
  

یم و شخص اول آن و دیگر سرانش منتشر می شوند، موقعیتژاما خبرها و نظرها و شایعه ها که در باره یک ر:انقالب اسالمی
خبرها که در داخل و خارج انتشار می یابند و اظهار نظرها که . آن شخص اول و دیگر سران را، با مرز دقتی باال، گزارش می کنند یم در بن بست است و عامل، والیت مطلقه فقیه و خامنه ای و دستیاران ژو نیز شایعه ها، همه گویای آنند که رانتشار می یابند  یم به غایت شدید هستند و اگر نه همه آنها، بخشی از آنها زیر چشم مردم ایران و جهان روی ژبرخوردها در رأس ر. او هستند

این وضعیت سنجی معلوم می کند که زمان، . برها و نظرها می پردازیمدر فصل اول، به وضعیت سنجی از زبان خ. می دهند در . چون خاتمی ریاست جمهوری بجوید و خامنه ای بگوید من او را مدیریت می کنم» اصالح طلبی«دیگر آن زمان نیست که  یا زیر بار کنار کشیدن برود این زمان، او یا باید بگوید که بن بست وجود ندارد و به تصدی وضعیت در بن بست ادامه بدهد و 
تا این زمان، او زیر بار نرفته است زیرا تن دادن به تغییر را . بگذارد حکومت کشور را در جهت بیرون بردن از بن بست، اداره کند   .پایان والیت مطلقه خود می داند

است بگوید سپاه به کمتر از کل کشور  و چون، این بار، یک طرف رویاروئی سپاه است و هاشمی رفسنجانی نیز ناگزیر شده      
آغاز کرده  ۶۰رضا نمی دهد، گزارشی که در  فصل دوم، آورده ایم می گوید که سپاه کار تصرف دولت را از کودتای خرداد 

  .است و اینک مقامهای گوناگون دولت را اعضای سپاه تصدی می کنند
و تنگ » ایران«د آورده ایم که گویای جبهه بندی در خاورمیانه بر ضد در فصل سوم، نظرها و گزارشها و اظهاریه هائی را گر     

  .یم خود دستیار امریکا و اسرائیل بوده است در انداختن به گردن ایرانژکردن حلقه اقتصادی و نظامی هستند که ر
که ایران، بابت فعالیتهای و در فصل چهارم، گزارشهائی را از نظر خوانندگان می گذرانیم که گویای بهای سنگینی هستند      

، »اکتبر سورپرایز«از نو، به . یم مافیاهای نظامی دست آویز می شودژالقاعده و رابطه اش با ر. تروریستی در جهان می پردازد
  .رجوع می شود از جمله، بخاطر بهائی که بابت بی توجهی به اطالعات صحیح پرداخت می شود

  ۴در صفحه

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

  )٧۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  )  ٢( و واقعۀ خوزستان  خزعل شيخ انگلستان، رضا خان و
  

از «مجد، نويسنده و پژوهشگر ايراني، در كتاب  دقليدكتر محم
با  » آزاد سازي خوزستان « در فصلي  بنام  » قاجار تا پهلوي

بر اين » وزارت امور خارجه آمريكا  «استناد ازاسناد و گزارشهاي 
 و » جمهوري خواهي « اندكي پس از قضاياي «: نظر است
ي ها براي معلوم شد كه كل نمايش را انگليس ]Imbrie[ايمبري

در نوامبر . ا ند تقويت موقعيت متزلزل رضا روي صحنه برده
شيخ (، رضا اردوكشي نظامي عليه شيخ متمرد محمره  1924
ا لحمايگان قديمي انگليس را كه در صدد جنگ  ، ازتحت)خزعل

جنگ « پي يك  در. با دولت ايران برآمده بود، فرماندهي كرد
كرد كه از ان » عفو« اضاي شد و تق» تسليم « شيخ »  تلگرامي 

، شيخ بيچاره فريب خورده،  1925در آوريل . برخوردار گرديد
واگذاري شيخ  .از بصره بازگشت؛ دستگير و روانه تهران گرديد

قبيله « محمره بخشي از سياست انگليس براي قرباني كردن 
  ».دولت مركزي و به رهبري رضا بود به نفع» ساالران كوچك 

   
در روزهاي سخت جنگ جهاني :  د مي نويسد محمد قلي مج◀
اوره بهرهل، نيروهاي بريتانيا از خدمات بسيار ارزشمند شيخ محم 

، كه نيروهاي بريتانيا به 1915و  1914مند شدند؛ بويژه در سالهاي 
و جنوب ايران، روزهاي آغازين 2ترتيب در جنوب عراق  

مدن با روي كار آ. گذاشتند درگيري خود را پشت سر مي
رضاخان، بريتانيا به تدريج هواداران قديمي خود، از جمله شيخ  

ره، را رها كرد و آنان را به رحم و انصاف رژيم جديد در محم
با ورود مستشاران آمريكايي به ايران، براي . تهران واگذار نمود

 شالفات مالي ميان شيخ و دولت، تالت و اختو فصل مشكال حلّ
  هايي صورت گرفت و 

 12 ر صفحهد   

  نصراهللا نجاتبخش  
    7  –انتخابات رياست جمهوري در بوته ابهام 

  
  !ديپلماسي مارگيري

  !كندعمل مي  ،جنبش بزرگ تحريم
  

  حق كدام است، راي دادن يا حاكميت ملي؟
  سر نوشت ملت ايران بوسيله نمايندگان واقعي آنها تعيين مي گردد، ،اگر حق اين است كه
  د مردم اعمال مي شود، ي آزاأطريق راز  كهاراده ملت باالترين قدرت  سياسي در جامعه ايران است  ،اگر حق اين است كه
  حاكميت ملي به ر سميت شناخته شده باشد و ،انتخابات زماني آزاد است كه  قبل از آن ه،اگر حق اين است ك

توسط نمايندگان مردم اعمال نمي شود و بزعم ماليان حاكم، حاكميت با خدا است و   ،حق حاكميت ملي ،اگر به زور واليت مطلقه
     و اعمال مي گردد ،نده او يعني واليت فقيه كه بايد بوسيله خبرگان كشف شوداكميت از طريق نمايحاين 

15صفحهرد

  ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک مالی خود ياری فرمائيد
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  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  زبان قدرت و زبان استقالل و آزادی

  .کرد منتقل و تبیین توانمی مدرن و نوظهور و نوساخته مفاهیم با و نو واژگان با تنها را ون سیاسی هاینظام و نو یاندیشه اما. بگیرید بهره عربی و فارسی هایواژه از نو مفاهیم جای به و کنید اجتناب فرنگی کلمات از کوشیدمی شما: بریدمی و برده کار به خود تفسیرهای و هاتحلیل در شما که کلماتی و زبان مورد در - ا  :بگذارم میان در صادقانه شما با را نکته دو دارم میل اکنون  !اند گذشته رژیم هوس و هوا در اکنون ایرانیان از برخی که نیست بیهوده! کجا شاه سیاه سلطنت و"(!) آزادی" گفت بتوان شاید روزگار و کجا اسالمی ارتجاعی انقالب از بعد حاکم مذهبی فاشیزم واقع در و است شاهنشاهی رژیم ستم از ترخوفناک و تربیش بار هزاران ،والیت رژیم ظلمت دیگر، بیان به: کردید جنابعالی که کردمی را کار همین بود،می شما جای به هم مصدق دکتر اگر حتی که امنوشته جایی در مورد این در. است سپرده اعدام هایجوخه و هاچوبه به یا و محبوس زندانها یگوشه در یا و کرده سکوت یا فرار از ناگزیر را خواه ترقی و روشنفکر ایرانیان تمام بلکه کرده ایران از اجباری عزیمت به وادار را سرکار و خارج جنابعالی، ایران، جمهوری ریاست نخستین دست از را قدرت نتنها غیرقانونی، و نامشروع کودتایی با فقیه والیت خودکامۀ رژیم که معتقدم. امکرده دفاع جنابعالی پاک منویات از امتوانسته که جاهر خودم، توان حد در بنده  درود با  صدر، بنی آقای جناب    آمویی امیرحسین اسالمی انقالب سايت مورد در صدر بنی آقای به ای نامه    
  ۲در صفحه

Nr.827  6-19    Mai  2013              

1392ارديبهشت    29تا16 827شماره

  یک طرف رویاروئی ها سپاه است –ر بن بست یم، خود دژعامل بن بست ر◀
   ۴ص  :زمان تغییر –     
   ۶ص  :آغاز کردند ۶۰کار تصرف دولت و اقتصاد را از کودتای  ،گردانندگان سپاه◀
  اسرائیل حق دارد  –اخطار به ایران  - چراغ سبز برای جنگ با ایران؟ ◀
   ۸ص !:ه ایران حمله کندب     
  نقش محافظه کاران  -با القاعده» ده اشروابط پیچی«یم ایران و ژر◀
  ۹ص  :مقایسه؟ –جدید در پرورش تروریست ها      
   ١٠ص  :بدهی های دولت و قیمتها و بیکاری و فقر : افزایش یابندگان ◀

   ١۶ص  :می گردد» الحادی«سرکوب می شوند، حقوق بشر  وقتی سه قوه در خدمت◀

  زمان تغییر 
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نمـی. بیغر تکنولوژی که اندفایده مفید بشریت برای قدر همان هـااندیشـه ایـن. انـد یافتـه دوام و قوام و تحول و گسترش غرب در باشـند، یافتـه تولـد دیگری جای در هاشانبعضی حتی اگر یا و شده زاده غرب در نخواهیم، چه و بخواهیم چه ها،اندیشه این ــاریخ خـودش بـرای کلمـه ایـن. کنید فکر دموکراسی مانند مفهومی به  .است مستعجل عمرش و دشوار باشـد، شـدنی هـم غربیـان دسـت سـاخت تفنـگ و سرنیزه زور بـه اگر و است ناشدنی چیزها چنین! کرد جاری را عشیره عصر عربسـتان قـوانین امـا جسـت، سـود ماهواره از تواننمی گرفت؛ خـرده مدرن دنیای پژوهشی و علمی نظام بر و شد هواپیما و بنز سـوار تواننمی. کرد اجتناب ها آن از یا دانست بد را هانظام این بـر محـیط هایاندیشه حاوی زبان و مفاهیم و اجتماعی سیاسی دســتگاه ولــی کــرد، اذعــان مــدرن دنیــای بــودن خــوب بــه تــوان ــی و شخصــیت و ت ــاییویژگ ــه، دارد ه ــثالً، ک ــتوال" م ــور توســط قـدرت سیاسـی کنتـرل بـه تواننمی واقع در. ندارد"مردم جمهور ی ــردم جمه ــاربرد از و اندیشــید م ــا مردمســاالری" ک " والیـت" واژۀ دیگـر سـوی از. کرد پرهیز" دموکراتیک جمهوری ی . دهنـدمـی نشـان مـا بـه را قـدیمی و کهـن دنیـای نیـز اینها ایرنظ و ســاالریدیــن و والیــت و ســلطنت و قــاطر و اســب و درشــکه و جــارچی کلمــات دارنــد، خــود همــراه بــه نیــز را بشــر حقــوق و دموکراسـی کـه کنند می تداعی را نوی دنیای! غیره و وبسایت و اینترنـت و سـایت و تلفـن و ماشـین و کـامپیوتر و کـوپترهلی و تلویزیـون و و رادیـو که طور همان. است نشده آلوده ارتجاعی و سـیاه مفـاهیم بـه شـان سیرت و صورت که برگزید را کلماتی بایــد. بجــوییم ســود غربــی نــوین واژگــان از ابهــام هرگونــه بــروز صـورت در اصـًال و نـوین عربـی واژگـان یا و فارسی نو واژگان از نو مفاهیم ارائه برای که است آن بهتر لذا. است" فقیه والیت" یکننـده تـداعی نیـانایرا تمـام تقریبـًا ذهـن در کـه شـده آبـروبی و خورده سیاهی برچسب چنان" مردم جمهور والیت" مفهوم در ــد دام در زودی بـه کهنـه، و نـو نظام میان تمیز یقوه فقدان و دینی، ی مانده عقب روحیات و سیاسی آگاهی عدم سابقۀ آن با نداشتند دموکراسـی و جمهـوری از درستی درک که هم مردمی و گرفتند قلـم را" جمهـوری" گـرد سادگی به شان حضرت که نبود بیهوده ــیممــی کــه آنچــه و افتادن ــاد، اتفــاق بین ــی افت ــی در »اســالمی انقــالب سـایت« کننـد تصـور بسـیاری کـه شـودمی باعث" آزادی بیان به قـدرت، بیـان در بیگانه خود از اسالم بازگرداندن بقصد] است[ اســالم در انقــالب" مـا هــدف کـه ایــن گفـتن. نیســت فهمیـدنی و سـاده ایـران" مـردم جمهـور" بـرای هـاآن درک که است جسته توسل مفاهیمی به و است عربی و قدیمی لغات به آلوده و گنگ بسـیار اهـداف از اول پـاراگراف: سـایت اهـداف ی باره در -  ۲  !داندمی هم دهر عالم را خود که" روحانی فرد استبدادی والیــت" یعن ــاعی - سیاســی انقــالب یــک" پ   .فراوان درود با  .گیرند قرار استفاده و توجه مورد گفتار موقع به چه و نوشتار هنگام به چه آمده عمل بـه اصـالحات و آیـد عمـل بـه فـوری اقدام سایت هایکلیدواژه و زبـان تصـحیح مـورد در کـه است بهتر اصال و نباشد بد شاید  .شوند نوشته هم ترروشن دارد جا که هرچند برخوردارنـد؛ کافی و نسبی روشنی از سایت اهداف دیگر موارد  !کرد اهش رژیم که همچنان کند؛ می »تحمیل« شده بسته رویشان به اصالح درهای تمامی که مردمی بـه رژیـم تنهـا را انقـالب. باشد اسالمی انقالبی بتواند انقالب، آن باشـند، اگـر ثانیـاً، و باشـند دیگری انقالب اوًال پی در اکنون ایرانیـان کـه اسـت بعیـد کـامًال نیـز و. دارد قبا زیر در را" ماسال" بـاز) اسـت شـده گفتـه بعـد بندهای در که چنان باشد هم اگر و اسـت،" مردمسـاالری و آزادی" پی در »اسالمی انقالب سایت« کـه رسـید نتیجـه ایـن بـه آسـانی بـه مـذکور اقوال از تواننمی هم پیچیـده بسـیار منطقی - فلسفی های تعدیل و جرح از پس حتی  !کندمی کلیک" قرمز ضربدر" روی پکــر و مــأیوس و مانــدنمــی بــاقی امیــد و خوشــبینی جــای ترسـد،مـی - دیگـر مذاهب لون از چه و باشد اسالمی اش رنگ چـه -  سپید و سیاه ریسمان نوع هر از که ایمارگزیده یخواننده دیگـر جا این در." گرداندمی بدل آزادی بیان خدمت در تأسیسی بـه را] دیـن یعنـی[ بنیاد این: "ایدفرموده فاصلهبال که مخصوصًا کنـد،مـی شـک دچار »اسالمی انقالب سایت« نیت حسن در را امـروز ایرانیـان شـدن، فهم صورت در اصًال بلکه) هستید روبرو عموم این متوسط فهم با و نویسیدمی ایرانیان عموم برای سندی داریـد شما که نکنید فراموش( است سنگین و دشوار بسیار تنها نه..." کند می آزاد ندی بنیاد کورکورانه تابعیت از را انسان دیگر، سوی از سر، در آزادی بیان و سوئی از آزادی، بنیاد به دین محور قـدرت بنیاد تغییر" نیز و آمد که آنچه نظیر ایپیچیده هایگزاره و عبــارات درک. پراکنــدمــی شــما وزیــن و محتــرم ســایت گــرد از را ایرانـی ها میلیون تصوری چنین البته و! است دوم" اسالمی اجتم
نخست از توجه شما به ضرورت شـفاف سـازی سپاسـگزارم و سـپس    

  :عرض می کنم
قدرتی در کف من نبود و من مرد قدرت نبودم تا بـا کودتـا آن را   -  ۱

کودتا برضد تجربه دموکراسی و بـه قصـد متوقـف . از دستم بدر برند

اســتقالل و آزادی و رشــد بــر میــزان عــدالت کــردن اجــرای برنامــه 
مـی دانـم کـه مـی دانیـد چـرا آنهـا کـه . اجتماعی انجام گرفتـه اسـت

یـم والیـت مطلقـه فقیـه اسـت، مـی ژهدفشان پذیرفته شدن توسط ر
بـدین خـاطر مهمتـرین کـه  –کوشند مهمترین رویـداد تـاریخ ایـران 

دم استقرار جمهوری در ایران نخسـتین تجربـه و شـهروند شـدن مـر
ایران در مقام عضویت در جمهوری شهروندان بـاز نخسـتین تجربـه 

در تمـامی مـوارد . را در نزاع دو طرف بر سر قدرت ناچیز کنند –بود 
رویاروئی حـق بـا قـدرت، مبلغـان در خـدمت قـدرت، بـا اسـتفاده از 
منطق صوری، بر تقابل حق با قدرت، در بزنگاه تاریخ، پـرده کشـیده 

از . با قدرت جای به تقابـل بـر سـر قـدرت بدهـداند تا که تقابل حق 
این پس، بازنده کردن کس یا کسانی که بر سر حق ایستاده اند، آسـان 

مـرداد و  ۲۸بنگرید بـه رویـاروئی مصـدق و شـاه و کودتـای . می شود
بنگرید به رویاروئی بنی صدر با خمینـی و مالتاریـا و کودتـای خـرداد 

حـق بـا  ،در طـول تـاریخ کـه،و بنگرید به تمـامی مـوارد دیگـری  ۶۰
  .    شده استقدرت روبرو 

در ایـن مــورد، ایســتادن برحــق، سـبب شــده اســت کــه، جــز دروغ،    
از شهادت زمان غافلند اما زمان شـهادت مـی دهـد و . نتوانند بسازند

و چون پوشش دروغهاشـان، بـر مـی . پوشش های دروغ را بر می درد
رهـا . د، آشکار تر می گردددرد، اهمیت رویدادی که پنهانش می کردن

نکردن تجربه و ایستادن بـر اصـول راهنمـای انقـالب ایـران، همـان 
وگرنـه، راه . کاری بود که باید می شد و همان کار است که باید بشـود

یـم جبـار و بـه ضـرورت ژحل دیگر، سپردن سرنوشـت کشـور یـا بـه ر
وابسته است و یا گذاشـتن عنـان اختیـار خـویش در دسـت قـدرتهای 

  .رجی و ایران را به ویرانگری وانهادن استخا
یک زبان است و زبان تولید یک زبـان  مصرفدر باب زبان، زبان  – ۲

مربوط می شود نیـز، مردمـی  مصرفتازه درآنچه به زبان . دیگر است
فرهنـگ خـویش را غنـی  ،که بخواهند، از راه ابتکار و ابداع و خلـق
 وردهآفـربـا ایـن حـال، . دبخشند، می باید بجد به خلق کلمه بپردازن

هائی هستند که نامها جسته اند که در همه جای جهان بکار می روند 
در ... مثـل رادیـو و تلویزیـون و. و همه از آن، یک برداشـت را دارنـد

این موارد نیز زبان می باید توانائی یافتن کلمه های درخـور را داشـته 
ها را بر خود ممنوع با این حال، من بکار بردن این گونه کلمه . باشد

  اما. نکرده ام
کلمه . لغت کهنه و نو نمی شناسد. زبان تولید یکسره دیگر است .۲/۱

وقتی . که خلق می شود را داشته باشند اثریها می باید توانائی تبیین 
هم که مخترعی اختراعی می کند، به دنبال کلمـه هـائی مـی شـود کـه 

 اثـرپـس زبـان در گـرو . داختراع او را تا ممکن است شفاف بیان کننـ
متعلـق  ثـررا خود خلق کرده باشم، کلمه هـا بـه آن ا اثرهرگاه : است
و اگر اندیشه دیگری را به قلم آورده . و آن را توضیح می دهند هستند

باشم، کلمه ها به آن اندیشه تعلق دارند و می باید آن اندیشه را روشن 
در یـافتن . بـرده ام این همان رویه است که همـواره بکـار. بیان کنند

که  می کنممعادل فارسی، تا آنجا که ممکن است، کلمه هائی را سراغ 
بـردن کلمـه  اگـر نیافتـه ام، در بکـار. آن اندیشه را روشـن بیـان کننـد

  . ، همراه با توضیح، تردید نکرده امو یا عربی فرانسوی و یا انگلیسی
نیست بتوان ممکن . وچون زبان تولید غیر از زبان مصرف است. ۲٫۲

مشکل ایـن جـا اسـت کـه مصـرف . تولید را در زبان مصرف بیان کرد
محوری، اعتیاد به مصرف اندیشـه را نیـز بوجـود آورده و سـبب شـده 

و ایـن . است که اندیشه وقتی تولید است در زبان مصرف ترجمه شود
فاجعه از عوامل عمده فقر زبـان تولیـد و گنـگ شـدن اندیشـه هـای 

نامه شما فرصـتی را فـراهم مـی کنـد کـه . استسی به فارترجمه شده 
هرگـاه شـما . توجه شما و همه ایرانیان را به ایـن فاجعـه جلـب کـنم

بـرای مثـال، نظـری از ادگـار (خود زحمت مقایسه فکـر تولیـد شـده 
را با ترجمه فارسـی آن، مقایسـه کنیـد، هشـدار مـرا بـه جـا مـی ) مورن
  .یابید
بیان استقالل و آزادی را . می آید اما زبان قدرت بکار بیان قدرت -  ۳

از دیـد خـود، طـی نـیم قـرن . بـاز شناسـاندنمی توان با زبان قـدرت، 
تـا جامعـه نم که آبر. کوشیده ام زبان آزادی را باز یابم و پیشنهاد کنم

ایرانی و دیگر جامعه ها این زبان را پیدا نکنند، جمهوری شهروندان 
دن زبـان، از راه قـدرت را بـن از خود بیگانه کـر. تحقق پیدا نمی کند

. مایــه معــانی کلمــه هــا کــردن، در طــول قــرون، انجــام گرفتــه اســت
کوشــش بــرای بازیــافتن زبــان آزادی، کوششــی اســت کــه هــیچ از آن 

چراکـه . دشمنی با کلمـه هـا مشـکل را حـل نمـی کنـد. بازنایستاده ام
ــه  ــدرت  اســت ک ــای ق ــواع زبانه ــدایش ان ــان و پی ــر زب حاصــلش فق

زبـان فارسـی دارد بـه ایـن . نشان یکدیگر را اندر نمی یابنددگانبکاربر
در کتاب ارکان دموکراسی که دارد آماده انتشار می شود، . روز می افتد

زبـان قـدرت را  یویژگی های زبان استقالل و آزادی و نیز ویژگی هـا
یکچند از آن ویژگی ها را در ایـن جـا مـی آورم بـدان . تشریح کرده ام

  :توجه را به ویژگی های این دو زبان جلب کنم بیشترینکه امید 
. منطقی که در زبـان قـدرت کـاربرد دارد، منطـق صـوری اسـت .۳/۱ 

رواج این منطق در سطح جامعه ها و نسلهایی که از پی یکـدیگر مـی 
آیند، بخاطر آنست که اندیشه های راهنما بیان های قـدرت هسـتند و 

اربرد دارد زیرا معنائی کـه هـر این منطق ک. زبانها نیز زبانهای قدرتند
بـرای مثـال، . کلمه، در بیان قدرت دارد، تنها صـورت را مـی نمایانـد

آزادی هرکس تا جـائی اسـت کـه آزادی «: وقتی تعریف آزادی اینست
، آزادی تعریف نمی شود بلکه تعریف »دیگری از آنجا شروع می شود

 بـدیهی اسـت. در تعریـف، حـد وجـود دارد. شده فرض شـده اسـت
بنـا بـر . نمی گوید حد گذاری جز قدرت وجـود نـداردتعریف کننده 

قدرت هـر کـس تـا جـائی «: این، در واقع، آنچه تعریف شده، اینست
امـا مردمـی کـه ایـن . »است که قدرت دیگری از آنجا شروع می شود

تعریف را می پذیرند، آیا آزادی را قدرتی می دانند که یک فـرد دارد؟ 
که معنائی از آزادی کـه در سـر دارنـد، همـان  بسا یکسره غافل هستند

از بسیار واقعیتهای دیگـر نیـز غافـل مـی . معنائی است که قدرت دارد
شــوند کــه مهمترینشــان اینســت کــه قــدرت زاده نــابرابری و زاینــده 

بنا بر این، حدی که قدرت میان افراد ایجاد می کند، . نابرابری است
افـزایش مـداوم ایـن نـابرابری گویای نـابرابری آنهـا در روابـط قـوا و 

بدین قرار، مردمی که جمهـور شـهروندان باشـند، آن آزادی را . است
محتوائی دارد که ضد این صورت و  می پذیرند که صورتی بیش نیست

را نیز به ذهن او نیاورد از خود بیگـانگی  ااست و اگر کلمه این محتو
   .او کامل است

تقالل و آزادی ، کاربرد دارد که، در در برابر، آن روشی، در زبان اس      
. ، نمی تواند به صورت بسنده کند زیرا کاربرد نـداردمعنی کردن کلمه

را کامل و شـفاف، در بـر مـی  اصورت و تمام محتو معنیاز این رو، هر 
از آنجا که ویژگـی هـای حـق و ویژگـی هـای بیـان اسـتقالل و . گیرد

، نـدداده شده ا قرار نیزدر اختیار همگان  آزادی، از پیش، تشخیص و
توضـیح .  تعریف را می توان به محک ویژگی ها نقد کـرد معنی و هر

این که معنی کلمـه آزادی، در زبـان آزادی، هـم بایـد بـا همـه ویژگـی 
های حق و هم با ویژگی های بیان استقالل و آزادی خوانائی داشـته 

ملـه، بـرای مثـال، هرگـاه، از ج. باشد و ترجمان موازنه عـدمی باشـد
استقالل را اینهمانی بـا هسـتی هوشـمند و آزادی را نامحـدود گشـتن 
گزینش ها، تعریف کنیم، در این تعریف، از قـدرت، ذره ای نیسـت و 

بدین قـرار، ایـن تعریـف از اسـتقالل و . از توانائی تا بی نهایت هست
ضـد  ،ممکن نیست به جای آزادی آزادی، محتوایی جز خود ندارد و

بکار برنده ای که اندیشـه راهنمـایش بیـان اسـتقالل و . آن را بکار برد
آزادی است، کلمه آزادی، در جا، اسـتقالل و ایـن دو کلمـه رابطـه بـا 
هستی محض و اینهمانی جستن با او  در مقام خلق، بنـا بـر ایـن، بـی 

اگـر ایـن تعریـف از . شمار بودن انتخـاب هـا را بـه ذهـن او مـی آورد
نی بیابد، رابطه هـا در جامعـه، رابطـه استقالل و آزادی پذیرش همگا

های حق با حق می شوند و میـزان عـدالت مـانع از آن مـی شـود کـه 
در بیـان  ،زادیآرابطه ها در رابطـه هـای قـدرت و بیـان اسـتقالل و 

  . ندقدرت از خود بیگانه گرد
بدین قرار، کلمه هـا وقتـی بـن مایـه معـانی شـان قـدرت اسـت،  .۳/۲

چنانکه تعریف آزادی در بیـان قـدرتی کـه . ترجمان ثنویت می شوند
لیبرالیسم است، بیـانگر دو محـور، خـود و دیگـری اسـت کـه قـدرت 

کلمه   ،زادیآدر بیان استقالل و  در برابر،. میانشان حد ایجاد می کند
اینهمـانی بـا هسـتی، اسـتقالل و : آزادی ترجمان موازنه عـدمی اسـت

  .آزادی را بی کران می کند
  :  ا ویژگیهای  دیگر، مشخص تر و ملموس تر می کننداین ویژگی ر     

هرگاه در مثال آزادی در دو بیـان، یکـی بیـان قـدرت و دیگـری  .۳٫۳
آزادی تأمل کنیم، تفاوت سوم و بسیار مهمی را در می  استقالل و بیان
بـر معنـائی ذی . در بیان قدرت، کلمه آزادی تعریف نمـی شـود: یابیم

هرگاه فرض کنیم اختیار معنی می دهد . وجودی نیز داللت نمی کند
و جمله می گوید اختیار هـرکس تاجـائی اسـت کـه اختیـار دیگـری از 
آنجا شروع می شود، اختیاری که بـه حـدی محـدود شـود، فـرآورده 

هر رابطه ای رابطـه قـوا  اما می دانیم که .یک رابطه، رابطه قوا، است
بـا حـق اختیـار رابطه حـق . نیست و اختیار آدمی را محدود نمی کند

ایـن کـه تعریـف آزادی، رابطـه حـق بـا . آدمی را گسترش نیز می دهد
حق را نادیده می گیرد، یک امر است و محدوده ای را قلمرو اختیـار 

منطق صوری . خواندن که رابطه قوا ایجاد می کند، امری دیگر است
یـن، بـاوجود ا. بسیارتر از بسیار انسانها را از این امر غافل نگاه می داد

 ،بلکـه. نمـی تـوان خوانـداختیـار را محدوده حاصـل از روابـط قـوا، 
ی ، آدمـی اختیـارایـن محـدودهدر  .محدود شدن اختیار باید خواند

بـدین  .کـم یـا بـیش مـی شـود ،محدود دارد که بنا بر تغییر روابط قوا
تعریف  –که ما به آن می دهیم  - آزادی در معنای اختیار  ،هنوزسان، 

  .  نمی شود
حال آنکه در بیان استقالل و آزادی، آزادی هم با اسـتقالل همـراه     

اسـتقالل و آزادی : است و هم بر وجود ذی وجودی داللت مـی کنـد
انسان است که با هستی که استقالل و آزادی مطلق است اینهمانی می 

هریـک . جوید و این انسان است که بی نهایت انتخاب پیدا مـی کنـد
  .تنداز اینها ذی وجود هس

به ترتیبی که مشاهده کـردیم، در تعریـف اول، رابطـه انسـان بـا  .۳/۴
آزادی، رابطه با محدوده ایسـت کـه از رهگـذر رابطـه قـوا بـا دیگـری 

غافل از این که اگر دیگری، خود انسان باشد، آن حدی . پدید می آید
که محدوده آزادی را معین می کند، حدی است کـه قـدرت بـا خـود 

روشن بخواهیم، محدوده با صـفر مسـاوی مـی . ی کندانسان برقرار م
می سپارد، دیگـر ) زور(= از این رو، وقتی آدمی خود را به قدرت . شود

حـال ایـن . محدوده ای که، در آن، بتواند این یا آن کند، را نیز ندارد
بدین قرار، هر . که در تعریف دوم، استقالل و آزادی بی کران هستند

را محـدود مـی کنـد، بـن مایـه ای از قـدرت معنی که فضای کار عقـل 
دارد و هر معنی که این فضا را باز می کند، ترجمان اسـتقالل و آزادی 

  و هنوز،. است
  پس معنی ها . مدار قدرت بسته و مدار استقالل و آزادی باز است     
  

  ۳در صفحه
  

 زبان قدرت و زبان استقالل و آزادی
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که به کلمه ها داده می شـوند، بهمـان نسـبت کـه فضـای عقـل را مـی 
بـرای مثـال، هرگـاه والیـت را . ایه قدرت بیشـتری دارنـدبندند، بن م

بسط ید یک تن بر همگان معنی کنیم، مـدار اندیشـه  و عمـل آن یـک 
تن و همگـان، مداربسـته ایسـت کـه در آن، آزادی اطاعـت معنـی مـی 

فضای عقل پایبند به این معنی، یکسره بسته است زیرا بـر عقـل، . یابد
بـاز . تمـداری صـادر مـی شـوددستوری حاکم است که از موضـع قدر

تعریـف کنـیم، از » قرارگرفتن هرچیز درجـای خـود«اگر، عدالت را 
روشن است . محدود کردن فضا، به بستن کامل مدار عقل رسیده ایم

) زور(= که ناظمی که هرچیز را در جای خود نگـاه مـی دارد، قـدرت 
  . است

موازنـه حال اینکـه هرگـاه والیـت را شـرکت در رهبـری بـر وفـق       
عدمی و حقوقی چون دوستی و بر میزان عدالت یا رابطه حق با حق 

چـرا کـه هـر کـس  بـه . تعریف کنیم، مدار اندیشه و عمل باز می شـود
اســتقالل و آزادی خــویش بــر گســتره اســتقالل و آزادی دیگــری مــی 

  و نیز،  . افزاید
ود در تعریف اول، آزادی در بیرون انسان، مدار بسته ای را بوجـ .۳/۵

چـرا کـه ایـن یـا آن . می آورد که فضای درون انسان تابع آن می شـود
. کنم در درون، تابع رابطه قوائی است که در بیرون برقـرار مـی شـود

اما در تعریف دوم، به یمن اتصـال بـا هسـتی، بیـرون تـابع درون مـی 
.  به سخن دیگر، رابطه ها رابطه هـای حـق بـا حـق مـی گردنـد. شود

نی که عقل آدمی از اسـتقالل و آزادی برخـوردار، بـه بدین قرار، بمیزا
سخن دیگر، مدارش باز است، رابطه با دیگری را رابطه حـق بـا حـق 

. بنا بر این، بر فراخنای استقالل و آزادی خویش مـی افزایـد. می کند
، )زور(= حتی وقتی دیگری زور در کار می آورد، رابطه حق با قـدرت 

ــتقالل و آزادی در  ــران اس ــی ک ــن ب ــد و ای ــی کن درون را محــدود نم
رابطـه استقالل و آزادی، روش بازگرداندن رابطه حـق بـا قـدرت بـه 

چرا که انسان فراوان انتخاب . حق با حق را در اختیار انسان می نهد
  .پیش رو دارد برای بازگرداندن آن رابطه به این رابطه

ض هـا و اما مدار بسته ای که مدار رابطه قوا است، محدوده تناق .۳/۶
در این مدار بسته، تضاد با یکدیگر، ترجمـان تنـاقض و . تضادها است

چـرا کـه . بسا تناقضهای هریک از شرکت کنندگان در رابطه قوا است
. بدون وجود تناقض در درون، تضاد در بیرون، پدیـد آوردنـی نیسـت

معانی کلمه ها وقتی بن مایه آنها قدرت است، این تنـاقض و تضـاد را 
گردیم، آزادی  به تعریف از آزادی، در بیان قدرت، باز: کنندبازگو می 

در همـان . به قدرت تعریـف شـده بـود و قـدرت نـاقض آزادی اسـت
و بـاز، والیـت . اسـت) رابطـه قـوا بـا یکـدیگر(حال، گزارشـگر تضـاد 

یکی بر جان و مال و ناموس دیگران، کلمه را قـدرت ید بمعنای بسط 
تناقض مطلق است بـا معنـی اصـلی مطلق معنی کردن و این معنی در 

(= بـر همگـان  را کلمه و گزارش مـی کنـد رابطـه قـدرت مطلـق یکـی
و این تضاد، آشکار  می کند دروغ  محـض بـودن معنـی را کـه ). تضاد

 ،تنها کاری کـه مـی کنـد ،دشمنی با کلمه .برای کلمه جعل شده است
لمـه اینست که جمهور مردم معنائی جز معنای قدرت بنیـانی کـه بـه ک

را » ولــی امــر«داده شــده اســت را نشناســند و بســا بــه رابطــه بــرده بــا 
تـا وقتـی معنـای کلمـه همـان نشـود کـه در زبـان . مشروع گمان برنـد

باز سازی اسـتبداد انجـام  ،یمژبرفرض تغییر ر ،استقالل و آزادی دارد
  . گرفتنی است

ده بـه بدین قرار، تناقض و تضاد به ما می گویند کـه معنـی داده شـ      
شدت و ضعف تناقض و تضاد، زیاد . کلمه، بن مایه ای از قدرت دارد

در برابـر، وقتـی معنـی . و کم این بن مایه را نیز بر ما معلـوم مـی کننـد
تناقض در برندارد و تضاد نیز پدید نمی آورد، زبان را زبان استقالل و 

  .آزادی و دیگر حقوق می کند
ایـن ویژگـی همـراه هسـتند کـه  ویژگی های باال، یک به یک، با .۳/۷

توضیح این که وقتی بیان قدرت زبـان را در زبـان قـدرت . ابهام است
از خود بیگانـه مـی کنـد، معـانی کـه کلمـه هـا پیـدا مـی کننـد، شـفاف 

آزادی هرکس تا جائی است که آزادی «چنانکه . نیستند، مبهم هستند
. سـت، پاسـخ پرسـش آزادی چیسـت نی»دیگری از آنجا آغاز می گیرد

اما این پرسش نیز وقتی مـی . پاسخ پرسش حد آزادی کجاست، است
تواند در میـان گذاشـته شـود کـه تعریـف آزادی معلـوم شـده باشـد و 

وجـود . پرسش کننده دانسته باشد که بنا بر تعریـف، آزادی حـد دارد
آزادی قدرت را نیـک بپوشـاند  کلمهچند ابهام، بدین خاطر است که 

دانند، آن معنـی از آزادی را بپذیرنـد و بکـار برنـد و انسانها، بی آنکه ب
  . که بیان قدرت به آنها القاء می کند

کلمــه، در فرآینــد از خــود بیگانــه شــدن،  بــدین قــرار، معنــی هــر      
جملـه، یـک در . شفافیت خود را از دست می دهد و مـبهم مـی شـود

، رنـددا اسـتقالل و آزادی،کلمه ها معانی را دارنـد کـه در زبـان  وقتی
امـا جملـه . هرکلمه یک معنی دارد که خود را عریان نشـان مـی دهـد

وقتی در بیان قدرت بکار می رود، مبهم می شود و کلمه ها می تواننـد 
یـم والیـت ژچنانکـه در قـانون اساسـی ر. معانی گونـاگون پیـدا کننـد

مطلقه فقیـه، جملـه هـا یـک معنـی کـه شـفاف اظهـار شـده باشـد، را 
شــورای «، تفســیر پــذیر هســتند و تفســیر بــر عهــده از ایــن رو. ندارنــد
بـرای مثـال، کلمـه هـای کلیـدی چـون اسـتقالل و . اسـت» نگهبان

، تعریف نمی ...و قانون و آزادی و عدالت و حق و والیت و حاکمیت
قیدها و شرطها فراوانی معانی را گزارش مـی کننـد کـه، بنـا بـر . شوند

می تواننـد کلمه ها ، روابط قوا میان حاکمان و مردم تحت حاکمیت
و انسـان ازآن خداسـت  ـ حاکمیت مطلـق بـر جهـان و ۵۶اصل   :این قانون مقرر می کنند ۵۷و  ۵۶برای مثال، دو اصل . پیدا کنند اجتمـاعی خـویش حـاکم سـاختههم او، انسـان را بـر سرنوشـت

کنـد یـا تواند این حق الهی را از انسان سـلبکس نمیهیچ.است یا گروهی خاص قرار دهد و ملـت ایـن حـق منافع فرد درخدمت ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر والیت مطلقه امر قوه مقننه :ـ قوای حاکم در جمهـوری اسـالمی ایـران عبارتنـد از ۵۷اصل   .کندآید اعمال میطرقی که در اصول بعد می خداداد را از . نـدگردامامت امت برطبق اصول آینده ایـن قـانون اعمـال مـی و   .این قوامستقل از یکدیگرند
خــویش از  اجتمــاعی، حاکمیــت انسـان بــر سرنوشـت ۵۶در اصـل      

، توســط ۵۷حاکمیــت مطلــق خداونــد نشــأت مــی گیــرد و در اصــل 
هر دو اصل مبهم . ، نقض می شود»والیت مطلقه امر و امامت امت«

حاکمیت مطلق خداوند بر جهان، هـیچ نـه معلـوم چگونـه . هستند
ســت و خداونــد چگونــه انســان را بــر سرنوشــت خــویش حــاکمیتی ا

اگر حاکمیت بر سرنوشت خود، حـق خـدادادی . حاکم کرده است
است و قابل سلب نیست، پس یک حق ذاتی است و چون حق ذاتـی 

اگر قابل انتقال نیسـت، والیـت مطلقـه . است، قابل انتقال نیز نیست
شـفاف تـر  این اصل، در پیش نویس قـانون اساسـی،. فقیه باطل است

بود، چون خواسته اند آن را در بیان قـدرتی کـه والیـت مطلقـه فقیـه 
  . است، باز نویسند، چنین مبهم گشته است

هـم بـه ایـن لحـاظ . منافع فرد و گروه خاص، بازهم مبهم تر است    
که در این اصل، رابطه حق حاکمیت با حقوق انسـان و حقـوق ملـی 

هـر معنـائی را مـی » منـافع«ه به ناگفته می ماند و هم به این خاطر ک
در پیش نویس قانون اساسی، والیت فقیه وجود نـدارد، بنـا . شود داد

 ۵۶و مقایسه اصل . بر این، اصلی ناقض اصل حق حاکمیت نمی شود
پیش نویس قانون اساسی، تفـاوت ایـن دو را ۱۵قانون اساسی با اصل 

  .منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکار بردحق الهی همگـانی را بـه خـود اختصـاص دهـد یـا در جهـت توانـد ایـن به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهـی نمـیت ملی از آن همـه مـردم اسـت و بایـد حق حاکمی - ۱۵اصل   : از لحاظ زبان قدرت، آشکار می کند
ایراد وارد به این اصل اینست که گرچه کـاربرد حـق حاکمیـت را     

بکــار رود، امــا » بــه نفــع عمــوم«ه تنهــا  معــین و مقــرر مــی کنــد کــ
قوائی اسـت کـه  رابطه حاکمیت از قدرت مایه دارد و گویای تنظیم

حـال آنکـه کلمـه والیـت گویـای رهبـری بـر . ملت تصدی می کنـد
. نیـز مـبهم اسـت» منـافع عمـوم«. میزان رابطه حق با حـق اسـت

هرگاه اصل مقرر می کرد والیت جمهور مردم باید در تحقق حقوق 
ملی و حقوق انسان بکار رود که در اصول آینده ایـن قـانون، تبیـین 
خواهند شد، زبان قانون به بیان اسـتقالل و آزادی نزدیـک تـر مـی 

  .گشت
وقتی معنای کلمه ای بن مایـه ای از قـدرت دارد، بکـار بـردن  .۳/۸

بسط ید یک تـن بـر یـک جمـع  «والیت  اگر: زور را ناگزیر می کند
بکار بردن زور در  ربرای مشروعیت بخشیدن بمعنی می شود، جز »

آزادی هرکس « درهمین طور . تمامی قلمروها کاربرد پیدا نمی کند
، ایـن قـدرت »تا جائی است که آزادی دیگری از آنجا آغاز می گیرد

است که بکار مـی رود تـا حـد میـان هـر عضـو جامعـه را بـا ) زور(= 
در بیـان اسـتقالل و  در برابر، معنی کلمـه. اعضای دیگر، معین کند

. آزادی، نه بن مایه ای از قدرت دارد و نه جواز بکاربردن زور است
پدیـد نیایـد و ) زور(= کلمه والیت بکار می رود برای این که قدرت 

بکار نرود و شرکت در رهبری بر میزان دوستی و رابطه حق با حق، 
  . واقعیت پیدا کند

کرسـی کـه دارد آمـاده امیـدوارم کتـاب ارکـان دمو –دموکراسی  - ۴
انتشار می شود در آینده نزدیک در دسترس شما و دیگـر هموطنـان 

اوال نه یک تعریف دارد و نه مـی تـوان آن را بـه  - گرامی قرار گیرد 
در آنچــه بــه والیــت و . بکــار بــرد» والیــت جمهــور مــردم«جــای 

 کلمـه ای کـه در فرانسـه بکـار مـی رود، ،حاکمیت مربوط می شـود
populaire souveraineté  هرگـاه فـرض کنـیم کلمـه بـدین . است

معنی است که هر عضو جامعه شهروندی است برخوردار از حقـوق 
و دارای ) و فرهنگـی حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتمـاعی( انسان 

علم و اطالع ضرور و عـارف بـر کرامـت خـویش و توانـا بـه برقـرار 
خود شرکت  کردن رابطه حق با حق با یکدیگر، در مدیریت جامعه

بدین خـاطر کـه بـن . می کند، معادل درخور، کلمه والیت می شود
اما اگر فرض کنیم میانشان روابـط قـوا . مایه معنی آن قدرت نیست

  . برقرار است، معادل درخور کلمه حاکمیت می گردد
در جامعه های مختلف کـه بنگـری، در هـر دوره، کلمـه ای بـی      

. انسوی، زمانی آزادی بی اعتبار شـددر جامعه فر: اعتبار شده است
در بسیاری از جامعه ها، . در افریقا نیز زمانی استقالل بی اعتبار شد

بـی اعتبـار شـده ... در این و آن دوره،  دموکراسـی، سوسیالیسـم، و
اما آیا می خواهیم مردمی رشید باشیم و یـا خویشـتن را در بنـد . اند

 ،و روابـط اسـتبدادی تبداداسـ بـه جـای  ناتوانی دیرپا نگاه داریم و
و بگـذاریم اسـتبداد و روابـط اسـتبدادی  کنـیم را مجازات کلمه ها

؟ فکر نمی کنیـد خشـونت زدائـی از زبـان و رهـا کـردن برجا بمانند
منش و روش دشمنی، از جمله کارهای ضـرور اسـت کـه بـرای رهـا 
شدن از استبداد حاکم و ضد فرهنـگ قـدرت، بایـد کـرد؟ افـزون 

» والیـت جمهـور مـردم«نقالب مشـروطیت بـدین سـو، براین، از ا
بـه جامعـه » اغنـام اللـه«بیانگر اراده تغییـر از جامعـه رعیـت هـا و 

شهروندان بوده است و یادآور عهدی است که آقای خمینی با مردم 
چـرا بایـد . ایران، در حضور جهانیان کرد و عهـد خـود را شکسـت

انقــدر جنبشــهای مــا را از تــاریخ بــس گر» والیــت فقیــه«نفــرت از 

والیـت «ایرانیان و هدف اصلی آن غافـل کنـد؟ بـه جـای نفـرت از 
وگرنه، نـه کلمـه والیـت از میـان . ، بکار نقد آن باید پرداخت»فقیه

می رود و نه این خطر که قدرت شکل و نام دیگری به خود بگیرد و 
افـزون بـر ایـن، جامعـه ای مـی . باز بکار رود، از میان بر مـی خیـزد

  . با یکدیگر چندین زبان فارسی و ناتوان از تفهیم و تفاهم شویم با
کاربایسته که در هرجامعه و هربار بکار رفته موفقیـت آمیـز بـوده      

اســت، اینســت کــه کلمــه هــائی کــه در جامعــه رواج دارنــد و معــانی 
ســازگار بــا قــدرت مــداری بــدانها داده شــده انــد، بــا معــانی کــه در 

معانی که سـازگار بـاخود انگیختگـی  با حقیقت داشته اند و یا حتی
یادآور می شود که پوپر در جامعه بـاز . انسان هستند، جانشین شوند

و دشمنانش، خاطر نشان می کند که افالطون کلمه ها را نگـاه مـی 
در طول تاریخ، بکار رفتن ایـن . داشت و معانی آنها را تغییر می داد

ود، معنای سـازگار روش سبب می شود که جامعه بی آنکه متوجه ش
نـابرابری یعنـی بـه  چنانکه او عدالت را بر. با قدرتمداری را بپذیرد

ضد خود معنی کرد و هنوز تعریف او مقبول بسیارتر از بسـیار مـردم 
  . او همین کار را با جمهوری کرده است. دنیا است

من امیدوار بودم و هسـتم کوشـش مـداومی کـه بـرای رهـاکردن      
داری و قدرت بـاوری و بازسـازی زبـان اسـتقالل و زبان از قدرت م

هنــوز مــی کوشــم و . آزادی، مــی شــود  درک و ارج نهــاده مــی شــود
  .بازخواهم کوشید

روا نیست کودتای مالتاریـا کـه از جملـه نتیجـه سـازش پنهـانی  -  ۵
باقــدرت خــارجی اســت را بــه پــای درک نکــردن دموکراســی و 

مجلـس خبرگـان، مـردم تا . جمهوری از سوی مردم ایران بگذاریم
والیـت بـاجمهور «ایران، از زبـان آقـای خمینـی، هرچـه شـنیدند، 

پـیش نـویس قـانون . بـود» میزان رأی مردم اسـت«و » مردم است
تهیــه و بــه » والیــت بــا جمهــور مــردم اســت«اساســی نیــز بــر اصــل 

پـس پـیش کشـیدن والیـت فقیـه، . تصویب او و دیگر مراجع رسـید
این کار زمانی ممکـن شـد کـه سـتون . دنقض عهد با مردم ایران بو

ساخته شـده و در اختیـار آقـای ) نهادهای انقالب(پایه های قدرت 
شـرائط را بـرای ... خمینی و مالتاریا قرار گرفتـه و گروگـانگیری و

وگرنه ایرانیان نخستین مردم . بازسازی استبداد فراهم کرده بودند
طیت دسـت مسلمان در جهان اسـالم بودنـد کـه بـه انقـالب مشـرو

هرگاه بخواهیم تقصـیر را بـه پـای مـردم بنویسـیم، کودتـای . زدند
رضاخانی و متوقف کردن تجربه انقالب مشروطیت را بی تقصیر و 

باز جنـبش همگـانی مـردم ایـران بـرای ملـی . بسا طلبکار کرده ایم
کردن صنعت نفت را نه بی اطالعـی مـردم ایـران از اسـتقالل، کـه 

  . کردمرداد متوقف  ۲۸کودتای 
اما چه می شود و چـرا کودتـای بعـد از انقـالب میسـر مـی شـود،      

  .دیگری است که قرار است انتشار بیابد موضوع کار
هرگاه با بکار بردن ویژگی های زبان قـدرت در ایـراد خـود بـه  -  ۶
، باز بنگریـد، دلیـل آن را بکـار بـردن زبـان قـدرت در »بنیاد دین«

. مهم نشریه انقالب اسالمی می یابیدمعنی دادن به یکی از هدفهای 
  توضیح این که 

هرگاه بنیاد را در زبان استقالل و آزادی تعریف کنیم، عبارت می • 
بـر محـور اسـتقالل و  افـرادی خـود انگیختـه وجمعی کـه  :شود از

 ی سازگار با این محور، تشکیل می دهنـدیا هدفهائ آزادی و با هدف
ی رونـد همـه ترجمـان حقـوق قواعدی که بکـار مـ .و زمانمند است

) institution( مقایسه این تعریف با تعریفهای رایج از بنیاد . هستند
برای مثال، ماکس . شما و همگان را از تفاوت دو زبان آگاه می کند

وبر، بنیانگذار نحله آلمانی جامعه شناسی، بنیـاد را اینطـور تعریـف 
تنظـیم  ،بنیـاد. عمل می کنند و عمـل آنهـا قابـل تعریـف اسـتنسبی، به همه کسانی اعطا شـده انـد کـه برابـر ضـوابط معـین، اعضای آن، در درون منطقه عمل محـدود کننـده، بـا موفقیـت ت تعیین کننده منزلت یک گروه بندی است که مقررا ،بنیاد«      :می کند   ».کننده روابط اجتماعی است

دهنـده است که بر اعضای گروه تشکیل  در این تعریف، این بنیاد   
به سخن دیگر، بنیادها بر انسـانها حـاکم و تنظـیم . حاکم می شود
  : هستندنها در جامعه کننده روابط آ

مـاکس وبـر رابطه ای که میان انسان و نهاد و هدف بنا بر تعریف • 
  بوجود می آید، چنین است

در این رابطه، هـدف را بنیـاد تعیـین مـی .  هدف ↔انسان  ↔بنیاد 
سـلطه خـود بـر انسـان را  اشکیل، هـدف سـازگار بـکند و یا بعد از ت
  .  انسان وسیله است. جانشین می کند

حال آنکه بنا بر تعریـف بنیـاد در زبـان اسـتقالل و آزادی، رابطـه     
  :چنین می شود

انســان همــواره رهبــری کننــده و بنیــاد . هــدف ↔بنیــاد  ↔انســان 
همــواره وســیله اســت و هــدف را همــواره اعضــای تشــکیل دهنــده 

  . تعیین می کنند
بــدین قــرار، مــا خــود را بــه جــدائی دیــن و مــرام از دولــت قــانع     

بـرآن هسـتیم کـه بنیادهـای جامعـه قـدرت محـور، از . ندانسته ایم
جمله بنیاد دین، تغییـر کننـد و اسـتقالل و آزادی محـور بگردنـد و 
بعنوان وسیله و نه ارباب، در اختیار انسان قرار بگیرند و خدمتگزار 

  . باشنداو 
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داده های اقتصـادی کـه در فصـل       

و با نظام بانکی و بـدیهی بـه خـارج و افزایش بدهی دولت بـه مـردم : هستندپنجم، گـردآورده ایـم گویـای افزایشـها 
و خبرهــای تجاوزهــا بــه حقــوق          و. افزایش فقرافــزایش تــورم و افــزایش بیکــاری و 

زایش انسان می گویند که همـراه بـا افـ یم ژسرکوب گری ر... بدیهی و تورم و   :نیز افزایش می یابد
  

يـم،  ژعامل بن بسـت ر 
 –خــود در بــن بســت 

يك طـرف رويـاروئي   
زمـان   –ها سپاه است 

  :تغيير
  

خامنــه ای در بــن بســت 
است و عامـل بـن بسـت 
است و سپاه بـه کمتـر از 
کل کشور راضی نیست و 
  :انتخاباتی وجود ندارد

  
هاشــمی رفســنجانی، یــک روز بعــد از آنکـــه اظهـــارات بـــا : انقـــالب اســـالمی

بود که منفجر می شـد، در درون کشـور، استانداران اسبق، نه یـک بمـب معمـولی دیـــدارش بـــا خامنـــه ای، در اجتمـــاع 
بــاجود . یــم و نزاعهــای درونــی آنســتژرنزدیــک بــه کامــل مــردم ایــران نســبت بــه یــک دلیــل آن، بــی تفــاوتی . صــدا نکــرد

زبان او می شنوند کـه  این، وقتی مردم از یم در بن بست و عامل بن بسـت هـم ژر اســت، مــی بایــد خویشــتن را » رهبــر«
ــور از  ــار کش ــتاندن اختی ــاز س ــئول ب ــار بشناســند و مـالی و از  –مالتاریا و مافیاهای نظـامی مس ــن اختی ــردن ای آن خــود ک
  :جمهوری شهروندان استبدیلی بگردند که جامعه ای برخـوردار از 

  
یـم را در ژر: جانی٭هاشمی رفسن

بن بست و سپاه را درکار تصـرف 
کــل کشــور و حضــور خــویش در 
ــد ــات را بیهــوده مــی بین . انتخاب

نگفته ها و یا انتشار نیافتـه هـا از 
ـــــی  ـــــاریافته بس ـــــه و انتش گفت

  :مهمترند
  
ــروردين  27در  ☚ ــوز  1392ف ــهام ني ، س

سه روز پيش تعدادي : گزارش كرده است
و  از اســـــتانداران دوران ســـــازندگي

اصالحات به ديدار رئيس مجمع تشـخيص  
اين ديدار در آستانه . مصلحت نظام رفتند

انتخابات رياسـت جمهـوري و بـا هـدف     
دعوت از هاشمي رفسنجاني براي حضـور  

در ايـن  . در اين عرصه برگزار شده اسـت 
ديدار كه چند ساعت به طـول انجاميـد،   
استانداران سابق تـالش كردنـد هاشـمي    

شـركت در انتخابـات    رفسنجاني را بـراي 
هاشـمي در  . رياست جمهوري قانع نمايند

اين ديدار طي سخنان مبسـوطي بـه نقـد    
روند جاري كشور پرداخـت و شـرايط را   
براي حضور خود، به واسطه عدم اعتمـاد  

  .رهبري منتقي دانست
يكي از استانداران دوران اصالحات بـه   •

سحام نيوز گفت كه آقاي هاشمي با نقـل  

خود بـا رهبـري در مـورد    سخنان مفصل 
مسائل و چالش هـاي اساسـي كشـور كـه     
اتفاقا شب قبل از مالقات ما بود به اختالف 
ديـدگاه خــود و ايشـان اشــاره كردنــد و   
گفتند اساسا ايشان طور ديگري فكـر مـي   
. كند و اشكاالت موجـود را قبـول نـدارد   

هاشمي به رابطه ويژه خـود بـا رهبـري و    
ه امام، شوراي نقش ويژه در معرفي ايشان ب

انقالب، رياسـت جمهـوري و رهبـري در    
مـن  “: دهه هاي گذشته پرداخت و گفت

آقــاي خامنــه اي را از مشــهد بــه تهــران 
آوردم و بــا دوســتان در شــوراي انقــالب 

بسياري از . ”صحبت كردم و به شورا بردم
دوستان با سابقه انقالب از اين كار من گله 

زم حضـور ايشـان ال  “كردند اما من گقـتم  
مراحل بعد را هم كـه خـود مـي    . ”است

رابطه ما مثل دو بـرادر  . دانيد چگونه بوده
بوده اما مسائلي كه در اين سال هـا پـيش   
آمده موجب شده كه ايشان ديگر به مـن  
اعتماد نداشته باشند، اگرچه مـن برادرانـه   
راه برون رفت كشور از بن بست را گفتـه  

در اين وضعيت نمي توان كاري كـرد  . ام
و تاكيد نموده بود كه حضور من هـم بـه   

  .صالح نيست
هاشمي همچنين بـه وضـعيت كشـور و     •

حاكميت نظاميان بر عرصه هـاي مختلـف   
شـرايط امـروز   : كشور پرداختند و گفتنـد 

مهندسي رزمـي سـپاه   «. تغيير كرده است
امكاناتي از جنگ داشت كه در سازندگي 
كشور مي توانست موثر باشد و مـا در آن  

روژه هايي مثل راه سازي به آنـان  زمان پ
داديم؛ هم براي كشـور مفيـد بـود و هـم     

، اما حاال سپاه، نـبض اقتصـاد، و   براي سپاه
ــه را در دســت   سياســت خارجــه و داخل
گرفته و بـه كمتـر از كـل كشـور راضـي      

ــت ــدون    .نيس ــعيت ب ــن وض ــالح اي اص
هماهنگي آقـاي خامنـه اي امكـان پـذير     

  ».نيست
هـم از عـدم    هاشمي همچنين انتقادي •

در «: پايبندي در دعوت ها كـرد و گفـت  
، اســتانداران و برخــي از چهــره هــاي 84

اصالحاتي آمدند و از من دعوت كردنـد؛  
ما كه آمديم رفتند كانديداي خودشان را 
ــر   ــا ديگ ــا را م ــياري از آنه ــد و بس آوردن

البته از آن دسته افـراد در ميـان   . نديديم
امـا  شما نيست و شما حتما مصـمم هسـتيد   

اشـاره هاشـمي   » .اين هم واقعيتي اسـت 
رفسنجاني به دعوت كسـاني بـود كـه در    

، در نيمه راه، او را رها كردند و 1384سال 
دكتــر معــين را بــه صــحنه آوردنــد و بــا 
شـكاندن آرا زمينـه دخالـت پاســداران و    
روي كار آمدن احمـدي نـژاد را فـراهم    

  .ساختند
به دنبال انتشـار ايـن اظهـارات، دفتـر      ☚
جمع تشخيص مصلحت، تكذيبي آبكي و م

اما سحام نيوز تأكيد كـرد  . مبهم انتشار داد
دو استاندار اسبق . گزارش او صحيح است

ديگر كـه در جلسـه حضـور داشـته انـد،      
تصديق مي كنند هاشمي رفسنجاني ايـن  

آنچـه گفتـه شـده    . سخنان را گفته اسـت 
است، هرسه امر قابل تكذيب نيستند زيـرا  

دست كـم از انتخابـات   . ندواقعيت جسته ا
بدين سو، بر  1388رياست جمهوري سال 

يم در بـن  ژهمگان معلوم شده است كه ر
بست است و عامل هم واليت مطلقه فقيه و 

اين واقعيت را چنـد  . شخص خامنه ايست
كس، از جمله احمدي نژاد، بازگو كـرده  

همه مي دانند كه سـپاه بـر دولـت و    . اند
ه است و حاضـر  اقتصاد كشور بسط يد يافت

نيست موقعيت بدست آورده را رها كند و 
چه كسي نمي داند كـه انتخابـات فريـب    

  .تحقير آميز مردم است
اما اطـالع از چگـونگي رهبـر شـدن      ☚

خامنه اي و كوشش مداوم او براي تصفيه 
حســاب بــا هاشــمي رفســنجاني و اصــالح 
طلبان، امكان مي دهد كه خبر حـاكي از  

دن سخنان هاشمي صريح تر و شديد تر بو
  :رفسنجاني را صحيح ارزيابي كنيم

هاشمي رفسنجاني گفته اسـت خامنـه    – 1
اي وضعيت كشور را خوب ارزيـابي مـي   
كند و خود را در موضع برد مي داند و بر 
اينست كه بنائي را كه ساخته هنوز به پايان 

بايد اين بنا را به پايان رساند . نرسيده است
بنائي كه او . اشدوگرنه كل نظام فرو مي پ

يـم  ژمي پندارد دارد به پايان مي رساند، ر

بنا بر ايـن، از  . است بدون منازعات دروني
ديد او، كساني چون هاشمي رفسـنجاني و  
... خاتمي و مير حسين موسوي و كروبي و

. ديگر نبايد در نظام، نقشي برعهده بگيرنـد 
 8در واقع، او نمي خواهـد بـر روي كـار    

اشخاص و گروه هـاي   ساله در حذف اين
  . حامي آنها، خط بطالن بكشد

هاشمي رفسنجاني گفته اسـت خامنـه    – 2
در . اي را من به مقامي كه دارد رسانده ام

از ايـن ببعـد را هـم كـه مـي      «گزارش، 
» از ايـن ببعـد  «امـا  . ، آمده اسـت »دانيد

. مــاجراي رهبــر شــدن خامنــه اي اســت
هاشمي رفسنجاني با جعل نـام هـاز قـول    

و جعل قول باز از زبان خمينـي و   خميني
قراردادن اعضاي مجلس خبرگان در جو 

مي . تهديد و ترس، خامنه اي را رهبر كرد
پنداشت، دو نفري حكومت خواهند كرد 
و نمي دانست كه قـدرت از قـانون خـود    
پيروي مي كند و كار به حذف يكي از دو 

  . مي انجامد
غير از اين كـار، او كـار مهـم ديگـري          
ــازنگري در قــانون «ده اســت و آن كــر ب

واليــت مطلقــه «و وارد كــردن » اساســي
در قانون اساسي و اختيار نزديك بـه  » فقيه

بدون تالش . است» رهبر«مطلق دادن به 
او، خميني در ايام پيش از مرگ كه اغلب 

) بنا بر قـول فالحيـان  (نيز هوش و حواس 
نداشته و احمد خميني به جاي او رهبري 

، دسـتور تشـكيل كميتـه    مي كرده اسـت 
كـه البتـه بـر     –بازنگري در قانون اساسي 

كم نيستند . را نمي داد –خالف قانون بود 
دست » دستور«كساني كه مي گويند اين 

پخت هاشمي رفسنجاني و احمد خمينـي  
اشتباه بزرگي كه اينك چـون  . بوده است

پنجه اي آهنين گلـويش را مـي فشـارد،    
تيــار مطلــق رهبــر تراشــيدن و او را از اخ

حاال مـي بينـد كـه    . برخوردار كردن بود
يم در بن بست است و عامل هم همين ژر

ــه و   ــه فقي دو اشــتباه، يكــي واليــت مطلق
  .ديگري خامنه اي است

در باره سپاه نيز او مي پـذيرد كـه او    – 3
سپاه را به راهي كشانده است كه اينك به 
كمتر مال خود كردن كل كشـور راضـي   

مداخله دادن به سـپاه در   اما تاريخ. نيست
امــر دولــت و اقتصــاد، از زمــان رياســت 

در عبـور از  . جمهوري او شروع نمي شود
بحران، او نقش سپاه را در كودتاي خرداد 

آوردن : ، بطور مرتب، گزارش مي كند60
بخشي از سپاه از جبهه ها به تهـران بـراي   
كودتــا و نقــش كســاني چــون رضــائي و 

كودتا بوده انـد و  تهراني كه دستيار او در 
طوالني كردن جنـگ بـه قصـد تضـعيف     
ارتش و بزرگ كردن سپاه، همـه، كارهـا   

در . بوده اند كه او تصـدي كـرده اسـت   
جلسه با استانداران اسبق، شكايت هاشـمي  
: رفسنجاني از سپاه، طـوالني بـوده اسـت   

بسياري از سران سپاه . سپاه يكدست نيست
در حكومت احمدي نـژاد بـه همـه چيـز     

احمدي نژاد و باند او در سپاه، . ده اندرسي
خامنه اي دو تـرس از سـپاه   . حامي دارند

يك ترس از سـپاهي كـه دولـت و    : دارد
اقتصاد را مال خود مي داند و يك تـرس  
از رو در روي هم قرار گرفتن گرايشـهاي  

بنـا بـراين، دسـت    . بوجود آمده در سـپاه 
عامل بن بسـت خـود   . خامنه اي باز نيست

  .بست است نيز در بن
نامزد رياست جمهوري شدن هاشمي  – 4

زيرا كسي . رفسنجاني مفيد فايده اي نيست
مي تواند رئيس جمهوري شود كه سپاه با 

خامنـه اي و سـپاه حاضـر    . او موافق باشد
نيستند فضا را بازكنند تا كه مردم نقش پيدا 

زيرا در موقعيت كنوني كـه ايـران   . كنند
» وزيـر « حسـيني،  –تحت مجازاتها اسـت  
درصــد تــورم از  30دارائــي مــي گويــد 

، خامنــه اي از آن مــي - مجازاتهــا اســت 
ترسد كه باز كردن فضا، ولو در حد قابـل  
كنترل، سبب بروز تحركاتي بشود كه قابل 

بنا بـر ايـن، يـا    . جمع و جور كردن نباشد
كساني كه ممكن اسـت سـبب مشـاركت    
مردم در انتخابات مي شوند، نبايـد نـامزد   

و يا  اگر به نامزد شدن آنها موافقـت  شوند 
شود، براي آوردن همان بال بر سر او است 

بر سر هاشمي رفسنجاني  1384كه در سال 
بر سر مير حسين موسوي  1388و در سال 

در اين تـرس، خـاتمي   . و كروبي آوردند

با هاشمي رفسنجاني شـريك اسـت و بسـا    
  :بيشتر از هاشمي رفسنجاني مي ترسد

 
ها مستقيم تر و آشـكار  روياروئي  ٭

احمـدي نـژاد مـي    : تر مي شـوند 
ــد و   ــد مــي كنن ــرا تهدي ــد م گوي
فيروزآبادي به او خطاب مي كنـد  
جو سازي نكنيـد و رحـيم مشـائي    
انگ زنان را دروغگو و فاسـد مـي   

  : خواند
  
، محمود احمـدي  92ارديبهشت  2در  ☚

پيغـام دادنـد   «: نژاد در هفتگل گفته است
ياد كني پدرت را كه فالني اگه روت رو ز

گوينـد باهـات برخـورد     مي. آوريم درمي
شما عددي نيستيد . برخورد كنيد. كنيم مي

در برابر ملت كه بخواهيد برخورد كنيـد،  
ــه    ــر گوش ــدامتان ه ــر ك ــما ه اي از  ش

تان را باال بزنيم ديگر جايي در بين  پرونده
ــت   ــد داشـ ــران نخواهيـ ــت ايـ   .ملـ

ه و كنند درِ آسمان باز شد اي فكر مي عده
آنها ويژه افتادند پايين و بايد براي مـردم  
تصميم بگيرند و هرچه آنها بگوينـد انجـام   

  . »شود در حالي كه اينگونه نيست
گرچه واكنش هـا مـي گوينـد تهديـد         

كنندگاني كه احمدي نژاد از آنان سـخن  
مي گويد چه كساني هستند، امـا بركسـي   
نيز پوشيده نيست كه تهديد را كساني مي 

يـم  ژد كه به بخش با ثبات و بـا دوام ر كنن
كساني كه موقعيتي در معرض . تعلق دارند

از دست دادن داشته باشند، تهديـد نمـي   
يم بخش با ثبات و با دوام ژدر اين ر. كنند

و محور قدرت، خامنه اي و دستگاه واليت 
احمدي نژاد هم آنهـا را  .مطلقه فقيه است

ها واكنش . به افشاي اسناد تهديد مي كند
ــد  ــان داده ان ــه اي نش ــان خامن : را نزديك

ــادي،   ــروز آب ــريعتمداري و في ــين ش حس
و چنـد  » رئيس ستاد كل نيروهاي مسـلح «
گوش به فرمان خامنه اي نشـان  » نماينده«

ــد ــنش  . داده انـ ــها، واكـ از آن واكنشـ
ــا شــكل و   ــم ب ــادي را مــي آوري فيروزآب

بعمـل آمـده   » دستور مي دهم«محتواي 
  :است
، به گـزارش ايلنـا،   92ارديبهشت  3در  ☚

رئيس ستاد كـل نيروهـاي   «فيروز آبادي، 
و از كسان بسيار نزديك بـه خامنـه   » مسلح

جو سـازي مقـام محتـرم    : اي، گفته است
رئيس جمهوري آقـاي احمـدي نـژاد در    
سفر به استان خوزستان غير قابـل قبـول و   

رئـيس  . مايه تشويش اذهان عمومي اسـت 
  .هدجمهور به اينگونه سخنان پايان د

طرفه اين كـه در همـان تـاريخ، بـاز      ☚
رئيس ستاد كل نيروهـاي مسـلح،   «همين 

بـاالخره نيروهـاي مسـلح مـا     : گفته است
نيروهايي مجرب هستند كه يك بـار فتنـه   

را تجربه كرده و با جزئيات و چگونگي  88
. مقابله با اين نـوع خطـرات آشـنا هسـتند    

نيروي مسلح سياسي نيسـت كـه تجزبـه و    
ي داشته باشد و يا موضـوع را  تحليل سياس

نيروهـاي  . به زمان حادثـه واگـذار كنـد   
ريـزي،   مسلح ما موظف هستند كـه طـرح  

آمادگي و پايش داشته باشند و نسـبت بـه   
نقاطي كه ممكن است از آنجا اتفاقي بيفتد 

خوشــبختانه در حــال . بــاني كننــد ديــده
ــا    ــاط ب ــلح در ارتب ــاي مس ــر نيروه حاض

بـاني   ديـده  ريزي، آمادگي، پايش و طرح
. در امر انتخابات آمـادگي الزم را دارنـد  

اكنون مشغول بررسـي     نيروهاي مسلح هم
اوضاع براي مشاركت جدي در انتخابـات  
. در جهت تحقق حماسـه سياسـي هسـتند   

نيروهاي مسلح با رصـد اوضـاع آمـادگي    
گونه فتنه و شـرايطي همچـون    مقابله با هر

  .را دارند 88 سال
روهــاي مســلح در  امــا مشــاركت ني      

» مهندسي تقلب بزرگ«يكي  88انتخابات 
. »مهندسي سركوب مـردم «بود و ديگري 

مهندسـي  «بنا براين، از هم اكنون، معنـي  
، بــدون ابهــام و شــك »كــردن انتخابــات

به حكومت احمدي نژاد نيـز  . معلوم است
حمله مي شود بخاطر اين كه قانون جديد 

كند  انتخابات را اجرا نمي كند و شايع مي
  :كه انتخابات را انجام نمي دهد

ارديبهشت، سايت الف، متعلق بـه   4در  ☚
شـايعه برگـزار   : توكلي هشدار داده است

نكردن انتخابـات توسـط دولـت و شـبهه     
افكني در اين ارتباط از ماه ها پيش بر سـر  

رسانه هاي مختلف داخلي و . زبان ها افتاد
خارجي مدت ها بود كه در اين رابطه بـا  

شايعات مدعي بودند، دولت ممكن  پخش
است بـا گروكشـي برگـزاري انتخابـات،     
تالش كند تا صالحيت كانديداي خود را 

  . از شوراي نگهبان بگيرد
اين گمانه زني هـا روز بـه روز افـزايش       

يافت و اظهارنظرهـاي جسـته و گريختـه    
امـا برخـي   . نشانه هايي بود بـر تاييـد آن  
ه هـا، عـدم   معتقدند يكي از مهمترين نشـان 

هيات اجرايي مركـزي انتخابـات   «تشكيل 
هياتي كه وظيفه . است» جمهوري رياست

اش برگزاري انتخابات است و طبق قانون 
مي بايست پنج ماه مانده به پايان حكومت 

تاخيرهاي دولت در اجـراي  . تشكيل شود
قانون و يا بي توجهي به قوانين مختلف، از 

وبه جمله جلوگيري از اجراي ده هـا مصـ  
قــانوني، پــيش از ايــن نيــز در رفتارهــاي 

از همين جـنس  . دولت مشاهده شده بود
است تاخيرهـاي دولـت در ارائـه اليحـه     
بودجه كه به رويـه هرسـاله دولـت بـدل     

اما اگر در ارائه اليحه بودجه، دولت . گشته
مي توانست با لوايح چند دوازدهمي اين 
مشكل را برطرف كنـد، در مسـئله تشـكيل    

رايي چنين سازوكاري در قانون هيات اج
از همـين رو عـدم اجـراي    . وجود ندارد

اين قانون، نگرانـي هـا را در مـورد نيـت     
  . واقعي دولت بيشتر مي كند

ــات در      ــانون انتخاب ــان اصــالح ق در زم
مجلس كه سال گذشـته مـورد بررسـي و    
تصويب قـرار گرفـت، ردپـايي از شـائبه     

كـه  آنجا . تاخير در انتخابات وجود داشت
گفته مي شد مجلس قصد دارد تا با اصالح 
در موادي از قانون، نهـاد برگـزار كننـده    

براين اسـاس بـود   . انتخابات را تغيير دهد
كــه گمــان مــي رفــت ايــن كــار بــراي 
جلوگيري از اخالل احتمـالي دولـت در   
برگزاري به موقع انتخابات، اين اصالحات 

ميرتاج الديني معاون . در حال انجام است
جمهور در اول مرداماه سال گذشته  رئيس

اجراي قـانون اساسـي و انتخابـات را از    «
وظايف قوه مجريه دانست و از تغيير نهـاد  
برگزاركننده انتخابات انتقاد كـرد و آن را  

  »نادرست دانست
  
  :فتنه پيش از انتخابات•
از سوي ديگـر هشـدارهاي سياسـيون،        

 فتنه«نمايندگان و برخي مسئوالن از آنچه 
مي خواندند، توجه هـا  » پيش از انتخابات

. را بيش از پيش به اين موضوع جلب كرد
سـردار نقـدي در بهمـن مـاه گذشــته در     

تصور مي كنم كه فتنه، : اظهارنظري گفت
او همچنين هشـدار  » قبل از انتخابات باشد

اگر فتنه اي ايجـاد شـود، سـراغ    «داد كه 
  ».دانــه درشــت هــا خــواهيم رفــت    

هـم كـه خـود يكـي از     محمدرضا بـاهنر  
كانديداهاي انتخابات است، از تعويـق در  
برگــزاري انتخابــات گفــت و ادعــا كــرد 

خيلي بزرگتر از احمدي نژاد هم دلشـان  «
مي خواست انتخابات يك روز به تعويـق  

  » بيفتد اما نتوانستند
اشاره باهنر به اختالفات دولـت خـاتمي      

در برگزاري انتخابات مجلس هفتم اسـت  
  آن تندروهاي اصالح طلب كه در 

  
   ۵در صفحه

  

 زمان تغییر



                                                                                                                                                                                       

 

 

5 

 

 
 

1392ارديبهشت   29تا16 827هشمار  2013مه  19تا6  

 

خواستار تعويق در برگزاري انتخابـات بـه   
او . نشانه اعتراض به رد صالحيت ها بودند

در (ايـن خـواب هـا    «البته تاكيد كرد كه 
تعبير نخواهد شـد،  ) مورد تعويق انتخابات

اما باالخره آدم اذيت مي شود و احمدي 
كند نژاد از همه امكانات خود استفاده مي 

تــا بتوانــد حــرف خــودش را بــه كرســي 
  ».بنشاند

  
  :بازي خطرناك دولت•

اما حاال معاون نظارت رئيس مجلـس مـي   
دولت بازي خطرناكي را انجام مي : گويد

دهد و اين رفتار زمينه ساز ايجاد فتنه قبل 
حسين مظفـر  » .از برگزاري انتخابات است

متاســفانه قــانون انتخابــات : امــروز گفــت
كشور تاكنون اجـرا نشـده   توسط وزارت 

است و در اين خصوص خبرهاي خـوبي  
به مـا نرسـيده و در اجـراي قـانون تعلـل      

اينكه گفته مـي شـود   . ورزيده شده است
شايد فتنه جديـد قبـل از انتخابـات باشـد     
آثارش همين است كه دولت در اجـراي  
قانون كوتاهي مـي كنـد و دولـت يـك     

  .بازي خطرناكي را انجام مي دهد
شوهاني عضـو كميسـيون امنيـت     احمد   

ملي نيز در خصوص عـدم تشـكيل هيـات    
وزير كشـور  «: اجرايي انتخابات مي گويد

بر اساس . مسئول است و بايد جوابگو باشد
معتمـد را   30اين قانون وزير كشـور بايـد   

معرفي كند تا در مراحل بعد هيات تشكيل 
شوهاني در پاسخ به اين سئوال كه » .شود

ي به تشـكيل ايـن هيـات    اگر دولت تمايل
نداشته باشد قانون چه پيش بيني به عمـل  

اين مسـئله يـك   : آورده است؟، مي گويد
قانون است و اگر غير از اين باشـد قـانون   

او همچنين بر ابزارهايي كـه  . يعني كشك
  .مجلس در دست دارد نيز تاكيد مي كند

اما از سوي ديگر محمد جواد كوليونـد     
معتقـد اسـت كـه    عضو كميسيون شوراها 

دولت عمدي در تشـكيل نـدادن هيئـت    
ــدارد چــون هيــات هــاي : او ميگويــد. ن

ارديبهشــت  17اجرايــي شهرســتان هــا از 
تشكيل مي شوند استنباط دولت اين بوده 
كه اين هيات هم همان زمان بايد تشـكيل  
شود و هيچ گونه غرض ورزي سياسي در 

البته وي نيز تاكيد مي كند كه . كار نيست
ل اين هيات قانون اسـت و دولـت   تشكي«

  ».بايد آن را اجرا كند
به اين ترتيب، حكومت احمدي نـژاد   ☚

را تشـكيل  » انتخابات«هنوز هيأت اجرائي 
ــت  ــداده اس ــت، وزارت  8در . ن ارديبهش

كشور اعالن كرد كه معتمـدان را معرفـي   
با وجود اين، احمدي نـژاد و  . كرده است

يت، گروه او  بنابر ارزيـابي خـود از وضـع   
  : مي شود» انتخابات« وارد 

در ارزيابي كه اين گروه از موقعيـت   – 1
خود انجام داده، بـه ايـن نتيجـه رسـيده     
است كه هرگاه اجازه شركت به خـاتمي  

گـروه احمـدي   (داده شود، از ترس مـا   
است كـه ايـن اجـازه را بـه او مـي      ) نژاد

و . طرف مقابله گروه ما خواهد بود. دهند
ندهند و يا خود نيايد، بـاز   اگر به او اجازه

زيرا نامزدهاي ديگـر  . بسود گروه ما است
» ارزيـابي «در ايـن  . حريف ما نمي شوند

كه تأمل كنيم، متوجه مي شويم، خامنه اي 
و بيت او، بي كـس  و منـزوي، حتـي در    

  .يم، دانسته شده استژسطح ر
بايــد خامنــه اي و شــوراي نگهبــانش  – 2

ا اين كـه از  ت. تحت منگنه قرارداده شوند
سوئي نتوانند فضا را بـراي كسـاني چـون    
خاتمي و رفسنجاني بـاز كنـد و از سـوي    
ديگر، از تـرس تحـريم عمـومي، نتواننـد     
صـالحيت نــامزد گـروه را كــه در موقــع   
خود، خـود را معرفـي خواهـد كـرد، رد     

از ديد اين گروه، در فضـاي بسـته،    .  كنند
 ياراي روياروئي با نـامزد » بيت«نامزدهاي 

سخنان رحيم . گروه احمدي نژا درا ندارد
  :مشائي گويائي دارند

ــا،   2در  ☚ ــه گــزارش ايرن ارديبهشــت، ب
آنهايي كه براي «: رحيم مشائي گفته است
جمهوري و دولتـي   گرفتن انتقام از رييس

خـواهي آنـان مقاومـت     كه در برابر بـاج 

ــواع     ــراي ان ــي و اج ــه طراح ــرده، ب ك
ـ  افزاري و نـرم  هاي سخت توطئه زاري، اف

ــه  از ــه ب ــر    جمل ــاظي نظي ــارگيري الف ك
خواري، فساد مالي و انحـراف روي   رانت
ايـن قبيـل اقـدامات از سـوي     . اند آورده

بدخواهان در سايه واليت فقيه و با عنايت 
به عامـل رسـوايي و   ) عج( عصر حضور ولي

  دشنام. بدنامي خودشان تبديل شده است
گزاران مردم امـري   شنيدن براي خدمت

اي كه بـه   عده. و قابل تحمل استطبيعي 
ســازي   هــا تــا پرونــده نـام ديــن و ارزش 

كيشـان و   اخالقي، مالي و امنيتي براي هم
روند، نشانه سقوط  هموطنان خود پيش مي

گونــه  ايــن دســته از افــراد اســت و ايــن
سـقوط  . هـا جـاي تاسـف دارد    اخالقي بد

هـا   اخالقي بعضي مـدعيان ديـن و ارزش  
وءظن در دين مـا  س. كننده است ناراحت

. بسيار نكوهيده و جزو گناهان كبيره است
نويسـان،   بازان و سياسـي  بسياري از سياست

بـودن   اصل را بر فاسد، جاسوس و منحرف
كه خالفـش   صورتي گذارند و در افراد مي

كننـد تـا    هم ثابت شد، بار ديگر تالش مي
حرف خود را با سندسازي و جعل دليل و 

اگـر مشـكل    !برچسب تهمت اثبات كننـد 
خـواهي در   دروغگويي، سوءظن و زياده 

ــا احــداث   ميــان خــواص حــل نشــود، ب
پااليشگاه، سد، جاده و دستاوردهاي ديگر، 
رفاه و آسايش براي مردم ميسـر نخواهـد   

شود كه  رفاه واقعي زماني حاصل مي. شد
زاي دروغگويــــان و  ســــايه وحشــــت

كس نباشـد و    سازان باالي سر هيچ پرونده
انيت و خيرخواهي بر مناسـبات  اخالق، انس
المللي حـاكم   هاي داخلي و بين در عرصه

اگر فاسدان و منحرفـان در جهـت   . باشد
هاي خـود اصـالحاتي را انجـام     رفع ظلم

ندهنــد، بــدون ترديــد، مــردم آنهــا را از 
صفحه سياست و مديريت حذف خواهنـد  

كس در قبال ظلـم   اساس، هر اين   بر. كرد
دفـاع   راد مظلوم و بيويژه اف به جامعه و به

سكوت كند از نظر مردم شريك جرم آنها 
  » .شود محسوب مي

يم، كساني كه رحيم مشائي و ژاما، در ر     
ــژاد را   ديگــر اعضــاي گــروه احمــدي ن
منحرف مي خوانند، جز دستياران خامنـه  

ا و آنها را دروغگـو و  پرونـده   . اي نيستند
ساز و فاقد اخالق مي خواند و بـر اينسـت   

. آنها را از صحنه سياست خواهند رانـد  كه
بدين سان، دو طرف، در تقابل با يكـديگر،  

به سخن ديگـر،  . به نقطه حذف رسيده اند
، بيشـتر از آنچـه   92خرداد  24» انتخابات«
خواهد » حذفي«بود،  88سال » انتخابات«

شكسـت و پيـروزي تناسـب قـوا در     . بود
يم را گزارش مي كنـد و طرفـي   ژسطح ر

مي خورد، قابـل حـذف مـي    كه شكست 
يم است ژاز آن پس، اندازه ضعف ر. شود

كه تعيين مي كند، پيروز مي تواند شكست 
بسا بـه ايـن   . خورده را حذف كند يا خير

: خاطر است كه ناطق نـوري مـي گويـد   
اصال نمي دانم در اين انتخابات چه مـي  «

  :»شود
ارديبهشــــت، بــــه گــــزارش  3در  ☚

شـاور  خبرگزاري فارس، نـاطق نـوري، م  
خامنه اي كـه چنـدان مـورد اعتنـاي او     

در خصـوص حضـور   : نيست، گفته اسـت 
ــالح ــازدهم و   اص ــات ي ــان در انتخاب طلب

همچنين تكثر كانديداها در اين انتخابات،  
دانم  اصال نمي. هنوز چيزي مشخص نيست
نظـرم را در  . شود در اين انتخابات چه مي

باره نامزدهاي رياست جمهوري يـازدهم  
  .كنم ها بيان مي يد صالحيتپس از تاي

بدين ترتيب، او ناخود آگاه و يا آگـاه،      
اطالع مي دهد كه هنوز معلوم نيست چه 

از . كسي قرار است رئيس جمهوري بگردد
خامنه اي نيـز جـز   » مردم ساالري ديني«

چـون در ايـن   . اين نبايد انتظـار داشـت  
، مردم نيستند كه صـاحب  »مردم ساالري«

لزومي هم نـدارد، در   پس. واليت هستند
ــه اش را    ــردم او و برنام ــان، م ــول زم ط

  .بشناسند
  :و خود بسیار گویائی دارندبه دست آمده، اطالعات باال را تصـدیق اطالعـات منتشـر شـده و : انقالب اسالمي

  
بنا بـر سـندي در اختيـار    
احمــــدي نــــژاد، در  

تقلب  88انتخابات خرداد 
نامزد اصلي  - شده است  

احمـدي  الريجاني بود و 
 –نژاد او را حـذف كـرد   

آيا احمـدي نـژاد قصـد    
ــده    ــت پناهن ــته اس داش

جنگ خامنـه اي   - شود؟
  :با خميني

  
نوار گفتگوهاي احمدي نژاد بـا   ٭

برخــي مقامهــاي نظــام حــاكي از 
وقوع تقلـب بـزرگ در انتخابـات    

  : است 88سال 
  
بازتــاب «ســايت ، 92ارديبهشــت  7در  ☚

ــروز ــر داده» ام محمــود  اســت كــه  خب
نژاد نـواري در اختيـار دارد كـه     مدياح

كند راي واقعي وي در انتخابات  ثابت مي
ميليون نفر بوده و نظام  16حدود  88سال 

ميليون راي بـه نفـع وي تقلـب كـرده      8
نــژاد در صــورت رد   احمــدي .اســت

اين نـوار   ٬مشايي صالحيت اسفنديار رحيم
را كه مربوط بـه مكالمـات وي بـا برخـي     

خرداد سـال   23بامداد هاي نظام در  مقام
در ايــن . منتشــر خواهــد كــرد :اســت 88

از طـرف برخـي مسـئوالن بـه     «مكالمات 
شـود كـه    نژاد گزارش داده مـي  احمدي

ــال   ــات س ــي وي در انتخاب  88راي واقع
براي اينكـه شـائبه   .ميليون است16حدود 

تقلب پيش نيايد و اختالف آرا زياد به نظر 
م ميليـون راي اعـال   24برسد، قرار اسـت  

  ».شود
نژاد به آن مسـئوالن   احمدي ،نوار بنا بر    

همان رأي واقعـي وي كـه      كند تاكيد مي
ــود و رأي    16 ــالم ش ــت، اع ــون اس ميلي

  .غيرواقعي اعالم نشود
ساعتي پس از انتشار » بازتاب امروز«سايت 

بدهـد، ايـن   آنكـه توضـيحي    اين خبر بي
امـا لينـك حـذف    . كردحذف  اطالع را 

صفحه فريز شـده ايـن   كش لينك و  ٬شده
  .خبر موجود است

ارديبهشت، از سوي احمـدي   10در    ☚
اما چون . نژاد وجود اين نوار تكذيب شد

به اطالعات منتشره، بعـداز تقلـب بـزرگ    
مراجعه كرديم، اين اطالع بسـيار مهـم را   

از ): 726انقالب اسـالمي شـماره   (بازيافتيم 
» مهندسي انتخابات«يك مقام سپاه كه در 

 16پيشـاپيش  : داشته، شـنيده شـد   شركت
ميليون رأي به نام احمدي نـژاد نوشـته و   

كاغذ . در صندوقهاي رأي ريخته شده اند
قابـل   ″و خط و رنگ، اين آراء را كـامال 

هزار صـندوق رأي   45. شناسائي مي كنند
درصد سيار بوده  30بوده است كه از آنها 

ساعت  13هرگاه فرض شود حداكثر . اند
رأي گيري شده باشد و هـر   بدون انقطاع

دقيقـه رأي داده   1:30رأي دهنده، ظرف 
ميليون رأي مي توانسته  22باشد، حداكثر 

سهم احمـدي نـژاد،   . اند اخذ شده باشند
ميليون رأي مي توانسـته اسـت    8حداكثر 

  . باشد

ــالب اســالمي ــا   – 1: انق ــو ب طــرف گفتگ
» دبيـر شـوراي نگهبـان   «احمدي نژاد، يا 

بيـت  «قـام ارشـدي در   بوده است و يـا م 
اگر هم اين نوار نبود، با آن تعـداد  . »رهبر

صندوق رأي و با آن ساعات رأي گيـري،  
ميليـون رأي   40غير ممكن بـود، حـدود   

با نوار و بـدون نـوار،    – 2. اخذ شده باشد
تقلب » انتخابات«خامنه اي مي دانست در 
زيرا تقلب تحت . بزرگ انجام گرفته است

بنـابراين او هـم   . بـود  نظر او انجام گرفته
احمدي نژاد  – 3. خائن است و هم جاني

بهنگام ضبط گفتگوها، در مقام تهيـه سـند   
همـان  : از اين رو گفته اسـت . بوده است

وگرنه، با تقلب . را بخوانيد» واقعي«آراي 
چـرا كـه بـا    . بزرگ مخالف نبوده اسـت 

وجود اطالع از تقلبـي بـه ايـن بزرگـي،     
مي كرد و مانع از  انتخابات را باطل اعالن

آن مي شد كـه كشـور گرفتـار وضـعيتي     
ميليـون   16 – 4. بگردد كـه گشـته اسـت   

» شائبه تقلب«ميليون خواندن،  24رآي را 
را از بين نمي برد بلكـه واقعيـت تقلـب را    

هرگاه چنين  – 5و . قطعي مي كند و كرد
نواري وجود داشته باشد، چه براي فشار به 

دسـت نشـانده    خامنه اي و شوراي نگهبان
او با موفقيت بكـار رود و چـه بكـار نـرود،     
خواه منتشر گردد و خـواه منتشـر نگـردد،    
مهر تقلب بزرگ كه برپيشاني خامنه اي و 

خورده است، برجاسـت  » شوراي نگهبان«
  .و نمايان

 
  :كودتا براي خروج از بن بست ٭
  
از موضــوع هــا كــه ايــن روزهــا، در  ☚

ي شود، يكـي  تهران، در باره آنها، گفتگو م
بـه حـرف خامنـه اي كسـي     : كودتا است

حكومت احمدي نـژاد  . گوش نمي دهد
تـورم سرسـام   . هم كه حكومت نمي كند

آور شده است و بيكاري و فقر هم فزاينده 
خطر آن وجود دارد كـه سـپاه   . گشته اند

نيــز انســجام خــود را از دســت بدهــد و   
موجهاي اعتراضي برخيزند و مهارشان غير 

ــردد  ــن گـ ــد از  . ممكـ ــد يكچنـ از ديـ
مقامـات  «گردانندگان سـپاه و شـماري از   

، راه حل اينست كه وضعيت »بيت رهبري
توسـط  » رهبـر «فوق العاده اعالم شـود و  

  . سپاه، كشور را بطور مستقيم اداره كند
حـرف  : مخالفان اين نظر مي گوينـد        

ــه اينســت كــه   ــراف ب ــا اعت زدن از كودت
كودتـا   .وضعيت كشور از دست رفته است

وضعيت از دست رفتـه را نمـي توانـد بـه     
حال عادي بازگرداند بلكه آن را بدتر مي 

  .يم را قطعي مي گرداندژكند و سقوط ر
  
ــامزد اصــلي بــود و  ٭ الريجــاني ن

  :احمدي نژاد او را حذف كرد
  
حاال كه بي كسي دستگاه واليت فقيـه   ☚

عيان شده است، احمدي نژاد سرزنش مي 
با بردن ويدئو گفـت  شود بدين خاطر كه 

وي براي علي الريجاني به مجلس و انتشار 
آن، چنان ضربه اي به علي الريجاني وارد 
كرد كه نامزد رياست جمهوري شـدن او  

يادآور مـي شـود كـه آن    .  را منتفي كرد
زمان گفته مي شد خامنه اي نيز مايـل بـه   

  .قوت گرفتن برادران الريجاني نيست
ند بدين خاطر جليلي را كنار گذاشته ا ☚

كه بـي عرضـه اسـت و در كارنامـه اش،     
لنكرانـي،  . موفقيت قابل ارائه وجود ندارد

پدرش پهلوي طلب و نزديك به سـاواك  
الجـرم، صـحبت از زاكـاني    . بوده اسـت 

او بــه مجتبــي خامنــه اي نزديــك . اســت
  .است
داوود احمدي نـژاد، بـرادر محمـود     ☚

احمدي نژاد مي گويـد مشـائي خـود را    
اما در اجتماعي كه در . نخواهد كردنامزد 

ورزشگاه تهران برگزار شد، يكي از شعارها 

خامنـه اي زنـده بـاد،    «: اين بـوده اسـت  
  ! »مشائي پاينده باد

در حال حاضر، روي قاليبـاف سـرمايه    ☚
البته ضـعفهاي او را نيـز   . گذاري مي شود
از جمله همسـر و دختـر و   . انتشار مي دهد

منسوبان خـود را   پسران و دامادها و ديگر
به شهرداري برده و شهرداري را خـانواده  

فســاد در اداره زنــان . او اداره مــي كننــد
بــدون سرپرســت شــهرداري كــه دامــاد 
قاليباف سرپرست آنست از مـوارد فسـادها   

  .است كه رو شده است
  
خامنه اي جريان حذف خميني  ٭

  :آخر مي رود را اوو دستياران تا 
  
سـتياران او   جريان حذف خمينـي و د  ☚

»  ايـران گيتـي هـا   «از زماني آغاز شد كه 
توسط كميچي، مقـام اسـرائيلي بـه مـك     
فارلين مشاور امنيتـي ريگـان پيـام دادنـد     
هرگــاه حكومــت امريكــا از دولــت آنهــا 
حمايــت كنــد، حاضــرند خمينــي را نيــز 

خميني كه باني استبداد خيانـت و  . بكشند
جنايت و فساد بود، از قانون قدرت غافـل  

ــ ــذف او و   ب ــه ح ــت ك ــي دانس ود و نم
يم تغيير نكند، ژدستيارانش، حتي اگر هم ر

. توســط جانشــين او انجــام خواهــد شــد
. منتظري را به دست خود او حذف كردند

هنوز زنده بود كه ترتيـب تبـديل قـانون    
اساسي را به قانون اساسي واليـت مطلقـه   

زماني خامنه اي كتاب واليت فقيـه   - فقيه 
.  دادند –هن خوانده بود خميني را مايه و

ايران گيتي ها كـه هاشـمي رفسـنجاني و    
خامنه اي در رأس آنها بـودن، تـا امـروز،    
تصدي اركان دولت را به غير خود نداده 

باوجود اين، حـذف احمـد خمينـي،    . اند
دوره . دومين حـذف تعيـين كننـده بـود    

هاشمي رفسنجاني، دوره همكاري ايـران  
» يان خمينـي جر«با خاتمي، . گيتي ها بود
زورآزمائي ميان خامنه اي و . قوت گرفت

. دستياران او با جريان خميني، ادامه يافت
ــه رياســت   ــژاد ب ــا رســاندن احمــدي ن ب

دست بـاال  » جريان خامنه اي«جمهوري، 
ــرد  ــدا ك ــمي  . را پي ــن دوره، هاش در اي

ــه   ــوبان ب ــتياران او، منس ــنجاني و دس رفس
و ) بخصوص نوه او حسن خميني(خميني 

صالح طلباني رانده شـدند كـه يـا از    نيز ا
دستياران خميني بودند و يا به طرفـداري  

و اينك كـه قـرار بـر    . از او معروف بودند
رياست جمهوري است، » انتخابات«انجام 

روياروئي خامنه اي بـا خمينـي، آشـكارتر    
اگـر از اصـالح   : خود را نشان مـي دهـد  

ــز    ــائي ج ــارگزاران، نامزده ــان و ك طلب
و خاتمي، مطلوب ايـن   هاشمي رفسنجاني

دو جماعت نيستند، زيرا همگرائي اين دو، 
در برابـر  » جريان خمينـي «گوياي اتحاد 

دستگاه واليت مطلقه خامنه اي، تلقي مـي  
يم و حتي ژدر واقع نيز، در درون ر. شوند

دفاع از خمينـي و ميـراث   «در حوزه قم، 
را » خط امـام «مي تواند طرفداران » امام

. يـم بسـيج كنــد  ژر ردر درون حـوزه و د 
خامنه اي تـا ايـن زمـان نتوانسـته اسـت      

. را يكسـره حـذف كنـد   » جريان خميني«
رياسـت جمهـوري، از لحـاظ    » انتخابات«

روياروئي دستگاه واليت مطلقه خامنـه اي  
  .نيز گويائي دارد» جريان خميني«با 
  
احمدي نژاد تهديد كـرده بـود    ٭

يـم را  ژپناهده مـي شـود و پتـه ر   
  :دازدروي آب مي ان

  
احمدي نژاد در فرودگاه بود كه خبر  ☚

. يافت سعيد مرتضوي را دستگير كرده اند
سخني در برابر دوربين گفت كـه پخـش   

دستگاه قضائي متعلق به مردم است و : شد
  جرم را رشوه خوار كرده . نه يك خانواده

  
  ۶در صفحه

  

 زمان تغییر
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است و آن وقت كسي را دستگير مي كنند 
  .كه سند تهيه كرده است

اما از قرار، جمله ديگـري گفتـه اسـت         
كه مخاطبـانش شـنيده انـد امـا در برابـر      

پـيش  : دوربين تلويزيون اظهار نشده است
، )به افريقـا مـي رفـت   (از بازگشتم از سفر 

وگرنـه،  . مرتضوي بايـد آزاد شـده باشـد   
پناهنده مي شوم و پتـه همـه را روي آب   

آنچه معلوم اسـت، مرتضـوي   . مي اندازم
  . ازگشت او از سفر، آزاد شدپيش از ب

  
بمثابه حزب سياسي  ،پاهس

ــرف    ــك طـ ــلح يـ مسـ
ــا در درون   ــاروئي ه روي

  :يم استژر
  
طـرف احمـدي نـژاد وقتـي لـب بـه        ☚

اعتراض باز مي كند، يا فيروز آبادي است 
و يا يك مقام ديگر سپاه كه بـه خامنـه اي   
نزديك است، در مقام پاسخگوئي بـر مـي   

بـه هاشـمي   . آيد و او را تهديد مي كنـد 
. رفسنجاني نيز همين ها پاسخ مـي دهنـد  

مصباح و دسته او نيز جزء پاسخ دهندگان 
اين دسـته خـود را بـه سـپاه مـي      . هستند

نيـز  » اصـيل «به اصالح طلبهـاي  . چسبانند
سازمان نماهاي . همين ها پاسخ مي دهند

در رأس هاشمي رفسنجاني و ذيل ( » فتنه«
و  آن، شبكه هائي كه خـاتمي و موسـوي  

احمـدي  ( و انحـراف  ) كروبي قرار دارند
نــژاد در رأس و ذيــل او رحــيم مشــائي و 

، باز  توسط اطالعات سپاه تهيـه  )شبكه اش
  . شده اند

پيش و پس از انتخابات قرار بر وقـوع   ☚
اسـت، را بـاز    88فتنه اي بزرگ تر از فتنه 

امثــال فيــروز آبــادي و نقــدي، عنــوان و 
آماده مقابلـه  تهديد كرده اند سپاه و بسيج 

حتي گفته اند ايـن بـار فتنـه    . با فتنه است
نخست در شهرهاي كوچك بروز خواهد 

سپاه انتخابات را مهندسي مي كند و . كرد
بسيج به استقبال انتخابات مي رود، هـم از  
زبان متصديان سـپاه و بسـيج نزديـك بـه     

احمدي نـژاد   . خامنه اي شنيده مي شود
ايـد در  نيز خطاب بـه سـپاه مـي گويـد نب    

هاشمي رفسنجاني .  انتخابات دخالت كند
  .نيز سپاه را كارگردان انتخابات مي داند

وسائل ارتباط جمعي تحت سانسور نيز،  ☚
با زبان بي زباني، نامزدها را بنابر نزديكي و 
. دوريشان از سـپاه رده بنـدي مـي كننـد    

يم به بيرون درز مي ژخبرها هم از درون ر
نـامزدي اقبـال    كنند، حاكي از اينند كـه 

ــه از   ــت دارد ك ــپاه «موفقي ــت س » حماي
  . برخردار باشد

در سطح منطقه اي و جهـاني نيـز بـاز     ☚
گردانندگان سپاه هسـتند كـه اسـرائيل و    

تـازه تـرين   . امريكا را تهديـد مـي كننـد   
اطالعات واصل، حاكي از تشكيل سـازمان  
جهاني شيعه به رهبري خامنـه اي  داراي  

اني نيـز عضـو   هيأت مديره اي كـه سـليم  
آنست و مأمور شدن گرداني بـه سـوريه و   
تأســيس شــركتي توســط قرارگــاه خــاتم 
االنبياء براي ايجاد تونل هاي زيـر زمينـي   
ــلحه و     ــل اس ــه نق ــراي حمل ــان ب در لبن

  . واحدهاي مسلح هستند
نظريه امريكا در هر حال به ايران حمله     

خواهد كرد پس بايد براي جنـگ آمـاده   
سـپاه سـاخته   » طـاق فكـر  ا«شد نيز توسط 

تقـدير گريـز ناپـذير انگـاري     . شده است
يـم  ژجنگ، ربط مستقيم دارد با بن بست ر

و عامل اين بن بست واليت مطلقه فقيـه و  
او و بخشي از سپاه كـه  . شخص خامنه اي

جو جنـگ را بوجـود آورده انـد، بـراين     
گمان شده اند كه بحران خـارجي وقتـي   

مي شود  جنبه نظامي پيدا مي كند، مفري
  !براي نظام واليت فقيه

سپاه حضور علنـي و  » انتخابات«تا اين  ☚
پيدا نكـرده  » انتخابات«در مقام مدعي در 

، در نقـش همـه   »انتخابـات «در ايـن  . بود
نظريه «در اين باره، . كاره وارد شده است

  :هائي بعمل آمده اند» پردازي
وجود دو جبهه از اسباب گرمـي تنـور    •

يش ميزان رأي دهنـدگان  انتخابات و افزا
، نـاطق  76سـال  » انتخابات«در . مي شود

نــوري، نــامزد خامنــه اي خوانــده شــد و 
خاتمي كسي كـه مسـتقل از خامنـه اي و    
خامنه اي با رياست جمهـوري او موافـق   

شــمار رأي . نيســت، وارد صــحنه شــد  
ــاال رفــت و خــاتمي رئــيس   دهنــدگان ب

يكــي » دو انتخابــات«در . جمهــوري شــد
، احمدي نـژاد  88ديگري سال و  84سال 

در ايـن  . نامزد خامنه اي بود و تحميل شد
دو  نـامزد سـپاه و نـامزد مسـتقل    انتخابات، 

ظاهر امر اينسـت  . جبهه را ايجاد مي كنند
كه خامنه اي بيش از اين خرج نشود و هر 
نوبت، رأي به رئيس جمهوري، رأي برضد 

  اما. او به حساب گذاشته نشود
يك جبهـه مسـتقل از   يك جبهه سپاه و  •

سپاه، در ظاهر ، خامنه اي را از بنـد يـك   
طرف و نامزد مستقل از او، طرف ديگر، رها 

اما در واقع، گوياي امر واقع بس . مي كند
» رهبر«  -  1مهمي نيز هست و آن اين كه 

سـپاه تنهـا نقـش     – 2جز سپاه را نـدارد و  
كـل  «بالگردان را ندارد، بلكه مي خواهد 

  . اختيار خود درآورد را به» ايران
وجود گرايشهاي مختلـف ناسـازگار بـا     •

يكديگر در سپاه، براي ايـن كـه گرايشـها    
سبب متالشي شدن سـپاه نشـوند، نيازمنـد    

تهديـد شـدن   (تهديد خارجي و داخلـي  
فتنه اي بزرگ = يم توسط جنبش مردم ژر

هر اندازه تهديد . است) 88تر از فتنه سال 
اه بـراي  ها شـديد تـر باشـند، دسـت سـپ     

مداخله بيشتر و تصرف دولت از سوي سپاه 
اما سپاه نمي . را توجيه پذير تر مي نماياند

تواند از سوئي تهديدها را هرچه قطعي تر 
بخواند و بگويد امريكا و اسرائيل به ايـران  
حمله خواهند كرد و قرار بـر ايجـاد فتنـه    

در خـرداد   88اي بزرگ در از فتنه سـال  
حال، فضاي سياسـي  ماه است و در همان 

. را بگشايد و بگذارد دو جبهه بوجود آينـد 
تحليل  –ارديبهشت كه اين گزارش  10تا 

  . تهيه مي شد هم فضاي سياسي بسته است
دارد جـاي  » نامزد بيت« – 1بنا بر اين،      

در  – 2مي دهد و » نامزد سپاه«خود را به 
همان حال، فضاي سياسي باز نمي شـود و  

تمي نــامزد و نــامزدي او هرگــاه خــا  – 3
قـول  . تصويب شود، سه جبهه خواهد شد

، »نماينـده ولـي فقيـه در سـپاه    «سعيدي، 
اصـول  : جبهـه خواهـد بـود    4اينست كه 

گرايان و كارگزاران سازندگي و اصـالح  
  .طلبان و گروه احمدي نژاد

اگــر  بــه خــاتمي اجــازه شــركت در  -  4
را بدهند اما  فضاي سياسـي را  » انتخابات«
ه نگـاه دارنـد، بـاوجود ايـن، خـاتمي      بست

شركت كند، تنور انتخابات گرم نمي شود، 
زيـرا فضـاي   . بلكه خاتمي خراب مي شود

سياسي بسته يعني اين كـه نـامزد سـپاه از    
و اگـر فضـاي   . صندوق بيـرون مـي آيـد   

سياسي را باز كنند، سپاه قبول كرده است 
كه بن بستي را واليت مطلقه فقيه و خامنـه  

تياري سپاه ايجاد كرده است، جز اي با دس
مردم هم وقتـي  . مردم نمي توانند بگشايند

مي توانند بن بست را باز كنند كه اطمينان 
داشــته باشــند كــه منتخــب آنهــا، بــدون 

 –مزاحمت خامنه اي و مافياهاي نظـامي  
. مالي حاكم بر سپاه، حكومت خواهد كرد

از ديد آنها كه مي گويند در صـورت بـاز   
شركت خاتمي در انتخابـات،   شدن فضا و

چنــين . بايــد در انتخابــات شــركت كــرد
  . است» يمژعبور از ر«وضعيتي، وضعيت 

و  1376يادآوري بايد كرد كـه سـال    – 5
كه خاتمي رئيس جمهوري  1380نيز سال 

شد و مجلـس ششـم هـم تشـكيل گشـت،      
ــاچف » تحليــل گــران«همــين  او را گرب

امـا سـرانجام، گربـاچف    . ايران خواندنـد 
اگر نخـواهيم  . داركاتچي از كار درآمدت

بار تقصير ها را بر دوش خاتمي بنهيم، بايد 

از راه انتخابات، » يمژعبور از ر«بگوئيم كه 
يم ايران همان وضـعيت نبـود   ژوضعيت ر

در . يم شوروي سابق پيدا كرده بودژكه ر
  وضعيت كنوني، 

يا كودتائي از نـوع  » انقالب گل سرخ« •
. قـال، ممكـن اسـت   كودتاي نظاميان پرت
و مافياهـاي  » رهبـر «چراكه با خلع يد از 

ــامي  ــه   - نظ ــور ب ــور كش ــالي، اداره ام م
در سـپاه  . منتخبان مردم سپرده مـي شـود  

گرايش ناراضي از خامنه اي وجود دارد و 
قوي است اما در موقعيتي نيست كه بتواند 

  .دست به اين كودتا بزند
پاه با توجه به نياز خامنه اي منزوي به س  •

و نياز سپاه به خامنـه اي، اگـر مـردم وارد    
به تصرف سپاه » نهاد رهبري«عمل نشوند، 
و هرگـاه خامنـه اي از ميـان    . در مي آيد

برود، جانشين او را نيز سپاه معين خواهـد  
روحانيان توانائي روياروئي با سپاه را . كرد

بـه  . ندارند و در آينده نيز نخواهند داشت
، حـال  88ال خاطر مـي آورد كـه در سـ   

خامنه اي به وخامت گرائيد و سپاه، بي سر 
حـاال  . و صدا، به حال آماده باش درآمـد 

هم در اين حالت است امـا  دليـل آن را   
  .مي گويند» فتنه«احتمال بروز 

خامنه اي و سـپاه بـراي عبـور از دوره     •
. هاشمي و خاتمي، بسيار هزينه پرداخته اند

گ و بـن  باوجود، مجازاتها و تهديد به جن
ــه ر ــتي ك ــعيت،  ژبس ــت، وض ــم در آنس ي

. وضعيت بازگشت به آن دوران ها نيسـت 
چـون تغييـر   . وضعيت وضعيت تغيير است

دهنده مردم هستند و تغيير، نياز بـه بـديل   
ــر،   ــر تغيي دارد، اينســت كــه ســپاه در براب

  :موقعيت و نقش خود را تعريف مي كند
يم اسـد  ژسخنگويان سپاه مي گويند ر - 1

اما . يم ايران نداردژاشت كه ركمبودها د
سازماندهي و تجهيزات الزم را براي مهـار  

سـپاه در سـوريه   . مردم در اختيـار داريـم  
مشغول جنگ اسـت و ايـن جنـگ را بـه     

  .حساب كسب تجربه نيز مي نويسد
با توجه به نامه و گفتگـوي حضـوري     -  2

گروهي از سران سپاه با خامنـه اي، بـرغم   
بـاره تمايـل   فراوان حـرف و حـديث در   

ــدار    ــل طرف ــه اي و تماي ــدار خامن طرف
احمدي نژاد در سپاه، اين در رابطه با بـاز  
كردن و يا بسته نگاه داشتن فضاي سياه، به 
سخن دقيق تر، در رابطه با مردم است كه 

  :دارد در سپاه، تمايل ها شكل مي گيرند
يم خـود نمـي   ژيك تمايل مي گويد ر - 

سـائلي را  تواند از بن بست خارج شود و م
هم كه ايجاد كرده است، نمي تواند حـل  
كند و تا وقتي وضعيت همـين اسـت كـه    
هست، تحريمها و تهديدها بـه جنـگ نيـز    

راه حـل بـاز پـس    . ادامه خواهند داشت
ايـن  . دادن حق مـردم بـه مـردم اسـت    

ــازكردن فضــا و  روزهــا، تحــت عنــوان ب
مشاركت دادن مردم در تعيين سرنوشـت  

خود را نشان مـي   خود، اين تمايل هويت
  . دهد

يك تمايل بازكردن فضا و نقش دادن به  - 
علت . يم برابر مي داندژمردم را با مرگ ر

نيز اينست كه به اينك سپاه به كمتر از كل 
  . كشور قانع نيست

در حال حاضر، اين تمايل دست باال را     
قوت و ضعف اين دو تمايـل ربـط   . ندارد

ه مـردم  مستقيم پيدا مي كند بـا نقشـي كـ   
» انتخابـات «در . ايران به خود مي دهنـد 

  .و بعد از آن 92خرداد  24
تا اين زمان، فضا بسته است و گرايشهاي  •

يـم امـا مسـتقل از    ژسياسي كه خـود در ر 
خامنه اي توصيف مي كننـد، شـركت در   

را بي حاصـل مـي   ) دادن رأي( انتخابات 
دانند و مـي گوينـد مـا چـرا، در صـحنه      

مـردم  . ر را بازي كنـيم نمايش، نقش فيگو
كشور هم رفتاري دارند كه پنداري قـرار  
است انتخابات در كشور ديگري و گمنـام  

لذا، مهندسي انتخابات شمال  . انجام بگيرد
ــاختن  ــردم در  «س ــاركت م ــه مش حماس

انتخابات نيز مي شود و اين مهندسي را نيز 
سپاه و بسيج بايد انجام بدهنـد و خـود را   

  .ه اندآماده انجام آن كرد
امــر واقــع اینســت کــه : انقــالب اســالمی که تک پایه هسـتند، بـه دنبـال تکیـه گـاه یمهای استبدادی وابسته، بـدین خـاطر ژر

از سـوی دیگـر مـی » دشـمن«سازش بـا خــارجی از ســوئی و سیاســت ســـتیز و  از این رو است که تغییر در روابـط . روند
درون، پایگاه اجتماعی خـود را از دسـت توضیح این کـه، در . شود سقوط آنها میبا دنیای خـارج، از عوامـل تعیـین کننـده 
ــی می دهنـد و دولـت را بـه تصـرف حـزب  ــوار در م ــت خ ــلح و ران ــی مس سلطه این حزب بر کشور و رانت . آورندسیاس
یمها را ضد رشد ژمی شوند که اینگونه رخواری سـیری ناپـذیر، از جملـه عـواملی    :می کنند

  
  

كار  ،گردانندگان سپاه
رف دولت و اقتصاد تص

آغاز  60را از كودتاي 
  :كردند

  
  
در بررسي و تحقيقـي انـدك بـر روي        

افراد زير مشاهده مـي شـود كـه اعضـاي     
ــال   ــداي س ــان ابت ــپاه از هم ــه  60س و ب

خصوص بعد از كودتا، طي يـك هجـوم   
مغول وار اكثر قريب بـه اتفـاق مقامهـاي    
دولتي، را بـا كمـك مالتاريـا، در اختيـار     

بعد از پايان جنگ شكست خورده  گرفته و
با عـراق و بازگشـت بـه شـهرها، سياسـت      
اشغال كليه مقامهاي دولتي را رويه كـرده  
و امــروز، دولــت و اقتصــاد و فرهنــگ در 
قبضه آنها است و به جز مقام معظم رهبري 
كه اين مقام نيز مقام و موقعيت خود را از 

با نامـه جعلـي از قـول    (سپاه  جسته است 
تحت حكومت نظـامي، مجلـس   خميني و 

خبرگــان را بــه رهبــر كــردن خامنــه اي 
ناگزير كردن و از شوراي مدرسين حوزه 
علميه قم به زور سـرنيزه حكـم مرجعيـت    

و بـيش از پـيش در   ) خامنه اي را گـرفتن 
 . سپاه است

بعد از مقام رهبري، رؤساي سـه قـوه و    •
اكثر وزرا و معاونين و مـديران و مـديران   

مجلـس  » نماينـدگان «ها و  كل وزارتخانه
شوراي اسالمي و شوراي شهر هـا و اكثـر   
ــي و    ــامي و امنيت ــي و نظ ــات سياس مقام
ــادي و    ــي و اقتصـ ــتي و فرهنگـ حراسـ
ــانكي و    ــي و ب ــا و و ورزش ــفارتخانه ه س
كشــوري، از جملــه اســتانداري هــا و    
شهرداري ها و فرمانداري ها و بخشداري 
ــز    ــاي مراك ــا و روس ــداري ه ــا و ده ه

چون بانك مركزي و بانكهاي اقتصادي هم
ــادي و   ــالي و اقتص ــات م ــور و موسس كش
گمركــات و مبــادي ورودي كاالهــاي   
قانوني و غير قانوني كشور و هواپيمايي ها 
و اكثر مقامات مسئول حمل و نقل هوايي 

رياست ... و دريايي و زميني وخط آهن و 
يا عضويت در هيات مديره اكثر سـازمانها،  

نيادهــاي مختلــف ســتادها و شــوراها و  ب
كشور از صدا و سيما و بازرسي كل كشـور  
و بنياد مستضعفان و كميته امداد و بهزيستي 
و ستاد امـوال امـام و رهبـري و شـوراي     
عالي امنيت ملـي و شـورايعالي فرهنگـي    
كشور و شـوراي عـالي تبليغـات كشـور و     
سازمان فرهنگي و هنري و سازمان بهشـت  

افـراد   زهرا و سازمان پزشـكي قـانوني را  
سپاه بر عهده دارند و كشور را به گونه اي 

اداره كرده اند و مي كنندكه اگر قشـون  
متجاوز خارجي بر اين كشور حملـه مـي   
آورد خساراتي به مراتب كمتـر بـر ايـران    

زيرا سرزميني با داشتن اين . وارد مي كرد
همه استعداد و منابع و  امكانات خدادادي 

ادامـه   در طول بيش از سي سـال، تـوان  
مـردم  . حيات خود را از دست داده است

را به ملتي تبديل كرده اند كه اگر نباشـد  
هزار  45حقوق بي كرامت دولتي و يارانه 

  .توماني قادر به زندگي  نيستند
قبل از ورود به معرفي افـراد سـپاه كـه    •

مقامها را در اشغال خود دارند، چند نكتـه  
 :را  يادآور مي شويم

در طول سالهاي بعـد  : شوراستانهاي ك -  1
از انقالب و به خصوص در سـالهاي اخيـر   

گانه ايران توسط  32همواره واليت هاي 
زماني كه . سرداران سپاه كنترل مي شوند

استاندار استاني سردار سـپاه نباشـد، قطعـا    
امنيتـي آن اسـتان الزامـا     –معاون سياسي 

بايد توسط يكي از افراد اين نهاد مديريت 
زيرا در اسـتانها مهمتـرين   . مي شده است

امنيتــي آن  –معاونــت، معاونــت سياســي 
استان است كه ازيك سو با مركز سياسـي  
كشور در ارتباط است و از سوي ديگـر بـا   

ايـن معـاون چشـم و    . مركز امنيتي كشور
گوش رهبري بوده و بايد بتواند احتمـال  
هر حركت اعتراضي را پيش بيني نموده و 

اطالعـاتي   –ي امنيتي با استفاده از نيروها
  .آن حركت را سركوب نمايد

 –همواره رابطه خوب ميان معاون سياسي 
امنيتي هر استان با فرمانده سپاه و فرمانـده  

  .نيروي انتظامي آن استان برقرار است
در آنچـه بـه كنتـرل    :  نيروي انتظامي - 2

» نظام«اعتراضات شهري مربوط مي شود، 
مي دانـد و   ابتدا نيروي انتظامي را مسئول

در صورتي كه از عهده بر نيايد، از نيروهـا  
و گردانهاي بسيج مخصوص سركوب هاي 

در نهايـت،  . خياباني اسـتفاده مـي نمايـد   
. نيروهاي سپاه وارد درگيـري مـي شـوند   

خامنه اي براي كنتـرل نيـروي انتظـامي    
همواره خـود فرمانـدهان آن را عـزل و    

 بنا بر دستور وي، هر افسـر . نصب مي كند
داراي درجه اي باالتر از سرهنگي، بايد از 
سپاه پاسداران باشد كه به نيروي انتظـامي  

 . منتقل مي شود
تيم هاي ورزشـي و فدراسـيون هـاي     - 3

براي كنترل تيم هاي ورزشـي و  : ورزشي
بخصــوص فوتبــال، ســپاه افــراد خــود را 
همواره با عناويني چون دكتر و مهنـدس  

مهـا مـي   وارد اعضاي هيات مديره اين تي
البتـه وقتـي سـرداران سـپاه بـراي      . نمايد

كنترل سازمان نظام پزشـكي سـرداران را   
ــازمان     ــه آن س ــر ب ــوان دكت ــت عن تح
ميفرستند، گسيل سرداران براي تـيم هـا و   
فدراسيون هاي ورزشـي، كـاري سـخت    

 .نخواهد بود
برخي از سرداران كه از طرق مختلف  - 4

ــر رســمي  و از دانشــگاههاي رســمي و غي
به كسب مدرك باصطالح دكتري، موفق 

شده اند عموما با استفاده از ايـن مـدرك   
يا مدارك معـادل رياسـت دانشـگاههاي    
كشور را حتي المقدور سعي مي كننـد بـر   

تا مانع از هر گونه تحركـي  . عهده بگيرند
آنها بـا  . در ميان دانشجويان و اساتيد شوند

وجود نيروهاي جاسوس به نام بسـيجي و  
اهها را كنتـرل كـرده و در   حراستي دانشگ

صورت بروز هر خطايي از هـر دانشـجو و   
استاد به سـرعت در پـي حـذف آنهـا بـر      

 .ميايند
حضـور هميشـگي   : نمايندگان مجلس -  5

تعداد متنابهي از سرداران دكتر شده سپاه 
در ميان نمايندگان مجلس به خوبي نشـان  
دهنده اين مسئله است كـه ايـن نهـاد در    

ت مجلس مي باشـد و  تالش كنترل مصوبا
در صــورت نيــاز بــا اســتفاده از ســرداران 
مجلسي و فشار از بيرون مصوبات مورد نياز 

  به تصويب » نمايندگان«خود را توسط 
  بسيج يا نيروي انتظامي در دستور كار 

  ۷در صفحه
  

 زمان تغییر
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جالب است بدانيم هر گاه قرار . مي رساند
  باشد طرح يا اليحه اي در مورد سپاه يا 

گيـرد، تماشـاگران همـه از     مجلس قـرار 
ــروي   ــا ني نيروهــاي ســپاهي و بســيجي ي
انتظامي خواهند بود تاحضور آنها ترس را 
بر دل نمايندگان براي تصويب سريع آن 

  .بيندازند
  
پاسداراني كه مقامات مختلف را  ٭

  :اشغال كرده اند
 
اين پاسداران تنها كساني نيسـتند كـه    ☚

. مقامهاي مختلـف را تصـرف كـرده انـد    
ساني هسـتند كـه از راه پـرس و جـو،     ك

بعد از پايان عمر ايـن  . شناسائي شده اند
يم، بسا تمام حقيقـت از پـرده بيـرون    ژر

خواهد افتاد و دانسته خواهد شـد همـه   
آنچه از ديد مردم پنهان مانـده اسـت و   

  :مي ماند
ــداران،    ــپاه پاس ــردار س ــن، س آب روش

  فرمانده سپاه خوي
معـاون   - حجت االسـالم  - ابراهيم زاده 

 - فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي رودهن 
  . رئيس سازمان - وابسته سپاه  –احمدي 

ابراهيمي مطلق، عبدالعلي، سردار سـپاه،  
  . فرمانده تيپ مكانيزه امام زمان

ــيس پژوهشــكده   ابراهيمــي، محمــد، رئ
سامانه هاي فضانوردي سـازمان فضـايي   

 . وابسته به سپاه پاسداران ايران،
دي، معاون امنيتي، سياسـي  ابراهيمي، ها

  . استانداري مازندران، وابسته به سپاه
آبرومند، سيد جمال الدين، سردار سـپاه  
ــل    ــتاد ك ــده س ــگ كنن ــاون هماهن مع

  .فرماندهي سپاه
ابطحي سيد، عباس، پاسدار و شكنجه گر 
زندان و راننده حسـينعلي نيـري حـاكم    

  .شرع زندان اوين
سـپاه   آبنوش ساالر، سردار سپاه، فرمانده

  . صاحب االمر قزوين
ــپاه   ــاي س ــد، از نيروه ــوالفتحي، احم اب
ــات    ــدس و عملي ــپاه ق ــداران در س پاس

  . برونمرزي
ــپاه    ــردار س ــد، س ــيد محم ــوترابي، س اب

   .پاسداران در نيروي هوايي
ابوحمزه، غالمعلي، سردار سپاه پاسداران 
ــتان    ــپاه روح اهللا اس ــابق س ــده س فرمان

  . مركزي
اسبق مجلس، در  ابوطالب، سعيد نماينده

ــد   ــداني ش ــتگير و زن ــدتي دس ــراق م ع
  . همكاري در سپاه و صدا و سيما

ابويي، سردار سـپاه، معـاون پيشـگيري و    
ــتاد    ــتانهاي س ــازمانها و اس ــاهنگي س هم

  . مركزي در كميسيون دهم
آجور لو، مصطفي، سردار سـپاه، معـاون   
ورزشي شهرداري، مـدير عامـل باشـگاه    

  ...استيل آذين و 
سردار سـپاه، فرمانـده نيـروي     احسايي،،

   .انتظامي كرمان
احمد لويي، منصور، سردار سپاه،مديركل 

  .امورايثارگران شهرداري تهران
احمدزاده، سردار سـپاه، معـاون رئـيس    
جمهور و رئيس سازمان محـيط زيسـت،   

   .استاندار سابق خراسان
احمدلو، نبي اهللا، سردار سپاه پاسداران و 

پيشكسـوتان   عضو جمعيـت ايثـارگران و  
 .لشگر سيدالشهدا

ــپاه   ــود، سردارس ــيغش، محم ــدي ب احم
پاسداران، استاندار سابق خراسان شمالي 

  . نماينده دو دوره مجلس –
احمدي مقـدم، اسـماعيل، سـردار سـپاه     
فرمانده نيروي انتظامي و قرارگاه حمـزه  

  .و بسيج تهران و دانشكده اين نيرو
احمدي نژاد، داوود، سردار سپاه معـاون  
كوثري در قرارگاه ثار اهللا دفتر بازرسي 

  .ودبير پدافند غير عامل
احمدي نژاد، محمـود، ريـيس جمهـور    
كودتايي، شهردار سابق تهران، قرارگـاه  

   .حمزه
ــپاه     ــرهنگ س ــم، س ــدي، ابوالقاس احم
پاسداران، فرمانـده سـابق بسـيج ناحيـه     

 . طبس
احمدي، سردار سپاه پاسداران، فرمانـده  

  . سپاه امام رضا
احمدي، سرهنگ سپاه، سخنگوي نيروي 

   .انتظامي در زمان سردار رضا زارعي
احمدي، علي، سردار سپاه، مدير مسئول 
نشريه انديشـه دانشـجو نهـاد رهبـري در     

  . دانشگاه امام حسين
احمدي، مهدي، سـرهنگ سـپاه، رئـيس    

  اداره رسانه اي نيروي زميني سپاه، 
احمديان علي اكبر سردار سپاه، فرمانـده  

  . سابق دانشگاه امام حسين
اخــوان صــباغ، غالمرضــا، ســردار ســپاه، 
مـــديركل مـــديريت بحـــران اســـتان 
خوزســتان و مشــاور عــالي اســتاندار    

  .خوزستان در پدافند غير عامل
اخوان، سردار سـپاه پاسـداران و رئـيس    

  .بهداري سپاه
آخوندي، سردار سپاه، مستقر در نيـروي  
انتظــامي، فرمانــده نيــروي انتظــامي    

   .رمزگانه
اديبي، نادر، سردار سپاه پاسداران و عضو 
جمعيــت ايثــارگران وپيشكســوتان لشــگر 

  .سيدالشهدا
آذركمنــد، ســردار ســپاه، از فرمانــدهان 

   .نظام وظيفه كشور
آذرنوش، داوود سـردار سـپاه، فرمانـده    

  . ناحيه مقاومت بسيج
آذري، ضياء، مـدير ورزشـگاه آزادي از   

ور سـپاه  عوامل سركوب و شكنجه و مـام 
  . پاسداران

اربــابي مهــدي رئــيس كميتــه ســعدآباد 
شميران رئيس اسبق هيأت فوتبال تهران 
تيم فوتبال كوثر از عوامـل كشـتار دهـه    

  .شصت
ارجمند فر، مجيد، سردار سپاه پاسداران، 

  . جانشين قرارگاه حمزه سيد الشهدا
ارجمندي، فرهاد، سرگرد سپاه، فرمانـده  

در عمليـات  سابق نوپو نيـروي انتظـامي   
  . حمله به خوابگاه دانشگاه تهران

آرمــين محســن واحــد امنيــت معاونــت 
اطالعات سپاه در دهـه شصـت، نماينـده    
مجلس و عضو ارشد سـازمان مجاهـدين   
ــوب     ــال مغض ــه فع ــالمي، ك ــالب اس انق

  . حاكميت است
آزاد، علي، سردار سـپاه اسـتاندار سـابق    
   .ايالم و بعد استاندار سيستان و بلوچستان

ادي، عبدالرضا، سردار سـپاه، فرمانـده   آز
  . سابق سپاه انصارالحسين همدان

آژيــد، پرويــز، ســردار ســپاه پاســداران، 
معاون سابق امنيتي، سياسـي اسـتانداري،   

  . رئيس دانشگاه تبريز
استكي، سردار سپاه، از فرمانـدهان سـپاه   

  . در گيالن
استوارآذر، حسن، سردار سپاه، مـديركل  

هـاي دفـاع    نشر ارزشبنياد حفظ آثار و 
  . شرقي مقدس آذربايجان

اسحاقي، محمد رضا، سردار سپاه، فرمانده 
  . خوزستان - نيروي انتظامي كرمان

اسد اللهي، حسين، سرهنگ سپاه، جانشين 
   .تيپ يك انصار النبي

اسداللهي از روساي با سابقه زنـدانها، وي  
زماني رئيس زندان آمل و كميته انقـالب  

   .بود
محسن، رئيس بسيج دانشجويي اسدبيگي، 

  . دانشگاه علم و صنعت
اسدي، حسين، عضو سپاه، معاون تبليغات 
و روابط عمومي نمايندگي ولي فقيـه در  

 . قرارگاه قدس كه در انفجار كشته شد«
اسدي، جعفر، سردار سپاه، معاون قرارگاه 

  .خاتم ستاد كل نيروهاي مسلح
اسدي، محمد جعفر، سردار سپاه، فرمانده 

يروي زميني، مشاور عـالي رئـيس سـتاد    ن
كل نيروهاي مسلح، كه با گروهي بر عليه 

 . حسين اعاليي نامه نوشت
ــپاه،   ــردار س ــم، س ــفندياري، ابوالقاس اس

   .فرمانده انتظامي استان خراسان شمالي

اسالم پناه ،نورعلي، سردار سپاه، فرمانـده  
   .نيروي انتظامي كهكيلويه و بوير احمد

ضل، سردار سپاه پاسداران اسالمي، ابوالف
و عضو جمعيت ايثارگران و پيشكسـوتان  

  .لشگر سيدالشهدا
اسالمي، مهدي، كاردار سفارت ايران در 

  . بحرين وابسته سپاه قدس
ــيس    ــر، رئ ــپاه، دكت ــردار س ــالني، س اص

  . بيمارستان بقيه اهللا سپاه
اســماعيل زاده، اســماعيل، ســردار ســپاه 

انتظامي پاسداران، معاون فرمانده نيروي 
  .آذربايجان شرقي

اسماعيلي ،پرويز، عضو سپاه،سردبير اسبق 
روزنامه جوان، مدير مسئول تهران تايمز، 
رياست خبرگزاري مهر مشـاور فرهنگـي   

  . نيروي بسيج
اسماعيلي، سـردار سـپاه در راهنمـايي و    

   .رانندگي
اسماعيلي، سردار سـپاه و عضـو شـوراي    

   .نگهبان
پاه فرمانـده  اسماعيلي، فرزاد، سـردار سـ  

  .قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء
اسماعيلي، محمـد مهـدي، سـردار سـپاه     
ــي    ــي و امنيت ــاون سياس ــداران، مع پاس

  . استانداري اصفهان
ــم    ــده دور نه ــد، نماين ــماعيلي، محم اس
مجلس از زنجان، سردار سـپاه، فرمانـده   
پيشين انصار المهدي، معاون سپاه زنجان، 

جي و امنيت عضو كميسيون سياست خار
  . ملي

اســودي، محمــد علــي معــاون تبليغــات 
  . فرمانده كل سپاه پاسداران

اشتري، حسين، سـردار سـپاه در نيـروي    
   .انتظامي، رئيس پليس امنيت

آشتياني، علي، سردار سـپاه پاسـداران و   
عضو جمعيـت ايثـارگران و پيشكسـوتان    

  .لشگر سيدالشهدا
اشجعي، خليل، سازمان مجاهدين انقالب 

مي كـه در كميتـه انقـالب اسـالمي     اسال
مستقر بود و در بازجويي مبارزان شركت 

  . داشت
اشــراق، حميــد رضــا، ســردار ســپاه     
پاسداران،، عضو هيات مديره بنياد تعاون 

 . نيروي انتظامي
اشرفي، امير، فرمانده منطقه دوم دريايي 

  . ارتش
آشوري تازياني، محمد نماينده دو دوره 

دوم، كارشـناس  بندرعباس، نايب رئـيس  
ارشد مديريت استراتژيك، معاون سياسي 
  .امنيتي استانداري هرمزگان، سردار سپاه

اصانلو، سردار سپاه پاسـداران و فرمانـده   
  . قرارگاه حمزه سيد الشهدا

اصغرزاده، نماينده سابق مجلس و رئـيس  
   .تيم حفاظت خامنه اي

اصفري محمـد حسـن، فرمانـدار اراك،    
   .سردار سپاه
، فرهنگ، مـدير عامـل شـركت    اصالحي

   .احرار فارس، سرهنگ سپاه
اصالني، سردار سـپاه پاسـداران، دكتـر،    

  .رئيس دانشگاه بقيه اهللا
اصالني، سرهنگ سپاه، فرمانـده نيـروي   

   .انتظامي كرج
اصالني، مينو، فرمانده بسيج زنـان، عضـو   

   .سپاه پاسداران
اعاليي، حسين، سردار سپاه پاسـداران،از  

دفاع مقدس و رئـيس سـابق   فرماندهان 
مقـام پيشـين     ستاد مشـترك سـپاه و قـائم   

وزارت دفاع و رياسـت سـازمان صـنايع    
 .هوايي وزارت دفاع

افتخاري، عباس، اسي تيغ كـش مسـئول   
اطالعــات كميتــه مركــز و رئــيس اكبــر  

   .خوشكوش معروف به مرد هزار چهره
افراشته، علي، اسـتاندار بوشـهر در زمـان    

ن اداري و مــالي احمــدي نــژاد و معــاو
   .مجلس دوره هشتم، وابسته سپاه

افروغ، عماد عضو شوراي فرماندهي سپاه 
چند سالي نيز  60كشور در سال  9منطقه 

طلبه بود، نماينده دور هفتم مجلـس كـه   
  . فعال رانده شده دربار خامنه اي مي باشد

افشار حسين، سردار سـپاه از فرمانـدهان   
  .سپاه پاسداران
سردار سپاه، فرمانده اسـبق   افشار عليرضا،

بسيج، معاون اسـبق وزيـر كشـور، عضـو     
  . هيات مديره بنياد بين المللي الغدير

افشردي، محمد حسـين، سـردار سـپاه از    
فرمانــدهان ســپاه در دوران جنــگ و از 

  .التحصيالن دانشگاه امام حسين فارغ
آقا زاده، علي، فرمانده سپاه رشت، سردار 

مجلس شـوراي   سپاه، نماينده دور هشتم
  . اسالمي

آقا محمدي دريكوند ابـراهيم، نماينـده   
دور نهم مجلس از خرم آباد، مـدير كـل   

  . حراست دانشگاه خرم آباد، سردار سپاه
آقاجاني، عظيم، عضو سپاه پاسـداران در  
نيروي قدس و از عوامل ارسال اسلحه به 
خارج از كشور كه در جريان نيجريه لـو  

  . رفت
پاه پاسداران و فرمانده آقاخاني، سردار س

  . نيروي انتظامي
آقامير، محمد، سردار سپاه، رئيس سازمان 

  .ورزش بسيج كشور و شهرداريها
اقبالي، عباسعلي، سرهنگ سپاه، عضو باند 
فاسد اقتصادي زمين و مسـكن در اسـتان   

  . فارس و دوست سردار نجفي
اكبر نژاد، علـي، سـردار سـپاه، فرمانـده     

 8ن عقيل در زمـان  مقتدر گردان مسلم ب
سال دفـاع مقـدس و فرمانـده قرارگـاه     

  .صاحب الزمان
اكبري، سردار سپاه، مشاور مديرعامل در 
پدافند غير عامل و مـديريت بحـران راه   

  .آهن
اكبــري، ســيد حســن، حجــت االســالم، 
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه علي 
  . ابن ابي طالب قم، وابسته سپاه پاسداران

ز، سردار سپاه، نماينده كرج اكبريان، عزي
در مجلس كنوني و فرمانده سـابق سـپاه   

  .در كرج و سپاه شرق تهران
ــروي   ــر شــاهي، ســردار ســپاه در ني اكب
انتظامي، فرمانده اسبق نيـروي انتظـامي   

  . يزد
  .اكبرپور، علي، سردار سپاه پاسداران

اكبري، حسين، سفير ايران در ليبي بعـد  
  .دسازسقوط قذافي وابسته سپاه ق

اكبــري، ســرهنگ ســپاه، مســئول ســتاد 
   .مبارزه با قاچاق در آذربايجان

اكبريان، علي، سردار سپاه فرمانده نيروي 
  . انتظامي يزد بعد از اكبرشاهي

اهللا بداشتي، سعيد، از نيروهاي وابسته بـه  
سپاه و نزديك به دانشجويان خط امام كه 

  . اصالح طلب شده است
ــردا  ــي، س ــد عل ــپاه اهللا دادي، محم ر س

  . الغدير يزد 18فرمانده تيپ مستقل 
داراي دو فقـره  ! اهللا كرم، حسين، دكتـر 

مدرك دكترا، سـردار سـپاه از اعضـاي    
خشونت طلب و مسئول چماقداران بيت 
رهبري،كاردار نظامي در بوسني، اسـتاد  

  .دانشگاههاي تهران
اهللا ياري، قاسـم، سـردار سـپاه، مسـئول     

ثار و نشر كل حفظ آ روابط عمومي اداره 
  .هاي دفاع مقدس استان قزوين ارزش

ــور، ســردار ســپاه پاســداران،   المــاس پ
  .فرمانده پايگاه مقاومت بسيج خاتم االنبيا

الماسوندي، سـردار سـپاه معـاون فعلـي     
طرح و توسعه شركت مديريت منابع آب 

   .ايران
اماميان، محمود، سردار سپاه، دبيـر كـل   

 .ائتالف ورزش كشور
، سردار سپاه، عضـو سـابق   امراللهي، رضا

شوراي عالي امنيت ملي، فرمانده نيروي 
  . انتظامي و عضو باند پروژه هسته اي

 اميـدي، مهـرداد رئـيس بخـش جـرائم     
  . اي نيروي انتظامي رايانه

امير جهاني، سيد فاضل، مدير همـاهنگي  
شركت خصوصي مخابرات وابسته به سپاه 

  . پاسداران
مانده نيروي اميري مقدم، سردار سپاه، فر

 . انتظامي خراسان رضوي
ــوراي     ــيس ش ــي، رئ ــر عل ــري، امي امي

  .سياستگذاري تابناك، وابسته به سپاه
ــداي   ــري، ســردار بازنشســته و كاندي امي

  . مجلس هشتم از تهران
ــور    ــر ام ــئول دفت ــلمان، مس ــري، س امي
ايثارگران در دادگستري فارس، سرهنگ 

   .سپاه
ـ   كر امين حياتي، سردار سپاه، فرمانـده لش

خوزستان كه زماني استاندار اين اسـتان  
   .بود

اميني جزي، بهادر، مدير مسـئول نشـريه   
سياست دفاعي، دانشگاه امام حسين، سپاه 

  . پاسداران عضوسپاه
اميني، احمد، نماينده جديد ولي فقيه در 

  . تيپ مكانيزه امام زمان
ــپاه    ــرهنگ س ــي، س ــد تق ــي، محم امين

نجـف  زرهـي   8پاسداران، فرمانده لشكر 
  . اشرف

انتظامي حسين، سـردار سـپاه، از بخـش    
رسانه اي وزارت اطالعات، مدير مسـئول  

  . سابق جام جم
اندرز چمني،حميد، معاون امنيت اسـتان  

  . تهران، سردار سپاه
انصاري، تقـي، دكتـر، بازنشسـته سـپاه و     

  . كانديداي مجلس هشتم از اصفهان
انصاري، زين الدين، سردار سپاه در پاوه 

ر خاله صـانع ژالـه كـه در مصـاحبه     و پس
تلويزيوني بعد از شهادت صـانع خـود را   

   .پدر او معرفي كرده بود
انصاري، محسـن، سـردار سـپاه، عضـو و     
رئيس هيأت امناء مؤسسه قـرض الحسـنه   
ــار ــاهد و ايثـــــــــــ  . شـــــــــــ

انواري، علي، پاسدار و بازجوي زنـدانها  
با نام مستعار اوسـط، علـي اوسـط، علـي     

زاحم همسر رجايي در انواري زاده كه م
  . زندان شده است

آهاريــان، ســرهنگ ســپاه، عضــو هيــات 
   .مديره تيم فوتبال فجر سپاسي شيراز

آهني، علي، معاون وزير امور خارجه و از 
سفراي پيشين و شريك در ترور و مرتبط 

  با سپاه پاسداران معاونت اروپا و آمريكا، 
نماينــده   آوايــي، احمــد، ســردار ســپاه،

مجلس كنوني و فرمانده سابق دزفول در 
سپاه در دزفول و قائم مقام فرمانده سپاه 

  .در لبنان
اوسط هاشمي، علي اصـغر، وابسـته سـپاه    
معاون سياسي، امنيت سـابق اسـتانداري   

  . تهران
آويني، مرتضي، عضو سازمان مجاهـدين  
انقالب اسالمي و سپاه پاسداران كه كشته 

   .شد
اسداران، ايازي، سيد هادي، سردار سپاه پ

رئيس سابق هيات مديره باشـگاه فوتبـال   
ابومسلم خراسان، سخنگو و مشـاور فعلـي   

 . شهردار تهران
ايران نژاد، محمد، از فرمانـدهان سـابق   

و كانديـداي مجلـس    سپاه در سـيرجان 
  . هشتم

ايرانزاد، محسن، وابسته به سپاه پاسداران 
در آذربايجان شرقي و بنياد آثـار دفـاع   

  . مقدس
، مصطفي، سـردار سـپاه، قرارگـاه    ايزدي

   .نجف، ستاد كل سپاه پاسداران
فضائی سیاسی بسته در : انقالب اسالمی

درون کشور همراه است با فضای بسته 
ــران ــرون ای ــحنه زد و . در بی ــراق ص ع

ســـوریه . خوردهـــای خـــونین اســـت
ــت و  ــی اس ــین الملل ــی ب ــحنه جنگ ص
ــه اســرائیل کشــورهای عــرب   امریکــا ب

حها را می دهد و می پیشرفته ترین سال
. گوید این عمل اخطار به ایران اسـت

عملیات تروریسـتی در امریکـا و کانـادا 
فرصــتی شــده انــد بــرای وصــل کــردن 

  :»ایران«القاعده به 
  

    ۸در صفحه
  

 زمان تغییر
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چراغ سبز براي جنگ 
اخطـار بـه    - با ايران؟ 

اسرائيل حـق   –ايران 
دارد به ايـران حملـه   

  !:كند
  

ــا یاهو شده و پی در پـی در کـار طراحـی اطـی از نتـان کنگره افر: انقالب اسالمی ــگ ب ــدارک اســباب جن ــا و ت مجازاته
» انتخابــات«و تــا بدســت آمــدن نتیجــه امریکا از آنها خواست اندازه نگاه دارند بدانحـد کـه وزیـر خارجـه . ایران اسـت

می دهد بـرای جنـگ بـا است که کنگره زیــر پــل پــیالر و در بــاره چــراغ ســبزی مقالـه . ریاست جمهوری شـکیبا باشـند
  :ایران

  
چراغ سبزي كه كنگـره  
ــه    ــد ب ــي ده ــا م امريك
اسرائيل مي دهـد بـراي   

  :جنگ با ايران
  
، 2013آوريـل   19مقاله را پل پيالر در     

  :انتشار داده است
اعضاي كنگره چون مـي داننـد كـه      •

موقعيت  خـود را از جلـوه فروشـي در    
تريبون مجلـس و در برابـر دوربـين هـا     

، هيچ فرصتي را بـراي اسـتفاده از   دارند
آن تريبون و اين دوربين از دست نمـي  

صــحنه هــاي دو مجلــس وقتــي . دهنــد
ــن   ــه موضــوع گفتگــو اســت، اي قطعنام
ــد    ــي دهن ــان م ــك نش ــت را ني . واقعي

طرفداران قطعنامه ها به آنها قوت قانون 
  . نيز مي دهند

و چون اعضاي كنگره ايـن ضـعف را       
د كـه مـي داننـد    دارند، كساني نيز هستن

چگونه از اين ضعف، براي پيشبرد مقصود 
دست آويز يافتن نيز . خود،  استفاده كنند

يك قطعنامه كه در فالن : بس آسان است
تاريخ تصويب شده است و يك سابقه ولو 

  .بي نتيجه كفايت مي كند
هركسي كه حمايتي كرده اسـت و يـا    •

قيافه موافقي گرفته است، بـراي هميشـه   
استي به حساب گذاشته مي شود حامي سي

كه قرار است تصويب و به اجرا گذاشـته  
ولو طرح تهيه شده به اقليتي تعلـق  . شود

داشته باشد، اينطور وانمود مي شود كه به 
ــق دارد  ــت تعل ــخني در  . اكثري ــر س ه

مخالفــت بــا طــرح پيشــنهادي بــه بوتــه 
فراموشي سپرده مي شود و يـا در ميـان   

ني مـي  هاي و هـوي، غيـر قابـل شـنيد    
  . گردد

در مـورد قطعنامــه اي كــه كميســيون   •
روابط خارجي مجلس سنا در اين هفتـه  
آماده مي كرد، همـه ايـن روشـها بكـار     

قطعنامه يكي ديگر از فراوان نامـه  .  رفتند
در واپسـين  . هاي عاشقانه به اسرائيل بود

  :پاراگراف اين قطعنامه آمده است
هرگاه دولت اسرائيل تصـميم بگيـرد   «    

دست به اقدام نظـامي، برضـد تأسيسـات    
اتمي ايران، براي دفاع مشروع از خـود  
بزند،  حكومـت امريكـا، در موافقـت بـا     
قوانين اياالت متحده امريكا مي بايـد بـه   

و، بنابر قانون . حمايت از اسرائيل برخيزد
اساسي، كنگره خود را مسئول مي بيند به 
حكومت امريكا  اجـازه اسـتعمال قـواي    

حمايتهاي ديپلماتيك و اقتصادي  مسلح و
از حمله نظامي دولت اسرائيل به ايـران،  
بـــراي دفـــاع از ســـرزمين و مـــردم و 

  . موجوديت اسرائيل، را بدهد
عقل سخت كوشيد تا اين پاراگراف را  •

. تعديل كند تازه تعديل شده اش اينست
ــناتور     ــه سـ ــدگان قطعنامـ ــه كننـ تهيـ
 جمهوريخواه، ليندسي گراهام و سـناتور 

  . دموكرات، روبرت منندز هستند
تغييرها كه داده شدند عبارت بودند از     

و محـدود  » مشـروع «وارد كردن صفت 
كردن جنگ به حمله به تأسيسات اتمـي  
ايران و رجوع دادن به مسئوليتهاي هاي 

امـا بـه   . كنگره بنابر قانون اساسي امريكـا 
جنگ صفت مشروع دادن نه بخاطر اين 

شـوند، بلكـه قابـل     بود كه شرطي قائـل 
برنامـه  . قبول جلوه دادن قطعنامـه بـود  

توليد بمب اتمي ايران تكرار يك دروغ 
است و مسلم نبودن وجود چنـين برنامـه   

اما مسئوليتهاي كنگره، در حقيقت، . ايست
زمينه سازي براي قطعنامه بعدي است كه 

  .اعالن جنگ خواهد شد
اما آنكس كه مي داند چه مي خواهد  •

را وسيله رسيدن به هدف خـود   و كنگره
. ، البي اسرائيل اسـت AIPACمي كند، 

قطعنامه روشن از اسرائيل دعوت مي كند 
جنگ با ايران را آغاز كند و امريكا را نيز 
. به دنبال خـود، وارد ايـن جنـگ كنـد    

قطعنامه جز چراغ سبز دادن به اسـرائيل  
  .براي حمله نظامي به ايران نيست

دو مجلـس تصـويب    وقتي قطعنامه را     
هرگاه كنگـره بخواهـد آرايـش     –كنند 

كنوني خود را حفظ كند بـدون ترديـد   
، طرفـداران آن،  - تصويب خواهد كرد 

مرتب آن را بمثابه سياستي كه امريكا مي 
بايد اجرا كند و توافقي عمومي با حملـه  
به ايران، موضوع تبليغات خود خواهنـد  

مه ها در گذشته نيز، از اينگونه قطعنا. كرد
  :همين گونه استفاده شده است

محافظه كـاران جديـد كـه مـدافعان      •
حمله نظامي به عـراق بودنـد، مرتـب از    

ــه  ــراق«قطعنام ــردن ع ــورخ » آزاد ك م
آن . ، ســخن بميــان مــي آوردنــد1998

قطعنامه را كلينتون زماني امضاء كرد كه 
گرفتار افتضاح رابطه جنسي با لوينسـكي  

اما تصـويب آن   .بود اما آن را اجرا نكرد
قطعنامه مسلم مي كرد كه حمله به عـراق  

يم ايـن كشـور، نـه طـرح     ژبراي تغيير ر
محافظه كاران جديد كه حاصل توافـق  

اين قطعنامه هـا  . دو حزب در كنگره بود
به حساب گذاشته » توافق دو حزب«نيز  

تا وقتي كه اوباما خود را دربند . مي شود
بـه   اظهاراتي از قبيل مجهز شدن ايـران 

سالح اتمي غير قابل قبـول اسـت، ايـن    
قطعنامه بكار برانگيختن به حمله نظامي به 

  .ايران خواهد رفت
در اوائل همين هفته، بر سر ميـز شـام،    •

من در بحثي با محافظـه كـاران جديـد    
مفسر محافظـه كـار جديـد    . درگير شدم

مشهور استدالل مي كرد كه امريكا هرگز 
تـاه بيايـد زيـرا    اوباما كو» تعهد«نبايد از 

سخت به اعتبار امريكا زيان وارد خواهد 
من، نه در مقام پاسخ بـه او كـه در   . كرد

همين : مقام يادآوري درس تجربه، گفتم
نوع استدالل، امريكا را وارد جنگ ويتنام 
كرد و تا بخواهي كشته و زخمي و هزينه 
اي عظيم و سرانجام شكسـت و از دسـت   

دست امريكا رفتن هرگونه اعتباري، روي 
  . گذاشت

اين در اين جا نمي خـواهم تمـامي        
داليل بر خطاي زيانمند بودن وارد شدن 
امريكا به جنگ با ايران و يا كشانده شدن 
به اين جنگ توسط اسرائيل، براي منافع 

اما بايد اين دليل را . امريكا را تشريح كنم
خاطر نشان كنم كه چنين جنگي، ايـران  

تصميم به توليد سـالح   را برآن مي دارد
براي چند نسل، ايرانيـان  . هسته اي بگيرد

مزه تلخ اين جنگ را فراموش نخواهنـد  
يمي در آينـده بـر سـركار    ژكرد و هر ر

آيد، ايرانيان دشمنان امريكـا بـاقي مـي    

  .مانند
حاال كه درباره رفتار كنگره موضـوع       

گفتگو است، بگذاريد در كنگره بمانيم و 
و غلط رفتـارش و آنچـه    در باره صحيح

امريكا  مي بايد اظهار كند، بررسي هـاي  
  : چندي به عمل آوريم

اصل را بر حمله نظـامي اسـرائيل بـه         
ايران گذاشتن، بنـا گذاشـتن بـر تجـاوز     

تجاوز به كشوري است كـه هـيچ   . است
اسلحه اتمي ندارد و تصميم بـه سـاختن   
آن نگرفته است و تصريح مي كند قصـد  

. ن اسـلحه اي را نيـز نـدارد   ساختن چني
تجاوز به  كشوري است كه قرارداد منـع  
گسترش سالح هسته اي را امضاء كرده و 

انس بين ژفعاليتهاي اتميش تحت تفتيش آ
  . ي اتمي استژالمللي انر

حتي اگر ايران همه اين توافق ها را       
زير پا بگذارد و سالح هسته اي بسازد، در 

ه هم اكنون باشگاهي  عضو شده است ك
. كشور داراي سالح هسته اي عضو آنند 9

اسرائيل كه مي خواهد دسـت بـه ايـن    
كشـور   9تجاوز نظامي بزند، يكي از اين 

برعكس ايران، اسـرائيل قـرار داد   . است
منع گسترش اسلحه اتمي را امضاء نكرده 
و هرگز فعاليتهاي اتمـي خـود را تحـت    

ــارت آ ــت  ژنظ ــداده اس ــرار ن ــس ق . ان
تمي بزرگي نيز دارد و هيچگاه زرادخانه ا

هم بر زبان نياورده است صاحب اسـلحه  
  .اتمي است

اگر اسرائيل جنگي را آغاز كند، رشته       
دراز تهديدهائي را عملـي كـرده اسـت    

در برابـر،  . كه چند سالي است مي كنـد 
ايران هرگز اسرائيل را تهديد بـه حملـه   

آنچه كرده است، بد . نظامي نكرده است
فتن درباره اسرائيل بوده اسـت و  و رد گ

ايــن بــد و رد گــوئي هــا اســت كــه در 
اسرائيل و امريكـا زور مـي زننـد تهديـد     

  .اسرائيل، بباورانند
. عمل ها بسيار مهم تر از كلمه ها هستند •

اسرائيل در گذشته و حال عادت به حمله 
ايـن  . نظامي به همسايه هاي خـود دارد 
نمـي    حمله را تنها به قواي نظـامي آنهـا  

. كند به مردم اين كشورها نيز مـي كنـد  
تاريخ دراز حمله هاي نظامي در بر مـي  

و اشغال  1967گيرد سرزمين گشائي سال 
بلند مدت قسمتي از لبنان و حملـه هـاي   
بس ويرانگر بر فلسطيني ها در غزه همراه 

  .با محاصره اقتصادي خفگي آور را
برعكس اسرائيل، جمهـوري اسـالمي        

رگز به همسايه خود تجاوز نظامي ايران ه
ايرانيان بسـان ببـر در برابـر    . نكرده است

قواي متجاوز عراق از كشور خود دفـاع  
كردند اما هيچگاه توان نظـامي خـود را   

  .  بر ضد همسايه اي بكار نبردند
دست زدن اسرائيل بـه جنـگ برضـد     •

ايران، ولو انسان دوستانه ترين توجيه نيز 
يده شود، هـدفي  براي چنين جنگي ترش

جز حفظ انحصار سالح اتمـي در دسـت   
اسرائيل ندارد و اين هدف پيشـاپيش بـر   
. مردم منطقه و جهان، آشكار گشته اسـت 

هدف ديگري نيز دارد كه براي اسرائيل 
مهم است و آن غير ممكن كردن نزديك 
شدن واشنگتن به تهران، تا آينـده هـاي   

هـدف اسـرائيل اينسـت كـه     .  دور است
تنها متحد قابـل اعتمـاد و اتكـاء    خود را 
بنا بر اين، امريكـا نـاگزير شـود    . بگرداند

ــژه    ــراحم وي ــواره از م ــرائيل را هم اس
  . برخوردار كند

ــر         ــه، يــك هــدف عمــده ديگ و البت
اسرائيل اينست كه براي مدتي نامعلوم، به 
اشغال سرزمين هاي فلسطيني ادامه دهد 
و كسي را هم ياراي مطالبه كـردن ايـن   

  .سرزمين ها نماند
حاصل سخن اين كه بنـا را بـر حملـه     •

اسرائيل به ايران گذاشتن، نه قابل توجيه 
بر . بر امريكا  است كه محكوم كند.  است

  .امريكا نيست كه حمايت كند
  

فروش اسـلحه بـه   : هيگل
كشورهاي منطقه، هشدار 
به ايران است و اسـرائيل  
حق دارد به ايران حمله 

  ...:كند و
  
اسـرائيل حـق دارد بـه    : لهيگ ٭

معامله اسلحه بـا  . ايران حمله كند
اسرائيل عالمت روشن بـه ايـران   

  :است
  
، چـاك  هيگـل،   2013آوريل  21در  ☚

بـا  . وزير  دفاع امريكا  وارد اسرائيل شـد 
هاي و هوي تبليغاتي هـم وارد اسـرائيل   

در آنچـه بـه برنامـه اتمـي     : شد و گفـت 
سرائيل، ايران مربوط مي شود، امريكا و ا

. را دارنـد » عينا يـك نظـر و احسـاس    «
هرگاه اسرائيل تصميم به حمله نظامي به 
  .ايران را بگيرد، حق دارد كه چنين كند

يادآور مي شود كـه بهنگـام منصـوب         
ــر او   ــاع، ب ــام وزارت دف ــه مق شــدنش ب
خورده مي گرفتند كه به انـدازه كـافي   

بســياري در . حــامي اســرائيل نيســت  
سفر را فرصـتي تلقـي مـي    واشنگتن اين 

كنند كه با استفاده از آن، او بايد بتوانـد  
در واقع، .  منتقدان خود را خاموش كند

هيگل وقتي مـي گويـد در بـاره برنامـه     
اتمي ايران، امريكا و اسـرائيل عينـا يـك    
نظر و احساس را دارند يعني اين كه  در 
كشور اختالف نظر ندارند و درباره چنـد  

  . له گفتگو مي كنندو چون و زمان حم
هدف از سفر هيگل به اسرائيل اهميت  •

تمام دادن به به فروش اسلحه جديد بـه  
از اين رو است كه هيگـل  . اسرائيل است

اصرار مي ورزد كه فروش اين اسلحه به 
به ايـران  » عالمت روشن«اسرائيل دادن 

  . در باره حمايت امريكا از اسرائيل است
فتـه بودنـد كـه    مقامات ديگري قبال گ     

بمعناي حمايت «فروش اسلحه به اسرائيل 
. »امريكا از حمله اسرائيل به ايران نيسـت 

اما فروش اين اسلحه به اسرائيل در ايـن  
زمان و باوجود تهديد مسـتمر ايـران بـه    
حمله نظامي، چه معناي ديگري مي تواند 

سخن هيگل معلوم مي كنـد  . داشته باشد
  . ه باشدمعناي ديگري نمي تواند داشت

  
ميليـارد دالر اسـلحه    10فروش  ٭

ــه    ــا در منطق ــدان امريك ــه متح ب
  :هشدار به ايران است

  
، دبكـــا فايـــل 2013آوريـــل  21در  ☚

پيش از ورود هيگل، : گزارش كرده است
وزيــر دفــاع امريكــا، بــه اســرائيل، او بــه 

ميليـارد   10فروش : روزنامه نگاران گفت
طقه، دالر اسلحه به سه متحد امريكا در من

هشدار كامال روشني به ايران است كـه  «
گــزينش نظــامي بــراي متوقــف كــردن 
فعاليتهاي اتمي اين كشور، همچنان روي 

ايـن سـه كشـور اسـرائيل و     . »ميز اسـت 
عربستان و امارات متحده عربي هسـتند و  
هيگل در سفر به ايـن سـه كشـور، عـزم     
امريكا را بـر جلـوگيري از مجهـز شـدن     

. ابراز خواهد كـرد  ايران به اسلحه اتمي
منابع نظامي دبكا فايل مي گويند اين سه 
كشور كشورهائي هستند كه به تنهـائي و  
يا به اتفاق يكديگر مي تواننـد بـه ايـران    

  . حمله كنند
در همان زمان، كمـي قبـل از هيگـل     •

هواپيماي حامل هيگل بسوي خاورميانـه  
به پرواز درآيد، منابع ما در امريكا بـه مـا   

آوريـل در   15عمـل تروريسـتي   گفتند، 
بوستن با سفر وزير دفاع در اين سـفر بـه   

از ايـن رو، امريكـا بـر    . منطقه، مقارن شد

اينست كه بـيش از ايـران، بـر سـوريه و     
  .  القاعده است كه بايد متمركز شد

در سطوح مختلف، امريكا و اسرائيل و  •
عربستان، با آنكـه از خطـر مجهـز شـدن     

گاهنـد، اينـك بـا    ايران به سالح اتمي آ
خطر حضور القاعده در سوريه و صحراي 
سينا و عراق روبرو هستند كه تهديد بشمار 

  .است براي اسرائيل و لبنان و اردن
مدت دو سال است كه پوتين، رئـيس   •

جمهــوري روســيه، هشــدار مــي دهــد  
يـم سـوريه بخـاطر    ژحمايت روسـيه از ر 

. يـم او نيسـت  ژدلبستگي به بشار اسـد و ر 
طر استقرار القاعـده در دمشـق و   بلكه بخا

با اسـتقرار در  . ديگر شهرهاي ايران است
سوريه، اين امكان را پيدا مي كند كه بـه  
منطق جنوبي روسيه، بخصوص چچنـي،  
نفوذ كند و مسكو و ديگر شهرهاي روسيه 

  . را تهديد كند
استراتژي حكومت اوباما اين بود كه با  •

يـن  از ميان برداشتن رهبـران القاعـده، ا  
سازمان بي سـر مـي شـود و در معـرض     

تـرور بوسـتون   . انحالل قرار مـي گيـرد  
معلــوم كــرد كــه اســتراتژي او كارســاز 

زيرا كشتن سران القاعده و حملـه  . نيست
به مراكز آنها توسط هواپيماهـاي بـدون   
خلبان، مانع از آن نشد كـه تروريسـتهاي   
القاعده در شهرهاي امريكا دست به ترور 

  . بزنند
بر قول منابع نظـامي و ضـد تـرور،    بنا  •

كمــك پــوتين بــه اوبامــا در مبــارزه بــا 
تروريسم، نه بخاطر ايران كـه بـه خـاطر    

در حقيقت، تهران و دمشق . سوريه است
و القاعده، سه موضوع اصلي گفتگوهـاي  

يمهاي ايـران  ژر. مسكو و واشنگتن هستند
و سوريه و حزب اهللا لبنـان نيـز بـيش از    

در سوريه را دسـت  پيش، حضور القاعده 
دمشق مـي كوشـد نظـر    . آويز مي كنند

امريكا را نسبت به جنگ داخلـي سـوريه   
  . تغيير دهد

فروش وسيع اسلحه از سوي امريكا بـه   •
متحد خود در خاورميانه، بدون ترديـد،  
اهميت خود را در تقويت جبهه مخـالف  
. مجهز شدن ايران به اسـلحه اتمـي دارد  

بليـت بكـار   اما فروش اسلحه و تحصيل قا
. بردن آنها چند سال بطول مـي انجامـد  

اما رويدادهاي جاري بسـرعت جانشـين   
يكديگر مي شـوند و مسـئله ايـران را بـا     
مسئله سوريه، بلحاظ اهميت، جانشين مي 

موضوع اول گفتگوهاي هيگل بـا  . كنند
موشه يـالون، وزيـر دفـاع و نتـان يـاهو      

  .نخست وزير اسرائيل، سوريه است
ــالم  ــالب اس ــارات : يانق ــتان و ام   !ایران به سالح هسته ایانبار می کنند به بهانه خطر مجهز شـدن برند و با درآمد آن، اسلحه مـی خرنـد و یـران هسـتند را مـی آن متعلق به مـردم امناطق مشترک خلیج فارس که نیمـی از واقعیت را از یاد ببرنـد کـه نفـت و گـاز ایرانیان نباید هیچگاه ایـن . این کشورهاهم بردن و خوردن ثروتهای نفت و گاز خیر کردن هزینـه هـای نظـامی اسـت و امریکا است و هم بار کشـورهای نفـت فـــروش اســـلحه هـــم بخـــاطر اقتصـــاد . برنـد این اسلحه بر ضد ایران بکار مـیباشـد و محتــوی نظامیـان امریکــائی کــه مگر این که صورت عربستان و امـارات . چگونه می توان این اسلحه را بکار بردچند سـال طـول مـی کشـد تـا بیاموزنـد در گزارش نیز بود که . می خرند، ندارندمتحده توان بکار بردن اسلحه ای را کـه عربس

  
فروش جديد اسلحه به متحدان  ٭

امريكا در خاورميانه گويـاي عـزم   
امريكا بر جلوگيري از مجهز شدن 

  :ايران به سالح اتمي است
  
ايـن  ، اسـتراتفور  2013آوريل  22در  ☚

تحليل را در باره فروش اسلحه از سـوي  
امريكا به اسـرائيل و عربسـتان و امـارات    

  :متحده عربي انتشار داده است
بنا بر قـول نيويـورك تـايمز، امريكـا      •

  ميليارد دالر به  10اسلحه اي به مبلغ 
  

  ۹در صفحه
  

 زمان تغییر
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اسرائيل و عربستان و امارات متحده عربي 
كـه  با توجه بـه ايـن امـر    . فروخته است

واشنگتن ايران را تهديد جدي مي داند، 
فروش اسلحه به اين كشورها امكان مـي  
دهند خود را بهتر براي روياروئي نظامي 

  .احتمالي، آماده كنند
معامله اسلحه بعد از آن انجام شد كـه   •

. گفتگوها با ايران به شكسـت انجاميدنـد  
را   IR-2mهاي جديد ژايران سانتريفو

برابـر   5تا  2ها ژريفواين  سانت. نصب كرد
اورانيوم  IR-1هاي ژسريع تر از سانتريفو
همچنـين ايـران، از   .  را غني مـي كننـد  

انس اتمي ژزبان فريدون عباسي، رئيس آ
خود، رجز خواند كه ايران نياز بـه غنـي   

درجه دارد  20سازي اورانيوم را بميزان 
  . براي زير دريائي

 باتوجه به اين امـر كـه برنامـه اتمـي         
ايران، برغم مجازاتها كه مرتـب تشـديد   
مي شوند و تهديد شدن به حمله نظامي، 
از لحاظ فني پيشرفت مي كند، حكومت 

از او مـي  . امريكا زير فشار فزاينده ايست
خواهند ايران را تهديد كنـد و بـر ايـن    
كشور معلوم كند كـه تهديـدش جـدي    

واشنگتن با افـزودن بـر نيروهـاي    . است
خود در خليج فـارس و  هوائي و دريائي 

فروش اسلحه به متحدان خود  و انجـام  
مانورهاي مشترك در منطقـه، بـه ايـران    
مي گويد كه عزمش استوار و تهديـدش  

جديد ترين فروش اسـلحه   . جدي است
هشدار به ايران است كـه امريكـا گزينـه    
 نظامي را به عمـل درخواهـد آورد اگـر   

  .ايران خواست امريكا را بر نياورد
حقيقت، اسلحه اي كه اين بار به اين در  •

كشورها فروخته شده اند بويژه بكار حمله 
هرگاه به ايـران  . نظامي به ايران مي آيند

حمله شود، ايران ممكـن اسـت در مقـام    
واكنش، به تأسيسـات نفتـي عربسـتان و يـا     

بـراي  . امارات متحده عربي، حملـه كنـد  
مقابله با اين حمله، بنـا بـر معاملـه جديـد،     

 F-16فرونـد   26ارات متحـده عربـي   ام
Desert Falcons  پيشرفته دريافت مي

  امارات و عربستان موشكهاي دوربرد . كند
اين . با مرز دقت باال نيز دريافت مي كنند

تجهيزات به ايـن دو كشـور امكـان مـي     
دهند بدون مزاحمت سامانه دفاع هوائي 
ايران، هدفهاي خود در ايـران را مـورد   

  . دحمله قرار دهن
اما فروش اسـلحه، بخصـوص بلحـاظ     •

اسلحه اي كه به اسـرائيل فروختـه شـده    
هواپيماهاي خـاص  : است، اهميت دارد

بنزين گيري در آسـمان كـه مـورد نيـز     
. اسرائيل هستند بـراي حملـه بـه ايـران    

چراكه هواپيماهاي جنگي اسرائيل براي 
حمله به هدفهاي خود در ايران، مي بايد 

پـس بايـد در   . كنند كيلومتر پرواز 2500
نيـروي  . وسط راه، سوخت گيري كننـد 

و    KC-707فرونـد   10هوائ اسرائيل 
KC-130H  هرگاه همه را مورد . دارد

اســتفاده قراردهــد، بلحــاظ نظــري مــي 
توانند حمله هـوائي بـه ايـران را ميسـر     

  با اين . سازند
حال، نيروي هوائي نياز دارد به رساندن 

  .ت خودخطر به حداقل و حفظ ظرفي
بنا بر اين معامله، امريكا تعدادي كـه         

تعيين نشده اسـت از تانكرهـاي هـوائي     
KC-707  بــــه اســــرائيل خواهــــد

اين تانكرهاي بنزين به اسـرائيل  .فروخت
امكان مي دهند شمار بيشتري هواپيمـاي  
جنگي به حمله نظامي به ايران اختصاص 

هر يك از آنها مي توانند سـوخت   . دهد
  .جنگنده را تجديد كنند 8تا  4

واشنگتن همچنين بنا دارد به اسـرائيل      
به احتمـال  . موشكهاي ضد موشك بدهد
ــرفته     ــوع پيش ــيار از ن  AGM-88بس

HARM ــود ايــن موشــكها . خواهنــد ب
-AGMپيشرفته تر از موشكهاي اسرائيل  

هواپيماهـاي اسـرائيل بهتـر    . هستند  78
آماده مـي شـوند بـراي خنثـي كـردن      

ي ايران و كاستن از خطر  پاتك رادارها
  .ايران

معامله در بـر مـي گيـرد رادارهـاي           
پيشرفته تري را براي هواپيماهاي جنگي 
اسرائيل و شماري نامعين از هواپيماهـاي  

V-22 Osprey tilt-rotor  كه هردو
  . بكار حمله به ايران مي خورند

جزئيات فروش اسلحه هنوز بروز داده  •
ه نيست چه تعداد اسلحه و دانست. نشده اند

هواپيما به اين سه كشور فرستاده خواهند 
اين امر كه عراق در حال باز سازي . شد

نيروي هوائي خـويش اسـت، عـراق بـا     
نيروي هوائي مجهزتر خود، مي تواند در 
حمله اسرائيل بـه ايـران اخـتالل ايجـاد     

  . كند
با آنكه اسلحه هاي فروخته شده همـه       

ايران مي آيند، امـا تمـامي   بكار حمله به 
كمبـود  . موانع را از سر راه برنمي دارند

اطالعات در باره هدفهائي كه در ايـران  
مي بايد مورد حمله قرار بگيرند و مشكل 
بودن آسيب رساندن به هدفهائي اتمـي  

 20نظير فردو كه در آنجـا، اورانيـوم تـا    
درجه غني مـي شـود، از جملـه موانـع     

واكنش هاي ايران،  و نيز،. موجود هستند
در حملــه هــاي موشــكي خالصــه نمــي 

ايـران مـي توانـد تنگـه هرمـز را      . شوند
از اين رو، چون در صورت حمله . ببندد

اسرائيل به ايران، اين امريكا است كه مي 
بايد نقش اول را برعهده بگيرد، حكومت 
امريكا به حكومت اسرائيل فشار وارد مي 

ايران اثر كند كه بگذارد مجازاتها بر ضد 
بخصـوص امريكـا  وقـوع    . خود را بكنند

جنگ ديگري را در منطقه، بسـود خـود   
  .نمي بيند

فروش اسلحه به اين سه كشور موقعيت  •
امريكا  و متحدانش را در منطقه بهبود مي 

همانند هر فروش اسلحه اي، اين . بخشد
فروش اسلحه نيز همراه است بـا  گسـيل   

يدار و نيز نظاميان امريكا به كشورهاي خر
. تمرين هاي ضد مين در خلـيج فـارس  

ــاره      ــد در ب ــي گوي ــلحه م ــه اس معامل
جلوگيري از مجهز شدن ايران به سـالح  

البتــه، . هســته اي، امريكــا مصــمم اســت
احتماال امريكا اميدوار اسـت كـه ايـران    
ناگزير شود به راه بيايد پيش از آنكه كار 

  . به جنگ بكشد
ـــش محافظـــه کـــاران جدیـــد را در دوم کند، رابطه القاعـده بـا ایـران و نیـز در سوریه، مسئله اتمـی ایـران را مسـئله القاعده و احتمال استقرار ایـن سـازمان بوســتون ســبب شــده اســت کــه مســئله ورهـای ایـن امـر کـه تر: انقالب اسـالمي  ــاره دو تروریســت تروریســتهای چچنــی و ایــن  «پرورنــدان نق ــا کمیتــه تحقیــق در بــاره اکتبــر اســت، موضــوع روز شــده و ایــن عــدم وسیه توجـه نکـرده بوستون، به هشدار رامــر کــه امریکــا در ب   :روسیه، مقایسه شده استسورپرایز به گزارش سـازمان اطالعـات توجــه ب

  
  

روابـط  «يم ايران و ژر
ــده اش ــا » پيچيــ بــ

نقش محافظه  - القاعده
ــد در   ــاران جديـ كـ
پرورش تروريست هـا  

  :مقايسه؟ –
  

ـ  ن به مناسبت دستگيري دو ت
روابط بغرنج ميـان  : در كانادا

جمهــوري اســالمي ايــران و 
  :القاعده

  
، لوموند اين مـتن  2013آوريل  25در    

  : را انتشار داده است
آوريل، دو مظنون  22پليس كانادا، در  •

. را دستگير كرد» عضويت در القاعده«به 
اين دو متهم شدند به اينكه قصـد داشـته   

. بزننـد اند دست به اقـدامي تروريسـتي   
رائد جاسر كه در تورنتو زندگي مي كند 

كــــه در  Chiheb Esseghaierو  
مونترال  زندگي مي كنـد متهمنـد كـه    

قصد داشته اند قطار مسافربري را از خط 
خارج كنند كه از تورنتو به امريكا رفت و 

  .آمد مي كند
ــل        ــن عم ــام اي ــتور انج ــن دو دس اي

تروريســتي را از عناصــري از القاعــده   
يافت كرده اند كه در ايـران اقامـت   در

دومينيك توماس متخصص شـبكه  . دارند
هاي جهادي روابط بغرنج القاعـده را بـا   
جمهوري اسالمي ايران بـه ايـن شـرح،    

  :بررسي كرده است
ايراني كه حكـومتش مسـلمان شـيعي     •

است اختالف مذهبي دارد با القاعده كه 
سني مذهب است، چه ميـزان مـراوده و   

يكديگر دارنـد؟ راسـتي اينسـت     مبادله با
. كه ايران به القاعده كمـك نمـي كنـد   

بلحاظ تاريخي، . روابطشان پيچيده است
هردو در مبارزه بر ضـد غـرب، از سـال    

ايـران سـرزميني   . ، بهم پيوسته انـد 2001
شــده  آمــد و شــد اعضــاي القاعــده بــه 

در منطقه شرقي ايران كه سني . افغانستان
مقامـات  . تنشين دارد، سازش رويـه اسـ  

ايران همواره رويه شدت عمل و نـرمش  
هم اجازه مي . نسبت القاعده داشته است

دهد رفت و آمد كنند و هم، بنا بر موقع، 
هدفش اينسـت كـه   . اخراجشان مي كند

نشان بدهد توانائي متوقف كردن رفت و 
و نيز، مي تواند هر وقـت  . آمدها را دارد

مقتضي ببيند، چشم بر رفـت و آمـدهاي   
در حقيقت، ايـران  .  راد القاعده، ببندداف

پـس  . كشوري است بسيار تحت مراقبت
جمهوري اسالمي ايران مي تواند بدانـد  
چه كس و يـا كسـاني از طريـق ايـران،     

وقتي ميان ايـران  .  رفت و آمد مي كنند
و القاعده اختالف منافع بوجود مي آيد، 
افراد القاعده بابـت رفـت و آمـد و بسـا     

  . ، نگراني پيدا مي كردندتوقيف و اخراج
در محدوده جنـگ در سـوريه، ميـان     •

جمهوري اسالمي ايران و القاعده، تضـاد  
يـم ايـران حـامي    ژر. منافع وجود دارد

يم بشار اسد است و القاعده در سوريه، ژر
يـم مـي   ژبراي سـرنگون كـردن ايـن ر   

دو طـرف ايـن تضـاد را چگونـه     . جنگند
مديريت مي كننـد؟ چنـد مـاهي اسـت     

ان گذرگاهي شده است براي رفـتن  اير
جهاد گرايان به سوريه براي پيوسـتن بـه   

اين امـر بـا منـافع جمهـوري     . شورشيان
ايـران مـي   . اسالمي ايران در تضاد است

داند چه كساني عبور اين جهاد گرايان را 
ايران با القاعده ارتبـاط  . تسهيل مي كنند

گرفته و هشدار داده اسـت كـه اقامـت    
ايران را ديگر نخواهد افرادش در خاك 

ديد اگر كار اينان فرستادن جنگجـو بـه   
روابينـي ايـران نسـبت بـه     . سوريه باشـد 

القاعده حدود دارد و سوريه يكي از اين 
  .حد ها است

بدين قرار، آيا ميان القاعـده و ايـران    •
اتحاد استراتژيك وجود ندارد؟ ايـن دو  

نه منـافع  . هرگز متحد يكديگر نبوده اند
. ي مشترك دارنـد ژنه ايدئولومشترك و 

غرب : القاعده سه چيز را منفور مي دارد
يمهــاي مســتبد كشــورهاي عــرب و ژو ر
سـوريه بـراي القاعـده مهـم     . يم شيعهژر

است زيرا، در آنجا، در آن واحد، بر ضد 
يم اسـتدادي و شـيعه و غـرب، از    ژيك ر

. رهگذر جنگ بـا اسـرائيل، مـي جنگـد    
ــيخ    ــده، ش ــر القاع ــه رهب ــانطور ك  هم
الظواهري، چند هفته پيش گفتـه اسـت،   
مركز ثقل استراتژيك القاعده جنـگ بـا   

با اينهمه، برغم بكار . است» منفور«اين سه 
يـم ايـران،   ژبردن زبان خشن نسبت به ر

القاعده ناگزير است رعايت خاطر مقامات 
زيرا ايران، از لحاظ عبور و . ايران را بكند

ـ   ه مرور افراد و اسلحه و سـازمان دادن ب
  . فعاليتهايش، نقشي مهم دارد

ايران نيز، به نوبـه خـود، هرگـاه الزم     •
ببيند، در توقيف افراد القاعده ترديد نمي 
كند و مي دانـيم كـه اعضـاي خـانواده     

اسامه بن الدن را نيز توقيف كرد، سليمان 
ــخنگويان   ــي از س ــويتي، يك ــث ك ابوغي

 10القاعده را توقيف كرد و او را بمـدت  
خانگي نگاه داشـت و بعـد   سال در حصر 
  .نيز اخراج كرد
داد و ستد كردن با يـك  : انقالب اسالمي

سازمان تروريستي، براي كشوري كـه در  
خطــر عمليــات تروريســتي از ســوي    
گروههاي وابسته است، خيانت به حقوق 

اگـر قـدرتهاي   . ملي به حساب مي آيـد 
جهاني از وجود چنين سازماني اسـتفاده  

تي كه برضدشـان  كنند و عمليات تروريس
انجام مي گيرند نيز نياز اين قدرتها را بـه  
دشمن رفع كنند، كشوري چون ايـران،  
كمتر سودي در داد و ستد با ايـن گونـه   
... سازمانه و در معرض اتهام قرار گرفتن و

  .ندارد
  

حضـور القاعـده «پشت سر 
  :کیست؟» در ایران

  
ــل  23در      ــوني 2013آوريــــ ، تــــ

ريسرچ، به پرسش  كارتالوچي، در گلوبال
  :باال اين پاسخ را نوشته است

القاعده كـه بـا وجـود هشـدار قبلـي،       •
كاري بـه كـار  دو تروريسـت بوسـتون     
نداشت، بعد از كشتن تيمور و زخمـي و  
دستگير كـردن جـوهر، ناگهـان وسـائل     
ارتباط جمعـي مـوج تبليغـاتي پيرامـون     
پيروزي شگفت انگيز اف بـي آي پديـد   

تبليغات، دستگيري  در گرماگرم. آوردند
دوتن به اين عنوان كه قصد داشته اند، به 
دستور مديران عمليات القاعده، مستقر در 

زيـرا  . ايران، موج را بازهم بلند تر كـرد 
گفته شد اف بي آي نيز در كشـف ايـن   

  . ترور شركت داشته است
يـم  ژالقاعده سني و در سوريه برضد ر •

 اين كشور مي جنگد و دولت ايران شيعه
باوجود ايـن،  . يم سوريه استژو حامي ر

در سالهاي اخير، امريكا ايـران را مرتـب   
متهم مي كند به اعضاي القاعـده اجـازه   
داده اســت كــه از خــاك ايــن كشــور  
عمليات تروريستي را در كشورهاي ديگر، 

  . رهبري كنند
اين اتهـام هـم بلحـاظ صـورت هـم           

بخاطر محتوي، بـدون اسـاس و پـوچ و    
ن واقعيت است كه حكومتهاي گوياي اي

غرب، نه بر پايه واقعيت كـه بنـابر هـدف    
كلي خود، ايران را متهم مي كنند و اين 
اتهام را تكرار مي كنند تا بعنوان حقيقت 

مي دانيم كه هربار خواسته . پذيرفته شود
يمي را سرنگون كنند، نخسـت آن  ژاند ر

را به داشتن پيوند با القاعده متهم كـرده  
يم هاي اين كشورها ژاين زمان، رتا . اند

: به داشتن پيوند با القاعـده مـتهم شـدند   
ايران و سوريه و عراق و لبنان و الجزيره 

  .و ليبي و روسيه و مالزي و اندونزي
در آنچه به ايران مربـوط مـي شـود،     •

، در مجلـه  2007سيمور هرش، در سـال  
آيا سياست جديد «نيويوركر، زير عنوان 

ود منافع دشمنان ما در حكومت امريكا بس
بـا  : ، نوشـت »جنگ با تروريسـت اسـت؟  

آماج حمله كـردن ايـران كـه اكثريـت     
ــت، در    ــيعه اس ــت آن ش ــزرگ جمعي ب
حقيقت، حكومت بوش ارجحيـت هـاي   
سياست خود در خاورميانه را تعيين كرده 

در لبنان، حكومت بوش با دولـت  : است
عربستان سـعودي كـه سـني اسـت ، در     

تضـعيف حـزب اهللا    عمليات پنهان بقصد
ــد حــزب اهللا يــك .  همكــاري مــي كن

ســازمان شــيعي اســت كــه ايــران از آن 
امريكـا همچنـين در   . حمايت مـي كنـد  

عمليات پنهاني شركت جسته است برضد 
ايـن سياسـت   . يمهاي ايران و سـوريه ژر

ناگزير گروههاي سني افراطـي را قـوت   
ــن     ــالم را دي ــه  اس ــت ك ــيده اس بخش

امريكا دشمن و با . جهادگري مي پندارند
  .  به القاعده دلبستگي دارند

، در 2008به دنبال اين نوشته، در سال      
نيويوركر، هرش مقاله ديگري زير عنوان 

ــرد « : نوشــت» آمــاده كــردن عرصــه نب
حكومت بوش عمليات سري برضد ايران 

يعني سازمانهاي ضـد  . را همساز مي كند
يم ايران را مسلح مي كنـد و بـه آنهـا    ژر

به اين ترتيـب حكومـت   . ي دهدپول م
بوش به قوت و وسعت گرفتن سازمانهاي 

القاعده خود . تروريست كمك مي رساند
  .نيز همينطور بوجود آمد

حكومت بوش بـه گـروه هـاي ضـد          
يم كمك مي كند با علم بـه ايـن كـه    ژر

برخي از آنها، در گذشـته، برضـد منـافع    
بـراي مثـال،   . امريكا، عمـل كـرده انـد   

. از عناصر بلوچي مسئله ساز استاستفاده 
روبرت بوئر، مقام پيشين سيا، كه دو دهـه  
در آسياي جنوبي و خاورميانه كار كرده 

بلوچي ها سني هاي : است، به من گفت
يم تهـران را منفـور   ژبنياد گرا هستند و ر

شما مي توانيد آنها را هماننـد  . مي دارند
اينها سرهاي كساني را كه . القاعده بدانيد

و از . دين بدانند، از تن جدا مي كنند بي
ديد آنهـا، شـيعه هـاي ايـران بـي ديـن       

ريشخند روزگار را ببـين كـه مـا    . هستند
عبرت نگرفته و باز داريم با بنيادگراهـاي  

همـان كـار را مـي    . سني كار مي كنـيم 
رمـزي  . كنيم كـه بـا افغانسـتان كـرديم    

، 1993يوسف كه در بمب گذاري سـال  
رت دست داشـت و  در مركز جهاني تجا

شيخ خالـد محمـد يكـي از كسـاني كـه      
ــاي   ــراح تروره ــود، از   11ط ــپتامبر ب س

  . بلوچي هاي بنياد گرا بودند
يكي از فعال ترين و خشن ترين گروه  •

يم ايران، گروهي است كـه  ژهاي ضد ر
مي خواند و مـدعي  » جند اهللا«خود را 

است مدافع حقـوق سـني هـاي ايـران     
. مـي جنگـد  است و بخاطر حقـوق آنهـا   

ــتند و    ــلفي هس ــروه س ــن گ ــاي اي اعض
ــان در پاكســ  ــاران همانندهاش تان همك

ــتند  ــتاني هس ــاي افراطــي پاكس .  طالبانه
مظنون هستند به داشتن ارتباط با القاعده 
.  و دست داشتن در قاچاق مـواد مخـدر  

بنا بر گفته بـائر و گزارشـهاي مطبوعـات،    
جنداهللا يكي از گروه هائي است كـه از  

  .حمايت امريكا برخوردار است
سوريه نمايشگاه  فرآورده هاي حمايت  •
. يكا از سازمانهاي تروريست شده استامر

اين سازمانها امروز ديگر علنا مي گوينـد  
يـم  ژاين گـروه هـا بـا ر   . القاعده هستند

سوريه و متحد نزديكش يعني ايران، مـي  
ــد ــوريه  . جنگن ــتاهاي س ــهرها و روس ش

ــردم ســوريه   ســرزمين ايــن جنــگ و م
آنچه امروز در . قربانيان اين جنگ هستند

ن اسـت كـه در   سوريه مي گذرد، همـا 
ــالهاي  ــرش  2008و  2007س ــيمور ه ، س

تشريح كرد و نسبت به خطـرش، هشـدار   
  . داد

و حاال، دخالت دادن ايران به توطئـه   •
تروريستي از خط خارج كردن قطـار در  
ــط     ــه توس ــوان ك ــن عن ــه اي ــادا، ب كان
كارگردانان القاعده ساكن ايران سازمان 
. داده شده است، پوشاندن حقيقت است

نست كه اين ترورها را كسـاني  حقيقت اي
تصدي مي كنند كه امريكـا، در جريـان   

يـم  ژجنگ پنهان، براي سرنگون كردن ر
راسـت بخـواهي،   . ايران، مـي پروريـد  

مراكز قدرت در غرب، استفاده دو گانـه  
اي از ايــن ســازمانهاي تروريســتي مــي  

يم هـاي مخـالف   ژاز آنها بر ضد ر: كنند
حال، خود استفاده مي كنند و در همان 

فعاليتهاي تروريستي شـان در غـرب، آن   
هراس را بوجـود مـي آورد كـه سـبب     
تقويت موقعيت شان در كشورهاي خود 

  . مي شود
  
  

  ۱۰در صفحه
  

 زمان تغییر
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تروريستهاي امـروز دسـت   
پروردگان ديروز محافظـه  

  :كاران جديد هستند
  
آوريل انتشـار   19نويسنده مقاله كه در    

ــي   ــين رول ــت، كل ــه اس  Coleenيافت
Rowley  عضـــو پيشـــين اف بـــي آي
  :امريكا است

دست داشتن دو چچني تبار در تـرور   •
هدف » تروريسم اسالمي«بوستون، درجا، 

بي آنكه اين پرسش . كارزار تبليغاتي كرد
نقش محافظه كاران : بميان گذاشته شود

جديد در پـرورش ايـن تروريسـتها چـه     
بــوده اســت؟ چــرا ايــن پرســش بميــان 

آن، عامل را مي گذاشته نشد، زيرا پاسخ 
استراتژي امريكا، در يـك دوره  : شناساند

اي، توسط محافظه كاران جديـد تـدبير   
بنا بـر  . مي شد و به اجرا گذاشته مي شد

ــازمانهاي   ــت سـ ــتراتژي، تقويـ آن اسـ
تروريستي چچن، سبب ضعف روسيه مي 

  .گشت
ــه رودي   • ــدي ك ــار جدي ــه ك محافظ

: جولياني است، در تلويزيون مي گفـت 
كــه دو چچنــي تبــار تــرور  مــن از ايــن

بوستون را انجام داده اند، بـس شـگفت   
زده شدم زيرا هرگز نشـنيده و نشـانه اي   
نديده بودم حاكي از اين كـه افراطـي   
هاي چچـن، دشـمني بـا امريكـا داشـته      

او فكر مي كرده است كه اينها تنها . باشند
  . با روسيه دشمني دارند

جيوليـــاني خـــوب مـــي دانـــد كـــه  
ي چچن  براي امريكا، در ها» تروريست«

فشار وارد كردن بر روسيه، مفيد شـمرده  
رئـيس اسـبق سـيا، جـيمس     .  مي شـدند 

امريكــا مــي » دوســتان«وولســي آنهــا را 
از جمله نگاه كنيد به مقاله منتشره . خواند

در گاردين انگليس، زير عنوان  2004در 
محافظـه  . »چچني ها، دوسـتان امريكـا  «

هــدف  كــاران جديــد واشــنگتن نشــين 
چچني هاي مسلح را هدف امريكـا مـي   

با هيجاني وصف ناكردني از اين . دانستند
  .گروه ها حمايت مي كردند

كســاني چــون ريچــارد پــرل، مشــاور     
معــروف وزارت دفــاع امريكــا و اليــوت 
آبرامس كه در ايران گيت نقش داشت و 
كنــت آدلمــن، ســفير اســبق امريكــا در 

ـ   راق سازمان ملل متحد، كه در تصـرف ع
نقش مستقيم داشت و تصرف را بي جنگ 
و خطر توصيف مي كرد و ميدج دكتـر،  
مدير هريتج فُندشين و شرح حال نويس 
دونالد رامسفلد، وزير دفـاع امريكـا كـه    

و مايكل ... حمله به عراق را سازمان داد و
لودين عضو مؤسسـه اينترپرايـز و مشـاور    
پيشين فاشيسم ايتاليا و اينـك از حاميـان   

يم در ايران و جـيمس  ژخت تغيير رسرس
وولسي، رئيس اسـبق سـيا، كسـي كـه از     
برانگيزندگان بوش بود بـه تغييـر دنيـاي    

يم هاي ژاسالم از راه بر سر كار آوردن ر
طرفدار امريكا در ايـن دنيـا سـازندگان    

ــه صــلح در چچــن« ــد كــه » كميت بودن
پوششي بود براي رساندن كمكهاي مالي 

  . مسلح چچني و تسليحاتي به سازمانهاي
البته، جولياني، در شمار يكـي از چنـد    •

محافظه كار جديد است كـه بـا گـرفتن    
چند صد هزار دالر از سازمان مجاهدين 
خلق، در همـان زمـان ايـن گـروه  در     
ــازمانهاي تروريســت وزارت   فهرســت س
خارجه امريكا بود، بـراي خـارج كـردن    
ايـــن گـــروه از فهرســـت ســـازمانهاي 

  .كردند تروريست، البي گري
اگــر بــه نوشــته روزنامــه نگــار پيشــين  •

نيويورك تايمز و مؤلف كتاب كميسيون، 
فيل شنون، رجوع كنيم، مي بينيم كـه او  

اف بـي  به اين واقعيت پي برده بود كـه  
اطـالع  » جامعه اطالعـاتي «آي و تمامي 

سـپتامبر،   11كليدي را پيش از ترورهاي 
در جلوگيري از وقوع آن، بكار نبرده اند 

ــه مــدت  ــز، ب ســال،  10و پــس از آن ني
 .پوشانده اند تا كسي از آن اطالع نيابـد 

ــاره 2002گــزارش مــن، در ســال  ، در ب
خطـــاي اف بـــي آي ســـبب تشـــكيل 

  .    سپتامبر شدند 11كميسيون 
باوجود اين، حتي بعد از كشف شنون     

 2001در باره گزارش آوريـل   2011در 
ـ   ن گوياي رابطه ابن  الخطاب با اسـامه ب

ــرون   ــرده بي ــت، از پ ــام حقيق الدن، تم
گــزارش مــدفون شــده . نيافتــاده اســت

، خطــاب را لــوئيس فــري 2001آوريــل 
يكــي ديگــر از كســاني كــه از ســازمان (

مجاهدين خلق حمايت غير قانوني مـي  
تـن از   8، رئيس وقت اف بي آي و )كرد

  . مقامهاي ضد ترور اف بي آي بود
الن گزارشهاي مشابهي به همـه مسـئو        

سازمانهاي اطالعـاتي امريكـا در آوريـل    
در روزهاي پيش . داده شده بودند 2001

ــاي  ــپتامبر، در  11از ترورهـ اوت  16سـ
ــد  2001 ــتگير ش ــوي دس ــا موس . ، زكري

سازمان اطالعات فرانسه تأييد كرد كه او 
ــوده و از    ــاب ب ــن الخط ــدمت اب در خ

باوجود اين، مديران . جنگجويان او است
زرسـي لـب تـاب و    اف بي آي اجـازه با 

نپذيرفتند كه .  ديگر مدارك او را ندادند
جــداني طلبــان چچــن خــود يــك  – 1
بنا بر اين، مي . هستند» گروه تروريست«

 2بايد تحت نظر و مراقبت مستمر باشند و 
وابستگي موسوي به الخطاب، بـاوجود   –

پيوستن الخطاب به بـن الدن و القاعـده،   
لح ايجاد مي كرد كه به گروه چچني مس

او بمثابه يك گروه تروريستي وابسـته بـه   
القاعده نگريسته شود و برابر قانون، مورد 

  . پي گرد قرار گيرد
اين امور در همان روزها اتفاق مـي        

تنت، رئيس وقـت سـيا، و   ژ رژافتادند كه 
ديگر مقامات متصدي مبارزه با تروريسـم،   
مرتب نسبت به احتمال وقوع يك عمـل  

در خاك امريكا، اعالن  تروريستي بزرگ
  . خطر مي كردند

كميسيون تحقيق كه به دنبال گزارش  •
تشكيل شد، بـه ايـن    2002افشاگر من در 

اشتباه بزرگي روي داده «نتيجه رسيد كه 
است كـه اگـر روي نمـي داد از وقـوع     

سپتامبر جلوگيري و يا ابعاد  11ترورهاي 
و آن اشتباه نشـناختن  . آن كاسته مي شد

طاب بمثابه يك گروه تروريسي گروه الخ
ــا تروريســم   ــارزه ب ــانون مب و مشــمول ق

  ... كردن، بوده است
اما چرا مقاماتي كه كارشان مبـارزه بـا    •

و   2001تروريسم است، گزارش آوريـل  
اطالعات بسيارديگر را بكار مبارزه با ترور 
نبردند و مخفي كردند؟ نظريه ديگري به 

رويه : اين پرسش، اينطور پاسخ مي دهد
مــداوم امريكــا اينســت كــه ســازمانهاي  

و » دوســت«تروريســت را بــا دو صــفت 
بسـا در  . دشمن از يكديگر جدا مي كنند

آن تـــاريخ، گـــروه الخطـــاب، جـــزء 
چرا كـه  . تروريستهاي دوست بوده است

بر ضد دولت روسيه، دست بـه عمليـاتي   
  .تروريستي مي زده است

ــديان   • ــت و متص ــاي حكوم ــا مقامه ام
تروريسم، با وجود تجربـه، چـرا   مبارزه با 

بايد از اين امر غافل شوند كه تروريسـت  
دوســت مــي توانــد تروريســت دشــمن 

ــردد ــت  . بگ ــوريه نخس ــان س جهادگراي
مبارزان مسلح دوست برخوردار از كمك 

و اينـك  . مالي و تسليحاتي نبودند؟ چـرا 
خود را وابسته به القاعده نمـي خواننـد؟   

. ننــدچــرا وابســته بــه القاعــده مــي خوا
حكومت امريكا، بـراي سـرنگون كـردن    

يمهاي قذافي و اسد، از ايـن سـازمانها   ژر
كه اينك خود را القاعـده مـي خواننـد،    

همانطور كه تجربـه ليبـي   . حمايت كرد
نشان داد، تجربه سوريه نيز خواهد گفت 

يـم  ژكه چـون كـار دشـمن مشـترك، ر    
سوريه، ساخته شد، اين گروه ها بـر ضـد   

  .د شدامريكا فعال خواهن
در حال حاضر، امريكا و اسـرائيل، بـا    • 

سازمان مجاهدين خلـق، كـه در ايـران    
مرتكب قتلها شده است، همـين رفتـار را   

وزارت خارجه امريكا اين سازمان . دارند
را از فهرست سازمانهاي تروريست خارج 
كرد و اين سازمان شد سازمان تروريست 

امريكا و اسرائيل از اين گروه . »دوست«
ر در سـرنگون كـردن دولـت ايـران،     ني

  . استفاده مي كنند
بازگو كردن مشاهدات و بررسـي كـه    •

مي كنم مربوط به انگيزه هاي دو بمبـي  
كه در ماراتون بوسـتون منفجـر شـدند،    

زيـرا بسـياري از جنبـه هـاي آن     . نيست
هنوز زود و زيانمند است . ناروشن هستند

 اما. در باره اين انگيزه ها گفتن و نوشتن
دروغها و ضد اطالعات كه مرتب انتشـار  
داده مي شـوند كـه از سـوي مجموعـه     
صنايع نظـامي و وسـائل ارتبـاط جمعـي     
عمده كه دسـتيار آنهـا هسـتند توليـد و     
پخش مي شوند تا طرز فكر غلطـي را در  
باره تروريسم و منشاء آن و كاركردهـاي  
آن، به مردم امريكـا القـاء كننـد، را الزم    

  .ممي بينم افشا كن
ـــه ریگانیســـیم و نــو، خیانتشــان بــه نــاگزیر مــی شــود، از تـــروری روی مـــی دهـــد و مقایســـه ای گروگانها، معامله می کردند، هربـار کـه خمینی، بـا جمهـوری خـواه هـا بـر سـر که با اطالع خمینی و با همکاری احمد رفسـنجانی و خامنـه ای و دستیارانشــان ایران گیتی ها، یعنـی بهشـتی و هاشـمی اکتبـر سـورپرایزی هـا و : انقالب اسالمي ـــران و خدمتشـــان ب   :روز می شودچنانکه دو انفجار در بوسـتن، موضـوع . تاچریســم، موضــوع بحــث مــی شــودای

  
باوجود گزارش در بـاره  
اكتبر سـورپرايز، امريكـا   
ــاي    ــتگاه ه ــدار دس هش
اطالعــــاتي روســــيه را 

  !ناديده گرفته است
  

 23مقاله را روبـرت پـاري نوشـته در         
پـس از  . ، انتشار داده اسـت 2013وريل آ

آنكه معلوم شد دستگاه اطالعاتي روسـيه  
به دستگاه اطالعـاتي امريكـا در بـاره دو    
. چچني، تيمور و جوهر، هشدار داده بود

نويسنده اين ناديده گرفتن هشدار را بـا  
سانسور شدن گزارش دستگاه اطالعـاتي  
روسيه در بـاره اكتبـر سـورپرايز مقايسـه     

با تفصيل بـه گزارشـي پرداختـه    كرده و 
است كه كميتـه تحقيـق در بـاره اكتبـر     
سورپرايز از روسيه خواسته بود اما پس از 
دريافت گـزارش، آن را ناديـده گرفتـه    

  :است
، كـه كميتـه   1993و  1992در سالهاي  •

تحقيق در باره اكتبـر سـورپرايز تحقيـق    
مي كرد، رئيس ايـن كميتـه كـه رئـيس     

مجلـــس كميســـيون امـــور خـــارجي 
نمايندگان نيز بود، از سـرگي استپاشـين،   
رئيس كميسـيون امورخـارجي دومـاي    
روسيه، خواست در باره تحقيق پيرامـون  

گروگـان   52به تـأخير انـداختن آزادي   
امريكائي، به قصد جلـوگيري از تجديـد   

آن زمـان،  .  انتخاب كارتر، همكاري كند
ــل،   ــيت كام ــورپرايز، از حساس ــر س اكتب

ــود  ــوردار ب ــيس  .  برخ ــوش رئ ــرا ب زي
جمهوري بود و روبرت گيت رئيس سيا و 
هردو متهم بودند كـه در انجـام معاملـه    

ــد  ــته ان ــركت داش ــاني ش ــاي . پنه تقاض
  . بعمل آمد 1992اكتبر  21هاميلتون در 

ــاري   • ــان همك ــها خواه ــرار، روس از ق
بخصوص كه بـوش در انتخابـات   . بودند

شكست  1992نوامبر  4رياست جمهوري  
يـم  ژسال پيش از آن نيـز ر خورد و يك 

كميتـه عـالي   . شوروي فرو پاشـيده بـود  
دفاع و امنيت روسيه گزارش تهيه شـده  

انويه ژ 11دستگاه اطالعاتي روسيه را، در 
، تسليم سفارت امريكا در مسكو كرد 1993

  . تا براي هاميلتون ارسال كند
بـوش و روبـرت   ژ رژگزارش روسـيه   •

س ، رئـي 1980در (گيت و ويليام كيسـي  
ستاد تبليغاتي ريگان بود و بعد نيز رئـيس  

را كساني معرفي مي كند كـه  ) سيا گشت
، در پاريس، در ديـدار بـا   1980در اكتبر 

ايراني ها، وعده مي دهند كه در صورت 
پيروزي جمهوري خواه ها در انتخابـات  
رياست جمهوري، به ايران كمك نظامي 
مي كنند اگر ايران گروگانهاي امريكا را 

ــيش  ــوري  پ ــت جمه ــات رياس از انتخاب
صـفحه   6در گـزارش  . امريكا، آزاد نكند
، ويليام كيسي 1980در «: اي آمده است

سه نوبت با فرستاده هـاي رهبـر ايـران،    
ديدارها در مادريد و . ديدار كرده است

  .»پاريس انجام گرفته اند
ــر       ــاريس، در اكتب ــدار پ ، 1980در دي

ن روبرت گيت، كه آن زمـان از كاركنـا  
شوراي امنيت ملي امريكا بود و در زماني 
كه بوش در سيا بود، زيـر دسـت او كـار    

كساني كـه  . مي كرد، حضور داشته است
از ريگان و بوش نمايندگي مي كرده اند 
و با كساني كه از سـوي رهبـري ايـران    
فرستاده شده بودنـد، بـر سـر بـه تـأخير      
انــداختن آزادي گروگانهــا معاملــه مــي 

  . كرده اند
گزارش روسـيه همچنـين در بـر مـي      •

گيرد كوششهاي پرزيدنت كارتر را براي 
 4آزاد كردن گروگانهـا پـيش انتخابـات    

يك . بعمل مي آورده است 1980نوامبر 
، در 1980وئيـه  ژديدار تعيين كننده، در 
در آن ديــدار، . آتــن انجــام مــي گيــرد

نماينده وزارت دفاع امريكـا وعـده مـي    
روگانها مقدار دهد در ازاي آزاد شدن گ

و  5 –و اف  4 –مهمي قطعات يدكي اف 
از طريق تركيـه بـه    60 –نيز تانكهاي ام 

  . ايران تحويل دهد
در برابر، ايرانـي هـا دربـاره عـادي           

كردن گام بـه گـام روابـط بـا امريكـا و      
كمك به انتخاب كـارتر بـا آزاد كـردن    
ــت   ــات رياس ــيش از  انتخاب ــا پ گروگانه

  . دندجمهوري، گفتگو كر
گزارش خاطر نشان مي كند كـه هـم    •

ســتاد تبليغــاتي ريگــان و هــم حكومــت 
امـام روح اهللا  «كارتر مي دانسته اند كـه  

را » نه شرقي و نه غربي« خميني  سياست 
امريكــا را شــيطان . اعــالن كــرده اســت

اما . بزرگ و حامي صهيونيسم مي خواند
مجبور است اسلحه امريكـائي و قطعـات   

  .» تيب ممكن، بدست آوردآنها را بهرتر
اال اين كه كارتر رئيس جمهوري بود و    

بنا بر قـانون اساسـي، صـالحيت قـانوني     
گفتگو و مصالحه را داشـت و جمهـوري   
ــتند و   ــين صــالحيتي را نداش خــواه چن

  .اقدامشان غير قانوني بود
گـزارش روسـيه   : ترسيم مسـير اسـلحه   •

شرح مي دهد چگونه حكومت ريگاه بـه  
شده به ايـران عمـل كـرده     وعده داده

بعد از پيروزي ريگان در انتخابات «: است
رياست جمهوري، در روزهاي اول سال 

، در لندن، توافق محرمانه اي بعمل 1981
مي آيد كه بنا برآن، در ازاي تـأخير در  
آزاد كردن گروگانهـا، امريكـا بـه دادن    
اسلحه و قطعات يدكي بـه ايـران ادامـه    

  .»خواهد داد
حه توسط اسرائيل به ايران و نيـز،  اسل     

اغلب، توسط تاجران اسـلحه، بـه ايـران    
و  14الستيك براي اف . فروخته مي شود

ديگر تجهيزات نظامي، در ماه هاي مارس 
ــران   ــه اي ــر مجــاري، ب ــل و ديگ و آوري

  .فرستاده شدند
، 1983گزارش مـي گويـد در سـال         

ايران از طريق اسرائيل موشكهاي زمـين  
ــين  ــه زم ــاو( ب ــه ارزش  ) ت ــه ب و توپخان

ميليون دالر از اسـرائيل خريـداري   135
ــد ــه ژدر . كنـ ــي از 1983وئيـ ، گروهـ

كارشناسان شركت لوكهيـد بـا گذرنامـه    
انگليسي به ايران رفتند و براي ايـن كـه   
سامانه هاي الكترونيـك و ديگـر اجـزاي    

  .ابزار جنگي امريكائي را تعمير كنند
و (روسـيه  بدين قرار، برابر گـزارش        

سند ديگر كه قولهاي مقامهاي امريكائي و 
حكومت ريگان تحـريم  ) اسرائيلي هستند

فروش اسلحه به ايران را، پـيش از آنكـه   
از  1986ماجراي ايـران گيـت در سـال    

پرده بيرون افتد، نقـض مـي كـرده و از    
طريق اسـرائيل، بـه ايـران اسـلحه مـي      

  .فروخته است
زارش ، وقتي گ1993در روزهاي اول  •

روسيه به سفارت امريكا در مسـكو رسـيد،   
. سفارت هنوز در مهار حكومت بوش بود

اينست كه گزارش ترجمه شد و  مقدمـه  
اي بر آن افزوده شد كه بنا بر آن، روسيه 
به پرسشهاي خواستار جزئيات بيشتر بوده 

  . اند، پاسخ نداده است
مقدمه سـفارت ترجمـان ايـن پـيش           

ــا   ــه بس ــود ك ــيه داوري ب ــزارش روس گ
بمقياس وسيع مبتني است بـر آنچـه در   «

وسائل ارتباط جمعي غرب در باره اكتبر 
در . منتشر شـده بـوده اسـت   » سورپرايز

واقع، چنين داوري، گزارش ديگر نمـي  
گزارش سـفارت  . توانست سند بشمار رود

در بر مي گرفت گزارش روسيه را براي 
  .كميته تحقيق در باره اكتبر سورپرايز

در اين جا، نويسنده يادآور مي شـود        
كــه چــون بــوش در انتخابــات رياســت 
جمهوري شكست خورد و كلينتون رئيس 
جمهوري شد و هاميلتون بنـا را بـر بهـم    
آوردن سرو ته قضيه را بـه ترتيبـي بهـم    
آورد كه دو حزب به راه آشـتي آينـد و   
مشــروعيت دوران ريگــان و بــوش زيــر 

ـ  . سئوال نرود سـند  «ا را بـر  بنا بر ايـن، بن
ــد  ــت نيام ــت» بدس ــن رو، . گذاش از اي

گزارش روسيه را همانند سندهاي ديگـر  
چنانكــه پنــداري چنــين . سانســور كــرد

گزارش هائي هيچگاه به كميتـه نرسـيده   
  .اند
ــامبر  • ــه  1994در دس ــن ك ــد از اي ، بع

انتخابات كنگـره، مجلـس نماينـدگان را    
مهــار دموكراتهــا بــدر بــرد، مــن اجــازه 

شهاي منتشـر نشـده را پيـدا    بررسي گزار
به من گفتند تنها اجـازه فتـوكپي   . كردم

ده صفحه بيش ندارم و بايد تحـت نظـر   
روزهاي پيش . اداره مجلس بررسي كنم

از تولد مسيح و تعطيالت بود و من اغلب، 
من با جعبه هاي حاوي مدارك تنها مي 

وقتي جعبه ها را باز كردم ديـدم  . ماندم
شده، از جملـه   بسيار مدارك طبقه بندي

دربرگيرنـده گـزارش   (گزارش سـفارت  
ــيه ــا ...اســت) روس ــه  ژت ــه  1995انوي ك

ــس      ــار مجل ــا مه ــواه ه ــوري خ جمه
نماينــدگان را از آن خــود، مــن اجــازه 
يافتم دو نوبـت ديگـر مـدارك بايگـاني     

وسـائل  . كميته تحقيـق، را بررسـي كـنم   
ارتباط جمعي عمده امريكا حاضر نشـدند  

دم، از جملــه مــداركي را كــه يافتــه بــو
ايـن شـد   . گزارش روسيه را انتشار دهند

  .كه سايت كنسرسيوم را ايجاد كردم
و بهترين كوشش را بكار بردم واكنش  •

مقامهاي روسيه در باره سـكوتي بدسـت   
آورم كه گزارش فوق العاده روسـيه، بـه   

ــال آورد ــرار، از دوران جنــگ . دنب از ق
سرد بدين سو، اين نخستين بار بـود كـه   

ــكو  ــي  مس ــاره تحقيق ــنگتن، در ب ــا واش ب
همكاري مي كرد كه به نتيجه رسـيدنش،  
از جملــه، نيازمنــد فعاليتهــاي اطالعــاتي 

  . انجام گرفته بود
ــف         ــد از كش ــاي اول بع ــه ه در هفت

گزارش روسيه، با يـك مقـام دولتـي در    
اروپا كه با مقامات ارشـد روسـيه روابـط    

به تقاضاي . نزديك داشت، تماس گرفتم
ن مقام  در مسكو، از طرفهاي خود من، اي

. در باره مبنـاي گـزارش روسـيه پرسـيد    
روسها «: سپس او به من تلفن كرد و گفت

تأكيد مي كنند كه اطالعات منـدرج در  
گزارش دست آورد سـازمان اطالعـاتي   

اين اين ادعا را كه . روسيه  و معتبر هستند
ــده    ــدي ش ــرهم بن ــيه س ــزارش روس گ

ت غرب بوده اطالعات منتشره در مطبوعا
ــد  ــائي مضــحك خوان او .  اســت را ادع

، روسـيه خواهـان   1993گفت، در آغـاز  
در آن موقعيـت،  . كمك مالي امريكا بود

اعتبار خويش را بـا  دادن گزارشـي بـي    
پايه و مايه، به كنگره امريكا، به خطر نمي 

روسيه گـزارش خـود را يـك    . انداخت
ارزيابي مي كرد و  هـيچ گمـان   » بمب«

  . »ديده گرفته شودنمي كرد نا
تنها، پس از آنكه من گزارش روسيه را     

انتشار دادم، مسكو پي برد نه تنهـا كميتـه   
  تحقيق گزارش را ناديده گرفته است، 

  
  ۱۱در صفحه

  

 زمان تغییر
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بلكه آن را همراه با گزارشهاي ديگـر در  
جعبه ها قرار داده و  در دستشوئي زنانـه  
سابق، در پاركينگ كنگره، بايگاني كرده 

  . تاس
و من با ديپلمـات ارشـد روس كـه از        

گزارش اطالع داشت، گفتگوي مسـتقيم  
او مداركي را كـه گـزارش   . انجام دادم

به استنادشان تهيه شده اسـت، را نديـده   
اما تأكيد مي كرد كه دولت اتحـاد  . بود

ــاي   ــابق، در مقامه ــوروي س ــاهير ش جم
كليدي حكومتها، منـابع بـس معتبـر مـي     

، از جمله، از اتصـاالت  داشت و اين منابع
. امريكا و ايران، بموقع، آگاه مـي شـدند  

كمتر ترديدي در باره صـحت اطالعـات   
  .موجود در گزارش، وجود ندارد

ــد  • ــز گفتن ــر ني ــاتي ديگ ــابع اطالع : من
ب شوروي سابق دركـار كسـب   .گ.ك

جاسوسي در ايـران و كسـب اطـالع از    
ــر    ــد و در دواي ــته بودن ــران، كاركش اي

بخصـوص اروپـا و نيـز    اطالعاتي غـرب،  
امريكا، نفوذ كرده بود و اطالعات دسـت  
. اول در باره ايـران تحصـيل مـي كـرد    

ب ايــن بــود كــه تــوان .گ.ضــعف ك
ــت  ــات را نداش ــل اطالع ــه، . تحلي وگرن

اطالعاتي كه كسب مي كرد، كم و كسـر  
  . نداشتند

سالها بعد، من به اموري پي بـردم كـه    •
هنوز از سانسور كردن گـزارش روسـيه،   

از لـي هـاميلتون   . گفت انگيز تر هستندش
پرسيدم چرا گـزارش روسـيه را ناديـده    

من بيـاد  : گرفتيد؟ در تعجب شد و گفت
. نمي آورم چنين گزارشي را ديده باشم

من نسخه اي از گزارش را براي او ايميل 
او همچنان اصرار كرد كه هرگـز  . كردم

مـن بـا   . چنين گزارشي را نديده اسـت 
او نيز گفت بـه يـاد   . مبارسال تماس گرفت

نمي آورد آيا گزارش را به نظر هاميلتون 
بــدين ترتيــب، . رســانده اســت يــا خيــر

گزارش كه شامل اطالعات تحصيل شده 
ــط ك ــاد .گ.توســ ب در دوره اتحــ

ــيس   ــر آن، دو رئ ــا ب ــود و بن شــوروي ب
جمهوري، يكي ريگان و ديگري بوش، و 
دو رئيس سيا، كيسي و گيـت، بـه امريكـا    

اند، حتي به اعضاي كنگره  خيانت كرده
  . نيز ارائه نشده است

  
  :دو انفجار در بوستون ٭
  

با آنكه ميـان گـزارش در بـاره اكتبـر         
سورپرايز و گزارش برادران بمب گذار، 
تفاوتهاي بسيار وجود دارند، اما مشـابهت  

  :ها نيز وجود دارند
ــع    • ــره و منب ــهاي منتش ــر گزارش ــا ب بن

يه در سـال  اطالعاتي كه من دارم، روسـ 
. ، در باره تيمور، مظنون مـي شـود  2010

خانواده او از چچن جنگ زده به روسيه 
او يك اسالم گراي راديكـال  . آمده بود

گشته و بـا هماننـدهاي خـود در منطقـه     
بـا سـقوط   . قفقاز ارتباط برقرار مي كنـد 

شوروي سابق و درگيري هاي نظامي در 
اين مناطق با قواي روسيه، اينگونه عناصر 
در مسكو و نقاط ديگر روسيه، دسـت بـه   

  . عمليات تروريستي مي زنند
يك منبع نزديك به دستگاه اطالعاتي      

روسيه به من گفت كه روسها  ارتباطهاي 
تيمور را با اعضـاي خـانواده خـود كـه     
برخي از آنها در مسكو زندگي مي كنند، 
ضبط مي كنند و هرآنچه را بدست مـي  

ر اختيار اف بـي  آورند، بدون جزئيات، د
اف بـي آي خواسـتار   . آي مي گذارنـد 
همان حساسيت را كـه  . جزئيات مي شود

ــاره   ــا در ب ــاتي امريك ــازمانهاي اطالع س
همكـــاري بـــا ســـازمانهاي اطالعـــاتي 
. كشورهاي بيگانه دارند، روسها نيز دارند

دانيــال بنجــامن، كــه پــيش از ايــن، در 
وزارت امورخارجه، مبارزه با تروريسم را 

مي كـرده اسـت، بـه نيويـورك      تصدي
باوجود اين كه دو دهه : تايمز گفته است

فرهنـگ  «از سقوط شوروي مي گذارد، 
افزون بر سوء ظـن،  . برجاست» سوءظن

دو طرف، به ديده تحقير در يكديگر مـي  
من بـا مقامـات اطالعـاتي پيشـين     . نگرند

امريكا صحبت كردم و آنها تحليل هـاي  
توصـيف  اطالعاتي روسها را بي كيفيـت  

مي كردند و با منابع نزديك به اطالعـات  
روسيه گفتگو كردم و روسها هـم تبختـر   
امريكائي را جنـون آميـز توصـيف مـي     

نتيجه اينست كـه دو طـرف نمـي    . كنند
در . تواننــد همكــاري ثمربخشــي بكننــد

، مقامات روسيه فكر مي كردنـد بـا   1993
گزارشي كـه در اختيـار كميتـه تحقيـق     

گذارند، كمك مهمي  اكتبر سورپرايز مي
به تحقيقي مي كند كه بـه امنيـت ملـي    

اما كميته حاضـر  . امريكا مربوط مي شود
نشد آن را بخواند و در جعبه اي قرار داد 
ــت    ــابق، بدس ــه س ــوئي زنان و در دستش

و حاال روسها تعجب مي . فراموشي سپرد
كنند كه چرا اف بي آي هشدار آنهـا در  

  . تباره جواني را، اعتناء نكرده اس
در موقعیت سخت منطقه و جهانی، در یمی با این ماهیت و ژر: انقالب اسالمی

» انتخابـات«بحبوحه بحران اقتصـادی،      :ریاست جمهوری برگذار می کند
  

ـــدگان ـــزایش یابن : اف
بدهی هـای دولـت و 
قیمتهـــا و بیکـــاری و 

  :فقر 
  
قيمتهـا و بيكـاري و   : افزايش ها ٭

  :فقر و توليد و مصرف مواد مخدر
  
  :افزايش قيمتها٭
  
فروردين به گزارش مهر، گوجه  31در •

فرنگي و صيفي جات از جمله كاالهـايي  
قيمـت خـود،    بـا افـزايش   بود كه امسال
 4200قيمــت گوجــه از .  خبرســاز شــد

آغاز شـده و تـا    تومان در ميدان فاطمي
تومان در مناطقي همچـون شـيخ    6500

  .شود بهايي و سعادت آباد عرضه مي
ردين به گزارش آران مغان، فرو 31در  •

شهروندان پارس آبادي ايـن روزهـا در   
پي كاهش سهميه آرد اين شهرسـتان در  
صف هـاي طـوالني مقابـل واحـدهاي     

عالوه بر كـاهش   .نانوايي كالفه شده اند
زمان پخت و يك شيفت شدن، بسـياري  

نانوايي ها به تعداد محدودي نان  از اين
م به مشتريان داده و همين موجب هجـو 

شهروندان به نانوايي شده است  برخي از
اوقات باعث مشـاجره مشـتريان    كه اغلب

 شود كه واقعا با يكديگر و حتي با نانوا مي
  .شوند افراد از خريد نان پشيمان مي

فروردين به گزارش مهر، قيمت  31در  •
گوشت در سطح فروشـگاههاي شـهر بـا    
افزايش مواجه شده است و در برخي از 

 60قرمز، ايـن افـزايش تـا     انواع گوشت
بـه  . درصد هم خود را نشان داده اسـت 

خصوص در سطح فروشگاههاي زنجيـره  
اي، افــزايش قيمــت مشــهود اســت و از 
سوي ديگر، با پايان يافتن فروردين مـاه،  
بساط توزيع گوشتهاي تنظيم بازاري نيـز  

 .برچيده شده است
ارديبهشت به گـزارش ايسـنا، بـا     4در  •

درصدي قيمت  35تا  30 احتساب افزايش
گرمي  675روغن نباتي، قيمت هر بطري 

گرمي اين روغن به ترتيب  810و بطري 
 3510و  2730تومان به  2700و  2100از 

با  وجـود ايـن، گشـتي در    . تومان رسيد
دهد كه روغن نباتي يـك   بازار نشان مي

تومان نيز  5000ليتري هم اكنون بعضا تا 
 .رسد به فروش مي

ن حــال، خبرگــزاري فــارس در همــي •
ها  فروشي برخي ميوه«خبر داده است كه 

در حالي به تركتازي خود در بازار ادامه 
 22دهند كه قيمت انواع نوبرانـه تـا    مي

ــود دارد و    ــازار وج ــان در ب ــزار توم ه
هـاي بـااليي    هاي تابستانه هم قيمت ميوه
 .»دارند

بر اساس اين گزارش، قيمت هر كيلـو      
 22هزار تومـان، چغالـه    20توت فرنگي 

 1800هزار، هندوانه  16هزار، گوجه سبز 
. و طــالبي نيــز ســه هــزار تومــان اســت

، 5800همچنين هر كيلو موز بـه قيمـت   
، سيب قرمز و 5800، پرتقال 4800كيوي 

و  5300سفيد چهـار هـزار، ليمـو تـرش     
تومـان عرضـه    250نارنج نيز سه هـزار و  

 .شود مي
ــزار  5در  • ــه گ ــت ب ــا ، ارديبهش ش ايلن

احمدي رييس كانون هماهنگي شوراهاي 
اسالمي كار استان قزوين بـا اظهـار اينكـه    

سال  20مراكز ملكي تامين اجتماعي با نياز 
ــزود    ــت اف ــده اس ــاخته ش ــيش س در : پ

هاي ملكي تنها يك دارو به بيمـار   درمانگاه
دهند كه جوابگوي سالمت كامل بيمه  مي

  .شدگان نيست
 60حـال حاضـر   در : احمدي اظهار كـرد 

 24تـا   2كارخانه توليدي استان قزوين از 
 .اند ماه به كارگران خود حقوق نداده

  
  : افزايش بيكاري ٭
  
ايلنـا، فعـال    فروردين به گزارش 31در  •

كارگري فرامرز توفيقي اعالم نمود آمـار  
در سـال   هـايي كـه   دقيقي از تعداد بنگاه

انـد وجـود    جديد شروع بـه كـار كـرده   
 جامعــه كــارگري و: گفــتوي . نــدارد

ــار    ــار آم ــادي در انتظ ــان اقتص كارشناس
 همسان سازي نرخ بيكاري از سوي بانـك 

نرخ بيكـاري   وي اعالم نمود،  .اند مركزي
درصـد تخمـين زده    30تـا   20رقمي بين 
  .مي شود

فروردين به گزارش شفاف، طي  31در  •
ماههــاي اخيــر نيــز دولــت بــا فشــارهاي 

ين نگه داشتن غيركارشناسي خود براي پاي
ــزاري     ــتانه برگ ــودرو در آس ــت خ قيم
ــعيت   ــوري، وض ــات رياســت جمه انتخاب
اشتغال يك ميليون كـارگر شـاغل در دو   
غول خودروسازي و قطعـه سـازي هـاي    
وابسته به آنها را در معرض خطر قرار داده 

 .است
بر اساس گزارش هاي رسمي بورس، دو   

خودروساز بزرگ كشور سال گذشته  را با 
شت سر گذاشتند و مشخص نيسـت  زيان پ

چرا بايـد تـاوان افـزايش افسـار گسـيخته      
قيمت دالر و ناتواني مـديران دولتـي در   
مديريت بحران ارزي را كه دامـن تمـام   
توليد كنندگان كشور را گرفته است، يك 
ــنعت   ــاغل در صـ ــارگر شـ ــون كـ ميليـ

 .خودروسازي كشور پرداخت كنند
  
  :افزايش خانواده هاي زير خط فقر ٭
 
در  فروردين بـه گـزارش مهـر،     31در  •

آماري كه در ارتبـاط بـا    89تا  88سالهاي 
هزينـه   خانواده هايي كه توان پرداخـت 

هاي سنگين درمان بيماريهـاي سـخت را   
زندگي به  نداشته و ناگزير با فروش وسايل

 4تـا   2,5زير خط فقر رفته اند، در حـدود  
اعـالم شـده    درصد از كل جمعيت كشور

بـه   91تـا   90ا اين آمار در سالهاي ام. بود
ــرز  ــد 7,5مـ ــت  درصـ ــيده اسـ  .رسـ

درصدي خانواده هايي كـه بـر    5افزايش 
هـاي درمـان بـه زيـر      اثر پرداخت هزينه

خط فقر رفته اند، حكايت از اين واقعيـت  
كشور دچار ضعف و  دارد كه نظام سالمت

اشكاالتي است كه متاسفانه هنوز چاره اي 
است و تاسف بار  نشده براي آن انديشيده

تر از آن، اين است كه اين آمار هر سـال  
 6بـه طوريكـه در   . است در حال افزايش
كه با افـزايش ناگهـاني    91ماهه دوم سال 
پزشـكي و گـران شـدن     قيمت خـدمات 

تجهيــزات پزشــكي و درمــاني در كشــور 
بـه مراتـب    مواجه بـوديم، ايـن وضـعيت   

ايـن  . نگران كننده تر از سالهاي قبل بـود 
وزارت بهداشت  حالي است كه بودجهدر 

يك بودجه انقباضي تعريف  92براي سال 
بايست روزهاي سخت تري را  شده و مي

 .براي حوزه سالمت و مردم، متصور بود
ــيها    ــر    بررس ــد در اكث ــي ده ــان م نش

كشورهاي دنيا، سـهم مـردم از پرداخـت    
درصـد   18حـدود   هزينه هاي سالمت در

بـيش از   است اما اين عـدد در كشـور مـا   
احتسـاب منـابع    درصد است كـه بـا   54,8
درصـد مـي    70اي اين عدد به باالي  بيمه
شـود در حـال    به طوريكه گفته مي. رسد

درصد از هزينه هاي سـالمت از   75حاضر 
  .جيب مردم پرداخت مي شود

كشورمان كه در  با توجه به آمار جمعيت   
ميليون نفر برآورد شده اسـت،   75حدود 

تا  6در حدود  كه جمعيتيمي توان گفت 
ميليون نفر به دليـل شـرايط نامسـاعد     7,5

يــك بيمــاري  اقتصــادي، چنانچــه دچــار
سخت و صعب العالج شوند، بـراي تـامين   

فقر سـقوط   هزينه هاي درمان به زير خط
  .مي كنند

  
  : افزايش تولي مواد مخدر ٭
  
ــنا،   6در  • ــزارش ايس ــه گ ارديبهشــت ب

ارجـه  اكبر صـالحي، وزيـر امـور خ    علي
شواهدي وجود دارد كه در : ايران گفت

سال آينده مجموع مزارع تحت كشـت  
ترياك در افغانستان به سه برابـر افـزايش   
خواهد يافت و در نتيجه ما شاهد سونامي 
مـواد مخـدر و قاچـاق آن از مســيرهاي    
قاچــاق خــواهيم بــود كــه نــه تنهــا بــر  

همسايه افغانستان بلكه بر كـل  كشورهاي 
  .تاثير خواهد گذاشتمنطقه و جهان 

  
 107بــرغم دريافــت ســاالنه     ٭

ــت،   ــد نفـ ــارد دالر درآمـ ميليـ
حكومــت احمــدي نــژاد ميــزان 
بيكاري در كشور را افزايش داده 

  : است
  
، فرارو گـزارش  92فروردين  26در  ☚

به گفته كارشناسان در سال :  كرده است
هزار شغل  695به طور متوسط  85تا  80

ي كـه ايـن   در سال ايجاد شده، در حال
هـزار   14بـه   90تا  85هاي  رقم در سال

نفر رسيده اسـت كـه در واقـع خـالص     
اشتغال در اين مدت صفر بـوده اسـت،   

وارد  60در حالي كه موج جمعيت دهه 
 .بازار كار شده است

به گزارش فرارو، اين در حالي اسـت     
كه بر اسـاس آمـار بانـك مركـزي، در     

 قـانون اساسـي و   43اصل  2اجراي بند 
تامين شـرايط و امكانـات كـار از سـال     

جمعـا مبلـغ    1390تا پايان مهرماه  1384
ميليارد ريال تسهيالت بـه   121 و  هزار 279

منظور مقابله با بيكاري و ايجـاد اشـتغال   
ــه بنگــاه ــازده و  ب هــاي اقتصــادي زودب

 .كارآفرين اعطا شده است
در همين حال بنا به گزارش سـازمان     

پرداختـي در ايـن    بازرسي، در تسهيالت
درصــد انحــراف داشــته و در  60زمينــه 

سـازمان  . محل ديگري هزينه شده است
طـور ميـانگين    بازرسي با اعالم اينكه بـه 

ها، صـوري بـوده    درصد طرح16حدود 
عنوان كرده اسـت كـه پرداخـت ايـن     
تســهيالت در برخــي مــوارد بــا اهــداف 
تعيــين شــده در قــانون برنامــه چهــارم  

ه و نتوانسته به رشد و توسعه مغايرت داشت
تبـع آن رشـد    توسعه ايـن صـنايع و بـه   

صــادرات و اشــتغال كمــك كنــد و    
موجبات افزايش نقـدينگي در اقتصـاد و   

بازي را فـراهم كـرده    هاي سفته فعاليت
 .است

وضعيت اسفبار اشتغال در حالي اسـت     
ــور در     ــاالنه ارزي كش ــد س ــه درآم ك

ميليـارد دالر بـوده    107هاي اخيـر   سال
هاي قبل آن  ، در حالي كه در سالاست

با اين . ميليارد دالر بوده است 40حدود 
اي  كرده  درآمد و نيروي جوان تحصيل

ها وجود داشته، اشتغالي  كه در اين سال
ايجاد نشده اسـت و درآمـد حاصـل از    

هاي اخير روند نزولـي   شغل نيز در سال
داشته و موجب شده تعدادي از شاغالن 

الي شوند، بنابراين در نيز وارد آموزش ع
هــاي آينــده مــوجي از بيكــاران  ســال

 . كرده خواهيم داشت تحصيل
به عقيده كارشناسان علي رغم آنكه در    

ــر آمارهــا از رشــد  ســال  4,2هــاي اخي
ــي   ــورخبر م ــتغال در كش ــدي اش درص
دهند، اما اشتغال در آن ايجـاد نشـده و   
در واقع رشد بـدون اشـتغال در كشـور    

 3ساس آمار رسمي حدود بر ا. ايم داشته
در اسـتانهاي   91ميليون نفر در زمسـتان  

كشور بيكار بوده اند و نـرخ بيكـاري در   
از سـويي، نـرخ   . استان دورقمي بود 23

درصـد و   15استان بـاالي   7بيكاري در 
درصد  12استان نيز بيش از  16در مورد 
 .بوده است

مركــز آمــار ايــران در آخــرين آمــار    
كـرده اسـت كـه در    منتشر شده عنوان 

سال گذشته در بخش مربوط به بيكـاري  
ــان  ــا  15جوان ــاله  24ت ــد  26,1س درص

بيكاري وجود داشت كه اين ميـزان بـه   
دهـم درصـد    3نسبت پـاييز سـال قبـل    

درصـد هـم    24,2در اين بين . بيشتر بود
 29تا  15بيكاري براي جوانان رده سني 

ساله وجود داشت كـه نسـبت بـه فصـل     
درصـد افـزايش    1,2يـزان  به م 91پاييز 

همچنين تمركز جمعيت . نشان مي دهد
ــا  15بيكــاران در رده ســني  ســال  29ت

هـزار و   877ميليون و  1وجود دارد كه 
 .نفر بوده اند 828

همچنين در طي سال گذشته، چيزي     
درصد از كـل جمعيـت    26,9در حدود 

اند، نـرخ   ساله بيكار بوده 15ـ24جوانان 
بـا   90سبت بـه سـال   بيكاري اين گروه ن

. درصدي همراه بوده است 0,4افزايش 
درصـد   24,5همچنين در سال گذشـته  

ســال بيكــار  15ـــ29جمعيــت جوانــان 
 0,5اند كه اين ميزان نيز با افزايش  بوده

درصــدي نســبت بــه ســال پــيش از آن 
 .رو بوده است روبه

نرخ بيكاري در پايـان نخسـتين سـال       
 11,5ر بـا  براب) 1384(فعاليت دولت نهم 
 91اين آمار در سـال  . درصد بوده است

با نگاهي به . درصد رسيده است 12,2به 
شاخص بيكاري در خـالل هشـت سـال    
ــوان مشــاهده كــرد كــه   ــر، مــي ت اخي

هـاي اشـتغالزايي دولـت چنـدان      برنامه
 84آميز نبوده، چرا كه از سـال   موفقيت

تــاكنون نــرخ بيكــاري كشــور بــاوجود 
رو بـه رشـد    هـا،  نوسان در برخي سـال 

  .گذاشته است
  
ــذف ارز   ٭ ــا ح ــاني  1226ب توم

قيمتهاي گوشت و شـير و شـكر و    
ــاتي و  ــن نب ــا دو ... روغ و داروه

  :برابر مي شوند
  
، خبـر آن اليـن   92ارديبهشت  3در  ☚

بعـد از گذشـت   :  گزارش كرده اسـت 
، بـا ارسـال بخشـنامه    92يك ماه از سال 

بانك مركزي ارز مرجع حـذف شـد تـا    
ساسي و دارو كه در اولويـت  كاالهاي ا

اول و دوم تخصيص ارز بـراي واردات  
قرار داشتند بدون دريافت ارز مرجـع و  

 .با ارز مبادله اي وارد كشور شوند
از ابتداي سال زمزمه هاي حذف ارز     

بعــد از . مرجــع بــه گــوش مــي رســيد
، اين تصميم 92گذشت يك ماه از سال 

  دولت با 
   ۱۶در صفحه

  

 زمان تغییر
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هـاي خـود را بـه     ، قرار شد كه شيخ بـدهي 1923پاييز سال  سرانجام در

ـ   جزئيات  ايـن مـاجرا در نامـه   . دولت ايران پرداخت كند  [ءالاي كـه ع
شده  نويسد چنين گزارش  مي   3به دالس   ]وزيرمختار ايران در واشنگتن  

براي سركشي به ادارات ماليه به خوزستان  كه 4كلنل مك كرمك«: است 
وي بـا شـيخ   . ، وارد شيراز شده اسـت خوزستان ازگشت ازرفته بود، در ب

صه توافق مذكور از ايـن  به طور خال. هايي رسيده است ره به توافقمحم
تومـان بـه عنـوان بـدهي      500000قرار است كه شيخ قبول كرده است 

تومـان از ايـن پـول بـه      100000خود به دولت پرداخت كند كه  ةقمعو
نه پرداخت خواهـد  القسط به صورت س صورت نقد و مابقي آن در بيست

در آينده نيز شيخ براي مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود ميبايسـت  . شد
تومان به  20000تومان به دولت بپردازد؛ از اين مبلغ  150000ساليانه مبلغ 

هر يك از . منظور پرداخت حقوق شيخ و مخارج فوج بلوچ كسر ميگردد
. ه فرصت، ميتوانند ً قرارداد را فسخ كننددو طرف با درنظر گرفتن شش ما

با اينكه از جزئيات اين توافق باخبر نيستم، اما معتقـدم كـه ايـن قـرارداد     
به نفع دولت ايران خواهد بود و در هر حال از افزايش قدرت و  اًصمشخّ

اي به ايـن نكـرد كـه سـر      ء   ، اشارهاله عالبت5ّ. ثبات ايران حكايت ميكند
شيخ  ي در برسر عقل آوردن نقش مهم« بريتانيا،    يرمختاروز   6پرسي لورن

هنگامي كه كلنل مك كرمك عضو هيأت آمريكايي مستشـاري   ».ايفا كرد
دولـت انگليسـي    ةالحماي ماليات بر اموال شيخ، كه تحت مالي براي وضع

ره رساند سرعت خود را به محم سر پرسي به « هند بود، راهي منطقه شد، 
ه الوع  ».دهنده آماده سازد رو شدن با اين خبر تكان اي روبهتا شيخ را بر

عام نيروهاي خود، غرامت سـنگيني   در مقابل قتل   اًبر اين، رضاخان اخير
در برابركشـــتار نظاميـــان در منطقـــه شـــليل بـــه ســـال [ازبختياريهـــا 

بدون شك اين ماجرا كـه نشـان از ضـعف بختياريهـا     « . گرفت]ش1301
هاي دولت  اشت؛ واو را متقاعد كرد كه برخواستهداشت، برشيخ تأثيرگذ

وزيرمختـار  [پس ازتمام ايـن دردسـرها، كرنفلـد     7» نهد مركزي گردن
فاصله النويسد كه ب مي 1923 7دسامبر  8درگزارش خود به تاريخ  ]آمريكا

«  :زدنـد   پس از حصول توافق، انگليسيها دست به كارشكني و خرابكـاري 
مقابل دولت ايران، منشي خودسرانه داشت، بـه  ها در ره كه مدتّشيخ محم

تازگي مصلحت ديده است كه با دولـت مركـزي از در صـلح و آشـتي     
را بـه همـراه دو     چند هفته پيش، دكتر ميلسپو، كلنل مك كرمك. درآيد

ـ    تن از كارمندان ايراني ره كـرد تـا بـا انعقـاد    وزارت ماليـه، راهـي محم 
و همچنين تكاليف ماليـاتي او را   شيخ ةققراردادي وضعيت ماليا تهاي معو

انگلستان، كه مخصوصـاً   در همين زمان سفارت. مشخص سازند در آينده،
، 8پيـل   توافقنامه به نفـع شـيخ منعقـد شـود، بـه آقـاي       خواست اين مي

 داد از نفوذ خود براي تأثير گذاشتن بر سركنسول خود در اهواز، دستور
يان جلسه، كلنل مـك كرمـك،   پا پس از. روند حصول توافق بهره جويد

به : ميلسپو تلگراف كرد توافق در قرارداد را اينگونه براي دكتر مورد مواد
تومان به صورت  100000قه، شيخ پذيرفت ماليا تهاي معو منظور پرداخت

تومـان،  20000ت بيسـت سـال، سـاليانه    مابقي به مد نقد پرداخت شود و
تومـان بـه عنـوان     150000پـس مبلـغ    همچنين از اين. پرداخت گردد

مبلـغ،   تومان از اين 20000ه گردد كه البتّ ماليات ساليانه، از شيخ اخذ مي
به منظور پرداخت حقوق خود شيخ و تأمين هزينه سربازان تحت فرمـان  

همچنين اين حق را خواهد داشت كه ماليـا   شيخ. گردد ايشان، كسر مي
تلگـرام، دكتـر    ت اينپس از درياف. آوري كند خود را جمع ةتهاي منطق

الوزرا، از خدمات كلنل مـك كرمـك تمجيـد     اي به رئيس ميلسپو درنامه
اين قرارداد مورد سـتايش   شيخ را در پذيرش مواد پرستي كرده و وطن

كه حصول توافقي تـا   الوزرا تمجيد كرد قرار داد و در پايان نيز از رئيس
الوزرا امكا نپـذير   ئيسبه نفع كشور ايران، بدون اعتبار و قدرت ر اين حد

 ف شد كه آن را شخصـاً بـه دسـت رئـيس    رسان اين نامه موّظ پيا م .نبود
الوزرا را  ر رئيسنتوانست در روز مقرّ رسان فانه پيا ما متأسام. الوزرا برساند

 .در دفتر كار خود بيابد
الـوزرا در   داً به دفتر كار وي مراجعه كرد، رئـيس روز بعد زماني كه مجد

وي يـك سـاعت و   . دستور داده شد منتظر بماند بود و به پيام رسانجلسه 
بـه همـراه آقـاي     نيم به انتظار نشست تا سرپرسي لورن وزيرمختار بريتانيـا 

رسـان   سپس پيام. ، معاون وي در امور شرق، از جلسه خارج شد9مانيپني 
الوزرا داد و وي پس از قرائـت، آن را روي زمـين    نامه را به دست رئيس

يـك سـاعت و    )بريتانيااشاره به وزيرمختار(اين مرد « : زد داخته و فريادان
ـ   ».نيم اينجا بود و پيش از من از مفاد اين نامه خبر داشـت   هدر ميـان گفت

هـا   توانم به اين آمريكايي من نمي«  :دجمالت نيز شنيده ش هاي او اين 
. اهم پذيرفتمن اين  قرارداد را نخو. كنند نگاه كنيد چه مي. اعتماد كنم

وي فـوراً بـه دكتـر    »  .آنها  حق ندارند در امور ارتش  من دخالت كنند
ره نگاه دارد تا زمـاني  ميلسپو دستور داد كه كلنل مك كرمك را در محم

مـورد مـذاكره و در قـرارداد    ]بـراي رضـاخان  [كه شروط قابـل قبـول   
  10» .گنجانده شود

مي در جنوب ايـران مشـاهده   هايي از ناآرا ، نشانه 1924در تابستان سال  
همچنان ) 7فصل ( 1924شدن سران خود در مي  لرها به دنبال كشته. شد

شاكي و ناراضـي بودنـد؛ بـه     بختيار يها نيز. كردند سركشي و نافرماني مي
كمتـر   ايران، فريبشان داد و - خصوص پس از اينكه شركت نفت انگليس 

 ي از گزارشهاي خود ميموري در يك. ربه آنها پرداخت كردازميزان مقرّ
ت شـش هفتـه درميـان    ازخبرنگاران آمريكايي كه به مـد  نويسد كه يكي

، مـدير   11فيرلـي  . سـي . دبليو عشاير بختياري درجنوب زندگي كرده، با
ايران در تهـران، مالقـات كـرد و فيرلـي اشـتباهاً       - شركت نفت انگليس 

چنـين   12هريسون فيرلي به خانم . است كرد كه  اين خانم بريتانياييفكر
عالقه وافري بـه تحـوالت عشـاير     ايران  –شركت نفت انگليس « :  گفت

شـركت   بختياري دارد، چرا كه اين عشاير در نزديكي چا ههاي نفت اين
كنند و به همين دليل است كه اين شركت با  در جنوب ايران زندگي مي

يـر  ايشان مي كوشد مـانع هضـم شـدن ايشـان   در ز     حمايت و پشتيباني
 ]درگفتگو با خـانم هريسـون   [آقاي فيرلي، »  .كنترل دولت مركزي شود

آشكارا اقراركرده بود كه شركت نفت انگليس و ايران، توانسـت بـا دادن   
اين . درصد درآمدهاي شركت نفت بختياري سرآنها كاله بگذارد 3قول 

، دو شـركت فرعـي    13اكسپلوريشـن   شركت به همراه شـركت فرسـت  
كـه   درصـدي  3ا بختياريهـا بـه جـاي   ام. آيند حساب ميبه  شركت مادر

ــد، تنهــا درصــد انــدكي  كردنــد مــي براســاس قــرارداد فكرمــي گيرن
يكي ديگرازخبرنگاران آمريكايي . كنند مي ازدرآمدهاي شركت را كسب

به سـربرده بـود، بـه     تي درميان بختياريهاكه او نيزمد 14به نام مريام كوپر
 از بختيار يها و ديگرمسائل، دست به دست موري خبر داد كه كالهبرداري
 و بشـدت  شـده »ضدانگليسـي   «تحريـك   هم داده است تا احساسات آنها

 ها به رضاخان اجازه داد ه آنان بر اين باورند كه انگليسي. دنخشمگين شو
، و دادن مالياتهايشـان بـه    1922عام نيروهايش درسـال   اند به جبران قتل

. تحميـل كنـد   ايي، غرامت سنگيني را برعشايرگروه مستشاران مالي آمريك
نشـين   كه آقاي كوپر درمناطق بختياري 1924درماههاي آوريل و ژوئن 

صحبت از اين بود كه اين دسته ازعشاير با همكـاري لرهـا و    يبرد،مبه سر 
ديگر جايگاه خود را به عنوان يـك   كردند يك بار ره تالش ميشيخ محم

 .رندايل مستقل ايراني به دست آو
. آگوسـت  31تهـران،  « : سيم مسـكو گـزارش داد   بي 1924سپتامبر  1در 

عي هسـتند شـيخ خزعـل    گردند مد بازمي افرادي كه به تازگي ازاهواز 
)در اهـواز   وي. آشكارا عليه دولت ايران به پا خاسته اسـت ) رهشيخ محم

زرهـي و   نظام عرب و چنـد هنـگ   حكومت نظامي اعالم كرده و سواره
در ضـمن شـيخ، شـماري از    . كننـد  او حمايت مي ح ازكامالً مسلّ ةتوپخان

اسـت؛ ازجملـه    كارمندان دولتي را كه با او اختالف داشتند تبعيد كـرده 
خانه، يكي از كارمنـدان وزارت ماليـه    گمرك، رئيس پست ةمسئول ادار

به فرمانده ارتش مسـتقر درمحـل توصـيه كـرده كـه       شيخ همچنين... . و
شايع است كـه شـيخ    در محافل رسمي و اداري. ندخوزستان را ترك ك

بـا درنظـر   . اند ودولت مركزي با يكديگر توافق كرده و به سازش رسيد ه
واقعيت كه دولت ايران اعتبار فرماني را كـه در دسـت شـيخ     گرفتن اين

. را دراختيارخواهد داشت كند، شيخ امتيازات نامحدودي است تأييد مي
ر خـاك ايـران قـرار دارد بـه بيگانگـان      وي مجازاست امالكي را كـه د 

و نيز از بيگانگان چيزهايي بخرد كه بر طبق قرارداد تركمنچـاي   بفروشد؛
  ».كه هنوز معتبر است، ممنوع است

ايـن اخبـار    هاي رضـاخان را دررد  گفته 1924سپتامبر 3ايران در ةروزنام
رد سيم مسكو گزارشي را درمو آگوست بي 31تاريخ در « :سازد منتشر مي

اساس بـودن آن مـرا ملـزم     پايه و اوضاع خوزستان منتشر ساخت كه بي
سيم  هيچ يك از حوادثي كه بي. آن منتشرسازماي در رد ّ هساخت اعالمي

عالوه بر ايـن درحـال   . گزارش كرده درخوزستان رخ نداده است مسكو
تفويض نشده است كـه بتوانـد بـه     حاضر به هيچ شخصي چنين اختياري

 .هي كنـد توج احترامي و به اوامردولت مركزي بي تي بيكارمندان دول
 ) رهلقب شيخ محم(همچنين در اين گزارش آمده است كه سردار اقدس 

ق به دولت ايران است با بيگانگـان  كه متعلّ هايي را دولت، زمين ةبه اجاز
هـا   ايـن گفتـه   معامله و آنها را به ايشان منتقل كرده است؛ بايد بگويم كـه 

بـرخالف ايـن   . داشته وبه هيچوجه پايه واساس درستي نـدارد ت ننيزصح
اتي به بيگانگان ممنوع ها، دستوراكيد صادرشده و فروش چنين مستغلّ گفته

  15».قوا كلّ ةو فرماند الوزرا، وزيرجنگ رضا، رئيس. شده است
  
  شيخ محمّره»  شورش «  ◀
  

طالب بسيار يارغني و حاوي م، بس 1924سپتامبر  24گزارش موري به تاريخ 
الـوزرا در   الع وزارت خارجه برسانم رئـيس مفتخرم به اطّ« : ي استمهم

ميهماني ديپلماتيكي كه امروز برگزار شـد، درجمـع نماينـدگان سياسـي     
كشورهاي خارجي و در بررسي اوضاع و احوال استان خوزسـتان رسـماً   

ره سربه شورش برداشـته و اوضـاع خوزسـتان را    كرد كه شيخ محم اعالم
ششم سـپتامبربه صـورت غيرمنتظـره     الوزرا در رئيس... ج ساخته استمتشنّ

 خواهد شخصـاً آرايـش نيروهـاي    اينكه مي ةتهران را ترك كرد وبه بهان
شود كـه ايـن نيروهـا     گفته مي. آباد رفت منظامي را سامان دهد، به خرّ

مه آغاز شده بـود، سـركوب كننـد و     اند شورش لرها را كه از ماه توانسته
يافتـه   ژوئن غائله به طوركامل به نفع دولت پايـان  9شد كه در  ر ميصوت

 .اند با اين حال اين نيروها هنوز منطقه را ترك نكرده. است
 مسردارسپه در واقع به منظور سامان دادن آرايش نظاميان خـود بـه خـرّ   

طوركه پيداست وي اميـدوار اسـت    ا در عين حال اينآباد سفر كرد؛ ام
بـه   ين سفر بتواند با رؤساي لرمذاكره كرده و بـا رسـيدگي  درجريان هم

ر شـود از همكـاري احتمـالي    شكاياتشان، آنها را راضي كند و چنانچه ميس
ـ    بختياري، والي پشـت  خورده آنان با عشاير شكست رهكـوه و شـيخ محم 

الوزرا با والـي بـه    است كه رئيس ص شدههمچنين مشخّ. جلوگيري كند
و نقيضـي در   اخبـار ضـد   ايـن مـذاكرات   ةا از نتيجنشسته است، ام گفتگو

كه به  تازگي وارد تهـران    16عالوه بر اين  كنسول يار فولر.  ت استدس
رويكرد تهديـدآميز  ها بسيار نگران   انگليسشده است، به من خبر داد كه 

ور يافته است دست و سركنسول بريتانيا در شيراز از تهران  سردارسپه هستند،
را به منطقه  رسانده  و از نيروهايي كه اينـك  آمـادة    ت خود كه به سرع
تـا بـا    كه عمليات خـود را بـه تعويـق بيندازنـد؛     اند، بخواهد حمله شد ه

يخ  پيشنهاد انگليسي هـا  را رد  ش. پايان يابد ميانجيگري و صلح و صفا ماجرا
ود  كرده وآشكارا درمقابل آن ايستاده ، و تصميم گرفته ابتكار عمل  را خـ 

الـوزرا   در كنفرانس امروز، رئـيس  .  به دست گيرد و اعالم  استقالل كند
هايي را از جيب خود بيرون آورد كه شيخ به سـفارتهاي مختلـف    تلگرا م

از اين ماجرا باخبر  الوزرا گفت كه وي رئيس. در تهران ارسال كرده بود
ود تـا  ها گرفته شـ  شده و دستور داده است كه جلوي ارسال اين تلگرا م

ـ  وزارت  موضوع را با هـا   ا ايـن تلگـرا م  خارجه و مجلس مطرح كند؛ ام
برداشـت فـولر از ايـن    .  يدظرف چند روز آينده به مقصد خواهنـد رسـ  

ـ   ه بـه زمـان سـفر سردارسـپه،     اوضاع آشفته اين بود كه شيخ بـدون توج
گرفت و براي حفظ اعتبار و نفوذ خود نزد مردم منطقـه،   عجوالنه تصميم

را در ميان مردم پخش كرد  اي وي شايعات گسترده. اپو افتاده استبه تك
عي شد سردارسپه درغياب شاه تاج و تخت را غصـب كـرده اسـت    و مد

آباد را  مبه محض اينكه سردارسپه خرّ. ورويكردي دشمنانه به مذهب دارد
خودسري خود پشيمان گشت و بـا ارسـال    ترك كرد، شيخ از لجبازي و

رفع و رجوع  جويانه، تالش كرد خرابكار يهاي خود را هاي صلح تلگرا م
نشـيني   اين برداشت ضعيفي از ماجراست؛ چرا كه وي داليل عقـب . كند

كه چرا ازانجام حمله پشيمان شده و بدون اينكه غائلـه را   سردارسپه و اين

ـ  .ختم كند، بازگشته است، ناديـده گرفتـه اسـت    ه سرنوشـت شـيخ و   البتّ
زماني كه سردارسپه در جايگاه وزيـر  . ها است گليسيبختياريها به دست ان

بسيارمورد توجه بريتانيا بود، انگليسي ها  به شيخ خزعل  و بختيـاري   جنگ
ه نه تا جايي كه باعث نابودي البتّها خيانت كردند  و آنها را فريب  دادند؛ 

 .كامل آنها بشوند
ن در اختيـار خـود   توانستند سردارسـپه را در تهـرا   ماً تا زماني كه ميمسلّ

الحمايگـان خـود را تحـت     نداشت كه تحـت  داشته باشند دليلي وجود
به لجبـازي و   چنانچه سردارسپه دست. فرمان و كنترل رضاخان درآورند

توانسـتند شـيخ را عليـه وي     ها به راحتي مي زد، انگليسي سري مي خيره
يي طلبي جدا« ها نسبت به العمل انگليسي از سويي ديگر عكس... بشورانند

و شيخ در خوزستان نشان داد كـه حمايـت بريتانيـا از شـيخ نيـز حـد ّ      »  
  » .حدودي دارد

عطـف بـه    «: العـات جـالبي دربـر دارد   بخش پاياني گزارش مـوري اطّ  
آميـز لرهـا در بهـار     مورد شـورش مخـاطره   مراسالت پيشين سفارت، در 

باور بودند كه گذشته، الزم به ذكر است كه بسياري از مردم ايران بر اين 
در (سردارسـپه بـوده اسـت    »  نافرمـاني  «ها به اين شورش پاسخ انگليسي

ها نيروهاي دولتي  در اين ناآرامي. ) شركت سينكلربه  اعطاي امتياز نفتي 
بود كه كسي اميد بـه   آباد محاصره شدند و اوضاع آنچنان آشفته مدرخرّ

آن زمـان شـمار   همچنين شايع شده بود كه در ... آرام شدن آن نداشت
مأموران سياسي بريتانياي كبيـر در آن منطقـه متمركـز شـده و      زيادي از

حـال نظـر بـه اينكـه      بـا ايـن  . جنگيدنـد  ل به نفع لرها مـي درلباس مبد
سردارسپه پس از قسم خوردن به قرآن و امان دادن به لرها، با فريبكـاري  

ام كـرد، ايـن   پانزده تن از سران ايشان را اعـد ) مي (مارس  11در تاريخ 
اند، قابل دفاع  كه مردم ايران عليه بريتانيا مطرح كرد ه هام آنگونه مورد اتّ

شكست لرها به دنبال عملكـرد   حقيقت امر اين است كه . و پذيرش نيست
فريـب   سردارسپه در تابستان گذشته و به دام انداختن و بهتر اينكه بگوييم 

تمام اموال وي، زنگ خطر را  ةومصادر )السلطنه اقبا ل(دادن والي ماكو 
ها به صدا درآورد و آنـان را بسيارهوشـيار    بختياري براي شيخ و همچنين 

حد نشوند، دير مشترك، متّ شدند كه اگر در برابر دشمن  ه،آنها متوج. كرد
ه در نهايت سرنوشت ايشـان بـه دسـت    البّت. يا زود شكست خواهند خورد

برده است، تـالش   پي په به اين حقيقتبريتانيا است و از آنجا كه سردارس 
گـزارش   موري در        17» .خود نزديك شود ةگذشت كند به دشمنان  مي

دليل واقعي اين اوضاع آشفته «، در مورد  1924سپتامبر  30خود به تاريخ 
كند؛ دليلي كه تاكنون دولت از افشاي آن خودداري كرده  گزارش مي

العـاتي در ايـن مـورد در    اطّ» .يستخوبي ن ةاين سكوت چندان نشان كه 
اقتصـادي   هيـأت   مـك كرمـك، رئـيس    . دبليـو . هاي كلنـل دي  نوشته

كه اين مشكالت ازچهـار مـاه  پـيش     معلوم شد« : آمريكايي، ديده ميشود
  . آغاز شده است

ه شدند كـه شـيخ در   در آن زمان مقامات دولت مركزي در تهران متوج
 صيحال واگذاري قسمت مشخّ

  - و شـركت نفـت انگلـيس    سلطنتي به بانك شاهنشاهي ايـران   از امالك
ه اشـ  رالديناز جانب مظفّ  فرماني شود كه وي طيِ گفته مي. ايران است

اين زمين ها را مالك شده است و طبـق  ايـن فرمـان  قـديمي  اختيـار      
  .وگذاري آنها را دارد

شود؛  ها دولت مركزي به سرعت دست به كار شد تا مانع فروش بيشتر زمين
ـار فـروش    هاي  همچنين تالش كرد زمين فروخته شده را پس گرفته و اعتب

ـايگي    به اين بهانه كه فرمان تمليك زمين. آنها را لغو كند هايي كـه درهمس
لغـو    اهشـ  رالدينظفّشخص م  طقرار دارند يك ماه پس از صدور، توس دريا 

ـات دولـت   اقـداماتي از جانـب مقا   هنگامي كه خبر چنين . استگرديده  م
مركزي به گوش شيخ رسيد، فوراً به مخالفت برخاست كـه بـدون شـك از    

 شد و اين در حالي بود كه ايشان نيـز مـي   نيز حمايت مي ها  جانب انگليسي
  .هاي مورد بحث را به چنگ آورند كوشيدند زمين

هنگامي كه اوضاع بـه سردارسـپه گـزارش شـد، وي بالفاصـله و بـدون       
وزراي خود، به شيخ تلگراف زد و به او گفـت كـه   مشورت با هيچ يك از 

ت نظـر در ايـن   مك كرمك با دقّ كلنل . شده است  » ملغي« وي  فرمان 
 قضيـ   ه به مشكالت ه و با توج فبعدي، اين سوءرفتارسردارسـپه را بسيارتأس 

معقـول ايـن اسـت كـه دولـت       حـلّ  وي معتقد بود راه. انگيز تفسيركرد
اعتبار اعالم در پاسخ به  شود بي ت ساحلي شامل ميافراميني را كه مستغلّ 

، سر كنسول بريتانيا در اهواز فوراً  18تلگرام رضاخان، كاپيتان اردلي پيل 
در خواست كرد كه اعتبار   شد و از مستشاران مالي آمريكايي  عازم تهران 

 با اين كار از بروز شـورش در ايـن منطقـه    « فرمان شيخ  را تأييد  كنند و 
شـايد مجبـور   « كاپيتان پيل  هشدار داد  كه » .وگيري  به عمل  آورندجل

موري ادامـه  » .شويم  از او حمايت كرده و به مخالفت با شما دست بزنيم
از آنجا  كه انگليسي ها  موفّق  نشدند رضـايت  مستشـاران را   « : دهد  مي

كه او  ه سردارسپه كردسفارت بريتانيا فشارهاي خود را متوججلب  كنند،  
رضاخان در اطاعت از . شد نيز طبق معمول سر تعظيم فرود آورد و تسليم 

سپتامبر با ارسال تلگرامي به شيخ تصميم  11دستورهاي سفارت بريتانيا، در 
ـ . لغو و فرامين شيخ را معتبر اعالم كرد پيشين خود را  ه كـامالً روشـن   البتّ

 ابتـدا مـي   سـت و  الوزرا خارج ا رئيس ةاست كه چنين تصميمي از عهد
اي از سوي مجلس در مورد آن صادر شود؛ در نتيجـه تنهـا    بهبايست مصو

  .پيامد اين اقدام، بدتر شدن اوضاع بود
ديگري  بر سـر   »  مانع« م  اين پيروزي ظاهري بريتانيا ، اين قضيه رغ علي

آنهـا  . راه ايستادگي  و مقاومت  مستشاران مالي  آمريكـايي  ايجـاد كـرد   
نشدند  اختيارات  الزم  را به عامل  اقتصادي  خـود در خوزسـتان     موفّق

را معتبـر   )  زمين هـاي شـيخ  ( واگذار كنند  تا از طريق  وي بتواندفروش 
لذا بريتانيا فشارهاي خـود   . مشكل حل نشده باقي ماند اعالم كند بنابراين 

را متوجـ  در همـين زمـان شـيخ،   : ا به نتيجه نرسيده ميلسپو كرد ام ه بـه  البتّ
تفنگ و ادوات جنگي را آماده و جنگجويـان عـرب    ها،  تحريك انگليسي

 » .خود را تجهيز كرد تا در مقابل دولت مركزي به مقاومت برخيزد
بـه ايـران بـازگردد تـا بـا      « شيخ در تلگرامي به احمدشاه از او خواسـت  

  كشورهاي  وي همچنين به سفارتهاي  » بكنندهمدستي يكديگر كاري 
  ۱۳صفحه در

  

  »مصدق دکترتولدبمناسبت صد و سیُ امین سالگرد،خرداد۲۶«
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خارجي تلگراف زد و رضاخان را غاصب خواند و  او را به نقـض اصـول   
 كه به دستور رضاخان  1924سپتامبر  13شيخ در  تلگرام . هم ساختديني متّ

ـ    ]رضا خان  [  وي « : توقيف شد از اين قرار است   ةبا نقض حقـوق حقّ
مـذهبي   خود، به خصوص در چند ماه اخير، اصول ةمردم و رفتار ظالمان

يون را تحـت فشـار   است؛ ملّ مردم ايران و قانون اساسي را زير پا گذاشته 
قرار داده؛ از خدمت به مملكت خويش سر باز زده؛ رهبران ديني را تبعيد 

ـ مقنّ ةقـو  كرده؛ نسبت به حرمتـي روا داشـته و جـان     ايـن كشـور بـي    ةن
  .نمايندگان واقعي مردم را در معرض تهديد قرار داده است

آوري ثـروت، بـه    نهايت، وي با پيروي از حرص روزافزونش به جمع در
نام گرفته است ، سردار  سپه  » قيام  سعادت « تدريج مردم بينواي ايران را 

و كشور را غاصب  تاج و  تخت  دولت ايران ؛  و ناقض حقوق حقّة مردم 
ر اين به خيانت و ظلم و جو كنيم؛ و به منظور پايان دادن  ايران اعالم مي

   يـت مـردم ايـران؛ آزادي و    ت بخشـيدن بـه ملّ  فرد؛ نجـات كشـور؛ قـو
ا د قانون اساسي و حكومت مشروطه و مهيمجد سعادتمندي ايران؛ استقرار 

كردن شرايط براي بازگشت شاهنشاه ايران، كه جان همه ما فداي او باد، 
» .كنـيم  ها فروگذار نمي ق ساختن اين خواستهاز هيچ تالشي براي محقّ 

19  
حده، با احمدشاه در پاريس مالقات كـرد  كرنفلد در بازگشت به اياالت متّ

گذشـته دو تلگـرام    ةدو هفت من خبر داد كه طي در مالقاتي خصوصي به 
كوه، به دست او  ره و ديگري از سوي والي پشتيكي از جانب شيخ محم

و  »غاصـب « هر دوي اين افراد خواهان بركناري رضاخان . رسيده است 
    20» .بازگشت شاه هستند

 

   ۱۹۲۴اوضاع سياسي در سپتامبر ◀
 

موري از . همانطور كه ذكر شد، در ششم سپتامبر رضاخان عازم لرستان شد
با اينكه ايـن حادثـه ممكـن    : كند ياي در اراك چنين گزارش م حادثه

است به خودي خود چندان بزرگ نباشد،   اما شخصـيت مـردي را كـه     
 ايران را در دست دارد، بـه خـوبي توصـيف مـي     ردم اكنون سرنوشت م

آبـاد شـده    ماز آنجا كه سردارسپه به صورت غيرمنتظره راهي خـر ّ  .كند
قرار داشتند، از سـفر   بود، فرمانداران هيچيك از شهرهايي كه در مسير او 

 ذين شهر براي خو شلذا فرمانداران اين شهرها و متنفّ. وي باخبر نبودند
مردم در استقبال از شـاه   ]معموالً[خارج نشدند؛  از شهر  آمدگويي به وي،

سردارسپه از اين غفلت بسـيار ناخشـنود   . زنند دست به چنين اقدامي مي
رفت، فرماندار و  گرديد و هنگامي كه در ميان انبوه مردم در بازار راه مي 

فرمانـدار اراك، بـراي اداي    السـلطنه،   خمور. اعيان به حضورش رسيدند
ـ     سالم  ا بـا ناسـزا و بـدگويي    به سرعت خـود را بـه سردارسـپه رسـانيد ام

زده را مـورد   سردارسپه شخصـاً فرمانـدار وحشـت    . سردارسپه مواجه شد
فوراً  ضرب و شتم قرار داده و به او دستور داد پست خود را ترك كرده و 

رفت، اين حادثه، اثر بسيار بدي  همانطور كه انتظار مي. به تهران بازگردد
. عليه سردارسپه تحريـك كـرد   ت جاي گذاشت؛ و احساسات را به شد به

پذيرنـد و   ها مردمي هستند كه خشـونت را در ميـان خـود نمـي     ايراني
 بزرگانشان رفتار خشني صادر گـردد بـا آن مـدارا مـي     جانب چنانچه از 
ا به شرطي كه ايـن بزرگـان نيـز از خطـاي ايشـان درگذرنـد و       كنند؛ ام

پس از شكست خوردن جنبش جمهـور يخـواهي،   . نندبخشودگي پيشه ك 
ناپـذير   كه بسيار خدشـه  اعتبار سردارسپه به عنوان فردي درستكار و منزه، 

بود، در هم شكست و فرو ريخت و از آن زمان به بعد عملكرد سردارسـپه،  
ـ . مردم دامن زده است روز به روز به نفرت  ل بـه  با اينكه سردارسپه با توس
ش كرد اندكي از آن قدرت پيشين خود را بازيابـد و  حكومت نظامي تال

ا بيشتر مردم بر اين باورند كه ي سعي كرد از قدرت روحانيت بكاهد، امحتّ 
اكنون روزهـاي پايـاني عمـر     وي بسيار دير از خواب غفلت بيدار شده و 

  »/كند خود را طي مي ]سياسي[
ـ   ]مـوري [رضاخان،  خواري  در مورد فساد و رشو ه « : نويسـد  يچنـين م

ت يـك  اختيارات خود، ظرف مد ةدر حوزوي بسياري بر اين باورند كه 
در هـر حـال   . دالر اختالس كرده اسـت  10/ 000/  000 سال نزديك به  

ي نيست كه وي در دو سال گذشته به قيمت ورشكستگي اين مملكـت  شكّ
اي است كه  اوضاع مملكت به گونه. فراهم آورده است ثروت انبوهي را 

او شود  كند او را بازخواست كند و مانع چپاولگري  كس جرأت نمي يچه
ي هيأت مستشاران آمريكايي نيز قادر نيستند امـوال او را حسابرسـي   و حتّ
تومان در هر سـال، مايـه بـدبختي     با اينكه اختالس فقط چند هزار . كنند

شـدن   توان آن را با بدبختي ناشي از چيره اما نميايران و ايرانيان است، 
قدرت روحانيت مقايسه كـرد؛ ليبـرا لهـاي جـوان از زمـان       سردار سپه بر 

دانسـتند و   سيدضياء، سردارسپه را منادي آزادي مي 1921كودتاي سال 
كردند كـه ايـران را از بنـد روحانيـت آزاد      از او به عنوان كسي ياد مي

كشور  و به  اكنون او را خائن   ا ام. سلطنت را خشكانده است ةكرده و ريش
خيانت وي سبب شد كه مملكت بار ديگـر  . دانند مي» فاجعه « سبب اين 

ر بازگردد كه ممكن است نجات يافتن از آن سـالها  به دوران تاريك تحج
  » .به طول انجامد

. را بيان مـي كنـد   هاي جوان  ليبرا ل يكي از اين  موري سپس ديدگاه 
آجـودان مخصـوص    ]ن خا [وي  گفتگوي  خود را  با سرگرد  روح اله 

بـراي  «:، چنين توصـيف مـي كنـد   اللهجه  يك بهايي صريح« رضاخان و
توضيح بيشتر ديدگاه ليبرا لهاي جواني كـه در بـاال بـه آنهـا اشـاره شـد،       

ـ    مطمئن هستم  ه وزارت خارجـه قـرار   كه اين گزارش بسـيار مـورد توج
ان خـان، آجـود   هللا ا سپتامبر، من و سـرگرد رو ح  25در . خواهد گرفت
اهللا خان شخصي است كه  رو ح. الوزرا، به گفتگو نشستيم مخصوص رئيس

. مراسالت سفارت، بارها به وي اشـاره شـده اسـت    پس از قتل ايمبري در 
خان در آن موقعيت تمـام   اهللا براي من بسيار جالب بود كه سرگرد رو ح

وي اظهار داشت كه . كرد خود را براي من تشريح مي ةهاي آيند برنامه 
وي مـردي معتـاد بـه     توان از سردار سپه انتظار داشـت؛   بيش از اين نمي

او اين است كه مـال گزافـي جمـع و     ةافيون و نااميد است و تنها خواست
گذاري كند و زماني كه اوضاع به هم ريخـت   دربانكهاي اروپايي سرمايه

خـان از روي سـادگي از مـن     اهللا سـرگرد رو ح  .از كشور خـارج شـود  
امنيت وي را در زمان اجراي نقشه سردارسپه تضـمين كـنم؛    خواست كه 

افتـد و   به راه مـي  اي نزديك كودتايي  هچرا كه وي معتقد بود در آيند
گـردد و در ايـن دوره    پس از آن، حكومت ترور بر كشـور حـاكم مـي   

روزگـار   ةو اشراف همگي از صفح سردارسپه به همراه روحانيون و اعيان 
 هايي را بـي  لي كه يك ذهن غربي چنين برنامهدر حا. محو خواهند شد

ضـياءالدين   ا به همين آساني بود كه سيدكند، ام قلمداد مي پايه و اساس 
انجام رسانيد و اگر نبود دخالـت   قيت آن را به دست به كودتا زد و با موفّ

بـه هـر   . شدند عام مي قتل  » اعيان و اشراف «    فوري بريتانيا، بسياري از 
كـايي  اتّ ةكه سردارسـپه هـيچ نقطـ    العات باال حاكي از آن است حال اطّ

ندارد و بر جايگاهي بسيار متزلزل تكيه زده است و بيانگر ايـن اسـت كـه    
   21».رگي استبزآبستن تغييرات بسيار  اوضاع ايران 

 
اهللا ه است، چرا كـه سـرگرد رو ح  گفتگوي باال از جهاتي بسيار قابل توج 

دسـت داشـت؛ ايـن     1926  پوالدين در سـپتامبر   ةخان در ماجراي توطئ
  . به تفصيل ذكر شده است 11ماجرا در فصل 

كند كه دولت ايران سه هـزار نظـامي بـه     اندكي بعد موري گزارش مي
. اعـزام هسـتند   لرستان اعزام كـرده اسـت و شـمار ديگـري نيـز آمـاده       

ساالرالدوله، يكي از برادران محمـ ره دعلي شاه مخلوع، در محم ه شـيخ  ب
كـاردار سـفارت    . بايسـتد » غاصـب  «    ]رضا خـان    [پيوسته تا در مقابل 

كـرده و مطمـئن بـود كـه پيوسـتن       موضوع ابراز نگرانـي   بريتانيا از اين 
در  آشكارا اظهار داشـت كـه بريتانيـا     22ساالرالدوله به شيخ آقاي اووي 

خـود بـي    موقعيت دشوار كنوني  شيخ را از راهنمايي ها  و حمايت هاي
بهره نمي گذارد و براي آرام نگاه داشتن  او هر كاري كه در توان داشته 

ممكـن  باشد  انجام مي دهد؛  چرا  كه هر گونه  بي نظمي  در خوزستان 
  - ناپذيري به چاههاي نفت شركت نفـت انگلـيس    است خسارت جبرا ن

ي بـراي  يت حيـات چا هها اهم ت  كه اينداش ه بايد توج. وارد كند ايران 
كه بريتانيا  تمام تـالش  خـود را بـه كـار      وي تأكيد . دولت بريتانيا دارند

و در معقول تـري  در پـيش  گيرنـد     كردگرفته  كه سردارسپه  و شيخ روي
سردارسـپه مصـالحه    ود پايين آمده و بـا  از موضع خ بارها   يخ اين ميان ش
است كـه سـوء     بار، سردار سپه  دست به حركتي  زدها هرام. كرده است

ظنّ  شيخ را برانگيخته  است و منجر  به جهت گيري  منفـي  وي شـده و   
ر ادامه متـذكّ  آقاي اووي در  .سردار سپه   را به جنگ تهديد كرده است 

رطي ميان سدار سپه و شيخ ميانجيگري  مي كند  و نها به ششد كه بريتانيا ت
ن شـيخ را تأييـد ئ   آنها را آشتي  مي دهد كه دولت ايران وضعيت پيشي

تضمين كند؛  كه اين به معني  اعتبار بي چـون و چـرا  و كامـل حقـوقي     
منظـور فرمـاني   [ است كه به واسطة فرمان مذكور به شيخ  تعلّق ميگيـرد  

انكار همين  ]) ويراستار  (. شاه در دست داشت رالديناست كه شيخ از مظفّ
وي  اظهـار داشـت   . ..اين نزاع را بـه راه انـداخت   و حقوق بود كه حقّ

اقدام ناشايست سردارسـپه و صـدورفرمان اعـدام پـانزده  تـن از سـران       
عشايرلردرماه  مي گذشته وبه دنبال  شكسـت لرهـا ازنيروهـاي دولتـي ،     

كه اين شيخ سالخورده احساس خطر كرده و تالش كنـد تـا   موجب شد 
پـس از بازگشـت   پيش از آنكه ديـر شـود، جـان خـود را نجـات دهـد       

 مشـاوره  ةمن خبر رسيد كه بازگشت وي به ايـران، نتيجـ   به « لدولهساالرا
فرد مذكور، همان قائم . مشاورسياسي رئيس الوزرا مي باشدهاي ناصواب 

مقام الملك ، روحاني جواني است كه ازشارالتان هاي درجه يك ايراني 
وي تا زمان سقوط روسيه تزاري  يكي ازارزشمند تـرين   . به شمارمي رود

 » .ن اين كشورقلمداد مي شدجاسوسا
اين روحاني جوان به  رضا خان پيشنهاد كرد از ساالرالدوله دعـوت كنـد   

سـاالرالدوله  . كه به ايران بـازگردد؛  و رئـيس الـوزرا فـوراً  قبـول كـرد      
تاريخ  ورود  خود را به ايـران اعـالم كـرد و اضـافه       درتلگرامي ازبغداد 

پاسـخ  » مالقات كنيماشرف را خوشحال خواهيم شد كه حضرت  « :نمود 
ره رفته وي به محم ]و باعث شد كه[رضاخان، ساالرالدوله را دلخور كرد؛ 

 «: گويـد  وليعهد در اين مورد به مـوري چنـين مـي   .  : و به شيخ بپيوندد
بـراي   ورود اين دردسرسـاز سـلطنتي،   كه با اميدوارند  دشمنان سردارسپه 

  ».گر بگذارندنابودي دشمني مشترك دست در دست يكدي
شـايعات آن روزهـا    ، از  1924اكتبـر   23خود به تـاريخ  ةموري در مراسل 

الع وزارت خارجه برسانم كه اين مفتخرم به اطّ «:كند چنين گزارش مي
مشـكالت   بريتانيا و دولت ايران براي حـلّ  روزها شايع شده است سفارت 

اند رسيد هره در خوزستان به توافق ناشي از شورش احتمالي شيخ محم.  
اي مطـرح كـرده    هالوزرا پيشنهاد مصالح هاي رسيده، رئيس بنابرگزارش

ره مات خروج شيخ محممقد ل اينكه، بريتانيا او: است كه از اين قرار است
 فرزنـد شـيخ، كـه بـه      م اينكـه، سـردار اجـلّ   را از ايران فراهم كنـد؛ دو

نـوان جانشـين   وارد مجلس شده است، بـه ع  نمايندگي ازمردم خوزستان 
شيخ انتخاب شده و در تهران اقامت گزيند تا بدين طريق دولت مطمئن 

طلبانه و يا اغتشاشي در خوزسـتان، دولـت    گونه حركت تجزيه چيشود ه
جانب بريتانيا،  در مقابل انجام اين خدمات از . كند مركزي را تهديد نمي

ذيرفتـه و تضـمين   دولت ايران نيز دعاوي اقتصادي بريتانيا عليه ايران را پ
به (شركت استاندارد اويل واگذار كند  كند كه امتياز نفت شمال را به  مي

با اينكه مـن در حـال   ... )ايران –صورت اشتراكي با شركت نفتي انگليس 
ـ   جايگاهي نيستم كه صح حاضر در  ا بايـد  ت اين شايعات را تأييـد كـنم ام

به نـدرت   داشته باشد،  ر شوم كه چنين شايعاتي بدون اينكه توجيهيمتذكّ
ت و سـقم ايـن   جـداي از صـح  ... گـردد  در ميان مردم ايران پخش مي

نامسـاعدي بـر محافـل اداري     گذشته اوضاع  ةدو هفت ماً طيشايعات، مسلّ
ايـران عليـه    ةمبـارز  ةدولت ايران حاكم شده و بسياري معتقدند كه ادام

ن است كه دولت ايـران  بالترديد است و عاقالنه اي استيالي دولت بريتانيا 
بريتانيـا   ها دست كشيده و ازمنافعي كه حاميان  هر چه زودترازاين تال ش

ـ      كنند بهره حاصل مي  ةمند شود؛ اين كار بهتر از ايـن اسـت كـه بـا ادام
اساس گزار شهايي كه بر. بماند بهره  مقاومت و لجبازي، دست خالي و بي
تومـاني   000/000/30وام  »منـافع « پيش از اين ارائه شد، منظـور از ايـن  

ه پرداخـت  البتّ. د به پرداخت آن شده استانگليس متعهاست كه دولت 
نوعي احياي  اين وام مشروط به توافق دو دولت است و ماهيت آن نيز به 

چنانچـه پرداخـت ايـن    . باشد مي 1919ايران در سال  - قرارداد انگليس 
يـه آن مطـرح ميگـردد    كـه عل  لين دعاوي م است اوِّوام قطعي گردد مسل

هايي است كه دولت بريتانيـا در زمـان جنـگ بـه ايـران       پرداخت پيش
هي از وام وا مهاي ديگـر، ميـزان قابـل تـوج      ةپرداخت كرده كه به عالو

از آنجا كه هيچ رازي در ايران محرمانـه بـاقي   . شود مذكور را شامل مي
ز نيز پرده برداشـته  نزديك از اين شايعات مرمو ةماً در آيندمسلّ ماند،  نمي

گزارش خـواهم    خواهد شد كه در نتيجه مراتب امر را به وزارت خارجه 

   24» .كرد 
اما  پس از چندي مشخّص  شد كه  اين شايعات كـامالًبي پايـه و اسـاس      

« :مي نويسـد   1924نوامبر  8موري  در مراسلة  خود به تاريخ . بوده است
يخسرو دراختيـارمن گذاشـته ، بالفاصـله     بر اساس  اطّالعاتي  كه ارباب  ك

پس از اينكه  نا آرامي ها در خوزستان آغاز  گرديد و پس از اينكه  برضد 
رئيس الوزرا اعالميه اي منتشر شد، كاردارسفارت بريتانيا  براي حـلّ ايـن   
: مشكالت راه حلّي به دولت پيشنهاد كرد كه اساس آن از قرار زيـر اسـت  

شود كه شـيخ را آرام كـرده واوضـاع  را بـه حالـت      مي   دانگلستان متعه
عادي باز گرداند به شرطي كه دولت ايران  نيز متعهد شود  بدهي هـاي  

ايـن بـدهي هـا دراصـل      . معوقة خود  به بريتانياي  كبيررا پرداخت كند 
شامل  پيش پرداخت هايي مي شود  كه دولت بريتانيا در زمان جنگ بـه  

 - ه است و قرار بود  طي توافقنامـة  انگلـيس    دولت ايران پرداخت كرد
  . ايران تسويه  گردد

يار بسـي تر اين كه بريتانيا خواهان تمديد اعتبـار دو امتيـاز    هقابل توج ةنكت
ايـران درجنـوب وامتيازبانـك     - نفـت انگلـيس    مهم بود؛ امتياز شـركت  

اضـافه كـرد كـه دولـت ايـران چنـين        ارباب كيخسرو . شاهنشاهي ايران
ي مـورد بررسـي هـم قـرار     اردادي را با چنين شرايطي نپذيرفته و حتّقر

ميان شيخ  عجيب بود كه بالفاصله پس از آغاز اختالفات بسيار . نداده است
و دولت مركزي، بريتانيا چنين پيشنهادي به مقامات دولت ايران ارائه كند؛ 

جـاد  نمود كه باعث اي ي اين واكنش آنچنان براي ايرانيان عجيب ميحتّ
ها آغاز شده است  اين منازعات به تدبير انگليسي شد كه تمام  ءظنّواين س
  » .قبل آن چنين منافع پرثمري عايد بريتانيا شود تا از 

خـود، پشـتيباني    ةالحماي بريتانيا تالش كرد در يك زمان، از هر دو تحت 
انيا آشكارا اعالم كرد كه مقامات بريت « اووي موري گزارش كرد كه  . كند

كردند و اين در حالي بود  درجنوب اقدامات الزمه را به شيخ گوشزد مي
كه مقامات سفارت بريتانيا در تهران تمام تالش خود را به كار گرفتند تا بـا  

مذكور را بپذيرد و بـدين   ةسپه او را قانع كنند توافقنام پشتيباني از سردار 
جاي  چنين درجاي آقاي اووي هم. طريق مانع آغاز نزاعي سخت گردند

سخن خود همواره تأكيد داشت كه الزم است وضعيت پيشين شيخ مورد 
معني تضـمين تمـام حقـوقي     تأييد و تضمين دولت قرار گيرد كه اين به 

شود؛ الغاي همين فرمـان   ه او ميفرمان سلطنتي متوج ةاست كه به واسط
. وردهـا را بـه وجـود آ    مشـكالت و درگيـري   سلطنتي بود كه تمام ايـن  

مستشاران اقتصادي آمريكا هنوز اعتبـار ايـن فـرامين را تأييـد ننمـوده و      
ند  لذا اوضاع همچنـان وخـيم   ا ي در اين زمينه صادر نكرد هخاص دستور 

الع داد كه ، شـيخ پيشـنهاد   م نوامبر، اووي به موري اطّدر سو 25»  .است 
لورن منتظر  مذاكره را رد كرده و تصميم دارد تا زمان بازگشت سر پرسي

مـوري همچنـين در   . هشت ماه، به ايران بازگشت سر پرسي پس از. بماند
رسد، مي اي كه به تهران  بر اساس اخبار هشداردهند ه 1924اواخر اكتبر 

السلطنه به همـراه چنـد تـن از     دهد كه اميرمجاهد، پسر صمصا م خبرمي
  .اند پيوسته سران بختياري و افراد ايشان، به شيخ 

  
  »جبهه جنگ  «ركت رضاخان به سوي ح ◀  

  
، رضاخان عازم جنوب شد و روز بعد اعـالم كـرد كـه     1924نوامبر  5در  
،  244در فرمان نظامي شماره . شيخ را در صحنه نبرد مالقات خواهد كرد 

درنشرية نظامي مجله پهلوي به  نوامبر به امضاي رضاخان رسيد و  5كه در 
شد كه تمام منابع و قواي خود را به كار  چاپ رسيد، به ارتش فرمان داده

را كه مانع رشد و توسعه ارتش و در  ) شيخ محمره(آخرين سدي  گيرد و 
به منظور . هم بشكند شود، در  يكپارچگي مملكت مي ونتيجه مانع عظمت 

  ».ام تحقق اين امر، اكنون عازم اصفهان شد ه
  

شـيراز مقـر    «؛ رضاخان از اصفهان نيـز بـه سـمت شـيراز حركـت كـرد       
نـوامبر   18روزنامـه مـيهن در   : ».است  فرماندهي عمليات وي در جنوب 

من براي از بين بردن خزعـل راهـي   « :كندمي اعالميه رضاخان را منتشر 
كنم، يـا   شوم و او را نابود مي يا در جنگ پيروز مي. شوم مي ميدان نبرد

وري در مورد م » .شوم هاي  شوش به خاك سپرده  بايد كشته و در خرابه 
كامالروشـن اسـت    با اين حال :  نويسد نمايي رضاخان چنين مي قدر ت

الوزرا خواهان و قادر به انجـام اقـدامي بـراي ايـن      كه حتي اگر رئيس
 نظامي، باز هم چيزي جز يك عروسك خيمـه  مملكت باشد، البته به شيوه 

كنـد و جزئـي از    ها حركت مي بازي نيست كه به خواست انگليسي شب
بريتانيا در جنوب است؛ وي لزوماً پيروز اين جنگ خواهد بود، چـرا   نقشه 

علـي رغـم     . هـاي ايشـان بـوده اسـت     اجراي برنامه كه همواره شايسته 
نيروهاي دولتي  مزدوران شيخ محمـره  » پيروزي « گزارش هايي كه از 

دستور نظامي كه در باال ذكر شـد، بـه نظـر     كنند و با توجه به  حكايت مي
به هر حـال، همـه    » .اوضاع  جنوب چندان  روبه راه نيست رسد كه يم

نـوامبر وارد بغـداد شـد و     11چيز منتظر ورود سر پرسي لورن بود كه در 
، معـاون   26هاوارد  در آنجا جئوفري . فوراً به سمت محمره حركت كرد

وي بـه عنـوان متـرجم شـيخ در     . وي در امور شرق، به سر پرسي پيوست
  .كت داشتمذاكرات شر

همانطور كه پيش از اين ذكر شد، اولين باري نبود كه سر پرسي براي سر 
، زمـاني كـه    1923سـال   در . كـرد  عقل آوردن شيخ نقش مهمي ايفا مي

كلنل مك كرمك براي اولين بار تالش كرد بر اموال ، شيخ ماليات وضع 
 رسـاند تـا شـيخ را بـراي     سر پرسي به سـرعت خـود را بـه محمـره      كند 

انـدكي بعـد ،    27» .رويارويي با اين اتفاق مهم و تكا ندهنده آماده كنـد 
پانزده سـال   بيش از  آقاي هاوارد« : جئوفري هاوارد فراخوانده مي شود

در ايران به سر برده است و كامالً بـه زبـان فارسـي آشناسـت و مراحـل      
به  ]امور ايران[خوبي درك كرده و در پيچيده و مبهم سياست ايران را به 

استادي ماهر تبديل شده است؛ اين در حالي است كه از زمان ورود وي 
كشور تا زمان ترك آن در بهار سال جاري، آقاي هاوارد تنها به عنوان  به 

هر حال از زماني كه آقـاي   به . معاون امور شرق، انجام وظيفه كرده است
  رق را بر منصب معاون امور ش 1922در بهار سال  28اسمارت . ام. دبليو

  است، وي به صورت غيررسمي در اين سمت انجام وظيفه  عهده گرفته 
  ۱۴در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدبمناسبت صد و سیُ امین سالگرد،خرداد۲۶«
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عمر خـود را   افرادي چون چرچيل، اسمارت و هاوارد تمام . كرده است
رسـد كـه تنهـا در ايـن      اند و به نظر مي صرف مطالعه مسائل ايران كرد ه

دمت كننـد و  احسن به دولت خود خـ  توانند به نحو  جايگاه است كه مي
چنانچه به سوي مردمي اعزام شوند كه با زبـان و شـيوه زنـدگي ايشـان     

به هر حال، آقاي هـاوارد  . برند ميكار چنداني از پيش ن ندارند، آشنايي 
مـردم   در طول مدت خدمت خود در ايران، شهرتي مثال زدني در ميان 

 سـته ايران و همچنين بيگانگان به دست آورده است؛ وي در اجراي خوا
دولـت  (داونينـگ اسـتريت    هـاي نابجـاي    ها و گاهي اوقـات سياسـت  

 « 29» .پايبنـد بـوده اسـت   . در اين كشور، همـواره بـه اصـول    )انگلستان
دوباره بـه   1926وي در سال . هاوارد از ايران بسيار كوتاه بود »فراخوان 

  .ايران بازگشت
 [دخـود   دو تحت الحتمايـة شد كه لورن مترصد است براي آشتي شايع

ميانجيگري كرده و رضا خان نيز براي مصالح  با شـيخ   ]رضاخان و خزعل
مجلس را هوشيار كرد و نمايندگان اين  شايعات . عازم  محمره شده است

نـوامبر   16كردنـد، در   درغياب رضاخان احساس قدرت مـي  مجلس كه 
ه هنگامي  كـ . اعتراض كرد» بي جاي بريتانيا درامورداخلي ايران دخالتها

يزدان  [رضا خان از برگزاري جلسه با خبر شد، تلگرامي به ژنرال مرتضي 
ه قصد وج نظامي تهران، ارسال و اعالم كرد كه  به هيچ فرماندار  ،   ]پناه 

زه  دهد كـه  او را تحـت    ندارد با شيخ مصالحه كند و يا به انگليسي ها اجا
اي در  رت گسـترد ه اين تلگرام بـه صـو  .داده و راهنمايي كنند قرار تأثير

   .مطبوعات منعكس شد
 

 دخالت سر پرسي لورن باعث شد كه شيخ و رضاخان تا حدودي تـن بـه  
ذكاءالملـك فروغـي، وزيرخارجـه و     ، 1924نوامبر  18در . مصالحه دهند

ايي را كه ميـان رضـاخان و شـيخ رد و    ه كفيل رياست وزرا، متن تلگرا م
ام خود تسليم رضاخان شده و به شيخ در تلگر. بود، قرائت كرد بدل شده 

رضـاخان نيـز   . شد بخشش  اشتباهات گذشته خود اعتراف كرد و خواهان
آقاي سرداراقدس، من تلگرام شما را در شيراز دريافت « : داد چنين پاسخ

قيد   يپذيرفته و خواهان تسليم ب  شما را من عذرخواهي و ندامت . كردم
موري از  30» .كل قوا و فرمانده  الوزرا رضاخان، رئيس. و شرط شما هستم

اين تلگرام  مرا به ياد حـوادثي  « : چنين برداشت مي كند ها اين تلگرا م
در آن زمان شيخ متوجه شد كه دولت . رخ دادمي اندازد  كه يك سال 

كه  درصدد است بر اموال او ماليات وضع كند؛ لذا دست به فعاليتهايي زد 
اين شيخ سـالخورده متوجـه    1923ر اكتب 8در . حكايت از شورش داشت

روي  نخواهد كرد و او دربرابـر پـيش   شد كه سفارت بريتانيا از او حمايت 
تنها خواهد بود، لذا تلگرام  ذيـل را   نيروهاي دولت مركزي به خوزستان

از درگاه خداوند منان خواهانم كه مـرا  در   « :به سردار سپه  ارسال كرد
ام كه جنابعالي را تنها  بارها و بارها گفته من. خدمت به شما پيروز گرداند

 دانم و با خوشحالي بسـيار و از صـميم قلـب در خـدمت     حامي خود مي
همچنين منتظر فرمانده قشون اعزامي و . بود گزاري به شما پابرجا خواهم 

اگـر دولـت   « : مـوري مـي افزايـد    » .حضرتعالي هسـتم  دريافت فرامين 
ه چنگ آورد، كه اين امر فعالً محـل  شود امالك شيخ را ب مركزي موفق

خواهد زد؛ چرا كه شيخ تنهـا     ترديد است، مطمئناً پول هنگفتي به جيب
تسليم « اما تقاضاي  31» .پوند درآمد دارد250000از فروش خرما ، ساليانه 

، رضـاخان   1924نـوامبر   23در . ناراحـت كـرد   را شيخ . »بي قيد و شرط
ستاد كـل  « : رئيس ستاد كل ارتش ارسال كردتلگرام ذيل را از شيراز به  

؛ همـانطور كـه   همانطور كه مطلع هستيد اينجانـب تهـران   قشون، تهران؛ 
ورود . مطلع هستيد  اينجانب  تهران را  به مقصد خوزستان تـرك كـردم   

من به شيراز  با دريافت تلگرامي از جانب خزعل  كه در آن اظهار تمكين 
پاسخ از او خواسـتم كـه بـدون     در . ارن شدو فرمانبرداري كرده بود، مق

گونه قيد و شرطي تسليم شود و هدف من اين بود كه او را به تهران  هيچ
از آنجا كـه  . بدون جنگ و خونريزي وارد مركز خوزستان شوم بفرستم و 

اين سفر خود را به  خزعل هنوز پاسخي به ابالغيه من نداده است، بيش از 
ابراين امروز شيراز را بـه مقصـد جبهـه تـرك     بن. تعويق نخواهم انداخت

رضـا،  . مستقيماً سمت محمره خواهم رفـت  كرده و از آنجا با ارتش خود 
ايـن   « : موري  در اين باره مـي نويسـد  »  .الوزرا و فرمانده كل قوا رئيس

تلگرام به گون هاي نگاشته شده كه گويي ناپلئون آن را هنگام عزيمت به 
امروز شيراز را به مقصد جبهه تـرك   بنابراين ": روسيه، ارسال كرده است

  ".خـواهم رفـت    كرده و از آنجا با ارتش خود مستقيماً به سمت محمره 
ميرزا، رئيس ستاد كل قشون، ابالغيه زير را منتشـر سـاخت    اهللا  ژنرال امان

. خواهنـد پـذيرفت   اشرف، شيخ را تنها در شيراز بـه حضـور   حضرت . "»
ازبه حضور جنـاب  عـالي نيامـد، بايـد در ميـدان      اگرشيخ خزعل در شير

 32» .شود رو  جنگ با شما روبه
، سفارت بريتانيا با توجه به دستوري كه از لندن دريافـت   1924در نوامبر 

نمـود كـه در آن بـا عمليـات      كرد، يادداشتي را به دولـت ايـران تسـليم    
كنـوني  موري با اينكـه اوضـاع   . احتمالي در خوزستان مخالفت شده بود

 با اينكه  اوضاع كنوني «  : كند اوضاع آشفته تهران را اينگونه توصيف مي
رسد وبسياري بـر ايـن باورنـد كـه شـيخ محمـره و        ي مشكوك به نظر م

دو بازيچه دست بريتانيا هستند، اما داليلي نيز وجود دارد كه  سردارسپه هر 
كند تا  شويق ميت كند بريتانيا لشكركشي سردارسپه به جنوب را  اثبات مي

اگر در آينده استفاده از قواي نظامي بـراي محافظـت ازچاههـاي نفتـي     
بسياري از . توجيه قابل قبولي داشته باشند درخوزستان ضرورت پيدا كرد، 

 مردم ايران يقين دارند تمام اين عمليا تها در جنوب، آغاز يك فاجعه
ي خـود در  هـا  بزرگ است و بريتانياي كبير بـراي محافظـت از داشـته   

ايران، تمام نيروهاي هندي خـود را   - چاههاي نفت شركت نفت انگليس
بـه   شود كه اگر چنـين رويـدادي   گفته مي. كند سرازير دره كارون مي

پيوندد، حاكميت دولت بر بسياري ازاسـتا نهـاي زرخيـز ايـران      وقوع ب
هاي شوم  بيني ممكن است تمام اين پيش به هر حال. پايان خواهد يافت

 665اما همانطور كه در مراسله شماره . ي ايران تحقق يابدبرا
دانـم كـه در    اشاره كردم، الزم بـه ذكـر مـي    1924سپتامبر  30به تاريخ 

 اي در بريتانيا بر اين گذشته عده
تـوان   باور بودند كه با انتخاب شيخ خزعل به عنـوان پادشـاه عـراق مـي    

 اميدوار بود كه وي استان پرثمر
ايـران نيـز در آن    - چا ههاي نفت شركت نفت انگليس خوزستان را، كه 

 قرار دارد، به عنوان كابين خود

  33» .ضميمه عراق كند
موري همچنين متوجه شد كه بريتانيا يادداشت دومي تسليم دولت ايران 

،  1914متذكر شده است كه طبـق قـرارداد نـوامبر     آن كرده است و در
 حضرت پادشاه بريتانيا نمي اعلي دولت « : الحمايه بريتانيا است شيخ تحت

تفاوت بوده و اشغال امالك شيخ  و  تواند نسبت به اعمال دولت ايران بي
، ذكاءلملـك  اعالميـه    1924دسامبر  1در » .احتماالً نابودي وي را بپذيرد

وجود  چنين يادداشت هاييي را  كه « اي در روزنامه ها منتشر  ساخت  و 
موري در اين باره مـي  » .است،  انكار كردبر خالف  حق حاكميت ايران 

حـل   ذكاء در برابر وضعيتي كه مخالفين به وجود آوردنـد، را ه «  :نويسد
وي صـرفاً بـدون اينكـه پاسـخي بـه ايـن       . اي به كار گرفـت  بسيار ساده
ايـن هـدف كـه     ها بدهد، آنها را به سفارت بريتانيا بازگرداند؛ با يادداشت

هـايي را انكـار كنـد؛ چـرا كـه اگـرچنين        بتواند وجود چنين يادداشت
شود، منازعـات شـديدي در مجلـس درخواهـد      هايي پذيرفته يادداشت
رسـد   نظر مـي   ل داشت و بهااين معامله رضايت ايرانيان را به دنب. گرفت

بريتانيا نيز، حداقل در حال حاضر، پرونده حوادث مذكور را بسـته تلقـي   
  34».كند مي

مراحـل تصـويب   . وزارت جنگ تصويب شد ، بودجه 1924دسامبر 2در  
درجلسـه فـوري   « : دسامبرمنتشرشد 3كوشش به تاريخ  بودجه در روزنامه

رأي مثبت بودجه  77كه بعد از ظهر روز دوم دسامبربرگزار شد، مجلس با 
 1925مارس 21تا  1924مارس  22(1303وزارت جنگ را براي سال مالي 

ه وزارت جنگ را بـراي سـال   بر اساس اين مصوبه، بودج. تصويب كرد) 
نمايندگان جناح اقليـت، ازجملـه   . خواهد بود تومان  9/  200/ 000مالي

زاده و مدرس، به شدت با تصويب بودجه مخـالف بودنـد؛    زعيم، حائري
مصـارف واقعـي     بيشـتراز  تومان بسـيار  9/ 200/ 000 آنها مدعي بودند كه

آنجا كه شمار واقعي  زاده معتقد بود از حائري. خواهد بود وزارت جنگ
. تومـان كـاهش يابـد    000/600 نفر است، 20000نيروهاي نظامي ايران، 

و  نفراسـت  18000مدرس نيز مدعي بود كه شـمار سـربازان ارتـش تنهـا     
معظم خراسـاني ،   سردار. فراوان است ارتش بسيار ها در» مارشال« تعداد 

خـدمت ارتـش    رد سـرباز  4200در واقع  وزير فوايد عامه، اعالم كرد كه
وموري با ضـميمه  » .غني نيست و ايشان بي نياز هستند كه حتي يك نفراز

 3در: ميكنـد  اين قطعه از روزنامه، حادثه ذيل را نيز در گزارش خود ذكر
حركـت   «دكتر ميلسپو به مـن خبـر داد كـه سردارسـپه در     1924دسامبر 

گمركـي   ، از مأمورين مالي و مقامات»پيروزمندانه خود به سمت  جنوب
تومان وجه نقد تقاضا كرد كه فوراً اين خواسته  27000بوشهر  دراصفهان و

مسـيو دكركـر،   . اجانب شد و وجه مورد نظربـه حسـاب وي واريـز شـد    
مديرعامل اداره گمرك، كـه مـدت  زيـادي درايـران  بـوده و تجربـه       

به محض اينكه متوجه شد سردار سپه درنظـر  . فراواني  كسب  كرده است
مأمورين اداره گمرك در اين شـهر دسـتور   به . بوشهرديدن كنددارد از

آوري شده را بدون معطلي به تهران منتقـل   گمركي جع داد تمام عوايد
تومان  2000بوشهر رسيد و  با اين حال دستور دير به اداره گمرك. كنند

   35» .از اين عوايد به دست نيروهاي ارتش غصب شد
  
  خزعلخ عفو شی و» آزادسازي خوزستان«◀
  
اخيرسفارت  با اشاره به گزارشهاي« :نويسد مي 1924دسامبر 16موري در 

درمورد عمليات  نظامي درخوزستان، مفتخرم به اطـالع وزارت خارجـه   
حفـظ   با رعايت ومي شود،  ها مشاهده همانطوركه دربيشترتلگرا م. برسانم

 ،سـت  در سراشيبي پايان قرارگرفته ا» جنگ « ، آبرو ازجانب هردو طرف
موري با مطالعه روزنامه هاي » .و اتفاقي براي مردم ايران رخ نداده است

ايـن روايـت را    انـد،   منتشر شد ه 1924دسامبر تهران كه ازپنجم تا دهم  
واو نيز درپاسخ به اين  رضاخان شيخ را تهديد به جنگ كرد. نگاشته است
 -  رخود راخدمتگزارجان نثا –شما مرا « : دسامبرچنين نوشت 2چالش در

بيماري و ناتواني من اخيـراً شـدت گرفتـه، بـه     . به هنديجان فراخوانديد
من يكـي  ... خدمتي محروم گردانيده است طوري كه مرا از انجام چنين

به عنوان راهنما  فرستم تا هم پسران خود را خدمت حضرت اشرف مي از
نكـه  به اميد اي. در خدمت شما باشد وهم از جناب عالي كسب فرمان كند

پاسخ  رضا خان به اين نامه » .به ديدار حضرت اشرف نائل گردم در آينده
و در قرارگاه ارتـش دريافـت    ]بهبهاناز توابع  [تلگرام شما را  درلنگير« : 

خـود   از آنجا كه در حال عزيمت به ده مال هستم، همان طور كـه . كردم
»  .لحـق شـود  پيشنهاد كرديد، به فرزند خود بسپاريد كه در آنجا به مـن م 

فرمانـدار نظـامي     ، ]پنـاه  خان يزدا ن[مرتضي  تلگرام رضاخان به ژنرال 
شورشيان پس از تحمل خسارات سنگين،  «:دسامبر منتشر شد 8تهران ، در 

. درآمـد  ]نيروهاي دولتـي [خورده و استحكامات ايشان به تصرف  شكست
بنـابراين  . نيروها به همراه نيروهاي ذخيره وارد رامهرمز شـدند  سپس اين

 3چهارشـنبه،  . شـده اسـت   اكنون خوزستان از لوث وجـود اشـرارپاك  
 .اين شهرپيش ازاين قرارگاه نيروهاي عرب بود. دسامبر، وارد ده مال شدم

خزعل به خواست خود، يكي از فرزندان خود را براي راهنمايي، راهـي  
ن م. به مالقات من خواهد آمد) خزعل(وي  هنگام بازگشت،. ده مال كرد

سمت رامهرمـز   نيروها به. ظرف يك يا دو روز آينده حركت خواهم كرد
  ». حركت خواهند كرد

كند كه سفيركبير تركيه در مورد حوادث خوزستان به  مي موري گزارش
يادمراسم ختنه ... « : خوشايندي اظهارنظر كرد و گفت  صورت نه چندان

بـا اسـتفاده از   دردنـاك،  كنان در تركيه افتادم؛ كه هنگـام انجـام عمـل    
وي   كننـد  مي نوازندگان و خوانندگان، حواس بيمار را از عمل منحرف

» پيروزي« حادثه خوزستان به مثابه ختنه كرد ايران بود و اعالم « : افزود 
مناطق  ايران برگزار گرديد، در حكم   هايي كه در تهران و ديگر و جشن

طي تلگرامي  كـه در   رضا خان»  .همان دلقك و خواننده  و نوازنده بود
در همين تلگرام  وي . خوزستان را اعالم مي كند» آزادي« هشتم  دسامبر

من به ميدان نفتون  خواه رفت وچنـد روز ديگربـازخواهم   « : مي افزايد
اين سفر مطمئناًهمـه چيـزرا   « :تفسيرموري ازاين سفرچنين است» .گشت

 خواهد شد كه چرا او براي اولين بار متوجه . براي او روشن خواهد كرد
ماجراجويي در خوزستان، تالشي بيهوده و عملياتي غيرممكن است و چرا 

كار، هرگز به او  كارگر و چه از حزب محافظه دولت بريتانيا، چه از حزب
دهد زمام امور دره كارون را كامالً در اختيـاربگيرد و بـر آن    اجازه نمي

را به نفـت ذيقيمـت ايـن     حكمراني كند و دستيابي نيروي دريايي بريتانيا

 » .اندازد  منطقه به مخاطره
هاي دهم دسامبر تلگرامي را از قول رضاخان منتشر ساختند كه از  روزنامه

بيماري خزعل به او اجازه نداد كه به محمره برود، لذا بـه   :اين قرار است
قليخان بختياري براي ديدن مـن و طلـب    او و مرتضي. ناصري بازگشت

نزد مـن آمدنـد و مـن نيزايشـان را عفـو       )دسامبر 6 (صبح بخشش، امروز 
اشاره سربسته او به عفو ايشان و «توضيحات موري در اين زمينه   » . كردم

فقدان هرگونه عبارتي در مورد بخشش اين دو تن باعث شد كه بسـياري  
شكسـت   در تهران به اين نتيجه برسـند كـه پيـروزي بـر شـيخ، در واقـع      

؛ و اربابان انگليسي سردارسپه بـه او اجـازه ندادنـد    خوردن سردارسپه بود
تسليم شيخ خزعل . برده و اموال او را مصادره كند دشمن خود را از ميان

در ايران بسيار ارزان  در واقع فاقد ارزش است و معنايي ندارد؛ چاپلوسي
» وي در خواسـت  بخشـش كـرد و عفـو شـد     «  ايـن كـه  . شود تمام مي

 11در . پيش بـه اطـالع مـن رسـيد     ه چنديبرخالف آن چيزي  است ك
خبر داد كه شيخ   خان، فرماندار نظامي تهران به من دسامبر ژنرال مرتضي

و او بايد  تمام سالح هـاي  خـود را    » تنها  براي جان  خود امان گرفت« 
بـه  . تحويل داده و بيشتر  اموال او نيز به نفع  دولت مصادره  خواهد شـد 

حقق چنيني  مقاصدي ، دولت بريتانيا  زحمت  سفر نظر  نمي رسد  براي ت
به محمره  را بر سرپرسي لورن  و آقاي جئوفري هـاوارد تحميـل كـرده    

   36» .باشد
ديدي كه از چاه هـاي نفـت بـه عمـل آورد،  بـراي       ان پس از بازرضاخ

دسـامبر از ايـن    15تلگـراف وي در   .يارت  عتبات عاليات به عراق رفتز
كـه شـامل     كر و قدرداني از آرامـش و صـلحي  ظور تشبه من« : قرار است
)  كـربال و نجـف   (عاليـات   بـه عتبـات  . م مردم ايران  شده استحال تما

اي را  يك هفته در آنجا توقف خـواهم كـرد و خواسـته   مشرف مي شوم 
و به زيـارت  خواهم كرد ؛  كه همواره مايه تسلي خاطر من است برآورده

شـكي  « : مـوري درايـن بـاره   حات توضي» .اماكن مقدس خواهم شتافت
 الوزرا، حـداكثر بهـره   كه بريتانيا در اوضاع كنوني، از بازديد رئيس نيست

از طريق او سياست هاي  خـود   كند برداري را خواهد كرد و تالش مي
سردار سپه وقتي كه تازه  به قدرت  رسـيده  ... ين كشور پياده سازدرا در ا

سته هاي روحانيون بي توجهي مي كرد؛  به خوا بود، با غرور و تفاخر تمام،
د، روز بـه روز  به ضعف  نها اما از زماني كه اعتبار و قدرت او به تدريج رو

متحجر نزديك شد تـا بـدين طريـق جايگـاه خـود را       بيشتر به روحانيون
همواره با سوءظن به رضا خان مي نگريستند  « اما روحانيون » .تقويت كند

موري متذكرمي شود اززماني كه رضـا خـان    ».واو را غاصب مي دانستند
بـا نزديـك  شـدن بـه     «درجنبش جمهوري شكست خورد تـالش كـرد   

  » .يابد محبوبيت خود را باز روحانيون مرتجع
مجتهدين  سال جاري، از بهار وي درحركتي مشابه ، در« : وي مي افزايد 

سعي  بزرگ شهرهاي مقدس عراق تمثالي ازحضرت علي هديه گرفت و
پس از اين حركت نه تنها روحانيون . برداري سياسي كند زآن بهرهكرد ا

تصويرمذكور را تقلبي خواندند، بلكـه   كردند و مخالف ايراني به اوتوهين
 ارزشي خوانده و عناصر ليبرال كشور نيز اين حركت را، مانور سياسي بي

    37».او را تحقير نمودند
 
سردارسـپه يكـي    «: كنـد  موري اين قضيه را چنـين ارزيـابي مـي    

وي . ازمضحك ترين ناكامي هاي دوره كاري خود را تجربـه كـرد  
محمـره عـازم خوزسـتان شـده و     گول خورد و براي جنگ با شيخ 

ناصـري   وي شـيخ را در . مفتضح بـه بـارآورد   بسيار آشفته و اوضاعي
را با درجه سرهنگي بـه عنـوان    سپس پسراو. او را عفوكرد مالقات و

يرفت؛ و راهي عراق شد و پس از بازديـد  آجودان شخصي خود پذ
وي دست خـالي  . ازبغداد و زيارت عتبات عاليات به تهران بازگشت

تنها صورت حسابي يك ميليوني به همراه خود  بازگشت و ازاين سفر
. آورد كه احتماالً مستشاران آمريكائي ملزم به پرداخـت آن هسـتند  

فـاش   دل شد، هنوزب شيخ رد و سپه و ميان سرداراينكه چه اسراري 
«  شرايطياگر  .نگردد رسد درآينده نيزفاش به نظرمي نشده است و

ســودمند بـود، بــاورنكردني بـود كــه    قابــل قبـول و شـيخ  » تسـليم  
بـه هرحـال نتيجـه    . ا منتشرنكندسردارسپه حرفي از آن نزند وآنها ر

شها و مبارزات سردارسپه، رضايتمندي بريتانيا رابه دنبال داشت؛ و تال
ها به عنوان پاداش خـدماتش بـه    ي تعجب نيست كه اگرانگليسيجا

براي رسيدن به رأس قدرت در مملكت حمايت كنند،  انگلستان، اورا
يـا نيابـت سـلطنت     خواه اين رياست، رياست جمهوري يا پادشاهي

  38».باشد
شيخ در تلگرامي به ارتش ايران، پيشنهاد داد كه  1925ژانويه  30در 

از جنگ جهـاني اول بـاقي مانـده اسـت،      را كه تسليحات ومهماتي
خبـر   حسين عالء به مـن « :نويسد موري مي. دراختيارارتش بگذارد

تن از نيروهاي نظامي  15000الوزرا دستور داده است  داد كه رئيس
محمره، محل سكونت شيخ، از اين  در خوزستان باقي بمانند كه البته

اطــراف نيــز  همچنــين در شــهرهاي. دســتور مســتثني شــده اســت
بر اساس . نظامي جريان امور را به دست خواهند گرفت فرمانداران

كـه اجـازه داشـته    » عاجزانه التماس كـرد « الوزرا، شيخ رئيس ةگفت
باشد اختيارات پيشين خود را در مناطق مختلف استان، حفـظ كنـد   
وحتي حاضر است پول گزافي براي اين منظور پرداخت كنـد، امـا   

 دم مـي كه رئيس الوزرا از آن » پيروزهايي« . درخواست او رد شد
عـل يـرغم اينكـه    . زد ثمرات بسيار ناچيز و اندكي به همراه داشـت 

شـد، وي   تسـليم سردارسـپه مـي    بايست اموال هنگفت شيخ نيز مي
دريافت كند،  مجبور شد  به تهران  باز گـردد  » پولي «  بدون اينكه

بـود كـه بـه زودي     يك ميليـوني  و تنها  ثمره سفراو صورت حساب 
موري  معتقد  اسـت   39» . براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد

عالوه  بر هزينه هاي مالي ، اين قضـيه  مـي توانسـت  ايـران  را از     
سـرگرم شـدن دولـت    . خطر قرار دهـد جانب  روشها  نيزدرمعرض 

كـرد   مـي  ايران درجنوب كشور، عرصه را كامالً بـراي روسـها مهيـا   
  .ا شمال ايران را به جوالنگه خود تبديل كنندوممكن بود آنه

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  

  »مصدق دکترتولدسالگردبمناسبت صد و سیُ امین،خرداد۲۶«
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    7  –انتخابات رياست جمهوري در بوته ابهام 
  

ـان   ،اگر به زور واليت مطلقه نمايندگان بايد دست چين فقهاي شوراي نگهب
ـند  باشند هبريره زم بلتو م  .و با قانون اساسي واليت فقيه، منازعه نداشته باش
  ،پس

حاكميت ملت حق است و نه حاكميت واليـت مطلقـه   : بايد ايستاد و گفت
  فقيه و 

ـاب كـردن حـق اسـت و نـه ر     : بايد ايستاد و گفت ي أانتخاب شدن و انتخ
  ! براي گرفتن حق و نه خود حق است ي دادن وسيله ايأدادن، ر

  تحريم مي كنيم؟  چرا
  .صب شده استغحق حاكميت ملي ما جعل و : كنيم زيرا تحريم مي
گان واقعيشان تعيين دسرنوشت ملت ايران توسط نماين: كنيم زيرا تحريم مي
  . نمي شود
  .حق انتخاب و تصميم را از ملت گرفته اند: كنيم زيرا تحريم مي
ميت واليت استبداد فقيـه  حاك ، بهي دادن به نظامأبا ر: كنيم زيرا تحريم مي

  . ايم هي دادأر
ي دادن، انكار حق حاكميت ملت و نا حق بودن أبا ر: كنيم زيرا تحريم مي

  .مهر مي كنيم خود را
اراده ملي كه باال ترين قـدرت سياسـي    ،ي دادنأبا ر: كنيم زيرا تحريم مي
   .به اراده استبداد واليت فقيه مي سپاريم ،است را

را از ملت ربوده و هيچ  گيري حق تصميم ،قهلواليت مط: تحريم ميكنيم زيرا
ـا دادن ي أو ر، استقالل رأيي را به رسميت نمي شناسد تاييـد و رسـميت    ،م

  .بخشيدن به اين سلب استقالل و پذيرش حاكميت استبداد است
در محدوده نظام واليت فقيه انتخابي وجود نـدارد، هـر   : تحريم ميكنيم زيرا

  .تچه هست انتصابات اس
  
  
  
  
  

  جنبش تحريم چيست؟ ،آري
  

  .جنبش تحريم، انفعال سياسي و كناره گيري از امور مهم مملكتي نيست
ـيني    جنبش تحريم، عدم حضور و غيبت در صحنه انتخابات نيست، خانـه نش

  .نيست، بي عملي نيست
ـا فراتـر از ر       ي أجنبش تحريم، حركتي رو به جلـو، حضـور در صـحنه و بس

  .دادن است
ـاركت در  بـراي بدسـت آوردن حـق     تـالش حـريم، تبليـغ و   جنبش ت مش

ـا  سرنوشت خويش  ييو حق انتخاب است، افشاي فساد و فريب واليت مافي
  .نظامي است /مالي

ـام    ،جنبش تحريم ـا      ايستادن در برابـر نظ ـتبدادي واليـت فقيـه، مقابلـه ب اس
  .است لتدزديدن رأي مردم و تحميل تقلب بزرگ به آراي م

ـبش        نان دادواخجنبش تحريم، فر ـاني، جن ـاي بيـدار همگ بـه وجـدان ه
  .براي بازيافت حاكميت ملي است ديكتاتوري، در برابر اعتراضي سراسري

ـات، يعنـي كـم هزينـه      جنبش تحريم، خالي گذاشتن خيابانها در روز انتخاب
 "نـه " .اليان حاكم بـر ايـران اسـت   ترين وسيله براي نه گفتن به استبداد م

! فعال، بلكه از جايگاه اعمال نظر و اعتراض به سلب حـق منظر ان از نهگفتن، 
نرفتن بسوي سرابي است كه ! مفتون نشدن با زبان فريب و اسير توهم نشدن

  .بارها به عنوان آب نمايانده شده است
  چشم انداز انتخابات؟

 1392خرداد  24خابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در روز نمايش انت
ارديبهشـت   21تا  17هاي رياست جمهوري از اكانديدنامنويسي  اعالم شده،

ـا از سـوي وزارت كشـور و شـوراي      .تعيين شده است بررسي صالحيت ه
هفتـه   5چيـزي حـدود    .تصفيه ها شروع خواهد شد آن د نبال بهو  نگهبان

ـاقي نمانـده و هنـوز معلـوم      بيشتر به بر گزاري انتخابات رياست جمهوري ب
در  رياست جمهوري ايـران را برگـزار كنـد،   نيست چه كسي بايد انتخابات 

ــه شــروع ثبــت نــام داوطلبــان نــامزدي    حــالي كــه كمتــر از دو هفتــه ب
ـاقي   رياست مانـده، وزارت كشـور هنـوز    نجمهوري و آغاز روند انتخابات ب

ـاز رونـد      أهي ت اجرايي مركزي را تشكيل نداده و مشـخص نيسـت كـه آغ
 .ابات قانوني است يا نهت اجرايي مركزي انتخأانتخابات بدون تشكيل هي

، قـرار دارد  ابات در بغرنج و پيچيـدگي خاصـي  خكل مسئله انتكه همچنان 
جنگ و دعواهاي انتخاباتي براي به دست آوردن مقام رياسـت جمهـوري   

ـاتي دارد كـه در     اسالمي ايران در يازدهمين دوره، تفاوت اساسي با انتخاب
  . سي و چند سال گذشته  موجود بود

ـا در     ديپلماسي ز مان خريدن، شيوه اي است كه رژيم واليـت فقيـه، نـه تنه

روابط بين المللي اش بكار مي برد، بلكه در عرصه داخلي نيز اعمال مي كند 
ـاري    و اين داستان معركه مارگيري را تداعي مي كند كه ساعتها با وعـده م

ـاط   . كه از جعبه بيرون خواهد آورد، ملت را سرگرم مي ساخت سـر راه بس
يري پهن بود و آقاي درويش با صداي دو رگه اما نازك خود، مـرد م  مارگ

خالي سياه است، دنـدان  ط و خبا را صدا ميزد، كه همه بيائيد، مارگيرم، مار، 
ـاحب     ـا ص دارد، نيش دارد، تا چند لحظه ديگر از صندوق بيرون مي آيـد، ي

ـي   ،الزمان، يا حضرت سليمان ترا قسم ميدهم به مار ش نزنـد،  فرمان بده مـرا ن
  .كيسه گدائي درويش پر شد القصه ماري از قوطي بيرون نيامد ولي

آنچه كه از انتخابات و عملكرد اين نظام عايد شده است، تا كنـون سياسـت   
فريب و وعده  زبان بابوده است، يعني همواره  "از اين ستون تا آن ستون"

ـاخته      "بدتر"نسبت به  "بد"بهتر بودن  ـار ملـت را سـرگرم س و ضـربه  هر ب
  .ايران وارد ساخته است... بيشتر بر فرهنگ و اقتصاد و 

اين شماطه بازي را از يك سو در رأس هرم قدرت يعنـي خـود خامنـه اي    
ـائين  كه  مي بينيم چه بايد و نبايدهايي پيشنهاد مي كند و از سوي ديگر در پ

ـامزد   يهاي انتخاباتي اصولگرايان گوناگون با تعداد زياد فعاليتهرم،  ـا  ن و ب
ـامزد  ائتالف ـا     ،هاي پيچ در پيچ و افراد واحدي كه يك ن در چنـد جبهـه ج

ـازه اول فعاليـت  ذرزرو و شانس خود را به آزمايش مي گ ـاي   ارد و اين ت ه
ـلي   ايانتخاباتي  اصولگرايان است و زماني كه كانديـد  ـاح وارد  آاص ن جن
 ايايـن كانديـد   ،آخـر  دورگود شود همه اين بازي مي شود باطـل و در  

  .آقاست كه  رخ خواهد نمود
  

در چيدمان كانديداها، از پراكندگي محافظه كاران سنتي و اصولگرايان كه 
ــذريم،  ــي بگ ــر م ــه نظ ــالح  ب ــت اص ــد سرنوش ـات   رس ـان در انتخابـ طلبـ

جمهوري به آمدن يا نيامدن هاشمي و خاتمي گره خـورده اسـت؛    رياست
ـاز مـي   گره ـا حضـور   .دشـو  اي كه تا اواسط ارديبهشت ب اكبـر هاشـمي    ام

رو ايران و كسي كه مي  رفسنجاني چهره ناراضي در ميان سياستمداران ميانه
صريحأ اعتراف مـي   گويد اعتماد رهبر جمهوري اسالمي را از دست داده و

  .كند كه نظام به بن بست رسيده و مقصر اصلي هم شخص خامنه ايست

   
گزينه مـورد   محمد خاتمي رئيس جمهوري مورد توجه طبقه متوسط و تنها 

ابهام وقتي بيشتر مـي  . توافق همه اصالح طلبان، همچنان در بوته ابهام است
محمـد  شود كه به احتماالتي كه بسياري از ناظران براي رد صالحيت آقاي 

حتي حضـور كانديـداي اول طرفـداران دولـت      .خاتمي مطرح مي كنند
  .يعني اسفنديار رحيم مشايي هم مورد ترديد است

كه  1388موسوي و كروبي دو نامزد خيانت شده انتخابات  تورياز كانديدا
ـانوني   آنان در صورت تمايل خبري نيست و  ،در حصرند از طريق وكالي ق

شان ميتوانند ثبت نام كنند، هر چند تا كنون هيچ نشانه يا خبـري مبنـي بـر    
 .تمايل آقايان موسوي و كروبي براي دوباره نامزد شدن مشاهده نشده است

ـاني  و كس اني كه تا اين هنگام خود را بعنوان نامزد معرفي كرده اند و نيز كس
و سپاه خوانده مي شوند، يا واواكي هستند و يا » بيت رهبري«كه نامزدهاي 

  :عضو سپاه
ايجــاد كنــد و » اتحــاد جمــاهير اســالمي«فالحيــان كــه مــي خواهــد  •

خش بزرگي از در ب. پورمحمدي، هر دو واواكي و از جنايتكاران بنام هستند
رحيم مشائي نيز زماني در واواك . يم، شركت مستقيم داشته اندژجنايتهاي ر
  . بوده است

  . محسن رضائي و قاليباف و سعيد جليلي و لنكراني پاسدار بوده اند •
علي اكبر واليتي و حسن روحاني و حداد عادل در سپاه و واواك نبـوده  •
ـا    اما واليتي، در سازمان ترور بوده . اند ـارج از كشـور، ب است و ترورهاي خ

ـام گرفتـه اسـت و همچـون       همكاري وزارت خارجه تحـت وزارت او انج
فالحيان، در دادگاه ميكونوس، در شمار آمران و سازمان دهنـدگان تـرور،   

ـا خامنـه اي مـي    . نام برده شده است هرچند او فرد مطلوب خامنه ايست ام
  .درد سر بزرگ ببار مي آورد داند كه از صندوق رأي بيرون آوردن اسم او،

) 1 (   
  مهندسي انتخابات در دو مرحله

  
ـان مرحله اول، شو ـات در شـوراي     : راي نگهب مرحلـه اول مهندسـي انتخاب

و داشته  كليه كانديداهائي كه زاويه اي با ولي فقيه.صورت مي گيرد نگهبان
در . يا ذوب در رهبري نباشند، توسط شوراي نگهبان رد صـالحيت ميشـوند  

رياست جمهوري و تعدادي كـه   يتعداد كانديداها، منتشرهرسمي دول ج

ـين   را شوراي نگهبان تعيين صالحيت كرده اند  نشان ميدهد كه بجـز در اول
 ، آقاي ابوالحسن بني صـدر انتخاب اولين رئيس جمهوردوره انتخابات براي 

كه شوراي نگهبان دخالتي ندارد، در تمامي دوره هاي رياسـت جمهـوري   
ها توسـط شـوراي   اكانديـد  )يك و نيم در صد% ( 5/1  بطور متوسطبعدي 
 9ييد صـالحيت كمتـر از   أباالترين درصد ت. نده اييد صالحيت شدأنگهبان ت

يك نگاه اجمالي بخوبي . سال قبل است 32درصد بوده است كه مربوط به 
ها سير نزولي طي كـرده و  ااين واقعيت را نشان مي دهد كه درصد كانديد

ـان   . اسـت  ي آنسته و بسته تر شدن رژيم بخوبي گوياپروسه ب شـوراي نگهب
شامل شش مالي منصوب شده توسط خامنه اي هستند كه مشـخص ميكننـد   
چه كسي ميتواند كانديداي انتخابات شود و كدام كانديـداها بايـد حـذف    

  .بنابراين انتخاب بين نفرات كامال مورد تائيد شخص خامنه اي است .شوند
  

 )2(مهندسي سپاه در انتخابات   مرحله دوم، 
  

ـال اسـت    ـاه  . سپاه پاسداران در صحنه سياسي و انتخاباتي بشـدت فع در ديم
آخوند علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران رسما مهندسي  1391

سپاه استاني و  31عالوه بر آخوند سعيدي، فرماندهان . انتخابات را اعالم كرد
استان مرتب با بسيجيان در سطوح مختلف جلسـه   31نمايندگان ولي فقيه در 

 .داشته اند

 12000كـه از جملـه   (معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران 
ـازماندهي    ) صالحين سپاه دارد(مسئول بنام هاديان  مسـئوليت، آمـوزش و س

ـائي   بسيج سراسر كشور براي جهت دادن به آرا و پر كردن صندوقها و جابج
  . دارند هرا بعهد... ا و صندوقه

ارديبهشـت   5سرلشگر پاسدار محمدي علي جعفري فرمانده كل سپاه در روز 
ـات در      4000شخصا براي توجيـه   1392 ـپاه در انتخاب سـرمربي مهندسـي س

ـايش  . همايشي كه در تهران ترتيب داده بودند، شـركت كـرد    ،در ايـن هم
جمهـوري و لـزوم    پاسدار جعفري در تشريح اهميت انتخابات آتي رياسـت 

ـال  ” حماسه سياسي”خلق  ـام معظـم رهبـري    “: از جملـه گفـت   92در س مق
ـا بـه        ـادي در دني ـتم و چشـمان زي ـان نيس فرمودند ما ملت ايران فقط خودم
ـتقامت و        ـا بايـد راه اس عملكرد ملت ايران اسالمي دوختـه شـده اسـت و م

: ري افزودجعف“ .ايستادگي و پايداري را در كسب اهداف متعالي ادامه دهيم
تي رياسـت  آ بر روي انتخابات 92بخش عمده خلق حماسه سياسي در سال 

جمهوري و دولت آينده متمركز است و اين دولت است كه  مسئول مستقيم 
 .حل مشكالت اقتصادي مردم و حماسه اقتصادي است

ـلح  “: جعفري افزود مقام معظم رهبري برخي از ويژگي هاي كانديداي اص
ـاب صـحيح و      را براي مردم اير ـارات رهبـري انتخ ان ترسيم كردنـد و انتظ

 .درست رئيس جمهوري آينده است
ـار عمـومي    : جعفري تأكيد كرد بسيجيان از اعتماد و اطمينان باالئي نـزد افك

مردم برخوردار هستند و سپاه و بسيج با بصيرت افزائـي و حضـور پرشـور و    
ـارات رهبـر   ي در محقق ساختن انأآگاهانه خود در پاي صندوق هاي ر تظ
  .معظم انقالب گام بر خواهند داشت

نوع فعاليت سپاه و : جعفري از سر مربيان مهندسي انتخابات در سپاه خواست
موريـت  أبسيج بايد متناسب با نوع تهديد عليه انقالب اسالمي باشد زيرا كه م

ـتاوردهاي   اصلي سپاه و بسيج در پاسداري و نگهباني از انقالب اسالمي و دس
بسيجيان با بهره گيري از اين رهنمودهاي ولي فقيـه همـواره در    .آن است

ـيار مهـم      .خلق حماسه هاي بي نظير پيشتاز بوده انـد  رهبـر در سـخناني بس
 .خواستار خلق حماسه هاي بي نظير سياسي و اقتصادي شدند

  ادامه دارد
  

های  همایش سـرمربیان حلقـه ۹۲ارديبهشت  ٥به گزارش سپاه نيوز ) ۲(  ۱۳۹۲اردیبهشت   ۱٥تا  ۲از  ۸۲٦انقالب اسالمی شماره )  ۱(  :پي نوشت ها     جعفري سخنران اصلي اين همايش بودلــی فقیــه در ســپاه محمــد شــركت كردنــد و پاســدار مســئول نماینــدگی ومحسن کاظمینی فرمانده سپاه محمـد تهـران بـزرگ، و عبـدالعلی گـواهی پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کـل سـپاه پاسـداران، سـردار سـرتیپ هزار نفر در تهران برگزار شـد كـه سرلشـکر  ٤صالحین با شركت بيش از 
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  زمان تغییر
  
  

ارسال بخشنامه بانک مرکزی عملی شد تا کاالهـای اساسـی و 
دارو کــه در اولویــت اول و دوم تخصــیص ارز بــرای واردات 
قرار داشتند بدون دریافت ارز مرجع و بـا ارز مبادلـه ای وارد 

 .کشور شوند
بر این اساس هزینه واردات این کاالها دو برابر مـی شـود و     

ــاثیر چشــمگیری دارد ــده ت ــه . در قیمــت نهــایی مصــرف کنن ب
عنوان مثال در چند روز گذشـته کـه ارز مرجـع بـرای واردات 
روغن و مواد اولیه تولید روغن حذف شد، قیمت آن در بـازار 

ازمان درصـدی را بـه طـور رسـمی و بـا تصـویب سـ ۳۵افزایش 
در ایـن شـرایط گرانـی تـازه ای بـرای . حمایت، از سر گذراند

 .انواع دیگر کاالهای اساسی و پرمصرف در راه است
دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی هم کـه بـه گفتـه وزیـر 
ــد  ــدای امســال ارز مرجــع دریافــت نکــرده ان بهداشــت از ابت

 .افزایش هزینه را به دوش بیماران خواهد گذاشت
وضوع زمانی نگران کننده تر می شود کـه برنامـه بعـدی این م

دولــت، حــذف ارز مبادلــه ای اســت تــا نظــام ارز تــک نرخــی 
اگر چنین شود ارز در بـازار آزاد مبنـای واردات و . ایجاد شود

 .قیمت گذاری کاالها قرار خواهد گرفت
 کدام کاالها گران می شود؟

اساسی پرمصرف به غیر از دارو و تجهیزات پزشکی، کاالهای    
همانطور که روغن نباتی طـی . در معرض گرانی قرار گرفته اند

درصد گران شد، کاالهای دیگر هم افزایش قیمت  ۳۵یک روز 
کاالهـای اولویـت اول . قابل تـوجهی را تجربـه خواهنـد کـرد

وارداتی که تاکنون ارز مرجع دریافت می کردند شامل گوشـت 
امـی و بـرنج، شـیر خشـک قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت د

صنعتی و گوسفند زنده هسـتند کـه بـر اسـاس بخشـنامه جدیـد 
بانک مرکزی از دریافت ارز مرجع محروم شده انـد و بایـد بـه 

 .تومانی وارد شوند ۲۵۰۰تومانی با دالر  ۱۲۲۶جای دالر 
بر این اساس، انواع وارداتـی گوشـت قرمـز و مـرغ بـه عنـوان 

قابـل توجـه قیمـت مواجـه  پروتئین های پرمصرف با افـزایش
هرچنـد کـه ارز مرجـع خـوراک دام نظیـر جـو، . خواهند شد

ذرت دامی و دانه سویا هنوز حذف نشده است اما به نظـر مـی 
رسد در مرحله بعد این کاالها نیـز از دریافـت ارز مرجـع منـع 
شوند که در این شـرایط نمونـه هـای داخیلـی گوشـت و مـرغ 

هـم گرانـی همین مرحله  هرچند که در. هم گران خواهد شد
انواع وارداتی بر نرخ نمونه های داخلی اثر خواهـد گذاشـت 

 .و سطح عمومی قیمت ها را افزایش خواهد داد
تومـانی وارد کشـور مـی شـد  ۱۲۲۶گوسفند زنده هم که با ارز 

حــاال بایــد بــا قیمــت دوبرابــر وارد شــود کــه ایــن موضــوع راه 
تـا ایـن کـاال . کردگرانی گوشت گوسفند را هم هموار خواهد 

که از سبد مصـرف بسـیاری از خـانواده هـا خـارج شـده اسـت 
 .بازهم سطح وسیعتری را در حسرت باقی بگذارد

شــیر خشــک صــنعتی هــم بــه عنــوان مــواد اولیــه کارخانجــات 
لبنیات در اولویت اول وارداتـی قـرار دارد کـه دو برابـر شـدن 

عنـوان  هزینه های واردات آن موجب گرانی انواع لبنیات بـه
 .یکی از استراتژیک ترین کاالهای اساسی می شود

شــکر کــاالی دیگــری اســت کــه در اولویــت اول واردات قــرار 
دارد و ارز مرجـع آن از امــروز قطــع شــده اســت ایــن موضــوع 
موجب می شود تا بسیاری از کاالهایی کـه مـواد اولیـه آن هـا 

شـیرینی، شـکالت و بسـیاری . شکر است با گرانی مواجه شوند
از کاالهای خوراکی بـا شـکر تولیـد مـی شـود و یکـی از اصـلی 
ترین مواد اولیه آن ها شکر است کـه بـا دوبرابـر شـدن هزینـه 
واردات این کاالی استراتژیک، افزایش قیمت برای آن ها نیز 

 .اتفاق خواهد افتاد
بـرنج هـم کـه پـیش تـر از ایـن لیسـت خـارج شـده بـود و ایــن 

نج را تا دوبرابر افـزایش داده موضوع قیمت انواع وارداتی بر
 .است

گندم هـم کـه از مـدت هـا قبـل خبرهـایی مبنـی بـر گرانـی را 
قیمت خرید تضمینی آن نیز در حـال . حول خود داشته است

افــزایش اســت کــه ایــن موضــوع گرانــی نــان و تمــام کاالهــای 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــارونی را ب ــر ماک ــدم نظی ــه آرد گن ــته ب وابس

ز واردات ایــن محصــول فــوق هرچنــد ارز مرجــع ا. داشــت
استراتژیک هنوز حذف نشده است اما حذف آن در آینده مـی 
تواند تبعات وسیعی برای نرخ کاالهـای وابسـته بـه آن داشـته 

  .باشد

  
میلیـارد دالر  ۲۰۰ها  بدهی دولت به بنگاه: ٭ آل اسحاق

  :است
 
، آل اسحق، رئیس اطاق بازرگانی تهران گفته ۹۲اردیبهشت  ۳در  ☚

میلیارد دالر یا صد هزار میلیارد تومـان  ۲۰۰هم اکنون دولت : است
های اقتصادی بدهکار است که دولت بعدی بایـد فکـری بـه  به بنگاه

ای که بـا حضـور عسـگری آزاد  او، در مناظره. حال این موضوع بکند
با توجـه بـه : نماینده قالیباف شهردار تهران برگزار شد، افزوده است

میلیـون نفـر  ۳فرصـت شـغلی، هـم اکنـون  هـزار ۶۰۰تـا  ۵۰۰خالء 
میلیـون نفـری  ۵عقب افتادگی شغلی در کشور وجود دارد که اگر بـا 

میلیـون  ۸شوند در نظـر گرفتـه شـود  که به زودی فارغ التحصیل می
هـا تبعـات اجتمـاعی،  نفر نیاز به شغل خواهنـد داشـت کـه همـه این

م را برطرف فرهنگی خود را دارد که دولت بعدی باید این مشکل مه
 .کند

ها هسـتیم کـه براسـاس  متاسفانه در رتبه سوم تورمی در میان کشـور    
کسـری بودجـه حـدود  . درصد اسـت ۲۰ها تورم ایران باالی  گزارش

میلیـارد دالر رسـیده  ۳۰میلیارد دالر بود که به دالیل مختلف بـه  ۶۰
 .است

کـرده انـد،  بر افزایش هائی که روز گار ملتـی را سـیاه: انقالب اسالمی   :افزایش سرکوبها را نیز باید افزود
  
  

وقتی سه قوه در خدمت سرکوب مـی 
مــی » الحــادی«شــوند، حقــوق بشــر 

  :گردد
  
  
، به گزارش هرانا ، گارد ضد شـورش بـا حملـه ۹۲فروردین  ۲۸در  ☚

زندان رجایی شهر اقدام به تفتیش محل و توهین  ۴بند  ۱۲به سالن 
این حملـه در سـاعت سـه و نـیم عصـر .و فحاشی به زندانیان نمودند

  . صورت گرفت  هایشان پس از مالقات زندانیان با خانواده
حـالی  ، به گزارش آژانس خبری موکریان ،  در۹۲فروردین  ۳۱در  ☚

که یک ماه ونیم از بازداشت مسعود و خسرو کردپور مـی گـذرد هنـوز 
وحتـی  دو برادر اجازه امضای وکالت نامه و مالقات بـا وکیـل به این
 .تلفنی با هیچکدام از اعضای خانواده داده نشده است تماسی

گزارش مجذوبان نور؛ مامورین امنیتی و لباس  فروردین به ۳۱در ☚
شخصی ساعت شش صبح بـا مراجعـه بـه منـزل عبـدالغفور قلنـدری 

گنابادی را بازداشت  ی منزل ،این درویش ساعته تفتیش چند   و   نژاد
ــم ــی اع ــایل شخص ــامی وس ــاب و تم ــامپیوتر، کت ــاپ، ک ــپ ت  و  از ل

 .های عرفانی را ضبط کردند دی سی
، به گـزارش مجـذوبان نـور، پـس از بازداشـت ۹۲فروردین  ۳۱در ☚

تـن از  ۶۰وی بـه همـراه بـیش از   عبدالغفور قلنـدری نـژاد، خـانواده
دراویش گنابادی ساکن بندرعباس در مقابل واواک این شهر تجمـع 

ی مقامـات در مـورد اتهامـات و وضـعیت کردند و خواستار پاسخگوی
  .آقای قلندری شدند

ـــروردین  ۳۱در  ☚ ـــت ده روز از ۹۲ف ـــرس، گذش ـــزارش ج ـــه گ ، ب
طلبان  بازداشت جمیله کریمی عضو شـورای مرکـزی ائـتالف اصـالح

  .نیست استان فارس تاکنون هیچ اطالعی از وضعیت او در دست
ماینـدگان ، بـه گـزارش دیگربـان، گروهـی از ن۹۲فروردین  ۳۱در ☚

انــد کــه بنــابر آن، مؤسســان و اعضــای  مجلــس طرحــی را تهیــه کرده
ایـن . به حبس و شـالق محکـوم خواهنـد شـد» های انحرافی گروه«

نماینده مجلس رسیده دارای یک مقدمه، سـه  ۲۱طرح که به امضای 
انـد بـرای تهیـه آن  بند و دو تبصره است که طراحـان آن اعـالم کرده

ایـن طـرح در مقدمـه . صـورت گرفتـه اسـت» شناسـی کار«ها کار  ماه
» هـای کـاذب عرفان«و » های انحرافی فرقه«خود با ابزار نگرانی از 

هـا  ها و برخورد بـا اعضـای آن در ایران بر ضرورت مبارزه با این گروه
  .تاکید کرده است

هـا  اند که وجه اشـتراک گروه کنندگان این طرح اضافه کرده امضاء   
انحرافـی منـافی «های  فعالیت» کاذب«و » فیانحرا«های  و جریان

  .است» شرع مقدس اسالم
هــای  نگرش«هــا بایــد از  ایــن طــرح آورده در برخــورد بــا ایــن گروه   

هــای حقــوقی  بــه ظرفیت«پرهیــز کــرد و » حقــوق بشــری الحــادی

  .توجه داشت» موجود و مواد قانونی کنونی
های  فرقـه«ران در بند نخست این طرح پیشنهاد شده کـه بنیانگـذا    

حبس تعزیری بیش از پنج تا «در ایران و خارج از کشور به » انحرافی
محکــوم » ضــربه یــا هــر دو مجــازات ۷۴تــا  ۳۱ســال یــا شــالق از  ۱۰

  .شوند
حــبس «هــا بــه  بنــد دوم نیــز پیشــنهاد کــرده کــه مبلغــان ایــن گروه    

دو  ضـربه یـا هـر ۷۴تـا  ۳۱تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شـالق از 
  .محکوم شوند» مجازات

هـا نیـز  در بند سـوم نیـز پیشـنهاد شـده کـه بـرای اعضـای ایـن گروه   
تـا  ۳۱حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شالق از «مجازات 

  .اعمال شود» ضربه شالق ۷۴
های انحرافی نیز کارگروهی متشکل از نماینـده  مرجع تشخیص گروه

  .و واواک پیشنهاد شده است شورای فرهنگ عمومی ٬قوه قضائیه
، بــه گــزارش هرانــا، بتــازگی دادگــاه عمــومی ۹۲فــروردین  ۳۱در  ☚

تهران در ونک بـرای احمـد کریمـی زنـدانی سیاسـی تبعیـد شـده بـه 
زندان گنبد کاووس پرونده جدیدی مفتـوح کـرده و وی را بـه اتهـام 

 .سال زندان دیگر محکوم کرده است ۱خروج غیر قانونی از کشور به 
ــران،  ۹۲اردیبهشــت  ۴در ☚ ــه آزاد کــارگران ای ــه گــزارش اتحادی ، ب

 ۱۰۰کارگر کارخانه نورد لوله صفا که بـدنبال اخـراج بـیش از  ۱۲۰۰
نفـر از کــارگران و عــدم پرداخــت بخشـی از دســتمزد معوقــه خــود از 
صبح روز اول اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زده بودند بعد از ظهر 

زد معوقه بهمن مـاه سـال گذشـته خـود را دیروز و پس از اینکه دستم
دریافت کردند و کارفرما وعـده پرداخـت دسـتمزد اسـفند مـاه سـال 
گذشته را در طی روزهای آینده داد از صبح امروز سوم اردیبهشت  بر 

 .سر کارهای خود بازگشتند
، بـه گـزارش روزنامـه خراسـان، سـحرگاه، دو ۹۲اردیبهشت  ۴در  ☚

ارش مـتهم بـه تجـاوز بـه عنـف بودنـد، در متهم که به ادعای این گـز
 .اعدام شدند" وکیل آباد"زندان مرکزی مشهد 

فروردین  ۳۱، به گزارش هرانا، سحرگاه شنبه ۹۲اردیبهشت  ۵در  ☚
زنـدانی کـه دو تـن از ایشـان تبعـه کشـور افغانسـتان  ۵ماه سال جاری 

جعفر سردشـتی، عبـد . بودند، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند
و اقبال ) تبعه افغانستان(زهی  نی گرگی، عباس کریمی، کشمیر عالیالغ
 ۵اتهام این . باشد اعدامی می ۵اسامی این ) تبعه افغانستان(بخش  شه

 ۴۸تـا  ۲۱تن قاچاق مواد مخدر عنوان شده است و سنین ایشان بین 
 .سال بوده است

ــت  ۵در  ☚ ــنبه ۹۲اردیبهش ــداد روز ش ــا ، بام ــزارش هران ــه گ   ۳۱، ب
ــ ــه تعــدادی از ف روردین مــاه، در طــی یــک اعــدام گروهــی و مخفیان

یکـی از اعـدام . زندانیان زندان مرکزی بیرجند  به دار آویختـه شـدند
سال در زندان بسر  ۳ساله که بیش از  ۳۱شدگان روز شنبه علی آرنگ 

 .می برد نام دارد
، به گزارش ایلنا، محمدرضا نسـب عبـداللهی، ۹۲اردیبهشت  ۵در  ☚

نگار ساکن شیراز از سوی دادگاهی در استان کرمان بـه طـور  مهروزنا
به شش مـاه حـبس تعزیـری محکـوم " نشر اکاذیب"غیابی و با اتهام 

 .شد
سال گذشته فرماندار شهرستان انار در استان کرمـان و : او می گوید   

برخی از مسئولین این شهرستان به دلیل انتشار گزارشاتی در رابطه بـا 
الت محلی از جمله بررسی مشـکالت میـراث فرهنگـی، مسائل و مشک
ــه در یــک ســایت  بیمارســتان ــئوالن منطق ــرد ضــعیف مس ها و عملک

نشــر "خبــری، بــا مراجعــه بــه دادگــاه عمــومی انــار از مــن بــه اتهــام 
 .شکایت کردند" اکاذیب

، بـه گـزارش سـايت شوشـترنامه، چهـار روز از ۹۲اردیبهشت  ۶در ☚
وتــوري شــهرداري شوشــتر مــي اعتصــاب كــارگران بخــش خــدمات م

 . گذرد
، به گزارش بازتاب چاپ عکسی از سید محمد ۹۲اردیبهشت  ۷در ☚

خاتمی و درج مطالبی در ارتباط با کاندیداتوری رییس جمهور سابق 
ایران در ویژه نامه نوروزی این نشریه علت توقیف این نشـریه محلـی 

 .اصالح طلب عنوان شده است
گزارش سایت استان پنجم، كاركنان یکـی ، به ۹۲ٍاردیبهشت  ۷در  ☚

از شرکتهای مهم کرمانشاه هفته گذشته را به نشانه اعتـراض بـه عـدم 
پرداخت بموقع حقوق و كارانه و همچنين ضـعف مـديريت، اعمـال 
تبعيض و توهين بعضي مديران به زيردستان دست بـه اعتصـاب غـذا 

 .زدند
مرانـی نویسـنده، ، به گزارش هرانـا، شـادیار ع۹۲اردیبهشت  ۸در  ☚

های فارسـی زبـان خـارج از  روزنامه نگـار آزاد و متـرجم کـه بـا رسـانه
همکاری داشـته بـه علـت همکـاری بـا " ها شورش ر"کشور با تخلص 

بهمـن  ۲۳هـای  آشوریانِ دسـتگیر شـده، بـه صـورت تلفنـی در تاریخ
 .احضار شده است ۱۳۹۱اسفند  ۶و در  ۱۳۹۱
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