
  

  
بر منابع نفت و گاز و  ،از خود و رئيس جمهوري سلب اختيار و به رستم قاسمي ،نآرا تصويب كرد كه بنا بر مافياها طرحي  مجلس :انقالب اسالمی

درصد اقتصاد  70اينك با مالك. نفت ملي شد تا كه دولت متعلق به ملت و خدمتگزار مردم باشد ،1329اسفند  29در . صنعت نفت و گاز اختيار مطلق داد
. مالك مردم ايران و هستي او شدند ،مالي –در واقع مافياهاي نظامي  ،ملت ايران منزلت دون برده را يافت و سپاه ،چنگ انداختن بر نفت و گازكشور شدن و 
  . اين خبرها هم گويا و هم مهم هستند. مجموعه اي از خبرها را مي خوانيد كه از ايران دريافت كرده ايم ،در فصل اول

همچون اكتبر  ،در ايام پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا. و نوشته مي خوانيد در باره احتمال حمله نظامي اسرائيل به ايراند ،در فصل دوم     
اكتبر سورپرايز نتان ياهو برضد  ،در صورت انجام ،اين حمله. كه سبب شكست كارتر و پيروزي ريگان در انتخابات رياست جمهوري شد 1980سورپرايز اكتبر 

  . اوباما و با همدستي حزب جمهوريخواه امريكا خواهد شد
اردوغان نخست وزير تركيه  –يم در سوريه و پيشنهاد پنهانيش به امريكا و طرح تركيه ژاطالعات مهمي را در باره وضعيت سوريه و نقش ر ،در فصل سوم     

  . ورده ايمآدر باره سوريه را گرد  –بيمار است 
  .بررسي كرده ايم ،ورده استآ» ديروز و امروز« ،مت ديگري از اسناد سري انگلستان را به همان ترتيب كه مجيد تفرشي در سايت خودقس ،در فصل چهارم    

  ۳صفحه در

 نھمينو بيست وخرداد، بمناسبت صد ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۴٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  چھاربار نبش قبر كلنل محمد تقي خان پسيان ، 

  توسط قوام السلطنه و پھلوی ھا

  
درگزارش اسناد كنسولگري انگلستان امير پنجه حسين آقا 

بود به  كه ازياران رضا خان وزير جنگ وقت) يعسرلشگر خزا(
) خزاعي (درشهر مشهد امير پنجه حسين آقا : دستوراو آمده است

. اكتبر وارد مشهد شد 31فرماندة قزاق هاي اعزامي ازتهران در
نوامبرمترجم هندي مرا به حضور پذيرفت وي به  2امير پنجه در

مترجم گفته بود كه دستور دارد با ما روابط نزديك برقرار كند 
ري عمل نمايد، ولي تا زماني كه كلية وبه توصيه هاي كنسولگ

شورشيان دستگيرنشده اند ازحضوردرمحل كنسولگري و 
  )    1.(اظهاردوستي علني با ما خوداري  خواهد كرد

پس ازبازگشت كلنل گلروپ : حسين مكي مي نويسد
وسايرهمراهانش ازخراسان دراثرسوابق تيرة سردارسپه وزير 

د همدان بود، بين او موقعي كه رئيس آتريا(جنگ درهمدان 
وكلنل محمد تقي خان نزاعي در مي گيرد و درنتيجه  كلنل 

نفر ژاندارم  رضاخان  مير پنج را محاصره  65محمد تقي  خان با 
مي نمايد و با آنكه سردارسپه ارشد بوده ازطرف  كلنل به او 

وخاطرات خود رئيس  الوزراء درموقع  توقيف )  اهانت مي شود
ه به امرسيدضياءالدين وزيرجنگ زمينه را مساعد ودستگيرمشارالي

ديده ، جداً به جنگ تصميم مي گيرد وچون كارمازندران خاتمه 
يافته بود، يك اردوي منظم قزاق ازتهران ومازندران به 
سركردگي حسين آقا خان خزاعي بصوب خراسان  اعزام مي 

  )  2.(شود
  ۱۲صفحه در

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

  بيالن شكست و سيلي ملت به خامنه اي
  است و  ادامه دارد جنبش همگاني، تحريم جنبش

  
 15مرحله اول نمايش انتخابات دوره نهم مجلس تمام شد و رژيم در تدارك تبليغ برگزاري مرحله دوم اين نمايش كه در روز 

  حوزه رأي  1000صبح در  8در ساعت  1389اسفند  12انتخابات روز مرحله اول . برگزار خواهد شد مي باشد 1391ارديبهشت 
 ۱۵صفحهدر              

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

  دانشور نيميس اديب
  »!؟يديسحر را ند يآمد يدر راه كه م«

  
 1300سال  يبهشتارد 8معاصر، در  ينامدار و مترجم توانا يسندهدانشور، نو  نيميس

بود همان ) السلطنه ياءاح(دانشور  يپدرش دكتر محمد عل. متولد شد يرازدر ش يديخورش
السلطنه  ياءكند، اح يم يادبه نام دكتر عبداهللا خان » سووشون«در رمان  يمينكه س يكس
جمعه بر سر مزار حافظ  يكه شب ها يونضو گروه حافظبا فرهنگ و ادب بود و ع يمرد

 يبانو. مادرش قمر السلطنه حكمت نام داشت. يداشتندحافظ را زنده م يادو  يشدندجمع م
 ةهنرستان دختران يرهم مد يو مدت آموخت يرا به فرزندانش م يشاعر و هنرمند كه نقاش

اهل ذوق و هنر  يا ر خانوادهسه برادر و دو خواهر داشت و د يمينس. بود يرازش يهنرها
 .يافتپرورش 

  ۱۵صفحه در
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  آقای ابوالحسن بنی صدر پیام 
    ۱۳۹۱ مناسبت نوروز به

  سالی که نو می شود
  

  !هموطنان عزیزم
  
نوروز است زیرا شما مردم ایران با شرکت در جنبش  ،این نوروز 

غاز کرده آبازیافتن توانائی و نو کردن زندگی خویش را  ،تحریم
. به توانمندی و حق حاکمیت خویش رأی دادید ،در حقیقت. اید

 ،یر محکوم به حکم مطلق جباربه بیرون رفتن از دون منزلتی صغ
. جنبش برای استقرار والیت جمهور مردم تازه نیست. رأی دادید

اما به یمن تحریم انتخابات که عمل به رأی متین وجدان ملی 
این جنبش ابهامی را زدود که کوشش می شد و . نو شد ،بود

ویخته می آپرده ها از پی هم . هرچه بیشتر گردد ،کوشش می شود
پرده جنگ و  :مانع اصلی و هدف واقعی شناخته نگرددشدند تا 

که گرایش به استبداد و جنایت های وصف ناپذیر » دفاع مقدس«
را پوشش می داد که به یمن افشا شدن اکتبر سور پرایز و ایران 

پرده اصالح ... پرده . درید ،گیت ها و با سرکشیدن جام زهر
مر وضعیت آمل و طلبی از نوعی که والیت مطلقه جبار را نه عا

این  ۸۸جنبش سال . بلکه مظلوم و قربانی جلوه می داد ،کنونی
برغم یک  ،پرده اصالح طلبی برای حفظ نظام که. پرده را درید

کوشش ناکامی در باز  ،از راه شرکت در انتخابات ،ساله ۸تجربه 
کوشش بازهم نازا در تخطئه  ،بعد از تحریم. ویختنش بکار رفتآ

نتیجه این شد که . ویختن این پرده بکار رفتآزبرای با ،تحریم
نکه سایه ای آبی  ،شما مردم ایران واقعیت را همان سان که هست

  : در برابر چشمان خود دارید ،ن را بپوشاندآ
  ۲صفحه در
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  مجلس از آن خامنه اي شد –همه برانداز هستند  -!كار را به جنگ نمي كشانيم؟◀
  3ص   سپاه مالك منابع نفت و گاز شد؟   –

  4ص   :يز اكتبر سورپرايزي  در حال تدارك است؟آيا بر ضد اوباما ن◀
  يك سال استقامت مردم سوريه و - ؟ !آيارژيم محرمانه پيشنهاد كودتا در سوريه را كرده است◀

  6 ص :نقش قدرتهاي خارجي        

  8ص   :به شهادت اسناد، ترك استقالل، ترك آزادي و تن دادن به وابستگي مذلت بار است◀

  9ص  :ودن سلطه چين و هند و روس بر سلطه غرب استاثرات تحريم، افز◀

  11ص   :تجاوز به حقوق زنان و دانشجويان و كارگران و طبيعت، روش رژيم مافياها است◀

     ؟ ردهبسپاه مالك و ملت 
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هرگاه واليـت مطلقـه فقيـه بـا     . حق از غاصب حق به صاحب حقنتقـال  ا
 ،جانشين شـود  ،واليت موافق حقوق ملي و حقوق انسان و حقوق طبيعت

  . انقالب ايران به هدف خويش رسيده است
هـم همـه    ،از اين پس ،مده استآچون هدف از پرده هاي ابهام بدر     

ردم ايران و هم همه مردم جهان مي دانند كه باطلي كه بايد بـرود  شما م
واليت  ،واليت مطلقه جبار است و حقي كه مي بايد بيايد و استقرار بجويد

اين قاعده . يدآباطل مي رود و حق مي  ،بنا بر قاعده. جمهور مردم است
از ايـن رو اسـت كـه يـك     . هربار كه انساني بر حق بايستد عمل مي كند

لشـگر ظلـم از   «صدا دارد و هر ايستاده بر حقي پيروز مي شود ولو  دست
 ،بعد از سه انقالب در يك قـرن  ،پس بدون ترديد. »كران تا به كران باشد

ايرانيان  ،رها نكردن تجربه انقالب ايران و استقامت بر حق حاكميت ملت
هرگـاه جنـبش تحـريم انتخابـات     . حق حاكميت خويش را باز مي يابند

ي را جنبش براي بازيافت حـق حاكميـت و عمـل بـه ايـن حـق       فرمايش
سال استقرار واليت جمهور مردم و برپـائي   ،سال جديد ،چه بسا ،بگردانند

  . دولت حقوقمدار خدمتگزار مردم  بگردد
  

  !ايرانيان
اما رهبري . قائم به اين قوه است ،هر انسان قوه رهبري دارد و هستي او    

بـه خـودي    ،مال قدرت بر انسان معني مي دهدوقتي اع ،ديگري بر انسان
از اين . يدآپديد مي  ،از رابطه قوا ميان انسانها بايكديگر ،خود هستي ندارد

بـر انسـان   » رهبري قدرت«هرگاه . بنا براين ضد حيات است ،ويرانگر ،رو
پس بدانيـد كـه امـروز بـدتر از     . مطلقا ضد حيات مي گردد ،مطلق باشد

باز خاطر نشان مي كنم كه در مـدار  . امروز مي شود ديروز و فردا بدتر از
ن از بد به بـدتر و  آيك جهت و مسير بيشتر وجود ندارد و  ،بسته بد و بدتر

جنبش را هرچه همگاني تر ادامه بايد داد تا  ،پس. از بدتر به بدترين است
جنـبش  . بازهم كوتـاه تـر بگـردد    ،كه زمان بازيافت حق رهبري خويش

شماري از كاربردهـا را پـيش از ايـن نيـز      - اد مي كنم همگاني كه پيشنه
جنبش عمل به حق حاكميت از راه بكار انداختن قوه  ،- پيشنهاد كرده ام 

  : رهبري يكايك ايرانيان است
مردم تابعيت خـود را از   ،نآدر  ،فرصتي است كه ،انتخابات فرمايشي – 1

امـا ايـن تنهـا     .اظهار مي كنند ،جبار مدعي داشتن واليت مطلقه بر مردم
 ،روزمره ترين فرصتها. فرصتهاي بسيار ديگري وجود دارند. فرصت نيست

هرگاه قلمرو صالحيت . رجوع به دستگاه دولت تحت واليت مطلقه است
به ترتيبي كـه هـر ايرانـي     ،جامعه مدني را گسترده و گسترده تر گردانيد

از قـدرت  زادي خويش را از راه رها كردن خويش آبازيافتن استقالل و 
از واليـت   ،ميسر بگرداند ،باوري و راه بردها و كاربردهاي قدرت فرموده

هر ايراني بداند كه جـز زوربـاور مسـئله نمـي     . مطلقه جبار رها مي شويد
ورد كـه  آبر او است كه به ياد ،پس هربار كه اوخواست مسئله بسازد ،سازد

ايجاد شده كه مسئله هاي . زور باور است و بايد زورباوري را ترك گويد
قلمرو واليت  ،در جامعه مدني و توسط اين جامعه حل و فصل مي گردند

فـراخ  جريان جريان تنگ كردن قلمرو عمل جبار و : جبار را تنگ ميكنند
 ،معنـوي  كردن عرصه عمل مردم عضو جامعه مدني و برخوردار از حقوق

ـ   : يك جريان است ،...دوستي و صلح اجتماعي و ت جريـان اسـتقرار والي
بكار بردن روش دوم  ،بكار بردن اين روش ايجاب مي كند. جمهور مردم

  .را
جنبشي است كه تمامي مردم ايران مـي   ،سيبهاي اجتماعيآمبارزه با  – 2

از  ،ساختار استبدادي جامعه و وجود دولت جبار. ن شركت كنندآبايد در 
نت خشـو  ،نجا كه زور را وسيله اصلي در تنظيم رابطه هـا مـي گرداننـد   آ

سـيبها و نابسـاماني هـاي    آ ،از عوارض اين خشونت گستري. گستر هستند
ايـن درس را  » بهار عـرب «تجربه انقالب ايران و تجربه . اجتماعي هستند

يم جبـاران و  ژموزند كه خشونت زدائي كاري است كه به انحالل رآمي 
از  ،هرگاه در خانه و در محل كار. استقرار واليت جمهور مردم مي انجامد

هرگـاه بـراي    ،نقش زور بكاهيد و به همدلي و همكاري نقش بيشتر دهيد
يم جبـاران  ژخشونت ر ،راه حل فردي  نجوئيد ،مشكلي كه همگان دارند

  . را بي اثر ساخته ايد
در  ،نكه زور كم نقش تر و همدلي و همكاري پر نقش تر بگردندآبراي       

ضـرور   ،اد اتحاديه هاشورائي كردن زندگي و در محل كار ايج ،خانواده
يم تمامي سازمان هاي شغلي و مدني را به زور منحـل مـي   ژاگر ر. هستند

كند و حتي به سازمانهاي سياسي تحت امر و وسيله كار خود مجال رشـد  
نها را محكوم حكم تقسيم به دو و آهمه  ،نمي دهد و همانطور كه شاهديد

را ) زور(= قدرت  از اين رو است كه قلمرو ،حذف يكي از دو كرده است
نهـا چـون   آايجاد اتحاديه ها و بهـم پيوسـتن    ،پس راه حل. گسترده كند

  . حلقه هاي زنجير است
يم مـانع از پيـدايش اتحاديـه هـاي كـارگري و      ژمي توانيد بگوئيد ر      

. اسـت ... سازمان هاي زنان و دانشجويان و معلمان و كاركنـان دولـت و  
 ،هرگاه اتحاديه و سازمان. مكن بباورانديم نبايد ممكن را نامژجلوگيري ر

اما هرگـاه روشـهاي   . سيب پذير مي شودآ ،تنها بيانگر منافع مشترك باشد
بكـار بـرده    ،يند و بكار روند كه ايرانيان در تاريخ دراز خودآموفقي يافته 

: يم مافياها نمي تواند مانع از پيدايش اتحاديه ها و سازمانها بگـردد ژر ،اند
بعنوان وسيله . مي بايد بي محل شود) زور(= قدرت  جمعي، در تشكيل هر

دوسـتي و  (حقـوق معنـوي    ،در عـوض . يـد آبكـار جمـع    ،نمي بايد ،نيز
بنـا بـر    ،همكاري و همدردي و خود صاحب حق و مكلف به عمل به حق

مـي بايـد هـم     ،و مادي انسان و حقـوق جمـع  ...) اين مسئوليت شناسي و
چنين جمعي . و فعاليت جمع بگردندهدف و هم روش در سازمان دادن 

سيب ناپذير و توانا به گسترش و نيز توانا به برخورداري از امكانات جامعه آ
  .مدني و عامل گسترش قلمرو صالحيت اين جامعه مي گردد

تقـدم   ،فاسـد و افسـد   ،رها كردن ذهن از مدارهاي بسته بـد و بـدتر   – 3

سلطنت  ،بداد يا تجزيهاست ،تقدم مصلحت بر حق و حقيقت ،تكليف بر حق
و روابط قوا ميـان دوكـس و ميـان    ... استبدادي  و يا استبداد مالتاريائي و

هم در سطح فرد و هم درسطح  ،كاري است كه ،دوگروه و ميان دو ملت
 ،قدم اول ،در درمان اين بيماري فكري مزمن. مي بايد انجام بگيرد ،جمع

قدم دوم . ين و مرام استن دآرها شدن و رهاكردن از دشمني با اين يا 
 ،انتقاد پذير شمردن دين و مرام و فكـر راهنمـاي خـويش و قـدم سـوم     

حقـي كـه    ،اگر هنوز واليـت جمهـور مـردم    .جستجوي مشتركات است
يكي به اين دليـل   ،برقرار نگشته است  ،يكايك ايرانيان از آن برخوردارند

د و ما به جـاي  است كه باورهائي درسر داريم كه با اين حق سازگار نيستن
ضديت با دين  ،نكه باور خويش را به محك حقوق انتقاد و تصحيح كنيمآ

ايـن ضـديت مـا را بـاز مـي دارد از      . و مرام يكديگر را روش كرده ايـم 
اشتراك پيدا كردن بر سر حقوق جمعي و حقوق انسان و حقوق طبيعـت  

بدون اين اشـتراك نيـز واليـت جمهـور مـردم و جمهـوري       ... و حقوق
وندان و جامعه مدني توانا بـه اداره خـويش بـا مـديريت شـورائي و      شهر

اما جستجوي اشتراكها و افزودن . واقعيت پيدا نمي كند ،دولت حقوقمدار
  ايجاب مي كند كه، ،نهاآبر 
زادي و ديگـر حقـوق   آزادي بر سـر اسـتقالل و   آبيانهاي استقالل و  – 4

ري و تضـاد و ابهـام   در زورمـدا  ،اشتراك پيدا مي كنند و بيانهاي قدرت
ولـو   ،دارندگان اين مرامها ،از اين رو. گرائي بايكديگر هم مايه مي شوند

زادي و حقـوق  آدم از اسـتقالل و   ،بطور صـوري  ،بخاطر نياز به مقبوليت
نه توانا به تبيين روشني از مشتركات خود هستند و نه وقتي  ،در واقع ،بزنند

در  ،زادي اسـت آاسـتقالل و  با دارنـدگان انديشـه راهنمـائي كـه بيـان      
وفـادار مـي    ،نها و به اتحـاد آبه  ،روشني موافقت مي كنند˝اشتراكات نسبتا

بـيش از   ،از اين رو است كه انتقاد پذير دانستن انديشه هاي راهنمـا . مانند
ن بيـان  آزادي كساني مي آيد كه اين يـا  آبكار بازيافتن استقالل و  ،همه

  . قدرت را مرام خويش كرده اند
از رهگذر نقد به بيـان   ،هيچ كس نبايد ترديد كند كه هر بيان قدرتي      

زادي كه از رهگـذر  آبيان هاي استقالل و . زادي راه مي بردآاستقالل و 
شفاف  ،در همان حال ،گسترده ترين اشتراكات و ،نقد ها حاصل مي شوند

استقرار  ،بدان ،ترين اشتراكات را پيدا مي كنند و وفاي به عهد را ارزش و
  .جمهوري شهروندان را ميسر مي گردانند

 ،گي هـاي بيانهـاي قـدرت   ژهيچكس نبايد ترديد كند كه از وي ،و نيز      
با رفع . يكي گرايش به ابهام و ديگري در برداشتن فراوان تناقض ها است

زادي راه مـي  آبيان قدرت به بيان اسـتقالل و   ،كردن ابهامها و تناقض ها
هرگاه هر باورمندي باور خويش را انتقـاد پـذير بدانـد و     ،بدين قرار. برد

در همان حال كـه انديشـه    ،خويشتن را از ضديت با باورهاي ديگر برهد
زادي و حقوقمنـدي و رشـد   آراهنماي خويش را در بازيافتن استقالل و 

زاد انديشـه هـا را بيشـتر و    آامكان جريان  ،مد گردانده استآخويش كار
ا گسترده تر و تبعيض هاي مانع همدلي و همكاري را قلمرو جامعه مدني ر
  :از ميان برداشته است

زادي و بـر ميـزان   آاين واقعيت كه رشد هـر جامعـه در اسـتقالل و     – 5
زادي و منزلت و آن دارد كه زنان استقالل و آعدالت اجتماعي بستگي به 
: كنـد گاه مي آايرانيان را از واقعيت ديگري  ،كرامت خويشتن را بازيابند

تصدي اين انقالب بزرگ كه جـز از راه تـرك زورمـداري و روشـهاي     
وگرنه از . با جامعه است ،ميز و تجاوزپيشگي به حقوق ميسر نيستآخشونت 

قدم  ،استبداد تبعيض ساز و متكي به تبعيض چگونه مي توان انتظار داشت
پيش گذارد و اين تبعيض و تبعيض هاي ديگـر را از ميـان بـردارد؟ رهـا     

بـدين  . دن خويش از بند تبعيض ها كار هر انسان و كار جامعـه اسـت  كر
  .  زاد تحقق مي يابدآزاد شهروندان مستقل و آجامعه مدني مستقل و  ،كار

يكـي از   ،برداشتن مرزهائي كه تبعيض ها ايجاد كرده اند ،بدين قرار       
ن و ديرپا ترين و مقاوم ترين ستون پايه هـاي اسـتبداد را از بـن بركنـد    

نبايد پنداشـت  . متحقق گرداندن جامعه شهروندان دوست و همكار است
كافيست كه هـركس بـر   . كاري بس مشكل است ،كه برداشتن اين مرزها

حقوق خويش معرفت جويد و اين حقوق را همه مكـاني و همـه زمـاني    
بداند و به اين حقوق عمل كند تا هم از تبعيض ها برهـد و هـم زنـدگي    

  :بي كران معنويت بگشايدخويش را بر افق 
هستند و در » تضاد منافع«ورده روابط قوا و آنجا كه تبعيض ها فرآاز   -  6

نهـا  آكم نيستند  ،رابطه هاي قوا بشمارند ،بخشي از رابطه ها ،همه جامعه ها
چند نوبت به اين باور نادرست . كه روابط قوا را امري طبيعي مي شمارند

ور نمي شـوم كـه هرگـاه    آواقعيت را ياد در اين جا جز اين ،پرداخته ام
مـد و  آهستي متعين پديـد نمـي    ،رابطه قوا  همه مكاني و همه زماني بود

  . جامعه ها تشكيل نمي شدند ،مدنآبرفرض پديد 
تمامي متفكران در بازگردانـدن   ،رابطه انس نبود ،هرگاه رابطه طبيعي     

دين ها و نيـز ايسـم   . نداشتراك نظر پيدا نمي كرد ،انسان ها به اين رابطه
دربند رابطه قوا افتـادن را از خـود بيگـانگي مـي      ،از جمله ماركسيسم ،ها

پيشنهاد مي  ،دانند و هريك روشي را براي اين كه انسانها از تضادها برهند
يا خالي از زور و پر  ،هرگاه اشتراك دين ها و مرامها در رابطه انس. كنند

يـن اشـتراك جهـان شـمول را مبنـاي      از دوستي را قدر مي شناختيم و ا
بكاري توانا مي  ،جستن روش بازيافتن جامعه رها از تضادها مي گردانديم

شديم كه جامعه ما را از رشد برخوردار و الگوي جامعه هـاي ديگـر مـي    
انقالب ايران تجربه موفقي بود از يافتن اشتراك ها كـه در بيـان   . گرداند

 ،يـم سـلطنت  ژهرگاه با سـقوط ر  .ن گشتآراهنماي  ،زاديآاستقالل و 
در پشـت خاكريزهـاي ديـن و مرامـي سـنگر نمـي        ،گروه ها و اشخاص

 ،تعريف مي كرد ،با دين و مرام ديگري ،گرفتند كه هويت خود را با تضاد
مي توانستيم قلمرو اشتراكها را بگسترانيم و نظام اجتمـاعي ايـران را بـاز و    

هرگـاه بخـواهيم از تجربـه     .تحول پذير و دولت را حقوقمدار بگردانيم
   ،درس بگيريم

 ،مي بايد بدانيم كه بمحـض ايـن كـه قـدرت بمثابـه هـدف و روش       – 7
بيمـاري واگيـر مـي    » دشمني شخصي« ،زادي گشتآجانشين استقالل و 

دشمني بـا دارنـدگان    ،همانطور كه مشاهده كرده ايم و مي كنيم. گردد
انـواع اسـالم   . د و مي دهدجاي به دشمني با اسالم باوران دا ،ديگرمرامها

چرا؟ زيرا قدرت قابل . همه براي توجيه دشمني. كشف شدند و مي شوند
پوشش قدرت بـاوري مـي    ،پس از زماني كه دين و يا مرام. تقسيم نيست

ايـن دشـمني صـفت    . دوستي جاي خود را به دشـمني مـي دهـد    ،شود
 ،قيقـت در ح. شتي ببنـدد آشخصي پيدا مي كند بدين خاطر كه راه را بر 

اختالف نظر هم حقي از حقوق انسان است و هم دشمني را ايجاب نمـي  
نظرها نقد مي شوند و اشتراكشان  ،زاد انديشه هاآزيرا به يمن جريان . كند

نيم قرن تجربه و نيز مشاهده . بيشتر و عامل تحكيم رشته دوستي مي گردد
يجـه رسـانده   مرا به ايـن نت   ،تجربه هاي جامعه هاي ديگر و مطالعه تاريخ
دشمني صفت شخصـي پيـدا    ،است كه هرگاه ميان دو كس و يا دو گروه

دين و مرام و اخالق و ارزش و حقوق بكار گرفته مي شوند نه براي  ،كند
نهائي به دشمني صـفت شخصـي   آرفع دشمني كه براي توجيه دشمني و 

  . شتي بربندندآمي دهند كه مي خواهند راه را بر 
قلمرو دوستي  ،زاديآقلمرو دشمني و قلمرو  ،رو قدرتقلم ،بااين وجود    

ايسـتاده برحــق دعـوت كننــده اسـت بــه دوسـتي از راه تــرك     . اسـت 
و قدرتمدار فرا مي خواند به تسـليم  . قدرتمداري و پذيرش حقوقمداري

از يـاد  . سان اسـت آبسي  ،پس تشخيص اين دو. شدن به قدرت و اطاعت
  :زادي استآاستقالل و نبريم كه نوروز جشن صلح و دوستي در 

ن صـورت  آنها كه مي خواهند ايرانيـان را در مـدار بسـته ايـن يـا      آ – 8
از ميان برداشتن سلطنت وابسته بمثابه يكي از سه پايـه   ،استبداد نگاه دارند

» فاجعه بـزرگ «كه  ،ورد بزرگآاستبداد تاريخي ايران را نه يك دست 
يـم مافياهـاي   ژاينك ر - يا يم مالتارژتوجيه شان اينست كه ر. مي خوانند

ايـن صـورت سـازي و    . يم شـاه اسـت  ژبدتر از ر ،- مالي گشته  –نظامي 
صورت بازي تنها در عقلهائي كاربرد دارد كه در بند مداربسته بـد و بـدتر   

نان از بند اين مدار رهـا شـوند و بـه فراخنـاي خـوب و      آهرگاه . هستند
سـرزمين شـاه و    ،ايـران  ،در مي يابند كه به يمـن انقـالب   ،يندآخوبتر در

از سـه  . دارد به ايران سرزمين جمهوري شهروندان بدل مي شود ،رعيت
تحريم انتخابات فرمايشي بيانگر . يكي بيشتر برجا نيست ،پايه داخلي استبداد

رهنمود وجدان ملي است و نويد مي دهد استقرار واليت جمهور مردم و 
ع و خدمتگزار ايـن مـردم   برقراري دولت متكي به شهروندان ايراني و تاب

رابطـه  . ده رسان جمهـوري شـهروندان اسـت   ژم ،اميد كه اين نوروز. را
  :مستقيم برقرار كردن با واقعيتها اين نويد و اميد را متحقق مي گرداند

 ،»رعيـت و صـغير  «از رابطه شاه و ولي صاحب اختيار مطلق با جامعه   – 9
در . ه باقي مـي مانـد  رابطه يك تن و يك جامع ،قدرت را كه حذف كنيم

رابطه اش با خود و . شهروندي خود را بازمي يابد ،ن يك تنآ ،اين رابطه
چنانكه رابطه جامعـه بـا او نيـز    . رابطه مستقيم با واقعيت مي شود ،با جامعه

  . مستقيم با يك عضو خود و بر وفق حقوق مي گردد
 ،ف كنـيم حال اگر شاه و ولي را حذف كنـيم و يـا جامعـه را حـذ              

از ) لـت قـدرت  آجامعـه و فـرد   (چون دو واقعيت . قدرت برجا نمي ماند
موزد كـه قـدرت مجـازي و    آدمي مي آاين تجربه به . ميان برخاسته اند

پس هرگاه رابطه . واقعيت دارند ،...انسان و جامعه انسانها و محيط زيست و
يكديگر را  قدرت بي محل مي شود و انسانها ،ها رابطه ها با واقعيت بگردند

  .بمثابه شهروندان حقوقمند بازمي يابند
رابطـه   ،هرگاه رابطه را قدرت برقرار كند ،در خانواده و در كارفرمائي     

 ،بنـابراين . مي گردد) از راه قدرت(رابطه غير مستقيم  ،دو همسر با يكديگر
. دوستي و عشق و حقوق و منزلت و كرامت تنظيم كننده رابطه نمي شوند

كارفرما و كارگر از طريق قدرت سرمايه بايكديگر رابطه  ،فرمائي نيزدر كار
كارگر استثمار شـونده و كافرمـا اسـتثمار     ،در اين رابطه. برقرار مي كنند

غير مستقيم مي شود زيرا  ،رابطه كارفرمائي به جامعه نيز. كننده مي گردند
كـه  هدف كارفرمائي رساندن سود به حداكثر است ولو به زيان مردمـي  

  . ورده هايش را مصرف مي كنندآفر
رابطه  ،هرگاه رابطه مستقيم با واقعيت باشد ،رابطه با جامعه هاي ديگر نيز    

چرا كه تنظيم كننده رابطـه حقـوق   . اي بر اصل موازنه عدمي مي گردد
ملي و حقوق انسان و حقوق جامعه جهاني و حقوق جانـداران و طبيعـت   

 ،درجـا  ،ا واقعيت از راه قدرت برقـرار شـود  اما هرگاه رابطه ب. مي گردند
زير سلطه مي گردد  –رابطه بر اصل ثنويت برقرار مي شود و رابطه مسلط 

 ،حال و روزي را پيدا مي كند كه از دوران قاجار بـدين سـو   ،و جامعه ما
  .پيدا كرده است

انسان را از سرمايه اي برخوردار مـي كنـد كـه     ،رابطه مستقيم با زمان      
ورده نقد گذشته است و رابطه با مكان را رابطه  با محيط زيست كه به آفر

نه تنها كيفيت اين محيط بهتر مي شود كه خود زندگي ميسر مي  ،عمرانش
همه مكاني و همه زماني شدن رشـد انسـان    ،شود و رابطه با زمان و مكان

ر يعني از راه قـدرت برقـرا   ،حال اگر اين رابطه را غير مستقيم. مي گردد
ينـده و ايجـاد محـدوده    آپيشخور كردن و از پيش متعين كـردن   ،كنيم

لـودگي مرگبـار محـيط    آكوچك ثروتمند و گستره بسيار بـزرگ فقـر و   
  .مي گردد... زيست و

مجموعه اي از رابطه  ،رابطه مستقيم برقراركردن با واقعيتها ،بدين سان      
زادي و آار با استقالل و ورد كه سازگآها و سازماندهي فعاليتها را ببار مي 

حقوقمندي و كرامت انسان باشند و رابطه غير مستقيم با واقعيت در واقـع  
رابطه مستقيم برقرار كردن با قدرت مي شود و بشر را گرفتـار روزگـاري   

  ،بنا بر اين. مي كند كه دارد
از رهگذر ايجاد رابطه مستقيم  ،رابطه مستقيم برقرار كردن با واقعيت – 10

نه تنها مدارهاي بسته اي را مي  ،حق و تكليف و ميان مصلحت و حقميان 
 ،بلكه بنا بر اين كـه تكليـف بيـرون از حـق     ،گشايد كه هموزن هم هستند

قـدرت فرمـوده    ،حكم زور و مصلحت بيرون از حـق مفسـدت و هـر دو   
انسانها از بارسـنگين تكليـف هـا و مصـلحتهاي قـدرت سـنجيده و        ،هستند

هر تكليف عمل بـه حـق و هـر مصـلحتي بهتـرين      . دفرموده رها مي شون
زاد آمستقل تـر و   ،روش عمل به حقي مي گردند و انسان را سبك بال تر

  پس هرگاه ايرانيان فراوان تكاليف و . تر و خالق تر مي گردانند
  

  16صفحه در
  

 سالی که نو می شود
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ـات   ،در فصــل پــنجم       ـا و اطالعـ داده هـ

. اقتصادي را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
يــن داده و اطالعــات حــاكي از آننــد كــه  ا

اقتصاد ايران دارد واپسين نفس هاي خـود  
  .را مي كشد

در فصل ششم، خبرهاي تجاوزهـا بـه         
جـا  همين . حقوق انسان را جمع مي آوريم

ياد آورشويم كه دكتـر مهـدي خزعلـي بـا     
خطر مرگ روبـرو اسـت و همـه آنهـا كـه      
انسانند و احساس مسئوليت مي كنند مـي  

  :ايد، به دفاع از حق حيات او برخيزندب
  
  

کار را به جنگ نمـی 
ــــانیم؟ ــــه  - !کش هم

ــــتند  ــــداز هس  –بران
مجلــس از آن خامنــه 

سپاه مالک  –ای شد 
ـــابع نفـــت و گـــاز  من

  شد؟
  
  

يـك رشـته اطالعـات از    : انقالب اسالمی
داخل تحصيل كرده ايم كه وضعيت دروني 
رژيم و نيز رابطه اش را با غرب توضيح مي 

  :دهند
  
ــــا ٭ ــــه ب ــــای محرمان گفتگوه

امریکا و اطمینان دادن که نمـی 
  :گذاریم کار به جنگ بکشد

  
مــی دانــیم کــه بطــور رســمی، نامــه  ◀

هائی میان اشـتون و جلیلـی رد و بـدل 
شــده انــد و قــرار شــده اســت ایــن دو 
تاریخ و محل گفتگوهـا میـان ایـران و 

و در . را تعیـین کننـد ۱+  ۵کشورهای 
ب اســالمی، دو شــماره گذشــته انقــال

اطالع درباره نگرانی بخشی از سپاه از 
سیاست خامنه ای که منجر به تحـریم 
ــه  ــور ب ــد کش ــران و تهدی اقتصــادی ای
جنگ شده است را از نظر خوانندگان 

برابر اطالع جدیـد، دامنـه . گذراندیم
مخالفت با سیاست خامنه ای در رژیم 
تنها بخشی از سپاه را در بر نمـی گیـرد، 

ز مقامــــات رژیــــم و بخشــــی وســــیع ا
بعد . روحانیان نیز این نگرانی را دارند

از تحریم وسیع انتخابات، این نگرانی 
هــا بــه اطــالع خامنــه ای نیــز رســیده 
است و به او توضـیح داده شـده اسـت 
کـــه مـــردم بشـــدت نگـــران وضـــعیت 
اقتصادی خود که تحریمها آن را بـدتر 
و . کرده اسـت و خطـر جنـگ هسـتند

اده اســـت کـــه خامنـــه ای اطمینـــان د
  .نخواهد گذاشت کار به جنگ بکشد

درخــور یــادآوری اســت کــه در دوره      
در قضیه اتم تا : خاتمی نیز او گفته بود

هرکجا توانسـتید پـیش برویـد و وقتـی 
بیش از آن رفتن خطر جنگ و تحریم 

بعـد، او . را پیش آورد، متوقـف بشـوید
احمــدی نــژاد را بــه دســت ســپاه و بــا 

بـــه » انتخابـــات«تقلـــب گســـترده در 
او و رئــیس . ریاســت جمهــوری رســاند

جمهــوری منصــوبش سیاســت تشــدید 
قطعنامه هـا . بحران را در پیش گرفتند

پـــی در پـــی توســـط شـــورای امنیـــت 
ـــا شـــدت  تصـــویب شـــدند و تحریمه
گرفتند و جنگ با ایران مسئله روز شد 

ـــاد  و درآمـــدهای نفتـــی را مافیاهـــا بب
اینــک اقتصــاد کشــور تــوان . دادنــد
تحریمها را، آنهـم بـرای مـدتی  تحمل

ــدارد ــوالنی ن ــا . ط ــه باره ــانطور ک هم
هشــــدار داده شــــده اســــت، ضــــربه 
. تحریمها، بمراتب ویرانگر تر هسـتند

بنــا بــر ایــن، وضــعیت قابــل مقایســه بــا 
خامنـه . سـاله اسـت ۸وضعیت جنـگ 

ای تا آخر رفته است و حاال دیگر یکـی 
ــدارد ــیش رو ن ــن : از دو انتخــاب را پ ت

عامله بر سر برنامه اتمی و یـا دادن به م
بردن کشور بکام فقری هرچه سـیاه تـر 

  .و خشونتی غیر قابل مهار
بنــا بــر همــین اطــالع، هــم اکنــون       

گفتگوهای محرمانـه جریـان دارنـد و 
موضوع آنها رسیدن به تـوافقی بـر سـر 
مسئله اتمی و نیز مسائل منطقه، سوریه 

  :و عراق و افغانستان است
اسفند،  ۲۷ع دریافتی در بنا بر اطال ◀

در اقــدامی کــه انگلــیس هــا نیــز در آن 
ــــداد،  ــــد، در بغ ــــته ان ــــرکت داش ش
گفتگوهای مستقیمی میان نماینـدگان 
اوبامــا و نماینــدگان خامنــه ای انجــام 
گرفتــــه انــــد و دو طــــرف از نتیجــــه 

احتمـال داده . گفتگوها راضی هستند
مــی شــود کــه دو طــرف بــر ســر چهــار 

ایـران و عـراق و مسئله، پرونـده اتمـی 
افغانستان و سـوریه بـه توافـق عمـومی 

  . نایل آیند
یک رشته گفتگوهای غیـر مسـتقیم  ◀

نیــز میــان رژیــم و انگلــیس هــا انجــام 
بنا بر اطـالع، گفتگوهـا در . گرفته اند

  .دوبی انجام گرفته اند
در ) ۲۰۱۲مــــارس  ۱۷( اشــــپیگل  ◀

گزارشی که در باره پرونده اتمی ایـران 
است، ایـن اطـالع مهـم را انتشار داده 
ایــن بــار ایــران موافقــت : آورده اســت

کــرده اســت کــه تمــامی مــوارد مســئله 
ــران موضــوع گفتگــو شــوند . اتمــی ای

هرگاه ایران تن به توافق بدهد، اروپـا 
: این امتیازها را بـه ایـران خواهـد داد

ـــهر از  ـــاه بوش برخـــوردارکردن نیروگ
پیشــرفته تــرین تکنولــوژی و برداشــتن 

و کمک به ایران در مبارزه با تحریم ها 
  !مواد مخدر

، جیســن دیتــز ۲۰۱۲مــارس  ۱۸در  ◀
ــرغم ایــن کــه : گــزارش کــرده اســت ب

اوباما و نتان یاهو در باره خطر مجهـز 
شدن ایران به بمـب اتمـی، بـه تکـرار، 
سخن می گویند، اطالع یافتـه ایـم کـه 
سازمانهای اطالعاتی امریکا و اسرائیل 

درکـار تولیـد  نه تنهـا مـی داننـد ایـران
بلکـه مـدرک سالح هسـته ای نیسـت، 

قوی در اختیار دارند حاکی از این کـه 
برنامه تولیـد بمـب اتمـی خـود را رهـا 

  . کرده است
  

از دید خامنه ای، همه برانداز ٭ 
ــی بخشــی از اصــول  هســتند حت

  :گرایان
  
خاتمی تحریم انتخابات را با گزینه  ◀

براندازی رژیم ربط داده و گفته اسـت 
ین خـاطر کـه او بـا برانـدازی رژیـم بد

مخــالف اســت، بــه پــای صــندوق رأی 
رفته و به جمهوری اسـالمی، رأی داده 

مــذهبی اطــالع  –ســایت ملــی . اســت
داده است که خاتمی تهدید نیـز شـده 

هـم از طریـق صـادق خـرازی و  . است
  . »نیروهای امنیتی«هم از سوی 

بنا بر اطالعـی کـه بـه مـا داده شـده      
منـــه ای تمـــامی شــــرکت اســـت، خا

را کسـانی » جنـبش سـبز«کنندگان در 
مــی دانــد کــه حســاب خــود را از رژیــم 
. جدا کرده و به برانـدازها پیوسـته انـد

ــی  ــه م ــان ک ــالح طلب آن بخــش از اص

گوینـــد نظـــام جمهـــوری اســـالمی را 
ــه  ــد، نیــز، مظنــون ب انتخــاب کــرده ان
براندازی هستند و تنهـا آنهـا کـه بطـور 

وند، برانـداز کامل جذب نظـام مـی شـ
  . شمرده نخواهند شد

ــر آنهــا،        ــز » منحــرفین«عــالوه ب نی
. برانــداز هســتند» مفســدین«هماننــد 

ــرده  ــز ک ــایع نی ــات، ش ــیش از انتخاب پ
ــژاد  ــداران احمــدی ن ــد کــه طرف بودن
قصد دارند با کسـب اکثریـت مجلـس، 
ــه ریاســت جمهــوری  زمینــه را بــرای ب
رساندن یکـی از خودیهاشـان، فـراهم 

. سپس کار خامنه ای را بسـازندکنند و 
این شد که منزوی کردن احمدی نژاد 
دستور العمل سپاه و واواک و مجلـس 

تا جائی که مصـباح یـزدی و دار و . شد
دسته او نیز، از احمدی نـژاد بریدنـد و 
ــه  ــرای نشــان دادن وفــاداری خــود ب ب

امر . خامنه ای، با او رودر رو نیز شدند
خـود و مهم اینست کـه خامنـه ای کـار 

رژیمش را به جائی رسانده است که هر 
مخــالفتی را، اقــدام بــه برانــدازی، مــی 

ــب، مجــال نفــس . شــمارد ــدین ترتی ب
درون » اصـالح طلبـان«کشیدن را بـر 

ــدد ــی بن ــز م ــم نی ــن . رژی ــه ای در توجی
بـاوجود : روش، خامنه ای گفتـه اسـت

برانــدازها، میــدان دادن بــه اصــالح 
طلبها، فرصـت دادن بـه سـتون پـنجم 
ــباب  ــه دســت خــود اس ــدازها  و ب بران
  . براندازی نظام را فراهم کردن است

  
ــه ای ٭  ــل خامن احمــدی  –تقاب

ـــیس  ـــی را رئ ـــد کس ـــژاد و بای ن
جمهور کرد که اشـتباه احمـدی 

  :نژاد تکرار نشود
  
، احمدی نژاد در ۹۰اسفند  ۲۴روز  ◀

ــهای  ــه پرسش ــد و ب ــر ش ــس حاض مجل
مجلـس را بـه : پاسخ داد» نمایندگان«

مجلس که قرار بود . خره گرفتباد مس
باالتر ازهمه باشد، پـیش از آنکـه شـده 
ــد ــر ش ــی وق ــردم، ب ــر م ــود، در نظ . ب

مجلسی که در این رژیم جز نقش آلـت 
ــر«فعــل  ــی او » رهب و بازوهــای اجرائ

بازی نمـی کنـد، نمـی توانسـت شـأن و 
منرلت داشته باشـد و توسـط احمـدی 

  . نژاد مسخره نشود
» نماینـدگان«زه، بعد از آن روز، تـا      

. متوجه شدند تاکجا تحقیـر شـده انـد
حتــی طرفــدارهای احمــدی نــژاد نیــز 

او، مسـخره . نتوانستند از او دفاع کنند
خواسته بود بـه » نمایندگان«کنان، از 
بدهنـد و اینهـا بـه او نمـره  ۲۰او نمره 

بـی آنکـه بکـاری بـیش از . صفر دادنـد
  . این توانا باشند

، خامنـــه ای و امـــا احمـــدی نـــژاد       
دسـتگاه او را نیـز از نـیش زبـان معـاف 

او و دستگاهش سـکوت کردنـد . نکرد
ها اجـازه دادنـد برضـد » نماینده«اما 

همـه . احمدی نژاد، های و هوی کنند
آنها کـه تحقیـر شـده بودنـد و از زبـان 
ــد،  ــژاد زخــم خــورده بودن احمــدی ن
رئیس جمهوری کردن احمدی نژاد را 

برابر اطالع . تنداشتباه خامنه ای دانس
واصــل، بــه او نیــز گفتــه انــد ایــن کــار 

امـا . اشتباه بوده و او نیز پذیرفته است
گفته است اعتراف بـه اشـتباه از سـوی 

بایـد او را . او، رژیم را تضعیف می کند
مگر این . تا پایان دوره اش تحمل کرد

که مرتکب عملی بشود که بـرای نظـام 
  .قابل قبول نباشد

می رفسـنجانی را در خامنه ای هاشـ ◀
مقام رئیس مجمع تشخیص مصـلحت 

ترکیـب ایـن مجمـع . نظام، حفظ کرد
  . نیز بسود احمدی نژاد نیست

اصـــالح «بـــا تصـــفیه مجلـــس از  ◀
، »منحرفین«و » مفسدین«و » طلبان

نوبت به تعیـین رئـیس جمهـور بعـدی 
هرگاه موافق نظر خامنه ای، . می رسد

انتخاب مستقیم رئیس جمهوری جای 
را بـه انتخـاب او توسـط مجلـس  خود

اما . بدهد، امکان اشتباه از بین می رود
تحریم انتخابـات مجلـس، ایـن کـار را 

اینسـت کـه از هـم . مشکل کـرده اسـت
ـــیس  ـــین رئ ـــون دســـت بکـــار تعی اکن

رهبر رودست «جمهوری هستند که به 
از جمله ویژگی های این رئیس . »نزند

جمهور اینست کـه مثـل احمـدی نـژاد 
ـــا ـــرای نظ ـــدب ـــئله ایجـــاد نکن . م مس

مهمتــرین مســئله ای کــه نبایــد ایجــاد 
کند، داشتن حامی در مردم و در خـود 

احمدی نژاد در خود رژیم . نظام است
طرفدار دارد که طرفـداران خامنـه ای 

او . را داده انـد» منحرف«به آنها لقب 
و سپاه نیـز طرفـدار داشـت » بیت«در 

کــه یــا بــه او پشــت کردنــد و یــا رانــده 
اما در میـان مـردم خانوارهـای . شدند

بی چیز و بازنشستگان و آنها که سـهام 
عدالت را دریافت کرده اند و بخشی از 
یارانه گیران که تورم هنوز یارانه آنها را 

خامنه ای . نبلعیده است، طرفدار دارد
ــدن احمــدی  از آن مــی ترســد کــه ران
نژاد، قشرهای بـی چیـز جامعـه را نیـز 

و حیات رژیم را  طرفدار براندازی کند
  .به خطر اندازد

اما تحریم انتخابـات مجلـس، ایـن       
خطر را عینی کرده است که اگر بنا بـر 

ریاست جمهوری باشـد و » انتخابات«
نامزدهـــــــای مجـــــــاز مطلـــــــوب 

نیـز نباشـد، یعنـی حتـی » مستضعفان«
نتواند نقش احمدی نژاد را بازی کند، 
ــه  ــز ب ــدگان نی ــمار رأی دهن ــدک ش ان

ــ دگان انتخابــات خواهنــد تحــریم کنن
پیوست و کار رژیم والیت مطلقه فقیـه 

مالی را زار خواهند  –مافیاهای نظامی 
اینســـت مشـــکلی کـــه تحـــریم . کـــرد

انتخابات فرمایشی، خامنه ای را بـا آن 
  .روبرو کرده است

  
مجلس مافیاهـا منبـابع نفـت ٭ 

وگاز و تمامی ایـن صـنعت را بـه 
  :مالکیت سپاه درآورد

  
ه از هـای و هـوی دربـاره با اسـتفاد ◀

چهار شنبه سـوری و نیـز  قـال و مقـال 
» سئوال از رئیس جمهـوری«پیرامون 

و اشتغال مـردم بـه تـدارک نـوروز، در 
ـــس  ۲۳روز  ســـه شـــنبه  اســـفند، مجل

مافیاها منابع نفت و گاز و صنعت نفت 
بــه . و گــاز را بــه مالکیــت ســپاه درآورد

ســخن دیگــر، بــه قاســمی، وزیــر نفــت 
دست نشانده سپاه اختیار  عضو سپاه و
  :مطلق داد

طــــرح وظــــایف و  ۱۱بنــــابر مــــاده   
اختیارات وزارت نفت، که بـه تصـویب 
رسید، حق واگـذاری و اجـرای طـرح 
هــای مربــوط بــه اکتشــاف، توســعه، 
ــادین  ــت می ــر و نگهداش ــد، تعمی تولی
مشــترک نفــت و گــاز را بــه وزیــر نفــت 

به سخن دیگر، مجلس مافیاهـا . دادند
ه وزیـر صـاحب اختیـار تصویب کرد کـ

با رعایت آیین نامه معامالت «است که 
شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون 

سـر . شود» برگزاری مناقصات مستثنی
راست تر بخواهی، وزیر نفت می تواند 
بــدون برگــزاری تشــریفات مناقصــه، 
امتیاز بهره برداری از میادین مشـترک 
نفت و گاز را به موسسات و افرادی کـه 

و بـاز، . می خواهـد واگـذار کنـدخود 
وزارت نفـــت اجـــازه یافـــت کاالهـــا و 
ماشین آالت مورد نیاز در اجرای طرح 

های مربوط به ایـن مـاده را بالفاصـله 
پس از ثبت در مبادی ورودی و قبـل از 
ــه  ــوق و هزین ــات و حق پرداخــت مالی

و همچنان، . های گمرکی ترخیص کند
وزارت نفت اجازه یافته است تا بدون 

ـــ ـــانون خـــدمات ال ـــت ق ـــه رعای زام ب
مــدیریت کشــوری نــاظر بــر شــرایط 
ــت،  ــان دول ــوق کارکن اســتخدام و حق
آئین نامه خاصـی را بـرای اسـتخدام و 

آن دسته از "پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان شرکت های تابعه نفت که در 
واحــــدهای عملیــــاتی و تخصصــــی 

ــاغلند ــات " ش ــه تصــویب هی ــه و ب تهی
  .وزیران برساند

ا بر این مصوبه، مجلس از خود و بن      
نیز از رئیس جمهوری، یعنی دو مقامی 
سلب حق و اختیـار کـرد کـه منتخـب 

سلب حـق و اختیـار . مردم باید باشند
از دو مقام انتخابی و دادن اختیـار بـه 
وزیر منصوب سپاه بر منابع نفت و گـاز 
و صنعت نفت و گاز، باتوجه به این که 

نیــز  درصــد اقتصــاد کشــور ۷۰حــدود 
دردست سپاه است و بودجه کشور نیـز 

تنظــیم مــی » مصــالح ســپاه«بــر وفــق 
شود، رابطه مردم ایران، مالکان واقعی 
منــابع ثــروت کشــور و تولیــد و مصــرف 
ــرده و  ــه ب ــپاه، رابط ــا س ــدگان را ب کنن

این مـردم در نـان . مالک برده می کند
روزانــه خــود نیــز وابســته بــه ســپاه مــی 

کامل آنها  شوند و سپاه صاحب اختیار
  .می گردد

از این نظر کـه منـابع نفـت و گـاز و      
ــی  ــار، حت ــاز از اختی صــنعت نفــت و گ
نظارت دو مقام انتخابی و مردم کشور 

 –خــارج مــی شــود، مافیاهــای نظــامی 
مالی را از قید هرگونـه مالحظـه ای در 
رانت خواری و فسادگسـتری، رهـا مـی 

  . کند
رابطـه رابطه با دنیای خارج را نیـز       

مستقیم سپاه بـا دولتهـای خـارجی، در 
قلمروهــــای اقتصــــادی و سیاســــی و 

خطـر قطعـی ایـن . نظامی می گردانـد
رابطه برای استقالل ایران و اسـتقالل 
و آزادی مردم ایران و بسـا موجودیـت 

سـپاه کـه . ایران برکسی پوشیده نیست
بدین ترتیب صاحب دولت و اقتصاد و 

نـد از سرنوشت کشور می شود، نمی توا
نظــر نظــامی بطــور روزافــزون ضــعیف 
ــای  ــته ه ــل گسســت رش ــردد و عام نگ

  . همبستگی ملی نشود
ــه        ــار مطلــق ب ــه دادن اختی اقــدام ب

دست نشانده سـپاه، در آسـتانه » وزیر«
سال روز ملی کـردن صـنعت نفـت کـه 
هدف از آن، به مالکیت ملت درآوردن 
صنعت نفت و تابع کامـل ملـت کـردن 

اسـت کـه در وارونـه  دولت بود، کـاری
کـــردن کامـــل هـــدف از ملـــی کـــردن 

زیــرا . صــنعت نفــت، نــاچیز نمــی شــود
اوال، ایــن ملــت اســت کــه بــه تابعیــت 

، دادن ˝کامل سـپاه در مـی آیـد و ثانیـا
این اختیار، بدون ارتباط اقتصـادی بـا 

ــدارد چــون . دنیــای خــارج، کــاربرد ن
سپاه است که ایـن رابطـه بـا قـدرتهای 

کند، عامل اصـلی  خارجی را برقرار می
وابستگی کامل اقتصاد کشور به اقتصاد 

به سخن دیگر، . های خارجی می ماند
رونــد کنــونی مصــرف محــور کــردن 

  . اقتصاد کشور شتاب می گیرد
بني صـدر، در دو نوبـت،   : انقالب اسالمی

نسبت به خطرهاي اختيار مطلـق دادن بـه   
وزير دست نشـانده سـپاه را مـورد بررسـي     

خواننـدگان مـي تواننـد از    . قرارداده اسـت 
جمله مصاحبه او با عصر جديد را در سايت 

     .انقالب اسالمي، بشوند و بخوانند
  

  4صفحه در

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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ــار دیگــر ٭  مجلــس مافیاهــا یکب
ـــه ظـــاهر دســـت  یکدســـت و ب

  :شد» رهبر«نشانده 
  
بنا بر اطالع، نزدیکان به خامنه ای  ◀

بر این نظر هستند که مجلس یکدست 
ــ ــامال در اختی ــر اســتشــد و ک . ار رهب

نقــش » نماینــدگان«البتــه قــرار اســت 
مجلــس دو و بســا ســه صــدائی را بــازی 

اما در واقع، مجلسیان یک صدا . کنند
  . و دست نشانده هستند

جنتی در خطبـه هـای نمـاز جمعـه  ◀
مــن تقــدیر «:اســفند تهــران گفــت ۱۹
کنم از مــردم کــه آگاهانــه انتخــاب  مــی

. کردنــد و بــه کســانی هــم رای ندادنــد
ی بودند که ما دل خوشی نداشتیم برخ
هـــا امـــا تاییـــد کـــرده بـــودیم و  از آن

هـــا رای  خوشـــبختانه مـــردم بـــه آن
این کار هم بـه سـادگی انجـام . ندادند

ها قبـل بصـیرت  نشد و رهبری از مدت
  » .افزایی کردند

و تصدیق اظهارات او توسـط نشـریه     
صــبح صــادق، ارگــان سیاســی ســپاه 
ع پاســداران، تصــدیق صــحت اطــال

 . واصل به ما است
باتوجه به این امر که جنتـی، حتـی  ◀

در ظــاهر نیــز رعایــت بــی طرفــی را 
نکرده و با صراحت گفته اسـت خـوب 
شــد کســانی کــه مــا نمــی خواســتیم 
انتخاب شوند، رأی نیاوردنـد و نتیجـه 
انتخابــــات فرمایشــــی را دســــت آورد 

خامنـه ای، دانسـته » بصیرت افزائـی«
ز دریافـت است، حتی اگـر اطالعـی نیـ

نمی شد، می شد مسلم دانست کـه دور 
دوم انتخابات فرمایشی، فرمایشی تر از 
دور اول و تحریم آن هرچـه وسـیع تـر 

اما اطالع واصل نیـز گویـای . می شود
آنست که تکلیف کسانی که در دور دوم 

شـوند، از هـم اکنـون » انتخـاب«باید 
  .تعیین شده است

برابــر اطــالع واصــل، خامنــه ای و  ◀
تیاران او چون مـی دانسـته انـد کـه دس

خود را به او وابسـته » نامزدها«هرگاه 
نشان دهند اقلیت نـاچیز هـم بـه پـای 
ـــد، آنهـــا خـــود را  صـــندوق نمـــی رون

  . معرفی کرده اند» مستقل«
طرفداران احمدی نژاد نیز همین کـار 

باوجود ایـن، نماینـده ای . را کرده اند
کــه خــود را منصــوب رژیــم مــی دانــد، 

  . مرکز قدرت را می گیردجانب 
مجلس نهم را با مجلس اول مقایسه ◀

  :کرده اند
درصد دارنـدگان  ۲۸در مجلس اول • 

حــق رأی در انتخابــات شــرکت کــرده 
در انتخابـــات مجلـــس نهـــم، . بودنـــد
شــرکت ) حــداکثر(درصــد  ۲۰حــدود 
  . کرده اند

پــر » مســتقل هــا«در مجلــس اول • 
 ۲۲۵در مجلــس نهــم از . شــمار بودنــد

شــده » انتخــاب«ه در دور اول تنــی کــ
تنی  ۱۱۳از . تن مستقل هستند ۹۴اند، 

تـن  ۳۶که بـه دور دوم راه یافتـه انـد، 
بنـا بـر ایـن، افـزون بـر . مستقل هستند

مجلس نهـم را » نمایندگان«یک سوم 
  .ها تشکیل خواهند داد» مستقل«

ــه •  ــک ب ــایتهای نزدی ــول س ــر ق ــا ب بن
خامنه ای، از مستقل هـای بـه مجلـس 

تــن گــرایش بــه احمــدی  ۳تنهــا  رفتــه،
ــد ــروه او دارن ــژاد و گ ــه  ۳۴و . ن ــن ب ت

اصــول گرایــان جبهــه متحــد نزدیــک 
ها که به دور دوم » مستقل«از . هستند

تـن متمایـل بـه گـروه  ۱رفته اند، تنهـا 
  . احمدی نژاد است

همــین داده هــا نیــز گویــای ایــن      
واقعیــت هســتند کــه بــا لحــاظ کــردن 

مل قـومی و موقعیت های محلی و عوا
طایفــه ای و نیــز بیــزاری حتــی اقلیــت 
رآی دهنده به رژیم، به شمار بزرگی از 

. داده اند» مستقل«، صفت »نامزدها«
مجلـس » نماینـدگان«وگرنه، هماننـد 

اول کــه تحــت امــر حــزب جمهــوری 
اسالمی و دستگاه خمینی بودنـد، ایـن 

نیز دست نشانده خامنـه » نمایندگان«
  .ای هستند

ــ•  ــس اول ب ــد مجل ــر ض ــا ب رای کودت
منتخب مردم و تجربـه مـردم سـاالری 

مجلس نهم برای چیسـت؟ پـیش . بود
فرمایشــی، مأموریــت » انتخابــات«از 

مجلس نهم را حذف رئیس جمهـوری 
منتخــب مــردم و انتخابــات ریاســت 

ــــــین  ــــــوری و جانش نظــــــام «جمه
» نظــام پارلمــانی«کــردن » جمهــوری
حـذف رئـیس جمهـوری و . می گفتنـد

ئیس جمهوری توسـط گرنه، انتخاب ر
اما تحریم . مجلس و قابل عزل بودنش

وسیع انتخابات فرمایشی و بـی اعتبـار 
ضربه احمـدی « –شدن کامل مجلس 

به اعتبار مجلس آن را بی اعتبار » نژاد
نکرد بلکـه چـون یکسـره بـی اعتبـار و 
آلت فعل شده بود، احمدی نژاد آن را 

، کار خامنه ای - مسخره و تحقیر کرد 
ف هـــر اثـــری از حاکمیـــت را در حـــذ

مردم در قانون اساسی را مشکل ساخته 
  .است

با وجود اين كه تبليغـات  : انقالب اسالمی
ــاره جنــگ، در پــي تحــريم گســترده   در ب
انتخابات، فروكش كـرده اسـت، صـحبت از    

ي بميان است كـه نتـان   »اكتبر سورپرايز«
ياهو به زيان اوبامـا، ممكـن اسـت تـدارك     

  :ببيند
 
 

بامـا نیـز آیا بر ضـد او
اکتبر سورپرایزی  در 
  :حال تدارک است؟

  
  

باآنكه شيپور جنـگ بـر   : انقالب اسـالمی
ضد ايران كم و بيش از صدا افتاده است، اما 
همچنان بمثابه برگ برنده اي بر ضد اوباما، 
. در انتخابات رياست جمهوري، بكار مي رود

با آنكه سـنجش افكـاري در امريكـا معلـوم     
ريكائيان جانبدار حـل  درصد ام 69كرد كه 

 58(مشكل اتمي ايران از راه گفتگو هستند 
درصد دموكرات و  79درصد جمهوريخواه و 

 25و بــا آنكــه تنهــا ) درصــد مســتقل  67
درصد امريكائيان موافقنـد كـه در صـورت    
حمله اسرائيل به ايران و حمله متقابل ايران 
به اسرائيل بي آنكـه امريكـا را هـدف قـرار     

بـه كمـك اسـرائيل برخيـزد،     ، امريكـا  دهد
اينك صحبت از آن مي شود كه نتان ياهو، 

اكتبـر  «نخست وزيـر اسـرائيل، در تـدارك    
ــورپرايزي ــات   » س ــا در انتخاب ــد اوبام برض

ســنجش افكــار . رياســت جمهــوري اســت
 56ديگري بعمل آمده است كه، بنا بـر آن،  

درصد امريكائي ها موافق حملـه بـه ايـران    
در . اتمـي بسـازد  هستند هرگاه ايران بمب 

  :اين صورت تبعات
  

ــی از  ــی، یک ــت رومن ــا می آی
نامزدهــــــــای حــــــــزب 

ــواه ــدارک   جمهوریخ در ت
ــد  ــورپرایزی برض ــر س اکتب

    :اوباما است؟
 ۶روبرت پاری در نوشته خود کـه در     

آن را انتشار داده، به این  ۲۰۱۲مارس 
  :پرسش پاسخ داده است

مــی  Mitt Romneyمیــت رومــی • 
ار با ایـران، از تجربـه من در رفت: گوید

او بـه . رونالد ریگـان، الهـام مـی گیـرم
گروگـــان  ۵۲ایـــران گفـــت هرگـــاه 

امریکائی را آزاد نکنیـد، حملـه نظـامی 
حال آنکه او با بر سـر بـه . خواهم کرد

تأخیر انداختن آزادی گروگانها تا بعد 
از انتخابات ریاسـت جمهـوری نـوامبر 

، معامله کرد و این معامله بدین ۱۹۸۰
خاطر که موجب شکست کـارتر در آن 

نام » اکتبر سورپرایز«انتخابات گشت، 
  :گرفت

ــت •  ــه ای را دردس ــی ورق ــت رومن می
ــده اســت کــه داســتانی  ــه و خوان گرفت

تهدیـد ایـران بـه حملـه (ساخته شـده 
بـرای پوشـاندن ) نظامی توسط ریگـان

کــه ســبب ) اکتبــر ســورپرایز(واقعیتــی 
شکســت کــارتر و پیــروزی ریگــان و بــه 

 ۲۰أخیر افتــادن آزادی گروگانهــا تــا تــ
او، بــه واشــنگتن . گشــت ۱۹۸۱ژانویــه

ــه : پســت گفــت ریگــان در اخطــاری ب
ــه ایــران  گفــت هرگــاه : زاللــی بلــور ب

گروگانهــا آزاد نشــوند، ایــران بهــای 
ـــار  ـــن رفت ـــت ای ـــنگینی باب ـــیار س بس

  .جنایتکارانه خود خواهد پرداخت
نـه تنهـا : اما تاریخ جز این می گوید     
ــیم ریگــان و اســن اد مســلم مــی کننــد ت

بوش، بر سر به تأخیر انـداختن آزادی 
گروگانهــا، در قفــای کــارتر و بــه قصــد 
ــیس  ــارتر، رئ ــش ک ــردن کوش ــام ک ناک
ـــرای آزاد  جمهـــوری وفـــت امریکـــا ب
کردن گروگانها، بطور سری بـا ایـران 
ــــه کــــرد و در ازای آزاد شــــدن  معامل
ـــه هنگـــام ادای مراســـم  گروگانهـــا ب

ـــان، اجـــازه داد ســـوگند توســـط ری گ
محرمانه و از طریق اسرائیل، به ایـران 

به سخن دیگـر، بـه . اسلحه گسیل شود
ـــا  ـــد، در تحبیـــب ایرانیه جـــای تهدی

ارسال محمولـه هـای اسـلحه . کوشید
و در پی معامله ۱۹۸۵به ایران در سال 

بر سر گروگانهای امریکائی در لبنان و 
از محـل (خرید اسلحه بـرای کنتراهـا 

لحه به ایران که بـه سـه سود فروش اس
، )ا.ا. برابر قیمـت فروختـه مـی شـدند

با شـروع ریاسـت جمهـوری . آغاز نشد
بر . آغاز شد ۱۹۸۱ژانویه  ۲۰ریگان در 

ایـــن واقعیـــت بســـیاری از مقامـــات 
  . امریکائی و اسرائیلی شهادت داده اند

ــروپ       ــورث ت ــام ن ــال، ویلی ــرای مث ب
William Northrop  تاجر اسرائیلی ،

پیش از شروع بکار : حه، گفته استاسل
ـــوری،  ـــیس جمه ـــوان رئ ـــان بعن ریگ
اسرائیل از حکومـت جدیـد کـه هنـوز 
آغاز به بکار نکرده بود، در باره ارسـال 
اسلحه بیشتر به ایران، استمزاج کرد و 

  . موافقتش را بدست آورد
ـــارس •  ، اســـلحه ای بـــه ۱۹۸۱در م

ارزش میلیونها دالر از طریـق اسـرائیل 
نـورث تـروپ . فرستاده شدندبه ایران 
قطعــات هواپیماهــای شــکاری : گفــت

امریکائی و تن ها اسلحه دیگر به ایران 
اسـرائیل بطـور مرتـب . فرستاده شدند

حکومت ریگـان را از ارسـال محمولـه 
  . های اسلحه به ایران، مطلع می کرد

، حکومـــت امریکـــا ۱۹۸۶در بهـــار      
نورث را تاجر اسلحه ای کـه بـه ایـران 

امـا . ه مـی فروشـد، شـناخته بـوداسلح
بعــد از بــر مــالء شــدن افتضــاح ایــران 

بود کـه نقـش او  ۱۹۸۶گیت، در پایان 
در فروش اسلحه به ایـران بـر همگـان 

  .شناخته شد
، ماجرای یکی از ۱۹۸۱ژوئیه  ۱۸در • 

محموله های اسلحه که اسرائیل بطور 
ســری بــه ایــران مــی فرســتاد، از پــرده 

آرژانتینـی کـه  هواپیمـای: بیرون افتـاد
محوله اسلحه را از اسـرائیل بـه ایـران 
بــرده بــود، توســط دفــاع ضــد هــوائی 
روسیه سرنگون شـد و فـروش اسـلحه 
توسط اسرائیل به ایران از پرده بیرون 

بدین سان، فروش سری اسلحه . افتاد
بــا موافقــت ریگــان و حکــومتش، در 

بـدیهی اسـت . معرض افشا قرار گرفت
مــی یافتنــد بــا هرگــاه مــردم امریکــا در 

موافقت حکومـت ریگـان اسـرائیل بـه 
ایران اسلحه می فروشد، حتی مـاه هـا 
بعــــد از پایــــان گــــرفتن مــــاجرای 
گروگانگیری، سخت آزرده خاطر می 

  . شدند
بعـــد از ســـقوط هواپیمـــا، نیکـــوال       

ولیــوتس، کــه دســتیار وزیــر خارجــه 
امریکا در امور خاورمیانه بود، کوشـید 

مــا «: د او گفــتمــاجرا را روشــن ســاز
خبرگـزاری (گزارش خبرگـزاری تـاس 

دریافـت ) رسمی روسیه شوروی سـابق
کردیم حاکی از این که یک هواپیمای 

بنــا بــر ... آرژانتینــی ســاقط شــده اســت
گــــزارش، ایــــن هواپیمــــا در کرایــــه 
اســـرائیل بـــوده و تجهیـــزات نظـــامی 
امریکائی را به ایـران حمـل مـی کـرده 

امات باال، و بعد از گفتگو با مق... است
ــا  ــرائیل ب ــه اس ــد ک ــن واضــح ش ــر م ب
ـــا، برخـــی  ـــت امریک ـــت حکوم موافق
تجهیزات نظامی که اصلیت امریکـائی 

و ایــن . دارنـد را بـه ایــران مـی فروشـد
کار، عمـل پوشـیده بمعنـای کالسـیک 

بسا توجیه قانونی نیز مـی . کلمه نیست
به باور من، آنهـا . توان برای آن جست

توانـد ایـن  که به اسرائیل گفته اند مـی
ــماری  ــدک ش ــراد ان ــد، اف ــار را بکنن ک

نتیجه روشن آن نقـض قـانون . هستند
  . »امریکا است

غیر قـانونی بـود زیـرا، برابـر قـانون      
کنترل صادرات اسلحه، ریگان ارسـال 
اسلحه توسط اسرائیل به ایـران را مـی 
باید بطور رسمی، به کنگره اطالع مـی 

: سـتبنا بر این، پرسش درخور این. داد
چرا در مرتبه اول، ریگان با فروش غیر 
قانونی اسلحه به ایران موافقـت کـرده 

  است؟
ولیوتس در تحقیقات خود پیرامـون • 

فــــروش اســــلحه امریکــــائی توســــط 
اسرائیل به ایران، به این نتیجـه رسـید 
که معامله ریگان و بوش با ایران، پیش 
از انتخابات ریاسـت جمهـوری نـوامبر 

ــه . ه اســت، انجــام گرفتــ۱۹۸۰ او گفت
از قرار، معامله گروه ریگان بـا « : است

ـــات ریاســـت  ـــیش از انتخاب ـــران، پ ای
، انجــام گرفتــه ۱۹۸۰جمهــوری ســال 

ــه، اســرائیل در  ــر آن معامل ــا ب ــد و بن ان
قلمرو امنیت ملی امریکا، صاحب نقش 

مـن دریافتـه ام پـیش از آن . شده است
تــاریخ میــان اســرائیلی هــا و ریگانیــان 

او افزوده . ».فته شده اندتماسهائی گر
بر امور واقع آزار دهنده در بـاره : است

سقوط هواپیما، توسط وزارت خارجـه 
ــده  ــیده ش ــور کش ــرده سانس ــان، پ ریگ

  .است
  

واســطگی اســرائیل در فــروش ٭ 
  :اسلحه امریکائی به ایران

  
ــرآغاز •  ــافتن س ــرای ی ــار ب ــام ک بهنگ

، بـه ۱۹۸۰افتضاح ایران گیت در سال 
متوســـط وزارت  شـــهادت یـــک مقـــام

خارجه امریکـا، بنـام داوود سـتر فیلـد 
David Satterfield او . دسـت یـافتم

نیز فروشهای اسلحه به ایران را ادامـه 
ـــران  ـــال ای ـــرائیل در قب ـــت اس سیاس

سترفیلد بر این باور . ارزیابی کرده بود
شد که اسرائیل رابطه نظامی بـا ایـران 

مبنـای سیاسـتش .  را حفظ کرده است
ایران یک دولت غیـر عـرب اینست که 

اســت کــه همــواره یــک متحــد بــالقوه 
و . اســرائیل در خاورمیانــه بــوده اســت

ــال « ــرائیل در س ــه اس ــت ک ــلم اس مس
  ». به ایران اسلحه داده است ۱۹۸۰

ـــات ارشـــد       در طـــول ســـالها، مقام
ــه، در آن  ــد ک ــرده ان ــا ک ــرائیل ادع اس
زمان، فروش اسلحه به ایران که کارتر 

ـــو آ ـــا مـــی کوشـــید جل ـــرد، ب ن را بگی
موافقت تیم ریگـان انجـام مـی گرفتـه 

  :است
، آریل شارون، وزیر ۱۹۸۲در ماه مه • 

دفاع وقت اسرائیل به واشنگتن پسـت 
مقامات امریکا ارسال اسلحه به : گفت

ــد ــران را تصــویب کــرده بودن ــا «. ای م
گفتیم برغم جباریت خمینی، که همـه 
مــا از او نفــرت داریــم، مــا مقــادیر کــم 

بــه ایــران مــی فروشــیم تــا کــه اســلحه 
پنجره به این کشور را باز نگاه داریم و 
پل ارتباطی کوچکی را با ایـران داشـته 

  . »باشیم
ـــد، در       ـــه بع ـــک ده ـــن ۱۹۹۳ی ، م

مصاحبه ای با اسـحق شـمیر، نخسـت 
. وزیر اسرائیل در تل اویو بعمـل آوردم

کتاب گـاری : در آن مصاحبه، او گفت
یز را ســـیک دربـــاره اکتبـــر ســــورپرا

موضـوع کتـاب معاملـه . خوانده است
جمهوریخواهــان بــا ایــران بــر ســر بــه 
ــه  ــا ب ــداختن آزادی گروگانه ــأخیر ان ت
قصــــد شکســــت خــــوردن کــــارتر در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و پیــروز 
  .شدن ریگان در همان انتخابات است

در بــاره آن چــه فکــر : از او پرســیدم     
آیا اکتبر سـورپرایزی وقـوع > می کنید

یافته است؟ شمیر بدون اینکـه تردیـد 
ــد پاســخ داد ــه «: کن ــوع یافت ــه وق البت

   .»است
  

  :سوءظن های والش، قاضی مستقل• 
  

لورنس والش، قاضی مستقل که در باره 
افتضاح ایران گیـت تحقیـق مـی کـرد، 
ظن برد که ارسال اسلحه بـه ایـران در 

زیـرا جـز . سرآغاز گرفتـه اسـت ۱۹۸۰
ــه ا ــران در ایــن کــه فــروش اســلحه ب ی

، دنباله توافقی ۱۹۸۶و  ۱۹۸۵سالهای 
میان تیم ریگان و ایران  ۱۹۸۰در سال 

چراکـه . باشد، قابل توجیه نمـی شـود
بخاطر آزاد کردن یـک گروگـان از دو 
گروگانی که متحـدان ایـران در لبنـان 
گرفتـــه بودنـــد، حکومـــت ریگـــان بـــا 
ـــط  ـــلحه، توس ـــه اس ـــروش محرمان ف

  .کرداسرائیل به ایران، موافقت نمی 
در پایـان بـازجوئی از گـرگ، مشـاور      

ــی بــوش  ، )و افســر ســابق ســیا( امنیت
ـــد  ـــان والـــش پرسشـــی افزودن بازجوی
درباره شرکت گرگ در معاملـه پنهـانی 

پرسـش . میان تیم ریگـان و ایرانـی هـا
  :این بود

آیا شما در تهیه و اجرای طـرح بـه «     
تـــأخیر انـــداختن آزادی گروگانهـــای 

ران تا بعـد از انتخابـات امریکائی در ای
، شرکت ۱۹۸۰ریاست جمهوری سال 

گــرگ شــرکت خــود را »  داشــته ایــد؟
بازجویـان تکـذیب او را . تکذیب کـرد

  .دروغ ارزیابی کردند
بدین سان، اسناد تاریخی مسلم مـی • 

ــداختن آزادی  ــأخیر ان ــه ت ــد کــه ب کنن
ــا بهنگــام ادای  ــا و آزادی آنه گروگانه
ــل تــرس  ــط ریگــان، اص ــوگند توس س
ــتور  ــه دس ــامی ب ــه نظ ــا از حمل ایرانیه

بلکه حاصل معامله میـان . ریگان نبود
  .تیم ریگان با ایرانیان بود

در روزهای پیش از تحلیف ریگـان،      
در واشنگتن، لطیفه ای بـر سـر زبانهـا 

آن چیست که در سـه قـدمی و « : افتاد
 ۱۰در تــاریکی مــی درخشــد؟ تهــران 

ـــیس  دقیقـــه بعـــد از آنکـــه ریگـــان رئ
  ».وری شده استجمه

در حقیقت، ایرانی ها گروگـان هـا       
را در مساعدترین لحظه بـرای ریگـان، 
رها کردند و او را در نظر مردم امریکـا 
کسی جلـوه گـر سـاختند کـه دشـمنان 

بدین سـان، در . امریکا از او می ترسند
همـــان حـــال کـــه جمهوریخـــواه هـــا 
اســطوره ریگــان را مــی ســاختند، او و 

ر، بـا ایرانیهـا معاملـه گروهش، زیرازیـ
ــلحه توســط  ــروش اس ــد و ف ــی کردن م
اسرائیل به ایـران حاصـل ایـن معاملـه 

  .بود
و حــاال، در ایــن ایــام کــه نامزدهــای • 

ریاســـــــت جمهـــــــوری از حـــــــزب 
جمهوریخـــواه بـــه رقابـــت بایکـــدیگر 
مشغولند، اسطوره ریگان، در تبلیغـات 
ــه شــده  ــی، بکــار گرفت ــاتی رومن انتخاب

ه خطوط اصلی حال آنکه او تهی. است
سیاســـت خـــارجی خـــود را برعهـــده 

این . محافظه کاران جدید نهاده است
جماعت، در دوران ریاست جمهـوری 
ـــــت  ـــــد و در ریاس ـــــان، رو آمدن ریگ
جمهــوری بــوش پــدر و بــوش پســر، در 
ــا  ــارجی امریک ــارگردانی سیاســت خ ک

نوشــته رومنــی کــه در . نقــش یافتنــد
  :واشنگتن پست  انتشار یافته، اینست

  
  5هصفح در

  
  

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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ــروع روز «      ــوامبر  ۴باش ، ده ۱۹۷۹ن
هــــا تــــن از دیپلماتهــــای امریکــــا در 

 ۴۴۴جمهوری اسـالمی ایـران بمـدت 
ــد ــدانی بودن در همــان حــال، .  روز زن

ــی  ــوری ب ــیس جمه ــارتر، رئ ــی ک جیم
کفایت امریکـا در کـاخ سـفید، زانـوی 

ریگـان کـه رقیـب . غم بغل گرفته بـود
اللـی انتخاباتی کارتر بود، با بیانی بـه ز

بلور گفت ایرانی ها بخاطر ادامه دادن 
به جنایت خود، بهای بسیار سنگینی را 

  .     خواهند پرداخت
، در همـــان ۱۹۸۱ژانویـــه  ۲۰در         

حال کـه ریگـان سـوگند خـویش را ادا 
. می کرد، ایـران گروگانهـا را رهـا کـرد

ایرانیها نیک دریافتند که ریگان جدی 
مــی اســت و بــه قــول خــویش فعلیــت 

  . و کارتر چنین کسی نبود. بخشد
امریکا و جهان بـا وضـعیتی مشـابه         

ــرو هســتند بلکــه . وضــعیت آن روز روب
همـان . وضعیت امروز خطیر تر اسـت

اسالمیان متعصب که دیپلماتهای ما را 
بـــه گروگـــان گرفتـــه بودنـــد، در کـــار 

ــاراک . ســاختن بمــب اتمــی هســتند ب
ــیس  ــرین رئ ــت ت ــی کفای ــه ب ــا ک اوبام

هوری امریکا از زمـان کـارتر بـدین جم
سو است، سخنی را تکرار مـی کنـد کـه 
. نتیجه قابل قبولی ببـار نیـاورده اسـت

زیرا با یک سیاست مؤثر همـراه نبـوده 
در همان حال که اوباما در کاخ . است

سفید خـود را مـی خـورد، ایرانیهـا بـه 
ســرعت درکــار ســاختن ویرانگرتــرین 

  ...اسلحه در تاریخ دنیا هستند
بن و اسـاس سیاسـت خـارجی مـن        

همــان بــن و اســاس سیاســت خــارجی 
صـــلح از راه : ریگـــان خواهـــد بـــود

همچون ریگان، من طرح . قدرتمندی
بازسازی قدرتمندی امریکا را بـه اجـرا 
خـــواهم گـــذارد و ســـربازانمان را بـــا 
اسلحه ای که بـدان نیـاز دارنـد، بـرای 

بـا . پیروزی در هرجنگی که روی دهـد
 ۵میـزان سـاخت کشـتی هـا از  افزایش

، قصد دارم موضع امریکا را بازیابم ۹به
ــروی  ــا نی ــآوردی ب ــه ترتیبــی کــه هم ب

  .دریائی امریکا ناممکن گردد
نقشه من اینست کـه حضـور نیـروی      

ــه و  هــوائی امریکــا را در شــرق مدیتران
ـــنظم و  ـــان، م ـــارس، همزم ـــیج ف خل

افزایش کمـک نظـامی بـه . پیوسته کنم
تــر کــردن همــآهنگی بــا اســرائیل و به

متحــدانمان در منطقــه نیــز، بخشــی از 
  .»این طرح است

  
  :نیاز تاریخی٭ 
  

گاه از خـود مـی پرسـم چـرا اینهمـه • 
کوشیدم در بـاره تـاریخ دوران ریگـان 
تحقیق کنم و آن راهمان سان که روی 
داده اســـت و بـــی کـــم و کاســـت، در 

چرا نباید . اختیار امریکائیان قراردهم
به تاریخ دانان باز گذاشت؟ این کار را 

یک نظر اینست که تاریخ آن دوران آن 
ـــدادهای  ـــه روی ـــدارد ک ـــی را ن اهمیت

این رویدادها هسـتند کـه بایـد . جاری
  .موضوع تحقیق قرار گیرند

اما آنچه خاطر مرا بـه خـود مشـغول     
اگـر تـاریخ دروغ کـه : می کنـد اینسـت

ساخته می شود، با تـاریخ آن سـان کـه 
ست نقـد نگـردد، اسـطوره روی داده ا

ریگان همچنان بسیاری از امریکائیـان 
ــاریخ  را مهــار خواهــد کــرد چنانکــه ت

  سالهای اخیر همان تاریخ ساختگی 
بپندارند که تبلیغاتچی ها ساخته اند و 
نسل امروز و فردا نیز تحت تأثیر تاریخ 

  .ساختگی قرار بگیرند
نوشته رومنی و بکـار رفـتن اسـطوره • 

و، نمونه خوبی از بهائی ریگان توسط ا
است که ملت امریکـا و جهانیـان بایـد 

از (بابت گرایش بسیاری از امریکائیـان 
به این تاریخ ) جمله دموکراتهای نامور

و نیـز مـی . ساختگی می باید بپردازنـد
ـــی دوران  ـــاریخ واقع ـــدون ت ـــد ب گوی
ریگان، رویـاروئی بـا جمهوریخواهـان 

  .تاکجا مشکل است
ــــاوجود اســــطور       ه ریگــــان کــــه ب

ــراقبش  ــقانه م ــا عاش ــواه ه جمهوریخ
ــکند  ــه نش ــتند ک ــورد (هس ــدرت م و بن

اعتــراض جمهوریخــواه هــا قــرار مــی 
، این اسـطوره مـی توانـد سـنگ )گیرد

پایـــه سیاســـتهای داخلـــی و خـــارجی 
خطرناکی، در حال حاضر و در آینده، 

    .بگردد
آیا نتان یاهو در تدارک 
اکتبــر ســورپرایزی بــر 

  :ضد اوباما است؟
  

ــارس  ۹در        ــاری ۲۰۱۲م ــرت پ ، روب
مقاله دیگری در باره احتمـال تـدارک 
اکتبــر ســورپرایزی توســط نتــان یــاهو 

  :برضد اوباما انتشار داده است
پرزیدنت اوباما نتـان یـاهو، نخسـت • 

وزیر اسـرائیل را بـا ایـن اخطـار روانـه 
هرگــاه اســرائیل  یــک : اســرائیل کــرد

ان جانبه دست به حمله هوائی بـه ایـر
بزند، نمی توانـد روی حمایـت امریکـا 

محافظــه کــاران جدیــد . حســاب کنــد
خشمگین شدند و نتان یـاهو مـی بایـد 
خطـــر رویـــاروئی بـــا اوبامـــا، را نیـــک 

  :ارزیابی کند
روزنامه نگار واشنگتن پسـت، شـارل    

 Charles Krauthammerکروتـامر 
ــران اســت و از  ــا ای خواهــان جنــگ ب

کـه او  دست اوباما عصبانی اسـت چـرا
برای نتان یاهو روشن کـرده اسـت کـه 
هرگاه بخواهـد حـاال بـه ایـران حملـه 
کنــد، تنهــا اســت و حمایــت امریکــا را 

  . ندارد
ــده       ــه نماین ــامر ک ــه، کروت روز جمع

محافظه کاران جدید است کـه بخـش 
ســـرمقاله ایـــن روزنامـــه را در اختیـــار 
دارند،  قول یکی از مشـاوران اوبامـا را 

ــته  ــردموضــوع نوش ــه . خــود ک او گفت
برای اسرائیل، مـا سـخت مـی « : است

کوشــیم تصــمیم بــه حملــه ای هرچــه 
:  کراتامر می نویسـد. »سخت تر بکنیم

این قول هم افشـاگر و هـم شـوک آور 
  .»است

از دید کروتامر، پاسخ صـحیحی کـه • 
اوباما به نتان یاهو باید می داد این بود 

هر . که ما به شما چک سفید می دهیم
بنویسید، ارتـش امریکـا و مالیـات  مبلغ

. دهنــدگانش آن را خواهنــد پرداخــت
باوجود این، نظر خشمگینانه کروتامر، 
در آنچه به اسرائیل و ایران مربوط می 
ــی  ــت مهم ــده واقعی ــازگو کنن ــود، ب ش

اوبامـا مـانع اصـلی یـک جنـگ : است
  .جدید است

ــــــــل،       ــــــــتثنای رون پ ــــــــه اس ب
جمهوریخواهی که یکـی از نامزدهـای 

ین حزب است، بقیـه، میـت رومنـی و ا
ریک سانتروم و نیو گـین گـریج، همـه 
خاطر نشان کرده اند که آماده انـد بـه 
ــد و در  ــاهو چــک ســفید بدهن ــان ی نت
عوض، بر او اسـت کـه هـر کمکـی مـی 
تواند به ما در برداشتن اوباما از سر راه 

  . بکند
در حقیقت، نتان یاهو حاال بایـد بـا      

ــا : شــکار کنــدیــک ســنگ دو پرنــده  ب
ــردن  ــران ک ــران بقصــد وی ــاران ای بمب
ـــان،  ـــران، همزم ـــی ای ـــات اتم تأسیس
هنگامــه بالخیــزی را در جهــان پدیــد 

بخصـــــوص بـــــاالبردن دور از  –آورد 
چنانکــه اوبامــا  –انــدازه قیمــت نفــت 

ـــت  ـــه ریاس ـــاردوم ب ـــرای ب ـــد ب نتوان
  . جمهوری امریکا انتخاب شود

به من گفته شد نتان یـاهو از آن مـی • 
د که هرگاه اوباما برای بـاردوم بـه ترس

ریاست جمهوری انتخاب شود، چـون 
ــیم نخواهــد داشــت کــه  دیگــر از آن ب
البی طرفدار اسرائیل مـانع از تجدیـد 
انتخــابش بگــردد، سیاســتی را درپــیش 
. بگیرد کـه مطلـوب نتـان یـاهو نیسـت

، از ۱۹۸۰همـــین تـــرس را بگـــین، در 
تجدیـــد انتخـــاب کـــارتر بـــه ریاســـت 

در آن زمان، بگین از . تجمهوری داش
آن می ترسـید کـه کـارتر بـرای برقـرار 
شدن دولـت فلسـطینی او را زیـر فشـار 

ــر . بگــذارد از ایــن رو، در تــدارک اکتب

سورپرایز همدسـت جمهوریخـواه هـا 
  . شد

گـزینش «کتابی با عنـوان  ۱۹۹۱در     
که توسط عضو سابق موسـاد و » نهائی

صاحب مقـام ارشـد در وزارت خارجـه 
ئیل، داویـد کیمچـی نوشـته شـده اسرا

در ایــن کتــاب، او . بــود، انتشــار یافــت
شرح می دهد چگونـه بگـین، نخسـت 
ــدار  ــرار و م ــر وقــت اســرائیل، از ق وزی
کارتر با انورسادات، رئـیس جمهـوری 

بنـا بـر آن، کـارتر . وقت مصر آگاه شـد
به اسرائیل فشار وارد می کرد که «باید 

، از ۱۹۶۷ســرزمین هــای اشــغالی در 
را تخلیه کند و با » مله بیت المقدسج

ـــن  ـــت فلســـطینی در ای ـــراری دول برق
  .»سرزمین ها موافقت کند

« : کمیچـی اینطــور ادامــه مــی دهــد     
کــه در قفــای اســرائیل و  –ایــن نقشــه 

بایـد  –بدون اطالعش تهیه شـده بـود 
بمثابه مورد منحصر بـه فـرد در تـاریخ 

این مورد، . دیپلماسی امریکا ثبت شود
کردن یک دوست است آنهم بـا عوض 

  . »توسل به فریفتاری
بگین متوجه خطر تجدیـد انتخـاب • 

. کارتر به ریاست جمهوری امریکا شـد
او آزاد بـود و مـی «: کمیچی می نویسد

توانست به اسرائیل فشار آورد با حـل و 
فصــل مســئله فلســطین،به ترتیبــی کــه 
مصر می گوید، موافقت کنـد بـی آنکـه 

  .»رائیل بترسداز واکنش البی اس
  

بـدين سـان، خمينـي و    : انقالب اسالمی
دستياران او با معاملـه پنهـاني بـا ريگـان و     
ــرائيل شــدند برضــد   ــوش، همدســت اس ب

و ادامه  60فلسطين و عامل كودتاي خرداد 
در ســود امريكــا و  8جنــگ بمــدت ســال 

بنا بر قول آلن كالرك (اسرائيل و انگلستان 
) اچر وزير دفـاع انگلسـتان در حكومـت تـ    

  . شدند
ــن ۱۹۹۲در •  ــر  –، آری ب ــاش، افس من

اداره اطالعــات ارتــش اســرائیل کــه بــا 
حزب لیکود همکاری می کرده اسـت، 

مأموریـت . خاطرات خود را انتشار داد
او شرکت در فعالیت بـرای جلـوگیری 

او مــی . از تجدیــد انتخــاب کــارتر بــود
  :نویسد

بگــین از کــارتر بخــاطر موافقــت «      
ه در کمــپ داویــد بــه او نامــه صــلح کــ

بنـا بـر آن . تحمیل کـرد، عصـبانی بـود
موافقت نامه، اسرائیل در ازای امضای 
قرارداد صـلح بـا مصـر، بایـد صـحرای 
سینا را تخلیه می کرد و مسئله فلسطین 

  ». روی دست اسرائیل باقی می ماند
ــان •  ــر یادداشــتی کــه مــن در می ــا ب بن

ــه تحقیــق  مــدارک منتشــر نشــده کمیت
اکتبـر سـورپرایز، یـافتم، کـارتر درباره 

نیز دانسته بود که رهبری حزب لیکـود 
مــی خواســت کــه او بــرای بــاردوم بــه 
ریاســـت جمهـــوری امریکـــا انتخـــاب 

ــــود ــــه ۱۹۹۲در . نش ــــخ ب ، او در پاس
بازپرسان کنگـره، گفـت کـه در آوریـل 

اسـرائیل «، آگاه شده اسـت کـه ۱۹۸۰
بـــا ریگـــان تـــوافقی را بعمـــل آورده 

  . »بودند
کارتر مخالفت اسـرائیل بـا تجدیـد      

انتخاب خود را این سان تشریح کـرده 
ــت ــران آن «: اس ــودی نگ ــران یه رهب

بودند کـه مـن بـیش از انـدازه دوسـت 
  .»عربها هستم

بـــرای ایـــن کـــه از تشـــکیل دولـــت • 
فلسطینی جلوگیری کند، اسـرائیل مـی 

ساکن . »داده ها را تغییر می داد«باید 
شــغالی، کـردن یهودیــان در ســرزمین ا

عالمــت آن بــود کــه بگــین از انتخــاب 
ــوری  ــت جمه ــه ریاس ــارتر ب ــدن ک نش

لیکود نیز باور کـرده . مطمئن شده بود
بود که ریگان دست اسرائیل را در حل 
و فصــل مســائل، از جملــه مــرز شــمالی 

  .خود با لبنان، بازخواهد گذاشت
دو حـــزب لیکـــود و جمهوریخـــواه • 

همکاری کردند و در نتیجـه، اسـرائیل 
در تماسهای محرمانه با ایـران، بقصـد 
جلــوگیری از حــل مســئله گروگانهـــا 

هــدف . توســط کــارتر، شــرکت جســت
ــارتر  ــد انتخــاب ک ــوگیری از تجدی جل

  . بود
  

  :نتان یاهو بر سر دوراهی٭ 
  

امــروز، نتــان یــاهو بــر ســر دو راهــی • 
است کـه انتخـاب یکـی از ایـن دو راه، 

هرگاه اوباما تجدید . بسی مشکل است
اب شود به اسرائیل برای ورود در انتخ

گفتگوهای جدی بـا فلسـطینی هـا بـر 
سر تشکیل دولت فلسطینی، فشـار وارد 

در نتیجـه، اسـرائیل مـی . خواهد کـرد
باید بخشی از ساحل غربی رود اردون 
را تخلیــه کنــد و ایــن را دادن امتیــازی 
می داند که سخت می توان بـدان تـن 

  .داد
ر خواسـت اوباما آزاد نیست که هرکا• 

ــد ــت و . بکن ــوی اس ــرائیل ق ــی اس الب
کنگره را پشت سـر اسـرائیل نگـاه مـی 

اما رئیس جمهـوری در سیاسـت . دارد
ـــار و  ـــا صـــاحب اختی خـــارجی امریک

  . آمریت است
و نیز به من گفتـه انـد کـه اوبامـا بـه      

نتان یـاهو اطـالع داده اسـت کـه اگـر 
اسرائیل به ایران حمله کند، امریکا بـه 

مک نخواهد کرد و به ایران اسرائیل ک
پیام خواهد داد که تـا وقتـی ایـران بـه 
هدفهای متعلق به امریکا حمله نکرده 
و یا تنگه هرمز را نبسـته اسـت، امریکـا 
ـــد و در آن  ـــرون از جنـــگ مـــی مان بی

بــه ســخن دیگــر، . مداخلــه نمــی کنــد
ــوائی  ــه ه ــرای حمل ــری ب ــا خط اوبام

ایــن حملــه . اســرائیل بــه ایــران اســت
فنـی امریکـا بسـیار مشـکل بدون کمک 

اوباما با ممنـوع نکـردن رسـمی . است
حملــه اســرائیل بــه ایــران، از احتمــال 
این حمله بمثابه وسیله فشار بر ایـران، 
استفاده مـی کنـد تـا کـه در دور جدیـد 
گفتگوها که بـه زودی آغـاز مـی شـود، 
ایران به دادن امتیازهای مهم در مورد 

  . برنامه اتمی خود، تن دهد
ــرا•  ــازهم ب ــاهو، محاســبه ب ــان ی ی نت

هرگاه به تنهائی . پیچیده تر شده است
به تأسیسات اتمی ایران حمله کند بسـا 
. شکست نظـامی عایـدش خواهـد شـد

دفــاع هــوائی ایــران چنــدان پیشــرفته 
بـاوجود ایـن، مـی توانـد بـرای . نیست

هواپیماهــای اســرائیل خطــر ایجــاد 
بخصوص که این هواپیماهـا مـی . کند

ــا طــی ــه  بایــد ب کــردن مســافتی دراز، ب
  .هدفهای خود حمله کنند

ایــران نیــز ممکــن اســت دســت بــه      
حمله متقابل بزند و با موشـکهای بـرد 
متوسط، از جنوب لبنـان، بـه اسـرائیل 

اســرائیل ممکــن اســت . حملــه کنــد
ناگزیر از حمله به لبنان و جنـگ بـس 

بـی  ۲۰۰۶خونین و همچـون جنـگ 
  فرجام بگردد،  

، برخـی از تحلیـل گـران در حقیقت     
جنگی را که ممکـن اسـت روی دهـد، 

ــگ  ــان جن ــه  ۲۰۰۶هم ــزب الل ــا ح ب
لبنان، دنبالـه آن امـا بـا ابعـادی بسـیار 

نیــروی هــوائی . بــزرگ تــر مــی داننــد
ــن را در  ــزاران ت ــد ه ــی بای ــرائیل م اس
ایران و لبنان بکشد و ویرانی بر ویرانی 

در همـــان حـــال، تلفـــات . بیفزایـــد
قابـل توجـه خواهنـد اسرائیل کـم امـا 

  . شد
نتان یـاهو خطـر دیگـری را نیـز مـی • 

چـه روی خواهـد : باید در نظر بگیـرد
داد اگر او همچون منـاخیم بگـین، بـا 
جمهوریخواهان همکار شـود و اکتبـر 
سورپرایزی نیز ایجاد کند و بـاز اوبامـا 
ــر او و اســرائیل  انتخــاب شــود؟ چــه ب
خواهد رفت اگر اوبامـا بتوانـد اثـرات 

ــاال رفــتن بهــای نفــت(صــادی اقت و ) ب
سیاست حمله به ایران را خنثی کنـد و 
در انتخابات ریاسـت جمهـوری پیـروز 

او رئــیس جمهــوری امریکــا را . شــود
سخت آزرده اما نتوانسته است مانع از 

  . تجدید انتخابش بگردد

بنابر این، نتان یاهو بایـد تـا دیـر تـر      
 صبر کند ببیند اوباما چه اندازه آسـیب

ـــد ـــد ش ـــذیر خواه ـــا از . پ ـــر اوبام اگ
موقعیت خوبی برخوردار باشـد، نتـان 
ـــاهو خطـــر خشـــمگین کـــردن او را  ی

ــت ــد یاف ــزرگ خواه ــا . ب ــر اوبام و اگ
موقعیت نازلی پیـدا کنـد ممکـن اسـت 
ــران را  ــه ای ــه ب ــاهو خطــر حمل نتــان ی

  .بپذیرد
اما نتـان يـاهو واقعيـت    : انقالب اسالمی 

بـدارد و آن  ديگري را نيز نبايد از نظـر دور  
ــار تحصــيل اســتقالل   ــا، درك اينكــه امريك

بـه سـخن ديگـر، ممكـن     ..  انرژتيك است
است زمـاني، امريكـا محـرك اسـرائيل بـه      
حملـه بــه ايــران شــود بــراي ايــن كــه بــه  
اقتصادهاي رقيب خود، اروپا و چين و هنـد  

هرچند از آن . ضربه اي سخت وارد كند... و
  :زمان فاصله داريم

  
امریکـا سال،  ۶۳بعد از 

صادر کننده نفـت شـده 
  :است

  
گــزارش ) ۲۰۱۲مــارس  ۱۲(لومونــد    

زیر را در باره  موقعیـت جدیـد امریکـا 
بلحاظ واردات و صادرات نفت، انتشار 

  :داده است
ــا  ۲۰۰۵از •  ــه ۲۰۱۲ت ، مصــرف روزان

میلیـون بشـکه کـم  ۲نفت خام امریکا، 
همین ) میلیون بشکه ۱۸٫۸(شده است 

اری و ســال گــرایش در طــول ســال جــ
  . آینده، ادامه خواهد داشت

در بخـــش نفـــت امریکـــا، چهـــره • 
جدیدی نمایان شده است و او هارولد 

ســاله و بــانی  ۶۶او مــردی . هــام اســت
ـــه  ـــاره ای اســـت ک ـــابع ق شـــرکت من
چهـــاردهمین شـــرکت نفتـــی امریکـــا 

به یمـن کـار او، امریکـا در سـال . است
ــدا ۲۰۱۱ ــت پی ــالص نف ــادرات خ ، ص

بـدین  ۱۹۴۹کـه از امـری . کرده است
ســو، نخســتین بــار اســت کــه روی مــی 

  . دهد
وزارت نیروی امریکا خاطر نشان می • 

کند که تصفیه کنندگان نفت، هر روز، 
میلیون بشکه فرآورده هـای نفتـی  ۲٫۹

 ۲٫۴در ازای آن، . صــــادر مــــی کننــــد
بنا بر این، . میلیون بشکه وارد می کنند

هزار بشـکه  ۵۰۰بطور خالص، روزانه، 
، ۲۰۱۰در سـال . صادر مـی کننـد نفت

ــه  ــت، روزان ــالص نف ــوز واردات خ هن
  .بشکه بود ۲۶۹۰۰۰

ایــــن دســــت آورد تنهــــا حاصــــل      
. اســتخراج نفــت ســخره هــا نیســت

مصرف فرآورده های نفتـی نیـز بـر اثـر 
بحران و بهبود موتورهای خودروهـا، 

تا  ۲۰۰۵در فاصله، : کاهش یافته است
لیون می ۲، مصرف روزانه امریکا ۲۰۱۲

امـا امریکـا بـا . بشکه کاهش یافته است
تقاضـــای روز افـــزون نفـــت از ســـوی 

  . امریکای التین نیز روبرو است
ــدین ســان، انقــالب انرژتیــک در •  ب

ـــا بهـــره . امریکـــا در جریـــان اســـت ب
بــرداری از نفــت ســخره هــا و بــاوجود 
ــدن هــوا، امریکــا  ــرش بــر گــرم ش اث
. اســـتقالل انرژتیـــک پیـــدا مـــی کنـــد

، به وجود ایـن نفـت ۱۹۵۰درسالهای 
پی برده بودند اما هزینه اسـتخراج آن 
بســیار ســنگین بــود و شــرکتهای نفتــی 

  :حاضر به استخراج آن نمی شدند
بـــرای ایـــن کـــه ایـــن نفـــت قابـــل      

استخراج شـود، بهـای نفـت مـی بایـد 
از . دالر باشـــد ۶۰بـــاالتر از بشـــکه ای 

ــای نفــت  ۲۰۰۵ســال  ــو، به ــدین س ب
ــتر از  ــ ۶۰بیش ــه . تدالر اس ــرا هزین زی

تولید هـر بشـکه، معـادل هزینـه آن در 
  خلیج مکزیک، در عمق دریا و معادل 

  
  6صفحه در

  

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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ــاال رفــتن . دالر اســت ۵۰ ــر ب افــزون ب
ــــی  ــــرفت جهش ــــت، پیش ــــت نف قیم
ــرداری از ایــن  ــز بهــره ب ــوژی نی تکنول

  .  نفت را میسر ساخته است
تولیـــد نفـــت در بـــاکن واقـــع در      

ر بشـکه در هـزا ۱۰داکوتای شـمالی از 
ـــال  ـــه ۲۰۰۳روز در س ـــزار  ۳۶۰، ب ه
از . رسـیده اسـت ۲۰۱۱بشکه در سـال 

، ســــرمایه گــــذاری در ۲۰۰۹ســــال 
استخراج این نفت کامال افزایش یافته 

مشـکلی کـه برجـا مانـده اسـت، . است
مشکل آب برای استخراج نفت سخره 

  . ها است
 ۱۷به تازگی، ذخایر نفـت سـخره را • 

ایـن . ه انـدمیلیارد بشـکه بـرآورد کـرد
، بـدین سـو، ۲۰۰۹منبع نفت، از سال 

عالقه بیشتر شرکتهای نفتی امریکائی و 
را به خـود ...روسی و چینی و نروژی و 

ســرمایه هــا را نیــز . جلــب کــرده اســت
  . بسوی خود کشانده است

با انتخاب بـاراک اوبامـا بـه ریاسـت • 
ــــوری در  ــــت ۲۰۰۸جمه ــــاز و نف ، گ

ون موجود در سخره ها، بحثهـا پیرامـ
ــد ــر داده ان ــاس، تغیی ــرژی را از اس . ان

نیروگاه اتمی در پرانتـز قـرار داده شـد 
انرژی . بخاطر هزینه سنگین اولیه اش

هــای ســبز نیــز مســاعده هــای ســنگین 
انـرژی فســیلی نیــز  . دریافـت مــی کننــد

جانبدار دارد زیرا مالـک زمـین مالـک 
  .منابع موجود در آن نیز هست

  
ـــرژی امریکـــا ٭  ـــا بلحـــاظ ان آی
  طلقا مستقل می شود؟م
  

،  وال اســــتریت ژورنــــال ۲۰۱۱در • 
ــد هــام، در صــفحه اول  تصــویر هارول
خود قرار داد و شرحی مبسوط در بـاره 

: عنـوان نوشـته ایـن بـود. او انتشار داد
ــتان « ــای شــمالی عربس ــه داکوت چگون

ایـن مـرد خـود » سعودی شده اسـت؟
ــد  ــمین ثروتمن ــی و شش ــه س ــاخته ک س

ــا  ــو(امریک ــه ف ــابر مجل ــته ) ربسبن گش
است، امریکا  را متقاعد کرد که، بحاظ 
انرژی، در صورت اتخاذ یـک سیاسـت 
انرژی صحیح، در پایان این دهه، مـی 

حتـی مـی . تواند یکسـره  مسـتقل شـود
عربسـتان سـعودی نفـت و گـاز «تواند 

ــردد ــرن بیســت و یکــم بگ ــن » .ق او ای
ســخن را بــه رئــیس جمهــوری و وزیــر 

ز آنهــا انـرژی او، اســتون چـو گفــت و ا
خواســت مقــررات محــیط زیســت را 

او اینـک حـامی میـت .  سبک تر کننـد
رومنـــی نـــامزد حـــزب جمهوریخـــواه 

  .است
 ۷٫۵، امریکــا روزانــه ۲۰۱۰در ســال • 

ایـن . میلیون بشکه نفت تولید می کرد
درصد مصـرف ایـن کشـور را  ۴۵تولید 

بـاوجود ایـن، از سـال . تأمین می کـرد
کـا بدین سو، واردات نفت امری ۲۰۰۰

داکوتـای . مرتب در حال کاهش است
شـــمالی قـــرار اســـت دومـــین منطقـــه 
  . استخراج نفت بعد از تکزاس بگردد

سياسـت و دو روش  دو : انقالب اسـالمی
قابل مقايسه اند و اين مقايسه بسـي درس  

در امريكا، انرژي اتمـي را وامـي   : آموز است
گذارند و بـه سـراغ نفـت، آنهـم بـا هزينـه       

ا وجود اثر زيانبارش بر استخراج سنگين و ب
و در ايران، رژيـم مافياهـاي   . محيط زيست

درصد قيمـت   50مالي، نفت را با  –نظامي 
به چين مي فروشد و عـذرش اينسـت كـه    
مي خواهد ايران را از انرژي اتمي برخوردار 

هرگاه ملت نگران سرنوشت خود بود !  كند
كجا ممكن بود مجلس دست نشانده منابع 

ن را به مالكيت سـپاه درآورد  نفت و گاز ايرا
» وزيـر «و به يك عضو سپاه كه به او عنوان 

نفت داده اند، بر اين منـابع اختيـار مطلـق    
بدهد؟ و در همان حـال، بـراي حفاظـت از    

» بتــون هوشــمند«بــه  تأسيســات اتمــي،
  :روی آورد

  
مقامـات امریکــا نگــران 

» بتــــون هوشــــمندی«
ــــران  ــــه ای ــــتند ک هس
تأسیسات اتمـی خـود را 

ـــی در پ ـــرار م ـــاه آن ق ن
  :؟!دهد

  
ســوت / ،  نــورث ۲۰۱۲مــارس  ۷در      

  :امریکا نیوز اطالع داده است
با شدت گرفتن تنش ها میان امریکـا • 

بتون هوشمند «و ایران، نگرانی بابت 
ــت»  ــرده اس ــدا ک ــزایش پی ــران اف . ای

مقامات امریکا بر ایـن باورنـد کـه ایـن 
  بتون می تواند عملیات
ت اتمـی ایـران را نظامی بر ضد تأسیسا

  .بی اثر سازد
ــران، نظــر •  ــر، دولــت ای ــام اخی در ای

منفــی بــین المللــی را بــه خــود جلــب 
وقتــی رئــیس جمهــوری . کــرده اســت

ایران، که زبانی تحریک آمیز دارد و در 
ســخن تحریــک آمیــزی بــر زبــان نمــی 
آورد، این پرسش محـل پیـدا مـی کنـد 
که برنامه اتمی ایران در چه مرحلـه از 

ست؟ می دانیم که از دید جامعه اجرا ا
بین المللی غنی سازی اورانیوم تمـامی 
. برنامه اتمی ایران را تشکیل نمی دهد

چــه فعالیتهــای دیگــری اجــزای دیگــر 
ایــن برنامــه هســتند؟ مقامــات امریکــا 
نگران فعالیتهـای دیگـری هسـتند کـه 

  . ایران از آنها سخن نمی گوید
ـــرا•  ـــه اخی ـــه ای ک ـــر مقال ـــا ب در ˝ بن
نومیست انتشار یافته اسـت، ایـران اکو

بــــه ســــاختن بتــــون ســــخت عــــالی 
بخـاطر . موفق شـده اسـت) هوشمند(

موقعیــت جغفرافیــائیش، کشــور بطــور 
ویـران گـر . دائم در معرض زلزله است

ترین این زلزله ها، در سـالهای اخیـر، 
در بم، واقـع در جنـوب شـرقی ایـران، 

ــه، . روی داد ــن زلزل ــزارتن  ۳۰در ای ه
اینست که ایرانی ها کامل  .کشته شدند

  .ترین بتون را در جهان ساختند
بتون هوشمندی که ایرانیان سـاخته • 

انــد، چگونــه مــاده ســاختمانی اســت؟ 
ــا . شــبیه بتــون معمــولی نیســت آن را ب

ــودر کــوراتز  و فیبرهــای مخصــوص  پ
در نتیجـه، مقـاومتی . مخلوط می کنند

غیر قابل تصور پیدا می کند و می تواند 
فشار بسیار زیاد با صالبت تمام دربرابر 

این ماده در شـمار عـالی . مقاومت کند
ــاختمانی اســت و در  ــرین مصــالح س ت
شــرائط اقلیمــی، در ســاختن پلهــای 
مستحکم تـر و سـد و تونـل  و مجـاری 
ــــس پربهــــا دارد و از  آب کــــاربردی ب

  . آلودگی محیط زیست نیز می کاهد
امــا چــرا اینهمــه نگرانــی نســبت بــه • 

ایران اظهار می شود؟ بنا بتون ساخت 
بر مقاله منتشره در اکونومیست، لئـون 
پانتا، وزیر دفاع امریکا، نگـران آنسـت 
که بمبهای امریکائی کـه مـی تواننـد از 
بتون عبور کنند، نتواننـد از ایـن بتـون 

ــد ــور کنن ــی . عب ــابراین، علــت نگران بن
اســتفاده از ایــن بتــون در حفاظــت از 

امـات مق. تأسیسات اتمـی ایـران اسـت
امریکــا ایــن نگرانــی را نســبت بــه هــر 
تکنولوژی دارند و اظهار می کننـد کـه 

مصرف دوگانه، نظـامی و غیـر نظـامی، 
ـــــر . دارد ـــــوژی نظی ـــــون «تکنول بت

  می تواند » هوشمند
در حفاظت تأسیسات اتمی زیـر زمینـی 
ــاران، بکــار رود و  ــر بمب ــران، در براب ای
بدیهی است موجـب نگرانـی آنهـا مـی 

ــه ح ــه ب ــود ک ــن ش ــه ای ــامی ب ــه نظ مل
  .تأسیسات، بمثابه یک گزینه می نگرند

البته، در صورتی که تنشها ادامه پیدا • 
کنند و کار شدت گرفتنشان بـه جنـگ 
بیانجامد، سالحی ضرور مـی شـود کـه 
بتوانـد از بتــون عبــور کنــد و تأسیســات 

وزارت دفاع . زیر زمینی را ویران سازد
مشـغول مطالعـه  ۲۰۰۸امریکا از سال 

و ســاختن ســالحی » تــون هوشــمندب«
. اســـت کـــه بتوانـــد از آن عبـــور کنـــد

ــرای  کــه  ســاختن آدمــک مصــنوعی ب
ــرق  ــامانه ب ــار وارد س ــد چــون م بتوانن
تأسیسات شوند و آن را ویران سـازند و 
نیز بمیاران مدخل های این تأسیسات 

  .طرحهائی دردست اجرا هستند... و
اسناد محرمانه حـاكي از  : انقالب اسالمی

اد كودتـا در سـوريه از سـوي رژيـم     پيشنه
مـالي بـه امريكـائي هـا      –مافياهاي نظامي 

  :هستند
  
  

ــــه  ــــارژیم محرمان آی
ـــا در  ـــنهاد کودت پیش
ســــــوریه را کــــــرده 

یـک ســال  - ؟ !اسـت
ـــــردم  ـــــتقامت م اس
ــــــش  ــــــوریه و نق س

  :قدرتهای خارجی
  
  

اسـناد محرمانـه اي كـه    : انقالب اسالمی
ويكيليكس بـه تـازگي انتشـار داده اسـت،     

مربوط به وضعيت كنوني سـوريه و  يكچند 
گفتگوهاي محرمانه ميان ايران و امريكا بـر  

  :سر سرنوشت رژيم سوريه هستند
  

سیاســــتهای ترکیــــه و 
ایـــــران در ســـــوریه و 
پیشنهاد ایران که امریکا 
ــا آن موافقــت نکــرده  ب

  :است
  
اردوغــان بــه بیمــاری ســرطان ٭

روده مبــــتال اســــت  و اینســــت 
  :سیاست او در سوریه 

  
 ۲۰۱۱دســـامبر  ۱۰یخ ســـند تـــار ◀

کسی اسـت کـه  TR325شریک  : است
همکالســـی ســـابق سرپرســـت گـــروه 
جراحی اسـت کـه بتـازگی اردوغـان را 

او مـی گویـد اردوغـان . عمل کرده اند
اما هنـوز . به سرطان روده مبتلی است

نتیجــه بیوپســی دوم را ندیــده انــد کــه 
بدانند سرطان بـه اعضـای دیگـر بـدن 

در آخـرین .  خیـرریشه دوانده است یا 
ســانتی متــر از روده او را  ۲۰جراحــی، 
ــد ــده ان ــی . بری ــتی جراحــی مهم براس

ــه اســت ــرای . انجــام گرفت اردوعــان ب
او بایـد . مدتی نمی تواند مسافرت کنـد

ــدت  ــا  ۲بم ــکوپی  ۳ت ــک کولس ــاه ی م
تشـخیص خشـنود . باخود داشته باشـد

جراح بر این نظر اسـت . کننده نیست
عمـر نمـی  که اردوغان دو سـال بیشـتر

  .کند
ــد •  ــرگ آور باش ــاری او م ــاه بیم هرگ

تأثیرات مهم بر حـزب عـدالت و رفـاه 
عبداللــه گــل حــامی . برجــا مــی گــذارد
ــدارد ــدانی ن ــار . چن ــو گرفت داوود اقول

پارانویا اسـت و فکـر مـی کنـد همـه در 
میـان او و . کار ضربه زدن به او هستند

TR325 وقتـــی . رقابـــت وجـــود دارد
چـه کسـی اعتمـاد پرسیدم اردوغان به 

علی باباخان : دارد، او نام دوتن را برد
ــانر ایلــدیز ) معــاون نخســت وزیــر( و ت

از هر دو منبع پرسـیده شـد . وزیر نیرو
ــن وضــعیت چــه  ــه ای ــا نســبت ب امریک

ــد ــی ده ــان م ــی نش ــا چــون . واکنش آی
گذشته از نظامی هـا حمایـت خواهـد 

هردو . کرد؟ ارتش بسیار منشعب است
نمـی توانـد از  فکر می کننـد کـه ارتـش
  .وضعیت استفاده کند

گفتگوهــا بــر ایــن : در مــورد ســوریه• 
موضوع متمرکز شد که ترکیـه تـا کجـا 

 TR325. حاضـــر اســـت پـــیش بـــرود
توضیح داد کـه نقشـه ترکیـه بـر محـور 
جنــگ داخلــی در ســوریه، تهیــه شــده 

بطـور رسـمی، ترکیـه از شـورای . است
بطور غیـر . ملی سوریه حمایت می کند

یکـا و ترکیـه، بـه اتفـاق، بـه رسمی، امر
ــبخش ســوریه  گســترش ســازمان آزادی

همه صـحبت هـا در مطبوعـات . است
در بــاره  وقــوع جنــگ داخلــی ســوریه 

طرحـی کـه امریکـا و ترکیـه مـی . است
. خواهند اجرا کنند، ایـن طـرح اسـت

مــن توضــیح دادم کــه ایجــاد شــرائط 
بــا اســتفاده از  –بــرای جنــگ داخلــی 

. کل اســتهنــوز بســیار مشــ –همســایه 
چرا که نیروهای علوی هنوز بایکدیگر 

امـا از قـرار او فکـر مـی کــرد . متحدنـد
ایجاد شرائط الزم دو ماه بیشـتر زمـان 

او همچنین گفت آنها دارنـد . نمی برد
کــار مــی کننــد کــه ایــن شــرائط ایجــاد 

  . شوند
مقداری خون و قـدری : او می گوید     

زمان می خواهد تا که دولـت سـنی هـا 
اینکـار وظیفـه . یه برقرار گردددر سور

نقشــه ترکیــه اینســت کــه . ترکیــه اســت
کیلـومتر مربـع در  ۵تا  ۴سرپلی حدود 

داخل خـاک سـوریه ایجـاد کنـد و در 
آن، پناهندگان سوری را جـای دهـد و 
بدان بی ثباتی و شرائط جنگ داخلی 

ـــراهم آورد ـــتم. را ف ـــن گف ـــران : م ای
ک را مــی .ک.اهرمهــائی، از جملــه پ

ار اندازد و ترکیه را ناگزیر کند تواند بک
او با لحنی ریشخند آمیـز . عقب بنشیند
کــاریالن آدم ترکیــه اســت : پاســخ داد

ــا او ( ــد ب ــی توان ــون م ــم اکن ــه ه ترکی
ک .ک.امـا نفـر سـوم پ). گفتگو کند

دعــوت ایــران و ســوریه را اجابــت مــی 
. ترکیه از این امر نیک آگاه است. کند

کـه از ایران و سوریه تهدید کـرده انـد 
  . طریق این گروه عمل خواهند کرد

ــا پرسشــهائی چنــد تــرک •  مــن او را ب
ـــردم ـــی : ک ـــعیت مزاج ـــاوجود وض ب

اردوغان و بـی ثبـات شـدن حـزب او، 
آیا ترکیه می تواند طرح ایجـاد جنـگ 
داخلی در سوریه را پیش ببـرد؟ ترکیـه 
می داند که ایران و سـوریه مـی تواننـد 

ک را بازی کنند پس چـرا .ک.برگ پ
ایــد تــن بــه خطــر بدهــد؟ ترکیــه هــم ب

ــدگان ســوری  ــئله پناهن ــا مس ــون ب اکن
روبــرو اســت چــرا بایــد ایــن مســئله را 

  ؟.مرتب بزرگ تر و غامض تر کند
، ترکیــه گفــت ۲۰۱۲مــارس  ۱۶در  ◀

بنا بر ایجاد منطقه امنی در مرز سـوریه 
دارد برای آنکـه پناهنـدگان سـوری در 

بدین سـان، اطـالع آمـده . امان باشند
ند دربــاره ایجــاد ســرپل صــحت در ســ
  .دارد

  
ایران پیشـنهاد مـی کنـد رژیـم ٭ 

ــا  ــا امریک ــد ام ــر کن ســوریه تغیی
موافق نیست زیـرا نمـی خواهـد 
ایـــران در رژیـــم جانشـــین نیـــز 

  :صاحب نفوذ باشد
  
 ۲۰۱۱دســـامبر  ۱۰تـــاریخ ســـند  ◀

  :است
منبع از سازشی سخن مـی گویـد کـه • 

بــر وفــق آن، بشــار اســد مقــام خــود را 
اما مادر بشـار از آن نگـران . ویدترک گ

است که وضعیت چنان شود که بر سـر 
خــانواده اســد همــان آیــد کــه بــر ســر 

  .خانواده قذافی آمد
مـــن از منبـــع دیگـــری شـــنیدم کـــه • 

ایرانیها از طریق مالکی، نخسـت وزیـر 
عراق، سازشی را پیشنهاد کرده اند کـه 
بنا بر آن، بشار اسـد ریاسـت جمهـوری 

گویـد و سازشـی بـا  سوریه را تـرک مـی
SNC/FSA دومــی آمــاده . بعمــل آیــد

ــم  ــرای اســتقرار رژی ــا ارتــش ب اســت ب
ـــد ـــد همکـــاری کن ـــی هـــا . جدی ایران

ــنهاد را  ــن پیش ــود ای ــد خ ــته ان نخواس
آن را از طریـــق نـــوری . بعمـــل آورنـــد

مــالکی پیشــنهاد کــرده انــد کــه رابطــه 
مـی دانـیم کـه او . نزدیک بـا اسـد دارد

اسـد بـه . ودسالها در سوریه، پناهنده ب
ــر  ــوءظن دارد و اگ ــنی س ــای س دولته
چنین پیشـنهادی از سـوی آنهـا بعمـل 
آید، آن را ردخواهد کرد اما بـه نـوری 

  . المالکی گوش خواهد داد
ــا ایــن      ــع، امریکائیه ــر ایــن منب ــا ب بن

پیشــنهاد را رد کــرده انــد زیــرا نمــی 
خواهند ایران در رژیمـی کـه جانشـین 

حب رژیم اسد می شود، همچنـان صـا
من مشکل می توانم آن چه . نفوذ باشد

بنا بر اطالعـی کـه . را شنیده ام بپذیرم
شــنیده ام، بشــار اســد بــروی پیشــنهاد 
سازش بـاز اسـت و حتـی حاضـر اسـت 

  . کنار برود
طرفه این کـه خـانمی عضـو شـورای • 

کـه امــروز بعــد از ) SNC(ملـی ســوریه 
: ظهر مالقات کردم از مـن مـی پرسـید

میـان او و ایرانـی هـا آیا من مـی تـوانم 
ارتباط برقرار کنم؟ بعـد از اینکـه مـن 

ــتم ــی : گف ــد م ــد از اس ــه بع ــا ب ایرانیه
  .اندیشند، او این تقاضا را از من کرد

  
رژیــــم ایــــران و کودتــــا در ٭ 

    !:سوریه؟
ایــران موافــق کودتــا در ســوریه؟  ◀

  :است ۲۰۱۱دسامبر  ۱۳تاریخ سند 
منبع در باره وقوع کودتا که نه مورد • 
بــول شــورای ملــی ســوریه و نــه مــورد ق

قبول ارتش آزاد سوریه و مـردم باشـد، 
چه فکر می کند؟ و آیـا منبـع مـی دانـد 
ایرانیهـا در بـاره چنــین سـناریوئی چــه 

  فکر می کنند؟ 
˝ آیا ایـران وافعـا: Revaیادداشت روا  

فکر می کند امریکائی ها با او در تغییـر 
رژیم سـوریه همکـاری مـی کنـد و ایـن 

به ترتیبی انجام می گیرد کـه کـه  تغییر
حاصل کار بسود ایران تمام می شـود؟ 
همــه هــدف امریکــا از تغییــر رژیــم در 
. سوریه اینست کـه ایـران را مهـار کنـد

بطوری که مشاهده می شـود، ایرانیهـا 
بطـــور روز افـــزون وضـــعیت مـــأیوس 

اما چرا منبع تبلیغ . کننده ای می یابند
ت و می کند که رژیم سوریه ضعیف اس

ـــه  ـــران انتخـــابی جـــز تـــن دادن ب ای
نـدارد؟ مـن مـی ) تغییر رژیم(واقعیت 

توانم باور کنم که ایران کودتا را بر راه 
ایجاد یک نیـروی مخـالف (برد ترکیه 

تـرجیح مـی ) توسط  ارتش آزاد سـوریه
  .   دهد

  7صفحه در
  

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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مــن قویــا بــر : مــی گویــد Revaروا •    
 ۲۰۱۲این باورم که رژیم اسد در سـال 

آن عقـل کـه اسـتدالل . قوط می کندس
می کرد چون ایـران و اسـرائیل هـردو 
حامی رژیم سـوریه هسـتند، ایـن رژیـم 
برجا می ماند، به امر واقعی استناد مـی 

وضـعیت در . کرد که تغییـر کـرده انـد
ــل برگشــت  ــر قاب ــه نقطــه غی ســوریه ب

ماه جنبش مـردم  ۹البته . رسیده است
 نتوانسته اسـت رژیـم اسـد را سـرنگون

اما سرکوب بی رحمانه رژیم نیـز  . کند
ــرو  ــردم را ف ــبش م نتوانســته اســت جن

میـــزان خصـــومت مـــردم . بخوابانـــد
نسبت بـه رژیـم افـزایش یافتـه و تـرک 

  . ارتش نیز رو به ازدیاد است
لحظــه فروشکســتن رژیــم، لحظــه • 

ایست که ارتشیان به نتیجه برسـند کـه 
عالئم حاکی از آنند که . اسد باید برود

ثابت ارتش دارد انسـجام خـود  پرسنل
 ME1386من با  . را از دست می دهد

ــه مــن گفــت کــه . صــحبت کــردم او ب
افسران  و پرسنل علوی ارتش دارند به 

این امـر . ارتش آزاد سوریه می پیوندند
افسران علوی دچار . تحولی مهم است
بسیاری از آنها از بکار . انشقاق شده اند

ر بــردن بحــد افــراط زور برضــد تظــاه
افسـران . کنندگان سنی ناراضی هستند

علوی می دانند که اسـد درکـار یـافتن 
پناهگـــاهی بـــرای خـــود و اعضـــای 
خــانواده خــویش اســت زیــرا رژیمــش 

بسیاری از علـوی . نجات یافتنی نیست
ها دارند متوجه می شوند که اسد آنهـا 

اینست که آنهـا بـه ایـن . را رها می کند
از  نتیجه می رسند که برانگیختن بیش
. پیش خشم سنی هـا، خودکشـی اسـت

ولید المعلم اسـتعفای خـود را تقـدیم 
ــتعفای او را  ــا اســد اس کــرده اســت ام

ایــن عالمتــی روشــن . نپذیرفتــه اســت
است بر این که بسیاری از آدمهای اسد 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه مقابلــه 
رژیم با جنبش مـردم سـوریه بـه جـائی 

  .  نمی رسد
ـــت ت•  ـــا دق ـــا ب ـــب ایرانیه ـــام مراق م

سخنرانی های . وضعیت سوریه هستند
ــه  ــی بخصــوص آیــت الل مقامــات ایران
. خامنه ای گویای ایـن مراقبـت اسـت

هم خامنه ای و هـم احمـدی نـژاد بـه 
این نتیجـه رسـیده انـد کـه رژیـم اسـد 

کامال قابل فهـم اسـت . دوام نمی آورد
که رژیم سوریه همانند رژیـم قـذافی و 

در . بـــه همـــان روش ســـرنگون شـــود
دمشق کودتائی روی خواهد داد خواه 

  .نظامی و خواه سیاسی
نباید عمل گرائی خامنه ای را از نظر • 

ازقرار، ایـران مـی خواهـد . دورداشت
ـــوریه را در انجـــام  ـــوذ خـــود در س نف

ــد ــار برن ــائی بک ــه ترتیبــی کــه . کودت ب
مطمئن  شود رژیم جانشین نیز روابـط 

ــران را ادامــه دهــد ــا ای ــرای . عــالی ب ب
م ایـــن کودتـــا، ایرانـــی هـــا بـــه انجـــا

در گذشته . امریکائیها نزدیک شده اند
ایران در جنـگ بـا صـدام و سـرنگون 
ــاری  ــا همک ــا امریک ــم او، ب کــردن رژی

اگــر از نتــایج کــار مطمــئن . کــرده انــد
شوند، ایرانی ها باکی ندارند از ایفـای 
  . نقش مستقیم  در سرنگونی رژیم اسد

بایـد ایرانی ها حس می کنند که زود • 
زیرا ترکهـا . در سوریه دست بکار شوند

طرح خاص خود را برای سوریه دارند 
او . و با ایرانی هـا همکـاری نمـی کننـد

می گوید ترکها آهسـته امـا سـامان منـد 
ایــران نمــی خواهــد . عمــل مــی کننــد

بگذارد ترکیـه در سـوریه دسـت بـاال را 
ترکهـا بـا اخـوان المسـلمین . پیدا کند

ســوریه همآهنــگ ســوریه و ارتــش آزاد 
شده اند و ایرانـی هـا کودتـا را تـرجیح 

زیـرا مـی خواهنـد بـا رژیـم . می دهنـد
جانشین نیز پیونـدهای خـود را حفـظ 

ــد ــأخیر . کنن ــه ت ــن کــه کــار ب علــت ای
افتاده، اینست که هنوز امریکا نسبت به 
نظام سیاسی سوریه بعد از رژیـم اسـد،  

با ایـن حـال، او .  تصمیم نگرفته است
کند که رژیم اسد سقوط مـی تأکید می 

کند ولو تکلیف نظـام جانشـین معـین 
  .نشده باشد

  
در سوریه، کودتائی ناکام شـد ٭ 

ـــال  ـــری در ح ـــای دیگ و کودت
  :تدارک است

  
ــه انقــالب  ◀ ــر اطــالع واصــل ب ــا ب بن

اســـالمی، میـــان نماینـــدگان اوبامـــا و 
خامنه ای گفتگوهای محرمانـه ای بـر 

 اتحادیـه. سر سوریه در جریان هسـتند
ــا  ــن گفتگوه ــان ای ــز در جری ــا نی اروپ

  . هست
بنا بر همان اطالع، در اوائل مارس  ◀

ــوده امــا  ــرف وقــوع ب ــائی در ش کودت
دســتگاه اطالعــاتی رژیــم اســد آن را 

تنی چند از تـدارک . کشف کرده است
کنندگان کودتا موفـق بـه فـرار شـده و 
گفته اند که بـه ارتـش آزاد سـوریه مـی 

  .پیوندند
ر حــال تــدارک کودتــای دیگــری د ◀

هرگاه رژیم سـوریه نتوانـد آن را . است
ــده نزدیــک بعمــل  ــد، در آین خنثــی کن

بخشـی از ارتـش درحـال . خواهد آمـد
جنــگ  اســت و بخــش دیگــری از آن، 

  . تحت مراقبت شدید است
ایمیـل ) ۲۰۱۲مارس  ۱۵( گاردین  ◀

های متبادله میان بشار اسد و همسرش 
ـــار داد ـــا، اســـد و . را انتش ـــر آنه ـــا ب بن

دژخیمانش روشـهای جنایـت بـر ضـد 
مـــردم ســـوریه را از دژخیمـــان رژیـــم 

مالی  –والیت مطلقه مافیاهای نظامی 
  .ایران می آموزد

  
بنـــا بـــر قـــول مقامـــات 
اطالعـــــاتی امریکـــــا، 
بشاراسد مهار سـوریه را 
  :محکم در دست دارد

  
، روزنامــــــه ۲۰۱۲مــــــارس  ۱۰در    

واشنگتن پست قول مقامات اطالعاتی 
اره وضعیت رژیـم سـوریه را امریکا در ب

  :موضوع ارزیابی قرار داده است
در پایان سال اول جنبش در سوریه، • 

مقامــات اطالعــاتی امریکــا وضــعیت 
بشار : سوریه را اینطور ارزیابی می کنند

اسد و رژیم او مهار سوریه را محکم در 
یکــی از نیرومنــد تــرین . دســت دارنــد

ارتشهای منطقه را به جـان گروههـای 
ــه اســت کــه ســازمان مخــا لفی انداخت

  . نجسته اند
این مقامات همچنین می گویند کـه • 

حلقه درونی رژیم به اسد وفادار مانده 
برغم کوششهای حکومت اوباما . است

و متحـــدانش و بـــاوجود مجازاتهـــای 
اقتصـــادی و تـــدابیر دیگـــر بـــه قصـــد 
جــداکردن ســران و بدنــه رژیــم از آن، 
 عالمت ضـعیفی از تمایـل چهـره هـای
  .رژیم به ترک آن، قابل مشاهده است

یک مقام اطالعاتی که مسئول نـزاع • 
اسـد خـوب : در سوریه است، می گوید
اسـد و حلقـه . بر اوضـاع مسـلط اسـت

درونــی او متقاعدنــد کــه عصــیانگران 
توسط قدرتهای خارجی برانگیختـه و 
حمایت می شوند و توسط این قـدرتها 
مسلح می شوند و مأموریتشـان تـدارک 

ــه نظــامی وســیع اســتمد او مــی . اخل

. این رهبری سخت مـی جنگـد: گوید
ــا  ــان او اســت ام ــه زی ــدت، ب در دراز م

  .سخت خواهند جنگید
ارزیـــابی ســـه مقـــام اطالعـــاتی کـــه • 

نخواستند نامشان برده شود، موضـوع 
بحث تحلیل گران وضعیت سوریه، در 
ــین ســال جنــبش در ســوریه  ــان اول پای

ایــــن مقامهــــا مــــی گوینــــد . اســــت
ــــیش تا ــــیش از پ ــــم ب ــــای رژی کتیکه

و تصــویرهای . پرخاشــگرانه شــده انــد
ــرا ــاهواره ای کــه اخی ســری «مهــر ˝ م

را از دست داده اند، نشـان مـی » است
»  بدون تمیز«دهند که قوای بشار اسد 

محلهای استقرار معارضین و غیـر آنهـا 
چنانکه مـدارس و . را به توپ می بندد

مساجد و دیگر بناهای شهر حمص بـه 
  .بسته شده اندتوپ 

آنها سوریه را یک قـدرت نظـامی بـا      
هــزار نفــری بــس قــوی  ۳۳۰ارتشــی 

هواپیماهـای بـدون . ارزیابی می کننـد
ــوریه  ــار س ــران در اختی ــه ای ــان ک خلب
گذاشته است و تجهیزات ضـد هـوائی 
متراکم، کار ایجاد منطقه پرواز ممنوع 
در خـــاک ســـوریه را بـــرای امریکـــا و 

  . ساخته استقدرتهای دیگر  مشکل 
: مقام اطالعاتی ارشد دوم می گویـد     

ایــن ارتــش بــرای جنــگ زمینــی بــا 
در آغـاز، . اسرائیل سـاخته شـده اسـت

رژیم تردید داشت نسبت بـه حملـه بـه 
ــا . محلهــای ســکونت مــردم عــادی ام
  . سرانجام این تردید را از دست داد

  
دیـــــدارهای دیپلماتیـــــک از ٭ 

  :سوریه
  

زی شـــهر قـــوای ســـوریه بـــه پاکســـا• 
ــی  ــه م ــارض ادام ــوای مع حمــص از ق

ـــد ـــوریه . ده ـــر س ـــمتهای دیگ در قس
هزاران تن از مـردم سـوریه، پیشـاپیش 
دیــدار کــوفی عنــان، نماینــده ویــژه 
سازمان ملل متحد و اتحادیه عـرب از 

 ۶او در .  این کشور، تظـاهرات کردنـد
و بشــار اســد . مــارس وارد دمشــق شــد

  .دیدار کرد
 والــــری آمــــوس، رئــــیس مؤسســــه• 

خــدمات انســانی کــه از حمــص دیــدار 
خـورد و «مـن : کرده است، مـی گویـد

وقتی شهر ویران شده را » خراب شدم
ــدم ــده اســت. دی . در شــهر کســی نمان

خانم آموس بعد از دیدن اردوگاه های 
ـــدگان در مـــرز ســـوریه، گفـــت : پناهن

امــدادهای انســانی «دولــت اســد بــا 
امـا بـا . موافقت کـرده اسـت» محدود

سازمانهای امداد رسـانی دسترسی آزاد 
بــه منــاطق  آســیب دیــده، موافقــت 

ایــن رژیــم در پاســخ بــه . نکــرده اســت
پیشــنهاد ســازمان ملــل متحــد در بــاره 

نیـاز : امداد به غیر نظامیان گفته اسـت
  .به زمان بیشتری است

درواشنگتن، مقامات اطالعاتی چند • 
عامل را که مـانع از سـقوط رژیـم اسـد 

افراد حلقه : ندمی شوند، را بر می شمر
درونی برای دفاع از رژیم انگیـزه دارد 
زیرا می داند که با سقوط رژیـم، مـرگ 
و یا دست کم زندان ابد در انتظار آنهـا 

عامل دوم این که ایران حمایت . است
خــود از رژیــم ســوریه را تشــدید کــرده 

ابتــدا، ایــران تجهیــزات الزم . اســت
برای سرکوب مردم را در اختیـار قـرار 

امــا . اد و افــراد را تعلــیم مــی دادمــی د
بتازگی، شروع کرده است به فرستادن 
ــرفته  ــزات پیش ــبک و تجهی ــلحه س اس

  .برای نفوذ در گروههای شورشی
ایــران بــرای فروخوابانــدن جنــبش      

، تجهیـزات ۲۰۰۹مردم ایران در سال 
اینــک . و روشــهائی را بکــار بــرده بــود

همان تجهیزات و روشها را در اختیـار 

ــ ــترژی ــته اس ــوریه گذاش ــران .  م س ای
هواپیماهای بـدون خلبـان کوچـک و 
ــه از  ــار دارد ک ــلحه در اختی ــدون اس ب
قرار، پیش از آغاز جنبش، ایران آنهـا را 

  . در اختیار سوریه قرار داده است
عامل سوم، مخالفـان سیاسـی رژیـم      

اینان هم سـازمان ندارنـد . اسد هستند
ار و هم از یک رهبری آزموده برخـورد

مقامـات اطالعـاتی مـی گوینـد . نیستند
کوششهائی برای متحـد کـردن آنهـا و 

یکی دیگـر از  –جذب اقلیتهای سوریه 
امـا . بعمل آمده انـد - هدفهای امریکا 

شــورای . موفقیــت نــاچیز بــوده اســت
ملی سوریه که تبعیدی ها بـرآن غالـب 

ایـن . هستند، بطور عمده سنی هسـتند
و شورا سـعی کـرده اسـت مسـیحی هـا 

دروزیها و کردها را نیز به خـود جـذب 
ترس از اینکه اپوزیسیون اقلیتهـا . کند

که رژیم اسد  –را سرکوب خواهد کرد 
بخصـــوص  –آن را تشـــدید مـــی کنـــد 

علوی ها را برآن داشته است که حامی 
  .رژیم بمانند

  
  :نیروهای مخالف٭ 
  

مقامات اطالعـاتی همـان نگرانـی را • 
امی امریکا باز می گویند که رهبران نظ

ـــه خـــود در  ـــن هفت در توضـــیحات ای
آنها گفته انـد . کنگره، اظهار کرده اند

دادن اســلحه بـــه افـــراد اپوزیســـیون، 
خطــــر آن را دارد کــــه گــــروه هــــای 
. تروریست مسـلح شـوند و مهـار ببرنـد

ــا  ــد ب ــم اس ــلح مخــالف رژی ــراد مس اف
اســلحه ســبک و خمپــاره انــداز مجهــز 

این اسلحه قدرت آتش انـدکی . هستند
به آنها می دهد که در مقایسه با قـدرت 
آتش عظیم ارتش اسد، به حساب نمـی 

  .آید
بنــا بــر ارزیــابی مقامــات اطالعــاتی       

هزار سرباز  از ارتـش  ۲۰تا  ۱۰امریکا، 
سوریه گریختـه و ارتـش آزاد سـوریه را 

اینهـا آزادانـه سـازمان . پدید آورده اند
و . فرماندهی و کنترل ندارند. یافته اند

ا اپوزیســیون سیاســی ارتبــاط انــدکی بــ
  . دارند

: یکی از مقامات اطالعاتی می گویـد     
دفاع ضد هوائی سـوریه کـه در بـر مـی 
گیــرد صــدها موشــک زمــین بــه هــوا و 
هزارها توپهای ضد هوائی، حمایت از 
چنین نیروئی کاری بغایت مشـکل مـی 

  . کند
مقامات اطالعاتی توضیح می دهند       

یه یکـدهم مسـاحت که  مساحت سـور
ارتشــی دارد چهــار برابــر . لیبــی اســت

 ۵ارتش لیبی و دفاع ضـد هـوائی دارد 
برابر دفاع ضد هوائی که رژیـم قـذافی 

ـــت ـــی . داش ـــوریه روس ـــلیحات س تس
  .هستند

مقامات اطالعـاتی خـاطر نشـان مـی • 
کنند که خونبارترین حمله هـا برضـد 
رژیم اسد را عناصر القاعده انجام داده 

ده ســـعی مـــی کنـــد در القاعـــ. انـــد
گروههای اپوزیسیون سوریه نفوذ کنـد 
و خود را در آنها جای دهد و آنها بنظر 
نمــی رســد آمــاده پــذیرفتن ایــن گــروه 

  . تروریست باشند
درپـی اشـغال عــراق توسـط قــوای        

امریکا، القاعده افـراد خـود را، از مـرز 
ــه درون عــراق نفــوذ مــی داد  ســوریه ب

کا، اینکه آنها برای جنگ با قشون امری
ــرای  ــرد ب ــه ســوریه مــی ب را از عــراق ب

  . جنگ با رژیم سوریه
ایـن : مقام اطالعاتی اولی مـی گویـد• 

از انـدازه و . شبکه همچنان آنجا است
ترکیب القاعده در سوریه اطالع دقیق 

بعضی از آنها سوری و . در دست نیست
  . برخی دیگر عراقی هستند

بنظـر مقامات اطالعاتی مـی گوینـد      
ــده خــود  ــازمان دهن ــده س ــا القاع آنه
روهای انفجاری بوده است که، در ماه 

ــــه  ۲۰۱۱دســــامبر  ، در ۲۰۱۲و ژانوی
  .دمشق  و حلب، ده ها تن را کشتند

امــا : مقامــات اطالعــاتی مــی گوینــد• 
ــه رژیــم اســد را  ــرین ضــربه ب ــزرگ ت ب
. تحریمهای اقتصادی وارد کرده است

روپـا و تحریم ها که امریکا و اتحادیـه ا
اتحادیه عرب وضـع کـرده انـد، سـبب 
افزایش بیکاری و کاهش بودجه دولت 

  . گشته اند
در دراز مدت، مجازاتهای اقتصادی     

بیشترین نقش را در از جا کنـدن رژیـم 
امـا، بـه قـول . اسد بازی خواهند کـرد

مقام اطالعاتی اولی، در حـال حاضـر، 
این تحریم ها از جنـگ رژیـم بـا قیـام 

  .نیستندکنندگان 
، کــوفی عنــان ۲۰۱۲مــارس  ۱۶در  ◀

پاسخ رژیم بشار اسد را به پیشنهادهای 
  .خود، مأیوس کننده ارزیابی کرد

اطالعـاتي كـه  در ايـن    : انقالب اسـالمی
فصل از نطر خوانندگان مي گذرند، گويـاي  
واقعيتهائي هستند كه به مردم مـا و مـردم   
هركشوري مي آموزنـد راه و روشـي را كـه    

  :يش گرفتبايد درپ
در برابر رژيمي كه مجهـز بـه نيـروي     – 1

مسلح بزرگ و دستگاه اطالعاتي قوي است، 
هيچ روشي جـز جنـبش همگـاني كارسـاز     

  . نيست
مداخله قدرت خارجي، آنهم از طريـق   – 2

گروه هاي مسلح، مردم را از صحنه بيـرون  
مي برد و براي جنايتهاي رژيم توجيه مـي  

اه از آن بترسـند  اين قدرتها نيز، هرگ.  سازد
كه افراد مسلح از مهارشان خارج شـوند، از  
گروه هاي مسلح جز بعنوان مترسك نمـي  

اين گروه ها ضد رشد . توانند استفاده كنند
  . جنبش مي شوند

بديل يـك رژيـم مـي بايـد از قـدرت       – 3
وگرنـه،  . خارجي و نيز رژيم مسـتقل باشـد  

  . مقبوليت همگاني نمي جويد
مـورد ايـران، مرتـب     همانطور كـه در  – 4

هشدار داده ايم، مجازاتهـاي اقتصـادي، در   
هـر  . درازمدت، بسـيار ويرانگـر تـر هسـتند    

ملتي مي بايد تغيير را خـود تصـدي كنـد    
وگرنه، قدرت خـارجي از راه ويـران كـردن    
اقتصاد و جنگ و به خـاك سـياه نشـاندن    
يك ملت است كه مي تواند مداخله كنـد و  

  . مي كند
روي جانشين نمـي بايـد در   بديل يا ني – 5

مي بايد . هيچ گروه و قومي ترس پديد آورد
مي بايد در همگان اميد و . ترس زدائي كند

اطمينان پديد آورد وگرنه سرنوشتي را پيدا 
مي كند كه اپوزيسيون سوريه پيـدا كـرده   

وضعيت امروز ليبـي نيـز درس آمـوز    . است
  . است
ــك از دو        ــركت دادن هري ــران، ش در اي
س از سه رأس مثلث زور پرست وابسـته  رأ
گروه رجوي و استالينيسـت هـا و پهلـوي    (

اطمينان را از دلها مي زدايد و دلها ) چي ها
  . را از ترسها لبالب مي كند

در طول يك سال، رژيـم اسـد، بـرغم     – 6
وجود عواملي كه مانع از سقوطش شده اند 
و تأثيرگذارترينشان، عوامل داخلي هسـتند  

ــاوجود ك هــزار تــن و  8شــتن بــيش از و ب
زخمي و زنداني  و دربه در كردن چنـد ده  
هزار تن، هنوز نتوانسته اسـت بـر خيـزش    

اين رژيم تك پايه و . مردم سوريه غلبه كند
. نماد سلطه اقليت بر اكثريت بـزرگ اسـت  

هرگـاه مـردم   . بنا براين، از پـا در مـي آيـد   
ســوريه بتواننــد، در ســطح جامعــه مــدني، 

متحقـق کننـد و بـدیل درخـور را پدیــد   لي را آشتي و صلح م
  . کرده اندآورند، عمر رژیم اسـد را بسـیار کوتـاه 

  8صفحه در
  
  

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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ــناد،  ــهادت اس ــه ش ب
ترک استقالل، تـرک 
آزادی و تن دادن بـه 
وابســتگی مــذلت بــار 

  :است
 
 

اســفند  15دردوشــنبه : انقــالب اســالمی
اپوزيسيون ايراني خـارج از كشـور   «،1390

مجيد تفرشي از اسناد ت رواي» )بخش دوم(
ديـروز و  «سري انگلسـتان و در سـايت او،   

  :درج است» امروز
اول اردیبهشــــت، / آوریــــل ۲۱روز      

دکتر پرویز اطمینان نیریزی به همـراه 
در اصـــل ســـند (ســـرهنگ خوشـــنام 
ــده ــر ش ــمان ذک ــاهرا از ) خوش ــه ظ ک

افسران تحت امر دریادار احمد مـدنی 
ن بـا در لشکر خوزسـتان بـوده، در لنـد

اســــتیون لمپــــورت معــــاون بخــــش 
خاورمیانـــه وزارت خارجـــه بریتانیـــا 
دیــدار و دربــاره وضــعیت رهبـــران و 

های مخالف جمهوری اسالمی و  گروه
واسـطه . به خصوص مدنی گفتگو کرد

انجام این دیـدار، پیتـر تمپـل مـوریس 
ــده محافظــه کــار مجلــس عــوام  نماین
بریتانیــا و همســر خــواهرزاده اســدالله 

  .علم بود
بر اساس جمع بنـدی چنـد گـزارش     

ــا از  ــان و بعض ــاره اطمین ــده درب پراکن
زبــان خــودش، او در رشــته پزشــکی در 
ــروکن آلمــان تحصــیل کــرده، ده  زارب
سالی در خاورمیانه به خصـوص لبنـان 

سال با پرواز  ۲۰سکونت داشته، پس از 
بهمـن  ۱۲موسوم به پـرواز انقـالب در 

د را او خـو. به ایران برگشته بود ۱۳۵۷
ــن بنی ــدیمی ابوالحس ــدر  دوســت ق ص

کرد، از نزدیکـان و معاونـان  معرفی می
مصطفی چمران و صادق قطب زاده و 
معاون او در دوران ریاستش بر سازمان 
صــــدا و ســــیما و مشــــاور او در دوران 

  .اش بود وزارت خارجه
اطمینــان پــس از کنــار رفــتن قطــب     

زاده از وزارت خارجــه نیــز همچنــان 
وزیر، گذرنامه دیپلماتیک  سمت مشاور

در آن . ایرانی خود را حفظ کـرده بـود
زمان ظاهرا اطمینان ضمن اداره یـک 
ــت  ــی و اقام ــکی در دوب ــک پزش کلینی

ــات  خــانواده اش در آن جــا، عضــو هی
مشترک خریدهای مختلف دولتـی، از 
جمله نظامی، ایران در خارج از کشـور 

ــت ــوده اس ــز ب ــا  او می. نی ــه ب ــت ک گف
همکـــاری داشـــته و  داریـــوش فروهـــر

ــران  ــه ای ــردد ب ــرای ت دارای مشــکلی ب
  .نبود

بــه بــاور اطمینــان، مــردم ایــران در      
شـــرایطی بحرانـــی و در آســـتانه یـــک 
ـــت  ـــه حکوم ـــین دو گزین ـــاب ب انتخ
ــه ســوی  ــان و گشــودن درهــا ب روحانی

معـاون سـابق . کمونیسم قـرار داشـتند
بنی صدر با : "قطب زاده عقیده داشت
ومش بـا حـزب وجود برخوردهای مدا

جمهوری اسالمی آن قدر در بین مردم 
به عنوان یک آلترناتیو از سوی هر یک 
از دو گزینه مذکور محبوبیت نداشته و 

شـده  انتخاب    روحانیان محسوب می
و تنهــا بــا اغمــاض مــردم در انتخابــات 

  ."ریاست جمهوری پیروز شد
این گزارش این گونـه دربـاره مـدنی     

مینـان مـدعی شـد، اط: "یابـد ادامه می
دریــادار مــدنی رهبــر سیاســی آلترنــاتیو 
اســــت کــــه چهــــار میلیــــون رای در 

ریاســـت [انتخابـــات ســـال گذشـــته 
کســب کــرده، ولــی اخیــرا ] جمهــوری

. مجبــور بــه فــرار از کشــور شــده اســت
اطمینان خودش در تماس مسـتقیم بـا 
مدنی نبوده، ولی با بسیاری از حامیـان 

اگرچــه او . نزدیــک او مــرتبط اســت
مدنی را رهبری آرمانی برای نیاز ایران 

دانـد، ولـی کسـی اسـت کـه  کنونی نمی
ــرل قــدرت سیاســی را  ــادر اســت کنت ق
ــی  ــط ایران ــرای حف ــرده، ب ــمین ک تض
مستقل و قوی کوشش کند و نیاز تعامل 

با ایـن . کند عاقالنه با غرب را درک می
ــادی  ــت م ــد حمای ــدنی نیازمن حــال م
است تا حمایـت شایسـته مردمـی را بـه 

به ایاالت متحده به دلیـل . دست آورد
سیاســـت خـــام و خـــود محـــورش در 

تنهــا امیــد . خاورمیانــه امیــدی نیســت
  ."باقی مانده به بریتانیا است

واکنش لمپورت به خواسته اطمینان    
ــن  ــدنی ای ــورت در حمایــت از م از لمپ

مـن بـرای دکتـر اطمینـان : "گونه بود
در ] بریتانیـا[توضیح دادم که نقـش مـا 

میانه از زمانی که در امور سیاسـی خاور
کردیم تغییـر یافتـه و  ایران دخالت می

تاکید کردم که سیاست ما دخالـت در 
هـــا نیســـت، بلکـــه  امـــور دیگـــر دولت

ــرای  می ــوان ب ــا حــداکثر ت خــواهیم ب
حفظ منافع خود با هـر رژیمـی کـه در 

بنــابراین مــا . قــدرت اســت کــار کنــیم
ــی از  نمی ــت سیاس ــیچ حمای ــوانیم ه ت
ار مدنی، چـه رسـمی، و در پاسـخ دریاد

به درخواست اطمینـان، چـه مخفیانـه 
  ."داشته باشیم

در ادامـــه ایـــن دیـــدار لمپـــورت از      
اطمینــان پرســید کــه چــه کمکـــی از 

ــا می خواهــد؟ اطمینــان پاســخ  بریتانی
ها  از کمـــک از ســـوی ســـعودی: "داد

شود، ولی برای یک ایرانی  استقبال می
ـــین  ـــه چن ـــت ک ـــول اس ـــل قب غیرقاب

ولــی . ها کننــد درخواســتی از ســعودی
ــــا می ــــل بریتانی ــــوری مث ــــد  کش توان

ها را ترغیـب کنـد تـا پیشـنهاد  سعودی
ــد ــک بکنن ــام قابــل . کم ــک گ ــن ی ای

  ."مالحظه به جلو است
ــــان در روز  ــــر اطمین ــــدار دیگ  ۱۴دی

تیــر و بــا پاتریــک ووگــان  ۲۳/ جــوالی
معاون دیگـر بخـش خاورمیانـه وزارت 

ــود ــا ب ــ. خارجــه بریتانی ــدار در ای ن دی
ـــاره  اطمینـــان نظـــر قبلـــی خـــود درب
ــایی یــک  ــالی غربــی از برپ حمایــت م
حرکــت سیاســی و نظــامی در ایــران را 
ــه جــای آن  ــرد و ب ــال نک ــتقیم دنب مس
خواهــان ترغیــب کشــورهای عربــی 
توسط بریتانیا برای کمک به مخالفان 

ـــران شـــد ـــین . حکومـــت ای او همچن
خواست بداند که موضـع غـرب در  می

غییر سیاسی ناگهانی صورت بروز یک ت
اطمینـان نیـز ماننـد . در ایران چیسـت

دیگر مخالفان ایرانی تالش می کرد تـا 
ــتفاده از حساســیت دولت ــا اس ــای  ب ه

غربی درباره خطر شـوروی در ایـران، 
آنان را تحریک بـه حمایـت از دیـدگاه 

به گمان او ادامه وضع ایران . خود کند
در آن هنگـــام نـــاگزیر بـــه پیـــروزی 

بـر اسـاس . شـد  ا منجـر میه کمونیست
این گزارش، اطمینان با تاکیـد دوبـاره 

ــوان  ــه عن ــدنی ب ــت م ــر اهمی ــا "ب تنه
در ایـران " اپوزیسیون دارای جـذابیت

. به مدنی اعتماد کامـل نـدارد: "گفت
ــر باشــد کــه حــزب  ــی اگــر یــک نف ول
جمهوری اسـالمی را در ایـران بـه زیـر 

  ."بکشد، آن فرد مدنی است
صـحت، پرويـز   ض برفر: انقالب اسالمی

همـه  : اطمينان يك مورد استثنائي نيسـت 
آنها كه از اصل استقالل و آزادي مي برند و 
با قدرت رابطه برقرار كرده اند و مي كننـد،  

او . از همين  كج راهه رفته اند و مـي رونـد  
در ايـران، بـا   . جانبدار حزب ملت ايران بود

در بحبوحه تقابـل  . قطب زاده همكاري كرد
قالل و آزادي با استبداد وابسته دو خط است

، او روياروئي را، رويـاروئي بـر سـر    )مالتاريا(
قدرت مي انگارد و به سراغ بديل وابسته به 

اسنادي كه در امريكا انتشـار  . غرب مي رود
يافتند، آشكار كردنـد كـه احمـد مـدني از     

امـري  . گرفته بـود » كمك مالي«امريكا نيز 
اطمينـان   كه بسيار گويائي دارد اينست كه

نزد انگليسي هـا واسـطه مـي شـود بـراي      

دريافت كمك مالي و از آنها مي خواهد نزد 
سعوديها واسـطه شـود تـا آنهـا بـه مـدني       

دهند تا او بتواند دولـت را از  » كمك مالي«
. دست حزب جمهوري اسالمي بيـرون آورد 

بديهي است نه قول او در بـاره بنـي صـدر    
ي صحيح بوده اسـت و نـه دليلـي كـه بـرا     

. معاون وزارت خارجه سـاخته، راسـت بـود   
اطمينان به اين صرافت نيز نيفتاده است كه 

ايران به چنگ حزب توده مي (همين دروغ 
را انگليسـي هـا   ) افتد و ايرانستان مي شود

خود براي راضي كردن امريكائي بـه كودتـا   
بر ضد حكومت ملي مصدق، بكار برده اند و 

مقـام  . تمي دانند كه دروغ و بي پايـه اسـ  
ــودن دليــل   ــه ب ــي پاي ــذكر ب انگليســي مت

  .اطمينان نيز مي شوند
تجربـه  : و اما ما بعد از تحربـه هسـتيم       

هاي آلترناتيوهاي وابسته، بـي اسـتثناء بـه    
يـك عامـل از عوامـل    . شكست انجاميدنـد 

شكست آنهـا وابسـتگي و عامـل ديگـرش،     
هرگـاه  . حضور بديل مستقل در صحنه بود

رت محـور از تجربـه هـا    قرار بود عقول قـد 
درس بگيرند، برآن نمي شدند كه آزموده را 

بــه جــاي آن، در پــي، بازيافــت . بيازماينــد
استقالل و آزادي خود و هويت ملي يـافتن  

ايـن سـند هشـداري اسـت بـه      . مي شدند
همگــان كــه فريــب دروغ وابســته هــائي را 
نخورند كه انواع توجيه هـا بـراي بـي قـدر     

اينـان جـز ايـن    . كردن استقالل مي سازند
نمي خواهند كه قدرت خارجي را در ايـران  

   .بار ديگر فعال مايشاء كنند
  
  :احمد مدنی٭
  

ــزارش       ــن گ ــری از ای در بخــش دیگ
اطمینان، شاپور بختیار و : "آمده است

ژنرال اویسی را قابـل طـرح ندانسـت و 
گفــت اگــر مــا در رویــای بازگردانــدن 
مجدد سـلطنت پهلـوی باشـیم، بسـیار 

  ."اطالع از تحوالت ایران هستیم بی
بــه گفتــه اطمینــان شــماری از اعضــای 

هــای اپوزیســیون قــرار اســت بــه  گروه
زودی در لنــدن گــرد هــم بیاینــد تـــا 

هــای خــود را  وحــدت نظــر در فعالیت
  بر همین . بررسی کنند

] کــــاظم[اســــاس پســــر آیــــت اللــــه 
ــریعتمداری  ــریعتمداری(ش ) حســن ش

راه که مقیم هامبورگ است نیز به همـ
ــام جعلــی  ــا ن همســر و ســه فرزنــدش ب

به لندن " سید حسین میر وزیر مختار"
این مطلب در دیگـر . سفر خواهد کرد

های موجود در اسناد تازه آزاد  گزارش
  .شده نیز تایید شده است

اطمینان دیگـر شـرکت کننـدگان در     
مدنی : "این نشست را این گونه نام برد

ک ، پسر شریعتمداری، ی)قطعی نیست(
کــرد، صــادق وزیــری، نماینــده حــزب 

ـــدالرحمان[دمکـــرات کردســـتان  ] عب
، )؟(قاسملو، محمد آقا خـان قشـقایی 

حسن نزیه، نماینده یک گـروه بلـوچ و 
ــه  ــر دیگــر از جمل احتمــاال یکــی دو نف

  .سرهنگ نگاهی
مهـر  ۸/ سپتامبر ۳۰اطمینان در روز      

و در حین یک ماموریت خریـد دولتـی 
ــدن  ــور ا"در لن ــه ط ــاقیب ــرد " تف ــا ل ب

کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا درباره 
های  وضعیت اپوزیسیون ایرانی و گزینه

ــدار و  ــران دی ــده سیاســی ای ممکــن آین
اطمینــان ضــمن تــالش . گفتگــو کــرد

برای جلب حمایـت از لنـدن از جبهـه 
ــا یکــی از  ملــی ابــراز تمایــل کــرد کــه ب

ایــن . معاونــان کرینگتــون دیــدار کنــد
ن مــورد حمایــت موضــوع البتــه چنــدا

  .وزیر خارجه قرار نگرفت
صــدر از  زمــان بــا برکنــاری بنی هم     

فرماندهی کل قوا و ریاست جمهـوری 
هــــای  و افــــزایش و گســــترش فعالیت

های اپوزیسیون ایرانـی خـارج از  گروه
کشور موجب شد تا بخـش خاورمیانـه 
ـــــک  ـــــا در ی وزارت خارجـــــه بریتانی
ــاریخ دهــم  ــه ت دســتورالعمل رســمی ب

ـــد کـــه  ۱۹ /جـــوالی ـــر، اعـــالم کن تی
ــــا  ــــاط ب ــــاس و ارتب محــــدودیت تم
گروههــای مخــالف تبعیــدی را لغــو 

البته در گذشته نیز مکـررا . کرده است
تماس و ارتباط مقامات دولتی بریتانیـا 
با ایـن گروههـا و افـراد برقـرار و ثبـت 
بود، ولی سیاست رسمی و اعـالم شـده 
از ســـوی دســـتگاه دیپلماســـی لنـــدن 

  .داد را نشان میخالف این موضوع 
ــنهادی از      ــتورالعمل پیش ــن دس در ای

ـــه  ـــا ک ـــه بریتانی ـــوی وزارت خارج س
هـــایی از آن قبـــل از آزاد شـــدن  بخش

پرونـــده توســـط بررســـان و بازبینـــان 
ـــا مخـــدوش و  وزارت خارجـــه بریتانی
محو شـده، شـرایطی بـرای ایـن قبیـل 

هـای  ها با سران و اعضـای گروه تماس
از کشــور اپوزیســیون ایرانــی در خــارج 

ــرر شــده کــه شــرط اول آن توســط  مق
بررســـان وزارت خارجـــه بریتانیـــا از 
دسترس مراجعان خارج و حذف شده 

  .است
دیگــر شــرایط بــرای برقــراری ایــن      

 - دو: "ها از ایـن قـرار بـود گونه تماس
باید مشخص شود که بریتانیـا بـا هـیچ 
تالشی برای سرنگونی حکومت ایـران 

ـــاری نمی ـــد همک ـــه. کن ـــه  - س ـــا چ ب
درخواست افراد مخالف چـه شـخص 
ثالث دعـوت کننـده، مالقـات بـا آنـان 
ــد در محــل ادارات دولتــی انجــام  نبای

مــا فقــط بایــد پــذیرای  - چهــار. شــود
افــراد باشــیم و از دیــدار بــا نماینــدگان 
جمعــی بــه نــام یــک گــروه خــودداری 

ما باید از هر گونه تماسـی  - پنج. کنیم
ــود  ــی ش ــه دار تلق ــا دنبال ــنظم ی ــه م ک

ایــن دیــدارها  - شــش. وددار یکنــیمخــ
براساس مشورت با افراد مطمـئن و بـر 

  ."اساس نیاز صورت بگیرد
هرگاه سياست حكومـت  : انقالب اسالمی

تاچر اين بود كه در امور ايران دخالت نكند، 
افـراد  «البته با مأموران خود اجازه ديدار بـا  

اينك مي بينيم كه . را نمي داد» اپوزيسيون
شـرط  . نيز لغو كرده اسـت  محدوديت ها را

. اول را نيز هنوز حاضر نيست منتشـر كنـد  
بنا بر رفتار مداوم مأموران دولت سلطه گـر  
انگليس، شرط اول نمي توانسته اسـت جـز   
اطمينان از آمادگي تقاضا كننده براي قـرار  

  .گرفتن در خدمت سياست انگلستان باشد
  

  :خروج بنی صدر از ایران• 
  

ه بنی صدر از تهران خروج مخفیان        
به پاریس به همراه مسعود رجوی رهبر 

ــــق در  ــــدین خل ــــازمان مجاه  ۲۹س
هفتم مـرداد، موجـب ایجـاد / جوالی

جبهه جدیدی از مخالفـان جمهـوری 
همـین . اسالمی در خارج از کشور شـد

/ جــوالی ۳۰مســاله موضــوع گــزارش 
هشــتم مــرداد رجینالــد هیبــرت ســفیر 

شـــته بـــه نو. بریتانیـــا در فرانســـه بـــود
ـــــرت،  صـــــدر درخواســـــت  بنی"هیب

  .پناهندگی سیاسی کرده است
وزارت خارجــه فرانســه بعــدا اعــالم      

کــرد کــه بــا ایــن درخواســت بــه شــرط 
اکید عدم مداخله در امـور سیاسـی در 
خـاک فرانسـه موافقـت شـده و رئـیس 

ای در اجـرای  جمهور سابق تعهدنامـه
بـا ایـن ." این مـورد امضـا کـرده اسـت

گـزارش بـه مصـاحبه و  همه ادامه ایـن
ـــه  ســـخنان بنی ـــدو ورود ب صـــدر در ب

های  پاریس و تاکید او بر ادامه فعالیت
سیاسی خود پرداخته شـده، هـر چنـد 
که مصاحبه مطبوعـاتی اعـالم شـده از 
ـــا  ـــایرت ب ـــل مغ ـــه دلی ـــوی وی، ب س
تعهدنامه و بـه خواسـت کلـود سشـون 

در پایـان . وزیر خارجه فرانسه لغو شـد
های فرانسـوی  انهاین سند، از قول رسـ

از درخواســت دولــت ایــران از فرانســه 
صدر خبر داده شـده  برای استرداد بنی

  .است

جولیــان ایمــری نماینــده پارلمــان و     
معاون سابق وزارت خارجه بریتانیا که 

هـای اصـلی بختیـار در  در ابتدا از البی
دوم / جوالی ۲۴لندن بود، در گزارش 
ــه ــود خالص ــرداد خ ــوای  م ای از محت

ـــه  ـــرش ب گفتگوهـــایش در ســـفر اخی
پاریس با برخـی از افـراد اپوزیسـیون از 
جملـــه بختیـــار و دو تـــن از نزدیکـــان 

هـر . اویسی را به کرینگتون ارایـه کـرد
ــه ایمــری،  ــه گفت نظــرات "چنــد کــه ب

شخصی آنان به زحمت ارزش گـزارش 
  ".کردن داشت

در این گزارش که اندکی پس از ورود     
بــه فرانســه صــدر و مســعود رجــوی  بنی

البتـه : "تهیه و ارسال شده، آمده است
صدر نفرت دارند،  همه تبعیدیان از بنی

ولی در او آخرین نقطه قابل شناسـایی 
تمرکز بـرای مقاومـت علیـه خمینـی را 

ــد می ــه در . بینن ــتند ک ــد داش ــان امی آن
رویــــارویی اخیــــر، همــــه عناصــــر 

جمـــع ] صـــدر بنی[ضـــدخمینی دور او 
اسـت چنـین شوند و اکنون نیز ممکن 

دهــد کــه در  ایــن نشــان می. بخواهنــد
حال حاضـر افسـری ماننـد رضـا خـان 
وجود ندارد که بتواند از شرایط خاص 

  ."کنونی بهره ببرد
در گــزارش دروغهــاي : انقــالب اســالمی

بنــي صــدر هيچگــاه : آشــكار وجــود دارنــد
تقاضاي پناهندگي نكرد و تا امروز هـم، نـه   

از مزاياي موقعيت يك پناهنده را دارد و نه 
نـه حكومـت فرانسـه از    . آن برخوردار است

بني صـدر خواسـتار سـپردن تعهـد شـد و      
خواست كه او مصاحبه نكند و سخن نگويد 
و نه او چنين تعهد كتبي يا شـفاهي را بـه   

آشكار تـرين دليـل   . حكومت فرانسه سپرد
اين كه او مرتـب مصـاحبه كـرده و سـخن     

يكبــار در حكومــت شــيراك، . گفتــه اســت
وا وزير كشور او، پس از آنكه بني صدر پاسك

ــده   ــاني، نماين ــنهادي مارچي ــه  پيش معامل
نمي تـوان جلـو   (» طرف ايراني«پاسكوا به 

مصاحبه و سخن گفتن و مقاله نوشتن بني 
، )صدر را گرفت اما مي توان او را حذف كرد

مشاور حقوقي او از بنـي صـدر خواسـت از    
مصــاحبه كــردن خــودداري كنــد و پاســخ 

هرگاه مي خواستم سكوت كـنم، در  : شنيد
تهــران و در مقــام رياســت جمهــوري مــي 

  .ماندم
و امر مهم ديگـر ايـن كـه از آن زمـان          

بدين سو، وابسته هـا مـي كوشـيدند بنـي     
صدر را به كـج راهـه وابسـتگي بكشـانند و     
ــتن از راســت راه    ــرون رف ــه بي ــاه او ب هرگ
استقالل و آزادي تن مي داد، بـر محـور او،   

تيو دلخواه انگليس و امريكا شكل مـي  آلترنا
گرفت و البته سرنوشتي جز شكسـت پيـدا   

و چون هيچگاه حاضر نمـي شـد   . نمي كرد
مقامات يك حكومت خارجي را  به حضـور  
: بپذيرد، يك نوبت، يك وكيل مدافع پرسيد

آيا حاضـر اسـت تنـي چنـد از كارفرمايـان      
انگليســي را بپــذيرد؟ او پاســخ داد البــد از 

ت مي خواهند نزد من آينـد و  طرف حكوم
  . نمي توانم با تقاضاي آنها موافقت كنم

   
آلترناتیو باب طبع انگلـیس و ٭ 

  :مرداد ۲۸تجدید کودتای 
  
ایمری در ادامه گزارش خود، ضـمن     

توجه به اهمیت ترور آیت اللـه محمـد 
بهشتی رئیس دیوان عالی کشور ایـران، 
از قـــول برخـــی از ســـران اپوزیســـیون 

تنهـا "ز کشـور، از او بـه عنـوان خارج ا
روحانی توانا بـرای اداره کشـور تحـت 

  .یاد کرد" امر خمینی
در بخش دیگـری از ایـن گـزارش بـا     

هــا،  اشــاره بــه نــام تعــدادی از گروه
های  های مختلف گروه ها و نسل طیف

اپوزیســیون ایرانــی در خــارج از کشــور 
اگـر آنـان : "چنین عنـوان شـده اسـت

  در نوعی کمیته پایدار  متقاعد شوند که
  

  9صفحه در

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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و احتماال بـا حمایـت مـالی اسـالمی از 
گــرد هــم ] فــارس[کشــورهای خلــیج 

ــافتن حمایــت داخلــی  ــد، شــانس ی آین
  ."برای آنان قابل مالحظه خواهد شد

در "با آن که به تاکید جولیان ایمـری، 
حال حاضـر افسـری ماننـد رضـا خـان 

، با این حـال، نیروهـای "وجود ندارد
ــهاپ ــر گزین ــان ب ــیون همچن های  وزیس

تغییر ناگهانی و بعضا با زور و به کمک 
ــــــران  کشــــــورهای خــــــارجی در ای

  :اندیشیدند می
عملیات آرمانی از نگـاه آنـان، یـک "    

ترین  کودتا در تهران به عنوان محتمل
گفته . ابزار برای کنترل همه کشور بود

ــــه  مــــی شــــد کــــه آیت ] کــــاظم[الل
ـــــیاری ـــــوذ بس در  شـــــریعتمداری نف

بـه نظـرم پسـر مـدنی . آذربایجان دارد
ایـن . اکنون در فرانسه یا آلمـان اسـت

ممکن است به نوعی برخورد در ترکیه 
منجر شـود کـه از سـوی ] آذربایجان؟[

یـک . ها تحمـل نخواهـد شـد شوروی
توانـد ایـن  تر می سناریوی واقـع بینانـه

باشــد کــه بــا حمایــت کــافی نظــامی از 
ــه د لیــل عمــده نیروهــای ارتــش کــه ب

جنگ ایران و عراق در جنـوب مسـتقر 
هســتند، تــالش کننــد تــا منــابع نفتــی و 
  ."تنگه هرمز را به کنترل خود درآورند

ایمــری در پایــان نامــه گــزارش گونــه     
خود خطاب بـه وزیـر خارجـه بریتانیـا 

تــا جــایی کــه مــن مــی دانــم : "نوشــت
ممکن است شما روی همه این مسایل 

ایـن طـور اگـر . قبال کـار کـرده باشـید
باشــد، مــی توانیــد ایــن نامــه را داخــل 

ــه بیندازیــد ــه، شــما . ســطل زبال اگــر ن
ــرات  می ــه نظ ــرده، ب ــر ک ــد خط توانی

مطرح شده توجـه کنیـد و بـا دوسـتان 
  .هـا، مشـورت کنیـد ما، شاید آمریکایی

ما با هم عملیات موفقیت آمیـزی را در 
ـــــه انجـــــام ] ۱۳۳۲[ ۱۹۵۳ســـــال  ب

مـا  رساندیم، هر چند در آن زمـان هـم
با فاصله باریکی توانستیم خطـر قبضـه 
ــی  ــوده را خنث قــدرت توســط حــزب ت

  ."کنیم
ـــوامبر بخـــش       ـــه ن ـــزارش نیم در گ

خاورمیانـــه وزارت خارجـــه بریتانیـــا 
هـــــای اپوزیســـــیون  پیرامـــــون گروه

تبعیــدی، دربــاره بنــی صــدر و ســازمان 
: مجاهــدین خلــق چنــین آمــده اســت

صدر با وجود اتحاد با مجاهـدین  بنی"
رجـوی . ای است ، نیروی سوختهخلق

تبعیـــــدی و رهبـــــر ] ؟[بنیـــــانگزار 
مجاهدین خلق شخصیت و قابلیـت و 
احتماال سـازمانی دارد کـه نقـش قابـل 

گرچه هر . توجهی را در ایران ایفا کند
چـه کــه کشـمکش بــا حـزب جمهــوری 

شــود، وضــعیت  تر می اســالمی طــوالنی
از . مجاهدین نیز دشوارتر خواهد شـد

تهای تبعیدی، فقـط میان همه شخصی
رجــــوی واقعــــا ســــازمان و پیــــروان 

  ."تاثیرگذاری در ایران دارد
جان بـوالک خبرنگـار روزنامـه دیلـی 
ــی  ــدن، در دو تماس ــاپ لن ــراف چ تلگ
تلفنی با ویات یکـی از مسـئوالن بخـش 
ــا در  ــه وزارت خارجــه بریتانی خاورمیان

بــه او خبــر ) آذر ۱۲/ روز ســوم دســامبر
عــازم داد کــه بــه همــراه یــک عکــاس 

سفری به شـهر وان ترکیـه بـرای تهیـه 
گزارشی از وضـعیت ایرانیـان مخـالف 

ــه اســت ــی . در آن منطق ــار دیل خبرنگ
ــاریس از  ــبال در پ ــه ق ــراف گفــت ک تلگ

هــای اپوزیســیون ایرانــی  اعضــای گروه
  :شنیده بود

نیرویی از ده هـزار ایرانـی هـوادار "     
ــرال  ــری ژن ــه رهب ــلطنت ب ــرام[س ] به

یا مناطق تحت کنترل  آریانا در ترکیه و
کردهــا در ایــران تحــت آمــوزش قــرار 

برنامــه ایــن اســت کــه آنــان . دارنــد
توانند آماده باشند تا نقشی در نبـرد  می

قـــدرت در ایـــران، مـــثال در نتیجـــه 
درگذشت خمینی و احتماال به همـراه 
شورش کردهـا و یـا عناصـری از ارتـش 

در آن زمــــان نظامیــــان . ایفـــا کننــــد
ــری ــه رهب ــاچی ب ــان  کودت ــرال کنع ژن

  ."اورن در ترکیه حکومت داشتند
بـــوالک هشـــت روز بعـــد و پـــس از      

ــات  ــا وی ــددا ب ــه مج ــت از ترکی بازگش
ای مشـاهداتش  تماس گرفت و خالصه

از ایرانیان مخالف ایرانـی در ترکیـه را 
به گفته بوالک، بـا . به اطالع او رساند

ـــاطق  وجـــود ســـه روز تجســـس در من
یرانــی، او ادعــایی تجمــع اپوزیســیون ا

ها در  ای از آن هیچ نکته قابل مالحظه
های قبلی و برای اسـتفاده  تایید شنیده

بـه گفتـه . در گزارش خود نیافته اسـت
بوالک، ارتش ترکیه در سه منطقه یکی 
در استان وان، یکی در منطقـه اردو در 
ســـواحل دریـــای ســـیاه و دیگـــری در 
منطقه ازمیر در حال آموزش سه گـروه 

  .یرانی بودندسلطنت طلب ا
ـــار       ـــن خبرنگ ـــاهده ای ـــر مش ـــا ب بن

بریتانیـــایی روزنامـــه دیلـــی تلگـــراف، 
درباره نیروهای نظامی سلطنت طلـب 

تعـداد کـل آنـان بـه : "مستقر در ترکیه
مراتــب کمتــر از ده هــزار نفــر مــورد 

های سابق  و ژنرال... ادعای قبلی بود 
ها بودند، همگـی  ایران که با این گروه

. ش ترکیه را برتن داشـتندیونیفورم ارت
ــری و تحــت  ــیار س ــان بس ــات آن عملی
حمایت سازمان امنیـت ترکیـه هسـتند 

"...  
گفتنی اسـت کـه حکومـت ایـران از      

بــر اســاس . ایــن تحرکــات مطلــع بــود
مهر ارنر سـفیر  ۱۶/ اظهار هشتم اکتبر

ــه فرگوســن یکــی از  ــدن ب ــه در لن ترکی
: مســــئوالن وزارت خارجــــه بریتانیــــا

ــان " ــوده و ایرانی ــون ب ــه مظن ــه ترکی ب
نسبت به استفاده مخالفان حکومت از 
ــران  ــه ای ــه ب ــرای حمل ــه ب خــاک ترکی

ترکیــه بــه ایــران . درهــراس هســتند
ای  اطمینـــان داده کـــه چنـــین اجـــازه

  ."نخواهد داد
در همین ارتباط و بر اساس گـزارش     

دیویــد کــوتز یکــی از مســئوالن بخــش 
 خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیـا، روز

ــام  ۲۰/ دســامبر ۱۱ ــه ن آذر، شخصــی ب
ـــانی" ـــق " خـــانم اعظـــم خیاب از طری

بـا میـز " آقـای رزاقـی"مترجمی به نـام 
پذیرش وزارت خارجه بریتانیـا تمـاس 
تلفنی گرفته و خواستار مالقات فـوری 
. با پیتر کرینگتون وزیر خارجـه شـدند

خیابانی بدون آن که موضـوع مالقـات 
 را مطــرح کنــد، صــرفا اعــالم کــرد کــه
نماینــده ژنــرال بهــرام آریانــا و حامــل 

ای خصوصی از او برای کرینگتون  نامه
و مارگارت تاچر نخسـت وزیـر بریتانیـا 

  .است
در این گزارش تاکید شده که خـانم      

خیابانی اگرچه همسر یک تبعه بریتانیا 
است، ولی فقط کمی زبان انگلیسی می 
ــرجمش صــحبت  ــق مت ــد و از طری دان

نماینده آریانـا، همسـر به گفته . کند می
ژنــرال ســتیزه جــوی ایرانــی مســتقر در 
ــع  ــده و توق ــدن آم ــه لن ــبال ب ــه، ق ترکی

پروفسـور "داشتند کـه پـس از عزیمـت 
به لندن به " نوروزی منشی ژنرال آریانا

همراه او با وزیر خارجه بریتانیا درباره 
یک پیام سـری دربـاره وضـع سیاسـی "

  .دیدار و گفتگو کنند" ایران
پاســخ عنــوان کــرده بــود کــه  کــوتز در

دولت بریتانیا حکومت کنونی ایران را 
ـــه رســـمیت می شناســـد و خواهـــان  ب

با . مداخله در امور داخلی ایران نیست
این همه کوتز در گـزارش خـود تاکیـد 

با توجه به سیاست اخیر گفتگو : "کرد
ــدیان، از یــک ســو  ــدگان تبعی ــا نماین ب

بـرای [نباید به  طور کامـل ایـن تـالش 
را رد کــرد و از ] قــات بــا کرینگتــونمال

ســوی دیگــر پروفســور نــوروزی را هــم 
نباید تشویق کـرد کـه اختصاصـا بـرای 
ــی یــک  ــا حت ــر خارجــه و ی ــدن وزی دی

  ."معاون وزیر به بریتانیا سفر کند
درجا، بنـي صـدري كـه    : انقالب اسالمی

مي توانست محور شود، چـون بـا آلترنـاتيو    
موافـق   مـرداد  28وابسته و تكرار كودتـاي  

  ! شد» نيروي سوخته اي«نبود، 
بدين سـان، انگلسـتان و امريكـا درپـي         

در . ايجاد يـك آلترنـاتيو وابسـته بـوده انـد     
. تركيــه، افــراد را نيــز تعلــيم مــي داده انــد

باوجود اين و برغم جنگ ايران و عراق كـه  
ادامه داشت، نه توانستند آلترناتيو وابسته را 

از فرصت جنگ و  پديد آورند و نه توانستند
نه . ضعف مفرط رژيم مالتاريا استفاده كنند

به اين دليل كـه شخصـي چـون رضـاخان     
هرگاه وضـعيت و شـرائط، همـان هـا     . نبود

 1299بودنــد كــه ايــران بهنگــام كودتــاي 
داشــت، نــه يــك رضــا خــان كــه چنــدين 

هم وضعيت . رضاخان عرض وجود مي كرد
و شرائط ديگر بودند و هم جنـگ بـه سـود    

بنا بر قول آلن كالرك (» لستان و غربانگ«
ادامه داشـت و  ) وزير دفاع در حكومت تاچر

هم رژيم  خميني منافع انگلستان و غرب را 
و هم انگلسـتان  . بطور كامل تأمين مي كرد

بمثابه امپراطوري از پا درآمده بود و دو ابـر  
قــدرت روســي و امريكــائي نيــز وارد دوران 

نـد و هـم   انقباض و انحطاط خود شـده بود 
ممكن نبود و نيست كه دولـت اسـتبدادي   

هم اكنون چنـين  . تك پايه را بازسازي كرد
. دولتي وجود دارد و محكوم بـه زوال اسـت  

با از ميان رفتن سه پايـه داخلـي اسـتبداد    
تاريخي ايران، تنها دولت متكي به حاكميت 

  .ملت مي تواند برقرار شود و دوام بياورد
  
  

اثــــــرات تحــــــریم، 
لطه چـین افزودن س

ــــر  ــــد و روس ب و هن
  :سلطه غرب است

  
  

قراردادهــای ضــد اســتقالل و ٭ 
  :حقوق ملی ایران با چین

 
، کلمـــه اطـــالع ۹۰اســـفند  ۲۰در  ◀

اخیرا نیز از این قـرارد داد : داده است
ننگــین پــرده برداشــته شــد کــه دولــت 
چین عالوه بر آن که پول خریـد نفـت 
ایـــران را نـــزد خـــود نگـــه مـــی دارد، 

ن پول را نیز به عهـده دارد مدیریت ای
و خود این پول را به ارزهای مختلـف 

 .می تواند تبدیل کند
در واقع دولت چـین بـرای افتتـاح ال 
سی یا فـروش نسـیه کـاال بـه ایـران، نـه 
تنها پول نقد ایران بـه عنـوان پشـتوانه 
در اختیار دارد بلکه اقدام بـه دریافـت 

 .بیمه از ایران می کند
عـرف بـین الملـل چنین قراردادی در 

ــــادآور  شــــگفت آور اســــت و تنهــــا ی
قراردادهای استعماری قـرن نـوزدهم 

نداشــتن مشــروعیت مردمــی از . اســت
یک سو، انـزوای بـین المللـی از سـوی 
دیگــر، جمهــوری اســالمی را بــه وادی 
ــذل و  ــه قیمــت ب کشــانده اســت کــه ب
بخشـش از کیسـه بیـت المـال و چـوب 
حـراج زدن بـه اعتبـار، منـافع و منـابع 

 .لی استم
در کنار امتیاز دادن های مکرر به پکـن 
و مسکو، هزینه هـای سرسـام آور خـط 

خط «لوله صدور گاز به شبه قاره هند 
، قراردادهای نفتی و گازی »لوله صلح

زیر قیمت بازار جهانی با ترکیه و قطـر 
و امــارات، ســکوت در برابــر ادعاهــای 
ارضــی امــارات متحــده در خصــوص 

  یه جزایر سه گانه، سرما
گــذاری هــای بــی وقفــه در امریکــای 
التین، کمک هـای بالعـوض چندصـد 
ــان، پاکســتان و  ــه لبن ــون دالری ب میلی
افغانستان، واردات بی رویه و نـابودی 
کشاورزی و تولیـدات داخلـی و ده هـا 
اقدام دیگر، از جمله بی کفـایتی هـای 
دولـــت احمـــدی نـــژاد اســـت کـــه در 
سکوت مجلس و نهادهـای نظـارتی در 

  .انجام استحال 
  

ــــای ارزی، ٭ ــــای ترکمانچ افش
میلیون ایرانی  ۷۰یارانه دوسال 

  :با یک امضا کجا رفت؟
 
، ســحام نیــوز بــه ۹۰اســفند  ۲۰در  ◀

سه : نقل از بازتاب، گزارش کرده است
ــرار داد  ــک ق ــا ی ــابق ب ــل مط ــال قب س
عجیب، دولت ایران درآمد حاصـل از 
ــزد دولــت چــین در  فــروش نفــت را ن

می گذارد تا به عنوان اختیار این کشور 
ــد کــاالی  ــتوانه ال ســی هــای خری پش

 .چینی برای ایران استفاده گردد
بنابر این قرارداد، دولت چین عالوه     

بر آن که پول خرید نفت ایـران را نـزد 
خود نگه می دارد ، مدیریت این پـول 
را نیز به عهده دارد و خود این پـول را 
به ارزهـای مختلـف مـی توانـد تبـدیل 

 .دکن
یکی از نکات جالب و البته تاسـف بـار 
در ایــن قــرارداد، ایــن بــوده اســت کــه 
دولت چین ، هیچ گونه تعهدی نسبت 
به نتیجه اقـدام خـود نـدارد و اگـر بـه 
خاطر اشتباه سهوی یـا عمـدی دولـت 
چین بخشی از سود یا اصل پول ایـران 
با نوسانات نرخهـای ارز از بـین بـرود، 

 .است مسئولیت آن بر عهده ایران
اما ترکمانچای بودن این قرارداد به     

اینجا ختم نشده و سایر مفـاد قـرارداد 
عجیب تر است؛ از جمله اینکه دولـت 
چــین بــرای افتتــاح ال ســی یــا فــروش 
نسیه کاال به ایـران، در حـالی کـه پـول 
نقد ایران به عنوان پشـتوانه در اختیـار 
ــه دریافــت بیمــه از  آن اســت، اقــدام ب

د که امـری عجیـب و کـم ایران می کن
 .سابقه در بانکداری جهان است

ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت کــه     
فروشــنده در حــالی کــه مبلغــی بســیار 
بیشــتر از پــول کــاال بــه صــورت نقــد در 
اختیار دارد، اقـدام بـه کشـیدن درصـد 
ــه  ــر روی مبلــغ کــاال ب قابــل تــوجهی ب
عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کـرده 

درصـد  ۴الهای قبل که این مبلغ در س
بوده و احتماال در شرایط فعلـی بـه دو 
برابر این رقم افزایش یافته است که در 

 .مقیاس کلی میلیاردها دالر می شود
محور سوم این قرارداد ترکمانچای،     

ــوه  ــران از انب ــل ای ــتفاده کام ــدم اس ع
ــین  ــزد چ ــه ن ــت ک ــور اس ــرمایه کش س
سرمایه گذاری شده اسـت و گفتـه مـی 

 ۲۵رقم در حال حاضر از مرز شود این 
 .میلیارد دالر گذشته است

ــر،      ــان دیگ ــه بی ــارد دالر از  ۲۵ب میلی
ــرارداد در  ســرمایه کشــور طبــق ایــن ق
اختیار دولت چـین مـی باشـد، امـا بـه 
جای پرداخت سود به ایران، از ایـران 
مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسـک 

 .دریافت می شود
ــا      ــرای مشــخص شــدن ابع ــان ب د زی

کشــور از محــل ایــن قــرارداد، تنهــا بــه 
ذکر این نکته بسنده می کنـیم کـه اگـر 
ایــن مبلــغ هنگفــت بــه جــای ســپرده 
گذاری نـزد بـرادران چینـی بـه خریـد 
طــال اختصــاص یافتــه بــود، طــی ایــن 
مدت ارزش آن چندین برابر شده بـود 

میلیـارد دالر  ۲۵و عالوه بر آنکه اصـل 
دالر  میلیــارد ۵۰موجــود بــود، حــدود 

دیگر کـه یارانـه دو سـال مـردم اسـت، 
  .سود عاید ایران شده بود

  
توقـــف داد و ســـتد بـــا ریـــال ٭ 

  :ایران در امارات
 
سایت شـبکه  ، وب۹۰اسفند  ۲۶ئذ  ◀

ــاثیر  ــه ت ــه در گزارشــی ب ــری العربی خب

ها برضد ایران بر ارزش ریـال و  تحریم
مبادالت مالی در امارات متحده عربی 

اس ایـن گـزارش بر اسـ. پرداخته است
داد و ســتد بــا واحــد پــول ایــران در 

داد و سـتد . امارات متوقف شده است
با واحد پول ایران در امـارات متحـده 
ـــال  ـــقوط ارزش ری ـــیم س ـــی از ب عرب

العربیــه گــزارش . متوقــف شــده اســت
دهد که بازرگانان و سـاير ايرانيـان  می

روز بـه «ى عربـى  مقيم امارات متحده
مواجــــه روز بــــا مشــــکالت بيشــــترى 

  بر ایـن اسـاس تقريبـاً همـه. »شوند مى
هاى موجــود در ايــن کشــور از  صــرافى

داد و ستد با ريال ايرانى خوددارى مى 
 .کنند

بـــــه گـــــزارش العربیـــــه از امـــــارات 
ـــزرگ « ـــاى ب ـــرافى ه ـــوددارى ص خ

از " اإلمـارات"و " االنصارى"همچون 
ــا  ــه گــرفتن ب ــه فرســتادن و حوال حوال

احــد ريــال ايرانــى و خريــد و فــروش و
پــول ايــران، باعــث شــده کــه ســاير 

ــين تعامل صــرافى ــز از چن ــايى  ها ني ه
ها و  خــوددارى کننــد و تجــار، شــرکت

مردم عادى ايرانى را با مشـکل مواجـه 
 .»سازند

  
ســویفت خــدمات خــود بــه ٭ 

هـــای ایرانـــی را متوقـــف  بانک
  :کند می

 
، ایلنــا لــه نقــل از ۹۰اســفند  ۲۶در  ◀

ســویفت : رویتــر، گــزارش کــرده اســت
های  دهنــده خــدمات بــه موسســه ارائه

مالی نیز هسـت و بیشـتر مشـتریان ایـن 
ــاد از شــبکه ســویفت نت و کــدهای  نه

اســـتفاده  ۹۳۶۲شناســـه بـــانکی ایـــزو 
ها تحـــت عنـــوان  ایـــن کـــد. کننـــد می

 .شوند کد شناخته می سویفت
سازمان جهانی انتقاالت بـین بـانکی     
ـ  شنبه اعالم کرد که از فـردا ـ) سویفت(

ـــه تحریم ـــران،  در ادام ـــد ای ـــا برض ه
هـــای ایـــران را از دسترســـی بـــه  بانک

ایــن . کنــد خــدمات خــود محــروم می
تصــمیم تقریبــا نقــل و انتقــاالت پــولی 

های ایرانی بـا خـارج از کشـور از  بانک
 . ندهای رسمی را غیر ممکن می ک راه
طبــق ایــن گــزارش، قطــع خــدمات      

ــرای بانک ــر  ســویفت ب ــی ب هــای ایران
زندگی ایرانیان خـارج از کشـور کـه بـه 

فرستند و یا برایشان پول  ایران پول می
 . گذارد شود تاثیر می فرستاده می

ماه گذشته این سازمان اعالم کـرده      
زمـان بـا عملـی  بود که آماده اسـت هم

اتحادیـــه  هـــای جدیـــد شـــدن تحریم
هـای ایرانـی را  اروپا علیه ایران، بانک

از دسترسی بـه خـدمات خـود محـروم 
  . کند

  
هزار تومان عبور ۲دالر از مرز ٭ 

  :كرد وتوقف دادوستد با ریال
 
، ایلنا گزارش کرده ۹۰اسفند  ۲۶در  ◀

مسافران نـوروزی کـه قصـد سـفر : است
ــه دلیــل  ــد ب ــه خــارج از کشــور را دارن ب

ــــد بی ــــاتی در خری ــــروش ارز و  ثب و ف
های متغیر بانک مرکزی دچـار  سیاست

 .اند بالتکلیفی و سرگردانی شده
محدوديت خرید و فـروش ارز مـورد     

نیاز مسافران کـه اخيـرا از سـوی رئـیس 
کل بانک مرکزی اعـالم شـد بـار دیگـر 
شوک دیگری را به بازار ارز وارد ساخته 
و باعــث التهــاب مجــدد بــازار ارز شــده 

 .است
هـا از بـازار ارز، از عـدم تمکـين  گزارش

صــرافي هــا در خصــوص ارائــه ارز بــا 
  كند به طوري كه در  قيمت مصوب مي

  10صفحه در
  

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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حــال حاضــر دالر بــا شــيب قيمتـــي 
هــزار تومــان  ۲مواجــه شــده و از مــرز 

 .عبور كرده است
ــا چنــدی پــیش بانــک  در حــالی کــه ت

مرکزی با اعالم اینکه هرگونـه خریـد و 
های عامل مجاز  بانک فروش ارز تنها از
هـا حکایـت از آن دارد  است اما گزارش

ثباتی در این بازار همچنان ادامه  که بی
دارد و مسافران به دلیـل عـدم ارائـه ارز 
مــورد نیــاز بــا قیمــت مصــوب بانــک 
مرکزی در بالتکلیفی و سرگردانی به سر 

 .برند مي
ايـــن در حـــالي اســـت كـــه بســـياري از 

كـزي در صرافان اقـدام جديـد بانـك مر
خصوص ارائه ارز به تعداد محدودي از 

ها را نوعي فرافكني دانسـته و بـه  صرافي
  .اين موضوع معترض هستند

  
بـه پـائین تـرین 'صادرات نفت ایـران ٭ 

  :سطح در ده سال اخیر رسید
 
، روزنامه فایننشـال ۹۰اسفند  ۲۵در  ◀

به نقل از آژانس بـین ) تایمز مالی(تایمز 
رده اســت کــه المللـی انــرژی گــزارش کـ

تحــریم هــای نفتــی ایــران باعــث شــده 
است تا میزان صادرات نفت ایـن کشـور 
به پائین ترین سطح طی ده سـال اخیـر 
تنزل کند و امکـان کـاهش بیشـتر آن تـا 
حد صادرات در زمان جنگ با عراق در 

 . وجود دارد ۱۹۸۰دهه 
براســاس ایــن گــزارش، تولیــد نفــت      

هش پنجـاه خام ایران در ماه فوریه با کا
هــزار بشــکه در روز بــه ســه میلیــون و 
سیصد و هشتاد هزار بشکه تنزل کرد که 

بـه اینسـو بـی  ۲۰۰۲از ماه فوریـه سـال 
 . سابقه بوده است

کارشناسان گفته اند که امکان دارد با     
تاثیرگــذاری تحــریم هــای جدیــد علیــه 
برنامه های اتمی ایران، صـادرات نفـت 

بیابـد در  خام این کشور کاهش بیشـتری
حالیکه دریافـت عوایـد نفـت صـادراتی 

 .هم با دشواری هایی مواجه است
  

/ ارقـــام واقعـــی اعـــالم شـــد٭ 
میلیــــــارد از  ۴۳۰۰برداشــــــت 

ـــــــــان  ۸۷۰۰ ـــــــــارد توم میلی
  :درخواستی

 
، خبـر آنالیـن خبـر ۹۰اسفند  ۲۲در  ◀

داده است که بر اساس اخبـار جدیـدی 
کـــه از مـــاجرای برداشـــت از حســـاب 

التفاوت ارز دریافتی بـه  بهبانکها بابت ما
دست آمده، کل مبلغ درخواسـتی بـرای 

ــــا  ــــاب بانکه  ۸۷۰۰برداشــــت از حس
میلیـارد  ۴۳۰۰میلیارد تومان بـوده کـه 

تومــان آن برداشــت شــده و بــه حســاب 
 .واسط بانکها واریز شده است

برداشــت دولــت از حســاب بانکهــا      
التفاوت ارز دریـافتی مصــوبه  بابـت مابــه

کمیتـه پـنج  ۹۰ن ماه سال بهم ۸تاریخ 
نفره ارزی بوده اسـت کـه ریاسـت آن را 
ســید شــمس الــدین حســینی وزیــر امــور 

 .اقتصادی و دارایی برعهده دارد
مصوبه کمیته ارزی که به مثابه مصوبه     

روز پس از ۱۰هیات وزیران بوده است، 
بهمن مـاه از  ۱۸تصویب یعنی در تاریخ 

ســــوی رحیمــــی معــــاون اول رئــــیس 
به بانک مرکـزی ابـالغ شـده  جمهوری

 .است
ــن      ــه ای ــرغم اینک ــزی علی ــک مرک بان

مصوبه را به اطـالع بانکهـا رسـانده و از 
آنهـــا اطالعـــات ارز دریـــافتی از بانـــک 
ــی خــود  مرکــزی را خواســته اســت، ول
بانک مرکـزی تـا یـک هفتـه پـیش ایـن 
مصوبه را اجرایی نکرد تا اینکـه کمیتـه 

د نفــره از بانــک مرکــزی مجــد ۵ارزی 
. درخواست اجرای مصـوبه را مـی کنـد

در عــین حــال بانکهــا نیــز اطالعــات 

درخواسـتی را بـه بانـک مرکـزی نـداده 
انــد و ایــن بانــک کــه بــا درخواســتهای 
مکرر کمیته ارزی مواجه بود، سـرانجام 

میلیارد تومان  ۴۳۰۰هفته گذشته مبلغ 
از حساب برخی بانکهـا برداشـت کـرده 

 .است
ه رقم واقعی مابه این در حالی است ک     

التفــاوت ارز دریــافتی بانکهــا بــیش از 
 .میلیارد تومان بوده است ۸۷۰۰

نکته دیگر اینکه بانک مرکزی این پول 
را هنوز به خزانه دولـت واریـز نکـرده و 
این پول را در حساب واسـط بانکهـا در 

 .بانک مرکزی نگه داشته است
مساله قابل توجـه در ایـن قضـیه ایـن     

 ۵نظر می رسد کمیتـه ارزی  است که به
نفره که ریاست آن با وزیر اقتصاد اسـت 
با مدیریت ارزی کشور که بـا رئـیس کـل 
بانک مرکزی اسـت، تنـاقض دارد و دو 
مـدیر بـرای مـدیریت ارزی کشـور قابـل 

  .جمع نیست
  

هزار میلیارد تومـان بـدهی ۵۵٭ 
  دولت به بانکها

 
، چکیــده گــزارش ۹۰اســفند  ۲۳در  ◀

ها و  هی دولـت، شـرکتبد: کرده است
موسسات دولتی بـه سیسـتم بـانکی طـی 

دهد که این  چهار سال گذشته نشان می
رقم طی این چهار سال تقریبـا دوبرابـر 

ــده و از  ــان در  ۲۸ش ــارد توم ــزار میلی ه
هـــزار  ۵۵بـــه بـــیش از  ۸۶پایـــان ســـال 

رسـیده  ۸۹میلیارد تومان در پایان سال 
 ... .است

سسـات ها و مو بدهی دولـت، شـرکت    
دولتی به سیسـتم بـانکی در پایـان سـال 

میلیارد تومان  ۳۴۰هزارو  ۵۵به مرز  ۸۹
بـیش  ۸۸رسید که نسبت به پایان سـال 

 .درصد رشد داشته است۸/۵۱از 
  

،  ۱۳۹۰اقتصاد ایـران در سـال ٭ 
المللی بیشتر روبرو  با انزوای بین

  :شد
 
ــــه ۹۰اســــفند  ۲۶در  ◀ ، دویچــــه ول

ان را ایـن وضعیت اقتصاد ایران در جهـ
ــت ــرده اس ــریح ک ــان  تش ــبات : س مناس

بازرگانی خارجی جمهـوری اسـالمی در 
خورشـــیدی بـــا گســـترش  ۱۳۹۰ســـال 
ــه  هــا، تنگناهــائی شــدید را  تحریم دامن

ــرد ــه ک ــدودیت. تجرب ــع  مح ــا قط ها ب
ـــــــارات  ـــــــالی ام دادوســـــــتدهای م

تحریم نفـت   عربی آغاز شد و به متحده
 .ایران انجامید

خورشـیدی،  ۱۳۹۰اواخر بهار سـال      
ــانکی امــارات متحــده عربــی  سیســتم ب
تصمیم گرفـت بـرای بازرگانـان ایرانـی 

های بانکی صادر نکند و گشـایش  حواله
از آن زمان بـه بعـد، . اعتبار انجام ندهد

المللــــی ایــــران،  دادوســــتدهای بین
ها و  دســتخوش نوســانات، محــدودیت

ــواری ــیش از آن  دش ــا پ ــه ت ــد ک هائی ش
 .تجربه نشده بود

هـای بعـد،  ین نخسـتین فشـار، در ماها   
ــیش کشــیده شــدن بحــث تحــریم  ــا پ ب

مرکزی و نفــت ایــران، ســرآغاز  بانــک
های متعدد بود که  ای از بحران زنجیره

المللی زیر  اقتصاد ایران را در عرصه بین
هـــای  بســـیاری از بانک: فشـــار گرفـــت

خارجی از همکاری بـا خریـداران نفـت 
ــه ــد و بیم ــودداری کردن ــران خ ی ها ای

کردن  المللـی حاضـر بـه بیمـه معتبر بین
نتیجـه . کاالهای وارداتی ایـران نشـدند

آن شد که بـرای یـک دوران چندماهـه 
مثال هند نتوانست حـدود پـنج میلیـارد 
ــه جمهــوری اســالمی  ــدهی خــود را ب ب

بپردازد و هزینه حمل کاال بـه ایـران بـه 
 .شدت باال رفت

  
  نفت و بانک مرکزی تحریم•
 
ی کـــه در سراســـر ســـال هائ زمزمـــه    

نفــت ایــران آغــاز   بــر ســر تحــریم۱۳۹۰
 ۲۳(شده بود، سرانجام روز سوم بهمن 

بــا تصــویب وزیــران خارجــه ) ژانویــه
برپایــه ایــن . اتحادیــه اروپــا عملــی شــد

نامه، کلیــه کشــورهای اروپــائی  تصــویب
موظف شـدند تمـام قراردادهـای نفتـی 
خــود را حــداکثر تــا تابســتان امســال بــا 

تصـمیم . می فسـخ کننـدجمهوری اسـال
جا محدود نشد،  اتحادیه اروپا به همین

ــاب ــه حس ــتن کلی ــه بس ــک  بلک های بان
ــــا در  ــــز در اروپ ــــران را نی مرکــــزی ای

 .برگرفت
ــران      ــیش از تصــمیم وزی ــه پ یــک هفت

ـــا، محمـــدعلی  ـــه اروپ خارجـــه اتحادی
خطیبی نماینده جمهـوری اسـالمی در 

ــأت عامــل اوپــک، در گفــت ــا  هی وگو ب
ق کشـورهای عربـی حاشـیه روزنامه شر

اگـر در «خلیج فارس را تهدید کرد کـه 
جایگزینی نفت ایران همکاری کنند، در 
ــد  ــز شــریک خواهن حــوادث بعــدی نی

پـــیش از خطیبـــی، برخـــی از » .بـــود
فرمانــدهان نظــامی جمهــوری اســالمی 
تهدیــد کــرده بودنــد کــه در صــورت 
تحــریم نفــت ایــران، تنگــه هرمــز را بــه 

 .بست ها خواهند کش روی نفت
پــس از قطعــی شــدن تحــریم نفــت،       

مقامــات رســمی جمهــوری اســالمی، بــه 
موازات تهدیـدهائی کـه عملـی نشـد، بـا 

که بخش عمده نفت ایران  استناد به این
شــود،  بــه کشــورهای آســیایی صــادر می

کوشــیدند وانمــود کننــد کــه تحــریم 
اتحادیه اروپا اثر چنـدانی بـر معـامالت 

بعـدی نشـان امـا تحـوالت . نفتی ندارد
داد که این کشورها نیز به تـدریج خـود 

های غرب  را برای هماهنگی با سیاست
 .کنند در برابر ایران آماده می

 
  :سیاست دوگانه چین• 
 
عنوان نمونه حتی چـین بـا ایـن کـه  به   

صــنعت نفــت  همــواره مخــالف تحریم
های پایان سال  ایران بوده، خود در ماه

ه و آفریقـا کوشید با خرید نفت از روسـی
وابستگی خود را به نفـت ایـران کـاهش 

گزارش رویترز، چین در فاصـله  به. دهد
مقــدار  ۲۰۱۲تــا ژانویــه  ۲۰۱۱دســامبر 

زیــادی از مــازاد تولیــد نفــت عربســتان 
سعودی را نیـز خریـده و ذخیـره کـرده 

 .است
ــه       ــیدن ب ــوع بخش هــدف چــین از تن

منـــابع خریـــد نفـــت آن اســـت کـــه در 
ــ ــزوم بتوان د در تحــریم نفــت صــورت ل

ایران با جهان غرب هماهنگ شود، بـا 
اند که  همه، برخی منابع چینی گفته این

پکن مایل است نفت ایـران را بـا بهـائی 
ــازل ــرایطی ســهل ن ــته  تر و ش تر از گذش

چیــزی کــه بــا تشــدید . خریــداری کنــد
المللــی و نیــاز جمهــوری  فشــارهای بین

اسالمی به درآمدهای نفتـی، غیـرممکن 
 .نیست

هـا،  های چینی یکی دیگر از خواست      
این است که جمهوری اسالمی در برابـر 
تامین نفت، بهای آن را به صـورت کـاال 

اســفندماه امســال رســتم . دریافــت کنــد
قاسمی وزیر نفت جمهوری اسـالمی بـه 

ــت ــر گف ــزاری مه ــرح «: خبرگ ــن ط ای
معامالت تهاتری، در حد یـک پیشـنهاد 

نفتــی  بــوده و تــاکنون در هــیچ معاملــه
هیچ کـاالئی بـه جـای پـول نفـت خـام 

 ».صادراتی دریافت نشده است
های ایرانــی در ســال گذشــته  رســانه    

های متعددی منتشر کردند کـه  گزارش
ها چـین  داد تنها برنده تحریم نشان می

جمهـوری خلـق چـین، در سـال . است
ـــل ســـال ۱۳۹۰ ـــز مث ـــر،  های پیش نی ت

امتیـازات نفتـی بزرگــی در ایـران کســب 
ــ ــه ک ــتم فوری ــه روز هش ــن هم ــا ای رد، ب

 ۲۰۱۲امسال اعالم شد که از آغاز سـال 
صــادرات نفــت ایــران بــه چــین روزانــه 

هــزار بشــکه کــاهش یافتــه  ۳۰۰حــدود 
  .است

  
درصد فـروش نفـت  ۴۵پرداخت ٭ 

  :ایران به روپیه
  
، دو کشـور ایـران و ۹۰اسفند  ۲۰در  ◀

درصـد  ۴۵هند موافقت کردند که پول 
ن به هنـد بـه صـورت صادرات نفت ایرا

روپیه به ایران پرداخت شود و دو بانک 
بانـک هنـد نیـز  UCO پارسیان ایران و

توافــق کردنــد در ایــن زمینــه همکــاری 
 .داشته باشند

بازرگانان کشور هند، برای مالقات بـا    
همتایان ایرانی خود بـه اتـاق بازرگـانی 

هیـاتی . وصنایع و معادن تهـران آمدنـد
هندی که البته سفیر  نفره از تاجران ۸۰

هند در ایـران، دبیرکـل وزارت تجـارت 
هند و رییس فدراسـیون صـادرات هنـد 

 .نیز آنان را همراهی کرده بودند
 
ــی ماه• ــالمی حت ــوری اس ــا  جمه ه

نتوانست بهای برنج وارداتـی خـود 
  :را بپردازد

 
همچنــین روز پــنجم مــارس روزنامــه     

ــه  وال ــزارش داد ک ــال گ ــتریت ژورن اس
اسپانیا نیز خرید نفت از ایران را ژاپن و 

ــــر خریــــد نفــــت از  کــــاهش داده و ب
برپایه این . اند عربستان سعودی افزوده

 ۶گــزارش، اســپانیا بــه عنــوان خریــدار 
درصد از نفـت صـادراتی ایـران، در مـاه 

ســی و هفــت درصــد از  ۲۰۱۱دســامبر 
ژاپن هـم در . واردات خود کاسته است

 دوازده درصـــد از ۲۰۱۲مـــاه ژانویـــه 
واردات نفــت ایــران کاســته و در مقابــل 

درصـــد نفـــت بیشـــتر از عربســـتان  ۲۰
 .سعودی خریده است

  
  :وجوی خریداران تازه در جست• 
 
مقامات وزارت نفت جمهوری اسالمی   

ای برای نفـت  کوشیدند خریداران تازه
روز اول مــارس . خــام ایــران پیــدا کننــد

رویتـــرز گـــزارش داد کـــه ) اســـفند ۱۱(
ار تنی دالور، متعلق بـه هز ۲۷۰نفتکش 

ــران در بنــدر  ــتکش ای ــی نف ــان مل ناوگ
 . بوکوم سنگاپور لنگر گرفته است

شـرکت هلنـدی شـل در بنـدر بـاکوم      
هزار  ۵۰۰یک پاالیشگاه دارد که روزانه 

شـل . کنـد خام را پـاالیش می بشکه نفت
کننــدگان نفــت جمهــوری  جــزو تحریم

ــــت ــــالمی اس ــــتکش . اس ــــرکت نف ش
یـز از سـوی آمریکــا جمهـوری اسـالمی ن
یــک هفتــه پــس از . تحــریم شــده اســت

لنگر گـرفتن نفـتکش دالور در بوکـوم، 
ســخنگوی شــل گفــت کــه ایــن کنســرن 
پیش از سررسیدن مهلت اتحادیه اروپـا 
برای قطع معامالت نفتی بـا جمهـوری 
اســالمی خریــد نفــت از ایــران را قطــع 

  .خواهد کرد
 
  :مشکل مبادالت ارزی•
 
های داخلـی  زنامـهدوازدهم بهمن رو    

هــائی منتشــر کردنــد کــه نشــان  گزارش
ــــی ــــع  م ــــی از قط ــــکالت ناش داد مش

هــای تجــاری قطــر و امــارات از  فعالیت
مرکزی از سـوی  سو و تحریم بانـک یک

های بازرگـــانی  دیگـــر، تمـــام عرصـــه
خــارجی ایــران را تحــت فشــاری شــدید 

از جملـه گـزارش شـد . قـرار داده اسـت
ــا ــار م ــدی چه ه کــه صــادرکنندگان هن

هـائی را کـه بـه ایــران  اسـت بهـای برنج
  .اند اند، دریافت نکرده صادر کرده

  
: ۱۳۹۰اقتصـــاد ایـــران در ســـال ٭ 

  :های شدید اختالس بزرگ، نوسان
 
ـــفند  ۲۰در  ◀ ـــالعی ۹۰اس ـــواد ط ، ج

در نگــاهی بــه : گــزارش کــرده اســت
ــران، از ســال   ۱۳۹۰اقتصــاد داخلــی ای

ــال  خورشــیدی می ــوان س ــه عن ــوان ب ت
های  نوســان"، "ای بــزرگهــ  اختالس"

. نـام بــرد" تـورم مهارناپـذیر"و " شـدید
  های اقتصادی دولت، حتی سیاست

ـــــم   ـــــین را ه ـــــران پیش ـــــاد وزی انتق
 ) ۰۹٫۰۳٫۲۰۱۲. (برانگیخت

هـا، بــیش از هرچیــز مبــادالت  تحریم     
بازرگـــانی جمهــــوری اســـالمی را بــــا 
کشورهائی دسـتخوش بحـران کـرد کـه 

ه دالر هـــا برپایـــ صـــادرات و واردات آن
ــن . شــود انجــام می ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب

ــی در ماه ــئوالن ایران ــکل، مس هــای  مش
پایـــانی ســـال پیشـــنهادهائی را مطـــرح 

ــب بی ــه اغل ــد ک ــد کردن ــخ مان از . پاس
ـــه محمـــود احمـــدی  ۲۷نژاد روز  جمل

آباد بـا  بهمن ضمن دیداری که در اسالم
وزیر پاکســتان داشــت پیشــنهاد  نخســت

کشــور، کــرد کــه در مبــادالت میــان دو 
 .ریال و روپیه جای دالر را بگیرد

ـــران در  رئیس     جمهـــوری اســـالمی ای
کـرد  شرایطی این پیشـنهاد را مطـرح می

که نـرخ برابـری ریـال در برابـر دالر بـه 
بـه ایـن دلیـل، . شدت کاهش یافته بـود

ــرد ــت نک ــخی دریاف ــنهاد وی پاس . پیش
تر برخی از مقامات ایرانی پیشـنهاد  پیش

درهم امارات متحـده  جایگزینی دالر با
 .عربی را نیز مطرح کرده بودند

ـــد و  تشـــویق ورود کـــاال، کـــاهش تولی
 افزایش بیکاری

بینــــی  کارشناســــان اقتصــــادی پیش     
اند که بحـران اقتصـادی ناشـی از  کرده
ها، تنها در صورتی حـل خواهـد  تحریم

شـــد کـــه جمهـــوری اســـالمی بتوانـــد 
اختالفات خود را با جهـان غـرب حـل 

 .کند
های  های آخــر ســال، نشــانه در هفتــه    

ای  تمایل به مذاکره بر سر مناقشه هسته
 ۲۶از جملــه روز . در ایــران آشــکار شــد

ســعید جلیلــی دبیــر ) فوریــه ۱۵(بهمــن 
ای بـه  شورای عالی امنیت ملـی در نامـه

ـــــر کـــــاترین اشـــــتون مســـــئول  دفت
خارجی اتحادیه اروپـا، آمـادگی  سیاست

یری جمهــوری اســالمی را بــرای ازســرگ
 .ای اعالم کرد مذاکرات هسته

های ناشـی از  برای مقابله با دشـواری     
نقــل و انتقــاالت ارزی، بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی روز یــازدهم اســفند 

ای خطاب بـه کلیـه  امسال طی بخشنامه
  ها اعالم کرد که صادرکنندگان  بانک

توانند با ارز حاصل از صادرات،  کاال می
رشناسـان اقتصـادی کا. کـاال وارد کننـد

معتقدنــد ایــن کــار ســبب رونــق بیشــتر 
واردات، کــاهش بیشــتر تولیــد داخلــی و 

 .شود گسترش بیکاری می
المللـی بـر بـازار کـار  مشکالت مالی بین

داخلی ایران نیـز اثـری مخـرب داشـته 
به تازگی مرکـز آمـار ایـران اعـالم . است

ــائیز  کــرد کــه تعــداد شــاغالن ایرانــی پ
پـائیز سـال گذشـته  امسال در مقایسه بـا

ــت ۸۰۰ ــه اس ــاهش یافت ــر ک ــزار نف . ه
نژاد وعده داده بـود کـه امسـال  احمدی

هــزار فرصــت شــغلی  ۵۰۰میلیــون و  ۲
ــد ــازه ایجــاد کن ــفند . ت وی اواســط اس

اعالم کرد که تا پایـان دوران ماموریـت 
کن  بیکاری را کامال ریشـه) ۱۳۹۲(خود 

  .خواهد کرد
  11صفحه در

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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بـا ايـن ماهيـت    و رژيمي : انقالب اسالمی
  :نمي تواند به حقوق انسان تجاوز نكند

  
  

تجاوز به حقوق زنان 
و دانشــــــــــجویان و 
کــارگران و طبیعــت، 
روش رژیـــم مافیاهـــا 

  :است
  
  
،  يه گزارش سحام ۹۰اسفند  ۱۶در ◀

 ۱۲نيــوز، نــازنين خســروانی در تــاريخ 
آبان سال گذشته در منزل پدری خـود 

 ۱۳۲او پــس از تحمــل . بازداشــت شــد
زندان اوين، در  ۲۰۹حبس در بند روز 

اسفند ماه گذشـته بـا توديـع  ۲۴تاريخ 
. ميليــون تومــانی آزاد شــد ۶۰۰وثيقــه 

ــه رياســت  ــدوی خســروانی ب دادگــاه ب
ــــن  ــــزار و اي ــــی برگ قاضــــی پيرعباس

نگار اصــالح طلــب، بــه شــش  روزنامــه
 . سال حبس تعزيری محکوم شد

، يـه گـزارش ايلنـا، ۹۰اسفند  ۱۶در ◀
 ۹۰مـاه سـال  ۹در  ميزان کشف شيشـه

، ۸۹نسبت به مدت مشـابه آن در سـال 
 ۹در. درصد افزايش داشته اسـت ۲۰۴

کيلـوگرم  ۳۹۱هـزار و  ۳، ۹۰ماه سال 
کشف و ايـن در ) متن آمفتامين(شيشه 
، يک هزار ۱۳۸۹ست که در سال  حالي

کيلـــوگرم شيشـــه کشـــف شـــده  ۵۵۷و 
در همــين حــال ميــزان کشــف . اســت
 ۲۰۱۰ مـــاه ســـال ۹آمفتـــامين در  مت

نســبت بــه مــدت مشــابه آن در ســال 
. درصـد رشـد داشـته اسـت ۵۵گذشته 

ــته ســال  ۹در  ــاه گذش ــدار  ۲۰۱۰م مق
آمفتــامين در کشــور  کيلــوگرم مت ۸۸۳

 . کشف و ضبط شده است
، يه گزارش هرانا ، ۹۰اسفند  ۱۶در  ◀

نــرگس محمــدي، نايــب رئــيس کــانون 
 ۲۶مدافعان حقوق بشـر کـه در شـعبه 

رياسـت قاضـی پيـر دادگاه انقـالب بـه 
ســال زنــدان  ۱۱عباســی بــه تحمــل 

تجديد  ۵۴محکوم شده بود، در شعبه 
 . سال زندان محکوم شد ۶نظر به 
، يه گـزارش ايلنـا، ۹۰اسفند  ۱۶در  ◀

پيامد تحـريم مـواد اوليـه توليـد دلیـل  
ـــده صـــنعت  ـــه چکي ـــی کارخان تعطيل
ــاری  ــد و باعــث  بيک ــاوجبالغ گردی س

  . کارگر این کارخانه شد  ۱۰۰
ــــزارش ۹۰اســــفند  ۱۷در  ◀ ــــه گ ، ي

دانشجو نيوز، در پی عدم صدور مجوز 
برگزاری مراسم يادمان ساالنه بمباران 
شــيميايی حلبچــه از ســوی مســئولين 
دانشگاه تبريز تعـدادی از دانشـجويان 
کُرد اين دانشـگاه در اعتـراض بـه ايـن 
فشارها دست بـه تحصـن اعتراضـی در 

 . محوطه اين دانشگاه زدند
ــــفند  ۱۷در ◀ ــــزارش ۹۰اس ــــه گ ، ي

تارنمای حقوق بشـر ايـران، ايـن نهـاد 
حقوق بشری طـی هفتـه هـای گذشـته 

 ۲۰۱۱گزارش سـاالنه اعـدام در سـال 
مــيالدی در ايــران را در مجلــس ســنی 
ــگاه  ــاریس و دانش ــا، شــهرداری پ ايتالي

بر طبق ايـن گـزارش . اسلو عرضه کرد
 ۶۷۶مــيالدی دســتکم  ۲۰۱۱در ســال 

 . شده اندنفر در ايران اعدام 
ــــفند  ۱۷در ◀ ــــزارش ۹۰اس ــــه گ ، ي

عليرضــا احمدونــد مــديرکل : مردمــک
منــابع طبيعــی و آبخيــزداری اســـتان 

گويد سـاالنه بـين چهـار تـا  لرستان مي
هـا و مراتـع  پنج هزار هکتـار از جنگل

دالیل اصـلی . رود اين استان از بين مي

،  آتـــــش ســـــوزي«ایـــــن تخریـــــب، 
ريزگردهای عربي، کانال کشـي، عبـور 

های گـــاز و نفـــت، مخـــابرات و  لـــهلو
 .می باشند» احداث بزرگراه و جاده

ــــزارش ۹۰اســــفند  ۱۸در  ◀ ــــه گ ، ي
رئيس سـازمان بهزيسـتى كشـور : آفتاب
درحال حاضر كشـور بـه شـدت : گفت

در معــرض آســيب اعتيــاد قــرار دارد و 
كــاهش ســن اعتيــاد در كشــور نگــران 
كننــده اســت و اعتيــاد خانــه بــه خانــه 

اى  د گفت هيچ خانهرود و باي پيش مي
 . مصون از اعتياد نيست

: ، يـه گـزارش ايلنـا۹۰اسفند  ۱۸در ◀
کــــارگران ذوب آهــــن اســــدآباد در 
ــوق  ــدم پرداخــت حق ــه ع ــراض ب اعت
معوقـــه خـــود در مقابـــل اســـتانداری 

ـــد ـــع کردن ـــدان تجم ـــارگران . هم ک
مـاه  ۴گوينـد  آهن غرب کشور مي ذوب

ــت  ــدی درياف ــوق و عي ــه حق ــت ک اس
 . اند نکرده
، يه گزارش منـابع ۹۰اسفند  ۱۸در  ◀

دانشجويي، در پی اعالم تعيين کرايـه 
برای سرويس های داخـل دانشـگاهي، 
که هميشه بصورت رايگان بود، توسط 
ــــــهرکرد،  ــــــگاه ش ــــــئوالن دانش مس
دانشـــجويان آن دانشـــگاه دســـت بـــه 
اعتراض زده و بـه تحصـن در محوطـه 

 . دانشگاه پرداختند
، ، به گزارش هرانـا۹۰اسفند  ۱۹در ◀

مهنــدس کــورش زعــيم عضــو شــورای 
 ۱۲مرکزی جبهۀ ملـی ايـران در شـعبۀ 

دادگاه انقالب توسط فردی بنام قمـی 
رئيس ايـن شـعبه مـورد محاکمـه قـرار 

 . گرفت
، به گزارش کلمـه، ۹۰اسفند  ۲۰در ◀

هر چنـد وزارت بهداشـت ازدواج زيـر 
سن قانونی را تکذيب کرده اسـت، امـا 
 عضو انجمن دفاع از حقـوق کودکـان
با هشدار نسبت به افزايش آمـار ازدواج 

: سال در کشـور گفـت ۱۰دختران زير 
سال  ۱۰دختر زير  ۴۴۹، ۸۸در سال «

انـد کـه ايـن  در کل کشور ازدواج کرده
ــه  ــته ب ــال گذش ــم در س ــورد  ۷۱۶رق م

 » .افزايش يافته است
به گزارش ايسـنا، فرشـيد يزدانـی بـا      

ــر  ــران زي ــار ازدواج دخت ــالم آم  ۱۵اع
 ۸۸تـــا  ۸۵های  در طـــول ســـالســـال 
 ۳۸۳هـزار و ۳۳، ۸۵در سـال «: افزود

اند که  سال ازدواج کرده ۱۵دختر زير 
 ۹۳۱هزار و ۳۵به  ۸۶اين رقم در سال 

 ۹۹۶هـزار و  ۳۷بـه  ۸۷مورد، در سال 
هـزار و  ۴۳مورد و در سـال گذشـته بـه 

 » .مورد رسيده است ۴۵۹
، بـه گـزارش ایلنـا،  ۹۰اسفند  ۲۰در ◀
تــن از حجــاج بــراى  ۲۶۲هــزار و  ۲

حمــل مــواد مخــدر در دو ســال و نــيم 
و در چهار مـاه . اخير دستگیر شده اند

نفر از حجاج ايرانی  ۹۲۲ ، ۱۳۹۰سال 
به دليل همراه داشتن مـواد مخـدر در 

 . های کشور دستگير شده اند فرودگاه
ــــفند  ۲۰در ◀ ــــزارش ۹۰اس ــــه گ ، ب

ــوق بشــر و دمکراســی در " ــالين حق فع
ندانی که روز گذشته بـه ز ۱۰از " ايران

ســلولهای انفــرادی زنــدان زاهــدان 
نفر به دار آويختـه  ۸منتقل شده بودند 

 ۲زندانی اعدام شده  ۸در ميان . شدند
شــهروند افغــانی جــزو  ۲زن زنــدانی و 

 . اعدام شدگان بودند
خـــانواده هـــای اعـــدام شـــدگان در    

ــاد کســان  ــی توانســتند اجس صــورتی م
مبالغ زيـر را خود را تحويل بگيرند که 

ـــد ـــدان پرداخـــت کنن ـــه زن ـــالغ .ب مب
 : پرداختی عبارتند از

 هزار تومان  ۵۰پول طناب دار  - ۱
 ۴۰پول انتقال بـه پزشـک قـانونی  - ۲

 هزار تومان 
 هزار تومان  ۲۰۰۰۰تاييديه فوت  - ۳

ـــفند  ۲۱در ◀ ـــزارش ۹۰اس ـــه گ ، بناب
فعـــالين حقـــوق بشـــر و "ارســـالی بـــه 

ـــی در ايـــران   ۹روز جمعـــه "دمکراس
آقــــــای کــــــاظمينی  ۲۰۱۲مــــــارس 

بروجردی روحانی زندانی کـه بـيش از 
روز است بی وقفه در زندان بـه  ۲۰۰۰

سر می برد، مورد سوقصد قرار گرفـت 
ــون در شــرايط وخــيم جســمانی  و اکن
اســت و عاليـــم مســموميت شـــديد را 

 . نشان می دهد
، به گزارش تارنمای ۹۰اسفند  ۲۲ر ◀

 مجذوبان نور، بـا تاییـد حکـم دادگـاه
ــدنظر،  ــاه تجدی ــدوی از ســوی دادگ ب
ــــــش  ــــــاهی، از دراوی ــــــز ملکش پروی

الهی شهرستان الشتر لرستان بـه  نعمت
ــری محکــوم شــده  ۶ ــاه حــبس تعزی م

 . است
، بـه گـزارش ایلنـا،  ۹۰اسفند  ۲۲در  �

ــه  ــي خان ــر اجراي ــيني، دبي ــار حس آقاي
كارگر خوزستان ، ضمن انتقاد از عـدم 
اجــرای طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل از 

به : دیر این كارخانه یاد آور شدسوی م
علت عدم اجـرای طـرح طبقـه بنـدی 

کـارگر  ۲۰۰۰مشاغل از دیروز تا کنون 
كشـــت و صـــنعت شوشـــتر اعتصـــاب 

 . اند کرده
، بـــــه گـــــزارش ۹۰اســـــفند  ۲۲در  �

ـــانون  ـــوی ک ـــا، از س ـــزاری ايلن خبرگ
کارگردانان سينمای ايران و همچنين 
شورای عالی تهيه کنندگان سينما قـرار 

ــا حضــور اهــالی بــود  مراســم جشــنی ب
ـــا هـــدف تقـــدير از اصـــغر  ســـينما و ب
ـــکار  ـــده اس ـــارگردان برن ـــادی ک فره
ســينمای ايــران برگــزار شــود، امــا ايــن 

وزارت ارشاد از مراسم . مراسم لغو شد
ــادی جلــوگیری  ــدیر از اصــغر فره تق

 . کرد
، احمــد شــهيد، ۹۰اســفند  ۲۲در  ◀

گزارشــگر ويــژه ســازمان ملــل در امــور 
يــــران، روز دوشــــنبه حقــــوق بشــــر ا

توضــيحاتی در خصــوص گــزارش تــازه 
اش در مــورد وضــعيت حقــوق بشــر در 
جمهــوری اســالمی بــه شــورای حقــوق 
بشر سازمان ملـل در ژنـو ارائـه کـرد، و 
کشورهای موافق و مخالف نسـبت بـه 

 .این گزارش واکنش نشان دادند
گـــزارش هـــا حـــاکی اســـت کـــه      

کشـــورهای بلژیـــک، کانـــادا، ســـوئد، 
بریتانیـــا، اســـترالیا، اســـپانیا،  آلمـــان،

سوئیس، ژاپن و مولداوی از ماموریـت 
ولـی . احمد شـهید حمایـت کـرده انـد

کشـــورهایی ماننـــد پاکســـتان، کوبـــا، 
سوريه، سريالنکا، و بالروس از رویکرد 
گزارشگر ویـژه انتقـاد کـرده خواسـتار 
حذف گزارشگر ويژه برای ايران شـده 

 .اند
مــه، ، بــه گــزارش کل۹۰اســفند  ۲۳در�

عبدالرضــــا قنبــــری، معلــــم زنــــدانی 
درخواســـت عفـــو اعـــدامش از ســـوی 
کمیسیون عفو بخشـودگی دادگسـتری 

 . کل استان تهران رد شده است
، به گـزارش ایلنـا، ۹۰اسفند  ۲۳در  ◀

عباســی نماینــده رودســر و املــش در 
مخالفت بـا حـذف کلمـه وزارت نفـت 

هزار متخصص وزارت  ۴اکنون : گفت
جی پنهانــده نفــت بــه کشــورهای خــار

شده و در آنجا مشغول به کـار هسـتند، 
شود این متخصصین را  در حالی که می

بــا افــزایش حقوقشــان در کشــور بــرای 
 .خود نگاه داریم

ــــفند  ۲۳در ◀ ــــزارش ۹۰اس ــــه گ ، ب
ــوق بشــر و دمکراســی در " ــالین حق فع

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به " ایران
مردم و بخصوص جوانان که در حـال 

شن ملی چهارشـنبه سـوری برگزاری ج
ــورد  ــا را م ــد و آنه ــورش بردن ــد ی بودن
ضــرب و شــتم قــرار دادنــد و تعــداد 

 .زیادی را دستگیر نمودند
ـــــه گـــــزارش ۹۰اســـــفند  ۲۴ر ◀ ، ب

ــــان  ــــدادی از آزادگ ــــرآنالین، تع خب
همزمان با سـئوال از احمـدی نـژاد در 

این جمع . مقابل مجلس تجمع کردند
معتــرض بــه عــدم پرداخــت مطالبــات 

هستند همچنین در میـان تجمـع خود 
هایی علیـه دولـت سـر  کنندگان شـعار

 . داده شد
ـــوان     ـــت عن ـــردم تح ـــدادی از م تع

حامیـــان احمـــدی نـــژاد و همچنـــین 
ــت  ــان دول ــوان مخالف ــا عن ــدادی ب تع
مقابل مجلـس تجمـع کردنـد کـه ایـن 
ــه درگیــری و دخالــت  تجمــع منجــر ب

 .یگان ویژه شد
، به گزارش دویچه ۹۰اسفند  ۲۴در ◀
ــ هــای ســبزی کــه بــه هــوا  فانوس: هول

ـــر  ـــرگ ب ـــعار م ـــدند، ش ـــتاده ش فرس
ــاتور، آتش ــپ  دیکت ــک پم ــوزی در ی س

بنزین، آتش زدن یک خودروی نیروی 
ــامی و  ــته  ۷۴انتظ ــک کش ــدوم و ی مص

ــایع شــب چهارشــنبه ســوری ســال  وق
 .بودند ۱۳۹۰

ها از تهران حاکی از حضـور  گزارش    
گسترده نیروهای پلیس ضد شـورش و 

هــای  کثــر میــادین و خیابانبســیج در ا
بـا . شنبه سال بود تهران در آخرین سه

ایــن حــال مراســم چهارشــنبه ســوری، 
طور گسـترده  های قبل بـه همانند سال

در تهـــران و دیگـــر شـــهرهای کشـــور 
 .برگزار شد

هـای آذربایجـان،  در تهران خیابان     
بهبودی، سه راه آذری، فلکه آریاشـهر، 

ـــدان ـــردوس، می ـــوار ف ادی، های آز بل
ونک، پیـروزی، انقـالب و آرژانتـین از 
ــه ــه گفت ــاطقی هســتند کــه ب ــه من   جمل
شاهدان عینی حضور نیروهـای پلـیس 

 .و مردم در آنها چشمگیر بوده است
بــه گـــزارش خبرگــزاری ایســـنا، در      

ــاب نارنجــک  ــان آذربایجــان پرت خیاب
ساز به داخـل یـک پمـپ بنـزین  دست

سبب آتش گرفتن موتـور سـیکلتی شـد 
بخشـی . گیری بـود مشغول سوختکه 

ــز در ایــن  ــزین نی ــپ بن ــاه پم از جایگ
 .سوزی صدمه دید آتش
، بـه گـزارش ایلنـا، ۹۰اسفند  ۲۴در ◀

ایرج امامی رئیس شورای اسـالمي كـار 
کارخانــه قنــد و تصــفیه شــکر اهــواز 

کارگر کارخانه قند و  ۷۰بیش از : گفت
تصفیه شکر اهواز صبح امروز به دليـل 

و مزایـای و سـایر  عدم دریافت حقـوق
مطالبــات یــک ســال گذشــته خــود در 
ـــــــاختمان  ـــــــل درب ورودی س مقاب

 .استانداری اهواز تجمع کردند
، به گزارش کلمـه، ۹۰اسفند  ۲۴در ◀

ــه  ــراض ب ــی در اعت ــی والیت ــد عل محم
ــایگزینی  ــی و ج ــانون اساس ــی ق تعطیل
منویــات و خواســته هــا و ســلیقه هــای 
شخصی که نتیجه آن صدور احکام غیر 

، ظالمانه و میلی برای بسیاری از واقعی
زندانیان سیاسـی بـوده اسـت از امـروز 
اعتصاب غذای تر خود را آغاز کـرده و 
درخواست اعاده دادرسی و مالقات بـا 

 .دادستان کل کشور را دارد
ــــزارش ۹۰اســــفند  ۲۵در  ◀ ــــه گ ، ب

خبرنگار مهر، اسدالله جامى مـديركل 
پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضـائيه از 

هاى قضايى  ابر شدن آمار پروندهدو بر
در مدت سه سال خبر مـى دهـد و مـى 

ــده ــد ورودى پرون ــه دســتگاه  گوي ها ب
ميليون پرونـده گذشـته  ۱۶قضا از مرز 

است درحـالى كـه آمارهـا زنـگ خطـر 
ميليون پرونـده قضـايى را تـا  ۲۰تولد 

 .به صدا درآورده اند ۹۰پايان سال 
ـــــد كـــــه كارشناســـــان و     هـــــر چن

ـــاحبنظران  ـــکالت اقصـــادى را ص مش
ها عنوان كرده  دليل بر افزايش پرونده

اند ولى گروهى ديگر بر اين باورند كه 
خالء قانون قضا زدايى، جرم زدايى و 
پيشگيرى از وقوع جرم مهمترين دليل 
 .بر افزايش پرونده هاى قضايى است

 ، به گزارش هرانـا،۹۰اسفند  ۲۵در ◀
 امیــر یقــین لــو از فعــالین انتخابــاتی در

و عضو ستاد دکتر معـین بـوده  ۸۴سال 
ــل  ــامعلومی در اوای ــل ن ــه دلی اســت و ب
اسفند ماه سالجاری از سـوی نیروهـای 

 .امنیتی بازداشت شده است
، به گـزارش  هرانـا، ۹۰اسفند  ۲۵در ◀

در پــی احضــار پیمــان عــارف از ســوی  
شــعبه دوم دادســرای مســتقر در زنــدان 
اوین و عدم مراجعه نامبرده به دادسـرا 
مــاموران امنیتــی در مراجعــه بــه منــزل 

 .پیمان عارف، وی را بازداشت کردند
، به گزارس فـارس، ۹۰اسفند  ۲۶در ◀

عبدالرضا کرباسی معاون محیط زیسـت 
دریایی سازمان محـیط زیسـت بـا بیـان 
اینکه کشـتی اسـتولت وولـور بـا سـیزده 

ــن  ــزار ت ــه ( MTBEه ــی ب ــاده افزودن م
ت که بسیار سمی و خطرناک اس) بنزین

هـر آن : دچار حریق شده اسـت، گفـت
کشــتی و آزاد شــدن امکــان غــرق شــدن 
های خلیج فـارس  مواد شیمیایی به آب

 .وجود دارد
، بـه گـزارش هرانـا، ۹۰اسفند  ۲۶در ◀

خشایار زارعی عضو تیم ملی جـودو کـه 
دارای چندین رتبه قهرمانی کشـوری در 
رده جوانان و نوجوانان است بـه دلیـل 

هــایی ضــمن محــروم اعتقــاد بــه آئــین ب
ـــابقات  ـــرکت در مس ـــدن از حـــق ش ش
آســـیایی و جهـــانی از دانشـــگاه محـــل 

 .تحصیل خود نیز اخراج شد
، به گزارش هرانـا از ۹۰اسفند  ۲۷در ◀

تن از کارگران شرکت کشـت  ۸شوشتر، 
بر یک روز قبل از برگـزاری  و صنعت نی

اســفند ســال  ۲۰اعتصــاب در روز شــنبه 
ی برگـزاری به اتهام برنامه ریزی برا ۹۰

اعتصاب توسط اداره اطالعات شوشـتر 
احضــار، بــازجویی وبــا اخــذ تعهــد آزاد 

 .شده اند
، به گـزارش  هرانـا، ۹۰اسفند  ۲۷در ◀

همزمان بـا برگـزاری جشـن چهارشـنبه 
ـــی از  ـــور جمع ـــر کش ـــوری در سراس س

ــارک  ــز در پ ــادان نی ــان آب ــه "جوان فلک
ایــن شــهر اقــدام بــه آتــش بــازی " الفــی

ت نیروهای انتظـامی کردند که با دخال
درگیــری بــین ایشــان و ایــن نیروهــا بــه 
وجود آمد کـه در نتیجـه آن عـده ای از 
جوانــان بازداشــت شــدند و خســارت 
هایی نیز به تجهیزات نظـامی از جملـه 

 .خودرو نیروی انتظامی وارد شد
، بـه گـزارش هرانـا، ۹۰اسفند  ۲۷در ◀

ــن  ــیخی ای ــام ش ــی، بهن قاضــی پیرعباس
ــدنی آذربایجــ ــال م ــام فع ــه اته انی را ب

عضــویت در گــروه غیــر قــانونی، اقــدام 
علیه امنیـت کشـور از طریـق اجتمـاع و 
تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمـومی 

سـال  ۵و فعالیت تبلیغی علیـه نظـام بـه 
 .حبس تعلیقی محکوم کرد

، بـه گـزارش هرانـا، ۹۰اسفند  ۲۷در ◀
ــه  ــهد ب ــاکن مش ــایی س ــهروند به دو ش

" ونـا رضـاییم"و " دری امری"نامهای 
ــال  ــه دو س ــالب ب ــاه انق ــوی دادگ از س

دری .حــبس تعزیــری محکــوم شــدند
ــم  ــق حک ــف اول طب ــتهم ردی ــری م ام
دادگــاه انقــالب شــهر مشــهد بــه اتهــام 
تبلیغ علیـه نظـام از طریـق تبلیـغ آئـین 
بهائیــت بــه یــک ســال حــبس تعزیــری 

  .محکوم شد
ــدن  ۲۹در  ◀ ــی ش ــالروز مل ــفند، س اس

پس  صنعت نفت، دکتر مهدی خزعلی،
روز اســــتقامت، از راه اعتصــــاب  ۷۰از 

  .غذا، از زندان آزاد شد
  
  
  

 سپاه مالک و ملت بَرده؟
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خورشيدي از تهـران    1300ولين واحد اين اردو  در روز  نهم  سنبله ا

  .حركت  مي كند
خاطره اي كه از رشادت و تهوركلنل محمد تقي خان درذهن سردار 

ـ       تم سپه باقي بود، براي قـوام السـلطنه مفيـد واقـع گرديـد؛ ازروزهش
عـده اي  . كابينة قوام السلطنه گرفتار تزلـزل شـد  ) برج اسد 22(محرم

مي خواستند كابينه را ساقط كنند، مشـاورالملك را روي كاربياورنـد؛   
ولي سردار سپه عليرغم كلنل محمد تقي خان و براي آنكه ازهمدستي 
قوام السلطنه وهمفكري او درسركوبي كلنل استفاده  كنننـد، از قـوام   

پشتيباني كرد ونفوذ خود را بـراي بقـاي كابينـه بكـار بـرده و      السلطنه 
بالنتيجه كابينه موفق به جلـب موافقـت مجلـس گرديـد و از سـقوط      

  .نجات يافت
افسـر  . سردارسپه با كلنل محمد تقي خان خرده حساب شخصي داشت

رشيد ژاندامري را شناخته  بود كه چقدر كله شـق و متهـور و سـخت    
» آتريـاد همـدان  «دارسپه فرماندة قسـمتي از موقعي كه سر. گير است

بود و كلنل نيز فرماندهي ژانـدارمري آنجـا را بعهـده داشـت؛ ميـان      
نفرژانـدارم   65كلنـل بـا   . سردارسپه وكلنل مشاجره اي رخ داده بـود 

سردار سپه را محاصره مي كند و بـا آنكـه سردارسـپه از لحـاظ  رتبـة      
كلنل با آن عمـل  . ي نمايد نظامي نسبت به او ارشد بود به او اهانت م

خود را به سردار سپه معرفي كرده بود و سردارسپه كه افكاري بلنـد و  
.  نقشه هاي وسيع داشت، مي دانست نمي تواند با كلنل همكاري كنـد 

عجالتاً موقع را مناسب يافته وخصومت شخص قوام السلطنه نسـبت بـه   
نم شمرده و ميـل  كلنل  را كه ناشي از توقيف او بدست  كلنل بود، مغت

داشت با همكاري قوام السـلطنه غائلـه خراسـان را مرتفـع وكلنـل  را      
  .سركوب كند

اتفاقاً درآن روزها عده اي از نيروي قزاق كه از شمال بازگشته بـراي   
رئيس الوزراء وسردار سپه تصـميم مـي   . مأموريت جديد حاضر بودند

. وة قهريه شـوند گيرند براي خاتمه دادن به قضية خراسان متوسل به ق
نفري قـزاق بـه فرمانـدهي حسـين      1000و چنانكه گفتيم يك اردوي 

قوام السـلطنه هـم كـه ماننـد     . آقاي خزاعي مأمور خراسان مي گردد
رو اغلب رجال قديمي دربند و بست كردن و انتريـك و اشـخاص را   

روي يكديگر وا داشتن مهارت كامل  داشت، جداگانه  دست بكـار  در 
يت  سياسي قوام السلطنه  نيز به موازات  فعاليت نظـامي  مي شود وفعال

 قوام السلطنه كه سالها والي خراسان بـود . سردار سپه شروع مي گردد
معاريف خراسان و رؤساي طوايف و عشايرآن سـامان را مـي شـناخته    
است،  بوسيلة تلگراف و نامه و قاصد مخصـوص عـده اي از متنفـذين    

مي كند و به يكي دو نفري كه خـود  خراسان را بر ضد كلنل تحريك 
را مأمور دولت مي دانسته اند ، امر رسمي مي دهد وخالصه آنكه چند 
نفر  از خوانين متنفذ مشرق خراسان را برضد كلنل تجهيز مي كنـد تـا   

تحريكات واوامـر   ةدر نتيج. كلنل را گرفتار جنگ در چند جبهه  سازد
  :قوام السطنه خوانين ذيل 

، سيد حيدرخان بربـري، سـاالر شـجاع، رئـيس ايـل      ساالرخان بلوچ 
عـده اي كـه   . تيموري ، ايل بيگي گوداني با يكديگر متحد مي شوند

تجهيزكرده بـود درآغـاز كـار بـيش      »رزبا خ«شجاع الملك حكمران 
ازهزار نفر نبود، ولي تدريجاً تعدادشان بيشترشد و شـروع بـه فعاليـت    

ـ  برضد ژاندارمهاي كلنل نمودند، كلنل كـه  روحيـة قـوام السـلطنه     اب
وسماجت وكينه توزي اوآشنا بود و ميدانسـت تـا وقتـي او را مغلـوب     
نكند راحت نتواند نشست و از طرفي نيـزيقين داشـت نمـي توانـد بـا      
رؤساي عشايري كه بازيچة قوام السطنه شده و به وعده هاي او دلبسته 

ضر براي اند سازش نمايد؛ ناچارتصميم به جنگ مي گيرد وخود را  حا
ظاهراً نقشة كلنل اين بوده اسـت  . جلوگيري از تجاوز عشاير مي نمايد

. كه در جبهه ها حالت دفاعي بگيرد و فقط در يك جبهـه حملـه كنـد   
وقتي كه يك جبهه را بپايان برد، بسـراغ  چبهـة ديگـر رود؛  ولـي در     
ضمن اينكه براي اجراي تصميم خود مهيـا مـي شـد از مبـارزه هـاي      

  )  3(»  ..نبود   سياسي غافل
همانطور كه قبال  به نوشته آوردم كلنل به حكومت قـوام پيشـنهاداتي   
داد كه  موادي از پيشنهادات مقبول حكومـت قـرار نگرفـت وكلنـل     

كه در بـرلن بـود نامـه    ) 4( درهمان زمان به حسين كاظم زاد ايرانشهر
.  او اســت»  ا پــا نمــاي روحيــات تآئينــه ســر« اي  مــي نويســد كــه 

) كلنـل محمـد  تقـي خـان     (« :رانشهردربارة  اين نامـه  مـي گويـد   اي
درآخرين مرقومة خود كه از مشهد براي من  فرسـتاده بـود شـهادت    
خود را پيش بيني كرده و گفته بود  كـه ايـن آخـرين  مكتـوب  وي     

  : قسمت  عمدة مراسلة مزبور را عيناً درج مي كنم. خواهد بود
  متن مراسلة  كلنل 

  خورشيدي  1300هفتم  سنبله   مشهد  ليلة 
ژوئن زيارت گرديـد   22و مراسلة  16دوست عزيز من، كارت مورخة  

جـوزا حـاكم نظـامي     13حمـل تـا   13از. از سالمتي  خرسند گرديدم
ايالت خراسان و رياست  كلية  قواي  اين ايالـت  را داشـتم؛  پـس از    

ظـامي بـر   تغييركابينه ازحكومت منفصل، ليكن مجبوراً برياست قواي ن
قرار شدم، مايل خدمت نبودم، يعني كسي طالب خدمت نمي ديـدم،  

اسد مجدداً به خواهش اهالي و بـه امـر وجـدان خـود       5باالخره در 
امورات حكومتي را نيز عهده دار شدم؛  ليكن  بغرض  رئيس  الـوزراء   
و دولت  تقاضاي اهـالي را تـاكنون قبـول نكـرده و آقـاي صمصـام       

يالت  تعيين كرده اند كـه در تهـران هسـتنئد  و ايشـان     السلطنه را به ا
خالصه به امر مركز كفيل و رئيس كل قـوا   . بنده را كفيل  فرموده اند

و بخيال اهـالي و خـودم  فرمانفرمـاي ايالـت خراسـان و عهـده دار       
امورات لشگري و كشوري مي باشم و ديشب آخـرين تلگـراف  اتمـام    

و تمام جرايد مخـابره  كـرده ام     حجت  را به مجلس  و وزراي مختار
فرستاده ام » رد دادخواهي « و انشاء اهللا  همانطوري كه يك نسخه از

و البته  تا وصول اين مراسله خواهـد رسـيد، يـك نسـخة  ديگرنيـز از      
همسـاية   . مخابرات  كه عنقريب بطبع خواهم  رسانيد، ارسال مي دارم

مسافرت كـنم؛  لـيكن    جنوبي و دولت  فشار مي آورند كه من بخارجه
من تا ممكن است دست از وطنم  نخواهم كشـيد و در همينجـا بگـور    

اين بود مختصر از تفضيل و انشاءاهللا اگرسالمتي بـاقي  .  خواهم  رفت

مشروحاً صحبت خواهم كـرد و در  )  چيزي كه گمان  نمي كنم(ماند 
  ...غير اين صورت  اين آخرين يادگار من خواهد بود

دن سرهم وقت نـدارم؛ يـك اردوي چهـارهزار    انرابراي خبنده فعالً  
نفري بدون كمك وتنهاي تنها  اداره كرده،  ضمناً حكومت ايـالتي را  
نيزعهده  دار مي باشم و اقال روزي يك صد كاغذ و اليحه مي نويسـم  
و دويست مراسله خوانده جـواب مـي دهـم؛  رجـز خـواني  نيسـت،       

كه مرا در اين وقت تنها در  حقيقت  دارد و اين فقط  محبت شماست
ميان تل كاغذها به آن وا مي دارد كه به اين تفضيل چيز مـي نويسـم   
بجان خودت شق القمراست و بايد قدر ايـن دوسـت  را بدانيـد كـه     

  »!خيلي نادر است، بلكه هيچ  نيست
خدمت آقاي تقي زاده  سالم رسانده عرض كنيد كمك كنيد ايـران   

جنوبي خالص كرده ريشة  اشـراف پوسـيده    را  از  تحت نفوذ هسماية
را از بيخ و بن بكنيم؛ اگر حاال استفاده  نكنيم كـي اسـتفاده  خـواهيم    

  .كرد
به همة ايرانيها سـالم برسـانيد و بگوئيـد خـواهش دارم، اوال پـس از       

شنيدن خبركشته شدن من در راه وطن هر كدام يك كاغذ تبريك به 
تبريك نامة ديگر به عمويم  ژنرال  مادرم عزت الحاجيه در تبريز و يك

  .حمزه خان در تهران بنويسيد؛  خوب مي فهيمد تبريك نه تعزيت
خـوب،  حـال دو بـاره    . دوركاغذ نبايد سياه  باشد،  بلكه  گلي رنـگ  

خواندن را ندارم؛ اميدوارم بتوانيد بخوانيد و اگـر كلمـات افتـاده  و    
خـدمت  آقـاي  طـاهرزاده     عبارات  نامفهوم داشته باشد عفو فرمائيد؛  

  سالم دارم
  )   5(قربانت  محمد تقي  
حسين مكي در ادامه شرح  قيام كلنل محمد تقي خان  بـا اشـاره بـه     

ژنـرال آجـودان   ( » ژنـرال  حمـزة پسـيان   « درهمان  روزها « : هاينك
عمـوي كلنـل    ) والد سر تيپ حيدر قلي خان پسيان –مظفرالدين شاه 

ضه اي كه عيناً ياز سلطان احمد شاه نمود عر محمد  تقي خان مالقاتي
رونوشـت آن را بـه    رونوشت آن ذيالً درج مي شود به شاه  نگاشت و

روزنامة طوفان داد  كه در شمارة هفتم  سال اول آن روزنامـه منتشـر   
  .گرديد

  بعرض خاكپاي اقدس همايوني مي رساند
ن، گفتن بوقت دوچيز تيرة عقل است ، دم فرو بستن           بوقت گفت 

  خاموشي 
بتوسـط  (بعدازآنكه ازتشرف به خاكپاي همايوني وتظلمات حضـوري   

شاهزاده شهاب الدوله رئيس تشـريفات درخواسـت كـرده منـوط بـه      
مـأيوس شـدم؛ بـراي حفـظ شـرافت      ) امراجازة شخص اول داشـتند 

سربازي اسالف و اخالف و افتخاربه شغل سـربازي پنجـاه سـالة خـود     
و اميدواري به حقگـذاري اقـدس ملوكانـه  بعـرض     بوسيلة قلب پاك 

  .تظلم و داد خواهي مبادرت مي نمايد
اعليحضرتا، كلنل محمد تقي خان كه از پدران باسارت رفته، در مـرو   

جانبازي كرده در واقعـات ايـران درجنـگ روسـيه و هـرات و تمـام        
سرحدات براي دولت يادگار ماند ؛ درمقابل وظيفه شناسـي و اجـرا و    

دچارمشكالت گرديده و مي خواهنـد او را  ) دركابينة سابق(ر دولت ام
متمرد و متكي  به اجانب معرفي  نمايند؛ اعلحضرتا، اين هتك ناموسـي  
كه از يكنفرسرباز ايراني مي شود يك توهين معنوي از نواميس مقدسة 

  .اسالم است
اعليحضرتا، كلنل محمد تقي خان براي تثبيت عرايض حقة خـود در   

گاه اقدس به اشخاص درجه اول مملكت از قبيل آقايـان مسـتوفي   پيش
الممالك ومشيرالدوله ومؤ تمن الملك وغيرهم متوسل گرديد؛ اهـالي   
ايالت خراسان هم خدمات وايرانيت وصداقت سربازي كلنـل محمـد   
تقي خان را درخاكپاي همايوني بوسيلة همان اشخاص وآقايان علماء 

  .هيچگونه توجه واقع نشده اندتصديق نمودند، مذالك مورد 
اعليحضرتا، خـدمات كلنـل محمـد تقـي خـان از قـزوين وهمـدان         

وبروجرد وكرمانشاهان تا اسالمبول و برلن ممتد و روزنامجات تـيمس  
  .لندن و نويه رومياي پطروگراد ناظر است

اعليحضرتا،  كلنل محمد تقي خان فرزند پدران مهاجراست كـه بنـام    
دولت عليه  جانبازيها كـرده، درهـرات ومـرو و فتنـة     اسالم و ايران به 

ساالر و زنجان همه جا كشته شده اند، هرگاه رضـايت خـاطرو ترفيـه    
حال عامة اهالي نسل  خراسان ايالت مهمي بصـداقت وخـدمتگزاري   
كلنل محمد تقي خـان مـدخليت نداشـته وصـالح دولـت واسـتقالل       

رخانـه زاد باشـد،   مملكت مقتضي قتل و اضمحالل يك نفر سرباز مهاج
در مذهب خانه زادان سروجان را نتوان گفـت كـه مقـداري هسـت     
ايكـاش امرملوكانــه صـادر و ايــن چاكرپنجـاه ســال سـربازي كــرده     
مأمورمي شدم پسريا برادرزادة خود را براي تصدق خاكپاي همايوني 
حاضر و به خود مي باليدم كه خدمت وصداقت را بپايـان رسـانيده و   

راه دولت كشته شده و يا فرزند سيمي  را به امر ولـي  اگر اجدادم در 
نعمت تاجدارم سرمي بريدم تا دولت قـوي شـوكت درچنـين روزي    
امربه سوق الجيشي و حملـة عشـاير و ايـالت سـرحدي ايالـت معظـم       
خراسان ننموده، ابناء وطن مقدس و برادران اسالمي دچـار  خسـارت   

  .جاني و مالي  نشوند
سـربازي چـاكرت بنظـررحم وعنايـت نگريسـته      اعليحضرتا، به حقوق  

خدمات  دويست سالة  فدويان را الغاء شبهات ديگـران محـو و نـابود    
  .نفرمايند

برتست پاس خاطر بيچارگان شكر       برما و برخـداي جهـان آفـرين    
  جزا

  سالة واقعي ايران 50سرباز  
  ژنرال  حمزة پسيان

يـد ودولـت جـداً    چنانكه گفتيم مذاكرات صلح بجـائي منتهـي نگرد   
تصميم به  جنگ داشت وچنانكه گفته شد، اردوي نسبتاً مهمي از قزاقها 

 1300سـنبله   29را بطرف خراسان اعـزام كـرد و اردوي نـامبرده روز    
خورشيدي ازدامغان بطرف شاهرود حركت كرده و دائماً هـم قـواي   

بعالوه بـه حكـام شهرسـتانهاي    . نظامي بطرف خراسان فرستاده مي شد
در . ان حكم شد كه براي جنگ با كلنل تهية قواي نظامي نمايندخراس

بجنورد سردار معزز بجنوردي به كمك ايل زعفران لو و ايـل شـادلو   

قواي مسلحي از عشاير وايالت آن حدود بدستور مركز نيروئي تشكيل 
بـراي تأئيـد ايـن    . داده با كنل محمد تقي خان وارد جنگ گرديدند

  .دولت به رؤساي خراسان كافي استموضوع حكم تلگراف رئيس 
  ) قوام السلطنه ( تلگراف رئيس دولت  
  :ازتهران به يبرجند 
جناب مسـتطاب اجـل آقـاي اميرشـوكت الملـك حكمـران قاينـات         

وسيستان دام اقبالة، البته از رفتار اخير كلنل محمد تقـي خـان مطلـع    
طريـق   شده و مي دانيد  با وجود مساعي دولت در اينكـه مشـاراليه از  

اطاعت خارج نشود وحركات بي رويه و مجنونانـة خـود را دوام داده   
بناي خودسـري وتمـرد گـذارده اسـباب  اخـتالل اوضـاع خراسـان        
گرديده  است؛ برحسب امر قدر قدرت بنـدگان اعليحضـرت اقـدس    
شاهنشاهي ارواحناه، اردوي قزاق مركـب از پـنج هـزار نفـر رهسـپار      

موقع وظيفة  دولتخـواهي و شـاه    خراسان است، بديهي است در اين
رؤساي خراسان وسيستان جـزاين نيسـت كـه بـا      پرستي سركردگان و

تمام قوا برضد  محمد تقي خان متمرد اقدام و خدمات صادقانة خـود  
  .  را بمنصة  ظهور برسانند

لهذا حسب االمر به جنابعالي مقرر مي شود كه محمد تقي خان نايـب   
هيچوجه به اقدامات و اظهارات او اعتبـار  سرهنگ را متمرد شناخته و ب

ندهيد و قواي خود را هرچه ممكن شود حاضر، عمليات خودسرانة او 
را قوياً جلوگيري نمائيد و مراقبت كامل نمائيد كه عمال محمـد تقـي   
خان بهيچوجه در عايدات مالياتي حوزة حكومتي جنابعـالي مداخلـه   

ـ    دات دولتـي بـه مشـهد    نكرده و نگذاريد ديناري از نقـد و جـنس عاي
ارسال گردد؛ بايد اردوي كامل از سوار وسرباز و توپخانه تهيه نمـوده  
حقوق آنها را بموجب اين تلگراف ازعوايـد ماليـاتي و غيـره مـأخوذ     
داشته ويك عدة كافي به خواف فرستاده از تجاوزات ژاندارم بـه آن  

هركدام  حدود قوياً جلوگيري نمائيد؛ ازافراد ژاندارم و صاحبمنصبان
به اردوي جنابعالي ملتجي شوند، بـه آنهـا تـأمين بدهيـد واال در قلـع      
وقمع آنها اقدام نمائيـد، سـواد ايـن تلگـراف را بـا سـوار مخصـوص        

  ».بفوريت براي جناب حاجي شجاع الملك ارسال  داريد
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د شاه شد و آن عبارت از در اينجا يك خبط كوچكي نيز از طرف احم
اين بود، عده اي ازخيرخواهان كه برادركشي را جايز نمي دانستند و 
ضمناً معتقد بودند كه ممكن است قضايا بدون تصادم وخونرزي  بطور 
مسالمت تصفيه شود، نزد احمد شاه رفته پيشنهاد كردند كه چون كلنل 

ت همـايوني  محمد تقي خان سرباز مطيع شاه مي باشد، اگر اعليحضـر 
شخصاً تلگرافي به مشاراليه بنمايند كـه سـرباز مـن بفوريـت بـه مركـز       
حركت كن و در امان خواهي بود،  مسلماً كلنـل محمـد تقـي خـان     

  .بدون اندك تأملي خواهد آمد
ولي چون رئيس الوزراء و سردار سپه و ساير مخـالفين كلنـل محمـد    

ه هم پادشـاه قـانوني   تقي خان، احمد شاه را ترسانيده بودند و مشارالي
بوده و همواره مي خواست كه هركـار از مجـراي خـود در جريـان     
باَشد، در اينمورد  اندكي  قصور نمود و ايـن موضـوع  را بـه هيئـت      

  .وزراء محول وكسب تكليف نمود
رئيس دولت هم با سوابقي كه در بين بود در پاسخ شـاه اظهـاركرده    

وزراء بفرسـتيد  تـا در آنجـا بـا     بود كه پيشنهاد دهندگان را به هيئـت  
حضور وزيرجنگ دراين موضوع مذاكره  نمائيم، ايـن بـود كـه شـاه     

  .چنين تلگرافي را مخابره نكرد وسرانجام  به جنگ منتهي گرديد
ازطرفي هم هيچكس تصور نمي كرد كه جنگ به آن زودي خاتمـه   

 يابد و بقتل كلنل محمد تقي خان تمام شود؛ زيـرا بـا تجهيزاتـي كـه    
طرفين پيش بيني و تهيه ديده بودند، بـيم آن مـي رفـت كـه جنـگ      

  .مدتها دوام  يابد
  
  آغازجنگ  ٭
  
جنگ ازچند جبهه آغاز گرديد به آن معني كه اردوي ژاندارم تحت  

امركلنل محمد تقي خان درسبزوار بودند و با قشون اعزامي قزاق كـه  
نيز از عبـاس  به سرپرستي و رياست حسين آقا خزاعي اعزام شده بود، 

  .آباد بطرف  سبزوار حركت  كردند
ازطرف قواي ژاندام درشهرسبزوارحكومت نظـامي اعـالم گرديـد و     

  .ندي كردقپيشقراول دو طرف با يكديگرتال
از طرف ديگر در قوچان و بجنورد بين قواي محلي دولت  و اردوي  

ژاندارم كه تحت امركلنل محمد تقي خان بودنـد، زد وخـورد آغـاز    
وجام نيـز قـواي محلـي دولـت بـا       »رزبا خ«يد؛ بعالوه درسرحد گرد

  .قواي  ژاندارم بمصادمه  مبادرت ورزيدند
كلنل محمد تقي خان درآن روزها فعاليت عجيبي از خود نشان مـي   

داد؛ دائماً كار مي كرد؛ بمحض آنكه  ازكارهاي نظـامي فراغـت مـي    
كـه از آن   نامـه هـائي  . يافت مشغول انجام كارهاي كشوري مي شـد 

روزها به يادگار مانده شايان دقت و مطالعه است؛ چون روحيات ايـن  
مرد رشيد را كه درعين حال واجد جنبة  شاعري بود، نشان مي دهد، 
ذيالً يكي از نامه هاي او را كه معرف احوال اواست، بـراي ضـبط در   

اين نامـه درهمـان روزهـائي نوشـته شـده كـه       . تاريخ  نقل مي كنيم
ولتي و عشايرمخالف كلنـل از چنـد جهـت بـر او فشـار وارد      اردوي د

  .آورده بودند
رونوشت مراسله ايست كه كلنل محمـد تقـي خـان پسـيان درموقـع      

از مشهد به سلطان عليرضا خان شمشير در جواب نامـه   »زبا خر«جنگ 
  :اش نوشته است

رطـاس  والخيل والليل والبيداء تعرفنا                   السيف والضـيف والق  
  والقلمي 

بعـد از    10ت مباد وگزندت مباد و درد مبـاد، سـاعت   دبرادرعزيزم، ب
برج است، درميان تودة كاغذ هاي متفرقه سرشك چشـمم را   26ظهر  

  كه از اثرعبارات مكتوب خصوصي شما روان شده بود پاك كرده 
  13صفحه در

  »مصدق  دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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مي خواهم جواب بگـويم؛ آه چقـدر نـاگوار اسـت كـه نمـي تـوانم        
ت نظامي پاره هاي قلب خود را به رأي العين مشـاهده كـرده و   عمليا

ــراب     ــزرع خ ــم ي ــاي ل ــرفم روي زمينه ــاران باش ــوي همقط در پهل
گلولـة دشـمن غـارتگر     تدرازكشيده و به هر صداي آخ كه از اصـاب 

توليد مي شود، شايد يكي هم باالخره مردانگي كرده به مـن مصـادف   
  .مانع نيل اين آرزو است شود؛ افسوس كه مشهد و طبقة ممتازة آن 

چنانچه اگرچند ساعت دير رسيده بودم ديگركار از كار گذشـته بـود،   
رسيدم و به مثل معجزه سحرها را باطل  نمودم و شكراهللا ثـم شـكراهللا   

  .علي ماهدانا لشكراً لنعم 
  قربانت شوم، 

كلبة احزان شـود روزي    يوسف گم گشته بازآيد به كنعان غم مخور  
  مخورگلستان غم 

ايراني نمي ميرد و محـو    بلي شرافت وسعادت ديريا زود برمي گردد،
نمي شود؛ اگرما هم نبينيم اخالف ما خواهند ديد؛ بر ما است كه آنهـا  
را از ننگ ذلت خالص نمائيم؛ آري ما بايد جانبازي كنيم ما بايد با هر 
كس كه خائن وطن است بجنگيم ولو اكثريت تامه داشته باشـند؛ بـي   

هه ما در اين راه به موانع سهمگين برخواهيم خورد، ما بايست ريشه شب
هاي سنگين خيانت را از جا كنده اصول آريستو كراسي را از مملكت 
نابود سازيم ليكن اميدوارم عزم آهنين ما سالسل و قيودات ارتجـاعي  
را ازهم گسسته وتمام موانع و عوائق را برهم شكند، اتكـال و ابتكارمـا   

دا و ائمه اطهاراست و بس، اما عزيزم شـما نخواهيـد مـرد نـه     بياري خ
را قدرت و يا راي آن است كه تو را هدف گلولـة   »يزبا خر«دزدان 

خود قرار دهند و نه گلوله را آن اجازه اسـت كـه خـط سـيرخود را     
بسمت وجود نازنينت امتداد دهد؛ نه، نه،  فقـدان تـو بـر مـن خيلـي      

ـ   توبمـان اي آنكـه   . رانش غيـرممكن خيلي دشوار و ناگواراسـت و جب
خواهشمندم قبول زحمت نموده ازكلية افراد مـن  . جزتو پاك نيست

  .و از زخميها خصوصاً از طرف من دلجوئي و احوال پرسي نمائيد
  محمد تقي پسيان

  
  خاتمة كار كلنل محمد تقي خان٭
  
باالخره معلوم شد كه حكميت قطعي بعهـدة شمشـير محـول شـده و      

قـوام السـلطنه ولوآنكـه كلنـل     . صلح يكباره بسته انـد  درهاي آشتي و
ا حاضر به مسافرت بـه  ي حاضر به تسليم و استعفاء از مأموريت خراسان و
قوام السلطنه مخصوصـاً  . خارجه مي شد و روي موافقت نشان نمي داد

وقتي كينة سردارسپه را نسبت به كلنل مشاهده كرد در تصـميم خـود   
  .مسدود نمودراسختر شد و راه آشتي را 

مؤيد اين نظرهمان پيشنهاد كلنل است كـه حاضرشـد از ايـران بـرود     
وفقط تقاضا داشت حقوق دوسـالة او و يكـي دو نفـر ديگـر پرداختـه      

  .همة شرايط صلح كلنل در اين تقاضاي مختصرخالصه مي شد. گردد
مجموع پولي كه دولت در اين مصالحه بعهـده ميگرفـت بپـردازد از     

ردوكشي كمتر، ولي تقدير بـر نيسـتي كلنـل صـادر     مخارج يك روز ا
  .شده بود

ردست شجاع الملك بسوي مشهد حمله يناچارجنگ شروع شد، عدة ز
كرد و سربازان منظم و آزموزدة  ژاندارم در جنگي كه روي داد عدة 

  .شجاع الملك را مغلوب ومتواري ساختند
وي چند روز بعد كردهاي اطراف قوچان و بجنورد شـروع بـه پيشـر    

بسوي مشهد نمودند، كلنل عدة  مختصري ژاندارم براي جلوگيري از 
ولي بمحض ورود بعلـت برتـري نيـروي آنـان     . آنها به قوجان فرستاد

ژاندارمها را خلع سالح كردند و اين خبر فوراً به گوش كلنـل محمـد   
تقي خان رسيده با شتاب شخصاً با نه گـاري ژانـدارم پيـاده و يكصـد     

چان حركت كرد وخود را به جعفرآباد دو فرسـخي  نفرسوار بطرف قو
كه موسوم به تپة نادري اسـت مـورد حملـه    را تپه اي . قوچان رسانيد

اكراد . كه همراه داشت مشغول شليك شدند قرار داد و با يك مسلسل
تمـام   ازچهارطرف تپه را محاصره كردند، در نتيجة ادامة جنگ فشنگ

فت قسـمت كـرده اطـراف    كلنل محمد تقي خان عدة خود را ه. شد
تپه  گماشت؛ باالخره فشنگ آنها هم تمـام شـد وجمعـي فراركردنـد؛     

اكـراد  . فقط كلنل محمد تقي خان با سه نفردر وسط  تپه باقي ماندنـد 
خود را به تپه رسانده آن سه نفـر را هـدف گلولـه قـرارداده آنهـا را      

اثنا از  كشتند؛  فقط كلنل زنده ماند و با تفنگ شليك مي كرد؛ در اين
اطراف هفت گلوله به مشاراليه اصابت كرد كه در اثر جراحـات وارده  
كلنل محمد تقي خان بي تاب شده به پشـت افتـاد و اكـراد دور وي    
جمع شده مسلسل و ساير اسلحه هاي قواي كلنل ضـبط و سـركلنل را    

  ).هجري قمري  1340غرة صفر ( با چند ضربت جدا نمودند
لنل را بـا شمشـير و در چنـد ضـربت جـدا       مي گويند موقعي كه سرك

وطن، وطن، : ميكردند در  ضربت اول كه هنوز  جان داشت گفته بود
مقصودش  اسـماعيل  ( ايران و در ضربت دوم گفته بود اسماعيل خان 

  )خان بهادر بوده است
در اين جنگ تلفات اردوي كلنل متجاوز از يكصد نفر ژاندارم بـوده   

  .بدست اكراد اسير مي شوند است، بقيه اردوي وي نيز
پس از آنكه اكراد سركلنل محمد تقي خان را جـدا  كردنـد، بـراي     

اولين مرتبه به تلگرافخانه قوچاق برده ازآنجا روز صفر بـه منـزل تـاج    
محمد خان كه بهمين لحاظ چند روز بعد از اين واقعه لقـب سـطوت   

ز به منـزل  الملكي گرفت برده به درخت آويزان نمودند و بدنش را ني
ـ احبيب اهللا خان كه بعدها ناصرلشگر لقب يافت، برده دو روزاند  دختن

يم الملك غو چند نفرديگراز قاتلين كلنل محمد تقي خان به لقبهاي ض
يم السطان ملقب گرديدنـد، ابـراهيم خـان زعفـران لـو هـم بـه        قوض

  .مظفرالملك ملقب گرديد
ـ  5اين خبربه مشهد رسيده يوم جمعه   ه غـروب مانـده   صفرسه ساعت ب

  .جنازه را با تجليل مخصوصي وارد شهرمشهد كردند
روزشنبه ششم صفر اهالي مشهد از پير وجوان كلية بازارها را تعطيـل و  
شاگردان مدارس اجتماع نموده  دسته هاي گل بدست گرفته عقـب  

  .جنازة كلنل محمد تقي خان حركت مي كردند
. ي عزا را مي نواختنعش را روي توپ گذارده بودند و موزيك نوا 

از . سپس نعش را بطرف مقبرة  نادري بـرده درآنجـا مـدفون كردنـد    
  .ابتداي حركت دادن نعش، شليك توپ تا موقع دفن دوام داشت

تقريباً متجاوز از يكماه از دفن كلنل محمد تقي خان در مقبرة نادري  
گذشته بود كه قـواي قـزاق وارد شـهر مشـهد گرديـد و عـده اي را       

سپس بـا وجـود   . نمود، سكوت و آرامش در شهر برقرار گرديد دستگير
اينكه  نبش قبر در مذهب اسالم حرام است برحسب امـر مركـز يـك    

 1300عقـرب   13كاله شرعي براي اين عمل شـنيع تراشـيده در ليلـة    
خورشيدي شبانه قبركلنل محمد تقي خان را نبش نموده جنـازه را از  

يكي از قبرستانهاي معمولي موسوم به مقبرة نادري بيرون آوردند و در 
  .قبرستان سراب بدون هيچ آثاري مدفون نمودند

پس ازچندي كه از اين جريان گذشته بود، مردم نظر به عالقه اي كه  
نسبت به كلنل داشتند؛ قبر وي را پيدا كرده سنگ بزرگي بر روي آن 
گذاشتند وبصورت قبري ساختند كه مزارآزاديخواهان و صـاحبدالن  

يكي دوسال هم روز قتل كلنل عده زيادي از مردم خراسـان بـه   . بود
زيارت قبر كلنل مي رفتند و خطابه هائي ايراد مي شد كه در روزنامـه  

  .هاي آن دوره مندرج است
ولي چند سال بعد كه دست ديكتاتورآثارگذشتگان و مخالفين سـابق   

و آثـار   خود را محور مي كرد و سالطين قاجـار را از جبهـة عمارتهـا   
چـون پهلـوي مـي دانسـت كـه      . قديم برمي داشت و حك مي كرد

قبركلنل روزي زيارتگه آزاديخواهان ايران و جهان خواهد شد، امـر  
به محو آن داد و مأمورين محلي، ايجـاد بـاغ ملـي را بهانـه كردنـد،      

را زير و رو نمودند تا ضمناً آن كانون وطـن پرسـتي و    بقبرستان سرا
امـروز ديگرنمـي تـوان محـل      . ن ويـران گـردد  مهد شجاعت و ايمـا 

  )   6(. قبركلنل را تعيين كرد و بقعه شايان اين سرباز  رشيد را بناء نمود
  

ترس قوام و پهلوی ها از محبوبیت كلنل محمد تقي ٭ 
 خان پسيان و نبش قبر

  
رضا سـليمان نـوري  مـي    

قـــرار گـــرفتن : نويســـد
آرامگاه كلنل محمد تقـي  

ه نادر خان در كنار آرامگا
شاه افشار كه مورد توجـه  
اقشار مختلف مـردم و بـر   
سر راه زائران بارگاه امام 

) ع(علي بن موسي الرضـا  
بود، نمي توانسـت بـراي   
ــلطنه و  ــوام الســــ قــــ
ــل    ــه قات ــدارانش ك طرف
اصلي كلنل شـمرده مـي   
شدند خوشـايند باشـد بـه    
ويژه كه ايـن مكـان كـم    
كم داشت به محلي بـراي  

 .تبديل مي شدابراز مخالفت با دولت 
به همين دليل و قبل از برگزاري مراسم چهلمين روز قتل كلنل، قوام 
السلطنه تصميم گرفت با زيرپا گذاشتن احكام ديني، دستور انتقال قبر 

وي دسـتورات  . كلنل را به مكان نامعلوم و يا كم اهميتي صـادر كنـد  
الزم را در اين خصوص به حسـين آقـا خزاعـي كـه اينـك بـه مقـام        

خزاعي نيز در همـان نخسـتين   . اندهي لشكر شرق رسيده بود، دادفرم
روزهاي حضورش در مشهد كريش خان ارمني رئـيس جديـد پلـيس    

 .مشهد را مأمور اين كار كرد
با توجه به احتمال واكنش افكار عمومي و همچنين جايز نبـودن ايـن   
عمل از نظر شرع مقدس اسالم، كريش خان از زير بار ايـن مسـئوليت   

ه خالي كرد اما شخصي به نام رضا رفعت نظام كـه قـبالً از محبـت    شان
 .هاي كلنل بهره مند شده بود اجراي اين مأموريت شبانه را پذيرفت

كراهت اين عمل تا آن اندازه بود كه گوركن قبرستان عمومي مشهد 
نيز حاضر به همكاري با رفعت نظام نشد و لذا خود او مجبور شد شبانه 

قبر را بشكافد و پيكر كلنل را كه در صـندوق   1300ن آبا 13و در شب 
آهنيني قرارداشت درهمان شب به گورسـتان بيـرون دروازه سـراب    

هواداران كلنل كه از اين قضيه آگـاه  . منتقل ودرآنجا به خاك سپرد
شده بودند در اولين فرصت سنگ قبـري را كـه در بردارنـده اسـم و     

روي سـومين قبـر او    رسم و تـاريخ و محـل شـهادت كلنـل بـود بـر      
اين سنگ قبركه ظاهراً از جـنس سـفال بـوده و بـه هنگـام      . گذاشتند

ياران كلنل اين . انتقال، از روي گاري افتاده و به دو قسمت شده بود
سنگ را هم مانند سر و پيكر كلنل به يكديگر الصاق كـرده و بـر روي   

 .قبر او قرار دادند
ومت نظامي حسين آقـا  هواداران كلنل به رغم سخت گيري هاي حك

خزاعي مراسم چهلم او را با شور و هيجاني زياد در كنار اين آرامگـاه  
قبر كلنل در قبرستان دروازه سراب كـه مـدتها   . جديد برگزار كردند

مــورد توجــه هــواداران كلنــل بــود و در دو ســه ســال اول ســالگرد 
اما با بـه قـدرت   . درگذشت او عده اي بر سر قبرش تجمع مي كردند

 .سيدن رضا شاه مأموران او مانع از برگزاري اين مراسم شدندر
در اواسط دوران سلطنت رضا شاه شهرداري مشهد كـه قصـد عـريض    

را داشـت بخشـي از   ) امـام خمينـي كنـوني   (كردن خيابـان پهلـوي   
قبرستان سـراب را داخـل خيابـان كـرد و در نتيجـه عمليـات خـاك        

ر هم عمـداً و يـا سـهواً    برداري سنگ قبر كلنل از بين رفت و خود قب
و هنگـامي كـه    1320بعـد از شـهريور   . هموار و در واقع گم گرديـد 

جمعيت ميهن پرستان ايراني مركب از اساتيد دانشگاه و دانشجويان به 
عنوان يك گروه سياسي اعالم موجوديت كرد، اولين اعالميه خود را 

شـت كلنـل   و در ارتباط با بزرگدا "همه با هم در راه ميهن"با عنوان 
 .كه در آن زمان قبرش نامشخص بود، صادر كرد

خورشيدي و به ويژه در تظاهراتي كـه بـه حمايـت از     1331در سال 
دكتر محمد مصدق و عليه قوام السلطنه انجام شد مردم مشهد يك بـار  
ديگر به ياد مظالم قوام در زمـان حكـومتش بـر خراسـان و بـه ويـژه       

آنهـا در جريـان   . تقي خان افتادنـد داستان برخورد او با كلنل محمد 
تظاهرات خود و ضمن سردادن شعارهايي به نفع دكتر مصدق و عليـه  
قوام السلطنه خواهان شناسايي قبر كلنل و بازگردانيدن پيكر او به بـاغ  

چند ماه بعد از اين جريان و در زمستان همـان سـال و بـه    . نادر شدند
به طور اتفاقي صـندوق  دنبال پي كني ساختمان حمام عمومي سناباد 

به دنبال تصديق چندتن از  افراد مطلع . آهني محتوي جسد پيدا شد
مبني بر اينكه صندوق دربرگيرنده پيكر كلنل است، مـردم و مسـئولين   
مشهد از دكتر مصدق اجازه برگردانـدن ايـن تـابوت آهنـي بـه بـاغ       

ـ  . نادري را خواستند ا دكتر مصدق هم با هماهنگي آيت اهللا كاشـاني ب
اين كار موافقت كرد و در نتيجه با پيگيـري كسـاني ماننـد حسـينعلي     

، اسمعيل خان بهادر و نايب آقا خـان خـوش   )برادرزاده كلنل(پسيان 
كيش، پيكر يك بار ديگر با شكوه تمام و با انجام مراسم كامل نظامي و 
با شركت گروههاي زيادي از مردم مشهد به سوي باغ نادري تشييع و 

بـا پيـروزي   . در كنار مقبره نادر شـاه بـه خـاك سـپرده شـد     بار ديگر 
و سپس قلع و قمـع آزاديخواهـان    1332مرداد  28كودتاي امريكايي 

ايراني، بار ديگر اراده مستبدين بر آن قرار گرفت تـا جنـازه كلنـل از    
كنار قبر نادر به جاي ديگر منتقل شود و البته اين بار توسعه و بازسازي 

جنـازه كلنـل را بـراي     1336قرار گرفـت و در سـال    مقبره نادر بهانه
چهارمين بار از قبر بيرون كشـيده و در مقبـره پـنجم و در فاصـله اي     
دورتر و خارج از بناي اصلي آرامگـاه نـادر شـاه و در بخـش شـمالي      

بر روي اين قبر بسيار كوچك كه . محوطه باغ نادري به خاك سپردند
شد، سنگ قبري معمـولي قـرار   بعضاً در ميان چمن كاري باغ گم مي 

دادند و در نوشته هاي آن از درج عنوان كلنل كه محمد تقـي خـان   
با اين عنوان در تاريخ ايران معـروف اسـت خـودداري كردنـد و بـه      

 .جاي آن سرهنگ محمد تقي خان پسيان نوشتند
ني سنگ و ني خاك و ني قبه اي بزرگ                      بل سينه هـزار  

  )  7. (بيدل مزار ماست هزار عاشق
دكتريوسف متولي حقيقي استاد تاريخ در گفتگـوئي در رابطـه اينكـه    

: نمـوده انـد؟ مـي گويـد    »  جندين مرتبه قبر كلنل را نبش قبـر «چرا 
يكي از شگفتي هاي تاريخ زندگي كلنل البتـه تـاريخ بعـد از مـرگ     «

لنـل را  وقتي ك. مورد است 5يا  4كلنل، مساله جابجايي پيكر كلنل در 
. در قوچان ميكشند و سرش را از تنش جـدا كردنـد   1300مهر  10در 

سرش را به تلگراف خانه قوچان بردند كه خبر بدهند به قوام السـلطنه  
پيكرش را با پيكر چند نفر از ژاندارمها در روسـتاي  . و مژدگاني بگيرند

بعداً وقتي خبر به مشـهد  . داودلي  نزديك جعفرآباد قوچان دفن كرند
رسيد مردم مشهد شورش كردند حتـي قصـد حركـت بـه قوچـان را      

خالصـه كـه سـر را    . داشتند كه حداقل بروند جنازه كلنل را بياورنـد 
فرستادند و تن را باالخره هم نبش قبر كردند و نخستين نبش قبر كلنل 

پيكـرش را بـه   . در همان سه يا چهار روز اول درگذشت وي مي باشد
بر نادر در همان باغ نادري دفن كردنـد بـا   مشهد آوردند و در كنار ق

يك تشييع جنازه باشكوهي كه شايد در تاريخ مشـهد همچـين تشـييع    
. چون كلنل طرفدار زيادي داشـت . جنازه اي كمتر سابقه داشته باشد

سروصداها كه خوابيد بعد ميديدند كه قبر كلنل شـده مركـز تجمـع    
همـين خـاطر قـوام     به. مخالفين قوام السلطنه و دولت مركزي ايران

دستور داد كه قبر كلنل را از اينجا منتقل كنند، خالصه نيمه شب يـك  
شخصي از حسين آقا خزاعي پول گرفت ونبش قبـر شـد و قبـر را بـه     

حاال قبرسـتان سـراب كجاسـت؟ حـدود فلكـه      . قبرستان سراب بردند
طرفداران كلنل حتي مراسم چهلـم  . آنجا دفن كردند. سراب امروزي

. ن قبر سوم و حتي چند سالي هم سالگرد وي را مـي گرفتنـد  را در اي
خب اين قبرستان همين جا بود تا اينكه رضـاخان آمـد و بـر اوضـاع     
مسلط شد اصالً كلنل به فراموشي سپرده شـد و در ضـمن ميخواسـتند    

آنجـا قبرسـتان قـرار    . فلكه سراب را تا خيابا ن دانشگاه توسـعه بدهنـد  
يك . هموار كردند براي توسعه فلكه سرابداشت بنابراين قبرستان را 

بخش از قبرستان وارد فلكه سراب شد قبر كلنل هم اينجا گـم شـد تـا    
در زمان حكومت دكتر مصـدق اوالً كـه آزادي خواهـان     1331سال 

جان گرفتند و در ثاني قوام السلطنه يك اشتباه سياسي مرتكب شد كه 
شـد و بـه سـوابق او    بار ديگر نـام قـوام السـلطنه در مطبوعـات پيـدا      

در همين روزگاران در حاشيه ميدان سراب يـك شخصـي   . پرداختند
مربوط به گرمابه سناباد كه بعـدها  (ميخواست يك حمامي تاسيس كند 

هم اكنون ساختمانش ). بنا شد اين اواخر هم اسمش بود گرمابه پارس
 .موجود است ولي تبديل به يك مكان ديگري شده

ستند ميدان سراب را توسعه دهند قبـر كلنـل   زمان رضا شاه كه ميخوا
گم شد، ماند تا زمان حكومت ملي دكتـر محمـد مصـدق بعـد از آن     
خطايي كه قوام كـرد و نخسـت وزيـري را بعـد از اسـتعفاي مصـدق       
. پذيرفت يك بار ديگر نام قوام السلطنه بر سرزبانها افتـاد و مطبوعـات  

ين زمان گرمابه سناباد در هم. افكار عمومي به سوابق او مراجعه كردند
را پي كني ميكردند در حاشيه همان ميـدان بـه يـك تـابوت آهنـي      
برخوردند كه برايشان عجيـب بـود البتـه يـك عـده اي از معمـرين       

يادشان مي آمد كه مـي گفتنـد    1300مشهدي هنوز بودند كه از سال 
اين متعلق به كلنل است و به خصـوص هنگـامي كـه صـندوق را بـاز      

بريده كلنل را ديدند برايشان به يقين تبـديل شـد كـه او    كردند و سر 
طي يـك مراسـم    1331در همان سال زمستان سال . خود كلنل است

ايـن بـار بغـل    . باشكوهي تشييع جنازه ديگري از كلنل صورت گرفت
روزگار گذشت دولـت مصـدق   . دست قبر نادر يعني قبر چهارم بردند

به خصـوص اميراسـداهللا   ساقط شد و عده اي ديگر به قدرت رسيدند 
علم در دربار محمدرضا شاه پست و منصب داشت و چون به شكلي او 
و پدرش با كلنل مسائلي داشتند نامه اي به شاه نوشت كه صالح نيست 

و خالصـه بـه اسـتانداري    . قبر اين سرباز در كنـار ايـن سـردار باشـد    
وبـاره  خراسان دستور داد كه بايستي اين قبر از اين جـا بـرود و بـاز د   

. متر آن طرفتـر بردنـد   100براي چهارمين بار نبش قبر شد و اين مرتبه
معمولي براي كلنل ايجاد كردنـد   ةدر گوشه اي از باغ نادر يك مقبر

آخري به گونه اي بود كه اصالً جلب  ةاين مقبر.و آن جا دفن كردند
  توجه نميكرد در البه الي چمن هاي باغ نادر گم شده بود و فقط يك 

  14صفحه در

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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سنگ قبري از آرامگاه سرهنگ محمد تقي خان پسيان بود كه خيلـي  
ها آشنايي نداشتند اوالً به چشم نمي آمد و اگر به چشم مي آمـد فكـر   

سـال پـيش وجـود     10- 15تقريباً تا . مي كردند يك قبر معمولي است
بعد از انقالب كتاب هايي نوشته شـد سـخنراني هـايي شـد و     . داشت 

گزار شـد و مـن نيـز مقالـه اي در روزنامـه خراسـان       همايش هايي بر
ظاهراً ديگر عوامل بشري دست به دسـت هـم داد و هـم قبـر     . نوشتم

  )  8(.كلنل بازسازي شد و يادماني گذاشتند
  

  :روزدوازدهم ميزان ابالغية ذيل در تهران  انتشاريافت
  ابالغية رياست وزراء 

تـي و قـواي   بعد ازجنگ اخيرقوچـان كـه بـين قـواي محلـي دول     « 
متمردين واقع شـده ودر نتيجـه  قـواي دولتـي  قوچـان را متصـرف       
گرديدند، كلنل محمد  تقي  خان شخصاً با عدة  كثيري از مشهد براي 
تقويت افراد  متمرد بسمت قوچـان حركـت نمـوده درجعفرآبـاد دو     
فرسخي قوچان بين مشاراليه و قواي دولت جنگ سختي واقع و پـس  

، خود كلنل  محمد تقي  خان درجنگ مقتول  از شكست قواي متمرد
  .گرديد

درنتيجه قضـية فـوق الذكرصاحبمنصـبان و افـراد ژانـدارم خراسـان        
اطاعت وتمكين كامل خود را تلگرافاً  اظهار داشته و از طـرف دولـت   
نيز به تمام آنها عفوعمومي داده شد و به سركردگان خراسـان تلگرافـا   

د ژانـدارم را مطيـع و خـدمتگزار    اخطار شد كه صاحبمنصـبان و افـرا  
  ».دولت شناخته بهيچوجه نسبت به آنها تعرضي و مزاحمتي  نرسانند

  ) 9(رئيس الوزراء  –خورشيد  قوام السلطنه  1300ميزان   12
حسين مكي در ادامه نگارش قيام كلنل محمد تقي خـان پسـيان مـي     

چون ضمن نگارش  تـاريخ قيـام محمـد تقـي خـان ونهضـت       : نويسد
اسان آقاي قدرت منصوركه يكي از افسران نزديك كلنـل محمـد   خر

تقي خان بوده و كم و بيش ازاين حوادث اطالعاتي دارنـد ازايشـان   
خواستيم كه اطالعات خودشان را براي خدمت به تاريخ معاصـرايران  
بنويسند؛  اينك شرح  ذيل  كه مربوط  به يك قسمت ازعمليات نظامي 

است بدون تدثيروتأثر از رويه اي را كه  وغير نظامي قضاياي خراسان
ايشان درآن روزها اتخاذ كرده بودند و يا درمقام دفاع ازآن جريـان  

  :برآمده باشند، نوشته كه عيناً به نظرخوانندگان گرامي مي رساند
  آقاي مكي .... «

به من فرموديـد هرگونـه   . چون امر شما ديراجرا شده طلب عفوميكنم
خراسان مربوط به زمان مرحوم كلنل محمـد  اطالع ازجريان حوادث 

  .تقي خان پسيان دارم، براي شما بنويسم
من ازسربازي تا نايب دومي زيردست وتحت تعليمات مرحـوم كلنـل   
محمــدتقي خــان ارتقــاء يــافتم و بواســطه مختصــرذوقي كــه دركــار 
نويسندگي داشتم، عالوه برخدمات سربازي، درهمان اوان به كارهاي 

بودم وصرفنظرازمقاالتي كه درجرايد مشـهد نوشـتم،    ادبي هم مشغول
» حيـوة سـربازي  « :در اردوئي كه عضوآن بودم، يك نامة منظم بنـام 

منتشركردم كه مديري من برفرازنامه قيد مـي شـد، ولـي چـون اردو     
سيار بود و چاپخانه اي در دسترس نداشتيم، طبع اوراق ايـن نامـه بـا    

  .ژالتين بود
گرفتاري  سخت براي من شد كه چـون ايـن    همين نامه بعدها باعث 

  .موضوع مربوط به شخص من است، درآن  باب چيزي  نمي گويم
پس ازشهادت مرحوم كلنل نيزدرتهران به قلم و امضاي مـن مقـاالتي   

»  به مديري مرحوم حسين صـبا  « مخصوصا درروزنامة ستاره  آن عهد 
ـ  ل  محمـد  راجع به حوادث خراسان و تذكارصفات عالية مرحوم كلن

  .تقي خان چاپ شده كه  آن مقاالت نيزمصائبي متوجه مي نمود
اكنون به اجراي امر شما تا جائي كه حافظه ام ياري كند حوادثي را  

كه دانسته ام،  شرح مي دهم و در اين كارتنها بصورت  يك گواه  بـه  
  :توضيح وقايع مي پردازم و پيرو احساسات نيستم

ي خان بسمت رياست ژاندارمري خراسـان  بعد ازآنكه كلنل محمد تق 
وقوع » كودتا« تا زماني كه در مركزحادثة. انتخاب شد و به مشهد آمد

حمـل   13يافت، رئيس  يك ادارة  نظامي بود و بعد  از كودتا درروز  
آقـاي قـوام السـلطنه  والـي خراسـان و      » سيزده  بـدرمعروف «  1300

  .افرادي از طبقات عالية محل را توقيف كرد
ناگزيرم  درهمينجا توضيح بدهم كه تمام تحريرات  من در اين زمينه  

عبارت خواهد بود از تشريح  جريان امور، درحدود اطـالع و نظـري   
ديگر دركار نيست وچون مي دانم توجـه دقيـق شـما صـرفاً معطـوف      
بروشن ساختن صحايف تيرة تاريخ است، مـن نيـزبهمين منظورآنچـه     

  . يسم وپيروي ازاحساسات نمي كنمدرخاطرداشته باشم، مي نو
پس از دستگيرساختن قوام السلطنه كلنل حكمران نظامي خراسان شد  

  .و بر وسعت تشكيالت ژاندامري  افزود
. چه گفتگوها بين او و مركزيان بود، به گفتاركنوني من مربوط  نيست

»  اردو« تقسيم وهـر » اردوهائي «  كلنل  قواي تحت فرمان خود را  به
  .جانبي مأموركردرا ب

اولين و مهمترين اردوي او ، اردوي بهادر و تحت فرمانـدهي كلنـل    
اسمعيل خان بهادر بود كه در طريـق منتهـي بـه تهـران بـه حركـت       

اين اردو ازشهر مشهد حركـت  . من رئيس دفتر اين اردو بودم. درآمد
روزي كلنـل  . توقف نمـود »  دو فرسخي مشهد«  كرد و درقرية طرق 

خان به مقر اين اردو آمده و  ضمن مذاكره با كلنل  بهادر  محمد تقي
  :چنين دستور داد

چون از مركز، صاحبمنصبي براي بازديد قسمت مي آيد، سعي كنيد « 
البتـه ايـن دسـتور نظـامي،     » .اين قسمت ازهرگونه نقص  بركنار باشد

جزئيــاتي در برداشــت وتمــام را ذكرنمــود، حتــي وضــع قــراردادن 
روزبعد باز به مقر اردو آمده  و با حضور من بـه  . ان راچادرهاي سرباز

من تصور ميكردم  كه براي سركشي مـي  « : فرماندة اردو چنين گفت
پـس از ايـن   » .آيند  ولي اكنون فهيمده ام  نظري ديگر در كار نيست

بيان، دقايقي چند با فرماندة اردو بخلوت صحبت كردنـد و خـود بـه    
اردو بر اثر اين مذاكرات در حدود يك فرمانده . مشهد مراجعت نمود

اسواران، سرباز و افسر انتخاب كرد و بي صدا  اين عده عازم حركـت  
  .شد

هيچ يك ازافراد، مقصد را نمي دانستند تا اينكه به . من نيزازآنان بودم

» طـرق « رسيديم، شريف آباد تقريباً در چهار  فرسخي » شريف آباد « 
پـس  . د و بطرف  تهران واقع  اسـت مقر اردو، و شش فرسخي شهرمشه

كلنـل  « از ورود به شريف آباد ، سواران راحت كردند، فرماندة اردو 
درميدان آبادي منتظربود تا افراد هيئت اعزامـي  »  اسمعيل خان بهادر

آنقدركه حافظه من ياري مي كند، افراد اين هيئـت  . ازمركز رسيدند
كل ژاندارمري ايران،  كلنل  گلروپ سوئدي رئيس : اين آقايان بودند

كلنل عزيز خان  ضرغامي، كلنل ساالر نظام، كلنل فتحعليخـان ثقفـي،   
ماژور صادق خان  و افسري  كه در آن زمـان  رتبـة  نـايبي داشـت و     

ايـن آقايـان  كـه وارد     .  بـود »  شيخ حسين نمـرة يـك   « معروف  به 
را  شدند، كلنل گلروپ به كلنل  بهادر دسـتور دادكـه عـدة  ژانـدارم    

  .اينجا هرچه هست حاضركنيد بازديد كنيم
قدري راحت كنيـد تـا عـده    : كلنل بهادر با احترام نظامي توقع كرد 

آقايان به منزلي كه قبالً تهيه شـده بـود راهنمـائي شـدند     . حاضرشود
ودرآنجا كلنل بهـادر پرسـيد كـه منظـوراين هيئـت ازايـن مسـافرت        

  چيست؟
لوم مي شود شما آئين خدمت و مع: كلنل گلروپ برآشفته و گفته شد 

ديسپلين را فراموش كرده ايد و نمي دانيد  كه مادون حـق نـدارد از   
  !مافوق توضيح بخواهد

مطابق همان آئين و ديسپلين، من سـوگند يـاد   : بهادر در پاسخ گفت 
كرده ام كه به ايران خيانت نكنم و امروز ايـن روش شـما را خيانـت    

در موقعي كه مركز كشور از هـر طـرف    نسبت به ايران مي دانم، زيرا 
مورد تهديد است،  تمام صاحبمنصبان ژاندارمري به يك  منطقة  امـن  
آمده اند و اگر مقصود بازرسي بود يك صاحبمنصب كـافي بـود، بـه    
اين دالئل بنام صيانت مصالح وطن و به امركلنل محمدتقي خان، شما 

  .را توقيف مي كنم
ور شد و سپس صاحبمنصـباني نزديـك   بهادر اين سحنان را گفت و د 

بعد از اين حوادث، . رفته و مطابق دستور، آقايان را خلع سالح كردند
كلنل بهادربه من دستور داد كه شخصاً به مشهد بروم وجريـان امـوررا   

در اين باب تأئيد كـرد كـه مـن    . بعرض كلنل محمد تقي خان برسانم
را بـه كسـي نشـان     خـود » قرية  طرق« نبايد در مقر اردوي خودمان 

  .بدهم و نبايد هيچكس از افراد اردو ازين ماجرا با خبر شود
علت اين بود كه خبر محرمانه برسد، زيرا در اردوي ما افسراني بودند  

كه با افراد هيئت اعزامي از مركزنسبتهاي نزديـك داشـتند و بـيم آن    
ميرفت كه در صورت با خبرشدن آنان از ورود چنـين هئيـت، بنـد و    

من تمام  شش فرسـخ راه را كـه   . ستهاي مغايرمصلحت، صورت بگيردب
« درخم و پيچ كوهستان  است ،  سوار يورتمه و چهار نعل  پيمودم، در

اسبم را عوض و پس از رفع خستگي، بدون اينكه كسي متوجه » طرق 
بطـرف  ) جزگماشته ومهتركه مورد اعتماد بودنـد ( ورود وخروجم شود
درتاخـت و تازشـتاب   » برطبـق دسـتور  «  چنـان . مشهد حركت كردم

» دارااليالـه «داشتم كه وقتي به مشهد رسيدم و مقابل بنـاي حكـومتي   
  .خود و مركب بدشواري نفس مي زديم. ازاسب پياده شدم

به اتاق كلنل محمد تقي خان كه وارد شـدم، عـارف قزوينـي شـاعر      
  .معروف معاصر هم آنجا بود

ت تكلم وايستادن نداشتم، تاخـت  من پس ازسالم نظامي به كلنل، قدر
وتازبه آن شتاب، با اسلحه و دوربين وتجهيزات كامل جنگي، بطـوري  
 ناتوانم كرده وازپايم درآورده بود كه كلنل با دست به شـانه ام  فشـار  

در اينحال عارف برخاست و دستي بركتف . آورد ومرا برصندلي نشاند
هنـوز  » .ا بيـاوري اميدوارم خبـرفتح تهـران ر  « :من زد و چنين گفت

كلنل نمي دانست من چه خبر ي دارم و مجال داد تـا قـدرت تكلـم    
  پيدا كنم، آنگاه پرسيد چه خبر آورده اي ؟
درآن موقـع خيلـي ميـل    . من شرح بازداشت هئيت اعزامي را گفـتم 

داشتم كه يكي دو روز در شهر بمانم و بهمـين واسـطه ازكلنـل توقـع     
احـت و سـپس خـود را بـه اردو     كردم اجازه دهد، دو يا يـك روز ر 

معرفي كنم،  اما موافقت نكرد و فرمود الساعه باهم به شريف آباد مـي  
در اتومبيـل كلنـل   . اتومبيل كلنل حاضر بود و حركت كـرديم . رويم

بود و بنده و آجودان كلنـل و راننـده و در تمـام مـدت عبـور همـه       
و االغهـاي  بين راه ، چار پاداري بر روي قاطري نشسته . ساكت بوديم

هرقدر رانندة ماشين بـوق زد كـه   . خود را كه باري نداشتند مي راند
چارپادار مالها را به كناري برد و راهي دهد، با اينكه كامالً  متوجـه مـا   
بود، تكاني نخورد تا ماشين آهسته به قاطري كه چارپـا دار سـوار آن   
 بود  برخوردي كـرد آنگـاه بـزمين  جسـت و بـه قطـار كـردن مالهـا        

  .پرداخت
براي  اين « . كلنل در اين موقع با اين جمله سكوت  را در هم شكست

به شريف آباد رسيديم، افـراد ژانـدارم   . »ملت كار كردن مشكل است
دهقانان و كشاورزان  و اهل محـل، قربانيهـا نمودنـد و    . هورا كشيدند

  .كلنل با اين وضع  بديدار بازداشت شدگان شتافت
آنان بود، با يكديگرچـه گفتنـد نمـي دانـم، زيـرا      نيم ساعتي در اتاق  

درآن مجلس حضور نداشتم اما همينكه همـه از اتـاق  خـارج شـدند،     
اميـداوارم مـا در ميـدان    « :كلنل  ضمن توديع به ايشان چنين گفـت 

قرار بر اين شده بود كه آقايـان از همانجـا   » .جنگ با هم روبرو نشويم
چنين توقـع كـرد كـه چـون     به تهران بازگشت كنند، آقاي ضرغامي 

دراين مسافرت قصد زيارت هم داشته از اين فيض محروم نشود، كلنل 
  .موافقت كرد

بنابراين باقي افراد هئيت اعزامي از شريف آباد بسمت تهران بازگشتند 
وكلنل محمد تقي خان، كلنل بهادر، كلنل ضرغامي، آجـودان كلنـل   

اتومبيـل كلنـل بطـرف     محمد تقي خان، اينجانب با راننده ماشين در 
  .مشهد بازگشتيم

كه رسيديم، كلنل بهـادر و مـن از ماشـين    » مقر اردوي بهادر « بطرق 
پياده شديم و كلنل محمد تقي خان با ما خداحافظي نموده ضـمناً بـه   

از طرف من در حكم از تمام افراد خدا حـافظي  و  « :من چنين فرمود
دا در خط آتش اسـت، امـا   به همه  خاطرنشان كنيد كه اين اردو از فر

» .همه مطمئن باشيد كه من خود در هرخطري پيشـقدم خـواهم بـود   
كلنل بهادرومن در طرق مانديم وآقايان به مشهد رفتند و فردا اردو از 

هنگامي كه اردو براه افتاد، اتومبيـل  . طرق بطرف نيشابورحركت كرد
يـد، ولـي   كلنل ازدورنمايان شد، ما تصوركرديم خود او به اردو مي آ

جز راننده، درون ماشين كسي نبود و يادداشتي ارائه داد كـه مـرا بـه    
 ماشين كلنل براي بردن من به شـهرآمده بـود  . شهراحضاركرده بودند
احضـاربه ايـن جهـت بـود كـه مـن پـاره اي        . وفوري به مشهد رفتم

حوادث را براي جرايد مـي نوشـتم و چـون شـرح بازگشـت هيئـت       
م، كلنل خواسته بود كه در اين باب پرسشـي  اعزامي را هم نوشته بود

پس از آنكه به شهررسيديم  و كلنـل نظرخـود را اعـالم داشـت،     . كند
تفضيل . متوجه شدم كه مايل نيست مدح و ثناي بي اندازه ازوي بشود

مطبعـة مشـهد   ( اين واقعه در همان موقع بقلـم مـن در روزنامـة بهـار    
« :چنـين امضـاء شـده    منـدرج و ذيـل آن  )  بمديري آقاي احمد بهار

از شـهربه اردو بازگشـتم تـا بـه     » قـدرت منصـوري   - مخبرنظامي بهار
بـين مركزوكلنـل چـه    . نيشابوررسيديم و مدتي درآنجا متوقف بوديم

مطالبي رد وبدل مي شد ما نمي دانستيم تا يكروزكه كلنل، فرمانـده و  
ن ضمن اين مخـابرات چنـي  . افسران اردو را به تلگرافخانه احضار كرد 

تحت تأثير امر ژنـرال حمـزه خـان و بيانـات دوسـتان، آمـادة       : گفت
حركت از ايران هستم  نظر خود را بگوئيد و هـركس عكـس مـرا بـه     

  .يادگار مي خواهد بگويد
اين مطلب را به سايراردوها نيز مخابره كرده بود واردوي مأمورقوچـان   

اسـخ  تحت فرماندهي كلنل محمود خان نوذري قبل از هر جـا چنـين پ  
  : داده بود

  صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را« 
  »تا دگر مادرگيتي چو تو فرزند بزايد 

و پس از شعر در حدود اين معني ابراز نظر شده بود كه شما نبايد از ايران 
برويد و اگر برويد دور از آئين فتوت اسـت، مـا زيردسـتان شـما و جـان      

هـم اعـالم شـد و كلنـل      نظرية اردوي قوچان بـه مـا  . نثاران شما هستيم
تمام صحبمنصبان اردو كه . خواست كه افراد اين اردو نيز ابراز نظر كنند

ما هم برهمين عقيده هسـتيم،  : در تلگرافخانة نيشابور  حضور داشتند گفتند
مـن نظـر   . مگرچه چيزما از افراد اردوي اعزامي به قوچـان كمتـر اسـت   

يكي از افسران بر من با لحن  آقايان را نوشتم و براي همه خواندم، ناگهان
ما شنيده بوديم تو نويسـنده هسـتي، ايـن چـه قسـم      « :خشن چنين گفت

نويسندگي است؟ طوري بنويس كه كلنل بفهمـد مـا آمـاده ايـم خـون      
من همچنانكه اوگفت و ديگران تصديق » .خودمان را در راه او نثار كنيم

نل فوري جواب كردند، بهمين  مضمون ، مطلبي نوشتم و مخابره شد وكل
من تسليم شما شدم، ولي اميدوارم اين ساعت و دقيقه را فرامـوش  « : داد

متأسفانه «:همينكه ازتلگرافخانه بيرون آمديم من به رئيس اردوگفتم» .نكنيد
رئـيس  » .بعضي آقايان از همين حاال گفتارخودشـان را فرامـوش ميكننـد   

  .تو خيلي بدبين هستي: اردو به من گفت
و براي شخص من حوادثي پيش آمد كـه مـرا بـه دهليـز     زماني گذشت 

مرگ آورد، اما نجات يافتم ضمن جريـان بسيارسـخت زنـدگي شـگفت     
انگيزم كه خود داستاني مفصل اسـت، روزي فهميـدم كـه همـان افسـر      
متعرض بر تحرير من نخستين كس بـوده اسـت كـه راه فراموشـي مـي      

يديم كلنـل  محمـد خـان    شن –چنانكه همه شنيده اند  - بعدها نيز! پيموده
نوذري نخستين موافق با قيام كلنل محمد تقي خان سرپيچي از اوامر وي 

اكنون آقايان درگذشته اند و البته هركس در خود اعمال و افعال . نموده
  . پاداشي خواهد داشت

بعدها درتهران روزي خدمت مرحوم ژنرال حمزه خان بودم وصـحبت   
ال با وضعي بسيارتأثرانگيز ولي دليرانه با ازحوادث گذشته بود، مرحوم ژانر

  :ابهت و شكوه  يك سرباز پير چنين گفت
  ».ما براي ايران تا توانسته ايم و تا داشته ايم كشته داده ايم«
آقاي مكي اين بود مختصري از اطالعات من، هرگاه  بتوانيد  به روزنامه    

تهـران تحـت   هاي آن ايام خراسان و روزنامه هاي ستارة ايـران چـاپ   
دسترس پيدا كنيد  آنطـور كـه بنـده  در خـاطر     »  مرحوم  صبا« مديري 

  .دارم  به قلم و امضاي من ، مطلب  بتفضيل  نوشته شده
  )10(قدرت منصو ر 
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  »!؟يديسحر را ند يآمد يدر راه كه م«
  

و   تهـران   را از دانشـگاه   فارسي  و ادبيات  زبان  دكتراي 1328  در سال  وي
امريكـا  » دراسـتانفو   دانشـگاه «را از  شناسي  زيبايي  تخصصي يدكترا  فوق

پـس از  . كـرد   ، ازدواج احمـد   آل  با جـالل  1329 دانشوردر سال.  گرفت
ن به ايران، دكتر دانشـور در هنرسـتان هنرهـاي زيبـا بـه تـدريس       برگشت

ٔ اســتاد دانشــگاه تهــران در رشــته1338پرداخــت تــا ايــن كــه در ســال 
  . شناسي و تاريخ هنر شد باستان

ـ سيمين  و از جملـه  ) 1347(از بنيانگـذاران  «و آزاده  هدانشور بانوي فرزان
. دگان ايـران كـانون نويسـن  ) 1347-48(اعضاي نخستين هيئـت دبيـران   

آزادي انديشـه را  . هماره و هم چنان در كانون و با كانون و كانوني ماند
پاس مي داشت كه بايد بي هراس از سانسور و مميزي، انديشيد و گفت و 

در . قلم ها را شكسـته و زبـان هـا را بسـته نمـي خواسـت      . شنيد و نوشت
 ».استقالل و كوشنده و با درد زمانه زيست

اي در زبان فارسي داسـتان     يراني است كه به شكل حرفهاو نخستين زن ا
ترين اثر او، رمـان   ، مهم1348احمد در  نوشت و اندكي پيش از مرگ آل

هاي متعددي ترجمه شده  است كه نثري ساده دارد و به زبان» سووشون«
ترين آثار ادبيـات داسـتاني در ايـران     اين كتاب از جمله پرفروش. است

  .شود محسوب مي
، با ورود دو خان قشقايي، ملك رستم »سو وشون« فصل چهارم كتاب در 

و ملك سهراب، به خانه يوسف داستان حركت خود را به سوي نقطه اوج 
اند، براي خريد آذوقه  ها كه توسط اشغالگران اغوا شده خان. كند آغاز مي

 ها اسلحه بخرند و با ارتـش  اند تا با فروش آن به انگليسي نزد يوسف آمده
  .كند اما يوسف قبول نمي. ايران بجنگند

 "نگفتي از من چه مي خواهي؟ ":يوسف پرسيد«
ملـك سـهراب   . ملك رستم سرش را زير انداخت و بـه فكـر فـرو رفـت    

 ".كمك":گفت
 چه كمكي؟ _
به هر . درونكرده ها را هم خريداريم. هر چه آذوقه داريد بفروشيد به ما _

 .قيمتي كه باشد
ادتان داده؟ زينگر؟ تا حاال حرف از خريد مازاد غله كي ي ":يوسف پرسيد

 "!بود، حاال هرچه هست و نيست را مي خواهند
آذوقـه   ": يوسـف داد زد . دو برادر نگاهي به هم كردند و ساكت ماندند

مي خواهيد بدهيد به قشون خارجي و عوضش اسلحه بگيريد و بيفتيد بـه  
رديم نرسـيد، حـاال   جان برادرها و هم وطنهاي خودتان؟ يـك اليـش كـ   

شما مگر عقل توي كله تان نيست؟ آن دستهاي مرمـوز  ! دواليش مي كنيم
... كه نمي خواهند شما سر و سامان بگيريد براي چنين روز مبادايي است 

 .و سبيلهاي بورش مي لرزيد "پس كو آن دالوريها و مردانگيها و نجابتها؟
ايـل را در كـامفيروز    مي دانيد كـه  ":ملك سهراب تقريبا با التماس گفت

متوقف كرده اند؟ مي دانيد كه اجازه  ييالق نداده اند؟ دور و برمان همه 
علفهاي سبز دامنه كوهها دسـت نخـورده   . اش توپ و تفنگ خوديهاست

دارند خشك مي شوند و گوسفندهايمان از بي علفي نـا ندارنـد و از بـي    
 ".آبي له له مي زنند

جان، تو يك الف بچه ديگر به مـن   ببين سهراب ":يوسف خشمگين گفت
مي دانم كه قسمت عمده  گوسـفندهايتان را  . از تو توقع ندارم. نارو نزن

گوسـفندهاي شـما االن يـخ زده انـد و در     . فروختيد به قشون خـارجي 
 ".سردخانه راه آهن اهواز به بندر شاه محترمانه حفاظت مي شوند

اگـر نمـي    ":واب دادبرادرش جـ . رستم چشم دوخته بود به گلهاي قالي
بـاور كنيـد گوسـفندهاي مـا بـا پـاي       . فروختيم روي دستمان مي مردند

 ".خودشان نمي توانستند بروند، با كاميون بردندشان
با پولش چه كرديد؟ اسـلحه؟ آفتابـه طـال؟ خمـره طـال؟       ":يوسف پرسيد

داخل كاله دوبرتان تاج دوختيد و دلتان را خوش كرديد كه به عمويتان 
  » "ند قبله عالم؟خطاب كن

  
امـا يوسـف   : ايران  مي گويـد  ةبانوي فرهيخته و روشنفكر مستقل و آزاد

من بيست و نهم مرداد يوسـف را كشـتم، در   ... «تمثيل آگاهي ملي است 
در اين برداشت  نظر به «، »مرداد سقوط مصدق بود 28حالي كه مقصودم 

ويژگـي  يـك   امـا  . مرحوم دكتر مصدق داشتم كه از يك طبقة مرفه بود
رهبر انقالبي  را داشت و انگشت درست روي درد گذاشـت و اگـر قشـر    
وسيعي از روشنفكران راستين مي داشـتيم و كمكـش مـي كردنـد و مـي      
توانست با پشتيباني آنها روش قاطعانه پيش بگيرد و ازادي اي كـه بـه آن   
معتقد  بود به هرج و مرج نمي انجاميـد و بـه او خيانـت نمـي شـد و آن      

مردم نجيب آمادگي . دتاي نامردانه راه نمي افتاد، موفق هم شده بودكو
انقالبي داشتند، اما متشكل  نبودند و گروه متشكل هم، يا نـارو زدنـد و يـا    

  » .اشتباه كردند
همواره  او. از دانشگاه تهران بازنشسته شد 1358در زنده ياد سيمين دانشور 

ظير در ادبيات داستاني ايـران  بعنوان يك جريان پيشرو و خالق آثار كم ن
 .نامبرده مي شود

  تـدريس   تهـران   و هنر دانشگاه  ادبيات  هاي در دانشكده  سال  بيست  مدت
  ايـران   ادبيات  در عرصه  آثار ارزشمندي  ميالدي 50و  40  نمود و در دهه

و   قلـم «  و در نشريه  بوده« و نگار  نقش«  مجله  ولئمدير مس  وي. كرد  خلق
  . است  داشته  مطبوعاتي  فعاليت  كيهان  ماه  و كتاب«  ندگيز
( » آتـش خـاموش  «: از جمله تأليف ها و ترجمه هاي دانشور عبارتنـد از «

از » دشـمنان «و » باغ آلبـالو «، )1328(برنارد شاو » سرباز شكالتي«، )1327
از » رمـز موفـق زيسـتن   «از شنيتسلر و » بئاتريس«، )1331(آنتوان چخوف 

از » داغ ننـگ «ويليام سـارويان و  » كمدي انساني«، )1332(كارنگي  ديل
شـهري چـون   «، )1377(» همراه آفتـاب «، ترجمه )1334(ناتانيل هارتون 

، )1351(از آلن پيتون » بنال وطن«، )1348(» سووشون«، )1340(» بهشت
» ماه عسل آفتـابي «، )1360(» غروب جالل«، )1359(» به كي سالم كنم؟«
  ، )1372(» جزيره سرگرداني«، )1362) (اي ملل مختلفداستان ه(

كالبد شناسي جناحها در انتخابات نهمين دوره 
  7-مجلس رژيم 

  
صندوق  17000شعبه اخذ رأي  و بيش از  47665گيري اصلي و فرعي، شامل 

رأي گيري  شروع به كار كرد و با سه بار تمديد ساعت رأي گيري در ساعت 
ـات   . ساعت رأي گيري پايان يافـت  15اين روز به مدت  23 ـئولين و مقام مس

ـا    ـات ت رژيم با ارقام ضد و نقيض حيرت آوري از ساعات اول صبح روز انتخاب
با فريبكاري زياد سـعي   پايان روز خبر از شركت مردم در اين نمايش دادند و

ـثال عباسـعلي   در گرم نشان دادن فضاي انتخابات و حضـور مـردم كردنـد،     م
در  60صبح از آمار شـركت   11ساعت  ي شوراي نگهبانسخنگوكدخدايي، 

ولي عليرغم همه ترفندها، مجبور شدند مثل . صدي در انتخابات سخن گفت
هميشه دست به تقلب گسترده اي  زده با رقم سازي هاي چند برابـر مـدعي   

وزير كشور در چند مورد مجبور به تغيير گفته هاي . شركت باالي مردم شوند
ـامگاه روز  خود شد و در آخ اسـفند، دو روز بعـد از رأي    14رين نوبت در ش

با خواندن آراي شعبات بـر تعـداد شـركت كننـدگان     : گيري بود كه گفت
ميليون رسيده است در حاليكه  29افزوده مي شود و در حال حاضر به حدود 

ميليـون نفـر در    24,6قبال همين وزير كم حافظه خود گفته بود كـه حـدود   
درصدي شركت مردم  64,2رده اند و با وقاحت از حضور انتخابات شركت ك

  .سخن گفت
بايد ياد آور شويم كه وزارت كشور در سايت خود آمار جمعيت كل كشور را 

ـال  ( نفر اعالم كرده بود  74,823,216 بـر   1390آمار جمعيت كل ايران در س
شويم كه بايد ياد آور ) ) 1(نفر است  78,245,642اساس منبع مركز آمار ايران

ـال   و جمعيـت كـل    1389كه اين رقم مربوط است به  آمار كل كشور در س
ميليون نفر مـي باشـد،    53و دارندگان حق رأي باالي  1390كشور در اسفند 

ـاعت شـركت كـرده      26,4بنابر اين اگر به قول وزير كشور  ـا آن س ميليون ت
صد  و نه  در 49ميليون دارندگان حق رأي مي شود  53ميليون از  26,4باشند، 

  ؟  !درصد  64,2
ميليون نفر  26,4و باز يادآور مي شويم كه وزارت كشور، پس از اعالم شركت 

از رأي دهندگان، اين خبر را از سايت برداشت و سپس، مجبور به حداقل دو 
ـيم كـه    نوبت در تغيير گفته هاي خود شد، رئيس ستاد انتخابات كل كشور كن

ـيد،    درصد در ا 34در كل كشور ": گفت  64نتخابات شـركت كردنـد، ببخش
درصدي كه او ناخودآگاه بر زبان آورد بـي   34، بله "شركت كردند! درصد

بازار تقلب بقدري به رسوائي كشيده شده كه به قول معروف خان . دليل نبود
ـاني باشـد    ": صدايش در آمد و گفت) شيخ اكبر( انشاءاهللا نتيجه انتخابات هم

   "رأيي باشد كه به صندوق مي اندازند  كه مردم مي خواهند و همان
  

ـا   : حاصل همه تقلبات از قبيل چند بار رأي دادن ها، با شناسنامه هاي تقلبـي، ب
كارت ملي و بدون كارت ملي ، با شناسنامه هاي عكس دار و يا بدون شناسنامه 

هزار و يا هر  30هاي عكس دار، انتخاباتي با پخش پول، براي هر رأي دهنده 
ـا حركـت دادن     300تا  200 خانواده هزار تومان و خريد و فـروش رأي و ب

ـاي     اتوبوسها در شهرهاي عشايري و دادن پولهاي كالن براي بـردن افـراد پ
  . بيالن شكست بزرگي است كه اين گونه آشكار گرديد... صندوقهاي رأي  و 

  ارقام سخن ميگويند
آمار خالف واقـع،   

ــرايط   ــدين ش واج
رأي دادن، اعـــالم 

ــده ــوي  شـ از سـ
ــران و   ـتاندار ته اسـ
وزير كشـور در دو  
نوبت بـه صـراحت   
آمــار را دســتكاري 
كرده و به دروغ از 
ــدگان  ــداد دارن تع
ــي  ــق  رأي مـ حـ
كاســــتند تــــا در 
صورت عدم حضور 
مردم بتواننـد آنـرا   

ـيم، مرتضـي   . توجيه كنند به گفته هاي گردانندگان نمايش انتخابات دقت كن
بري در پاسخ به سئوال خبرنگار شبستان در تمدن استاندار تهران در نشستي خ

 5نزديـك بـه    ": مورد تعداد واجدين شـرايط راي دادن در تهـران گفـت   
اولـي   نفـر آن رأي  469هزار و  148ميليون راي دهنده در تهران داريم كه 

هـزار و   107در صورتيكه او تعداد راي اولي هاي شهر تهران را قبال   "هستند
  :و گفت) نفر بيشتر تر از رقم قبل  41000( د نفر اعالم كرده بو 574

  
  
از پرنده هاي مهاجر «، )1375) (مجموعه مقاالت(» شناخت و تحسين هنر«

 ).1380(» ساربان سرگردان«و ) 1376(» بپرس
) جشن نامه دكتر سيمين دانشـور (» سرگرداني ةبر ساحل جزير«همچنين 

م از آن اسـتفاده  به كوشش علي دهباشي منتشر شده كه در اين مـتن هـ  
  ».شده است

من تقاضا كـرده ام كـه خانـه مـن بـه همـراه       : او در باره خانة اش گفت
كانون فرهنگـي جـالل آل احمـد، نيمـا      "كتابخانه و يادگارها به عنوان 

نيما هم كه كوچكتر است  ةنامگذاري شود، خان "يوشيج و سيمين دانشور 
گذاري شود كه مورد قبول نام "قرائت خانه و مركز تحقيقات  "به عنوان 

 ».مسئولين واقع شده است
فرهنگ ما عصر  زنده ياد دكتر سيمين دانشور بانوي نامدار ادبيات معاصر و

در سن نود سالگي جهان را بـدرود گفـت بـر    1390اسفندماه 18شنبه،  پنج
بدان اصـل   زندگي سرودي است، با محبت بخوانش و« اين باور بود كه 

ات  در خانه. گريه نكن خواهرم«، ».ش و مرگ استزندگي، سفر ميان زاي
درختـان در   شـهرت و بسـيار   هـايي در  درختي خواهد روييد و درخـت 

و باد پيغام هر درختي را به درخـت ديگـر خواهـد رسـانيد و     . سرزمينت
  »!آمدي سحر را نديدي؟ در راه كه مي: ها از باد خواهند پرسيد درخت

  . راي اولي ها به پاي صندوقهاي رأي بياينداسفند اين تعداد  12در اميدواريم 
جمعيت كل ايران برابر با حـدود   1385بر اساس سرشماري مركز آمار در سال 

ـاالتر از     500ميليون و  70 ـال را   18هزار نفر و  جمعيت واجد شـرايط و ب  52س
ـيم   . هزار نفر در كل كشور تعيين كرده بود 500ميليون و  اما همانگونه كه مي دان

ميليون اعالم كـرده   48,2يم  واجدين شرايط در اين انتخابات اخير را حدود رژ
ـان     اند تا بتوانند با آمار بازي كرده و وسعت تحريم راكمتر از آن كـه هسـت نش

ـاس سرشـماري   . دهند واجدين شرائط راي دادن واقعي در تهران، بر همان اس
ـهر  جمعيت كل تهران،  شهر ري،  شـمي  1385مركز آمار در سال  رانات و اسالمش

ـتن فـوت شـدگان،     13نفر و با كسر جمعيت زير   8,571,428برابر با   ساله  و كاس
و نه ) 1385در سال (ميليون نفر بود  7سال برابر با حدود  18كل جمعيت باالتر از 

ـامال روشـن اسـت    . كه  استاندار تهران ادعا ميكند 1390ميليون نفر در سال  5 ك
ـان دادن رأي      حاكميت براي نامعلوم  ـتر نش بودن ميـزان شـركت كننـده و بيش

دهندگان، آمار را دستكاري كرده و جمعيت را باال و پايين مي كند تا آمار مورد 
ـار   جمعيـت  دلخواه خود را اعالم كند، براي روشن شدن  واقعيت، جدول آم

انتخابات گذشته  را بر اساس آمار رسمي  9كل كشور و نسبت مشاركت مردم در 
  .ذيال مالحظه بفرمائيدرژيم 

ـايي   رسانه هاي داخل پس از پايان انتخابات در تهران اعالم كردند كه، نتايج نه
، شميرانات، اسالمشهر مشخص شد و شمارش آراي  حوزه انتخابيه تهران، شهر ري

ـيد    ـان رس از  . نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اين استان بـه پاي
أخوذه  با كسر آراي سفيد و آراي باطله،  تعداد آراي رأي م 2,335,124مجموع 
  .رأي شمرده شد 2,119,689صحيح  

نفـر اول، از   5بر اساس همين آمار، ارقام انتشار يافته از سوي دولت، نمونه اي از  
كانديداي تهران را در زير مي  55نفر از آخرين حائزين از  5حائزين اكثريت و 

جمعيت حائزين راي از سوي رژيم مورد توجه در جدول اول رقم كل . آوريم
ـا  ) 2(قرار گرفته  و جدول دوم تعداد واقعي حائزين و راي دهندگاني كه مطلق

  .صندوقها را تحريم كرده و خواهان حق حاكميت خود شده اند را مي آوريم
 

 سوي حكومت ميزان نزول استقبال ازنظري به  آمار رسمي منتشر  شده 
  اباتگذشته به خوبي گويا استدر مجموع نه مرحلنتخ

  جناح خدمتگزار بيت
با غربال شـدن چنـدين   
ـا   باره كانديد ها از ابتدا ت
انتهــــا، از تعيــــين و رد 
صالحيت شدن از سـوي  
ـا بيـرون    شوراي نگهبان ت
ـندقهاي   ـان از صـ آمدنشـ
رأي، اكنون تا حـدودي  
ميتــوان حاصــل نمــايش 
حــزب ســازي و حــزب 
بازي هاي تكراري  رژيم 

ـايج آنـرا   را بيالن  زد و نت
ـاالخره حاصـل    ديد كه ب
توليد ايـن همـه جبهـه،    
ـته،   ــروه،  دسـ ــزب، گ ح
سازمان و انجمن  سياسي 

باالخره اين كوه چه ...  و 
نفـر   55موشي زائيـد؟  از  

نفـر در   5نخست تهران،  
   .نفر بعدي به مرحله دوم مي روند 50مرحله اول به مجلس مي روند و 

ـتهاي   ليست در حوزه انتخابي 20از  ـامل ليس ه تهران براي انتخابات مجلس نهم،  ش
پايداري انقالب اسالمي، جبهه توحيد و عدالت، راه  انتخاباتي جبهه متحد، جبهه

ملت و پيروان واليت و ائتالف بزرگ اصولگرايان، جنبش عدالت و مهـرورزي،  
ي، جبهه حاميان واليت، جبهه دانشگاهيان انقالب اسالم ائتالف آبادگران جهادي،
، جبهـه  »فهرست وحـدت «انقالب اسالمي با عنوان  شوراي هماهنگي نيروهاي
ـيرت و بيـداري اسـالمي، حـزب تمـدن       اتحاد ملي و انسجام اسالمي، جبهه بص

ـان ايـران     اسالمي، صداي ملت، جبهه جوانان ايران امروز، حزب عـدالت طلب
ـتالف كانديـد    اسالمي، جبهه مردمي اصالحات، جبهه مـرد  ـاالري و ائ اهاي مس

مستقل سراسر كشور، ميتوان به اين نتيجه رسيد و ياد آور شد كه آناليز اين ليست 
ـاي    5ها و  افراد آن نشان مي دهد كه  كانديداي انتخاب شده در بين جبهـه ه

كانديـداي   23متحد و پايداري مشترك اند، جبهه پايـداري انقـالب اسـالمي    
جبهه متحـد اصـولگرايان،    .اختصاصي در اين فهرست دارد و  رديف اول است

ـاً     عضو اختصاصـي،  22تنها با يك نفر كمتر يعني  با  در رده بعـدي اسـت و نهايت
  فهرست صداي ملت

سومين ليست را به خود اختصاص  داده  نفر، عنوان 5با ) مربوط به علي مطهري( 
چهـره مـورد تاييـد جبهـه      55بر اساس بررسي هاي انجام شده،  حدود . است

موفق به كسب اكثريت و ورود به مجلس شده اند كـه در برابـر    متحد اصولگرا
نماينده مورد تاييد جبهه پايداري نشان از موفقيت جبهه كمتر تند رو،    25حدود 

نفر ديگر از ورودي هاي جديد  40در برابر جبهه بيشتر  تند رو قرار دارد، حدود 
مورد تاييـد جبهـه    به مجلس هم مورد تاييد جبهه متحد اصولگرايي بودند و هم

  .پايداري
ـا بـر گـزارش روابـط عمـومي      : اسفند مي نويسد 10روزنامه ايران، چهارشنبه  بن

عضـو از   86تشكل سياسي كه با  ، اين"ائتالف كانديداهاي مستقل سراسر كشور"
انتخابات مجلس شوراي اسـالمي   حوزه انتخابيه در دومين تجربه 75استان و  25

ي و سرشناسـي چـون دكترعلـي مطهـري، احمـد      فعال بود و چهره هاي علم
ـاهد   توكلي، مسعود پزشكيان و مهدي سنايي را در ميان اعضاي خود داشت و ش

اسـالمي   نفر از اعضاي خود در مرحله اول انتخابات مجلس شـوراي  16حضور 
ـال آينـده، ايـن     تعـداد   بود كه با برگزاري دومين مرحله انتخابات در اوايـل س

  . افزايش خواهد يافت
اگر با ذره بيني درشت تر نگاه كنيم همگي اين جبهه ها و دستجاتي كه اخيرا سر 

  .پاسداران فعال بودند ه بر آورده اند همگي زير چتر فرماندهي سپا
   دخالت سپاه پاسداران

ـازمان  نكته قابل توجه در اين  دور از انتخابات اينكه سپاه پاسداران  تنها تشكل س
  .نتخابات بوديافته و گرداننده بازي ا

  16صفحه در
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كالبد شناسي جناحها در انتخابات نهمين دوره 

  7-مجلس رژيم 
  

ـيج دانشـجويي از      : به نقل از سايت ديگربان ـين مواضـع بس نفر اول شـوراي تبي
. دخالت سازمان يافته سپاه پاسداران در نهمين دوره انتخابات مجلـس خبـر داد  

طلب  محمدحسن روزي
ه جبه«نگار حامي  روزنامه
ـار ايـن    » پايداري ـا انتش ب

ـايي  «خبر نوشـت   نيروه
ــت   ــد در سياس ــه نباي ك

ـتفاده  » دخالت كنند با اس
المــال در شــب  از بيــت

ـاتي   ـات انتخاب  ٬آخر تبليغ
فهرســـــت جعلـــــي 

را » اصــولگرايان اصــلح«
ــوني   ـاي ميلي در تيراژهـ

 .منتشر كردند
ـعيدي  ــد سـ ــر  ٬احم دبي

ــالمي   ــه اســـ جامعـــ
دانشجويان دانشگاه شيراز 

گ خـود بـه   نيز در وبـال 
صـــراحت از دخالـــت 

ــانوني« ســـپاه در » غيرقـ
انتخابات اخير مجلس خبر داده و  نوشت كه سپاه با اين اقدام و شوراي نگهبان با 

ها در جمهـوري   انتقاد از آن» تابوي«باعث شدند تا » هاي ذوقي رد صالحيت«
ـاد «سعيدي شكسته شدن . اسالمي شكسته شود ـپاه پاسـداران را  » تابوي انتق  از س

 .اعالم كرده است» يكي از بزرگترين دستاوردهاي انتخابات دوره  نهم  مجلس«
مسئول بسيج دانشجويي دانشـگاه تربيـت مـدرس نيـز      ٬همچنين، مهدي تهراني

ـاطر حمايـت از فهرسـت        آن ـته بـه خ جبهـه  «طور كه خود در وبالگـش نوش
  .از سمت خود بركنار شده است» پايداري

ـات داشـت،    خطر بغايت بزرگتر اينكه نه  تنها سپاه يد واحد در بر گـزاري انتخاب
يدي طوالني تر در اقتصاد و از اين پس سرنوشت سرمايه هاي ملي ما از جملـه  
در صنعت نفت كشور خواهد داشت، مافياي نظامي، مالي كافي نبود، سر نوشت 

  .جنبش ملي شدن نفت هم به او سپره شد
ـاده      ، نمايندگان مج1390اسفند  23روز سه شنبه،  ـا تصـويب م  11لـس ايـران ب

مهمترين اختياراتي را كه وزارت نفت تاكنون نداشت، به او محول كرد، طـرح  
ـاي مربـوط بـه     : وظائف و اختياراتي از جمله حق واگذاري و اجراي طـرح ه

اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و نگهداري ميادين مشترك نفت و گاز را بـه وزيـر   
ـا رعايـت   "صويب كردند كه اقدام در اين زمينه نفت دادند و به اين ترتيب، ت ب

ـات    آيين نامه معامالت شركت ملي نفت ايران از شمول قانون برگـزاري مناقص
  .شود "مستثني

ـترده     ـارات گس مجلس ايران با تصويب طرح تعيين وظايف وزارت نفـت، اختي
. تري براي وزير نفت كه از فرماندهان سپاه پاسداران بوده، در نظر گرفته اسـت 

   :وزير نفت  فعلي كيست؟ وزير نفت، رستم قاسمي با سوابق زير است
   فرماندهي يگانهاي رزمي در دوران دفاع مقدس -1
 فرمانده مهندسي قرارگاه دريايي عملياتي خاتم االنبياء  - 2
 فرمانده مهندسي نيروي دريايي سپاه  - 3
 فرمانده قرارگاه سازندگي نوح  - 4
 ...ي سازندگي خاتم االنبياء   و فرمانده قرارگاه مركز - 5

ـتبداد    حاصل سخن اينكه، عليرغم نمايش انبوهي جبهه و حزب، اما در جبهـه اس
هر روز شكست و تفرقه بيشتر،  تقسيم به دو و حذف يكي از دو شدت بيشتر و بيشتر 

محمدرضا مهدوي كني، رئيس مجلس خبرگان، گفته اسـت كـه تـالش    . مييابد
 13اصولگرايان تشكيل دهد ولي به جاي جبهه واحـد،    واحد كرده تا يك جبهه

ـيم    ":  جبهه از آن بيرون آمد، او گفت ـا را متحـد كن ما آمديم اين اصول گراه
  !    "شدند سيزده دسته

پس ديديم كه تحريم، تجزيه و انشقاق را در دستگاه حاكمه تشديد كرد، بطوري 
د، چون آنها مي دانند كه كه آنها احساس مي كنند بيشتر از گذشته منزوي هستن

ديديم كه تحريم خود سيلي محكمي بـود  . واقعيت چه بوده و آينده اي ندارند
كه از سوي  مردم بر چهره علي خامنه اي و نظام واليت مطلقه فقيـه او نواختـه   

  . شد
ـتقالل هـر روز    بعكس در  طرف ديگر، در جبهه مردم ساالر و جبهه آزادي و اس

همكاري بيشتري پيدا ميكنند، تحريم انتخابات تصـديق  همبستگي و هم فكري و 
ـال كسـب ايـن       حق حاكميت بر تصميم و سر نوشت كساني است كـه بـه د نب
ـتقالل و آزادي و         ـتند، زيـرا گـرفتن حـق حاكميـت، تصـديق اس حقوق هس
حقوقمندي و كرامت هر ايراني است و امروز مردم ايران با تحريم انتخابات اين 

ند و توانايي هاي بيشتر بـراي پيـدا كـردن يـك بـديل      تصديق را گواهي داد
  . مردمساالر پيدا كردند

ديديم كه شركت نكردن در انتخابات كافي نبود  بلكه كار اصلي، در خانه ماندن 
ـا     و تحريم اين رژيم در پاي صندوقهاي رأي در روز انتخابات بود، كـه ملـت  ب

ـتن خيابا  ـا،     تحريم  انتخابات مجلس نهم، با خالي گذاش ـا و مانـدن در خانـه ه نه
نظام واليت مطلقـه  . منزلت وكرامت انساني و  شرف و حيثيت خود را باز يافتند

  .فقيه امروز در ضعف مطلق قرار گرفته  و رفتني است
  ادامه دارد

  :توضح 
  منبع، مركز آمار ايران، مجلس شوراي اسالمي  -   2و  1

  سالی که نو می شود
  
و دين ها و » رسم و عادت«و » سنت«ه رنگ مصلحتهاي بيرون از حق ك 

ن آمرامهائي كه انواع بيانهاي قدرت هستند را شناسائي و خـود را از بنـد   
انقالب بزرگي را به ثمر نشانده اند كه حاصلش انسانهاي مستقل  ،رها سازند

عصـيان بـر تكـاليفي كـه جبـار و       ،بـدين قـرار  . زاد و حقوقمند استآو 
بازيافتن اسـتقالل و   ،ر روحاني او مقرر مي كنندو غي» روحاني«دستياران 

ن را آ ،از اين ديد كه به تحريم انتخابات فرمايشـي بنگـريم  . زادي استآ
ترجمان وجدان همگاني بر وجوب رها كردن خويش از زير بار تكـاليفي  
مي يابيم كه هم قدرت فرموده اند و هم نـاقض حقـوق انسـان و تحقيـر     

  :كننده اويند
نـوروز ديرپـاترين جشـن    . مي ناتواني را جشن نمي گيردهيچ مرد – 11

جامعه بشري است زيرا جشن توانـائي انسـان و همـدلي و همكـاريش بـا      
همدلي و همكاري كه حاصلش رشد انسان و عمران طبيعت . طبيعت است

بانيـان ايـن جشـن را    . نوروز فراخواني جاويدان به توانائي اسـت . است
مي دانسته انـد كـه تـن     ،زاديآاستقالل و توانائي انسان به يمن رشد در 

ور اسـت كـه بـاور    آتحقيـري مـرگ   . ور استآمرگ  ،دادن به حقارت
زور مـداران از راه سـركوب مـداوم    . دمي انسان را بدان معتاد مي كندآ

اما زماني مي توانند به زورپـذيران  . است كه زور پذيرها را مهار مي كنند
به حقـارت خـويش بـاور     ،اينان نچه را مي خواهند تحميل كنند كهآهر

نياز به بيان قدرتي است . يدآاين كار از عهده سركوب تنها بر نمي . كنند
كه مجموعه اي تكـاليف قـدرت فرمـوده را خـدا يـا حـزب فرمـوده و        

تقدير خدائي و يـا ضـرورت بنـاي     ،پذيرفتن ناتواني و حقارت خويش را
داوند و يا همسـو  بنده رستگار خ ،هنگآرماني توسط حزب پيش آجامعه 

زماني كه جامعه دربند ترس و حقـارت  . شدن كامل با حزب مي باورانند
ن آهـر تحميلـي بـه     ،ن جز تكليف براي خود نشناختندآگشت و اعضاي 

   .جامعه ميسر مي شود
اي انسـان توانـائي   «: حماسه هايي كه سروده شده انـد و ايـن فريـاد        

به نسل  ،ت ايران طنين افكن استكه همچنان بر فال» رآخويشتن را به ياد
و . امروز مي گويند ايرانيان بارها زهر كشنده تحقير جمعي را چشيده انـد 

حماسه هائي چون حماسه هائي كه فردوسي و مولوي سـرودند و   ،هر بار
سراز سينه حقارت و خفت : وردندآپهلواناني كه خطاب به ايرانيان فرياد بر

ايرانيان مصمم گشته اند از لباس حقـارت و  ن داده اند كه آخبر از  ،بردار
يند و توانائي فطري خويش را بكار بازگرداندن روند مرگ بـه  آترس بدر

نـوروز ايرانيـان لحظـه هـاي شـكوهمند بازيافـت       . جريان زندگي كنند
  . خويشتن بمثابه انسانهاي توانا است

مرام ضد نوروز را روز عصيان بر صغارتي و حقارتي بگردانيم كه اساس       
نهائي كه اسلحه در آنست كه همه آزمان . زندگي واليت مطلقه فقيه است

دريابنـد كـه اسـلحه اي كـه در دستهاشـان       ،نماد ترس و حقارتند ،دست
تا حقـارت و نـاتواني را سرشـت خـود     : نها مي گويدآبه  ،به فرياد ،دارند

ت هرگاه بر ايـن حقـار  . لت سركوب و القاي ترس نمي شوندآ ،نپندارند
توانائي خـويش   ،بنا بر اين ،زاديآهرگاه استقالل و  ،مرگبار عصيان كنند

  . نماد توانائي و غرور انساني مي گردند ،را بازيابند
عصيان بر حقارت و ترس  نه كاري است كه بتوان آن را از امـروز بـه        

خورشيد مي بايد بـر   ،در نوروز. وردآدردم مي بايد بدان روي . فردا نهاد
   :بدمد ،زاده هاي تواناآچونان سرزمين  ،اناير
جشن خردمداري و دانش و فن جوئي و خالق شدن عقل و  ،نوروز – 12
از  ،»بـادي اسـت  آزادي آ«. زادي اسـت آفريدن فرهنـگ اسـتقالل و   آ

 ،در برهه هائي از تاريخ خود ،ايرانيان. ديرگاه شعار مردم ايران بوده است
خـود انگيختـه اسـت كـه اسـتقالل و       ن عقليآنيك در مي يافته اند كه 

دانش و فن را جز در  ،عقلي كه بر مدار قدرت كار مي كند. زادي داردآ
ايـن  . خدمت قدرت بكار نمي گيرد و جز راه و روش ويراني نمي جويد

عقل قدرت مدار است كه عرفان ترجمان موازنه عدمي بدو اعتماد  ،عقل
عقل بنده قدرت و توجيه گر اين : نمي كند و به ايرانيان هشدار مي دهد

شـاه  «و مي دانيم كه نظريه واليـت مطلقـه فقيـه و    . واليت مطلقه او است
اين عقل قدرتمدار . را عقل قدرتمدار ساخته است... و» مصدر بيم و اميد

او را صاحب خير و شـر و مـدعي و قاضـي     ،است كه در هر سري هست
و تن دادن به اوامر و چاره ممنوع كردن عقل از كار . ديگران مي گرداند

زاد كـردن عقـل و   آچاره در مسـتقل و  . نواهي جبار و دستياران او نيست
موختن و بكار بـردنش در  آراست راه رشد در پيش گرفتن و دانش و فن 

عقلهاي ما كار را با نقـد  . افزودن بر توانائي و شتاب بخشيدن به رشد است
تـرك  .  مي بايد بازيابندزادي را آاستقالل و . غاز كنندآخويش مي بايد 

روشهاي تخريبي و باورهائي كه ريشه و ساقه و شاخ و برگ و ميـوه شـان   
. روز ايران نوروز مي گردد ،كاري است كه به انجامش ،جز قدرت نيست

تنها اين عقل . زادي استآبهترين شادباشها فراخواندن عقل به استقالل و 
  :است كه خود انگيخته خالق است

: يم نگريسته مي شـود ژحريم انتخابات فرمايشي از زاويه رابطه با ربه ت -  13
گشـودن   ،اما از منظر رابطه اش با انسان كه بنگريم. يم نه گفتندژرمردم به 

رأي بـه حـق حاكميـت و     تحـريم : افق باز بر روي ايرانيانش مـي يـابيم  
. تحريم سرباز زدن از حقارت صـغارت اسـت  . شهروندي هر ايراني است

تحريم اعالن وجود و حضور يـك  . مدن از لباس ترس استآبدرتحريم 
تحـريم  . سياست داخلي و خارجي است ،ملت توانمند در صحنه سياست

تحريم بازيافتن وجدان ملـي  . بازشناسي حقوق انسان و حقوق ملي است
 ،زادآتحريم بازيافتن عقل مسـتقل و  . روشن و بازسازي جامعه مدني است

تحريم خرافه زدائـي و خشـونت زدائـي و    . ته استخود انگيخ ،بنا بر اين
تحـريم   ...تحريم ،سيبها و نابساماني هاي اجتماعي استآرهاندن ايران از 

وردن يك رهبـري جمعـي   آدر دست گرفتن زمام امور خويش و پديد 
  :است

  
  !هموطنان

ن روز است كه جمهـور مـردم در رهبـري جمعـي     آرماني آنوروز  -  14
ن كوتاه زمـان  آدر  ،در برهه هائي از زمان. ندجامعه خود شركت مي كن

رهبري جمعـي   ،ها كه وجدان همگاني هدفي و روشي را معين مي كند
براي اين كه زمان اجتماعي رهبري . ممكن مي شود و واقعيت مي جويد

زاد تر و خودانگيختـه گشـتن   آهمزمان با مستقل و  ،جمعي دراز تر گردد
شن بر حقوق ملي و حقـوق انسـان   عقل هاي فردي و عقل جمعي و معرفت

  . جامعه ما نيازمند بديل است ،...و
يم واليـت مطلقـه فقيـه وقتـي مـي توانـد نمـاد جمهـوري         ژبديل ر      

شهروندان و دموكراسي شورائي بگردد كه جامعه ايراني تصميم به استقرار 
دانسته باشد كـه در محـدوده واليـت مطلقـه     . واليت خويش گرفته باشد

نچـه  آح بمعناي محدود كردن اين واليت ممكن  نيسـت بلكـه   اصال،فقيه
نپنداريد كـه  ! هشدار. ممكن است تحقق بخشيدن به استبداد فراگير است

خالصـه  » رهبـر «در جمع شدن تمام قدرت در دست  ،واليت مطلقه فقيه
ن نـوع اسـت   آنپنداريد كه واليت مطلقه فقيه استبداد مطلقه از . مي شود

ايـن  . واليت مطلقه فقيه استبداد فراگير اسـت . بودكه سلطنت استبدادي 
لتي بدل آورد و او را به آاستبداد انسانها را از درون به تسخير خود در مي 

. بزيـد  ،مي كند كه مي بايد تمام عمر درترس و ترور و حقارت و زبـوني 
هرگاه مقاومت كساني نبود كه بناي مبارزه را بر توانائي انسان و استقالل و 

يم استبداد فراگير ژاينك ايران در ر  ،و حقوقمندي او گذاشته اند زاديآ
  .بود
اسـتقرار   ،به يمـن اسـتقامت اينـان و جنبشـهاي ادواري ايرانيـان      ،اما      

: نيك كه بنگريم دو واقعيت را مي بينـيم . استبداد فراگير ميسر نگشته است
و » بـر ره«جز به گسـترش قلمـرو فعـال مايشـائي      ،يم از درونژاصالح ر

دو كـار را   ،نآاستقامت در برابـر   ،در عوض. مأموران او نيانجاميده است
جلوگيري از استقرار اسـتبداد فراگيـري از نمونـه    : به انجام رسانده است

شكار كردن ممكن بـودن تغييـر   آاستبداد فراگير كليسا در قرون وسطي و 
  .يم به دموكراسي و جمهوري شهروندانژاين ر

يم ممكن ژرا روزي بشماريم كه ايرانيان دانسته اند تغيير ر هرگاه نوروز     
توانائي خويش را اظهـار كـرده    ،است و به يمن تحريم انتخابات فرمايشي

در  ،يم و درون ايرانژيا بديلي بيرون از ر» محور دوم«قوت گرفتن  ،اند
نهائي قرار مي گيرد كه نمي خواهند بحـران سـازيهاي   آدستور كار همه 

 ،يت فقيه كار را به مداخله خارجي و تجزيه و پامال شدن ايـران يم والژر
هم جمهور مردم مي بايد توانايـان را بـه شـركت در     ،از اين پس. بكشاند

 ،با قوت بخشيدن بـه ايـن بـديل    ،اين بديل برانگيزند و هم اينان مي بايد
  . ادامه جنبش همگاني تا استقرار جمهوري شهروندان را تضمين كنند

دلي ماالمال از شادي به هموطنانم تبريك  ،ن نوروز را از صميم دلاي     
باوجود مشكل ها يي كه بر سر  ،دلم ماالمال از شادي است زيرا. مي گويم
 –يم واليت مطلقه مافياهـاي نظـامي   ژمي دانم كه باطل كه ر ،راه هستند
اميد .مدني استآ ،رفتني و حق كه جمهوري شهروندان است ،مالي است

همه روزهـا   ،انائي و همت شما ايرانيان كه از اين نوروز تا آن نوروزبه تو
  . نوروز بگردانيد ،را به يمن جنبش خويش
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