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نقش امریکا در  - روحیه مردم؟  - و انتخابات فرمایشی؟ » بیت«
  :»انتخابات«

  
  

و نظر خامنه ای به جلیلی و » بیت«و رفتار خامنه ای با اهل » بیت«وضعیت 
:...و چگونگی رد صالحیت هاشمی رفسنجانی و فرجام کار احمدی نژاد  
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 و يکمين بت صد و سُی خرداد، بمناس ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٧٩( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
  تدارک برای  تغيير سلطنت قاجار به پھلوی

  
برسرمردي بگذارند كه مردم ايران «بناست تاج پادشاهي را  

مردي كه روزنامه . جزستم وظلم ازاتباع او تا كنون نديده اند
نويس را درميدان مشق كتك مي زند و به چوب مي بندد ، 
مردي كه با مشت، دندان مديرجريده اي ديگر را خرد مي كند، 
مردي كه به امر و فرمان  او سر كردگان و رجال كشور مانند 
سردار معززها و اقبال السلطنه ها و اميرعشايرها را بيگناه كشته 

تحصيالت ندارد، مردي  واموالشان را غارت كرده اند، مردي كه
كه بي اندازه طماع است ، مردي كه محال مي گويد و فريب 

البته هيچ مرد آزاده وجوانمردي خاندان دويست سالة ... مي دهد
قانوني را برنمي دارد تا خاندان تازه اي را بدون صفت با 

اما دموكراسي دنيا چنين حكم كرده ! هووجنجال به تخت بنشاند
بايد كارتاژ خراب شود، زيرا رم : به اصطالح. شودبود و بايستي ب

  »!اينطورخواسته است
  
)  1(»در مجلس  1304آبان  7ملك الشعراي بهار پس از نطقش در «
  
 17گزارش كارمند  كنسولگري امريكا در تبريز كه در تاريخ «

ديروز  « : تهيه شده حاوي اطالعات مفيدي است  1925اكتبر 
 ،ر  به راه افتاده و شعار مي دادندنفر  در بازا  60حدود 
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    ۱ص  :»انتخابات«  نقش امریکا در  -روحیه مردم؟  -و انتخابات فرمایشی؟ » بیت«◀ 
  ای  عمل کرد و خامنه  یم ژدو، در رأس ر دو و حدف یکی از  سازوکار تقسیم به ◀
  ۶ص   :شدن و در معرض حذف  همه کاره گشت      
  »انتخابات«نتیجه  گیری، یعنی این که  روز پیش از رأی  ضع مجازاتها ده و◀
  ۸ص    :معلوم است ایران، از پیش        
  ۱۱ص   : و موقعیت ایران سرنوشت خاورمیانه   –ترکیه  –سوریه ◀
              افزایش  با  شده استی مساو فروش نفت  کردن اقتصاد،کاهش  با مصرف محور◀

  ۱۲ص   :مردم ایران میزان تورم و فقر  تولید و افزایش  اسکناس و کاهش  چاپ       
۱۶ص:با تشدید سرکوبهانمایش انتخاباتی در فضای سیاسی بسته و◀

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

  مردم؟ تمطالبا طرح
  
  
  ؟»محوری مطالبه« ٭
  
 بسر جمهوری ریاست نامزدهای« »تبلیغ« دوران آنکه با   

 آقای کارگزار یک برای چهره ۸ جز که نامزد هشت و رسید
 به وفاداری در بایکدیگر، همه، از بیش نبودند، ای خامنه
 جلیلی آقای و دادند مسابقه ،»امر ولی« و فقیه مطلقه والیت

 با گرفت، پیشی بقیه از فقیه، والیت در سالما کردن خالصه با
 میان به« سازان آویز دست سوی از »مردم مطالبات« آنکه
 آویز دست و »محوری مطالبه« حال، این با ،»نشد برده مردم
 ها مقاله موضوع رأی، دادن در شرکت توجیه برای آن  کردن
 و محوری مطالبه ایرانیان، از جمعی در هامبورگ، در. شد

 پاسخ. شد پرسش موضوع »مردم میان مردم مطالبات نبرد«
 به پرسش، این به جا، این در. ام داده اجتماع آن در را کوتاه
 آویز دست را آن سازان توجیه که چرا. دهم می پاسخ تفصیل
 محدوده در ماندن توجیه که نوبت هر پس، این از و اند کرده

  .باز بکارش خواهند برد کند، ایجاب یمژر
 بکار با و قدرت بیان در که توجیه این ارزیابی در بار، این      

 ویژگی از دیگری ویژگی است، شده ساخته قدرت، زبان بردن
  .گیرم می بکار نیز را قدرت زبان های
  :اینست قدرت، زبان دیگر های ویژگی از ●

 درجا، کند، می پیدا قدرت از ای مایه بن وقتی کلمه معنی    
 که است قدرت بسود و دهد می لتاصا که است قدرت به

 وجود »محوری مطالبه« در چنانکه. کند می برقرار تبعیض
 رابطه تنظیم. نشیند می قبول کرسی بر که است حاکم قدرت

 فراوان. یندآبعمل می  که است قدرت با نیز حدود تعیین و ها
 ای مایه بن قدرت، زبان در که روند می بکار زبان در ها کلمه

  .  روند می بکار قدرت ستایش مقام در و اند تهیاف قدرت از
  ۲در صفحه

Nr.830   17- 30  Juni  2013            

        1392تير 9خرداد تا 27    830مارهش

  نوبت خامنه ای است 
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 ارزش کــه مردانــه مــرد و جــوانمردی و  مردانگــی انــد جملــه آن از
 نیـز مـرد کلمه. هستند مرد قدرت گویای اما روند می گمان واالئی

 و قـدرت بسـود تبعـیض گویـای و اسـت یافتـه قدرت از ای مایه بن
 عـتطبی گویـا کـه اسـت »قدرتمنـدی« خاطر به مرد بسود تبعیض

 می زن ستایش مقام در چنانکه. کند می ممتاز زن طبیعت از را مرد
  !»است مرد پا یک«: گویند

 از هـا کلمه معانی کردن رها بدون ها، تبعیض الغای قرار، بدین     
 زیـرا. بـرد نمـی بجـائی ره آزادی زبـان یـافتن بـاز و قـدرت مایه بن

 مـی اعمـال ه،مـر روز آگـاه، ناخود و آگاه که، قدرتی بسود  تبعیض
  . کند می معمول و بازسازی را ها تبعیض این شود،

ــان در       ــرد، کلمــه آزادی، زب ــای م ــرد، طبیعــت گوی ــه، از م  جمل
 جملـه، از زن، طبیعـت گویـای زن کلمـه و او طبیعـی های توانائی
 گویـای جـوانمردی و مردانگـی. شـوند مـی او طبیعی های توانائی
 حـق از دفـاع مقـام در خویش ایه توانائی که قدرت نه بردن بکار
 هـای کلمـه فـراوان و خصلت زن و زنانگی و زنانه و دهد می معنی
 گویـای هسـتند، قدرتمنـدی در مـرد از زن کاسـتی گویای که دیگر

 این که دهند می هائی کلمه به جای یا و شوند می زن های توانائی
 قـدرت، زبـان در کـه آورد مـی خـاطر بـه. دهنـد معنی را ها توانائی
  .هستند »سکس« قدرت گویای زنی جوان و زن جوان

 در مرد، بسود تبعیض که است هائی کلمه به نیاز آزادی، زبان در     
 کـه باشـند ارزشـهائی ترجمـان و ندهنـد معنـی قـدرت، بسود واقع،
 را زبـان رشـد تـوان کنـیم مجسـم نظر در توانیم می. هستند حقوق
  . گردد می زادیآ  زبان و شود می رها قدرت بند از وقتی

 قـدرت، زبـان دیگـر های ویژگی و ویژگی این به توجه با اینک،      
 »کنـیم طـرح را مـردم مطالبات انتخابات، در شرکت با« جمله در

  :کنیم می تأمل
. هستند ایران مردم ناچار که خواهد می کننده مطالبه .مطالبه -  ۱

 حــاکم تقــدر از جــز آیــا ،»رأی دادن در شــرکت« راه از مــردم امـا
  قرار، بدین کنند؟ مطالبه باید می که است
 در کـه، کنـد مـی برقرار قدرت با مردم میان ای رابطه جمله،. ۱٫۱
ــت آن، ــار دول ــردم و مســلط جب ــر م ــلطه زی ــتند س ــده و هس  برآورن

 خـو این رابطه به که مردمی. دولت است همان نیز مردم مطالبات
 صـد کننـد، مـی تنخویشـ زنـدگی مـدار را بسته مدار این و کنند می

 در اسـتقالل یعنـی، خودانگیختگی انتخاب، حق خود برای البته،
 راسـت. شـوند نمـی قائـل، تصـمیم نوع گزینش در آزادی و تصمیم

 حـق خـود بـرای. برنـد مـی یـاد از را خـود ذاتی حق این بخواهی،
 و حق ترین اساسی این زیرا. شوند نمی قائل نیز را رشد راه از تغییر

 جبـار و. کننـد مـی جبـار دولـت آن از و سـلب خـود زا را مسئولیت
  . »داند می واجبات اوجب را نظام حفظ«

  :شد چنین می شد، می ساخته آزادی زبان در جمله هرگاه     
 تعیـین حـق اظهـار و انتخـاب حـق بردن بکار فرصت انتخابات     

 دولت تحریم برای را، فرصت این ،پس. آنست آهنگ و رشد سمت
 ملـی حقـوق و انسـانی حقـوق بازیافتن و مانع این شتنبردا و جبار

تحـریم برخـودار کـردن خویشـتن از  ،و یا .بشماریم مغتنم خویش،
  . حق و مسئولیت تغییر یافتن و تغییر دادن بگردانیم

 مـانع را جبـار دولـت ایرانیـان: گویند می جمله ها هریک از این    
 مـی کـه اسـت خـود از کننـد، مـی مطالبه که نیست آن از. دانند می

 مسـئولیت و حـق. برنـد بکـار و بشناسـند را خویش حقوق خواهند
 ضـد را جبـار قدرت. دانند می خود نآاز  را رشد راه از کردن تغییر
 حقوقمــدار، دولــت بــا را آن شــوند مــی بــرآن و شناســند مــی رشــد

 جملـه هـا ایـن. کننـد جانشین حقوق، از برخوردار جامعه کارگزار
  :کنند می پذیر فعل را جباران یمژر و لفعا را ایران مردم

ــه .۱/۲ ــا« جمل ــات، در شــرکت ب ــات انتخاب ــردم مطالب  طــرح را م
 و پـذیر فعـل را ایـران مـردم ،توجیه سازندگان که گوید می»کنیم
 رابطـه ایـن خواهنـد نمی  و دانند می مایشاء فعال را جباران دولت
  : کند تغییر

ــات در    ــی یــک انتخاب ــردم مخاطــب اســت، آزاد وقت  خودشــان م
 نمـی چـه و خواهنـد مـی چـه بگوینـد بایـد کـه هستند آنها. هستند
 آنچـه و بگیـرد انجام خواهند می آنچه  تا بکنند باید چه و خواهند

 فعـال نقـش مـردم جملـه، ایـن در امـا. نگیـرد انجـام خواهند نمی
 در جبار، دولت سلطه زیر موقعیت در دهند، می دست از را خویش
. رسـانند مـی دولـت عـرض بـه را خـویش مطالبات پذیر، فعل مقام
 توجیـه بلکـه کننـد، مـی مطـرح را مطالبـات کـه نیستند مردم تازه،

 بـه  را مـردم مطالبـات«  کـه هسـتند انتخابـات در شرکت کنندگان
  !»برند می مردم میان
 طــرح را مــردم مطالبــات انتخابــات، در شــرکت بــا« جملــه امــا – ۲

  :کشد می غفلت پرده نیز انیانایر حقوق و ها واقعیت بر »کنیم
 دارند ایرانیان که خواستی بعنوان ،»مردم جمهور والیت« بر .۲/۱
 تحقــق بــدان بایــد مــی آن، اعمــال بــرای برخاســتن راه از خــود و

 فقیه مطلقه والیت پذیرش بر جمله اساس که خاطر بدین بخشند،
 تـا. شـود مـی انکار حق این بسا شود، می کشیده غفلت پرده است،

 در مسـابقه جـای بـه جمهـوری، ریاست انتخابات در حتی که نجاآ
 و »فقیـه والیـت بـه اعتقـاد« مسابقه در نامزدها خواهی، جمهوری

 مفتضـح، انتخابـات ایـن. انـد کـرده شـرکت کـه است نثاری جان
 بــه ســابق، شــاه دوران در کــه اســت مفتضــحی انتخابــات یــادآورد

 نثــاری جــان در دو، ایــن. گرفــت انجــام اقبــال، و علــم ســرکردگی
 را خویشـتن دیگری و زاد خانه غالم را خود یکی. دادند می مسابقه

  .خواند می نثار جان چاکر
 فقـه بـر بنـا حتـی کـه فقیه مطلقه والیت در اسالم کردن ناچیز       
 جمهوری از ،)منتظری آقای قول( است شرک مصادیق از نیز سنتی
 رأی صـندوقهای پـای بـه باید می ایرانیان آیا گذارد؟ می جا بر چه

   کنند؟ انکار یکسره برحاکمیت، را خویش حق و بروند
 شـده مهندسـی آغـاز، از هـم ،»انتخابـات« که واقعیت این بر. ۲٫۲
 و ای خامنـه آقـای کـه آیـد می بیرون کس آن نیز صندوق از و است
 زدن بـرهم در مـردم نقـش بـر و خواهنـد مـی مسـلح سیاسی حزب

ــات نمــایش ــز، حــریمت راه از انتخاب ــرده نی  در. کشــد مــی غفلــت پ
 طـرح بـه آن، در شـرکت راه از ایران مردم ننگین، چنین انتخاباتی

 است، زندگی اقل حد از برخورداری مطالبه اگر حتی مطالبه، هیچ
 از  سـخن زحمـت بـه نامزدها. نشدند چنانکه. شوند نمی توانا نیز،
 داد دهوعـ قالیبـاف آقـای. گفتنـد اقتصادی وضعیت اصالح و تورم
 آنها، از هیچیک اما. بردارد میان از را بیکاری و تورم دوسال، ظرف

 سیما و صدا. داد خواهند انجام را کار این چگونه بگویند نتوانستند
 را بـه است گفتنی آنچه گفتن اجازه اما داد را وقت بیشترین آنها به

 و جمهوری تحقیر برای از فرصتها است، سهل .نداد آنها از احدی
  . نداد دست از را هم  یکی نامزدها، و جمهوری استری

 و فقـر و بیکـاری و تـورم بـه بخشـیدن پایان نوع از هایی مطالبه     
 کـه چرا. بود فریبی خود یم،ژر این نامزدهای گستری،از خشونت

 محـور مصـرف اقتصـاد و یـمژر سـاختار فـرآورده مشـکلها نـوع این
 مـی پدید را مشکلها این هک هستند اقتصاد این و ساختار آن. هستند
 تغییـر و یـمژر سـاختار تغییـر گرو در مشکلها حل این، بر بنا. آورند
 وقتـی چنانکـه. اسـت محـور تولید اقتصاد به محور مصرف اقتصاد
 سـرمایه به پول است، محور تولید اقتصاد و است حقوقمدار دولت
 تدولـ دولـت، کـه زمانی اما. افتد می بکار تولید در و شود می بدل
 بـه مـردم که مردم به دولت نه و است محور مصرف اقتصاد و جبار
 دروازه و شـود مـی بـدل خرید قدرت به پول هستند، وابسته دولت

 ۶۰ خـرداد کودتـای از کـه اینسـت. کند می باز واردات بروی را ها
 را مردم و شوند می بدل خرید قدرت به نفت درآمدهای سو، بدین
 مـردم هرگـاه. کننـد مـی محور مصرف را اقتصاد و دولت وابسته به

 و محـور تولیـد اقتصـاد ایسـتادند، مـی خـویش، حقوق سر بر ایران
 از اخـذ مالیـات از اش بودجـه کـه داشـتند مـی حقوقمداری دولت
  . بود مردم به وابسته و شد می حاصل ملی تولید

 بنـابراین، ایرانیان، ملی حقوق و انسان ذاتی حقوق بر جمله، .۲/۳
 بود بنا اگر حقیقت، در. کشد می غفلت پرده ایرانیان برشهروندی

 آورند حساب به کسانی بمعنای شهروندان، را ایرانیان گران توجیه
ــه ــوق از ک ــان حق ــوی از انس ــدنی و معن ــی و م ــاعی و سیاس  و اجتم

 فرصـت را روز همه برخوردارند، ملی حقوق و فرهنگی و اقتصادی
 مـی فـرا را ایرانیـان و دکردن می ایران مردم به حقوق این یادآوری
 حقوق این به عمل را خود جمعی و فردی های زندگی که خواندند

 از و گرداننـد حقـوق ایـن بـه عمـل گستره را جامعه و وطن و کنند
  . نگذارند باقی جبار دولت برای عملی محل راه، این
 انتخابـات، مهندسـی بـا »نگهبـان شـورای« با توجه به اینکـه .۲/۴

 آن، مخالف محـور جهت در را نظام یک که کرد مسلم دیگر یکبار
 یمژر تحول سوی و سمت  اینکه کرد و با توجه به اصالح توان نمی
 تنهـا نـه جملـه است، مطلقه استبداد استقرار و جمهوری حذف به

 پوشـاندن بلکـه نیست، آن به اعتراف و حقیقت به دادن تن گویای
 که اینک در غلط فاحشی. باشد طلبی اصالح است که فاحشی غلط

 بردن بکار با که ای جمله. بازگو می شود »محوری مطالبه« پوشش
 تاریـک. اسـت تاریـک کـه مـبهم نه است، شده ساخته قدرت زبان
 بتـوان کـه است آشکار آن از بیش »طلبی اصالح« دروغ زیرا است
  .پوشاند معمولی ابهام با را آن
 هرگـاه کـه اچر. هست نیز سوزی فرصت بر اصرار گویای جمله      
 اندیشـه آزاد جریـان برای باید شود، شمرده مغتنم فرصت بود قرار
 بـه جبـار دولت از گذار برای حل راه گرداندن همگانی هدف با ها

 جامعــه بــه کنــونی جامعــه از گــذار پــی در حقوقمــدار، دولــت
 مـی شـمرده مغتنم شهروندان، جمهوری از برخوردار و شهروندان

  زیرا نشد دهشمر مغتنم فرصت این.  شد
 نشســتن و حقیقــت و حــق بــر مصــلحت تقــدم گویــای جملــه .۲/۵

 زبـان در کـه ای جملـه هـر. است حقیقت و حق جای بر مصلحت
 جملـه کـه مصـلحتی. دارد نیـز را ویژگـی ایـن شـود، ساخته قدرت
 مطالبـات امـا بمانـد برجـا بایـد جبـار یمژر که اینست آنست بیانگر
 انکـار اسـت، نـاممکن امـر ایـن کـه ایـن از غیـر. برآورد نیز را مردم
 بـه عمـل جـای بـه خواهـد مـی آنهـا از زیرا .هست نیز مردم حقوق
 مطرح را شما مطالبات مصلحت، راه از ما، بگذارید خویش، حقوق
  !کنیم

 آشـکاری گـوئی تنـاقض که روشن دلیل این به. است ناممکن اما    
 مـی لهمسـئ بـر مسـئله و اسـت سـاز مسـئله جبار دولت نه مگر. است

 مسـئله بگـردد؟ کـن حل مسئله تواند می چگونه ساز مسئله افزاید،
 بـرای. بکنـد توانـد نمی نیز این جز و افزاید می مسئله بر مسئله ساز

 اســتبداد. بــود تومــان ۷٫۵ شــاه، یــمژر ســقوط بهنگــام دالر، مثــال،
 و افـزود مسـئله بـر مسـئله اسـت، پیشـین اسـتبداد دنبالـه که جدید
 مسـئله افزائی برخود خاصیت. است تومانی ۳۵۵۰ دالر آن، حاصل

 آیـا. اسـت کـرده شـاه یمژر در آن، بهای برابر ۴۷۴ را دالر بهای ها
 آقــای زیــرا،. نــه دهــد؟ کــاهش را دالر بهــای توانــد مــی یــمژر ایــن

 برگزیـده جمهـوری ریاسـت بـه اگـر داد وعـده رفسـنجانی هاشمی

 در امـا. گردانـدباز تومـان ۶۰ بـه تومـان ۱۰۰ از را دالر بهای شود،
 علـت ایـن بـه جملـه از نتوانست. شد تومان ۹۰۰ دالر او، حکومت

 کنـونی وضـعیت در. کنـد می ارتزاق دالر بهای از دولت بودجه که
 کنـد،  کوتاه خارجی ارز از را ایران دست کند می تهدید امریکا که
  .کند می پیدا نیاز ارز فروش از حاصل پول به بیشتر بازهم یمژر

 اقتصــاد در خــواری رانــت بــا دارد مســتقیم ربــط دالر قیمــت امــا     
 رانت برای را فرصت بیشترین وقتی محور مصرف اقتصاد در. ایران

 از خـارجی، ارز قبـال در را ملـی پـول ارزش کند، می ایجاد خواری
 مـی مـالی – نظـامی مافیاهای که کند می تعیین رانتی میزان جمله،
  . کنند عاید توانند

 و آســیبها شــکل در جملــه از( خشــونت و فقــر و بیکــاری مــوارد      
 بهای مورد همچون نیز) جانبه همه فقر و اجتماعی های نابسامانی

 شـده افـزوده بـرهم که هستند ها مسئله ریال، ارزش سقوط و دالر
  . اند
 شـاخص از یکـی تـورم کـه محرکه نیروهای تخریب باالخره، و      

 یـمژر این بقای شرط دهد، می دست به را آن میزان که است هائی
 از دانـد مـی واجبـات اوجـب را خود حفظ که جبار دولت. هستند

 هرگـاه زیـرا. مانـد مـی برجـا که است محرکه نیروهای تخریب راه
ــران، جامعــه در محرکــه نیروهــای  نظــام افتنــد، بکــار رشــد، در ای
 والیــت یــمژر و کننـد مــی تغییـر بــه محکـوم را سیاســی – اجتمـاعی
 و گـاز و نفـت که است رو این از. بماند برجا تواند نمی هفقی مطلقه
 کشور از تن هزار ۱۵۰ سالی استعدادها،. شوند می صادر اولیه مواد
 خـواری رانـت در یـا و کنند می فرار کشور از یا ها سرمایه. روند می
 آزاد جریان چون. گریزد می خارج به حاصل مازاد و افتند می بکار

 راهنمـای اندیشـه نیسـت، برقـرار هـا اطـالع و دانشـها و هـا اندیشه
 ایـن و دولـت ایـن بـا، جوانـان و جویـد نمی همگانی پذیرش رشد،
 فرصـتها ایجـاد در جـز نیـز فن و دانش. کنند نمی پیدا کار، اقتصاد
  .کنند نمی پیدا کاربرد ،خواری رانت میزان افزایش برای

 زمحرکـه نیـروی هـای محرکـه سـا نیـروی کشور جوان جمعیت     
 کــه-  تخریبــی کارهــای و پنهــان و آشــکار بیکــاری میــزان. اســت

 تواننـد نمـی تخریبـی کـار جـز ضـرور، کارکنـان بر افزون کارکنان
 بمثابه سرمایه تخریب کنند، می دریافت که هم دستمزدی و- کرد

 کارکنـان به آنها نسبت و دولت کارکنان شمار. است محرکه نیروی
 از را آنسـت و مـا شـدت و یتخریبـ کـار وسـعت از ای نمونه ضرور،
  .کند می آگاه محرکه نیروی این سابقه بی تخریب میزان

 بـوده خـارجی و داخلـی هـای بحـران بنـد در مـدام کشور اما .۲/۶
 و گیـر شـدت هـای تحـریم و اتمـی بحـران گرفتار نیز امروز. است

 مــردم مطالبــات از بحــران، ایــن حــل آیــا. اســت جنــگ بــه تهدیــد
 آن از مســلح سیاســی حــزب و ای امنــهخ آقــای نامزدهــای هســت؟
  :جمله از. گویند می سخن

. کنـی زدائی تشنج که نیست درکار تشنجی گوید می جلیلی آقای ●
 تهدیـد او، دیـد از. کنـیم زدائـی تهدیـد بایـد و اسـت درکـار تهدید
 او، دیـد از قـرار، بـدین. ۱+۵ کشـورهای بـه گفـتن نـه یعنـی زدائی
 خواسـت تسـلیم کشـورها آن کـه اتـ کند پیدا ادامه باید می بحران

  . بگردند »رهبری معظم مقام«
 سـازی غنی کردن متوقف با ما که زمانی: گوید می روحانی آقای ●
 ایـن »رهبر« موافقت با کردیم، موافقت الحاقی قرارداد به عمل و

 اجــرا را اتمــی برنامــه و اســتفاده فرصــت از و دادیــم انجــام را کــار
 بخواهند ۱+۵ کشورهای هرگاه. مزدی کلک غرب به یعنی. کردیم
 آنها از یکی – اند گرفته موضع که نامزدهائی دیگر و دو این مواضع
 را –! پـردازد نمـی آن بـه و شـود نمـی مربـوط او بـه امـر است گفته
 تـدارک بسا و تحریم تشدید جز کاری کنند، خویش سیاست مبنای
 یکا،امر جمهوری رئیس که نیست بیهوده. بکنند توانند نمی جنگ
 مـی موافقـت مجازاتهـا، تشـدید با ،روز به روز رأی گیری مانده ۱۰
  . کند

 از »کنیم طرح را مردم مطالبات انتخابات، در شرکت با« جمله     
 ایـن کـه هـم هـا گفتـه و هـا نوشته در. برندارد در هیچ بحران این

 راه از برنـد، مـی بکار قالبی انتخابات در شرکت توجیه در را جمله
  :نیست بمیان سخنی بحران، این حل
. اسـت سـاخته خـود بقـای بـرای و است ساخته یمژر را بحران      

 مـی مطـرح خواهـد مـی کـه چنـان را آن و است ساخته او را مسئله
 اسـت، سـازگار یـمژر بقـای و بحـران ادامه با که »حلی راه« و کند
  حقیقت، در اما. کند می ارائه
  ت واس بحران فرآورده تهدید - الف   -  ۱
قـای آکـه تکـرار قـول  - » مابایـد تهدیـد زدائـی کنـیم«جمله  –ب  

در زبان قدرت ساخته شده است و با بکـار بـردن  - خامنه ای است 
  :واقعیت و حقیقت قلب کرده است ،منطق صوری

یـم والیـت فقیـه ژر ،از اتفـاق ،واقعیـت و حقیقـت اینسـت کـه. ۱٫۱
به شرق و غرب عالم  ،می کند و بابت تهدید افزائی» تهدید افزائی«

به کشورهای خلیج فارس باجی می دهد که از میزان  :باج می دهد
نها نفت و گاز مناطق مشترکِ فیه و واسـطه بازرگـانی و آ(ن مپرس آ

به روسیه و چین و هند باز باجی می دهد که از ). فرار سرمایه شدن
به روسیه و کشورهای ساحلی دریای خزر باز بـاج . ن مپرسآاندازه 

  بابت سیاست خود در افغانستان . به پاکستان باج می دهد. ی دهدم
  

  3 ر صفحهد
  

 مردم؟مطالبات طرح
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هزینـه ای سـنگین بـه مـردم ایـران  ،و عراق و سوریه و فلسـطین
بـه . به ترکیه باج می دهد چون در تحریم است. تحمیل می کند

امریکا و اروپا باج امتیاز مـی دهـد از راه ایجـاد فرصـت و دسـت 
تها و سـلطه خـویش بـر منـابع نفـت و گـاز ویز برای وضع مجازاآ

  . منطقه
 ،یم بیانگر حقوق ملی مـردم ایـران نیسـتژسیاست اتمی ر.۲/ ۱

نجـا کـه بحـران اتمـی آو از . یم به بقا اسـتژبلکه ترجمان نیاز ر
یم از درون قـرار مـی ژمردم ایران را میان فشار از بیرون و فشار ر

بـر مجازاتهـای یم خـود اسـباب و تـوان مقاومـت در براژر ،دهد
بـــرغم  ،ســـال اخیـــر ۸ظـــرف . اقتصـــادی را از میـــان مـــی بـــرد
حدود  ،در درون و بیرون کشور ،هشدارهای مستمر اقتصاددانان

ــارد دالر در ۷۰۰ ــر آمیلی ــه جــای  ،نآمــدهای نفــت و غی نکــه آب
در تخریب اقتصاد ایـران و در  ،سرمایه شود و در تولید بکار افتد

  ،افزون بر این. بکار رفت ،نآاز بین بردن توان مقاومت 
ــای  - ۲ ــتیار او آق ــه ای و دس ــیآ ،خامن ــای جلیل ــدون، ق  حــل ب

. بزداینـد را تهدیـد تواننـد نمی علت، برداشتن میان از و بحران
   که وقتی خیزد؟ می بر میان از وقت چه بحران اما

  از میان بر خیزد و ،وقتی تهدید افزائی – الف
 کنـد مـی اجـرا یـمژر کـه مـیات برنامـه بداننـد ایران مردم -ب  

 جمهـور بـر اطـالع و هـا دانش و ها اندیشه آزاد جریان چیست؟
 ربطی نیست؟ یا هست درخور برنامه این کند معلوم ایران مردم
 – ج نـدارد؟و یا و دارد آینده و حاضر حال در جامعه نیازهای به

 گرفت، قرار ایران مردم دید معرض در شفاف اتمی برنامه چون
 ایـن محتوای دانند می نیز دنیا مردم و شود می ابهام عرف آن، از

  چیست و برنامه
 آقـای و نباشـد برنامـه ایـن از بخشی اتمی بمب تولید هرگاه – د 

 نمـی آن داشـتن نگـاه مخفـی بـر دلیلی باشد، راستگو ای خامنه
  و.شود می حل سازی شفاف راه از بحران. ماند

 کـه باشـد اتمـی امـهبرن از جزئـی اتمـی بمب ساختن هرگاه  – ه 
 زیرا است اثر فاقد آن، کردن پنهان باز کند، می اجرا دارد یمژر

 امکـان آنهـا بـه روسـیه و اروپا بسا و امریکا اختیار در فنی وسائل
 و. کنند حاصل اطالع بمب این شدن ساخته از درجا، دهد، می

 آن خـود نـه و اتمـی بمب تولید دانش آوردن بدست قصد اگر  –
 اتمـی شناسـی فـن و دانش زیرا. است محل بی بحران باز باشد،

 توانـد می نه و باشد داشته کردن پنهان به نیاز که است کاری نه
 مجازاتهـای شـکل در تهدیـد گذاشـتن اجـرا بـه و تهدیـد مجوز

  . بگردد آشکار جنگ به تهدید و پنهان جنگ و اقتصادی
فزائـی بابت تهدیـد ا سنگین چنین بهائی که ملتی قرار، بدین     
 خامنـه آقـای کـارگزار بایـد می اینک و پردازد می اتمی بحران و

 را خـود آینـده یعنی کند، تحمل جمهوری رئیس عنوان به را ای
 و دانــش و بیـنش از خـالی کـه بگـذارد کسـی دسـت در همچنـان
در واقـع بایـد بـه جهانیـان  ،اسـت قـدرت بنـدگی از پر و کفایت

  . اعالن کند که مسلوب االختیار است
 در و آزادی و اسـتقالل بیـان در کـه بـود بنـا هرگاه بنابراین،      

 پیشــنهاد کــاری راه فرمایشــی، انتخابــات پیشــاروی ،یآزاد زبــان
 ایسـتادن: شـد مـی پیشـنهاد حـق به عمل و برحق ایستادن شود،
 بـه منفـی رأی که به اینست  حق به عمل نکردن تعطیل و برحق
 داده ای خامنه آقای مطلق حاکمیت و جمهوری اسالمی حذف
 مخالفـت رأی انداختن و صندوق پای به حتی رفتن چون. شود
ــا ــن ب ــت ای ــت را حاکمی ــار، دول ــه رأی جب ــام« ب ــوری نظ  جمه

 کـاری فرمایشـی، انتخابـات فعـال تحـریم خوانـد، می »اسالمی
 و اسـت شهروندی حقوق از دفاع وسیله و  ملی درخورسرفرازی

  .گشاید می انشهروند جمهوری استقرار  بر را راه
  
 کــارگزار یــک بــرای چهــره هشــت »نــامزد« ۸ چــرا ٭

  :است؟
  

 بـه روشـنی پاسـخ ای، خامنـه آقـای ،۱۳۹۲ خرداد ۱۴ امروز،     
  : گفت وقتی داد پرسش این
 نیـز و شـود داده محتـرم نـامزد ۸ از هریک به که رأی هر – الف
و ساز کار انتخابـات  اسالمی جمهوری به رأی اعتراضی، رأی هر
  و. تاس

 نظـر مـن کـه گفـت خواهنـد مغـرض خـارجی هـای رسانه – ب 
 خاصـی نظـر هیچیـک بـه من نه .دارم نامزد آن یا این به خاصی
 بـه گویـد مـی کـه اسـت بـار اولین برای چرا نگفت او اما. ندارم

 بـا چون که است کرده فراموش آیا ندارم؟ خاصی نظر هیچیک
 بایـد مـی شـد، ررهبـ پاسـدارها زور به و جعلی قول و جعلی نامه

 انتخابـات یـا درآ. گشت؟ می جمهوری رئیس رفسنجانی هاشمی
 ســخنگویانش. نکــرد؟ حمایــت نــوری نــاطق از آشــکارا ،۱۳۷۶
 آقـای بسـود و خـاتمی آقـای ضـد بـر تبلیغ مقام در آنجا، و اینجا
 دلیـل سـیا عمامـه داشـتن و بودن سید: گفتند نمی نوری، ناطق
 در دارنـد؟ نـوری نـاطق بـه نظـر رهبـر نیسـت و فضـیلت داشتن

 انتخابـات در و نکرد حمایت نژاد احمدی آقای از ۸۴ انتخابات
 انتخابـات آن از پـیش نکرد؟ تر آشکار بازهم را حمایت این ،۸۸

 طـوری: نگفـت وزیرانش و نژاد احمدی آقای به خطاب قالبی،
 کرد؟ خواهید اداره را کشور شما نیز دوربعد اینکه مثل کارکنید

 مـردم چـون و نزد بزرگ تقلب به دست هم »خاباتانت« از بعد
 نـداد جنگ اعالن ایران مردم به برخاستند، اعتراضی جنبش به
 کهریـزک زنـدان و نیانداخت مردم جان به را خود خیمانژد و
   نبرد؟ ابوغریب زندان از سبقت گوی او

 او برای بشوند، جمهوری رئیس هرکدام گوید، می امروز اگر      
 ۸ در کـارگزار نامزدها یک که است خاطر بدین د،کنن نمی فرق

  : گوید می دروغ هم و راست هم این، باوجود.  هستند چهره
 طـول در و انـد بوده او کارگزار نفر ۸ هر زیرا گوید می راست ●

 گذرانـده موفقیـت بـا را کـارگزاری امتحـان هرجهـت، از زمان،
 سیاسـی زبحـ در نه و او دستگاه در نه زیر: گوید می دروغ. اند

ــلح، ــاق مس ــر اتف ــود نظ ــدارد وج ــای. ن ــامی مافیاه ــالی – نظ  م
 تـرجیح را چهـره آن گروهـی و این گروهی و نیستند همداستان

 در و »حـزب« در و »بیـت« در قـوا رابطـه این، بر بنا. دهند می
 و شــود مــی الخطــاب فصــل کــه اســت مــالی – نظــامی مافیاهــای

 از بایـد می هوری،جم رئیس بعنوان کسی، چه نام کند می تعیین
 اخـتالف نفر، ۸ این اختالف دیگر، سخن به. آید بیرون صندوق
  :دارند اشتراک کارگزاری در وگرنه،. بیش نه است چهره

 جـان در و فقیـه مطلقـه والیـت این باره که در کارگزاری در – ۱
 نفـر، ۸ ایـن ای، خامنه آقای کارگزار مقام در که این در و نثاری
 منقول رفسنجانی هاشمی آقای قول از، ندارند یکدیگر با تفاوتی
 شـورای« کـه ایـن بـدون جنتی آقای را آنها از چهارتن که است

 سـخن بـه. اسـت شناخته صالحیت صاحب دهد، رأی »نگهبان
 الزم او کـه انـد بـوده هویـت هـم چنـان آنهـا از چهـارتن دیگر،
 ،افزون بـر ایـن !دهد رأی آنها صالحیت به »شورا« است ندیده

قای خامنه ای آو حداد عادل قول و فعل . پاسدار بوده اند تن ۵
را واال تـر از » رهبـر«شـغل مشـاور  ،قای والیتـیآرا فوق قانون و 

  . ریاست جمهوری می دانند
 شـمار در هـا چهـره بـودن جـور بـاب از تـن، ۸ این از دوتن        

 عـارف آقای مانده، انتخابات به روز ۱۰. اند شده آورده نامزدها
ــهگف ــت ت ــان اس ــان( بزرگ ــمی آقای ــنجانی هاش ــاتمی و رفس )  خ

 کنــار دیگــری بســود بایــد دو، ایــن از کــدامیک گفــت خواهنــد
ــد ــاوجود. برون ــن، ب ــای ای ــانی، آق ــه روح ــان از صــراحت ب  آقای

 تأییــد شــرط. اســت جســته تبــری کروبــی و موســوی میرحســین
 بــوده »منحــرفین« و »گــران فتنــه« از تبــری هــردو صــالحیت

 »رهبـر« نظـر مخـالف نظری نیز یکبار نفر، ۸ زا هیچیک. است
   این، باوجود.  اند نکرده اظهار

 بحـران بـه مشـخص بطور یم،ژر خارجی سیاست به آنچه در – ۲
 چهره: دارند اختالف یکدیگر با ها چهره شود، می مربوط اتمی

 آقـای هرگـاه کـه این توضیح. است روحانی چهره از غیر جلیلی
 مـرا سیاسـت دهنـدگان رأی بگویـد غـرب بـه بخواهد ای خامنه
. دارد رجحـان) عـارف نیـز و( روحانی بر جلیلی کردند، تصدیق
 هریـک بـه توانـد می قالیباف. گیرد می قرار دو این میان والیتی

 قلمــرو خــارجی سیاســت گویــد مــی زیــرا. آیــد در چهــره ســه از
 رأی صـاحب بـاره، ایـن در غرضی، و عادل حداد. است »رهبر«

  .کنند می بازی را دکور نقش و نیستند
 غـرب بـه باشـد داشـته اصـرار ای خامنه آقایاگر حال، این با      

 اسـت، او صـدای نیـز صـدا نآ و دارد صدا یک یمژر که بفهماند
 گویا که آورد خواهد بیرون صندوق از سر ها چهره از ای چهره

: داد عالمـت ای خامنـه آقـای خرداد، ۱۴ سخنرانی در. باشد تر
 شـوند، ساکت تا داد امتیاز خارجی قدرتهای به باید که فکر این
 جلیلی قبول و روحانی رد گویای او سخن این. است غلطی فکر
  .است

 و عـراق و افغانسـتان کشورهای در یمژر سیاست به آنچه در – ۳
 بـرای مختلـف هـای چهره نامزدها باز، شود، می مربوط سوریه
 ای خامنـه سیاسـت همـان یـمژر سیاسـت. هسـتند کـارگزار یک

 را ملتهــا ســطح در انــزوا دولتهــا، ســطح در انــزوا بــر کــه اســت
 بـی کامـل بطـور جمهـوری ریاسـت نظـر، ایـن از. اسـت افزوده
 درجـه در مسـکو سیاسـت تـابع ناگزیر ای خامنه و شود می نقش
 آن، سـنگین بهـای. گـردد می دوم درجه در چین و مسکو و اول
 و فــارس خلــیج رد ایــران گــاز و نفــت مشــترک منــابع جملــه، از

 یـمژر و خورنـد مـی و برنـد مـی هـا همسایه که است خزر دریای
  .  کند اعتراض تواند نمی حتی
 ۸ هـر باز شود، می مربوط جامعه مهار و سرکوب به آنچه در – ۴

 انـواع در آنها همه. هستند کارگزار یک برای چهره هشت نامزد
 نیـز و انهازنـد و خیابانهـا کوچـه در سرکوب و ترور از سرکوبها،
 آقـای قـول بـه یـا انـد و داشـته شـرکت مستقیم بطور یا اعدامها،
 را خـود موقعیت و اند کرده می »خدمت« نظام، در ای، خامنه

 از مـردم ایـن آحـاد برخـورداری از جلوگیری و مردم سرکوب از
 نوبـت دو نوبـت، سه نیز، اکنون هم. اند یافته شهروندی حقوق

 جمعــه امــام ســوی از وبــتن یــک و ای خامنــه شــخص ســوی از
 وعـده و گفتن سخن در محدوده، از نشدن خارج به امر تهران،
 و انـد جسـته حـاکم سانسـور از را خـود نـامزدی. اند شده دادن

 کـم هـای اجتمـاع در هـم وقتـی و کننـد می سانسور را خویشتن
 مـی بـاز اعتـراض بـه لب و شکنند می را سکوت کسانی جمعیت،

) روحـانی آقـای مـورد( نـامزد هـم و شوند می دستگیر هم کنند،
 آزادی و سـخن حـق از اسـتفاده و کند صادر بیانیه بیند می الزم

  !کند محکوم را سخن

 حقـوق از ندارنـد اجـازه رو بهـیچ نامزدهـا کـه است روشن – ۵
بـر  ای کلمـه شـهروندی، حقوق از ایرانیان برخورداری و انسان
 مسـتمر تجـاوز زا را خود موقعیت بخواهی، راست. بیاورند زبان

 کردنـد، مـی پیـدا اجـازه اگـرهم و دارنـد انسـان حقوق به یمژر
 بـراین، بنـا. آوردنـد نمـی بـر زبـان حقـوق ایـن از ای کلمه خود

 آقــای شــوند، منصــوب جمهــوری ریاســت بــه کــه آنهــا از هریــک
 را ایرانیـان شهروندی حقوق و انسان حقوق به تجاوز ای خامنه
 بـه تجاوز در ها چهره از یکچند این، باوجود. داد خواهد ادامه
  . هستند تر گویا حقوق، این
 از گـاه آن، جـای بـه شود، می مربوط ملی حقوق به درآنچه،      

 گوینـد نمی سخن ملی حقوق از. گویند می سخن »ملی منافع«
ــرا ــه آقــای از مســتقل و دارد تعریــف حــق زی  والیــت و ای خامن

 می منافع او که هستند همان منافع اما .دارد وجود فقیه، مطلقه
  .  خواند

 شـود، مـی مربـوط اقتصـادی سیاسـت و اقتصـاد بـه آنچه در – ۶
 بـدین بسـا. دهند می مسابقه یکدیگر، با دادن، وعده در نامزدها
 امـروز کـه کرد »نصیحت« آنها به ای خامنه آقای که بود خاطر
 شـما سخنان نوار آینده، سال خرداد در اگر که ندهید ای وعده

از ایـن کـه نتوانسـته ایـد بـه وعـده خـود عمـل  کردنـد، شپخ را
  . شرمنده شوید و بگوئید نگذاشتند ،کنید

 مسـابقه یکـدیگر بـا انـد، داده اجـازه نامزدها به این، باوجود     
 و دهنــدگان رأی فریــب بــرای اســت وســیله تنهــا زیــرا بدهنــد،
 مـی وعـده والیتـی آقـای. رأی صـندوقهای پـای بـه آنها کشاندن
 قالیبــاف آقــای و کنــد حــل را مشــکل اقتصــاد مــاه ۳ رفظــ دهــد
. کنـد حـل را بیکـاری و تـورم مشـکل خواهـد مـی سال دو ظرف
 اقتصـاد مشـکل حـل کلید که داند می کسی را خود رضائی آقای
  ...و است تورم ضد غرضی آقای. است او دست در
 داده توضـیح ،»محـوری مطالبه« مطالعه در که همانطور اما     
دولت تغییر نکند یعنـی والیـت مطلقـه از  سیاسی اختارس تا شد،

 از اقتصـاد سـاختار و میان بـر نخیـزد و دولـت حقوقمـدار نشـود
 در محرکـه نیروهـای و نکنـد تغییر محور تولید به محور مصرف
 و خشـونت و فقر و بیکاری و تورم های عارضه نیفتند، بکار رشد
 کـه داننـد مـی همـه نامزدهـا. نیسـتند حـل قابـل خواری، رانت
 ایــن محصــول آینــد، کــار برســر هریــک و گوینــد مــی دروغ

ــع و ســاختارها ــای مطی ــه آق ــت نظــام« حفــظ در ای خامن  والی
  . هستند »فقیه مطلقه

 ایـن بـا. اسـت زدائـی خمینی در اشتراک آنها دیگر اشتراک – ۷
 دسـت کمتـر) رضـائی و عارف و روحانی آقایان( چهره سه حال،
. انـد بـوده زدائـی خمینـی در او ستیارد و ای خامنه آقای پرورده
 بـاقی ای نگرفتـه انجـام کار هنوز اگر زدائی، خمینی ادامه برای
  . دارند بیشتری امتیاز ها، چهره از برخی باشد، مانده

 ۸ از که گذارد نمی باقی تردید جای مورد، هفت این در تأمل    
 ادحـد و رضـائی و عـارف آقایان: هستند دکور نامزد چهار نامزد،
 روحـانی آقایـان تأیید صالحیت بخواهی، راست. غرضی و عادل

 خـاتمی و رفسـنجانی هاشـمی آقایـان کـه اسـت آن برای عارف و
 از.  رأی دادن در شرکت به دعوت برای باشند داشته آویز دست
 آقـای یکـی چهـره سـه هنوز مانند، می باقی که دیگری تن چهار

 بیشــتری امتیــاز و والیتــی از قالیبــاف آقــای دیگــری و جلیلــی
مـوز انجمـن آبنـا بـر ایـن کـه دسـت  ،والیتـی . هسـتند برخوردار

یــم دارد و ژحجتیــه اســت و ایــن انجمــن موقعیــت محکــم در ر
بدین خاطر که می گوید مطیع خامنه ای است و خـود  ،روحانی

 ،»اصـالح طلبـان معتـدل«را رام کننده محافظه کاران سـنتی و 
انشین اصـالح طلبـان واقعـی می داند و اصالح طلبان بدلی را ج

 آقـای کـه عالمتـی امـا بـا.  صاحب امکـان و اقبـالی هسـتند ،کند
 آقـــای  ،جلیلـــی داد ســـعید قبـــول و روحـــانی رد در ای خامنـــه
و حـزب سیاسـی مسـلح » بیـت«مشکل می توانـد از سـد  روحانی
یـم تغییـر کنـد و ژمگر این کـه تعـادل قـوا در سـطح ر. عبور کند

 چـون ،تـا ایـن هنگـام. تغییر اعتنـاء کنـدقای خامنه ای به این آ
 بـازی یـمژر درون در قـوا تعـادل در نقشـی مردم رأی نیست قرار
 بنـدی رده در تغییری رأی، دادن در دهندگان رأی شرکت کند،

  .آورد نمی بوجود چهره ۸
 دادن رأی را دادن رأی که ای خامنه آقای خرداد ۱۴ سخنان     
 کـردن مجبـور جـز کـه ،جمهـوری رئـیس »انتخـاب« سازکار به

 سـازی صـورت و تحقیـر و زبـونی بـه دادن تـن به دهندگان رأی
 سیاسـی حـزب و ای خامنـه آقـای توسـط کـارگزار انتصاب برای
 وزیـر کـری، صـالحیتها، رد از پـیش کـه امـر ایـن و نیست مسلح
 نکنـد شتاب مجازاتها وضع در خواست کنگره از امریکا خارجه

 در اینـک، و بمانـد، جمهـوری تریاسـ انتخابات نتیجه منتظر و
ــد اقتصــادی مجــازات امریکــا حکومــت خــرداد، ۱۴ و ۱۳  جدی

هـم  کـه هسـتند واقعیـت ایـن گویای صراحت به می کند، وضع
ــه ای مــردمآو هــم  امریکــا قــدرت ــران قــای خامن  مســلوب را ای
 در شـرکت بـا کـه هستند ایران مردم پس این .دانند می االختیار
 قطعـی خطـر از را خـویش ملـی یـاتح تواننـد می فعال، تحریم
ــد ــوری اســتقرار راه و برهن ــت و شــهروندان جمه ــارگزار دول  ک
  .سازند هموار را جمهوری اینگونه

          
  

 مردم؟مطالبات طرح
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ـــــردن  ب آ  صـــــالحیتها،٭رد ک

ـــت ـــان  نریخ ـــه مورچگ  ودر الن
  :نظام شده است درون

 
 
را هـم " بیـت"اختالفها اوضـاع   کار☚

بکلــی خــراب کــرده اســت و آنجــا هــم 
ــتدعوا ــه اس ــاال گرفت ــا ب ــی و   .ه نگران

ـــه ـــت ک ـــدید اس ـــدری ش ـــورد بق  برخ
هاشــمی گفتــه بایــد   هــممجتبــی   حتــی

تا بتوان طوری راضی کنیم را  رفسنجانی
 خامنـه ای. مـدآاز این مخمصـه بیـرون 

ی ه ااهـبیردر او اکنون . استنپذیرفته 
یکـه ئتـا جا .پیش گرفته تنهاسـتدر که 

 جلیلــی  هــم بــا ســپاهحتــی فرمانــدهان 
ــه هــیچ وجــه مخال ــد و ب ــرده ان فــت ک

در حــال . حاضــر بــه پــذیرش او نیســتند
بـر سـر چـه   حاضر همه سرگردانند کـه 

ــوان توافــق کــرد؟   ،خالصــه  کســی میت
حتـی . اوضاع بسیار درهم ریخته اسـت

بعضــی در اینکــه بتواننــد ســرموقع ایــن 
ــد  ــد هــم تردی ــات را برگــزار کنن انتخاب

 .دارند
ــاره انتصــابات☚ ــ ًالاصــ :در ب ه انگــار ن

ــاتی  ــار اســت  انگــار انتخاب هــیچ . در ک
اثری و شور و هیجانی و یـا کـوچکترین 
ــردم  ــان م ــات می ــاره انتخاب ــی در ب بحث

تــا ایــن لحظــه بــه نظــر میرســد . نیســت
نکـه شـرایط آمگر   تحریم عمومی است

اوضـاع و تغییری کند کـه البتـه در ایـن 
 !.استاحوال بعید 

 هاشمی رفسنجانی با به صحنه آمدن      
ی در حــال پیــدایش بــود کــه بــا رد مــوج
همه متوجه شـدند کـه  .همه خوابید  او

حرکتی نمیشـود مگـر   هیچ نظامدر این 
 از ایـن نظـر،. در جهت امیال یـک نفـر

مفید بـود نامزد شدن و رد صالحیت او 
 .و اثر خوبی داشت

ــعيت  ☚ ــت وض ــود در بي ــي ش ــه م گفت
و بـا كسـي بـه ا .خـوب نيسـت خامنه ای

مشورت نميکنـد  هیسپاجز يکي دو نفر  
انتخـاب جليلـي  .و به بحث نمي نشـيند

آنهـم يـك  .تنها به دستور او بـوده اسـت
سعيد جليلـي ن اینست که دليل دارد و آ

در برابــر ســخنان علــي خامنــه اي تنهــا 
  .چشم: ميگويد

 :خـرداد خـود گفـت۱۴در سخنرانی      
ــه « ــل غلــط کــه ب ــن تحلی ــا ای بعضــی ب

ت آنهـا دشمنان امتیاز بدهیم تا عصـبانی
را کم کنیم، عمال منافع آنها را به منـافع 
. ملت ترجیح میدهند این اشتباه اسـت

عصبانیت آنها ناشی از این است که شما 
 ۱۴هســـتید و امـــام زنـــده اســـت و روز 

خرداد روز رحلت امام مردم در سرتاسر 
کشــور مــردم بــه جــوش و خــروش مــی 

عصبانیت دشمن را باید بـا اقتـدار . آیند
بـــدین  .»جبـــران کـــرد ملـــی عـــالج و

جلیلــی وقتــی از تهدیــد زدائــی  ،ترتیــب
عیناً سـخن خامنـه ای  ،صحبت می کند
این سـخن خامنـه ای . را تکرار می کند

ــه هیچیــک از (تکــذیب دروغ او  مــن ب
او عالمـت . اسـت) نفر نظر ندارم ۸این 

ــردود او  ــی و م ــول او جلیل ــه مقب داد ک
 .روحانی است

 شــنیده مــیدر مــورد ســعيد جليلــي  ☚
او آنقــدر اوضــاع جســمي اش شــود کــه 

ناجور اسـت كـه روزانـه بايـد داروهـاي 
به همين دليل در  .زيادي را مصرف كند

ساعت مي توانـد بخوابـد  ۵- ۴روز تنها 
ــول  ــه ق ــرا حــالش خــوب نيســت و ب زي

  .آش و الش است اطالع دهنده،
ــه ای  ☚ ــه خامن ــراي ادام ــت ب حاکمی

بــه فكــر  مطلقــه مــدعی اســت کــه تنهــا
در  .بــراي شــيعه اســت حفــظ حکومــت

ــه فكــر عقــب نشــيني  ــه اي ب هــيچ زمين
. است كره شمالي یمژالگوی او ر. نيست

یـم کـرده ژمی خواهد کشور را همانند ر

اداره کشـور در فقـر و : کنـداداره شمالی 
نظــامی کــردن دولــت و پولهــا را خــرج 
بمب و موشـک کـردن و زمینـه را بـرای 

مـاده کـردن و آجانشین شـدن مجتبـی 
ــ ــه ب ــتاینهم ــران اس ــتفاده از بح  . ا اس

گويند خدا پـدر خمينـي را بيـامرزد كـه 
با ديگران گفتگو و بحث مي كرد و بعـد 
نظر مي داد ايشـان تنهـا خـود فكـر مـي 

   .كنند و نظر مي دهند
 خامنــه ایدر مــورد احمــدي نــژاد،  ☚

ولــش كنيــد تــا هرچــه مــي  :اســتگفتــه 
بــا او حاضــر بــه  .توانــد جفتــك بينــدازد

نيسـت و در هـيچ زمينـه  ديدار و گفتگو
در نــه  .نمــي نشــيند گفتگــواي بــا او بــه 

در زمینــه مســائل داخلــي و نــه زمینــه 
بــرای  ،خــرداد ۱۴در  .خــارجيمســائل 

ــار ــه  ،نخســتین ب » رئــیس جمهــوری«ب
او و . اجــازه صــحبت کــردن داده نشــد

. مشائی در مقبره خمینـی حاضـر شـدند
مقـــام هـــرکس، جـــای او را در ردیـــف 

بـا  ،ایـن بـار. کـرد نشسته هـا معـین مـی
هاشمی رفسنجانی و احمـدی نـژاد ایـن 

  . ترتیب رعایت نشد
مــده آخامنــه ای اطــالع » بيــت«از ☚

كه برنامه وسيعي بـراي احمـدي است 
و تهیـه نژاد و برخي از يـاران او چيـده 

قــرار اســت بعــد از پايــان  . اســت شــده
 .کننـــددوره، همـــه آنهـــا را دســـتگير 

حال اطالعات سپاه در حال حاضر در 
شناســايي ايــن گــروه ميباشــد و بعــد از 
اتمام كار تمـام آنهـا دسـتگير خواهنـد 

   .شد
روزانه چند بولتن اخبـار محرمانـه  ☚

گزارشـها . مي رسد خامنه ایبه دست 
و ا .نیز برای اطالع او تهیـه مـی شـوند

مردم بد كامال در جريان فقر و اوضاع 
مـي  .اهمیـت نمـی دهـدامـا او  .هست

يعه بايـد مقاومـت گويد براي حفظ شـ
كــرد و جبهــه مقاومــت را بايــد حفــظ 

در مــورد ســوريه دســتور داده  .نمــود
است به هر شکل نظام سوريه را حفظ 

باشـد  كنيد هر چـه هـم هزينـه داشـته
  .پرداخت كنيد

جنایـــــات برخـــــی از  ،در ســـــوریه     
یم اسد کـه بـه ژگروههای مسلح ضد ر

حـزب اللـه و . مده اندآیم ژیاری این ر
 ،حضور دارند بـا وجـود ایـن سپاه هم

یم اسد دیگر یـار نیسـت بلکـه بـاری ژر
یـم ژفشـار ایـن بـار بـر ر. سنگین اسـت

ن آوالیت فقیه اگر سنگین تـر از فشـار 
ســبک تــر  ،یــم اســد نباشــدژبــه خــود ر

ســوریه نمایشــگاه جنایــت هــا . نیســت
یم والیـت فقیـه و ژیم اسد و رژر. است

ــهژدیگــر ر ــه هــای  ،یمهــای منطق قیاف
ر خــویش را بــه جهانیــان مــی جنایتکــا
  . نمایانند

تنهـا مـي خامنـه ای  گاهي اوقـات،  ☚
و کشـــور و منطقـــه  نشـــيند و وضـــعيت

می سنجد و استراتژی تعیین  را  جهان
بعد از گفتگو با يکـي دو نفـر می کند و 
 دسـتیاران خـود، براي اجرا به سپاهی

 .بـا كسـي گفتگـو نمـي كنـد .مي سـپارد
ر ارشد بين اينكه مي گويند فالني مشاو

اين  .الملللي او است خالي بندي است
مشاور بين المللي هر چند گـاهي تنهـا 
وقـــت دارد چنـــد دقيقـــه بـــا رهبـــري 

 او و امثـال اوزيرا رهبري  .گفتگو كند
مثال بـه حـداد  .را آدم حساب نمي كند

تنها كسـي را  .»گاگول «عادل ميگويد 
بــه بــا او  ،۸۸كــه تــا قبــل از جريانــات 

ــي نش ــو م ــرد گفتگ ــت و بحــث ميک س
ــود رفســنجانی هاشــمي ــيم  . ب گــاهي ن

. مــي كــرد گفتگــوســاعت تلفنــي بــا او 
حــاال هاشــمی رفســنجانی مــی گویــد او 

فکر خودش . دیگر به من اعتماد ندارد
را صحیح می داند و به افکـار دیگـران 

  .اعتناء نمی کند

اطالع  ،رفسنجانیدر مورد هاشمي  ☚
خامنه ای او » بيت«در حاصل شد که 

ــداران ط ــامزد . ه اســتداشــترف اگــر ن
شدن او کسانی را به وحشـت انداختـه 

کسان دیگری را خوشـحال کـرده  ،بود
نـد ه ااز افراد بيت مي گفت شماری. بود
صـحبت و گفتگـو  »قاآ«بيايد با  واگر ا

 .مي كند و وضـعيت را تغييـر مـي دهـد
را رفســنجانی هاشــمي  خامنــه ای  امــا 

علم خن امروز می دانیم که س. كنار زد
آقا بر خالف قانون به شـوراي  "الهدي

را  انجام و یا عدم انجام کارینگهبان 
از یـاد . دروغ است ،"تحميل نمي كند

کسی نرفته است که در انتخابات سـال 
شـــورای  ،او بـــا حکـــم حکـــومتی ،۸۴

ن داشت دکتر معـین رد آنگهبان را بر 
. صالحیت شده را تأیید صالحیت کند

کـه دکتـر معـین البته قصدش این بود 
ــی را آ ــنجانی و کروب ــمی رفس رای هاش

وزیــر  ،مصــلحی ،ایــن بــار نیــز. بشــکند
را به شورای نگهبـان فرسـتاد  ،واواک

تا تأیید صالحیت هاشمی رفسنجانی را 
سحام نیوز . به رد صالحیت تبدیل کند

هم از قول هاشـمی رفسـنجانی نوشـته 
ـــورای  ـــالحیت او را ش ـــه ص ـــت ک اس

 ،صــلحیم. نگهبــان تصــویب مــی کنــد
ــر« ــان واواک در » وزی واواک و معاون

جلسه شورای نگهبان حاضر می شوند 
و توضیح می دهند اگر صالحیت او را 

رشته ها پنبه می شـود و  ،تصویب کنید
رئـــیس  ،درصـــدی ۷۰او بـــا اکثریـــت 

او نمـی گویـد کـه . جمهوری می شـود
مصلحی و معاونانش خودسر بلند نمی 

تور به دس. شوند بروند شورای نگهبان
 ،اگر دستور او نبود. خامنه ای رفته اند

تأیید صالحیت بـه رد صـالحیت بـدل 
   . نمی شد

احمـدي نــژاد بعـد از چنــد ســاعت  ☚
توجيه شدن در اطالعات سپاه توسـط 

 وحســين طائــب  ومجتبــي خامنــه اي 
محسني اژه اي و ميرحجـازي حسـابي 

زيرا از آن  .استپشم و پيلي اش ريخته 
ســخني از او بــه تــاريخ بــه بعــد، ديگــر 

خود او هم لب فـرو بسـته . ميان نيامد
 ،خـرداد ۱۴مشائی گفته بـود در . است

امــر مهمــی روی خواهــد داد کــه روی 
ــداد ــه ممنــوع کــردن . ن مگــر ایــن ک

در مراسـم  ،سخنرانی بر احمـدی نـژاد
امر مهم مـورد پیشـگوئی او  ،این روز را

تنها هر روز اخبار داخلي خبـر . بدانیم
س جمهـور در فــالن مـي دهـد كـه ريـي

فالن طرح را افتتاح كـرد و همـه  ،شهر
مسـکن مهـر  واش در حال افتتاح سـد 

ـــد... و ـــي باش ـــرار .م ـــد از آن  ،از ق بع
 ،در اطالعـــــات ســـــپاه» توجیـــــه«

اینک . باشند محافظين او تغيير كرده
احمـدي محافظان جدید هسـتند کـه 

اين شهر  ازمانند گوشت قرباني  رانژاد 
بــه ترتیبــی کــه  .آن شــهر مــي برنــد بــه

حـرف هـاي «كنـد و ندست از پا خطا 
تنها او را به كـار افتتـاح  .زندن »بيهوده

گمارده اند و احتماال ايـن وضـعيت تـا 
 .ادامه می یابدپايان دوره او همينگونه 

سپردن جای خـود بـه منصـوب بعد از 
گفته  .كار او را يکسره كنند ،خامنه ای
 در ،قرار دارداحمدي نژاد   می شد که

روزي كه شوراي نگهبـان نظـر قطعـي 
ــدرا خــود  ــداهاي تايي ــورد كاندي  در م

ــد صــالحيت شــده ــی کن در  ،اعــالن م
ــائی ــدن صــالحیت مش ــورت رد ش  ،ص

جز ایـن نگفـت  ،اما او. قشقرق بپا کند
کــه موضــوع را از طریــق رهبــری  پــی 

  . گیری می کنیم
مـادگی ذهنـی آبعلـت  ،باوجود این      

بســیاری هنــوز  ،کــه ایجــاد کــرده بــود
امیدوار هستند و حتی با اطمینـان مـی 
گوینــد کــه او در روزهــای پــیش از روز 

 ،خــرداد کــه روز رأی گیــری اســت ۲۴
  .بمب خود را منفجر خواهد کرد

  
٭ سردار سراج توضیح می دهـد  

چـــــرا صـــــالحیت هاشـــــمی 
رفسنجانی رد شد و چـرا جلیلـی 
را بایـــد از صـــندوق رأی بیـــرون 

  :آورد
  
ســـردار ســـراج  ،۹۲خـــرداد  ۱۰در  ☚

در جمع بسـیجی  ،در مشهد ،»معروف«
   :ها گفته است

رأی شـــورای نگهبـــان در انتخابـــات  •
های گفتمان تغییر را بـرآب کـرد و  نقشه

ایــن نشــان دهنــده شــجاعت، اقتــدار و 
ضمیری والیت و شورای نگهبان  روشن
طرح این مباحث از سـوی آقـای . است

توانســـت کشـــور را دچـــار  هاشـــمی می
حاکمیــت و امنیــت ملــی  دوگــانگی در

توانســت  بکنــد و ایــن گفتمــان تغییــر می
  .کشور را با خطر مواجه کند

همـــان تهدیـــد ( گفتمـــان مقاومـــت •
در . !!) زدائی که ورد زبان جلیلـی اسـت
ایـن  .برابر گفتمـان تغییـر قـرار گرفـت

ــرای  گفتمــان تــالش دلســوزان نظــام ب
بازگردانــدن ثبــات و آرامــش بــه فضــای 

خلــی و بازســازی سیاســت خــارجی و دا
عامـل فرصـت را برباد می داد و  اقتصاد

رد صالحیت . می شد سوزی و بی ثباتی
آقای هاشمی باعث شـد تغییـر گفتمـان 
مقاومت و عدم سازش اتفاق نیفتد، اگر 

رفــــــت  ایــــــن گفتمــــــان پــــــیش می
سوزی بیشتری در بعد اقتصادی  فرصت

افتــاد و کشــور را بــه ســمت  اتفــاق می
  .برد می  ثباتی و بحران پیش بی

کاری که شورای نگهبـان کـرد بـازی  •
کشـــور بـــا . بـــوددو ســـر بـــرای نظـــام 

استراتژی خود سناریوی دشمن را رصد 
کرد و بازی دوسر برد آمریکا و غـرب را 
   .به بازی دوسر برد برای نظام بدل کرد

آرایش سیاسی در انتخابـات و بررسـی  •
دهـد انتخابـاتی  ها نشـان می نظرسنجی
ر پیش داریم، اوال جامعه ای د دو مرحله

هنوز صد در صد انتخاباتی نشـده و اگـر 
مبـــارزات انتخابـــاتی بـــین درون یـــک 
  .گفتمان باشد نیز اشکالی وجود ندارد

ــالمی ــالب اس ــه  :انق ــب، ب ــدین ترتی نفـر، یـک  ۸صراحت می گویـد ایـن ب بـاوجود . چهره هسـتند ۸کارگزار در    :جمهوری بیابد باید ریاستدید او، جلیلـی اسـت کـه مـی  این، از
چــون انتخابــات دو مرحلــه ای مــی •

نیـــازی بـــه اجمـــاع در بـــین  ،شـــود
در مرحلـــه دوم،  .اصـــولگرایان نیســـت

گفتمان به سمت اصـولگرایی چـرخش 
نبایـد از  .شـود و نهـایی میپیدا می کند 

ــدل ــتفاده  م ــی اس ــی و واردات های غرب
کنیم چرا که مبنای ایران در انتخابـات 

ــالحی ــف ص ــایق و کش ــف حق  ها تکش
  .است

کـه شـعار » تهدید زدائـی«باتوجه به      
 ،ســراج» ســردار« ،جلیلــی شــده اســت

چراکــه . جانــب جلیلــی را مــی گیــرد
 ،سـخنان او. سخن گوی خامنـه ایسـت

توضیح روشن و صریح مهندسی انجـام 
حــذف هاشــمی رفســنجانی و (گرفتــه 

ـــائی و ـــام ...) مش ـــه انج ـــی ک و مهندس
و . هسـتند) مرحلـه دوم(خواهد گرفت 

نیز معلوم می کنند مصـلحی و معاونـان 
ــه  ،او ــا ک ــد ت ــوده ان ــه ای ب ــأمور خامن م
دوسر برد امریکا را به دو سربرد نظـام «

شــورای نگهبــان دســت نشــانده . کننــد
طبق دستور عمـل کـرده  ،خامنه ای نیز

  .است

ـــــا  ـــــردم ت ـــــه م روحی
روحیه بیزار  ،خرداد۱۶
ــــــایش ژاز ر ــــــم و نم ی

  :انتخاباتی او است
 

ه مـردم اجـازه داد بـ ٭ چرا نباید
نقش پیدا کنند؟ » انتخابات«در 

چـــرا احمـــدی نـــژاد در حصـــار 
مأموران خامنه ایست؟ چرا بایـد 
ـــه  ـــار شـــدن ب ـــردم را از گرفت م

  :سرنوشت سوریه ترساند؟
  
 
در چهـره تـك تـك را ياس و ناميدي ☚

 ايــران، بعــد از رد صــالحيت هــا، مــردم
 در حــال حاضــر،. قابــل مشــاهده اســت
ــــره انتخ ــــران چه ــــت اي ــــات رياس اب
بـا رخـوت و  مـردم. جمهوري را نـدارد

بي حالي در مورد انتخابات سـخن مـي 
مادگی برای آکمتر کسی اظهار گويند و 

  . رفتن به پای صندوق رأی می کند
در  هسـتنداكثرا به دنبال كانديـدايي      

نمي يابند  او را. باشد خامنه ایتقابل با 
ــد ــات  و ميگوين ــي در انتخاب شــركت نم

خامنــه ای مــردم را دلــداری مــی  .كننـد
اگر كانديداي اصلحي : دهد و می گوید
 بياييـــد راي ســـفيد بـــه ،را نمـــي يابيـــد

ــد ــندوق بيندازي ــا در  .ص ــرداد  ۱۴ام خ
  :رشته خود را پنبه کرد وقتی گفت

ــه یکــی از ایــن «    هــر رایــی کــه شــما ب
ـــه  ـــد، رای ب ـــرم بدهی نامزدهـــای محت

رای بــه هــر . جمهــوری اســالمی دادیــد
ی رای به جمهوری اسالمی و رای نامزد

اعتمــاد بــه نظــام و ســازوکار انتخابــات 
این که شما وارد عرصه انتخابات . است

می شوید در واقع داریـد، چـه کسـی کـه 
نامزد است و چه آنکـه مثـل مـن و شـما 
انتخاب میکند، نفس عملش اعتمـاد بـه 
جمهوری اسالمی و سازوکار انتخابـات 

ی است در درجه دوم هم رای کس. است
که هر کسی تشخیص داده بـرای آینـده 

  .»کشور مفیدتر از دیگران است
هر رأی که به صـندوق  ،به این ترتیب     

 ،انداخته شود نه تنها رأی به نظام است
نیـز » ساز و کار انتخابـات«بلکه رأی به 

تحقیـر یـک ملـت بیشـتر از ایـن . هست
نـه  :خطاب به مردم می گوید. نمی شود

چهــره  ۸ک کــارگزار در تنهــا شــما بــه یــ
رأی می دهید بلکـه رأی مـی دهیـد کـه 

انتخـاب میـان منصـوبان » حق«همان 
چراکـه سـاز و . خامنه ای را نیز نداریـد

ــات ــار انتخاب ــاری از  ،ک ــاز و ک ــی س یعن
مدن نام کارگزار مرجح آصندوق بیرون 

  . خامنه ای
در در شماره پیش اطالع دادیـم کـه  ☚

اک و ســران ســپاه و مقامــات واو جلســه
نهــا بــه آ نيروهــاي انتظــامي و بســيج،

گفتـه انـد پيشـگيري بهتـر از  خامنه ای 
درمــــان اســــت و اگــــر هاشــــمي وارد 

 ســال  انتخابــات شــود وضــعيت بــدتر از
در آن زمان امکان دارد  .شدخواهد  ۸۸

فقـر . کنـیمكه قادر نباشيم كشور را آرام 
مردم در روستاها و شهرها و شهرستانها 

احتمـــاال  همـــه بيشـــتر شـــده اســـت و 
ميخواهند به هاشـمي راي بدهنـد و در 

صورت يا بايد كشور را به هاشـمي و این 
بــاز صــندوق اصــالح طلبــان بــدهيم يــا 

را  هــای رأی را عـــوض کنـــیم و مـــردم 
ــيم ــركوب كن ــییع . س ــه  در تش ــک ک این

  جنازه طاهری امام جمعه اصفهان که 
  

  5 ر صفحهد
  

 نوبت خامنه ای است
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ــود و در  ــدار میرحســین موســوی ب جانب
عتراض به تقلـب بـزرگ اسـتعفاء مقام ا
جمعیــت بزرگــی شــرکت کــرد و  ،کــرد

همانهـا بـه  ،شعار مرگ بر دیکتـاتور داد
رد صـالحیتها چـه  ،خامنه ای گفته انـد
 ۶۰بخصوص کـه در . اقدام بموقعی بود

شهر ترکیه نیز بخشی از مردم دسـت بـه 
جنـــبش زده انـــد و ایـــن جنـــبش مـــی 

سخنرانی . تواندبه ایران نیز سرایت کند
بــرای اولــین  ،خــرداد ۱۴خامنــه ای در 

ــار ــدازه ،ب ــیش از ان ــتائی در  ،ب ــردم س م
او سه عامل را دلیـل پیـروزی . برداشت

باور بـه خـدا و بـاور بـه  :خمینی دانست
یــا از یــاد بــرده آ. مــردم و بــاور بــه خــود

ــی در خــرداد  ســه  ،۶۰اســت کــه خمین
مردم بگوینـد بلـه مـن مـی  :نوبت گفت

غـاز آانتخابات از یا تا پیش از آگویم نه؟ 
تـا پایـان مهندسـی شـده امثـال مصــباح 
یزدی و دیگر نزدیکان به او نمـی گفتنـد 

ولی فقیـه را خـدا بـر . مردم رأی ندارند
ـــد و رأی رأی او اســـت؟  ـــی گزین ـــا آم ی

ـــاوری  ـــین صـــالحیت ناب ـــه تعی اینگون
مطلق بـه مـردم نیسـت؟ نظـامی کـردن 

» انتخابـات«در فصل  ،شهرهای بزرگ
ــه  ــاور ب ــای ب ــی گوی ــت؟ تلق ــردم اس م

گاهــان از صــحبتهای او اینســت کــه او آ
می خواهـد مـردم را تاپایـان انتخابـات 

  . رام نگاه داردآ ،قالبی
ـــر  ☚ ـــوي ديگ ـــالم واواک از س ـــا اع ب

دستگيري گروههاي تروريستي كه قصد 
وارد كــردن كلــت بــه داخــل كشــور را از 
 مرزهاي كرمانشاه و سيستان داشته اند،

ن تـرس را الغـاء نست که در مردم ایـآبر
کنـــد کـــه هرگـــاه دســـت بـــه جنـــبش 

کــار بــه ، ممکــن اســت اعتراضــی بزننــد
رویاروئی های مسـلحانه بکشـد و ایـران 

واواک از ســوئی مــأمور  .ســوریه بگــردد
شد شورای نگهبان را بـه رد صـالحیت 
مشائی و هاشمی رفسنجانی مجبـور کنـد 
و  از سوی دیگر در جامعه انـواع ترسـها 

تــن را ۱۲ ،بــر اطــالع بنــا. را القــاء کنــد
ــر  ــئول دفت ــه مس ــد ک ــرده ان ــف ک توقی

نهــا آنیــز یکــی از  ،رئــیس بســیج ،نقــدی
واواک و اطالعـــات ســـپاه مـــی . اســـت

گویند این عده انبـار اسـلحه و مهمـات 
انتخابـات «داشته اند و قرار داشته انـد 

ریاست جمهوری را بـه آشـوب و خـون 
  .ریزی بکشانند

ــــان« ☚ ــــورای نگهب ــــدم » ش ــــه ع ب
هانـه رفسـنجانی بـه بهاشـمي صالحيت 

داد و صـــالحیت  رايجســـمی نـــاتواني 
را تصویب کرد حال اینکه سعيد جليلي 

ــاتواني، ــه لحــاظ ن ــر  ب ــاتوان ت جلیلــی ن
يك پايش را از دسـت داده اسـت  . است

  . است و تنی رنجور دارد
بنا بـر برنامـه احمدي نژاد،  قرار بود ☚

و در . بـرودخارجي به سفر  ،تنظیم شده
بعد از يـك هفتـه، مجـددا بـه  بازگشت،

بـا اعـالن اسـامی اما . سفر خارجي برود
او  ،تا امـروز ،تصویب صالحیت شده ها

ز آنجـا كـه ا. نرفته استسفر خارجي به 
در روز دســتگيري ســعيد مرتضــوي، در 

ــــا شــــنیدن دســــتگیری  فرودگــــاه، ب
كه يکي از  - با صداي بلند  اومرتضوي، 

مســئوالن امنيتــي كشــور شــنيده  و نقــل 
بـه م ومن مـي ر: ه بودگفت  - کرده است 

سفر و اگر تا فردا مرتضوي آزاد شد كـه 
هــيچ وگرنــه در كشــوري پناهنــده مــي 

خبـر  (شوم و آبروي اين نظام را مي برم 
همه می گویند به دستور  ،) ردصحت دا

تـا . خامنه ای ممنوع السفر شـده اسـت
انتخابات نباید بـه هـیچ کشـور خـارجی 

ــد محافظــت  تحــتحســابي  .ســفر کن
سفر به خارج، تا آخر به است و احتماال 

نتوانــد ، ریاســت جمهــوری خــود دوره
در  ،هم اجازه سفر پیدا کندو اگر  .برود

ــــمحاصــــره  ــــراد ی ازخيل ســــپاه و  اف
تــا  واواک ســفر کنــداطالعــات ســپاه و 

بـه سـرعت او  ،از او سـرزداگر خطـايي 
  .بازگردانندرا، بيهوش، به ايران 

ــژاد احمــمحمــود  دور      ــه هــم دی ن ب

او خود به خوبي مـي دانـد . پایان رسید
و بــد  اســت كــارش فــرا رســيده فرجــام

ــي  ــارانش م ــار او و ي ــتي در انتظ سرنوش
بسياري از نفرات  روداحتمال مي  .باشد

درجه اول وابسته به او اگر از ايران فرار 
نكنند و خانواده خـود را بـه كشـورهاي 
ــت  ــد از دوره رياس ــتند بع ــارج نفرس خ

وري او بايد بد طـوري پاسـخگوي جمه
زيرا  .لگد پراكني هاي آقا محمود باشند

به قول معروف حسـابي آبـروي نظـام و 
ولي مطلقه و روحانيـت و سـپاه را بـرده 

ريخته شـده بروی است و جمع كردن آ
  . ممکن نيست

در بـــاره نـــوار تقلـــب در انتخابـــات  ☚
 ،۱۳۸۸ریاســــت جمهــــوری خــــرداد 

 :ده ایـمورآاطالع دقیـق تـری  بدسـت 
میلیــون  ۸افــزودن نــواري كــه در مــورد 

 داردبر آراي احمدي نـژاد، وجـود رأی 
ازتاب ب ،انتشار خبر وجودشو به خاطر 

فيلتر و مسئوالن آن دستگير شـده انـد، 
ــــاره مهمــــي اطالعــــاتحــــاوي   در ب

 و افـزايش آرا »ن انتخابـاتآمهندسی «
به نقل از  .محمود احمدي نژاد یبر آرا

اضر در صدا و سيما كـه يکي از اساتيد ح
 (ميگويــد بخشــي از آن را شــنيده  اســت 

   ،)نقل به مضمون
مجتبي خامنـه اي بـه احمـدي نـژاد   - 

آراي  رميليون راي بـ ۸مي گويد كه بايد 
   .افزوده شود شما

یــا مقــام آ :احمــدي نــژاد مــي گويــد - 
را اجـازه داده  ايـن كـارمعظم رهبری 

خالف است و من موافق اند؟ این کار 
   .ستمني
 ۸افـــزودن بعـــد شـــخص ديگـــري  - 

   .میلیون رأی را توجیه می کند
مــي خطــاب بــه او احمــدي نــژاد  - 

آقاي بادامچيان شما چـرا ايـن : گويد
بــدون دســتور مــن . حــرف را ميزنيــد

رهبــري هرگــز دســت بــه ايــن كـــار 
   .نخواهم زد

 :مجتبـــي خامنــــه اي مــــي گويــــد - 
   .دنقرار دار امرآقا در جريان  حضرت

  .می کند ي نژاد سکوتو احمد - 
سـاعته محمـود  ۵ هتهديد و توجيـ ☚

احمدي نژاد در زير زمين وزارت امور 
ــه اي   وخارجــه توســط مجتبــي خامن

 وحســــين طائــــب  وميــــر حجــــازي 
خـوترین  از درنـدهکـه محسني اژه اي 

 ،هسـتندقضـايي كشـور و امنيتي افراد 
به خاطر بوده است که او را از افشـای 

. کننـدپشـيمان ر این نوار و اسناد دیگـ
زیــرا . تــا ایــن زمــان موفــق بــوده انــد
  .احمدی نژاد دم فرو بسته است

ـــــــــاز تبليغـــــــــات  زاروز  ۱۰ ☚ آغ
ــــوري  ــــت جمه ــــداهاي رياس كاندي
گذشته اسـت و انگـار خـاك مـرده بـر 

سـوت . انـدروي ستادهاي آنها ريخته 
هـيچ نشـاني از حركـت . و کور هستند

مردم براي شركت در انتخابات ديـده 
تک و توک افراد دیده مـی . نمي شود

به چـه  :شوند که از یکدیگر می پرسند
راي داد و وفتي مـي شـنوند باید كسي 
مي گويـد  ؟راي بدهيمی خواهی چرا 

كه به مهـر شناسـنامه بـراي فـالن كـار 
توجيهي دارند یک هر  .منيازمند هست
نظامي  ودانشگاه  رفتن به :از این نوع

ه گزينش براي ورود بوبودن خانواده 
ــار  ــار و ك قطــع  واخــراج نشــدن از ك

نياز به كوپن هايي كـه  ونشدن حقوق 
رد نشدن دريافتي  ودر آينده مي دهند 

همه ايـن مسـائل نشـان مـي ... يارانه و
دهد كه مردم نسبت به هـيچ كـدام از 
كانديـداها نظـر مثبتـي ندارنـد و تنهـا 
برخي ها بـه داليـل گونـاگون خـود را 

تخابـات مجبور به شركت كـردن در ان
  .مي دانند

  

 ،نامزد ریاسـت جمهـوری ۸از  ٭
  :نامزد از سپاه هستند ۵
  
 ،نامزد که همگـی از یـک جـنس ۸از  ☚

 ،جنس دست نشانده خامنـه ای و سـپاه
قالیبــاف و جلیلــی و رضــائی و غرضــی 

یت آعضو اطالعات سپاه بود که فرزند (
ــود و زنــدانی کــرد و  اللــه طالقــانی را رب

ــاخت ــا. بحــران س ــی او را مع ون سیاس
استانداری کردستان کردنـد و روزی بـه 

کردسـتان  :مـد و گفـتآشورای انقالب 
ــد ــه بدانی ــه او . را از دســت رفت ســپس ب

اســتانداری خوزســتان دادنــد و در ایــن 
مقام بود که بـا گسـیختن شـیرازه لشـگر 
خوزســتان و دســتگیر کــردن افســران و 

زمینـه سـاز  ،نهـاآدرجه داران و شکنجه 
عضـو ) بـه ایـران شـدحمله ارتش عراق 

حسن روحانی نیز زمـانی . سپاه بوده اند
  . عضو فرماندهی سپاه بوده است

» انتخابـات«دلیل حضور والیتـی در  •
ــامزد ــوان ن ــوت گــرفتن انجمــن  ،بعن ق
یم والیت مطلقه فقیه ژحجتیه ایها در ر

او و حــداد عــادل  ،بــاوجود ایــن. اســت
ـــــــردن  ـــــــان دو دوره ای ک مأموریتش

بـرای  ،زمینـه سـازیانتخابات به قصـد 
وردن نام قالیباف و یا جلیلـی از آبیرون 

  .صندوق رأی است
ــامزد  • ــود را ن ــه خ ــارف ک ــالح «ع اص

تبری جـوئی از میـر (» طلبان قانون گرا
ــی و  ــین موســوی و کروب اصــالح «حس

مـی ) »طلبان سـاختار شـکن و فتنـه گـر
قـرار . هنوز تکلیفش معلوم نیست ،داند

ــــت  ــــان«اس ــــمی » بزرگ ــــی هاش یعن
سنجانی و خاتمی تکلیـف او را معـین رف

هرگاه بنا شود او برود و روحـانی . کنند
نامزدهــا بــازهم یکدســت تــر  ،بمانــد

  .او رفت و روحانی ماند. خواهند شد
  
ــات  ٭ ــون نك ــد و چ ــای چن گوی

ــن  ــده اي ــي ش ــات مهندس انتخاب
  :دوره 

  
بـراي ايجـاد حماسـه اي  ،خامنه ای ☚

سياسي، خود به ميدان آمده است و هر 
ــي رو ــردم م ــاس از م ــد و التم ــا تهدي ز ب

خواهد بـه نظـام راي دهنـد حتـي اگـر 
ــــه درون صــــندوق هــــا  راي ســــفيد ب

کلمـه مـردم در  ،اسفند ۱۴در  .بيندازند
. از کلمه دشمن بیشتر شـد ،سخنرانی او

 ،از مردم می خواست بروند رأی بدهند
» انتخــاب«امــا در مقــام تحقیــر مــردم 

یف کردن و رأی دادن را نه حق که تکل
ــد ــی خوان ــردم و . م ــر م ــام تحقی در مق
رأی دادن  :مــی گفــت ،نهــاآتــوهین بــه 

بمعنای قبول ساز وکار انتخابات قالبی 
  !. نیز هست

ــا آيــات  ☚ تــا كنــون مــذاكرات نظــام ب
عظام به جز همان چند نفر حقوق بگير 
بيت به نتيجه نرسيده اسـت و برخـي از 

يات عظام و مراجع تقليد عدم حضـور آ
ابــات ايــن دوره را اعــالم خــود در انتخ

  .كرده اند
تن از كانديداهاي تاييد صالحيت  ۶☚

شده در مجمع تشخيص مصـلحت زيـر 
هســتند كــه  هاشــمی رفســنجانیدســت 

ــده اســت ــد نش ــار او تايي ــارف : اعتب  وع
 وواليتـي و رضـايي  وجليلـي  وروحاني 
   .عادل حداد
سانسور سخنان كانديداها به شـدت  ☚

ــداه ــود و كاندي ــي ش ــال م ــه اعم ايي ك
ــــات آزاد و شــــرکت در  مــــدعي انتخاب

دموكراتيك هستند جـرات اعتـراض بـه 
ــد ــيما را ندارن ــه خصــوص . صــدا و س ب

همــان دكتـــر عـــارفي كـــه مـــدعي دوم 
خــردادي ديگــر اســت و رضــايي كــه در 

پارك الله در سخنراني خـود مـي گفـت 
ــم و ســتم  ــر ظل ــئن باشــيد در براب مطم

او کــه روزی فرمانــده خــواهم ايســتاد و 
پاه و از سردسـته هـای سـتمگری کل سـ
بـه زبـان  ،جـرأت نمـی کنـد ،اینک ،بود

خــود اجــازه بدهــد از تنگنــای سانســور 
  .بیرون رود ،مقرر
عـــارف مـــي گويـــد ايـــن انتخابـــات  ☚

ــــرداد  ــــبيه دوم خ ــــه اي ش  ۷۶حماس
  !.خواهد شد

باور نمي كـرد  غرضي كه خودش هم ☚
تاييد صالحيت شود گفته است كـه مـن 

زيـرا نمـي دانسـتم ستادي تشکيل ندادم 
ضد  خود رااو  .تاييد صالحيت مي شوم

 نامد و درمانده در کار تشـکیلمي   تورم
نکـه بدانـد تـورم آو بـی  ستاد انتخاباتي

می خواهد ایرانیان را از دست  ،چیست
   !. تورم خالص کند

ائــتالف دو بــه اضــافه يــك از خنــده  ☚
ــان  ــاي جه ــتالف ه ــرين ائ ــار دارت از ک

قالیبـاف چ كـدام از ، هيدر ظاهر. مدآدر
حاضر نيست بـه و والیتی و حداد عادل 

نفع ديگـري كنـار بـرود و از او حمايـت 
ــد ــون انصــراف خــود را .(كن ــا اکن او ام

در نتيجه، مظفر كه  )رسما اعالم نموده
سخنگوي اين ائتالف بود استعفا كرد و 
گفت اينها قـول داده بودنـد دو نفـر بـه 

كدام نفع نفر ديگري كنار برود اما هيچ 
حـداد عـادل  .نمي خواهند كنار برونـد

روحـانی و  ،می گوید اگـر یکـی از دوتـن
مـا هـم  ،بسود دیگری کنار بـرود ،عارف

. کاری را که بایسته است خـواهیم کـرد
هرســه مــأمور شــده انــد  ،امــا در بــاطن

نامزد بمانند تا ببیننـد وضـعیت چگونـه 
اگر مانعی برسر دو دوری . پیش می رود

ن در دور آمهندســی  شــدن انتخابــات و
  . هرسه نامزد بمانند ،پیش نیامد ،دوم
آخرين نظر سـنجي طرفه این که در  ☚

هــا، قاليبــاف اول اســت و بعــد واليتــي 
روحاني در رده هاي بعـدي قـرار  .است
 ،نیـز ،سـایت الـف ،خرداد ۱۶در  .دارد

  :این نظر سنجی را انتشار داده است
و درصــد  ۲۳٫۷ یبــافمحمــدباقر قال •
محسـن و درصد  ۱۰٫۹ یتیبر والاک یعل

 یلــیجل یدســع و درصــد ۱۰٫۸ یرضــائ
و درصد  ۶٫۶محمدعارف و درصد ۱۰٫۴

 یغالمعلــ و درصــد ۶٫۵ یحســن روحــان
 یدرصد و محمد غرضـ ۴٫۴حدادعادل 

   .درصد ۱٫۶
: وال شده استئس ینظر سنج ینا در •

 یــداکاند یــکاز  یو خــاتم یاگــر هاشــم
ــه چــه کســ یــتحما  یرا یکننــد شــما ب
درصد گفته اند بـه  ۵۴٫۱ ؟داد یدخواه
ـــدایکاند ـــان و  ی درصـــد  ۲۹٫۲خودم
ــ ــه کانده اگفت ــد ب ــدایین ــه ا ی ــنک دو  ی
  .رأی خواهیم داد کنند یتحما

ــین• ــ همچن ــده اســتئس ــر : وال ش اگ
کنــد  یــتحما ینــژاد از نــامزد یاحمـد
 ؟گذار است یرشما تاث یبر را یزانچه م
اســت و  یرتــاث یدرصـد گفتــه انــد بـ ۶۷
کـه  یـداییکاند بـه انـد درصد گفته ۹٫۳

ــد ــژاد حما یاحم ــتن ــد را ی ــ یکن  یم
  .یمده
 یجنتـاسایت انتخاب  ،خرداد۱۶در  ☚

ــر ــنج ینآخ ــر س ــده از  ینظ بدســت آم
ـــتمحبوب ـــتو مقبول ی ـــداهایکاند ی  ی
در  یجمهـور یاسـتانتخابات ر یننهم

  :را انتشار داده استدانشگاهها 
ــن   ــ ینظرســنج ای ــراخ یروزهــا یط  ی

 یظره هــاانجــام شــده و ظــاهراً منــا
ــات ــاث ی،انتخاب ــگرف یرت ــاب  یش در انتخ

ايـن  نتـايج .مطلوب داشته است ینهگز
  : نظرسنجي به شرح زير مي باشد

  درصد  ۲۶ یروحان حسن •
  درصد ۲۰عارف  محمدرضا •
  درصد ۱۹ ییرضا محسن •
  درصد ۱۲ فالیباف •

  درصد ۱۰ والیتی •
  درصد ۹ جلیلی •
  درصد ۳ حداد •
  درصد ۱ غرضی •
در  ،أمـل در ایـن سـه نظـر سـنجیاما ت   

 ،»انتخابـــات«یـــک هفتـــه مانـــده بـــه 
شـکار مـی آواقعیت های بس گویـائی را 

ــد ــانی در دادن نظــر  -  ۱:کنن ــی کس حت
تـن  ۸هیچیک از این  ،شرکت کرده اند

را الیق برای تصدی ریاسـت جمهـوری 
بــه نفــر  ،در ســطح جامعــه. نمــی داننــد

ــــاف ،اول ــــرکت  ۲۲ ،قالیب ــــد ش درص
دن پاسخ به نظر سـنجی کنندگان در دا

ها رأی مـی دهنـد و در سـطح دانشـگاه 
درصد رأی  ۲۶ ،روحانی ،به نفر اول ،ها

 ،در هـر دو نظـر سـنجی – ۲. می دهنـد
را بازی می » دکور«نامزدهائی که نقش 

بر پاسخ دهندگان شـناخته شـده  ،کنند
نامزدهائی که هویتشان یکسان  – ۳. اند

نیـز بـر پاسـخ دهنـدگان بـه نظـر  ،است
نهـا را آ ،در جمـع :شـکار اسـتآسنجان 

بــاوجود . دارای یـک هویــت مــی داننــد
اخـتالف رنگهـا را نیـز  ،نهـاآمیـان  ،این

سـنجش هـای  – ۴. تشخیص می دهنـد
افکار وقتی در فضای سیاسـی بسـته و بـا 

در انتخابـات «وجود خطری که گفـتن 
بلحـاظ اینکـه قـوه (» شرکت نمی کـنم

قضــائیه مــأمور ســرکوب ممنــوع کــرده 
 -  ۵ ،باوجود ایـن. گویائی ندارد) ستا

وجدان عمومی جامعه تـا تـاریخ انجـام 
جانبــدار تحــریم  ،ســنجش هــای افکــار

  :انتخابات است
  
نهـا کـه در آتحریم کننـدگان و  ٭

  :انتخابات شرکت نمی کنند
  
تمـــامی  ،۸۸خـــرداد  ۱۸تـــا تـــاریخ  ☚

ســـازمانها و شخصـــیتهای دمـــوکرات 
در  ،جانبدار استقرار دولت مردم سـاالر

انتخابـــات  ،داخـــل و خـــارج از کشـــور
  .خرداد را تحریم کرده اند ۲۴قالبی 

ــا ایــن اســتدالل کــه  ،جنــبش ســبز ☚ ب
ـــالن  ـــی اع ـــات یعن ـــرکت در انتخاب ش

ــات  و  ۸۸پشــیمانی از شــرکت در انتخاب
رأی دادن به موسوی و کروبی و جنبش 

ن در اعتراض به تقلب بـزرگ و آبعد از 
ــ ــردم ب ــار حــق م ــدامت و انک ــراز ن ر اب

مــردم را  ،زادآبرخــورداری از انتخابــات 
 ،»انتخابــات«در ایــن  ،فــرا مــی خوانــد
  . شرکت نکنند

ــا  ☚ مجاهــدین انقــالب اســالمی نیــز ب
ــن  ــه ای ای ــات«صــدور بیانی را » انتخاب
ن شـرکت نمـی آمشروع نمی دانـد و در 

  .کند
خانواده های کروبـی و میـر حسـین  ☚

موسوی اطالعیه ای را انتشـار داده و در 
یــــم را در بــــاره ژســــاخته هــــای ر ،نآ

 ،موافقت این دو با شرکت در انتخابات
  .تکذیب کرده اند

خـرداد  ۱۶(این متن که سحام نیوز  ☚
با تصـویری از کروبـی انتشـار داده ) ۹۲

  :است نیز گویا است
آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم     

ـــه خـــوبی مطلع ـــد و می ب ـــد  ان خواهن
وری ترتیــب انتخابــاتی فرمایشــی و دســت

دهنـــد و بـــا رد صـــالحیت و ابطـــال 
ــــندوق حوزه ــــردن ص ــــا و پرک ها از  ه
هــای بــدون صــاحب، و برخــورد و  رای

دســتگیری و ایجــاد رعــب و وحشــت و 
ــراری  ــروژه تک ــور، پ ــردن کش ــی ک امنیت

. را بــار دیگــر پیــاده کننــد ۸۸انتخابــات 
آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم بـه 

ـــــوبی مطلع ـــــد و می خ ـــــ ان د خواهن
انتخابــاتی فرمایشــی و دســتوری ترتیــب 
دهنـــد و بـــا رد صـــالحیت و ابطـــال 

ــــندوق حوزه ــــردن ص ــــا و پرک ها از  ه
هــای بــدون صــاحب، و برخــورد و  رای

دســتگیری و ایجــاد رعــب و وحشــت و 
ــراری  ــروژه تک ــور، پ ــردن کش ــی ک امنیت

  . را بار دیگر پیاده کنند ۸۸انتخابات 
  6 ر صفحهد  
  
  

 نوبت خامنه ای است
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موسـوی سخنان  ،۹۲خرداد  ۱۸در  ☚
دبیر کـل روحـانیون مبـارز  ،خوئینی ها

کمپـین «اعضـای او به . انتشار پیدا کرد
ـ روحــانی بــرای فــردای  ائــتالف عــارف 

نظـر بنـده دربـاره « :گفته است» ایران
انتخابات همان چیزی است که در آبان 
ماه سال گذشته گفته ام و تاکیـد کـردم 
که مـن بـا شـرکت در انتخابـات در هـر 

یمتــی موافــق نیســتم و حــال و بــه هــر ق
ـــان  ـــان جری ـــه زی ـــارکتی ب ـــین مش چن
اصــالحات و بــه زیــان تفکــر اصــالح 

   .»طلبانه است
   

ــــیش از  ــــا پ  ۲۴ائتالفه
خرداد انجام می گیرنـد 

یــا آو یــا نمــی گیرنــد و 
نقش امریکا در انتصـاب 

ــا  ــن ی ــت آای ــه ریاس ن ب
جمهوری تعیین کننـده 

  :است؟
  
 ،مناظره ها اگر مفاهمه هستند ٭

ــدین خــاط ر اســت کــه  رابطــه ب
شـکار آهای نامزدها بایکدیگر را 

  :می کنند
  
ایـــن  ،بازتـــاب ،۹۲خـــرداد ۱۵در  ☚

ــاظره  ــابی را از من ــاره  ۸ارزی ــامزد در ب ن
مسائل اجتماعی و اقتصادی انتشار داده 

  :است
 یمنـاظره امـروز هـم شـاهد همکــار •

 یلی وجل یهمکار  یزو ن یعارف و روحان
نامزدهـا  ینا. عادل بود و حداد یتیوال

ــ یشــفاه هــم  ــثو هــم از ح یو کتب  ی
کوتـاه  .شـدند یهماهنگ م یزیر برنامه

نســـبت بـــه  یبـــافو قال یلـــیآمـــدن جل
گرفـت،  یـدهناد توان ینم هم را یکدیگر

 یـنا. نداشـتند یسؤال یکدیگر ازدو  ینا
نقطـه شـکاف  یبافاست که قال یدر حال

ــ ــفط ینب ــه یتآ ی ــباح و د الل ــرمص  یگ
  .بوده است یاناصولگرا

 نیا، یلحـال محمـد اسـماع ینهم در •
مـــردم بردســـکن در مجلـــس  ینـــدهنما

ـــــورا ـــــالم یش ـــــت یاس ـــــه اس : گفت
ـــتر یـــداهایکاند در  یجمهـــور یاس

ائتالف، پـس  یبرا یان،اردوگاه اصولگر
 یبنـد از شانزدهم خرداد مـاه بـه جمع

و  ینجامعـــه مدرســـ. یدخواهنـــد رســـ
ــــه روحان ــــتجامع ــــندر ا ی ــــهزم ی  ین

ــ برگــزار کــرده  ییها نشســت ــرار  دان و ق
ــا ســه  شــده پــس از شــانزدهم خــرداد ب

ــــی یانمحــــور مــــدنظر اصــــولگر  یعن
بر اساس  ییو کارا یتمقبول یت،مشروع
 یتـی،وال یننفـر از بـ یـک ها یسنج نظر
ـــافقال ـــوان  و حـــداد یب ـــه عن عـــادل ب

ــداهایکاند ــاه اصــولگر ی ــه  یاناردوگ ب
انـد، اگـر  افراد گفته ینا. اتئالف برسند

 یـهوندد، بـر پایهم به جمع ما بپ یلیجل
کنــار  یکــدیگربــه نفــع  ها ینظرســنج

مــورد  یــداهایرفــت و از کاند یمخــواه
  .کرد یمخواه یتحما یاننظر اصولگرا

در مناظره بر سـر مسـائل فرهنـگ و  ☚
 :شـکار کـردآتن را  ۶همگرائی  ،هنر نیز

قالیباف و جلیلی پر رنگ تر و رضـائی و 
والیتی و حـداد عـادل و غـرض کمـی از 

ـــآ ـــگ ت ـــم رن ـــارف و . ن دوآر از ن ک ع
ــر  ــا یکــدیگر همرنــگ ت روحــانی هــم ب

  :بودند
دور دوم  ،۹۲خـــــــــــــرداد  ۱۵در  ☚

 ۴بمـدت  ،نامزد ۸» مناظره تلویزیونی«
ن آموضـــوع . انجـــام گرفـــت ،ســـاعت

 ،بنـی صـدر ،در همان روز. فرهنگ بود
این  :صدای امریکا گفت ،در برنامه افق

کرده انـد » مناظره«نفر در موضوعی  ۸

سانسـور را . ربط پیدا نمی کند که به آنها
وزارت ارشاد و واواک و اطالعات سپاه 
و قوه قضائیه می کننـد کـه همـه تحـت 

  . امر خامنه ای هستند
تن  ۶» گفتمان«یکسانی  ،اما مناظره     
ــن را  ۸از  ــردآت ــکار ک ــداری از  :ش جانب

ـــور ـــارف و روحـــانی. سانس  ،موضـــع ع
. تفــاوت داشــت امــا نــه تفــاوت اصــولی

ا معلوم کرد که خامنه ای مـی نهآموضع 
خواهد اصالح طلـب بـدلی راجانشـین  

بـدیهی اسـت . اصالح طلب واقعی کنـد
زاد اندیشـه هـا و آهیچ یـک بـه جریـان 

دانـــش هــــا و هنرهــــا و اطــــالع هــــا 
ـــد ـــر . نپرداختن ـــین  ۸ه ـــر دوم ـــر ب نف

ــاظره« ــه  ،»من ــال ک ــان ح ن را آدر هم
مورد  ،اول دانسته اند» مناظره«بهتر از 
اثر ایـن منـاظره . ز قرارداده اندانتقاد نی

ــه  ــرانگیختن مــردم ب ــر ب شــرکت در «ب
. منفی ارزیـابی شـده اسـت ،»انتخابات

ـــاره ، یرســـول قـــول حســـن ،در ایـــن ب
بسـیار  ،سخنگوی ستاد انتخاباتی عارف

  :گویا است
 یشــترمنــاظره ب یــندغدغــه طراحــان ا   
بـه نظـر  .بـوده اسـت یانتظـام -  یتیامن

ــــفه ــــر خــــالف فلس ــــاظره ب ــــن من  م
 یـنکه مترتب بـر ا یو هدف اش یوجود
ــیهاســت،  برنامه ــیجته یعن ــو ی  یقو تش
ـــا ـــوم یفض ـــمت  یعم ـــه س ـــه ب جامع
 یعنــــی یــــرانمســــاله روز ا ینتــــر مهم

بــه  یدنانتخابــات و شــور و نشــاط بخشــ
 یانتخابات و تالش در جهت جذب آرا

ه یجــو خــاموش نــه تنهــا نت یخاکســتر
عکــس آن  یجــهنگرفتــه بلکــه نت یمثبتــ

کـه  کنم یمن فکر مـ  .حاصل شده است
بــر  یمنفــ یرهــا تــاکنون تــاث مناظره یــنا

 یــانم یو انتخابــات یتحــرک اجتمــاع
 یـرمردم داشته است و با توجـه بـه فراگ

بــه نظــرم فاصــله  یبــودن رســانه ملــ
 یـــنو هـــدف ا یجـــهنت یـــانم یآشـــکار

  .مناظره مشهود است
نیــــز ) ۲۰۱۳وئــــن ژ ۶(گــــاردین  ☚

 ۸میـــان  ،نآروز پـــیش از » منـــاظره«
 :را چنین ارزیابی کـرده اسـت» مزدنا«

قالیباف و جلیلی یـک طـرف و عـادل و 
 ،دو نفر اول. روحانی طرف دیگر بودند

ــه ای نشــان مــی  خــود را در خــط خامن
تـن دیگـر قـابلیتی در ورود بـه  ۴. دادند

  . چالش با رقیبان خود نشان ندادند
ـــوم در  ☚ ـــاظره س  ۹۲خـــرداد  ۱۷من

ن سیاست داخلـی آموضوع . انجام شد
در . بود اما به سیاست خارجی بدل شـد

خامنه ای سه چهـره خـود  ،این مناظره
چهره  – ۱ :را به امریکا و اروپا نشان داد

تهدیــد «چهــره  -  ۲. والیتــی ،تعامــل
. چهره وسـط قالیبـاف. جلیلی ،»زدائی

ـــان منـــاظره نیـــز نامزدهـــا در  ،در پای
شـرکت کردنـد » یکژایدئولو«امتحان 

ــاره وال ــها در ب ــه پرسش ــه و و ب ــت فقی ی
» ۸۸فتنـه «دست نشاندگی خامنه ای و 

  .پاسخ گفتند... و
ســردار حجــازی  ،۹۲خــرداد  ۱۹در  ☚

به حساب  ،بعد از انتخابات :تهدید کرد
 ،نامزدهائی کـه سـیاه نمـایئ کـرده انـد

یعنــی ایــن کــه . رســیدگی خــواهیم کــرد
نخواهنـد » انتخـاب« ،یکچند از نـامزد

  .شد
  
ود معلوم بـ ،خرداد ۱۶پیش از  ٭

 ،کـــه اگـــر ائتالفـــی روی دهـــد
  :چگونه ائتالفی خواهد شد

  
 
در صـــورتی کـــه خـــاتمی و هاشـــمی  ☚

یکـی از دو  ،رفسنجانی به توافـق برسـند
بسـود دیگـری  ،روحانی یا عـارف ،نامزد

اگر با توجه به ایـن فـرض . کنار می رود
ــات«کــه   ،مهندســی مــی شــود» انتخاب

ترجیح دهند هردو بمانند تـا مگـر آرای 
هــردو خواهنــد  ،کســب کننــد بیشــتری

  .ماند
دو  ،»اصـول گـرا«نفری  ۶در گروه  ☚

کسانی  ،نفری که قالیباف و جلیلی باشند
هســتند کــه احتمــال نمــی رود ائــتالف 
. کننـد و یکــی بســود دیگــری کنــار بــرود

» ســردار«هرگــاه ترتیــب مهندســی کــه 
ـــت  ،ســـراج توضـــیح داده اســـت رعای

تـن بقیـه نیـز نـامزد بـاقی مـی  ۴ ،بگردد
مگــر ایــن کــه روحــانی و عــارف . ننــدما

حــداد  ،در ایــن صــورت. ائــتالف کننــد
عادل گفته است اصول گراها نیز کاری 

 ۲۰در . خواهنـد کـرد ،را که بایـد کـرد
نامزدهـای «بسود  ،حداد عادل ،خرداد

در . از نامزدی کناره گرفـت» اصول گرا
بـا  :متصـدی سـتاد او گفـت ،همین روز

ــه او از ــده اســت ک ــی صــحبت ش  جلیل
  . نامزدی استعفاء کند

 :کرباســـچی گفـــت ،خـــرداد ۲۰در  ☚
هیأت مشـورتی کـه خـاتمی تشـکیل داد 

تا پایـان ایـن . روحانی را نامزد شناخت
  .عارف واکنش نشان نداد ،روز

  
» ماهرانــــه«وارونــــه ســــازی  ٭

لت فعل او جلیلی و آخامنه ای و 
نقش امریکـا در انتصـاب یکـی از 
نامزدهائی که می توانند منصوب 

  :خامنه ای بگردند؟
  
حکومـــت  ،۹۲خـــرداد  ۱۴و  ۱۳در  ☚

. اوباما مجازاتهای جدیـدی وضـع کـرد
ــران و صــنعت خــودرو ســازی ــول ای  ،پ
در . قربانیـــان ایـــن مجازاتهـــا هســـتند

 :ارزیابی این مجاراتها گفته شـده اسـت
. زاد نیســت و گویــائی نــداردآانتخابــات 

ــران نمــی تواننــد رأی خــود را  مــردم ای
مسـلوب  ،بـه سـخن دیگـر. اظهار کننـد

طرف غـرب  ،بنا بر این. االختیار هستند
دولـــت خودکامـــه ایســـت کـــه برنامـــه 
. اتمیش برای جهانیان خطرناک اسـت

پس باید دسـت او را از ارز و حتـی پـول 
خود در معامله ها کوتاه کـرد و صـنعت 
خودروســازی را کــه در مالکیــت دولــت 

  .از کار انداخت ،است
ــــ ،۹۲خــــرداد  ۱۴در  ☚ ه ای در خامن

ایـن فکـر کـه  :گفت ،حمایت از جلیلی
باید به دشمن امتیـاز داد تـا عصـبانیتش 

ــد ــروکش کن ــت ،ف ــط اس ــل . غل راه ح
استقامت در برابـر زیـاده خـواهی هـای 

  .قدرت های خارجی است
لـت فعـل او آاما هم خامنـه ای و هـم     

ویز کـرده آرا دست » تهدید زدائی«که 
لــب بــا ق ،مــی کوشــند ،»ماهرانــه« ،انــد

ــت ــه سیاســت ضــد  ،واقعی ــرای توجی ب
دســت  ،زادی خــویشآاســتقالل و ضــد 

  :واقعیت اینست. ویز بسازندآ
بــا اســتقرار اســتبداد در پــی  ،یــمژر -  ۱

سیاسـت خـارجی  ،۶۰کودتای خـرداد 
خــود را بــر امتیــاز و بــاج دادن گذاشــته 

به شرق و غرب امتیـاز و بـاج مـی . است
  :نمونه ها. دهد

حـوزه خلـیج باج به کشورهای عرب  •
بــا  واگذاشــتن منــابع  ،در عمــل ،فــارس

ــن  ــار ای ــه اختی ــترک ب ــاز مش ــت و گ نف
کشورها و گریزگاه سرمایه هـای ایرانـی 
شدن امارات متحده و قطر و نقش ایـن 

  .دو بعنوان واسطه خریدها 
باج سنگین بخـاطر گریـز از انـزوا در  •

منطقه بـه سـوریه و حـزب اللـه لبنـان و 
  ...حماس و 

تنهـا در (وسیه و چین و هنـد باج به ر •
میلیارد دالر پول ایـران   ۶۰هند و چین 

نچـه آدر ). در اختیار این دو کشور است
دنباله روی از  ،به روسیه مربوط می شود

سیای میانه بـه زیـان آسیاست روسیه در 
حقوق ملی ایران و بستانکار بودن طراز 
بازرگانی ایران با روسیه و دفاع نکـردن 

ــــی  ــــوق مل ــــای از حق ــــران در دری ای
  .مازندران

باج دادن به ترکیـه بـدین خـاطر کـه  •
  . ایران گرفتار تحریمها است

یــم در ژهزینــه ســنگین سیاســتی کــه ر •
مــورد افغانســتان و عــراق اتخــاذ کــرده 

  .است
 ،امتیــاز دادن بــه کشــورهای افریقــائی •

  . نها افریقای جنوبیآدر رأس 
بازرگانی خارجی  ،تا پیش از تحریمها •
ــ ــائی و ای ــه کشــورهای اروپ ران نســبت ب

  . امریکا و کانادا نیز منفی بود
ــه برخــی از کشــورهای  • امتیــاز دادن ب

بـــه  ،بیشـــتر از همـــه ،امریکـــای التـــین
  . ونزوئال

تهدیـد «سـخن نـه بـر سـر  ،بنا بر این    
. اسـت» امتیاز و باج زدائی«که » زدائی

  و 
ســـرمایه «یـــم در بـــاره ژسیاســت ر – ۲

نیــز امتیــاز و بــاج » گــذاریهای خــارجی
قــرارداد . دادن ایـران ویرانگـری اسـت

با چین در بـاره بهـره بـرداری از منـابع 
نفــت و گــاز در حــوزه فــارس جنــوبی و 
قراردادهـــای دیگـــر بـــاز بـــرای بهـــره 

  .برداری از این منابع
مربـوط » پرونده اتمـی«نچه به آدر  – ۳

یـم بـه ژعالوه بر این کـه ر ،نیز ،می شود
غیـر متعهـدها بـاج مـی روسیه و چین و 

بدین خاطر که اسـاس سیاسـتش  ،دهد
 ،نه بر حقوق ملی که حفظ نظـام اسـت

به امریکا و متحدش اروپا و  ،در حقیقت
  :مرتب باج و امتیاز می دهد ،اسرائیل

امـــروز عیـــان اســـت کـــه حکومـــت  •
احمدی نژاد مقاومت اقتصـاد ایـران را 

ــا صــرف حــدود  ــارد دالر در  ۷۰۰ب میلی
ایـران و از میـان بـردن  تخریب اقتصاد

بــرغم  ،هرگونــه مقاومــت ایــن اقتصــاد
امتیازی را بـه امریکـا  ،هشدارهای مکرر

و اروپــا و اســرائیل داده اســت کــه قابــل 
اگـر ایـن امتیـاز را داده . محاسبه نیست

بدین خاطر بوده است که رانـت  ،است
مـالی و فقـر  –خواری مافیهـای نظـامی 

ایجـاب ن را آروز افزون مردم ایران نیز 
ــت ــرده اس ــی ک ــه ای و حــزب . م خامن

سیاسی مسـلح مـی پندارنـد مـردم فقیـر 
  . مطیع می مانند

نجــا کــه ترجمــان آسیاســت اتمــی از  •
یـم بـه ژحقوق ملی نیست و بیانگر نیاز ر

سـبب  ،بخاطر بقـای خـویش اسـت ،نآ
انـس بـین ژآیـم دسـت ژشده است کـه ر

تازه ترین قطعنامـه (ی اتمی ژالمللی انر
ت چــین و روســیه برضــد اش بــا موافقــ

و شــورای ) ایــران بــه تصــویب رســید
امنیت و کشورهای امریکـا و اروپـا را در 
تحمیل تحریمهـا بـه ایـران بازگذاشـته 

و همانطور مردم ایـران مشـاهده . است
مرتب مجازات بـر ضـد ایـران  ،می کنند

وضع می شود و دولتهـای وضـع کننـده 
این مجازاتها از حمایت افکـار عمـومی 

  .وردار هستندنیز برخ
لـت فعـل او آخامنـه ای و  ،بدین قرار    

واقعیت را وارونه مـی کننـد تـا سیاسـت 
ــد ــه کنن ــاد ده خــود را توجی ــران برب . ای

یـا امریکـا در بـه ریاسـت آ ،باوجود ایـن
ـــامزد  ۴جمهـــوری رســـیدن یکـــی از  ن

جلیلی و قالیباف و والیتی و روحانی یـا (
  :نقشی می تواند داشته باشد؟) عارف
ا بر اسنادی کـه ویکیلـیکس انتشـار بن ☚

قالیباف و والیتـی بـا امریکـا  ،داده است
امریکائی هـا . در ارتباط پنهانی بوده اند

پنهان نیز نمی کنند که والیتی را ترجیح 
او هم وعده می دهـد مسـئله . می دهند

. اتمی را با رعایت حقوق ایران حل کند
نجــا کــه تصــمیم را خامنــه ای و آامــا از 

ــری حــزب سیا ــلح تحــت رهب ــی مس س
  : ،مالی می گیرند –مافیاهای نظامی 

هرگاه بنـا بـر ادامـه سیاسـت بحـران   •

امریکـا  ،باشـد» تهدید زدائـی«افزائی و 
. بسود جلیلی است کـه اثـر گـذار اسـت

بدین خاطر که اگر هم بنا بـر مصـالحه 
او بطـور کامـل مطیـع خامنـه ای  ،باشد
  .است

امریکـا و  هرگاه بنا بر این باشد که بـه •
مـاده آاروپا عالمت داده شود که ایـران 

امریکـا بسـود قالیبـاف و  ،مصالحه است
اثـر گـذار ) یـا عـارف(والیتی و روحـانی 

ازد ید بخشـی از سـپاه تـرجیح بـا . است
ـــت ـــاف اس ـــه ای . قالیب ـــپاه و  خامن س

از ایــن . روحــانی را تــرجیح نمــی دهنــد
 ،قالیباف و والیتی و جلیلـی ،دیدگاه نیز
  . ی شوندمحور م

گویا تـرین اثـر امریکـا بـر انتخابـات  ☚
» نـامزد« ۸خرداد  ۱۷فرمایشی مناظره 

سیاسـت داخلـی  ،موضوع منـاظره. بود
امــا جــای خــود را بــه سیاســت . بــود

. خــارجی داد و مخاطــب امریکــا شــد
بـه اوبامـا پیـام  ،خامنه ای با سـه چهـره

تهدید « -  ۲و ) والیتی (تعامل  – ۱ :داد
 ،میــان ایــن دو – ۳و ) جلیلــی(» زدائــی
  .قالیباف

  
  

سازوکار تقسیم به دو 
ــی از دو  ،و حــدف یک

یـــم عمـــل ژدر رأس ر
کرد و خامنه ای همه 
کـــــاره گشـــــت و در 
  :معرض حذف شدن

    
 
همــانطور کــه در خبرهــای فصــل اول    
تصـمیم بـه  ،تنها ،خامنه ای ،مده استآ

ـــنجانی را  ـــمی رفس ـــالحیت هاش رد ص
سـاله  ۸کـار  ،با رد صـالحیت او. گرفت

ــژاد ــدی ن ــر  ،حکومــت احم تحــت نظ
ــــه ای ــــد ،خامن ــــل ش ــــمی . کام هاش

او حذف خـود را . رفسنجانی حذف شد
بـرو و حیثیـت آبا گفـتن ایـن دروغ کـه 

ــد  ــام فاق ــظ نظ ــال حف اشــخاص در قب
حــذف خــود را از رأس  ،اهمیــت اســت

ــذیرفتژر ــم پ ــاره . ی ــر در ب ــزارش زی گ
     :موقعیت و وضعیت خامنه ای است

از ســم پاشــي درختــان  عمــوال بعــدم  • 
حاشيه هاي رودخانـه و بعـد از باريـدن 
اولين باران وسرازير شدن آب باران بـه 

 هـا مـاهيکه رودخانه ها ديده مي شود 
سموم به حالت گـيج  علت فرو بردنبه 

ــر روي  ــدآمــی ب ــه چــپ و راســت  ین و ب
ـــد ـــي  .حركـــت مـــي كنن وضـــعيت فعل

حاكمــــان و سياســــيون و روحــــانيون 
 ۸۸تخابـاتي سـال دخيل در كودتـاي ان

شبيه به همان ماهياني است كه مسـموم 
شــده انــد چــرا كــه بــا شخصــي بــه نــام 

ــد ــرو ش ــژاد روب ــروزاحمــدي ن  ،ند و ام
ناگزیر شده اند او را در حلقـه مـأموران 
خــود نگــاه دارنــد تــا مبــادا در روزهــای 

ــیش از  ــات«پ  ،مهندســی شــده» انتخاب
بــرو بــرای خامنــه ای و آســند رو کنــد و 
ــای او ــی . نگــذارد نامزده او راحــت م

تواند پته قالیباف و جلیلـی و روحـانی و 
زیـرا . ب بیانـدازدآحداد عـادل را روی 

سه تن از این افراد هم در کار اتم بـوده 
انــد و قالیبــاف پاســدار خامنــه ای بــوده  

همــانطور کــه او بــرای احمــدی . اســت
احمـدی  ،نژاد پرونده تهیه کرده اسـت

کــرده  نــژاد هــم بــرای او پرونــده تهیــه
  دو نوار صوتی قالیباف را خود او . است

  الجرم . و جانبدارانش انتشار نداده اند
  7 ر صفحهد  
  
  

 نوبت خامنه ای است
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گـروه احمـدي نـژاد     ،احتمـاال  ،مخالفان
  .انتشار داده اند

اين زهر را شخص خامنه اي با مشورت  •
سيد مجتبي خامنه اي و برخي از سرداران 
سپاه  و روحانيون خشونت طلب بـه كـام   

گان به خود فـرو ريختنـد  و بعـد از    وابست
گذشت مـدتي متوجـه شـدند ايـن سـم      
مهلك تاثير خود را بر جامعه و كـل نظـام   

ن نباشـند  آنهاده و اگر به دنبال پـاد زهـر   
   .همگي را نابود خواهد كرد

ــر      فشــار هــاي ســيد علــي خامنــه اي ب
ــد از   ــان خــود بع ــان و هــم انديش نزديك

ه تمام به گونه اي بود ك 88كودتاي سال 
قد از انتخاب كودتايي حمايت كرد و بـه  
سخنان هيچ كس گوش نـداد زيـرا مـي    
ــر اســاس   پنداشــت تصــميم صــحيح را ب

درسـتي  بصيرت اتخاذ كـرده و شـكي در   
را بـا  خـود   و آينده حاكميتا. آن نيست

شـخص احمـدي نـژاد    رياست جمهوري 
گره زد و حال بـه آنچنـان بيچـارگي اي    

ره را بـه  افتاده است كـه نمـي توانـد گـ    
چـاره را در   ،باوجود اين .راحتي باز كند

 8. اين مي بينـد كـه فـرار بـه جلـو كنـد      
نامزدي كـه صالحيتشـان تصـويب شـده     

به فرياد مي گويند كه براي او چاره  ،است
  .جز فرار به جلو نمانده است

امروز مي دانـيم در گفتگـوي دو بـدو     •
خامنه اي با ميرحسين موسوي چه گذشته 

بـه او گفتـه اسـت هرگـاه      موسوي. است
انتخابات قالبي را ابطال كنيـد قـول مـي    

خامنه اي پاسخ مي دهد . دهم نامزد نشوم
ابطال انتخابات خـط قرمـز مـن اسـت و     

موسوي به او . انتخابات ابطال نخواهد شد
مي گويد اگر مي دانستم به احمدي نـژاد  

نـامزد نمـي    ،اين اندازه دلبسـتگي داريـد  
را اين چماق ه اي خامن ،در حقيقت. شدم

 وبراي كوبيـدن بـر سـر اصـالح طلبـان      
هاشمي رفسنجاني و برخـي روحـانيون و   
سياسيون غير وابسته به واليت مطلقه  تراش 

برگزيد تـا   او را به رياست جمهوريداد و 
   .كندمخالفان خود  كردن نابودوسيله 

نكه مي داننـد در  آبا » نامزد« 8اما اينك    
 ،و اقتصـادي  سياست داخلـي و خـارجي  

حكومت احمدي نژاد تابع خامنه اي بوده 
احمدي نژاد و حكومـت را مـورد    ،است

حـداد عـادل در   . حمله قرار مـي دهنـد  
نامه تـوهين  . حمله به او پيشتاز است است

نقـل   ،ميز احمدي نژاد به حـداد عـادل  آ
احمدي نژاد از صدا و . مجالس شده است

سيما وقت مي خواهد از خود و حكومت 
او در » 88انتخابـات  «در . دفاع كندخود 

باره هاشمي رفسنجاني و خانواده او هرچه 
هاشمي رفسنجاني از صدا . خواست گفت

و سيما وقت خواست و كسي اين وقت را 
سفر او به نيويـورك و جمعـي   . به او نداد

يكـي از پرونـده    ،كه با خود بـرده اسـت  
. هائي است كه در باره او ساخته مي شوند

  ... و
ــ • ــه در  س ــداران ك بركشــيدن پاه پاس

از تمـام وجـود خـود مايـه      احمدي نژاد
گذاشت و به دستور خامنه اي براي حفظ 
كودتاي انتخاباتي اقدام به كشتار جوانـان  

 ،اينك كه با واقعيـت روبـرو اسـت    نمود،
بـا  . درمانده است كه چه بگويد و چه بكند

نكه عبرت گرفته باشد و بنـابر  آبي  ،اينحال
 ،در سياسـت دخالـت نكنـد    ،قول خميني

براي اين كـه قاليبـاف رئـيس جمهـوري     
 ،ناگهان. سرمايه گذاري كرده بود ،بگردد

زيرا خامنه اي مي . مدآنام جليلي به ميان 
خواهد به امريكا بگويد در ايران فقط يك 

. نهم صداي او اسـت آصدا وجود دارد و 
تعـدد  . ستيز را او مي كند و سازش را نيـز 

را در سپاه نيز بهم ريختـه   نامزدها وضعيت
يعنـي حـذف    ،خـرين حـذف  آبـا  . است

مخالفــان درونــي و  ،هاشــمي رفســنجاني
يم جمع بسيار بزرگي گشـته  ژحاشيه اي ر

سپاه بايد در سرتاسر كشور  ،از اين پس. اند
در بيرون مرزهـا  . نقش پليس را بازي كند

اخيـرا تيـپ   . هم سپاه قدس مشغول است
ي و شيعه هـاي  ابوالفضل را مركب از عراق

كشورهاي خليج و پاكسـتان تشـكيل داده   
ن را در پايگـاه امـام علـي و    آافراد . است

پايگاه هاي ديگر تعليم مي دهـد و روانـه   
سوريه و حزب اهللا بـاري  . سوريه مي كند

در عـراق نيـز   . بازهم سنگين تر مي شـوند 
خشونتها همچنان با گستردگي ادامه دارند 

  .تر كرده اندو بار سپاه قدس را سنگين 
چهره هايي مانند مصباح يزدي و باند او  •

مـي  امام زمان برگزيده  كه احمدي نژاد 

 اينك در همـان حـال كـه بـا او     ،  خواند
با جبهه پايـداري از   مي كنند و  مخالفت 

جليلـي را   ،مـي كننـد  خامنه اي حمايت 
    . صاحب كرامات توصيف و تبليغ مي كنند

ــا و • ــيت«گروهه ــ »شخص ــايي ك از ه ه
و مـردم  احمدي نژاد حمايت مي كردند 

بزغالـه و حتـي ميكـروب     وسگ  ورا خر 
 ،اين زمان سياسي  و فتنه جو مي خواندند،

از او فاصله مي گيرنـد   ،بنا بر عادت و رويه
رويه بندگان . و حتي به او ناسزا مي گويند

قدرت اينست كه تا كسي بر كرسي قدرت 
يچ به او نزديك مـي شـوند و از هـ    ،است

مـي دانـيم   . چاپلوسي فروگزار نمي كنند
كه او و وزيرانش را برگزيده امام زمـان و  

اما . خود او را معجزه هزاره سوم خواندند
 ،يــدآوقتــي از ايــن كرســي پــائين مــي 

بـا   ،درجا ،بخصوص اگر مغضوب هم بشود
  .او مي برند

كــم نيســتند كســاني كــه  ،ايــن روزهــا •
و  خواهان رفع حصر از كروبي و موسوي

ــتند  ــورد هس ــرا رهن ــار . زه خــاتمي اظه
زاد آ ،اميدواري مي كند بعد از انتخابـات 

زادي اينان ايجـاد  آكاربرد تقاضاي . شوند
ــت   ــه رأي دادن اس ــردم ب ــل در م . تماي

گروهي از نزديكان خامنه اي نيز خواهان 
علت اينست كه . رفع حصر از اينان هستند

نگران تنها شدن خامنه اي و بزرگ شـدن  
ن كه ديگر نـه القيـد كـه مخـالف     مخالفا
  .هستند

ــخن از    • ــروه او س ــژاد و گ ــدي ن احم
. زدنـد برابـري يارانـه هـا مـي      5افزايش 

فـاز دوم هـدف   حكومت او مي خواست 
هـدف او  . را هم اجرا كندمندي يارانه ها 

اين بـود كـه زمينـه نامزدهـاي ديگـر را      
خراب و زمينه نامزد خـود را هرچـه بهتـر    

. مد جامعـه آهاي كم درالبته نزد قشر. كند
، بانـك  انجام مي گرفـت اگر اين كار  اما

هزار ميليارد  300مركزي مجبور است كه 
و بصـورت   ديگر پول بدون پشتوانه چاپ

انفجار . قدرت خريد در جامعه توزيع كند
بسـا چيـزي از    ،وردآتورمي كه ببـار مـي   

جلوش را بموقع . يم باقي نمي گذاشتژر
  . گرفتند

 ،ك بود با عزل يك وزير ديگرباز نزدي      
گزينش هيأت وزيران جديد را ناگزير مي 

اين بحران نيز مـي توانسـت وسـيله    . كرد
فشــاري بگــردد بــر خامنــه اي و شــوراي 
نگهبــان و نــاگزير كردنشــان بــه تصــويب 

ــائي  ــالحيت مش ــز   .ص ــار او ني ــن ك از اي
تهديـد بـه انجـام نـدادن     . جلوگيري شد

را بــه انتخابــات هــم تشــرهاي خامنــه اي 
نتيجه اين شـده اسـت كـه    . دنبال داشت

مردم حاصل تحميل رئيس جمهور توسط 
در ايـن روزهـاي   . خامنه اي را مي بيننـد 

او تنها و منفور ترين مقام  ،پيش از انتخابات
  . يم در جامعه استژر

تبليغ مي احمدي نژاد دستياران ، و باز      
بـه افشـاگري هـاي     كردند كه او دسـت 

كـه   بودبه همين دليل  .زد خواهدمهمي 
برخي از نمايندگان از جمله احمد توكلي 

او را چرا كـه   .شدندخواستار بركناري او 
توصـيف مـي   غير قابل پيش بينـي  مردي 

دسـت بـه    ادنـد احتمـال مـي د   كردند و
و موجوديــت كارهــاي خطرنــاكي بزنــد 

 5توجيـه  « ،از قرار .نظام را به خطر اندازد
ن و گماشـتن  و تغير دادن محافظـا » ساعته

او . اثر خود را بخشيده است ،مراقب بر او
  . ساكت است

پيش از اسم نويسي هاشمي رفسـنجاني   •
اصالح طلبان اينطور توجيـه   ،بعنوان نامزد

ي آن روزهـا در خامنه اي مي كردند كه 
بـه سـخنان هاشـمي     ،بعد از تقلب بزرگ

متوجه شده است اگر اما حاال . گوش نداد
مه خرابكاري احمـدي  بخواهد مانع از ادا

و نگذارد نظام و كشور از دسـت  نژاد شود 
بايد دست تمناي خود را بـه سـوي    ،برود

دراز  رفسنجاني دشمن خود يعني هاشمي
كند و از او بخواهـد تـا بـا بـه كـارگيري      
اصالح طلبان، البتـه بـا برنامـه ريـزي اي     

مي  .خاص، وارد صحنه سياسي كشور شود
ـ  :گفتند ه صـورت علنـي   البته اين كار را ب

با تمام نفرتي كه از هاشمي . نخواهد كرد
و موســوي و كروبــي و خــاتمي و ديگــر 

بـه   اصالح طلبان دارد، براي حفظ خـود، 
  .خواهد كرداقدام  ،اين كار

دليل است كه به همين  :باز مي گفتند      
افرادي چون عسگر اوالدي و علم الهداي 
سخن از فتنه گر نبودن موسوي و كروبي 

را زمينـه آزادي آنهـا   مي خواهند . نندميز
تا با قـرار گـرفتن موسـوي و     كنندفراهم 

كروبي در كنـار خـاتمي و هاشـمي و بـا     
حمايـــت افـــرادي ميانـــه رو از گـــروه 

ماننــد الريجــاني و  كســاني  اصــولگرايان،
هيــات موتلفــه و برخــي روحــانيون و    

يـد و  آپديـد  سياسيون جناحي قدرتمنـد  
  .يرداداره كشور را در دست بگ

صحبتهاي هاشمي رفسنجاني خطاب به      
روشن مي كنند  ،استانداران اسبق و سابق

تشكيل چنين  ،كه او در ديدار با خامنه اي
فكر . جناحي را با او در ميان گذاشته است

مي كرده اسـت او چـاره اي جـز قبـول     
. زيرا تنها و در تنگنـا اسـت  . پيشنهاد ندارد
و او . ه گفتخامنه اي به او ن ،باوجود اين

خود را ناگزير كند با لحن اعتراض بگويد 
رهبري نظري دارد و نظر ديگران را قبول 

بـاوجود  . به من هم اعتمـاد نـدارد  . ندارد
رفـت و بعنـوان    ،خرين فرصتآدر  ،اين

. اسم نويسي كـرد  ،نامزد رياست جمهوري
همان روز گفتند از بيت تلفني به او شـد و  

فـت و اسـم   او شتابان بـه وزارت كشـور ر  
اينطور تبليغ شـد كـه خامنـه    . نويسي كرد

اي واقعيــت را پذيرفتــه اســت و تشــكيل 
مـوجي  . چنان جناحي ممكن گشته اسـت 

بخـاطر ممكـن    ،كه مي گويند برخاسـت 
ايـن امكـان   . شدن تشكيل اين جناح بـود 

نهائي را به حركـت  آمحتمل بود كه همه 
ورد كه فكر مي كردند در اين جنـاح  آدر

  .  اهند داشتجا و موقع خو
هاشـمي رفسـنجاني    ،در حقيقـت  ،امـا       

خامنـه اي را در   ،تصور كرد با نامزد شدن
برابر عمل انجام شده قرار مـي دهـد و او   
. نــاگزير مــي شــود پيشــنهاد او را بپــذيرد

بـاوجود  . مـد آمحاسبه او غلـط از كـار در  
زيـرا اگـر   . برد كـرد . او باخت نكرد ،اين
از قبول واقعيـت  يم برجا بماند وناگزير ژر

اال . اين جناح مي تواند تشكيل شود ،بشود
ايـن   ،يم نـاگزير مـي شـود   ژاينكه وقتي ر

مردم هستند كه نقش پيدا مي كنند و وارد 
  . عمل مي شوند

وزها وضعيت بـه گونـه اي اسـت    ن راي ●
سـگ صـاحبش را نمـي      ،بنـابر مثـل   كه،

را ام الفسـاد  رفسـنجاني  هاشـمي   . شناسد
ــالح  ــد و ص ــدخواندن . يت او را رد كردن

 گفتنـد هسـتند   »رهبـر «تـابع   كساني كـه 
امـا از  . موسوي و كروبي فنتنه جو نيسـتند 

اين دو رفع حصر نشد و شرط نامزد شدن 
ــري از  ــر آتب ــان و ديگ ــه«ن ــل فتن و » اه

  . گشت» منحرفين«
جانب حاميان  ستخامنه اي هم نمي دان   
هزار نفـر   200دي را بگيرد كه با فريب  9

ند و مـدعي شـدند كـه    دورآخيابانها را به 
ون نفر را در حمايت از رهبـري  يدهها ميل

ورند و يا  بـه واقعيـت   آحركت در مي  به
انتخاب غلط را انجام  ،تن بدهد؟ سرانجام

همـه  . جز اين نيز نمـي توانـد بكنـد   . داد
وقتي تنها مي شوند و خود را در  ،مستبدها

به جلو است كه فـرار مـي    ،تنگنا مي يابند
چرا كه فكر مي كننـد اگـر بـه راه    . نندك

نهـا پيشـنهاد مـي    آحلي تن بدهند كه بـه  
. قدرت را از دست داده انـد  ،درجا ،شود
بلكـه زمـان    ،بايد به جلو فـرار كننـد   ،پس

 . نها عمل كندآبسود 
در واپســين هفتــه پــيش از روز رأي    •

 ،خامنه اي و حزب سياسـي مسـلح   ،گيري
با جبهـه اي   ،يمژدر درون و حاشيه ر ،تنها

مـردم از او متنفـر   . از مخالفان روبرو است
هنوز بار احمدي نژاد و حكومـت  . هستند

گانـه او   8نامزدهـاي   .او را بر دوش دارد
نتوانسته اند شخصـيت و اعتبـاري كسـب    

در همـان   ،هريـك انتخـاب شـوند    ،كنند
باري هـم   ،حال كه كارگزار او مي شوند

 . بردوش او مي شوند
در ايـن  . تي را هم بسته استشآاو راه      

و موسوي و كروبي  بخواهد ، اگر وضعيت
هـم   ،زهرا رهنورد را از حصر خارج كنـد 

شـتي كننـد و   آنها در موقعيتي نيستند كه آ
. با مشكل روبرو خواهد شدهم  خامنه اي 

زيرا تا به حال از فتنه و فتنه گـران سـخن   
برخي از نزديكان او موسوي و  .گفته است
اشمي را سران فتنـه و بعضـا ام   كروبي و ه

الفساد مي خواننـد و مـدعي هسـتند كـه     
 ، بعد از كودتـاي انتخابـاتي  اينانحركت 
ــرداد  ــربه اي ب  ،88خ ــان ض ــام و رچن نظ

 كـه   وارد كـرده اسـت  انقالب و رهبـري  
مصداق مفسـد فـي االرض از نـوع اشـد     

 .كمترين مجازات آنها اعدام است. هستند
 وح يـزدي  مصبا وبه سخنان حميد رسايي 

و سخنان علـم   از سوئي... احمدي مقدم و
تـوكلي   وبـاهنر   وعسـگراوالدي   والهدي 

ــر  ،...و ــوي ديگ ــت   ،از س ــا را از موقعي م
گاه مي آ ،نستآناجوري كه خامنه اي در

توضـيح ايـن كـه مخالفـان درون و     . كند
يم بماند و ژيم كه مي خواهند رژحاشيه ر

ن بـا  آنها كـه خواهـان جانشـين شـدن     آ
موافقان او  ،بكنار ،حقوقمدار هستند دولت

و واليت مطلقه او دسته هائي شده اند كه 
يـم  ژر. گرفته انـد قرار رودرروي يكديگر 
بانـد  احمـدي نـژاد   : چند پاره شده است

هاشــمي و برخــي اصــالح  .خــود را دارد
و سنتي ها مي خواهند جبهه ايجاد طلبان 
گروه هاي نزديك  ،اگر هم نگذارند. كنند

در سپاه چنـد تمايـل بوجـود    . ندبهم هست
يـزدي گروهـي كـه از     مصباح. مده اندآ

سركوب و بحران هاي داخلي و خارجي 
به دنبـال سـهم بيشـتر از     ،ارتزاق مي كنند

اصـولگراياني ماننـد    .  بخور و ببرها هستند
گـروه  ... الريجـاني و  و قاليبـاف   ورضايي 

حجتيه ايها كه دستيار . هاي خود را دارند
در خميني زدائـي بـوده انـد و     خامنه اي

يم تحكيم ژموقعيت خويش را در ر ،هستند
واليت مطلقه فقيـه را   ،در حقيقت .كردند

محـور  . اين گروه هـا اعمـال مـي كننـد    
يمـي از  ژچنين ر ،واليت فقيه هم كه نبود

  .درون قابل اصالح نمي شد
گـزارش زيـر، موقعيـت     :انقالب اسـالمي 

  :ندخامنه اي را بازهم روشن تر مي ك
  

موقعيــت خامنــه اي در  
همه كـاره اي كـه    :يمژر

 :بكاري توانا نمي شود
   

بارديگر به موقعيت و اختيارهاي  خامنه     
اي را باز گوئيم و ببينيم از اين پس او چه 

بارهـا وبارهـا گفتـه شـده      :مي تواند بكند
است كه در ايران تنها كسي كه حكومـت  

 ،امـا در حقيقـت  . مي كند خامنه اي است
قدرت مطلقه بدون وظيفـه و مسـئوليت را   

از باالترين رده تا پائين تـرين   ،كارگزاران
امـا حـاال كـه فصـل     .  بكار مي برنـد  ،رده

نامزدها يادشان افتـاده   ،است  »انتخابات«
. است كه در ايران مردم حاكميت دارنـد 

را هـم مـردم از طريـق مجلــس    » رهبـر «
در ايـران بـر    . خبرگان تعيين مـي كننـد  

س قانون اساسي، تفكيـك قـوا حـاكم    اسا
نظـارت  قـوه   است و رهبري بر هـر سـه   

ن آرا حاكميـت  واقعـي  چـارت   اما. دارد
تا بدانيم  ،طور كه هست شناسائي مي كنيم

كــه ســيد علــي خامنــه اي از فرســتادگي 
مستقيم از سوي خدا تا ولي امـر مسـلمين   
جهان مقام دارد تا رياست سازمان بهشـت  

 :شهرستانها  زهراي تهران و ديگر
سيد علي خامنه اي منتخب خداوند و  -  1

هم شان پيغمبر و ائمه هـدي كـه توسـط    
خبرگان رهبري كشف شـده و بـه مـردم    

  .معرفي شده است 
سيد علي خامنه اي نايب بر حق امـام   -  2

 اسـت و زمان و ولي امر مسـلمين جهـان   
اطاعت كليه مسلمين جهـان از او واجـب   

 .شرعي است
امنه اي، ولي فقيـه مطلقـه،   سيد علي خ - 3

 اسـت و مقام معظم رهبـري   ورهبر فرزانه 
امــر او بــر همــه مراجــع تقليــد و فقهــا و  

 .مجتهدان جاري و ساري است
بـا نـاچيز كـردن     سيد علي خامنه اي ،-  4

جمهوريــت نظــام در گماشــتن كــارگزار 
تصـدي   ″عمال ،خود به رياست جمهوري

  . اين مقام را نيز خود بايد بكند

بخشـي از وقـت    سيد علي خامنـه اي،  - 5
خود را مي بايد صرف قـوه قضـائيه كنـد    
زيرا اين قوه را به وسـيله سـركوب بـدل    

   . كرده است
با فرمايشي كردن  سيد علي خامنه اي  - 6

بخشـي ديگـر از وقـت     ،انتخابات مجلـس 
 .خود را هـم صـرف اداره مجلـس كنـد    

رييس قوه مقننه را به نـوكر مطيـع خـود    
 .الريجاني وا نهاده است سردار علي 

سيد علي خامنـه اي ريـيس شـوراي     -  7
شـده  عالي مدرسين حـوزه هـاي علميـه    

از سـوي خـود محمـد يـزدي را      است و
 كـرده حـوزه هـا   ايـن  مسئول نگهباني از 

 .است
سيد علـي خامنـه اي ريـيس فقهـاي       -  8

مـورد مشـخص رد   (است  شوراي نگهبان
احمد جنتـي   و دست نشانده او) صالحيتها

اعضاي اين شورا نيز دست نشانده او . است
  . هستند

سيد علـي خامنـه اي ريـيس مجلـس      - 9
رياست آن را  .هم هست خبرگان رهبري 

فاميـل   از هاشمي رفسنجاني گرفتـه و بـه   
 .خود مهدوي كني واگذاشته است

سيد علي خامنه اي  ريـيس  مجمـع    -  10
اعضاي اين . نظام استتشخيص مصلحت 
از زماني . وب مي كندمجمع را خود منص

 ،كه هاشمي رفسنجاني را طرد كرده است
 . اين مجمع  از كار افتاده است

واواك سيد علـي خامنـه اي وزيـر     -  11
مصلحي را كه احمدي نـژاد عـزل   . است

تازه ترين مأموريتي . نصب كرد ،كرده بود
رفتن بـه شـوراي نگهبـان و     ،كه به او داد

د ابالغ حكم بـه ايـن شـوري در مـورد ر    
صالحيت هاشـمي رفسـنجاني و مشـائي و    

  . ديگران بود
ــه اي  - 12 يــك وزارت ســيد علــي خامن

ــر ايــن. خارجــه در بيــت دارد   ،عــالوه ب
» وزيـر « صـالحي   وزارت خارجه اي كـه 

مأمور اسـت دسـتورهاي او را در    ،نستآ
  .مسائل عادي اجرا كند

نيـز   سيد علي خامنه اي وزير كشـور  -  13
را توسـط دو   88سـال   » خاباتانت«. هست
محصول و جوان مهندسي كـرد و   ،سردار

 ،92سـال  » انتخابـات «اما مسئول مهندسي 
و هم هيـأتي  سردار محمد نجار است هم 

را اداره » انتخابات«كه بنا بر قانون جديد 
 .مي كند

سيد علي خامنه اي وزيـر فرهنـگ و    - 14
» وظيفـه «بخشـي از  . اسـت ارشاد اسالمي 

نمايش را  نامه و كتاب و فيلم وسانسور روز
، ســردار دكتــر حســيني دســت نشــانده او

 .برعهده دارد
بخش بيشتري از سيد علي خامنه اي  -  15

وقت خود را نيز بايد صرف اداره صـدا و  
دست نشانده او در صدا و سـيما  . سيما كند

سردار عزت اهللا ضـرغامي   و مأمور سانسور
 .است

مان سيد علي خامنـه اي ريـيس سـاز    - 16
دست نشـانده او در  . استتبليغات اسالمي 

 .احمد جنتي است ،اين سازمان
سيد علي خامنـه اي ريـيس شـوراي     - 17

ن آاست كه تصدي عالي انقالب فرهنگي 
مخبـر دزفـولي داده   را به كارگزار خـود  

 .است
سيد علي خامنـه اي ريـيس شـوراي     - 18

است و كارگزار خود در عالي امنيت ملي 
اينك مي ر سعيد جليلي را سردا ،اين شورا

  . خواهد رئيس جمهوري بكند
سيد علي خامنه اي  ريـيس شـوراي    -  19

 از سوي خـود فرهنگستان زبان فارسي كه 
او نيز اينـك  . را گماشته استحداد عادل 

امـا قـرار   . نامزد رياست جمهـوري اسـت  
  .نيست رئيس جمهور بشود البته استعفا داد

ستاد امـر   سيد علي خامنه اي  رييس -  20
است تصدي اين به معروف و نهي از منكر 

تـا   .به احمد جنتي داده است ستاد را هم
 .شغل داده است 3به جنتي  ،اين جا

  سيد علي خامنه اي رييس كل  -  21
  

  8 ر صفحهد
  

 نوبت خامنه ای است
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ــالي ــوزش ع ــز آم ــگاهها و مراك از  .دانش
سوي خـود در هـر دانشـگاه و دانشـکده 
ـــده  ـــوان نماين ـــه عن ـــده اي ب اي نماين

  .ته استرهبري منصوب ساخ
ســيد علــي خامنــه اي ريــيس كــل  - ۲۲

ســازمان حــج و زيــارت و اوقــاف كــه 
 تصـدی را . استمسئوليت بقاع متبركه 

بـــه نماينـــده هـــاي خـــود و مســـئوليت 
اميرالحاج كشور را نيز به فرد مورد نظـر 

 .خود وانهاده است
سيد علي خامنـه اي فرمانـده كـل  -  ۲۳

ـــل  ـــدهي ك ـــئوليت فرمان ـــه مس ـــوا ك ق
ح را در اختيــار داشــته و نيروهــاي مســل

هم اكنون به مهره حلقه به گوش خـود 
سردار بسيجي دكتر فيروزآبادي محول 

 . نموده است
سيد علي خامنـه اي فرمانـده كـل  -  ۲۴

ــوا  ــدهاســت و ق ــا فرمان ــاي ه ي نيروه
 وبســيج  وزمينــي  ودريــايي  وهــوايي 

 .تعیین می کندقدس سپاه پاسداران را 
نـده كـل سيد علي خامنـه اي فرما - ۲۵

ي نيروهـاي هـا فرمانـدهارتش اسـت و 
ـــايي ارتـــش را  وهـــوايي  وزمينـــي  دري

  .منصوب می کند
سيد علي خامنه اي فرمانده كل قوا  - ۲۶

ــه لشــکرهاو تيپهــاي اســت  ــده كلي فرمان
نیز باید با دستور او منصوب سپاه و ارتش 

 .شوند
سيد علـي خامنـه اي فرمانـده كـل  -  ۲۷

ــوا  ــتق ـامي  .اس ـاي انتظـ ــنيروهـ م در ه
ـار او هســـتند ـار کســـی را بـــه . اختیــ هربــ

فرماندهی این نیروها نصب می کنـد کـه 
هــای ســپاه » ســردار«از ســرکوب تــرین 

ــت ــر. اس ـال حاض ــر  ،در حـ ــردار دكت س
ـــدم منصـــوب  ـــدي مق ـأمور احم ــ او و م

 .است» النصر بالرعب«اجرای 
سيد علي خامنه اي فرمانده كل قوا  - ۲۸

ــــپاه  ـات س ـــ ـازمان اطالع ـــ ــــيس س و ري
ـأمور او در حال حاضر  .استن پاسدارا م

 .حسين طائب وانهاده است  ،در سازمان
نیــز یــک » بیــت«در  ،عــالوه بــر ایــن

 .دستگاه اطالعاتی است
سيد علـي خامنـه اي  فرمانـده كـل  - ۲۹

ـا بــر ایــن قــوا، ـاي بنـ ، فرمانــده نيروهـ
ــه اي كفــن پــوش . اســت چماقــدار چفي

خـود را در هـر دوره بـر عهـده  مأموریت
ـادار همچـــون يکـــي از چماقـــدا ران وفــ
 .واميگذارد... حسين الله كرم و

ســـيد علـــي خامنـــه اي  ريـــيس   -  ۳۰
ـانوني انقـالب   اسـت ودادگاههاي غير ق

خیمان واگـذار کـرده ژدن را آمسئوليت 
 .برخود نهاده اند» قاضی«است که نام 

ـاه  -  ۳۱ سيد علي خامنه اي ريـيس دادگ
رئیس و . استغير قانوني ويژه روحانيت 

  . ن را نیز خود معین می کندآ دادستان
ـازمان  - ۳۲ سيد علي خامنه اي ريـيس س

ـارگزار او در بازرسي كـل كشـور  اسـت و ک
یکی از جنایـت پیشـه تـرین  ،این سازمان
 .مصطفي پور محمدي است ،مأموران او

ــــيس  - ۳۳ ــــه اي ري ــــي خامن ســــيد عل
رئـیس و . استنيروهاي مسلح  سرایداد

 .کند دادستان این دادسرا را او نصب می
ـازمان  - ۳۴ سيد علي خامنه اي  رييس س

اســت و متصــدی ديــوان عــدالت اداري 
 . این مقام را او معین می کند

سيد علـي خامنـه اي دادسـتان كـل  - ۳۵
متصدی این مقام را کـه مـی . استكشور 

بایــد در ســرکوبگری و سانســور انـــدازه 
ـال  نشناسد را او تعیین می کنـد کـه در ح

ـازژا ،حاضر ـار او ه ای اسـت و ت ه تـرین ک
  .ساعته احمدی نژاد است ۵» توجیه«
سـيد علـي خامنـه اي  ريـيس سـتاد  -  ۳۶

ــه و جماعــت  امامــان  .اســتائمــه جمع
. کنـدمنصوب مي او جمعه شهرستانها را 

اینان می باید مرتب او را سـتایش کننـد و 
 .سیاست ایران برباد ده او را توجیه کنند

ـازمان  - ۳۷ سيد علي خامنه اي ريـيس س
تصـدی ایـن . استدانها و امور تربيتي زن

 .مقام نیز می باید با موافقت او باشد
ــه اي  ريــيس كــل  -  ۳۸ ســيد علــي خامن

ـام . اسـت زندانها كشور متصـدی ایـن مق

 .نیز باید با نظر او منصوب شود
ـازمان  - ۳۹ سيد علي خامنه اي  رييس س

کارگزار او باید ایـن . استپزشکي قانوني 
  . مقام را تصدی کند

ـازمان  - ۴۰ سيد علي خامنه اي ريـيس س
است و تصدی او را بـه کسـی بهشت زهرا 

. واگذار می کند که طرف اعتماد او باشد
زیرا کسانی که زیر شکنجه کشته می شوند 

ـام و  ،نها که ترور مـی شـوندآو  بایـد بـی ن
  .نشان به گور سپرده شوند

ســيد علــي خامنــه اي  ريــيس بنيــاد  - ۴۱
ـأمور تصـدی . استمستضعفان  او را بـه م

   .خود می سپرد
سيد علي خامنـه اي ريـيس كميتـه   -  ۴۲

اســت و البتــه مــأمور  امــداد امــام خمينــي
  .خود را مأمور تصدی این کمیته می کند

سـيد علـي خامنـه اي  ريـيس سـتاد  -  ۴۳
اسـد مانند افراد منصوب خود . استديه 

از مســـئوالن قــــديم  را اللـــه جــــواليي
  .می کندن آمتصدی زندانهاي كشور 

ـــید علـــی خامنـــه ای تصـــدی  – ۴۴ س
از » بیـت«. را نیـز دارد» اموال رهبری«

درصـد  ،کاالهائی که به فروش می رسـند
  .دریافت می کند

ســــید علــــی خامنــــه ای مــــدعی  – ۴۵
ـارج از  ــیعه هــای خـ ــد ش ــت تقلی مرجعی

  .کشور نیز هست
ــز او  – ۴۶ ــوا نی ــده ســه ق همأهنــگ کنن

  .است
ر اصـل غیر از والیـت مطلقـه کـه د – ۴۷
او مـی  ،ن برشمرده شده اندآموارد  ۱۱۰

تواند حکم حکومتی نیز بکنـد و اطاعـت 
  . از این حکم برهمگان واجب است

ـائی مخصـــوص و  – ۴۸ او دســـتگاه قضــ
ســازمان . جداگانــه ای نیــز در بیــت دارد
ـار دارد  ،ایــــن دو. تــــرور نیــــز در اختیـــ

ـای . دستورهای او را اجرا مـی کننـد قتله
ـای زنجیـره «ا را نهآیم ژسیاسی که ر قتله

یةاللــه منتظــری و آخوانــد و حصــر » ای
ــرا  ــر او زه ــین موســوی و همس ــر حس می
رهنورد و مهدی کروبی یکچند از مـوارد 

  .عملکرد این دو دستگاه است
ـــدهی  – ۴۹ ســـپاه قـــدس تحـــت فرمان

ــتقیم او اســت ــر نیروهــای . مس ــالوه ب ع
ارتـش «یک نیروی مسلح بعنوان  ،مسلح
  .تقیم او هستندنیز تحت امر مس» ویژه
سیاســـــت ایـــــران در تصـــــدی  – ۵۰

افغانســتان و عــراق و ســوریه و لبنــان و 
  .فلسطین بطور مستقیم با او است

ـا بـه آباوجود این اختیارها که بابت       نه
بـرای رئـیس  ،هیچکس پاسخ گـو نیسـت
ـای نفـــش  ،جمهـــوری و وزیـــران او فضــ

برای اداره  اینهمه . کشیدن نیز نمی ماند
یـک دولـت » بیـت«که تصدی ها است 

قــوه مجریــه دســت . واقعــی گشــته اســت
در پــی ایــن . نشــانده ایــن دولــت اســت

ـات« ــی» انتخابـ ــه  ،قالب ــوه مجری ـار ق بـ
ایـن . بیشتر از گذشته بر دوش او می افتد

ـای مسـتمر  در حالی است که با تصـفیه ه
اســتعدادهای  ،یــمژدر طــول عمــر ایــن ر

ـامزد  ۸. درخور برای اداره کشور نـدارد ن
ــی در ســطح آمنــاظره و ســه  ـا کــه اول نهـ

دبستان و دومی در سطح دبیرسـتان بـود 
و ســومی گذشــته ) قــول محســن رضــائی(

گویــای ســقوط  ،یکــدیگر را لــودادن شــد
  .سطح مدیریت کشور است

ـا از پیش از رد صالحیتها،  :انقالب اسالمی ــر خارجــه امریکـ ـا جــان کــری، وزی ریاســـت جمهـــوری در ایـــران، صـــبر بعــد از انتخابــات شــتاب نکننــد و تــا کنگره خواست که در وضع مجازاته

ـا در . کننــد ، ۹۲خــرداد  ۱۴و  ۱۳امـ یعنـــی ایـــن کـــه نتیجـــه . وضـــع کـــرداوباما تحریمهای جدیـد برضـد ایـران روز پــیش از روز رأی گیــری،  ۹و  ۱۰ ـات« ــت» انتخابـ ــوم اس ــیش معل ــه ای . از پ ـار و خامن ــی اختیـ ــران ب ــردم ای   :صاحب اختیار استم
  
  

ـــ ا ده وضـــع مجازاته
ـــــــــیش از رأی  روز پ

یعنی ایـن کـه  ،گیری
ــات«نتیجــه  » انتخاب
از پیش معلـوم  ،ایران
  :است

  
  

مجازاتهای جدیدی کـه 
اوباما برضد ایران وضع 

  :کرده است
  
) ۹۲خــرداد  ۱۳( ۲۰۱۳وئــن ژ ۳در  ☚

ــزارش  ــه گ ــزاری فرانس ــد و خبرگ لومون
ـــد امریکـــا تصـــمیم گرفـــت  :کـــرده ان

ا مجازاتهای وضع شده بـر ضـد ایـران ر
ــد ــنژ ۳در . تشــدید کن کــاخ ســفید  ،وئ

اعالن کرد که ایـن بـار پـول ملـی ایـران 
ــال( ــن ) ری و صــنعت خــودرو ســازی ای

در توجیه وضع . کشور تحریم می شوند
 :این مجازاتها سخنگوی کاخ می گویـد

عــدم همکــاری ایــران در حــل و فصــل 
ــه بوجــود  ــی اســت ک ورده آمشــکل اتم

  .است
ــ     ــه ب ــت ک ــازه داده اس ــا اج رای اوبام

طرفهای خارجی ایران که ریال ایران را 
مجــازات وضــع   ،خریــد و فــروش کننــد

ــود ــران . ش ــه ای ــه ب ــائی ک ــز  طرفه و نی
نچه به صنعت خودرو سازی مربوط آهر

می شود را بفروشند و یا از ایران خودرو 
  . مشمول مجازات شوند ،بخرند

هــدف مجــازات وضــع شــده در بــاره  •
ا غیـر پول ایران اینسـت کـه ایـن پـول ر

ــد بعــد از کنفــرانس . قابــل اســتفاده کن
یـک  ،مطبوعاتی سخنگوی کـاخ سـفید

مســـئول ارشـــد حکومـــت امریکـــا کـــه 
ــود ــرده ش ــامش ب ــت ن ــت ،نخواس  :گف

مقصود از وضع این مجازات اینست کـه 
دیگر قابل  ،پول ایران در خارج از ایران

  .استفاده نباشد
هــدف مجــازات وضــع شــده بــر ضــد  •

ن نیسـت کـه صنعت خود رو سازی ایـرا
مــد مهمــی آدولــت ایــران را از منبــع در

  .محروم کند
سوشـــیتدپرس آ ،۲۰۱۳وئـــن ژ ۵در  ☚

کشور را  ۹گزارش کرده است که امریکا 
از مجــازات بابــت  ،مــاه دیگــر ۶بمــدت 

. معاف کرده اسـت ،خرید نفت از ایران
چهار  ،اپن و کره جنوبیژچین و هند و 

خریدار عمده نفـت ایـران جـزء معـاف 
حکومـت امریکـا علـت . هستندشدگان 

تمدید معافیـت ایـن کشـورها را کـاهش 
ــه اســت ــران گفت ــد نفــت از ای در . خری

صدور نفـت ایـران بـه روزانـه  ،حقیقت
  .هزار بشگه کاهش یافته است ۷۰۰

که اســـت، برفـــرض کـــه از هـــر بشـــفـــروش ایـــران در وضـــعیت عـــادی هــزار بشــکه در روز کــه یــک چهــارم  ۷۰۰فـروش روزانـه  :انقالب اسـالمی . میلیارد دالر، درآمد مـی شـود ۲۵٫۵دالر عایــد ایــران کنــد، در ســال ۱۰۰

ــــــد اســــــکناس خــــــود را در یــم ژو اگــر ر. میلیــارد دالر مــی رســد ۵۴٫۵ناشی از تحریم فـروش نفـت، میلیارد دالر  فرض کنیم، کسر بودجه  ۸۰حتــی اگــر نیــاز بودجــه دولــت را  ــوده دالر تبدیل کند، با مشـکلی ریال را بکشورهائی چون عراق و افغانسـتان، نتوان ــی ش ــرو م ــتر روب ــازهم بیش در . ب که سطح نازل )خرداد ۱۷(» مناظره« ـاج داریـم و آن را  ۴۰کــرد، غرضــی مــدعی شــد مــا بــه یم را آشـکار ژتدبیر نامزدهای رفکر و  بدیهی اسـت از ! هم بدست می آوریممیلیارد دالر ارز احتی پرسـیده نشـد » ضد تورم» «نامزد«این  ـا ام محاسبه بـه ایـن نتیجـه رسـیده با کد ـارد دالر ارز، کسـر  ۴۰است و ب ـأمین خواهـد کـرد؟ میلی ـاپ اسـکناس، بودجه را چگونه ت    و شدت تورم هست؟در نتیجه، افزایش سریع حجم نقدینـه آیا محل تأمینی جـز چ
بانکهای مالزی و سـنگاپور و افریقـای  •

و كره جنوبي و سريالنكا و تركيه و جنـوبی 
ـاف مـي     تايوان ـازات مع نيز همچنان از مج
  .مانند

ونــدي شــرمن كــه نماينــده امريكــا در  •
 ،با ايـران اسـت   1+5گفتگوهاي كشورهاي 

ايـران   :گفـت  ،در كميته بانك سناي امريكا
مهمترين موضوع گفتگوهاي اوباما با رئيس 

فشار امريكا مؤثر بوده . جمهوري چين است
ـا ايـران    ـين ب  18 ،است چرا كه معامالت چ

ـا   . رصد كاهش يافته استد كوشـش امريك
اينست كه ايران را از فروش نفت خـويش  

ـا   . ناتوان سازد اوباما رئيس جمهـوري امريك
دنيا ديگر نيازي   ،در حال حاضر :گفته است

ــدارد  ــران ن ــه نفــت اي ــد نفــت در . ب تولي
ـان   ـاز كشـورهاي    ،كشورهاي ديگـر جه ني

  .وردآجهان را بر مي 
ركت ايرانـي  شـ  37امريكا  ،وئنژ 4در   ☚

ـتهم    . ديگر را تحـريم كـرد   ايـن شـركتها م
ـا  آيم ايران ژهستند كه صوري هستند و ر نه

ـيس كـرده     ـا تأس را براي دور زدن مجازاته
ســخنگوي وزارت خزانــه داري  . اســت

ميليارد  ،ساالنه ،امريكا مي گويد اين شركتها
ـام مـي دهنـد    . دالر معامله براي ايران انج

ـاد   ي ايـران  بهمان نسبت كه وضـعيت اقتص
ـتفاده از   ،خراب تر مي شود دولت ايران اس

داويـد  . شركتهاي صوري را بيشتر مي كنـد 
 :مـي گويـد   ،رئيس اداره مجازاتها ،كوهن

مردم ايران بايد بدانند كه حاكمان ايران با 
ميليارد دالر از ثروتها  ،بكار بردن اين شركتها

  .نها را به جيب مي زنندآ
 ،ازاتها راكوهن دليل اثر بخش بودن مج •

ـاي      ،از جمله ايـن دانسـت كـه در گفتگوه
ـتان آلماآ ـاه   ،تا پايتخت قزاقس  ،وريـل آدر م

بدين خاطر كه انتخابات رياست جمهـوري   
 ،در پــيش بــود ،وئــنژ 14در  ،ايــن كشــور

ـا    هيأت ايران پيشنهاد كـرد در ازاي امتيازه
ـا لغـو شـوند    ،كه مـي دهـد   اگـر  . مجازاته

ـين  اي ،مجازاتها اثر نكرده بودند ن هيأت چن
مجازاتها  ،باوجود اين. پيشنهادي را نمي داد

نتوانسته اند محاسبه استراتژيك ايـران را از  
ـا غنـي    . اساس تغيير دهند ـان ب ايران همچن

  .سازي اورانيوم ادامه مي دهد
ــالمي  ــالب اس ــی و  :انق ـای جلیل گفتگوهـ ـأت او، در  ـاظره«هیــ ه گفتگــو و نقــد سربســته و سانســور شــدکـــذائی، مـــورد » منــ ـاز بدهـدپیشنهاد کرده است که در ازای هـر انـدازه جلیلی می گفت نماینـده انگلسـتان . شدند ـازات، ایـران نیـز امتی او . لغو مج کیلومتر جلو  ۲۵کیلومتر جلو بیائید ما هم  ۲۵شـما . حاضـریم: پذیرفته و گفته است . بفرمائیــد وارد عمـــل شـــویم. مــی آئـــیم گفتـه  نماینده امریکا بـه نماینـده انگلسـتان ــده ــه ن ــن ! اســت ادام ـاز در ای ـاظره«بـ ــه توافــق رســیده و ژتعــداد ســانتریفومعلــوم شــد الریجــانی بــا ســوالنا در بــاره » منـ ـا در مشکل در حال حل شدن بـوده اسـت کـه هــا ب ــتدر . موضوع اتـم دیگـر گفتگـو نمـی کنـیماحمدی نـژاد در تهـران گفتـه اسـت م ــورده اس ــرهم خ ـالحه ب ــه، مصـ . نتیج ـاز بــرهم خــوردار دیگر نیز مصالحه شـد والیتی گفت یکب در حقیقــت، درب . و بـ ـنه مـی چرخـد کـه در ژر ـان پاش گروهـی . دوران گروگانگیری می چرخیـدیم، بر هم

ـاد مـی مأمور گفتگو و حـل مشـکل مـی شـوند و  ـا را برب ـار آنه   .دهندگروه دیگـر حاصـل ک
مقامات امريكا وضع مجازاتها را وسيله اي  •

ناگزير كردن ايـران  ارزيابي مي كنند براي 
اما روش . به تن دادن به گفتگوهاي جدي

در پــيش  1+5ديپلماتيـك كـه كشـورهاي    
. تا اين زمان نتيجه نبخشيده است ،گرفته اند

ـين المللـي     و حاال اوباما مي گويد جامعـه ب
كمتر از يك سال به گفتگوها بـراي حـل و   

فرصـت   ،ميز مشكل اتمي ايرانآفصل صلح 
  .مي دهد

ـا بـه نتيجـه       ،قراربدين       ـاه گفتگوه هرگ
بديلي جـز   ،براي امريكا و اسرائيل ،نرسيدند

اسرائيل مجهز شدن ايران . جنگ نمي ماند
ــراي    ــدي ب ـته اي را تهدي ــالح هسـ ــه س ب
ـار    موجوديت خود مي داند و مرتـب اخط
مي كند كه نخواهـد گذاشـت ايـران بـه     

  .سالح هسته اي مجهز شود
  
ار تهيه طـرح  كنگره نيز دست بك ٭

و تصويب طرح مجازاتهاي جديد 
  :در باره نفت و ارز ايران است

 
رويتر گزارش كرده  ،2013وئن ژ 6در  ☚

ــت ــر دارد در   :اس ــا در نظ ــره امريك كنگ
طرحي را به تصـويب   ،تابستان سال جاري

فروش نفت ايران  ،نآبرساند كه با اجراي 
تحليـل گـران مـي    . بازهم كـاهش بيابـد  

ت كه فروش نفت ايران گويند هدف اينس
  . بطور كامل متوقف شود

تصويب چنين طرحي سبب رويـاروئي   •
امريكا با چين و هند مي شود كـه بـزرگ   
. ترين خريداران نفت خام ايـران هسـتند  

سبب باال رفتن بهاي نفت نيز مي شود كـه  
بـه بازيافـت رونـق اقتصـادي       ،بنوبه خود

  . لطمه مي زند
بــر  ،زبهــر دو حــ ،در كنگــره امريكــا •

تشديد مجازاتها مصر هستند و مي گوينـد  
افزايش توليد نفت در امريكا و كشورهاي 
نفت خيز مانع از باال رفتن قيمت نفـت در  
صورت قطع جريان نفت ايران به بازارهـا  

  .مي گردد
دركميته مجلـس نماينـدگان    ،ماه پيش •

 ،كه مشغول وضع مجازاتهاي شديد تر بود
مـي   ،نآجـب  ماده اي اضافه شد كه بمو

بايد خريداران را ملزم كرد كه بـه مـدت   
 1خريد نفت از ايران را بميزان  ،يك سال

امـا  . ميليون بشـكه در روز كـاهش دهنـد   
 700فروش نفت ايران به  ،در ماه مه ،اينك

. هزار بشـكه در روز كـاهش يافتـه اسـت    
باوجود چنين كاهشي كه تصويب چنـين  

 ،از ايـن رو . ماده اي تحصيل حاصل است
گنگره در كار تصويب طرحي اسـت كـه   

هـزار   700فروش نفـت ايـران از روزانـه    
مجازاتهاي جديد مي . بشكه نيز كمتر شود

هزار بشـكه در   500بايد فروش نفت را از  
  . روز نيز كمتر كنند

اما برخي از كارشناسـان مـي گوينـد       •
بناي كار كنگره بر اينست كه فروش نفـت  

ـ    . ه صـفر برسـد  ايران بازهم كمتـر و بسـا ب
كنگره مي خواهـد كـه نفـت ايـران بـه      

بحث بر سر اينسـت چـه   . بازارها راه نيابد
بايد كرد كه هرچه سريعتر  به اين هـدف  

  .رسيد
اما اثـر قطـع فـروش نفـت ايـران بـر        •

قيمتهاي نفت چه خواهد شد؟ بهاي نفـت  
دالر اسـت كـه    104بشـكه اي   ،خام برنت

. كمترين بها از سال پيش بدين سو اسـت 
براي اين كه قطع نفـت ايـران قيمتهـا را    

نفت  ،مي بايد همان ميزان ،افزايش ندهد
اين امر كـه كنگـره   . به بازارها عرضه شود

مي خواهد مجازاتهائي را وضع كنـد كـه   
 ،سبب قطع جريان نفت بـه بازارهـا شـود   

  بدان معني است كه محاسبه ها انجام 
گرفته اند و اطمينان حاصل است كه قطع 

  .ران سبب افزايش قيمتها نمي شودنفت اي
  

  
  9 ر صفحهد

  

 نوبت خامنه ای است
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در حزب دموكرات و جمهوريخواه بـر   •
. اتحـاد كامـل دارنـد    ،سر تحـريم ايـران  

ــس     ــه مجل ــان ك ــان زم ــه در هم چنانك
نمايندگان مشـغول تصـويب مجازاتهـاي    

رأي  99(راء آبـه اتفـاق    ،سـنا  ،جديد بود
طرحــي را ) موافـق و هــيچ رأي مخــالف 

 در صـورت  ،نآتصويب كرد كه بموجب 
   ،حمله اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران

  .ن حمايت كندآاوباما مي بايد از 
 Nuclear Iran Prevention« طرح       

Act of 2013  «  ــط ــيون رواب را كميس
راء آبه اتفـاق   ،خارجي مجلس نمايندگان

مـه بـه    22اين طرح كه در . تصويب كرد
مجازاتهـاي سـخت تـري      ،تصويب رسيد

را مقرر ) ن به بازارهاقطع جريان نفت ايرا(
انتظار مـي رود كـه در مجلـس    . مي كند

نماينده به آن رأي موافق  435 ،نمايندگان
نماينـده حمايـت    340 ،هم اكنون. بدهند

  .ن اعالم كرده اندآخود را از 
طرحــي كــه كنگــره  ،2011در ســال      

كاســتن از فــروش نفــت  ،تصــويب كــرد
طـرح  . توسط ايران را هدف قرار مي داد

ن را هدف قرار داده آيد قطع فروش جد
ن را تصويب آانتظار مي رود سنا نيز . است
  . كند
ــدير          ــترنوف م ــل اس  Medleyداني

Global Advisors تصويب و  :مي گويد
اجراي اين طرح ايران را به مرغ پركنده 

چند تحليل گـر ديگـر   . بدل خواهد كرد
حـداكثر در مـاه اوت بـه     :نيز مي گوينـد 
معنـاي تصـويب   . ره مي رسدتصويب كنگ

اين طرح اينسـت كـه واشـنگتن اميـدوار     
نيست ايران حاضر به گفتگـوي جـدي بـا    
هدف رسيدن به توافق بر سر برنامه اتمـي  

  .باشد ،خود
در همان حال كه كنگـره در تصـويب    •

 ،مجازات سخت برضد ايران مصمم اسـت 
ن را بــه انــدازه آوزارت خارجــه امريكــا 

نـدي شـرمن كـه    و. نگهداشتن مي خواند
با ايران  1+5نماينده امريكا در گفتگوهاي 

ــت ــنژ 4در  ،اس ــنا ،وئ ــت ،در س ــا  :گف ب
كشــورهاي دنيــا وابســتگي هــاي متقابــل 

در سود امريكا نيست كه  مجـازات  . داريم
 ،در روابط ما بـا كشـورهاي ديگـر     ،ايران

  .وردآمشكل پديد 
اوباما با رئيس جمهوري  ،در همين هفته •

ـ   ،چين ت از ايـران را موضـوع   خريـد نف
چين تقريبا نيمـي از نفتـي را   . گفتگو كرد

چـين  . مي خرد كه ايران صادر مي كنـد 
خريـد   ،در همكاري با جامعه بين المللـي 
يا آاما . نفت از ايران را كاهش داده است

  ن را قطع كند؟آحاضر است خريد 
هند حدود يـك چهـارم نفتـي را مـي      •

كيـه  و تر. خرد كه ايران صادر مـي كنـد  
جيـزن  . ن را وارد مـي كنـد  آيك هشتم 
ــردوف ــدير مركــز   ،ب ــتاد دانشــگاه و م اس

ــر تيــك جهــاني در دانشــگاه ژسياســت ان
كلمبيا كـه در سـال پـيش مشـاور رئـيس      

مـي   ،ي بـود ژجمهوري امريكا در باره انر
از كشورهاي چين و هند  ،اگر شما« :گويد

و تركيه بيش از اندازه توقع كنيد بـا ايـن   
شويد كه هيچ چيز بدست  خطر روبرو مي

  . »نياوريد
هرگاه مجازاتهاي جديـد   ،با وجود اين •

بسـا سـبب كـاهش     ،تصويب و اجرا شوند
 500صـدور  . فروش نفت ايران مي شوند

 ،نآهزار بشكه نفت در روز و يـا كمتـر از   
ايران را مجبور مي كند توليد نفت از چاه 

مهــدي . هــاي بيشــتري را متوقــف كنــد
شين وزارت نفت ايـران  كارمند پي ،ورزي

اين امر به منابع نفتي اين كشور  :مي گويد
او كـه اينـك در   .  صدمه وارد مـي كنـد  

ي را اداره ژلندن يك شركت مشـاور انـر  
در صـورتي كـه     :مـي افزايـد   ،مي كنـد 

هـزار بشـكه در    500صدور نفت ايران تـا  
يم ايران برجا مي ماند ژر ،روز كاهش يابد

ون سـابقه اي  ن با كسـري بـد  آاما بودجه 
  .     روبرو مي شود

يا اين مجازاتها براي اين كه ايـران  آاما     
كــافي  ،تــن بــه گفتگــوي جــدي بدهــد

  هستند؟

ــدرا بــه ریاســت جمهــوری نصــب مــی بلکه خامنه ای است که کارگزار خـود که رئیس جمهوری انتخاب می کنند ایران اختیـاری ندارنـد و آنهـا نیسـتند بــه ســخن دیگــر، مــردم . آزاد نیســتاجازه نامزد شدن را داشته باشند، نیز که کسانی غیر از کارگزاران خامنه ای درحـدی این نتیجه برسند، انتخابات حکومــت امریکــا و کنگــره امریکــا بــه ایـن شـده اسـت کـه هـم » انتخابات«صــالحیتها و مهندســـی مرحلـــه اول تــا ایــن جــا، اثــر رد  :انقــالب اســالمی ــ. کن ــا را ب ـــار بنـا بـراین، قـول خامنـه ای و . بگردندمجازاتها بیفزایند و آمـاده جنـگ نیـز نتیجه رسانده است که باید بر شـدت ه ایــن ایــن واقعیــت، آنه ـــاتی او دروغ از ک ـــتگاه تبلیغ ــه این . رأی و رأی دادن، کارساز نیستاز رفتن به پای صـندوق هـای . درآمددس ــات اســت ک ــال انتخاب ــریم فع ــتند و ی کند زیرا هم معلوم م. کارساز استتح ــران وحشــت زده نیس ــردم ای ــد و هــم م ــار مــی کن   .در می آورند، با موفقیت مبارزه کنندبا وضع مجازاتهائی که ایـران را از پـا ایران خارج از کشور امکان می دهـد مــردم ایــران بــر مــی انگیــزد و هــم بــه افکــار عمــومی جهــان را بــه حمایــت اراده خــود را اظه
  

جنگ اقتصادی امریکـا 
  :دم ایرانبا مر

  
لکســاندر گـــازمن آمقالــه را تیمــوتی      

روز  ۶یعنـی  ،۲۰۱۳وئن ژ ۷نوشته و در 
 ،روز رأی گیـــری ،خـــرداد ۲۴پـــیش از 

ــال آمــا . انتشــار داده اســت ن را از گلوب
   :ریسرچ نقل می کنیم

 ،اوبامــا ،سوشــیتدپرسآبــه گــزارش  •
دستور العمـل  ،برنده جایزه نوبل صلح

  ،نآبنــا بــر  ،دیگــری را امضــاء کــرد کــه
پول ملی ایران و صنعت خود رو سـازی 

هـدفش . تحـریم مـی شـوند ،این کشـور
بخـاطر گـران  ،اینست کـه مـردم ایـران

ورده آشدن قیمتهای مواد خوراکی و فر
بر دولت خشـم گیرنـد و  اقتصـاد  ،های

بنــا بــر ایــن . ایــران گرفتــار رکــود شــود
ـــرای  ،گـــزارش ـــد ب ـــای جدی مجازاته

بطـور مسـتقیم  نخستین بار پـول ایـران
بنـا بـر ایـن . موضوع مجازات مـی شـود

مؤسسات پولی هرگاه بمیـزان  ،مجازات
 ،مهمـــی پـــول ایـــران را خریـــد کننـــد

  . مجازات خواهند شد
ــا وضــع کــرده  • ــائی کــه اوبام مجازاته

است دیگر تنهـا دولـت ایـران را هـدف 
قرار نمی دهند بلکه مـردم ایـران را نیـز 

نـدگی زیـرا ز. مورد هدف قرار می دهند
یعنـی  ،در اسـاس ،روزانه مردم ایـران را

بیش از پیش  ،مواد غذائی و دوا و درمان
قیمتهای نان و گوشـت . سخت می کند
در چنـد مـاه  ،این قیمتها. را باال می برد

. درصـــد بـــاال رفتـــه انـــد ۶۰ ،اخیـــر
مجازاتهای وضع شده در مـورد نفـت و 
ارز ســبب کــاهش ارز در اختیــار دولــت 

قیمــت ارز  ،در نتیجــه .ایــران گشــته انــد
بـــاال رفتـــه و واردات کـــاهش جســـته و 

تـورمی چنـین . قیمتها افزایش یافته اند
شدید از قدرت خرید مردم ایران کاسته 

از ایــن  ،بــا وضــع ایــن مجازاتهــا. اســت
بکار  ،ریال ایران در خارج از ایران ،پس

  . بردنی نیست
  .به ایران استو تبدیل کردن به دالر و باز گردانـدن پول به کشورهای افغانسـتان و عـراق ارز، بـردن  یکی از راه هـای تحصـیلدانســتنی اســت کــه  :انقــالب اســالمی

مقامهــای ارشــد حکومــت اوبامــا مــی  •
ــن مجــازات  ــدف از وضــع ای ــد ه گوین
 ،اینست که پول ایران در خارج از ایران

انتظـار مـی . ارزش مبادله نداشـته باشـد
ــول  ــه پ ــا و صــرافهائی ک ــه بانکه رود ک

یران را خرید فـروش مـی کننـد از ایـن ا
ــازهم  ــال ب ــتند و ارزش ری ــاز ایس ــار ب ک

کــاخ ســفید مــی گویــد از . کــاهش یابــد
ارزش ریـــال  ،بـــدین ســـو ۲۰۱۲ســـال 

  .ایران نصف شده است
زیـرا از . یک سوم کاهش یافته اسـترا مبنــی قــرار دهــیم، ارزش ریــال بــه هرگاه بهای یـک دالر  :انقالب اسالمی ــــه  ۱۲۰۰ ــــان ب ــــان  ۳۵۵۰توم توم   .افزایش یافته است

رویتــر گــزارش کــرده  ،وریــلآدر مــاه  •
 ،ایران در سالهای پایانی دهه اخیر :بود

.  ایــران از تــورم دو رقمــی رنــج مــی بــرد
ببعـد اسـت کـه  ۲۰۱۰تب تورم از سال 

ـــت ـــه اس ـــدت گرفت ـــه . ش ـــانی ک از زم
حکومت یارانه هائ مـواد غـذائی و نیـز 

هـا نیـز تحـریم . نفت و گاز را لغـو کـرد
ن افـزوده شـدند و قیمتهـا را بشـدت آبر

  . افزایش دادند
حکومــت اوبامــا دســت بــه جنــگ  •

اقتصادی برضد مـردم ایـران زده اسـت 
ـــد  ـــای جدی ـــدف مجازاته ـــه ه چراک

ــا ــزایش قیمته ــای  ،اف بخصــوص قیمته
وقتــی قیمتهــای . مــواد غــذائی اســت

موادغـــذائی را اکثریـــت مـــردم ایـــران 
ی شوند خشمگین م ،نتوانستند بپردازند

نها از سیاسـتهای دولـت کـه آو نارضائی 
مــدن وضــعیت ســخت آســبب پدیــد 
. افزایش پیـدا مـی کنـد ،اقتصادی گشته
ــان ــدین س ــا  ،ب ــا ب ــن مجازاته وضــع ای

ـــوری در  ـــات ریاســـت جمه  ۱۴انتخاب
ربط مستقیم پیدا می ) خرداد ۲۴(وئن ژ

دولت ایران تحـت فشـار چنـدین . کند
ع مجازات  است و مشکل می تواند مناف

ــد ــأمین کن ــردم را ت ــژاد و . م احمــدی ن
ن شدند که با ایجاد یک آحکومت او بر

ـــدابیر  ـــره غـــذائی ســـه ماهـــه و ت ذخی
اینـک . مجازاتها را دور بزند ،اقتصادی

یا این ذخیره سازی و آپرسش اینست که 
ن فرصـت را آتدابیر  به حکومت ایـران 

خواهنــد داد کــه مجــازات هــای وضــع 
  یا خیر؟شده توسط غرب را دور بزند 

سوشــیتدپرس گــزارش مــی کنــد کــه آ •
حکومت اوباما امیدوار است که  با بـراه 
انداختن کارزار تبلیغاتی در این باره کـه 

یم ایران مردم خویش را سرکوب مـی ژر
کند و برضد منافع این مـردم عمـل مـی 

یـم را بـیش از پـیش منـزوی ژاین ر ،کند
در هفتــه  ،بــدین مقصــود بــود کــه. کنــد
از محدودیتها مقرر در باره  امریکا ،پیش

صــادرات تجهیــزات الزم بــرای ارتبــاط 
جمعی را که بکار مردم عادی ایران مـی 

هدف اینسـت کـه ایرانیهـا . کاست ،یندآ
ســان بتواننــد بــا دنیــای خــارج ارتبــاط آ

برقــرار کننــد و جهانیــان را از ســرکوب 
گـاه آ ،یم اعمال می کنـدژهای که این ر

  .سازند
و متحـــدان غـــربیش راضـــی امریکـــا     

خواهند شد هرگـاه مجازاتهـا در ایـران 
ــد  ــاری پدی ــز به ــار آنی ورد همچــون به

احتمـال ایـن کـه . ۲۰۱۱عرب در سال 
ـــان  ـــا درجری ـــیش و ی ـــبش پ ـــن جن ای

هـدف . کـم اسـت ،انتخابات روی دهد
اینست که مردم غـرب ایـن دیـد را پیـدا 
کننــد کــه دولــت ایــران بروفــق منــافع 

حکومـت . کننـدمردم ایران عمـل نمـی 
اوباما بر این فکر است کـه مـردم ایـران 

ــبش  ــه جن ــد و رآب ــبش ژین ــم جن ــا آی نه
ســرکوب کنــد و مــردم دنیــا ببیننــد کــه 

ــران ر ــردم ژدولــت ای یمــی ســرکوبگر م
  .خویش است

ــعیت اقتصــادی  • ــران از وض ــردم ای م

خـــود در خشـــم هســـتند و احســـاس 
محرومیت می کنند اما می داننـد عامـل 

در می یابـد . تاین وضعیت سخت کیس
ــادی  ــرائط اقتص ــئول ش ــرب مس ــه غ ک

  .نها استآسخت 
ــاد مــی       ــه ی ــران ب ورنــد کــه آمــردم ای

دولتهای امریکا و انگلستان بـا کودتـای 
برضــــد حکومــــت دکتــــر  ۱۹۵۳اوت 

بـــه دســـت ســـیا و  ،محمـــد مصـــدق
محمد رضا پهلـوی  ،انتلیجنت سرویس

هـدف غـرب . را دیکتاتور ایـران کردنـد
ان را دشـمن واقعـی یم ایـرژاینست که ر

  .مردم ایران جلوه دهد
ـــای  • ـــران در روزه ـــردم ای ـــاه م هرگ

یـم ژانتخابات دست به جنبش بزنند و ر
ویز الزم را به آدست  ،ن را سرکوب کندآ

امریکـــا و انگلســـتان و اســـرائیل بـــرای 
ـــدا  ـــه نظـــامی طـــراح شـــده را پی حمل

  .خواهند کرد
ــز نخواســته حکومــت او را، بــه حــق، نقــد کنــد، وبامـــا و خواســـته اســـت سیاســـت انویســــنده چــــون  :انقــــالب اســــالمی یـم ایـران ژفرض او اینست که ر – ۱  :است ببیندتصــدیق هــم خــود را نی ـــــران از وضـــــعیت  – ۲  .توانست استدالل خود را بسازدفرض که عین واقعیت است، او نمی بــدیهی بــدون ایــن . ســرکوبگر اســت ـــــردم ای ــا وضــع تحــریم هــای  – ۴  از این رو،.  می شوندنارضائی خود جنبش کننـد، سـرکوب م ایـــران بـــرای ابـــراز اگـــر مـــرد – ۳  . اقتصادی خود ناراضی هستندم ــرکوب را یـم ژآنها را به جنبش برانگیزد تا کـه رشدید برضد مردم ایران، می خواهـد امریکــا ب ــن س ــد و ای ــان کن ــدارد که وضع اینگونه مجازاتهـا ضـد  دانداین سخن که حکومت امریکا نمی       .دست آویز حمله به ایران کندسرکوبش یــم ژجنــگ، ر مجــازات و تهدیــد بــهفرصــــت ســــاز بــــرای وضــــع  -  ۵  گذارند کهاول او، محل برای تردیـد بـاقی نمـی غافل است اینسـت کـه سـه تصـدیق امــا مهمــی کــه نویســنده از آن . باشــدنــاگزیر مــی کنــد، مــی توانــد صــحیح وضـع آنهــا مـردم ایــران را بـه جنــبش جنــبش هســتند و بغلــط مــی پن ـــــت و حقیقـــــت را       .والیت مطلقه فقیه است ـــــن واقعی ای نامزدهـا در » افشاگریهای مهار شده« ـــاره یکدیگر،کـــه در  ـــاظره«ب ــدخرداد، به عمـل آمدنـد، در شـفافیت  ۱۷» من ــل، آشــکار کردن ــوافقی : کام ــرهم خــورده و هــر ت ــا کارشــکنی ب ـــت یــم والیــت مطلقــه ژبــدین قــرار، ر      . م آورده استوضع آنها،  فراهفرصــت را بــرای توجیــه مجازاتهــا و اتمــی ب ـــر داشـــتن ماهی ـــه عـــالوه ب ــی آینــدمجازاتها و جنگ پنهـان و تهدیـد بـه برای تهدیدهائی اسـت کـه در شـکل سـرکوب گـر، مسـئله و فرصـت سـاز فقی ــه عمــل م ــه نظــامی ب بـــه ایـــن واقعیـــت کـــه  باتوجـــه – ۶  :یمژبیند که گویای واهیت رنویسنده امر مهم دیگـری را نیـز نمـی . حمل ــــات« ــــوری » انتخاب حکومــت و کنگــره  ،فرمایشــی اســتریاســــت جمه از راه  ،می ماند اینست که مردم ایـرانراه حلی که بـاقی  ،بنا بر این. می کنندسان وضع مجازاتها را توجیه آامریکا  ـــال ـــریم فع ـــرفتن  ،تح ـــت گ ) خـرداد ۱۸(قول احمدی نژاد  – ۷  .دغاز کنآسرنوشت خویش را در دس مسـئله اتمـی دسـت  :بسی گویا است عامــل  ،بــه ســخن دیگــر. مــا نیســت   .شخص خامنه ایست ،کـــردن و مصــــالحه را بــــرهم زدنمصـالحه  ،سیاستهای ضـد و نقـیض

چنان مـی نمایـد کـه ایـن . گویا استمهدی محمدی، کارمند جلیلی، بسی و مقایســه مقالــه گــازمن، بــا مقالــه      

ــعیت ایــن نوشــته، بــه ویرانگــری حکومــت با ایـن تفـاوت، کـه در . ازمن استگنوشته، ترجمه بی کم و کاست نوشته  ــی وض ــژاد در خراب ــدی ن     :اقتصادی نیز نقشی داده شده استاحم
  

ســوء  و تقصــیر تحریمهــا ٭ آیــا
 تقصــیرهــم مــدیریت اســت و یــا 
ــدیریت و هــم ــا  ســوء م تحریمه

  ست؟ ا
  
مهدی محمدی،  ،۹۲خرداد  ۱۸در  ☚

مقاله می نویسد و والیتی کارمند جلیلی 
بعـد از انتخابـات «را تهدید می کند که 
ــی هــم هســت ــه . فردائ حــای هیچگون

شگفتی نیسـت اگـر محتـوای نوشـته او، 
او . ه گـازمنهمانست که محتوای نوشـت

. مناظره سـوم دیـدنی بـود: نوشته است
ـــر از حرف هـــایی کـــه زده شـــد،  مهمت

تفکـر  ۲. هایی است که افشا شـد چهره
ـــاروی یکـــدیگر در ایـــن منـــ اظره روی

خواست بگوید  تفکری که می: ایستادند
حق با آمریکاست و مشکلی هـم اگـر در 
ــدخواهی  ــه از ب ــردم هســت ن ــدگی م زن
دشمنان بلکه تقصـیر خودمـان اسـت و 

گفت مشکالت ملت  تفکر دیگری که می
ــوط باشــد ناشــی از  ــزی مرب ــه هــر چی ب
. ایستادن ما در مقابل زورگویـان نیسـت

به راه تسلیم رفتند گلی بسـر  آنها که قبال
مملکت نزدند و جایی هم اگر تـوفیقی 
و پیشرفتی داشتیم محصول این بود کـه 
دانستیم در سر خم کردن مقابل آمریکـا 
و دل خــوش کــردن بــه خنــده اروپــا 

  . خیری نیست
هـا  سال است کـه آمریکایی ۲بیشتر از     
گوینــد هــدف آنهــا اجتمــاعی کــردن  می

یعنـی چـه؟ . استخط سازش در ایران 
ــه  ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــردم ب ــی م یعن
مشــکالت اقتصــادی آنهــا مربــوط بــه 

هـا هـم مربـوط  هاست و تحریم تحریم
بـــه شـــیوه و سیاســـتی کـــه نظـــام در 

ای در پیش گرفته و لـذا  مذاکرات هسته
راه حل مشکالت اقتصادی ملت، کوتاه 
آمدن و تسلیم در مقابل آن چیزی است 

ولــت آمریکــا د. خواهــد کــه آمریکــا می
بــرای اینکــه ایــن صــدا بــه گــوش ملــت 
ایران برسد و مردم متقاعد شوند که هر 
دولتی سر کار آمد ناچار باید راه سـازش 
را در پــــیش بگیــــرد، زحمــــت کــــم 

سـفارتخانه مجـازی زدنـد، . اند نکشیده
زبان منصوب کردنـد،   سخنگوی فارسی

ـــران فرســـتادند، در  فیلتر ـــه ای شـــکن ب
به ملـت ایـران ترین سطح خطاب  عالی

ـــه ـــد و  بیانی ـــوط صـــادر کردن های مبس
رسید،  شان می خالصه هر کاری به عقل
ــران  ــردم ای ــا م ــد ت خصوصــا در –کردن

بنــدی  بــه ایــن جمع - آسـتانه انتخابــات
برسند که راه حـل مشـکالت اقتصـادی 

  . کشور گذشتن از داالن سازش است
حقیقت اما این است که در این مسیر     

ــد ــق نبودن ــدان موف ــران . چن ــردم ای م
ــد  دیدنــد و می می ــد کــه اینکــه پرای بینن

گران شده یا در مغـازه سـر کوچـه آنهـا 
شـود، ربطـی بـه تحـریم و  کره پیدا نمی

مسـاله ایـن اسـت کـه . مذاکرات نـدارد
سال است کار  ۲دولتی سر کار است که 

  را زمین گذاشته و به حاشیه مشغول 
است، بنابراین طبیعی است که ترکیـب 

مدیریت چنین بسـاطی را  وءتحریم و س
دانند  مردم ایران می. درست کرده باشد

آمریکـــا هنـــری جـــز دشـــمنی نـــدارد و 
دانند این امـامزاده ایـن طـرف و آن  می

دانم  طرف کور کرده امـا شـفا بعیـد مـی
دانند کـه اگـر  این را هم می. داده باشد

دولـــت اراده کنـــد و کســـانی از داخـــل 
  شور پالس تسلیم نفرستند و امکانات ک

  
  10 ر صفحهد

  

 نوبت خامنه ای است
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تـر از  تجمیع شود، نه آمریکا و نـه بزرگ
تواننــد بنشــینند و هــر روز  آمریکــا نمی

های جدیـد  برای سفره این ملـت نقشـه
  . بکشند

تـر  در مناظره دیروز آنچه از همـه تلخ    
کاندیــدا کــه یکــی  ۲بــود، ایــن بــود کــه 

نماینــــده رهبــــر معظــــم انقــــالب در 
شورایعالی امنیت ملـی اسـت و دیگـری 

ـــاور ای ـــت مش ـــوی چشـــم مل ـــان جل ش
ایســـتادند، دشـــمنی دشـــمن را نادیـــده 
گرفتند و چنان با مردم حرف زدند کـه 
گویی مشـکالت زنـدگی و معیشـت آنهـا 
مربوط به مقـاومتی اسـت کـه در مقابـل 

از آقــای روحــانی . اجنبــی شــده اســت
او وقتی از خط سـازش . انتظاری نیست

کند در واقـع در حـال دفـاع از  دفاع می
اســت ولــی آقــای والیتــی کارنامــه خــود 

چهره واقعی خود را آشـکار و حـرف آن 
ــه می ــرد ک ــانی را تصــدیق ک ــد  کس گفتن

ـــه  ـــد ب ـــر ســـر کـــار بیای ایشـــان اگـــر ب
اصولگرایان بدتر از آن خواهد کرد کـه 

  . طلبان کردند اصالح
در آینده اگر دوباره ایران و غـرب بـر     

کـه خواهنـد  - سر میز مـذاکره بنشـینند
دگان غربــــی کننــــ مذاکره - نشســــت

هــای آقــای والیتــی  تواننــد بــه حرف می
اسـتناد کننـد و بگوینـد کـه بـه شــهادت 

هــــــــا مشــــــــکل از  همــــــــین حرف
کننـدگان ایرانـی اسـت نـه آنهـا،  مذاکره

البتـه بـه  - بنابراین چنانکه آقای والیتی
ها هـر چـه بـا  اند غربی فرموده - تلویح

  .ما کردند حقمان بوده است
ای اندیشـــه راهنمـــ :انقـــالب اســـالمی والیـت مطلقـه (نویسنده بیان قدرت  ــدرت اســتو زبـانی کـه بکـار بـرده اســت، ) فقیـه ــان ق ــدین . زب ــا ب ــه تنه ــدافع خاطر که والیت را تهدید مـی کنـد و ن . یم استژامریکا است و تقصیر از رحتی والیتی نیز نگفـت حـق بـا  – ۱  :اند، جانشین می کند جلیلی ساختهدروغ و مجــــازی کــــه خامنــــه ای و خــاطر کــه واقعیــت و حقیقــت را بــا موضع امریکا می شمارد، بلکه بـدین او و روحــانی را سازشــکار و م ــدها در اســت کــه فرصــت بــرای تهدیــدها یـم ژحتی او نیز اعتراف کرد که ایـن ر ــن تهدی ــد و ای ــراهم مــی کن در . مجازاتهــا تحقــق پیــدا مــی کننــدف ــه نامزدهــا در برندکـه هـیچ در بـاره » مناظره«حقیقت،  اشــت، ایــن برنام داشت که مـردم ایـران،  دست آورد را شـنیدند مسـئله نـه » نامزدها«از زبان  یـم ژر: ایجاد کردن برای تهدید استکــه مرتــب فرصــت  » تهدیــد زدائــی« بـه حاشـیه مـی «دو سال اخیر نیست حکومت احمـدی نـژاد تنهـا در  – ۲  . است» تهدید افزا«مسئله ساز ایران  ــران ریـب ، از روز نخست، بـا تخ»پردازد ــا بح ــران و ب ــتمر اقتصــاد ای   .تحریم وضع می کندبــه تصــویب رســاند و بطــور مســتمر شورای امنیت قطعنامـه برضـد ایـران با استفاده از ایـن فرصـتها، غـرب در سازیهای سیاسی، فرصتها ساخت و مس

فرمایشــی فرصــت ســاز » انتخابــات«واقعیــــــت و حقیقــــــت  را کــــــه یم اینست که  این ژهمه کوشش ر – ۳ ــره خواســت در حقیقت، این امـر . پنهان می گرددنوشته نیـز، ایـن واقعیـت و حقیقـت در ایـن . مردم ایـران پنهـان نگـاه داردضع مجازاتها گشته است،  از چشم و ــری از کنگ ــان ک ــه ج شـد، اثـر نمایشـی کامل نفـت ایـران وضــع کــرد و کنگــره در کــار تحــریم وضـــع مجازاتهـــا، اوبامـــا مجـــازات مجازات جدید وضع نکنـد و بعـد از ک ، شفاف نشـان مـی »انتخابات«بودن  ـــژاد در  – ۴  .دهد ـــدی ن ـــخن احم ــرداد ۱۸س ــواهم وارد بحــث  نمی« ( ،خ يی شـــوم چـــون  مـــذاکرات هســـتهخ

دو واقعیـت را بـازگو مـی  ،»هم ندارمبکنند و کاری به آن نـدارم و دخـالتی دانند چه بايد  خودشان مسئولند و می مـا پرونده اتمـی دسـت  –الف  :کند بنـا . نیست یعنی دست خامنه ایسـت صــورت  ،نــامزد ۸» منــاظره« ،بــراین   .ی استکار خامنه اایجاد فرصت برای تهدید ایـران هـم یک گام بـه پـیش و دوگـام بـه پـس و . حق دخالت در مسئله اتمی را ندارد ،رئیس جمهوری هرکس بشود –ب این واقعیت و حقیقت بوده اسـت و پنهـان کـردن  ،سازی و در همان حال
  
  

ــــوریه  ــــه  –س  –ترکی
سرنوشت خاورمیانـه 

   :و موقعیت ایران
  
  

تعادل قـوای  ،در سوریه
یم اسـد بـرهم ژنظامی ر

ــت ــورده اس ــا . خ امریک
ایــران و حــزب اللــه را 

  :تهدید می کند
   
پیروزی ارتش سـوریه و حـزب  ٭

ـــیر ـــه در قص ـــط بـــودن  ،الل غل
ارزیــابی کارشناســان اســرائیل را 

ــرد ــوم ک ــا. معل و  شکســت امریک
اســـرائیل و کشـــورهای عـــرب و 

یــم ژپیــروزی روســیه و ایــران و ر
  :اسد؟

  
نخســت گــزارش دبکــا فایــل را مــی  ☚
   :)۲۰۱۳وئن ژ ۶(وریم آ

شکســت شورشــیان در شــهر کلیــدی  •
ـــنژ ۶در  ،قصـــیر ـــین حـــال ،وئ  ،در ع

شکســـت اســـتراتژیک مهـــم امریکـــا و 
بهـائی . اسرائیل و اروپای غربی نیز بـود

رصـه بـرای که بابـت خـالی گذاشـتن ع
ارتش سوریه و حـزب اللـه کـه مـأموران 
 ،ایــران همآهنگشــان کــرده مــی کردنــد

ماشـین نظـامی سـوریه و . سنگین است
ماده اند برای سرمایه کردن آحزب الله 

ن در پــاک آایــن پیــروزی و بکــار بــردن 
کردن حلب و جنوب سوریه برای پاک 

هـدف . کردن ایـن منطـق از شورشـیان
  .بعدی اسرائیل است

دبکـا یـک  ،فوریـه ۲۶در  ،ماه پیش ۵ •
علـی خامنـه  ،بشار اسد«ویدئو با عنوان 

والدیمیــر پــوتین و حســن نصــرالله  ،ای
 ،نآدر . منتشـر کـرد» جنگ را برده اند

مرحله بـه  ،افشا شد که چگونه بشار اسد
ــه ــکاند و  ،مرحل ــگ را خش ــرداب جن م

در ایـن . ن خـود کـردآابتکار عمل را از 
ع روســیه و از حمایــت هــای وســی ،کــار

ایــران و عــراق و حــزب اللــه برخــوردار 
این اتحاد نه تنها موفقیتهـای او را . بود

بلکــه در بیــرون از  ،در جنــگ ســوریه
  .مرزهای سوریه نیز تضمین کرد

 ،نخسـت وزیـر سـوریه ،نوری المالکی •
هــزار ســرباز در مرزهــای عــراق و  ۲۰

ن شد کـه آسوریه متمرکز کرد و مانع از 
ارد خاک سوریه شوند و افراد القاعده و

جبهه  ،امروز. از شورشیان حمایت کنند
النصرة گوئی از صحنه های نبرد ناپدید 

در واقع مـی کوشـد خـودی . شده است
  . نشان ندهد

هزار دروزی های سوریه کـه در  ۵۰۰ •
در کوه جبـل دروز در  ،روستاهای خود
با دریافت اتمام حجـت  ،جنوب سوریه

ت خـود را از حمایـ ،از حزب الله لبنـان
  .بشار اسد اعالم کردند

تهـاجم حـزب اللــه بـه دروزی هــای       
نهـا آدروزی های لبنان و رئـیس  ،سوریه

ولید جنالت را در موقعیتی باریکی قـرار 
اینک کـه دروزهـای سـوریه بـه . می داد

جنـــبالت و  ،یـــم اســـد پیوســـته انـــدژر
دروزهای لبنان نیـز ناگزیرنـد بـا ایـران 

حد شدن دروزیهـا  مت. همسوئی بجویند
تهدیـد حـزب اللـه توسـط  ،یم اسدژبا ر

. شورشیان سوریه را بی اثر ساخته است
دروزیهای ساکن بلنـدی هـای جـوالن 

ـــر ـــای دیگ ـــا دروزیه ـــز ب ـــاگزیر ،نی  ،ن
  .همداستان می شوند

اینـک  ،اسرائیل کـه واقعیـت را ندیـد •
 ،می بیند که دسـت دراز جنـگ سـوریه

خـود به نوار غزه رسیده است و حماس 
هیـأتی را . را در موقعیت برنده می بینـد

به تهران فرسـتاده اسـت بـرای امضـای 
  .قرارداد جدید همکاری نظامی

نخست وزیر و خالـد  ،اسماعیل حنیه     
زیـر  ،مشعل رئیس دفتر سیاسـی حمـاس

فشار شدید هستند برای این که به ترکیه 
و قطر پشت کنند و قرارداد نظـامی را از 

بـا  ،۲۰۱۲ه در سپتامبر نو امضاء کنند ک
  . امضاء کرده بودند ،ایران

فرمانده شـاخه  ،فشار را مروان عیسی     
نظامی حماس و عزالـدین قسـام کـه بـه 
تهران گریختـه اسـت و محمـود الظهـر 

شاخه نظامی  ،وئنژ ۶در . وارد می کنند
بیانیـه ای در سـتایش  ،ناگهـان ،حماس

  .ایران و حزب الله صادر کرد
ـاب جدیـد و حماس سخت  • به یک ارب

ـاز دارد ـاد نی ترکیـه و قطــر دادن . پـول زی
ن را آکمــک مــالی بــه حمــاس و رهبــران 

ـا بـه آ ،با پیروزی در قصیر. قطع کردند نه
تــا . ورنــدآتهــران و حــزب اللــه روی مــی 
  .پول بگیرند و موشک بخرند

ـانوی پیـروزی      روشن است که این اثر ث
خبـر بـدی  ،حزب الله در جنـگ سـوریه

ـأت . ی اسرائیل اسـتبرا در بازگشـت هی
تــش بــا آبســا حمــاس  ،حمــاس از تهــران

رامـش آماه  ۹اسرائیل را رها کند و بعد از 
دسـت  ،از نـو ،در مرزهای اسرائیل و غزه

به موشک پرانی بزند و به جبهه پیروز در 
ــدد ــین . جنــگ ســوریه بپیون هرگــاه چن

سیلی استراتژیک خواهد شد که بر  ،کند
ـا وارد  بناگوش اسرائیل و حکومـت اوبام

ـا آچرا که . می شود ـال پـیش ب تش بـس س
سـنگ . کمک حکومت اوباما برقرار شد
وزیــر  ،بزرگــی نیــز برســر راه جــون کــری

قــرار مــی گیــرد کــه مــی  ،خارجــه امریکــا
کوشد گفتگوهای صلح میان اسرائیل و 

  . فلسطین از سرگرفته شوند
ـا اسـرائیل       ،باوجود دو جبهه جنـگ ب

ـــزه و ـــی در غ ـــوالن یک ـــری در ج  ،دیگ
محمود عباس چگونه جرأت می کنـد بـر 

  سر میز گفتگو با نتان یاهو بنشیند؟
پوچ بـودن سیاسـت  ،پیروزی در قصیر •

ـا را  عدم مداخله اسرائیل و امریکـا و اروپ
ـان . شـکار کـردآ ،در جنگ سوریه در هم

حــال کــه ایــن ســه تهدیــد توخــالی مــی 
یم اسـد سـالح شـمیائی ژکردند که اگر ر

مسـکو و  ،بـرد وارد عمـل مـی شـوند بکار
ـامی  تهران و بغداد موفق شدند تـوان نظ
 ،اسد را در طول دو سال و سه ماه جنگ
 –افزایش دهند و ماشـین جنگـی سـوریه 

ورنــد کــه توانــا بــه آحــزب اللــه را پدیــد 
درهــم شکســتن قیــام مســلحانه ســوریها 

  .است

ــی  • ــین جنگ ــن ماش ــه ای ــروزی ک ـا پی بـ
ـا  پـیش از ،ورده استآبدست  ـاروئی ب روی

بــه ســراغ پــاک کــردن  ،اردن و اســرائیل
حلـــب و جنـــوب ســـوریه از شورشـــیان 

ـاهآو . خواهد رفت جـوالن را محـل  ،نگ
جنـگ در . نبرد با اسرائیل  خواهد کـرد

ن آواقع در بلندی جوالن و فتح  ،قیطره
بـه اسـرائیل  ،توسط ایـن ماشـین جنگـی

 ،هشدار داد که جنگ برضد حـزب اللـه
بـه جـوالن تغییـر محـل از جنوب لبنـان 

  .داده است
شکســت اخالقــی و  :انقــالب اســالمی ــه و عربســتان و قطــر، بــدین یم والیت فقیـه در سـوریه و ژانسانی ر ــز ترکی ــــه ســــوریه را نمایشــــگاه  نی ـاطر ک ـائی کـــرده انـــد کـــه در شـــمار خـــ ـاریخ معاصـر جنایتهــ ـان هســـتندجنایتهای کم ماننـد در ت ــه پیـــروزی در جنـــگ . جهــ ــرض ک ــوریه، برف ــردد، س ــل بگ ـا هـم کمـر . می کندسوریه را باری سـنگین بـردوش ایـران کام ـال سـوریه نقـش  در تحول صلح آمیـز درحقوقمدار مـی داشـت، مـی توانسـت اگـر ایـران دولتـی . اروپا قرار می دهـدتهدید را در اختیار امریکا و اسرائیل و از دســت خواهــد داد و هــم فرصــت خم خواهد کرد و هم فرصت رشد را ایران زیر ایـن باره   .حضور پیدا نکنندایفا کند و امریکا و روسـیه نیـز مج

  
حـزب  –پیروزی ارتـش سـوریه  ٭

الله در قصیر را البـی اسـرائیل در 
ویز کرده اسـت آواشنگتن دست 

بر برانگیختن حکومت اوباما بـه 
  :تهدید ایران

  
کارشـناس  ،مقاله را فـرانکلین المـپ ☚

ـان ئـــن وژ ۷نوشـــته و  در  ،ســـوریه و لبنــ
  :انتشار داده است۲۰۱۳

جنـگ  ،ممکن است جنگ در القصیر •
اما بـدون تردیـد . سرانجام بخشی نباشد

نقطــه عطــف مهمــی در جنــگ ســوریه 
ـاگونی . است به ایـن جنـگ عنـاوین گون

داده اند که همه تصدیق کننـده اهمیـت 
  .ن هستندآ

پیروزی قوای دولتی سوریه در القصـیر     
ر د. یـــک موفقیـــت اســـتراتژیک اســـت

یـک فاجعـه  ،بلحاظ انسانی ،همان حال
ـاله ،سازمان ملل. (است ـای یـک س نیازه

 ۴مـردم جنــگ زده و پناهنــده ســوریه را 
ـــر ـارد دالر ب ــ !!). ورد کـــرده اســـتآمیلی

القصــیر در اســتان حمــس قــرار دارد و از 
 ،نظــر اســتراتژی نظــامی دولــت ســوریه

در طول راهی قـرار . اهمیتی به تمام دارد
ه ساحل دریا وصل می دارد که دمشق را ب

 ،تصرف این شهر توسط شورشـیان. کند
ــود  ــدارکاتی خ ــوریه را از راه ت ــت س دول
محروم می کرد و در عوض به شورشـیان 
امکــان مــی داد از لیبــی و خلــیج فــارس 
... اسلحه و مهمات و نفرات دریافت کند

یم سوریه می توانـد ژر ،با تسلط بر القصیر
بدست کنترل شمال و شرق سوریه را نیز 

ــار راه را . وردآ ــن شــهر کــه حکــم چه ای
ـا در  ،دارد ــرار  ۹تنهـ ــان ق ــومتری لبن کیل
ـاه جنـگ ۲۷بعـد از  ،و نیز. دارد ایـن  ،م

پیـــروزی روحیـــه ارتشـــیان را تقویـــت و 
  .روحیه شورشیان را تضعیف می کند

ـا  • ـــر آامــ نچـــه بیشـــتر اهمیـــت دارد اث
ــط  ــر رواب ــیر ب ــگ القص ــروزی در جن پی

هـت بخشـی بـه اسرائیل با فلسـطین و ج
فعالیـــت البـــی اســـرائیل در واشـــنگتن 

این البی بـه خـود قیافـه وحشـت . است
  .زده و در اضطراب را داده است

از جملــه  ،واکــنش عناصــر ایــن البــی     
بسیار  ،عرب ستیزی که دانیل پیپس است

مقالـه  ،او در واشنگتن تـایمز. گویا است
ـا عنـوان  ـار » Happy Israël «ای ب انتش
ـا  :او می پرسد ،ر این مقالهد. داده است ب

  توجه به افزایش تهدید ها که متوجه 
ـــتند ـــرائیل هس ـاه ،اس ــ ـــوط « هرگ خط

ی که سـازمان ملـل معـین کـرده »قرمز
نتان یاهو چه باید  ،رعایت نشوند ،است

بکند و خواهد کرد؟ یکی از کارها فشار 
به اوباما از طریق هواداران اسـرائیل در 

ــا  ــره امریک ــه کنگ ــن ک ــرای ای ــت ب اس
بالدرنگ وارد عمل شـود و خسـرانی را 

مـده آکه با شکسـت در القصـیر بوجـود 
  . جبران کند ،است

ــــت       ــــف شکس ــــای مختل ــــه ه جنب
در جامعـه  ،شورشیان در جنگ القصیر 

ــژاد پرســتانه  )  ADL(ضــد رفتارهــای ن
ایــن جامعــه . موضــوع بررســی اســت

رؤســای ســازمانهای مهــم یهــودی در 
اجتمـاع در یـک کنفـرانس  امریکا را بـه

فوری فراخوانده است تـا کـه راه حلـی 
  .برای مسئله پیدا کند

دستور کار کنفرانس یکی شکسـت در      
القصیر و دیگری شکست در بلغارسـتان 

. دومی هم شکست بزرگـی اسـت. است
ــا  ــزرگ اســرائیل در امریک ــرا البــی ب زی

)AIPAC  ( سخت تالش می کرد حزب
ور انجام گرفتـه در الله لبنان متهم به تر

بگـردد تـا  ،بورگاس واقع در بلغارستان
اتحادیه اروپا حزب الله را  ،نآبه استناد 

وارد فهرســـت ســـازمانهای تروریســـت 
  . اما موفق نشد. کند

اسرائیل و البی هایش در واشنگتن از  •
. صدراعظم اطریش نیز عصبانی هسـتند

زیرا قوای ایـن کشـور مسـتقر در بلنـدی 
ـــده اســـت هـــای جـــوالن را . فراخوان

اسرائیل مـی گویـد بـا فراخوانـدن ایـن 
معبــر قنیطــره کــه دروازه جــوالن  ،قــوا

ــاز مــی شــود و جنــگ داخلــی  ،اســت ب
سوریه می تواند بـه خـاک اسـرائیل نیـز 

سفیر اسرائیل در واشنگتن . سرایت کند
بیرون بردن قوائی کـه تحـت  :می گوید

ــای  ــدی ه ــل در بلن ــازمان مل ــرچم س پ
بـه حـزب  ،هستند حافظ صلح ،جوالن

اللــه امکــان مــی دهــد در بلنــدی هــای 
جوالن مستقر شود و اسرائیل را تهدیـد 

  !کند
البی های اسرائیل به حکومت اوباما  •

ورند که به ایران و حزب اللـه آفشار می 
و سوریه و نیز سـازمانهای فلسـطینی کـه 

احساس پیـروزی  ،در پی جنگ القصیر
  . ندفشار وارد ک ،بیش از پیش ،می کنند

البی های اسرائیل می گویند پیروزی  •
یــم ســوریه امکــان مــی ژدر القصــیر بــه ر

دهد شمال و شرق ایـن کشـور را نیـز بـه 
اســرائیل از امریکــا . وردآمهــار خــود در 

برابر پیشنهاد سناتور  ،می خواهد امریکا
بدون فـوت   ،مک کین و سناتور گراهام

ــد ــه متقابــل بزن ــه حمل . وقــت دســت ب
از امریکـــا مـــی خواهـــد اســـرائیل بـــاز 

ــرانس  ــو ژکنف ــد  ۲ن ــزار نکن ــه (را برگ ب
زیرا اسد قـوت گرفتـه و ) تأخیر نیز افتاد

او اســـت کـــه ســـود  ،از ایـــن کنفـــرانس
اگر قرار است جامعـه بـین . خواهد برد

 ،المللی راه حلی از راه گفتگو پیـدا کنـد
  نخست باید کاری کند که تعادل قوا به 

 ،ده ایبطور تعیین کننـ ،یم اسدژزیان ر
  . تغییر کند

  Cantorوقتـی از کســی چـون کــانتور  •
در باره لبنان و حزب الله مـی پرسـند او 

حزب الله  :نیش خند می زند و می گوید
بـــدون  ،قـــوای بســـیار و مجهـــزی دارد

برای اسـرائیل سـاختن  ،حمایت امریکا
لبنـان را . کار حـزب اللـه مشـکل اسـت

لبنـان هـیچ وقـت یـک . فراموش کنیـد
کافیسـت در . قعی نبـوده اسـتکشور وا

روی زمین کار حزب الله ساخته شـود و 
  . نیروی دریائی اسرائیل کار را تمام کند

  
  11 ر صفحهد

  
  

 نوبت خامنه ای است
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یک عضو کنگره ایـن فکـر را القـاء مـی 
 ،کنــد کــه تفنــگ داران دریــائی امریکــا

بـه لبنـان  ،سال پـیش ۳۰بلحاظ تجربه 
  .گسیل شوند

البی اسرائیل همچنین براینسـت کـه  •
ورهای عرب خلـیج اتحادیه عرب و کش

یـم اسـد و ژفارس نباید در رویاروئی بـا ر
نهــا مــی بایــد آ. شــل شــوند ،حــزب اللــه

ــه شــریک و متحــد  نقــش خــود را بمثاب
یــک منبــع در . ایفــا کننــد ،کامــل عیــار

سفارت عربستان در واشنگتن شکوه می 
کند که شورای همکاری خلـیج فـارس 

یـم ژیک میلیارد دالر خرج اپوزیسیون ر
ده است اما حاصل چندانی بشار اسد کر

  . مشاهده نمی کند
. از اسرائیل نیز کـاری سـاخته نیسـت •

 ،چراکه حمله های هوائیش بـه سـوریه
نـه مفیـد  ،از دید امریکا و دیگر کشورها

زیـرا . که زیـانبخش توصـیف شـده انـد
ســبب متحــد شــدن مســلمانان و عربهــا 

  . برضد دشمن مشترک می شود
• ADLه از کــاخ ســفید مــی خواهــد بــ

کـاری «هرچه زودتر . سرعت عمل کند
ســنجش افکــاری کــه فرســتنده . »بکنــد

روز  ،وئـــــنژ ۵در  NBCتلویزیـــــونی  
ــوای ر ــروزی ق ــم اســد در القصــیر ژپی ی

ــار داد ــه   ،انتش ــد ک ــی کن ــوم م  ۱۵معل
درصــد امریکائیــان موافــق یــک اقــدام 

درصد طرفدار  ۱۱و تنها . نظامی هستند
 حمایت از شورشیان از راه دادن اسلحه

ننـد آدرصد خواهان  ۲۴. نها هستندآبه 
. که امریکا دست به هـیچ اقـدامی نزنـد

ــنآ ــوکس م ــه ف ــر  ،ب ــادام العم ــیس  م رئ
ADL  از سنجش افکاری که بی بی سی

ســـخت عصـــبانی  ،انجـــام داده اســـت
اسرائیل  ،بنا بر این سنجش افکار. است

کشــوری دانســته مــی شــود کــه مرتکــب 
جنایت برضد بشـریت شـده اسـت و در 

یف کشورهائی که برای صلح جهـانی رد
در . مقام دوم را دارد ،خطرناک هستند

 ۶۹و  ۵۷ ،کانــادا و اســترالیا بــه ترتیــب
درصــد مــردم نســبت بــه اســرائیل نظــر 

در کشــــورهای عضــــو . منفــــی دارنــــد
ــا ــه اروپ ــیار  ،اتحادی ــرائیل بس ــوذ اس نف

ــرائیل ــه اس ــر مخــالف ب ــاهش و نظ  ،ک
را  انگلستان مقام اول. افزایش یافته اند

درصد مردم این کشـور  ۷۲دارد چرا که 
  . نسبت به اسرائیل نظر منفی دارند

یمهـای منفـور ژهمکاری اسرائیل به ر    
و رفتــارش ســبب شــده اســت کــه بــرغم 
هزینه کردن میلیونها دالر بـرای چهـره 

بمنزلــــه یــــک کشــــور  ،رائــــی خــــودآ
دموکراتیک و با توانائی فنی بسیار بـاال و 

در شــمار  ،رببرخــوردار از فرهنــگ غــ
ــرار  ــان ق ــورهای جه ــرین کش ــور ت منف

  . بگیرد
توافـق  ،وئن در القصـیرژ ۵با پیروزی  •

ــرای اداره  ــه ب ــغیر و آمحرمان ــیای ص س
میان روسیه و فرانسه و  ،مهار خاورمیانه

بعـد از شکسـت امپراطـوری  ،انگلستان
ــــانی ــــت ،عثم ــــان رف ــــغال . از می اش

ــــاریخ  اســــتعمارگرایانه فلســــطین را ت
است و این حکـم دیـر یـا محکوم کرده 

  .زود اجرا خواهد شد
شماری روز افزون از مسئوالن امریکا      

ــد و  ــیده ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب و اروپ
تحلیل گران خاورمیانـه و نیـز سـنجش 

بـر ایـن نظـر  ،بیش از پـیش ،های افکار
. مسئله زمـان اسـت ،می شوند که مسئله

ن فلســـــطینیان آفلســـــطین از  ،روزی
  .خواهد شد

مقالـه در کنترپـونچ انتشـار یافتـه  این - 
  .است

ــاکردنی آنچـه در سـوریه مـی  :انقالب اسـالمی ــده . اســتگــذرد، فاجعــه ای وصــف ن ــنگین . اصــلی اســتدر دراز مــدت، ایــران بازن ــای س ــی به یعن دوش ایــران مــی نهــد کــه بــاری را بــردر کوتاه و میـان مـدت نیـز . بپردازندایـــران در طـــول زمـــانی دراز بایـــد یـم والیـت فقیـه را مـردم ژسیاست ر

  .در ایران نیز ضد این حقوق استچرا کـه . و حقوق انسان، شرکت کندحقوق ملی مردم سوریه  حلی بر وفقآن توانــائی نیســت کــه در جســتن راه یـم را ژر. بماند، باز ایران بازنده استهمچنان عرصه سبعانه ترین جنایتهـا یم اسد بمانـد و سـوریه ژاگر ر. استمردم ساالر حـل شـود، ایـران بازنـده داخلی سوریه با استقرار دولتی نسـبتا هرگــاه جنــگ . بســیار ســنگین اســت
ـــدتواننــد نقــش قــدرتهای منطقــه ای را توضیح داد چـرا ترکیـه و ایـران نمـی » تعـــادل ضـــعفها«بنـــی صـــدر در     ـــه، بارمـــالی . بـــازی کنن ــدرت متفــوق این، هیچ یک از جامعه های ایـران و افــزون بــر  .کشــور از پــا در مــی آوردنظامی سنگین ایفای چنین نقشی دو  –از جمل ــه ســودی در ق ــرک ن ــه . اقتصاد ایـران از یـک جـنس نیسـتاقتصاد ترکیـه بـا . نقشی حمایت کننددولتهــای خــود را در ایفــای چنــین منطقه شدن دارند و نه آمادگی دارنـد ت ــه ایــن اقتصــاد و ن ــن، ن ــاوجود ای ــران، مــی ب ــوق تواناقتصــاد مصــرف محــور ای ــدرت متف ــت ق ــا موقعی ــد ب ــــد و فرصتهای رشـدی را هـم بـه حسـاب وقتـی بـر ایـن همـه . سازگاری جویندن ــــی رون ــــاوریم از دســــت م ــی بی ــه ایجــاد م ــدها ک ـــتتوانیم وضعیتی را درک کنیم در ترکیه شـــوند را از نظـــر دور نـــداریم، مـــی فرصــتهای تهدی ـــده اس ـــیش آم ـــن . پ ـــدن ای ــود قدرتمداری را توجیه کنـد و در دمـاغ قدرتی بمثابه اندیشه راهنما است کـه نقش قدرت منطقـه ای نیازمنـد بیـان باوجود ایـن، ایفـای .  مقصر گرداننداردوغـــان و برخـــی دیگـــر اســـالم را برآن داشـته اسـت کـه برخـی تفـرعن ا واقعیتها، تحلیل گران نزدیک بـین رندی ــر دســتهای او، خ ــام اول و زی از ایـن . محوری و تفرعن را بپروارندمق ـــی غـــرض و ر ـــه علمـــی ب ــدالت و مرض ایجاب مـی کنـد دگرگـونی کـه و، مطالع ــای حــزب ع ــه راهنم ـــوان یمن این مطالعه است که اثـر قـدرت چـرا کـه بـه . این حزب، ضرور استدر دوران دولتمداری  ،اسالم توسعه،اندیش ـــی ت ـــا، م ـــر اندیشـــه راهنم   . مشاهده کردرا ب

  
نخسـت وزیـر  ،اردوغان

ترکیــه بــا چالشــی دیرپــا 
  :ویارو استر
  
تحلیــل از اســتراتفور اســت  –گــزارش    

منتشــر کــرده  ،۲۰۱۳وئــن ژ ۷کــه در 
  :است

وئـــن هفتمـــین روز شـــروع ژ ۷روز  •
ـــا تظـــاهر  ـــه ب ـــیس ترکی ـــی پل رودرروئ
کننـــدگان برضـــد حکومـــت اردوغـــان 

اینان گرایشهای سیاسی مختلـف . است
ممکن اسـت در روزهـای پایـانی . دارند
. یز بگردندتظاهرات گسترده تر ن ،هفته

در کوچـــه خیابانهـــا  ،بـــاوجود ایـــن
وضعیت چنان نیست قـوای انتظـامی را 
از مهار وضعیت ناتوان کنـد و حکومـت 

در  ،امـا. را در معرض سقوط قـرار دهـد
رامـش آهمان حال که خیابانها عالمت 

وضــعیت اردوغــان روشــن  ،مــی دهنــد
ـــدت. نیســـت ـــا در دراز م در درون  ،بس

 ،زایشـیبـا چـالش رو بـه اف ،حزب خـود
  :روبرو است

ارزیــابی روزهــای نخســت اســتراتفور  •
واقعیت پیدا کرد چراکه ترکیب جنبش 

کننــدگان و وســعت جنــبش همــان شــد 
نکـه آبا . که استراتفور ارزیابی کرده بود

میــزان مخالفــت بــا اردوغــان و قــدرت 
در  ،بـاال اسـت ،حزب توسـعه و عـدالت

اردوغــان بــا یــک رقیــب  ،حــال حاضــر
ور روبـرو نیسـت و آیم سیاسی جدی و بـ

از حمایـت وسـیعی برخـوردار  ،در کشور
حکومـــت  ،در شـــهر اســـتانبول. اســـت

صـــبح بـــاز  ۴موفـــق شـــد متـــرو را تـــا 
نگهدارد تا که هزاران تـن از هـواداران 

بــه فرودگــاه  ،بــرای اســتقبال از او ،او را
 ،نجـاآدر . تـاتورک برسـاندآبین المللی 
ـــک  ،اردوغـــان ـــز آســـخنرانی تحری می
  . راد کرددیگری ای

گروهــی از  ،وئــنژ ۷ ،در همــان زمــان •
تظاهرکنندگان چپ و الئیک بخشـی از 
میدان تقسیم را بستند تا تظاهرکنندگان 

ایـن . ورنـدآبتوانند نمـاز جمعـه را بجـا 
نهـا تبلیغـاتی را بـی اثـر کـرد کـه آاقدام 

کمالیست ها را کسانی معرفـی مـی کـرد 
که نه با شـیوه حکومـت و حـزب کـه بـا 

  .ی دینی مخالف هستندارزشها
تا امروز انجمن هـا و سـازمانهای ذی  •

نفــوذ ترکیــه بــا تظاهرکننــدگان فاصــله 
نکــه چنــد ســندیکا در آبا. گرفتــه انــد

ـــد ـــرده ان ـــرکت ک ـــاهرات ش ـــا  ،تظ ام
میـز در آسازمانهای دیگر رویـه احتیـاط 

پـــیش گرفتـــه انـــد چـــرا کـــه از پاســـخ 
ـــرکت در  ـــه ش ـــدام ب ـــه اق ـــت ب حکوم

ــند ــی ترس ــاهرات م ــون ر. تظ ــار ارگ فت
 ،مدیر عامل بانک تضمین ترکیـه ،اوزن

این بانک که دومـین  :موز استآعبرت 
ن گـروه دگـوس آبانک ترکیـه اسـت از 

ایــن گــروه فرســتنده تلویزیــونی  . اســت
NTV  این فرسـتنده هـم از . را نیز دارد

غــــاز از انتشــــار گزارشــــها پیرامــــون آ
ــــن . تظــــاهرات خــــودداری کــــرد ای
ــد ــم تظــاهر کنن گان را خــودداری خش

نها نیز با استفاده از وسائل آ. برانگیخت
ارتبــاط جمعــی اجتمــاعی برضــد بانــک 
ـــتند  ـــردم خواس ـــد و از م ـــغ کردن تبلی
. حسابهای خود را در این بانـک بندنـد

 ۱۹٫۵حـــدود  ،بنـــا بـــر ارزیـــابی اوزن(
ـــد ـــیده ان ـــرون کش ـــون دالر از بی . میلی

 ۵۰٫۱ســـپرده هـــای نـــزد ایـــن بانـــک 
میلیون نفری  ۸٫۵از . میلیارد دالر است

تن  ۱۵۰۰ ،که کارت این بانک را دارند
  ). کارتهای خود را باطل کرده اند

در ردیف  ،اظهارات اوزن که او را هم    
تظاهر کنندگانی قرار داد کـه اردوگـان 

سـبب  ،توصیف  کـرده اسـت» اوباش«
شد که اردوغان بانکداران را متهم کند 
کــه در توطئــه برضــد حکومــت شــرکت 

اگر یـک مـدیر « :وغان گفتارد. دارند
عامل بانک از کسانی حمایـت مـی کنـد 

تـش زدن آکه دست به خـراب کـردن و 
باید بداند که ما را ایسـتاده در  ،می زنند

سـخنان او . »برابر خود خواهـد یافـت
در  ،ســبب شــد کــه ارزش ســهام بانــک

  . درصد کاهش بیابد ۷ ،بورس
متصدیان صنعت و بازرگانی و بانـک  •

دسـتان بـه رویـه محتاطانـه و دیگر کارب
خود در قبال حکومـت اردوغـان ادامـه 

بـا تهدیـد  ،اردوغان می کوشد. می دهد
مهـــار وضـــعیت را بدســـت   ،مخالفـــان

اما  اگر چه هنوز می تواند بر روی . وردآ
 ،میلیونهــا حــامی خـــود حســاب کنـــد

ــلم  ــت مس ــه ای گذش ــدادهای هفت روی
کردند که در جامعـه و بسـا در حامیـان 

و توسـعه شـکافی بوجـود  حزب عدالت
نکه حزبـی کـه دولـت را آبا . مده استآ

با رقیب  ،در حال حاضر ،در دست دارد
 ،در طـول زمـان ،معتبری روبـرو نیسـت

  . مخالفان قوت خواهند گرفت
بســـیاری از اعضـــای لیبـــرال حـــزب  •

عـــدالت و توســـعه از چشـــم اردوغـــان 
افتاده اند و یا تصـفیه و از حـزب رانـده 

ــا ــد و این ــان شــدن ان ن در صــف مخالف
ت کینیـک آن جمله انـد سـوآاز . هستند

 ،اوقلو  قاضـی ارشـد و عبـدالطیف سـنر
ــن ــان کــه در عل حکومــت  ،یکــی از بانی

اردوغــان را مــتهم کــرد کــه مشــروعیت 
حزب را خرج خـود مـی کنـد و از میـان 

  . می برد
 ،در بیرون از حزب عـدالت و توسـعه •

ایـن .  جنبش نیرومند گولن وجود دارد
یــک جماعــت مــذهبی بــانفوذ  جنــبش

امـام  ،است که نام خود را از رهبر خـود
ــه اســت ــه گــولن گرفت گــولن . فــتح الل

تظاهر کننـدگان را بخـاطر بکـار بـردن 
امـا روش  ،خشونت محکوم کرده اسـت

ــاد  ــورد انتق ــدت م ــز بش ــت را نی حکوم
وسـائل ارتبـاط جمعـی متعلـق . قرارداد

وســیله ابــراز  ،زمــان ،بــه ایــن جماعــت
از اردوغـان و حـزب عـدالت و انتقادها 
  . در طول هفته شد ،توسعه

یــک بــدیل مــی توانــد از  ،بــدین قــرار     
شبکه پرنفـوذ جماعـت گـولن اسـتفاده 

بــدیهی اســت شــکل گــرفتن ایــن . کنــد
ــد در  ــرد و نمــی توان ــدیل زمــان مــی ب ب

ــوری  ــات ریاســت جمه و  ۲۰۱۴انتخاب
ـــس در  ـــات مجل ـــی  ،۲۰۱۵انتخاب نقش
 ،بـاوجود ایـن. تعیین کننده بـازی کنـد

احتمــال کمــی وجــود دارد کــه در ســال 
اردوغان رأی کافی بـرای تغییـر  ،جاری

نظـــام پارلمـــانی بـــه نظـــام ریاســـت 
ورد تا بتواند نامزد آجمهوری را بدست 

 ۲۰۱۴ریاســــت جمهــــوری در ســــال 
  .بگردد

تظاهرات هفته پـیش  ایـن امـر را نیـز  •
مسلم کرد که حد و حدود فره اردوغان 

او کسـی  ،تا این زمـان. ردشکار کآرا نیز 
بود که از دید مردم ترکیه توانسته اسـت 
ـــا  ـــا و اروپ ـــرائیل و امریک ـــر اس در براب

اما لحن خشـن او و تبلیغـات او . بایستد
و بکـــار  ،بســـود ترکیـــه ای اســـالمی تـــر

ــرای  ــی ب ــاط جمع ــائل ارتب ــرفتن وس گ
ـــوع  ـــریالهائی از ن ـــایش س حـــریم «نم

بــه فــره او صــدمه ای جــدی  ،»ســلطان
بسیاری مـی گوینـد او در . کرده اندوارد 

  .خود محوری دارد زیاده روی می کند
هـــزاران طرفـــدار  ،۲۰۰۹در ســـال       

 ،از او ،در فرودگـاه اسـتانبول ،اردوغان
. همچون یک قهرمان اسـتقبال کردنـد

ـــروم داووس بـــا  ،در ســـوئیس ،او در ف
 ،رئیس جمهـوری اسـرائیل ،شیمون پرز

نـوار  بخاطر عملیات سرب اسـرائیل در
اســتقبال . بشــدت برخــورد کــرد ،غــزه

کنندگان باندورولی را در دست داشتند 
تــو هرگــز تنهــا « :ن نوشــته بــودآکــه بــر

 ،چهــار ســال پــیش. »نخــواهی مانــد
طرفداران اردوغان به قول خـود عمـل 

انبـــوهی از طرفـــداران او بـــه . کردنـــد
امـا ایـن . به فرودگاه رفتنـد ،استقبال او

ــار ــآاو از داوس نمــی  ،ب ــه . دم از ســفر ب
 ،شمال افریقا به کشوری  بـاز مـی گشـت

  .نارضائی ها اظهار می شوند
ـــاده روی مـــی گــران راســت باشــد کــه اردوغــان در استراتفور و بسیاری دیگـر از تحلیـل بر این فرض کـه قـول  :انقالب اسالمی ــه : کند، این پرسش محل پیدا مـی کنـدخودمحـــوری دارد زی ــه او، ک ــد؟ ن ــی کن ــین م خمینی و قذافی و بن علی و مبارک و بکــار بــردن قــدرت؟ در مــورد شــاه و برسد، عمل به حق  کارآئی دارد و یا ی خواهـد باید ببینیم آیا به هدفی که ماین پرسش پاسخی درخور بجـوئیم، برای این کـه بـه . زورگوئی را می کنندنمی کنند و کار مشکل و مشکل ساز کار آسان را که عمل به توافق اسـت، قرار و مداری  و توافقی درکار است، وقتی هم . نیز، خود را محور می کنندبسیارند کسانی کـه بـا نزدیکـان خـود چــرا او چن

ــود را بله بـه حـق : اسد، پاسخ روشن است ــا، خ ــدرت و، درج ــه ق ــه ب مـی  حق را از دسـت دادن موقعیـت عمل بـه . انگاری، می دانستند» پوچ«را ن ــاهر از ایـن رو اسـت کـه . نمی توان رسیدبگردد، به این هدف، با عمل به حـق بخواهـــد ترکیـــه قـــدرت منطقـــه ای هرگــاه اردوغــان . کــه در ســر داشــتندبردن حق، نمی توان به هـدفی رسـید ســتند کــه بــا بکــار دانســتند و مــی دان ــد، تظ ــازی باش ــه نی ــی آنک حوری را قدرت البته خود م. می نامدکننــدگان را همچنــان اوبــاش و اراذل او، ب   .ناگزیر می کند
  

در روزهـــای  :جـــان کـــری
ینده سرنوشـت خاورمیانـه آ

  :تعیین می شود
  
ـان کـری ،۲۰۱۳وئن ژ ۱در  ☚ وزیـر  ،ج

ـای  :گفتـه اسـت ،خارجه امریکا در روزه
سرنوشـت خاورمیانـه بـرای دهـه  ،یندهآ

ـا ــد ،هـ ــد ش ــین خواه ــه . تعی او در کمیت
ینده هم آروزهای  :یهودیان امریکا گفت

ائیلی ها و هـم بـرای فلسـطینی برای اسر
ـاه . ها اهمیـت تعیـین کننـده دارنـد هرگ

این دو بـر سـر تشـکیل دو دولـت توافـق 
خاورمیانه یـک سرنوشـت را پیـدا  ،بکنند

سرنوشــت  ،مــی کنــد و اگــر توافــق کننــد
  .دیگری را پیدا می کند

در ســخنان خــود در کمیتــه یهودیــان       
 او برای جمع طرفدار اسـرائیل از ،امریکا

ـای  ضرورت و فوریـت پیشـرفت گفتگوه
دهـه منازعـه  ۶صلح و پایان بخشیدن به 

توضــیح داد کــه مصــالحه . ســخن گفــت
این دو اسـت کـه اسـرائیل را از امنیـت و 
ــــتقل  ــــی مس ـا را از دولت ـــ ــــطینی ه فلس

  .برخوردار می کند
 ،اگر ما امـروز موفـق نشـویم :او گفت      

. بسا اقبال و فرصت دیگری را پیدا نکنیم
همه مشکلی که پیش بردن و بـه نتیجـه  با

ن را بـه آما باید  ،رساندن روند صلح دارد
ــه نتیجــه برســانیم ــریم و ب مــن . پــیش بب

ـان  فراوان استدالل بـر مشـکل بـودن پای
ـا سـرباز . بخشیدن بـه نـزاع شـنیده ام ام

ــئله ــئله را  ،زدن از حــل مس ـاه مس هیچگـ
حل نمی کند و هرگز دولتی را پدید نمـی 

  .دولتی را تضمین نمی کند ورد و امنیتآ
کری هشـدار داد کـه بـدون راه حلـی       

ــت ــت اس ـاد دو دول ــه ایجـ ــرائیل  ،ک اس
ـــت و  ـان یهودی ــ ـــود می ـــی ش ـاگزیر م ــ ن

بنــا بــر . دموکراسـی یکــی را انتخــاب کنـد
اسرائیل می باید خواستهای بنیادی  ،این

نها کـه آنهائی که آ.  وردآفلسطینی ها را بر
نی اسرائیل گمان می کنند و وضعیت کنو

و فلســطین نگــاه داشــتنی اســت و دیــوار 
امنیـت اسـرائیل را  ،کشیدن میان این دو

ــد گرفتــار وهــم و خیــال  ،تــأمین مــی کن
  .هستند

نزاع دائمـی  ،هرگاه صلح برقرار نشود     
ما خود را در مدار بسـته زد ... خواهد شد

  و بدیهی است که . و خورد خواهیم ماند
او . جسـت راه حل دو دولت را نخواهیم

باز هشدار داد که اسرائیل در صحنه بـین 
المللی منزوی خواهد شـد اگـر بـه رویـه 

فلســطینی هــا نیــز . کنــونیش ادامــه دهــد
ناگزیر خواهند شد کـه کوششـهای یـک 

ن شوند کـه از راه آجانبه را برگزینند و بر 
اگـر . به هدف خود برسـند ،سازمان ملل
ـار پیشـین ،چنین کنند ـاز بـیش از ب  ،این ب

و اگـــــر . وردآرأی بدســـــت خواهنـــــد 
فلســـطینیها روی بـــه جنـــبش اعتراضـــی 

عـدم مشـروعیت رویـه اسـرائیل  ،بیاورند
  و اسرائیل باید .  بازهم بیشتر خواهد شد

  
  12 ر صفحهد

  
  

 نوبت خامنه ای است
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  مد اگر آاز خود بپرسد چه پیش خواهد 
تشکیالت حکـومتی فلسـطینی هـا فـرو 

  . بپاشد
ـــرای        ـــرین راه ب ـــت بهت ـــری گف ک

سـیدن بـه ر ،اسـرائیل تضمین  امنیـت 
یکـی  ،توافق بـر سـر تشـکیل دو دولـت

ـــت  ـــری دول ـــرائیل و دیگ ـــت اس دول
تشــکیل یــک دولــت . فلســطین اســت
سناریو غیر واقع بینانـه  ،برای دو ملت

  .ای است
ـــا  ☚ ـــه امریک ـــات وزارت خارج مقام

ـــه آگفتنـــد کـــه هفتـــه  ینـــده کـــری ب
خاورمیانه باز می گردد تا مگر امیـد بـه 

لسطین وردن اسرائیل و فآاز راه  ،صلح
از . عینیتی بجویـد ،به پای میز مذاکره

زمانی که او وزیر خارجـه امریکـا شـده 
این پنجمین سفری خواهد شد  ،است

در ایـن . که او بـه خاورمیانـه مـی کنـد
او از فلسـطین و اردن نیـز دیـدار  ،سفر

خواهــد کــرد تــا مگــر دو طــرف را بــه 
  . گفتگوی رودرو با یکدیگر برانگیزد

ــ      ــه خبرنگ ــری ب ــتک ــن  :اران گف م
اطمینان دارم کـه هـر دو طـرف بطـور 

بـر   ،جدی انتخابی را که باید برگزیـد
هر دو نیاز به فرصت دارند . می گزینند

اگـر  ،و من.  که انتخاب خود را بکنند
دو طرف را بـه ایـن انتخـاب  ،الزم شد

بـدیهی اسـت کـه .  برخواهم انگیخت
. من هرکار بایسـته اسـت خـواهم کـرد

امریکـا نمـی  ،که گفتـه ام همانطور ،اما
ن آخواهــد انتظارهــائی را برانگیــزد و 

  . انتظارها تحقق نپذیرند 
ــــات وزارت خارجــــه مجــــاز        مقام

در باره سـفر کـری بـه  ،نیستند در علن
 ،از ایـن رو. سخنی بگوینـد ،خاورمیانه

خبر از این سفر  ،بشرط نام برده نشدن
بنـابر ارزیـابی  ،با ایـن حـال. می دهند

ــود  ــریخ ــد  ،ک ــه ورود در رون ــد ب امی
  .کاهش پیدا کرده است ،صلح

کری به جای  :این مقامات می گویند •
نکه طرح صلح خود را به دو طرف در آ

ــذارد ــان بگ ــد دو  ،می ــی ده ــرجیح م ت
. طرف را به گفتگو با یکدیگر برانگیزد

امیـــدش اینســـت کـــه بـــا پیشـــرفت 
دو  ،مـــذاکرات در بعـــدهای مختلـــف

ند بـه انجـام طرف برانیگیخته می شـو
 ،گفتگوهـــای صـــلحی کـــه دو طـــرف

نرمشی بیشتر تر بخـرج خواهنـد داد و  
سرنوشـــت  ″ایـــن گفتگـــو احتمـــاال

گفتگوهائی که در گذشته انجام شـده 
اند و به شکست انجامیـده انـد را پیـدا 

  . نخواهد کرد
برای راضی کـردن فلسـطینی هـا بـه  •

ــو ــد  ،گفتگ ــق ش ــید و موف ــری کوش ک
هــــای ســـاختمان ســــازی در زمـــین 
 ″اخیـرا. فلسطینی هـا را متوقـف کنـد

نیز گفته اسـت بـر روی طـرح سـرمایه 
 ،میلیارد دالری در فلسـطین ۴گذاری 

با این سرمایه گذاری بین . کار می کند
اقتصاد فلسطین از حـال نـزع  ،المللی

ــد  ــرون خواه ــر آبی ــدگی از س ــد و زن م
  .خواهد گرفت

کــری   ،بــرای راضــی کــرده اســرائیل •
ــر ــد ب ــدابیر جدی ای تضــمین امنیــت ت

اسرائیل را جزئی از گفتگوها مـی کنـد 
و فلطســــینی هــــا را بــــاز مــــی دارد از 
ــه  ــد جانب ــه ســازمانهای چن پیوســتن ب
نظیر دادگاه جنائی بین المللی و بردن 

  .شکایت از اسرائیل به این داد گاه
کــری از کشــورهای عــرب نیــز یــک  •

نهـا گفتـه آ :امتیاز تعیین کننـده گرفـت
بیرون رفتن اسـرائیل از بودند در ازای 

ــگ  ــه در جن ــائی ک ــرزمین ه  ۱۹۶۷س
اسرائیل را به رسمیت  ،فتح کرده است

نهــا آ ،از ایــن پــس. خواهنــد شــناخت
امکان توافق فلسطینی هـا و اسـرائیلی 

ــر در خطــوط مــرزی  ،هــا ــر ســر تغیی ب
را می  ،میان اسرائیل و فلسطین ۱۹۶۷
  .پذیرند

ـــن • ـــا وجـــود ای ـــیاری  ،ب ـــع بس موان
  :سر راه هستندهمچنان بر 

محمود عباس به مشاوران خود گفته  - 
است زیر فشار شدید بین المللی اسـت 
ـــا  ـــرفتن گفتگوهـــا ب ـــرای از ســـر گ ب

حتی برغم این که تقاضای او . اسرائیل
ــازی در  ــاختمان س ــود و س ــت نش اجاب

. متوقف نگردد ،غربی رود اردن ساحل
موج مخالفت  ،هرگاه به گفتگو تن دهم

ـازهم ضـعیف تـر بر خواهد خواسـت و  ب
  .خواهم شد

ـاه پـیش -  ـای م کـری از  ،بعد از گفتگوه
دو طــرف خواســت مصــالحه ای انجــام 

ـاختمان . دهند او مخالفت امریکا را با س
ســازی در ســرزمین فلســطینی هــا اعــالن 

تا ممکن اسـت  ،کرد و از اسرائیل خواند 
ـا . خـودداری کنـد ،از ساختمان سازی ام

ر ممکن در پیامی به فلسطینی ها گفت غی
ـازی متوقـف  ـاختمان س است هرگونه س

هــزار اســرائیلی در  ۵۰۰حــدود . شــود
ـا طـرح  کلونی ها زندگی می کننـد و دهه

  . ساختمانی در حال اجرا هستند
ـار وارد  -  در همان حال که نتان یاهو فش

ـا از  مـــی کنـــد بـــرای ایـــن کـــه گفتگوهــ
ینده اسرائیل و آمرزهای  ،سرگرفته شوند

دو رهبـر . ی کنـدفلسطین را نیز تعیین مـ
پیشــین اســرائیل قبــول کــرده بودنــد کــه 

مبنــای  ،۱۹۶۷مرزهــای پــیش از جنــگ 
امــا نتــان یــاهو . گفتگوهــا قــرار بگیرنــد

ن دو را تأییـــد نکـــرده آهنـــوز پذیرفتـــه 
  .است

ـــالب اســـالمی ـال حاضـــر،  :انق در حــ ـار دارنــددرصد از سـرزمین  ۸فلسطینی ها تنها  ـادری خــود را در اختیـ و . مـ ـا ای  گذشــت کــه بنــا بــود  باآنکــه هفتــه ـان دو طـــرف را برانگیـــزد، هنـــوز کری بـه خاورمیانـه بیایـد و گفتگوه ـا نیسـتمیــ . مــی گویــد چــرا خبــری نیســت ،شــدخاورمیانــه کــه در ایــن فصــل بررســی وضـعیت  .خبری از گفتگوه ـای در پـــیش کـــه در ـا بایـــد آروزهــ ــرای دهــه هــا نهــ ــه ب   :در انتخابات نمایشیخاورمیانه و تعیین کارگزار خامنـه ای، در موقعیــــت و وضــــعیت ایــــران در و بنگریم به وضعیت اقتصاد ایـران       !اندپنداری هنوز نیامده  ،معین شودسرنوشــت خاورمیان
  
  

با مصرف محور کردن 
کاهش فـروش ،قتصادا

ـــاو ـــت مس ـــده ی نف ش
است با افـزایش چـاپ 
اســــکناس و کــــاهش 
تولید و افزایش میـزان 
تــــورم و فقــــر مــــردم 

  :ایران
  
کـاهش صـادرات نفـت : ترزروی ٭

  :هزار بشکه در روز ۷۰۰ایران به 
 
 ،)۹۲خــرداد  ۱۸( ۲۰۱۳وئــن ژ ۸در  ☚

ـاه مـه :رویترز گـزارش کـرده اسـت  ،در م
هـزار بشـکه  ۷۰۰صادرات نفت ایران به 

ـاهش یافتـــه اســـتدر روز  ـاس . کــ براســ
گــزارش هــای منتشــر شــده از بــارگیری 
ـاه  نفت خام توسط نفتکش ها و منابع آگ

ع نفـــت کشـــورهای مختلـــف، در صـــنای
ــد  ــده ان ــی باعــث ش ـای غرب تحــریم هـ
صادرات نفت ایران به کمترین میزان در 

 ۲٫۴زمانی ایران . چند دهه گذشته برسد
. میلیون بشکه نفت در روز صادر می کـرد

هـزار بشـکه  ۷۰۰اینک صادرات نفت به 

 .در روز کاهش یافته است
ـادرات نفــت ایـران در ســال گذشــته      ص

ـال ) ۲۰۱۲(میالدی   ۲۰۱۱نسـبت بـه س
ــود ــه ب ــن . حــدود نصــف کــاهش یافت ای

موضوع باعث شـد تهـران ماهانـه رقمـی 
ـاهش  ۵تا  ۴بین  ـارد دالر بـه دلیـل ک میلی

دولـت آمریکـا . صادرات نفت، ضرر کنـد
ـادرات  قصد دارد با تشدید تحریم هـا، ص

هـزار بشـکه در  ۵۰۰نفت ایران را به زیـر 
 . روز کاهش دهد

  
دینگی بــه نقــ:بانــک مرکــزی ٭

/ هـــــزار میلیـــــارد رســـــید ۴۵۸
سال  ۱۵نیازی کشور به طال تا  بی

  :!آینده
 
ایلنا گزارش کـرده  ،۹۲خرداد  ۱۶در  ☚

ـا اعـالم  :است رئیس کل بانک مرکـزی ب
ـالی در  ۴۵۸۱٫۵نقدینگی  هزار میلیارد ری

: ، اعــالم کــرد۹۲پایــان اردیبهشــت مــاه 
ـا  فروش گسترده ارز با نرخ مرجـع نـه تنه

ـا فاقد تاثی ر الزم بـر قیمـت فـروش کااله
بوده است، بلکه حتی بـه لحـاظ گـردش 
 .منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود

ـا اعـالم اینكـه ذخـایر       بانک مرکـزی ب
طــالی کشــور بــه طــور قابــل تــوجهی 

 ۱۵افزایش یافتـه و کشـور را بـرای مـدت 
ـاز نمـوده اسـت، اعـالم كـرد : سال بی نی

بانــک  وســومین مجمــع ســاالنه  پنجــاه
ـالی (مرکزی  ـال م ـا ) ۱۳۹۱مربوط به س ب
ـای مجمـع  ئیسحضور ر جمهوری، اعض

عمــومی و جمعــی از مقامــات و مــدیران 
ـاد ریاسـت جمهوری  بانک مرکزی در نه

 .برگزار شد
ــالمی ــالب اس ــود  :انق ــه رک ــه ب ـا توج ــه در حکومــت بـ ــه ک ــن نقدین ــد، ای مـــل همچنـــان عـــاملی مهـــم از عوابرابــر شــده اســت،  ۸احمــدی نــژاد تولی   :شدت تورم باقی می ماند

  
ئیس خانـه صـنعت و معـدن ر ٭

درصـــد از  ۴۰بـــیش از:ایـــران
فعالیت های تولیدی در كشـور 

  :اند تعطیل شده
 
ایلنــا گــزارش  ،۹۲خــرداد  ۱۸در  ☚

هادی غنیمی فرد، رئـیس  :کرده است
خانــه صــنعت و معــدن ایــران در یــک 

اکنـون بـیش  هم: گفـتنشست خبری 
ای تولیــدی هــ درصــد از فعالیت ۴۰از 

اند کــه علــت  در کشــور تعطیــل شــده
ــودن نــرخ بهره ــاال ب هــای  اصــلی آن ب

بانکی و افـزایش نـرخ ارز بـوده اسـت 
که صنعت کشـور را در سـال گذشـته و 

در  .رو سـاخت بـه امسال بـا بحـران رو
ــا وجــود هجمــه های  ســال گذشــته، ب

درصـد  ۶۰ها  گوناگون و فشار تحریم
د از صنعت توانست فعال باشد هر چن

طی این مدت سـود کالنـی بـه  هامافیا
 ۸۰۰جیب زد و کاالیی را که بـا نـرخ 

  ،ه بودنـدها نگـه داشـت تومانی در انبار
هـــزار تومـــانی بـــه مـــردم  ۴بـــا نـــرخ 
 .فروختند

ــا انتقــاد از عملکــرد بانک      هــا  وی ب
بـا وجـود فشـارهای : خاطر نشان کرد
ـــارجی بانک ـــم از  خ ـــل ه ـــای عام ه

ز صندوق اختصاص تسهیالت صنعت ا
اگـر  .انـد توسعه ملی خـودداری کرده

تولید ملی زنده باشد نیاز ما به فـروش 
شود و سهم ما از تولید  نفت کاسته می

ناخـــالص داخلـــی افـــزایش خواهـــد 
 .یافت

در ادامه، حسین ساسانی، دبیر کـل  •

کنفدراسیون صنعت در خصوص دهه 
تولید ملی صنعت ومعدن خاطر نشان 

ه اقتصــاد صــنعت موتــور محرکــ: کــرد
است و صدای صـنعت بایـد بـه گـوش 

متاســــفانه  .جامعــــه برســــد همــــه
های امضاء شـده بـا وزارت  نامه تفاهم

صنعت درباره تأمین نقدینگی صـنایع 
ها و  گیری اند و تصـمیم اجرایی نشـده

گذاری در حــــوزه اقتصــــاد  سیاســــت
ای  یکپارچه نیست و به صورت جزیـره

در شــرایط کنــونی کــه  .شــود عمــل می
های بــانکی  الیــاتی از ســپردههــیچ م

ــه نمی ــار در  گرفت ــرای ک شــود، فضــا ب
بخش صنعت مناسب نبـوده و توجیـه 

 .اقتصادی ندارد
  

کــاهش رشــد صــنعتی در ســال 
ــرار ســرمایه/ ۹۱ های صــنعت  ف

  :به بازار سکه و ارز
 
بـــه گـــزارش  ،۹۲خـــرداد  ۱۹در  ☚

عضـو کــارگروه  ،رمـان خـالقیآ ،ایسـنا
اینکــه حمایــت از تولیــد بــا اشــاره بــه 
های  کــاهش تعــداد جوازهــا و پروانــه

برداری صادر شـده در سـال قبـل  بهره
حــاکی از کــاهش رشــد صــنعتی کشــور 

ــــ ــــت، گفت ــــتاس ــــون  هم: ه اس اکن
ــد  گذاری در حوزه ســرمایه هــایی مانن

  تر از فعالیت ، ارز و مسکن جذاب سکه
 .در بخش تولید است

هدف گذاری رشـد صـنعتی کشـور در   
بـود کـه بـا  درصـد ۸سال قبل حـدود 

ــای  ــداد جوازه ــاهش تع ــه ک ــه ب توج
ـــه ـــرداری  های بهره تاســـیس و پروان ب

صــادر شــده توســط وزارت صــنعت، 
ــق  ــد محق ــن رش ــارت ای ــدن و تج مع

کاهش تعـداد جوازهـای   .نشده است
ـــه ـــرداری  های بهره تاســـیس و پروان ب

ـــل  ـــل دالی صـــادر شـــده در ســـال قب
بخش تولیـد و صـنعت : متعددی دارد

بـــــــا  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰در دو ســـــــال 
زیادی مواجه شد که ایـن مشکالت 

ــــدی  ــــکالت از بحــــث هدفمن مش
ها گرفتـه  ها و افزایش قیمت یارانه

تـــا تـــامین نشـــدن منـــابع مـــالی و 
افزایش قیمت ارز همه و همه روی 

هـــای تولیـــدی اثـــر منفـــی  فعالیت
  .گذاشتند

ترین آمـار  به گزارش ایسنا، تـازه •
منتشـــــر شـــــده از ســـــوی وزارت 

مـی رت نشـان صنعت، معدن و تجا
کـه در سـال گذشـته مجمـوع  دهد

جوازهای تاسیس صادر شده برای 
واحــدهای در شــرف احــداث و یــا 

های توسعه بـا کـاهش نسـبت  طرح
. روبـرو شـده اسـت ۱۳۹۰به سـال 

ــه ــداد پروان ــز در  بهره تع برداری نی
سال قبـل بـا افـت شـدیدی روبـرو 

ــل حــدود . شــد ــال قب ــزار  ۱۵س ه
ــــه  ۴۰۰۰جــــواز تاســــیس و  پروان

  .برداری صادر شد رهبه
  
رتبه چهارم تورم جهان بـه  ٭

  :جمهوری اسالمی رسید
  
بـورس نیـوز  ،۹۲خرداد  ۱۸در  ☚

بـا اعـالم نـرخ :گزارش کرده اسـت
حکومـت درصدی،  ۳۱تورم ساالنه 

یکـــی از آخـــرین  احمـــدی نـــژاد
رکوردهــای خــود را نیــز در جهــان 

ــــه ــــرد  ب ــــات ک ــــاند و اثب ثبت رس
و  تواند جزو یکی از پـنج کشـور می

رتبــه اول جهـــان باشـــد؛ البتـــه از 
تـا سـال  :جهت بیشترین نرخ تورم

ما با کشور آفریقایی سودان  ۲۰۱۲

درصـــد از نظـــر نـــرخ  نزدیـــک پنج
تورم اختالف داشتیم اما این خـأل 

درصد  اکنون تنها نیم پر شده و هم
با سـودان فاصـله داریـم در واقـع، 
کشور ما پس از بـالروس، سـوریه و 

ــــارمین  ــــا کشــــور ســــودان، چه ب
  بیشترین میزان تورم 

های نهـم و  دولت در. جهان است
دهــــم ســــه اتفــــاق پــــر اهمیــــت 

اول . درخصوص نرخ تورم رخ داد
تغییر سال پایـه محاسـبه شـاخص، 
دوم تغییر جدول ضـرایب اهمیـت 
توسط بانک مرکزی و سوم انتقال 
وظیفه ارایه آمـار از بانـک مرکـزی 

  . به مرکز آمار
 
 :درصـدی ۳۱دستیابی بـه تـورم  •

هفته گذشـته مرکـز آمـار ایـران در 
ترین گزارش منتشره، شـاخص  تازه

ـــرفی  ـــدمات مص ـــاال و خ ـــای ک به
خانوارهای شـهری براسـاس سـال 

ــه  ماهــه منتهــی ۱۲را در  ۱۳۹۰پای
ـــه اردیبهشـــت جاری را  ماه ســـال ب

درصـــــد و میـــــانگین تـــــورم  ۳۱
ماه را  نقطـــــه اردیبهشـــــت به نقطه

براســاس . درصــد اعــالم کــرد ۲/۳۸
) تورم(این گزارش، شاخص قیمت 

ـــــــامیدنی خوراکی ـــــــا، آش ها و  ه
ـــه ۱۲دخانیـــات در  مـــاه منتهـــی ب
ماه نســــبت بــــه دوره  اردیبهشــــت

ـــل  ـــابه ســـال قب درصـــد،  ۶/۴۹مش
ـــان و  ۲/۴۸هـــا  خوراکی درصـــد، ن

درصد، گوشت قرمـز و  ۸/۳۸غالت 
هــــــای آنهــــــا  ســــــفید و فرآورده

مرغ  درصد، شیر، پنیر و تخم ۸/۵۲
هـا  هـا و چربی درصد، روغن ۸/۵۱
درصد، مسکن، آب، برق، گاز  ۹/۴۷

درصـــد،  ۷/۱۷ها  و ســـایر ســـوخت
ـــــکن  ـــــاره  ۶/۱۸مس ـــــد، اج درص

درصــد، بهداشـــت و درمـــان  ۴/۱۸
ونقـــــــــل  صــــــــد و حملدر ۶/۲۴
. درصـــد اعـــالم شـــده اســـت ۶/۲۷

شــــاخص کــــل قیمــــت کاالهــــا و 
ــــای  خــــدمات مصــــرفی خانواره

در  ۹۰شــهری براســاس ســال پایــه 
معــــادل  ۹۲مــــاه ســــال  فروردین

معـادل  ۹۱درصد، اسفندماه  ۸/۲۹
مـــــــــــاه  درصـــــــــــد، بهمن ۶/۲۸
درصـد،  ۳/۲۶مـاه  درصد، دی ۴/۲۷

درصـــــد، آبانمـــــاه  ۶/۲۵آذرمـــــاه 
درصـد،  ۸/۲۴ه ما درصد، مهر ۱/۲۵

درصـــد، مـــرداد  ۷/۲۴شـــهریورماه 
ـــر  ۱/۲۵ ـــد، تی ـــد،  ۵/۲۵درص درص

درصــد، اردیبهشــت  ۸/۲۵خــرداد 
ــال  درصــد و فروردین ۳/۲۶ ــاه س م

 . درصد بود ۵/۲۶گذشته معادل 
بار در  تغییرات مکرر سال پایـه سـه

های نهـم و دهـم سـال پایـه  دولت
عوض شد، اول با همان سال پایـه 

شـد،  ه میمحاسـب ۷۶قدیمی یعنـی 
منتقل شد و حاال مرکـز  ۸۳بعد به 

محاســبه  ۹۰آمــار براســاس ســال 
تغییــر ســال پایــه در یــک . کنــد می

تغییــر ) مــثال بانــک مرکــزی(مرکــز 
چنـــدانی در نـــرخ تـــورم نخواهـــد 
داشت، اما عدد شاخص را تـا حـد 

مثال در سال . کند زیادی تعدیل می
، شــاخص کــل کــاال و خــدمات ۸۵

 ۱۳۷۶ مصرفی براسـاس سـال پایـه
اســت، امــا براســاس  ۵/۳۴۹برابــر 

درصـد   ۵/۱۲۳برابـر  ۸۳سال پایـه 
در حالــت نــرخ تــورم کــه . اســت

میزان افزایش عدد شاخص کل در 
نسبت به سـال قبـل اسـت  ۸۵سال 

ــدارد ــدانی ن ــا عــدد تفــاوت چن ، ام
  . شود شاخص تعدیل می

  
  16 ر صفحهد

  
  

 نوبت خامنه ای است
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خبـر دار   » نابود باد خاندان قاجـار « و ) رئيس الوزرا( » ه باد پهلويزند« 

همينطور عـده  . شده ام  كه همة  آنها را براي  اين كاراجير  كرده بودند
اي، كه از بدنام ترين و فاسد ترين آدم ها هستند، درتلگراف خانه مسـتقر  

ـ   . ي كننـد شده اند و به نام  مردم تلگرام هاي مختلفي به تهران ارسـال م
نفردر اطراف  تلگراف خانه جمع شده اند  و چند نفـر   100امشب  حدود 

  ».هم در بارة سرنگوني  خاندان  قاجار سخنراني  مي كنند
  )    2(» گزارش اموري به وزارت امورخارجه ي آمريكا «
 
  :فعاليت رؤساي لشكر ◀
  

را  » لـوي تغيير سلطنت قاجار بـه په « پيش از  ملك  الشعراي بهار روزهاي
  :اينگونه شرح مي دهد

تدارك فرماندهان و رؤسـا و امـراي لشـكردراياالت و واليـات طـوري       
آن قـدرت  را   ند كـه خـود  رئـيس  دولـت در پايتخـت     مقتدرشده بود

  .نداشت
كـه بـه    مردم بـي اسـلحه و بـي تشـكيالت     نظر مرگ، شكنجه وحبس در

بـس هولنـاك   ملّي نيـز متّكـي نباشـند،     حمايت قانون و حمايت رؤساي
سـاية    محـل نيـز در   خاصه كه جمعي ازمردم همان شـهر و ! وعظيم است

نزديك شدن به مراكز قدرت، صاحب نفوذ وعامل جلب ثروت متنفّـذين  
  !وخود نيز صاحب تمول و داراي مقام شده باشند

هذا ، حس مخفي عجيبي كه عامل يك مقاومت منفي و خونسردانه بود،  مع
مركزقويتر ودراياالت نيزتـا حـدي پديـدار     ران  دردراكثرطبقات ملّي اي

و تهديد  فرماندهان مقتدركه هر  زور اما اين مقاومت به امروفرمان و. بود
ــره خونهــاي   ــارس و غي يــك در خراســان و آذربايجــان و لرســتان و ف
بيشمارريخته و بيگناهاني را به بهانه هاي ناچيزاز ميان برده بودنـد، چيـزي   

! حقيقي و توده اعتنـا نمـي كـرد    اء  و افكار و جماعت  نبود و كسي به آر
 تـا نهـم   1304الك، هر كس  كه به تلگرافات اين اوقات كه از مهرماه معذ

رجوع كنـد، امضـاي آنهـا را ببينـد ،      آبان همان سال جريان يافته است،
مـي توانـد   )  در صورت  آشنايي تا محل ( محدوديت طبقات و افراد  را 

  !درك كند
گرديد، و آذربايجان  ير بر لزوم  خلع قاجاريه  متواتر، تلگرافات  داهبالجمل

  .مركز اين غوغا به شمار  آمد
  
  
  اجتماعات  مدرسة نظام◀
  
انمـاه ،  درتهران هيجاني دركارنبود ، ليكن دراواخـر مهرمـاه و اوايـل آب    

تاجر قزويني كه در آذربايجـان   جمعي به زعامت و پيشقدمي حاج رحيم
ري كرده بـود، در تهـران گـرد    يك سرتيپ آيرم اقدامات مؤثّنيز به تحر

« كـزي بـه اسـم    چـادر زدنـد و مر   مدرسة نظام جمـع شـده،   ، درآمده
با مشاوره و همدستي سـرهنگ   » ملّي آذربايجان  كميسيون مختلط نهضت

از قبيـل داور و غيـره   و طهماسبي و بعضي از وكـالي مجلـس   در گاهي 
  .بوجود آوردند

مـاجراجوي   نفراز روحانيون و چنـد تـن از تجـار    يكي دوكه  دستهاين  
شـبنامه هـايي انتشـار دادانـد و      معروف با آنها همدست شده بودند، ابتدا

باالخره مراجعاتي به مجلس كردند و در مسألة خلع قاجاريه داخـل كـار   
  .شدند
خود گزافهايي در بـارة ايـن    ه طهماسبي در تاريخ مجعول و دروغاگرچ

ته وادعاهاي دروغي كرده است كه هيچ افسانه نويسي طـرح  دسته بهم باف
اين اندازه دروغ و شيادي را جايز نميداند هر كـس بخواهـداز فحـواي    

خ  مطّلع  شـود، بـه كتـاب تـاري     چيز مذكورشايعات نا بيانات و شبنامه ها و
شاه سابق نيز با وجود  آنهمه مدايح  كه  شنيده شد كه.  مزبور رجوع كند

ن كتاب شده بود، كتاب  مزبور را جمع كرد و راضـي بـه نشـر    از او در آ
  .اكاذيب  نگرديد آنهمه

رسوا  كه حاج رحيم   جزئيات  اين تئاترمنفور و  باري، من ميل ندارم وارد
و ياران او به نام افـراد وطـن خـواه آذربايجـاني بـه دروغ راه انداختـه        

س از آن  بازي خبردار بشوم؛ محتاج  به آن هم نيستيم  زيرا همه ك بودند،
اتّفاقاً تمام آن بازيگران بي وجدان و قائـل روزي در زيـر   ! بوده و هست

خلع و پنجة  قهر شاه سابق خرد و خاش شدند، حبس شدند،  تبعيد شدند، 
ش  خود سوختند و ما را  هـم   رسيدند و در آت كسر درجه  يافتند و به قتل

ين  و شهداي  اين واقعه  مظلوم و اينك  روحشان  با ارواح   !كردند كباب
و يكـي  از آن شـهدا از گـور بيـرون  آمـده ،       در جواب و سئوال است،

  !اعمال  آنها را براي  تنبه و عبرت  اعقاب و اخالف اينك طرح  مي كند
اين نهضـت هـاي كوچـك و دروغ     به  باري ، مجلس و رجال مهم كشور

اليت و پشت كار فيروز و تيمور مع هذا،  اكثريت  درساية  فع. نداشتند اعتنا
، دو وزير  با وفا ، از بيرون و داور و ساير همدستان او در اندرون  مجلـس   

  .در اواخر  مهر ماه  مطلب   را  اعالنيه  كردند.بناي كار و فعاليت  را نهادند
رئيس الوزرا  قولهاي  صريحي  در اين سال به اقلّيت  مجلس  داده بود و 

كرده بود كه  در بازگشت  شاه مساعي الزمه  به خرج دهد،  صريحاً وعده 
ما نظربدي  به دولت  نـداريم و  « : و مدرس درنطق خود اشاره  كرد كه 

او را  در خط  اصالح  مافات مي بينيم  و اميدواريم و البته بايد اصـالحات  
و قصد ما بازگشت شـاه و موافقـت   » ...تكميل  شود و مقاصد ما بعمل آيد

ار سپه با شاه ، وحدت  نظرعمومي ، رفع اختالفـات ، اصـالح مفاسـد    سرد
رؤساي  قشون ، سازش  دولت  با مستشاران امريكايي ، آزادي انتخابـات و  

بـا اينهمـه   . استقرار حكومت دموكراسي بود ، و قصد ديگري در بين نبود
رئيس  دولت  در ظاهر به شاه  تلگرافات  مي كرد،  ولي در باطن  رؤساي 
قشون و اعوان او به صادر كردن تلگراف  بـه خـالف قاجاريـه  تـدارك     
دسايس  پنهاني و تحريك  اشخاص به ضديت بـا شـاه مشـغول بودنـد، و     
خود معزّي اليه  هـم بـا كميسـيون حـاج رحـيم  و طهماسـبي محرمانـه        

  !مساعدت  مي ورزيد
عجب  اينست  كه طهماسبي  در تاريخ كذايي خود سعي  عجيبي كـرده   

است كه  دولت  را مخالف خلع قاجاريه  قلمداد كند،  و حكومت نظامي  
حاج رحـيم آقـا و احـرار  مصـنوعي      (!)  وشهرباني  را مانع از نهضت ملّي 

  !آذربايجان  كه روح آذربايجاني  از آنها  خبر نداشت، معرّفي  نمايد
از  اما عقال و اهل  سياست و محافل سياسي  خارجي و داخلي به  خـوبي   

كنه كار آگاه بودند، و يكي  از داليـل نپـذيرفتن متحصـنين در سـفارت     
شوروي و اصرار سفارت مزبور در لزوم مجازات آنهـا همـين نكتـه بـود،     
چنانكه  از ساير اخبار  بيسيم  مسكو نيز  اين معنـي  بوضـوح فهميـده  مـي     

  .شود
مـا  ايـن    اگر قضاياي بيست ساله اتفاقاً روي دايـره ريختـه  نمـي شـد،  و    

تاريخچه  را ننوشته بوديم ، شايد  پنجاه سال ديگر نبيرگان  ما ايرانيان  كه 
چند  هزار سالست گرفتار  همان سنخ  تواريخ  جعلي و دروغ  مي باشند،  
كتاب آقاي طهماسبي را خوانده   باور مـي كردنـد كـه براسـتي  ملّـت      

ن  اقداماتي  كرده اند،  آذربايجان  براي انقراض  قاجاريه  در تبريز و تهرا
و با وجود  مخالفت  دولت و سانسور و سختگيري  حكومتهـاي  نظـامي از   
اين انقالب ، باز با چه رشادتي مطلب را پيش  برده اند؛ و شـايد  براسـتي    
مدرس  و سايربدبختاني  را كه مايل  به تغيير قانون اساسي و اختيار دادن 

طور كه آقاي  طهماسبي  نوشـته، اجنبـي    به يك  ديكتاتورنبوده اند، همان
  !پرست و مهمل  و غيره مي شناختند

رسم  اين كشور بال ديده  براين جاريست كـه كـاهي را كـوهي كننـد و      
دروغ  را  بــراي رضــاي شــيطان و برطبــق  اصــول ماكيــاول وكــاترين 
دمديسي با محكمي بگويند واسنادي هم ضميمه كننـد و مـردم را فريـب     

  !دهند
  !اين بازي تا قيامت نبايد  دوام كندولي 

  
   شب  هشتم  آبان◀
  

باري ، اجتماع مشتي رند وعده اي منفعت طلب و مردم  كشاني چنـد در  
باغ مدرسة نظام و سرو صداي  دروغي محمد حسين آيرم كـه مـردم  را   
در تبريز هر روز واداربه تلكرافات كرده بود، در مـردم و سـاكنان مركـز    

  !ا عاقبت حضرات مجبور به ترور و قتل نفس  شدنداثري نبخشيد، ت
  
  تهديد و وحشت◀
  

رجال بزرگ سياسي از قبيل  رئيس الوزراها و وزيـران و وجهـا  در ايـن     
هنگام جز همان  شيوة حفظ  خود خودخواهي  و محافظه كاري  كه در 

 اثري از خود بروز نمي دادند و اين شيوه نيزمؤثّر  و.  نهادايشان معهود بود
  .مكمل  مقصود گرديد

اعتمادي كه بعضي ابراز مي داشتند اين بود كه نمي توان مواد مربوطـة   
قانون اساسي را درامر  سلطنت تغيير داد و راهي در خود قـانون اساسـي   
برايش نيست، و از لحاظ حقوق اگر هم احياناً شاه مستعفي يا نـابود شـود،    

  .پادشاهي  بايد دراين خانواده بماند
د شاه نيز در فرنگ با يكي از حقـوق دانهـاي معتبـر گفتگـو كـرده و      احم

  .شنيده بود كه طبق قانون نمي  توانند او را منقرض  كنند
اما اين حرفها در برابر ضعف وسستي  مفرط از طرفي ، و فعاليت و بخـت   

  ! از طرف ديگر بجائي نمي رسيد
غير وكالي ملّـت  مردم هم اگر جنبشي  مي كردند  با گلوله ي دولت و ت 

شش ، هفـت  نفـر   . كه حامي  آن دولت بودند، پاسخ گرمي مي شنودند
وكيل از جان  گذشته  هم جز  بر باد رفتن  هستي و خرابي زندگي آتيـه  
بلكه محو شدن خود و خانوادة خود نتيجه اي  از اين مقاومت نمي بردند 

  !و اميدها  بكلي  مقطوع بود
  
  مادة واحده◀
  

بعضي از رفقاي  ما از فرط  يـأس از مـا   :  اقلّيت  رخ داد  شكافي در صف
جدا شده ، وارد فراكسيوني  به نام اتّفاق  شدند ،  و يكـي از آنهـا، آقـاي    
اخگر، بهمراهي  وكيل  بندرپهلوي ، آقاي كي استوان ، اليحه اي  بعنوان 

تلگرافـاتي  كـه از غايـت    ( در موضوع  تلگرافات  واصـله  »  تذكّر مهم « 
استهزا تا به حال  درمجلس شوراي ملّي تذكّر آنها هم مايـة سـرافكندگي    

و لزوم  توجه  مجلس  به اين عرايض ، تدارك  ديـده ، بـه امضـاي    ) بود

بالفاصله ، مادة  واحده اي  كه در تاريخ طهماسبي با .  خود منتشر  كردند
ه نقـل شـد   269آمده و گراور آن در صفحة 267امضاي وكال  در صفحة 

  :است، تقديم مجلس شد و اينست آن
   

  : مادة واحده
 را اعالم يهانقراض سلطنت قاجار، ت به نام سعادت ملّ يملّ يمجلس شورا 

 موضـوعة  ينو قـوان  يرا در حدود قـانون اساسـ   يتو حكومت موقّ نموده
 يـف تكل يينتع-  .كند يواگذار م يخان پهلو ي رضابه شخص آقا يمملكت

 مـواد  ييرتغ يكه برا است ساننظر مجلس مؤس موكول به يحكومت قطع
36  - 37  - 38  - 40 شود يم يلتشك يم قانون اساسمتم.  

ه و در زيـر     ة واحده  از طرف همان آقايان  و مرحـوم  داور تهيـاين ماد
زمين قصر رئيس الوزرا روي  ميز گسترده  شـد و بنـاي آوردن وكيـل و    

ـ  د آغـاز گرديـد؛  و تـا روز    تقاضاي امضا به ميل و خواهش وعنف و تهدي
ششم وهفتم آبان موفّق شدند كه هشتاد و چهار نفر ازاعضاي فراكسيون ها 
را  كه زورشان  رسيده  بود به پاي  ميز تاريخي  كه مقدرات  كشور ايران  

  !را تعيين  مي كرد، بكشاند
؛  از رفقاي ما  نيزعده اي  رفتند  آنها را بردند   گفتند  كاريست  تـاريخي  

و خالصه  رفقاي  فراكسيون  ما از پانزده  نفر تقريباً به سه ،  چهار نفرتقليـل   
  !يافت

عجب  اينست كه آقاي درگاهي با آنهمه  عـداوت  داوطلـب  شـد كـه      
مراهم به  پاي ميز كذايي ببرد  و عصري بـه خانـة  مـن آمـد  مـن  او را      

يد حسـن خـان   نپذيرفتم  ، و آقاي  بوذرجمهري هم براي  جلب آقاي س
زعيم  وكيل كاشان رفت و او نيزازموافقت  با آقاي  كريم  آقا خـان  كـه   

  !ظاهراً نسبتي هم با يكديگر  داشتند، خود داري  كرد
. عصرپنجشنبه، هفتم آبان به ميل خودم  بـه قصـر رئـيس  الـوزرا  شـتافتم     
 صحن  قصر پر بود ازافرادي  كه طبعاً در اين قبيل  موارد  پـي طعمـه  و  
شكار مي گردند و آن روزها  ابواب  قصر ديكتاتور بر روي آن بيچارگان 
باز بود مي شد و آن مرد داهي  و عجيب  به چهرة  بي نـور  اينهـا  تبسـم     

  !مي كرد  و به هر  يك لطفي  خاص ابراز مي داشت
عده اي از رجال سياسي نيز اينجا و آنحا در تكـاپو بودنـد ، مـدخل زيـر     

  . مثل راه مورچه  از آيند و روند مملو  بودزمين طرف راست 
متولّيان اكثريت با ماشينها در رفت و آمد  بودند وهركسي  كه  بيرون مي 
رفت  پس از چندي با شكاري تازه  برمي گشت، و او  را يكراست  به كنار 

  !ميز برده ، قلم  تاريخي  را به دستش  مي دادند
يد معلّق  مالقات  كردم،  و تا آن آن روز با رئيس دولت در زير درخت  ب

  .ساعت از قضية  مادة  واحده  و ميز  وزير زمين  اطّالعي  كامل نداشتم 
ه كـه دونفـر از بهتـرين      ديدن آن منظره  پشتم  را بلرزه  در آورد، خاصـ

ديديم كه يكي از ايشـان از ميزگردانهـا      - از اعضاي  اقلّيت  –دوستانم را 
ور شكار  كرده ، داخل  زير زمـين كـرد ،  و رفقـاي    شده ،  ديگري را دا

  !ديگر هم بنوبت آمدند  و امضا كردند
چـه ،  ! نه ازترس اينكه مرا هم به زيرزمين بكشـند ! ازآمدن پيشمان شدم  

گوشت من بقدري تلخ بود و سوگندي كه در مجلس با قرآن ياد كـرده  
دند، بلكه  پيشماني بودم  به درجه اي راسخ  بود كه آنها  از من مأيوس بو
  .ازاين  بود كه  چرا دوستانم  را در چنان حالتي  ديده ام

  
فرمـود كـه آقايـان    . رئيس  دولت هم آن روز بي پـرده سـخن گفـت     

مستوفي ومدرس خيلي معطل مي كنند ،  ديگر كارازاينها گذشته است، به 
  .هندايشان بگو هرچه  بايد كرد  خودشان  بنشينند و سروصورتي بكار بد

  
  ! ترور  و مرگ  ◀
  
روز هفتم آبان تقريباً خيال مردم كشها از پيشرفت عده  و آراء  كـه زيـر    

اما باز بـه مجلـس و   . مادة  واحده در زيرزمين  تهيه شده بود،  آسوده بود
به ناطقين اقلّيت و منفردين اعتماد نداشتند و مي خواستند   به هـر وسـيله    

  !خاموش  سازندكه هست آنها  را خفه  و 
و »  .ح« حاج رحيم آقا ، طهماسبي و غيره ، از جمله آقاي . جلسه اي  بود

تصـميمي مهيـب و جانيانـه اتّخـاذ     درآنجا  گرد آمـده ،  »  .ا. ب« آقاي  
كردند؛ و قرار  براين شد  كه شب هشتم  آبان  اگر كسي از طرف  اقلّيـت   

  !حرف زد ، كشته شود
شد كه مؤ لّف تـاريخ را در آن شـب  بـه قتـل       باالخره  قرار اخير براين

  !آورند
قرار شد كه  ياور محمد علـي  خـان ،    . جمعي  براي اين كار مهيا شدند  

،  كه محلّ او درجلو خان مجلـس اسـت، همـراه  و    2رئيس كميساريايي 
  مدعي است كه طهماسبي   با قتل  »  .ب« معين  اين جنايت  باشد ،  آقاي 

  هر چه بود شب جمعه، ! هار موافق نبود ، و خدا مي داندملك الشعراي ب
  

  14 ر صفحهد
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، بر سر دست آمد و زنگ سيد محمود، ناظم مجلس  1304هشتم آبان ماه  
، در گاالريها طنين انداخت و جلسه  به رياست نايب  دوم  رئيس  تشـكيل   

  .گرديد
  

  رباعي
  چشمت  به سيه  بختي  من ايما كرد

  لم  آستين باال كردزلف  تو به قت
  بنوشت  خطت به خون  من اليحه اي  
  !خال  سيهت  اليحه  را امضا كرد 

  
باالخره ، روز هفتم  آبان ، با  تصميمات ابليسي  بـه پايـان رسـيد و آفتـاب      

  .درافق  خونين غربي  پنهان  شد
به من هم گفته شد  . مرحوم  مدرس هنوز كسل بود و به مجلس نمي آمد 

مرحوم  مسـتوفي و مرحـوم  مشـيرالدوله و    . ن  جلسه حاضر نشومكه دراي
من  ناگزير بودم  با وجود  . آقايان  دكتر  مصدق و زعيم  نيز خاضر  نبودند

  )  3. (غيبت  اكثر رفقا  در جلسه حاضر شوم
  
  سياست انگليس  ◀
   

آن زمان را  بدين شرح گزارش » اسناد وزارت  خارجه آمريكا « بر اساس 
  :خود مي نويسد 1925سپتامبر  13فولر در گزارش مورخ  :  ندمي ك

احتراماً به اختصارنظراتم را دربارة  نگرش وزارت امور خارجه ي بريتانيـا  
گزارش  حاضر حاصل  . به ايران ومستشاران  آمريكايي به عرض مي رسانم 

بررسي اقدامات انگليس در ايران و تماس هايي است كه درطـول يـك   
گذشته با مقامات انگليسي درايران داشـته ام، كـه در واليـات       سال و نيم

بسياردوستانه والبته درتهران كمتردوستانه بوده است، ودرصـحبت هـايي   
كه دربحبوحة تحوالت  بسيارجالب اخيربا يكي ازمقامات كنسولي انگليس 

بـه گمـان مـن    ... در تهران داشتم، اظهارات ايشان نظراتم را تأييـد كـرد  
محرمانة اين مقام انگليسي ، كه البته  به دليل  روابط  بسيار دوستانه  اظهارت

مان  ودرخالل گفتگويي صميمانه كه تا پاسي از شب طـول كشـيد ابـراز    
هردوقبول . شد، از نظرخودش بيانگر اهداف  وزارت خارجه انگلستان بود

، داشتيم كه برينانيا درصدد ضميمه كردن ايران به امپراطوري خود نيست
و امپراطوري بريتانيا با استيالي خارجي ديگري برايـران شـديداً مخـالف     

نكته مورد بحث ما اينجـا بـود كـه آيـا بريتانيـا بايـد بـه شـكوفايي         . است
واستقالل ايران كمك كند، و يا با مخالفت خود ايران  را ضعيف وعقـب  

در  به اوگفتم كه انگليس سياسـت درسـتي را در ايـران   . مانده نگاه دارد 
پيش نگرفته است ؛ واينكه اگرازمنافع اقتصادي فوري خود چشـم پوشـي   
كند ودرهرموقعيت دوستي بدون چشم داشتي بـه يـاران  نشـان بدهـد ،     

طـي يـك دو    ]ايران از انگلـيس [امكان دارد كه انزجارو تنفّرفعلي مردم 
نسل آينده زدوده شود، وانگليس، بجاي آنكه متّحدي براي دشمن خـود  

مقـام  . ، دوست و پشتيباني محكم در مقابل روس پيدا خواهد كـرد بتراشد
انگليسي پس ازچند ساعت مقاومـت ودفـاع معمـول ازمواضـع بريتانيـا ،      
دربحبوحة بحث نظرات واقعي اش را ابراز داشت كه دراينجا سـعي مـي   

انگليسي ها (  دوستي ايران براي ما « . كنيم عين  جمالت  او را تكرار  كنم
ايـران  تـا   . هم ارزشي ندارد، چون قيمتش را خوب مـي دانـيم  پشيزي ) 

وقتي  دوستي  مي كند  كه برايش  فايده اي داشـته باشـد، و بـه محـض     
البتـه  ... اينكه  لقمه ي چرب و نرم تري پيدا كرد به آدم خيانت مي كنـد 

ايران مي داند كه هر چقدر هم  كه از ما بدش بيايد ، بـراي حفاظـت از   
مـا ايرانـي پـر رونـق و قـوي  مـي       ... ايد به دامن ما بيفتدخودش ناچار ب

اين چيـزي  . باشد) مطيع انگليسي ها؟( خواهيم  البته به شرطي كه معقول 
تا در اين فرصـت  . است كه ، مثالً، تا پنجاه سال آينده  مي خواهيم باشد 

جاي پايمان را محكم كنيم ، و بعد از آن اگر معلوم شود كه  مي توانيم  به 
ايران اعتماد  كنيم و اين كشور به دامن روس نمي افتد و امتيازات را لغو 

بايد از حقوقي  كه همين   ...نمي كند، آنوقت دست از سرش بر مي داريم
االن داريم  حفاظت كنيم و مراقب  باشيم  كه ايراني ها  هيچ امتيـازي را  

كشورها در ايـران   البته  هيچ مخالفتي  با سرمايه  گذاري ساير. لغو  نكنند 
مـا مـدعي امتيـازات    . نداريم ،  به شرط آنكه  با منافع ما درتضـاد  نباشـد  

هرچند قبـول داريـم كـه    . موجود وامتياز نفت شمال  و راه آهن  هستيم
اين مورد اخيرهنوزتصويب  نشده، كه آنهم  بـه خـاطر ايـن اسـت  كـه      

شـايد    .مجلس هنوز  جلسه اي  براي تصـويب آن تشـكيل نـداده اسـت    
ازامتياز نفت شمال صرف نظر كنيم، هرچند بعيد  مي دانم  توسـعه  نفـت    
شمال براي هر كشورديگري هم چندان ساده باشد ، ولـي دليـل نـدارد     

كامالً واضـح اسـت  كـه بـا  انتصـاب      . كه از امتياز  راه آهن  هم بگذريم 
مـا كـرد     مگر بعد  از رفتاري كه شوسـتر بـا  . مستشاران آمريكايي مخالفيم 

ولي تا وقتي  كه ادامه  كارشان مخالف منافع  ما .  انتظار ديگري هم داريد
مخالفتي هم بـا وام  دادن آمريكـا  بـه    . نباشد، مانع  كارشان نخواهيم  شد

ايران نداريم  به شرطي كه ضمانت وام چيزي نباشد كه با منافع ما تالقـي  
دوست آمريكا  هستيم ولـي  ما بهترين .  كند، مثالً نفت يا گمركات جنوب

شـما  . دليل نمي شود كه ندانيم سياست غلطي را در ايران پيش گرفته ايد
شما هنـوز ايرانـي  هـا را نشـناخته ايـد، در      . امريكايي ها آرمانگرا هستيد

مـا هـم   . صورتي  كه ما نسل هـا سـت كـه ايـن مـردم  را مـي شناسـيم       
شـته ايـم كـه همـين      آرمانگراهاي بيغرضي، مثل شما  آمريكـايي هـا ، دا  

پيشنهادهاي شما  را براي ايران مطرح كرده اند، ولي بعد از مدتي  دست 
تنها تجربه ي شما،  كه اتّفاقاً چندان موفّق هم نبود، در مقياسي  . برنداشتند 

وقتي به اندازة  ما تجربه كسب كنيد ، مي . كوچك در فيليپين بوده است
همـان سياسـتي   كشور كارگرمي افتـد  فهميد كه تنها سياستي كه در اين  

يعني جنگ  اقتصادي و سياسي بـا روس   –است كه ما  در پيش گرفته ايم 
ها در ايران ، كه به همين منظور بايد همه ي نفـوذ خودمـان را  در ايـن    

او همچنين  گفت  كـه اگـر بواسـطة  ايـن سياسـت       » .كشور حفظ كنيم
ابسته بماند، فقط بـه نفـع خـودش    استقالل  ايران به تعويق  بيفتد و به ما و

، البته  كنسول بعداً  گفت  كه اينها صرفاً  نظـرات شخصـي خـودش    است
است، كه به عنوان  يك دوست ابراز كرده و نه يك مقام  كنسـولي ، و از  

  ) 1.( من خواست كه آنها را پيش خود محرمانه  نگه دارم
  :فتگو كردبا سر پرسي لورن گ»  بلواي نان«اموري  كمي  پس از 

احتراماً نكاتي را كه درگفتگوي اخيرم  با وزير مختار بريتانيا مطرح شـد و  
در  ]آقاي لـورن   [به گمانم . شايد برايتان جالب باشد، به عرض مي رسانم

صدد بود كه  به شيوه اي دوستانه  اساس سياست هاي  دولتش درايران را 
ت  متّحده يـك رقيـب   او با اين فرض شروع  كرد كه اياال. توضيح بدهد

قدرتمند در مرزهاي جنوبي مكزيك دارد ، واظهارداشـت كـه هرچنـد    
احتماالً سياست دولت من به دنبال دست اندازي به خاك مكزيـك و يـا   
دست يافتن به حقوق سياسي دراين كشورنخواهد بـود، مسـلماً مواظـب    

... است كه رقيبش نيز به چنين امتيـازاتي درمكزيـك دسـت پيـدا نكنـد     
واست دولت بريتانيـا ايـن اسـت كـه تماميـت ايـران حفـظ شـود تـا           خ

از آنجايي كه .. ..ازهمجواري  مرزهاي  انگليس و روس  جلوگيري  كند
از زمان شروع مأموريت سرپرسي لورن در تهران ، رئيس الوزرايي نسـبتاً  
قدرتمند و دوستدار انگليس برسر كار بوده و تشكيالت روس ها نيزچندان 

اشته است ، تعقيب اين سياست برايش سهل تر و تحقّـق آن تـا   قدرتي ند
او درارتباط با بازسازي مالي ايـران كـه   . حدود زيادي ممكن بوده است

هم اينك به دست  مستشاران مالي آمريكايي صورت مي گيرد گفـت تـا   
زماني كه تبعيضي بين انگليسـي هـا و آمريكـايي نباشـد برايشـان آرزوي      

البته شايد بايد اضافه مي كرد تا زماني كه اين هيأت از كه ( موفقيت دارد 
فعاليت هاي اقتصادي خارجي كه بـه مـذاق بريتاينـا خـوش نمـي آيـد       

اوسپس نظردولتش را دربارة توسعه  ي اقتصـادي  ). حمايت  نكرده  است
ايران ابراز كرد،  كه بعداً معلوم شـد هـدفش از گفتگـوي بـا مـن دقيقـاً       

چنانچه شركت هاي آمريكايي عالقه  اي به ... ه استاظهارهمين  نكته بود
فعاليت هاي اقتصادي درايران پيدا كنند، اواميد واراست  كه اين فعاليتها 
. به نحوي باشد كه رقابت يا اصطكاكي با شركت هاي انگليسي پيدا نكننـد 

البته رقابت اقتصادي در بسياري ازجوامع  رقابـت سـالمي اسـت ؛  ولـي     
دولـتش  . راين مملكت ، ناگزيربه اصطكاك سياسي مي انجامـد متأسفانه د

اجازه نمي دهد كه چنين چيزي اتّفاق بيفتد وبه همين دليل نمـي توانـد   
ايران را عرصه اي براي انجام فعاليت هايي تلقي كند كه شايد در جاهاي 

او سپس مشخّصاً  بـه احتمـال   ... مي گذارند» رقابت سالم « ديگر نامش را 
ات نفتي  آمريكا در شمال ايـران اشـاره كـرد، و  عجالتـاً فـرض را      اكتشاف

براين  گذاشت كه شركت  نفت انگلـيس و ايـران هـيچ امتيـازي بـراي      
بـا وجـود ايـن گفـت،      . اكتشاف نفت در پنج واليت شمالي ايران ندارد 

شركت خارجي ديگري هم كه در اين حوزه مشـغول بـه فعاليـت شـود     
د به بازار  ضرورتاً بايد  با شركت هاي مسـتقر  براي عرضه ي توليدات خو

منظـور كـامالً   . در باكو و يا شركت نفت  انگليسي و ايران  به توافق  برسد
اگرسر پرسي لورن مي خواست منظورش  را بدون توسل بـه  . واضح بود

: منش دوستانه و جذّابش  بيان  كند،  احتماالً چنين جمالتي به كار مي برد
ارمي كنم كه اگرشركت هاي آمريكـايي بـدون مشـاركت    به شما اخط«  

انگليسي ها و يا الاقل بدون جلب نظرآنها  وارد حوزه ي ايران شوند، كلّه 
  )  2(».پايشان خواهيم كرد

به عبارت ديگر ، بريتانيا مصمم  بود كه استيالي  سياسي و اقتصادي خود را 
ر به قدرت  رسيدن  يك برايران حفظ  كند،  و بهترين شيوه  براي اين كا

كامالً معلـوم   1925در دسامبر   ]خان  [ديكتاتور انگلوفيل بود، يعني  رضا  
را محكم  نكنند، موقعيتش متزلزل   ]خان  [شده بود كه اگرجاي پاي رضا 

چنانكـه   - باقي مي كاند و بايد همواره براي نجات او بـه كمـك بشـتابند   
وهمينطوردر بحران جاري  1925، مارس  1924، آوريل   1922درسپتامبر

نشان داد، اوضـاع  » شورش  نان« ولي آنطور كه . به كمكش شتافته بودند
 [  بمراتب جدي ترازگذشته بود، زيرموقعيت سياسي رضا 1925درسپتامبر

را شديداً تضعيف كرد ومخالفانش ، به ويـژه مـدرس ومتّحـدانش ،    ]خان
آمـاده مـي    ]خـان   [ا داشتند خودشان را براي يكسره  كردن كـار رضـ  

عالوه  براين ،  احمدشاه هم قصد خود را براي بازگشت به ايران . كردند
دولتي مشروطه به پادشاهي احمد شاه و قـدرت داشـتن   . اعالم كرده بود

. مدرس مسلماً موجب تضعيف استيالي سياسي واقتصادي انگليس مي شـد 
ـ      ي دادنـد  كـه   اموري بعداً مدعي شد كه انگليسـي هـا بيشـتر  تـرجيح م

( اينكــه يكــي از شــاهزادگان قاجــار  - وضــعيت  موجــود حفــظ  شــود 
 ]خـان  [بر تخت بنشيند وقدرت واقعي نيزدردسـت رضـا  ) غيرازاحمدشاه

لندن ديگر  معتقد شده بود كـه ادامـه   1925با فرا رسيدن پاييزسال . باشد
 [اين وضعيت امكان ندارد، و راه حل درازمدت به سلطنت رسيدن رضـا  

چنانكه درفصل نه اشاره كردم، وزيرمختـارانگليس شـرايط   . است    ]خان 
بايـد  بـدون   « : الزم براي تغييررژيم را اينگونه  براي فيروز برشمرده بـود 

  24 – 23نا آرامي هـاي  . باشد » اراده  ي مردمي « ناآرامي ، دائمي ، وبا 
ن، چـارة  بنـابراي . وجود نـدارد  » اراده اي « سپتامبر ثابت كرد كه چنين 

« كارايجاد توهم  وجود  چنين اراده اي  با به راه  انداختن بـه اصـطالح   
 [ازآنجايي كه اين سومين تالش بـراي رسـاندن رضـا    . بود» جنبش ملّي 

، مسـلّماً از  به رأس قدرت و تبديل  كردنش به ديكتاتور ايران بـود  ]خان 
آموخته   1925 و فوريه 1924درس هايي  كه از دو تالش  نافرجام مارس 

اين بارمقدمات زيادي براي كارچيدند، ازجمله به . بودند، استفاده  كردند
وحضـوربموقع نيروهـاي نظـامي درپشـت     » جنبش ملّـي  « راه انداختن 

در موقعي كـه نماينـدگان   »  چند  تيربي هدف « دربهاي مجلس وشلّيك 
  .دست به مقاومت زده بودند

  
  »جنبش ملّي « ◀
  

طي دوهفتـه   « : ، مخالفت با بازگشت شاه آغازشد1925م اكتبرتقريباً ازهفت
ه بيشـتري را مـي     ي گذشته روزنامه ها به موضوعي پرداخته اند كه توجـ

مطبوعات خبراز تعطيلي بازارها وارسـال  تلگـرام هـاي متعـدد از     . طلبد
واليات مختلف به دولت و مجلس مي دهند كه درآنها به بازگشت شاه بـه  

. اض  و نسبت بـه سلسـله ي قاجاراظهارنارضـايتي  شـده اسـت     ايران اعتر
اگرچنين مخالفت هايي خود جوش بود مي توانست جالب  توجه باشـد  
ولي از قرار معلوم تمام اين نقشه ها را رئيس  الوزرا وعواملش  بـراي بـي   
. اعتبار كردن خاندان  حاكم  در اذهـان مـردم بـه اجـرا  گذاشـته انـد       

كـه  بـدانيم  ايـن  اقـدام   زمينـه سـاز چـه نقشـة          هنوزخيلي زود است
شـايعات بسـياري   . ديگريست و يا اينكه اهداف مجريان آن دقيقاً چيسـت 

برسر زبان هاست ، اما  به محض اينكه بتوانم حقايق را از شايعات جدا كنم 
روزنامـة  » .اطّالعات بيشتر و دقيق تري دراين باره  برايتان ارسال مي كنم

جمعـي  « خود بيانيه اي را به امضاي  1925اكتبر  8در شمارة ستاره ايران 
خطاب  به نماينـدگان  مجلـس منتشـر    » از آذربايجاني ها ي مقيم  تهران

ساخت كه در آن  با بازگشت  شاه مخالفت و او را تن پروري ، غفلـت  از  
امور مملكت و نوكري بيگانگان متّهم  شده و مسئول عقب افتادگي ايران 

اين روزنامه همچنـين اضـافه مـي كنـد كـه بازاريـان        . ده بود شناخته ش
آذربايجان به نشانه ي اعتراض به بازگشت شاه حجره هاي خود را  تعطيل 
كرده وساكنان  اين واليت نيز مراتب اعتراض خود را ازطريق تلگرام بـه  

روزنامة ستاره ايـران  . عرض نمايندگان مجلس و رئيس الوزرا رسانده اند
« شماره مطلبي را منتشر مي كند  كه مي گويـد  مـتن تلگـرام     درهمين 

.  خطاب به مجلس و رئيس الوزرا است» كميته  ي ملّي مختلط  آذربايجان
بـه كشـوربازگردد،   » خـائن « كميتة  مزبور تهديد  كرده  بود چنانچه شاه 

همـين  روزنامـه درشـمارة     . خواهد كرد» قطع« روابط خود را با  تهران 
برش اعالم  مي كند كه  بازاريان اصـفهان بـه نشـانه  اعتـراض بـه      نهم اكت

روزنامـة ايـران در   . بازگشت  شاه، حجره هاي خود را تعطيل  كرده انـد 
كميته ي پيگيري دعاوي درمجلـس  « مي نويسد كه  1925اكتبر 14تاريخ 

درنظر دارد تلگرام هايي  را كه عليه بازگشت شاه دريافت كرده اسـت،  » 
  )  3.( مجلس قرائت كند   ]لني  صحن ع [در

مردم به بازگشت شاه به خواست  »  اعتراض« درطول هفتة آخرماه اكتبر، 
اكتبر، اعالميه هـاي   26« : آنها براي سرنگوني سلسله  قاجارمبدل شده بود

بي امضائي دارد درميان مردم پخش مي شود كه  حـاوي  مـتن تلگـرام    
ا از تبريز و كرمان  است و در آنها هاي ارسالي براي مجلس و رئيس الوزر

در تلگـرام هـاي   . خواهان خلع  شاه وسرنگوني سلسله قاجـار شـده انـد   
 27( ارسالي از تبريزاعالم شده است كه چنانچه  مجلس تا روز سـه شـنبه   

تصميمي نگيرد، آذربايحان روابط خود را با تهران قطـع خواهـد   )  اكتبر
ندگان آذربايجـان خواسـته انـد كـه     در تلگرام  ديگري  هم ازنماي.. كرد

درمجلس حاضر نشوند، و آنها  را  تهديد كرده اند كه در صورت حضـور  
اقدامات الزم ... در انتظارشان خواهد بود» عواقب و خيمي « در مجلس 

. براي خلع  شاه از سلطنت و سرنگوني  سلسله  قاجار  انجام خواهـد  شـد  
تمام واليات ايران  براي انجام  اقدام   عالوه  براين ، پيشنهاد  كرده اند كه

مـردم آذربايجـان   . مقتضي  به كميته ي ملـي تبريـز اختيـار تـام بدهنـد     
درانتخابات آتي شركت نخواهند كرد ، مگراينكه مطمئن شـوند مجلـس   
جديد صالحيت بازنگري در قانون اساسـي را دارد، بـه ويـژه  از حيـث     

تلگـرام  ارسـالي از كرمـان،     خاتمه دادن به سلطنت سلسله ي قاجـار، در 
ازرئيس الوزرا خواسته اند كه موقّتاً پايتخت را ترك كند تا مردم  كرمان 

امـروز سـه   . اكتبـر  29...به تهران بريزند و خواسته هايشان را عملي سازند
اعالمية بي امضاء دارد درشهر پخش مي شود كـه حـاوي  تلگـرام  هـاي     

دريكي از اين اعالميـه هـا   . است  اعتراض آميز ارسالي از واليات مختلف
«  اكتبر  است آمده كه تبريز روابطش  را با تهران قطع، و  28كه به تاريخ 

يكـي ديگـراز ايـن    . ادارات دولتي  را اشغال كرده انـد »  نيروهاي ملّي 
 30... اعالميه ها از شكل  گرفتن ارتشي  داوطلـب در تبريزخبرمـي دهـد   

  تهران پخش شد كه اتّحاديه اصناف  تهران ،   امروز چهاراعالميه در. اكتبر 
  

  15 ر صفحهد

  »مصدق دکترتولدردسالگو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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مدرسـه ي نظـام ، آنهـا را امضـا كـرده و      » بسـت نشـينان   « تجار تهران و
روزنامـة سـتاره ايـران در    »  .خواهان سرنگوني سلسلة قاجار شده بودنـد 

اكتبرش مطالبي منتشر ساخت كه مـدعي  بـود مـتن  تلگـرام       29شمارة  
ز محمـره، رشـت، تبريـز و كرمـان  اسـت، كـه  ارسـال         هاي ارسـالي  ا 

كنندگانش  خواهان سرنگوني سلسله ي قاجـارو خلـع  شـاه از  سـلطنت      
ارسـالي از  » تلگـرام هـاي   « اكتبـر   30روز نامة ايران  نيز در . شده بودند

شيراز و ناصري  را منتشر ساخت كه در آنها خواهان  بركناري  شاه شـده  
كه در قالـب  »  اعتراضاتي «:اين باره  توضيح مي دهداموري در .  بودند

آذربايجان به جـدايي  » تهديد« ارسال  تلگرام از واليات مختلف صورت 
از ايران ، و ژست هاي به اصطالح  جنبش  ملّـي تـا  روز جمعـه سـي ام     

بحثي نيست كه پهلوي  و دارو دسته اش  اين نقشه  ها . اكتبر ادامه داشت 
درهيچ  يك  ازمراحل  اين روند شور و اشـتياق  . بودند را طرّاحي  كرده

خيلي  ها در ايران  تنفّرو انزجار واقعي    .خود انگيخته اي ديده  نمي شد
شان  را از  شاه و برخي  اعضاي  خاندان  سلطنتي  ابراز  كـرده و آنهـا را    

 با اين  همه يادمان نرود  كه يكي ازاهداف اصـلي . بي لياقت  خوانده اند
اين بود كه پادشاه  يك مقام  تشريفاتي  بي خاصيت  1907قانون  اساسي  

در گزارش مطبوعاتي  شماره « : اموري ادامه  مي دهد)  4(»..بيشتر  نباشد
كه درنهايت به اقدام قطعي »  جنبش  ملّي « اينجانب  آمده  بودكه  1236

دسـت     اكتبر  انجاميد عمـدتاً  جنبشـي  ظـاهري سـاختة      31مجلس  در 
بـه پيوسـت  گزارشـي  كـه توسـط  كارمنـد ايرانـي        .  رئيس الوزرا بود

كنسولگري  مان درتبريز تهيه شده و نشان مي دهد  كه باد از كدام طرف 
ه  باشـد   گـزارش  » .آمده است، ارسال  مي گردد كه شايد  جالب  توجـ

تهيـه   1925اكتبر   17كارمند  كنسولگري  امريكا  در تبريز  كه  در تاريخ  
نفر  در بازار  بـه    60ديروز  حدود « : شده حاوي اطّالعات مفيدي است 

نابود باد « و ) رئيس الوزرا( » زنده باد پهلوي« راه افتاده و شعار مي دادند 
خبر دار  شده ام  كه همة  آنها را براي  ايـن كـار  اجيـر     » خاندان قاجار
رين و فاسـد تـرين آدم هـا    همينطور عده اي، كه از بدنام ت. كرده بودند

هستند، درتلگراف خانه مستقر شده اند و به نام  مردم تلگرام هاي مختلفي 
نفردر اطراف تلگراف خانـه   100امشب  حدود . به تهران ارسال مي كنند

جمع شده اند و چند نفر هم در بارة سرنگوني  خاندان قاجـار سـخنراني    
ارسال كرده  به اين مضمون كه رئيس الوزرا از تهران تلگرامي  .مي كنند

من مخالفتي با خواست برحقّ مردم ندارم ، ولي همه چيزبايد قـانوني و  «
آرام انجام شود و نبايد هيچ كاري برخالف نظم عمومي صورت بگيـرد و  

بازارهـا بازاسـت   » .اينكه شخصاً دراين باره سـكوت اختيـاركرده اسـت    
 100تبريز تنها كمتراز درشهر بزرگي مثل. وشهرهيچ جنب وجوشي ندارد

اظهـارات فـوق بيانگراوضـاع واقعـي     . نفردارند  به تلگراف خانه مي روند
  )  5(» .وفعلي تبريز است

  
  مقاومت مجلس  ◀
  
را نقـش بـر آب    ]خان  [بارديگرمجلس تالش كرده بود تا برنامه هاي رضا  

جلسات مجلس بدون  داشتن رئيس رسميت نداشت و رأي گيري بـي  . كند
البتـه  . اربود، و ازقضا نمايندگان مجلس هم رئيسي انتخاب  نكرده  بودنداعتب

ـا را   اين نوع شگردهاي پارلماني تنها براي مدت كوتاهي مي توانست كاره
مطلـب ديگـري    « : اموري در اين باره  توضيح مي دهد. به تعويق  بيندازد

ـا   ـتري ازظ ـيه دارد  كه روز نامه ها خبرداده اند و احتماالً  اهميت بيش هر قض
، رئيس  مجلـس ، از   ) مؤتمن  الملك( اين است  كه ميرزا حسين خان پيرنيا 

دورة هيئت رئيسـه  بـه   . پذيرش مجدد رياست مجلس امتناع ورزيده  است
مجلس عمالً نمـي توانـد   ) تا  انتخاب هيأت رئيسه  ي جديد ( پايان رسيده و

ارش  را مي نويسم،  جناح درحالي كه دارم اين گز. كارمفيدي انجام بدهد
ـيده انـد    . هاي مختلف مجلس هنوزبرسرانتخاب رئيس جديد به توافـق نرس

بدون  اغراق ، شخصيت استثنايي ميرزا حسين خان پيرنيا يكـي ازمهمتـرين   
ـاره   . عوامل دخيل درعملكرد درخشان مجلس فعلي است  شايعاتي كـه در ب

ن هاست  بـه داليـل جالـب    كناره گيري  پير نيا  از رياست  مجلس برسر زبا
تـالش نماينـدگان   » .تري از آنچه  درروزنامه  گزارش مي شود اشاره دارد

روزنامـه  . برا ي انتخاب  رئيس مجلس چنين انعكاسي در روزنامه ها داشـت  
خود گزارش مـي دهـد كـه روز      1925اكتبر    9كوشش درشمارة  مورخ 

ـته بود   ـامزد رياسـت      گذشته نمايندگان از مستوفي الممالـك خواس ـا ن نـد ت
ـنهاد  كردنـد كـه    . مجلس شود كه او نپذيرفت  سپس عده اي تدين را پيش

اكتبـر    12به گزارش  روزنامـه ايـران در شـمارة  مـورخ     .  مورد قبول نبود
، برغم امتناع  مؤتمن الملك از تصدي مجدد  رياسـت مجلـس ، روز    1925

ـايي  گذشته نمايندگان يكبارديگر او را  به رياست  مجلس ، و تدين  و طباطب
رزونامة ايران در چهاردهم .  ديبا  را نيز درسمت نايب رئيس انتخاب  كردند

ـاب     اكتبر خبراستعفاي مؤتمن  الملك  را كه  اخيراً به رياسـت مجلـس انتخ
اين روز نامه مي افزايد كـه تعـدادي از نماينـدگان    . شده بود منتشر ساخت

ته و سعي  داشتند او را متقاعـد  كننـد كـه    مجلس به خانة مؤتمن الملك رف
اما مؤتمن الملك با اشاره  به كسالتش  خواهش  آنها  . استعفايش را پس بگيرد

را رد كرده  و گفته  بود كه اصالً  نمي پسندد كه در كشوري مشروطه  يـك  
روزنامــة  كوشــش .  نفــر بــراي مــدتي طــوالني  برســر يــك پســت باشــد

ش داد كه  جلسات  مجلس  به دليل  نداشتن  رئيس روزشانزدهم اكتبر گزار

. رسميتي  ندارد،  و لذا نمايندگان به طور غير رسمي تشكيل جلسه مي دهند
روزنامه ايران در هجدهم  اكتبر خبر داد  كه عده اي از نمايندگان به اميـد  

او اينبار  هم . اينكه مؤتمن الملك استعفايش را پس بگيرد به ديدنش رفته اند
تقاضاي آنها را رد كرد، و روزنامه ي ايران  در شمارة  نوزدهم  اكتبر خـود  
. خبر داد كه روز  گذشته  استعفاي مؤتمن الملك رسماً درمجلس قرائت شد

مطابق قانون،  قرار است كه نمايندگان مجلس روز بيستم اكتبر رييس جديد  
  .انتخاب  كنند

شـمگين بـود بـه همـراه  تعـداد      ، رضا خان كه بسيارخ 1925اكتبر  19روز  
اموري  به نقل از روزنامة شفق .  خود به مجلس رفت»  محافظان« زيادي از 

روز گذشته  در مجلس ، «: چنين گزارش  مي كند 1925سرخ، بيستم  اكتبر 
ـا خبـر      تدين  اعضاي  مجلس  را از گفتگويي  كه با  رئيس  الوزرا داشـت  ب

ـارة      رئيس الوزرا از او پرس.  ساخت يده بود  كه مجلـس  مـي خواهـد  در ب
ـيده چـه تصـميم      تلگرام  هايي كه اخيراً در بارة باز گشت  شاه از تبريـز رس

ـيس الـوزرا از   .  تدين گفته بود كه اين تلگرام ها  را نديده اسـت . بگيرد رئ
ـار          ـاع تبريـز بـه استحض ـارة اوض تدين خواسـت كـه نگرانـي اش  را در ب

رئيس الوزرا براين باور بود كـه مجلـس بايـد در      .نمايندگان مجلس برساند
تدين به اطّالع  نمايندگان رساند كه تلگرامـي   .  اسرع وقت  تصميمي بگيرد

از تبريز خطاب به رئيس مجلس واصل شده است كه در آن خواسته انـد  او  
ـاس بگيرنـد     . به همراه ده تن از نمايندگان به تلگرافخانه بروند و با تبريـز تم

ي كه ارسال كنندگان  تلگرام  از استعفاي رئيس مجلس با خبر شـدند از  وقت
دو نايب  رئيس مجلس خواستند كه بـه همـراه  ده تـن  از نماينـدگان بـه      

نماينـدگان  . تدين سپس ازنمايندگان نظرخواهي كـرد . تلگراف خانه بيايند
ال و خاطر نشان ساختند  از آنجايي كه تلگرام براي نايب رئيسان مجلس ارس

از ايشان تقاضا شده است كه ده  نماينده را انتخاب كنند، لذا نظـر خـواهي    
ـاب   . ضرورتي  ندارد ـار ، ارب از اين رو،  از مستوفي ، عاليي ، تقي زاده ،  افش

كيخسرو، نداماني، حكمت ، تهراني وعدل دعوت  شـد كـه  بـه همـراه  دو     
مزبور نيـز پـس از آنكـه    نمايندگان . نايب رئيس مجلس  به تلگرافخانه بروند

ـان        ـيدند كـه بايـد زم شكايات ارسالي از تبريز  را شنيدند ، به اين نتيجـه رس
ـبر كـرد    تـالش  )   6(».انتخاب رئيس مجلس و رسميت يافتن جلسات آن ص

ظاهري  نمايندگان مجلس  براي انتخاب  رئيس در هفتـه  بعـد هـم  ادامـه      
گـزارش  كـرد كـه  نماينـدگان       1925اكتبـر    21رو زنامة ايران در. يافت 

را به رياست ) مستوفي الممالك ( مجلس  روز گذشته  ميرزا  حسن  مستوفي 
روزنامة كوشش درهمان روز پيش بيني  كرد كه .  مجلس انتخاب كرده اند

همين  روزنامه  در بيسـت و  . مستوفي رياست مجلس  را قبول نخواهد كرد 
اً  به چنـدين تـن از وكـالي مجلـس      سوم اكتبر خبر داد كه  مستوفي  شفاه

اكتبـر    29روزنامة ايـران  در  . گفته است  كه رياست مجلس  را نمي پذيرد
ـأت  رئيسـه          1325 ـتوفي بـه جلسـه هي گزارش  دادكه  پس  از دعـوت  مس

ايران اضافه مي .  مجلس او گفته است  كه خود  را رئيس مجلس  نمي داند 
سمي  تصميم  خواهند گرفت كه آيا  گفتة كند  كه وكال در جلسه اي  غير ر

ـايا   .  تلقي كنند  يا خير)  استعفا( مستوفي  رابه  منزلة  اموري  در تفسير اين قض
از پذيرش رياست  )  مؤتمن الملك ( ابتدا  امتناع  آقاي  پيرنيا «  : مي نويسد

ـتر از يـك  تـأثير       ـتوفي  چيـزي  بيش مجلس و سپس طفره  رفتن  آقاي مس
هر دوي اين  اشخاص ، مرداني  . بر روند  حوادث اخير داشته استسطحي  

ـان   . مسلماً  با شرافت  و وطن پرست هستند ـياري  از هموطن اما  همچون بس
ـافي را     خود ،  در موقعيت هاي حساس قدرت تصميم گيـري و شـهامت  ك
ـئله اي مهـم     ندارند و در اين مورد  نيز رويكردي  كامالً منفي در مقابـل مس

با وجود اين ، معلوم نيست كه آيا اين دو شخصيت اصـالً  »  .اذ كرده انداتخ
عالوه براين كساني  كه سرنوشت  ايران  را در . كاري از دستشان ساخته بود

ـيش  بـرود    . دست  داشتند اجازه نمي دادند كه جريان اموربه اين شـكل  پ
ـين    ـادگي  آنها مسلماً نمي گذاشتند كه عدم انتخاب رئيس  مجلس بـه هم س

  .نقشه هاي  دقيقشان را از مسير اصلي اش خارج  كند
خود  تحوالت  شـب   1925اكتبر   30روزنامة ستارة ايران در شماره  مورخ  

اكتبـر    29پنج شنبه شـب ، مـورخ    .  گذشته ي مجلس  را گزارش مي كند 
، عليرغم اينكه هنوز رئيسي  براي مجلس  انتخاب نشده بود، شماري از  1025

كالي مجلس  خواهان  قرائت تلگرام هايي  شدند  كه از واليات مختلـف   و
ـيدگي  بـه شـكايات  در     « : اين روز نامه  مي افزايد.  رسيده بود كميتـه رس

ـاه   ـاي بـي    )  اكتبـر  7( مجلس  گزارش  داد كه  از اواسط  مهـر م تلگـرام ه
ـان،       ـان ، كرم ـان ، خراس ـناس از آذربايج شماري  به امضاي اشـخاص سرش

ردستان ، بيرجند ، بارفروش ، ساري ، كرمانشاه ، نهاوند ، ماليـر وغيـره  بـه    ك
ـايتي مـردم از خانـدان       ـاكي از نارض دست  اين كميته رسيده است، كه ح

كميته مـذكور ايـن   .  قاجار و خواست آنها براي  بركناري  اين سلسله است
ـا را بـه   تلگرام ها را به دقّت مطالعه كرده و تصـميمي گرفتـه  بـود كـه آ     نه

استحضار سايرنمايندگان مجلس نيز برساند، تا مجلس بنا  به صالحديد خـود  
تدين پيشنهاد كـرد  كـه چـون    .  دست به اقدامي مناسب  دراين زمينه بزند

قرائت همة تلگرام ها وقت زيادي مي گيرد مجلس  فوراً نظـرش را اعـالم    
رگزاري رفراندوم  را مطـرح  يكي از نماينگان به نام  ياسايي نيزپيشنهاد ب. كند

ـاي محتـرم   «  كرد او متذكّر شد كه  شكايات مردم  شامل حال  شخصيت ه
او معتقد  است كه مردم . درداخل وخارج  مجلس نمي شود» خاندان قاجار

ه بـه     ـا  توجـ فقط  مي خواهند سلطنت  را از دست  قاجار بيرون بياورند، و ب
سلطنت و ديعه ايست كه به موجب «  قانون  اساسي  مبني  بر اينكه  35اصل 

اگربـر  *  ،»الهي از طرف ملت ايران به خاندان  قاجار مفـوض شـده اسـت   

مردم  محرز  شود كه  خاندان  قاجار از عهده ي وظايفي  كه ذاتاً  بواسـطة  
به ايشان محول  شده به  خوبي بر نيامـده انـد ، مـي تواننـد     »  وديعه« اين 

ـار  بـر   . رندوديعه  را از آنها پس بگي به نظر  ياسايي بهترين روش براي اين ك
در نهايت قراربر اين شد كه كميسيوني متشـكّل  از  .  گزاري رفراندوم  است

» .نماينده  اين مسئله  را بررسـي و نتيجـه  رابـه مجلـس گـزارش كنـد        12
ـا حوالـه    بنابراين، مجلس  تا به آخر  تالش  كرده بود نقشه هاي  پهلوي  را ب

منحرف سازد ، و  بيشتر تمايل به برگزاري  » كميسيون تحقيق« آن به  كردن 
ولي رضا خان و حاميانش  هر گز حاضر نبودنـد  كـه   . يك رفراندوم داشت

  )    4. ( تكرار شود  1925رسوايي فوريه 
  
  تدارك و پيش  بيني هاي  الزمه براي تغيير سلطنت ◀
  

بيني هاي  الزمه براي تغييـر   تدارك و پيش «در بارة به روايت حسين مكّي 
ـال وي        : مـي نويسـد   » سلطنت ـپه و عم از واقعـة جمهـوري كـه سـردار س

تظاهرات زيادي  كرده ولي نتيجه بعكس گرفته اين تجربه را آموخته بودند 
ـائل     كه براي احراز موفّقيت در موقع  تغييرسلطنت هرچه ممكـن باشـد وس

ـاهراتي    كارو مقدمات آنرا  خيلي  بي سرو صدا و د ر لفّافه انجام دهنـد و تظ
ـاه   . نكنند تا حريف هشيار شود ـا آواخرمهرم ـاهرات   1304بهمين جهت ت تظ

شديدي برعليه  قاجاريه بعمل نياوردند ولي سردارسپه مخفيانـه  همـه گونـه     
پيش بيني هاي  الزم و تداركات خود را مي ديد ، منجمله چندي بـه شـب    

خان به تدين، رهنما ، دبير اعظم بهرامي ،سيد نهم آبان مانده بود كه خدا يار
محمد صادق طباطبائي ، سليمان ميرزا، احياءالسلطنه و گويا ميرزا كريم خان 
رشتي اطّالع داد كه فردا سردار سپه قبل ازطلوع آفتاب مي خواهد شما را 
ـاريكي    ـبح زود درت مالقات كند،  بهتر اينستكه  شب را منزل من بخوابيد وص

حضرات شـب را منـزل خـدايارخان بسـربردند     . سردارسپه برويم به منزل 
ـاب   .  وهريك براي آنكه خوابش نبرد ، بچيزي خود را مشغول كرد يكي كت

مي خواند، يكي  با رفيقش  صحبت  مي كرد و بهمين نحو تمام شب خـود  
صبح  هنگام  سپيده  دم ، حركـت  كـرده ، بـه منـزل        - را  مشغول  كردند 

ـات نمودنـد   سردار سپه   ـپه مالق ـپه    . رفتند و در اطاقي از سردار س سـردار س
تسبيح خود را از حبيب در آورده اظهار  داشت من مي خواهم با شـما هـم   
ـبم و سـر      عهد بشوم كه در مسائل مهم  مملكي  با يكديكر متّحـد ومتّفـق باش
ـبيح  را گرفتنـد،     تسبيح را بدست  حضرات  داده  هر يك  گوشـه اي از تس

ـا در  . ارخان هم گوشه اي از تسبيح  را گرفتخداي روز  بعد هم يكي  از آنه
ـپه از   . مقاله اي  نوشـت » تسبيح  مقٌدس «  روزنامه اي زير عنوان  سـردار  س

اين عهدها  با ساير متنفّذين  و وكال و رجال  بسته  و منظـور او از همـة ايـن    
يكه  گفتيم  تمام ايـن  بطور.  بند و بست ها  تغييرسلطنت و خلع قاجاريه  بود

ـاه     ـان م عمليات محرمانه و خيلي در پرده انجام مي گرفت ولـي از اول  آب
ـات بـه مجلـس و     بدستورامراي لشكرتلگرافات زيادي از تمام اياالت  و والي

  منشاء اين تلگرافات چه بود؟.  بعضي از جرائد برعليه قاجاريه مخابره شد
ودند كه تلگرافاتي برعليه  قاجاريـه بـه   درشهرستانها اشخاصي را وادار مي نم

به تلگرافخانه ها هم دستور داده بودند در موقع قبول . مجلس مخابره نمايند
اين  قبيل تلگرافات ازمخابره كنندگان مطالبة وجه ننماينـد، بهمـين جهـت     
تلگرافات مفصل  و زيادي به مركز مخابره مي شـد  ولـي پـس از انقـراض     

ـابره        قاجاريه  و تشـكيل سل  ـا بزورسـر نيـزه از مخ ـلة پهلـوي تلگرافخانـه ه س
ـارآخر آنـرا  وصـول         ـا دين كنندگان  آن تلگرافات مطالبة وجـه نمـوده و ت

  .نمودند
همچنين اوراق زيادي بنام شبنامه كه مبني بردرخواست خلع سلطان احمد 

ـارم     ـاربود در روز روشـن از روز چه ـنجم    –شاه  وانزجاروتنفٌرازسلسله قاج پ
ـبنامه را مـوقعي بايـد     . ين مردم منتشر مي شدآبان ب خيلي مضحك است  ش

ـند و       ـته باش منتشر نمود كه  منتشر كنندگان از مـأمورين دولـت واهمـه داش
نتوانند آن مطلب را درجرايد  يا در روز روشن نشر نمايند ولـي ايـن  ايـن    
ـال  آزادي و بـدون      ـا كم شبنامه ها، شبنامه اي بود كه  در روز  روشـن و ب

ـال شـهرباني منتشـرمي شـد     ـاريخ  «بطوريكـه  در  . ترس وحتّي بدست عم ت
ـاه پهلـوي      ـا ش ـان اميـر     »  شاهنشاهي  اعليحضـرت رض ـأليف عبـداهللا  خ ت

ـبنامه را گـراور     ( طهماسبي  مشاهده مي شود  ـادي از آن اوراق ش عـدة زي
خط و انشاي اين شبنامه ها غالباً بهم شبيه بوده و تصـورمي رود كـه   ) نموده 

ي دو نفر در نوشتن  آنها  بيشتر شركت نداشته ونسبت به تمام آنها از يـك  يك
  .منبع  مخصوصي  دستورانتشار صادر مي شده است

      
  سور چراني در  مدرسة  نظام ◀
  

نيز ازاول آبان ماه  چادرهائي در مدرسة نظام  برپا و وسـائل  آشـپزخانه،   
گرفتـه شـد و دسـتجات    آبدار خانه و پـذيرائي  بـراي  عـده اي در نظر   

نمـي كـرد     مختلفي كه شايد مجموع آن از چهار صد يا پانصد نفر تجاوز
و تجـار در آنجـا    ازروز چهارم يا پنجم آبان بنام طبقات و اصناف مختلفـه 

سلسلة قاجار و در خواست خلع  احمـد شـاه     از انزجار جمع شده بعنوان
  متحصن  گرديدند، متحصنين ازچه طبقاتي بودند ؟

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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  نوبت خامنه ای است
  

درصد از خانوارها با اجرای فازدوم هدفمنـدی  ۷۰٭ سبد 
  :شود خالی می

 
ــا، مهــدی تقــوی اســتاد اقتصــاد  ،۹۲ خــرداد  ۷در  ☚ ــه گــزارش ایلن ب

ـار ایلنـا، گـران شـدن  ـا خبرنگ دانشگاه عالمه طباطبایی درگفت و گـو ب
دانسـته مضاعف كاالها و خدمات را ناشی از اجرای هدفمندی و تـورم 

اظهارات رئیس كل بانك مركزی مبنی بـر افـزایش  :و توضیح داده است
عامل نقدینگی ارتباط ندارد و عرضه و تقاضا بیشـترین  نرخ تورم تنها به

 نقـدینگی بخشـی از .نادرست اسـتداشته است،  نقش را در این زمینه
رشد قیمت ها را تشکیل می دهد و این كه گفتـه مـی شـود نقـدینگی بـه 

  .تورم نیست، برداشت اشتباه از این موضوع است تنهایی عامل
ـان ایـن طـرح موجـب گـران ه قیمت  آثار روانی این افزایش     ا در جری

هــای اول  از کاالهــا و خــدمات در همــان ماه شــدن مضــاعف برخــی
از جمعیـت % ۷۰شـد کـه  اجرای این طرح خصوصادر زندگی شهری

  . کشور را در خود جای داده است
  
  :اجاره خانه طی هشت سال شدن میزان پنج برابر ٭
 
ان نتایج آمارگیری از به گزارش ایسنا مرکز آمار ایر ،۹۲خرداد  ۱۷در ☚

متوســط قیمــت اجــاره و مســکن در نقــاط شــهری کشــور طــی فاصــله 
ـاره و  .را اعالم کرد ۹۱تا  ۶۹های  سال براین اساس متوسـط قیمـت اج

هـزار  ۵۱۰، از دو میلیون و شدنمسکن در نقاط شهری کشور با دوبرابر
  .هزار ریال در سال گذشته رسیده است ۵۵۰ریال به چهار میلیون و 

  
ــا  ٭ ــران ب ــدم ای ــارمزد اضــافی «اوج گــرفتن واردات گن ک

  :»سنگین
  
 ۶۰۰ ایـرانبـه گـزارش رویتـر،  ،)۹۲خرداد  ۱۷ ( ۲۰۱۳وئن ژ ۷ در ☚

هزار تن گندم از بازارهای اروپایی با کارمزد اضافی باال به دلیـل وجـود 
برنج، کنجالـه و گنـدم در صـدر اقـالم وارداتـی . خریده استها  تحریم

  .اندهای نخست سال بوده ا ایران در ماه
افزایش چشمگیر خرید گندم توسـط ایـران طـی دو هفتـه گذشـته در     

ه اول ســال هــحــالی اســت کــه آمارهــای گمرکــی کشــور از واردات دوما
جــاری، حــاکی از قــرار گــرفتن بــرنج، کنجالــه و گنــدم در صــدر اقــالم 

 هـزار تـن ۵۰۰ایران در دو ماه اول سال جاری مجموعا  .واردتی است
  .میلیون دالر وارد کرده است ۲۳۹گندم به ارزش 

  
یس موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اسـتان ئر ٭

هــای  هــزار هکتــار از جنگل ۴۰روزانــه : مازنــدران گفــت
  :گیرد شمال مورد تخریب کمی و کیفی قرار می

 
دکتـر محمـد امینـی  :ایسـنا گـزارش کـرده اسـت ،۹۲خرداد  ۱۳در  ☚

ـازمان جنگلدر وضع: گفته است ـا و  یت فعلی با امکانات کمـی کـه س ه
ها دارند، رشـد اسـتفاده  سازمان محیط زیست برای حفاظت از جنگل

زدایــی و شــدت تخریــب   خــواران باعــث جنگــل قاچاقچیــان و زمین
ـاری از  جنگل ها شده است و اگـر ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد، دیگـر آث
هــا بــرش  کــه جادهاینبــا توجــه بــه  .هــای شــمال نخواهــد مانــد جنگل

د، به دلیل عدم حفاظت کافی، ابزار دسترسی نکن اکوسیستمی ایجاد می
های ملی بوده و این مسئله مانند این است کـه در  سودجویان به سرمایه

 .بانکی را بدون هیچ نگهبانی باز گذاشته باشیم
ـا ایـن اهمیـت را کـه سـرمایه نسـل نمی     های آینـده  توانیم موضـوعی ب

طلب، ملک روستاییان را با قیمـت  ده بگیریم تا افراد فرصتاست، نادی
 .کم خریده و به ویال تبدیل کنند

جنگــل بایــد دارای مشخصــاتی از جملــه قابلیــت تــرمیم و تجدیــد         
ـا بـه آن جنگـل پایـدار  ـاعی داشـته باشـد ت حیات بوده و چند الیـه ارتف

ـا . بگوییم  ـال حاضـر تنه ـای شـمال کـ درصـد جنگل ۱۰در ح  ۲۰۰ه ه
هزار هکتار از جنگل های شمال را تشکیل مـی دهـد، پایـدار محسـوب 

 .شده و باقی آن بر اثر صدمه، قدرت ترمیم را از دست داده است
های شمال در بسیاری از نقـاط، فرسـایش  بریده بریده شدن جنگل       

نظمی و گرم شدن اقلیم کشور را در پی دارد و همـین مسـئله  خاک، بی
درجه افـزایش  ۱٫۵سال گذشته بین یک تا  ۵۰که طی  ستشده اباعث 

عالوه بر آن خط برف باال رفته و مقدار برفی کـه بایـد . دما داشته باشیم

 .های زیرزمینی را تغذیه کند، بسیار کم شده است سفره
ــن وضــعیت سیاســی و  :انقــالب اســالمی ـا ای ــه بـ ـات فرمایشـی ریاسـت جمهـوری نمـی روشــن اســت ک ـا اقتصادی، انتخاب تـوان دب  :سرکوب همراه نباشد

  
نمایش انتخاباتی در فضای سیاسی بسـته 

  :و با تشدید سرکوبها
  
بــه گــزارش هرانــا ، وبــالگ نــویس زنــدانی کــاوه  ،۹۲خــرداد  ۸در  ☚

ساداتی که رئیس دادگاه انقالب شـیراز مـی  طاهری توسط فردی به نام
ـال زنـدان محکـوم شـد ۳باشد مورد محاکمه قرار گرفت و بـه  ایـن  .س

وبالگ نویس زندانی قرار است که در دادگاه دیگری به اتهـام دروغـین 
  .توهین به مقدسات ونشر اکاذیب نیز مورد محاکمه قرار گیرد

ـا "به گـزارش ایسـنا، مجتبـی صـفری، سـردبیر  ،۹۲د خردا ۹در  ☚ ایبن
وار  دو روز پـــس از تـــوهین زنجیـــره«کـــه  توضـــیح داده اســـت" نیــوز
ـایت  ا بههای خبری اصولگر سایت محسـن رضـایی و عشـایر ایرانـی، س

بـه ایـن موضـوع اعتـراض  که نسبت) ایبنا نیوز(آژانس خبری بختیاری 
ــود، ســاعت   ایــن در حــالی اســت کــه. امــروز فیلتــر شــد ۱۵کــرده ب

کننــده بــه عشــایر، آزادانــه بــه فعالیــت خــود ادامــه  های توهین ســایت
  .»دهند می
ـال   بهشـتی به گزارش کلمه، محمـود ،۹۲خرداد  ۹در  ☚ لنگـرودی فع

ـار  و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران که  فرهنگی آخـرین ب
 بــه قیــد وثیقــه صــد و پنجــاه میلیــون تومــانی آزاد شــده بــود، حکــم

زنـدان خـود ) سال حبس تعلیقی پیشین ۴عالوه بر(سال  ۵محکومیت 
ـادر ۱۵قاضی صـلواتی، قاضـی شـعبه  را که از سوی ـاه انقـالب، ص  دادگ

 .بود دریافت کرد شده
ـاکن بـه گـزارش هرانـا، ،۹۲خرداد  ۹در  ☚ ـار شـهروند بهـایی س  چه

ایـن شـهروندان  .سال حبس تعزیری محکوم شـدند ۶ماه تا  ۸مشهد از 
ـاه انقـالب مشـهد بـه ریاسـت ۳بهایی که چنـدی پـیش در شـعبه   دادگ

قاضی سلطانی محاکمه شـدند، مـتهم بـه تبلیـغ بهاییـت و تبلیـغ علیـه 
اسـامی  .همچنین عضویت در تشکیالت بهاییت می باشند مینظام اسال

ـاآو مـدت محکومیـت شهروندان بهایی  ـا خلوصـی محکـوم بـه  :نه نیک
ـال و نـیم  وشش سال حبس تعزیری  ـار س نـوا خلوصـی محکـوم بـه چه

 ادیــب شــعاعی محکــوم بــه یــک ســال و نــیم حــبس وحــبس تعزیــری 
 .مهسا مهدوی محکوم به هشت ماه حبس تعزیری وتعزیری 

ـاد –ملی سایت گزارش  به ،۹۲خرداد  ۱۰در ☚  بـود مذهبی، مراسم ی
مهنــدس عــزت اللــه ســحابی در دومــین ســالگرد درگذشــت در منــزل 

در ایـن مراسـم کـه بـه صـورت خصوصـی و .شخصی ایشان برگـزار شـد
ـا نفـر در منـزل آن  بدون اطـالع رسـانی همگـانی برگـزار مـی شـد ده ه

ـاد وراه مجـری .آن بـزرگ را گرامـی داشـتند مرحوم گرد هم آمدنـد و ی
  .این مراسم فیروزه صابر خواهر شهید هدی صابر بود

برجی، یکـی از مـدافعان  ، به گزارش هرانا، منصور۹۲ خرداد  ۱۱در ☚
زبــان  قــدیم تــرین کلیســای فارســی: گفــت حقــوق مســیحیان ایــران

ـاموران” جماعت ربانی مرکز” پروتستان با عنوان ـار م  در تهران زیر فش
ـا  ۵روز  کواوا ـای ایـن کلیس خرداد ماه تعطیل شده و یکی از کشیش ه

  .اوین منتقل شده است به زندان
محتـرم رحمـانی، : به گـزارش نـدای سـبز آزادی ،۹۲خرداد  ۱۲در  ☚

ـاه انقـالب  فعال مدنی و مدیر کتابفروشی چشمه قزوین دوباره به دادگ
ـار دیگـر دادستانی قزوین در هشتم خرداد ماه امسال یک  .احضار شد ب

محتــرم رحمــانی، خــواهر تقــی رحمــانی را احضــار و او را بــه فعالیــت 
مذهبی متهم کرده  –تبلیغی علیه نظام و عضو گیری برای جریان ملی 

 .است
آقایــان رضــا  مــذهبی، - ، بــه گــزارش ســایت ملــی۹۲خــرداد  ۱۳در  ☚

آقاخانی، نصرالله لشنی، علیرضا اکبرزاده و حسین بحیرایـی در تهـران 
ـاالن . شت شدندبازدا ـال سیاسـی و بعضـی فع ایـن افـراد کـه برخـی فع

ـار و  - فرهنگی عالقه مند به جریان ملی مذهبی و یا عالقـه منـد بـه افک
ـار خـود بازداشـت شـده و  اندیشه های دکترشریعتی هستند در محـل ک
منازل آن ها توسط نیروهای امنیتـی شـدیدا مـورد تفتـیش قـرار گرفتـه 

 .است
ــرداد  ۱۵در ☚ ــه ،۹۲خ ــر،  ب ــوق بش ــگران حق ــه گزارش ــزارش کمیت گ

ـای  ـای کلیس محمدرضا فرید، سعید صافی و حمیدرضا قـدیری، از اعض
ـاموران امنیتـی بازداشـت و بـه محلـی  خانگی استان اصفهان، توسط م

  .نامعلوم منتقل شدند
خرداد به گـزارش نـدای سـبز آزادی روز گذشـته تعـدادی از  ۱۵در   ☚

یت الله طاهری بازداشت شدند کـه شرکت کنندگان در مراسم تشییع آ
ـالین سیاسـی اصـفهان از  نعیم صـلواتی،فرزند فضـل اللـه صـلواتی از فع

 .جمله آنها است

ـادقی عضـو سـتاد   ،۹۲خرداد  ۱۵در ☚ به گزارش سحام نیـوز، آرش ص
، در زندان مورد ضـرب ن تاریخآاز سه روز پیش  ٬میرحسین موسوی ۸۸

در اعتراض به ایـن وضـعیت او  ،عدبباز آن روز  .ه استو شتم قرار گرفت
 .دست به اعتصاب غذا زده است

ـاس در  ،۹۲خرداد  ۱۵در  ☚ به گزارش  هرانا، زنـدان مرکـزی بنـدر عب
ـا محکـوم نفر از آ ۵۰۰نفر زندانی دارد که  ۳۸۰۰حال حاضر بیش از  نه

نفـر محکـوم بـه مـرگ در زنـدان بنـدرعباس  ۵۰۰از . هسـتنداعـدام به 
ل به اعدام محکوم شده اند و مابقی به اتهام حمـل نفر به اتهام قت ۲۱۰

و نگهداری ویا خریدو فروش مواد مخدر حکـم اعـدام دریافـت کـرده 
 .اند
بـه گـزارش جـرس، در پـی درگذشـت آیـت اللـه  ،۹۲خرداد  ۱۶در  ☚

طاهری اصفهانی، قرار بود از سوی آیت اللـه موسـوی اردبیلـی مجلـس 
و در این رابطه با مدیریت  بزرگداشتی در مسجد اعظم قم تدارک شود

مسجد اعظم هم هماهنگی های الزم بعمل آمـد، کـه بالفاصـله بعـد از 
ـار  این هماهنگی ها، ارگانهای امنیتی و استانداری قـم بـه بیـت وی  فش

ـا در پـی  .می آورند تا از تصمیم خود منصرف و مراسمی برگزار نکنـد ام
ـارها، نهاد هآیت الله اردبیلی ب تن ندادن ـای مـذکور از طریـق این فش ه

مــدیریت مســجد اعظــم وارد عمــل شــده و مــانع از برگــزاری مجلــس 
 .بزرگداشت برای آیت الله طاهری در قم می شوند

در پی امنیتی کردن : به گزارش سایت اصالحات ،۹۲خرداد  ۱۶در  ☚
فضای انتخاباتی، امید عبدالوهابی روزنامه نگار و فعال اصـالح طلـب 

  .ه استبازدداشت شدتوسط ماموران امنیتی 
ـــرداد  ۱۷در  ☚ ـــونی«در   ،۹۲خ ـاظره تلویزی ــ ـارف ،»من ــ ـــی از  ،ع یک

عده ای را دستگیر کرده اند و ایـن  ،پس از سخنرانی او :گفت ،نامزدها
 . عده هنوز در توقیف هستند

ـاموران  ،۹۲ ۱۸در  ☚ خرداد به گزارش ندای سبز آزادی شب گذشته م
 .کبر امینـی وی را بازداشـت کردنـدامنیتی بعد از بازرسی کامل منزل ، ا

ـام وسـایل شخصـی اکبـر امینـی  را نیـز ضـبط کـرده  مامورین امنیتی تم
ـال حـبس  ۵اکبر امینی پس از بازداشـت در سـرای اهـل قلـم بـه .اند س

 .تعزیری نیز محکوم شده بود
به گزارش هرانا، مهدی رحمـانی از پیـروان دیـن  ،۹۲خرداد  ۱۸در ☚

ـاری ـان) اهـل حـق(ی ـاهری در برابــر  کـه در زم خودسـوزی نیکمـرد ط
فرمانداری همدان، در اعتراض به اهانـت مسـئولین زنـدان همـدان از 
ـای امنیتـی بازداشـت و   خودسوزی فیلمبرداری کرده بود توسط نیروه

 .خبری از سرنوشت وی در دست نیست
ـا هجـوم بـه  ،۹۲خرداد  ۱۹در ☚ ـامورین امنیتـی ب به گـزارش هرانـا، م

ضیایی آزاد ضمن تفتیش منزل، وی را بازداشـت  )حوری(خانه فاطمه 
ساله و از  ۵۴فاطمه ضیایی آزاد،  .و وسایل شخصی وی را با خود بردند

ـال  ـابق در ایـران اسـت کـه از س ـا  ۱۳۶۰زندانیان سیاسی س بـه  ۱۳۶۵ت
  .مدت پنج سال در زندان به سر برده است

  
  

  ریاست جمهوری » انتخابات « ٭گزارش 
  خرداد ۲۴روز جمعه  ۱۲تا ساعت 

  
در چند حوزه بازديد شده مدارس و مراكـز ديگـري كـه قـرار  ☚

صبح بسـيار خلـوت بـود  ۱۲نبود از ان فيلم برداري كنند ساعت 
به صورتي كه راي دهنده تنها چند دقيقه زمان مي برد تا بـرود و 

برابـر راي خود را بدهد و بيرون بيايد و تنها در مسجدي كـه در 
شـته بودنـد بـه دليـل اينكـه محـل مهـر زدن ان دوربين كـار گذا

ــه  ــد در نتيج ــدود بودن ــرات مح ــيار كوچــك و نف ــنامه بس شناس
جمعيت چند ده نفري متراكم مي شدند و دوربين هـاي صـدا و 

  .ندنها فيلم برداري مي كرد آسيما مرتب از 
ر بـود در ان سـال در برابـ ۸۸جمعيت بسيار بسيار كمتـر از سـال 

هر مدرسه و بيرون از ان چند صد نفر جمع شـده بودنـد تـا راي 
بدهند و در صف بودند در حاليکه امسال از اين خبرها نبود امـا 

  .در كل بايد منتظر نتيجه ماند 
  
 می انجام ای دربسته محوطه در انتخابات): ژوئن ۱٤( فیگارو -

 .است ای خامنه الله آیة دست در آن کلید که گیرد
 فضـای در و سانسـور تحـت کـه انتخاباتی): ژوئن ۱٤( لوموند -

 .ایست خامنه دست در کلید شود، می برگذار بسته
ــو - ــین عف ــی ب ــه الملل ــدید ب ــرکوب تش ــتانه در س ــات آس  انتخاب

  کنیم اعتراض
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