ، د يمي  14 م
  1924 جوالي

   III    -  شيكاگو متولّد بهايي مبلغة  1851 – 1934 مودي سوزان   
Majd , Oil and Kilkling of the American Consul in 

Tehran -IV-      ، 241    -  243 صص  
V  - نـوامبر  29 مـورخ  ، 891 ،518/ 219 ، 763 شـماره  ،  موري گزارش 

1924      
VI  - 92 ، 57 شـماره  ، كرنفلـد  تلگرام / Im  ، 123 ،  جـوالي  19 مـورخ 

1924   
   VII   - 93 ، 58 شماره ، كرنفلد تلگرام / Im  ، 123 ، جـوالي  19 مورخ 

1924   
VIII   - 203 ،596  شماره ، ضمائم و كرنفلد گزارش / Im  ، 123 ، مورخ 

   1924 جوالي 20
IX   - ــزارش ــد گ ــماره ، كرنفل ــورخ ، 891 ،00/ 1298 ، 612 ش  11 م
   1924وستآگ

X     -  مـورخ  ، 891 ،00/ 1305 ، 650 شماره ،  ضميمه و موري گزارش 
     1924 سپتامبر 21

نشر ناشـر   –م  سو جلد»  ايران ساله20 تاريخ« كتاب  در مكي حسين -  2
– 1963  -  107 – 92 (   

 سـايت  -   »ايمبـري  مـاژور  قتـل  ماجراي «شهبازي عبداهللا : منبع   -  3  
   1385   مرداد 9 دوشنبه -  همشهري روزنامه

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

15 

 

 
 

1392فروردين6تا1391اسفند21  823شماره  2013مارس  25تا  11  

 

 5 - ابھام بوته در یجمھور استير انتخابات
 ندهيزا ريمس  ه،يفق تيوال ميرژ برافكن انيبن ياستهايس كه است يسال چند و

. است نموده ليتبد خشگزار به را اصفهان شهر از خطه نيا و منحرف را رود
ـ بكن مردم حال به يا چاره كه زنديم اديفر يعلن جلسه در مجلس ندهينما ! دي

ـتند،  شـدن  منفجـر  حال در مردم ـ  شـت يمع هس . اسـت  شـده  سـخت  اريبس
ـ ا ترس خودشان، بقول و كارگران كشاورزان، اعتراضات ـار،  ني  از تـرس  ب

  .است گرسنگان لشكر
ـ يتعط بـه  را يديتول مراكز كشور نقاط اكثر در ،يخوار تران استيس با   يل

ـاده  عقـب  يها حقوق پرداخت ييتوانا يحت ميرژ و  كشانده ـا  افت  يماهه
 اسـت  فهم قابل و يعيطب اريبس يتيوضع نيچن در. ندارد را كارگران يمتماد
 بحركـت  را يلشگر  گرسنگان، لشكر..   و كارگران كشاورزان، اعتراضات كه
. كـرد  خواهنـد  اميق خود حقوق آوردن بدست يبرا  كه آورد خواهد در
ـا  يول ميشمرد بر را ميرژ ريگ دامن يبحرانها مفصال ن،يا از شيپ  گذشـت  ب

ـا  نـه  گردد، يم ليتحم مردم بر كه يمضاعف يفشارها و زمان ـا  از تنه  بحرانه
  قـر، ف  ها،يگران مها،يتحر اند، افتهي شيافزا بشدت بحرانها نيا بلكه نشده، كاسته
 يجائ تا است كرده فلج و فرسا طاقت مردم يبرا را يزندگ يكاريب و تورم
ـ وال برابـر  در نـژاد  ياحمـد  يبخشودن نا گناهان از يكي كه ـ ب و تي  او، تي

ـا يتحر: گفت كه بود قتيحق نيهم به اعتراف ـته  اثـر  مـردم  يرو مه  گذاش
ـاز  زين را تيحاكم گماشتگان ينايناب يچشمها ميتحر بحران است،  ردهكـ  ب
ـا  گرفتـه  نـژاد  ياحمـد  از وكنار گوشه در كه ـ  ت  از ،يمركـز  بانـك  سيرئ

ـ فر و اعتـراف  به را، كشور سراسر در تيوال يخوانها خطبه تا يرفسنجان  ادي
 ،ياتم بحران ،يدرون اختالفات بحران از م،يرژ يبحرانها. است كرده وادار
  و تـر  فـزون   روز بـه  روز...  و زشـها يخ بحران م،يتحر بحران ه،يسور بحران

 العـالج  بسـت  بن در را تيحاكم و برده فرو تر سخت يتالطم در را ميرژ
ـ  كه است مردم اميق يها لرزه شيپ كنيل بحرانها نيا است، داده قرار  شيپ
 تيمشـروع  شينما  يبرا يابزار كه يانتخابات. است شده آشكار انتخابات از
ـ رژ كـه  اسـت  شده يشينما به ليتبد بار نيا بود، هيفق تيوال ميرژ يبرا  مي

ـ  بتواند تا كند يم فراوان تالش  نكـه يا از قبـل  و بگذرانـد  سـر  از خطـر  يب
 و دارد مبذول جمهورش سيرئ بودن آور يرأ اي و يتوانمند به را توجهش

ـ فر شينما گريباز تواند يم جناح و خط كدام نكهيا اي ـاتش  يبـرا  بي  انتخاب
ـ ا از طـور چ كـه  باشـد  آن سر بر غمش و هم يتمام ديبا باشد،  گـرداب  ني
. بگذراند سر از گرفته را شيگلو كه ينحليال مشكالت و كند عبور ها بحران
ـ  و ياسـ يس ،ياجتماع ،ياقتصاد يها بحران ـ  نيب  تـرك  عامـل  كـه  يالملل

ـ  و شده هيفق تيوال نظام شهيش برداشتن ـا  يدعـوا  و جنـگ  يحت  يجناجه
ـام   كـه  دهيرس يجائ به بحرانها است، زده دامن را تيحاكم در يخود  نظ
 كنتـرل  روزمـره،  و نـده يفزا ياعدامها سركوبها، شدت وجود با هيفق تيوال

ـتش  از امـور  مهار توان هم باز اعتراض، يصداها كردن خفه و يعموم  دس
 رسانه در تنها نه شهرستانها، در و تهران در رياخ يها برخورد. است آمده در
ـا  به ياديز اريبس انعكاس يخارج يها رسانه در بلكه ،يداخل يها  كـرده،  پ
ـاخ  صدا و سر يب  ندارد، قصد  نژاد ياحمد ييگو  و يجمهـور  اسـت ير ك

 يم كترينزد انتخابات يبرگزار خيتار به چه هر. كند ترك را قدرت يصندل
ـات  ياسيس صحنه شركاء و نژاد ياحمد ميشو ـ  گرمتـر  و گـرم  را انتخاب  يم

ـ  نكـه يا رغميعل او. كنند ـ كاند مجـددا  توانـد  ينم ـات انت يداي  اسـت ير خاب
ـا  شود، يجمهور ـا  بـه  ام ـاده  يج ـاز  آم ـاخ  از خـروجش  يس  اسـت ير ك
 در. اسـت  قـدرت  يرقبا گريد با منازعه و جنجال جاديا حال در ،يجمهور

ـ پره خـروج  تهـران  در روزها نيا قت،يحق  راس از نـژاد  ياحمـد  ياهوي
  !است انداخته "مدوف نيپوت طرح" ادي به را  او دولت،
 مشخص نژاد ياحمد ،يجمهور استير انتخابات به  مانده  ماه چهار حدود
ـ پا به سكوت و آرامش با را دومش دوره خواهد ينم او كه است ساخته  اني
 در اش ياسـ يس دشـمنان  مقابـل  در را خـود  خشـم  علناً عوض، در او .ببرد

ـ ا مينيب يم. است گذاشته شينما به آن رونيب و مجلس  رأس در مناقشـه  ني
ـاد  چيهـ  گـر يد آنها كه رسد يم نظر به  و است يجد اريبس ميرژ  بـه  ياعتم
ـ ا را ها ريشمش آنها. كنند تحمل را گريهمد ستندين حاضر و ندارند گريكدي  ني

ـال  در عام مالء در و اند بسته رو از بار  نـژاد  ياحمـد  .جدالنـد  و جنـگ  ح
ـا  مجلسسيرئ بينا. ستين آمدن كنار و نشستن عقب به حاضر ـ ب ب  نكـه يا اني
ـال  20 بـه  مدودف - نيپوت مدل با نژادياحمد ـ  يجمهـور  اسـت ير س يم
 ندارد، برش دولت يبرا گريد نژادياحمد- يهاشم يقطب دو: شد،گفتياند
  ) 1( .است ديجد يدوقطب كي جاديا دنبال نژادياحمد نيهم يبرا

ـاال : گفت ملت خانه با يليتفص يوگوگفت در باهنر محمدرضا  ياحمـد  ح
 يكي يجمهور استير دهم دوره اول. ستين يمستثن قاعده نيا از هم نژاد
 كشـور  در خوديهابرنامه ياجرا يبرا ما گفتيم نژادياحمد مشاوران از
 تا ديبا خود يهابرنامه كردن ياتيعمل يبرا يعني ميدار ازين وقت سال 20 به
ـا  بعـد . ميبمان قدرت در 1404 اندازچشم انيپا  دوره كـه  ميكـرد  سـوال  م
 را مدوف خدا: داد پاسخ او ست،ين كه سال هشت زا شتريب يجمهور استير
 داشته وسط نيا مدوِف كي ما است خوب و كرده درست كار نيهم يبرا
ـ پ ادامـه  يجمهـور  استير گريد سال هشت تنفس، دوره كي با و ميباش  داي
ـ ا ياساسـ  قانون اما است ساله ستيب انيآقا برنامه نيبنابرا. كند ـازه  ني  را اج
ـال  هفت از شيب يكنون مانز در دولت. دهدينم ـ  و س ـا برنامـه  از مين  يه
ـته،  يعملكرد اگر و گذاشته سر پشت را خود ياتيعمل ـ با داش ـ ب دي  كنـد  اني
 طور به دهد رخ كشور اقتصاد گرفتن جان يبرا يتحول بوده قرار اگر يعني

 كـس  نـه  و نـژاد  ياحمـد  نـه  اسـت  روشن البته .كنند انيب را آن مشخص
 در را انتخابات يمهندس بلكه ستند،ين يا كاره هيفق تيوال گردونه در يگريد
ـله  در د،يد ديبا پاسداران سپاه سران نقش از و تيب ـاه  سـه  فاص  بـه  مانـده  م

 در انتخابات كردن مهندسي و جمهوري رياست دوره يازدهمين» انتخابات«
 كـرد،  خواهـد  عمل چگونه يا خامنه ساخت دست يگروهها و جبهه كنار
ـار  ديگر بار نژاد، احمدي محمود ،نهيريد اري يبال تا ـانش  يبـال  و او گرفت  ج

  .نشود
   روانيپ جبهه در مؤتلفه يديكل نقش
 يحكـومت  يارگانها همه ارياخت گذشته دهه سه در كه ياسالم مؤتلفه حزب

ـ يب جلوه دادن نشان كمرنگ با است، داشته دست در را  نقـش  خـود،  يرون
ـات  ينصبها و عزل در را يديكل  اداره مختلـف  سـطوح  در يحكـومت  مقام

ـ يع بصـورت  نقـش  نيا اما امروز دارد، و داشته دست در همواره امور،  و ين
ـ ا مرموز و كيارگان يها تيفعال. است شده انتخابات كارزار وارد آشكار  ني
ـ  يبرا يآمادگ جاديا جهت گروه، ـ كاند يمعرف  يرهبـر  نظـر  مـورد  يداي
ـات  بـه  ورود بمنظور ـتراتژ  ،يجمهـور  اسـت ير انتخاب  دوره راهبـرد  و ياس

 انـد،  كرده نيتدو و يطراح كه يا جزوه در را يجمهور استير ازدهمي

ـا  به دنيرس يچگونگ نگاه، نوع انتخابات، روند مختلف يوهايسنار  ينامزده
 ينيب شيپ آن در ييوال ينامزدها به دنيرس يچگونگ بخصوص نظر، مورد
 نيمدرسـ  عـه جام نيهمچن و مبارز تيروحان جامعه به ياستراتژ نيا و شده
ـائم  سـمت  كه انيبادامچ. است شده ارائه زين قم هيعلم حوزه ـام  ق ـ ا يمق  ني
ـان،  آن در(!)  پرده پشت مصلحت به بنا ديگويم آشكارا دارد، زين را گروه  زم
 پشـت  او به امروز مصلحت، بر بنا و ميكرد تيحما نژاد ياحمد از اريع تمام

 مؤتلفـه  حزب مقام قائم. مينكيم تيحما آقا نظر مورد يدايكاند از و ميكنيم
 مدل دارد قصد شود جمهور سيرئ يكس كارگزاران از اگر: ديگويم ياسالم

ـ ا توانـد ينم نيبنابرا كند ادهيپ را دمكرات براليل ـ  فـرد  ني  و باشـد  يانقالب
ـ حما مورد در يسؤال به پاسخ در انيبادامچ اسداهللا .كندادهيپ را انقالب  تي

 ينيچ كيد كه يطيشرا در: ديگو يم  88 الس انتخابات در نژادياحمد از
ـ  تيحما يموسو نيرحسيم از انتخابات در كايآمر وقت دفاع ريوز  كـرد يم
ـ حما با ينيچ كيد كه چرا كردم تيحما نژادياحمد از من  از خـود  تي

ـا  كشـور  در تفكرات طرز نيا با و براليل يفرد خواستيم يموسو  يرو م
ـ حما نژادياحمد از كه شد نيا هپرد پشت مصلحت نيبنابرا .ديايب كار  تي
) نـژاد  ياحمـد ( يو يبـرا  شهرستان 25 در بنده يحت راستا نيا در و ميكن

  )2( .كردم يسخنران
ـام  خط روانيپ جبهه پنهان و آشكار يتهايفعال ـان  ،يرهبـر  و ام ـان  هم  يكس

 و انـد  داشته طرهيس مردم تيامن و مال و جان بر انقالب يفردا از كه هستند
 مكر اكثر حد اند افتاده هراس به تيوال نظام ختنير فرو هم در زا هم حاال
ـا  گرفته كار به را بشانيفر و ـا  ت ـاز  جبهـه  ب ـ  و يس ـ كاند يمعرف  مـورد  يداي

 تقلب انتخابات يفردا تا دهند ارائه  را ييها يسنج نظر ،يا خامنه خواست
ـ  توسـط  كه ميخوانيم نمونه بعنوان افتد، قبول  مورد بزرگشان بيفر و  كي

 خـود  يسنج نظر جهينت 1391/12/9  خيتار در) ؟؟(معتبر يافكارسنج موسسه
 مركز نيهم توسط گرفته صورت ينظرسنج سهيمقا":  كنديم اعالم نگونهيا را
ـات  يبرا ـاه  اسـفند  در يجمهـور  اسـت ير دهـم  انتخاب ـال  م ـا  13 87  س  ب

 نظر نيا ".دهد يم نشان را مشاركت رشد درصد 5 حدود ،يفعل ينظرسنج
ـاده  فكـر  به ريد يليخ دهد؟ بيفر خواهديم را يكسان چه ،يسنج   انـد،  افت

  .است شده رو رنگشانين
  ! شد؟ خواهد يرهبر و امام خط روانيپ جبهه يينها يدايكاند يكس چه

ـ  يرهبر و امام خط روانيپ جبهه كلريدب يعسگراوالد ـ گو يم  دولـت : دي
ـته  تيمرجع و تيوال فقاهت، قهيسل ديبا ـ . باشـد  داش  اداره يبـرا  ودشـ ينم

 البتـه  .اسـت  زننده نظرم به امر نيا كه ميكن درست قلمكار شله آش كشور،
ـ با كه دارد يشأن و وزن يرفسنجان يهاشم اهللا تيآ معتقدم بنده  گفـت  دي
ـ  يرفسنجان يهاشم يمنها را ياسالم يجمهور خيتار ـ يبنو ميتـوان ينم  م،يس

 يفرمانـده  تا نقالبا از قبل زندان از است، حيتسب نخ كي مثل شانيا چون
ـ  دولـت،  سيرئ مجلس، سيرئ تا و جنگ زمان در قوا كل ـان،  سيرئ  خبرگ
ـب  نـخ  نيا شودينم و بوده... و نظام مصلحت صيتشخ مجمع سيرئ  را حيتس

ـ ب يدولت كي نكهيا اما. ميسيبنو خيتار ميتوانيم ميبگوئ و ميبردار  كـه  مياوري
 يدولت يعني ان،يپزشك يآقا مثل هم و باشد آن درون يتيوال يآقا مثل هم
ـ با دولـت  بلكه رود،ينم شيپ مردم كار طور نيا مختلف، قيسال يدارا  دي
 كشـور،  اداره يبـرا  شـود ينم. باشد داشته تيمرجع و تيوال فقاهت، قهيسل

 كه تصور نيا  .است زننده نظرم به امر نيا كه ميكن درست قلمكار شُله آش
 چـون  بـود،  نخواهـد  يديمف لتدو م،يكن درست دولت هاقهيسل همه از ما

نهيكاب د،يتقل مراجع و يرهبر آهنگ با دولت، ديبا و هستند مسلمان ما مردم
 ) 3(.پسندديم را ياقهيسل چه جوان نسل نديبب نكهيا نه دهد، ليتشك را اش

ـا : سدينو يم رانيا عصر روز، نيهم در كه نيا جالب ـ  ب  چهـره  سـه  يمعرف
 انيجر گام نيتر مهم ، "يرهبر و امام طخ روانيپ جبهه" يسو از اصولگرا

ـات  در حضـور  يبـرا  انياصولگرا ياسيس  ،1392 يجمهـور  اسـت ير انتخاب
 و نيقدرتمندتر ن،يرتريفراگ  ،يرهبر و امام خط روانيپ جبهه. شد برداشته

 اسـت ير و مجلـس  از اعم انتخابات، همه در و اصولگراست تشكل نيتر مهم
 دهنـدگان  يرأ از يا عمـده  بخش  )4( .است بوده نيآفر نقش يجمهور
 ميتنظ انيجر نيا اساس بر را خود ياسيس رفتار زين كشور سراسر در اصولگرا

ـا  بـه  توجه با جبهه نيا. كنند يم  و دفتـر  يدارا كشـور  سراسـر  در شياعض
 اتيعمل انتخابات، در تواند يم و است يانسان يروين و افتهي سازمان التيتشك
 15 از  است يائتالف يرهبر و امام خط روانيپ بههج. باشد داشته زين يياجرا
ـا  نيا. هستند ييگرااصول به يمدع كه كارمحافظه ياسيس گروه  يگروهه
ـتور  نيتر عمده ،ياسالم مؤتلفه گروه اش ياصل محور كه يائتالف ـار  دس  ك
ـ كاند"بـه  دنيرس ،يكنون طيشرا در يرهبر و امام خط روانيپ جبهه  يداي
 از. اسـت  يجمهـور  اسـت ير انتخابات در ندانهقدرتم حضور يبرا "واحد

ـ كاند سـه  از ،يرهبر و امام خط روانيپ جبهه نرو،يا ـا  و كـرده  شـروع  داي  ت
ـ ا. كنـد  يينها را يكي سرانجام ـ كاند ني ـ  منـوچهر : از عبارتنـد  داهاي  ،يمتك

 دفتـر  مسئول يرلوحيم گر،يد يسو از .اسحاق آل ييحي و باهنر محمدرضا
 در انياصـولگرا  گانهسه ائتالف عضو سه: برگفتخ نيا دييتا با يكن يمهدو

ـ آ بـه  ندهيآ يها برنامه و ائتالف نيا يهاتيفعال از يگزارش داريد نيا تي
 يمهدو اهللاتيآ با زين قبل يچند تن سه نيا. كردند ارائه يكن يمهدو اهللا
ـ  يمهدو اهللاتيآ كه بودند كرده برگزار را يداريد يكن ـاب  يكن  بـه  خط

ـ أكت ائتالف ياعضا ـ با كـه  بـود  كـرده  دي ـال  بـه  دي  يحـداكثر  نـه يگز دنب
ـ  و مياكرده ميتنظ را انتخابات به ورود راهبرد ما. باشند انياصولگرا ـا  ريمس  م

ـا دغدغه و انقالب معظم رهبر اتيمنو امام، خط جبهه در . اسـت  مـردم  يه
 ت،يريمـد  قـدرت  ،يكارآمـد  لحاظ به داهايكاند يهايژگيو يبررس يو

ـام  خـط  روانيپ جبهه يكردهايرو جمله از را شانيهانامهبر نوع و ريتدب  و ام
 يبرا مناسب همراهان و ميت داشتن نيهمچن: ديافزا يم و برشمرده يرهبر
ـ  قـرار  توجـه  مـورد  را آن كه است يموارد جمله از يديكل يكارها يم
نشـده  قيمصاد بحث وارد هنوز ما كه كنم ديتاك ديبا وجود نيا با اما. ميده
ـ يم رصد هستند يداتوريكاند مظان در كه را ييداهايكاند اما ميا ـا  ميكن  ت
  ) 5. (ريخ اي دارد وجود آنها در هايژگيو نيا مينيبب
  ! "ياسالم رانيا يآبادان و شرفتيپ خدمتگزاران"
 يانتخابات غاتيتبل خوراك يبرا يا الساعه خلق تشكل د،يجد حزب هم باز
ـ پد نـزول  شأن ش،يپ از خود گروه نكهيا توجه قابل نكته شد، دهيزائ  يداري
ـات  واحـد  سـت يل ارائه و ينيآفر نقش  را هدفش و  اعالم  را شيخو  يانتخاب

  .كند يم عنوان
ـادان  و شرفتيپ خدمتگزاران بنام يتشكل مهر، خبرنگار گزارش به ـ ا يآب  راني

ـ جر در واحـد  سـت يل ارائه و ينيآفر نقش هدف با ياسالم  يياصـولگرا  اني
 اعــالم روســتا و شــهر ياسـالم  يشــوراها انتخابــات دوره نيچهــارم يبـرا 

 .كرد تيموجود
 و ياسـالم  يشـورا  مجلـس  ادوار و يفعل ندگانينما از ياجتماع تشكل نيا

 .است شده ليتشك يشهر حوزه شاخص يها چهره از يبرخ

 نـدگان ينما از يبرخـ  همـراه  بـه  استان هر از ندهينما كي گزارش نيبنابرا
ـ ا يراهبرد يشورا عضو يياصولگرا انيجر شاخص يها چهره و ادوار  ني
ـتند  ياجتماع تشكل ـارغ  و هس ـاح  و تشـكل  از ف ـ فعال خـود  ياسـ يس جن  تي

 .كرد خواهند
ـ  و بـذرپاش  مهـرداد  ،يكـوثر  لياسماع نيهمچن  از رحماندوسـت  يمجتب

ـ  ،يسرور زيپرو همچون ييها چهره و يفعل ندگانينما  يمنصـور  يمرادعل
 از مظفر نيحس و عادل حداد يغالمعل چمران، يمهد و ادوار ندگانينما از

 .دارند حضور مجموعه نيا در زين اصولگرا شاخص يها چهره
ـ ا يآبادان و شرفتيپ خدمتگزاران تيجمع   بهمـن  22 روز در ياسـالم  راني

 ياسالم يداريب و يآبادان و نشاط مان،يا شعار با ييپالكادرها عيتوز با 1391
ـا يراهپ در حضور به دممر قيتشو و نظام يارزشها غيتبل هدف با  اعـالم  ييم

  ) 6( .كرد تيموجود
 .پرداخت ميخواه يحزب ديجد يهايريگ شكل ادامه به ندهيآ نوبت در

  دارد ادامه
  :ها نوشت يپ
  1391 بهمن 29 فرارو،�از نقل به)  1(
  مشهد از فارس يخبرگزار گزارش)  2(
  1391 بهمن 30 لنا،يا) 3(
  1391 اسفند 3  ايران، عصر) 4(
  1391 اسفند 4 مشرق ياسيس خبرنگار گزارش ) 5(
  1391 اسفند  5 مهر ياختصاص  خبر)  6( 

 
  

  سپاه و بحران؟
  
ـا   ،1391اسفند ماه   8در  ◀ ـاموران امنيتـي    - به گزارش خبرگزاري هران م

ران باشـگاه تراكتـور   اتن از هـواد  45بيش از  "يانار"تبريز با يورش به كافه 
 .سازي تبريز را دستگير كردند

ـايي   – 1391اسفند  9در ◀ بنا به اطالع گزارشگران هرانا، يك دانشجوي به
ـنايع      » پانيذ فضل علي«به نام  ـته مهندسـي ص ـيل در رش ـال تحص كه در ح

ـاري    5تاريخ  دانشگاه علم و صنعت واحد مركزي بود در ـال ج اسفند ماه س
 .تشود از دانشگاه اخراج شده اس هنگام مراجعه به سايت دانشگاه متوجه مي

به گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران علي 1391اسفند  9در  ◀
ـاي    91احمد سليمان زنداني كُرد كه مهرماه سال  ـانه ه به اتهام ارتباط با رس

بيگانه و دفتر احمد شهيد به همراه چهار زنداني ديگر كُرد از زندان مركزي 
بود از سوي شـعبه يـك   شهر اروميه منتقل شده  واواكاروميه به بازداشتگاه 

 .دادگاه انقالب اروميه به يك سال حبس تعزيري محكوم شده است
، به گزارش كمپين بين المللي حقـوق بشـر در ايـران،    1391اسفند  9 در◀

شش تن از زندانيان سلفي كرد كه پيشتر از سوي دادگاه انقالب تهـران بـه   
تائيـد شـده در   اعدام محكوم شده بودند و حكم آنها در ديوان كشـور نيـز   

اقدامي جهت توقف اجراي حكم اعدامشان در زندان قزل حصار كـرج از  
ـاد    . اند بهمن ماه دست به اعتصاب غذا زده 30روز دوشنبه  ـان افـراد ي در مي

ـنجهاي      ـاري صـرع و تش شده سيد هادي حسيني به دليل مبتال بودن بـه بيم
: ان عبارتنـد از اسامي اين زنـداني . مداوم در وضعيت سالمتي بدي قرار دارد

ـاني )شهروند سنندجي( جمشيد دهقاتي ـنندجي  (، جهانگير دهق ، )شـهروند س
ـاه  (سيد هادي حسيني  ـتان كرمانش ، صـديق  )شهروند جوانرودي از توابع اس

ـاه  (محمدي  ـتان كرمانش ـال مـواليي   )شهروند جوانرودي از توابع اس ( ، كم
 .)شهروند سنندجي(و حامد احمدي ) شهروند سنندجي

زنـدان   10سالن  4اين فعال حقوق بشر اين زندانيان پيشتر در بند   به گفته◀
آبان ماه هوشيار محمدي،  23شدند ولي در  رجايي شهر كرج نگهداري مي

حامد احمدي، بهرام احمدي، كمال مواليي، اصغر رحيمي، بهنام رحيمي ، 
محمد ظاهر بهمني، جمشيد دهقاني، جهانگير دهقاني و كيوان زند كريمـي  

تـن از   6. ندان رجايي شهر كرج به زندان قزل حصار كرج منتقل شدنداز ز
ـيار محمـدي    ـنندج   1367متولـد  ( اين زندانيان به نامهاي هوش ـاريخ   –س ت

ــد (بهــرام احمــدي ) 25/6/88بازداشــت  بازداشــت  –ســنندج  1369متول
ـنندج   1366متولـد  (كيواند زندكريمي ) 28/6/88 بازداشـت   –متاهـل   –س
محمـد  (، )6/2/88بازداشت  –سنندج  1365متولد (رحيمي  ، اصغر)16/4/88

ـنندج   1367متولـد   –ظاهر بهمنـي   ـام رحيمـي   ) 8/2/88 –س متولـد  (و بهن
ـاه در زنـدان قـزل     7در سـحرگاه  ) 8/2/88بازداشـت  - سنندج1360 دي م

ـانواده خـويش       ـا خ ـات ب حصار كرج بدون اطالع خانواده و آخـرين مالق
 .اعدام شدند

زنـدان اويـن    350بيانيه جمعي از زندانيان پيشين بند  1391اسفند  9در   ◀
ـا  : در اين بيانيه آمده اسـت  - در اعتراض به بازداشت اخير روزنامه نگاران م

ـتيم و    امضاء كنندگان اين بيانيه نگران جان همه بازداشت شدگان اخيـر هس
ـارز      اعالم مي كنيم كه سلول انفرادي حق هيچ كسـي نيسـت و مصـداق ب

ـاران را  !!! در به اصطالح آزاد ترين كشور دنيا. است شكنجه سفيد روزنامه نگ
در بند مي كنند و اكنون ايران را به بزرگترين زندان روزنامه نگاران تبديل 

  . كرده اند
سازمان  - ها زنداني در وكيل آباد اعدام مي شوندەد ەهر هفت :فوري ◀

  .كرد ەحقوق بشر ايران از مجامع عمومي درخواست مداخل
، احضار و بازجويي و تهديد فعاالن سياسي در رابطه 1391اسفند   10در   ◀

به گـزارش جـرس،    .با انتخابات رياست جمهوري آتي همچنان ادامه دارد
گيري  سكوت مطلق و عدم هرگونه موضع"در اين احضار مطالبه بازجويان 

ـتان و همفكـران    از  "و يا كنش سياسي و هرگونه تحرك حتي ديـدار دوس
 .احضار شدگان تا برگزاري انتخابات عنوان شده استسوي 
ـا   1391، به گزارش 1391اسفند  10در ◀ يـك زنـداني    - خبرگزاري هران

در اين گزارش . متهم به قاچاق مواد مخدر صبح امروز در سمنان اعدام شد
ـا جـرم حمـل و     »خ - ر«اين مجرم : آمده است ، اهل تربت جام بود كـه ب

ـاه   گ 163نگهداري يك كيلو و  رم مواد مخدر از نوع كراك توسـط دادگ
 . انقالب اسالمي سمنان به اعدام محكوم شده بود

ـا و اقـدامات   ئر ، به گزارش ايرنا،1391اسفند 10در  ◀ يس سازمان زندان ه
هزار زنـداني محكـوم مـواد مخـدر بـه       10تاميني و تربيتي كشور از انتقال 

  .اردوگاه هاي كار اجباري خبر داد
  16در صفحه  
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 ایجاد فضای باز

  
لـوده تـرین شـهرهای آشهرهای بـزرگ ایـران در شـمار  ،امروز - ۱۷

سـالمت از شـهروندان مـی  ،لودگی محیط زیسـتآاما . جهان هستند
ستاند و اینان مردمی عصبی می شـوند و هـیچ فرصـتی را بـرای بکـار 

اما سـالم سـاختن محـیط زیسـت . بردن خشونت از دست نمی دهند
ایـران دارد بیابـان . دم خود می باید بدان بپردازنـدکاری است که مر

 ،یـک قلـم. ایران سبز را ایرانیان خود می باید ایجـاد کننـد. می شود
خویشتن را مسئول سالم کردن محیط زیسـت مـی  ،وقتی هر شهروند

از رهگــذر  ،نگـاهآنخسـت در خــود خشـونت زدائــی مـی کنــد و  ،کنـد
رین همبسـتگی هـا را گسترده تـ ،شرکت در سالم کردن محیط زیست

فضای جامعـه  ،خشونتی که بدین سان زدوده می شود. وردآپدید می 
  .یم جباران را بسته می کندژرا باز و فضای ر

می داننـد  ،حقوقدانان که حقوق اساسی، موضوع کارشان است - ۱۸
.  کــه هــر جامعــه ای قبرســتانی از قانونهــای وضــع و اجــرا نشــده دارد

زیـرا . فـراوان قـانون وضـع مـی کننـدیمهای استبدادی بخصـوص ژر
فـردا مـزاحم او مـی شـود و نیـاز  ،یـم اسـتژنچه امـروز مـورد نیـاز رآ

شماری  ،بدین سان. قانون و مقررات جدید را ناگزیر می کند ،جدید
امـا بسـیاری دیگـر را . یم خود بـه گورسـتان مـی سـپاردژاز قانونها را ر

در جامعـه هـای  .روانـه قبرسـتان مـی کنـد ،بـا اجـرا نکـردن ،جامعه
هستند قوانینی کـه اکثریـت تصـویب مـی کنـد امـا  ،دارای دموکراسی

نها را نمـی پذیرنـد و در عمـل بالاجـرا مـی شـوند و در آجمهور مردم 
مبارزه بـا قـوانینی کـه بـا  ،بنا بر این. گورستان قوانین دفن می گردند

ــوق  ــهروندی و حق ــاقض ش ــازگارند و ن ــان ناس ــی انس ــوق ذات ن آحق
جامعـه مـی  ،بـرای مثـال. مدی استآشونت زدائی بس کارخ ،هستند

هـم در بعـد دینـی . تواند قلمرو والیت مطلقـه فقیـه را محـدود کنـد
زندگی خود و هم در بعد اقتصادی و سیاسـی و اجتمـاعی و فرهنگـی 

زادی و بـا آاین کار را با بکار بردن دو حق اسـتقالل و . زندگی خویش
می توانـد  ،وص بنیاد سیاسی و دینیبخص ،تغییر رابطه خود با بنیادها

ناگزیر کردن بنیاد دینی به ترک قلمرو دولـت جبـاران و . انجام دهد
ن محـدوده و بازگشـتن بـه آنیز گـروه بنـدی هـای سیاسـی بـه تـرک 

در طـول  ،خشونت زدائی هائی هستند کـه ایرانیـان ،فراخنای جامعه
تر از هـر زمـان بیشـ ،امـروز. بدانها قیام می کردنـد ،به استمرار ،تاریخ

  .نیازدارند که چنین کنند
گسستن پیونـدهای همبسـتگی از بـارزترین عالمتهـای سـنگین  – ۱۹

مـاده آهرجامعـه ای را بخواهنـد . شدن جو خشونت در جامعه است
ن را نسـبت بـه یکـدیگر آدافعـه عناصـر تشـکیل دهنـده  ،تجزیه کننـد

 ،اوبـر ودریـن .کمتر مـی کننـد ،نها را نسبت به یکدیگرآبیشتر و جاذبه 
 ،در تلویزیون فرانسـه ،۲۰۱۳فوریه  ۲۶در  ،وزیر خارجه اسبق فرانسه

لمـان ضـعیف آبـرای ایـن کـه  ،توضیح می داد که بعـد از جنـگ دوم
بایـد  ،بنـا بـر ایـن. سامانه فدرال را به این کشور تحمیل کردند ،بماند

ن آهرگـاه مقصـود از . ببینیم که از فدرال و فدرالیسم چه مـی فهمـیم
این باشد که میان قسمتهای مختلف کشور مرز کشیده شود که معلوم 
نباشد کشور چگونه اداره می شود و دولـت مرکـزی اسـم بـی مسـمّی 

  .ن تجزیه کشور استآقصد از  ،درواقع ،باشد
راستی اینست که هرگاه هر قسمت از کشور خود خویشتن را اداره       
بشـرط . دی سـازگار اسـتزاآبا دموکراسی بر اصـول اسـتقالل و  ،کند
جـدائی هـا از . از میان برخیزنـد ،نکه مرزهائی که زور برقرار می کندآ

 ،بدین قـرار. رشته های همبستگی مستحکم تر گردند. میان برخیزند
جامعـه هـای سیاسـی و مـدنی مرزهـای  ،هرگاه در سطح جامعه ملـی

ایـران ینده اقوام ساکن آن را درنوردند و روابط کنونی و آقومی و غیر 
نـه تنهـا فضـای  ،هرگاه همه اقـوام چنـین کننـد ،را دوستانه بگردانند

ینده نیز روشن و خـالی از آبلکه چشم انداز  ،سیاسی کشور باز می شود
  .ترس می گردد

نبـود چشـم  ،یک عامل مهم بسته شدن فضای زندگی یک جامعه – ۲۰
 ،انـداز نبود چشم.  ینده نزدیک و دور استآانداز یا تاریک بودن منظر 

ـاممکن و در عـوض  ،ترس ایجاد می کنـد و تـرس حرکـت بـه پـیش را ن
اما فضا . فعالیتهای تخریبی را در یک فضای بسته به حداکثر می رساند

چنانکه ایجاد بـدیلی وابسـته بـه . را با ایجاد ترس بیشتر نمی توان گشود
ـاطر  - ینـده آقدرت خارجی که سبب مضاعف شدن تـرس مـردم از  بخ

جامعه را فعـل  ،بگردد ،- فتار سرنوشت لیبی و سوریه گشتنترس از گر
  . پذیرتر و شدت خشونتها را بیشتر می کند

ـاالر :بهوش باید بود      ـائی نمـی توانـد  ،نیـز ،یک بـدیل مـردم س بـه تنه
چشـم انـداز  ،در اصـل. چشم انداز روشنی را بر روی مردم کشور بگشاید

ـان اسـتقالل و وقتـی ایـن . را اندیشه راهنما می گشـاید زادی آاندیشـه بی
 ،چشـم انـداز جامعـه شـهروندان ،چشـم انـدازی کـه مـی گشـاید ،است

معنوی و  ،برخوردار از حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
زادی بـر میـزان عـدالت اجتمـاعی آجامعـه رشـد در اسـتقالل و  ،مادی
ینـده را آ ،وقتی این اندیشه با بدیلی همراه شد که در وجود خـود. است

چشم انداز باز و خشونتها کم محل میگـردد و جامعـه بـه  ،حال می کند

ـانهای . یدآحرکت در می  باشد پرده ها از برابر دیده ها کنار رونـد و انس
ـا ،توانا بـه ایفـای نقـش الگـو ـام اهمیـت بایسـته را  ،بـه اندیشـه راهنم تم

و چشـم پیروی نکنند و بدیل بگردنـد  ،از فکرهای جبری جبار. بدهند
   .ورندآانداز جامعه را بگشایند و ایران را به حرکت 

ـال  – ۲۱  :ن شـدآخشونت را را می بایـد خنثـی کـرد و نبایـد عامـل انتق
ــره ــدگی روزم ــه زن ــرون از  ،باتوجــه ب ــه و در بی ــر انتقــال  ،نآدر خان ام
رایج ترین امرها در جامعه امـروز ایـران  ،خشونت به دیگری و دیگران

 ،از بــد اقبــالی. روش اصــلی حکومــت کــرده اســت یــم زور راژر :اســت
ـای خنثـی کـردن خشـونت ،یمژقربانیان اول خشونت ر آن را بـه  ،به ج
ـان خشـونت را ،بـه سـخن دیگـر. دیگران انتقال می دهنـد ـا  ،هم ـا ب بس

ـال مـی دهنـد ـان نیـز بـه نوبـت . شدتی بیشتر به دیگران انتق ایـن قربانی
تیجه اینست که جامعه انباشـته ن. به قربانیان دیگر منتقل می کنند ،خود

  . از خشونت می شود
خشونت زدائی بی اثر کردن خشونت اسـت وقتـی زورمـداری آن را       

   :به دو ترتیب می توان این کار را انجام داد. بکار می برد
ن را بـه دیگـری منتقـل آروش اول اینست که خشونت را فرو خورد و  •

یک بنیاد و برقـرار کـردن رابطـه برآن شد که با ایجاد  ،در عوض. نکرد
از میل زورگو به زورگوئی و از میزان آسیب پـذیری  ،دوستی و همکاری

  .این روش تلفیقی از فعل پذیری و فعال شدن است. خود کاست
ـا ،روش دوم واکنش زورگو نشدن و • ـار عمـل را از آن خـود  ،درج ابتک

ـاد  ،در همان حال ،کردن و خشونت را خنثی کردن و ـاختن و بـه بنی س
  . کار خشونت زدائی را جمعی و همگانی کردن است

ـار بـردن  ،این روش       ـأمور بک ـای قـدرت م در رویاروئی با ستون پایه ه
 ،به انزوا در آوردن مأموران سرکوب رژیم :سخت بکار می آید ،خشونت

یـم مراجعـه ژتا ممکن است به قوه قضائی و مأموران خشونت گستری ر
ن را بـه آ ،ی مبارزه کردن و به جای انتقال خشـونتبا بی تفاوت ،نکردن

ـادی و امیـد را منتقـل کـردن و  شادی و امیـد جانشـین کـردن و ایـن ش
 ،ن روش که سـبب مـی شـودآجامعه را از شادی و امید پر کردن اینست 

  .یندآفضا باز شود و ایرانیان به جنبش در
ـادی اسـت ا ،بدین قرار – ۲۲ ز حالـت طبیعـی خـویش را کـه حالـت ش

امیـد بـر امیـد  ،دست ندادن و برای شادی فرصت بـر فرصـت افـزودن
ـا یکـدیگر را روز افـزون  افزودن و دلبسـتگی بـه یکـدیگر و همبسـتگی ب

 ،زادآن روش کـه شـهروند برخـوردار از عقـل مسـتقل و آاینست  ،کردن
ـادی،  ،بـدون تردیـد. روش می کنـد ،همه روز و همه لحظه های روز ش

ـاری مهلـک خشـونت کارسازترین دارو برای  سالمت تن و روان از بیم
ـانواده ،اگر شادی و امید باشد ،در خانه. است در بازگشـتن  ،اعضای خ

مـدنش هرچـه آهدف از بوجود  ،در یک جمع. شتاب می کنند ،به خانه
بـر  ،نآاعضا برای شـرکت در  ،جو شادی و امید باشد ،هرگاه جو ،باشد

ـار. یکدیگر سبقت می گیرند ـان هرگـ ،در محـل ک ن را محـیط آاه کارکن
با عالقه بـه آن محـل مـی رونـد و چـون مـی داننـد  ،شادی و امید کنند

ـاه نمـی آدمی می کند وقتی زوری آن زندگی است که آزندگی شاد  ن را تب
بــرای  ،همکــاری داوطلبانــه ،پــس بــرای از دســت نــدادن شــادی ،کنــد

همگانی مـی شـود و فضـای جامعـه  ،مدن خشونتآجلوگیری از درکار 
  .ایرانیان شاد و امیدوار به جنبش در می آیند ،باز می شود

نه قواعـد خشـونت زدائـی کـه برشـمردم تمـامی قواعـد هسـتند و نـه      
در . به این روشها محدود می شـوند ،روشها برای گشودن فضای جامعه

  .روشهای دیگر را تشریح خواهم کرد ،فرصتی دیگر
 
 

 سپاه و بحران؟
  
ـازمان    گزارش در وبسايت شـوراي حقـوق    به 1391اسفند 10در ◀ بشـر س

بشـر ايـران،    ملل، احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امـور حقـوق  
ـا بـه   . بشر سازمان ملل ارائـه داد  آخرين گزارش خود را به شوراي حقوق بن

ـال      بشر در ايران وخيم اين گزارش وضعيت حقوق تـر شـده و مملـو از اعم
ـاي پايـه   مي و رواني، محدوديت آزاديها، آزار و اذيت جس تبعيض اي و  ه

هاي جنسي، قومي، مذهبي و نيز منتقدان سياسـي   نقض آشكار حقوق اقليت
 .است و شكنجه و اعدام همچنان ادامه دارد

ـاورزان منطقـه     1391اسفند 10در ◀ ـاب كش ، به گزارش بي بي سـي، اعتص
دن شماري از ورزنه استان اصفهان به درگيري با نيروهاي امنيتي و زخمي ش

ـيش از چهـل    . كشاورزان منجر شده است كشاورزان و ديگر مردم منطقـه ب
 .روز است كه به قطع آب كشاورزي اعتراض كرده اند

، به گزارش خبر گزاري فارس،  در محوطـه زنـدان   1391اسفند   10در ◀
. گچساران، متجاوزان به عنف اين شهرستان به دار مجازات آويختـه شـدند  

داني متهم به قاچاق مواد مخدر صبح امروز در سمنان اعدام همزمان يك زن
 . شد
ـته     1391اسفنند 10در ◀ ـان، روز گذش ، به گزارش آژانـس خبـري موكري

ابراهيم محمدي تازه آباد يكي از اعضاي پيشين سپاه پاسداران در سنندج بر 
 .اثر اصابت گلوله از سوي فرد يا افراد ناشناس كشته شد

ــه گــزارش ،1391اســفند  10در ◀ محمدرضــا حســيني و اصــغر  هرانــا، ب
اوين به ترتيب به زندان بندرعباس و  350محموديان دو زنداني سياسي بند 

 .سمنان تبعيد شدند
ـار    به گزارش خبرگزاري هرانا، 1391اسفند  11در  ◀ در شرايطي كـه اخب

ـا     رسيده حكايت از بروز درگيري بين كشاورزان شرق اصـفهان در ورزنـه ب
ـاي مختلـف از    نيروها ي انتظامي استان داشته و حتي ماجرا در نقل قـول ه

ـان نـداده و     ضرب و شتم هم فراتر مي رود، مسئوالن امر هنوز واكنشـي نش
 .موضعي اتخاذ نكرده اند

ـايي      ر، بنا ب1391اسفند  12در  ◀ ـنگ رض ـا، هوش اطالع گزارشـگران هران
جايي شهر به محـل  زنداني سياسي محكوم به اعدام ساعاتي پيش از زندان ر

اين زنداني سياسي به اتهام همكاري با كومله به اعـدام  .  نامعلومي منتقل شد
 .محكوم شده است

ـار وكيـل    قابل ذكر است وي در كليه مراحل دادرسي پرونده از حق اختي
بـه   واواكشناسان  بر اساس اتهاماتي كه كار ومحروم بوده است و محاكمه ا

 .د صادر شده استان قاضي پرونده ديكته كرده
ـاهي     روز بي 50، بعد از 1391اسفند  12در  ◀ ـين پن ـيروان حس خبري از س

ـيرزاد       ٬بهمن ماه 8سرانجام روز سه شنبه  اين زنـداني سياسـي بـه همـراه ش
  .شهر سنندج به زندان قروه منتقل شدند واواكحسين پناهي از بازداشتگاه 

ـا،    ،1391اسفند  12در  ◀ ـايي    به گـزارش خبرگـزاري هران ـنگ رض هوش
زنداني سياسي محكوم به اعدام ساعاتي پيش از زندان رجايي شهر به محـل  

 .نامعلومي منتقل شد
ـيش از      1391اسفند  13در ◀ ـا از ياسـوج، ب ـار ايلن  100، به گـزارش خبرنگ

يلويــه و كهــاي خــدماتي اداره كــل راه و شهرســازي كه كــارگر شــركت
ه پيش در دفتر استاندار ايـن  بويراحمد بعد از اولين تحصن خود كه دو هفت

ـتيباني اداره كـل راه و    استان به نتيجه اي نرسيد، اين بار در دفتر معاونت پش
 .شهرسازي استان دست به تحصن زدند

ـازي      230گفتني است، حـدود     ـارگر خـدماتي اداره كـل راه و شهرس ك
ـاي خـود را دريافـت     ككه يلويه و بويراحمد هفت ماه است حقـوق و مزاي

 .ندا نكرده
ـا    30، صبح امروز بيش از 1391اسفند  13در  ◀ نفر از كارگران قند اهـواز ب

ـتانداري تجمـع كردنـد    بـه نظـر   .حمل پالكاردهاي اعتراضي در مقابل اس
جدي در مسئوالن براي حل مشكالت اين كارگران وجـود  ٔ رسد اراده نمي

 .داشته باشد
در  ̍،واواك» يروز« حيدر مصلحي، ، به گزارش ايرنا،1391اسفند  13در ◀

مجموعه اي متشكل : گفته استهمايش ائمه جمعه و جماعات استان اصفهان 
ـارج كشـور     150خبرنگار كه 600از ـابقي در خ نفر آنان در داخل كشور و م

ـام    فعاليت رسانه اي خود را هماهنگ مي كردند، مورد ضربه سـربازان گمن
 .قرار گرفتند) عج(امام زمان

ـاه   زن ايراني در نامـه  250گزارش كلمه، ، به 1391اسفند  14در  ◀ اي كوت
برخورد نيروهاي امنيتي با دختران ميرحسين موسـوي و زهـرا رهنـورد را    

ـاكنندگان ايـن   . غيرقانوني و غير اخالقي دانسته، آن را محكوم كردنـد  امض
ـاالن     متن را طيف گسترده ـان، فع اي از زنان ايراني اعم از فعاالن حقـوق زن
هاي  هاي زندانيان سياسي و خانواده ن سياسي تا خانوادهحقوق بشري، فعاال

 .دهند شدگان جنگ تشكيل مي كشته
، به گزارش كلمه، محمد جواد روح ساعاتي قبل در 1391اسفند  14در   ◀

از مجموعـه نشـريات آسـمان، مهرنامـه و     .منزل خود بازداشت شـده اسـت  
شت شده بودند كه تجربه پيش از اين اكبر منتجبي و حسين ياغچي نيز بازدا

 .با وثيقه به طور موقت آزاد شدند
ـا، روز    1391اسفند  14در   ◀ ـاني كُردپ ، به گزارش كلمه به آژانس خبررس

ـ مذهبي به نام  ـان آژ "شنبه دوازدهم اسفندماه يك فعال مليـ  ـام   "عثم ام
اين  واواكاز توابع شهرستان پيرانشهر توسط  "بن گرده"ي روستاي  جمعه

 .گرديد شهر بازداشت
ـاي        1391اسفند  14در ◀ ـا بـه نقـل از  تارنم به گـزارش خبرگـزاري هران

ها تن از كارگران صنايع فلـزي شـماره    صد - اتحاديه آزاد كارگران ايران 
اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخـت   13يك و دو از روز گذشته، يكشنبه 

ـار   توجهي مديريت دولتي به وضعيت فالكتبارشان دست دستمزد و بي از ك
ـتمزدهاي      ـان پرداخـت دس كشيدند و با تجمع در محوطه كارخانـه خواه

 . معوقه خود شدند
ـاس   1391اسفند  14در   ◀ به گزارش خبرگزاري هرانا، مامورين امنيتي لب

» ص - سام «و » ي - شهرزاد «هاي  شخصي دو تن از نوكيشان مسيحي به نام
 .را در تهران بازداشت نمودند

ـالين    ، به گزارش خبرگزاري هرانا،1391اسفند  14در   ◀ هجده تـن از فع
ـيش در دو زنـدان      مذهبي كه به اتهام امنيتي بازداشـت شـدند از ده روز پ

شش تن از اين .  اند رجايي شهر كرج و قزلحصار دست به اعتصاب غذا زده
تن ديگر نيز به حبس تعزيري محكـوم   12زندانيان به اعدام محكوم شدند و 

كنندگان در اعتراض به انتقال شش زنداني محكوم به اعدام شدند، اعتصاب 
به زندان قزل حصار و بررسي مجدد پرونده و محاكمه در شـرايط عادالنـه   

جمشيد و جهانگير دهقاني، هادي حسيني، صـديق محمـدي، حامـد    . شدند
ـيري در زنـدان      ـار و احمـد نص احمدي، كمال ماليي در زندان قزل حص

 . ه اعدام هستندرجايي شهر از محكومان ب
ـليماني      هم چنين سيروس حميدي به بيست سال حبس تعزيري، جمال س

ـال   به يازده سال حبس تعزيري، جبار حسني به ده سال حبس تعزيري، جم
ـبس        ـال ح ـنج س ـاني بـه پ قادري به هشت سال حبس تعزيري، پرويـز عثم

ـپري      تعزيري محكوم شده ـال س اند كه در زندان رجايي شـهر كـرج در ح
ـاه،   . ودن دوران محكوميت خود هستندنم بهروز شاه نظري سه سال و نـه م

ـاه، كيخسـرو    طالب ملكي سه سال و پنج ماه، پوريا محمدي سه سال و سه م
پور دو سال و نه ماه، عامل ديادشتي نوزده ماه، ادريس نعمتي دو سال  شرفي

ـاه اسـت كـه بالتكليـف در زنـدان        ـال و ده م و محمد احمد شريفي دو س
ـادر    يي شهر بسر ميرجا ـان ص برند و دستگاه قضايي حكمي در خصوص ايش

  .نكرده است
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