
  

ايران در،از نظر اقتصادي نيز.جاسوسي امريكا و اسرائيل استدر محاصره پايگاه هاي نظامي امريكا و نيز سازمانهايایران:انقالب اسالمی
يم مردم كشور ژدستگاه تبليغاتي ر ،در يك چنين موقعيتي. محاصره است هم بلحاظ بانكي و هم بلحاظ صادر كردن نفت و گازوضعيت نيمه 
چرا وارونه حقيقت را تبليغ مي كند؟ زيرا گمان مي برد . !به ايران حمله نظامي خواهند كرد ،اگر به پاي صندوقهاي رأي نيائيد: را مي ترساند

چرا كشور را در موقعيتي قرار داده اي كه ما مردم مي بايد شب و روز در ترس از جنگ و پي آمدهاي : يم نمي پرسدژمردم كشور از اين ر
پس چرا مي ترسانيد اگر به پاي صندوقهاي  ،ارداگر بحراني وجود ند: تحريم ها باشيم؟ گمان مي برند مردم ايران از خامنه اي نمي پرسند

پايگاه نظامي امريكا و فراوان ايستگاه هاي جاسوسي امريكا و  45به ايران حمله مي كنند؟ تهديد به جنگ شدن و در حلقه  ،رأي نيائيم
ي زندگي ما مردم بحران نيست؟ ور كردن فضاآبحران نيست؟ انزوا در سطح جهان بحران نيست؟ خفقان  ،اسرائيل قرارداشتن و تحريم شدن

  بحران نيستند؟  ،سيبهاي اجتماعيآگراني و بيكاري و فساد طاقت شكن و 
زيرا وقتي ملتي حق حاكميت ندارد و . رفتن به پاي صندوقهاي رأي است كه احتمال حمله به ايران را افزايش مي دهد ،و اما       

نزد افكار  ،جنگ با ايران. ندارد ،علي خامنه اي ،صاحب اختياري جز يك تن ،پس ايران ،بي اختيارند ،كه انتخاب مي شوند» نمايندگاني«
 ،در عوض. يم به بمب اتمي و رها كردن ايران از شر اين فرعونژجلوگيري از مجهز شدن اين ر: وردآدو مشروعيت بدست مي  ،عمومي غرب

ما مردم . كه مردم ايران زنده و مصمم هستند بر سرنوشت خود حاكم گردندپيامي است به افكار عمومي دنيا  ،تحريم گسترده انتخابات قالبي
  .وريمآزادي خويش را فراهم آسوده خاطر كنيد تا خود اسباب استقالل و آرا از جنگ و تحريم 

رباره پايگاههاي نظامي و و در فصل دوم مجموعه اطالعات و داده ها و نظرها را د» انتخابات«وريم در باره آگزارشي را مي  ،در فصل اول      
اطالعات و گزارشها در باره جنگ پنهان و زمينه سازي جنگ در  ،همچنان ،و در فصل سوم. جنگ و هدفي كه حكومت اوباما تعقيب مي كند

  .امريكا را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
  ۴صفحه در.

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

    )۴۵( زندگينامه دکتر محمد مصدق

  

  جمال صفری

  کلنل محمد تقی خان پسيان
  

. كلنل محمد تقي خان پسيان افسري اليق ووطن دوست بود
 ،كومت سياه سيد ضياء الدين طباطبائيح ،درتهران

ازميزان اطالع پسيان . مدآروي كار1299ازرهگذركودتاي 
بسا بخاطرپاكدستي . ازماهيت اين كودتا اطالعي دردست نيست

والي  ،دستوراين حكومت بردستگيري قوام السلطنه ،نمونه او
او قوام را دستگيروروانه تهران . مده باشدآاورا خوش  ،خراسان

. طغيان كرد وازسوي سيد ضياء والي نظامي خراسان شد. كرد
هرگاه ماهيت كودتا وحكومت سيد ضياء را درمي يافت وقواي 

تاريخ ايران  ،خود را براي استقراردولت ملي به تهران مي برد
  .سيري جز اين مي كرد كه كرد

درزمان زمامداريش درخراسان به يك سري اصالحات  ،بهررو   
اين شد كه درميان . خطه دست زددربهبود وضعيت آن 

پريداكس . اقشارمردم ونظاميان محبوبيت وي افزون تر گشت
درجهت سياست انگليس سعي  ژنرال كنسول انگليس در خراسان

كلنل محمدتقي خان را به خروج از ايران و سفربه اروپا كرد 
زيرا ترس آنها ازاين بود كه كلنل محمد تقي خان با . وادار كند
و بازسازي  راستاي توسعهاي كه در جهت و  ي وقفهاصالحات ب

را بعنوان قواي ، تشكيالت ژاندارمري كرده بود  قدرت نظامي
مسلح  بالمعارض آموزش ديده  با بهترين تجهيزات درآن زمان 
در ايران سامان داده بود، درنتيجه مي تواست درصورت هجوم 

ومنافع به تهران حكومت مركزي را قبضه نمايد كه با اهداف 
به گفتة دبيراعظم بهرامي كه «انگليس منافات وتعارض داشت 

درآن موقع منشي مخصوص سردارسپه وزيرجنگ بود،  اگركلنل 
پس ازبرافراشتن پرچم طغيان برضد حكومت مركزي نقشه 

  حسابي داشت
  ۱۲ در صفحه 

 نصراهللا نجاتبخش  
  6  - كالبد شناسي جناحها در انتخابات نهمين دوره مجلس رژيم 

  !نمايان مي شوند تحريمپيش لرزه هاي  
  !تحريم صندوق رأيهمزماني خيزشهاي مردم براي گرفتن حق حاكميت خود با  
جهان امروز در گذرگاه جديد و حساسي قرار گرفته و گويي زايمان جديدي در حال اتفاق افتادن است، سرعت حوادت حتي  

تحليل، همراهي و تعقيب آنها را  هگذرند بطوريك رخدادهاي بزرگ جهاني به سرعت برق و باد مي .دهد ت باز خواني آنرا نميصفر
بين المللي و بحرانهاي الينحل اقتصادي روي ميز جهان غرب كه بگذريم، سقوط بي منطقه اي و اتفاقات از . كرده استبسيار دشوار 

كه نيم قرني بود تكان نخورده بود اما شتابان يكي پس از ديگري را شاهديم،  ،وقفه ديكتاتور هاي منطقه اي يكي پس از ديگري
.  م كه حتي حاضر نيست عاقبت سياه پدرش و همسايگان نزديك خود را نگاه كندبيني خون ريز سوريه راميبشار اسد آخرين نفسهاي 

راه خود را بسوي ايران گشوده است و به گلوگاه هاي حياتي رژيم رسيده و راه نفس را براي رژيم  آري سقوط جنايتكاران اين بار
 فقيه دخالتهاي بي جاي واليتالي حزب اهللا، مانع يقينا سقوط سوريه و مسدود شدن بند ناف تسليحاتي م .و تنگ تر كرده است گتن

 بحرانهاي. واهد رسيدخخواهد شد و البته نوبت به خودش  سوريه، لبنان، فلسطين، عراق و غيره را: در امور كشورهاي ديگر از جمله
 داخلي ايران كه اين روزها بصورت تصاعدي روز افزون شده اند،  

 ۱۵در صفحه

   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

  ابوالحسن بنی صدر 
  

  راهبردها و کاربردها
  

 نسل در تعريف آزادي و استقالل تفاوت دو
خواهم با اشاره به مي جناب آقاي بني صدر مصاحبه حاضر را    

و نه تمام آنها با  نسل جوان امروز ايران اختالف روحيات قسمتي از
عادت كرده ايم من و عده اي از آنهايي كه ميشناسم . شما آغاز كنم

. يابان گوش بدهيمازنده هاي كنار خاينكه به نو. به زندگي كولي وار
اينكه . اينكه فيلم را زيرزميني بسازيم. اينكه شعر را فوري بنويسيم

با خودمان . دبي خود ياد سوگ سودابه هم باشيمخوانش متون ادر
جوان و شد كه رستم دستان نيرنگ زد به سهراب ه كنيم كه چ فكر

رحمانه در عقايد سياسي مان بي .بازي را هم برد و هم باخت
يم چپ هاي قديم براي ما اعتبار ندارند و چپ اگر. ميكنيمپدركشي 

اين حرف . قديم به همان اندازه بي اعتبارنداگر راستيم راست هاي 
ها به مثابه انتقاد از هم نسالن خودم نيست بلكه بنده خود به اين 

اين حرف ها از . ن مفتخرمگونه تفكر عالقه مند و گاهي حتي به آ
شما  آقاي بني صدر. د با كه حرف ميزنيداست كه بداني سر توضيح

مشكوكيم به . رف ميزنيد كه به همه چيز مشكوكندبا آدم هايي ح
هر كسي كه بگويد مساله امروز ملت ما مساله آزادي است و مصداق 

برايش معلوم نباشد آزادي در حوزه انديشه . بيان نكند ن راآ هاي
مدارس ايران  آيا حاضر است كه در .ي را دارديچه محدوديت ها

آيا براي . نوع تفكر او به بدن حرف بزنندمعلم ها از ماركي دوساد و 
گاه اعدام ميشوند مساله روز او هم جنس گرايان ايراني كه گاه و بي 

ميخواهم بدانم در . ن شك ها بر طرف شود؟ ميخواهم اياست
اينكه از هر ديني سر . زادي را تبليغ ميكنيدمملكت من كدام راه آ

 هستبد يا چون فرانسه همه بايد درستند و تبليغ كننيابر راه ها چها
حرفي ميخواهم بدانم ابوالحسن بني صدر . دينشان را فرياد بزنند

؟ جناب بني صدر در اينكه قسمت دارد براي من كه تازه باشد
ل و حكومت زيادي از هم نسالن من ميدانند مفهوم آزادي و استقال

  .شكي ندارممردمي چيست 
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نهـا از  آدر اينكه بسياري از . شما قرار نيست معلم باشيد براي آنها
در اينكه نه بـه  . افالطون تا هابرماس را خوانده اند هم شكي ندارم

ما . بنيان سلطنت دلخوشند و نه به حكومت مالها هم شكي ندارم
در ميدان عمل  يكي اينكه بايد بدانيم. در دو نقطه دچار كمبوديم

اصلي يعني خيابان در برابر نيروي ضد شـورش بايـد چـه كـرد و     
واالتم را از همـين جـا   ئميخواهم از شما هم بپرسم و مجموعه سـ 

آغاز ميكنم و ديگر اينكه چه تفاوت مـاهوي ميـان انديشـه آزادي    
شما و ما وجود دارد و دليل فاصله عميق قسـمتي از نسـل مـن و    

  شما چيست ؟
   !صدرآقاي بني 

فكر بازگشـت بـه انقـالب هـاي     1990ميتوان گفت كه از سال -1
بدون خشونت در اذهان مخالفين سياسي حكومت هاي خودكامه 

شايد بشود گفت از منظر تاكتيـك  . طنين دوباره اي انداخته است
هاي مبارزه بدون خشونت و معطوف به نتيجه در مـدتي معقـول   

عـده اي  . باشـد  2001و  2000اولين كشور پيروز صربستان سال 
جوان متاثر از مبارزات سنديكايي در لهستان و همگام با آمـوزش  
هايي از پارتيزان هاي يوگوسالوي سابق توانستند ميلوسويچ را كه 

آن سـال هـا    يدر وحشي گري و كشتار مانندي در اروپـاي شـرق  
مدل و الگوي مبارزاتي آنها تشكيل شـبكه  . نداشت به زمين بزنند

ي و مردمي از طريق ايجاد همدلي و اتحاد ميان مـردم  هاي خيابان
و كشاندن تمام مردم در يك روز خـاص و مناسـب بـه خيابـان و     
توانايي نگهداري جمعيت به طور مداوم در خيابان تـا حصـول بـه    

كراين و گرجستان و اخيرا در مصـر بـه   واين الگو در ا. پيروزي بود
. ر از حركـت بـاز مانـد   در بالروس و ايران و الجزايـ . پيروزي رسيد

وال نگارنده بيشتر معطوف به چگونگي عملكرد اين عده بـراي  ئس
به انجام رساندن يـك فراخـوان عمـومي و متعاقـب آن نگهـداري      

صرف نظـر از اميـد و خواسـت    . عموم مردم در ميان خيابان است
تغيير تمام عيار براي مبارزه بـدون خشـونت و پايـداري نيـاز بـه      

كه بـه نظـر ميرسـد در ميـان ايرانيـان      . ستتاكتيك هايي هم ه
طبق مستندات موجود و گزارش هاي فـراوان  . وجود نداشته است

جـوان هـايي كـه نقـش      ،و بيان آشكار فعـالين سياسـي مصـري   
هماهنگ كننده و حتي سخنگو را در تحوالت مصـر ايفـا كردنـد،    
مدتي توسط انقالبيون سابق صربستان مانند جوانان اتپور و ايـوان  

به نظر شما تاكتيـك هـاي خيابـاني    . روويچ آموزش ديده بودندما
مناسب با شرايط ايران چيست و ديگر اينكه اين خـال آمـوزش را   

  چطور ميتوان از ميان برداشت؟
  

  :پاسخ به پرسش اول٭ 
  
توجه شما را به این واقعیـت جلـب مـی کـنم کـه انقـالب بـا  – ۱

آن زمــان، . شــرکت جمهــور مــردم را مــردم ایــران آغــاز کردنــد
باوجود این، . نداین زمان نبودموجود در  وسائل ارتباط جمعی 

. جمهور مردم به حرکت درآمدند و گل را بر گلوله پیروز کردند
ناتمام ماند؟ آیا دلیل  ۸۸چرا آن جنبش پیروز شد و جنبش سال 

  اتخاذ نکردند؟ را آن اینست که تاکتیکهای خیابانی مناسب 
تاکتیـک یـا کـاربرد فـرآورده اسـتراتژی یـا  زیرا. به یقین نه. ۱٫۱

. بــدون راهبــرد، کــاربرد بــه تصــور نیــز نمــی آیــد. راهبــرد اســت
نمـی تـوان همـان  ،یـم باشـدژهرگاه هـدف تغییـر یـک رچنانکه 

. یـد و بـه عکـسآیـم مـی ژروش را بکار برد که بکاراصالح یـک ر
نمی توانست پیروز شود زیرا هـدف حقـوق یـک  ۸۸جنبش سال 

مطیـع «ه حق حاکمیت و تغییـر منزلـت ایرانـی از از جمل ،ملت
هـدف نـاممکنی . نبود ،به شهروند حقوقمند» امر و نهی ولی امر

یـم والیـت ژاصـالح ر :بود که به مردم ممکن باورانده شـده بـود
همان نـاممکنی اسـت کـه » رهبر«فقیه در جهت محدود کردن 

را تنها سرکوب نبود که مـردم . همچنان ممکن باورانده می شود
یم والیت مطلقه فقیه چنـین اصـالحی را نمـی ژمتقاعد کرد که ر

بلکه نظام والیـت فقیـه خـود نیـز نـاممکن بـودن چنـین . پذیرد
نه تنها با گرفتن و محاکمه کردن بخشی . اصالحی را تجربه کرد

 ،بلکه ،یم و انحالل حزب ها و خانه نشین کردن هاژاز مدیران ر
نهـم نـه بـر سـر آ ،خامنـه ای قـایآاد بـا ژقـای احمـدی نـآمقابله 

ــر«محــدود کــردن  ــر محــدود کــردن » رهب ــر س ــه ب ــیس «ک رئ
در  ،ایـن واقعیـت را شـفاف ،یکبـار دیگـر ،این نزاع. »جمهوری

برابر چشمهای عقول همگان قرارداد که اصالح ممکـن در یـک 
 ،ن متمرکز و بزرگ می شودآسامانه بسته بامحوری که قدرت در 

ن مانع های تمرکز و بـزرگ شـدن بتوا ،بدان ،اصالحی است که
  . قدرت در این محور را از سرراه برداشت

درس گـرفتن از تجربـه انقـالب  ،هرگـاه بنـا بـر ،بدین قرار. ۱٫۲
ایران و درس گـرفتن از جنبشـهای مصـر و تـونس و پیشـنهاد راه 

: نخست می باید هدفی را پیشـنهاد کـرد ،بردها و کاربردها باشد
خالف تمرکز و بزرگ شدن قدرت یم در جهت مچون اصالح رژ

به ضرورت هدف دیگـری را مـی بایـد  ،محال است ،نآدر محور 
زادی و آیــم از راه بازیــافتن اســتقالل و تغییــر رژ: پیشــنهاد کــرد

چنین هدفی خود روش خـویش نیـز . حقوق ملی و حقوق انسان
چنانکـه . توضیح این که حق هم هدف و هم روش است. هست

با زورمداری نمی توان اسـتقالل . ستزادی خود روش خویش اآ
دمـی آزاد اسـت کـه آبا اندیشه و عمـل مسـتقل و . زادی جستآو 

  :،بنا بر این. زاد می شودآمستقل و  

کاربرد اول اینست که داوطلبان ایفای نقش نیـروی  -راه برد   •
زادی جانشـین آرابطه با قدرت را با رابطه با اسـتقالل و  ،محرکه
از این دروغ بیاسایند که گویا قدرت قابـل  نخست خود را. کنند

قابـل  ،بنـا بـراین ،قدرت فرآورده رابطـه قـوا اسـت. توزیع است
پـس معنـای انحـالل والیـت  ،چـون چنـین اسـت. توزیع نیسـت

مطلقه فقیـه ایـن نیسـت کـه هـر ایرانـی خـود را صـاحب والیـت 
) زور(= زادی قـدرت آمطلقه بپندارد و گمان برد کـه اسـتقالل و 

یــک دلیــل از . ن او گشــته اســتآه اینــک مــی پنــدارد از اســت کــ
همین همگانی  ،بعد از هر جنبش پیروز ،دالیل بازسازی استبداد

شدن خـود شـاه یـا رهبـر قدرتمـدار انگـاری و تنظـیم رابطـه بـا 
  . مر و مأمور گشتن استآیکدیگر بر پایه 

بسا بکار بخشی  ،چون نوشته اید که پاسخها به پرسشهای شما     
زادی در ذهـن آید که تعریفی از استقالل و آجوانان ایران می  از

پس بجاست که نخست تعریفـی از تعریفهـای اسـتقالل و  ،دارند
  :باز نویسم ،زادی را که ملموس تر و تجربه کردنی تر استآ

خالی شدن از زور کـه تنهـا محـدود کننـده در هسـتی متعـین      
بـه دیگـر . مـی کنـد دمـی را از حـدها و مرزهـا رهـا آعقـل  ،است
از هــر  ،وقتــی انســان اســتقالل دارد کــه در مقــام تصــمیم ،ســخن

( قـدرت  ،یعنی در تصمیم گیـری او. محدود کننده ای رها باشد
زاد اسـت کـه در آبـاز وقتـی انسـان . حضور نداشـته باشـد) زور= 

 ،بدین سـان. غایب باشد) زور( = قدرت  ،گزینش نوع تصمیم او
زاد اسـت کـه قـدرت داشـته آمسـتقل و  کسی که می پندارد وقتـی

( = یعنی فـرق توانـائی را از قـدرت  ،باشد و هرکار خواست بکند
هـر  ،از این رو. زاد استآاو نه استقالل  دارد و نه  ،ندانست) زور

از جملــه محــدود  ،انســانی مــی بایــد مراقــب محــدود کننــده هــا
  :کننده های زیر باشد

 –در همـین تعریـف  دست کم –زادی آچون هدف استقالل و  •
اســتقالل جســتن از ســه  ،کــاربرد دوم -پــس راهبــرد  ،مــی شــود

یـم و دوم قـدرت خـارجی و ژر ،اول: محدود کننـده مهـم اسـت
چنـین . یـمژسوم زور پرستهای وابسته به قدرهای خارجی و یـا ر

  .زادی انسان و جامعه ملی را بی کران می کندآپهنای  ،استقاللی
. اندیشـه هـای راهنمـا اسـت ،مهـم تـرکاربرد سوم و  -راهبرد  •

زیرا دارندگان اندیشه های راهنمـا گمـان مـی برنـد طـرز فکـر و 
مرام و باور برای اینست که آدمـی خـود را در ضـدیت بـا دیگـری 

زادی اینسـت کـه تضـاد را آگی بیـان اسـتقالل و ژوی. تعریف کند
دارنـده . دمـی نمـی کنـدآاصل راهنمای پنـدار و گفتـار و کـردار 

. اندیشه راهنمائی خود را ضد زورپرستان تعریف نمی کندچنین 
بلکــه راســت راه رشــد را در پــیش مــی گیــرد و فراخــوان مــداوم 

  . همگان است به این راه
و برای این که اندیشه هـای راهنمـا انسـانها را در حصـارهای       

مبـارزه بـا سانسـورها  ،نها را ضـد یکـدیگر نسـازندآبلند زندانی و 
ن هـم ضـرورتر آاز  ،زاد اندیشه هـاآار کردن جریان ضرور و برقر

به جوانان این مهم را خاطر نشان می کنم کـه  ،در این جا. است
ن دین آدمی عزت خویش را از راه ضدیت با این یا آبرای این که 

ــا مــرام اندیشــه راهنمــای او مــی بایــد بیــان  ،از دســت ندهــد ،ی
یان هـای قـدرت گی های بژچراکه از وی. زادی باشدآاستقالل و 

اینست که دارنده خود را ناگزیر مـی کنـد خـود را در ضـدیت بـا 
پس هرگاه جوانـان اندیشـه هـای . تعریف کند ،طرز فکر دیگری

گاه آورند و آنها مرز پدید می آراهنمائی را در سر دارند که میان 
وادارشان می کنند خود را در ضدیت با طرز فکـر  ،گاهآیا ناخود

تردید نباید داشته باشند کـه اندیشـه هـای  ،دیگری تعریف کنند
یا باید طرز فکرهای آ. ن بیان قدرت هستندآنها این و آراهنمای 

بـرای  ،زادی بگرونـد کـهآخود را رها کنند و به بیان اسـتقالل و 
من پیشنهاد می کنم؟ روش مستقیم وجـود دارد و آن نقـد  ،مثال

که هر بیان هرکس می باید بداند . اندیشه راهنمای خویش است
می تـوان  ،به نقد ،پس. تناقض ها در بردارد ،به ضرورت ،قدرتی

. زادی را بازجســتآتنــاقض هــا را رفــع کــرد و بیــان اســتقالل و 
بیان های استقالل  ،همگان با باورهای خود چنین کنند ،هرگاه

مرزها را از میـان انسـانها برخواهنـد داشـت و بـه یمـن  ،و آزادی
 ،به یکـدیگر نقـد مـی شـوند و بـا یکـدیگر ،زاد اندیشه هاآجریان 

  .توحید می جویند
 ،مانــدن در گذشــته: کــاربرد چهــارم گذشــته اســت-راهبــرد  •

دسـت . چشم پوشیدن از گذشته محال اسـت. ویران شدن است
کم بدین خاطر که بخش بزرگی از هویت انسـان را تشـکیل مـی 

گذاریم این قول که پرداختن به گذشته را به تاریخ دانان ب. دهد
چرا که هیچ انسـانی نمـی توانـد بـدون . شکاری استآنیز دروغ 
. ینده خـود را سـازمان و سـامان بدهـدآفعالیت حال و  ،گذشته

نادیـده . ورده کـدام گذشـته اسـتآپس هرکس می باید بداند فـر
به ایـن دلیـل کـه   ،از جمله. گرفتن گذشته نیز خود فریبی است

ــده مــی شــودآهمــان گذشــته حــال و  ــ. ین ــالب انقــالب  ،رای مث
. تجربـه ای نیمـه تمـام گردانـد ،مشروطیت را کودتای رضاخانی

در  ،نادیــده گــرفتن ایــن گذشــته ســبب شــد کــه همــان عوامــل
شرکت کنند و نهضت ملی ایران را عقـیم  ۳۲مرداد  ۲۸کودتای 
ســبب شــد کــه همــان  ،نادیــده گــرفتن گذشــته ،و بــاز. گرداننــد
گروگـان : تری شرکت کننداین بار در ویرانگری بزرگ  ،عوامل

یـم صـدام بـر حملـه بـه ایـران و کودتـای ژگیری و برانگیختن ر
  ...و ادامه جنگ و ۶۰مالتاریا در خرداد 

پــس جــوان مــی بایــد بهــوش باشــد و در دام گذشــته نیفتــد و      
نقـد . بر او است کـه بدانـد گذشـته را مـی بایـد نقـد کـرد. نماند

سـبب  ،زادی اسـتآقالل و گذشته وقتی اندیشه راهنما بیان اسـت
  می شود که

  ینده بیاید وآگذشته بسان سرمایه بکار ساختن و حال و  –الف  
یکبـار  ،یعنـی اسـتبداد تـاریخی ایـران ،گذشته بازسازی نشـود –ب  

بمثابــه والیــت جمهــور مــردم  ،جــای بــه جمهــوری ،بــرای همیشــه
عناصری که در ساختن اسـتبداد شـرکت داشـته  ،بدین قرار. بسپارد

شفاف  ،به نقد ،وقتی می توانند در جنبش شرکت کنند که نقد و ،اند
نهـا امکـان دهـد یکبـار دیگـر در آشوند و هیچگاه مـوقعیتی کـه بـه 

  .داده نشود ،بازسازی استبداد شرکت کنند
زاد شـدن از محـدود کننـده ایسـت کـه آ ،کاربرد پـنجم - راهبرد  •

فریـب  بطور مرتـب در بـاره منطـق صـوری کـه روش. صورت است
هیچ فریبنده تر از صورت  ،در حقیقت. می نویسم و می گویم ،است
یکـی بـه صـورت بسـنده  ،از عالمتهای بارز قدرتمداری عقل. نیست

عقلی که بـه صـورت محـدود . کردن و از محتوی غافل شدن است
زادی خـویش آاز قـدرت فرمـان مـی بـرد و از اسـتقالل و  ،می شـود

ظاهر را می بینند و محتوی را نه  مردمی که صورت و. غافل می ماند
سـان فریـب قدرتمـدارها را مـی آ ،می بینند و نه می خواهند ببیننـد
وقتـی اسـت کـه دیگـر کـار از کـار  ،خورند و اگر هم به خود بیاینـد

 ،در مقـاطع تعیـین کننـده ای ،از انقـالب بـدین سـو. گذشته اسـت
ری کـه گروگـانگی: صورتها جامعه ما را از محتواهاغافل کـرده انـد

ضد استقالل بود بـدین خـاطر کـه بـه قـدرت خـارجی در سیاسـت 
عمل به اصل اسـتقالل جلـوه داده  ،داخلی ما نقش روز مره می داد

جای خـود را بـه سـنجیدن حـق بـه  ،سنجیدن شخص به حق. شد
قــای خمینــی بــود داد و درک از شخصــیت او نیــز در آشــخص کــه 

نعمـت گشـت و جنـگ . تصوری از صورت و ظاهر او فروکاسته شد
مـی  ،شعار شد و امروز» رأی من کو؟«و ... والیت فقیه اسالم شد و

داوری را بــه صــندوق هــای رأی بایــد «شــنویم و مــی خــوانیم کــه 
صـندوق رأی وسـیله  ،بنا بر ایـن ،نکه رأی دادنآحال . »واگذاشت
از  ،بــه ایــن صــورت ،خــود را کــه بــه وســیله محــدود کنــی. هســتند

از  ،در حقیقـت. غافـل گشـته ای ،محتوی که حق حاکمیـت اسـت
هرگـاه اسـتقرار . غـاز کـردآاز حـق بایـد  ،وسیله نبایـد شـروع کـرد

شـهروند صـاحب حـق رهبـری در  ،بنا بر این ،والیت جمهور مردم
صـندوق رأی برابـر  ،اسـتقرار بجویـد ،جمهوری گشـتن هـر ایرانـی

زادی هر ایرانی و حق او بر والیت بر خـود و بـر کشـور آاستقالل و 
بسا همان بـال  ،غافل شدن از این محتوی. سازمان می یابد ،یشخو

ورد کـه در نخسـتین همـه پرسـی و سـپس تهیـه آرا بر سر ایران مـی 
جوان . وردآورد و اینک دارد بر سر تونس و مصر می آقانون اساسی 

تصـمیم گیرنـده   - الف  ،نباید هرگز از یاد ببرد که در منطق قدرت
  .دف افزودن بر قدرت استقدرت و وسیله انسانها و ه

زادی، تصمیم گیرنده انسان مسـتقل و آو در منطق استقالل و  - ب 
و هدف رشـد ) از جمله انتخابات(زاد و حقوقمند و وسیله بنیاد ها آ

  .زادی و بر میزان عدالت اجتماعی استآدر استقالل و 
 ،به ضـرورت ،هرگاه انسان حقوقمند و تصمیم گیرنده نباشد ،پس   

صمیم گیرنده می شود و صندوق رأی وسـیله ای مـی گـردد قدرت ت
  .یدآنام  نامزد دلخواه قدرت بیرون می  ،نآکه از 

ــرد  • ــمین راه ب ــت اســت- شش ــاربرد اخــالق و معنوی ــی . ک اخالق
زادی و دیگر حقوق انسان و حقوق جامعه ملی آترجمان استقالل و 

 ،و حقوق جامعه جهانی و حقـوق طبیعـت و جانـداران و معنـویتی
یـد و تـا ایـن همـانی بـا آدمی بـدان درآبمثابه افق باز و بی کران که 

 ،فقـدان چنـین اخالقـی. سیر و صیر کنـد ،هستی هوشمند و خالق
مـدار . دمی را گرفتار ضد اخـالق زور و زورمـداری مـی کنـدآ ،درجا

پندار و گفتـار و کـردار او را مـی بنـدد و زور گفـتن و زور شـنیدن را 
انسان برخـوردار از اخـالق  ،بدین سان. رداندروش روزمره او می گ
خالق و فرهنگ ساز می شود و انسـان فاقـد  ،حقمداری و معنویت
ویـران گـر اخـالق و سـازنده ضـد اخـالق و  ،این اخالق و معنویـت

جـوان . سـیبهای اجتمـاعی مـی گـرددآتولید کننده نابسامانی هـا و 
ابـــد و زادی خـــویش را بازیآهرگـــاه بخواهـــد اســـتقالل و  ،امـــروز

نیازمنـد  ،بیش از هر زمـان و هـر نسـل دیگـری ،فرهنگ ساز بگردد
به یمن این اخالق و معنویت است که تـن . اخالق و معنویت است

نمی دهد و می توانـد  ،به تدنی تحمل حاکمیت بندگان زور برخود
زاد و رشد یـاب را بـاز سـازد و ایـران را سـر زمـین آجامعه مستقل و 

  .اندبادانی و دادگری بگردآ
از درسها که انقـالب ایـران و . بدیل است ،کاربرد هفتم –راهبرد  •

بـود و نبـود بیـان  ،بخصـوص ،موزنـدآجنبشهای تونس و مصـر مـی 
شـکارا در دیـدگاه آ ،زادی و بود و نبود بدیل هستند کـهآاستقالل و 

هرگاه بدیل بیرون از مـردم شـکل . موز قرار می گیرندآعقول درس 
مردم شکل بگیرد امـا نمـاد هـدف کـه جانشـین  بگیرد و یا در درون

بیشـتر از  ،نباشـد ،کردن والیت فقیه با والیت جمهـور مـردم اسـت
یم ژهمانطور که بدیل درون ر. فلج کننده می گردد ،محدود کننده

عامل  ،بدیل وابسته به قدرت خارجی نیز ،عامل شکست جنبش شد
فـاوتی مـی ترس جامعه از جنبش و تن دادن به فعل پذیری و بـی ت

  جمعی را بوجود بیاورند و  دست نشاندگان ،و هرگاه. گردد
  ۳ در صفحه  

  

 راهبردها و کاربردها
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یا حتـی قصدشـان از ایـن  ،شوندتوجیه گر حمله نظامی به ایران 
نهــا آبدســت آوردن مشــروعیتی باشــد کــه دســت نشــاندگی از  ،کــار

نهـا نمونـه ای بهتــر از نمونـه هـای عــراق و آجمــع  ،سـتانده اسـت
در همان حال کـه جوانـان  ،از این رو. می شودافغانستان و لیبی ن

زادی و آوردن بدیل ترجمـان اسـتقالل و آمی باید فعاالنه در پدید 
شـرکت مـی  ،برداشتن واپسین مـانع از سـر راه اسـتقرار جمهـوری

می باید نسبت به سرسپردگی به بیگانـه بیشـترین حساسـیت  ،کنند
  .  پیدا کنند ،را نیز 

نجا که اندیشـه آاز . اصل راهنما است ،دکاربر - هشتمین راهبرد  •
نجـا کـه آراهنما بـر وفـق یـک اصـل راهنمـا سـاخته مـی شـود و از 

اندیشه راهنما وقتی کاربرد لحظه به لحظـه پیـدا مـی کنـد کـه  در 
اصل راهنما هم راهبرد و هم کاربرد مـی  ،یک اصل بازگو می شود

ت بیانهــای گونــاگون قــدر ،نآبــر  ،ثنویــت اصــلی اســت کــه :شــود
موازنه عدمی اسـت  ،در عوض. ساخته شده اند و ساخته می شوند

ســاخته مــی شــود و در همــان  ،نآبــر  ،زادیآکــه بیــان اســتقالل و 
 ،زادآاین بیان در این اصل بازگو می شود و انسان مسـتقل و  ،حال

در  –دمی از هر محدود کننده ایسـت آکه رها کننده  –این اصل را 
  . بکار می برد ،کردن اندیشیدن و سخن گفتن و عمل

و بــدین راه ) زادی و حقوقمنــدی هــاآاســتقالل و (بــدان هــدف     
جوانان می تواننـد خالقیـت خـویش را بازیابنـد و  ،کاربردها- برد

. کاربردهــای تــدارک کننــده یــک جنــبش همگــانی را ابــداع کننــد
کاربردهـای  ،نها در میان گـذارمآهرگاه بخواهند تجربه خود را با 

  :نهاد می کنمزیر را پیش
تشــکیل هســته هــای کوچــک از اســتعدادهائی کــه بــی زحمــت  - 

کاربردهـای - تمـرین  راهبـرد . بتوانند با یکـدیگر همکـاری کننـد
اعضـای هـر هسـته . سـان مـی کنـدآتشـکیل ایـن هسـته هـا را  ،باال

نکـه آکاربردهای باال را تمرین می کنند و پـس از  –نخست راهبرد 
بمثابـه نیـروی محرکـه  ،الق گشـتنهـا خـآزاد آعقلهای مسـتقل و 

نجـا کـه آاز . فعال می شوند ،هریک در محیط مناسب خود ،تغییر
در هسته هائی که بـر  ،یم فعال است و زورمدارژدستگاه سرکوب ر

 ،زاد و مسـتقل تشـکیل مـی شـوندآاصل موازنه عـدمی از انسـانهای 
اط نیـاز بـه ارتبـ ،در مرحله اول ،این هسته ها. نمی تواند نفوذ کند
زادی و حقوقمنـدی آاسـتقالل و (رعایت هدف . با یکدیگر ندارند

در همان حال کـه  همسـو مـی  ،نها راآ ،کاربردها - و راهبردها ) ها
یـم نیـز در امـان نگـاه مـی ژاز گزند دستگاههای جاسوسی ر ،کند
  . دارد

بسـی  ،برفـرض صـحت ،این سخن کـه جوانـان ایـران دانایاننـد - 
جنـبش  ،پیدا شدن وجـدان همگـانیاما بدون . شادی بخش است

. بکـار افتـد» رادیـو بـازار« ،پس می باید. همگانی ممکن نمی شود
سـخن  ،موزشها که جوانان مصری در صربستان دیـده انـدآشما از 

هرگاه وسیله ارتباطی جمعی جدید را بتـوان از . ورده ایدآبه میان 
فـن پس کـار اول اینسـت کـه . کارساز می شود ،یم رهاندژسانسور ر

زاد کردن فرستنده های تلویزیونی آشناسان ایرانی به این مهم که 
بپردازنـد و مشـکل را  ،یـم اسـتژو رادیوئی و انترنتـی از سانسـور ر

امـا تـا کـار . هستند فن شناسانی که به این کار مشـغولند. حل کنند
نمــی تــوان دســت روی دســت  ،نهــا بــه نتیجــه قطعــی بیانجامــدآ

در . گریز از سانسور ها را مـی شناسـدفنون  ،هرجامعه ای. گذاشت
ــالب ــیش از انق ــواع  ،دوران پ ــاره ان ــام دادم در ب ــی را انج تحقیق

این تحقیق انتشار پیدا کـرد و امکـان داد کـه راه هـای . سانسورها
. همان کـار را مـی بایـد از سـرگرفت. یندآگریز از سانسورها جسته 

و نیـز در  در دوران شـاه ،»رادیـو بـازار«یا » دهان به گوش«روش 
 ،دورانی که مالتاریا کودتای خزنـده خـود را بـه انجـام مـی رسـاند

نکـه تمـامی وسـائل آبه ترتیبی کـه زورمـداران بـا . بس کار ساز شد
شکســـت  ،ورده بودنـــدآارتبـــاط جمعـــی را بـــه انحصـــار خـــود در

  . خوردند
: کاربرد بسیار مهمـی را مـی بایـد خـاطر نشـان کـنم ،در این جا      

کاربرد پیدا نمی کند مگـر بـا عاقـل و بـالغ و حقوقمنـد  رادیو بازار
ــان و ــک ایرانی ــمردن یکای ــه ،ش ــطح جامع ــان  ،در س زاد آدوجری

تجربـه جنـبش . زاد اندیشه ها را برقرار کردنآاطالعات و جریان 
  :می باید درس بیاموزد ،از دو نظر ۸۸سال 

 از این نظر کـه دو جریـان اطالعـات و اندیشـه هـا را نبایـد - الف  
بــرای (و یــا مکــانی ) دانشــجویان ،بــرای مثــال(محــدود بــه حــدی 

حتــی نمــی بایــد نظامیــان و اداریــان و . کــرد) شــمال شــهر ،مثــال
 ،مردم را نادان و دنباله رو تصـور کـردن. روستائیان را مستثنی کرد

زاد اطالعات و اندیشه ها و مـانع شـدن آمحدود کردن دو جریان 
تیجـه نـاممکن گشـتن جنـبش از غنی شدن وجدان همگـانی و در ن

  .ن تا پیروزی استآهمگانی و ادامه 
بـه مـاهی مـی مانـد و  ،از این نظـر کـه نیـروی محرکـه تغییـر –ب  

مـادگی شـرکت آهرگاه جامعـه . بی است که  مردم هستندآنیازمند 
نیروهای محرکه بـی حفـاظ و  ،در جنبش همگانی را نداشته باشد

را قـیم مـردم نکـرد و بهـوش بایـد بـود و خـود . سرکوب می شـود
نها نگرداند و عمل از راه مردم و با شـرکت مـردم را مـی آجانشین 

  .باید روش کار کرد
 ۸۸خــرداد  ۲۲در جنــبش مــردم از تقلــب بــزرگ در انتخابــات      

ایـن نقـص وجـود داشـت کـه همگـان از محـل و زمـان  ،بدین سو
تـی علت بسنده کردن به وسـیله اینترن. گاه نمی شدندآاجتماع ها 

و تلفن دستی و غافل شـدن از رادیـو بـازار و نیـز برقـرار نشـدن دو 

زاد اطالعات سطح جامعه ملـی و غفلـت از ایـن واقعیـت آجریان 
بود که زمان و مکان مـی بایـد در اختیـار جنـبش کننـدگان باشـد و 

  .  ن بگردندآخاستگاه جنبش و محل های بروز   ،همه محلها
که حقـوقی هـدف بگردنـد  همگانی شدن جنبش در گرو اینست - 

ن برخوردارنــد و بایــد آاز  ،بنــابر فطــرت خــویش ،کــه همگــان
از حقوق ملی و حقوق یکایک شـرکت  ،در نتیجه. برخوردار شوند

مرزهــای . بــدون تبعــیض بایــد دفــاع گــردد ،کننــدگان در جنــبش
و دسته ای نباید سبب دفاع تـبعض » تمایل سیاسی«و » عقیدتی«
حقـوق انسـان (ایـن راهبـرد . یم بگرددژرمیز از قربانیان سرکوب آ

دفـاع عـام (و کـاربرد ) ذاتی او و مقدم بر طرز فکر و عمل او است
تجربـه بـس مـوفقی در دوران شـاه و نیـز در  ،)از قربانیان سرکوب
دو اطمینـان  ،هرگـاه ایـن روش همگـانی بگـردد. این دوران است

 ،فاع شدناطمینان خاطر از د: وردآخاطر تعیین کننده را ببار می 
در صورت گرفتار گشتن و اطمینـان خـاطر از شـناخته شـدن حـق 

پـس از پیـروزی و بهنگـام تأسـیس  ،راء و عقایـدآاختالف و کثـرت 
  .دولت حقوقمدار

در : ن خود کردن زمـین و زمـان کـاربرد مهـم دیگـری اسـتآاز  - 
 ،خـواه در شـهر و چـه در روسـتا ،هرجا که جامعه ای تشکیل است

انقـالب ایـران . ن جنبش کننـدگان باشـدآباید از زمین و زمان می 
پیروز شد و هـر جنـبش همگـانی پیـروز مـی شـود وقتـی در سراسـر 

محـل جنـبش مـی شـوند و  ،کشور و خانه ها و کوچه ها و خیابانها
  . زمان هر حرکت را جنبش کنندگان تعیین می کنند

 ،ان زمـان رآن محـل و ایـن و آکاربردهای  دیگر و تعیین این و      
  .جنبش کنندگان می باید ابداع کنند

  
بنا بر آمارهـاي موجـود تقريبـا يـك هشـتم ايرانيـان از فضـاي         - ٢

مجازي و اينترنت استفاده ميكنند ولي بسياري از آنهـا در تحـوالت   
حساس نگاهشان به تلويزيون هاي خبري صداي امريكـا و بـي بـي    

ي چطـور  در نهايت در ميانه اعتراضـات خيابـان  . سي معطوف ميشود
ميشود از اين رسانه هاي جمعـي كمـال اسـتفاده را بـرد و چطـور      
ميشود بيشترين ضربه را به مبارزات مردمي زد؟ نقش شما در ايـن  
ميان چيست؟ يكي از توصيه هاي اشـتباهي كـه مرتـب در صـداي     
امريكا و بي بي سي در روز هاي پر التهـاب جنـبش سـبز بـه طـور      

و عدم تمركز در يـك مكـان    مستمر بيان ميشد، پخش شدن مردم
در برابر پليس ضد شورش بود كه با نگاهي گذرا به تحوالت انقالبي 

سال اخير متوجه خطـاي فـاحش توصـيه كننـده هـا       20جهان در
انقالبيون صربستان پخش شدن مردم ضربه پذيري  از نظر. ميشويم

فرصت ابـراز خشـونت بيشـتري بـه حاكميـت      . ميكند آنها را بيشتر
تفاق بعدي عدم امكـان بازيـابي يـك مكـان بـراي ادامـه       ميدهد و ا

وال ايـن اسـت كـه چطـور ميشـود      ئمنظور بنده از سـ . تجمع است
جلوي اين راهنمـايي هـاي غلـط و گاهـا تعمـدي را گرفـت و چـه        

  مواردي را بايد جايگزين آن كرد؟
  

  :پاسخ پرسش دوم٭ 
  
از آنجـا . پرسش دوم شما خود دو پرسـش عمـده را شـامل اسـت    

کاربردهـا را توضـیح  –راهبردهـا  ،که در پاسخ به پرسش اول شما
  این طور پاسخ می دهم که ،در پاسخ به این دو پرسش ،داده ام

این اطالع که یک هشتم مردم ایران از اینترنت استفاده مـی . ۲/۱
چشم و گوششـان بـه بـی بـی سـی و صـدای  ،با وجود این ،کنند و

در  ،نسـت کـهآگویـای   ،باشـدبنا بر ایـن کـه صـحیح  ،امریکا است
. برقـرار نیسـتند ،زاد اندیشه ها و اطالعاتآدو جریان  ،خود ایران

فرسـتنده هـائی کـه از  ،بدون اینکـه ایـن دو جریـان برقـرار شـوند
نمـی تواننـد در  ،بیرون ایران بسوی ایران برنامـه پخـش مـی کننـد

بـر فـرض پیـدایش . وردن جنبش همگـانی  نقـش پیـدا کننـدآپدید 
ن تـا پیـروزی نمـی آفرستنده هـا توانـا بـه تضـمین تـداوم  ،جنبش
زادی و آاســتقالل و (مگــر ایــن کــه بطــور کامــل بــا هــدف . شــوند

نـه بیـانگر . کاربردهـا انطبـاق بجوینـد –و راه بردها ) حقوقمندی
بگردند و  ،بی طرف ،که) امریکا و انگلیس (تمایل قدرت خارجی 

در جریـان . برقـرار کننـدزاد اندیشه هـا و اطالعـات را آدو جریان 
اصـالح «خـود زبـان حـال  ،جنبش این کار را نکردند زیـرا هـر دو

را ممکـن و ممکـن ) یـمژاصالح پذیری ر(ناممکن . شدند» طلبان
از عوامـل  ،از ایـن رو. را ناممکن تبلیغ کردند) یمژتغییر پذیری ر(

لترنـاتیو آبـه  ،بـاز بـه خطـا ،هم اکنون.  ناکام گشتن جنبش گشتند
لترنـاتیو کـه مـی تواننـد بسـازند آ ،بـدیهی اسـت. مشـغولند ،سازی
  . مدآضد جنبش همگانیاز کار درخواهد  ،بنا بر این ،وابسته

مـی  ،هرگاه بخواهیم واقعیت را همان سـان کـه هسـت ببینـیم      
امکانات موجود را به ترتیبی بکار بریم کـه در سـطح جامعـه  ،باید
  :شه ها برقرار شوندزاد اطالعات و اندیآدو جریان  ،ملی

پس برحـق . حق بر زور غالب می شود ،بنا بر قاعده تجربه شده - 
تقابل حق با قدرت می بایـد تـا ممکـن اسـت . است که باید ایستاد

 ،هرگاه برحـق بایسـتیم و جـز حـق نگـوئیم و نکنـیم. شفاف باشد
بی اعتبـار  ،دستگاه های تبلیغاتی که خالف حق را تبلیغ می کنند

. نها می شود که بر حق ایستاده اندآتبلیغاتشان به سود  می شوند و
ن اینسـت کـه آحاصـل . همـین اسـت ،کاری که جمع مـا مـی کنـد

اصـالحات (نـاممکن . حاکم گشته است ،زادیآاندیشه استقالل و 
) برداشتن واپسـین پایـه قـدرت(را ممکن دیدن و ممکن ) یمژدر ر

بـه  ،در ذهـن جامعـه. اعتبار پیشـین را نـدارد ،را ناممکن پنداشتن
هـر . دارد جای ممکن و ناممکن تغییر مـی کنـد ،خصوص جوانان

تحول قطعی زودرس تر مـی  ،اندازه زمان این تغییر کوتاه تر باشد
  . گردد

نجا که امکان تبلیغ حق اندک و امکان تبلیـغ نـاحق بسـیار آاز       
بـا  این از راه استمرار در بیان حق و ارزیابی رویـدادها ،زیاد است

ن آمحک حق و نیز راست گرداندن دروغ از راه رفع تناقض های 
  . ورد و ناحق را بردآحق را  ،است که می توان

نقد ضد اطالعات است که فرسـتنده  ،یکی از کارهای روزمره ما - 
ــای  ــتنده ه ــات و فرس ــا مطبوع ــان فارســی و ی ــه زب ــرب ب ــای غ ه

کـار هـم  این. به زبان های خود انتشار می دهند ،کشورهای غرب
از اعتبار سازندگان ضد اطالعات کاسته است و می کاهد و هم کار 

  .ساختن و انتشار ضد اطالعات را مشکل می سازد
یک روش زورپرستان، راست را دروغ کـردن و از قـول راسـتگو   - 

بـه  ،هر سه رأس مثلث زورپرسـت ،از این روش. انتشار دادن است
دن ایــن شــیوه تبلیــغ در بــی اثــر کــر. افــراط اســتفاده مــی کننــد

 ،در عوض. نها اجتناب کردآمی باید از مبادله ناسزا با  ،زورپرستان
بــه یمــن ایــن . شــکار کــردآنهــا را مــی بایــد آدروغ ســازی  ،هربــار

 –که ویرانگرترین نوع سانسور است  –پایداری در مبارزه با دروغ 
ایـن . است که تبلیغات دروغ و نیز زورپرستان بی اعتبار می شوند

  . یکی دیگر از کارهای جمع ما است ،ار نیزک
زورپرستان هر زمان که سندی دال بر خیانـت و یـا جنایـت و یـا  - 

در . رگبار ناسزا را بر روی من می گشـایند ،نها انتشار می یابدآفساد 
این بر انتشار حقایق در باره زورپرستان اسـت کـه  ،برابر این روش

  .باید اصرار ورزید
زادی و حقـوق ملـی و حقـوق انسـان و رشـد و آو تبیین استقالل  - 

بـر  ،تا وقتی کاربردشان در زندگی روزمره مـردم ،عدالت اجتماعی
کـار دیگـر از . اثر بایسته را برجـا نمـی گـذارد ،معلوم نگردد ،مردم

پر کردن این خالء در قلمروهای سیاسی و اقتصادی  ،کار جمع ما
موختـه اسـت آرا  ایـن روش ،این کـار. و اجتماعی و فرهنگی است

که تبیین باید چنان اندیشیده و نوشته شود که خود سانسور شـکن 
. باشــد و بتوانــد دیوارهــای سانســور را بشــکافد و انتشــار پیــدا کنــد

اگـر ایـن . اثر می بخشـد ،در دراز مدت ،بدیهی است که این روش
ســخن  ،زادی و حقــوق انســان و حقــوق ملــیآایــام از اســتقالل و 

هگذر یک کار نیم قرنـی اسـت و هنـوز زمـان مـی از ر ،بمیان است
بـا تعریـف هـای  ،باید تا  که اصول و حقـوق در وجـدان همگـانی

  . محک ارزیابی بگردند ،روشن
نهـا افـزوده آکه جمع ما بسیار بر  –کمبود امکان ها  ،بدین قرار      
در  ،بلکه ،هستهآاما نه » پیوسته رویم «ن داشتند که آما را بر –اند 

  .شتاب بخشیم ،هنگ رفتن خویشآبه  ،کانحد ام
در پاسخ بـه پرسـش اول توضـیح دادم کـه چـرا بایـد زمـان و . ۲٫۲

هرگاه در جنـبش قشـرهای . مکان در اختیار جنبش کنندگان باشد
 ،در سـطح شـهر ،بسـط دادن جنـبش ،مختلف شرکت کرده باشند

ــا در مــی  هرگــاه در همــه شــهرها . وردآقــوای ســرکوب را زود از پ
. توان قـوای سـرکوب بـازهم کمتـر مـی شـود ،انجام بگیردجنبش 

بـاز مـی بایـد  ،حتی اگر بخشـی از جامعـه در جنـبش شـرکت کننـد
هرگـاه جنـبش . ن جنـبش کننـدگان باشـدآاختیار زمان و مکان از 

ــد ــداوم بیاب ــا در مــی آوردژر ،ت ــم ســرکوبگر را از پ ــن درس را . ی ای
زمـانی کـه جنـبش  تـا ،ن انقـالبآدر . تجربه انقالب ایران میدهد
هر از چندی در شهری جنبش روی مـی  ،های شهرها بهم بپیودند

اگر دو فرستنده انگلیسـی و امریکـائی پخـش شـدن  ،بنابراین. داد
نمی توان روش پیشـنهادی  ،تظاهر کنندگان را توصیه کرده باشند

  زیرا . را عامل تشدید سرکوب و توقف جنبش شمرد
 ،ختیار داشتن زمان و مکان بداننـداگر مردم راهبرد را در ا - الف 

هـر شـکل . نها هستند که می باید در محل ابتکـار کننـدآکاربرد را 
شـبها بـر  ،برای مثـال. کاربرد خاص خود را می خواهد ،از جنبش

 ،هرگـاه در سـطح تمـام شـهر باشـد ،بامهای خانـه هـا شـعار دادن
می ن بسیار مشکل آاثری بس عظیم دارد و مقابله قوای سرکوب با 

و یا اگر کـاربرد بیـزار کـردن قـوای سـرکوب از سـرکوبگری . شود
و اگـر . کارسازتر اسـت ،جمعیت بسیار بزرگ و گل به دست ،باشد

انـواع  ،قصد خسته و فرسوده و مأیوس کردن قوای سرکوب باشـد
یــک چنــد از ایــن کاربردهــا پــیش از . زمــوده شــده انــدآکاربردهــا 

امــا . تجربــه شــده انــد ،پیــدایش وســائل ارتبــاط جمعــی امــروزی
زیـر  ،کاربردهای جدید از اصل ترتیب دادن تظـاهرات اعتراضـی

ن را مصـریها در آنـوع مـوفقی از . نظر جهانیـان پیـروی مـی کننـد
اال ایـن کـه چنـین کـاربردی نیازمنـد . میدان تحریر تجربه کردنـد

یــم حــاکم ژمــادگی رویــاروئی بــا خشــونت شــدید رآعــزم اســتوار و 
اربرد جمع شدن و در پی حمله قوای سـرکوب ک  ،در ایران. است

تجربـه شـده  ،متفرق شدن و در محل دیگری از نوع جمـع شـدن
کاربردها رابطه مستقیم دارند بـا انـدازه سـازمان یـافتگی و . است

مداوم کـردن  ،باری. مادگی جامعه برای حمایت از جنبشآمیزان 
 ،تدبیر کردن شـکل آن ضـرور مـی شـود و ،نآجنبش و متناسب با 

ورد که آئی را بدست می آجنبش بیشترین کار وقتی ،در همه حال
بتواند بطور خودجوش به خود سـازمان بدهـد و چـون موجـود 

  .ادامه حیات خویش را تضمین کند ،زنده
  .در نوبت دیگر به پرسشهای دیگر شما پاسخ خواهم نوشت     
  

 راهبردها و کاربردها
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يـك قسـمت از    ،در فصل چهـارم       

بـاره جنـگ   اسناد سري انگلسـتان در  
ــايت    ــل از س ــه نق ــراق را ب ــران و ع اي

مجيد تفرشي را مـي  » ديروز و امروز«
  . وريمآ

ــرات تحــريم         ــنجم، اث در فصــل پ
بـه قلـم    ،اقتصادي را بر اقتصاد ايـران 

ــي  ژ ــا را م ــه وف ــمآال و در فصــل . وري
خبرهاي تجاوزها به حقوق بشر  ،ششم

  :را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
  

ده مجلس دست نشان
ــر« ــده از » رهب و بري

مردم، خطر جنگ را 
  :قطعي تر مي كند

  
  

نكه خوانندگان آبراي : انقالب اسالمي
از رابطه مجلس بـي اختيـار بـا رابطـه     

 ،گاه شـوند آ ،ايران با قدرتهاي خارجي
رويــدادهاي تعيــين كننــده در تــاريخ 

بسـا مـردم ايـران    . وريـم آايران را مي 
دريابنـد مجلسـي كــه خامنـه اي مــي    

چــه انــدازه خطرنــاك  ،هــد بســازدخوا
  :است

  
نقش مجلسهاي بي اختيار در  ٭

ســلطه قــدرتهاي خــارجي بــر 
  :ايران

  
را حكومــت رضــا  مجلــس پــنجم ◀

انجـام داد  ) نخست وزير بـود (خان 
در بقيــه نقــاط  ،كــه جــز در تهــران

اين مجلس بود . فرمايشي بود ،كشور
كه كودتاي انگليس فرموده بر ضـد  

ــروطيت را  ــه مشـ ــا«تجربـ » نونيقـ
  . گرداند
قرارداد نفت كـه اسـتبداد سـياه     ◀

پهلوي به ايران تحميل شد و بنـا بـر   
در  ،قرارداد نفـت تمديـد شـد    ،نآ

 ،به دستور رضـا شـاه   ،)1933( 1312
توسط مجلس نهم كه دسـت نشـانده   

تقـي زاده   ،بعـدها . تصويب شد ،بود
كه وزير دارائي بود و اين قـرارداد  

ــود   ــرده بـ ــاء كـ ــت  ،را امضـ دسـ
لت آ«ركاران تصويب قرارداد را اند
  .ديكتاتور توصيف كرد» فعل
تجـاوز قـواي روس و انگلــيس و    ◀

در جريـان جنـگ    ،امريكا به ايـران 
. روي داد 13در دوره مجلــس  ،دوم

ايـن  . مجلسي يكسره دسـت نشـانده  
مجلس را دست نشانده ترين مجلس 
ــران و مظهــر قطــع رابطــه   هــاي اي

ه ديكتاتوري رضاخاني با ملت دانسـت 
  .اند
قرارداد الحاقي گـيس گلشـائيان    ◀

كــه مجلســي دســت  15در مجلــس 
بـه مجلـس بـرده شـد و      ،نشانده بود

ــاني   ــود در روزهــاي پاي ــرار ب ن آق
ــس ــد  ،مجل ــويب برس ــه تص ورود . ب

ــار   ــه صــحنه و وجــود چه مصــدق ب
ــا لحظــه  خــر عمــر آنماينــده كــه ت

در مخالفت با قرارداد سخن  ،مجلس
ايـران  ن خيانت بـه  آمانع از  ،گفتند

  .شد
شاه و  ،در انتخابات دوره هفدهم ◀

هرجـــا . قشـــون دخالـــت كردنـــد
هـوادار نهضـت    ،زاد بودآانتخابات 

و بيشـتر جاهـا كـه    . ملي انتخاب شد
وابســتگان بــه  ،زاد نبــودآانتخابــات 

ــتان   ــوري انگلس ــار و امپراط ن آدرب

 ،غازآهم در . انتخاب شدند ،روزگار
ضربه اول را با رأي تمايل دادن بـه  

به نهضت ملـي ايـران    ،وام السلطنهق
قيام سي تير اين ضـربه  . وارد كردند

بنـا بـر گـزارش    . را بي اثـر سـاخت  
 28محرمانــه ســيا در بــاره كودتــاي 

ــرداد ــرويس   ،م ــت س ــيا و انتليجن س
مشــغول خريــدن نماينــدگان شــده 

نماينـده ديگـر را    10هرگـاه  . بودند
حكومـت مصـدق    ،نيز خريده بودند

بركنـار مـي    ،درا با رأي عدم اعتمـا 
گاه شـد و  آمصدق از ماجرا . كردند

 ،رفراندوم كرد و به رأي قاطع ملت
كــه  ،ايــن شــد. مجلــس منحــل شــد

انگليس و امريكا چـاره را در كودتـا   
ديدنــــد و متاســــفانه بدســــتياري 
وطنفروشان خائن ايراني،  به انجـام  

  .كودتا موفق شدند
 ،مـــرداد 28در پـــي كودتـــاي  ◀

را بـا   مجلس دست نشـانده هفـدهم  
ن آانتخابات قالبي تشـكيل دادنـد و   

قرارداد ننگين كنسرسيوم را  ،مجلس
نخست وزيـر   ،زاهدي. تصويب كرد

گفتـه انـد   : در مجلس گفـت  ،كودتا
ــرار داد بــدون حــذف يــك   ايــن ق

ن بايد تصويب شود و بدون آ "واو"
  .حذف يك واو نيز تصويب شد

در ســند   ،در بــاره ايــن مجلــس     
 ،1953سپتامبر  18مورخ  368شماره 

شاه با اين وصف نگران «: مده استآ
بدون  ،زادآاست كه انجام انتخابات 

 ،اجراي برنامه هاي ثمر بخش قبلـي 
ــي از   ــدن برخ ــه اش بازگردان نتيج

فــرين و بــدون  آافــراد جنجــال  
احساس مسئوليت به مجلس است كه 

شاه اظهـار  ... دولت را فلج مي كند
د كرد شايد به سالمت مقرون تر باشـ 
 ،كـــه در ايـــن اوضـــاع و احـــوال

مـن  . باشـد » انتخابات نظارت شده«
گفتم كه شاه و دولت ايران در ايـن  
مورد صالحيت قضاوتشان بهتر از من 

 ،اسناد سخن مـي گوينـد  (» ... است
  ).1257صفحه  ،2جلد 
يــم پهلــوي را انقــالب ايــران ژر ◀

مجلـس هـاي دوران   . سرنگون كرد
بنــا بــر . دســت نشــانده بودنــد ،شــاه

 ،روايت علَم، وزير دربار دلباخته شاه
ــرين   ــدگان مجلــس حــق كمت نماين

واپســين . اظهــار نظــري را نداشــتند
مجلس بيسـت و چهـارم    ،مجلس شاه

با وجود . نها بودآدست نشانده ترين 
در  ،چون بخت از شاه برگشـت  ،اين

در اواخر عمـر رژيـم    ،همان مجلس
تك شماري جرأت انتقـاد بـه خـود    

  .دادند
پـس از   ،عـراق بـه ايـران   تجاوز  ◀

ــل    ــس اول بعم ــكيل مجل ــدآتش . م
خميني به هاشمي رفسـنجاني گفتـه   

شما سـعي كنيـد مجلـس را در    : بود
اين شد كه در اغلـب  . دست بگيريد

رئيس جمهوري . تقلب شد ،حوزه ها
در هـر حـوزه    ،از مردم خواسته بود

ــات  ــودآانتخاب ــات  ،زاد نب در انتخاب
ــد  ــركت نكني ــه در  . ش ــد ك ــن ش اي

ميليون و  6تنها  ،ن مجلسآابات انتخ
ن آ. هزار نفـر شـركت كردنـد    600

همانند مجلس پـنجم دوران   ،مجلس
وســيله كودتــا بــر ضــد  ،مشــروطيت

ــران و دموكراســي شــد  ــالب اي . انق
اسـباب ادامـه    ،60كودتاي خـرداد  

. سال فراهم كـرد  8جنگ را بمدت 
 ،به دستور خمينـي  ،در دوران جنگ

مجلس حـق چـون و چـرا در بـاره     
  . جنگ را پيدا نكرد

مقايسه اين مجلس ها بـا مجلـس    ◀
ــروزي انقــــالب  اول بعــــد از پيــ
ــيه    ــدوم روس ــه رفران ــروطيت ك مش

به نسل امروز اين  ،تزاري را رد كرد
ــي  ــريم  آدرس را م ــه تح ــوزد ك م
در همان حـال كـه    ،انتخابات قالبي

 ،عمل به حق حاكميت خويش است
مدهاي آحافظ ايران از جنگ و پي 

  .نستآ
علي مطهري مـي گويـد    ،و امروز    

ــ محصــول  ،ادژحكومــت احمــدي ن
. اسـت  ،مجلس هاي هفـتم و هشـتم  

دست نشانده خامنـه   ،اين دو مجلس
  :اي بوده اند

  
و » رهبـر«رابطه مجلس با  ٭

ــی در  ــول گرائ ــت اص ــه وق چ
تملق و چاپلوسـی نـاچیز مـی 

  :شود؟
  
مطهــري علــي  ،90بهمــن  29در  ◀

ان متاسفانه در مجلس اير: گفته است
رابطـه مجلـس بـا     برداشت غلطي از

اي  واليت فقيه وجود دارد، به گونـه 
ــد اگــر  كــه برخــي تصــور مــي   كنن

دولتي تعريف كند مجلس  رهبري از
مجاز به انتقاد از آن دولت نخواهـد  

 وال ازئبـود و نماينـدگان حـق سـ    
. رئيس آن دولت را نخواهند داشت

ــب، ــدين ترتي ــويب  ب ــان تص در زم
براي بستن دهـان  ها  اليحه ها و طرح

منتقدان دولت، دائما پاي رهبري را 
باعـث   كشند و با ايـن كـار   وسط مي

در . دنشـو  راكد شـدن مجلـس مـي   
حالي كه وظايف رهبري، نمايندگي 

را نبايـد   مجلس و رياست جمهـوري 
  .با يكديگر اشتباه گرفت

 براي گرفتن امضا در مورد طـرح     
ــور  ــيس جمهـ ــئوال از رئـ ــه سـ ، بـ

ــدگان مخت ــه شــد، نماين لفــي مراجع
نظر رهبـري   ازها براي اين امضا  آن

وال ئدر خصوص اين طرح از مـا سـ  
حالي كه نمايندگان  در .پرسيدند مي

مجلس وظيفه دارند با حفظ احتـرام  
 به ولي فقيه آزادانـه بـه كـار خـود    

  .بپردازند
ــان         ــا از جريـ ــال مـ ــر امثـ اگـ

ــوند از   ــارج شــ ــولگرايي خــ اصــ
ــزي ــولگرايي چي ــق و  اص ــز تمل ج

مـن   .چاپلوسي باقي نخواهـد مانـد  
 تمايــل داشــتم در ايــن دوره از  

افرادي همچون ابوطالب  ،انتخابات
و دكتــر افــروغ نيــز حضــور داشــته 

  .باشند
هـــاي  متاســـفانه برخـــي شـــبكه    

اي بـه منظـور تحـت     قدرتمند رسانه
دادن نظــر نماينــدگان  تــاثير قــرار
ــس،  ــد  مجلـ ــدگان را تهديـ نماينـ

ت مربوط بـه  كنند كه وارد مقوال مي
نشـــوند و ايـــن يكـــي از  دولـــت
  .ترين آفات مجلس است بزرگ

نبايد از پيش براي مجلس مهـره       
ــي كــرد ــانون  .چين ــن حــد از ق اي

نژاد  گريزي را كه در دولت احمدي
شــاهد هســتيم در دولتهــاي پيشــين  

اي بـه نـام    پديـده . نداشـتيم  سـراغ 
نژاد محصول مجالس هفـتم   احمدي
   .ستو هشتم ا
و خامنه اي هيچگونـه  : اسالمي انقالب

دخالتي در كـار خـود از سـوي مجلـس     
  :خبرگان را نمي پذيرد

  
ــــه  ٭ ــــاب ب ــــه ای خط خامن

ـــان ـــس خبرگ : اعضـــای مجل
اجازه نمی دهـم خبرگـان در 

  :کارهای من دخالت کند

 
ديگربـان  سايت  ،90بهمن  28در  ◀

عباس نبوي، رئـيس موسسـه    از قول
 :ورده استتمدن و توسعه اسالمي آ

اي در آخــرين ديــدار  ي خامنــهعلــ
خود با نمايندگان مجلـس خبرگـان   
گفته كه اجازه نخواهد داد آنهـا در  

 .كارهاي وي دخالت كنند
آقاي نبوي اين مطلب را در جلسه    

اهللا بيان كـرده و   هفتگي انصار حزب
افزوده رهبر جمهـوري اسـالمي در   
ايــن ديــدار بــه نماينــدگان مجلــس 

نهـا بايـد   ها ت خبرگان گفته است آن
 .نظارت كنند» شرايط رهبري«بر 

اي  در ايــن ديــدار علــي خامنــه     
خطـــاب بـــه نماينـــدگان مجلـــس 

ــت  ــه اس ــان گفت ــما «: خبرگ اول ش
كنيد كه رهبري بـر ايـن    بررسي مي

شرايط باقي هست يا خير، اگر بـاقي  
ها  ريز هست آن وقت در مورد خرده

پـذيرم كـه شـما وارد جزئيـات      نمي
 ».شويد

ــه ن ــه گفت ــويب ــه ٬ب ــاي خامن اي  آف
كه بگوييد  اين«همچنين افزوده كه 

شرايط هسـت و كـامال وجـود دارد،    
خواهيم درباره اين مـوارد   اما ما مي

كه مثال چرا اين آقا را به فالن سمت 
برگزيديد و چـرا بـه فالنـي اجـازه     

پـذيرم كـه شـما     ايد، من نمـي  داده
بخواهيـــد وارد شـــويد و دخالـــت 

 ».كنيد
ــدگان      ــان نماينـ مجلـــس خبرگـ

رهبري به رياست محمدرضا مهدوي 
شــهريور مــاه امســال پــس از  ٬كنــي

اي  پايان اجالس خود با علي خامنـه 
ايــن مجلــس  .ديــدار كــرده بودنــد

صالحيت كامل خامنـه اي را تأييـد   
  .كرد

  
اطالعاتي كـه در بـاره ايـن     ٭

ــران   ــي از ايـ ــات قالبـ انتخابـ
  :دريافت كرده ايم

  
ده خامنــه اي مقــرر كــر» بيــت« ◀

است كـه مجلـس تركيبـي از افـراد     
ــپاه و  ــان«س ــيون «و » روحاني سياس

 3كساني از . داشته باشد» اصول گرا
دسته حق دارند وارد مجلس شـوند  

بيـت  «كه بطـور كامـل سـر سـپرده     
بديهي است كه سهم . باشند» رهبري

ن خود خواهند آشير را پاسدارها از 
  :كرد
. نامزدها بيشتر از پاسدارها هستند ◀
نامزدهـاي پاسـدار از    ،حوزه هـا در 

امكاناتي برخوردار هستند كه ديگـر  
محك رد صـالحيت  . نامزدها نيستند

بــوده » قابليــت انتخــاب شــدن«هــا 
يعني كساني رد صالحيت شده . است

ممكـن   ،اند كه اگر نامزد مي شـدند 
كسـي بگـردد   » انتخاب«بود مانع از 

مـي بايـد    ،كه در انتخابات فرمايشي
از . يدآرأي بيرون نامش از صندوق 

ــه ــن از  33 ،جملـ ــدگان«تـ » نماينـ
رد صـالحيت شـده    ،مجلس كنـوني 

  . اند
ــردم در   ◀ ــركت دادن م ــراي ش ب

قرار بـر عـدم اسـتفاده از     ،انتخابات
وسائل ارتباط جمعي و شركت دادن 

از  ،مردم در اجتماعـات و بحـث هـا   
بيم ايجاد فرصت براي از سـرگرفته  

دسـتور  . شدن جنبش همگاني اسـت 
: كه از دو وسيله استفاده شـود  است

ترســاندن مــردم از . تــرس و تقلــب
ــريم    ــاه در تح ــگ هرگ ــوع جن وق

يكي از ايـن   ،انتخابات شركت كنند

  .ترسها است
ــل  ◀ ــتور العم ــاي «دس ــت ه فعالي

نها ابالغ شـده  آنامزدها به » تبليغاتي
هرگاه نامزدي بـرخالف ايـن   . است

در جريان  ،رفتار كند ،دستور العمل
صـالحيت او لغـو خواهـد     ،انتخابات

» اقتدار نظـام «نامزدها مي بايد : شد
ن را تبليــغ آبــودن » ابــد مــدت«و 

بايد بسود خامنه اي و واليـت  . كنند
وفاداران به تجربـه  . فقيه تبليغ كنند

 ،ن به جاي خودآانقالب و هدفهاي 
شـركت كننـدگان در   «مي بايـد از  
نيز تبري  ،»منحرفان«و » توطئه فتنه

بايد بگوينـد اختالفـات   مي . بجويند
ربطــي بــه نظــام  ،گروهــي و حزبــي

واليــت فقيــه نــدارد و ركــن اصــلي 
 ،است و مخالفت بـا او » رهبر« ،نظام

به ايـن خـاطر   . خروج از نظام است
ـ    اد ژاست كه طرفـداران احمـدي ن

تبليغات . منحرفين خوانده مي شوند
ــاتي  ــي «انتخاب ــريب امنيت ــد ض » باي

براي  يعني فرصتي. كشور را باال ببرد
اظهار شدن نظرها پديد نياورد و بـا  

خطر  ،افزايش ميزان ترس در جامعه
برخاستن امـواج جنـبش را كـاهش    

بايد صحنه انتخابات را صحنه . دهند
بايـد  . كنند» دشمنان نظام«جنگ با 

ــار و ر ــده ژبحــران را انك ــم را برن ي
ــرائيل و  آزور ــرب و اسـ ــائي غـ زمـ

كشــورهاي عــرب و بــي اثــر بــودن 
ــريم و بلكــ  ــريم  تح ــان تح ــه زي ه ب

و . نها تبليـغ كننـد  آكنندگان بودن 
با ترساندن مردم از  ،چون اين تبليغ

 ،حمله نظامي به ايران تنـاقض دارد 
نامزدها مي بايد اينطور تبليغ كننـد  
كه اگر مردم در دادن رأي شـركت  

به ايران حمله نخواهد شـد و   ،كنند
تحـريم   ،هرگاه به ايران حمله نشود

انجامـد و ايـران   نيز به شكست مـي  
 ،زادي بيـان آنبودن . پيروز مي شود

امكان نمي دهد تناقض هاي موجود 
بــر مــردم   ،در ايــن تبليــغ دروغ 

از جمله اين تناقض . شناسانده شوند
كه پس جنـگ نقـش تعيـين كننـده     

يم ژر ،اگر به ايران حمله شود. دارد
شكست مـي خـورد و سـرنگون مـي     

اين نوع تبليـغ   ،به سخن ديگر. شود
تبليغ بسود جنگ و دعوت از  ،وغدر

امريكــا و اســرائيل و نــاتو بــه حملــه 
  .نظامي به ايران است

همچنين اصـول گرايـان رقيـب     ◀
همچنـان از  ) جبهه متحد پايـداري (
 ،»منحــرفين«ن مــي ترســانند كــه آ

ــدي نــ    ــداران احم ــي طرف اد ژيعن
ــد  ــس را ببرن ــات مجل ــي . انتخاب يعن

نگذارنــد ليســت مجتبــي خامنــه اي 
تبليـغ برضـد    ،از اين رو. برنده شود

ـ  اد مجـاز شـده   ژحكومت احمدي ن
موضوع تبليغ نيز اينسـت كـه   . است

اد مـي خواهـد   ژحكومت احمدي ن
. مجلس دست نشانده خود را بسـازد 

براي سست كردن مأموران حكومت 
ـ   اد و ژو اطاعت نكردن از احمـدي ن
اجازه  ،دستياران او در امر انتخابات

سـيان  به مجل ،ادژسئوال از احمدي ن
  .دست نشانده داده شده است

ــس    ◀ ــكيل مجل ــدف اول از تش ه
تعيـين تكليـف رئـيس     ،دست نشانده

توضيح اين كه قرار . جمهوري است
رئيس جمهور  ،»بفرموده رهبر«است 

نه منتخب مردم كه منتخب مجلـس  
   . دست نشانده بگردد

دسـت نشـانده تـرين    : انقالب اسالمي
مجلــس هــا زمــاني دارد تشــكيل مــي 

ــه تشــديد تحــريم  شــود كــ ــران ب ه اي
  :اقتصادي و جنگ تهديد مي شود

  ۵ در صفحه  
  

 محاصره؟
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ــامي  45 ــاه نظـ پايگـ
ــراف  ــا در اطـ امريكـ

ــران  ــدارك  –ايـ تـ
  ...:جنگ با ايران و

  
  

بـا وجـود موضـع گيـري     : انقالب اسـالمي 
همچنان بر طبل جنـگ بـا    ،در غرب ،اوباما

نخست وزير  ،لوران فابوس. ايران مي كوبند
 ،بـود  اسرائيل بازگشـته  اسبق فرانسه كه از

گفتـه   ،در مصاحبه تلويزوني ،فوريه 16در 
تصميم اسرائيل به جنـگ بـا ايـران    : است

ترجمـه هـاي    ،در ايـن فصـل  . جدي است
 ،حـال  گويا ترين نوشته ها را كه درهمـان 
از نظـر   ،واجد بيشترين اطالعات هستند را

  :خوانندگان مي گذرانيم
  
ــران  ٭ ــا در اطــراف ای  ۴۵امریک

  :ه نظامی داردپایگا
  
نقشه زير مي گويـد چـه كسـي چـه      ◀

 ،با وجـود ايـن  . كسي را تهديد مي كند
امريكا قادر به ايجاد اين پايگاه هـا نمـي   
شد هرگاه مالتاريـا كودتـا نمـي كـرد و     
  :هدفهاي انقالب ايران تحقق مي يافتند

  
يا ايران را بايد بمبـاران  آ

  :كرد يانه؟
  
قــام در م ،)2012فوريــه  13(لومونــد  ◀

 –گــزارش   ،يــافتن پاســخ ايــن پرســش
نكات . تحليل مفصلي را انتشار داده است

  :ن عبارتند ازآعمده 
سـفير امريكـا در    ،1981وئـن  ژ 6شنبه  •

 ،ساموئل لويس و سلي همسرش ،اسرائيل
ماده رفتن به ضيافت شامي مـي شـدند   آ

نخسـت   ،مناخيم بگين. كه تلفن زنگ زد
يـك   ،سـام « : وزير اسرائيل بود و گفـت 

پيام فوري را از سوي من بـه پرزيـدنت   
يـك سـاعتي مـي     تقريبـا : ريگان برسانيد

نيروگـاه اتمـي    ،شود كه هواپيماهاي ما
) اوزيـراك (عراق را در نزديـك بغـداد   

سـالم بـاز    ،همه هواپيماها. ويران كردند
قاي آ«: سفير مكثي كرد و گفت. »گشتند

سـخن   ،در باره اين رويداد ،نخست وزير
هست كـه بخواهيـد اضـافه     ديگري هم

مــا بــه زودي «: كنيـد؟ بگــين پاســخ داد 
  .»نظاميان شما را توجيه خواهيم كرد

يـا  آاينك جا دارد از خـود بپرسـيم         
ــز روي  2012چنــين امــري در ســال  ني

خواهد داد و نخست وزيـر اسـرائيل بـه    
او را  ،سفير جواني كه اوباما ،دانيل شاپيرو

ب كـرده  به ايـن مقـام منصـو    ،2011در 
چنين تلفني را خواهـد كـرد؟ بـا     ،است

توجه به اين كه اسرائيل اوبامـا را رئـيس   
جمهوريي مي داند كه از تمامي رؤساي 

 ،تا امـروز  1948از سال  ،جمهوري امريكا
حكومـت   ،با اسرائيل كمتر دوست اسـت 

اسرائيل چنين رفتـاري را بـا او خواهـد    
سناريوي حمله نظامي  ،كرد؟ يك سناريو

 ،در بحبوحه مبارزات انتخابـاتي  ،رانبه اي
قيمـت بنــزين در  .  يـك كـابوس اســت  

و از . امريكــا ســخت بــاال خواهــد رفــت
شانس او در قانع كردن قشـرهاي ميـاني   
ــعيت    ــود وض ــه بهب ــائي ب ــه امريك جامع

  . خواهد كاست ،اقتصادي
بنـا بـر قـول منـابع      ،در اين موقعيـت  •

امنيتي و وزارت دفاع امريكا و نيز منـابع  
حكومـت اوبامـا از    ،وپائي و اسـرائيلي ار

حكومت اسرائيل خواسته است پـيش از  

انتخابات رياست جمهوري و دو مجلـس  
دست بـه هـيچ    ،2012نوامبر  6امريكا در 

ورد امريكا از عيني آبر. اقدام نظامي نزند
شدن تهديد اتمي ايران همانند ارزيـابي  

اسرائيلي ها اعـالن خطـر   . اسرائيل نيست
. دارد كار از كار مي گذرد مي كنند كه

شـتاب  : پيام امريكـا بـه اسـرائيل اينسـت    
همواره وقت براي اقـدام وجـود   ! نكنيد

اگر وضعيت ايجاب كرد . خواهد داشت
 ،نآبه  ،بسا باهم  ،يدآحمله نظامي بعمل 

  .شما به ما نياز داريد. اقدام كنيم

مسـئوالن   ،بنا بر قول مقامات اطالعاتي    
زمـان  «ري اين امر كـه  وآاسرائيل با ياد

پاسخ  ،»تنگ است و تنگ تر نيز مي شود
مي بايد  ،يندهآماه  6در طول : مي دهند

تصميم نگرفتن نيـز خـود   . تصميم گرفت
اين تصميم را بايد قبل . يك تصميم است

. از انتخابات رياسـت جمهـوري گرفـت   
زيرا زمسـتان چنـدان مسـاعد بـا حملـه      

ـ  ،بنا بر اين. هوائي نيست رفتن تصميم تگ
مي  2013كار را به تابستان  ،در باره حمله

يعني يك سال به ايـران فرصـت   . اندازد
دهد كه اورانيوم غني شـده خـود را در   

پنهـان كنـد و از    ،دل استحكامات بتوني
در . حملـه هـاي هـوائي مصـون بــدارد    

اسرائيلي ها ديگر فعاليتهاي اتمي  ،حقيقت
زيرا . نمي سنجند» خط قرمز«با  ،ايران را
ايران از اين خط عبور كرده  ،نهاآبه باور
ــن پــس. اســت ــزان بازگشــت  ،از اي مي

ناپذيري پيشرفت ايران در توليـد بمـب   
  . اتمي را مي سنجند

در  ،وزير دفاع اسـرائيل  ،اهود باراك •
 ،كنفرانس بـين المللـي در بـاره امنيـت    

 ،فوريه 2در  ،درهرزليا در شمال تل اويو
مطمئنـا بـه   هسته اما آايران «: گفته است

 ،زمان مصون كردن فعاليتهاي اتمي خود
زماني است  ،زمان امن. نزديك مي شود

حمله نظامي به تأسيسـات   ،نآكه پس از 
وي بـا  . بي اثر خواهد شـد  ،اتمي ايران

ــأخير   ــه ت ــه فراخــوان امريكــا ب اشــاره ب
هشـدار   ،انداختن حمله نظامي به ايـران 

 ،نها كه مي گوينـد ديرتـر  آ«: داده است
 ،دير پي برند كه دير منظور نظرشـان بسا 

زماني خواهد شـد كـه ديگـر     ،بسيار دير
  . يدآحمله نظامي بكار نمي 

هاي ژفعاليت بدون انقطـاع سـانتريفو   •
 ،عامل شيوع شايعه ها در ايام اخير ،ايران

از . در باره حمله هوائي به ايـران اسـت  
ــاه  ــهژم ــه اي از  ،انوي ــا در آمجموع نه

 90درعمـق   ،كوهكه در  ،تأسيسات فردو
مصـون   ،بنا بر اين ،ايجاد شده اند ،متري

در باره . فعال شده است ،از خطر بمباران
مبادلــه اطالعــات ميــان  ،ايــن تأسيســات

اسرائيل و امريكا بطور مرتب انجـام مـي   
نچه وارد ايـن  آاطالعات  در باره . گيرد

ن خـارج  آنچـه از  آتأسيسات مي شود و 
زيـرا دو   .مبادله مـي شـوند  ... مي شود و

ن آطرف متقاعدند كه ايـن تأسيسـات از   

برپا شده اند كـه   ،رو در پناه استحكامات
ــد دارد در   ــران قص ــوم را آاي ن اوراني

بميزان الزم براي توليد بمب اتمي غنـي  
  . سازد

ن شـدند كـه   آمقامات امريكا در پـي   •
غلط بودن اين فكـر را ثابـت كننـد كـه     

ر سـيب ناپـذي  آگويا تأسيسات اتمي فردو 
وزارت دفـاع امريكـا    ،از ايـن رو . هستند

اين اطالع را به وسـائل ارتبـاط جمعـي    
بمبهاي جديد ضد اسـتحكامات  : درز داد

مي توانند هدفهاي خود را  ،بتوني امريكا

برخي مقامات . در عمق زمين نابود كنند
ســالح هســته اي «: امريكــائي گفتــه انــد

تاكتيكي تنهـا گزينـه در حملـه بـه ايـن      
  !»واهد بودتأسيسات خ

ــان    • ــه مي ــت ك ــت اس ــن موقعي در اي
مجازاتهاي بين المللي و كارهاي علمـي  

بـا  . مسابقه سرعت درگرفته است ،ايرانيان
غربيهــا از سياســت  ،تحـريم نفــت ايــران 

مجازات كردن بـا هـدف جلـوگيري از    
بـه راه بـردي عبـور     ،توليد بمب اتمـي 

شكارا قلب اقتصاد ايران را آكرده اند كه 
نند كه براثـر  آو بر. داده استهدف قرار 

يـم  ژر ،از كار افتادن قلب اقتصاد ايـران 
 ،البتـه . ايران است كه تغيير خواهد كرد

اين امر از . اين هدف را اعالن نمي كنند
از ايـن رو بـه   . ديد روسيه پنهـان نيسـت  
در بيــرون از  ،مداخلــه گــري غــرب  

چهارچوب سازمان ملل متحـد اعتـراض   
  . مي كند

( راه بـا اظهـارات امريكـا    تحريمها هم •
كـه  ) » همه گزينه ها روي ميـز هسـتند  «

در همان حال كه  ،مرتب تكرار مي شوند
بـراي   ،براي تشديد فشار به ايران هستند

بازداشتن اسرائيل از حمله به ايـران نيـز   
بـه قلـم    ،وقتـي واشـنگتن پسـت   . هستند

گاه آروزنامه نگار بس  –داويد اينياتيوس 
كومت امريكـا فكـر   ح: مي نويسد –خود 

مي كند كه حمله هاي هـوائي اسـرائيل   
و يـا   ،انجام بگيرند» در بهار«ممكن است 

رئـيس   ،وقتي مشاوران نيكوال سـاركوزي 
جمهوري فرانسه مي گويند حمله نظامي 

بسـا در   ،اسـرائيل بـه ايـران   » پيشگيرانه«
پيامي روشن را  ،تابستان روي خواهد داد

ردارنـد و  خطاب به رهبران اسرائيل در ب
  .»ما شمارا درك مي كنيم« : ن اينستآ
قيافـه گـرفتن از امـور     ،در ديپلماسي •

بدين خاطر است كه . واقع مهمتر هستند
 ،اوباما اجازه مي دهـد كـه دنـيس راس   

: بگويد ،مشاور پيشينش در امور خاورميانه
هرگز رئـيس جمهـوري در بكـار بـردن     

ترديـد نمـي    ،نيروي نظامي برضد ايران
ين بهترين شيوه براي اينسـت كـه   ا. كند

هم از جنگ پرهيز كرد و هم نگذاشـت  
دمـي شـل   آحزب جمهوري خواه او را 

رئــيس  ،در همــان حــال. معرفــي كنــد
جمهوري خاطر نشان مـي كنـد كـه راه    

  .راه حل مرجح نيست ،حل نظامي

 ،نچه كه در علن قابل بيـان نيسـت  آو      
دغدغه ايسـت كـه اكيـپ اوبامـا بـدان      

بكار بردن سياست فشـار از  : ستگرفتار ا
هرسو بر ايران به ترتيبي كه اين كشور از 

» سـتانه آ«خط قرمـز عبـور نكنـد و وارد    
اما تعريف يكسان و غير قابـل  . اتمي نشود

» سـتانه  آ«اعتراضي از اين خط قرمـز و  
به شرط  ،يك عضو حكومت اوباما. نيست

فشار از : به ما گفت ،محفوظ ماندن نامش
ايـن همـان   . يم ايرانژط رهرسو تا سقو

يـم اتحـاد   ژكار است كه ما با استالين و ر
غاز رياست آدر . جماهير شوروي كرديم

بهنگام  ،هيالري كلينتون ،جمهوري اوباما
ــتن از   ــخن گف ــر«س ــر  » چت ــا ب امريك

حالي كرد كه چنين سياسـتي   ،خاورميانه
اخير » رازهاي درزكرده«.  مد نظر است

ريوئي سـخن  از سنا ،در مطبوعات امريكا
اپنـي  ژ» سـتانه آ«مي گويند كـه همـان   

توضيح اين كه ايران مي تواند تـا  . است
ستانه تحصيل توانائي توليد بمب اتمـي  آ

ي و اجـزاي بمـب   ژپيش برود و تكنولـو 
اتمي را صاحب شود اما نبايد بمب اتمي 

  .    بسازد
برخي از كارشناسـان خاطرنشـان مـي     •

ي كه بر كنند كه به استثناي افريقاي جنوب
ـ  ادي و تغييـر دولـت   ژاثر الغاي تبعيض ن

هــيچ  ،توليــد بمــب اتمــي را رهــا كــرد
ــوري ــرفتن    ،كش ــار گ ــد از در اختي بع
در  ،ي توليــد ســالح هســته ايژتكنولــو

 ،نآاز  ،اندازه اي مقايسه شدني با ايـران 
  . چشم نپوشيده است

هدفي كه غربي ها بـر زبـان    ،در علن •
بـا   شروع گفتگوهاي واقعـي  ،ورندآمي 

تنهـا وقتـي ايـران در لـب     . ايران اسـت 
ازجـا تكـان   «بـه   ،پرتگاه قـرارداده شـد  

در  ،دليـل اينكـه  . تن مي دهد» خوردن
خمينـي   ،در جنگ با عـراق   ،1988سال 

وقتي حاضر شد جام زهر را سر بكشـد و  
تش بس را بپذيردكه جـان جمهـوري   آ

از سر گرفتن اخيـر  . اسالمي به لب رسيد
ي ژبين المللي انـر  انسآژبازديد مفتشان 
در همان حـال كـه تـن     ،اتمي از ايران

انس تلقـي مـي   آژدادن ايران به  تفتيش 
اين ترس را نيز برانگيخته است كه  ،شود

مانور ديگري از سوي ايران براي گريـز  
حكومـت اوبامـا   . از شفاف سـازي باشـد  

شـتي دراز  آهمچنان مي كوشـد دسـت   
گسيل ناوهاي جنگـي   :كردن را بيازمايد

ريكا به حمايت دريانوردان ايراني كـه  ام
در خليج فارس گـم شـده بودنـد و نيـز     
رفتن به نجات ايرانيان ربوده شده توسط 

  . سومالي ها
نچه واشنگتن با دقت تمام زيـر نظـر   آ •

بعـد از   ،شيوه ايسـت كـه ايرانيـان    ،دارد
تهديد ناوهواپيمابر لينكلن كـه در پايـان   

بـازمي  بهاي خليج فارس آبه  ،انويهژماه 
در . عقب نشـيني اختيـار كردنـد    ،گشت
وقتي ناو عظيم از تنگه هرمز عبـور   ،واقع

كرد و ناوهاي جنگي انگليسي و فرانسوي 
تهران چنـان كـرد    ،هم همراهش بودند

. كه پنداري هيچ اتفـاقي نيفتـاده اسـت   
ايـران در همـان حـال كـه      ،بدين سان

اما خود را مهار  ،اعتراض سخت مي كند
مهـار وضـعيت نظـامي از     مي كند مبـادا 

چــرا كــه مــي دانــد . دســتش بــدر رود
. روياروئي نظامي با امريكا بسودش نيست

وقتـي مـي    ،2003همانطور كه در سـال  
ترسيد كه امريكا بعد از حمله به عراق بـه  

يم ايران به محاسـبه  ژر ،ايران حمله كند
ادامه بحران و يا ورود بـه  » سود و زيان«

مشـغول   گفتگو بقصد حل مشـكل اتمـي  
  .است

يا در سال آبسا پاسخ به اين پرسش كه  •
به ايران حمله نظامي خواهد شـد   ،2012

را چند و چون رابطه اسرائيل بـا امريكـا   
بستگي دارد بـه   ،دقيق تر بخواهي. بدهد

دمــي كــه از يكــديگر متنفــر آرابطــه دو 

باراك اوبامـا رئـيس جمهـوري    : هستند
. ئيلامريكا و نتان ياهو نخست وزير اسـرا 

ن اعتماد را خواهـد  آيا دومي به اولي آ
بـه   ،كرد كه هواپيماهاي جنگي خود را

ــه موفقيــت مشــترك ــه   ،بهان ــه ب از حمل
و بعـد   2013تأسيسات اتمي ايران تا سال 

  بازدارد؟ ،نآاز 
ايران اتمـي را   ،حزب ليكود» شاهين«    
تلقي » خطري براي موجوديت اسرائيل«

او اينسـت  مي كند و فكر مي كند وظيفه 
ن رفتـار  آكه نگذارد هرگز بـا يهوديـان   

او قـول محمـود   . شود كـه هيتلـر كـرد   
اسرائيل غـده  (اد و خامنه اي ژاحمدي ن

  ) سرطاني است
برخي از غربيان بر اين نظر هستند كه     

رفتار اسرائيلي ها را محاسبات انتخابـاتي  
بسياري فكـر مـي كننـد    . تعيين مي كنند

: زرگي داردكه يك عامل شخصي نقش ب
اصرار دارد در نظـر  ) نتان ياهو(» بي بي«

 ،پـدر او . ضعيف جلـوه نكنـد   ،پدر خود
بنزيون نتان ياهو يـك روشـنفكر راسـت    

نتان يـاهو كـه بخشـي از    . افراطي است
ــا   ــود را در امريكـ ــواني خـ دوران جـ

ــت ــده اس ــي در  ،گذران ــت داخل سياس
امريكا را مي شناسد و مي دانـد كجـاي   

ه بيشـترين درد را حـس   اوباما را بگيرد ك
 ،اسـتقبال مجلـس نماينـدگان از او   . كند

متقاعدش كرده است كه براي حمله بـه  
  .نيازي به چراغ سبز اوباما ندارد ،ايران

اما اسرائيلي ها بس ترجيح مي دهنـد   •
زيرا . كه ارتش امريكا به ايران حمله كند

نمي خواهنـد اسـرائيل كـه جنـبش در     
حمله به  ،جهان عرب تنهايش كرده است

عدم تكافوي وسائل . ايران تنهاترش كند
موضوع بحث سـران   ،نظامي اسرائيل نيز

اين وسائل كافي بـراي از  . اسرائيل است
. بين بردن تأسيسات اتمي ايـران نيسـتند  

دواير سري اسرائيل نيز بر اين باورند كه 
هنوز وقت وجود دارد و حملـه نظـامي   

ـ  آبيش از  ،زود هنگام به ايران ئله نكـه مس
از ايـن  . مسئله ايجاد مي كنـد  ،حل كند

 ،نكه تهديد نظامي معتبر باشـد آبراي  ،رو
 ،از ايـن رو ... حمايت امريكا ضرور است

حملـه نظـامي   : اهود باراك گفته اسـت 
اسرائيل به ايران مشروط است اسـت بـه   

  . حمايت ضمني و يا علني امريكا
  
 ،یا تغییر موضع اهود بـاراکآ ٭

بــه دلیــل  ،وزیــر دفــاع اســرائیل
توافق امریکـا و ایـران بـر سـر از 

  :سرگیری گفتگوها است؟
  
سـايت   ،دبكا نيوز ،2012فوريه  16در  ◀

اطالع داد كه امريكا قول اهود  ،اسرائيلي
باراك و رئيس سـتاد ارتـش اسـرائيل را    
داير بر اين كه برنامه اتمي ايران به نقطه 

تكذيب مي  ،بازگشت ناپذير رسيده است
اهود باراك داير بر اين كه  سخنان. كند

مخالف  ،ايران هنوز به نقطه نرسيده است
از جمله ارزيابي سرتيپ  ،همه ارزيابي ها

رئـيس اطالعـات ارتـش     ،ويو كوچاويآ
رئـيس   ،مـوس يـادلين  آ. اسرائيل اسـت 

ــز  ــن اداره ني ــين اي ــهژ 26در  ،پيش  ،انوي
سال است كه بـه   5يا  4ايران : نوشته بود

   .اين نقطه رسيده است
: اطالع كوچاوي جزئيات را در بردارد •

تن  4درجه و  20كيلو اورانيوم  10ايران 
ايران  ،بنا براين. درجه دارد 3,5اورانيوم 

يك بمـب و در   2013مي تواند در سال 
  .  بمب بسازد 5تا  4 ،2015سال 

در دو مـورد ديگـر نيـز     ،اهود باراك •
يكي اين كه گفته بـود  : عقب نشيني كرد

ماه تأسيسـات اتمـي ايـران     6ا ت 3ظرف 
ســيب حملــه آمنطقــه هــاي مصــون از «

و ديگـر در بـاره اثـر    » نظامي مي شـوند 
بخشي حمله نظامي بـه تأسيسـات اتمـي    

اين بـار مـي گويـد چـون ايـن      . ايران
  بسا حمله هوائي ،تأسيسات پراكنده هستند

  ۶ در صفحه  
  

 محاصره؟
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  . ورندآنتايج دلخواه را ببار نمي  ،نهاآبه  
ــار • ــود ب ــاي  ،اكاه ــين ادعاه همچن

 ،اد در باره پيرفتهاي اتمـي را ژاحمدي ن
دعاوي خواند كه مصرف تبليغات داخلي 

  . دارند و بيانگر واقعيت نيستند
اد را ژامريكــا نيــز ادعــاي احمــدي نــ •

اغراق گوئي توصيف كرد و تكـرار كـرد   
كه مجوزي براي حمله به ايـران وجـود   

ايـران بـه نقطـه     ،به سـخن ديگـر  . ندارد
 ،بدين سان. زگشت ناپذير نرسيده استبا

اهود باراك موضع خويش را با موضـع  
  . امريكا منطيق كرده است

اما چرا وزير دفاع اسرائيل ناگهان تغيير  •
يا آموضع داده است؟ مشكل است بدانيم 

نتان ياهو با اين تغيير موضع موافق بوده 
منابع ما دليل اين  ،در عوض. است ياخير

گزارشهائي مي دانند كـه  تغيير موضع را 
در اختيـار   ،در واشنگتن و بيت المقـدس 

ايـن گزارشـها   . مقامات دو كشور هسـتند 
نند كـه گفتگوهـاي ايـران و    آحاكي از 

. غاز خواهند شدآبزودي  1+5كشورهاي 
 Dennisمقاله دنـيس راس    ،اين منابع

Ross مشاور پيشين اوباما در باره ايران، 
ايـران  «ن بـا عنـوا   ،در نيويورك تـايمز 

را قسمت منتشر شده » ماده گفتگو استآ
بنا بـر قـول ايـن    . ن گزارشها مي دانندآ

دنيس راس كسي نيست كه بـدون   ،منابع
اطمينان از توافق ايران و امريكا بر سر از 

ن را عنـوان  آ ،سرگرفته شدن گفتگوهـا 
  .مقاله خود كند

  
مـا : جلیلی در نامه بـه اشـتون ٭
  :ماده گفتگو هستیمآ

 
خبرگـزاري مهـر    ،1390بهمن  27 در ◀

 26نامـه مـورخ    ،سوشيتدپرسآبه نقل از 
جليلـي بـه اشـتون را    )فوريـه   15(بهمن 

  :انتشار داده است
ما آمادگي خـود را بـراي گفتگـو در        

رابطه با طيف گسترده اي از مسـائل كـه   
مي تواند زمينه را براي همكـاري هـاي   
سازنده و رو به جلو فـراهم آورد اعـالم   

 . كنيم مي
جليلي در اين نامـه از بيانيـه كـاترين        

اشتون در رابطه با احترام به حقوق ايران 
براي استفاده از انـرژي هسـته اي صـلح    

با تعهد : كند و مي نويسد آميز استقبال مي
به اين رويكرد گفتگوهاي ما مـي توانـد   
براي همكاري بر اساس اصـول گـام بـه    

نامـه هسـته   گام و دو جانبه در رابطه با بر
رويكـرد مثبـت و   . اي ايران آغـاز شـود  

سازنده در رابطه با طرح هـا و ابتكـارات   
جديد جمهوري اسالمي ايـران در ايـن   
دور گفتگوها مي تواند چشم انداز مثبتي 

بنـابراين در  . براي گفتگوهاي ما باز كند
اين چارچوب من پيشـنهاد از سـرگيري   
گفتگوها به منظور برداشـتن گـام هـاي    

ي براي همكـاري هـاي پايـدار در    اساس
سريع ترين زمان ممكن و در يك توافق 

 را گفتگوهـا  زمان و مكانبر سر دو جانبه 
  . دارم
سخنگوي خانم اشتون گفته است نامه  ◀

جليلــي دريافــت شــده و مــورد مطالعــه 
  .نتيجه متعاقبا اعالن خواهد شد. است
ــر« ،صــالحي ،90بهمــن  30در  ◀ » وزي

نـيم  آما دركـار  : تيم گفته اسژخارجه ر
حـل كنـيم و   » برد بـرد «مشكل را بشيوه 

  .غرب را از بن بست خارج سازيم
نفـري از   5يـك هيـأت    ،اسفند 1در  ◀

ي اتمـي  ژانس بين المللـي انـر  آژسوي 
بعـد از دو روز ، چـون    . روانه تهران شد

اجــازة  بازديــد ازتأسيســات پــرچين بــه 
و از سفر  شتام بازگكنا هيئت داده نشد،

    .خود ابراز تأسف كرد كامان
شــطرنجي كــه اوبامــا بــا 
ايران و اسرائيل بازي مي 

يا به جنگ و يـا بـه    ،كند
  :گفتگو مي انجامد

  
ــر     ــارت پرت ــه را گ ــاريخ دان و (مقال ت

فوريه انتشـار   14در ) روزنامه نگار پرسابقه

  :ن اينستآداده است و خالصه 
پرزيدنت اوبامـا بـه    ،در ماه هاي اخير •

مرتب خاطر نشان كرده است  ،نتان ياهو
بدون تصويب  ،كه امريكا در جنگي كه او

 ،امريكـا بـر ضـد ايـران بـه راه بيانــدازد     
هرگـاه در تمـام   . شركت نخواهد كـرد 

همچنـان قاطعانـه بـه     ،طول سال جاري
جنـك بـا ايـران     ،نتان ياهو اخطار كنـد 

ــزل . روي نخواهــد داد ــا هرگــاه تزل ام
ن آ نتان يـاهو خـود را در   ،بخرج بدهد

مأموريـت  «موقعيت خواهد يافت كه به 
تش جنـگ  آخود عمل كند و » تاريخي

  . با ايران را برافروزد
نتان ياهو مثل هر نخست وزير پيش از      

مي داند كه حمله نظامي اسـرائيل   ،خود
نه تنها نيازمنـد روابينـي امريكـا     ،به ايران

كـه مداخلـه مســتقيمش در ايـن جنــگ    
وزير پيشـين   نخست ،اهود اولمرت. است

از بوش خواست با حمله نظامي  ،اسرائيل
اسرائيل به ايران موافقت كند امـا بـوش   

  .موافقت نكرد
ظاهرا نتان ياهو فكر مي كند مي تواند  •

با استفاده از نفوذ اسرائيل در گرايشـهاي  
مخالفـت اوبامـا بـا حملـه      ،راست امريكا

او . اســرائيل بــه ايــران را نــاممكن كنــد
ت اوباما را مطمئن كنـد  نپذيرفت حكوم

كه پيش از تصميم گرفتـه بـه جنـگ بـا     
با اين حكومت مشـورت خواهـد    ،ايران
  . كرد

وقتي عالمت خطر حملـه اسـرائيل بـه       
وزيـر   ،ايران مشاهده شد كه لئـون پانتـا  

دست خالي  ،در ماه سپتامبر ،دفاع امريكا
كـاربرد   ،ن پسآاز . از اسرائيل بازگشت

كه به نتـان يـاهو   حكومت اوباما اين شد 
صريح حالي كنـد از حملـه اسـرائيل بـه     
ايران حمايت نمي كند و وجود هرگونه 

براي  ،همĤهنگي نظامي امريكا و اسرائيل
  .حمله به ايران را تكذيب كند

 ،قـدم اول در اجـراي ايـن راهبـرد          
در پاسـخ بـه    ،زماني برداشته شد كه پانتا

نــه تنهــا  ،دســامبر گذشــته 2در  ،پرسشــها
تصريح كـرد كـه امريكـا حملـه نظـامي      

 -  ،اسرائيل به ايران را تصويب نمي كنـد 
ــالهاي    ــه در س ــاري ك  2010و  2009ك

ن خودداري مي كرد آحكومت اوباما از 
بلكه تصريح كـرد كـه چنـين اقـدامي      - 

سبب واكنش ايـران بصـورت حملـه بـه     
او . كشتي ها و پايگاه هاي امريكا بگـردد 

فهماند كـه   ،دبدون اين كه مستقيما بگوي
امريكا اقدامات الزم بـراي اينكـه چنـين    

. وردآوضعيتي پيش نيايد را بعمل خواهد 
اين رويه سبب شـد كـه در ذهـن نتـان     

ترديد در باره واكنش امريكا نسبت  ،ياهو
خانـه   ،به پاتكهاي ايران به حمله اسرائيل

  . كند
در : هفته بعد برداشته شـد  5 ،قدم دوم •

فرســـتنده » پيشـــاروي ملـــت«برنامـــه 
پانتا سخن را  ، CBS newsتلويزيوني  

او در پاســخ بـه ايــن  : صـريح تــر گفـت  
پرســش كــه در صــورت حملــه هــوائي 
 ،اسرائيل به ايران امريكا چه خواهد كرد

هرگاه اسرائيليها تصـميم خـود را   : گفت
مـاده حفـظ قـواي    آما مي بايـد   ،بگيرند

و ايـن  . خود در وضعيت جنگي بگـرديم 
ت كـه خـاطر مـا را بـه     همان نگراني اس

  .خود مشغول مي كند
سان در يافتند كـه پانتـا   آاسرائيلي ها      

دارد مي گويد امريكا تا وقتي پايگاه هاي 
نظامي امريكا مـورد حملـه قـرار نگرفتـه     

امريكا وارد جنگ اسرائيل با ايران  ،باشند
سخنان او عالمت دادن بـه  . نخواهد شد

 امريكــا شــريك جنــگ: ايــران نيــز بــود
  . اسرائيل با ايران نمي شود

اسرائيل در علن سكوت مطالعـه شـده    •
سـفير   ،اما مايكـل اورن . اي را رويه كرد

اسرائيل اعتراض رسمي به اظهارات پانتـا  
اسرائيل هيچگونه نرمش  ،در عوض. كرد

  . در موضع خويش بعمل نياورد

اوباما صريحا همان پيام را به اسرائيلي      
ابع نزديك به رئيس سـتاد  بنا بر من. ها داد

انويه خـود  ژ 20او در سفر  ،ارتش امريكا
بـه نتـان يـاهو و اهوبـاراك      ،به اسرائيل

گفت امريكا در صورت حمله اسرائيل به 
از اسـرائيل   ،بدون موافقت امريكا ،ايران

  . حمايت نخواهد كرد
ي خود را به ژضد استرات ،اما نتان ياهو •

فوذ البي استفاده از ن: اجرا گذاشته است
ــه  ،اســرائيل در كنگــره ــراي كمــك ب ب

جمهوريخواه ها بر ضد اوباما در انتخابات 
رياست جمهوري براي اين كه فشـار بـر   
نتــان يــاهو را بــراي موافقــت بــا حملــه 

  .به حداكثر برساند ،اسرائيل به ايران
حاميان نتـان يـاهو    ،در دسامبر گذشته •

ن داشـتند كـه مجازاتهـاي    آكنگره را بر
شامل تحريم  نفت و بانـك   ،يرانبرضد ا

بـرغم مخالفـت قـوي     ،مركزي ايران را
  . تصويب كنند ،اوباما

ــر      ــه داري  ،تيمــوتي گيتن ــر خزان وزي
اين مجازاتها : امريكا نامه اي به سنا نوشت

قيمتهاي نفت را افزايش خواهنـد داد و  
اين امر سبب بدتر شدن وضعيت اقتصـاد  

 ،بامـا حكومت او ،در پايان. خواهد گشت
  .ناگزير شد مصوبه كنگره را بپذيرد

اما قانون تحريم نفت ايران شش مـاه        
كشــورهاي . ديگــر اجــرا خواهــد شــد 

اروپائي كه تصميم به تحريم نفت ايـران  
مـاه ديگـر قابـل     6تصميمشان  ،گرفته اند

  . اجرا خواهد شد
چگونه مـي تـوان فشـار بـه ايـران را       •

 6بحدي رساند كـه پـيش از سررسـيدن    
به توافق برسـد؟   ،1+ 5با كشورهاي  ،ماه

براي يافتن پاسخ ايـن پرسـش بايـد بـه     
بكـار  : سراغ سياست قديمي اوباما بـرويم 

براي بيشتر كـردن   ،بردن تهديد اسرائيل
براي ايـن كـه   . فشار ديپلماتيك به ايران
صـحبت مـي    ،اين فشار به حداكثر برسد

شود از احتمال حمله اسرائيل بـه ايـران   
  .وئنژوريل تا پايان ماه آله ماه در فاص

 ،تعيين زمان حمله اسـرائيل بـه ايـران    •
يكسره كار حكومـت   ،وئنژخر آپيش از 
اهود بـاراك هيچگـاه    ،وگرنه. اوباما بود

نگفته بود كه حملـه اسـرائيل بـه ايـران     
غـاز تابسـتان روي   آممكن است پيش از 

 ،او در مصاحبه با سي ان ان ،بعكس. دهد
در پاســخ ايــن  ،گذشــته در مــاه نــوامبر

پرسش كه تأسيسات اتمي ايران چه وقت 
حقيقت : گفت ،سيب ناپذير خواهند شدآ

بسـا  ... سال طول نمي كشد 3اينست كه 
  .سه چهارم اين مدت وقت مي برد

وزير دفاع امريكا بود  ،پانتا ،در حقيقت     
سـرمقاله نـويس    ،كه به داويد ايگناتيوس

ـ  «: واشنگتن پست گفـت  » وياحتمـال ق
وريل تـا  آمي رود كه اسرائيل در فاصله 

او ايـن  . وئن به ايران حملـه كنـد  ژخر آ
جمله را با لحني گفت كه اعالم خطـري  
جلوه كند كه حواس امريكا را بـه خـود   

فشـار   ،نآهـدف از  . جلب كرده اسـت 
وارد كردن بازهم بيشتر به ايران بـود تـا   

نكـه تحـريم هـا بـه اجـرا      آمگر پيش از 
 ،تهــران در مســئله اتــم ،گذاشــته شــوند

  .امتيازهاي تازه اي بدهد
بجاي پـرداختن بـه مـنش     ،بدين سان •

 ،نتان ياهو و غير عقالنـي بـودن رفتـار او   
ايگناتيوس جنگ كوتـاه و كـم خطـر را    

او از قول پانتـا اسـتفاده   .  تبليغ مي كند
كرد براي اين كـه بـه  تهديـد اسـرائيل     

  . اعتبار بيشتري ببخشد
وارد كردن فشار بـر ايـران     قصد پانتا     

او ايگنـاتيوس را بكـار بـرده    . بوده است
است براي اين كه به ايران هشدار بدهد 

در مقـام واكـنش نشـان     ،كه اگر ايـران 
ــرائيل   ــه اس ــه حمل ــاط   ،دادن ب ــه نق ب

امريكـا   ،پرجمعيت اسـرائيل حملـه كنـد   
ناگزيز خواهد شد بـه حمايـت اسـرائيل    

  . برخيزد
ه كوششهاي حكومت اين هشدار دنبال     

اوباما در طول دوماه در عالمت دادن به 
حكومت نتان ياهو بود  هرگـاه اسـرائيل   
بخواهد بدون موافقت امريكا بـه ايـران   

تغيير ناگهاني .  خود مي داند ،حمله كند
و چنين نمايـان سياسـت اوبامـا گويـاي     
وجود تنـاقض هـاي عميـق در دسـتگاه     

  .سياستگذاري رئيس جمهوري است
اوباما سياست جلوگيري از  ،از يك سو     

كشانده شدن به جنگ اسرائيل با ايران را 
تعقيــب مــي كنــد كــه از ديــد او و     
فرماندهان نظامي با منافع حياتي امريكـا  

اوبامـا نيـاز    ،تضاد دارد و از سوي ديگـر 
دارد به انجام معامله اي با ايران تا كه هم 
به اسرائيل و هم به افكار عمـومي امريكـا   
موفقيت خود را در منصرف كردن ايران 
 ،از تعقيب برنامه توليـد سـالح هسـته اي   

  . نشان بدهد
خردمندي معمول نزد مقامات امنيـت   •

ملي امريكا براينست كه ايـران ر ا از راه  
وارد كردن فشار است كه مي تـوان بـه   

بـا همـان خـرد    . پاي ميز مذاكره كشاند
ايجاب مي كند كه هيچ رئيس جمهوري 

خــود را  ،شــكاراآ ،حــزب دمــوكراتاز 
القيـد نشـان    ،نسبت بـه امنيـت اسـرائيل   

بخصوص وقتي ايـران اسـت كـه    . ندهد
  . امنيت اسرائيل را تهديد مي كند

تناقض ميان دو عنصر سياست اوباما در      
هـيچ مـورد توجـه وسـائل      ،باره ايـران 

. ارتباط جمعي امريكا قرار نگرفتـه اسـت  
سرائيلي ها و هم هم بر ا ،بدون ترديد ،اما

  . بر ايرانيها دانسته است
اوباما هنوز وقت دارد كه اشتباه را بـا       

بازگشت به سياستي جبران كنـد كـه در   
هرگاه اوبامـا  . اتخاذ كرد ،دسامبر گذشته

به نتان ياهو بگويد تصـميم بـه جنـگ بـا     
البتـه از   ،ايران به خود او مربـوط اسـت  

بـا  توان او بر جلوگيري از وقوع جنـگ  
    . بسيار كاسته خواهد شد ،ايران

مي خواهيد ايران بـه بمـب   
بـه اوبامـا    ،اتمي مجهز شـود 

  !رأي دهيد
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انتشار داده » حمله به ايران در بهار«باره 
و واجد اطالعـاتي اسـت كـه اطالعـات     

مده در نوشته گارت پرتر را كامـل تـر   آ
  :مي كنند

يست كه رهبـران اسـرائيل   چند هفته ا •
مــي گوينــد وقــت تنــگ اســت و بايــد 
تأسيسات اتمي ايران را بمباران كرد و از 
: ميان برد و ايراني ها پاسـخ مـي دهنـد   

يم ژرهبر ر ،خامنه اي!. بيائيد ،باكي نيست
ــد  ــار واقعــي مــي گوي : و صــاحب اختي

سـيب  آواكنش ما بـراي غـرب ده بـار    «
  .»بخش تر خواهد بود

وپائي ها سفارش اكيد مـي  امريكا و ار •
اينها نيز همچون . كنند كه بايد شكيبا بود

اسرائيلي هـا متقاعدنـد كـه ايـران مـي      
خواهــد توانــائي توليــد بمــب اتمــي را 

اما يك رشـته مجازاتهـاي   . وردآبدست 
نند كـه  آجديد وضع كرده اند و دركار 

كامل ترين تحريم خريد نفت از ايران را 
د مدت الزم پس مي خواهن. برقرار كنند

براي اين كه اين مجازاتهـا مـؤثر واقـع    
 ،وپهژلن آ ،هفته پيش. رعايت شود ،شوند

در اجتمـــاع  ،وزيـــر خارجـــه فرانســـه
: گقـت  ،دانشجويان مؤسسه دانش سياسي

ــي  « ــا پ ــد از راه نظــامي ب ــدهاي آباي م
  .»اجتناب كرد ،مشاهده ناكردني

. تقويم اسرائيلي هـا فنـي تنهـا نيسـت     •
نهـا مـي داننـد كـه     آ .سياسي نيز هسـت 

 ،دست كم درحال حاضر ،پرزيدنت اوباما
با بمباران تأسيسات اتمي ايـران مخـالف   
اســت و ايــن مخالفــت را در نظــر مــي 

اگر مطبوعات اسـرائيل از حملـه   . گيرند
اسرائيل به ايران در بهار سال جاري مي 

اين حمله مي . از راه اتفاق نيست ،نويسند
جمهـوري   بايد پيش از انتخابات رياست

ــرد  6در  ــام بگي ــوامبر انج ــه . ن ــرا ك چ
از  ،نامزدهاي حزب جمهوري اسـالمي 

حمايـت كامـل خـود را از     ،هم اكنون
حمله احتمالي اسرائيل به تأسيسات اتمي 

» شـلي «نهـا از  آ. ابراز مـي كننـد   ،ايران
انتقـاد مـي    ،رئيس جمهوري دمـوكرات 

  .كنند
نامزد  Mitt Romneyميت رومي     

خواه كه از نامزدهـاي  رياست جمهوري 
اگر «: مي گويد ،پيشي گرفته است ،ديگر

مي خواهيد ايران صاحب بمـب اتمـي   
اين محاسـبه  . »به اوباما رأي بدهيد ،شود

ميز به حق يا بناحق بـه  آسياسي شيطنت 
بهتـر   :نتان ياهو نسبت داده شـده اسـت  

است هم اكنون كه اوباما مورد سـرزنش  
 ،سـت است و زير فشار مخالفان خويش ا

زيرا نمي تواند مانع . به ايران حمله شود
  .كار اسرائيل شود
بنـابر اطـالع دقيقـي كـه     : انقالب اسالمي

 ،ورده اســتآگــارت پرتــر در نوشــته خــود 
حكومت امريكا بود كـه حملـه اسـرائيل در    

هـدف   ،بنا بـر اسـتدالل او  . بهار را القاء كرد
تشديد فشار  ،اوباما و وزير دفاع او از اين كار

يم مافياها و ناگزير كردنش به معاملـه  ژربه 
اوباما از نتـان يـاهو خواسـت     ،اما بعد. است

دست به حمله بـه ايـران    ،بدون موافقت او
نتان ياهو نيز پاسخ داد ممكـن اسـت   . نزند

چند ساعت پيش از حمله بـه شـما اطـالع    
خـواه اسـرائيل حملـه     ،بدين ترتيب!  دهم

خابـات  بسـود اوبامـا در انت   ،كند و چه نكند
اعتـراف بـه قاطعيـت     ،زيرا اگر نكنـد . است

جنـگ و پـي    ،اوباما كرده است و اگر بكنـد 
به پاي نامزد حزب جمهـوري   ،نآمدهاي آ

خواه نوشته مـي شـود كـه اسـرائيل را بـه      
جديد ترين . حمله به ايران برانگيخته است

 17سنجش افكار حاكي از اينست كه تنهـا  
  .موافقند درصد امريكائيان با جنگ با ايران

وزير خارجه يك كشور بزرگ اروپائي  •
هفته هائي كه «: به لوموند اظهار مي كند

بستن حوادث عظيم مي توانند آيند آمي 
او نيز مي گويد بايد مهلت داد تا . »باشند

بخصـوص  . كه مجازاتها اثر خود را بكنند
كه عالمتها مي گويند زخم عميق بر پيكر 

  :اقتصاد ايران وارد كرده است
پـول   ،از ماه اكتبر گذشته بـدين سـو      

ايران نيمي از ارزش خـود را از دسـت   
اقتصــاد ايــران بــا مشــكالت . داده اســت

فرســتاده  . روزافزونــي روبــرو اســت  
نيويورك تايمز به تهران روحيه مردم را 

پيشــاروي «: اينطــور توصــيف مــي كنــد
محاصره شدن از هر سـو و چشـم انـداز    

بـه روز   جنگ و وضعيت معيشت كـه روز 
ــود  ــي ش ــدتر م ــت  ،ب ــردم گرفتارحال م

  . »وحشت رو به تشديد شده اند
ــره      ــو ترتـ ــرين  ،برونـ ــي از بهتـ يكـ

بنيـاد مطالعـات   «كارشناسان مسائل اتمي 
اطمينــان مــي دهــد كــه  ،»يكژاســترات

زيرا . مجازاتها هم اكنون اثر بخشيده اند
سبب شده اند روند اجراي برنامه اتمـي  

مجازاتهــا وارد ايــن . ايــران كنــد شــود
ي را بسيار سـخت  ژكردن مواد و تكنولو

زمان الزم براي توليـد بمـب   . كرده اند
مجازاتها براي . اتمي را طوالني كرده اند

يــم ايــران ژن وضــع شــده انــد كــه رآ
هزينـه  . محاسبه هاي خود را تغيير دهـد 

نهـا  آي اتمـي  ژسياسي و اقتصادي استرات
 هدف از مجازاتها. ور خواهد شدآسرسام 

متزلزل كردن جمهوري اسالمي است به 
ن خود را نـاگزير از  آترتيبي كه رهبران 

بمب را : دادن پاسخ به اين پرسش شوند
  »يم را؟ ژبايد نجات داد و يا ر

در  ،يــم ايــران پــيش از هــر زمــانژر •
منفـور   ،در درون. موضع دفـاعي اسـت  

در . منزوي اسـت  ،در بيرون. مردم است
متحد خود  حال از دست دادن مهمترين

. يم سـوريه اسـت  ژيعني ر ،در خاورميانه
 ،حمايتي كه تهران از دمشـق مـي كنـد   

بخصـوص   –سبب بيـزاري بيشـتر عربهـا    
و تركيـه   - اخوان المسلمين مصر و تونس

دنيـاي سـني دركـار    . ن شده اسـت آاز 
منزوي كردن ايران شيعه و جلوگيري از 

به يمن برخـورداري از   ،افزايش نفوذش
  . است ،بمب اتمي

در  ،عالمــت اخــتالف و ســخت روزي •
اين كه رهبر اين  ،قلب جمهوري اسالمي

يم با روي دست اسرائيل بلند شدن در ژر
  ۷در صفحه    تهديد و با ترتيب دادن مانورهاي 

 محاصره؟
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. مي خواهد ضدها را متحد كند ،نظامي
 ،فوريـه  4او در خطبه هاي نمـاز جمعـه   

يم ژر« : اسرائيل را اين سان تهديد كرد
يســت ســرطان واقعــي خاورميانــه صهيون
بايد از بين برود و از بين خواهـد  . است
  .»رفت

بسـا تـاريخ   « ،اگر از نظر برونـو ترتـره   •
 ،تصديق كند كه مجازاتها برضـد ايـران  
 ،»راه حل مشكل اتمي ايران بوده اسـت 

روبرت : محققان ديگر نظري ديگر دارند
استاد دانشگاه شيكاگو بر اينست كـه   ،پاپ

اقتصادي بـين المللـي بـراي     مجازاتهاي
سـالها وقـت الزم    ،اين كـه مـؤثر شـوند   

اين مجازاتها را بعنوان بديل جنگ . است
اغلـب نيـز نتيجـه    . وضع و بكار مي برنـد 

چون بي نتيجه . وردآدلخواه را ببار نمي 
جانبداران جنـگ نتيجـه مـي     ،مي شوند

  . گيرند كه جنگ تنها راه حل است
فق شوند مي مجازاتها براي اين كه مو •

وضع و اجرا  ،بايد با توجه به امكان گفتگو
تمام مسئله اينست كه بـدانيم چـه   . شوند

چيز را موفقيت و چه چيز را ناكامي مـي  
هاي » خط قرمز«به سخن ديگر . خوانيم

خــط قرمــز . دو طــرف كــدامها هســتند
جمهوري اسالمي متوقـف نكـردن غنـي    
سازي اورانيوم براي مصارف غير نظـامي  

يم ايران معين ژاين خط قرمز را ر. است
ن عقـب  آكرده اسـت و نمـي توانـد از    

زيرا موجـوديتش بـه خطـر مـي     . بنشيند
ســازمان ملــل مــي گويــد ايــران . افتــد

تعهدات بين المللي خـود را نقـض مـي    
ي اتمي را از ژانس بين المللي انرآژ: كند

دسترسي به برخي از عناصر برنامه اتمـي  
ايـن داوري   انس برآژ. خود بازمي دارد

 ،است كه بخشي از برنامـه اتمـي ايـران   
توجيهي جز اين نمي پذيرد كـه ايـران   
مي خواهد قابليت توليد سالح هسته اي 

يا تصـميم  آورد اما نمي داند آرا بدست 
به ساختن بمب گرفته شـده و يـا گرفتـه    

  .نشده است
خطي كه » خط قرمز« ،براي اسرائيل      

نفس . ده استن عبور كرآايران تقريبا از 
خط قرمز  ،پيشرفت ايران در قلمرو اتمي

ايران است و ايـران از ايـن خـط عبـور     
خـط   ،اما خط قرمـز امريكـا  . كرده است

شروع به توليد بمب اتمي اسـت و   ،قرمز
از . ايران هنوز به اين خط نرسيده اسـت 

ميـز  آبـس تـنش    ،قمار اين سـه  ،اين رو
  .است

روز  در همان حال كه همه: انقالب اسالمي
 ،از حمله نظامي به ايران سخن بميان است

  :جريان دارد ،جنگ اعالن نشده و پوشيده
  
  

محاصره ايران توسـط  
ــيا و    ــاي س ــاه ه پايگ

  :جنگ پوشيده–موساد
  
  

ــاد در   ــيا و موســـ ســـ
كشورهاي همسايه ايران 

 - پايگاه ايجاد كرده انـد 
نهـم  آترور و ترور متقابل 

با وجود ادعاي جنگ بـا  
  :لليتروريسم بين الم

  
خبرها که انقـالب اسـالمی در  ٭

باره فعـال شـدن سـازمان تـرور 
  :ورده استآیم به دست ژر
  
يم بشار اسـد در  ژبا ضعيف تر شدن ر ◀

ن آسوريه و سست تر شدن پايه اجتماعي 
ــل    ــتي عوام ــات تروريس ــي عملي و در پ

يـم در  ژسازمان ترور ر ،اسرائيل در ايران

. خاورميانه و در اروپا فعـال شـده اسـت   
هدف مقابله با تروريسم اسرائيل و كشـتن  

يـم سـوريه   ژيم و مخالفـان ر ژمخالفان ر
يم بـا سـازمانهاي   ژسازمان ترور ر.  است

ــطيني   ــوريه و حــزب اهللا و فلس ــرور س ت
  :همكاري مي كند

به تركيه و اروپا و كشورهاي ديگـري   •
سـان تـر   آكه ترور هم اثربخش تر و هم 

ــت ــده    ،اس ــيل ش ــرور گس ــأموران ت م
ــد ــ.ان ــا اســتفاده از  اق دام مــي كنــد و ب

يم پـول و  ژسازمانهاي مسلح كه از اين ر
مأموراني كه روانـه  . تجهيزات مي گيرند

از طريق اروپاي شرقي به  ،اروپا شده اند
ــوذ داده   ــي نف ــاي غرب ــورهاي اروپ كش

ايـن مـأموران در اروپـاي    . خواهند شد
شــرقي نيــز مأموريــت هــاي تروريســتي 

  .دارند
عاتي كشورهاي خريدن مأموران اطال •

موضوع رقابـت شـديد ميـان     ،خاورميانه
در گرفتـه   ،يم و حكومت نتـان يـاهو  ژر

  .است
امريكا اعالن كرده است كـه در نيمـه    •

بــه عمليــات نظــامي در    ،2013ســال 
افغانستان پايان خواهد بخشيد و زودتر از 

قــواي خــود را از  ،تــاريخ تعيــين شــده
بنابر  ،در برابر. افغانستان بيرون خواهد برد

) 2012فوريـه   16(يـو  .ت.اطالعي كه ت
سيا تشـكيالت گسـترده    ،انتشار داده است

. اي را در افغانستان نگاه خواهد داشـت 
باتوجه به حضور سيا در خليج فارس و نيز 

كـه مـورد    –ذربائيجان آسيا و موساد در 
 ،- يم نيز قـرار گرفتـه اسـت    ژاعتراض ر

عالوه بر محاصره شـدن بـا پايگـاه هـاي     
ــ ــاي    ،امينظ ــاه ه ــط پايگ ــران توس اي

بنـا بـر   . جاسوسي نيز محاصره شده است
بخصوص  ،اين پايگاه ها ،خبر واصل به ما

پايگاه سيا در خلـيج فـارس و موسـاد در    
مـزدوران   ،ذربائيجانآكردستان عراق و 

روانـه   ،را پـس از دادن تعلـيم  » ايراني«
  . داخل كشور مي كنند

ور تـر «تعلـيم افـراد بـراي     ،در ايران ◀
ــاري ــات در   ،»انتحـ ــوص عمليـ مخصـ

. وسعت گرفتـه اسـت   ،كشورهاي منطقه
قرار بر حمله بـه تأسيسـات اسـرائيلي در    

بخصـوص تأسيسـاتي    ،كشورهاي مختلف
اسـت كـه بطـور كامـل قابـل حافظـت       

  . نيستند
ــاي در   ◀ ــه تروره ــوائي ك ــد از رس بع

 ،وردنـد آتفليس و دهلي نو و تايلند ببـار  
ك و ديگـر  قرار بر تجديد سـازمان واوا 

در ايـن  . سازمانهاي اطالعاتي شده است
ــازمان  ــد س ــاي  ،تجدي در رأس اداره ه

ــر   ــوريه و ديگـ ــان و سـ ــرين و لبنـ بحـ
افـرادي از سـپاه    ،كشورهاي خاورميانـه 

قدس و نزديك بـه خامنـه اي گمـارده    
  . خواهند شد

عربستان سعودي و قطـر بـه    ،در برابر ◀
بخصوص گروه  ،اقليتهاي قومي و مذهبي

پول هنگفت مي دهند تا كـه   ،يهاي سن
  .يم برانگيزندژنها را بر ضد رآمگر 
. قرار بر ترورهاي داخلي نيـز هسـت   ◀

يـت اهللا سيسـتاني   آترور ناموفق نماينده 
يم نسبت مي ژدر بابل را به سازمان ترور ر

يـم  ژممكن است كساني از خود ر. دهند
نها كه بصيرت ندارنـد و  آو » منحرفين«(

نيـز تـرور   ) » فتنـه «شركت كنندگان در 
  .شوند

  
نــابرابری اســرائیل و غــرب بــا  ٭

ایران در جنگ پوشیده و سالح 
  :قوی ایران

  
ــه 13در  ◀ ــزارش   ،فوري ــتراتفور گ اس

مـواد   ،نيم سـاعت  ،به فاصله: كرده است
در  ،منفجره چسبيده به پشت خود روهـا 

كيلـومتر دورتـر از    3200دهلي نو و در 
منفجر  ،پايتخت گرجستان ،در تفليس ،نآ

هر دو خود رو متعلق بـه سـفارت   . شدند
يـك  .  اسرائيل در اين دو كشـور بودنـد  

مــأمور ســفارت و همســر وابســته نظــامي 
ــي   ــادي زخم ــخص ع ــرائيل و دو ش اس

  .شدند
بنيـامين نتـان    ،نخست وزيـر اسـرائيل       
بالفاصله واكنش نشان داد و ايـران   ،ياهو

  .مر اين ترورها خواندآرا 
كه جنگ پوشيده اي امر واقع اينست  •

ميان امريكا و اسرائيل از سوئي و ايران از 
مشكل مي توان . جريان دارد ،سوي ديگر

پذيرفت كه قتل دانشمندان اتمي ايـران  
و يا كساني كه دركار اجراي برنامه اتمي 

كار سـازمان هـاي    ،شركت دارند ،ايران
باز نمي . اطالعاتي امريكا و اسرائيل نباشد

حملــه بــا ويــروس تــوان پــذيرفت كــه 
استاكس نت به كامپيوترهـاي تأسيسـات   
اتمي ايران و اين انفجار پايگاه موشـكي  
ايران را سيا و دسـتگاه هـاي اطالعـاتي    

  .   اسرائيل سازمان نداده باشند
و نيز مشكل مي توان پـذيرفت حملـه    •

تروريستي به كاركنان اسـرائيلي سـفارت   
 ،خانه هاي اسرائيل در دهلي نو و تفليس

و يا توقيف ايرانـي هـا   . ار ايران نباشندك
به اين اتهام كـه   ،ذربائيجان و تايلندآدر 

قصد ترور ديپلماتهاي اسـرائيل را داشـته   
اند و يا تدارك حمله به منـافع اسـرائيل   

ربطي به ايران و سازمانهاي  ،در بلغارستان
  . اطالعاتيش نداشته باشند

اما مهـم اينسـت كـه در ايـن جنـگ       •
چنانكه . هموزن نيستند ،وطرفد ،پوشيده

ايران نمي تواند حملـه ويروسـي ماننـد    
و يا سيا و . حمله استاكس نت بعمل بياورد

موساد دانشمندان ايراني را مي كشـند و  
تروريستهاي ايران هدفي جـز مـأموران   
. سفارت اسرائيل را در دسترس نمي يابند

تازه پاتكهاي ايران ضعيف و بي اثـر نيـز   
  .بوده اند

بسا تهران ظرفيت تروريسـتي خـود را       
بسا عمليات انجـام  . هنوز بكار نگرفته باشد

شده محـض اخطـار و توسـط عناصـري     
مده باشند كه تعليم الزم را نديده آبعمل 
ايران خواسته باشد به  ،به سخن ديگر. اند

هرگـاه بـه    ،اسرائيل و امريكا اخطار كند
مـي بايـد    ،جنگ پوشـيده ادامـه دهنـد   

د تــرين جنــگ تروريســتي منتظــر شــدي
  .باشند

شديدترين و زيـان بـارترين عمليـات     •
ايران مي توانـد در تنگـه هرمـز انجـام     

درصد نفتي كه به بازارهاي  40بگيرد كه 
از طريق ايـن تنگـه    ،دنيا صادر مي شود

هرگاه عمليـاتي انجـام دهـد كـه     . است
هـيچ   ،سبب بسته شدن تنگه هرمز بگردد

عله ور شـدن  قوه نظامي نمي تواند از شـ 
قيمت نفت در بازارهاي دنيا جلـوگيري  

اثر آن بر تشديد بحرانـي كـه هـم    . كند
 ،اكنون اقتصاد جهان بدان گرفتار اسـت 

  . بركسي پوشيده نيست
گرچه ايران مانور دريائي را كه اعالن  •

در زمان تعيـين شـده انجـام     ،كرده بود
اما  ،نمي دهد و شايد بعدا نيز انجام ندهد

هشدار داد كـه   ،كه انجام دادبا مانوري 
تنگه هرمز  ،هرگاه در تنگنا قرار داده شود

وسائل ديگر ايران هنوز . را خواهد بست
ايـن  . كارسازي خود را نشان نداده انـد 

يا مي تواند عمليات پوشيده بر ضـد  آكه 
امري  ،منافع امريكا و اسرائيل انجام دهد

ايران ايـن   ،در گذشته. است اثبات نشده
اگـر در ايـن   . را نشان داده بـود قابليت 
هنوز نشان نداده است بدان معني  ،زمان

بسـا  . نيست كه چنـين توانـائي را نـدارد   
چون هـدف اينگونـه عمليـات منصـرف     
ــه جنــگ   ــل از ادام كــردن طــرف مقاب

ايـران   ،پوشيده و نه انتقام گيـري اسـت  
  .ترجيح داده است اخطار كند

 نكه امريكا و اسرائيل دست بـه آبعد از  •
تهـران   ،عمليات جنگـي پوشـيده زدنـد   

. واكنش نشان داد اما واكنشش ناكام شـد 
امريكا بـه تقويـت    ،در زماني كه گذشت

تأسيسات نظامي خـود و نيـز دفـاع ضـد     
در . موشكي اسـرائيل ادامـه داده اسـت   

ــال ــان ح ــائي و  ،هم ــاي امريك ديپلماته
كاركنان شركتهاي غربي طرف قرارداد با 

سيب پذير آ ،ستقيمدر برابر حمله م ،عراق
اكنون كه قـواي امريكـا خـاك    . هستند

حمله بـه اينـان    ،عراق را ترك گفته اند
هرچنـد در  . سان تـر شـده اسـت   آبسيار 

همواره در معرض حمله  ،طول يك دهه
  .بوده اند

سالح قوي ايران كه همچنان توانائيش  •
اما مجازاتهـاي  . بر بستن تنگه هرمز است

خواهنـد  اقتصادي در طـول زمـان اثـر    
. يم ايران را سرنگون نمي كننـد ژر. كرد

در مقايســه بــا مــردم كــره  ،امــا ايرانيــان
بنـا  . سطح زندگي باالتري دارند ،شمالي
از مجازاتهاي اقتصادي بيشتر رنج  ،بر اين

گران شـدن قيمـت مـواد    . خواهند برد
يم ايران در ژغذائي در ايران و ناتواني ر

 ،نشان دادن قدرتش در خـارج از ايـران  
منزلت ايران را بمثابه يك قدرت منطقـه  

  . اي زير سئوال خواهد برد
يم بشار اسد كه بطـور  ژنبايد به بقاي ر  •

بهاي  ،روزافزون به ايران وابسته مي شود
باتوجه به ديرپـائي قـدرت   . الزم را نداد

برجـا مانـدن    ،ايران از افغانستان تا عراق
يم بشار اسد به كمك ايران و دسترسي ژر

اساسـي   ،ن به مديترانـه را مـي بايـد   ايرا
هر چند با بيـرون رفـتن قـواي    . دانست

نـرمش و   ،به اين قـوا  ،امريكا از افغانستان
. توان عمل بسيار بيشتري خواهد بخشـيد 

قواي امريكا در كشورهاي عرب همجوار 
با قواي اين كشورها همساز مي  ،با ايران
چه انـدازه همسـاز   : سئوال اينست ،شوند

  مي شوند؟
مسعود  ،ايراني بمب گذار 3در تايلند  ◀

 يدو سـع , يـي صداقت زاده و محمد خزا
اثـر   بـر  ،سومي. دستگير شده اند, يمراد

مـاده  آماده منفجره اي كه خـود   انفجار
نفر . بشدت مجروح شده است ،كرده بود

چهارمي نيز در مالزي دستگير شده است 
پلـيس از  . بنام علي اكبر نوروزي شـايان 

نيـز   ،به نام ليال روحـاني  ،ييك زن ايران
صحبت مي كند كه بـه ايـران گريختـه    

مدعاي پليس اينسـت كـه هـدف    . است
ترور اين گروه مأموران اسـرائيلي بـوده   

  . است
  
 ،جنـــگ اســـرائیل بـــا ایـــران ٭
  :شکار و دقیق می شودآ

  
سوشيتدپرس گزارش آ ،فوريه 14در  ◀

  :كرده است
روز  ،جنگ سـري اسـرائيل بـا ايـران     •

صـحنه جديـدي بـه     ،فوريـه  13 دوشنبه
نتان ياهو تهران متهم كرد كه . خود ديد

توطئه منفجر كردن خودروهاي سفارت 
كار ايران  ،در دهلي نو و تفليس ،اسرائيل

نتان يـاهو ايـران را بـزرگ    . بوده است
ترين حامي و گسترش دهنـده تـرور در   

  .جهان ناميد
نند كـه تـنش   آاين اظهارات گوياي      

و اسرائيل به حـداكثر شـدت    ميان ايران
تـا جـائي كـه در    . يـده اسـت  خود رس
اكثريت بسـيار بـزرگ مـردم در     ،اسرائيل

احتمال حمله نظـامي اسـرائيل بـه ايـران     
نچه هنوز روشن نيست آ. ترديد نمي كنند

زمان انجام اين حمله و اين امر است كـه  
يا اسرائيل به خود اجازه خواهد داد كـه  آ

و به تنهائي دست به بدون چراغ سبز اوباما 
  اين حمله بزند يا خير؟

دو دولت يكـديگر   ،ن حملهآدر انتظار  •
ايران مي گويد اسرائيل : را متهم مي كنند

در  ،دانشـمند اتمـيش را   5 ،سـال  2ظرف 
يـك پايگـاه   . كشـته اسـت   ،خاك ايـران 

نـرال  ژموشكيش را از ميان بـرده و يـك   
و ... مسئول برنامه موشكي را كشته اسـت و 

موساد بـا حملـه در    ،بر قول كارشناسان بنا
چند جبهه بـراي چنـدين سـال اجـراي     
برنامه اتمي ايـران را بـه تـأخير انداختـه     

  .است
مســئوالن اســرائيلي مــي گوينــد ايــن  •

عمليات تنها يك تاكتيك به قصد به تـأخير  
انداختن دست يابي ايران به سالح هسـته  

بـه رغـم ايـن     ،به سـخن ديگـر  . اي است
ه و با وجود مجازاتهاي بـين  جنگ پوشيد

ايرانيها بمب اتمي خود را تا يـك   ،المللي
اينست كـه  . سال ديگر توليد خواهند كرد

مطبوعات مي نويسند نتـان يـاهو و وزيـر    
اهود باراك براي جلـوگيري از   ،دفاع او

 ،)نسل كشي يهوديـان (» شوآه«وقوع يك 
دست به حمله پيشگيرانه به تأسيسات اتمـي  

  . زد ايران خواهند
اما دست زدن به حمله به ايران نيازمند  •

توضيح اين كه نتان ياهو . راء استآاتفاق 
وزيـر عضـو كابينـه     14مي بايد موافقـت  

ورد و هنــوز بدســت آامنيتــي را بدســت 
نـرال بنـي   ژ ،افزون بر ايـن . نياورده است

بدون  ،رئيس ستاد ارتش نيز مي بايد ،گنتز 
 ،صورت نيز در اين. موافق باشد ،اما و اگر

نتان ياهو نمي تواند بطور كامـل از عمـل   
رئـيس سـتاد   : حمله به ايران مطمئن باشد

ــين  ــرائيل،ارتــش  پيش ــابي ژ اس ــرال گ ن
بـه   ،با حمله اسـرائيل بـه ايـران    ،اشكنازي
  . مخالف بود ،تنهائي

: مفسران نيز عقايد بس گوناگوني دارند •
مـدن بحـران بـا    آبوجود از » ميانه روها«

در صـورت حملـه    ،يكائي خـود متحد امر
 ،بــدون تحصــيل موافقــت قبلــي امريكــا 

مسـئوالن نظـامي    ،افزون بر ايـن . نگرانند
پيش بيني مي كنند كه در صورت حمله به 

اسرائيل بايد منتظر حملـه موشـكي    ،ايران
توســط حمــاس و حــزب اهللا و حتــي از  

  .خاك سوريه باشد
براي اين كه افكـار عمـومي    ،نتان ياهو •

بـه   ،در هفته گذشـته  ،ت نشونددچار وحش
وزيران خود و سـران ارتـش دسـتور داد    

  . ديگر حرفي در باره جنگ با ايران نزنند
 

درگيريها در سوريه و بـا  
ذربائيجان و نقش گروه آ

  :رجوي
  
  ،در همان حال کـه در سـوریه ٭

ـــعت و  ـــبش وس ـــرکوب و جن س
ربـط جریـان  ،شدت مـی گیرنـد

نفت با مسلحانه کردن جنبش و 
مورد توجـه قـرار  ،ه سوریهتجزی

  :می گیرند
  
 ،در باره رابطه تصميم اتحاديه عـرب  ◀

بخصوص عربسـتان و شـيخ نشـين هـاي     
يـم  ژبر سـرنگون كـردن ر   ،خليج فارس

ي گزارشي را انتشار ژگلوبال استرات ،اسد
  :نآكه بنا بر ) فوريه 15(داده است 

  ۸در صفحه  

 محاصره؟
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غرب مي خواهد مهار شريانهاي نفـت   •
 ،از اين رو. ل در اختيار بگيردرا بطور كام

بنا بر ساختن لوله هاي نفـت اسـت كـه    
نفت كشورهاي خليج فارس را ديگر نه از 
تنگه هرمز كه توسط لوله ها به بازارهاي 

لولـه نفتـي    ،يكي از شريانها. نفتي برساند
بدين .  است كه بايد از سوريه عبور كند

يك ژشهر حمس  اهميـت اسـترات   ،خاطر
   .پيدا مي كند

نست آبراي  ،يم اسدژسرنگون كردن ر •
سلفي  ،همانند ليبي ،كه در اين كشور نيز

هاي طرفدار القاعده را كه اينـك تغييـر   
ــدئولو ــاي ژاي ــه دالره ي داده و دلباخت

بـر سـر كـار     ،گشته انـد ) پترودالر(نفتي 
  . ورندآ
تهديد ايران به حمله نظـامي و خطـر    •

سبب شـده اسـت    ،بسته شدن تنگه هرمز
كار ساختن لولـه هـاي نفـت شـتاب     كه 

ميليون بشكه 17روزانه  ،از اين تنگه. بگيرد
از  ،نفت كشورهاي حوزه خلـيج فـارس  

پس . ايران و عراق صادر مي شود ،جمله
بسا جريان نفـت   ،هرگاه جنگي در بگيرد

بحـر احمـر   . قطع مي شود ،از تنگه هرمز
هـم  . ساني قابل بسته شدن اسـت آنيز به 
اين  ،ائي اهل سوماليدزدان دري ،اكنون

  .راه را ناامن كرده اند
بخاطر تنگه باب المندب كه شبه  ،يمن    

جزيره عربي را از شاخ افريقا جـدا مـي   
مسـتبدهاي  . موقعيتي كليدي دارد ،كند

راه حـل   ،حاكم بر كشورهاي نفت خيـز 
با وجـود  . خود را به يمن تحميل كردند

. وضعيت در يمن تثبيت نشده است ،اين
اي جــدائي طلــب در جنــوب و جنبشــه

 ،شمال يمن كه سخت ضـد سـعوديهايند  
  .  هنوز بر جا هستند

به قـدرت رسـيدن اخـوان     ،در مصر     
المسلمين و سلفي ها سبب ايجاد ثبات در 

زيرا ارتـش كـه دههـا    . مصر نگشته است
 ،سال است بر مصـر حكومـت مـي كنـد    

نفتي . ماده رها كردن زمام دولت نيستآ
نفت خيز به اروپا حمل كه از كشورهاي 

. از ترعه سوئز نيـز مـي گـذرد    ،مي شود
بنابراين كافي است كه يك نفـت كـش   
بزرگ در اين ترعه غرق شـود تـا بسـته    

كشتي هـاي   ،در صورت بسته شدن. شود
 ،كيلومتر 9600نفت كش مي بايد با طي 

اثـر  . افريقا را دور بزنند تا به اروپا برسـند 
 1957ل بسته شدن ترعه سـوئز را در سـا  

بـر طـوالني    ،كه به دستور ناصر بسته شـد 
شدن رسيدن نفت به اروپـا و بـاال رفـتن    

اروپائيان از خاطر نبرده  ،قيمتهاي نفت را
  .اند
راه زميني جريان نفـت بـه    ،از اين رو •

غرب مورد توجه خاص قدرتهاي سـلطه  
گر و متحدان ترك و مستبدهاي حـاكم  

نظري . بر كشورهاي نفت خيز عرب است
ه پايگاه هاي نظامي امريكـا در خـاور و   ب
رابطه تنگاتنگ ميان منابع و  ،سياي ميانهآ

خطوط لوله نفت و گاز اين دو منطقه را 
وارد كردن عامل . بر ناظر معلوم مي كند

مسلح در جنـبش مـردم ليبـي و جنـبش     
ربط مسـتقيم دارد بـا مهـار     ،مردم سوريه

  . منابع نفت و گاز و لوله هاي نفت و گاز
دليل اصلي عـزم قـدرتهاي غربـي و         

نها بر ساقط كـردن  آهمدستان منطقه اي 
نهم از راه  تعليم دادن و آ ،يم بشار اسدژر

مسلح كردن سلفي هاي پيشين و عناصـر  
. يم اسد با ايران استژاينست كه ر ،ديگر

ايـران و  (اين قدرتها نگران كمر بند سبز 
هسـتند و سـقوط   ) عراق و سوريه و لبنان

وردن آبـراي بـه زانـو در    ،اسـد را  يمژر
نها و آاز ديد . يم ايران ضرور مي دانندژر

تعادل قـوا را   ،چنين كمر بندي ،اسرائيل
افزون بـر  . به زيان اسرائيل برهم مي زند

اسرائيل خواسـتار تجزيـه سـوريه و     ،اين
  . كشورهاي ديگر نيز هست

يك ديگـري وجـود   ژئواستراتژداليل  •
سبب شد  ،دريائي ناامن بودن راه: دارند

كه لوله هـاي نفـت پـي درپـي سـاخته      
اين راه ها هم مطمـئن تـر و هـم    . شوند

سوريه واقـع شـده   . قابل دفاع تر هستند

ــز و    ــت خي ــورهاي نف ــان كش اســت مي
  . كشورهاي خريدار نفت

به دنبال تصرف عـراق   ،2003از سال       
ايـن كشـور و متحـدانش      ،توسط امريكا

بـراي سـاختن    مطالعـه اي ) اعضاي ناتو(
واقع در (لوله نفت از موصل به بندر حيفا 

انگليسـي هـا در   . وردندآبعمل ) اسرائيل
اين خط لوله را سـاختند امـا    1935سال 

به دنبـال تشـكيل دولـت     ،1948در سال 
. بسـته شـد   ،اسرائيل در سرزمين فلسطين

مطالعه به اين نتيجه رسيد كه ايـن خـط   
مر لوله ناكشيدني است زيـرا بطـور مسـت   

هـم  . مورد حمله قـرار خواهـد گرفـت   
اكنون به خط لوله گاز مصر به اسرائيل و 

  .هر از چندي حمله مي شود ،اردن
اين شد كه خط لوله اي مورد توجـه       

قرار گرفت كه نفت كشورهاي عـرب را  
از طريق عـراق و حمـس در سـوريه بـه     

.  ن كشور به اروپا مي رسـاند آتركيه و از 
لولـه هـاي نفـت     هم اكنون در سـوريه 

وجود دارند اما نفتي كه سوريه توليد مي 
  . ناچيز است ،كند
مطالعات براي ايجاد يـك خـط لولـه         

عظيم كه نفت عراق را از طريق سوريه به 
ايـن  . انجام گرفته اند ،اروپا جريان دهد

  خط مي تواند طوالني تر شود و نفت
  
  

كشورهاي ديگر را نيز بـه غـرب جريـان    
ط در خاك تركيـه امتـداد   اين خ. دهد

يم سـوريه  ژاز اين روست كه ر. مي يابد
مي بايد در مهـار غـرب و متحـدانش در    

با توجه به نقشي كه تركيه به . منطقه باشد
يـم سـوريه را   ژتغييـر ر  ،خود داده است

. يك موفقيت بزرگ براي خود مي داند
 ،زيرا نه تنها بلحاظ جريان نفت به غـرب 

 ،پيدا مـي كنـد  نقش تعيين كننده اي را 
بلكه بلحاظ سياسي و اقتصادي نيز مراكـز  

  .ارتباطي بي بديلي مي گردد
گرچه هنوز مسير اين خط معين نشده  •

است اما احتمال اندكي مـي رود كـه از   
احتمال بسيار قوي مي . دمشق عبور كند

. رود كه اين خط از حمـس عبـور كنـد   
شهر حمس در شمال سوريه قرار گرفتـه  

اين بندر . رتو نزديك استاست و بندر تا
را هم روسها چنان ساخته اند كـه عمـق   

ب زيــاد باشــد و كشــتي هــاي جنگــي آ
 ،بنـا بـر ايـن   . ن پهلو بگيرنـد آبتوانند در 

مــاده پــذيرفتن كشــتي هــاي نفــتكش آ
وارد كردن عناصر مسلح به حمس . هست

بدين قصـد انجـام گرفـت كـه پـس از      
بندر تـارتو نيـز تصـرف     ،تصرف اين شهر

هرگــاه ). تكــرار ســناريوي ليبــي(شــود 
ن كـه  آبخشـي از   ،سوريه تجزيه گـردد 

محل عبور خـط لولـه اسـت در اختيـار     
غرب و متحدان منطقـه اي او قـرار مـي    

 ،يم اسـد سـرنگون شـود   ژو اگر ر. گيرد
افراد مسلحي كه اين منطقه را از دسـت  

نقشـي   ،ورنـد آارتش سوريه بيرون مـي  
  . مهمي در دولت پيدا مي كنند

بدين خاطر است كه سعوديها و قطـر       
كه در ليبي نقش تعيين كننده اي بـازي  

اينك با تمام تـوان مـالي و    ،كرده بودند
. وارد عمل شده اند ،در سوريه ،تسلحاتي

گروه هاي مزدور را اين دو كشـور وارد  
  . سوريه مي كنند

نهـا را  آتجزيه سوريه بـه چنـد منطقـه     •
قـرار  سان تحت استبداد دالرهاي نفتي آ

  . مي دهد
تجزيه سـوريه همـان طـرح    : انقالل اسالمي

ديرين اسرائيل براي تجزيه كشورهاي منطقه 
 ،اگر جنبش همگاني نگشته اسـت . نيز هست

هم به دليل حضور عنصر مسلح و هم بخـاطر  
ترس از تجزيه و هم بلحـاظ تـرس قشـرهاي    
مياني از تكرار شدن سناريوي ليبي در سوريه 

  .است
خبر مـي   ،)2012فوريه  17(دبكا نيوز  ◀

ــه در   ــد ك ــه 11ده ــازمانهاي  ،فوري س
اطالعاتي غرب به اين نتيجه رسـيده انـد   

بـه كمـك    ،كه قواي وفادار به بشار اسـد 
بر شورشيان مسـلح فـايق    ،ايران و روسيه

مده اند و واپسين محله در شهر حمـس  آ
 ،در ايـن روزهـا  . در حال سقوط اسـت 

ــهرهاي   ــر در ش ــزرگ ديگ ــاهرات ب تظ
ينـد و گـروه هـاي    آيه بعمل نمـي  سور

  . مسلح نيز عرض وجود نمي كنند
امريكا و اروپا و تركيه نيز بنا بـر اقـدام       

وزير  ،در عوض. نظامي در سوريه ندارند
خارجه تركيه به واشنگتن رفته اسـت تـا   
ــه و    ــرح تركي ــا ط ــا را ب ــت امريك موافق
كشورهاي عرب براي كمك تسليحاتي و 

  .وردآه را بدست پولي به شورشيان سوري
ــران از  ،بهمــن 29در  ◀ ــاو اي دو رزم ن

بهاي سـوريه  آترعه سوئز گذشتند و وارد 
  .شدند

يم جبـاران  ژر ،يم سوريهژر: انقالب اسالمي
و تك پايـه و در جامعـه سـوريه در اقليـت     

هرگـاه در  . يـم پايـدار نيسـت   ژاين ر. است
جنبشي همگاني قرار مي گرفت  ،يمژبرابر ر
چنين جنبشي براي موفـق  گي ها كه ژبا وي

ــد داشــته باشــد  ــم ســوريه ژر ،شــدن باي ي
نجـا كـه قـدرت    آامـا از  . سرنگون شده بود

در  ،و دسـتياران محلـيش  ) امريكا(خارجي 
گـروه هـاي مسـلح وارد     ،تكرار نمونه ليبي

يم سوريه آسان تر ژكار را بر ر ،عمل كردند
گمـان مـي   . كردند و طول عمرش را بيشتر

يـم  ژنـاتو در تغييـر ر   نياز به شركت ،بردند
... نباشد و گروه هائي كه عربستان و قطـر و 

چنـين  . كفايت كننـد  ،وارد عمل مي كنند
اينست كه اتحاديـه عـرب درپـي بـه     . نشد

. تصويب رساندن گسيل قوا به سـوريه شـد  
يـم  ژيكبار ديگر مسلم شد كه تغيير يـك ر 

استبدادي كار مردم و مردم به اين كار توانا 
از بيرون دخالتي در درون مي شوند هرگاه 

الگوي واليت جمهـور   ،نشود و مردم بديلي
  .داشته باشند ،مردم و دموكراسي

  
ــــه رژر ٭ ــــم مافیاهــــا ب ــــم ژی ی

ذربائیجان اعتـراض آاستبدادی 
  :می کند

  
يـم مافياهـاي   ژر ،2012فوريه  12در  ◀

ــامي  ــه ر –نظ ــالي ب ــتبدادي ژم ــم اس ي
ذربائيجان با تسليم يادداشـتي بـه سـفير    آ
ــانذربآ ــه    ،ائيج ــه ب ــرد ك ــراض ك اعت

جاسوسان اسـرائيل پايگـاه داده اسـت و    
خراب كاران و تروريستها  ،اين جاسوسان

. را تعليم مي دهد و روانه ايران مي كند
قتل دانشمندان اتمـي ايـران را موسـاد    
سازمان داده است و يكي از پايگاه هايش 

  . ذربائيجان استآدر 
يـران  وزارت خارجه اسرائيل ادعاي ا     

ســــخنگوي وزارت . را دروغ خوانــــد
اعتراض ايران : ذربائيجان گفتآخارجه 

واكنش پوچي است نسبت بـه اعتـراض   
ــيش  ــاه پ ذربائيجــان بخــاطر گســيل آم

ذربائيجان بـراي  آمأموران ترور خود به 
  .كشتن اسرائيلي ها در اين كشور

ور آخبرگزاريهاي گزارش كننده ياد      
امريكــا و ذربائيجــان بــا آشــده انــد كــه 

ايــــران از . اســــرائيل دوســــتي دارد
ذربائيجان خواسته اسـت بـه فعاليتهـاي    آ

بنـا بـر   . موساد در خاك خود پايان دهد
ــران ــول اي ــه   ،ق ــران ب ــتها از اي تروريس

توسـط   ،نجـا آذربائيجان مي روند و از آ
موساد به اسرائيل برده مي شوند و تحت 

بـراي انجـام    ،بعـد . تعليم قرار مي گيرند
. به ايران بازگردانده مي شـوند  ،عمليات

ذربائيجان مي گويد اجازه نمـي دهـد   آ
هيچ كشوري در امور داخليش مداخلـه  
كند و در كشورش دست بـه ايـن گونـه    

  . اعمال بزند
  

در » ايرانـي «بكارگرفتن عناصر  ٭
  :ترور دانشمندان ايران

  
 28بمدت ( ،.Pillar Paul Rپل بيالر  ◀

ليـل گـر   سال تحليل گر سيا بـوده و تح 
تاون  ژرژارشد گشته و اينك در دانشگاه 

بــه مطالعــه درمســائل امنيــت ملــي مــي 
مقاله او در سـايت امنيـت ملـي    . پردازد

بـه   ،فوريه 11در تاريخ ) انتشار يافته است
مقاله اي  ،NBCدنبال پخش شدن برنامه 

  :انتشار داده است داراي اين نكات
از سـوي   ،قتل هاي دانشمندان ايراني •

واكنشـي جـز اظهـار     ،كا و اسـرائيل امري
هــيچ دولتــي . بــر انگيخــت ،خوشــحالي

حـال  . نگفت دستي در ايـن قتلهـا دارد  
كـار دولتـي    ،نكه به احتمال بسيار قويآ

اينــك فرســتنده . خــارجي بــوده اســت
مر آ ،با پخش برنامه اي ،NBCتلويزيوني 

  :و مأمور را شناساند
بنا بر گزارش ريپارد انگل و روبـرت         

قتلها كار مشترك اسرائيل و يك  ،يندرمو
فرقــه تروريســت بنــام مجاهــدين خلــق 

اسرائيل كمك مالي  ،بنا بر گزارش. است
مي رساند و افراد اين گروه را تعليم مي 

نها براي آنها سالح مي دهد و آدهد و به 
ــاري  ــرور و خرابك ــام ت ــران  ،انج ــه اي ب

  .  بازگردانده مي شوند
در : مي گويندمقامات اطالعاتي ايران  •

از اطالعاتي كه از يك مأمور قتل  ،2010
كه نتوانسـت مأموريـت خـود را انجـام     

ــد كــه آاطــالع بدســت  ،دهــد ورده ان
تروريسـتهاي عضـو گـروه مجاهــدين را    
اسرائيل تعليم و تجهيز و روانه ايران مـي  

يـم  ژاال اين كه مي تـوان گفـت ر  . كند
دلخواه خود را بـه جـاي حقيقـت مـي     

  . ار مي دهدنشاند و انتش
از قـول دو مقـام    NBC ،اما ايـن بـار   •

ارشد امريكا كه نخواسـته انـد نامهاشـان    
مي گويد كـه اعضـاي ايـن     ،برده شوند

گروه را موساد تعليم مي دهـد و تجهيـز   
: يك مقام سـومي مـي گويـد   .  مي كند

او  . »هنوز به روشني تأييد نشـده اسـت  «
نيز چون دو مقامي كه تصديق كرده اند 

افراد مجاهدين را تعليم مي دهد  موساد
در  ،امريكـا : مي گويند ،و تجهيز مي كند

. هيچگونه نقشي نداشته اسـت  ،اين ماجرا
وزارت خارجه امريكا حاضر نيست اظهار 
 ،نظــر كنــد و ســازمان مجاهــدين خلــق

  .گزارش را تكذيب مي كند
نهـا  آبدون اينكه وارد جزئيات بشويم و    

بنا بـر تغريـف    ،اين قتلها ،را تصديق كنيم
تـرور   ،رسمي حكومت امريكا از تروريسم

اسـتفاده اسـرائيل از مجاهـدين    . هستند
اين دولت را مسئول اين قتلها مي  ،خلق

مجاهدين خلق گروهي با سـابقه  . گردند
ــت  ــوالني اس ــتي ط ــه. تروريس  ،از جمل

امريكائي ها نيـز قربـاني ترورهـاي ايـن     
گـروه   ،پـيش از ايـن  . سازمان شده انـد 

ين خلق سالحي در دست صدام مجاهد
حسين بودنـد و در ايـران نيـز محبـوب     

در امريكا و اسـرائيل و   ،پس. مردم نيستند
هركس كه خواستار تغيير  ،هر كشور ديگر

مي بايد ديوانـه باشـد    ،يم هستژبهينه ر
  .اين گروه را وسيله كار كند

ميـز بـودن ايـن    آاما مهمتر از جنون   •
تروريسم . اين كار ضد اخالقي است ،كار

اعتبار از بكار برنده خود مي سـتاند ولـو   
خصـومت را روز  . برضد ايران بكـار رود 

افزون مي كند و زمينه را براي بـدترين  
مـاده  آ) براي مثال جنـگ (نوع خشونت 

امريكا در اين ترورهـا شـركت   . مي كند
امـا طبيعـت رابطـه اش بـا     . نكرده است

پرزيدنت (هم واقعي و ظاهري  ،اسرائيل
بـا اسـرائيل    ،ما گفت در بـاره ايـران  اوبا

ايـن ترورهـا را بـه    ) تبادل نظر مي كنيم
  .پاي امريكا نيز مي نويسد

افزون بر خالف اخـالق و تضـادش بـا     •
ميـز  آريشـخند   ،ادعاي مبارزه با تروريسم

چرا كه يكي از اسـتداللها كـه    .نيز هست
اينست كـه بـا توجـه بـه      ،تكرار مي شود

قـرار   ،ورميانـه پرمنازعه بودن منطقـه خا 
 ،گرفتن سالح هسته اي در دست ايـران 

در . خطر تروريسم را بحد اكثر مي رساند
كشـوري وجـود دارد كـه     ،همان حـال 

سالح هسته اي دارد و خطر تروريسـم را  
 ،ن كشـور آبه حداكثر رسانده است امـا  

اين كشـور بـه كشـورهاي    . ايران نيست
همسايه خود حمله مي كند و مردم غيـر  

مــي كشــد و خانــه هاشــان را  نظــامي را
نهـا را تصـرف   آسرزمين . ويران مي كند

مي كند و به خـاك خـود ضـميمه مـي     
همچنان بر ضد همسايه هاي خود و . كند

كشور . ترور بكار مي برد ،كشورهاي ديگر
الت و مجهــز بــه ســالح هســته اي و    

هم اكنون در منطقـه وجـود    ،تروريست
  .دارد
يچگـاه  ه ،بخـالف ايـران   ،اين دولت      

قرارداد منع گسترش سالح هسـته اي را  
هيچگـاه بـه    ،و نيـز . امضاء نكـرده اسـت  

ي اتمـي  ژانس بين المللي انـر آژمفتشان 
اجازه نداده است مفتشان خود را به اين 

ده هـا سـال اسـت كـه     . كشور بفرسـتند 
برنامه اتمي خود و . زرادخانه اتمي دارد

تأسيسات توليـد بمـب اتمـي خـود را از     
گونه بازرسي و كنتـرل بـين   دسترس هر

برنامـه  .  دور نگـاه داشـته اسـت    ،المللي
چنـان  . اتميش بطور كامل محرمانه است

لجوجانه از انحصار خود بر سـالح هسـته   
براي  ،نآمراقبت مي كند كه بخاطر  ،اي

خرابكاري در برنامه اتمي كشـوري كـه   
و  ،هيچگاه سالح هسته اي نداشـته اسـت  

ب اتمي نيـز  بسا تصميم به گرفتن يك بم
از تروريسـم اسـتفاده مـي     ،نگرفته اسـت 

تنها به استناد رفتـار اسـرائيل اسـت    . كند
ــرد    ــتهم ك ــران را م ــوان اي ــي ت ــه م ك
 ،درصورت مجهز شدن به سالح هسته اي
  .دولتي از نوع دولت اسرائيل خواهد شد

امريكا نيز دارد از دولتي كه الت بازي  •
هـم  . فاصله ميگيـرد  ،را رويه كرده است

راي اين كه معلوم كند به اصول خـود  ب
وفادار است و هم بخـاطر جلـوگيري از   

بجاست كه خانم كلينتـون  . وقوع فاجعه
بايـد كـاري   . اين ترورها را محكوم كند

اسرائيل با خط و ربـط  . بيشتر از اين كند
ــه اســت ــه . سياســي امريكــا بيگان ــرا ن زي

ارزشهاي ما را دارد و نه منافع ما را لحاظ 
اشنگتن نياز دارد كه به سرعت و. مي كند

و صراحت اعـالم كنـد تروريسـمي كـه      
NBC    گزارش مي كند را محكـوم مـي

نــرا مغــاير راه و روش امريكــا و آكنــد و 
سياستش براي حل مسئله اتمي ايران مي 

 ،دو ديپلمــات بازنشســته امريكــائي. دانــد
ويليام لوئرس و توماس پيكرينگ روشـي  

ريكـا مـي   عالي پيشنهاد كرده انـد كـه ام  
  .تواند در پيش بگيرد

بعنوان حاصل سـخن ايـن   : انقالب اسالمي
ور مــي شــود كــه روزنامــه آيــاد ،دو فصــل
اطالع مـي دهـد كـه     ،)فوريه  17(گاردين 

امريكائيان به ايـن نتيجـه رسـيده انـد كـه      
تحريم اقتصادي مؤثر نمي شود و چـاره اي  

در  ،همزمـان . جز جنـگ بـا ايـران نيسـت    
ــا ــا ،امريك ــتامريكائي ــار  ،ن صهيونيس افك

مـاده  آعمومي را براي جنگ بر ضـد ايـران   
كه در يك سـوم   ،سناتور ليبرمن. مي كنند

خـط   ،از نمايندگان مجلس سنا نفـوذ دارد 
قرمز را نـه شـروع بـه سـاختن كـه يـافتن       
. ظرفيت توليد بمب اتمي تبليـغ مـي كنـد   

باتوجــه بــه ايــن امــر كــه صــرف داشــتن  
ها را مي توان نآها و بكار انداختن ژسانتريفو

به حسـاب   ،يافتن ظرفيت توليد بمب اتمي
زمينه  ،كار اين سناتور صهيونيست ،گذاشت

    :سازي براي جنگ با ايران است
ــرمن   ــناتور ليب ــط «س خ

رسم مي كند براي » قرمز
  :توجيه جنگ

  
فعاليتهاي سناتور ليبرمن براي خط قرمـز      

موضـوع   ،ساختني كه جنگ را توجيه كند
 18پاري شـده و مقالـه او در   نوشته روبرت 

  :منتشر شده است ،2012فوريه 
سناتور جو ليبرمن گروهي از سناتورها را  •

ـناتورها را   رهبري مي كند كه يك سوم س
خط «او مفهوم مبهمي از . تشكيل مي دهند

ـا بـر       » قرمر  ،نآرا تبليـغ مـي كنـد كـه بن
خـط   ،ايران بر توليد بمب اتمـي » توانائي«

  ۹ در صفحه    كه از محافظه كاران سناتوري. قرمز است

 محاصره؟
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دست بكار القاء كـردن ايـن    ،جديد است 
ـائي ايـران بـراي      فكر است كه صـرف توان

ن را آولـو قصـد توليـد     ،توليد بمب اتمي
خــط قرمــز اســت و نبايــد  ،نداشــته باشــد

  .گذاشت ايران به اين خط برسد
اين قطعنامه كـه او در پـي بـه تصـويب          

ـان   ،ن استآرساندن  را » خـط قرمـز  «هم
ـاهو    ،رهبران سخت سر اسرائيل نظير نتان ي

ـاقض خـط   . رسم كرده اند اين خط قرمز ن
قرمزي است كه پرزيدنت اوباما رسم كرده 

  . است
ـا و اسـرائيل     • ـاتي امريك سازمانهاي اطالع

موافقند كه ايران تصميم نگرفته است بمـب  
ـاوجود ايـن  . اتمي بسازد ـاي    ،ب در هفتـه ه

از طريــق  ،ان جديــدمحافظــه كــار ،اخيــر
ـار دارنـد    ،وسائل ارتباط جمعي كه در اختي

ـيل     دارند جا مي اندازند كـه صـرف تحص
بمعناي مجهز شدن ايران بـه   ،توانائي اتمي

  . ن شدآبمب اتمي است و مي بايد مانع از 
متوجـه ايـن    ،بسياري از امريكائيان ،البته     

ـائل  . تغيير زيركانه خط قرمز  نمي شوند وس
ـار ايـن گـروه    ارتباط  بـه   ،جمعـي در اختي

ـاختن بمـب     ،تدريج و زيركانـه  ـائي س توان
اتمي را جانشين ساختن بمـب اتمـي مـي    

ـتند  آحال . كنند نكه اين دو مفهوم يكي نيس
: و تميزشــان از يكــديگر بســيار مهــم اســت

ـات   » توانائي« مي تواند در بر بگيـرد تحقيق
ـار   آاتمي صلح  ميزي را كه ممكن اسـت بك
  .مي نيز بيايندتوليد بمب ات

ـائي «پس هرگاه بنا بر اين باشد كه       » توان
ـا   ،است» خط قرمز«توليد بمب اتمي  امريك

ن آ. نبايد در جنگ با ايـران درنـگ  كنـد   
ـا عـراق را توجيـه     خطر قرمزي كه جنگ ب

ـا حملـه    . همين خط قرمـز بـود   ،كرد ـا ب ام
ـان     ـائي را از مي هوائي نمي توان ايـن توان

بـه  . يـم ژميني و تغييـر ر نياز به جنگ ز. برد
ـا   سخن ديگر فتح تهران توسط قواي امريك

  .است
ـائي نيـز وجـود    آ ،در مورد عراق      ن توان

بهانه اي بود براي جنگ با عراق و . نداشت
ـام بخشـي از      تصرف اين كشـور بمثابـه انج

محافظـه  . نقشه سلطه كامل امريكا بر منطقـه 
ـيدند و    كاران جديد به مطلوب خـود نرس

سرانجام نيز قواي امريكا . وردندآبار فاجعه ب
ـال   ،ناگزير شدند خاك عراق را در پايان س

  .ترك گويند ،2011
  
محافظه کاران جدید به صحنه  ٭

  :سیاسی امریکا باز می گردند
  
از زماني كه غلط كاري فاحش محافظـه   •

ـان معلـوم     ،كاران جديد در عراق بـر همگ
محافظه كاران جديد در پـي فرصـت    ،شد

براي بازگشـت بـه صـحنه سياسـي      ديگري
برنامه اتمي ايران فرصتي است كـه  . هستند

مغتنم شـمرده   ،نها براي بازگشتن به صحنهآ
  . اند
ـلح       ميـز  آكوششهاي ايران براي اثبات ص

ـنهاد     ـا پيش بودن برنامه اتميش و مـوافقتش ب
 4,5در باره مبادله اورانيـوم  (برزيل و تركيه 

ـا اورانيـوم    را  2010در ) درجـه  20درجه ب
محافظه كاران جديد عضو كنگـره و عضـو   

ـام گرداندنـد     ـا ناك ـائل  . حكومـت اوبام وس
چون نيويورك تايمز  ،ارتباط جمعي امريكا

كه نقش اول را دارند نيـز   ،و واشنگتن پست
  . نها شدندآدستيار 

ـائي «اينان  ،در حال حاضر • جلـوي  » توان
مـي گذارنـد و بـدين    » توليد بمب اتمي«

ضرورت جنگ با ايران را توجيه  ،فريفتاري
حكومت اوباما گفته است تصميم . مي كنند

» خـط قرمـز  «ايران به توليد بمب اتمي را 
پس ورود به مرحلـه توليـد خـط    . مي داند

حال اين كه محافظه كاران . قرمز مي شود
ـائي توليـد   «ن خط قرمز را به آجديد  توان

  .مقلوب و تبليغ مي كنند» بمب اتمي
ـاران جديـد را    تهديد ا      وباما محافظـه ك

ــت  ــرده اس ــحال نك ــه  . خوش ــرا جامع زي
ـا  گـزارش كـرد    2007در  ،اطالعاتي امريك

برنامه توليد بمب  ،2003از اواخر  ،كه ايران
اخيرا نيز همان . اتمي را كنار گذاشته است

ـاتي اسـرائيل بـه     جامعه و نيز دستگاه اطالع
وزيران دفاع امريكا . همان نتيجه رسيده اند

سرائيل نيز مي گويند ايـران تصـميم بـه    و ا
  .توليد بمب اتمي نگرفته است

جنــگ طلبــان  ،بــاوجود ايــن گزارشــها     
ـا  آامريكا و اسرائيل چه مي توانند بكننـد؟   نه

با دستكاري حقيقت و ادعاي جديد اسـت  
ـازند    : كه براي جنگ با ايران زمينـه مـي س

استدالل مي كنند كه مهم نيست كه ايـران  
ـازد  دارد بمب   ،اتمي مي سازد و يا نمـي س

ـائي «مهم اينست كـه   ـاختن بمـب   » توان س
  . اتمي را پيدا نكند
با توجـه بـه موقعيـت امـروز     : انقالب اسالمي

 8از راه درس گـرفتن از تجربـه جنـگ     ،ايران
اين قسمت از اسناد محرمانه انگلستان را  ،ساله
  :وريمآمي 

  

وقتي مالتاريا پيـروزي  
در جنگ را به شكست 

  :مي گرداندبر 
    

حكومـت انگلسـتان اسـناد    : انقالب اسـالمي 
ـال   ـالي   ،)1360( 1981سري مربوط به س س

را منتشـر كـرده    ،كودتا كرد ،نآدر خرداد  ،كه
اين اسناد از اين نظر گويا و مهم هستند . است
ـايقي را كـه   آكه  شكار مي كنند يكچند از حق

ـامي  . در علن اظهار نمي شوند بديهي است تم
 ،از ايـن رو . نها بيان نمي شـوند آدر  حقايق نيز
ـاظ  آمي توانند  ،توضيح ها نها را گوياتر و از لح

تاريخي كه وضعيت امروز را ببار  ،جريان تاريخ
 ،در اين شـماره . دقيق تر بگردانند ،ورده استآ

مقاله هشتم اين اسناد را به قلم مجيد تفرشي 
) 90بهمـن   24(با نقل از سايت ديروز و امروز 

ـا  آزيرا . يمورآمي  نها كه عامل انگليس و امريك
 ،هـم اكنـون   ،و اسرائيل در ادامه جنگ شـدند 

ـا   ـاه     ،افزون بر تحـريم ه ايـران را در لبـه پرتگ
  .جنگ قرارداده اند

  
قطع تعهد انگلستان با ایـران و  ٭

   :قبول تعهد با عراق
  

ـال   همانند ماه       هاي آغازين جنگ، در س
ايــذايي هــاي  نيــز يكــي از سياســت 1981

حكومت عراق عليـه ايـران، تـالش بـراي     
ـاوري و     جلوگيري از دستيابي ايـران بـه فن
جنگ افزارهاي مورد نياز خود از بازارهاي 

در اين راه حكومت عـراق  . المللي بود بين
ـي   خواسـت   نه تنها از متحدان غربي خـود م

ـا ايـران      ـامي ب كه قراردادهاي جديـد نظ
ـار   هاي مخت منعقد نكنند، بلكه از راه لـف فش

ـا بـه     مي آورد كه كشورهايي چـون بريتاني
جنـگ   روشفتعهدات پيشين خود، از قبيل 

ــزار، قطعــات نظــامي و ديگــر خــدمات   اف
ـاري   ـاي   تسليحاتي پس از فـروش و همك ه

ـياري  . آموزشي در قبال ايران عمل نكند بس
ها قبل از آغاز جنگ  از اين قراردادها سال

ل منعقد شده بودند و در اغلب مـوارد پـو  
ـاپيش     همه يا بخش مهمي از آن ـا نيـز پيش ه

 .توسط ايران پرداخت شده بود
بدتر از اين، مواردي مانند قطعات يدكي    

هـــاي چيفـــتن و اســـكورپيون و  تانـــك
سرويسهاي مرتبط با آن بود كـه حكومـت   
عراق ضمن اعمال فشار براي توقف فروش 
ـا   و ارايه اين موارد به ايران، اصرار داشت ت

قطعات مذكور به عراق و براي  به جاي آن،
مصرف در تانكهاي غنيمت گرفتـه شـده از   

ها سرويس داده  ايران فروخته شده و به آن
اين درخواست نهايتا توسـط دولـت   . شود

در همين رابطـه  . بريتانيا تصويب و اجرا شد
 1980دو هيات نظامي بريتانيايي در دسامبر 

ـاره   از عـراق بازديـد و در   1981و ژانويه  ب
ـاري ه ـاي مختلـف فنـي و آموزشــي     مك ه

ــر و   ــه تعمي ــه خصــوص در زمين نظــامي، ب
ـئوالن      نگهداري تانك ـا مس ـاي ايرانـي، ب ه

 .عراقي ديدار و گفتگو كردند
سـوم  / 1980ژانويـه   23گزارش محرمانه     

ـات  ئوزارت دفاع بريتانيا به جز1359بهمن  ي
ـالي اعزامـي آن كشـور،      ـات ع عملكرد هي

مينـي، بـه عـراق    شامل چند ژنرال نيروي ز
براي بررسي و اقدام به تعمير و راه انـدازي  

تانك چيفتن غنيمت گرفته شده  170تا  85
عراق از ايران و چند مورد همكاري ديگـر  

درخواست عراق ابتدا در . اختصاص داشت
ـين   اوايل جنگ توسط ژنرال جناب سيد ام
از فرماندهان ارشـد كـرد ارتـش عـراق و     

انـده بخـش   سپس سرتيپ صالح عسكر فرم
تعمير و نگهداري نيروي زميني عراق ارايـه  

 .شد
ـات       درخواست عراق براي دريافت قطع

يــدكي تانــك چيفــتن، ضــمن آن كــه بــا 
ـاي لنـدن بـراي عـدم       تعهدات مـورد ادع
واگذاري اين گونه تجهيـزات بـه ايـران و    

مغايرت داشـت، در شـرايطي عملـي      عراق
ـال   ـا قبـل از انقـالب     شد كه ايـران از س ه

رارداد خريد تانك چيفتن، قطعات يدكي ق
ـا     ـا بريتاني و خدمات پس از فـروش آن را ب
ــز    ــول آن را ني ــرده و پ ـايي ك ـا و نهـ امضـ

ولـي پـس از   . پيشاپيش پرداخت كرده بود
هاي مختلـف   پيروزي انقالب، بريتانيا به بهانه

ـال آن   ـا بـه    و نهايتا جنگ عـراق، از ارس ه
ـان، . كرد ايران خودداري مي  در همان زم

ــك    ـا در ي ـاع بريتانيـ ـئوالن وزارت دفـ مسـ
ميليـون   18گزارش از بـدهي دسـت كـم    

ـاي     ـات و خـدمات تانكه پاوندي بابت قطع
  .اند چيفتن به ايران ياد كرده

ـاي چيفـتن بـه    : انقالب اسالمي فروش تانكه
ـا بـوده    آيكي از فساد  ،ايران لودترين معاملـه ه
ـاي   70تانكهاي . است تنـي   40تني با موتوره

قول افسـران نيـروي زمينـي در دوران    بنا بر (
بكار جنـگ نمـي آمدنـد جـز اينكـه       ،)جنگ

ـا  آكه تازه قادر به حمـل  (توسط تانك برها  نه
بـه جبهـه   ) در راه هاي پست و بلنـد نبودنـد   

. استفاده كرد ،چون توپ ثابت ،نهاآرسانده و از 
ـا  ـاه كـه بـه      ،بي مصرف بودن اين تانكه بـر ش

. نيز معلوم بـود  ،دستور او خريداري شده بودند
ـار  ،با اين كه علم ـامي    ،وزير درب را در امـور نظ

باز او از نادرست بودن خريـد   ،دخالت نمي داد
ــودآايــن تانكهــا   25در يادداشــت روز . گــاه ب

عصـر سـفير   «: مـي نويسـد   ،1352فروردين 
مي خواست خـودش و  . مدآانگليس به ديدنم 

دولتش را تبرئه كند كه تانكهاي چيفـتن اگـر   
 ،اسب قوه دارند 680فعال  ،اسب 750اي به ج

يادداشـتهاي  (» اين عيب را رفـع مـي كنـيم    
اما عيب رفع نمي ). 13صفحه  ،جلد سوم ،علم

، سفير انگلستان به علم مي روز بعد 54شود و 
بارسـنگيني   تانك به ايـن بزرگـي،   800 :گويد

يادداشـتهاي اميـر   (بردوش شما مـي گـذارد   
صـفحه   ،52اد خـرد  17 ، 3اسداهللا علم جلـد  

و بكار زمين هاي پست و بلند ) 70و  69هاي 
علم از صداقت سـفير لـذت مـي    . يدآنيز نمي 

: شاه به علم مـي گويـد   ،53اسفند  25در . برد
ـاي چيفـتن شـما       به انگليسها بگـو كـه تانكه

اين سفارش عمده اي كه مي . معيوب هستند
اگـر بـه    ،خواهيم بعد از اين بـه شـما بـدهيم   

ـاك اسـت    ،دهمين بدي باش  كه اصـوال خطرن
صـفحه   ،4جلد  ،يادداشتهاي امير اسداهللا علم(

ـا  آشاه اصرار بر خريـدن   ،باوجود اين) 415 نه
ـا كشـش الزم را     . مي كنـد  موتـور ايـن تانكه
تانكهائي هم قـرار بـود پـس از رفـع     ! نداشتند

 ،در پي انقالب ايـران  ،عيب به ايران داده شوند
از  ،اق به ايـران با تجاوز عر. تحويل داده نشدند

ـلحه و   انگلستان خواسته شد تانكها و ديگر اس
مهمات خريداري شده را به ايران تحويل دهد 

 . و تحويل نداد
 
  :ساخت شوروی ۷۲- تانک تی٭
 
ـين گـزارش، از        در بخش ديگـري از هم
ـين   توجه بسيار برخي از عراقي" ها و همچن

ـين بـه    ابراز عالقه زياد پرزيدنت صدام حس
ـا ايگرتـون    هاي تانك چيفتن، در ديدار او ب

خبــر داده شــده  "ســفير بريتانيــا در بغــداد
ـاوجود عالقـه    است، اين در حالي بود كه ب

ـا   "صدام حسين،   برخي ديگـر از افسـران ب
هاي شوروي را به دليل  تجربه عراقي، تانك

ــرجيح   ــرك بيشترشـــان تـ ــدرت تحـ قـ
 ".دادند مي

بر اساس يك گزارش ديگر كه از بازديد      
ـامي    ر ــي و نظـ ـات سياس ــك هيـ ــمي ي س

 22تــا  20بريتانيــايي از اردن در روزهــاي 
تهيـه   1359بهمن  2دي تا  30/ 1980ژانويه 

ـاكر فرمانـده    شده، ژنرال شريف زيد بن ش

ــش اردن  ــر  (ارت ــت وزي ــدها نخس ــه بع ك
ـا   ، درباره عالقه عراقـي )كشورش هم شد ه

 ددر نبـر ": هاي چيفتن ايران گفت به تانك
ها بـه سـختي    جنگ، عراقياخير زرهي در 

ها شكست خوردند و اين شكسـت   از ايراني
كرد بسيار خـوب   تا حد بسيار زيادي به عمل

هاي ايران در نبرد تانـك بـه تانـك     چيفتن
 ".مربوط بوده است

عراقي ها  ،اگر در جنگ زرهي :انقالب اسالمي
نه به دليل خوبي  ،از ايراني ها شكست خوردند

بـه دليـل بـدي    تانكهاي چيفـتن كـه عمـده    
ـاني      ـاوت روحيـه كس تانكهاي روسي و نيـز تف
ـا       ـاع مـي كردنـد ب است كه از وطن خـود دف

  . كساني كه مي دانستند متجاوز هستند
در گـــزارش تكميلـــي ديگـــري از        

ديــدارهاي هيــات اعزامــي وزارت دفــاع 
بريتانيا به عراق، از تنظيم دو قـرارداد بـراي   

يي براي ايجاد يك واحد مستقر فني بريتانيا
تعميــر و نگهــداري و آمــوزش اســتفاده از 

هاي غنيمتي ايراني و ارسال قطعات  چيفتن
ـا     مورد نياز براي تجهيـز و راه انـدازي آنه

جالب اين جا بود كه . خبر داده شده است
دولت بريتانيا كامال از نادرستي اقدام خـود  

هاي  براي ارايه خدمات و قطعات به چيفتن
عراق آگاه و بـه   غنيمت گرفته شده توسط

كاري ظاهرالصـالح بـراي    دنبال يافتن راه
 .عملي كردن آن بود

ـته ديويـد         در يك گزارش تفصيلي نوش
يس بخش خاورميانه وزارت خارجـه  ئميرز ر

ـاريخ     29/ 1980ژانويـه   19بريتانيا كـه در ت
ـاون    1359دي  خطاب به داگالس هـرد مع

ــفير      ـام س ـان گراهـ ــه و جـ ــر خارج وزي
ـال    فراخوانده شـ  ـاره ارس ده از تهـران درب

قطعات و ارايـه خـدمات فنـي و آموزشـي     
: هــاي عــراق نوشــته شــده بــراي چيفــتن

كمك مستقيم در اين مورد سـوء ظـن را   "
و به شدت نشانگر نقـض بـي   ... انگيزد  برمي

توانـد بـراي هميشـه     طرفي بوده كـه مـي  
ـازار    ـا را در ب دورنماي اقتصادي و نظامي م

ـين   ايـن ا . ايران تخريب كند قـدام همچن
تواند شهرت مالحظه كاري و درستي ما  مي

ولــي ايــن . در جهــان را خدشــه دار كنــد
امكان وجـود دارد كـه اقـدام خـود را از     
ــون    ــه اكن ـيم ك ـام دهـ ــق اردن انجـ طري

ها است و با عـراق   خواهان اين قبيل تانك
هــم در زمينــه دســتيابي بــه جنــگ افــزار 

 .همكاري دارد
اين دست، مـي   براي يك نمونه ديگر از    

ـيد      ـاب س توان به ديدار مجـدد ژنـرال جن
ـامي   امين از لندن و فهرست خريدهاي نظ
ــرد   ـاره ك ـا اشـ ـاع بريتانيـ . او از وزارت دفـ

ـان پي  23/ نـوامبر  14گزارش محرمانه  ـ آب ر ت
كرينگتون وزير خارجه بريتانيا حاكي از آن 
است كه عراق مشتاق دريافت ايـن مـوارد   

و فـروش اغلـب    به خصوص از بريتانيا بوده
ها به عراق نيـز مـورد موافقـت دولـت      آن

 :مارگارت تاچر نيز قرار گرفت
ـنلي     - يك  ـتن و خـدمات پرس قطعات چيف

ــوزش آن  ــر و آم ــراي تعمي ــه  - دو. ب گلول
ـتفاده از   155هاي  توپ ميلي متري براي اس
ـايي، سـه   توپ ـتم   - هاي غنيمتي آمريك سيس

ـاخت كارخانـه    رادارهاي هشدار دهنده س
بــراي خنثــي كــردن حمــالت مــاركوني 

ـايين      ـاع پ هواپيماهاي ايرانـي كـه در ارتف
ـين    موشك - كنند، چهار پرواز مي ـاي زم ه

ـتم  - بـه هـوا و پــنج   ـاي الكترونيــك   سيس ه
ها و دهها مـورد   اين. هشدار دهنده هوابرد

ـا از    ديگر، همه از مواردي بودند كـه بريتاني
ها به ايران، بـه عنـوان ممنوعيـت     ارايه آن

ـليحا ــگ  كمــك تسـ ــرف جن ــه دو ط تي ب
 .كرد خودداري مي

ـاي   ها و اسناد مربوط بـه ليسـت   پرونده     ه
ـامي     پيشنهادي و يا مصـوب خريـدهاي نظ

البتــه  1981هــا از بريتانيــا در ســال  عراقــي
ـته،     بسيارند و به دليل محـدوديت ايـن نوش

در . ها اشاره شد ها از آن تنها به برخي نمونه
ي اي جــز رو ايــن شــرايط، ايــران چــاره

ـياه     ـازار س آوردن به مجاري غيررسـمي و ب
براي تامين تجهيزات نظامي مورد نياز خود 

كـرد كـه در    ولي عراق تالش مي. نداشت
ـار بـه كشـورهاي     اين مورد نيز با اعمال فش

 .غربي متحد خود مانع فعاليت ايران شود
ـا       براي مثال، استيون ايگرتون سفير بريتاني

ـان   12/ 1980در عراق روز سوم نـوامبر   آب
ـادي    1360 در بغداد به ديدار سـعدون حم

ـام     وزير خارجه حكومت بعثـي رفـت و پي
ـا را   داگالس هرد معاون وزير خارجه بريتاني

ـا   . به حمادي تسليم كرد در اين پيام هـرد ب
ـانه    اشاره به گـزارش  ـاي اخيـر رس ـاي   ه ه

بريتانيايي درباره شايعات فروش جنگ افزار 
ن، تاكيد كـرده بـود   از سوي بريتانيا به ايرا

ـار   كه لندن از فروش جنگ افزارهاي مرگب
مورد استفاده در جنگ، به ايران خودداري 

 .كند مي
ايگرتون در گزارش خود از اين ديـدار       

ـادي، همچـون يـك     ": نوشت دكتـر حم
عراقي واقعي، نامه را در جيبش گذاشـت و  

او از محتـواي مفيـد و   ... بيشتر طلب كـرد  
تشكر كـرد، ولـي گفـت،    ] رده[سازنده نامه 

ـا و       واقعيت ايـن اسـت كـه جنـگ افزاره
مهمات ساخت آمريكا اغلب از آن مسير بـه  

رسد و مامور خريـدهاي رسـمي    ايران مي
ـتند  بـه   ".ايراني اغلب در تردد به لندن هس

مشكل موارد رسمي نبـود  ": اعتقاد حمادي
و مربوط به تجارت در بازار سياه و دريافت 

] ايگرتـون [من . ايران است موارد مورد نياز
ـتن نـرخ   ـا،   گفتم كه جنگ به دليل باال رف ه

همواره و بـه خصـوص در زمينـه سـالح و     
ـا   . كنـد  مهمات بازار سياه ايجاد مـي  ولـي م

ــورد   حــداكثر تــالش خــود را در ايــن م
 ".خواهيم كرد

 
عــراق در همــان مــاه هــای اول  ٭

شکســت خــورد و ایـــن  ،جنــگ
  :شکست را پذیرفت

 
براي ممانعـت از خريـدهاي    تالش عراق   

تسليحاتي ايران در حالي بود كه عـراق بـه   
دليل بروز مشكل از خريـد جنـگ افـزار از    
شوروي همه توان خود را در خريد نظامي 

ـاكر فرمانـده   . از غرب گذاشته بود ژنرال ش
ارتش اردن در ديدار با ايان گيلمور مهردار 

) يكــي از وزيــران ارشــد مشــاور(ســلطنتي 
در  1359بهمـن   12/ در دوم فوريـه بريتانيا 

لندن درباره وضعيت تجهيزات نظامي عراق 
اتحاد شوروي با قطع كامل ارسال ": گفت

ـاد     تجهيزات نظامي به عـراق غيرقابـل اعتم
عراق يكصد تانك . بودن خود را ثابت كرد

از لهستان خريده، ولي ايـن فـروش    55تي 
احتماال به دليـل خواسـت شـوروي بـراي     

ـتان بـوده    اين تانكخارج كردن  ها از لهس
دانم شـوروي بـه    تا جايي كه من مي .است

فروشد و اين كار را سوريه  ايران سالح نمي
 ".دهند و ليبي انجام مي

بر اساس خواسته بخش خاورميانه وزارت    
خارجه بريتانيا، ايگرتون سفير آن كشـور در  
ـبتا طـوالني بـه      بغداد، در يك گـزارش نس

و  1359بهمـن  13/ 9801تاريخ دوم فوريـه  
ـاوز     ـاز تج حدود چهار ماه و نيم پـس از آغ
عراق به ايران، ضمن ارايـه يـك گـزارش    
ـامي عـراق در    كرونولوژيك از وضعيت نظ

هاي آغازين جنگ؛ بـه بررسـي و    طول ماه
ـام ارتـش     ـامي آن هنگ تحليل موقعيت نظ

 .حكومت بعثي پرداخت
در اين گزارش تصريح شده كه ارتـش       

از جهات مختلـف موفـق بـه     صدام حسين
هــاي خــود و  هــا و وعــده انجــام خواســته

ـامي     ـاي نظ متحدانش در شكست بـرق آس
ـاه    ـاني كوت ايران و فتح كامل جنگ در زم

در اين گـزارش در تحليـل ايـن كـه     . نشد
 "هاي قبلي عراق موفـق نبـود؟   چرا نقشه"

شـماري تحليـل   ": چنين ذكر شده اسـت 
ـ  ها عراقي. احتمالي وجود دارد د همـه  مانن

اعراب عادت دارند كه اسير روياهاي خود 
  اي دارند  آنان گرايش اعالم شده. شوند

  ۱۰در صفحه  

 محاصره؟
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ـات     كه دلبسته تحليل ـاي ذهنـي و اطالع ه
عـالوه بـر آن، در   . دست چين شده شـوند 

ـاوران   عراق، ترس عاملي عجين شده با مش
 ".اي است حرفه

مــن : ســفير بريتانيــا در عــراق ادامــه داد    
ـين،   ترديد  دارم كه وقتي ذهن صـدام حس

اين ارتشبد خود خوانده ستادي، به امـري  
تعلق گرفت، كسي، حتي با داشتن بيشترين 

باره قصـد حملـه    ترديد، بتواند نظري را در
به كشوري كـه هنـوز درگيـرودار انقـالب     

اي حتي  حمله. است با او مطرح كرده باشد
با ارتشي ولو مجهز، ولـي از هـر نظـر فاقـد     

ـين    الزم و تجربه آموزش اي كم بـراي چن
ـالي كـه در   . اي صف آرايي پيچيـده  در ح

ـان      يك جنگ مدرن دسـت كـم بايـد مي
ـته      ـاهنگي وجـود داش بخشهاي ارتـش هم

 ". باشد
ـا        در بخش ديگري از گزارش ايگرتون ب

اشاره به عدم تجربه واقعي و جدي عراق از 
ـاجمي آمـده اسـت    ـا  ": يك جنگ ته تنه

ــر عــراق ا ــه اخي ز جنــگ، نبردهــاي تجرب
و اوايـل   1960كردستان در اواسـط دهـه   

بوده كه اساسا جنگي فرسايشي عليـه   1970
ـلي آن     چريك هايي ورزيـده و هـدف اص
ـتاهاي مـردم    هاي چريك پناهگاه ها و روس

ــود  ــوني، اطــالق ... كــرد ب در جنــگ كن
ـا سـرباز      ـاره وقـت ي تحقيرآميز معمولي يا پ

ميز عرب انقالبي به طور طبيعي تعبير تحقيرآ
آورد و موجب شد كه  و فارس را به ياد مي

ها به طرز خطرناكي دشمن خـود را   عراقي
 ".دست كم بگيرند

سفير بريتانيا در بغداد در ادامـه گـزارش       
خود دليل ديگر نمايش ضعيف ارتش عراق 
ــراي   ــه آرزوي صــدام ب ــراي دســتيابي ب ب
شكست كامل و سريع ايـران را ايـن گونـه    

اصـل مهـم    ،له حفظ روحيهمسا": بيان كرد
ديگري بود كه احتماال در عملكـرد ضـعيف   

ـان مـوثر واقــع شـد    بـرخالف همــه  . عراقي
بـه  . ظواهر نظامي، عراقي طبعا سرباز نيست

ـايت   نظر مي رسد عراقيان در موجي از رض
ـاي اوليـه     ـا پيروزيه وارد جنگ شدند كه ب

كار دشوار شد، تلفات  يپايدار بود، ولي وقت
زيادي رخ داد و مهارت مغرورانه مقاومـت  
ايرانيان آشكار گرديد، شـور و شـوق اوليـه    

 ".عراقيها برباد رفت
در حالي كه ملك حسين پادشاه اردن و      

دولت آن كشور، يكي از مهمترين مشـوقان  
ــه ــراق در  و حاميــان منطق اي حكومــت ع

ودند و تحريك به تجاوز نظامي عليه ايران ب
اعتقاد جدي بـه شكسـت سـريع ايـران در     
جنگ داشتند، ژنرال شاكر در ايـن ديـدار   
كه تنها حدود چهار ماه و نيم پس از شـروع  
جنگ صورت گرفته بود، به شدت  نسبت به 

 :موفقيت عراق ابراز نااميدي كرد
. ها به پيروزي قاطع دسـت نيافتنـد   عراقي"

راي آنها برنامه ريزي عالي داشتند، ولي اجـ 
ـانع      ـيش بينـي نشـده م ضعيف و مشكالت پ

عراق بـراي  . دسترسي آنان به هدفشان شد
رسيدن بـه پيـروزي نيازمنـد بـه هـم زدن      
اعتماد مردم ايران و تصرف دزفول و اهواز 

ها را دست كـم   عراقيها اقتدار ايراني... بود 
ـان نبودنـد    ... گرفته بودند و آماده پاتك آن

نيـروي  شگفتي بزرگ جنگ اين است كه 
ـاه      ـام پنج ـادر بـه انج هوايي ايران هنوز ق

اكنـون قطـع   . سورتي پرواز در روز اسـت 
برق شديد در بغداد وجـود دارد و فعاليـت   

ـته  اي عـراق نيـز بـراي مـدتي      نيروگاه هس
 ".طوالني تعطيل شده است

در مقابل، ژنرال شاكر نيز نظر لرد گيلمور    
باره موقعيت عراق در جنـگ سـوال    را در
ـادي  گيلمور گفت، ": كرد هر چند چيز زي
باره مناقشات نظامي نمي دانم، ولـي بـه    در

ها ابتكار خـود را از   رسد كه عراقي نظر مي
دست داده و نيازمند پايان دادن سـريع بـه   

ـترش     . جنگ هستند ما بـه دليـل خطـر گس
ـاد شـده در      ـاني و تفرقـه ايج جنگ و پريش
ــوني    ــعيت كن ــران وض ــراب، نگ ـان اع ميـ

 ".هستيم
همين ارتباط سـرهنگ قاسـم طائـب     در   

ـامي اردن نيـز در    ئسالم ر يس دانشـكده نظ
ديدارش با سرهنگ ويليامسون افسر ارشـد  

ـاريخ    ـا در ت ژانويـه   25نيروي هوايي بريتاني
ـا   1359پنجم بهمن / 1980 نيز نظري مشابه ب

صدام حسين هيچ ": ژنرال شاكر ابراز كرد
چرا كـه  . اي به جز ادامه جنگ ندارد گزينه

ـته      ـتاوردي نداش ـيچ دس ـا ه تاكنون او قطع
اگــر او االن متوقــف شــود، حــزب . اســت

ـامي ر    ـاني را كـه االن ح ـ الدعوه كس يس ئ
هستند را تحت نفوذ ] صدام حسين[جمهور 

ــخــود درخواهــد آورد و ر ــور ئ يس جمه
 ".سرنگون خواهد شد

در برابــر ايــن ديــدگاه، ژنــرال محمــد     
ـتان    ئضياءالحق ر ـامي پاكس يس جمهـور نظ

عتقد بود كه با وجود اشتياق طرفين درگير م
در جنگ به صلح، شـرايط بـراي برقـراري    

ژنرال ضياء در ديـدار  . آتش بس مهيا نيست
ـارس 28 ـا   / مـ ــود بـ ــروردين خ ـتم ف هشـ

در اين شـرايط، حملـه   ": كرينگتون گفت
ـتباه خواهـد بـود    . مجدد عراق به ايران اش

جنگ از يك نظر براي ايران خوب بـوده،  
  ".ر را متحد نگاه داشته استچرا كه كشو

هرگاه ايرانيان در قسـمتهائي  : انقالب اسالمي
ـا   مشـخص   ،كه ما به خط كشي زير جملـه ه

شـكار و  آاين واقعيتها را  ،تأمل كنند ،كرده ايم
  : موز مي يابندآبس عبرت 

ـاكر ژ – 1 ـاه جنـگ    ،نرال ش ـارمين م  ،در چه
. اعتراف كرده است كه عراق ناكام گشته اسـت 

ايران در موقع متفـوق بـوده و    ،يگربه سخن د
 ،مي توانسته است به جنـگ از موقـع متفـوق   

  .پايان بدهد
كـه سـند مـي     –ادامه دادن بـه جنـگ     -  2

ـافتن   ن نبـوده  آگويد انگليسها مايل به پايان ي
موقعيت متفوق را از ايران ستانده اسـت   –اند 

ـاگزير شـده    ،سال جنگ 8و پس از  خميني ن
ـا بـر   . را سركشـد جام زهبر شكسـت   ،است بن
ـاوز عـراق را     ،اين ـاوجود   ،فرمانـدهي كـه تج ب

 ،ارتشي كه بدست مالتاريا متالشي شـده بـود  
ـار او و      ،عقيم گرداند خادم بـه ايـران بـود و ك

و . فرماندهان ارتش به حق معجزه بوده اسـت 
اسباب ادامـه   ،60نها كه با كودتاي در خرداد آ

ه انـد  خائن به ايران بود ،جنگ را فراهم كردند
  . و همچنان هستند

هرگاه صلح به صدام تحميل مـي شـد و    – 3
پيشنهاد هيـأت   ،به جاي كودتا ،60در خرداد 

ـان داده مـي      عدم تعهد قبول و بـه جنـگ پاي
يم صدام در معرض سـقوط قـرار مـي    ژر ،شد

ـان دادن بـه     . گرفت ـا  آادامـه جنـگ و پاي ن ب
يم را نيـز  ژن رآ ،سركشيدن جام زهر شكست

يم را مـردم  ژهرگاه ر. ا كرده استاز سقوط ره
ـاه شـدن    ،عراق سرنگون مي كردند غير از كوت

 1000طول جنگ و نفله نشدن يـك نسـل و   
ـا عـراق نيـز     ،ميليارد دالر خسارت دو جنگ ب
ــود و . روي نمــي دادنــد ايــران رشــد كــرده ب

وضعيت ايران و منطقـه غيـر از ايـن بـود كـه      
  .هست

ي همانطور كه دنبالـه سـند حكايـت مـ      – 4
از . يم صدام اعتبار خـود را باختـه بـود   ژر ،كند

ايــن رو بــود كــه بــا پيشــنهاد غيــر متعهــدها 
موافقت كرد و كشورهاي عرب بـر انگيزنـده او   

  .حاضر شدند به ايران غرامت بپردازند
  
  :هیأت های میانجی ٭
 
هاي مختلـف   هيات 1981در طول سال     

گري بين عراق و ايـران   صلح براي ميانجي
ايــان بخشــيدن بــه جنــگ فعاليــت بــراي پ
ـات مـورد     مهم. داشتند ترين اين مـوارد هي

تاييد سازمان ملل متحد بـه رهبـري اوالف   
پالمه نخست وزير پيشين سوئد بـود كـه بـه    
همين منظور بارها به ايران و عراق و ديگـر  
. كشورهاي ذيربط در مساله جنگ سفر كرد

ميانجي ديگر سازمان كنفرانس اسـالمي بـه   
حبيب شطي دبيركـل تونسـي آن   رهبري 

بود كه اگرچه نفوذ جهاني پالمه را نداشت، 
ـلمان     ـين كشـورهاي مس ولي در منطقه و ب

 .نمود معتبرتر مي
هاي مختلـف در حاكميـت    موضع جناح   

ها تقريبا  سياسي ايران در تعامل با اين هيات
يكسان و براساس ضرورت خروج عـراق از  

ـاز مـذ   اكرات اراضي اشغال شده ايران، آغ
ـناخته   صلح بر اساس بازگشت به مرزهاي ش

 1975المللي و پـذيرش قـرارداد    شده بين
ايران همچنين خواهان تعيين يك . الجزاير

ـايي و     هيات رسمي بين المللـي بـراي شناس
تنبيه متجاوز، پس از قبول آتش بـس شـده   

 .بود
ـايي   در مقابل عراق، اگرچه هنوز بخش    ه

ل داشت، ولي به از اراضي ايران را در اشغا
دليل عدم تحقق وعـده خـود در شكسـت    
سريع ايران، به شدت اعتبار خود را در بين 
همسايگان و متحدان عرب خـود از دسـت   

عراق در ابتـداي جنـگ بـر سـه     . داده بود
محور اصلي دادن حق حاكميت جزاير سه 

ـاي حـق     ـارات، اعط گانه خليج فارس به ام
ـتان و    حاكميت و خود مختاري بـه خوزس

العـرب تاكيـد    كنترل كامل خـود بـر شـط   
 .داشت

با اين همه هرچه روند جنگ به صـورت      
ـته  فرسايشي جلوتر مي ـاي   رفت، از خواس ه

دســت نيــافتني خــود بيشــتر عقــب نشــيني 
ـلح بـي قيـد و شـرط      مي كرد و بيشتر به ص

هر چند كه صـدام  . داد رغبت به خرج مي
حسين به منظور گروكشي در مـذاكرات و  

هنوز حاضر به تـرك   "تيژ خودحفظ پرس"
ـ     بي  يدردسر اراضـي اشـغالي نبـود و نگران

ـات     ـين يـك هي ديگر شرط ايران براي تعي
المللي براي شناسايي متجاوز هم  مستقل بين

 .بود
مطابق اظهارات مقامات عراقي به حبيب      

ـارس   / شطي كه در گزارش ديدار دهـم م
ـنعكس      20 ـايي م ـات بريتاني ـا مقام اسفند او ب

دولت عراق از دو شرط اوليـه خـود    شده،
براي صلح كوتاه آمده بود، ولـي بـر عـدم    
خــروج از اراضــي اشــغالي قبــل از آغــاز  
ـاي حـق حاكميـت     مذاكرات صلح و ادع

اين در . العرب تاكيد كرده بود كامل بر شط
ـارات     ـين در اظه حالي بود كه صـدام حس
شفاهي علني خود همچنان ادعاي اعـراب  

. كرد گانه را تكرار ميدر مالكيت جزاير سه 
هر چند كه به گفته ايگرتون سفير بريتانيا در 
ـاز    عراق، لحن عراق نسبت به شـعارهاي آغ

 .تر شده بود جنگ او ماليم
در همين ارتباط، ملك حسين بن طالل      

ترين مشـوقان   پادشاه اردن كه خود از مهم
و حاميان صدام حسين براي حمله به ايران 

 1359اسفند  16/ 1981 بود، در ششم مارس
و در بازگشت از سفرش به بغداد، در ديدار 
ـا، ضـمن ابـراز      با آلن اورويك سـفير بريتاني

ـات   ناخشنودي از نحوه تالش هاي صلح هي
ـازمان كنفـرانس اسـالمي و      حسن نيـت س
نــاراحتي عــراق از قطــع كامــل كمكهــاي 
تسليحاتي مسكو به بغـداد، اعـالم كـرد كـه     

ي آتـش بـس و   هاي ايران بـرا  پيش شرط
آغاز مذاكرات صلح بـراي عـراق غيرقابـل    

 .قبول است
سواي دو تيم مذاكره كننده عمده بـراي     

ـار  ببرقراري صلح، افرادي نيز بودند كه  ابتك
شخصي دوسـت دارنـد در ايـن موضـوع     

يكي از آنان احمد بـن بـال   . مشاركت كنند
ــرهبــر انقــالب و نخســتين ر يس جمهــور ئ

با رفع حصر خانگي زمان  الجزاير بود كه هم
و ممنوع الخروج بودن او به دستور شاذلي 

يس جمهــور كشــورش بــه ئــبــن جديــد ر
ـا      ـان بريتاني استوارت هالنـد نماينـده پارلم

او قصد دارد كه به زودي به ايران، ": گفت
جايي كه او مورد احترام آيت اهللا خمينـي  
است، سفر كند و ممكن است بتواند نقشـي  

ـا بـه    و عراقـي  در حركت دادن ايرانيان ه
 ".سوي مذاكرات صلح ايفا كند

بن بال با توجه ": هالند بر اين بور بود كه    
ـار يگانـه انقالبـي و اسـالمي خــود،       بـه اعتب

تواند كسي باشد كه هر دو طرف بدون  مي
ـادر خواهنـد     از دست دادن اعتبار خـود ق

او . بود تا به درخواست او پاسخ مثبت دهند
ـان بـه ايـن    معتقد اسـت كـ  ] بن بال[ ه ايراني

ميانجي گري او براي خاتمـه ادن  [احتمال 
عالقه دارند و دورنماي واقعي در ] به جنگ

  ".اين امر وجود دارد
 ،شگفت اين كه در سـند : انقالب اسالمي

از هيأت عدم تعهد نام نيـز بـرده نمـي    
 ،اگر به عمد اسم برده نشده باشـد . شود

وزير  ،لن كالركآزيرا . قابل فهم است
در دادگـاه   ،اع در حكومـت تـاچر  دف

جنگ عراق بـا ايـران در سـود    : گفت
اسـباب ايجـاد و    ،انگلستان و غرب بـود 

پس اگـر از  . ادامه اش را فراهم كرديم
آن هيأت و پيشنهاد صلحش كـه مـورد   
قبول ايـران و عـراق شـد و كودتـاي     

 ،مانع از اجرا شدنش گشـت  60خرداد 
بدين خاطر بايد  ،اسمي برده نمي شود

شد كه نمي خواهـد بگويـد پيشـنهاد    با
از راه اتفاق . صلحي وجود داشته است
هيچ سخني  ،نيست كه در اسناد منتشره

ــه   ــتان در ايجــاد و ادام از نقــش انگلس
 ،در حقيقـت . بميان نيامده است ،جنگ

دليلي مهم از داليل كودتـاي خـرداد   
 :ادامه دادن به جنگ بود ،60

  

  :جنگ بر ادامه 60خرداد  اثر كودتاي  ٭
 
تحوالت سياسي داخلـي كـه منجـر بـه         

صدر از فرمانـدهي   بركناري ابوالحسن بني
كــل قــوا و رياســت جمهــوري در اواخــر 

ـا عـراق و     1360خرداد  شد، موجب شـد ت
المللــي از جملــه  شــماري از نــاظران بــين

حبيب شطي گمان كنند كه به زودي يـك  
ـاد   . جنگ تمام عيار داخلي راه خواهـد افت

ـار ديگـر و   در اين شر ايط حكومت عراق ب
ـبي در     پــس از يــك دوره ماليمــت نسـ
ـاي ارضـي و      مذاكرات، مجـددا بـر ادعاه

هاي قديمي خود براي پذيرش  پيش شرط
اين موضوع باعث شـد  . صلح پافشاري كرد

ـات   كه، بر اساس گفته پالمه به گوفين ديپلم
سوئدي مقيم تهران، ايرانيان نيز براي تاكيد 

م آنان در ادامه جنـگ  بر ثبات داخلي و عز
برابر عراق تا زمان رفع  و آشتي ناپذيري در

تـري در مـذاكرات    تجاوز، مواضع سـخت 
 .صلح در پيش گرفتند

ـا         ـا و اروپ برخالف ادعاهاي مكـرر آمريك
طرفي كامل در جنگ عراق عليه  درباره بي

ايران، تهران شواهد زيادي داشت كه اين 
ـا چنـدان       ـارجي نداشـت ي ادعا وجـود خ

ـال  . شد جدي گرفته نمي سواي بحث ارس
ــه   جنــگ افزارهــاي مــورد نيــاز عــراق، ب
ـا و فرانسـه، در    خصوص توسط ايتاليا، بريتاني

ـايلي وجـود    عرصه گسترده تر جهاني نيز مس
ـپتامبر   . داشت و در  1981براي نمونـه در س

ـاي       ـال عـدم اعط زماني كـه بحـث احتم
ـا بـه وزيـر خارجـه      رواديد از سوي آمريك

اونان او براي شركت در اجالس ايران و مع
مجمع عمومي سازمان ملل متحـد مطـرح   
ـاون وزيـر خارجـه      ـاني مع بود، عصمت كت

يس سي و ششمين مجمـع  ئعراق به عنوان ر
 .عمومي برگزيده شد

با وجود اعتراضات شديد ايران، از جمله     
شهريور نمايندگي ايران  26/ سپتامبر 17نامه 

ــه   ــل و نام ـازمان مل ـپت 22در سـ  31/ امبرسـ
شهريور سفارت ايران بـه لنـدن بـه وزارت    
ـال بعـد در     خارجه بريتانيا، كتاني تا يـك س

ـاقي مانـد   در . سمت خود در سازمان ملل ب
هرگـز  ": نامه سفارت ايران تاكيد شده بود

ـازمان ملـل ديـده نشـده كـه       در تاريخ س
نماينده كشوري كه در حال جنگ با يـك  

سـت  عضو ديگر سازمان ملل اسـت، بـه ريا  
موجــب . مجمــع عمــومي برگزيــده شــود

المللـي اسـت كـه     اعتباري اين نهاد بين بي
ـاب      ـا انتخ تجاوز و خون ريـزي عـراق را ب

  ".نماينده متجاوز به رياست خود تاييد كند
ـان  : انقالب اسـالمي  كودتـاي   ،بـدين س

يـم  ژهم به اين دليل كـه ر  ،60خرداد 
يم عراق هـم هويـت و   ژمالتاريا را با ر
كرد و هم به اين دليـل   هم ماهيت مي

كــه روحيــه هــاي مــدافعان كشــور را 
تضعيف مي كرد و هم بدين خاطر كـه  
كودتا براي اين بود كه پيشـنهاد صـلح   

عامل ادامه  ،غير متعهدها بي نتيجه بماند
ــد. جنــگ شــد ــدون تردي يكــي از  ،ب

 60مهمترين هدفهاي كودتاي خـرداد  
و خيانت مسلم مالتاريا به ايران و مـردم  

ادامه دادن بـه   ،و انقالب و اسالم ايران
 .جنگ بود
  ...ادامه دارد

  
  ژاله وفا

  
  

جنگ تحريم و امنيـت  
  !غذايي ايران؟

  
ـادي كشـور   . وقتي به شرايط سياسي    اقتص

ـام   در پي بحران سازيهاي خطرناكي كه نظ
واليت فقيه با سرنوشت مـردم ايـران مـي    
ـانم ايـن       ـار برلب نمايد مي نگـرم ، بـي اختي

ه استاد سخن سعدي جاري مـي  شعرحكيمان
  :گردد

ـاخته  (ين يتو را كه خانه ن ، اسـت ) از نـي س
  .بازي نه اين است

ـاكم بـر          ـاي ح اما بخوبي واقفم كـه مافي

ـازه بـدوران       ايران، ايـن طبقـه نوظهـور ت
رسيده و رانت خواري كه قدرت سياسي و 
ـار گرفتـه     ـيهن را در اختي منابع اقتصادي م

بحران در صـدد   با استفاده از شرايط است،
است موانـع موجـود در سـر راه خـود را     
بردارد تا تمركز قدرت، ثروت در اختيارش 

  .بيشتر شود و اورا غم وطن نيست
ــران      ــو گ ــه آن در ج ــدترين نمون جدي

كردن قيمت سـكه توسـط بانـك مركـزي     
نمايان شد كه اين مافيا از رانت اطالعاتي و 
ـاي بانـك     بموقع باخبر شدن از تصـميم ه

و حتي به اقـرار   زي، سوء استفاده كردمرك
 27(اطلالعات نظام حاكم  "وزير"مصلحي 

ـا    ")رجا نيوز  90بهمن برخـي از خـودي ه
ـاردي   كه جزو مجموعه نظام اند، رفتند ميلي

   "سكه خريدند 
ـاي      اين مافياي تشنه بحران كه تنها در فض

ـبش مـردم را      ـان سـركوب جن بحراني امك
نگ و ايجاد از دميدن در طبل ج داراست،

ـتفاده    وضعيت جنگي و جو تحريم سـوء اس
آنهم به قصد هراس انداختن در . مي نمايد

ـاي     گروه ـاعي، و تخريـب نهاده هاي اجتم
ـيش بـردن    مدني و اعمال فشار بر مردم و پ

مردم اگـر مـي خواهيـد بـه     "اين ادعا كه
ايران حمله نشود در استحكام نظام درشكل 

  "!استقبال از انتخابات بكوشيد
باز در اين شك نيست كه زورمـداران و      

قدرت پرستان و رژيمهاي مبتني بر آن فهم 
يكساني از قدرت دارند و از يـك آبشـخور   
تغذيه مي شوند و ديدگاهشان صرفا متاثر از 
ـا در جـو      الزامات قـدرت اسـت و خصوص
 انتخاباتي از آنجا كه نيازمند برپا كردن گرد

ارجي و غبار و محور قرار دادن سياست خـ 
ـتند،    براي پيشبرد سياست داخلي خـود هس

از سر اتفاق نيست . هماهنگ عمل مي كنند
ـا خوانـديم     27كه در  بهمن ماه در خبـر ه

ـيم    ــد در تـ ـاي ارش ـيس راس، از اعضـ دنـ
ـا     ـاحبه اي ب ـا، در مص مشاوران باراك اوبام

ــت  ــرده اس ـار ك ـاآرتص، اظهـ ــه  ":هـ هم
درخواست هاي اسرائيل در زمينه برقراري 

ي فلـج كننـده عليـه جمهـوري     تحريم ها
ـيده اسـت و    اسالمي ايران جامه عمل پوش
تمامي مطالباتي كه اسـرائيل بـراي تحـريم    
ـا    ـام ه صنعت نفت، بانك مركزي و ساير گ
عليه ايران مطرح كرده بود، اكنون برقـرار  

از اينرو محرز است كه نظام واليت ".است
فقيه در ايجاد جو تحريم و بحرانـي  خـود   

  . اي خارجي استدستيار قدرته
ــه در بحــران       ــت فقي اصــرار نظــام والي

ـا سرنوشـت      ـازي ب سازيهايي كه در واقـع ب
ـيده اسـت     ـايي رس مردم ايران استف به ج
ـادي و   كه در نتيجه تحريمها ي سخت اقتص
تحريم بانكهاي ايران خصوصا بانك مركزي 
و جو تهديد جنگي، نظام واليت فقيه دست 

ـان  به اقداماتي زده است كه معمـو  ال در زم
به جاي  سابقه تهاتر كاال .جنگ بكار مي رود

كـه   60نفت بر مي گردد به سال هاي دهه 
به دليل اعمال جنگ تحميلي، فروش نفت 
ـا مشـكالت خاصـي     ايران به ساير كشورها ب
مواجه شده بـود و موقعيـت جنگـي را در    

اما نبايـد از نظـر دور    .ذهان تداعي ميكندا
ـين    ـايي  » حــل راه«داشــت كــه چنـ هـ

ـتص      راه ـا مخ ـاه مـدت و تنه كارهايي كوت
ولياولين بر آمد منفي  .دوران بحران هستند

اين سياست و اثر روانيش بر مردم مي تواند 
  .بسيار طوالني و دهشتناك باشد

در شرايط تهديد و تحريم، اقتصاد كشـور      
ـا      ضربات مهلكي را از قبيـل تـورم همـراه ب

ــرماي  ــدان س ه ركــود،گراني، اخــتالس، فق
ـتگي     ـارجي، تعطيلـي و ورشكس گذراي خ

 82واردات  بنگاههــاي توليــدي و صــنعتي،
ميليارد دالري و خصوصا در بخش غـذايي  

بـر  ...نيازمندي به واردات غالت و روغن و 
. اثر بي كفايتي نظام حاكم تحمل مي كنـد 

و اين امر در حالي است كه حتي به اقـرار  
در ( تركان معاون وزير نفت در دولت نهـم  

ــه  گ ـا هفت ــو بـ ـبح    فتگ ـتاره صـ ــه سـ  9نام
ــرداد ــدود «):90م ـارد دالر  996از ح ميليـ

درآمـد ارزي كــه از اول كشـف نفــت در   
حاصل شده، نزديك  89ايران تا پايان سال 

ـال اخيـر    450به ميليارد دالر آن در شش س
! از محل فروش صرفاً نفت خام بوده اسـت 

 450انگيـز ديگـر آنكـه ايـن     اتفاق شگفت و
ـاال و   ميليارد دالر معادل مجموع واردات ك

باشـد و از   خدمات در شش سال اخير مـي 
  ورود(درصد كاالهاي سرمايه  15اين مبلغ 

  ۱۱در صفحه  
  

 محاصره؟
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اي و  و بقيه كاالهاي واسـطه ) ماشين آالت 
معناي اين حرف اين "!مصرفي بوده است 

ـابع   است كه نظام و دولت احمدي نژاد من
ـا در را    نفت و گاز را ه بشـدت حـراج و تنه

مصرف محور كردن اقتصاد كشور بكار مـي  
  !گيرند

ـا          ـاكم ب ـام ح و اما تعمد ديگـري كـه نظ
سياستهايش در بـه خطـر انـداختن امنيـت     
غذايي كشور مي كند اين است كه تجارت 
و انتقال مواد غذايي حمل و نقل دريايي از 

درصـد بـه    90را تا حد  بنادر مختلف كشور
 علـق بـه  كـه مت  شركت  تايدواتر خاورميانه

ـيجيان      ـان از بس ـاد ايراني شركت مهـر اقتص
و تغييـري   سابق، است واگذار كرده اسـت 

مديران ايـن  ( نيز در اين سياست نمي دهد
ـپاه     ـا فعلـي س شركت تماما از عناصر سابق ي

ـادقي و مـالح زاده    سردار  هستند سـعيد ص
ـتند    ) مدير عامالن اين شـركت بـوده و هس

از سـوي وزارت دارائـي    اين شـركت نيـز  
امريكا مـورد تحـريم واقـع شـده  اسـت و      
بالنتيجه شركتهاي بيمه حمل و نقل و نيز هر 

از ســوي  دولــت و شــركتي كــه نخواهــد
ـا     آمريكا جريمه و تنبيه شـوند را از معاملـه ب

بگـذريم كـه از   . ايران منصرف كرده است
بار تاثيرات ديگر تحريم ايران اين است كه 

ـاي وارداتـي    هاي حامل محمولـه  كشتي ه
واد غذايي و محصوالت كشاورزي ايـران  م

به دليل مشكالتي كه در دريافت پول بعلت 
تحريم بانك مركزي ايران به وجود آمـده  

هاي اتحاديه  تخليه نمي شوند چرا كه بانك
هاي غالت كـه   اروپا از تامين مالي محموله
انـد، خـودداري    به اين كشور فرستاده شده

تواننـد  هاي قرارداد با ايـران ن  كنند و طرف
  .اسناد اعتباري معتبري را دريافت كنند

ـام واليـت       بدينسان مالحظه ميكنيم كه نظ
ـاذ مـي    فقيه در واقع در سياستهايي كه اتخ

ـارجي بـراي    كند، خود دستيارقدرتهاي خ
 .تحريم ايران شده است

اما نظامي كه بـه مصـداق ايـن شـعر ناصـر      
  :خسرو

  چو در عادت او تفكر كني 
   ،فريب و دهاست همه عذر و مكر و

ـاي پـر         ـا ه  تخصص خاصـي نيـز در ادع
و بر ايـن   .طمطراق و ارائه آمار دروغ دارد

ـان شـب    گمان است كه مردم را چنان به ن
ـازيم    محتاج و درگير مسائل معيشتي مـي س
ـا و   كه فرصت سنجش و كنترل  اين دروغه

غافـل از اينكـه هـم    .ادعاها را نداشته باشند
  ر داخل و خارج از ديده بانان بيدار ملت د

 كشور را خواب فراموشي در نربوده است و
ـادي را     ـاع اقتص هم مردم بدتر شـدن اوض

 خود از نزديك حس مي كنند ،روز و شب
ـان       ـير نگهش ـار دروغ نمـي شـود س و با آم

ـام روز بـروز     لذا به بي داشت، ـايتي نظ كف
ـاهي   . ژرفتر واقف مي گردند ـين آگ و هم

ـلطه  مردم از بي آينده بودن خود تح ت س
ـاي      ـبش  پوي اين نظام است كـه زمينـه جن
مردم را فراهم مي سازد و اين امري اسـت  

ـتبدا مكه همه  از آن را مسـت قـدرت    نس
ـال حاضـر در جـو     غفلت مي نمايند  در ح
تحريم يكي از دغذغه هاي مـردم فقـدان   

ـتي  . امنيت غذايي است به زعم نگارنده بايس
وضعيت را هميشه همانگونه كه هسـت بـي   

ـاوت    هيچ  سانسوري در معـرض ديـد و قض
مار  ،مردم قرار داد و با تكيه بر عصاي دانش

  .فريب نظام را بي اثر كرد
ـام         ـئوالن نظ ـين مس ـار دروغ با هـم بـه آم

ــت    ـاورزي و امني ــه كشـ ـا در زمين خصوصـ
ـاهي    غذايي در پرتو واقعيتهاي ملمـوس نگ

  .بيفكنيم
ـاورزي بـه ويـژه در           اهميت بخـش كش

ـيم،  هاي اخير كه  سال مسايلي نظير تغيير اقل
هاي سياسي،  برداري افزايش جمعيت و بهره

اي از كره  امنيت غذايي را در پهنه گسترده
خاكي با خطـر مواجـه كـرده، دوچنـدان     
ـامين غـذا و امنيـت       ـاله ت شده اسـت و مس
غذايي را به يكي از مسايل بحراني و انساني 

از اينرو خطـر تحـريم    .تبديل كرده  است
مقوله تامين غذا به يك اهرم  و مواد غذايي

المللي  سياسي و اعمال فشار در تعامالت بين
  . تبديل شده است

  
نگرانـي   همانگونه كـه ذكـرش رفـت، دل   

ـادن امنيـت      مردم ميهن بابت بـه خطـر افت
ـار دروغ ناديـده     ـا آم غذايي را نمي شود ب

ـام     .گرفت ـاورزي نظ ـاد كش وقتي وزير جه
امســال ضــريب  "حــاكم  ادعــا مــي كنــد

  درصد  92خودكفايي و امنيت غذايي  به 

  
ـاد سـخن وزيـر       "رسيده است ـان بـه ي انس

تبليغات جنگ دولت نازيسـم هيتلـري مـي    
ـان    ـتي چن افتد كه معتقد بود دروغ را بايس
بزرگ و با اغراق گفت كـه كسـي جـرات    

ـاي   !شك كردن در صحت آن نكند اما آق
ـا    "رئيس"خليليان و  وي كه مدعي شـد ت

فقـر در ايـران ريشـه كـن      ،پايان دوره من
از ، ميشود و يك فقير هم باقي نخواهد ماند

ـاد ممكـن    اين امر غافل اند كه درعلم اقتص
ـار دروغ دوام آورد  ـاي   ، نيست با آم امـر ه

و نتيجـه و   واقع خـود رو كننـده دروغنـد   
تبعات سياستهاي مبتني بر نيرنگ بسيار زودتر 

  .از آنكه به تصور آيد، نمايان مي شود
آيــا تــاب  "وزيــر "ادعــاي آقــاي ايــن    

مقاومــت در برابــر امــر واقــع ورود ســاالنه 
درصــد روغــن  90ميليــون تــن غــالت و6

  مايحتاج مردم را دارد؟
ـان        مالحظه ميشود كه امرهاي واقـع چن

 خود را تحميل مي نمايند كه حتـي مركـز  
هاي مجلس نظا م نيـز نمـي توانـد     پژوهش

ـا    آنرا كتمان كند و ـاس بررسـي ه ي بر اس
اين مركز ،به رغم ادعاهاي دولت  در مورد 
ـتراتژيكي چـون    خودكفايي محصوالت اس

ـال   ،گندم واردات اين محصول در پنج س
نـژاد هفـت    نخست دولت محمود احمدي

ـايي،    .!برابر شده است ـاس رج همچنين عب
ـام نيـز   لرئيس كميسيون اقتصادي مج س نظ

ـتگي  "ناچار به اذعان است كه  ضريب وابس
ـال   جمهوري اسالم ، 84ي بـه واردات در س

 75بــه  89درصــد بــوده كــه در ســال  35
  ".درصد افزايش يافته است

ـار     قابل توجه اسـت كـه بـر      طبـق بـه آم
ـال     ـاه نخسـت س واردات ايران در هفت م

ــه  90 ــران ب ، شــش قلــم عمــده واردات اي
ـاورزي از قبيــل ذرت و    محصــوالت كشـ

و قنـدو   گوشت، سـويا،  ،روغن ذرت،  برنج
ســازمان خواروبــار  .اردشــكر اختصــاص د

ـا      جهاني فائو در آخـرين گـزارش خـود ب
ـال     ـان در س عنوان چشم انداز غـذايي جه

ضمن اعالم توليـد غـالت ايـران در     2011
ميليـون تـن اعـالم كــرد واردات     20حـد  

ـال     6بـه   2011غالت توسط ايران طـي س
  . ميليون تن رسيده است

ـارم بـه          شاهد ديگـر اينكـه در برنامـه چه
كه تنها نزديك به يكسال "توسعه "اصطالح 

با توجه بـه   ي از پايان آن مي گذرد،متقوي
ـالري انـرژي تغذيـه اي نهفتـه در      ميزان ك
واردات مواد كشاورزي و غذايي به كشـور  
ـامين سـرانه سـه هـزار      و با در نظر گرفتن ت

ـامين  ، كيلوكالري در روز بـراي هـر نفـر    ت
واقعــي مــواد غــذايي از توليــدات داخــل 

ـا در  . درصد بوده است 50 كمتر از چگونه ب
نظر گرفتن وضعيت اسفبار سرمايه گـذاري  

ـاورزي،  ـاي شـق     در بخش كش دولـت ادع
ـايي را   القمر كردن دارد و ضريب خود كف

ـانيده   92سال به  1تنها در عرض  درصد رس
  است؟

مجمـع  "رئيس "رفسنجاني  حتي به اقرار   
اعتـدال نيـوز   ( تشخيص مصلحت اين نظام

 درصــد صــنايع  50تــا  20):  90مــرداد  10
ـا    غذايي كشور در حال حاضر غيـر  ـال ي فع

  ".تعطيل است
ــن آمــار     ــي  اي ــالم آن  وقت واردات و اق

گويايي خود را مي يابنـد كـه معلـوم مـي     
ـاز غـذايي     ـتگي و ني شود معيار سنجش وابس
اقالمي از قبيل روغن نباتي، شـكر، علوفـه و   
 .برنج و نه حتي ميـوه وارداتـي مـي باشـد    

سرانه حدود هزار كيلو كالري  بعبارت ديگر
مواد غذايي براي هر روز و هر نفـر ايرانـي   
ـارج وارد مـي شـود     .در حال حاضر از خ

يعني ميزان  انـرژي كـه در واردات مـواد    
غذايي كه ذكـرش رفـت نهفتـه اسـت را     
ـيم، حـدود هـزار كيلـو      ـبه كن  وقتي محاس
كالري از طريق واردات براي نياز هـر نفـر   

ـاز    . شـود  روز تامين مي در هر  چـرا كـه ني
ـا   2400غذايي هر نفـر در روز هـم     2500ت

واقع  حدود  كالري است، بنابراين در كيلو
هزار كيلو كالري بـراي هـر نفـر در روز     3

 2500بايستي تامين شود تا افـراد بتواننـد از   
 3منـد شـوند و وقتـي از ايـن      كالري  بهره

لري حدود هزار كيلو كا ،هزار كيلو كالري
 35آن وارداتي است، بدين معناسـت كـه    

ـته    درصد نياز غذايي كشور به واردات وابس

اين امري است كه عيسي كالنتري  و !است
ـان دارد    ـاورزي بـدان اذع  وزير اسبق كش

  ) 90مهر  23جام جم انالين (.
نياز بـه وادرات غـالت و خـوراك دام و       

روغــن مايحتــاج مــردم در حــالي امنيــت 
خطر مي انـدازد كـه در نظـر     غذايي را به

سياستهاي بسيار مخربـي را   ،دولت   بگيريم 
ـيش مـي    در قبال توليد كننده داخلي در پ

ـته دولـت تعرفـه      .گيرد ـال گذش مگر در س
واردات را در بخش كشاورزي صـفر نكـرد   
ـا    تا دست مافياي واردات را باز گـذارد و ب

ـاورز و توليـد     اين كار صدمه شديد بـه كش
  نزد؟ كننده داخلي 

اين مالحظه ضروري كه ميـزان اراضـي       
آبي و ) گروه غالت ( زير كشت محصوالت

ـال زراعـي    در  88/89ديم كل كشور در س
ـار و بـه     423ميليون و 9مجموع  هـزار هكت

سطح ديـم   و 4019619بي  آتفكيك سطح 
تارنمــاي (بــر آورد شــده اســت 5403402

ـاورز   ) وزارت جهاد كشاورزي وضـعيت كش
ه هم با بي اعتنايي كامل دولـت  ايراني را ك

كـه  ( در بخش سرمايه گذاري روبرو اسـت 
ـا   ،)در شماره آينده آنرا مي شكافيم  و هم ب

اتخاذ سياستهاي وارداتي و تزلـزل و تغييـر   
مدام قيمت تضميني دست و پنجه نرم مـي  
كند و هم بعلت عدم سرمايه گذاري بهينـه  
دولت در امر مهار آبهاي در معرض تهديـد  

ن با كمبود آب نيز روبـرو اسـت، بهتـر     ايرا
  . درك مي كنيم

نگارنده از آنجا كه تز دانشگاهي خود را      
ــزان   ــور و ميـ ــه خاكهـــاي كشـ در زمينـ
حاصلخيزي آن نوشته است، مرتـب رونـد   
تغييرات اقليمي ايران را دنبال مـي كنـد و   
ـامي بـي      ـتهايي تخريبـي نظ دلنگران سياس

شاورزي كفايت  است كه شرايط را براي ك
از اينرو . ايران روزبروز وخيم تر مي گرداند

با دغدغه اي خاص توجه خوانندگان عزيز 
را به اين امر مهـم معطـوف مـي دارد كـه     
گرچه ايران در بخش كشاورزي از مزايايي 
طبيعي برخورداراست، ولي آمار نشان مـي  
دهد كه  تخريب اراضي مزروعي و مراتـع  

اقـوي  . با سرعت هول آوري روبرو اسـت 
ـال     ـاب نمونـه در س  1374دليل اينكه من ب

ميليــون هكتــار مراتــع داشــتيم  83قريــب 
ـاي غلـط از      ـتفاده ه بطوري كه بعلـت اس
ـته شـده    وسعت و هم از كيفيت مراتع كاس

ميليــون  86وهــم اكنـون از ســطح  . اسـت 
ـار از آن    10هكتار مرتع كمتر  ميليـون هكت

ـازده    مراتع خوب و بقيه مراتع، فقير و كم ب
ـيم  . تندهس از اينرو است كه مالحظه مي كن

با سيل واردات علوفـه از كشـوري هماننـد    
روسيه مواجهيم و توليد علوفه مورد نياز دام 

عـالوه   .روز به روزدر داخل  كمتر مي شود
ـاورزي نيـز از    بر آن خاكهاي حاصلخيز كش

نابودي مراتع موجب بـروز   بين مي روند و
گشته  ن سدهازسيل و در نتيجه پر شدن مخ

از . شوره زار تبديل مي شـوند  سرانجام به و
ـ    م نيمـه  يطرفي كشاورزي ايـران بعلـت اقل

ـاورزي از مزايــايي ) خشــك/خشــك  كشـ
با مشـكالتي از قبيـل    طبيعي برخورداراست

كم آبي نيز دست بگريبان است چرا كه تنها  
ـاني و  يـك دوم   ثلث ميانگين بارندگي جه

تبخير و برابر  3كشورهاي آسيايي و در برابر 
تعرق استاندارد جهاني نصيب ايـران شـده   

ــت ــه  10در   و. اس ـته ب ـال گذشـ ــل  سـ دلي
درپـي، رونـد نـزوالت     هاي پـي  خشكسالي

ميزان بارش  .آسماني بسيار كمتر بوده است
، به ميـزان  90شهريور  12تا  89كشور از مهر 

درصــد  82ميليمتــر بــوده اســت كــه  236
 ميانگين سال زراعي است و نشان مي دهـد 

ـا   89كه بارش ها در سال زراعـي   بـه    90ت
ـايي همـراه بـوده      ـاهش ه طور نسبي با ك

لذا همين امر قرار گرفتن ايـران بـر   . است
روي كمربند خشكي و خشكسالي است كـه  
شرايط سرمايه گـذاري در ايـن بخـش را    
خاص و از اهميت بسزايي برخـواردار مـي   

  .كند
ـام در       ـئوالن نظ تازه ترين آماري كـه مس

وضعيت آبهاي كشور ارائـه داده انـد    مورد
مقام وزير  آماري است كه علي ذبيحي، قائم

ــرانس بــين  ــرو در نخســتين كنف ــي  ني الملل
 90بهمن  25فارس در  شناسي خليج اقيانوس

منــابع آبــي  ":بدينســان  ارائــه داده اســت
ـارد مترمكعـب    470كشور ساالنه بالغ بر  ميلي

    شود برآورد مي
  

تعريـق و تبخيـر    كه نيمي از آن بر اثـر 
رود و بخش قابـل تـوجهي از    هدر مي

ريزد و در نتيجه حـدود   آن به دريا مي
ميليارد مترمكعب قابـل دسترسـي    110

ــزان    ــن مي ــه از اي ــت ك ــارد 6اس ميلي
ميليـارد متـر   3مترمكعب به آب شرب و 

يابـد و   مكعب به صنعت اختصـاص مـي  
ميليارد متر مكعـب در بخـش   90حدود 

اما متأسـفانه  شود  كشاورزي مصرف مي
هــاي مناســب  علــت نبــود مكانيســم بــه

اي از ايـــن  آبيـــاري، بخـــش عمـــده
ــابع آب   (آب ــوم منـ ــيش از دو سـ بـ

همچنـين   "رود هدر مي)كشورهرسال
ــاي     ــژوهش ه ــز پ ــزارش مرك ــه گ ب

درصـد آب   90نظام، بيش از "مجلس"
ــورد     ــاورزي م ــش كش ــور در بخ كش

گيـرد كـه اگـر تنهـا      استفاده قرار مـي 
در اين بخش به راندمان كاربردي آب 

درصد افزايش يابد، مقدار آب  5ميزان 
جويي شده معـادل بـا كـل نيـاز      صرفه
  . هاي ديگر خواهد بود بخش

بي كفايتي نظام و عدم توجه به سرمايه 
گــذاري در بخــش آب كشــاورزي در 
ــره     ــه چه ــت ك ــار اس ــن آم ــو اي پرت

  .دهشتناك خود را نمايان مي سازد
آ ن با توجه بـه آنچـه در بـاال شـرح        

رفــت، محــرز مــي شــود كــه از همــه 
سياستهاي غلط نظام نيز چشـم بپوشـيم،   
صرف وضـعيت نـزوالت جـوي ايـران     
چنان متغيير است كه اگـر تنهـا همـين    
پارامتر را در نظـر بگيـريم امـر تـامين     

  غذايي كشور  و نياز به 
غالت را امري متزلزل نگاه مـي دارد و  
با دعاي باران مسئوالن نظام قابل تغيير 
نيست كه مسئوالن نظام واليت فقيـه را  
چنان اطمينان ببخشد كه امنيت غذايي 

درصـد   92كشور را در شرايط تحـريم  
و آنـرا امـري ثابـت نيـز     ! اعالم نمايند
چه خواسته كه سياسـتهاي  . جلوه دهند

. غلط دولت نيز مزيد برعلت مي شـوند 
ــي آن    ــت مكف ــذايي و امني ــامين غ ت

وجـود  نيازمند تمهيداتي است كـه بـا   
وضعيت اقليمي بتواند آنرا به نفع ايجاد 

  . امنيت غذايي واقعي راهبر شود
ــده وضــعيت ســرمايه      در شــماره آين

گـــذاري در بخـــش كشـــاورزي را و 
مشكالت عديده اين بخـش را بررسـي   
ميكنيم  تا معلوم گردد چرا نظام واليت 
فقيه بخش كشاورزي را تـا بـدين حـد    

  .تمورد بي اعتنايي قرار داده اس
بحرانـي،   در اين وضعيت: انقالب اسالمي

رژيــم از راه تشــديد ترســها و تجــاوز بــه 
حقوق انسان اسـت كـه بـا بحـران خـود      

  :ساخته رو دررو مي شود
  

ـــر  ـــار ب ـــدام و فش اع
اعتصاب  –زندانیان 

و  –غـــذای خزعلـــی 
دســتگیریها روزمــره 

  :اند
  
  
ــن  19در ◀ ــر،   90بهم ــزارش مه ــه گ ، ب

ـتان     قـم در  مصطفي برزگـر گنجـي دادس
ـات و شـوراي امـر بـه       همايش ائمـه جماع
ـتان كـه در مسـجد نبـي      معروف مساجد اس

برگزار شد، در سخناني به اعدام ) ص(اكرم
چهــار نفــر از قاچاقچيــان مــواد مخــدر در 
ـته در زنـدان مركـزي قـم      روزهاي گذش

 . اشاره كرد
ـان،   90بهمن  23در ◀ ، به گـزارش موكري

ن بـه  سه دانشجوي دانشگاه پيام نـور مريـوا  
نامهــاي ژيــار ســالمتيان دانشــجوي رشــته  
ـته    حقوق، اسماعيل روانگرد دانشـجوي رش
جغرافيا و عزيز تازيك دانشجوي رشته علوم 
اجتماعي به صورت جداگانه به ستاد خبري 

 .اداره واواك اين شهر احضار شدند
ـا، علـي   90بهمن  23در ◀ ، به گزارش ايلن

ــر كســائيان ســخنگوي هيئــت منصــفه   اكب
هيئت منصفه : استان تهران، گفت مطبوعات

ـا اكثريـت    دادگاه مطبوعات استان تهران ب
آرا مدير مسئول نشـريه گـزارش را مجـرم    

 .شناخت
ـئوالن    90بهمن  24در ◀ ، بـه گـزارش مس

ـين    درماني ستاد مبارزه با مواد مخـدر، در ب
ميـــزان مـــرگ و ميـــر مـــواد مخـــدر، 

كنندگان مواد روانگـردان در رتبـه    مصرف
ـاك در رتبـه    اول، هروئين رتبه دوم و تري

ـيش مـديركل    . سوم قرار دارد چنـد روز پ
ـتي خبـر از     ـاد بهزيس پيشگيري و درمان اعتي

ماده روانگردان جديـد داد كـه در راه   20
  . ايران هستند

، به گـزارش جـرس، از   90بهمن  24در ◀
ـاي   بامداد دوشنبه دانشگاه به محاصره نيروه

ديد امنيتي در آمده و ماموران با كنترل شـ 
ورود و خروج به دانشگاه تهران، بـه گشـت   
ـيكلت و    ـا موتورس زني در محوطه دانشگاه ب
ــط    ـاموزون توسـ ــداهاي نــ ـاد صـ ايجــ
ـاب در    موتورهايشان جهت ايجاد جـو ارع

ـاس گـزارش    . دانشگاه مشغول بودند بـر اس
هــاي رســيده، عوامــل واواك از طبقــات 
ــراف    ــل و اط ـاختمانهاي داخ ـاني سـ فوقـ

ـاي    دانشگاه تهران، اين م ـان ه حـل و خياب
اطراف را تحت رصد و كنترل شديد قـرار  

 .داده اند
، به گزارش كلمه، محمد 90بهمن  24در ◀

صــديق كبودونــد فعــال حقــوق بشــر و از 
در  1385اوين كه از سال  350زندانيان بند 

ـنبه   20اين زندان بسر مي برد از ساعت  يكش
ـاب غـذا زده     23 بهمن ماه دست بـه اعتص

 .است
ــن به 25در ◀ ــزارش  90مــ ــه گــ ، بــ

ـاي    محمدحسين آغاسي، وكيل مـدافع آق
مهدي خزعلي، فعال سياسي كه هم اكنون 
در زندان اوين دست به اعتصاب غـذا زده  
ـال    ـبس و ده س است، به چهارسال و نيم ح

 . تبعيد در شهرستان برازجان محكوم شد
، به گزارش جــــرس،  90بهمن  25در ◀

ـالگرد     ــم سـ ــود مراس ــرار ب ــه ق در حاليك
رگذشت محمد مختاري، دانشجوي شهيد د

ـال در شـرق تهـران     89بهمن ماه  25 ، امس
برگزار شود، بنا به گزارش منابع خبري، اين 

 .مراسم با فشار حكومت لغو شد
، به گزارش هرانا، عليرضا 90بهمن  26در ◀

نـويس بـراي    نگار و وبالگ فيروزي روزنامه
اجراي حكم زندان خود و سـورنا هاشـمي   

ـاه     ندهبراي پرو هاي خـود از سـوي دادگ
ـا فيـروزي   .انـد  انقالب احضار شـده  عليرض

ـار   نگار و وبالگ روزنامه نويس كه حكم چه
ـاه    ــوي دادگـ ــدانش از س ـيم زن ســال و نـ
تجديدنظر استان تهران تأييـد شـده اسـت    
ـاريخ    براي اجراي حكم زندان خـود در ت

 .دوم اسفند ماه احضار شده است
سورنا » ايرانخانه حقوق بشر «به گزارش     

ـاي      ـال دانشـجويي طـي روزه هاشمي فع
هاي خود كه تحت  گذشته نيز براي پرونده

بررسي است به دادگاه انقالب احضار شـده  
  .است
، در تهـران و شـهرهاي   90بهمن  25در  ◀

: مختلف شماري از مردم دستگير شـده انـد  
ـان از    ــالب كرمـ ــومي و انق ـتان عم دادسـ
دســــتگيري و بازداشــــت تعــــدادي از 

بهمـن   25كنندگان در تجمـع روز   تشرك
 8قـرار بازداشـت   . در شهر كرمان خبر داد

ـتگير   . تن صادر و بقيه آزاد شدند شـمار دس
ــجويان     ــزارش دانش ــر گ ـا ب ــدگان، بنـ ش

تـن   300دانشگاههاي مختلـف، در تهـران،   
 40الـي   30بيشتر جوان و حـدود  . بوده اند

  . تن زن هستند
ـاران «، بـه گـزارش   90بهمن  26در ◀ ، »ب

همسر دكتر مهدي خزعلي به همراه دختـر  
خود در حالي كه سوار بر خودرو شخصـي  
در خيابــان آزادي بــه ســمت منزلشــان در 
حال حركت بودند توسط نيروهاي امنيتي 
در محاصره قرار گرفتند و پس از دستگيري 

  .به مكان نامعلومي منتقل شدند
  ۱٦در صفحه 

 محاصره؟
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نسبت به اووفاداروداراي بهتـرين  وبا عده اي از ژاندارمهاي خراسان كه   

تجهيزات بودند بطرف  تهران حركت مي كرد، محبوبيت او طوري بـود  
  كه حتي افسران قزاق با ومي پيوستند و حكومت تهران فوري ساقط و

شـخص قـوام السـلطنه و    . اومي توانست دولت تازه اي برسر كار بيـاورد 
كلنـل بيمنـاك   سردارسپه بي اندازه ازمحبوبيت وجسارت وسرعت عمل 

 ) 1(» .بودند وهردقيقه انتظارحمله را داشتند
آخرين ديـدارمن  «:ملك الشعراء بهار دربارة كلنل محمد تقي خان پسيان

با اين مرد كه بقدرلياقت و بزرگـي كـه داشـت نتوانسـت كـاري بكنـد       
ودرحقيقت يكي ازهزارها افراد مفيد ايراني بود كه شوخي شوخي نفلـه  

  انم چه مي شود كه اينها نفله مي شوند؟ ، نمي د!...شده اند
مي نامند، » كرم آدم خورك«مثل آنست كه درايران كرمي باشد كه اورا

بعضي جوانها كه بوي  خاصي مي دهند، يعني بوي غيرت وشـعورولياقت  
ازآنها استشمام بشود، اين كرم آنها را زير نظر ميگيرد، همة آنها را پي مـي  

در  –كند و زهرمي ريزد و هرگاه بي اثر ماند كند، گاهي در آنها نفوذ مي
طرف آنها، رئيس آنها، همكاران آنها، رفقاي آنهـا زهرمـي پاشـد، آنهـا را     

 تـا آخـر عمـرو   را برعليه اين جوان مسموم مي كند، خالصه اين جـوان  
    )2!..  (روزگار پيري دنبال مي كند، تا او را بگور كند يا از كار بيندازد

سردارسپه كه افكاري بلند و نقشه هاي وسـيع  : ي كندحسين مكي تأكيد م
عجالتـاً موقـع را   . داشت، مي دانست نمي تواند با كلنـل همكـاري كنـد   

مناسب يافته و خصومت شخص قوام السلطنه نسبت به كلنل را كـه ناشـي   
ازتوقيف او به دست كلنل بود، مغتنم شمرده و ميل داشـت بـا همكـاري    

   )3(» .را مرتفع و كلنل را سركوب كندقوام السلطنه غائله خراسان 
: مـي نويسـد  » ب سياسي ايـران اتاريخ مختصر احز«ملك الشعراء بهار در 

آقاي وزيرجنگ بعد ازراندن سيد ضياءالدين تا مـدتي سـرگرم قضـاياي    
يل آن واقعه خود كتابي جداگانه اسـت كـه شـبحي    صخراسان بود، و تف

ن بـه طبـع رسـيده اسـت،     ناقص وساده لوحانه و اندكي غرض آلود از آ
تاريخ واقعي و اسناد  صحيح آنرا آقاي محمد ملك زاده مدير روزنامة نيم 

را در مشهد داير كـرده بـود،   » تازه بهار« كه بعد روزنامة » ايران« رسمي 
: نوشته است، و ما مختصري از آنرا نقـل مـي كنـيم، خالصـه آنسـت كـه      

والـي خراسـان را    مرحوم كلنل محمد تقي خان چنانكـه اشـاره كـرديم   
بدستور سيد ضياءالدين دستگير و تحت الحفظ بمركز فرستاده بود، بعد از 
رفتن سيد و رسيدن دستخط عزل او به اياالت و سـپرده شـدن انتظامـات    
مركز و حومه بسردار سپه و رها شدن محبوسـين، انـدك نگرانـي بـراي     

 7ق مطـاب 1339رمضـان   20كلنل  محمد تقي خان حاصل شد، در تاريخ 
دستخطي از شاه بـه خراسـان مخـابره شـده كلنـل را بـه        1300جوزاي 

فرماندهي قواي نظامي خراسان ابقا و از مداخله در امور حكومتي ممنوع 
داشت، اين قضيه بيشتر او را ناراضـي كـرد زيـرا مشـاراليه منتظـر چنـين       

اري نداشت، تا در تاريخ دلك از پذيرفتن اوامر خوداپيشامدي نبود، معذ
دستخط ديگري از شاه بـه خراسـان    1300جوزاي  9رمضان مطابق با  23

رسيد وروز بعد اشاعه يافت وآن دستخط زمامداري قوام السـلطنه بـود، و   
كه نجد السلطنه بسمت كفالت ايالـت  كرد بالفاصله بعد ازتشكيل دولت امر

خراسان شناخته شود، و درنتيجة اين فرمان همـة محبوسـين مشـهد آزاد    
جد السلطنه در ادارة ايالتي حضور يافته به انجام وظـايف خـود   شدند و ن

  .مشغول گرديد
كلنل از حكومت قوام السلطنه بيمناك شده بفكر طغيـان افتـاد و مصـمم    

بدين نيـت هنـوز چنـد    . گرديد كه زمام امور خراسان را در دست بگيرد
روزي از كفالت نجد السلطنه نگذشته بود كـه بـدون بهانـه و بـي مقدمـه      

خص نامبرده را توقيف كرده و ادارة حكومتي را خود دردست گرفت ش
و جمعي ازارباب نفوذ شهررا كه مخل خياالت خود مـي شـمرد بـارديگر    
توقيف و برخي را تبعيد نمود، و گروهي ازاهالي و طبقات مختلفة شـهري  
را درارگ ايالتي دعوت كرد وبه آنان تلقين شد كه بنام اهالي از دولت، 

  !كلنل محمد تقيخان را تلگرافاً تقاضا  كنندواليگري 
در نتيجه ازهمان مجلس، چند نفري انتخاب شده به تلگرافخانـه متحصـن   
شدند و تلگراف كردند كه نجدالسلطنه قادر نيست خراسان را اداره كند و 

  .كسي بغير از كلنل اليق اين مقام نيست
ون مجوز قانوني و نظر به آنكه كلنل مأمور دولت را توقيف و جمعي را بد

بي اجازة دولت حبس و تبعيد كرده بود پبشنهادات حضرات را دولت رد 
كرد، و كلنل هم اطاعت كرده نجدالسلطنه كفيل ايالت را رها ساخت، اما 
وضع شهر وخيم شده روز بروز هم بر وخامت اوضاع شـهر مـي افـزود و    

ت شبها صداي  تير و تفنگ اسـباب تـوحش مـردم را فـراهم مـي سـاخ      
وعاقبت شبي در يكي از محالت دو بمب محتـرق گرديـد و يـك طفـل     

  !هفت ساله مقتول شد و اضطراب اهالي بحد اعلي رسيد
باز جمعي بتلگرافخانه رفته تقاضاي ايالت كلنل را تجديد كردند، و شبنامه  

ها و مكاتيب تهديد آميز بر ضد نجدالسلطنه انتشار يافت كه او را امر بكناره 
ذي القعده مطابق اسـد   23مودند، باالخره نجدالسلطنه بتاريخ گيري مي ن

دست از كار كشيده درخانة خود منـزوي گرديـد و كلنـل بـدون      1300
اجازة مركـز اداره حكـومتي را بچنـگ آورده زيـرارادة خـود گرفـت       

و بـاز تحصـن  و   ... وبمداخالت مسـتقيم در امورحكـومتي دسـت يازيـد    
  .تلگرافات مذكور تجديد گرديد

درين حين دولت تصميم گرفت صمصام السلطنه بختيـاري را بـه ايالـت     
خراسان بفرستد و اين انتصاب از طرف متحصنين تلگرافخانه رد شـد و بـا   
لحني زننده فرمانفرمـائي كلنـل را از دولـت خواسـتار شـدند و دولـت       
دريافت كه وضع خراسان ازحال طبيعي بيرون رفتـه و در چنـگ كلنـل    

از طرف صمصـام السـلطنه والـي    1300اسد  9راين بتاريخ بناب. افتاده است
خراسان كه هنوز در تهران متوقف بود كفالت ايالت تا ورود خـود او بـه   

  . كلنل واگذار گرديد
اگرچه اين تلگراف تا حدي باعث تسكين خاطر مرحوم كلنل شده علـي  

ن به الظاهر خود را تسليم اوامر دولت  و ارادة شاه نشان ميداد ولي در باط
اين امر متقاعد نگرديده بيم داشت كه مبادا بدون استقالل در فرمانفرمائي 
خراسان اسباب زحمت او را فراهم آورند، اينجا قضايائي در پـرده اسـت   
كه دست ما به اسناد آنها نمي رسـد و ازتلگرافـي كـه مرحـوم كلنـل بـه       
ـ   ا صمصام السلطنه كرده است چيزهائي استنباط مي شود كه حقيقـت آنه

برما هنوز پوشيده است وما بـراي اداي حـق تـاريخ  بـا آنكـه بنـاي مـا        
  :باختصاراست  تلگراف كلنل را ضبط مي كنيم
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  از مشهد به تهران،
حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اشـرف آقـاي صمصـام السـلطنه     

و فدويت  والي معظم خراسان دامت شوكته، پس از تقديم عرض بندگي
اينك عرايض خـود را عرضـه داشـته و اسـتدعاي توجـه مخصوصـي را       

  .مينمايد
پس از يك رشته تلگرافات متقابله در تحت شرايط و اطميناني با اينكه هيچ 

خدمت نبودم و يقين داشتم هيچ كسي درخيال استفاده ازخدمات بحاضر 
از امـورات   جوزا 13من نيست فقط و فقط به احترام امرملوكانه در تاريخ 

حكومتي كناره گرفته و به رياست قواي نظامي خدمات صادقانة خـود را  
ادامه دادم، اينك همانطور كه پيش بيني شده بـود از روز اول درهـر دو   
مورد نامساعدتهائي منحوس كه شرحش موجب اطالة كالم اسـت مـرا از   

ي كار بازداشته و بزرگترين قسمت وقت را كه بايستي بـه اصـالحات قـوا   
  .نظامي مصرف شود بدفاع گذراندم

كفيل ايالت با اينكه درساية قدرت قواي نظامي فرمانفرمائي كرده و كمال  
گرمي به عزل و نصب حكام و گـرفتن تقـديمي مشـغول بـود از ادب و     
انسانيت و بردباري و اطاعت فوق العادة من سوء استفاده نمـوده بعنـاوين   

ي قـواي نظـامي دراز نمـوده و از    مختلفه زبان طعن و لعن مردم را بسـو 
  .دادن راپورتهاي غلط و مجعول خودداري نمينمود

جواب پيشنهادات ومستدعيات ازمركزهمـه بطـوري بـود كـه هـر طفـل       
شيرخواري مخالفت تامه را احساس نموده و بايسـتي خـود را در هـر آن    

  .دچار مخاطرات و صدمات بداند
باالخره آنچه در مدت ايـن دو   

سان شد همـه مبتنـي   ماه در خرا
بــر نظريــات خصوصــي شــخص 
آقاي رئيس الوزراء و حس انتقام 

الغير، پس از يأس كامـل  وبوده 
سـرطان رمـزاً    28از موفقيت در

استدعا كردم كه يـا از خـدمت   
معافم فرموده و يا اين  ترتيبـات   
را خاتمه  دهند، جواب  قـاطعي  

  .داده نشد
خالصه حيثيت و شرافت خود و 

امنيت ايالت مهمـي  زيردستانم و 
را در خطر ديده پـس از آنهمـه   
استغاثه هـا بـر حسـب تقاضـاي     
اهالي پس از كناره گيري كفيل 
ايالــت داخــل عمليــات مســتقيم 
شدم و چون بكلـي از حضـرات   
اشرف آقاي رئيس الوزرا و آقاي 

كفيل تشكيالت مأيوس بودم با فدويت خانوادگي كه به حضـرت اشـرف   
در ليلة هفتم اسد توسط حضرت معظم له مراتب آقاي مشير الدوله داشتم 

را بعرض خاكپاي همايوني رسانده و بدبختانه بصدور دستخط جوابيه نائل 
تشريف فرمائي اين است كه عـالوه براينكـه    يغرض از استدعا. نگرديدم

عمليات دولت حاضره و شخص آقاي رئيس الوزرا اقالً آن قسمتي كه در 
مملكتـي اسـت بنـده شخصـاً هـيچ اعتمـاد       خراسان شده منافي با مصالح 

واطمينان به حضرت ايشـان  نـدارم، و بهمـين دليـل حاضـربقبول هـيچ       
ظلم را ديده و چشـم پوشـي   ، خدمتي نيستم و نمي توانم با داشتن اقتدار

  .كنم
از خـدمت   يـت ازحضرات معظم استغاثه و استرحام مي كنم وسـايل معاف  

ستدعيات همراهي فرمايند، خد ا شاهد بنده را فراهم فرموده و يا اينكه با م
است كه اين وضع پايدار نمي ماند و ممكن نيسـت كـه بـا ايـن ترتيـب      

  .مملكت اصالح شود
ـ من آنچه تكليف سـربازيم بـود عـرض كـردم ودرمقا     ل هـرپيش آمـد   ب

ناگواري خود را بكلي بيگناه مي دانم و حاضرم درهرمحكمه كـه از روي  
  .ا با اسناد مثبته به ثبوت برسانمعدالت قضاوت شود اظهارات خود ر

  محمد تقي 
آنچه از خارج و غير از تاريخ ملك زاده بد ست آورد ايم وتلگراف باال هـم  

و حافظه هم چيزي از آن بياد مي آورد، شرحي اسـت   - بدان اشارتي دارد
  :كه از آقاي امير تيمورنمايندة مجلس شنيدم و اينك نقل مي كنم

ن و قبل از وصول خبر رياست وزرائـي قـوام بـه    بعد ازرفتن سيد ضياءالدي
ـلطنه    خراسان تگرافي از تهران به مشهد رسيده ميرزا صدرا ملقب بـه نجدالس
را نايب االياله كرده و كلنل را بسمت رياست قواي تأمينيه و قشون نامزد مي 

  .نمايد
ه اين خبربه كلنل كه تا آنروز از طرف سيد ضياءالدين نايت االياله و فرماند 

مي رسد، عصباني شده رئيس تلگرافخانه و  - قواي خراسان شناخته شده بود
  .نجد السلطنه را توقيف مي كند

ـار شـهر را بدارااليالـه        ـاء و تج بعد از اين عمل جمعي از وجوه اعيان وعلم
دعوت مي كند و آنشب يكي از شبهاي رمضان بود و كلنل بـراي مـدعوين   

من به خراسان خدمت كرده : ن بود كهنطقي ايراد مي كند كه مفادش چني
ام و من مردي خدمتگزار دولتم و اگر يكروز قوم السلطنه را توقيف كردم به 

ولي  - امر دولت مركزي بوده است، و حتي بمن امر شد كه او را تلف كنم 
ـيچ محكمـة رسـمي       ـلطنه در ه من اين امر را اطاعت نكردم، زيرا قـوام الس

او را وظيفة خود ندانستم و تحت الحفـظ   و كشتنمحكوم بمرگ نشده بود 
ند بكنند، غـرض آنسـت   هويرا به مركز فرستادم تا خودشان هر چه مي خوا

كه من تا جائيكه ممكن بود اطاعت امر دولت را فرض ذمة خويش دانسته و 
  .اكنون نيزمطيع دولت مي باشم

ـلطنه واگـذار شـده اسـت و مـن        اما شنيده مي شود كه دولت به قوام الس
وءظن دارم كه مبادا احساسات ايشان داعي انتقام شود، و طرز رفتاري كه س

هم اكنون با من شد و بدون اينكه بخود من تلگراف كنند و تكليف مرا معين 
ـين     ـاي مـن تعي بنمايند بدون هيچ اعتنائي مرا از كار منفصل و ديگري را بج

  .كرده اند، اين سوء ظن مرا تأييد مي كند
كه هرگاه قصد دولت توهين و آزار و تمام كردن من باشـد  آقايان بدانند   

در صورتي كه من مطيع دولت بوده و هستم كمال ظلم خواهد بـود، مـن   
حاضر نيستم كه خوني از بيني يك ايراني بريـزد، و راضـي تـر دارم گلولـه     
ـابت كنـد،      بسينة من بخورد تا آن گلوله بديوار قلعه اي از قـالع ايـران اص

 ،بي لطفي دولت و قصد انتقام وتصميم برتمام كـردن مـن  معهذا درصورت 
  .ناچار خواهم بود با قوائيكه درتحت اطاعت دارم مقاومت نمايم

  .اكنون آقايان را از قضايا آگاه كردم، باقي خود دانيد 
درهمان شب كميسيوني شش نفري از ميان جمعيت برگزيده شد كه عـدة   

  :اعضاء آن اينها بودند
ـاظم   - 3ميرزا مرتضي قليخان، –2تهد،حاج فاضل مج - 1 حاج شيخ محمد ك

شيخ   6حاج حسين آقاي ملك، –5، )امير تيمورحاليه(ت سردارنصر –4تاجر، 
اين عده همان شب بـه تلگرافخانـه رفتنـد و موضـوع     . حسن پائين خياباني

ـان     اظهارات كلنل محمد تقيخان را با دربار سلطنتي توسـط  تلگـراف در مي
كه كلنل آنها را شرط موافقت و اطاعت قرارداده بعـرض   نهادند و شرايطي

  : شاه رسانيدند و شرايط  به قرار ذيل بود
ـاني   - 1  بودجة ژاندارمري خراسان مطابق آنچه فعال هست باقي بماند و نقص

  .روي ندهد آندر
ـيش بينـي گرديـده و در كابينـة      - 2 درجات افسران ژاندارم مطابق آنچه پ

  .ست اعطا شودقبلي به تصويب رسيده ا
ـبها    – 3 اسب و اسلحة شخصي قوام السلطنه كه به ژاندارم تعلق گرفتـه و اس

  .داغ ژاندارمري خورده اند متعلق به اين اداره باشد و مسترد نگردد
دولت به كلنل محمد تقيخان دوساله مرخصي با استفادة ازحقوق بدهـد   - 4

  .كه در فرنگستان نواقص تحصيالت خويش را تكميل كند
و خـرده  ... يك اسكورت ژاندارم كلنل را تا سرحد ايران مشايعت نمايد - 5

  .ريزه هاي ديگر كه بياد آقاي اميرتيمور نمانده بود
ـايوني تمامـت شـروط     همان شب از دربار جواب رسيد كه اعليحضرت هم
ـارج   كلنل  را پذيرفته اند، جز اينكه اجازه نمي دهند كه مشاراليه از ايران خ

ـتظهار     شود و مقتضي  ـا اميـدواري و اس مي دانند كه در سر خدمت خـود ب
  .كامل مشغول باشد

ـيد و كلنـل شـكر كـرد و گفـت         : نزديك سحر جواب دربار بـه كلنـل رس
ـلطنه را    الحمداهللا كه باري بزرگ از دوش من برداشته شد، و بفـور نجدالس
ـاراليه واگـذار    احضاركرده او را مرخص نمود و شغل كفالت ايالت را به مش

ـال نمـود و بـه خـدمات     ك رد و خود از داراالياله باغ خوني خارج شهر انتق
  .مرجوعه قيام كرد

ـائي     اجتماعاتي در شهر مشهد بنام كميتة ملي و غيره راه افتاده بـود، بيانيـه ه
ـات      ـار مـي يافـت و تلگراف دائر بر انتقاد از اوضاع تهران و رئيس الوزرا انتش

ابره مـي گرديـد، در بعضـي ازجرايـد     زننده اي از همين قبيل به تهران مخ
مشهد برئيس دولت و بمركزيان حمله ها و توهين ها ميشد، و معلوم بود كـه  
اين شايعات بدون اطالع و ميل كلنـل نيسـت، و نيـز از تلگـراف كلنـل بـه       
صمصام السلطنه اين معني روشن بود كه وي از رئيس الوزراء سوء ظن بسيار 

  . دارد
د با عده اي بختياري حركت كند ولي كلنـل از ايـن   صمصام السلطنه بنا بو 

معني ترسيد و در تلگرافاتي كه عين آنها در تاريخ ملك زاده موجود اسـت  
مكرر از صمصام خواهش مي كند كه تنها بيائيد وعده اي با خود برنداريد و 

ـتند « : ميگويد كه و در تلگـراف  » اهالي از آمدن سوار بختياري ناراضي هس
چنانچه عده همـراه نخواهـد بـود    « : اسد به صمصام ميگويد 16رمز مورخه 

ـاً جنـرال       ـايم، ثاني ـئن بنم ـاموش و مطم اطالع فرمائيد تا بتوانيم اهالي را خ
قونسول انگليس اظهار ميدارد بندگان حضـرت اشـرف بـه سـفارت دولـت      

ـاد د   ، فـدوي طرفـدار   اردفخيمه اطمينان داده ايد كه  نسبت به بنـده اعتم
ـا   جنگ داخلي ن كنـون خـدمت   ( يستم و نسبت به حضرت اشرف با اينكـه ت

حضور مبارك عقيدة پاك و بي آاليش دارم، لكن چنانچـه در  ) نرسيده ام 
ـاً شـخص     ضمن تلگراف حضوري عرض كردم نسبت به دولـت و مخصوص
ـان       ـاد و اطمين آقاي رئيس الوزرا به داليل كافي كـه در دسـت اسـت اعتم

شخصا ضمانت فرمايند كه كابينة حاضـره  ندارم، اگر بندگان حضرت اشرف 
ـاتي كـه در     بمواعيد خود وفا خواهد نمود بنام شرافت و درست قـولي ايلي
ـليم محـض خـواهم شـد و دريـن صـورت          حضرت اشرف سـراغ دارم تس

ـاي     ـان ابق ـيو دبـوا  «استدعائي كه خواهم داشـت هم اسـت و بـس، و   » مس
  .»ماينداميداورم از بذل توجه درين موقع فدوي را مفتخر فر

  محمد تقي  215نمرة  1300اسد   16
  :از تهران به مشهد - و صمصام السلطنه جواب  ميدهد 

  .جناب اجل آقاي كلنل محمد تقيخان كفيل ايالت جليلة خراسان دام اقباله
ـار       ـالي مستحضـر، اينكـه اظه از مفاد دو فقره تلگراف مرموز و مكشوف جنابع

ـال    داشته ايد مطابق شايعات اينجانب با  ـاري وقـواي ديگرخي عده اي بختي
حركت به آنصوب دارم اين شايعه را بكلي تكذيب مي نمايم چه كه با بودن 
جنابعالي وعدة ژاندارم مأمورين مشهد دولت و ايالت از قواي ديگر مستغني 
ـان قـول        ـالي بـه اطمين ـاب ع و احتياجي  نخواهند داشت، الزم اسـت جن

ـال شـده انـد     ايلخاني من اشخاصي كه ازين باب دچا ـتت خي ر توهم و تش
  .بكلي مطمئن نمايند، اينجانب با كالسكة چاپاري قريباً حركت مي نمايم

ـاتي     اما جواب قسمتي كه بخودتان اشاره نموده ايد اينجانـب بشـرافت ايلي
ـتيد، از       ـاد مـن هس ـامالً مـورد اعتم خودم به جنابعالي اطمينان ميدهم كه ك

تراض و بي محبتي نخواهيد بـود، بلكـه   طرف دولت و اينجانب ابداً مورد اع
از الزمة محبت و مهرباني در بارة شما اغماض نكرده زحمات و خدمات شما 

  .منظور نظر خواهد بود
ـاي دولـت را   » مسيو دبوا«در موضوع   با اينكه قانون امور كلية وزارتخانه ه

ـ  ه چنانچه ميدانيد مجزا و كلية وزارتخانه ها در امور يكديگر موظف بمداخل
ـالي دارم حتـي      نخواهند بود معهذا نظر بعوالم محبتي كه بـه شـخص جنابع

  .القوه  كوشش مي كنم
خاطر  با اينحال ازين ببعد رشتة اين مذاكرات را مقطوع و با كمال اطمينان

ـايت  و اميدواري مشغول حفظ انتظامات بوده مزيد امتنان اينجانب و  رض
  ي بختياري نجفعل – 300اسد  18دولت را فراهم داريد، 

ـات   و نيز صمصام به او تلگراف ميكند كه كلنل گلروپ براي رفع سوء تفاهم
ـين مـن و شـما بـوده       ميĤيد و آمدنش قبل از جريان مذاكرات و معاهـده ب

  .است، تلگرافات را  كليه به ايشان ارائه  بدهيد تا مسبوق شود
  ۱۳در صفحه  

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینو بیست و بمناسبت صد،خرداد۲۶«
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ژيكي را كه  از همدستان بل» مسيودبواي « با اين مقدمات، مرحوم كلنل اوال 
او بود و دولت احضارش كـرده بـود و او تمـرد كـرده بـه رياسـت ماليـه        

  برگماشت و اردوي سياري بسر وقت شجاع الملك باخرزي و ديگران كه 
كلنل گلـروپ و   1300ذيحجة11خيال مخالفت در آنها ميكرد فرستاد، و روز

دند فرستاد خلـع  پنج نفر  صاحبمنصب را كه وارد شش فرسخي شهر شده بو
سالح كرد و به شهر راه نداد و خود با آنها مالقاتي كرده روانة تهرانشان كرد 

  )4. (و به طغيان علني آغاز نمود
كلنـل محمـد تقـي    : آمده است» كنسولگري انگليس در مشهد«در گزارش 

نفر از افسران ژانـدارمري كـه    50خان در صبح روز اول ژوئن نخست براي
ـپس     )  استقرار واحدهاي انگليسي محل ( در شهرنو  گـرد آمـده بودنـد و س

نفر از افراد  پليس از جمله سرگرد برونيكوفسكي در شـهر سـخنراني    30براي
كرد و به هر دو گروه  اطالع داد كه او شرايط خود را تسليم تهـران كـرده   
است و چنانچه اين شراط مورد قبول شاه قرار گيرد و مواجب وي نيز تمام 

پرداخت شود بدون سرو صدا عازم اروپا خواهد شـد، درغيـراين   و كمال  
  .صورت آنها او را به مقاومت تشويق خواهند كرد

ـان اطـالع دادم  كـه         *  در عصرهمان روز مـن بـه كلنـل محمـد تقـي خ
از شاه قول گرفته است حكومت جديد ازانتقامجوئي  ]انگليس  [وزيرمختار 

به وي توصيه مي كند كه سمت  نسبت به وي خود داري كند و وزير مختار
نظامي خويش را حفظ نمايد و در صورت مصمم بودن به خروج از ايـران،  
ـتان     ـافرت او را از راه هندوس وزير مختار مي تواند تسهيالت الزم بـراي مس
فراهم آورد، ليكن تحت هيچ شرايطي صالح نمـي دانـد كـه كلنـل عليـه      

  .حكومت مركزي سر به طغيان بردارد
ـاربراي     كلنل م*   ـا بعـد از ناه حمد تقي خان از سرشناسان شهرخواسـت ت

كلنل دراين ديدار پـس  . مالقات با وي درمحل داراالياله حضوربهم رسانند
ـال خـدمتگزار ملـت     ازاشاره به اين كه اعضاي خانوادة او مدت دويست س
بوده اند و خود او نيزهفده سال است دراين راه گام برمي دارد و حتي در 

ـايي   درگيري ه اي شيراز زخم هم برداشته است، شروع به خواندن نامـه ه
كلنل سپس افزود كه او هنوز منتظر . كرد كه بين او و تهران مبادله شده بود

كلنل درخاتمه متذكرشد كه وي . پاسخ شاه به شرايط عاقالنة خود مي باشد
ـا ازقبـول شـرايط     ملزم به حمايت ازافراد زيردست خويش است و اگرآنه

. تا آخرين  نفس دست ازمقاومـت برنخواهـد داشـت   . ادي سرباززنندپيشنه
ـين والـي      ـان تعي ـا زم سپس حضار از كلنل محمد تقي خان تقاضا كردند  ت

ـين بـه هشـت نفـراز     . جديد همچنان درمقام خويش باقي بماند آنها همچن
ـاه بخواهنـد كـه بـه       منتخبين خود مأموريت دادند با مخابرة تلگـراف از ش

الت، تا هنگام ورود والي جديد كلنل ادارة امور را دردسـت  خاطرمصالح اي
امضا كنندگان تلگراف عبارت بودند ازمتولي باشي، ميرزا جـواد  . داشته باشد

ـيخ     ـاج ش خان، حاج حسين آقا، آقا محمد دانش، شيخ قاسم بلـورفروش، ح
  ...محمد كاظم تاجر، وهاب اف، شيخ فاضل مجتهد و

  :قي خان  به شرح زير بودشرايط پيشنهادي كلنل محمد ت 
ترفيع درجة افسران كه از تصويب رئيس الوزراي قبلي گذشته است كه  - 1

  .مي بايست مورد تأييد رئيس الوزراي جديد قرارگيرد
ژاندارم هاي ايالت خراسان نبايد به خاطر دخالت درحوادث اخيرمورد  - 2

  .تعقيب قرار گيرند
ـاز شـده اسـت مـي      رسيدگي به حساب هاي مالي كه از مدتي - 3 پيش آغ

  .بايست در زمان والي جديد نيز ادامه يابد
بودجة ژاندارمري خراسان كه پيش ازاين ارسال شده است بايد مـورد   - 4 

  .تصويب قرارگيرد
رفتار والي جديد و ساير مقامات اداري با ژاندارمري مـي بايسـت طبـق     - 5

  .مقررات فعلي باشد
يافت يك سال مواجب وهزينة سـفرعازم  به كلنل اجازه داده شود با در – 6

  .اروپا شود
  .تضمين مصونيت و ايمني كامل كلنل تا مرز كشور - 7

ـار      كلنل محمد تقي خان دردوم ماه مه جـواب خـود را ازطريـق وزيردرب
ـيكن   دريافت كرد كه در آن آمده بود شاه به پنج شرط اول موافق است، ل

ـاز بـه خـدمات    قبول دو شرط آخر به علت مغايرت آنها با مصا لح كشور و ني
وي نمي تواند مورد قبول قرارگيرد، عليهذا كلنل مي بايست نجدالسلطنه را 
ـام فرمانـدة      ـان درمق به پذرش سمت واليگري ترغيب نمايد و خـود همچن

كلنل اعالم نمود كه از . قواي تأمينيه و قشون خراسان به خدمت ادامه دهد
  )5(».اوامر شاه اطاعت خواهد كرد

تصورمي شود كرد كه  قوام السلطنه رئيس الوزرا هـم  : هار بر اين استنظر ب
ـيچ    با كلنل خوب نبوده است، اما كسانيكه رياست كرده اند مي دانند كـه ه
ـات شخصـي و حـب وبغـض         رئيس دولتي حاضر نيسـت بـه صـرف احساس
خصوصي شش هزارسربازمسلح را برعليه خود و دولت خود تحريك كنـد،  

ـنيده  ) دبيـراعظم  ( و اين معني را من ازآقاي بهرامي خاصه كه خبرداريم  ش
ـيد در تهـران   : ام كه مي گفت روزي كه خبرطغيان كلنل به سردار سپه رس

ـا عـده اي بـي       ـاي خزاعـي را ب هزار نفر تفنگ بدوش نداشتيم وحسين آق
  .سروته و بي ساز و برگ به شاهرود فرستاديم

ـ (پس اگر گفته شـود كـه دولـت اميرشـوكت الملـك       وسـردارمعزز  ) معل
اما اين عمليات  بجنوردي را برعليه كلنل تحريك كرده است صحيح است،

مربوط بزماني است كه طغيان كلنل علني شده وزير بارهيچ مصلحتي نرفتـه  
ـاريخي حكمـي     ـية ت است، معهذا نمي توانم درين قضيه با اطمينان يك قض

   148ص  –. ايرانتاريخ مختصر احزاب سياسي . ملك الشعراي بهار)  6.(بكنم
پس از شكست مذاكرات : در اسناد كنسول انگليس در خراسان آمده است  

اوت بـه  19كنل گلروپ وهمراهان وي تحت الحفظ به نيشابوراعزام شدند و
درخالل ايـن مـدت مـذاكرات    . آنها اجازه داده شد كه به تهران بازگردند

ـيلة    اميدوار كننده اي با پادرمياني ژنرال حمزه خان عمـوي   كلنـل بـه وس
ـان    تلگراف حضوري بين كلنل محمد تقي خان امام جمعه خـوئي در جري

درپيشنهاد . بود كه منجربه ارسال دو پيشنهاد از طرف كلنل به حضورشاه شد
دوم حاكي از تمايل وي ادامة خدمت زير نظر والـي جديـد بـود هـر دو     

ـيد،      ـيكن   پيشنهاد كلنل محمد تقي خان منصـفانه ومعقـول بـه نظرمـي رس ل
ـبزوارهمة     ـاي همـراه وي در س متأسفانه حضور ناگهاني كلنل گلروپ واعض

ـان  بـه مـن     19در. رشته ها را پنبه كرد اوت زماني كه كلنل محمد تقـي خ
ـا بـه عنـوان     اجازه داد با ارسال يك تلگراف از كلنل گلروپ دعوت  كنم ت

دن ميهمان سركنسول از مشهد ديدار بعمل آورد، اميد بـه ازسـر گرفتـه شـ    

مذاكرات  تا اندازه اي بيشترگرديد، ولي اين تدبيرنيزبه علت وقوع حوادث 
  .زيربا شكست مواجه شد

شوكت الدوله كه در پانزدهم ماه جاري با بيست نفر ژاندارم اسـكورت   -  1
خود از مشهد عازم تربت جام بود پس از هجوم افراد بربري و كشته شـدن  

  .مديك ژاندارم به اسارت شجاع الملك درآ
ـازه       - 2 ژاندارم هاي مستقر در مرز با مخابرة تلگراف اعـالم نمودنـد كـه اج

  .نخواهند داد كلنل محمد تقي خان ازخراسان خارج شود
ـار      - 3 ـا بـه افتخ ـين آق سيد مصطفي سرابي در ضيافت ناهاري كه حاج حس

ـيار تنـد و زننـده اي عليـه         ـان داده بـود سـخنراني بس كلنل محمد تقي خ
  .يراد نمودحكومت مركزي ا

ـتاب در ژانـدارمري    . چشم انداز صلح تيره و تاراست*  ـا ش افراد تازه نفس ب
تفنگدار براي مجازات وشكست  300ستوني متشكل از. سازمان داده مي شود

شجاع الملك نيز جنگجويان طوايف . شجاع الملك آمادة حركت شده اند
ـا   بربري، هزاره، تيموري و كاريز را براي هجوم به ژاندارم  ها و تعقيـب آنه
ـا    . حتي تا داخل شهرمشهد به گرد خود جمع كرده است ـا ب شنيدم كـه آنه

ـارت     ـات ژانـدارمري وغ تجسم صحنة به يغما  گرفتن تمامي سالح ها و مهم
در اين ميان من تمام . شهر درپيش چشم خود،  سخت هيجان زده شده اند

ـنم   كوشش خود را مصروف  جلوگيري از شعله ور شدن آتش جنگ مي ك
و به اميد آن كه اوالً اگر كابينه دوام آورد، با گشايش مجلـس مـردم مشـهد    
خود متوجه بيهودگي ادامة تمرد  و سركشي شوند و ازطـرف ديگـر افـراد    
ژاندارمري به استثناي ترك هاي تبريز ازجنگيدن با افراد طوايفي كه خود 

ستعفاي كابينه بحـران  ثانياً درصورت ا. از ميان  ايشان برخاسته اند سرباز زنند
  ) 7(».موجود با از سرگيري مجدد مذاكرات بكلي خاتمه يابد

  :روابط  كلنل با خارجيها ٭
كلنل محمد تقيخان مـردي وطنخـواه و ايـران دوسـت و     : بهار مي گويد  

ـليم و       درس خوانده بود، نه با خارجيان عـداوت و دشـمن داشـت و نـه تس
وسها در اوايل حكومت سيد ضياء الـدين  اما روابط او با ر .نوكر آنها مي شد

ـبي از او پـذيرائي     كه رفيق روتشين از خراسان به تهران مي آمد، كلنـل ش
ـين و   خوبي كرد و در سرشام نطقهاي مهيج و دال بر اميدواري ايرانيان از لن

  . دولت شوروي كه مظالم تزاريان را جبران كنند، به ميان آمد
نبود و حتي مي گويند كه كنسول انگليس در با انگليسها هم روابط كلنل بد  

ـان  . اصالح بين كلنل و دولت وساطت كرده بود و قبول نيفتاد اما بعد ازظغي
ـيس   يكلنل وقطع روابط اوبا دولت، بد هي است كه روابط اوبا كنسـول انگل

تيره شده وبه تقاضاهاي آنان وقعي نمي گذاشت، تمام كسانيكه با كنسولخانه 
ـتند ح  ـبان   ارتباطي داش كـه مظنـون بـه مـراوده بودنـد      را تـي صاحبمنص

دستگيروتوقيف كرد، تا بدينوسيله از تحريكات آنان برعليه اوضاع جلوگيري 
ـارت          ـيس را كـه در عم ـان انگل ـيد كـه كليـة تلگرافچي شود، و طـولي نكش
ـيم مخصـوص بودنـد از     تلگرافخانه براي مخابرات خارجي داراي اطاق وس

اشت، و عمليات  كنسولخانه را تحت تفتيش قرار ورود به تلگرافخانه ممنوع د
  . داد

  
  :جنگ آغاز  می شود٭ 
  
دولت كلنل را متمرد ومجنون معرفي مي كند، كلنل قوام السلطنه را خائن  

ـلطنه مـي      و مغرض مي خواند و افكار خراسان را برضد دولـت و قـوام الس
  !شوراند و به هيجان مي آورد

لت ناچار سقوط نمايد، و قوام السطنه از كلنل مي خواهد كاري كند كه دو 
كار بركنار شود وايالت خراسان با خود كلنل باقي بمانـد و كسـي متعـرض    

  !وي نشود، دولتهم اينرا مي داند وسعي دارد او را به تسليم وادار سازد
ـبات    اينك قسمتي از يك بيانيه كه در مشهد مصادف همان اوقات قطع مناس

  :ار يافته استبين  كلنل و تهران انتش
  :قسمتي از يك بيانيه

ـال دو كـرور ثـروت      ..... « اين همان قوام السلطنه است كـه درمـدت دوس
خراسان را به بانكهاي خارجه فرستاد، با اينهمـه از چنـد رأس اسـب و يـك     
اتومبيل كه به حكم دولت ضبط شده و بسربازان رشيد و مـدافعين حقيقـي   

ـان  مملكت داده شده بود نتوانست صرف نظ ركند، در صورتيكه آنها از خراس
بود و به خدمت خراسان گذاشته شده بود، لكن حرص و طمع و لجاجـت  
او را وادار كرد كه يك ايالت بزرگي مثل خراسان را فداي غرض شخصي 
كند، و از هر گوشه و كنارهرچه اشرار نشان دارد برانگيزد و آنها را بـه انـوع   

ند تا آنكه به غرض فاسـد خـود نايـل    مواعيد برضد امنيت خراسان مسلح ك
شود، واينك به مساعي آن كسيكه خود را رئيس دولت ناميده در عاشـورا و  
در ماه حرام خون ايراني مسلمان بدست  برادر ديني و وطـن ريختـه مـي    

  »....شود زيرا كه ارادة حضرت اشرف اينطور تعلق گرفته
ـا     ـارك، تهديـد   در قسمت ديگر آن بيانيه تهـران و نماينـدگان و ص حبان پ

و از كلنل بسيار تمجيد كرده اند و به شاه قـدري تملـق و   ... سخت شده اند
  .مداهنه گفته اند

  رئيس كميتة مركزي ملي خراسان: بامضاي 
  :حكم تلگرافي رئيس دولت

  :از تهران به بيرجند  
ـتان     ـات و سيس جناب مستطاب اجل آقاي امير شوكت الملك حكمران قائن

ـا  دام اقباله،  البته از رفتار اخير كلنل محمد تقي خان مطلع شده ومي دانيد ب
وجود مساعي دولت دراينكه مشاراليه از طريق اطاعت خارج نشود حركات 
بيرويه و مجنونانة خود را دوام داده بناي خـود سـري و تمـرد را گـذارده     
اسباب اختالل اوضاع خراسان گرديـده اسـت، برحسـب امرقـدر قـدرت      

ضرت اقدس شاهنشاهي ارواحنا فداه اردوي قزاق مركـب از  بندگان اعليح
ـان اسـت، بـديهي اسـت در اينموقـع وظيفـة         ـپار خراس پنج هزار نفر رهس

ـتان جـزاين     يدولتخواهي و شاهپرستي سركردگان و رؤسا ـان وسيس خراس
ـادقانة     نيست كه با تمام قوا برضد محمد تقيخان متمرد اقـدام وخـدمات  ص

  .يدخود را بمنصة ظهور برسان
لهذا حسب االمر به جنابعالي مقرر ميشود كه محمد تقيخان نايب سرهنگ را  

ـار ندهيـد و قـواي     متمرد شناخته و بهيجوجه به اقدامات و اظهارات او اعتب
خود را هرچه ممكن شود حاضر و عمليات خود سرانة او را قوياً جلـوگيري  

يچوجه درعايدات نمائيد و مراقبت كامل نمائيد كه عمال محمد تقي خان به
ـاري از نقـد و    مالياتي حوزة حكومتي جنابعالي مداخله نكرده ونگذاريد دين

جنس عايدات دولتي به مشهد ارسال گردد و بايد اردوي كامـل از سـوار و   
سرباز و توپخانه تهيه نموده حقوق آنها را بموجـب ايـن تلگـراف از عوايـد     

ـاوزات    مالياتي وغيره مأخوذ داشته ويك عدة كافي بخواف ـتاده از تج فرس
از افراد ژاندارم و صاحبمنصبان . ژاندارم به آن حدود قوياً جلو گيري نمائيد

هركدام باردوي جنابعالي ملتجي شوند به آنها تأمين بدهيـد و اال در قلـع و   
قمع آنها اقدام نمائيد، سواد اين تلگراف را با سوارمخصوص بفوريـت بـراي   

  .اريدجناب حاجي شجاع الملك ارسال د
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  ***  
ـاي      ! روابط خراسان با تهران بريده شد  ـان فرمانفرم كلنـل محمـد تقـي خ

خراسان، و اردوي فداكار تمام اسلحه اي در زير فرمان اوست كه نظير آنها 
در تهران و ساير نقاط كمتر يافت مي شود، و جماعتي از اهالي خراسان نيـز  

و را دوست مي دارند زيرا خوب حرف ميزند، خوشگل اسـت، صـحبتهاي   ا
وطن پرستانه را از روي احساسات ميگويد و با مردم گرم مـي جوشـد و در   
ـان    عوض سخت گير و شديد العمل است و مخالف را حبس مي كنـد و ام
نمي دهد، و خالصه آنكه  اسباب و آالت رياست و بزرگي بـراي او فـراهم   

  .است
ازخراسانيان متحصن تلگرافخانه كه مأيوس شـده انـد، در ادارات    چند تن 

دولتي ريخته و گفتند روابط خود را با مركز قطع كنيد، مسيوبوا رئيس ماليـه  
ـات     با قوام السلطنه ميانة خوبي نداشت، اكنون با كلنل دوسـت اسـت و مالي

  .خراسان را به كلنل تحويل داده وميدهد
كلنـل   1300مطابق اسد  1330از روز ذيحجه  و تلگراف را هم تعوايد پس 

ـيس نظميـه بـر    را و همان روز مسيو شوبرگ سـوئدي  . تحت نظر گرفت رئ
  .گماشت و حكومت نظامي در مشهد اعالن شد

  :گفتگوی اصالح و تدارک جنگ ٭ 
  
قوي و تهية حـرب   راز يكطرف شوكت الملك خوانين سرحدي را به تحشي 

ـا  و ضرب وادار و از طرف ديگر با  ـاز كـرده      بمشـهد ب ـلح را ب ـابرات ص مخ
وتلگراف حضوري او با معتصم السلطنه معاون و همدست كلنل مفصل اسـت  
و در تاريخ ملك زاده درج، خالصه هر چه نصيحت و ارشاد كه تصور شـود  
ـباح      ـاد، حتـي مص از طرف شوكت الملك به حضرات گفته شـد و مؤثرنيفت

ـتاد و     پيشكار خود را هم براي ) اسدي بعد(ديوان  ـان فرس اصـالح بـه خراس
  !داد، ناچارجنگ آغاز شدنكاري صورت 

كلنل پنج هزار ژاندارم و اسلحة اعلي ده تيرانگليسي كـه دولـت از دولـت    
ـبان جـدي       انگليس خريداري كرده بود و چنـد عـراده تـوپ و صحبمنص

  .داشت، و در ميان خوانين سرحدي اين نظم و ترتيب واين اسلحه نبود
مطابق بودجه اي كه بسته شد ششصد وپنجاه نفر قواي مشق  فقط در قاينات 

ـات محلـي الزم    كرده و نظامي موجود بود كه دويست نفر آنها براي انتظام
مي شد و چهار صد نفر ديگر مي توانست به ميـدان بـرود، دو عـراده تـوب     
ـتند تـدارك    كوهستاني نيز زيادتر نداشتند، تا دويست نفر ديگرهم مي توانس

  .كنند
ا قواي چريك زياد مي شد راه انداخت، چنانكـه چيـزي نگذشـت كـه     ام 

ـاحب   شجاع الملك محمد رضا خان رئيس ايل هزاره و ساالرخان بلوچ ص
ـيس طايفـة بربـري و     قلعة عليك، و شوكت السلطنه تيموري و سيد حيدر رئ
ـا يكـديگر متحـد شـده و      ساالر شجاع بر ضد كلنل و باطاعت شاه و دولت ب

ي تجهيز كردند و بسـوي  گريب  پنجهزار سوار چريك جندراندك زماني ق
  .مشهد درحركت آمدند

ـايرخوانين   خود شجاع الملك در يوسف آباد نزديك سرحد نشست ولي س
ورؤسا را با پسرهاي خود و چريك روانه كرد و اين عده تا فريمان نزديـك  

  .مشهد پيش آمدند
ـا را   اين اخبار براي كلنل توليد نگراني كرد و ابتدا در   صدد برآمد كـه آنه

ـا   بطريق مسالمت آميزي منصرف سازد و در باطن شايد قصدش پخت و پز ب
لـذا هيئتـي از محتـرمين    . بعضي رؤسا و تداركات كافي درمشهد بوده است

جام فرستاد ومدتي گذشت ونتيجه حاصـل   تمشهد ورؤساي دواير را به ترب
ليرضا خان شمشير به نشد و كلنل هم قواي خود را مرتب ساخته و برياست ع

  .استقبال قواي چريك فرستاد
ژاندارم قواي چريك را از فريمان دوانده و تا نزديك سرحد آنها را عقـب  

در تربت حيدريه نيز طوايف قرائي سربه طغيان برآورده درمزرعـه و  . نشانيد
ـا خـزرو تربـت    » گاننس«قلعة  قيام كردند، و ساالرخان بلوچ كه از فرونت ب

 تطغيان كرد، كلنل با سه عراده توپ ترب» عليك« بود، در قلعةجام گريخته 
  .حيدريه رفته درهرذئ نقظه جنگيد وهردوقسمت را خاموش ساخت

  
  :قرار مالقات٭
  
ـا  ) علم(اميرشوكت الملك   والي قاينات و سيستان كه از طرف رئيس دولت ب

و  قهريه داشـت  ةاختيارات كافي دفع كلنل محمد تقي خان را با اعمال قو
براي احتراز از جنگ و خونريزي و بوسيلة تلگرافات حضوري و دادن پنـد  
واندرزمي خواست كلنل را از خياالتي كه در سردارد مانع شود و براي اين 

ـلطنه  (منظور نمايندة خود محمد وليخان اسـدي   ـباح الس را بـه مشـهد   ) مص
  .فرستاده بود، قرارمالقاتي با كلنل محمد تقي خان داد

بـود مرحـوم آيـت اهللا    1300گام كه مصادف با اوايل برج ميزان دراين هن 
  زادة خراساني و حاج حسين آقاي ملك در بيرجند توقف داشتند و كلنل 

ـاد رفتـه بـود و مصـمم شـد كـه        براي سركشي به اردوهاي ژاندارم به گناب
اميرشوكت الملك را در گناباد مالقات كرده و اورا ازمخالفت با خـود كـه   

بيمناك بود بازدارد، با اين مقصود تلگرافي به شـوكت الملـك   ازآن خيلي 
اميرشـوكت الملـك نيـز از موقـع     . مخابره كرد و او را بگناباد دعوت نمـود 

استفاده كرده مصمم شد كه به اتفاق آيت اهللا زاده و حاج حسين آقا به اول 
ـا    خاك قاينات درنقطة معروف به گدارسليمان رفته با كلنل مالقات نماينـد ت

بنابراين دعوت . شايد اورا متقاعد سازند كه از راه سيستان به هندوستان برود
  .كلنل را پذيرفته و تاريخ حركت خود را تلگرافاً به كلنل خبرداد

  درهمين هنگام شورش اكراد قوچاني كه بدستورسردارمعززحاكم بجنورد 
  ۱۴ در صفحه   

  »مصدق  دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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ـيد و قبـل از    هيه ديده شده بود شروع شد و خبرآن درگناباد به ت  كلنـل رس
دريافت تلگراف شوكت الملك، گناباد را ترك گفته به مشهد حركت كـرد  

ـاد    1300ميزان  7ودرتاريخ  ضمن تلگرافي كه به اميرشوكت الملـك از گناب
  .مخابره نمود از مالقات عذرخواست

  :کشته شدن کلنل٭   
  
ـان نـوذري   . كلنل بسرعت به مشهد بازگشت  ـاژورمحمود خ  دراين موقع م

فرمانده وحاكم نظامي قوچان كه بعذركسالت ومعالجه به مشهد آمـده بـود   
  .درغياب كلنل كفالت اموررا درعهده داشت

ـتفاده كـرده       ـان اس خوانين قوچاني ازغيبت محمود خان نـوذري درقوچ
ـا      1340دراواخرماه محرم  ـان ب ـيروان وعزيـزاهللا خ فرج اهللا خان حاكم ش

سردارمعزز بجنوردي به آنها مي شد قواي محلي خود و كمكي كه از طرف 
ـان را م    صـرف  تبه قوچان حمله كرده ژاندارمها را خلع سـالح نمـوده قوچ

  .شدند
كلنل كه به مشهد رسيد و از واقعه قوچان اطالع كامل حاصل كرد نخسـت   

اطالع كامل حاصل كرد  نخست پريشان خاطر گشته صالح خود را در اين 
ـام   ديد كه محمود خان را به مشهد گذ ـان قي اشته وخود بدفع شورش قوچ

كند وشبانه با عدة قليل صاحبمنصب و ژاندارم كه درمشهد موجـود داشـت   
راه قوچان را پيش گرفت تا قواي هزيمت يافتة ساخلو قوچان را نيـزدربين  

  .راه جمع آوري كرده قوچان را از دست  اكراد باز گيرد
ـاد دو فرسـ    ـان پيشـرفت،   كلنل با همراهان معدود خود تا جعفرآب نگي قوچ

ژاندارمهاي فراري بعضي باو ملحق شده و برخي بدون اعتناي به او به مشهد 
  .مراجعت نمودند

ـاني شـروع شـد و كلنـل        ـاي قوچ در جعفرآباد مصادمه بين كلنل و كرده
اين جنگ در روز . تپه هاي جعفرآباد با تفنگ وشصت تيرمجنگيد درشخصاً 

واقع شده در حاليكه محاصره شـده  ) 1300ميزان  9(  1340دوشنبه اول صفر
ـاد       ـته شـد و جنـگ جعفـر آب بود تا آخرين فشنگي كه داشت جنگيد تا كش

  .خاتمه يافت
پس از پايان جنگ، كردهاي قوچاني حين تصادف بنعش كلنل از قرينـه و   

  )  8. (عالمات  نظامي او را شناخته سرش را از تن جدا كرده به قوچان بردند
ـاه    :  عبداللهي فردبه روايت عبداهللا ـيش از سـه م حكومت سيدضياءالدين ب

ـاالت   1300طول نكشيد و در چهارم خرداد  فرمان عزل او صادر و به همه اي
ـاهراً در زنـدان حكـم صـدارت     . مخابره شد ده روز بعد قوام السلطنه كه ظ

امـور  . خود را دريافت كرده بود كابينه خود را به حضورشاه معرفـي كـرد  
ـتم  . تظامي مركز و حومه به سردارسپه سپرده شداستحفاظي و ان پيشتر، در هف

ـابر آن كلنـل   1300خرداد  ، فرمان تلگرافيِ شاه به خراسان رسيده بود كه بن
در فرماندهي قواي نظامي خراسان ابقا مي شـد ولـي از دخالـت در امـور     

كلنل فرمان شاه را پذيرفت، اما تحوالت به همين . حكومتي منع مي گرديد
ـاه، امـر شـد كـه          . تمه نيافتجا خا پـس از تشـكيل و معرفـي كابينـه بـه ش

هنوز چنـد  . نجدالسلطنه در سمت كفالت ايالت خراسان به كار مشغول شود
روزي از كفالت نجدالسلطنه نگذشته بود كه كلنل او را توقيف كـرد و اداره  
ـا اقـدامات او    حكومت را به دست گرفت و گروهي از متنفذان شهر را كه ب

عالوه بر ايـن، گروهـي از   . ق نبودند زنداني و گروهي را نيز تبعيد كردمواف
ـالي،        ـام قاطبـه اه ـا بـه ن اهالي و اصناف به ارگ دولتي فراخوانده شـدند ت
ـيوه        ـيان را از دولـت طلـب كننـد و بـه ش واليت كلنل محمدتقي خان پس
مرسوم چند نفر از اهالي شهر نيز در تلگرافخانـه متحصـن شـدند و تلگـراف     

دند كه نجدالسلطنه قادر نيست خراسان را اداره كند و غير از كلنل كسي كر
ـار        . اليق اين مقام نيست ـنهاد را رد كـرد و كلنـل بناچ ـا دولـت ايـن پيش ام

ـا ادامـه   . نجدالسلطنه را آزاد كرد و او دو باره به كفالت واليت پرداخـت  ام
ـا     ـبنامه ه برضـد   كفالت ممكن نبود و تقاضاي واليت كلنل تكـرار شـد و ش

 . نجدالسلطنه انتشار يافت
، نجدالسلطنه استعفا كرد و كلنل به استقالل بـه  1300سرانجام، در اول مرداد 

؛ رجوع كنيد به ميرزاصالح، ص 28ـ 26مهرداد بهار، ص (حكومت پرداخت 
را بـه واليـت   * دولت، نجفقلي خان صمصام السلطنه بختياري ). 74، 61ـ60

ـا    1300تلگرام مورخ نهم مرداد خراسان منصوب كرد و او ضمن  كلنـل را ت
ـار اطاعـت،    . ورود خود، به سمت كفيل ايالت تعيين كرد كلنل ضـمن اظه

ـين دليـل      تصريح كرد كه اعتقاد و اطميناني به رئيس الوزرا نـدارد و بـه هم
ـتن اقتـدار ظلـم را     «حاضر به قبول هيچ خدمتي نيست و نمي تواند  ـا داش ب

ـبت  صمص. كند» ديده و چشم پوشي  ام السلطنه با تضمين شرافت ايالتي، نس
تشريف «به كلنل ابراز اعتماد و از خدمات او قدرداني كرد و كلنل در پاسخ 

از صورت تلگرافهاي . صمصام السلطنه را موجب اميدواري دانست» فرمايي 
بعدي كلنل به صمصام السلطنه برمي آيد كه رياست صمصام را پـذيرا شـده   

ـار، ج   (خود را به وي مـي داد  بود و گزارش كارهاي  ، ص 1محمـدتقي به
ـاد   ). 29ـ28؛ مهرداد بهار، ص 147، 144ـ142 ـاد و انقي در حالي كه ابراز اعتم

ـان    كلنل نسبت به صمصام السلطنه آرامشي در مشهد پديد آورده بـود، ناگه
. صمصام كنار رفت و كلنل گلروپ، رئيس ژاندارمري، به خراسان وارد شـد 

از آنجا كه احساس خطر مي كرد كه كلنل گلروپ او را  اما محمدتقي خان
ـان نيـز شـجاع     . عزل كند، گلروپ را به تهران بازگرداند در اطـراف خراس

الملك، رئيس ايل هزاره، و بخشي از ايل تيموري به رياست شوكت السلطنه 
ـتور دولـت قـوام        ـاالرخان بلـوچ بـه دس و سيد حيدر و طوايف بربري و س

حتي سخن از حمايت شوكت . سركشي نشان مي دادندعاليمي از طغيان و 
الملك، والي قائنات، و سردار معزز، والـي بجنـورد، و خـوانين زعفرانلـوي     

 .قوچان از دولت در ميان بود
پس از بازگرداندن كلنل گلروپ و همسفران ديگر او بـه تهـران، از اواخـر    

لت، كلنل دو. روابط كلنل با حكومت مركزي به بن بست رسيد 1300مرداد 
را ياغي و خودسر معرفي كرد و او نيز مستقالً به حكومت پرداخـت و حتـي   

ـار، ص  (حزب ملي به كمك او در خراسان تشكيل شـد   ـ 29مهـرداد به ؛ 31ـ
ـات، ص  ــ96بيـ ـالح، ص 97ـ ــرخ ، ج 79؛ ميرزاصـ ــمناً از ). 99، ص 1؛ ف ض

ـاال   ـلطنه، س ر تلگرافهاي رد و بدل شده ميان امير شوكت الملك و شجاع الس
اشجع حاكم خواف و سردار مكرم حاكم طبس برمي آيد كه امير شـوكت  
الملك مأمور تنظيم قواي جنوب خراسان و حركت به مشهد به منظور مقابله 

ـاي    . با كلنل شده بود دشمني آشكار قوام السلطنه با كلنل بـه صـورت جنگه
ـان و قلعـه عليـك بـروز كـرد        ـاد، فريم  .محلي در گناباد، هزاره، يوسـف آب

پيروزيهاي كلنل بر قبايل و قدرت يافتن او در مشهد، حكومت مركزي را بر 

ـا وي وارد مـذاكره      ـيس، ب آن داشت تا از طريق پرايدوكس، كنسـول انگل
ـار، ص   (اما كلنل وساطت پرايدوكس را نپذيرفت . شود ـ 31مهـرداد به ؛ 33ـ

ـ 152، 150، ص 1محمدتقي بهار، ج  ؛ رجـوع كنيـد بـه كـرونين، ص     154ـ
 ).734ـ733

شوكت الملك پيش از اجراي دستور قوام السلطنه درباره حمله به خراسان، 
در اوايـل  . و با اطالع وي، ولي به رغم ميل او، باب گفتگو را با كلنل گشـود 

شوكت الملك نماينده خود، محمدولي خان اسدي، را به مشـهد   1300مهر 
ـ    ـابالً  فرستاد و ظاهراً كلنل هم تحت تأثير اين مـذاكرات قـرار گرف ت و متق

آيت اهللا زاده خراساني و حاج حسين آقاي ملـك را بـه نـزد اميرشـوكت     
سرانجام دو طرف براي توافق درباره خروج كلنل از كشـور  . الملك فرستاد

ـام سـردار معـزز،    . از طريق هندوستان قرار مالقات گذاشتند اما در اين هنگ
خيانـت كـرد و   حاكم بجنورد، كه پيشتر قول همكاري به كلنـل داده بـود   

شورشيان با حمله به قوچان و خلع . كردهاي قوچاني را به شورش واداشت
كلنل از مالقات باامير كـه مـي   . سالح ژاندارمها، شهر را به تصرف در آوردند

توانست سرنوشت ساز باشد دست برداشت و براي دفع كردان شمال، شبانه 
ـار، ص   (فت با گروهي از افسران و ژاندارمها به سوي قوچان شتا مهـرداد به

؛ رجـوع كنيـد بـه    149ـ148؛ فالح، 155ـ154، ص 1؛ محمدتقي بهار، ج 33
ـا   ) 303؛ آذري ، ص 275ـ273بيات، ص  ـاد ب و در تپه هاي داوودلي جعفرآب

ـا    . اكراد مواجه شد و جنگيد كمي نفرات و كاهش مهمات و مكـر دشـمن، ت
فرستادگان . تنگ كرد، عرصه را بر كلنل و قواي ژاندارم 1300عصر نهم مهر 

ـتند و فرمانـده خـود را     او براي آوردن مهمات از جعفرآباد، به جبهه باز نگش
كلنل يكه و تنها، در حالي كه محاصره شـده  . تنها و بدون مهمات رها كردند

كردهاي قوچاني، پس . بود، تا آخرين فشنگي كه داشت جنگيد و كشته شد
؛ 125، ص 1فـرخ ، ج  (وچان بردند از نبرد سرش را از تن جدا كردند و به ق

آذري تاريخ قتل وي را دهـم مهـر مـي    : 349ـ346، 343ـ 340آذري، ص 
به اين ترتيب قيام محمدتقي خان پسيان كه از دوازدهـم فـروردين   ). داند

ـان گرفـت    1300 ـال پاي  31او كـه در  . شروع شده بود در نهم مهر همان س
  )  9). (263ـ262يات ، ص ب(سالگي كشته شد، تا پايان عمر مجرد زيست 

  :حوادث بعد٭   
  
 1300ميـزان   12روز: بهاردرباره خبر قتل كلنل محمد تقي خان مي نويسـد  

ـان نـوذري       ـاعت يافـت، محمـود خ خبر كشته شدن كلنل در شهر مشهد اش
بالفاصله به اتفاق آيت اهللا زاده كه تازه ازبيرجند وارد مشـهد شـده بـود بـه     

ازقتل كلنل آگاه ساخت و خود نيزاظهاراطاعـت   تلگرافخانه رفت و دولت را
  .از اوامر دولت نموده كفالت امور معوقة ازطرف دولت به او واگذارشد

ميزان جنازه و سركلنل محمد تقي خان با تجليل واحترامات نظامي به  15روز
ـالي   . مشهد وارد شد يك عده از صاحبمنصبان و افراد ژاندارم و جمعـي از اه
  .ابراز احساسات و ايراد نطقهاي پرهيجان مشايعت مي نمودند شهر جنازه را با

ـان نـوذري و بعضـي از        چون حين عبور جنازه در شـهر اطـرف محمـود خ
هواخواهان مرحوم كلنل نطقهاي پر حرارتي ايراد و احساسات شـديد بـروز   
ـامي   داده مي شد دولت مركزي را نگران ساخته دستور داده شد قواي انتظ

  .و قواي چريك سرحدي به مشهد نزديكتر شونددولت از شاهرود 
همانروز جنازة كلنل در مقبرة نادرشاه دفن و ظاهراً غائلة كلنل محمـد تقـي   

ـامي دولـت    . خان خاموش شد و چند روز بدين منوال گذشـت  قـواي نظ
بسركردگي حسين آقاخان خزاعي ميرپنج ازشاهرود به طرف مشهد حركـت  

متدرجاً از محاصره و قتل كلنل آگاه شده  اردوهاي ژاندارم خراسان نيز. كرد
ـيني      دست از عمليات خود در ميدانهاي جنگ برداشته شـروع بـه عقـب نش

  ) 10. (نمودند، بعضي ازاين اردوها متفرق و بعضي منظماً به مشهد باز گشتند
  ورود والي جديد و قواي  دولت  به مشهد ٭
ـان  برقـرار و    نظام السلطنه  مافي بفرمان 1340صفر 27در تاريخ    ـائي خراس فرم

 300ژاندارم و  300قزاق و  700صفر قواي نظامي دولت كه مركب از  29روز
سوار امنيه بود بسر كردگي حسين آقا خان خزاعـي ميـرپنج بـه مشـهد وارد     

  .شدند
  :انتقال جنازه  
  
ـازة كلنـل محمـد     1340ربيع الثاني  26شب   بنا  به اجازة مقامات مركزي جن

ر مقبرة نادر شاه دفن شده بود از خاك بيرون آورده شـده و  تقي  خان كه د
ـاغ  منبـع      ايـن  ( شبانه در قبرستالن كوچكي بيرون دروازه سـرآب  جنـب ب

بـه  ) قبرستان در دورة  حكومت پاكرئان از بين رفته و جزء خيابان شده است
  )  11(».خاك سپرده شد

قيخان اذعان كنيم، چه بايد در بارة مرحوم كلنل محمد ت: بهارادامه مي دهد  
من در تهران بودم، راست است هنوز سردار سپه بد نام نشده بود، اما محمـد  
تقيخان بسيار نيكنام بود، ژاندارم از قزاق وجيه تر و محبوبتر بود، عالوه از اينها  
ـاي فـرج اهللا بهرامـي وزارت جنـگ       تهران قدرت دفاع نداشت، بقـول آق

ـاهرود     نتوانست عدة هزار نفري با اسل ـاي خزاعـي بـه ش حه همراه حسين آق
درين صورت هرگاه !.... بفرستد و بسيلي صورت خود را سرخ نگاه مي داشت

ـاي     ـانبردار خـود را بج كلنل شش يا هشت هزار ژاندارم رشيد و مسلح و فرم
پخش كردن در جام و با خزر و تربت حيدريه و قوچان گرد آورده عده اي 

را مثل فشفه بروي خزاعي در شاهرود مـي   براي حفاظت شهر گذاشته مابقي
انداخت، و از آنجا بي معطلي خود را به تهران مي رساند كاري صورت مـي  
ـلوة بـدو     داد، سردار سپه  و قسمتي از نمايندگان گريخته و شهر با سـالم و ص
ـاير     ـام و س ـتوفي و صمص تسليم شده بود، و شاه را هم توسط مشيرالدوله و مس

ست نگاه بدارد و مطمئن كند، و حكومت را در دسـت  ريش سفيدان مي توان
ـبب خـود را        ... بگيرد  اما هم ايـن همـت ودل و گـرده را نداشـت وبـي س

  »..خراسانيان كه از هفتاد  نقطه با مركز سروكار داشتند مشغول ساختب
و  ياين جوان بدون شك يكـي ازافـراد وطنخـواه و صـميم    : شخصيت او« 

از آن مردماني بود كه حاضرند خود را در صاحب  دل وهوش و فكر بود، و 
  .راه ترقي و تعالي هموطنان وعظمت وطن وعزت نژاد فدا سازند

ـيت شـجاعت و     .  من كلنل را يكبار ديدم  پيش از آنكه او را ديـده باشـم ص
  .صاحبدلي و بزرگواري او را از مردمي بي غرض شنيده بودم

ـين تهرانـي كـه در     اوقاتي كه مأمور خراسان شده بود، بوسيلة آقا   شيخ حس
مهاجرت با او دوست شده بود مالقات مرا خواست، و من روزي نهار در خانة 
آقاي تهراني با او بسر برديم و با هم غذا خورديم و گفتگو كـرديم، آنـروزمن   

ورفقاي ما از اوضاع راضي نبوديم، چه همان اوقاتي بود كه بحران فكري بـه  
ــزدك شــد ــران، در قــواي شــوروي بســرح نســبب ن دات و ســواحل اي

آزاديخواهان و متفكران پيدا شده بود و همين بحران فكري موجب واكنش 
  !منجرشد 1299 –1329محرمانه اي گرديد كه به كودتا و ضربت سوم حوت 

آخرين ديدار من با اين مرد كه بقدر لياقت و بزرگي كه داشت نتوانست ....  
اد مفيد ايرانـي بـود كـه بشـوخي     كاري بكند ودرحقيقت يكي از هزارها افر

  !...شوخي نفله شده اند
  نمی دانم چه می شود که اینها نفله می شوند؟ ٭   
  
مي نامنـد،  » كرم آدم خورك« مثل آنست كه درايران كرمي باشد كه اورا 

بعضي جوانها كه بوي خاصي مي دهند، يعني بوي غيرت و شعور و لياقـت از  
نها را زيرنظر ميگيرد، همة آنها را پي مي كند، شود، اين كرم آمي آنها استشمام 

در طـرف   –گاهي درآنها نفوذ مي كند و زهر مي ريزد و هرگاه بي اثر مانـد  
ـا را برعليـه ايـن     آنها،  رئيس آنها، همكاران آنها، رفقاي آنها زهر مي پاشد، آنه

تا آخرعمـرو روزگارپيريـدنبال   را جوان مسموم مي كند، خالصه اين جوان 
  !..د، تا او را بگوركند يا از كار بيندازدمي كن

از آن  - محمد تقي خان هم دنبال شد، در مهاجرت لياقت او معلوم گرديد   
وقت  پي او را گرفتند، در ضمن دسته بنديهاي حزبي كه در كرمانشاه رويداد 
و دموكراتها را هو كردند و گرفتند و از كار دور كردند، محمد تقي خان هم 

ـارج    از طرف همق ـار خ طاران ناجور خود بزحمت افتاد، تا ناچارگرديـد از ك
  .شود و به برلين مسافرت كند

در ( پس از بازگشت از مهاجرت، باز پـي او گرفتـه شـد، بـه قـول خـود او       
تهران محل خالي بود و من از  2صورتيكه در رژيمان اصفهان و رژيمان نمرة 

با آنكه ) يمي تر وعاليتر بودمرؤسائي كه براي آن رژيمانها تعيين مي شدند قد
  !در تهران جاي خالي بود، مخصوصاً او را مأمورخراسان كردند

  !شدن او فراهم آمد و نفله شد هدر آنجا وسیلۀ نفل٭   
  

در تنازع بقا نيزعلت كلي است، اغلب رؤسا و مدير كل ها » بقاي انسب« فلسفة 
ـا را پـي   » خورك كرم آدم« حسودند و بي هنر، يعني از آنان نيستند كه  آنه

  !كرده باشد، يا ازآنهائي هستند كه زهرآن كرم فاسد و تباهشان كرده است
اين افراد حسود بي هنر به افراد باهنر كه بـوي خاصـي مـي دهنـد و طعـم       

مخصوص دارند حسد مي برند، اتفاقاً خود خواهي و مناعت و كـل شـقي و   
سي رؤسا ميفزايند، آنان گردن كشي جوانان غيرتمند مذكور نيز بحسد و بدجن

و اين معاني باعث مي شود كه به آنها كارهائي رجوع ... را از تناسب مياندازد 
ـا   شود كه نفله شوند، يا آنقدر در كار آنها كارشكني مي شود كه اين بيچاره ه
ياغي مي شوند، از جامعه مي رنجند، حس انقالبي و شورشگري در آنها پيـدا  

  !فله مي شوندمي شود و ازين راه بازن
كلنل مردي شاعر و نويسنده نيز بود، هركس بنوشته هاي او نگاه كنـد، قـوة    

تخيل و قدرت تجسم معاني و ابراز هيجانهاي دروني وشرح تأ ثرات قلبي را از 
  . قلم او خواهد يافت

محمد تقيخان ازخاندان مهاجران آذربايجان شمالي است كه بعد ازعهد نامة   
ـاً جـز معـدودي داخـل     تركمان چاي به اي ران آمده اند، اين طوايف عموم
ـان مـن همـه    : خود كلنل مي گويد. خدمات نظام شدند پدران و پدر بزرگ

ـنعليخان  » ميرزا تقي خان امير كبيـر « سوگليهاي رجال نامي ايران مثل و حس
  .و غير بوده اند» امير نظام

حصيل كرده و شروع به ت 1317در تبريز متولد شده و درسنه  1309كلنل در  
ـال در آن      1322در ـام شـده ومـدت پنجس به تهران آمده داخل مدرسة نظ

ـا و حـوادث    حمدرسه ت ـان قض صيل كرده است وازآن تاريخ به بعد در چوگ
جهان چو گوي، گاه مطيع بوده چپ خورده و راست رفته وهيچ نگفته است 

ـتهزار   و گاه طغيان كرده و برجسته و سركشي آغاز نهاده تا عاقبت فرمانده هش
  !سر نيز از بهترين سربازان دلير ايران گرديده است

ـبابي   » بقاي انسب « اما فلسفة   كه امثال سيد ضياءالدين ورضا شاه را با بـي اس
سرنيزه و صدها هزار قلوب نفر كامياب مي سازد، كلنل را با دارا بودن هشتهزار

  !موافق، محكوم به مرگ مي نمايد
قوام السلطنه مي توانست ازميان بردارد،  ةيا دسيس گمان نكيند كلنل را قدرت 

ـاج     ـاحب تخـت وت بلكه بخت و طالع عجيب وغريب آن كسي كه بعد ها ص
  ) 12(» !كلنل را نفله كرد» بقاي انسب وفناي نامناسب « ايران شد و فلسفة 

      :توضیحات و مآخذ٭   
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فشارد، از بحرانهاي معيشتي مردم گرفته تـا   گلوي واليت را مي
يا از بحران ارزي و پولي تـا فلـج    ،تحريمهاي اقتصادي و نفتي

اليموت مردم كه نشانه هـاي   تاز دريافت حتي قو ،شدن رژيم
نرهـاي مـواد غـذايي در    يآن را از باراندازهاي كشـتيها و كانت 

بنادر جنوبي ايران مي بينيم كه بعلت نا تواني پرداخـت بهـاي   
گشت به مقاصد اوليـه خودشـان هسـتند و    ازآنها، آنان در راه ب

بـا  ده  اين در حالي است كه حاكميت نا اليق و مـيهن بـر بـاد   
شـانتاژ در  و اصرار بر راهبردهـاي غلـط و خطرنـاك و تهديـد     

برابر تهديـد هـاي بيگانگـان، راه را بـراي گسـترش و تقويـت       
هاي بزرگ عليه منـافع و حتـي امنيـت ملـي      دشمنان و قدرت

كننـد و آنـان را بـه ايجـاد محـدوديت و       كشورمان هموار مي
ان و مـردم  تحريم هاي هر چه بيشتر عليه جمهوري اسالمي ايـر 

  .كنند ايران تحريك مي
ـ    ت گرفتـه بـود و سرنوشـت    أبهار عرب كه از انقالب ايـران نش

ملتهاي عرب را سـريعا رغـم زد، امـروز دوبـاره بـه ايـران بـاز        
ميگـردد و بهــار ايــران را دوبــاره آغــاز خواهــد كــرد، گــويي  

ط انـدك و  يت و شراصبحرانهاي داخلي در ايران در انتظار فر
ت تا مجددا افقي را بسـوي آينـده اي تابنـاك    سا ه ايقيا جر

  . براي ميهنمان بگشايد
گرديم به انتخابات، اما قبل از آن در باب كالبد شـكافي   باز مي

كه در روزهاي اينيادآوري از احزاب در جمهوري اسالمي بايد 
اعالم موجوديتهاي قارچ گونـه اي از تشـكيل   گذشته باز شاهد 

ديد التأسيس بـوده ايـم كـه بـه     ها و سازمانهاي ججبهه، حزب 
تي ديگـر  صـ ازيم و كامل آنر ا به فرردپ سي خالصه آنها ميربر

   .كنيم ار ميذواگ
   "جبهه منتقدان دولت دهم"

 "جبهه 1390بهمن ماه  15بنا به گزارش خبر گزاري ايسنا، روز 
ايـن جبهـه طـي     .اعالم موجوديت كـرد  "منتقدان دولت دهم

  : كند اطالعيه اي عنوان مي
هــاي اقتصــادي و  در شــرايط كنــوني كــه كشــور بــا تحــريم "

بهتـرين حربـه خنثـي كـردن      ،هاي خارجي مواجـه اسـت   فشار
هاي دشمن، مشـاركت حـداكثري در انتخابـات و نمـايش      نقشه

مـا  . اتحاد ملي و پشتوانه مردمي نظام جمهوري اسـالمي اسـت  
اسـالمي، در قالـب     هـاي انقـالب   جمعي از وفاداران به آرمـان 

اي متشكل از كانديداهاي اصلح مجلس شـوراي اسـالمي    جبهه
شـهر تحـت    در حوزه انتخابيه تهـران، ري، شـميرانات و اسـالم   

در عرصه انتخابات اعـالم حضـور   » منتقدان دولت دهم«عنوان 
كرده و بر لزوم ايجاد فضاي آزادي بيـان و انتقـاد سـازنده در    
جهت تقويـت نظـام و مواجهـه بـا تهديـدات خـارجي تاكيـد        

  ".داريم
اعالم موجوديت  ضمن اشاره  به 1390بهمن  17بي بي سي روز 

اظهارات آقاي مطهري : از قول علي مطهري ميگويد هاين جبه
نفره، اشاره اي به تعداد نمايندگان حـوزه   30در مورد فهرست

شهر در مجلـس شـوراي    انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسالم 
معيارهاي مورد نظر فهرسـت   اين نماينده تهران،. اسالمي است

را مبارزه با قانون گريزي، مبـارزه   "منتقدان دولت"انتخاباتي 
با حرمت شكني، اعتدال، عقلگرايي و احتـرام بـه آزادي هـا و    

ه نيـاز امـروز جامعـه    حقوق مردم در چارچوب قانون اساسي ك
  .براي تشكيل مجلسي مقتدر تهيه شده استو است 

  “الريجبهه اصالح طلب مردم سا“ 
 1390دي  11يكشـنبه   به گزارش خبر گزاري فارس در تـاريخ  

اعالم موجوديت كرد، جبهه  "ساالري طلب مردم جبهه اصالح"
ــردم اصــالح ــب م ــكلي از   طل ــا تش ــاالري ب ــال  14س حــزب فع
  .طلب اعالم موجوديت كرد اصالح

ساالري با حضور تعـدادي از   جلسه اعالم موجوديت جبهه مردم
هه از جمله مصطفي كواكبيـان دبيـر كـل    هاي اين جب شخصيت

  .حزب مردمساالري برگزار شد
  "ائتالف كانديداهاي مستقل سراسر كشور"

بنابر گزارش روابط عمومي ائتالف كانديداهاي مسـتقل سراسـر   
كشور، اين ائتالف در انتخابات هشـتمين دوره مجلـس شـوراي    

 16كانديـدا از   70، بـا حضـور بـيش از    1386اسالمي در اسفند 
ائتالف كانديـداهاي مسـتقل   «حوزه انتخابيه كشور،  47استان و 

نفـر از كانديـداهاي     9شكل ميگيرد كه راهيابي » سراسر كشور
ورد فعاليـت شـبانه روزي سـتادهاي    Ĥعضو به مجلس هشتم، رهـ 

  .انتخاباتي آنان و دبيرخانه مركزي ائتالف در تهران بوده است
سراسـر كشـور، مـي     روابط عمومي ائتالف كانديداهاي مسـتقل 

علي مطهري كه از چندي پيش و پس از ديدار اعضـاي  : نويسد
شوراي هماهنگي ايـن ائـتالف بـا وي، حضـور در ايـن تشـكل       

روز  خودجوش و مردمي را مورد بررسي قرار داده بود، صـبح  
يكشنبه در گفتگو با دبير شوراي هماهنگي اين ائتالف، موافقـت  

ست ائتالف كانديداهاي مستقل نهايي خود را با حضور در سر لي
ــميرانات و    ــران، ري، ش ــه ته ــوزه انتخابي ــور در ح ــر كش سراس

  .اسالمشهر اعالم كرد

 
  "توحيد و عدالت"جبهه انتخاباتي 
از » جبهه توحيـد و عـدالت  « 1390بهمن  24، به گزارش فرارو

، اعـالم  1390بهمـن   20, در روز پنجشـنبه  سوي حاميان مشـايي 
اي ضـمن   يد و عـدالت در اطالعيـه  جبهه توح. موجوديت كرد

ه ليست مسـتقل در حـوزه انتخابيـه تهـران، از قطعـي      ئاعالم ارا
نفر از نامزدهاي مورد حمايت خود تاكنون خبر  20شدن اسامي
از  ،خـود  "ديگه چه خبـر "روزنامه ايران در ستون . داده است

دانشـجويان و طـالب   ( اعالم موجوديت جبهه توحيد و عـدالت 
بــراي شــركت در ) نقــالب و دولــت اســالميحــامي گفتمــان ا

 .انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي خبـر داده اسـت  
اي در يـك سـايت خبـري     همچنين اين جبهه با انعكاس بيانيـه 

ه ليسـت مسـتقل   ئاي ضمن اعالم ارا منتسب به مشايي در اطالعيه
نفــر از  20در حـوزه انتخابيــه تهـران، از قطعــي شـدن اســامي    

  .ورد حمايت خود تاكنون خبر داده استمنامزدهاي 
بدين ترتيب، چراغ خاموش حاميان دولت روشـن شـد، پـرده    

ــاتي  ــه انتخاب ــرداري از جبه ــدالت"ب ــد و ع تحركــات  "توحي
انتخاباتي حاميان دولت در هفته جاري وارد فاز جديدي شده 

برگزاري همايش و تشكيل جبهه تازه انتخاباتي از سـوي   .است
از اقـدامات   "توحيد و عـدالت "عنوان جبهه  حاميان دولت با

اين در حالي است كه پيش از . تازه دولتي ها محسوب مي شود
اين گفته مي شد حاميان دولت با چراغ خـاموش در انتخابـات   

 .شركت خواهند كرد
به گزارش فرارو، قرار است همـايش بـزرگ مشـاوران جـوان     

زارت نفـر در محـل تـاالر و    4500رياست جمهوري بـا حضـور   
همايشي كه بنا به گفته برخـي سـايت هـاي    . كشور برگزار شود

خبري اصولگرا در راستاي سازماندهي انتخاباتي حاميان دولت 
  .خواهد بود

همچنين برخي رسانه ها از برگزاري همايش انتخاباتي جريـان  
: سايت نداي انقالب در اين باره نوشت. انحرافي خبر داده اند

تالش » …پيشاهنگان «از اين با طرح  جريان انحرافي كه پيش«
كرده بوده يك بدنـه اجتمـاعي از جوانـان در مقابـل سـازمان      
بسيج براي خود ايجادكند، اين بار با برگزاري جلسه انتخابـاتي  

آســمان ســومين دوره انتخابــات  در …درخشــش "بــا عنــوان 
و صرف هزينه هاي سنگين تالش كرد نيروهاي خود ”…مجامع 

  .سازد ات مجلس نهم آمادهرا براي انتخاب
اساس گزارش نداي انقالب سخنرانان ايـن مراسـم دائمـا از     بر

عباراتي نظير منجـي نهـايي جهـان، بسـتر سـازي ظهـور، امـام        
    .استفاده مي كردند …و  ، فلسفه ظهور)عج(زمان

ايـن روزهـا، روزهـاي تبليغـات      .گـرديم بـه انتخابـات    باز مي
نام نويسـي، تعيـين صـالحيت،     از فرماليسم انتخاباتي است، بعد

ارائه نهايي اسامي شكايت معترضين رد صالحيت شده و خالصه 
نامزدها از سوي شوراي نگهبـان بـه وزارت كشـور در روز دوم    

معرفي تعيين صالحيت شده ها،  ميدان محصوري براي  اسفند و
 روز سـوم تـا دهـم اسـفند بـراي      ورود به صحنه تبليغات كه از

است گشـوده   هاي انتخابات در نظر گرفته شدهتبليغات از نامزد
طرفـه اينكـه رژيـم بـي اعتنـا از بـي رونـق بـودن          .گردد مي

انتخابـات ميـان دوره اي    انتخابات دوره نهم مجلس، ايـن بـار  
را نيز به انتخابات مجلـس   دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري
بـر گـزار    1390اسـفند   12نهم سنجاق كـرده و در همـان روز   

  )1. (دخواهد كر
كانديداي ثبت نام  شده براي انتخابـات، بنـا    5389از مجموع 

) 1390بهمن20خبر گزاري فارس(بر ادعاي عباسعلي كدخدايي
ــار    ــه آم ــا توجــه ب ــد ب ــان كــه ميگوي ســخنگوي شــوراي نگهب

درصـد   68هـا بـراي انتخابـات مجلـس نهـم بـيش از        نامي ثبت
يد صـالحيت  اند و آمار تاي كنندگان تاييد صالحيت شده نام ثبت

به گفته كدخـدايي در   نفر افزايش يافته است 3320شدگان به 
 762ها در شـوراي نگهبـان تـاكنون     مرحله رسيدگي به شكايت

اند، آماري كه بـا علنـي شـدن آنهـا از      نفر تاييد صالحيت شده
شـوراي  «حـذف شـدگان توسـط     طريق همان شوراي نگهبان،

درصـد   45الحيت بنا بر قول همين سخنگوي شورا، ص: »نگهبان
بي آنكه توضيح دهـد رد شـدگان از   . از نامزدها رد شده است

خـوانيم   البته در سايت مـي  .كدام گرايش يا گرايشها بوده اند
  .طرفداران احمدي نژاد رد صالحيت شده اند

بنا بر خبري از داخل كشور، از طرفداران احمدي نژاد و بانـد  
ود را نـامزد كـرده   او، كسان بسياري، بدون شناسنامه سياسي خ

گفتـه  ) 1390بهمـن   9(حميد رضا ترقي در گفتگو با فرارو . اند
طرح هركس با احمـدي نـژاد مخـالف اسـت، دنبالـه رو      : است

هاشمي رفسنجاني است، شكسـت خـورده اسـت زيـرا هاشـمي      
بنـا  . رفسنجاني گفته است در انتخابات مجلس شركت نمي كند

ناس در انتخابــات بــراين، طرفــداران منحــرفين مــي بايــد ناشــ
  . شركت كنند

روز  ن، در يك آشـفته گـويي در  همين سخنگوي شوراي نگهبا
در : ارقام ديگـري را داده بـود و گفتـه بـود     1390بهمن  مهشت

 333كه از اين ميـزان   نفر ثبت نام كرده بودند 5382مجموع، 

نـام كننـده،    نفـر ثبـت    4877نفر انصراف دادند كه از مجموع 
 درصـد تأييـد   55ت كردنـد و در مجمـوع نيـز    نفر شكاي  2700

نفر در  1200در بخش عدم تأييد صالحيتها هم  .صالحيت شدند
  ... صالحيت شدند  و  هاي مركزي رد هيئت

حزب مشـاركت و  : حذف شدگان رسمي از شركت در انتخابات
 –سازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي و نهضـت آزادي و ملـي      

مجمـع  : ي عبارتنـد از مذهبي هـا و حـذف شـدگان غيـر رسـم     
روحانيون مبارز و حزب اعتماد ملـي و كـارگزاران سـازندگي    
وابسته به هاشمي رفسنجاني و ائتالف اصـالح طلبـان و شـوراي    

  ...همĤهنگي راه سبز اميد و
تعجب برانگيز اينكه نظام واليت از پيش به چنان وحشتي دچـار  

مه و شده كه هنوز خيزشها اوج نگرفتـه خـود را باختـه، سراسـي    
دچار واكـنش هـاي رسـوا شـده و گـويي خطـر را زود تـر از        

  :ديگران احساس كرده اند، به چند نمونه از آن توجه ميكنيم
  :خامنه ايعلي 

 هاي با ورود به دوره حساس تبليغات انتخاباتي و در پي تحريم
خطري كه كـل نظـام را مـورد     ملت و بهانتخابات از سوي قاط

ان واليت پـيش از مـرگ، خـود    مخاطره قرار داده، ذوب شدگ
كنند، چنان هراسي حاكميت را فرا گرفته كـه هنـوز    كشي مي

در ابتداي واكنشهاي عمومي مردم آنها از پـيش دچـار لـرزش    
) 1390بهمن  14خبرگزاري فارس( شده اند، بطوريكه خامنه اي

امنيت و توطئه كشور در  مسئوالن از"كند كه  تأكيد بر اين مي
، و با صراحت از خواب تقلب جديد "ل نشوندكار انتخابات غاف

 كه در سر دارد پرده بر ميدارد و سپس بـا يـك مقدمـه چينـي    
كنم همه بداننـد آنهـا كـه رد     اينكه اعالم مي: ميگويد مزورانه 

بلكـه  . صـالحيتي نيسـتند   صالحيت مي شوند لزوما آدم هاي بي
 تواند به عنوان نامزد شـركت كننـد امـا    فقط در انتخابات نمي

صـالحيت كـرده اشـتباه كـرده      ممكن است مقامي كه او را رد
هــاي فــراوان ديگــري در  باشــد و يــا ممكــن اســت صــالحيت

لذا نبايد اينگونه فكر كنـيم كـه از   . هاي ديگر داشته باشد زمينه
در ايـن انتخابـات رأي    كساني كه"... هستي ساقط شده  است

 راي آورند، حتماً مراقـب باشـند كـه كالهـي كـه بـر سـر        نمي
در يك كـالم از   ."رفت بر سر آنها نرود 88وردگان انتخابات آ

  ! شوند همه ساكتهم اكنون، 
پيشاپيش از تـرس بهمنـي كـه بـر     ) 1390بهمن  26در تبريز (و ا

انتخابات پرشور ضـربه  : از جمله گفت سرش خراب خواهد شد،
   .سختي به دشمن خواهد بود

همه دسـتگاه هـا بكـار     ،در تبعيت از خامنه اي، ديكتاتور واليت
شـي هـاي   كافتند و در امتداد و اسـتمرار هشـدار و  خـط     مي

  .هميشگي از چپ و راست قصد خفه كردن مردم را دارند
  

  :صادق الريجانيشيخ 
برنامـه  را در مـورد  ها  گزارش برخي از رسانه ،صادق الريجاني

دستگاه قضايي براي دخالـت در رونـد انتخابـات نهمـين دوره     
به گفته آقـاي الريجـاني،   . خواند "شيطنت آميز" مجلس ايران

اساس ماده قانون انتخابات، محاكم صالحه قضايي موظفند به  بر
تخلفات و جرايم انتخاباتي به صورت فوري و خـارج از نوبـت   

 .رسيدگي كنند

در جرايم مشهود، نيازي بـه  "رئيس قوه قضاييه ايران گفت كه 
ي ضـابطان قضـايي و يـا    اعالم مجريان نداريم و اگر جرمي برا

كـه از ناحيـه نـاظران يـا      مـانيم  منتظر نميقضات مشهود باشد، 
 ."مجريان انتخابات به ما گزارش شود

ــادق ــت    ص ــه رياس ــتادي را ب ــاه س ــاني، روز اول آذر م الريج
اي، دادستان كل ايـران، و قـائم مقـامي     غالمحسين محسني اژه

براي پيشگيري  محمد باقر ذوالقدر، معاون اجتماعي قوه قضائيه،
  .از وقوع جرايم انتخاباتي تشكيل داد

  :حيدر مصلحي وزير اطالعات
) خبرگزاري فارس، چهارم بهمن(  وزير اطالعات حيدر مصلحي

به ميدان آمـده و در  باز براي چندمين بار در هفته هاي جاري 
دشـمن  : شهر ميگويد نجمع بسيجيان اصفهان در مسجد سيد اي

زدن به انتخابـات نهمـين دوره مجلـس     هبرنامه را براي ضرب 15
كه دستگاه اطالعاتي كشور . شوراي اسالمي طراحي كرده است

  .هاي دشمن دارد اشراف كاملي بر برنامه
نيـز از تـرس خيـزش اعتراضـي      حيدر مصلحي وزيـر اطالعـات  

به گزارش عصرايران بـه   "طراحي و دسايس دشمن"مردم، در 
در مراسم جشن دهه فجر  نقل از روابط عمومي سپاه پاسداران،

بـا تشـريح    چنـين ابـراز مـي كنـد و     سپاه حفاظت هواپيمـايي 
  ها و دسايس دشمنان اسالم براي ايجـاد چـالش در مسـير    توطئه

بنابر اطالعـات مـوثقي   : مي داردحركت انقالب در مقاطع مختلف اظهار 
  كه بدست آمده دشمن به دنبال ايجاد بحران و چالش در مسير انتخابات

  
۱۶ صفحهدر   

  6  -  كالبد شناسي جناحها در انتخابات نهمين دوره مجلس رژيم 
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كالبد شناسي جناحها در انتخابات نهمين دوره 

  6  - مجلس رژيم
  

هاي امنيتي و آحاد ملت غيور و  است كه اين امر نياز به هوشياري دستگاه
فرمانـده سـپاه محمـد     و. انقالبي را در مباحث امنيتي دو چندان مي كند

سـپاه تهـران آمـاده اسـت كـه      : تهران بزرگ نيز گفـت ) ص(اهللا  رسول
  .امني در انتخابات آتي را به خوبي پاسخ دهد هرگونه نا

مصلحي با اشاره به بيانات اخير مقام عظماي واليت در نماز جمعـه تهـران   
در شرايطي كه دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب اسالمي : تصريح كرد

و ) ره(از اوباما گرفته تا انجمن حجتيه و جريان هاي غير همسـو بـا امـام    
اي سوء استفاده از فرصت انتخابات و مقابله با آرمان هاي نظـام  رهبري بر

انـد بايـد بـا هوشـياري و بصـيرت مراقـب        و واليت متحد و همسو شـده 
  .ترفندهاي آنها باشيم

وي حضور گسترده مردمي در عرصه انتخابات را باعث اضمحالل دشمن 
امنيـت،  : و ايجاد وحدت و همدلي اقشـار جامعـه عنـوان كـرد و افـزود     

سالمت، رقابت سالم، حضور گسترده مردمي و تالش براي ايجاد مجلسـي  
محور اساسي هستند كه توجه به آنها  پنجواليي و متخصص در امور كشور 

بويژه از سوي نيروهاي مومن، ارزشي و وفادار بـه نظـام نقشـي مـوثر در     
دشمن و ايجاد شور و نشاط و حضور حداكثري  خنثي كردن دسيسه هاي

  .ات خواهد داشتدر انتخاب
  

  :صديقيكاظم 
االسالم كاظم صديقي در خطبـه   حجت 1390 بھمن 21 ،به گزارش ايسنا

باره انتخابات مجلس شـوراي   فجر انقالب اسالمي، در  دوم با اشاره به دهه
تر  مقابله ما هم جدي ،دشمن هر چقدر فشار بر ما بيشتر شود: اسالمي گفت

انتخاب خود را در گـرو تخريـب    كنند و كساني كه رعايت نمي .شود مي
دانند و يا براي خوشامد عناصـر ضـد انقـالب ايجـاد      ديگران و يا نظام مي

شوراي نگهبان با آنهـا برخـورد    ،امني كنند كنند ايجاد فتنه و نا بدبيني مي
 .و حتي احتمال است آراي آنها ابطال شود كند جدي مي

  
  :وزارت ارشاد

انتخابات، رويش قارچ هاي رسانه اي و  هشدار وزارت ارشاد به نامزدهاي
انتشار نشريات بدون مجوز از سوي برخي گروه هاي سياسي و نامزدها در 
آستانه انتخابات مجلس نهم، واكنش وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي را    

 .برانگيخت
مدير كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت : 24/11/1390:ايرنا

انتشـار هرگونـه   : گفته است "خبرهاي يك": فرهنگ و ارشاد اسالمي به
نشريه اي از سوي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي بدون اخـذ  
مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات، ممنوع اسـت و جـرم محسـوب مـي     

   .شود
مدير كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنـگ و ارشـاد   

از نامزدها و جبهه هاي انتخابات باره انتشار نشريه توسط برخي  اسالمي در
تبليغات انتخاباتي تابع قانون انتخابات است : مجلس شوراي اسالمي گفت

اما نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي بدون اخذ مجوز از هيـات  
  نظارت، حق انتشار نشريه را ندارند زيرا مطابق بند الف ماده هفت قانون 

  .كه پروانه ندارد ممنوع و جرم اسـت مطبوعات چاپ و انتشار نشريه اي 
  :مهدوي كني

نگرامي از تحريم ها  ، مهدوي كنيبه گزارش خبرآنالين، 90بهمن  13در  
دشمنان با تحريم اطراف ما : را چنين بيان كرد و با توصيه به نامزدها گفت

او از نامزدهاي انتخابات خواست بـه گونـه اي اظهـار نظـر     . را گرفته اند
هـا اطرافمـان را    چـون دشـمنان بـا تحـريم    . م نااميد شوندنكنند كه مرد

اند، بايد كاري كنيم كه به آنها بگوييم تحريم ها ما را به عقب نشيني  گرفته
باره حضـور   وي در پاسخ به پرسشي در.وادار نكرده است بلكه ما حاضريم

آنهـايي كـه اسـم     :طلب در انتخابات مجلس نيز گفت هاي اصالح چهره
نويسي  ها بايد قبل از نام آيند اما آن تاييد صالحيت شدند، مينوشتند اگر 

  .كردند كه نكردند راههاي خوبي انتخاب مي
آخـرين پيامتـان بـه    "كني همچنين در پاسخ به اين پرسش كـه   مهدوي

توصيه ما اين است كه بياينـد و بـا هـم    : گفت "جبهه پايداري چيست؟
  .خراب نكنيمكنيم، يكديگر را  باشيم و اگر هم رقابت مي

  
  :هاشمي رفسنجاني

ميان خامنه اي با هاشمي رفسنجاني و ميان اين دو  ،بحران در رأس رژيم 
بـدون ورود  : كه علي مطهري مي گويـد  حدي استبه  ،با احمدي نژاد

و اين  .شدخواهد هاشمي رفسنجاني به صحنه، بحران سياسي كشور حل ن
رئـيس مجمـع   ) 15/10/1390( رفسـنجاني   در حالي است كه دفتر اكبـر 

بـاره دخالـت    اي اخبـار منتشـره در   نظام با صدور بيانيه  تشخيص مصلحت
  .هاي سياسي را رد كرد ها و جناح هاشمي در آرايش سياسي گروه

پايـه و اسـاس در    در پي اشـاعه القائـات بـي   : آمده است دفتر او در بيانيه

جاني در اهللا هاشمي رفسـن  هاي گروهي مبني بر دخالت آيت برخي رسانه
هاي مختلف در انتخابات از جمله انتخابات  ها و جناح آرايش سياسي گروه

مجلس شوراي اسالمي كه عمداً و عمـدتاً بـا اغـراض و اهـداف سياسـي      
 30: 20 شود و نمونه اخير آن را در بخش خبـري   طيفي خاص دنبال مي

اتشان ها و اظهار گونه كه ايشان در سخنراني رسانه ملي شاهد بوديم، همان
گردد كه ايشان  اند بدينوسيله، براي چندمين بار تاكيد مي بارها بيان كرده

شخصيتي فراجناحي داشته و به هيچ حزب و جناح سياسي وابسته نبوده و 
در مـورد   نفياً و اثباتاًنيستند و در انتخابات اخير مجلس شوراي اسالمي نيز 

ي نكـرده و  كانديداهاي هيچ حزب، گـروه و جنـاح خاصـي اظهـارنظر    
 .نخواهند كرد

  
هنوز بيش از دو هفته به انتخابات و رفتن پاي صندوقها مانده است و لـي  
پيش لرزه ها در   سراسر پيكره حاكمان مستبد آشكار شـده اسـت، بهمـن    
هاي اعتراض فشرده، ضخيم و ضخيم تر ميشوند، از بـاالترين كـارگزاران   

نـه اي كـه از پـيش بـراي     فاسد و جاني در نظام مالها يعني از علـي خام 
  تـا خط و نشان ميكشد، گرفتـه   دآورن در اين انتخابات رأي نمي كساني كه

منتظـر  رده هاي پائين تر از او مانند  شيخ صادق الريجـاني كـه ميگويـد    
نمـي   مجريـان  از سـوي  نيازي به اعـالم  و با مجرمين انتخاباتي  مانيم نمي

ژه اي،  كني، صديقي، پزشكيان و مصلحي، ا، با آنان برخورد ميكنيم بينيم، 
كه  چاره را در به جان يكديگر افتادن نديده اند، سنگيني بار كشمكش ... 

هاي انتخاباتي مزيد بر چاشهاي سياسي داخلي و خـارجي و پيـدا شـدن    
آثار تحريم ها و فشارهاي بيروني در محكوميت رژيم بر موضـوع اتمـي،   

و همه سـقوط رژيـم را نزديـك     همه....حقوق بشر، حمايت از بشار اسد و
  .كرده است

 حق حاكميت حق هر انسان و حق هـر جامعـه اي  باز تكرار مي كنيم كه 
اسـت، يكـي از وسـيله هـاي      يك وسـيله  بلكه ، انتخابات حق نيست است

كـه   ق، همانـا حـق حاكميـت اسـت    ح،  است رسيدن  به حق حاكميت
  .ستاند غصب شده و بايد بپا خاست،  ايستاد و اين حق را باز

بـه حـق    كـردن   عمـل  ،به يك حق است كردن  رأي دادن عمل آري
ايرانياني كه برغم سـه انقـالب،   . دارد آن حق را حاكميتي كه هر شهروند

مي بايد و قبل از رأي دادن  ، نخستبه حساب نمي آيندهمچنان شهروند 
انقالبي كه قرار بود تمام حق حاكميـت   .ستانندحق شهروندي خود را باز

سبب محروميت مردم كشور از تمامي آن حق شده  ،به مردم بازگرداندرا 
پـاي  " ،حاكميـت و حـق شـهروندي    وجود نداشـتن حـق   پس با .است

صندوق رأي رفـتن و رأي دادن، رأي دادن بـه صـغير و مهجـور بـودن      
چشم پوشي از حق شهروندي، چشم پوشي از همه حقـوق   ،خويش است

  )2( ".تسخود بمثابه انسان و از حقوق ملي ا
حضور فعـال در عرصـه   آري، چه بايد كرد؟، بايد تحريم فعال كرد يعني 

و به خيابان ها ريخت و در مناطق بي نفـوذ   هاي اقتصادي سياسي داشت
دستگاه سركوب تظاهرات كرد؟ بايد روز انتخابات همچون سيزده بـه در  

د؟ و روز از شر نحاست مالها سر به بيابان گذاشت و به خارج از شهر پناه بر
انتخابات به تفريحات بيرون شهر گذراند؟ بايد رفت پـاي صـندوق و رأي   
سفيد داد و  يا شعار و توهين روي برگه هاي رأي نوشـت و بـه صـندوق    
انداخت؟ و چه بايد كرد؟ آري،كار بايسته اما بسيار ساده، بي هزينه و سهل 

  :الوصول است
در خانه مانـدن و  اصلي، شركت نكردن در انتخابات كافي نيست بلكه كار 

انتخابـات   مطلق  تحريم بااين رژيم در روز انتخابات است،  تحريم مطلق
 ابـراز  را خوددر خانه حق  ماندنو  خيابانها ذاشتنخالي گ بامجلس نهم، 

. اسـت اي غير بـاز گشـت   انزوو  ضعف در امروزمطلقه  واليتنظام . كنيم
قرارگـاه عمـار و غيـر عمـار     ميگويند در خانه ماندن اثري ندارد  و رژيم 

ساخته و از هركدام از بسيجي هاي عضو،  تعهد گرفته كه هر كـدام حـد   
حتي اگـر  ... اقل ده نفر را با خود براي رفتن پاي صندقها همراه كنند  و 

نيروهاي بسيج و سپاه را به نمـايش بيـاورد، عـدم حضـور واقعـي مـردم،        
بود و ضربه اي بر فريبكاري اعتراضي بر نظام غاصب و واليت فقيه خواهد 

حتي مزد بگيران رژيم هم امروز متوجه ! ولي فقيه و نيرهايش خواهد بود
  .وضعيت متزلزل و لرزان رژيم شده اند به او اقبال نمي كنند

خامنه اي براي نشان دادن مشـروعيت نيـاز بـه شـلوغي خيابانهـا در روز      
افيت آنرا نشان داد، فقط بهمن امسال با تمام شف 22اننخابات دارد،  سالگرد 

دفـاع از   حداقل شخصيت ملـي، حـداقل  يك تصميم جدي الزم است، 
ايجاب مي كنـد   ، حد اقل ابراز هويت و شخصيت انساني انسانحق خود

و بگويد من انسـان   نرود هاپاي صندوق كه براي منزلت وكرامت خود كه
واليت شما  آزاد با كرامت و داراي حقوق انساني هستم و زير بار ننگ زور

  .نخواهم رفت
  ادامه دارد 

  
  :توضيح

خبرگان رهبري سومين انتخابات ميان دوره اي دوره  :ايرنا نوشت – 1
چهارم مجلس خبرگان رهبري در استان هاي خراسان رضوي روز جمعه 

اسفندماه و همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلـس شـوراي اسـالمي     12
ات دريافتي، در استان خراسان رضوي، حسن بنا بر اطالع. برگزار مي شود

عالمي، سيد محمد علي امين و غالمرضا مصباحي مقدم تاييـد صـالحيت   
شده اند و از ميان داوطلبان ثبت نام شده بـراي سـومين ميـان دوره اي    

دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه خراسـان رضـوي   
  .سه نفر تاييد صالحيت شدند

ستان خراسان رضوي و يك نفر از استان كردستان به مجلـس  يك نفر از ا
آقايان مصطفي ميرجليلي ، سيد محمـدعلي  .خبرگان رهبري راه مي يابند

امين، حسن عالمي، غالمرضا مصباحي مقدم، داود نمازي، محسن غرويان، 
باقر حسيني الموسـوي از اسـتان خراسـان     سيدرضا شيرازي و سيد محمد

عليرضا مستشاري، مصطفي حيدري كردستان،  دمي،رضوي و آقايان انور آ
اردشيرمحمدي، اقبال بهمني و لطف اهللا شافعي زاده از استان كردسـتان  
داوطلب سومين انتخابات ميان دوره اي چهارمين دوره مجلس خبرگـان  

  .رهبري شده اند
 7بهمـن تـا    24از  795ابو الحسن بني صدر، انقالب اسالمي شـماره     – 2
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  محاصره؟
  
، به گزارش هرانا، هفت زنداني سياسي در زندان 90بهمن  26در ◀

اروميه به دستور مسـئولين ايـن زنـدان بـه مكـاني نـامعلوم منتقـل        
پـور،   اهللا گلپـري  حبيـب : اسامي آنها بدين شـرح مـي باشـد    .شدند
، مصـطفي علـي احمـد، جهـانگير     احمد سليمان، احمد تمـوئي  علي

  كاكه ممي و يوسف رحماني پور ) يوسف (بادوزاده ، مصطفي 
شهروند بهايي » عادل فناييان«، به گزارش  هرانا، 90بهمن  27در ◀

ساكن سمنان طبق حكم دادگاه انقالب شهر مزبور به اتهام تبليغ عليه 
  .شد سال حبس تعزيري محكوم 6نظام و اقدام عليه امنيت ملي به 

شب به  9، به گزارش كلمه، مهدي خزعلي ساعت 90بهمن  29در ◀
دليل بروز مشكل قلبي به بهداري اوين منتقل شد كه پس از گـرفتن  
نوار قلب پزشكان متوجه اوضاع وخيم وي شده و به سرعت مهـدي  

بـر  . خزعلي را به بخش سي سي يو بيمارستان طالقاني اعزام كردنـد 
علي همچنان اعالم كـرده اسـت كـه    اساس اين گزارش، مهدي خز

اعتصاب غذاي خود را نخواهد شكست و تـا احقـاق حـق خواهـد     
 .ايستاد

، به گزارش كلمه، مهرداد سرجويي روزنامه نگار 90بهمن  29در  ◀ 
در مدت حبس انفرادي تحت بازجويي هاي طوالني قرار گرفـت و  

و تحليل  نهايتا در شهريور ماه گذشته اتهام جاسوسي از طريق انتشار
 .مقاله، مصاحبه و خبر به وي تفهيم شد

دادگاه انقـالب تهـران    26پس از اخذ آخرين دفاع پرونده به شعبه 
آبانماه گذشته، اتهـام   22ارجاع شد و دادگاه نيز بعد از محاكمه در 

ديماه حكم  27او را به همكاري با دول متخاصم تغيير داد و نهايتا در 
  .غ كردسال زندان را به وي ابال10
، به گزارش سايت مجذوبان نور، در پي يـورش  90بهمن  29در  ◀

ماموران امنيتي بـه منـزل يكـي از دراويـش گنابـادي شـهر كـوار        
  .اند دراويش اين شهر در مقابل پاسگاه انتظامي تجمع كرده

در پـي عـزل فرمانـدار    : ، به گزارش سحام نيـوز 90بهمن  29در ◀
روز مانده  16ن شهر در كمتر از كوهدشت و رئيس ستاد انتخابات اي

به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي و متعاقب آن عـزل  
هـزار نفـر در   20معاون فرماندار، توسط اسـتاندار لرسـتان، بـيش از    

 .اعتراض به اين تصميم مقابل فرمانداري اين شهر تجمع كردند
 بهمـن  28، به گزارش موكريان، عصر روز جمعـه  90بهمن  29در ◀
تن از اعضاي گروه كوهنـوردي چـل چمـه هنگـام      20، بيش از 90

بازگشــت از كوهنــوردي، توســط نيروهــاي حكــومتي در ســنندج  
  .بازداشت و روانه زندان شدند

، به گـزارش موكريـان، يـونس آقايـان زنـداني      90بهمن  30در  ◀
زنداني اهل حق محكـوم بـه اعـدام در زنـدان اروميـه دسـت بـه        

 .اعتصاب غذا زده است
نگار در  ، به گزارش كلمه ، مهسا امرآبادي، روزنامه90اسفند  1در ◀

اجتمـاع و تبـاني   "دادگاه انقالب به رياست قاضي پيرعباس به اتهام 
 .سال زندان محكوم شد 5به  "عليه امنيت ملي

كـارگر كارخانـه    150، به گـزارش ايلنـا،  بـيش از    90اسفند  1در ◀
يد كننده نخ آسيا در اعتراض به ترين تول پارسيلون خرم آباد، بزرگ

دريافت مطالبات قانوني شان امـروز صـبح در مقابـل درب ورودي    
 .كارخانه تجمع كردند
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