
  

  
در روزنامه  ،دي 19به تاريخ  ،عالئي» سردار« ،در همان حال. بيماري خامنه اي شدت كرده است ،الع از كشوربنا بر اط : :انقالب اسالمی

برضد خميني مقاله انتشار پيدا كرد و  ،بود كه در همين روزنامه 1356دي ماه  19در . مقاله اي در مقايسه او با شاه سابق انتشار مي دهد ،اطالعات
از طريق وزير خارجه تركيه نامه خود خطاب به  ،اوباما ،و در همان حال. يم سلطنتي در ايران پايان دادژو به عمر ر ويز جنبش همگاني شدآدست 

و در . نامه اوباما شامل تهديد و دعوت به مذاكره بوده است :علي مطهري در مجلس مافياها گفت ،90دي  28خامنه اي را براي او فرستاد و در 
تهديد به جنگ و تحريم نفت و  ،و در همان حال. اد بيفتدژنست كه مجلس به دست طرفداران احمدي نآخامنه اي نگران مد كه آخبر  ،همان حال

هشدار داد كه جنگ با ايران را روسيه تهديد مستقيمي تلقي مي كند كه  ،نماينده روسيه در ناتو ،نخست. روز مره تر شد ،بانك مركزي ايران
 ،و بالخره. وزير خارجه روسيه با جنگ و تشديد تحريم برضد ايران و سوريه مخالفت كرد ،انويهژ 18در  ،و سپس .متوجه امنيت ملي روسيه است

بازنشستگي «سخن از  ،يمژدوره رياست هاشمي رفسنجاني بر مجمع تشخيص مصلحت به پايان خود نزديك شد و در مطبوعات ر ،در همان حال
  . وخامت حال خامنه اي را مضاعف مي يابيم ،ي و طاقت شكن شدن گراني را در نظر گيريمچون وخامت وضعيت اقتصاد. او رفت» سياسي

  ۴  صفحه در

  جهانگیر  گلزار

  رنگ طناب دار 
اي كه استبداد حاكم است مردم از حقوق خود در جامعه 

در ايران ما نظام حاكم تمام سعي اش بر اين . غافل مي شوند
است كه به مردم بقبوالند، كسي حقي ندارد و مردم تنها تكليف 

وقتي آدمها . دارند و آن تكاليف را هم رهبري تعيين مي كند
شوند مي . بدون حقوق مي شوند، اختياري نيز از خود ندارند

آن زمان آنكس كه قدرت بيشتر دارد . مي شوند شيئ. ابزار
مثال رهبر هر آنچه را كه براي استحكام قدرت خود الزم مي 

مثال از انتخاب نوع . داند بصورت حكم به مردم ديكته مي كند
پوشش و مدل و رنگ آن شروع مي كنند تا حكم به حق 

به پايان  ،الء عامحيات و نوع اعدام كه آيا در خفا باشد يا در م
  ۱۰ در صفحه  . ميبرند

  نصرالله نجاتبخش 

كالبد شناسي جناحها در انتخابات نهمين دوره 
  ۵ -مجلس رژيم

  !ظام نتحريم،  واژه تابوي مرگ 
انتخابات نهمين دوره مجلس كه از  يبعداز نام نويسي كانديداها

ديماه ادامه داشت وبا  9ديماه تا پايان روز شنبه  3روز شنبه 
ان مجلس رژيم سپري شدن مهلت تعيين صالحيت هاي نمايندگ

، گزارشي از آمار سراسر كشور مبني بر 1390ديماه  19در روز 
نفر مرد و  4967نفر كانديد انتخابات منتشر شد كه  5395ثبت نام 

نفر از  260نفر از آنها زن هستند و در مجموع تعداد  428
نفر از نمايندگان دوره هاي قبلي  397نمايندگان فعلي مجلس و 

نفر كانديد شده  1006در تهران . مي شوند در اين گزارش ديده
جدول  نفر وابسته به گرايشات در تركيب 61اند كه از اين تعداد، 

 ۱۴در صفحه  .توان ديد زير مي

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۴٣( محمد مصدق زندگينامه دکتر
 

  

  

  

  

  

  

  جمال صفری 

  با نظامی در رياست مملکت نشستن : حسن علی فرمند

  کار مشکلی است
   

بخش به يايان مي با اين  1299 در توضيح اينكه، مجموعه كودتا
دكتر مصدق  از استقالل و آزادي و حقوق  رسد، براي اينكه دفاع

لس در مج 1299ملي ايران و افشاي كودتاي سوم اسفند 
براي خواننده زمينه داشته باشد   چهاردهم شوراي ملي توسط او

و چگونگي كودتا را از  1299و انتزاعي نشود، مقدمه كودتاي 
اسناد داخلي و خارجي و  زاويه ها و نظر گاههاي مختلف بنا بر

ودتا شركت فعال داشته اند و كساني كه دست اندر كار يا در ك
روشن كردن كودتاي  كه به ش هائيپژوهو گزارشها،  همچنين
زندگينامه (كمك مي كند، بصورت سلسله مقاالت  1299انگليسي 

اين  در .آوردم) نشريه انقالب اسالمي 42 تا 24مصدق بخشهاي 
سيد ضياء را بنا بر آن اسناد، گزارش ها و  بخش دروغ هاي آشكار

. ضياء  مي باشد مي آورم كه گوياي منش و روش سيد... ومقاالت 
پهلوي اول و . استمنش و روش، بنام خط سيد ضياء معروف اين 

واليت فقيه نيز برهمين خط   نظام. دوم بر همين خط و ربط بودند
  . و ربط است

زنده ياد حسين كي استوان، محقق و پژوهشگر دوره چهاردهم 
ر نامه سيد ضياء چنين  مجلس شوراي ملي راجع به تصويب  اعتبا

نامه آقاي سيد ضياء الدين با  اعتبار: كرده استاظهارنظر
خصوصياتي  كه خوانندگان عظام مالحظه فرمودند به تصويب 

يت مجلس در رسيد ولي بايد متوجه بود كه رأي و قضاوت اكثر
مصالح مملكت  بر اساس رعايت  منافع و اين باب متكي بدليل و

  ۱۱ در صفحه  نبود و آنچه نتيجه امر را به اين صورت در آورد،

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای  !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان

  علی صدارت

  مدناثمر ماندن تالشهاي افراد و تشكيالت سياسي و بوجود ني ها و داليل بي بعضي خاصه
    2 – يك جبهه مردمساالر و حقوقمدار 

آيا فعالين سياسي به اندازة . اند متفاوتي از پي هم آمده و در پي نااقبالي از مردم، رفته در عرض چند دهة گذشته، تشكيالت سياسي
هاي مردمساالر و حقوقمند را ابتكار كنند؟ آيا از اين  اند كه بتوانند روش فعاليت در هسته هاي ناموفق، درس گرفته كافي از اين تجربه

لتر كردن استعداد رهبري خود، در اين موقعيت قرار بگيرند و با مشروعيت گرفتن از مردم اند با فعا هائي توانسته ها، هسته اشخاص و گروه
 هاي ناموفق، درس تجربههاي  و در ميان مردم، كشور را به سمت مردمساالري سوق دهند؟ آيا مردم به اندازة كافي از اين تجربه

 ۱۵در صفحه  اند گرفته
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   از به پرسشهای ایرانیان پاسخ

  ابوالحسن بنی صدر 
  

  انتخابات و آینده؟
  
  :سه پرسش و سه پاسخ ٭
  
در صحبتهايتان از پيشنهاد دوستي آقاي اوباما بعنوان دست آهني در  - 1

پوشش دستكش مخملي ياد كرده ايد، يعني واكنش آقاي خامنه اي كه 
 بكار برد و از ايجاد رابطه امتناع كرد را تاييد ميكنيد؟ راهمين تعبير 

اگر راي دادن و ندادن فرد در سرنوشت شخصي او موثر باشد، مثال  - 2
استخدام وي منوط به وجود مهر راي در شناسنامه وي باشد، آيا باز هم 

  بايد طبق موازنه عدمي رفتاركرد؟
ارتش امكان  60در سال  در كتاب خيانت به اميد ذكر كرده ايد كه - 3

كودتا نداشت، اگر اين امكان فراهم بود منطقا بايد از آن استفاده 
ميكرديد، اما آيا اين امر با موازنه عدمي سازگاري دارد و ميتوان براي 

  استفاده كرد؟) وسيله(از كودتا ) هدف(آزادي 
    يك جوان ايراني: ارادتمند شما

ای اوباما سفیر فرستاده است قآاین امر که : پاسخ به پرسش اول •
نهـا توضـیح بدهـد هـدف او پوشـاندن مشـت آنزد اروپائیان تـا بـه 

ال مخملـــی اســـت و ایـــن واقعیـــت کـــه از هنـــین بـــا دســـتمآ
سیاست امریکا و غرب تحریک به قصد  ،بدین سو" گروگانگیری"

 ،یم والیت فقیه به ابراز واکنش مطلوبش بوده استژبرانگیختن ر
یم بـرای ایـران ژواکنش شدن ر ،ر تمامی مواردو این واقعیت که د

سه امر واقعی هسـتند کـه یـافتن پاسـخ  ،سخت زیانمند بوده است
  :در خور را می طلبند

  ۲صفحه در

Nr.794   30 Jan – 12 Feb. 2012           

     1390بهمن  23تا 10از794ه شمار

  4ص  :وخامت حال خامنه اي همزمان است با روياروئي در سپاه◀
   4 صن نزديكيم؟آازجنگ دوريم يا به  –پنهان كردن فعاليت اتمي وتحريم –جنايت وجنگ◀
  6ص  تابستان جنگ؟  -نتان ياهو باما بهاخطار او  –اتم و گفتگو ◀
  9ص   :ن را بي جان كرده استآيم ژاثر دو برابر شدن قيمت دالر بر اقتصادي كه ر◀
  10ص  :روزنامه نگاران و دانشجويان و كارگران قربانيان هميشگي تجاوز به حقوق انسان◀

  وخامت حال مضاعف؟
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 ،عمل كردن به قصد برانگيختن طرفي كه با او رابطه قوا بر قرار است – 1 
اين امر كه طرف قدرتمند و سلطه جو اين كار را مـي  . امر تازه اي نيست

تحريـك از سـوي طـرف ضـعيف بـه قصـد       . باز امر تازه اي نيسـت  ،كند
كنش و  ،اما در تمامي موارد. تدبرانگيختن طرف قوي نيز كم اتفاق نمي اف

چنانكه بسيار شده . قوي را قوي تر و ضعيف را ضعيف تر مي كند ،واكنش
يم واليت فقيه دست بـه تحريـك زده اسـت امـا از واكـنش      ژاست كه ر

چنانكه بردن شاه به امريكـا  . مردم ايران زيان طاقت شكن ديده اند ،غرب
اين  ،از خروج شاه از امريكااما پس . عمل، و گروگانگيري عكس العمل شد

عمل و تحريم اقتصـادي و بـرانگيختن عـراق بـه      ،ادامه گروگانگيري ،بار
ن سركشيدن جام زهر توسـط  آحاصل . حمله به ايران عكس العمل شدند

ميليـارد دالر   1000آقاي خميني و نفلـه شـدن يـك نسـل و وارد شـدن      
ون ريز تر و تحميل بازسازي استبداد خ ،افزون بر همه ،خسارت به ايران و

  . ن به كشور شدندآ
بحران اتمي را  ،اين بار. تش استآايران در حلقه  ،پس از جنگ نيز  – 2

ورده انـد كـه مـردم    آوضعيتي را ببـار   ،واكنشها تا امروز ،ايران برانگيخت
اقتصاد توان باخته و تحريم اقتصـادي و تهديـد شـدن بـه      :نندآايران در 

سـيبهاي  آمالي و نا بساماني هـا و   –هاي نظامي جنگ و واليت مطلقه مافيا
و خشونتي كـه ابعـاد سياسـي و    ... اجتماعي و فسادها كه انبوه مي شوند و

. اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي  زندگي جامعه ايراني را فراگرفته اسـت 
ورده وضعيت دوران شاه و  وضعيتي است كه بـا خيـز   آفر ،وضعيت امروز 

همزمان با دم زدن از واليت فقيـه و  (تصرف دولت برداشتن مالتاريا براي 
مده و تا امروز ادامه يافته و جهنمي گشته است كه آبوجود  ،)گروگانگيري

يم خود ژر ،با هر واكنشي ،بنا بر اين واقعيت. سوزان و سوزان تر مي شود
و ايران را زنداني مدار بسته كنش و واكنش ميان قدرتهاي سـلطه جـو و   

مردمي زيانها را تحمل مي كند كـه فعـل   . ن كرده استخود و مردم ايرا
  . خود را به تقدير قدرت ويرانگر سپرده اند ،پذيرانه

واكنش نشدن و وارد نگشـتن در مـدار بسـته     ،روش صحيح ،بدين قرار     
او نيـاز نداشـت   . قاي خامنه اي غلط اسـت آعمل . كنش و واكنش است
نياز داشت خود را از بنـدگي   او. قاي اوباما چيستآبداند سياست واقعي 

قـاي  آنتوانسـت   ،او نتوانست چنين كند. قدرت رها كند و واكنش نگردد
چـرا كـه ايـن كـار از     . اوباما را ناگزير كند خود واكنش قول خود شود

ايـران يـك رشـته دعـاوي     . يدآمدعي واليت مطلقه بر يك ملت بر نمي 
امريكـا بـه     ،3321مـرداد   28دست كم از كودتاي . دارد  كه حق هستند

يك دولت حقوقمدار و نماد استقالل و . حقوق ملي ايران تجاوز مي كند
فهرستي از تجاوزها تهيه و ميزان زيان وارد به ايران  ،زادي و حقوق مليآ

چنين دولتـي  . ورد و احقاق حقوق و جبران زيان را مطالبه مي كردآرا بر
پس حكومت امريكا بود . افكار عمومي جهان و بسا امريكا را با خود داشت

كه واكنش قول رئيس خود مي شد و ناگزير از تن دادن به احقاق حقوق 
  .مردم ايران و جبران زيانها مي گشت

عمل بـه حـق   . رأي دادن عمل به يك حق است: پاسخ به پرسش دوم •
همچنـان   ،ايرانياني كه بـرغم سـه انقـالب   . حاكميتي كه هر شهروند دارد

پـس  . نخست مي بايد حق شهروندي خـود را بازيابنـد   ،شهروند نگشته اند
رأي دادن به  ،پاي صندوق رأي رفتن و رأي دادن ،باوجود نداشتن حق

مـي پرسـيد در ازاي از دسـت دادن    . صغير و مهجور بودن خويش است
اگـر مهـر در شناسـنامه     ،اين حق و شخصيت و منزلت و كرامت خـويش 

باز نبايـد رأي   ،يدآبدست ... وبراي استخدام شدن و وارد دانشگاه گشتن 
يا حق كار يكي از حقوق آ: داد؟ از شما كه پرسش كننده هستيد مي پرسم

چشـم پوشـي از    – ،يا كساني كه با وجود داشتن اين حـق آانسان نيست؟ 
چشم پوشي از همه حقوق خود بمثابه انسـان و از حقـوق    ،حق شهروندي

خـدمت متجـاوز    و در ازاي بـه  ،پـاي صـندوق مـي رونـد      - ملي است 
 ،)تحصـيل در دانشـگاه  (و يا برخوردار شدن از حقي ) استخدام(مدن آدر

ملي را در ازاي بهاي بس ناچيزي نمـي فروشـند؟   هستي  ،رأي مي دهند
كـه   ،راه بهتر اين نيست كه بيكاران جنبش كنند و حق خود را بخواهنـد 

جوانان جنبش كنند و حق خود را بخواهند كـه زنـان بـر تحقيـر شـدن      
كه معلمـان   ،يند و حقوق خويش را بخواهندآعصيان كنند و به جنبش در

مـوزش حقوقمنـدي اسـت و حـق دانـش      آبرخيزند و از حق خود كـه  
كه كاركنان دولت بر دون منزلتي خـود از رهگـذر    ،موزان دفاع كنندآ

بشورند و حق شهروندي خويش و امكان خدمتگزاري به  ،نوكري استبداد
كه افراد نيروهاي مسـلح كـه بيشـتر     ،را بخواهند مردم و رشد جامعه ملي

از  ،لت سركوب ناچيز شـده انـد  آنها روا مي رود زيرا تا حد آتحقيرها بر 
كه روحانيان بر ضد ستمي برخيزند كه بر اسالم روا  ،فرمان جبار باز ايستند

كه جمهور مردم انحطاط وجدان اخالقـي خـود  را برنتابنـد و     ،مي رود
  ؟ قوق انسان و حقوق ملي خويش را بازيابندن شوند كه حآبر
پـاي   ،متصـور ديگـر  » سـود «بخاطر مهر بر شناسنامه خوردن و يـا هـر       

چرا كـه در ازاي  . صد بار از گدائي خفت بارتر است ،صندوق رأي رفتن
 ،نه تنها رأي دهنده حقوق خود و حقوق ملي را انكار مي كند ،دادن راي

خيانت و جنايت و فساد گستر  اسـت كـه رأي    بلكه به ادامه يافتن استبداد
  .مي دهد

ن را نداشـت كـه دسـت بـه     آگفته ام ارتش امكان : پاسخ پرسش سوم •
با  ،اما اين را نيز  افزوده ام كه اگر اين امكان را هم مي داشت. كودتا بزند

اظهار حقيقت را نمي توان كاشف  ،افزون بر اين. ن موافقت نمي كردمآ
از . مي داشته است» مي بايد« ،گوينده حق» منطقاً «ا قصدي كرد كه گوي

با كودتاي نظـامي موافـق    ،جمله به اين دليل كه او بر اصل موازنه عدمي
نظاميان پيشـنهاد  : تمامي ماجرا را نيز نوشته و انتشار داده است. نبوده است

  :كردند و بني صدر مخالفت كرد و گفت
اسـت و ارتـش بايـد از وطـن      ارتش با قشون متجاوز خارجي روبرو – 1 

  .خود دفاع كند
كودتا، قدرت استبدادي را با قدرت استبدادي جانشين كردن است  – 2 

و انقالب براي استقرار جمهوري بود به ترتيبـي كـه هـر انسـان ايرانـي و      
  .زادي بجويندآاستقالل و  ،جامعه ايراني

ور است اما نـه  متص ،ضد كودتا، به ترتيبي كه ارتش پرتقال انجام داد – 3 
ن روز ايران و نه بـه قيمـت تحميـل    آدر موقعيت جنگ و نه در موقعيت 

جنگ داخلي به مردم ايران و قطعي كـردن خطـر شكسـت در جنـگ و     
  .خسران بزرگ ديدن ايران

براي ايـن كـه فـردا    : بني صدر به پيشنهاد كنندگان گفت ،از اين رو – 4 
» فاشيسم مـذهبي «از استقرار نگويند ارتش مي توانست كودتا كند و مانع 

حاصل بررسي اين شد . نخست توانائي انجام كودتا را بررسي كنيم ،بگردد
نها خواست كه يكسره بـه  آپس بني صدر از . كه اين توانائي وجود ندارد

او براي افسران ارتش توضيح داد چرا با . كار دفاع از كشور مشغول بمانند
خود مي بايد به مقابله بـا كودتـاي   كودتا مخالف است و چرا مردم ايران 

 ،خرين پايه استبداد تـاريخي ايـران  آبرداشتن : او گفت. مالتاريا برخيزند
نجا كه برداشتن اين پايه بـه اسـتقرار واليـت    آاما از . بسا طوالني مي شود

با انتخاب نخستين رئـيس جمهـوري و ورود    ،ميسر مي شود ،جمهور مردم
غاز گرفتـه   آ ،بل اين واپسين پايه با مردم ايرانتقا ،مالتاريا به مرحله كودتا

استقرار واليت جمهور مـردم و برخـوردار شـدن     ،پايان اين تقابل. است
زادي و منزلت شهروندي و يافتن جامعـه اي بـاز و   آايرانيان از استقالل و 

  .تحول پذير است
   
  :پنج پرسش و پنج پاسخ ٭
  
ي دانم از تالش و پايداري شـما  الزم م ،جناب بني صدر پس از درود و سالم  
ر انتقال باورها و اصول به نسـل مـن سپاسـگزاري كـنم، شـايد بـدون ايـن        د

بسياري از رخدادها و حقـايق گذشـته بـر مـا پوشـيده مـي مانـد و         ،پايداري
آنچه را كه الزم مي دانستند به جاي حق و حقيقـت در   يدستگاههاي تبليغات

... مان را سينه به سينه نقل مي كـرديم تاريخ ثبت مي كردند و نسل من نيز ه
پرسش هايي است كه الزم مي دانـم در ايـن برهـه از زمـان و در چـارچوبي      

تا چراغي باشد براي من  مشخص از شخص شما و انديشه هاي شما طرح كنم
اين پرسش هـا را   :و نسل من تا امروز و فردا روشن تر و استوار تر گام برداريم

نظام جمهوري اسالمي از ميان برداشـته شـده و شـما     با فرض بر اينكه امروز
  :امروز رئيس جمهور اين سرزمين هستيد پاسخ دهيد

طرح و برنامه ي شـما بـراي اداره كشـور و مـردم در زمينـه هـاي زيـر        : يكم
  :؟چيست

  ،قانون اساسي - 
  ،انتخابات - 
  ،سپاه و ارتش - 
  ،حوزه علميه و دانشگاه ها - 
  ،ايرانيان خارج از كشور - 
  ،صنعت نفت و گردشگري - 
  ،اقتصاد - 
   ،هنر - 
  ،صدا و سيما و نشريات - 
  ،احزاب و شوراها - 
  ،بهداشت و درمان - 
  ،محيط زيست - 
دولت  ،يم واليت مطلقه فقيه از ميان برخيزدژچون ر: پاسخ پرسش اول •

نهـا كـه   آ. جانشين تكيه گاهي نخواهد داشت جز واليت جمهـور مـردم  
 ،يـم ژمي گفتنـد از ميـان رفـتن ر    ،مي ترساندندمردم ايران را از تحول 

زيرا دولت پايگاه مـي  . ايران را در معرض تجزيه و انقراض قرار مي دهد
دولت را بي پايگـاه   ،خواهد و از دست رفتن پايگاهي كه روحانيت است

خطر تجزيه كشـور قطعـي    ،مي كند و چون دولت مركزي بي پايگاه شد
. يم واليت فقيه تحول كـرده اسـت  ژراما مشاهده مي كنيم كه . مي شود
ن آ ،بنـا بـر ايـن   . خلع يد از روحانيت شده است و مي شـود  ،نآحاصل 

  . ترس مايه اي جز وهم نداشته است
 ،اما براي اين كه جامعه ملي بتواند پايه استوار دولت حقوقمدار بگردد     

يعنـي برخـورداري از اسـتقالل و     ،شـهروند شـود   ،نآمي بايد هر عضـو  
حق مشاركت مستقيم و نيز از راه شركت  ،بنا بر اين ،دي و حقوق انسانزاآ

در انتخاب رئيس جمهـوري و نماينـدگان و نماينـدگان خـود در ديگـر      
جمهوري بمعناي مسئوليت تمامي اعضـاي جامعـه در   . ارگانها را پيدا كند

اين سـان   ،برابر يك عضو خود و مسئوليت هر عضو در برابر تمامي جامعه
   ،بنا براين .يدآي پديد م

با  ،اصول قانون اساسي در بر مي گيرند حقوق ملي و حقوق انسان را – 1
بخصـوص در معنـاي    ،زادي انسـان و جامعـه ملـي   آتأكيد بر اسـتقالل و  

و حـق گـزينش نـوع    ) اسـتقالل (برخورداري هر ايراني از حق تصميم  
و نيـز  . قوقبر وفق همين ح ،بنوبه خود ،قواي چهار گانه). زاديآ(تصميم 

ن قـوه مـي   آحاكم بر  عملكـرد   ،اصولي سازمان مي يابند كه در هر قوه
همواره بر وفق واليـت جمهـور مـردم     ،به ترتيبي كه هر چهار قوه. شوند

و از . از استقالل نسبي خود برخوردار باشـند  ،عمل كنند و در همان حال
نون اساسـي  در تهيه قا ،نجا كه دولت استبدادي مي تواند باز سازي شودآ

 ،گانه چنين دولتي كه شناسـائي شـده انـد    18به برچيدن ستون پايه هاي 
يعنـي اصـولي گنجانـده شـوند كـه      . يـد آمي بايد تمامي توجه به عمل 

  .نها را ناممكن گردانندآبرچيدن اين ستون پايه ها را ممكن و بازسازي  
از اين كـه  غير  ،اصول قانون اساسي كه به اقتصاد اختصاص مي يابند       

مي بايد راه را بـر اقتصـاد    ،بر ميزان عدالت اجتماعي مي بايد تبيين شوند
بودجه دولـت مـي   . توليد محور بگشايند و بر اقتصاد مصرف محور ببندند
  . بايد برداشت از توليد داخلي باشد و كسر نداشته باشد

 و تمامي اصول قانون اساسي مي بايد از شـفافيت كامـل برخـوردار و        
  .حتي المقدور بي نياز از تفسير باشند

بديهي است كه انتخابـات مـي بايـد    : احزاب و شوري ها و انتخابات – 2
در . اما امر مهمتر رابطه انتخاب كننده با انتخاب شونده اسـت . زاد باشندآ

انتخاب كننده حق حاكميت خـود را   ،در عمل ،دموكراسي هاي كنوني
زادي و آنـاقض اسـتقالل و    ،اين امـر . تفويض مي كند ،به انتخاب شونده

رفع تناقض به اين است كه تصميم را . حق حاكميت انتخاب كننده است
 ،از ايـن رو . انتخاب كننده بگيرد و اجرا را انتخاب شونده برعهـده بگيـرد  

نامزدها مي بايد برنامه اي را به جامعه پيشنهاد كنند و مردم ميان برنامه هـا  
 ،ن به تصويب مردم رسيده استآثريتي كه برنامه اك. ورندآانتخاب بعمل 
نجا كه ناگزير است برنامه مصوب را اجـرا  آاز . ن مي شودآمأمور اجراي 

ن اطمينان داشته باشد و مردم كشور از آمي بايد از قابل اجرا بودن  ،كند
ايـن اصـل در دموكراسـي    . گاه و مطمئن شده باشندآقابل اجرا بودنش 

ن بحـران كنـوني و بـي    آنمي شود و حاصـل   هاي كنوني غرب رعايت
علت نيز اينسـت كـه   . اعتبار شدن سياستمدارها و سازمانهاي سياسي است

به چشم مشـتري نگـاه مـي     ،به رأي دهندگان ،پيشنهاد كنندگان برنامه ها
كنند و خود را وقتي موفق مي دانند كـه جـنس خـود را بـه مشـتريهاي      

  .بيشتري فروخته باشند
كتابي نوشته ام كـه بخـش    ،بري و احزاب در مردم ساالريدر باب ره    

در  ،پاسخ ايـن پرسـش  . سوم از مطالعه پيرامون دموكراسي شورائي است
ور مـي شـوم   آباوجود اين ياد. مده استآ ،چندين شماره انقالب اسالمي

كه هرگاه سازمانهاي سياسي وسيله هاي رسـيدن بـه قـدرت و حفـظ آن     
بـراي رشـد دادن فرهنـگ     ،اشند كـه در جامعـه  بلكه سازمانهائي ب ،نباشند

زاد بـه  آزادي و پيشنهاد برنامه ها به جامعه و برگزار كننده بحـث هـاي   آ
انديشه ها و راه حل ها و اطـالع   ،زادآقصد وسعت بخشيدن به دو جريان 

 ،تا رسيدن به چنين الگوئي. ما يك جامعه باز و تحول پذير مي جوئيم ،ها
اسي مي بايد  در تمامي فعاليتهـاي خـود شـفاف    حزب ها و سازمانهاي سي

. نها يك ضرورت اسـت آنها از دولت و استقالل دولت از آاستقالل . باشند
نهـا در فعاليـت سياسـي و اجتمـاعي و     آزادي آهمچنان كـه اسـتقالل و   

يا بايد چنان كرد كـه جامعـه   آاما . نها استآحق سلب ناكردني  ،فرهنگي
نوع تصميم را برگزيننـد؟ خطـر ديكتـاتوري    تنها از طريق حزبها تصميم و 

انحصار گرفتن تصميم و  ،در جامعه هاي غرب نيز ،هاي تك حزبي به كنار
هم بخشهاي مهمي از جامعه را  ،از طريق دو حزب رقيب ،نآانتخاب نوع 

محروم مي كند و هم جامعه  ،زاديآاز جمله استقالل و  ،از حقوق خويش
تحصـيل   ،وجود احزاب بسيار ،ن سوآاز . را از استعدادها محروم مي سازد

. اكثريت و ثبات حكومت و اجراي برنامه مصوب مردم را مشكل مي سازد
 ،يـد آراه حل اينست در همان حال كه از انحصار ممانعت به عمـل مـي   

 ،زاديآفرهنگ اسـتقالل و  . همگاني بگردد ،فرهنگ جبهه و كار جبهوي
مي دهـد كـه مـي بايـد داشـته      نقشي را  ،به حزب ها و سازمانهاي سياسي

حزب هاي بزرگ مي توانند تشكيل شـوند و   ،باوجود اين فرهنگ. باشند
. جامعه اجازه ندهد تنها مجاري فعاليـت سياسـي بگردنـد    ،در همان حال

  . قانون اساسي و قوانين عادي نيز مي بايد انحصار را ناممكن گردانند
ائي دفـاع از كشـور را   ايران نيازمند يك نيروي مسلحي است كه توان – 3

در  ،هرگاه كشور در مرزهاي خود از امنيت برخوردار باشـد . داشته باشد
 ،تجربـه مـا  . مي تواند نيروهاي محركـه را در رشـد بكـار انـدازد     ،درون

موخت كه با توجه بـه رشـد   آبه ما  ،بخصوص بهنگام تجاوز عراق به ايران
ها و تاكتيك هاي نظامي  يژاسترات ،نو به نو شدن ،بنا بر اين ،علمي و فني

  ،و اسلحه
ايران مي بايد نه دو نيروي مسلح كه يك نيروي مسلح داشته باشد  –الف  
  و
  موزش انسان باشد وآتكيه بر  ،در اين نيروي مسلح –ب  
در داخل كشور ستون فقرات دولت نشود و در سركوب گري نقش  –ج  

  ،بنا بر اين. نجويد
طرحي كه در . ي دموكراتيك داشته باشداين نيروي مسلح سازمانده –د  

بال اجـرا   ،رياست جمهوري من براي ارتش تهيه و تصويب شد و با كودتا
يك نيرو پديـد آيـد كـه     ،از ادغام دو نيرو. مي تواند به روز شود ،گشت

اداره مـي   ،چون نقش ستون فقرات را پيدا نمي كند و بسان يك دانشگاه
كيفيت حـداكثر و كميـت    ،يب هستندشود و افراد دائم تحت تعليم وتدر

  . در حد مطلوب را پيدا مي كند
در . دانشگاه ها كارشان توليد علم و فن و نـه مصـرف ايـن دو اسـت     -  4

ن ايجاد شد كه براي دولـت و كارفرمـائي   آدانشگاه براي  ،غازآاز  ،ايران
انسان در خدمت مدرسـه و دانشـگاه بـود و    . تربيت كند» نيروي كار« ،ها

اين رابطـه اسـت    ،بنابراين. نه مدرسه و دانشگاه در خدمت انسانهست و 
دانشگاه بايد محل پرورش اسـتعدادهاي مسـتقل و   . كه مي بايد تغيير كند

زادي در تعلـيم و  آبنابراين، دانشگاه مي بايد اسـتقالل و نيـز   . زاد بگرددآ
نجا كه اسـتعدادي از اسـتعدادهاي انسـان    آاز . تعلم دانش و فن پيدا كند

ي ژايدئولو ،ساختن يا پذيرفتن انديشه راهنما است و در جامعه هاي امروز
 ،موزش و پرورش گـردد آنست كه انديشه راهنما موضوع آمانع از  ،غالب

زاد انديشـه هـا و   آجريان  ،نآوجود دانشكده انديشه هاي راهنما كه در 
مـي  اين دانشـكده  . بطور كامل برقرار باشد ،نقد علمي انديشه هاي راهنما

زادي بمثابـه انديشـه   آتواند در برخوردار كردن جامعه از بيان استقالل و 
  .مفيد باشد ،راهنما

ن كه با دين آمشكل اول : اما حوزه هاي ديني با دو مشكل روبرو هستند   
سر و كار ندارند و با اسالم بمثابه بيان قدرت  ،زاديآبمثابه بيان استقالل و 

براي » رهبران«ين كه كار حوزه ها تربيت سر و كار دارند و مشكل دوم ا
چون راه حـل  . حوزه ها گرفتار نخبه گرائي افراطي هستند. جامعه است

 ،بايد پيشنهاد كرد ،زاديآاستقالل و  ،بنا بر اين ،ها را بر اصل موازنه عدمي
هرگـاه بتواننـد   . زادي برخوردار گردندآحوزه ها مي بايد از استقالل و 

بـه   ،بگردنـد  ،ر سر انديشه هاي راهنما و نقد اسالمزاد بآمحل بحث هاي 
زاد آتربيت الگوهاي انسانهاي مستقل و  ،كارشان ،اين بار ،يمن اين انقالب

زاد در سطح جامعه و هشدار به مردم در غافل آو حقوقمند و ترويج بحث 
نشدن از حقوق و كرامت خويش و حساس كردن وجدان اخالقي جامعه 

در هـر  . مـي گـردد   ،ق معنويت بر روي انسان و جامعهو باز نگاه داشتن اف
مي بايد از دولت مستقل باشـند و   ،هم دين و هم حوزه هاي ديني ،حال

بي طرفي دولت نيز اقتضا دارد كه . دولت نيز نبايد دين را وسيله كار كند
  .يك رها باشدژاز هر صفت ديني و ايدئولو

: اما يكدست نيستند. بشمارندشهروندان ايران  ،ايرانيان خارج از كشور – 5
برخـي  . نها زندگي در جامعه ديگـري را انتخـاب كـرده انـد    آشماري از 

از ديدگاه . داراي دو تابعيت شده اند و عده اي بر تابعيت ايران مانده اند
  ۳  در صفحه    زادي ايرانيان هستند آكساني در خدمت مبارزه براي استقالل و  ،ديگري

 انتخابات و آینده؟
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از . مده اندآدر  ،بر ضد وطن خويش ،رجيو جمعي به خدمت قدرت خا
زاد و حقوقمند هستند و يا شده آكساني انسانهاي مستقل و  ،ديدگاه سومي

يـك ارزيـابي و    ،بعنوان انسان. اند و گروهي زور پرستي را رها نكرده اند
ارزيابي و رفتار ديگري مـي بايـد    ،رفتار قابل پيشنهاد است و بعنوان كشور

ارزيـابي از ايـن    ،رسش از  موضع كشورداري اسـت چون پ. پيشنهاد كرد
  : موضع مي تواند عبارت باشد از

نها آ. زادند كه ايراني بمانند و يا نمانندآتمامي ايرانيان مقيم خارج  –الف 
كه ايراني مي مانند از حقوق شهروندي برخورد هسـتند و در هركجـاي   

  .د باشدنها بايآجمهوري مدافع حقوق و كرامت  ،جهان زندگي كنند
  .تابعيت دوگانه پذيرفته است –ب 
نها كه به كشور خيانت كرده و به خدمت قـدرت خـارجي برضـد    آ –ج 

 ،نها كه مرتكب جنايت و جرمـي شـده انـد   آمده و نيز آوطن خويش در
حـق دارنـد از    ،بعنوان انسان از حقوق انسان برخوردارند و بعنوان مجرم

چنانكه جامعـه حـق   . ردار باشندمحاكمه در دادگاه مستقل و عادالنه برخو
همچنان كه جامعه . نها را انتظار داشته باشدآدارد از دستگاه قضائي تعقيب 

هر چند جرم خيانت بـه وطـن را   . حق دارد عفو عمومي را تصويب كند
  .سنگين ترين جرمها مي دانم و در خور عفو نمي دانم

خـدمت اسـتبداد    پيشنهاد من در باره ايرانيـاني كـه در ايراننـد و در    –د 
ن شده اند و آهستند و مرتكب جنايت و يا خيانت و فسادهاي مالي و غير 

  . عفو به شرط جبران است ،يا به خارج از كشور گريخته اند
در همان حال كـه   ،زورپرستان خواه در داخل باشند و چه در خارج –ه 

ايد با مي ب ،مي بايد از ترور اخالقي و ديگر اشكال خشونت بازداشته شوند
خشونت را بي محل كرد  ،زادي انسان و جامعهآگسترش دامنه استقالل و 

. زاد بازيابنـد آو به اينان نيز امكان داد خود را بمثابـه انسـانهاي مسـتقل و    
زاد انديشه ها و اطالعات و بي تفاوت آجريان  ،روشي كه پيشنهاد مي شود

  .ي زباني استنماندن در برابر دروغ و تزوير و ديگر روشهاي زورگوئ
در كتـاب   ،نيـز  ،صدا و سيما و روزنامه ها و ديگر وسائل ارتباط جمعي -  6

پرسش كننده و خوانندگان مـي  . موضوع بحث شده اند ،استبداد فراگير
توانند در باره هدفهاي نشريه انقالب اسالمي به سايت اين نشـريه رجـوع   

در . اشـته باشـند  اين هدفها را همه وسائل ارتباط جمعي مي بايـد د . كنند
توجه پرسش كننده و همگان را به اين مهم جلب مي كنم كه هر  ،اين جا

كار را ازجمله با برقـرار كـردن    ،استبداد فراگير ،استبدادي و بيش از همه
در دموكراسـي  . غاز مي كندآوردن تبليغات آسانسور و به انحصار خود در

ل را به تصرف خود در استبداد سرمايه داري نيز دارد اين وسائ ،هاي غرب
بحران اقتصادي كنوني به ما امكان مي دهد نقش اين وسائل را . وردآمي 

 ،از اين رو. دريابيم ،در جلوگيري از اطالع همگان از عوامل اصلي بحران
وسائل ارتباط جمعي مي بايد به قدرت وابسته نباشند و وسائلي باشند براي 

. و دانش ها و فن ها و اطالعـات  زاد انديشه هاآسامان بخشيدن به جريان 
در كتاب دوم كه به اصول راهنما و ضوابط دموكراسي شورائي اختـاص  

  راه كارهائي پيشنهاد مي شوند براي اين كه ،دارد
  اين وسائل سانسور نشوند و –الف  
نقش اصلي خود را با نقش تبليغاتچي سرمايه ساالري و ديگر ساالريها  –ب  

  . جانشين نكنند
نعت نفت و گاز و صنعت و كشاورزي و سياستهاي مـالي و پـولي و   ص – 7

بخش نفت و گاز و بخشهاي ديگر اقتصاد ): ازجمله گردش گري(خدمات 
غير از اين كه تجربه بهار انقـالب را در سـتون پايـه هـاي قـدرت       ،ايران

ورده ام و اين كتاب به آاستبدادي نوشته ام و در كتاب استبداد فراگير باز
در هريـك از بخـش هـاي     ،دسترس هموطنان قرار مي گيـرد  زودي در

صنعت و كشاورزي و بودجه دولت و نظام بانكي و سياست هـاي مـالي و   
سالي كه از كودتـا   30در طول  ،پولي و رابطه حجم پول با اقتصاد كشور

. وضعيت را سنجيده و راه حلها پيشنهاد شـده انـد   ،بطور مرتب ،مي گذرد
  :تدبير اصلي بسنده مي كنم به چند ،پس در اين جا

صنعت نفت مي بايد در اقتصاد توليد محور ادغام شود و بازسـازي   –الف 
اين اقتصاد مي بايد با سرعت تمام انجام بگيرد بـه ترتيبـي كـه در اولـين     

بمثابه ماده اوليـه بـس    ،صدور نفت و گاز پايان پذيرد و از اين دو ،فرصت
احيـاي ذخـاير   . استفاده شـود  ،ز نسلنسل بعد ا ،در اقتصاد ملي ،پر ارزش

  .قدم اساسي و اول است ،نفت كشور و ايجاد صنعت نفت بر اين اساس
تصدي منابع نفت و گاز كشور در شمال و جنـوب و شـرق و غـرب     –ب 
ن مقـدار  آبه ترتيبي كه همسايه ها به حق ملي ايرانيان تجاوز نكنند و  ،نآ

ت كه دولـت ملـي مـي بايـد     كاري اس ،مسترد كنند ،تجاوز كه كرده اند
  .بدان تقدم ببخشد

بودجه دولت و اقتصاد كشور مي بايد از وابستگي به فـروش نفـت و    –ج 
در . رهـا شـوند   ،گاز و قرضه هاي خارجي و نيز قرضه از بانـك مركـزي  

اقتصاد توليد محور كارش افزودن بر نيروهاي محركه ايست كـه   ،حقيقت
پيش خور كـردن و از پـيش متعـين    در اختيار نسل بعدي مي گذارد و نه 

يكـي پـيش خـور     ،ور مي شوم كه مطالعه دو واقعيـت آياد. يندهآكردن 
بـه   ،1970كردن و ديگري از پيش متعين كردن آينده را در سالهاي اول 

هـم ليبرالهـا و هـم     ،ن زمـان آ. انتشار داده ام ،زبانهاي فرانسوي و فارسي
اينكه بحران . هشدار را نشنيدند دم از اقتصاد وفور مي زدند و ،ماركسيستها

بحران حاصل از پيشخور كردن و از پيش  ،در حقيقت ،اقتصادي در جهان
يم واليت فقيه پيشخور ژبا توجه به اين امر كه ر. ينده استآمتعين كردن 

ن كرده است كه اقتصـاد  آكردن و از پيش متعين كردن را بسيار بيشتر از 
حور كردن اقتصاد ايران را مي بايـد بـا   توليد م ،وردآدوران شاه ببار مي 

  .غاز كردآپرداختن به اين دو امر 
 ،عدالت اجتمـاعي  ،ميزان در سنجش تدابير اقتصادي و بكار بردن آن –د 

  .رشد همĤهنگ تمامي كشور است ،بنا بر اين
ور مي شوم كه بخشي از برنامه آياد: محيط زيست و بهداشت و درمان –8

. بـود » ايران سبز« ،در انتخابات رياست جمهوري پيشنهادي به مردم ايران
مقدمات اجراي اين برنامه نيز فراهم  ،در خوزستان ،پيش از حمله به ايران

اين كار با  ،بعنوان سالح شد ،بآدر جريان جنگ كه بنا بر استفاده از . شد
ن در توسعه زمين هاي كشاورزي و ايجـاد شـبكه هـا    آلحاظ كردن نقش 

نيـاز اسـت بـه     ،از لحـاظ فرهنگـي   ،در اين قلمـرو . فتانجام گر ،بياريآ
بخشي از حقوق انسـان بشـمار اسـت و     ،موزش جامعه كه حقوق طبيعتآ

جلوگيري از پائين . عمران طبيعت بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي است
بهاي كشور با لحاظ كردن محيط آبهاي زير زميني و نيز مهار آرفتن سطح 

اما ايـن در  . كارديگري است كه مي بايد كرد ،زيست و نيز توسعه جنگلها
ي و فضوالت صنعتي و شيوه زندگي ژبخصوص انر ،لوده كننده هاآقلمرو 

ايرانيان است كه مي بايد دست به انقالب بمعناي بي نقش كردن خشونت 
اقتصـاد  : كه مي بايد تدابير سنجيد و بكار بـرد  ،و تخريب در زندگي است

. باشد با توان رشد پايدار با حداقل تخريب توليد محور مي بايد اقتصادي
مصرف انبوه مي بايد . يهاي پاك مي بايد در اولويت قرار گيرندژتوليد انر

سـرمايه  . جاي خود را به انطباق مصرف با نياز انسان در جريان رشد بسپارد
گذاريها مي بايد در سطح كشور به ترتيبـي پخـش شـوند كـه از تـراكم      

بـه تـدريج    ،جلوگيري گردد و ايـن شـهرها  جمعيت درشهرهاي بزرگ 
بديهي است كشور به يك سياست جمعيتي به ترتيبـي كـه   . كوچك شوند

  . نياز دارد ،جمعيت كشور را در حد مطلوب نگاه دارد
بمثابـه پيشـگيري از    ،بهداشـت  ،با سالم شدن محيط زيست ،بدين قرار      

تكيـه را بـر    ،مـان در بهداشت و در ،ميسر مي شود و مي توان ،بيمار شدن
  و. پيشگيري گذاشت

امـا  . بهداشت معنوي و رواني انسان همراه است با بهداشت تن او –الف  
زادي و برخورداري از حقوق و آاز طريق بسط استقالل و  ،بهداشت اولي

افزودن بر كرامت و كاستن از تبعيض ها و نـابرابري هـا و شـفاف كـردن     
در  ،ن همگاني و وجدان اخالقيزندگي عمومي و غناي روز افزون وجدا

هرگاه ديـن  . حاصل مي شود ،زاديآرشد فرهنگ استقالل و  ،يك كالم
انديشه هاي راهنما بشـوند و ايـن    ،زاديآزادي بگردد و بيان هاي آبيان 

براي همه  ،مدآانقالب بزرگ همراه شود با وجود امكان كار و تحصيل در
 ،ر افتادن نيروهاي محركـه مدها و بزرگ شدن و بكاآو توزيع عادالنه در

. اعضاي جامعه از بهداشت معنوي و رواني كاملي برخـوردار مـي شـوند   
 ،بمثابه گشاينده افق هاي جديـد بـر روي انسـان    ،هنر ،بديهي است هنوز

بيشـتر بـه يمـن    . بيشترين نقش را در بهداشت معنوي جامعه پيدا مي كنـد 
عـه از اعتيـاد بـه    زادي و هنر در اين معني است كه اعضاي جامآفرهنگ 

در . سيبها و نابسـاماني هـاي اجتمـاعي مصـون مـي ماننـد      آمواد مخدر و 
هرگاه  انسان خود را فعال و مسئول نيابد و در بند انفعـال و بـي    ،حقيقت

مادگي ابتال به انواع بيماريهـا  آپرورشگاه انواع اعتيادها و نيز  ،تفاوتي بماند
  . را پيدا مي كند

قي كردن ورزش و ايجاد تأسيسات ورزشي در شـهرها  مهم تل ،همزمان      
و روستاها همراه با ترويج هنر و ايجاد امكانات براي اين كه انسانها استعداد 

فضـاي   ،نهـا آدر تـن و روان   ،هنري خويش را بكار اندازند و رشد دهند
مـاده ابـتالي بـه    آانسان را  ،خالي كه زور پر كند و با تخريب تن و روان

هزينه درمان را بسـيار كـاهش    ،اين تدابير. برجا نمي ماند ،ندبيماري ها ك
از جملـه   ،ورد كه همگان از بيمـه هـا  آمي دهد و اين امكان را پديد مي 

دو تجربه  ،تجربه انگلستان و نيز تجربه فرانسه. بيمه درماني برخوردار شوند
و چـون در قلمـر  : شكار كرده اندآاي هستند كه نقائص اينگونه بيمه ها را 

محيط زيست و بهداشت معنوي و رواني كارهاي بايسته انجام نمي گيرند 
 ،لوده تر مي شـوند آروز به روز  و محيط طبيعي و محيط اجتماعي زيست،

در انگلستان سطح تأسيسات درمـاني پـائين اسـت و در    . درمان نارسا است
 ن اندازه پائين نيست اما گرفتار كمبودهـا و كسـري  آاين سطح به  ،فرانسه

درس گرفتن از اين دو تجربه به اينست كه به بهداشت بيشـترين  . ها است
بهداري در رشد كامل باشد و همـواره از   ،بها داده شود و در همان حال

  . امكانهاي الزم براي درمان بيماريها برخوردار بگردد
از جملـه كـاال    ،ورده هاي ويرانگر روان و تن انسانهاآهرگاه انواع فر – 9

نچه را كـه توليـد   آضد هنر بناميم و هر ،ن و عرضه تن و روان راشدن انسا
سـودن  آمي شود و بكار مي رود براي تخدير و فعل پذير كردن انسانها و 

هنـر نخـوانيم و هنـر را     ،خيال قدرتمدارها بخاطر بي توان شدن جامعـه 
گـاه  آافقهائي بشماريم كـه جامعـه از وجودشـان     ،گشودن افقهاي جديد

ورده آفـر  ،ن را ناممكن مـي دانـد  آمدن به آدر ،گاهيآض نيست و بر فر
نهـا  آورده هائي مي شوند كه جامعه به آهاي هنري حيات بخش ترين فر

اين نياز بقدري شديد است كه جامعه مـي بايـد امكـان    . نياز حياتي دارد
ورد براي آنكه تمامي اعضايش اسـتعداد هنـري خـود را    آالزم را فراهم 

بخصوص استعداد  ،داد را همراه با استعدادهاي ديگرفعال كنند و اين استع
  . ابتكار و ابداع و خلق بكار اندازند

نها آكه خميرمايه » هنري«ورده هاي آزاد مي دانند كه فرآعقل هاي       
 ،بـه ضـرورت   ،نها استآرا خشونت تشكيل مي دهد و يا زور عنصر اصلي 

اما كاري نيست  ،هنري ورده هايآزور زدائي از فر. همراه است ،باسانسور
بلكه كاري است كه استعدادهاي هنـري   ،كه دولت مي بايد تصدي كند

در دموكراسـي هـا نيـز سانسـور     . اعضاي جامعه مي بايـد تصـدي كننـد   
كـار بـه دسـت     ،ن جامعـه هـا  آاما در  ،ورده هاي هنري وجود دارندآفر

خـدمت  استبداد فراگير سرمايه داري است و اين استبداد هنر را نيـز بـه   
تخريـب  (= هدف خويش كه تحصيل حداكثر سود از راه مصـرف انبـوه   

بـه خـدمت    ،)نيـروي كـار  (= و فعل پذير و بلكه شئي كردن انسان ) انبوه
ورده هاي هنري مـي بايـد بـا جامعـه     آتصدي فر ،از اين رو. گرفته است

زادي و نظـام اجتمـاعي بـاز و    آمدني برخوردار از فرهنـگ اسـتقالل و   
  .اشدتحول پذير ب

  
  :نآپرسش دوم و پاسخ  •
  
ذهنـي   زمينه هايي كه اقشار مختلف مردم مي بايست دست بـه تغييـر بـاور    

  بزنند چيست؟
صاحبان  -  كارگران – هنرمندان  - فرهنگيان  -  طالب -  جوانان – نوجوانان - 

  كهن ساالن -  مشاغل
. مبه اين پرسش در پاسخ به پرسـش اول پرداختـه ا  :  پاسخ پرسش دوم       

ـا . در كارهاي ديگر نيز با تفصيل تمام به اين پرسش پاسخ گفته ام  ،در اين ج
  :روش هاي همگاني را خاطر نشان مي كنم

ديـن تكليـف مـدار غافـل     (زيست طوالني در استبداد سياسي و دينـي   -  1
غلبه ضـد   ،و بطور عمومي تر) كننده انسان از حقوق ذاتي و منفعل كننده او

از جمله عوارضي كه ببار مـي   ،زاديآنگ استقالل و فرهنگ قدرت بر فره
مدن اعضاي جامعه به شيوه ايست كه هر كس براي خود نسبت به آبار ،وردآ

ـار بـردن ايـن      . واليت مطلقه قائل اسـت  ،ديگران عمـومي تـرين روش بك
قاضـي   ،يكي تكليف معين كـردن بـراي ديگـري اسـت و ديگـري      ،واليت

ـادر كـردن اسـت    آبراي  ديگران شدن و غيابي حكم محكوميت ـا ص در . نه

ـتالي    آ ،سالهاي پيش از انقالب فرانسه و در جريان انقالب ـان بـه اب زادانديش
ـتند     ،همگان به واليت مطلقه و رواج اين دو شيوه رفتار ـاه شـدند و دانس آگ

اين . دموكراسي استقرار پيدا نمي كند ،اگر كوشش همه جانبه اي بكار نرود
ـاتو  آفر ،رفتار ـير   ورده خـود ن ـاري و تقص ن را بـه گـردن ديگـري    آان انگ

 ،جامعه قدرت خارجي را مقصر مي كند و هر عضـو جامعـه  . انداختن است
قاضـي  . عضو ديگر و يا اعضاي ديگر را مقصر وضعيت خويش مـي گردانـد  

ـاب مـي     ،يكديگر شدن و تقصير را بگردن ديگري انـداختن  يكـديگر را ايج
  . ورده يكديگر هستندآكنند و فر

در ايران نيز ابتالء به واليت مطلقه و اين دو شيوه رفتاري بعالوه تجربه را      
ـار گذشـت      ـار از ك ـاني كـه ك ـأخير    ،در نيمه رها كردن و كار را تا زم بـه ت

ـيش       ،نآمداواي . شيوع دارد ،انداختن ـائي از ك ـنهاد روشـهاي ره بـه پيش
ـيار مفيـد باشـد   . شخصيت است افـزون  . كتاب كيش شخصيت مي تواند بس

ـاي جامعـه بـه روشـهاي عقـل قدرتمـدار و نيـز در         ،نآبر توجه دادن اعض
ـاب عقـل   . بسيار مفيد مي افتد ،نها گذاشتن روشهاي عقل آزادآدسترس  كت

  ،همراه با اين دو كار. يدآآزاد مي تواند به اين كار 
ـا در       ،يك دليل اين ابتالء – 2 بها ندادن بـه اهميـت اصـل و انديشـه راهنم

ـا   . ستزندگي روز مره ا ـانها را ب توضيح اين كه تعليم و تربيت سنتي و نو انس
اصـل  . ورند كه او قدرت را مدار زندگي كندآاصل و فكر راهنمائي بار مي 

ثنويـت تـك محـوري مـي شـود و فكـر        ،نكه خود بداندآبي  ،راهنماي او
ي »ضـد ارزشـها  «و » ارزشـها «مجموعه اي از اوامر و نواهي و  ،راهنماي او

ـان      . مي گردد قدرت فرموده از اين رو است كـه بازيافـت ديـن بمثابـه بي
زادي و شناساندن دين از خود بيگانه در بيان قـدرت و از خـود   آاستقالل و 

نكه عقلها آبراي . اهميت به تمام دارد ،بيگانگي ديني و يا قدرت زدگي انسان
ـ  ا ثنويت تك محوري را بمثابه اصل راهنما با موازنه عدمي و بيان قدرت را ب

ـان     ،جانشين كنند ،زادي بمثابه انديشه راهنماآبيان  ـا و بي دو كتاب موازنـه ه
  . يندآزادي مي توانند بكار آ

هرگاه نزاع كنوني ميان بيان قدرت ديني و بيان هاي قدرت غير دينـي        
زاد انديشه ها آجاي به جريان  ،كه عقيم و ويرانگر است و ره بجائي نمي برد

ايران خاستگاه انديشـه   ،زادي محور بحث ها بگرددآالل و بسپرد و بيان استق
  . نستآراهنمائي مي شود كه جهان امروز در انتظار 

در سطح قشرهاي سني و علمي و فرهنگي  ،زادآبحث هاي  ،بدين قرار – 3
ـا و  آزاد انديشه ها و باورها و نقد آبهترين روش بسط دادن جريان  ،جامعه نه

زادي آدمي بمثابه اصل راهنما و بيان استقالل و وجدان همگاني بر موازنه ع
  .بمثابه انديشه راهنما است

ـاي   . هرجامعه براي تحول، نياز به الگـوي حقمـداري دارد   – 4 پـس الگوه
ـا آعقل هاي  ـار    ،زاد و بكار برنده بيان آزادي بمثابه انديشه راهنم سـخت بك

ـا   بيهـوده نيسـت   . يدآجامعه امروز ايران و هر جامعه ديگري مي  كـه الگوه
 791در سرمقاله هاي شماره هاي  ،در اين باره. بطور كامل سانسور مي شوند

ـيل    ،نآبه الگو و اهميت  ،در پاسخ به پرسشها ،انقالب اسالمي 792و  بـه تفص
الگوئي است كه نماد تغيير ك تا تغييـر   ،يدآالگوئي كه بكار مي . پرداخته ام
ـاحب     تا زماني كه انسانها ،در حقيقت. دهي است ندانند اگر تغييـر نكننـد ص

ب آكوشش هاي ديگـر   ،ن را تغيير نمي دهندآسرنوشت خود نمي شوند و 
   ،از اين رو. در هاون كوبيدن مي شود

باز و تحـول   ،نجا كه نقش اجتماعي جوان بمثابه نيروي محركه تغييرآاز – 5
ـار  ،پذير كردن جامعه است مـي بايـد جـوان را از موقعيـت      ،مقدم برهر ك

ـاه كـرد  آجتماعي خويش ا ـا از       ،نآپـس از  . گ بـر او اسـت كـه دريابـد ت
ـازنده    ،زاد تحول نكندآقدرتمدار به انسان مستقل و  تغييـر   ،از ويرانگـر بـه س

ـا   . نمي كند و زمامدار رشد خويش نمي گردد ـان ب تغيير  جز تغيير رابطه انس
يـم  ژكه ربدين تغيير است . زادي نيستآقدرت به رابطه انسان با استقالل و 

ـار   آاستبدادي چون برف  ب مي شود و نيروهاي محركه كه در تخريـب بك
ـا را  آزاد مي توانـد  آزاد مي گردند و جامعه انسانهاي مستقل و آ ،مي روند نه

  . در رشد خويش بكار برد
ـانهاي    آبيرون  -  6 مدن از انفعال و خود خوار انگاري و  بدل شـدن بـه انس

به هريـك  : ز دارد به بكار بردن روش تجربينيا ،فعال و برخوردار از كرامت
اصل و انديشه راهنما و نيز خشونت زدائي مي بايد اوالً شفاف ارائه  ،از قشرها

ـنهاد  آشوند و ثانياً به روشي پيشنهاد شوند كه  نهابتوانند بكار برند و صحت پيش
  . شنا كنندآرا به محك تجربه 

ـتيم ايـن   (ن داشته هاي خود را مايه نگون بختي انگاشت – 7 اگر نفت را نداش
. نوع ديگري از گريز از برابر وقاعيت اسـت  ،...)بدبختي ها را هم نداشتيم و

ـائي     آگريز ازخويشتن را در  ـتجوي توان ـتن و فـرار از جس ئينه واقعيتها نگريس
ـتقالل و   . هاي خويشتن است ـان اس ـائي     آبي ـانها را از توان ـا انس زادي نـه تنه

ـا و نيـز   آراه و روش بكار گرفتن و افزودن بـر  بلكه  ،گاه مي كندآهايشان  نه
  . موزدآنها مي آگذار از ضعف به قوت را به 

ـته    – 8 بايد براي هريك از قشرها به زبان تجربه روشن كرد كه هر مـدار بس
برده قـدرت   ،ن زنداني مي شوندآمدار قدرت است و انسانهائي كه در  ،اي

 ،در عـوض . يش مي شوندمي گردند و خود مأمور ويران كردن حيات خو
ـته بـد و بـدتر      ،براي مثال. مدار باز است ،زاديآمدار استقالل و   ،مـدار بس

يك راه يك طرفه وجود دارد و راه بازگشـت نيـز    ،نآمداري است كه در 
ايـن  . وجود ندارد و آن گذار مستمر از بد به بدتر و از بدتر به بدترين است

نش بد و بدتر را نيز قدرت انجام مـي  گزي. مدار را تنها قدرت ايجاد مي كند
ـلحت . دهد و نه زنداني اين مدار در . همين طور است مدار بسته حق و مص

زيـرا  . انسان مدام مي بايد از حق خود بنام مصلحت چشم بپوشـد  ،اين مدار
خـود  (مدار انسان  ،اما مدار بسته مادر. خود را در برابر قدرت ناتوان مي بيند

انسان مي پنـدارد چـون از پـس     ،در اين مدار. ت استو قدر) ناتوان انگار
ـليم،   . بهترين روش تسليم شدن است ،قدرت بر نمي آيد غافل از اين كـه تس

تنها مقاومت است كـه  . راه بزرگ و متمركز شدن قدرت را هموار مي كند
چرا كه وقتي انسان . سبب منحل شدن قدرت و بازشدن مدار بسته مي شود

ـار      ،به استقامت مي ايستد ـليم در اختي اوالً نيروي خود را كـه در حالـت تس
قـدرتي كـه از ايـن نيـرو     . ن خود مي كنـد آاز  ،قدرتمدارها مي گذاشت

قدرت چون نمي تواند نيرو بگيرد  ،ضعيف مي گردد و ثانياً ،محروم مي شود
  . گرفتار خود تخريبي مي شود و ويران مي گردد ،و بزرگ شود

  
  ۱۶  در صفحه

 انتخابات و آینده؟
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ــه وخامــت حــال خامنــه اي و   ،ر فصــل اولد ب
وخامت وضعيت سپاه مي پردازيم و بخش ديگري 

  .وريمآاز گزارش در باره سپاه را مي  
ـز  آبه مسئله اتم كه دسـت   ،دوم در فصل         وي

ـايه       ـته اسـت و در س ـا گش ـرائيل و اروپ امريكا و اس
ـران را   ،تهديد به جنگ تحريم هاي سخت برضد اي

ـا   ،مي قبوالنند ـوع نظره ـا     موض ـار خبرگزاريه و ك
  .است
ـردازيم  ،سوم در فصل        . به موضوع جنگ مي پ

ــت او و    ـا و حكوم ــش اوبامـ اطالعــات در بــاره نق
ـريم      ـه تح ـا و رابط ـه اروپ حكومت اسرائيل و اتحادي

ـه جنـگ را   از  ،نفت و بانك مركزي و تهديد ايران ب
  .زبان داده ها و اطالعات مي خوانيم

ـر    اث ،چهارم و در فصل        ر تـب طـال و دالر را ب
در ايامي كه اروپا نيز به تحريم بانـك   ،اقتصاد كشور

  .مطالعه مي شود ،مركزي و نفت ايران پيوست
ـوق   ، پنجمو در فصل        خبرهاي تجاوزها به حق

  :وريمآانسان را گرد مي 
  

وخامت حال خامنه اي 
ــا   ــت بـ ــان اسـ همزمـ

  :روياروئي در سپاه
  
  
وجود سـخن   وخامت حال خامنه اي با ٭

  :ن اجتماعآگفتن او در اين و 
  
ـران  ،دي ماه 28در  ◀ در  ،در بغداد و نيز در ته

ـاري     ،دو محفل سياسي صـحبت از تشـديد بيم
ـبب     :خامنه اي شده است ـر س ـردن خب درزك

شده است كه دو سه اجتماع ترتيب دهند تا او 
ـال سـخنراني     ،سخن بگويد و ديـدن او در ح

حضور او در ايـن   اما. حجتي باشد بر سالمت او
ـه در  . تكذيب خبر نگشت ،اجتماع ها  28چرا ك
دو محفل  ،هم در تهران و هم در بغداد ،دي ماه
ـه اي     ،سياسي ـاري خامن صحبت از تشـديد بيم

ـه ر . شده است يـم  ژحاضران درمحفل عراقي ب
ـران در محفـل     ايران نزديك بوده انـد و حاض

  ،همزمان. ايراني از اصول گرايان بوده اند
ـه اي در   بگو ◀ مگو در باره نقش مجتبي خامن

مجتبي مـي  : بيشتر شده است» رهبري«دستگاه 
كوشــد پيشــاپيش اعضــاي مجمــع تشــخيص  

ن در اسفند به پايان مـي  مصلحت را كه دوره آ
ـنجاني را از      ،رسد ـين كنـد و هاشـمي رفس تعي

در صورتي كه هاشـمي  . خدمت معاف گرداند
ـه   تنها مقامي ،رفسنجاني از خدمت معاف شود ك

ـان     ،براي او مي ماند عضـويت مجلـس خبرگ
 ،هرگاه خامنه اي از ميان برود ،از اين رو. است

ـيكس  ـه   ،او كه بنا بر اسناد منتشره از سوي ويكيل ب
مي تواند خـود را   ،انتظار مرگ خامنه اي است

ـاي او   . نامزد مقام رهبري كنـد   –چيـدن پره
ـازندگي از    ـارگزاران س ممنوع شدن حزب ك

ابات و موضع گيري ها بر ضـد  شركت در انتخ
هاشمي رفسنجاني و محكوم شدن دخترش در 

ـر   –تهران و پسرش در كانادا  و سخت گرفتن ب
ــاي  ــاي مافياه شــركتهاي تحــت تصــدي اعض

زاد آوردن دانشگاه آهاشمي رفسنجاني و بيرون 
ـگاه       ـه رياسـت ايـن دانش ـبي و ب از دست جاس

ـپاه    آرساندن فرهاد دانشـجو و   ـردن س ـاده ك م
ـاي مجلـس     براي ت ـراردادن اعض ـار ق حت فش

خبرگان را تدابيري مي دانند كه مجتبي خامنه 
سنجيده » رهبر«بعنوان  ،براي تحميل خود ،اي

ـه    ،باوجود اين. است ـاه خامن معلوم نيست هرگ
ـه   ،اي نتواند حتي سرپا بماند فرماندهي سپاه چ

  :سمت و سوئي را در پيش خواهد گرفت
د خبر منتشره خبر مهم ديگر كه تأييد مي كن ◀

حاكي اسـت   ،در شماره پيش انقالب اسالمي را
نست كه مجلس به دست آكه خامنه اي نگران 
احتمال داده مي . اد بيفتدژطرفداران احمدي ن

ـتر از    از آن » نماينـده « 150شود كه حتـي بيش
  :اينان بگردد

ـان «هنوز  • ـرده   » شوراي نگهب ـر نك ـار نظ  ،اظه
تن كه  32صالحيت  ،»انتخابات«هيأت اجرائي 

ـرده      ـتند را رد ك هم اكنون عضـو مجلـس هس
اد مخالفـت  ژشكارا با احمدي نآاين عده . است

  .كرده اند
ـ  ،بنا بر اطالع • ـز   ژاحمدي ن ـان او ني اد و نزديك

ـاي طرفـدار    نگران رد شدن صالحيت نامزده
ـرده اسـت   ژاحمدي ن. خود هستند اد تهديد ك

كه زير بار رد صالحيت اصول گرايان طرفـدار  
  . نمي رودخود 

ـه شـوراي    ،بنا بر اين اطالع      فهرست نهائي ك
ــد داد  ــوا در  ،نگهبــان انتشــار خواه ــوزان ق ت

را معلــوم » اصــول گرايــان«محــدوده تنــگ 
ـا  . خواهد كرد تعادل قوائي كه فهرست نامزده

ـعيت در   ،معين خواهد كرد از لحاظ سپاه و وض
  :اهميت تعيين كننده دارد ،درون سپاه

ـران بنا بر اطـالع   ◀ ـپاه  ،از اي دو صـف   ،در س
يـك صـف   : شكارتر مي كننـد آبندي خود را 

بندي مخالف سياست خامنه اي و بر اينست كه 
هم موجوديـت   ،سياست داخلي و خارجي او

يم را در خطر قرارداده است و هم كشـور را  ژر
ـرض    ـرده و در مع با خطرهاي بزرگ روبرو ك

ن بسـي  آرامي هائي قرار داده است كه مهار آنا
ـا  » سردار«مقاله . ت استسخ حسين عالئي را ب

ـرتبط مـي      ـپاه م وجود اين صف بنـدي در س
  .دانند

ـپاه     ،صف بندي ديگر      فرمانـدهان كنـوني س
ادند و مي خواهند ژهستند كه برضد احمدي ن

ـپاه اداره كنـد و    انتخابات را بطور غير مستقيم س
ـه  ژن شود كه طرفداران احمدي نآمانع از  اد ب

  .ندمجلس راه ياب
ـرس «بيهوده نيست كه سايت        27در  ،»رها پ

از نقشه شومي خبر مي دهد كه سپاه بر  ،90دي 
  :اد تهيه كرده استژضد احمدي ن

ــاك« ٬»شــوم«اجــراي طرحــي «        و » هولن
از سوي سپاه پاسداران عليه محمود » بار تاسف«

ـرح    . نژاد و دولـت دهـم   احمدي ـام ايـن ط ن
ـپاه   است و يكي » هاديان بصير« ـاي س از ارگانه
ـين طائـب   (  ،اطالعات سپاه تحت رياسـت حس

ن را طراحي و اجرا مي آ) ا.ا.ادژضد احمدي ن
 ،در يكي از شهرهاي شـمال  ،سه ماه پيش. كند

ـانور    اغتشاشافراد سپاه تعليمات ضد  ديـده و م
ـا   در اين آموزش» دشمن فرضي«داده اند و  ه

ـفنديار    ها، محمـود احمـدي   و مانور ـژاد و اس ن
  ».اند مشايي بوده يمرح
ـزوده  اين سايت وابسته به تيم احمدي      ،نژاد اف

ـه    ـپاه علي اسناد و مدارك ديگري از اقدامات س
ـر   احمدي نژاد در اختيار دارد كه در آينده منتش

  .خواهد كرد
نژاد بـدون   ديگر سايت وابسته به تيم احمدي •

ـا   نوشته كه آن ٬آنكه نامي از سپاه و طائب ببرد ه
ـناد  ـات را  اسـ ــدارك وزارت اطالعـ ـا «و م بـ
  .اند از اين وزارتخانه خارج كرده» كاميون

ـز  ژالبته اصول گرايان مخالف احمدي ن • اد ني
هزار سند از  60مي گويند رحيم مشائي و باند او 

ـر  . واواك خارج كرده اسـت  ـال حاض  ،در ح
  .واواك در مهار اطالعات سپاه است

  
ــه    ٭ ــي در روزنام ــه عالئ ـار مقال انتشـ
  :نآمد آالعات و گويائي و پي اط
  
ـرح   7    پرسشي كه حسين عالئي از قول شاه ط

ـادام       ،مي كنـد  ـا حكومـت م ـز مخالفـت ب و ني
مخاطبي غير از خامنه اي نمي  ،العمري يك تن
در هر سئوال به قول و فعـل  . تواند داشته باشد

نخست . شخص خامنه ايست كه استناد مي كند
ـندي ا  آسئوال را مي  7 ـه س ـه   وريم ك سـت ك

ـه ر   يـم و  ژگزارش مي كند وضعيت بهـم ريخت
گسترش بيزاري را از خامنه اي و وجـود يـك   

  :جريان مخالف او را در سپاه پاسداران
ـردم، آزادي و   اين روند ادامه يافت تا آن كه م
ـايي جمهـوري اسـالمي     نجات خود را در برپ

حكومت يك شخص به صورت ديدند تا هم از 
ـ   ـا    د مادام العمر جلـوگيري كنن ـردم ب و هـم م

ـند و   انتخابات آزاد بر سرنوشت خود حاكم باش
هم حكومت برخاسته از متن فرهنگ مردم كه 
ـردم   اسالم است باشد و تعارضي بين باورهاي م

ـه     . و اَعمال حاكميت نباشد ـاه ب ـال ش ـر ح به ه
ـع  ـا      هسركوب ها و توس ـا ب ـه داد ت ـاق ادام اختن

ـيج    هرهبري امام خميني هم ـه وي بس مردم علي
ـانواده     شدند ـان خـود و خ و او براي نجات ج

ـه خـود را    اش مجبور به فرار از كشوري شد ك
به نظر مي رسد احتماال . صاحب آن مي دانست

سواالت زير پس از فرار براي شاه مطرح شـده  
باشد كه مي تواند براي سايرين تجربه اي مهـم  

  .و عبرت آموز باشد

ـالس   - 1 اگر در واكنش به حضور مردم در مج
ـرج     هفرزند امام خميني سع ترحيم ـه خ صـدر ب

ـنده آن   مي دادم و با مقاله توهين آميز كه نويس
ـتعار    داريوش همايون وزير اطالعات با اسـم مس

  بهتر نبود؟ ممردم را تحريك نمي كرد بود،
اگر پس از انتشار مقاله در روزنامه حكـومتي،   - 2

اجازه پاسخ به آن مقاله را در همان روزنامه مي 
  تم دوام بيشتري نمي يافت؟دادم حكوم

ـايي       - 3 ـازه راهپيم ـرض اج ـردم معت ـه م اگر ب
ـه اردو   مسالمت آميز را مي دادم و آنها را متهم ب
ـئله    ـردم، مس كشي و زورآزمايي خياباني نمي ك

  خاتمه نمي يافت؟
ـه       - 4 ـه ب ـتور مـي دادم ك ـأمورين دس اگر به م

تظاهر كنندگان تيراندازي نكنند و هوشمندانه و 
ـري نمـي     نها را آرام كننـد، با تدبير آ ـه بهت نتيج
  گرفتم؟

ـردن بعضـي از       - 5 ـر ك ـاي حص ـه ج آيا اگر ب
ـر    بزرگان در خانه هايشان و تبعيد تعـدادي ديگ
ـردن     به ساير شهرهاي دوردسـت و زنـداني ك
ـاز   فعالين سياسي، باب گفتگو و مراوده با آنها را ب
  مي كردم كار به فرار من از كشور مي انجاميد؟

اي اتهام زدن به مردم كه خارجي اگر به ج - 6
ها عامل تحريك شما هستند به شعور جمعي آنها 
ـه   توهين نمي كردم حاال خودم مجبور بودم ب

  خارجي ها پناه ببرم؟
آيا اگر به جاي متهم كردن مخالفين خودم  - 7

وجود مخالف را مي  به اقدام عليه امنيت كشور،
 پذيرفتم و حتي آن را قانوني تلقي مي كردم و
ـتر      ـتم بيش براي آنها حق قائل بـودم نمـي توانس

  برمسند قدرت باقي بمانم؟
ـراي خـود حـق     طبيعي است كه ديكتاتورها ب
ـتند و در     ـردم قائـل هس ابدي حاكم بودن بر م
زماني كه در كاخ سلطنت با همراهان متملـق و  
ـرح ايـن     چاپلوس احاطه شده اند فرصـت ط

ـه   سواالت را ندارند و زماني به فكر مي افتنـد  ك
ـره خوانـدن     مثل قذافي پس از مـوش و حش
ـر مقاومـت و      ـرار را ب مخالفين، مجبور شـوند ف

ـا اولـي    . ايستاده مردن ترجيح دهند ـاعتبروا ي ف
  .االبصار

حكومت مادام العمر ديگري  ،در حال حاضر •
ـه اي وجـود     ،در ايران ـه خامن جز واليت مطلق
  .ندارد

ـار   ،سئوال اول • باز مي گردد به يك رشته گفت
ــوري : و كــردار خامنــه اي در رياســت جمه

به روزنامه ها حمله كرد و سبب توقيف  ،خاتمي
شمار نشريه هاي توقيـف  . فله اي روزنامه ها شد

ـال   . رسيد 200شده به  ـبش س اما اين بعد از جن
ـا را   88 بود كه دور دوم توقيف وسيع روزنامه ه

  .دستور داد
اي  وسائل ارتباط جمعي وابسته به خامنه ،و باز •

ـركس   هستند كه هرچه مي خواهند در باره ه
مي نويسند و البته به احدي نيز حق پاسـخ داده  

يــم هاشــمي ژحتــي در خــود ر. نمــي شــود
ــين موســوي و  ــاتمي و ميرحس ــنجاني و خ رفس

نها و بسياري ديگر آ. كروبي نيز حق پاسخ نيافتند
ـه « ـازگي   » اهل فتن ـروه   ،لقـب گرفتنـد و بت گ

ـرف «اد نيز ژاحمدي ن ـتند و از   » منح لقـب جس
  .حق پاسخ گفتن محروم ماندند

ـرداد  29اين خامنه اي بود كه در  • ـه   ،خ كلم
ـردم را     آزور ـرد و م ـار ب ـا را بك زمائي در خيابانه

  . تهديد كرد
ـردم اعـالن جنـگ داد و     • هم او بود كه به م

. مأموران او بودند كه به مردم تيراندازي كردند
ـال   9در  ـان س  او خـود جمعيـت   ،دي ماه هم

ـرد  آكشي به قصـد زور  ـائي ك ـه    . زم ـا ايـن ك ب
ـز  ،جمعيت كشي او شكست خورد  ،هم امسال ني

  .ن سخن گفتآدر ستايش 
اما حصر كردن بزرگان در خانه ها و زنـداني   •

ـه ايسـت   يـت اهللا  آ. و تعيد كردن نيز كار خامن
سال در حصر خانگي بـود و اينـك    5منتظري 

ـان در    ميرحسين موسوي و كروبـي و همسرانش
ـاه    . زنداني هستند ،خانهدو  ـه اي عقـده ش خامن

سابق را دارد و پا جاي پاي او مي گذارد و مي 
ـاه مرتكـب شـد   آانگارد اشتباهي را كه  او  ،ن ش

ــود  ــي ش ــون او ضــعيف و از . مرتكــب نم چ
  .مديريت وضعيتهاي بحراني ناتوان است

ـه       • ـردم را ب ـبش م ـردم و جن ـه م اتهام زدن ب
ـاري    تحريك امريكا و اسرائيل خوانـدن  ـز ك ني

ـال او . است كه خامنه اي كرد انقـالب  « ،به دنب
اسرائيلي نام گرفـت   –طرح امريكائي » مخملي

ـرح لقـب     » فتنه گران«و  ـراي ط ـأموران اج م
  .گرفتند و مردم فريب خورده گشتند

يم ژو محاكمات دستجمعي مخالفان درون ر •
. او ترتيــب داد ،خــود را بــه تقليــد از اســتالين

ـ  ـز  ژرون از رسركوب مخالفان بي ـاري   ،يـم ني ك
ـه  آاست كه خميني  غاز كرده و خامنه اي ادام

  .  داده است
ـه        هرگاه حسين عالئي نه درباره خامنه اي ك

ـابق مـي خواسـت  بنويسـد      ـاه س از  ،در باره ش
 7صاحبان چشم نمي خواست عبرت بگيرنـد و  

مورد را به ترتيبي تنظيم نمي كرد كه بيشتر بيانگر 
  .اي باشند تا شاه سابق قول و فعل خامنه

ـه از   » سردار« 12 ،بعد از انتشار مقاله ◀ ـپاه ك س
ـادها   ايادي خامنه اي هستند و در سركوبها و فس

ـه اي در شـمار    ،نقش مستقيم دارنـد  او را درنام
ــان و  ــا دشــمنان پليــد«منافق ــام » هــم نــوا ب نظ
ـپاه  . خواندند افراد سپاه كه در نيروي دريائي س

چماقداران را به . د او رفتندهمكار او بودند به نز
ـاگزيرش كردنـد در     ـتادند و ن برابر خانه او فرس

ـه موجـب سـوء      ،اطالعات پوزش بخواهـد ك
ـاه و   تفاهم شده است و قصد او توضيح رفتار ش

ـات  . چرائي سقوط او بوده است روزنامه اطالع
 ،نيز توضيح داد كه از باب اعتماد به سردار عالئي

  ! رده استنوشته او را نخوانده درج ك
هــم در توضــيح او و هــم  ،بــا ايــن حــال     

او مـي   ،درسخناني كه از قول او نقل كرده اند
فهماند كه قصدش اعتراض به وضعيت موجـود  

ـه  آاما .  و مديريت خامنه اي بوده است يا خامن
اي در مــي يابــد كــه گاليلــه را دســتگاه پــاپ 
ـه دور        ـين ب ـه بـود زم ـرا گفت ـرد زي محاكمه ك

ـر  ـاه . ددخورشيد مي گ او را مجبـور   ،در دادگ
ـه   . كردند توبه كند ـه توب و او در همان حال ك

ـا       ،مي كرد ـا پ ـته بـود و ب ـاه داش سر را پائين نگ
ـرد   : خطاب به زمين مي گفت ـه گ با اينهمه تو ب

  .خورشيد مي چرخي
ـه ايـن هفـت       ◀ ـر اينسـت ك اما امر مهم ديگ

ـارجي     ـه سياسـت خ اعتراض بعالوه اعتراض ب
ــي بــر او و دســتگاه  خامنــه اي و تســلط  مجتب

ـه صـف      ،رهبري ـتند ك ـا هس همان اعتراض ه
ـپاه    ـه اي در س ـالف خامن ـه    ،بندي مخ ـان ب ده

ـيش  آدليل . پخش مي كند ،گوش ن اين كه پ
 ،در همان دو محفل تهران و بغداد ،از انتشار نامه

ـات   از وجود اين صف بندي در سپاه و اعتراض
  .سخن بميان بوده است ،نهاآ
ـان  ، 90بهمن  3در  ◀  52(خبر مرگ وفا غفاري
ـياف  ٬)ساله 52(عباس مهري  ٬)ساله زاده  احمد س

چهــار ) ســاله 50(و منصــور تركــان ) ســاله 55(
ـپاه پاسـداران، در چنـد روز      ـابق س فرمانده س

. گشته است جگذشته، به سكته مغزي و قلبي در
ـتن   ـردار «سكوت سپاه و تسليت گف ـين  » س حس

 .عالئي گويائي دارد
  
  :»انتخابات«ه و فرماندهی سپا ٭
  
ـعيدي   ◀ ـه س نماينـده   ،نه از راه اتفاق است ك

ـه حـق     ،در سپاه» ولي فقيه« ـاني ك در باره كس
ـات «نامزد شدن در  مجلـس را دارنـد و   » انتخاب

اصول گرا و اصالح طلباني كه نامزد شده اند و 
به ادعاي او بنا بر سنجش افكار (ميزان مشاركت 

ـانده  كه جز اطالعات سپاه و واواك دسـت ن  ش
ـار را نـدارد   ،نآ ـا   60 ،كسي حق اين ك )  65ت

بـدين  . مردم را در دادن رأي معين مـي كنـد  
ـه      ،خاطر است كه اين بار ـپاه اسـت ك ايـن س

ـين مـي كنـد      . اصول گرا و اصـالح طلـب مع
ـأمور    ـا را م توضيح اين كه يك دسته از نامزده
ـته   مي كند نقش اصول گرا را بازي كنند و دس

نقش اصالح طلـب را و   ديگر را مأمور مي كند
ـتقل «دسته سوم را مأمور مي كند نقـش   را » مس

ـاني را  آدليل . بازي گنند ن اين كه اصالح طلب
ـزب  (از شركت در انتخابات محروم كردنـد   ح

ــالمي و    ــالب اس ــدين انق ـاركت و مجاه مشـ
ـزوده مـي    آكارگزاران سازندگي كه بر  ـا اف نه

ـه    ـا و هم شود نهضت آزادي و ملي مذهبي ه
فتنه «اسم و رسمشان در سازمان نماي  نهائي كهآ

  ). مده اندآ» گران
كشماكش ميان  ،در حال حاضر ،باوجود اين     

ـرا     ـاي اصـول گ ـروه   (دسته ه ـان گ مهمترينش
جريان ) اد و گروه مجتبي خامنه ايژاحمدي ن

ــا كــه آ ،از ايــن رو. دارد ــان«نه » شــوراي نگهب
ـائي  آ ،صالحيتشان را تأييد مي كند و سرانجام نه

تعادل قوا در درون  ،وارد مجلس مي شوند كه
  .شكار خواهند كردآيم و درون سپاه را ژر
طرفــداران (نــزاع ميــان جبهــه پايــداري  ◀

ـ  ـان      ) ادژاحمدي ن ـان زم ـه مـي گوينـد زم ك
ـه   وحدت نيست و جبهه اصول گرايان متحد ك
تحت رهبري مهدوي كني و علي اكبر واليتي 

ها بر اولي . شدت گرفته است ،و قالي باف است
ـزوه اي   ـار    80ضد دومي ها ج ـفحه اي انتش ص

ـر مهـدوي كنـي     ،نآداده و در  به خصوص ب
ـتر پاسـدارهاي    . تاخته اند جبهه پايـداري را بيش

ـان    سابق تشكيل مي دهند و جبهه اصـول گراي
 ،در همان حال كه شامل پاسداران است ،متحد

بخشي از محافظه كاران جديد را نيز دربر مـي  
  .گيرد

اصالح طلـب و  (در ميان ديگر نامزدها هنوز      
 ،از ايـن رو . نيز پاسداران حضور دارند) مستقل 

  :سخنان هاشمي رفسنجاني گويا است
در ديدار  هاشمي رفسنجاني ،90دي  28در  ◀

ـه و      ـان حـوزه علمي ـتادان و محقق جمعي از اس
هاي  م، با اشاره به برخي نگرانيحوزه قمحققين 

ـانيون      ـه در جمـع روح ـان  به حقـي ك و بزرگ
هاي علميه حاكم است، پاسخ به سواالت  حوزه

ـانيون خوانـد و     ـين و روح را حق مردم، محقق
ـه    : تصريح كرد ـبهات جـدي ك به سواالت و ش

ـريح و    مطرح است بايد پاسخ ـتدل، ص هاي مس
  .روشن داد تا شبهات برطرف شود

آنچه باعث بروز مشكالت شده قانون اساسـي و  
ـر   كردن سال نظام نيست بلكه حاكم ـردي ب يق ف

ـاختن     ـارج س ـز خ قانون و سيستم حكومتي و ني
ـارت  مسئوليت ـاي   ها و عملكردها از حوزه نظ ه

 .قانوني است
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسـخ  

گرفته شدن نهادهاي  به پرسشي پيرامون ناديده
ـردم و    مردمي، تشكل ـارك م هاي سياسي و مش

ـه حتـي در دوران جنـگ     با نخبگان، بيان اينك
ـاركت مردمــي و     ت ـات و مش ـز انتخاب حميلـي ني

ـزاري  : ها در جامعه تعطيل نشد گفت گروه برگ
ـه      ـاركت هم ـا همـدلي و مش انتخابات پرشور ب

ها و ساليق مختلف درون خانواده انقالب  گروه
ـيچ  ــت و هـ ـر اس ــدائي و   ميسـ ــك ص ـاه ت گـ
گوي اداره كشور نبوده و  انحصارگرايي جواب

 .نخواهد بود
در جمــع روحــانيون و  – 1 ،بــدين ترتيــب    

نگراني هاي به حقي  ،بزرگان حوزه هاي علميه
ـر . وجود دارند ـرر    ،به سخن ديگ ـفرهاي مك س

ـكل    ،خامنه اي به قم ـرده و مش مشكل را حل نك
قسمت دوم قـول او   – 2. شدت نيز گرفته است

حذف : معلوم مي كند مشكل اصلي كدام است
ـه  تـك   ،روحانيان و تشكلهاي سياسي و در نتيج

ئي و انحصارگرائي است كه به قول او تن صدا
ـه سـخن   . به نظارت و رعايت قانون نمي دهد ب

ـرات ر  ،ديگر  ،يـم ژمشكل خامنه اي و ستون فق
سپاه پاسداران است كه اينك سه تمايل مهم در 

طرفـداران  : مـده انـد  آن بوجود آفرماندهان 
ــدارن   ــي و طرف ــد او مجتب ـه اي و فرزن خامنـ

  . يت خامنه اياد و مخالفان مديرژاحمدي ن
سايت دولت اطالع داد كه  ،90بهمن  3در  ◀

ـلب  » دولـت «شوراي نگهبان طرفـداران   را س
باقي نمـي   ،بدين ترتيب. صالحيت كرده است

مالي  –مانند مگر سرسپرده ها به مافياهاي نظامي 
    .نها خامنه اي و فرزندش مجتبيآلت فعل آو 

ـاتوان و    : انقالب اسالمي ـه ارتـش را ن ـپاهي ك  و س
ـرده اسـت    ،خود را ستون فقرات استبداد ويرانگر ك
ـاد و ديـن و      ـرف دولـت و اقتص ـه تص ... در حالي ب
  :مشغول است كه كشور تهديد به جنگ مي شود

  

پنهان  –جنايت و جنگ 
كردن فعاليـت اتمـي و   

ــريم  ــگ  –تحـ از جنـ
ــه   ــا بـ ــم يـ ن آدوريـ

  :نزديكيم؟
  
ـريم نفـت و    : انقالب اسالمي  ـران و تح جنگ با اي

از عناوين اول وسائل ارتباط جمعـي   ،كزيبانك مر
و موضعگيريهاي مقامات دولتهاي غرب و روسيه و 

روسيه جنگ با ايران را فاجعه و تهديد  :چين است
ـاع        ـر دف ـود مـي خوانـد و وزي مستقيم امنيـت خ
ـله      ـوز فاص ـران هن ـا اي اسرائيل مي گويد از جنگ ب
ي داريم و اوباما اسرائيل را از حمله به ايران برحذر م

ـرائيل   كند و افشاگريها در باره كمك تسليحاتي اس
ـرائيل   به گروه جند اهللا و وجود اردوگاه تعليماتي اس

ن تروريستهائي را تربيت آدر كردستان عراق كه در 
ـران و دسـت       ـه دانشـمندان اتمـي اي مي كنند ك

  ...اندركاران تأسيسات اتمي ايران را مي كشند و
  ۵  در صفحه

 ؟مضاعفوخامت حال
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و ن در ايراپنجمين جنايت 
ــي    ـا در پ ــت اوبامـ حكوم
ـا و در   كاســتن از تــنش هـ
ـار    ــر فشـ ـال زي ـان حـ همـ
ـاران    اسرائيل و محافظـه ك

  :جديد؟
  
 2012انويه ژ 12مقاله را روبرت پاري در تاريخ    

  :انتشار داده و واجد اطالعات زير است
ـاي    • ترور پنجمين دانشمند ايرانـي در خيابانه

ـ    ،تهران ـرائيل ب ـه اس اني و مهر قتلهاي را دارد ك
ـام   . نها استآحامي  ـاني انج اين جنايت در زم

ـا    مي گيرد كه كارزار تبليغاتي در باره جنـگ ب
  . ايران شدت گرفته است

ـه        براي بسياري از امريكائيان كارزار تبليغاتي ب
جائي رسيده است كه بازگشت به عقب ممتنـع  

پنداري بنا بر اين است كه اين . به نظر مي رسد
  .ابد تا زماني گلوله ها رها شوندكارزار ادامه ي

ـا    • ـا ب هر ابتكاري در باره از سرگيري گفتگوه
همه جا سـخن  . با تمسخر روبرو مي شود ،ايران

ـرور  آاز تحريمها و عمليات تحريك  ميز چون ت
ـه  . اخير در تهران است و اينهمه براي اينست ك

امريكائيان به اين نتيجه برسند كه جنگ اجتناب 
  .ناپذير است

ـه      ح • ـاال مـي دانـد ك ـايمز ح تي نيويورك ت
جنگ  ،اسرائيل با برخورداري حمايتي از امريكا

ـاري  . پوشيده با ايران را رهبري مي كند خرابك
ـتند    . و ترور دو نمونه نمايان از ايـن جنـگ هس

كارشناسان بر اين باورند كه اين جنگ پوشيده 
بطور عمده توسط اسرائيل به راه انداخته شـده  

ـايمز نوشـت جنايـت     .و ادامه دارد نيويورك ت
ـرائيل بـوده    32قتل دانشمند  ساله ايراني كار اس

  .است
مقامات امريكائي هرگونه شركت در اين قتل      

ـرائيل كوشـش     . را انكار كردند ـات اس ـا مقام ام
ـه   اندكي نيز در تكذيب شايعه ها مبني بر اين ك

برخي نيز تعمـد  . نكردند ،تروركار اسرائيل است
ـرتيپ  . ند كار اسرائيل بوده استداشتند بگوي س

او : گفت Yoav Mordechaiو مردخاي آيا او
نمي داند اين دانشمند را چه كسي كشته اسـت  
ـاطر   اما من يك قطره اشك نيز حاضر نيستم بخ

  .بريزم ،قتل او
پنجمين قرباني كه نامش مصـطفي احمـدي    •

ـه   ،روشن است پنجمين دانشمند ايراني است ك
ـر  . قتل مي رسدترور مي شود و به  ـر در   5ه نف

ـرده انـد و در     تأسيسات اتمي ايران كار مـي ك
ـته    ـال گذش ـار س ـته شـده انـد    ،طول چه . كش

ـال   ،به اسم فريدون عباسي ،ششمي  ،2010در س
ـر  . از مرگ گريخت ي اتمـي  ژاو سرپرسـت ان

  .ايران بود
ـاي    ،همانطور كه انتظار مي رفت • ـران قتله اي

ـا  اين ق. ناشي از ترور را افشا كرد تلها همراه بود ب
حمله سايبري به تأسيسات اتمي ايران و انفجارها 
ـيش     ـال پـ ـران در سـ ـكي ايـ ـاه موشـ در پايگـ

ـرال و  ژكه به قتل يك )2011( ـر    16ن تـن ديگ
  .منجر شد

هنگ اجراي برنامه آگرچه اين جنگ پنهان      
ـزم    ـرار ع اتمي ايران را كند كرده است اما از ق

ـرده     ،ايران را بر اجراي اين برنامه ـر ك ـزم ت ج
ـز  آايران مي گويد برنامه اتميش صلح . است مي
ـزي    . است و تهديد تحريم نفـت و بانـك مرك

به قصـد در   ،باتهديد به بستن تنگه هرمز ،خود را
  .پاسخ مي دهد ،تنگنا قرار دادن اقتصاد غرب

ـيده   • هدف اصلي ديگر اسرائيل از جنگ پوش
 ،جنگگرم كردن بازار تبليغات در باره  ،با ايران

تقويت محافظه كاران جديـد  . در امريكا است
در زماني كه اينان بسيج شده اند براي تدارك 

سرمقاله نويس واشنگتن پسـت از  . جنگ با ايران
ـران   لزوم اتخاذ سخت ترين  مجازاتها بر ضد اي
ـه از    مي نويسد و كساني  را مسخره مي كنـد ك

  .لزوم كاهش تنشها سخن مي گويند
ـه   ،نزديك قم ،يسات اتمي فردودر باره تأس      ك

ـرمقاله   ،از دفاع مؤثر تري برخـوردار اسـت   س
ـات  «: نويس واشنگتن پست مـي نويسـد   تأسيس

ــاظ برخــورداري ايــران از  اتمــي فــردو از لح
ـيار دارنـد   ،قابليت توليد بمب اتمي . اهميت بس

ـراي    خط قرمز اسرائيل يا امريكا كدام اسـت؟ ب
در . حكومت اوباما خط قرمزي وجـود نـدارد  

وزير دفاع  ،لئون پانتا ،برنامه تلويزيوني يك شنبه
ن عبـور  آخط قرمز ما كه ايران نبايد از «: گفت
. »اينست كه ايران بمب اتمي توليد نكنـد  ،كند

ـا نـدارد بمـب     ̋ او توضيح داد كه فعال ـران بن اي

ـائي توليـد    اتمي توليد كند تنها مي خواهد توان
ـراي  سپاه پاسداران . ن را بدست بياوردآ كه اج

اين قـول   ،برنامه اتمي ايران را تصدي مي كند
ـازي      ـراي غنـي س ـبز  ب وزير دفاع را چراغ س

  ». جديد  اورانيوم  تلقي مي كند
ـا را           ـنگتن پسـت پانت ـه واش در همان حال ك
ـر   ،لت فعل ايران مي خواندآ ـه از   آه نكـس ك

لـت فعـل   آ ،روياروئي با ايران روي برمي تابـد 
ـه مـي دهـد   سرمقال. ايران است « : ه نويس ادام

تهديد هاي اخير ايران سبب شده است كه در 
ـا و   واشنگتن عده اي خواستار خودداري امريك
ـران شـوند و     ـاي اي متفقانش از تشديد مجازاته

ـران روي     ،نوبتي ديگر ـا اي . ورنـد آبه گفتگـو ب
اد نيز ژگزارش مي شود كه حكومت احمدي ن

قـدم   و تركيه. پيشنهاد كرده است مذاكره شود
پيش گذاشته است كه ميزبان دو طرف گفتگـو  

اما وقتي ايران مايل نيست اجراي . كننده بگردد
ـاز    ـيچ امتي برنامه اتمي خود را متوقف كند و ه

ـلي    ،معني داري نيز نمي دهد ـه حاص گفتگو چ
ـه    مي تواند داشته باشد؟ تنها حاصلش اينسـت ك

ـا   ـريم نفـت و بانـك    (روند تشديد مجازاته تح
ـا را متوقـف مـي كنـد    توس) مركزي و . ط اروپ

  .»تأسيسات فردو بكار خود ادامه مي دهند
ــيه مــي كنــد تشــديد       ســرمقاله نــويس توص

  . مجازاتها بر ضد ايران را
فشار روز افزون محافظه : سيب پذيري اوباماآ •

ـار   آكاران جديد براي  ـا رفت نكه حكومت امريك
ـرد   ،سخت تري در قبال ايران و  –در پيش گي

شيده اسرائيل از راه كشتن دانشمندان جنگ پو
ـه  از   –و خرابكاري  زماني همĤهنگ شده اند ك

پرزيدنت باراك اوباما و برخي از نزديـك   ،قرار
ـا      ،ترين همكارانش ـنش ه ـتن از ت در پي كاس

ـات   –اما سرمقاله واشنگتن پسـت  . هستند و تبليغ
ـرده    –مشابه محافظه كاران جديـد   روشـن ك

بايد  ،شتيآرگونه اقدام به است كه اوباما بابت ه
  .   بهاي بسيار سنگيني بپردازد

تبليغات نامزدهاي حزب جمهوريخواه ايـن       
ـا    ـاي اوبام طور وانمود مي كنند كه كوشش ه
ـاي       ـران گوي ـا اي ـاب گفتگـو ب براي گشودن ب
ـا بـوده     سادگي او بمعناي پوزش طلبـي امريك

ـا مقاومـت    . است ـز ب اوباما در حكومت خود ني
بخصــوص از ســوي هــيالري . تروبــرو اســ

ـال  . كلينتون ـراي مث ـار   ،ب نخسـت   ،2010در به
ـيس      ،وزير تركيه ـان و رئ رجـب طيـب اردوغ

ـيلوا  ،جمهوري برزيل ـه   ،لوئيز ايناچيو لوال دا س ب
ـ   ـراي  ژايران رفتند و موافقت احمـدي ن اد را ب

ـران   انتقال نيمي از اورانيوم اندك غني شده اي
ـرار  . ردنـد وآرا به خارج از اين كشور بدست  ق

ــود در ازاي  ــوم  ،نآب درجــه بــراي  20اوراني
ـران تحويـل دهنـد   آر از ايـن  . كتور اتمي ته
  . كتور در درمان استفاده مي شودآر

به اين كار تشـويق   ،2009در  ،اين دو را اوباما     
ـ    . كرده بود  ،ادژاما بعـد از موافقـت احمـدي ن
ـان   ،وزير خارجه ،كلينتون  ،و ديگر سـخت خط

يرفتن توافق از سوي حكومت امريكا مانع از پذ
ـرار    ـران اص شدند و بر تشديد مجازاتها برضد اي

ـان آدر .  ورزيدند ـنگتن    ،ن زم ـه واش دو روزنام
پست و نيويورك تايمز از موضع خانم كلينتون 

ـان را    . حمايت كردنـد  ـه لـوال و اردوغ روزنام
دست انداخت كه در امور بين المللي تازه كار 

ـرين   اين دو روزنا. هستند مه خواستار سـخت ت
وقتي كلينتـون  . يم ايران شدندژروش و تغيير ر

ـاي    ـاندن مجازاته به تصويب شوراي امنيت رس
ـام    جديد را جانشين موافقت با پيشنهاد ايـن مق

  . نامه اوباما به خود را انتشار داد ،لوال ،كرد
مجازاتهــا  ،در طــول نزديــك بــه دو ســال  •

ـازي    اورانيـوم از  نتوانستند مانع از ادامه غنـي س
ـرائيل  .  كتور طبي شوندآسوي ايران براي ر اس

ـاي    ،و محافظه كاران جديد ـتار مجازاته خواس
ـري شـدند    ـال   . بازهم سـخت ت ـان ح در هم

ـيدند  . تبليغات ضد ايران را در امريكا شدت بخش
ـر اقـدامات       ـز ب ـران را ني كشتن دانشـمندان اي

  . خويش افزودند
ـات ر    ،در اين سال       ـال انتخاب ـه س ياسـت  ك

ـه    ،جمهوري در امريكا است ـرائيل و محافظ اس
ـر    ـان ب كاران جديد مي دانند كه تأثير گذاريش

اگر او بارديگر در پـي  . در حد اكثر است ،اوباما
ـار    ،گشودن باب گفتگو با ايران اسـت  بايـد انتظ

ـا آ ـاع   ،ن را داشته باشد كه چون پانت ـر دف  ،وزي
  . مورد تحقير واشنگتن پست قرار بگيرد

ـر    ،نتان ياهو: بگين –ه كارتر سابق • نخسـت وزي
اسرائيل و ديگر رهبران حزب ليكود  از انتخاب 

زيرا هرگاه . مي ترسند ،شدن اوباما براي باردوم
ـه رياسـت      ـين بگـذارد و ب او بار انتخابات را زم

ـه اي از    ،جمهوري انتخاب بشود ـر مالحظ ديگ

يعني محافظه كاران جديد  ،اسرائيل و شركايش
ـاخيم  . خظان نخواهد داشت و ديگر سخت من

مي ترسيد  ،1980نخست وزير اسرائيل در  ،بگين
اسرائيل  ،هرگاه كارتر براي باردوم انتخاب شود

ـغالي در جنـگ    را ناگزير كند سرزمين هاي اش
ـه      1967 را تخليه كنـد و دولـت فلسـطيني را ب

ـادات   ،در حقيقت. رسميت بشناسد  ،او با انـور س
اين باره توافقي  در ،رئيس جمهوري اسبق مصر

  .  ورده بودآبعمل 
اين شد كه بگين جانب ريگان را گرفت و با      

ـران   ،جمهوريخواهها در انجام معامله پنهاني با اي
ـأخير انـداختن    ـان   52زادي آبر سر به ت گروگ

ـات رياسـت جمهـوري      ،امريكا تا بعـد از انتخاب
  .همكار شد ،1980امريكا در نوامبر 

به همان رابطه  ،نتان ياهو با اوبامارابطه  ،امروز      
سال پيش از ايـن   30 ،مي ماند كه بگين با كارتر

ـاران جديــد بســود    . داشــت ـه كـ محافظـ
وارد  ،به خصوص ميت رومي ،جمهوريخواهان

ـر آ. كارزار تبليغاتي شده اند ـه سياسـت    ،خ برنام
ـه مـي     ،خارجي او را محافظه كاران جديد تهي

  . كنند
ـيس   آ: روز اينسـت پرسـش   ،از اين رو      ـا رئ ي

ـازان مـي     جمهوري امريكا سردمدار جنـگ س
ـه راه    ،شود و جنگ ديگري ـران را ب اين بار با اي

  ؟مي اندازد يا نه
  
يا ترور كاربدستان برنامه آ٭

اتمي ايران توسط اسـرائيل  
  :كارگرداني مي شود؟

  
روزنامه فرانسوي فيگارو  ،2012انويه ژ 12در  ◀

ـه   ،ال عراقخبر داد كه اسرائيل در شم در منطق
ـراق  ـاه دارد و در   ،كردستان ع ـاه آپايگ  ،ن پايگ

ـا در      ـه جنايـت ه ـاب اينگون افراد را براي ارتك
  . ايران و خرابكاري تعليم مي دهد

ـه ژ 17در  ◀ ـزارش    ،2012انويـ لومونــد گـ
مفصلي را در باره قتلهاي دانشمندان اتمي ايران 

  :انتشار داد واجد اطالعات زير
 2011انويه ژ 11روشن در مصطفي احمدي  •

ـته شـد   ـران     . كش ـاي دانشـمندان اتمـي اي قتله
ـان   پاورقي مطبوعات شده و در خور عنوان رم

همه گونه نيرنگ  ،نآرماني كه در . پليسي است
ـه مـي شـوند     ـار گرفت ـا  . بازي و حيله گري بك ب

پنجمين دانشـمند   ،كشتن شدن احمدي روشن
ـرو كـ    ـران س ار ايراني است كه با برنامه اتمي اي

ـه  . داشته اند و ترور شده اند شيوه پيشرفته اي ك
ــار رفتــه اســت ــا بك ــاكي از  ،در ايــن تروره ح
ـتر ايـن   . كارداني ترتيب دهندگانشان است بيش

ـردن    ـار ب دانشمندان در خودرو خود از راه بك
ـه موتـور        ـته شـده انـد ك بمب مقناطيسـي كش

اين . ن را به بدنه خورو چسبانده استآسواري 
ـام  قتلها در خيابا نهاي تهران و در روز روشن انج

  .يم استژگرفته اند كه تحت مهار قواي ر
تكرار اين نـوع   ،از ديد بسياري از كارشناسان •

ـان     ،در موقعيت كنـوني  ،عمليات ـها مي ـه تنش ك
ـزايش مـي يابنـد     ـران اف  ،جامعه بين المللي و اي
ـاقي مـي گـذارد      ـراي ترديـد ب  :جاي كمي ب

ـه   دانشمندان ايراني يك جنگ رواني هستند ك
متوقف كردن فعاليت اتمي ايران  ،نآهدف از 

ـر    آژ. است ـين المللـي ان ي اتمـي در  ژانـس ب
ـه     ،گزارش ماه نوامبر خود ـه برنام براين شـد ك

ـر مـي    اتمي ايران توليد سالح اتمي را نيز در ب
ـان   . گيرد اين جنگ سرد در روز روشـن جري

ـرور را   دارد و در همان حال كه خرابكاري و ت
ـارهاي ديپلماتيـك و    ،گيرددر بر مي  شامل فش

ـر   ،يت اهللا خامنه ايآ. مجازاتها نيز مي شود رهب
ايـن  : مي گويد ،عالي جمهوري اسالمي ايران

ـران  آدمكشي پست و رزيالنه كه آ ـز  آم ن هرگ
ـئوليت   ن را برعهـده  آجرأت نخواهند كرد مس

ـا  ،گيرند ـيا و     ،چون ديگر جنايته ـا طراحـي س ب
  . انجام گرفته اند ،موساد

در . نكات مبهمي وجـود دارنـد   ،باوجود اين •
ـران   ژهمان حال كه به همان نسبت كه ر يـم اي

شايعه  ،متهم مي كند و متهمان تكذيب مي كنند
ـار  . ها و ضد شايعه ها برهم افزوده مي شوند هرب

اين پرسش نيز محل  ،كه جنايتي روي مي دهد
ـاني نقشـي كليـدي در     آ: پيدا مي كنـد  ـا قرب ي
ـر     اجراي برنامه  ـته اسـت؟ نظ ـران داش اتمي اي

ـات   ،محمد رضا جليلي استاد مؤسسه عالي مطالع
كساني كه ترور «: اينست ،نوژبين المللي و رشد 

نقشي در اجراي برنامه اتمـي   ،همگي ،شده اند
اما تنها بخاطر نقششان در پيشبرد . ايران داشته اند

ـاد    ،برنامه اتمي ايران كشته نشده انـد  ـراي ايج ب
ه دانشمندان ايران نيز كشته شـده  ترس در جامع

  .اند
ـاي وقـوع     ،لوموند • ـا را و تاريخه ـا را  آقتله نه

  :فهرست كرده است
غاز شدند و نخستين آ ،2007ترورها از سال  – 1

ـال  آاردشير حسن پور بود كه در  ،قرباني غاز س
ـار     . ترور شـد  ،2007 ـتراتفور ايـن قتـل را ك اس

شد كه  يم ايران منكرژر. موساد اسرائيل دانست
حسن پور در بخش اتم كار مي كرده و قتل او 

رش جنتـي  آ ،روز بعـد  6اما  -  2. را اتفاق شمرد
ـناس فرانسـوي      ،عطائي ـتاره ش  –فيزيـك و س

ـات علمـي    ايراني و محقق در مركز ملي تحقيق
ـه او  ژر ،اين بار. كشته شد ،فرانسه يم پذيرفت ك

كشته شده است و گفت بر اثر مسموميت ناشـي  
  .شته شده استاز گاز ك

ـگري ژ ،2007در فوريه  – 3  ،نرال علي رضا عس
ـاون وزارت   . ناپديد شد ،در تركيه ـاني مع او زم

ـه او   . دفاع ايران بود احتمال قوي مـي رود ك
ـران و     ـه اتمـي اي اطالعات واسعي در باره برنام

ايـن  . خلبان اسرائيلي مي داشته است ،رون اراد
  .در لبنان ناپديد شد ،1986خلبان در 

ـگري وجـود         دو نظر درباره ناپديد شدن عس
. او را موساد اسرائيل و يا سيا دزديده است: دارد

مـدن  آبا روي كار . يا او به امريكا گريخته است
ـار   ،2005در  ،ادژاحمدي ن او از مقام خود بركن

ـه     ،2010در . شد ـرد ك ـرال  ژتهران اعالن ك ن
نكه  آبي . عسگري در زندان اسرائيل مرده است

  .سرائيل خبر  را تأييد كندا
ـتان   ،2009وئن ژدر  – 4 شهرام اميري در عربس

بعدها او گفت مرا ربودند و به امريكا . ناپديد شد
به  ،به او وعده دادند اگر در امريكا بماند. وردندآ

او در دانشــگاه . ميليــون دالر مــي دهنــد 50او 
ـرد    ،مالك اشتر متعلق به سپاه . تـدريس مـي ك

ـرانجام ــت   ،2010در  ،سـ ـه ايــران بازگش . او بـ
  . واشگتن همواره ربودن او را تكذيب مي كند

مسعود علي محمـدي   ،2010انويه ژ 12در  – 5
ـه از دور   . كشته شد او توسط بمبي كشته شـد ك
ـار  . منفجر شد شايعات زيادي در باره قتل او انتش

ـازمان     ژنخست ر. يافتند ـراي س يـم گفـت او ب
ـرده اسـت  ژانر ـابع    .ي اتمي كار نمي ك ـا من ام

با محسن  ،غربي با اطمينان مي گويند از نزديك
 - فخري زاده مهابادي و فريدون عباسي دواني

كه هر دو در فهرست تحريم شدگان شـوراي  
همكاري مي  –امنيت سازمان ملل متحد هستند 

ـرانجام ر . كرده است ـه در    ژس يـم پـذيرفت ك
پيشبرد برنامه اتمي ايران همكاري داشته و قتـل  

ـبت داد   ن را آ ـا نس ـرائيل و امريك ـه  .  به اس جامع
ـان داد     ـنش نش : علمي نسبت به ايـن قـول واك

مسعود علي محمدي در كار فيزيك ذرات بود 
 ،عليمحمــدي. ي اتمــي نبــودژو در كــار انــر

توضيح مي دهد كه مسعود علي  ،ستروفيزيسينآ
ـامي    ـان و ح محمدي از جانبداران اصالح طلب

ـا ر آ :مير حسين موسوي بود و مي پرسد يـم  ژي
ـزاحم       ـر يـك م ـا هـم از ش خود او را نكشت ت
 ،بياسايد و هم همبستگي ملي را با شهيد كردن او

  برانگيزد؟
در : دو ترور انجام گرفتنـد  ،2010در نوامبر   -  6

ـته شـد   ،اين ترورها مجيـد  : يكي از دو تن كش
ـهيد   شهرياري، استاد فيزيك اتمي در دانشگاه ش

فجره اي كه به خود بر اثر انفجار ماده من ،بهشتي
ـالحي    . كشته شد ،رو او چسباندند ـر ص علـي اكب

ـر آكه  ي اتمـي بـود   ژن زمان رئيس سازمان ان
گفــت او اجــراي يــك طــرح اتمــي مهــم را 

  . سرپرستي مي كرده است
هدف فريدون عباسي  ،در توطئه ترور دوم – 7

. اما او و همسرش تنها زخمي شـدند . دواني بود
ـيش   زيرا موفق شدند از خود رو بيرون جهند پ

ـر شـود   آاز  ـره منفج ـئول  . نكه ماده منفج او مس
ـين و در وزارت   بخش فيزيك دانشگاه امام حس

ـزر اسـت  ژمتخصص در تكنولو ،دفاع او . ي الي
در فهرست تحريم شده هاي شوراي امنيت  ،نيز

ـ . است 2011در قطعنامه فوريه  اد او ژاحمدي ن
ـازمان      ـيس س ـيس جمهـوري و رئ را معاون رئ

  .تمي كرده استي اژانر
 ،فيزيــك دان ايرانــي ،2011وئيــه ژ 23در  – 8

. مدآبه ضرب گلوله از پاي در ،داريوش رضائي
: مدنـد آاظهارات مبهمي بعمـل   ،در باره قتل او

ـران او را متخصـص      ـاط جمعـي اي وسائل ارتب
ـازمان      ـه در س فيزيك اتمي معرفـي كردنـد ك

ـرد ژانر ـا  . ي اتمي و وزارت دفاع كار مي ك ام
ايران قـول را تكـذيب كردنـد و او را    مقامات 

ـر قـول     . دانشجوي رشته برق دانستند ـا ب ـا بن ام

ايـن فيزيـك    ،ي اتمـي ژانس بين المللي انرآژ
. دان در كار ساختن چاشني اتمي بوده اسـت 

مقامــات ايــران تــرور او را محكــوم كردنــد و 
ـا را ترتيـب دهنـده     ن آامريكائيها و اسرائيلي ه

ـپيگل آه مجله بنا بر اطالعي ك. دانستند  ،لماني اش
ـاتي    ـر اطالع به نقل از يك منبع نزديك به دواي

ـتين     ،انتشار داده است ،اسرائيل ايـن قتـل نخس
ـيس جديـد       ـه رئ عمليات ترور بـوده اسـت ك

  . ن را رهبري كرده استآ ،تمير پاردو ،موساد
انفجـــار در پايگـــاه  ،2011نـــوامبر  12در  – 9

ـران   ـا  : موشكي در نزديكـي ته  ،ردر ايـن انفج
ـزرگ  « ،سردار حسن تهرانـي مقـدم   ـار ب » معم
  . كشته شد ،برنامه موشكي دوربرد ايران

ـزارش          ـار گ اين انفجار چند روز بعـد از انتش
ـه    ژانس بين المللي انرآژ ـاره برنام ي اتمـي در ب

ـار    . روي داد ،اتمي ايران ـر انفج ـر اث تـن   17ب
ـامي مـدرس    . كشته شدند ـاه نظ انفجار در پايگ
مقامات ايران . پاسداران روي داد متعلق به سپاه

 ،انفجار را نه يك خرابكاري كه بر اثر يك اتفاق
ـا جليلـي ايـن    . اعالن كردند از ديد محمد رض

ـه   . يم بسي شگفت انگيز اسـت ژاعالن ر ـرا ك چ
بسيارند كساني كه فكر مي كنند اين انفجار روند 
اجراي برنامه موشكي ايران را كند كرده است 

با .  بي سر و سرپرست كرده استو اين برنامه را 
غير ممكن است مقامات ايران بتوانند  ،اين حال

ـاري روي    ـر خرابك اعتراف كنند كه انفجار براث
زيرا پايگاه متعلق به سپاه بوده و يكي . داده است

  .از پايگاه هاي مهمش بشمار مي رفته است
تـــرور مصـــطفي  ،2012انويـــه ژ 11در  – 10

ال داشت توسـط  س 32او كه . احمدي روشن 
ـه  ـگاه    ،بمب مانيتيكي كشته شد ك ـر دانش در براب

ـه خـود رو او    ،عالمه طباطبائي موتور سواري ب
ــت  ـباند و گريخ ــور  . چسـ ـاون اداره ام او معـ

ـز بـوده اسـت    در . بازرگاني تأسيسات اتمي نطن
  .دارد ژسانتريفو 8000نطنز  ،حال حاضر

ـاه   ،دو خرابكاري ديگر: انقالب اسالمي يكي درپايگ
ـات اتمـي    آشكي خرم مو ـري در تأسيس باد و ديگ

ـه اسـت      ـه لومونـد از قلـم انداخت . اصفهان را روزنام
ـتان و     ـتان و خوزس ـتي در بلوچس عمليات تروريس

ـر دور   ) اكژتوسط پ(شمال غرب ايران  ـز از نظ را ني
ـه   ،در پايان گزارش ،هرچند. داشته است اشاره اي ب

  .رابطه موساد با جنداهللا كرده است
  
ــز در پشــت  ٭ ایــن ترورهــا چــه چی

  :پنهان است؟
  
از ديد مقامات ايران كمتر ترديـدي وجـود    •

اين عمليات را سيا و موساد سرپرستي مي . ندارد
ـه  . كنند هدفشان نيز متوقف كردن اجراي برنام

  . اتمي ايران است
طراحي و مهارت و اندازه پيشرفته بودن اين       

ـه  بسياري از كارشناسان را به ايـن   ،عمليات نتيج
ـاد  . رسانده است كه كار كار موساد اسـت  موس

ـه    ـراي اينگون است كه دانش و قابليتهاي الزم ب
 ،تيــري كوويــل. را دارد» جراحــي«عمليــات 

كارشناس ايران در مؤسسه روابط بين المللـي و  
اسرائيل بسا دست به ايـن  : مي گويد ،يژاسترات

ـه       ـاهده مـي كنـد ك ـرا مش عمليات مي زند زي
ـر ر تحريم ها اثر  ـران نمـي    ژدلخواه را ب يـم اي

اعالن ساخته شدن اورانيوم غني شـده  . گذارد
ـراي   ،در تأسيسات فردو بسا سبب طراحي و اج

  . ترور احمدي روشن شده باشد
ـه         اما اسرائيل هيچگاه برعهده نگرفته است ك

ـا   . در اين ترورها نقشي داشته است ـائي ه امريك
 نيــز بــا قاطعيــت داشــتن هرگونــه نقشــي در 

ــد  بســا . تروراحمــدي روشــن را رد كــرده ان
ـه راه حـل از    حكومت امريكا كه بنا بر رسيدن ب

ـا ايـن نـوع     ،راه گفتگو با ايران گذاشته است ب
ـتريت  آبنا بر . عمليات مخالف است نچه وال اس

ـا    ،ورنال نوشته استژ ـا ب اختالف نظر ميان اوبام
ـار    ـه او اخط نتان ياهو بسيار شديد است و اوباما ب

ـه   كرده  ـامي ب است كه مبادا دست به حمله نظ
ـران   آواشنگتن از . ايران بزند ـه اي ن بيم دارد ك

ـا در    آدر مقام انتقام جوئي بر ـافع امريك يـد و من
بخصوص نگران . منطقه را مورد حمله قرار دهد

امير  ،سرنوشت عضو پيشين نيروي دريائي امريكا
ميرزا حكمتي است كه به اعدام محكـوم شـده   

  .است
  
ـه در      Covilleكووي  •     :ای  عملیات تروراثره ٭ ـر اسـت ك بر ايـن نظ

  ۶  در صفحه    تهديد شدن ايران به تحريم : موقعيت بحراني
  
  

 ؟مضاعفوخامت حال
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ـه     ـه تنگ ـران ك نفت و بانك مركزي و تهديد اي
هرمز را خواهد بست و تنش شديد ميان ايران 

ـا را    ،و عربستان سعودي ـه ه اينگونه عمليات كين
ا قوي تر و رسيدن تشديد و حس انتقام گيري ر

. ميز را مشكل تر مـي كنـد  آبه راه حل مسالمت 
ـه     ژبراي ر ،امروز ـكل اسـت بگويـد برنام يم مش

اطميناني وجود . اتمي خود را متوقف مي كنم
ندارد كه  اين عمليات سبب حتي كنـد شـدن   

  . هنگ فعاليتهاي اتمي ايران بگرددآ
ـات      • ـه ايـن عملي جليلي بر اين باور اسـت ك

ـا    فعاليتهاي  اتمي را كند تر مي كنـد و چـون ب
ـه   ،مجازاتهاي اقتصادي همراه شده اسـت  هزين

ـنگين مـي      ـيار س ـران بس برنامه اتمي را براي اي
  .  گرداند

ـا    ،در دوران صدام ،پيش از اين • ـرائيلي ه اس
ـراق زدنـد و    دست به ترور دانشمندان اتمي ع

حاال هم . حمله هوائي كردند ،چون كارگر نشد
هوائي به تأسيسات اتمي ايران  راه حل را حمله

  . مي دانند
يـم  ژجنتي عطائي توضيح مي دهد چسان ر •

: از اين قتلها براي تقويت خود استفاده مي كند
شهيدي كه بدست امريكا و اسرائيل كشته شـده  

ـار      ،است ـتر و بك ـتگي بيش ـرانگيختن همبس بكار ب
ـه   آيم مي ژتوجيه موضع سخت سران ر يـد ك

ش در سياست داخلي روش خود را بهترين رو
  .و خارجي مي دانند

ـا      • ـه ايـن تروره جليلي توضيح  مي دهـد ك
ـه   ژر. شكار مي كندآيم را نيز ژضعفهاي ر يـم ك

ـه     ـر اسـت و هم مدعي است در همه جا حاض
نمي تواند مانع از ترورها و  ،چيز را مهار مي كند
ـيار    ،بنا بر ايـن . خرابكاريها بگردد ـعفهاي بس از ض

ـا و     اين ا. رنج مي برد ـه برخـي از تروره ـر ك م
ـه ايـن    ،وردآخرابكاري را به روي خود نمي  ب

ـه   دليل است كه برايش بسيار سخت است كه ب
ضعف واواك و ديگر سازمانهاي اطالعاتي خود 

  . اعتراف كند
يا تأليف اين عوامل مي تواند سبب شود كه آ •

ـران روي   مردم ايران از حمايت برنامه اتمي اي
ـكل مـي   : اسخ مي دهدبرگردانند؟ جليلي پ مش

ـال  . توان گفت اين اثر را خواهد داشـد  در ح
ـران و       ،حاضر ـه اتمـي اي ـا برنام تنها مخالفـت ب

ــت خطرنــاك ر  ـنفكران و  ژسياس ــم را روشـ ي
اظهار مـي   ،يم در خارج از كشورژاپوزيسيون ر

  .كنند
  
روزنامــه نگــار نزدیــک بــه دوایــر  ٭

ـاتی اسـرائیل مــی گویـد تــرور  اطالع
  :کار موساد است

  
ـائي   ،2012انويه ژ 13در  ◀  Ronرون بن يش

Ben-Yishai     ـرور ـرا ت توضيح داده اسـت چ
  :مصطفي احمدي روشن كار موساد است

ـه از     • ـاري نيسـت ك قتل دانشمندان ايران ك
اين كار در توان يـك  . يدآعهده يك گروه بر

زيرا دستگاه جاسوسـي الزم دارد  . دولت است
ه بايـد  براي اين كه كساني را شناسائي كنـد كـ  

ـاز  . حذف شوند نياز به تجهيزات فني دارد كه ب
ـاز  . يك دولت مي تواند در اختيار داشته باشد ني

ـردن   به تعليم تروريستها و امكان وارد و خارج ك
ـر  آ . وردآنها دارد كه باز يك دولت مي توانـد ب

موساد تنها دستگاهي است كه اين همه را دارد 
  . وردآو مي تواند نيازمندي ها را بر

  
ترورکنندگان دانشـمندان : فیگارو ٭

ـاه هــای  ــرائیل در پایگـ ــران را اس ای
ـیم مـی  خود در کردستان عراق تعل

  :دهد
  
ـار      ،2012انويه ژ 11در  ◀ ايـن اطـالع را انتش

  :داده است
نكه قواي امريكا خاك عراق آپيش از  ،موساد •

اين . دست بكار تقويت خود شد ،را ترك كنند
تي فرانسه در اختيار ما اطالع را يك مقام اطالعا

ـاه اسـت  آگذاشت كه از خاورميانه نيك  در . گ
ـان ايـن     ،عراق ـه در جري دواير اطالعاتي فرانس

  . تحكيم موقعيت موساد قرار گرفتند
ـه قتـل مصـطفي      • مشكل مي توان گفـت ك

از رهگذر اطالعاتي بوده است  ،احمدي روشن
ـران    ـه اي كه يكي از مأموران كرد اسرائيل كه ب

  . ده شده اندنفوذ دا
همكــاري ميــان موســاد و ســرويس هــاي   •

ـازه اي نيسـت     ـر ت ـراق ام در . اطالعاتي كرد ع

با . زمان شاه ايران نيز اين همكاري قوت داشت
ـاري    ،1979انقالب ايران در  از قوت ايـن همك

اما مغتنم شمردن تصرف عراق توسط . كاسته شد
جاسوسان اسرائيلي از نو  ،2003قواي امريكا در 

ـازه    . نفـوذ كردنـد   ،مال عراقدر ش ـا اج ـه ب البت
ـيس   ،بخصوص مسعود بارزاني ،مقامات محلي رئ

  .منطقه خود مختار كرد عراق
ـين     ،در محل     ـان پيش ـاد و نظامي مأموران موس

ـتان    ،پنهاني ،اسرائيل افراد قواي امنيتـي كردس
ـر  .  عراق را تعليم مي دهند ـالهاي اخي  ،اما در س

ـتر شـد و دولـت    تهديد اتمي ايران بيشتر و  بيش
ـتفاده    ـاه اس اسرائيل از كردستان بمثابه يك پايگ

مأموران اسرائيلي مـي   ،نآپايگاهي كه از . كرد
ـه   توانستند مخالفان كرد ايراني را تعليم دهند ك

ـپس   ـا را  آبه كردستان عراق گريخته اند و س نه
  .روانه ايران كند ،براي انجام مأموريت

ترور مصـطفي  نوايه و ژ 11(تروري كه امروز  •
ـاني  ) احمدي روشن در تهران انجام گرفت زم

ـرب بـس   آبه عمل  مد كه تنش ميان ايران و غ
ـه   آاتحاديه اروپا . شديد است ماده مي شـود ك

ـانور    . تحريم ايران را تشديد كنـد  ـا م ـران ب و اي
ـز   ـه هرم ـنش   ،دريائي و تهديد به بستن تنگ واك

    . نشان مي دهد
مــأموران موســاد خــود را 

ـيا   ـا زده انـد و   اعضاي س ج
حمايت خود از جنداهللا را 
حمايت امريكا از اين گروه 

  :!باورانده اند
  
ـر   ،روزنامه نگار فيگارو ◀ كريستين ملبرونوت ام

ـراق  : ديگري را لو مـي دهـد   ـتان ع  ،در كردس
ـات   اسرائيل كردها را براي انجام اين نوع عملي

ـه   . تعليم مي دهد جليلي نيز بر اين باور اسـت ك
ـه ر  افراد كرد و يـم  ژبلوچ ايران و نيز كساني ك

ـرده    ـين ب عضو يا اعضاي خانواده هاشان را از ب
  . يندآمي توانند به استخدام موساد در ،است
مجله امريكائي فـوريني   ،2012انويه ژ 13در  ◀

گزارشي محرمانه سيا  Foreign Policyپاليسي 
ـه  )  انويهژ 17(لوموند . را منتشر كرد بر اينست ك
خود سيا بوده و تعمد داشته است   انتشار دهنده

ـزارش . موساد را لو بدهد ـارك    ،بنا بر گ ـه م ك
   ،پري تهيه كرده است

مأموران موساد  خود را افراد سيا جا زده انـد   •
ـه      ـتي جنـد اهللا را ب ـازمان تروريس تا كه افراد س

ـربه    آورند و از آخدمت خود در  ـراي ض ـا ب نه
  . زدن به ايران استفاده كنند

ـازمانهاي      چون در     ـاي س ـاني ه ـاق  بايگ اعم
ـيم   ـاوش كن ـهائي را   ،اطالعاتي امريكا  ك گزارش

خر رياست جمهـوري  آمي يابيم كه در سالهاي 
ـرح مـي    . بوش نوشته شده اند ـها ش اين گزارش

ـازمان     ـراد س ـاد اف دهند كه چسان افسران موس
تروريستي جند اهللا را به خدمت خود در مـي  

ـاد   ،ابنا بر گزارش دو مقام سي. ورندآ افسران موس
ـه     ـا گذرنام خود را افسران سيا جا مي زننـد و  ب

بــه  ،امريكــائي در جيــب و دالرهــا در دســت
  .سروقت اعضاي جند اهللا مي روند

ـال       ـا   2007گزارشگران از س تحقيـق   2008ت
علت نيز متهم شدن سيا به حمايـت از  . كرده اند

.  جنداهللا مستقر در خاك پاكستان بـوده اسـت  
ـه  اين سازم ان مأموران دولت و حتي زن و بچ

  . مردم را مي كشته اند
ـا حتـي    • گزارشها نشان مي دهند كه كه امريك

ـراد    ـه اف اجازه ارتباط تصادفي با افراد جنداهللا ب
ـاد   ،در عـوض . سيا داده نشده بـود  ـراد موس  ،اف

ـتخدام    ـه اس خود را افسران سيا جا مي زده و ب
ها اغلـب  ديدار. افراد جند اهللا مي پرداخته اند
  . در لندن انجام مي گرفته اند

ـراد   • مقامات سيا نمي دانسته اند كه استخدام اف
ـان اسـت   آجند اهللا و بكار گرفتن  ـا درجري . نه

ـا مبهـوت    وقتي دانستند از گستاخي اسرائيلي ه
  . شدند

ـاد : مقام اطالعاتي گفت      ـه   ،كار افسران موس ب
ـا  . يدآباور در نمي   زيرا استخدام جنـداللهي ه
ـرار . شكار انجام مـي گرفـت  آتقريبا بطور   ،از ق

ـاره   ،اهميت نمي داده اند به اين كه ما در اين ب
  .چه نظر داريم و چه واكنشي نشان خواهيم داد

ـه هـم اكنـون در       6مصاحبه با  • ـيا ك ـر س افس
ـاه   18يعنـي در   ،خدمت هستند و يا به تازگي م

ـار    ،بازنشسته شده اند ،اخير ـيوه ك در باره اين ش
سران موساد و نيز مصاحبه با دو افسر اطالعاتي اف

ـتند  مؤيـد   ،ديگر كه هم اكنون در خدمت هس
ـته  . وجود اين رفتار موساد شد چهار افسر بازنشس

 ،سيا نيز كه عمليات موساد را تحت نظر داشته اند
ـه ايـن       ـاد دسـت ب ـه موس نيز تأييد مي كنند ك

  . عمليات زده است
ـئوال    از سيا و كاخ سفيددر باره اين • ـاجرا س م
ـار  . شد از زماني كه اين ماجرا در مطبوعات انتش

هيچ يك حاضر به پاسخ به پرسش ما  ،يافته است
ـه شـد   . نشده اند ـاس گرفت هـم   ،با موساد نيز تم

ـه     ،مكتوب و هم از راه تلفن ـز تـن ب اما موساد ني
سياست اسرائيل بر اين اسـت  . دادن پاسخ نداد

ـاتي   ـات اطالع ـه   كه دخالت خود در عملي را ن
  . تصديق و نه تكذيب مي كند

ايــن گــزارش در بــاره عمليــات پوشــيده و  •
ـه    ـراي برنام خونين بقصد بازداشتن ايران از اج

ـه  . مورد تكذيب نيز قرار نگرفت ،اتمي خود البت
ـا و      ـاري ه ـه خرابك مدركي حاكي از ايـن ك
 ،قتلهاي اخير توسط جنداهللا انجام گرفته باشـد 

از گزارشها اسرائيل  بسياري. در دست نيست ،نيز
ـه  . را معمار اين جنگ پوشيده مي داننـد  چنانك

ـرائيل    ـه اس قتل مصطفي احمدي روشن را نيز ب
  .  نسبت مي دهند

ـزارش در   ،بنا بر قول يك افسر بازنشسته سيا • گ
باره سوء استفاده از سيا براي استخدام جنـداهللا  

ـاپس  ـيا و مايكـل     ،به اطالع استفان ك ـيس س رئ
رئــيس اداره ضــد  ،او و نيــز معــاون ،ســوليك
ـر اينـك     . رسيده اسـت  ،جاسوسي ـه نف ـر س ه

بنا بر وب  ،اداره ضد جاسوسي. بازنشسته شده اند
مأمور شده است در باره تهديدها كه از  ،سايتش

 ،سوي سازمانهاي اطالعاتي متوجه امريكا اسـت 
  . تحقيق كند

گزارش : يك افسر در خدمت سيا مي گويد •
ـيس   ،به اطالع بوش ـيد و او   ،جمهـوري رئ رس

ـزارش  . وقتي مطلع شد سخت از جا درفـت  گ
ـه   آحاكي است كه كاخ سفيد نگران  ن شـد ك

. كار اسرائيل براي امريكا خطر ايجاد مـي كنـد  
ـران   ،امريكا مطلقا حاضر نشد با اسرائيل بر ضد اي

ـا  . همكاري اطالعاتي از ايـن نـوع كنـد    امريك
ـران مـي    همكاري اطالعاتي با اسرائيل برضد اي

ـر مـي     . كند اما نه از اين نوع ـه فك ـران چ ديگ
نچه اهميت دارد اينسـت  آ. اهميت ندارد ،كنند

 ،كه امريكا در قتل مقامات ايراني و افراد ايرانـي 
  . شركت نمي كند

ـاتي مـي گويـد     • ـام اطالع ـه  : همان مق رابط
ـا   ،اسرائيل با جند اهللا در طول حكومت بوش ت

ـاد   فعاليت افراد. ادامه داشت ،خرين روزآ موس
رابطه شكننده امريكا با پاكستان را دچار  ،اسرائيل

پاكستان تحت فشار شديد ايران . خطر مي كرد
بود براي پايان بخشيدن به حضور جنـداهللا در  

چرا . مخالف رويه امريكا نيز بود.  خاك پاكستان
ـرور    ـا ت كه امريكا بر اين رويه است كه ترور را ب

  . نمي توان از ميان برد
ـا ايـن انـدازه      بد      ـه بـوش ت ين خاطر بود ك

بسيار مشكل مي تـوان   ،در حقيقت. عصباني شد
ـه قصـد     ـرد ك يك دولت خارجي را متقاعد ك

ـراد او را مـي     آمصالحه با  ـا را داري وقتـي اف نه
بايـد   ،وقتي دست به اين كار مـي زنـي  . كشي

ـه    آفكر كني كه  ـه ب ن كشور نيز مي توانـد مقابل
  .مثل كند

ـرائيل  يك مقام حكومت  • امريكا گفت يقه اس
ـا در عمـل    ـيچ    ،را خواهد گرفـت ام ـا ه امريك

مقام سيا اين بـي حسـي   . اقدامي به عمل نياورد
ـه     سياسي و اداري را به اين علت مـي دانـد ك

ـر  . سان تر اينست كاري انجام نگيردآ زيرا دردس
  .انجام كار زياد است

براي مدتي كوتاه كار موساد موضوع بحث       
عـده اي  . در شوراي امنيت ملي شدتيم امنيت 

ـار    بر اين نظر بودند كه بايد موساد را از ايـن ك
دشـمن دشـمن   : بازداشت و جمعي مي گفتند

  ! دوست من است
ـه دوران  آبحث در باره جنـد اهللا بعـد از    • نك

در . حـل شـد   ،مدآرياست جمهوري بوش سر
ـا   ،هفته هاي اول رياست جمهوري باراك اوبام

ـته   بنا بر قول بسياري از مقامهاي كنوني و بازنشس
ـا    ،سيا ـاتي ب مشكل حل شد زيرا همكاري اطالع

  .اسرائيل بر ضد ايران سخت كاهش يافت
ـته شـده            ـازگي بازنشس ـه ت يك افسر سيا كه ب

ـرك        ،است ـه ت ـميم ب ـه تص تأييد مـي كنـد ك

بسياري از . همكاري موضوع بگو مگو در سيا شد
ـ   ـات مش ـا  مقامهاي سيا ناگزير شدند عملي ترك ب

ـه   . موساد را قطع كنند ـاري ادام اين قطع همك
جند اهللا نيز در فهرست  ،2010يافت و در نوامبر 

  . سازمانهاي تروريست قرار گرفت
ـا  • ـات    ،بنا بر دستور نخستين اوبام ـر اطالع دواي

در باره برنامه اتمي ايران  ،اجازه يافتند با اسرائيل
عمليات سـخت فنـي بودنـد و    . همكاري كنند

. طي به رهبري سياسي و نظامي ايران نداشتندرب
ـته شـده اسـت     ،يك افسر سيا كه بتازگي بازنشس

  . ما دست به قتل سياسي نمي زنيم: مي گويد
ـر         ـه ب اسرائيل بطور مرتب پيشنهاد مي كرد ك

اسرائيلي . ضد ايران عمليات محرمانه انجام بگيرد
ها مراجعه مي كردند و طرح خود را ارائه مـي  

  .نه: و پاسخ ما اين بود. دكردن
ـروه   ،به خالف سازمان مجاهـدين خلـق   • گ

ـه در پـي      تروريست ايراني تبعيـد شـده اي ك
يم ايران است و از حمايت سياست ژبراندازي ر

جنـداهللا    ،سازان پيشين امريكا برخوردار اسـت 
ـناخته و روش  ̋ كه نسبتا ـز  آن خشـونت  آناش مي
را  يك عضو جنداهللا خـود   ،2009در مه . است

ـه در   ـا   آدر مسجدي در زاهدان ك ـيعه ه ن ش
ــتند ايرانــي را  25منفجــر كــرد و  ،حضــور داش

ـرد   ،ايـن عمـل  .  كشت و بسياري را زخمي ك
ـتان  آتهران را به خشم  ورد و رد گروه را تا پاكس

حكومت ايران از پاكستان خواست . پي گرفت
ــاك خــود  ــاي ايــن گــروه را در خ ــاه ه پايگ

  ... برچيند
ـاي جنـد اهللا از   ن ،در اين جا • ويسنده به فعاليته

و   2007ايرانـــي در اوت  21قبيـــل ربـــودن 
تن از افراد گارد مرزي در دسامبر  16دستگيري 

ـه  ... و 2008 مي  پردازد و به اين جا مي رسد ك
وزارت خارجــه امريكــا پرخاشــگرانه هرگونــه 

ـرد  ـا  . ارتباط امريكا با اين گروه را تكذيب ك ام
ـتي  حقيقت اينست كه يك كشو ر ديگر از دوس

ـراد       ـاس اف ـرده و در لب ـتفاده ك امريكا سـوء اس
به خريدن افراد يك گروه  ،سازمان اطالعاتيش

نها به عمليات تروريستي در كشـور  آو برانگيختن 
مقامات سيا كه به تازگي . ديگر دست زده است

با وجود كاري كه : مي گويند ،بازنشسته شده اند
ـكل   ،اسرائيل كرده است مـي توانـد   امريكا مش

  .خود را از اين عمليات مبري گرداند
ـه   • عبداهللا ريگي رهبر جنداهللا  بود و در فوري

ـاكي از   . دستگير شد 2010 ـه ح گزارشهاي اولي
ـردن        ـا مجبـور ك ـان او را ب ـه ايراني اين بـود ك
ـتان بـوده    هواپيماي مسافر بري كه عازم قزاقس

ـيا  . دستگير كرده اند ،است يك افسر بازنشسته س
ريگـي  : به مـن گفـت   ،ماجرا مطلع استكه از 

ـتان در    توسط سازمان اطالعات و امنيـت پاكس
پاكستاني ها بعـد از  . پاكستان توقيف شده است

نكه به امريكا اطالع مي دهد كه قصـد دارد او  آ
ـران بدهـد   ـران    ،را تحويل اي او را تحويـل اي

ـه  . دادند امريكا هيچگونه مخالفتي با تحويل او ب
  . ندايران ابراز نكرد

ايران همچنان اصرار مي ورزيد  ،باوجود اين     
. ريگي عامل سيا و تحت حمايت سيا بوده است

مهم نيست كه ايران چه : ن مقام سيا مي گفتآ
  . مي گويد زيرا مي داند حقيقت چيست

  ...اعدام شد 2010وئن ژ 20ريگي در      
ـان    «وقتي : انقالب اسالمي ـر قـدرت جه ـا اب » تنه
ـرائيل  ،مي رسد كه ساخته اش كارش به جائي  ،اس

ـيا   ،لت فعلش مي كندآ مأموران خود را مأموران س
ـوري     ـروه تروريسـت را در كش جا مي زند و يك گ

ـرور و جنايـت مـي كنـد و      ـر   «ن آمأمور ت ـا اب تنه
ـه      ،دم نمي زند» قدرت ـه وارد مرحل يعنـي ايـن ك

ـر قـدرت  «انحطاط و انحالل بمثابه  ـته  » تنها اب گش
ـيا و     طرفه اين كه. است ـر چشـم س در لندن و زي

انتليجنت سرويس اين كار را مي كند و البد انتظار 
دارد ايرانيان باور كنند كه اسرائيل خود سر اين كار 

امريكــائي كــه مــدعي مبــارزه بــا . را كــرده اســت
چگونه اجازه داده اسـت   ،تروريسم بين المللي است

ـائن را     ،بنام سيا ،موساد ـروه تروريسـت و خ يك گ
نــد و در ايــران بــه عمليــات تروريســتي مجهــز ك

ـه  ،بگمارد؟ ساركوزي مـي   ،رئيس جمهوري فرانس
ـه خواهـد     ـران حمل گويد در تابستان اسرائيل به اي
كرد زيرا نزديك انتخابات امريكا است و اوباما نمـي  

ـود    ـران ش ـه اي ـگفت  . تواند مانع حمله اسرائيل ب ش
 لتآدست پرورده اي كه حاال ديگر امريكا و اروپا را 

  !:فعل خود مي كند
  

ـار    –اتم و گفتگـو   اخط
ــه نتــان يــاهو  - اوبامــا ب

  :تابستان جنگ؟
  
  

ــون دروغ   ـيالري كلينت هـ
ن ايـران  آگفت كه پس از 

انس گزارش كرد كـه  آژبه 
امريكا وجود تأسيسات اتمي 

  :فردو را علني كرد
  
ـاي  : هيالري كلينتون مي گويد     ايران فعاليته

پس  ،هربار. ي داداتمي خود را محرمانه انجام م
ـاگزير شـد     ـاليتي ن ـه  آاز كشف شدن فع ن را ب

ي اتمي اطـالع دهـد و   ژانس بين المللي انرآژ
ـه    ـاه ب ـه   آژتمام حقيقت را نيز هيچگ انـس نگفت

مقاله اي  ،گارت پرتر، 2012انويه ژ 11در . است
در اين باره انتشار داده است در بردارنـده ايـن   

  :نكات
ـر  • ـار خـود    سخت سران امريكا همچنان ب فش

ـران مـي افزاينـد     . براي اقدام نظامي برضـد اي
هيالري كلينتون مي گويد حتي تأسيسات فردو 

ـاد مـي     ژنزديك قم را ر ـه ايج ـران مخفيان يم اي
ـا وجـود    ،2009در سپتامبر  ،نكهآپس از . كرد م
ـين   آژحاضر  شـد   ،شكار كرديمآن را آ انـس ب

. گاه كنـد آن آي اتمي را از وجود ژالمللي انر
 ،درجه 20ن نيازي به غني سازي اورانيوم تا ايرا

ـار را مـي    . در تأسيسات فردو ندارد اگر ايـن ك
ـائي فنـي   آقصدي جز بدست  ،كند وردن توان

  .توليد بمب اتمي را ندارد
ســخنان هــيالري كلينتــون بخشــي از كــار     

ـردن  آبراي  ،همĤهنگ امريكا و انگلستان ماده ك
ـام  . تزمينه حمله به تأسيسات اتمي فردو اس ويلي

ـرده    ،وزير خارجه انگلستان ،هيگ ـتدالل ك اس
ـه  آاست كه تأسيسات فردو كوچك تر از  نند ك

ـأمين    ـراي ت بكار توليد اورانيوم كم غني شده ب
ـه  . سوخت نيروگاه  اتمي را داشته باشد هيگ ب

ـا  آمحل ايجاد اين تأسيسات و طبيعت مخفي   نه
ـه بگويـد قصـد     نيز استناد مي كند براي اين ك

توليد بمـب اتمـي    ،ن از ايجاد اين تأسيساتايرا
  . است

كلينتون و هيگ همĤهنـگ مـي    ،بدين سان    
ـردو بقصـد توليـد      گويند كه تأسيسات اتمـي ف

ـاد شـده انـد     در واقـع مـي   . بمب اتمـي ايج
وزير دفاع امريكا را  ،اثر قول لئون پانتا ،خواهند

ن گفته بود ايران آروز پيش از  2زايل كنند كه 
  . ست كه بمب اتمي توليد كندن نيآبر 
ـران   آياد • ـرانس س  20ور مي شود كه در كنف

ــور در پيتســبورگ ـپتامبر  25در  ،كش  ،2009سـ
 21كلينتون روزنامه نگاران را توجيه كرد كه در 

انس را از وجود تأسيسات اتمي آژايران  ،سپتامبر
ن آاما اين كار را بعد از . گاه كرده استآفردو 

  .ن پرده برداشتيمآوجود كرده است كه ما از 
توجيــه او را وســائل ارتبــاط جمعــي غــرب     

ـام دهنـد و     آبـي  . پذيرفتند ـه تحقيقـي انج نك
اين داستان تا بـدانجا  . ن را معلوم كنندآصحت 

باور شده بود كه هنوز كلينتون ادعاي خـود را  
 ،سوشــيتدپرسآرويتــر و  ،بــر زبــان نيــاورده 

ـر  گزارشهاي نمايندگان خود در وين را مب ني ب
ـات    اين كه دواير اطالعاتي غرب وجـود تأسيس

  .   انتشار دادند ،اتمي فردو را لو داد
اما حكومت امريكا هيچگاه مدركي حاكي از  •

اين كه افشاي وجود تأسيسات فردو از سوي او 
انس آژن به آسبب شده است كه ايران در باره 

براي  ،اگر اين كار را نكرده است. گزارش كند
ـه   : كه راست نمي گفته استاين بوده  ـا ب امريك

انس اطالع نداد كه در فردو تأسيسات اتمـي  آژ
ـران      3وجود دارد مگر  ـه اي روز بعـد از ايـن ك

ـرد  آژن را به آوجود  ـزارش ك ـا  . انس گ امريك
ـه در      ـئن نبـود ك ـرا مطم ـا  آاطالع نداد زي نج

  . تأسيسات اتمي وجود دارند
ـيس وقـت    ،محمد البرادعي       در  ،انـس آژرئ
ـرت   2011اطرات خ خود فاش مي كند كه روب

ـه در    ،اينهورن مشاور مخصـوص وزارت خارج
  امر جلوگيري از انتشار اسلحه اتمي و كنترل 

  ۷ در صفحه  
  

 ؟مضاعفوخامت حال
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روز  3يعني   ،سپتامبر 24در  ،تسليحات در جهان
ـران    ـه اي ـزارش   ،بعد از دريافـت نام او را از گ

 ،دستگاه اطالعاتي امريكا در باره تأسيسات فردو
البرادعي عصباني مي شود و . گاه كرده استآ

اين  ،مي گويد چرا پيش از دريافت نامه ايران
ـه   اطالع را به من نداديد؟ اينهورن پاسخ داد ك

ـات اتمـي     «امريكا  ـه ايـن تأسيس مطمئن نبود ك
  .»هستند

ـاگزير     • ـران ن حكومت امريكا ادعا مي كنـد اي
شد به وجود تأسيسات اتمي فردو اعتراف كنـد  

ـر   . ن پي برده بودآسيا به زيرا  ـه اگ حال اين ك
ـرا  : به اين پرسش ،مي خواست راستگو باشد چ

ـه   انـس  آژايران وجود تأسيسات اتمي فردو را ب
  .ما نمي دانيم: اطالع داد؟ بايد پاسخ مي داد

ـه        گرگ تيلمن كه مقام وزارت امـور خارج
ـات  ،امريكا ـال    ،در اداره اطالعات و تحقيق ـا س ت
ــال و د ،بــود 2003 در دفتــر كميتــه  ،2009ر س

ـرس   آبه  ،اطالعات سنا كار مي كرد ـيتد پ سوش
 ،سند بر وجود تأسيسات اتمي در فردو: گفته بود

ـه  . مدآبدست  ،بطور اتفاق تحليل گران نسبت ب
. با سوءظن نگاه مي كردند ،انسآژنامه ايران به 

ـرهم    ـتاب زده س زيرا بنظرشان مي رسيد كه ش
  .بندي شده است

تصميم به : توضيح ديگري نيز وجود دارد       اما 
اين يكـي در دل   –اعالن وجود اين تأسيسات 

براي اين بـوده اسـت    –كوه ايجاد شده است 
ـا كشـورهاي     5كه موقعيت ايران را در گفتگو ب

ـام مـي گرفـت    ،نآروز بعد از  10كه  1+  ،انج
اعـالن   ،2009سپتامبر  14ايران در . تقويت كند

ـركت   1+ 5كشـورهاي   كرد كه در گفتگو با ش
در همان روز اين كار را كرد كه علي . مي كند

 ،ي اتمي ايرانژرئيس سازمان انر ،اكبر صالحي
  .گاه شدآ ،از حمله به تأسيسات اتمي ايران

ـات   • اين فكر كه ايران قصد داشته است تأسيس
 ،غني سازي اورانيوم فردو را محرمانه ايجاد كند

ـته    بر اين پايه بنا مي گيرد كه  ـران نمـي دانس اي
است كه سالها تحت مراقبت قمرهاي جاسوس 

ـر را سـخت مـي تـوان      . امريكا است ايـن فك
ـيا  . پذيرفت چرا كه مجاهدين خلق كه هم با س

ـاد  ـامبر   ،ارتباط دارند و هم با موس  ،2005در دس
ـردو     ،در كنفرانس مطبوعاتي ـه ف ـا را ب توجه ه

ـيش از  . جلب كردند ـه ايـن محـل    آيعني پ نك
ـات غنـي   انتخاب  بشود براي اينكه دومين تأسيس

  .ايجاد شوند ،نآسازي اورانيوم در 
ـات        مجاهدين خلق همچنين نخستين تأسيس

ـرانس     ـز را در كنف غني سازي اورانيـوم در نطن
ـان  . فاش كردنـد  ،2002اوت  2مطبوعاتي  هم

دبليـو بـوش و    ژرژافشاگري بود كه دست مايه 
ايران از : حكومت او در تبليغات برضد ايران شد

اجراي يـك   ،محرمانه بدين سو، 1980سالهاي 
  .برنامه اتمي را به پيش مي برده است

ـات          اما وقتي مجاهدين خلق وجـود تأسيس
ـرارداد منـع     ،اتمي نطنز را علني كردند ـر ق براب

ـران مرتكـب تخلفـي     ،انتشار سالح هسته اي اي
ـرارداد آزيرا بنا بر . نشده بود ـا   ،ن ق روز  180تنه

ـه   ،ش از شروع به غني سازيپي ايران مي بايد ب
ـان طـوالني   . انس اطالع مي دادآژ و هنوز زم

ـره      ـاده به ـات آم ـه تأسيس الزم بود براي اين ك
  . برداري بگردند

حكومـت بـوش تصـويب     ،2003در نوامبر  •
ـري    ـران را رهب قطعنامه شوراي حكام بر ضد اي

ــاطر . كــرد ــال فعاليــت اتمــي  18ايــران بخ س
ايران  ،1982نكه در آحال . وم شدمحرمانه محك

شكارا اعالن كرده بود كه قصد دارد سـوخت  آ
 ،1983در . اتمي براي نيروگاه اتمي توليد كنـد 

ي اتمــي ژانــس بــين المللــي انــرآژايــران از 
ـات غنـي      ـا تأسيس خواست به او كمك كنـد ت

ـه  . سازي اورانيوم را ايجاد كند اما امريكا مداخل
ـاري   انس را از دست زدنآژكرد و  به چنين ك

  .باز داشت
بدين ترتيب اين مداخله سياسي امريكا بـود       

ـيا تكنولـو   ي ژكه ايران را ناگزير كرد از بازار س
بــراي دريافــت  ،1987بخــرد و در  ژســانتريفو
ـانتريفو ــو ژسـ ــدالقادرخان  ژو تكنول ـه عب ي بـ

ـا   1980در دهه . پاكستاني مراجعه كند  ،1990ت
ـين و    ـا چ ـين و  اژرآايران در علن ب كشـور   6نت

ديگر براي خريد تأسيسات غني سازي اورانيـوم  
  .گفتگو كرده است ،و ساختن نيروگاه اتمي

ـان معلـوم     •  ـر همگ برغم اين واقعيت ها كه ب
حكومت بوش بنا را بر ايـن گذاشـت    ،بوده اند

محرمانه برنامه اتمي «ايران  ،سال18كه به مدت 
ـرده اسـت   ايـن دروغ  . »خود را به پيش مي ب

 ،بول همگان شد چنانكه معتبر ترين روزنامه هامق
نيويــورك تــايمز و واشــنگتن پســت و لــوس 

ـلم آ ،نجلس تايمزآ تبليـغ   ،ن را بمثابه واقعيت مس
  . كردند

ـران  : هيالري كلينتون مـي گويـد   ،و حاال • اي
درجه  20توجيهي براي غني كردن اورانيوم تا 

ـ   ،او توضيح ايران را. را ندارد ـه ب ه داير بر اين ك

ـار ر   ـه ك كتـور اتمـي   آاين اورانيوم براي ادام
ــاز دارد نمــي پــذيرد و مــي گويــد  ،تهــران ني

ـران    1+5كشورهاي  به ايران پيشنهاد كردنـد اي
ـا اورانيـوم     4,5اورانيوم  ـه را ب ـه  20درج  ،درج

  . معاوضه كند
ـز ايـن    1+5اما پيشنهاد كشورهاي       هدفي ج

ـه اورانيـوم    ـه را از دسـت    4,5نداشت ك درج
ـاد    . ان خارج كنداير ـنهاد مـورد انتق اما اين پيش

ـين    ،از جمله ،همه. شديد قرار گرفت ـر حس مي
ـ  ،موسوي ـا    ژاحمدي ن ـاطر موافقـت ب اد را بخ
اشكال عمده . مورد سرزنش قرار دادند ،پيشنهاد

بر اين پيشنهاد اين بود كه وقتي ايران اورانيـوم  
ـا   ،غني شده خود را تحويل بدهد بگاه گفتگو ب

  .ستش خالي خواهد بودد ،امريكا
ـه       و هيالري كلينتون مي گويد ايران نيازي ب

ـه   . درجه ندارد 20اورانيوم  ـرد ك اما از ياد مي ب
درجه  4,5برزيل و تركيه پيشنهاد مبادله اورانيوم 

درجه دادند و اين حكومت اوباما  20با اورانيوم 
ـه   آپـس از  . ن را نپـذيرفت آبود كه  ن بـود ك

 20بكار توليد اورانيـوم   ايران گفت خود دست
  .درجه مي شود
ـود    : انقالب اسالمي  ،وقتي قـدرت هـدف مـي ش

دروغ نيــز روش و مبنــاي تصــميم گيــري هــا و  
ـوده    ،غازآاز  ،بدين سان. اقدامات مي گردد ـا ب امريك

ـته اي را   ،است كه قرارداد منع گسترش سالح هس
ـا  آژباجلوگيري از همكاري . نقض كرده است انس ب

ـاه اتمـي   ايران در مور  ،د توليد سوخت اتمـي نيروگ
ـز آاز . نقض كرده است ـه و در   ،ن پس ني دروغ گفت

ـته     ـنهادها گش ـراي پيش مواردي مانع از قبول و اج
ـه  ژر ،باوجود اين. است ن آيم واليت مطلقه فقيه چ

ـه   زمان كه دولت مالتاريا بشمار بود و چه اكنون ك
ـالي  - يم مافياهاي نظامي ژر ـفاف     ،م ـز از ش ـا گري ب

ـران پديـد    ،ي و واكنش شدنساز ن را آورده و آبح
    .به اين درجه از شدت رسانده است

ــران را   ـا اي روســيه جنــگ بـ
ـتقيم امنيـت خـود     تهديد مس

تركيه واسطه مـي   –مي داند 
ـيش    3اروپا نامه  –شود  ـاه پ م

خود را منتشر مي كند و هنوز 
  :تكليف گفتگوها معلوم نيست

  
ـا اعــالم : صــالحی ٭ ــه اروپـ ــران ب ای

ماده گفتگو اسـت و آه است که کرد
  :اروپا تکذیب می کند

  
ـارات    ،2012انويه ژ 18در  ◀ ـه اظه در پاسخ ب

ـراي  آصالحي در تركيه در باره  مادگي ايران ب
ـادگي  آو اعالم ايـن   1+5گفتگو با كشورهاي  م

ـا  ـتون،     ،به اتحاديه اروپ ـاترين اش سـخنگوي ك
: ي اروپا، گفت مسئول سياست خارجي اتحاديه

ـاه     هيچ گفت« ـا از م وگويي در راه نيسـت و م
ـانم   اكتبر همچنان منتظر پاسخ ايران به نامه ي خ

  .»اشتون هستيم
 ،دفتــر خــانم اشــتون ،2012انويــه ژ 20در  ◀

ـر   21گفته است در  ـه    ،2011اكتب ـه اي  ب او نام
ـران  ،جليلي ـته   ،دبير شوراي امنيت ملي اي نوش
  :در نامه خاطر نشان شده است كه. است

ـاركت  ما اوليه فهد«         تـالش  يـك  در مش
ـاي  تسهيل منظور به سازي اعتماد براي  گفتگوه

 به گام رويكردي و متقابل عمل مبناي بر سازنده
 و عملي پيشنهادات به ما راستا، اين در. است گام

 متعهد ايم، كرده مطرح گذشته در كه مشخصي
ـه  عناصر بايد ساز اعتماد گامهاي اين. هستيم  اولي
ـه  دهنـد  تشكيل را دريجيت رويكرد يك  در ك

 تـوافقي  بيانجامد، ما بين كامل توافقي به نهايت
 امنيـت  شـوراي  هاي قطعنامه كامل اجراي كه

ـين  آژانس حكام شوراي و متحد ملل سازمان  ب
  ».شود شامل ايران توسط را اتمي انرژي المللي
ـر     ،انويهژ 19در  ◀ ـزاري بلـومبرگ خب خبرگ

ـ   ـانم   داده بود كه ايران پاسخ خـود ب ـه خ ه نام
  . اشتون را به سفير تركيه در تهران داده است

ـرجيح  : صالحي در تركيه گفته است ◀ ايران ت
ـام بگيرنـد و      ـه انج ـا در تركي مي دهد گفتگوه

مــادگي خــود را بــراي ميزبــاني آتركيــه نيــز 
  .گفتگوها اعالن كرده است

  

ـیه ٭ ــ ـــر خارجـــه روس ـــه  :وزی حمل
  :استاحتمالی به ایران  فاجعه 

 
ـر   ،2012انويه ژ 18در  ◀ سرگي الوروف، وزي

حمله نظامي به ايران : گفته استخارجه روسيه، 
او تحريمهاي امريكا و اروپا . وردآفاجعه ببار مي 

ـكل   برضد ايران را مردود خواند و مانع حل مش
  .از راه گفتگو ارزيابي كرد

ـاون    ،پيش از او      ـه مع نماينده روسيه در ناتو ك
 ،نادي گاتيلف نيز هسـت گ ،وزير خارجه روسيه

ـيه     ـتقيم امنيـت روس حمله به ايران را تهديد مس
  . ارزيابي كرده بود

ـاون   ،2012انويه ژ 17در  ◀ گنادي گاتيلف، مع
ـميم دولـت    وزير خارجه روسيه گفته است تص

ـا خلـوص     بايران  ـازي اورانيـوم ت  20ر غني س
بايد . با توافقات بين المللي مغايرت دارد«درصد 

ـه  ـه      تصريح كرد ك ـران در ايـن زمين اقـدام اي
ـه از سـوي شـوراي     مخالفت با مصوبات مربوط
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي 

  ».امنيت سازمان ملل محسوب مي شود
  
هیات عالی رتبـه آژانـس : سلطانیه٭

  :نهم بهمن ماه به ایران می آید
 
علي اصغر سلطانيه، نماينـده   1390/10/28 در ◀
ـه  ين المللي انرژي اتمـي  در آژانس ب يمژر گفت

طبق توافق هاي انجام شده، هيات عالي  :است
ـان از    ـيس بازرس رتبه اي از آژانس به همراه ري
ـا در   نهم تا يازدهم بهمن به ايران خواهند آمد ت
 .مورد مسائل دو طرف، بحث و گفت وگو شود

ـارتس  «هيات به سرپرستي  اين ـرمن ناك ـه  » ه ب
ـزاري  «ن، ايران مي آيد و موضوع اصلي آ برگ

ـز گفـت وگـوي     نشستي براي رفع ابهامات و ني
ـرف در     ـاي تعهـدات دو ط توام با تفاهم، بر مبن

 » .حوزه مباحث فني و تخصصي خواهد بود
  
ــران و  ٭ ــت از ای ــد نف ــریم خری تح

  : بانک مرکزی ایران
  
ــا بانــك 2012ژانويــه  23در  ◀ ، اتحاديــه اروپ

  :مركزي و خريد نفت از ايران را تحريم كرد
با : تحريم خريد نفت از ايران تدريجي است •

خودداري بالفاصله امضاي قرارداد خريد نفت 
ـه    . از ايران شروع مي شود ـه ك ـاه ژوئي تا اول م

ـاي موجـود    تحريم قطعي مي شود، قرارداده
ـاريخ ببعـد،     ـه از آن ت بايد لغو شوند به ترتيبي ك

ـرد     ـران نفـت نخ ـائي از اي در . هيچ كشور اروپ
ـين     حقيقت، بر اين ـه را مع ـاه ژوئي اساس اول م

كرده اند كه هوا گرم و واردات نفت كمتر مي 
ـراق   شود و در همان حال، كشورهاي ليبي و ع
ـزايش داده   و عربستان ظرفيت توليد خود را اف
ـاده شـده اسـت و     اند و لوله كشي نفت نيز آم
بخش عمده اي از نفتي را به اقيانوس منتقل مي 

نگه هرمز توسـط  كند كه هم اكنون از طريق ت
در حال . كشتي هاي نفت كش حمل مي شود

ـكه از   600حاضر،  ـكه    2,600هزار بش ميليـون بش
ـران     نفتي كه اروپا روزانه وارد مـي كنـد، از اي

  .  است
اما در آنچه به بانك مركزي مربوط مي شود،  •

ـائي    دارائي هاي اين بانك در كشـورهاي اروپ
ريم مـي  توقيف مي شوند و معامله با آن نيز تحـ 

  . گردد
ـريم    • امريكا نيز بانك تجارت ايران را هـم تح

  .كرد
ـه   • در همين روز، سرگي الورف، وزير خارج

توصيف » اشتباهي سخت«روسيه، اقدام اروپا را 
  .كرد

  
ـین  ٭ ـیس پیشــ ترکـــی الفیصـــل، رئــ

ــتان ــازمان امنیــت عربس در برابــر : س
ـا را  تهدید های ایران همه گزینـه ه

  :بکار می گیریم
 
ـازمان    ،2012انويه ژ 18ر د ◀ ـين س رئيس پيش

براي تامين  :ه استامنيت عربستان سعودي گفت
ـتفاده   اي از همه گزينه امنيت ملي و منطقه ها اس

ـرد  ـران در كشـورهاي     سياسـت . خواهيم ك اي
 .استآميز  همسايه ماجراجويانه و تنش

بيني به  بستن تنگه هرمز پيامدهاي غيرقابل پيش   
هــم اكنــون او كــه  .همــراه خواهــد داشــت

ها و مطالعات اسالمي  مركز پژوهش"سرپرستي 
: افزوده اسـت دار است،  را عهده "ملك فيصل

ـه    « ـتن تنگ همه ما سخنان متكبرانه در مـورد بس
ـان   هرمز و تعرض به كشورهاي همسايه را از زب

ـزايش  . رهبران ايران شنيديم اين اقدام سبب اف
ـه مـي   ـا      تنش در منطق شـود و ممكـن اسـت ب

ـيش   جراجوييما ـراه    هاي غيرقابـل پ بينـي هم
  .»شود
ـه اسـت در           ـتان گفت دانستني است كه عربس

كمبـود حاصـل از نفـت     ،صورت تحريم ايران
    . ايران را جبران خواهد كرد

سناريوي يك جنگ ممكن 
ــراي    ـار ب ــران و فشـ ـا اي بـ
موافقت با جنگ و مقاومت 

  :نآدر برابر 
  
ــد ٭ ـناریوی یــک جنــگ : لومون سـ

  :ایران ممکن با
  
ـيس   ،François Géré رهژفرانسـوا   مقاله را    رئ
 سسه مطالعات استراتژيك فرانسه نوشته اسـت، وم

ـه ژ 12در  ـار داده   ، 2012انويـ ــد انتشـ در لومون
  :است

ـان    ،بـدين سـو   2011از ماه سپتامبر  • ـنش مي ت
ـرد    ـين  . تهران و واشنگتن شـدت مـي گي واپس

ه هرمز و مانور نيروي دريائي ايران در تنگ ،اقدام
تهديد به بستن اين تنگه در صورت تحريم نفت 

ـه  آاما جريان . ايران است زاد نفت از اين تنگه ب
ـا بـوده    ،همواره ،بازارهاي دنيا خط قرمز امريك

شش سال است كه خاطر نشان مي شود . است
ـر جنـگ     ـا را راه را ب كه برهم افزودن مجازاته

ـات     . هموار مي كند ـه تبليغ ـرف دسـت ب دو ط
ـان دو  . ه زده اندگسترد پس بجا است سود و زي

  :ورد كنيمآطرف را بر
ـروه    ،در ايران • ـان گ تشديد تنش بكار نزاع مي

يم و روي دست يكـديگر  ژبندي هاي درون ر
ـروه احمـدي   : يدآبلند شدن مي  روياروئي گ

 ،يـم ژاد و رحيم مشائي از سوئي و رهبر عالي رژن
ـر    . علي خامنه اي و هـواداران او از سـوي ديگ

ـا خ ـيس    ،انواده قدرتمند الريجاني  ه يكـي رئ
ـه اولـي     ـائيه ك مجلس و ديگري رئيس قوه قض
ـات رياسـت    خود را براي نامزد شدن در انتخاب

ـپاه  آ 2013جمهوري سال  ماده مي كند و نيز س
 ،پاسداران هريك بر سر اعتبار و موقعيت خـود 

  .در اين روياروئي شركت دارند
ه جنگ سبب فراهم شدن زمين ،يمژاز ديد ر     

ـردد و    ،مي شود كه برخوردها ـانوي بگ مسئله ث
وحدت ملي شكل بگيرد و نارضائي عمـومي از  
اداره اقتصاد كشور كه تحريم ها سبب وخامت 

ن شده  و شرائط زندگي را آبار شدن وضعيت 
يك . مجال اظهار پيدا نكند ،سخت كرده است

ـتن   برخورد مستقيم سبب مي شود كه بيرون رف
مي شـود   ،زواي ديپلماتيك در منطقهايران از ان

كه از رهگذر سالح اتمي و پويائي تغييرقـدرت  
ـنت اسـت    ،در دنياي عرب كه بسود مذهب س

ـا    . ن شده استآايران گرفتار  ـه تنه ـر ك اين ام
ـر     ـرده اسـت در براب دولتي است كه جرأت ك

ـه     ،سلطه جوئي امريكا بايستد ـه را ب ـردم منطق م
  . هواداري بر مي انگيزد

ـار از سـوي      ،مريكادر ا • ـر فش ـا زي باراك اوبام
جمهوريخواه ها و نيز شمار زيادي از نمايندگان 

ـران  . حزب دموكرات در كنگره است اينان نگ
نند كه امريكا مي بايد آامنيت اسرائيل هستند و بر
نست آمي گويند زمان . از اسرائيل حمايت كند

ـا در    ـه تنه كه حكومت امريكا قاطعيت خود را ن
ـار كنـد   حرف بلكه  ـز اظه هرچنـد  . در عمل ني

محاصره كردن ايران از نظر اقتصادي و سياسي 
  . و نظامي مرجح است

اوباما همچنين مي بايـد متحـدان خـود در         
ـترات   ـه اس ـره  ژمنطقه را نيز قانع كند ك ي محاص

ـته شـده    ايران كه دو سال است به اجرا گذاش
اجرا مي شود و نتيجه مطلوب را  ،بي وقفه ،است
ي بر بيرون بردن ژبناي اين استرات. وردآمي  ببار

نها در آقواي امريكا از عراق و افغانستان و استقرار 

ـر  ،دفاع ضد موشكي و. عربستان است  ،پنهاني ت
ـترات   ي ژتضمين اتمي بخش ديگري از ايـن اس

ـرائيل را در   ،و باالخره. است او بايد ناشكيبائي اس
  .  تسكين دهد ،نيز ،دست زدن به حمله

ما خطرها كدامهايند؟ واشنگتن مي بايـد در  ا •
ـه      نظر بگيرد افزايش شـديد قيمـت نفـت را ك
بحران اقتصادي غرب را تشديد خواهد كرد و 
تشديد بحران بنوبه خود بر اقتصادهاي كشورها 

امريكا بايد از . مده اثر خواهد گذاشتآتازه رو
پس مقاومت شديد كشورهاي وارد كننده نفت 

ـين  ژ( و نگرانـي كشـورهاي   )  اپن و هنـد و چ
. يـد آبر ،ساحلي خليج فارس صادر كننده نفت

ـرب       ـاي ع ـال شـدن دولته ـر راديك خطر ديگ
ـازگي   ـه ت ـاب   ،اسالمي ميانه رو است كه ب انتخ

ـردن    آ. شده اند ـعله ور ك ـر ش تـش  آيا بايد فك
جنگ در تمام منطقه را پذيرفت؟ تهران اغلـب  
ـه    ـه را ب تهديد مي كند كه حمله به ايران منطق

ـز  آجنگ مي كشد و اين تهديد اغراق  تشآ مي
ارتش (و نه در عراق ) حزب اهللا(در لبنان : است

و در غزه و نه ) المهدي به رهبري مقتدي صدر
 ،بطور خود به خودي ،بطريق اولي در افغانستان

. كسي وارد جنگ به حمايت از ايران نمي شود
هريك سود و زيان خـود   ،تشينآبرغم نطقهاي 

ـر  ورد خواهآرا بر ـاس عمـل   آد كرد و ب ن اس
  .خواهد كرد

خطر تروريسم بزرگ تر خواهـد   ،در عوض •
ايـن   ،اگر هم محـدود  ،و يك عمل نظامي. شد

ـه  آدست   ،ويز را در اختيار ايران مي گـذارد ك
ـترش سـالح     ،بنام مصالح عالي از قرار منـع گس

  . هسته اي خارج شود
خطر براي ايران اينست كه دولتـي از نـوع    •

تهران تدبير مي كند . شمالي بگردددولت كره 
ـر ايـن  . كه در اين موقعيت قرار نگيرد  ،افزون ب

ـا    ژر ـا امريك ـر ب ـا براب از  ،يم مي تواند در جنگ ن
ـرهم   . امريكا شكست بخورد ـبب ب اين تحقير س

  . ريخته شدن بناي سياست داخلي مي شود
ـزينش          ـا دو گ حاصل محاسبه سود و زيان ه

ي زباني بسنده شـود و  به يك روياروئ: مي شوند
ـه مـي    يا بطور محدود نيروي نظامي بكار  گرفت
شود به ترتيبي كه هر دو طرف به خـود ببالنـد   

  . كه چنين و چنان كرده است
ـرف   –خري آاين سناريوي  • هر يك از دو ط

ـه حـل     آ  - خود را پيروز بخوانند  ـا كمـك ب ي
بحران اتمي مي كند و سبب از سرگرفته شدن 

ـراق  گفتگو مي شود؟  ـران و ع در  ،در جنگ اي
ـرف   آچنين وضعي پيش  ،1987 ـردو ط مد و ه

ــان يافــت . دم از پيــروزي زد و جنــگ نيــز پاي
تهديد بر تهديد افزودن مهار نشده به يك حمله 
ـران مـي    هوائي به تأسيسات اتمي و موشكي اي

توانائي ها و ظرفيت هاي ايران كاهش . انجامد 
  .مي يابند اما از ميان نمي روند

وضعيت ايجاب مي كند كه رعايت  ،بنابراين      
ـه   ،به صراحت ،فرانسه. يدآاحتياط بعمل  نسبت ب

. هشدار مي دهـد » يك جنگ پيشگيرانه«خطر 
ـاردار يـك      هشدار مي دهد كه ايـن جنـگ ب
بحراني است كه به هيچ قيمتي رفـع نخواهـد   

 ،سال گفتگوي بي حاصل با ايران 10بعد از . شد
امــا كــدام . اســتزمــان حقيقــت فرارســيده 

  حقيقت؟ 
با اين تفاوت كه در جنگ ايران و : انقالب اسالمي

بازنده بزرگ تر ايران شد و خميني جام زهر  ،عراق
ن پس نيز ايران همچنان آاز . شكست را سركشيد

  :تش استآدر حلقه 
  
ـارها    آ ـا در برابـر فش يا اوبام

  :ايستاده است؟
  
ـردمدار جنـگ     آاين پرسش كه      ـا س ـا اوبام ي
لبان مي شود و باني جنگ با ايران مي شود و ط

ـاران جديـد و     ـه ك يا در برابر اسرائيل و محافظ
ـزب      ـهاي جنــگ طلــب حـ ـر گرايشـ ديگـ

پاسـخ   ،جمهوريخواه امريكا مقاومت مي كنـد ؟ 
ـرائيل  ،اوباما به نتان ياهو: جست  ،نخست وزير اس

در ايـن  . اخطار كرد به ايران حمله نظامي نكند
ـه مـدت     ،ري مك گاورن ،باره ـه ب  30كسي ك

ـر    سال افسر اطالعاتي ارتش امريكا و تحليـل گ
ـه  ژ 19در  ،سيا بوده اسـت  ـه اي   ،2012انوي مقال

  :حاوي اطالعات زير انتشار داده است
ـرائيل و       • ـران اس ـه سـخت س ماه ها اسـت ك

نها در امريكا كه محافظه كاران جديد آمتحدان 
اما در . بر طبل جنگ با ايران مي كوبند ،هستند

ـرائيل  ،اهود باراك ،انويهژ 18 در  ،وزير دفاع اس
  ما از : گفت ،مصاحبه با راديو ارتش اسرائيل

  ۸  در صفحه  

 ؟مضاعفوخامت حال
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ـتيم  ـه   . جنگ با ايران بسيار دور هس ـا  هيچگون م
ـه ايـم    ـران نگرفت و . تصميمي در باره جنگ با اي

ـه     ـيده شـد ك ـيار دور  «چون از هر سو پرس بس
ن نمـي  يعني چند هفته و يا چند ماه؟ م» هستيم

مسلم اينسـت  . وردي بكنمآخواهم هيچگونه بر
همين فردا جنگ نمي ̋ حتما. كه فوريت ندارد

دنيا بايد سپاسگزار او باشد بابت اين لطـف  . شود
  !اندك

ـا       • ـه ه ـائي اسـت ك ـه ه اما محرك تر جمل
ـران  : باراك«زير عنوان  ،رتصآ ما از جنگ با اي

اسرائيل بر ايـن  : ورده استآ» بسيار دور هستيم
ـه اسـت    باور است كه ايران هنوز تصميم نگرفت

ـازد   ــازمانهاي  . بمـب اتمــي بس ـابي س ــابر ارزي بن
ـرال  ژ ،اطالعاتي كه به رئيس ستاد ارتش امريكا ن

ـه شـده اسـت    ـز  ،مارتين دمپسي ارائ ـران   ،ني اي
  .تصميم به توليد بمب اتمي نگرفته است

رتص منبع اطالع خود را مشخص نكرده آها    
ايـن   ،گر اطالع صحيح باشدا ،باوجو اين. است

ـتگاه     ـه دس اطالع گوياي اين واقعيت اسـت ك
اطالعاتي اسرائيل نيز بهمان نتيجه رسيده اسـت  

مي . كه دستگاههاي اطالعاتي امريكا رسيده اند
ـيمس   ،دانيم كه لئون پانتا وزير دفاع امريكا و ج

ـرده بودنـد     ،هردو ،رئيس سيا ،كالپر ـريح ك تص
ـه ت  وليـد بمـب اتمـي    كه ايران هنوز تصميم ب

ـيش از  . نگرفته است  16 ،2007در نـوامبر   ،نآپ
ـيده     ـه رس سازمان اطالعاتي امريكا به ايـن نتيج
بودند كه ايران برنامه  توليـد بمـب اتمـي را از    

  . پي نگرفته است ،2003اواخر سال 
ـزارش         ـازمان در   16اگر فكر مي كنيـد گ س

ـنگتن و تـل     ،2007سال  ـه در واش سبب شد ك
در اشتباه  ،سوده كندآمقامات دولت نفس  ،اويو

ـا بر . هستيد ـفتند آنه تنها اسرائيلي ه ـه   ،ش  ژرژبلك
ـه متقاعـد     ،بوش و بسا بيشتر از او ديگ چنـي ك

به تأسيسات اتمي  ،2008بودند مي بايد در سال 
هـم بـوش و   . عصباني شدند ،ايران حمله كنند
ـبانيت    ،هم ديك چني در خاطرات خـود عص

  . ن باز نوشته اندآو انتشار  خويش را از گزارش
ـاراك   ،انويهژ 18پيش از  • ـه ب ـر   ،روزي ك وزي

ـا     ،دفاع اسرائيل ـه ايـن زودي ه قول داد كه ب
ـه   ،حمله اي به ايران نمي شود اسرائيل و محافظ

به  ،كاران جديد تا توانستند براي جنگ با ايران
اما اتحاد ايـن  . حكومت اوباما فشار وارد كردند

ـا   دو با دو مانع ب زرگ روبرو شد كه در جنـگ ب
كاخ سفيد و ديگر  ،اين بار: عراق وجود نداشتند

مقامهاي دستگاه امنيتي امريكا نه موافـق جنـگ   
ـران   ـا اي . با ايرانند و نه موافق برانگيختن جنگ ب

ـران    ـه رهب اين مخالفت را نيز با صراحت تمام ب
ـأمور   ،و نيز اين بار. اسرائيل ابالغ كرده اند سيا م

ـه جلـوه   نيست گز ارشي را تهيه كند براي موج
ـه در مـورد    (دادن تصميم به جنـگ   ـاري ك ك

  ).عراق انجام داد
ن روزها كه فراوان گفته مي شد كه در آدر      

ـامي     ژماه دسامبر و يا  ـه نظ ـران حمل ـه اي انويه  ب
رويارو با «در برنامه  ،وزير دفاع ،پانتا ،خواهد شد

ريـد  بگذا: در گفت CBSدر تلويزيون  ،»ملت 
ـار توليـد   آ: صريح و روش بگويم يا ايرانيها درك

ـه  ـا    . بمب اتمي هستند؟ ن ـان ب ـيت موافق حساس
ـتند       ـه مـي خواس جنگ به انـدازه اي بـود ك
ـا نرسـد   . صداي پانتا به گوش هاي مردم امريك

او را سانسور كردند و توضيح او » نه «اينست كه 
نها مـي  آاما ما مي دانيم كه « : را  باز انتشار دادند

و . كوشند توانائي توليد بمب اتمي را پيدا كنند
. اين همان امري است كه مايه نگراني ما اسـت 
  .»خط قرمز ما اينست كه ايران بمب اتمي نسازد

ـات ضـد          ـا تبليغ ـاير ب اظهارات پانتا كه قطعا مغ
ـه    ـار محافظ ايران وسائل ارتباط جمعي در اختي

ـرائيل بـود   ـنش   ،كاران جديد و موافق اس واك
  :ان را برانگيختنآ
به گوش اسرائيل » نه«كلمه : واكنش اسرائيل •

ـاور  . ناهنجار بنمود سخت سران اسرائيل بر اين ب
شدند كه يك رشته تدبيرهاي سخت مي بايـد  
ـا را   اتخاذ شود تا كه ابتكار جديد حكومت اوبام

ـار دور شـدن از    . خنثي كند هدف از ايـن ابتك
ـران  سخت . جنگ با ايران و تنگه هرمز است س

ـا و     ـا امريك ـه بس اسرائيل به اين نتيجه رسيدند ك
ـاي     ايران عالقمند شده انـد بايكـديگر گفتگوه

ـران   ورنـد؟ و از  آبعمـل   ،مستقيم براي حـل بح
اگر اين نتيجه گيري صـحيح  : خود پرسيده اند

  چه بايد كرد؟  ،باشد
نكه پانتا بگويـد  آسه روز پيش از  ،انويهژ 11در  •

 ،در تهران ،اتمي نيست ايران دركار توليد بمب
 ،يك دانشمند ايرانـي  ،مصطفي احمدي روشن

ـه   ،سوء ظن بالفاصله. ترور شد ،در تهران متوج
ن آزيرا گرفتار هيستري كشتن هر . اسرائيل شد

ـه او را تهديـد تلقـي كنـد      در . كسي اسـت ك
ـه تكـذيبي   ̋ معموال ،اينگونه موارد اسرائيل نيمچ

ـار . مي كند ـرال يـو  ژ ،اما اين ب ـاي و مآن  ،ردخ
: سخنگوي ارتش اسرائيل در فيس بوك گفت

من نمي دانم چه كسي دانشمند ايراني را كشته 

قطره اشكي بخاطر كشته شدن ̋ است اما مطمئنا
يـك روز   ،انويهژ 10و در . ورمآاو بر چشم نمي 

در كميسيون امور  ،پيش از ترور احمدي روشن
 Bennyنرال بني گنتز ژ ،خارجي و دفاع مجلس

Gantz    ـرائيل در : گفـت  ،رئيس ستاد ارتـش اس
ـرو     2012طول سال  ايران با رويـدادهائي روب

او . خواهنـد بـود  » غير طبيعي«خواهد شد كه 
ـات     ـاع و اطالع ـاي وزارت دف به سخنان مقامه
ـاع    ـران ارج اسرائيل در باره جنگ پوشيده با اي

ـات     ،در حقيقت. مي داد ـه مقام ماه ها اسـت ك
ـه  » طبيعيغير «اسرائيل از رويدادهاي  كه برنام

 ،نها روبرو مي شود و خواهد شدآاتمي ايران با 
ــد   ــي گوين ــخن م ـه   . س ـايبري بـ ـه سـ حملـ

كامپيوترهاي  تأسيسات اتمي ايران از جمله اين 
  . است» رويدادهاي غير طبيعي«
ـه     • ـتند ك مطبوعاتي كه ستايشگر خشونتي هس

ـايمز  ،اسرائيل بكار مي برد  ،از جمله نيويورك ت
ـه  ـرائيل    پذيرفتند ك ـا اس ـر  آبس ـر   «م ـرگ غي م

ـر   ،مجله تايمز. احمدي روشن است» طبيعي س
ـرب «راست تر و به نقل از  » مقامات اطالعاتي غ

ـته  «: نوشت همچون سه دانشمند ايراني كه كش
ـاني   ،شدند چهارمين دانشمند اتمي ايران نيز قرب

  .»موساد اسرائيل است
. شكارا از قتل ناراضي اسـت آ ،حكومت اوباما •

ـرعت   ،فيد و وزارت امور خارجهكاخ س ـه س  ،ب
دست داشتن امريكا در ايـن قتـل را تكـذيب    

« : پانتا دورتر و تا جائي رفت كه گفـت . كردند
ما في الجمله مي دانيم چه كسي در ايـن قتـل   

  »...اما به دقت نمي دانيم. دست داشته است
ـاهو    ،انويهژ 12در      ـان ي ـه نت  ،پرزيدنت اوباما ب

ـفيد     ،لنخست وزير اسرائي ـاخ س ـرد و ك تلفن ك
ـام داد و    ـرفتن و  آكاري غير معمـول انج ن گ

انتشار عكس اوباما در حال صحبت تلفني با نتان 
ـات     . ياهو بود ـفيد جزئي ـاخ س بديهي اسـت ك

ـائي  . گفتگو را انتشار نداد اما كاخ سفيد هم نارض
اوباما از قتل احمدي روشن را اعالن كرد و هم 

ـه   مخالفت اوباما با تشديد تنش و حمله اسرائيل ب
  . ايران را اظهار كرد

ـاهو  • ـا قـوي    ،گفتگوي تلفوني اوباما با نتان ي ب
ايـن  . دنبال شـد  ،ترين حركت حكومت اوباما

ـه   ـا  «حركت بعد از قول پانتا در برنام رودر رو ب
حركت قوي ديگري بود كه انجام مي  ،»ملت

ـته شـدن احمـدي     : گرفت سه روز بعـد از كش
ارتشهاي امريكا و اسرائيل مانور مشترك  روشن،

ـام مـي گرفـت      ـار انج بـدون   ،كه بايـد در به
  . ناگهان لغو شد ،كمترين توضيح

اين بـود   ،و امري كه بيش از پيش روشن شد    
ـان   آكه  ـه امك نچه براي اسرائيل اهميت دارد ن

توليد سالح هسته اي توسط ايران كه سرنگوني 
ـرائيل ايـن    . يم ايران استژر زيرا اگر قصـد اس

بود كه امكان ايران را براي توليد بمـب اتمـي   
ـا و     ،محدود كند ـاري ه ـه خرابك بسا نمي بايد ب

ـر راه  . ترورها ادامه مي داد زيرا ايجاد مانع بر س
  .حل ديپلماتيك هستند

 ،2009اكتبــر  1در : صــلح ســتيزي اســرائيل •
ـه اورانيـوم      ،تهران ـنهاد مبادل  4با پـذيرفتن پيش

ـه  20درجه با اورانيوم  ـان را سـخت    درج همگ
دقيقه گفتگـوي دو بـدو    45... شگفت زده كرد

ـا (برنس   ،و جليلـي ) معاون وزارت خارجه امريك
ـا و     ـان امريك ـاال مي نخستين گفتگوي در سطح ب

قرار بر گفتگو در ويـن  .  دهه بود 3ايران ظرف 
ـا     19در  ـران را ب اكتبر شد و جليلي موافقـت اي

ـردو     ـازي اورانيـوم ف  بازرسي تأسيسات غنـي س
  . اعالن كرد

ـران         ،حتي نيويورك تايمز كه در حمله به اي
ـنهاد عملـي     ،بي بند است ـر پيش پذيرفت كه اگ

ورد بزرگي براي غرب خواهد آدست  ،بگردد
زيرا سبب مي شد كه ايران به ايـن زودي  . بود

ـراي     ـتري ب ـان بيش نتواند بمب اتمي بسازد و زم
ـاي   . گفتگوها حاصل مي شود ـين روزه در هم

ـر   18در  –بود كه  اميد  ،جنـد اهللا  – 2009اكتب
و  ،موز موسادآيك سازمان تروريست كه دست 
ـه   ،ديگر سازمانهاي اطالعاتي است كاميوني را ب

 ،اجتماع سران سپاه پاسداران و رؤساي طوايف
جند اهللا همچنين به خودرو . راند و منفجر كرد

. ديگري مملو از افراد سپاه پاسداران حمله كرد
پ كه معاون نيروي زميني سپاه بود و يك سرتي

ـياري    ـتان و بس فرمانده سپاه در سيستان و بلوچس
جنـد  . ديگر از پاسداران و غير نظاميان را كشت

ـه    ـامي حمل اهللا به نظاميان و افراد نيروهاي انتظ
قصد در دام انداختن خود  ،2005در . مي كرد

  .اد را نيز كردژرو احمدي ن
ـه   اكتبر جند ا 18حمله        هللا خونين ترين حمل

ـالهاي     ـراق در س ـران و ع ـا   1980از جنگ اي ت

ـپاه   . بود 1988 ـران س اين حمله سبب شد كه س
ـه   ،يمژنزد رهبر عالي ر علي خامنه اي بروند و ب

ـرب نمـي      ـه غ ـه ب او بگويند اين  حمله دليل ك
ـيش از   . توان اعتماد كرد ن آحمله يـك روز پ

ـا   انـس  آژروي داد كه قرار بر گفتگو در وين  ب
ـان را  . ي اتمي بودژبين المللي انر جند اهللا  زم

ـام       ـانع از انج ـه م ـرده بـود ك چنان انتخاب ك
ـه  . اكتبر بگردد 19گفتگوها در  نتيجه اين شد ك

ـا اورانيـوم    4به جاي مبادله اورانيوم   20درجه ب
خامنه اي اظهارات سخت  ،اكتبر 19در   ،درجه

ـرد و در   ـمگينانه اي كـ ـتها را آخشـ ن تروريسـ
ـا را  آمحكوم كرد و  ـازمانهاي    آنه لـت فعـل س

  . جاسوسي برخي قدرتهاي مغرور دانست
ـر نشـد و      ،اكتبر 19در       جليلي در ويـن حاض

ـراي    ـيدن ب ايرانيها شروع كردند به اشكال تراش
ـا اورانيـوم     4پينشهاد مبادله اورانيوم  ـه ب  20درج

  .درجه
ـر  ،بدين سال: انقالب اسالمي ـنش   ،يكبار ديگ واك

تا وقتـي  . فرصتي را سوزانده است ،خامنه ايشدن 
ـه      –يم مافياهاي نظامي ژكه ر ـنش ك ـه ك ـالي ن م

ـر فرصـت    ،واكنش نشان دادن را رويه مي كنند ه
ـر    . ديگري نيز سوخته خواهد شد ـتي ب بـدتر فرص

  . ضد ايران خواهد شد
ـان  • برزيـل و   ،2010در : نيمي از يك قرص ن

. شـوند  كوشيدند واسـطه  ،تركيه با تشويق اوباما
. ايران نيز زود پيشنهاد اين دو كشور را پذيرفت

لوال توضيح نيز داد كه ما نمي خواهيم بگذاريم 
نچــه در عــراق روي داد در ايــران نيــز روي آ

ـامي  . بدهد پيش از هرگونه مجازاتي ما بايد تم
ـردن     ـرار ك ـكل و برق كوششها را براي حل مش

ـيم  ـه     . صلح در خاورميانه بكن ـاي ايـن ك ـه ج ب
ت ايران با پيشنهاد  مغتنم شمرده و به عمل موافق
دست به هجوم  ،محافظه كاران جديد ،يدآدر 

ـيالري كلينتـون و   . سياسي و تبليغاتي  زدنـد  ه
ـا را    ـر اوبام دوستان محافظه كار جديد او فشار ب

ـه     آبا . افزايش دادند ـه لـوال نام نكه اوباما خـود ب
روي به تشـديد   ،نوشته و او را تشويق كرده بود

  .وردآازاتها مج
ـاي  : متمركز شدن امريكا بر مجازاتها • در ماه ه

بعــد از بــي نتيجــه شــدن كوششــهاي لــوال و  
تبليغات برضد ايران شدتي فوق العاده  ،اردوغان
ـه  . پيدا كرد توطئه قتل سفير عربستان در امريكا ب

ـين المللـي    آژايران نسبت داده شـد و   انـس ب
ـا و  مانو كه امريآتحت مديريت  ،ي اتميژانر ك

 ،اســرائيل او را بــه ايــن مقــام رســانده بودنــد 
ـرد    ـر ك گزارشي در باره برنامه اتمي ايران منتش

ايران دارد بمب اتمي مـي  : كه اعالن خطر بود
  .سازد

ـازات سـختي را تصـويب          گنگره امريكا مج
كرد كه تحريم بانك مركزي و خريـد نفـت از   

  . ردامريكا نيز مصوبه كنگره را امضاء ك. ايران بود
ـر  ،و اينك      ن شـده  آبنظر مي رسد كه اوباما ب

ـكل    آاست كه راه حل صلح  ـراي مش ـزي ب مي
ـه    ،از اين رو. اتمي ايران بيابد ـه ب قاطعانه با حمل

ـا   ايران مخالفت كرده و رئيس ستاد ارتش امريك
  :را به اسرائيل فرستاده است

ـتاد ارتـش     ،نرال مارتين دمپسـي ژ • ـيس س رئ
ـيس   ،انويهژ 19فت و در امريكا به اسرائيل ر با رئ
ـران     ،ستاد ارتش اسرائيل ـر افس ـز و ديگ بني گنت

  .عالي رتبه گفتگو كرد
نتيجه اين شد كه وزير دفاع اسرائيل بگويد از     

ـا     ـتيم و ه ـيار دور هس ـران بس رتص آجنگ با اي
ـه    بنويسد دستگاه اطالعاتي اسرائيل به ايـن نتيج
ـاختن بمـب    رسيده است كه ايران تصميم به س

  . اتمي نگرفته است
  
ســاعت قبــل از  ۱۲اســرائیل تنهــا  ٭

ن مطلـع آحمله به ایران امریکا را از 
ـان  ـاد می ـته اعتم می کند و قطـع رش

  :اسرائیل و امریکا
  
ـر داده    ، 2012انويه ژ 22در  ◀ تايمز لنـدن خب

ـارتين دمپسـي  ژاست كه در تل اويو به   ،نرال م
تي درصـور : گفته انـد  ،رئيس ستاد ارتش امريكا

تنها  ،كه اسرائيل تصميم به حمله به ايران را بگيرد
امريكا را از قصد خـود   ،ساعت پيش از حمله 12
ـرد آ ـه دليـل    . گاه خواهد ك ـگر روزنام گزارش

ـا را   گفتن اين سخن به رئيس ستاد ارتش امريك
قطــع رشــته اعتمــاد ميــان حكومــت اوبامــا و  

ـته اسـت    ـاهو دانس ـاهو   . حكومت نتان ي ـان ي نت
ـه   آاوباما از نست كه آبر ـه ب ن مي ترسد كه حمل

پيش از انتخابات رياست جمهوري سبب  ،ايران

ـاب     ـه انتخ ـردد و ب باال رفتن زياد قيمت نفت بگ
ـزارش . شدن او لطمه وارد كند در  ،بنا بر اين گ

گفتگوي تلفني نيز نتان ياهو حاضر نشده اسـت  
بپذيرد حمله به ايران را به موقع به امريكا اطالع 

  .  دهد
و چون سر و صداي جنگ كمـي  : الب اسالميانق

ـا      ،فرو خوابيد ـه از امريك ـه عاجزان ـائي ك ايراني نماه
ـالف جنـگ    ،خواسته بودند به ايران حمله كند مخ

ـز    ،شدند و ساركوزي ـه ني ـوري فرانس  ،رئيس جمه
همه كار مي كنـد از  : موقع را مغتنم شمرد تا بگويد
    :جنگ با ايران جلوگيري كند

و چين  ساركوزي از روسيه
ــه تحــريم   ــي خواهــد ب م
ـا   كنندگان ايران بپيوندند ت
از جنگ با ايران جلوگيري 

  :شود
  
ـه ژ 19در     ــد ،2012انويـ ــوان   ،لومون ـر عن زيـ
پاريس از حمله هوائي به ايران در تابستان سال «

اطالعــات زيــر را در  ،»جــاري نگــران اســت
  :دسترس خوانندگان قرار مي دهد

ـاركوزي    • ـه   آبرديپلماسي نيكـوال س نسـت ك
ـيله جلـوگيري از     مجازاتهاي بين المللـي را وس

ـامي كنـد   ـيج    . اقدام نظ ـه در خل ـاني ك در زم
و اينطور  ،خطرها برهم افزوده مي شوند ،فارس

ـادم يـك      ـران در دم ـا و اي مي نمايد كه امريك
ـه يـك     ،برخورد نظامي هستند فرانسه دسـت ب

ن را آكوشش ديپلماتيك زده است كه هـدف  
ـران را   : ن خالصه كردمي توان اين سا بايـد اي

ـرد     ـاب ك ـه انتخ : ميان يكي از دو امر مجبـور ب
  . يم يا بمب اتميژينده رآ
ـين المللـي   : ارزيابي پاريس اينست • مجازات ب

. كه اقتصاد ايران را فلج سازد فوريت تمام دارد
ـرائيل    ـه اس زيرا اين خطر را برطرف مي كند ك

ـ   » 2012دوران تابستان «در  ـات اتم ـه تأسيس ي ب
  .ايران حمله هوائي و موشكي كند

ـه ايـن مهـم           ـاه ب مسئوالن فرانسوي از ديرگ
دلمشغول هستند كه اين بحران صلح خاورميانه 

ـر نيانـدازد    ـان بخط ـر  . و نظم اتمي را در جه ام
ـر   شگفت انگيز اين كه در وخامت بارشدن اخي

ـان اكيـپ       ،وضعيت ـنش مي ـبب پيـدايش ت س
از  ،در علن. ساركوزي و اكيپ اوباما شده است

ـيس  . اين تنش هيچ بروز نمي كند و اين دو رئ
ــترك    ـاتي مش جمهـوري در كنفــرانس مطبوع

ـه      ،خود 2011نوامبر  ـان وانمـود كردنـد ك چن
اما در پس اين ظاهر . ميانشان تفاهم برقرار است

ـا را     ،راستهآ مسئوالن فرانسـوي حكومـت اوبام
مورد سرزنش قرار مي دهند بخاطر رويه ترديد 

در تصــويب و اجــراي مجازاتهــاي  ميــزش آ
سخت برضد ايران حال اين كه زمان كوتاهي 
براي جلوگيري از جنگ وجـود دارد و از راه  
سخت كردن مجازاتها است كه مي توان خطر 

  . جنگ را برطرف كرد
ـاي سـخت           ـا وضـع مجازاته كنگره امريكا ب

ـرد   او . اعمال اين مجازاتها را به اوباما تحويـل ك
ـاء     ،2011ر دسامب 31در  مصـوبه مجلـس را امض
ـزون . كرد ـامالت   ،اين مجازاتها بطور روز اف مع

ـاريس  . بين المللي ايران را خفه خواهند كرد پ
مي گويد او برخالف ميلش مصـوبه مجلـس را   

رأي  100امضاء كرد زيرا مجلس سنا با اكثريـت  
ـرده بـود  آو صفر رأي مخالف  . ن را تصويب ك

ـر   كاخ سفيد مي خواست برخي تدبي ـرم ت رها ن
  .دير تر وضع و اجرا شوند ،شوند و برخي ديگر

يك ديپلمات فرانسوي ارشد خاطر نشان مي  •
كند كه براي امريكا مشكل بود تدابيري بر ضـد  
ـيس جمهـوري     ـرا رئ نفت ايران اتخاذ كند زي
امريكــا را زنــداني مالحظــات انتخابــاتي مــي  

ـر     : گرداند ـر منفـي ب ـام اث تب قيمتهاي نفت خ
  . انتخاباتي او خواهد گذاشتتبليغات 

 ،اوباما زير فشار حزب جمهوريخواه امريكا كه     
ـرده    همه نامزدهايش علم خطر ايران را بلنـد ك

باراك اوباما سخت مي تواند به روي خود  ،اند
ـا بسـوي   آسياست دست «بياورد كه  شتي امريك

. به شكسـت انجاميـده اسـت   » ايران دراز است
ــبت بــه ايــن سياســ . ت بــدبين بــودفرانســه نس

ـه اورانيـوم      ـنهاد مبادل ـاره پيش  4بخصوص در ب
ـراز    20درجه با اورانيوم  درجه اين بـدبيني را اب

  . كرد

ـه          ـبت ب امروز نيز برخي مقامات فرانسـوي نس
ـتجوي    ـه جس تمايل بخشي از حكومت امريكا ب

ـران اسـت   بـدين  . بـدبين اسـت   ،سازشي با ته
ه در سطح كشورهاي بزرگي كـ  ،فرانسه ،خاطر

هـم   ،برنامه اتمي ايران موضوع كارشان اسـت 
ـال     ،2006در سال  ـه ح ـه ب اصرار مي ورزيد ك

ــق در  ــوم آتعلي ــي ســازي اوراني در  ،وردن غن
  .قيد شود ،قطعنامه شوراي امنيت برضد ايران

   
  :»تعيين كننده«سال  ،2012سال  ٭
  
ـه      • ـنگتن ترديـد داشـت ك در حالي كه واش

ـاخ  (اليزه  ،صادرات نفت ايران را تحريم كند ك
 ،2011نـوامبر   21در  ،)رياست جمهوري فرانسه

ـر    ـرب منتش نامه ساركوزي را به ديگر رهبران غ
ـاذ     ،در اين نامه. كرد ـه اتخ ـران را ب او اين رهب

ـام از    : تدابير قاطع خواند قطع خريـد نفـت خ
ـزي      ـاي بانـك مرك ايران و توقيف دارائـي ه

ـران   ،اين تدابير. ايران بخصوص تحريم نفت اي
ـه    ،ت كه از ديد فرانسهاس ن آاروپا مي توانـد ب

ـا در     . دست بزند ـه اروپ ـرار اسـت اتحادي  23ق
و در ايـن  .(انويه اين تحريم را تصـويب كنـد  ژ

  ).تارخ تصويب كرد
ـا   فعاليت •  ،پي گير فرانسه بسود وضـع مجازاته

ـا     ـه گـوش ب اين كشور را در يك ديپلماسي س
ـرارداده اسـت   هـدفش  . واشنگتن و اسرائيل ق

ـات  . ست كه نقش محـوري پيـدا كنـد   اين مقام
ـا و       ـه امريك ـرائيل ب ـام اس فرانسه وسيله ابـالغ پي

خريد نفت از ايران را : اتحاديه اروپا شده است
ـه خـواهيم    ،اگر نه. تحريم كند ما به ايران حمل

  . كرد
فرانسه نمي خواهد خـود را در   ،با وجود اين    

زيرا . قرار دهد ،حزب ليكود» عقاب هاي«خط 
ـاركوزي در اوت  هم  ،گفـت  2007انطور كه س

  . مي داند» فاجعه«حمله نظامي به ايران را 
حمله هوائي اين : يك مقام قاطعانه مي گويد •

ـا را   «اثر را خواهد داشت كه  ـيعه ه ايرانيها و ش
. متحد و منسجم كند ) رهبر(پشت سر خامنه اي 

ـأخير انـداختن       ـه ت ـبب ب ـاري س اين حمله ك
ـراي     اجراي برنامه اتمي  ـا ب ايران مـي شـود ام

در جستجوي  ˝دقيقا» . هميشه متوقف نمي كند
يك راه حل ديگر به جاي حمله نظامي  اسـت  
ـه   كه حماقت بزرگ اسرائيل خواهد شد اگر ب

كه فرانسه مي كوشد مجازاتهاي  ،ن دست زندآ
  .سخت تصويب و اجرا شوند

هدف از وضع و اجراي اين مجازاتها اينست  •
نكه آپيش از  –ود كه بهتر است كه ايران قانع ش

اجراي برنامه اتمي خود را متوقـف   –دير شود 
ـاد  آپيش از . كند نكه اجراي مجازاتها بناي اقتص

يم را به خطر ژايران را فرو بريزد و موجوديت ر
ـه اتمـي خـود       ،اندازد ـراي برنام دسـت از اج

ي ژوردن ايــن اســتراتآبــه عمــل در. بــردارد
ــال  ــين  ، 2012فوريــت دارد زيــرا س ــال تعي س

ما «: يك مقام فرانسوي مي گويد. كننده ايست
متقاعد شده ايم كه يك سال ديگر مانده اسـت  

ـرائيلي  . كه ايران بمب اتمي خود را بسازد و اس
زمايش آها منتظر نمي نشينند كه ايران دست به 

ـكل      ـا در پـي حـل مش بمب اتمي خود بزنند ت
ـه اهـود    . شوند اين مدت و مهلت همانسـت ك
  .ورد كرده استآبر باراك

هرگاه «بنا بر قول يك ديپلمات ارتش فرانسه  •
ـيش از   ـه  آاسرائيلي ها بخواهند حمله كنند پ نك

ايران در ساختن بمب اتمي به مرحله بازگشـت  
ـيش   ،بهترين موقع براي اين كار ،ناپذير برسد پ

ـرا  . از انتخابات رياست جمهوري امريكا است زي
ـر   ،در بحبوحه مبارزات انتخاباتي باراك اوباما زي

فشار مقاومت ناپذير قرار مي گيرد براي اين كه 
اگر اسرائيل . اسرائيل را در اين حمله تنها نگذارد

نوامبر خواهـد   6اين كار را پيش از  ،حمله كند
ـا    ،از اين رو. كرد ـه خطره ـان هم ـتان   ،زم تابس

  . »است 2012
در باره : اطرافيان نيكوال سركوزي مي گويند •

دست اندركارترين رؤساي جمهور  ،رانمسئله اي
ـا      . دنيا است ـراه ب ـه هم ـنش در منطق تشـديد ت

ـه در       ـرو اتـم ك ـران در قلم پيشرفت علمـي اي
ي اتمي ژانس بين المللي انرآژواپسين گزارش 

مساعد بسيج عمـومي   ،ن تصريح شده استآبه 
مي گوينـد   ،در پاريس. در مقياس جهان است

ي ســاركوزي در انتخابــات رياســت جمهــور 
ـه    ،فرانسه براي پربها جلوه دادن قاطعيـت و روي

ـته    ثابت خود در جلوگيري از انتشار سـالح هس
  .را مطرح خواهد كرد» مسئله ايران« ،اي

ـان مـي   : انقالب اسالمي گزارش لوموند روشن نش
ــاركوزي ،دهــد كــه در واقــع ــتيار  ،س ــام دس در مق

ـرائيل را دسـت      ،اسرائيل ـامي اس ـه نظ ـز آحمل  ،وي
  يم نفت و بانك مركزي ايران قرارداده قبوالندن تحر

  ۹  در صفحه  

 ؟مضاعفوخامت حال
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ـر    ،اثر اين تحريم بر اقتصاد ايران. ستا ـيار ويرانگ بس
ـات     آتر و فاجعه  ـه تأسيس ـوائي ب ـه ه ميز تر از حمل

نمي توان قبول كرد  ،افزون بر اين. اتمي ايران است
ـته بـد و بـدتر     كه ساركوزي نمي داند كه مدار بس

يعنـي  . ديناميـك اسـت   ،)تحريم بد و جنگ بدتر(
بسا هم تحريم و هم جنگ را به مردم ايران و مردم 

از جمله به ايـن دليـل   . منطقه تحميل خواهد كرد
روشن كه ديناميك تحريم ها كار را به تحريم نفت 

ـز  . و بانك مركزي رسانده است هرگاه اين تحريم ني
. چاره اي جز جنگ باقي نمي ماند ،به نتيجه نرسد
ـيش از  ژراين انتظار كه  يم مافياها واكنش نشود و پ

 ،ايران را از اين مدار بسته خارج كند ،نكه دير شودآ
كليد مشگل گشا در دست . دور از واقع بيني است

  :يندآهرگاه به جنبش در. مردم ايران است
  
  

اثر دو برابر شدن قيمت 
ــر اقتصــادي كــه  دالر ب

ن را بــي جــان آيــم ژر
  :كرده است

  
  

ـريم    ،انويهژ 20ر د: انقالب اسالمي اوباما گفـت تح
ـا  . ايران اقتصاد ايران را بهم ريخته است اين تحريمه

اما خوانندگان انقالب اسالمي . دارند مؤثر مي شوند
مدن حكومـت احمـدي   آمي دانند كه با روي كار 

ـامي   ژشدن ر» يكدست«اد و ژن ـاي نظ  –يم مافياه
ــالي كــه خامنــه اي  مرتــب  ،نســتآلــت فعــل آم

ـان    وضعيت اقتصاد كشـ  ـاطر نش ور را بررسـي و خ
كرده ايم كه مأموريت دولت مافياها به تحليل بردن 

ـه   ،در حقيقـت . توان مقاومت اقتصاد كشور است ن
ـاي مـداوم ر   ـه    ژتحريم ها كه تيشه ه ـه ريش يـم ب

  :ورده استآن را از پاي درآاقتصاد كشور است كه 
  
ـان   2ميليون و دالر  1سكه  ٭ هزار توم

  !ف دارند؟آقايان خواب تشري! / شد
 
انتخــاب گــزارش كــرده  ،90بهمــن  2در  ◀

ـرح قـديم يـك      : است ـكه ط ـاس س بر اين اس
ـرح جديـد     ـكه ط ـزار   950ميليون تومان، س ه

ـكه   470تومان، نيم سكه   250هزار تومان، ربع س
ـكه گرمـي    ـا   112هزار تومان و س ـزار   115ت ه

 .تومان معامله شد
ـان   900همچنين هر دالر آمريكا از هزار و    توم

ـزار و  ـان   400تا دو هزار تومان و يورو دو ه توم
 .عرضه شد

ـز از   18گفتني است هر گرم طالي      83عيار ني
 . هزار تومان معامله شد 85تومان تا  500هزار و

 :آقايان خواب تشريف دارند؟•
بحران بي سابقه ي قيمت سكه و دالر در يك     

روز كه اساساً بي سابقه است، در حالي اتفاق مي 
ـئوالن دولـت در خـواب     ا فتد كه گـويي مس

زمستاني هستند و اقتصاد كشور را به حال خـود  
ـئوالن  . رها كرده اند حداقل انتظاري كه از مس

ـكوت       ـه ايـن س دولت مي رود ايـن اسـت ك
ـاره    ـه درب معنادار خود را بشكنند و به شبهاتي ك
نقش دولت در ايجاد التهاب شديد در بازار سكه 

 .دهند و ارز مطرح است، پاسخ
ـادي كشـور از       از سويي، برخي مديران اقتص

ـا مقابـل     ـه تته جمله رييس كل بانك مركزي ن
خبرنگاران به سئواالت مختلف پاسخ نمي دهند 
ـه اي از    ـران، در هال كه اساساً وجود آنان در اي

ـكه و دالر   .ابهام قرار دارد چگونه قيمت هاي س
رونـد و  مي  باال را چنين آسوده روند صعودي 

ايان ساكت و راحت، مشغول كارهاي خـود  آق
 ؟هستند

ـرل       سوال جدي اينجاست كه آيا بازار از كنت
ـريم   دولت خارج شده يا اينكه به سبب بروز تح
ها و كسري بودجه، دولت لزومي به دخالت در 

 بازار نمي بيند؟
ـران     6در       ـبب بح ـه س سال گذشته، دولت ب

ـاي ناعادال     ـريم ه ـه  هاي ناشـي از تشـديد تح ن
سازمان ملل و افزايش شديد نقدينگي در دست 
مردم با تزريق دالر به بازار از بروز اين اتفاق كه 

ـيش بينـي    بسياري از اقتصاددانان وقوع آن را پ
كرده بودند جلوگيري كرد و به زعم خـودش  
ـبب شـد     تجهيز شد، اما تحريم هاي جديـد س
دالر بصورت لحظه اي روند رشد خود را ادامه 

ـازار   دهد و دو ـه ب لت هم ديگر نتواند مسكني ب
 .تزريق نمايد

كاهش ارزش يارانه هاي اعطايي به مردم هم    
به نصف ارزش پيشين، بحران ديگري است كه 
ـه حـداقل     شايد ديگر نه تنها تسكين دهنـده ك

 .هاي مورد نياز جامعه را نيز تامين ننمايد
جناب رييس جمهور هم كه طـي گفـت و        

ويزيوني و غير تلويزيـوني دالر  گوهاي متعدد تل
را كاغذ پاره خطاب فرمودند و وضع مملكت را 
در بهترين شرابط ممكن تفسير كردند، آيا قصـد  
ـردم   ندارند اقدامي كنند و واقعيت را در كنار م
ـه     مظلوم ايران به تماشا بنشينند و انـدكي هـم ب
تحليل اوضاع معيشتي مردم بپردازنـد؟ حضـور   

ـاد    در فالن ليست انتخا ـرهم زدن اتح ـا ب باتي ي
ـه   جريان هاي سياسي مهمتر است يا رسيدگي ب

  شرايط اقتصادي كشور؟
  
ـانی گوشــــت را  ۱۹۳۰دالر  ٭ ـــ توم

  :نایاب کرد
 
جـــالل محمـــود زاده،  ،90بهمـــن  2در ◀

دبيركميسيون كشاورزي مجلـس، در گفـت و   
ـه ملـت  (گو با خبرگزاري مجلـس   ـه  ) خان گفت

ت نوســانات نــرخ ارز همــه محصــوال«: اســت
 .الشعاع قرار داده اسـت  وارداتي كشور را تحت

ـاب    افزايش قيمت گوشت قرمز و حتي كـم  ي
شدن اين محصول در بازار متاثر از افزايش نرخ 

 ».دالر است
ـه محسـن         هم زمان، سايت تابناك، متعلـق ب

ـالي   رضايي، با اشاره به اين موضوع كه، چند س
است كه ايران افزون بر واردات گوشـت يـخ   

ـفند    زد ـه واردات گوس ـاله، ب ه گوسفند و گوس
ـفندي در    ـرم گوس زنده براي تأمين گوشت گ

 : ه استبازار روي آورده است، نوشت
ـاب        فروشندگان داليل گوناگوني را براي ناي

 :آورند كه عبارتند از شدن گوشت گوسفند مي
ســخت شــدن تهيــه دالر بــراي وارد  ) الــف 

ـه عمـدتا از     ـفندي، ك  كنندگان گوشـت گوس
 .اند پاكستان واردات داشته

ـرفه     ) ب ـتن ص ـين رف گران شـدن دالر و از ب
واردات گوشـــت گوســـفندي بـــراي وارد 

 كنندگان
 .ها اعتصاب كشتارگاه) پ
  
ـای دالر و روی  ٭ ـتن بهـــ ـاال رفـــ بـــ
  :وردن فروشندگان به کم فروشیآ

  
ـرده   ،بهمن 1در  ◀ خبرگزاري مهر گزارش ك

ـه ب  «: است ـا ب ـه  توليدكنندگان كه اين روزه هان
نوســانات نــرخ ارز، خواســتار افــزايش قيمــت 
ـته   كاالهاي توليدي خود هستند، وقتي با در بس

انـد، رو   نسبت به درخواست خود مواجه شـده 
 ».اند فروشي آورده به كم

ـر امـور       رضا تقي زاده، با اشاره به اظهارت وزي
ـزي   اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مرك

ـيم   جمهوري اسالمي كه پيش تر از ذخيره عظ
ـه صـداي      ـر داده بودنـد، ب طال و ارز ايران خب

 :ه استآمريكا گفت
ـعيت     «    ـبيه وض ـران ش وضعيت موجـود در اي

ـاني دوم در    جنگي است كه بعد از جنـگ جه
ـاذ   . آلمان شاهدش بوده ايم دولت ضـمن اتخ

سياست هاي غلط اقتصادي، در وضعيت جنگي 
ـبب  . هم قرار دارد ـه س  انكار دولت در اين زمين

ـعيت موجـود را     ـايج وض آن نشده كه مردم نت
لمس نكنند، و خودشان را عمال در مسير شرايط 
جنگي حس نكنند، از اين جهت انكار دولت را 

ـر    هنديد مي گيرند و نويد دولت را در مـورد پ
بودن انبارها از كاالهاي مصرفي را بـي ترديـد   

ـه      هنديد خواهنـد گرفـت، و در صـورت ادام
راي مواد غذايي و انبار وضعيت موجود هجوم ب

ـاب       ـر قابـل اجتن ـرفي غي ـاي مص كردن كااله
  ».خواهد بود

  

نوسانات ارزی، کارخانه های باقی ٭
  :مانده را به تعطیلی می کشاند

 
ــي90بهمــن  2در  ◀ اكبرآقــايي، رئــيس  ، عل

يكـي از  : كميسيون عمران مجلس، گفته اسـت 
ـام شـده    مسائل مهم و تعيين كننده در هزينه تم

. صنعتي نرخ ارز و نوسانات آن استواحدهاي 
ريزي را از اين واحدها  نوساناتي كه امكان برنامه

ـادر  ـه و در    خصوصا واحدهاي ص كننـده گرفت
ـه توليـد و در     ـاالرفتن هزين اكثر مواقع باعث ب

 .شود نتيجه پايين آمدن توان رقابتي آنها مي
ـين      با      ـاري ب ـادالت تج ـترش مب توجه به گس

المللي در حال گسترش  ي بينكشورها، بازار مال
ـا توليـد    ـار ي ـا    است و برخي از تج كننـدگان ي
اچــار بايــد نصــادركنندگان و واردكننــدگان ب

در ايـن صـورت   . اقدام به نگهداري ارز كننـد 
ـادي از دارايـي   ـاي   چنانچه شركتي اقالم زي ه

صورت ارزي گرانتر خريداري كرده  خود را به
د بـود  باشد، هر لحظه با اين خطر مواجه خواه

كه اين نرخ كاهش يابد درصورت وقوع چنين 
ـان هنگفتـي را     رخدادي، شركت ياد شـده زي

 .شود متحمل مي
ها و  تواند دارايي ريسك نوسانات نرخ ارز مي    

ـات را تحـت     بدهي ـراد و مؤسس ـاي اف ـأثير   ه ت
در هــر حــال، افــراد و . جــدي قــرار دهــد

هاي خود  ها و بدهي ها در سبد دارايي شركت
ـرخ    ريسكانواع  ـانات ن ها از جمله ريسك نوس

ـرين   ارز را در نظر دارند و سعي مي كنند با كمت
ـا  . ريسك، بيشترين سود را نصيب خود كننـد  ام

ــدن      ـرر ش ــت متضـ ــح اس ـر واض ـه پـ آنچـ
ـه    كنندگان خرد يا شركت توليد هايي اسـت ك

ـرخ ارز     ـانات ن اطالعات علمي و دقيقـي از نوس
ـرض چ  . ندارند ـه در مع ـين  معموال افرادي ك ن

ـرار مـي   ـتفاده     ريسكي ق ـاتي اس گيرنـد از عملي
ـزايش داده و   مي كنند تا حاشيه سود خود را اف

ــان ــيش از زي ــاي پ ــين ه المللــي  بينــي نشــده ب
 .جلوگيري كنند

ـه             بحث نوسانات قيمـت ارز باعـث شـد ك
ـان      مجلس هم وارد ميـدان شـود و ايـن نوس
ـنعت     ـه ص قيمت ارز را باعث ضربه خـوردن ب

ــازار   دانــد و  مـي  ـرل ب نقـش دولــت را در كنت
ـر    . كليدي مي داند ـا از نظ آنچه مسلم اسـت م

منابع ارزي و طال مشكلي از نظر اندوخته نداريم 
جايي بانكي و نظير  لذا اگر تحريم در مورد جابه

ـتيباني    ـا پش آن مشكلي ايجاد كرده، بايد دولت ب
ـيري   مجلس اين هماهنگي را ايجاد كند كه مس

ـا ب   ـه م ـاز     انتخاب شود ك ـابع مـورد ني تـوانيم من
 .خودمان را تامين كنيم

ـاال        وقتي به يكباره دالر از يك مبلغ به مبلـغ ب
هاي  رود، تمام منابع توليدي ما و هزينه تري مي

ــي  ــم م ــن   .خــورد ارزي تعــادلش به بنــابر اي
وقتي ثبـت  . شوند ها و توليد متضرر مي كارخانه

ـزاي  شود و رقم سي باز مي سفارش و ال ش ها اف
ـاد   يابد مي مي تواند به ميزان بااليي ضرر به اقتص

بايد تعادل قيمت به بازار بر گردد اگر . وارد كند
ـه   ـا و   نتوانيم اين كار را انجام بـدهيم، كارخان ه

شوند و چه بسا به تعطيلـي   توليدات ما متضرر مي
  .كشيده خواهند شد

  
ــو  توافــق نهــایی تهــران و دهلی ٭ ن

ان بـه برای پرداخت پول نفـت ایـر
  : روپیه

  
 به نقـل از  خبرگزاري فارس ،90بهمن  1در  ◀

ـران و هنـد در   اطالع داده است كه  رويترز  اي
ـر پرداخـت    جريان مذاكرات اخير تهران بر س
ـه توافـق     ـه ب پول نفت صادراتي ايران به روپي

ـه   . نهايي رسيدند ـه ب يك منبع دولتي روز جمع
ـرده  ه استرويترز گفت ، ايران و هند موافقت ك

ـاري    12ند، بخشي از ا ـادالت تج ميليارد دالر مب
ـه   ساليانه خود در بخش انرژي را در قالب روپي

ـكالت     . انجام دهند ـال مش ـه دنب ـميم ب اين تص
ـه   موجود در پرداخت پول نفت ايران در نتيج
ـيش از يـك    تحريم آمريكا عليه ايران در طي ب

 .سال گذشته اتخاذ شده است
ساز و كار  2010بانك مركزي هند در دسامبر     

ـروش نفـت    تسهيل پرداخت پول حاصل از ف
ـاخت و خريـداران هنـدي     ايران را متوقف س

ـميم گرفتنـد    2011نفت ايران در جـوالي   تص

ـه      اين عمليات را از طريـق هالـك بانـك تركي
ـز        ـرك ني ـه ايـن بانـك ت ـه البت انجام دهند، ك
احتماال در معرض اقـدامات تحريمـي جديـد    

 .خواهد گرفتآمريكا عليه ايران قرار 
ـفر          ـران س ـه ته يك هيئت هندي اين هفته ب

ـرح     ـاي مط ـه ه كرده بود تا در خصوص گزين
براي پرداخت پول نفت ايران با مقامات تهران 

ـاه پـس از     . گفتگو كند به گفته يـك منبـع آگ
رايزني هاي انجام گرفته پرداخت پـول نفـت   
ـه از سـوي    ايران به روپيه تصميمي نهايي بود ك

  .خاذ شددو طرف ات
ـارس ايـن    : انقالب اسـالمي  خبرگـزاري ف

ـاي نفـت بـه       واقعيت را كـه پرداخـت به
يد ايـران از هنـد   آن مي آتنها بكار  ،روپيه

ـازه    ،به قـرار اطـالع  . خريد كند هنـد اج
   .سرمايه گذاري در هند را نيز نمي دهد

  
ـادالت ٭ ـیه دالر را از مب ایران و روس

  :كنند تجاری خود حذف می
 
ـاب  ،90بهمن  1در  ◀ اطـالع داده   سايت آفت

ـرده اسـت    :است سفير ايران در روسيه اعالم ك
ـا دالر را از      ـميم دارنـد ت ـكو تص كه تهران و مس

ـتفاده    معامالت تجاري خود حذف كنند و به اس
  .اند از روبل و ريال روي آورده

يـد  آروبل روسي نيز بكار آن مي : انقالب اسالمي
ايران باج  ،سانبدين . كه ايران از روسيه خريد كند

  .گذار كشورهاي خريدار نفت ايران مي شود
  

ـارات ـان : یالثــ کـــدام دولـــت از زمــ
مادها تا االن چنین سریع و ضـربتی 

  ارزش پول ملی را نصف کرد؟
 
ـه       ◀ ـتون سياسـت ب ـارات در س ـه يالث هفته نام

روايت يك همواليتي در مطلبي تحت عنـوان  
 :ه استنوشت »فتوحات اقتصادي«

ـرين   نويسـي از رايـج   توحات نامهاز قديم ف     ت
هاي قدرتمند، جهانگير و  اقدامات فرهنگي آدم

جهاندار بوده و امثال سلطان محمـود غزنـوي،   
ـاه، كلنـل      ـرالدين ش ـاه، ناص نادرشاه، فتحعلي ش

ـه تـوپ   را هماني كه مجلس (لياخوف روسي  ب
و حتي هالكوخان مغول يك قسمتي از !) بست

نوشتن فتوحات و  دفتر و نهاد تحت امرشان را به
اند، تا همگان به ويژه  دستاوردها اختصاص داده

آيندگان بدانند كه چه سالطين و حاكمان گل 
و سنبلي بر مملكت مسلط بوده و چه دسته گـل  

 !اند ها كه به سر ملت نزده
درپـي دولـت    و اما امهات و اهم فتوحات پي   

ـر مـي   ! باشـد  دهم در حوزه اقتصاد به شرح زي
ـتاو ( ـادي دولـت دهـم    چون دس ردهاي اقتص

لذا از اينجا ! اند تر بوده چشمگيرتر و شايان توجه
 .)شروع كرديم

كاهش ارزش پول ملي به نصف در طـول   - 1
ـين  (ماه  4 كدام دولت از زمان مادها تا االن چن

سريع و ضربتي ارزش پول ملي را نصف و كام 
 )مردم را شيرين نموده؟

ـان  افزايش قيمت طال به دو برابر،  - 2 ظرف هم
انصافاً كدام دولت در طول تاريخ (ماه  4مدت 

ـاري باشـد     ـتكش و ك بشر توانسته اين قدر زحم
كه با يك دست ارزش پول ملي را نصف كند 
و در همان زمان با دست ديگر قيمت طال را دو 

 )برابر بنمايد؟
ـاي  تشويق ملت به خروج سپرده - 3 ـان از   ه ش

در طول  هاي بانكي ميزان خروج سپرده(بانكها 
ـابقه   4 ماه اخير در هيچ مقطعي از تاريخ ايران س

ـا     ـان ماده ـا زم ـه ب در !)ندارد و به ويژه در مقايس
ـال   همين رابطه شنيده شده بانك جهاني با ارس

ـرده   نامه اي محرمانه از دولت دهم خواهش ك
ـروج       ـه خ ـردم ب سازوكار چگـونگي تشـويق م

ـانكي را   سابقه پول ضربتي و بي هايشان از نظام ب
ـاريخ بانكـداري و آمـوزش و     جهت ثبت در ت
ـار بانـك    عبرت ساير كشورها و جوامع در اختي

 !جهاني قرار دهد
ـر    44در مسير تحقق اهداف اصـل   - 4 مبنـي ب

ـين در    ـردم و همچن واگذاري امور مردم به م
مخفف پـول نفـت   (جهت تحقق طرح پنسم 

ـربتي قيـف   ) سرسفره مردم ـاتي ض ، طرح عملي
ـ   و لق حنفت  ـه صـورت زي ـروه   ب ـار گ ر در ك

  تخصصي مربوطه تدوين شده و در همين ايام 
ـان       اجرايي خواهـد شـد و طبـق معمـول زم
اجراي آن اعالم نخواهد شد؛ مگر يـك شـب   
ـيس جمهـور       ـرا، آن هـم توسـط رئ قبل از اج

 .وگوي صميمي محبوب طي يك گفت
ـر    براساس اين طرح ابتداي هر ماه در حلـق ه

قرار گرفته  )فلزي يا پالستيكي(ايراني يك قيف 
ميزان آن محرمانه (و مقداري نفت خام سنگين 

ـه    ـتاد هدفمنـدي ياران ـال    است و در س در ح
ـر  22/75تا  2/5بررسي است به هر حال بين  ! ليت

ـرد مزبـور خـودش    ) شود بيني مي پيش آنگاه ف
ـه    تصميم مي گيرد كه سهمش از نفـت را چگون
 !هزينه كند

ــن طــرح،        ــدن اي ــي ش ــورت اجراي در ص
ـاق    بزرگ ـر اتف ترين تحول اقتصادي تاريخ بش

افتد و وزارت نفت، بانك مركزي و وزارت  مي
دارايي فلسفه وجودي خود را از دست داده و 

ـيط    ! شود منحل مي ـازمان مح شايد هـم در س
با سازمان اوقاف يا حتي وزارت آموزش ! زيست

و پرورش ادغام شده و كارمندانشان به صـورت  
  !دازنددوركار به ادامه خدمت بپر

  
پترودالر در خلیج فارس غرق می  ٭

  :شود
  
ـارس   ،اين روزها  ◀ باز جو بحران در خليج ف

يك اتفاق كوچـك  . مرتب سنگين تر مي شود
موجب مـي   ،در محدوده رابطه ايران و امريكا

در  ،شود دالرهاي حاصل از فروش نفت ايران
تب دالر در ايران شدت . خليج فارس فرو روند

ـا در پـي دالر   تاجائي. گير است ـه   ،كه ايرانيه ب
ـراق روي   ايـن  . ورده انـد آمرزهاي ايران و ع

مده است؟ يـك دليـل   آتب از چه رو بوجود 
اما دليل . يم به بودجه ايست كه نداردژن نياز رآ

ن اينست كه همگان چشم انداز نزديـك  آديگر 
از اين رو ترجيح مي . و دور را تاريك مي بينند

ـ  ه دالر تبـديل و از  دهند دارائي هاي خود را ب
منزلگاه اول شيخ نشين هاي . كشور خارج كنند
ن آيا خريـداران دالر از  آ. خليج فارس هستند
ورده شود و آيم به پول برژنمي ترسند كه نياز ر

تنش ها فروكش كنند و بهاي دالر سقوط كند؟ 
دو برابر شدن بهاي دالر گوياي ايـن واقعيـت   

ن هستند مطمئ. است كه چنين ترسي را ندارند
ـأمين نيسـت   دولـت در  . كه كسر بودجه قابل ت

ـرده   ،مهلت قانوني اليحه بودجه را به مجلس نب
ـزرگ   است زيرا پول ندارد و كسري بودجه ب

وضعيت دولـت بـدتر    ، 91يعني در سال . است
يا ممكن نيسـت  آاما .  مي شود كه بهتر نمي شود

ـين   تن به حل بحران اتمي بدهد و از انزواي ب
ـه  المللي و  تنش ها رها شود؟ پاسخ خريداران ب

ـران   . اين پرسش نيز منفـي اسـت   و چـون بح
اقتصادي غرب نيز معلوم نيست ظرف يك سال 

از ديد  - پس همچنان ارزش  دالر   ،فرو بخوابد
  .رو به افزايش است - خريداران

ن آاما عامل مهمتر ديگري نيز وجـود دارد و       
ن ســپاه آمتصــدي اول . پــول شــوئي اســت

پولهائي را كه از قاچاق حاصل . پاسداران است
از طريق شيخ نشين ها شستشـو داده و   ،مي شود

ـا  . به حسابهاي سران مافياها منتقل مـي شـوند   ام
ـه و   دولت نيز با ايجاد شبكه با سرمايه داران منطق
ـه     ـأمين هزين ـراي ت بقصد گريز از تحريم و نيز ب

دالر  ،دهدخريدهائي كه در بازار سيا انجام مي 
ـار  . به كشورهاي خليج فارس مي فرستد اين ك

  . را از راه شبكه اي از افراد مي كند
از رهگـذر حضـور    ،و اما شدت گرفتن تنش     

دو ناو هواپيما بر امريكا و نيز كشتي هاي جنگـي  
در خلــيج فــارس و ايــن   ،انگلســتان و فرانســه

ـاهو و    ـان ي واقعيت كه باوجود اخطار اوباما به نت
تب جنگ  ،وزير دفاع اسرائيل ،هارات باراكاظ

بازار دالر در كشـورهاي   ،از شدت نيفتاده است
ـز     خليج فارس داغ شده است و ايـن عامـل ني
ـيج   بنوبه خود سبب مي شود كه دالرها در خل

  ۱۰  در صفحه  . فارس غرق شوند
  
  

 ؟مضاعفحالوخامت



                                                                                                                                                                                       

 

 

10 

 

 
 

                     1390بهمن   23تا   10از  794  هشمار       2012فوريه  12ه تا ژانوي 30از 

 

  ؟مضاعفوخامت حال 
  

يمي كه زندگي بر مردم ايران را ژر: انقالب اسالمي
ـاوز   ،سخت كرده است چنين چه مي تواند جز تج

  :به حقوق انسان
  

ــه نگــــاران و  روزنامــ
ـارگران   دانشجويان و ك
قربانيان هميشگي تجاوز 

  :به حقوق انسان
  
ـه گــزارش ۹۰دی  ۲۶در ◀ ـا« ، بـ ، واواک »هرانـ

ـر، روز ـرقی ظهـ ـان شـ ـتان آذربایجـ ـاه    ۲۵اسـ دیمـ
ـرده و  شاهرخ زمانی را در محل کارش بازداشت ک

ـور ـپس بصـ ـا سـ ت تلفنــی محمــد جراحــی، نیمـ
 ۳۷   وش را بــه اتــاق پوریعقــوب و ساســان واهبــی

 .واواک جنب زندان تبریز احضار کرده است
ـارگری و دانشـجویی در      ـال ک برای این چهار فع

ـری صـادر  ۶سـال و  ۲۲مجموع  ـاه حـبس تعزی م
ـر  ـاه تجدیـد نظ شده است که ایـن حکـم در دادگ

ــــده  ــــد ش ـرقی تایی ـــ ـان ش ـــ ـتان آذربایج ـــ و اس
 .خواهی آن به نتیجه نرسیده است فرجام

ـه      بر اساس رای شعبه یکم دادگاه انقالب تبریز ک
ـاهرخ  ۲۷در تاریخ  ـود، ش مرداد ماه تشکیل شـده ب
سال حبس تعزیری، محمـد جراحـی  ۱۱زمانی به 

ـه  ـوب ب ـا پوریعق ـری، نیم ـنج سـال حـبس تعزی به پ
ـری، و ساسـان واهبـی وش  شش سال حـبس تعزی

س تعزیــری، محکــوم شــده و بــه شــش مــاه حــب
ـیدلر از  ـام بیـوک س پنجمین متهم این پرونده، به ن

 .اتهامات وارده تبرئه شده است
در مــتن رای صــادره از ســوی شــعبه یکــم دادگــاه 
ـارگری  ـاالن کـ ـات ایــن فعـ ـز اتهامـ انقــالب تبریـ

ـام" ـالف نظــ ـانونی مخــ ــ ـروه غیرق ــ ، "تشـــکیل گ
ـام" ـه نظــ ـارکت در فعالیـــت تبلیغـــی علیــ و " مشــ
ـرای ارتکـاب جـرم مشارکت " در اجتماع و تبانی ب

عنوان شده " توهین به رهبری"و نیز " علیه امنیت
  .است
ـارگری در ۹۰دی ۲۶در ◀ ــــ ـال ک ــــ ـــــک فع ، ی

ـارگر معتـرض : خوزستان خبر داد ـزار ک بیش از ه
ـر« ــی بُـ ـتر در » ن ـارون شوشـ ـنعت کـ کشــت و صـ

ای و افزایش  اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه
ـته، دسـت  سالنیافتن دستمزد خود در  های گذش

از کــار کشــیده و در مقابــل درب ورودی کارخانــه 
 .اند تجمع کرده

،  »ندای سبز آزادی«، به گزارش  ۹۰دی ۲۶در ◀
ـو  الدن مصطفایی، همسر علی حسن پور در گفتگ

بعد از گذشت بیش از دو سـال : با سرخ سبز گفت
عاشورا و هفت  ۱۱۷به تازگی فرمانده پایگاه بسیج 

ـتند در نفر از کسا ـاه حضـور داش نی که در ایـن پایگ
جریان رسیدگی به پرونده کشته شدن علـی حسـن 

 .پور به دادسرای نظامی احضار شده اند
آژانــس خبــری «،   بــه گــزارش  ۹۰دی  ۲۶در ◀

، دو شهروند مهابادی به نام های علی و » موکریان
ــت  ـال اس ــک سـ ــدود ی ـه ح ـاری کـ ــب افشـ حبی

م محاربه از طریق دربازداشت بسر می برند، به اتها
فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حـزب مخـالف 

ـاد ... نظام و  از سوی دادگاه انقـالب اسـالمی مهاب
  . به اعدام محکوم شده اند

،هاشـم » هرانا«، به گزارش ۹۰دی ماه  ۲۷در  ◀
ـه  ـراه همسـرش ب ـه هم ـته ب خواستار، معلم بازنشس

 .دادگاه انقالب شهر مشهد احضار شد
ـین »هرانا«، به گزارش ۹۰دی ماه  ۲۷در ◀ ،حس
در  ۸۸ساله متهم است اوایل اردیبهشت سـال  ۲۶

ـر جـوانی شـده  یک نزاع خیابانی مرتکب قتـل پس
ــاه  ۱۱۳اســت کــه پــس از محاکمــه در شــعبه  دادگ

ـوم شـده  ـه قصـاص محک ـران ب ـتان ته کیفری اس
ـه .بود در حالیکه متهم به قتـل در یـک قـدمی چوب

ا مراجعــه بــه دار قــرار داشــت اولیــاء دم مقتــول بــ
دادگاه با گذشت از خون پسرشان رضایت خود را 

ـول : متهم به قتل گفت. اعالم کردند ـادر مقت اگر م
ـرای  راضی به رضایت نمی شـد مـن بایـد خـود را ب

از کــار خــود پشــیمانم و . اعــدام آمــاده مــی کــردم
ـا حکـم خـود باعـث  ـز ب امیدوارم قضات دادگاه نی

 .دمشوند خیلی زود نزد خانواده ام برگر
، »دانشـجونیوز«، به گزارش ۹۰دی ماه  ۲۷در ◀

محمد صادقی هنرور شجاعی، از زندانیان سیاسـی 
ـه در اعتصـاب  محبوس در زندان اوین در حالی ک
غذا بسر می برد به بهداری زندان اوین منتقل شده 
ـه  ـرار گرفت و توسط یکی از پزشکان مورد اهانـت ق

 .است
ـوزاادو«، به گزارش  ۹۰دی ۲۷در◀ ـتو  ،»رنی پرس

نــویس ایرانــی،  نگار و وبالگ دوکــوهکی، روزنامــه
ـه ـا در خانــ ـوی واواکـــی هــ ـنبه از ســ اش  روز یکشــ

 .بازداشت شده است
، مرضـیه »ادوارنیوز«به گزارش   ۹۰دی  ۲۷در ◀

دی  ۲۷(رســولی، روزنامــه نگــار، ســه شــنبه شــب 
 .در خانه اش در تهران بازداشت شد) ۱۳۹۰
ـه »ايســنا« ، بــه گــزارش  ۹۰دی  ۲۷در◀ ، منطقـ

همدان، مهدي احمدي تجويد طـي سـخناني در 
در : شــوراي فرهنــگ عمــومي ماليــر گفتــه اســت

ـه  ۸۸نفر و در سال  ۲۴۵سال گذشته  کل افرادي ک
ـزات  ــ ـتفاده از تجهي ــ ـــداري و اس در بحـــث نگه

 .نفر بودند ۱۱۲اي به مجازات رسيدند،  ماهواره
ـبز ۹۰دی ماه  ۲۷در◀ ، به گزارش سایت ندای س

ـالی  اعدام سعید ملکآزادی، حکم  پور در دیوان ع
ـر  کشور مورد تأیید قرار گرفته و این زندانی در خط

 .حکم اعدام شدن قرار دارد
ـری «، به گزارش ۹۰دی ماه  ۲۸در  ◀ آژانـس خب

ـاه انقـالب »موکریان ، یوسف رحمانی پور را دادگ
اسالمی مهاباد، به اتهام عضویت در یکی ازاحـزاب 

ــال  ۵ت بــه تحمــل مخــالف و اقــدام علیــه امنیــ س
 .زندان محکوم نموده است

، »هرانــا«، بــه گــزارش ۱۳۹۰دی مــاه  ۲۸در  ◀
ـهروندان اهـل  ۲۶دوشنبه شب  دی، جمعـی از ش

ــی  ـواز توســط نیــروی انتظــامی و امنیت ســنت اهـ
 .دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند

ــای امنیتــی    ــنی نیــوز از اهــواز نیروه بــه گــزارش س
ـه«محله های منازل اهل سنت در  » کـوت عبدالل

ـفالت«و  ـرار داده و » أخر س ـورد هجـوم ق  ۱۰را م
ـه  ـوده و ب ـتگیر نم تن از اهل سنت عرب تبار را دس

 .مکان نامعلومی انتقال داده اند
ـتگیر شـده      بر اساس این گزارش اسامی افراد دس

 :به قرار ذیل می باشد
بـن  - ) ابو ماجـد(استاد عبدالواحد بیت صیاح  .۱

 متاهل - دعوتگر  –ساله  ۴۷ - حمید 
ـوأنس(مجید باوی  .۲ ـاله  ۳۵ - بـن عبـد  - ) اب  - س

ـه  –متاهل  ـادر ب ایشان از هر دو پا فلج می باشد و ق
 حرکت نیست

 - بن حاشـی  - ) ابونادیه(حمید خنفری بترانی  .۳
 متاهل - ساله  ۴۴
ـاوی  .۴ ــال حزب ــر  - ) ابوخالــد(جم  ۴۴ - بــن ناص

 متاهل - ساله 
ـازی هنــدالی ف .۵ ـانی غـ ـرار(رحـ ـو شـ بــن  - ) ابـ

 متاهل - ساله  ۳۸ - عبدالرزاق 
ـزاری  .۶ ـاله  ۶۵ - بـن حمیـد  - سید احمـد ن  - س

 متاهل
 متاهل - ساله  ۴۳ - ) ابوصالح(خلف زبیدی  .۷
 متاهل - ) ابومحمد(سعید خزرجی  .۸
 متاهل - ) ابوشهاب(احمد عفراوی  .۹
 متاهل - ) ابوعلی(حسین خزرجی  .۱۰
ـه ؛ بن ۹۰دی ماه  ۲۸در  ◀ " ابه گزارشات رسیده ب

ـران شـکنجۀ " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ای
ـاه  جسمی و تحقیر جنسـی زنـدانیان در شـکنجه گ

ـیانه ای  ۱بند  ـور وحش زندان گوهردشت کـرج بط
 .ادامه دارد

ســایت کــانون «،   بــه گــزارش  ۹۰دی  ۲۹در  ◀
، بــه دنبــال دســتگيري »مــدافعان حقــوق کــارگر

ي نيــز در منــزلش شــاهرخ زمــاني، محمــد جراحــ
محمد جراحي طي تماس تلفنـي از . بازداشت شد

ــدان تبريــز اطــالع داده كــه او و  بنــد قرنطينــه  زن
ـرده  ـه زنـدان ب شاهرخ زماني براي اجراي حکـم ب

 .شده اند
، در پـی »ادوارنیوز« ، به گزارش ۹۰دی  ۳۰در ◀

ـه  تایید مجدد حکم اعدام سعید ملک پور، متهم ب
ـو جرائم سایبری و اینترن ـازمان عف ـران، س تـی در ای

ـته  بین ـوری اسـالمی خواس الملل از مقامات جمه
 .است تا اجرای این حکم را متوقف سازد

، حکـم »رنیوزاادو« ،  به گزارش ۹۰دی  ۳۰در◀
ـاه تجدیـد  ۳ ـیرازی در دادگ ـته ش سال حبس فرش

 .نظر تایید شد
ـزارش ۹۰دی  ۳۰در ◀ ــ ـه گ ــ ـا« ، ب ــ ، آرش »هران

ـال دانشـــجویی دان ــ ـادقی، فع ـه صــ ــ ـــگاه عالم ش
ـتم از  ۲۵طباطبایی تهران که  دی ماه با ضرب و ش

ـه بنـد  ـود ب سوی ماموران امنیتی بازداشـت شـده ب
 .زندان اوین منتقل شده است ۲۰۹
ـه گزارشـگران «، به گزارش ۹۰دی  ۳۰در◀ کمیت

ـر ـوع »حقوق بش ـری  ۲۵، مجم سـال حـبس تعزی
تــن از مســئولین دانشــگاه آنالیــن بهــایی  ۶بــرای 

گاه تجدید نظر استان تهران تائیـد داد ۳۶درشعبه 
ـئوالن . شد بر اساس این گزارش، حکم بـدوی مس

ـعبه  ـه توسـط ش ـران ک ـائی ای  ۲۸دانشگاه آنالین به
دادگاه  ۳۶دادگاه انقالب صادر شده بود، درشعبه 

بر این اسـاس، . تجدید نظر استان تهران تائید شد
ــایی بــه  ــامران مرتض ــبحانی،  ۵ک ــاض س ــال و ری س

، فرهــاد صــدقی، محمــود بــادوام و رامــین زیبــائی
ـه  ـری  ۴نوشین خـادم هریـک ب سـال حـبس تعزی

 .محکوم شدند
  آژانس خبری «، به گزارش ۹۰دی  ۳۰در◀

  رنگ طناب دار
انسانها در كنار هم با حقـوق مسـاوي و   
حق برخورداري از آن حقـوق جامعـه   

جامعـه اي كـه افـرادش    . را مي سازند
تحت فشار از حقوق خـود غافـل مـي    

، به بيماريي دچـار گرديـده كـه    شوند
بيماري . استبداد به او انتقال داده است

اعتياد بـه زور حاصـل قبـول اسـتبداد     
  . مستبد است

 88در روزهاي آغازين جنـبش سـال    
تعــداد زيــادي را در مــدت چنــد روز 

جرم اكثر آنهـا حمـل و   . اعدام كردند
اين اولـين بـار   . فروش مواد مخدر بود
ـ   رادي را بـه ايـن   نبود كه اين نظـام اف
تفاوت عمده آن . حكم اعدام مي كرد

با روزهاي ديگر براي مدافعان حقـوق  
  انسان در اين بود كه اين افراد در

  
  

، میالد کریمی فعال دانشجویی و عضـو »موکریان
اتحادیــه دمکراتیــک دانشــجویان کــرد از ســوی 

ـوم  ۱دادگاه بدوی به  سال وشش ماه حـبس محک
ـه شد که این حکم در داد ـتان ب گاه تجدید نظر اس

 .ماه کاهش یافت ۶
کمیته گزارشـگران « ، به گزارش ۹۰بهمن  ۲در◀

، در ادامــه مــوج بازداشــت روزنامــه »حقــوق بشــر
ـنبه  ـران، روز پنجش ـاران در ای ـاران و وب نگ  ۲۹نگ

ـاتی،  ـاالن مطبوع دی ماه، شهرام منوچهری، از فع
 .بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شد

ـــرس« ، بــه گــزارش ۹۰بهمــن  ۱در ◀ ، در »جــ
حالی که شهر تهران روزهای سرد و برفی را سپری 

ـائل  می ـا قطـع وس کند در زنـدان اویـن زنـدانیان ب
ـه شـده ـود دارو مواج ـئوالن  گرمایشی و نب اند و مس

زندان اوین قطع وسائل گرمایشی مثل شوفاژهای 
ـه  زندان را به دلیل نبود گازوئیـل و نداشـتن بودج

 .اند ید آن اعالم کردهکافی برای خر
ـــن  ۲در◀ ـوز۹۰بهم ــ ـــحو نی ـــی از : ، دانش جمع

ـولی اعـالم  نزدیکان پرستو دوکوهکی و مرضیه رس
ـه: کردنــــد نگاران بازداشــــت شــــده در  روزنامـــ
» زیــر فشــار«های اخیــر، در اختیــار ســپاه و  هفتــه
 .هستند
ـا »هرانا«به گزارش   ۹۰بهمن  ۲در◀ ، ايـن روزه

ـتگاه ـوس در بازداش ـه دليـل  زندانيان محب اويـن ب
ـرمای  تمام شدن ذخيره گازوئيـل ايـن زنـدان و س
ـيار  ــن مکــان در شــرايط بسـ ــديد حــاکم بــر اي ش

 .دشواری به سر می برند
ـا« ، به گزارش ۹۰بهمن  ۳در ◀ ـا »هران ، غالمرض

 ۳۰ ٬نماینده ولی فقیه در آذربایجـان غربـی ٬حسنی
ـنی گویـد از اعـدام  می ٬سال پس از اعدام رشید حس

 . برد ان رنج میفرزندش همچن
ـزوده اسـت     ـا «: حسنی اف ـاید در اینج تربیـت {ش

ــانواده ــا او } خ ــید{حــق ب ــتم } رش باشــد کــه نتوانس
ـاه . برم اآلن هم رنج می. برسم ـا ش پسر من دیروز ب
ـرایم  جنگید و امروز در لیست اعدامی می ها باشد ب
 » .العاده سخت است فوق

ـه امام جمعه ارومیه در کتاب خاطراتش نوشت     ه ک
و  ٬بــود» حــبس ابــد«نهایــت   حکــم فرزنــدش در 

ـه« ای حکـم  متاسفانه قاضی پرونده همین طور فل
  ».صادر کرده بود

ـان غربـــی در      ـه در آذربایجــ نماینـــده ولـــی فقیــ
ـام اعـدام ـه احک ـه ک ـین گفت   خاطرات خود همچن

ـه «اوایـــل انقـــالب  ـته بــ ـرادی وابســ ـوی افــ از ســ
ه در بعضی های به ظاهر اسالمی و انقالبی ک گروه
ـوذ  ارگان ـتگاه قضـایی نف ها و به خصـوص در دس

  . ، صادر شده بود»کرده بودند
، دفتر تحکیم وحدت، گزارشی ۹۰بهمن  ۳در  ◀

را در اختیــار نماینــده ســازمان ملــل متحــد مــأمور 
ـرار  رسیدگی به تجاوزها به حقوق انسان در ایران ق

مــورد تجــاوز بــه  ۲۰۰۰ایــن گــزارش شــامل . داد
ی دانشــجویان دانشــگاههای ایــران حقــوق انســان

  .است
ــامورین ۹۰بهمــن  ۴در ◀ ــته م ــامگاه روز گذش ، ش

ـر یوسـف  امنیتی بابلسر با یورش به منزل پدری یاس
ـامعلومی منتقـل  ـه محـل ن زاده وی را بازداشت و ب

 .کردند
، بنــا بــر گزارشــها، روز دوشــنبه ۹۰بهمــن  ۴در ◀

ــه احضـاریه از طــرف  ـاه، برگ ـوم بهمــن م ـورخ س م
ـران، جهـت اجـرای دادستا ن عمومی انقـالب ته

در . حکم زندان به دکتر محمد ملکـی ابـالغ شـد
این احضاریه از ایشان خواسته شده است تا ظـرف 
ـه زنـدان  مدت سه روز از زمان رویت نامه خود را ب
ــن، بخــش اجــرای احکــام دادســرای شــهید  اوی

دکتــر محمــد ملکــی هــم . مقــدس، معرفــی نمایــد
لین رییس دانشگاه تهران سال دارد و  او ۷۸اکنون 

  .بعد از انقالب بوده است

روزهاي دفـاع از حـق طلبـي بـه دار     
مردمـي در خيابـان   . آويخته مي شدند

 "راي من را پس بده"فرياد مي زدند 
و با اين شعار دفاع از حق انتخاب خود 
را داشتند و عده اي روزانه داشـتند از  

. حق حيات خود ساقط مـي گرديدنـد  
. بسيار سـخت تمـام شـد   آن روز به من 

تصور مي كردم كـه همـين انسـانها در    
حكومتي كه مدافع حق همگـان باشـد   
مي توانستند زنده بمانند و امكان تغييـر  
خود را داشته باشند و سالمت فـردي و  
اجتماعي خود را باز بيابنـد و بـه ميـان    

امـا طنابهـاي   . مردم و زندگي برگردند
پالستيكي آبي رنگ با گره هاي كلفت 
و جرثقيل هاي زنـگ زده و مـاموران   
مطيع اوامر آماده بودند تـا آنهـا را بـه    

خشـونت ولـي   . بكشند "مجازات"دار 
فقيه در روزهاي حق طلبي مردم حـد  

تك تير زنها، گارد ويـژه،  . نمي شناخت
كتك، تخريب ماشين و خانه، گاز اشك 
ــا    ــراه ب ــان هم ــه جوان ــه ب آور و حمل

ي خشونت بيش از حد، بـدنها و سـرها  
پاره شده و خونهـاي داغ بـر آسـفالت    
خيابــان، تيمســار نــاجي زمــان شــاه در 
دوران انقالب و كشتار اصـفهان را بيـاد   

مـردم بـه هـم كمـك مـي      . مي آورد
كردند با هـم همصـدا شـده بودنـد و     

جـواب  . فرياد آزاديخـواهي ميدادنـد  
خواست و فريادهاي مردم، خشونت به 

را مردم پليسهاي دستگير شده . تمام بود
ــي    ــا را آزاد م ــد و آنه ــي دادن آب م
كردند و نيروهاي سركوب ولـي فقيـه   
جواب مردم را با گلوله، كتك، زنـدان  

باز اعدام چند نفر . و شكنجه مي دادند
در اهواز، در اصـفهان، در كرمـان، در   

جرمشــان زنــاي بــه . مشــهد، در تهــران
عنف، فروشنده و حمـل كننـده مـواد    

الفت مخدر، جرمشان قتل، جرمشان مخ
  .  با نظام ظلم و استبداد فقيه

در كشوري كه خشونت نظام حد نمـي  
شناسد، در كشوري كـه حقـوق انسـان    
ناديده گرفته مي شود، در كشوري كه 
فقه آن فقـط تكليـف اسـت و نظـامش     
اطاعت از رهبر و اعتراض هم مجازات 
دارد چگونه مي شود گام به گـام و بـا   

. اصالحات جلوي خشـونت را گرفـت؟  
اين نظام دادگاه حقوق مدار معني در 

اين نظام اصـلش بـر اطاعـت از    . ندارد
در نظـام  . قوانين با خشونت تمام است

اشـد  . واليت فقيه بخشش معني نـدارد 
مجــازات وجــود دارد و آنهــم اعــدام 
است تا بقول خودشـان مـردم عبـرت    
بگيرند و در واقع از اين همه خشـونت  
وحشت كنند و ديگر دست به اعتـراض  

مقابل نظام نزنند، يا جنايـت نكننـد،    در
رهبري را زير سوال نبرند، مواد مخدر 
نفروشند، برنامه هـاي نظـام را تحليـل    
نكنند، لباس تنـگ نپوشـند، فسـادها را    
افشــا نكننــد، دهانشــان بــوي مشــروب  
ندهد، نگويند و ننويسند كه فحشا و فقر 
بيداد مي كند، و حقوقداني را به جرم 

ندان طويـل المـدت   دفاع از حق، به ز
محكوم و در انتهـا تقريبـا مـادام العمـر     
  . اجازه فكر و نوشتن و عمل به او ندهند

طنابهاي دار پالستيكي را با گـره هـاي   
ضخيم و جر ثقيل هـاي زنـگ زده نـه    
تنها براي خفه كردن مي آورنـد، بلكـه   
طنابهاي ولـي فقيـه بـر زبانهـا، فكرهـا،      

دارس، قلمها، فيلمها، رنگ لباسها، فرم م
نگاهها و قيمتها و شغل و جواني و زنـي  

گره خـورده و دارد  ... و دانشجويي و 
  . همه و همه را خفه مي كند

هموطن رنگ و بوي طنـاب خشـونت   
ايــن نظــام را در هــواي ســنگين شــهر 

رنگ طنـاب را در  . استنشاق نمي كني؟
بي آيندگي نسل جوانت چطور؟ رنگ 
طناب را در بي عدالتي روزمـره حـس   

كني؟ رنگ طنـاب را وقتـي پسـر     نمي
همسايه را به راحتي بـه حراسـت مـي    
برند چطور؟ چند زن و مرد بايد خـود  
را بسوزانند تا مـا چشـمانمان طنابهـاي    
مرگ را ببيند؟ باز هـم اسـتدالل بايـد    
كرد، اصالح بهتر از انقالب است و كـار  

پس نظام . انقالبي خشونت طلبي است؟
 واليت فقيه چـون خشـونت مـي كنـد    

انقالبي است؟ و ما مردم بـه زعـم آنهـا    
ضد انقالبيم؟ چند سـال بايـد گولمـان    

ــا : بزننــد كــه انقــالب مســاوي اســت ب
چنــد ســال بايــد در . خشــونت طلبــي

تعاريف اصالح طلبي، خـار ايـن نظـام    
بشويم؟ نگاه كنيد ببينيـد طنـاب دسـت    
كيست؟ چه كسي و چه كساني خشونت 

اعتراض به خشونت، خشونت . مي كنند
جرمش بـراي ولـي فقيـه    . ايي استزد

ضد انقالبي و براي اصالح طلب انقالبي 
  . است

انســان بــدون حقــوق چيســت؟ انســان 
بدون آزادي چيسـت؟ كيسـت؟ انسـان    
بدون آزادي كسي است كه در جهـنم  

از كسي كه جهـنم را  . زندگي مي كند
برايمان ساخته منتظـر چـه اصـالحي و    
تغييري هستيم؟ حق هر انساني است كه 

ز تمامي حقوق خود برخوردار بگردد ا
و حكومت و نظام بايد مدافع و برقـرار  

هـر نظـامي   . كننده حقوق انسانها باشد
بايد براي شكوفايي استعدادهاي مردم 

  . بكوشد
براي اصالح طلبان حكومتي مردم چانه 

آنهــا . زنــان از پــايين بودنــد و هســتند
معتقد بودند كه مي تواننـد در بـاال بـا    

به توافقي برسند و يا چانه  سران قدرت
دنيـا  . فريادها رساتر مي شد. زني كنند

به تماشا نشسته بود كه ايرانيـان چگونـه   
ــران بطــرف   ــر اي ــتبداد حــاكم ب از اس
دمكراسي مي رونـد و اصـالح طلبـان،    
منتظر اوامر رهبري بودند كه كي وقت 
آن مي شود كه در چهار چـوب نظـام،   
رهبري موافقت كنـد كـه آنهـا چـون     

وران خــاتمي تركيــب نظــام را نگــاه د
دارند ولي از رهبر بخواهند كـه لطفـا   
كمي بـه مـردم اجـازه نفـس كشـيدن      

. خشونت ولي فقيه ادامه داشـت . بدهد
  . خشونتي كه مي خواست تا آخر برود

اسـتبداد مـذهبي   . اعدامها ادامه يافتند
در ذهنيــت و عمــل، مــردم را آلــت و 
رهبر را مالـك جـان و نـاموس و مـال     

ردم مي داند و خشونت طلبي را جزو م
آقـاي  . الينفك حكومت خود مي داند

خميني اعتقـاد بـه خشـونت داشـت و     
اعدامها را مشروع مي دانسـت و آقـاي   
خامنه اي هم ادامه دهنده راه و روش 

. عـب دارد الرُبِ رُصلنَاوست و اعتقاد به اَ
اعدامها و شـكنجه هـا از روز اول ايـن    

رمان خميني حكومت با خواست و به ف
اعتـراض بنـي صـدر بـه     . شروع شد ند

عنوان اولين رئيس جمهور به شكنجه و 
ــت   ــداري در دوران رياســـ چماقـــ
جمهوريش، و دفاع از آزاديهاي مـردم  
و گروههاي سياسي و استقالل كشور، با 
هذف او و هميارانش، بـا خشـونت بـي    

ــيد   ــان رس ــه پاي ــدي ب ــاريخ . ح در ت
 جمهوريت ايران تنها رئيس جمهـوري 

كه از حق مردم و گروههـاي مختلـف   
سياسي و حتـي نظـرات مخـالف خـود     

. دفاع كرده است بني صدر مـي باشـد  
سال گذشـته تنهـا رئـيس     30در تاريخ 

جمهوري است كه وفاي به عهد كـرده  
و در خدمت مـردم بـوده تـا آنهـا بـه      

ــند   ــود برس ــوق خ ــخ  . حق ــه پاس البت
آزاديخواهي و مدافع حقـوق همگـان   

بـار   6دي گيالني با محم ،را يبودن و
 6راي به  در واقع ، ننستباغي با غين دا

  . داداو بار محكوم به اعدام بودن 
از روزهاي ايستادگي جوانان كشـور و  

سالي است كـه   2آن همه شور و عشق 
جهان از جوان ايرانـي كـه   . مي گذرد

در مقابل ستم رهبـر روحـاني ايسـتاده    
در آمــد و اســتبدادهاي  بــود بــه شــور

ي عربي دچار دگرگوني هاي كشورها
مختلف بسوي اسـتقرار مـردم سـاالري    

در كشـور مـا ولـي فقيـه تـا      . گرديدند
كشاندن ايـران بـه دامـان جنـگ هـم      

نكند جواناني در صـحنه  . ايستاده است
شعار آزاديخواهي را به نتيجه برسانند و 

  . ايران را از شر ولي فقيه برهانند
كوشش براي زيست در آزادي با تمـام  

باييش ارزش هر گونـه ايسـتادگي را   زي
ــه آزادي  . دارد ــر ب هــر روز كــه زودت

برسيم اين طنـاب خفـت و خشـونت و    
عقب افتادگي را از سر خود باز كـرده  

  . ايم
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بمناســـبت  ،خـــرداد۲۶«
 نهمـــینصـــد و بیســـت و 

  مصدق دکتر تولد سالگرد
  
  

احساسات شخصی واغـراض خصوصـی و حاصـل 
ـودتوطئه و دسته بندی اکثریت نمایند یـک  - گان ب

ـر مصـدق و ضـیاء الملـک  نظر دقیق به بیانات دکت
فرمند و پاسخ سید ضیاء الدین حقیقت را به خوبی 
ـائی نتوانسـت دلیـل  ـای طباطب ـه آق آشکارمی کند ک
ـودن  ـه نب مقنع وکافی برای مشروعیت کودتا و بیگان
ـرده از  آن اقامه  کند و یا به قول خود نخواست که پ

ـه اظه!! روی اسرار بردارد ـه اینک ارات ایشان راجع ب
ـکیالت حاصـله از  رد اعتبارنامه او پایه سلطنت و تش
ـرس  ـین ت کودتا را سست و متزلزل می کند وهمچن

ـوده«پاره ای از نمایندگان از تقویت  ـه » حـزب ت ک
مخالف جدی سید بود در تصویب  اعتبار نامه تأثیر 
ـه وجـود وکـالی دوره  ـر از هم بسزائی داشت و برت

ود که انتخاب آنان با نظرهمان مقاماتی دیکتاتوری ب
انجــام شــده بــود کــه ســید ضــیاءالدین در کنــف 
ـه  ـد ک حمایت آنان قرار داشت وهمـین وکـال بودن
ـر حـال  ـد و به ـا دادن ـه عامـل کودت رأی به اعتبار نام
ـر  ـه اگ ـان بعـدی نشـان داد ک وقایع وحوادث جری
ـارده  اولین اقدام نماینده اول تهران درمجلس چه

فقیت نگردید المحاله این اثر را داشت که توأم با مو
ـه  ـود و پای سید را به نسل جوان مملکـت معرفـی نم
ـا  ـر ب ـرد و اگ تبلیغات و اقدامات آینده او را سسـت ک
آنهمه فعالیت و دوندگی، سید ضیاءالدین به مقصود 
نرسید و دچار شکست شد، نباید سهم دکتر مصدق 

ـود ج. را در این شکست نادیده انگاشت ـان این ب ری
در مجلــس ( نخســتین مبــارزه نماینــده اول تهــران

 ) ۱).(چهاردهم شورای ملی 
  
ـائي،    ٭ ـياءالدين طباطب پس از نطق سيد ض

) 2(» ضياء الملـك « آقاي حسن علي فرمند
ـته سـخن را بدسـت      نماينده همـدان  رش
ـا     ـان كودت ـه از جري گرفت و اطالعاتي ك

 :  داشت بدين قرار اظهار نمود
  

  د فرمایشی داشتید؟ آقای فرمن –رئیس 
  . مورد ندارد –هاشمی 

ـتند –طباطبائی  ـد ایشـان . آقای فرمند اجازه داش بای
  .حرف بزنند

  .آقای فرمند بفرمائید –رئیس  
چــون مســئله سیاســت خــارجی مطــرح  –فرمنــد  

ـر سیاسـت  ـه نظ ـبالً میخـواهم از نقط است، بنده ق
خارجی عقیده شخصی خودم و سیاست خـودم را 

ـانمبعرض مجلـس شـور ـا . ای ملـی برس ـروز ب ـا ام م
ــاق جنگــی داریــم و  ــان اتف ــین محتــرم خودم متفق

ـا ) صـحیح اسـت. (وحدت کامـل داریـم ـا ایرانیه م
ـر محبـت و  عموماً بهر سه دولـت معظـم بیـک نظ
ـر قضـایای  ـا اگ ـر سیاسـی مینگـریم و اینج بیک نظ
ـاریخی اسـت و ایـن  ـر ت سیاسی مطرح میشود از نظ

خـود آن ممالـک قضایای تاریخی در روزنامه هـای 
مطرح شده و گفته شده است این است که اگر یک 
صحبتی پیش بیاد که یک گوشه داشته باشد، ایـن را 
ـرد  ـال ک از نقطه نظر تاریخ باید گرفت، نه اینکه خی

ـار اسـت ـد . یک سوء نظری درک ـا وکـال بای ـروز م ام
ـد  قضاوت کنیم که این آقای سید ضیاء ـه بای الدین ک

شود، این شخص کودتا وکیل مجلس شورای ملی ب
ـردم  را انجام داده، خودش گفت که کودتا را مـن ک
ـای رضـاخان  ـه آق ـد ک ـیش فرمودن در چند دقیقه پ
ـه  ـد ایشـان بیانی ـه بودن ـه قزاقخان سردار سپه موقعیک

ـردم ـا را مـن ک ـه کودت ـد ک ـد درایــن . صـادر کردن بع
قسمت در هر دو تردید برای ما حاصل شد که اولی 

بعد این قضـیه مطـرح  .و دومی کدام صحیح است
شد که این کودتا آیا با توافق نظر خارجی بوده است 
ـد اطـالع  ـا بای ـروز م ـد و ام یا نه و این قضیه حـل نش
ـه  داشته باشیم که این قضیه، قضیه ای بوده اسـت ک
ـته اسـت؟  ـا نداش با سیاست خارجی ارتباط داشته ی

بنده یک . این در رأی ما و در قضاوت ما ارتباط دارد
ــده  ــس عقی ـه در مجل ـه افکــارعمومی کـ ای دارم بـ

ـومی . خصوصی هم بعرض آقایان رساندم افکار عم
شهر تهران یک افکار عمومی خیلی دقیق و خیلـی 

ـار ) صحیح اسـت. (حساس است ـا افک پایتخـت م
ـرود ـه . عمومی شان کمتر میشود که بغلط ب بدبختان

در شهرهای دیگر ما افکار عمومی خیلی شدتش کم 
. ت و متکی بضعف اراده استاست و قوتش کم اس

ـران و  ـه پایتخـت ای از این افکار عمومی این شهر ک
ـد ـتفاده نمیکنی در صـورتیکه . ملت ایران اسـت، اس

  وطن پرستی شان سست نشده است و فقط بواسطۀ

توسریهائی که خورده اند، روحیه شان سست شـده 
این است که ما امروز وظیفه مندیم که اطالع . است

ـرم و ایـن حاصل کنیم بر ا ـا ایـن وکیـل محت ینکه آی
ـا  ـندیم و ب ـه پس همکاری که میخواهیم برای خود ب
ـا  خود همقطار کنیم، آیا اسباب دست بوده اسـت ی

  نبوده است؟ 
  .تعلیق به امر محال میکنید –فاطمی 

ـا  –فرمند   بعضـی از (بلی تعبیر بامر محـال نیسـت آق
ـرای ) نمایندگان بفرمائید بفرمائید  ـورم ب ـده مجب بن

ـده  روشن شدن تاریخ عرض کـنم و ایـن عـرض بن
ـای سـید  ـا آق راجع بسیاست خـارجی و مخالفـت  ب

ـود ایـن . ضیاء الدین نیست ما میخواهیم روشن بش
ـروز خیلیشـان جـوان  قضیه، برای اینکه وکـالی ام

بنده در آنوقـت . هستند و وارد قضایای سابق نیستند
در سیاست داخل بودم و میدانستم که چه جریاناتی 

وده است و اگر آقایان اجازه بفرمایند، بنده مفصل ب
  )بفرمائید. بفرمائید. (این قضایا را عرض کنم

ـا را اجــازه بفرمائیــد عــرض کــنم   مقــدمات کودتـ
بنده با میرزا اسـمعیل  ۱۲۹۹در اواخر پائیز . برایتان

ـه  نوبری که یکی از انقالبیون دورۀ مشروطه و همیش
ـان تب ـود و آقایــ ـا یـــک شـــخص انقالبـــی بــ ریزیهــ

. مخصوصاً آقای دکتر شفق آن مرحوم را میشناسند
ایشــان یکنفــر وطــن پرســت حقیفــی ایــران بــود، 
ــان  ـه بنــده بایش ــتهائی ک ـاً از آن وطــن پرس مخصوص

در رشــت متجاســرین بقــول . کــامالً معتقــد بــودم
مرحوم مشیر الدوله آمده بودند بندر پهلوی و از آنجا 

ـاع ـد و مس ـرده بودن ـرده هم جاده ها را قطـع ک ی ک
ـزوین و قشـون  ۶بودند و آمده بودند تا به  فرسخی ق

انگلیس هم در آنوقت در قزوین بود و اجازه مبارزه 
ـیس در  نداشت بآنها امر به عقب نشینی قشـون انگل

بنــده و مرحــوم میــرزا اســمعیل . قــزوین شــده بــود
ـإمورین دولـت  ـام م نوبری وارد شدیم بقزوین و تم

 ۶رین کــه بــه فــرار کــرده بودنــد از تــرس متجاســ
ـد وارد  ـر بودن ـد و منتظ فرسخی قزوین رسیده بودن
ـزوین بکلـی  ـران شـدیم و ق ـا وارد ته ـوند، م شهر بش
خــالص شــده بــود از قشــون انگلــیس و مــأمورین 

در ضمن کابینه مشیرالدوله در تهران تشکیل . دولت
شده بود و یکعده قزاق فرستاده بود بآنجا که وقتیکه 

ــا ــران، آنه ــه ته ــا میآمــدیم ب ــه میرفتنــد  م را دیــدیم ک
آنها رفتند و . بقزوین که  جلوی متجاسرین را بگیرند

ـه . جلوی متجاسرین را هم گرفتند ـزوین و البت در ق
یک امر سیاسی که مرحوم مشیرالدوله اعمال کردند 
این بود که میانه میرزا کوچک خان و متجاسرین را 
بهم زدند و میرزا کوچک خان را بطرف خودشـان 

متجاسرین را هم نگذاشتند که از قزوین کشیدند و 
ـوبری و . باین طرف بیایند ـرزا اسـمعیل ن مرحوم می

بنده وارد تهران شده بودیم و در تمام جریانات این 
ــران وارد شـدیم ـه ته ــا در . شـهر ب ـان کودت ــه جری س

یـک . تهران بود که آقایان شاید اطالع داشته باشند
 جریان همان مرحوم مدرس است در تهران و یک
جریان دیگر مربوط به نوبری بود، که یک شخصی 
بود در آن موقع که او را مرحوم میرزا اسمعیل نوبری 

یـک . خلعش کرد و آن شخص استراتویسکی است
ـوبری  ـرزا اسـمعیل ن ـای می ـه آق ـده ک روز در منزل بن
ـا ایشـان صـحبت  ـد و ب تشریف داشتند یک کسی آم

عت کرد، بعد رنگ و رویشان پرید و فرمودند دو سا
ـر  دیگر میآیم ولی وقتی که برگشتند خیلی گرفته و پک
ـا  بنظر میرسیدند و بعد اشخاصی  که آنجا بودند آنه
ـه  ـد ک ـوبری فرمودن رفتند و مرحوم میرزا اسمعیل ن
استراتویسکی بمن میگفت یعنـی در جـای مناسـبی 
ـه  ـه راجـع ب رفتیم که استراتویسکی بمـن میگفـت ک

ر فکر یـک سیاست خارجی انگلیس ها مشغول و د
کودتــائی هســتند، شــما بیائیــد مــن قزاقخانــه را در 
ـر  ـه یـک نف ـما ک ـدهم و ش ـرار می ـما ق ـر ش تحت نظ

میرزا اسـمعیل . انقالبی هستید بیائید و کودتا بکنید
ـه مـن بدسـت خـارجی  ـود ک نوبری جـواب داده ب
ـر  مخصوصاً بدست نظـامی انقـالب نمـی کـنم و اگ
ـرادی انقـال ب بخواهم انقالب کنم بدست یـک اف

ـه وطـن پرســت و انقالبـی باشـند ـنم ک چــون . میک
ـتها اهمیـت  ـوطن پرس ـود ب خودش وطن پرست ب
ـیش  ـا پ میداد و میگفت با کارد و طپانچه انقالب را ت
ـه  ـونی ک ببریم، من بدست یکنفر خارجی و یـک قش
ـه و  بعداً معلوم نیست در تحت اختیار من هست یا ن
ـود، انقـالب  ـد ب ـا نخواه ـود ی ـد ب مطیع مـن خواه

ـودنمیک ـد و . نم و قبول هم نکرده ب ـده بودن ـد آم بع
صحبت کرده بودند که این ممکن است برود یـک 
نفر دیگر را پیدا بکند، یک شخص دیگری که بمقام 
ـد و  ـار را میکن ـته باشـد، او ایـن ک ـه داش ریاست عالق
گفت که من باید بروم مرحوم مشیرالدوله را از ایـن 

ــنم ــاه ک ــر آگ ــیرالدوله در ایــن. ام وقــت  مرحــوم مش
ــت منــزل  ــت و رف ــت گرف نخســت وزیــر بــود وق
ـد و  ـه خـدا رحمتشـان کن مشیرالدوله آقای نوبری ک
بمرحــوم مشــیرالدوله گفــت مرحــوم مشــیرالدوله 
ـه یـک  ـتیم ک فرمود که ما با انگلیسها در مذاکره هس
ـه  ـاده ای اسـت ک ماده از قرارداد را لغو کنیم و آن م
ـه اسـت و ا ز مربوط به صاحبمنصبان قشونی و نظمی

ـاوریم،  ـار بی ـران مستش یک مملکت خارجی برای ای
  . ولی هنوز مذاکرات ما تمام نشده است

ـا  ـال کودت دیدیم قضایا اینجوری است و ایشـان خی
ـه مـن  ـد ک کرده اند، اطالع داریم و ایشـان فرمودن
خیلــی خوشــوقت هســتم کــه شــما مــرا مستحضــر 
ـردار  ـا س ـد و گوی کردید، این بود که فوراً اقدام کردن

ـا را از همایو ـتند و دسـت آنه ن را در قزاقخانه گذاش
ی  ها آنجا کوتاه کردند و یک عده زیادی را هم بجا

ـه استراتویسـکی در  ـالی ک ـد و از آن خی دیگر گذاردن
ـدرس را . سرش پخته بود جلوگیری کرد مرحـوم م

ـه ای  هم که البته شنیدید که وارد بودند و یک کمیت
ــا هــم کــه آن» کمیتــه آهــن«بــود در ایــران باســم  ه

ـانی  مشغول بودند و در صدد کودتا بودند و البته آقا ی
ـا بدسـت  ـه کودت که آن زمان بودند اطالع دادند ک

ـنیده » کمیته آهن« اجرا شد و مکرر این لقـب را ش
انــد آنهــائی کــه سنشــان اقتضــا دارد و آن موقــع در 

ـا دارد –فاطمی (سیاست بودند  ) همه سنشـان اقتض
ســوم حــوت  حــاال موضــوع میرســد بــه کودتــای

سوم حوت از نقطه نظر سیاست خـارجی . کودتای
ـه  ـوده اسـت و در روزنام میتوان گفت مداخله ای ب
ــته شــده اســت کــه ژنــرال  ــارجی هــم نوش ــای خ ه
ـته اسـت و ایـن را  ـه داش ـار مداخل آیرونساید در اینک
ـه بـی ربـط نمـی  ـد ک روزنامه های اروپا البته میدانی

انیها هم در آن نویسند، در آنموقع نوشته و خود ما ایر
ژنــرال «زمــان شــنیدیم و بحــد شــیاع رســید کــه 

که مستشار وزارت جنگ بود Dickson)( »دیکسن
و کلنل اسمیت که برای ژاندارمری استخدام شـده 

این شخص و آقای سید ضیاء الدین را گفته اند . بود
ـد( ـه ) البته ممکن است تهمـت باش ـا  ۵ک ـه  ۶ی مرتب

ـه ـزوین و البت ـد بق ـا از  مسافرت کرده ان ـه کودت مقدم
ـد،  قزوین فراهم شد و قزاقها در میدان جنگ بودن
یــک مقــداری و یــک مقــداری در قــزوین بودنــد و 
ــا متجاســرین در  ــارزه ب ــترین میــدان جنــگ مب بیش
ـان  ـپه رضـاخان هـم، درهم رشت بوده و سردار س

ایــن مقــدمات کــه مــا مــی . موقــع در فرونــت بــود
ــائی د ــار یــک انقــالب کودت ــنیدیم، همگــی انتظ ر ش

ـا وارد شـدند  ـه قزاقه تهران را داشتیم و آن شـبی ک
ـه  ـنیدیم ک ـا ش ـد و م ـدین میدانی البته آقا سید ضیاء ال
ـه  ـه شـان را ب آقای سید ضیاء الدین در شاه آباد عمام
ـران  ـا وارد طه ـا قزاقه ـد و ب ـرده بودن ـدیل ک کاله تب

ـائی . شــدند ـه حقــوقی و قضـ ــک نکتـ ـا بی در اینجـ
قزاقخانه بودند  برمیخوریم که در آن شب ایشان در

ـه  ـد ک و همه ایرانیها ایشان را در قزاقخانه دیده بودن
ـیس  ـد رئ ـه میفرماین ـا روزیک ـتند و ت ـار هس مشغول ک

ـاه از … الوزراء شدند ـد ش ـه احم چون میفرمایند ک
روی استیصال میخواست فرار کند، برود اصفهان، 
برای اینکه متجاسرین نیایند، ایشان را رئیس الوزراء 

ـین در آ! کردند ـه چن ـنیدیم ک ـا نش ـا را م ن زمان اینه
باشد، جور دیگر شنیدیم که احمد شاه معتقد شـده 
بود که یک حکومت مقتدری باید باشد و صـحبت 
روی ایــن بــود، صــحبت اصــفهان رفــتن و تغییــر 

ـود ـه . پایتخت دادن نب ـودیم ک ـده ب ـا شـب خوابی م
ـد و ـد ش ـدین و  صدای توپ بلن ـای سـید ضـیاء ال آق
ـه  رضاخان مشغول شدند ـوی خان بگرفتن مردم و ت

ـرون آوردن و در  ـتادن و اسـلحه بی ـردم فرس های م
ضمن چادر و اسلحه بیرون آوردن، بسیاری از اشیاء 
ـه روز  ـه س را قزاقها بجیب زدند و در آن موقع بود ک
ـهر،  ـده در ایـن ش طهران بی حکومت بود و یک ع
ـا  ـدین ی ـای سـید ضـیاء ال در این مدت دو سه روز آق

ـه قزاق ها هر کا ـد و از خان ـتند میکردن ر که میخواس
ـه  مردم اسباب میکشیدند، اسلحه میکشیدند و آن س

نبودنــد و رضــاخان هــم  روز ایشــان رئــیس الــوزراء 
ــود ــته و یــک صــاحب منصــبی ب ایــن . ســمتی نداش

موضوع حاال از نظر حقوقی برای ما اهمیـت دارد، 
زیرا این موضوع که برخالف شئون ملی و حکومت 

. ست، در آن دو سه روز بوده اسـتملی عمل شده ا
بعد هم ما نمیدانیم که آیا احمدشاه به میل و رغبت 
و با آزادی تمام این فرمان ریاسـت وزرائـی ایشـان را 

ـاندند ـد و ترس ـورش کردن ـه مجب ایـن را . داد یا اینک
ـد  نمیدانیم و در این موضوع هـم شـک هسـت، بای

او که مرحوم شده اسـت و . حل شود و روشن شود
دربــارش هــم کــه مرحــوم شــده اســت و مــا  وزیــر

نمیتوانیم حل کنیم که ایـن حکـم ریاسـت وزرائـی 
ـه  ایشان از طرف احمدشاه برغبت داده شده یا اینک

ـرده شــده  ــه شـده و غصــب ک ـراً گرفت صــحیح (جب
ـوزراء ) است ـیس ال ممکن است بگوئیم که ایشان رئ

بودند برای مدت سه ماه ولی اگر به زور شده باشـد، 
ـد،  آن سه ماه ریاست وزرائی را ایشان غصب کرده ان

ـد  ـیم چـه جـور بای ـا بفهم باید قضایا را روشن کنید ت
ـر چنانچـه  رأی بدهیم و حاال هم گذشته است، اگ
ـد و قضـایای  ایشان شجاعت اخالقی بخـرج بدهن
گذشته را از روی صداقت بیان کنند، ممکـن اسـت 
کار وکالت ایشان در خطر نیفتد، ولی از طرف دیگر 

ـد  مقام ـا معتق اخالقی ایشـان و صـداقت ایشـان را م
ــان … )خنــده نماینــدگان. (خــواهیم بــود بلــی آقای
ـیس . بخندید بلی ایشان فرمودند که من وقتی که رئ

ـده از  الوزراء بودم یک عده را توقیف کردم، یـک ع
ـا را  ـردم، ولـی آنه ـا را توقیـف ک دوله ها و سـلطنه ه

ـه  .توقیف نکرده بودند، بلکه حبس کرده بودند البت
ـد، ولـی در حـبس  ـته بودن ـد، نگذاش در زنجیر و کن
ـوده  بودند و علت این امر هم بواسطه گرفتن پول ب

است، چون خود ایشان نوشته بودند که این زالوها 
را باید رویشان نمک پاشید تا خونهائی را که خورده 

ـد ــس بدهنـ ـد پ ـده از . انـ ــک عـ ـر، ی از طــرف دیگـ
م که اینطور دفاع آزادیخواهان، روزنامه نویسها را ه

از روزنامه نویسها میکنند، گرفته بودند و حبس کرده 
بودند، از آن جمله آقای دشتی که از رفقای خودمان 
ـویس هـم  هستند، در حبس ایشان بودند و روزنامه ن

ـود خالصـه . بودند و مدرس هم در حبس ایشـان ب
نفر در حبس ایشان  ۱۵۰یا  ۱۰۰یک عده در حدود 
است که یک نفر روزنامه نویس  ماندند و عجب این

ـود و ایـن  ـرده ب و آزادیخواه را گرفته بود و حـبس ک
ــان  ــه ایــن آزادیخواه ــرای اینک ــز ب ــود، ج ــزی نب چی
ـیاه  ـه س ـیس  را کابین ـد و ایشـان رئ برضد ایشـان بودن
ــات  ــا مقام ــان را مــرتبط ب میدانســتند و شــخص ایش
خارجی میدانستند و ایشان میخواستند بااین وسایل 

ـاین  که اعمال ـدرت خودشـان را ب ـد، ق ـرده بودن ک
ـتباه را هـم  ـه ایـن اش ـد، چنانک مملکت تحمیل کنن
کرده بودند که با نظامی در ریاست مملکت نشستن 
کار مشکلی است، چون قدرت دست نظامیها بود و 
ـد و  هر ساعت ممکن بود برخالف ایشان عمـل کنن
ـد و در آنوقـت ایشـان  ـرده بودن ـتباه را ک البته این اش

ـه تاریخ  ـد ک نخوانده بودند و درست نفهمیده بودن
ـد  ـرد، انقـالب بای ـود انقـالب ک بدست نظامی نمیش
بدست اشخاص باشد که معتقد و با ایمان باشند، نه 
ـا  ـد، اینه با افراد نظامی، اینها انقالب نمیتواننـد بکنن
ـد و  روح انقالب را میکشند و اتفاقاً همینطـورهم ش

ران خاموش شد این روح انقالب، درآن موقع، در ای
و متجاسرین که آمده بودند ویـک روح انقالبـی در 

 . ایران ایجاد شده بود
  . بلندتر بفرمائید –اقبال 
ـه  –رئیس  یک قدری بلندتر صحبت بفرمائید تا هم

  . آقایان بشنوند
ـا یـک  - فرمند ـرای م ـه ب ـا اسـت ک ـر آق پـس حـاال ب

ـا  ـه  آی ـد  ک توضیحات مفصلی بدهند و ما را قانع کنن
ـوازین خودشا ـد؟ و ایـن م ـوده ان ن شخصاً مسبب ب

ـدهیم ـوانیم رأی ب . قانونیش چه بوده است که ما بت
دیروز در مباحثاتی که شد ایشان اینطور فرمودند که 

ـران در دورۀ  ریاسـت  عهدنامه دولـت شـوروی و ای
ـه مـن  وزرائی ایشان امضاء شده و ایشان فرمودند ک

ع دارم تلگراف کردم، برای اینکار بنده علـم و اطـال
ـه  ـان کابین ـیرالدوله در زم ـار را مرحـوم مش که این ک
ـتاده  ـراف را هـم فرس ـرده و تلگ ـراف ک خودش تلگ
ـیه ایـن  است به تلگرافخانه آستارا و اکنون هم دوس

در وزارت خارجه ما . کار در وزارت خارجه ما هست
ـه  ـکو هسـت ک هم اگر نباشد، در وزارت خارجه مس

ـما مشیرالدوله تلگراف کرد به مشاور  ـه ش الممالک ک
ـا و » براونینگ«ماده  ۲۳مطابق  ـود اینج که آمده ب

پیشنهاد کرده بودند، بدون مراجعه دوباره به تهران 
ـاور الممالـک بواسـطه  ـد و مش این قرارداد را به بندی
ــن تلگــراف قــرارداد را بعــد از چنــد روز منعقــد  ای
ساخت و روی اصول که حکم امضایش را داد، یک 

ـرزنلر«ماه بعد مرحوم  ـرده » د ک یـک اعتراضـی ک
ـان هـم  ـه هـای آن زم بود به مشیرالدوله و در روزنام
ـاد ایـن  ـیرالدوله در تأسـیس و انعق نوشته شد که مش

را فولیش « قرارداد، سیاست ابلهانه بکار برده است 
ـیرالدوله  ـه » پولیتیکس آف مش یعنـی سیاسـت ابلهان

ـای نقابـت  ـاً آق ـروز مخصوص مشیرالدوله و این را دی
ـران و خواس ـین ای ـه ب تند بگویند که ایـن روابطـی ک

ـای سـید ضـیاء  ـار را آق روسیه برقرار شده بود، این ک
ـد ـه ایشـان نکردن ـداً . الدین کرده است، ولـی البت بع

ـپهدار . کابینه مشیرالدوله سقوط کرد ـه س ـد کابین بع
ـپهداریک  ـد و س ـه وجـود آم ـود ب که کابینه محلل ب

ـه از آن ملک) تشکیل داد(جلسه دردربار   ـا از آن دول ه
ها از آن سلطنه ها و از آن ممالک ها در آنجا دعوت 
ـه چـون آنوقـت مجلـس  ـد، ک شدند، تبلیغاتی کردن
. نبود، آنها در آنجا بگویند که این قرارداد نباید بشود

ولی آنها گفتند که این قرارداد باید بشود، مخصوصاً 
مرحوم مشیرالدوله نطق کرد که صالح مملکـت در 

ـرارداد تصـویب شـود و مرحـوم  این است که این ق
حاج میرزا یحیی دولت آبادی و چند نفر دیگر پس 
این قرارداد عمالً بسته شده بود، فقط جریان امضاء 
که در وزارت خارجه بود و تشریفات آن باقی مانـده 

این معنی یعنی قرارداد با شوروی را بنده اینطور . بود
ی اصرار حس کردم، که چرا دو روز است اینجا خیل

ـا خودشـان و . می کنند اول آقای نقابت، بعد هـم آق
ـه . این معنی را بنده اینطور استنباط کردم برای اینک

ـته  ـر داش گفته شود ما با شـوروی آنوقـت حسـن نظ
ایم، ما ایرانی های وطن پرست، هوچی گری کمتر 
کرده ایم، ولی امروز بنده میخـواهم هـوچی گـری 

که تمام میشود کنم، در سیاست خارجی این جنگ 
و بعد از جنگ افکار نوینی ایجاد بشود و با اشخاص 
ــارجی را  ــیم و سیاســت خ ــته باش ــاس داش نــوینی تم

چرا؟ برای ) صحیح است –نمایندگان (طرح کنیم 
اینکه هر زمان یک مقتضیاتی دارد، اگر ما بگوئیم که 
ـند، غلـط  ـرار باش ـا برق هر زمان ملک ها و سلطنه ه

ـر هـم بخـواهیم ـان رجـال  است و اگ ـوئیم هم بگ
ـد،  سیاسی که مورد نارضایتی مردم اسـت، هـی بیاین

ـد . هی بروند ـاتی تولی ـوء تفاهم ـه س این جـز ایـن ک
ــری نیســت  ــز دیگ نماینــدگان صــحیح (میکنــد، چی

این رابطۀ ما و متفقین باید یک رویه روشنی، ) است
ـوبی  ــخاص خـ ــخاص روشــن فکــری و  –اش اش

و متفقین اشخاص غیر مشکوکی، ما بین ملت ایران 
عامل باشند در کارهای دولتی ما، آقای . رابط باشند

ـه مـن  ـد ک ـروز فرمودن آقا سیدضیاء الدین این را دی
ـد ـد! فرار را نمیـدانم چـه طـور ش ـر خـدا میدان . مگ

توضــیح نفرمودنــد کــه چطــور شــد رفتنــد، بــرای 
ـزی  ـده یـک چی ـه بن ـنم ک اطالع آقایان عرض میک

که وقتی که شنیدم و بعرض میرسانم و آن این است 
ـاژ اسـمیت«اینجا کودتا شده اسـت  موافـق »  آرمیت
ـار » ژنرال دیکسـن« بوده است با کودتا و ـه مستش ک

ـوده اسـت، مخـالف  ـان ب ـا در آنزم وزارت جنگ م
ژنــرال «بــوده بــا کودتــا و وقتیکــه کودتــا میشــود، 

بقدری عصبانی میشود از این پیش آمد که » دیکسن
ــافرت میکنــد و در بغــداد ــا ســرپرس  بــه بغــداد مس ب

ـر  ـا در جـای دیگ ـداد ی کاکس مالقات میکند، در بغ
ـه در  بوزارت خارجه انگلستان، از این پیش آمدی ک
ایران شده است شکایتها میکند و بعد آقای آقا سـید 
ـد، بواسـطه کارهـای مـن یـک  ضیاء الدین فرمودن
ـنم توضـیح  ـتدعا میک گوشه ای زدند، که دو باره اس

ـفیر ان ـان س ـتر نرم ـه مس ـان بدهند ک ـیس در آنزم گل
ـا ایشـان موافـق  ـه ب ـوده ک تبدیل یافتند، برای ایـن ب

بنده که این مستر نرمان چرا آمده . بودند یا مخالف
برای اینکه این کودتا در اینجا . بود و چرا احضار شد

ـه  ـه وزارت خارجـ ـدون اینکـ ـود، بـ ـده بـ ـه شـ پختـ
ــته باشــد یــک  ــتان از ایــن معنــی اطــالع داش انگلس

ـتند و خبری داشتند، ولی جز ئیات آنرا اطالع نداش
ـه  مستر نرمان وقتیکه خبر میدهد، در وزارت خارج
ــه  ـه ایــن چ ــورد تعجـب شــده اســت ک ـتان م انگلس

ـار ! اوضاعی است؟ در صورتی که نقشه دیگری در ک
بوده است و آن نقشه مربوط بوده بشخص نصـرت 
الدوله، این قضیه یک بند و بست محلی بوده اسـت 

ـود و باین واسطه مستر نرمان  ـراد واقـع میش مورد ای
بعــد احضــار میشــود بــوزارت خارجــه انگلســتان و 
خارج میشود و البته این چیزهائی است که ما شنیده 

ـتور ! ایم و تصور نمیکنم اگر صـحیح باشـد ـا مس از م
ـال  بدارند، چون این یک قضایای تاریخی است، م

در این روز و زمانه نشده است و . سال پیش است ۲۲
در سیاست ما ندارد، ولی در احساسات  امروز تأثیری
ـروز . ما تأثیر دارد ـه دی عرض دیگر من ایـن اسـت ک

ـدری  ـدین بق اینجا در پس تریبون آقای سید ضیاء ال
ـیش از  حمالت شدید بآقای دکتر مصدق و رجال پ
کودتا و امثال مستوفی الممالک و دوله ها و ملک ها 
ـأثرم مــن از  ـه مـن از ایــن بابـت خیلـی مت ـد ک کردن

وانی در انقالب و هوچی گری بوده ام، آقای سید ج
ضیاء الدین خودشان میدانند به بنده بر نمیخورد و 
ـوی اشـراف هـم پدرسـوخته  ـوم، ت هیچ متأثر نمیش
ـوند،  ـدا میش ـدترین اشـخاص پی ترین اشـخاص و ب

یکی از آن . همینطور که در طبقات دیگر پیدا میشوند
یکـی از  دوله هائی که فرمودند و ایشـان در آن وقـت

ـه  ـوق الدول ـای وث ـد آق دوستان سیاسـی ایشـان بودن
ـر و  ـا نجـس ت است، که امروز پیش ما از تمام دوله ه
کثیــف تــر هســتند و آن دولــه، روح اکثــر جوانــان 
ـای سـید  آندوره را خراب و فاسد کرد، بلکه روح آق
ـا  ـود ت ـه خیلـی وطـن پرسـت ب ضیاء الدین را هم ک

ـا وقتیکه با آن دوله رفاقت نکرده بود ـه ه ـین دول ، ب
ـیس  ـده روزی رئ ـر بن ـتند و اگ ـد هس ـیار آدم ب هم بس

ـزنم ـدار می چـرا ! انقالب شوم، یکعده از دوله ها را ب
آقای آقا سید ضیاء الدین این کار را نکردند؟ ایشـان 
ـای  ـودم، ای آق ـاء ب ـال مایش چند مرتبه گفتند من فع
ـد  فعال مایشاء اقالً میخواستید بدهاشان را بدار بزنی

دوله های بد ما را بدار نزدید؟ اگر چند تا را  چرا این
ـودیم  ـده (بدار زده بودید اقالً ما هم پاک شده ب خن

عــرض کــنم بنــده خیلــی خوشــوقت ) نماینــدگان
میشوم اگر یک روزی بخواهند و بتوانند افراد فاسد 
را بدار بزنند و بنده معتقدم که صد نفر از افراد فاسد 

ـده را بدار بزنند و صد و یکمی را  ـده باشـم و بن ـه بن ک
ـد ـدار بزنن ـدانم ب ـد می ـدر واجـب . خودم را فاس آنق

ـد را یکـی پـس از  ـا وقتـی اشـخاص فاس میدانم که ت
ـتگاههای مملکـت ایـن  دیگری بدار نزنند، این دس
ـا  ـکیالت م مجلس ایندولت این شاهنشاه و تمام تش

این اشخاص فاسد را باید . بیک پول سیاه نمی ارزد
ـا! از بین برد ـدین میبایسـت در  آقای آق ـیاإ ال سـید ض

ـد !  آنموقعیکه کودتا کردند آن دوله ها را بدار می زدن
  چرا نزدند؟ 

ــدنی  ــد ایشــان  –ملــک م ــتثنی کنی ــاه مملکــت را مس ش
  .مصونیت دارند

  .مقصودشان تشکیالت دربار است –امینی  
  .هر خائنی را باید از بین برد –مرآت اسفندیاری 

ـان تمنـ –زنگ رئیس رئیس   ا میکـنم انتظامـات را آقای
  . حفظ کنید

ـده شـخص شـاه نیسـت، مقصـود  –فرمند  مقصود بن
ـد  بنده اینجا دولت است و نگفتم که از بین ببرید و بای

  .حتماً دار بزنید، بنده مقصودی ندارم
ـا شـاه  صفوی اینطور نیست ما شاه را دوست داریم، آق
  مقدس است، شاه در مملکت مشروطه مقدس است

  ۱۲  در صفحه  
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بمناســـبت  ،خـــرداد۲۶«
 نهمـــینصـــد و بیســـت و 

  مصدق دکتر تولد سالگرد
  

  .ما شاه خودمان را دوست داریم. و مسئول نیست
ـما  –رئیس ) زنگ ممتد رئیس (  آقای صـفوی مـن بش

  .اخطار میکنم اخطار نظامنامه
. احترام همه را دارم. بنده احترام شاه را دارم –فرمند  

گانه اسـت  ۵، ارکان رکن را که بنده عرض کردم ۵آن 
ـا را عـرض کـردم  که در مجلس خصوصی گفتم، اینه

ـراد اسـد ف  که باید تشریک مساعی کنند و کار کنند و اف
  .را از بین ببرند

ـذاکراتتان  –رئیس   ـه در م ـد ک ـای فرمن تمنا میکـنم آق
  . خارج از موضوع نشوید

اینجــا از فالحــت و صــناعت و همــه چیــز  –فرمنــد 
ـه میشـود صحبت شد، حرفی نزدید ، ولی از اینکه گفت

اشخاص فاسد و خائن را باید محاکمه نموده و پس از 
ـد . محکومیت دار بزنند، هیاهو میشود چرا باید بگوین

  . مردم را دار بزنید، حرف میزنید
  .قبل از تحقیق که مردم را دار نمیزنند –ملک مدنی 

  .بگذارید حرف بزنند –مرآت اسفندیاری  
  .قا بفرمائیدبفرمائید آ –روحی  
ـه ای  –مجد ضیائی   ـده اخطـار نظامنام ـاده. دارم بن   م

ــاده  ۱۱۰ ــر قرائــت نمودنــد؛ م ــه را بطریــق زی نظامنام
ـه خـارج نشـود،  – ۱۱۰ ـد از موضـوع مباحث ناطق بای

ـر  ـازد و اگ چنانچه خارج شود، رئیس او را متذکر میس
نــاطق مزبــور بخواهــد توضــیحاتی بدهــد کــه او از 

ت یا آنکه خـارج از موضـوع موضوع خارج نشده اس
ـاب اجـازه داده نخواهـد  شدن دالیل دارد، در ایـن ب

  .شد
ـای مجـد ضـیائی ( –رئیس   دسـتور داده ) خطاب بآق

  .شد خارج از موضوع صحبت نفرمایند
ــف قــرار  –ملــک مــدنی   چــرا همــه را در یــک ردی

  .میدهید؟، بی جهت که نباید اشخاص را بدار زد
ـدگان دعوت بسکو –زنگ ممتد رئیس   ـا  –ت نماین آق

  . بفرمائید بفرمائید
ـود –فرمند  ـده . مقصود بنده و نقطه نظرم انقالب ب بن

در اینجا که قسم خواهم خورد، بنده نگفتم که بدون 
ـه  محاکمه کسی را دار بزنند، در انقالبات هـم محاکم
ـه  ـدون محاکم ـه ب دارند، بنده هم نخـواهم گفـت ک

، در تمــام در تمــام مؤسســات مــا. کســی را دار بزننــد
ـا  ـتند و م ادارات، در تمام طبقات، اشخاص فاسد هس

ـیم عـرض کـنم، آخـرین . باید با این فاسدها مبارزه کن
ـا سـید ضـیاء ـای آق الدین ایـن  عرض بنده نسبت به آق

ـده  بودکه دیروز وقتیکه ایشان گرم صحبت شـدند، بن
ـوز  ـه هن یک حالت روحیه از ایشان مشـاهده کـردم ک

ائی نرسیده اند، با یک حالـت ایشان بمقام ریاست وزر
ـده وحشـت  ـه بن نخوت و غروری صحبت میکنند ک

ـه آدم . کردم ـه ایـن مثـل معـروف اسـت ک ـرای اینک ب
ـیاه و سـفید میترسـد آن دورۀ . مارگزیده از ریسـمان س

ـر  پهلوی بقدری ما را ترسانده است که یـک کسـی اگ
ـوراً میترسـیم ـا ف ـد، م ـده ! ( یکقدری تند حرف بزن خن

با این ترس میخواهید انقـالب  –نقابت () نمایندگان 
ـا و آن  ـه آق بکنید و یک جسارتی هم میخواهم بکنم، ب
ـد و  این است که ایشان خیلی بفکر خودشـان معتقدن
بعضی اوقات هم بفکرهای خود استناد میکنند، بنده 
آن کتاب شعار ملی ایشان را خوانده ام، بنده تصور می 

شوند، آن کتاب را  کنم که اگر سه نفر از علماء انتخاب
مطالعه کنند و فرمایشات ایشان را که دیروز جوربجـور 
ـرار  ـی ق و متناقض صحبت کردند، تحت مطالعه علم
ـد  بدهند،  تصور میکنم که آن چند نفر علما رأی بدهن
که فکر آقای آقا سید ضیاء الدین موازنه ندارد و افکـار 

ـه . عجیب و غریبی ابراز میدارند ولی واضـح اسـت ک
ـیار خـوبی ایش ان مطالعات زیادی دارند و حافظـه بس

ـا  دارند، اما اینها حل و عقد نشده است در مغز آقای آق
ـر از .  سید ضیاء الدین ـه نف بنده تصور میکنم که اگر س

ـوند ـده میش ـده هـم عقی ـا بن ـد، ب . علماء این کار را بکنن
ـدگان ( ـان باشـید –یکی از نماین ـاء خودت ـی از علم ) یک

ـی البته این یکقدری  ـا، ول ـه آق بی ادبی است نسـبت ب
ـده را  عقیده بنده این است ممکن است، ایشان هم بن

ـده اسـت ایـن . دیوانه تصور بکنند ـده بن ولی ایـن عقی
است که از آقایان استدعا میکنم که با یک دقت کاملی 
رأی بانتخــاب ایشــان بدهنــد، بنــده از ایشــان کــامالً 
  وحشــت دارم و میترســم کــه روزی بمقــامی برســند،
همان عمل را بکنند که سردار سپه کرد و ما باید خیلی 
ــماور  ـه دم س ـه بچــه ای ک ــرای اینک ـاط باشـیم، ب محت
ـه آزادی  ـر ب ـا اگ ـد، م ـاط میکن ـه دوم احتی میرود، دفع
ـه رأی دادن  عالقه داریم باید با احتیاط باشیم نسبت ب

  . به آقای آقا سید ضیاء الدین
  . آقای آقا سید ضیاء الدین –رئیس 
ـه  –الدین  ضیاء سید بنده خیلی متأسف هسـتم از اینک

ــالی ایــن  ۲۰مرعوبیــت ایــن  ــراد و اه ــاله طــوری اف س
ــت هــم  ــل مل ــت را ترســانده کــه حتــی وکی مملک
. نمیخواهد از همکار خودش صـدای رسـائی بشـنود

ـر  ـای دکت اگر من بلند حرف زدم، برای این بود که آق
ـنوند  ـدگان حـاال هـم ب( بتوانند بش ـر از نماین ـد یکنف لن

ـای ضـیاء الملـک  ۲۳بنده در ) بفرمائید سال پـیش آق
ـانی  وکیل شدم، ولی به پارلمان نیامدم و زندگانی پارلم
ـدم، کرسـی  ـی پارلمـان دی ـا خیل ـی در اروپ نداشتم، ول
ـد،  خطابه که قدما و پیشینیان اسمش را منبر میگذاردن
ـه  ـی ک ـر حرف یک محل و مکانی است آزاد هر کس ه

حرف . یک حرفهائی را بگوید میزند، نباید طوطی وار
زدن دو صــورت دارد، یکوقــت طــوطی وار اســت و 
یکدفعــه هــم از روی فهــم اســت و از روی عقیــده و 
ســنجش و همینطــور کــه فرمودیــد بعضــی اوقــات 

و اتفاقــاً هــر چــه . بواســطه موازنــه نبــودن ملکــات
ــیش آمــده  ــاریخی پ ــر در ادوار ت ــبختی بــرای بش خوش

که موازنه داشته باشـد است، از آن ملکات نبوده است 
حیوانات . و این یک حقیقتی است که شما باید بدانید

ـی  ـام دارد و مـن خیل ـه ت هم ملکات عقلیه شـان موازن
مسرور میشودم که اگر ملکات عقلیه من صـد در صـد 

  . موازنه نداشته باشد و اال با حیوانات فرقی ندارم
ـد  –فرمند  ـده (پس عرض بنده را تصدیق فرمودی خن
  ) گاننمایند

ـه  –سید ضیاء الدین  ـدم ک بلی برای اینکه کـامالً فهمی
ـه آدم از  موازنه عقلی چیست، موازنه عقلی آن اسـت ک

ـه . حرف زدن بترسد ـدارد ک ـه ن عقل من اینطور موازن
بترسد، چون کسیکه حرف میزند مطابق آداب ملـت 
و ریا نمیکند، خوش آمد نمیگوید، معتقدات خود را از 

ـدروحش میگوید، با زبـ اینطـور .  ان روح حـرف میزن
است و کسیکه از او میترسند او را واجد موازنه ملکـات 

ــه نمــی پندارنــد ــان . عقلی ــر صــحبت خودم ــرویم س ب
روابط با روسیه را فرمودید، بنده عرض نکردم که پس 
ـه فرسـتادم  از اینکه رئیس الوزراء شدم از اینجا عهدنام

ـتم پـس از . بمسکو و گفتم امضاء کنند ـده گف ـه بن اینک
رئیس الوزرا شدم، دستور دادم که عهدنامه شوروی را 

ـع در وزارت خارجـه . امضاء کنند آقای فرخ در آنموق
. بودند، مسبوقند، اسناد و مدارک هـم موجـود اسـت

ـأمور مسـکو  ـاور الممالـک م ـیرالدوله، مش در زمان مش
ـه  ـه دو س شده است که بروند ببینند دولـت سـویت ک

یان مناسباتی داشـته باشـد، سال بود میخواست با ایران
ـران دوسـتی  ـا ای از روی چه اساس و مبانی میخواهد ب
پیــدا کنــد؟ مشــاورالممالک رفــت بــه مســکو و ایــن 
ـد، در مقابـل ملـت  ـه مالحظـه میفرمائی عهدنامه را ک
ــاریخ، در مقابــل شــماها میگــویم،  ایــران، در مقابــل ت
ـدیم  ـا تق ـا طیـب خـاطر نوشـتند و بم دولت سویت ب

ـران، . ندگان ما دادندکردند، بنمای آنها فرسـتادند بطه
ـاه   ۶در تهران  ـه  ۷م ـد و کسـی نگفـت ک ـاه خواندن م

ـه مرحـوم  ـیرالدوله و ن ـه مرحـوم مش مخالف اسـت ن
ـنم، نمیخـواهم . سپهدار ـراد بک ـا نمیخـواهم ای به آنه

ـد ایـن  اعتراض بکنم، وطن پرست بودند، ولی نگفتن
ـای ضـیاء  ـتم، آق ـدین گفـت، مـن گف را، سید ضـیاء ال
ـه  الملک چرا گفتم؟ زیرا بیش از هر ایرانی میدانستم ک

ـی ـدگانی مل ـوط . چقدر زن اقتصـادی و سیاسـیمان من
 –نماینــدگان (اســت بــه حســن تفــاهم بــا شــوروی 

فهمیدید آقا من میدانستم و امروز هـم ) صحیح است
ــر چــه  ــران ه ــران و ای معتقــدم دشــمنهای مــن در ته

ورم میخواهند بگویند ولی من معتقدم افسـوس میخـ
سال پیش منتشر کردم و دیروز  ۲۴که بیانیه ای که من 

ـه بخـوانم ـروز نیسـت ک . هم در روزنامه منتشر شد، ام
در اینموقع آقای ) ( یکی از نمایندگان آقای دکتر دارند(

ـد ـدین دادن ) دکتر مصدق بیانیه را به آقای سیدضیاء ال
بنده سیاست خارجی حکومت خود . تشکر میکنم آقا

اما سیاسـت خـارجی (قبل اعالم داشتم سال ۲۳را در 
ـر اساسـی الزم اسـت، الزم  ـز یـک تغیی ما، در اینجـا نی
است یک سیاست شرافتمندانه بر مناسبات با ممالک 

ـرام مـن ) خارجه حکومت داشته باشد در ( این بود م
ـه ملـل  ـا جامع ـاط ب ـدون ارتب ـی ب این ایام هیچ مملکت

ـین المللـ. نمیتواند زندگی بکند ـد از جنـگ ب ـه بع ی ک
مبــانی تشــکیالت جدیــد دنیــا روی اصــول تعــاون و 
ـوره در وطـن صـلح  دوستی شـده اسـت، اصـول مزب

ملت ما .  جوی ما، بیش از سایر نقاط قابل اتحاد است
ـه جمیـع ملـل خارجـه  انسان دوست است، نسـبت ب

ـران . صمیمی و رفیق و شفیق است ـا ملـت ای ملـت م
. سـتوارث حکم و اندرزهای اعصار و قرون متوالیه ا

کیلومتر با او هـم سـرحد  ۳۰۰ما با دولت شوروی که 
ـیم و از  هستیم، باید با او بهترین دوستی ها را برقرار کن
ـراز  ـد، احت ـرار کن ـا را برق هر اقدامی که سـوء ظـن آنه

ـه مـن . الزم نبود انگلیس کودتا بکند. کنیم برای اینک
ـر  ـا ه این حرف را بزنم درعین حال هم مناسبات ما ب

ــانع از حســن مناســبات یــک از دول  ــد، م ــه نبای خارج
ـه سـوء ظـن  ـدامی ک دوستی با سایرین گردد و ازهر اق
ــا دولــت  ــد ب ــیم و بای ــراز کن ــد، احت ــا را جلــب میکن آنه
ـرین مناســبات را  ـرین و صـمیمی ت انگلسـتان هـم بهت

ء ظن انگلستان است ایجاد کنیم و از اقدامی که مورد 
از ایـن  این است ایرانی بودن هر کس غیر. پرهیز کرد

باید عامـل حسـن ! باشد، خیانت به ایران کرده است
ــتان بشــویم و اگــر روزی  ــیه و انگلس ــین روس ــاهم ب تف
ـا حـاالت  ـا ب خدای نکرده بین آنها سوء تفاهم شد، م
ـاقص و ادراکـات  بچگانه و رفاقت بازی این عقـول ن
ـدن را گـول  منکره خیال نکنیم ما میتوانیم مسکو یا لن

ـد صـاف و ـدگان . ( روشـن باشـیم بزنیم، ما بای  –نماین
هرکس غیر از این بکند خیانت به ایـن ) صحیح است

بملـت  –دکتر مصـدق (باز بیانیه ! مملکت کرده است
ـده ) امر میکند خواهش کرده بودم که بین عـرایض بن

ـد ـای . (چیزی نفرمائید شکایت خودتانرا بعد بگوئی آق
ـام ) رئیس خواهش میکنم بفرمائید که خالف نکند بن

ن دوستی کاپیتوالسیون را که مخـالف اسـتقالل همی
اتکاء مـن در ایـن . یک ملت است الغاء خواهم نمود

ـین در پطروگـراد  ـان لن ـه از زب تصمیم وعده ای بود ک
ـین  شنیده بودم، پیش از اینکه عهدنامه منعقد بشود، لن
ـودم، او  ـد مـن آنجـا ب ـه او آم ـد وقتیک در پطروگراد آم

ـا ـا گفت که کاپیتوالسیون را الغ ـه آنه ء میکـنم و مـن ب
ـه شـد ـین . ایمان داشته ام و او باعث ایـن بیانی مـن یق

داشتم که لنین و رؤسای انقالب روسیه بوعـده خـود 
ـه  وفا خواهند کرد، ایقان من بوعده آنها سلب شـد ک
من در اعالمیه خودم این را گنجانیدم و اال من زوری 
ـا ـه آزادیخـواهی ب  نداشتم، قوه ای نداشتم، تکیه من ب

و برای موفقیت در این مقصـود . انقالبیون روسیه بود
ـوده،  ـد ب ـره من ـام به و اینکه اتباع خارجـه ازعـدالت ت
ـات و  ـد، ترتیب ـاع  نماین ـاً دف حقوق خود را بتوانند حق
قوانین مخصوصه با محاکم صالحیت داری وضع و 
ـه داشـته باشـند ـوع وثیق ـه ن . ایجاد خواهد شد تا هم

ـه بعضـی از برطبق اصول فوق الذکر اعـال ـدارم ک م می
امتیازاتی که در گذشته به اجانب داده شده است، باید 

ـام . اساساً مورد تجدید نظر واقع گـردد ـه تم ـد ب ـا بای م
همســایگان بنظــر دوســتی نگریســته و بــا همــه آنهــا 
ــته باشــیم و روابــط  ــه داش ــنه همجواران مناســبات حس

ـدر . مودت و تجارت را محکم کنیم ـی هرق هـیچ ملت
ـدقوی و نیرو . مند باشد،  نباید آزادی ما را محدود نمای

آقایان کسیکه این بیانیه را ) صحیح است –نمایندگان (
ـان  میدهد ممکن است افـق عـادت و اخـالق تهرانی
ملکات عقلی او موازنه نداشته باشد، اگر موازنه داشت 

ـی شـد ۲۳ ـزی آواره نم ـین چی ـتن چن . سال برای گف
ـه تصدیق میکنم موازنه نداشته است، ش اید حاال موازن

ـدگان. (پیدا شده باشد ـر ) خنده نماین ـی ه و هـیچ ملت
ـد . ( قدر هم نیرومند باشد، نباید آزادی ما را معدوم کن

ما آزادیم و آزاد باقی خواهیم بود بنام همـین اصـول و 
ـران  ـرارداد ای ـاء ق ـه الغ بخاطر همین اصـول اسـت ک

ـه اوت  ـتان مورخـ ـدارم ۱۹۱۹وانگلسـ . را اعــالم میـ
ـه ) شاورز اینها را همه شنیده ایمدکتر ک( ـده حمل ـه بن ب

نکنید، به آقای ضیاء الملک میخواستید بفرمائید پـس 
ـده اسـت . آقا عهدنامه با شوروی افتخار امضایش با بن

خواهش میکنم با عالقه ای و ) امضایش بلی –فرمند (
ــا موازنــه ای کــه هســت بــه بنــده تبریــک بگوئیــد . ( ب

ـذاکرات سئوال بفر) خطاب آقای رئیس  ـه م ـد ک مائی
کافی است یا نه واال بنده یکساعت دیگر باید صـحبت 

  )بعضی نمایندگان مذاکرات کافی است. ( بکنم
ـذاکرات و  –مهندس فریور   بنده مخالفم با کفایـت م

ـون  باید دلیلش را عرض کنم، اوالً یکنفر که پشت تریب
  . صحبت میکند هیچکس حق صحبت ندارد

ـائی  ـما صـــحبت  –طباطبــ ـد پـــس شــ ـده (نکنیــ خنــ
  ) نمایندگان

آقــای طباطبــائی شــما کــه همیشــه اخطــار  –نقابــت 
ـه سـریو خـواهش ) (Serieuxمیکردید در یک جلس

  .میکنم مسخرگی نکنید
  .تو مسخره هستی احمق –طباطبائی  
ـذاکرات  –الدین  سید ضیاء  آقایان به بنده مینویسـند م

را کوتاه کن، بنده عرض میکنم برای صـحبت کـردن 
گر حاضرهستید صحبت میکنم، اگر حاضر حاضرم ا

  .نیستید رأی بگیرید به کفایت مذاکرات
  .بفرمائید آقا –نمایندگان  
 Little(بقول انگلیسیها لیتل ناولج  –سید ضیاء الدین  

Knowledge  ( همیشه باعث بدبختی است و انسان
ـا اطالعـات کـافی داشـته . را گمراه میکند انسان باید ی

 ۷و  ۶بــا » ژنــرال دیکســن« .اشــدباشــد یــا نداشــته ب
قــرارداد،  نفرصاحبمنصــبان انگلــیس پــس از امضــاء 

ـه  ـرای تهی ـد ب ـران آمدن ازطرف دولت انگلیس به طه
ـه » ژنرال دیکسن«. زمینه اجرای قرارداد ـایرین ک وس

ـه  ـد ب ـه عالقمن درآن موقع بودند، تنها کسانی بودند ک
ــیکه  ــته واول کس ــه گذش اجــرای قــرارداد بودنــد و البت

ـاید" الف کودتا قیام کـرد، برخ ـرال آیرونس ـود او " ژن ب
ـدون  ـدارد، ب هم گفت سید ضیاء الدین موازنه عقلی ن
ـرد کـرزن  اجازه و بدون مشاوره و بدون اسـتیذان از ل

این طرف و آن طرف نشسـت و ! قرارداد را الغاء میکند
برضد بنده تحریکات کرد، بنده مجبور شـدم بایشـان 

ـران پیغام دادم و از ایشان خـو ـه در طه اهش کـردم ک
تشــریف نداشــته باشــند و اتــومبیلی هــم فرســتادم و 

این ! خواهش کردم که از مملکت ایران تشریف ببرند
ـداد ایـن  کار را هم بنده کردم، علت رفتن ایشان به بغ
ـداد هـل و  ـه از بغ بود، رسیدن ایشان به بغداد چون ک
گل که نباید بفرستند، شروع کردند تحریکات کـردن 

نی ملکات عقلیه اش موازنه ندارد و فالنی یـک که فال
ـا ایـن و آن  ـا کـرد ب کارهای بی سابقه کرده اسـت و بن
ـه  مالقات کردن و کسانی را باخودش موافـق کـرد و ب
ـدام کـرد و  دسته های آنجا ملحق شد و برضد بنده اق
ـران و  تلگرافاتی به لندن کرد که فالنی مناسبات بین ای

ـزده اسـت ـتن ایشــان از بنـ! انگلـیس را بهم ابراین،  رف
ـد ! ایران بامر بنده بوده است ـده بای البته ایـن را هـم بن

ـا کمـک  ـد ب ـه اینجـا بودن ـدتی ک بگویم که ایشـان در م
ـه  ـوق الدول ـای وث ـان آق افسرهای ایرانی یکسـال در زم
زحمت کشیدند، مطالعاتی کردند،  راجع بطـرز ادارۀ 

ـی مفصـل در   آن قوای تأمینیه ایران و یک راپرت خیل
ـه  ـرخ ک موقع نوشتند و نمیدانم آقای عامری یا آقای ف
ــن را  در آن موقــع در وزارت امــور خارجــه بودنــد ای

ـه؟ از نقطـه نظـر صـالحیت کشـوری ! خوانده اند یا ن
ـان  زحمت کشیده اند و مطالعات کرده اند که اگر آقای
بدســت بیاورنــد در مــوقعی کــه میخواهنــد بودجــه 

ـد، در قسـمت ـه کمـک  مملکت را تصویب بکنن تأمینی
بــا تقــدیر از خــدمات ایشــان و حــق . خواهــد کــرد

ـه  خدمتی که به ایران داشتند، ولی چون میخواستند ب
امورات داخلی ما شرکت بکنند و مداخله نمایند، بنده 

ـد ـتم تشـریف ببری ـا ! بایشان گف و " کلنـل اسـمایلز"ام
ــاید" از جملــه صاحبمنصــبانی بودنــد کــه در " آیرونس

ـد ـرارداد آم ـرد تعقیب ق ـران، یـک پیرم ـه ای ـد ب ه بودن
شصــت ســاله و یــک آدم خــوبی بــود، ایــن آمــد بــه 

ـه . طهران آیرونساید بنده او را در بادکوبه دیدم، وقتیک
ـه  ـرود ب رئیس هیئت اعزامیه ایران بودم، از باتوم آمد ب
ـه ای  ـی بواسـطه عالق ایران، ایران را نمی شـناخت ول

ـه که به خیام و ادبیات ایران داشت یه محبتی  نسبت ب
ـه او را در . ایران داشت بنده پس از مراجعـت از فقفازی

ـرارداد در نظـم و  تهران دیدم، بمن گفت بنظر مـن ق
وضعش مالحظات الزم نشده و قابل اجراء نیسـت و 
ـادرت  ـتم، مب من نمیتوانم یک چیزی را که معتقد نیس

ولی چون رفت نزد مرحوم مشیرالدوله و اجـازه . کنم
ژنــرال « م مشــیرالدوله بــهخواســت برگــردد، مرحــو

"  کلنل اسمایلز"و صاحبمنصبان انگلیسی و » دیکسن
ـاز شـود و  ـا مجلـس ب ـما باشـید ت ـه ش فرموده بودند ک

دولت ایران هم مواجب . تکلیف قرارداد معلوم شود
ـه . آنها را میداد و ایشان هم بودند در نتیجـه جنگـی ک

متجاسرین با قوای قزاق کردند و قوای قزاق شکست 
ـزوین، قشـون خورد ـه ق ـد ب ند و پراکنده شدند و آمدن

ـه (انگلیس آنجا بود و این چهارهزار قزاق بدبخت  ک
ـا از  گمان میکنم اگر من یا هر ایرانی برای نجـات اینه
ـر چـه  بدبختی یک اقداماتی کردیم و آن اقدام هم اگ
ـود ! برخالف قانون بود، ولی برای مصـالح مملکـت ب

است که آیا جـایز  این یک مبحثی است که مورد تأمل
ـا ) بود یا نه نمیتوان بدون مطالعه حکم کرد این قزاقه

ـد،   ـران و سـرگردان بودن آمدند در اطراف قزوین، حی
ـه  رئیس کل قوا سردار همایون شد و قشون انگلیس ک
ـــک  ـه ی ــ ـرای اینک ــ ـد ب ــ ـزوین بودن ــ ـراف ق ــ در اط
صاحبمنصبی باشد رابط بین قشـون انگلـیس و ایـن 

ـیرالدوله کلنـل قوای قزاق از طرف کابی نه مرحـوم مش
اسمایلز تعیین شد و ضمناً قرار شد که مراقبتی بکند در 
ـه یـک شـورائی  اداره امور قزاق خانه، به ایـن شـکل ک
ـزوین، چـون  ـه ق ـور قزاقخان ـرای ام ـد، ب تشکیل دادن
ــتان  ــان بودنــد در زمس ــزوین لخــت و عری ــای ق قزاقه

کفشـهای "  کلنـل اسـمایلز"کفش و لباس نداشـتند، 
ـده سـربازان کهنه  سربازهای انگلیسی و لباسـهای مان

هنــدی را از ایــن طــرف و آن طــرف جمــع میکــرد و 
میآورد به این قزاقها و سربازهائیکه جنگ کرده بودند 
ـی  ـا را م و رشادت کرده بودند میداد و چون این کاره
کرد و این خدمت ها را می کرد یک شـورائی تشـکیل 

ـارت  ـا عب ـد از شد از طرف وزارت جنگ، این ه بودن
ـم اسـم  ـی دان ـه نم سه نفر، یکی زمان خـان مرحـوم ک

ـدگان ( خانوادگی او چه بوده است ـر از نماین  –یک نف
و یکی ماژور مسعودخان و یکی هم کلنل کاظم ) بهنام

ــر موثــق  ــه امی ــزاق خان ــیس اداره ق خــان مرحــوم و رئ
ـه . نخجوان بود ـزوین ن یعنی رئیس اداره قزاق خانه ق

در . قــزاق بــود ۵۰۰کــه طهــران و در طهــران هــم 
آذربایجان و زنجان و کردستان حاال یادم نیست، پنج 
ـار هـزار  هزار نفر یا شش هزار نفر بوده، در قزوین چه

ــه میدانیــد در ــرا چنانچ ــر، زی ــاتوم  ۱۹۱۱نف ــه اولتیم ک
ـران " شوستر"روس و انگلیس را قبول کردیم و  را از ای

ـه پانصـد یـ ـزاق ک ـوه ق ا بیرون کردیم در تعقیب آن، ق
ـون دوازده  هزار تا بود بعد تبدیل یافت به یـک دیویزی
ـه عـرض  هزار نفری و این دیویزیون بهمین کیفیت ک

ـزوین . کردم تقسیم شد ـه در ق ـزاق ک این چهار هزار ق
گرسنه و وامانده بودند، هیچکس در فکر آنها نبود، در 
ــا  ــان و آبــی بــه آنه ــات قــزوین پراکنــده بودنــد، ن ده

ـود، نمیرسید، پولی از تهرا ـه خـالی ب ن نمیرسید، خزان
ـه اسـم  ماهی دویست هزار تومان سـفارت انگلـیس ب

، بعد از سالها التماس )Moratorium)Lموراتوریوم«
ـه در . و گدائی بدولت ایران میداد ـود ک آنهم بقدری ب

دوایــر ایــران صــرف شــود، دیگــر چیــزی بقزاقخانــه 
ماژور مسعودخان و کاظم خان که میآمدند . نمیرسید
ـر، پـیش به طهر ان، میرفتند به ادارات دولتی پیش وزی

ـر  ـداد و ه ـا گـوش نمی رئیس الوزراء، کسی بحرف اینه
چه اینها میگفتند که قزاقها گرسنه هستند، نان و لباس 
ـداد،  ندارند، غذا ندارند، کسی بحرف اینها گـوش نمی

ـأیوس . کسی جواب نمیداد پس از آنکه از همه کـس م
ـنهم میشدند، می آمدند پیش من که  ـد کـرد، م چه بای

ـیس  ـرفتم پـیش رئ ـد کـرد،  می فکر میکردم که چه بای
ـر . الوزراء وقت، مرحوم سپهدار خـودش میگفـت اگ

ـود ــول نب ـا، پ ـه قزاقه ــدهیم ب ـولی هسـت ب ــفارت . پ س
ـوم «انگلیس هـم  ـاه »موراتوری ـداد، دو م ـاه می را یکم

اینها میگفتند سفارت انگلیس اشـکال تراشـی . نمیداد
ـد، میکند، سفارت میگف ـین کنی ت، شما تکلیف را تعی

ـأثیری  قرارداد را تصویب میکنید، شما را هـم تحـت ت
ــاز بکنیــد ــرار نمیــدهیم، شــما مجلــس را ب ــفارت . ق س

ـوق  ـاز شـود، از وث ـه مجلـس ب انگلیس میخواسـت ک

ـیرالدوله  ـی نکـرد، از مرحـوم مش الدوله خواسـت، ول
خواست ایشان هم باز نکردند، چون ایشان انتخابات 

ـتندرا درست ن از مرحـوم سـپهدار خواسـت، . میدانس
ـاالت مملکـت  ـه ای ـد، چونک ایشان نمیتوانسـت بازکن

ـه . صورت دیگری پیدا کرده بود یک کاغذی اسـت ک
دیروز بدست بنده افتاد، کاغذی است که مستر نرمان 
ــته،  ــوزراء وقــت نوش ــرئیس ال ــیس ب ــار انگل ــر مخت وزی

ـایق الزم اسـت ـوم . دانستن این حق ـه معل ـرای اینک ب
ـای سـید  شود ـا کودت آیا این کودتای انگلیسی اسـت ی

ـوم شـود! ضیائی یا سـردار سـپهی؟ ـایق معل ـد حق .  بای
  )عین کاغذ را بطریق زیر قرائت نمودند(
جمادی  ۲۱ ۱۹۲۱- ۱۳۳۹سفارت انگلیس تهران ،  

   ۳۱االولی 
جتــویری فــدایت شــوم، در خصــوص مذاکراتیکــه 
ـان از دوسـت ـتر نرم ار دیروز بعمل آمد، جناب اجل مس

خواهش کرده اند که بحضرت اشرف اطـالع دهـم 
ـاح تسـریع مجلـس  ـدن بافتت ـه لن ـاهمیتی ک که نظـر ب
ــاب معــزی الیــه نمیتوانــد  شــورای ملــی میدهــد، جن
ـه سـبب تعویـق  بحضرت اشرف در اتخـاذ مسـلکی ک
ـد،  افتتاح مجلس شورای ملی خواهد شـد رأی بدهن
جناب معزی الیه میداند که اگر چنین رأی میدادند از 

ـع ط ـراض شـدید واق ـورد اعت رف دولـت انگلـیس م
  اسمات . میشدند، ایام شوکت مستدام باد

مرحوم سـپهدار ! آقای رئیس این را مالحظه بفرمائید
قبالً خواست مجلس را بازکند، چرا مجلس باز نشد؟ 
ــتند همــدیگر را  وکالئــی کــه در تهــران بودنــد، نتوانس
ه راضی کنند که چطور مجلس را باز کنند عذرشان چ

ـود؟  بود؟ عذرشان قرارداد انگلیس، عذرشـان چـه ب
عذرشان پیشنهادات صلح طلبانه حکومت شـوروی، 
عذرشان چه بود؟ عذرشان موازنه ملکات عقلیه، این 

سپهدار آمد التماس کرد بیائید، باالخره . عذرشان بود
ـه . گفتند نمیشود با این کابینه، باشد با کابینه دیگر کابین

از آقای حاج محتشم السلطنه  دیگر تشکیل شد مرکب
وزیــر امــور خارجــه و مرحــوم ممتــاز الدولــه و ممتــاز 
ـر  ـه اش را فک ـد، هم ـر بودن ـار نف الملک، اینها سه چه

ـه . کردند که کی وزیر باشـد کـی نباشـد ـد از ایـن ک بع
ـد  ـد، گفتن ـد بکنن ـه چـه بای ـد ک چندین ماه فکر کردن
ـاز شـود؟ ! خوب حاال که وزیر شدیم، چرا مجلـس ب

ـیم، اول با ید یک مطالعاتی بکنیم و زمینه را حاضـر کن
در همین حال بود، ! بعد مجلس شورای ملی باز شود

ـود،  ـه مملکـت بـی تکلیـف ب در همین احوال بود ک
ـران : الملک درهمان موقع بود آقای ضیاء ـه در طه ک

چهار نقشه کودتا بود،  کیها در کار بودند؟ الزم نیست 
ـه موفـق شـد، آن کسـی . بنده بجنابعالی عرض کـنم ک

ـع  شما خودتان اورا میشناسید و می بایستی همان موق
ـه  بشناسید و جلوگیری کنید، نه اینکه بعد از بیست و س

ـع ! سال از من بپرسید کی بوده است؟ در همـان موق
ـه  بود که کسی که واقف بجریان وضعیات بود، کسی ک
ـه میدانسـت مملکـت در چـه  خون داشت و کسـی ک

ـد پرتگاهی اسـت و بکجـا م ـداکاری بای ـرود، یـک ف ی
ـزاق اینطـور . بکند آمدند به بنده گفتند که وضـعیات ق

است، اگر اینطور نشود اینطور میشود، چه میشود، چه 
ـه هـیچ  ـده اسـت ک میشود که اینهم از اسـرار خـود بن
ـدارم ـی ن ! الزامی هم ندارم بکسی توضیح بدهم، الزام

آمدیم رفتیم پیش آقای سپهدار مذاکراه کردم، گفـت 
ـرویم ا ـا می نگلیسها بما پول نمیدهند چه کنم؟ گفتم م

ـتم پـیش  ـد، رف ـول بدهن ـما پ ـه بش مذاکره میکنیم بلک
ـتم وضـعیت  مسترنرمان از ایشان خواهش کردم و گف
ـاه  ـما یـک م اینطور است، وضعیت خـراب اسـت، ش

ـد ـول بدهی ـد . دیگر، دو ماه دیگرهم بما پ ایشـان گفتن
ـتم . شـود میدهیم، بشرط اینکه بدوائر دولتی داده گف

  چطور؟ مگر به کی میدهند؟ 
ـه  ـا ب گفت این مهاجرینی که آمده اند به طهران، پوله

ـتیم ـر نیسـ ـود و ماحاضـ ـا داده میشـ ــس . آنهـ گفــتم پ
ـتند، چـه  ـتند، بیچـاره هس مهاجرین که مستأصل هس
ـه  ـه ب ـا اعان ـردم ب بکنند؟ گفـت خـود دولـت، خـود م
ـد ـد و کمـک کنن ـزی بدهن . هموطنان خودشان چی

مرحــوم ســپهدار صــحبت کــردیم، گفــت رفتــیم بــا 
باالخره با سـپهدار . نمیشود کسی به اینها اعانه نمیدهد

مذاکره کردیم و بنده مرحوم سپهدار را راضـی کـردم 
ــت انگلــیس راجــع بــه  ــب کــه اگــر دول بــاین ترتی

چیــزی دادنــد، یــک قســمت از آنــرا » موراتوریــوم«
ایشان هم قبول کردند، ولی از چاه .  بقزاقخانه بدهید

ـاد . درآمد توی چاله افتاد ـذاکرات زی باالخره بعد از م
  حاضر شدند که پنجاه، شصت هزار تومان بقزاقخانه 
ـه الزم  بدهند، در این قسمت هـم چیزهـائی اسـت ک

ـرده ) خدا بیامرزد اموات همه را (نیست عرض کنم  م
اند الزم نیست اسم ببرم، این پنجاه هزار تومان را هم 

  حاال سردار همایون میخواهد که به قزاقخانه دادند،
ـزوین  ـد و بق همه را صرف پانصد نفر قزاق طهران بکن

ـه دو . چیزی ندهد خالصـه ایشـان را راضـی کـردم ک
.  ثلث برای طهران و یک ثلث برای قزوین داده شود

ـزوین  ـه بق ـود ک ـان ب ـا سـی هـزار توم خالصه بیست ی
  .  رسید، قزاقها فهمیدند که این کار را کی کرده است

  ۱۳ صفحه در  
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بمناســـبت  ،خـــرداد۲۶«
 نهمـــینصـــد و بیســـت و 

  مصدق دکتر تولد سالگرد
  

ـا سـبب  فهمیدند، تشخیص دادند ایـن تشـخیص آنه
مراجعه کنند،    شد که در مراجعت شان در آتیه به بنده

ـتر  این وضعیت همینطور ادامه پیدا کرد، ماه آینده بیش
صد   یدبا  شد، ماه سوم که ماه کودتا بود، بنده گفتم که

ـغ. هزار تومان داده شود را   آقای سپهدار اگر ایـن مبل
ـولی  ـد از آن پ بقزاقخانه ندهند من قبول نمیکـنم و بای

ـه  ـوم«که دولـت انگلـیس ب میدهـد، صـد » موراتوری
اینکار را   هزار تومانش را به قزاقخانه بدهند و باالخره

ـایون  هم کردند و درهمانموقع هم بود که سردار هم
ـدمجبور شد،  ـول کن ـده را قب ـه بن ـین او و . نظری ـرا ب زی

ـاو مسـاعدت  ـر مـن ب مرحوم سپهدار بهم خـورد و اگ
ـد ـی مان ـاو . نمی کردم، در مقام خودش باقی نم ـد ب بع

گفتم که از این صد هزار تومانی که گرفته میشود، بهرۀ  
ـد داده  ـران بای ـه طه پسری به قزوین و بهرۀ دختری ب

ه قزوین دادند خالصه گویا شصت هزار تومان ب. شود
و در همــان موقــع بــود کــه اعلیحضــرت ســلطان 
احمدشاه مرحوم خیال حرکت از طهران را داشت و 

ـه . تخلیه طهران بود مذاکرۀ  ـد ک در این مطالعه بودن
ـه  ـا شـاه ب ـوائی ب ـران چـه دسـته ق در موقع تخلیه طه

ـرا . اصفهان وشیراز برود ـود، زی ـان نب به ژاندارم اطمین
ــه حقـوق  ــود ک ــاه ب ــیس هــم . نداشــتهشـت م ــه پل ب

اطمینان نبود، صد نفر قزاق گارد شهریار ایران هـم در 
ـار  فرح آبا گرسنه بود، ششماه هم بود که مواجـب درب
ـاهی  ـد م ـه چن نرسیده بود و حتی بقال و عطار هـم ک
ـر حـاال  باعتبار مرحوم موثق الدوله نسیه میدادند، دیگ

ـد ــۀ . نمیدادن ـه موازن ــه یـک کســی ک ـود ک در آنموقــع ب
ـنهاد ملک ـه مرحـوم احمدشـاه پیش ات عقلیه نداشت ب

کرد که از این قزاق های متالشی که در قزوین هستند 
ـایونی  ـه در رکـاب هم پانصد نفر را بیاورید به طهران ک
ـنهاد را پسـندید و  باصفهان حرکت کند و شاه این پیش
راضی شد و دستور هم داد و البته یک چیزهایی شـد 

. نیستم به کسی بگویم که این جزئیات را هم من ملزم
. در موقع خودش خـواهم گفـت و خـواهم نوشـت

ـه  ـی گـویم، چـون مصـالح عالی ـاتی را م اینجا یک کلی
ـا تصـویب  مملکت در نظر من اهمیتش بیشتر است ت

ـه . اعتبارنامۀ من ـوط ب این یک چیزهائی است که مرب
ـایقی را  ـه یـک حق ایران است، در موقع خـودش البت

ـرای رفـ! خواهم گفت ع سـوء ظـن حضـرت حاال ب
ـالی را یـک شـخص (عالی  ـه حضـرت ع چون همیش

ـد و قصـدتان ) پاک و درستی می دانستم و چیز بفهمی
غرض شخصی نیست با کمال مسرت ایـن اطالعـات 
ـی خواسـتند  ـر م ـای دکت را دادم، در صورتی که اگر آق

ایشان هم مانعی ندارد که بمـن  دستۀ ! بایشان نمیدادم
ـما را بـی ـر  رأی ندهند، چونکه ش ـدانم، ه غـرض می

ـوانم جـواب  ـه بت سئوالی دارید بفرمائید تا حدودی ک
ـنهاد تصـویب شـد و . عرض میکنم خالصـه ایـن پیش

ـه  ـران ب ـه طه ـرای ایـن منظـور ب حکم احضار قزاق ب
ـود و یـک  ـه مخـالف ب ـا آنک ـایون ب امضای سردار هم
ـا مـن  ـران ب اظهاراتی می کرد که اگر اینها بیایند به طه

ـد؟  ـی کنی ـه  ایـن هـم(چه م یـک چیزهـائی اسـت ک
ـوده اسـت و  مربوط به کسانی است که یکـیش حـاال ب
ـده  ـه بن یکی هم از بالد ما دور است و شایسته نیسـت ک

ـرار ) بگویم و بآنها بربخورد خالصه حکمش را داد و ق
بود که محرمانه باشد و قوای قزاق قرار بود هفصد نفر 
ـان از دولـت  حرکت کنند از آن پولی که صد هزار توم

ـان دا ده شده بود بقزاقخانه و هفتاد یا هشتاد هزارتوم
ـدارکات ضـروری  آن بقزوین فرستاده شد که خرج ت
ـد و  قزاقها شد و بیست هزار تومان هم در صندوق مان
ـر مسـبوق  ـه نف ـزوین س از این جریانات در قزاقخانه ق
ـاخان ـعودخان و رضــ ـان و مســ ـاظم خــ ـد؛ کــ . بودنــ

ـر حر کـت زمانخان مرحوم خبرنداشت، بموجب ام
ـر  ـر، دو هـزار نف کردند و آمدند ولی بجای هفصـد نف

ـه . حرکت کردند ساعت سه بعد از نصف شـب جمع
ـه . قبل از کودتا آنها حرکت کردند این را هم بگویم ک

یــک هفتــه پــیش از حرکــت آنهــا هــر روز از قــزوین 
ـه سـوء ظـن  میرفتند بیرون، بعنوان مانور و برای اینک

ـد ـا. قشون انگلیس را جلـب نکنن ـد و اینک ر را میکردن
مخصوصاً چند شب پیش به طهران " کلنل اسمایلز"

ـه  ـانور روزشـان را ب ـد، م حرکت کرد و موقعی که او آم
ـد . شب تبدیل کردند و به طرف طهران حرکت کردن

ـران هـم  ـزوین و طه ـین ق ـا سـیم ب پس از حرکت آنه
ژنرال آیرونساید صبح فهمید که یـک عـده ! قطع شد

ـران هـم قزاق از قزوین دور شده و  ـه طه مخـابرات ب
ـم ! قطع بود ـا هـم حک ـراد آنه آدم فرستاد پیش این اف

ـال  طهران را باو ارائه دادند و کلنل آیرونساید هـم اغف
ـا مـن  شد و قزاق وارد کرج شـد، دو روز پـیش از کودت
ـده و  ـاد از بن رفتم بشاه آباد جلسۀ تشکیل شد، در شاه آب
ـدآقا خـان ـای احم ـنج و از آق ـه  آقای رضاخان میر پ ک

آنوقت گویا سرهنگ بود و از آقای ماژور مسـعودخان 
چه دیدم و چه . و از آقای کاظم خان، من آنها را دیدم

! صحبت کردم و چه تصمیم گرفتیم از اسرار ما اسـت

ـا  ـه م ولی یک چیزی را بشما میگویم و آن این اسـت ک
پنج نفر قسم خوردیم که به ایران خدمت کنیم و قسم 

مصالح ایران برنداریم و بعد  خوردیم قدمی برخالف
ـا باجانـب از روی . آن وقایع شد بنابراین نسـبت کودت

ــال بــی اطالعــی اســت بنــده بآقایــان اطمینــان ! کم
میدهم هر از خود گذشته ای هر کاری میتواند بکند، 
هر کس از خودش بگذرد، معرفت هم داشته باشـد، 
لیاقت هم داشته باشد، اطالع هم داشته باشد، ابتکار 

ـار  هم ـه ک داشته باشد،  روابـط هـم داشـته باشـد، هم
ـد ـا موفـق نشـدند، . میتواند بکن ـر در کودت دیگـران اگ

شاید حسن نیت شان از من بیشتر بوده است ولی اگر 
وسائل و اطالعاتشان از من بیشتر بود، موفق میشدند، 
چرا ما این کودتا را کردیم؟ ما پنج نفر مملکت خود را 

ـیم و در خطر دیدیم، مرجعی ن ـه کن ـاو مراجع بود که ب
ـیم ـاری او را بطلب . برای نجات ایران از پرتگاه نیستی ی

ـوانینی  اگر ما میدانستیم در مقابل این خـدمتگزاری ق
ـدام خواهـد  ـه اع در مملکت هست که ما را محکوم ب

زیرا اگر ما محکوم میشدیم، یک ! کرد، باز ما میکردیم
ـانون بلی آقا مملکت . ملتی را زنده کرده بودیم برای ق

ـانون و . نیست، قانون برای مملکت است اگر مراکز ق
خودشـان عمـل  مظاهر قانون نمیخواهند، به وظیفۀ 

ـد و مجلـس شـورای  ـران بمانن کنند، سه سال در طه
ـرود و  ملی را باز نکنند و شاه مملکـت هـم بخواهـد ب
ـند،   ـران باشـ ـرگردان و حیـ ـم سـ ـران هـ وزراء و دیگـ

شته را مالمت کرد که چرا نمیتوان پنج نفر از خود گذ
ـما خطـر  ـار ش شما یک کاری کردید و در نتیجـۀ آن ک
ـدگی و  ـران زن اضمحالل را از ایران دور کردید، و به ای

ـد! حیات و استقالل دادید ـار را خـوب کردی ـه ک ! هم
ولی یک کار را بد کردید و چهارصد نفر را تحت نظـر 

 ای خدا یک قدری ملکات عقلیه ما را یک. قرار دادید
به دکتر بنده در عین این که از بی  حملۀ . کاریش بکن

ـر نسـبت بخـودم  ـای دکت لطفی و غرض شخصـی آق
ـه از  ـدادم ک ـاه بخـودم اجـازه نمی واقف بودم، هیچگ

ـد و ! ادب خارج شـوم طریقۀ  ـر منصـف بودی ـما اگ ش
ـده  ـه بن البته هستید تصدیق میفرمائید که اول ایشان ب

) کـردم؟چـه عـرض  –دکتر مصـدق . (توهین کردند
فرمودید مأمور اجنبی هستید و این را حق نداشتید به 

بنده . قبل از اینکه توضیح از من بشنوید! بنده بفرمائید
ـه  ـده ک ـد بن که حرف نزده بودم، شما اول نطـق کردی
ـودم، در ضـمن عرایضـم هـم عـرض  عرض نکرده ب
ـر نظـری را از مـن توضـیح  ـه ه ـد ک کردم، شما آزادی

ـا  ولی ننگین ترین. بخواهید نسبت ها را بمن دادید، ب
ـه از خـدمات  کمال بی شرمی نه از من نه از جد من ن

خـدا سـزای !(نه از ملت من خجالت نکشـیدید! من
و مرا متهم کردید به یک نسـبتی همـان ) شما را بدهد

ـدیانت آن و  خون در من است که شما افتخار دارید ب
ـدین اجنبـی  بآن خون مفتخر هستید، سـید ضـیاء ال

ـر مصـدق ! (شودپرست نمی سـزای ) اسـتغفرالله –دکت
ـی  ـه اسـمش را در ) ص(شما با همان حسین ابن عل ک

اگر من بایشان بی احترامی کردم برای . این جا بردید
ـد ـرام نبودن ـته احت ـی حـق . این بود که ایشان شایس ول

ـه از مـن  ـد قبـل از اینک ـزی بگوین ـه مـن چی نداشتند ب
ـنوند، اول باید بپرسند جواب ب! توضیحی بخواهند ش

شما از . بعد مرا به هر نسبتی که بخواهند نسبت بدهند
ـتید ـر مصـدق ! (رجال سیاسی نیس بحـد شـیاع  –دکت

 ) رسیده بود
آقای دکتر مصدق خـواهش میکـنم رعایـت  –رئیس 
  . بفرمائید

  . چرا بایشان نمی فرمائید توهین نکند –دکتر مصدق 
 بایشان هم گفتم و استدعا میکنم هر کـدام از –رئیس 

آقایان که میل دارند، مخالف یا موافق بفرمایند،  اینجا 
ـد ـا هـم صـحبت مکنی . صحبت کنند، ولی دو نفری ب

  )صحیح است(
ـه  –سید ضیاء الدین   یک کاغذ دیگـری هـم راجـع ب

آقــای مصــدق الســلطنه والــی فــارس از وزیــر مختــار 
پـس از . انگلیس به مرحوم سپهدار نوشته شده اسـت

له، آقای مصدق السلطنه متزلزل آقای مشیرالدو کابینۀ 
ـای  ـد و آق ـزول کن شدند که شاید سپهدار ایشـان را مع
. نصرت السلطنه یا کسی دیگر را بجای ایشـان بفرسـتد

ـر  آقای مصدق السلطنه بوسیلۀ قونسول انگلیس از وزی
ـر  ـد و وزی مختار انگلیس ایـن منظـور را تلگـراف میکن

ـا میک ـه مختار انگلیس هم از رئیس الوزراء تقاض ـد ک ن
بنده جداً تکـذیب  –دکتر مصدق (ایشان را ابقاء بکند

ـده ) میکنم این کاغذ سفارت انگلیس اسـت ایـن را بن
  . ننوشته ام

ـوامبر  ۴سفارت انگلـیس «  ـدایت شـوم .  -  ۱۹۲۰ن ف
ـزاج و تقــدیم ارادت  ــحت مـ ـتعالم از ص ــس از اسـ پ
زحمــت میدهــد کــه از قــرار تلگرافــی کــه قونســول 

ـای مصـدق انگلیس مقیم شیراز مخاب ـد، آق ره کرده ان
ـد  ـۀ جدی السلطنه از سقوط کابینۀ قبلی و تشـکیل کابین
ـه  ـع الزم ـه در مواق قدری مضطربند که مبادا این کابین
ـا  ـد و گوی همراهی و مساعدت مقتضـی از ایشـان ننمای

ـد ـه از قونسـول . خیال استعفا دارن ـائی ک ـرار راپرته از ق
ـه در شـیراز  انگلیس شیراز میرسد، حکومت معظـم ل

اگر حضرت اشرف صالح . خیلی رضایت بخش بود
ـه  ـه معـزی الی ـی ب ـتانه تلگراف ـه دوس بدانند بد نیست ک
مخابره فرموده، خواهش کنید که به حکومت خـود 

ـام شـرکت . باقی بوده و از این خیال منصرف شوند ای
  » مستر نرمان –مستدام باد 

ـور   ـذ دلیـل خـواهش ایشـان  –مهندس فری ایـن کاغ
  . نیست

ــر مصــ ــد  –دق دکت ــوهین اســت اجــازه بفرمائی ایــن ت
  . مطابق نظامنامه توضیح عرض کنم

  .بعد بفرمائید –رئیس 
ـائی   ـدین طباطب ـار  –سید ضـیاء ال قصـدم از ایـن اظه

ـه او  ـد ک اهانت بایشان نبود یک چیزی دیروز فرمودن
ــار شــد فرمودنــد مــن در ســالمهای . ســبب ایــن اظه

ـدا ـار حضـور نمی دم رسمی افسران پلـیس جنـوب را ب
ـده عـرض کـردم ) همینطور است –دکتر مصدق ( بن

ـما در  ـی حکومـت و ایالـت ش این صحیح اسـت ، ول
ـود ـر مصـدق . (تحت حمایت پلیس جنـوب ب  –دکت

ـما ) بهیچوجه ـه ش ـده میخواسـتم عـرض کـنم ک و بن
ـا کنسـول  ـد و ب ـارس بودی ـه در ف نمیتوانستید بگوئید ک

دکتــر (انگلــیس آشــنائی نداشــتید و رابطــه نداشــتید 
پـس در ضـمن دوسـتی ) بسیار دوست بودم – مصدق

ـیس ـه قونسـول انگل ـد ب ـر . (یک اظهاری کرده ای دکت
  .این مراسله سفارت انگلیس است) ابدًا –مصدق 

  .دو مرتبه بخوانید آقا –بعضی از نمایندگان  
فدایت شوم « میخوانم  –سید ضیاء الدین طباطبائی  

ـزاح و تقــدیم ارادت  ــحت مـ ـتعالم از ص ــس از اسـ پ
میدهــد کــه از قــرار تلگرافــی کــه قونســول  زحمــت

ـای مصـدق  ـد آق انگلیس مقیم شیراز مخابره کـرده ان
ـد  ـۀ جدی السلطنه از سقوط کابینۀ قبـل و تشـکیل کابین
ـه  ـع الزم ـه در مواق قدری مضطربند که مبادا این کابین
ـا  ـد و گوی همراهی و مساعدت مقتضـی از ایشـان ننمای

ـائ ـه از قونسـول خیال استعفا دارند و از قرار راپرته ی ک
ـد  ـد، ب انگلیس بوده، اگر حضرت اشرف صالح بدانن
ـه مخـابره  ـه معـزی الی ـی ب ـه دوسـتان تلگراف نیست ک
ـاقی  ـه حکومـت خـود ب ـه ب فرموده، خواهش کنید ک

ایام شوکت مستدام . بوده از این خیال منصرف شوند
  » مسترنرمان –. باد

ـوامبر ۴تاریخ این کاغذ را بفرمائید،  –مهندس فریور   ن
  – ۱۳۳۹صفر  ۲۲ – ۱۹۲۰

بنده . آقای ضیاء الملک اشارۀ فرمودند به مستر نرمان 
ـتر  ـه مس الزم میدانم فقط یک چیزی را عرض کـنم ک
نرمان از کودتا اطالعی نداشت، شرکت هم نداشت، 

ـود ! واقف هم نبود فقط یک تقصیر داشت و آن این ب
ولــی ! کــه میتوانســت ایــن وقــایع را پــیش بینــی کنــد

پیش بینی کند، حاال چرا نتوانست پیش بینی نتوانست 
ـی او شـد، ایـن هـم  کند و چه موجباتی مانع پیش بین

و در ! یکی از اسراری است که مربوط بخود بنده است
نتیجۀ این اغفال شدن مورد مؤاخذۀ دولت انگلیس 
.  واقــع شــد و از خــدمت وزارت خارجــه اســتعفا داد

ـب ـان چس ـه ریـش نرم ـه ایـن را ب اندند، حاال چه شد ک
ـه . اصل نکته اینجا اسـت ـانی ک ـتن مـن آقای پـس از رف

اول . محبــوس و تحــت نظــر بودنــد، آمدنــد بیــرون
ـه  ـا س ـرده ی ـون ب ـدین ده میلی گفتند که سـید ضـیاء ال
ــه ایــن  ــد ک ــداً فهمیدن ــرده و فــالن، ولــی بع ــون ب میلی

ـوده اسـت ـارتی . موضوع نب ـرده ام، غ ـزی نب مـن چی
ند چـه تهمـت نکرده ام،  دزدی نکرده ام، خوب گفت

ـار . دیگری بزنیم، وسیله دیگری نبود گفتند که ایـن ک
ـرای  ـه انسـان ب ـم ک بدست اجنبی بود و من نمی فهم

ـرای ! چه اجنبی پرست می شود؟ ـا ب ـرای خـدا ی ـا ب ی
ـه در  خرما، من که هم خدا داشتم هم خرما را، من ک
ـال کسـی، بجـان کسـی،  ـه م سه ماه زمامداری خـود ب

ــه ال ــه اجنبــی تعـرض و تخطــی نکــردم، چ ــود ک زم ب
ـه در مقابـل چـه ! پرست شوم؟ اجنبی پرست بشوم ک

ـرم؟ ایـن حقیقـتش اسـت، خالصـه مطالـب  چیز بب
ـها را . گفتنی خیلی است ـه نویس آقا فرمودند که روزنام

ـتر عـرض  ـده نمیخـواهم بیش ـد؟ بن هم توقیف کردی
کنم، اصراری هم ندارم که یک مطالبی را فرمودید و 

و باز هم عـرض . بدهم بنده هم خواستم توضیحاتی
ـران اسـت رد  میکنم، قبول اعتبارنامه من بر صـالح ای

ـان . اعتبارنامه منهم شاید برصالح ایران باشد البته آقای
  . در قضاوت خود مختارید

  .آقای دکتر مصدق توضیحی دارید بفرمائید –رئیس 
ـد وضـعیت  –دکتر مصـدق   ـا فرمودن ـه آق ـاتی ک از بیان

ـه دولت آن روز را بخوبی رو ـرد، آن روزی ک شـن میک
ـدازه ای  ـا یـک ان ـرای  بنده شیراز وارد شدم، دولت ت ب

ـد  ـود،  چن فرستادن یک ماموری به شیراز مستأصـل ب
نفر کاندید بودند در طهران که می خواستند به شـیراز 
بروند و هر کدام از دولت یـک تقاضـاهائی داشـتند و 
ـد ایـن  یک مهماتی و یک قوائی میخواستند که بتوانن

ـه مـن وارد شـیراز شـدممأ ـد ک . موریت را انجام بدهن
ـد  اهالی به تلگرافخانه رفتند و از دولت خواهش کردن
که اگر حاکمی میخواهید بفرستید فالنی است و باید 

ـتم، . بماند ـدولت گف دولت هم مرا خواسـت و مـن ب
من که فعالً وارد فارس شده ام، من مردم را میخواهم 

ـد، ایـن ـانم و هـیچ  اگر با مـن موافقـت کردن ـا میم ج
ـر . احتیاج به قوا ندارم ـی اسـت اگ ـوای مل قوای من ق

ـوانم  ـانم و اال نمیت ـد ، میم اهالی با مـن موافقـت کردن
ـم ـی آی ـران م ـه طه پـس از مراجعـت از . قبول کنم و ب

ـوام  تلگرافخانه جماعتی نزد من آمدند، اول نماینده ق
ــان : الملــک گفــت ــالی دو هــزار توم قــوام الملــک س

ـان : ینده سردار عشایر گفـتنما. میدهد دو هـزار توم
ـایر میدهـد مـن : نصـر الملـک گفـت. هم سردار عش

ـد  ـه حسـاب کردن ـداً ک بیست هزار تومان میدهم و بع
ـان شـد ـا ایـن . جمعاً صد و شانزده هـزار توم ـد ب گفتن

ـد  ـر بروی وضع شما چرا میخواهید بروید طهران؟ اگ
ـا  ـاه ایـن ج ـدازۀ یکم ـما بان طهران حقـوق یکسـال ش

ـما نمیش ـد، ش ود؟ گفتم شما عجب اشـتباهی کـرده ای
میگوئید که ما حاکمی میخواهیم که عدل و انصـاف 
ـردم  ـد و از م ـار کن ـدالت رفت ـردم بع ـا م داشته باشد و ب
چیــزی نخواهــد و ایــن پولهــائی کــه بمــن میدهیــد 

ـی میشـود ـا امن ـز . خودش مسـبب ن مـن منظـورم چی
ـردم  ـه از م ـه ن ـد ک ـد میکنی ـما تعه دیگری است اگر ش

زی بگیرید و بمن هم چیزی ندهید، من میمانم و چی
ـه  قبول میکنم و اگر نه من میروم و آنها تعهد کردند ک
ـد و از ایـن جهـت  ـزی بگیرن نه چیزی بدهند و نه چی
ـاهی سیصـد و  ـه دولـت م ـدم و در آن وقـت ک من مان

ــت ـارجی میگرف ـزار تومــان از خـ ـه . شصــت هـ البتـ
ـی مــن  ــتد، ول ـارس بفرس ــوائی بف ـه ق در نمیتوانسـت ک

ـرار کـردم،  ـاه بطـوری امنیـت را برق ـی دو م ظرف یک
بدون اینکه خرجی بکنم و هیچ استمدادی از دولـت 
ـد و  ـدگی میکردن بخواهم که مردم با کمال خوشی زن
ـودم  ـی ب همه هم هوی خواه من بودند، من یک آدم

ـا مسـلک مـن  کابینۀ . با مسلک ـیرالدوله ب مرحـوم مش
ـود،  موافق بود، ولی با سپهدار که با مسلک من یکی نب

ـیرالدوله . نمیتوانستم کار بکنم پس از اینکه مرحوم مش
ـد اطاعـت بکـنم؟  ـم کـی بای رفت، من دیدم که بحک
همانطور که آقا وقتی آمدند روی کار، من متمرد شدم، 
همانطور ممکن بود نسبت تمرد بمن داده شود، ایـن 
ـام شـهر  بود که واقعاً نمیخواستم در آنجا بمانم، در تم

ـزل . یچید که من میرومشهرت پ البته همۀ مردم متزل
ـر  ـه قونسـول ه ـد، نیسـت ک شدند و اینهم محل تردی
محلــی راپــرت و گــزارش محــل خــودش را بمرکــز 

ـر . میفرستد ـی ب ـنم، ول بنده این کاغذ را تکـذیب نمیک
ـده از  ـاً بن ـذ صـحیح باشـد واقع ـه ایـن کاغ فرض اینک
ـدر زحمـت کشـیده  قضاوت آقا تعجب میکنم که چق

ـد، اند و  ـدرکی بدسـت آورده ان ـرای اهانـت بمـن م ب
ـد  ـه بای ـی ک واقعاً جا دارد تعجب کنم قونسول انگلیس
ـین  ـد یـک چن ـز بدهـد، بای راپرتهای خودش را بمرک
ـه قونسـول انگلـیس  ـرای اینک چیزی بنویسید چرا؟ ب
ـی وارد  ـده وقت ـود و بن عالقمند به تجارت خودشان ب

ود و مـن در شیراز شدم راه بوشهر تا آباده بکلی نا امن ب
ــردم و از  ــنظم ک ظــرف چهــل روز ایــن راه را امــن و م
ـودم یکشـاهی  کسی در هیچوقت و در مدتی که آنجا ب

ـر یـک کسـی میخواسـت ) صحیح است. (نگرفتم اگ
ـه ده  برای من یک کبک بفرستد بنده تعمد داشـتم ک

ـر نفرسـتد ـد او دیگ مـن . تومان به آورنده بدهم که بع
ـرا م ـرار تعمد داشتم که نفرستد و م رهـون خـودش ق

ـه ایلخـانی . بدهد قبل از من قرار بود که صولت الدول
بشود و از او شصت هزار تومان میخواستند و چون او 

بعد از آنکه من . این وجه را نمیداد ایلخانی هم نمیشد
ـه شـهر و ایلخـانی  والی شدم، صولت الدوله را آوردم ب

ذی بعد از آنکه من این کار را کردم سپهدار کاغ. کردم
ـز  ـدون اجـازه مرک ـه چـرا ب نوشت و تعرض کردند ک
ـه  ـتم ک صولت الدوله را ایلخانی کرده اید؟ جـواب گف
جای اعتراضی در این باب نیست، قانونی در این مورد 
ـی  ـه وال ـد ک ـم میکن در مملکت نیست، سابقه هم حک
ـوده  فارس ایلخانی را معین کند و عادت هم بر ایـن ب

ـره اگر شما تصور میکنید که د. است ـار مـن به ر این ک
ـرده ام . ای برده ام، خیر من دیناری در این کار بهره نب

ــرای حفــظ امنیــت و مصــلحت  ــار را فقــط ب و ایــن ک
. مملکت کرده ام و او را به ایلخانی گری معین کرده ام

ـدارم ـه قونسـول . من نظری غیر از امنیت فارس ن البت
ـه تجارتشـان  انگلس چه میخواسـت؟ میخواسـت ک

ـه برقرار باشد ـاده ب ـولی میخواسـتند از آب ـر وقـت پ ، ه
بوشهر مجبور بودند که یک مبالغی خرج کنند و یـک 
ـول را بانـک شاهنشـاهی  مبالغی بدهند تا اینکه ایـن پ

ولی وقتی که من رفتم آنجـا از کسـی . بتواند حمل کند
دیناری نگرفتم و عدل و انصاف را پایۀ حکومت خود 

ـۀ قرار دادم، البته امنیت برقرار شد بـ ا ایـن ترتیـب هم
ـد و قونسـول انگلـیس هـم  مردم خواهـان مـن بودن
ـافع تجـاری خودشـان خواهـان مـن  برای حفظ من

ــود ــرا . ب ــروم همــه م ــارس ب ــر حــاال هــم بــه ف مــن اگ
ـا مـن خـدمت کـرده ام  ـه بآنه ـرای اینک میخواهند، ب

ـــحیح اســـت( ـرا ) ص ـارس مــ ـه در فــ ــ کیســـت ک
ـد و مـن ) صحیح است(نخواهد؟ ـرا میخواهن ـا م آنه
ـا خـدمت       هم آنهـ ـه بآنه ـرای اینک ا را دوسـت دارم، ب

ـا سـید  ـای آق کرده ام و واقعاً خیلی غریـب اسـت از آق
ــیاء ــان را  ض ــاً ریشش ــیدند و واقع ــه زحمتــی کش الدین ک

ـون  سفید کردند که یک همچو سـندی را پشـت تریب
  .آوردند

  .مذاکرات کافی است –از نمایندگان  عده ای  
ـرای عده ای از آقایان پیشـ –رئیس   ـد ب نهادی کـرده ان

  .کفایت
ــور   ــازه  –فری ــالفم اج ــا کفایــت مــذاکرات مخ بنــده ب

  میفرمائید توضیحات خودم را عرض کنم؟ 
بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات کـرده ام  –ملک مدنی 

  . باید قبالً توضیح بدهم
  .بفرمائید –رئیس 

بنده که پیشنهاد کفایت مذاکرات کرده  –ملک مدنی  
کــه دو جلســه اســت در اطــراف  ام بــرای ایــن اســت

آقای سید ضیاء الدین صحبت شده است و  اعتبارنامۀ 
تمام مطالب بعقیده بنده معلوم شـده اسـت و جـای 

ـه مملکـت  ابهامی باقی نمانده و همۀ  آقایان میدانند ک

ـی  هم انتظار دارد که هر چه زودتر مجلس شورای مل
ــاده  ــد و آم ــدماتی خــودش را انجــام بده کارهــای مق

خــودش را بــرای کــار بحضــور اعلیحضــرت  بــودن
ــه ایــن  ــا یــک دولتــی بیایــد ک ــایونی اعــالم کنــد، ت هم
ـد و  ـه میشـود بیای ـا گفت خرابیهائی که همه روزه این ج

ـد ـا را انتخـاب . اصالحات را شـروع کن ـه م ـی ک مردم
ـم،  کرده اند و آمده ایم این جا و مجلس را باز کرده ای

ـدهیم برای این نبوده است که بیائیم اینجا کن فرانس ب
ـر از رجـال مملکـت در  ـین دو نف و خطابه بخوانیم، ب
ـه  اطراف اعتبارنامۀ اختالف پیدا شده، این هم در هم
ـین اشـخاص اخـتالف  ـه ب جای دنیا معمول است ک

ـدا میشـود یـک مطالـب . عقیده و اخـتالف سـلیقه پی
کافی و شافی آقای دکتر مصدق بعنوان اعتراضاتشـان 

الدین هم جواب فرمودند فرمودند و آقای سید ضیاء 
ـان و  و قضاوت آنهم با مجلس شورای ملی است و آقای

ـردم و  بنده معتقدم که مصـلحت مملکـت و انتظـار م
جهات داخلی و سیاسی باالخره اقتضا میکند که ایـن 
ـد ـدا نکن ـه پی . مذاکرات کافی باشد و بیش از ایـن ادام

بنده روی خیر و صالح مملکت که بنظرم رسـید ایـن 
ـان هـم موافقـت  پیشنهاد ـه آقای ـدوارم ک را کردم و امی

بفرمایند که مذاکرات کافی شود و رأی باین موضـوع 
ـار حاضـر  گرفته شود که بلکه زودتر مجلس را برای ک
کنیم و مملکت را در واقع از این بی تکلیفی خـالص 

  ) صحیح است(کنیم 
  آقای فریور  –رئیس 
ـذاکرات مخـالف –فریور  ـا کفایـت م ـده ب ـه بن م ایـن ک

ـد میخـواهم مجلـس  علتش این است که خدا میدان
تمام این عواملی را که الزم دارد برای قضاوت در ایـن 
موضوع بدست بیاورد و بدست آوردن این عوامـل از 

البته از لحاظ حـب . لحاظ پرنسیپ خیلی مهم است
و بغض اشخاص یا عوامل طرفینی بنده این را عرض 

ـه عضـو هـیچ حز . بـی نیسـتممیکنم، بنده خودم بالل
ـم  ـی مه بحث در این موضوع از لحاظ پرنسـیپ خیل
است و این مذاکراتی که تا بحال شده است اغلب در 

ـه . حاشیه بوده است نه در متن صحبت در این شد ک
ـه  ـوم شـد ک کودتائی شده است فقط این مطلب معل
مسبب کودتا برحسب اقراری که خود آقای سید ضیاء 

) کودتا من بوده ام که مسبب(الدین صریحاً فرمودند 
ـه خـدا  ـد ک ایشان بوده اند و دو مطلب اینجا باقی مان
میداند برای من روشن نشده است، چون من بیانات 
موافق و مخالف را یادداشت میکنم و بعد می سـنجم 
هنوزعقیده ای برای خودم نتوانسته ام ترتیب بدهم، 
ــرای  ــده ای ب میخــواهم ایــن عوامــل را بفهمــم و عقی

ـده دو مطلـب الینحـل . بدهم خودم ترتیب بنظر بن
ـوده  ـا بدسـت خـارجی ب ـه ایـن کودت است؛ یکی اینک
ـای ضـیاء الملـک  ـه آق است یا نه؟ و جواب مطالبی ک

ـی . فرمودند داده نشد که ایـن قسـمت حـل شـود یک
ـه  ـه بفـرض اینک اینکه از همه مهمتر است این است ک
ـا  ـه ایـن کودت ـوده و بفـرض ایـن ک ـد ب ـا مفی این کودت

ـوده بدست خـارج ـی ب ـوده اسـت و بدسـت ایران ی نب
است و بفرض اینکه این کودتا به منفعت این مملکت 
ـا را ایـن  بوده است باید تشخیص داد که آیا ایـن کودت
ـز مشـروطیت  قیام برعلیه حکومت را مجلس که مرک
ـه؟  ـا ن ـد ی ـول کن ایران است باید برسمیت بشناسد و قب

  ) صحیح است(
ـدگان  ــ ـر از نماین ــ ـد نف ــ ـــت رأی بگی –چن ـد بکفای ــ ری

  .مذاکرات
ــیس   ــان  –رئ ــریم بکفایــت مــذاکرات آقای رأی مــی گی

ـد  ـام فرماین ـد(موافقین قی ـام نمودن ) عـده بیشـتری قی
  .تصویب شد

ـود  ـــ ــــت میش ــــت قرائ ـیده اس ـــ ـنهادی رس ـــ : پیش
کنندگان زیر از مجلس شورای ملی درخواست  امضاء

ـار  ۹۰ مینمائیم که برطبق مادۀ  ـورد اعتب نظامنامه در م
ـا نامۀ  ـی آق ـائی رأی مخف ـدین طباطب ی سـید ضـیاء ال

  .گرفته شود
ـور  –دکتر محمد مصدق   ـی فری ـا  –غالمعل ـر رض دکت

 –ابوالقاسم صـدر قاضـی  –جواد عامری  –شفق  زاده 
 –فرمند  –ابوالقاسم امینی  –فداکار  –ابوالقاسم نراقی 

ـر رادمــنش  ـاورز  –دکتـ ـر کشـ ـی  –دکتـ ـان قلـ رحمـ
 –ن گنابــادی پــروی –حبیــب اللــه دری  –خلعتبــری 

میرصـالح  –غالمحسین رحیمیان  –شهاب فردوس 
  مظفرزاده 
رأی مــی گیــریم بگــزارش شــعبه مبنــی بــر  –رئــیس

ــائی ــیاء الــدین طباطب ــید ض ــای س عــده . نماینــدگی آق
حاضر  هشتاد و شش نفر، اخذ رأی بعمل آمده و پـس 

ـیاه شـمرده  ۲۸مهره سـفید و  ۵۷از شمارش  ـره س مه
  .شد

ــیس  ــر –رئ ــده حاض ــید نفــ ۸۶ع ــای س ــدگی آق ر، نماین
ـه اکتریـت  ـائی ب رأی تصـویب  ۵۸ضیاءالدین طباطب

  . شد
بعلت محدود بـودن جـا در    : توضیح   

توضــيحات و نشــريه انقــالب اســالمي، 
ايــن بخــش در ســايت انقــالب  مĤخــذ

  .اسالمي همراه با متن خواهد آمد
  

  ادامه دارد
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كالبد شناسي جناحها در 
ــين دوره   ــات نهم انتخاب

  ۵ -مجلس رژيم
 

ـان جـدول و    يشترب يمكن يم يسع ينجادر ا با زب
ارقام و اعداد بخصوص  يراز يمارقام صحبت كن

ـا  ـه و مقا يـب رق يدر مقابل استدالل ه ـا   يس آنه
 يتواقع يتواندخواهند داشت و م يبهتر ياييگو

ـه   يربه جداول ز يبا نگاه. ها را بهتر آشكار كند ب
 يـم مانـده طرفـداران رژ   يتوان باق يم يخوب
ـه در مقا فقيه يتوال ـا طرفـداران آزاد   يس و  يب

  ..نمود يابياستقالل كشور را ارز
كل كانديداهاي وابسته به جريان احمـدي   آمار

. نفر اعالم كرده اند  573نژاد را در سراسر كشور 
مانند پروين احمـدي   يكه افراد شناخته شده ا

ـار و  ) نژاد يخواهر محمود احمد(نژاد  از گرمس
ـران در آن د عباس اميرف يخش ـ  يـده ر از ته  يم

 .شوند
 يسبراتلو، رئ ي، از قول صفرعل1390 يد 20 ايلنا،

 747 يتصالح يدستاد انتخابات استان تهران، از تائ
خبر داد   و اضافه كرد، از  يتهران يننفر از داوطلب

ـراف   يانفر  319نفر از تهران،   1066مجموع   انص
 .ده استتاييد يا احراز نش شان يتصالح ياداده و 

در مورد كل ارقام  يزقابل توجه قبل از هر چ نكته
دوره از انتخابات  ينثبت نام در ا ينكهذكر شده ا

ـانواده   يا يرهشده، عش يبصورت سازمانده و خ
ـر  يتگردانندگان ب يكهبوده، بطور يا از  يرهب

ـال   ـرس خ ـا  يـد مانـدن صـحنه از كاند   يت  يه
شده  يدجد يكيبولشو يوهمتوسل به ش يندگينما

كه از  ياند و نه تنها از طرفداران ذوب در رهبر
خواسته انـد وارد صـحنه    يزآنان ن يتهمه اهل ب

در انتخابات ثبت نام كنند، به  يشترشده و هر چه ب
ـ  يغت يرچند نمونه كه از ز  يسانسور نگذشته و علن
 : يدشده دقت فرمائ

 : گزارش داد   1390 يماهد 29 يوزن جهان
مجلس به همراه اقوام  يفعل يندگاناز نما برخي
 يداخود در انتخابات مجلس نهم كاند يكدرجه 
ــ ينــدگاناز نما يبرخــ. شــدند بصــورت  يفعل
ـركت      يخانوادگ ـات مجلـس نهـم ش در انتخاب

زن و شوهر،  يداهايكاند يانم ينكردند كه در ا
. خواهر و برادر، پدر و پسران قابل مشاهده است

ـ  ينـده كه نما ينيخاقدرت اهللا عل ـز  يفعل  ينوق
ـات   يـداي فرزندش كاند 2است به همراه  انتخاب
ـاني پسر عل 2جالب است كه . مجلس نهم شد  يخ

ـ  يندهنما يكزهرا كه  ينشهرستان بوئ يبرا  يم
 .شدند يداخواهد، كاند

ـ  ينـدگان اخـوان نما  يرهحسن كامران و ن   يفعل
 يناز ا ياصفهان زن و شوهر هستند كه چند سال

و به مجلس راه  شوند يم يداكاند يهحوزه انتخاب
ـام     يندهانتخابات آ يو برا يابند يم هـم ثبـت ن

 .كردند
ـه     يفعل يندهنما ييصفا يبهط  ـه ب تهران اسـت ك

 يــدايكاند ي،قربــان يمهمــراه شــوهرش رحــ
از  ينـده نما يـن البته شوهر ا. انتخابات مجلس شد

 .شد يداكاند يهشهرستان اروم
 يكردكو يفعل يندهمهر نما يمحمد جواد نظر 

ـه  ـود داوطلـب       است ك ـواهر خ ـراه خ ـه هم ب
 .شد يندهانتخابات آ

ـ  يمعصومه نظر  ـر وز يمهر همسر منوچهر متك  ي
ـواد      ـواهر محمـد ج ـه خ خارجه سابق است ك

 .باشد يمهر م ينظر
قائنات در مجلس  يندهنما يقربان يموس ينهمچن 

انتخابات مجلس نهم ثبت نام  ياست كه برا يفعل
  نكرده است اما در تالش است كه 

ـرادرش برسـد و     يلصند ـه ب قائنات در مجلس ب
 .كند يتالش م يو يروزيپ يبرا
 

ـزارش    1390 يماهد 29در  يزرسا ن يخبر رسان  گ
 : داد 

جبهه متحد  يستاد انتخابات يسرئ( يزاكان عليرضا
ـات  ) ياناصولگرا ـاس اطالع ـراد    يبر اس ـه از اف ك

 يـن انحراف به دسـت آمـده، ا   يانمرتبط با جر
ـر   يبرا يانجر ـورد   يـداهاي از كاند يـك ه م
ـارد م 3تا  1 ينخود ب يتحما ـان هز  يلي ـه توم  ين
 .كند يم
اكنون در  انحراف از هم  يانجر: يزاكان يرضاعل 

ـاده   فوق هاي ينههز يهانتخاب يها حوزه يبرخ الع
ـامالً مشـخص    يمسائل ينهاو ا كنند يم است كه ك

 !بوده
ـرا  ينوجود ا با  يتعداد كل ثبت نام كنندگان ب

كمتر از دوره  ياردوره مجلس بس يننهمانتخابات 
ـام آن   ياتكه بعدأ به جزئ يباشدم يشينپ يها ارق

 .پرداخت يمخواه
ـه ذ    يمبر تقو بنا ـات ك ـمار انتخاب ـرا   يـال روز ش آن

 يتشانكه صالح يكانديداهائ يفرماييد،مالحظه م
 يبرا  1390 يماهد 4نشده تا آخر وقت روز  ييدتا

راض خود اعتراض مهلت خواهند داشت كه اعت
ــد،     ـه دهن ــي ارائـ ـاي اجراي ـه  هيــات هـ را بـ

ـان كه صالح يكانديداهائ  3شـده از   ييـد تا يتش
ـات    1390اسفند  11اسفند لغايت  ـه تبليغ ـاز ب ، مج

ـزار   12انتخاباتي هستند و در  اسفند انتخابات برگ
 .خواهد شد

  
  

  شده اند  يتمنتقدان  رد صالح كليه
 

 يتحرد صـال  يستمحرمانه بودن انتشار ل عليرغم
ـرم   يبه راه افتاد و برا يغاتشدگان، دستكاه تبل گ

ـاي  ينگهداشتن تنور انتخابات باز ـا رد  ه  ييـد تا ي
ـات تبل يها موضوع آنتن ها يتصالح  يـم رژ يغ
به استناد بنـد   شدگان  يترد صالح يشترب. يدگرد
ـات،   28و سه ماده  يك عـدم   يعنـي قانون انتخاب

ـام و وال   يعمل لتزاما ـه فق يـت به اسـالم، نظ رد  ي
ـان در م. انـد  شده يتصالح شـدگان    رد  يـن ا ي
ـمار   يــدهمجلــس د يكنــون ينــدگاناز نما يش

شاخص  يندگاناز نما يو ازجمله شمار شوند يم
ـه آقا   يگرا اصول ـان مجلـس و ازجمل ـ  ي  يعل
ـا كاتوز  يدحم ي،مطهر ـان رض ـ  ي ـاس  يو عل   عب

ـين باشند، ه يم... و  يپورتهران اهللا  قـدرت  مچن
ـر  يوشو دارمحجوب  يرضاعل يخاني،عل از  يقنب
در   طلـب  اصـالح   يـت اقل يونفراكس يندگاننما

 .شدگانند يتجزء رد صالح يزن يمجلس كنون
، چهار 1390 يماهد 22گزارش خبرنگار جهان،  به
ـ  يندگاناز نما يندهنما ـار     يفعل ـران، چه ـهر ته ش
ـرق  يجاناز آذربا يندهنما ـار نما  ي،ش از  ينـده چه

ـ  يجاناستان آذربا ـتان   هينـد دو نما  ي،غرب از اس
از  ينـده نما يـك از اصفهان،  يندهنما يك يل،اردب

 يندهنما ود يالم،از استان ا يندهنما يكاستان البرز، 
 يكاز خوزستان،  يندهدو نما ي،از خراسان شمال

ـتان از س يندهاز استان زنجان، دو نما يندهنما و  يس
ـارس،    يندهبلوچستان، چهار نما ـتان ف  يـك از اس

ـز  يندهنما ـه نما  ين،واز استان ق ـتان   ينـده س از اس
ـه     ينـده نما يككردستان،  ـان، س ـتان كرم ازاس

ـتان و  ينـد دو نما يالن،از استان گ يندهنما ه از لرس
ـتان مازنـدران رد صـالح    يندهنما يك  يتاز اس

 . شده اند

ـر  يان،مانند كاتوز ياناز اصولگرا برخي و  يمطه
ـ  ـه رد صـالح   يعباسپور تهران شـده انـد    يتك

ـكا  يـي اجرا تياما به ه يگويندم ـال   يتيش را ارس
ـا    يتماناگر به ما رد صالح كنيم، ينم ابالغ شـد ب

كرد، از جمله،  يمخواه ينگهبان نامه نگار يشورا
ـه   هبا اشار يخانيقدرت اهللا عل يلنا،بنا به گزارش ا ب

به من اعالم كردند  ينگونها يعاتبر اساس شا ينكها
 يام اما هنوز از فرمانـدار  شده يتكه رد صالح

اسـت، او   يدهبه دست من نرسـ  يا رستان نامهشه
دولـت اسـت و    ياردر اخت يياجرا ياته: گفت 
منتقدان خود را رد  يدولت تمام رسد يم به نظر 
 . كرده است يتصالح
 يلنا،گو با خبرنگار ا و در گفت ينمردم قزو نماينده
مساله دور از انتظار نبود باالخره دولت  ينا: افزود
 يهها و مواضع عل همه نطق ينا خواهد، يما را نم

ـاد   عملكرد نامناسب دولت اعتراض ـا و انتق ـا   ه ه
ـه رد     يو. شـد  يتمانسبب رد صالح ـاره ب ـا اش ب

ـاي  يشدن پسرش در بررسـ  يتصالح ـه اول ه  ي
ـولگرا  يبرخـ : گفت ـان، ماننـد كاتوز  ياناز اص  ي
 . شدند يترد صالح يزن يو عباسپور تهران يمطهر
نسبت به  ياآ ينكهادر پاسخ به  يخانياهللا عل قدرت

ـه   : نمود؟ گفـت  يداعتراض خواه يرا ينا ـا ب م
اگر به  كنيم، يرا ارسال نم يتيشكا يياجرا ياته

نگهبان نامه  يابالغ شد با شورا يتمانما رد صالح
 .كرد يمخواه ينگار
حداد عادل عضو  يغالمعل ينگزارش خبرآنال به

ـ   يهدر حاش يانجبهه متحد اصولگرا ـه علن  يجلس
ــ ـابيس، در خصــوص ارزامــروز مجل از رد  يـ

ـانون راه  : گفت يندگاناز نما يبرخ يتصالح ق
ـاً با    يـن ا يـد اعتراض را نشان داده اسـت و طبع

ـود  يگيريپ يقانون يموضوع از مجار ـا   يو. ش ب
ـات   يترد صالح ينكها يانب ـر انتخاب ـاق   يدر ه اتف
از  يـد و به همان نسبت اعتراض ها هم با افتد يم

 يـن ا: ، اظهار داشتشود يگيريپ يقانون يمجار
ـ  يدگيموضوع در مراحل باالتر رس ـود  يم و  ش

قبـل در   يها كه مثل دوره زنم يبنده حدس م
ـراد رد صـالح   يخصوص برخ شـده،   يتاز اف

در  يمانتو يهم نم يناز ا يشنظر شود و ب  يدتجد
 . يماظهار نظر كن ينهزم ينا

ـاد      ياصولگرا نماينده ـر عم ـتم  دكت مجلـس هف
در  1390 يماهد 20با فرارو   افروغ در گفت و گو

ـاي  يتمورد رد صـالح  ـترده نما  ه  ينـدگان گس
 يئـت اقدام ه«: گفت يياجرا هاي يئتتوسط ه

مدبرانه و عاقالنه  ها يتدر مورد رد صالح يياجرا
ـاهد    يناول ينبوده است اما به نظر من برا ـار ش ب

ـار   يك ـادقانه رفت ـت   ياز سـو  ص و  يمدولـت هس
ـ  قرار يشصداقتشان را مورد ستا ـيم،  يم ـا   ده ام

ـا واقع   ينكه ا يممعتقد و  يـت صداقت منطبـق ب
 .يستن يقتحق
ـا از برخـ    يشناخت«: افزود وي ـه م  يـن از ا يك
ـت   شده يتكه رد صالح يندگانينما  يم،انـد، داش
اند و به  مجلس هشتم بوده يبود كه آنها آبرو ينا

ـع   يهر حال با آن نگرش انتقاد ـان س  يخودش
 يـي گرا لـت دو يككه مجلس را از  كردند يم

ـانور ب  يپارلمان ـتر خارج كنند و اجازه م ـه   يش را ب
ـاهرا ا  يها ندهند ول الدوله يلوك  يـل وك يـن ظ

ـار  يها به لحاظ منش الدوله  ـه    يو رفت ـر ب منحص
   ".اند مجلس نبوده

  انتخابات تحريم
 
ـاق س  يشدن انتخابات فضا يكنزد با  ياسـي اختن

خلـق   يـده شود، پد يداخل تنگ  و تنگ تر م
ـات ر  ينكه ا يديجد  الساعه و ـز روزها مقام و  ي

سركوب  و   يرغمو عل يكنندمطرح م يمدرشت رژ
  موجود ، استبداد حاكم ياسيس يسانسور ها

 يداز هرگونه عكس العمل شد يريجلو گ يبرا 
شناختن   ياسياز  جرم س تبار صحب ينا  ي،مردم

بار  قوه   يناول ياست و  برا يانتخابات يمواژه تحر
قانون انتخابات  66  بند سه و هشت مادهبه  ييهقضا

انتخابات اشاره كرده  يياجرا  نامه يينآ 46  و ماده
ـر   اند  و در آستانه و  اعالم كرده  را  يمانتخابات تح

را  دگانكنن  يمو تحر كنند ياعالم م ييجرم قضا
 ؟!به برخورد و مجازات كرده است  يدتهد

ـت  ييمشاور قضا ي،آباد عبدالصمد خرم  ان دادس
ـا  مورد از جرم 25كل كشور،  ـات  يه را  يانتخاب

انتخابات  يمبرشمرده  و اعالم كرده است كه تحر
ـوب   ييهجو انتخابات را جرم قضا يو حت محس

ـرم مـن درآورد   ينا ينكها. يكندم ـتور   ي،ج دس
 يشانا يشخص يرتفس يااست  يتب ياز باال يريگ
ـه   يمخودش تصم ييقضا يعال يشورا ياو   گرفت

 يترا تقو يتيامن يانتخابات بازهم فضا ينتا در ا
. روشن خواهـد شـد   يندهآ يكند،  در هفته ها

ـر  ينبد  يمجهت است كه از بكار بردن واژه تح
ـا   يم،كه بگذر ـا عنوانه ـاگون معترضـ   يب  ينگون

ـگران س  يداخل كشـور و برخـ    ياسـي از واكنش
ـار گ  ـري خارج از كشور بدون بك ـز و ت ي و تنـد   ي

 يـم رژ يكوتن باخواها يول يمكردن واژه تحر
  .در انتخابات مجلس هستند

ـه    واقعيت ـ "آن اسـت ك ـات آزاد   يوقت انتخاب
ـ   يتملت حق حاكم يوقت يست،ن  ينـدارد، وقت

فرد  يكبعنوان  يوقت يست،شهروند ن يرانيانسان ا
 يـن نـدارد، ا  يـت حق حاكم يرانيعضو جامعه ا

. نداشتن است يصندوق است كه را يرفتن پا
است كه مـن   يندادن به ا يكه را يمبهتر بگوئ يا
فاقد حـق   يت،شخص فاقددهم كه من  يم يرا

 يعفاقد حقوق انسان هستم و تابع و مط ي،شهروند
 يگويدكرد م يماما اگر انسان تحر. امر رهبر هستم

 يدهمم يدهم كه شهروند هستم، را يم يمن را
كه انسان  يدهمم يكه انسان حقوق مند هستم، را

 يد،كه انسان رشـ  ميدهم يكرامت مند هستم، را
دو  يـن ا. و آزادم مسقلحقوقمند،  يد،رش يرانيا

ـار و فعال  يست،انفعال ن يمتحر. يستن يكي  يـت ك
 ) 1( ".است
ـر  يريبكار گ پس ـابو   يمواژه تح ـه ت ـر   يك خط

اسـت،   يراندر ا يهفق يتوال يممرگ استبداد رژ
سال گذشته آشكار  ياست كه ظرف س يتيواقع

ـران لـت ا شود و امروز م يو آشكارتر م ـه آن   ي ب
ـر  يداپ يقانا  يـن مطلـق ا  يمكرده اند كه جز تح

ـه آزاد  يدنرس يبرا يو فاسدان راه يانجان  يب
است در داخل كشور  يعير طبياوجود ندارد، بس

و بهانه  يكنندعمل م يدهاكثر مردم آگاهانه و سنج
كار   يدهند،صفاك نم يمرژ ينبه دست ا يخودب
ـال   كنند،ياست كه عمل م يمهمان تحر يستهبا ح

ـركت،   يخواهينامش  را هر چه م بگذار، عدم ش
ـندوق را  ينرفتن پا ـا  ي،ص ـوع   يكوت،ب بالموض

 يگريهر اسم د ياتحريم و  يبودن شركت به جا
ها در جامعه  يتينارضا يعموم يتوضع. كه باشد

ـه    يم. شده است يهمگان يرانا توان گفـت ك
 ي،اسـالم  ينخستين بار در تاريخ جمهـور  يبرا

ـات    موازنه ق ـريم انتخاب وا به سود طرفـداران تح
  . برهم خورده است

 

 كننده گان تحريم
 يها است كه همه چهره ييك اتفاق تاريخ اين

ـر زنـدان   يطلب زنـدان  سرشناس اصالح  ي،و غي
ـازمان     جريانات و احزاب اصالح طلـب مثـل س
ـاركت،    ي،مجاهدين انقـالب اسـالم   ـزب مش ح

 يحتو  يمجمع روحانيون مبارز، حزب اعتماد مل
 يطلب مثل خاتم كار اصالح محافظه يها چهره

ـا هر يك  ها يخوئين يو موسو اصـطالحات و   ب
ـريم    يواژه ها ـات را تح خاص خود عمأل انتخاب

ـا  ـناخته  يكرده و در اين مورد با نيروه شـده   ش
 . اند اپوزيسيون همسو شده

ـاريخ   براي ـاله جمهـور   32نخستين بار در ت  يس
 ياجماع مل ينوعبر سر تحريم انتخابات  ياسالم

ـابت . پديد آمده است  يانتخابات اسفند ماه غيررق
ساله اخير  32د درترين نوع خو يترين و فرمايش

ـتردگ . است ـه   ياز هم اكنون رژيم از گس دامن
ـه     يتحريم در تهران وشهرها ـران ب ـزرگ اي ب

نخستين بار تحريم از  يبرا. است هوحشت افتاد
ـ  ناموفق، درس گرفتـه دايره جريانات و  د و ان

راه حــل اصــلي را در مشــاركت پيوســته و 
ـين سرنوشـت خـويش      ـتر در تعي هرچه بيش

ـام مانـدن    بينند؟ تحليل و تجزية  مي علـل ناك
ـه      ـاز ب ـران ني ـاالري در اي مبارزات ديرينة مردمس

ـگاهي در    تحقيقات  ـتردة آكادميـك و دانش گس
ـركوب   ايراني آزاد و بدون سانسور و خفقان و س

ـتقرار و    اين چنين تحقيقاتي،. دارد در جهـت اس
استمرار مردمساالري نه تنها در ايران و در منطقه، 

  .  كه در دنيا، اثر گذار خواهد بود

رود  يشناخته شده اپوزيسيون فراتر م يسازمانها
و عالوه بر اپوزيسيون ميانه رو، همه اصالح طلبان 

روحانيون و مراجع،  ي،اسالم يطرفدار جمهور
سرشناس رژيم را نيز  عناصر از يچهره هاي يو حت

از مجاهـدين انقـالب اسـالمي،    . در برمي گيرد
ـا مجمـع     ـه ت حزب مشاركت و اعتماد ملي گرفت
روحانيون مبارز و از اصالح طلبان زنداني گرفته 
ـاتمي، و    تا چهره هاي معتدل و ميانه رو مثـل خ
موسوي خوئيني ها همه و همه و هريك به شيوه 

ـر   ـات را تح ـرده  و كالم خاص خود انتخاب يم ك
درست است كه برخي از آنها از واژه عـدم  .اند

ـاي    ـه ج شركت و يا بالموضوع بودن شركت ب
ـاوت در  . تحريم استفاده مي كنند اما اين گونه تف

نام گذاري تغييري در عمل و در ماهيت تصميم 
صندوقهاي راي مي  كه امتناع از حضور در پاي

  ۱۶ در صفحه   .باشد نمي دهد
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ـتر و هرچـه ب  يوستهدر مشاركت پ را يو راه حل اصل ـين در تع يش سرنوشـت   ي
ـ  يشخو ـارزات د     يـة و تجز يـل تحل بيننـد؟  يم ـام مانـدن مب  يرينـة علـل ناك

ـات به تحق يازن يراندر ا يمردمساالر ـترد  يق در  يو دانشـگاه  يـك آكادم ةگس
 رد يقاتي،تحق ينچن ينا. آزاد و بدون سانسور و خفقان و سركوب دارد يرانيا

ـا، و در منطقه، كه در دن يراننه تنها در ا ياستمرار مردمساالرجهت استقرار و   ي
  .  اثر گذار خواهد بود

ماية  تفكر و تعقل بعضي از اشخاص و تشكيالت  در بن. باور به اصالت قدرت - 1 
، تقدس قدرت تا حدي عميق است كه مردم آنها "اپوزيسيون"و گروههاي 

ـالي      مي را از قماش گردانندگان رژيم جمهوري اسالمي ـا اقب بيننـد و بـه آنه
سازماندهي بعضي از تشكيالت و احزاب بر محور قدرت و تمركـز در  . ندارند
گويند كه اگر اين خانم و يا اين آقا، بجاي آقايان  مردم به درستي مي. رهبري

نژاد قرار بگيرند، از آنها بدتر عمـل خواهنـد    اي و احمدي رفسنجاني و خامنه
ـاريخ سياسـي معاصـر     اين واقعيت از جم! كرد له داليل مهمي است كـه در ت

ـاي   ايران، تشكيالت و احزاب از پي هم آمده و بعد از ريزشهاي فراوان نيروه
را اصيل  و نمادهاي آنرا ايدئولوژيهائي كه قدرت. اند محركه، در پي هم رفته

ـتند،  و رسيدن به آن و در قدرت ماندن بهر قيمتي را اصل مي  در شـرق،  دانس
ـين، هـدف،   . وروي و چين را به مردم تحميل نمودندوضعيت ش در انديشة لن

توان از وسيلة ديكتاتوري  با هدف طرفداري از زحمتكشان، نمي. قدرت است
پرولتاريا و يا سلطة يك گروه با عناويني چون حزب پيشاهنگ، بر همة جامعه، 

  بـه سـرمايه  اي كـه   انديشه. غرب نيز از اين قاعده مستثناء نيست .استفاده نمود
هاي قرون جديد تبديل كرده كه هر انساني به  دهد، بشر را به برده اصالت مي

ـادگي قابـل     مقامي هبوط كرده است كه بيش از يك پيچ يا يك مهرة بـه س
ـتر اسـت،        تعويض ـا سـود بيش در يك كارخانة عظيم كه اولويـت توليـدش ب

طرفداري از  با هدف. خميني، هدف، قدرت استآقاي در انديشة . باشد نمي
ـلطة يـك      اسالم ناب محمدي، نمي ـا س ـا و ي توان از وسيلة ديكتاتوري مالتاري

ـتفاده نمـود   گروه با عناويني چون حزب ـا   . اهللا، بر همة جامعه، اس تشـكيالتي ب
طلبي، از جايگاهي نزديك به قهرمانان ملي، به  اصيل دانستن قدرت و با قدرت

ـاران   . مزدوران اجنبي و خائنين، هبوط كرده است سرنوشتش از تـرور مستش
ـاني     آمريكائي، به زنداني كردن اعضاء خود در كمپ اشـرف، و گوشـت قرب

ـا در     كردن و وجه المصالحه كردن آنها در عراق و سپس زنـداني كـردن آنه
چون مشروعيت را در بين مردم و حتي . كشد آمريكائي مي "آزادي"كمپ 

ـارش بـه گـدائي از    در بين اعضاء خود از دست داده اسـت، ايـن گـر    وه ك
ـاده    مرتجعترين افكار نومحافظه كاران امريكائي از براي كسب مشـروعيت، افت

  . است
توانائي بالقوة اتخاذ تـدابير و  . عدم وجود باوري نهادينه، به اصل استقالل  -  2

ـتمرار         ـتقرار و اس تصميمها، در سطح فـردي ونيـز در سـطح ملـي، الزمـة اس
ـتقالل، بـه     عدم اعتقا. مردمساالري است د بعضي از گروههاي سياسـي بـه اس

قدري فاحش و زننده است كه حتي تماميت ارضي مملكت را هم بـه ثمـن   
دهند كه براي خود واليت مطلقه قائل  فروشند و به خود اجازه مي بخس مي

. شوند، و از قشون خارجي دعوت كنند كه به مام وطن تجاوز به عنـف كنـد  
ـانه   متاسفانه اين نظرات، براي مغ ـيع رس از . شـوند  اي مـي  زشوئي، در حـد وس

ـا قـرار     يكطرف امكانات و رسانه هاي قدرتهاي خارجي آنها را در بـوق و كرن
ـازند   مي از طـرف  . دهند تا زمينه را براي بيشتر به يغما بردن مملكت فـراهم س

ديگر، صدا و سيماي واليت مطلقه، براي ايجاد انسجام در صفوف متزلزل نظام 
اي براي سركوب و خفقان بيشتر و ادامة حيات خويش، اين  وان بهانهو نيز به عن

و پيوسته . كند گفتمان را، به عنوان تنها مطالبة مخالفان رژيم، تبليغ و ترويج مي
بدين ترتيب، نيروهائي كه دلهايشان براي آزادي و استقالل وطن و هموطن 

 .رندگي طپد، هميشه و از همه طرف، در سانسور محض قرار مي مي
ـان آزادي و تمايـل بـه        - 3 عدم وجود باوري نهادينـه، بـه اصـل آزادي و بي

آزادي به مثابه توانائي به فعل درآوردن انـواع  . نزديكي جستن به بيان قدرت
ـتقرار و   تدابير و تصميمها، در سطح فردي ونيز در سطح ملي، از لوازم اولية اس

به بهانة . ي يك سكه هستندآزادي و استقالل دو رو. استمرار مردمساالري است
پاسداري از آزادي، استقالل را مخدوش كردن و براي قواي خارجي، فرش 
قرمز پهن كردن و خود را به دريوزگي قدرت فروختن، نه آزادي، كه ضـد  

 . آنرا براي اين نسل و نسلهاي آينده به همراه خواهد داشت
يكي از دو اصل زيربنائي بطور متناوب و بسته به زمانه و شرايط، تقدم دادن  - 4

استقالل و آزادي به يكديگر و در نتيجه، عمأل، هميشه هر دو را معطل كردن از 
ـتقرار و   . عوامل بسيار موثر در شكست مبارزات مردمي بـوده اسـت   ـاي  اس به

اي را  جمهور مـردم، سـكه   و حاكميتاي حقوقمدار و واليت  استمرار جامعه
 .يگرش استقالل استبايد كه يك سوي آن آزادي و سوي د

ـا   - ۵ به علت اصيل دانستن قدرت، تمايل به هژموني در رابطه برقرار كردن ب
ساير افراد و گروهها، و نيز حتي در درون گروه و تشكيالت خود و با دوستان و 

اينكه شخصي يا گروهي و يا ملتـي  . همفكران و اعضاء تشكيالت و گروه خود
ي ديگر، بر او مسلط باشد، و نيز نقطة مقابل بپذيرد كه شخصي يا گروهي و يا ملت

آن، يعني اينكه شخصي يا گروهي و يا ملتي بپذيرد كه بر شخصي يا گروهي و 
 .  يا ملتي ديگر، مسلط شود، هر دو از عالئم باليني بيماري اعتياد به قدرت است

ـلطه، هـويتي    . هويت ناشفاف - 6 اشخاص و گروههاي باورمند به قـدرت و س
و بر عكس، هرچه . مردم تكليفشان با آنها، نامطمئن است. كدر دارند نامعلوم و

ميزان اعتياد به قدرت كمتر، شفافيت و روشني هويت سياسي و عقيـدتي آن  
 . شخص و يا گروه، روشنتر

تشكيالتي . عدم باور به بيان آزادي و آزادگي در ساختار تشكيالتي و تشكلها - 7
ـا   مي كه بر اين اساس، ساخته و پرداخته شوند، دير يا زود در مكاني و زماني، ب

ـاد و تقابـل قـرار گرفتـه و ميگيرنـد و       حاكميت مردم و مردمساالري، در تض
ـات   . خواهند گرفت اين تقابل، در درون خود گروه و تشكيالت هم بـه درج

ـاي برخـورد آراء، در بعضـي     . شود متفاوت ديده مي ـلحانه را بج برخورد مس
 . ، با تاسف ناظر بوديمگروهها مثال در كردستان

ـائي و برخـي      از جمله، به دليل اين باورها، امثال آقايان كاشاني و مكـي و بق
ديگر از افراد و گروههاي مخالف شاه و حتي بعضي از ياران مصدق، در بزنگاه 

مرداد، جانب شاه و كودتاچيان را گرفتند و وطن و همـوطن را   28كودتاي 
ـير رژيـم       گرفتار سرنوشت دولت پهلوي و  ـيش از سـه دهـه، اس بعـد از آن ب

جا دارد كه اين پرسش مطرح شود كه آيا اگـر در  . جمهوري اسالمي كردند
ـال     ـاالري    1332قلب كشورهاي اسـالمي، در ايـران، از س حكومـت مردمس

  توانست حتي قابل تصور باشد؟ توانست شكل بگيرد، پديدة خميني، مي مي

بـراي جمهـور    م باور به حق واليتعدم باور با حق حاكميت مردم و عد - 8
برخي . مردم، در بعضي گروهها و تشكيالت سياسي و  در برخي از خود مردم

از گروهها، گرچه مخالف واليت مطلقة فقيه هستند، ولي در عمل، تمايل خود 
و يا گروه خود را به واليت بر مردم و چه بسا واليت انحصاري، و حتي از نوع 

 . نندك مطلقة آن، هويدا مي
حاكميت جمهور مردم يك فعل است، صفت نيست، فعال اسـت، منفعـل    - 9

نيست، جنبش است، سكون نيست، پوياست، ايستا نيست، حال و آينده اسـت،  
كمال مطلوبِ . گذشته نيست، سرنوشت خود ساخته است، مشيت الهي نيست

ـاالرتر شـدن    . مردمساالري، مردمساالري مشاركتي است براي هرچـه مردمس
ـته    جا معه و نيز خود مردم، تمريني مستمر، در پيوسته حقوقمـدارتر شـدن بايس

ـين     است كه اين تمرين و ممارست، فقط با شركت فعال همـة مـردم در تعي
 . پذير است سرنوشت خود و در صنحه ماندن امكان

ـاي      - 10 ـار جمعـي و همكاريه كم بودن ميل تركيبي افراد و عدم باور بـه ك
ـال بـودن و     حيات انسان. مشاركتي ـبي بـودن و فع ي و آزادگي آدمي، در نس

. گـردد  جوشش و جنبش خودجوش و به تبع آن خلق و توليد، متبلـور مـي  
جانِ انسان آزاده، به تعبير موالنا، متصل در پي اينست كه عقل خود را با عقـل  

بطـور  ! ديگري، يار كند و در شور و مشورت، كار كند و كار كند و كار كنـد 
ماية فكري هر چه از تضاد  هرچه به بيان آزادي نزديكتر باشد و بننسبي، بيان، 

 . گردد تر مي تر و ميل تركيبي افزون دورتر باشد، به همان ميزان موازنه عدمي
بخصـوص،  . عدم شفافيت پندار، دوگانگي گفتار و نااستواري در كـردار  - 11

تند و چـه  سوال تكرار شوندة مردم اينكه اپوزيسيون كيس. عدم شفافيت هدف
در طول سالها، چندين گروه و تشكيالت درست . خواهند گويند و چه مي مي

در عمل . اي در عمل مشهود نيست شده است و متني امضاء شده است و نتيجه
 .بر ميزان دلسردي و استيصال شركت كنندگان و مردم، اضافه گشته است

فاده از روشهاي كم بها دادن به روش بحث آزاد براي نزديكي آرا و است - 12
ـاهي بـه     . تخريبي در حل اختالف نظرها اگر هم بحـث آزادي راه بيفتـد، گ

 . ماند تشك كشتي و ميدان زورآزمائي مي
كم بها دادن به جريان آزاد انديشه و خبر، عدم مبادلة آزادانـه و بـدون    - 13

هاي كوچك و  با روش كردن بحث آزاد حتي در هسته. سانسور تفكر و تعقل
ـادل آرا در      دو سه ن ـا تب ـان آزاد خبـر و انديشـه، و ب فره، و با تالش براي جري

تر كردن و با همگاني كردن ايـن   زدائي و با هرچه گسترده روشهاي خشونت
روشها، قلمروهاي رژيم، به تدريج و يك به يك از سيطرة واليت مطلقه، خارج 

درآيد  هاي مردمي هر قسمتي از قلمرو رژيم كه به حاكميت هسته. گردد مي
و با در صحنه ماندن مردم، در اختيار مردم باقي بماند، قدمي به سوي استقرار و 

روشهاي مبارزاتي متنوع و مختلف، . استمرار مردمساالري، برداشته شده است
ـاهرات و     هاي مردمساالر، ابتكار و خلق مي توسط هسته شوند و بـه وسـعت تظ

ـلحة رعـب و وحشـت و    گ اعتصابات و نافرمانيهاي مدني، افزوده مي ردد و اس
ـان،   نقش رسانه. گردد اثر مي خشونت سركوبگران، بي هاي عمومي در اين مي

 .واضح و مبرهن است
درون رژيم و نمادهاي قدرت : شفاف و روشن نبودن محل عمل سياسي - 14

داخلي؟ كشورهاي خارجي و نمادهائي از قدرت خارجي؟ و يا در بيـرون از  
 ردم و با مردم؟هر اين دو و در ميان م

ـالف و سـر در گمـي در مواضـع و روشـهاي       ابهام - 1۵ گرائي  نيروهاي مخ
 .  اتخاذي

نياز اشخاص و گروههاي قدرتمدار  "امروز فقط اتحاد"عدم اصولمندي  - 16
ـان    و وابسته ـاهي در مي اي است، كه چون بعد از بيش از سه دهه تالش، جايگ

يري هستند تا بلكه مشروعيتي كسـب  بينند، به دنبال يارگ مردم براي خود نمي
ـنا    . كنند اشخاص و گروههاي غير وابسته كه بازي خورده و در ايـن بركـه ش

اي كه اين شعار را  ميكنند، اولين غريقان و قربانيان اشخاص و گروههاي وابسته
ـاثير روبوسـي    . اند، خواهند بود سر داده قـرار   "وليعهـد "كسي كه تحـت ت

ـتر از   داند كه در  گيرد، نمي مي ـازة بيش فرداي شاهنشاه شدن، وي به كسي اج
  پابوسي را نخواهد داد؟

همة تالش براي اينكه خود و يا گروه خود بـه  . هدف قرار دادن قدرت - 17
ـاي كاهنـده، از   . قدرت برسند در داخل اين گروهها هم، نبرد قدرت و تقابله

تجربة تلخ . وندكارآئي و توان آن افراد و گروهها ميكاهد و نيروها به هدر مير
ـا رژيـم جمهـوري اسـالمي و      مردم از همكاري بعضي از نيروهاي مخالف، ب
ـاي      فراهم آوردن شرايط سركوب و خفقان براي مـردم و كمـك بـه نيروه
ـا     ـان ب ـالف و رقيبش سركوب رژيم در دستگيري و حبس و كشتار نيروهاي مخ

با جمهوري توجيه حمايت و پشتيباني از رژيم خميني و حتي ائتالف در عمل 
 .اسالمي، با توجيه و بهانة مبارزه با امپرياليسم

ـالت قـدرت      - 18 ـاور بـه اص ـا   . تمايل به هژموني از جمله به علـت ب مـردم ب
ـاي درون    گروهـي و نيـز در كنشـهاي     ناخرسندي، ايـن تمايـل را در تعامله

ـاي     ميان گروهي تشكيالت سياسي مختلف با يكـديگر را، در بعضـي از گروهه
 .اند بوده سياسي شاهد

ـارز، جمهـوري اسـالمي اسـت كـه        . گرائي نخبه - 19 ـالي ب ـاب، مث در اين ب
ـات آنـرا ملـت     "روحانيت" از موقعيت و امكاناتي خاص برخوردارند كه تبع

فتـوا  . انـد و خواهنـد كـرد    ايران، با حيات و ممات چند نسل، تجربـه كـرده  
دان، كننـد و اگـر مـردم چـون گوسـفن      دهند و تعيين تكليف شرعي مي مي

. آينـد  ها و كهريزكها، به داغ و درفش گرفتار مـي  اطاعت امر نكنند، در اوين
هم از سوئي ديگر، در اينگونه روشهاي آمـر و   "چپها"از يك سو و  "ليبرالها"

وار در ديـن،   روي و تقليد ميمـون  دنباله. مأموري دست كمي از فقها، ندارند
ـانده  مراجع تقليد را به مقامي غير قابل دسترسي و  فراتر از سوال و جواب رس

قدرتمداران چپ و نيـز  . ولي اين منحصر به قدرتمداران ديني نميشود. است
ـا  . كنند ليبرال هم، هر كدام به نوعي و به درجاتي، در همين وادي سير مي ب

ـا     احساس حقارت نسبت به غرب، تقليد ميمون وار، اگر از غربيان باشـد، نـه تنه
به منظـور مرعـوب كـردن و    . ة مدرنيته و تجدد استاشكالي ندارد، بلكه نشان

مسحور نمودن شنونده و خواننده، به كرات چند نقل قـول از چنـد شـخص    
خواهند و  تفسير بعضي تعابير و مفاهيم را، در انحصار خود مي. آورند غربي مي

ـا را در حيطـة ديگـران         ـا، آنه مانند قرآن نزد روحانيـت و انجيـل نـزد كليس
كننـد ولـي در    ها، در هم عبور مـي  ن ترتيب انواع ديكتاتوريبدي. دانند نمي

ـالت قـدرت اسـت     ـاتوري  . واقع ريشه و بنيان و اصلشان يكـي و آن اص ديكت
ـاتوري  . گردانـد  مالتاريا، دين را در دنيا، مقارن خشونت و تخريب مـي  ديكت

ليبراليسم كالسيك به . گردد هاي حزب مبدل مي پرولتري به ديكتاتوري نخبه

ـان را بـه     ليبرا ـان و زم يسم سوسيال متحول و سپس نئوليبراليسم بشـريت و مك
ـيخته شـركتهاي چنـد مليتـي در       اسارت ديكتاتوري سـرمايه  ـام گس داري لج

 . آورد مي
يك نظام قدرتمدار و ديكتاتوري، نياز به رهبر . پيشواگرائي و رهبرسازي - 20

الزمـة وجـوديِ    اي و خمينـي  هيتلر، استالين، كيم جونگ ايل، خامنـه . دارد
ولي اين رويه، در بعضي تشـكيالت سياسـي هـم ديـده     . اينگونه نظامها هستند

هاي مردمساالرِ يك جبهـة اصـولمند،    يك جامعة حقوقمدار و هسته. شود مي
 . پذيرد، ولي شنيدن پيشنهادهاي پيشنهاد دهنده را، پذيرا است چوپان را نمي

ـاي كاهنـدة    نتجربة تلخ مردم از كنشهاي تخريبي درو -  21 گروهي و تقابله
رايج بين اعضاي بعضي احزاب و تشكيالت و نيز رفتار برخي گروههاي سياسي 

از گروههاي چپ كه در سالهاي اول . مخالف با يكديگر و نيز رفتار آنها با مردم
ـبش   انقالب، براي استقرار جمهوري اسالمي و سركوب نيروهاي مردمي و جن

ـان    خودجوش مردم، به كمك رژيم ش تافتند و سپس خود نيز بـه خيـل قرباني
ـال     پيوستند، تا اصالح ، 1376طلباني كه بعد از انتخابات رياسـت جمهـوري س

ها و به زندانها فرستادند و با  دانشجويان و مردم را از خيابانها و دانشگاهها، به خانه
ز از شدن، بدها را به بدترها مبدل و همواره اين بدترها را با با  "تداركاتچي"

 . آنها هم بدتر، جايگزين كردند
ـا    - 22 كم بها دادن و يا حتي به هيچ شمردن مردم و يا استفادة ابـزاري از آنه

به مثابه ) مردم را پائين و قدرت را باال دانستن= زني در باال فشار از پائين و چانه(
ـاالري،  . روش تعامل با قدرت خارجي و داخلي براي برپائي و پويائي مردمس

ـارجي، جبهـه را از      زند ـا خ اني كردن جنبش در تنگناي قـدرت داخلـي و ي
ديده ميشود كـه افـراد و   . دارد فراخناي مبارزة اشتراكي مردمي، محروم مي

دهند و هدفشان صرفا رسيدن به قدرت به  گروههايي كه به قدرت اصالت مي
 اي است، به سادگي و به تناوب هم با قدرت خارجي و هم با قدرت هر وسيله

 . كنند داخلي و نمادهاي آنها، و گاهي با هر دوي آنها، بست و بند مي
برخي از احزاب و تشكيالت، روي سخن با هر . مخاطب قرار ندادن مردم - 23

ـتند    ـا نيس از انـواع  . قدرتي دارند ولي مردم در عمل هيچوقت مخاطـب آنه
ا مردم جنبش استقالل امريك. قدرتهاي داخلي بگير تا اقسام قدرتهاي خارجي

حـزب  . اش را آغاز نمود محاوره "....ما مردم امريكا"را مخاطب قرار داد و با 
كنگرة هند و آلمان بعد از جنگ دوم جهاني هـم، مـردم را مخاطـب خـود     

بعضي از سازمانهاي مدافع حقوق بشر هم، كمتر به تعريف حقـوق  . دانستند مي
امضاء كردن . پردازند ميبشر و رساندن پيغام حقوقمداري به مردم و به جامعه 

ها به اين يا آن نماد قدرت، در نهادينه كردن حقوق بشر  طومارها و ارسال نامه
 . در جامعة ايران، اثر عظيمي نداشته است

بها ندادن به مشروعيتي كـه  . محل عمل سياسي را در ميان مردم ندانستن - 24
يا خارجي،  از مردم سرچشمه ميگيرد و در تكدي مشروعيت از قدرت داخلي

افراد و گروههائي كه هدفشان رسيدن به قـدرت  . ملك و ملت را فدا كردن
ـارجي و قـدرت    است و به هر قيمتي، با عمل در دو كوچة بن بست قدرت خ

ـائي      داخلي و نمادهاي آنها، پيوسته از مردم دورتر و دورتـر ميشـوند و بـه ج
گردن ملت ايـران   ميرسند كه بند استبدادهاي گذشته را در طنابي جديد، بر

 .اند افكنده
ـيبهائي   . عدم رجوع به مردم - 2۵ رجوع به مردم، درماني عمومي بـراي آس

ضعفهاي اشخاص و گروهاي سياسـي،  . است كه در كنشهاي سياسي مشهودند
رجـوع بـه   . شوند ها مبدل مي ها و توانائي در تعامل با مردم است كه به توان

ـيچ    مردم، اولويت دارد به رجوع به اشخاص و گروههاي سياسي، ولي بـه ه
 .وجه مانع آن نيست

اي ناروشـن و اضـطراب از دخالـت     ترس مردم از خالء سياسي و آينده - 26
ـاوز   پيدا كردن قدرت خارجي در امور دولت و سرنوشت ملت و حمله و تج

تجربة عراق و افغانستان، لكة ننگي بر دامان جامعة . قشون خارجي به مام وطن
  .ها، زدوده نخواهد شد ه اين زوديبشري است كه ب

ـتوار    - 27  ـا اس عدم شناخت زيربناهائي كه استبدادها با اشكال مختلف بر آنه
 .ميگردند و عدم تالش كافي در حذف آنها

ـتبداد، و غفلـت از      - 28 ـاي اس ـازي زيربناه عدم توجه به شرايط و نحوة بازس
 .جلوگيري پيدايش آنها از همان ابتدا

فداي مصلحت كردن و براي برقراري مردمساالري بـه  حق و حقوق را  - 29
به روشهاي غير دموكراتيك رجوع كردن و عدم توجه به اين  "موقت"طور 

ـان    ـا نميرسـد و آن      "موقـت "پيشينة تاريخي كه ايـن زم هيچوقـت بـه انته
 . مردمساالري هرگز بدست نميĤيد

ـا    جربة تلخ مردم از بعضي از نيروهاي مخالف رژيم شاه و رقت - 30 ـا ب ابـت آنه
يكديگر براي قبضه كردن قدرت و عملكرد آنها در دوران گذار و سالهائي كه 
ـا بـه امـروز بـوده      منجر به استقرار جمهوري اسالمي و استمرار رژيم خفقان ت

ولي تحمل مخالفان و حتي . اختالف، حقي ذاتي است براي هر بشري. است
ـاد خشـونت ر   ـاك   تالش در احقاق حقوق دشمنان، عفونت فس ا از جامعـه، پ

. گـردد  زدائي يك روش و يك ارزش مـي  و با اين شكل، خشونت. نمايد مي
ـتن موانـع     بايسته است كه براي استقرار و استمرار مردمساالري، جهـت برداش

ـاعي و ملـي،   . گير شود براي همكاري، تالشي پيوسته و پي براي انسجام اجتم
ـا ا   ـتيها را    بايسته است كه  اول نقاط مشترك را يافـت و ب ـا، دوس ـتحكام آنه س

سپس الزم است كه با سعة صدر، در جوي بـدون خشـونت و   . مستحكم كرد
ـا شـكيبايي، در    تخريب، با بردباري، به نقاط اختالف رسيدگي نمود و آنها را ب

وقتي دغدغة دلها، . بحثهاي آزاد و با تحمل، به محك اذهان عمومي قرار داد
. سته در وصـل اسـت و نـه درفصـل    آزادي وطن و هموطن باشد، تالش پيو

گيرد، و در اين تمرين مستمر در  هاي كاهنده را مي اكمال متقابل جاي تقابل
ـازيهاي حقوقمـدار، همسـوئيها، ميسـر        همكاريهاي حقوقمنـد و در ايـن همس

  .  گردند مي
ـته  - 31 ـاي   عدم مشاركت كافي و وافي خود مردم، در فعاليتهاي هس ه

ـاي     مردمساالر و عدم حضور در ص ـاد خـالء در قلمروه حنه و در نتيجـه، ايج
شـوند و بـدين شـكل،     مختلف كه يك به يك توسط قدرتمداران تسخير مي

ـاز     مردم با دست خود راه را براي قدرتمدار براي متمركز كـردن قـدرت، ب
   .نمايند مي

  ۱۶ در صفحه  
  
  

   مدناسياسي و بوجود نيالشهاي افراد و تشكيالتثمر ماندن تها و داليل بيبعضي خاصه
 يك جبهه مردمساالر و حقوقمدار
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 انتخابات وآينده ؟

  
ه تسليم در پيش گرفته به كه رويهرگاه جمهور مردم بدانند  ،بدين قرار      

نهـا را  آ ،در واقـع  ،اين عذر كه بهاي مقابله با قدرت حاكم سـنگين اسـت  
تغيير مي جويند  ،ناگزير مي كند سنگين ترين بها را بپردازند و مي پردازند

  . يندآو به جنبش در مي 
از جملــه در بررســي موانــع سياســي و اقتصــادي و  ،كارهــاي ديگــر      

 ،ي جنـبش همگـاني بـراي بازيافـت حـق شـهروندي      اجتماعي و فرهنگ
ن از راه شـركت در اداره مـردم سـاالر جامعـه     آحاكميت و بكار بـردن  

مطالعه و حاصل مطالعه در اختيار ايرانيان قـرار داده   ،پيش از اين ،خويش
تفصيل اين روشها و روشهاي ديگـر را خواننـدگان در كتابهـاي    . شده اند

  .يافت خواهند ،ذكر شده و كار ديگر
  
  :نآپرسش سوم و پاسخ  •
  
  ؟مسوليت در سه ماه اول چه خواهد بود ،مهمترين فعاليت هاي شما  
     
. پاسخ اين پرسش نيز در پاسخها به دو پرسش نخستين داده شـده اسـت     

باز گرداندن اميد و شادي و اعتمـاد بـه دلهـاي بـه يكايـك       ،باوجود اين
ور و رهـاكردن  آمرگ و ويرانـي  ايرانيان و رهاكردن جامعه از خشونت 
پـرداختن بـه صـلح و     ،در جمع ،كشور از بحران هاي داخلي و خارجي

برداشتن واپسين مانع و رساندن تجربه انقالب .  شتي ملي قدم اول استآ
يعني بناي دولت حقوقمدار متكـي بـه واليـت جمهـور      ،به نتيجه خويش

زادي به هر شـهروند  آقدم دوم و در نتيجه بازگرداندن استقالل و  ،مردم
و رسيدگي بـه حسـاب    ،يعني تحقق جمهوريت ،ايراني و به جامعه ايراني

به قصد نقد راه  ،وردن از داشته ها و نداشته هاآبراي سر در ،اقتصاد كشور
نها به جامعـه  آحل هاي سنجيده به واقعيتهاي موجود و تصحيح و پيشنهاد 

ده اند و تدابير نيز هـم  ستون پايه هاي قدرت شناسائي ش.  قدم سوم است
گـاه  آ ،ن پس كامل شده انـد آدر بهار انقالب ايران بكار رفته اند و هم از 

نهـا بـا   آكردن جامعه از اين ستون پايه و تدابير الزم براي جانشين كردن 
اما دولت حقوق مدار و جامعـه  . قدم چهارم است ،ستون پايه هاي حقوق

 ،هم در جريـان انقـالب  . ي هستندنيازمند قانون اساس ،برخوردار از حقوق
ن پيش نويس نقـد شـده   آپيش نويس قانون اساسي تهيه شده است و هم 
قانون هاي اساسي پيشـنهاد   ،است و هم گروه هاي جانبدار مردم ساالري

اصول در برگيرنده حقـوق و نيـز اصـول     ،مهمتر از همه ،كرده اند و هم
بـر   ،كار تهيه قانون اساسـي . مطالعه شده اند ،تنظيم كننده قواي چهارگانه
 ،غازآدر . نها انجام گيردآاما مي تواند همراه  . قدمهاي پيشين مقدم است

زادي آگروهي توانا به تدوين قانون اساسي كه ترجمان بيان اسـتقالل و  
گرايشهاي مختلف اما جانبـدار مـردم    ،نآدر  ،تشكيل خواهد شد و ،باشد

  .دشركت خواهند كر ،ساالري و حقوق انسان
  
  : نآپرسش چهارم و پاسخ  •
  
بط شما با كشورهاي منطقه، اسرائيل، اروپا و آمريكا، روسيه و چين چگونه ارو 

  خواهد بود؟
  

اصـل موازنـه عـدمي در سياسـت خـارجي نيـز       : پاسخ به پرسش چهـارم 
بـه سـخن   . راهنماي دولت حقوقمدار با كشورهاي خارجي خواهد شـد 

حقـوق ملـي و حقـوق انسـان      ،يـران تنظيم كننده روابط خارجي ا ،ديگر
براي همـه   ،ايران بمثابه عضو جامعه بين المللي ،بديهي است. خواهند شد

اعضاي ديگر، اين حقوق را برسميت مي شناسد و هربـار ايـن حقـوق از    
در بهار . در كنار صاحب حقوق قرار مي گيرد ،سوي قدرتي تهديد شوند

يريت مـردم سـاالر جهـان    سياست جهاني بمعناي استقرار يك مد ،انقالب
توانا به مهار ماوراء ملي ها و بكار انداختن عادالنـه نيروهـاي محركـه در    

بقصد رشد همĤهنگ جهانيان و سالم سازي محيط زيسـت را   ،سطح جهان
تميز . دولت حقوقمدار اين پيشنهاد را پي خواهد گرفت. پيشنهاد كرده ام

ردن ارتباط فرهنگهـا از  فرهنگ از ضد فرهنگ زور در همه جا و برقرار ك
ن شركت كـرده ام و  آتجربه اي كه خود در  –طريق جامعه هاي مدني 

ن را نه دولت كه جامعه آكار ديگري است كه  ، - بسي كارسازش يافته ام 
  . مدني ايرانيان تصدي خواهد كرد

  :نآو پاسخ  پنجمپرسش  •
  
  براي هم آهنگي با اپوزيسيون خارج از كشور چه طرحي داريد؟ 

  
پاسخ اين پرسش در طرح مجامع اسـالمي ايرانيـان و   : پاسخ پرسش پنجم

بـه   ،793در انقـالب اسـالمي شـماره     ،از جمله نوشته مـن  ،در چند نوشته
  دانستني است كه بالفاصله بعد از انتشار اين طرح . تفصيل داده شده است

كالبد شناسي جناحها در انتخابات نهمين 
  ۵ - دوره مجلس رژيم

ول زیر و در  وضعیت سنجی احزاب و سازمانها ی سیاسی داخل کشور به روشـنی در جد
ـال  میتوان دید لیست اقبال کنندگان به استبداد والیت هر روز کوتاه و کوتاه تر گشته، اقب
ـوان دیـد . به آزادی ایران از هر زمان امید وار کننده تر شده است،  واقعیت را آشکارا میت

ـتقل و آزادی  به این لیست البته باید ـازمانها، و مجـامع مس ـا، و احـزاب،  س شخصـیت ه
 .خواه را برای آزادی ایران اضافه کرد

ـز  ـا نی ـاتی و واکـنش نسـبت رد صـالحیت ه در جدول موضع گیریها و اظهارنظر انتخاب
ـان  نشانگراختالفات پایه ای و عمیق در درون اصولگرایان و بی ثباتی اراده اصـالخ طلب

 !تا به کجاست
 

 !ها بر سر انتخابات شدت می گیرید  نزاع
ـه  ـه و  بـی وقف برخوردها و جنگ و جدالهای درونی  رژیم شدت بیشتری به خـود گرفت
ادامه دارد، خامنه ای که در برابر وجود و یا عدم کل رژیمش قرار گرفته و خاطرات تلـخ 
ـون را ـای چهـل ملی ـوز در روی ـواره روح و روانـش را آزار میدهـد هن ی تقلب گذشته هم

ـاه   ۱۹به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر علی خامنه ای صبح دوشنبه . خمار است دیم
در دیدار علما و طالب قم در سخنان مهمی حادثه نوزدهم دی قم را مبدأ تاریخ  ۱۳۹۰

ـات  آینـده دشـمن  ـردم در ایـن انتخاب تحوالت جدید  دانست و اضافه کرد که حضور م
ـات  او با یاد آوری. شکن خواهد بود ـادآور  ۱۳۸۸خاطره تلخ خـودش از انتخاب ، آن را ی

بهترین خاطره ها، حضور عظـیم و : " بهترین و بدترین خاطره ها دانست و تأکید کرد
ـا  ـود و بـدترین خـاطره ه ـای صـندوقهای رأی ب ـردم در پ ـونی م خیره کننده چهل میلی

ـاً معانـ" جرزنی های"مربوط به  ـادان و بعض ـات سیاسی برخی افراد ناباب، ن د، در انتخاب
 . "بود

ـریم،  ـه میگی ـانند ک ـه انـذار و هشـدار میدهنـد و میترس غافل از اینکه پادوهایش بـی وقف
ـه زودی سرنوشـت بـن  ـه ب میبندیم، میکشیم و خالصه خواب را از سرمستبدین پرانده ک

ـا،  . علی و قذافی و چشم انداز رژیم اسد را پیدا خواهند کرد ـار ایلن  ۱۹به گزارش خبرنگ
ـر اسـاس  ، غالمحسین محسنی اژه ۱۳۹۰ه دیما ـه ب ـه اینک ـاره ب ـا اش ـور ب ای دادستان کش

ـورهای غربـی  سیستم اطالعاتی ایران، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد کش
ـور: در تالشند تا در فضای نزدیک به انتخابات کشور را ملتهب کنند، گفت ها در  ایـن کش

ـان تالش هستند تا حتی با تشکیل اجتماعا ـا ملتهـب نش ـران را در دنی ت کوچک کشور ای
ـران  دهند و وانمود کنند که مسائلی که در کشور ـه وجـود دارد در ای های حوزه خاورمیان

 .هم وجود دارد
ـات :  دیماه میگوید ۲۰علی الریجانی در آغاز جلسه علني روز  ـر انتخاب نفوذ قـدرت در ام

ـزارش .  انـدازد رده و از اصالت میعمالً صحنه رقابت انتخاباتی را از واقعیت تهی ک ـه گ ب
خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی الریجانی این مساله را نوعی توهین به شعور ملـت دانسـت و 

ـه : گفت ـر ملـت ب ـر و ذک ـات و وقـت و فک این نوعی توهین به شعور ملی است که امکان
ــود ــه ش ــازی گرفت ــنجیده و انعکــاس آن. ب ــارات و اقــدامات نس ــا در ســط برخــی اظه ح ه

ـری اهـداف  ها و پرداختن به امور فرعی و نزاع رسانه های کم حاصل حریـف را در پیگی
 . زشت خود تشویق کرد

ـند  نصایح رهبری را باید جدی بگیریم و رسانه ها نیز در این امر باید توجه تام داشته باش
ـاع باید فضایی برای آنانی که . که انتخابات معرکه بازی با حیثیت و شعور افراد نیست مت

چشمگیری برای سعادت کشور دارند ایجاد شود و با همتی بلند، فرصتی برای عرضه آن 
 . زنی مشت خود را باز کنند هنران با شعبده بازی و افسون در تهمت بیابند و بی

ـورای مرکـزی جمعیـت  ـران و عضـو ش ـردم ته کار گزار دیگر، پرویز سروری نماینـده م
ـه"اری فارس تأکید میکند بر اینکه رهپویان انقالب اسالمی،  در خبرگز ـان فتن ـه " جری ب

ــان انحرافــی"نــوعی  ــای  کنــد، برخــی اصــالح را حمایــت می" جری طلبان دارای رفتاره
بخـش و امیـدآفرینش  کنند انتخابات را از رونـد آرام رادیکالیستی و جریان فتنه تالش می

ـاری خارج و کشور را با آشوب و اغتشاش مواجه کنند، هر چند که قادر ب ه انجام چنین ک
 .نیستند

  
يعنـي مثلـث   . ك شـد هـ سايت انقالب اسـالمي   ،و مقاله ها در باره جبهه
وحشـت   ،زاديآاز جبهه اي بر اصول اسـتقالل و   ،زورپرست سانسورچي

خارج از كشور كه براي بديل » اپوزيسيون«نه تنها براي  ،اين طرح. دارد
 ،داخل و خـارج كشـور   با شركت همه ايرانيان دموكرات در ،مردم ساالر

  .طرح پيشنهاد شده است
  
  : پرسش ششم•

  و در نهايت با بازماندگان رژيم جمهوري اسالمي چه خواهيد كرد؟
  پايدار و پيروز باشيد

  ايمان فالح
  1390 آذر ماه استراليا

  
در ايـن جـا   . پاسـخ داده ام  ،درپاسخ بـه پرسـش اول  : پاسخ پرسش ششم

كند در دموكراسي ميـدان عمـل بـس    اپنها كه آخاطر نشان مي كنم كه 
نهـا كـه   آبي كار نمـي مانـد و    ،چرا كه هيچ استعدادي. فراخي مي يابند

هم بدين خاطر كه ايرانيان مي بايد از مدار بسته خشونت بـدر   ،بزهكارند
عفو مي شوند بشـرط   ،يند و هم بر ميزان اصول راهنماي قضاوت عادالنهآ

   .پيشنهاد از من است. مي كنند بديهي است عفو را مردم ايران. جبران
  
  
 

  
ـان انقـــالب اســـالمی گفـــت ـزی جمعیـــت رهپویــ ـورای مرکــ ـو شــ ـه: عضــ گران و  فتنــ

ـه نام مهره طلبان با ثبت اصالح ـالی  های سفید و جریان انحرافی با هزین های سـنگین م
ـا چنـد لیسـت وارد  وارد انتخابات شده ـه اصـولگرایان ب اند و تالش همه آنها این است ک

ـه  ات شوند تا آنها با سوءانتخاب ـتی اصـولگرایان، نامزدهـای خـود را ب استفاده از چند لیس
  اما این بار نیز، مردم با بصیرت کامل و مشارکت گسترده در انتخابات و   مجلس بفرستند؛

ــد گذاشــت و صــحبت از وارد کــردن   ــمن را ناکــام خواهن رای بــه اصــولگرایان، دش
ـه  های سنگین مالی در انتخابات هزینه ـاده و در گوش میکند، موضوعی از پرده بیرون افت

 .و کنار دستگاه سانسور خود را نشان میدهد
ـا ۱۳۹۰دیماه  ۲۲مجید زاده، کارشناس اقتصادی، در  فرا رو، روز  ،  در پاسخ به این که آی

ـادر  اقشار کم  افزایش مبلغ یارانه ـودن را متب ـائبه سیاسـی ب ـات، ش ـتانه انتخاب درآمد در آس
البته این که قرار است دولت در آستانه انتخابات این کار را انجـام دهـد، : د، گفتکن نمی

ـه یـک روال معمـول دولـت  شائبه سیاسی ایجاد می ـار ب ـا انگ ـه کاره کند و انجـام اینگون
 .تبدیل شده است، که قبل از انتخابات به چنین کارهایی دست بزند

ـز  ـاران نی ـان  در جمـع خبرنگ ـورای نگهب ـر ش ـارس گفـت  جنتی دبی ـزاری ف ـه خبرگ :  ب
ـه ها لحـاظ مـی های انتخاباتی را در بررسی صـالحیت هزینه ـه هزین های  کنیم، گفـت ک

ـان در . دهیم ها مورد توجه قرار می انتخاباتی را در بررسی صالحیت ـورای نگهب ـر ش دبی
ـران، در جمـع  حاشیه مراسم معارفه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان ته

ـهخبرنگارا ـه هزین ـاتی برخـی کاندیـداهای مجلـس نهـم گفـت ن با اشاره ب : های انتخاب
ـه  شود، بی هایی که در انتخابات صرف می هزینه حساب و کتاب نیست و ما هم تا آنجا ک

 .دهیم ممکن باشد، این موضوع را مورد توجه قرار می
ـان انقـال ـورای مرکـزی جمعیـت رهپوی ب پرویز سروری نماینده مردم تهران و عضو ش

ـفید  اصالح طلبان با مهره: اسالمی به  خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت هـای س
ـال  های سنگین انتخاباتی آمده و منحرفین با هزینه ـه دنب ـه و انحرافـی ب ـان فتن اند، جری

ـام  ـا ثبـت ن ـان ب ـران و اصـالح طلب ـه گ ارائه چند لیست از سوی اصولگرایان هستند،  فتن
انحرافی با هزینه های سنگین مالی وارد انتخابات شده انـد و مهره های سفید و جریان 

ـا  ـا ب ـا آنه ـوند ت ـات ش تالش همه آنها این است که اصولگرایان با چند لیسـت وارد انتخاب
 سوء استفاده از چند لیستی اصولگرایان نامزدهای خود را به مجلس بفرستند

ـا ـازار مک ـه ب ـا همان گونه که مالحظه میشود داستان انتخابات ب ـه ن ره ای تبـدیل شـده ک
ـرده  ـه ک ـه از راسـت و چـپ رژیـم را احاط ـین ک ـتار پیش هنجاری های بر شمرده در نوش
ـه الینحـل مشـگالت  بودند به چالشهای جدی انتخاباتی تبدیل کرده رژیـم را در گردون
ـه ای، اژه ای،  ـتان از هشـدار و انـذار هـای خامن ـه داس ـرار داده اسـت، بطوریک سیاسی ق

گذشته است و این بار  رهبر از زبان نماینده اش میگوید بایـد خـود را ... صالحی، کنی، و 
ـارس در  ـار ف ـر نگ ـاه  ۲۹برای پریدن از میدان مین آماده کرد، بطوری که خب   ۱۳۹۰دیم

ـان میگویـد  آیت الله نعیم: اعالم میکند که  ـتان هرمزگ ـه در اس : آبادی نماینـده ولـی فقی
است که باید آگاهانه و گوش به فرمان رهبری و  انتخابات مجلس نهم شبیه میدان مین

ـه و انحرافـی روی ایـن : با بصیرت از این میدان عبور کنیم، او اضـافه میکنـد ـان فتن جری
ـه بایـد ملـت  های ناشناخته سرمایه انتخابات با به کارگیری مهره ـرده اسـت، ک گذاری ک

 .نقش بر آب کنندهای فتنه و انحرافی را  هوشیار ایران با بصیرت باال این نقشه
بیچاره یا از وجه تسمیه مین چیزی نمیداند و یا از عبور از روی مین را، از مینی که سراسر 
ـوری  ـرش و عب ـرار و پ منطقه و کل دیکتاتورهای جهان را احاطه کرده است، هیچ راه ف

 .برای این جانیان فاسد و ظالمان به حقوق مردم باقی نخواهد گذاشت
ـومتی بحرانهای داخلی، هم  ه و همه خبر از این دارد که جنگ و جدالهای درونـی حک

ـرای نجـات خـود، در  ـردم ب ـاعی دارد و م ـومی اجتم ریشه در نارضایتی های گسترده عم
ـری . تدارک ساختن میدان مین برای مالیان میباشند ـار گی ـناختن بک بنابر این، جرم ش

همه بی فایده و بـی ... م، و ، ترساندن از میدان مین، شالق، زندان، اعدا"تحریم " واژه 
 .اثر شده اند 
 ادامه دارد
 :توضیح

 ۱۳۹۰دیماه  ۲۲ابو الحسن بنی صدر ، عصر جدید،   – ۱
 بخشی از این جدول از همشهری آنالین گرفته شد  – ۲
 خط کشیهای زیر بعضی از کلمات از ماست   -  ۳
  

  
ثمر ماندن تالشھای افراد و  ھا و داليل بی بعضی خاصه

مدن يک جبھه مردمساالر االت سياسی و بوجود نيتشکي
  و حقوقمدار

  
ـه - ۳۲ ـرای . عدم عرفان کافی به لزوم تقسیم هرچه بیشتر قدرت در میان مردم و جامع ب

ـور  ـه و در کش ـای قـدرت را در جامع برپائی و پویائی مردمساالری، حیاتی است که اهرمه
 . ای  مردمساالر قرار گیرده بسط داده و کنترل قدرت هرچه بیشتر در اختیار هسته

ــدم مشــارکت هســته - ۳۳ ــدۀ جبهــه، در نظــارت بــر  ع ــکیل دهن های مردمســاالر تش
ـردم و . اصولمندی و امور نیروی بدیل در جنبش و دوران گـذار ـۀ م بـدین ترتیـب وظیف

ـه . های مردمساالر، با تشکیل نیروی بدیل، به پایان نمیرسد هسته اگر روشهای بکار گرفت
ـه شده و نحوۀ عم ـار داشـت ک ـوان انتظ ـتقالل باشـد نمیت ل، بدور از اصـول آزادی و اس

ـۀ سیاسـی  ـا را در مقول ـردی و ملـی برسـد و آنه ـای ف ـتقالل و آزادیه ـه هـدف اس جامعه ب
   .اجتماعی اقتصادی فرهنگی جامعه نهادینه کند

ری داد، ت توان تفصیل مبسوط این چند مورد که از آنها به اختصار رفت و هر کدام را می
ـتند همۀ خاصه بحـث آزاد . ها و دالیل عدم دستیابی به مردمساالری در کشور ایران نیس

ـه خـود پیش ـرای  و تبادل آراء، الزمۀ تدقیق مفاهیم و موضوعات است ک ـازی اسـت ب نی
  . پیوسته مردمساالرتر شدن هر فرد و هر هسته و هر جامعه

  علی صدارت
sedaratmd@gmail.com 
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