
  

در روز اول فروردين، خامنه اي طوالني سخن گفت و بسيار هارت و پورت كرد زيرا مي خواست ضربه موافقت با :نقالب اسالمیا
در جا، اجازه گفتگو با امريكا و قول . را بگيرد ريكا و تنهائي خويش و اعتراف به وضعيت بسيار سخت كشورگفتگوي مستقيم با ام

در انتخابات رياست جمهوري سبب شد كه در سايت بازتاب، فهرست » به نظام وفادار«او در باره ضرورت حضور همه تمايلهاي 
اند و هاشمي رفسنجاني و خاتمي كساني توصيف شوند كه مي توانند عواملي درج شود كه ايران را در معرض سقوط قرار داده 

مي كاويم و حقيقت را . فصل اول مجموعه را به آن اجازه گفتگو و اين اعتراف اختصاص مي دهيم. را از سقوط رها كنندايران 
  .ب نباوراندآيكبار ديگر، سراب را » پروپاگاندا«بيم تا كه يامي 
قرباني ... و مردم عراق و مردم  ورپرايز و جنگ ايران و عراق و ايران گيت، مردم ايران و مردم امريكادر ماجراهاي اكتبر س     

بعد از پرده بيرون افتادن افتضاح هاي اكتبرسورپرايز و ايران گيت، سانسور حقيقت، ادامه دادن به بكار بردن . شدند» پروپاگاندا«
در فصل دوم، خواهيم ديد چسان كميته تحقيق كنگره پيرامون ايران گيت،  .فنون تبليغ بقصد فريب مردم را ميسر مي كند

   .فصلي را سانسور كرد
  ۴در صفحه

 خرداد، بمناسبت صد و سُی امين ٢۶«
  »صدق م محمد سالگرد تولد دکتر

  )٧۴( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  

  

  

  

  

  

  جمال صفری

  مالقات رحيم زادۀ صفوی نمايندۀ ملّيون و مدّرس

  با احمد شاه  
   

با  ]رحیم زادۀ صفوی  [اوّلین مالقات نمایندۀ ملّیون ایران  
 شرح مذاکرات شهر نیس روی داد و سلطان احمد شاه در

  :دین قرار بوده استنامبرده با سلطان احمد شاه ب فرستادۀ 
آپارتمان  در در هتل نگرسکو، با آسانسور به طبقۀ اوّل رفتم و

چند دقیقه  بعد از . دفتر آقای حکیم الدوله نشستم شاهانه در
اعلیحضرت . اهانه هدایت کردندآقای صالح مرا به اتاق ش

اتاق پشت  رنگ بازی داشت درکنار که  شاه با لباس ساده
ش کردند و با مهربانی و گرمی از من پرسمیزی ایستاده بودند 

نیس  پاریس و  البد از شهر...«:به لهجۀ شوخی گفتند و 
بساط  را هرکجا باشد شه ما « :عرض کردم، »خوشت نیامده

دو سه دقیقه  پس از» بود سم الخیاط  جنت است آن گر –
کرد که  اینجانب  صحبتهای عادی چون شاه احساس 

 آقای  صالح را مرخص فرمود و در مطالبی دارم با اشارۀ سر
مطلبی  داری ؟ عرض کردم  یاآ: پرسید آن گاه . اتاق بسته شد

فرمود . اگر بندگان اعلیحضرت فرصتی داشته باشند
  نیم ساعات وقت دارم هرچه فوریت دارد امروز  امروز من 

  .باقی را روزهای بعد به عرض برسانید
مرحوم در فرنگ به ندرت  که شاه در اینجا باید یاد آور شوم   

» شما« مۀ کل به ندرت  خطاب نیز امّا در گفت ومی » ما « 
» می گویید -می روید« خطاب می کرد و در فعلها هم گاهی 

دو صیغه سخن راند،  به هر» می گویی  -روی  می « وقتی 
شد و هر  نمی  ادب و نزاکت خارج شرایط ولی هیچ گاه از

انی می شد فوری کلمات را عصب که خشم می گرفت و زمان
صدایش را بلند کند و بی آنکه  تند ادا می کرد  بدون آنکه  

  ۱۱ صفحه در * .یک لفظ زشت یا رکیک ادا کند

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یجواد يددر رثاء احمد حاج س: صدر یبن یآقا يامپ
 

، آقاي احمد صدر حاج 1392فروردين  11صبحگاه يك شنبه 
. سال در مبارزه زيست 80سيد جوادي، مردي درگذشت كه 

با  ي،تمامي اين قرن، ايستادگان بر اصول استقالل و آزاد
  .دبوده اند و هستن يارويوابسته، رو ياناستبداد

  
 ۱۶در صفحه

درگذشت يدجوادیاحمد صدرحاج س
 
ي از بنيانگذاران نهضت آزادي احمد صدر حاج سيد جواد 

ايران و از مبارزين برجسته و دير پاي نهضت ملي ايران در 
سالكي بعلت بيماري  96در  1392فروردين  11روز يكشنبه  

  .طوالني  جهان را بدرود گفت
در  1296متولد سوم خرداد  يدجوادياحمد صدرحاج س«

از  ياسيو س ييرشته حقوق قضا يلالتحص فارغ ين،قزو
از  ياسيعلوم س يآموخته دكترا نشگاه تهران و دانشدا

 هاي يتشدن صنعت نفت وارد فعال يفرانسه، در دوران مل
 دعوتبه  1332مرداد  28 يشد و پس از كودتا ياسيس
 و  يوستپ يبه نهضت مقاومت مل يزنجان يد رضاس اهللا يتآ

  
15ر صفحهد

  ر گلزار جهانگي
 سال تحول بسوی آزادی يا سال تحمل استبداد؟

  
اين . را آقاي خامنه اي سال توليد ملي خواند 1391سال 

سال چون سالهاي گذشته، سال واردات بيشتر و سقوط پول 
كشور، افزايش تورم، گراني سرسام آور، بيكاري، 

بود و از ... ورشكستگي كارخانجات و واحدهاي توليدي و
نيز سالي بود كه نظام واليت فقيه ايران را بر سر نظر سياسي 

  . پرتگاه جنگ قرار داد
شدت گراني از يك طرف و  91در روزهاي پاياني سال  

باال نرفتن سطح درآمد كارگران و كارمندان از طرف ديگر، 
   .نفس مردم را گرفت

14 صفحه رد

  نصراهللا نجاتبخش 
  ۶ – ابھام بوته در یجمھور استير انتخابات

  
  ! مينشو ريغافلگ مالها ديجد بيفر از رسد،يم زهر جام

  ! شود يم عمل وارد ميتحر بزرگ جنبش
 
 انتخابات يبرگزار به شتريب روز شش و شست حدود يزيچ
 است، نمانده يباق 1392 خرداد 24 در يجمهور استير

 دانيم نيا در گذاشتن پا تأجر رسمأ يدائيكاند چيه هنوز
 است يحال در نيا و است نكرده دايپ را يباز شب مهيخ
 كشور در چه ،يانتخابات  معمول رسم و  كار و ساز در كه

  هاي غربي 
16 صفحه در

 
 
  
  
 
 

New   
    1    

  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
 آزادی و عدالت

 
یک رشته پرسشها کرده  - از قرار جمعی از هموطنان  –هموطنی    

از آن پرسشهای  هانوبت. یکچند از آنها را پاسخ داده بودم. بود
باره پرسشها را فرستاده  دو –نها آیا  –اینک او . شدندان دیگر
پاسخ می  نها آیا  ت و اینک به چند پرسش دیگر از پرسشهای اواس

  :نویسم
  

  :٭ آزادی و عدالت
نخستين كسي بود كه ) ع(شما فرموديد كه حضرت علي- ۷   در پاورقي قران در (زادي را با هم رعايت كرد آ عدالت و ليسم اين او فرموديد كه از ديدگاه ليبر) انديشه  موازنه عدمي طفا در هر دو مورد توضيح كامل ل .امر نشدني است يس حداقل در كشور ئدر امريکا يا سو آیامثال .يدئبفرما   خودشان اين امر بر قرار نشده است؟
  

در باره رابطه عدالت با آزادی، در کتاب عدالت اجتماعی، به     
می توانند به  و خوانندهپرسش کننده . تفصیل، بحث شده است

  :تاه اینستپاسخ کو. آن کتاب مراجعه کنند
  ۲در صفحه

Nr.825  8-22 April. 2013         

1392ارديبهشت   1فروردين  تا 19   825شماره  

   4  صو سقوط و ناجي؟ » انتخابات«گفتگوي مستقيم با امريكا و  ◀
  پروپاگاندا براي القاي طرز فكر  :گزارش ايران گيت» فصل گمشده« ◀

  5 ص:  كردن را حامي چشم و گوش بسته مو مرد      
  8 فكر راهنماي جنگ با عراق؟ ص  -يك بام و دو هوا؟  -گزينه نظامي يعني حمله اتمي؟ ◀
  سال حماسه سقوط، 92يا بناست سال آسال فالكت شد و  ،توليدسال  ◀
  9 ؟ ص قطعي اقتصاد كشور بگردد      
  14 ص !»زادآانتخابات «انجام  سركوبها به قصد ◀

  ؟!نیازمند ناجی ن ایرا 
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توضـیح مـی دهـد » دموکراسـی چیسـت«آلن تورن در کتـاب  – ۱
هرگـاه . عدالت برابری اسـت: چرا عدالت با آزادی سازگار نیست

ــار و  ــق و ک ــار و خل ــردد، آزادی ابتک ــری بگ ــت براب ــر رعای ــرار ب ق
و اگــر قــرار بــر . ، از میــان مــی رودنبرخــوردار شــدن از حاصــل آ

ی باشد، برقـرار کـردن عـدالت بمعنـای برابـری، نامیسـر مـی آزاد
لیبرالیسم اصل را بر آزادی، در واقـع، آزادی کارفرمـائی مـی . شود

  . گذارد
مـی » برابری برابرها و نـابرابری نابرابرهـا«ارسطو عدالت را  – ۲

بنـا را بـر  هرگـاه. اما آیا این تعریف با آزادی سازگار اسـت. انگارد
ریم و آزادی را اختیــار آدمــی تــا جــائی کــه آزادی روابــط قــوا بگــذا

، بنا بر صورت نیـز، آزادی پنداریمدیگری از آنجا شروع می شود، ب
زیـرا برقـراری . با عدالت سازگار نمی شود چه رسد به بنا بـر واقـع

ن آچنــین عــدالتی نیــاز بــه نظــم و بکــار بــردن زور در پاســداری از 
ــی. دارد ــرو حت ــا«، در قلم ــاز،»برابره ــت اســت و  ، ب ــر رقاب ــا ب بن

نابرابری استعدادها و سعی ها، پس یا باید از عدالت چشم پوشـید 
  . و یا از آزادی

عدالت اینست که هرکس و چیـز در جـای : افالطون می گوید -  ۳
جامعـه : نابرابری، معنـی مـی کنـد بر او نیز عدالت را،. خود بگیرد

هـر طبقـه همآهنگ و برخوردار از نظم، جامعه ایسـت کـه در آن، 
الجرم، در درون هر طبقـه نیـز، هـرکس . در جای خود قرار بگیرد

امــا اگــر بنــا شــود هــرکس و . مــی بایــد در جــای خــود قــرار بگیــرد
هرچیز در جای خود قرار بگیرد، مرزهای طبقاتی و بسا مرزها کـه 

برقـرار نگـاه . افراد با یکدیگر پیدا می کنند، عبور ناپذیر می شـوند
پـس ایـن . یـاز بـه قـوای پاسـدار بـزرگ داردداشتن چنین نظمی ن

افالطون خـود نیـز مـی گفـت . آزادی است که می باید قربانی کرد
او عـدالت . برقراری عدالت و پاسداری از آن، نیازمند اکراه است

هـر کـس و هـر چیـز در جـای  ،نظمی می دانسته است که بـدانرا 
ن بـا ابطـه انسـاجـز تنظـیم ر ،ایـن نظـم ،امـا. خود قرار مـی گیـرد

 .قدرت بوده است ناظم نظم او پس  .نیستقدرت 
با آنکه مارکسیست ها عدالت اجتماعی را شعار کرده انـد، امـا  – ۴

از دید مارکس، در جامعه طبقاتی، عدالت، هر تعریفی بـه آن داده 
هرچنـد گفتـه انـد نـزد مـارکس . شود، محل عمـل پیـدا نمـی کنـد

بی عدالتی ذاتی سـرمایه  نظریه عدالت وجود ندارد، اما از دید او،
دو  داری است و در نظام سـرمایه داری، سـرمایه دار و کـارگر، هـر

عدالت تحقق پیدا می کند وقتی انسانها، در جامعه . ستم می بینند
رهــا از روابــط طبقــاتی، از بیگــانگی بــاخود، رهــا و جامعیــت مــی 

بنا بر ایـن، تـا وقتـی جامعـه هـا طبقـاتی هسـتند، آزادی و . جویند
الت، روبنـا و وسـیله تنظـیم رابطـه اسـتثمار کننـده بـا اسـتثمار عد

  .شونده هستند
بنـا . حال اگر عدالت را میزان تمیز حق از ناحق تعریف کنیم -  5

بر این که انسانها، همه حقوق ذاتی و کرامت دارند و بنا بر این کـه 
جامعــه هــا نیــز همــه حقــوق ذاتــی و کرامــت دارنــد، جانــداران و 

و کرامتمند هستند، برخورداری هر دارند وق ذاتی طبیعت نیز حق
کس و هـر فـرد و هـر جانـدار و طبیعـت از حقـوق ذاتـی خـویش، 

بدین قرار، آن  نظام اجتماعی عادالنه مـی شـود کـه . عدالت است
همگــان و نیــز جانــداران و طبیعــت از حقــوق ذاتــی و کرامــت 

حقـوق یـک مجموعـه را تشـکیل مـی دهنـد، . دنبرخوردار می شـو
تقالل و آزادی هم دو حـق جـدائی ناپـذیر از یکـدیگر هسـتند و اس

بـدین  .هم دو حق از مجموعه حقوق ذاتی انسان و جامعه هستند
، نــه تنهــا وقتــی میــزان تمیــز حــق از نــاحق اســت قــرار، عــدالت

مزاحمتی با استقالل و آزادی ندارد، بلکه میزانـی اسـت کـه بـدان 
ــوان برخــورداری هــر انســان و هــر جامعــه را از اســتقالل و  مــی ت

  .آزادی، اندازه گرفت
اســتقالل از آزادی جــدا کردنــی نیســت زیــرا یکــی از معــانی       

هرگاه شخصی یا ملتی ایـن . استقالل، توانائی گرفتن تصمیم است
توانائی را نداشته باشد، در جا، آزادی بمعنای توانائی گزیدن نـوع 

نیسـت تـا  ممکـنگـرفتن  زیرا تصـمیم. تصمیم را نیز پیدا نمی کند
ــرد ــوع آن را انتخــاب ک ــوان ن ــر . بت ــانی دیگ ــده مع ــاه خوانن هرگ

استقالل را با آزادی در معنای رها بودن از محدود کننده ها و نیز 
آزادی بمعنای ارتباط با هستی هوشمند و درآمدن عقل مستقل بـه 
هستی بی کران و بخصوص با این همانی جستن بـا ایـن هسـتی در 

بکار بردن استقالل و آزادی را تمرین کنـد،  لحظه خلق، بسنجد و
هم بر جدائی ناپذیری این دو حق از یکدیگر وجدان پیدا می کند 
و هم به یمن تمرین، عقـل او بـر اسـتقالل و آزادی خـود وجـدان 

  .دائمی می جوید و خالق می گردد
اما این دو حق از حقوق ذاتی دیگـر انسـان نیـز جـدائی ناپـذیر       

کــه آدمــی از حــق دانســتن، بــدون اســتقالل و آزادی چنان. هســتند
برخوردار نمی شود و بدون این سـه حـق، اسـتعداد انـس او فعـال 
نمی شود و او توانا بر بکار بردن حـق دوسـت داشـتن، نمـی گـردد 

  ...و
ــد       ــده حــق دارد بپرس ــداران و : و خوانن ــانها و جان ــه انس گرچ

عــدالت میزانــی طبیعــت از حقــوق ذاتــی و کرامــت برخوردارنــد و 
است که با آن، برخورداری هر موجود را از حقوق و کرامـت ذاتـی 
می توان اندازه گرفت، باوجود این، نابرابری هـا وجـود خواهنـد 

آیا این نابرابریها عادالنه هسـتند و اگـر آری بـا اسـتقالل و  .داشت
  :آزادی انسان تزاحم پیدا نمی کنند؟

و نـابرابری در  اابری در تقـونابرابری در دانش جـوئی و نـابر - 5/۱

موجـود  دادگری، حق هستند و سبب بسط پهنای برخورداری هـر
. از استقالل و آزادی و دیگر حقوق و نیز کرامت خویش می شـوند

، بـی امسابقه در دانش جستن و دادگری و تقـو پهنایدر حقیقت، 
در این بی کران، آنها کـه پیشـی مـی جوینـد، . کران معنویت است

لگو می شوند برای دیگران و به آنها مـی آموزنـد زیسـتن در امام و ا
  .حقوقمندی و روش بکار بردن همآهنگ استعدادها را

اما هرگاه آنها کـه در دانـش پیشـی مـی جوینـد و نیـز آنهـا کـه - 5/۲
توان کار خود را بیشتر بکار می اندازند و حاصل کارشان بیشتر می 

در برقرارکردن رابطـه  شود، برآن شوند که از دانش و داشته خود،
قوا سود جویند، میـان خـود و دیگـران، رابطـه مسـلط زیـر سـلطه 

اینان می توانند تـا آنجـا پـیش رونـد کـه بـه جـای . برقرار می کنند
خــود، دانــش و فــن و ســرمایه را بکــار اندازنــد و شــغل خــویش را 

د و نـا نابرابری را پدید نمی آور این رویهآیا . ، گردانندگریاستثمار
و  با استقالل و آزادی انسانها و حقوق جانداران و طبیعـت بریبرا

می کنـد؟ پاسـخ تفصـیلی ن، تزاحم پیدا نیز با عدالت بمثابه میزان
مـی » عـدالت اجتمـاعی«به ایـن پرسـش را خواننـدگان در کتـاب 

  با وجود این، خاطر نشان می کند که. یابند
و فــن و بکـار بـردن دانـش در از یکـدیگر، پیشـی و بیشـی جسـتن • 

استعدادها، هم حق است و هم برخـورداری از اسـتقالل و آزادی 
همگـانی شـدن مسـابقه در . و هم رشـد کـردن و رشـد دادن اسـت

بکار بردن دانش و فن واستعدادها، هـم بـاز و تحـول پـذیر شـدن 
هم خود از عوامل باز و تحـول نظام اجتماعی را ایجاب می کند و 

  جود این،باو. پذیر شدن نظام اجتماعی است
از زمانی کـه دانـش و فـن و اسـتعدادها رابطـه ای را برقـرار مـی • 

کنند که به زور نقش می دهد و سبب می شود کـه رابطـه انسـان بـا 
حق جای به رابطه انسان با قدرت بدهد، میزان عدالت می گویـد 
رابطه حقوقمندها با یکدیگر در رابطه آنها با قدرت از خود بیگانه 

بیگـانگی  خـود ن دیگر، بهمان نسبت که این ازبه سخ. شده است
شـرکت  انجام گرفته است، میـزان عـدالت رعایـت نشـده اسـت و 

کننده ها در رابطـه، از اسـتقالل و آزادی و دیگـر حقـوق خـویش، 
 ،بنــابراین .بنــابراین، از کرامــت خــود، غافــل و محــروم شــده انــد

احمـت نـه تنهـا مز ،زادیآعدالت وقتی میزان است با اسـتقالل و 
محــروم شــدن از  ،فــتن عــدالت پیــدا نمــی کنــد بلکــه نادیــده گــر

ــی شــودآاســتقالل و  ــدالت در  .زادی م ــزان ع ــاربردن می روش بک
بازگرداندن رابطه با قدرت به رابطه بـا حقـوق را، خواننـدگان در 

  .، می توانند بخوانند و تجربه کنند»عدالت اجتماعی«کتاب 
  

  :قل٭ موازنه عدمی و استقالل و آزادی ع
ن را متعدد گـزارش آاست وشما نيز مي دانيد كه نحوه ارسال را چگونه مي دانيـد؟ زيـرا در ايـن مـورد اخـتالف نظـر بسـيار نزول آن بر پيـامبر  ديدگاه شما در رابطه با وحي چيست و - ۸   نـازل مـي   يکجا در شب قـدر بـر پيـامبر   كردند و اين كه قران و همچنـين ارسـال وحـي از ديـدگاه  .دانستند كه چه كار كننـدكه تدريجي نازل مي شده در حـالي كـه بايـد خـود پيـامبر مـي يـاتي آمده با آپيش مي  شده و چطور پيامبر در مسائلي كه بعدا     زادي چگونه خواهد بود؟آبيان 

پاسـخ داده » بیان استقالل و آزادی«به این پرسش نیز در کتاب     
ارم بـرای توضـیح در این جا، فرصت را مغتنم مـی شـم. شده است

ــه عــدمی وقتــی اصــل ــاره موازن راهنمــای عقــل مــی شــود و  ،در ب
  :استقالل و آزادی عقل

ــا هســتی هوشــمند، اتصــال آزادی موجــود  – ۱ ــانی ب آزادی اینهم
ایـن آزادی را عقـل . نسبی که انسان اسـت بـا آزادی هسـتی مطلـق

در ایـن لحظـه اسـت کـه موازنـه . انسان بهنگام خلق پیدا می کند
چرا که از هر محدود کننده ای رهـا . است عدمیطور کامل عقل ب
ــز . اســت ــل نی ــتقالل کام ــال، از اس ــان ح ــل، در هم ــن عق ــا ای ام

زیرا هـم خالقیـت او را هـیچ محـدود کننـده ای . برخوردار است
محدود نمی کند و هم از توانائی مشاهده واقعیت آنسان که هسـت 

  . بطور کامل برخوردار است
عدمی، استقالل و آزادی عقل او را بـر مشـاهده به یمن موازنه  – ۲

واقعیت، نه تنها در شکلی از اشکال که به خود می گیرد، نه در این 
محل و زمان، که در محتوایش و فـراوان شـکلها کـه مـی توانـد بـه 
خود بگیرد، توانا می کنـد کـه مـی توانـد در زمـان اسـتمرار داشـته 

رای مثـال، ربـا یـک امـر بـ. باشد و در همه جا استمرار داشته باشد
واقع دیرپا است که در هرجا شکلی بـه خـود مـی گیـرد و در طـول 

  . زمان، تغییر شکلها پیدا می کند
بدین قرار، عقل مستقل و آزاد امرهای واقـع و پدیـده هـائی را       

که در یک محل خاص و در زمـان معینـی روی مـی دهنـد و دیرپـا 
زندگی در جامعه ابتدائی که  برای مثال، آن بخش از شیوه(نیستند 

و یا در همه جا و بنحو اسـتمرار روی ) بهنگام تحول، رها می شود
برای مثال، آتـش فشـان و یـا امرهـائی کـه در ایـن و آن (نمی دهند 

) جامعه دیر پا هستند اما در جامعه های دیگر بسا روی نمی دهنـد
   .را می تواند از پدیده ها و امرهای واقع پایا تشخیص دهد

عقل مستقل و آزاد حقوق ذاتی هر موجود زنده را، در حالـت  -  ۳
، نیـز، مـی توانـد شناسـائی ...این همانی با هستی هوشمند و دانا و 

  . کند

بدین سان، واقعیتها که حـق نیسـتند، امـا در همـه جـا، بنحـو  -  ۴
راه . دیرپــا، وجــود دارنــد، مشــکلهائی مــی شــوند نیازمنــد راه حــل

در راه ) زور(= ا پیـدا مـی کننـد، وقتـی قـدرت حلها که این مشـکله
حل یابی و در خود راه حل، هیچ حضـور پیـدا نمـی کنـد، حـق و 

و اسـتقالل و  عـدمیکار عقلی می شوند که موازنه اش بطور کامل 
بدیهی اسـت کـه راه حلـی کـه حـق باشـد، در . آزادیش کامل است

وق چنانکـه غفلـت آدمـی از حقـ. همه جا و همه وقت کاربرد دارد
ذاتــی خــود و تجــاوز آدمیــان بــه حقــوق یکــدیگر، ایــن راه حــل را 

وجدان دائمی بر حقوق ذاتی خویش و عمـل بـه ایـن : جسته است
هرکس این راه حل را بکـار ببـرد، . حقوق و رعایت حقوق دیگری

در هر زمان و در هـر جامعـه ای، مشـکل غفلـت از حقـوق ذاتـی و 
  .می کند عمل به آنها و رعایت حقوق یکدیگر را حل

حال اگر، خوانندگان عزیز چهار کار باال را در تشخیص امری        
ــد،  ــرای آن راه حــل بجوی ــرد و ب از امرهــای واقــع مســتمر بکــار ب
مشاهده خواهد کرد که ولو عقل او دانش مطلق نـدارد و بـر همـه 

  چیز احاطه ندارد، اما
، به یمن تجربه کـردن. راه حال یافت شده بکار بردنی است- ۴/۱

آیـا درمـان . قابل نقد، بنا بر این، درخور تصـحیح و تکمیـل اسـت
ی که در همه جامعـه هـا و همـه زمانهـا وجـود ئبسیاری از بیماریها

  داشته اند، بدین روش یافت نشده اند؟ 
راه حل یافت شده، بنا بر گوناگونی شـکلها کـه مشـکل پیـدا - ۴/۲

ی سـازگارتر می کند، به عقل مسـتقل و آزاد، امکـان اجتهـاد بمعنـا
کردن راه حل با مشکل و جستن بهترین شیوه بکار بردن راه حـل 

  .را می دهد
بهمان نسبت که راه حل از زور خـالی مـی شـود و کـاربردش  - ۴/۳

زدائی نیز می کند، منطبق تر با حـق  نیاز به زور پیدا نمی کند و زور
  . و همه مکانی تر و همه زمانی تر می گردد

ه هرگاه این روش را بکار بـرد و آن را مرتـب جمع پرسش کنند      
تمرین کند، نه تنها استعدادهای افرادش فعـال مـی شـوند و رشـد 
می کنند، کتاب بیان استقالل و آزادی بکارش می آید و در می یابد 

  .که وحی چیست و در دین اکراه نیست چه معنی می دهد
  

  :شوند می عدمی موازنه ترجمان وقتی راهنما اصول٭ 
  دارند؟ هايي ويژگي چه مکتب يـك راهنمـاي اصـول اساسـا و بـود نخواهند كمتر اصول اين كـه است عقلي ضرورت يافت؟ بيشتري اصول نتوان قرآن در چـرا دانيد مي تا ۵ را اسالم دين اصول مبنايي برچه و چرا- ۹  
  
. اسـت» اصول راهنمای اسالم«پاسخ این پرسش موضوع کتاب    

ننـدگان دیگـر پاسـخ تفصـیلی را در آن جمع پرسـش کننـده و خوا
  در این جا خاطر نشان می کنم که. کتاب خواهند یافت

این اصول اصول راهنمای دین زردشـت، پـیش از بیگـانگی بـا  - ۱
 ربنا بر این که ایرانیان در شـما. خود و بیان قدرت گشتن بوده اند

مردمی هستند که به موازنه عدمی پی برده اند و اصول پـنج گانـه، 
ترجمــان موازنــه عــدمی هســتند، ایــن اصــول را شــناخته انــد و در 

  .زندگانی خویش بکار برده اند
باشند و کمتر و بیشـتر نباشـند؟ پاسـخ را  ۵اما چرا این اصول  – ۲

  هریک از ما، : از پدیده ای که خود هستیم، بپرسیم
  و). توحید(مجموعه ای از اجزاء هستیم  - الف 

ن پدیـده، بـا یکـدیگر در انـدازه هـای اجزاء ترکیب کننده ای –ب  
). سـاخت(سازگار با فعالیت در حد کمال مطلـوب، رابطـه دارنـد 

مهم این که از کوچکترین عضو تا بزرگترین عضو بـدن، دسـتگاه 
اطالعاتی دارنـد و در حالـت طبیعـی، اسـتعدادها چنـان بکـار مـی 

  . افتند که تخریب به صفر و رشد به حد مطلوب میل می کنند
و این قـوه رو بـه آینـده ). امامت( این پدیده قوه رهبری دارد –ج 

  توضیح این که. دارد
چون بدون تعیین هـدف، عقـل او نمـی توانـد روش و وسـیله  –د  

، پـس زمـان ) هدفـداری(بجوید و هدف در آینـده واقـع مـی شـود
 بـهبـه حـال و از حـال ) سـرمایه(زندگی، زمـان پیوسـته از گذشـته 

رهبـری بـرای مانـدن در حالـت فطـری، هـم اما ایـن . آینده است
نیازمنــد اصــل راهنمــا اســت و هــم اصــولی کــه ترجمــان آن اصــل 

و ) اندیشه راهنما(هستند و هم بیانی شامل حقوق ذاتی و روش ها 
و مجمــوع  ءایـن پدیـده را میزانـی اسـت کـه فعالیتهـای اعضـا –ه 

 در حــالتی نگــاه مــی دارد کــه زور محــل پیــدا نکنــدپدیــده را 
  ). تعدال(
 ۵اما آیا اصل و یا اصول دیگری نیز وجـود دارنـد و یـا همـین  -  ۳

اصل هستند؟ بر اصل موازنه عـدمی، پاسـخ جزمـی و جبـری نمـی 
شما پرسش کننـدگان گرامـی و شـما خواننـدگان گرامـی . توان داد

هرگاه اصلی و یا اصولی را یافتیـد کـه . می توانید دست بکار شوید
، دسـت آوردی از و یـا نباشـند اشـدقابل تلخیص در ایـن اصـول نب

سـال،  ۳۵با آنکه اصول راهنما را، در طـول . شما و ارزشمند است
ســه نوبــت نوشــته ام و از زمــان نوشــتن ســومین بــار، در ســالهای 

  هرگاه فرصت پیدا کنم  - ، همچنان کار کرده ام ۱۳۶۲تا  ۱۳۶۰
  

  ۳در صفحه
  

 آزادی و عدالت
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ید را خـواهم و برای چهارمین بار کتاب را بنویسم، یافته های جد
امـا شـما مـی توانیـد وارد مطالعـه . ، اصل دیگری نیافته ام-  افزود

  .بیابیدبسا بگردید و 
  توجه شما را به این مهم جلب می کنم که  – ۴
از ایــن رو، ترجمــان . در توحیــد، زور نقــش پیــدا نمــی کنــد - ۴/۱

نخـواهیم، خـالء را تضـاد پـر  را هرگاه توحید. موازنه عدمی است
هرگـاه بنـا . ضاد بیانگر ثنویت بمثابه اصل راهنمـا اسـتت. می کند

و یـا ) منحـل کـردن در خـود(بر این شود کـه تضـاد از راه  جـذب 
محـور : حذف حل شود، ترجمان ثنویـت تـک محـوری مـی شـود

فعال محور فعل پذیر را از راه جذب و یـا حـذف، از میـان بـر مـی 
و تضـاد . کننددر نتیجه، زور و خشونت نقش اول را پیدا می . دارد

در حد فعال و فعل پذیر تصور کردن دو محور در رابطـه و فعـل و 
ــاز، . انفعــال ایــن دو، ترجمــان ثنویــت دو محــوری مــی گــردد و ب

خشــونت و زور، نقــش اول را پیــدا مــی کنــد زیــرا رابطــه هــا، همــه 
  . رابطه ها با قدرت می گردند

ویرانگـری اما بدین خاطر که قدرت از رابطه ای پدید می آید که  
اگر وجودمنـد بـود، . ندارد یو مرگ ببار می آورد، از خود، وجود
بـرای (در عمل، بنا بـر تجربـه، . هیچ پدیده ای حیات نمی جست

  ):تفصیل نگاه کنید به کتاب تضاد و توحید
آنها که همچنان به دیالکتیک تضـاد پایبندنـد نیـز آغـاز و پایـان • 

کــم شــمارند و از آنهــا اینــان بــس  .صــیرورت را توحیــد مــی داننــد
علمـی نبـودن دیالکتیـک : هستند کسانی که با صراحت می گوینـد

  !تضاد مانع از استفاده از آن در مبارزه سیاسی نیست
بسیارترین ها آنها هستند که دریافتـه انـد علـم خـط بطـالن بـر • 

زده دیالکتیک تضـاد کشـیده و بـر توحیـد اسـت کـه مهـر تصـدیق 
قلمـرو علــم، اجمـاع اهــل دانـش بــر  در نتیجـه، امــروز، در. اسـت

  .توحید است
در ساخت . در حالت طبیعی، نیروهای محرکه وجود دارند - ۴/۲

در این حالت، نیـرو در . هر پدیده زنده، این نیروها عمل می کنند
برای ایـن . زور از خود بیگانه نمی شود و در تخریب بکار نمی رود

مـی  اری بدهـد،که در مجموعه، سازگاری اجزاء جـای بـه ناسـازگ
میکروب و بیمـاری کـه ببـار مـی (عنصر و یا عناصری از بیرون باید 
ترکیبـی عنصـر یـا عناصـر بیگانـه . یندآید و یا درآبه درون در )آورد

در . ورنـدآورد و یـا مـی آپدید می  ناسازگار با زندگی طبیعی پدیده 
و  توحید در مجموعه را به تضاد در مجموعه بدل مـی کنـد ،نتیجه
  . ی کنندیا م
در آنچه به انسان مربوط می شود، بنا بر این که او می توانـد  - ۴/۳

از استقالل و آزادی و دیگر حقوق خویش غافل شود و بـا دیگـران 
نیز در روابط قوا بگـردد، نیـاز بـه بیـان اسـتقالل و آزادی اسـت تـا 
وجــدان او را پیوســته نســبت بــه اســتقالل و آزادی و دیگــر حقــوق 

خویش، هشیار و رابطـه هـای انسـانها بـا یکـدیگر را و کرامت ذاتی 
  . رابطه حقوقمند با حقوقمند نگاه دارد

زیـرا . در حالت فطری، این نوع رهبری را امامـت مـی خـوانیم     
با رهبری وقتی اندیشه راهنما بیان قـدرت اسـت، تفـاوت مـاهوی 

  توضیح این که. دارد
زادی مــی شــود، وقتــی اندیشــه راهنمــا بیــان اســتقالل و آ –الــف  

پـس امامـت اسـتقالل و . هرکس خود خویشتن را رهبری می کنـد
اما وقتی اندیشـه راهنمـا . آزادی هر انسان است در رهبری خویش

بیان قدرت می گردد، استعداد رهبری هرکس فرمان بر قدرتی می 
بـرای مثـال، در ایـران امـروز، . شود که از رابطه قوا پدید مـی آیـد

ست زیرا بنده قدرتی گشـته ا آقای خامنه اینگون بخت ترین ها، 
  .است که می پندارد نماد آنست

بدین قرار، وقتی بیـان قـدرت اندیشـه راهنمـا مـی شـود، بـه   –ب  
ترتیبی که توضیح داده شد، هر رابطه ای، بازتاب رابطه با قـدرت 

از این رو، استعداد رهبری هرکس فرمـانبر رهبـری کـس . می شود
ایـن تابعیـت از . قدرتمـدار تصـور مـی شـوند یا کسانی می شود کـه

بیرون، درجا، قطع رابطـه بـا هسـتی هوشـمند یـا جانشـین کـردن 
بـدین سـان، خـالء قطـع رابطـه بـا . موازنه عدمی با ثنویـت اسـت

. خدا، درجا، رابطه برقرار کردن با قدرت مرگ و ویرانی آور است
در عوض، امامت رهبری کردن خویش بـر اصـل موازنـه عـدمی و، 
  :در کمال خویش، ماندن در مقام خلیفة اللهی و رشد کردن است

اما زمـان اسـتقالل و . زمان زور، هم اکنون و همین جا است. ۴٫۴
یادآور می شوم که تحقق اسـتقالل . است» از ازل تا به ابد«آزادی 

پـس . زمـان و مکـان نیـز هسـتحـد  و آزادی به از میان برخاسـتن
از ازل تـا «تی آدمی رشد مـی کنـد، زمان و مکان اندیشه و عمل، وق

امامت آن نوع از رهبری است که بـا زمـان و مکـان . است» به ابد 
در بی نهایت قـرار گـرفتن و در حـال عمـل کـردن و (= نامحدود 

دانسـتن ایــن واقعیــت کـه عمــل چــون موجـود زنــده برخــود افــزا 
سازگار است ) پس عمل نیک برخود می افزاید تا بی نهایت. است

وقتـی بنـده قـدرت مـی شـود،  امـا. آن را بطور فطری دارد و آدمی
  و. دگردزمان اندیشه و عملش، هم اکنون و همین جا می 

طرفــه ایــن کــه عــدالت بمثابــه میــزان، در دانــش و فــن، در  - ۴/۵
صنعت و کشاورزی و خدمات، روز به روز بیشتر نقش پیدا مـی کنـد 

محـل عمـل اما چون در بیان های قدرت، عـدالت بمثابـه میـزان 
در ایـن جـا، . پیدا نمی کند، به صفت میزان نقش نیز نجسته اسـت

خـط «چـرا در علـم و فـن : پرسشی بس مهـم محـل پیـدا مـی کنـد
بکار می رود، اما در اندیشه های راهنمـا، عـدالت بمنزلـه » عدالت

میزان جـای خـود را بـه عـدالت بمثابـه نظـم و یـا عـدالت بمثابـه 
دالت بـا آزادی حـل نشـده اسـت؟ آرمان داده است و چرا نزاع عـ

از این رو، هـیچ . پاسخ اینست که بی عدالتی ذاتی روابط قوا است
بتـازگی، در . بیان قدرتی نمی تواند عدالت را بمثابه میزان بپـذیرد

ــورن در دموکراســی چیســت؟(غــرب  ــن ت ــه آل ــارزه، )از جمل و  مب
چـرا کـه بـدین . راه حـل انگاشـته شـده اسـت در جامعه راسازش 
و سازش، قشرهای مختلـف جامعـه وضـعیت خـود را بهتـر  زهمبار

 ۳۰درصـد بـه  ۵۰امـا، در عمـل، سـهم کـار از درآمـد، از . می کنند
در مقیــاس . درصــد کــاهش و ســهم ســرمایه افــزایش یافتــه اســت

نابرابری، در آنچـه بـه . جهان نیز، نابرابری، روز افزون شده است
مربوط می شـود، از رابطه انسان با دیگر جانداران و محیط زیست 

اندازه گذشته و اینک این طبیعت است که دارد محکوم بـه مـرگ 
وجود این، هر اندیشه راهنمـائی بـه عـدالت نیـاز دارد  با. می شود

هم بدین خاطر . زیرا بدون آن، از سوی همگان پذیرفته نمی شود
که زندگی انسان مجموعه ای از حقوق اسـت و از ایـن رو، انسـانها 

ق را ستم می داننـد و هـم بـدین خـاطر کـه نظامهـای تجاوز به ح
، سـتمگرانه اندازهاجتماعی باز و تحول پذیر نیستند و به این و آن 

ــتند ــدالت را در . هس ــد ع ــی بای ــا، الجــرم، م ــه راهنم ــس، اندیش پ
بیان های قدرت، با بکار بردن منطق صوری، یـا کلمـه را . بربگیرد

کلمـه دارد بـه آن مـی  ی ضـد معنـائی را کـهئنگاه می دارنـد و معنـا
و ) افالطون بنابر کتاب جامعه باز و دشمنانش نوشـته پـوپر(دهند 

به آن در برقرار کردن نظم دلخواه خود نقش می دهند و یـا آن را 
آرمانی می کنند که تحققـش موکـول بـه انجـام تغییـری اسـت کـه 

مـی اسـت کـه جبـری تحـول  اندیشه راهنما پیشنهاد می کنـد و یـا 
  .باوراند

ــان        ــا در تشــخیص بی ــرین شــاخص ه ــرار، شــاخص ت ــدین ق ب
میزان تمیز حـق (استقالل و آزادی از بیان قدرت، تعریف عدالت 

و کاربرد آن بمنزله میزان در سـنجیدن پنـدار و گفتـار و ) از ناحق
  .کردار فرد، گروه، جماعت، جامعه ملی و جامعه جهانی است

ر کتـاب تضـاد و توحیـد، و به خوانندگان یادآور مـی شـوم کـه د     
بکـار بـرده و را خود ایـن روش . پیشنهاد کرده امرا روش شناخت 

). از جمله با یافتن و بکار بردن ویژگی های حـق(تکمیل کرده ام 
  .کسان دیگری نیز با موفقیت بکار برده اند

  
  :٭ چرا غرب در بن بست فکری است؟

كري يد غرب در بن بست فئشما بر چه اساسي مي فرما - ۱۰   درقران در (است و امپراطوري امريکا در حال انحالل است؟  ــا ) غيــر از خودشــان(حــال بــه هــيچ انديشــه ومکتبــيتقريبا بي رقيب وغالب دنيا درعرصه هاي گوناگونند و تـا بـه نها كه در حال حاضـر قـدرت آ) انديشه موازنه عدمي فرموديد ديگــر ب حتـي اگـر  شـودترفندهاي گوناگون اجازه نداده اند كه فراگيـر  مـثال . نچنان كه در خور است در جهان شـناخته شـده نيسـتآشگفتي است كه انديشه شما در عـين نـاب و حـق بـودن چـرا دوسـتانم جـاي  براي نمونـه بـراي مـن و. نمونه اي عالي باشد مــن ، همــين قــران در انديشــه موازنــه عــدمي كــه شــما نوشــتيد ولي پاسخ هـاي شـما نـه در ... واقعيت هاي بسياري را ديدم هاي شما را در اين زمينه خواندم دري بر من گشـوده شـد كـه ني كـه نوشـته قاي سروش را خوانده بودم ولـي زمـاآخود، نظر  نگونه كـه بايـد شـنيده نشـد پـس آايران ونه در خارج از كشور  نگونـه كـه قـران فرمـود كـه آزاد انديشه ها آمي بينيد كه جريان  اگـر  .پيروي كن بـر قـرار نيسـتسخن ها را بشنو و بهترين را  زاد نيسـتند كـه بهتـرين را انتخـاب و آهم برقرار شود عقل ها  نها در بن بست هم باشند به ديگران اين آپيروي كنند پس اگر  يا ايـن آ. فرصت را نخواهند داد كه حداقل گفته شوند اجازه و   :این پرسش خود دو پرسش است       گونه نيست؟
فکری است؟ نخسـت یـادآور مـی شـوم  چرا غرب در بن بست – ۱

که فیلسوف و جامعه شناس طراز اول غرب، ادگار مورن می گوید 
هنوز توان تولید آن را نیز . غرب اندیشه راهنمای در خور را ندارد

پـــیش از او، گربـــاچف، بـــه پـــاریس آمـــده بـــود و . نیافتـــه اســـت
ی کـه سـاختنی مـی ژروشنفکران به او گفته بودند که هـر ایـدئولو

از راسـت افراطـی تـا چـپ افراطـی، مـرام . نگاشتیم، ساخته ایـما
. نداریم توان ساختن اندیشه راهنمای جدید راساخته ایم و دیگر 

ی خلق و بـه بشـر پیشـنهاد ئمگر در آن سوی جهان، اندیشه راهنما
غرب از تولید اندیشـه : اما نخست، گراهام فولر بود که گفت. شود

و  دید او، در ایران و یا مصر و یا چیناز . راهنما ناتوان گشته است
  و. است که اندیشه جدید می تواند یافته آید یا هند
راهنمـا هـای بر اصـل ثنویـت، از باسـتان تـا امـروز، اندیشـه  - ۱٫۱

تفاوتهاشــان، تفاوتهــا در میــزان فعالیــت و فعــل . تولیــد شــده انــد
اگـر دیگـر نمـی تواننـد اندیشـه راهنمـا . پذیری، دو محـور هسـتند

در محــدوده دو محــور، بــدین خــاطر اســت کــه  ،ولیــد کننــدت
  .یشه راهنما نمی توان تولید و عرضه کرددنامحدود ان

توفلر گمان برده بود مسائلی که در هر مرحله رشد پدید می  - ۲/۱
اندیشـه راهنمـای او مـانع از . آیند، در مرحله بعدی حل می شوند

تـا . ن نمـی شـودمسئله ساز مسئله حـل کـ: آن شده است که دریابد

در شـکل سـرمایه و اشـکال (وقتی که رشد انسان تابع رشـد قـدرت 
. ، مســئله هــا ســاخته و بــرهم افــزوده خواهنــد شــداســت )دیگــر

، جامعه ها به پیشخور کـردن و از »رشد«چنانکه در این مرحله از 
ی هـا بقـدری هشده اند و حجم بـد پیش متعین کردن آینده مبتال

بـردوش نسـلهای آینـده گشـته  مرشـکنکبزرگ شده اند که بـاری 
. در حال حاضر نیـز، کشـورها توانـائی کاسـتن از آن را ندارنـد. اند

درصـد تولیـد  ۳به خود وعده می دهند کسری بودجه هاشان را تا 
  . محدود کنند) اروپا(ناخالص ملی 

بدین قرار، اندیشه های راهنما، زمان اندیشه و عمل را کوتـاه و       
در نتیجه، مسئله ها برف انبار می شـوند و ارثیـه . نندکوتاه تر می ک

. مـی گردنـد هـانسلهای دیروزها و امـروز هـا، بـرای نسـلهای فردا
زیـر سـلطه و تخریـب  –وجود این مسئله ها و وجود رابطه مسلط 

نیروهــای محرکــه و تخریــب محــیط زیســت و بســته شــدن مــدار 
هستند کـه اندیشه های راهنمائی  رشکستزندگی، اقوی دلیل بر و

جز بکار ویرانگری و مسئله سـاختن و بـر مسـائل پیشـین افـزودن، 
  .نمی آیند

پس نیاز بـه اصـل راهنمـائی اسـت کـه عقـل را از هسـتی بـی  - ۳/۱
ــا در  ــد ت ــران برخــوردار کن ــرانک ــی ک ــتره ب ــه گس ــوان اندیش ، بت

راهنمائی را یافت و پیشنهاد کرد توانا به حل مسائل و گشودن روز 
  .نسلهای آینده نسل امروز و یشه و عملافزون فضای اند

  
، بنابر قـانونی کـه هـر قـدرتی از »ابرقدرت«اما امریکا، بمثابه  – ۲

در اوائـل . آن پیروی می کند، محکوم به انحطاط و انحالل اسـت
مطالعـــه و نگـــارش اقتصـــاد کـــار ، آن زمـــان کـــه در ۱۹۷۰دهـــه 

زیـر  –توحیدی بودم، به یمن یافتن دینامیک هـای رابطـه مسـلط 
روسـیه  یسلطه، به این نتیجه رسیدم که دو ابر قدرت آن زمان، یک

و دیگری امریکا، دوران انبساط خود را بـه پایـان بـرده » شوروی«
اند و وارد دوران انقباض شـده انـد و از ایـن دوران نیـز بـه دوران 

توضـیح دادم کـه روسـیه . انحطاط و انحـالل گـذر خواهنـد کـرد
زیـرا حفـظ مـوقعیتش بمثابـه ابـر . آیـد شوروی زودتر از پـا در مـی

قـدرت و رقــابتش بــا امریکــا، نیــاز بــه تبــدیل روز افــزون نیروهــای 
حفـظ سـلطه خـویش (محرکه به قدرت نظامی و سیاسی و اقتصاد 

، )بر کشـورهای دیگـر و افـزودن بـر قلمـرو کشـورهای زیـر سـلطه
اسـتثمار کشـورهای میـزان تولید نیروهای محرکـه و  اندازه. دارد
پس زودتر از امریکا، از پا در می آیـد و . سلطه، کفاف نمی دهد زیر

  . چنین شد
گشــته اســت، بــار » تنهــا ابــر قــدرت«امــا از زمــانی کــه امریکــا        

سنگینی را هم که روسیه بردوش داشت، بر بار خود افـزوده اسـت 
مداخلــه هــای . و دارد زیــر ایــن بــار ســنگین، کمــر خــم مــی کنــد

غانستان، این نـاتوانی روز افـزون را در برابـر نظامیش در عراق و اف
در همـان حـال، قطـب هـای جدیـد . دید همگان قرار داده است

کشــور خــود را ثروتمنــدترین هــا مــی  ۸زمــانی : ســر بــر مــی آورنــد
رتـق و فتـق امـور «انگاشتند و سرانشان اجتمـاع مـی کردنـد و بـه 

ی غولهـا. دولـت جمـع مـی شـوند ۲۰امروز، . می پرداختند» دنیا
جدید، چین و هند، در آسـیائی دارنـد پیـدا مـی شـوند کـه سـر بـر 

  . آورده است
در عـوض، . سهم امریکا از اقتصاد دنیـا مرتـب کاسـته مـی شـود     

در . بدهی های امریکا به دنیـای خـارج دائـم رو بـه افـزایش اسـت
قلمرو نیروهای محرکه، هم در بیرون از امریکا، نیروهای محرکـه 

سهم امریکا را کوچـک مـی کننـد و هـم، اقتصـاد  تولید می شوند و
ــای  ــی از نیروه ــتن بخــش بزرگ ــرون رف ــبب بی ــور س مصــرف مح

در برابـر، قـوای . محرکه، عمده سرمایه، از چرخه تولید مـی شـود
. دننظامی امریکا و بودجه نظامی این کشور است که بزرگ می شو

 بـه سـخن دیگـر،. با بودجه نظامی دنیـا پهلـو مـی زنـد این بودجه
رابطه امریکا با بقیت جهـان، بیشـتر از گذشـته، نظـامی و کمتـر از 

و ایـن آشـکار تـرین عالمـت . گذشته سیاسـی و فرهنگـی مـی شـود
چراکــه ســرمایه داری . انحطــاط امریکــا بمثابــه ابــر قــدرت اســت

جهانی، بیشتر در بیرون امریکا اقامتگاه جسـته و نیـاز بـه حمایـت 
اده و ایـن حمایـت نظـامی را نظامی از خود را در جهان افزایش د

امـا تـوان جامعـه امریکـائی بـرای . یـدآاز عهـده برامریکا می بایـد 
پرداخت هزینه کمرشکن پاسداری از سرمایه داری در جهان، چه 

  اندازه است؟
 انقـالب ایـران ممکــن شـد، از جملــه، بـدین خــاطر کـه دو ابــر      

انســتند ایرانیــان مــی تو. قــدرت وارد دوران انقبــاض شــده بودنــد
فرصتی تاریخی را که، از اواخر دوران صفوی بدین سـو، هیچگـاه 

. اورده بودند و اینک بدست می آوردند، مغتـنم بشـمارندیبدست ن
موقعیــت را درک نمــی کردنــد و ... آقــای خمینــی و دســتیاران او و

وســیله کــار . تلقــی مــی کردنــد» تئــوری بــافی«تشــریح واقعیــت را 
جنــگ را ادامــه دادنــد و  دنــد وگروگــانگیری شــدند و کودتــا کر

ایـران و حـال و و  دولت را ابزار جنایت و خیانـت و فسـاد کردنـد
آینده آن و اسالم و انقالب را فـدای اسـتقرار والیـت مطلقـه فقیـه 

 می کنـدمالی تحول  –یم مافیاهای نظامی ژکردند و ندانستند به ر
  .و سپس سقوط

  

 آزادی و عدالت
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گاه مـی شـویم آدر فصل سوم،        ـــر گسترش اسـلحه اتمـی عمـل نمـی بـــه تعهـــدش بنـــابر قـــرارداد منـــع به ایران نیز هسـت و امریکـا خـود نظامی شامل حمله اتمـی  که گزینه ـــراق فک ـــه ع ـــاوز ب ـــد و تج جـای خـود را بـه  اسرائیل می بایـدیـم هــای کشـورهای مخــالف بــا ژرکاران جدید ساخته اند و بنا برآن، راهنمائی داشته است کـه محافظـه کن بسته به امریکا بدهند و یمهای واژر منافع امریکـا و «یمها حافظ ژاین ر ایران و سـپس سـوریه فـتح  ،عراقبر این بـوده اسـت کـه بعـد از فـتح قــرار . در منطقــه بشــوند» اســرائیل    .شوند
ظر خواننـدگان حقوق انسان را از ن، خبرهای تجاوزهـا بـه پنجمفصل سنجی در باره اقتصاد کشـور و در ، یک وضعیت چهارمدر فصل           :می گذرانیم

 
 

ــا   ــتقيم ب ــوي مس گفتگ
و » انتخابـات «امريكا و 

  :سقوط و ناجي؟
  

ـــه ای دو  ســـخنان خامن
مخــالف گفتگــو  :جملــه

بــا امریکــا نیســتم و همــه 
ـــه  جریانهـــای معتقـــد ب
نظـــــام الزم اســـــت در 
  :انتخابات شرکت کنند

  
بـا مـذاکره مسـتقیم : ٭ خامنه ای

ــا امریکــا مخالفــت نمــی کــنم و  ب
  :تذکر می دهمچهار 

  
ـــزارش  ☚ ـــه گ ـــمی «ب ـــزاری رس خبرگ

فـروردین  ۲(» جمهوری اسـالمی ایـران
  :خامنه ای گفته است) ۱۳۹۲

ـا خوشـبین  نسبت به • ـا امریک مـذاکره ب
  . البته من مخالفتی هم ندارم. نیستم

ـام  - ۱ ما هیچگاه نگران قصـد تغییـر نظ
جمهوری اسالمی از جانـب شـما نیسـتم 

را داشـتید و  زیرا آن زمانی کـه ایـن قصـد
ـاری  به صراحت هم مـی گفتیـد، هـیچ ک
نتوانستید انجام دهید و بعـد از ایـن هـم 

  .نخواهید توانست
ـا گفتـه ایـم کـه : موضوع دوم -  ۲ ما باره

ـا  بـــدنبال ســـالح هســـته ای نیســـتیم امــ
ـاور نمـی کنـیم در . آمریکائیها می گویند ب

ـا را  این شرایط چرا ما بایـد حـرف آمریک
ودن پیشنهاد مـذاکره، در مورد صادقانه ب

شــت مــا ایــن اســت کــه ابرد؟ بــاور کنــیم
ـائی  پیشنهاد مذاکره یـک تاکتیـک آمریک
ـا و مـردم  ـار عمـومی دنی برای فریـب افک
ایران اسـت و اگـر اینگونـه نیسـت، بایـد 
آمریکائیها این موضوع را در عمـل ثابـت 

آنها در مواردی گفته اند که برخـی  .کنند
ـا  ــران بـ ــر ای ــراد از طــرف رهب ـا اف آمریکـ

مذاکره کرده اند، در حالیکه این سخن، 
دروغ محض است و تاکنون هـیچ کـس 
از طرف رهبری با آمریکا مذاکره نکـرده 

فقــط در چنــد مــورد، دولتهــای . اســت
مختلف، در برخـی موضـوعات مقطعـی، 
ـام دادنـد کـه در  با آمریکا مـذاکراتی انج
همان مذاکرات هـم دولـت موظـف بـه 

بود و امـروز رعایت خطوط قرمز رهبری 

  .نیز، باید این خطوط قرمز رعایت شود
ـا بـرای بـه  -  ۳ تمایل نداشـتن آمریکائیه

ـان مـذاکرات هسـته  نتیجه رسـیدن و پای
ـًا: ای بود ـا واقع تمایـل بـه  اگـر آمریکائیه

حل موضوع هسـته ای ایـران دارنـد، راه 
حل آن نیز آسان است و باید به حق غنی 

صلح سازی هسته ای ایران برای اهداف 
ــ ــراف کنن ــز اعت ــررات  .دآمی اجــرای مق

نظارتی آژانـس بـین المللـی انـرژی اتمـی 
ـا را از بـین ببـرد . نیز می توانـد نگرانـی ه

تجربیات و شرایط صحنه نشان می دهـد 
که آمریکائیها بدنبال حـل ایـن موضـوع 
ـاقی مانـدن آن،  نیستند و می خواهند با ب
ـار بـه ملـت ایـران و بـه  بهانه ای برای فش

دشان فلـج کـردن ملـت داشـته قول خو
باشند اما به کوری چشم دشـمنان، ملـت 

 .ایران فلج نخواهد شد
اگر آمریکائیها صادقانه می خواهنـد  -  ۴

ـا  قضایا تمام شـود، راه حـل پیشـنهادی م
ـار و عمـل، دسـت از  این است که در گفت

سیاسـت . دشمنی با ملت ایـران بردارنـد
های خصمانه آمریکا بر ضد ملـت ایـران 

سال گذشته شکست خورده است  ۳۴در 
و اگر این سیاستها ادامه پیدا کند باز هـم 

  .شکست خواهند خورد
ــه چهــار شــرط  – ۱  :انقالب اسالمی ــذکر او ب ـا مـی مانـدچهــار ت . خمینی در مـورد گروگانه در تـذکر اول : با تناقض های آشکارتر ـارم سوی امریکا نیست و در تذکر چیـم از ژنگـران قصـد تغییـر ر: می گوید ـار و عمـل، ه ـا شرط می کنـد کـه در گفت یـم ژر(= » ملـت«دست از دشمنی ب امریکا اطمینان بدهـد : پردازد، اینستاول و هــم در تــذکر چهــارم بــدان مــی حقیقت، شرط اصلی که هم در تـذکر در ! برداریـد) مالی –مافیاهای نظامی  ـان نماینــــده خــــود و گفتگــــدر تذکر دوم، اینست کـه هرگونـه  – ۲  .یم را بر نمی اندازدژر ـا را تکـــذیب مــی کنـــدوئی میـــ ـائی هـ امریکــا کــه  اطــرح تفصــیلی گفتگــو بــمنتشــر کــرده و نیــز مــاجرای پیشــنهاد ایــران از اســناد ســری کــه ویکیلــیکس بــدیهی اســت کــه فکــر مــی کنــد مــردم . امریکـ ـابق ر(صادق خرازی  یـم در ژسفیر س ــه ــوئیس در ) فرانس ــت س ــفیر وق هـم ایـن پرسـش م. تهران خبـر ندارنـدو س ـا کسـی کـه مذاکره مسـتقیم را چـه کسـی تصـدی : پیش رو می نهد، اینستکه تأکید او  ــدگی او خواهد کرد؟ حکومت و ی ــه نماین ــد و ب ــی کن ــین م ـاه دومــی او مع ــه گفتگــو خواهــد کــرد؟ هرگـ ــد باشــد، معنــای ســخن او اینســت ک ـا دیگـــسری باشد و دوباره توسط وکیلیکس گفتگــو و ارتبــاط همچنــان مــی بای ـاش نگـــرددو یــ ـاه . ری فــ ـادی کـردن . باید، خط قرمزهای او را رعایت کنـدحکومت گفتگو کنـد، بـه قـول او مـی هرگــ ــی رابطــه باشــد و الزم نشــود جــام زهــر حق اینست که اگر بنا بر ع ــد، او کس ــم سربکش ــنده ای ه ـار را غیـر کش ـان ایـن ک تسـلیم نامـه را  اصرار خواهد کـرد کـهدر غیر ایـن صـورت، . خودش بخوردنیست که بگذارد ن ــددر آنچــه بــه پرونــده اتمــی مربــوط مــی در تذکر سوم، حد توقـع خـود را  – ۳  . دیگری امضاء کند ــوم مــی کن . اورانیــوم بــرای مصــارف صــلح آمیــزغنــی ســازی : شــود، معل ی اتمـی ژانس بین المللی انرژنظارت آ نیــز مــی ) انــسژاجــرای مقــررات آ(را  ـاه برنامــه اتمــی  پرسـشبدیهی است پاسخی برای ایـن . پذیرد فعالیتهای اتمی، مانع از بوجـود آمـدن همــان اول کــار، از راه شــفاف ســازی هدفی جـز ایـن نمـی داشـت، چـرا در نــدارد کــه هرگ

ـای شـــورای امنیـــت و بحران و گرفتار شـدن مـردم کشـور بـه    .  ؟مجازاتها، نشده استقطعنامـــه هــ
  
تحلیل گران امریکـائی در بـاره  ٭

تگــوی موافقــت خامنــه ای بــا گف
  :مستقیم با امریکا نوشته اند

  
ـا  ☚ ـارس  ۲۱(خبرگزاریهـــ ): ۲۰۱۳مـــ

ـا  ـا امریکـ ــتقیم بـ ــوی مس ـا گفتگ ــران بـ ای
رهبــر جمهــوری اســالمی . موفقــت کــرد

ـا ت ایران، آی الله علـی خامنـه ای گفـت ب
ـا امریکـا مخالفـت نـدارد ایـن . مذاکره ب

نخستین بار است که رهبر این جمهوری 
ا امریکـا را عدم مخالفت خود با گفتگو ب

او اجــازه  ،پــیش از ایــن .اعــالن مــی کنــد
. را داده بــود ۱+۵گفتگــو بــا کشــورهای 

در تصمیم او  ،پیشرفت حاصل در گفتگو
ـا وجــود ایــن. مــؤثر شــده اســت او  ،بـ

براینست که امریکـا نمـی خواهـد مشـکل 
زیرا می خواهد وسیله فشار بـر . حل شود

  .  ایران را در دست داشته باشد
، فلینت لـورت و ۲۰۱۳ مارس ۲۳در  ☚

ــن  ـا ای ــه ای بـ ــورت مقال هــیالری مــان ل
ـاد «عنوان  آیا اوباما ارتباط با ایران را از ی

ـــت؟ ـــرده اس ـــد»ب ـار داده ان ــ در . ، انتش
حکومت بوش، تا زمان حمله بـه عـراق، 
ایــن دو کارشــناس و در شــورای امنیــت 

ـار مـی کـرده انـد هـیالری . ملی امریکـا ک
کسـی  مان لورت کارشناس ایران اسـت و

ــتان و  ــراق و افغانس ـاره ع اســت کــه در بـ
یم گفتگو کـرده ژالقاعده، با نمایندگان ر

ــدار تضــمین ســپردن  ــز جانب و اینــک نی
یـم ایـران را سـرنگون ژامریکا است که ر

ـا . نمی کند ـا ب نوشته او در باره سـفر اوبام
ــه ای و امکــان  اســرائیل و ســخنان خامن
  :مصالحه میان امریکا با ایران است

نت اوبامــا ایــن فرصــت را یافتــه پرزیــد• 
است که به بحران روابط امریکا با ایـران 

ــد ـان ببخش ــرغم . پایـ ــن، ب ــود ای ـا وج بـ
ـای کشــــورهای  پیشــــرفت در گفتگوهـــ

با ایران بر سر پرونـده اتمـی، خطـر ۵+۱
ـا ایـران، در دور  ـامی امریکـا ب برخورد نظ
ـاهش  دوم ریاست جمهوری اوباما، نـه ک

نیــز  علــت آن. کــه افــزایش یافتــه اســت
ـار  اینست که حکومت اوباما خود را گرفت
ایــن تصــور غلــط کــرده اســت کــه فشــار 

ایران را بر آن می دارد کـه » دیپلماتیک«
ایـن . دست از غنی سازی اورانیوم بردارد

ـال . تصور خطرناک است زیـرا ظـرف س
جاری و یا سال آینده روشن خواهد شـد 

اوباما نیز می گوید ایـران مـی توانـد  - که 
 - تولید بمب اتمی را بدسـت آورد توانائی

ایران غنی سازی اورانیوم را رها نخواهد 
  .کرد

رهبــر جمهــوری اســالمی ایــران، علــی • 
ــه  ــد ب ــی توان ــران م ــت ای ــه ای گف خامن
گفتگوهای بین المللی در باره اتم ادامـه 
ـا او در حسـن نیـت امریکـا شـک  دهد ام

ــه . دارد ــر روی ـا تغیی اگــر حکومــت اوبامـ
ــتقالل ا ــد و اس ــران و نده ــتراتژیک ای س

کـه در آن  –نفوذش را در منطقـه بپـذیرد 
ملحوظ است حق ایران بـر غنـی کـردن 

ـار اســـرائیل و  –اورانیـــوم  و تـــن بـــه فشــ
دوستان امریکـا در منطقـه، بـرای حملـه 
به تأسیسات اتمی ایران، ندهد، مشـکلش 

  . با ایران حل می شود
ــتانبول میــان •  ــی در اس گفتگوهــای فن

بایـد خوشــبینی  ۱+۵ایـران و کشــورهای 
در باره چشـم انـداز پیشـرفت دیپلماسـی 
. اتمی در قبال ایران را زایـل کـرده باشـد

ـان  بعد از گفتگوها در سـطح سیاسـی می
دو طــرف در قزاقســتان، در مــاه گذشــته، 
ــور  ــته در ام ـان برجس برخــی از کارشناسـ
ایــران، اینطــور اظهــار نظــر کردنــد کــه 
مجازاتهای وضـع شـده ایـران را بـه میـز 

ــد ــذاکره بازگردان ــه . م ــن ب ــران ت ـا ای بسـ
مصالحه با شرائطی بدهـد کـه حکومـت 

  .اوباما دیکته می کند
ـاره       ـا خوانـــــدن گـــــزارش دربــــ امــــ

ـای اســـتانبول، شـــخص را بـــه  گفتگوهــ
مجازاتها ایران : نتیجه دیگری می رساند

را بــه زانــو در نیــاورده انــد و ایــن دولــت 

ــه شــرا ــه شــده  یحاضــر نیســت ب ط دیکت
پیشـنهادهای تهـران بـرای . دتمکین کنـ

ـا هسـتند کـه  مصالحه ای دیرپا، همان ه
قبـول انقـالب : طی سالها اظهار شده اند

و استقالل ایران و قبـول حـق ایـران بـر 
انـس ژغنی سازی اورانیوم تحت نظارت آ

موقع آنسـت کـه . ی اتمیژبین المللی انر
حکومت اوباما وجود جمهوری اسـالمی 

بــه ایــران ارائــه را بپــذیرد و پیشــنهادی را 
  .کند که تهران آن را جالب بیابد

ـا در تغییـر رونـد •  مهارت و قابلیت اوبام
ـا  ــ ـــد گفتگوه ـــه رون ـا ب ــ ـا  –مجازاته ــ ی

گنجاندن آنها در گفتگوها برای رسیدن 
به او این امکان را می دهـد  –به مصالحه 

ــــدف  ــــی از ه ـا را بخش ـــ ــــه مجازاته ک
  .دیپلماتیک سازنده بگرداند

ـات در استانبول، ن•  ـا جزئی ماینده امریک
بیشتری در باره پیشنهاد ارائه شده توسط 

و . در آلمـاتی، ارائـه کـرد ۱+۵کشورهای 
طرف ایرانی همان واکنش منفـی پیشـین 

  .را اظهار کرد
ــی        ــی خواهــد غن ــران م ــنهاد از ای پیش

ـا  درصـد را متوقـف  ۲۰سازی اورانیـوم ت
کنــد و تأسیســات اتمــی فــردو را تعطیــل 

ـــد ـــوض. کن ـاچیزی از در ع ــ ـــش ن ، بخ
امریکا بمـدت : مجازاتها لغو خواهند شد

ـالثی را کـه  ۶ ماه، قانون مجازات کشـور ث
بــه ایــران طــال و یــا فلــزات قیمتــی دیگــر 

ـــرد ـــد ک ـــرا نخواه ـــد را اج در . بفروش
ـا  استانبول، نماینده ایران پیشـنهاد امریک

ـان آنچـه از : را رد کرد و گفـت تـوازنی می
زاتهائی کـه ایران خواسته می شود با مجا

ــد، وجــود  ــی آوری ــق در م ــه حــال تعلی ب
: گفتگو کنندگان امریکائی گفتنـد. ندارد

ــد از  ــاه، واشــنگتن ممکــن اســت  ۶بع م
بطــور موقــت برخــی مجازاتهــای مــالی و 

اما ایـن امـر . بانکی را نیز بالاجرا گرداند
ایجاب می کند که ایـران قـدمهای مهـم 

  .دیگری بردارد
کــائی حاضــر در اســتانبول، طــرف امری     

ـای  نشده است بگوید امریکا چه مجازاته
مــالی و بــانکی را ممکــن اســت بــه حــال 

  . تعلیق درآورد
این رویه، کار دیپلماسـی را بـه شکسـت • 

می کشاند و پـیش از آنکـه دوران ریاسـت 
ـان رسـد، فاجعـه  ـا بـه پای جمهوری اوبام

 ،در سیاسـت تهدیـد ایـران .ببار مـی آورد
ی خــود رســیده امریکــا بــه انتهــای توانــائ

ـــه . اســـت ـــث ب ـــد کشـــورهای ثال تهدی
ـا ایـران بـه  ،مجازات در صورت معاملـه ب

  . ندرت اثر بخش است
امریکـا نمـی توانـد بـه  ،در همان حال     

کشورهائی چون چین مجازات تحمیـل 
ـای دیپلماتیـک و آکند بی  نکه با خطره

اقتصــادی جــدی و نیــز واکــنش قــانونی 
  .رویارو شود

انــد بــه پیشــرفت اتمــی و ایــران مــی تو     
ـال حاضـر. خود ادامه دهد  ،ایران در ح

ــوم  ـا  ۳اورانی ــوخت  ۴تـ ــرای س ــه ب درج
درجـه  ۲۰نیروگاه اتمـی و نیـز  اورانیـوم 

تولیـد مـی  ،کتور پزشـکی تهـرانآبرای ر
مـــی توانـــد بـــه تکمیـــل فنـــی . کنـــد

 ،ســانآهــای خــود بپــردازد و ژســانتریفو
ــرای ر ــرای آب ـا  ب ـائی و یـ ـای دریـ کتورهـ
ـا مقاصـد مشـروع برنامه ف ضائی خـود و ی
. اورانیوم با درجه بیشـتر غنـی کنـد ،دیگر

برابر قرارداد منـع  ،همه این فعالیتها هم
ـاز اسـت و  ،گسترش سالح هسـته ای مج

ی اتمـی مـی ژانس بین المللی انرژآمهم، 
ـارت  ـای اتمـی ایـران نظ تواند بر فعالیته
کند و همچنان گزارش کند کـه ایـران از 

ا به فعالیت بـرای تولیـد این نوع فعالیته
  .سالح هسته ای منحرف نمی شود

امــا ایــن فعالیتهــا هیچگونــه تهدیــدی  •
 ،با وجود ایـن. متوجه اسرائیل نمی کنند

زیـرا . از نگرانی اسـرائیل نیـز نمـی کاهـد
توانــائی اتمــی ایــران بــرای اســرائیل غیــر 

ــت ــول اس ــل قب ــی . قاب ــرائیل م ــرا اس زی
ـا  ،در منطقـه ،خواهد در قلمرو اتمـی تنه

زادی عمـــل در تولیـــد ســـالح آباشـــد و 
اسرائیل  ،از این رو. هسته ای داشته باشد

ـا توسـل آبه حکومت اوباما فشار می  ورد ب
تأسیسات اتمی ایـران را  ،به حمله نظامی
  .از میان بردارد

اوباما ناچار از  ،در این اوضاع و احوال    

ـاگزیر و بـس  گزینشی است که می تواند ن
او بایـد بپـذیرد  ،در حقیقت. ناگوار باشد

که دیگر امریکا قدرتی نیسـت کـه بتوانـد 
دلخواه استراتژیک خود را به کشورهای 

ایــن امــر، یــک . خاورمیانــه تحمیــل کنــد
ـا هـر رئـیس جمهـوری  واقعیت اسـت ام
ـاورد و   امریکا مایل است به روی خـود نی

  . ن را بپذیردآ ،حاضر نمی شود در علن
بـه پـذیرش  در مقام تـن نـدادن ،باری •

او مـی توانـد دسـت بـه جنــگ  ،واقعیـت
دیگـــری  برضـــد یـــک کشـــور دیگـــر در 
خاورمیانه بزند که سـالح کشـتار جمعـی 

سالح شیمیائی نیز نـدارد و بهـیچ . ندارد
رو موجودیت اسرائیل را نیز تهدید نمـی 

ــد ـامی . کن ــری نظـ ــظ برت ــرای حف ـا ب امـ
می بایـد مـورد حملـه  ،اسرائیل بر منطقه
اما دست زدن بـه ایـن . دنظامی قرار گیر

برای موقعیت استراتژیک امریکا  ،جنگ
  .میز استآفاجعه  ،در منطقه و جهان

 ،تنها راه  بیرون رفتن از این بـن بسـت    
بطـور . اتخاذ یک دیپلماسی جدی است

ـا . جدی، پذیرفتن منافع ایـران اسـت ام
ــه  ــد ک ــی کن ـاب م ــتی ایجـ ــین سیاس چن
ـاری بزنـد کـه  ـا دسـت بک حکومت اوبام

ــ ــت رئ ــه دور دوم ریاس ــوری ک یس جمه
جمهوری خود را می گذراند بسا مایل بـه 

ـام  ن قبـول موجودیـت آن نیسـت و آانج
جمهوری اسالمی و پذیرفتن منافع ملـی 
ایران و  حاضر به تعامل با صاحب نقـش 

  .مهم او در خاورمیانه است
ـای ایـــن دو کارشـــناس از با امریکا در میان مـی گـذارد، کمتـر شرائطی کـه خامنـه ای  :انقالب اسالمی ــی گیرند در برابر موضع رسمی امریکا و اینان و چهار تذکر خامنه ای قـرار مـی باوجود ایـن، نوشـته . امریکائی هستندتوصـــیه هــ ـاکی و جهتی که ایـن . سازی اورانیوم استاســرائیل کــه چشــم پوشــیدن از غن ر ، بنــای امریکــا بــاز اینســت کــه، فعــًالدو کارشناس نشان می دهنـد، ح ـاکی از اینسـت کـه موافقـت هرچنــد اطــالع . شــدت عمــل اســت ـا، حاصـل واصل ح     .اطمینان دادن امریکائیها به او استخامنه ای با گفتگو با امریک

ریاســــت » انتخابــــات«
جمهـــوری و کشـــور در 
حــــــال ســــــقوط و دو 

  :ناجی؟
  
ــه ای ٭ شــرکت جریانهــا و  :خامن

ــه  ــد ب ســلیقه هــای سیاســی معتق
ـــامی اســـالمی در انتخابـــ ات نظ
   :ریاست جمهوری ضرور است

  
موضوع بسیار مهم انتخابات ریاسـت "    

ـاه خـرداد ۲۴جمهوری در  ـات : م انتخاب
ـام  ــدار نظـ ــی، اقت ــه سیاس ــر حماس مظه
اســالمی، مــردم ســاالری اســالمی، اراده 

ــت ـام اس ــروی نظـ ــی و آب ـارکت . مل مشـ
گســترده مــردم در انتخابــات بــا اهمیــت 

حضــور گســترده مــردم و شــور . اســت
ـامین امنیـت کشـور،  باتی عالوه برانتخا ت

ـا  تهدیدهای دشمنان را بی اثر و آنان را ن
  .امید خواهد کرد

ـا و ســلیقه هــای     ــه جریانهـ حضــور هم
ـام اســـالمی در  سیاســـی معتقـــد بـــه نظــ
. انتخابات ریاست جمهوری ضرور است

ـان و  ـات مخصـــوص یـــک جریــ انتخابــ
سلیقه خاص سیاسی نیست بلکـه وظیفـه 

ـافع  و حق همه کسانی کـه دل در گـرو من
ملی و استقالل کشـور دارنـد ، حضـور در 

ــــت ـات اس ـــ ــــی از  .انتخاب روی گردان
انتخابات مناسب کسانی است که با نظام 

  ۵در صفحه     . اسالمی مخالفند
  

؟!ند ناجیایران، نیازم
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ـائی در     ــ ـــده نه ـــین کنن ـــردم تعی رأی م
ـات اســـت ــ ـــردم در . انتخاب تشـــخیص م

ـا  شناخت اصلح مهم است و مردم بایـد ب
ورد اطمینان و دقـت در تحقیق از افراد م

رهبـری . کاندیداها، به فرد اصلح برسـند
در انتخابات یک رای بیشتر ندارد و کسـی 
. هم از ایـن رای اطـالع نخواهـد داشـت

ـار نظـری مبنـی بـر  ـا اظه هرگونه سخن ی
اینکه رهبـری بـه فـرد خاصـی نظـر دارد، 

 . نادرســــــــــــــت اســــــــــــــت
مراقب باشند تا در شـناخت فـرد اصـلح    

ت ها و اظهارات در رسانه تحت تاثیر نسب
ــه پیامــک هــای  ـاگون از جمل هــای گونـ

 .قـرار نگیرنـد انبوهی که رواج پیدا کرده،
الزم اســت همــه در برابــر قــانون تمکــین 

ـاز شـد  ۸۸حوادث سال . کنند ـا آغ از آنج
کــه عــده ای نخواســتند بــه قــانون و رأی 
مردم تمکین کنند و در مقابل، مردم را بـه 

ـانی دعـوت کردنـد کـه  شورش های خیاب
ــود ــذیر ب ــران ناپ ــی از خطاهــای جب  .یک

خوشــبختانه ســازوکارهای قــانونی بــرای 
ـــبهه ای وجـــود دارد ـــه ش ـــع هرگون  .رف

ــابراین همــه بایــد بــه انتخــاب اکثریــت  بن
رئیس جمهـور آینـده  .مردم، تمکین کنند

ـازات رئـیس  باید ضـمن اینکـه دارای امتی
جمهور قبلی باشد، از نقاط ضـعف او نیـز 

ــ ــه دور باش ــردم در . دب ـاب م ــد انتخـ بای
ـات ریاســت جمهــوری ـانگر  ،انتخابـ نشـ

پیشرفت و تکامل و انتخاب بهترین ها در 
 .هر دوره نسبت به دوره های قبـل باشـد

ـات ریاسـت  کسانی که وارد عرصـه انتخاب
جمهوری می شوند باید پایبند به انقـالب 

ـافع ملـی و اسالمی و  ارزشها، پایبند بـه من
ا عقــل جمعــی و بــ معتقــد بــه اداره کشــور

  ."تدبیر باشند
امــا آیــا او مــی پــذیرد  :انقــالب اســالمی نیـز در » اصالح طلبان ساختار شـکن« ـات«کنند؟ آیا حتی با شرکت خاتمی در این ریاست جمهوری، شرکت » انتخابات« ــر » انتخابـ ــق اســت و حاض مواف ار زبدون تقلـب برگـ» انتخابات«است  ــیاری در ر ــخ بس ــود؟ پاس ــم آری ژش ی ــر. اســت ــقوط زی ـال س ــور در حـ ا کش ــت ـایت . اس ــر در سـ ــه زی ـار مقال ـا انتشـ ـائی، ب   :و خاتمی، بسیار گویا استتوجه به سابقه او با هاشمی رفسنجانی بازتاب، متعلق به محسـن رض

  
ایران در حال سـقوط اسـت و " ٭

رســـالت هاشـــمی رفســـنجانی و 
   :؟"!خاتمی نجات ایران است

  
ــروردین  ۵در  ☚ ـادقی در  ،۹۲ف ــؤاد صـ ف

 –هاشــمی «زیــر عنــوان  ،بازتــاب ســایت
ـاریخی نجـات ایـران خاتمی و  »رسالت ت

  :نوشته است
ــرانقالب، "...     ــوروزی رهب بــا ســخنان ن

ـاره  ــ ـــن درب ـــیش از ای ـایی کـــه پ تحلیلهــ
سرنوشت ساز بودن سال جاری مـیالدی 

 ،شمســی بــرای ایــران انتشــار یافتــه بــود و
 .اهمیتی مضاعف پیدا کرد

د از اثرگـذار رهبرانقالب درسخنان خو    
از اراده  بــودن تحریمهــا ســخن گفتنــد و
برانـــدازی  غـــرب بـــرای تغییـــر رژیـــم و

ـاره  جمهوری اسالمی پرده برداشـتند، اش
ـان  دقیقی مبنی بر عدم اختالف جدی می

ـــران و ـــته ای  ای ـــده هس ـا در پرون ــ آمریک
ـا مـذاکره  داشتند، مخالف نبودن خـود ب
ـان تهـــران و واشـــنگتن را  دوجانبـــه میــ

ـا پیونـــد  د وتصـــریح کردنـــ در نهایـــت بــ
انتخابات به مساله مذکور تاکیـد   موضوع

شور و رقابتی که با  کردند که انتخابات پر
ـام  ـارچوب نظ حضور همـه سـالیق در چ
ـام را تثبیـت خواهـد  برگزار شود اصل نظ

نتیجه گیری سـخنان رهبـر انقـالب  .کرد
ـــل و ـا قب ــ ـاالت  ماهه ــ ـارچوب مق ــ در چ

بـود و  متعددی از سوی بازتاب بیان شده
رقابتی بعنـوان  برگزاری انتخابات سالم و

یگانــه راه حــل بــرون رفــت از تهدیــدات 

خارجی و بحران داخلی کشور بیان شـده 
انقــالب نیــز بــر  بــود، و اکنــون کــه رهبــر

صحت این نتیجـه گیـری تاکیـد کردنـد، 
روز  ۴۰مســاله اساســی نخبگــان ایــران در 

ـات،  باقیمانده تا آغاز فرایند رسمی انتخاب
ـاری بــرای عبــور از شــرایط ار ائــه راهکـ

خطیری است که تهدیدات بی سابقه ای 
 .را متوجه کشور نموده است

ـال      ــ ـــه دوم س ـــده در نیم ، ۱۳۹۱نگارن
ـا اکبــر هاشــمی  ـای متعــددی بـ مالقاتهـ

ـاتمی بصـورت  رفسنجانی و سید محمد خ
ـــزوم  ـات و ل ــ مجـــزا در موضـــوع انتخاب

شخصــیت  کاندیــداتوری یکــی از ایــن دو
ـابقه برای نجا ت کشور از تهدیدات بـی س
داخلی داشـت کـه اهـم دالیـل  خارجی و

برای ویژه بودن شـرایط کشـور و آخـرین 
فرصت محسوب شدن انتخابات پیش رو 
ــر  ــران در محورهــای زی ــرای نجــات ای ب

  :"مطرح شد
  
فهرست مشکالتی که ایران را نیازمنـد " •

  :ناجی کرده اند
 
تبدیل موضع مخالفت با جمهـوری   -  ۱ 

اسرائیلی بـه  - می از موضع آمریکایی اسال
موضوعی بین المللی با استفاده از پرونده 

قطعنامه های اجماعی شورای  هسته ای و
 .امنیت سازمان ملل درباره آن

افزوده شدن چالش مقبولیت مردمی  -  ۲
که در همـین  ۱۳۸۸نظام با حوادث سال 

سخنان رهبری نیز بعنوان پرهزینه بودن 
ـا انتخابات از آن  ـازل برخـورد ب یاد شـد، پ

نظام جمهوری اسـالمی را تکمیـل کـرده 
 .است

حــران داخلــی دولــت عــراق، و ب  -  ۳ 
جنگ داخلی در سوریه متحدان و حلقه 
ـالش  ــه چـ ــیعی را ب ــالل ش ــم ه هــای مه

جمهـوری اسـالمی  کشانده است و عمـال
ــذاری خــود در  ــرمایه گ ــد از س ــی توان نم
خاورمیانــه ماننــد قبــل بــرای تولیــد فشــار 

 .تقابل به آمریکا استفاده کندم
تحریمهــای اقتصــادی نیــز تــاثیرات  -  ۴ 

محسوس و غیرقابل انکار داشته است که 
از یکسوم شدن ارزش پول ملی تا رکود در 

اقتصــاد را مــی تــوان از نتــایج آن  تولیــد و
ــذاری  ـاثیر گ ــل از تـ ــه قب دانســت و اینهم

قیمتـی کـه در  ءاشـیا تحریم فروش طال و
تحـریم نفـت در  ی شـد واسفندماه اجرای

برابر غـذا و دارو کـه اجرایـی شـدن آن از 
اردیبهشت ماه آغاز می شود محسوب مـی 
ـاهد مـوج دوم تاثیرگـذاری  شود و باید ش

 .تحریمها در سال جدید باشیم
ــه چــالش میــان  -  ۵ ــت نهــم عامدان دول

نظام را دامن زد و دولت دهـم  نخبگان و
ــر  ــه ب ـا گــرفتن ژســت حاکمیــت دوگان بـ

نظــام مــی  چــالش میــان مــردم وتعمیــق 
این دو چالش مانع جـدی بـرای  کوشد و

ـارجی در  ـا دشـمن خ ایجاد جبهه تقابل ب
 .داخل کشور است

ـات کـه  -  ۶  آرایش سیاسی فعلی در انتخاب
تاکنون بر سه قطب اصولگرایان ، دولـت 

ســه شــکل  اصــالح طلبــان درجــه دو و و
گرفته اسـت از یکسـو بـر تـداوم وضـعیت 

از سـوی دیگـر غیـر از  رد وفعلی تاکیـد دا
ـاور،  ـای غیرقابــل بـ شــعارها و وعــده هـ
امیدی برای تغییر در وضـعیت موجـود را 

 .در افکارعمومی زنده نمی کند
با عدم تغییـر وضـعیت فعلـی آرایـش  -  ۷ 

ـال  سیاسی و فرایند جامعه که حتـی احتم
ــل از  ــع حصــر از ســران معترضــین قب رف

ـا  ،انتخابات ضعیف به نظـر مـی رسـد تنه
ـان تاییـــد چهـــ ـایی کـــه هـــم امکــ ره هــ

صالحیت را در شورای نگهبان دارا بـوده 
هم قادر به جذب اعتماد عمومی بـویژه  و

اقشار ناراضی از وضعیت موجـود هسـتند، 
 .هاشمی وخاتمی محسوب می شوند

ــش  -  ۸  ــدم تحــول در آرای در صــورت ع

تداوم وضعیت فعلـی  در انتخابات و فعلی
وریـت در چارچوب دولت اصولگرا با مح

یا جریان احمـدی نـژاد  ائتالف سه گانه و
با پیروزی مشایی، عمال سناریوی برخورد 
با نظام و تغییر رژیم در غرب وارد مرحلـه 

تشدید تحریمها،  .نهایی خود خواهد شد
و محـــدود هـــوایی  حمـــالت هدفمنـــد

همزمان با زدن تیر خـالص بـه حکومـت 
اســد در ســوریه، ســناریوی ضــربه نهــایی 

تعیـین تکلیـف جمهـوری  است که برای
 اسالمی توسط غرب تدوین شده اسـت و
ـــد متوقـــف کـــردن برگـــزاری  ـا کلی ــ تنه

 .انتخابات رقابتی و سالم است
ـنجانی و      سـید محمـد  اکبرهاشمی رفس

ـاز، دالیلــی را  ـاتمی در پاســخ بـه ایــن نی خ
بیان کردند که اگرچه از منظر عدم تمایل 

دهها  خالف لشگر به حضور در قدرت، بر
ــرای ایجــاد نفــ ره کاندیــدای فعلــی کــه ب

تمایل به حضور خود در جامعه حـداکثر 
تالش را بعمل می آورند قابل تقدیر است 
اما این دالیل پاسخهای روشـنی دارد کـه 
در آینده به تشریح بیان خواهد شد، نکته 
ـاتمی از  دوم در این میان معرفی کردن خ

ـاتمی  سوی هاشمی و هاشـمی از سـوی خ
ـازهم بعنوان کاندید ای مطلوب بود کـه ب

از نظــر اخالقــی پســندیده اســت امــا بایــد 
شخصیت به سرانجام برسـد  میان این دو

ـا موجـــب از دســـت رفـــتن پتانســـیل و  تــ
فرصت منحصـر بفـردی کـه بـرای کشـور 

 ."وجود دارد نگردد
ـا ژمشکلی که ر ۸ :انقالب اسالمی  ــرو اســت، تنهــا مشــکلها نیســتندیم با آنه امــا . روب

ـای وحشـت داده انــد، هــم  را در معــرض ســقوط قــرارود همین مشکلها کـه کشـور اعتراف به وج واجد اهمیت بسیار و هم گوی
ـاالر معتقــد بــه ژر تنــاقض فهرســت کننــده . اجتمــاعی اســتاستقالل و آزادی و رشد بر میـزان عـدالت یــم از بــدیل مــردم سـ

ـیار آشـکار توانند ایران را نجات بدهند، مشکلها با قول او که هاشمی و خاتمی می  بس ــن ر: اســت ــم اســت کــه کشــور را در ژای ی
ــت ــرار داده اس ــقوط ق ــرض س ـال . مع ـارژنیز در این رچگونه ممکن است دو شخصی کـه خـود حـ ـته انـد و ک  یم، تصدی داش

ـیده  به قرار ــد؟ گـرفتن در معـرض سـقوط کش ـات بدهن ــران را نجـ ــد ای ــت، بتوانن ــرض ســقوط ژراس ــه کشــور را در مع ــی ک یم
ـای خـود را بـه  قرارداده است، تنها وقتی ج ـا بـه نجـات کشـور ژر مـردم ایـران . است، می توانـد نجـات یابـدیمی می دهد که توان

» پروپاگانـدا«باید بهوش باشند و نگذارنـد 
ـاندرا واقعیت  ـاتی را گوینــد کــه پروپاگانـدا . از دید آنها بپوش مجموعــه فنــونی تبلیغـ

ـان  صورتی را واقعیت می باورانـد و در هم
  :ا از دید مردم می پوشاندحال، واقعیت ر

  
ـــع  ٭ ـــق رف ـــژاد مواف ـــدی ن احم

حصــــر از موســــوی و کروبــــی 
اســــت و خامنــــه ای مخــــالف 

  :است
  
اطالع موثق  :علی مطهری گفته است ☚

ــدین نوبــت ــژاد  ،دارد کــه چن احمــدی ن
خواستار رفع حصر از میر حسین موسوی 
ـا مقــام  و مهــدی کروبــی شــده اســت امـ

موافقـــت ) خامنـــه ای(معظـــم رهبـــری 
  .  رده اندنک
مــــی دانــــیم کــــه احمــــدی نــــژاد و      

ـام گرفتـه » منحـرفین«طرفدارانش کـه  ن
ـا  ،اند متهم هستند که در پی قرار و مدار ب

فتنـه «هستند برای ا ین کـه » فتنه گران«
ـال  ــه سـ ــر از فتن ــزرگ ت ــد » ۸۸ای ب پدی

خبـر واجـد اهمیـت  ،با وجود این. ورندآ
ند مسلم می ک ،زیرا یکبار دیگر. بسیار است

ـان ،والیت مطلقه فقیـه  ،ضـد حقـوق انس

ـانی کـه در  ـام«حتی در مـورد کس بـه » نظ
ــه ای ــول خــود خامن ــر و  ،ق نخســت وزی

ــیس مجلــس و صــالحیت نــامزدی در  رئ
. انتخابات ریاست جمهوری را داشته انـد

رئیس قوای انتظامی بود که گفت  ،بار اول
فهرست بردیم نزد مقام معظم رهبـری و 

دو نفر را مـن خـود تکلیف این  :فرمودند
  . معین می کنم

بـــدون  :عســـگر اوالدی گفتـــه اســـت ☚
خارج کردن میر حسین موسوی و کروبی 

ــوری  ،از حصــر انتخابــات ریاســت جمه
  .خرداد ماه با مشکل روبرو می شود

در فهرســت مشــکالتی کــه کشــور را در  ☚
حصر ایـن  ،معرض سقوط قرارداده است

  .مده استآ ،دو و زندانیان سیاسی
ـا نیـز رفـع عار ☚ ف و موسوی خوئینی ه

ـا رونـق  حصر از این دو را شرط جدی و ب
  .شدن انتخابات دانسته اند

  
  
ــده« » فصــــل گمشــ

 :گزارش ايـران گيـت  
پروپاگاندا براي القـاي  
طــرز فكــر و مــرد م را 
حامي چشـم و گـوش   

 :بسته كردن
 
  
ـازی گــزارش کنگــره در بــاره ایــران گیــت،      ـببفصلی می داشته است که وسـط ب ـا چـــون مـــی در . سانســـور آن شـــده اســـت ســ ــه خواســته انــد گــزارش مــورد موافقــت حقیقـــت، وســـط بازهــ ــردد، ب ــز بگ ـا نی ــواه هـ ــوری خ ـا داده انـــد کـــه جمه ـاجرای فـروش اسـلحه خاطر که نه تنها شرکت مستقیم ریگان بــدین . ســخت پراهمیــت بــوده اســتسانســور فصـــلی رضــ ـای صرف یـک سـوم آن در خریـد اسـلحه  یـم خمینـی وژبه سه برابـر قیمـت بـه رو بوش را در م ــرای برای کنتراها و یـک سـوم بابـت به ــده ب ـاه »سیای خصوصـی«تأمین هزینه اســلحه و یــک ســوم باقیمان ـاندن ایجــاد مــی شــوند کــه کارشــان فریــب » وســائل ارتبــاط جمعــی خصوصــی«بوده اند، بلکه سـیای خصوصـی و نیـز ، آگ ـاکنگره و افکار عمومی از راه پوش ـار عمـــومی«د حقیقـــت و ایجــ ـان بـوده » افکــ ـاری، در . استموافق سیاست حکومـت ریگ   :انتشار داده است ۲۰۱۳مارس  ۱۴مقالـه را روبـرت پ
  
تاریخ شناسان دوران ریاست جمهوری  •
ـار مـی داننـد ژرژ . دبل یو بوش را فاجعه ب
ـان مــــی تواننــــد از خــــود بپرســــند آ نـــ

ـامانه  جمهوریخواه ها چگونه توانستند س
ـا آپدیـد  تبلیغاتی کاملی ورنـد و میلیـون ه

امریکائی را بفریبند و دموکراتها را خاضع 
ــاط جمعــی را دســتیار  کننــد و وســائل ارتب
  . خود در افکار عمومی ساختن بگردانند

برای این که این ماجرای شـگفت سـر       
تاریخ دانان می باید به ماجرای  ،ورندآدر 

را » فصل گمشده«ایران گیت بازگردند و 
د و ببینند حکومت ریگان چگونه بازخوانن

روشهای سیا در فریفتاری امریکائیان بکار 
بــرد تــا کــه امریکائیــان در بــاره دنیــا طــرز 

  .نها القاء شدآفکری را بیابند که به 
برای اولین  ،که ما در این جا –ن فصل آ •

ــم  ــرا » گــم« - بــار انتشــار داده ای شــد زی

جمهوریخواه ها عضو کمیتـه تحقیـق در 
همه کار کردند تا که این  ،ران گیتباره ای

. فصل بـس مهـم از گـزارش حـذف شـود
انتظار می رفت سه عضو جمهوریخواه اما 

ـا وجـود ایـن فصـل  ،میانه رو به گـزارش ب
ـامیلتون کـه . رأی بدهند اما ندادند لـی ه

به ایـن عنـوان  ،ن کمیته نیز عضو بودآدر 
که گزارش الزم است توافـق دو حـزب را 

ـا سـبب داشته باشـد و خ ضـوع دموکراته
  :شد این فصل حذف شود

ن آاندک جزئیاتی از  ،با توافق دو طرف •
ـائی درج شــد ــزارش نهـ ـا . فصــل در گ امـ

نتیجــه گیــری هــا و جزئیــات عمــده کــه 
توضــیح مــی داد عملیــات چگونــه انجــام 

حــذف و بــه بایگــانی ســپرده  ،گرفتــه انــد
ن فصـل آمردم امریکا البته هیچ از .شدند

در فصـل گمشـده  ،تند کهندانس. ندانستند
ـان یـــک « :مـــده اســـتآ حکومـــت ریگــ

دستگاه تبلیغاتی پنهان ایجاد کرده بـود، 
ـات و ضـــد  ـناس تبلیغــ ـــر نظـــر کارشــ زی
اطالعات سیا که بیرون از شـورای امنیـت 

رئیس  ،ویلیام کیسی. فعالیت می کرد ،ملی
ـار ،۱۹۸۳در  ،سیا زموده تـرین آیکـی از ک

ـــه  ـان را روان ــ ـات پنه ــ ـان عملی کارشناســ
ایـن شـخص در . شورای امنیت ملی کـرد

ایجاد دایره ای شرکت کرد که میان سیا و 
. شورای امنیت ملی ارتباط برقرار می کرد

ــره ــن دای ــورای  ،ای ــیا و ش ـان س کارشناسـ
ایـن دایـره . امنیت ملی را بکار می گرفـت

ــومی/ خصوصــی  ــت داشــت  ،عم مأموری
سیاستهای حکومت ریگان و عملیات سیا 

رج بپوشــاند و مــردم را در کشــورهای خــا
امریکا و کنکره و وسائل ارتباط جمعـی را 

از حقیقـت غافـل  ،با اطالعاتی غیر واقعی
  ». نگهدارد

باوجود یافته های کلیدی که در فصـل   •
ـات در  ،وجود داشتند ،سانسور شده تبلیغ
ـا ـاندن  ،داخل امریک ـان شـیوه پوش ـا هم ب

ـا ،حقیقت ـاح  ،نـه تنه ـای افتض بـرغم افش
بلکـه مکمـل و  ،دامـه یافتنـدا ،ایران گیت

  . مجهز تر نیز شدند
ـاحبان  ،حکومت ریگان • ـاری ص از همک

مجموعه هائی از وسائل ارتباط جمعی نیز 
رهبر  ،سان میونگ مون :بهره می جست

کــه هــر دو  ،فرقــه مــون و راپــرت مــردوخ
صــاحب وســائل ارتبــاط جمعــی بســیاری 
ـائل  بودند و میلیاردها ثروت در ایجاد وس

عی و تبلیغ بسود جمهوریخواه ارتباط جم
به این  ،ن روز تا امروزآاز  ،ها بکار برده اند
  :حمایت مشغولند

ــــت       ـات ریاس ـــ ــــر انتخاب ــــیش از ه پ
واشنگتن تایمز که متعلـق بـه  ،جمهوری
نامزد حزب  ،با ساختن دروغ ،مون است

چنانچـه . دموکرات را بی اعتبار مـی کنـد
 این روزنامـه اطـالع ،۱۹۸۸در انتخابات 

ـار داد کــه ـا بــر  ،نادرســتی را انتشـ   ،نآبنـ
نامزد حزب دمـوکرات  ،مایکل دوکاکیس

ـاری روانـی  ،برای ریاسـت جمهـوری بیم
همـین . داشته و تحت درمان بوده اسـت

ـال  ،روزنامه ـاخت و  ،۲۰۰۰در س خبـر س
ـامزد حـــزب  ،پخـــش کـــرد کـــه اّلگـــور نــ

 ،جمهوریخــواه بــرای ریاســت جمهــوری
  .بیماری روانی داشته است

تبلیغــاتی  صــاحب دســتگاه  ،مــردوخ امــا
ـال آغـــول  ـائی اســـت و در ســ  ،۱۹۹۶ســ

ایـن  ،تلویزیون فوکس نیوز را ایجاد کـرد
ـــزب  ـای ح ــ ـــد نامزده ـــتگاه را برض دس
دمــوکرات و هــرکس دیگــری کــه رقیــب 
انتخابــاتی نامزدهــای حــزب جمهــوری 

  .بکار می برند ،خواه می شوند
کــه پرزیــدنت جــورج  ،۲۰۰۳در ســال  •

ـار عمـومی دبل یو بـوش الز م داشـت افک
 ،امریکا را با حمله به عراق موافق بگرداند

فــاکس نیــوز کــار خــود را ســاختن افکــار 
ـا حملـه بـه عـراق کـرد ـاعد ب . عمـومی مس

ــد عمــل کــرد کــه وســائل  چنــان قدرتمن
  ۶در صفحه     ارتباط جمعی دیگر نیز مخالفان حمله به 

  
  

؟!ایران، نیازمند ناجی
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عراق را سانسور کردند و همه امکان خود 
تحلیل گران موافق حمله بـه  را در اختیار
  .عراق نهادند

  
ـــان  ٭ ثمـــره هـــای همکـــاری می

دستگاه تبلغاتی پوشیده با وسـائل 
ارتباط جمعی بـزرگ در سـاختن 

  :افکار عمومی
  
عمومی  / ثمره های همکاری خصوصی  •

ـان فصـــل  صـــفحه ای کـــه از  ۸۴در همــ
وری آگــرد ،گــزارش سانســور شــده اســت

انی مــن ایــن فصــل را در بایگــ. شــده انــد
  .کمیته تحقیق در باره ایران گیت یافتم

دســتور پرزیــدنت ریگــان  ،ن فصــلآدر      
ــرای تشــکیل دســتگاه تبلیغــاتی وجــود  ب

ـاریخ  ۷۷شـــماره دســـتور . دارد  ،نآو تــ
حکومـت او موظـف . اسـت۱۹۸۳انویه ژ

ـارجی او را  ،شــــده اســــت سیاســــت خـــ
نچــه بــه ســرنگون کــردن آبخصــوص در 

 ،دحکومــت ساندینیســتها مربــوط مــی شــ
ن آعملــی و افکــار عمــومی را بــه درســتی 

  .متقاعد کند
ــزارش  • ــه ژ ۱۳در گ ـام  ،۱۹۸۳انوی ویلیـ

مشاور شـورای امنیـت ملـی مـی  ،کالرک
ـبرد سیاســت رئــیس  :نویســد بــرای پیشـ

نیاز به پـول بخـش خصوصـی  ،جمهوری
ـناریوئی هسـتیم . است ما مشـغول تهیـه س

ــرای بدســت  ــر آب ــع غی ــول از منب وردن پ
کــه مقامــات حکومــت همــانطور . دولتــی

ریگان شروع می کنند به ارتباط با حامیان 
بنا بر این شد که نه تنها از منابع  ،ثروتمند

داخلی که از منابع خارجی نیز  پـول تهیـه 
ـا . شود ـا دموکراته کنگره کـه اکثـریتش ب
کمک مالی و تسـلیحاتی دولتـی را بـه  ،بود

ــتها ـان ساندینیس ـا ،مخالفـ ــی کنتراهـ  ،یعن
پس پروپاگاندا هم مـی . دممنوع کرده بو

ـا مداخلـه در  ـاعد ب باید افکار عمـومی مس
نیکاراگوا را بسازد و هم تهیه پول از منبـع 

  .خصوصی و خارجی را بپوشاند
کنتراها  مشهور به متجاوز بـه  ،ن زمانآ      

بــرای . حقــوق انســان و تروریســت بودنــد
 ،تغییــر نظــر همگــانی نســبت بــه کنتراهــا

ــت ریگــان تبلیغــات  ــس حکوم ـانی ب پنهـ
  :گسترده ای را سازمان داد

ـازمانهای «        دایره همأهنـگ کننـده س
ــد  ورد و ایــن آمختلــف ســامانه ای را پدی

دایره با گروه های خصوصـی و اشـخاص 
 ،وری پول شرکت می کردندآکه در جمع 

ـار و در پروپاکانــدا ــن کـ ـاری  ،در ای همکـ
هــدف پروپاگانــدا . نزدیــک برقــرار کــرد
ی و توجیــه سیاســت افکــار عمــومی ســاز

  .حکومت بود
 ،یک افسـر ارشـد سـیا ،رئیس این دایره •

او را کسـی دیگـر . والتر ریموند جی ار بـود
به این مقام برگزیده بود که خود نیز افسر 

او پـیش از . سیا و نامش دونالد گرگ بـود
معــاون  ،نکــه مشــاور امنیتــی دیــک چنــیآ

رئــیس قســمت  ،رئــیس جمهــوری بگــردد
  .منیت ملی بوداطالعات شورای ا
  .نقش درجه اولی بازی کرده استاکتبر سـورپرایز و هـم در ایـران گیـت، ایــن شــخص هــم در  :انقــالب اســالمی

ـار در  ،بنا بر گزارش     افسر سیا که مأمور ک
مــدیر  ،در ســیا ،شــورای امنیــت ملــی شــد
ـال  ـا  ۱۹۷۸عملیات مخفـی از س  ۱۹۸۲ت

ـــود و متخصـــص  ـــدا و ضـــد «ب پروپاگان
  .بود» اطالعات

با کیسی  ،۱۹۸۲در  ،ریموند ،مقام سیا«     
ــرگ در  ــین گ ــد جانش ــرار ش ــو و ق گفتگ
شورای امنیت ملی بگردد و تصـویب شـد 

را تهیـه » دیپلماسی عمومی«که او برنامه 
رئیس  ،و همزمان با مسئولیت خود بمثابه

بـه  ،قسمت اطالعات شورای امنیت ملـی
  . اجرا بگذارد

مــدارکی  ،۱۹۸۳در قســمت اول ســال        
ـاکی  ،وردآکه کمیته ایران گیت بدست  ح

ـات  از این بودند که رئیس قسـمت اطالع
ایجــاد یــک دایــره  ،شــورای امنیــت ملــی

همآهنگ کننده سیا و شورای امنیت ملی 
ن را آ ،را توصیه و  پـس از کسـب موافقـت

کار این دایـره تصـدی . ایجاد کرده است
ـار » دیپلماســـی عمـــومی« ـاد افکــ و ایجــ

ـانعمومی برای   ،حمایت از سیاسـت ریگ
  .ن بودآدر امریکا و در خارج 

ـار       ــره توجــه خــود را  ،۱۹۸۳در بهـ دای
ـا از  ـاال بـردن حمایـت امریک معطوف به ب

ـاراگوا « مقاومـــت دموکراتیـــک در نیکــ
ـا( ـــ ـا در «و » ) کنتراه ـــ ــــی نوپ دموکراس

ــن کوشــش ســبب . نمــود»الســالوادور  ای
ایجــاد دفتــر دولتــی دیپلماســی امریکــا در 

ـــب در وزارت امری ـــین و کارائی ـای الت ــ ک
ـائی  ،خارجه امریکا شد و اوتو ریچ کـه کوب

 ،به امریکا پناهنده شده و راست گـرا بـود
ــیس  ــر خارجــه  ،شــولتز. ن گشــتآرئ وزی

امریکا می خواست این دفتر تحت کنترل 
ـان اصـرار کـرد . او باشد اما پرزیدنت ریگ

که ریچ گزارش فعالیتهای خـود را بطـور 
وند بدهـد و تحـت نظـر او مستقیم به ریم

ریموند حاال دیگر دستیار ویژه . عمل کند
ــین  ــط ب ــیس رواب ــوری و رئ ــیس جمه رئ

  . المللی در شورای امنیت ملی بود
ـاه کـه  ،ریموند ،باالخره      بمدت چنـد م

ـار را برعهـده داشـت نکـه آبعـد از  ،این ک
در نیمــه  ،دســتورالعمل رئــیس جمهــوری

ـات پوشــــیده در  ،۱۹۸۳ بــــرای عملیـــ
در شــورای امنیــت  ،یکــاراگوا صــادر شــدن

قســمت اطالعــات را نیــز اداره مــی  ،ملــی
  ».کرد

ریموند بدین خاطر بـه  ،به سخن دیگر     
شورای امنیـت ملـی منتقـل شـد کـه سـیا 
ممنوع بود از هر اقدامی که افکار عمومی 

ـأثیر قـرار دهـد ـام . امریکا را تحت ت در مق
ـات و  ،جدیـد ـار اطالع او مـی توانسـت بک

  . پاکاندا بپردازدپرو
  
  :بازیگر اصلی ٭
  
او  ،برغم جدائی صوری ریمونـد از سـیا •

با مردم امریکا بیشتر بمانند یک عضو سـیا 
ـان . رفتار می کـرد عضـوی سـیائی کـه چن

عمل می کرد که پنداری در باره یک کشور 
ـارجی دشـــمن ـاتی را  ،خــ ـات تبلیغــ عملیــ
او کسی بود که عملیات . سازمان می دهد

بــی آنکــه بگــذارد از مســیر  ،ا راپروپاگانــد
 ،تــا رســیدن بــه نتیجــه ،مقــرر بیــرون رود

مـده آدر فصل سانسور شده . ادامه می داد
. ریچ سخت به ریموند وابسته بود« :است

او افراد را از سازمانهای مختلف دولتی به 
دفتر خـود در وزارت خارجـه منتقـل مـی 
ـا کــه محــدودیت بودجــه وزارت  کــرد تـ

افرادی که در . د نکندمشکل ایجا ،خارجه
شامل  ،دفتر جدید مشغول بکار می شدند

ـا  متخصصان نیروی هوائی و ارتـش امریک
ـناس  ۵ ،در یک نوبت. نیز می شدند کارش

مأمور شدند با ریـچ ) جاسوسی(اطالعات 
ـاخ سـفید نیـز ... همکاری کنند مـدارک ک

ــی در  ـام کیس ــه ویلیـ ــد ک ــی کنن ــوم م معل
ـار عمـــومی (» دیپلماســـی عمـــومی« افکــ

نقشــی بیشــتر از یــک رئــیس ســیا  ،)ســازی
  . داشته است

اوت  ۹در فصل سانسور شده از گـزارش    
سخن رفته است که ریموند تهیـه  ،۱۹۸۳

ــــرده و در  ــــی را در  ،نآک ــــرکت کیس ش
ـــط  ـــراد متخصـــص در رواب ـاع اف ــ اجتم

او  :اینطور توصـیف کـرده اسـت ،عمومی
ـان  :به این افراد گفـت شـما مـی بایـد چن
» کاالی جدیدی«نداری تبلیغ کنید که پ

را به مردم امریکا می شناسانید به ترتیبـی 
  . ن شوندآکه همگان خواستار خرید 

ریموند گزارش می  ،۱۹۸۳اوت  ۲۹در      
کند کـه کیسـی بـه او تلفـن کـرده و گفتـه 
 ،است سخت نگران دانسته شدن شرکت

در پروپاگانـدا در  ،بمنزله رئیس سیا ،خود
ی کرده است او او سع. داخل امریکا است

ـا موفقیــت  ـارج کنــد امـ را از نگرانــی خـ
  . چندانی بدست نیاورده است

افــزوده شــده  ،در فصــل سانســور شــده     
مداخله کیسـی در  ،باوجود این«است که 

ـا ادامـه یافتـه  ،پروپاگاندا در داخل امریک

ـای مجلـس . است حتی قوتی که کمیته ه
ـاره ایـران  نمایندگان و سنا به تحقیق در ب

ــت ــد گی ــده ان ــغول ش ــه. مش در  ،از جمل
ـار  ،۱۹۸۵ ـا آاو به کنگـره فش ورده اسـت ت

ـا از  ــه کنتراهـ ــد کمــک ب ـازه ده ــه اجـ ک
او دایره  ،۱۹۸۶و در سال . سرگرفته شود

ـــد التأســـیس در  ـــر جدی ـــدا و دفت پروگان
وزیــر  ،در برابــر شــولتز ،وزارت خارجــه

  . خارجه حمایت کرده است
در اوت  ،بـه کیسـی ،در گزارش ریمونـد •

خاطر نشان مـی کنـد کـه روبـرت  ،۱۹۸۶
 ،که ریچ ،از محافظه کاران جدید ،کاگان

رئــیس دفتــر امــور  ،جانشــین او شــده بــود
ـا ـاره امریکـ ـا بــر ایــن ،کشــورهای قـ  ،بنـ

بدین . برامس گشته استآجانشین الیوت 
یک محافظه کار جدید جانشـین  ،ترتیب

  . محافظه جدید گشته است
یــت چهــره مهــم دیگــر کــه در ایــران گ •

ــت ــته اس ــش داش ــه  ،نق ــرهنگ اولیوی س
عضــو شــورای امنیــت ملــی  بــوده  ،نــورث
او بخش بیشتر وقت خود را صـرف . است

ـای  ــود کنتراهـ ـازی بس ــومی سـ ـار عم افکـ
اما او بخاطر نقشش . نیکاراگوا کرده است

ـانونی و محرمانـه اسـلحه  در فروش غیرق
معـروف  ،به دولت اسالمی رادیکال ایران

لحه و روابـط ایـن فـروش اسـ. شده است
پنهانی با این دولت بود که افتضاح ایـران 

  .وردآگیت را ببار 
 ،گزارش نـورث ،در فصل سانسور شده      

ذکــر شــده  ،۱۹۸۵مــارس  ۱۰بــه تــاریخ 
در ایـن گـزارش او از کمـک کیسـی . است

ـادن دســـتگاه  ،رئـــیس ســـیا ـار افتــ در بکــ
ـا  ـار عمـومی ب ـاختن افک تبلیغاتی بـرای س

ــرانگیختن کنگــره ــه تصــویب  هــدف ب ب
  . سخن رفته است ،کمک به کنتراها

    :عملیات نورث ٭  
ـات تماسـها و » گـم شـده«فصل  • جزئی

در باره پروپاگانـدا در  ،عملیات خصوصی
امریکا را در بردارد که دست کاخ سـفید و 

فصــل . قابــل مشــاهده اســت ،نآســیا در 
ــد ــور مــی گوی ــر :مزب رئــیس  ،ریچــارد میل

ــین  ــومی«پیش ــور عم ــی»  ام . س دو فرانس
متخصـص پیشـین امـر عمـومی در  ،گومز

ـام حکومـــت  ،وزارت خارجـــه و ســـیا بنــ
یــک رشــته فعالیتهــا در امریکــای  ،ریگــان

میلـر و ... مرکزی را سازمان مـی داده انـد
ـای  گومز انتقال پول بـه سـوئیس و بانکه
و . خارجی دیگر را تسـهیل مـی کـرده انـد

ـاخ سـفید  ـا و ک رابط وزارت خارجه امریک
ـای در  ریاست جم هوری ریگان با گروه ه

ـان  خصوصی و افرادی بوده اند کـه کارش
تحــت تــأثیر قــراردادن کنگــره و وســائل 
  . ارتباط جمعی و افکار عمومی بوده است

 :مـده اسـتآدر نتیجه گیری این فصل  •
ـام یــــک « وزارت خارجــــه بــــرای انجـــ

مـورد  ،پروپاگاندای پوشیده و غیر قانونی
الفـت برغم مخ. استفاده قرارگرفته است

وزیــر خارجــه و مقاومــت او دایــره مــأمور 
بیشــتر فعالیتهــای خــود را از  ،پروپاگانــدا

مخفــی مــی  ،دیــد کنگــره و مــردم امریکــا
  .کرده است

مردم امریکا نـه هرگـز ایـن  ،با وجود این 
ـند را » گم شده«فصل  را خواندند و نه س

ـــد ـاهده کردن ــ ـــر . مش در  ،۱۹۸۷در اکتب
ــدگا ـنا و مجلــس نماین ــه هــای سـ ن کمیت

گزارش  ،مأمور تحقیق در باره ایران گیت
جمهوریخواه ها به . نهائی خود را نوشتند

ـار  میـز آگنجانده شدن ایـن اطـالع انفج
دموکراتهــا در اکثریــت . اعتــراض کردنــد

وسط  ،نجا که لی هامیلیتونآاما از . بودند
را گرفته بود و می کوشید گزارش با توافق 

ن بخصوص بعد از ای ،دو حزب تهیه شود
که جمهوریخواه هائی چون دیک چنـی 

و ایومینگ گزارش دیگـری را تهیـه  - و ار
هامیلتون . کردند با عنوان گزارش اقلیت

ـا امیـــدوار بودنـــد کـــه ســـه  و دموکراتهــ
ـاء  جمهوریخواه میانـه رو گـزارش را امض

نها نیز حاضر به امضای گـزارش آکنند اما 
ـا . نشدند بهای سازش با جمهوریخـواه ه

بـدون ورود  ،عناصر فصل حذف برخی از
ــه  ــته شــدند و بقی ـاه داش در جزئیــات نگـ

کهــن بــاز  ،بــا وجــود ایــن. حــذف شــدند
  . نسبت به گزارش معترض بود

  

  :مدهای دراز مدتآپی  ٭
  
شکست گزارش ایران گیت در توضـیح  •

در  ،خطرهای اسلوب سـیا در پروپاگانـدا
بقصد جهت دادن به رونـد  ،درون امریکا

ــی و خــار ــورسیاســت داخل ــی  ،جی کش پ
در . ینــــده داردآمــــدهای  عمیــــق در آ

ـائل  ،حقیقت سند مسلم مـی کنـد کـه وس
ارتباط جمعـی نیرومنـد در دسـت راسـت 

ـان ـات کیســـی و  ،گرایــ شـــریک در عملیــ
بـوده  ۱۹۸۰ریموند درسالهای اول دهـه 

  .اند
مـورخ  ،بنا بر یکی از گزارشهای ریمونـد    
ــیس  ،۱۹۸۳اوت  ۹ ـات ژآرئ ــس اطالعـ ان

ـا  ،از طریـق مـردوخ ،ارل ویـکچـ ،امریک
پول برای حمایت از اقدامات در حمایت 

ـان بـــدین . ورده اســـتآبدســـت  ،از ریگــ
 ،وسائل ارتباط جمعی راست گـرا ،ترتیب

در تهیـه  ،عالوه بر شـرکت در پروپاگانـدا
پــول بــرای تــأمین هزینــه هــای تبلیغــات 

  .مخفی نیز شرکت می کرده اند
ـا  • اتحاد مون صاحب واشنگتن پسـت ب

ـا دایـــره مـــر ـاری ایـــن دو بــ دوخ و همکــ
پروپاگاندای پوشیده نشان مـی دهـد کـه 

ـاط  –عملیات ایـران  ـائل ارتب کنتـرا از وس
ـازمان آجمعی برای جمـع  وری پـول و س

ـای حمایــت کننــده از  دادن بــه گروههـ
  .کنتراها شرکت می کرده اند

ـاح  • طی دو دهه از بـر مـالء شـدن افتض
مایه مردوخ و مون با سر ،ایران گیت ببعد

ـاط  ـائل ارتب گذاری میلیاردها دالر در وس
همچنان به تحت تأثیر قراردادن  ،جمعی

ـا . مشـغول بـوده انـد ،جریان تاریخ امریک
همــان پروپاگانــدا و  ،بــه اتفــاق ســیا ،نهــاآ

ـا یـک کشـور  ـات را کـه ب همان ضد اطالع
با مـردم  ،در امریکا ،دشمن بکار می بردند

  . بکار بردند ،امریکا
پروپاگاندای غیر قانونی بسـنده  ریچ به      

ــرد ــردن  ،نک ـار ک ــی اعتبـ ـار ب ــت بکـ دس
روزنامه نگارانی شد که اطالعات صحیح 
منتشــر مــی کردنــد و پروپاگانــدا بســود 

او تـیم . کنتراها را از اعتبار مـی انداختنـد
خــود را مــأمور البــی گــری نــزد مــدیران 
ـاط جمعـی  ـائل ارتب روزنامه ها و دیگر وس

ــه  روزنامــه نگــاران را کــرد تــا کــه اینگون
موفقیت او در این کار بسـیار . اخراج کنند

  .و بس نگران کننده بود
یکچند از دست اندرکاران ایران گیـت  •

ـالهای . همچنان درکارند ـان تجربـه س این
را در سالهای اول قرن جدیـد ۱۹۸۰دهه 

بـرامس آالیـوت  ،برای مثال. بکار گرفتند
روغ کنتـرا د –در باره ایران  ،که به کنگره

بــوش  ژرژگفــت و بعــد توســط پرزیــدنت 
ــدر( ــد) پ ــیده ش ـاور . بخش ـاون مشـ او معـ

در ایـن . شـد) پسر(امنیتی پرزیدنت بوش 
ـا در خاورمیانـه را  ،مقام او سیاسـت امریک

  .تصدی می کرد
ـان نظریـــه پـــرداز دیگـــر       روبـــرت کاگــ

ـــت ـــد اس ـاران جدی ــ ـــه ک او در . محافظ
اولیویـه . واشنگتن پست مقاله می نویسـد

ـار مـی کنـد و نور ث در تلویزیون فوکس ک
ـامزد ریاسـت  ،اوتو ریچ مشاور مک کین ن

در  ،جمهـــوری از حـــزب جمهوریخـــواه
ـات ریاســـت جمهـــوری در امـــور  انتخابــ

ـاور . امریکای التین بود ـامیلتون مش لـی ه
ـا ـامزدی ریاســت  ،ارشــد اوبامـ بوقــت نـ
  .جمهوری بود

ــردن  ،امــا بــدتر • ــه بکــار ب ادامــه دادن ب
بخصوص اغـراق  ،اگانداهمان فنون پروپ

ـارجی . اســـت ،در مـــورد تهدیـــدهای خــ
باورانــدن ایــن تهدیــد کــه همــراه بــود بــا 

یــم صــدام بــه ژباورانــدن مجهــز بــودن ر
ـا را  ،اسلحه کشتار جمعی بود مـردم امریک

ـا امـروز . حامی جنگ با عراق گرداند تنه
ـا و صـدها  که هزاران سرباز و افسـر امریک

ـائی ام ،هزار تن عراقی کشته شده انـد ریک
ـان فریـب را  ها متوجه می شوند فریب زب

ـال. خورده اند ـایمز  ،برای مث نیویـورک ت
ـــدارک  صـــفحه ای  ۸۰۰۰گـــزارش  و م

ـان مـی  وزارت دفاع را منتشر کـرد کـه نش
دهند چگونه حکومت بوش مردم امریکا 

فریــب داده  ،را در مــورد جنــگ بــا عــراق
وزارت دفــاع افســران بازنشســته را . اســت

با  ،نانآردم امریکا گرفت و بکار فریفتن م
ــونی در فریــب  ،شــرکت در برنامــه تلویزی

روبـرت . دادن مردم امریکا شرکت کردند
کــه از کــاله ســبزهای بازنشســته  ،بوالکــا

اســت و تحلیـــل گـــر پیشـــین تلویزیـــون 
 ،بـوده اسـت ،متعلـق بـه مـردوخ ،فوکس
ــروز ـان  ،ام ـاع چسـ ــد وزارت دفـ ــی گوی م

ه افسران بازنشسته را چون عروسک خیمـ
نچـه را مـی آشب بازی بکار مـی بـرد و هر

  . نها جاری می کردآخواست از زبان 
دبیر مطبوعاتی پیشین  ،اسکوت مکالن     

کاخ سفید نیز توضـیح مـی دهـد چگونـه 
ـاتی ـای تبلیغ در فـریفتن  ،همین راهکاره

از سوی حکومت بوش بکار  ،مردم امریکا
ـاط جمعـــی . مـــی رفتنـــد ـائل ارتبــ او وســ

  . ی جرم می خواندواشنگتن را شرکا
ــاه لــی هــامیلتون و هماننــدهای او  • هرگ

مدند و گزارش کنگره در باره آکوتاه نمی 
ایران گیت واقعیت را همان سان که روی 

بســاط اینگونــه  ،بــاز مــی گفــت ،داده بــود
 ،پروپاگاندا برچیده می شد و دو دهه بعد

ـا بـه  ،با بکار بردن همان پروپاگاندا امریک
چنـد . قشون نمی کشیدعراق و افغانستان 

ــه نمــی شــد و هــزاران  بیلیــارد دالر هزین
امریکائی کشته نمی شـدند و صـدها هـزار 
عراقی قربانی نمی گشتند و دو کشور دربند 

  .جنگ و ویرانی باقی نمی ماندند
ماجرای ایران گیت سـه  :انقالب اسالمی ــه ر درجـه و طرف چهارمی نیز دارد کـه دامریکا و نیکاراگوا و ایـران : طرف دارد ــتان و در درج ــرائیل و انگلس ـنده اسـلحه اول اس ــتنددوم دیگر کشورهای فروش ــگ هس ــرف جن ــه دو ط ـاه . ب ـــران و بخواند، متوجه می شود که این نوشـته خواننده نوشته روبرت پاری را به دقت هرگـ ـــه ای ـــی دلســـوز ب ـــک ایران ـانی در ایــــر – ۱  :ایران بنویسدسرنوشت ایرانیان، می توانست در باره را ی ـان کســـ ـانی ان، همچنـــ ـای (» اکتبر سـورپرایز«حکومت می کنند که در معامله پنه برسـر گروگانه ـته ) امریکائی و ایران گیت شـرکت داش ـان  – ۲  .اند ــون پروپاگانــدا«همـ را در » فن ـام زهــر بــه و در طوالنی کردن  ۶۰کودتای خرداد  ـاندن جـ ــگ و در نوشـ ـاری جن ـا بقصــد برکنـ ــی و در کودتـ ـاه داشـــتن ایـــران در خامنه ای با جعل نامه و قـول از قلـم و انشـــین خمینـــی کـــردن منتظـــری و جخمین ـان او و در نگــ ــرداد بحران و گرفتار بحران اتمی کردن و در زبــ ـای خ ــردن  ۶۰کودتـ ــراه ک ـبش و  هم ــراق از  – ۳  .مردم ایرانپروپاگاندا با سـرکوب خـونین جن ــران و ع ــردم ای ـان، ســال پــیش، در پــی یــورش قــوای  ۱۰آن کشور را دچار دو جنگ دیگر کرد و یم صدام برجا ماند و مردم ژدرعراق، ردر ایران، استبداد بازسازی شد و   – ۴  در عوض،. شدمعلول و دست کم دو بیلیون دالر زیان جنگ، افزون بـر یـک میلیـون کشـته و حاصــل م ـا و انگلــــیس و متحدانشـــ ــد کــه  – ۵  . همدستانش اعدام شدندصــدام و تنــی چنــد از . ســقوط کــردامریکـــ ــتند ایرانیــان ایــن اقبــال را یافتن ــتانش توانس ـا و دوس ـا و (خیانتهامنتخــب آنهـ ـافتن جنـــگ و چرائـــی اکتبرسورپرایز و ایران گیته ـــر علـــل ادامـــه یــ ـام زه ــ ـا ) سرکشـــیدن ج ــ و جنایته ـای ( ـا (و فسادها ...) واعدامها و ترورها و شـکنجه گریه ــوم تولتشکیل شدن مافیاه ــه دو س ــواری ک ــت خ ــد و ران ی ـان ...) ناخالص ملی است و ـان آشــکار کننــدرا بر ایرانی ـاه، در . و جهانیـ ـایق مصـمم هرگـ ـازی شـده مــی گشــتند و بــدین کــار اســتمرار مــی ایران، کسانی بر اظهار حق تمـدارها را قدر» پروپاگاندا«فنون  – ۶  .تجربه انقالب ادامه می یافتاســت، زود از میــان بــر مــی خاســت و دادند، مانع که استبداد بازس فکر «کردن سانسور و ساختن و القای بدون برقـرار . در همه جا بکار می برند موفقیــت بدســت نمــی » جبــری جبــار       ۷در صفحه     همدست کردن وسائل ارتباط جمعی (موفقیـــت خـــود را مـــدیون سانســـور چنانکه در امریکا نیز پروپاگانـدا . آورند

؟!ایران، نیازمند ناجی
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ــزاحم ـاران م ــه نگـ و ) و حــذف روزنام خطـر بـزرگ تهدیـد (ر فکر جبری جبا ـار . اســــت) بــــرددقیقه سالح کشتار جمعی خود را بکار  ۴۵صدام می توانـد ظـرف = خارجی  ـاره (ماجرا حقیقت و نیز سانسور حقیقت بعد از خــــودداری از اظهـــ ـانی معـروف بـه اکتبـر ایــران کنتــرا و سانســور مــدارک گویــای فصل گمشـده گـزارش در ب ـا اکتبـر سورپرایز و رابطه اوقوع معامله پنه یـران گیـت ب ـان ) سورپرایز   :بتوان پروپاگاندا را ادامه دادسبب می شود که همچن
  
  

ــي   ــامي يعن ــه نظ گزين
يك بام  - حمله اتمي؟ 
فكـــر  - ؟  و دو هـــوا

ــا    ــگ ب ــاي جن راهنم
  :عراق؟

  
ــه  ــد گزین ــی بای ــا م اوبام
نظــــامی را از روی میــــز 

  :بردارد
  
نوشـته و   Tad Daleyمقاله را تد دلی  ☚
  :انتشار داده است ،۲۰۱۳ مارس ۲۸در 
ـارس ۱۵در  •  ،روز قتــل امپراطــور روم ،م
 ۲۰۵۷ ،در ایـن روز. ولیوس سزار اسـتژ

وسائل ارتباط جمعی  ،سال بعد از آن قتل
ـا  غرب  اطالع دادنـد کـه پرزیـدنت اوبام
ــود در  ــه خ ــتوده اســت ک خنجــری را س

ـال . دســت دارد ـا کانـ ـاحبه بـ  ۲او در مصـ
خســتین بمناســبت ن ،تلویزیــون اســرائیل
من به « :گفته است ،سفر خود به اسرائیل

ـا بـر روی میـز  نگاه داشتن همـه گزینـه ه
ـا ...ادامه مـی دهـم ـاالت متحـده امریک ای

توانــائی هــای مهمــی در اختیــار دارد و در 
ــزوم از  ــورت ل ــد آص ــتفاده خواه ـا اس نهـ

کلمــه هــائی » همــه گــزینش هــا«. »کــرد
دبـل یـو  ژرژ ،هستند که اوباما و پیش از او

  .مکرر بکار برده اند ،بوش
ـا را سـالح  • ـائی ه البته بیشترین این توان

ـا. اتمی تشکیل می دهد ـازگی ه در  ،ایـن ت
ـائی چنـدان صـحبتی نشـده  ،باره این توان

اوباما و بوش از  اسـلحه غیـر اتمـی . است
ـا . وحشتناک امریکا سـخن گفتـه اسـت ب

اگر کسـی بگویـد کـه نشـنیده  ،وجود این
فته باشند مـراد از است که بوش و اوباما گ

ـا   ،گزینـه اتمـی نیـز هسـت ،همه گزینـه ه
  . نها را دقیق نشنیده اندآسخنان 

وقتـی  ،نزدیک به نیم قـرن پـیش از ایـن   
ی اتمی موضوع ژقرارداد منع گسترش انر

کشـورهائی کـه اسـلحه اتمـی  ،گفتگو بود
در  :تقاضــای ســاده ای کردنــد ،نداشــتند

ــدن  ــی مان ــر اتم ـاآازای غی ــ ،نهـ ای دولته
مجهز به سالح هسته ای قول بدهند کـه 
نــه تنهــا بــه خلــع ســالح اتمــی در ســطح 

بلکه قول بدهند کـه  ،جهان ادامه بدهند
ـا سـالح هسـته ای مـورد آهیچگاه  نها را ب

  . حمله قرار ندهند
ـارا      ـاع  ،روبرت مـک نام وزیـر وقـت دف

ـام ـا و تومــاس گراهـ ــت  ،امریکـ ــفیر وق س
خواست  این معقول ترین :گفتند ،امریکا

امــا . در تــاریخ روابــط بــین المللــی اســت
ــه ســالح هســته ای از  دولتهــای مجهــز ب

ـا اصـرار آ. دادن این قول امتناع کردند نه
ورزیدند که دادن چنین قولی بطـور غیـر 

ـامی«قابل تحملی  ـاف پـذیری نظ » انعط
  .نها را مقید می کندآ

ـار دیگـــر • ــ ـال بعـــد ۲۵ ،ب ـــیش از  ،ســ پ
ـــراردا ـازنگری در ق ــ ـــرانس ب ـــع کنف د من

ــی در  ــلحه اتم ــترش اس ــن  ،۱۹۹۵گس ای
ـار شـدید . مطرح شـد ،تقاضا از نو زیـر فش

چندین کشور غیر اتمی و تهدید کردن به 
فرانســـه و روســـیه و  ،خـــروج از قـــرارداد

ـادر و   ـا بیانیـــه ای صــ انگلســـتان و امریکــ
» اطمینان های امنیتی همآهنـگ شـده«

نها هیچگاه سـالح هسـته آدادند و گفتند 
وری که این سـالح را نـدارد ای برضد کش

ـار بـردن  ن آبکار نمی برند و تهدیـد بـه بک
  . نیز نمی کنند

ایــن اطمینــان را  ،۱۹۹۵آوریــل   ۱۱در  •
ـــــه  ـــــت  ۹۸۴در قطعنام ـــــورای امنی ش

ـائی کـه کنفـرانس . گنجاندند و در سند نه
بازنگری در قرارداد منـع گسـترش سـالح 

امضاء کنندگان امید  ،هسته ای صادر کرد
ه ایــن کــه روزی ایــن اطمینــان خــود را بــ

ـانونی بـین المللـی را « شکل یـک تعهـد ق
ــرد ــه » بخــود بگی ــد ب و  همگــان را متعه

ــد  ــه جنــگ اتمــی بگردان ــزدن ب دســت ن
  .نمودند

این پیشرفت کند بهمان خـوبی نیسـت  •
کــه قیــد شــفاف ایــن قــول و اطمینــان در 

ـا (قرارداد منع گسترش سالح هسـته ای  ی
ن افـزوده آه دیرتر بصورت ماده الحاقی ب

بیشــتر کارشناســان  ،بــا وجــود ایــن). شــد
حقوق بین المللـی مـی پذیرنـد کـه دادن 
این اطمینان که هیچگاه کشور غیـر اتمـی 
به جنگ اتمی تهدید نشود و سالح هسته 

بخــش جــدائی  ،ای برضــدش بکــار نــرود
ناپذیر از قرارداد منع گسترش سالح هسته 

  .ای گشته است
 ،بــوشحکومــت  ،امــا یــک دهــه پــیش •

ـای  بـی  ،۱۹۹۵یکسره نسبت به توافـق ه
ـاره سیاسـت . اعتناء شـد ـند رسـمی در ب س

ـا بـر  ـادر کـرد کـه بن بـه  ،نآاتمی امریکا ص
حمله اتمی به کشوری که سالح  ،صراحت

در ایـن . تجویز می شـود ،هسته ای ندارد
کشور نام برده شدند که می توانند  ۷ ،سند

  . مورد حمله اتمی امریکا قرار بگیرند
ـنگتن پسـت و  ،افزون بـر ایـن      هـم واش

 ،هــم ســیمور هــرش در مجلــه نیویــورکر
حکومت  ،۲۰۰۶فاش کردند که در سال 

حمله اتمی به ایران را مورد بررسی  ،بوش
ـــت ـــوده اس ـــرار داده ب ـــرانس . ق در کنف

وقتی خبرنگاری از  ،مطبوعاتی کاخ سفید
یا شما براستی حملـه اتمـی بـه آ :او پرسید

وجه قـرارداده ایـد؟ بـوش ایران را مورد ت
ــخ داد ــز « :پاس ـا روی می ــه هـ ــه گزین هم

  .  »هستند
ـاه بعـد از  ،و اوباما • ـاز ریاسـت آچنـد م غ

ـــــوریش ـــــل آ ۵در  ،جمه در  ،۲۰۰۹وری
ـان را  ،پـــراگ تعجـــب و تحســـین همگــ

مـن شـفاف و از « :برانگیخت وقتی گفت
ـا  در پـی  روی اعتقاد مـی گـویم کـه امریک

ـانبرقرار کـردن صـلح و امنیـت در ج  ،ه
ـا بخشـی از . بدون اسـلحه اتمـی اسـت ام

هیجــان حاضــران فــرو نشســت وقتــی او 
خلع سالح اتمی هدفی نیسـت کـه  :افزود

بسا در عمر من نیز . زود بتوان به آن رسید
در  ،سـخنان او ،با وجود این. تحقق نیابد

ــل  ــرای دریافــت جــایزه نوب گــزینش او ب
ـال  ـایزه  ،۲۰۰۹صلح س توسـط کمیتـه ج

  .ته استاثر داش ،نوبل
ــد • ـال بع ــک سـ ــل آ ۶در  ،درســت ی وری

ـاتی وزارت  ،۲۰۱۰ در کنفـــرانس مطبوعــ
ـا ــی« ،دفــاع امریکـ » بررســی موضــع اتم

 ،روبرت گیـت. حکومت اوباما اعالن شد
ـا ـاع امریک ـند ،وزیر دف ـا بـر ایـن س  ،کـه بن

به کشـور  ،برخالف حکومت بوش ،امریکا
ـا، . حمله اتمی نخواهد کـرد ،غیر اتمی ام

کرد که کشورهائی که به  گیت خاطر نشان
 ،قــرارداد منــع گســترش ســالح هســته ای

. مقولـه دیگـری هسـتند ،عمل نمـی کننـد
ـا بـه  این کشور کشورهائی نیستند که امریک

ــا حملــه اتمــی نمــی کنــدآ و ایــن اصــل . نه
کامالً جدید ناسازگار با تعهدی اسـت کـه 

از قــرار داد منــع  ،بخشــی جــدائی ناپــذیر
  .گسترش سالح هسته ای است

بــرای ایــن کــه ســخن خــود را  ،و گیــت   
دقیــق کنــد و تــدبیر را تــدبیری ســنجیده 

از دو کشوری نام بـرد کـه حملـه  ،بباوراند
ـایز اسـتآاتمی بـه  ـا ج کـره شـمالی و  :نه
این پیامی است به این  :گیت گفت. ایران

اگر شما بطور کامل قوانین بـین  :کشورها
المللی را رعایت کنید و اگر شما به جامعه 

ـا نیـز تعهـدهای  ،ن المللـی بپیوندیـدبی م
... خود را نسبت به شما رعایت مـی کنـیم

اما اگر شما قوانین بین المللـی را رعایـت 
ـا جامعـه بـین  نکنید و اگر شما سر نـزاع ب

تمامی گزینه ها روی  ،المللی داشته باشید
میــز خواهنــد بــود و  چنــین خواهــد بــود 

  .رویه ما با شما
  
  :د؟ایرانیان چه می شنون ٭
  
ــتند« • ــز هس ـا روی می ــه هـ ــه گزین  ،»هم
نقدر از سوی رهبران غـرب تکـرار شـده آ

ـاط جمعـی دقتـی در  ،است که وسائل ارتب
رهبـران . نمی کنند ،معنائی که جمله دارد

. ایران نیز ایـن دقـت و تأمـل را مـی کننـد
کمــی بعــد از کنفــرانس مطبوعــاتی ســال 

ـا ،۲۰۱۰ ـــ ـاع امریک ـــ ــــر  ،وزارت دف رهب
ایـران بـه فرمانـدهان جمهوری اسـالمی 

تهدیـد مسـتقیم ایـران بـه « :نظامی گفت
بســی تعجــب برانگیــز  ،ســالح هســته ای

رهبر ... ن غافل شودآاست و دنیا نباید از 
ــده  ــد ش ــی تهدی ــه اتم ــه حمل ــوری ب کش

ـالهای اخیــر... اســت ـا  ،در سـ امریکائیهـ
ـا بباوراننـد کـه  کوشش بسیار بکار بردند ت

وی تن به گفتگـ ،جمهوری اسالمی ایران
جــدی در بــاره پرونــده اتمــی خــود نمــی 

ـائی ... دهد اینک روشن مـی شـود  دولته
 ،کـــه  مجهـــز بـــه ســـالح اتمـــی هســـتند

کشـورهائی را تهدیـد بـه حملـه  ،بیشرمانه
  .»اتمی می کنند که این سالح را ندارند

ـانی •  ،رئـیس مجلـس ایـران ،علی الریج
تأکید می کنـد کـه هرگونـه تهدیـد اتمـی 

موافقتهــای بعمــل  بطــور مســتقیم ،ایــران
آمده بر سر قـرارداد منـع گسـترش سـالح 

و رئـــیس . هســـته ای را نقـــض مـــی کنـــد
 :نیـز مـی گویـد ،احمدی نـژاد ،جمهوری

مــن امیــدوارم ســخنی کــه منتشــر شــده «
ـائی را کـه . ... راست نباشـد ،است او ملته

بـه حملـه  ،فاقد سـالح هسـته ای هسـتند
نچـه را آبـوش نیـز .  اتمی تهدید مـی کنـد

  .نگفته بود ،اوباما می گویداینک 
بعد از اظهارات پرزیـدنت  ،همین طور •

ـا در تلویزیـــون اســـرائیل مســـعود  ،اوبامــ
ـای مسـلح ،جزایری ـاون سـتاد نیروه  ،مع
ـا  :قای اوباما نباید اشتباه بکنـدآ« :گفت م

  . نیز همه گزینه ها را روی میز داریم
مشکل می توان تصور کرد که پرزیـدنت  •

همه گزینه ها روی میـز  وقتی گفت ،اوباما
بکار بردن سالح هسـته ای  ،دقیقًا ،هستند

و نیـز . برضد ایران را در سر داشـته اسـت
مشکل است بتـوان پـذیرفت کـه کشـوری 
می تواند اسلحه اتمی بکار برد بـرای ایـن 
کــه معلــوم کنــد مجهــز شــدن بــه کشــور 
دیگری بـه سـالح هسـته ای را غیـر قابـل 

شکل می توان م ،و باالخره. قبول می داند
ـا ایـن اهمیـت  ،فرض کرد کـه تهدیـدی ب

ایران و کشورهای دیگری را کـه هنـوز بـه 
بـه مجهـز  ،سالح هسته ای مجهز نیسـتند

  .مصمم نکند ،شدن به این سالح
سـخنی از نـوع  ،اما اگر پرزیدنت اوباما •

ـان  ــر برزبـ ــه ،وردآدیگ ــدین جبه  ،در چن
 ،برای مثال. وردآنتایج مثبت ببار خواهد 

ـنم « :او بگویداگر  امروز من اعالن مـی ک
ن رسیده است که یک گزینـه را آکه زمان 

ن گزینه حمله اتمی آاز روی میز برداریم و 
ـاع و . اســـت ـا تحـــت هـــیچ اوضــ امریکــ
بــه ایرانــی کــه ســالح هســته ای  ،احــوالی
 ،در حقیقـت. حمله نخواهد کـرد ،ندارد

در  ،من هیچ وضعیتی را سـراغ نـدارم کـه
کشـوری فاقـد سـالح  حمله اتمـی بـه ،نآ

تعهد به عـدم . هسته ای توجیه پذیر باشد
انجــام چنــین حملــه ای از قــرارداد منــع 

جـدائی ناپـذیر  ،گسترش سالح هسـته ای
چون امیدورایم ایران به تعهـدات . است

خود برابـر قـرارداد منـع گسـترش سـالح 
 ،هسته ای بطور کامل عمل خواهـد کـرد

تعهـد  اعالم می کنیم که ما نیـز  بـه ،امروز

  .خود عمل می کنیم
قادر به حفـظ  ،هردو ،امریکا و اسرائیل     

امنیت ملی خود با سـالحهای غیـر اتمـی 
تنها توجیه پـذیرفتنی نگاهـداری . هستند

اسلحه اتمی اینست که مانع از بکار بـردن 
و . این اسلحه از سوی دیگران مـی گـردد

در پراگ گفتـه  ،سال پیش ۴همانطور که 
ـان خلـع سـالح  امیدواریم ،ام روزی جه

ــن ســالح از میــان  ــردد و ای ــته ای بگ هس
و هدفی تحقق بپـذیرد کـه . برداشته شود

بنا بر قرارداد منـع گسـترش سـالح هسـته 
  . می باید متحقق گردد ،ای
ایران باید بداند که تا وقتی برنامه تولید      

ســالح هســته ای بطــور اطمینــان بخــش 
ـانی ـا نکـرده اسـت ،برای جامعه جه  ،ره

 ،غیر از گزینه حملـه اتمـی ،همه گزینه ها
ایرانیان بایـد  ،در برابر. روی میز  می ماند

در  ،مطمــئن باشــند کــه مــا بــرای همیشــه
از  ،نچه به اسلحه اتمی مربـوط مـی شـودآ

ـــروی  ـــوا پی ـام و دو ه ــ ـــک ب سیاســـت ی
نها دعوت می کنـیم آاما از . نخواهیم کرد

  .»به ما بپوندند ،در خلع سالح هسته ای
چنین سخنی جـو را تغییـر مـی دهـد و      

محتوای گفتگو بر سر برنامه اتمـی ایـران 
دکتـرین اسـتعمال «. را نیز دیگر می سازد

ــی ــلحه اتم ــی » اس ــروعیت م ــد مش را فاق
کشور دارای سـالح هسـته  ۹گرداند و هر 

ای را ناگزیر می کند منع استعمال اسلحه 
ـانونی  ،نـراآهسته ای بر ضد کشور فاقـد  ق

ـا سـالح . لـی کننـدبین المل ایـن کـه امریک
ـــوگیری از  ـاطر جل ــ ـا بخ ــ ـــته ای تنه هس
بکــاربردن ایــن ســالح توســط کشــورهای 

نها را مجبور مـی آ ،دیگر نگاه داشته است
چنین تعهـدی را بعمـل  ،بنوبه خود ،کند
  .آورند

ـا کـه  ،راه دراز • بسیار دراز باید طی کرد ت
ایران و کره شمالی و بسا کشـورهای دیگـر 

ـابقه بـر سـر داشـتن متقاعد شو ند کـه مس
خلـع سـالح . سالح هسته ای را رها کنند

اما اگـر . هسته ای نیز زمانی دراز می طلبد
ــته ای وارد  ــورهای دارای ســالح هس کش
ــرارداد حــذف ســالح  گفتگــو در بــاره  ق
هسته ای به ترتیبی که قابل اجرا و وارسی 
و اطمینان از حذف شـدن اسـلحه هسـته 

ـا  ،چه مـی دانـد کسی ،غاز کنندآرا  ،ای بس
ـا خلـع سـالح  ،در طول عمر باراک اوبام

  .اتمی انجام بگیرد
  
  

اورانیـــوم «بکـــار بـــردن 
ضــعیف و سیاســت یــک 
بام و دوهـوای اوبامـا در 

نچــه بــه برنامــه اتمــی آ
  :ایران مربوط می شود

  
ـاری ☚ ـاب  ،نات پ ریاسـت «نویسـنده کت

ــوش ــز ب ــه آمی ــوری فاجع  ۲۸در  ،»جمه
ـارس  ـام ،۲۰۱۳مــ و دو  سیاســـت یـــک بــ

 ،هوای بوش در باره برنامـه اتمـی ایرانـرا 
  :مورد ارزیابی و انتقاد قرار داده است

مبنی بر  ،هشدار پرزیدنت اوباما به ایران •
 ،»همه گزینه ها روی میز هستند«این که 

ــاکی از  ـند معتبــری ح ـاوجود ایــن کــه س ب
وجـود  ،ساختن بمب اتمی توسـط ایـران

ـا  ،ندارد ـارض اسـت ب ایـن در تناقض و تع
واقعیــت کــه اســرائیل صــاحب زرادخانــه 
اتمی است و امریکا خود دارای هزار بمب 

  . و کالهک اتمی است
ـام  ،بدین سان      امریکا به سیاست یـک ب

ـار هـوا ،دو هوا نچـه بـه آدر  ،بسا سه و چه
 ،انتشار سالح هسـته ای مربـوط مـی شـود

 :ادامه می دهد
بـه تعهـدهای  ،از نپیوستن یـک طـرف  -

برابـر  ،مورد خلع سالح هسته ایخود در 
عمل نمی  ،قرارداد منع انتشار سالح اتمی

به قرارداد و تولید و انبار  ،بر اسرائیل. کند
نکه آکردن اسلحه اتمی را روا می بیند بی 

  . ن را اظهار کندآ

ـای  ،از سوی دیگر -  ـار دولته سیاسـت مه
ـاذ مـی  ،»الت« کره شمالی و ایران را اتخ

متحـد  ،ره جنـوبیکند و کـره شـمالی کـ
خود امریکا  ،بتازگی ،امریکا را به جنگ و

ـا . را به جنگ اتمی تهدید مـی کنـد امریک
نخســتین و تــا ایــن هنگــام تنهــا کشــوری 

بمـب اتمـی  ،است که برضد کشـور دیگـر
نخستین بمب را بر شـهر . بکار برده است

ـازاکی  ،۱۹۴۵اوت  ۹در  ،اپـــنژدر  ،ناگــ
  .فروریخته است

ی نوبـت بـه ایـران مـی وقت ،باوجود این - 
نکـه ایـن کشـور اصـرار مـی ورزد آبا  ،رسد

مــاده آمیــز اســت و آبرنامــه اتمــیش صــلح 
بتــازگی در قزاقســتان بــا  -  ،گفتگــو اســت

گفتگـــو کـــرده و ایـــن  ۱+۵کشـــورهای 
 –ارزیابی کرده اند » مفید«ن را آکشورها 

ـادی  ـای اقتصـ ـا برضــد او مجازاتهـ امریکـ
ای این به کامپیوتره. وضع و اجرا می کند

حمله سایبری می کند و این کشـور  ،کشور
  . را به جنگ تهدید می کند

ـا ،هفته پـیش      در بیـت  ،پرزیـدنت اوبام
بــاز تأکیــد کــرد کــه سیاســت  ،المقــدس

امریکا ممانعت از دستیابی ایران بر بمـب 
ـاک تـرین . اتمی است این اسـلحه خطرن

اسلحه اسـت و بهـر قیمـت نمـی گـذاریم 
ـــه آن دســـت ی ـــران ب ـــدای ـــت. اب  :او گف

ــه « ــتند ک ــق هس ـا مواف ــرائیل و امریکـ اس
 ،مجهز شـدن ایـران بـه سـالح هسـته ای

تهدید مـی کنـد منطقـه را و نیـز تهدیـدی 
ـالقوه تهدیـدی اسـت  ،است برای دنیا و ب
ـا در هـدف . برای موجودیت اسرائیل و م
ما نباید سیاست . با یکدیگر موافقت داریم

ع از مهار ایران را درپیش بگیریم وقتی مان
دستیابی ایـران بـه سـالح هسـته ای نمـی 

ــانع از . شـود ــا اینســت کــه م ن آسیاســت م
ـازد ـا . شویم که ایران سـالح اتمـی را بس م

ترجیح می دهیم مشـکل از راه دیپلماسـی 
هنوز وقت برای حل مشـکل از . حل شود

رهبـران ایـران بایـد . این راه وجـود دارد
بفهمند که باید بـه تعهـدات بـین المللـی 

جامعـه بـین  ،ن زمانآتا . مل کنندخود ع
المللی بر مجازاتها و تشدید فشار بر دولت 

بر سـر  ،امریکا با اسرائیل. ایران می افزاید
همچنــان از   ،قــدمهای بعــدی برداشــتن 

و من می خواهم . نزدیک مشاوره می کند
ــا روی میــز  تکـرار کــنم کــه همـه گزینــه ه

ـا . هســتند بــرای  ،نچــه را الزم اســتآمـ
از مجهز شدن ایران به بدترین جلوگیری 
  .»انجام خواهیم داد ،سالح دنیا

اوبامــا تکــرار مــی کنــد کــه  ،از یــک ســو - 
» ترجیح با حل مشـکل از راه دیپلماسـی«

همـه  :مـی گویـد ،اما از سوی دیگر. است
ـامی . گزینه ها روی میز هسـتند گزینـه نظ

بنا بـر . در شمار گزینه های روی میز است
ین و تنها کشوری کـه امریکا که نخست ،این

ـار بـرده اسـت بـه بهانـه  ،بمب اتمـی را بک
جلوگیری از دست یافتن ایـران بـه بمـب 

ـار بـردن  ،اتمی این کشـور را تهدیـد بـه بک
ـا . سالح هسته ای مـی کنـد همـه گزینـه ه

شــامل ایــن گزینــه نیــز  ،روی میــز هســتند
ـــد ضـــمنی. هســـت ـــت ،تهدی  ،در حقیق

اگر ایران همچنان  :تهدیدی روشن است
ـا ندهـدت ـا بـه  ،ن به خواسـت امریک امریک

خود این حق را می دهد که این کشـور را 
  . حذف کند ،از نقشه جغرافیائی دنیا

  
  :اورانیوم ضعیف ٭
  
همانطور که هافینگتن پسـت در هفتـه  •

سال بعد از  ۱۰« :پیش گزارش کرده است
پزشــکان در  ،روز حملــه امریکــا بــه عــراق

شـمار  برخی از شهرهای خاورمیانه شاهد
ـاقص  ــوزادان نـ ــرطان و ن ـادی س ــر عـ غی

ن را بکار بردن آدانشمندان علت . هستند
و فسفر سـفید توسـط » اورانیوم ضعیف«

  نوزدان و . می دانند ،قوای امریکا در عراق
  ۸در صفحه   
  
  

؟!ایران، نیازمند ناجی
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کودکانی کـه از اسـتعمال بـی احتیاطانـه 
ـا  ،اسلحه شیمیائی از سوی ارتشـیان امریک

ـار مـی دان ،چنان سـخت رنجورنـد نـد بک
ـای  ــ ـــوم ضـــعیف چـــه معن ـــردن اورانی ب

و سخن اوباما نیز راست . وحشتناکی دارد
اسلحه اتمی بسیار وحشتناک است . است

با توجه به این . و اثرهاشان بس خوفناک
ـار بـرده  ـا ایـن اسـلحه را بک امر کـه امریک

این قرار داشـتن چنـین اسـلحه در  ،است
دستهای امریکا و اسرائیل است کـه بـرای 

ـاک اسـتجهان  چراکـه در صـد . خطرن
ــه هــیچ کشــوری  ،ســال گذشــته ــران ب ای

ــرده اســت ـا . هجــوم نب ـا ده هـ امــا امریکـ
ـان از جنـگ  ،عملیات نظامی علنـی و پنه

جهــانی دوم بــدین ســو کــه موقعیــت ابــر 
 ،و نیـز. براه انداخته است ،قدرت را یافته

 ،اســرائیل مرتــب بــه همســایه هــای خــود
ـان و عــر اق مصــر و ســوریه و اردن و لبنـ

فلسطینی ها که . تجاوز نظامی کرده است
مرتب زیر بمب و خمپاره و گلولـه تـوپ و 
موشــک هســتند و محکــوم بــه زنــدگی در 
محاصره در نوار غزه و ساحل غربـی رود 

قربانیــان روزمــره تجــاوز نظــامی  ،اردننــد
کشورهائی کـه  ،بنا بر این. اسرائیل هستند

قابل اعتماد برای داشتن بدترین اسـلحه 
برخــی کشــورها هســتند کــه  ،نیســتند دنیــا

بطور مرتب دست به جنـگ تعرضـی زده 
هرچنــد  ،افــزون بــر ایــن. انــد و مــی زننــد

ــرین  ـار ت ــر و مرگبـ ــی ویرانگ ــلحه اتم اس
از  ،اما برای مدتی بس دراز ،اسلحه هستند

عامــل  ،ســوی اســتراتژهای امنیــت اتمــی
  . ثبات ارزیابی می شدند

ـاطر        کـه کوتاه سخن این کـه بـدین خ
اسلحه اتمی ویرانگـر منحصـر بـه فـردی 

برای منصرف کردن  آوسیله ای کار ،است
ـاجم  مهاجم احتمالی از دست زدن به ته

دلیـل  ،بدیهی است کـه ایـن دلیـل. است
ن مـی دارد آعمده ایست که کشورها را بـر

دلیل  ،و باز. ورندآکه اسلحه اتمی بدست 
اصلی است بر این که خلـع سـالح هسـته 

ــز بطــو ـام نخواهــد ای هرگ ــل انجـ ر کام
گرفــت و خطــر انتشــار اســلحه اتمــی نیــز 

ـار  ،کره شـمالی. صفر نخواهد شد بـه رفت
خود و به سر و کله ای که با امریکا می زند 

ایـن  ،و درد سری که برایش ایجاد می کند
. واقعیت را بطور کامل روشن کرده است

وزیــر خارجــه کــره  ،در اوائــل همــین مــاه
حـق خـود بـرای کشورما از  :شمالی گفت

حملــه اتمــی پیشــگیرانه بــه تجــاوزگران «
او این سخن را می گوید . استفاده می کند

ـنگتن  کـره شـمالی را بـه حملـه  زیـرا واش
  .اتمی تهدید کرده است

ـاطع       و بـه  –گرچه ایـن تهدیـد بطـور ق
از سوی جامعه بین المللی محکوم  - حق
ـا در اســاس ،شــد ـا سیاســت رســمی  ،امـ بـ

ـا نیـز مـی گویـد . اردامریکا فرقی ند امریک
حق تقـدم در حملـه اتمـی را بـرای خـود 

ـاه مـــی دارد اســـتراتژی . محفـــوظ نگــ
ـا کــه ســال پــیش توســط  حکومــت اوبامـ

ـانی  :اینست ،وزارت دفاع منتشر شد ـا زم ت
ـان وجـود دارد  ،که اسـلحه اتمـی در جه

ـاه مـی دارد و در  امریکا ایـن اسـلحه را نگ
  .ن را بکار می بردآ ،صورت لزوم

رچه کره شمالی بمب اتمـی و موشـک گ •
دوربرد دارد و حق حمله پیشگیرانه را بـه 

ـائی فنـی را  ،خود مـی دهـد ـا هنـوز توان ام
برای ساختن کالهک اتمی برای موشکی 
ــد ــدف قرارده ـا را ه ــد امریکـ ــه بتوان  ،ک

تفاوت رفتار امریکا با  ،باوجود این. ندارد
این کشور نیمه اتمی با رفتارش با کشـوری 

چشم را  ،مثل ایران ،اتمی ندارد که سالح
  .خیره می کند

 
  :رفتار غیر متعارف با ایران ٭
  
ـا  ،و چون نوبت به ایران می رسـد • اوبام

بایــد بــه «اصــرار مــی ورزد کــه ایرانــی هــا 
به . »تعهدات بین المللی خود عمل کنند

ـاه بـه  این تعهدات عمل نمی کننـد و هرگ
ـا  ،ایـــن رویـــه ادامـــه دهنـــد ـا امریکــ بســ

نچـه را آو . ان جنگ خواهد کردبرضدش

در مقام  ،اوباما نمی گوید اینست که امریکا
کشوری دارای اسلحه اتمی تعهدات بـین 

ن تدارک خلع سالح اتمی آالمللی دارد و 
 :کامل است و به این تعهد عمل نمی کند

در قرارداد منع گسـترش سـالح هسـته       
بــا  ،منعقــد شــده اســت ۲۰۱۰ای کــه در 

  :ور می شود که آان یادامضاء کنندگ
ـاق «       کنفرانس با اکثریت قریـب بـه اتف

و این تعهد  - دولتهای شرکت متعهد شد 
کـه  - ور است آمسئولیت  ،بلحاظ حقوقی

ـار  ــ ـــی کـــه بک اســـلحه اتمـــی  و تجهیزات
ــی  ــی م ــت آانفجارهــای اتم ــد را دریاف ین

ــورهای  ــد و کش ـازند و نخرن ــد و نسـ نکنن
بر خلع  دارای اسلحه اتمی همین تعهد را

  . سالح هسته ای دارند
کنفرانس متأسف اسـت کـه کشـورهای     

به تعهد  ،نظیر امریکا ،دارای اسلحه اتمی
برابر قرارداد منع گسـترش اسـلحه  ،خود

هسته ای عمـل نکـرده و در خلـع سـالح 
کنفــرانس در « :هســته ای نکوشــیده انــد

همان حال کاهش دوجانبه سالح هسـته 
ایــن اســلحه  ای را بــه کشــورهای دارنــده

ـاهده مـی  ،با نگرانی ،تبریک می گوید مش
کند که شمار اسلحه اتمی هنوز از چندین 

ــی . هــزار بیشــتر هســتند ــرانس نگران کنف
عمیق خود را نسبت به خطری اظهار می 
 ،کند که احتمال بکار بـردن ایـن اسـلحه
  ». بطور مداوم انسانیت را تهدید می کند

بــاق نچــه بــه منازعــات در بــاره انطآدر  •
ـا قـرارداد  فعالیتهای هرکشور مـی توانـد ب

غربی ها سوءظن مـی برنـد کـه  ،پیدا کند
ــران در کــار ســاختن بمــب اتمــی و یــا  ای

ـا را آایرانیها شکایت می کنند که امریکا  نه
ـان  ،به جنـگ تهدیـد مـی کنـد و برضدش

کنفــرانس بــاز  ،مجازاتهــا وضــع مــی کننــد
تأکید می کند که در حل و فصـل منازعـه 

ها وسائل دیپلماتیک باید بکار رونـد تن ،ها
می بایـد » حمله و یا تهدید به حمله«و از 

  :پرهیز شود
کنفــرانس خــاطر نشــان مــی کنــد کــه «     

پاســخها بــه نگرانــی هــا در بــاره رعایــت 
هرکشوری مـی  ،تعهداتی که بنا بر قرارداد

ـــد از عهـــده بر ـــدآبای ـــد از راه  ،ی مـــی بای
ـا تمهیـــدا ـاق بــ ت دیپلماتیـــک و در انطبــ

ـازمان ملـل  منظور در قرار داد و منشـور س
  ...داده شوند ،متحد

ـا        ــه و یـ ــر اینســت کــه حمل کنفــرانس ب
تهدید به حمله به تأسیسات اتمی که برای 
ـاد شـده انـد ـان ایج  ،هدفهای صلح جوی

ــدازد و  ــی ان ــر م ــه خط ــی را ب ــت اتم امنی
ـادی و محــیط  ــی و اقتصـ ـات سیاس الزامـ

ترین زیســتی خطرنــاک در بــردارد و بیشــ
ـاربردن حقـوق بـین  نگرانی خود را از بک
المللی در توجیه بکار بردن زور در چنـین 
ـان مـی  مواردی اظهار می کند و خاطر نش
کنــد کــه بــا منشــور ســازمان ملــل متحــد 

کنفرانس احـراز مـی کنـد . مخالفت دارد
ــتار  ــت دولتهــای عضــو خواس ــه اکثری ک
ــدود و  ــوقی مح ــیله حق ــک وس ـاد ی ایجـ

فـع چنـین خطـری متعهد کننده بـرای ر
  ».است

ـان از  • ـا همچن ـال کـه امریک در همان ح
برابر قرارداد منـع  ،عمل به تعهدات خود

سرباز می زند و تن به خلع  ،گسترش اتمی
کشـورهای دیگـر  ،سالح اتمی نمـی دهـد

ورنـد کـه کشـورهای داری آدنیا فشار مـی 
سالح هسته ای به تعهدات خود در مـورد 

 ،مارس ۷در . خلع سالح اتمی عمل کنند
 :انترپــرس ســرویس گــزارش کــرده اســت

ـار« ـین بـ ــرای اولـ ـان « ،ب ــی انسـ دیپلماس
ــه ـا کــه ضــرورت » گرایان درکــار اســت تـ

 ۵. ممنوع کردن اسلحه اتمی را بقبوالنـد
 ،کشـــور عضـــو دائمـــی شـــورای امنیـــت

هــزار اســلحه  ۱۹۰۰۰بیشــترین شــمار از 
اتمی را در اختیار دارند و اسلحه ای که در 

ـار کـره م ،اختیار دارند ی توانند چندین ب
ـازند ـــران بســ ـــین را وی ـــدم اول در . زم ق

دیپلماسی انسان گرایانه در اسـلو برداشـته 
شــد و در کنفرانســی برداشــته شــدکه در 

ـا  ژحکومت نرو ،مارس ۵و  ۴روزهای  برپ
 ،میزبان کنفرانس بعدی در مکزیک. کرد

ـباب  ،در زمــان خــود ــدارک اسـ ــد از ت بع
  .برگزار خواهد شد ،ضرور

ــدگان        دولــت در کنفــرانس  ۱۲۷نماین
صلیب سرخ بین المللـی و . شرکت کردند

ـای جامعـه مـدنی و  حالل احمر و نهاده
کمپین بین المللـی بـرای حـذف اسـلحه 
  . اتمی نیز در کنفرانس شرکت کرده بودند

ـا        ــد بخــش آبـ ــد و نوی ــدمی امی ــه ق نک
برداشــته شــده اســت امــا بــدون شــرکت 

دارای اســلحه  امریکــا و دیگــر کشــورهای
قدمهای بعدی تا رسیدن به نتیجـه  ،اتمی

 ۵نــه ایــران کــه . برداشــته نخواهنــد شــد
کشور عضو دائمی شورای امنیـت هسـتند 
که می باید بخاطر خلع سـالح هسـته ای 

زیرا غیـر . زیر فشار بین المللی قرار بگیرند
کشور امضا کننده دیگـری  ،از این کشورها

الح نیســت کــه قــرارداد منــع گســترش ســ
ـــته باشـــد ـا گذاش ـــر پــ ـــته ای را زی . هس

بخصوص بر امریکا است که می باید فشار 
ــدآوارد  ـازنده . ی ــده و سـ ــداع کنن ــرا اب زی

. نخســتین ســالح هســته ای امریکــا اســت
ـاطر  این کشور است که بـدون دغدغـه خ
این سالح را بکار برده است و صادرکننده 

  .اول اسلحه در جهان نیز هست
  

کنگــــره امریکــــا حملــــه 
ظامی به ایران را بـاز هـم ن

  :تسهیل کرد
  
کنگره امریکا کار را بر حکومت  ٭

امریکا برای حمله نظامی به ایران 
  :بازهم آسان تر کرد

  
 ۲۷در  ،ربکــا گــریفین و یکلــی کمپبــل ☚

در باره تصمیم هفتـه پـیش  ،۲۰۱۳مارس 
  :نوشته اند ،از این تاریخ کنگره

ــیش • ــه پ ــد از اشــغال  ۱۰ ،هفت ســال بع
در لحظـــه بازاندیشـــی پیرامـــون  ،عـــراق

کنگره کار جنگ  ،مدهایشآجنگ و پی 
ـنا . با ایران را باز هم آسان تر کرد اقدام س

مسلم می کند که کنگره از درسهای حمله 
  .هیچ نیاموخته است ،به عراق

ـا      سناتور رون وایدن که برضـد جنـگ ب
ـناتوری  ۷۶بــه  ،عــراق رأی داده بــود سـ

دن طرحی پیوست که جانبدار تصویب ش
ن می دارد آبودند که حکومت امریکا را بر

از  ،که در صورت حمله اسرائیل بـه ایـران
ـادی از  لحاظ نظامی و دیپلماتیک و اقتص

ایــن طــرح جزئــی از . او حمایــت کنــد
ــرای  ــه ســازی ب اقــدامات کنگــره در زمین

جنـگ  ،جنگی است که هرگاه روی دهد
بـه گـردش در یـک  ،نآعراق در مقایسه با 

  .ند خواهد شدباغ مان
موزد کـه شـتابان رفـتن آتاریخ به ما می  •

ـار نیسـت ،بسوی جنگ  ،یک رویداد غمب
رامــی اســت کــه آتــش ســوزی آبلکــه یــک 

تـش سـوزی مهیـب بـدل آناگهان به یک 
کنگـره دارد زمینـه تکـرار ایـن . می شـود

  .ماده می کندآزموده را آ
ـامی بـه ایـران را  • کنگره اینکه حمله نظ

ــیار  ــرده آبس ـان ک ــیش :اســتسـ ـال پ  ،سـ
مجلــس نماینــدگان و ســنا رأی دادنــد بــه 
عبور از خط قرمـزی کـه حکومـت معـین 
کرده بود و آن ساختن بمب اتمی توسـط 

این دو مجلـس رأی دادنـد بـه . ایران بود
 ،اقدام نظامی برضد تأسیسات اتمی ایـران

. نکه ایران از این خط عبـور کنـدآپیش از 
ـائی اتمـی«طرح مصوب   را تعریـف» توان

عبارت گنگی است که می تـوان . نمی کند
ن را در باره هرکشوری که برنامه استفاده آ

  .از انرژی اتمی را دارد بکار برد
طرحی که این بار سنا تصـویب کـرده و  •

حمایت از حمله  ،کاری غیر معمول است
ــامی بــه ایــران اســت ســناتور لیندســی . نظ
ـامی طـرح ـناتور  ،گراهام، ح ـا س همـراه ب

در گفتگــو بــا واشــنگتن  ،زروبــرت مننــد
در  :ن را اینطـور توضـیح داده انـدآ ،پست

نچه به قطعنامه هائی مربوط می شود که آ

ـام  ،برضد ایران تصویب شده انـد روش گ
ـار رفتـه اسـت ـام بک ـار  ،قـدم اول. به گ مه

کردن و فشار وارد کردن و در همان حال 
 ،اگر عمل نکرد. حمایت از اسرائیل است

ـازه ح ،قدم بعدی ـامی دادن و اج ملـه نظ
به پرزیدنت اوباما اجازه جنگ با ایران را 

  .دادن است
برخی از حامیان طرح مصوب استدالل  •

ــی  ــه نگران ــد کــه جــای هیچگون مــی کنن
اما اگر قرار بود حکومت ایـران از . نیست

بازجــای  ،حملــه بــه امریکــا حمایــت کنــد
ـنا  ــه سـ ــود؟ اظهاری ــی نب ــه نگران هیچگون

هــا ایــن را مــی قدرتمنــد اســت و ســناتور 
قدمها که کنگره از پس هم بـر مـی . دانند
رهبـران . شفته می کنـدآوضعیت را  ،دارد

نظامی به صراحت می گویند که حمله به 
تشــدید . میــز خواهــد بــودآایــران فاجعــه 

برخوردها با ایران نیز بسا همین نتیجـه را 
زیــرا تحصــیل دلیــل مــی شــود . وردآببــار 

ــرای ر ــران کــه ســالح هســتژب ــم ای ه ای ی
ـا مـی . بسازد ـاتی امریک ـازمانهای اطالع س

ــد و  ـا ران ــه تنگنـ ــران را ب ــد ای ــد نبای گوین
ـاختن اسـلحه  ناگزیرش کرد تصمیم به س

  .اتمی بگیرد
ـا تردیـد داریـم  ،باوجود این واقعیـت • م

ـا ایـران  که حکومت امریکا مـی خواهـد ب
ن بیم داریم که کنگـره آاما از . جنگ کند

اگزیرش کنـد ورد و نـآبه حکومت او فشار 
ـا گـــزینش دیگـــری  ــ کـــه دیپلماســـی را ب

ـا و کشــــورهای . جانشــــین کنــــد امریکـــ
همراهش می کوشند در گفتگوها با ایران 

ـنش . پیشرفت حاصل شـود ـاوجود ت ـا ب ام
سان به نتیجه نمی آاین روش زود و  ،دیرپا
اینست که کنگره فرصت می یابد به . رسد

ـامی روی  هـم . وردآحکومت به گزینه نظ
ره حمایــت از عمــل نظــامی اکنــون کنگــ

  .ورده استآبرضد ایران را بعمل 
ـان اغلــب از       مــردم ایــران و حکومتشـ

ـا مـــی پرســـند و شـــک و  مقاصـــد امریکــ
ـا اسـت زیـرا کـه دولـت  تردیدهایشان بج

حکومتش یک صـدا  :امریکا دو صدا دارد
کنگـره . و کنگره اش صدائی دیگر دارند

ـا  می باید دست از اینگونه کارها بـردارد ت
که حکومـت بتوانـد سیاسـت خـود را بـه 

  .پیش ببرد
ـاء کـرده  ۷۷ • سناتوری که طـرح را امض
ـال بعـد ۱۰ ،اند وقتـی بـه امـروز فکـر  ،س

بهترین . چه خواهند گفت ،خواهند کرد
. کار حل شدن مشکل از راه گفتگو اسـت

جنگ فاجعه بار دیگـری  ،بدترین سناریو
ـاره . در خاورمیانه است سنا مـی بایـد در ب

  . زیانمندش بیاندیشد روش
  
ــاتو  ٭ ــمی ن ــزارش رس ــار گ ــن ب ای

حمله سایبری به تأسیسات اتمی و 
غیر اتمی ایران را تصدیق می کنـد 
و آن را برابر مقررات بـین المللـی 
  :عملی جنگی و ممنوع می خواند

  
به یاد می آورد که به تأسیسات اتمـی  و  ☚

با ویروس استاکس نت و  ،غیر اتمی ایران
ـایبری شـد کرم ابریشـم اینـک . حملـه س

پس از تحقیق در  ،مرکز دفاع سایبری ناتو
ن را بطـور رسـمی آوقوع  ،باره این حمله

تصـــدیق و اقـــدامی خصـــمانه و ممنـــوع 
توضیح این کـه ایـن . توصیف کرده است

مرکــز از کارشناســان بــین المللــی رســمی 
خواســته اســت و تحقیــق را اینــان انجــام 

  :داده و گزارش کرده اند
سایبری به تأسیسات اتمـی ایـران  حمله •

و غیر قانونی » اعمال زور«انجام گرفته و 
اعمــالی کــه قتــل و زخمــی «. بــوده اســت

کردن اشخاص و یا تخریب  اشیاء و ایراد 
اعمال « ،بطور روشن ،نها باشندآنقص به 

  . و ناقض قوانین بین المللی هستند» زور

ــمیت     ــل اس ــوق بــین  ،مایک ــتاد حق اس
ـا بـه در  ،المللی ـائی امریک کالژ نیروی دری

ـا بـر منشـور  :واشنگتن تایمز گفته است بن
سازمان ملل متحد اعمال زور جز در مقام 

  . ممنوع است ،دفاع از خود
کارشناسی که تحقیق در باره حملـه  ۲۰ •

با ویروس استکس نت تحقیق کـرده انـد 
ـال زور اسـت . نیز گفته اند این حمله اعم

ــه ــه  امــا در ایــن بــاره کــه حمل ســایبری ب
» حمله نظامی«تأسیسات اتمی ایران یک 

ـام  است و به ایـران حـق مـی دهـد در مق
دســت بــه حملــه متقابــل  ،دفــاع از خــود

. با روشنی کمتری سـخن گفتـه انـد ،بزند
ـات  ـامی شـــروع عملیــ ـــه نظــ یـــک حمل
ــر ضــد یــک کشــور اســت کــه  خصــمانه ب

ن اعمال آباید بر  ،نوژمقررات کنوانسیون 
  . شوند

ـا  • و  ۲۰۰۹اســـتاکس نـــت در حملـــه بــ
مده اسـت آبعمل  ،۲۰۰۸و بسا در  ۲۰۱۰

ـای نطنـز را هـدف ژو تخریب سانتریفو ه
نچـه گـزارش شـده آبنا بـر . قرار داده بود

ویروس را امریکا و اسرائیل ساخته  ،است
اند و به تأسیسات اتمی ایران حمله کـرده 

ـار بیندازنـدآاند برای این کـه  ـا را از ک . نه
ـام حملــــ ـازمانهای  ،هپــــیش از انجـــ ســـ

اطالعاتی امریکا و اسرائیل پیشگوئی کرده 
بمــب  ،۲۰۱۰بودنــد کــه ایــران در ســال 

ـابی . اتمی خواهد ساخت ـاآبنا بر ارزی  ،نه
حمله با استاکس نت کار ساختن بمـب را 

  .سال به تأخیر می انداخت ۳به مدت 
 ۲۰صفحه ای کـه  ۳۰۰در تهیه گزارش •

نان حقوقدا ،ن پرداخته اندآکارشناس به 
ـامی  ـان ارشـــد حقـــوق نظــ و کارشناســ

. شرکت داشـته انـد ،کشورهای عضو ناتو
  :مده استآدر گزارش 

ــه «      ــرای کمــک ب ــزارش را ب ــن گ ـا ای مـ
مشاوران حکومتها و ارتشـیان تهیـه کـرده 

ن بوده ایم گزارشی را تهیه کنیم آما بر. ایم
ـا در گــرفتن تصــمیم و  ـار دولتهـ کــه بکـ

ما از . یدبیا ،تشخیص و تعیین موضع شان
ارائــه توصــیه هــا خــودداری کــرده ایــم و 

زیـرا . بهترین روش را پیشنهاد نکرده ایـم
نخواســــته ایــــم وارد قلمــــرو سیاســــت 

  .»بگردیم
  

دهمين سـالگرد حملـه   
انديشـه   :امريكا به عراق

راهنمــائي كــه ســاخته 
شد و جنـگ را بـراي   

يم كشـورهاي  ژتغيير ر
    :منطقه واجب گرداند

ـارس  ۲۰در          ــــ ـــــبت  ،۲۰۱۳م بمناس
ـا بـه  ـامی امریک دهمین سالگرد حملـه نظ
عراق و تصرف این جنگ و فاجعه ای که 

 ،وردآهمچنــان مــرگ و ویرانــی ببــار مــی 
ـار داده و در  روبرت پاری مقاله ای را انتش

این اسرار را از پـرده بیـرون انداختـه  ،نآ
  :است

ـاره  ،مردم امریکا • امروز کمی بیشـتر در ب
ــد ــالع دارن ــراق اط ــالع را از . ع ــن اط ای

رهگــذر خــون ریختــه ســربازان و غیــر 
ـا پرسـش اساسـی . یافته است ،نظامیان ام

بوش و مشاورانش که  ژرژچرا  :برجا است
ــد ــد بودن ـاران جدی چــرا  ،از محافظــه کـ

دســت بــه ایــن جنــگ چنــین ویرانگــر و 
  مرگبار زدند؟

یک دهه بعـد از ایـن کـه جـورج بـوش  •
یـک  ،دستور هجوم نظامی به عراق را داد

عامل از عوامل توجیه کننـده حملـه ایـن 
  یم ژبود که به مردم امریکا القاء شد که ر

  ۹در صفحه   
  

؟!ایران، نیازمند ناجی
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صــدام حســین مجهــز بــه اســلحه کشــتار 
ـا ایـن اسـلحه  جمعی اسـت و مـی توانـد ب

القاء کننـدگان ایـن . دست به حمله بزند
  .خود می دانستند دروغ می گویند ،دروغ

ــرای • ــری ب ــه دیگ ــیح و توجی ـا توض  امـ
دســتور هجــوم نظــامی بــه عــراق وجــود 

ــه  :دارد ــود ب ــروف شــده ب ــدر مع ــوش پ ب
و کســی کــه » رئــیس جمهــوری جنــگ«

توانست دنیا را با خود متحد کند و بعراق 
ـا  ـائی را بـ ــرق آسـ ــگ ب ــد و جن ــه کن حمل
پیروزی به انجام رساند و بـوش پسـر نمـی 

ـاورد دیـک . خواست از پـدر خـود کـم بی
 معاون رئـیس جمهـوری چشـم بـه ،چنی

ثــروت نفــت عــراق دوختــه بــود و حــزب 
ورده بود آجمهوری خواه فرصتی بدست 

ـاد  بـه یمـن » اکثریـت دائمـی«برای ایج
  . یک پیروزی شکوهمند در عراق

شیوه تبلیغ برای زمینه سازی حمله بـه      
همانند بود با شیوه  ،۲۰۰۳عراق در سال 

ـا عـراق در  ـا . ۱۹۹۱تبلیغ بسود جنگ ب ب
ــو بــوش ســخت دب ژرژنکــه مــدافعان آ لی

ــدر ـا پ ــد کــه رقابــت بـ  ،تکــذیب مــی کنن
محرک بوش پسر در حمله به عراق بـوده 

توجیهاتشان راه بـه حقیقـت نمـی  ،است
یـک نیـروی محرکـه  ،با وجود ایـن. برند

دیگری برانگیزنـده بـوش بـه فـتح عـراق 
باور محافظه کاران جدید بـه  :بوده است

قدم اول بسوی  ،این فکر که تصرف عراق
ـا در ژراســـتقرار  ـای طرفـــدار امریکــ یمهــ

ـان بـرای اسـرائیل  خاورمیانه و ایجاد امک
بــرای ایــن کــه صــلح دلخــواه خــود را بــه 

» فکر«این . همسایه های خود دیکته کند
ـا  ــ ـــب ب ـــی در «را اغل ـــتقرار دموکراس اس

حال این کـه . بزک می کنند ،»خاورمیانه
نئـــو «هـــدف برقـــرار کـــردن شـــکلی از 

. بــود در کشــورهای منطقــه» کلونیالیســم
روشن است که استعمارگر ایـن مسـتعمره 

  .امریکا می گشت ،ها
قــرار بــر ایــن بــود کــه شخصــی در رأس  •

همچون احمد چلبـی در رأس  –گروهی 
حاکم بر عراق بگردد » کنگره ملی عراق

عراق را به  ،و در مقام دست نشانده امریکا
ترتیبی که منافع امریکا و اسرائیل ایجاب 

برخی از تحلیل گران  .اداره کند ،می کنند
این فکر را ریشه یابی  و روشن کردند کـه 
ــرای  ــد ب در طــرح محافظــه کــاران جدی

ـا« در » قرن جدیـد تحـت رهبـری امریک
ایــن فکــر تشــریح شــده   ،۱۹۹۰ســالهای 
ــت ــود . اس ــر ر«بس ــم ژتغیی ــراق » ی در ع

  . استدالل شده است
در  ،یـمژنخستین  فرصت برای تغییـر ر •

ن آدر . ت داددس ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰سالهای 
پرزیدنت بـوش از پیشـرفتهای بـی  ،زمان

ــو ــرده  ،ی نظــامی امریکــاژســابقه تکنول پ
 ،۱۹۹۰در  ،بمحض این کـه. برداری کرد

 ،یم صدام حسین کویت را تصرف کـردژر
ـاتور عــراق شــروع کــرد بــه دادن  دیکتـ
عالمت بـر ایـن کـه مصـمم اسـت بعـد از 
ــر  ــه خــانواده حــاکم ب دادن درس ادب ب

. د را از عراق خارج کندقوای خو ،کویت
اما حکومت بوش حاضر به گفتگو در باره 

. میز برسر کویـت نبـودآراه حل مسالمت 
بجای این که بگذارد صدام حسین قـوای 

شـروع کـرد  ،خود را از کویت خارج کند
ـاگزیر کـردن صـدام بـه  به ناسزا گفتن و ن
ماندن در کویت و یا تحمل عقـب نشـینی 

  .ملبس خفت بار و غیر قابل تح
ــدام حســین و  • ـنهادهای صــلح ص پیشـ

رئـیس جمهـوری وقـت  ،گورباچف ،بعدًا
زیـرا مـی . را بوش رد کرد ،روسیه شوروی

نظــم « ،خواســت بــا لشگرکشــی بــه عــراق
ـاند» جهانی جدید . را بر کرسی قبول بنش

ـا نـــرال نـــرمن ژ ،حتـــی در خـــود امریکــ
ـاچف در  شوراستکف موافق با طـرح گرب

از کویـت باره بیـرون بـردن قـوای عـراق 
امــا بــوش مصــمم بــود یــک جنــگ . بــود

  .زمینی را به انجام رساند
طرح گرباچف بالاجرا شد  ،بدین سان     

ـا کشـتار سـربازان عراقـی  و جنگ زمینی ب
در حــالی کــه  ،نهــاآبســیاری از . غــاز شــدآ

سوختند  ،بسوی عراق در حال فرار بودند
بوش  ،ساعت ۱۰۰بعد از . و ذغال گشتند

بعـد . ن کشـتار را داددستور متوقـف کـرد
سخنی را بر زبان آورد که انگیزه واقعی او 

ما از بیماری «  :عیان می کرد ،را از جنگ
ـان  عصبی که جنگ ویتنام بدان گرفتارم

. »ســـودیمآبـــرای همیشـــه  ،کـــرده بـــود
ـام ( منظور او عقده شکست در جنگ ویتن

  . !!)است

ـا واقعیـت  • ـنگتن خـود را ب مقامات واش
د و عمــوم هیجــان جدیــد ســازگار کردنــ

نیوزویـــک شـــماره ای . جنـــگ جســـتند
ـار داد و در  بـــوش و  ،نآمخصـــوص انتشــ

جمهوریخواه ها را برکشید و دموکراتها را 
  . همدم یأس خواند و فروکشید

ـاطر اینکــه در واپســین       ـاچف بخـ گربـ
ــتار عقــب  ــیش از جنــگ خواس دقــایق پ
 ،نشینی قوای عراق از راه گفتگو شده بـود

الزم  ،نآویتنام و جنگ  نمره بد گرفت و
  .شد بفراموشی سپرده شوند

محافظــه کــاران جدیــد کــه اینــک بــر      
ــین  ــنگتن نش ــتمداران واش ــول سیاس عق

بزحمت از نشان دادن  ،مسلط شده بودند
در . خوشحالی خود جلوگیری می کردند

واقع هم بـس خوشـحال بودنـد و هـم از 
ـان جنـگ پـیش از  اینکه بوش رضا بـه پای

ناراضـی  ،از قدرت داده بـودراندن صدام 
  ...بودند

ـــم شـــوروی در روســـیه ژفروپاشـــی ر • ی
ـا  واپسین مانع را از سـر راه هژمـونی امریک

ــر جهــان برداشــت ــرای . ب ســئوالی کــه ب
محافظه کاران جدید باقی ماند ایـن بـود 
ـان  ـای قـدرت را همچن که چگونه اهرمه

البته نتوانسـتند ایـن . در دست نگاه دارند
ت خود نگاه دارنـد زیـرا اهرمها را در دس

ـاال را  واقع بین ها دور و بر بـوش دسـت ب
ـات  ،بعـد از آن نیـز. پیدا کردنـد در انتخاب

ـال  کلینتـون  ،۱۹۹۲ریاست جمهوری س
  .پیروز شد

ـالهای  • ـاران  ،۱۹۹۰در ســ محافظـــه کــ
ـای برنـده پرشـماری در  جدید هنوز برگه

ـان وارد . دســــت داشــــتند در دوره ریگـــ
 ،کومت بـوشدر ح. حکومت شده بودند

ــه وزارت دفــاع رســانده  دیــک چنــی را ب
بودند و نظریه ساز جنگ با عراق بودند و 

ـاط جمعـی ـائل ارتب خصـوص  ،نیز در  وس
ـال  واشنگتن پسـت و وال اسـتریت جورن

ـار خـود در ورده آعرصه وسیعی را به اختی
ـاع و . بودنـــد ـای دفــ در وزارت خانـــه هــ

خارجه نیز صاحب مقام و موقعیت شـده 
  . بودند

ــران م • ــا رهب ــد ب ــاران جدی حافظــه ک
ــد  ــز پیون ــرائیل نی ــود در اس ــزب لیک ح

 ،۱۹۹۰در اواســـط ســـالهای . جســـتند
محافظه کاران شاخصی چـون ریچـارد 

 ،بسود نتـان یـاهو ،پرل و دوگالس فیث
ـــاتی او ـــد ،در ســـتاد انتخاب . کـــار کردن

محافظه کاران جدید فکـر صـلح میـان 
اســرائیل و اعــراب از راه گفتگــو را کنــار 

بجای تحمل زحمت گفتگـو . تندگذاش
یکی اسرائیلی  ،دو دولت ،بر سر راه حل

ــــران  ــــا نگ ــــطینی و ی ــــری فلس و دیگ
ــدن ــان ش ــه لبن ــزب الل ــای ح  ،فعالیته

محافظه کاران جدید که در گروه نتـان 
تصمیم گرفتند کـه  ،یاهو کار می کردند

ــتاخ  ــد و گس ــان یــک رهبــری جدی زم
ــاره آ ،۱۹۹۶در . اســت ــان ســندی درب ن

 A Clean «هیه کردنـد کـه استراتژی ت
Break «،  یک استراتژی جدیـد بـرای

  .تأمین امنیت اسرائیل تهیه کردند
تغییــر «تنهــا یــک  ،بنــا بــر ایــن ســند      
ــمژر ــلمان خصــم » ی ــورهای مس در کش

» بریـدن شـفاف«ن آاسرائیل می توانـد 
ــا طــرز فکــر و رویــه ای مــانع از  باشــد ب
ـــا  ـــرائیل ب ـــان اس ـــلح می ـــراری ص برق

بریدن «به یمن این .  است فلسطینی ها
اسرائیل دیگر درپـی صـلحی از » شفاف

بلکـــه از راه . راه مصـــالحه نمـــی شـــود
میـز آاز جمله حذف خشونت  ،رویاروئی

رهبرانی چون صدام حسـین کـه خصـم 
بـه صـلح مطلـوب مـی  ،اسرائیل هستند

  .رسد
اســتراتژی کــه محافظــه  ،بــدین ســان •

ـــد ـــرده بودن ـــه ک ـــد تهی ـــاران جدی  ،ک
یــک «یــم صــدام را ژن رســرنگون کــرد

ارزیابی می » هدف استراتژیک اسرائیل
و نیز از میان برداشتن سلسله اسد . کرد

در ســوریه و محــروم کــردن حــزب اللــه 
لبنان از متحد و حامی سوری خـود و از 

هدفهای بعدی بودند کـه  ،وردنشآپادر
بعد نوبت بـه . می باید تحقق می یافتند

ن کشـور یم در ایـژیعنی به تغییر ر ،ایران
  .می رسید

  

  :نقش امریکا٭
  
برای قدرت نظامی » بریدن شفاف«اما  •

نجا که سـرنگون آاز . امریکا نیز ضرور بود
ـا قـدرتی کـه داشـتژکردن ر  ،یم صدام ب

حتــی تــوان نظــامی  ،دور از دســترس بــود
. اسرائیل نیز از عهده این کار بر نمـی آمـد

ــرای  ـادیش ب ـانی و اقتصـ ــه انسـ ــرا هزین زی
  .ل تحمل نبوداسرائیل قاب

ـاران جدیــــد  ،۱۹۹۸در      محافظــــه کـــ
ـام  قـرن «مدرک جدیدی تهیه کردنـد بن

و شروع کردند به القای » جدید امریکائی
این فکر که پرزیـدنت کلینتـون مـی بایـد 

کلینتــون . یــم صــدام را ســرنگون کنــدژر
بـه تحـریم . نجا جلو بـرودآحاضر نشد تا 

ــاد منطقــه  ــادی ســخت عــراق و ایج اقتص
بسنده ) در منطقه کردستان(نوع پرواز مم

ـاونش الگـور . کرد باحضور کلینتـون و مع
دور  ،حمله نظامی به عراق ،در کاخ سفید
  .از تصور بود

ـان برداشـته  • نخستین مانع بـزرگ از می
شد وقتی محافظه کاران جدید بـه بـوش 

در انتخابات ریاست جمهوری سال ) پسر(
ـــه ریاســـت  ۲۰۰۰ ـــد و او ب کمـــک کردن

 ،بــاوجود ایــن. یکــا رســیدجمهــوری امر
ـای . جاده هنوز هموار نبـود ـا تروره  ۱۱ب

مدن جو جنگ آو بوجود  ۲۰۰۱سپتامبر 
ـا  ،و انتقام در سراسر امریکا جاده جنگ ب

  .عراق هموار شد
بوش نخست می بایـد افغانسـتان  ،البته     

را مورد حمله قرار می داد چراکه القاعده 
ــود ــرده ب ــود ک ـاه خ ــور را پایگـ ــن کش . ای

ــه افغانســتان ،الفاصــلهب ــه ب  ،بعــد از حمل
محافظه کاران جدید در تدارک جنگ با 

 ،پیشــاپیش ،صــدام حســین. عــراق شــدند
بـوش پـدر او را هیتلـر (شیطان گشته بـود 

و حملـه بـه عـراق !!) عراق خوانـده بـود 
اهمیــت اســتراتژیک بســیار بیشــتری مــی 

ـایگانش . داشت این کشور به انـدازه همس
ـان ایـران و سـوریه  جمعیت نداشـت و می

قرار می گرفت که دو هدف بعـدی بشـمار 
  .بودند

 ۲۰۰۳و  ۲۰۰۲ن روزهای سالهای آدر  •
ـاران  ،که قیافـه گرفتـه بودنـد محافظـه ک

بعـد از  :جدید این سئوال را پیش کشیدند
یــم صــدام چــه بایــد ژســرنگون کــردن ر

ـا بایـد بسـوی ایـران بـرای تغییـر آکرد؟  ی
ی تغییـر یم رفت و یا بطرف سـوریه بـراژر
یم رفـت؟ پاسـخ ایـن بـود کـه بایـد بـه ژر

کسانی که  می باید «طرف شرق رفت زیرا 
  .»حذف شوند  در تهرانند

یم صدام می باید شکست ژاما نخست ر     
. مــی خــورد و از میــان برداشــته مــی شــد

ـازی خاورمیانـه  :دستور کار این شـد بازس
ــرای  نکــه بــا منــافع امریکــا و اســرائیل آب

بدیهی است منافع اسرائیل . سازگار گردد
ــرا  ــد زی ــی دادن ــوه م ــت جل ــی اهمی را ب
امریکائی متوسط  گرفتار تردید می شدند 
ــه عــراق حمایــت نمــی  ــه ب و بســا از  حمل
ـائی نسـبت بـه  کردند و کارشناسان امریک

مدهای خطرناک امپراطـور مسـلکی  آپی 
  . رئیس جمهوری هشدار می دادند

بوش و معاونش دیک چنی  ،بدین سان •
مشاورانشان که از محافظه کاران جدید  و

ــد مــردم امریکــا را کــه همچنــان از  ،بودن
 ،در وحشت بودنـد ،سپتامبر ۱۱ترورهای 

ـا عــراق برمــی  بــه حمایــت از جنــگ بـ
به این مردم گفتند کـه صـدام . انگیختند

حســین انبــاری از اســلحه کشــتار جمعــی 
نها را به القاعده بدهد آماده است آدارد و 

ــ ــه تروریس ـا ک ــه تـ ـا ب تها در خــاک امریکـ
  .ترورهای مرگبارتری دست بزنند

ـا آمحافظه کاران جدید که برخـی از  • نه
ـار  ـای تروتسکیسـت ب مـده آدر خانواده ه

طبقــه » هنــگآپــیش «بودنــد و خــود را 
اینـک خـود را  ،کارگر امریکا می شمردند

ــی  ــی م ـا در قرن ــری امریکـ در موضــع رهب
 قرن رهبری جهان ،نهاآاز دید  ،دیدند که

ـا بــود ـاندن مــردم . از ســوی امریکـ ترسـ
امریکا را از اسلحه کشـتار جمعـی بهتـرین 

نان به حمایت از آوسیله برای برانگیختن 
ـا عـراق ـاندن  ،جنگ ب دانسـتند و بـه ترس

محافظه کاران جدید بـر ایـن . پرداختند
 ،باور بودند که پیروزی در جنگ با عـراق

ــا  ــای بعـدی ب ـامی جنگه ـان را ح امریکائی
  .سوریه نگاه می داشتایران و 

. نقشـه خـوب پـیش مـی رفـت ،غازآدر       
قشون امریکا قشون عراق را زبـون کـرد و 

بـر  ،بـوش. بغـداد را گرفـت  ،در سه هفته
ـابر  ـاو هواپیمـ ــه نـ ـنکلنآعرش ـام لیـ  ،براهـ

 :پیروزی در جنگ را جشن گرفت و گفت
  .»مأموریت پایان یافت«

ـائی پـل  :اما ورق برگشت       ـاکم امریک ح
ـاران جدیـد بــود  ،برمـر کـه از محافظــه ک

ـان  ـامی عـراق را از می زیربنای اداری و نظ
ارتــش را منحــل کــرد و بخــش . برداشــت

. بزرگی از امنیت اجتماعی را مختـل کـرد
بعــد نوبــت بــه ســپردن دولــت عــراق بــه 

احمــد  ،ســوگلی محافظــه کــاران جدیــد
ـا معلـوم شـد کـه . رسـید ،چلبی ـا درج ام

  . ا نمی پذیرندمردم ایران کسی چون او ر
مقاومت مسلحانه برضد ارتش اشغالگر      

چـون  ،کار با سالح ابتدائی. شکل گرفت
ـا . غاز شدآ ،مواد منفجره بـه زودی نـه تنه

چنــدین هــزار ســرباز امریکــا در معــرض 
ـا و  ،کشته شدن قرار گرفتنـد بلکـه رقابته

ـازه  ،تعارضهای کهنه میان شـیعه و سـنی ت
ـاره شـدن عـراق ـاز شـدآ شدند و پاره پ . غ

ـای خشـونت مهیـب پـی درپـی  صحنه ه
ــدند ـا از . ش ــردم امریکـ ــه م ــی ک ن آجنگ

ــد ــی کردن ــه روز  ،حمایــت م اینــک روز ب
نتیجه این شد کـه در . مغضوب تر می شد

دموکراتهــا در انتخابــات مجلــس  ،۲۰۰۶
محافظــه  ،۲۰۰۷در ســال . پیــروز شــدند
بــا ایــن تبلیــغ کــه گســیل  ،کــاران جدیــد

جنـگ عـراق را  نیروی بیشتر پیـروزی در
. کوشیدند اعتبار بازیابند ،تضمین می کند

ـا  ،غافل از این که گسـیل قـوای بیشـتر تنه
  . زمان شکست را به تأخیر می اندازد

بــا پایــان گــرفتن  ،۲۰۰۹غــاز ســال آدر  •
ریاســـت جمهـــوری بـــوش و ریاســـت 

ـا ـافتن اوبام ـاران  ،جمهوری ی محافظـه ک
نفـوذ . جدید نیز از حکومت بیرون رفتند

فظــه کــاران جدیــد در قــوه اجرائــی محا
ـاهش یافـت ـا هنـوز محافظـه . امریکا ک ام

ــد اســتحکامات خــود را در  ،کــاران جدی
اطاق فکر و مطبوعاتی که . اختیار داشتند

مثــل  ،در ســطح امریکــا منتشــر مــی شــود
  .را داشتند و دارند ،واشنگتن پست

بــه  ،رویــدادهای جدیــد در خاورمیانــه •
جــان  امیــدهای محافظــه کــاران جدیــد

ــد ــرب در . دادن ـار ع ــبش  ۲۰۱۱بهـ و جن
 ،اعتراضــی ســنی هــا در ســوریه کــه بــرآن

متعلــق بــه علویهــا کــه در  –سلســله اســد 
حکومـت مـی  –سوریه در اقلیـت هسـتند 

یـم ایـن کشـور ژنان را مبلغ تغییـر رآ ،کند
  . توسط امریکا گرداند

مجازاتهای بین المللی  ،در همین دوره •
گرچـه . سخت برضد ایران وضـع شـدند

اوباما مجازاتها را وسیله ای بـرای مجبـور 
ـای  کردن ایران به محدود کردن فعالیته

برخـی از محافظــه  ،اتمـی خـود مــی دانـد
ورند کـه آکاران جدید همچنان فشار می 

یــم ژتغییــر ر«هــدف مجازاتهــا مــی بایــد 
  .باشد» ایران

ـــــوامبر  • ـــــزب  ،۲۰۱۲درن ـامزد ح ــــ ن
کـه محافظـه  ،میت رامنـی ،جمهوریخواه

ـار ـاب شــدنش کـ ان جدیــد بــرای انتخـ
ــد ــی کردن ــت م ــت  ،فعالی ـا شکس از اوبامـ

ــورد ــوسژ. خ ــرال پترائ ــیا و  ،ن ــیس س رئ
بــدین . از کــار کنــاره گرفــت ،نهــاآمتحــد 
ــد از  ،ســان دســت محافظــه کــاران جدی

وزارت خارجه و دفاع و سـیا کـه سیاسـت 
کوتــاه  ،خــارجی امریکــا را اداره مــی کننــد

ـا . شد ـند ت کـه باوجود، همچنان می کوش
اوباما را ناگزیر کننـد سیاسـت خصـومت 

ـاذ آ ـال سـوریه و ایـران اتخ میز تری در قب
  .کند

برای محافظه کاران جدید مهم اینست  •
کــه امریکــائی متوســط ندانــد چــه کســانی 
ـائی جنـگ ویرانگـر و  باکدام فکـر راهنم
فاجعه دیرپا ساز عراق را طراحـی و اجـرا 

فرصت دهمین سال ایـن جنـگ . کردند
ـاه مـدت شـود را نباید مـی . گذاشـت کوت

ـاندن حقیقـــت  ـــرای شناســ ـــد از آن ب بای
باید محافظه . سود جست ،برمردم امریکا

  . کاران جدید را شناساند
امــر واقـع اینســت کــه  :انقـالب اسـالمی ــتهژر ــتبدادی وابس ـای اس ــدین  ،یمهـ ب

ـال  ،خاطر که تک پایه هسـتند ـا ستیز و سازش تکیه گاه خارجی از سوئی  و سیاست بـه دنب از سـوی » دشـمن«ب ـارجاز ایـن رو اسـت کـه . دیگر مـی رونـد ـای خ ـا دنی از  ،تغییر در روابـط ب ـا مـی آعوامل تعیـین کننـده سـقوط  نه   . شود
  

ــــالب اســــالمی  :اقتصاد تحت مجازاتها آورده انداشغالگران دولت و اقتصاد چه بـر سـر اینــــک بنگــــریم  :انق
  
  

ســـال توليـــد، ســـال 
يا بناست آفالكت شد و 

سال حماسـه  ، 92سال 
سقوط قطعـي اقتصـاد   

  :كشور بگردد؟
  

ـاد کشـور در  که چکیـده دروضعیت سنجی اختصاص مـی دهـیم ایـن فصـل را بـه نقـل  :انقالب اسـالمی ـاره اقتص    :آغاز سال جدید انجام داده استب
ــروردین  ۴در  ☚ ــده ،۹۲ف گــزارش  چکی

گرانـــی، تـــورم، رکـــورد و :کـــرده اســـت
ــاد ایــران ــا خالصــه اقتص ــاری؛ اینه در  بیک

ـاز  ۹۱سال  ـا نگرانـی آغ ـالی کـه ب است، س
شد، با بحران ادامه یافت و در مسیر آنچه 
اقتصاد مقاومتی نام گرفـت، بـه نقطـه ای 
ـان  ـاال قـــرار اســـت در میــ رســـید کـــه حــ
ـان، بـه  نارضایتی ها و ناامیدی های ایرانی
ــوم در  ــرم موه ــبهم و الج ــه ای م حماس

باید منتظر مانـد و . عرصه اقتصادی برسد
یــا در ماههــای آینــده در دو عرصــه دیــد آ

انتخابات ریاست جمهـوری و مـذاکرات 
هسته ای، گشایشی به نفع اقتصاد در حال 
احتضار کشور به وقـوع خواهـد پیوسـت 

 :یا خیر
گرانــی، تــورم، رکــورد و بیکــاری؛ اینهــا •

ـال  . اسـت ۹۱خالصه اقتصاد ایران در س
ـــت ســـخت و » ســـقوط« ـــد واقعی را بای

وزهای اقتصاد ایـران غیرقابل انکار این ر
ـالی بـه ایـن نقطـه  خواند که درست در س
ـار و  رسید که به نام حمایـت از تولیـد و ک
سرمایه ملی نامگذاری شده بود و حاال در 
میــان بحــران هــای پیــاپی و بــی وقفــه، 
ســخن از اســتخراج حماســه ای از درون 

 .این روزگار پر آشوب می رود
ــران کــه در ســال • در پــی  ۹۱اقتصــاد ای
است های ساده اندیشانه غیرعلمـی و سی“

ـا رفـت، ” با ژسـت عـدالت طلبانـه بـه کم
ـاری را دارد کـه بـر ـاس پـیش  حال بیم اس

بینی کارشناسان، حداقل در کوتاه مـدت 
با این اوصـاف . امیدی به بهبود آن نیست

ـال  اگر قرار باشـد بـه سـیاق نامگـذاری س
گذشــته کــه در ســایه حمایــت رهبــری از 

تصاد تولیـدی و بخـش تولید و کار، کل اق
ـال   ۹۲اشتغال به محاق رفت، حاال در س

اقتصادمان حماسه ساز شود، به واقع باید 
 .نگران بود

ـال      در مورد وضعیت اقتصاد کشور در س
 گذشــته، همــین اشــاره بــه اعتــراف مــدیر
: عامل بانک مرکزی بس، که گفتـه اسـت

ـال  ــــران در ســـ ـاد ای یکــــی از  ۹۱اقتصـــ
خود را پشت » یخترین مقاطع تار دشوار«

ـان  .سر گذاشته است محمود بهمنـی هم
یسی است کـه پـیش از آن هـم وضـعیت ئر

تعبیـر » طالـب شعب ابی«اقتصادی را به 
همان وضـعیتی کـه کارشناسـی . کرده بود

به یـک سـیاهچاله «در شرح آن می گوید 
  تبدیل شده است که یا در خودش

  ۱۰در صفحه   
  

؟!ایران، نیازمند ناجی
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ود فرو خواهد رفت یا همه چیـز را در خـ 
 ».می کشد و نابود می کند

ـال      ـادی س با تکیه بر شعار حماسه اقتص
ــر  ۹۲ ــه ای، اگ ــه خامن ــت الل از ســوی آی

ــروز بخــش هــای  بخــواهیم وضــعیت ام
ـابی  مختلــف ایــن حــوزه را مــورد ارزیـ

و  ۹۱دهیم، سیاست های اقتصادی سال 
نتایج حاصل از آن چیزی کـم از حماسـه 

 :نداشته است
 

  :٭حماسه معیشتی
 
با نگرانـی و اضـطراب از مـوج  ۹۱ال س •

گرانی های سال قبل آغاز شـد، رشـد بـی 
سابقه گرانی و تورم قدرت خرید مردم بـه 
حداقل ممکن رسـید و بـه تبـع آن سـفره 
های معیشتی مردم نیز کوچک و کوچک 

نگرانــی کــه در مقــاطع مختلــف . تــر شــد
ـا نکـرد و  سال گذشته روند صعودی را ره

ه رفت و معیشت کاالهای مختلف را نشان
ـابقه تـرین مشـکالت  خانوارها را با بـی س

 .مواجه ساخت
ــورم قیمت • ــد ت ـا در ســال  شــتاب رون هـ

ـار  ــرور اخبـ ــه م ــود ک ـالی ب ــته در حـ گذش
ـاکی از رکـود در اکثـر بخـش  اقتصادی ح
ـاری و  ـا گسـترش بیک های مفیـد همـراه ب
بروز کمبودهای قابـل توجـه از جملـه در 

 .زمینه کاالهای اساسی است
ــه آمــار بانــک مرکــزی نشــان ن    گــاهی ب
دهد قیمت کاالهای مصـرفی از هفتـه  می

 ۱۳۹۱تا هفته آخر مهر  ۱۳۸۴اول مرداد 
از سـوی دیگـر . برابر شده است ۴حدودا 

درصد رشـد  ۲۸۱سال، تورم  ۸در کمتر از 
ـاس همـین گـزارش از . داشته است بر اس

فروشـــی مـــواد   متوســـط قیمـــت خـــرده
ـامی  خوراکی در سطح تهـران، قیمـت تم
ـا در  ــرف خانوارهـ ــوراکی پرمص ــواد خ م

ـاله  نژاد  ت احمـدیحکومـدوره هفت س
ـانگین  به شدت افزایش یافته و به طور می

 .برابر شده است ۴
ـال  • حـدود  ۸۹هر خانوار شـهری در س

ـاوت دخـل و خـرج  ۷۵۲ ـان تف هزار توم
ـال  د بـه حـدو ۹۰داشته که این رقم در س

ــت ۲۴۱ ــیده اس ـان رس ــزار تومـ ــم . ه رق
کسری بودجه برای خانوارهای روستایی 

هزار تومان بـود  ۹۱۴، حدود ۸۹در سال 
ـال بعـد بـه حـدود  هـزار  ۴۲۴که یـک س

ـان رســـید از ســـوی دیگـــر هزینـــه . تومــ
درصــد  ۲۱/۲۵خــوراکی خــانوار شــهری 

افزایش داشته و سـهم هزینـه خـوراکی از 
یــن بــه ا. بــوده اســت ۶۸/۲۴هزینــه کــل 

ـانوار از  ـارج خـوراکی خ ترتیب سهم مخ
هزینــه کــل افــزایش چشــمگیری داشــته و 

درصد و  ۴۰برای خانوار روستایی حدود 
درصــد  ۲۵بــرای خــانوار شــهری حــدود 

 .بوده است
این وضعیت با جنجال گسترده و بدون    

ــد در جهــت مقاصــد  ــه هــای کارآم برنام
ـایی آن  سیاسی و جناحی بود که نقطـه نه

ــــفند ـا در اس ـــ ــــدینگی، م ــــزایش نق ه اف
درصد را  ۳۰پیامدهایی مانند تورم باالی 

برای کشور رقم زد و حاصل آن غوطـه ور 
شدن طبقات مختلـف جامعـه از حقـوق 

ـارگران و  .. بگیر و کارمنـد و فرهنگـی و ک
کــاهش نــابرابری . در فقــر گســترده شــد

های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله 
دهــک هــای درآمــدی و توزیــع عادالنــه 
درآمد، کاهش فقر و محرومیت و کوچک 
ـا  شدن سفره خانوارها نتیجه ای بود که ب

 .شعار عدالت اجتماعی حاصل شد
اگر بخواهیم وضعیت معیشتی مردم را  •

ـبه کنـیم  با نگاهی به نقـدینگی نیـز محاس
ــتناکی اســت ـار وحش ـاز آمـ . حاصــل آن بـ

احمدی  حکومتمطابق گزارشها در آغاز 
 ۷۰ود کمتـر از نژاد میزان نقدینگی موجـ

ـا رسـیدن بـه  هزار میلیارد تومان بود کـه ب
ـال از سـطح  هـزار  ۴۵۰روزهای پایانی س

تومان نیز عبور کـرد و نتیجـه اش  میلیارد
ـاهش قـــدرت خریـــد مـــردم شـــد در . کــ

ـایین و  شرایطی که رشد اقتصادی کشـور پ

ـا  نزدیک به صفر اعالم شده و نقـدینگی ب
ـاالی  درصـد افـزایش مـی  ۲۰نرخ هایی ب

ابد، عمده این افزایش پـول در گـردش، ی
ـا و تـورم  اثر خود را بـر افـزایش قیمـت ه

نقـدینگی ای کـه . آینده نشان خواهد داد
برنامه هایی نظیر پرداخت یارانـه نقـدی 
ــه ظــاهر بــا هــدف گســترش  را هــم کــه ب
عــدالت اقتصــادی اعــالم شــد، بــی اثــر و 

 .گرداندحتی زیان بار 
 

  :٭حماسه فالکت، تورم و بیکاری
 
عنـوان صـرفاً یـک   شاخص فالکت، به •

ــای رســمی  ــا از نظــر آماره ــال قابــل اتک مث
ــه در ســال  ــره ک ــه  ۱۳۸۴و  ۱۳۷۹منتش ب

 ۱۳۹۱بود، در سال  ۲۴/۲و  ۲۸/۶ترتیب 
درصـد،  ۴۳و تا دیماه این سال، به حدود 

. یعنی حدود دو برابر افزایش یافتـه اسـت
شــاخص فالکــت، از جمــع دو شــاخص 

آید و  رم به دست مینرخ بیکاری و نرخ تو
ـان ـار بـــــر   نشــــ دهنـــــده شـــــدت فشــــ
. »ترین اقشار هـر جامعـه اسـت فرودست

این رقمی است که سـعید لـیالز تحلیلگـر 
ـــه ـادی در مقال ــ ـــه  ای در دو اقتص ماهنام

. به آن پرداخته اسـت” انداز ایران چشم“
ــری ایــن شــاخص قابــل  افــزایش دو براب

ــه  ــت در حماس ــه رقمــی  ۹۱اهمی بــه چ
وع نگـران کننـده ای نزدیک شود، موضـ

 .است
ـاد کشـور      از سویی رقم تورم فعلی اقتص

نرخـی کـه بـه . درصد است ۲۹نزدیک به 
ــورهای  ــد از کش ـاددانان، بع ــه اقتصـ گفت
بالروس، اتیوپی و ونزوئال در رده چهارم 
فهرســت کشــورهایی قــرار مــی گیــرد کــه 

 .باالترین نرخ تورم را دارند
حاضـر نکته فاجعه آمیز آنکه در شرایط  •

اینگونه نیست که ما یا تورم داشـته باشـیم 
د نـبلکه هر دو با هم وجود دار. یا بیکاری

توان با معیار  که ترکیب رکود و تورم را می
 .فالکت که در باال ذکر شد، معین کرد

ـال  ۱۰نگاهی به نـرخ تـورم در     ماهـه س
به . رشد بی سابقه آن را نشان می دهد ۹۱

 ۲۱٫۸فـروردین گونه ای که نرخ تورم در 
 ۲۲٫۹تیـر  ۲۲٫۴خـرداد  ۲۲٫۲اردیبهشت 

ـان  ۲۴٫۹مهـر  ۲۴شهریور  ۲۳٫۵مرداد  آب
و در اســفندماه  ۲۸٫۷دی  ۲۷٫۴آذر  ۲۶٫۱

 .رسیده استدرصد  ۳۱به 
ـای      ـان آماره با این حال برخی کارشناس

واقعـی  تورم را غیر این نرخبانک مرکزی 
ــورم را  ــته و ت ـاختگی دانس ــر از “و سـ فرات

 .اند برآورد کرده” ددرص۵۰
افزایش بیکاری نیز مشابه دیگر شاخص •

ـار  حکومتهر چند . ها است بر اساس آم
رسمی ادعا کرد که نرخ بیکاری به حـدود 

ـابع  ۱۲ ـا من درصد کاهش یافته اسـت، ام
جمله برخی نمایندگان مجلـس  دیگر و از

ــه نــرخ  درصــدی بیکــاری  ۳۰بــا اشــاره ب
 .را نپذیرفتند حکومتادعاهای 

 
  :حماسه مرغ و برنج و کوپن٭
 
نرخ کاالهای مختلف از همان ابتـدای  •

در . سال حاشیه ساز و نگـران کننـده بـود
ـال نرخ بهای این میان،  ـان س مـرغ از هم

هم  حکومتپر حرف و حدیث بود و  ۹۰
ـاهش  مثل همیشه پر وعده و شعار برای ک

ـا . نرخ آن ظاهر شد وعده ای که درست ت
بحـران مـرغ  اوج. محقق نشد ۹۱اسفند 

 ۹۱را بایــد مــرتبط بــا مــاه رمضــان ســال 
در نهایت مردم را بـه  حکومتدانست که 

سمت صف های طوالنی مرغ کشاند و به 
ـاله توزیـع کـوپن و سـهمیه  موازات آن مس

 .بندی کاالها قوت گرفت
ـاب شـدن روغـن  • پس از مرغ زمزمـه نای

ـا گـران شـدن آن همـراه بـود،  نباتی کـه ب
را بـه سـمت خریـد  بسیاری از شهروندان

پـس از آن . باالی این محصول سـوق داد
با اقـدام عامدانـه در دسـتکاری  حکومت

بازار و توزیع برنج و گران کردن این کاال، 
ـــور  ـــرنج در سراســـر کش ـای ب صـــف هــ
ــوده  شــهروندان را بــرای خریــد بــرنج آل
ـالی  ارزان تر به زحمـت انـداخت و در ح

ـا ارز مرجـع وارد  ۱۱۰۰برنج  ـانی را ب توم
 ۸۵۰هـزار و  ۳رده کـه آن را بـه قیمـت ک

 .تومان به مردم فروخت
ـا بـی برنامـه • صف هایی که در نهایـت ب

گی، گرانی و سوء مـدیریت دولتـی باعـث 
ـا . گالیــه شــهروندان شــد ـابور بـ در نیشـ

راهپیمــایی اعتراضــی مــردم و ســر دادن 
در . همـراه شـد حکومتشعارهایی علیه 

 کرج نیز منجر به فوت یک شهروند برای
 حکومـت. دریافت یک کیسه برنج گشـت

ـال  ـا  ۹۱تا آخـرین لحظـات س عامدانـه ی
غیرعامدانه یا به واسطه دست های پشت 

به هر رو موفـق بـه ! پرده یا دشمن فرضی
سامان دادن بازار کاالهای اساسی نشـد و 
ــان چنـد دهــک  سیسـتم کــوپنی را هـم می

 .جامعه بازگرداند
 

  :٭حماسه رکود و تعطیلی صنایع
 
یــد و کــار ملــی لســالی کــه بــه نــام تودر  •

نامگذاری شد، شاهد نابودی نظام تولید، 
بنگــاه هــای تولیــدی، اقتصــاد پرهزینــه، 
ـادی در  فاقد رقابـت و فاقـد توجیـه اقتص

تعطیلـی یـک بـه یـک . کل کشـور بـودیم
ـای صــــنعتی،  ــــیاری از شــــهرک هـــ بس
ـای  ـــه هــ ـــدی و کارخان واحـــدهای تولی

 ها و تعطیلی اجباری مختلف ورشکستگی
ــه کارگاه ـا و کارخان ــوء  هـ ــول س ها محص

مدیریت کالن کشوری و بـی تـدبیری ای 
مـواردی کـه . پـیش گرفتـه شـد بود که در

بیــانگر ضــعف و تخریــب در بنیــان هــای 
اقتصادی، افزایش بیکاری و تـورم و قـرار 

تـورمی - گرفتن کشور در وضـعیت رکـود
 .است

وضعیتی که اقتصاد کشور در این بخش را 
تغال و تولید، افـزایش به سمت کاهش اش

تورم، بیکاری بی سابقه و گسـترده، سـوق 
 .داد

 
  :٭حماسه ارزی

 
نوسانات نرخ ارز ارزش پول ملی را طـی •

ـاند ۹۱سال  . به بی سابقه ترین سطح رس
ـایج مجلـس از سـوی  آنچه در نهایت از نت
برخی از نمایندگان حاصل شد این بود که 

، بـه منظـور کسـب درآمـد بـرای حکومت
ـارجی را افـزایش بودجه ، عمدا نرخ ارز خ

ـا نقـدینگی موجـود را جمـع  داده است ت
با این حال از آنجا که عملیات . آوری کند

هم، مانند بسیاری دیگـر از  حکومتمالی 
موضوعات دیگر شفافیت الزم را نداشته، 

 .مسایل زیادی پشت پرده ماند
بحران ارزی تنها به واقعه سقوط ارزش  •

. های خارجی خـتم نشـدریال در برابر ارز
ـاز  ـاپیش آغ تورم لجام گسیخته ای کـه پیش

ـاز جدیـدی از  کـهشـد  سـببشده بود،  ف
ساخته چند دهه اخیـر  بحران های خود
ـای . کشور آغاز شود ـازار کااله نابسامانی ب

مختلف و گرانی ها و فلج شدن مبادالت 
ــاری، عمــال خریــد و فــروش  مختلــف تج

 .کاال را غیرممکن کرد
ـــران      ـــه  بح ـــر ب ـــت منج ارزی در نهای

شد کـه در  ۱۳۹۱اعتراضات بازار در مهر 
ـاطق  ۱۳۹۱مهر  ۱۲ ـازار تهـران و من در ب

ـان  .شد تعطیلاطراف  در این روز معترض
/ دولــت بــی کفایــت“شــعارهایی چــون 
ـاغیرت“، ”اســـتعفا، اســـتعفا ــ ـازاری ب ــ / ب
ـا کـن“، ”حمایت، حمایت / سوریه رو ره

/ سیدنترسید، نتر“، ”فکری به حال ما کن
نصـر مـن اللـه و “، ”ما همه با هم هسـتیم

مـرگ بـر ایـن دولـت مـردم / فتح قریـب
دالر باید / توپ، تانک، فشفشه“و ” فریب

ایـن بحـران اگـر . سر دادنـد” نصف بشه
وال از احمدی نژاد در ئطرح سباعث چه 

ـا حکـم حکـومتی ایـن شـدمجلس  ـا ب ، ام
جمــع و جــور شــد و بــه ! حماســه دولتــی

. در کشـور خـتم شـد ایجاد فضای امنیتی
ایــن بحــران کــه کشــور را در حــوزه هــای 
مختلــف بــا مشــکالت بــی ســابقه مواجــه 
ساخت باعث پیشنهاد طرح تشکیل کمیته 

دولتــی بــرای تکلیــف کــردن بــه - ای فــرا
یــا گــرفتن مــدیریت اقتصــاد از  حکومــت
ـادل  حکومـــت ـاد بـــه تعــ ـا اقتصــ شـــد تــ

 .اقدامی که نیمه کاره رها ماند.برسد
 

ــر ٭حماســه سیاســت  کــاال در براب
  :نفت

 
ــت • ــیش  حکوم ـا در پ ــژاد بـ ــدی ن احم

گرفتن سیاست فروش نفت به هر قیمت 
و به صورت عجوالنه به معدود خریداران 
ـاقی مانـــده از جملـــه چـــین و هنـــد و  بــ
پاکستان، در عوض پول نفت به شکلی بـه 
واردات محصـــوالتی همچـــون گنـــدم و 
برنج و دیگر محصوالت به شکل گسترده 

گونه ای که با واردات گسترده پرداخت به 
ـای مصـرفی و  کاال و خدمات بویژه کااله
ـاد کشـــور زیـــر ســـلطه  خـــوراکی، اقتصــ

ـایی . کاالهای وارداتی قـرار گرفـت ـا ج ت
کــه سیاســت هــای مــالی و پــولی، بــیش از 
آنچــه کــه در خــدمت تولیــد، بهــره وری، 
اشتغال و رشـد داخلـی باشـد در خـدمت 

طه اقتصاد کشورهای رقیب و کمک به سل
. آن ها بر بازار کشور قـرار گرفـت لطو تس
برابر شـدن میـزان واردات کشـور آن  ۵٫۳

ـالص ملـی  هم در شرایطی کـه تولیـد ناخ
برابر شده گویای خطرات بـی  ۶٫۱کشور 

 .شماری است
سوای مشکالت ساختاری اقتصادی کـه    

ـا  به بروز رکـود و تـداوم تـورم دامـن زد، ب
سـت تشدید تحریم های بـین المللـی سیا

نفت در برابر غذا با قدرت بیشتر در حالی 
ـان  افزایش یافت که بخش تولیـد نیمـه ج

ـا در . هم از پا در آمد ماهـه ابتـدایی  ۹تنه
بـه پـنج میلیـون  واردات گنـدم ،۹۱سال 
ـارد و  تن، ـادل یـک میلی میلیـون  ۸۸۲مع

ــت ــزایش یاف ـانگر . دالر اف ــه بیـ ـاری ک آمـ
ـــیش از  ـــزایش ب ـــری واردات  ۱۰۰اف براب

 .ر سال جاری به کشور استگندم د
هم چنین مطابق آمار واردات بـرنج در     
میلیون تــن  ماهــه گذشــته از مــرز یــک۱۰

ـــــــت  ـــــــورد ران ـا رک ــــــ ـــــــته ت گذش
میلیارد تومانی در بازار بـرنج  ۴۰۰هزارو ۲

 .هم زده شود
ـای       واردات گســـترده و تســـخیر بازارهــ

ـارجی،  ـاالی مصـرفی خ ـا انـواع ک ایران ب
ـاهش تعطیلـــی واحـــدهای تولیـــ دی، کــ

و در نهایــت ورود بــه … رقابــت پــذیری، 
تـــورم حاصـــل ایـــن - دور باطـــل رکـــود

 .سیاست شد
 

  :٭حماسه هدفمندی یارانه ها
 
فاجعــه آفرینــی بعــدی دولــت در ســال  •
ـا بـود۹۱ : ، در حوزه هدفمنـدی یارانـه ه

پرداخت پول های نقدی به مردم کـه بـه 
این طرح که . دامنه فقر در کشور دامن زد

ــر آن  هــم حکومــت چنــان مصــرانه پیگی
 .است، نتایج فاجعه باری آفریده است

ـا در     عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ه
از لحــاظ منــابع تــا  ۹۱ماهــه اول ســال  ۶

شهریورماه کل منابع این قانون  ۲۰مورخ 
ـال بـوده کـه  ۲۱۹هزار و  ۲۳۸ ـارد ری میلی

ــغ  ــزار و  ۱۲۰مبل ـال از  ۱۴ه ـارد ریـ میلیـ
هـزار  ۵۲و مبلـغ محل افزایش قیمت ها 

ـان و یارانـه  میلیارد ریال از محـل یارانـه ن

ــوده اســت ــف . کاالهــای اساســی ب تخل
ـابع را مجلـس  صورت گرفته در بخـش من

ـادل  ـال  ۸۸۵هـــزار و ۶۴معــ ـارد ریــ میلیــ
 عنوان کرده است

ـانون مـذکور     ـابع، در ق از حیث هزینه من
ـال  ۴۸۰مقرر شد، تا مبلغ  هزار میلیارد ری
ـانون هدفمنـد  ۷اده به منظور اجرای مـ ق

ـان و  هـزار  ۱۰۰کردن یارانه ها و یارانـه ن
 ۸و  ۶میلیــارد ریــال بــرای اجــرای مــواد 

هزار  ۶۰قانون هدفمند کردن یارانه ها و 
 ۳۴میلیارد ریال برای اجرای بند ب ماده 

قانون برنامه پنج ساله توسـعه جمهـوری 
ـارد بــه  ۲۰اســالمی ایــران و  هــزار میلیـ

ـاران صندوق بیمه کاری و  حمایـت از بیک
ـالی  متقاضی کار اختصاص یابد، این در ح
ـازمان هدفمنـدی  است که در عملکـرد س

 ۲۰۵،۶۳۲ماهه اول میزان  ۶یارانه ها در 
یارانه نقدی پرداختـی   میلیارد ریال برای 

و  ۱۳۹۱ماهــه اول ســال  ۶بــه خــانوار در 
ـــدی  ۲۰،۱۴۱ ـــه نق ـال یاران ــ ـارد ری ــ میلی

قـم مسـدودی ر(پرداختی بابت یارانه نان 
 .صرف شده است) اجرای فاز دوم

قــانون هدفمنــدی  ۸و  ۶اجــرای مــواد    
ـاده  ـانون  ۳۴یارانه ها و اجرای بند ب م ق

برنامــه پــنجم توســعه جمهــوری اســالمی 
ایــران و همچنــین ســهم بیمــه بیکــاری و 
حمایــت از بیکــاران متقاضــی کــار هــیچ 

ـال  ۶پرداختی در  ـام  ۹۱ماهه اول س انج
ـا ا. نشــده اســت ـابع بـ حتســاب صــرفا منـ

حاصــل از افــزایش قیمــت هــا بــه عنــوان 
منابع هدفمندی و یارانه نقدی به عنـوان 
مصارف، کسری سازمان هدفمندی بـیش 

هزار میلیارد ریال پـیش بینـی مـی  ۱۷۱از 
 .شود

ـانون هدفمنـدی     در مجموع، اجـرای ق
ها بر خالف شعارهایی که سـر داده  یارانه

ودجـه جویی در ب شد حاصلش نـه صـرفه
دولت شد و نه سفره ای را پربار تر کـرد و 
. رفاه و عدالت اجتماعی را بهبود بخشـید

ـاهد توســـعه  حتـــی در ســـطح کـــالن شــ
 .اقتصادی و سیاسی کشور هم نبودیم

ـات در الیحـه      با وجـود همـه ایـن تخلف
ــت ۹۲بودجــه  ـارد  ۱۲۰، دول ــزار میلیـ ه

پـیش  ۱۳۹۲تومان برای یارانه های سال 
ـا . منابع آن معلوم نیسـتبینی کرده که  ام

در عین حال نقدینگی کشور در این هفت 
 .سال شش برابر هم شده است

ـام نگـران کننـده بـی       ـار و ارق با ایـن آم
محمــود  حکومــتتردیــد بایــد گفــت 

احمدی نژاد اگر چه صاحب رکوردهای 
ویژه ای در عرصه های مختلف است؛ اما 
ـا  را! از ماندگارترین رکوردها و حماسـه ه

ـام  ــ ـــه ن ـــی هـــیچ حـــرف و حـــدیثی ب ب
اضمحالل و رکود و سقوط اقتصاد ایران 
در ســایه حمایــت هــای رهبــری بــه ثبــت 

  .رسانیده است
  
داده های اقتصادی که وضعیت  ٭

سنجی چکیده را بازهم دقیـق تـر 
  :می کنند

  
کلمه گزارش کرده  ،۹۲فروردین  ۳در  ☚

ــت ــه  :اس ــی روي ــه واردات ب ـالی ک در حـ
ــ ــی تولي ـا کاالهــای چين ــی را بـ دات داخل

مشکالت جدی مواجه کرده است، چين 
درصــد پــول نفــت را بــه صــورت کــاال  ۷۰
  .دهد می
ــروردین  ۳در  ☚ ــالع  ،۹۲ف ــده اط چکی

سیاست نفت در برابر غذا کـه  :داده است
احمدی نژاد زودتر از موعد تحریم ها بـه 
پیشواز آن رفت، پس از تحریم ها با قـوت 

ابق بیشــتری در حــال دنبــال اســت و مطــ
ـام چـین از  تازه ترین آمار واردات نفت خ

ـا افـــزایش  ۲۰۱۳ایـــران در فوریـــه   ۸۱بــ
ـال ـابه در س  درصدی نسـبت بـه مـدت مش
قبــل بــه حــدود دو میلیــون تــن رســیده 

   ۱۵در صفحه  .است
  

؟!ایران، نیازمند ناجی
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سـپس  . شاه پشت ميزنشست و به من هم امرفرمود نزديك خودش بنشـينم 

  :گفتم اجازه  خواستم و چنين 
مي كنم كه قاجاريه نزد ايرانيان خيلي محبوب انـد ، زيـرا   چاكرعرض ن « 

ـ   ت ايران ازسلطنت اين ملّ ا بـا اطمينـان   طايفة محترم زيانها برده اسـت ام
بنـدگان اعليحضـرت    رالدين شاه و خاطرعرضه مي دارم كه  مرحوم مظفّ

تي كه اعليحضرت را م دارند و طبيعي است ملّاهمايوني واقعاً محبوبيت  ت
ـ ملّ. عاتي داردمي دارد توقّ دوست   ع دارد كـه اعليحضـرت   ت ايران توقّ

راهها  پافشـاري   آن فرمايند و در  ت را صيانت  حدود سلطنت وحقوق ملّ
رخ  ع ندارد كه هر زمان خطري از يـك جانـب    و مقاومت فرمايند و توقّ

مي نمايد تاج و تخت و مملكت  را ترك فرموده  وعازم  فرنگستان شـود،   
  ...شاهانه را خلل  دار مي سازد ه محبوبيت ذات  ياين رو

بهتراست آنچه را مي گوييد يكايك  - :شاه دراينجا سخن مرا بريد وفرمود
يت را مي دهـم ومـن   محبوبيت خودم نهايت اهم من به  : جواب بگيريد

ت ايران مي رفقاي شما وملّ ،  اما تم را دوست مي دارمهم ازصميم قلب ملّ
آيـا مـي خواهيـد مـن پادشـاهي       نه پادشـاهي  باشـم؟  خواهيد من چگو

مشروطه و قانوني  باشم يا مختـارو مسـتبد؟ اينكـه  يقـين اسـت كـه شـما         
مي دانيد  پادشاه شما به قانون  اساسي و قوانين  ازاستبداد مي ناليد والزم  

كه هرگز از حدود   ن پادشاهاني هستم  آو من از بگذارد  عمومي احترام 
ز نخواهم كرد زيرا در اين خصـوص قسـم  خـورده و قـول      قوانين تجاو

  .ام  و مردم ايران  و جهان  شاهد و گواه  آن اند شاهانه  داده 
ن كرده است نشان بدهيد ما معي حاال با مالحظة حدودي كه قانون  براي

: مديمآما  دو سفر به فرنگ . كوتاهي  ورزيده ايم بدانيم در كدام  نقطه ما 
سـته  بانگليسي  كـه قـرار داد    چار قرار داد بوديم زيرا مأموران ل  دسفراو

مقابل  بودند مي خواستند هر طور شده،  آن را  به امضاي ما برسانند تا در 
بنابراين ازهر گونه فشار و آنتريك . ت و دولت  انگليس آبرويشان نريزدملّ

نه اصرار  ما با مشورت عاقلترين  رجال دولت كه محرما . كوتاهي  نداشتند
آزاد بود  صداي ما بـه دنيـا     مي كردند،  در نقاطي  جا گرفتيم كه محيط 

بسيار از  و صريحاً به ة  الهي استقالل ايران را نجات داديم مي رسيد و به قو
رجال  بزرگ گيتي گفتيم كه هرگاه بخواهند با ابقاي من استقالل ايران 

سلطنتي  را نمي خواهم را ترجيح مي دهم و آن چنان  ضايع شود مرگ 
ت و مملكتم باشدن بندگي ملّكه متضم.  

  اين سفر، من  با مخاطرات بزرگتـري روبـرو شـدم ،  زيـرا يـك      درا  و ام
مقابل  بود و سياستهاي داخلي كورو جاهالنه،  سياست خارجي نيرومند در 

ـ   از طرفي براي پيش آمدن رضا خان و زمامداري او  ي فشارسـخت و حتّ
ونريزي وتحريكات بود و از جانبي افكار عمومي عليه من مسموم تهديد خ

شد و تبليغات قوي دركار بود كه شورش مصنوعي عليه دربار بسازند و  مي 
جمهوري  را درهمان  روزها  مي خواستند بلنـد    من خبر داشتم  كه نغمة 

تجاوز كنم و من هم  كنند، درآن حال يا مي بايستي  من از حدود قانوني  
دست به آنتريك ويك دسيسه ببرم و من هم بـه يـك سياسـت  خـارجي     

قيـت مـي داشـتم     ه  در صورتي كه يقين بـه موفّ كنم كه البتّ ديگري  تكيه 
نزد وجدان  خود شـرمنده   لت و براي من پسنديده  نبود  وخود  را نزد م

راه  ديگرش هم آن بود  كه استعفاي مشـير الدولـه را بپـذيرم    . مي يافتم
ضا خان را به آرزويش  كه رئيس الوزرايي بود،  برسانم  تا شايد  قدري ر و

ارج شوم و از دور مواظب جريان خمملكت  آرامش پيدا  شود و خود  از 
ـ  هاي  سياست خارجي و داخلي  باشم  مو خ چاوضاع و پي ت و بگذارم ملّ

ايران خودش در كارها  قضاوت  كند  زيرا قانون اساسي ، مجلس شوراي  
  .قاضي اعلي قرار داده است ي  را ملّ

دراينكه هرگاه  پيشنهاد بعضي ازشاهزادگان و رجال را كه مي خواسـتند  
مبارزه  شوم، مي پذيرفتم يقين دارم كه فرضـاً مـن    من با رضا خان وارد 

همان محبوبيتي كـه شـما    ق مي شدم، براي كشورخوب نبود وشخصاً موفّ
دراينجا شاه  قدري آرام  گرفت مثل اينكه  . اشاره كرديد،  برجا نمي ماند

چيزي را مي خواست  به يـاد آورد آن گـاه  تبسـمي انـدوهناك كـرد       
قضاوتهاي مردمي  كه از دورتماشـاگر اوضـاع    چگونگي افكار و : وفرمود 

مـثالً شـايد شـما يـا      . هستند راستي اسباب پريشاني خيال مـن  مـي شـود   
ر برآتش دارند  نزد خـود چنـان مـي    رفقايتان  يا مردمي  كه دستي ازدو

من آن قدرت و جربزه  را ندارم  كه سـردار سـپه را از ميـان      انديشند كه 
ي كشـتن ايـن شـخص    تبعيد و حتّ بردارم و حال  آنكه راجع به توقيف و 

اشـخاص   اقخانه به من پيشنهاد شده اسـت و د قزّور از طرف افسران خمكرّ
يعنـي شـاه دوسـتي بـه     » شاهسوني« قابلي حاضر بودند به گفتة  خودشان

ا براي مـا  بدهند ام ههمان عمارت گلستان كار او را خاتم خرج دهند ودر
تقي  خان ، وزيـري  كـاردان و بـه     ميرزا . واقعة اميركبير درس عبرت بود

هم  م  ناصر الدين شاه خدماتي راستي  نسبت به سلطنت و ادارة  امور جد
ت وي ا  در مقابل رفتاري كركرد امد كه هر كشورمتمدني باعث  محكومي

اق خود  را به سفارت روس بست وهشت نفـر قـزّ   مي شد  بدين معني كه 
تهديدها واقدامات سـخت   روس  براي محافظت  خانة خود  برد و شاه  با 

بعـدها تبليغـات مخالفـان     . ق شد او را  از تهران  به كاشان تبعيد كنـد موفّ
بد و خطا هاي صـدراعظم مزبـور فرامـوش     قاجاريه سبب شد كه اعمال  

في شود كه اگر ناصرالدين شـاه   عنوان كسي معرّ شود وميرزا تقي خان به 
. بزرگ سـاخته باشـد   مي بايست همدوش دولتهاي  را گذاشته بود  ايران

  مـن بـه    توقيف و تبعيد رضاخان حتماً يك پيراهن  عثمان ديگـر برضـد 
كه من مي شدم  ناصرالدين شـاه   ورد و چيزي  نمي گذشتآ وجود مي 

  !منفور و او مي  شد امير كبير محبوب
بنابراين مي توان گفت كه بندگان اعليحضرت : در اينجا من عرض كردم

عامل عمـدة كاميـابي سردارسـپه شـمرده      روشي را پسنديده ايد كه يك 
هايش را  شده و به ارادة  شاهانة خود وي را  تقويت  مي فرماييد كه نقشه 

سلطنت قاجاريه انجام دهد برضد.  
شاه خنديد و پاسخي داد كه  براي من  خيلي يـأس انگيـز بـود و شـايد      

شاه  با لهجة روشن و با . همان پاسخ بود بعدها  يك  چشمه اختالف نظرها  
بدان، كـه   آقا : فرمود قيافة مطمئن كه حاكي  از عقيدة راسخ  و ثابتي بود

بزرگـي كـرده ام واسـتاد مـن يكـي       من در تحصـيل حقـوق  پيشـرفت   
مـن عمليـات   . گيتي و رئيس جامة حقوق مي باشد ازشخصيتهاي برجستة  

رضا خان  را با  هر يك از مبادي واصول حقوقي  مقايسه  كرده ام، راست 
هـم   مراهانش  تماماً نامشروع است و اين قدرهثات او و نيامده است و تشب
نامشروع عاقبت  ندارد و كاري  كه  م است  كه اعمال نزد  همه كس مسلّ

بنـابراين  . ندهد قطعاً بـه فرجـام نخواهـد رسـيد     با موازين حقوقي وفق  
نخواهـد     چ گـاه  يثات و اقـداماتي كـه مـي كنـد هـ     سردارسپه با اين تشب

  !توانست  تخت و تاج سلطنت را از قاجاريه بربايد
پادشاه پاكدل به مبادي  نآبيانات شاهانه  و قيافة  مطمئن  و اعتماد عظيم  

كـه تـازه از تهـران از وسـط  تحريكـات  و       واصول حقوقي ، براي مـن   
و طرد و تبعيدي   سلطنت وعمليات  جابرانة  نظاميان وحبس  تظاهرات  ضد

د شـ  كه در مركز و واليات  نسبت به طرفداران  رژيم  قـديم  اجـرا  مـي   
  .ت انگيز بودال رقّور و درهمان حآبودم  بسيارحيرت  مده آن  وبير

هر گاه  مردم را وادار سازند بـه صـورت   : ر عرض كردممن در حال  تأثّ
سلطنت قاجاريه را تقاضا كنند و مثالً كارمنجر شود  انقالب و طغيان الغاي  

قانوني  كسب  شـود، يـا وكاليـي     ت به وسايل  به اينكه  آراي عمومي ملّ
غـاي سـلطنت و   لا اسي وحـقّ تجديد نظر قانون اس انتخاب شوند كه حقّ

تغيير  رژيم  را دارا باشند و آن كسب آراي عمـومي بـا انتخـاب وكـالي      
سخت  ونظارت  نظاميان وتهديد و فشار آنان انجام   سان همه جا با فشارمؤس

ـ    صورت چه اشكالي خواهد داشـت   آنپذيرد  در  هكـه اكثريـت آرا علي
  .يدآسلطنت  قاجاريه  در 

شكال دارد و آسان نيست زيرا بر طبق نظرية رئيس جامعة بلي ا: شاه فرمود
مقام ديگر  كه مـن شخصـاً بـا آنهـا مشـورت        عالي حقوق انساني وقضات  

« شده است كـه   في  كرده ام  سلطنت  ايران  در قانون اساسي چنين معرّ
طبيعي  و موروثي ما مي باشد منتها  اينكه   يعني  حقّ»  موهبتي است الهي 

ه  هيچ  شـريكي  حـق   سلطنت  شركت دارد  و البتّ يران  نيزدرحقّا ت ملّ
ديگرش  را از حقوق شركت محـروم   ندارد  به اراده و ميل  خود شريك 

ـ     ت ايـران  را از شـركتي  كـه    كند، همچنان  كه مـن  حـق  نـدارم  ملّ
لت  ايران  نيز نمي تواند  مـرا  م  و مودرسلطنت  و فرمانروايي دارد  محر 

  .كند سلطنت محروم   از حقّ
فرمايش شاهانه و طرز تفكر و يقين شاه در تشبيت سلطنتش حـال طبيعـي    

ه  مخالف نزاكت  و ادبي  نزديك به استهزاء كه البتّ را تغيير داد و با لهجة  م
يعني ! قربان: عرض كردم ايت شود، عبود كه  مي بايد  درحضور پادشاه  ر

آن  رضا خاني باشد بيايند والغاي    مي فرمايي هر گاه مجلسي كه اكثريت
ا جامعـة وي  يسلطنت قاجاريه را اعالم  كنند، رئيس  جامعة حقوق انساني  

نمايندگان  مجلس  ايران را  به رعايـت اصـول    سپاهي تجهيز مي كند  و 
انيـت   غلبـة حقّ  در تاريخ عالم تنها قسمتي كـه از   . حقوقي مجبور مي كند

ز تاريخ انبيا مي باشـد  كـه آن را  هـم  اهـل     حكايت  مي كند،  عبارت ا
اساطير و افسانه است و گرنه همه جا  مي بينـيم زور و   زمان ما مي گويند  

سرنيزه سـالهاي  دراز كاميـاب     سر نيزه  به مقصود  رسيده است وصاحبان 
ـ      ي  زيسته اند  و هرگاه  مردمي زنده و هشيار  بـوده انـد  توانسـته انـد حتّ

خود را  در زبان  و   ي  را هم به نفع خود برگردانند و ناحقّحقايق تاريخ 
جلوه  دهند و قرنها  گذشته است تا پـردة    قلم و قايع نگار، حق و عدالت 

ريا و تزوير  با خامة  تتبو  شده، حقّ خان  در هم  دريده ع و تحقيقات مور
وزه رضا خان سـردار سـپه  امـر   ! عليحضرتاا. حقيقت بر كرسي نشسته است

ن وسايل  را هم  عليـه تـاج و   آگوناگون در دست دارد و تمامي   وسايل 
به جانب مقصود  خود پيش  مي  تخت  به كار انداخته و هر لحظه  قدمي  

، پول او در محافل پول پرستان پراكنـده  مـي شـود و سـفرة او  در     رود
لفـان  مجامع اهل شكم گسترده مي شود و سرنيزة  او زبان  منتقدان و مخا 

شهرباني  كه در قبضة  قدرت اوست  درست به  را ميبرد و تشكيالت  وسيع 
سليمان  را تهي  كرد تا  منزلة همان موريانه است كه درون عصاي حضرت 

گهان  در هم شكست و پادشاه به رو افتاد و مرگ وي  بر جهانيان آشكار ان
  .شد

كـردي چـون از   مطالبي كه عرض : اين وقت  شاه برخاست و فرمود رد  
. مطبـوع اسـت   شاه دوستي است، براي مـن  روي صراحت و صداقت و 

بـراي عـرض    يكي دو روز قدري استراحت كن و چهارشنبه سـاعت ده   
  .پيغام ما بياييد

 
طي لين روزهايي كه وارد نيس  شدم بعد از مالقات نخستين  و پيش از او

كنـار  » شـگاه انگلسـتان   گرد« روز شاه را در خيابان  مين ، يك مالقات دو
حال  انتظار گردش مـي   دريا  دريك قسمت خلوتي تنها يافتم كه گويا به 

مرحوم احمد شاه با قيافة بازپرسش كرد و . كرد ومن عرض احترام كردم
طور  كه صورتش به جانب من رد شد ومن متحيرمانـدم  كـه چـه     همان 
تا مرخص شوم يا پي دنبال  شاه بروم   يا شرط  ادب آن است  كه آكنم؟  

ايـن اثنـا    در. كار خود بروم؟ با اين انديشه قدمي  چند  از عقب  شاه رفتم
ري  ، شـايد   صفوي  چرا متفكّ: مرحوم سلطان  احمد شاه برگشت و فرمود

ـ   زيبائيها  و شكوه   ت حيـرتم را  نيس ترا گرفته؟  من با منتهاي سـادگي علّ
عي هسـتي  از آداب  و  مـد  نكـه  آتو با :  شاه خنديد  و گفـت. بيان كردم

د هستي حاال  با من  بيا چند دقيقه رسوم بي خبري مي بينم خيلي هم مقي
بـات  در  مي توان صحبت كرد  من مي خواهم  امـروز  تـا باغهـاي  مركّ    

من بي اختيار اين شعر بـه  . اتومبيل هستم نزديكي  گردش  بروم  و منتظر 
  - و گلسـتان   شاه  چو دل بر كند زبـزم   «: يادم  آمدم  بدون پروا خواندم

اين شعر را كي  : ، شاه مرحوم  پرسيد»مملكت  آرد  به  چنگ آسان آسان 
 ساخته؟

اين شعر از قصيده اي  است كه در عهد  غزنويان وهنگام  انحطاط  : گفتم   
راستي خوب  شـد بـه يـادم     :  شاه  فرمود.  شد سلطنت  آن سلسله ساخته  

شـاعرها  و   ايـن   بـه  بگـو بـدانم مـن   . مطلب  را از تو بپرسمآمد كه  اين 
من عـرض   ! نويسنده ها چه  بدي كرده ام  كه بيشتر آنها عليه من هستيد؟  

شايد  در اين وقت  بندگان  اعليحضـرت  فرصـت  نداشـته      كردم  قربان  
  .مي دانم  عرض كنم باشند  كه چاكر در اين زمينه  هر چه  را 

قربان : من  گفتم . ت را بدانم خيربگو من خيلي ميل دارم علّ : شاه فرمود 
عموم  ذات همايوني ملوكانه  را دوست  مـي دارنـد و    ت ايران به طورملّ

مي شوند  كه انتقادي دارنـد    هر گاه  ميان طبقات روشنفكر  كساني يافت 
  .ة  مخصوص  دربار استه  روال سلطنت  و روينها  متوجآ

رات  ايوني در شرفيابي  قبل  فرمودند كه درحـدود  مقـرّ  اعليحضرت  هم
ه اين روش  هر گاه انگلسـتان يـا   البتّ. نمي فرمايند سلطنت   ، قانون اساسي
رومـاني و بلغارسـتان    م  اروپـا  مثـل   ي  درممالك درجه دوبلژيك  و حتّ

ت  ايران هنـوز ا ملّتعقيب  شود بسيار پسنديده است و نتايج نيكو دارد،  ام 
حدود وحقوق  خود آشنا  نشده اند  و ازمشروطيت  ايران هنوز  بيست  به 

پنج دوره مجلس  داشته ايم  كه سه دورة  آن  سال  نگذشته است  و فقط  
انگيزخـارجي  و   دم  بريده شده و  از كار افتاده است  و دست  هاي فتنه 

ضـروري در  ت  السات تشكيداخلي مانع  شده اند كه  قوانين  الزم و مؤس
ايـن  مشـكالت و هـر      ةهم ربراب ربه وجود آيد و طبقة  روشنفكر د كشور 

ل خود را به  آمد،  چشم  اميد و دست توس گونه  مخاطرات ديگر كه پيش  
ـ  پادشـاهي  كـه    د  بـود  جانب  شاه  جوان  خود معطوف  داشت و مترص

يي  كـرد  و  ت  يكصد و پنجاه سال  براين كشور فرمانرواپدارانش  در مد
ت ايران عمل  كـرده انـد و   حادثات  با پشتيباني وهمدستي  ملّ در مقابل  

و نگهبـان شـرعي كشوراسـت      پادشاهي كه وارث مشروع  تـاج و تخـت   
عليـه    و فـاق فرمايـد   ت بر كمر زند وبا طبقة روشنفكر اتّامروز نيز دامن هم

. طبقة روشـنفكر  عاين بود توقّ. رات خارجي  و داخلي  مبارزه كنندطمخا
حركت  به اروپا روزي بنا به دعوت عارف براي صرف  چنانكه چاكر قبل از

ـ تنهـا     يكـه دو نفـر   ناهار به خانة او رفـتم  و بعـد از ظهـر     ودبم بـراي  ب
ه  كرد كه تصنيف مشهور خودش را در شور كه به عنوان پيام بـه  چاكرقص

  مـي سـروده    چنـدين روز  حضورشاهانه ساخته است دراسـتانبول  طـي
درتـار مـي نواختـه اسـت بـا احساسـات         وآن را كه مي ساخته  وهرشعر 

د بوده است  بعد از توأم  بوده ومترص شورانگيز شاه پرستي و اشك سوزان 
ـ  فرماينـد و وضـع    ي تكيـه   ورود  به ايران واقعاً  اعليحضرت  به قدرت ملّ

ملّـي مـورد   در يـك محكمـة  عـالي     مهاجران وعمل  آنان  به امرشاهانه
بازپرسي قرارگيرد و بد و نيك وجيه الملّه ها وپيشوايان احـزاب از طـرف   
اعليحضرت همايوني كه حقّاً مي بايست قائد ملّيون ايـران باشـند آفتـابي    
شود و گويا اين شاعر بينوا بعد از ورود به ايران با همان احساسات سرشـار  

ـ سعي كرده بود خود را به حضورشاهانه ب ارساند ام   ي اوضـاع  را  بـه حـد
ي  نا اميد  شده و بعـد  رات  شاعرانة خود يافته  بود كه به كلّتصو برخالف 

 يش راهـا رزوآآقا سيد ضـياءالدين قيافـة    از كودتا به اميد آنكه  شايد  در 
مرحـوم   شـاه   . بيابد به او نزديك مي شود و مديحه سراي وي مي شـود 

تهران درفضـاي سراسـرايران   اين تصنيف من با صداي كودكان : پرسيد 
شاه سـخن مـرا   ... دربار  و دردل هر ايراني اثر كرد مگر در انعكاس يافت 

مـن  . در آنجا دلي نبود  تا اثـري كنـد   كه :... بريد و با تبسمي  فرمود كه 
 كه من به پـا  چه شورها  : است نل آغاز تصنيف ايابه هر ح:  عرض كردم

مرحـوم  . هان  به شـاه  بـاز مـي كـنم     شاه ناز مي كنم؛ در شكايت ازج به 
با لحن  استهزا  به نوعي  كـه راسـتي  احساسـات  مـرا      سلطان احمد شاه  

مي خواهم  بدانم   اما  . شنيده ام  ن را خوب  اي: دار  كرد  فرمود  هجريح
  !...او مثالً چه كار بكنم  اين شاعر شما  مي خواست  من  در حقّ

كه  درهاي  دربار شاهي  نبايـد  فقـط  بـه     عرض  كردم  او معتقد  است  
القاب الملك و فالن السلطنه باز باشد، زيرا  روي اعيان پوسيده و صاحبان  

قاجاريه دچارانحطـاط   طبقة اعيان و اعيان زاده ها  در نيمة اخير سلطنت  
و ت و بلندي نظرسخت بينوا شده اند فكري شده اند و از لحاظ عقل وهم

كران ايراني در اين سوء تربيت سياست خارجي هم دست به عقيدة روشنف 
نمـي    هي ايراني با ترديد و شُبهنسبت به نيروي ملّ اين طبقه  داشته است و

اجانـب  عـاجز و نـاتوان و     نگرند و به قدرت بيگانه تسليم هستند و دربرابر 
و مـادام كـه كارهـاي     ر مـي باشـند  مطيع و درمقابل ايراني مغرور ومتكب

ركف اين طبقه اسـت و وزارت ومعاونـت و ايالـت وحكومـت و     كشورد 
اشخاص سپرده مي شود روز بـه روز ملـت و مملكـت     كارگزاريها به اين 

وينـد فهرسـت دعـوت    گ ف مـي  رمردمي امثال عا. ترخواهد شد ضعيف
شدگان  به سالم ها و ميهمانيهاي دربار از عهـد مرحـوم ناصـرالدين شـاه     

وض نشده است و هنوز به نام  فالن الملك  و رالدين شاه تا كنون عمظفّ و
رود اما يك نويسنده  ياند،  رقعة دعوت م بهمان الدوله كه سالهاست مرده 

است و حال آنكـه    ي و يك روزنويس رنگ دربار را نديده و يك شاعرملّ
از طبقة  پوسيدة اعيـان گرفتـه شـده و بـه      يتهاست عنان افكار عموممد

اده است  وهرگاه  مـي بايـد  دربـار شاهنشـاهي     روشنفكر افت دست طبقة 
ت  كه زمامدار افكار  ملّ اي طبقه ت ايران حكومت كند الزم  است با برملّ

  .مي باشند همكاري  ورزد
اييد هر گاه  درتشكيالت  دربار و در روال مر فراعليحضرت همايوني  تصو

زمانـدگان  ظرشـده بـود و با  نمقتضيات  زمانه تجديد  و روش  آن بر طبق  
دلجويي قرار مي گرفتنـد و   د و مهاجرت برگشتند مورد تفقّ زاحزاب كه ا

ي به وجود  مي آمـد كـه بـه طـورغير مسـتقيم       نها يك حزب قوي ملّآاز 
بان ذات شـاهانه مـي بـود آيـا     يدربار  پشتيبان آن مي شد وآن حزب پشت 

آسـان آسـان كودتـا شـود و يـك       امكان داشت درپايتخت شاهنشـاهي  
سيد ضياء و روز ديگر سـردار سـپه بـا اختيـارات و اقتـدارات قـانوني       روز

  !سلطنت  بازي كنند؟ 
يد  با قيافه آدر اين وقت  شاه مرحوم  مثل اينكه  از خواب عميق  به در     

چيزهـا درسـت    اين:  ل را نداشت، فرموداو اشت اي كه به هيچ  وجه بشّ
ازاين مقولـه   ا  هيچ كس با ما ام: هسته  فرمودآو پس  از تأملي  باز ... است

صـداي شـاه خيلـي     . حرفي نزده بود و ما  تازه  اين حرفها را مي شنويم 
و به راستي  قلب مرا به درد آورد و به حال  وي سـخت   نرم وآهسته بود 

دنبال  رسيد وخبر داد اتومبيـل   ت كردم ، دراين  ضمن آقاي صالح به رقّ
حتمـاً  : مـرا رخصـت  مـي داد، فرمـود      حاضر است و هنگامي  كه شـاه  

  .چهارشنبه  بياييد 
صبح  به هتل نگرسكو رفتم  و بعد از چنـد دقيقـه     9روزچهار شنبه ساعت   

الدوله  گذشت ايشان كسب اجازه  كرد و مرا  تـا   كه دراتاق آقاي حكيم 
لهجة پر ازنزاكت وادب  با همان  آنجادراتاق شاهانه همراهي كردند و در

صوص خانوادة ادهم  و فرزندان  مرحوم حكيم الممالـك اسـت،   كه مخ
. لزوم نگرفته باشيد سعي كنيد  شايد وقت شاه را بيش از حد: گفتند هآهست 

د مـادام كـه اراده و امرخـود اعليحضـرت     يباش من با خنده گفتم مطمئن 
ـ  ! نباشد من پرحرفي نخواهم كرد بـرخالف توصـية     ف در آن روز بـا تأس

و  9الدوله و برخالف ميل خودم مالقات اين جانب ازساعت   آقاي حكيم
  .و نيم  به طول  انجاميد 11دقيقه  كم تا ساعت  چند 

همين  كه وارد  اتاق  شدم شاه  مرحوم كه پشت  ميز ايسـتاده بـود بـه        
حال قدم زدن نسبت به من اظهارالتفات فرمود  جانب ديگر راه  افتاد ودر 

  اعليحضرت  بودند و  تنها . كس با من وارد اتاق نشدودراين مرتبه هيچ 
  ۱۲در صفحه   
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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بعد از يك لحظه كه شاه در حال قدم  زدن بود  به جانـب  مـن بـر    . من
خوب  حاال  شما راحت  هستيد، من  خيـال مـي كـردم    : فرمود  گشت و 
الزم بود قبالً كمـي اسـتراحت     ا هايي هم براي عرض داري ام شما پيغام

 شهر نيس ديدني است شنيدم  مونت كارلو هم رفته اي ؟كني ، 
م است قربان كه هركس در مسلّ:  در پاسخ  پرسش  ملوكانه عرض كردم   

قرار  بگيرد منتهـاي آسـايش و راحتـي  را خواهـد      هات شاهانه پرتو توج
جليـل الملـك  و سـيف     ت مونت كارلو هم همراه آقاي حداشت،  به سيا

اقعاً شهري است ديدني اميدوارم روزي بيايد كـه از  و. الدين  بهمن رفتم
 هات شاهانه در ايران هم چندين شـهر نظيـر مونـت    بركات مساعي و توج

كـه  :  سخن مرا بريد وبا لحن  شوخي  فـر مـود    ه اش... كارلو داشته  باشم
خيـر قربـان آنجـا بـه      : من عرض كردم! نجا هم قمار بزنند آهمين  طور 

  !دم نمازخواهند خواندفرمان  ملوكانه مر
خوب  پيغام از چه كساني  بـود؟ عـرض كـردم سـه     : شاه خنديد وفرمود 

مي زبان حال س و سوواالحضرت  ديگراز آقاي مدر  زيكي ا:  پيغام  دارم
ي شب گذشته  آن نويسندة  ملّ ت ايران است كه اين بنده با سمت يك ملّ

وم حمر شاه . يم مي  دارموردم و به صورت يك قصيده  تقدآرا به شعر در 
من : فرمود . با بشاشتي  پرسيد شعرهم مي سازي ؟ عرض  كردم گاه گاهي

  .لش را بخوان  ببينمفارسي  خيلي مطالعه ندارم، او درشعر 
من بيت اول از قصيده را كه واقعĤ همان شب پيش درخيابان گردشـگاه    

  :ساخته بودم خواندم انگليسي ها كناردريا 
 تاج كياني و تخت طاووستبگو كه 

 زدوري تو گرفته غباري از كدري
 خوشا  هواي شميران و الر فصل بهار

 پر از ترانة بلبل سرود كبك دري
پراز تسبيح د جهانبراي مرد  موح 

 براي شه همه تعليم عدل و دادگري  
  :من اين بيت را خواندم .از اواخرش هم بخوان: شاه فرمود  

 د تفاوت چيستمي رس و حق بوددچو مر
 زري و پرّ به روي بالشي از خاك يا ز  

فاضل و او مي داشتم به نام صدراالشاه فرمود مطلب دستم آمد، اما من معلّ
قدما، ياي معلوم و مجهول را با هـم قافيـه  نمـي     مي گفت درشعرفارسي 

خـوب پيغـام  آقـاي      هم  رعايت اين نكته را كرده اي ؟آيا تو. ساخته اند
زمن ا. بگو س  رامدر علم عروض دلشاد شـدم   به اين نكته از ه شاهانهتوج

گزاردن پيغام  سـاختم    فرصتي براي جواب ندادند خود را آمادة وچون 
مجملـي همـراه  اسـت كـه       مةمقد س با پيغام آقاي مدر: عرض كردم  و

و  اميدوارم هر گاه  براي ذات شاهانه مطالـب آن توضـيح واضـح باشـد     
مـه را  كسالت نيابد و طول مقد رات شمرده آيد خاطر مباركمكرّ لهازجم

  .دنحمل نفرماي بر دراز نفسي چاكر
خود اعليحضـرت  . ست پس بنشينيمحال كه چنين ا: شاه با تبسمي فرمود 

روي يك صندلي نزديك ميز  اشاره فرمود من هم زقرار گرفت و مي پشت
  :كردم سپس آغاز سخن  نموده وچنين عرض . نشستم

ـ   اي سيد حسن مدرآق ه س عرضه مي دارد كه  ذات همـايون شـاهانه البتّ
 مباني شوكت يديتمام نيروي خود در راه تأ مستحضرند من و رفقاي من با 

فـداكاري دريـغ     هيچ گونه   زا و وقدرت قانوني اعليحضرت مي كوشيم
اكاري نه فقط عالقه مندي ما به دت اين فعلّ نورزيده و نخواهيم ورزيد و

اعليحضرت است بلكه روزگار و گردش آن چنين پـيش آورده   شاهي پاد
مبادي ايمـاني مـا يعنـي اصـولي كـه       س ترين است كه بزرگترين و مقد

و  تأكيـد اسـتقالل    سياسـي قـوم ايرانـي و    موجب مصونيت اجتمـاعي و 
ست بدين اأم شده ودوام سلطنت اعليحضرت ت تماميت ايران است با بقا و

 ايران درحال حاضرمفهومش اخـتالل مبـاني دوام و    رژيم معني كه تغيير
كه هرگاه مقصود  ديگران تنهـا   بقاي جامعة ايراني است، غرض آن است 

ديگـري را   سلطنت بركنار كننـد و   زاين بود كه اعليحضرت را ا عبارت از
نميكردم  هستم صريحاً مي گويم كه مبارزه سبرتخت نشانند من كه مدر ،

ت كه مقصود ديگران درحال حاضر تغييـررژيم حقيقـي   اس ا برمن ثابت ام
در تمام  شـعب اجتمـاعي  و سياسـي     است با تمام معناي آن و تغيير رژيم 

بدنما باشـد   نظار ايعني تغيير تمام آن چيزهايي كه هرچند امروزدر بعضي 
يا خوش نما، به هرحال همان چيزها  باعث انتظـام رشـته هـاي مختلـف     

و همان چيزها بوده است كه ايراني  را از سخت ترين بوده  ي ما حيات ملّ
ي از تغيير رژيمـي  كـه   مقصود كلّ آري . مخاطرات خالصي بخشيده است

لي اسـت و ايـن   تحـو و ل يامروز مورد بحث مي باشد ايـن چنـين تبـد   
 انتقامي است كـه   ةل ، هرگاه واقعاً به وجود آيد بزرگترين ضربتغييروتحو

ـ اينك به لحـاظ حصـول روشـنايي بي   . كنند بر پيكرايران وارد مي  تري، ش
فرماييد هي مقتضي است به  اوضاع تاريخي قرن اخيرتوج.  

   ه  مـي باشـد  كـه دولتهـاي     اعليحضرت شهرياري بهتر از هركس  متوج
قـرن  پـيش بـراي اسـتعمارممالك شـرقي       مستعمره  جـوي اروپـا ازسـه    

و اقتصـادي  و   اظ سياسي ت بستند و اكثر ملل شرق  را خواه از لحكمرهم
ند و از ميان ملتهـاي آسـياي   دخواه از لحاظ  اجتماعي  به اسارت در آور

كه درمقابل  مطامع  بيگانه  مقاومت كرد و خـود را لقمـة    وسطي ، قومي  
  .ايران بود چرب اما  پر از خار و خس  نشان داد ملت 

ادند اسارت آنها بندگي را بر گردن نهيوغ  بيشترملتهايي كه درقرن گذشته
شد، اما ملت ايران به حكم سابقة مديـدي كـه در    از راه  اقتصاديات آغاز 

ذاتي تا توانست و تا  استعداد بازرگاني و تجارت دارد  و  بنابرهوشمندي  و 
عجـب    ر بود از تله هاي  مستعمره  جويان گريخـت و برايش ممكن و ميس

ودش چنان قصدي داشـته  نكه خآآن است  كه از تله ها مي گريخت بي 
در ايـن موضـوع    . بداند كه دارد  ازتلـه  مـي گريـزد    باشد  وبدون آنكه  

واقعة  رژي و تنباكو كه به  همين يك  مثال  كافي  است كه قبل  ازآنكه  
امتياز بانك شاهنشاهي منجرشد پيش آيد،  فرنگـي هـا  درجنـوب ايـران      

ه بودنـد  تـا بـه معـامالت     يك شعبه ازيكي از بانكهاي معتبر تأسـيس كـرد   
زبـان شـكايت    سال يك كنسول  فرنگي  به بعد از چند . تجارتي  بپردازد

ـ   بازرگانان : درموضوع معامالت آن بانك مي نويسد  رايراني چنـدين براب
بانك ما بر طلب  خود تنزيل  مي بندند و اگـر تـاجر ايرانـي آن صـدي      

يـن وصـف از فـرط    قرض بدهد بانك ما  صدي سه ميدهد بـا ا  دوازده 
بر صدي  سه ترجيح مي دهند، به طوري   را تعصب ايراني صدي دوازده 

متجاوزاز سيصـد   ارايراني در يك سال از تج.. كه صورت معامالت حاجي 
. هزار تومان  است و معامالت  بانك ما به چهارهزار تومان نرسـيده اسـت  

طالي  استرلينگ ارايراني از آن است كه فتنه طلب اين قبيل تج تر عجب
ر واقع نكه مكرّآهمة طبقات اعتباردارد و با  عزيزتراست و درهمه جا  و نزد 

 ،مردم سوخت مي شود مي شود كه تاجري ورشكست مي شود و پولهاي 
زمان  اروپـايي هـا غالبـاً     آندر . او را مي گيرد يبازهم تاجرديگري جا

ور تص مي كردند  عامل  عمدة  حبـه بازرگانـان ايرانـي     ه مردم  سن  توج
ا بعدها ديدنـد كـه مـثالً تجارتخانـه     ام ب ديني و مذهبي  است عصتهمانا 

ماننـد   هاي ارباب جمشيد و جهانيان  و فالن تاجر ارمني و زردشـتي نيـز   
ه عمـوم طبقـات واقـع  مـي شـود و      تجارتخانه هاي مسلمانان مورد توج

ـ يت است نه ايرانيت وملّ  دانستند كه اين  حس ب مـذهبي ودينـي ،   تعص
مسـلمان باشـد خـواه     ارايراني ميل مي كند خواه ت ايران نسبت به تجملّ

ـ        ي را زردشتي ومسـيحي، و بنـابراين درصـدد افتادنـد بنيـاد چنـين حس
  .دنبرانداز

ة تشكيل يك شركت به نام شـركت عمـومي پـيش آمـد     هنگامي كه قضي
كـه دربسـياري از   سراسرايران پديد آمد  چنان جوش وخروشي درمردم 

آالت  خود  ازسر و  شهرهاي كوچك زنها براي خريد سهام شركت، زيور
گردن گشودند ودرهمان زمان رجال جهانديده و گيتي شناس گفتنـد و  

عمره جويان اجازه  دهند  چنـين  تاست  مس محال! چشم به دور« : نوشتند 
  »!ت مشرقي رشد و نمو كند يك ملّ احساسات وچنين ايماني در

ه ســن توجــحكســاني كــه بــه بركــات دورانديشــي و گيتــي شناســي از   
نسـبت بـه شـركت عمـومي دردل خـود       واحساسات مرد و زن ايرانـي   

فشارآشـكار    بيمناك مي شدند حق داشتند، زيرا چيزي نگذشـت كـه بـا    
ســفارتخانه هــا و دو بانــك مشــهورخارجي ، شــركت عمــومي و صــدها 

شتي ورشكسته و پايه هاي حيات اقتصـادي  مسلمان و  زرد معتبر  ةتجارتخان
مد مخفي ايران هم ماننـد  آنكردني در ايران متزلزل  شد و با سرعتي  باور

اواخرعهـد   صادارات علني رو به تنزل  گذاشت زيـرا صـادرات ايـران از   
مرحوم ناصرالدين شاه  نسبت به وارادات كمبود پيدا كرد وسال به سـال  

آنجايي كه   همه ساله هزاران كـارگرايراني  ا از مي گرفت، ام بيشترتنزل 
ختة خود بـه داخـل برمـي گشـتند     واند درخارجه مزدوري مي كردند با 

منـافعي    ونيزبازرگانان ايراني دركار صادرات و واردات دخالت داشتند و 
كه كسب  مي كردند در واقع به كشورايران عايد مي شد طبعاً ازاين قبيل 

ـ   ت  به واردات تا حدصادرات  نسب راهها  كسري  ا ي جبران  مـي شـد، ام
چند ماه  يكي  هاي ايراني غفلتاً طي افخانه ها و تجارتخانه اززماني كه صرّ

ل رو بـه تنـزّ   مدهاي مخفي كشورنيز آپس ازديگري  ورشكست شدند در
  ...رفت و تنگدستي عمومي با شدت آغازشد

ي تجارتخانـه  س همان سياستي كـه باعـث ورشكسـتگ   به عقيدة آقاي مدر
كوشـد كـه آخـرين رشـته هـاي بازرگـاني        هاي ايراني شد امروز مـي  
  .واقتصادي ما را واژگون كند

م شـده  س عرض مي كند ازمذاكرات با سردارسپه بـرمن مسـلّ  آقاي مدر
معيشت ايلياتي را خواهند بر انداخت و شايد  بنياد  هاست كه دررژيم آيند

و لـيكن شـايان    حي پسنديده  آيـد  ل اين قضيه به نظرهاي سطدر نظر او
  .ت استدقّ

تخته قاپو يعني درتخته شدن وده نشين شدن ايـالت يـك چيـزي     ةمسئل  
كرده باشيم بلكه ازآغاز خلقت بشرراحت طلـب   نيست كه تازه ها اختراع 

ونقـل وانتقـال    بوده و چون ده نشـيني راحـت ترازكـوچ كـردن دايـم      
رطوبت هـوا وفراوانـي آب توليـد    هميشگي مي باشد طبعاً درممالكي كه 

علفچرمي كند وهميشه بهار است مردم حشم دارده نشين مي شوند  سبزه و
كفايت گوسنفندان و رمة خود، علف پيدا مـي   زيرا دراطراف قريه به قدر 

م دارد،  آب هـم  فصل مـنظّ  راا كشورايران هميشه بهارنيست وچهام. كنند
صـل بهـار گذشـت جلكـه هـا      دراين سر زمين  كم است لذا همين كه ف

علف خالي مي شود ناگزير مردم حشم دار  بايـد بـه تـدريج     زخشك و ا 
بروند و بدين طريق همواره تابستان را در سـرد   لف رو به كوه  عدردنبال 

براي گوسفندان ورمه هـاي   سير و زمستان را درگرمسيربگذرانند تا بتوانند 
  ورند و پيوسته ايـن شـعبه از  بزرگ گاو و االغ  و ماديان علف به دست  آ

فالحت را كه يكي از پربركت ترين چشمه هـاي ثـروت مملكـت اسـت     
پادشاهان قديم ايران تخته قاپو كردن يـك   اين است كه در نظر. بيفزايند

هر زمان يك ايـل   به طوري كه در ،كيفري بود بسيار  سخت ةايل به منزل
ام نمـي گرفـت آن   ازحد فزون شرارت مي كرد و با وسايل معمـولي  آر 

ـ دولت عزم مي كرد آن ايل را تختـه قـاپو كنـد، يع    وقت  ي دچـارفقرو  ن
يك ايل درتخته شد ناچارحشـم گرسـنه و    گرسنگي سازد زيرا همين  كه 

دو سه سال بـه نـان    به قيمت نازل مي فروشند و پس از  ابي علف خود ر
شب محتاج مي شوند وهمچنين افراد آن ايـل كـه بـه ورزشـي دائمـي      

ادت كرده اند چـون غـذاي   عراوان فلطيف و خوردن  لبنيات  هواهاي و
آهسـته  ضـعيف و    هف شدند آهسـت متوقّ سابق را نداشتند و دريك گوشه 

ي سال به كلّ ده دوازده   بيمارمي شوند و مي ميرند و يك ايل بزرگ طي
  .نابود مي شود

  
اي ن سرنوشتي  كه امـروزه  بـر  آس عرض مي كند اين است آقاي مدر

 يرتخته قاپو راهي ندارد ؟  غآيا  تربيت ايالت . رساخته اندايالت ايران مقد
ار با برنامة متناسب  درست كرد كه ايالت  مدارس سي يا نمي  توان  براي آ

مسائل ضروري فالحتي  وبهداري  ي و اصول  وطن دوستي  و مسائل  صح
 يدوا بـرا  و پزشـك و  ارها آموخته شود وآيا نمي توان بيمارستان سـي آنبه 

 يايالت فرستاد وآيا نمي توان براي حفظ  امنيت و آسـايش آنهـا پسـتها   
و قشالق ايالت گماشت تا آنها به امنيـت ومحفـوظ     ژاندارم در راه  ييالق 

زمـين بگذارنـد    تفنگ خود را ند و بماندن احشام واغنام خود اطمينان بيا
ـ س  عرض مي كند اينآقاي مدر. يم كنند لوتس لـي هـم   ير و خها همه ميس

يم آينده تصميمي  جز اين ندارد  كه ايـالت  ايـران را   رژآسان است اما  
اسب ايراني كه براي تجـارت تـا قلـب اروپـا       تخته قاپوكند تا گوسفند و

است رو به  نابودي  انتقال مي يابد و سرچشمة عايدات هنگفت اين كشور 
پشم و پوست هم گردن ما بـه   گذارد و روزي برسد كه براي شير و پنير و

 قـاي آ. جانب  خارج كج باشد و دست  حاجت  بـدان سـو دراز  كنـيم    
پو صحبت كرده و پاسخ شنيده اتخته ق س درهمين موضوع به اعمال مدر

داري كننـد؛    بود كه ممكن است دولت شركتهايي  تشكيل دهد كه حشم 
حاري ايـران بـه   اينها گويا  نمي دانند كه اين گله هاي بزرگ كه در صـ 

ق به يك پيرزن  يا طفل  يتـيم  يـا پيرمـرد     هر چند رأس تعلّ نظرمي رسد 

ود بـرد  كـه   سـ پنير آن  مي تـوان    دارد و مادام از پشم و شير و كشك و 
  .همان  صاحب  گوسفند  در پي مالش باشد

بلي  من هـم  :  در اينجا مرحوم سلطان احمد شاه سخن مرا بريد وفرمود   
نكه  درامالك خودم مي چريد خيري نمـي  آوسفند  داشتم و با قدري گ

شاه  گفته است  ركه ناد و درجواب اعتراض من پيرمردي عرض كرد داد 
ن آگوسفند  وقتي نفع  دارد كه  پسر صاحبش  آن  را بچراند و مادر پسـر  

  .بدوشد را 
بله قربان، اين سخن نادرشـاه عـين واقـع اسـت و امـا      : من عرض كردم  
س در ايـن قسـمت   قاي مـدر آايران، به عقيدة  زلحاظ حيات اجتماعي  ا

مقاومت  منفي   ةعوامل عمد تيشه را قطعاً به ريشه خواهند زد، زيرا يكي از
مـي   ايراني همانا خصوصياتي است كه درحيات اجتمـاعي  وي موجـود   

براي روشنايي اين موضوع چند نكتة عمـده ازنوشـته هـاي يـك     .  باشد
زيرا نويسنده كوشيده است هموطنـانش  را بـه    عرض مي رسد اجنبي به 

آشنا  كند ت و ضعف ايراني و علل مقاومت وي جهات اصلي  قو.  
ن آرژيم نوي كه نقشة  س درنكات اساسي به عقيدة آقاي مدرگذشته از   

د به ما داده مي شود كه كرده اند نوعي از تجد را براي ايران  بينوا طرح 
آينـده  خواهنـد كـرد    را با رسواترين قيافه، تقديم نسلهاي  ن مغربيتمد .
عينـي و كنگاوربـا    س مي گويند قريباً چوپانهاي قريه هاي قـرا قاي مدرآ

سفيد و كراوات خود نمايي مي كنند اما در زيباترين شهرهاي ايران  فكل 
ممكـن  . براي نوشيدن مردم پيدا نخواهد شـد  هرگز آب لوله و آب تميز 

امـا كـورة آهـن     اد كارخانه هاي نوشابه سازي روز افزون شود است تعد
گدازي و كاغذ سازي پا نخواهد گرفت ، درهاي مساجد و تكايا به عنوان 

خرافات و اوهام  بسته خواهد شد اما سيل ها از رمان ها و افسانه هاي  منع 
حسين كرد فرنگي و رموزحمزة فرنگـي چيـزي    خارجي كه در واقع جز

اين كشـورجاري خواهـد    وسيلة مطبوعات و پرده هاي سينما به نيستند به 
و  ية  افكار و عقايد وانديشه هاي نسل جـوان ازدختـر  اشد به طوري كه  پ

پس به تدريج بربنياد همان افسـانه هـاي پـوچ  قـرار خواهـد  گرفـت و       
ـ  ت  مغرب ومعيشت ملـل  مدني واز و دزدي هـاي  آي را در رقـص و  مترقّ

خواهند شناخت  تي  ها و مفاسد اخالقي ديگربي عفّعجيب آرسن لوپن و 
ن بودن استمثل آنكه آن چيزها الزمة متمد.  

راسـتي  تـازگي بعضـي    : دراينجا شاه مرحـوم سـخن را بريـد و فرمـود      
هـاي  تهـران مـي بيـنم ازآن جملـه يكـي        چيزهاي عجيب در روز نامه 

شمندان فرنـگ  دان من خودم از. مخالفت سختي است كه با بازارها ميشود
اختراعات بسيارخوب ايرانيـان مـي    شنيده ام كه بازار سر پوشيده يكي از

است كه در زمستان  بازار ززيرا درآب وهواي  ايران چه چيزي بهترا باشد 
مخصوص آنجا و از گـل و بـارش و كثافـت  محفـوظ      از بادهاي كشندة 

ن از گرمـاي   شود و در تابستا است و سالمت كسبه و متاع آنها صيانت مي 
نتيجة  سوزان ايران، اهالي  بازار آسوده اند و گرد و خاك بي حسابي كه 

اقليم وهواي خشك ايران است در بازارها سرايت  نمي كند و به تـازگي  
بازارهاي سرپوشيده را تقليد كرده اند و درچند شـهرمهم     ادرممالك اروپ

كه نعجبتر آ. ستاان بنا شده سرمايه  دار ه ها يا يدبازارهاي  زيبا از طرف بل
جـاي سـل و دق    در جرايد تهران مي نويسند  بازارها  آفتـابگير نيسـت و   

ت ايران ازهمان آفتاب  است است و حال  آنكه بالي ايران و مصيبت ملّ
. اليـت بـاز مـي دارد   كار و فع زتوليد گرماي فوق طاقت ، مردم را ا كه با 

آن . فتاب بيش از لزوم آن مـي باشـد  آ واصالً بيچارگي ملل شرق از تابش 
سـرزمينهاي    ممالكي بايد براي روشنايي آفتـاب  تـالش كننـد كـه ماننـد      
نمـي دانـم   . شمالي اروپا رويهمرفته سالي بيست روز آفتاب روشن ندارند

هوا  ةچه  را از ملل اروپا مي شنوند  بدون  مالحظ چرا  نويسندگان ما هر 
  !يد مي كنندضيات اقليم  بي پروا تقلقو مت

قربان ، مخالفت روز نامه هاي  طرفدار سردار سـپه  بـا   : رض كردمعمن   
لحـاظ نيسـت كـه دلشـان بـه حـال مـردم          آنرهاي سر پوشيده  از اباز

اهـالي  درميـان    بلكه  به هيچ  وجه  فكر صالح  و رفـاه   ،بازارسوحته باشد 
وزان سـ نند كـه نـيم سـاعت نورآفتـاب     انيست وگرنه خودشان هم مي د

  .لزوم  انسان است ازحد تهران بيش 
بازارها مي شود براي سركوبي  بازاريـان  مـي باشـد،     اين مخالفتي كه با  

بازار  را مردمي با ايمان تشخيص داده و مي داند  زيرا  سردار سپه  اهالي  
  را مقاومـت بازاريـان    ديگـر   كه مشروطيت ايران و بسياري از امـور مهـم

و چون بازارنسبت به رژيم آينده و انقالبات ساختگي با  درست كرده است
يت هم كرده اند يهاي هوشيار ضدربدگماني مي نگرند و احياناً بازا ديدة  

ايشان روزنامه هاي مزدور خـود را وادار كـرده    ال آقاي سردار سپه وعم
  .كنند اند اصالً و اساساً با نوع  بازار سر پوشيده مخالفت 

يعني  براي يك دستمال قيصريه را با همة  بازار آتش : رمودشاه خنديده ف
  !بزنند

قـاي  آ. امهـا  مـي باشـد   بله قربان نظيراين مطلب قضية حم: عرض كردم 
روزي  با حضورمن وسردار سـپه و چنـد نفـراز     س حكايت  كرد كه مدر

مـن گفـتم   . صحبت شـد  اولياي امور در بارة  اصالح گرمابه هاي  تهران 
مومي از اختراعات  ايران است كه در نتيجة عالقة  مفـرط  ايـن   گرمابة ع

وگرنه دراروپا گرمابه عمـومي  است نسبت به نظافت به وجود آمده  ت ملّ
ن يكي دو تا تازگي ساخته جايي براي تفنّ ود مگر درشهنوز هم ديده نمي 

به طوري كـه   باشند و مخصوصاً ايرانيان به گرمابه جنبة خيرات مي دهند 
آب اصرار كند و هرچه  كم يا زياد مردم  امي حق ندارد دربارة  حقّحم

بپـذيرد و در مـذهب  قـديم ايـران كـه  زردشـتي بـوده و         بدهند  بايد 
بسيارامر شده است تا مردم   درمذهب اخيركه شيعه جعفري است غسلهاي 

امهاي ايران  داشتن حزينه خصوصيت ديگر حم. حتماً پاك و تميز  بمانند
ي فوايد بسيار دارد حال شما اگرمي خواهيد خزينه بكه از لحاظ  طاست  

امهـا ماننـد  گرمابـه هـاي     حتماً در همـة حم  هاي عمومي  را ببنديد بايد 
فرو بروند   د كه مردم بتوانند درآب  گرم يد بگذاراروپايي وان هاي متعد

تا مزد امها كمك خرج بدهند  و الزم  است بلديه هاي شهرها حتماً به حم
نشود و به نرخ  كنوني همين طور ارزان  بماند تا هركس از  مي گران حماّ

گرمابه استفاده كنند و در اين يك نكته الاقـل    فقير وغني بتوانند هميشه از 
د و فرقـي  حقيقي تجد هم مراعات شرع اسالم را كرده باشيد وهم مفهوم 

  فرداي  آن روز كه  .ه باشددكه مبتني برنظافت و پاكي است به وجود آم
  ۱۳صفحه در  
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  :صحبت ها شد ديدم در يك روزنامة فكاهي نوشته اند اين  
  »جواني دسـت برنداشـته و چـون همـه روزه     زس درسر پيري هم امدر

  پنجشاهي هم بيشتر پول نمي خواهد بدهد با  بايدغسل جنابت  كند واز 
هاي نمـره اعـالن    ام دوش ساختن گرمابه ها رسماً مخالفت كرده وبه حم

  »!جنگ داده است
با تفاصيلي كه مي دهيد يقين است خطر مسلم  : شاه مرحوم تبسمي فرمود

است ولي خوشحالم مي بينم درمملكـت اشخاصـي    براي مملكت درپيش 
 چاره انديشيده اند؟ ه بهستند كه به حقايق اين اوضاع واقف مي باشند 

چاكربه هـيچ وجـه ميـل     هرچند اين: در پاسخ شاهانه من عرض  كردم 
مبارك نباشد  آورده باشم كه مطبوع خاطر عرايض خود لفظي  درندارم 

مـي كننـد كـه     قـاي مـدرس پيشـنهاد    آ. وليكن بر پيامبر بالغ باشد و بس
ه سـلطنت بگيرنـد وايـن درصـورتي     باعليحضرت همايوني يا بايد تصميم 

ايسـتادگي   ن باشد و تا همه جاآ ةفداكاريهاي بزرگ هم ضميم است كه 
ن صورت الاقل مـي بايـد   آدر  ،فرمايند فرمايند يا تصميم به كناره گيري 

وسلطنت را به  حقوق خاندان قاجار را رعايت فرمايند  ت ايران ومنافع ملّ
  .مالي نيز دريغ نفرمايند  يها برادرخود واگذار كنند و از فداكاري

:  شـتابي فرمـود   رنگ شاه از شنيدن قسمت اخيرسخن من تغيير كرد و  بـا 
 بزرگ  كه بايد ضميمه سلطنت من نباشد چيست؟ مقصود از فداكاريهاي  

مقصود آن است كه اعليحضـرت همـايوني از راه  عـراق    : عرض كردم   
دود پشتكوه گروهـي از امـرا و سـران    حو در  تشريف فرماي ايران شوند 

ماينـد و  مـي فر  ف كانه  را استقبال خواهند كرد توقّوعشاير كه موكب مل
درهمانجا مقدمات عزل سردار سپه و اعالن عزل  او و اجـراي ايـن امـر    

  :خواهد آمد فراهم 
ايضي كـرده اسـت، ولـي    ردراين خصوص شيخ خزعل هم ع: شاه فرمود

فاق نخواهنـد داشـت و بـه عـالوه     بختياري اتّ من يقين دارم كه رؤساي  
عنوان آنكه  ارد  به كمپاني  نفت جنوب كه در خوانين عشاير آنجا  نفوذ  د

امور كمپاني اختالل خواهد يافت مداخله خواهد كرد و انگليسي ها نمي 
از طرفي شايد شماها نمـي دانيـد     س عملي شودقاي مدرآ گذاراند  نقشة 

هاي بزرگي به نفـع سردارسـپه     كه با اين پرده  از بازي ايمبري چه نتيجه 
ـ گرفته  شد،  زير كشته شدن ايمبري كنسول آ اصـلي   ت مريكا هر چند علّ

از ان .  نفت بود با وجود اين با يك تيـر چنـد هـدف را زدنـد     ةآن  قضي
چنان وانمـود كـرد كـه  در ايـران يـك دسـته        جمله  تبليغات  حضرات  
مرتجع و مذهبي برضد او قيـام  كـرده    دانة سردار سپه  و اصالحات متجد

.  صـورت گرفتـه اسـت   اند و قتل كنسول آمريكا به دست همان مرتجعان 
سياست نيرومند  مخالف ما توانسته است در مسكو هم حقيقـت   بدترازهمه 

همدردي كـه   آن گرمي وحس به طوري كه ديگر  ،را وارونه  نشان دهد
شده و  در روس ها  نسبت به جانب ما محسوس بود حاال به سردي تبديل 

ي  اسـت  كـه   گويا چنين وانمود  شده است كه سردار سپه  يك عنصر ملّ
س جنگد، با اين  تفصيل  نمي دانم آقاي مـدر  دارد علية  نفوذ اجانب مي 

  .چگونه نقشة خود را عملي خواهد كرد
س مطمئن است كه هـر گـاه بتـوانيم تـا دو     آقاي مدر: من عرض كردم

د ورود اعليحضـرت  داشـته باشـيم بـه مجـرّ     ميليون تومان اعتبار دردست 
 راز اين  اعتبا ة عشايري آماده خواهيد يافت و همايوني به پشتكوه يك قو

نكـه راه  آاز طرفـي  بـراي   . ه جبـران خواهـد شـد   نقصان آن قو و كسر
از حدودي نباشد كه كمپاني بهانه جويي كند قـواي   عزيمت اعيلحضرت 

اجاق  تعهد  كرده است  د تبليغاتي  ما راه كرمانشاه  را آماده مي كند  وسي
ت  را براي خدمتگزاري اعليحضرت  آماده  داشته ايالت و مردم آن قسم

ه اي  از زعماي روحاني شهرهاي مختلف و تهران به طور و نيز  با عد باشد 
ست كه هنگام لزوم دكانها را بسـته  اسازي  شده  ق  و جدا جدا  زمينه متفرّ
همچنـين  .  تحريك كننـد  به هواخواهي شاه در واليات مختلف  را مردم

صاً از چند تـن از افسـراان و فرمانـدهان ارتـش قـول      س شخقاي مدرآ
كه وقت لزوم  وفاداري  خود را نسبت به اعلي حضرت ثابت  گرفته است  

قوة  قوي و پشـتيباني اصـلي سردارسـپه ،     ست كه امروز اقدر مسلم . كنند
موقـع لـزوم    قشون ايران نيست بلكه شهرباني تهران است و هـر گـاه  در   

رسپه گرفتـه شـود از ميـان افسـران گـارد      امل سردشهرباني از دست عوا
.  سردارسپه  كساني هستند كه به توقيـف او اقـدام مـي كننـد     مخصوص  

اسـت مسـئلة همـاهنگي آن     ت يزي كه در اين نقشه شايان هر گونه دقّچ
ي آن مثل اينكه قضية فرماندهي قواي غرب درهمدان ااست هنگام  اجر

تهـران و شـروع  بـه انقـالب در واليـات      باشد يا كرمانشاه و قضية نظميـة   
ن انجام شـود و همچيـنن كيفيـات     ساعت معي مختلف همه بايد در روز و 

با سـردار سـپه  و    خابراتي كه مزيمت و عوان عنعزيمت شاهانه از اروپا  و 
مجلس خواهند فرمود  و به همة اين مخابرات و مالطفت و نوازشي كه از 

و درهمان حال تجهيزات   عشايري كه بـه  يد آشاهانه به عمل مي  جانب 
عملي خواهد شد مي بايـد جداگانـه و طبـق     انتظار ورود موكب شاهانه 

سـردار سـپه را    بعضي معتقدند كـه ممكـن اسـت    . ن بوده باشددستور معي
  ايـران آورد و او قطعـاً بـه      شخصاً به استقبال موكب  ملوكانه  تـا سـرحد

نهايي عليـه سـلطنت   ة شايد هم با نقش  كه درغرب دارد و اطمينان قشوني 
ة اقبـال  اسـت نقشـة او بـه قـو     شاهانه عازم شود و در آن صورت ممكـن  

  .شهرياري معكوس شود
درنقشة آقاي مدرس علما هم شركت دارند؟ در پاسخ : شاه مرحوم پرسيد 

آقاي مدرس با روحانيان بسيارخوب است اما  چند روابط  هر: عرض كردم
آنان نهضتي و  روحانيان وپيشوايي  قيده را ندارند كه با دست ايشان اين ع

روحـانيون   س درنهضـتهاي  انقالبي به وجود آورند، زيرا به نظر آقاي مدر
نوعي ارتجاع  وارد مي شود و به جاي آنكه جامعـه رو بـه پـيش     همواره 

خاطر دارم روزي خـدمت آقـاي    به   .سوي عقب مي رود حركت كند ، 
ايشـان  ج سـختي بـود،   روزها  اوضـاع  در تشـنّ  آن و در   س رسيدممدر

 حكايت كردند كه همين حاال عدل تهران نزد من ه اي ازعلماي طراز او
قاي حاج آقا جمال اصفهاني  به من  گفتند ما چـه  آ و ضمن گفتگو   دبودن

: من گفـتم  . منيتا بك اقدامي  بايد در كمك شما  به عمل  آوريم  بفرماييد  
  !كه از دست شما بر مي آيد عبارت است از دعا، دعا بكنيد كاري 

بسيار درست گفته اند  واقعاً وظيفة روحـاني  : شاه مرحوم خنديد و فرمود
س خودش از طبقـة روحـاني   آقاي مدر ددي غير از دعا  نيست ،  اما بايد  
اسالم درنگاه كنيم  قربان ، اگر به واقع امر « : هست يا نيست؟ عرض كردم

ست كه ماننـد روحانيـان   ار شده ك طبقة مخصوصي به نام روحاني مقرّي

در معابد بنشينند يا منزوي باشند يا لباس مخصوص بپوشند و  ديگر دين ها 
در اسـالم  خـدمات روحـاني ماننـد      .  به سبك  مخصوص زندگي كننـد 

 ،سـپاه   امامت و پيشنمازي و خطبه و منبر و قضاوت همه برعهدة سرداران 
ـ       امرا  و نماينـدگان او كـه    هوخلفا مـي باشـد و شـخص پادشـاه يـا خليف

بودند وظايف روحـاني را انجـام مـي دادنـد و      فرماندهان ممالك اسالم 
هـم اهـل    بنابراين يك نفرعالم  مسلمان بايد هم اهـل  سياسـت  باشـد و    

فرقة روخانيان اسـت   آنس  در حقيقت از از شمشير  و نظام و آقاي مدر
  »...ا شناختهوظايف  ديني خود ر معني كه با تمام  
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دو ساعت قبل ازظهر شرفياب حضور شدم، شاه  1303روز دوازدهم  اوت   
ظهر  اين صحبت طول كشيد و اينكه قسمتهاي برجستة  صحبت كردند و تا 

  :بيانات شاه را مي نويسم
است، آيا شاه  قـانوني  من چه  كرده ام ؟ آيا ملت ايران مشروطه نمي خو  

نمي كرد؟ اگر مردم پادشاهي مي خواهند  كـه   با اختيارات محدود آرزو 
طـور  مقتضـي    در همة كارها مداخله كند و به  اراده و ميل خودش هـر  

بداند فرمان بدهد، پس چرا به مرحوم مظفر الدين شاه  غير از اين گفتند 
سي نوشتند، و آن همـه داد و  و چرا  بر خالف  پدرم  قيام و چرا قانون اسا

رسانيدند؟ اگر راست  دولتهاي  عالم فرياد و نوحه سرايي خود را به گوش 
آزادي و  است كه  مشروطه  مي خواستند  و حال  هم طرفدار مشروطه و 

قانون  و محدود بودن اختيارات شاه و دخالت  نكردن شخص پادشاه  در 
حرفشـان  چيسـت و طرفشـان      و اجرائيـه مـي باشـند،    امور قانونگذاري  

مـن چـه اعتراضـي      كيست؟ من چه خالفي مرتكب  شده ام ؟ و مردم  به 
ز امگر  من بر خالف  قـانون  اساسـي رفتـار كـرده ام؟ مگـر مـن       . دارند

،  كجا  تجـاوز  يقانون معين  كرده است تجاوز كرده ام ؟ك حدودي كه 
اشخاصي  بـودي كـه    از   تو خودت يكي  . كرده ام  بگويند، نشان بدهند

امـا   . در روزنامه به من  اعتراض  كردي و گفتي  از مملكت  بيرون  نـروم 
نمي دانستي  كه من  يك وقت  نگاه  كردم  ديدم  در تهديد  خـودي  و   

به شما  بدبين  شده است و بعضي  عقال  ت  بيگانه  هستم  و به من  گفتند  ملّ
بگذاريـد  ايـن    فرنگسـتان  بنشـينيد    گفتند  برويد از  مملكت  بيرون،  در 

ـ شربت  تلخي  كه به دست  دشمنان  تركيب  شده است، به ح ق  مـردم   ل
به فكر  شما خواهند  افتاد  و قـدر شـما را خواهنـد      ريخته شود آن وقت  

عقـال را بشـنوم  تـا     دانست، من  تنها و بدون  پشتيبان  بودم و گفتم  حرف 
و پشتيبان  من شـود  بـه مملكـت  خـود بـر      ت  مرا بخواهد روزي  كه ملّ

يا  مـي خواهيـد  مـن    آ. تو چيزي  هاي ديگر  مي شنوم  حاال  از . گردم
خير  اشتباه  است . باشند پادشاه  مستبدي  باشم  تا مردم  مرا دوست  داشته 

يت  بـا آزادي  و حكومـت    به ضد رااگر  سر من  برود  در مقابل  خودم 
ت ايران پادشاهي  مي خواهـد   تو مي گويي ملّ. كرد نخواهم  ي بدنام ملّ

بسيار خـوب  اگـر عقـال و وكـالي       .  مقتدر  كه سرپرست  عملي  او باشد 
و  مجلس  كه آنجا نشسته اند  چنين چيزي  مي خواهند  قانوني  بگذرانند  

ا اينكه  مـن هـم مثـل  رضـا     ام.  آن وقت  لياقت  مرا ببينند و تجربه كنند 
قـرار    هي  را بازيچـ سـ ت و قانون اساملّ حقّ قانون ، بازي كنم  و  خان  با

  ياشخاصـ  ل  عمر  بـا وجـود    تربيت من  از او... دهم محال  است محال
مانند  ناصرالملك و مستوفي الممالك و مشيرالدوله و ديگران كـه بـا مـن    

من قسـم خـورده ام  كـه بـا قـانون      . از اين  است  ده اند غير وحشور  بم
و از من  بر نمي  ساسي همراه  باشم و پايبند قسم خود هستم  و نمي توانم ا

به  همين سبب  تا امروز  .  آيد  كه به طرزي  كه شما  مي گوييد رفتار كنم
برخالف  قانون و به ضررسياسي  و اجتماعي  ايران  برنداشته ام   يك قدم  
د و هميشـه   مصـدر  امـور باشـن    م  كه رجـال وطندوسـت    ه او سعي كرد

بامجلس  تا مجلس  بوده است  و با رجال  وطنخـواه  در غيـاب  مجلـس     
  »...مشورت  مي كرده ام  و شايد  گناه بزرگ من نيز همين باشد 
اينجا شاه   قدري  عصباني  به نظر  رسيد، كسل  شد و وقت  هم گذشـته     

  .بود مرخص  شدم
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اين روز ها  شنيدم  كه تيرگي  هايي از جانب  جنوبي ها  در روابـط  بـا     
موضوع  را در يكي  از شرفيابي هايم بـه عـرض     شاه  موجود  است،  اين 

  :نويسم شرحي  فرمودند، از جمله قسمتي را مي . رساندم 
آنچه را كه راجع به سياست خارجي  مي گويند درست است من  اين «  

  1919خورم؟ از انجا كه زير بـار قـرار داد    داني  از كجا مي  ضربه را  مي
  .نرفتم  و آن را امضا نكردم

ت  ت ملّاينها را خوب  مي دانم  اما تو  هم خوب  بدان كه  اين قدر  ملّ...  
دوستانش را بـه دسـت خـود  بـراي ميـل        ت است كه مي گويد اين  ملّ

  »...دشمنانش خفه  مي كند
اينك از طرف  شاه  در لندن  آيـا اقـداماتي  بـه عمـل        در پاسخ  پرسش

براي مذاكره  توانسـته انـد بفرسـتند     ق  و قابلي  آمده است  و مردم  موثّ
  :چنين فرمودند

ي  دو سـه  نفـر  از دوسـتان     چند  نفر از محترمترين  رجال  ايران  و حتّ«  
دارند داوطلبانه  ر لندن  نفوذ  و دوستان مؤثّ خارجي  من كه  در محافل  

بعضـي  وزرا   رفتند و با اوليـاي  وزارت خارجـه و رئـيس  ادارة شـرق  و     
نظر انگليسي ها نسبت  به من عوض  نمي شود  و اشـكارا   .  صحبت  كردند

با تجربه هايي كه كرده ام  اين .  كه با من  نمي شود كار كرد مي گويند  
خارجـه خيـري نـدارد ولـي      قدر  يقين  دانسته ام  كه دوستي سياسيون  

روزي  ما  بايد خودمان به فكر خودمان باشيم ، هر .  است دشمني آنها مضرّ
خواهي  ديد كه  آنها . كه بتوانيم خودمان را روي پاي  خود  نگاه  داريم 

ا  نظرية انگليسي ها تنها دست دوستي به ما بدهند والّ ل كسي هستند كه او
آنها ازعهد  . خطاي من بدانند يب كار من يا به من نبوده است كه اين را ع

با  وجـود  ايـن   . فتحعلي شاه  به بعد  به خاندان  قاجار بد نگاه مي كردند
. صد و چهل سال  است كه قاجاريه  هستند  و پادشاه اند و آنها  هم هستند 

آنها دوستي  مي كردند و هر زمان  ضـعيف    هر زمان يكي  از ما قوي بود  
مرحـوم   از همـين دورل  . تنـد  بـا او نمـي شـود  كـار كـرد      بود مي گف

خالصه  . ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و دورة پدرم  داستانها شنيده ام
   )   1( »  ...ودمان قوي باشيم و بسخ آنكه  بايد  بايد ما  

    

 احمد شاه يپرده از زندگان يك  ◀ 
 
 » سلطان احمد شـاه   ياسيس يزندگان«در كتاب  يمكّ به بيان ديگر حسين 

كه نويسندة  آن عباس ميرزا اسكندري و احمد » آرزو « به نقل از  كتاب 
شاه را در پاريس مالقات كرده است ، نظر احمـد شـاه در قبـال اوضـاع      

م از مسافرت سو پس: دهد يشرح مسياسي آن روز هاي بحراني،  اينگونه 
و   يمصـنوع   يوضاع جمهـور آمدن  ا يشاحمد شاه  به اروپا  و پ سلطان 

سـلطنت الزم بـود    ييرمات تغمقد وسائل   هيةبرهم خوردن آن به منظور ت
  .شود يباز  يگريد ةپرد يك
ـ    عخز يخش يشنما ينا در  يـام ق ةل وجه المصالحه قـرار گرفـت؛ لـذا نقش

اسناد  ينا( كه در دست است  ياسناد و طبق   يدطرح گرد يرانسعادت ا
نوشته شده موجود  زستان  كه اسماً به قلم سردار سپه خو ةدر كتاب سفر نام

 ]نويسندة اين كتاب دبير اعظم بهرامي مي باشد  [ ) .است 
ــ يــاديتلگرافــات ز ازجملــه  يسخزعــل وقنســول انگلــ يناســت كــه ب

مفصل است ازذكـرآن   يليخ ره مبادله شده است و چون دربوشهرومحم
و   يهنقراض قاجارا«تاب درك ديگر يعني يمختصرقناعت نموده بجا يندرا

  .يمنما ياحاله م »يپهلو ةسلسل يلتشك 
در صـدد   يجنـوب  يةهمسا يكخزعل به تحر ينكهرابه تصو يشمال همساية

قـراردادن خوزسـتان را    يهتحت الحما يالخ وسائل استقالل خوزستان و 
اسـلحه  و     يمقـدار   يانهمخف يدارد  با سردار سپه معناً موافقت كرده  حتّ

ات  هم به سردار سپه دادندمهم.   
ـ    يـن از ا يرغ يرانسعادت ا يامق ةكه نقش يدرصورت    ينبـود و منظـور از ب

و سردار سپه بـوده تـا    يشمال يةهمسا ينب حسن ظن   يجادبردن خزعل  ا
  .يندنما فراهم  را يهو انقراض  قاجار يمرژ ييرئل تغاوس يقطر ينبد

  يو رؤسـا  يـاري بخت ينسا وخواناز رؤ يه ابهرحال خزعل به كمك عد  
 عرب خوزسـتان بـدواً بـه    يرعشا ياز رؤسا   يه او عد  ياحمد يربو يلا

و  يـد نما يم يامق و سردار سپه    يحكومت  مركز يهبرعل  يسهاانگل يكتحر
. يدنما  زگشتبا يرانره به اكنند  كه از راه محم ياز احمد شاه  دعوت  م

آگـاه بـود و    يتـا انـدازه ا   ياستس ينا  ياناحمد شاه از جر چون   يول
نشان  يخوش يخزعل رو يامق بانه تنها   يد،خاطره دمدر  يراناز ا  يقسمت

از  يرا حفظ  كـرده باشـد و قسـمت    يراننكه  استقالل اآ ينداد ؛  بلكه  برا
از سلطنت خودش هـم صـرفنظر    يمستقل نگردد حاضر شد  كه حتّ يرانا 

  .كاسته نگردد  يزيچ رانيا كند كه  از حدود و ثغور 
و  يقتشـو   يـام كه خزعـل  را بـه ق   ياستيلحاظ هم بعداً همان س ينهم به

بود كه  ينا. سردارسپه بشود يمداد كه تسل كرده بود  به او دستور  يكتحر
  يخود باق يةاول سعادت، خوزستان به حال  يامعدم موافقت احمد شاه با ق

  .ماند
با سلطان  ياديا شده بود سئوال و جواب  زسعادت برپ يامكه ق  يموقع در

 يندهنما  يموافقت شاه با خزعل شده و حتّ راجع به   يساحمد شاه در پار
ـ    يسدر پار يرانهم از طرف خزعل به نزد شاه  ا يا شـود،   يفرستاده  م

 يوناز طرف ملّ عموق آنكه در   ياسكندر يرزااس معب يزموقع ن يندرهم
در  يـد بوده با احمد شـاه مالقـات و مـذاكره نما   س مأمور مرحوم مدر و 
بدسـت   يقـي دق العـات اظهارات احمد شاه اطّ و  ياناتبود و از جر يسپار

العمـوم و    يعبصورت ادعا مد» آرزو «از آن در كتاب  يآورده و قسمتهائ
 يـالً ذ را طّالعاتآن ا  ينع ينكدر آورده است كه  ا يمجلس  محاكمه ا

سلطان احمد شاه  يتشخصيشتررساند، تا ب يم  يامگر به نظر خوانندگان  
روشـنتر بنظـر    يهاسـرار مشـارال   سراسـر   يه قرار گرفته زنـدگان مورد توج

  .برسد هخوانند
 

 آن يتقخزعل  و موجبات  عدم  موفّ قيام  ◀ 
 
بعـد از  ... « :   76 ةتـا صـفح   70 ةكتاب  آرزو  از صـفح  از ]به نقل  [ .

مجلس دوبـاره   دولت را عزل نمود و  يسآنكه سلطان احمد شاه رئ
خزعل در خوزسـتان    يخاعتماد داد، ش يرأ به او  فشار يردرتحت تأث
 يامق« نمود و  اعالم مخالفت  ياحمديرو بو ياريبخت يلبا كمك  قبا

ـ   ينكـه با   ا يامق ينا. را بر پا  نمودند »  سعادت خـوب آمـاده      ياربس
  :شد يتهنم يتقموفّ بعدم    يلشده بود، بعلل ذ

ـ    -1   يـن ا يماصوالًخزعل شخص بدنام و ستمكار  بـود؛  چنانكـه گفت
 ياو شده و بـرا  ينجانش خود را كشته و ] مزعل يخش [ .شخص برادر 

  يچهـ  يعتـاً فروگـذارنكرده بـود؛ طب  ي فكـر  يچپول ازه يجمع آور
ـ و از ا  يـد توانست بنما ياو موافقت نم با  يخواهيآزاد   يرو كسـان ين

ننـگ دانسـتند كـه     خود   يت زور  مخالفت داشتند  براكه با حكوم
  .خزعل بدانند يشرفترا در پ  يزادآدفاع  از 

ـ  » سعادت يامق«  يندر ا  -2  شـركت    يـاري بخت يناز خـوان   يجمع
نداشـته و   يخـوش نـام   يـه بق نها  آچند نفر از  يداشتند كه به استثنا

  يـة بـه تجز   يـام ق يـن ا  دنبـاالً  انگران  بودند كه مبـاد  يخواهانزادآ
  .نهضت موافقت نشد ينشود و عمالً با ا  يمنته  يرانا از   يقسمت

فرستاده   يسمخصوص  به پار  يندةمنظور از تهران نما ينبه هم  -3 
 ير  قلبوو منظ يندباب  استعالم  نما   ينشد  كه نظر احمدشاه را درا

  .الع شاه برساندرا به اطّ يخواهانآزاد
ـ   ينـدة دارد  كـه نما  يحسند صح العموم مدعي  ةمزبـور در مهمانخان
سلطان  احمد شـاه   «يرانآنوقت  ا ، پادشاه 160آپارتمان  يك،ماژست

  :اعالم كرد ينخود چن ياز طرف  رفقا»  
بازگشت شـما را   يعموم دوستان،آزاد يكه، در همان حال اعليحضرتا

ـ  يرانبه ا ـ   يالزم و حتم  يـام ق بـا  يمـوافقت  يچگونـه شـمارند  ه   يم
افكـار آزاد   يشـرفت پ يدسـتها را بـرا   يـل قب ينخوزستان نداشته و ا

مزبور خشنود شـد كـه      يندةو چقدر  نما. دانند يم  يموجب  بدنام 
   .يدخود موافق  د ينظر  شاه  را با فكر خود و رفقا

کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .واهد آمددر سایت انقالب اسالمی خ آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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سال تحول بسوی آزادی يا سال تحمل 
  استبداد؟

  
كار حداقل مزد كارگران در سال  يعال يدر جلسه شورا

 .شد نييتع 92
ـان  389شورا حداقل دستمزد  نيبه موجب مصوبه ا ي هزار توم

به حقوق درصد اضافه  25 با 92سال  ياز ابتدا 91تا پايان سال 
  . افتي شيتومان افزا 250هزار و 486مبلغ 

قرار بوده است كه حد اقـل دسـت مـزد معـادل نـرخ تـورم       
زمان تعيين حداقل دست مزد نماينده كـارگران  . افزايش يابد

 افتي شيدرصد افزا 25 يحداقل مزد در حال. شركت نداشتند
درصد رشد داشته  32نرخ تورم تا  يعالم بانك مركزاكه طبق 

درصـد را   50سبد عمومي مصرفي خانوارها تورم بـاالي   .است
ـتمزد را  . نشان مي دهد درصـد   50در صورتي كه حد اقل دس

ـارج خـانوار     نفـره   4باال مي بردند باز نمي توانست  كفـاف مخ
ـاي مختلـف از وضـعيت    . كارگر ايراني را بدهد طبق برآورده

برابر حقوق فعلي  3مخارج يك خانوار حداقل دستمزد بايستي 
داقل زندگي براي يك باشد تا كارگران و كارمندان بتوانند ح

نفره را در شهرهاي بزرگ و حد نسـبي معيشـت در    4خانواده 
  . شهرهاي كوچك را داشته باشند

تصور اينكه خانوده اي بـا حـد اقـل بايسـتي زنـدگي كنـد و       
ـا را بعـد از       كارفرماها در بسياري از كارخانـه هـا دسـت مزده

 .چندين ماه مي پردازند امري است دردناك
رف وگراني از طرف ديگر تيتر اخبار روزهاي بيكاري از يك ط

ـا     . بودند  91پايان سال  عيدي نظام واليت فقيـه بـا ايـن تيتره
  :نمايان شد

  
  . هستند دهسرپرست خانوا رانياز يك ميليون زن در ا بيش* 
در نرخ سهولت كسب و  2012سال  يدر آمار جهان رانيرتبه ا*

  . رديدگعنوان  ايكشور دن 181 نياز ب145كار رتبه 
ـ م مـت يق يدرصـد  10شيبارفروشان از افزا هياتحاد ريدب*  وهي
  . قبل از عيد خبر دادهفته  يط
ــزا* ــرخ كرا يدرصــد 30 شياف ــن ــ هي ــزا يتاكس  20 شيو اف

 .مترو تينرخ بل يدرصد
مرغ  ياز ارزان د،يهزار تومان رس 30 لويقرمز به هر ك گوشت*

 . نشد يخبرهم 
ـ انـدركاران بـازار معتقدنـد خر    دست* ـ شـب ع  دي امسـال   دي

  .قبل افت داشت يها درصد نسبت به سال50
مشكالت كارگري با باالرفتن قيمتها و نبود درآمـد پايـان نمـي    

  .پذيرد
كارگاهها و كارخانجات با كمبود مواد اوليه توليـد دسـت بـه     

گريبانند و كارگران از كارخانه ها و واحد هاي توليدي اخراج 
  .مي شوند

 رانيچوكا، فوالد، خاور و ا يها ارخانهدر ك بسياري كارگران*
  .  اخراج شدند درآستانه سال نو نيپوپل

  .شد ليتعط ايپو رانيا يساز خچالي كارخانه*
 . اخراج شدند زيتبر يتراكتورساز يكارگران شركت آهنگر *
  .  كشورتعطيل شدند گوشت يفرآور يدرصد كارخانه ها 60 *
ـانواده آنهـا    هزار نفـر و   600دوسال گذشته حدود  يط  بـا خ

 كردند يصنعت امرار معاش م نيا قينفر از طر ونيليم 3حدود 
ـ هـا تعط  درصـد كارخانـه  30كـه اكنـون    ستيدر حال نيا  ل،ي

درصد با وجود مشـكالت متعـدد   40و تنها  ليتعط مهيدرصد ن30
هزار كار گر در اين كارخانه ها  360به اين حساب . دفعال هستن

 800ميليـون  1انوادگي آنها معادل بيكار شده اند و با جمعيت خ
  . هزار نفربراي ادامه حيات با مشكالت بيشمار روبرو گرديده اند

بحران اقتصادي كـه حاصـل   . مشكل با بيكاري تمام نشده است
. بي تدبيري نظام در ادامه طـرح سـاخت بمـب اتمـي اسـت     

ـاخود      مشكالت بيشماري را در اين زمينه بـراي سـال جديـد ب
  . همراه دارد

كـارگران در شـهرهاي مختلـف     91روزهاي پاياني سـال   در
  . دست به اعتراض زدند

  !؟.خبر دردناك ديگري عيد را به چشمانمان  تر كرد
مشـكالت   ربخاطفروردين يك كارگر معدن در اصفهان  19در 
  .ي خود را سوزاندشتيمع

ـا توانسـت    اعتراض او كه جان خود را در اين راه گذاشت تنه
  .تيتر خبر بشود

ود سوزي بيان اعتراضي است كه شخص وقتي در بن بسـت  خ
قرار گرفته است با آن به جامعه هشدار ميدهد كه جامعه ديگـر  

  . فضاي حياتي اش محدود شده است
  :از طرف ديگر

 نيكارگر كارخانه نورد لولـه صـفا دهمـ    1200اسفند،  23در  *
  . خود را پشت سر گذاشتاعتصاب روز 

 يپارس جنـوب  12فاز  مانكاريران پچهاردهم اسفند كارگروز *
و خوابگاه  سيسرو يدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بد

  .دست به اعتصاب زدند
 يدر مقابـل اسـتاندار   يفلـز  عيبازنشستگان صنااسفند،  20در *

  . تجمع كردند تهران
 كشور مقابل مجلـس  نيرانندگان حمل و نقل سنگاسفند،  20*

 .تجمع كردند ياعتراض
چهار  هفته 2 يكارگران قند اهواز طسفند اعالم شد، ا 20در *

  . بار تجمع داشتند
براي رسيدن به سالمت زنـدگي  . حق با اعتراض كنندگان بود
اين حد اقل كاري است كه بايـد  . بايد از حق خود دفاع كرد

ـابود  . كرد آنهم در كشوري كه نظام حاكم سامانه توليدي آنرا ن

ـيش فـروش    ساخته است و ديگر در واقع تول يدي ندارد و بـا پ
كردن نفت در واقع آينده مردم را مي فروشد تا شـايد بتوانـد   

  . ادامه زمان حال حيات نظام خود را بخرد
صـادرات  كـه  شـد   يمدع يبا انتشار گزارش ترزيرو يخبرگزار

 10اسـفند تـا    10( يالديم يدر ماه مارس سال جار رانينفت ا
هزار  810ر روز در ماه به بشكه د ونيليم 1,1از ) 1392نيفرورد

  .ديبشكه رس
دولت احمدي نژاد تصور مـي كـرد مـي توانـد نفـت گـران       

تعادل بين در آمد . بفروشد و مقداري يارانه به خانواده ها بدهد
. از طريق يارانه و نبود كاال در بازار را هم بـا واردات پـر كنـد   

متاسفانه كفگير تدبير نظام به كـف ديـگ خـالي فـروش نفـت      
خبرهاي ذيل اين ديگ خالي درآمدي دولت را . ه استرسيد

  : به نمايش ميگذارد
 22در محاسبات كشور  وانيد سيرئ يفضل يعبدالرضا رحمان"

 ارانـه ي شيافزا يتومان دولت برا ارديليهزار م65اسفند گفت، 
پرداخت  ارانهياز  يالبته بخش: خاطرنشان كرد وي. كسري دارد

ـتر يكـه دولـت بعضـا ب    است يبودجه ا فيشده هم از رد از  ش
 كي. مشخص شده در بودجه، برداشت كرده است يها فيرد

ـاب بـوده و    يمبلغ تن خواه گردان از خزانه به عنوان عل الحس
 يطبق بررسـ . انجام شده است يهم از بانك مركز ياستقراض

هـا از محـل    ارانـه ي يدرآمد هدفمنـد  محاسبات وانيد يها
  .درصد بوده است 52 يانرژ يحامل ها متيق شيافزا

نظام واليت فقيه بر اين خيال است كه با جابجـايي بخشـي از    
  .بودجه ها شايد بتواند بخشي از مردم را ساكت نگاه دارد

ـاي او    آيا اين نظام توان پاسخگويي به نسل جوان و خواسته ه
نفر در كشور در  ونيليم 23از  شيبرا هم دارد؟ در حال حاضر 

چه راه حلي براي اين جوانان وجـود   .سن ازدواج قرار دارند
دارد؟ آيا بايستي به اين جوانان نيز همانند كارگران بي حقوق، 

  ! اميد واهي داد كه صبر كنيد راه حل در راه است؟
آمار و ارقام و مديريت نظام واليت فقيه نشان مي دهد كه نظام 
ـادي و فرهنگـي و سياسـي     هر روز به بن بست همه جانبه اقتص

ـاقتي بـن   . زديك مي شوندبيشتر ن البته در واقع نتيجه اين بي لي
  . بستي مجا زيست براي مردم ايران

با بودن اين نظام، آينده نسل جوان با هر گونه سطح تحصيالتي 
ـيس        . سياه است ـاتمي و يـا احمـدي نـژاد رئ چـه بخواهـد خ

  . جمهوري باشند
رئيس جمهوري و دو قوه ديگر يعني مجلس و قوه قضاييه بايـد  

  . تحت نظر رهبر عمل كنند
 نيزدهميسـ : اسفند انتشار يافت، آمـده اسـت   17در خبري كه 

 در ،»دوره چهـارم «اجالس رسمى مجلس خبرگان رهبرى در 
ـ    هيانيب ـات ر   شيخبرگان با اشـاره بـه در پ  اسـت يبـودن انتخاب

هرگونــه " يشــده كــه طبــق نظــر رهبــر ديــتاك يجمهــور
و  "انون و شرع اسـت خالف ق نى،يافكنى و التهاب آفر اختالف

ـلى خـود     را مسـئله  يتحقق مطالبات رهبر ديمسووالن با" اص
 ".بدانند

يعني هر نـوع  . تحقق مطالبات رهبري يعني مطيع ايشان بودن
آزادي بايد محدود گردد، نكند كمترين آزادي زمينه تحـول  

  .  بسوي رها شدن از استبداد را فراهم كند
از بنياد شهيد و آستان قدس  من باب نمونه در زمينه اخذ ماليات

كـار   :ته استمجلس گف ياقتصاد ونيسيكم يسخنگورضوي، 
ـتق  يهـا  اتياصالح قانون مال حهيال يبررس ـ يدر كم ميمس  ونيس

ـ آغاز شـد و مقـرر شـد تـا در مـورد اخـذ مال       ياقتصاد از  اتي
 ينظـر خـواه   ياز رهبر يچون آستان قدس رضو ييادهايبن

  .شود
ـاكنون شـده اسـت و    اين نظر خواهي از زمان آق اي خاتمي ت

فراموش نكنيم كه .  شخص خامنه اي هميشه مخالف بوده است
سازمان  سيرئ خجستهشهسوار يسيع يآقادر زمان مجلس ششم 

درخواست لغو معافيـت  ":گفت نيباره چن نيدر ا ياتيامور مال
تقـديم   ياسـالم  ينهادها با امضاي رياست محترم مجلس شورا

ـان مقـام معظـم     مقام معظم رهبري شد و  مقرر فرمودند بـا فرم
كه  يدر خصوص لغو معافيت ها و متعاقباً به دنبال جلسات يرهبر

نهـاد از   7داشتيم در نهايت   يبا دفتر معاونت نظارت و حسابرس
ـاد، مشـمول    7فعاليـت ايـن    .شدند يمستثن تپرداخت ماليا نه

ـام    يخاطر مقـام معظـم رهبـر    يدغدغه ها در خصـوص انج
 ياموريتي ايـن بنيادهاسـت كـه فعاليـت هـا     وظايف خاص م

، امور جانبازان ي، آموزشيمزبور در زمينه امور فرهنگ ينهادها
اين هفـت نهـاد عبارتنـد از    . و خانواده شهدا را شامل مي شود

ـاد مستضـعفان و     كميته امداد امام، جامعه الزهرا، بنياد شـهيد، بني
حوزه علميه قم خرداد، دفتر تبليغات اسالمي  15جانبازان، بنياد 

قرار . اين هفت نهاد را جدا كرديم ما"يو سازمان تبليغات اسالم
بر اين بود كه اعتبار مورد نياز اين نهادها براي انجام آن بخـش  

 ياز ماموريت هايي كه اعتبار آن از محل اسـترداد درآمـدها  
مي شد، به نحو مناسـبي در بودجـه كـل كشـور      نمالياتي تامي
ورت، اين نهادها نيز ماليـات خـود را بـه    در آن ص. منظور شود

خزانه واريز مي كردند و آن حساب خاص لغو مي  يها سابح
دفتر معاونت  ياين ارقام را با هماهنگ. ما اين كار را كرديم. شد

بنياد استخراج كرديم اما سازمان مـديريت و   ينظارت حسابرس
سـازمان  . آن را در رديف جداگانـه منظـور نكـرد    يبرنامه ريز

بود آنچه را كه در بودجـه ايـن    يمدع يمديريت و برنامه ريز
از اين طرف نهاد . به مقصود است ينهادها پيش بيني كرده، كاف

ـار    ماموريـت   يبـرا ها اين اعتقاد و باور را داشتند كه ايـن اعتب
چون اين امر محقق نشـد، مـا   . رسيد يبه مصرف م خاص يها

شته در مورد اين گذ يمجبور شديم امسال هم همانند سال ها
ماليـات آنهـا   ني يع. هفت نهاد به همان روش گذشته عمل كنيم

خاص واريز مي شود كه از طريق آن  يمحاسبه و به حساب ها
 .حساب ها دوباره به خود آن نهادها مسترد مي شود

 يمصارف ماموريت هـا نهادها اين وجوه را مي گيرند و به  آن
 .رسانند يم خاص خودشان

ـ ا "خاص  يتهايمامور "از  يكيكه  ستين هديپوش يكس بر  ني
 يمال يبانيجز پشت يمصرف وجوه در دسترس، امر يها برا اديبن

 .باشد يسازمان ترور نم
عنوان نموده بود كـه   نيمستضعف اديسابق بن سيدوست رئ قيرف
ـاد   نيبزرگتر نيمستضعف اديبن ـ جهـان از ح  يشـركت اقتص  ثي

درصـد   40بـود كـه    و او ادعا كـرده . باشد يتنوع و وسعت م
و خـاطر نشـان   . مستتضـعفان اسـت   اديبن رايدر اخت رانياقتصاد ا

 "! سـت ا يبـاغ فـدك رهبـر    نيمستضعف اديبن "ساخته بود كه
 نـه يزم يخامنـه ا  "يحكـم حكـومت  "مجلس ششم بـه   نيتمك

 يهـا اديبن يبه خورد و بردها ستنيده اغماض نگريسكوت و بد
كه نه تنها حـق   يه نحوب. را بوجود آورد "يرهبر " اريدر اخت

 نيمستضعف اديتفحص و سوال و جواب را از مجلس در مقابل بن
شد، بلكه مجلـس   سلبدوران شاه است،  يپهلو اديكه همان بن

 .كرد يكي "رهبر " يرا تحت رهبر ادهايبن ياصالحات تمام
از زمـان شـاه از پرداخـت     ي، آستان قدس رضوادهاياز بن ريبغ
 افتيادامه  استيهمان س ينيوران خممعاف بود و در د اتيمال

 هيسـرما  نياز بزرگتر يكيو هنوز ادامه دارد و آستان قدس كه 
و پاسخ به دولـت معـاف    اتيداران كشور است از پرداخت مال

  .است
اگر قرا ر باشد درب بر همين پاشنه نطام بچرخد هـيچ تحـولي   
در وضعيت مردم خصوصا جوانان رخ نميدهد و وضع روزبروز 

بدتر خواهد شد هر رئيس جمهوري تداركاتچي نيز بر سر بد و 
ـارف،     ـاف، ع ـايي، قاليب كارآيد، با اسمهاي رنگارنگ خاتمي، مش

در چهار چوب اين نظام وظيفه اي جز تدارك ابزار ...واليتي و
گسترده تر شدن حيطه اختيارات مقام بي مسئوليت چون ولـي  

  .فقيه ندارد
ان خـود را بـا ايـن    جوان ايراني بايستي شخص خود و وجـد 

سوال مواجه سازد كه تا كي مي خواهد منتظر بشود تا شايد در 
چهارچوب اين نظام تحولي انجام گيرد؟ آيا تجربه تمام دوران 
اصالحات و دوران احمدي نژاد به وي ثابت نكرده تحولي نيز 
اگر در چهارچوب نظام رخ دهد تحول بسوي افزودن بر بـي  

  مسئوالن نظام بوده و هست؟قانونيهاي واليت فقيه و 
آيا جوان ايراني از خود سوال مي كند كه چه نوع استعدادي  

دارد؟ و كي خود ميخواهد همت كند تا استعداد هاي خود را 
  شكوفا سازد؟

ايا از خود سوال مي كند كه براي رشـد اسـتعدادهاي خـود،    
  برنامه خودش چيست؟ 

داريـم مـدافع   تصور كنيم امروز كشوري داريم آزاد و دولتي 
  تو جوان چكار مي خواهي بكني؟ . حقوق همگان

ـايي داري كـه در زمـان آزاد شـدن وطـن مـي        چه نوع توان
  خواهي نشان بدهي؟ 

فردا . آيا مي د انيد كه تواناييهاي خود را بايد امروز رشد بدهيد
  دير است؟

  آيا براي رسيدن به موفقيت و رشد برنامه ريزي كرده ايد؟
ه جوانان كشور اين است كه من به شما مـي  خطاب اينجانب ب

بلكه اعتمـاد بـه   . گويم كه موفقيت نه پارتي مي خواهد نه پول
  .تواناييهاي خود را مي طلبد

  .بايستي روي ياسهاي خود كار كنيد
ابتدا هر چه را كه باعث مي شود شما موفـق نشـويد از ذهـن     

  .خود دور كنيد
  :قبيلمن باب نمونه وهم هاي غير واقعي از   

سرنوشت ما چنين بوده، ببينيم كه چه مي شود، من هيچكاره ام 
تا شانس چه بگويد، تا قسمت چـه باشـد،   . هر چه خدا خواست
  . حتما مشيت الهي است

ـار    اگـر از  . جوان بايستي بداند كه خدا به ما عقـل داده و اختي
اين دو استفاده نكنيم، سرنوشت همان خواهد شد كه ما اختيار 

  . مكرده اي
وقتي الك پشـت  : هنديها ضرب المثلي نغز دارند كه مي گويد

  . مي خواهد حركت كند سرش را از الك بيرون مي آورد
ـيس جمهـوري      جوان ايراني نمي تواند بنشيند تا ولـي فقيـه رئ

ـان تحـولي بشـود     و يـا اينكـه   . انتخاب كند كه شـايد او خواه
حال و خود بايستي تغيير . دعواي دو طرف باعث تحول گردد

تغيير كـن  . روز خود را بدست گيرد تا وضع كشور نيز تغيير يابد
  .تا تغيير دهي همين است

سيب گنديده از درخت نمي افتد مگر اينكه جاذبه زمين وجود 
  . داشته باشد

شهروندان ايران هستند كه نظام فاسد را مي توانند بـه نيـروي   
  . تغييري كه در خود دارند به زير بياورند

سـعي كنيـد   . جديد سعي كنيد كه خود را تغيير دهيد در سال
سعي كنيـد خـود را از سانسـورهاي    . براي خود برنامه بگذاريد

. ذهني پاك كنيد و نيروهاي بيكران وجود خود را آزاد كنيـد 
از فـرداي متحـول   . دست دوستي بطرف يكـديگر دراز كنيـد  

  . نترسيد
ـادي، در موفقيـت و در   رشـد   فراموش نكنيد كه زندگي در ش

براي برخوردار شدن از اين حق هر لحظـه  . حق همگان است
  . كوشش كنيد

توجه كنيد . ببينيد يكي از موانع  رشد شما اين نظام فاسد است
به حركـات ايـن   . كه اين نظام از تك تك شما مردم مي ترسد

نظام و سران آن نگاه كنيد كه آنها از شما و خواست شـما كـه   
پس با يكـي شـدن و نـه    . ي ترسندزندگي در آزاديست بسيار م

ـان شـدن كـه همـان      گفتن به اين نظام و خواهان حقوق انس
ـاي خـود      ـيش پ آزاديها است، اين مانع رشد و تحـول را از پ

  . و ايران را بهاران كنيد. برداريد
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  درگذشت يدجوادیاحمد صدرحاج س
  

 یاز اعضـا یگـرد یهمراه با برخ ۱۳۴۰سال  یبهشتو سپس در ارد
 یداللــهبازرگــان و دکتــر  یهضــت همچــون مهنــدس مهــدن یــنا

 یـلپرداخـت، گرچـه بـه دل یرانا ینهضت آزاد یسبه تاس یسحاب
ن حـزب قـرار یا یستاس یانیهاو در ب یاشتغال به امر قضاوت امضا

 .نگرفت
دادســتان  ینــی،ام یعلــ یریوز در دوره نخســت یدجوادیحــاج ســ

 در ینهضــــت آزاد یتهــــران شــــد و پــــس از بازداشــــت اعضــــا
. را برعهـده گرفـت ینهضت آزاد ییاجرا یت، مسئول۱۳۴۱بهمن

کـانون  یاسـتپروانـه وکالـت گرفـت و بـه ر ی،او پس از بازنشسـتگ
 بـراو  یاسـتشـاه بـا ر یموکال انتخـاب شـد امـا بـا مخالفـت مسـتق

او  یکانون وکال، انتخابات باطل شد و داماد دکتر مصدق بـه جـا
 .انتخاب شد

 یـک یکـه بـرا یا مسـاله یناول«: تاینسوکالت نگرش او به شغل 
بـه . بنده، صراحت و صداقتش اسـت یدهمطرح است، به عق یلوک

کـه دارد،  یکـه خـورده و شـغل مقدسـ یقسم یرو یلنظر بنده وک
شـغل را  یـناقتضـا دارد ا یـلوک یکمصلحت . کند یستادگیا یدبا

ــدس  ــد و مق ــا آخــر نگــهمقــدس بدان ــا ا یندارد ت ــنلحظــات ب  ی
 یکـه متقاضـ ییبـه دعـوا یـدبـه نظـر مـن با. دتقدسات همراه باش

او  یـدنباشـد نبا یدقت کند اگر حق با متقاض یششپ کند یمطرح م
شـما حـق  یـدبـه او بگو یحدارد صـاف و صـر یفـهوظ یول یردرا بپذ
 یــلبـه وک کنم یمــن بـه عنــوان داور مصـلح، تلفـن مــ یولـ یـدندار

  ».کنم یصلح و سازش را فراهم م یلشما وسا یبرا وطرفت 
بـــا دوســـتان  ۱۳۵۷و بهـــار و تابســـتان  ۱۳۵۶اواخــر ســـال  و درا
 یو فـتح اللـه بنـ یجـیاله یمعبدالکر یناچی،مانند ناصر م یگرشد

اقـدام  یقـانون اساسـ یسنـو یشپـ یهدر ته یجلسات یلصدر با تشک
  . کردند

مهندس  ینهکاب یتبه عضو یدجوادیصدرحاج س ،از انقالب پس«
نقـش  یقـانون اساسـ یسنـو شیپ ینبازرگان انتخاب شد و در تدو

او همراه با مهندس بازرگـان از سـمت . برعهده داشت یا برجسته
بــه  ینخــود اســتعفا داد و در مجلــس اول از طــرف مــردم قــزو

او . بود مراهمجلس ه یتاقل یونانتخاب شد و با فراکس یندگینما
 یروهـایحکومت در بازداشت ن یاستهایها به س مجلس بار یندر ا

مجلس اول،  یاناعتراض کرد و خود پس از پا ۶۰مخالف در دهه 
 .بازداشت و شکنجه شد ۱۳۶۳در سال 
 یبـه همـراه مهنـدس مهـد ۱۳۶۴در سـال  یدجوادیس صدرحاج

ـــراه ـــر اب ـــزدی یمبازرگـــان و دکت در  یاز طـــرف نهضـــت آزاد ی
هر سـه نفـر  یتشد، اما صالح یداکاند یجمهور یاستانتخابات ر
 .نگهبان رد شد یتوسط شورا

آغـاز  یعالمعـارف تشـ یـرهخـود را بـا دا یهمکـار ۱۳۶۰سال  از او
مجموعه را بر عهـده داشـت و  ینا یسرپرست ۱۳۶۲کرد و از سال 

او تــاکنون منتشــر شــده  یسرپرســت یــرمجموعــه ز یــنجلــد از ا ۱۴
ــنا. اســت ــوان  ۱۳۸۲دانشــنامه در ســال  ی ــه عن » کتــاب ســال«ب

 .ار گرفتقر یروقت ارشاد مورد تقد یروز یسواز شناخته شد و 
کنگـره نهضـت  یـازدهمیندر  یدجوادیصـدرحاج سـ احمـد یدس

 یـنا یمرکـز یشـورا یو افتخـار یدائمـ یتبه عضـو یرانا یآزاد
جلسـات  یـهدر کل خـود عمر پر تالش یانحزب انتخاب شد و تا پا

 .داشت یگیرپر رنگ و پ یحضور یحزب
 یسـالگ ۸۴توسـط اطالعـات سـپاه در سـن  یزن ۱۳۸۰در سال  وی

 تــرین یربازداشــت شــد و پ ینهضــت آزاد یاعضــا یگــرا دهمــراه بــ
بـا سـپردن  و .لقب گرفـت یاسالم یجمهور یختار یاسیس یزندان
پـس از  یو. هفتـه آزاد شـد یـکبعـد از  یتومـان یلیـونم ۲۰ یقهوث

 یـلبـه دل ی،نهضـت آزاد یاعضـا یرانجام محاکمه بـه همـراه سـا
 یمـهجرتومـان  یلیـونم ۵/۵ تبه پرداخ) یسالگ ۸۴(کهولت سن 

 .محکوم شد ینقد
 یاسـتر ۱۳۸۸حوادث پس از انتخابـات  یدر پ یجواد یدس حاج

بـه رهبـر  یانتقـاد یها نوشـتن نامـه یـلبـه دل یـراندر ا یجمهور
 .ممنوع الخروج شد المللی ینب یو نهادها یاسالم یجمهور

بـرادر مرحـوم دکتـر احمـد صـدر  یجـواد یداصغر حاج سـ یعل«
ــ یدجوادیحــاج ســ از عالقــه و نگــاه " جــرس"ا در گفــت و گــو ب

بــه  ینگــاه ملــ یــکصــدر  یآقــا«: یــدگو یمــ یاســتبــرادرش بــه س
 یـکدر . توده مردم بـود یعالقمند به زندگ یارداشت و بس یاستس

او همزمـان بـا زمـان . بـود یستانسان دوست و اومان یکاو  ،کالم
 یتدکتر مصدق وارد عرصه فعال یشدن صنعت نفت به رهبر یمل
پروانه وکالت داشـت امـا هماننـد  ینکها وجود اب. شد یاسیس یها
البتـه . روشنفکر آزاده نسبت به مسائل روز جامعه حساس بـود یک
و  یخـانواده فرهنگـ یـکاو متعلـق بـه  یـرابـود ز یعینگاه طب ینا

که  ییاش تا جا یآخر زندگ یماهها ات. آگاه به مناسبات زمان بود
کشـور داشـت را ادا  کـه بـه مـردم و ینـیدر توانش بود قلم زد، تـا د

ــد ــن . کن ــر م ــه نظ ــیب ــاتریناز ز یک ــا یب ــته ه ــانا ینوش ــه  یش نام
آن نامه نشـان داد کـه او . نوشت یرانبود که به ملت ا یعذرخواه

بـه قـدرت نداشـته  ینگـاه یچقصـد خـدمت داشـته و هـ یمانهصم
 ».است

  روانش شاد و یادش گرامی باد 
 
  

؟!ایران، نیازمند ناجی  
  
تــن آدامــس، بــیش از یــک میلیــون تــن  ۷۴۰نــیم تــن مارمولــک،  •

تــن غــذای مــاهی  ۱۷کیلــو غــذای ســگ و گربــه ، ۵۰۰آدامــس، 
خـاک (رس” خـاک“هزار تن  ۵، ههزار تن شن و ماس ۹آکواریومی ،

و نیم هزار تن  ۱۲، نیم تن قلوه سنگ، ! )تومان ۶۰۰-۵۰۰کیلویی 
هزار تومان، نـیم تـن فـرآورده هـایی  ۵تا  ۴۰۰کود حیوانی هر کیلو 

هزار کیلو ریمل یا فرآورده هـای بـرای آرایـش ۱۲۵ برای آرایش لب،
تـن در بطـری پالسـتیکی، نـیم تـن  ۹۷۳تن مرگ موش،  ۲۲۱چشم،

هـزار تـن ذغـال  ۳تـن خـاک اره ، ۴۰۰محافظ بهداشتی، یکهـزار و 
 ۶هزار تن پشم،  ۳تن دفتر مشق،  ۲تن دستمال کاغذی، ۱۴۲چوب، 

یک  گیس، نیم تن موی انسان،تن کاله  ۲۶تن عصا،  ۲۲تن کراوات، 
بـروی مصـنوعی، نـیم تـن نطفـه نـا معلـوم و اسـپرم گـاو، آتن ریش و 

تـن اسـتخوان و اسـتخوان تـوی  ۱۱۵تن پیـاز و موسـیر،  ۱۵واردات 
هـزار تـن سـگ  ۲تن حلزون و صـدف دو کپـه ای،  ۲۷شاخ و روده، 

تـن  ۶دارو، - تـن شیشـه شـربت ۶۳تـن مـاهی آکواریـوم، ۱۸۲ماهی،
هزار تـن پـیچ  ۲۶تن میخ پرچ،  ۳۳۸تن میخ ،   ۵۰۰،چشم مصنوعی

 ۲تـن بیـل،  ۸۲۰تـن کلنـگ،  ۵۰۰تن سـنجاق قفلـی،  ۲۰۵و مهره، 
  .تن مداد تراش ۸۰۰تن اره دستی و نواری، ۲۰۰هزار و 

گنـــدم، ذرت دامـــی، جـــو و کنجالـــه ســـویا از  ،۹۲فـــروردین  ۵ ☚
گمرک معاون  .ترین غالت وارداتی به کشور در این مدت بودند اصلی

 ۱۱درصدی حجم واردات غـالت بـه کشـور در ۱۴۰ایران از افزایش 
 .خبر داد ۹۱ماهه نخست 

به گزارش ایلنا، محمد رضا نادری معاون گمرک ایران، با اشاره بـه     
ماهــه  ۱۱درصــدی حجــم واردات غــالت بــه کشــور در  ۱۴۰افــزایش 
 میلیون تن انواع غالت به ۱۳در این مدت بیش از : گفت ۹۱نخست 

گندم، ذرت دامی، جو .میلیارد دالر وارد کشور شد ۵٫۶ارزش تقریبی 
ترین غـالت وارداتـی بـه کشـور در ایـن مـدت  و کنجاله سویا از اصـلی

  .بودند
ــد   :گــزارش کــرده اســتاقتصــاد کــالن  ،۹۲فــروردین  ۸در  ☚ رون

ین ئنشان می دهد، پا ۹۱تا  ۷۶تخصیص بودجه عمرانی طی سالهای 
در تـازه : انجام شده است ۹۱مرانی در سال ترین تخصیص بودجه ع

ترین برآورد منتشر شـده از سـوی مرکـز پژوهشـهای مجلـش شـورای 
اسالمی میزان تخصیص بودجه صـورت گرفتـه نشـان میدهـد کـه در 

درصــد از بودجــه پــیش بینــی شــده بــه طــرح هــای  ۲۸تنهــا  ۹۱سـال 
عمرانی تخصیص یافتـه اسـت، در ایـن گـزارش همچنـین بـا بررسـی 

ت اجرای پروژه هـای عمرانـی در یـک دوره زمـانی ده سـاله از وضعی
طرح عمرانی  ۴۸۵به طور متوسط باید ساالنه  ۱۳۹۱تا سال  ۸۱سال 

طرح ۱۲۷در کشور به پاین می رسید، اما این شاخص در عملکرد تنها 
درصــدی برنامــه هــای  ۲۶را بــه اتمــام رســانده اســت، یعنــی تحقــق 

  .عمرانی کشور طی یک دهه
، همان طور که پیش بینـی »بازتاب«، به گزارش ۹۲  روردینف ۶در ☚

مــی شــد، ســرانجام دولــت احمــدی نــژاد ظــرف دو ســال بــا ایجــاد 
تاخیرهای تدریجی موفق گردید یارانه یک ماه ایرانیـان را پرداخـت 

 ۷۰هزار میلیارد تومان حـق ۳نکند و بدون آن که کسی متوجه شود، 
 .میلیون نفر را به جیب بزند

الیست که نخستین یارانه ایرانیان دو سال قبل و در بیست و این در ح
یعنـی بـه . به صورت دو ماهه پرداخـت شـد ۱۳۸۹هفتم آذر ماه سال 
 ۲۵روز زودتر پرداخت گردید و اکنون یارانـه  ۳۲طور متوسط یارانه 

  .روز دیرتر پرداخت شده است
  :و اینک خبرهای تجاوزها به حقوق بشر :اسالمی انقالب

  
ــركوبه ــه قصــدس ــام  ا ب ــات «انج انتخاب

   :!»زادآ
  
ـان نماینـده مـردم ۹۱  اسفند ۲۶در  ☚ ، به گزارش کلمه، حسـین لقمانی

یس شـاخه همـدان جبهـه مشـارکت ئـهمـدان در مجلـس ششـم و ر
نفـــر دیگـــر از فعـــاالن اصـــالح   ۴  ایـــران اســـالمی بـــه همـــراه

محمدرضا افخمی، هادی احتظـاظی، خـانم رحیمـی، امـین (طلب
در . ن راهی تهران بودند تا با خاتمی دیداری کننـدهمدا) فریدیان 

 .راه بازداشت شدند
یس ئــمهــدی معتمــدی ر  ، بــه گــزارش میــزان،۹۱اســفند  ۲۷در  ☚

کمیتــه آمــوزش و عضــو دفتــر سیاســی نهضــت آزادی ایــران پــس از 
  .وهای امنیتی بازداشت شدربازرسی منزل توسط نی

ه انقـالب و بـا دادگـا  ۲۸  این فعال سیاسی در پی محاکمه در شـعبه
عضــویت در نهضــت آزادی ایــران، شــرکت در «اتهـام هــایی نظیــر 

بـه پـنج سـال حـبس » تجمع روز عاشورا و نوشتن مقاالت انتقادی
این حکم عینا در دادگاه تجدیـد نظـر نیـز تاییـد . محکوم شده بود

  .شد
 ۱۱  ، به گـزارش اتحادیـه آزاد کـارگران ایـران،۹۱اسفند  ۲۷در ☚

کارگر عضو کمیته هماهنگی به نامهای وفـا  ۵شت روزی که از بازدا
نـژاد، علـی  قادری، بهزاد فرج اللهی، خالد حسینی، حامد محمـود

روزی کــه از بازداشــت شــریف ســاعد پنــاه عضــو هیــات  ۸آزادی و 
مدیره اتحادیه آزاد کارگران میگذرد خـانواده هـای ایـن کـارگران 

ــل  ــع اعتراضــی در مقاب ــه تجم ــار دســت ب ــتمین ب ــرای هش اداره ب

اطالعات شهر سنندج زدند و خواهان آزادی فوری عزیزان دربنـد 
  .خود شدند

ــفند  ۲۷در  ☚   ــا،۹۱اس ــزارش ایلن ــه گ ــارگر و  ۲۰۵  ، ب ــده   ۵  ک رانن
مـاه دسـتمزد و   ۷  کارخانه کاشی گیالنا در اعتراض به عدم دریافـت

عیدی سالجاری خـود و همچنـین تحقـق نیـافتن وعـده مسـئولین 
 .دبار تجمع کردندمقابل فرمانداری رو

، به گزارش دویچه وله، حیـدر مصـلحی، وزیـر ۹۱اسفند ۲۸در  ☚  
ـــف   ۱۴  واواک، در ـــفند از کش ـــه"اس ـــکل از مجموع  ۶۰۰  ای متش
نفر آنان در داخل كشور و مابقی در خـارج كشـور   ۱۵۰  خبرنگار كه
  خبر داد که به گفتـه" كردند ای خود را هماهنگ می فعالیت رسانه

 .اند قرار گرفته" ازان گمنام امام زمانضربه سرب"او هدف 
نگار در بهمـن و  ها روزنامـه اظهارات وزیر واواک به بازداشت ده    

ـــوط می ـــاه مرب ـــفند م ـــود اس ـــه . ش ـــورش ب ـــدف از ی مصـــلحی ه
ـــوگیری از "نگاران را  روزنامـــه ـــل از بوجل ـــه، قب جـــود آمـــدن فتن
برخـی : گویـد مصـلحی می. عنوان کـرده اسـت  ۹۲  سال" انتخابات

انقالب بودند كه  های ضد های داخلی مرتبط با شبکه مل رسانهعوا
های دشـمن بـار دیگـر بـا شکسـت  شناسایی آنها باعـث شـد برنامـه

  .مواجه شود
، بــه گــزارش کلمــه، ابوالفضــل عابــدینی نصــر ۹۱اســفند  ۲۸در  ☚

بازپرسی دادگاه   ۱۲  خبرنگار و فعال حقوق بشر دربند توسط شعبه
ام متهم شد و بازپرس پرونده پس از تفهیم انقالب به تبلیغ علیه نظ

میلیـارد ریـالی بـرای اتهامـات وی ۳  اتهام این زندانی سیاسـی قـرار
ابوالفضل عابدینی در جریـان قتـل سـتار بهشـتی . صادر کرده است

بعنوان شاهد در دادسـرا حضـور پیـدا کـرد و اظهـارات خـود را بـه 
ه حـوادث قاضی این پرونـده بیـان کـرد واز قاضـی خواسـته بـود کـ

شــاهد جابجــا  شــاکی و کهریــزک تکــرار نشــود وجــای مــتهم را بــا
اما بالفاصله و تنها دو روز بعد در اقدامی عجیب ایـن فعـال  .نکنند

وی در اعتراض به این مسـئله . حقوق بشر به زندان اهواز تبعید شد
همچنـین دیگـر . اعالم کرد که دست بـه اعتصـاب غـذا خواهـد زد

د نیــز درحمایــت از وی از پــذیرش غــذا زنــدانیان سیاســی ایــن بنــ
در نتیجه این اعتراضات بود کـه پـس از یـک هفتـه . اجتناب کردند
  .بازگشت  ۳۵۰  عابدینی به بند

، بـه گـزارش میـزان خبـر، محمـد بـاقر علـوی ۹۱اسفند  ۲۹در  ☚  
پس از بازرسـی منـزلش توسـط نیروهـای    عضو نهضت آزادی ایران
 .ان اوین منتقل شده استزند  ۲۰۹  امنیتی بازداشت و به بند

مهر، موسسه مطبوعاتی ایـران در    ،  به گزارش۹۱اسفند  ۲۹در  ☚  
، ۹۱روزهای نخست هفته جاری و همزمان با روزهای پایانی سـال 

جمع قابل توجهی از خبرنگاران و کارمندان این موسسه را تعـدیل 
هـای مختلـف نشـریات ایـن  ایـن افـراد کـه از شـاغالن بخش. کرد

اند، در هفتـه  های مختلـف فعالیـت داشـته وده و در رسـتهموسسه ب
ای مبنی بر پایان فعالیت خود در این موسسه  پایانی سال جاری نامه

. و از آنها خواسته شده برای تسویه حساب اقدام کنند  دریافت کرده
ــامل  ــران ش ــاتی ای ــه مطبوع ــرو در موسس ــترده نی ــدیل گس ــن تع ای

  .یزشده استخبرنگارانی با چندین سال سابقه ن
نشــریه دانشــجویی : ، بــه گــزارش دانشــجونیوز۹۱اســفند  ۳۰در  ☚

متعلق بـه دانشـجویان دانشـگاه رازی کرمانشـاه توقیـف " بیستون"
 .شد
ـــفند   ۳۰در  ☚ ـــزارش۹۱اس ـــه گ ـــور   ، ب ـــذوبان ن ـــایت مج  ،س

های دراویش گنابادی ساکن شیراز برای اعالم همبسـتگی  خانواده
های اوین تهران و عادل آبـاد  زندان و همدلی با دراویش زندانی در

شیراز و آقایان کسری نوری و صالح مرادی که در اعتصـاب غـذا بـه 
برند، مراسم تحویل سال جدید را در کنار زندان عـادل آبـاد  سرمی

، ۹۲  شیراز برگزار کردند ولی بعد از گذشت دقایقی از تحویل سال
دی از آنـان را دراویش حملـه ور شـدند و تعـدا  ماموران به خانواده

 .بازداشت کردند
، به گـزارش مجـذوبان نـور، صـالح مـرادی و ۹۱فروردین  ۱در  ☚

کسری نوری از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل آباد شـیراز 
ـــــــس از ـــــــذای   ۶۴  پ ـــــــاب غ ـــــــر«روز اعتص ـــــــبح »ت ، از ص
 .شدند» خشک«وارد اعتصاب غذای   ۹۲  فروردین  ۱  پنجشنبه

هرانا، دبیر کانون صنفی معلمـان    ش، به گزار۹۱فروردین ۵در  ☚
طـی  ،محمد توکلی دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشـاه ،کرمانشاه

حکمی از سوی اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه به یک سال 
در اواخر دی ماه سـال    وی .محکوم گردید) خارج از استان(تبعید 

ــت ــاه بازداش ــپاه کرمانش ــات س ــه اطالع ــار ب ــس از احض ــته پ  گذش
  .میلیون تومانی آزاد شده بود۵۰  بهمن ماه با تودیع وثیقه  ۱۲  و
ــروردین ۶در  ☚   ــا۹۱ف ــزارش ، بن ــه گ ــر و «   ب ــوق بش ــالین حق فع

اخیـــرا بیمـــاری زنـــدانی سیاســـی علـــی  ،دمکراســـی در ایـــران
ساله که از بیماری سرطان پروستات رنـج مـی بـرد شـدت   ۵۹معزی
امـا بـاز جویـان  .و کلیه های وی دچار خونریزی شده اسـت   یافته

عبـاس جعفـری  ،وزارت اطالعات و بخصوص دادسـتان ولـی فقیـه
دولت آبادی که از جنایتکاران علیه بشریت و نام وی در لیست بین 
المللی ناقضین حقوق بشر می باشد مانع انتقال این زندانی سیاسی 

  .به بیمارستانهای خارج از زندان و درمان وی هستند
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  ٦ – ابھام بوته در یرجمھو استير انتخابات
  
 نظـر  مـورد  فـرد  شناخت و يمعرف  يبرا  را  ماه شش اقل حد ،يشرق چه و
 در نيا رند،يگ يم نظر در يجمهور استير تيمسئول رشيپذ ينامزد يبرا
 بلكه ستين يخبر هيفق تيوال نظر مورد يدايكاند از  تنها نه كه است يحال
ـ جد اوج ادعواه م،يشو يم كترينزد انتخابات به چه هر ـ  خـود  بـه  يدي  يم
ـان  تيوضع رند،يگ ـ  نـژاد  ياحمـد  كـه  دارد آن از نش   دوره خواهـد  ينم

 خـود  خشـم   پنهان و درآشكار او ببرد، انيپا به سكوت و آرامش با را دومش
 نيمسئول حوزه در و آن رونيب و مجلس در اش ياسيس دشمنان مقابل در را

ـ ا كـه  مينيب يم و است گذاشته شينما به انتخابات، يبرگزار  در مناقشـه  ني
 تحمل به حاضر چيه حكومت سران و است گشته تر يجد اريبس ميرژ رأس
    .!ستندين گريهمد

 و گرفتـه  خود به يشتريب شدت ميرژ يدرون يجدالها و جنگ و برخوردها
 و گرفته قرار مشيرژ  ستين و هست برابر در ،يا خامنه. دارد ادامه وقفه يب

ـار  هـر  و دهديم آزار را روانش و روح همواره گذشته تقلب تلخ خاطرات  ب
ـاطره  كند، يم ادي آن از يمناسبت در ـ خ و ميعظـ  حضـور  از خـوش  خ  رهي

 كه او تلخ خاطره و)  ؟(يرأ يصندوقها يپا در مردم يونيليم چهل كننده
  .كند يم يتداع شيبرا را "بزرگ تقلب"

 در مـردم  حضـور  بـه  ياسـالم  يجمهور سردمداران كه است نيا تيواقع
ـاطر  بـه  نه دارند، ياتيح يازين شدت به ،يجمهور استير انتخابات  يرأ خ
ـا  و حضور يبرا بلكه آنها، يمنف يرأ اي مثبت  روز در مـردم  شـركت  شينم

 همـواره  كـه  ميا بوده  شاهد گذشته دهه دو در منظور، نيا يبرا انتخابات،
ـ ام ييشـعارها  طـرح  و نو ييترفندها با يانتخابات هر يبرگزار از شيپ  دواري

  اختراع و تدارك در ساخته، مال و يآخوند خاص يهايكار بيفر و كننده
 به را مردم از يشتريب شمار دنديكوش و آمدند بر ديجد كننده ريغافلگ بيفر
 يجد كامال شكل بار نيا ديجد  زيپر سور بكشانند،  يرأ يها صندوق يپا
 بـه  نژاد ياحمد ييگو  كه است يا خامنه با نژاد ياحمد يدعوا يواقع و

 سـر  بـر  يجمهور سيرئ بار نيا خواهد يم و گرفته قرار رهبر برابر در جد
 نـه  و  منتخـب  يجمهـور  اسـت ير يواقع فهيوظ انجام مسئول كه ديايب كار

ـ ا حتملي و  باشد رهبر  يچ تداركات ـ جد مـوش  كـوه  ني   خواهـد  يدي
  !  د؟يزائ

 يخبرگـزار  با يوئگ و گفت در نژاد ياحمد مشاور ،يمشاي رحيم اسفنديار
ـاير  كنار در دولت كه اين بيان با دولت يرسم  يبـرا  انـدركاران  دسـت  س

ـيس : اسـت  گفتـه  كند، يم تالش انتخابات يبرگزار سالمت  يجمهـور  رئ
 به كنم احساس اگر كه است كرده بيان يحت و دارد امر اين بر يجد ديتاك
 باشـد  داشته وجود انتخابات سالمت تامين به يا شائبه آشكار اي و پنهان طور

 وزير ،يجمهور رئيس:  ديگو يم او .كرد خواهم برخورد آن با جديت با
ـاز،  تناسب به هرجا دولت، در ها دستگاه ساير و كشور ـبت  ني  تضـمين  بـه  نس

 در مردم در يساز اعتماد كه چرا بود؛ خواهند كوشا بسيار انتخابات، سالمت
ـ ا. شـد  خواهد يمل سهحما اين شكوه موجب انتخابات، از بعد در و قبل  ني
ـائ  تيصالح شيپ از كه است يحال در ـ كاند يبـرا  يمش  اسـت ير يداتوري

 دست يرو را يپاك آب روانبخش قاسم و  است رفته سئوال ريز يجمهور
ـتور  رهبر... « است گفته و ختهير ييمشا ميرح ارياسفند ـا  كـه  داد دس  ييمش

ـابرا  رد،ندا تيصالح يجمهور سيرئ اول معاون مقام در خدمت يبرا  نيبن
ـامزد ي بـرا  را او تيصالح هرگز زين نگهبان يشورا ي جمهـور  اسـت يري ن

  )1( ".كرد نخواهد دييتا
 بركـت  و عـزت  از سرشاري سال 92 سال« كهنيا انيب با  خود نژاد،ي احمد 

ـتر يب سـرعت  با كشور جانبههمه شرفتيپ وي سازندگ روند و بود خواهد ي ش
 فقـط  كه فرمودند الشأن ميعظ راحل امام" ديگوي م»  افتي خواهد ادامه

 فرمـوده  زيني رهبر معظم مقام. است ملت با انتخاب حق و دارندي رأ كي
ـ با همه. است ملت با انتخاب حق و دارندي رأ كي فقط كه اند  حـق  بـه  دي

ـات،  كننـده  برگـزار  عنـوان  بـه  دولت. بگذارند احترام ملت  بـدنبال  انتخاب
ـ نها وي حداكثر و شكوه و پرشوري انتخابات  نجانـب يا .اسـت  سـالمت  تي
ـا  و بارها كه همچنان و برد خواهم كار به را تيحساس تينها شخصاً  بـه  باره
 نخواهم اغماض يتخلف نيكوچكتر از ام گفته ياستان ريغ و ياستان نيمسئول
  .كرد
ـار  آن، تكرار بار هشت و بهار كلمه با يباز با البته او ـ آ به  ، خـدا  بـزرگ  تي

ـ عبود و ديتوح بهار ،ييبايز از سرشار يهارب در ،يبهار يزندگ  يآزاد و تي
ـ پ  بـود،  عرب بهار و انقالب بهار اميپ كه كرامت و عشق و عدالت بهار و  يامي
ـتان  باد زنده زمستان، باد زنده جواب و فرستاد يا خامنه يبرا  زنـده   و زمس
  )2. (گرفت را زمستان باد
  

  رهبر ديكاند
  

 واژه نيا بهار، فصل از اي و بهار از يا كلمه خود، ينوروز اميپ  در يا خامنه
 دنيرس از و انتخابات خيتار از و نزد دم مشيرژ يپاش فرو رمز اي! جان يبال

ـار  كه ديگو يم سخن عمرش شهيش از و طيشرا رييتغ از و ديجد سرفصل  ك
 مقـدرات  واقـع  در كـه  اسـت؛  يجمهور استير انتخابات ،92 سال بزرگ
ـار ي برا را كشوري عموم مقدرات معنا كي به  و ياسيس و ياجرائ ـال  چه  س

ـ ا در خودشان حضور با مردم  انشاءاهللا. كنديمي زيربرنامه ندهيآ ـ م ني  داني
. بزننـد  رقم خودشاني برا و كشوري برا راي كين ندهيآ توانست خواهند هم
ـ با شور با و سه حما با. باشدي جهاد حضور مردم حضور است الزم و  وارد دي

 بـه  را 92 سال نگاه، نيا با .ديرس خود اهداف به ديبا ينيآفرسهحما با و شد
  .ميكنيم ينامگذار  "ياقتصاد حماسه و ياسيس حماسه سال" عنوان

ـال  ماه خرداد در يجمهور استير انتخابات موضوع  يمحـور  مشـكل  امس
ـات  نيا  در مردم حضور ياتيح ازين شدت است،  يا خامنه  موضـوع  انتخاب

. اسـت  انتخابات مهم بسيار يمسئله: ديگو يم يا خامنه. اوست سخن ياصل
ـام  اقتـدار  مظهر است؛» يسياس حماسه« مظهر انتخابات،  اسـت؛  ياسـالم  نظ

ـات  بـه  ياسـالم  يجمهور يآبرو. است نظام يآبرو مظهر  حضـور  و انتخاب
ـاب  در مـردم  يكايـك  تـأثير  و يرأ يصندوقها يپا در مردم  مـديران  انتخ
  .است كشور

ـاركت  گسترش ل،او درجه در ـترده  حضـور  و مش ـات  در مـردم  گس  انتخاب
ـندوقها  يپا مردم حضور و كشور در يانتخابات شور. دارد اهميت  يرأ يص
 كنـد؛  نااميـد  را دشـمن  ميتوانـد  كند؛ اثريب را دشمنان يتهديدها ميتواند
 را ايـن  كشور نقاط همه در ما عزيز ملت. كند تأمين را كشور امنيت ميتواند
 دارد؛ تأثير كشور آينده در ،يرأ صندوق يپا در آنها گسترده حضور بدانند؛

 كشـور  مهم مسائل همه در اقتصاد، در ،يمل ثروت در استقالل، در امنيت، در
  . گذارديم ريتأث
ـ دار ازين ندهيآ جمهورسيرئ يبرا ما آنچه كه بدانند همه را نيا ـارت  م،ي  عب

. يقبل جمهورسيرئ يضعفهائ يهامن دارد، وجود امروز كه يازاتيامت از است
 چـه  جمهور، يرؤسا. دارد يضعف نقاط و دارد يقوت نقاط باالخره يكس هر
 يضعف نقاط و دارند يقوت نقاط ، فردا جمهورسيرئ چه امروز، جمهورسيرئ

ـ دار يضعف نقاط م،يدار يقوت نقاط م؛يجور نيهم ما همه. دارند هم  آن. مي
ـاط  جمهورسيرئ يبرا و دولت يبرا امروز كه يزهائيچ  محسـوب  قـوت  نق
ـا يا باشـد، داشته وجود يبعد جمهورسيرئ در ديبا نهايا شود،يم ـ با را نه  در دي

ـناخته  ضـعف  نقاط امروز كه يزهائيچ آن كند؛ نيتأم خود ـ ا شـود، يم ش  ني
ـ آيم يكس هر. كند دور خود از ديبا را ضعف نقاط  انقـالب،  بـه  بنـد يپا د،ي

 عقـل  بـه  بنـد يپا ،ياسالم نظام به بنديپا ،يمل منافع به ندبيپا ارزشها، به بنديپا
 كشـور، . كـرد  اداره را كشور نيا ديبا ينجوريا. باشد ريتدب به بنديپا ،يجمع
 مبشّر، و كننده قيتشو مسائل است؛ يباعظمت ملت ملت، است؛ يبزرگ كشور
 دوجـو  ما راه سر بر جمله از و ،يملت هر راه سر بر هم مشكالت است؛ فراوان
ـا  قوت، كمال با بايد شوند،يم دانيم نيا آماده كه يكسان آن. دارد ـال  ب  كم

  .بروند شيپ ملت نيا يهايتوانائ به اعتماد با خدا، به توكل با قدرت،
 زهر جام دنينوش آثار

ـ  ميگفت ميرژ ريگ دامن عالج ال يبحرانها  از ن،يا از شيپ ـا   يول  گذشـت  ب
 شـكننده  بشدت آثار شود يم ليتحم مردم بر كه يمضاعف يفشارها و زمان

ـار يب و تورم  فقر،  ها،يگران.  است داده نشان را خود بحرانها نيا  هـرج  و يك
 فلـج   مـردم  يبـرا  را يزندگ  كشور، ياقتصاد و يادار ستميس كه يومرج
ـا  زبان از نه بار نيا كه دهيرس يجائ به و  كرده ـتبداد،  يرقب  خـود  بلكـه  اس
ـته  اثـر  مردم يرو مهايتحر": ديگو يم و  كند يم اعتراف يا خامنه  گذاش
ـ ن را رهبر طاقت كشور، ياسيس طيشرا. "است ـاق  زي ـا  او. اسـت  كـرده  ط  ب
 يساز نهيزم را كايامر با رابطه يساز يعاد و مذاكره زهر، جام كردن مزمزه

   كند؟ يم
ـ  يگفتگـو  در مشهد، در 1392  سال روز نياول در يا خامنه  يطـوالن  اريبس
ـام يپ و نامه در كا،يامر: ديگويم كايامر با رابطه محور كردن ارتكر با و  خود  و غ
 برخالف اما كردند، يدوست اظهار رانيا ملت با هارسانه در يگاه نها،يا امثال

ـ ا ملـت  و رانيا به نسبت كردند يسع عمل در ،يرواقعيغ اظهارات نيا  راني
 ميتحـر   ،گذاشتند 91 سال اوائل از را يديشد يمهايتحر كنند؛ يريسختگ
 همان...  و ياسالم يجمهور نيب يپول و يبانك مبادالت و بانك ميتحر نفت،
  . يمخمل دستكش زير چدنيِ پنجه

ـاره  بيائيد كه ميدهند پيغام ما به گوناگون يهاراه از مرتب هايآمريكائ  درب
ـات يتبل در هـم  دهند،يم غاميپ ما به هم م؛يكن گفتگو ياهسته مسئله ـان  غ يجه
ـا يآمر يانيم نيمسئول و هيبلندپا نيمسئول. كننديم مطرح را نيا شان ـا  ك  و باره
ـاره  كـه  5+ 1 يگفتگوها كنار در ديائيب نديگويم بارها ـائل  درب ـته  مس  ياهس
ـاره  دو، به دو ياسالم يجمهور و كايآمر كنند،يم بحث ـئله  درب ـته  مس  ياهس

تجربـه  ونچـ  چـرا؟ . ستمين نيخوشب گفتگوها نيا به من. كنند بحث رانيا
ـ ا بـه  يكائيآمر حضرات منطق در گفتگو كه دهديم نشان ما گذشته يها  ني
ـ  كه ستين يمعن ـا  مينيبنش ـ  بـه  ت ـ  حـل  راه كي ـ پ دسـت  يمنطق ـ  داي   م،يكن

 قبـول  را ما نظر شما تا ميبزن حرف مينيبنش كه است نيا گفتگو از منظورشان
 لـذا . شود لقبو مقابل طرف نظر ديبا است؛ شده اعالم اول از هدف،! ديكن
ـ تحم ن،يا ست؛ين گفتگو ن،يا كه ميگفت و ميكرد اعالم شهيهم ما  و اسـت  لي
 مخالفت اما ستم،ين نيخوشب اظهارات نيا به من. رودينم ليتحم بار ريز رانيا

 . ندارم هم
 كـه  دهند،يم غاميپ يگاه سند،ينويم يگاه دهند،يم غاميپ مرتب هايكائيآمر
 اسـت  نيا جواب. نديگويم نجوريا ما به ؛ميدارن را ياسالم نظام رييتغ قصد ما
ـته  راي اسـالم  نظام رييتغ قصد شما كه ميستين نيا نگران ما كه ـ  ديباشـ  داش  اي

  . ميندار را قصد نيا ما كه ديكنيم اصراري ه حاال كه د،يباش نداشته
ـا  كـه  دهنـد يم غاميپ يپدريپ و مرتب هايآمريكائ	 ـنهاد يپ در م  مـذاكره  ش

 مـذاكره  و ديكن مذاكره كه ميخواهيم شما از صادقانه يعني ؛ميصادق يمنطق
 شـما  به ما: ميگويم جواب در من. نباشد يليتحم مذاكره يعني م؛يبكن يمنطق
ـ ينم باور ديگوئيم شما ،ميستين ياهسته سالح يپ در كه مياگفته بارها ـا  م؛يكن  م
ـ  خنس كي ديستين حاضر شما يوقت! م؟يكن باور را شما حرف ديبا چرا  يمنطق
 آن خالف كه  د،يزنيم شما كه را يحرف ديبا چرا ما د،يكن قبول را صادقانه و

ـنهاد يپ كـه  است نيا ما برداشت م؟يكن قبول شما از است، شده ثابت بارها  ش
ـائ يآمر كيتاكت كي ها،يكائيآمر يسو از مذاكره ـ فر يبـرا  و يك  دادنبي
   .مردممان يعموم افكار و ايدن يعموم افكار است؛ يعموم افكار

 ارائـه  را حـل  راه بنـده  شـود،  تمام كار خواهنديم صادقانه هايكائيآمر اگر 
ـا يآمريكائ: است اين حل راه. ميدهم ـا ي دشـمن  از ه ي اسـالم ي جمهـور  ب
ـنهاد . بردارنـد  دسـت  ايران ملت باي دشمن از بردارند، دست  مـذاكره،  پيش
ـتدل  و متين وي منطق حرف  اگـر . تاسـ  ايـن  درسـت  حـرف  نيسـت؛ ي مس

ـين  ميخـواهيم  ما ميگويند باشد، نداشته وجود بينمايف مشكالت ميخواهند  ب
 وي سـ . بردارندي دشمن از دست باشد، نداشته وجودي مشكل آمريكا و ايران
ـ  و ايران از غلط فهم با آمريكا گوناگوني دولتها كه است سال چهار  ،يايران
ـال  زا. انـد كـرده ي طراحـ  ما با راي گوناگوني هايدشمن ي پيـروز  اول س

 عليه امنيت، زمينه در كردند؛ي دشمن ما با اينها ،ياسالم نظام تشكيل و انقالب
 تماميـت  عليـه  دادنـد؛  انجام خصمانه حركات كردند؛ي ريزبرنامه ما امنيت
ي متمادي سالها طول در ما درشت و ريز دشمنان از كردند؛ اقدام ماي ارض

 ميكنم؛ هدايت رايآمريكائ مسئوالن بنده بنابراين...  و كردند حمايت هميشه
 خود سياست كه است اين عاقالنه راه ميگردند، عاقالنه)  حل( راه دنبال اگر
ـا ي دشـمن  از دسـت  و كننـد  تصحيح را خود عمل كنند؛ تصحيح را  ملـت  ب

  )3. (بردارند ايران
ـا  اسـت  گفته كه يا خامنه رياخ اظهارات نيا مجموعه	 ـالف  مـذاكره  ب  مخ
 يسو از يبيعج يها ليتحل با رياخ يروزها يط ندارد هم يديام اام ستين

ـا  از يبعضـ . اسـت  بوده روبرو يداخل و يخارج لگرانيتحل يبرخ ـ ا آنه  ني
ـ ا بـرخالف  گـر يد يبرخ و اند كرده يتلق ينينش عقب ينوع را اظهارات  ني

ـ نزد كـه  پاسـداران  سپاه سران يرفتارها از آنچه. اند گفته سخن مساله  كي
ـال  كه است نيا شود يم استنباط هستند يا خامنه ورانمشا نيتر ـا  امس  آنه

ـام  و هيسـور  تيوضـع  شـدن  مشخص تا دارند قصد ـات  انج  اسـت ير انتخاب
ـار  بـه  را يديجد كيتاكت كي يجمهور ـ ا. رنـد يگ ك ـ تاكت ني ـ  كي  نيهم
ـالح  و نژاد ياحمد كه يمقطع در كه است يا خامنه ديجد مواضع  از يص
ـات يد نه كند يم خطاب يانقالب را دخو ناگهان نديگو يم مذاكره ـا  و پلم  ب
ـ  هشـدار  ليياسـرا  بـه  بعد يچند و ورزد يم مخالفت مذاكره  و دهـد  يم
 كنـد،  پاك  نقشه يرو از را لياسرائ خواست يم كه نژاد ياحمد همچون

ـ ن بعـد  روز  خالصه و كند كساني خاك با را فايح و  ويآو تل  خواهد يم  زي
ـ رژ كيتاكت واقع در. ندارد يديام و ستين مذاكره مخالف ديگو يم  بـه  مي

ـتر يب زمان و كند جيگ را غرب كه است نيا موقت طور . آورد بدسـت  يش
ـات : كنـد  روشن را مساله سه فيتكل تواند يم يزمان روند نيا  بـدون  انتخاب

ـال  ماه خرداد تا ،دوم. ديايب ديجد جمهور سيرئ و شود برگزار مشكل  احتم
 اسـد  ارتـش  كـه  دارد ديام هنوز ميرژ و شود مشخص هيسور عتيوض دارد
 روبـرو  مهمات كمبود با مخالفان و رديبگ پس را داده دست از كه ييشهرها
ـا  قدس سپاه مورد نيا در شوند، سركوب و شوند ـا  ت ـته  كـه  ييج  بـه  توانس
 به را خود يا هسته پروژه ميرژ نكهيا سوم و  است رسانده كمك اسد ارتش
ـا  كايآمر كه است كنمم چند هر. برساند يينها مرحله ـارات  بـه  بن ـ اخ اظه  ري
ـا  شـود  يا هسته ميرژ ندهد اجازه اوباما ـا  هـم  يا خامنـه  ام  كـه  يمـوقع  ت
  .داد خواهد ادامه را كار اند نگرفته را شيجلو
ـ  ضدو اظهارات شاهد هم باز ما كه است نيا ليتحل ـات  يضنق ـ رژ مقام  و مي

 همچنان 5+1 با را اتمذاكر دامنه هستند ليما آنها و بود ميخواه يا خامنه
 بـه  صـورت  بـه  هـم  پاسـداران  از يتعـداد  كه مينكن فراموش. دهند ادامه

ـا  كـه  صورت نيا به دهند يم يا خامنه به ليتحل يا فله اصطالح ـ  آنه  يم
ـ تهد امروز تا يخاتم دولت از گذشته سال 10 نيا طول در ما نديگو  داتي

 انجام نتوانستند هم يحركت چيه نهايا كه ديديد و ميا دهيشن ياديز يتكرار
ـ ا بر بنا دارند هراس ما واكنش از رايز دهند، ـ ن يتعـداد  ني  را يا خامنـه  زي
ـ ا. دهـد  هشـدار  و بزند تشر و توپ يگاه كه كنند يم قيتشو ـا  روش ني  ت

 اريبس سال داند يم ميرژ كه ديجد سال در و داده جواب ميرژ يبرا امروز
 خواهـد  شيپ يشتريب اطيحتا با را خود كيتاكت بود خواهد شيبرا يحساس
  . برد
 ميتصـم  ياسترالبها و رمل انتخابات، مخصوص ديجد يهايبند گروه شيآرا
ـ كاند يبـرا  نامزدها يريگ ـات  در يداتوري  رد و يجمهـور اسـت ير انتخاب

ـارات  ارگان اساس بر  آنها نييتع شيپ از يها تيصالح ) 4(اي   خامنـه  يانتش
  .آورد ميخواه يبررس نيا ادامه  در را

  دارد ادامه
  :ها نوشت يپ
  1392نيفرورد 7  تدپرس،يآسوش يخبرگزار)  1(
  1392 نيفرورد 8 نينو محمد فرارو،) 2(
   او  يرسان اطالع گاهيپا از نقل به ا 1392 سال روز نياول در مشهد در يا خامنه  سخنان)  3( 
 قـرار  اگرچـه » رافـي انح حلقـه « و» فتنه اصحاب«(  1391 اسفند 29, شنبه هان،يك مقاله سر)  4(

ـين  بـه  ولـي  شـوند،  مطـرح  يكديگر با متفاوت ظاهري با و جداگانه طور به است  سـوي  از يق
 ) شد خواهند صالحيت رد نگهبان شوراي

  

 یجواد يددر رثاء احمد حاج س: صدر یبن یآقا يامپ
  
در  نـد،ا یسـتادها یدر اسـتقالل و آزاد یاز آنها که بر آرمان زندگ یکهر
. انـدفعال بـوده  یانت،و خ یتمبارزه با فساد و جنا یهااز صحنه  یکی

ـارزه ا کم شمار آنها بودند و هستند  یسـتادهکه، در هر سه عرصه، بـه مب
ـاطر کـه قاضـ ینبـد ی،جـواد یداحمد صدر حاج س. اند بـود، در  یخ

بـه  یرانا ینظر، که در جنبش مل ینو از ا یاسی،س یتعرصه فساد و جنا
ــ ـا  یاســی،ر عرصــه سمصــدق شــرکت داشــت، د ریرهب همــه عمــر، بـ

 .بود یارورو یان،استبداد
ـان فـرو  ۱۳۹۲آمده و در   یابه دن۱۲۹۶که در  ینبنا بر ا      چشـم از جه

قـرن  یـکقـرن اسـتقامت،  یکبه  یکنزد یخاو تار یبسته است، زندگ
 یبرحـق مـ یسـتادنا یوقت یزندگ. قرن ها است ینابتال در پرحادثه تر

ـال  یابتال است و او کسـ یشود، همه روزش، روزها اسـت کـه کهـن س
ـا گشـتیـرمبارز و پ ینتر ـال ینـک،ا. وز در ابتاله ـاب  یرو یدر ح در نق

ـابکشد، هم او سـرفراز اسـت کـه در آزمـون هـا، کام یخاک وطن م  ی
نازد که به عهد خود  یم یکه به کهن سال مرد یرانگشته است و هم ا
 .با او وفا کرده است

و  یــرانو مــردم ا یجــواد یدنواده حــاج ســدر گذشــت او را بــه خــا     
  .یمگو یم یتتسل یرانا ینهضت آزاد
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