
  

  
  

كه متالشي مي شود تا  ،فتابآرها شده به زير اشعه بي امان مالي به جنازه اي مي ماند  –يم مافياهاي نظامي ژر: انقالب اسالمی
است كه » امنه ايخبيت «ن تمايل در آپيروزي  ،كنار زدن هاشمي رفسنجاني و جانشين او كردن مهدوي كني. از ميان برود

مالي  –اي نظامي مافياه ،در حقيقت. يم ساخته نيستژمعتقد است از امثال هاشمي رفسنجاني و همانندهاي او كاري در حفظ ر
 ،ينده مجلسآسخنان پاسداري كه مي گويد هرگاه در انتخابات زمستان . را كنار مي زنند» مالي –روحاني «هستند كه مافياهاي 

از ياد مبر كه دولت در تصرف مافياهاي نظامي : اخطاري به خامنه ايست ،خون ريزي خواهد شد ،مجلسيان يكدست تابع نباشند
يم و ترسي كه ژگزارشي از ايران در باره ميني كودتا و خبرها و گزارشهاي روياروئي ها در درون ر ،ل اولدر فص. مالي است –

  .ورده ايمآرا گرد ... سبب فرار سرمايه ها شده است و
يم با ژانس كه خبر از عدم همكاري رآژگزارش . مسئله روز مي شود ،به مسئله اتم باز مي پردازيم كه از نو ،در فصل دوم       

نها را نيافته است و علت كم توجهي امريكا و غرب به آانس هنوز اجازه بازرسي آژي اتمي و فعاليتها كه ژانس بين المللي انرآژ
  . يم را مي جوئيمژگفتگو با ر

ك مقابله با ن با ايران گيت و تدارآچگونه مبارك ثروت اندوخت و ربط : در فصل سوم به جنبشها در شمال افريقا مي پردازيم      
ن آن و درسي كه از آگي ژنها و جنبش در ليبي و ويآاز راه شستشوي مغزي دادن بخشي از جوانان و سازمان دادن به  ،جنبش

  .بايد گرفت
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خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٢١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  

  جمال صفری
قرار داد  اولین کسی که  از حقوق  ملت  ایران  بر ضد◀

در  اعتراض کرد  دکتر مصدق  بود که)  ۱۹۳۳(  ۱۳۱۲دارسی 
در مجلس چهاردهم در  نطق مشروحی۱۳۲۳هفتم آبانماه 

ایراد کرده  تارادزه معاون وزارت خارجه شورویپاسخ کاف
دوره از مجلس دکتر محمد مصدق که به عنوان  نیدر ا .بود
و رد هر  یاول انتخاب شده بود، طرح موازنه منف ندهینما

 بیو آن را به تصو هیرا ته ها یبه خارج ازیامت یگونه اعطا
 .مجلس رساند ندگانینما
 چیه: ماده اول«: شرح است نیبه ا شده بیطرح تصو    

 ایالت از مقام آنها و فكه ك یاشخاص و ریو وز ریوز نخست
از  كی چینفت از ه ازیراجع به امت توانند ینم كنند، یمعاونت م

 ای مجاور ریدول مجاور و غ یرسم ریو غ یرسم ندگانینما
 یكراتمذا نهایاز ا رینفت و هركس غ یها-شركت ندگانینما

  . دیامضا نما یقرارداد نكهیا ایدارد، بکند  یكه اثر قانون
فروش نفت  یبرا توانند یم رانیو وز رانیوز نخست: ماده دوم

اره معادن نفت خود را استخراج و اد ران،یكه دولت ا یو طرز
مجلس  دیمذاكرات با انیو از جر ندیمذاكره نما كند، یم

از مواد  نیمتخلف: سومماده . ندیرا مستحضر نما یمل یشورا
از  یفوق، به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم

 بیتعق: ماده چهارم. محکوم خواهند شد یخدمات دولت
 ستین نیكشور، محتاج به ا وانیاز طرف دادستان د نیمتخلف

نموده باشد و اجازه  بیآنها را تعق یمل یكه مجلس شورا
قانون  نیاز ا نیمتخلف هدارد ك فهیدادستان مزبور، وظ .بدهد

 ۱۳۰۷ رماهیت ۲۰و ۱۶را بر طبق محاكمه وزراء، مصوب 
     )۱(».دینما بیتعق
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  ایرج افشار درگذشت

  

  
  

ایرج افشار پژوهشگر برجسته حوزه ایرانشناسی پس از 
 ۱۸طی یک دوره بیماری بعد از ظهر  چهارشنبه 

 ۸۵در بیمارستان جم تهران  در سن  ۱۳۸۹اسفند 
  .سالگی جهان را بدرود گفت

  
زنده یاد ایرج افشار از پنجشنبه هفته گذشته به دلیل 

خونی که به قلب و ریه او آسیب  وارد  نوعی بیماری
های ویژه بیمارستان جم  کرده بود، به بخش مراقبت

 .تهران منتقل و در آنجا بستری شده بود
 16 در صفحه

ی  ر قالب اسال ی وروز           ت،  ا تا  با
وید را ی تان شادباش  ان دو یان و ا ا ه ا    ھ

 
پیام مجامع اسالمی ایرانیان به مناسبت 

  ۱۳۹۰نوروز
، نوروز، جشن پيروزي جنبش عمومي مردم ايران روايتي بنا به 

در اين روز، مردمي كه از . است بر ضد مستبد زمان، ضحاك
براي  ،هنگرآهمراه با كاوه  ،بيداد ضحاك به تنگ آمده بودند

بپاخاستند، بر  ،پايان بخشيدن به بي داد و فساد و ويرانگري
بدين طريق . ضحاك شوريدند و بنياد نظام ظلمش را بر افكندند

كه روز اول بهار و نوشدن  ،اين نوروز. روز ايران را نو كردند
  .بر شما مبارك باد ،زندگي است

نوروز، روز رهايي از استبداد، بر تمامي پويندگان راه استقالل 
ما مردم،  ،اما در وطن ما. وآزادي در سراسر جهان مبارك باد

با وجود بيش از صد سال تالش و مبارزه براي بازيافتن استقالل 
و  كو آزادي و استقرار مردمساالري، هنوز در بند ستم ضحا

تا زماني كه ايران و ايراني . هستيمزمان  انيلم و بيداد ضحاكظ
زادي نجسته است و آزاديخواهان بيشماري، از زن و آاستقالل و 

مرد، پير و جوان و حتي نوجوان، گارگر و دانشگاهي و روزنامه 
 ،نگار و وبالگ نويس با نام و بي نام، در بند و يا در تبعيدند

  بش سرانجام بخش استنوروز در انتظار پيروزي جن
نوروز است و مي توانيم  ،روز بازيافت منزلت ،روز پيروزي .

با جنبش  ،پيروزي برضحاك. همه روز خود را نوروز كنيم
تجربه به ما آموخته است جنبشي پيروز است . همگاني ميسرشد

با نه گفتن به . كه خواست شفاف داشته باشد و مداوم باشد
هر روز  ،تن به واليت جمهور مردمواليت مطلقه فقيه و آري گف

خويش، روز خود  را روز جنبش كنيم تا با استقرار حق حاكميت
رها از جبر  ،باشد كه ايرانيان در وطن مستقل خود. را نو كنيم

بادان كنند و نقش پيشرو جنبش جهاني را براي آايران را  ،جبار
 .  زادي بيابندآزيست در استقالل و 

  نمجامع اسالمي ايرانيا

 
 
 
 
 
 

New   
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  پیام ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران
  ۱۳۹۰به مناسبت نوروز 

  
  

  ل و آزادیسال جنبش برای استقال
  

  هموطنان عزیزم
فرا رسیدن نوروز را به شما تبریک می گویم و فرصت را برای      
  :وریهای زیر مغتنم می شمارمآیاد
این تاریخ را اعضای . هر ملتی تاریخی کوتاه یا دراز دارد – ۱

جامعه با پندار و گفتار و کردار خود می سازند و به نسل بعد 
بمثابه یک امر  ،رانی تاریخ  ایران استهر ای ،پس. منتقل می کنند
گاهی به خود بمثابه یک انسان آوجدان تاریخی . واقع مستمر

 ،تاریخی که مورخان می نگارند ،بدین سان. تاریخمند است
بنا بر  ،پس. تاریخ زنده و درایت است ،دمیآروایت است اما خود 

د و با یعنی شنیده با مشهو ،هرگاه روایت با درایت نخواند ،قاعده
برای . بی اعتبار می شود ،نخواند ،درون و بیرون مشاهده کردنی

هر  ،ایرانیان. جشن گرفته اند ،از پی هم ،نوروز را نسلها ،مثال
 ،امید ،شادی ،نو شدن زندگی ،جشن ،زمان نوروز را به یاد بیاورند

وری و بهروزی و گشایش در زندگی آنو ،انس و دوستی ،صلح و صفا
روزی است که می  ،نوروز ،نانآدر نظر . ورندآاد می را به ی...  و

  .  بازایستاد ،باید از زور گفتن و زور شنیدن
  2در صفحه     
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هیچ ایرانی نیست که این روز را       
روز پیروزی سلطه جو و شکست 

هیچ ایرانی نیست . سلطه پذیر بداند
. که نوروز را جشن زندگی نداند

هیچ ایرانی نیست که نوروز را روز 
ئینی بر آادی و یا  ژادی بر نژبرتری ن

 ،نگیئینی و یا  فرهنگی بر فرهآ
ایرانیانی هستند که کم یا .  بداند
از قیام کاوه و جنبش مردم  ،بیش

امر . گاهندآایران بر ضد ضحاک 
نها هم  که آاینکه  ،بسیار مهم ،مهم

از جنبش همگانی پیروز ایرانیان بر 
میان نوروز و  ،گاه نیستندآضد جبار 

یا آ. دادگری رابطه برقرار می کنند
: گویندنمی  ،وقتی تحت ستم جبارند

  . چه عیدی؟ ،باوجود ظلم جبار
ایــن پرســش را وجــدان تــاریخی مــی 

انسانی است که  ،کند و تاریخ راستین
ـــی  ـــان م ـــش را برزب ـــن پرس . وردآای

وردن ایـن و آبه یـاد ،وجدان تاریخی
ــا آ ــای دور ی ــته ه ــداد در گذش ن روی

وجـــدان تـــاریخی  ،نزدیـــک نیســـت
استمرار تاریخ است در زندگی انسان 

  . امروز
پس اگر تاریخهـایی کـه مورخـان       

در باره چرائـی جشـن شـدن نـوروز و 
ــا آمعــانی و مراســم  ن نوشــته انــد و ی

بنویســـند را بـــا تـــاریخی کـــه انســـان 
 ،نخوانـد ،در زندگی  می سازد ،امروز

ن ذهـن و بـی اعتبـار آسـاخته ایـن و 
  .است

بنـا بـر  ،اما جشـن گـرفتن نـوروز - ۲
ـــــدگان  ،توانائیهـــــای جشـــــن گیرن

نهـا کـه توانـائی آ: می شـود گوناگون
همانگونه نوروز را  ،مالی بسیار دارند

. جشــن نمــی گیرنــد کــه بــی چیــزان
جامعــه ای کــه خــود و اعضــایش از 

 ،زادی برخوردارنــــــدآاســــــتقالل و 
همانگونه نوروز را جشن نمی گیرنـد 
کــه جامعــه تحــت اســتبداد جبــاران 

جشــن نـوروز ســال . جشـن مــی گیـرد
صـنعت  ،نآروزی پیش از  ،که ۱۳۲۹

نفت ملی شد تا کـه ایرانیـان شـرف و 
همان جشن نشـد  ،غرور ملی بجویند

تحت استبداد شـاه  ،۱۳۳۳که نوروز 
دستیار انگلستان و امریکـا در کودتـا 

زادی و شــرف و آبــر ضــد اســتقالل و 
باز نوروز .         ِ               غرور ملی  شما مردم ایران

همــان جشــن  نشــد کــه  ۱۳۵۸ســال 
جشن های نوروز هـای سـالهای بعـد 

 ،در این سالها. ۶۰کودتای خرداد از 
استبداد جباران باز ساخته شد از راه 
جنگی که یک نسل ایرانی را تباه کرد 
ـــار و  و زور و خشـــونتی کـــه روش جب

  . دستیاران او گشت
ــیم      ــود بپرس ــر از خ ــال اگ ــا آ: ح ی

نوروز را روز بازیافت توانائی خـویش 
می یابیم؟ پاسخ ما جز این نمی شود 

ئی روز بازیافـت توانـائی که نوروزهـا
  .  ما بوده اند و نوروزهائی نبوده اند

بر نسلهایی که از پی یکدیگر  ،پس     
بـوده اسـت کـه  ،در ایران زیسـته انـد

ــــوروز را فرصــــت انتقــــاد بقصــــد  ن
و بــر . بازیافــت توانــائی مــی شــمردند

نسل امروز است که نـوروز را فرصـت 
ــود ــاد از خ ــت  ،انتق ــدف بازیاف ــا ه ب

ایـــن انتقـــاد از . گردانـــدتوانـــائی ب
ناتوانی  بخاطر یافتن علل نـاتوانی و 

ــردن  ــرف ک ــاه آبرط ــدار نگ ــا و بی نه
ما  ،داشتن وجدان بر توانائی خویش

: گـاه مـی کنـدآرا از واقعیت دیگـری 
هر نسل که خود را ناتوان انگاشت و 
 ،اطاعــت از قــدرت جبــار را پــذیرفت

احساس ناتوانی و حقارت را بـه نسـل 
ــا ــدی  انتق ــدبع ــی ده ــلهای . ل م نس

تـا وقتـی خویشـتن را نـاتوان  ،ناتوان
جشـنی  ،جشن نورزشـان ،می پندارند

بسـا مـی  ،از ایـن رو. صوری می شـود
ـــاریخی ـــای ت ـــه روزه ـــود ک ـــه  ،ش ک
زادی آفرصتهای بازیافت اسـتقالل و 

بمثابه یک جامعـه و انسـانهای  ،خود
فرصـتهای  ،عضو این جامعـه هسـتند

ه تمــرین فعــل پــذیری و تــن دادن بــ
انسـانها از یـاد . جبر جبـار مـی شـوند

مـی برنـد کـه تـدبیر بـر تقـدیر مقـدم 
ــر تقــدیر  ــه جب اســت و خویشــتن را ب

جشن نـوروز از ایـن . جبار می سپرند
  .قاعده مستثنی نیست

ــان       ــما ایرانی ــز  ،ش ــان عزی هموطن
بمثابـه امـری  ،بسا معنای نـوروز ،من

که واقع شده و نسلها از پـی یکـدیگر 
بخشیده اند را با از خود بدان تداوم 

بیگــانگی ناشــی از تــن دادن بــه جبــر 
جبــار و نــوروز را فرصــت ابــراز فعــل 

امـا . متناقض بیابیـد ،پذیری شمردن
هرگـاه  ،مـی بینیـد ،نیک کـه بنگریـد

نــاتوان بینــی خــود امــری دائمــی مــی 
جریـــان زنـــدگی جـــای بـــه  ،گشـــت

مـی سـپرد  ،جریان مرگ و ویرانگری
. فـــتو حیـــات ملـــی ادامـــه نمـــی یا

چنانکه در منطقـه ای کـه مـا زنـدگی 
ملتهــائی بــوده انــد کــه از  ،مــی کنــیم

ــد ــه ان ــان رفت ــه  ،جنبشــها. می از جمل
ــاز جســتن روزهــای آفــر ورده هــای ب

بمثابـه فرصـتهای بازیـافتن  ،تاریخی
توانائی و بکار بردن ایـن توانـائی هـا 

به یمن این جنبشها است کـه . هستند
ــاریخ زیســته تصــحیح مــی شــود و  ،ت

همـان نقـش را مـی  ،های تاریخیروز
تـاریخی گشـته  ،یابند کـه  بخـاطرش

ــــا و  ــــه ه ــــدگی جامع ــــد و در زن ان
بنگریـد . نقش جسته انـد ،اعضایشان

به نقشی که عاشورا در دوران انقالب 
پیــدا کــرد و مقایســـه  ۱۳۸۸و ســال 

  .۱۳۸۹ن را با نقش عاشورا در آکنید 
زمان نیز شاهدی عـادل اسـت و  – ۳

ــ ــن شــهادت زم ــه یم ــت کــه ب ان اس
انســانها مــی تواننــد حــق را از نــاحق 

ــــند ــــاز،: بازشناس ــــاریخ  ب ــــا دو ت ب
یکــی تــاریخی کــه قــدرت : رویــاروئیم

نها که مـزدور قدرتمـداران آباوران و 
هســتند مــی نویســند و یکــی شــهادت 

 ،در بـاره مصـدق ،بـرای مثـال. زمان
نهــــا آقــــدرت بــــاوران و مــــزدوران 
بنـا بـر . تابخواهی تـاریخ نوشـته انـد

او نمـاد همـه عیـب هـا و  ،نهاآیخ تار
ــــت ــــتکاریها اس ــــاوران و . زش زورب

ـــزدوران  نهـــا از شـــهادت زمـــان آم
انتشــار  ،شــهادت زمــان تنهــا. غافلنــد

اسناد محرمانـه و اعترافهـا بـه دروغ 
تحقیـــق و انتشـــار . نیســـت ،ســـازیها

نقـش مصـدق . تحقیق ها نیـز هسـت
ــه  ــی و جامع ــه ایران ــدگی جامع در زن

ــز نســل بعــد از  ،هــای دیگــر نســل نی
هرگــاه نســل امــروز بخواهــد : هســت

زاد بجویــــد و کشــــوری مســــتقل و آ
ــی  ــر ایران ــی و غی هرگــاه جــوان ایران

زادی آبخواهد استقالل در تصمیم و 
 ،در گـزینش نـوع تصــمیم را بـاز یابــد

زادی آمصدق بمثابه نماد اسـتقالل و 
بـه  ،افـزون بـر ایـن. یـدآبکارش مـی 

یمـــن پایـــداری  در تحقیـــق بقصـــد 
نها و بـه یمـن آقایق و انتشار یافتن ح

نقش مـداومی کـه انسـانهای ایسـتاده 
زادی در زنـدگی همـه آبر اسـتقالل و 

بر  ،بتدریج ،روزه مردم پیدا می کنند
ــر  ــی آس ــاع بوجــود م ــا اجم ــدآنه .  ی

شهادت بی خدشه زمان این شهادت  
و تاریخ بی کـم و کاسـت ایـن تـاریخ 

  .است
در مصـــــر و تـــــونس و لیبـــــی و        

ــرین و اردن و الجزا ــن و بح ــر و یم ی
ــراق ــان و ع ــوان در  ،عم ــلهای ج نس
 ،در مصــر و تــونس. جنــبش هســتند

ــی ــن عل ــارک و ب ــد ،مب ــه ان ــا  . رفت ام
چـرا؟ . نها برجا مانده استآدستگاه 

زیرا بدیلی که بیانگر هدف  مـردم در 
جنبش باشد و بتواند مرحلـه انتقـالی 

در صـــحنه حاضـــر  ،را تصـــدی کنـــد
جانشــین  ،اگــر بــدیل بــود. نیســت

ــر  ــردم ب ــائی مــی شــد کــه م حکومته
مـی دانـیم . ضدشان جنبش کرده اند

یعنـی . که خالء را قدرت پر مـی کنـد
ایـــن خطـــر وجـــود دارد کـــه جـــای 
ـــا  ـــرده را اســـتبدادی بس اســـتبداد م

عاجـل  ،از ایـن رو. ویرانگرتر بگیـرد
پدید  ،ترین کار برای مردم در جنبش

ــده اســت کــه آ ــدیل بالن وردن یــک ب
  . نها باشدآ ترجمان هدف

ــران        ــا  ،مثلــث زورپرســت ،در ای ت
نهـــا کـــه بـــر آبرضـــد  ،توانســـته انـــد

ـــی و آاســـتقالل و  زادی و حقـــوق مل
 ،حقــوق انســان اســتوار ایســتاده انــد

ـــازند،  ـــی س ـــد و م ـــاخته ان دروغ س
اعترافهـا . پراکنده اند و می پراکننـد

( به دروغها و انتشار اسـناد محرمانـه 
انگلستان در اسناد محرمانه امریکا و 

باره ملی کردن نفت و نقش مصدق و 
اســناد محرمانــه انگلســتان پیرامــون 
دوران مرجـــــع انقـــــالب ایـــــران و 

ــدر و ــی ص ــی و بن ــهای خمین ...) نقش
ن شهادت آاما . شهادت زمان هستند

در جنــبش  ،زمــان کــه نســل امــروز را
زادی و آبــرای بازیافــت اســتقالل و 

 ،برقــرار کــردن دموکراســی پیشــرفته
در لحظــه ای ادا مــی  ،یــدآمــی بکــار 
در وجــدان همگــانی ادا مــی  ،شــود و
که نسل امروز تصمیم بـه تغییـر  ،شود

هرگــاه نســل امــروز عــزم . مــی گیــرد
خود را به تغییـر دادن نظـام سیاسـی 

پرسش نخستی که به ذهن  ،جزم کند
بخصوص بعد از تجربه  –او می رسد 

  -قای خمینـی آانقالب و عهد شکنی 
ـــن پرســـش اســـت ـــل  :ای ـــدیل قاب ب

اطمینــانی کــه در خــدمت هــدف مــن 
بـــه  ،زادی مـــراآباشـــد و اســـتقالل و 
از چــه کســانی  ،قدرتمــداری نفروشــد

ــه  ــخی ک ــت؟ پاس ــدنی اس ــکیل ش تش
وجـــدان تـــاریخی بـــه ایـــن پرســـش 

شــهادت زمــان و  ،اساســی مــی دهــد
  .تاریخی خدشه ناپذیر است

  
  !ایرانیان

  
ــتید - ۳ ــاریخ هس ــز ت ــما خــود نی . ش

ا بهانه نادیده گرفتن هرگاه ناتوانی ر
 ،در خـود ،تاریخی نکنید کـه هسـتید
نیک باز  ،عهد شناس را از عهد شکن

نهـــا کـــه نمادهـــای آ. مـــی شناســـید
استقالل و سرفرازی ایرانیان هسـتند 
را از وابسته های تن بـه ذلـت دسـت 

ـــاز مـــی شناســـید ،نشـــاندگی داده . ب
کسانی که با تمام تـوان کوشـیده انـد 

جلـوگیری کننـد از بازسازی استبداد 
ـــهآرا از  ـــا ک ـــار ،نه ـــدمت جب  ،در خ

ــه بازســازی اســتبداد  ســرعمله و عمل
نهـا کـه آ. بـاز مـی شناسـید ،شده انـد

زادی را هــــدف مـــــی آاســــتقالل و 
شناسند و بـه قـدرت نـه مـی گوینـد و 
ـــداری و  ـــه قدرتم ـــاد ب ـــار اعتی گرفت
اطاعـــت از اوامـــر و نـــواهی قـــدرت 

نها  که قـدرت را هـدف آنیستند را از 
قـدرت  ،اند و مدعی مـی شـوند کرده

ن می خواهند که شـما را از آرا برای 
ــتقالل و  ــدآاس ــوردار کنن  ،زادی برخ

. تمیــز مــی دهیــد و بــاز مــی شناســید
هـم  ،قدرت پرستان غافلند کـه شـما
شـما . تاریخ و هم تجربـه گـر هسـتید

هستید کـه اگـر نخواهیـد در گذشـته 
ــــد  ــــد و بخواهی ــــد و آبمانی ن را نق

توانیـد راسـت راه  مـی ،سرمایه کنیـد
رشــد را در پــیش گیریــد و تــاریخی را 

زاد شـدن از آ: تغییر دهید که هسـتید
بند قدرت و بازیافتن خـویش بمثابـه 

  . زاد و حقوقمندآانسانهای مستقل و 
تجربه گری که انسـان اسـت و مـی     

داند انسان بی اندیشه راهنما وجـود 
می تواند تجربـه را روش کنـد  ،ندارد

در اندیشه راهنمای  ،جربهو به یمن ت
هـر . سره را از ناسره تمیز دهد ،خود

دینــی یــا  ،در هــر جامعــه ای ،انســانی
او خــود تــاریخ دیــن یــا . مرامــی دارد

دیـن و . خـویش اسـت» زیسته«مرام 
 ،در اصل هرچه بوده اند ،مرام زیسته

همانســت کــه راهنمــای  ،نهــاآزیســته 
پندار و گفتـار و کـردار انسـان امـروز 

ــه دیــن  ،تــی در خــودوق. اســت بمثاب
مـی تـوانیم بـه  ،زیسته تأمل می کنـیم

این پرسش که چرا در طول تاریخ در 
پاسـخی دقیـق و  ،استبداد زیسته ایـم
دینـــی کـــه اندیشـــه : شـــفاف بـــدهیم

ــت، ــوده و هس ــا ب ــای م بیــان  راهنم
اســتبداد ســلطنتی و . قــدرت اســت

 ،اینک اسـتبداد والیـت مطلقـه فقیـه
و هـم  ورده ایـن بیـان قـدرتآهم فر

عامــل از خــود بیگانــه شــدن دیــن در 
امــا متصــدی و . بیــان قــدرت هســتند

 ،زادی هـر انسـانآمسئول استقالل و 
زادی را آهرگـاه بیـان . خود او اسـت

زادی آاستقالل و  ،اندیشه راهنما کند
 :خویش را باز می یابـد و در مـی یابـد

ــار آ ــد در ک ــی گوین ــه م ــدعیانی ک ن م
ـــه او  ـــا ک ـــتند ت ـــت هس تصـــرف دول

قمنـــــد و صـــــاحب منزلـــــت و حقو
. دروغ مـی گوینـد ،کرامتمند بگـردد

زیرا متصدی و مسئول چنـین انسـانی 
ــه  شــدن، خــود او اســت و اگــر بمثاب

 ،زاد زنــدگی کنــدآانســان مســتقل و 
ــی  ــد نم ــاری پدی ــه آجب ــا او را ب ــد ت ی

  . اطاعت از قدرت معتاد کند
ــه گــر        ــر ایــن ،انســان تجرب ــا ب  ،بن

ن یـا مـرام خـود را بمثابـه دیـ ،منتقد
زیسته نیـز انتقـاد مـی کنـد و بـه یمـن 
این انتقاد از امر بس مهمی سر در می 

تا انسان خویشـتن را در رابطـه : وردآ
با قدرت قرار ندهد و بـه خـود نقـش 

مــر و یــا مــأمور قــدرت را ندهــد و آ
هــدف زنــدگی را رســیدن بــه قــدرت 

در بیـــان  ،دیـــن یـــا مـــرام او ،نکنـــد
ایـن . داز خود بیگانه نمی شو ،قدرت

انسـان در مـی یابـد هرگـاه کــاملترین 
زادی را در اختیــــار او قــــرار آبیــــان 
یا خود را سانسور می کنـد کـه  ،دهند

شروع مـی کنـد  ،نشوند و نخواند و یا
در بیـان  ،نآبه از خود بیگانه کـردن 

قــدرت و ســازگار کــردنش بــا بنــدگی 
ــدرت ــام . ق ــه بهنگ ــود ک ــن رو ب از ای
ــالب ــالم ،انق ــر اس ــا ب ــ ،بن ــا والی ت ب

انسان حقوقمند و . جمهور مردم بود
امـا چـون قـدرت . زاد بـودآمستقل و 

مد و بنا بـر تنظـیم رابطـه بـا آبدست 
والیـت  ،باز بنـا بـر اسـالم ،قدرت شد

ن فقیـــه شـــد و انســـان آمطلقـــه از 
بـدیهی .! مسلمان تکلیف مند گشـت

ــان متضــاد یــک اســالم  ،اســت دو بی
ایـن امـر کـه هـر دو بیـان از . نیستند
ــان ــدندآ زب ــار ش ــی اظه ــای خمین  ،ق

. گویای تنظیم رفتار بـا قـدرت اسـت
توضیح این که چون مـردم ایـران بـا 

روی بــه جنــبش  ،یــمژهــدف تغییــر ر
پـس مـی بایـد  ،ورده بودنـدآهمگانی 

والیــت «از جملــه  ،بــه حقــوق مــردم
و بــه حقــوق انســان  ،»جمهــور مــردم

زادی آاعتــراف کــرد و اســالم را بیــان 
زادی بازسـازی آاما با بیـان . شناخت

 ،پـس مـی بایـد ،استبداد ممکن نبـود
اسالم بمثابه بیان قـدرت را جانشـین 

 ،اما در این جانشـین کـردن.  ن کردآ
نقــش قــدرت در  :خمینــی تنهــا نبــود

ــار و کــردار همــه روز و  ،پنــدار و گفت
تعیـین کننـده تـر بـود و  ،همه ساعت

وقتی هر پنـدار و هـر گفتـار و . هست
 ،مـی شـودترجمان قـدرت  ،هرکردار

غیـر ممکـن اسـت اسـتبداد بازســازی 
ــواره در آ. نگــردد ن خطــری کــه هم

. کمین جنبشها است این خطر است
ما ایرانیان این خطر را تجربـه کـرده 

نه تنها با بازیافتن استقالل  ،پس. ایم
ــانع از  ،زادی خــودآو  ــد م ن آمــی بای

 ،یکبـار دیگـر ،شویم که قدرت گرائـی
 ،دارد ما را از متحقق کردن هدف باز

بلکه می باید به ملتهای دیگر نیز کـه 
 ،نسبت به این خطر ،جنبش می کنند
ــدهیم ــدار ب ــه . هش ــد ب ــی بای ــا آم نه

زادی را شـعار آما استقالل و  ،بگوئیم
کردیم و جمهوری اسالمی را والیـت 

بمعنـــای دوســـتی و  ،جمهـــور مـــردم
 ،برابری و شرکت در اداره امور کشور

ــاز از زور  ،امــا ،معنــی کــردیم ،بــی نی
بجـــای  ،چـــون نوبـــت عمـــل رســـید

پایه های حقوق بـرای  ،برقرار کردن
ــت ــه هــای قــدرت را  ،دول ســتون پای
  : ساختیم

زادی بود اما به رسم عقل آشعار ما  •
قدرتمدار که چون با دینی یـا مرامـی 

ن را بـد آ ،و یا اندیشه ای مخالف شد
مطلق می انگارد و درپی سانسـورش 

وســائل کــار را بــا سانســور  ،مــی شــود
زاد و آارتباط جمعی و تعطیـل بحـث 

ــات و متوقــف  ــوگیری از اجتماع جل

زاد اندیشـــه هـــا و آکـــردن جریـــان 
  .شروع کردیم ،اطالع ها

اما کار را بـا  ،شعار ما استقالل بود •
بازگشت به اقتصاد (تشدید وابستگی 

مصــــرف محــــور و گروگــــانگیری و 
ــازش  ــتیز و س ــت س ــگ و سیاس ) جن

  .شروع کردیم
ا رشـــد بـــود امـــا چـــون شـــعار مـــ •

ــرا  ــه اج ــد را ب ــه رش ــتیم برنام خواس
اقتصــاد مــال خــر شــد و بــه  ،گــذاریم

دانشگاه ها » انقالب فرهنگی«بهانه 
تعطیل شدند و موج بزرگ مهاجرت 

موجی برخاست که . مغزها برخاست
  .سال به سال بزرگ تر شده است

شعار مـا اسـالم بیـانگر اسـتقالل و  •
ده افق زادی و حقوق انسان و گشاینآ

معنویت بروی انسـان بـود امـا کـار را 
با والیـت فقیـه و تقـدیس خشـونت و 
ترویج کینه پروری و تـرور و فسـادها  

  . غاز کردیم و ادامه دادیمآ
ایــن انســان : تجربــه مــا مــی گویــد    

است که نیازمند رها شـدن از بنـدگی 
ــدرت ــتقل و  ،ق ــردن آاز راه مس زاد ک
ــل ــا الغــای . اســت ،عق هرگــاه کــار ب

غــــاز گــــردد و انســــان آانســــورها س
 ،زادی خـویش را بازیابـدآاستقالل و 

ــا  ــردن ب ــمنی ک ــه دش ــد ک ــی یاب در م
ولــو بــدترین  ،اندیشــه و دیــن و مــرام

شأن . دون شأن او است ،بیان قدرت
جستجو کردن و یـافتن بیـان  ،انسان

شـأن انسـان . نسـتآزادی و عمل به آ
برقرار کردن جریان آزاد اندیشـه هـا 

وردن بیــان آبــاز  ،سـانشــأن ان. اسـت
ــان آزادی اســت ــه بی شــأن . قــدرت ب

بمثابه تاریخ مسـتمر  ،انسان نقد خود
زادی و آو ساختن تـاریخ اسـتقالل و 

ــه ســخن دیگــر. رشــد اســت شــأن  ،ب
ساختن خویش بمثابـه انسـان  ،انسان

شأن انسـان . حقوقمند در رشد است
ــر خــویش و ــر ،در تغیی ــن تغیی ــا ای  ،ب

اریخ راســت راه رشــد کــردن مســیر تــ
  .است

  
  !جوانان ایران

  
نوروز تحقق پیدا می کنـد بـه نـو  - ۴

شدن زنـدگی و نـو شـدن زنـدگی، بـه 
ــــت مســــتقل و  زاد و آســــاختن هوی

امـــا . از راه رشـــد اســـت ،حقوقمنـــد
نیازمنــد چشــم  ،ســاختن ایــن هویــت

بـر . اندازی تـا بـی نهایـت بـاز اسـت
شــما اســت کــه بدانیــد انســانی کــه از 

ده و بسـا ینـآبـا  ،هدف خالی می شود
کـز مـی . با حال قطع رابطه می کنـد

بــه ســراغ ویــران  ،کنــد و در گذشــته
کننده هائی می رود که بی هـدفی او 

 ،چـون هـدف نـدارد. را توجیه کننـد
ساخته هائی را کـه بتـوان  ،در گذشته

 ،در رســیدن بــه هــدف بکارشــان بــرد
انسانهای قدرتمدار از ایـن . نمی یابد

  :کننددو گونه رفتار پیدا می  ،نوع
در  ،نهــــا کــــه برقــــدرت هســــتندآ •

در جستجوی ویرانگرها می  ،گذشته
ــار و دســتیاران و . شــوند بنگریــد جب

جـز  ،مبلغان او را که از گذشته اسالم
والیـــت : ویرانگرهـــا را نمـــی یابنـــد

ــه  ــه فقی ــر –مطلق ورده فلســفه آکــه ف
 –استبداد فراگیر است و ضـد اسـالم 

و گفته ها و ساخته ها غیر عقالنـی و 
رافــی کــه  بکــار توجیــه اطاعــت از خ
و بکـار بـردن زور و دروغ » ولی امر«

و تزویــر و ریــا  و دیگــر روشــهائی مــی 
 ،یند که مبتالیان به کیش شخصـیتآ

  .بکارشان می برند
نها که فعل پذیر و بی تفـاوت مـی آ •

ــائی را  ،در گذشــته ،شــوند ویرانگره
مــی جوینــد کــه فعــل پــذیری و بــی 

اکثریـت . نـدنهـا را توجیـه کآتفاوتی 
ــی  ــاوت م ــی تف ــه ب ــه ک ــزرگ جامع ب

از خویشـــن را مـــأمور خـــود  ،شـــوند
توجیـه . تخریبی کردن غافل هستند

تفاوت رنـگ  ،هایی که بکار می برند
نهـا یکـی آو شکل دارند اما محتـوای 

ــاور. اســت ــه دیــن ب  ،محتــوای توجی
همانست که محتوای توجیه بی دین 

  .و ضد دین
  

  16 در صفحه

 سال جنبش برای استقالل و آزادی
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م قسـمت ديگـري   در فصل چهار      
از اسناد سري انگلستان كه اينـك در  
دسترس قرار گرفتـه و آقـاي تفرشـي    

 ،نهــا را تنظــيم و انتشــار داده اســتآ
. نقـل مـي كنـيم    ،همراه با توضيح ها

  .اين قسمت مربوط به جنگ است
ــنجم        ــل پ ــا و داده  ،درفص خبره

ــي   ــادي را م ــاي اقتص ــه  آه ــم ك وري
ي وضعيت اقتصادي كشور را در روزها

  .توضيح مي دهند ،1389پاياني سال 
خبرهاي تجاوزها  ،در فصل ششم      

به حقوق انسان را از نظر خواننـدگان  
  : گرامي مي گذرانيم

  
  

كودتــاي كوچــك؟،  
نزاع بر سـر جانشـين؟،   
ــتجوي  در جســـــــ

  گريزگاه؟ 
  
  

ــا ــی کودت ــه : مین ــه ب حمل
ـــع ـــای مراج ـــه ه  -خان
ــران ــردن ته ــامی ک  -نظ

ـــــوی و » حصـــــر« موس
گزیر کـردن نـا –کروبی 

  ...و» اعالن موضع«به 
  
بهمــــــن و  ۲۵تظــــــاهرات ٭ 

ای کودتای کوچکی که خامنـه 
  :و مافیاها بدان دست زدند

  
ــد از  ◀ ــاهراتبع ــه  25  تظ ــن ك بهم

 و سبب شـد كـه  وسعت فراوان داشت 
بـه    ،بيفتندنيروهاي انتظامي به وحشت 

تصميم گرفت كار  يمژر قول بسيجيان،
قـدامات  ا لذا دسـت بـه  . را يكسره كند

  :زدزير 
ــت آ  • ــه بي ــه ب ــتحمل ــد  ي اهللا وحي

 هايدرســكــردن  خراســاني و تعطيــل
شــبيري زنجــاني و وحيــد خراســاني و 

دسـتغيب   واهللا صـانعي  يـات  آ فشار بر 
ــي    ــاني و برخ ــات زنج ــيرازي و بي ش

   . ديگر روحانيون بلند پايه
ــه پــاي تلويزيــون  • وادار كــردن و ب

ــا   ــه ت ــاني ك ــا آآوردن كس ــان ب ن زم
يـا  سـكوت    مخـالف بودنـد و  سركوب 

ــد  ــرده بودن ــار ك ــن  ،اختي ــد حس مانن
محمـد بـاقر    وناطق نـوري   وروحاني 

 . هاشمي رفسنجاني سرانجام قاليباف و 
قطع رابطـه ميـر حسـين موسـوي و      •

ــه و   ــا خــارج از خان ــي ب مهــدي كروب
. خـود ارتباط با ديگران حتي فرزندان 

نكه شـهر را نظـامي كردنـد و    آپس از 
ن دو خبر دادند كه آنهـا  نزديكان به اي

را به خانه هاي اين دو راه نمي دهنـد  
و چراغ خانـه آنهـا خـاموش هسـتند و     

خانــه هــاي تحــت اداره «اينهــا را بــه 
ــد » ســپاه ــدان (منتقــل كــرده ان از زن

ه ژمحسـني ا  ،)حشمتيه نيز نام برده شـد 
اي كه نخسـت خبـر را ضـمني تأييـد     

ن را تكذيب كرد و گفـت  آ ،كرده بود
 !.ر حصر خانگي هستنداين دو د

شدت بخشيدن به دستگيري نزديكان •
موسوي و كروبي  و كسانيكه در جنبش 

   .دخيل بوده اند
. نظامي كردن گاه و بيگاه شهر تهران •

 10براي مقابله با تظاهرات  ،براي مثال

به شـدت و بـا تعـداد نيروهـاي      ،اسفند
 خيلي زياد سـركوبگران در خيابانهـا و  

دين گمـارده شـده   چهارراه هـا و ميـا  
تعداد  اين بار براي اينكه از نظر. بودند

و نمايش كم نياورده باشند، حتي بچـه  
 هــاي مدرســه اي يعنــي بســيج دانــش

ورده بودنـد و البـالي   آآموزي را هم 
ــد بســيجي هــا، ــواع . ايســتانده بودن ان

نيروهاي سـركوبگر ديـده مـي شـدند     
  حتــي، ايــن بــار، تــك تيــر انــداز نيــز

 .هز به سالحآورده بودند مج
بهمن به جز  25در جريان راهپيمايي  •

دو نفري كه به صورت علني به عنـوان  
كشته شـدگان ايـن روز معرفـي شـده     

يـم بـه كشـته    ژو نفر سومي كه ر بودند
ــراف كــرد ــه شــدنش اعت ــه گفت ــا ب ، بن

ــازه در    ــدين جن ــي چن ــاهدي عين ش
ن كـه در آ ندسردخانه وجـود داشـته ا  

وجـود  اثرهاي م .روز كشته شده بودند
ه كشته شدگان نشان مي داددر بدنهاي 

كشـته  گلوله يا چماق يا باتوم  اب اند كه 
 . شده اند

اين اجساد بـه خـانواده هـاي آنهـا          
هـم  د و شـايد  ننمـي شـو  داده تحويل 

زير بـار كشـته شـدن آنهـا      يمژرهرگز 
و آنها جزء . كند شاننرود و مخفيانه دفن

بـه قلـم    گم شدگان و ناپديد شدگان 
  .ورده شوندآ
افزودن بر سختگيريها در فرودگاههـا   •

و نيز افزودن شدت مراقبت افراد بسيج 
  .در محله ها

 3نخسـت از  . دستگيري افسران سپاه •
ــر    ــد خب ــود و بع ــان ب ــخن بمي ــن س ت

  .تن رسيد 7دستگيري به 
حمله هاي زباني بي سابقه و با لحني  •

بس ركيـك بـه هاشـمي رفسـنجاني و     
گر ضـد اخالقـي كـه    بيان –خانواده او 

يــم واليــت مطلقــه فقيــه رواج داده ژر
است و مـي دهـد و رقيـب تراشـيدن     

ــراي او ــس   ،ب ــيس مجل در انتخــاب رئ
  . خبرگان

  
  :علل ميني كودتا عبارتند از ٭
 
فشار نيروهاي نظامي حامي جنـبش   ◀

بـه   و ارسال نامه هاي تهديد آميز آنهـا 
  :در نامه ها گفته شده اسـت . خامنه اي
ردم برخورد شـود و نيروهـاي   اگر با م

نظامي و انتظامي مردم را بكشـند، آنهـا   
از ايـن رو  . واكنش نشان خواهنـد داد 

مسـوليت  ز اين به بعد، ا ،يمژاست كه ر
ــدگان   ــته ش ــد  كش ــردن نخواه را بگ

يم را آشكار ژاين روش ضعف ر. گرفت
زيرا حاكي از ترس شديد هم . مي كند

از مردم و هم از افكار عمـومي دنيـا و   
هم از نيروهاي مسلح است كه جنايتهـا  

 .نها ثبت مي شوندآبه نام 
فشار بين المللي بر حكومـت هـايي    ◀

كه مردم خود را مي كشند شدت يافته 
مـدافع  ن، سازمانهاي يعالوه بر ا .است

را حقوق بشر تصميم گرفته اند جناياتي 
م واليت مطلقه در ايران انجـام  يژركه 

.  دهنـد مورد بررسي قـرار   داده است،
يـم  ژتصميم شـوراي امنيـت دربـاره ر   

ايران نيـز   يمژمي تواند در باره ر ،ليبي
يـم در  ژگرفته شود و پرونـده سـران ر  

دستور كار دادگاه جنائي بـين المللـي   
  . قرار گيرد

كـــه از ايـــران  ،امـــواج انقـــالب ◀
نمـي   ،برخاستند و جهان را فراگرفتنـد 

  .توانند به ايران بازنگردند
يارانـه هـا قيمتهـا را    اجراي قانون  ◀

ميــزان بيكــاري را . گــران مــي كننــد
افزايش مـي دهنـد و وسـعت گـرفتن     

ــها  ــوج اعتراض ــارگران (م ــاب ك اعتص
  ...)بادان وآقسمتي از پااليشگاه 

ــران ر ◀ ــي س ــعيت  ژنگران ــم از وض ي
  . سياسي و خارج كردن ثروتها از ايران

  
جلســـه ســـران دســـتگاههاي  ٭

  :سركوب
  

ي اعتراضـي  شب قبل از  راهپيمـاي  ◀
روز اول اسفند ماه، حاضران در پايگاه 
عاشقان حسين تشكيل جلسه اي دادنـد  

صبح روز  4و در آن جلسه كه تا ساعت 
اول اسفند ادامه داشت، به بررسي نوع 

در  . ندبرخورد با مردم معترض پرداخت
سپاه  نيروهايمقامات باالي  اين جلسه،

و نماينـده   بسيج واواك و و انتظامي و
برخي . نده احضور داشت خامنه اي بيت

بايـد جنـبش را بـه    ند كه ه امعتقد بود
و ضـد انقـالب    سازمان مجاهدينپاي 

نها از عراق بـه ايـران   آ: نوشت و گفت
 درگيـري مسـلحانه  فرستاده شده اند تا 

كشته ها را هم مي بايد . بوجود بياورند
پـيش از ايـن   . نها گذاشـت آبه حساب 
 تبليغـــاتچي هـــاي ســـپاه   ،جلســـه

خبرگــزاري فــارس و صــدا و ســيما و (
حســــين  كيهــــان و...) جــــوان و

ايــن رويــه را در پــيش  شــريعتمداري 
 .گرفته بود

در آن جلسه، قرار بـر مسـلح كـردن       
در كـه  تـا   شده استنيروهاي بسيجي 

صورت لزوم، از اسلحه در برخـورد بـا   
 زيرا آنهـا بسـيجي   .كنند، استفاده مردم
انتظـامي  مطمئن تـر از نيروهـاي   ها را 

 .ارزيابي كرده اند
كساني چاره را در اين  ،ن جلسهدر آ    

دست به يـك كشـتار   ديده اند كه بايد 
اگـر از روز  توضيح داده انـد كـه   . زد

اول اينكار را مي كرديم حـاال اينقـدر   
كـار را يكسـره    بايد. تحت فشار نبوديم

حاال هم بايد كار را يكسره . مي كرديم
هـم  موسـوي   كروبـي و  در باره .كنيم

» آقـا «دلرحمي و بلند نظري  :گفته اند
بود كه اين افراد بـه خـود    )خامنه اي(

و كـار بـه اينجـا     اجازه اعتراض دادند
آنهـا   چگونـه بـا  با مشكل  ،و حاال. كشيد

بايـد   .روبرو شـده ايـم   ،رفتار بايد كرد
 . موسوي و كروبي را در حصر قرار داد

برنامه حصر و دسـتگيري موسـوي و       
 .كـرده بودنـد   تهيـه  وبي را از قبل،كر

امثال  تصميم به ناگزير كردن ،همزمان
ناطق نوري و حسن روحاني و قاليبـاف  

» فتنـه «به موضعگيري بر ضد  و هاشمي
 اند كهبه آنها گفته . را نيز گرفته بودند

و دســتگيري كروبــي و  دســتور حصــر
ديگر كار تمام شـده   .اجرا شدموسوي 

مـين روش  و اگر شـما بخواهيـد بـه ه   
ادامه دهيد با همـين سرنوشـت روبـرو    

پس از اين تهديد بود كه . خواهيد شد
شـبيه   –به موضعگيري تلويزيـوني  آنها 

تـن   –به اظهار ندامت هاي تلويزيوني 
  .دادند

كـه   صحبت مي شوددر برخي محافل  
موسوي و كروبي را با ضرب و شـتم بـا   
خود بـرده و در واقـع دسـت بـه آدم     

كساني كه مـأمور ايـن    .ربايي زده اند
 امـا اطالعات سـپاه   افراد ،كار بوده اند

ملبس به لباس نيروهاي پلـيس امنيـت   
و صورت هاي خـود را پوشـانده   بوده 
همانطور  .نشوند ختهشنا كهند تا ه ابود
حمله اوباش به خانه كروبي، در پي  كه

كردند كـه  افرادي كه با كروبي ديدار 
وران مـأم  پليس امنيت و  خود را افراد

اما در واقع افـراد  . خوانده اند واواك
، بنا بـر اطـالع  . اطالعات سپاه بوده اند

موسـوي و كروبـي در شـرايط خـوبي     
 دستياربا همسر  يمي كهژر .ندارندقرار 

ــادار ــه اي وف ــامي، در خامن ــعيد ام ، س
ن رفتار وحشـيانه را كـرده   بازجويي، آ

همان رفتار را  ،هرگاه دستور بيابند ،اند
 .نها خواهند كردآو و همسران با اين د

بــا توجــه بــه اينكــه در شــرايط فعلــي 
نيروهاي عملياتي و شكنجه گر و بازجو 

عمل مي كنند كـه  بسيار بدتر از زماني 
شان بود و افراد اطالعات يسي در راسئر

 سپاه درنده خو تر از زماني هستند كـه  
 سردار رضايي در راس اطالعـات سـپاه   

  .بود
ه طائـب شـكنجه   در شرايط فعلي ك ◀

اطالعـات سـپاه    بـر گر معروف واواك 
او كسـي اسـت    –فرماندهي مي كنـد  

دانسـته  كه نقشش در قتل ترانه موسوي 
مرتكـب فـراوان جنايـت شـده     . است

ارتباطش با مجتبـي خامنـه اي   است و 
و فردي مانند  - اظهر من الشمس است

ــلحي در راس واواك  ــرار داردمص  ،ق
راي مــاده انــد بــآ ،مــأموران ددمــنش

جنـبش در همـه   . ارتكاب هـر جنـايتي  
كشورها و جنبش در ايـران اسـت كـه    

. نها را بسـته اسـت  آدست  ،چون زنجير
كساني كه عبدالمالك ريگـي را   ،وگرنه

روزها و شبها در تابوتي خوابانده و در 
سردخانه اي خـاموش قـرار دادنـد تـا     

مـي تواننـد بـا    وادار به اعتراف شـود،  
ـ   هـر   ،انموسوي و كروبـي و همسرانش

  .رفتار سبعانه اي را بكنند
اين قول شيخ محمد : انقالب اسالمی

يزدي در باره سانسـور مراجـع تقليـد    
  :نيز بس گويا است

  
ــأموران  ٭ ــه م نظــارت  محرمان

والیت مطلقـه بـر رسـاله هـای 
  :مراجع تقلید

  
  
، بــــه گــــزارش ۸۹اســــنفند  ۶در  ◀

خبرگزاری مهر، شیخ محمد یـزدی، 
ـــ ۵در  ـــفند، در اجالس ـــه اس یه جامع

مدرسین با علمای بالد، در پاسـخ بـه 
ــام  ــه شبســتری ام ــارات آیــت الل اظه
جمعــه تبریــز پیرامــون نظــارت بــر 

دو سال پیش : رساله ها اظهار داشت
کمیسیونی به منظور نظارت بر رساله 
ـــن  ـــت ای ـــد و فعالی ـــکیل ش ـــا تش ه
ـــه صـــورت  کمیســـیون یـــک ســـال ب

 .محرمانه انجام می شود
  

  
: جنــازه ای زیــر آفتــاب

اجماع بـر ضـد خامنـه 
ای و هاشـــمی، خـــارج 
کردن سرمایه ها، اگـر 
ــــــبش  ــــــران جن در ای

  :همگانی پیروز شود؟
  
ــــمی  ٭ ــــد هاش ــــاع برض اجم

یــــــا ســــــقوط آ: رفســــــنجانی
رفسنجانی سقوط خامنـه ای را 

  :ورد؟آبه دنبال می 
  

كارزارتبليغاتي بر ضد :انقالب اسالمی
او و . هاشــمي رفســنجاني ادامــه دارد

ــا  ــانواده اش قرب ــي  خ ــد اخالق ني ض
يـم واليـت فقيـه رواج    ژهستند كـه ر 

نمادهـاي   ،يـم ژمـأموران ر . داده است
بي قدر كردن . اين ضد اخالق هستند

تجاوز به دختران پيش از اعدام و (زن 

شكنجه ها كـه حتـي همسـر سـعيد     
قـوانيني   ،نها معاف نبودآامامي نيز از 

كه به زن موقعيت دون انسان را مـي  
امثـال هاشـمي   كاري بود كه  ،)دهند

نها مـي  آ. رفسنجاني به انجام رساندند
بايــد هشــدارها را مــي شــنيدند و    

از مكافات عمل غافل ماندند . نشنيدند
 ،و اينـك بـا اعضـاي خـانواده هاشـان     

باوجود . ورآرفتاري مي شود بس شرم 
نكه حقـوق انسـان ذاتـي    آبحكم  ،اين

حيات او هستند و دفاع از اين حقـوق  
ــد  ــدم برخوردارن ــان   ،از تق ــيچ انس ه

حقــوق شــناس و حقوقمنــدي نمــي  
تواند و نبايد نسـبت بـه رفتـار عملـه     
استبداد نسبت به زنان خانواده هـائي  
 ،چــون خــانواده هاشــمي رفســنجاني

اعتراض به ايـن تجـاوز و   . القيد بماند
نكـه وجـدان اخالقـي    آكوشش بـراي  

 ،جامعه ايراني غنا جويد و فعال گـردد 
زاده از آدو كاري هستند كه ايرانيـان  

امـروز هاشـمي   . نها غفلت نمي كنندآ
يكي از معماران اسـتبداد   ،رفسنجاني

  :موضوع اجماع شده است ،كنوني
روزي كه در تهـران و   ،بهمن 25از  ◀

ــهر  ــد ش ــد  ،چن ــبش ش ــمي  ،جن هاش
ناسزاهاي بس  ،رفسنجاني و خانواده او

ركيك مي شـنوند و زيـر حملـه هـاي     
  :تبليغاتي هستند

شـمي رفسـنجاني   در قم مرگ بـر ها  •
  .ن را پخش كردآگفتند و صدا و سيما 

ـ  •  ،در سـخنراني خـود   ،ادژاحمدي ن
قايـان از خـارج   آفرزند يكي از : گفت

به او تلفن مي كند كه قرار بـود بـا بـه    
 ،اجرا گذاشته شـدن قـانون يارانـه هـا    

تظاهرات راه بيفتد پس چه شـد؟ اگـر   
هم طوري حرف نمـي زد كـه معلـوم    

ند مهدي هاشمي و باشد مقصود او فرز
ــان ــنجاني  ،يكــي از آقاي هاشــمي رفس

جملـه او معلـوم مـي كـرد كـه       ،است
  .مقصود او اين دو هستند

مدن چماقداران خامنـه اي و  آگرد  •
اد در برابر خانه او و بـه او و  ژاحمدي ن

ناسـزاهاي بـس ركيـك     ،خانواده اش
  .دادن

ناسزاهاي ركيك به دختر او و نوه او  •
نها از به خـاك  آشت بهنگام بازگ ،دادن

  ،سپاري عضو خانواده خود
محسن هاشمي نيز استعفاي خـود را   •

از رياست متـروي تهـران بـه قاليبـاف     
  .شهردار تهران داده است

• ...  
مهـدوي  : رقيب تراشـيدن بـراي او   •

كني را نامزد رياست مجلس خبرگـان  
  .كرده اند

نـاگزير شـدن او بـه     ،زير فشار شديد •
بــا . بهمــن 25محكــوم كــردن جنــبش 

  ،وجود اين
از نزديكـان هاشـمي    ،حسن روحاني •

نامزد شدن مهدوي كني را  ،رفسنجاني
شايعه خواند و نسبت به تجديد انتخاب 

  .اظهار اطمينان كرد ،هاشمي رفسنجاني
ــامزد    • ــت ن ــنجاني گف ــمي رفس هاش

او هيچگاه در قيد . رياست مجلس است
رهبر از او خواسته . رياست نبوده است

مزد عضويت در مجلس خبرگـان  بود نا
روشن است كه قصد او اين بـود  . بشود

كه حالي كند اگر بـه رياسـت مجلـس    
ــود، ضــربه را از   ــان انتخــاب نش خبرگ

  .خامنه ايست كه مي خورد
اما دفتر مهدوي كني اعالن كرد كه  •

تن از اعضاي مجلس خبرگان از او  60
ــامزد رياســت مجلــس   ــد ن خواســته ان

  .ز پذيرفته استخبرگان بشود و او ني
تفصــيل  ،خواننــدگان: انقــالب اســالمي

وري آيـاد . اطالعات باال را خوانده انـد 
ــت وار  ــل در   آفهرسـ ــار تأمـ ــا بكـ نهـ

  :يدآاطالعات زير مي 
توسـط فرسـتاده    ،هاشمي رفسنجاني •

به حوزه هاي دينـي قـم و    ،هاي خود
هشـدار   ،مشهد و ديگر شهرهاي بزرگ

مي دهد كه حاكميت روحانيـت دارد  
از . خر خود را مـي گذرانـد  آزهاي رو

  او نقل شده است كه كشور بدون
  

  4 در صفحه
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اما ايـن  . واليت فقيه نيز اداره مي شود
سر وته زده شده هشدار او به  ،نقل قول

خــرين آاو خــود را . روحانيــان اســت
سنگر مقاومت خوانـده و هشـدار داده   

 ،است هرگاه ايـن سـنگر تصـرف شـود    
 ،د كرده استدولتي كه روحانيت ايجا

به دست كساني مـي افتـد كـه از هـم     
را » ايرانيت«ساز ملي گرائي و  ،اكنون

مقصـود او احمـدي   (كوك كرده اند 
ــ ــان  ژن ــائي و دستيارانش اد و رحــيم مش

روحانيت بايد بهاي بسيار سنگين ). است
ــاني دادن   ــد روح ــر ض ــل عناص تحوي

  .دولت را نيز بپردازد
ي اقدامات او و نيز سفرهاي خامنـه ا  •

از جمله به قصد اطمينـان دادن   ،به قم
به روحانيان كه دولت بـه دسـت ضـد    

اين نتيجه را  ،روحاني ها نخواهد افتاد
ورده اســت كــه روحانيــان دور آببــار 

يـم را بـه مصـلحت ديـن و     ژشدن از ر
خامنـه اي و هاشـمي   . روحانيت بدانند

وردن آاز بدســت  ،هــر دو ،رفســنجاني
  .ناتوان شدند ،حمايت روحانيان

گرچــه فرمانــده نيروهــاي انتظــامي  •
گفته است رهبر در پي موروثي كردن 

امـا كشـماكش شـديد    . رهبري نيسـت 
برسر جانشين خامنه اي همچنان ادامـه  

ــمي رفســنجاني   . دارد ــتدالل هاش اس
اينست كه مهدوي كني مردي ضـعيف  

هرگاه خامنه اي از ميان بـرود و  . است
او  ،بنا بـر انتخـاب رهبـر جديـد بشـود     

نيســت كــه در برابــر بانــدهائي  كســي
. بايستد كه دولت را در اختيـار دارنـد  

جانشين خامنه اي كسـي خواهـد شـد    
لـت فعـل ايـن بانـدها     آكه بيشتر از او 

ــاد » ميــراث امــام«خواهــد شــد و  برب
روحانيان نيـز بـه ذلـت    . خواهد رفت
  . خواهند افتاد

بخصــوص مجتبــي  ،بيـت خامنــه اي  •
ياران او اد و دستژخامنه اي و احمدي ن

كار هاشمي رفسـنجاني را سـاخته مـي    
او به رياسـت مجلـس خبرگـان    . دانند

بعد از اين كه بـه  . انتخاب نخواهد شد
 ،رياست مجلس خبرگان انتخـاب نشـد  

نوبت به جريان انداختن پرونده هـاي  
خود او . فرزندان و بستگان او مي رسد

  . نيز پرونده دارد
رفتاري كه با هاشمي رفسنجاني مـي   •
ود يكي به دليـل منفـور بـودن او در    ش

استفاده كـاربردي از او   –جامعه است 
خرين نماز جمعه اي كـه  آشركت در (

خود دليل مغضوبيت او ) او امامت كرد
است و ديگري بخاطر بي كس شدن او 
در سپاه و واواك و مجلـس و دسـتگاه   

  . قضائي و قوه مجريه است
مجلس خبرگان  ،1389اسفند  17در  •

 63شـد و مهـدوي كنـي را بـا     تشكيل 
تملق هاي زير را . رياست بخشيد ،رأي

   :گفت و سودي نبخشيد
با گفتن بر سر سه  ،هاشمي رفسنجاني •

واليت فقيـه و نظـام و خامنـه اي     ،چيز
اعـالن تسـليم كـرده     ،معامله نمي كند

به اين » بيت خامنه اي«اما وقتي . است
نتيجه رسيده است كه كساني چـون او  

 ،را حفــظ كننــد» نظــام«نــد نمــي توان
اظهار سرسپردگي چه سودي مي تواند 

 ،خامنـه اي  ،داشته باشد؟ از طرف ديگر
 ،با از دسـت دادن هاشـمي رفسـنجاني   

نچـه  آبازهم تنها تر مي شود و بيشتر از 
لت دست مافياهاي نظامي آ ،شده است

  :مالي مي گردد –
  
بر ضد خامنه ای نیز اجمـاع  ٭

او  ،زوادر ان ،مده است وآپدید 
لــــت فعــــل آ ،بــــیش از پــــیش

مــالی مــی  -مافیاهــای نظــامی 
  :شود

  
خامنــه اي بســيار بيشــتر از هاشــمي  ◀

اعضاي مجلـس  . رفسنجاني منفور است
. از او بيزارنـد  ،جز چند تنـي  ،خبرگان

ــاطر ــدين خ ــنجاني و  ،ب ــمي رفس هاش
دستياران او مي پندارند چون اعضـاي  

با توجـه   ،مجلس رأي مخفي مي دهند
ريشان از خامنه اي و با توجه بـه  به بيزا

علمشان بر بيمـار و سسـت اراده بـودن    

اصـول  «مهدوي كني و نيز ترسشان از 
ــتيز  ــاني س ــان روح ــه او رأي  ،»گراي ب

ــد داد ــودن و  . خواهن ــعيف ب ــر ض اگ
مشــغول خــورد و بــرد بــودن اعضــاي 
مجلس و سهمي از بودجه دولت كه به 

حسـاب   ،نها مي رسد را ناديده بگيريمآ
امـا  . رفسنجاني درسـت اسـت  هاشمي 

  . اگر اين واقعيتها را در نظر بگيريم نه
 ˝اما تنها روحانيان نيستند كه عمومـا   •

اصالح طلباني كه . از خامنه اي بيزارند
رانده شده اند و نيز اصالح طلباني كـه  

نه بيـزار   ،يم هستند نيز از اوژهنوز در ر
  .كه متنفر هستد

و كـه  محافظه كاران سنتي و ميانـه ر  •
خط و ربط هاشمي رفسنجاني را بيشـتر  

. نيز از خامنـه اي بيزارنـد   ،مي پسندند
هم بخاطر اين كه كشـور را بـه دسـت    

اد و سـران سـپاه   ژدارو دسته احمدي ن
  . داده است

اما اصول گرايان نيز به دسـته هـاي    •
رقيــب بــا يكــديگر بــدل شــده انــد و 

ـ   خامنـه   -اد ژمخالفان دسته احمـدي ن
ل داده شدن دولـت را  اي مقصر تحوي

  . اد و حاميان او مي دانندژبه احمدي ن
نفرت مردم از خامنـه اي نيـز عيـان     •

  . است و حاجت به بيان ندارد
. خامنه اي احساس انـزوا مـي كنـد    •

 ،سفرها به قم و اينك ،تحركات اخير او
ساعته او از واواك هم بيـانگر   6بازديد 

ترس او از انزوا است و هم ترس شديد 
از پيوستن مردم ايران به بين الملـل   او

  :انقالب است
ترس از پيوستن مردم به بين الملل  ◀

 –وسيله كار مافياهـاي نظـامي    ،انقالب
بـراي اخطـار بـه     ،نآمالي شـده و از  

در  ،چنانكه. سود مي جويند ،خامنه اي
يس اداره ئــ، طائــب، ر89اســفند  11

ــت  ــه اس ــپاه گفت ــات س ــه : اطالع برنام
ايـن اسـت    90راي سال ها ب آمريكايي

هاي  كه در فصل اول، تحريم را با موج
هـا پيونـد    بعدي هدفمند كردن يارانـه 

. بزنند و يك موج اجتماعي ايجاد كنند
ــي و    ــدات امنيت ــر تهدي ــوي ديگ از س

ســـازي امنيتـــي و انتظـــامي  مشـــغول
جمهوري اسالمي ايران را بيشتر كـرده  

ها را خسته كننـد و   و با طرح سوژه آن
ــال در فصــل چ ــارم س ــاي  90ه كودت

وضـعيت  «در اين  .مخملي ايجاد كنند
او مخــاطبي جــز خامنــه اي  ،»ســنجي
: بــه او اســت كــه مــي گويــد. نــدارد

سركوب بايد شديد باشد وگرنه امريكـا  
. مـي زنـد  » كودتاي مخملي«دست به 

سخن مـي   ،واضح تر از او ،يك پاسدار
مخاطب او نيز خامنه اي است و . گويد

اگـر انتخابـات   : يدخطاب به او مي گو
ينــده را ســپاه اداره نكنــد و آمجلــس 

خـون   ،مجلس به اختيار سـپاه درنيايـد  
  :ريزي مي شود

ــفند  12در  ◀ ــزارش 89اسـ ــه گـ ، بـ
خبرگزاري فارس كه متعلـق بـه سـپاه    

آبنـوش، فرمانـده سـپاه    » ساالر«است، 
در اسـتان  » االمـر  صـاحب «موسوم بـه  

قزوين، خطاب به شوراي نگهبان گفتـه  
ايد دقت بيشتري شود و اسناد و ب: است

مــدارك و اطالعــات صــحيح در ايــن 
خصوص جمع شود و كسـي كـه بايـد    
پذيرفته نشود، رد شده و به كسـي كـه   

در  .بايد تذكر داده شود نيز تـذكر داد 
  عصر موسي كساني منحـرف و گوسـاله  

پرستي ننگي  پرست شدند و اين گوساله
در آن زمان با . شود نمياست كه پاك 

موسي و آن همه نشـانه و دليـل    وجود
پرستيدند و در عصر ما نيز  مردم گوساله 

 ،هــايي ماننــد موســوي و كروبــي آدم
اي گوسـاله   سامري ما بودند كـه عـده  

اگر نتيجه انتخابـات  ... آنها را پرستيدند
اي نباشد كـه در راسـتاي    مجلس نتيجه

سالي بسيار  19هاي ما باشد سال  ارزش
ت بــه خطرنــاك و حتــي خــونين اســ

نظرانــي كــه قــدرت  طوريكــه صــاحب
تحليل دارنـد و تـاكنون مسـائل را بـه     

بيني كردند، بيان داشـتند   درستي پيش
كه اگر مجلس بعد مجلس سالمي نباشد 

فتنه، خونين است زيرا بـا هـم    19سال 

ــي ــراف    مـ ــان انحـ ــيم و جريـ جنگـ
  .آورد سردرمي

  
مقامــات ": لزاکــو"روزنامــه ٭

ایران ثـروت هـا ی خـود را بـه 
  :ارج انتقال می دهندخ
  
ــارس  2در  ◀ ــه   ،2011مـ در روزنامـ

لزاكو، روزنامه اقتصادي صبح پـاريس،  
 انتشــار داده اســت پيرامــونگزارشــي 

ــات   ــاي مقام ــي ه ــمژرنگران ــران  ي اي
انتقـال   دست زدن بـه  ازاوضاع كشورو

  . ي خود به خارج از ايراندارائي ها
انتقال دارائي هـا  : لزاكو مي نويسد     

مقامــات كشــوري و لشــكري از ســوي 
ــاي    ــك ه ــه بان ــالمي ب ــوري اس جمه

اواسط ماه ژانويه آغاز شد و  خارجي از
در جريان ماه فوريه شتاب بيشـتري بـه   

اين پول ها كه به ده هـا   .خود گرفت
نـه   ،سر مي زندصدها ميليون دالر بساو 

مواقـع   اكثر به بانك هاي غربي كه در
 به بانك هاي آسيائي، در تركيه، مالزي،

انـــدونزي، پاكســـتان، تركمنســـتان و 
  .منتقل شده اندبنگالدش 

بانك هاي تركيه تائيد كـرده انـد         
 كه يك قلم يكصد وهشتاد ميليون دالر

دارائي هاي مقامـات ايرانـي بـه ايـن     
انتقال يافته و يك بانك مالزيائي  كشور

نيز دريافت دويسـت و بيسـت ميليـون    
 بخشــي از  .را تائيـد كــرده اسـت   دالر

» گـرا  اصـول «مقامات مربوط به جناح 
در حال بررسـي مجـرا هـاي     يمژري 

قانوني براي انتقال ثروت هاي خود به 
 .چين كمونيست هستند كشور

  
چرائــــی قتــــل دکتــــر پــــور  ٭

  :اندرزجانی
  
، علــت قتــل دکتــر از قــرار اطــالع◀

پور اندرزجانی، پزشک وظیفه زندان 
کـه وی بـه است کهریزک، این بوده 

یلی کـه بـه گـردن آویختـه وسیله موبا
ــود ــرده  هب ــین آن را روشــن ک و دورب
فـیلم هـایی از وضـعیت   ،ه استبود

و بعـــد از گرفتـــه اســـت زنـــدانیان را 
نهـا را در آ زندان کهریزک، خروج از

اختیار کسانی برای پخـش قـرار داده 
واواکـی به دست برخی  فیلمها .است

نـد امتوجه شده  ،نهاآها افتاده اند و 
ز پـور انـدرزجانی نمـی که کسی به جـ

هــا را گرفتــه آن فــیلم  اســت توانســته
به تالفی این کـار، وی را   ،پس. باشد

  . می رسانندبه قتل 
  

ــه بــن  ،از دو راه یکــی ب
ــت و  ــیده اس ــت رس بس
دیگــری بــه اســتقالل و 

ــی آ زادی و رشــد، راه م
  :برد

  
ــالمی ــالب اس ــاتي  : انق ــارزار تبليغ ك

كـه   -روزانه و مداوم بر ضد بني صـدر 
م مافياهــا از چنــد مــاه پــيش از يــژر

خـرداد   22انتخابات رياست جمهوري 
همچنــان  ،-بــه راه انداختــه بــود ،88

هـــدف ايـــن تبليغـــات . ادامـــه دارد
ــاي    ــجام نيروه ــظ انس ــان حف همچن
سركوب و مافياهائي است كه سـقوط  

يم را نه تنهـا پايـان چپاولگريهـاي    ژر
بلكه پس دادن بغارت  ،خود مي دانند

حسـاب جنايتهـاي    برده و پـس دادن 
 ،بـا وجـود ايـن   . خود نيـز مـي داننـد   

بهمان نسبت كه مـردم ايـران بيشـتر    
يـم اصـالح   ژمتقاعد مـي شـوند كـه ر   

محتواي  ،ست و بايد تغيير يابدااپذير ن
تبليغات ضد بني صدر نيز تغيير مـي  

خــط ســيد ضــياء  ،حــاال ديگــر. كنــد
خود را در برابر خط ) استبداد وابسته(

مـي دانـد   . ي يابـد زادي مآاستقالل و 
دولت استبدادي وابسته خالي شده از 

نه  ،هدف و پر شده از فساد و خشونت
مي تواند هدف بجويد و نه مي توانـد  

پس تنها . اعتماد مردم را بدست آورد
  :بر ترس است كه مي بايد تكيه كند

  
بین الملل انقالب، خامنه ای ٭

را به فکر تغییر رابطه سـه قـوه 
ــداز ــردم نمــی ان ــا م ــه ب ــا ب د ام

ســـــاعته از واواک  ۶بازدیـــــد 
ــــزد ــــی انگی او ســــازمان . برم

اطالعــات ســپاه را بتکــاپو مــی 
انــدازد و تغییــر فرمانــدهان در 

  !:سپاه را ناگزیر می کند؟
  
بمدت  خامنه اي،  ،89اسفند  12در  ◀

ــد كــرد، از ســاعت 6  او . واواك بازدي
تهيه طـرح   واواك رامهم ترين وظيفه 

: انست و گفـت د         ِ         هاي عميق  بلند مدت
طرح هاي بلند مدت خوبي در وزارت 
اطالعات تهيه شده است، اما بايد طرح 
ــر    ــردي در ديگ ــامع و راهب ــاي ج ه
موضوعات مهم تهيه و كامل شود زيـرا  
اساسي ترين وظيفه ايـن دسـتگاه تهيـه    

 .            ِ             طرح هاي عميق  بلند مدت است
تحوالت اخير در منطقه خاورميانه او    
ــوق العــ «را  ــه اي ف ــيمحادث  »اده عظ

ــت  ــزوده اس ــيف و اف ــوالت : توص تح
                   ً                 كنوني در منطقه قطعا  در آينده جهـان  

گذار خواهد بود، بنـابراين بايـد    تأثير
اين تحـوالت را فعاالنـه رصـد و ابعـاد     

 .مختلف آن را بررسي دقيق كرد
 ،اسفند 11در  ،هشدار اطالعات سپاه ◀

ترس خامنه اي را از جنبش همگـاني و  
ته از واواك را ســاع 6دليــل بــاز ديــد 
در  ،اطالعـات سـپاه  . بدست مي دهـد 

ــك   ــوع ي ــان وق ــاره امك ــاي «ب كودت
حســين . هشــدار داده اســت» مخملــي
: رئيس اطالعات سپاه گفته است ،طائب

ها در پي آن هسـتند تـا در    آمريكايي« 
ــال  ــره زدن  1390فصــل اول س ــا گ ب

ها بـه مـوج جديـد هدفمنـدي      تحريم
دهند و  ها، مردم را ناراضي جلوه يارانه

ســپس در فصــل چهــارم بــه كودتــاي 
  ».مخملي دست بزنند

ســاعته خامنــه اي از  6امــا بازديــد  ◀
  :يكچند گويائي ها دارد ،سپاه

» وظـائف  «نكه بخشـي از  آپس از  – 1
ــپاه    ــات س ــازمان اطالع ــه س واواك ب

واواك تصـفيه اي وسـيع    ،واگذار شد
 ،بخود ديد و اينك از ديـد خامنـه اي  

  .شده است» يكدست«
وقتـــي از واواك مـــي خواهـــد  – 2

وضعيت در كشـورهائي را رصـد كنـد    
ــاني   ــبش همگ ــان در جن ــه مردمانش ك
هستند و مي خواهد برنامه بلنـد مـدت   

ــد ــه كنن ــد   ،تهي ــه ببيني ــن ك ــي اي يعن
نهـا  آدستگاههاي اطالعاتي و سـركوب  

چه ضعفها داشتند كه نتوانستند جنـبش  
ن آ ،در خـود  ،ها را مهـار كننـد؟ شـما   

فع كنيد تا از عهده سركوب ضعفها را ر
  .ئيدآمردم ايران بر

ــل  : انقــالب اســالمی  ــه اي غاف خامن
است كه سازمانهاي امنيت و اطالعات 

ببهانـه مبـارزه    ،اين كشورها را غربيها

چنـد دهـه تعلـيم داده و     ،با تروريسم
امــا وقتــي ملتــي . تجهيــز كــرده انــد

تصــميم بــه تغييــر مــي گيــرد و بــه  
نيــروي  هــيچ ،اســتقامت مــي ايســتد

سركوبي توانا به شكستن اراده او نمي 
ــه ايــن دليــل. شــود كــه  ،از جملــه ب

ميان زينده اي كه ملـت   ،سركوبگران
 ،يـم اسـت  ژاست و ميرنـده اي كـه ر  

ملت را انتخاب مي كنند و بـه مـردم   
    .مي پيوندند

اين امر كه زندان موسوي و همسر  - 3
 ،او و كروبي و همسر او نـامعلوم اسـت  

ربـودن  » بيت خامنه اي«ه يعني اين ك
. ايــن چهــارتن را ســازمان داده اســت

خارجـه  » وزير«دروغگوئي كه صالحي 
 ،در مصـاحبه بـا اويرونيـوز    ،يم استژر

مدعي شده است اين دو و همسرانشان 
در خانه هاي خـود هسـتند و رفـت و    

  .زاد استآنها آمد به خانه هاي آ
خامنه اي و مافياهاي نظامي مـالي   – 4

رخاستن موجهاي جنبش در بشدت از ب
معناي سخنان خامنه اي . هراس هستند

تشــديد ســركوب بقصــد جلــوگيري از 
ايـن  .  برخاستن امـواج جنـبش اسـت   

يـم  ژهمان انعطاف ناپذيري است كه ر
را كور و كر مي كند و عامـل از پـا در   

  .مدنش مي شودآ
 ،مصــــلحي ،1389اســــفند  14در  ◀

ورده آسخناني بر زبان  ،واواك» وزير«
ست كه هـدف از بازديـد خامنـه اي    ا

روشن و گزارش دريـافتي از ايـران را   
ز نكات قابل توجـه در  ا :تأييد مي كنند
هاي مقام معظم رهبري  سخنان و توصيه

ــر   ــد ب ــدار، تأكي ــن دي ضــرورت در اي
ــه  ــودن برنام ــاجمي ب ــاي وزارت  ته ه

اطالعات در مقابله با اقدامات دشمن و 
ه در معظم ل .هاي اطالعاتي بود سرويس

اين زمينه اشاره داشتند كه جنگ تمام 
ــرويس   ــين س ــي ب ــار و حقيق ــاي  عي ه

اطالعاتي و نظـام مقـدس اسـالمي در    
 .جريان است

در مقطع كنوني، وزارت اطالعات از     
اشراف بسيار خوبي برخـوردار اسـت و   
از آنجا كه بهترين دفاع، تهـاجم تلقـي   

شود، برنامه تهاجمي را در مقابله بـا   مي
هاي اطالعاتي در دسـتور كـار    سرويس

ــه . دارد ــت را مجموع ــن مأموري اي  اي
تجربه از  متشكل از نيروهاي جوان و با

خدمتگزاران انقـالب اسـالمي و مـردم    
  برعهده دارند

غير از دستگيريها در سپاه و تجديـد   ◀
ن كه از زمـان نصـب محمـد    آسازمان 

در  ،علي جعفـري بـه فرمانـدهي سـپاه    
ــدف از   ــت و ه ــام اس ــال انج  ،آن ح

آمــادگي بــراي رويــاروئي بــا جنــبش 
بسيج مورد توجه  ،اينك ،همگاني است

اثر شكست . خامنه اي قرار گرفته است
يمهاي تونس و مصر و وضـعيتي كـه   ژر
نگرانـي او   ،يم ليبي پيدا كرده استژر

زير ضربات موجهاي  ،يمژرا فروپاشي ر
امـا  . صد چندان كـرده اسـت   ،جنبش

ود ن نشـده اسـت كـه خـ    آچرا او بـر  
دست بكار همـان اصـالحي بشـود كـه     
اصالح طلبان توقع دارند؟ در پاسخ بـه  

ــن پرســش ــران   ،اي ــن اطــالع از اي اي
  :دريافت شده است

نخســت شــايع شــد كــه موســوي و   •
نجـا  آكروبي را به محلي برده اند و در 

هـدف  . نهـا بـه گفتگـو نشسـته انـد     آبا 
حتـي بـه قيمـت     ،رسيدن بـه تـوافقي  

. د بوده استاژقرباني كردن احمدي ن
علـت  . اما گفتگوها به نتيجه نرسيده اند

اينست كه از ديد خامنه اي و مافياهاي 
اصالحات نمي بايـد بـه    ،مالي -نظامي 

» فصـل الخطـاب  «بودن و » يك صدا«
اطـالع  . صـدمه وارد كنـد   ،بودن رهبر

. صحيح از وقوع گفتگو حاصـل نيسـت  
ميني «اما همانطور كه گزارش در باره 

خامنه اي و بيـت   ،است حاكي» كودتا
مالي بر اين نظر  –او و مافياهاي نظامي 

مفر ايجـاد   ،هستند كه هرگونه گشايشي
كردن بـراي سـيل بنيـاد كـن جنـبش      

  اينست كه. مردم است
علي اكبر واليتي مأمور مـي شـود از    •

  خواص بخواهد برضد موسوي و 
  

  5 در صفحه
  

 ؟جنازه ای زیر آفتاب



                                                                                                                                                                                       

 

 
5 
 

 
 

  1390فروردين   7تا 1389اسفند  23ز ا 771  شماره   2011مارس   27تا 14از 

 

: او مـي گويـد  . كروبي موضع بگيرنـد 
 ،شـناخته شـده انـد    حال كـه ايـن دو  

خــواص مــي بايــد برضدشــان موضــع 
  .بگيرند

مجلـــس مافياهـــا برضـــد ايـــن دو  •
ــاره ( ) »بهمــن 25فتنــه «گــزارش در ب

الريجاني نيـز چنـين   . موضع مي گيرد
  .مي كند

همزمان با جنبشها در شمال افريقـا    ◀
مـاده كـردن سـپاه و    آ ،تا خليج فارس

بسيح براي مقابله با جنبش مردم شـتاب  
 :گرفت

و  "سازمان اطالعـات سـپاه  "تشكيل     
 انتصاب حسين طائب به فرمانـدهي آن 

، نآبه دنبال . ماه ها پيش انجام گرفت
ــدهي    ــه فرمان ــاني ب ــين رمض غالمحس

. منصـوب شـد   حفاظت و امنيت سـپاه، 
و از دستياران خامنه » روحاني«اين دو 

رمضاني معاونت اطالعات و . اي هستند
روي معاونــت حفاظــت و اطالعــات نيــ

  .بوده است انتظامي 
سرتيپ پاسدار حسين نجات نيز كه       

سايت دفتر سياسي سـپاه از انتصـاب او   
در آينــده نزديــك بــه عنــوان معــاون 
امنيت داخلي شوراي عالي امنيت ملي 
ــب،    ــون طائ ــت، همچ ــر داده اس خب
ــي   ــوابق امنيت ــدي از س ــاني و نق رمض
برخــوردار اســت كــه آخــرين آن    

ــت و ام  ــدهي حفاظ ــپاه  فرمان ــت س ني
بـه اتفـاق    ،ايـن سـه   .پاسداران اسـت 

محمد رضا نقدي كه فرمانده » سردار «
مي بايد حافظ امنيت  ،بسيج شده است

 ،هـا » اطالعاتي«بركشيدن . يم باشندژر
گوياي ترس خامنه اي از سـپاه بمثابـه   

ــرات ر ــتون فق ــز ژس ــم و ني اصــول «ي
 .نيز هست ،مخالف با خود او» گرايان

  
 ســــــند منتشــــــره توســــــط ٭

ســـابقه پیشـــنهاد  ،ویکیلـــیکس
 ،سازش به موسوی و کروبـی را

ـــات  ـــب در انتخاب ـــس از تقل پ
  :معلوم  می کند

  
گزارش محرمانه از لندن به وزارت  ◀

ــه تــاريخ  ،خارجــه امريكــا وئــن ژ 16ب
  :حاكي است ،2009

مجتبــي خامنــه اي باتفــاق جعفــري  •
در انتخابـات   ،فرمانده سـپاه پاسـداران  

ـ  تقلب كرده و نـام احمـدي   اد را از ژن
  .ورده اندآصندوق  بيرون 

ن آموسوي و هاشمي رفسـنجاني از   •
ــق     ــذر منط ــه از رهگ ــد ك ــيم دارن ب
ــواداران    ــار ه ــر فش ــي و زي دموكراس

يـم  ژناگزير از مطالبات حـداكثري از ر 
يمـي از  ژمشـروعيت ر  ،بنا براين. شوند

ــه   ــرود ك ــين ب ــاد  آب ــود از بني ــا خ نه
از سود برندگان بزرگ بوده  ،گرفتنش

  .دان
گزارشگر به ديده بـان مـا در لنـدن     •

 ،وئـن ژ 9و  4گزارش مي كند كـه در  
انجـام گرفتـه    ،دو مالقات با خامنـه اي 

ــت ــدار دوم. اس ــات از دي ــه  ،مطبوع ب
رفسـنجاني  . تفصيل صحبت كـرده انـد  

گفتگوها در باره شفاف انجـام گـرفتن   
ــه در   ــدم مداخل ــات و ع را  ،نآانتخاب

  ... مثبت ارزيابي كرده است
 14زارشگر اطالع مي دهد كـه در  گ •
نماينـدگان خامنـه اي بـه     ،وئنژ 15و 
پيشـنهاد كـرده   ) نام سانسور شده است(

 ،)در ازاي قبـول نتيجـه انتخابـات   (اند 
وزارت خانـه هـا كـه    (نيمي از وزيران 
از طرفداران موسوي و ) معين نشده اند

ــوند  ــاب ش ــنجاني انتخ ــنهاد  .رفس پيش
حــاظ زيــرا از ل. پذيرفتــه نشــده اســت

سياســي اجــرا كردنــي نيســت و قابــل 
بـه كمتـر از باطـل    . توجيه نيـز نيسـت  
هرگونـه   ،رضـا دادن  ،كردن انتخابات

ــزد  ،اعتبــار را از اعتــراض كننــدگان ن
نـام  . ...(سلب مـي كنـد    ،حاميان خود

استدالل مـي كنـد   ) سانسور شده است
يعنــي ابطــال  ،كــه تقاضــاي حــداكثر

 تنها موضعي است كه موسوي ،انتخابات
  . مي تواند اتخاذ كند

گزارش مي ) نام سانسور شده است( • 
كنــد كــه براثــر رويــدادهاي ماههــاي 

. خامنه اي تضـعيف شـده اسـت    ،اخير
بيماري او سبب شده است كه مجتبي و 

قدرت را در دست  ،متحدانش در سپاه
ــد ــر او  . بگيرن ــه اي و پس ــس خامن عك
. گويـائي دارد  ،در سفر سنندج ،مجتبي

بيشتر از پـدر خـود اهـل    مجتبي بسيار 
او موجـب شـده   . ريسك كردن اسـت 

يم از پـدر  ژاست كه بسياري از بانيان ر
اما مجتبي بـر   ،در عوض. او دور شوند

ـ    اد و متحـدان  ژاينست كـه احمـدي ن
كليدي او بسيار بهتر از دولـت مـردان   

ــديمي ــنجاني و   ،ق ــمي رفس ــل هاش مث
  .  يم را حفظ مي كنندژر ،موسوي

ان گزارش مي كند گزارشگر به ديدب •
كه موسوي و همكاران او دارند از اين 
نگران مي شوند كه جنبش اعتراض بـه  

از محـدوده ايـن    ،تقلب در انتخابـات 
ــام     ــر نظ ــرون رود و تغيي ــراض بي اعت
جمهوري اسالمي را هدف قرار دهد و 
وضعيتي را بوجود بيـاورد كـه انقـالب    

ن آدر . وردآبوجود  1979ايران را در 
كار بـه هـدف شـدن تغييـر     انقالب نيز 

 ،در حـال حاضـر نيـز   . يم شاه كشيدژر
ــوادار ر  ــيچكس ه ــوري  ژه ــم جمه ي

  ...  اسالمي نيست
در بــاره كســي كــه : انقــالب اســالمی

 ،يم بوده استژنگران به خطر افتادن ر
  :امروز عسگر اوالدي مي گويد

  
موســوی مــی : عســگر اوالدی ٭

خواســت کــار نیمــه تمــام بنــی 
  :صدر را تمام کند

  
، حبيب اهللا عسگر 89اسفند  12در  ◀

اوالدي كه از رهگـذر واليـت مطلقـه    
فقيه، يك مافياي مالي بـزرگ پديـد   
ــا مشــرق  آورده اســت، در مصــاحبه ب

  :گفته است
صدر اولين كسـي بـود كـه بـا      بني    

برافراشتن پرچم ليبراليسـم، منـافقين،   
كفار و ملحـدين را دور خـود جمـع    

او . مدكرد و به جنگ امام و انقالب آ
در پوشش يك عنصر خودي و انقالبي 
در نهضت نفوذ كرده بود اما مـردم و  
امام او را شناسايي كردند و شـر او را  

صدر يك  بني .از سر انقالب كم كردند
او مأمور بود كـه همـه زور   . فرد نبود

غرب عليه اسالم و انقـالب را تجميـع   
اما به حـول  . كند و بر سر مردم بكوبد

فـداكاري مـردم و بـه    و قوه الهـي و  
ويژه شـهدايي چـون بهشـتي، بـاهنر،     
رجايي و شهداي محراب، اين توطئـه  

هاي نظام اسـالم   در هم شكست و پايه
ما پس از دفع شر و فتنه . تر شد محكم
ــي صــدر، در دوران حكومــت دوم  بن

ها هم شاهد تحركاتي بوديم  خردادي
 78تيـر   18كه نمونه بارز آن حوادث 

غرب بـا سـربازگيري   اين بار هم . بود
مجدد بقايـاي عناصـري كـه خـود را     

خواندنـد و دل در گـرو    مـي » چپ«
تفكرات غربي داشتند با انقالب دسـت  

تير يعني  23مردم در . و پنجه نرم كرد
روز پس از وقوع اين حادثه پاسـخ   5

بقايـاي  . گـران را دادنـد   اشرار و فتنه
اين جريان غائله تحصن مجلس را در 

ردنــد و بــه دليــل پديــد آو 82ســال 
اعتنايي مردم توطئه آنها نگرفـت و   بي

  .لذا تنها ماندند
عســگراوالدي كــه وزيــر بازرگــاني     

دولت اول ميرحسـين موسـوي بـوده    
ميرحسين  »انحراف«است، با اشاره به 
او پـــس از : ه اســـتموســـوي گفتـــ

سال سكوت كرد، پس از  20، )ره(امام
سال سكوت به صحنه آمد تا كاري  20

صــدر ناتمــام گذاشــته بــود  يكــه بنــ
ــد   ــه ده ــر آن را ادام ــورت ديگ . بص

بسياري از انقالبيون اصـيل كشـور در   
همان دهه اول انقالب او را شناسـايي  
كرده بودند و هشدار داده بودند كـه  
او نبايد در جايگاهي قـرار گيـرد كـه    
بتواند لشگر و حشم غرب در ايـران را  

شـهيد  «و » شهيد آيت«. باز توليد كند
حــزب . از آن جملــه بودنــد» لمــهديا

مؤتلفه اسالمي با موسوي در دهه اول 
  .انقالب مرزبندي داشت

عسگر اوالدي با  - 1: انقالب اسـالمی
استفاده از ليبراليسم خـاص اقتصـاد   

مافيـاي  ) رانـت خـواري  (زير سـلطه  
ورده اسـت و  آبزرگ مالي را بوجـود  

با ليبراليسم مخالف بـوده   ،بني صدر
همــان (كــه او   -  2. اســت و هســت

كسي است كه بـه پاكسـتان رفـت و    
صورت اسامي حزب توده را از مأمور 
اينتليجنت سرويس انگليس گرفت و 

و كساني كه نام بـرده  ) وردآبه ايران 
در خط سـيد ضـياء بـوده انـد      ،است

موسوي   -  3 ،)استبداد در وابستگي(
يـم خمينـي   ژسال نخست وزيـر ر  8

 ،بوده است و بنا بر سند ويكيلـيكس 
هنوز نگران است كه مبادا موجوديت 

عســگر  – 4. نظــام بــه خطــر بيفتــد
اوالدي وزير بازرگاني در حكومـت او  

از گروههـــائي  – 5. بـــوده اســـت 
حــزب تــوده و فــدائيان  ،»الحــادي«

ــق  ــت(خلـ ــزب ) اكثريـ ــد حـ متحـ
جمهوري اسالمي در كودتـا بودنـد و   
ــن     ــت اي ــنگيني باب ــس س ــاي ب به

 ،تـا كودتـا   – 6. همكاري پرداختنـد 
بني صدر هيچگونه رابطه اي با هيچ 

تنهـا از حـق   . گروه سياسي نداشـت 
زاد آنها بر وجود داشـتن و فعاليـت   آ

 ،تـا امـروز  . داشتن حمايت مي كـرد 
يم كودتا حتي يك دليل بر وجـود  ژر

در ايـن  ( 1360تيـر مـاه    8رابطه تا 
ــازمان    ،روز ــاي سـ ــن از اعضـ دوتـ

نيافته ) نزد او رفتند ،مجاهدين خلق
پـس سـخن او   . نكـرده اسـت   و ارائه

دروغ اســت و ايــن دروغ دليــل مــي 
: از سر يـأس اسـت  سخن او : خواهد

هــر روز بيشــتر از روز  ،مــردم ايــران
بنا . يم مي انديشندژبه تغيير ر ،پيش
راه حلي را جدي و ممكن مي  ،براين

. يابند كه بني صدر پيشنهاد مي كند
زادي آنسل جوان بـه راه اسـتقالل و   

سگر اوالدي بيـانگر  سخن ع. يدآمي 
وحشت اسـت زيـرا جنبشـي كـه بـا      

 ،شــروع شــد» رأي مــن كــو«شــعار 
حـق حاكميـت مـن    «اينك به شعار 

ــو ــه . رســيده اســت» ك او خطــاب ب
خطـر بـزرگ   : زورپرستان مي گويـد 

ــاره جــز تشــديد ســركوب   اســت چ
  . نيست

طرفه اين كه وزير خارجه امريكـا      
يم پند مي دهـد كـه تـا    ژبه سران ر

جنبشهاي مصر و تونس  زود است از
پند بگيريد و با مردم وارد گفتگو .. و

يم واليت مطلقـه فقيـه   ژاما ر. شويد
ن انعطاف ناپذير شده است آبيش از 

كه توانـائي گشـودن بـاب گفتگـو را     
   :داشته باشد

  
ــر  ٭ ــش و وزی ــتاد ارت ــیس س رئ

از : دفاع و وزیر خارجه امریکـا
 ،بیش از همـه ،تحوالت منطقه

. ان بـرده اسـتیم ایـران زیـژر
گفتگو بـا مـردم بهتـرین روش 

  :است
  
) 2011اسفند  13( 2011مارس  4در  ◀

ــولن ر  ــك م ــادار ماي ــدري ــتاد ئ يس س
ايران : مشترك ارتش آمريكا گفته است

بازنده واقعي است، چه بپـذيرد و چـه   
زيــرا در ايــن تحــوالت هــيچ . نپــذيرد

نقشي نداشته، جز اين كـه از آن بـراي   
ــر  ــر صــورت م دم خــود ســيلي زدن ب

خشـونت تنهـا بـه    . استفاده كرده است
در . بروز خشونت بيشتر منجر مي شـود 

حالي كه اعتراض هاي مسالمت آميز و 
خويشتنداري دولت مي تواند به گفت 
و شنودي معقول و تعهد به تغيير، نظيـر  

 ».مصر، بحرين و تونس، منجر شود

رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا نيز  ◀
هـايي كـه در   دگرگـوني  : گفته اسـت 

خاورميانه رخ مي دهد، شكستي بزرگ 
براي رژيم ايران اسـت زيـرا مغـايرت    
بين رفتـار نظاميـان در تـونس، مصـر و     
بحرين را بـا سـركوب وحشـيانه مـردم     
معترض توسط نيروهاي ايراني،  آشكار 

 .مي كند
هيالري كلينتون وزير امور خارجـه  ◀

آمريكــا نيــز، در شــوراي حقــوق بشــر  
حـد در ژنـو، پرسـيده    سازمان ملـل مت 

از چه رو محمود احمدي نـژاد،  : است
يس جمهوري ايران، خشونت برضـد  ئر

معترضان در ليبي را محكوم مي كنـد،  
اما نيروهاي امنيتي او معترضـان صـلح   
طلب در ايران را كتك زده، بازداشت 
كرده و حتي كشته اند؟ بايـد بـه يـك    

چـرا از  : پرسش ساده پاسخ داده شـود 
ـ ئنظر ر وري ايـران مـردم در   يس جمه

طــرابلس حــق دارنــد بــدون وحشــت 
ــي   ــران نم ــا در ته ــد، ام ــدگي كنن زن

  توانند؟
در تـــونس و  -  1: انقـــالب اســـالمی
يمهـا انعطـاف   ژر ،مصر و بحرين نيـز 

ــا در    ــد و از پ ــذير ماندن ــدآناپ . مدن
توانائي گفتگو بـا مـردم را نداشـتند    

نچه مردم مـي خواسـتند ايـن    آ ،زيرا
ي از ميــان يــم اســتبدادژبــود كــه ر

نها حكومت آبرخيزد و استبداديان بر
و استبداديان حاضـر نبودنـد   . نكنند

بـه  . حق مردم را به مردم بازگذارنـد 
يمن مقاومت مـردم بـود كـه ارتـش     

راسـتي   – 2. جانب مـردم را گرفـت  
ــه ر ــه  ژاينســت ك ــت مطلق ــم والي ي

اما هرگـاه  . مافياها بازنده بزرگ است
در ايــن كشــورها دموكراســي برقــرار 

امريكا بمثابـه سـلطه گـر نيـز      ،شود
يم واليت مطلقه ژر – 3. بازنده است

بنـا   ،مافياها بازهم انعطاف ناپذير تـر 
هرگــاه . بــر ايــن شــكننده تــر اســت

ــتبدادي   ــورهاي اسـ ــا و كشـ امريكـ
را مسلح » ايراني«گروه هاي  ،منطقه

ــذائي وادار   ــات اي ــه عملي ــد و ب نكنن
نكننــد و بــه مــردم ايــران فشــار     

به ترتيبي كـه   ،د نكننداقتصادي وار
ايرانيــان از بيــرون احســاس امنيــت 

. بــه جنــبش بــر مــي خيزنــد ،كننــد
بـا   ،زادآبديهي است ايران مستقل و 

. خورد و برد امريكا سازگار نمي شود
ــان  ــز  آزم ــان ني ــه امريكائي نســت ك

جنبش كنند براي رها كردن خويش 
ــري و  ــلطه گ ــا  آاز س ــدن ب ــاده ش م

ملتهـا   ،نآدر  ،زندگي در جهاني كـه 
زاد و در رشد بـا يكـديگر   آمستقل و 
  .همكارند

  
  

ــه   ــي ادام ــران اتم بح
دارد و سرنوشــــــت 

   :نيروگاه اتمي؟
  
  

بخشـــهائی از گـــزارش 
ـــی آژ ـــین الملل ـــس ب ان

ــر ــی ژان ــه م ــی ک ی اتم
گوینــد بحــران اتمــی 

  :ادامه دارد
  
  :ابعاد نظامي احتمالي٭
 
شــوراي حكــام از ايــران در مــوارد  •

 انـس در متعددي خواسته اسـت بـا آژ  
باره حل همه مسايل باقيمانـده مربـوط   

ي ايران تعامـل كنـد و   ا  به برنامه هسته
ه اطالعاتي كـه  ئبراي اين منظور، با ارا

آژانس براي حـل ايـن مسـائل تقاضـا     
كنــد بــه طــور كامــل بــا آژانــس  مــي

ــد ــاري كن ــم. همك ــورا ه ــين از  ش چن
هـايش   مديركل آژانس خواست تالش

حـل  ) لدر كنـار ديگـر مسـائ   (را براي 
اي كه باعث نگرانـي   مسايل باقي مانده

است، ادامه دهد تا وجود ابعاد نظـامي  
ي ايـران را  ا  احتمالي در برنامه هسـته 

، 1929) 2010(در قطعنامـه  . منتفي كند
شوراي امنيـت بـار ديگـر بـر الزامـات      

هاي مـورد   ايران مبني بر برداشتن گام
درخواست شوراي حكـام در قطعنامـه   

GOV/2006 /19  وGOV/82/2009 
اين شورا و همكاري كامل بـا آژانـس   
در خصوص همـه مسـايل باقيمانـده از    

هايي كه باعث نگراني درباره  جمله آن
ابعاد نظامي احتمالي است از جملـه از  

دسترسـي   ايجـاد امكـان بـراي   طريق 
ها، تجهيزات  بدون تاخير به همه سايت

ــاي    ــورد تقاض ــناد م ــخاص و اس و اش
 .تاكيد كردآژانس، بار ديگر 

كـل مسـايل    گزارشات پيشـين مـدير  •
ــامي    ــاد نظ ــه ابع ــوط ب ــده مرب باقيمان

ــته   ــه هس ــالي برنام ــران و ا احتم ي اي
اقدامات درخواست شده از ايران كـه  
براي حل اين مسـائل ضـرور اسـت را    

 2008از اوت . تشــريح كــرده اســت  
باره مسايل  تاكنون ايران از مذاكره در

ـ باقيمانده با آژانس، يا ارا ه هـر گونـه   ئ
اطالعات بيشتر يا دسترسي به امـاكن و  
اشــخاص الزم بــراي پــرداختن بــه    

داري كـرده   هاي آژانس خـود  نگراني
 .است

تـر اطـالع    طور كه ايران پيش همان •
داده اسـت، اگـر چـه بيشـتر اقــدامات     

مورد  2007مشخص شده در برنامه كار 
ــس   ــران و آژانــــ ــق ايــــ توافــــ

)INFCIRC/711 ( ،تكميل شده است
چنـان الزم   ائلي باقي است كـه هـم  مس

طبـق  . ها پاسخ داده شـود  است به آن
برنامه كار، ايران بايد ارزيابي خـود را  
از اسناد مرتبط با مطالعات ادعـايي كـه   
آژانس دسترسي به آن را بـراي ايـران   

ـ فراهم كرده اسـت، بـه آژانـس ارا    ه ئ
، ايران يك ارزيـابي  2008در مه . دهد
رد كـه در آن  ه كئاي را ارا صفحه 117

عنوان كـرد كـه ايـن اسـناد جعلـي و      
طـور   در هر حال همان. ساختگي است
گيـرد   طور در نظـر مـي   كه آژانس اين

كه اين ارزيابي بيشتر بر شكل متمركـز  
، در موارد پياپي از ايران ااست تا محتو

تقاضا كرده اسـت يـك پاسـخ اساسـي     
ايـران هنـوز ايـن كـار را     . ه دهـد ئارا

به عـالوه بـر مبنـاي     .انجام نداده است
تحليل آژانس از اطالعات بيشتري كـه  

تاكنون مـورد تـوجهش    2008از اوت 
قرار گرفتـه اسـت از جملـه اطالعـات     
جديدي كه اخيرا دريافت شده است، 

هاي بيشـتري وجـود دارد كـه     نگراني
چنـين الزم دارد در رابطـه    آژانس هم

بـه ايـن داليـل،    . با ايران روشن شـود 
مســاله مطالعــات  آژانــس قــادر نيســت

ادعــايي را كــه در برنامــه كــار بــه آن 
 .اشاره شد تمام شده در نظر بگيرد

ــر مبنــاي مطالعــه مســتمر   • آژانــس، ب
اطالعاتي كه آژانس نه تنهـا از طريـق   
بسياري كشورهاي عضو بلكه مستقيما از 

هاي خـود بدسـت آورده    طريق تالش
چنان درباره وجود احتمـالي   است هم
نشده قبلـي يـا فعلـي    هاي فاش  فعاليت

ي بـا مشـاركت   ا مربوط به برنامه هسـته 
هـاي مـرتبط نظـامي از جملـه      سازمان
هـاي مربـوط بـه توليـد خـرج       فعاليت
. ي براي يك موشك نگران استا هسته
طور كه پيشـتر توسـط مـديركل     همان

هايي وجود دارد مبني  نشانهاشاره شد، 
بر اين كه ممكن اسـت برخـي از ايـن    

ادامه پيدا كرده  2004از ها بعد  فعاليت
 .باشد

 29مـورخ    آژانس هنوز پاسخ به نامـه •
را دريافت نكرده است كه  2010اكتبر 

هايش خطاب  ر نگرانيبدر آن بار ديگر 
به ايران تاكيد كـرد و فهرسـتي از آن   

چنـان بايـد    ه كرد كه همئمسائلي را ارا
  اين موضوعات شامل . پاسخ داده شود

  6 در صفحه
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 2008ائلي است كه از اوت تعدادي مس
تاكنون مورد توجه آژانس قرار گرفتـه  

 .است
چنان از ايران تقاضا كرده  آژانس هم•

است كه درباره اين مسائل بـا آژانـس   
تعامل كند و بدون هرگونه تاخير بيشتر 
  بــه آژانــس اجــازه دهــد از همــه    

  هاي مربوطه ديدن كند، به همـه  سايت
ــوط دسترســي  ــزات و اســناد مرب  تجهي
  داشته باشد و اجازه داشته باشد با همـه 

تعامـل  . اشخاص مربوطه مصاحبه كنـد 
اساسي و جـدي ايـران بـراي آن كـه     
آژانس بتواند در راستي آزمايي صحت 

هــاي ايــران  و تكميــل بــودن اعالميــه
 .پيشرفت حاصل كند، ضروري است

  
  پروتكل الحاقي٭ 
  
مربوطـه   ايران بـر خـالف قطعنامـه•

اي امنيـــت، شـــوراي حکـــام و شـــور
ــد،  پروتكــل الحــاقي را اجــرا نمي كن

اگـر ايـران پروتكـل الحـاقي را اجــرا 
نكنــد، آژانــس قــادر نخواهــد بــود در 
ــان  ــه اطمين ــرد ك ــرار گي ــوقعيتي ق م
معتبـــري را دربـــاره فقـــدان مـــواد و 

ي اعالم نشـده در ا هاي هسته فعاليت
 .ه دهدئايران ارا

 
بیرون بردن سوخت از نیروگاه  ٭

  :اتمی بوشهر
  
، آژانس در ۲۰۱۱فوريه  ۱۵ـ ۱۶در  •

ي بوشــــهر ا نيروگــــاه بــــرق هســــته
)BNPP ( به بازرسي پرداخت و مـواد

ي موجود در ايـن تاسيسـات را ا هسته
ــرد ــتي آزمــايي ك فوريــه  ۲۳در . راس

، ايــران بــه آژانــس اطــالع داد ۲۰۱۱
هــاي ســوخت را از  كــه بايــد مجتمع

قلــب رآكتــور خــارج كنــد و آژانــس و 
ضرورت تدابير پادماني باره  ايران در

 .اند توافق كرده
ــــــان • ــــــس، هم ــــــه در  آژان طور ك

ســــپتامبر  ۲۲هاي مــــورخ  اعالميــــه
ايـــران اشـــاره شـــده بـــود، از  ۲۰۰۹

ـــاهواره ـــوير م ـــق تص ـــيچ ا طري ي ه
هـــاي ســـاخت و  اي از فعاليت نشـــانه

ساز در حال انجام در سايت نيروگاه 
مگاواتي دارخوين  ۳۶۰ي ا برق هسته

 .سترا مالحظه نكرده ا
 

  :حاصل سخن
 
ـــه انجـــام • ـــس ب در حـــالي كـــه آژان

آزمايي تحـــت  هـــاي راســـتي فعاليت
ـــق پادمان ـــه  تواف ـــران ادام ـــاي اي ه

دهد، ايران به اجراي تعـدادي از  مي
: از جملــــه. پــــردازد الزامــــاتش نمي

ــاد پروتكــل الحــاقي آن،  اجــراي مف
بخـــش  ۱/۳اجـــراي كـــد اصـــالحيه 

عمــــومي ترتيبــــات فرعــــي توافــــق 
هـاي مربـوط  فعاليتپادمان، تعليـق 

ــه غني ــق فعاليت ب هــاي  ســازي، تعلي
ــــه آب ســــنگين و ارا ــــوط ب ــــمرب   هئ

توضيحات درباره مسـايل مهـم بـاقي 
هايي  اي كه باعث بروز نگراني مانده
  ابعاد نظـامي احتمـالي برنامـه  درباره
 .اش است يا هسته

ــه  در حــالي كــه آژانــس هم• ــان ب چن
آزمايي نبــود انحــراف مــواد  راســتي

ــته ای ــالم شــده در تاسيســات  هس اع
ــي و  ــته ای ــه  LOFهس ــده ب ــالم ش اع

ايــران تحــت توافــق پادمــان   وســيله
دهـد، ايـران همکـاري الزم  ادامه مي

را نـــدارد كـــه آژانـــس را قـــادر كنـــد 
تضمين معتبري دربـاره نبـود مـواد و 

هاي هسته ایـي اعـالم نشـده  فعاليت
در ايران ارائه دهد و بنابراين نتيجـه 

واد هســته ایــي در مــ  بگيــرد كــه همــه
آميز بــه  هــاي صــلح ايــران در فعاليت

  .روند كار مي

  
ـــردن  ـــارج ک ـــت خ عل
ســـوخت از نیروگـــاه و 
سرنوشــت گفتگوهــای 

  یم با کشورهایژر
  :؟۵+۱
  
علت خـارج کـردن مجتمـع  ٭

  :های سوخت از قالب اتمی
  
انـس آژبه ترتیبـی کـه در گـزارش  ◀

 ،مـده اسـتآی اتمـی ژبین المللی انر
انـس آژایران به  ،۲۰۱۱فوریه  ۲۳در 

اطالع داده اسـت کـه مجتمـع هـای 
سوخت را از قالـب اتمـی خـارج مـی 

نماینــده  ،علــی اصــغر ســلطانیه. کنــد
ی ژانــس بــین المللــی انــرآژایــران در 

ــنا ــا ایس ــو ب ــی در گفتگ ــت را  ،اتم عل
زمایشــها آضــرورت انجــام یــک رشــته 

» وزیـر«  ،صـالحی. ذکر کرده اسـت
ه بهـر: خارجه ایران نیـز گفتـه اسـت

برداری از نیروگاه اتمی ایران از مـاه 
  .شروع خواهد شد ،وریلآ

چون گفته شده بود علت ایـن کـار  •
حمله به سامانه کـامپیوتری نیروگـاه 
توســط ویــروس اســتاکس نــت بــوده 

صـــالحی تکـــذیب کـــرد کـــه  ،اســـت
ســامانه کــامپیوتری نیروگــاه مــورد 

  اما. حمله قرار گرفته باشد
ــر • ایــن  امــا برخــی از کارشناســان ب

ــالحی دروغ  ــذیب ص ــه تک ــد ک باورن
چنین حمله ای انجـام گرفتـه . است
  .است

، رضا سجادی ،۲۰۱۱مارس  ۳در  ◀
خبر آنالین، به  سفیر ایران در مسکو،

دولــت روســیه بــر اراده  :گفتــه اســت
خود برای راه اندازی نیروگاه تاکید 

گرانی های ایمنی ناشی ن. ستکرده ا
دلیـل از استفاده از تجهیزات آلمـانی 

کردن سوخت از رآکتور اتمـی  جخار
ــت ــوده اس ــهر ب ــار .بوش ــردن  جخ ک

ــا  ــور اتمــی بوشــهر ب ســوخت از رآکت
ــی  ــی و روس ــان ایران ــق کارشناس تواف

معتقدنـد  کارشناسان. صورت گرفت
که به دلیل اسـتفاده از زیرسـاختها و 
تجهیزات آلمانی، الزم است ضـرایب 
ــاه  ــاظتی نیروگ و اســتانداردهای حف

 .عارف اعمال شودبیش از حد مت
 )فوریـــــه ۲۶(اســـــفند  ۷امـــــا در  •

، نماینــده ایــران در آژانــس ســلطانیه
بــه ایســنا بــین المللــی انــرژی اتمــی، 

ــود ــه ب ســوخت نیروگــاه اتمــی  :گفت
بوشهر به درخواسـت روسـیه از قلـب 

 .نیروگاه خارج شده است
بـا روسـیه بـرای سـاختن قرارداد  ◀

 ۱۹۹۵نیروگــــاه اتمــــی بوشــــهر در 
قراربـوده اسـت کـه در  امضاء شـده و

وعـده  ،اینـک. بکار افتد ۱۹۹۹سال 
داده مـــی شـــود کـــه بعـــد از انجـــام 

 ،وریــــلآدر مــــاه  ،زمایشــــهای الزمآ
  !نیروگاه بکار خواهد افتاد

و اگر علت خارج کـردن سـوخت      
زیر ساختها و تجهیزات، آلمانی بوده 

روسها مـی بایـد  ،سال ۱۶طی  ،است
ــرائآ ــرده و ض ــائی ک ــا را شناس ب و نه

استانداردهای حفاظتی نیروگـاه هـا 
مجتمــع هــای  ،نآرا معــین و پــس از 

. سـوخت را در قالـب گذاشـته باشــند
فاش می کنـد کـه خـارج  ،این توجیه

کردن سوخت از نیروگاه اتمی علتی 
  . دیگر است

  
شــرکت  ،"روس اتــم"بیانیــه  ٭

سازنده نیروگاه در باره چرائی 
بیرون بـردن سـوخت اتمـی از 

  :نیروگاه
  
 ،روس اتـــم ،۲۰۱۱مـــارس  ۱در  ◀

بیانیـه  ،شرکت سازنده نیروگاه اتمـی
ای در بــاره خــارج کــردن ســوخت از 
نیروگــاه صــادر و علــت ایــن عمــل را 

ــه  ــن ک ــت از ای ــارت دانس ــي از عب يک
اصلي راكتور   چهار پمپ خنك كننده

دچار آسيب شده است و ايـن آسـيب 
خروج سوخت و انجـام يـك بازرسـي 

اي ســوخت را هــ از راكتــور و مجتمع
براي اين كه هيچ گونه ذارات فلـزي 
يـــا چيـــپ را درخـــود جـــاي نـــداده 

 .است کرده باشند، ضرور
يـك مقـام نیویورک تایمز از قـول      

 ،نخواسته است نامش بـرده شـودكه 
كشــف قطعــات  خبــر داده اســت کــه

فلزي باعث انجام پاكسازي و تـاخير 
نیروگـاه شـده  انـدازي  دو ماه در راه

 . است
ــدس       ــك مهن ــوراديني ـ ي مايکــل ل

هســـته اي دانشـــگاه ويسکانيســـين ـ 
ـــزي در  ـــت كـــه وجـــود ذرات فل گف

اي را  اطراف آب خنك راكتور صـدمه
اده بشود اما مانند يك سـم باعث نمي
كنـــد كـــه عمـــر راكتـــور را  عمـــل مي

 .كاهش خواهد داد
ــه      روســيه آمــده اســت كــه   در بياني

فشــار در راكتــور در طــول آزمايشــات 
ــ ــتب ــد و رابط. اال رف ــپ لرزي ــا  پم ه

در نتيجــــه ذرات فلــــزي . شکســــتند
ــر مي تر از ســه ميلي كوچــك ــد  مت توان

هاي خنك كننـده پرتـاب  درون پمپ
هـــــاي  و در مجتمعده باشـــــند شـــــ

 .دنسوخت جاي گير
ــزي در مجتمع     هــاي  اگــر ذرات فل

هـــا  ســـوخت يافـــت شـــوند، مجتمع
ــه ــد، بدن ــد ش ــته خواهن ــور   شس راكت

ــد ــازي خواه ــس از آن  پاكس ــد و پ ش
ســــوخت بــــار ديگــــر در راكتــــور 

 .بارگذاري خواهد شد
ــکال      ــار اش ــپ دچ ــه  ،پم ــق ب متعل

ــاني اســت كــه  ۱۹۷۰هاي  ســال و زم
آلمان غربـي سـاخت راكتـور را آغـاز 

  .كرد
هرگـاه علـت پمـپ    : انقـالب اسـالمی

 ،باشـد  ،1970لماني در سال آساخت 
چرا كه . باز اين عذر بدتر از گناه است

زنده مـي بايـد هـم از روز    شركت سـا 
ــت ــات   ،نخس ــاخت و تأسيس ــر س زي

نه اين . موجود را بررسي فني مي كرد
عـذر بيـاورد كـه     ،سال 16كه بعد از 

... بـوده و   1970لماني ساخت آپمپ 
خارجـه  » وزيـر «و پرسيدني است كه 

ــده رژر ــم و نماين ــم در ژي ــس و آژي ان
چـرا دروغ مـي    ،يم در روسيهژسفير ر

ــا از راه ايــن دروغگــوگوينــد؟  ئي تنه
عادت و بخاطر اين كـه زبـان رسـمي    

بدين خاطر . نيست ،دروغ است ،يمژر
است كـه علـت واقعـي خـارج كـردن      
سوخت از نيروگاه را نمي توانند اظهار 

  .كنند
  
پيشنهادهاي  :کاترين اشتون٭
ــز  ۱+۵ ــر روي مي ــم ب ــوز ه هن

  :مذاکره قرار دارند
 
کــاترين اشــتون،  ،۸۹مــارس ۱در  ◀
اروپـا   خارجي اتحاديهيس سياست ئر

از پيشــرفت نكــردن مــذاکرات گــروه 
با تهران ابراز تعجب و اعالم " ۱+۵"

کرد که پيشنهادها هنوز هـم بـر روي 
 .ميز مذاکره قرار دارند

 »نووسـتي«گـزارش خبرگـزاري  به    
روز  :ه اســـتاز ژنـــو، اشـــتون گفتـــ

دوشنبه بـا علـي اكبـر صـالحي، وزيـر 
ده اسـت ايران ديدار کر  امور خارجه

و در آن ديدار بـر اهميـت مـذاکرات 
. اخيــر اســتانبول تاکيــد کــرده اســت

مــن از ايــن كــه نتوانســتيم در ايــن 
مـــذاکرات پيشـــرفتي داشـــته باشـــيم 

ام اما پيشنهادات بـر  حيرت زده شده
انــــد و مــــن  روي ميــــز بــــاقي مانده

اميدوارم که همکاري در ايـن مسـايل 
 .ادامه يابد

 ســــرگئي الوروف، وزيــــر امــــور ◀
، در دیـدار بـا صـالحیخارجه روسيه 

گفتــه  امــور خارجــه ايــران،» وزيــر «
همکاران ايرانـي مـا الزم است : است

ــروه  ــب گ ــه از جان ــنهاداتي ک ــه پيش ب
ــان " ۱+۵" ــت نش ــنش مثب ــده واک ش

  .دهند
خبرگـــزاري  ،۲۰۱۱مـــارس  ۳در  ◀

زمـان : الوروف گفتـه اسـت نووستي،
ــدامات  ــه اق ــت ک ــيده اس ــرا رس آن ف

ــات ــه عمــل آمــده را  معــين و توافق ب
هاي  در پاسخ به گام .هماهنگ کنيم

ــــي  ــــران(واقع ــــد ) اي ــــز باي ــــا ني م
ـــوق ـــريم از  مش ـــر بگي هايي را در نظ

ها متناسب  جمله کاهش رژيم تحريم
بــا رفتــار ايــران در راســتاي انجــام 

  .مطالبات ما
  
کشور غرب عالقـه ای  ۵چرا  ٭

به گفتگو با ایران برسـر مسـئله 
  :اتمی نشان نمی دهند؟

  
معاون وزارت  ،۲۰۱۱مارس  ۵در  ◀

در مصاحبه با بـی  ،خارجه انگلستان
ــی ســی ــه اســت ،ب گفتگوهــای : گفت

. اســـتامبول مـــأیوس کننـــده بودنـــد
گفتگــو بایــد هــدف مشــخص داشــته 

ایران مـی بایـد موضـع شـفافی . باشد
در باره خواست جامعـه بـین المللـی 

متوقف کردن غنـی سـازی و نظـامی (
ــران ــه اتمــی ای ــودن برنام اتخــاذ ) نب

گفتگو و لغو تحریم ها بسـتگی . کند
  .به رفتار ایران دارند

ـــــای  ◀ ـــــیش از گفتگوه ـــــا از پ ام
عالقـه ای  ،کشـور غـرب ۵ ،استامبول

نوبـت بـه . به گفتگو نشان نمی دادند
یم والیـت فقیـه بـود کـه خواسـتار ژر

ــود ــو ش ــت را . گفتگ ــان عل کارشناس
میز شدن حمله یـا ویـروس آموفقیت 

هــای فیزیــک اســتاکس نــت و ترور
ــــران و  ــــان ای ــــم شناس ــــان و ات دان

پـس  ،باوجود این. تحریمها دانستند
از انتشار گزارشهای محرمانه توسـط 

ایـن پرسـش مطـرح شـد  ،ویکیلیکس
ــه  ــه آک ــبی نتیج ــکوت نس ــن س ــا ای ی

معامله ایست که امریکا بـا خامنـه ای 
  اد انجام داده است؟ژاحمدی ن –

قســمتی از یــک گــزارش محرمانــه  ◀
ــفار ــه از س ــو ک ــل آوی ــا در ت ت امریک

بـه وزارت  ۲۰۰۹دسـامبر  ۲۲بتاریخ 
خارجــــه امریکــــا مخــــابره شــــده و 

بـــه  ،ویکیلـــیکس انتشـــار داده اســـت
کمـک مـی  ،تشخیص وضعیت کنـونی

  :کند
امریکا سخت نگـران : توچر گفت •

است بخاطر اینکه ایران اعالن کرده 
ــی  ۱۰اســت قصــد دارد  ــه غن کارخان

او  .سازی دیگر اورانیـوم ایجـاد کنـد
ــرد ــار و دیگــری  ،از دو راهب ــی فش یک

ور شـد کـه آاقناع سـخن گفـت و یـاد
. زمــان اقنــاع دارد بــه ســر مــی رســد

امریکا ائتالفی را ایجاد کرده است و 
انس بـین آژاز قطعنامه شورای حکام 

. خوشحال است ،ی اتمیژالمللی انر
قطعنامه بـه شـورای امنیـت سـازمان 

  .ملل فرستاده شده است
شان کـرد کـه امریکـا توچر خاطر ن •

 ،۱+  ۵سخت مـی کوشـد کشـورهای 
بخصــــوص روســــیه و چــــین را بــــه 
ــا انعطــاف  ــه ب ــرای مقابل ــاری ب همک
ناپــذیری ایــران کــه همــان موضــع را 

ور آاو یـاد. برانگیـزد ،تکرار مـی کنـد
کتـور اتمـی تهـران آشد که در بـاره ر

ـــوم ( ـــویض اورانی ـــا  ۴٬۵تع درجـــه ب
 ،روسیه با امریکـا) درجه ۲۰اورانیوم 

ن را آروسیه . از نزدیک همکاری کرد
امـا . یک پیشنهاد عالی توصـیف کـرد

ـــذیرفت ـــران نپ روســـیه و چـــین . ای
  . همکاری با امریکا را پذیرفتند

رئیس قسمت سیاسـی  آموس ژیالد،• 
ــاری  MODنظــامی  – اســرائیل همک

اخیر روسیه با امریکا را تشویق کننده 
توصیف کـرد امـا اظهـار تردیـد کـرد 

ــا ه ــیه ب ــران روس ــه مجــازات ای رگون
روســیه از : او گفــت. موافقــت کنــد

ــو ی ژاســرائیل خواســته اســت تکنول
پیشرفته وسیله نقلیـه هـوائی خـود را 
بــه روســیه بدهــد تــا روســیه قــرارداد 

بـه ایـران را  S-300فروش موشکهای 
ـــد ـــو کن ـــت . لغ ـــر اس ـــیه حاض روس

ی ژمیلیـارد دالر بابــت ایــن تکنولــو۱
ــردازد  اســرائیل حاضــر: او گفــت. بپ

ی را بــه روســیه ژنیســت ایــن تکنولــو
ن را بــه آزیــرا چــین نیــز . بفروشــد

  .وردآدست خواهد 
حکومــــت اســــرائیل : راد گفــــتآ •

کوششــهای امریکــا را در بــاره ایــران 
قدر مـی ) متوقف کردن برنامه اتمی(

شناسد و می داند امریکا چـه کوشـش 
سختی بکار برده است برای ایـن کـه 

او . رددموفق به ایجاد این ائتالف بگ
مصــــوبه اخیــــر شــــورای حکــــام را 
. موفقیتی برای امریکـا ارزیـابی کـرد

ـــاره تأسیســـات اتمـــی قـــم راد آ ،در ب
حکومت اسرائیل از  گسـتاخی : گفت

اسـرائیل . ایران تعجب نکرده اسـت
ایـــن . مـــاده بـــاش کامـــل اســـتآدر 

حکومـــت موضـــعگیریهای روزانـــه 
ایران را مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 

. مقاصدش پی ببـرد می دهد تا که به
روند افزودن بر میـزان اورانیـوم کـم 

  . خوش فرجام نیست ،غنی شده
• MFA DG Gal ـــت ـــرق : گف ف

وردهای سازمانهای آچندانی میان بر
ــــازمانهای  ــــا و س ــــاتی امریک اطالع
اطالعــــاتی انگلســــتان و فرانســــه و 

ـــت ـــران نیس ـــاره ای ـــیه در ب او . روس
حکومـــت اســـرائیل برنامـــه : افـــزود

کارخانـه غنـی  ۱۰یجـاد ایران برای ا
سازی اورانیوم را بسـیار جـدی تلقـی 

زمــان بــس تنــگ و پــر بهــا . مــی کنــد
مــی بایــد دســت بکــار تشــدید . اســت

هرگـاه درجـا . مجازاتهای ایران شـد
 ،ایـن مجازاتهـا وضــع و اجـرا نشــوند

فردا دیر و وضع و اجـرای مجازاتهـا 
  .بی اثر خواهند شد

مطمئن نیسـت تهـران : یالد گفتژ •
گرفتـــه اســـت بمـــب اتمـــی  تصـــمیم
ی ژامــا مصــمم اســت تکنولــو. بســازد

امـا مـی دانـد . ن را پیدا کندآساخت 
امـا . ی تعهد خوب اسـتژکه استرات

وگرنه . الزم است که بدان عمل شود
وضـع مجازاتهـا در . یـدآبکاری نمـی 

وریل بسـی آماههای فوریه و مارس و 
همکــاری روسـیه تعیــین . مهـم اسـت

اریش بـه کننده است اما جلـب همکـ
وئـن ژدر . هفته ها وقـت نیـاز نـدارد

  یا آمعلوم خواهد شد  ۲۰۱۱سال 
  7در صفحه
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بــا . مجازاتهــا اثــر مــی کننــد یــا خیــر
توجــه بــه ایــن امــر کــه برنامــه اتمــی 

نمـی  ،ن سری اسـتآایران و اجرای 
ورد کرد چه وقـت ایـران بـه آتوان بر

او . می رسـد» نقطه بازگشت ناپذیر«
ــران  ــد دارد کــه ای ــن تردی بگــذارد ای

  .زمان معلوم شود
ــالمی ــالب اس ــب : انق ــدين ترتي از  ،ب

يم ايـران رهـا   ژاقناع ر ،2009دسامبر 
شده و تشديد فشار رويه امريكا گشته 

گـزارش روشـن مـي كنـد كـه      . است
يـم را  ژر ،روسيه بخـاطر منـافع خـود   

يـم  ژنه تنها از قبـل ر . وسيله مي كند
بلكه نيروگـاه   ،سودهاي گزاف مي برد

ران و فروش اسلحه به ايران را اتمي اي
وسيله معامله بـا اسـرائيل و امريكـا و    

نتيجه اين كه در حـال  . اروپا مي كند
است و » جنگ پنهان«تقدم با  ،حاضر

. اين جنگ است كه دامن مي گسترد
ــزواي ر ــران و در جهــانژان ــم در اي  ،ي

گــروه . ضــربه پــذيرترش كــرده اســت
ــ  ــدي ن ــازه   ،ادژاحم ــا اج ــر«ب  ،»رهب

معامله داده اسـت امـا مابـه     پيشنهاد
ازاي پيشنهاد امريكايي را سركشـيدن  
 ،جــام زهــر دانســته و حاصــل كــارش

ــاني   وضــعيت بالتكليــف كنــوني و زي
است كه به مردم ايـران تحميـل مـي    

ــين الملــل انقــالب. شــود ــم را ژر ،ب ي
   :ضعيف تر نيز مي كند

  
  

ــا   ــاد ي ــل فس ــين المل ب
ــه  ــا چگونـ ديكتاتورهـ
ــاردر مــي شــوند؟  ميلي

  :هاي ليبي و انقالب؟ايل
  

میلیاردر شـدن مبـارک 
ـــط  ـــران آو رب ـــا ای ن ب

  :گیت
  

ــــــارس  ۳در      مورگــــــان  ،۲۰۱۱م
ثروت «تحقیقی را در باره  ،استرانگ

جبار مصر  ،حسنی مبارک ،میزآاسرار 
ــد ــارش کردن ــر برکن ــردم مص ــه م  ،ک

او  ،بنا بـر ایـن تحقیـق. انتشار دادند
ــروت را ــن ث ــه ،ای از راه زد و  ،از جمل

  :ورده استآبا سیا بدست  بند
 ،دو فروشنده اسلحه مرتبط با سـیا •

بـا  ،ثروت اندوزی مبـارک: می گویند
غـاز آرشوه هائی چند میلیـون دالری 

در  ،شـــد کـــه فروشـــندگان اســـلحه 
ـــد ۱۹۷۰اواخـــر دهـــه  ـــه او دادن . ب

ویلسـون . توماس کلینس و ادویـن پ
مــی  ،کــه هــر دو افســر ســیا بــوده انــد

حمل و نقل «م نها بناآگویند شرکت 
رشــوه را » امریکــا –و خــدمات مصــر 

وردن انحصار و امنیت آبابت بدست 
کلیـنس کـه در شـرکت . پرداخته انـد

 ،نقــش کلیــدی داشــته انــد و در ســایه
چنـدین میلیـون  ،کار مـی کـرده انـد

دالر بــه مبــارک رشــوه داده انــد و او 
برای انورسادات این رشوه را ستانده 

  .است
در  ،ما بـا مبـارک :کلینس می گوید     

. دیـدار کـردیم ،در قاهره ،خانه اش
مبــارک خلبــان هلــی کــوپتر ســادات 

مـن بـه او چنـدین میلیـون دالر . بود
او سهم خـود را برداشـت . پول دادم

و قرارداد بـا . و بقیه را به سادات داد
  .شرکت ما امضاء شد

ویلسون کـه از افسـران نخالـه سـیا     
مواد  بود و بخاطر فروش غیر قانونی

یم قذافی اخـراج شـده ژمنفجره به ر

بود  ماجرای دیدارش را با مبـارک و  
همســر او و کلیــنس و معشــوقه اش را 

  .برای من  باز گفت
  
ــاجرا  ٭ ــفید از م ــاخ س ــاه آک گ

  :    بود
  
پرزیدنت رونالد : ویلسون می گوید •

 ،رئیس جمهوری وقت امریکا ،ریگان
ـــه  ـــوه ای ک ـــزان رش ـــه و می از معامل

گاه آ ،سادات ستانده بودند مبارک و
با رشوه دادن به ایـن دو موافـق . شد

بـــود زیـــرا قـــرارداد ســـبب تقویـــت 
  .پیوندهای مصر با امریکا می شد

ـــن • ـــاوجود ای ـــل  ،ب  ،۱۹۸۰در اوائ
قرارداد شرکت با دولت مصر که کام 

گرفتـار  ،دوطرف را شـیرین مـی کـرد
زیـــرا بازرســـان وزارت . مشـــکل شـــد

 ۸مبلـغ  دفاع پی بردنـد کـه شـرکت
میلیـــــون دالر از فـــــروش اســـــلحه 

ـــاال کشـــیده اســـت ،امریکـــائی در . ب
میلیون دالر جریمه  ۳شرکت  ،نتیجه

شــد و کلیــنس نیــز مــتهم بــه ســوء 
هـزار  ۱۱۰استفاده شخصی به مبلـغ 

او خـود را مجـرم خوانـد و . دالر شد
. هزار دالر جریمه پرداخت ۴۰مبلغ 

ویلسون نیز بخاطر فـروش  ،همزمان
ـــواد منفجـــر ـــه رم ـــذافیژه ب ـــم ق  ،ی
  .دستگیر شد

ـــت او از ســـوی       ـــون گف ـــا ویلس ام
ـــکلی ـــیا ،ش ـــد س ـــام ارش ـــرای  ،مق ب

جاسوسی بـه لیبـی رفتـه و مأموریـت 
داشته اسـت از فعالیتهـای تروریسـتی 

ــر درژر ــذافی س ــم ق ــزارش آی ورد و گ
امــا ســیا منکــر شــد کــه بعــد از . کنــد

ــیا ــان خــدمت ویلســون در س در  ،پای
با او تماسی این سازمان  ،۱۹۷۶سال 

گرفته و مأموریتی به او محول کـرده 
هیأت منصفه متقاعـد شـد کـه . باشد

سیا به ویلسون مأموریتی نداده اسـت 
ســال زنــدان  ۵۲و دادگــاه او را بــه 

  .محکوم کرد
ـــدان را        ـــه در زن ـــون دو ده ویلس

. تحت شرائط سخت امنیتی بسر بـرد
ویلســــــون  ،۲۰۰۳در  ،ســــــرانجام

سیا را بدست توانست گزارش داخلی 
ــین . وردآ ــام ل ــی بن ــک قاضــی محل ی

بـــه اســـتناد ایـــن  ،Hughesهـــوقس 
گزارش و تحقیق خود که معلوم مـی 
کــرد شــاهدان را ســیا روانــه دادگــاه 

ــرده اســت ــاروا  ،ک محکومــت او را ن
  .یافت

  
ربط ثـروت انـدوزی مبـارک  ٭

  :با ایران گیت؟
  
ــا  • ــت ب ــط جس ــرکت رب ــاح ش افتض

ین افتضاح ایران گیت کـه بـزرگ تـر
: افتضاح دوران حکومت ریگـان شـد

چندین مقام حکومـت بـا ویلسـون و 
ـــنس  ـــه در  –لی ـــاکلی ک ـــه ش از جمل

ــز نقــش  ــر ســورپرایز نی افتضــاح اکتب
نــرال ریچــارد ســکورد کــه ژداشـت و 

ــروش  ــورث در ف ــرهنگ ن ــار س همک
ارتبـاط کـاری   -اسلحه به ایران بود 

ایــن مقامــات در فــروش . داشــته انــد
به ایران به موشک و سالحهای دیگر 

یـک . برابر قیمت دست داشته انـد ۳
ــی  ــلحه م ــای اس ــت به ــمت را باب قس
پرداختنــد و یــک قســمت را صــرف 
خریــــد اســــلحه بــــرای کنتراهــــای 

می کردند و قسـمت سـوم را  آنیکارگو
صــرف هزینــه هــای ســیای خصوصــی 

  .می کردند
بهمـان ترتيـب كــه   : انقـالب اسـالمی

مبارك از محل معامله اسـلحه و غيـر   
 ،امريكا و اروپـا ثـروت انـدوخت   آن با 

يـم نيـز از محـل    ژسران ايران گيتي ر
همين معامله ها ثروتهـاي افسـانه اي   

  .اندوختند
که افتضاح ایران گیت از  ۱۹۸۶در  •

لیـنس مـتهم شـد  ،پرده بیـرون افتـاد
نرال سـکورد در عملیـات ژکه همکار 

نـــام » اینترپرایـــز«بـــوده اســـت کـــه 
م ماه زنـدان محکـو ۱۶او به . گرفت

  . شد
در پاســـخ بـــه  ،کلیـــنس ،۱۹۹۳در  •

ضـــــــــــــی   قا ،لورنس والش
مســـتقلی کـــه در بـــاره ایـــران گیـــت 

مـــن و : نوشـــت ،تحقیـــق مـــی کـــرد
عملیـاتی شـدیم » لت فعلآ«دیگران 

یکـی رونالـد  ،که دو رئیس جمهـوری
ــــوش  ،ریگــــان و دیگــــری جــــرج ب

تصویبش کردند و دستور اجـرایش را 
  . دادند

مبـارک بعد از ناگزیر شدن  ،ماجرا •
دوبـاره  ،در ماه پـیش ،به کناره گیری

ساله  ۸۲مخالفان مبارک . مطرح شد
ـــه در  ـــد ک ـــتهم کردن ـــال  ۳۲را م س

از کشـته شـدن سـادات در  ،حکومت
ثروتی عظـیم از راه  ،بدین سو ۱۹۸۱
  . حاصل کرده است ،فساد

قاضیان مصری در حال تحقیق در     
ــتند ــارک هس ــروت مب ــروت . ث ــن ث ای

. مین زده می شـودمیلیاردها دالر تخ
وزارت خارجــه مصــر از  ،هفتــه پــیش

همـــه کشـــورها خواســـت ثروتهـــای 
  . مبارک و خانواده او را توقیف کنند

ــــت       ــــنگتن پس ــــارس  ۱( و واش م
نوشـــت شناســـائی و توقیـــف ) ۲۰۱۱

ــاری  ــانواده او ک ــارک و خ ــروت مب ث
ایـــن ثـــروت بســـا در . ســـان نیســـتآ

شرکتهای نفتـی و بسـیاری شـرکتهای 
ــر و در  کشــورهائی بکــار افتــاده دیگ
ســـرمایه هـــا از  ،نهـــاآدر  ،اســـت کـــه

مالیات معاف و دستگاه قضائی توانـا 
بــــه شناســــائی هویــــت مالکانشــــان 

  . نیستند
پیچیدگی دیگر موضوع در اینست      

پرداختها  ،که بخشی از ثروت مبارک
ایـــن . بـــا پـــول نقـــد هســـتند ،بـــه او

پرداختهــا را ســیا بخــاطر عملیــات 
  .ه استوردآبعمل  ،خود

ــــد       ــــی گوی ــــون م در دوره : ویلس
کاخ سـفید اسـناد مربـوط بـه  ،ریگان

پرداختهــا بــه مبــارک را در اختیــار 
ن اسناد هرگز انتشـار نیافتـه آ. داشت

 ،اگـر از بـین بـرده نشـده باشـند. اند
طبقه بنـدی شـده  ،بعنوان فوق سری

  .اند
انتشــار اینگونــه اســناد نیازمنــد        

وبامـــا اجـــازه شـــخص پرزیـــدنت ا
دم آمبـارک  ،طـی چنـد دهـه... است

امریکائی ها در مصر بوده اسـت ولـو 
  .امریکا وفاداری او را خریده باشد

  
قرارداد کمـپ داویـد و ربـط ٭
ن بـــــا خریـــــدن ســـــادات و آ

  :مبارک
  
از » وفــاداري«ن پرداختهــا و ايــن آ •

نتايج امضاي قرارداد صـلح سـادات بـا    
در  ،نخست وزير وقـت اسـرائيل   ،بگين
ميـانجي پرزيـدنت   . است 1979 مارس
رئيس جمهـوري وقـت امريكـا     ،كارتر
  .بود
قرارداد كمپ داويد با ايـن تصـور        

امضاء شد كه صلح در خاورميانه را بـه  
ن سبب شـد كـه   آامضاي . وردآدنبال 
چند ميليـارد دالر بـه دو    ،ساالنه ،امريكا

  . كمك كند ،كشور مصر و اسرائيل
 45ر از امريكا مص ،2010تا  1978از       

ميليارد دالر كمك نظامي و غير نظامي 
و البته مبـارك و  . دريافت كرده است

ن خـود  آسـهم شـير را از    ،همدستانش
شـركتهاي   ،غير از اين منبـع . كرده اند

وابسته به سيا و يا در ارتباط با سيا اجازه 
يم مصر معامله كننـد و ايـن   ژيافتند با ر

ـ   آمعامله ها منبـع در  راي مـد ديگـري ب
 ،براي مثـال .  مبارك و خانواده او بود

امريكا به مصر تانك و هواپيمـا و هلـي   
كوپتر مي داد و اين تجهيزات به مصـر  

بـه   ،شركت حمل كننده. حمل مي شد
. سادات و مبارك رشوه مي پرداختنـد 

بدون همراهـي دسـتگاههاي    ،در واقع
 ،دولتي و شـركتهاي خصوصـي امريكـا   

  .ندخورد و بردها ميسر نمي شد
نكـه شـركت بخـاطر معاملـه     آبعد از  •

لود و ويلسون بخاطر فروش آهاي فساد
مواد منفجره تحت تعقيب قضائي قـرار  

ن آمقامات حكومت امريكـا بـر   ،گرفت
شدند صاحب نقشهاي مهمتر را از خطر 

. تحت تعقيب قرارگرفتن حفـظ كننـد  
مايكـل لـودين    ،1982در  ،براي مثـال 

يز كـه هـم در اكتبـر سـورپرا    (معروف 
نقش داشـت و هـم در ايـران گيـت و     
عضو هيأت مك فارلين بود در سفر بـه  

كه مشاور وزارت خارجه امريكا ) ايران 
رئـيس هيـأت    ،به الورنـس بارسـال   ،بود

قضائي كه به پرونده ويلسون رسيدگي 
او دوســت . مراجعــه كــرد ،مــي كــرد
او از بارسـال خواسـت كـه    . لودين بود

مقام  ،پاي تد شاكلي و اريك ون ماربد
بنـا بـر   (وزارت دفاع را به ميان نكشـد  

كتابي كه پتر ماس در بـاره ويلسـون و   
  ). ماجراي او نوشته است

لــودين بــه روبــرت پــاري  ،ديرتــر     
گمـان نمـي   : من به بارسال گفتم: گفت

در ماجرائي  ،كنم شكالي و يا ون ماربد
 ،كه تو در باره اش تحقيـق مـي كنـي   

ـ . نقشي داشته اند ردم در او من سعي نك
ما جماعتي هستيم كه . اعمال نفوذ كنم

ــد    ،نآدر  ــي كن ــش م ــركس كوش ه
. دوســتان او واقعــت امــور را دريابنــد
: بارســال هــم بــه روبــرت پــاري گفــت

لودين از من نخواست كاري را بكنم و 
از پرونده  ،اما شكالي و ماربد...  يا نكنم

  .    ويلسون حذف شدند
وزيـر  دستيار  ،نرال ريچارد سكوردژ •

. دفاع در امور مربوط به خاورميانه بود
بخــاطر  ،بمــدت كوتــاهي  ،1982در 

ارتبــاطش بــا شــركت حمــل و نقــل و 
از كـار بركنـار    ،امريكا –خدمات مصر 

او بكار بازگشت اما بازنشسته شـد و  . شد
  . برخوردار از حقوق و مزاياي خود

تصميم به اينكه در ماجراي فـروش       
لســون مــتهم و تنهــا وي ،جــرهفمــواد من

بكار حكومـت امريكـا در    ،محكوم شود
وقتي سـيا بـه   : مدآافتضاح ايران گيت 

دروغ مدعي شد هيچگونـه تماسـي بـا    
و ويلسون محكوم  ويلسون نداشته است

فروش  ،و در زندان ماريون زنداني شد
بـا موافقـت    ،سري موشـك بـه ايـران   

معـاون   ،ريگان رئيس جمهوري و بوش
و معامله بس غاز شد آ ،رئيس جمهوري

پر سود بود كه مقامات سيا و كاخ سفيد 
  .و وزارت دفاع انجام مي دادند

 ،در اينترپرايــز و ديگــر عمليــات        
. نرال سكورد نقشي كليدي پيدا كـرد ژ

قاضــي  ،بنــا بــر گــزارش نهــائي والــش
سكورد  ،مستقل رسيدگي به ايران گيت

بخشي از پولهـاي اينترپرايـز را صـرف    
خصي و يـك خـود   خريد هواپيماي ش

  .رو شكاري براي خود كرد
  
  :برهم انباشتن پول ٭
  
بســـا مبـــارک بیشـــترین ســـود را از  •

ـــان  ـــذر جری ـــا دالر از رهگ میلیارده
بــرده  ،بــه مصــر... اســلحه و گنــدم و

ــی . اســت او موفــق شــده اســت ثروت
او اجـــازه داده . وردآعظــیم را گــرد 

است اعضای خـانواده و همکـارانش 
  . زایندپول بر پول بیف ،نیز
در ســالهای دهــه  ،بعــد از ایــن کــه     

دولت مصـر بخـش بزرگـی از  ،۱۹۹۰
ـــرد ـــی ک ـــر را خصوص ـــاد مص  ،اقتص

ـــــارک و حـــــدود   ۱۰خـــــانواده مب
ـــــــر ـــــــروش  ،خـــــــانواده دیگ از ف

ـــش  ـــه بخ ـــی ب ـــای دولت کارفرمائیه
ثروتهــای بــزرگ بدســت  ،خصوصــی

سامر سلیمان اسـتاد اقتصـاد . وردندآ
 ،هسیاسی در دانشگاه امریکـائی قـاهر

فســاد خــانواده مبــارک «: مــی گویــد

دســـتبرد بـــه بودجـــه نبـــود تبـــدیل 
سرمایه سیاسی بـه سـرمایه خصوصـی 

  . »بود
نیویـــورک تـــایمز گـــزارش کـــرده  •

 ،اســت کــه جــوان تــرین پســر مبــارک
صــاحب بیشــترین بخــش از  ،جمــال

ســرمایه بــزرگ تــرین بانــک ســرمایه 
او در شـرکتهای . گذاری مصـر اسـت

از راه وصـل خارجی نیز سهام دارد و 
در  ،کــــردن فعالیتهــــای اقتصــــادی

ــــاورزی و  ــــت و کش ــــای  نف قلمروه
  ،بـــا اقتصـــاد خـــارجی ،...توریســـم و

  . ثروت بر ثروت افزوده است
مقامــات ســوئیس در کــار تحقیــق      

برای پی بـردن بـه ثـروت مبـارک در 
نهـا کـاری آاما یافتن . سوئیس هستند

بس مشکل است زیرا  سرمایه دزدیده 
ایه هـای شـرکای غربـی او او با سـرم

  . میخته استآ
ائتالف ملی برای تغییر کـه مبـارک  •

مــی  ،را نــاگزیر از کنــاره گیــری کــرد
همـه . ما تحقیق خواهیم کرد: گوید

چیز و همه جـا و همـه کـس را مـورد 
ــق قرارخــواهیم داد خــانواده  :تحقی

ــران و  ــای وزی ــانواده ه ــارک و خ مب
در مصـــر . دیگـــر دســـتیاران مبـــارک

ــروت  ســخت شــایع اســت کــه کــل ث
تـایمز . میلیارد دالر اسـت ۷۰مبارک 

ــر مــی دهــد کــه مقامــات امریکــا  خب
میـز آنند که این رقم بسیار اغـراق آبر

میلیــارد دالر  ۳تــا  ۲ثــروت او . اســت
 ،از ثروت مبارک ،با وجود این. است

هـــیچ بـــه مصـــر  ،ولـــو کشـــف شـــود
بازگردانده نخواهد شد مگر ایـن کـه 

قضائی  دولت جدید دست به تحقیق
  . بزند و ثروت دزدیده شده را بیابد

ـــالمی ـــالب اس ــه  : انق ــانطور كـ همـ
تروريسم و قاچاق مواد مخدر و نظـام  
ــاني بايكـــديگر روابـــط   ــانكي جهـ بـ

بين الملل فسـاد نيـز    ،تنگاتنگ دارند
سران دولتهاي استبدادي : اعضاء دارد

و مقامات دولتهاي غرب و شـركتهاي  
ــاتي و   ــازمانهاي اطالع ــا س ــته ب  وابس

اعضاي  ،شركتهاي بزرگ توليد اسلحه
. اين بين الملل را تشكيل مـي دهنـد  

يــم ژوقتــي ملتــي بــر مــي خيــزد و ر
نخسـت   ،فاسدي را سرنگون مي كنـد 

سخن از توقيف ثروت مقامات اول آن 
سياب آب از آاما چون  ،يم مي كنندژر

ثروتهـاي دزديـده شـده نيـز از      ،افتاد
چنانكـه دينـاري از   . يادها مـي رونـد  

ت خانواده پهلوي و دستياران شاه ثرو
جمـع  . سابق به ايران بازگردانده نشـد 

تـا   450از  ،ثروت ايرانيان را در امريكا
اگر . ميليارد دالر تخمين زده اند 600

از  ،بخش بزرگي از اين ثروت ،نه همه
  . ايران به غارت رفته است

  
ـــای روس و ایـــران ژر یمه

نگران جنبش همگانیند و 
پناه می  »نیروی بسیج«به 

  !:برند؟
  
زيـر عنـوان   ) 2011مارس  3(لوموند    
گزارشـي را انتشـار   » فرين بر قذافيآ«

  :داده است
قذافي پناه گرفته در پناهگاه بتـوني   •

مي تواند به خود دلداري بدهد  ،خود
كــه از حمايــت كســاني چــون هوگــو 

رئيس جمهوري ونزوئال و دانيـل   ،چاوز
ـ  ،اورتگا ه  و رئيس جمهوري نياكاراگوئ

ــتبد در    ــز دو مس ــترو  و ني ــدل كاس في
ــرقي ــاي شـ ــاندر آيكـــي  ،اروپـ لكسـ

  رئيس جمهوري روسيه  ،لوكاچنكو
  8در صفحه 

  

 جنازه ای زیر آفتاب ؟
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رئيس شـاخه   ،سفيد و بوريس الكمانكو
جنـبش جوانـان   (ارتدوكس ناچي هـا  

  . برخوردار است ،)هوادار پوتين
او يكـي از  . ساله اسـت  45الكمانكو  •

. ايــدئولوگهاي ايــن جنــبش اســت   
ميليـون   12ملين بودجه اي به مبلغ كر

در اختيـار او   ،در سه سال اخيـر  ،يورو
بنا بر تحقيقي كه روزنامه . گذاشته است

ــه ودومســتي انجــام داده   نگــار روزنام
 Nachisمأموريـــت نـــاچيس  ،اســـت

ــوگيري از روي  ــان آجلـ وردن جوانـ
در  ،الكمـانكو . روس بـه جنـبش اسـت   

مقام رئيس جناح مسيحي ارتدوكس در 
مريـت اخالقـي   آاز  ،نـاچي هـا   جنبش

ــت  ــوردار اس ــويت در . برخ او از عض
مجلســي نمايشــي كــه  ،مجلــس مــدني

كرملين ايجاد كرده است تا كـه ميـان   
جامعـــه و مقامـــات دولـــت ارتبـــاط 

او در دانشگاه . راضي نيست ،برقراركند
تـاريخ تـدريس مـي     ،پاتريس لومومبـا 

  . كند
 ،اين استاد وطن خواه ،فوريه 21در  •

رهبــر انقــالب « ،يش از قــذافيدر ســتا
رفتـار او را  . اندازه نگه نداشـت » ليبي

نمونـه اي   ،در قبال جنبش مردم ليبـي 
شمرد كه هر كشوري مي بايد سرمشـق  

: او در وبالگ خود نوشـته اسـت  . كند
او به تمام دنيا نشان داد چگونـه بايـد   «
شوبگراني را سركوب كـرد كـه مـي    آ

 كشـور  ،يم را سرنگون كنندژخواهند ر
را بي ثبات كننـد و جنـگ داخلـي را    

او اقدام به از ميان (...) بوجود بياورند 
نها كرد با بكار بردن موشـك  آبرداشتن 

اين . و هر سالحي كه در اختيار داشت
مطمئن تـرين روش جلـوگيري از بـه    
موفق شـدن طـرح امريكـائي انقـالب     

همـه بايـد   ! فـرين بـر قـذافي   آ.  است
  . »همان كنند كه او كرد

در  ،نهـا آهزار تن از  20اچي ها كه ن •
ــليگر   ــاه س ــور  (اردوگ ــه ت در  ،)منطق

ــتان  ــيم و تربيــــت  ،2010تابســ تعلــ
ــدئولو ــد ژاي ــده ان ــاي ژر ،يك دي يمه

بـوريس  . سركوبگر را دوست مي دارند
يمهـا را  ژنهـا اسـت و اينگونـه ر   آنيز از 

او مي خواهد به دشـمن  . دوست دارد
فراموش نكنيم «: امريكائي درس بدهد

موختـه انـد بـراي خـدا     آمسلمانان كه 
كـاري   ،نهـا ايثـار جـان   آبراي . بميرند

نكه امريكائيها آحال . است كه بايد كرد
نهـا بـه راحـت    آ. حاضر نيستند بميرنـد 

دلبستگي . زندگي كردن خو كرده اند
به ماشين رختشوئي و خـودرو و خانـه   

مانع  ،كوچكي كه به اقساط خريده اند
اميك كـد . از تن دادن به مرگ اسـت 

نچه عيان آاز دو طرف پيروز مي شود؟ 
  است چه حاجت به پرسيدن دارد؟

 ،ايـدئولوگ ايـن جوانهـا    ،الكمانكو •
بيهوده مي كوشد خود را يك مسيحي 

او حاضر نيست . ارتدوكس معرفي كند
طرف ديگر صورت را  ،اگر سيلي خورد

. پيش بيـاورد  ،براي خوردن سيلي دوم
بـا   يـم مواجـه  ژهرگـاه ر : او مي گويد
بايد انبوه مردم را به گلوله  ،تهديد شد

» انقالب عرب«بخصوص كه اين . بست
ايــن انقالبهــا در . هـا وارداتــي هسـتند  

توسط گوگـل سـاخته شـده     ،واشنگتن
مـرد   ،اين ادعـا را ايگـور سـچين   . اند

شــماره دو در حكومــت پــوتين گفتــه 
  . است

ــدادها  • ــيه كــه از روي  ،نخبگــان روس
وري توطئه تشبث به تئ ،واپس مانده اند

در تحليـل جنـگ قفقـاز و    . جسته انـد 
اين تئوري را بكار مي  ،انقالبهاي عرب

لكســـاندر آســـناتور  ،نخســـت. برنـــد
ــورچين ــت  ،ت ــوراي امني ــو ش در  ،عض

توضيح مي دهد كه گرجسـتان   ،راديو
 24در (عامل عمل انتحاري دومود دوو 

ــه روي داد و  ــا  37فوريـ ــته برجـ كشـ
 ،لوپـونين لكسـاندر خو آ ،بعد). گذاشت

قتل سه اسكي باز را كار  ،كنسول قفقاز
اين قتلها در . امريكا و تركيه مي خواند

بالكاري روي دادند كه در  –كاباردينو 
 ،و بـــاالخره. تحـــت اداره او هســـتند

ــودورف ــده مجلــس ،اوگنــي في  ،نماين
بوريس نمتسوف را كه مخـالف دولـت   

متهم مي كند به گرفتن پـول از   ،است
  .امريكا

ــيچمن ميكا • ــل فـ در روزنامـــه  ،ئيـ
« : نوشـته اسـت  ) فوريـه  25(ودومستي 

شناسي پديده اي عقالني اسـت  توطئه 
يـك  . كه امكان حل مسائل را مي دهد

سالحي است كه همه جا و همه وقـت  
دليــل و «مترســكي از . يــدآبكــار مــي 
به كليدي مي . سانآمؤثر و »  استدالل

نيـازهم  . ماند كه هر قفلي را مي گشايد
  .»به اينكه باور شودندارد 

 ،ناچي ها كه مغز شـوئي مـي شـوند    •
. يك كالغ چهل كالغ نيـز مـي كننـد   

نتيجــه اينســت زيــاده گــوئي بــوريس 
مقابـل مـي شـود بـا موضـع       ،الكمنكو

يـا او مخـالف   آ. رسمي دولـت روسـيه  
در موضـعگيري  . دولت شده است؟ نـه 

چنـد   ،در حقيقـت . شتاب كرده اسـت 
ــ ،فوريـــه 25در  ،روز بعـــد ري ديميتـ

: رئيس جمهوري روسيه گفـت  ،مدودو
يم ليبي را تأييد نمي ژروسيه كارهاي ر

منبعـي كـه نخواسـت     ،بعـد از او . كند
ــود   ــرده ش ــامش ب ــت ،ن ــيس : گف رئ

بــا   ،جمهــوري از روز نخســت جنــبش
  . روش قذافي مخالف بوده است

. او مي توانست زودتر موضع بگيـرد      
ناچي ها ناگزير شدند مـتن خـود را از   

متن ماليم تري را . خود بردارند سايت
كرملين يك . جانشين متن قبلي كردند

نخست  ،پوتين ،نآسر ديگر . سر ندارد
ناچي ها خـود را تـابع او   . است ،وزير

ــد  ــي دانن ــت   . م ــامزد رياس ــوتين ن پ
او . اسـت  2012جمهوري در انتخابات 

ــاره انقالبهــاي  موضــع دوپهلــوئي در ب
ديكتاتورهــا را : شــمال افريقــا گرفــت

و تنهـا تـرس خـود را از    محكوم نكرد 
  .مدن راديكالها اظهار كردآروي كار 

ــيار  : انقــالب اســالمی ــا بس ــاچي ه ن
شيوه تعلـيم و  . شبيهند به بسيجي ها

يـم  ژارثيـه ر . تربيتشان نيز يكي است
يمهــاي بعــث ژر. كمونيسـتي هســتند 

سازمان جوانـان از   ،سوريه و عراق نيز
بـن  يم ژر. ورده بودندآاين نوع بوجود 

 ،علي در تونس و قذافي در ليبـي نيـز  
همـه  . همانندهاي ناچي ها را داشتند

يمها از ديـدن واقعيتـي بـزرگ    ژاين ر
ن اينكه اسـتبداد گذشـته   آناتوانند و 

ــن دو   ــده و ايـ ــوان آينـ اســـت و جـ
از اين رو است كـه بمحـض   . متضادند

اينگونـه   ،برخاستن موجهـاي انقـالب  
خود خويشتن را منحل مي  ،سازمانها

ــدك ــالل   . نن ــام انح ــه بهنگ ــاري ك ك
در . انجام گرفـت  ،يمهاي كمونيستژر

در  ،تــونس انجــام گرفــت و در ليبــي
    .حال انجام است

یم ژنظام ایلی لیبی و ر
  :قذافی و انقالب

  
 ،2011فوريه  25در : انقالب اسالمی

ــتراتفور ــاره    ،اس ــلي در ب ــرح مفص ش
يــم ژايلهــاي ليبــي و ارتباطشــان بــا ر

ن آچكيـده  . اسـت  انتشار داده ،قذافي
 ،وريم بـراي ايـن كـه ايرانيـان    آرا مي 

گـاهي بيشـتري از   آ ،بخصوص جوانان
. ن بيابنــدآوضــعيت ليبــي و چرائــي 

ايــران در وضــعيت ليبــي نيســت امــا 
اطالع از وضعيت در ليبي بكار روشـن  
ديدن وضعيت كشور و تعيين هدف و 

از جمله به ايـن دليـل   . يدآروش مي 
م قذافي از يژكه معلوم مي كند چرا ر

زمين و هـم بـا مردمـي كـه بـر ضـد       
جنگ مي  ،استبدادش بپا خواسته اند

  :كند
 ،موفقیت سرهنگ معمـر القـذافی •

بیشـتر  ،سال دیکتـاتوری ۴۲در طول 
بخاطر مدیریت رابطه ایلهـا بـا ایلـی 

یم ژنها با رآنست و رابطه آکه خود از 
 ،در طــول تــاریخ. خــود بــوده اســت

: بـوده انـد ایلها در سه منطقه مسـتقر
و برقـــــه )تریپولیتانیـــــا (طـــــرابلس 

و طــوایفی کــه در بیابــان ) ســیرنایکا(
  .فزان سکنی گزیده اند

اساس کارش را حفظ اتحاد میان       

ایـــل خـــود و دو ایـــل بـــزرگ لیبـــی 
  تشکیل می داده است

امـا . ایـل و طایفـه دارد ۱۴۰لیبی  •
. ایــل قابــل اهمیــت هســتند ۳۰تنهــا 

دو نـوع تقسـیم اینها را مـی تـوان بـه 
ایلهائی که سـاحل نشـینند و در : کرد

ــا و ســیرنیکا زنــدگی مــی  تریپولیتانی
. کنند و ایلهائی که در صحرای فـزان

بیشتر مردم لیبی از ایلهای نـوع اول 
همه ایلهای ساحل نشـین در . هستند

. حاشیه مدیترانـه زنـدگی نمـی کننـد
اما در بخش شمالی لیبی زنـدگی مـی 

  .  کنند
 ،ایلهای ساحل نشـین امـروزافراد     

ـــرآحاصـــل  ـــزش عـــرب و برب در  ،می
بربــر خــالص . جریــان تــاریخ هســتند

نهــا کــه در درون لیبــی آامــا . نیســتند
زندگی می کنند به خود می بالند کـه 

 ،بـا وجـود ایـن. عرب خالص هستند
ــر و عــرب خــالص را آ میــزش هــا برب

  .کمیاب کرده است
از  ،میان سـاکنان طـرابلس و برقـه    

تفـاوت وجـود  ،شجرة النسـب لحاظ
ــــــرن : دارد ــــــوهیالل و  ،۱۱در ق بن

بنوســلیم هریــک در یکــی از ایــن دو 
منطقه سکنی گزیدند و این تفاوت تا 

  .امروز برجاست
برقــه منطقــه ایســت کــه جنــبش از  •
ایـن جـا منطقـه . نجا برخاسته استآ

ایست که قـذافی و مقامـات طـرابلس 
ن بـوده آهمواره در تقال برای کنترل 

ن جدائی جغرافیـائی آیک علت . اند
بیابــان وســیع و خلــیج ســرت . اســت

این دو منطقه را از یکدیگر جـدا مـی 
تحولی تاریخیشان  ،این جدائی. کند

برقه روی بـه . را نایکسان کرده است
جانب مصر و اسالم شرق و طـرابلس 
روی به جانب مغرب و اسالم مغـرب 

ــــر و ( ــــونس و الجزای ســــه کشــــور ت
ادریـــس اول . داشـــته انـــد) مـــراکش

 ،پادشاه لیبی از منطقه برقـه بـود کـه
قــــذافی بــــا کودتــــا او را   ،۱۹۶۹در 

  . برکنار کرد
ــه در صــحرای  • ــوایفی ک ــا و ط ایله

کـم جمعیـت  ،فزان زندگی مـی کننـد
ــتند ــیرنایکا . هس ــه س ــت منطق جمعی

  . بیشتر از دو منطقه دیگر است
  
  :ایلهای لیبی ٭
  
کدافــه ایلــی اســت کــه قــذافی از  – ۱
ـــآ ـــادری در : تنس ـــذافی در چ  ۵۰ق

ــوب ســرت ــومتری جن ــا  ،کیل ــه دنی ب
فـه از ایـن ایـل در یطا ۶.  مده استآ

ــازی  ــولی و بنغ ــزرگ تریپ ــهر ب دو ش
امــا بدنــه ایــل در . زنــدگی مــی کننــد

ــزان ســاکن  ــه ســرت بطــرف ف منطق
ایل قذافی در جنگ با ایتالیا . هستند

ــن رو. نقشــی نداشــته اســت در  ،از ای
نفـــوذی دوران ســـلطنت سنوســـی از 

 ،با وجود ایـن. برخوردار نبوده است
به قذافی اجازه داده شـد وارد ارتـش 

ــود ــان را . ش ــد و زم ــر ش ــذافی افس ق
مساعد رهبـری یـک کودتـا دیـد و در 

چون قـذافی . ن را انجام دادآ ۱۹۶۹
اعضـای ایـل  ،افسر نیروی هوائی بود

هوائي است كـه اشـتغال   او در نیروی 
د كـه  خلبانان ايل قذافي هسـتن . دارند

ــبش     ــه جن ــوائي را ب ــاي ه ــه ه حمل
 ،مــدتها. انجــام مــي دهنــد ،كننــدگان

قذافي افراد ايل خود را بر مي كشيد و 
ــت   ــي داش ــيض روا م ــان تبع . بسودش

فرمانــدهان نظــامي تــا اعضــاي گــارد 
ــل   ،حفاظــت از او ــن اي ــاي اي از اعض

نجــا كــه ايــل قــذافي آامــا از . بودنــد
قـذافي نـاگزير شـد بـا      ،بزرگ نيسـت 

كنفدراســيوني تشــكيل  ،گــرايلهــاي دي
بناي چهار دهه حكومت قـذافي  . دهد

بر اتحاد ايل خود  بـا دو ايـل    ،بر ليبي

و ايـل   Warfallahيكي  ايـل   ،بزرگ
هيچيك از ايـن  .  Magarihaمگاريها 

  .دو ايل در غرب ليبي نيستند
رهبــر  ،وقتــي قــذافي كودتــا كــرد     

نخســتين رئــيس  ،فكــري او عبدالناصــر
پس هدف او . مصر بود جمهوري تاريخ

تحقق بخشـيدن بـه ناسيوناليسـم عـرب     
ــود ــد. ب ــا   ،1977در  ،بع ــه ي جماهيري

و تحقـق سوسياليسـم   » دولت توده ها«
و چون با ايلهـا  . عرب را هدف گرداند

هويــت ملــي را هــدف  ،اتحــاد كــرد
سرانجام از هدف خالي شـد و  . گرداند
يم تنها هدف او و دسـتيارانش  ژحفظ ر
  .گشت

بزرگ ترين ايل  Warfallahايل  – 2
هم تريپـولي و   ،از اعضايش. ليبي است

امـا  . هم در بن غازي زندگي مي كنند
ــل در وادي   ــده اي و  Warfallahعم

جمعيـت  . بني وليد زندگي مـي كننـد  
ورد مـي  آميليون نفـر بـر   1اين ايل را 

. كنند كه يك ششم جمعيت ليبي است
تفوق بـا ايـن ايـل     ،در منطقه طرابلس

يل بـا ايـل قـذافي پيونـد     اين ا. است
حكومـت   41و در طول . خوني دارند

 ،نزديـك بـه همـه ايـن مـدت      ،قذافي
 ،با وجود اين. متحد قذافي بوده است

رابطه اين ايل با قذافي همواره خوب 
تـن از   55 ،1993در اكتبر : نبوده است

افســران ارتــش ليبــي كــه از ايــل     
Warfallah  بودنــد، دســت بــه كودتــا

ــد ــت .زدن ــذافي دس ــتگيريهاي ق ور دس
بسياري از اعضـاي  . گسترده اي را داد
سـبب   ،ايـن رفتـار  . ايل دستگير شـدند 

يــم ژامــا ميــان ايــل و ر. عصــيان شــد
. جـدائي طـوالني ببـار نيـاورد     ،قذافي

به تصـويب رسـيد    1997قانوني نيز در 
يـم  ژبراي جلـوگيري از قيـام برضـد ر   

هرگاه يكي از  ،ن قانونآبنا بر . قذافي
ايـل   ،ت به عصيان مي زدافراد ايل دس

   . و خانواده او مسئول واقع مي شدند
ــه  20در       كــه در شــرق  ،2011فوري

سران  ،يم قذافي قيام شدژليبي برضد ر
ن آايــل بيانيــه اي انتشــار دادنــد و در 

قذافي و پسران او و تمـامي ايـل او را   
سران ايل بنـام ايـل و   . محكوم كردند

مپيوند طوايفي بيانيه صادركردند كه ه
  .ايل هستند

اعضاي اين ايـل در  : ايل بني وليد – 3
وادي بني وليد و بندر مصراته زنـدگي  

بعــد از ايــن كــه قــذافي . مــي كننــد
مــزدوران افريقــائي را بــر ضــد مــردم 

افراد اين ايـل   ،مصراته وارد عمل كرد
از واحد ارتش گريختند و اينك بخشي 
  .از مخالفان قذافي را تشكيل مي دهند

اين ايل يكي ديگر از : ل ترهونهاي – 4
ايلهاي بزرگ ليبي است كـه افـرادش   
بطور عمده در تريپـولي زنـدگي مـي    

جمعيـت تريپـولي دو ميليـون و    . كنند
افراد ايل . يك سوم جمعيت ليبي است

كه در تريپولي زنـدگي مـي كننـد را    
. ورد مـي كننـد  آتن بر 350000حدود 
افـراد  . نها را ترهونه مي نامنـد آمنطقه 

يــن ايــل كــه در ارتــش ليبــي شــمار ا
بـه    ،نيـز  ،بزرگي را تشكيل مـي دهنـد  

  .مخالفان پيوسته اند
ايل ماگاريها دومـين ايـل بـزرگ     – 5

قذافي در طـول حكومـت   . ليبي است
همواره مراقب بوده است اتحاد  ،خود

افـراد  . خود را با اين ايل حفـظ كنـد  
اين ايل در تريپولي و شهرهاي ساحلي 

قـوي تـرين   .  كننـد ديگر زندگي مي 
ــل   ــن اي ــرد اي ــداهللا   ،م ــرهنگ عب س

رئـــيس ســـازمان امنيـــت  ،السنوســي 
ايــن ســازمان . جماهريــه ليبــي اســت

هم امنيت داخلي و هم ) واواك ليبي(
امنيت خـارجي ليبـي را تصـدي مـي     

ــد ــر دوم  . كن ــواهر همس ــوهر خ او ش
و او كسي است كه كشتار . قذافي است

 1996زنــدانيان زنــدان ابوســليم را در 
تـن  100 ،ن كشتارآدر . رماندهي كردف

جنـبش  . از اسالم گرايان كشـته شـدند  
ن كشـتار  آفـراوان از   ،كنندگان امروز

هرگـاه  : ياد مـي كننـد و مـي گوينـد    
ــتيم ــت  ،نايس ــدانيان در آسرنوش ن زن

  . انتظار ما است

السنوسي بـه قـذافي وفـادار مانـده         
است و رهبـران ايـل بنـي وليـد او را     

حملـه بـه مصـراته     متهم مي كنند كـه 
توسط مـزدوران افريقـائي را سـازمان    

  .داده است
ــز در        ــه ني ــدگان زاوي ــام كنن  24قي

 23فوريه گفتند كه عبداهللا مگراهي در 
مـده و اخطـار داده   آفوريه بـه زاويـه   

يا تسليم مـي شـويد و يـا كشـتار     : است
قواي قـذافي   ،روزي بعد. خواهيد شد

مله با موشك و اسلحه سنگين به شهر ح
بخشي از اين ايل  ،باوجود اين. كردند

مشـهور تـرين   . به مخالفان پيوسته انـد 
پسـر عمـوي    ،عبدالسـالم جلـود   ،اينان

السنوسي و همكار قـذافي در كودتـا و   
عضو شوراي انقالب ليبـي و   12يكي از 

 ،ســـال 5بمـــدت  ،1970در ســـالهاي 
او اينـك بـه   . نخست وزيـر ليبـي بـود   

بعـد از   .مخالفان قذافي پيوسـته اسـت  
او از چشم قذافي  ،1993كودتاي ناكام 

قذافي بر اين گمان شد كه او نيز . افتاد
 ،1995در . در كودتا دست داشته است
. اخراج شد ،بطور رسمي از الجماهريه

او در ايل ماگاريها نفوذ خود را حفـظ  
: مي گوينـد ) استراتفور (منابع ما . كرد

از جملــه افســران  ،گرايشــهاي چنــدي
او را نامزد جانشيني  ،ارتش ليبيپيشين 

منبــع ديگــري در . قــذافي كــرده انــد
از  ،همان حال كه اين خبر را مي دهد

كـه مـدتهاي    ،عضو ديگر ايل ماگاريهـا 
نام  ،دراز از نزديكان قذافي بوده است

او سـرتيپ المهـدي العربـي    . مي بـرد 
او بـه   ،بنا بر اين منبـع . عبدالعزيز است

در . اسـت رهبري قيام برگزيده شـده  
الجزيره خبر داد كه تمـامي   ،فوريه 21

ايل ماگاريها به مخالفان قذافي پيوسته 
مشـهود اسـت كـه     ،بـاوجود ايـن  . اند

بخشي از ايل همچنان به قذافي وفادار 
  . است

ــالمي  ــالب اسـ ــاي اول : انقـ در روزهـ
بــدون . مــدآجلــود بــه ايــران  ،انقــالب

  . مده بودآدعوت رسمي 
ن و زاويه و ايلهاي ديگري چون زنتا •

بشـمار مـي    ،مصراته و االواقير و عبيده
زنتــان در ارتــش ليبــي نفــرات . ينــدآ

ايل بـه مخالفـان پيوسـته    . زيادي دارد
  . است

زاويه ايل بزرگي نيست اما از نيروي     
ــل مالحظــه اي برخــوردار اســت  . قاب
ن آازجمله بخاطر منطقه اي كه ايل در

منطقه اقامـت ايـل برقـه    .  بسر مي برد
اين ايل . ت و منطقه نفتي ليبي استاس

. نيز به مخالفـان قـذافي پيوسـته اسـت    
ــزوي ،نآرهبــر   20در  ،شــيخ فــرج ال

اگر ارتش از شليك بسوي : فوريه گفت
جريان نفت را قطع  ،مخالفان بازنايستد

  . خواهد كرد
مصراته بزرگ ترين ايل شرق ليبـي      

ن بيشـتر در بـن غـازي و    آافراد . است
  .مي كننددارنه زندگي 

ــدا         ــه البي ــواقير در منطق ــل ال و اي
پسـر   ،وقتي سيف االسالم. استقرار دارد

ــذافي ــه خــود  20در ســخنان  ،ق فوري
امــارت اســالم «گفــت كــه در البيــدا 

بـه احتمـال    ،تشكيل شده است» البيدا
ايـن  . زياد به اين ايل نظر داشته اسـت 

ــر    ــان در براب ــاطر ايستادگيش ــل بخ اي
 ،و سپس ايتاليـائي  استعمارگران عثماني

  . معروف است
افرادي از ايـن ايـل    :و ايل العبيده     

دو . در اردوگاه نظامي تبروك هسـتند 
نها كه بطور علني به مخالفـان  آافسر از 

پيوسته اند عبارتند از سـرتيپ سـليمان   
محمود العبيـدي كـه فرمانـده نظـامي     
 ،تبروك بود و سرتيپ عبدالفتاح يونس

  . ر هستندوزير كشور پيشين مص
مجهـز شـدن مـردم    : انقالب اسالمی

از  ،بـا تركيـب ايلـي كـه دارنـد      ،ليبي
يـم قـذافي از   ژسوئي و حمله نظامي ر

زمين و هوا به قيام كنندگان از سوي 
سبب شـده اسـت كـه جنـبش      ،ديگر

ميز شود با ويرانگريهائي كه آخشونت 
  يم قذافي نيزژهرگاه ر. وردآببار مي 

  
  9 در صفحه
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هيچ نه معلوم كه  ،شود زود سرنگون 
اسلحه در ساماندهي وضعيت بعـد از  

. يـم ليبـي بـي نقـش شـود     ژسقوط ر
مهمتر درسـي كـه ايرانيـان و مـردم     
ديگر كشورها مي توانند و مي بايـد از  

ايـن درس   ،قيام مـردم ليبـي بگيرنـد   
تا ممكن است مي بايد جنـبش  : است

را همگاني كرد تا نقـش خشـونت بـه    
نبايـد بـرد كـه    از يـاد  . حد اقل برسد

جنگ ايران و عراق از عوامل اسـتقرار  
ن اســتبداد آاسـتبداد مالتاريــا شــد و  

است كه دارد جاي خود را به استبداد 
  :مالي داده است –مافياهاي نظامي 

  
  

بنا جنگ ايران و عراق 
اسـناد آرشـيو ملـي     بر

 :انگلستان
  
  

سندها كه انگلسـتان  : انقالب اسالمی
ا برگرفتـه  نهـ آرا از » سري است«مهر 
در باره نقش انگلستان و امريكا  ،است

ــران  ــه اي ــراق ب ــاوز ع ــاكت  ،در تج س
هرگاه سندهائي از نـوع نامـه   . هستند

وزير خارجه  ،لكساندر هيگآمحرمانه 
بـه او و يـا سـخن     ،در حكومت ريگان

وزير دفـاع انگلسـتان در    ،لن كالركآ
دادگاه رسيدگي به فروش غير قانوني 

و نيـز  ) گليسـي ايران گيـت ان (اسلحه 
بهنگـام   ،سخن سفير امريكا در عـراق 

در پاسـخ بـه    ،تجاوز عـراق بـه ايـران   
پرســش مصــاحبه گــر بــي بــي ســي 

بخشـي كـه    –اسناد منتشره  ،نبودند
مجيد تفرشي بررسي و منتشر كـرده  

نقـش انگلسـتان و امريكـا در     ،-است 
برانگيختن صدام حسين به حمله بـه  

 ،رواز ايـن  .  ناگفتـه مـي مانـد    ،ايران
توضيح ها ضرور هستند تـا كـه مـتن    

   .منتشره كاملتر و شفاف تر بگردد
جنگ ایران و عـراق  –مجید تفرشی 

موضوع مهمی در اسـناد دیپلماتیـک 
مــا در ایــن بخــش از . اســت بریتانیــا

گزارش در باره اسناد به تازگی علنـی 
اسناد . پردازیم مساله می شده، به این

انیـا موضوع بررسی را آرشیو ملی بریت
ــت  ۲۰۱۰دســامبر  در اواخــر از حال

آنها مربوط بـه سـی . سری خارج کرد
. شوند می ۱۹۸۰ سال پیش یعنی سال

ــورد  در بخــش نخســت گــزارش در م
آنهـا  این اسناد، توضـیحاتی در مـورد

ی پـــژوهش آنهـــا  داده شـــد و شـــیوه
  . تشریح گردید

  
  تنش میان ایران و عراق•
 
ــروزی انقــالب توقــع      از ابتــدای پی
ولت عراق این بود کـه دولـت تـازه د

ــا پــس  تاســیس ــا پ ــران ب ــی ای انقالب
های دوران  کشــــــیدن از سیاســــــت

مطالبات  سلطنت محمد رضا شاه، به
ارضی و منطقه ای مورد مناقشه عراق 

 عــدم اجابــت ایــن. تــن در دهــد
ــراه  ــه هم ــران ب خواســته از ســوی ای

هــای معــارض  ارتبــاط ایــران بــا گروه
یگـــر عراقـــی و از ســـوی د مســـلمان

مداخلــه عــراق در امــور خوزســتان و 
گروههای عرب  بعضا تحریک برخی

در جنــوب ایــران منجــر بــه کــدورت 
این  .شد بیشتر در روابط دوجانبه می

و به خصـوص بـا ۱۹۸۰روند در سال 
های شیعیان  حوادثی از قبیل ناآرامی

عــراق، اعــدام محمــد بــاقر صــدر  در
ــراه  ــه هم ــیعه ب ــوگرای ش ــانی ن روح

صدر، اخـراج  لهدیخواهرش بنت ا
عراقیــان شـــیعه و ایرانـــی تبـــاران از 
ــات ــن اختالف ــدت ای ــر ش ــراق، ب  ع

   .افزود
در مقابل، عراق نیز ایران را مـتهم     

به دخالت در مسایل داخلی آن کشور 
کــار و کمــک  اعــزام خراب از طریــق

مالی و تدارکاتی به گروههای مخفـی 
ــا  چــون حــزب الدعوةاالســالمی و ی

هــای کــرد  گروهروحانیــان شــیعه و 
 ).۱(کرد می مخالف حکومت بعثی

بنـي صـدر تـا     ،ن زمانآ  - ۱توضیح 
مي توانست با تحريكات در مـرز و در  

توضيح . مخالفت مي كرد ،خاك عراق
ــه اي   ــه هرجامع ــي داد ك ــد از  ،م بع

 ،درجـا  ،گرفتـار جنـگ شـود    ،انقالب
گرفتار بازسازي استبداد نيز مي شوند 

ان و نيروهاي محركه اش سـخت ويـر  
نبايد دسـت بـه    ،از اين رو. مي گردند

پـس از  . تحريكات در خاك عـراق زد 
 1388بخصوص از سـال   ،60كودتاي 

ن آشــركت كننــدگان در  ،بــدين ســو
به خود باليده اند كه انقالبي  ،تحريكها

عمــل كــرده انــد و بنــي صــدر را     
ن آخوانــده انـد چراكــه بــا  » ليبـرال «

ــت   ــوده اس ــالف ب ــا مخ ــا . تحريكه ام
گرچه بهانه شدند اما توجيـه  تحريكها 

ما طوفـان انقـالب   «. گر جنگ نشدند
ايران را درهم شكستيم و كشـورهاي  

ما با هم  ،ن حفظ كرديمآمنطقه را از 
كـو پـاداش    ،تصميم به جنگ گرفتيم

سخنان صدام حسين به سفير ... (ما و
گروگانگيري و پاشاندن  ،و نيز) امريكا

محركهـاي واقعـي   ... شيرازه جنـگ و 
  . ز عراق به ايران بودندتجاو

    
بــا وجــود فــراز و نشــیبهای موجــود،  

ــین ســالگرد  ــا اول روابــط دو کشــور ت
انقالب اسـالمی تقریبـا قابـل  پیروزی

ولــی پــس از یــک ســری . کنتــرل بــود
ــام زنی ــای اته ــزایش  ه ــل و اف متقاب

هــای هــوادار ایــران  فعالیتهــای گروه
مـــارس  در عـــراق و بـــالعکس، در

حـــــل ســـــفرای دو کشـــــور م۱۹۸۰
ماموریت خود را ترک کرده و روابط 

 .ای بحرانی شد مرحله دوجانبه وارد
اشغال و گروگـانگیری خـونین در     

سفارت ایران در لندن با نقشه و اجرا 
عوامــل عراقــی از یــک ســو و  توســط

حادثـــه بمـــب گـــذاری در اقامتگـــاه 
دادن آن بــه  صــدام حســین و نســبت

ــــران، دو  ــــرورده ای تروریســــتهای پ
موجـــب کــه مــی بودنــد مه  حادثــه

دشمنی دو حکومت به  رسیدن سطح
در همین . ندباالترین حد ممکن شد

کشورشـان  ها هزار عراقی از زمان ده
  )۲( .رانده و روانه ایران شدند

ــه در  : ۲توضــیح  ــت ك ــتني اس دانس
 ،يم شـاه ژروزهاي اول بعد از سقوط ر

ــفهاني آ ــي اص ــاي موس ــيد  ،ق ــوه س ن
ــفهاني ــد  ،ابوالحســن اص ــع تقلي مرج

 ،شهوري كه قائد استقالل عراق بـود م
از . مدآاز سوي صدام حسين به ايران 

ورده بود كه ما از رفتار خـود  آاو پيام 
پوزش مي  ،يت اهللا خمينيآنسبت به 
ماده همه گونه همكاري بـا  آطلبيم و 

پاســخ . يــم انقالبــي ايــران هســتيمژر
توضـيح او بـه   . نـه بـود   ،قاي خمينيآ

يم صـدام  ژبني صدر نيز اين بود كه ر
شش ماه بيشتر . در حال سقوط است

ــي  ــا  . وردآدوام نم ــد از م ــي خواه م
يـم  ژنبايد به ايـن ر . مشروعيت بگيرد
يا مي دانست زمينـه  آ. مشروعيت داد

مــاده مــي كنــد و آســاله را  8جنــگ 
نسلهاي جوان ايـران و عـراق را نفلـه    

جام زهر سر مـي   ،مي كند و سرانجام
را مي  اما اگر موازنه عدمي. نه ،كشد؟

شناخت و جنبش كردن را حق مردم 
سياسـتي در پـيش    ،عراق مي دانست

مي گرفت كـه جنـگ را بـي محـل و     
جنبش مردم عراق و مردم كشورهاي 

  .استبداد زده ديگر را با محل كند
  

  شده از عراق عراقیان اخراج•
 

بر اساس یک بیانیـه منتشـر شـده، بـه 
اردیبهشــت  ۲۰/ ۱۹۸۰مــه ۱۰تــاریخ 
عراقیان اخراجی کـه  سوی از ۱۳۵۹

ــونس در تهــران  ــل ســفارت ت در مقاب
ـــد، ـــده بودن ـــا در  متحصـــن ش تنه

هـزار نفـر ۳۳های اخیر بیش از  هفته
 شـــامل، بازرگانـــان، دانشـــجویان،

کارمنــــــدان دولــــــت، پزشــــــکان، 
ـــان از  مهندســـان و خانواده هـــای آن

در ایـن بیانیـه . اند شده عراق اخراج
تاکیــد شــده کــه بــرخالف ادعاهــای 

شدگان عراقی  اق اخراجحکومت عر
. اند بوده و نیاکانشان نیز عراقی بوده
ـــراد اخراجـــی ـــت عـــراق اف را  دول

ـــانونی  ـــاجران غیرق ـــان و مه خارجی
 .نامیده بود

ــم      ــراق  ۳۳رق ــزار اخراجــی از ع ه
تنهــا طــی چنــد مــاه ممکــن اســت در 

به نظـر برسـد، ولـی  ابتدا اغراق آمیز
هــا هــم کــم و بــیش ایــن  خــود عراقی

بر اسـاس . بودند ایید کردهارقام را ت
گزارش محرمانه سـفارت بریتانیـا در 

از  بغـــداد، درســـت یـــک مـــاه قبـــل
هــــای اخراجــــی در  تحصــــن عراقی

ــیم حــداد عضــو شــورای  ــران، نع ته
ــاون ــدهی و مع ــر  فرمان نخســت وزی

عراق در پاسخ به خبرنگار واشنگتن 
پـنج  پست گفتـه بـود کـه تـا آن زمـان
و اند  هزار نفـر از عـراق اخـراج شـده

ــاده  ــم آم ــر ه ــر دیگ ــزار نف بیســت ه
  .هستند اخراج

ـــه عراقی       ـــاس بیانی ـــر اس ـــای  ب ه
متحصن، هنگام اخـراج ایـن افـراد، 

 اوراق شناســــایی،یــــم صــــدام ژر
های نقـدی و امـالک آنـان را  دارایی

ــه،  ــن هم ــا ای ــود، ب ــرده ب مصــادره ک
این عده موفـق بـه مخفـی  شماری از

اند  کردن اوراق شناسایی خود شـده
ملیـت عراقـی  انگر تابعیـت وکـه نشـ

 .آنان است
شـرکت کننـدگان در ایـن تحصــن،     

ـــــته ـــــه  خواس ـــــود از جامع های خ
ـــه مطـــرح  المللـــی را ایـــن بین گون

توقــف ســیل کنــونی اخــراج : کردنــد
 اتباع عراقـی، آزادی هـزاران نفـر از

ـــــه  ـــــته ب ـــــدانی وابس ـــــان زن جوان
هـــای اخراجـــی، تضــــمین  خانواده

ــراج ــوام اخ ــت اق ــه  امنی ــدگان ک ش
ــتند، ه ــراق هس ــان در داخــل ع مچن

 هـای اخراجـی و بازگردانـدن عراقی
برگرداندن اموال و امـالک مصـادره 
شده آنان و تشـکیل یـک کمیتـه بـین 

نظـر سـازمان ملـل متحـد  المللی زیر
ــین سرنوشــت عراقی ــرای تعی هــای  ب

 .اخراجی
  

  :تدارک جنگ در عراق •
 
ـــه     ـــزارش محرمان ـــل  ۱۳در گ آوری

 راق، عنوان شدهسفارت بریتانیا در ع
عـــرب در  کـــه گـــروه خلـــق اســـت

هایی را به نفـع  خوزستان خرابکاری
 حکومت عراق انجام داده و رهبران

هــایی بــرای  آن گــروه بــا ارســال پیام
پدر ایـدئولوژیک بعـث (میشل عفلق 

صدام حسین خـود را پـای  و) گرایی
در راه «های بعثی دانسته و  بند آموزه
از ] خوزســتان[عربســتان  آزادســازی

  ».جنگد دست قاتالن نژادپرست می
در ادامه همین گـزارش از قـول دو    

ژنرال شنشال و ژنـرال (ژنرال عراقی 
ــی ــده  )نعیم ــای اســت آم ــه نیروه ک

ذخیره برای خدمت به ارتـش عـراق 
ــده شــده گــزارش  ایــن. اند فراخوان

بیش از پـنج مـاه قبـل از آغـاز جنـگ 
  )۳( .عراق و ایران ارسال شده است

ماه پـيش از   5 ،بدين سان :۳توضیح 
يــم صــدام افــراد ژر ،حملــه بــه ايــران

ذخيــره را بــه خــدمت احضــار كــرده 
ن آپـيش از   ،پس جنگ با ايران. است
در . تدارك ديده مي شده است ،تاريخ

پــيش از انتخابــات رياســت  ،حقيقــت
عــراق  ،1358بهمــن  5جمهــوري در 

بـدين  . درتدارك حمله به ايـران بـود  
ز انگيزه ها كـه  بني صدر يكي ا ،خاطر

ن مي داشتند نـامزد رياسـت   آاو را بر
. خطر تجاوز جنگ بود ،جمهوري شود
ــو ... ه و مــاجراي طــبس وژكودتــاي ن

اسباب پاشيده شدن شيرازه ارتـش و  
مساعد شدن زمينه براي حمله عـراق  

 ،افسوس. به ايران را فراهم مي كردند

عواملي كه شرائط را براي وقوع جنگ 
هـن خمينـي را   ذ ،ماده مـي كردنـد  آ

رئيس  ،چنان پر كرده بودند كه وقتي
ستاد ارتش و رئيس اطالعـات ارتـش   

مـاده شـدن   آگزارش جامعي در بـاره  
عراق بـراي حملـه بـه ايـران را بـه او      

بـه  : او به رئيس جمهوري گفت ،دادند
هـيچكس  . اين گزارشها باور نمي كند

قصد ارتشيها . به ايران حمله نمي كند
اينسـت كـه پـاي    از تهيه اين گزارش 

  !خوند را از ارتش كوتاه كنندآ
  

 ۱۶سه روز پس از این گـزارش در       
ــک آ ــین در ی ــدام حس ــز ص ــل، نی وری

فســتیوال بهــاره شــهر  ســخنرانی در
ـــد کـــرد کـــه در ســـال  موصـــل تاکی

ــالس جنــبش ۱۹۷۹ ــتین اج در نخس
تعهـد پـس از انقـالب ایـران در  عـدم

هاوانـا بـه وزیــر خارجـه وقـت ایــران 
گفتـه کـه راه بهبـود ) زدیی ابراهیم(

روابط ایران و عراق خروج نیروهای 
ســـه گانـــه، دادن  ایرانـــی از جزایـــر

بخشــی از شــط العــرب کــه بــر اســاس 
 الجزیــره بــه ایــران ۱۹۷۵قــرارداد 

ــا  ــه ب ــار محترمان ــه و رفت ــق گرفت تعل
 .اسـت] خوزسـتان[اعراب عربسـتان 

)۴(  
ــیح  ــزدي   : ۴توض ــر ي ــود دكت الزم ب

ام حسـين  گزارش گفتگوهايش با صد
بر او بـود  . را به شوراي انقالب مي داد

كه به مردم ايران هشدار مـي داد كـه   
صدام نمـي توانسـت ايـن ادعـا هـا را      

مـاده  آبكند اگر خـود را بـراي جنـگ    
ايـن دعـاوي    ،در حقيقـت . نمي كـرد 

در . مـده انـد  آبكار توجيه تجاوز مـي  
ــا   ــن ادعاه ــو اي ــانگيري و  ،پرت گروگ

نه كه بودنـد،  همانگو... ه و ژكودتاي نو
قابـل   ،بسـا . قابل مشاهده مـي شـدند  

هرگـاه مـردم   . پيشگيري مـي شـدند  
ايران از حق اطالع يافتن استفاده مي 
كردنــد و مســئوالن امــور مربــوط بــه 

 ،مردم را به مردم گزارش مي كردنـد 
بسا جلوگيري از اجرا شدن طرحهائي 
ممكن مي شـد كـه ايـران را گرفتـار     

  .  جنگ و استبداد كردند
  

ـــاس گزارش      ـــر اس ـــرر  ب ـــای مک ه
ســفارت بریتانیــا در بغــداد، در طــول 

های  جنگ، رسـانه های منتهی به ماه
حکــومتی عــراق از اســتان خوزســتان 

اشـغال  عربستان"در ایران به عنوان 
 .کردند یاد می" شده

ســـعدون حمـــادی وزیـــر خارجـــه     
/ ۱۹۸۰عراق در سخنرانی سوم ژوئن 

از خود، ضـمن ابـر ۱۳۵۹خرداد  ۱۳
ــــت ــــر سیاس ــــدی از تغیی های  ناامی

 ای ایــران و عــدم پــذیرش منطقــه
هــای  ادعاهــای عــراق و دیگــر دولت

عربــی منطقــه مــثال دربــاره دســت 
گ، تنـب رتنـب بـز کشیدن از جزایر

ــران : "کوچــک و ابوموســی گفــت ای
 همچنـان همـان روش رژیـم شـاه را

اتخاذ کرده و همان سیاسـت توسـعه 
ــــال ــــتانه را دنب ــــه و نژادپرس  طلبان

خـالف  ایـران همچنـان بـر  .کنـد می
المللــی، بــه  های بین قــوانین و ســنت

ــی ــره عرب اشــغالی  اشــغال ســه جزی
. دهـد توسط نیروهای شـاه ادامـه می

 ایران از طریق تالش برای صدور بـه
ـــور  ـــران در ام ـــالب ای اصـــطالح انق
داخلی دیگر کشورها دخالت کرده و 

 » .کنــد اســتفاده از زور می تهدیــد بــه
  

بـــه ســـخنان ابوالحســـن  حمـــادی   
یس جمهور ایران در ایـن ئصدر ر بنی

صـدر در  ظـاهرا بنی .باره اشـاره کـرد
مصاحبه بـا روزنامـه النهـار ضـمن رد 

منطقه خلیج  ادعای کشورهای عرب
جزایـر سـه  فارس بـرای بازگردانـدن

 گانه به امارات عربـی متحـده گفتـه
دانــد،  تــا جــایی کــه ایــران می: "بــود

دبی، کویـت و  ابوظبی، قطر، عمان،
سعودی کشورهای مسـتقلی  عربستان
  )۵(»نیستند

يمهاي استبدادي نمي ژر – ۵توضـیح 

شيخ نشين هـا  . توانند مستقل باشند
همــه ســاخته امپراطــوري انگلســتان 

بنـي   ،اما در باره سه جزيـره . بوده اند
صدر در مصاحبه بـا نـوول ابسـرواتور    

 ،شيخ نشـين هـاي مـدعي   : گفته بود
از شاه سابق پول  ،يرهبابت اين سه جز

مقامات امـارات و   ،ن زمانآ. گرفته اند
امـا سـندهاي   . ابوظبي تكذيب كردند

محرمانه انتشار يافتند و مسلم كردند 
بنــي صــدر راســت گفتــه و ايــن ســه 

  .يم شاه فروخته شده اندژجزيره به ر
  

ـــه  از یـــک جنبـــه دیگـــر، می تـــوان ب
گزارش جولیـان ایمـری سیاسـتمدار 

المعلی غنقل از ارتشبد  بریتانیایی به
هـای حکومـت  اویسی دربـاره انگیزه

ــدام ــراق و شــخص ص ــین در  ع حس
ـــا جمهـــوری اســـالمی و  مخالفـــت ب

ـــا برخـــی از جناح هـــای  همکـــاری ب
اویسی «: ایرانی توجه کرد اپوزیسیون

معتقد است که صدام حسـین بـه سـه 
تـرس از : کنـد می دلیل از او حمایـت

ــوروی و در  ــران توســط ش تصــرف ای
 سـقوط رژیـم بعثـی در عـراق، نتیجه

ترس از نفوذ خمینی در جامعه شیعه 
عــــراق و تــــرس از تبعــــات تجزیــــه 

صـدام . بـرای عـراق کردستان ایران
حســــین شــــاید در پــــس ذهــــنش 

 طلبی تصرف خوزستان را داشته جاه
  )۶(» باشد

ايـن امـر كـه يـك اميـر        – ۶توضیح 
يـم صـدام حمايـت    ژارتش ايـران از ر 

حت حمايت او تقاضا كرده و خود را ت
. خيانـت مسـلم اسـت    ،قرارداده است

از  ،وارونه ديدن مقاصد صدام حسـين 
از اينسـت كـه اويسـي    . ناداني نيست

نياز داشته است خيانت خود را توجيه 
جاي كمتر ترديد نمانـده   ،وگرنه. كند

يم صدام برانگيزنده جنگ ژاست كه ر
ــدفش   ــود و ه ــران ب ــتان اي در كردس

بقصـد از   جمهـوري  5تجزيه ايران به 
ميان برداشتن ايران بمثابه يك قدرت 
مزاحم و حل مشكل كرد از راه كشتار 
و كوچانــدن بازمانــدگان از كردســتان 

در سـال   ،هدف اخير صدام. عراق بود
لـوران  .  از پرده بيـرون افتـاد   ،1981

در همـان   ،شبري كه عراقي تبار است
هدفهاي  ،در مجله مغرب مشرق ،سال

ــدام ــدف ا  ،ص ــه ه ــاره از جمل و در ب
ــل   ــتان و روش حـ ــئله «كردسـ مسـ

  . تشريح كرد ،را» كردستان
  

  تصورات حکومت عراق•
 

یک گزارش تفصیلی، نوشته کریس     
دیپلمـات  (Chris Rundle) رنـدل
یس بخـش تحقیقـات ئر دان و فارسی

خاورمیانـــه وزارت خارجـــه بریتانیـــا 
دالیـل یـورش  تاکید دارد کـه یکـی از

خـاک  مهابای حکومت عـراق بـه بی
ــران،  ــده«ای ــراه کنن ــات گم  اطالع

ـــل شـــاپور  ـــدی از قبی ـــان تبعی ایرانی
بختیار مبنی بر ایـن بـود کـه احتمـاال 

وجـود اغتشـاش در ارتـش و  به دلیـل
ــت  بی ــل مخالف ــه دلی ــم ب ــاتی رژی ثب

خوزسـتان، ایـران  مردم، به ویـژه در
قادر به جنگ نخواهـد بـود و پـرچم 

برافراشـــته  بخـــش نیروهـــای آزادی
  :)۷( ».خواهد شد

كار شـاپور بختيـار بـراي     – ۷توضیح 
يم صـدام بـه حملـه بـه     ژبرانگيختن ر

يـم  ژدر دادن اطالعات به اين ر ،ايران
يـم  ژاو با همكاري ر. خالصه نمي شود

ه را سـازمان  ژعراق بود كه كودتاي نو
يــم جديــد را  ژكودتــائي كــه ر . داد

بدست گروهي از نظاميـان و   ،براندازد
امـا بـراي   . شدني نبـود  ،غير نظاميان

بشدت ضعيف كردن نيروي زمينـي و  
محروم كردن نيروي هوائي از خلبانان 

هرگـاه بنـي   . ئي داشـت آكـار  ،زمودهآ
 ،صدر خلبانان را از تيغ جالد خمينـي 

 ،رهــا نكــرده بــود ،يعنــي ري شــهري
نيروي هوائي كارآئي بايسـته را نمـي   
يافت و نمي توانست ارتش عراق را از 

  ماجراي. درسيدن به هدف مأيوس كن
  10 در صفحه 
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يك افسر ارتش  ،يم عراق راژشركت ر
ـاي   كه در گفتگوهاي بختيار با فرستاده ه

ـاطر   ،يم صدامژر نكـه  آشركت كرده و بخ
 ،اين كار را خيانت بـه ايـران مـي دانسـته    

 ،بعـد از جنـگ  . نوشته و انتشار داده است
نقش بختيار و  ،رئيس تشريفات صدام نيز

ن صدام به حمله بـه  اويسي را در برانگيخت
  .ايران بازگفته است

  
کنـــد کـــه  همـــین گـــزارش تاکیـــد می   

کرد که به دلیـل  حکومت عراق تصور می
المللــی جمهــوری اســالمی،  بین انــزوای

جامعه جهانی در جنـگ طـرف عـراق را 
توانـد  حمله به ایران می خواهد گرفت و

ـان عـرب منجـر  به سروری عـراق در جه
ـات  .شود ـا در یکـی از تحقیق آکادمیـک ب

عنوان اسالم و غرب که به طـور مشـترک 
ـانفوذ مجلـس عـوام  توسط دو نماینـده ب

دنیس والترز و پیتر تمپـل مـوریس و سـه (
هارولــد  مشــهور خاورمیانــه، کارشــناس

تهیـه ) بیلی، پاتریک سیل و عباس کلیدار
های معدودی از آن در اول  نسخه شده و

کمتـر (۱۳۵۹مرداد ۱۰/ ۱۹۸۰آگوست 
ــران و  هاز دو مــا ـاز جنــگ ای ــل از آغـ قب
در اختیار نخست وزیـری، وزارت ) عراق

ـانی  خارجه، وزارت ـاع و وزارت بازرگ دف
ــراروی  ـار ف ــت، راهکـ ــرار گرف ـا ق بریتانیـ

ـا ایـران ایـن  حکومت عراق در مواجهه ب
بـرای «: گونه توصیه و تبیین شده اسـت

هـدف، صـدام حسـین  رسیدن به این دو
ــی را  ــران انقالب ــد ای ــر نتوان ــت اگ شکس

ـاثیرات آن را بـر  دهـد، دسـت کـم بایـد ت
ــر  ــه خط ــور خــود ک ــیعه کش ــت ش اکثری

خنثـی  مهلکـی بـرای رژیـم عـراق اسـت،
به این ترتیب باید اعتراف کنیم کـه . کند

بعثـی بغـداد  رسد رژیم سکوالر به نظر می
ـات  آشکارا درگیر تالش هایی برای بی ثب

در . اســت کــردن رژیــم اســالمی تهــران
رسد که دو کشـور  میحال حاضر به نظر 

ــه یــک جنــگ آشــکار  در آســتانه ورود ب
ـان صـدام حسـین قلـع و . هستند هـم زم

بـه  ها ای علیه کمونیست قمع بی رحمانه
انداختــــه و بــــه شــــدت از اشــــغال  هرا

  ».افغانستان انتقاد کرده است
  

  »طرفی بی«موضع •
  
سیاســت رســمی و اعــالم شــده ایــاالت     

 متحــده و متحــدانش در جنــگ عــراق و
ـال جنـگ افـزار  ایران، خودداری از ارس

با این همـه بـه دلیـل . به هر دو کشور بود
ـــــداوم ـان ت ـاجرای گروگــــ گیری  مــــ
های آمریکـایی در تهـران، ایـن  دیپلمات

ایــران و وجــود  محــدودیت در مــورد
ـاه داوری  مصوبات شورای امنیت و دادگ

ـال  جـدی تر و المللی، سخت بین تـر اعم
ای کـه  هدر گفت و گوهای فشـرد .شد می

ـای آمریکـایی در  بر سـر آزادی گروگان ه
ـات  جریان بود، مرتبا برای ترغیـب مقام

 ایرانی برای پایان دادن به مـاجرا، گفتـه
ـا  شد کـه در صـورت آزادی گروگان می ه

در مــورد صــدور مجــوز و ارســال جنــگ 
ایران، به ویـژه مـواردی کـه قـبال  افزار به

خریــداری و پــولش پرداخــت شــده بــود 
ایــن در . گیــرد ر صــورت مینظــ تجدیــد

ـان و  ــتهای پنهـ ــه در سیاس ــود ک ـالی ب حـ
ـات محرمانــه، ایــن  ها و نشســت مکاتبـ

موضوع صریحا منتفی و غیرقابل تحقـق 
  )۸( .شد ارزیابی می

روشن است كه هرگاه طـرف   – ۸توضیح 
 ،يك دولت ملي مي بـود  ،مذاكره با امريكا

زاد كـردن  آبدون تحويل گرفتن اسلحه و 
ـاب    پولها و سـتاند  ن پولهـائي كـه در حس

گروگان رها نمـي   ،تنخواه گردان ايران بود
 ،اما طرف گفتگـوي عملـه اسـتبداد   . كرد

نهـا  آ. يعني رجـائي و بهـزاد نبـوي بودنـد    
 ،اسلحه و قطعات يدكي خريداري شـده را 

ــد ــز نكردن پــيش از  امضــاي . مطالبــه ني
ــره ــرارداد الجزيـ ــر  23و  21در  ،قـ اكتبـ

جائي گفته هاشمي رفسنجاني و ر ،1980
! ايران به اسلحه امريكائي نياز نـدارد : بودند

ــا فرســتادن  ،نآو در روزهــاي پــيش از  ب
نامزدهـــاي رياســـت (ريگـــان و بـــوش 

جمهوري و معاونت رياست جمهـوري در  
معاملـه پنهـاني   ) 1980نوامبر  4انتخابات 

را انجــام داده بودنــد كــه افتضــاح اكتبــر  
  . سورپرايز نام گرفت

كه پيروزي ارتش صـدام   نها مي دانستندآ
ـاي    . منتفي اسـت  پـس در تـدارك كودت

ـاريخ ايـران و     خزنده برضد منتخـب اول ت
با اين طـرز فكـر كـه    . تصرف دولت شدند
نها در استقرار اسـتبداد  آادامه جنگ بسود 

ـلحه از امريكـا و   . خويش است ستاندن اس
بنا بر معامله اكتبر ... (انگلستان و اسرائيل و

نهـا  آادامه جنـگ را بـه    امكان  ،)سورپرايز
  .مي داد

  
گیری و  سوای وجود دو مساله گروگان    

سیاســـت خصـــمانه کشـــورهای عربـــی 
قبال ایران، دغدغه مهم دیگـر  منطقه در

تســلیحاتی آمریکــا و متحــدانش در قبــال 
عراق، چنان که در گزارش سری  ایران و

آبــان لــرد پیتــر ۲۹/ ۱۹۸۰بیســتم نــوامبر 
ــ کرینگتــون ه مارگــارت وزیــر خارجــه ب

تــاچر نخســت وزیــر بریتانیــا، نیــز تاکیــد 
های نفـوذ  کردن فرصت محدود«شده، 

در این مورد، طبیعـی بـود . بود »شوروی
بیشـتر حکومـت بعثـی  که به دلیل تمایل

های غربی برای  عراق به شوروی، دولت
ــه  خــودداری از گــرایش بیشــتر بغــداد ب

مسکو، نرمش بیشتری برای تجهیز عـراق 
اگرچه سیاست رسـمی و  .دادند می نشان

ــران و  اعــالم شــده بریتانیــا در جنــگ ای
ولی کرینگتـون در  عراق، بی طرفی بود،

در جـایی کـه «: این گزارش ابراز داشـت
شـویم، بایـد جانـب  ما مجبور به انتخاب

ـابی ... عــراق را بگیــریم  ـان ارزیـ ـا زمـ تـ
ـا عـراق و آزاد شـدن اتبـاع  روابط خـود ب
، مــا نبایــد بــا آزادی زنــدانیمان در ایــران
جنگ افـزار بـه ایـران  زود هنگام ارسال

موافقت کنیم، حتی در مواردی کـه پـول 
 ".پرداخت شده است ها قبال خرید آن

  
   :تجهیزات نظامی •
 
از سوی دیگر، دولـت عـراق و شـخص     

ـان توقـف  صدام حسین نیز رسـما خواه
تجهیزات نظامی بریتانیا به ایـران  ارسال

ـابود و ایـن ا  قـدام را بـه نـوعی دشـمنی ب
عراق و دیگـر کشـورهای عربـی قلمـداد 

ـاله عـــراق، اســـتفاده از  .کـــرد می در مســ
ـایی علیـه ایـران  جنگ افزارهای بریتانی

چندان مورد دغدغه مقامات لندن نبـود 
مهر ۲۲/ اکتبر۱۴مطابق سند محرمانه  و

 وزارت دفاع آن کشور، بیشـتر نگرانـی در
جهیـزات بـه این مـورد اسـتفاده از ایـن ت

ـافع ـای فلسـطینی و علیـه من  سـود نیروه
ــرا ــران ئاس ــرورت نگ ــین ض یل و همچن

ـایگان عـــرب عـــراق، بـــه  نکـــردن همســ
 .خصوص کویت بود

ــان، در      ـا گذشــت زم ــر، بـ از ســوی دیگ
شــرایطی کــه ایــران همچنــان محــروم از 

ـات تانک دریافـت ـایی  فطع ـای بریتانی ه
خود بـود و همچنـین سیاسـت رسـمی و 

ـا نیــز مبتنـی بــر عــدم بر اعـالم شــده یتانی
ـا طـرفین مناقشـه بـود،  همکاری نظامی ب

رسما از لندن خواهان دریافـت  ها عراقی
ــــتفاده از  ــــرای اس ـات ب ـــ ــــین قطع هم

غنیمت گرفته شـده از  های چیفتن تانک
  )۹( ایران بودند

يـم صـدام از   ژاين امـر كـه ر    -  ۹توضیح 
انگلستان قطعـات يـدكي بـراي تانكهـاي     

تقاضا مـي   ،فته شدهچيفتن به غنيمت گر
گوياي فساد بزرگي است كـه   ،كرده است

اگـر   ،درحقيقـت . لوده بودآيم شاه بدان ژر
به غنيمت بـرده   ،اين تانكها كار مي كردند

برفرض كه بـه غنيمـت بـرده    . نمي شدند
نيازمند قطعـات يـدكي    ،درجا ،مي شدند

تانكهــاي چيفــتن كــارآئي . نمــي شــدند
و موتـور  تـن   70زيرا وزن تانك . نداشتند

اگـر  . مـد آن بكار تانك چهل تنـي مـي   آ
بخاطر نقشي بود  ،ارتش متجاوز ناكام شد

وقتي صـاحب اسـتعداد ابتكـار     ،كه انسان
دمـوكراتيزه  . پيدا مي كنـد  ،خود مي شود

 ،كردن ارتـش و اسـتفاده از همـه امكانهـا    
كشـور   8امري را ممكن كرد كـه سـران   

مـده  آاعضاي هيأتي كه به ايران (مسلمان 
 .ن را معجزه توصيف كردندآ) دبو
 
ــروش وزارت     ــدیر ف ــون م مایکــل هولت

ای محرمانه به دیویـد میـرز  دفاع در نامه
ــه وزارت خارجــه  مــدیر کــل خــاور میان

آذر عنـوان ۵/ نـوامبر۲۶بریتانیا در تاریخ 
] جناب سید امـین[ژنرال جناب  کرد که

که از سوی نیروهای مسـلح عـراق رسـما 
ــدن ســفر ــه لن ــود ب ــر کــرده ب ، عــالوه ب

ـان  درخواست ـامی دیگـر، خواه های نظ
تجهیــزات چیفــتن  دریافــت قطعــات و

ــرای اســتفاده از  ــه غنیمــت   تانــک۶۹ب ب
در نخسـتین  گرفت شده عـراق از ایـران

های جنگ شده و همچنین کمک  هفته
نامـه  در ایـن. متخصصان بریتانیایی بود

از قصد وزارت دفاع بریتانیا بـرای اعـزام 
بررسـی  تخصصی برایمخفیانه یک تیم 

 .درخواست عراق خبر داده شـده اسـت
)۱۰(  

ــه ر – ۱۰توضــیح  ــا   ژرابط ــدام ب ــم ص ي
 ،حتي بنا بر همين گزارشها ،حكومت تاچر

هرگـاه حكومـت   . رابطه نزديك بوده است
انگلستان در برانگيختن صدام به حمله به 

چنين رابطـه اي   ،نقش نمي داشت ،ايران
ـا  . برقرار نميشد ي خـرداد  چنانكه تـا كودت

چنـين رابطـه    ،حكومت تاچر با ايران ،60
چـون   ،ن كودتاآتنها پس از . اي پيدا نكرد

ادامـه دادن بـه جنـگ     ،از هدفهاي كودتا
ــود ــد و    ،ب ــرار ش ــه اي برق ــين رابط چن

ـلحه فروخـت   ژانگلستان به هردو ر . يـم اس
چون ماجرا از پرده بيرون افتـاد و افتضـاح   

ت و در همان حال عراق گي –ايران گيت 
لـن  آ ،ورد و كار به دادگاه كشيدآرا ببار  –

: وزير دفاع در حكومت تاچر گفت ،كالرك
 ،جنــگ در ســود انگلســتان و غــرب بــود
  . اسباب ايجاد و ادامه اش را فراهم كرديم

 ،از جمله سندها كه انتشـار يافتـه انـد        
گزارش سيا در باره جنـگ ايـران و عـراق    

ن آدر . اســـت 1982وئـــن  ژ 8بتـــاريخ 
ادامه جنگ در مرزهاي ايـران   ،گزارش نيز

بسود منـافع   ،بدون برنده و بازنده ،و عراق
  . دانسته شده است ،امريكا

  
مدیر بخش خاورمیانـه وزارت خارجـه     

 ای بـه بریتانیا نیز در یادداشـت محرمانـه
ــه در  ــود ک ــرده ب ــاع توصــیه ک وزارت دف

ــن درخواســت عراقی ــل ای ــد  مقاب ـا بای هـ
ـا دفع الوقت  سیاست را در پیش گرفـت ت

ـا در ایــن  در عراقیقــمعلــوم شــود چ هـ
ـاره  خواسته خود اصرار دارنـد و بعـد درب

 .آن تصمیم گیری کرد
نگرانی مقامات نظامی و دیپلماتیک در    

 مورد ارسال تجهیزات تکمیلـی و یـدکی
تانک چیفـتن بـه عـراق ایـن بـود کـه بـه 
ــه  ــودن ایــن تانــک ب دلیــل انحصــاری ب

ـافتن ایران در خاور ارتش ـان ی میانه، امک
ــر و راه ـا در تعمی ــدازی ردپــای بریتانیـ  ان

ـات نقـض  تانکهای غنیمتـی عراقـی و اثب
 .بی طرفی نظامی بریتانیا وجود داشت

گفتنی است که ژنرال جناب سید امـین    
ـار در  یکـــی از فرمانـــدهان ارشـــد کردتبــ

عراق بود کـه در ابتـدای جنـگ از  ارتش
. ودجمله مشاوران نظامی صدام حسین ب

ـال  جناب در بازنشسـته شـد، در ۱۹۸۴س
ـا ۱۹۹۰سال  ـاری بـه بریتانی به عنوان بیم

ـاجرت کـرد در  ۲۰۰۶نـوامبر ۲۱و در  مه
 .سالگی درگذشت۸۱سن 

ـا همچنـین بـه حکومـت اردن       عراقیه
 وعده داده بودند که آنها را نیز از نعمـت

ـــی  تانک ـــی ایران ـــتن غنیمت ـای چیف ــ ه
ـا. دنمند کن بهره ـامی از این رو مقام ت نظ
ـا  اردن نیز جداگانه از بریتانیا خواستند ت

 تجهیزات و خدمات تعمیـر و نگهـداری
ندن لجواب . چیفتن به کشورشان بدهد

به  مان در این باره تقریبا مانند جوابابه 
دفــع الوقــت بــرای ارزیــابی . بغــداد بــود

 .گیری برای بعد شرایط و تصمیم

  
  :شروع جنگ•
 
ــتان      ـال در آخــرین روز تابس ، ۱۳۵۹سـ

نیروهای عراقی از جنوب، جنوب غـرب 
ــرب ــدند و غ ــران ش ـاک ای در . وارد خـ

ـای نخســت و ده روز اول جنــگ  روزهـ
ـای  همه گزارشها در تایید پیشروی نیروه

ها با انتشار  عراقی بود، تا جایی که عراقی
ـان بـه  یک بیانیه رسمی از ورود نیروهایش

ایـن . اهواز مرکز خوزسـتان خبـر دادنـد
ـانگر  چهخبر اگر نادرسـت بـود، ولـی نش

ـای عراقـی  عمق و دامنـه پیشـروی نیروه
ـای  .بود در درون ایران از نخستین روزه

ـا پیشــروی قــوای  ـان بـ جنــگ و همزمـ
ـــران، ـاک ای ـــی در خــ تالشـــهای  عراق

ــف بین ـازمان  مختل ــق سـ ــی از طری الملل
و  ملل متحد، سازمان کنفـرانس اسـالمی

ـان  ـــ ــــرای پای ــــبش غیرمتعهــــدها ب جن
  )۱۱( .گ آغاز شدبخشیدن به جن

نكه صدام به ايران آپيش از   – ۱۱توضیح 
بني صدر ياسرعرفات را نزد او  ،حمله كند

فرستاد و به او پيام داد كه جنگ حماقـت  
ـاي    است چرا مي خواهيد دنيا را بـه تماش
اين حماقت بنشانيد؟ از جنـگ منصـرف   
شــويد و بدانيــد كــه شــما ممكــن اســت 

ت شما غازگر جنگ باشيد اما ممكن نيسآ
عرفات از نزد صـدام  . پايان دهنده او باشيد

صـدام  : مد و  به بني صدر گفتآبه تهران 
سينه جلو داد و كلـه راسـت    ،مثل طاوس
ـار روز   : كرد و گفت  ،كار ايـران ظـرف چه

  ! حداكثر يك هفته تمام است
وقتـي وارد عمـل   ... اما سازمان ملل و      

شدند كه مسلم شد ارتـش عـراق پيـروز    
ـار شـدند  . دنمي شو . اين شد كه دست بك

تش بسي را تحميل كننـد  آمي خواستند 
بدون اينكه عراق متجاوز شناخته شـود و  
قواي خويش را از خاك ايران خارج كند و 

بنـي  . غرامت بپردازد ،به ايران ،بابت تجاوز
يم عـراق  ژر ،60در خرداد . صدر نپذيرفت

و حكومت هاي عرب حامي تجاوز شرائط 
هيـأت كنفـرانس   . ذيرفتنـد بني صدر را پ

عدم تعهد قرار بود پاسخ موافق عراق را به 
از دفتــر رجــائي بــه وزيــر . تهــران بيــاورد

خارجه كوبا تلفن شده بود كه چون فعـل  
هيـأت   ،و انفعالهائي در حال انجام هستند

ن فعل و انفعال كودتا بـود و  آ. نيايد ˝فعال 
هيـأت نيامـد و جنـگ     ،بعد از كودتا نيـز 

 .فتادامه يا
  

  :خبرنگاران خارجی در ایران•
  
ـاران      در ابتدای جنگ، فعالیت خبرنگ

ـان نبـود بـر . خارجی در ایران چندان آس
مهر اسـتیون ۲۱/ اکتبر۱۳گزارش  اساس

ــــورت یکــــی از مســــئوالن بخــــش  لمپ
خارجه بریتانیا، پـس از  خاورمیانه وزارت

ـاتی  پوشــــش خبــــری نشســــت مطبوعـــ
ـاع در اه دانشـگ مصطفی چمران وزیر دف

جندی شاپور اهواز و سپس بمباران ایـن 
عراقــی،  های دانشــگاه توســط جنگنــده

ایــران گزارشــگر خبرگــزاری رویتــرز را از 
بـود کـه  ایـران معتقـد. ایران اخراج کرد

ــق  ــالم دقی ــرز و اع ــزارش رویت ـار گ انتشـ
 محل نشست، به شناسایی محل حضـور

چمران و بمباران دانشـگاه اهـواز منجـر 
 .شده است

از مشــکالت ایــران بــا بریتانیــا در  یکــی     
ــبکه  ــع ش ــگ، مواض ـاله جن پوشــش مسـ

ـــود ســـی بی بی ـات . ب ـــه دفعــ ـــران ب ای
سی را مـتهم کـرده بـود کـه اخبـار  بی بی

ـانه بـه نفـع  جنگ را یـک سـویه و مغرض
ــراق منتشــر می ــد ع ــه، در . کن ــرای نمون ب

خبری سقوط  گزارش لمپورت به پوشش
ـالگرد  ــرنگونی ده بـ ــهر و س ــهر خرمش ش

این خبر را  ها ی اشاره شده که ایرانیایران
 .غیرواقعی اعالم کردند

ســی در  بی بــه دلیــل مشــکالتی کــه بی     
ـاه  ایران داشت، خبرنگاران این شبکه گ

ــزای گردشــگری  بــی همــاهنگی و بــا وی
ـار بـــه ایـــران ســـفر  بـــرای پوشـــش اخبــ

تـوان بـه  به عنوان نمونه می کردند که می

ـا ۶گزارش  ـاره م رک اکتبـر لمپـورت درب
سی  بی گزارشگر بی (Mark Tully) تالی

ایـن . و همکارش بروس لودن اشاره کرد
روادید توریستی از سـفارت  دو با دریافت

ایــران در دهلــی و ســفر از طریــق ترکیــه 
گزارش به تهران وارد شـدند،  برای تهیه

ـازه  ولی نهایتا مسئوالن ایرانی به آنان اج
 .فعالیت خبری ندادند

ــران•  ــت وزیــر ای در ســازمان  نخس
  :ملل

 
ــر۱۷روز      ــی ۲۵/ اکتب ــد عل ــر، محم مه

رجــایی نخســت وزیــر ایــران در نشســت 
در نیویورک ضمن اعـالم  شورای امنیت

ـان بخشـیدن بـه  عالقه مندی ایران به پای
ـاله بـدون  جنگ تاکید کرد کـه ایـن مس

خروج نیروهای عراقی از خاک ایـران و 
ـای شــناخته شــده  بازگشــت بــه مرزهـ

 .کن نیستالمللی مم بین
ـان       ــت در آن زمـ ــورای امنی ریاســت ش

ـــونی پارســـونز ـا و آنت ــ  برعهـــده بریتانی
(Anthony Parsons)  ـــده آن نماین

. کشور و سفیر سابق لندن در تهـران بـود
گزارشـی بـه لنـدن، از جلسـه  پارسونز در

ترین  شـلوغ«سخنرانی رجایی به عنوان 
جلســه ای کــه تــاکنون کســی در شــورای 

 .نام برد »ردامنیت به یاد دا
پارســونز همچنــین ســخنرانی بــیش از     

 »رجزخـوانی«یک ساعته رجایی را یک 
نه تنها به صدام «که طی آن  خطاب کرد

یل، ئحسین و عراق، کـه بـه آمریکـا، اسـرا
به مصر، شـوروی، مـراکش،  ااردن و گذر

ــه بین ــه توطئ ــه انقــالب بقی  المللــی علی
 .حمله کرد »اسالمی

ــونز     ــزارش پارس ــی  در گ ــه مهم ــه نکت ب
بـه عقیـده او، رجـایی . اشاره شده اسـت

وقت سخنانش را به حمله به دیگـر  بیشتر
کشورها سپری کـرد و از مهمتـرین نکتـه 

و نقطه قوتش که اشاره به ماده  سخنانش
الجزایر در ضـرورت ۱۹۷۵ششم قرارداد 

بـه  لاختالفات طرفین بـدون توسـ حل
  )۱۲( .زور بود خیلی سریع و کلی رد شد

ــائي  – ۱۲ضــیح تو ــي رج ــام  ،وقت در مق
ــر ــازم امريكــا مــي شــد  ،نخســت وزي  ،ع

دلسوزاني نزد خميني رفتند كه با رفتن او 
زيـرا  . به سازمان ملل متحد موافقت نكنيد

گفتار و رفتار او موجب كسر اعتبار دولـت  
امـا خمينـي بـا رفـتن او     . ايران مي شـود 
سخنان و رفتـار او موجـب   . مخالفت نكرد
اينـك در گـزارش   . يز شدندبي اعتباري ن

كـه   ،واقعيتي را مي يابيم ،ن روز پارسونزآ
ـان معلـوم بـود    ،در ايران امـا امـر   . بر همگ
ـا   ،مهمتر بي اعتنائي دست نشانده مالتاري

در سـازمان  . به استقالل ايران بوده اسـت 
ـاوز بـه      ،ملل مسئله اسـتقالل ايـران و تج

در  ،ايــران بمثابــه نقــض اســتقالل ايــران
ــخنراني ا ــرد س ــدا نك ــل پي ــول . و مح بق

او  ،الجزايـر نيـز    1975از قرارداد  ،پارسونز
چــرا اســتقالل و . ســريع رد شــده اســت

ــتقالل   ــدگاه اس ـاوز از دي ــرش در تجـ  ،نگ
موضوع سخنراني او نشد؟ زيرا او جنـگ را  

  .نعمت مي دانست
 
  :موضع اردن، عربستان و آمریک•
  
بر اساس یک یادداشـت داخلـی بـدون    

 خارجه بریتانیا در روزهایتاریخ وزارت 
اولیــه جنــگ، در میــان همــه کشــورهای 
ــکارترین حمایــت را از  ــی، اردن آش عرب

ــور  عــراق ــق اجــازه عب داشــت و از طری
ـاک خـــود،  محمولـــه های عراقـــی از خــ

 .به بغداد کرده بود بیشترین کمک را
در ادامه همین گزارش تاکید شده بود     

ــد شکســت ســریع  ــه امی کــه ســعودیان ب
طور شـفاهی، از حملـه عـراق بـه ب ایران،

ولی مقاومت . ایران حمایت کرده بودند
انتظــار ایــران موجــب شــد تــا  غیرقابــل

ـاط را نگهداشـته و از  ریاض جانـب احتی
 .از بغداد دست بکشد حمایت علنی

ــر و مطــابق گزارش    هــای  از ســوی دیگ
ـات  ــ ـــت، مقام پارســـونز از شـــورای امنی

 کردنــد از موضــوع تــالش می  آمریکــایی
جنگ برای ترغیب یا اعمال فشار بیشـتر 

تسریع بخشـیدن بـه آزادی  به ایران برای
  .ها استفاده کنند گروگان

  11 در صفحه
  

 جنازه ای زیر آفتاب ؟
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حمله نيروهاي عراقي به ايران با استقبال     
خاورميانه  شماري از كشورهاي عرب منطقه

بر اساس تحليـل  . و خليج فارس مواجه شد
و چـه  سلطنتي  سران اين كشورها، چه نظام

جمهوري اسالمي در جهـت تحقيـر و بـي    
كردنـد و   مـي  اعتنايي بـه اعـراب حركـت   

خواســتار احــراز آقــايي ايــران در منطقــه 
 .بودند

مهـر  30/ اكتبـر 22بر اساس گـزارش روز      
آغاز  سفارت بريتانيا در امان، يك ماه پس از

جنگ، ملك حسين پادشاه اردن در ديـدار  
ـا د   ـان بـه    ربا نيكالس وليوتز سـفير امريك ام

: ارزيابي جنـگ ايـران و عـراق پرداخـت    
ـيش  « بينـي   ملك حسين با واكنشي قابـل پ

  ».ادعا كرد كه متجاوز اصلي ايران است
ـا          ـار نظـري ديگـر ب ملك حسين در اظه

اعالم خوشحالي و حمايت از حمله ارتـش  
به خاك ايران عنوان كرد كه ايران،  عراق

اعراب  چه در زمان شاه و چه بعد از انقالب،
را تحقير كرده و در انديشه آقايي كردن بر 

  )۱۳(  .آنان بوده است
ــك حســين  -  ۱۳توضــیح  در دوران  ،مل

مد مي كرد و آمرتب به ايران رفت و  ،شاه
طرفه ايـن  . خورد و برد داشت ،يمژن رآاز 

كه بعد از مأيوس شدن از پيروزي ارتـش  
نماينده نزد بني صدر فرسـتاد كـه    ،صدام

يم صدام بد گفـت و  ژاز ر. تخدمتگزار اس
اظهار اميـدواري كـرد كـه جنـگ پايـان      
پذيرد و ناكام شدن صـدام از رسـيدن بـه    

در معــرض  ،هــدفش از حملــه بــه ايــران
  .سقوط قرار بگيرد

  
پادشاه اردن تاکید کرده بود که ملـک     

ـاکم  فهد پادشاه سعودی و شیخ زایـد ح
ـالی  ــی و مـ ــر سیاس ــر دو از نظ ـارات ه امـ

ـا ایـران حامی عراق د ـان جنـگ ب ر جری
  ):۱۴( .هستند

در  ،تصميم بر حمله به ايـران : ۱۴توضیح 
. پايتخــت عربســتان گرفتــه شــد ،ريــاض

سفير وقت عربسـتان در   ،بندر» شاهزاده«
نقش مهمي در ترغيب صـدام بـه    ،امريكا

از اين رو بود كه صدام بـه  . حمله پيدا كرد
: گفـت  ،سفير امريكـا در بغـداد   ،كاسپري

. بود ،ران نتيجه توافق با يكديگرجنگ با اي
ـاي عـرب حـامي     60در خرداد  كه دولته

بـا   ،نگران سرنوشـت جنـگ شـده بودنـد    
 .پرداخت غرامت به ايران موافقت كردند

 
  سیاست عراق•
  
 در همــین ارتبــاط، اولــگ گرینفســکی   

(Oleg Grinevsky)  ـات یکـــی از مقامــ
خارجـه شـوروی در دیـدار  ارشـد وزارت

مهــر خــود بــا کــرتیس ۲۲/ اکتبــر۱۴روز 
ـا در  (Curtis Cable) کیبل سـفیر بریتانی

مســکو دربــاره وضــعیت جنــگ عــراق و 
ـا اکنـون در یـک  عراقی«  :ایران گفـت ه

ســیر نزولــی بــه پایــان دادن جنــگ فکــر 
ایران به دلیل نداشـتن  موقعیت. کنند می

رهبری آشـکار در ارتـش قابـل تشـخیص 
ول بـرسـد همـه ق می نیست، ولی بـه نظـر

ـانی کـه عراقیدارند  ـا زم ـا  که ایرانیان ت ه
 " .کنند توقف نمی در خاک آنها هستند

ــیک    ــری س ـاون  (Gary Sick) گ معـ
ـا  ـا در دیـداری ب شورای امنیت ملی آمریک

  (Adrian Fortescue) فورتسکیو ادریان
نفــر دوم ســفارت بریتانیــا آمریکــا، در روز 

آذر، بــا خوشــحالی ۱۳/ دســامبر چهــارم
ـا بـروز جنـگ اعالم کرد که از ی ک سو، ب

اند تا حضور  از آمریکا خواسته ها سعودی
فعالتری در منطقه داشته باشد و از سوی 

ـا فاصـله گـرفتن تـدریجی صـدام  دیگر، ب
ـاره ای جـــز  حســـین از شـــوروی، او چــ

ــه ــرای تــامین  نزدیکتــر شــدن ب غــرب ب
 .نیازهای تسلیحاتی خود ندارد

های متعــدد  بــا وجــود صــدور اعالمیــه   
ارتــش عــراق در مــاه نخســت فرمانــدهی 

بــر پیشــروی نیروهــای آن  جنــگ، مبنــی
های اهواز و تصرف همـه  کشور تا دروازه
جنــوب، جنــوب غــرب و  نــواحی مــرزی

ـال ایـن  غرب ایران و حتی ترجمـه و ارس
های دیپلماتیــک  نماینــدگی ها بــه بیانیــه

ــه شــدت  ــداد ب ــف، بغ کشــورهای مختل
ــه در ــود ک ـالف آن ب ــه مخـ های  قطعنام

های جنــبش  ت و یــا بیانیــهشــورای امنیــ
جنــگ و  عــدم تعهــد بــه عنــوان آغــازگر

 .متجاوز به خاک ایران معرفی شود

بــر اســاس اظهــارات ملــک حســین در     
هفته نخست آغاز جنگ، صـدام حسـین 

ســاعت کــار ۴۸کــه ظــرف  امیــدوار بــود
ایران را یکسـره کنـد، ولـی در عمـل ایـن 

  )۱۵: (رویا تحقق نیافت
ــمت از :  ۱۵توضــیح  ــن قس ــزارش،  اي گ

ســخني را تصــديق مــي كنــد كــه ياســر 
: عرفات از قول صدام به بني صـدر گفـت  

روز، حداكثر يك هفته،  4كار ايران ظرف 
  . تمام است

  
بر اساس يك سند سري سفارت بريتانيا در     

ـاز    ـين در آغ  بغداد، اولويتهاي صـدام حس
ـين بـود   تصـرف  : اولويـت اول : جنگ چن

وي اهـواز  آبادان و خرمشهر، پيشروي به سـ 
نيروهاي ايراني به طرز شگفت انگيزي  ولي

  . مانع اين پيشروي شدند
ـيرين   پس :اولويت دوم  ،از گذر از قصـر ش

ـاه، تصـرف     ـاده كرمانش پيشروي به سوي ج
  . جنوب مندلي اراضي نوار شمال و

ـيخ صـ   : اولويت سوم  ،رفدر صورت قـرار ش
دهي بـه   حاكم راس الخيمه براي سوخت

حمله به جزاير سه گانه هاي عراقي،  جنگنده
فشار قـرار دادن   و اشغال آنها و سپس تحت

تهران براي آغاز مذاكره در شرايط اشـغال  
 .اراضي ايران

ـادي   4/ اكتبر 26روز       آبان، سـعدون حم
ـا كـرد كـه       ـا ادع ـا سـفير بريتاني  در ديدار ب

برخالف روند مـذاكرات شـوراي امنيـت،    
 وسپتامبر آغاز نكـرده  22عراق جنگ را در 

ـپتامبر بـه      ـارم س اين ايران بوده كـه در چه
ـادي عنـوان  . عراق حمله كرده اسـت   حم

كرد كه عراق طمع به خاك ايران ندارد و 
ـان حـق حاكميـت خـود بـر       فقط خواه

ـين بـدون    .العرب است شط حمادي همچن
اشاره به نمايش تلويزيوني صدام حسين در 

الجزاير با محمـد  1975قرارداد  پاره كردن
 ،هاي تلويزيـوني  مقابل دوربينرضا شاه در 

ـتند   تنها چهار روز قبل از شروع جنگ و مس
ـازمان ملـل، دليـل     ساختن بعدي آن در س

ارتش كشـورش بـه ايـران را نبـود      يورش
قرارداد مرزي و فسخ يك طرفـه قـرارداد   

توسط حكومت جديد تهران و بـي   الجزاير
  ) 16( .اعتبار شدن آن قرارداد اعالم كرد

ي اســت راســت نمــي بــديه: ۱۶توضـیح 
پيش از حمله بـه   ،زيرا خود او. گفته است

قراردادي را كه خود بـا شـاه امضـاء     ،ايران
بنـا   ،با وجود ايـن كـه  . پاره كرد ،كرده بود
به عـراق   ،قسمتي از خاك ايران ،برقرارداد

ن را آدولت ايران هيچگاه  ،واگذار شده بود
  . فسخ نكرد

ــه بــی اعتبــار دانســتن قــراردا   د اشــاره ب
الجزایر توسط مسئوالن مختلـف دولـت 

و یــا تصــمیم بــه نقــض آن، امــری  عــراق
ـال . طبیعــی بــود در ۱۹۷۵عــراق در سـ
راهبردی و سیاسی ایران تن  دوره برتری

ـادی در سـخنان . به این قرارداد داد حم
ـــود در ـاریخ  خ ــ ـــت در ت ـــورای امنی ش

بهـره "مهر صریحا ایران را ۲۳/ اکتبر۱۵
اعــالم ۱۹۷۵از قــرارداد  " منــد مســتقیم

  .کرد
حمــادی همچنــین از یــک ســو اعــالم      
کرد طمعی بـه خـاک ایـران نیسـت و  می

ــه خــاک ــران تجــاوز نکــرده عــراق ب  ای
، از سـوی دیگـر عنـوان کـرد کـه در است

ــورش ـای کش ــروج نیروهـ ــورت خ از  ص
ایران، هیچ تضمینی بر تغییر رویـه ایـران 

ــدارد و از ــراق وجــود ن ــر ع ــن  در براب ای
ـا در خـاک ایـران  جهت حضور عراقی ه

ـار ایـران خواهـد  تضمینی بر اصـالح رفت
ـار نظــرات  .بــود ـارات در کنـ ایــن اظهـ

دیگری از صدام حسـین و دیگـر رهبـران 
ـازه آزاد شـــده  عراقـــی کـــه در اســـناد تــ
ــده ــنعکس ش ـان می ،اند م ــه  نشـ ــد ک ده

شــرایطی  حکومــت عــراق تحــت هــیچ
ـالمت آمیـز از خـاک  حاضر به خروج مس

البته  .جنگ نبودایران در مرحله آغازین 
شرایط جنگ در سالهای بعد به مـرور از 

موازنـه  وضع ابتدایی آن فاصله گرفـت و
ـا و نگــرش ســران دو  جنــگ و انگیزه هـ

 کشور به مقوله تداوم جنگ و آتـش بـس
ـاوت شـــــد ـادی متفــــ ـا حـــــد زیــــ  .تــــ

  
  :بس های ایران برای آتش شرط•
 

ـازمان        روز سوم نوامبر، شوراي امنيت س
 ت جنبش عـدم تعهـد، بـراي   ملل با مشارك

چندمين بار براي اعـالم يـك آتـش بـس     
 فوري بين ايران و عراق بر اساس قطعنامـه 
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نمايندگي ايران با اعـالم سـه شـرط اعـالم     
ـيش نـويس تهيـه شـده توسـط       كرد كه پ

بـراي  غيرمتعهدها و اعضاي شوراي امنيـت  
ـارت  . صلح را قبول ندارد  شروط ايـران عب

ـاك   «: بود از محكوميت تجاوز عراق بـه خ
مرزهاي  ايران، بازگشت نيروهاي عراقي به

ـارتهاي     ـپتامبر و پرداخـت خس قبل از ماه س
 ».تجـــاوز از ســـوي عـــراق بـــه ايـــران

شميراني از سوي هيات نمايندگي ايـران      
ت امني در ارزيابي راهكار تهيه شده شوراي

ـاس   «: اعالم كرد شوراي امنيت بايد بـر اس
قطعنامـه   اصول و حقيقت عمل بكند و ايـن 

  ):17(» .فاقد اين شرايط است
اســناد آرشــيو ملــي بنــا بــر : ۱۷توضــیح 
عـراق كمتـر از يـك مـاه پـس از       بريتانيا،

تجاوز به ايران، اميد پيـروزي در جنـگ را   
اين سند واقعيتي را تصـديق  . از دست داد

ـا و دسـتيارانش در   مي كنـد كـه    مالتاري
. ن را انكار مي كردندآ ،60كودتاي خرداد 

رئـيس   ،باديآفيروز ،هرچند چندي پيش
 ،به ايـن واقعيـت   ،بسا ناخواسته ،ستاد كل

ـلم    آپس از . اعتراف كرد نكـه برعـراق مس
به هدف خود نمي رسد و حق با بني  ،شد

ـان پايـان     ،صدر بـوده اسـت   اينـك خواه
نها كه او آما منافع ا. يافتن جنگ شده بود

ـاب مـي    ،را به جنگ برانگيخته بودند ايج
نها بودنـد  آ ،سرانجام. كرد جنگ ادامه يابد

  . كه تاريخ پايان جنگ را تعيين كردند
شرطي اسـت كـه    3اين همان  ،بهررو    

شـورايعالي دفـاع    ،به پيشنهاد بنـي صـدر  
سـه شـرط را    ،60در خرداد . تصويب كرد

به شرحي كه داده  اما. يم صدام پذيرفتژر
از جملـه بقصـد    ،60كودتاي خـرداد   ،شد

روي داد و جنـگ   ،ادامه دادن بـه جنـگ  
  .ادامه يافت

  ادامه دارد
  

نيمــــي از جمعيــــت 
شهري، زير خط فقـر و  
كسر بودجه و افـزايش  

  :...واردات و اعتصابها و
  
  
هشـــت هـــزار میلیـــارد تومـــان  ٭

ـــدی  کســـری، در بخـــش هدفمن
  :۹۰ها در بودجه  یارانه

 
 ،بـــه گـــزارش مهـــر ،۸۹اســـفند  ۸در ◀

دبیرکــل فراکســیون  ،محمــد رضــا تــابش
 ۹۰در بودجه سال : ه استخط امام گفت

ـان عایـدی  ۲۷حدود  ـارد توم هـزار میلی
دولت است و برای پرداخت سهم یارانه 

هــزار میلیــارد  ۳۵میلیــون نفــر مبلــغ  ۷۲
ــدود  ــه ح ــت ک ـاز اس ـان نیـ ــزار  ۸تومـ ه
ت که در میلیارد تومان کمتر از چیزی اس

 .دیده شده است ۹۰الیحه بودجه سال 
میلیون نفر یارانه از محل  ۶۱امسال به     

ــده  ـازی پرداخــت ش ـانون هدفمندسـ قـ
میلیــون نفــر  ۷۲تــاکنون : اســت، گفــت

برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند که 
ـارات مسـئوالن دولتـی بایـد از  بنا بـه اظه
ابتدای سال آینده به آنها یارانه پرداخـت 

 .شود
عوایــد ۱۳۹۰در الیحــه بودجــه ســال      

ـازی  ـانون هدفمندس حاصل از اجـرای ق
ــزان  ــه می ـا ب ــه هـ ـارد  ۵۶یاران ــزار میلیـ ه

درصـد  ۶۰اگر  .تومان منظور شده است
ـای  آن به خانوارها اختصـاص یابـد و مبن

 ۴۰۵محاســبه دولــت پرداخــت ماهیانــه 
ـال  ۷۰هزار ریال برای  میلیون نفـر در س

هـزار  ۶/۳۳در حـدود  آینده باشد مبلغـی
 .میلیارد تومان خواهد شد

اگر روند تولید و فروش پـنج فـرآورده      
ـامین کننـده  اصلی نفتی و گاز طبیعی که ت
ـانون  ـابع حاصـــــل از اجــــرای قــــ منـــ

ـال  ـا در س  ۱۳۹۰هدفمندسازی یارانـه ه
اســت بــه روال ســالجاری و بــا احتســاب 

ریال پـیش بینـی  ۵۰۰هزار و  ۱۰نرخ ارز 
ـال شـــده در بو باشـــد در  ۹۰دجـــه ســ

ـان  ۲۷مجموع حدود  ـارد توم هـزار میلی
عایدی دولـت خواهـد بـود، در حالیکـه 

میلیــون نفــر ثبــت  ۷۲اگــر بخــواهیم بــه 
ـال پرداخـت  ۴۰۵نامی ماهیانـه  هـزار ری

ـارد  ۳۵کنیم به مبلغـی حـدود  هـزار میلی
ـانوار  ـا سـهم خ تومان برای پرداخت تنه

ـاج اســـت کـــه در حـــدود  هـــزار  ۸احتیــ
ـان کمتـر از آن چیـزی اسـت  میلیارد توم

ـال  دیـده  ۱۳۹۰که در الیحـه بودجـه س
  .شده است

  
 ۴۴کــــاهش یارانــــه نقــــدی از ٭

هزار تومـان در  ۲۷هزارتومان به 
  :سال آینده

 
ــه گــزارش  ،89اســفند  6در  ◀  ،فتــابآب

ـال    يارانـه   ،1390براساس اليحه بودجـه س
 19320جمعا  1390اختصاص يافته در سال 

بيني شده كه با توجه بـه   شميليارد تومان پي
ميليـون نفـر از    65بگيران بـه    افزايش يارانه
ماه  11و تخصيص يارانه در  90ابتداي سال 

ـاه    27اين سال، جمعا به هر ايراني در هر م
 .هزار تومان يارانـه تعلـق خواهـد گرفـت    

هم اكنون واريز شده  1390يارانه فروردين 
ـ  11و بر اين اساس در سال آينده براي  اه م
هـزار  27باقيمانده به هـر ايرانـي حـداكثر    
 .تومان يارانه تعلق خواهد گرفت

كل كشور 1389دولت در قانون بودجه      
هـزار   4با مجوز مجلـس شـوراي اسـالمي    

ـار بـراي جبـران هزينـه      ميليارد تومان اعتب
ــركت ــراي   ش ــي از اج ــي ناش هــاي دولت

درصـد   20ها و بابت سهم  هدفمندي يارانه
آزاد شده اختصاص داده بود  درآمد يارانه

ـاري بـه      ـال ج هـزار   6كه اين رقـم در س
 .ميليارد تومان رسيده است

ـين    براين اساس دولت قصـد دارد، در دوم
ـا   سال اجراي قانون هدفمندي يارانه  30ه

ـان از يارانـه    ـارد توم ـا را آزاد و   هزار ميلي ه
درصـد بـراي    20هدفمند كند كـه سـهم   

ـابع   (هاي دولتي  جبران هزينه شركت ـا من ي
ـاي   حاصل از هدفمند كردن يارانه حامل ه

 6منبـع  ) 130409انرژي موضـوع رديـف   
ـان در نظـر گرفتـه شـده      هزار ميليارد توم

در  90همچنــين در اليحـه بودجــه  . اسـت 
ـارات يارانـه   9جدول  ـا در مجمـوع    اعتب ه
ميليارد تومان در نظر گرفتـه شـده    21700

ـاي       ـاي اساسـي، داروه ـان، كااله كه بـه ن
يابـد كـه    ، حمل و نقل اختصاص ميخاص

ميليارد تومان به يارانه نان  3500در اين بند 
اختصاص يافته در حاليكه يارانه نان در سال 

حذف شده بود و احتماال اين يارانـه   1389
بــه خريــد تضــميني گنــدم از كشــاورزان 
ـان   اختصاص يافته و هيچ ارتباطي به يارانه ن

  .ندارد
يب هم قيمتهـا  بدين ترت: انقالب اسالمی

( گران شدند و هم يارانـه غيـر مسـتقيم    
ـاي    عرضه نان و كاالهاي اساسـي و داروه

سـرجاي خـود   ) خاص بـه قيمـت پـائين   
   !ماندند

  
ــــارگری ٭  ــــوج اعتصــــابات ک م

  :درایران
 
ـــزارش روز  ،۸۹اســـفند  ۱۵در  ◀ ـــه گ ب
ـارگری در  ،نالیــنآ ـابات کـ بعــد ازاعتصـ

شــهرداری آبــادان نوبــت بــه  پاالیشــگاه و
ـا  ان وتهر تبریز رسـید و نپـرداختن ماهه

حقــوق کــارگران در کیــان تــایر تهــران و 
ـارگران مجتمـع  عدم استخدام رسـمی ک
ـاب ـاز اعتص ها  پتروشیمی تبریز، بهانـه آغ

  .در این دو شهر شد
  

ــران      ــت   ،تحلیلگ ــه عل ــوج را ب ــن م ای
ــد  ــی از هدفمن ـادی ناش ـارهای اقتصـ فشـ
و  سازی یارانه ها رو به افزایش مـی داننـد

ـــتین  ـــن نخس ـــه ای ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ب
ــه ــد اعتراضــات سیاســی و  جرق های پیون

  .کارگری است
  
، زیـر خـط انشهرنشـین نیمی از ٭

  :زندگی می کنند فقر
 
 ،ن اليـن آاسفند به گزارش روز  15در  ◀

ـاي رو بـه رشـد در     ها و اعتصاب اعتراض ه
حالي است كه بنا بر گزارش راديـو فـردا،   

ـاتي   زيـر عنـوان    نتايج يك بررسـي تحقيق
، "گيري و تحليل اقتصادي فقر شهر اندازه"

ـاكي   11كه چهارشنبه  اسفند انتشار يافت، ح
درصد جمعيـت شـهري    55تا  45است كه 

 .كنند كشور زير خط فقر زندگي مي
ـين        ـناريو بـراي تعي بنابراين گزارش دو س

خط فقر در ايران متصور است كه در يـك  
يراني در سناريو خط فقر براي يك خانوار ا

) نفر 3.7هر خانوار مركب از (مناطق شهري 
ـاه اسـت و در    650حدود  هزار تومان در م

درصـد جمعيـت شـهري     55اين صـورت  
البتـه  . كنـد  ايران زير خط فقر زندگي مـي 

هــزار تومــان ميــانگيني بــراي سراســر  650
ـان تحقيـق در    كشور است، زيرا بر پايه هم
ـانوار بـراي تـأمين حـداقل      تهران يك خ

ـاه   813هاي خود به  ينههز هزار تومان در م
 .نياز دارد

ـاي        در سناريوي دوم، كـه در آن كااله
  گيرند،  تر را مي ارزان جاي كاالهاي گران

هزار تومان در ماه تعيين شده  547خط فقر 
درصد جمعيت  44.5در اين صورت . است

كنند،  شهري ايران زير خط فقر زندگي مي
ـينان   ميليـون   23يعني بيش از  نفـر از شهرنش

 .كشور
  
رشــد  ،۹۰بنــا بــر بودجــه ســال  ٭

از رشد منابع پيشي گرفته  ،مصرف
  :است

 
بنــابر ارزيــابي مركــز  ،89اســفند  14در  ◀
تركيب اعتبارات  ،وهشهاي مجلس مافياهاژپ

اي بر حسب فصول تغييـر محسوسـي    هزينه
ـا   كرده است، به طوري كـه سـهم يارانـه    ه

هاي انـرژي   ملصرفنظر از يارانه قيمت حا(
درصد  18از ) هاي نفتي و واردات فرآورده

 1390درصد در سال 21.7به  1389در سال 
 .افزايش يافته است

بودجـه  « بودجه كل كشور از دو بخـش      
ـاي   « و » عمومي دولت بودجه شـركت ه

ـته    ـاعي وابس دولتي، بانك ها و موسسات انتف
شـود، بودجـه كـل     تشكيل مـي » به دولت

ـالغ بـر    1390بودجه سال  كشور در اليحه ب
ـال اســـت    5 6/219 ـ ـارد رـي هــزار ميلـي

ـال     ـــه ســـ ـــت ـب از  1389كــــه نسـب
ـادل  ــ ـــدي معـــ ــد  7/41رشـــ درصــ

ـان      ـ ــن مـي ـرخوردار اسـت كـه در اـي ـب
ــث   ـت از حـي ـودجــه عمومــي دوـل ـب

ــر    ــغ ـب ـاـل ـارف ـب ـع و مصـ ـاـب  1770مـن
ـاي   هزار ميليارد ريال و بودجـه شـركت   ه

ـته    دولتي، بانك ـاعي وابس ها و موسسات انتف
ـالغ بـر    ـارد    3,  4/622به دولت ب هـزار ميلي

  ريال هستند كه به ترتيب نسبت به سال 
ـادل   1389   5/43و  2/39از رشـــدي معــ

شـود   مالحظه مـي  .درصد برخوردار است
هاي دولتي و  كه نسبت رشد بودجه شركت

ـتر       بانك ـا از بودجـه عمـومي دولـت بيش ه
 .است

در اجزاي منابع عمـومي دولـت سـهم         
هاي  منابع حاصل از هدفمندي يارانه حامل

انرژي و استفاده از حساب ذخيـره ارزي از  
و  4/3كل منابع عمومي دولت به ترتيب از 

ـال   8/1 ــد در سـ ــه  1389درص  4/7و  7/3ب
انـد، در   افزايش يافتـه  1390درصد در سال 

   حالي كه نسبت ساير اقالم منابع كاهش
  12در صفحه

  

 جنازه ای زیر آفتاب ؟
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ـابع در     يافته است اگر چه بيشترين سـهم من
مربوط به منابع حاصل از نفـت،   1390سال 

 6/35ها به ترتيب معادل  نفت خام و ماليات
بيشترين 1390درصد است، در سال  3/24و 

ـاب       ـتفاده از حس ـابع مربـوط بـه اس رشد من
ـادل   ــدي معـ ـا رش ــره ارزي بـ  8/449ذخي

ـا  درصد و كمترين مربوط به من ابع مالياتي ب
 .درصد است 8/11رشدي معادل 

ـــه       ــودجـ ـارف ـب ــ ـــزاي مصـ در اجـ
ــي   ـت سهــم اعتبارات مـل عمومــي دوـل
ـارف  ـــــي از كــــــل مصـــــ ـاـن و اسـت
ــــه     ــت ـب ـودجــه عمــومـــي دوـل ـب

ـــب از  ــ ـرتـي ـــد در  2/7و  9/52ـت درصـ
ـال  ــه   1389ســـ درصـــد   2/6و  1/45ـب
ـالي كـه     1390در سال  كاهش يافتـه در ح
ــهم  ــف«س ــك    ردي ــه و تمل ـاي متفرق هـ
ـالي   دارايي ـاي م ـارف از محـل   «و » ه مص

و  7/32به ترتيب از »درآمدهاي اختصاصي
درصـد افـزايش    5/8و  3/40درصد بـه   2/7

 .اند يافته
نســـبت رشـــد مصـــارف مربـــوط بـــه     
ـاي   هاي متفرقه و تملك دارايـي  رديف« ه

ــ«و » مــالي دهاي مصــارف از محــل درآم
نسبت به سال  1390نيز در سال » اختصاصي

درصد  4/64و  5/71به ترتيب معادل  1389
ـتاني   است، و نسبت رشد اعتبارات ملي و اس

 .درصد است 5/19و  5/18نيز به ترتيب 
بودجه عمومي دولت در قالب سـه تـراز      

يابد، كه شامل تراز عملياتي  كلي آرايش مي
خالص تملك  ،)ها تفاوت درآمدها از هزينه(

ـاوت واگـذاري   (اي  هاي سرمايه دارايي تف
ــي ــرمايه دارايـ ـاي سـ ــك  هــ اي از تملـ
ـالص تملـك   ) اي هاي سـرمايه  دارايي و خ

ــي ـالي  داراي ــذاري (هــاي مـ تفــاوت واگ
ـاي   هاي مالي از تملـك دارايـي   دارايي ه
 .شود مي) مالي

ـاي سـه   وضعيت تراز مالي در گروه گانـه   ه
ـا  6بودجه عمومي دولت در جـدول   ن نش

تراز عملياتي و در واقـــع  . داده شده است
ــت در    كســري بودجــه عمومـــي دوـل

ـه ـارف هزيـن ـخــش مصـ اي عليرغـــم   ـب
ــن    ـاهش آن در قــوانـي ـر كــ ـد ـب تاكـي

ـــرنامه ـاي توســــعه از  ـب هــزار  6/227هـــ
ـال     5/251ميليارد ريال به  ـارد ري هـزار ميلي

  .افزايش يافته است
اين بررسي صوري است  :انقالب اسـالمی

در . شكار نمـي كنـد  آو بهيچرو واقعيت را 
ــود ــت خ ــزان   ،وق ــه و مي ــت بودج واقعي

ن به نفت و گاز و اندازه خارجي آوابستگي 
شدن و ضـد اسـتقالل گشـتن بودجـه را     

  .شكار خواهيم كردآ
  
ــی  ۸۰ ٭ ــد نفت ــارد دالر درآم میلی

  :۸۹ایران در سال 
  
ري به گزارش خبرگزا ،89اسفند  14در  ◀
افزايش بحران سياسـي در كشـورهاي    ،مهر

خلــيج فــارس و شــمال آفريقــا در حــالي 
ــران را   ــي اي ــد نفت ـارد دالر  1.5درآم ميليـ

شـود   افزايش داده است كه پيش بيني مـي 
ـين توليدكننـده    مجموع درآمد نفتي دوم

ـال بـه مـرز      80اوپك تا پايان اسفندماه امس
  .ميليارد دالر برسد
 ،مــد نفــتآدرافــزايش : انقــالب اســالمی

در سـال  (وقتي به سرمايه بدل نمي شود 
هــزار ميليــارد تومــان بودجــه  31از  ،89

ن خـرج  آهـزار ميليـارد    13تنها  ،عمراني
جـز بيشـتر كـردن    !) شده است» عمران«

فرصت رانت خواري و گسـترش دادن بـه   
كاري نمي تواند كرد و  ،دامنه فساد و تورم

  .نمي كند
  
  :پیش فروش نفت کشور ٭
 
ـــــه گـــــزارش  ،۸۹اســـــفند  ۱۴ر د ◀ ب

معاون  ،محسن خجسته ،خبرگزاری مهر
ـار اوراق  ــه انتشـ ـاره ب ـا اشـ ــت، بـ ــر نف وزی

» اوراق قرضـه اسـالمي«صکوک اسالمی 
برای تامین منابع مالی طرحهای صنعت 
ـار ایـن اوراق را پـیش  نفت هـدف از انتش
فــروش درآمــدهای حاصــل از صــادرات 

ـار: نفت اعالم کرد و گفت  بـرای اولـین ب
امکان خرید این اوراق توسط کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه فـراهم 

  .شود می
پيش فروش كردن نفت : انقالب اسـالمی

پيش از اين نيز نفت . يم نيستژكار اول ر
ـار   . پيش فروش مي كرد اما فروش ايـن ب

بمعناي نداشتن سرمايه الزم براي تجديد 
  .تأسيسات فرسوده نفت است

  
ــــگراوالدی ٭ ــــه در  عس ــــاز آک غ

اینــک  ،ثروتــی نداشــت ،انقــالب
 ،هفتمین ثروتمند کشـور و نـامزد

ریاست پارلمان بخـش خصوصـی 
  :است

  
ـاتمي   ،89اسفند  11در  ◀ محمد هيراد ح

از پارادوكس هاي حال حاضر  :نوشته است
ـاني اسـت   ئانتخابات هيات ر يسه اتاق بازرگ

يس اتــاق ئــكــه اســداهللا عســگر اوالدي، ر
ـين خـود بـه    بازرگاني مشترك ا يران و چ

ـايلي بـراي       صراحت عنـوان مـي كنـد تم
حضور در راس پارلمان بخش خصوصـي و  

يسه آن ندارد، اما گـروه پيشـگامان   ئهيات ر
ـادرات كـه عسـگراوالدي را بـه      توليد وص
عنوان پدر معنوي خود انتخاب كـرده انـد   
  .از آمادگي براي رياست او خبر مي دهند

  
ـــادتر کـــردن  ٭ ـــرای آب ـــالش ب ت

های ديگـــر و پـــر کـــردن کشـــور
 :جیـــب ســـوگلی هـــای داخلـــی

ــه های هــزار تنــی  واردات محمول
ـــه   تخـــم مـــرغ از ترکیـــه در هفت
  :آینده

 
، به گزارش خبرگـزاري  89اسفند 14در ◀

فارس، يداهللا صادقي، مـدير كـل تـأمين و    
توزيع وزارت بازرگاني، خصوص وضـعيت  

ـا  : مـرغ گفتـه اسـت    كنترل قيمـت تخـم   ب
، توزيع تخـم مـرغ   هماهنگي اتحاديه ميهن

ـان بـه    1950در نمايشگاه بهار به قيمـت   توم
 .شود كننده عرضه مي مصرف

او، در واكنش به اين سؤال كه وضـعيت       
مرغ به كجا رسيده است، گفته  واردات تخم

ــت ـالي  : اس ــري احتمـ ـان كس ــراي جربـ ب
ـا چنـد مباشـر بخـش        تخم ـازار ب مـرغ در ب

خصوصي با همكاري شركت پشتيباني امور 
م و دامپزشكي چند محموله يـك هـزار   دا

آينده از تركيـه وارد كشـور     تني طي هفته
  .شود مي

  
کاالهای چینی به بازار نوروزی  ٭

 در حـال حاضـر :ایران هم رسید
بـه وسـیله افـزایش  تنهـا حکومت

قیمتهـا را کنتـرل  ،میـزان واردات
  :میکند

 
به گـزارش ایسـنا، در  ،۸۹اسفند  ۹در  ◀

ـاال، نمايشگاههاي عرضه م مـواد  ستقيم ک
پروتئيني شامل گوشت قرمز و مرغ، بـرنج،  
روغن و شكر از جمله اقالم قابل عرضـه در  
كنار پوشاك، كيف و كفش و ساير مايحتاج 

ميـزان تخفيـف    :شـود  ايام عيد عرضه مـي 
بيني شده در ايـن نمايشـگاه بـه طـور      پيش

درصد اسـت و در برخـي    15تا  10ميانگين 
   .رسد مي درصد 30كاالها نيز به 

 :گزارش مـي كنـد  فارس  خبر گزاري  ◀
ـا قـوت و     ـالي ب نمايشگاه بهاره امسال در ح
ضــعف و افــزايش مردمــي آغــاز شــد كــه 

ــز قيمــت كاالهــاي اساســي و   بررســي ري
ـا   10گوشت و مرغ از تخفيف  درصـد   15ت

حكايــت دارد، ولــي وعــده عــدم عرضــه 
 .كاالهاي چيني محقق نشده است

ـا ا(خبرگزاري كار ايران  ◀ گـزارش   ) يلن
هاي ه اي چيني روي سفره سبزه: مي كند

سبزه هاي چيني در  :ايراني گل مي دهند 
ـا    ـان نيـز    5000برخي از نقاط حتـي ت توم

ـاي     .فروخته مي شوند ـال ه چين طـي س
اخير به بازار كاالهاي سنتي ايران نيز چشـم  

صادرات سير و عسل و گـالب  . دوخته است
اسـت كـه    نشان دهنـده آن  ،به بازار ايران

ـا قصـد ندارنـد    چيني ـاي     ه ـا بـه كااله تنه
استراتژيك و پر بازار بسنده كنند و حتي بـه  

 .بازارهاي سنتي ايران نيز چشم دارند
ـال     حكومت در حال حاضر،     ـا بـه دنب تنه

كنترل قيمت ها در بازار آن هم با به وسيله 
به گفته عباس  :افزايش ميزان واردات است

 11رك ايران، در معمارنژاد، رئيس كل گم
ـاال از طريـق     58ماه گذشته  ـارد دالر ك ميلي

گمركات كشور وارد شد كه نسبت به مدت 
  .درصد رشد داشته است 18مشابه سال قبل 
ـار فقـر   : انقالب اسالمی در كشوري گرفت

توليـد و فقــر انســان و فقـر طبيعــت كــه   
مـالي   –ورده استبداد مافياهاي نظامي آفر

  :يابد؟انسان كجا حقوق مي  ،است
  

 ها ياعدام ها و دسـتگير 
و محــروم كردنهــا از  

ــائي آتحصــيل و  دم رب
ــان روش  ــا همچنـ هـ

  :يم مافياها استژر
 
  
به گزارش هرانا، سه نفـر   ،89اسفند  4در ◀

شهروند كـرد   "پور مسلم عيسي"هاي  به نام
ـتكا،   "حاج محمد"فرزند  اهل روستاي ماس

ــد  "اردالن حــاتمي" شــهروند كــرد فرزن
ـان  "روستاي قصريك و اهل  "خليل" پيم

ـازه شـهر در      "قانع شـهروند آذري اهـل ت
ميــدان يــادبود شهرســتان ســلماس اعــدام 

 . شدند
چهارتن از دانشجويان و  ،89اسفند  4در ◀

 اساتيد دانشگاه اميركبير بازداشتاز يك تن 
، تعدادي از كالس ها بدين خاطر. شده اند
حـداقل از   ،بدين ترتيـب . شده اند تعطيل

ـاتيد   چهار تن از دانشجويان و يك نفر از اس
ـاهرات   ــر در تظـ ـنعتي اميركبي ــگاه صـ دانش
ـنجم بهمـن و     اعتراضي روزهاي بيسـت و پ

 .يكم اسفند بازداشت شده اند
به گزارش دانشـجو   ،89اسفند  5در در  ◀

نيوز، مهندس عبداهللا صدري استاد و عضـو  
هيئت علمي دانشكده معدن و متالورژي در 

د موســوي، فــوژان بهمــن و فرشــا 25روز 
ـان معـزي    دانشـجويان  (شفائي، محمد احس
ــدن و متــالورژي ــرداد ) دانشــكده مع و مه

ـامپيوتر  (فرنوش  در ) دانشجوي دانشـكده ك
  . اسفند بازداشت شده اند 1روز 

ـين روز  به گزارش دانشجو نيـوز،      ، در هم
حسن يونسـي فرزنـد علـي يونسـي وزيـر      

  .اطالعات دولت خاتمي بازداشت شد
به گزارش امروز، مهدي  ،89اسفند  5در ◀

ـازمان مجاهـدين انقـالب      تحققي عضـو س
اسالمي بازداشت و به مكان نامعلومي بـرده  

  . شد
ـا     ،89اسفند  5در ◀ ـا، رض به گـزارش هران

ــگاه    ــت دانش ــت موق ـتا آزاد، سرپرس روسـ
صنعتي شريف هفته گذشته و طي اقـدامي  

دانشجوي شريف را بـه   20غيرقانوني ورود 

ـاه     25نيـز ورود   دانشگاه و تـن را بـه خوابگ
  . ممنوع كرد

به گزارش دانشجو نيوز ،  ،89اسفند  5در ◀
سيد علي صابري داخل دانشگاه بهار مشـهد  

 بازداشت شد
ـيس    ،89اسفند  6در ◀ به گزارش مهـر، رئ

ـاوره و روانشناسـي اعـالم      ـام مش سازمان نظ
ــرد بـــيش از  ــد بزهكـــاران  50كـ درصـ

رهاي تهران، هاي اصالح و تربيت شه ن كانو
بازمانـدگان   ،شيراز، اهواز، مشهد و زاهدان

ــراج  از تحصـــيل دوره راهنمـــايي و اخـ
  . شدگان اين دوره هستند

به گزارش دانشجو نيوز،  ،89اسفند  7در ◀
دانيال زرگريان و ميالد طاهري دو تـن از  
ـاي      ـبز بابـل توسـط نيروه فعالين جنبش س
ـامعلومي منتقـل     ـان ن امنيتي دستگير و به مك

  .شده اند
به گزارش كلمه، احسان  ،89اسفند  7در ◀

عبده تبريزي دانشجوي ايراني مقيم انگليس 
ـا      ـام رابطـه ب در دادگاه تجديد نظـر از اته

ـيش از ايـن   . بيگانه حكم تبرئه گرفت وي پ
به هفت سال زندان محكوم شده بـود كـه   
ـام     ـازات ايـن اته دو سال آن به عنوان مج

اه انقـالب در  دادگ 54شعبه . صادر شده بود
ـال زنـدان    ـنج س عبـده   ،عين حال حكم پ

ـام       ـبس بـه اته ـال ح ـامل دو س تبريزي، ش
ـام   توهين به رهبري و سه سال زندان به اته

حضور در تظاهرات مقابل ( اجتماع و تباني 
  .را تاييد كرد)سفارت ايران در لندن 

ــفند  7در ◀ ــه   ،89اس ــزارش كميت ــه گ ب
گزارشــگران حقــوق بشــر، پيمــان غالمــي 

بهمـن توسـط    25رجم و نويسنده از روز مت
نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان اويـن  

 .منتقل شده است
ـبح اميـد،    ،89اسفند  7در ◀ به گزارش ص

تــن از دانشــجويان دانشــگاه  200بــيش از 
شيراز از سوي كميته انضباطي به محروميت 

 .اند تحصيلي محكوم شده
ـنا، حكـم    ،89 اسفند  8در ◀ به گزارش ايس
الق در مالء عام دو نفر در شهرستان طبس ش

 . اجرا شد
ـبز     ،89اسفند  9در ◀ به گـزارش نـداي س

ـار، سـهيل    آزادي، سه سرباز كه شاهين عط
روحنده و حميدرضا محمدي نام دارند در 
بخش حفاظت اطالعات اوين خدمت مـي  
ـاهر بـه جـرم مـودت و       كردند و علـي الظ
ـا زنـدانيان قرنطينـه ايـن بخـش       مهرباني ب

ـاجزاده     مد نوريمح ـيد مصـطفي ت زاد و س
كــه از حقــوق اوليــه زنــدانيان عــادي نيــز 

 .اند محروم بودند، بازداشت شده
ــفند  9در ◀ ــه،    ،89اس ــزارش كلم ــه گ ب

ميرحسين موسـوي و مهـدي كروبـي، بـه     
همراه همسران خود زهرا رهنورد و فاطمه 

ـتگيري   . اندكروبي، دستگير شده  عامـل دس
ندانبانان اين دو بوده است و  ز» بيت رهبر«

 . مأموران بيت هستند
نفر  9به گزارش هرانا ،  ،89اسفند  10در ◀

ــه  ـادي در محوط ــدانيان عـ ــدان   ٔ از زن زن
مركزي شهر اروميه به دستور مراجع قضايي 
جمهوري اسالمي به صورت جمعي بـه دار  

ـامي افـراد اعـدام      .آويخته شدند ـام تم اته
جــرائم "شــده از ســوي مراجــع قضــايي 

 .عنوان شده است "ه مواد مخدرمربوط ب
به گزارش ايرنا، حكـم   ،90اسفند  10در ◀

ـاس    هفت قاچاقچي مواد مخدر كه بـر اس
هاي انقالب بـم   احكام صادر شده از دادگاه

و جيرفت به اعدام محكوم شده بودند، پس 
از تاييد دادستاني كل كشور به مرحله اجـرا  

  .درآمد
مد به گزارش هرانا، مح ،89اسفند  11در ◀

ساله بعداز ظهر روز سه  24طالبي دانشجوي 
شنبه دهم اسفندماه، توسط نيروهاي امنيتي 

 .در مشهد بازداشت شده است
ـبز   ،89اسفند  12در  ◀ به گزارش نداي س

ـادات    ــت فخرالسـ ــس از بازداش آزادي، پ
ـال   محتشمي پور و تعداد ديگري از زنان فع
ـاي زنـدانيان    بعد از جلسه قرآن خانواده ه

ـته   سياسي، ـا  مـأموران واواك شب گذش ، ب
ـاج     هجوم به خانه خالي محتشـمي پـور و ت
زاده به تفتيش پرداخته و باز هـم بخشـي از   

 .را با خود برده اند ووسايل ا
كــارگران  ، اعتراضــات89اســفند  12در ◀

ـاز    ـيش آغ كارخانه كيان تاير كه از مدتي پ
 . داشتادامه  همچنان شده است،

ش مجـذوبان  به گـزار  ،89اسفند  13در ◀
نور، دادگاه انقالب بروجرد پس از گذشت 

سال از تخريب حسينيه دراويش طريقت  3
ـتان،    -نعمت ـادي در آن شهرس اللهـي گناب

ديدگان ايـن    درويش  را كه از آسيب 189
اسـفند   14 اعالن كرد كه در اند، بوده  واقعه
 !كند محاكمه مي نها راآ ماه 
، در پــي مــوج اعــدام 89اســفند  13در ◀

ـنبه    12هاي بي رويه در اروميه، روز پنج ش
ماه نيز، دو زنـداني كـرد در زنـدان     اسفند

 .مركزي اروميه اعدام شدند
ايرج «به گزارش هرانا،  ،89اسفند  13در ◀

ـان  ـتاي    »حسن نژادي و  »انبـي «اهـل روس
 "نيچالن"اهل روستاي  "بهروز شكوهي"

اروميه، در زندان مركـزي   "ترگور"  ٔ منطقه
اتهام ايـن   .به دار آويخته شدند شهر اروميه

 "جرايم مربوط به مواد مخدر"دو شهروند 
 .عنوان شده است

ـام   ،89 13در ◀ اسفند به گزارش شرق ، س
محمودي سـرايي يكـي ديگـر از روزنامـه     

 . شدنگاران، روزنامه شرق بازداشت 
ـاموران 89اســـفند  13در ◀  واواك، مــ

ـام      ـايي بـه ن ـاي   اصفهان سـه شـهروند به ه
ـاه  پيمان" ـني  "، "پن ـا  "و  "ثمـن گلش رمين

 .دندكررا بازداشت  "احراري
ـبز،  89اسفند  15در ◀ ،به گزارش تحول س

ـين     ـتاد ميرحس ـال س هادي وكيل زاده، فع
ـاموران وزارت   موسوي در شيراز، توسط م

 .اطالعات بازداشت شد
به گزارش هرانا، سـحر   ،89اسفند  15در ◀

ـان و از      ـال حقـوق كودك ـادي، فع بيرام آب
دان بهــايي ســاكن كرمــان توســط شــهرون

 .ماموران امنيتي بازداشت شد
، به گزارش كلمه، پارسا 89 اسفند 15در  ◀

ـان     بهمني، خبرنگار روزنامه ـانه، در جري افس
اسفند در شيراز بازداشت شـده   10تجمعات 

 .است
ــفند  16در ◀ ــن از  89اس ، بــيش از صــد ت

ـنبه   دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود، يكش
برابـر   5در تجمعي خود جوش به اسفند  15

دانشگاه ها سرويس قيمت غذاي سلف  شدن
 .اعتراض كردند

ـبح اميـد،    ،89اسفند  16در ◀ به گزارش ص
همزمان با سفر محمود احمدي نژاد به شيراز، 
ـنعتي گوشـت مقابـل      كارگران مجتمـع ص

ـارگران   .استانداري فارس تجمع كردنـد  ك
مجتمع صنعتي گوشت همچنان در نزديكي 

ـا در دسـت     تا الر سخنراني احمـدي نـژاد ب
داشتن پالكادرها تجمع كردند كه نيروهاي 

 .امنيتي آنها را مجبور به ترك محل كردند
ــفند  16در  ◀ ــر  1400، اعتصــاب 89اس نف
ران قراردادي پتروشيمي تبريز كـه از  گكار

اسفند ماه آغاز شده اسـت، وارد   7روز شنبه 
ن كارگران در طي اي. خود شددهمين روز 

ـا مقاومـت سرسـختانه  خـود،      ـار                          3              مدت، ب ب
ـا     مديريت و مسئولين را وادار بـه مـذاكره ب
نمايندگان كارگران نمودند كه در هـر سـه   
مــورد بــه جهــت عــدم تمايــل و مقاومــت 

و » حذف پيمانكار«مديريت شركت در قبال 
، به بهانه »انعقاد قرارداد مستقيم و دستجمعي«

ن بست هاي واهي و تكراري مذاكرات به ب
  .رسيد
، هالــه صــفر زاده عضــو 89اســفند  17در  ◀

كانون مدافعان حقوق كارگر و همسر علـي  
ـاق گروهـي از    را رضا ثقفي در تهران به اتف

ـتگير كردنـد     ٔ او را بـه كميتـه وزرا  . زنان دس
شب مامورين بـه خانـه او    11ساعت . بردند

ـا   كتاب و كامپيوتر ،رفته بعد از بازرسي ها را ب
  خود بردند
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

ــعيت وزرا و   ــاره وضـ ــدق  در بـ مصـ
نماينــدگان در زمــان ديكتــاتور رضــاخان  

وقتي كه مرحوم مستوفي الممالك   : گفت
مي خواست رئيس الوزراء بشود بـه منـزل   
من آمـد و هـر قـدر اصـرار كـرد وزارت      

ـان و    ـنم ننمـودم ايش ارد خارجه را قبول ك
ـا    ـان ب كار شدند و پس از مدتي كه اخالقش
ديكتاتور نگرفت از كار كناره گيري كردند 
ـا       چون كه نظر شاه فقيـد ايـن نبـود كـه ب
مستوفي الممالك و امثال او همكاري كنند 
بلكه مقصودشان ايـن بـود كـه بـه جامعـه      
ـتوفي     ـتم كـه مس بفهمانند من آن كسي هس

. ننـد الممالك و امثال او به من تعظيم مي ك
مرحوم مستوفي الممالك قبول كار نمود و 
طولي نكشيد كه استعفا كـرد و مـن كـه در    
ـلطنه      ـانم همــدم السـ ـاغ خـ ســعدآباد بـ
ـتم مـي دانيـد چـه گفـت       ، خواهرشان رف

ـيس الـوزراء   (فرمود به حاج مخبرالسطنه  رئ
گفتم من تاچانه ام به گل فرو رفت شما )بعد

مواظب باشيد كه تا فرق تان در لجـن فـرو   
از اين عرايض و اطاله كـالم مقصـود   . رودن

اين آنهائي كه سنشان وفا نمي كنـد بداننـد   
ـاتوري وزراء نماينـدگان    كه در دوره ديكت
ـيس    مجلس نه تنها از شخص شاه بلكـه از رئ
ــه داشــتند و آنچــه   ــم مالحظ ــهرباني ه ش
شهرباني دستور مي داد بدون تخلف اجـرا  

ـاطر دارم كـه در    . مي كردند خوب بـه خ
پنجم و ششـم تقنينيـه هـر وقـت كـه      دوره 

ــرد و    ــي ك ـنهاد م ــه اي پيشـ ــت اليح دول
نمايندگان نمي خواستند به آن رأي بدهند 
موقــع طــرح آن ســر تيــپ محمــد خــان 
درگاهي رئيس نظميه در مجلـس حاضـر و   
ـبب مـي شـد كـه نماينـدگان       حضور او س
بدون شور و بحث زياد اليحـه را تصـويب   

ـين شـرفيابي نماينـدگان    در  كنند و همچن
ـاه از ايـن    روزهاي دوشنبه به پيشگاه شاهنش
ـا      جهت مقرر شـده بـود كـه در آن روزه
شاهنشــاه فقــط اشــاره اي بكنــد و آنهــا در 

با اين .مجلس البحه دولت را تصويب كنند
و وكال نمي تواننـد بـه عنـوان      حال وزراء

نبودن آزادي خود را تبرئـه كننـد چونكـه    
ـا  اينكـه   آنها مجبور نبودند كار قبول كنند ت

ـاع       نسبت بـه مملكـت خيانـت كننـد االمتن
و  1933قـرارداد   .باالختيار ال ينافي االختيار 

تمديد مدت وقتي كه دولت امتياز دارسي 
را الغاء نمود شهر تهران براي مـوفقيتي كـه   
ـاني كـرد       . نصيب دولـت شـده بـود چراغ

روزي مرحوم مشيرالدوله به ديدن من آمد 
ـ   ـبط و  و فرمود چقدر تقـي زاده مرت ب خ

الغاي امتياز بـدون زمينـه    . خطا شده است
ـين   صالح نبود اگر شركت نفت به مراجع ب
المللي مراجعه كند چون قضات بين المللي 
ـائي     ـا جنبـه قض ، بيشتر جنبه سياسي دارند ت

ـال نفـوذ كننـد و      ـا اعم ممكن است در آنه
دولــت انگلــيس از . دولــت محكــوم شــود

لـت داد  كمپاني حمايت نمود و به ايران مه
ـاني    اگر تا يك هفته مراسله اي كه بـه كمپ
نوشته بود مسترد نكند موضوع را در ديوان 

و نظر »داوري بين المللي الهه مطرح كند«
اساســنامه  36بــه ايــن كــه بــر طبــق مــاده 

صالحيت ديوان مزبور در مسائلي است كه 
طرفين به آن رجوع كنند و دولـت ايـران   

زبـور نمـي   ديوان م ، كه مراجعه نكرده بود
ـاده     . توانست دخالت كند ـتناد م لذا بـه اس

اساســنامه جامعــه ملــل كــه هــر وقــت  15
ـاء جامعـه روي دهـد و      ـين اعض اختالفي ب

دي برسد كه بـه قطـع روابـط    حاختالف ب
دولـت  . شورا بايد دخالت كند ، منجر شود 

انگليس به شوراي جامعه ملل مراجعه كرد و 
رئيس شـوراي جامعـه    1932دسامبر 18در 

ـا را بـه   نملل تلگرافي به دولتين نمـود و آ  ه
احتراز از هـر عملـي كـه موجـب تشـديد      

ـار بـه      .اختالف شود دعوت كرد ـا ايـن ك ب
دولت ايـران هـم   ، قطع روابط نرسيده بود

دعوت شوراي جامعه ملـل را قبـول نمـود    
ـين    ـاي حس ومرحوم داور وزير عدليه و آق
عالء رئيس بانـك ملـي از طـرف ايـران و     

ـيس از    من وزيـر خارجـه  آقاي سرساي انگل
شـوراي   . طرف آن دولت معرفـي شـدند  

ـارات نماينـدگان    جامعه پس از اصغاي اظه
دولتين مذاكرات را به وقت ديگـر محـول   

ـنش وزيـر خارجـه وقـت و      نمود تا آقاي ب
ــوري چكســلواكي كــه مــي   رئــيس جمه
ــود  ــه ب  ،خــواهم عــرض كــنم دالل معامل
 مطالعات كافي تر كند و گزارش خود را به

ـنش هـم صـالح    . شورا تقديم نمايد آقاي ب
ـا مـواد ذيـل     اين طور دانست كه طرفين ب
موافقت كنند وپس از موافقت به تصـويب  

  :شورا برسد 
طرفين موافقت نمودند كه موضـوع را   -  1

در شورا مسكوت بگذارند  1933تا جلسه مه 
ــت   ــد موافق ــزوم در تمدي و در صــورت ل

  .نمايند
ـاني  طرفين موافقت نمودنـد كـ   -  2 ه كمپ

    ً                                     فورا  با دولت ايران داخل مـذاكره شـود و   
اين موافقت خللي بادله و براهين آنها نمـي  

  .رساند 
طرفين موافقـت نمودنـد كـه بادلـه و       -  3

ـار       ـا  و شـفاها  اظه                        ً        ً                 براهيني كه بـه شـورا كتب
نمــوده انــد خللــي نمــي رســد و چنانچــه 
ـاز جديـد بالنتيجـه     مذاكرات راجع به امتي

ره در شورا طـرح شـود و   مطلب دوبا ، ماند
هر يك از طرفين آزاد است كه از نظريات 

  .خود دفاع كند
ـائي كـه در    -  4  19يقين است بر طبق قوله

به رئيس شوراي جامعـه داده   1932دسامبر 
شده تا مدتي كه مذاكرات در جريان است 
و نيز تا خاتمه عمل كارها و عمليات كمپاني 

ـامبر   27در ايران مثل قبـل از   در  1932دس
جريان خواهد بود و بين طرفين محرز شد 
ـبت   كه نه تنها راجع به امور گذشته بلكه نس
به امتياز جديد هم بايد مذاكرات الزمـه بـه   

  .عمل آيد
ـاي      مؤلف كتاب سياست موازنـه منفـي آق

راجع به  173حسين كي استوان در صفحه 
ايــن دادخــواهي ايــن طــور مــي نويســد 

خوشوقت و دولت ايران و كمپاني هر دو «
ـارج شـدند    .غالب از شوراي جامعه ملل خ

 32كمپاني خوشوقت بود كـه مـي توانـد    
ـاز را تمديـد كنـد       ، سال ديگـر مـدت امتي

دولت ايران هم خوشوقت بود كه به طرف 
ـاءنموده اسـت     ـاز را الغ » .فايق شـده و امتي

امتياز دارسي تمديد شد و پس از تصـويب  
مجلس مالقات ديگري بين مـن و مرحـوم   

ـات    مش يرالدوله روي داد كـه در ايـن مالق
ـا   « :فرمود تصور نمي شد آقاي تقـي زاده ت

ـاري      ـالها همك ـا كـه س اين درجه به افكار م
بنـده عـرض    ».كرده ايم بي احترامي كند

مــي كــنم كــه تقــي زاده و امثــال او مــي 
ـاه مقتـدري مثـل     توانستند در مقابل شاهنش

ولي مـي  اعليحضرت رضاشاه مقاومت كنند 
ـنم كـه تقـي     خواهم فق ط اين را عـرض ك

زاده و امثــال او اگــر داراي اصــل ثــابتي  
بودند بايد از قبول كار آن هم كار مؤثري 
مثل وزارت دارائي كـه در آن وقـت مـي    

 كنندبايست قرارداد نفت بگذرد خودداري 
 1933و اما راجع به خسارتي كه از قرارداد 

به ملت ايران رسيده است بـر طبـق فقـره    
ـاده   ـنجم از م  29واحــده مصـوب جلســه   پ

مجلس شوراي ملي كه بدين  1326مهرماه 
  . بود قرار تصويب شده

دكتر  مصدق در مجلس  شانزدهم شـوراي  
ملي در انتقاد  و اعتراض به قرار داد دارسي   

بــدو  «:در زمــان رضــا شــاه  گفــت   1312
ـاح    16مشروطيت تاكنون  دوره تفنينيـه افتت

ــدگان    ــس اول نماين ــالي مجل ــده و ك ش
حقيقي ملت بودند ولي پس از آن هر قدر 

وطه گذشته دخالت دولت ربيشتر از عمر مش
در انتخابات بشرحي كه بعرض ميرسد بيشتر 

در دوره دوم و ســوم دولــت شــده اســت 
روسيه تزاري در انتخابات شـمال و دولـت   
ـال نظـر      ـات جنـوب اعم انگليس در انتخاب
ـادي از        ـال عـده زي ـا ايـن ح نموده انـد ب

من جمله وكالي تهران نماينـده  نمايندگان 
ـاي    حقيقي ملت بوده اند و دخالـت دولته
ـاره أي   انگليس و روسيه تزاري در انتخاب پ
از نمايندگان مانع اين نشد كه وقتيكه روسها 
ــي   ــد حت ــران اولتيمــاتوم دادن ــدولت اي ب
نمايندگاني كه با سعي و مساعدت خود آنها 

ـيده بودنـد   بوجـدان   ،بمقام نمايندگي رس
ـا    بيدار و شرافت ملي خود تكيه نمـوده و ب

ـاق     وكالي ديگر مجلـس دويـم در رد باتف
ـتان   آ راء اولتيماتوم روسيه تزاري هـم داس

شوند و آن افتخار بزرگ را نصيب مجلـس  
بمحض اينكه جنك بين الملـل  . دوم نمايند

ـيه   اول خاتمه يافت و يا رقابت دولت روس
ــران از بــين رفــت دولــت انگلــيس   در اي

را منعقد نمود و براي  1919اوت  9قرارداد 
ـار    ـارم دچ اينكه تصويب آن درمجلس چه

ـات آن دوره غيـر از   . اشكال نشود در انتخاب

ـاد قـرارداد     انتخابات تهران كه قبـل از انعق
اعمال نظر كـرد در دوره   ، خاتمه يافته بود

بــاز نماينــدگان تهــران وارد مجلــس  6و  5
شدند ولي از دوره هفتم ببعد هيچ وكيلـي  

از ايـن   . دون اجازه دولت بمجلس نرفتب
مقدمه ميخواهم ايـن نتيجـه را بگيـرم كـه     

در مجلس تصويب شده كـه   1933قرارداد 
وكال نماينده حقيقي ملت نبوده و به عـالوه  
نظر بوجود رژيم ديكتاتوري هيئت حاكمه 
مجريان دستوري بيش نبوده اند و چنانچـه  
ـتم   مجله مذاكرات مجلس راجع بجلسه هف

ـاي   1327ماه  بهمن را كه مربوط جواب آق
تقي زاده به آقاي عباس اسـكندري اسـت   

بخوبي معلوم ميشود كه وزيـر   ، قرائت كنند
ـار و مطيـع     ـلوب االختي و وكيل همگي مس

بـراي اينكـه قسـمت     . يك مركز بوده انـد 
ــر   اصــلي اظهــارات آقــاي تقــي زاده داي
بمسلوب االختيار بودن آنها و وجـود زور و  

 1933ل كافي بر بطالن قرارداد فشار كه دلي
ـان نماينـدگان واضـح و     . است  بـراي آقاي

ـتم     ـنبه هف روشن شود نكات اصلي نطـق ش
ـانزدهم    بهمن ماه ايشان را كه در مجلـس پ
ـا    ـا عين ايراد شده است استخراج و در اينج

ـاني      …« نقل ميكنم  ـا گه ـار بن روز آخـر ك
ـان آوردنـد و     صحبت تمديد مـدت را بمي

ـلوب      …اصرار ورزيدنـد   ـا چنـد نفـر مس م
ار به آن راضي نبوديم و بي انـدازه و  ياالخت

ـيچ  .. فوق هر تصوري ملول شديم  ليكن ه
ولي بايد عرض كنم كـه   …چاره أي نبود 

ـيم      ـا ب ـاره نبـود تنه مقصود از اينكه گفتم چ
اشخاص نسبت بخودشان نبود بلكه انديشـه  
آنها نسبت بمملكت و عواقـب نـزاع بـه ان    

مـن هيچوقـت راضـي    . كيفيت نيـز بـود   
بتمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودنـد و  
ـتباهي بـوده      ـا اش اگر در اينكار قصـوري ي
تقصير آلت فعل نبوده بلكه نقصير فاعل بوده 
ـتباهي كـرد و نتوانسـت بـر      كه بدبختانه اش
گردد او خود هم راضي بتمديد مدت نبود 
ــرف    ــب از ط ــن مطل ـار اي ــدو اظهـ و در ب

ـا بتحا  شـي و وحشـت   حضرات روبروي آنه
يچوجه شدني ه عجب اينكار كه به« گفت 

ـا كـه    ـال بـر    30نيست مي خواهيد كه م س
گذشتگان براي اينكار لعنت كرده ايم پنجاه 
سال ديگـر مـورد لعـن مـردم و آينـدگان      

ـليم     بشويم ولي عاقبت در مقابـل اصـرار نس
  ».شد

ـاز    پس از نقل نطق آقاي تقي زاده اينك ب
ـ  ـام  شمع أي از محيط وحشت و فش ار آن اي

ـاين  : را شرح مي دهم  دولت انگليس تنها ب
ـات نماينـدگان    قناعت ننمود كـه در  انتخاب

دخالت كند بلكه مقامات رسمي مملكـت را  
ـانده خـود كـرد و عـالوه بـر       نيز دست نش
دخالتهاي غير قانوني در امور داخلي يـك  

ـال   موقـع تمديـد   1933كشور مستقل در س
ي خود به امتياز با فرستادن كشتي هاي جنگ

ـيله تهديـد نيـز       ـارس از وس ـيج ف آبهاي خل
ـان   . استفاده كرد  ولي خوشبختايه بايـد اذع

نمود كه در بسياري از موارد كه فقط يـك  
مورد آن را درباال ذكر نمـودم هـر وقـت    

ارجيان مطرح خمنافع ملت ايران در مقابل 
بوده نمايندگان مجلس شـرافت و آبـروي   

ته و سـعي  ملي خود را بر هر چيز مقدم داش
نموده اند ولو با مقاومت منفي حقوق ملـت  
ـا ايـن     را مصون و محفوظ نگان دارنـد و ب
عمل همان وظيفه أي را كه از وكالي ملت 
ـام      بايستي انتظار داشـت بنحـو احسـن انج

ـاه   29از تصويب قانون . دهند   1326مهر م
ـا      ـال ميگـذرد و دولـت ه متجاوز از سه س

ا از شـركت  نتوانسته اند حقوق ملت ايران ر
ـاز دولـت    .نفت استيفا كنند بر فرض اينكه ب

مأمور شود كه استيفاي حقوق ملت را بكند 
ــدگان    ــه نماين ــر دوره ك ـاي آخ در ماههـ

دولت همين اليحه  ،گرفتار انتخابات ميشوند
ـافه بتصـور اينكـه      را با چند مليون ليـره اض

ـ    ـان و كالـت را ب حقـوق ملـت   ه نمايند گ
صويب خواهند ترجيح ميدهند و اليحه را ت

اميدوارم كـه  . بمجلس پيشنهاد ميكند  ،نمود
سير قهقرائي ملت ايران را تابدان پايه زبون 
ـافع    و نحيف نكرده باشد كه نماينـدگان من
ملت را از نظر دور كنند و وظايفي كه خود 
ـاي دسـت      بايد انجام دهنـد بعهـده دولته
نشانده و ناتوان محول نماينـد ولكـه ننـك    

تمايالت خارجي را بـدامان  تسليم در مقابل 
مجلسهاي ايران بگذارنـد و لعنـت و خشـم    
ـانواده   ملت مظلوم ايران را براي خود و خ

  . »خود بطور ابد خريداري كنند
براي اينكـه  خواننـدگان  ارجمنـد  بطـور      
كامل   در جريان   سخنان دكتر مصدق در 
دفاع از حقوق  ملت ايران برضـد قـرارداد   

ـان   دارسي قرا بيگيرند ، در اينجا سخنان ايش
ـند در را   ـار در  مجلـس      بعنوان  س ـين ب اول

چهاردهم شوراي ملي  و سپس در  مجلس 
  . شانزدهم  شوراي ملي  مي آورم 

ـانزدهم      الزم به توضيح است در مجلـس ش
نطـق  دكتـر مصـدق       1329آذرماه  19در 

بعلت كسالت  و بستري حسين مكـي مخبـر   
مـود كـه   كميسيون مخصوص نفت قرائت ن

ـائي  و   در  آنزمان هنوز  همانند كاشاني ، بق
حائري زاده   با  نهضت ملي ايران  همگامي 

  :و همكاري داشت 
  

   1سند شماره 
  

بيانات آقاي دكتر مصدق  نسبت  
قـرار داد   امتيـاز  تجديد و تمديد به

دارســـي در مجلـــس چهـــاردهم 
  :شوراي  ملي 

  
ـار بـراي امت  ..... «  يازنامـه  از نظر منافع و مض

دوره اول . جديد بايد دو دوره قائـل شـد  
ـاي    ـا انقض كه از تاريخ امضاء آن شروع و ب

در . مدت قرارداد دارسي خاتمه مـي يابـد  
ـا بـد      اينمدت دولت ناچار بود كه خـوب ي

چنانچه در اينمدت شرايط  ،آنرا اجراء كند
. امتيازنامه جديد بحال مملكت مفيد تراست

ـ   و . وده اسـت امضا كننده خدمتي بسـزا نم
ـاي مـدت امتيازنامـه     دوره دوم كه از انقض

ـتم مـي شـود     1993دارسي شروع و در خ
ـاني حقـي     دولت تعهدي نداشت كـه كمپ

در اينصورت نه بايد گفت كـه   .داشته باشد
كمپاني بدولت چيزي داده بلكه از ضـرري  
  .كه بملت رسانيده بايد جامعه را آگاه كرد
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ماده اسـت كـه    26امتيازنامه جديد داراي 
ـاز و    مواد مهم آن مربوط است بحـق االمتي
ماليات و عوارض دولتي و غيره كه هر يك 

  .را جداگانه عرض مي نمايم
ـاز قـرارداد دارسـي سـهميه      – 1 حق االمتي

دولــت ايــران را صــدي شــانزده ازمحــل 
عايدات  خالص شركتهاي اصلي و تابعه قرار 

درصورتيكه قرارداد جديـد آنـرا   . ده بوددا
آن نيز از اين قرار است  10تغيير داد و ماده 

و مبالغي كه بر حسب اين قرارداد از طـرف  
كمپاني بايد بدولت تأديـه شـود عـالوه بـر     
مبالغي كه در موارد ديگر پيش بيني شـده،  

  .بشرح ذيل تعيين مي گردد
يه حق االمتياز ساليانه كه از اول ژانو –الف 

ـلينگ    1933 ـار ش شروع مي شود، مبلغ چه
براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلـي  
ـادر    در ايران بفروش برسد و يا از ايـران ص

  . شود
ـا   –ب  در صـد   20پرداخت مبلغي معادل ب

ـاحبان سـهام      671250آنچه بـر  ليـره بـه ص
عادي كمپاني نفت  انگليس و ايران محدود 

  .توزيع مي گردد والي آخر
ين ماده حق االمتياز دولـت از دو  بر طبق ا

از هر تن نفتي كـه  . محل پرداخته مي شود
ـا خـود مملكـت       ـارج شـود ي از مملكت خ

ـالص    4بمصرف برسد  ـافع خ شلينگ و از من
  .كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود

ـاحبان سـهام     671250 –اول  ليره بـراي ص
پـس از آن صـدي   . عادي موضوع ميكنند

ـاب دولـت    آنرا براي حق االم 20 ـاز بحس تي
براي  10ماده   - ج  –جزء . ايران ميگذارند

عايدات ساليانه دولت حداقلي قائـل  شـده   
مجموع مبالغي كه براي : كه از اينقرار است

هرسال مسيحي بر حسب جزء هاي الـف و  
ب ازطرف كمپاني بدولت ايران تأديه مـي  

هـزار ليـره  كمتـر     750شود، نبايد هرگز از
ـا    باشد كه بعقيده م ن اين حـداقل  بـراي م

مفيد نيسـت و بايـد دانسـت كـه دولـت از      
عايدات خالص بيشتر استفاده مي  16صدي 

ـلينگ بـراي هـر تـن نفـت      4نمود يا از  . ش
چــون قبــل از قــرار داد جديــد، كمپــاني 
حاضر بود براي هريك تن نفتي كه بخارج 
حمل و يا در داخل مملكـت مصـرف مـي    

راي حق شلينگ بدهد بشرط اينكه ب 5شود، 
ـابراين اخـذ     4االمتياز حداقل تعهد نكند بن

ـين   هـزار ليـره    750شلينگ از هر تـن و تعي
بعنوان حـداقل در صـالح مملكـت نبـوده     

ـا   1920است و بطوريكـه عـرض شـد، از     ت

ـال   1930 هـزار   825بحد متوسط در هر س
ـاني    ليره بدولت رسيده كه از حـداقل كمپ

 هزار ليره بيشتر است و با ترديـدي هـم   25
كه در اين حد متوسط  است، بهتر اين بـود  

ساله را مأخـذ   11كه با حدمتوسط عايدات 
. قرار دهند و يا از حداقل صـرف نظركننـد  

تعيين حداقل بيشتر از اين نظـر اسـت كـه    
دولت در محاسبات كمپاني تفتيش نكنـد و  
ـار   براي هرسال مبلغي سربسته بگيرد و پي ك

ـين  خود برود و هر وقت هم كه اختالفي  ب
كمپاني و دولـت روي داده اسـت بـدون    
ــر   ــوند و سـ ــه در حســـاب وارد شـ اينكـ
ـا     ــي مقطعـ ــد، مبلغ ـاني در آورن                                  ً           ازكاركمپـ

ـبات  . پرداخته شد  5كما اينكه از بابت محاس
يك ميليون ليره و از بابت حق 1920ساله تا 
نيز بهمين طريق عمـل   1932و 1831االمتياز

 اميتاز نامـه جديـد از   23كرده است و ماده 
از براي تصـفيه كلـي    : اين قرار تنظيم شده

ـا     تمام دعاوي گذشته دولت ازهـر قبيـل ت
باستثناي آنچه « تاريخ اجراي اين قرار داد 

كمپاني بـه  » مربوط به مالياتهاي ايران است
  :شرح ذيل عمل ميكند

روز از تاريخ مذكور، مبلغ  30بفاصله  - الف 
ــد    ـترلينگ خواه ــره اسـ ــون لي ــك ميلي ي

ـالغ الزم  ) ب( عالوه در بنـد  پرداخت و ب مب
ـنوات     التأديه بدولت را بايد عمـل كـرد س

ـاده    1932و  1931 بر مبناي مـذكوره در م
، قرار داد نه مطابق اساس امتياز دارسـي  10

ـترلينگ كـه    200پس از وضع  هزار ليره اس
بابت حق  1932برسم مساعده در ظرف سنه 

 3ليره و   403هزار و  113االمتياز پرداخته و 
ـبال   10شلينگ و  پنس كه به اختيار، دولت ق

ــه     ــفيه و تأدي ــده تص ــذارده ش ــه گ وديع
فـوق  » ب «و اينكه در جـزو » .خواهدكرد

الذكر كمپاني از اساس امتيازنامـه دارسـي   
ـاده    ـاس م امتيازنامـه   10امتناع نموده و اس

جديد را قبول مي كند  اقوي دليل اسـت  
كه اساس امتياز نامه دارسـي بـراي دولـت    

  .ع تر استناف
  

  ماليات و عوارض 
  

ـاز داده شـده     موقعي در ، كه بدارسـي امتي
ايــران غيــر از كمــرگ و ماليــات ارضــي، 
ماليات ديگري نبود، امتياز نامه كمپاني را از 

  .گمرگ صادرات و واردات معاف نمود
كه تصويب شـد،   1309فروردين 12قانون 

ـالص    2برطبق ماده  آن دولت از عوايـد خ
عمليــات و يــا محصــوالت  كمپــاني كــه در

ـيل مـي كنـد     بدست آمده در ايران تحص
كمپاني امتناع . مطالبه نمود 4ماليات صدي 

قـرار داد جديـد    11مي كرد تا اينكه ماده 
هرگونه ماليات و عوارضي كه كمپاني بايـد  

  .بدهد بطريق  ذيل قطع نمود
كمپاني براي مدت سي سال اول عمليات « 

رگونه مالياتي خود در ايران، از پرداخت ه
ـا                             ً                 كه دولت و ادارات محلي فعال  برقـرار و ي
ـاف خواهـد بـود و      در آتيه وضع شـده، مع
درعوض مبالغ ذيل را بدولت تأديه خواهد 

  ».نمود
سال اول اين قـرارداد   15درمدت   –الف 

نه پنس بابت هر تـن   1934فوريه  28بتاريخ 
ـته    6از ـنه گذش ميليون تن نفتي كه بابت س

ــذكور مســيحي مشــمول  حــق االمتيــاز م
ـنس   6مي گردد و 10درجزء الف ازماده  پ

ميليون تن  6بابت هر تن نفتي اضافه بر رقم 
  .مذكور در فوق تأديه خواهد نمود

كمپاني تامين مي كند مبالغي را كه بر  –ب 
طبق جزء هاي فوق الذكر تاديه مي نمايـد  

ـترلينگ  225هيچ وقت از مبلغ  هزار ليره اس
  .كمتر نباشد

كمپاني تضمين ميكند مبالغي را كـه بـر    –د 
ما تأديه مي نمايد هيچوقت از » ج « جزوه 

  ».سيصد هزار ليره استرلينگ كمتر نباشد
بنا بر آنچه مذكور شـد، بـراي مـدت سـي     
ـات   سال كمپاني حداقل براي هر نوع مالي

ليره است و  262500تعهد نموده و آن مبلغ 
ـاده      30براي ـال دوم قسـمت آخـر م  11س
  :ور مي گويداينط

راجع بميزان مبالغي كه  1963قبل از سنه « 
كمپاني در ازاء معافيت كامل عمليات خود 
در ايران از پرداخت هرگونه مالياتي بنفـع  

سال   30دولت و يا ادارات محلي در مدت 
مي شود نبايـد    1993دوم كه منتهي به سنه 

بپردازد، طرفين توافق نظر حاصل خواهند 
  ».نمود
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

كمپاني از  1963نتيجه اين است كه تا سال 
                          ً          هر قانوني كه وضع شود خصوصا  از صـدي  

ـاف     80 قانون جديد ماليات بـر در آمـد مع
است و از آن ببعد هم كمپاني براي خود و 

  .اين مردم فكري خواهد نمود
ــوگيري از گر)  3( ــيجل ـاده : انفروش  19مـ

امتيازنامه جديد مقرراتي وضع نموده كه از 
  :اينقرار است

ـاني معـدل قيمـت    «  در اول هر سال، كمپ
هاي فوب روماني راجع به بنزين و نفـت و  

ـاي   ) فـوب ( المپ و مازوت و معـدل قيمته
خليج مكزيك راجع بهر يك از مواد مزبور 

ـاريخ     12نسبت بمدت  ـته از ت ـاه گذش  30م
ـي ــل معـ ــردآوري ــد ك ـازلترين . ن خواه نـ

ـاس بمنزلـه      ـار و اس معدلهاي مـذكور اختي
  » .قيمت در تصفيه خانه تلقي مي گردد

ـاده    ـاني بـه   19بر طبق قسمت آخـر م كمپ
قيمتهاي فوق مخارج حقيقي حمل و نقل و 
ـات و    ـين ماليـ ــروش  و همچنـ ــع و ف توزي
عوارض موضوعه محصوالت مزبور را اضافه 

خود ولـي   ميكند و بدولت براي احتياجات
ـا تخفيـف    و %  25نه براي فروش بديگران ب

ــدگان بــا تخفيــف  % 10ســاير مصــرف كنن
بايد دانست كه احتياجات دولـت  . ميفروشد

اول اموريكه دولت بسمت . بر دو قسم است
   ً مثال  . نماينده قواي عمومي تصدي مي كند

مصرف نفت در بحريه و براي كارهائي كـه  
. ايـد دولت از نظر اقتصادي مباشرت مي نم

ـا      .    ً                                       مثال  راه آهـن و چـراغ بـرق و غيـره ه
 25چنانچه قسمت اخير مشمول به تخفيـف  

نباشد، گذشت كمپاني بسيار كم اسـت و  %  
ـا   %  10تخفيف ساير مصرف كنندگان هـم ب

رقابت نفت شوروي مؤثر نيست وقتيكه نفت 
قفقــاز در جنــوب ايــران از شــمال ارزانتــر 
فروخته شود كمپاني نفت چطور مي توانـد  

ـاال ببـرد؟    ـا را ب ـان   . كه قيمته ـاش هم اي ك
ـيس    مالحظه اي كه كمپاني از دولـت انگل
ـال      ميكند از دولت ايران هـم كـه نفـت م

بنا به اظهارات جناب چرچيل . اوست ميكرد
وزير دريا داري انگليس صرفه جوئي بحريه 

بواسطه تحفيفي كه كمپاني 1925انگليس تا 
بĤن دولـت داده، هفـت ميليـون و پانصـد     

ار ليره بوده كـه بضـرر ايـران و شـركاء     هز
  .تمام شده است

امتيازنامــه جديــد  22مــاده  - حكميــت) 4(
براي تشكيل محكمه و جريان محاكم، آئين 
نامــه مفصــلي تنظــيم نمــوده كــه نــواقص 
قرارداد دارسي را رفع نمـوده اسـت ولـي    

راجع بصالحيت محكمـه، روشـن    26ماده 
ـاي      50نيست و چون  ـال ديگـر بـه تقاض س

هر گاه آقاي تقـي  ت امتياز مانده است، مد
ـاء نمـوده انـد و      زاده كه امتيازنامـه را امض
ـادي در امـور نفتـي      اطالعات و سـوابق زي
دارند، نظريات خود را در تنظيم ماده مزبور 
ـاس     اظهار كنند، ظن قوي آنست كـه بـه پ

ـاده  . حقوق ايشان، كمپاني موافقت كند و م
  :از اين قرار است 26
ـاز    1993دسامبر 31يخ قبل از تار«  ايـن امتي

نمي تواند خاتمه پيدا كند مگر درصورتيكه 
آنرا تـرك كنـد و    25كمپاني مطابق  ماده 

ـاب       يا اينكه محكمـه حكميـت بـر اثـر ارتك
ـاجراي      ـبت ب ـاني نس تخلفي از طـرف كمپ
ـال آن را اعـالم     مقررات اين قـرارداد ابط
ـاي مـذكور در فـوق،     بدارد و تخلف بمعن

  :يل استمنحصر بموارد ذ
هرگاه مبلغي كـه بـر حسـب رأي    ) الف (  

ـاه    ـا يكم محكمه بايد بدولت پرداخته شود ت
  .بعد از تاريخ صدور  رأي تأديه نگردد

هر گاه تصميم بر انحالل اختياري يا  –) ب(
در مــورد . اجبــاري كمپــاني گرفتــه شــود

تخلفاتي كه نسبت به مقررات اين قـرارداد  
حكمـه  از هر يك از طـرفين ناشـي شـود م   

حكميت درجه مسئوليت ها، اثرات مترتبه بر 
  » .آن را تعيين خواهد نمود

  
   1993 – 1961دورة دوم 

  
ـال    كـه   1961بر طبق امتيازنامه دارسـي س

قرارداد منقضـي مـي شـود، كليـه امـوال      
ـاز  . شركت متعلق بدولت ايران است درامتي

ـاده   از اينقـرار   20نامه جديد هم مقررات م
  : است

ـاز و   ) الف( – 1 در مدت ده سال آخـر امتي
سال پس از اطالع قبلـي كـه    2يا در فاصله 

ـاده   داده  25راجع به ترك امتياز  مطابق م
ـابع    ـاي ت مي شود، كمپاني جز به شركت ه
ـا چنـدين    خود حق فروش يا انتقال يك ي
قسمت از اموال غير منقول خود را كـه در  
ـياء    ايران موجود است، ندارد مگر آنكـه اش

  .حيز انتفاع افتاده باشد مذكور از
ـال آخـر    » ب« درتمام مدت قبـل از ده س

امتيــاز، هــيچ قطعــه اي از اراضــي را كــه  
            ً                         كمپاني مجانا  از دولت تحصيل كرده است، 
نمي تواند انتقال دهد و همچنين هيچيـك  
ـتثناء آنچـه     از اموال منقول خود را نيـز باس
ـاج        ـا آنكـه ديگـر مـورد احتي غير مفيـد و ي

در ايران نيست نمي توانـد   عمليات كمپاني
  .خارج نمايد

ـتم     – 2 در موقع ختم امتياز، خـواه ايـن خ
ـا بهرنحـو       ـادي مـدت ي ـاي ع بواسطه انقض
ديگري پيش آمد كرده باشد، تمام دارائـي  
ـتفاده   كمپاني در ايران بطور سالم و قابل اس
بدون هيچ مخارج و قيدي متعلـق بـدولت   

  .ايران مي گردد
مشتمل است بر تمام جمله تمام دارائي،  – 3

ـاختمانها و    ـا و س اراضي و ابنيه و كارخانه ه
ـا و لولـه      ـائي و راهه چاهها و سـدهاي دري
هاي حمل نفت و پل ها و رشته  نقب هاي 
ـينها و   فاضل آب و وسايل توزيع آب و ماش
مؤسسات و تجهيـزات از آن جملـه آالت و   

ـثال  (ادوات از هر قبيل و تمام وسائط نقليـه  م
ـاري آيـروپالن  از قبيل اتوم ـام  ) بيل و گ تم

ـاني   اجناس انبار شده و ساير اشيائي كه كمپ
ـاز از آن      در ايران بـراي اجـراي ايـن امتي

  ».استفاده مي نمايد
بايد دانست كه اين ماده و نظير آن كـه در   

ـيم     تمام امتيازنامه ها است از چـه نظـر تنظ
همانطوركه ملك خرابي را مالك بـه  . شده

ـاره ميدهـد   كـه در مـدت    ثمن بخس اج
ـاد   اجاره مستأجر با سرمايه خود قنات آنرا آب
ـازد   كند و مساكني كه الزم است در آن بس
و رعيت بياورد و آنـرا قابـل كشـت و زرع    
كند و در مدت اجاره از آن استفاده نمايـد  
و در انقضاء آنرا به مالك، آباد تحويل دهد 
و از آن به بعد تمام عايدات ملك يعني مال 

بق و نفعي كه مستاجر از آن مـي  االجاره سا
برد، متعلق به مالك شده و مستاجر بايد برود 
ـار كنـد       . جاي ديگـر بـراي خـود تهيـه ك

ـا   ــه دولتهـ ـازاتي ك ــم در امتيـ ـانطور ه همـ
ـاي    ـاب ه ميدهند، صاحبان امتياز تمام حس
خود را مي كنند و دانسته و فهميده سـرمايه  
خود را بكار مي برند و بجاي اين كـه اگـر   

ـيش از  سرماي  4ه را به يك بانكي بدهنـد و ب
هم 20درصد از آن استفاده نكنند، تا صدي 

ـيس بـه    1929كه در سال  كمپاني نفت انگل
ـتفاده مالكيـت در     ايران بهـره داد از آن اس
ـاري كـه       آخر مدت هـم بـراي نفـع سرش
نموده اند، از امتياز دهنده تشكر مي كنند و 

ـاو  مورد امتياز را با تمام لوازم و اسباب ك ار ب
ـاري     تحويل ميدهند و براي خـود فكـر ك

  .ديگر مي كنند
  

  نتيجه تمديد امتياز نفت جنوب  
  

ـال   اگر امتياز دارسي تمديد نشده بود در س
عايدات حق 16دولت نه تنها بصدي  1961

داشت بلكه صدي  صد عايدات حق دولت 
  .بود

 32فرض كنيم كه عايدات دولت در مدت 
هزار  750ت ازسال كه تمديد شده هيچ وق

ـين      ـاني  بـراي او حـداقل مع ليره كه كمپ
ـيم كـه       ـاز فـرض كن نموده بيشتر نشـود و ب
شرايط امتيازنامه جديد با شرايط امتياز نامـه  
. دارسي از حيث منافع دولت مساوي باشـد 

ــي ــه در   750يعن ــداقلي ك ــره ح ــزار لي ه
ـا صـدي      ـين شـده ب  16امتيازنامه جديد مع

ـ    . ري كنـد عايدات امتيازنامـه دارسـي براب
ـال    84بنابراين صدي  از عايدات كـه در س

حق دولت مي شده و بر طبـق قـرار   1961
ســال ديگــر  32داد جديــد، كمپــاني آنــرا 

  .ميبرد
ـال   128ميليون ليره انگليسي از قرار  126 ري
ـاريخ    128/16/ 000/000 ريال مي شود و ت

عالم نشان نمـي دهـد كـه يكـي از افـراد      
ملــه، مملكـت بــه وطـن خــود در يـك معا   

شــانزده بليــون و يكصــد و بيســت وهشــت 
ـادر     ـايد م ميليون ريال ضرر زده باشـد و ش

روزگار ديگر نزايد كسـي را كـه بـه بيگانـه     
  .چنين خدمتي كند

از تمديد مدت نه تنها دولـت ايـران مبلـغ    
هزار سهمي 20محيرالعقول محروم شد بلكه 

ـال    1961كه از سهام شركت دارد بعد از س
نيست كه دولـت فخيمـه   بالتكليف و معلوم 

انگليس كه قدرت خود را درتمديد مـدت  
ببعـد   1961بكار برد حاضر شود كه از سال 

از منافع شركت  84باز صاحبان سهام صدي 
و از همه مضحكتر ايـن اسـت كـه    . را ببرند
 4در  1312مــتمم بودجــه ســال  10مــاده 

  :خرداد  از مجلس اينطور گذشته است
از محل ذخيـره   هزار ليره 35مبلغ  –الف « 

مملكتي به وزارت ماليه اعتبار داده مي شود 
تا مخارجي را كه مربوط  به موضوع  تامين 
حقوق ايران در نفت جنوب بعمـل آمـده   
است از قبيل اعـزام هيئتـي بـه ژنـو بـراي      
ـاره از     مدافعــه حقــوق مــذكور و استشـ
متخصصين و كليه مخارج ديگر از هر قبيـل   

  .دپرداخته و بخرج منظور دار
  

  معايب  دادن امتياز به بيگانگان  
  

  !!آقايان نمايندگان
ـادي و       ـاز ازنظـر اقتص ـا دادن هرامتي من ب

سياسي مخالفم چون تفكيك مسائل سياسـي  
ـا   از اقتصادي مشكل است و اين دو مرض ب

چه هر كجا كه اقتصاد . هم بستگي تام دارد
ـادق      ـا  ص                          ً              صدق مي كند سياسـت هـم غالب

ـ  ـاختن خـط   است و از حقوقي كه ب راي س
ـيم و      آهن و بندرو تلفـن و تلگـراف بـي س

ـاده    امتيازنامـه   15موسسه هواپيمايي كـه م
ـا در امـور      ـايي داده، نـه تنه جديد به كمپ
اقتصادي، بلكه در امور سياسي هم مي توان 

ـا      . استفاده نمـود  پـس لـزوم نـدارد كـه م
بشركتي كه تابع يك دولت خارجي اسـت  

ـ     ـاز بـدهيم ت ا اينكـه در  يا بيك دولتـي امتي
مملكت ما احداث اين قبيل موسسات كنند 
و در خاك ايران دولتهاي  ديگري تشـكيل  

  .دهند
  

من مخالفت از نظر اقتصادي  دالئل  
  :اينست

  
هر گاه بمحاسبه عوايـد نفـت جنـوب     – 1

رجوع كنند معلوم خواهد شد كـه عوايـد   
            ً                            مزبور منحصرا  در راه سياسـي خـرج شـده    

صرف راه آهن كـه  عوايد مزبور به م. است
بتمام معنا استراتژيك و براي ما سر تا پا ضرر 
ـا     است رسيد كه قبـل از احـداث آن باره
نظريات خود را در مجلـس شـوراي ملـي    
گفتم و روزگار هم گفته هاي مرا تاييد كرد 
ـاتي   و همچنين بمصرف خريد اسلحه و مهم
ـات     كه ايران به آن احتياج بـه آنقـدر مهم

براي ما بود پس چه  شويم و اگر آن مهمات
  .از دست ما رفت؟ 1320شد كه در شهريور

بر فرضي كه ما امتياز بدولت نـدهيم و   – 2
گيرنده شركت باشـد چـون دول معظمـه    
     ً                                    عموما  در شركتهاي تابعه خود سهميند و آنها 
را تحت نظر خود اداره مي كنند، هر قـدر  
هم كـه در امتيازنامـه از عايـدات شـركت     

ـيم وقتـي كـه    براي خودمان سهم م عين كن
دولت نتواند بحساب شركت رسيدگي كند 

  .بر آب است
ـيش از      – 3 در هر امتياز آن چيـزي كـه ب

همه امتياز دهنده را تشـويق مـي كنـد آن    
ـام        ـائم مق است كـه بعـد از يـك مـدتي ق
صاحب امتياز مي شود و ما ديـديم كـه در   
امتياز دارسي اين حـق بـه چـه نيرنگـي از     

  . دست ما رفت
  

ـاب     آقا ـايون فـر در كت ( ي مهنـدس هم
انتقادات مختصري بر مـواد قـرارداد   ) نفت

ـادات     جديد نموده كـه قسـمتي از آن انتق
فنــي و بحــث درآن در صــالحيت آقــاي 

  .مهندس همايون فر بوده است
  :انتقادات معزي اليه را ذيال نقل مي نمايد 

ما نمي خواهيم متن قـرار داد ديگـري را   « 
ثر استفاده را از منافع پيشنهاد كنيم كه حداك

نفتي برده باشيم فقط نكات اصلي را كه مي 
بايست در همين قرار داد پيش بينـي شـده   

  .باشد تذكر مي دهيم
ـتري    -  1 درتعريف نفت بهتر بود دقـت بيش

ـام مـواد نفتـي مـي       ـامل تم مي شد كه ش
 - نفـت  . ما اينطورتعريف مي نمائيم. گرديد

ـ   درژن يعني كليه مواد نفتي كه كـربن و هي
ـاز     ـايع، گ ازاجزاء آن باشند خواه جامـد، م

ـام    - ماند گازهاي طبيعي ( قيـر،   –نفـت خ
و ) اسفالتهاي طبيعي، مومهاي طبيعي و غيره

همچنين كليه مشتقات ديگري كـه از مـواد   
ـا     ـتالط ي ـيله اخ فوق حاصل ميشود و يا بوس
امتزاج اين مواد با مواد ديگر بدسـت مـي   

  .آيد
احت يكصد هـزار  انتخاب قطعات به مس – 2

در حقيقت مساحت امتياز را زياد مـي  . ميل
نمايد و زمين هاي حد فاصل بين قطعات را 

پـس مـي   . بدون استفاده خواهد گذاشت
بايست در قرارداد كمپاني حق انتخاب يك 
ـا       ـته باشـد ت ـين را داش ـاحت مع قطعه به مس
ـاي حـد فاصـل      ـين ه بتوان در آتيه در زم

باعث زحمـت                           ً قطعات استفاده نمود و ضمنا  
ـين قـرار داد    7ماده ) ج( در اجراي بند هم

  .نباشد
ذكر هر نوع خاك شامل مواد معـدني   – 3

ـاك سـرخ و غيـره ممكـن      زيادي مانند خ
  .است بشود

ـاده ) الف(طبق بند –4 قـرارداد حـق    10م
االمتياز روي هر تن نفتي كه براي مصـرف  
ـا از ايـران     داخلي ايران بفروش برسـد و ي

رديده است و ايـن امـر   صادر شود تعيين گ
  :بضرر دولت ايران است زيرا

 –تصـفيه   –اوال، هميشه در مراكز استخراج 
ـاني بطـور     فروش مقادير زيادي نفـت كمپ
ـاقي خواهـد گذاشـت كـه اگـر       ذخيره ب
ـا   درست حساب شود تمام مدت قرارداد، م
ــت    ــي درياف ــت وجه ــمت نف ــن قس از اي

  .نخواهيم كرد
ـاره     –انيا ث ـيش اش شـد،  همينطوركـه در پ

مقاديرزيادي نفت در موقع عمليات پـي در  
ـين   پي و در مراكز ذخيره بواسطه تبخير از ب
ـام مـي شـود و       ميرود كه بضـرر دولـت تم

الزم بـود حـق   . مربوط  بامتياز گيرنده است
دولت روي مواد نفتي استخراج شده از چاه 

  .تعيين گرديده بود
تعيين حداقل در امتياز معلوم نيست ) ج( بند

ـترلينگ    750, 000اساسي  روي چه ليره اس
معين شده كه  اين حداقل با در نظر گرفتن 

  3, 750, 000چهار شلينگ براي هر تن روي 
تن حساب شـده در صـورتيكه بـراي حـق      

,  000گمركات و ماليات همين حداقل روي 
  .تن محصول ساليانه حساب گرديده 6,  000

اگر تعيين حداقلي هم الزم بود مي بايسـت  
ـال    رو ي پايه تصاعدي محصـول در هـر س

آنچه به نظر نگارنده ميرسد . معين مي گرديد
از نظــر خواننــدگان گذرانــدم و هــر چــه 
تاكنون گفته شد از نظر تاريخچه شـركت و  

ما در اينجا از  - آگاه نمودن اذهان مردم بود
شركت ايران و انگليس تقاضا داريم همانطور 

ـتفاده  كه ملت انگليس از اين ماده حياتي ا س
هاي سرشاري از لحاظ نگاهداري عظمـت  
امپراطوري انگليس ميبرد همانطور با حسـن  
ــك و    ــدد كم ـامتر در ص ــه تمـ ــت هرچ ني
مساعدت و هر نوع پيشـرفت و ترقـي ايـن    

و از دولـــت و . مملكـــت و ملـــت باشـــند
زمامداران خود تقاضا داريم كه قدري بخود 
آيند و از موقعيت امروز استفاده نمايند و در 

ـاك   را ه ترقي و سعادت افراد ايـن آب وخ
ـاظ كنتـرل اداره    جد و جهد نمايند و از لح
امور شركت مالي و فني اقـدامات مـؤثري   

  .بنمايند
ـازتكرارمي    ما همانطوريكه پيشنهاد نمـوديم ب
كنم كه مي بايست يك هيئت فنـي تحـت   
نظر نخست وزير بـراي كنتـرل امـور فنـي     
ـته باشـد    شركت سازمان مستقلي وجود داش
كه بتوسط اشخاص بصير و مطلع اداره شود 
و كنترل امور مالي شركت نيـز تحـت نظـر    
ـئوليت    هيئت صالحيتداري قرارگيـرد و مس

ــواد   17و 16و 15و 14و  13و  12اجــراي  م
ـازمان   قرارداد بطور تفكيك بعهده اين دو س

جاي تعجب است كـه  واگذار گردد و بسيار 
ـارت خـود كـه      دولت تا بحال از حـق نظ

اين مواد مشخص گرديـده اسـت    بموجب
و مـي بايسـت   . استفاده كامل ننموده اسـت 

كارگران و متخصصين ايراني در كليه امـور  
ـاي كارمنـدان    شركت مشغول شوند و مزاي
ايراني بايد طوري باشد كه با ساير كارمندان 
خارجي اختالفي نداشته باشند تا اوال پس از 
خاتمه قرارداد دولت ايران داراي همه نوع 
متخصص براي اداره امور بدست خود باشد 
ــراي   ــن متخصصــين ب ـا  از وجــود اي        ً                                     و ثالثـ
استخراج نفت در ساير نقاط كشور بتواند در 
ـا     مواقع لزوم استفاده نمايد بطـور خالصـه م
نظريات خود را راجع بمواد قرارداد جديد 
ــده    ــه انتقــادات را بعه ــوده و بقي ـار نم اظهـ

   )2 (».خوانندگان محترم مي گذاريم
  

  2سند شماره 
  

بر ضـد قـرار    نطق دكتر مصدق 
 مكـي  حسين كه  1312داد دارسي  

در مجلس شانزدهم شـوراي ملـي   
  قرائت نمو د

  
مجلس 1329آذرماه  19در گزار ش جلسه  

ـاي دكتـر   شوراي ملي ،آمده است كـه   آق
ـاء  داشتند و امصدق بواسطه كسالتي كه  طب
طـق  ن شود لذا  قدغن كردند از بستر خارج

 .ايراد نمودمكي حسين  ان راخودش
 1933بطالن قـرارداد   در: مصدق مينويسد  

ـنم كـه قـرارداد       از نظر حقـوقي عـرض ك
  :مزبور را بايد بدو دوره نقسيم نمود 

آوريـــــــل  29دوره اول از  –دوره اول 
يعنــي 1936آوريــل  29شــروع و بــه 1933

ـاي قــرارداد      ـاريخ انقض ـال پـس از ت بدوس
  .دارسي ختم ميشود

دوره دويم كه درحقيقت از  –يم دوره دو 
شروع ميشود در اثـر تمديـد مـدت     1961

بهـره   1933مندرجه ضمن قرارداد تحميلي 
برداري از وسايل كار و منابع نفتي كه طبق 
ـال كـال و بـدون     قرارداد دارسي از آن س
هيچ قيد و شـرطي متعلـق بـدولت ايـران     

ـا     32ميشده است براي مدت  ـال ديگـر ت س
اگـذار گرديـده و در   بشركت نفت و 1993

ازاء اين واگـذاري حتـي طبـق قـرارداد     
ـال      ـبيه بس ـالي ش ـال م الحاقي و در يك س

ميليون ليره كه كمتـر از   18و 6ساليانه 1948
ـتهالك     20 ميليون ليره سـود سـرمايه و اس

مصالح و وسايلي است كه بهـره بـرداري از   
آن بشركت واگـذار شـده بـدولت ايـران     

ترتيب مـدت  پرداخت خواهد شد و با اين 
ـازي بـال عـوض داده     32 سال بشركت امتي

شده و كوچكترين نتيجـه أي غيـر از ضـرر    
  .عيد ايران نشده است

ـاب     ًا چون نظريات خود را كـرار  در ايـن ب
ـانيده ام   ، بعرض آقايان نمايندگان محترم رس

ـان دوره اول     اكنون عـرايض خـود را بهم
آنهم راجع باعتراضات فرعـي محـدود مـي    

ـ   . كنم ـان بطـالن    چـه اعت ـلي هم راض اص
قرارداد است كه شامل دوره اول و دوم هر 

دراينجا بمورد است كه بعرض . شودي دو م
آقايان نمايندگان محترم برسانم كه پرفسـور  

ـ     ـبت ب ـين المللـي نس ه ژبدل استاد حقوق ب
ـته اسـت   1933طالن قرارداد ب  ، چيزي ننوش

علت اين است كه مؤالي در ايـن مـورد از   
ـبت   نامبرده بعمل  ـات او را نس نيامده و نظري

ــودن   ــل ارجــاع بحكميــت ب مــاده  25بقاب
 . اعتراضي دولت بشركت خواستار شده انـد 

با توجه باين خط مشي كـه توسـط دولـت    
قاي پرفسورد ژيدل آايران تعيين شده است 

در حكميـت   طرحنسبت بمواردي كه قابل 
بوده نظريات خويش را ابراز داشته و هشـت  

قابـل   1933ت قـرارداد  مورد را طبق مقررا
ـناخته اسـت و چـون      طرح در حكميـت ش

را كـه   1933اينجانب مـذاكره در قـرارداد   
مفيـد فايـده    ،اصال منعقد نشده و باطل است

ـا   . نمي دانم فقط بذكر پاره أي از مواد كه ي
بضرر ايران تنظيم و يا در مواردي كه منافعي 
ـير شـده    براي ايران دربر داشته بضرر ما تفس

تفا ميكنم و نظر آقايان نماينـدگان را  است اك
سازم كه اگـر قـرارداد    باين نكته متوجه مي
با توجه بمضرات متعدد  . مزبور باطل هم نبود

و زياني كه در اثر سوء اجـراي آن متوجـه   
ضرورت داشت كه ملـت  ، كشور شده است 

ايران از اصل حاكميت كـه از حقـوق غيـر    
ده و با قابل ترديد هر ملتي است استفاده نمو

ملي كردن صنعت نفت گريبان خويش را از 
  .دست شركت نفت خالص نمايد

براي اثبات اعتراضات فرعي بذكر چند مثال 
مواردي كه در قرارداد  –قناعت ميشود الف 

بضرر ملت ايران تنظيم شده است از جملـه  
م شده ظيموادي كه بر خالف مصالح ايران تن

ـازدهم ميباشـد كـه طيـق آن     ،است  ماده ي
ـال    ـا   1933شركت متعهد ميشود كـه از س ت

ـاريخ     15يعني در  1947 سال اولـي كـه از ت
گونـه   هراز بابت . تحميل قرار داد ميگذرد 

ماليات و عوارض كه در آنموقع بر قرار بوده 
و يا در آتيه وضع و بر قرارشود براي هـرتن  

پنس و بـراي هـر    9شش ميليون تن اول  از
  ردازدبر آن پنس بپ 6تن مازاد آن 

  15در صفحه 
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

 225و بعالوه هيچوقت جمـع ايـن مبلـغ از    
ـا   1948هزار ليره در سال كمتر نگردد و از  ت

سال دويـم مبلـغ پرداختـي     15يعني  1962
ـا   بابت هر گونه ماليات و عوارض موجود و ي

براي  . ودماليات و عوارضي كه بعدا وضع ش
هر تن از شش ميليون تن اول يك شيلنك و 

ـازاد بـر آن    ـ  9براي هر تن م  3س يعنـي  نپ
چهارم شلينك بوده و جمع اين پرداختي نيز 

با اين ترتيب  . هزار ليره كمتر نگردد 300از 
كه شركت  1948در يكسال مالي شبيه بسال 

ـيدگي و       ـيالن خـود كـه مـورد رس طبق ب
ميليـون   62شده تصديق دولت ايران واقع ن

دولت ايران بگفتـه   . ليره عايدي داشته است
ـين فروهـر وزيـر دارائـي در      آقاي غالمحس
حدود يك ميليون و چهار صـد هـزار ليـره    

أي   ميليـون ليـره   28مرتبه كمتر از  21يعني 
ـيس بعنـوان      كه در سال مزبـور دولـت انگل

چنانچـه  ،ماليات گرفته دريافت كرده اسـت  
ـال   ،ميشدقرارداد دارسي اجرا  براي يك س
ـاتي    1948مالي شبيه بهمان سال  و نـرخ مالي

حق دولت ايـران بابـت   ) درصد  50( فعلي 
 31ماليات آنهـم فقـط از شـركت نفـت بـه      

ـال   30اما براي  . ميليون ليره بالغ ميگرديد س
ـا  1963رويهــم يعنــي از   ـاي  1993تـ آقـ

غالمحسين فروهر وزير دارائي بقسمت آخـر  
شرح زير تنظيم شده است قرارداد ب 11ماده 

راجع بميزان مبالغي كـه   1963قبل از سنه « 
كمپاني در ازاي معافيت كامل عمليات خود 
در ايران از پرداخت هر گونه مالياتي بنفـع  

ـال   30دولت و با ادارات محلي در مدت  س
بايـد  ،مـي شـود    1993دويم كه منتهي بسته 

طرفين توافق نظر حاصل خواهنـد  . بپردازد
استناد نموده و در نامه اول خود كـه   »نمود 

ال اين جانب بكميسيون نفت ئوسه در پاسخ ب
راجع بتمديد مـدت  « داده چنين نوشته اند 
سال ديگر شروع مي  10امتياز و نظر ايشان از 

شود و بطوريكه استحضار دارند نه بموجـب  
ـاقي   1933قرارداد  و نه بموجب قرارداد الح

مدت يعنـي  حقوق دولت ايران نسبت باين 
سال آينده ببعد مشـخص   10سال كه از  30

مي گردد معين نگرديده و نيز بموجب ماده 
ـات    11 ـبت بمالي امتياز نامه مقرر است كه نس

مربوط باين دوره كه بـدون شـك قسـمت    
مهمي از در آمد دولت را تشـكيل خواهـد   

 . طرفين مـذاكره و توافـق نماينـد    ًا بعد، داد 
ـاقي  بنابر اين حقـوقي را كـه قـرا    ر داد الح

فقط مربوط است بمدتي ، مشخص مي نمايد 
ـا  » ...كه از امتياز دارسي باقيمانده اسـت   و ب

اين ترتيب اظهار اميدواري كرده انـد كـه   
ـنه  ــل از سـ ــران   1963قب ــي اي ــر دارائ وزي

ـارت    ـال   32خواهدتوانست جبـران خس س
 30تمديدمدت را بوسيله وضع ماليات بـراي 

وم نكرده اند چرا ولي معل. سال دويم بنمايد 
خودشان كه فعال استيفاي حقوق ملت ايران 
( بدست ايشان سپرده شده حاضر شده انـد  

طيق قرارداد الحاقي كه كميسيون نفت آن 
حد اكثر فقط ) را باتفاق آراء رد كرده است 

رتن بيافزايند و ميزان آن هس برماليات نسه پ
شــلينك  1س يعنــي نپــ 12بــه  نسپــ 9را از 

ـانند و چـون هميشـه    تضمين شده  بطال برس
محل قبلي مبناي افزايش هاي بعـدي قـرار   

مسلم است كه در صـورت   . خواهد گرفت
ــرارداد تحميلــي  ــرارداد  1933ادامــه ق و ق

الحاقي وزير دارائـي آتيـه ايـران نخواهـد     
توانست براي افزايش ماليات بر در آمد ايران 

زيرا در يك  ، بيش از چند پنس بدست آورد
كه شـركت عوائـد    1948شبيه به سال مالي 

ميليون تن نفت  5/23خود را در ازاء فروش 
ـا  ( ميليون ليره قام داد كـرده اسـت    62 و ب

ـلينك  ) درصد  50فرض نرخ مالياتي  يك ش
ـات پرداختـه و    تضمين شده بطال بعنوان مالي
ـاس      حال آنكه ميزان ماليات هـر تـن بـر اس

 . شلينك مي شده است 27اعداد باال مساوي 
را سهام مالياتي ايران از قرار پنجاه درصـد  زي
ميليون ليـره   31يدات شركت مساويست با اع

و بنا بر اين ماليات در يافتي از هر تن بشلينك 
ــود   ــرار ميش ــن ق :  23/500/000=  27: از اي

برابـر   18شلينك باال در حدود  31/000/000
مالياتي است كه ضمن قرارداد الحاقي با در 

بطال دولت ايران پديرفته  نظر گرفتن تضمين
قيمت مواد نفتي بـراي   –مثال ديگر . است 

ـيج   فروش در ايران بر اساس قيمت نفت خل
درصد  10مكزيك و خليج روماني با تخفيف 

ـين   25براي مردم و  در صد براي دولت تعي
نكه قيمت تمام شده نفت آشده است و حال 

ايران كه يكي از غني ترين وكم خرج ترين 
ـا يـك    1در حدود  ، يا استمنابع دن پنجم ت

بنا  . سوم قيمتهاي دو خليج نامبرده مي باشد
بر اين دولت ايران حتي براي نفت مصرفي 

منابع كشور استخراج ميشود بايد  زخود كه ا
سود هنگفتي بضرر توسعه اقتصاديات و صنايع 

ـال   .مملكت و بنفع شركت پرداخت كند مث
ـ    –ديگر  ـال دولـت اي ران از مواد مضره بح

معافيت شركت از پرداخت حقوق گمركي 
و عوارضي است كه زيان آن تا حدي بوده 
كه اگر شركت نفت تمام نفت ما را مجانا مي 
ـاز و     برد و هيچگونه حقي بابـت حـق االمتي
ماليات و سود بدولت ايران نمي پرداخت و 
ـالغي كـه     فقط از گمرك معاف نمي بـود مب

 سود ميبيش از كل حق االمتياز و ماليات و 
و در  بود بدولت ايران پرداخت كرده بـود 

اين زمينه هم در نطق آقاي مهندس احمـد  
ـين      ـين مكـي و همچن ـاي حس رضوي و آق
ـاي    ضمن مقاالت متعدد و دقيق روزنامـه ه
باختر و شاهد و جبهه آزادي كه از روزنامـه  
هاي ملي ميباشد اعدادي منتشر شده اسـت  

ـاف  كه مرا از ذكر هر گونه مثال و عـدد م  ع
  ميكند 

 حمــواردي كــه بــرخالف نــص صــري –ب 
ـاده  . قراردادعمل شده است  فقره سوم از م

قرارداد راجع بنقل سيل مستخدمين غير  16
طـرفين موافقـت   . ( ايراني از اينقرار اسـت  

مينمايند در اين كه طرح عمـومي مطالعـه و   
ـا    ـال و مرتب                                         ً    تهيه نمايند كه بر طبق آن هر س

تقليل داده و بجاي  مستخدمين غير ايراني را
ـاه تـرين مـدت     آنها بطور تصاعدي در كوت

ـابر ايـن   ) ممكن از اتباع ايراني بگذارنـد   بن
ـام   اصل بوسانتاژ كه در طرح عمومي قائم مق
اصل نقصان تصاعدي شده بر خـالف نـص   

ـاال از روي  . قرارداد مي باشد  چنانچه ماده ب
دو هـزار نفـر   از حسن نيت عمل شده بود و 

همه ساله صد نفر كسر  ،ي نفتكارمند خارج
ـاهر ايرانـي    شده و بحاي آنها از كارمندان م

يعني پانزده  1947در سال  .كماشته شده بود
سال پس از اجراي قرارداد تعداد كارمندان 

نفر تقليل مي يافت  500غير ايراني شركت به 
و حال آنكه تفسير خالف نص شركت نفـت  
ـاه بتصـويب      ـانتاژ كـه هيچگ يعني اصل پوس

باعث شـده  . هيئت دولت هم نرسيده است
ـارجي شـركت از     كه تعـداد  كارمنـدان خ

نفر در سال  4200به  1933نفر در سال  2000
بالغ گردد و بنابر اين بجاي آنكه تعداد  1947

ـيش از دو برابـر     آنها معادل يك ربع شـود ب
ـيح آنكـه اگـر بـراي     .  گرديده اسـت  توض

حقوق ماهانه هر مستخدم بطور متوسط يك 
كـه   1947در سال ، صد ليره در نظر بگيريم 

ـاي   بحساب باال تعداد كارمندان خارجي بج
مبلغـي   ،نفر بالغ شده است 4200نفر به  500

ـاي ايـن كـه       4در حدود  ميليـون ليـره بج
خارجي  ،ايرانيان از آن استفاده كرده باشند

ـاال در    . انـد  ها استفاده نموده جمـع مبلـغ ب
مليـون   31در حـدود   1933سال  15ظرف 

 ،ليره تنزل يافته حساب كنيمه ليره و چنانچه ب
ـير غلـط    . ميلون ليره مي شـود   46 ايـن تفس

ـان از    شركت باعث شده كه همـواره ايراني
عمليات فني شركت بركنار نگاهداتشه شوند 
و در نتيجه رفتار ناهنجار شـركت و تبعيضـي   
ـاركران      ـان رديـف اول و گ ـين ايراني كه ب

ـين ايرانـي   انگليسي مي شود از كل يه مهندس
كه بر اساس مواد قرارداد در خارجه تحصيل 
 ،كرده و بكارهاي شركت گماشته شده انـد 

ت كبيش از معدودي از آنها در خدمت شـر 
ـاي كمتـر و      ـا حقـوق ه باقي نمانده و بقيه ب
ـاي   شرايط زندگي سخت تري دنبال كاره

ـال ديگـري كـه قـرارداد     . ديگر رفته اند مث
ــران ت  1933 ــرر اي ــد را بض ـيركرده ان ، فسـ

ـابهاي شـركت نفـت اسـت     . رسيدگي بحس
توضيح آنكه بعلت عدم صراحت قرارداد در 

ـال  ركگي بمحاسبات شدرسي ت نفت از اعم
اين حق كه نتيجه منطقي مشاركت دولـت  
در سود شركت اسـت جلـوگيري كـرده و    
ـتالف      اين تقسير غلط كـه يكـي از مـواد اخ

. اسـت  دولت ايران وشـركت نفـت بـوده    
ر ژيدل نيز از مواردي اسـت كـه   نظرپرفسو

حقانيت ايران درصورت مراجعه به حكميت 
قســمت اخيــر بنــد ب مــاده . محــرز اســت

و بعــالوه  …«چهــاردهم نيــز كــه ميگويــد 
مامورين مزبور در تمام ادارات كمپاني و در 
ـيل هرگونـه      تمام خاك ايـران حـق تحص

ـاند كـه    . »اطالعي را خواهند داشت  ميرس

بات شـركت نيـز   دولت حـق دارد بمحاسـ  
ـاز يكـي از مـواردي كـه      رسيدگي كند و ب

ما تفسير كرده  ررا بضر 1933شركت قرارداد 
قرارداد نامبرده مربـوط   10ماده  5است بند 

توضيح آنكه بـر طبـق    . بتضمين طال ميباشد
ـاده     ـنج م ـاه  «  10قسمت الف از بنـد پ هرگ

موقتي قيمت طـال در لنـدن از شـش ليـره     
درمقابل يـك  ) پنس  1440يعني ( استرلينك 

» ...براي هر پنس افزايش  ،اونس تجاوز نمايد
ـبه شـده بابـت      ـالغ محاس بهمان نسبت بر مب
ـافه شـود و     ـتي اض ماليات و حق االمتياز بايس

ـازار فـروش    ددارالبته در موقع عقـد قـرا   ب
طالي آزاد در لندن وجود داشته ولي پـس  

زاد طال بعلـت تنـزل   آشروع بجنك بازار  از
ه از بين رفته و نرخ رسمي طـال  تدريجي لير

جانشين نرخ واقعي آن شده اسـت و چـون   
شركت نفت هم بر اساس اين نـرخ رسـمي   
ـبه و    ــران را محاسـ ــت اي ـافه حــق دول اضـ

ـاوتي كـه    ، پرداخت نموده لذا در نتيجه تف
بين نرخ رسـمي و نـرخ واقعـي طـال بـوده      

مليون ليره متضرر شده  15دولت در حدود 
خالف منطق سبب شده اين تفسير بر . است 

 "وان زيالنـد "و "پرفسور ژيدل "است كه 
متفقا تفسير شركت را غير عادالنه تلقي كنند و 
مراجعه بحكميت را براي دولت ايران صالح 

ـاي    نگفتـه نمـي  . انديشي نمايند  گـذارم بج
ـات    ـاز و مالي اينكه قرارداد الحاقي حق االمتي

ـاس طـالي شـمش    تضـمين   دولت را بر اس
مي از ليره نبرد كه قيمت رسـمي  نمايد و اس

ـتالف واقـع    آن باقيمت واقعي طال مورد اخ
ماده تضـمين طـال را بـر طبـق نظـر       ، شود

شركت و بر خالف حق تفسير كـرده اسـت   
قرارداد  3توضيح آنكه ضمن قسمت ب ماده 

شلينك براي حق  2الحاقي مربوط بافزايش 
ـاده    ـان   7االمتياز هر تن و قسـمت ب م هم

ر تن هپنس بر ماليات  3بافزايش  قرارداد داير
نفت استخراجي كه عالوه بر شش مليون تن 
بوده باشد شركت نفت بطور عطف بما سبق 

 1948مقررات قرارداد الحاقي را براي سال 
قبول نمود و ميزان بدهي خـود را از بابـت   

ـ    ه اضافات باال كه بطال تضمين شـده اسـت ب
ه ليره كاغذي محاسبه و در قرارداد قيد كرد

ـبه بـراي تبـديل ليـره      . است در اين محاس
ليـره كاغـذي شـركت    ه تضمين شده بطال ب

نرخ رسمي رابكار برده و با اين ترتيب تفسير 
 ،خود را كه مورد اعتراض دولت ايران بوده

از . بطور ضمني مسجل و قطعي كرده است 
موارد ديگري كه قرارداد در تحـت لـواي   

حق تامين حقوق ملت ايران موجب تضييع 
ـين   22ماده  ،آن شده است قرارداد داير بتعي

اوري دائمـي  د حكم واحد از طرف ديوان
 .بين المللي بجاي حكم طرفين حكم ميباشد

ـاده    ًا توضيح آنكه ضمن ـاس م هفـدهم   بر اس
بايـد   …« قرارداد دارسي هر گونه اختالف 

رجوع بدو حكـم در تهـران شـود وآن دو    
و حكم توسط طرفين انتخاب خواهند شد ود

ـادرت بمرا   حكـم   ،عـه جحكم هم قبـل از مب
حكم حكم ها . ثالثي را تعيين خواهند نمود 

ـين مزبـورين متفـق      و يا در صـورتيكه حكم
حكم حكم ثالث قطعي خواهد بود و  ،نشوند

بنا بر اين هر طرفي حكم خود را تعيين و آن 
دو حكم طبق مقررات حكميت در ايران سر 

طبق بنـد  ولي  . حكم را تعيين مي گرده اند
اگر يكـي از طـرفين    1933قرارداد  22ماده 

شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكميـت  
ـا    سهطرف مقابل  ـين نگـرد و ي م خود را تعي

طـرف  ،تعيين آنرا بطرف ديگر ابالغ ننمايـد  
ـيس       مزبور حـق خواهـد داشـت كـه از رئ

يا از نايب ( وري دائمي بين المللي اديوان د
ـابق قسـمت    اخيـر  رئيس در موردي كه مط

تقاضانمايد كه يك ) ب بيش بيني گرده  جزو
ـابق مقـررات      حكم منفـرد ذيصـالحيت مط
مذكور در فوق تعيين كند و در اين صورت 
اختالف موجود بوسيله حكـم منفـرد مزبـور    

هـر وقـت و   . قطع و فصل خواهد گرديـد  
محل حكميت را بر حسب مورد حكم ثالث 
يا حكم منفرد مذكور در جزو معين خواهـد  

ـانون   كرد و با اين ترتيب محل حكميت و ق
آن ميتواند خارج از ايران بوده و يا مقررات 
قانون حكميت ايران نيز موافقت نداشته باشد 

ـ  ادي كـه در  وو اين امر نيز عالوه بر زيان م
ـبي      ـا توجـه بنفـوذ نس مورد دعاوي ايران ب
دولت انگليس و دولت ايران در مجامع بـي  

ــت  ــر دارد در حقيق ــي در ب ـا حــق  الملل بـ
ـته      حاكميت دولت ايـران نيـز مباينـت داش

ـاكي فـرض     .است زيرا دولت ايران كـه ش
ـا   . شده و حكم خود را معين كرده اسـت  ب

ـين حكـم خـود نيـز      اين ترتيب از حق تعي
محروم گرديده و سر نوشت دعاوي خود را 

بدست حكم منفردي كه بظن قوي و طبـق  
ـيس     ـات دولـت انگل ناموس طبيعت از نظري

معايب و  . سپرده است ،خواهد كرد پيتيباني
كــه بعــرض مجلــس  1933مضــار قــرارداد 
منحصر بموارد فوق االشعار شورايملي رسيد 

كه فقط بعنوان مثال ذكر شـده نيسـت چـه    
بسيار ي از موارد ديگر از قبيل امتناع شركت 
از پرداخت حق دولت راحع بمـواد نفتـي   

ـال   ،مصرف شده  در خود شركت كـه در س
ميليون تن يعنـي دو برابـر    1/5ر بالغ ب 1947

وجود  ،مصرفي تمام كشور ايران بوده است
ـاب از اطالـه    دارد كه اين جانب براي اجتن
كالم حتي از اشاره بĤنها خود داري كرده ام 
و هر شـخص منصـفي كـه پـي بمشـكالت      
اجراي امتياز نفت ببرد تصديق خواهد نمود 
كه تنظيم قراردادي كه مصالح و منافع ايران 

ا تامين كند با اوضاع كنوني ايران وضعف و ر
خصوصيت هاي دولت ها علي الخصـوص  
كه اكثريت سهام شركت نفت متعلق بدولت 
انگليس و بنابر اين زمام امور شركت نيـز در  

دولت است امري محال بنظـر  ” دست اين 
ـافع     ميرسد و تنها راهي كه ممكـن باشـد من

مين نمود همان ملي كردن صنعت أملت را ت
فت است كه استخراج نفت بدست دولت و ن

  .بحساب ملت ايران بشود 
ـار      هر كس نگران شود كه پـس از ايـن ك

فكري باطل  ،دولت دچار مشكالت مي شود
 1933زيرا بر طبق مقررات قرارداد  . مي كند

ـلي آن    شركت نفت حتي صاحب سـهم اص
ـيس راهـي جـز مراجعـه       يعني دولـت انگل

ه پـس از  بحكميت ندارد و با فرض ايـن كـ  
اعالم ملي شـدن نفـت شـركت بحكميـت     

هيچ حكمي نيست كـه بتوانـد   ،رجوع كند 
يك دولتـي را از حـق حاكميـت محـروم     
تمايد و تنها چيزي كه ممكـن اسـت بعهـده    

پرداخت ارزش مستهلك  . ايران تعلق بگيرد
نشده ما يملك شركت مي باشـد كـه ارزش   
آن هم در مقابل نتيجه مهمـي كـه از ملـي    

عايد ايران ميشـود قابـل توجـه    كردن نفت 
ـيم كـه شـركت نفـت     . نيست  اگر فرض كن

بحكميت ارجاع كند و ديوان داوري دائمي 
ـاده  » د «بين المللي طبق بند  قـرارداد   22م

حكم واحدي تعيين كند كه  1933تحميلي 
ـيس هـم    صد در صد هواخواه سياست انگل
باشد با وضعيت فعلي با زهم نتيجه حكميـت  

وضعيت كنوني خواهد بـود   بمراتب بهتر از
آن هائي كه بيم دارند ايرانيان نمي توانند از 
منابع نفت جنوب مثل شـركت نفـت بهـراه    
برداري كنند نگرانيشان بيمـورد اسـت و بـر    
ـاكنون ملـت    فرض اين كه بجا باشد چون ت
ايران از آنچه شركت پرداخته سودي نبرده 
ـاي     ـاري ه و زيان اعمل نفو ها و خـراب ك

يز متحمل شده است در حقيقت شركت را ن
خسارتي نخواهد برد بلكه بر عكـس در اثـر   
ـا   كوتاه شدن دست شركت از منابع نفتي م
ـان   كشور ايران از عمليات و تحريكات خانم
برانداز و زيان بخش شركت مصون مانده و 
بپاي تواناي ملت خواهـد توانسـت ظـرف    
مدت كوتاهي راه تمدن و پيشرفت و ترقي 

ود را بـه جلـو داران تمـدن    را پيموده و خ
اما حقيقت اين اسـت  .  امروزي عالم برساند

ـيچ كونـه ضـرر        ـار ه كه كشـور ايـران دچ
اقتصادي و ارزي هـم در اثـر ملـي كـردن     

زيـرا اگـر فـرض     .صنعت نفت نخواهد شد
ميليــون تــن 30كنــيم كــه ايرانيــان بجــاي 
فقـط ده   1950استخراجي شركت در سال 

و بـراي هـر   ميليون تن نفت استخراج كنند 
تن كه شركت يك ليره خرج مي كنـد دو  

 شباز هم بر اساس فـرو  ، ليره مصرف نمايند
خليج فارس  فروشليره كه قيمت  5هر تن 

ميليـون ليـره    30دولت ايـران   ،خواهد بود
عايــدي خواهــد داشــت و حــال آنكــه بــا 

ـال     30استخراج  و  1950ميليـون تـن در س
ران ئي عايدي دولت اياطبق اظهار وزير دار

ميليون ليره خواهـد گرديـد و    25حداكثر 
ميليون تن نفت باقي مانـده كـه    20تازه هم 

ذخيره خواهدماند  ،صد ميليون ارزش دارد
تا فرزندان آتيه ايران بتوانند از آن بنفع خود 

ـاي     .بهره برداري نمايند محاسـن و بـر تريه
ـا ملـي     ديگري كه اهميت اساسـي دارد و ب

اهد شـد ايـن   كردن صنعت نفت تأمين خو
   :است

ـائي كـه    – 1 دولت و ملت از اعمال نفوذه
شركت و دولت انگليس معمول داشته و شمه 

آذر مــاه  12از آن را در جلســه يــك شــنبه 
ـانيدا   1229 به عرض مجلس شوراي ملي رس

  .م مصون خواهد ماند 
سايركشور ها هم بهانه أي براي تقاضاي  – 2

ـتقالل و ت  ماميـت  اين قبيل امتيازات كه با اس

مملكت متعرض اسـت نخواهنـد داشـت و    
ترقـي را   هملت ايران خواهنـد توانسـت را  

بــدون هــيچ گونــه اعمــال نفــوذ و موانــع 
  . خارجي در محيط صلح و صفا به پيمايد 

در اين جا الزم مي دانـم مجـددا از پشـت    
تريبون مجلس شورايملي بنام ملت ايران از 
كليه و كالي وطن پرست دوره چهاردهم و 

ـين حـزب   پا نزدهم و مجلس فعلي و همچن
ايران و افـرادي كـه در راه روشـن شـدن     
اذهان عمومي نسبت بموضوع حياتي نفت با 

ليفات خود أنطق ها وخطابه ها و انتشارات و ت
با صرف وقت ابراز عالقه نموده اند صـميمانه  

ـتقالل و   ه تشكر نمايم و همچنين ب حـزب اس
ن و احزاب و روزنامه هاي ملي و دانشـجويا 

دستجات و اصناف و همچنين افرادي كه در 
راه اســتيفاي حقــوق ملــت از جبهــه ملــي 

اند تقـدير و تشـكر نمـوده و     پشتيباني نموده
ـاد    ناطمي ـاك نه ان دهم كه ملت بيـدار و پ

ـا را   ايران هيچ وقت خدمات صادقانه آن ه
ـان نيـز در راه    وفراموش نخ اهد نمـود و آن

ـار     ي خدمتي كه در پيش گرفتـه انـد بـه ي
. خداي متعال توفيق حاصل خواهند نمـود  

فرار از ياس و سعي در انجام خـدمات ملـي   
ـان ايـن     دو عالج واقعي دردهاي بـي درم

تمديده اسـت و مـن بشـما و ملـت     سكشور 
ايران در اختيار ايـن راه صـواب تبريـك و    

ر خاتمه بـراي ايـن كـه    تهنيت مي گويم د
نشان دهم كه در اثر ملي كردن صنعت نفت 

ونه مزاحمت سياسـي ممكـن نيسـت    هيچ گ
ـان  . مـد كنـد   آ براي ملت ايران پيش جري

ـترپيك   مجلس شورايملي انگلستان را كه مس
ـاني   تورن راجع بملي كردن صنايع در بيرم

ال نمـوده  ئواز وزير امورخارجه انگلستان س
ـانم     . است باطالع نماينـدگان محتـرم ميرس

ـتر بـوين    «  - سؤال مستر پيك تورن  ـا مس آي
ارد كه در بيرماني دولت فعلي آنجا اطالع د

ميخواهد اصول سوسياليزم را رواج دهـد و  
ـنايع و شـركتهاي     ـات و ص ميداند كارخانج
انگليس و آن قسمتي كه انگليسها در ان سهام 
دارنــد چــه خواهــد شــد و سرنوشــت آن 

ـتر بـوين وزيـر     –جواب بوين » چيست  مس
امــور خارجــه انگلســتان در پاســخ نماينــده 

آنها كامال « جواب داده است مجلس چنين 
ـنايع را     ـات و ص تصميم دارند كـه كارخانج
ـاحبان     ـارت ص ملي كنند و با پرداخـت خس

اند و در تمام بيانات خود  سهام موافقت كرده
استي را يموضوع را هميشه گفته اند و س اين

كه ميخواهند تعقيب نمايند اعالم نموده اند 
اند ولـي در   و مؤسسات را هم تصرف كرده

ـين     وضوم ـارت اخيـرا چن ع پرداخـت خس
ن را هم تغيير آمستفاد مي شود كه ميخواهند 

من خيال ميكنم كـه ايـن مجلـس     –دهند 
هيچوقت نخواهد خواست كه ما با دولـت  

زيـرا طبـق    . بيرماني وارد مخاصـمه شـويم  
منشور ملل متفق مواد خام در كشور متعلـق  
ــورتيكه   ــد و در ص ــور ميباش ــود آن كش بخ

دالنه بپردازند اريق صحيح و عخسارت را بط
ما موافقت داريم و نميتوانيم در امور داخلي 

صـحيح  ( » كشوري هم مداخله داشته باشيم 
با توجه بنكات مهم و اساسـي   –نتيجه ) است 

باال و حقايقي كـه ضـمن آن روشـن شـده     
است ديگر جاي هيچگونه نگراني حتي براي 
ضعيف ترين مردم باقي نميماند تا چه رسـد  

نمايندگان محترم مجلس شورايملي كه هر ب
يك خود را نماينده واقعي دهها هـزار نفـر   

ها  هزار نفري هد . مردم اين سرزمين ميدانند
ـاري   كه حتي يكنفر آنها حاضر نيست كه دين

نيازمندي ه از حقوق ملي خويش را با توجه ب
كشور بديگران واگذار نمايد و با اين ترتيب 

ت ميدانيد راهي براي اگر خود را نماينده مل
شما جز استيفاي كامل حقوق ملت ايـران از  
ـام ايـران    راه ملي كردن صنايع نفت در تم
ـام     ـا تمـ ــورتيكه بـ ــدارد و در ص ــود ن وج
استدالالت روشن باال و بخصوص نكته اخيـر  
ـاني كـه     يعني ملي شدن صنايع كشـور بيرم
ـا    سرمايه هاي انگليسي بكار افتاده توسـط آنه

مايه بكار افتاده در شـركت  بچندين برابر سر
باز  –نفت انگليس و ايران بالغ مي شده است 

يف ملــي و ادر انجــام ايــن وظــاگــر هــم 
ديگـر  ، وجداني تعلل و ترديد بخرج دهيـد  

ـين     هيچ اسمي بر آن نميتـوان گـذارد و يه
ـيچ يـك از افـراد ملـت      جهت  است كه ه

ـا و       ـاه را بـر م كرسنه و فقير ايـران ايـن گن
ـام  اعقابمان نخواه د بخشيد و دير يا زود انتق

ـام وظيفـه      ـامحه و عـدم انج اين تعلل و مس
نمايندگي را از ما و اوالد و اعقابمان خواهد 

  )  3(» كشيد
  

  ...ادامه دارد



                                                                                                                                                                                       

 

 
16 
 

 
 

  1390فروردين   7تا 1389اسفند  23ز ا 771  شماره   2011مارس   27تا 14از 

 

 
درگذشت استاد محمد 

  مهیار
  

نشریه آماده که در هنگامی 
که  طالع یافتیماچاپ بود،

  ۱۷در  متاسفانه استاد مهیار
در گذشته است،   ۱۳۸۹د اسفن

آن و زندگینامه  شرح خدمات
ره  آینده در شما شادروان را
  .خواهیم آورد

  ایرج افشار درگذشت
  
  

در تهــران  1304مهــر  16او در تــاريخ 
فرزند دكتر محمـود افشـار   . متولد شد

بنيانگزار موقوفات دكتر محمود افشـار  
ــ ــه  ي ــتادان مدرس ــي از اس   ٔ زدي و يك

اسـكندرنامه، پرونـده   . دارالفنون است
ــديم،   ــران ق صــالح، گاهشــماري در اي

الفردوس و جستارها درباره نسخ  رياض
عنـوان   300خطي از جمله نزديك بـه  

ــده  ــاب منتشرش ــه  كت ــاي  او در زمين ه
 .تصحيح، تأليف و ترجمه هستند

آموزش دبسـتاني   1312وي در سال    
ــرد را در دب ــاز ك ــتيان آغ ــتان زرتش  .س
در مدرسه شاهپور تجريش و در  سپس،

ــيالت     ــرام تحص ــروز به ــتان في دبيرس
گرفـت و بـا اتمـام ايـن      متوسطه را پي

وارد دانشـــكده  1324دروه در ســـال 
حقوق دانشگاه تهـران شـد و در سـال    

ــته    1328 ــود  را در رش ــيالت خ تحص
او دوره دكتري را  .قضايي به پايان برد

  .تنيز ديده اس
آثار افشار از ذخـاير ادبـي و علمـي        

او در فــن .  شــود كشــور شــمرده مــي
. مانند بـود  شناسي و كتابداري بي كتاب

زبانهــاي انگليســي و فرانســه را خــوب  
افشار به عنوان كتابدار وارد . دانست مي

كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران 
ده سال كتابدار دانشـكده حقـوق   . شد

كتابخانـه دانشسـراي    بود و سپس رئيس
يك سال نيز رياست كتابخانه . عالي شد

ملي را بر عهده داشت و چهار سال هم 
 .رئيس اداره كل انتشارات دانشگاه بود

وي عضو انجمن ايرانشناسـي، عضـو       
هيات انتخاب كتاب، عضو كميته جايزه 

سـال، عضـو انجمـن كتابـداران      كتاب
ايــران، عضــو هيــات اجرايــي انجمــن 

 .نيز  بودتاريخ 
 

هـاي اجرايـي دكتـر     برخي از فعاليـت 
 :افشار

 همكاري با مجله جهان نو•
 مدير داخلي مجله آينده•
 سردبير مجله مهر•
 سردبير مجله سخن •
 هاي ماه مدير مجله كتاب•
 همكاري در تاسيس كلوب كتاب•
 مدير و سردبير مجله راهنماي كتاب•
هـاي   نگاري مجموعـه كتـاب   فهرست•

 انشگاه هارواردفارسي چاپي د
 مدير مجله ايرانشناسي•
 انتشار مجله آينده•

بـا همكـاري    1331افشار، در سـال       
چهار تن از دوستان خود، انتشار نشـريه  
فرهنگ ايران زمين را آغاز كـرد و  از  

مـديريت مجلـه راهنمـاي     1327سال 
 .كتاب را بر عهده داشت

ــاروارد       ــگاه ه ــوت دانش ــه دع وي ب
در آن كشور مقيم بود  آمريكا يك سال
هاي السـنه   كردن كتاب و به كار مرتب

شــرقي آن دانشــگاه اشــتغال داشــت و 
همچنين براي امور مربوط به كتـاب و  
ــورهاي   ــه كش ــفرهايي ب ــداري س كتاب

 .مختلف داشته است
 :برخي از  آثار ايرج افشار

، )2و1ج (هاي ايران شناسـي   پژوهش•
بنياد موقوفات دكتر : چاپ اول، تهران

 )1384(محمود افشار 
ــران• ــاریخ، چــاپ اول، ته ــر ت : دفت

بنیاد موقوفـات دکتـر محمـود افشـار 
)۱۳۸۴( 

سال جنبش برای 
  استقالل و آزادی

  
  

بمثابه زمـانی کـه ادامـه  ،اما امروز      
بـــه شـــما نســـل جـــوان ایـــران  ،دارد

هشــدار مــی دهــد کــه هرگــاه زنــدگی 
زندگی نیست  ،ازل و ابد نداشته باشد

استقالل . ن نمی شودآجشن و نوروز 
ـــد آو  ـــق نمـــی یاب زادی انســـان تحق

ــدف ــاه ه ــر ،دور ،هرگ ــازهم  ،دورت ب
ــر ــد ،دورت ــرد ،در اب ــرار نگی ــرای . ق ب
ــال هرگــاه جــوانی هــدف دانــش  ،مث

وردن آمــــوزی خــــویش را بدســــت آ
وقتـــی دوران  ،لیســـانس قـــرار دهـــد

بـی  ،دانشجوئی را بـه پایـان مـی بـرد
هرگاه هدف دیگـری . هدف می شود

گرفتـــار  ،تهـــی از هـــدف ،نجویـــدرا 
مـی دانـیم کـه . کزکردگی مـی گـردد

وردن شــغلی و بــاال آجوانــان بدســت 
رفتن در سلسله مراتـب را هـدف مـی 

نها که به هـدف نمـی رسـند و آ. کنند
 ،نآپس از  ،نها که به هدف می رسندآ

ــدن از  ــالی ش ــکل خ ــار مش ــاز گرفت ب
چون به گذشـته مـی . هدف می شوند

وخته بودند را از مآدانشی که  ،نگرند
اگر  ،وردهاآدست . یاد رفته می یابند
ــده  ،هــم ارزشــمند ــه آبرانگیزن نهــا ب

. نمـی شـوند ،زندگی پرنشاط در رشد
ــی  ــش را در ب ــدف دان ــاه ه ــا هرگ ام
نهایـــت قـــرار دهنـــد و اگـــر هـــدف 

زادی و حقوقمندی را در آاستقالل و 
همـــواره  ،بـــی نهایـــت قراردهنـــد

 چشـم اندازشـان تـا. هدفمند هستند
از بنـد  ،مهمتـر. بی نهایت بـاز اسـت

قدرت رها و صاحب نقش در زنـدگی 
بمثابــه الگــوی  ،مــی شــوند ،ینــدگانآ

  .جهت یاب
هرگاه شما اسـتقالل و  ،بدین قرار     
ـــدالت آ ـــزان ع ـــر می ـــد ب زادی و رش

مرحلـه  ،اجتماعی را هدف بگردانیـد
روانــه کــردن جبــار و والیــت مطلقــه 

  ،ن راآفقیه و مرحله های بعد از 
  
  
فرهنــگ ایــران زمــین، چــاپ اول، •

بنیاد موقوفات دکتر محمـود : تهران
  )۱۳۸۴(افشار 

) ســـفرنامچه( گلگشـــت در وطـــن •
 )۱۳۸۴(اختران : چاپ اول، تهران

ـــه• ـــوم،  نام ـــاپ س ـــران، چ های ته
 )۱۳۸۵(فروزان روز : تهران

ریاض الفردوس خانی، چـاپ اول، •
بنیاد موقوفات دکتر محمـود : تهران
 )۱۳۸۵(افشار 

مرزهای شرقی شعر (یاد یار مهربان•
پارسی از تاجیکان و رارودان تا هند، 

شـهاب : تهـران) با مقدمه ایرج افشار
 ثاقب

های فارسـی در  فهرست دسـتنویس•
کتابخانه ملی اتریش و  آرشیو دولتـی 

فرهنگســتان علــوم . اتــریش در ویــن
 وین  فهرستگان -اتریش

 روانش شاد باد  

ایـن . یـین کنیـدمی باید تع ،پیشاپیش
واقعیــت شــما را از واقعیــت دیگــری 

ــدآ ــی کن ــاه م ــران: گ ــالب ای  ،در انق
زادی هــــدف آهرچنـــد اســــتقالل و 

. اما برای همه هـدف نبودنـد ،بودند
زادی هـدف آنها که استقالل و آبرای 
ــد ــوم  ،بودن ــز معل ــدی نی مراحــل بع
پـس . برنامـه کـار نیـز داشـتند. بودند

هرگـــاه بخواهیـــد از تجربـــه درس 
بر شما است به سراغ تجربه  ،ریدبگی

انقــــالب ایــــران برویــــد و شــــرکت 
از  ،ن راآ» رهبـــــری«کننـــــدگان در 

ـــا و هـــدف و  لحـــاظ اندیشـــه راهنم
موضــــوع تحقیــــق  ،برنامــــه عمــــل

زادی آنها کـه اسـتقالل و آ. قراردهید
و رشد بر میزان عـدالت اجتمـاعی را 
ــتند  ــی دانس ــد و م ــرده بودن هــدف ک

معـه مراحل تغییـر بـرای ایـن کـه جا
ــتقالل و  ــان اس ــه ایرانی ــی و هم ایران

 ،زادی بجوینــد و در راه رشــد شــوندآ
. یندآبکار شما می  ،امروز ،کدامهایند

ــن ــر ای ــزون ب ــق، شــما را از  ،اف تحقی
گاه می آواقعیتهای بس مهم دیگری  

  : کند
ــدرت • ــاز ســازی ق ــدون حــذف  ،ب ب

زادی را هـدف آکسانی که استقالل و 
  .است ممکن نبوده ،می شناخته اند

درون و بیـــرون هـــر گـــروه و هـــر  •
ئینـه اندیشـه راهنمـای آشخص را در 

نچـه بنـا بـر آباید خوانـد و نـه در  ،او
برزبـان مـی  ،موقع و از راه مصـلحت

  . ورندآورد یا می آ
زورپرســتانند کــه مــی کوشــند ایــن  •

دروغ را بباورانند کـه همـه بـه کـیش 
امــا هرگــاه شــما بــه . نهــا بــوده انــدآ

د کنیـد کـه خـود شـما تاریخی اعتمـا
اگـر بخـواهم : هستید و از او بپرسید

چـه  ،زادی رشـد کـنمآدر استقالل و 
انسانهائی با کـدام اندیشـه راهنمـا در 

راســتگو و  ،زنــدگیم نقــش مــی یابنــد
راست کردار را از دروغگوی جوینده 

  .تمیز می دهید ،قدرت
امــر ممکــن و نــاممکن را احســاس  •

ن مـی توانائی یا احساس ناتوانی معـی
هرگـــاه خویشـــتن را توانـــا . کننـــد

ــــتن را  ــــائی خویش ــــد و توان بپنداری
ـــد ـــی  ،بپروری ـــن م ـــاممکن را ممک ن
زادی و آاگـــر اســـتقالل و . گردانیـــد

تحقق حقوق همگان هـدف شـوند و 
ــبش در ــه جن ــردم ب ــور م ــدآجمه  ،ین

  . ناممکن ممکن می شود
عامل تشخیص ممکن از نـا  ،مهمتر •

ـــا  ـــائی ی ممکـــن تنهـــا احســـاس توان
ممکن . اس ناتوانائی شما نیستنداحس

بـــودن و یـــا نـــاممکن بـــودن تغییـــر 
نسـت کـه آواقعیت را از راه شناسـائی 

 ،بـــرای مثـــال. تشـــخیص داد ،بایـــد
: بصرف ایـن کـه یـک پزشـک بگویـد

مــن توانــا بــه درمــان بیمــاری درمــان 
نــاممکن ممکــن نمــی  ،ناپــدیر هســتم

ن بیمــاری و یــافتن آشناســائی . شــود
ن را ممکــن نســت کــه نــاممکآدرمــان 
خـود را توانـا بـه  ،بنا بر این. می کند

بمثابــه  ،اصــالح والیــت مطلقــه فقیــه
ن را آاصـــالح  ،یـــک نظـــام دانســـتن

مــی بایــد نظــام را . ممکــن نمــی کنــد
ن را آشناخت و نقش عنصر محـوری 

 ،یا این نظـامآتمیز داد تا معلوم شود 
ــا نیســت؟ ــل اصــالح هســت ی از . قاب

ــرین و کار ــه دقیــق ت ــرینآجمل  مــد ت
کـاربرد حـق در  ،معیارهای تشخیص

  . این نظام است
نظام قدرت محـوری  ،در حقیقت     

ــه در  ــر« ،نآک ــق » رهب ــار مطل اختی

زور نقــــش روزمــــره و در هــــر  ،دارد
چهـــار بعـــد سیاســـی و اقتصـــادی و 
اجتمــاعی و فرهنگــی جامعــه و فــرد 

در  ،اگـر. اما حق کار برد ندارد. دارد
ـــت ژدر ر ،ســـال ۳۲طـــول  ـــم والی ی
هیچگـاه حقـوق ملـی و  ،ه فقیهمطلق

از  ،حقوق انسان کار برد نداشـته انـد
از ایــن راه . راه اتفــاق نبــوده اســت

بوده است که نسـبت ایـن حقـوق بـه 
  .      نسبت تضاد است ،این نظام

شــما را از  ،گـاهی از ایــن واقعیــتآ    
واقعیت و حقیقت بسیار مهم دیگری 

  :گاه می کندآ
دیـن و  خـواه ،اندیشه های راهنما •

 ،نهــاآدر  ،بنــا بــر ایــن کــه ،چــه مــرام
 ،یا حق کـاربرد دارنـد) زور(= قدرت 

. بیــان قــدرت یــا بیــان آزادی هســتند
هرگــــاه در اندیشــــه  ،بــــدین ســــان

هــــیچ ) زور(= قــــدرت  ،راهنمــــائی
کـــاربردی نداشـــته باشـــد و حقـــوق 

ن اندیشـــه آ ،هـــدف و روش باشـــند
ـــان آزادی  ،راهنمـــا ـــرین بی کامـــل ت
ند اسـم و صـورت پس اگر در ب. است

ن آنمانید و در پی سیرت شـوید و بـر
شوید که از راه تغییر اندیشـه راهنمـا 

هــم  ،از بیــان قــدرت بــه بیــان آزادی
دولــت قــدرت محــور و هــم نظــام 
اجتماعی قـدرت محـور را بـی محـل 

دســت بکــار انقــالب بمعنــای  ،کنیــد
  .درست کلمه شده اید

و هشیار باشید که قـدرت پرسـتان      
واننـد کلمـه حـق را نگـاه آسان مـی ت

. دارند و محتـوای آن را تغییـر دهنـد
اگر ویژگی های حـق، از جملـه ایـن 
ویژگی را بشناسید که بکار بردن حق 
نیــاز بــه زور نــدارد نیــاز بــه نبــود زور 
. دارد، حق را از ناحق تمیز می دهید

چنانکه والیت فقیه و والیت مطلقـه 
فقیه، بمعنای حاکمیـت یـک تـن بـر 

، بـدون زور، بکـار بردنـی یک جامعه
اما والیت هـرکس بـر خـود و . نیست

والیت بمعنای شرکت کردن جمهور 
مردم در اداره امور خویش، بـر وفـق 

نیــاز بــه . دوســتی، نیــاز بــه زور نــدارد
  . نبود زور دارد

بانیان نوروز می دانستند که ادامه       
حیات یک انسان و یک جامعه و هـر 

شــدن و زیینــده ای، بــه نــو بــه نــو 
مـی دانسـتند . تجدید و تجـدد اسـت

کـــه اســـتعدادهای خـــویش را بکـــار 
انداختن و با وجود تجدید و تجدد، 

پـس نـوروز . خود ماندن، رشد اسـت
  .نماد ادامه حیات ملی در رشد است

  
  !زنان ایران

همچنان بر این بـاورم کـه رشـد  - ۵ 
ن آهرجامعــه ای در گــرو رشــد زنــان 

ای خـود اما رشـد بمعنـ. جامعه است
نیـاز  ،ماندن در جریان نو به نو شدن

نیـــاز بـــه . بـــه خشـــونت زدائـــی دارد
کاســتن از بــار زوری دارد کــه رابطــه 

ن مــی آهــای انســانها گــاه انباشــته از 
برخورداری از حقـوق انسـان و . شود

ــاری  ــت و کرامــت ک ــافتن منزل ــاز ی ب
است که زنان خـود مـی بایـد تصـدی 

حقـوق انسـان  ،بـا وجـود ایـن. کنند
ـــان بخـــاطر . گـــان را هســـتندهم زن

از جمله این  ،برخورداری از فضل ها
ـــم عشـــق و دوســـتی  فضـــل کـــه معل

ــتند ــه  ،هس ــونتی ک ــا خش ــارزه ب در مب
 ،یم جبار به جامعه تحمیل می کندژر

پراکنـدن  امـواج امیـد و . توانا ترنـد
ــران ــه ای ــر پهن ــکیبائی ب ــادی و ش  ،ش

رابطه های خصمانه را به رابطه های 

ــــتانه برگردا ــــدندوس ــــطح  ،ن در س
 ،زور را بی نقش کردن ،جامعه مدنی

ــیش از ژر ــم را ب  ،نچــه شــده اســتآی
ایـن  ،منزوی و سسـت بنیـاد مـی کنـد

کاری است که شما زنـان بمثابـه  ،کار
نیـک از عهـده  ،نیروی محرکه تغییـر

نسل امروز دوران انقالب . ئیدآبر می 
ــران ــر  ،ای ــروز شــدن گــل ب دوران پی
 ،همـه دوران دوستی همـه بـا ،گلوله

دوران از میــان برخاســتن مرزهــای 
ــــاتی ــــتن  ،طبق ــــا رف دوران از یاده

. تجربـه نکـرده اسـت ،تبعیض هـا را
خــود را تجربــه  ۸۸امــا جنــبش ســال 

کـرده و جنـبش مـردم تـونس و مصـر 
نقـــش . را پیشـــاروی خـــود دارد... و

زنــــان در جنــــبش ایــــران بیشــــتر و 
. فداکاریهاشــان نمایـــان تــر بودنـــد

. مـی خوانـد اینک وطـن شـما را فـرا
نقــش بــزرگ خــویش را بــرای ادامــه 

ــی ــات مل زادی و آدر اســتقالل و  ،حی
  !.برعهده بگیرید ،رشد

 ،هرگاه با نیروهـای محرکـه دیگـر     
مـوزان و آچون دانشجویان و دانـش 

معلمان و کارگران و کارکنـان جـوان 
دســـتگاه اداری کـــه اســـتبداد فســـاد 

از کار مفید محرومشان کـرده  ،گستر
نیروی محرکه  ،رائی کنیدهمگ ،است

ورید که به افراد آعظیمی را پدید می 
ــد ــی ده ــان م ــلح امک ــای مس  ،نیروه

دریابند که خشونت با مردمی که مـی 
ـــــت  ـــــت و منزل ـــــد از کرام خواهن
برخوردار شوند و زنـدگی را عمـل بـه 

ــد . ننــگ اســت ،حقــوق خــویش کنن
در انتظار . نها دریافته اندآبسیاری از 

ه جنــبش برخاســتن جمهــور مــردم بــ
ورنــد و در آهســتند تــا بــه مــردم روی 

ـــردم ـــار م ـــران را از اســـتبداد  ،کن ای
تـاریخ ایـران دارد . جباران بیاسـایند
جنبشهایی که حلقه : تجدید می شود

در حلقه جنبش همگانی مردم ایـران 
اینک می بایـد  ،برضد ضحاک دارند

و دارند حلقه در حلقه جنبش امـروز 
مـر ولی ا ،برضد ضحاک ،مردم ایران

و ضــحاکیانی کــه دســتیاران  ،مطلقــه
  . می اندازند ،اویند

ــی       ــرا م ــدان خــود را ف وطــن فرزن
به جشـنی مـی  ،خواند به جشن نوروز

خوانــــد کــــه جنــــبش همگــــانی در 
زادی و بـرای اسـتقالل و آاستقالل و 

ــزان داد و وداد آ ــر می ــد ب زادی و رش
در ایـن جشـن بـزرگ شـرکت . است
ــیم ــوان ،کن ــرزمین ج ــران را س ی و ای

شــادی و امیــد و اعتمــاد  و دوســتی و 
همکــاری و برخــورداری از حقــوق و 

  . منزلت و کرامت کنیم
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