
  

پيش از . از سرگرفته شد ،برسر مسئله اتمي 1+ 5يم با كشورهاي ژگفتگوهاي ر ،در استانبول ،فروردين 26در : انقالب اسالمي
يم گفته است ژر. اوباما گفته بود زمان ديپلماسي دارد سر مي رسد. اسرائيلي ها اين گفتگوها را واپسين فرصت خوانده بودند ،نآ

خارجه اش تكرار مي كند كه گفتگوها به پيشرفت » وزير«. انجام خواهند شددور اول گفتگوها در استانبول و دور دوم در بغداد 
  . فصل اول را به زمينه سازيها و گفتگوها اختصاص مي دهيم.  در حل مسئله خواهند انجاميد

ايران در يم ژوريم كه در قبال رآنظرهاي اهل نظر را در باره هدف واقعي امريكا و غرب از سياستي گرد مي  ،در فصل دوم      
  .پيش گرفته اند

از ماجراي سفر  ،در اين فصل. گاه مي كندآيم و رابطه هايش ژوريم كه ما را از درون رآدر فصل سوم، خبرهائي را جمع مي       
و نقش » قتلهاي زنجيره اي«از طرح رسمي كردن مرجعيت و از  ،مدهاي سفرشآانگيزه او و پي  ،اد به جزيره ابو موسيژاحمدي ن

  .سخن بميان است ،ي رفسنجاني و خامنه اي در ترورها و از رابطه پنهاني با امريكاهاشم
. ورده ايمآدر فصل چهارم، داده هاي گوياي شدت و شتاب گرفتن تورم و بيكاري و فقر دولت و مردم و طبيعت ايران را گرد       

  : مي گذرانيمخبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان  ،و در فصل پنجم
  
  
  

واپسین فرصت : زمینه سازی و نتیجه ،فروردین ۲۶گفتگوهای 
  :ت؟سوخت یا نسوخ

  
  

انصراف . به اطالع  خوانندگان رسانده شد كه گفتگوهائي در بغداد انجام گرفته بودند ،در دو شماره پيش: انقالب اسالمی
بعد از  ،ن انصرافآو بازگشت از  1+ 5گفتگو با كشورهاي  يم از گفتگو در استانبول و پيشنهاد بغداد بعنوان محلژنخستين ر

توهين و تحقير شدن توسط اردوغان و موافقت با استانبول بمنزله محل گفتگوهاي دور اول و بغداد بعنوان محل دور دوم 
حتواي پيام اوباما به خبرهاي ضد و نقيضي در باره م ،باوجود اين. نوعي تصديق وقوع گفتگوها با امريكا در بغداد بود ،گفتگوها

  :نها را يكجا جمع و نقد مي كنيمآ. خامنه اي توسط اردوغان انتشار يافتند
  

  ۴صفحه در
۴فحه

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

  )۴٩( محمد مصدقزندگينامه دکتر 
  

  

  جمال صفری

  زندگينامه ميرزا کوچک خان جنگلی
  

شـمال  در  ش جنگل به رهبري ميرزا كوچك خـان جنگلـي  جنب
ايران پس ازانقالب مشروطيت دربرابر دخالتهاي روس وانگلـيس  

ميـرزا كوچـك   . ناتواني حكومت مركزي ايران شكل گرفـت  و
ــروطيت در رأس گرو  ــارزان دوران مش ــي از مب ــان، يك ــي خ ه

ــا   ازآزاديخواهــان درگــيالن عليــه  نيروهــاي اشــغالگربيگانه برپ
بررسـي فـراز و نشـيبهاي جنـبش      ضروري است قبـل از . خاست

جنگل و چگونگي شكست آن و بـراي آشـنا شـدن بـه روحيـه و      
 :     خلقيات ميرزا كوچك خان، مختصري به زندگينامه او بپردازم

ميـرزا  « زنـد  معروف به ميـرزا كوچـك خـان، فر   » ميرزا يونس«
قمري درمحله استاد سـراي   1298رشتي بود، كه درسال » بزرگ

ميـرزا بـزرگ، نـزد ميـرزا     پـدرش،  . رشت ديده به جهان گشود
. دفتر نويسي اشـتغال داشـت   تحرير و مستوفي به كار عبدالوهاب
شهرت يافتـه بـود، خـانواده اش    » ميرزا بزرگ« او به  چون پدر

 .ناميدندمي » ميرزا كوچك «يونس را نيز 
مدرسـه حـاج    ميرزا كوچك خان تحصـيالت اوليـه خـود را در   

مدرسـه جـامع كـه درآن     نيز  حسن، واقع درصالح آباد رشت و
سپس به تهران عزيمت كـرد  . موقع رونق خوبي داشت، گذراند

عمرخـود را صـرف    وي مدتي از. بصف طالب ديني  پيوست« و
.. ي و بيـان و نحو، معـان  فقه، اصول، صرف و: تحصيل علوم قديمه

متقدمين عالقمند شـد و   به اشعار« تحصيل  ضمن در. متعلق كرد
يادداشت هاي ميـرزا اسـماعيل   ( ».گهكاهي نيزاشعاري مي سرود

 )    5ص  –جنگلي 
يعني قبل از تولد، پس از اينكه عالء )  م. 1906(  –1285درسال  

 را بچـوب بسـت و  » حاج سيد هاشم قنـدي « الدوله حاكم تهران
ميـرزا  . گانان پايتخت به حضرت عبدالعظيم پناهنـده شـدند  بازر

كوچك نيزدررشت باتفاق عـده اي كـه بـا اوهمعقيـده بودنـد،      
 .    آغازكرد اهالي رشت تبليغاتي را بين طالب و

  ۱۳فحه ص  در                                                                      
   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
  وفای به عهد

  
در این   ،یک رشته پرسشها کرده است که ،قای محمد از ایرانآ    

خاطر نشان می  ،نآپیش از . پاسخ می دهم ،نهاآبه یک چند از  ،نوبت
دین . است» وفای به عهد«ن آکنم  که محکی بس دقیق وجود دارد و 

یا مرامی که روش عهد شناسی و وفای به عهد نباشد و نقض عهد را 
بخصوص  ،مشکل انسانها. قول زور و بیان قدرت است ،توجیه کند

رت باوری و دین و مرام را قد ،بنا بر این ،عهد ناشناسی ،استبداد زده ها
   : وسیله توجیه وفا نکردن به عهد و تن دان به حکم  زور گرداندن است

  :پرسش اول •
 
بوديدكه افكارعمومي آشنا ايران با زمان خروجتان ازدرآيا–1

آقاي خروجتان آنهم با جمعي از خرد آيا گفت؟ چه خواهند بعدها
بگويم كه ولي همينقدرمن نمي دانم  ميكند؟ و رجوي دفاع كرد

آقايان بازرگان و خرج كنند نمي توانند حاكمان ميليونها اگر
جا دلها هميشه در آنها قطعا نام كنند و دل مردم بد در خاتمي را

اين موضوع در، عليرغم ميل باطني اينجانب متاسفانه و اما .دارند
نه اآي متنفرند؟ شما بسياري از چرا چرا؟ .صدق نمي كند شما مورد

دهد؟به نظر معرض اتهام قرار در را خود اين است كه مومن نبايد
  احساسات مردم بازي نكرديد؟ خودتان ناخواسته با

  
  :پاسخ به پرسش اول٭
  

نظارت«ورم که زمانی که صحبت از لغو آنخست به یاد شما می      
استدالل کردند که ،»نظارت«مدافعان این  ،شد» استصوابی

مجلس از طرفداران بنی صدر ،ستصوابی لغو شودهرگاه نظارت ا
این امر که مثلث زور پرست همه روز به بنی صدر. پر می شود

ناسزا می گویند و او را سانسور می کنند و دروغ می سازند و به او
  ،نسبت می دهند

  ۲صفحه در

Nr.800     23 April- 6 Mai   2012     
 

        1391ارديبهشت  17تا4   800ه شمار

  
  ۱ص : ت؟يا نسوخ سوخت ،فرصتواپسين : زمينه سازي و نتيجه ،فروردين 26گفتگوهاي ◀
  ۶ص   :ايران گروگان  مثلث زور پرست –نقش محافظه كاران جديد  –ي ايران ژاسترات◀
  ۹ص  :»قتلهاي زنجيره اي«ميكونوس و   –مرجعيت دست نشانده  - ماجراي ابو موسي؟ ◀
  فقر مردم  شدت و شتاب گيرنده ها عبارتند از تورم و بيكاري و كسر بودجه و◀
  ۱۱ص : و طبيعت    
  یم ژردانشجويان و كارگران و مبارزان سياسي همچنان قربانيان تجاوزهاي ◀
  ۱۲ص :  هستندبه حقوق انسان     
  

     واپسين فرصت؟
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الجرم دلیلی دارد و بطور قطع دلیل آن این نیست کـه او چـون  
  :اینست که بر خالف  آنان، بر حق ایستاده است. آنان است

 گرفـت، قـرار کـار دسـتور در اسـتبداد بازسـازی که زمانی از -۱
 روزه همـه کـه امـری سـو، بـدین انقـالب دوم سـال از کم دست
 ضـد بـر پرسـت زور مثلث که اینست است، عیان و دهد می روی
 یکسـره کـه اسـت کـس یـک ایـران، در. کنند می تبلیغ صدر بنی

 جمعــی، ارتبــاط وســائل در او از بــردن نــام و شــود مــی سانســور
 کـردن جعـل و او بـه گفتن ناسزا بقصد اینکه مگر دارد مجازات
 سـه هـر نیـز، ایـران بیـرون در. باشـد او به دادن نسبت و دروغی
 جملـه کردن جدا و دروغ جعل کارشان پرست، زور مثلث رأس
 نسـبت و راسـتی کـردن دروغ و زیبائی کردن زشت و متنی از ای

 اسـت بـار اول ایـن که نبرید یاد از. هستند صدر بنی به آن دادن
 رأس سـه هـر بـا همزمـان، آزادی، و استقالل راه در پیشروان که

 و ناسـزاها و دروغهـا ازای در و هسـتند رویـارو زورپرسـت مثلث
 بازیـافتن و زورپرسـتی تـرک بـه را آنهـا زورپرسـتان، های بهتان

 .خوانند می خویش آزادی و استقالل
. نداشـتند اطـالع داشتم اطالع ایام آن در من آنچه از مردم – ۲

 اسـرائیل و انگلستان و امریکا با مالتاریا پنهانی سازشهای از آنها
 بــرغم. نداشــتند اطــالع)  گیــت ایــران و ســورپرایز اکتبــر... (و

 پیونــد از مــردم ایــن ایــران، مــردم بــه ، ٦۰  خــرداد ۲۲ هشــدار
 نمـی و نبودنـد آگـاه خمینیسـم و تاچریسـم و ریگانیسم ارگانیک
 اســرائیل و امریکــا و انگلســتان ســود در اســت قــرار کــه دانســتند

 سـفیر و کـالرک آلـن انگلسـتان، دفاع وزیر دیرتر، که واقعیتی(
ــ وقــت ــراق در تانانگلس ــر ع ــان ب ــد زب ــای ،)آوردن ــی آق  و خمین

 رشـد فرصـت دهند، ادامه سال ۸ مدت به را جنگ او دستیاران
 ایـران از بخشـی و کننـد نفلـه را ایرانـی نسل یک و ببرند میان از

 روی از آن، از بعــد و روز آن در آنهــا داوری پــس. بگــردد ویــران
 و شـود مـی یـا شـد آگاه حقایق بر که آنکس. است نبوده آگاهی
 بـه نـدادن تـن کـه کنـد مـی تصـدیق شناسد، می حق به را آدمی
 بـر را زندگی و بود آسان کاری قدرت، تقدیر به دادن تن و خطر

 زنـدگی به دادن تن اما. کرد می تر آسان نیز ایران مردم منتخب
 آزادی و اســتقالل و ایــران اســتقالل از دفــاع بــرای تــرور، در

 از بایـد نمـی ایران مردم منتخب هک هست و بود کاری ایرانیان،
 .زد می تن آن
 خلــق را آزادی و اســتقالل فرهنــگ بایــد مــی ایــران مــردم  - ۳

 شـما، قـول بـه وگرنه،. بسنجند حق به را شخص بتوانند تا کنند
. ســنجند مــی خــود ناپایــدار »احساســات« محــک بــه را شــخص
 بـر و باشـد ملـت آن های توانائی نماد باید می ملت یک منتخب

 حاکمیـت در زیسـت و اسـتبداد بازسـازی بـه که نیست و نبود وا
 جبـار برابر در ایستادن و برخاستن برای ایرانیان. دهد تن جبار
 کـار نـه آن، بـا مماشـات و اسـتبداد در زیسـت. دارند نیاز الگو به

 اجــرای بــرای  او. اســت او همکــاران و دوســتان و منتخــب یــک
 اسـتقالل در رشـد آن، رایاج با که، بود شده انتخاب ای برنامه

 .یافت می تحقق اجتماعی عدالت میزان بر و آزادی و
 و شـوند مـی موافـق تـو بـا حـق اهل ایستادی، حق بر چون – ٤

 کـردار و گفتـار و پندار هرگاه. گردند می متنفر تو از قدرت اهل
 متنفـر او از کسـی و بیایـد خـوش را همگان که باشد چنان آدمی
 را جبـار جانـب زود، یا دیر و است باز سطو او تردید، بی نشود،
 علـی امـوی، دسـتگاه تبلیغـات که آورم می شما یاد به. گیرد می

 او بـه نمـاز قنـوت در شـام مـردم و باورانـد...  و کافر اول را) ع(
ــزا ــی ناس ــد م ــرای گفتن ــرب ب ــه تق ــد ب ــا! خداون ــروز، ام ــزد ام  ن

 وبمحبـ و مقبـول شخصیت دو تنها) ص( پیامبر و او مسلمانان،
 . هستند مسلمانان جمهور

 خـود کردار و گفتار و پندار باید می همواره آدمی درنتیجه، - 5
 و اسـت حیات ذاتی حق چون چراکه،. بسنجد حق محک به را

. اســت رفتنــی نــاحق و مانــدنی حــق حیــات، بــر عــارض نــاحق
 قدرتمـداری و قـدرت و مانـدنی انسان آزادی و استقالل چنانکه
 برحـق ایسـتاده بسـود زمـان اسـت، ینچنـ چـون. هسـتند رفتنی
 اطـالع و ها اندیشه آزاد جریان دو که زمان آن. دهد می گواهی

 مانـدگار الگـوئی برحـق، ایسـتاده شـوند، می برقرار ها داده و ها
 براین، بنا. گردد می
 بیرون برای ها تجربه. است زیسته استبداد در بوده تا ایران – ٦

 کـردن قـدرت فرهنـگ ضـد جانشـین و اسـتبداد از ایـران بردن
 بـار، ایـن. انـد شـده رهـا کـاره نیمـه آزادی، و استقالل فرهنگ
 اسـتقامت، دهـه سـه از بعد. کند رها را تجربه ندارد بنا ما جمع
 روشـنائی بـه استبداد ظلمات از ایران که ایم شده مطمئن اینک

 و بـاز جامعـه. کند می رشد و ماند می و آید می آزادی و استقالل
 دست آرمان آن اینست جسته، منزلت و کرامتمند و قحقو مردم
 کـار هیجان بر همچنان و آورد می وجد به را ما جمع که یافتنی

  . افزاید می ما
 
  :دوم پرسش •
 
 دعـوت  نظـام  اصـالح  سمت به را ما هاتان بيانيه و شما سخنان آيا – 2

 اگـر  كـرد؟  اصـالح  را سيسـتم  اين شود آيانمي او؟ با دشمني يا ميكند
 را حكومـت  بيـاييم  ميگفتنـد  كردند؟ مي چه بودند ائمه يا و بود يامبرپ

 در. كنيم اصالح را خودمان بياييم باهم همه: فرمودند مي يا كنيم ناكار

 تـا . است جامعه اين و مردم از حاكميت اين بود كه گفتند نمي آيا واقع
   شوند؟ نمي اصالح هم حاكمان نشوند اصالح آنها
  :ومد پرسش به  پاسخ٭ 
 
 ایـن، بـاوجود. ام نوشـته پاسـخ نوبت چند نیز پرسش این به –۲

 :باشد مفید تواند می آنها به پرداختن که آنست در نکاتی
 خواننـد، نمـی دشـمنی به را شما من های نوشته و سخنان -۲/۱
 بـر کـه نظامی هر. خوانند می هدفی برای خوانند نمی »برضد«

 قـدرت آلـت و عامـل فعـالش عنصـر و آیـد می پدید قدرت محور
 دارد ای بسـته مدار جبار، امر مطیع پذیرش، فعل عناصر و است
 فعــل و فعــال عنصــر مایشــائی فعــال جهــت در تنهــا آن، در کــه،

 ادعـای. اسـت اصـالح قابـل جبـار امـر هـای مطیع شدن پذیرتر
 عنصـر مایشـائی فعـال از کاسـتن جهـت در نظامی چنین اصالح
 و نـاممکن ادعـائی مطیـع، عناصـر پـذیری فعل از وکاستن فعال
 نـداده نشـان ایرانیـان همه و شما به تجربه هنوز آیا. است دروغ
 کاستن جهت در  حاکم نظام چهارچوب در اصالحات که است

 کارکنـان اختیـار انـدازه بـر افـزودن و فقیه ولی مایشائی فعال از
 در امـا نگشـت میسـر خویش، حقوق از مردم برخورداری و رژیم

 ممکن همگان، پذیری فعل و فقیه ولی مایشائی لفعا بر افزودن
 مـی نظـام تغییـر به را شما من های نوشته و ها گفته پس گشت؟
 آن، در کـه، خواند می پذیری تحول و باز نظام ایجاد به. خواند
 یعنـی. دارنـد والیـت یکـدیگر بر حقوق، میزان بر مردم، جمهور

 و کننـد مـی ربرقـرا حـق بـا حق رابطه که قوا رابطه نه بایکدیگر
 را شـهروندان جمهوری و هستند فعال رشد، جریان در همگان،
 کار، این برای.  دهند می تشکیل
 فـرا »دهـی تغییـر تـا کن تغییر« اصل به را ما) ص( پیامبر – ۲٫۲

ــا کــه باشــید بهــوش. اســت خوانــده ــر بن  فــرا قــرآن، رهنمــود ب
 و ۱٤ هـای آیـه طـه سـوره(  فرعونیـت ترک به طاغوت خواندن

  طاغوت با برخاستن مبارزه به و...) و ۱۷ آیه النازعات و ٤۳
 تغییر تا کن تغییر« از بخشی نیز)  ٦۰ آیه نساء، و ۲٥٦ آیه بقره( 

 بـه شـدن تسـلیم و پـذیری فعـل که کسانی بسیارند. است »دهی
 یـا و خـویش اصـالح ضـرورت بـه کننـد مـی توجیه را جبار حکم

 و گفتــار و پنــدار از زورزدائــی اینکــه حــال. »فرهنگــی مبــارزه«
 جـدائی کنـد، مـی زنـدگی جامعـه در انسان که این بر بنا کردار،
 ناپـذیر جـدائی نیز و قدرت فرهنگ ضد با مبارزه از است ناپذیر
 نیـز اسـالم پیـامبر کـه چنـان. جبـاران دولـت بـا مبـارزه از است
 و اسـتقالل آدمـی عقـل کـه زمانی از حقیقت، در. کرد می چنین
 زور از کــردارش و گفتــار و پنــدار و یابــد مــی ازبــ را خــود آزادی
 اسـت او بـر. گردنـد مـی رویارو او با زورپرستان شوند، می خالی
 بـه را خـویش آزاد و مسـتقل عقـل و نپـذیرد اثر زورپرستان از که
 الگـو. واگذارد است، خلق و ابداع و ابتکار که خود طبیعی کار

 خـویش ذاتـی قـوقح و آزادی و اسـتقالل بـه را انسانها  و بگردد
 نشسـته خـدائی مسـند بـر هـا، کلـه در کـه قـدرتی رابطه. بخواند
 به بگردد فراخوانی و کند نشان خاطر جباران، دولت با را است
 در هـم و جبـاران دولـت شـکل در خـواه قـدرت، جبـر از رهائی
 از شـکلی قدرتی، تقدیر دربند هر و یابد می قدرت بت که شکلها

 .پرستد می را آن
 و اســتقالل بیــان پیشــنهاد  راه از جبــار، دولــت بــا ارزهمبــ -۲/۳

 راهنمـا اندیشه این الگوی و مردم به راهنما اندیشه بمثابه آزادی
 از فراخـوان ایـن پـذیرش و خوانـدن تغییـر بـه را مردم و گشتن
  جبار از ید خلع برای مردم هرگاه رسد، نمی ثمر به مردم، سوی
 و بـود خـاطر بدین فرعون، بطرف برو فرمود اگر. برنخیزند نیز

 جبـر از شـدن رهـا گـرو در دادن تغییـر و کـردن تغییر که هست
 و بـاوری قـدرت فـرآورده تنهـا جبـار دولـت چراکـه. است جبار
 دیگر های جامعه و جامعه میان و جامعه سطح در قدرت روابط
ــابر بلکــه نیســت،  افــزون روز افزائــی برخــود و طلبــی تمرکــز بن
  محرکـه نیروهـای ویرانگـر تـرین رگبـز جباران، دولت قدرت،

 چنـین برداشـتن میـان از. کنـد می توان بی را جامعه و شود می
 تغییر توان و انسانها کردن تغییر حاصل وقتی ویرانگری، قدرت
 نظـام بـا ای جامعه بدان، که، است انقالبی شود، می آنها دادن

 یم پیدا تحقق یاب، رشد و آزاد و مستقل اعضائی و باز اجتماعی
 . کند
 چنــین اگــر و آمیخــت هــم در تــوان نمــی را نــاحق و حــق -٤/۲

 حـق بـر را نـاحق و ایـم پذیرفته را) زور(=  قدرت اصالت کنیم،
 و مصـلحت نـوع از ای جبرگرایانه باورهای. ایم گردانده غالب

 و بــدتر بــر بـد تــرجیح و حقیقـت بــر مصـلحت تقــدم و حقیقـت
 نمـی درفـش اب مشت و شو جماعت همرنگ رسوا نشوی خواهی
 بـه و کـن رهـا را جباران دولت و ندارد صدا دست یک و جنگد
 و اسـت سیاسـی یـا فرهنگـی مبارزه با تقدم و بپرداز خود اصالح
 ترجمـان ،... و اسـتقالل بـر آزادی یـا و آزادی بـر استقالل تقدم
 صـاحبان. دهنـد مـی اصـالت قدرت به که هستند فکرهائی طرز
 حـق، و قـدرت میان توان می که برند می گمان فکرها طرز این

) زور(=  قـدرت بـه حـق نسـبت کـه این از غافل. گرفت را وسط
ــن و اســت تضــاد نســبت ــد وســطی دو ای ــوان کــه ندارن  را آن بت
 و نیســت) زور(=  قــدرت اســت حــق وقتــی حقیقــت، در. گرفــت
 وسـطی پـس. ای گشـته غافل حق از آوردی پدید را قدرت چون

 از زور، با و کرد خویش اقامتگاه را جا آن بتوان که ندارد وجود
  . کرد عمل حق به حال، همان در و آمد کنار شدن، تسلیم راه
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 از هيچيـك  چرا. ام رسيده آن به بنده كه جايي تا البته. گيرد قرار افراد
 شــما از) شــده كــه هــم ظــاهر در الاقــل(رو ميانــه اشــخاص و گروههــا

 است سرشان باالي كه زوري بخاطر همه بنظرتان اند؟ نكرده جانبداري
 من. اند بوده مخالف شما با گويا هم)ره(منتظري آقاي اند؟ كرده سكوت
 ولي است ثواب عين اين و ام كرده تاييد را شما خودم خرد قوه به فقط

   .نيست كافي بنظرم
  : سوم پرسش پاسخ٭
 
 دو برقــراری فــرض بــر و آزادی و اســتقالل در جمعــی ردخــ -۳

 وجــدانهای کــه زمــانی در اطالعــات، و هــا اندیشــه آزاد جریــان
 اخالقـی وجدان و هستند غنی جامعه علمی و همگانی و تاریخی
 صـادر آرائـی کند، می داوری و سنجد می حقوق، معیار با جامعه

 را ودخـ هـای ویژگـی حق. هستند تر نزدیک حق به که کند می
 کـرداری و گفتـار و پندار هر سنجیدن باید می شما معیار و دارد
 .باشد ها ویژگی این به

 میـزان بـه ملتـی هـر حیـات ادامـه کـه آنجـا از وجـود، ایـن با     
 و طبیعـت و انسـان هـر حقوق و خود حقوق به ملت آن معرفت

 حتـی جمعی، خرد دارد، بستگی حقوق این به عمل و جانداران
 . دهد  تمیز ناحق از را تواندحق می سانسور، شرائط در
  یـا و باشـد حـق شـما سنجش معیار که این بر بنا رو، میانه -۳/۱

 :کند می پیدا متضاد معنای دو قدرت، با آمدن کنار
 و پـیچ پـر و ناراسـت) زور(=  قـدرت بیراهه و مستقیم حق راه •

 راه، ایـن و اسـت حق راه است مستقیم که راهی تنها. است خم
 بیراهـه دو هـر. دارد خـود راسـت و چـپ سوی دو در بیراهه دو

 امـت« اسـت، حـق راه راسـت بـر کـه کسـی. هستند قدرتمداری
 زورمـدار نـه و راسـت مـدار زور نـه کـه اسـت معنی بدین »وسط
 و آن بر نه هستند، حق مستقیم صراط بر که آنها پس. است چپ
 .هستند افراط این بر نه
 بـه یـافتن دست روش و راه بر علم ایبمعن سیاست علم در اما •

 او و دارد تعریـف رو میانه  آن، حفظ و قدرت بکاربردن و قدرت
 مـی آن در و گیـرد مـی پـیش در را حق راه راست که نیست کسی
 اسـتبدادهای نوع از( راست افراطی نه که است کسی بلکه شود،

 نــه و...) و فرانکیســم و فاشیســم و نازیســم چــون راســت فراگیــر
 که است کسی بلکه. است...) و استالینیسم نوع از( چپ طیافرا

 قـــدرت بیـــان« را آن فوکـــو کـــه دارد ســـر در را قـــدرتی بیـــان
 تنظـیم نـوع سه اینجا، در قرار، بدین. نهد می نام »دموکراتیک

 راست افراطی: دارند وجود قدرت با که حق با نه عمومی رابطه
 گرایشـهایی نیـز هـااین از هریـک تازه،. رو میانه و چپ افراطی و

 چـپ و راسـت و وسط خود، بنوبه نیز روها میانه چنانکه. دارند
 .دارند

 یعنی. منافقان: است گفته سخن آدمها از دیگری نوع از قرآن •
 بنـدگان بـاطن، در و نماینـد مـی حـق اهـل ظـاهر در که کسانی
 . هستند قدرت

 بــا رابطــه در کــه هســتند کســانی مــراد وقتــی هــم هــا، وســط      
 پیشگان، نفاق هم و کنند می توصیف وسط را خود جای قدرت،

 مـی را قدرتمـدارها و قـدرت جانـب همواره نهائی، رویاروئی در
 . گیرند

 هـایی ویژگـی هسـتند، حـق مسـتقیم صـراط بر که آنها اما -۳/۲
 مطلق والیت خود برای که اینست یکی هایشان ویژگی از. دارند
 در غیـابی حکم و نشینند مین قضاوت مسند بر و شوند نمی قائل
 مـی دیگـران قاضـی را خـود کـه آنهـا. کنند نمی صادر کسی باره
 مـی صـادر محکومیـت حکـم آنهـا بـرای خویش ذهن در و کنند
 شـوند، نمـی قائـل محکـوم بـرای نیز خواهی فرجام حق و کنند

 آنکـه بـا – قدرتمـدار عقل روشهای در چون و هستند زورپرست
 کننـد، نمـی تأمـل خـویش – برنـد مـی اربکـ را آنهـا بارها روز هر

 کنـد می شروع تخریب با جبراً، عقل، این که شوند نمی متوجه
 .کند می شروع خود تخریب با که یابد نمی اندر و

 بیـان بـا آزادی و اسـتقالل بیان فرق ببینیم که این برای حال    
 بیــان بــه را قــدرت بیــان تــوان مــی چگونــه و چیســت در قــدرت
 :دهیم می انجام را تمرینی برگرداند، دیآزا و استقالل

 مـی محـل بـی زور اسـت، حـق راه راسـت بـر انسان وقتی تنها •
 نیـرو کـردن بـدل به نیاز که ای رابطه که اینست نیز علت. شود
  قرار، بدین. آید نمی بوجود باشد، آن بردن بکار و زور به

 قـدرت بـا رابطـه تنظـیم نـوع آن یـا ایـن قـدرتی بیان هر - الف
  . دارد کاربرد زور قدرتی، بیان هر در و ستا

  
 3در صفحه

  
  

 وفای به عهد
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 غفلـت بـا و آید نمی بوجود خالء شود، عمل حق به هرگاه – ب
 مـی پـر) زور(= قدرت را خالء این و آید می بوجود خالء حق، از

 . کند
 او، کـردار و گفتـار و پنـدار اسـت، حـق راه راست بر انسان وقتی •

 و گفتـار و پنـدار دیگـر، سـخن بـه. شود می تضاد و تناقض از خالی
 حقـوق بـا نـه و خود ذاتی حقوق با نه او و تناقض از خالی او کردار
: بگویـد ای گوینده است ممکن. کند نمی پیدا تضاد دیگران، ذاتی
 بـر چـون کـه شـوم مـی یادآور او به. شود می پیدا تضاد قدرت با اما
 را آدمی حق به عمل تا کند نمی پیدا وجود قدرت کنیم، عمل حق
 قـوا، رابطه رابطه، یک فرآورده قدرت. دهد قرار قدرت با تضاد در

 غفلـت با انسانها نیز، را رابطه این. است گروه دو یا و کس دو میان
 .کنند می برقرار خویش ذاتی حقوق از
 رابطـه وقتی افراطی، چپ و رو میانه و افراطی راست قرار، بدین •

 روبـرو تضـادها و هـا تنـاقض این با شود، می تنظیم قدرت با انسان
 و یکـدیگر بـا هـم پس. شوند می تضاد در انسان حقوق با: شوند می
 مـی متنـاقض نیـز آنهـا فعـل و قـول. شوند می تضاد در خود، با هم
 راسـت کننـد، نمـی عمـل حق به و گویند نمی حق وقتی زیرا. شود
 و ودخ با تضاد اما. است آمیز تناقض ضرورت به دروغ و گویند نمی
 قرارگـرفتن( حقـوق به عمل و حقوق بر معرفت با دیگری، با تضاد
  نیز متناقض فعل و قول و. خیزد می بر میان از) حق راه راست در

  براین، بنا زور، از آنها کردن خالی با -  الف
 سـان، بـدین. گـردد مـی تنـاقض بی حق، با کردنشان منطبق – ب

 بـاز را خویش آزادی و قاللاست یابد، می باز را حق راه راست انسان
 را او آزادی و تصـمیم گـرفتن در او استقالل که قدرتی زیرا یابد می
 میــان از بــود، کــرده محــدود یــا و نقــض تصــمیم، نــوع گزیــدن در

 راهنمـای و شـود مـی بازیافتـه سـان بدین که بیانی. است برخاسته
 . است آزادی و استقالل بیان گردد، می انسان عمل و اندیشه

 جبـر گرفتـار و شـود مـی غافـل خـود ذاتی حقوق از انسان وقتی      
 هـم اگـر و دهـد می اصالت قدرت به ضرورت، به گردد، می قدرت

 سـه هـر رو، این از. شناسد می قدرت تابع را آن باشد، قائل حقی به
 از غافـل. کننـد می »حل« قدرت بسود را حق با قدرت تضاد گروه
 کـس دو وقتـی مگـر نـدارد یهسـت قـدرت و دارد هستی حق که این

 و نیست آنها حقوق ترجمان که کنند می برقرار ای رابطه بایکدیگر
 نیـروی جـز قـدرت پـس. برنـد مـی بکار یکدیگر  تخریب در را نیرو
 بـازگردانیم، طبیعی حال به را نیرو هرگاه. نیست یافته جهت تغییر
 میـان کـه حکمـی هر که جاست این از. خیزد می بر میان از قدرت

 است اکراهی و حق از غفلت گویای کند، برقرار قوا رابطه کس دو
 متنـاقض و حق ناقض حکم این. نیرو به دادن جهت تغییر حاصل
 نیـرو ناقض ویرانگری بلحاظ و نیرو همان زور( خود با نیرو کننده
 نیسـت اسـالم از تنها نه براین، بنا ،)دارد کاربرد حیات در که است
 بـر یکـی قدرت اعمال که والیتی هرگونه قرار، بدین. آنست ضد که

 دیـن در معنی. نیست اسالم از و است زور حکم دهد، معنی دیگری
 . است همین نیست، اکراه

. بـاطن بـا ظـاهر تضاد: است روبرو نیز دیگری تضاد با منافق اما •
 حـق بـه عامل و عارف او باطن و ظاهر که اینست به تضاد این رفع

 های تناقض و تضاد و تضاد این بند از ند،ک چنین او هرگاه. بگردد
 مـی رهـا شـود، مـی گرفتـار بـدانها دیگـران، با رابطه در که دیگری
 کرامتمنـدی و حقـوق و آزادی و اسـتقالل او رهـائی، بدین.  گردد
 .یابد می باز را خویش

 دوره یک شود، می مربوط مرحوم، منتظری آقای به آنچه در - ۳/۳
 فقیـه والیـت مخـالف کـه خاطر این به جمله از بود من مخالف او

 ایـن بـا. بودند مؤثر نیز دادند می او به که نادرستی اطالعات. بودم
 از کـرد، تعـرض او کرامـت و انسـانی حقـوق بـه رژیـم وقتی وجود،
 پایـانی سـالهای در. کـردم دفـاع توان، تمام با او، کرامت و حقوق
 نخسـتین او. شد نیز مکاتبه واسطه، با و شد برقرار رابطه او، حیات
. داد انتشـار ای جـزوه انسـان حقـوق بـاب در کـه شـد شـیعه مرجع
  .شمرد شرک مصادیق از را فقیه مطلقه والیت و ایستاد برحق

  
  :چهارم پرسش •
 
 را تصــوير ايــن داريــد ايــران حاكميــت و جامعــه بــه كــه ايراداتــي - 4

 سـي  چـرا  پـس . اسـت  سـرطاني  سيستم يك سيستم اين مينماياندكه
 چـرا . بپاشـد  هـم  از زود بايـد  سـرطاني  سيستم دارد؟ دوام سال يواند

 در اي خامنه آقاي ايد گفته شما داريم؟ بسيار "آقا"فدايي نپاشيده؟چرا
 ولـي . ميگوئيـد  تبليـغ  براي شايد. درصد پنج نه اما. درست. است اقليت
 نگـران  فقط ديدم من كه هم مردمي. دارد تامل جاي آمار اين من براي

 شما سخنان انديشمند و روشنفكر قشر فقط پس. بس و ستنده گرانيها
 مايـل  ديگر و اند شده زده 57 انقالب از مردم كنيد باور. يابند مي در را

 .كنند انقالب نيستند
 

  :چهارم پرسش  پاسخ٭ 
 
 نیـروی کـه آورد مـی در پـا از را زنـده موجـود وقتی سرطان – ٤

 بـاقی مـردم بـرای قیرم وقتی تا پس. برد می پایان به را حیاتیش
 مـی فـرا نیـز را جامعـه پیکـر سرتاسـر و مانـد مـی سـرطان است،

 را خویش حیات حق: ماند می کار دو از یکی جامعه برای. گیرد
 تغییـر و کـردن خـویش حقـوق به عمل را زندگی و آوردن یاد به

 سـرطان از خود کردن رها سخن، دیگر به. دادن تغییر و کردن
 شـفقت بـی تقـدیر تسـلیم پذیرانـه فعل ای و. جبار مطلقه والیت
 ایـران جامعـه. رفـتن مـرگ بکـام بسـته فـرو دم و مانـدن قدرت
 و انـد کـرده تغییـر ایرانیان ایران، انقالب یمن به و است جوان
 عالمتهـا. خیزنـد مـی بر و آورند می یاد به را خویش ذاتی حقوق

. تاسـ اسـتوار ایرانیان در ملی حیات ادامه بر عزم که گویند می
 کـه ایـن یکـی: هسـتند تـر کردنـی مشاهده عالمتها از عالمت دو
 دیگری و. شود بدل اکثریت به است نتوانسته هیچگاه رژیم این
 زبـان بـر روز، همـه نگذشـته، عمـرش از دهـه سـه هنـوز کـه این

 مـی رژیـم ایـن شـر از وقـت چـه: است جاری جمله این ایرانیان
 همگـانی آنقـدر سشپر این رود؟ می وقت چه رژیم این آسائیم؟
 انقــالب« ذکرشــان و فکــر نیــز رژیــم مبلغــان و ســران کــه اســت

 کـه، شـنوید نمـی شـما آیـا.  اسـت رژیـم تغییـر قصد به »مخملی
 دشـمن با و آغاز دشمن با را خود سخن ای، خامنه آقای  هربار،

 برد می پایان به
 قـدرت نمـاد فـدائی و قـدرت شـیفته. نـداریم »آقا فدائی« -۱/٤

 استبداد به که آنها در بخصوص استبدادی، های رژیم در. داریم
 تأمــل اگــر. دارد فــدائیان قــدرت نمــاد هســتند، متمایــل فراگیــر
 هیتلـر. انـد داشته فدائی آنها همه که شوید می شگفت در کنید،
 نیـز صـدام و داشت بسیار فدائی نیز استالین. داشت بسیار فدائی

 »فـدائی« هـم ای هخامنـ و اسد و قذافی و... و داشت»  فدائی«
 مـی ایجـاد قـدرت محـور بـر کـه سـازمانهائی. دارند و اند داشته
 چنانکـه. ماننـد نمـی برجا وگرنه هستند »فدائی« نیازمند شوند،

ــده ــز القاع ــدائی« نی ــیار »ف ــانی. دارد بس ــه دارد را کس ــاده ک  آم
 شـدت بـر جـز هـا، فـدائی ایـن وجـود. هستند انتحاری عملیات
 جامعـه در کـه چرا. دهند نمی گواهی ها رژیم اینگونه جباریت

 وجـود قـدرتی نمـاد اسـت، مـردم جمهـور بـا والیت که باز های
 گـرفتن عبرت درس راه از. باشد داشته »فدائی« به نیاز تا ندارد
 »فـدائی« معاویـه و نداشـت فـدائی) ع( علـی که شوم می یادآور
 شــاه را شــاهان: گفــت ایرانیــان بــه خطــاب کــه بــود او. داشــت
 فـدائیان« وجـود که است شما بر و. رسانند نمی سودی پرستان

 بـر بنـا قـدرت، نماد پرستش و شخصیت کیش قوت دلیل را »آقا
 کـه بشـمارید رژیـم ضـعف و جامعه اخالقی و فکری ضعف این،
 خامنه آقای زورمداری دلیل »آقا فدائی« وجود و است زور نماد
 .است فقیه مطلقه والیت رژیم و ای
ــتین در – ۲/٤ ــات نخس ــت انتخاب ــوری، ریاس ــن ٥ در جمه  بهم

 رأی درصــد ٤ حــدود اســالمی، جمهــوری حــزب نــامزد ،۱۳٥۸
ــات در. داشــت ــس، فرمایشــی انتخاب  ،۱۳۹۰ اســفند ۱۲ در مجل
 رأی »گرایـان اصـول« بـه متعلـق فهرسـت دو هـر بـه که کسانی
 بـرای کـه آرائـی. هسـتند رأی حـق دارندگان درصد ٤ اند، داده

 میلیـون ۱٫۱ اند، خوانده عادل حداد آقای تهران، اول منتخب
 تهـران در رأی حـق دارنـدگان درصـد ۱٤ از کمتر که است رأی

 بقیــه. انــد داشــته رأی اول دور در تــن ٥ تنهــا تهــران، از. اســت
 که را آنها آرای. اند داشته رأی دهندگان رأی درصد ۲٥ از کمتر
 درصـد ٥ حدود بسنجیم، تهران در رأی حق دارندگان به نسبت
 منـاطق و کوچـک و متوسـط شـهرهای در که دانم می. شود می

 تمـامی وجـود بـا وقتـی اما. اند داده رأی بیشتری شمار روستائی
 بـه تهدیـد جملـه از( آنهـا از و دارد اختیـار در رژیـم که امکاناتی

 نمـی انتخابـات وسـیع تحـریم کنـد، مـی اسـتفاده)  یارانـه قطع
 . باشد نبرده فرمان ملی وجدان از تواند

 برحق جز ایران، و دین ضد استبداد با مبارزه در بدانید نیز و      
 بـه و تبلیـغ ضـد دروغ تبلیـغ. گفت نباید حق جز و ایستاد نباید
 خـالف تبلیـغ، محـض پس. ایستند می حق بر که است آنها زیان

 آزادی و اسـتقالل ایران وقتی من، برآورد به. گویم نمی حقیقت
 دادنـد، رأی آزادی و اسـتقالل در نایرانیـا و بازیافـت را خویش
 جامعه در) پرست زور مثلث( پرستی زور که شد خواهد مشاهده
 .ندارد نیز درصدی 5 پایگاه ایرانی

 هسـتند، گرانـی نگـران تنهـا مـردم نویسـید مـی شما وقتی –۳/٤
 دهنـده هشـدار سـخت کـه دهیـد مـی بدسـت جامعه از توصیفی
 مـی ویرانگـری بـر ریویرانگـ وقتی استبداد اینکه توضیح. است
 خـوردن جـز کنـد، می تر سنگین هرچه را خشونت جو و افزاید
. کند نمی مشغول خود به را ها ذهن ،»نمیر و بخور« بقدر آنهم
 در اعضـایش زندگی  ابعاد که رسید جائی به ای جامعه کار وقتی

 دادن دسـت از خطـر با را او گرانی و شد خالصه زندگی حداقل
 کشور، ملی ثروت فروش باوجود آنهم رد،ک روبرو حداقل همان
 کـار دارد و اسـت گشـته ویرانگـر شـود، تصـور آنکه از پیش رژیم

 در را خـویش زندگی آن، اعضای که رساند می جائی به را جامعه
 .کنند ناچیز گیاهی زندگی

 مســئول نیــز ایــران مــردم دوم،  پاســخ بــر بنــا وجــود، ایــن بــا      
 دارند ذاتی حقوق ندانند که دمیمر. هستند درآنند، که وضعیتی

 حقـی از غفلـت و دهنـد مـی تشکیل را ای مجموعه حقوق این و
 حـق دو از که کسی ندانند وقتی هست، نیز حقوق بقیه از غفلت

 دسـت از نیـز را نـان و کـار حـق است، محروم آزادی و استقالل
 کـرده پیـدا ایـران مـردم که کنند می پیدا را سرنوشتی دهد، می
 و اسـتقالل امـا اسـت واجـب نـان کننـد مـی فکر که یمردم. اند

 ممکن چگونه شود، نمی لنگ زندگیت نداشتی هم اگر را آزادی
 اند؟ یافته ایران مردم اینک که نیابند را وضعیتی است

 دارنـد و انـد داشته وجود نیز استبدادهائی که است دانستنی      
 هـای عـهجام. دهنـد مـی و دادند می خو مصرف به را جامعه که

 نمـی در خـویش، ذاتـی حقـوق از غفلت با استبدادها، این تحت
 از شــدن محــروم آزادی، و اســتقالل از شــدن محــروم کــه یابنــد
 خیزنـد می بر و آیند می خود به زمانی. است محور تولید اقتصاد

 ایـران و عـراق و سوریه و لیبی های وضعیت. است دیر بسیار که
 آزادی و اسـتقالل از غفلـت و محور مصرف اقتصاد حاصل ،... و
  .هستند ذاتی حقوق دیگر و
 
  :است کننده پرسش نظر که پنجم پرسش •
 
 بـدو  درهمـان  وكـارگزاران  اگرروحانيـت  ميكـنم  احساس من هررو، به  

 ميرفتند جلو ميزنند دم آن از هم دائم پيامبركه روش و سيره به انقالب
ــازيگري و داشــتند ديــن دغدغــه واقعــا و  مــن مــن"و دنبــو كــار در ب

 ميكردنـد،  دعـوت  مشـاركت  به را گروهها همه و شد مي حذف"كردنها
 و گرفـت  نمـي  صورت خونريزي و قتل و گروهشان و رجوي آقاي حتي

 از متاسـفم  بسـيار . نميشـد  اينگونه عاقبت ميدادند، عمومي عفو همه به
 .عمل بدون حرفهاي

  
  :کننده پرسش نظر باره در توضیح٭  

 
 نوفـل در خمینی آقای که بهنگامی هم شما زامرو صحیح نظر    

 بـه مرتـب تهـران، به بازگشت بهنگام هم و بود) فرانسه( لوشاتو
 بـر جهانیـان برابـر در کـه تعهـدهایی حتـی امـا. شـد پیشنهاد او

 :شدند نقض نیز بود، گرفته عهده
 مـردم جمهـور بـا والیـت کـه شد متعهد او لوشاتو، نوفل در – ۱

 تصـدی کـه دانـد مـی عـاقلی هر و است مردم رأی میزان و است
 بـر نیـز اساسـی قـانون نـویس پـیش. است آنها خود با مردم امور
 عهـد دسـتیارانش و او امـا. شـد تدوین مردم جمهور والیت پایه

 .کردند برقرار را فقیه مطلقه والیت و بشکستند
 دولــت در دیگــر روحانیــان نــه و او خــود نــه شــد، متعهــد او – ۲

ــد ــود نخواهن ــا. ب ــت ام ــارتر را اســتبداد و تصــرف را دول  و مرگب
 .کردند برقرار ویرانگرتر

 طــرز همــه و شــود برقــرار عقیــده آزادی کــه شــد متعهــد او – ۳
 نیـز مراجـع امـروز، امـا. بیابنـد را خـود فکـر تبلیـغ حـق فکرها
 . ندارند را دادن فتوا آزادی

 در مـردان بـا و آزادند خود پوشش در زنان که شد متعهد او – ٤
 اسـت چنـان کشـور زنان وضعیت امروز، اما. هستند برابر وقحق
 بـه زنـان حقـوق از دفـاع جرم به ستوده نسرین چون بانویی که
 ... و شود می محکوم زندان سال ۱۱

 کــه را گروگــانگیری و شــد متعهــد آزادی و اســتقالل بــه او – 5
 دست را آن. خواند دوم انقالب بود، ایران استقالل آشکار نقض
ــار را ســاله ۸ جنــگ و کــرد اســتبداد زســازیبا آویــز  در. آورد بب
 و ســورپرایز اکتبـر پنهـانی سازشـهای دسـتیارانش، حـال، همـان
 محـور خـارجی قـدرت اکنون، هم و آوردند بعمل را گیت ایران

 . است رژیم خارجی و داخلی سیاست
 از کـردن اعـدام در و شـد متعهـد انسان حقوق رعایت به او – ٦

 شــب، ســه در او، دســتور بــه. ربــود ســبقت گــوی تــاریخ جبــاران
 . کردند اعدام را تن ٤۰۰۰ حدود

 اقتصاد که آورد کار سر بر را کسانی انقالب که شد متعهد او – ۷
 اقتصـاد اسباب داریم دید چون اما. اندازند رشد راه در را کشور
 کنـد، مـی پیشـرفت دارد کـار و کنـیم مـی تدارک را محور تولید
 را ایـران خواهـد مـی صـدر بنـی. اسـت خـر مـال اقتصـاد: گفت

 !اند کرده انقالب اسالم برای مردم و کند فرانسه و سوئیس
 تبعـیض وجـود و بـردارد میـان از را ها تبعیض شد متعهد او – ۸
 را تبعیض خود اما. دانست شاه استبداد فرآورده را جامعه در ها

 چهـار بـه دیگـران، و. شـدند ویژه قشر روحانیان. گرداند اساس
 تقسـیم تفـاوت بـی و مکتبـی نیمـه و مکتبـی ضد و مکتبی گروه
) مکتبـی و اللهی حزب( درصدی 5 اقلیت که کرد مقرر و گشتند

 .کند حکومت درصدی ۹5 اکثریت بر
 مــردم زنــدگی در مســلح نیروهــای افــراد کــه شــد متعهــد او – ۹

 حکومـت را »انقـالب نهادهای« هرچند. باشند نداشته مداخله
 »نهـاد« ایـن کـه بودنـد او دستیاران و او این اما ساخت، موقت

 اقتصـاد و دولـت امـروز، و گرفتنـد بکـار مـردم سرکوب در را ها
 .است پاسداران سپاه قبضه در کشور
 هـم و آزادند سیاسی سازمانهای و احزاب که شد متعهد او – ۱۰
 را سـازمانهائی و حزبهـا حتـی. کـرد تعطیـل را احزاب که بود او

ــز ــه کــه نی ــدار ب ــا و یطرف ــد ســاخته او حمایــت ب  حــزب( بودن
 منحـل ،)اسـالمی انقالب مجاهدین سازمان و اسالمی جمهوری

  ۱۶در صفحه    . کرد

 وفای به عهد
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مـده آیا توافقی بعمـل آ

ــــا  ــــا امریک ــــت و ی اس
شرائطی را معین کـرده 
است کـه ایـران نتوانـد 

  بپذیرد؟ 
  
شش شرط اوباما که از طریـق  ٭

ــالغ  ــه ای اب ــه خامن ــان ب اردوغ
  :شده است

  
  
نکه واشنگتن پست اطـالع آپس از  ◀

ــه  ــا از طریــق اردوغــان ب داد کــه اوبام
خامنه ای پیـام داده و شـرطهائی را در 

سـایت اسـرائیلی  ،میان گذاشـته اسـت
بنـا ) ۲۰۱۲آوریـل  ۷(دبکا نت ویکلـی 
 ۶نوشت که اوبامـا  ،بر قول منابع خود

  :شرط به خامنه ای ابالغ کرده است
میم را منــابع ایرانــی مــی گوینــد تصــ •

خامنه ای می گیرد و او تصـمیم گرفتـه 
مـاده ای اوبامـا پاسـخ  ۶است به پیـام 

  :شش شرط عبارتند از.  ندهد
تهــران بایــد بــه پــای میــز مــذاکره  – ۱

بیاید و بطور جدی نیـز بیایـد یعنـی بـا 
مــادگی بــرای تفــاهم و توافــق بــر ســر آ

  .بیاید  ،برنامه اتمی خود
ــران – ۲ ــار منفــی از ســوی ای  یــک رفت

ــا  ــدنت اوبام ســبب مــی شــود کــه پرزی
گفتگوهای پشت پرده با ایران  را پـی 

 ۶نگیــرد و بهمــان گفتگوهــای رســمی 
  .کشور با ایران بسنده کند

هرگونـــــه معاملـــــه ای در گـــــرو  – ۳
موافقت خامنه ای بـا بـه حـال تعلیـق 

 –و نــه برچیــدن تأسیســات  –وردن آدر
همه جنبه هـای برنامـه اتمـی ایـران از 

ــوافقی حاصــل مــی زمــانی اســت کــ ه ت
طرحهای جدیدی نباید به اجـرا . شود

گذاشته شوند و پیشرفت فعالیتهـا مـی 
ــد متوقــف شــود ــال. بای ــرای مث ــر  ،ب ب

هائی که در مرکـز فـردو کـار ژسانتریفو
. نبایـد افـزوده شـود ،گذاشته شده اند

ــد بمــب اتمــی و  ــاره تولی ــق در ب تحقی
تولید الگوها می باید رهـا شـوند و نیـز 

درصـد بـه  ۳٫۵اورانیـوم از غنی سـازی 
. درصد نیز می بایـد متوقـف گـردد ۲۰

تمامی برنامه می بایـد بـه حـال تعلیـق 
  .یدآدر
ــــان  – ۴ ــــا از اردوغ ــــدنت اوبام پرزی

خواســته اســت پیــام شخصــی او را بــه 
او تحــت تــأثیر : خامنــه ای ابــالغ کنــد

 ،یـت اللـهآاین جملـه از پیـام نـوروزی 
ـــداریم و « ـــی ن ـــلحه اتم ـــا اس ن را آم
. قرار گرفته اسـت ،»واهیم ساختنخ

: بــاز خامنــه ای در مشــهد گفتــه اســت
امریکائیها سخت اشتباه می کننـد اگـر 
فکر مـی کننـد بـا تهدیـد کردنهـا عـزم 

نـه مـن و نـه . ملت ایران را می شـکنند
  . امریکا چنین قصدی را نداریم

تهران می باید لحن ضد امریکـا را  – ۵
و باز در گفته ها و نوشته ها تغییر دهد 

امریکـــا را دشـــمن و شـــیطان بـــزرگ 
بجــای اظهــار . خوانــدن بــاز ایســتد

اوباما سخت ارج می نهد قول  ،ضدیت
ــران جمهــوری اســالمی و  و فعــل رهب

ــی لحــن  ــران وقت ــات ای ــتی آمطبوع ش
 ،اردوغــان. جویانــه ای بکــار مــی برنــد

 ۸اســـتقبال خامنـــه ای را از ســـخن  
مــا مــی خــواهیم از راه (مــارس اوبامــا 

بــه نتیجــه برســیم نــه از راه  دیپلماســی
  . بعنوان مثال بر می گزیند ،)جنگ

میان سیاست امریکا در باره ایران  – ۶
و بحــران  ،از ســوئی ،و برنامــه اتمــیش

ارتبـاط نزدیـک  ،سوریه از سوی دیگـر

ــه . وجــود دارد ــا را ب ــر اوبام همــین ام
جلـــــوگیری از  مداخلـــــه نظـــــامی و 
 ،کشــورهای عــرب و غــرب بــه ســوریه

  . ه استتوانا کرد
رئیس جمهوری بر این باور است که      

اتحادی که می تواند بر بحران سـوریه 
اتحادی از واشنگتن و مسکو  ،یدآفایق 

( و پکن و تهران و سازمان ملـل اسـت 
ســازمان ملــل و اتحادیــه عــرب کــوفی 
عنان را مأمور حل بحران سوریه کرده 

همــین اتحــاد مــی بایــد بــه حــل ) انــد
  . نیز توفیق یابد مسئله اتمی ایران

  
گفتگوهــــــای ایــــــران بــــــا  ٭

واپسین فرصت  ۱+ ۵کشورهای 
مــدن از آاو اســت بــرای بیــرون 

  :بحران اتمی
  
خبرگـزاری هـا   ،۲۰۱۲وریل آ ۸در  ◀

 ۱۴گــزارش کردنــد کــه گفتگوهــای 
ـــل آ ـــروردین  ۲۶(وری ـــین ) ۹۱ف واپس

فرصت ایران برای حـل کـردن مسـئله 
ــت ــی اس ــن فرصــت را .  اتم ــاه ای هرگ

سر و کـارش بـا تحـریم  ،نشماردمغتنم 
ــرانجام  ــده و س ــدید یابن اقتصــادی تش

  .جنگ است
نوشـته   Jason Ditz  جیزن دیتـز• 

شرائطی را تهیه کرده انـد و مـی : است
خواهند به ایران پیشنهاد کننـد تـا کـه 

امروز، . کندن موافقت آایران نتواند با 
مقامــات امریکــائی گفتنــد گفتگوهــای 

ــ ــین فرصــت ای ــه واپس ــرای ترکی ران ب
ــه اتمــی خــویش  متوقــف کــردن برنام

می باید غنـی سـازی اورانیـوم را . است
متوقف کند و اورانیوم غنی شده خـود 

  .را به غرب انتقال دهد
اال . امریکا بدین سختی نبـودموضع • 

اینکه تحت فشار اسرائیل ایـن موضـع 
بخصـوص ایـن . را اتخاذ کـرده اسـت

شرط که ایران باید اورانیوم غنی شـده 
اگـر نمـی  ،خود را به غرب منتقل کنـد

 ،خواهد مورد حمله نظـامی قرارگیـرد
ــا  ــرائیل از امریک ــه اس شــرطی اســت ک

  . خواسته است به ایران ابالغ کند
در قرارداد منع گسترش اسلحه اتمی  •

انــس بــین المللــی آژو توافــق ایــران بــا 
هیچیـک از ایـن شـرطها  ،ی اتمـیژانر

نت پرزیـد ،پـیش از ایـن. وجود ندارند
» حـق«اوباما پذیرفتـه بـود کـه ایـران 

ــه اتمــی صــلح  ــز داشــته آدارد برنام می
  . ن را اجرا کندآباشد و 

بیشترین بخـش اورانیـوم غنـی شـده  •
مقدار . درجه است ۴٫۵اورانیوم  ،ایران

درجــه غنــی کــرده انــد  ۲۰کمــی را تــا 
کتــور اتمــی آبخــاطر تــأمین ســوخت ر

  . تهران که کاربرد پزشکی دارد
  
ـــرائ ٭ ـــحال اس ـــیار خوش یل بس

است از این که ایـران شـرائط را 
  :نپذیرفته است

  
وسـائل ارتبـاط  ،۲۰۱۲وریل آ ۸در  ◀

قول مقامات اسرائیل  ،جمعی اسرائیل
ایــن مقامــات اظهــار . را انتشــار دادنــد

خوشحالی کرده انـد از ایـن کـه ایـران 
ــه اســت ــا را نپذیرفت . تقاضــاهای اوبام

رائیل نجـا کـه بـه اسـآتـا : نها گفته اندآ
ــی شــود ــوط م ــه  ،مرب ــران ب جــواب ای
  . خوب است ،پیشنهادهای امریکا

پرزیــدنت اوبامــا از ایــران خواســت     
بطــور کامــل برنامــه اتمــی غیــر نظــامی 
خــود را متوقــف کنــد و همــه اورانیــوم 
غنـی شـده خــود را بـه خـارج از ایــران 

ایرانی ها این تقاضـاها را . انتقال دهد
  . ندتوصیف کرده ا» غیر عاقالنه«
ــه      مقامــات اســرائیل امیــد خــود را ب

: شکارا ابراز می کنندآشکست گفتگوها 
بالفاصــله بعــد از شکســت گفتگوهــای 

ــران ۱+۵کشــورهای  ــا ای ــدنت  ،ب پرزی
ویـز آاوباما شکست گفتگوهـا را دسـت 

ــر  ــای ســخت ت ــردن مجازاته ــرر ک مق
ــه چــالش . خواهــد کــرد ــرا وقتــی ب زی

نــاگزیر مــی شــود از  ،کشــیده مــی شــود
  .مجازاتهای هرچه شدید تر وضع

اسرائیل  گفته است با  ،بطور رسمی      
ــــی عضــــو  حضــــور کشــــورهای غرب

بر سـر میـز گفتگـو بـا  ۱+۵کشورهای 
تقاضاهای ناگهانی . ایران موافق است

سـبب شـده اسـت کـه  ،اوباما از ایـران
ــری آاســرائیل موضــع تحریــک  ــز ت می

ــاندن  ــه شکســت کش ــی ب ــرد و درپ بگی
  .مذاکرات شود

  
ــ ٭ ران عالمــت مــی دهــد کــه ای

مصــــمم اســــت غنــــی ســــازی 
ــا  ــوم ت ــا  ۲۰اورانی درصــد را ره

  :کند
  
ایــران عالمــت  ،۲۰۱۲وریــل آ ۹در  ◀

ــازی  ــی س ــه غن ــی خواهــد ب ــه م داد ک
درجـه پایـان بدهـد در  ۲۰اورانیوم تـا 

همان حـال کـه نمـی خواهـد توانـائی 
ــرای ســوخت  ــوم ب ــی ســازی اورانی غن

ایـن . نیروگاه اتمـی را از دسـت بدهـد
ــت بــر ن ــتین عالم ــادگی بــرای آخس م

در جریـان  ،سازش بر سر مسـئله اتمـی
  .فروردین  است ۲۶گفتگوهای 

 ،ی اتمـی ایـرانژرئیس سـازمان انـر • 
تهـران بنـا دارد : فریدون عباسی گفت

بر متوقف کرده غنی سازی اورانیوم تـا 
کتـور آنکه سـوخت رآدرجه بعد از  ۲۰

تولید اورانیوم . اتمی تهران تأمین شود
وقتی نیـاز . درجه در گرو نیاز است ۲۰
مــا تولیــد را کــاهش مــی  ،ورده شــدآبــر

ن را متوقف می کنیم و به آدهیم و بسا 
درجـه بســنده مــی  ۳٫۵تولیـد اورانیــوم 

  . کنیم
امریکـا خواسـته بـود  ،از سوی دیگـر •

درجـه بـرای  ۲۰ایران تولید اورانیـوم 
هرچند . مصرف پزشکی را متوقف کند

نع گسترش سالح هسته بنا بر قرارداد م
درجه  ۲۰ایران حق دارد اورانیوم  ،ای

امریکا همچنین خواسته . را تولید کند
ــی فــردو را  ــت درب تأسیســات اتم اس

این تأسیسات در دل کـوه . ایران ببندد
ــاه  ــد و صــاحب پناهگ ــده ان ایجــاد ش

  . است
تقاضای برچیدن تأسیسات فردو نـه      

 میز شدن گفتگوهاآتنها برای موفقیت 
زیانمنــد اســت بلکــه بکلــی غیــر ضــرور 

زیرا تفتیش ها از ایـن تأسیسـات . است
ی اتمـی ژانس بین المللـی انـرآژتوسط 

. بطور مرتب می توانند انجـام بگیرنـد
 ۱۰بیشـتر از  ،بدین سو ۲۰۰۹از اکتبر 

در ماه . بار مورد تفتیش قرار گرفته اند
انویه نیز ایران اعـالن کـرد تأسیسـات ژ

انـس آژو تفتـیش  فردو تحـت مراقبـت
  .ی اتمی استژبین المللی انر

معنای تقاضـای امریکـا اینسـت کـه       
واشنگتن بـه برنامـه اتمـی ایـران تنهـا 
وقتی اجازه اجرا شدن را می دهد کـه 
 ،در برابــر بمبهــای امریکــا یــا اســرائیل

  . حفاظی نداشته باشند
هرگاه حکومت اوباما تن بـه سـازش  •

شکست مـی گفتگوها ناگزیر به  ،ندهد
انجامند و حمله نظامی به ایران مجوز 

امـا مجـوز برنامـه تولیـد . پیدا می کنـد

ــدارد . بمــب اتمــی اســت کــه وجــود ن
کوششــهای مــاه هــای اخیــر حکومــت 
اوبامــا در جلــوگیری از حملــه نظــامی 
 ،اســرائیل بــه ایــران و در همــان حــال

سـازمان اطالعـاتی  ۱۶انتشار گـزارش 
برنامـه  امریکا حاکی از ایـن کـه ایـران

زمینـه را بـرای  ،تولید بمب اتمی ندارد
این زمینه را . سازش فراهم کرده است

  .نباید از بین برد
  
سازش با ایران بـر : غافلگیری ٭

  :سر پرونده اتمی این کشور
  
همان ها کـه خبـر از  ،وریلآ ۱۰در  ◀

موضع سخت امریکا و ایـن کـه امریکـا 
شرط هائی کرده است که ایران نتواند 

ــذیر ــان  ،دبپ ــافلگیری بمی ــخن از غ س
توافق بعمل آمده این امیـد را : وردندآ

 ۲۶برانگیختــه اســت کــه گفتگوهــای 
بـر سـر پرونـده ) وریـلآ ۱۴(فروردین  

اتمی ایران میان کشورهای عضو گروه 
. بــه توافــق بیانجامنــد ،بــا ایــران ۵+۱

بطــور ناگهــانی صــحبت از ســازش مــی 
پــیش از ایــن گفتــه مــی شــد کــه . شــود
اید تمامی برنامه اتمی خویش را ایران ب

متوقف کند و اورانیوم غنی شده خـود 
را به غرب منتقل سازد اما اینـک گفتـه 
می شود که امریکا می توانـد بـا برنامـه 

میز ایـران تحـت شـرائطی آاتمی صلح 
  .موافقت کند

که هیچگونه سخنی  طرف ایران نیز     
در باره کـم کـردن از فعالیتهـای اتمـی 

رئــیس  ،از زبـان عباسـی ،خـود نمـی زد
غنی سـازی : ی اتمی گفتژسازمان انر

در حد نیـاز بعمـل  ،درجه ۲۰اورانیوم  
ن می کاهیم و یا آاز تولید   ،مده استآ
  . ن را متوقف می کنیمآ

ـــی        ـــدیهی اســـت کـــه خـــوش بین ب
توافـق : محطاطانه ای ابـراز مـی شـود

.  کامل نزدیک نیست اما پیشرفت چـرا
 ،دو طرف خواسـته انـدچینی ها نیز از 

امید بـه پیشـرفت . انعطاف نشان دهند
جای احتمال قطعی شکست مذاکرات 

  .را گرفته است
  
ــیدن  ٭ ــانه کش ــاخ و ش ــرغم ش ب

ایــران و امریکــا  ،هــای ظــاهری
دارند بـه سـازش بـر سـر برنامـه 

  :اتمی ایران نزدیک می شوند
  
 ،ناشنال تـایم ،۲۰۱۲وریل آ ۱۱در  ◀

زارش کـرده گـ ،به قلم مایکل تئودولـو
  است که 

عدم اعتماد به گفتگوهای استانبول  •
در همـان . عمیـق اسـت ،وریلآ ۱۴در 

کشــور طــرف گفتگــو  ۶ایــران و  ،حــال
. ماده می کننـدآخود را برای گفتگوها 

ــ ــه  ،ادژاحمــدی ن ــور عام ــیس جمه رئ
نهــا کــه آ «: دیــروز هشــدار داد ،فریــب

تقال می کنند ایـران را از حقـوق اتمـی 
چنـان تـو دهنـی  ،ننـدمحـروم ک ،خود

خواهند خورد که راه خانه خود را نیز 
او گفــت اقتصــاد ایــران مــی . »نیابنــد

ـــدون  ـــد دو و حتـــی ســـه ســـال ب توان
در برابر  ،فروختن حتی یک بشکه نفت

  .تحریم دوام بیاورد
 ،بــاوجود ایــن شــاخ و شــانه کشــیدن •

ــی وجــود  ــرای خــوش بین ــا ب ــه ه زمین
 زمایشـی هـواآهر دو طرف بالن . دارند

مــی کننــد تــا ببیننــد چــه موضــعی بایــد 
ایران عالمت داد کـه مـی : اتخاذ کنند

درصـــد را  ۲۰توانـــد تولیـــد اورانیـــوم 
ایـن امـر  از لحـاظ غـرب  .متوقف کند

بسیار مهم است زیرا راه را باز می کنـد 
درصـد  ۹۰برای غنی کردن اورانیوم تا 

  . و ساختن بمب اتمی
ی امریکا نیـز عالمـت داد کـه بـا غنـ      

سازی اورانیوم توسط ایران تا کمتـر از 
در  ،میـزآدرصد برای مصـارف صـلح  ۵

ازای تضــمین قابــل بررســی کــه برنامــه 
میــز بــه برنامــه اتمــی نظــام راه آصــلح 

  نخواهد برد، میتواند موافقت نماید
یـت آ ،یم ایـرانژموضع اخیر رهبر ر •

توجـه واشـنگتن را بـه  ،الله خامنه ای
ز سـخنان او ا. خود جلب کـرده اسـت

اوباما که نباید مرتب از جنگ با ایران 
سخن گفت و هنوز امکان حـل مسـئله 

اسـتقبال  ،از راه دیپلماسی وجـود دارد
او نیز گفت که ایران بمـب اتمـی . کرد

تولید نخواهد کرد زیرا اسالم این کـار 
  .را حرام می داند

ــها • ــر گزارش ــا ب ــق  ،بن ــا از طری اوبام
پیـامی  ،نخسـت وزیـر ترکیـه ،اردوغان

ن گفتـه آبرای خامنه ای فرستاده و در 
هرگاه تولید نکردن بمب اتمـی : است

امریکـا مـی  ،تضمین قابل بررسی شـود
میـز ایـران آتواند با برنامه اتمـی صـلح 

  .موافقت کند
سفیر سابق انگلسـتان  ،پتر جنکینس •

ی اتمـی مـی ژانس بین المللی انـرآژدر 
هرگاه ایرانیان جز برنامه اتمـی : گوید
 ،میز نداشـته باشـند و نخواهنـدآصلح 

اوباما می تواند با غنی سـازی اورانیـوم 
. موافقت کند ،میزآبرای مصارف صلح 

ـــد  ـــائی تولی ـــدن از توان ـــوردار ش برخ
  . سوخت اتمی برای ایران اساسی است

یم همـه اعتبـار خـود را نـزد ژرهبر ر •
ایرانیان گرو گذاشـته اسـت بـرای ایـن 

اسـتفاده صـلح که ایران بتواند از اتـم 
اصرار نیز می ورزد که بنا بر . میز بکندآ

 ،قرارداد منع گسترش سالح هسـته ای
میز از اتـم را آایران حق استفاده صلح 

  .دارد
هــر دو طــرف ســخت خواهــان راه  •

چراکه ایـران . حل دیپلماتیک هستند
با مجازاتهای اقتصـادی سـخت و بـی 
ســابقه ای روبــرو اســت و همینطــور بــا 

نفت خود روبـرو اسـت و خطر تحریم 
حکومت اوباما نیز براین باور است که 

  .وردآجنگ فاجعه ببار خواهد 
ایــــران امیــــدوار اســــت در ازای       

ــد ــی ده ــه م ــی دار ک ــای معن  ،امتیازه
و نیز می . مجازاتهای سخت لغو شوند

خواهد امریکا تضمین کنـد کـه بنـا بـر 
ایــن همــان تــرس . یــم نــداردژتغییــر ر

ــد ــی توان ــه م ســبب تحصــیل  اســت ک
  .توانائی تولید بمب اتمی بگردد

بسیاری از تحلیل گـران بـراین نظـر  •
هستند که امکان معامله میان ایـران و  

 ،لمـانآعضو دائمـی شـورای امنیـت و 
ایــران مــی توانــد . مــده اســتآبوجــود 

درصد غنی  ۲۰بپذیرد که اورانیوم را تا 
ــوض ــد و در ع ــورهای طــرف  ،نکن کش

اورانیوم تا میزان با غنی سازی  ،معامله
درصد برای سوخت نیروگاه اتمی  ۳٫۵

  . برق موافقت کنند
حتی اسرائیل که  یـک قـدرت اتمـی      

نکه بگوید اسلحه اتمی دارد آاست بی 
و ایران را تهدید به بمبـاران تأسیسـات 

می : در این هفته گفت ،اتمیش می کند
 ،توانــد قبــول کنــد کــه در مرحلــه اول

ن آایـران را بـر طرفهای گفتگو کننـده
 ۲۰دارند که از غنی سازی اورانیـوم تـا 

ن مقــــدار آدرجــــه چشــــم بپوشــــد و 
ــوم  ــد کــرده  ۲۰اورانی درجــه کــه تولی

  .انس قرار دهدآژاست را تحت کنترل 
  

  5در صفحه
  

 واپسین فرصت؟
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ــه  ٭ ــه ب ــا و فرانس ــد امریک تهدی
مجازاتهای سخت تر در صورت 
شکســـت گفتگوهـــا و اخـــتالف 

  :۱+۵میان کشورهای 
  
کــاخ ســفید  ،۲۰۱۲یــل ورآ ۱۲در  ◀

اعالن کرد که امریکـا و فرانسـه موافـق 
نند که در صورت شکست گفتگوهـای آ

مجازاتهای سخت تـری بـر  ،استانبول
 ،در همـان روز.  ضد ایران وضـع کننـد

اوباما با نیکال سارکوزی گفتگو کرده و 
دو رئـــیس جمهـــوری برســـر وضـــع 
مجازاتهای جدید در صـورت شکسـت 

  . ندگفتگوها توافق کرده ا
هـــــیالری  و در همـــــان حـــــال،     

ما : وزیر خارجه امریکا گفت ،کلینتون
ــران را  ــه ای دادن تضــمین هــای الزم ب

  .فراموش نمی کنیم
ـــل آ ۱۲و در  ◀ خبرنگـــار  ،۲۰۱۲وری

واشــنگتن پســت از اســتانبول گــزارش 
کرده است شش کشور گفتگو کننده بر 
سر  اینکه چگونـه بلنـد پـروازی ایـران 

 ،را بایــد مهــار کــرددر قلمــرو اتمــی 
تهدیـد ایـران بـه . اختالف نظر دارنـد

 ،جنــگ در صــورت شکســت گفتگوهــا
بر سر این که توافق بـر . طرفدار ندارد

سر برنامه اتمی ایـران چگونـه تـوافقی 
ــرفت در  ــورت پیش ــد و در ص ــد باش بای

چه میزان از تحریم ها باید  ،گفتگوها
هنوز بـر . توافق نیست ،نیز ،رفع شوند

ن قــدمی کــه ایــران بایــد آ ســر ایــن کــه
میـز بـودن آبردارد که نسـبت بـه صـلح 

 ،اطمینـان ایجـاد کنـد ،برنامه اتمـیش
ــده اســت ــه عمــل نیام ــوافقی ب ــز ت  .نی

 Sergeyمعاون وزیر خارجه روسـیه  
Ryabkov راستی اینسـت  : می گوید

که ما هنوز به توافقی بـر سـر خواسـت 
ــم ــیده ای ــران نرس ــود از ای ــه . خ نتیج

های گفتگـو کننـده بـا اینست که کشور
ایران می باید تا ممکن اسـت انعطـاف 
پذیر باشند تا گفتگوهـا پیشـرفت پیـدا 

  .کند
نتيجه اينست كه اطـالع  : انقالب اسالمی

منتشره در انقـالب اسـالمي صـحيح بـوده     
شـفته و  آبلحـاظ درون   ،باوجود ايـن . است

تنها  ،ن روبرو استآيم با ژحالت فلجي كه ر
 ،ه عمل آمد و اجرا شدنكه توافقي بآپس از 

ن بـا اطمينـان سـخن    آمي توان از وجـود  
  .گفت
  
یــا غــرب در بــاره حــل آ

ـــــی از راه  ـــــکل اتم مش
 - گفتگو جدی اسـت؟ 

ـــلیحاتی در  ـــابقه تس مس
  خاورمیانه؟

  
آیا غـرب دربـاره حـل مشـکل ٭ 

اتمی ایران از راه گفتگـو جـدی 
است و یا حکومت اوبامـا چـون 
من در باره ایران گرفتار گیجـی 

  ردرگمی است؟و س
  
ـــــل آ ۹در  ◀ . اســـــتفن م ،۲۰۱۲وری

در مجله سیاست خارجی  مقاله  ،والت
یا ما در باره گفتگو بـا آ«ای زیر عنوان 

  :» ایران جدی هستیم؟
ــــدانم فکــــر      ــــوز نتوانســــته ام ب هن

حکومت اوباما  درباره ایران چیسـت؟ 
یا حکومـت اوبامـا آو نمی توانم بگویم 

جی گرفتار تـر در این باره به ابهام و گی
  :توضیح می دهم.  است یا من

نوشـــته داویـــد  ،قســـمت اول پـــازل •
ایگنــاتیوس در واشــنگتن پســت هفتــه 

گزارش کرده  ،ن نوشتهآدر . پیش است
پرزیدنت اوباما به ایران گفتـه «بود که 

اســت امریکــا مــی توانــد برنامــه اتمــی 
میـز ایـران را قبـول کنـد هرگـاه آصلح 

یــت آ ،نرهبــر جمهــوری اســالمی ایــرا
ــه ای ــه خامن ــر  ،الل ــد ســخن اخی بتوان

خود را در این باره که ایران بمب اتمی 
نســاخته اســت و قصــد ســاختن را نیــز 

 ،به تضمین قابل بازرسی مداوم ،ندارد
  . اطمینان بخش بگرداند

اطالعی که ایگنـاتیوس انتشـار داده       
بطــور مســلم بــر قــول مقامــات  ،اســت

احتمال به . حکومت اوباما مبتنی است
نها نیز خواسته اند از این طریق آ ،زیاد

پیامی بدهنـد کـه دیپلماسـی دارد کـار 
ــه جنــگ  ــازی ب ــد و نی خــود را مــی کن

 ،وریلآ ۳در  ،مشابه این قول را. نیست
ــه   ــون ب ــیالری کلینت   ABC Newsه

همـانطور کـه پرزیـدنت  «: گفته است
بـاور قـوی  ،اوباما به اسرائیلی ها گفت

سود هیچیـک از مـا  درما بر اینست که 
نیست که دسـت بـه اقـدام یـک طرفـه 

در سود همگان است کـه بطـور . بزنیم
بـه حـل مشـکل از  ،جدی در این زمان

 ،تــا ایــن جــا. راه دیپلماســی بپــردازیم
  اما. سخن سنجیده و نیکو است

 ،نیویورک تـایمز ،وریلآ ۷روز شنبه  •
از قول مقامهای امریکائی که نخواسته 

گزارش کـرد کـه  ،شوداند نامشان برده 
امریکــا و متحــدانش مصــر هســتند کــه 
ــردو را  ــی ف ــات اتم ــد تأسیس ــران بای ای
برچیند و این کار بخشی از کاری است 
ــه  ــا ک ــد ت ــام ده ــد انج ــران بای ــه ای ک
اطمینان حاصل شود دیگر قصد تولید 

روزنامـه از قـول .  بمب اتمـی را نـدارد
همان مقامات تأکیـد کـرده اسـت کـه 

ــار  ــن ک ــ«ای ــدم ف ــز » وریتق دارد و نی
ن مقــدار از آایــران ســریعا مــی بایــد 

درجـه غنـی کـرده  ۲۰اورانیوم را که تا 
. است را نیـز در اختیـار غـرب بگـذارد

سـخنگوی  ،روزنامه قول تـومی ویتـور
: شورای امنیت ملی را نقل کرده اسـت

بـه ایران بایـد : موضع ما روشن است«
تعهدات بین المللی خـود گـردن نهـد 

گیرنــد بــه حــال تعلیــق کــه در بــر مــی 
ــه آدر ــوم را ب ــازی اورانی ــی س وردن غن

ــه  ــد قطعنام ــه در چن ــان ترتیــب ک هم
  . شورای امنیت بدان تأکید شده است

به ایـن دلیـل اسـت کـه مـن در قیـد  •
مــن نمــی تــوانم بفهمــم چــرا . ابهــامم

ایــران بایــد بــا ایــن تقاضــاها موافقــت 
ن مــی مانــد کــه مــن آایــن بــه . کنــد؟

و وارن بوفت را بگویم چون بیل گیت 
هریـک از آنهـا بایـد  ،دوست می داریم

چکهائی چند میلیارد دالری بنـام مـن 
من امید ندارم کـه ایـن دو ! صادر کنند

بنام من چک صادر کنند ولـی پنـداری 
امریکـــا و متحـــدانش امیدوارنـــد کـــه 

نها عمل آبه دلخواه  ،بی گفتگو ،ایران
نهـا سـنگ آتقاضـاهای  ،در واقع. کند

ســر راه گفتگوهــا بقصــد  انــداختن بــر
نســت و نــه پیشــبردن آناکــام گردانــدن 

  .مقصود
الزم اســت کــه بخــاطر بیــاوریم کــه      

ایران میلیونها دالر خـرج کـرده اسـت 
تا پناهگاهی برای تأسیسات اتمی خود 

هر دولتی کـه مرتـب تهدیـد بـه . بسازد
این کـار  ،حمله نظامی پیشگیرانه بشود

تحقیـر سـخت  ،بنا بـر ایـن. را می کند
میز اسـت کـه از ایـن دولـت خواسـته آ

یا شما آ. شود تأسیسات فردو را برچیند
 ،که این خواستها را از ایران مـی کنیـد

نمی دانید ایرانیان که سخت ملـی گـرا 
ــد  ــری را نخواهن ــین تحقی هســتند چن

  پذیرفت؟ 

اگر قصد عمده ایران  ،افزون براین      
داشتن بمب اتمی نباشد و بلکه بدست 

ن باشد هر آن توانائی تولید سریع آورد
محتمـل  ،زمان که بدان نیاز پیـدا کنـد

ــاره  ــا در ب ــه تقاضــای م ــد ک ــی نمای نم
درجــه  ۲۰تحویــل ذخیــره اورانیــوم 

 ،بــدون مابــه ازائــی پــر ارزش ،خــود را
  .  بپذیرد

نیویـــورک تـــایمز از قـــول مقامـــات  •
ما نمی دانـیم «: امریکا گزارش می کند

... واهد دادایران چه واکنشی نشان خ
تــا بعــد از دور اول گفتگوهــا  ˝احتمــاال

امــا تهــران زود و . »نخــواهیم دانســت
این تقاضـاها : صریح واکنش نشان داد

  . را نمی پذیریم
باز بدین خاطر است کـه در ابهـام و  •
اگـــر شـــما . شـــفته خـــاطری هســـتمآ

خـرین چیـزی آ ،حکومت اوباما باشید
اگـر هـم . جنـگ اسـت ،که بخواهیـد
واهید قطعا نمی خواهیـد جنگ را بخ

پــیش از نــوامبر و انتخابــات ریاســـت 
هنوز این امر که . روی دهد ،جمهوری

تحریم نفت ایـران سـبب گـران شـدن 
 ۲۵قیمت هر گالون بنـزین بـه میـزان 

اثر منفی دارد وای به  ،سنت شده است
ــگ روی  ــر جن ــت اگ حــال قیمــت نف

پس می باید تمام کوشش را بکـار . دهد
پـس . اسی موفـق شـودبرید تا که دیپلم

غاز کرد آچرا باید با شرائطی گفتگو را 
ــرف  ــه ط ــذیرفت؟  آک ــد پ ن را نخواه

اینگونه شرط و شروط کردنها ایرانیان 
 ،را در سوءظن هاشان نسبت به امریکا

نها مـی باوراننـد آبه . محق می گردانند
که امریکا و متحـدانش براسـتی عالقـه 
ای به حل و فصل مشکل از راه گفتگـو 

تنها می خواهند بهانـه بسـازند . ارندند
ــردن زور ــار ب ــرای بک ــا و . ب ــر امریک اگ

ـــاره  ـــود در ب ـــرط خ ـــدانش از ش متح
 ،برچیدان تأسیسات فردو چشم بپوشد

حزب جمهوریخواه اوباما را متهم  می 
و . یـم ایـرانژکند به نـرمش در برابـر ر
مده اسـت و آاین که زمـان گفتگـو سـر
  .زمان جنگ شده است

ــی کــنم • ــرض م ــار  ف ممکــن باشــد ک
بسا . ظریفانه تری دارد انجام می گیرد

ــورهای  ــی کش ــع واقع ــی  ۱+۵موض بس
سنجیده تـر و عاقالنـه تـر باشـد و ایـن 

بســا . گزارشــها فرامــوش خواهنــد شــد
رهبران ایـران از احتمـال توافـق گـرم 

ــیش از  ــد و ب ــده ان ــی آش ــن م ــه م ن ک
. اهل گفتگـو و توافـق هسـتند ،پندارم

ه ای میـــان بســـا توافـــق اعـــالن نشـــد
اسرائیل و امریکا بعمل آمده اسـت کـه 
فعال دست به جنگ نزننـد و درعـوض 
موضعی سخت اتخاذ کنند بـه ترتیبـی 

ن موافقت نکنـد و امکـان آکه ایران با 
ید برای دست زدن به جنگ در آپدید 

ــد ــی دانن ــه مقتضــی م ــوقعی ک ــا . م بس
درخواســت برچیــده شــدن تأسیســات 

ایـن فردو به مرگ گـرفتن باشـد بـرای 
  .که ایران به تب راضی شود

هریــک از ایــن احتمــال هــا ممکــن      
امــا روشــی کــه اتخــاذ . الوقـوع هســتند

شده اسـت جـز خرابکـاری در گفتگـو 
  .  ن نیستآپیش از شروع 

  
ـــــابقه  ٭ ـــــاره مس ـــــد درب تردی

  :تسلیحاتی در خاورمیانه؟
  
مقاله را پل پـیالر  نوشـته اسـت کـه  ◀

و  سال تحلیل گر سـیا بـوده ۲۸بمدت 
تحلیــل گــر ارشــد ایــن ســازمان گشــته 

ــگاه  ــک در دانش ــاون  ژرژاســت و این ت
تاریخ انتشار نوشـته او . تدریس می کند

  :است ۲۰۱۲آوریل  ۵
ایران مـی گویـد نمـی خواهـد بمـب  •

ــاتی  ــازمانهای اطالع ــازد و س ــی بس اتم
امریکا نیز می گویند در کار تولید بمب 

امــا رهبــران اســرائیل و . اتمــی نیســت
نها می گویند حملـه آامریکائی حامیان 

پیشگیرانه بر تأسیسات اتمی ایـران بسـا 
نهـــا آاســـتدالل اصــلی . ضــرور اســت

اینست کـه سـبب مسـابقه تسـلحاتی در 
  . منطقه می شود

در باره اثرات مجهز شدن ایـران بـه  •
سالح اتمی بـر منطقـه دو ادعـا وجـود 
دارنــد  کــه عقالنــی مــی نماینــد امــا 

  :ار نگرفته اندهیچگاه مورد مطالعه قر
یکی اینست که مجهز شدن ایـران  – ۱

ن را بسیار پرخاشگر تـر آبه سالح اتمی 
می کند و بیش از پیش  عامل بی ثبـاتی  

امــا ایــن ادعــا . منطقــه مــی گردانــدش
وقتی بخواهیم به مسئله امنیت ایران و 
محاســبات ایـــران در ایــن بـــاره و یـــا 

ــران ــایگان ای توجــه  ،محاســبات همس
  .عتبار می شودبی ا ،کنیم

مجهز شدن ایران به سـالح هسـته  – ۲
ن می آکشورهای دیگر منطقه را بر  ،ای

دارد که روی به تهیـه سـالح هسـته ای 
استون کوک استدالل خوبی .  بیاورند

  : در رد این ادعا اقامه کرده است
کــــوک توانــــائی هــــا و مقاصــــد      

چـون مصـر و  ،کشورهای دیگر منطقه
بررسی کـرده  و بـه ترکیه و عربستان را 

این نتیجه رسیده اسـت کـه در منطقـه 
تنها این سـه کشـور هسـتند کـه ممکـن 
اســت تحریــک بــه تولیــد بمــب اتمــی 

نهـــا نـــامزد آامـــا هیچیـــک از . شـــوند
. نیستند ،صاحب سالح هسته ای شدن

مشاهده مجهز شـدن ایـران بـه سـالح 
ن نمی دارد کـه بـه آنها را بر آهسته ای 

. ه ای برونــددنبــال تولیــد ســالح هســت
ـــک از  ـــوآهیچی ـــا تکنول ـــر ژنه ی و زی

بناهای الزم برای تولید بمـب اتمـی را 
در آینده قابل مشـاهده نیـز نـه . ندارند

برنامه تولید بمـب اتمـی را دارنـد و نـه 
هـر . ن هسـتندآدرصدد تهیه و اجرای 

ســه نیــز نگــران واکــنش بــین المللــی 
  .بخصوص امریکا هستند

ـــابق  • ـــدن مس ـــه ش ـــر برانگیخت ه فک
در صـورت  ،تسلیحات اتمی در منطقـه

مجهز شدن ایران به سالح هسته ای را 
ــزه آ ــه انگی ــد ک ــرده ان ــائی طــرح ک نه

دیگری برای مخالفـت بـا اتمـی شـدن 
ــد البتــه ایــن فکــر . ایــران در ســر دارن

ورده نگرش امریکـا بـه تهدیـدهای آفر
تصور سـرایت فکـر . خارجی نیز هست

ن آداشــتن ســالح هســته ای از ایــن بــه 
ضرورت جلـوگیری  ،بنابراین ،سایههم

از مجهز شدن اولی به سالح هسـته ای 
و تدارک تسلیحات فضائی برای مقابله 

  ...ن وآبا 
بر این اساس » دومینو«نظریه های      

انتقال از یکی به دیگـری سـاخته شـده 
چنانکه محافظه کاران جدید مـی . اند

 ،یـم صـدامژپنداشتند کـه  بـا سـقوط ر
اق به کشورهای دیگـر دموکراسی از عر
همین  ،ن  نیزآپیش از . سرایت می کند

نظریـــه را امریکـــا در بـــاره ســـرایت 
 ،کمونیسم از یک کشور به کشـور دیگـر

توجیه گر سیاست خارجی خـود کـرده 
در ویتنـــام  ۱۹۶۰جنـــگ دهـــه . بـــود
نظریه این بود . ورده این نظریه بودآفر

کــه افتــادن ویتنــام جنــوبی بــه دســت 
افتـادن کشـورهای  کمونیست ها سبب

ن به دست کمونیستها خواهد آهمسایه 
  . شد
خطــر  ،نخســتین لوگــو ،بــدین ســان     

 ،انتشار کمونیسـم بـود و واپسـین لوگـو
. خطر انتشار سریع اسلحه اتمـی اسـت

اگر  رهبران کشـورهای انتشـار دهنـده 
اسلحه اتمی به دقت بررسی می کردند 
ــل  ــی را دالی ــلحه اتم ــان اس ــود و زی س

غیـر از دلیلـی کـه کـوک یافتــه دیگـری 
است می یافتند بر ضرورت انصـراف از 

ــیآبدســت  ــلحه اتم ــی . وردن اس در م
یافتند که اگر کشـور خصـومت طلـب 

در سـود خـود  ،ن را می ساختآایران 
مــی دیدنــد کــه بــه گــرد تولیــد اســلحه 

زیرا کمتـرین سـودی در . اتمی نگردند
  :اسلحه اتمی نیست

 Zeev Maoz arguedزیو مائوز     
در مقالــه ای چنــد ســال پــیش نوشــت 
توضــیح داد کــه اســلحه اتمــی امنیــت 

ـــه ـــت خاورمیان ـــه  ،هـــیچ دول از جمل
اسـرائیل . را حفظ نمـی کنـد ،اسرائیل

چند دهه اسـت سـالح هسـته ای دارد 
اما این سالح بکار حفظ امنیـتش نمـی 

  .یدآ
تحولي در طرز  ،تا اين جا: انقالب اسالمی

ــتگزا   ــران و سياس ــل گ ــاي تحلي ران فكره
نقش مردم ايران در ايـن  . مشاهده مي شود

كـه   88جنبش سـال  . تحول بي اثر نيست
نســت آتحــريم انتخابــات گزارشــگر ادامــه 
مردم . جنگ را بيهوده و زيانمند كرده است

ايرانند كه مي توانند تحريمي را نيز بي اثـر  
با اين  . ن خودشان هستندآكنند كه قرباني 

يك نيـز  ژتراتبايد ببينيم از لحاظ اسـ  ،حال
  ؟تحولي روي داده است

  
گفتگوهــــای اســــتانبول و 

  :نآحاصل 
  
ــــروردین  ۲۶در ◀ ــــه  ۱۴( ۹۱ف فوری

در پایــــــان گفتگوهــــــا بــــــا ) ۲۰۱۲
، جلیلـــی ۱+۵نماینــدگان کشــورهای 

گفتگوها را ثمـربخش ارزیـابی کـرد و 
ـــل  ـــخن او، حاص ـــمت از س ـــن قس ای
گفتگوهــــا را در حــــدی کــــه او مــــی 

بـازگو مـی زبـان آورد،  توانسته است بر
به آقای باقری و خـانم اشـمیت «: کند

مأموریت داده شده کـه بـرای اجـالس 
در ) ۲۰۱۲مــه  ۲۳( ۹۱ ســوم خــرداد
  نویســی را بــرای چــارچوب بغــداد پیش
پس از تدوین . ها تدوین کنند همکاری

های متقابـل  این پیش نویس، همکاری
شروع خواهد شد و امیـدواریم شـاهد 

  ».ه باشیمهای مثبتی در این زمین گام
 ،خرداد ۳تا  ،این دو ،بنا بر این قول     

مـاده کننـد کـه در آمی بایـد مـوادی را 
گفتگوهای بغداد به تصویب دو طرف 

  . خواهند رسید
 ،در اورونیــوز ،۲۰۱۲وریــل آ ۱۵در  ◀

کمیســر امــور خــارجی  ،خــانم اشــتون
مـا : اتحادیه اروپـا  چنـین گفتـه اسـت

ار پذیرفتــه ایــم کــه قــرارداد منــع انتشــ
مبنــای توافــق بــا ایــران  ،اســلحه اتمــی

میـز از آایران حق استفاده صلح . باشد
بنـا بـر اینسـت کـه . ی اتمی را داردژانر

اطمینان حاصل شـود کـه ایـران بمـب 
  . اتمی نمی سازد

ــای  ◀ ــر گزارشــهای خبرگزاریه ــا ب بن
ــــرب ــــرف ،غ ــــای دو ط  ،از گفتگوه

 ،باوجود این. مطلبی درز نکرده است
ــران کســب اطــالع شــده ا ســت کــه ای

پیشنهاد داده  اورانیوم غنی شده خـود 
را بـا اورانیـومی مبادلـه کنـد کـه غـرب 

مــاده مــی کنــد بــرای آغنــی و ) فرانســه(
کتــور اتمــی پزشــکی آتــأمین ســوخت ر

  . تهران
یـک عضـو هیـأت نماینـدگی ایـران  ◀

در مقایسه بـا گفتگوهـای «گفته است 
این گفتگوها در جو بسیار  ،دور پیشین
  . »انجام شد سازنده ای

کمیســر  ،ســخنگوی خــانم اشــتون ◀
  نیز گفته ،عالی اروپا در امور خارجی

گفتگوها سازنده و رفتار هیأت : است 
ایــران وارونــه رفتــارش در دور پیشــین 

  6در صفحه    .گفتگوها بود

 واپسین فرصت؟
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 ،)فـــــروردین ۲۶(وریـــــل آ ۱۴در  ◀
  :رویتر گزارش کرده است

عضو انجمن کنترل  ،داریل کیمبال •
دور : گفتـه اسـت ،وشنگتناسلحه در 

امـــــروز گفتگوهـــــای نماینـــــدگان 
بنیـاد مثبتـی  ،با ایران ۱+ ۵کشورهای 

 ،بــرای پیشــرفت در حــل مســئله اتمــی
نچــه آگفتگوهــا بــیش از . ایجــاد کــرد

. پیش رفت کـرده انـد ،انتظار می رفت
ــاره جنبــه آگفتگوهــای دور  ینــده در ب

بطـور منطقـی  ،های فنی خواهند بـود
ر قدمهای مشخصـی باید به توافق برس

بیانجامد که باید برداشته شوند تـا کـه 
اطمینان حاصل شود ایران بمب اتمی 

  . نمی سازد
 ،وزیر خارجه انگلستان ،ویلیام هگ •

ــد ــی گوی ــی خــواهیم: م ــلح م ــا ص . م
مذاکرات امروز قدم اولـی بسـوی ایـن 

اما هنـوز راه درازی را بایـد . هدف بود
ما نیازمند یک توافـق فـوری . طی کرد

قدمهای عملی معین  ،نآهستیم که در 
شوند که بایـد برداشـته  شـوند تـا دنیـا 
اعتماد کند که ایران به تعهـدات بـین 

بـه سـخن . المللی خود عمل مـی کنـد
  .بمب اتمی نمی سازد ،دیگر

جـو : یک مقام ارشد امریکا می گوید •
اما کـار سـخت مـا . مساعد و مثبت بود
در پاسخ به سخن . هنوز در پیش است

جلیلــی کــه تحریمهــا بایــد برداشــته 
تحریم نفـت ایـران از : او گفت ،شوند

ــا ــه اروپ ــوی اتحادی ــهژاز اول  ،س  ،وئی
مجازاتهـای دیگـر . عملی خواهـد شـد
گفتگـو کـافی بـرای . نیز برجا می ماند

لغو مجازاتها نیاز . لغو مجازاتها نیست
به قدمهای عملی دارد کـه ایـران بایـد 

  .بردارد
اون وزارت معــــ ،ســــرگی ریــــابکف •

ـــأت  خارجـــه روســـیه کـــه در رأس هی
: مـی گویـد ،نمایندگی روسیه قـراردارد

  . جو سازنده و گفتگوها جدی بودند
 ،ارزیـابی نتـان یـاهو ،تر گویابازهم  •

او در . نخســـت وزیـــر اســـرائیل اســـت
: گفتـه اسـت ،گفتگو با سناتور لیبرمن

برداشت اولیه من اینست که کشورهای 
ـــ ۵+۱ ـــه ای ـــه در اســـتانبول ب ران هدی

ایــران مــی بایــد غنــی  ،بنظــر او. دادنــد
. ســــازی اورانیــــوم را متوقــــف کنــــد

تأسیســات فــردو را برچینــد و اورانیــوم 
. غنی شده را به خارج ایران منتقل کند

نمــی تــوان پــذیرفت کــه بــزرگ تــرین 
دولت حامی تروریسم بـه سـالح اتمـی 

  . مجهز گردد
ــلآ ۱۵در  • ــه  ،وری ــخ ب ــا در پاس اوبام

امریکا در : گفته است ،ن یاهوانتقاد نتا
از هـــــیچ  ،گفتگوهـــــای اســـــتانبول

ــــتی نگذشــــته اســــت مــــا و  .خواس
متحــدانمان در بــاره هــدفهای گفتگــو 

او در مقـام . شفاف بـوده ایـم ،با ایران
ــاهو ــان ی ــه نت ــان دادن ب ــه  ،اطمین گفت

گفتگوها بـه درازا نمـی کشـند و : است
 ،درصــورتی کــه تــوافقی انجــام نگیــرد

بر ضـد ایـران وضـع  مجازاتهای بیشتر
  .خواهد شد

مــدن قیمــت دالر و ســکه آپــائین  ◀
دلیــل دیگــری اســت بــر کــاهش تــنش 

بـــودن » ســـازنده و مثبـــت«ناشـــی از 
  .گفتگوهای استانبول

  
ری اوباما بـا ایـران مصالحه ّس٭ 

  ؟!و رویاروئی او با نتان یاهو
  

ــل  ◀ ــا فای ــرائیلی دبک ــایت اس  ۱۶(س
ــل آ ــوان ) ۲۰۱۲وری ــر عن گــزارش «زی

نـزاع بـاراک : ورده استآ» ریانحصا
اوباما با نتان یاهو بـر سـر گفتگوهـای 

ایران و دیپلماسی دو دو رویه  –امریکا 
در  ،به دنبال گفتگوهای اسـتانبول ،او
ـــلآ ۱۵ ـــاد ،وری ـــرون افت ـــرده بی . از پ

مقامات ارشد اسرائیل نزدیک به نتـان 

یاهو رئیس جمهـوری امریکـا را مـتهم 
ا نتان یاهو  کردند به این که او تفاهم ب

نقــض  ،را بــر ســر پرونــده اتمــی ایــران
  . کرده است

پشـت پـرده نمـایش : نها مـی گوینـدآ    
امریکــا و ایــران بــه  توافــق  ،اســتانبول

این . های محرمانه ای دست یافته اند
ــه در  ــا در تماســهای محرمان ــق ه تواف

  .مده اندآپاریس و وین بدست 
وریل از آ ۱۵رویاروئی روز یک شنبه      
ــ ــاهو پ ــان ی ــاد وقتــی نت ــرون افت رده بی

امریکــا و قــدرتهای جهــانی بــا : گفــت
 ،موافقت بـا ادامـه گفتگوهـا در بغـداد

فرصـت هدیـه  ،هفته دیگر ۵ ،به ایران
 ،کردند تا این کشور بدون محـدودیت
. بــه غنــی ســازی اورانیــوم ادامــه دهــد

بطور  ،نتان یاهو با اسم بردن از امریکا
را  مســتقیم رئــیس جمهــوری امریکــا

پاسخ اوباما . هدف ضربه خود قرارداد
او که در کنفرانس : نیز سریع داده شد

ســـران کشـــورهای قـــاره امریکـــا در 
شـرکت کـرده  ،مرکز کلمبیـا ،کاتاجنیا

در کنفـرانس  ،در پایـان کنفـرانس ،بود
ایــن فکــر کــه مــا در  ،مطبوعــاتی خــود

ـــای اســـتانبول ـــه ایـــران  ،گفتگوه ب
اگـر  .نادرست است ،امتیازی داده ایم

ایران از فرصت این گفتگوها اسـتفاده 
ینـده مجازاتهـای آدر چنـد مـاه  ،نکند

سخت تری بر ضـدش وضـع خواهنـد 
  .شد
اسرائیل رئـیس جمهـوری امریکـا را      

دبکـا . متهم می کند راست نمـی گویـد
خبـر داده بـود کـه  ،وریلآ ۹در  ،فایل 

پــیش از  ،مقامــات امریکــا و اســرائیل
بـه  ،ا یکـدیگربـ ،گفتگوهای استانبول

 ،این تفاهم رسیده بودند در گفتگوهـا
از ایران خواسته شود در ازای امتیازی 

با خواستی موافقـت  ،که داده می شود
بــه ایــران اجــازه داده مــی شــود :  کنــد

ــانتریفو ۱۰۰۰ ــازی  ژس ــی س ــرای غن ب
درجــه داشــته  ۳٫۵اورانیــوم بــه میــزان 

ایــن نخســتین بــار اســت کــه . باشــد
ی سـازی اورانیـوم اسرائیل با اصـل غنـ

و نیـز . موافقت می کنـد   ،توسط ایران
امریکا و اسرائیل موافقت کردند که به 

درصـد  ۲۰ایران اجازه غنـی سـازی تـا 
 ،زیرا مرحله بعـدی. داده نخواهد شد

درجـــه  ۹۰غنـــی ســـازی اورانیـــوم تـــا 
امــا هیـــأت نماینـــدگی . خواهــد شـــد

این پیشنهاد و یـا  ،در گفتگوها ،امریکا
گری را به ایران ارائه نکرده پیشنهاد دی

  .است
چنـان بـر  ،نتـان یـاهو ،بدین خاطر     

افروختــه شــد و واکــنش ســخت نشــان 
اینــک ظــن مقامــات اســرائیل بــر . داد

اینســــت کــــه در جریــــان تماســــهای 
ــه ــران ،محرمان ــا ای ــا ب در دادن  ،امریک

. دور رفتـــه اســـت ،امتیـــاز بـــه ایـــران
 ۲۳در (گفتگوهای استانبول و بغـداد 

اهر سازی است بـرای پوشـاندن ظ) مه
مصالحه ای که در باطن انجـام گرفتـه 

  . است
ــر اطــالع واصــل ◀ ــا ب ــر  ،بن علــی اکب

مشــاور خامنــه ای در سیاســت  ،والیتــی
نها است کـه در نهـان آیکی از  ،خارجی

  . با امریکا گفتگو می کنند
روشي كـه در   ،بدين قرار :انقالب اسالمی

ر نقــد مواضــع و اطالعــات و تحليــل هــا د
روشي صحيح  ،همين فصل بكار رفته است

چراكه نتيجه گفتگوها همانست . بوده است
كه از نقد نظرهـا و تحليـل هـا و اطالعـات     

. مـده اسـت  آبدسـت   ،مندرج در اين فصل
سه گروه با انجام هرگونه توافق  ،باوجود اين

 ،در ايران. مخالف و با ادامه بحران موافقتند
هـا و  اين سـه دسـته را انگليسـي مسـلك     

روسي مسلك ها و اسـرائيلي مسـلكها مـي    
  .  خوانند

  

  
ـــران ژاســـترات  –ی ای

نقش محافظه کـاران 
ایــــــران  –جدیــــــد 

ــث زور  ــان مثل گروگ
  :پرست

  
  

ترجمـه   ،در قسـمت اول : انقالب اسالمی
تحليل استراتفور  –قسمتهاي مهم گزراش 

در . وريمآرا مي » ايران«ي ژپيرامون استرات
مي كنـيم زيـر   قسمت دوم تحليلي را نقل 

ــد در   ــاران جدي ــوان نقــش محافظــه ك عن
جلـوگيري از انجـام مصـالحه و در قسـمت     
سوم مراجعه مثلث زورپرست بـه قـدرتهاي   
 ،خارجي كه سـبب شـده اسـت وطـن مـا     

  :جوالنگاه قدرتهاي خارجي بگردد
  

ــــترات ــــران در ژاس ی ای
منطقـــه و فرصـــتها کـــه 

  :دارد
  
اســــتراتفور  ،۲۰۱۲وریــــل آ ۱۰در  ◀

  :ران را تشریح کرده استی ایژاسترات
بـا راه «ایران با وضعیت  ،طی قرون •

مسئله . روبرو بوده است ،»بدون در رو
اش تضـــمین ادامـــه حیـــات ملـــی و 

ــه  ،اســتقالل ــدرتهای منطق ــر ق در براب
نظیر عثمانی و امپراطوری روسیه بوده 

و نیز انگلستان و بعدها امریکـا . (است
(!!  
طـوری ایران ضعیف تر از ایـن امپرا     

اما به سه دلیل توانسـته . ها بوده است
 ۱: است به حیات ملی خود ادامه دهد

 – ۳منــــــــابع و  – ۲جغرافیــــــــا و   –
وسعت ایران و کوهسـتانی .  دیپلماسی

بودنش  هجوم بـه ایـن کشـور را بـرای 
وران سـخت و خطرنـاک مـی آهجوم 
و نیز ایران مـی توانـد نیـروی . گرداند

ــه دو ــد و حمل ــیج کن ــافی را بس ــت ک ل
خارجی را ناکام گرداند و بسا موقعیت 

 ،در همـان حـال. متفوق نیز پیـدا کنـد
ایران به یمن کوشـش دیپلماتیـک مـی 
تواند تهدید قدرتهای خارجی را خنثی 

  .کند
ـــالمی ـــالب اس ــا  : انق ــنده يـ نويسـ

نويسندگان از موازنه عدمي بي اطـالع  
وگرنه مي دانستند كه به يمن . بوده اند

وارد نشـدن   ،ينجادر ا –موازنه عدمي 
به توازن قوا بـا قـدرت خـارجي و تـا     
ممكن است به صفر رسـاندن منتجـه   

 –روابط قوا ميان قـدرتهاي خـارجي   
است كه اين ملت توانسـته اسـت بـه    

هـر زمـان   . حيات ملي خود ادامه دهد
ناتوان گشته و  ،كه وارد روابط قوا شده

قدرت خارجي محور سياست داخلي و 
انكـه هـم   چن. خارجيش گشته اسـت 

امريكا محور سياست داخلي و  ،اكنون
يم واليت مطلقه مافياهـاي  ژخارجي ر

  .مالي است –نظامي 
حضـــور ســـلطه جویانـــه قـــدرتهای  •

 ،در قــرن نــوزدهم ،اروپــائی در منطقــه

بعـد از : مشکالت ایـران را افـزون کـرد
 ،انگلستان در غرب ایـران ،جنگ اول

این امر . بر عراق و عربستان مسلط شد
ــار ــا جانشــین شــدن نفــت مق ن شــد ب

و . ی در اقتصادهای صنعتیژبمثابه انر
. منطقه منبع بزرگ نفت بـود و هسـت

انگلستان در منطقه صاحب منافع شد 
و نقشی که نفت در صنعت و تسلیحات 

ایـن منـافع را فـوری  ،قشون پیـدا کـرد
 ،به دنبال جنـگ جهـانی دوم. گرداند

ـــدرت و  امریکـــا و روســـیه شـــوروی ق
را برای بسط نفوذ خود در  مهارت الزم

ــد ــدا کردن ــه را پی ــت . منطق ــا واقعی ام
ایران بـا . یک ایران برجا استژاسترات

تهدیدهای منطقه ای و عمومی روبـرو 
ــود و هســت وقتــی  ،و بخــاطر نفــت. ب

 ،تهدیدهای منطقه ای ناچیز می شوند
ــا  ــان برج ــومی همچن ــدهای عم تهدی

  . هستند
چــه شــاه بــر ایــران حکومــت کنــد و  •

ی ایران همانسـت ژاسترات ،شیخخواه 
همچنان مـی بایـد از عامـل : که هست

جغرافیــــــائی و نیــــــروی دفــــــاعی و 
دیپلماسی برای حفظ حیات ملی خود 

ولـــو شـــرائط جدیـــد . اســـتفاده کنـــد
نیازمنــد ایجــاد تغییــر در تاکتیــک هــا 

  .است
  
ــه قــدرت منطقــه  ٭ ــران بمثاب ای
  :ای

  
بــاوجود موقعیــت دفــاعی کــه ایــران  •

ــدرت   ،دارد ــز هســتق ــه ای نی . منطق
دولت شاه با دولت سـعودی در عمـان 
رقابت می کرد و در فکـر مجهـز شـدن 

اد ژاحمـدی نـ. به سالح هسته ای بـود
نیز با سعودیها بر سر بحـرین در نـزاع  

وردن آاســـت و نیـــز در فکـــر بدســـت 
وقتــی بــه مــاورای .  ســالح اتمــی اســت

ــی نگــریم ــا م ــداوم  ،شــاخ و شــانه ه ت
ـــترات ـــگ ژاس ـــانی دوم ی را از جن جه

ــدین ســو ــیم ،ب ــی بین ــاز م ــران در . ب ای
ــافتن موقعیــت مســلط در آ ــاز ی رزوی ب

رزوی آمنطقــه اســت و بــرای تحقــق 
ـــا و  ـــییق ه ـــد از تض ـــی کوش ـــود م خ
تهدیدهائی رهائی بجویـد کـه قـدرتها 

  .ایجاد می کنند
ایـران مـی  ،از جنگ دوم بـدین سـو •

نظیـر  ،باید با خطرهـای منطقـه هـای
انکــه ایــران چن. مقابلــه کنــد ،عــراق
سال گرفتـار جنـگ بـا عـراق  ۸بمدت 

با قدرت امریکا نیـز بایـد کلنجـار . شد
در  ،قــدرت امریکــا ،ایــن قــدرت. بـرود

تـا . منطقه مدافع وضع موجـود اسـت
 ،زمانی که امریکا در منطقه منافع دارد

ـــن  ـــری جـــز ای ـــران انتخـــاب دیگ ای
سیاستهای خود را در قبال این قـدرت 

سیاســت  ،بــرای شــاه. نــدارد ،بســنجد
ــا  ،متخــذ تســلیم قــدرت امریکــا بــود ب

ــرای مهــار اعمــال  ــه ب کوشــش ظریفان
ایـن  ،برای جمهـوری اسـالمی. امریکا

سیاســت مقابلــه بــا امریکــا و در همــان 
ــال ــاری ،ح ــن  ،از راه فریفت ــال ای اعم

قدرت را سازگار کردن با منافع ایـران 
ی ظریفی ژیم از استراتژهر دو ر. است

ی می کـرده پیرو ،که سنت ایران است
  .اند و می کنند

یم شاه ژجمهوری اسالمی ایران از ر •
ضد اطالعی . بسیار موفق تر بوده است

این کار را . را با ظرافت تمام تبلیغ کرد
در روزهــای پــیش از حملــه امریکــا بــه 

ن این بود آهدف . کرد ۲۰۰۳عراق در 
ــه  ــه حمل ــود ک ــد ش ــا متقاع ــه امریک ک

دم ســان و مــرآنظــامی بــه عــراق بســیار 
از قـوای حملـه   ،غـوش بـازآبـا  ،عـراق
این ضد . استقبال خواهد کرد ،کننده

تبلیغ با میل امریکا به حملـه بـه عـراق 
سازگار بود و یکی از عوامل برانگیزنده 

ــد ــراق ش ــه ع ــه ب ــه حمل ــا ب در .  امریک
گــروه هــای عراقــی را بــه  ،مرحلــه دوم

 ،بمثابه اشغالگر ،مقابله با قوای امریکا
 ،در مرحله سـوم و نهـائی. برانگیختند

ایران نفوذ خود در عـراق را بکـار بـرد 
برای تقسـیم کـردن عراقـی هـا و فلـج 
کردن کشور بعد از بیرون رفـتن قـوای 

  .امریکا از عراق
نتیجه این مانور دست یـافتن ایـران  •

هـدف اول ایـن : به دو هدف خود شد
 ،بــود کــه امریکــا دشــمن اصــلی ایــران

ن برداشـت و یـم او را از میـاژصدام و ر
یک ژعراق را به کشوری بلحاظ اسـترات

هدف دوم در ناگزیر . معلول بدل کرد
کــردن امریکــا بــه بیــرون بــردن قــوای 

 ،در نتیجـه. خود از عراق نقش جسـت
مــد و اعتبــار آدر عــراق خــالء پدیــد 

امریکا در منطقه سـخت صـدمه دیـد و 
تـی در آمیل امریکا به عملیـات نظـامی 

بـدیهی اسـت  .خاورمیانه از بین رفـت
ورد سیاســت ایــران آایــن دو هــدف ره 

عوامــل دیگــر نیــز نقــش . تنهــا نیســت
ایران توانست از رویـدادها . داشته اند

  .در پیشبرد هدف خویش استفاده کند
وجــه دفــاعی نیــز  ،نچــه ایــران کــردآ •

توضیح این که ایران مشـاهده . داشت
ــور ــا دو کش ــه امریک ــراق در  ،کــرد ک ع

در شرق ایران  غرب ایران و افغانستان
توافق امریکا در این دو . را اشغال کرد

ن را به قدرتی بدل می کرد که آ ،جنگ
اعمالش نه عقالنی و نه قابل پیش بینی 

ایـران نمـی توانسـت  ،و نیـز. می شدند
امکان حمله امریکا به ایران را نادیـده 

زمین گیر شدن قوای امریکا در . بگیرد
دسـت  امریکـا را از ،عراق و افغانسـتان

  . زدن به جنگ دیگری بازمی داشت
بعـد تهـاجمی  ،ی ایـرانژاین استرات •

بـا بیـرون رفـتن قـوای . نیز می داشـت
مـد و آخالء پدیـد مـی  ،امریکا از عراق

ایران در موقعیتی بود که مـی توانسـت 
ئوپلیتیـک هـای ژ. این خالء را پر کند

 ،بعـد از قرنهـا ،برای اولین بار ،منطقه
در . وردآپدیـد مـی برای ایران فرصت 

یـم شـوروی در ژبا فروپاشی ر ،حقیقت
ایران از فشـار همسـایه شـمالی  ،روسیه
همان طور که بعد از فروپاشی . بیاسود

 ،امپراطوری عثمانی بعد از جنگ اول
در حـال . از فشار عثمانی رها شده بود

ــران از ســوی هــیچ قــدرت  ،حاضــر ای
افـزون بـر . منطقه ای تهدید نمی شود

یــرون رفــتن قــوای امریکــا از بــا ب ،ایــن
ایـن ابـر قـدرت در   ،عراق و افغانسـتان

 ،انتخاب حملـه نظـامی بـر ضـد ایـران
  . محدود تر شده است

  
ــران ٭ ــار ای فرصــتی کــه در اختی

  :است
  
ایــران دیگــر در وضــعیتی نیســت کــه  •

تنها بـه فکـر حفـظ خـود باشـد و ایـن 
فرصت را یافته است که بمثابـه قـدرت 

ایرانیهــا . د کنــدمنطقــه ای نیــز ســربلن
ــزرگ و  ــدرتهای ب ــه ق ــد ک ــده ان فهمی

ـــــا ـــــه آنه ـــــتر از هم ـــــا ،بیش  ،امریک
. سیاستگذاری قابل پیش بینـی ندارنـد

ــن ــاوجود ای ــدازه  ،ب ــد هــر ان ــی دانن م
بــه  ،پرخاشــگری خــود را بیشــتر کننــد

امریکا برای دسـت زدن بـه جنـگ بـه 
بیشـتر فرصـت داده  ،قصد مهـار ایـران

ن کــاری بــدون اینکــه ایــرا ،و نیــز. انــد
امریکا می تواند دسـت بـه  ،کرده باشد

اینسـت کـه ایـران . حمله نظـامی بزنـد
ی را مـی گیـرد کـه ژسراغ یـک اسـترات

  7در صفحه    نفوذش را در منطقه بسط دهد و 

 واپسین فرصت؟
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ــی  ــد ب ــوقعیتش را مســتحکم گردان م
نکـــه امریکـــا را بـــه حملـــه نظـــامی آ

  .برانگیزد
هر کسی که در باره امریکا مطالعـه  •

امریکا را در باره انتشـار نگرانی  ،کند
ــد ــی یاب ــی در م ــلحه اتم در دوران . اس

امریکــا تحــت تهدیــد  ،جنــگ ســرد
حکومـت بـوش . شوروی زیسـته اسـت

وجود احتمالی اسلحه اتمـی در عـراق 
را وسیله متحـد کـردن امریکائیـان بـر 

وقتـی . سر لـزوم جنـگ بـا عـراق کـرد
شوروی سابق و چین بـه سـالح هسـته 

امریکـا تـرس واکنش  ،ای دست یافتند
سیاست امریکا بر ایـن شـد . شدید بود

از هــیچ   ،کــه در قبــال  ایــن دو کشــور
  . احتیاطی نباید دریغ کرد

 ،بامشــــاهده روش کــــره شــــمالی     
ایرانیان بر این شدند که با اسـتفاده از 

در . ورنـدآامتیـاز بدسـت  ،همان روش
یم کره شـمالی برجـا مانـد ژر ،حقیقت

بـا ایـن . تبا این که کشور کوچکی اسـ
که امریکا بـا تمـام وزنـه خـود بـه کـره 

یــم ژامــا ر ،شــمالی فشــار وارد مــی کــرد
راه  ،ســرانجام. تسـلیم تهدیـد هـا نشـد

دادن کمک غذائی و اعمـال مجازاتهـا 
و دیپلماسی را در پیش گرفت تا که کره 
شمالی حاضر شود تولید بمب اتمـی را 

  .  متوقف کند
اشـتن کره شمالی ها می دانند که د      

نها خطر سـاز اسـت آبرای  ،بمب اتمی
امــا داشــتن دانــش و قابلیــت ســاختن 

. نها موقعیت می بخشـدآبمب اتمی به 
ــا  ــه ایرانیه ــان درس اســت ک ــن هم ای

از دیـد ایرانیـان . خوب یاد گرفته انـد
یک برنامه اتمـی امریکـا را نـاگزیر مـی 

ــد  ــا آکن ــه آنه ــرد و ب ــا را جــدی بگی نه
دسـت  ،هامکان می دهد بهنگام معاملـ

در . پر و تضـمین کننـده داشـته باشـند
امریکـــا کشـــورهائی را  ،حـــال حاضـــر

ــل  ــرای تحمی ــه ب ــد ک ــی کن ــری م رهب
مجازاتها به ایران هیجان دارند و این 
مجازاتها برای اقتصـاد ایـران زحمـت 

ن آمـانع از  ،امـا همـین امـر. افزا است
می شود که از حملـه نظـامی بـه ایـران 

یم دارد کـه ن بـآخودداری کند زیرا از 
کشـــورهای دیگـــر موافقـــت نکننـــد و 
ــی  ــامی همراه ــه نظ ــا را در حمل امریک

  .نکند
ـــن • ـــاوجود ای ـــدگاه  ،ب ـــرائیل دی اس

دیگری نسبت به تسلیحات اتمی ایران 
اگرچه برنامه اتمـی ایـران بـرای . دارد

میــز نیســت امــا بــرای آامریکــا تهدیــد 
مشکل اسرائیل اینست . اسرائیل هست

شــرفت ایــران در کــه دربــاره انــدازه پی
ــی ــرو اتم ــتگاه  ،قلم ــه دس ــد ب ــی بای م

امریکا مـی . اطالعاتی خود اعتماد کند
تواند محاسبه غلط خـویش را جبـران 

اینست کـه . کند اما اسرائیل نمی تواند
نـوع واکـنش  ،عدم اطمینـان اسـرائیل

این کشور را غیر قابل پیش بینـی کـرده 
ــت ــن. اس ــاوجود ای ــران ،ب ــد ای  ،از دی

نعمـت  ،بـه ایـن کشـورحمله اسـرائیل 
  .است

ایــران بمــب اتمــی نــدارد و بســا در       
ی کــره شــمالی ژدنبالــه روی از اســترات

امـا اگـر . هیچگاه بمب اتمی نیز نسازد
نها آبمب بسازد و اسرائیل حمله کند و 

تـــازه ایـــران همـــان  ،را از بـــین ببـــرد
ــاز مــی یابــد کــه پــیش از  موقعیــت را ب

ــت ــی داش ــب اتم ــد بم ــر . تولی ــا اگ ام
نهـا را از آاسرائیل حمله کنـد و نتوانـد 

قـوی  ،از معرکـه ،ایرانیها ،میان بردارد
ایرانـی هـا مـی . مـدآتر بیرون خواهند 

تنگــه هرمــز را  ،تواننــد در مقــام تالفــی
ــد ــه خــود را تضــمین . ببندن ــا ک امریک
ــده  ــور مــرور در دریاهــاآکنن  ،زادی عب

بخصوص جریـان نفـت بـه کشـورهای 
ست دست بـه ممکن ا ،می شمارد ،دنیا

و یـا . اقدام نظامی بر ضـد ایـران بزنـد
زادی رفــت و آمــی توانــد بــرای تــأمین 

ــا ایــران وارد گفتگــو آ مــد کشــتی هــا ب

یــک حملــه نظــامی اســرائیل بــه . شــود
بـه  ،خواه موفـق و چـه نـاموفق ،ایران

 ،بدان ،ایران موقعیتی را می بخشد که
. می تواند اقتصاد جهان را تهدید کند

ـــان ـــد جهانی ـــت  ،از دی اســـرائیل دول
مزاحمـــی خواهـــد شـــد و کشـــورهای 
مصرف کننده نفت به امریکا فشار وارد 

ــه  ــن ک ــرای ای ــرد ب ــد ک زادی آخواهن
ایرانـی هـا .  جریان نفت را برقرار کند

توانائی تولید بمب اتمی را می خواهند 
و نه خود بمب را اما حمله اسرائیل بـه 
ن آایــران ممکــن اســت ایرانیــان را بــر

  .اتمی را بسازند دارد که بمب
گزینه اتمی را ایرانی ها بکار می برند     

در فریفتــــاری کشــــورهای منطقــــه و 
قدرتهای جهـان  و بکـار بـردن همـان 
روشی که ایرانیها قرنها بکـار مـی بـرده 

امــا امــر مهــم دیگــر کــه پــیش رو . انــد
بحـــران ســـوریه و بحـــران در  ،اســـت

  :سوریه است
  
  :اهمیت سوریه برای ایران ٭
  
ــ • ــدژر راگ ــوریه برجــا بمان ــم س در  ،ی

قسمتی بخـاطر حمایـت ایـران از ایـن 
ــا . یــم اســتژر ــه دنی ســوریه کــه از بقی

به ایران وابسـته تـر  ،منزوی شده است
 ،یم برجا بماندژباز اگر این ر. می گردد

حــوزه نفــوذ ایــران از افغانســتان تــا 
و چنــین گســتره . بیــروت خواهــد شــد

ــه  ــوا را در خاورمیان ــادل ق ــوذی تع نف
برهم می زند و رؤیای ایران در قـدرت 
 ،مسلط بر خلیج فارس و منطقه شـدن

ایـن رؤیـا را هـم شـاه . تحقق می یابـد
ــه داردآداشــت و هــم  ــت الل ــدین . ی ب

ــه  ــه ب ــا اینهم ــه امریک ــت ک ــاطر اس خ
  . وضعیت در سوریه می پردازد

این گستره نفوذ چه عاید ایرانـی هـا  •
  :می کند؟ سه چیز

یکـا اسـت را قدرت جهانی کـه امر – ۱
ناگزیر می کند فکر ویران کردن ایران 

زیرا حملـه بـه ایـران . را از سر بدر کند
مدهای بس خطرناک و غیر قابل آپی 

  . وردآپیش بینی ببار خواهد 
ـــــه ر – ۲ ـــــمژب ـــــران ،ی  ،در درون ای

 ،مشــروعیت مــی بخشــد و در منطقــه
ن آنچــه اینــک از آمشــروعیتی بــیش از 

  . می دهد ،برخوردار است
با وجـود شـیعه هـا در عربسـتان و  – ۳

ــــتان و  ــــا عربس ــــراق ب ــــایگی ع همس
ایـران  ،کشورهای غرب خلـیج فـارس

ـــر  ـــر ت ـــرای توزیـــع براب ـــد ب مـــی توان
مدهای نفت میان شیعه هـا و سـنی آدر
بـا توجـه . فشار مؤثری را بکار بـرد ،ها

یمهای این کشـورها نگـران ژبه اینکه ر
نـاگزیر هسـتند بـه  ،بقای خود هسـتند

ــر . ان پاســخ مثبــت دهنــدخواســت ای
توانائی  ،جریان سرمایه ها بسوی ایران
  .این کشور را بسیار بیشتر می کند

ــران اســترات • ــاوجود  ،ی خــود راژای ب
به عمل  ،ی هاژن شدن ایدئولوآاین و 

شاه نیز که بسیاری او را : ورده استآدر
از لحاظ روانی بی ثبات و  خود بزرگ 

بـا ی را ژهمـین اسـترات ،بین  می دانند
. بکار مـی بـرد ،محدودیت اما به دقت

یک و ژیم کنونی نیز از لحاظ ایدئولوژر
روانــی بــی ثبــات و در اعمــال خــود بــا 

الف و گـزاف . محدودیت روبرو اسـت
یمی را ژی می توانند رژگوئی و ایدئولو
همـین  ،بـاوجود ایـن ،به بیراهه ببرند

  .ی را دارد بکار می بردژاسترات
ز مدت که از قرن  ی دراژاین استرات      
ــلمان شــد و  ۶ ــران مس ــه ای ــیحی ک مس

پنجره ای بـر روی کشـورهای اسـالمی 
. همواره بکار رفته اسـت ،گشاده یافت

هدف امریکا اینست که فلـج امریکـا را 

بیشتر کند و با تخلیه دو همسایه خـود 
نفــوذ خــود را بســط  ،از قــوای امریکــا

می خواهد یـک  ،در همان حال. دهد
. ازی بوجـود بیـاوردمنطقه نفوذ همسـ

امریکا می تواند از پیدایش این منطقـه 
نفــوذ  راضــی باشــد زیــرا جریــان نفــت 

ــــا و متحــــدانش ــــوب امریک در  ،مطل
 ،در عین حال. برقرار می ماند  ،امنیت

کاسته می  ،از میزان منازعات در منطقه
  .گردد

 ،برای دسـت یـافتن بـه ایـن هـدف      
 اجـرا ،ی را همآهنگژایران دو استرات

یکـی جلــوگیری از تحرکــات : مـی کنــد
غافلگیرانه است تا که امور در سـمت و 

از  ،از روی قـرار و قاعـده ،سوی هدف
و دیگـری برنامـه . پی هـم روی دهنـد

ــه  ــا ک ــد ت ــدی کن ــود را دو بع ــی خ اتم
امریکا ناگزیر شود همان سیاست را در 
قبــالش اتخــاذ کنــد کــه در مــورد کــره 

اتمـیش اگر برنامه . شمالی بکار می برد
سبب حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی 

ــد  ،بگــردد ــران مــی توان ن را بســود آای
ایرانی ها دریافته اند که .  خود گرداند

اما . داشتن بمب اتمی خطرناک است
 ،داشـــتن برنامـــه تولیـــد بمـــب اتمـــی

اما کلیـد . وردآامتیازها ببار می  ،برایش
بلکـه برنامـه اتمـی . بمب اتمـی نیسـت

ــرای ــیله ایســت ب ــردن  وس منصــرف ک
توجه قدرتهای منطقه ای و جهـانی از 

ایـن تعـادل  :نچه دارد روی می دهـدآ
قوا در منطقه است کـه دارد تغییـر مـی 

  .کند
 –تهيه كننـده گـزارش   : انقالب اسـالمی

از  ،تحليلي كه استراتفور انتشـار داده اسـت  
ايـن  : بسياري واقعيتها غفلـت كـرده اسـت   

ن امـر را  اي(يم در درون بي ثبات ژواقعيت ر
و با اقتصادي بسيار ) خاطر نشان كرده است

ضعيف كه دائم بر ثروت مافياها و فقر مردم 
 ،و منابع طبيعي و طبيعت ايران مي افزايـد 
. نمي تواند قدرت متفوقي در منطقه بگردد

» قـدرت منطقـه اي  «بهاي بسيار سـنگين  
يم تك ژو ر. شدن را مردم ايران مي پردازند

يمهــاي اســتبدادي ژپايــه اســت و جبهــه ر
اقليت و بي ثبات و بسيار پرهزينه و ويـران  

جبهـه ويرانگـري از    ،گر نيروهـاي محركـه  
پــس جبهــه ايــران و عــراق و . درون اســت

درست همان كـاري را مـي    ،سوريه و لبنان
كند كه امريكا بر مسـلط شـدن بـر منـابع     

ــاز دارد  ــه انجــام شــدنش ني ــه ب ن آ. منطق
ي و شـامل بعـدهاي سياسـ    ،سياست جامع

اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه ايران را 
به الگو براي بزرگ ترين حوزه تمدني بشـر  

غير قابـل   60با كودتاي خرداد  ،مي گرداند
يـم واليـت   ژاجرا گشـت و سياسـتي كـه ر   

بطور روز افزون  ،مطلقه زور در پيش گرفته
در منطقـه نيـز   . ايران را ناتوان كرده اسـت 

اسـت كـه    يم گذاشـته ژباري بردوش اين ر
  .بازهم ناتوان ترش مي كنند

  
محافظه کاران جدید و 

نهــــا بــــرای آبرنامــــه 
جلــوگیری از بــه نتیجــه 
رسیدن گفتگوها برسـر 

  :مسئله اتمی ایران
  
برنامه محافظه کاران جدید امریکا  ◀
وریــل آ ۱۲در مقالــه  ،روبــرت پــاری ،را

هــدف از . خــود لــو داده اســت ۲۰۱۲
ری از تهیه و اجرای این برنامه جلـوگی

به نتیجه رسیدن گفتگوها برسر مسئله 
  :اتمی ایران است

محافظه کاران  ،دو سال پیش از این •
هـــم در  ،جدیـــد کـــه در واشـــنگتن

ــــرون از  ــــم در بی ــــت و ه  ،نآحکوم
گفتگوهـا را بـه  ،صاحب نفـوذ هسـتند

شکست کشاندند زیرا معتقد بـه مقابلـه 
نظامی با ایران بودند و امید به مقابلـه 

  . داشتند» یمژیر رتغی«بقصد 
بهــــای  ،در طــــول ایــــن دو ســــال     

نـه تنهـا . رویاروئی بسـیار سـنگین شـد
برای ایرانی هـا کـه مجبـور بـه تحمـل 

بلکــه  ،مجازاتهــای اقتصــادی شــدند
 ،بـرای مثـال. برای اقتصاد جهانی نیـز

بـه  ،نخسـت وزیـر اسـرائیل ،نتان یاهو
ــران  ــاران تأسیســات اتمــی ای رجــز بمب

رفتن قیمـت نفتـی سبب باال  ،خواندن
. شد که ما امریکائیان مصرف می کنیم

ــا  ــانی کــه اقتصــاد امریک درســت در زم
ورده و بیکــاران دارنــد آروی بــه رونــق 
 ،تهدیــدها بــه جنــگ ،کــار مــی یابنــد

  . قیمت نفت را باال می برند
اسرائیلی ها و محافظه کاران جدید  •

در همـان  ،که متحدان یکدیگر هستند
را رهـا نمـی  حال که تهدید بـه جنـگ

می کوشند پرزیدنت اوباما را در  ،کنند
ـــد  ـــه نتوان ـــد ک ـــرار دهن ـــوقعیتی ق م
ــــــان  ــــــی در جری ــــــای مهم امتیازه

  . به ایران بدهد ،گفتگوهای استانبول
ــدی  ،در ایــن گفتگوهــا      پرســش کلی

یـا گفتگوهـا مـی تواننـد بـه آاینست که 
نتیجه برسند هـر گـاه ایـران موافقـت 

ی شده خـود کند بخشی از اورانیوم غن
را   - درجــه  ۲۰بخصــوص اورانیــوم  –

 ،نآیــا در ازای آمعاملــه کنــد یــا خیــر؟ 
ــورهای  ــد ۱+۵کش ــی کنن ــت م  ،موافق

ایران اورانیوم را بـه میـزان الزم بـرای 
  غنی کند یا خیر؟  ،سوخت

توافقی بـر سـر قابـل تفتـیش بـودن       
فعالیتهای اتمی بقصد اطمینان از ایـن 

بـرای  ،سـازدکه ایران بمب اتمی نمـی 
اوبامــا و کشــورهای غــرب کــافی اســت 
برای این که سخت تـرین تحریمهـای 

 ،ن جملــهآاز . اقتصــادی  را لغــو کننــد
  .تحریم خرید نفت از ایران را

روشن اسـت کـه هرگونـه مصـالحه        
تـش خشـم آای سبب برافروخته شدن 

ـــان  ـــد و حامی ـــاران جدی محافظـــه ک
. اسرائیل در کنگـره امریکـا مـی گـردد

نهــا مــی گوینــد مایــل بــه جنــگ آمــه ه
ــوز  ــا هن ــران نیســتند ام ــا ای جدیــدی ب
اصـــرار مـــی ورزنـــد بـــر جهـــت دادن 

  .رویاروئی به جنگ
محافظه کاران جدید  ،وریلآ ۱۱در  •

 ،کـــه در روزنامـــه واشـــنگتن پســـت
در ایــــن  ،موقعیــــت متفــــوق دارنــــد

نوشتند کـه یـک مصـالحه در  ،روزنامه
دسترس پرزیدنت اوباما اسـت و بـدان 

ی تواند از رویـاروئی نظـامی بـا ایـران م
ن اینست کـه در آاجتناب کند اما خطر 

زیرا دسـت . زیان بار باشد ،میان مدت
ـــر ســـنگ تحریمهـــای  ـــران را از زی ای

یـم ایـران ژاقتصادی بیرون می برد و ر
واشنگتن . را از مخاطره خارج می کند

ایران را در موقعیتی « : پست می افزاید
رار می دهد که در قوی تر از موقعیتی ق

بهنگــامی داشــت کــه  ،۲۰۰۹اواخــر 
حکومــت اوبامــا گفتگوهــا بــا ایــران را 

ـــــاز کـــــردآ ایـــــران  ،ن زمـــــانآ. غ
های بیشــــتر و مقــــادیری ژســــانتریفو

اورانیوم غنـی شـده کـافی بـرای تولیـد 
اگــر  ،˝بعــدا. چنــد بمــب اتمــی داشــت

یم ایران تن به مصالحه قابل قبـولی ژر
ــد ــرب  ،نده ــا و غ ــرای امریک ــو  ،ب از ن

برقــرار کــردن تحریمهــا بســیار مشــکل 
  .خواهد شد

بـــــاوجود انتخابـــــات ریاســـــت       
پرزیدنت اوباما بسا  ،جمهوری پیش رو

از انجـــام مصـــالحه ای بـــا ایـــران و 
ــد  ــوگیری از پدی ــدن بحــران در آجل م

امــا . خوشــحال شــود ،ینــدهآماههــای 
امـا و اگرهـائی  ،این مصالحه ،برای ما

سـا ایرانـی هـا ب. را بی پاسخ می گـذارد
بـر .  هم بخواهند مسـئله را حـل کننـد

چشـم انـداز تاریـک و  ،فرض مصالحه
خطر مجهز شدن ایران به بمب اتمـی 

  .»برجا می ماند
  
  :انعطاف پذیری ایران ٭
  
 ،در تحلیـــل و تفســـیرهای جدیـــد •

سخن  ،ایرانیانی که نقش کلیدی دارند
از انعطاف پذیری ایـران در گفتگوهـا 

اما چرا مصـالحه بـا . ندورده اآبه میان 
ایـــن کشـــور را در مـــوقعیتی  ،ایـــران

قدرتمندتر از موقعیت ایـران در پایـان 
قــرار مــی دهــد؟  ،۲۰۱۰غــاز آو  ۲۰۰۹

استدالل محافظه کاران جدید کـه در 
سرمقاله نویس هستند  ،واشنگتن پست

نهــا کــه در درون حکومــت اوبامــا آو 
چیســت؟ چــرا اصــرار دارنــد  ،هســتند

ــوم ــران اورانی ــا  ۲۰ ای  ۳٫۵درجــه و بس
درجــه خــود را تحویــل غــرب بدهــد؟ 
زیرا می گویند این اورانیوم ایران را در 
موقعیــت تولیــد بمــب اتمــی قــرار مــی 

درجه را مـی  ۲۰چراکه اورانیوم . دهد
ن آدرجــه غنــی کــرد و بــا  ۹۰توانــد تــا 

همین کار را با اورانیـوم . بمب ساخت
ایـران  ،لـذا. درجه مـی تـوان کـرد ۳٫۵

در موقعیتی قوی تـر از موقعیـت امروز 
  . ن روز استآ

ایـن  ،۲۰۱۰و  ۲۰۰۹در پایـان  ،اما      
محافظـــه کـــاران جدیـــد بودنـــد کـــه 

ــوم  ــه اورانی ــنهاد مبادل درجــه  ۳٫۵پیش
ایران با سوخت رآکتور اتمی تهران را 

 ،ینـدهآدر  ،به تمسخر گرفتند و گفتنـد
ایران می تواند با غنی کـردن اورانیـوم 

توانائی ساختن  ،درجه ۹۰درجه تا  ۲۰
غافــل از ایــن کــه . بمـب اتمــی را بیابــد

ایــران مــی توانســت و مــی توانــد بــا 
ــوم  ــه  ۲۰اورانی ــه از فرانس درجــه ای ک
کتور پزشکی تهران خریـداری آبرای ر

  . این کار را بکند ،کرده بود
می تـوان بـا محافظـه کـاران جدیـد  •

ایران در موقعیتی  ،موافق بود که امروز
و  ۲۰۰۹موقعیتش در پایـان  قوی تر از

اما تقصیر این امر بـا . است ۲۰۱۰غاز آ
ــاران  ــه ک ــا محافظ ــیر ب ــت؟ تقص کیس
جدید است که مانع از مصالحه شـدند 

وقتی که نخست وزیـر ترکیـه و رئـیس (
جمهــوری برزیــل موافقــت ایــران را 

ــــل ) وردآبدســــت  ــــتار تعطی و خواس
رویاروئی  ،وگرنه ،تأسیسات اتمی ایران

  .ران شدندنظامی با ای
مه  ۱۷پیش از مصالحه  ،برای مثال      

ــرمقاله  ،۲۰۱۰ ــت در س ــنگتن پس واش
ــود ــای خ ــوال ،ه ــوری  ،ل ــیس جمه رئ

 ،نخست وزیر ترکیـه ،برزیل و اردوغان
نهـا را بازیچـه آرا بباد تمسخر گرفت و 

به سـرکردگی  ،یم ایرانژباند افراطی ر
بعـد . شمرد ،ادژاحمدی ن –خامنه ای 

محافظـه  ،در تهـران از انجام مصالحه
کاران جدید مسلط بر واشنگتن پسـت 
و کسانی چون هیالری کلینتون کـه در 

جانبدار سخت گیـری  ،حکومت اوباما
لـوال و اردوغـان  ،یم ایران هسـتندژبا ر

 ،را خروس های بـی محلـی خواندنـد
 ،بی موقـع ،بر عرصه دیپلماسی امریکا

  .کاری کرده اند که نباید می کردند
ــ • ــویس  ،دمنتومــاس فری ســرمقاله ن

متنفذ نیویورک تـایمز نیـز در ارزیـابی 
  مصالحه ای که لوال و اردوغان مبتکر

همـان روش را اتخـاذ کـرد  ،ن بودندآ 
ــویس  کــه محافظــه کــاران ســرمقاله ن

  8در صفحه    ...واشنگتن پست

 واپسین فرصت؟
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  :شفتهآرهبر بر  ٭
  
ــوال • ــار واشــنگتن  ،ل ــاهده رفت ــا مش ب

پســـت و نیویـــورک تـــایمز و هـــیالری 
ــونکلی ــه  ،نت ــد نام ــاگزیر دی خــود را ن

. اوباما خطاب به خـود را انتشـار دهـد
اوبامــا او را بــه ایــن کــار  ،در ایــن نامــه

کیست که : او پرسید. تشویق کرده بود
می گوید به او مربوط نبـوده اسـت کـه 
ــود را وارد قلمــرو  ــود و خ ــطه بش واس

  دیپلماسی امریکا کند؟
ار بــا رفتــ ،تبـاین نامــه اوبامـا بــه لـوال    

حکومــــت اوبامــــا بعــــد از تحصــــیل 
موافقت ایران و نیز سرمقاله های ایـن 
ــه  ــراض ک ــه و صــداهای اعت دو روزنام
وســـائل ارتبـــاط جمعـــی دیگـــر بلنـــد 

 ،۲۰۱۰در ســال . شــکار بــودآ ،کردنــد
محافظــه کــاران جدیــد هنــوز رؤیــای 

. ایران را در سـر داشـتند» یمژتغییر ر«
ایــران یکــی از ســه کشــور  ،نهــاآاز دیــد 

. بود که بـوش تعیـین کـرده بـودشری 
ــــد و بیشــــتر  محافظــــه کــــاران جدی

ــ ،مطبوعــات امریکــا بــا  ،ادژاحمــدی ن
ــــات  ــــب در انتخاب ــــن ژتقل  ۲۰۰۹وئ

ریاسـت جمهـوری را  ،)۱۳۸۸خرداد (
بنظـر « : فریدمن نوشـت. دزدیده بود

در ایران بیشـترین » انقالب سبز« ،من
ــت را دارد ــی خودجــوش . اهمی جنبش

ــــه ــــود ک ــــی ب ــــاطر دموکراس در  بخ
دهـه هـا بـود . خاورمیانه روی مـی داد

که این منطقه چنین جنبشی را به خود 
این جنبش سرکوب شد اما . ندیده بود

از میان نمی رود و سرانجام پیـروز مـی 
نه مصالحه بر سر اتم است که به . شود

بلکـه پیـروزی  ،منطقه ثبات می بخشـد
این جنبش است کـه امنیـت و ثبـات را 

مــا . وردآان مــی بــرای منطقــه بــه ارمغــ
بسیار کم به این جنبش دموکراتیـک و 
بســـیار زیـــاد بـــه مســـئله اتمـــی ایـــران 

  . »پرداخته ایم
  
ایــران » یــمژتغییــر ر«دلیــل « ٭

  :است
  
همین دلیل را محافظه کاران جدیـد  •

. در توجیه جنگ بـا عـراق بکـار بردنـد
یم صدام است ژمی گفتند تنها با تغییر ر

ایـن . نـدکه بحـران هـا پایـان مـی پذیر
اســتدالل دروغ همــراه شــد بــا دروغ 

یــم صــدام بــه ژر ،نآدیگــری کــه بنــا بــر 
مـردم . اسلحه کشتار جمعی مجهـز بـود

امریکــا بــدین دو دروغ بــه جنــگ روی 
مـی  ،هم اکنون نیـز. موافق نشان دادند

یم ایران درکار مجهز شدن بـه ژگویند ر
بمب اتمی است و خود نیز عامل ناامنی 

بـا تغییـر ایـن . اسـتو بی ثباتی منطقـه 
یم مـی مانـد و نـه خطـر ژنه این ر ،یمژر

  . مجهز شدنش به سالح هسته ای
بخالف عراق که صـدام  ،باوجود این •

 ،در ایـــران ،ن بـــودآحســـین دیکتـــاتور 
 ۱۲اد برنده واقعی انتخابات ژاحمدی ن

مطبوعات امریکـا از . است ۲۰۰۹وئن ژ
قبول ایـن امـر واقـع سـرباز مـی زننـد و 

میــز مــی آنتخابــات را تقلــب همچنــان ا
واقع اینست که مـدرک جـدی . خوانند

. ارائــه نمــی کننــد ،بــر مــدعای خــود
با رأی  ،ادژواقعیت اینست که احمدی ن

ــر ــرهای فقی ــتاها ،قش ــوص روس  ،بخص
میـــر حســـین  ،»انقـــالب ســبز«نــامزد 
شکسـت  ،۱بـر  ۲را با اکثریت  ،موسوی

ـــال.  داد ـــرای مث ـــگاه  ،ب ـــل دانش تحلی
تیجه رسید کـه ایرانیـان مریلند به این ن

اد را ژاحمـدی نـ ،رای خـودآبا اکثریت 
ــرده  ــوری انتخــاب ک ــه ریاســت جمه ب

ــد ــه ... ان ــوای ســرکوب ب ــردن ق بکــار ب
افراط را باید محکوم کرد اما اگر همین 
سرکوب را یک دولت متحد امریکا و یـا 

ایــن مطبوعــات  ،خــود امریکــا مــی کــرد

ن اتخـاذ آمتفاوتی نسبت به  ˝رویه کامال
  ...کردند می

روبرت پاري و منـابعي   :انقالب اسالمی
انتخابات رياست  ،نهاآكه به استناد قول 

را بـدون تقلـب    1388جمهوري سـال  
اد را برنده خوانـده  ژدانسته و احمدي ن

نه تنهـا  . واقعيت را وارونه ديده اند ،اند
تقلب بـزرگ انجـام   » انتخابات«ن آدر 

فراوان مدرك بر  ،گرفت و در موقع خود
بلكه حتـي   ،ن ارائه شدندآتقلبي بودن 

بـدين   ،اگر هم تقلبي انجام نمي گرفت
زاد فــراهم آخــاطر شــرائط انتخابــات 

كسي كه سر از صندوق بيـرون   ،نبودند
از سوي مردم ايران نمايندگي  ،وردآمي 

اگــر  تقلــب بــزرگ در . نمــي جســت
افـراط در   ،انتخابات انجام نمي گرفـت 

ـ . سركوب نيز محل نمـي يافـت   ين هم
سركوب بس سبعانه سندي قطعـي بـر   

  . است» انتخابات«ن آتقلبي بودن 
  
  :تونی بلر دموکرات ٭
  
ن روزها که بنـا بـر موافـق کـردن آدر  •

 ،افکار عمومی  بـا جنـگ بـا عـراق بـود
 ،فریدمن شیفته خطابه هـای تـونی بلـر

. شده بـود ،نخست وزیر وقت انگلستان
تونی بلر حمله به عراق را پاشاندن بـذر 

فریـدمن . دموکراسی توصـیف مـی کـرد
و قــول او را در » تــونی بلــر دمــوکرات«

توجیه جنگ با عراق بکار می برد و مـی 
ــه جنــگ ،نســت کــهآوقــت : نوشــت  ،ب

فرصت برخورداری از دموکراسـی را بـه 
  .عراق بدهیم

امروز  کسی باید خل باشد تا که تـونی  •
تــونی بلــر . بلــر را دمــوکرات بخوانــد

» بازیچـه بـوش«و سقوط تاریخی کـرد 
دیگـــر کســـی او را ... لقـــب گرفـــت و

  . دموکرات نمی خواند
اما ترتیب کار در امریکا چنـین اسـت  •

که تا وقتی کاری نکرده ای که بـه تـرنج 
کار خـود را  ،قبای قدرتمندها بر بخورد
اما اگر بنـا بـر . داری و ترقی نیز می کنی
کـار از دسـت  ،گفتن حقیقـت بگـذاری

سـت کـه فریـدمن هـر این...  می دهـی و
بـازگو  ،تبلیغ ضد ایران را که مـی شـوند

او همین کار را در مـورد عـراق . می کند
  . کرد

اد همچـون ژاحمدی نـ ،بدون تردید •
با اعمـال نابجـا و شـاخ و  ،صدام حسین

برای ملت خـود  ،شانه کشیدنهای خود
او کـــار . ورده اســـتآمســـائل بوجـــود 

ســان کــرده آمحافظــه کــاران جدیــد را 
امــا حقیقــت اینســت کــه وســائل  .اســت

ارتبــاط جمعــی غــرب هســتند کــه یــک 
رهبــر را برخــوردار از اندیشــه و مــنش 
خردمندانه و یا بی خردانه و پرخاشـگر 

محافظـه  ،بـرای مثـال. جلوه می دهند
ــ ــدی ن ــد احم ــاران جدی ــی ژک اد را کس

موزش و پرورش در آمعرفی می کنند که 
 ،خور نیافتـه و بـر اسـاس اطـالع دروغ

ر باره هولوکاست صـحبت مـی راحت د
اد هیتلـر مـی سـازند ژاز احمدی ن.  کند

تــا حملــه اســرائیل بــه ایــران را توجیــه 
ــد ــدر(همــین تبلیــغ را بــوش  . کنن و ) پ

در دمــادم حملــه بــه  ،دســتگاه تبلیغــاتی
  . با صدام حسین کردند ،عراق

اد را ژاحمـدی نـ ،امروز روشن اسـت •
کنــار گذاشــته اســت و  ،علــی خامنــه ای

ــاه «و داشــتن بمــب اتمــی را خــود ا گن
 ،بــاوجود ایــن. خوانــده اســت» کبیــره

در کــار زمینــه  ،محافظــه کــاران جدیــد
ایـن بـار بـا  ،سازی برای جنگ دیگـری

هرگونـه  ˝اینـان مطمئنـا. هسـتند ،ایران
ــران را ــا ای ــا ب  ،مصــالحه احتمــالی اوبام

هرگـاه مصـالحه . محکوم خواهند کرد
 بیشـتر از مصـالحه ای ،ای انجام بگیـرد

انجـام گرفـت و بـال  ۲۰۱۰که در سـال 
ــران خواهــد شــد ،اجــرا شــد . بســود ای

ــاران  ــه ک ــه محافظ ــالحه ک ــان مص هم
  .جدید از عوامل بال اجرا شدنش گشتند

هــر دو  ،بــدين قــرار: انقــالب اســالمی
افراطي خـود را  » اصول گرايان« ،طرف

دارند و همه كار مي كنند كـه مصـالحه   
  .اي بعمل نيايد

  
ــان مث ــران گروگ ــث ای ل

  :زورپرست
  

يـم  ژدر همان حـال كـه ر  : انقالب اسالمی
مافياها در ايران مسئله و بحران مي سـازد و  
در روزهاي پيش از شـروع گفتگوهـايش بـا    

 ،سيمور هرش در نيويوركر ،1+ 5كشورهاي 
تعليم گرفتن اعضاي گروه رجوي در امريكـا   

سـخنان   ،را گزارش كرد و تلويزيون اسرائيلي
همزمان بـا انتشـار   . شار دادرضا پهلوي را انت

نويسنده و شاعر بزرگ  ،اعتراض گونتر گراس
لمانش مـي  آلمان كه وجدان اخالقي مردم آ

يم متجاوز اسرائيل ژخوانند به اسرائيل، او از ر
  :كمك مالي و فني مطالبه مي كرد

  
رضــــا پهلــــوی خطــــاب بــــه  ٭

بر ایران بمب نباریـد و : اسرائیل
  :به ما کمک مالی و فنی کنید

  
هوفینگتن پست  ،۲۰۱۲وریل آ ۹در  ◀

ســخنان رضــا پهلــوی را کــه تلویزیــون 
پخش کرده است )  ۱۰کانال (اسرائیلی 

   :را انتشار داده است
یـم ژکاری است کـه ر بمباران ایران،•  

بجاسـت  ،در عـوض. ن را می بردآسود 
ی و پـول و ژتکنولو«که دولت اسرائیل 

  .»را در اختیار ما بگذارد» منابع دیگر
بهتــرین کــاری کــه شــما مــی توانیــد «     

یــم بگوئیــد مــا ژاینســت کــه بــه ر ،بکنیــد
ــا  بــزودی بــه شــما حملــه مــی کنــیم و ی

اینکار  . بگوئید ما به شما حمله می کنیم
شما بهترین هدیه به خامنه ای و باند او  
است که راه حلی برای مسائل و مصائب 

ایــن کــار دیــوانگی و بــی . کشــور نــدارد
  ». معنی است

» فناتیـک«یم ایران را ژرضا پهلوی  ر •
توصــیف کــرد و گفــت ایرانیــان واقعــی 

بــه جــای حملــه بــه  –کمــک اســرائیل 
ــگ در  ــبب جن ــه س ــی ک ــات اتم تأسیس

او .  قـدر مـی شناسـند –منطقه می شود 
بـر روی ایـن زمـین کیسـت کـه «: گفت

. نداند یک  گزینـه نظـامی  وجـود دارد
د؟ یا گزینه های دیگـر وجـود ندارنـآاما 

بهترین گزینه بکار بردن بهتـرین ارتـش 
دنیــا  بجــای حملــه بــه تأسیســات اتمــی 
ایــران اســت و ایــن ارتــش مــردم ایــران 

  .خداوند به همه ما کمک کند. هستند
 ،محمد رضا پهلـوی ،پدر رضا پهلوی •

به  ،۱۹۷۹نکه انقالب ایران در آپیش از 
ـــد ـــلطنت او پایـــان ببخش روابـــط  ،س

    .نزدیکی با اسرائیل داشت
  
افــراد گــروه : ســیمور هــرش ٭

ــده  ــیم دی ــا تعل رجــوی در امریک
  :اند

  
ترجمــه از  ۲۰۱۲آوريــل  ۶نيويــورکر ◀

 :سایت روشنگری نقل می شود
منطقه ای که سايت امنيت ملی نـوادا     

متعلق بـه دپارتمـان انـرژی در آن قـرار 
گرفته، با دشت های خشـک بلنـدش و 

در دور دســت، از هــوا بــه  قلــه کــوه هــا

در ايـن . غربی ايران شـبيه اسـت شمال
مــايلی شــمال غربــی  ۶۵ســايت کــه در 

ــبال  ــه اســت، ق ــرار گرفت الس وگــاس ق
آزمايش های هسته ای صورت ميگرفت 
و حــاال دارای مرکــزی بــرای آمــوزش 
عمليات ضد جاسوسـی و يـک فرودگـاه 

ــگ  ــرای جــت بوئين ــی ب  ۷۳۷خصوص
اين منطقه ای ممنوعه اسـت کـه . است

لو هـا بـه اشـخاص در برخی نقاط آن تاب
کنجکاو هشدار ميدهند پرسـنل امنيتـی 
در صورت لزوم اجازه دارند به کسانيکه 
از خط ممنوع عبور کـرده انـد، شـليک 

 .کنند
در اينجا بود کـه فرمانـدهی عمليـات      

ــــژه مشــــترک  Joint Special وي
Operations Command (JSOC) از

آمــوزش اعضــای ســازمان  ۲۰۰۵ســال 
... ن را آغـاز کـردمجاهدين خلـق ايـرا

ــا در ســال   ۱۹۹۷وزارت خارجــه آمريک
ايــن ســازمان را در ليســت گــروه هــای 

 .تروريست خود قرار داد
بـا  ۲۰۰۲سازمان مجاهدين در سـال     

افشای اين واقعيت که ايران غنی سازی 
ـــک  ـــه در ي ـــوم را بطـــور محرمان اوراني
منطقــه زيرزمينــی آغــاز کــرده اســت، تــا 

ی اعتبــار حــدودی در ســطح بــين المللــ
محمـد البرادعـی کـه در آن . کسب کرد

زمـان مــديرعامل سـازمان انــرژی اتمــی 
بود بعدها به من گفت که بـه او اطـالع 
ــن  ــامين اي ــع ت ــاد منب ــد موس داده بودن

 .اطالعات بوده است
ــا   ــق ب ــدين خل ــازمان مجاه ــط س رواب

ســازمان هــای اطالعــاتی غــرب بعــد از 
ـــم عـــراق در ســـال   ۲۰۰۳ســـقوط رژي

فرمانـــدهی عمليـــات «تقويـــت شـــد و 
تحت تاثير هراس بوش از اينکـه » ويژه

ايــران در يــک يــا چنــد نقطــه مخفيانــه 
مشغول بمب سازی اسـت، عمليـات در 

بطـور منـابعی . داخل ايران را آغاز کرد
مخفيانـــه در اختيـــار چنـــد ســـازمان 
مخالف قرار گرفـت تـا بـه جمـع آوری 
ــا عمليــات تروريســتی  اطالعــات و نهايت

ــم اختصــ ــه رژي ــدعلي ــازمان . اص ياب س
مجاهدين خلق مستقيم يـا غيرمسـتقيم 
منــابعی از قبيــل ســالح يــا اطالعــات 

بنا بر گفته مقامات امنتـی . دريافت کرد
ــه  ــات مخفيان ــامی عملي ــاوران نظ و مش
تحــت حمايــت آمريکــا تــا امــروز ادامــه 

 .دارد
عليــرغم ارتباطــات فزاينــده و تــالش      

های مجدانه و البيگری فشرده وکـالی 
زمان مجاهدين خلـق، ايـن سـازمان سا

ــــای  ــــروه ه ــــت گ ــــين در ليس همچن
تروريســت وزارت خارجــه آمريکــا بــاقی 

ايــن بــدان معناســت کــه . مانــده اســت
آمــوزش در نــوادا بايــد کــامال محرمانــه 

 .ميماند
يک مقام امنيتی سابق به من گفت ما      

اينجا آنها را تعليم ميـداديم و از طريـق 
ــرای آن ــرژ ی ب ــان ان ــش دپارتم ــا پوش ه

فراهم ميکرديم زيـرا همـه زمـين هـای 
جنوب نـوادا متعلـق بـه ايـن دپارتمـان 

مـــا آنهـــارا در فواصـــل دور در «. اســـت
صحرا و کوه تخليه ميکرديم و ظرفيـت 
. تمــاس گيــری آنهــا را ايجــاد ميکــرديم

همـــاهنگی ارتباطـــات مســـاله بزرگـــی 
  .»است

بــه گفتــه مقــام امنيتــی ســابق ايــن     
ــل ــدکی قب ــات ان ــا  تعليم ــه اوبام از اينک

ــان  ــرد پاي ــه دســت بگي ــور را ب اداره کش
يک ژنرال چهارسـتاره بازنشسـته . يافت

که مشـاور امنيتـی ملـی در دولـت هـای 
بوش و اوباما بـوده اسـت در گفتگـويی 
جداگانه به من گفت يک آمريکايی کـه 
در برنامه ی تعلـيم مجاهـدين در نـوادا 

او را در  ۲۰۰۵شــرکت داشــت در ســال 
او . ن برنامــه قــرار داده بــودجريــان ايــ

بــه آنهــا آمــوزش اســتاندارد در « گفــت 
 حوزه های تماس گيری

«commo»ــــــز  ، اســــــتفاده از رم
«cryptography  ـــــــــک ، تاکتي

واحدهای کوچک و تسليحات آمـوزش 
اين تعليمـات . های استاندارد داده شد

  .»ماهه بود ۶
همچنين به او گفته شد که مربيان از      
هسـتند کـه » يات ويژهفرماندهی عمل«

ــزار عمــده دولــت  ۲۰۰۵درســال  ــه اب ب
بوش در جنگ عليه تـرور تبـديل شـده 

ژنــرال بازنشســته گفــت مربيــان . بــود
فرماندهی عمليات «اعضای درجه اول 

نبودند، بلکه تمرين دهنده های » ويژه
دست دوم و سوم و از ايـن قبيـل و آنهـا 
شروع کردند به بيـرون رفـتن از پايگـاه 

اگــر قــرار اســت بــه شــما « :هــای خــود
ــذاريم  ــدهيم، بگ ــاد ب ــا را ي ــک ه تاکتي
اندکی چيزهـای واقعـا سکسـی نشـانتان 

  »…بدهم
بـــه گفتـــه ژنـــرال بازنشســـته همـــين     

تعليمــات ويــژه بــود کــه باعــث افــزايش 
. نگرانی ها و تلفن های متعدد به او شد

او ضمن تاييد خبرها بـه آنهـا گفتـه بـود 
شـد اين باعـث دردسـر همـه خواهـد «

مگر اينکه پايه قـانونی بـرای آن فـراهم 
ـــــود ـــــات . ش ـــــا در عملي ـــــی ه ايران

ضدجاسوسی متبحرند و اين را نميتوان 
سايت نـوادا در . »محرمانه نگاه داشت

ــرای تعليمــات پيشــرفته  همــان زمــان ب
واحــدهای جنگــی عراقــی هــم بــه کــار 

ژنــرال بازنشســته فقــط از {. بــرده ميشــد
. آموزش مجاهدين خلق اطالع داشت

ــال  ــا س ــه ت ــاتی ک ــی ازتعليم ــام امنيت مق
  .}ادامه داشت با خبر بود ۲۰۰۷

آلــن گرســون وکيــل مــدافع ســازمان      
مجاهدين مقيم واشنگتن به من گفـت 
مجاهــدين خلــق علنــا و مکــررا تــرور را 

گرسـون گفـت او در . محکوم کرده انـد
مورد آموزش ادعايی در صحرای نـوادا 

ن ولی اگر چني. اظهارنظر نخواهد کرد
ــد  ــته باش ــت داش ــاتی حقيق ــا « تعليم ب

تصميم وزارت خارجـه بـه ادامـه حفـظ 
ــام مجاهــدين خلــق در ليســت گــروه  ن
. هــای تروريســت هــيچ تجانســی نــدارد

چطور اياالت متحده ميتواند کسـانی را 
تعليم بدهـد کـه در ليسـت گـروه هـای 
ــه  ــتند، در حاليک ــت هس تروريســت دول
يکی ديگر تنها به خاطر تهيه يـک کليـد 

 ».خطر کيفرجنايی روبروميشود با
رابرت بائر يک مـامور بازنشسـته سـيا       

ــه روانــی صــحبت  کــه زبــان عربــی را ب
ـــــــه در  ـــــــور محرمان ـــــــد و بط ميکن

ــــراق[کردســــتان ــــه ] ع و در خاورميان
کارکرده اسـت بـه مـن گفـت در اوايـل 

يک شرکت خصوصی آمريکـايی  ۲۰۰۴
که بـه بـاور او بـرای دولـت آمريکـا کـار 

تمـاس گرفـت تـا بـه عـراق ميکـرد بـا او 
آنها ميخواستند مـن « او گفت . برگردد

بــه مجاهــدين خلــق کمــک کــنم تــا در 
مورد برنامه اتمی ايران اطالعات جمـع 

آنها تصور ميکردند که من فارسی . کنند
مـن گفـتم بـا آنهـا . نبـودم بلـد بلدم کـه

تماس خواهم گرفت ولی هرگز اين کار 
  .»را نکردم

در کاليفرنيـا زنـدگی باوئر که اکنون       
موقع بـرای  ميکند به خاطر می آورد آن

او روشن بود که عمليات دراز مدت بود 
 .نه يک کار مقطعی

مســـعود خدابنـــده يـــک کارشـــناس      
کـــامپيوترمقيم انگلســـتان کـــه مشـــاور 
دولــت عــراق اســت يکــی از مقامــات 
سازمان مجاهدين خلق بود که در سال 

 او در يــــک. را تــــرک کــــرد آن ۱۹۹۶
ــد  ــن تاکي ــا م ــی ب ــه تلفن ــه کردمکالم ک

دشمن آشکار سازمان مجاهـدين خلـق 
. است و عليه اين گروه کار کـرده اسـت

ــد او از قبــل از ســقوط  ــده ميگوي خدابن
  9در صفحه    شاه به عنوان متخصص کامپيوتر با 

 واپسین فرصت؟
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سازمان بوده و بعنـوان يـک متخصـص 
ـــای  ـــت ه ـــا فعالي ـــا ب ـــامپيوتر عميق ک

بــرای اطالعــاتی ونيــز تــامين امنيــت 
. رهبری مجاهـدين درگيـر بـوده اسـت

طــی دهــه گذشــته او و همســر انگليســی 
اش يک برنامه حمـايتی را بـرای کمـک 
ــدا  ــازمان ج ــه از س ــانی ک ــاير کس ــه س ب

خدابنده بـه مـن . اداره ميکنند ميشوند،
ــرا ســازمان را  گفــت او از کســانيکه اخي
ـــر تعليمـــات در  ـــد خب ـــرک کـــرده ان ت

ــوادا را شــنيده اســت ــه . صــحرای ن او ب
ــوادا  گفتــه انــد آمــوزش ارتباطــات در ن
ــه ايــن نبــود کــه طــی حملــه  محــدود ب
چگونه بايد تمـاس را حفـظ کـرد بلـک 

بــه . شــامل نفــوذ در مخــابرات هــم بــود
گفته او اياالت متحده موفق شد راهـی 
بـــرای نفـــوذ در سيســـتم هـــای عمـــده  

ــدا ک ــران پي ــمخــابراتی اي در همــان . دن
تجهیـزات زمان عـامالن مجاهـد را بـه 

نفــوذ در مخــابرات تلفنــی و  الزم بــرای
آنها . پيام ها در داخل ايران مجهز کرد

ــار  ــرده و در اختي ــه ک ــا را ترجم ــام ه پي
ـــرار  متخصصـــان اطالعـــاتی آمريکـــا ق

او از اينکه اين کـار هنـوز هـم . ميدادند
 .ادامه دارد يا نه اطالعی ندارد

 ۲۰۰۷پــنج دانشــمند ايرانــی از ســال      
سـخنگوی . ه انـدتاکنون به قتل رسـيد

مجاهدين خلـق شـرکت در قتـل هـا را 
ــاه  ــل م ــی اواي تکــذيب کــرده اســت ول
گذشته خبرگـزاری ان بـی سـی از قـول 
ــا تاييــد کــرد کــه  دو مقــام دولــت اوبام
حمــالت توســط واحــدهای ســازمان 
مجاهــدين خلــق صــورت گرفتــه کــه 
توسط سرويس مخفی اسرائيل، موساد، 
. تعليم ديده و تامين مـالی شـده بودنـد

ان بــی ســی از قــول يــک مقــام دولتــی 
ـــت هـــای  ـــارکت آمريکـــا در فعالي مش
ــذيب  ــق را تک ــدين خل ــازمان مجاه س

 .کرد
مقام امنيتی سابق که من با او گفتگـو     

ــر  ــی ب ــی مبن ــی س ــزارش ان ب ــردم گ ک
همکاری مجاهدين خلق با اسـرائيل را 
تاييـــد و اضـــافه کـــرد در عمليـــات از 

 او. اطالعات آمريکا استفاده شده اسـت
: نبودنـد» اينشـتين«گفت که هدف ها 

مقصود تاثير روانی و اخالقی برايرانـی «
خراب کـردن روحيـه کـل « و » هاست
وسايل نقل و انتقال هسته اي،  - سيستم

ــــاه  ــــازي، نيروگ ــــی س ــــهيالت غن تس
حمالتـی هـم بـه لولـه هـای نفتــی .»هـا

 .صورت گرفته است
ابتـدا توسـط « او اضافه کرد عمليات      

ـــق ـــدين خل ـــا  مجاه ـــاری ب و در همک
اسرائيلی ها صورت گرفت، ولی ايـاالت 
متحــده اکنــون اطالعــات را در اختيــار 

يکی از مشاوران عمليـات » .قرار ميدهد
ويــژه بــه مــن گفــت رابطــه بــين ايــاالت 
متحده و اقدامات مجاهدين درداخـل 

همــه کارهــايی کــه « . ايــران ديرپاســت
اکنون در داخـل ايـران انجـام ميگيـرد 

ای به خدمت گرفته شـده توسط بدل ه
 .»انجام می گیرند

منابعی که من بـا آنهـا صـحبت کـردم      
نميدانستند آيا کسانی که در نوادا تعلـيم 
ــات داخــل  ــون در عملي ــد اکن ــده ان دي

و لـی  .ايران يا جای ديگـر فعالنـد يـا نـه
آنهــا بــر تــاثير حمايــت آمريکــا انگشــت 

« مشاور ارشد پنتاگون گفـت . گذاردند
ــ ــد، مجاهــدين ي ک جــوک کامــل بودن

حاال يک شبکه واقعـی در داخـل ايـران 
ــتند ــن . هس ــه اي ــد ب ــته ان ــور توانس چط

ــد؟  ــدا کنن ــارايی دســت پي ــی از ک بخش
. دانسـتعلت را بايد تعليمات در نـوادا 

ــ ــتيکی بخش ــت لجس ــل  یحماي در داخ
قـرار دارد، بخشـی ] م.عـراق[کردستان 

ــران ــم داخــل اي ــق . ه ــدين خل مجاه
ارايی هسـتند اکنون دارای ظرفيت و کـ

 ».که تا به حال سابقه نداشته است
ــد از       ــد روز بع ــه، چن در اواســط ژانوي

قتــل يــک دانشــمند هســته ای ايــران 
بوســيله بمــب خــودرو در تهــران، وزيــر 

دفـــاع لئـــون پانتـــه آ در جلســـه ای بـــا 
سربازان مستقر در فورت بليس تکـزاس 

ــا  ــت آمريک ــرد دول ــد ک ــورد « تاکي درم
ايـن کـار را کـرده اينکه کی ممکن است 

باشد نظردارد، ولی مـا دقيقـا نميـدانيم 
او اضافه کرد » .کی اينکار را کرده است

ولی من ميتـوانم يـک چيـز را بـه شـما «
ايـــاالت متحـــده در اينکارهـــا : بگـــويم

اين کاری نيست که آمريکا . دست ندارد
 .»ميکند

ســه رأس  ،بــدين ســان: انقــالب اســالمی
جي گشته عامل قدرت خار ،مثلث زورپرست

يم واليـت  ژر: و ايران را به گروگان گرفته اند
مطلقه مافياها امريكا را محور سياست داخلي 

رضا پهلوي كه از . و خارجي ايران كرده است
گروه بندي هاي  ،رأس دوم مثلث زور پرست

نها آدست نشانده اي كه انقالب به حاكميت 
نه تنهـا اعتراضـي بـه     ،بر ايران پايان بخشيد

پـول و   ،نآكـه از   ،ي اسرائيل نداردتجاوزگر
امكانات فني و منابع ديگر گدائي مي كنـد و  

شبكه جاسوسي و تـرور سـيا و    ،گروه رجوي
چه خوب شد كـه  . موساد  در ايران مي شود

به يمن ابتالئـي كـه تشـكيل شـوراي ملـي      
موني و استقالل ژمقاومت بر سه اصل عدم ه

بســيار زود ماهيــت  ،انجــام گرفــت ،زاديآو 
ورپرست اين گروه را بـر مـردم ايـران و بـر     ز

. وسـائل ارتبـاط جمعـي غـرب آشـكار كـرد      
گـروه بسـيار    ،مي توانست براي ايران ،وگرنه

  . خطرناكي بگردد
در هر رويدادي بـر ضـد    ،غاز انقالبآاز       

مثلـث   ،زادي و رشد مردم ايـران آاستقالل و 
ــد و رفتارشــان   زورپرســت نقــش داشــته ان

  :ستهمĤهنگي يافته ا
بـا بـردن شـاه بـه      ،گروگان گيـري  •

. ن انجـام گرفـت  آنيويورك و به بهانـه  
تحقيقات بعدي مسلم كردند كه پزشك 
توانا به درمان شاه نه در نيويورك كه در 

در نيويورك او معالجه . كانادا بوده است
كيسنجر و راكفلر و اشـرف  . نشده است

پهلوي نقش تعيين كننده در بردن شاه 
بـا   ،اشته اند و ايـن كـار  به نيويورك د

نقشه گروگانگيري كه در امريكا تهيه و 
ربط مستقيم داشـته   ،در ايران اجرا شد

خميني و دسـتياران او   ،در ايران. است
انقـالب دوم  «بودند كه گروگـانگيري را  
حزب . خواندند» بزرگ تر از انقالب اول

ستايشـگران   ،توده و سازمان مجاهدين
نمي دانسـتند  البد . گروگانگيري بودند

كه نقشه امريكـائي و بـه قصـد تغييـر     
روانشناسي مـردم امريكـا و روي كـار    

وردن ريگان و حاكم كردن ريگانيسـم  آ
بر سياست داخلي و خارجي امريكا بوده 

  .است
ايــران در  ،بــه دنبــال گروگــانگيري •

محاصره اقتصادي امريكا قرار گرفـت و  
ن آدر  ،يم صدام به ايران حمله كـرد ژر

يك فاجعه بـزرگ و تـاريخي    جنگ كه
باز هر سه رأس مثلـث زورپرسـت    ،شد

خميني : نقش مستقيم داشتند و يافتند
. جنگ را نعمت مـي خوانـد   ،يم اوژو ر

اسناد امريكـائي و انگليسـي منتشـره    
حاكي است كه اين دو قدرت برانگيزنده 
صدام به حمله به ايـران بـوده انـد و از    

..) .بختيـار و اويسـي و  (پهلوي طلب ها 
وردن اسباب تالشي ارتش آبراي فراهم 

و متقاعد كـردن حملـه   ) هژكودتاي نو(
بعـد  . صدام به ايران استفاده كرده انـد 

نوبت به گروه رجوي رسيد كه به عـراق  
در جنگ  ،يم صدامژروند و به خدمت ر

  . يندآبر ضد ايران در 
: نوبت به حمله امريكا به عراق رسـيد  •

ــيش از  ــا كو ،نآپ ــيدند امريكائيه ش
بسازند و بسـا نخسـت بـه    » لترناتيوآ«

ن طور كه ديـك  آايران حمله كنند و يا 
بعد از حمله به عراق  ،چني نوشته است

در . به ايران حملـه كننـد   ،و افغانستان
دو  ،ن روز تا امـروز آاز  ،لترناتيو سازيآ

ــت ــث زورپرس ــه رأس مثل  ،رأس از س
هر از چندي در . مرتب در تكاپو هستند

ترتيب مي دهنـد و  » جالسا« ،كشوري
ب و آبـا   ،صداي امريكا و بي بي سي هم

غافل از ايـن  .  تبليغشان مي كنند ،تاب
لترناتيو وابسته ساختن از اسـباب  آكه 

مـالي   –يم مافياهـاي نظـامي   ژقوت ر
  .است

 ،بحران اتمي كه همچنان ادامـه دارد  •
ايران در گروگان مثلـث زورپرسـت را   

ئيل كـرده  صحنه عمليات امريكا و اسرا
يم مافياها بحران را مي سازد و ژر: است

گروه رجوي و سه گروه خـود فروختـه   
عمليــات تــرور و جاسوســي و  ،ديگــر

خرابكاري را تصدي مي كنند و رضـاي  
پهلوي فرصت را مغتنم مي شمارد براي 

منـابع  «اين كه پول و كمكهاي فنـي و  
اينها به چـه  . از اسرائيل بخواهد» ديگر

خـدمت موسـاد بـراي    كار غيـر از بـه   
عمليات جاسوسي و خرابكاري و تـرور  

  يند؟آدر ايران مي 
ــين        اينكــه مثلــث زورپرســت چن

گســتاخانه ايــران را عرصــه تركتــازي 
نظامي و اقتصادي و سياسـي امريكـا و   

يـم  ژانگليس و اسرائيل كـرده انـد و ر  
 ،باج مي دهد... مافياها به روس و چين و

يـران  امري خطرنـاك اسـت و اينكـه ا   
دوستان در برابر دست نشاندگي گـروه  

 ،سـكوت گزيـده انـد    ،هاي زورپرست
چراكـه  . امري بس خطرناك تـر اسـت  

 ،باوجود اقليت ناچيز بودن اين سه رأس
نها امكان داده اسـت ايـران را بـه    آبه 

ــات   ــه عملي ــد و عرص ــان بگيرن گروگ
  . قدرتهاي خارجي كنند

بر ايران دوستان است كـه از تـرور         
قي و ناسزا گـوئي و نويسـي مـزد    اخال

بگيران اين سه رأس نترسـند و در هـر   
فرياد اعتـراض   ،جاي جهان كه هستند

خود را چنان رسا گردانند كـه وسـائل   
  .ارتباط جمعي ناگزير شوند بازگو كنند

  
  

ماجرای ابـو موسـی؟ 
ـــت دســـت  -  مرجعی

میکونــوس  –نشــانده 
ــره «و  ــای زنجی قتله
  :»ای

  
ماجرای سـفر احمـدی 

ـــ ـــو اژن ـــره اب ـــه جزی د ب
ـــط  ـــی و رب ـــا آموس ن ب

برخوردهـــــــا در درون 
  :یم؟ژر
  
اد بــه ابــو موســی ســفر ژاحمــدی نــ ◀

ــرد ــیخ . ک ــراض ش ــبب اعت ــفر او س س
 ۱۴در . امـــارات عربـــی متحـــده شـــد

کشـــورهای عضـــو شـــورای  ،وریـــلآ
همکاری خلـیج فـارس اعـالن کردنـد 

وزرای خارجـه  ،که در چهار روز آینده
هنـد جلسـه تشـکیل خوا» دولتها«این 

اد بــه ژداد تــا در بــاره ســفر احمــدی نــ
ــو جــزء خــاک «موســی کــه  جزیــره اب

ـــارات اســـت ، گفتگـــو و تصـــمیم »ام

  .بگیرد
ــرار       ــرده از ق ــاد ب ــارات از ی شــیخ ام

است که بـاوجود تعلـق ایـن جزیـره و 
 ،تنب بزرگ و تنب کوچـک بـه ایـران

بابـت ایـن سـه  ،شاه سـابق بـه امـارات
  .جزیره پول نیز پرداخته است

اد به ابـو موسـی ژاما چرا احمدی ن ◀
گـاه شـده اسـت کـه آرفته است؟ زیـرا 
در گفتگوهـائی کـه بـه  ،علی الریجانی

نمایندگی از سـوی خامنـه ای بـا شـیخ 
ــــته ــــارات داش ــــده  ˝تلویحــــا ،ام وع

بازگرداندن ابو موسی به امـارات را بـه 
اد بــرای ژاحمــدی نــ.  او داده اســت

ــی  ــه ای و عل ــوی دهــن خامن ــه ت اینک
با سر و صدای فـراوان  ،ی بزندالریجان

سفر او و . به ابو موسی سفر کرده است
موضعی که در باره تعلق ابـو موسـی بـه 

بنحو تحریک آمیـز  ،ایران گرفته است
  . انجام گرفته است

تجدیـد سـازمان سـپاه قـدس بنا بر  ◀
بود اما ماجرای دسـتگیری گروهـی از 

ــه ــا . ن شــدآمــانع از  ،افــراد جنــد الل ب
معلـوم شـد کـه  ،افـراد دستگیری ایـن

عربســتان و امــارات پــول و اســلحه در 
ایـن .  اختیار جندالله قـرار مـی دهنـد

اد به جزیـره ژامر نیز در سفر احمدی ن
  .اثر داشته است ،ابو موسی

فرزنـد او  ،اما در دستگاه خامنه ای ◀
رشـته رابطـه بـا امریکـا و نیـز  ،مجتبی

. پرونده اتمی را به دست گرفتـه اسـت
رفســنجانی را نیــز وارد ایــن  او هاشــمی

نـه تنهـا  ،بدین ترتیب. کار کرده است
 ،اد کنار گذاشته شده اسـتژاحمدی ن

بلکه تظاهر به خوش و بش بـا هاشـمی 
می کند و هاشمی رفسـنجانی را در امـر 

. بکار گرفته مـی گیـرد ،رابطه با امریکا
مـده آاد را گـران ژاحمـدی نـ ،این امـر
اینســت کــه یــک روز پــیش از . اســت

او موضــــع  ،گفتگوهــــای اســــتانبول
ــران حاضــر نیســت : ســختی گرفــت ای

وردهای اتمی و حقـوق آهیچ از دست 
  . از دست بدهد ،خود

ـــران ◀ ـــنگ  ،در ای ـــته را س ـــه دس س
اندازان بر سر راه عـادی شـدن روابـط 

انگلیسی مسلک ها : با امریکا می دانند
از قمــاش پــور محمــدی و الریجــانی و  

نــوع  وحیــدی  و روســی مســلک هــا از
بادی و حسـین شـریعتمداری و آفیروز 

ــا ــلک ه ــرائیلی مس ــی دو رأس  ،اس یعن
  . دیگر مثلث زور پرست

خامنه ای ضد امریکـائی در صورت،     
او همراه با هاشمی  ،در واقع ،است اما

از  ،رفسنجانی و بهشتی و دستیارانشـان
ــا امریکــا در رابطــه بــوده انــد ،غــازآ . ب

دو  ،اکتبـــر ســـورپرایز و ایـــران گیـــت
افتضاح بزرگ از افتضـاحهای  رابطـه 

بــوده ) ســتیز و ســازش( = نهــا آپنهــانی 
  .اند
» سران فتنه«تهران از » دادستان« ◀

) میــــر حســــین موســــوی و کروبــــی(
خواســـته اســـت بـــه دامـــان نظــــام 

 ،اما هر گاه او دادستان بـود. بازگردند
ـــان و  ـــن دو و قربانی ـــد داد ای ـــی بای م

ــــه ای  ــــیار را از خامن ــــدانیان بس و زن
 ،ایـن بـه کنـار. دستیاران او مـی سـتاند

دستگاه خامنه ای درکـار  ،برابر اطالع
نست کـه ایـن دو را بـه شـرط دم فـرو آ

به ترتیبی رها کند  که سازش بـا  ،بستن
شــتی را آخامنــه ای . یــم جلــوه کنــدژر

  .تسلیم شدن به خود می انگارد
در فاصــــــــــله دور اول و دور دوم  ◀

ار انتخابــات فرمایشــی مجلــس کــه قــر
 ،است در مـاه اردیبهشـت انجـام گیـرد

در برابـر  ،پـی درپـی ،بیکارگی مجلس
  :دیدگاه مردم قرار می گیرند

به خامنه ای نامه مـی علی الریجانی • 
نویسد و استدعا می کند مانع از اجرای 

می گوید . مرحله دوم قانون یارانه شود
این کار خالف قانون است اما احمدی 

ا اجــرا مــی ر» قــانون«اد مــی گویــد ژنــ
  !کند

صالحیت یـک قاتـل و زمـین خـوار  •
تصویب »  شورای نگهبان«توسط ... و

  !وردآمی شود و او رأی نیز می 
یک جنایتکار و دشمن مطبوعـات و  •

 ،مســئول جنایتهــا در زنــدان کهریــزک
به ریاست بیمـه هـای  ،سعید مرتضوی

مجلــس . اجتمــاعی گماشــته مــی شــود
هدیـد ت. وزیر کار را استیضاح مـی کنـد

به افشای جنایتهـای سـبعانه کهریـزک 
قــرار بــر . فایــده نمــی بخشــد ،مـی کنــد

ـــــس و  ـــــوی در مجل ـــــور مرتض حض
حاصـل ایـن مـی . می شود» حکمیت«

شود کـه مرتضـوی خـود از کـار کنـاره 
اد مـی ژاما حکومت احمـدی نـ. جوید

گوید خود را متعهد بـه حکمیـت نمـی 
و استعفای سـعید مرتضـوی نـیم . داند

در . ل نمـــی انجامـــدروز بیشـــتر بطـــو
او تنها یک نصف روز پشت میـز  ،واقع

مجلسـی کـه گویـا . ریاست نمـی نشـیند
این سـان تحقیـر  ،بود» باالتر از همه«

اد ژاحمــدی نــ ،حقیقــت در. مــی شــود
هـــیچ فرصـــتی را بـــرای تحقیـــر ایـــن 

  .از دست نمی دهد ،مجلس
اعـالن شـد  فـروردین ۳۱سرانجام در 
  .استعفاء کرده است یکه مرتضو

تهـران » نماینده اول« ،حداد عادل •
 ، ۹۰ اسـفند ۱۲در انتخابات فرمایشی 

آن اندازه از مشکالت مردم بی اطـالع 
از همسر خود شـنیده  ،است که بتازگی

هم !.  است مردم گرفتار گرانی هستند
او بــود کــه ریاســت مجلــس مافیاهــا را 
داشت و در واکنش به گزارش صندوق 

هــزار  ۱۵۰ســاالنه (بــین المللــی پــول 
تحصـــیل کـــرده ایـــران را تـــرک مـــی 

دازه کافی بروند ما به ان: گفت ،)گویند
  .تحصیل کرده داریم

  
رســـمی کـــردن دیـــن و 

بالئــی اســت  ،مرجعیــت
که دین دولتـی دارد بـر 
  :سر روحانیت می آورد

  
ـــیش  ◀ ـــماره پ ـــالب ) ۷۹۹(در ش انق

نست آیم در کار ژاسالمی خبر داد که ر
که شاهرودی را در نجف مسـتقر کنـد 

با  ،یت الله سیستانیآتا که بعد از مرگ 
لـی و تبلیغـاتی در قراردادن امکانـات م

ــار او ــردد ،اختی ــع بگ ــای . مرج خبره
جدیـــد همچنـــان حـــاکی از بیمـــاری 

یــم بــرای ژخامنــه ای و کوششــهای ر
تـابع و مـأمور (رسمی کردن مرجعیـت 

دولـــت گردانـــدن مرجعیـــت و پایـــان 
) بخشیدن به استقالل بنیاد روحانیـت

  .حاکی هستند
اطــالع واصــل از نجــف گویــای      

ود فشار شـدید نست که سیستانی باوجآ
نپذیرفته است احتیاطـات خـود  ،یمژر

را به هاشمی شاهرودی ارجاع دهـد و 
او را جانشـین خـود معرفـی  ،بدین کار

یـت اللـه محمـد آ ،او در نجـف. نماید
یتـا للـه وحیـد آاسحاق فیاض و در قم 

خراسانی را معـین کـرده و احتیاطـات 
. خود را به این دو  ارجاع کـرده اسـت

 ،قصد او از ایـن کـار. اولی افغانی است
ــت و  ــتقالل مرجعی ــظ اس نخســت حف

یــم مافیاهــای ژحــوزه هــای دینــی از ر
  .مالی است –نظامی 

دانستنی است که وقتی روحانیـانی         
یــت للــه آبــه ) منتظــری و مطهــری(

  بروجردی مراجعه کردند که چرا 
  

  10در صفحه
  

 واپسین فرصت؟
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روحانیــت دولــت را خــود در دســت 
هشــدار داد دولــت روحانیــان  ،نگیــرد

ستمگستر تر مـی شـود و روحـانیتی کـه 
نقش ضد فساد و محدود کننده دولت 

خود متصدی فساد می شـود و  ،را دارد
دولتش محدود کننده ای نیز نخواهد 

اینسـت کـه در ظلـم بـی مهـار . داشت
  . خواهد شد

ــه           ــی در فرانس ــه خمین ــامی ک در ای
اشیســم خطــر اســتبداد دینــی و ف ،بــود

او بـه . مذهبی بـه او خـاطر نشـان شـد
 پاسـخ ،پرسش ها در باره این دو خطر

تأکیـد کـرد . های اطمینان بخـش داد
ـــت  ـــت دخال ـــان در دول ـــه روحانی ک
نخواهند کرد و والیت باجمهور مردم 

  ... و میزان رأی مردم است و
ــران       ــه ای ــتیاران  ،در بازگشــت ب دس

اد بازسازی استبد ،روحانی او و خود او
دولت را بـه » اسالمی کردن«و عنوان 

ن دادن را اینطـور توجیــه کردنـد  کــه آ
نباید گذاشت اشتباه مشروطیت تکرار 

ــود ــر . ش ــه ثم ــالب را ب ــان انق روحانی
ـــه غیـــر  برســـانند و ســـپاه دولـــت را ب

خر دولـت آروحانیان بسپارند و دست 
هشدار ها که . ضد اسالم بازسازی شود
وان نــه مــی تــ. دیــن دولتــی نمــی شــود

دولت دینی سـاخت و نـه دیـن دولتـی 
چـرا کـه دولـت . واقعیت پیدا می کنـد

قدرت اسـت و دیـن را وسـیله کـار مـی 
کند و چـون قـدرت نیازهـایش روز بـه 

ـــر هســـتند ـــد  ،روز در تغیی ـــاگزیر بای ن
مصلحت را فوق احکام دین گردانـد و 

دین را توجیه گـر  ،بنام مصلحت نظام
ــتبداد  ــتری و اس ــاد گس ــونت و فس خش

حــرص قــدرت مــانع از شــنیدن . دکــر
عهد خود در . هشدارهای برحق شدند

برابر جهانیان را نیز ازیـاد بـرد و خـود 
ـــام  ،او ـــع از مق ـــک مرج ـــع ی ـــا خل ت

ــه  مرجعیــت و توقیــف مراجــع در خان
جانشـین او در . پیش رفـت ،های خود

عین بـی سـوادی دم از مرجعیـت زد و 
رسمی کردن مرجعیت را در دستور کار 

کار بجائی رسیده است . دخود قرار دا
که با دم زدن خامنه ای از مرجعیـت و 
نصب شاهرودی به مرجعیت بـاوجود 
سابقه اش در دستگاه قضائی ستمگستر 

روند بی اعتبار شـدن روحانیـت  ،یمژر
  . شتاب گرفته است

 ،ســید هــادی طباطبــائی ،و بتــازگی ◀
خونـــد مـــال محمـــد کـــاظم آهشـــدار 
قائـد مشـروطیت و مرجعـی  ،خراسانی

به محمـد  ،که به اتفاق دو مرجع دیگر
علــی شــاه تلگــراف کــرد کــه در زمــان 

را  ،والیت با جمهور مردم است ،غیبت
سالها پیش زمانی که : انتشار داده است

آخونـــد خراســـانی بـــا ایـــده  تشـــکیل 
حکومت اسالمی مواجه شـده بـود، بـا 
ــه داشــت از  ــوغی ک ــده نگــری و نب آین
حیطـــه ی نظریـــه پـــردازی و تئـــوری 

ی گـامی فراتـر نهـاده و ضـعفهای پرور
عملی تشـکیل حکومـت اسـالمی را بـر 

او در پاسخ بـه درخواسـت .شمرده بود
مرحوم نایئنی مبنی بر تشکیل حکومت 

ــا : اســالمی گفتــه بــود اگــر حکــومتی ب
پشتوانه دینی تشکیل شود آنگاه مـا کـه 
بایــد مهمتــرین مرکــز مبــارزه بــا فســاد 
باشــیم، خــود بــه مرکــز فســاد بــدل 

ــواهیم ــد  خ ــر . ش ــن در ه ــای دی علم
جامعه ای باید در حکـم نمکـی باشـند 
ـــذایی  ـــواد غ ـــدن م ـــد ش ـــه از فاس ک

اگر نمک فاسد شد  .جلوگیری می کند
تکلیــــــف چیســــــت؟ در وصــــــایای 

ای «: به ابوذر آمـده اسـت) ص(رسول
ابوذر، بدان که نمک داروی جلوگیری 
از فساد است و چون نمـک فاسـد شـد 

را پس نمـک .»برای آن دارویی نیست
نباید در معرض گندیدن و فاسد شـدن 

به بهانه اصالح امور مردم،  .قرار دهیم
نباید خود را در شرایطی قرار دهیم که 

اگـر هـم تصـور  .به دامن فساد بیفتـیم
کنیم که عامه مـردم بـه دلیـل ارادت و 

اخــالص فــراوان بــه مــا، حتــی اگــر مــا 
حاکم شویم، ما را مسئول مفاسد نمـی 

گر چـه ممکـن  شمارند،چنین تصوری
است برای اوایل امر درست باشد، امـا 

آن وقــت  .بـه زودی ورق بـر مــی گـردد
همان مردمی که فسادهای موجـود در 
حکومــت مــا را حمــل بــر صــحت مــی 
کردنـــد یـــا بـــه گـــردن دیگـــران مـــی 

همــان  انداختنــد تــا مــا تبرئــه شــویم،
ــا  مــردم در مــورد مفاســدی هــم کــه م
 مسئول حقیقی آن نیستیم، ما را مسئول
می شناسند و حتی آنچه را در حکومت 
ما حقیقتا مفسده نیست، مفسـده تلقـی 

عالوه بر .می کنند تا ما را محکوم کنند
ــرع  ــالم و ش ــام اس ــه ن ــا ب ــر م ــن اگ ای
حکومت تشکیل دهیم و اگر مراجـع و 

دی امــور حکــومتی صــمت علمــای دیــن
ــا  ــه م ــن اســت ک ــای ای ــه معن ــوند ب ش
سرنوشت اسالم و مرجعیت را بـه یـک 

ــ ــیار حکوم ــن بس ــزنیم و ای ــد ب ت پیون
خطرنــاک اســت چــون هــر حکــومتی 
دیر یا زود به فساد می گرایـد و سـقوط 
مــی کنــدو آنگــاه حکــومتی کــه بــه نــام 
اسالم تشکیل شده و مراجـع و علمـای 
دین متصدی امـور آن باشـند،وقتی بـه 

ایــن امــر  فسـاد گراییــد و ســقوط کـرد،
یعنی به فساد گراییدن و سقوط اسـالم 

و این بدترین پیامد ممکن و مرجعیت 
  .است

آخوند خراسانی گفته بود کـه سیاسـت 
یـک فـن  به معنای اداره امور مملکت،

است و دوام سیاست و قوام رعیـت در 
 .گرو آشـنایی کامـل بـا ایـن فـن اسـت

آنگاه من فـارغ از هـر گونـه تواضـع و 
بالصراحه مـی گـویم کـه  شکسته نفسی،

 در مـورد آقایـان .این فن را نمـی دانـم
دیگر هم یقین دارم که در این مورد از 

بنابراین ما با نـا  .من ورزیده تر نیستند
آگـــــــاهی از دقـــــــایق و ظرایـــــــف 
سیاست،محال اسـت بهتـر از سیاسـت 
پیشگان غیر روحانی و حتی غیر متدین 

نمی توان گفت که چون ما  .عمل کنیم
آدم خوب و مومنی هستیم و در مبـارزه 

در  با فـالن حـاکم موفـق بـودیم، پـس
اداره امور مملکت هم موفق خـواهیم 

چنـان کـه اگـر مـن بگـویم چـون  .بود
ــا  ــالح و ب ــوب و ص ــس آدم خ ــالن ک ف
تقوایی است و در جهاد فی سبیل اللـه 
پیش قدم بوده، پـس مـی توانـد بـدون 
تحصــیل علــوم دینــی مرجــع تقلیــد و 

 .شـما بـه مـن مـی خندیـد مفتی بشود،
حاال ما باید بپذیریم کـه نیـاز بـه علـم، 
تنها در مورد نیاز مرجع تقلید بـه علـم 

بلکـه هـر حـوزه و  فقه و اصول نیست،
ــم خــاص  ــه عل ــاز ب ــحنه ای نی ــر ص ه

  .خودش را دارد
تبعیـت  آنچه کمال مطلـوب ماسـت،   

ــن  ــن اســت و در راه ای حکومــت از دی
 .هدف نیز حداکثر تـالش را مـی کنـیم
 ولی اگـر بـرای حصـول ایـن مقصـود،

 ریم،خودمان حکومت را در دست گیـ
در عالم عمل قضیه به عکس مـی شـود 

زیــرا  .و دیــن تــابع حکومــت مــی شــود
 وقتی رجال دیـن بـه حکومـت رسـند،
حفظ دسـتگاهی کـه عنـوان حکومـت 

مهم ترین هدف  دینی بر آن نهاده اند،
ــود ــی ش ــی م ــه و فریضــه تلق و  و وظیف

طبیعی است کـه بـرای وصـول بـه ایـن 
استفاده از هر وسیله  مهم ترین هدف،

ــ ــام الهــی و ای مب ــی شــودو احک اح م
ارزشهای اسالمی و حتی بـدیهی تـرین 
ـــی و  ـــول عقل ـــی و اص ـــدات دین معتق

  ...اخالقی قربانی شوند
...  
بسیاری از ما تصور نادرسـتی داریـم و    

می پنداریم که چون چند کلمـه فقـه و 
صــالحیت اشــتغال بــه ، اصــول بلــدیم

داریم که الزمه تصـدی را همه مشاغلی 
تسـلط بـر یـک یـا چنـد هر یک از آنهـا 

رشته از علوم قـدیم یـا جدیـد اسـت و 
مـــی تـــوانیم جـــواب همـــه مســـائل را 

ــدهیم از خــاتم مجتهــدین و اســتاد . ب
شـیخ مرتضـی (قاطبه فقها شیخ اعظم 

بیاموزیم که با همه تسلط بی ) ریاانص
ــی، ــوم دین ــر عل ــود ب ــر خ ــاه  نظی هرگ
) فلسـفی(پرسشی در باب مسائل حکمی

مـن وزیـر  :مـودمـی فر از او می کردند،
ایـن سـئوال را از  داخله اسالم هسـتم،

حـــاجی ســـبزواری بکنیـــد کـــه وزیـــر 
مرحوم سبزواری ( .خارجه اسالم است
  ).از فالسفه بزرگ بود

دوربینـــی و آینـــده نگـــری مرحـــوم     
خراســانی تــا بــدانجا بــود کــه حواشــی 
حکومــت اســالمی را نیــز دیــده بــود و 
تاکید کرده بود که مشکل دیگـری کـه 

مشکل حواشی و بستگان  ی دهد،رخ م
و بـا  ماست که مـا را احاطـه کـرده انـد

سوء استفاده از موقعیـت و جایگـاه مـا 
هزار جور کار خالف می کنند کـه هـم 
آبروی ما و علمای دین بر باد می رود و 
هم عامه مردم با مالحظه کـاری هـای 
آنها ایمان و اعتقاد مذهبی شان سست 

مـی آورد او مـواردی را مثـال  .می شود
که برخی از فرزندان علمـا بـه پشـتوانه 

ــدر، ــذهبی پ ــیت م ــال  شخص ــه اعم ب
حاال که مقـام و  .خالفی دست زده اند

ـــازات آن در  منصـــب حکـــومتی و امتی
 اختیار ما نیست اوضـاع چنـین اسـت،
اگر آن مناصب در اختیار ما باشـد چـه 

مـا  خواهد شد؟جز اینکه اطرافیان ما،
هنـد بـرای را نردبان و پلـی قـرار مـی د

دسترسی و دستیابی هر چـه بیشـتر بـه 
خواسته های دنیوی و آن هم از طریق 

  .نامشروع
  

ـــت  ـــان دول ـــی بانی وقت
تروریست، یکدیگر را لو 

میکونـوس و : می دهنـد
» قتلهــای زنجیــره ای«
  ...و
  

ــا و : انقــالب اســالمی يــك رشــته تروره
نشريه و مردان و جنايتهاي سياسي كه اين 

از طريق دفتر بني صدر  ،نزنان فداكار در ايرا
نخست توسط اين  ،و مجامع اسالمي ايرانيان

نشريه و سپس با حضور در دادگاه و توسـط  
 ،وسائل ارتبـاط جمعـي كشـورهاي مختلـف    

. مسـئله روز شـده انـد    ،بار ديگر ،افشا شدند
سـبب   ،يمژبدين خاطر كه تقابلها در درون ر

شده اند كه طرفهـاي نـزاع يكـديگر را افشـا     
  :كنند

  
ــــــــت در رســــــــتوران  ٭ جنای

میکونوس را چه کسـانی تصـدی 
  کردند؟ 

  
ــوس ◀ ــاه میکون ــی صــدر  ،در دادگ بن

ـــای  ـــاخه ه ـــرور و ش ـــازمان ت ن و آس
نقشــــــهای خامنــــــه ای و هاشــــــمی 
ـــن  ـــای ای ـــاخه ه ـــنجانی و سرش رفس

دادگاه شهادت . سازمان را معرفی کرد
او را مســتند و دقیــق تشــخیص داد بــه 

زگو بـا ،این دلیل کـه در حکـم دادگـاه
ـــا اینـــک هاشـــمی . شـــده اســـت و ام

ن جنایـت آرفسنجانی دست خود را از 
ن را بر دوش فالحیـان آمی شوید و بار 

واواک در » وزیــــر« ،و همدســــتان او
او در . حکومــت خــود او مــی گــذارد

ــین  ــا فصــلنامه مطالعــات ب مصــاحبه ب
ـــه در  ـــی ک ـــروردین  ۱۵الملل  ۱۳۹۱ف

  : گفته است ،منتشر شده
گیری کشـور  صـمیممراکز متعـدد ت«    

باعـــث شـــدند کـــه دولـــت ســـازندگی 
هایی که کرد، نتواند در  رغم تالش علی

سال های آخرش روابط مثبتی با اروپـا 
 .داشته باشد

فهمیدند که اینها خواسـت و  آنها می   
فــرض کنیــد . اسـتراتژی دولــت نیسـت

شـــد،  تـــروری در کشـــوری انجـــام می
هـایی  ولی افراطی. کردند بزرگش نمی

ه هنـوز هـم هسـتند و همیشـه بودند ک
گوییـد  میکونوسی که شـما می . ان بوده

ــوع اســت ــاتی . هــم از همــین ن جریان
ــه بوده این ــه همیش ــد گون ــان . ان در زم
بـا . گونه افـراد بودنـد هم این) ره(امام

گونه کارها موافق  اینکه امام هم با این
یک بـار در یکـی از کشـورهای   .نبودند
، )حج عربستان سعودي بهنگام(همجوار

ای کشـف کـرده  محموله مواد منفجره
بودنــد و ایــن هــم تــأثیر منفــی روی مــا 

ــه فکــر مــی. داشــت ــوز هــم  بل کنم هن
ولی سیاسـت . های خودسر هستند آدم

  ».گونه نیست کشور این
ــش       ــاره نق ــنجانی در ب ــمی رفس هاش

خـواهم در  نمی«: فالحیان گفته است
مـــورد اتفاقـــاتی کـــه در زمـــان وزارت 

ای فالحیان افتـاد بـیش از اطالعات آق
این صحبت کنم که طوالنی می شود و 
ــان  ــه می ــای مســائل دیگــری ب آنگــاه پ

 .» آید که به صالح ایشان نیست می
اما در حکومـت هاشـمی رفسـنجانی     

پـیش از  :بسیاری ترورها انجام گرفتند
ــوس ــن ،میکون ــملو ،در وی ــر  ،قاس رهب

ــران و  ــتان ای ــوکرات کردس ــزب دم ح
اد دانشـگاه در ویـن و فاضل رسول است

ــادری همکــار قاســملو را کشــتند در . ق
قتل او دو گروه شرکت داشت و گـروه 
ــنجانی  ــمی رفس ــوی هاش ــه از س اول ک
 ،برای گفتگـو بـا او بـه ویـن رفتـه بـود

گـروه . مأمور بـود قتـل را انجـام دهـد
ن بـوده آاد نیـز در ژدوم که احمـدی نـ

مأموریــت داشــت در صــورت  ،اســت
ــاموفق شــدن گــروه ا وارد عمــل  ،ولن

قتـل دکتـر . شود و ترور را انجام دهـد
ــار ــه در  ،بختی ــود ک جنایــت دیگــری ب

حکومــت  رفســنجانی انجــام گرفــت و 
یکی از جنایتکاران شیوه ای را  ،بتازگی

ن جنایــت بکــار آبازگفتــه اســت کــه در 
قتل رضـا مظلومـان و فریـدون . بردند

نیـز در حکومـت هاشـمی ... فرخ زاد و
علـی  ،ه قتل بختیـاردر بار. روی دادند

به عنوان وزیـر : اکبر والیتی گفته است
ــه  ــه فرانس ــرانآب ــوا میت ــده و فرانس  ،م

رئیس جمهوری فرانسه را آمـاده رفـتن 
به ایران بازگشـته . به ایران کرده است

و بــه هاشــمی رفســنجانی گــزارش کــار 
خود را داده و هاشمی رفسنجانی به او 

نچه آو . گفته است ببینیم چه می شود
قتـل دکتـر بختیـار بـود کـه  ،اقع شـدو

بـه . سبب شـد میتـران بـه ایـران نـرود
ـــم ـــرور مه ـــر ت ـــال ه ـــان  ،دنب فالحی

همکاران خود را نزد خامنه ای برده و 
  . مورد تشویق او قرار گرفته اند

کــه خــود نیــز  ســلیمی نمــینعبــاس ◀
به هاشـمی  در پاسخ  ،عضو واواک بود

قضـیه در  این«: گفته است، رفسنجانی
زارت اطالعات آقـای فالحیـان زمان و

اتفــاق افتــاد و همگــان مــی داننــد کــه 
آقای فالحیان چقدر بـا آقـای هاشـمی 

  ».نزدیک است
حکم دادگـاه میکونـوس نیـز سـران     
نکـه از خامنـه آمر دانسـته بـی آیم را ژر

. ای و هاشـــمی رفســـنجانی نـــام ببـــرد
دستور توقیـف فالحیـان را بـه انترپـل 

  . نیز داده است

کنـیم کـه هاشـمی رفسـنجانی  فرض     
ـــن  ـــد امـــا ای امـــروز راســـت مـــی گوی
راستگوئی برای او بسیار گران تمام می 

زیرا او باید جواب بدهـد کـه در . شود
وزارت خانــه هــای واواک و خارجــه و 

تحـت مـدیریت بـرادر او (صدا و سیما 
  ،که در ترورها نقـش داشـتند... و) بود

. چرا حتی یک نفر معرفی و تنبیه نشـد
ا فالحیــان همچنــان وزیــر واواک چــر

  باقی ماند؟ 
اما دروغ بزرگ او در ایـن بـاره کـه       

اروپائی ها  چون مـی دانسـتند ترورهـا 
بـــزرگش نمـــی  ،کـــار دولـــت نیســـتند

مرغ پخته را نیز به خنـده مـی  ،کردند
ن ایرانیــان توانســتند مــانع از آ: انــدازد

بنــام  ،شــوند کــه حکومتهــای اروپــائی
بــر ترورهــا » دولــتمصـالح و منــافع «

 ،در مورد میکونـوس. سرپوش بگذارند
ـــانع از آحکومـــت  لمـــان نتوانســـت م

مـدارکی . تعقیب قضائی جنایت بشـود
که بطور مرتب در اختیار بازپرس قرار 
داده می شدند و سـرانجام شـهادت در 

ســبب شــد کــه دادگــاه حکــم  ،دادگــاه
یـــم را صـــادر کنـــد و ژمحکومیـــت ر

 ،کشـــورهای عضـــو اتحادیـــه اروپـــا
  . سفیران خود را از تهران فراخواندند

  
کـار » قتلهای زنجیره ای «یا آ٭

  جناح چپ واواک بود؟
  
ترورهــــائی کــــه بعــــد از ریاســــت  ◀

جمهـــوری هاشـــمی رفســـنجانی روی 
. دنباله ترورهای دوره او بودند ،دادند

متصـدیان ترورهـا نیـز همـان ســازمان 
با همان شاخه ها و سرشاخه هـا  ،ترور

پورمحمــدی و ســعید چنانکــه . بودنــد
امامی معاونـان فالحیـان و  متصـدیان 

فهرست کسانی که بایـد . ترورها بودند
در حکومت خامنه ای  ،ترور می شدند

. هاشمی رفسـنجانی تهیـه شـده بـود –
ـــتجمعی  ـــتن دس ـــرح کش ـــه ط چنانک
ــوس  ــداختن اتوب ــندگان از راه ان نویس

بعلـــت ســـقوط  ،نهـــا بـــه درهآحامـــل 
 ،مـا بعـدا. نکردن اتوبوس بالاجرا شد

قتلهای «در ماجرای  ،نها راآیکچند از 
  . کشتند ،»زنجیره ای

قتــــل فجیــــع یــــک روز بعــــد از      
ـــه فروهـــر  ـــوش و پروان ـــاب  –داری کت

ــران« ــه نــام ای ــوان ب داریــوش و  ،بخ
نوشته پرستو فروهر بـه » پروانه فروهر

تازگی انتشار یافته اسـت و خواننـده را 
 از زندگی این دو پهلوان تاریخ معاصـر

گاه می کند که این دو آایران و جنایتی 
دفتر بنی صدر با  ، - ن بودند آقربانیان 

مران و مـأموران ایـن آانتشار بیانیه ای 
 ،بـه دنبـال آن. جنایت را معرفـی کـرد

جنایتهـــای دیگـــری روی دادنـــد کـــه 
مختاری و پوینده و مجید  ،نویسندگان
اطـالع . نها شدندآقرانیان ... شریف و

فاف بود کـه جـا بـرای چنان دقیق و ش
ــاقی نمــی گذاشــت خــاتمی و . انکــار ب

 ،بعـد از چنـد روز سـکوت ،حکومت او
در واواک را مسئول » محفلی«ناگزیر  

نشـریه انقـالب . ن جنایت ها شناختآ
اسالمی از زمان وقوع این جنایـت هـا 

ــروز ــا ام ــب  ،ت ــت از کس ــاه دس هیچگ
اطالع در باره شان و انتشـار اطالعـات 

واپسین . ایستاده استباز ن ،کسب شده
در بــاره  ،اطــالع موثــق کــه انتشــار داد

ــخص  ــط ش ــل توس ــتور قت ــدور دس ص
در توجیـه  ،نزدیکـان او. خامنه ای بود

تـا کسـی در مقـام : گفته بودند ،جنایت
نمی توانـد بفهمـد  ،رهبری قرار نگیرد

کدام مصلحت این مقـام را بـه صـدور 
  !چنین دستوری ناگزیر کرده است

  
  11در صفحه

  

 واپسین فرصت؟
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 مصـطفی پـور محمـدی کـه ،ینکا ◀
ن جنایتهــا آخــود از ســازماندهندگان 

مسـئوالن «مدعی شده اسـت کـه  ،بود
آن قتــل هــا، از رقبــای سیاســی   اصــلی

جناح محافظه کار و جزو مشـهورترین 
نیروهای چپ وزارت اطالعـات بـوده 

  ».اند
مصـطفی تـاج زاده  ،فروردین ۲۱در • 

نامه ای خطاب به پور محمدی انتشـار 
ادعــــای او را رد کــــرد و  ،در آن داد و
قتـل هـای زنجیـره ای یعنـی «: پرسید

محکوم به اعـدام کـردن هـای غیـابی 
شهروندان و اجـرای مخفیانـه احکـام 
صادره، از چـه سـالی و بـه دسـتور چـه 

  کسی یا کسانی آغاز شد؟
وزیــر اطالعــات ســال (علــی فالحیــان 

و سـعید امـامی ) ۱۳۷۶تـا  ۱۳۶۸های 
آقای فالحیان و معاون امنیتی داخلی (

متهم اصلی پرونده قتل هـای زنجیـره 
احکام مرگ را با چه توجیهـاتی و ) ای

از کدام فرد یا افرادی اخـذ مـی کـرده 
چند ایرانی در طول فعالیت ستاد ؟اند

قتل های زنجیره ای به اتهام ارتداد یا 
افساد یا دیگـر جـرایم غیابـًا بـه اعـدام 
محکوم شدند و حکم صادره علیه آنان 

دولـت محمـد خـاتمی دیـه  جرا شد؟ا
ــه خــانواده  ــان را ب ــر از قربانی ــد نف چن
هایشــان پرداخــت کــرده، و چــرا قــوه 
قضائیه به پرونده قتـل پیـروز دوانـی و 
  »مجید شریف رسیدگی نکرده است؟

حســینیان کــه  ،پــیش از پورمحمــدی •
نیـز  ،می گفت مـا خـود یـک پـا قـاتلیم

را سـازماندهندگان و » اصالح طلبان«
ن قتلهـای زنجیـره ای خوانـده مجریا
انقالب اسالمی به تفصیل توضیح . بود

داد چسان او همـان روش را بکـار مـی 
یم همواره بکـاربرده اسـت و ژبرد که ر
خود کرده را به مخالف خـود : می برد

طرفه ایـن کـه کمیسـیون . نسبت دادن
ــه صــراحت  ۹۰اصــل  مجلــس ششــم ب
مران قتلهـا را تـا آسلسله مراتب : گفت

بـاال رفتـیم و بـه  ،ه ممکـن بـودجائی ک
جـــائی رســـیدیم کـــه دیگـــر کـــاری از 

خـاتمی  ،ن جـاآ. دستمان ساخته نبـود
  .خامنه ای بود ،نبود

   
  

شــــــدت و شــــــتاب 
گیرنده ها عبارتند از 
تورم و بیکاری و کسر 
بودجه و فقر مـردم و 

  :طبیعت
  
  
تـورم : گزارش بانک مرکـزی٭

درصــدی در بخــش توليــد،  ۳۶
ـــش  ـــه ۵۴جه ـــدی هزين  درص

  :توليد صنعتی
 
بــه گــزارش  ،۹۱فــروردین  ۲۷در  ◀

بـر اسـاس جديـدترين  ،ن الینآخبر 
گزارش بانک مرکزی شاخص بهـای 

ــــده در  ماهــــه  ۱۱قيمــــت توليدکنن
در مقايسـه  ۹۰منتهی به بهمـن سـال 

ــال  ــا س ــابه ب ــا دوره مش ــادل  ۸۹ب مع
. داشــته اســت افــزایشدرصــد  ۳۵٫۶

ايــن وضــعيت در مــورد شــاخص کــل 
در بخـش توليـد در  بهای تمـام شـده

درصـد  ۵۴زير شاخه صـنعت معـادل 
ـــوده اســـت، در بخـــش کشـــاورزی  ب

درصـــد و در بخـــش  ۱۶نزديـــک بـــه 
افـزایش درصد  ۱۳٫۸خدمات معادل 

 .را شاهد هستيم قیمتها
قيمــــت  افــــزایشدر حــــالی کــــه     

ــــرفی  ــــای مص ــــد  ۲۱٫۵کااله درص
گزارش می شود، هزينه تمام شده در 

افتـه افزایش یدرصد  ۳۷بخش توليد 
 .است

انفجــار قيمــت تمــام : علــی پــاکزاد •
شده چيزی است کـه دولـت بـا فشـار 
بـــر بخـــش توزيـــع در ســـال گذشـــته 
جلوی انتقـالش را بـه بخـش مصـرف 
گرفت، اما ادامـه ايـن رونـد در سـال 
ـــدگان  ـــد توليدکنن ـــی توان جـــاری م
زيـــــادی را از گردونـــــه فعاليـــــت 

تصوير مـبهم از  .اقتصادی خارج کند
ی توليــدی کــه بــا آينــده فعاليــت هــا

افــزايش قيمــت حاملهــای انــرژی در 
ســالی کــه پشــت ســر گذاشــته شــد در 
ماههای پايـانی بـا چالشـی جـدی در 
ــز  ــی ني ــول مل ــاهش ارزش پ ــه ک زمين

 .تشديد شد
 ۲۰۰۰افزايش قيمت دالر تـا مـرز      

تومــان در روزهــای پايــانی ســال کــه 
البتـــه در روزهـــای ابتـــدايی امســـال 

ــداز ــم ان ــده در چش ــديل ش ــود  تع خ
فضای مناسبی برای توليد کننـدگان 
ترسـيم نمـی کنـد، اگرچـه در مرحلــه 
نخست شايد اين افزايش قيمت دالر 
ــارجی و  ــای خ ــی خــروج رقب ــه معن ب
افــزايش فضــا بــرای توليــد کننــدگان 
ايرانی تلقی شود، ولـی واقعيـت ايـن 
است که وابستگی صـنايع داخلـی بـه 
مواد اوليه و ماشين آالت وارداتـی تـا 

ــوان انتظــار حــدی ا ســت کــه نمــی ت
داشت اين افـزايش بـه معنـی تثبيـت 
ــل  ــی در مقاب ــدات داخل ــت تولي قيم
کاالهای مصرفی وارداتی بـه حسـاب 

  .آورد
  
 ایجاد: مجلس »نمایندگان« ٭

پول توسط دولت باعـث تـورم 
  :شود شدید می

 
دویچـه ولـه  ،۹۱فروردین  ۲۶در  ◀

 »نماینــدگان«: گــزارش کــرده اســت
ه بانـــک مجلـــس دســـتور دولـــت بـــ

میلیـارد دالر  ۵۳مرکزی برای تبدیل 
درآمد نفتی به ریال با نـرخ بـازار آزاد 

ــت"را  ــورم "و باعــث " تخلــف دول ت
یکـی از نماینـدگان . دانسـتند" شدید

خلــق پــول و «ایــن اقــدام دولــت را 
 .خواند »اسکناس

ـــیس  غالمرضـــا مصـــباحی     مقدم رئ
ــادی  ــول اقتص ــرح تح ــیون ط کمیس

یـز حـدود مجلس شورای اسالمی وار
 ۵۳هــزار میلیــارد تومــان معــادل  ۶۵

کشـور   میلیارد دالر به حسـاب خزانـه
ــول و اســکناس«را  ــوان  »خلــق پ عن

بـه گفتـه وی ایـن اقـدام سـبب . کرد
خواهـد " افزوده شدن بر مشـکالت"

 .شد
نژاد  هیات وزیران محمود احمدی    

از بانـک  ۹۰در آخرین روزهای سال 
الر میلیـارد د ۵۳مرکزی خواسته بود 

درآمد نفتـی را بـا قیمـت ارز در بـازار 
به ریال تبدیل کرده و بـه " فورا"آزاد 

  .کشــور واریــز کنــد  حســاب خزانــه
 ۲۴نژاد در تــاریخ  احمــدیحکومــت 

ـــزی را موظـــف  ـــک مرک ـــفند بان اس
فورا و حداکثر تا پایان وقت "کردند 

بدون نیاز به تشکیل "، ۹۰اسفند  ۲۸
مجمع عمومی بانک و بدون نیـاز بـه 
امضا یا ابالغ صورت جلسـات قبـل و 
آتــی مجمــع عمــومی بانــک مرکــزی، 

کشور واریـز   مبلغ یادشده را به خزانه
 .نماید

: مقدم به گفتـه غالمرضـا مصـباحی    
ــد « ــقف پرداخــت از درآم ــانون س ق

درصد بـود کـه  ۵۰ها  حاصل از یارانه
درصد بـه آن  ۱۰دولت اجازه داشت 

اضــافه کنــد امــا برداشــت بیشــتری 
 ».گرفته است صورت

ـــیس کمیســـیون طـــرح تحـــول      رئ
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
همچنین گفته است در اجرای طرح 

ها دولت ابتدا بایـد  هدفمندی یارانه
به گفتـه . سهم تولید را پرداخت کند

مقدم قــرار بــود در فــاز اول  مصــباحی
ــــه  ۳۰ها  اجــــرای هدفمنــــدی یاران

درصـــد منـــابع بـــه بخـــش تولیــــد 
مـا ایـن اقـدام انجـام تخصیص باید ا

مجبـــور بـــه "نشـــد و تولیدکننـــدگان 
 .شدند" تعدیل نیرو و کاهش تولید

ـــا مصـــباحی     ـــالم  غالمرض مقدم اع
ـــا «: کـــرده اســـت ـــن کـــار در دنی ای

نظیر است که بانک مرکزی شبانه  بی
ها  از پول مردم برای پرداخت یارانـه

 ».برداشت کند
 ۲۵مقدم روز جمعــــه  مصــــباحی       

نشسـت بـا اقتصـاددانان  فروردین در
مجلس همچنین گفته است در چنـد 
ماه اخیر دولت برای پرداخت یارانه 

هزار میلیارد تومان از بانک  ۹نقدی 
مرکزی قرض کرده اسـت کـه معنـای 

 .است" ایجاد تورم شدید"آن 
در همین زمینه عباسـعلی نـورا عضـو 

و بودجــه مجلــس  کمیســیون برنامــه 
ن فــروردی ۲۶شــورای اســالمی نیــز 

: گفتـه اسـت" تخلف دولت"درباره 
تبدیل دالرهای نفتی به ریـال بایـد «

به نرخ مرجع بانـک مرکـزی باشـد و 
میلیـارد دالر  ۵۳مصوبه اخیر تبـدیل 

ــازار آزاد تخلــف  ــرخ ب ــا ن ــال ب ــه ری ب
  ».است

  
ـــورم  ٭ درصـــدی برخـــی  ۶۰ت

  :اقالم مصرفی
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ان يــك فعــال كــارگري در ســمنایلنــا 
درصدی قیمـت  ۶۰با افزایش : گفت

برخي اقالم مصرفی در سـال جدیـد، 
ـــم  ـــارگران ه ـــتی ک ـــکالت معیش مش

 :افزايش يافته است
ــا  حســین طــاهر       زاده در گفتگــو ب

ایلنا ضمن انتقـاد از تعیـین حـداقلی 
دستمزد کارگران در روزهـای پایـانی 

بـا افـزايش : سال گذشته تصریح کرد
ــارگر ۱۸ ــتمزد ك ان، در درصــدي دس

ــد  ــرای خری ســال جديــد کــارگران ب
ــت و تخم ــالم  گوش ــاير اق ــرغ  و س م

درصدي  ۶۰مصرفي گاهي با افزايش 
بــا محاســبه . هــا مواجــه شــدند قيمت

اينكه كارگران براي خريد یک کیلـو 
ــا یــک  ــی و ی گوشــت منجمــد واردات
شــانه تخــم مــرغ چنــد روز از حقــوق 

ــد مي ــد بپردازن ــه  خــود را باي ــوان ب ت
يت معيشتي كارگران تصويري از وضع

در روزهاي پاياني سـال  .دست يافت
گذشــته شــورای عــالی کــار در تعیــین 
حقــوق کــارگران واقعیتهــایی چــون 
تورم، خط فقر و حداقل معاش برای 
زنــده بــودن وزنــدگی یــک خــانواده 
ـــه اســـت ـــده گرفت  .کـــارگری را نادی

خـود کار تأمین معیشت کارگران در 
ــان مانده ــا و خانوادش ــر ب ــد و دیگ  ان

توانند شکم  وعده دریافت یارانه نمی
بـه دلیـل  .شان را سیر کننـد فرزندان
های دولـــت مبنـــی بـــر ارائـــه  وعـــده
ـــته ـــارگران،  بس ـــه ک ـــایتی ب های حم

دســتمزد امســال کمتــر از نــرخ تــورم 
تعیــین شــد ولــی هــیچ کــدام از آن 

ها تاکنون عمـال محقـق نشـده  وعده
بـا قطـع ارزاق کـارگران و بـن  .است

معیشـتی کـارگران  کارگری مشـکالت
نقـدی کـردن بـن  .بیشتر شـده اسـت

کـــارگری باعـــث تـــاثیرات تـــورمی و 
  .گران شدن اقالم شده است

  
ــا  نشــانه ٭ ــورمي ب هاي ركــود ت

ــــد قيمت ــــزايش  رش ــــا و اف ه
  :ندبيکاري نمايان شده ا
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شناس اقتصادی  یک کار : کرده است
اقتصـاد  گيري رکود تـورمی در از اوج

: خبـر داد و گفـت ۹۱کشور در سـال 
بیکاری رو نرخ تورم فزاینده در کنار 

های  ترین نشـانه ، از اصـلیافـزایشبه 
ــال  ــورمی در اقتصــاد طــي س ــود ت رک

 . جاری کشور است
وگو بــا   کمــال اطهــاری در گفــت    

خبرنگار ایلنا با اشاره به نبود تعـادل 
های دولـت،  ها و هزینـه میان درآمـد

ــــداوم افــــزایش : داشــــت اظهــــار ت
های دولـت بـه کسـری بودجـه  هزینه

در سال جـاری منجـر شـده و دولـت 
بــرای تــأمین کســری، اســتقراض از 
بانک مرکزی را در دسـتور کـار خـود 
قرار خواهد داد كه اين امـر افـزایش 

 . نقدینگی را در پی خواهد داشت
افزایش نقدینگی در افزایش سطح     

 فـتن نـرخبـاال رها، بـه  عمومی قیمت
ــود در اقتصــاد  ــورم و در نتیجــه رک ت

هــای  دامــن خواهــد زد، لــذا بخش
مولــد اقتصــاد ایــران بــه خصــوص 

هــای  تولیدکننــدگان و فعــاالن بخش
تواننــــد بــــه راحتــــی  مختلــــف نمی

 افـزایش های فزاینـده ناشـی از  هزینه
 . ها را مهارکنند قیمت

ــدم      ــی از ع ــاختاری ناش ــل س عوام
اهـــای هـــای بخشـــی، تنگن هماهنگی

زیرســـاختی و چســـبندگی عرضـــه در 
ــد صــنعت و  بخش ــدی مانن هــای کلی

ناپذیری  کشــــاورزی باعــــث کشــــش
به . ها شده است عرضه در این بخش

ــریع  ــد س ــرایط رش ــه در ش ــوری ك ط
تقاضــا، امکــان افــزایش متناســب و 
همزمـــان عرضـــه وجـــود نداشـــته و 
ـــده  ـــورمی فزاین ـــه رکـــود ت منجـــر ب

 .خواهد شد
  
ـــ  ۲۲ ٭ ـــارد توم ـــزار میلی ان ه

رکــورد / چــک برگشــت خــورد 
شکنی چکهای برگشتی در سال 

۹۰ :  
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گـزارش  : گـزارش کـرده اسـتکالن 
بانــک مرکــزی نشــان مــی دهــد طــی 

بـالغ بـر  ۹۰هشت ماهه نخست سال 
هزار میلیارد تومان چک برگشت  ۲۲

ـــت ـــای  .خـــورده اس ـــزایش چکه اف
ـــیر  ـــته س ـــالهای گذش ـــتی از س برگش

دا کــرده اســت، افــزایش صــعودی پیــ
ــزایش  ــان از اف ــتی نش ــای برگش چکه
ــای اقتصــادی در  ــت ه ریســک فعالی
کشـور و همچنــین تحمیــل مشــکالت 
ناشی از کمبود نقـدینگی بنگاههـای 

بانــک مرکــزی طــی  .اقتصــادی دارد
و بعد از افـزایش حساسـیت  ۹۰سال 

های به وجود آمـده در مـورد دالیـل 
رشــد چــک هــای برگشــتی در فضــای 

ماه  ۱۱بانکی کشور به مدت مبادالت 
از انتشار گزارش های مربوط به آمـار 

 .مبادالت چک خودداری کرد
در روزهــای پایــانی هفتــه گذشــته      

ـــار  ـــه انتش ـــدام ب ـــزی اق ـــک مرک بان
آمارهــای مربــوط بــه هشــت ماهـــه 

کرد، این گزارش ها  ۹۰نخست سال 
نشـــان از بهبـــود وضـــعیت در دوره 
ــدارد، طــی  ســکوت بانــک مرکــزی ن

ـــرخ  هشـــت ماهـــه گـــزارش شـــده ن
چکهای برگشـتی در مقایسـه بـا برگـه 

ــاالی  ــه شــده ب  ۱۲هــای چــک مبادل
ــه اوج  ــاه ب ــان م ــوده و در آب درصــد ب

درصد رسیده است،  ۱۳٫۷خود یعنی 
عددی که پیش از این سـابقه نداشـته 

 .است
مقایسه دوره مـورد اشـاره در سـال     
کـه در ایـن ( ۸۸و  ۸۹با سـالهای  ۹۰

رشـد بـیش از انـدازه  سالها نیز شاهد
، )نرخ رشد چکهای برگشتی بوده ایم

نشــان از رشــد شــدید ارزش چکهــای 
ــز دارد، در ســال  طــی  ۹۰برگشــتی نی

هزار میلیارد  ۲۱٫۸هشت ماه بالغ بر 
هـــزار میلیـــارد  ۴۵۳تومـــان از کـــل 

ـــت  ـــادره برگش ـــای ص ـــان چکه توم
 ۸۹خورده است در حالی که در سال 

 هـــزار میلیـــارد ۱۷در دوره مشـــابه 
ــورده و در  ــت خ ــان چــک برگش توم

هــزار  ۱۳ایــن رقــم معــادل  ۸۸ســال 
 .میلیارد تومان بوده است

ــزایش      ــدت اف ــوان ش ــی ت ــانی م زم
 ۹۰حجم چک های برگشتی در سال 

شد که مقایسه ای بین رقـم چکهـای 
و  ۸۹ماهــــه ســــال  ۱۲برگشــــتی در 

داشـته باشـیم،  ۹۰هشت ماهـه سـال 
کــل حجــم چــک هــای برگشــتی در 

ــال  ــ ۸۹س ــارد  ۲۷ادل مع ــزار میلی ه
 ۶تومان بوده است یعنی رقمـی تنهـا 

هزار میلیارد تومان بیشتر از چکهـای 
برگشتی در هشت ماهه نخسـت سـال 

، و نکته جالـب تـر آنکـه در سـال ۹۰
میلیــارد  ۲۸۰۰بــه طــور متوســط  ۹۰

تومان بوده که با احتسـاب ایـن رقـم 
می توان برآورد کـرد کـه قبـل از دی 

چکهای برگشتی ، میزان ۹۰ماه سال 
 ۸۹از مرز کل چکهای برگشـتی سـال 

 .فراتر رفته است
متوســط رقــم چکهــای برگشــتی در     

میلیــون تومــان  ۵٫۳حــدود  ۹۰ســال 
بوده است که این رقم نیز در مقایسـه 

هـزار تومـان  ۸۱۲معادل  ۸۹با سال 
 .افزایش پیدا کرده است

  
قانون هدفمنـدی تغییـر مـی  ٭

ـــد؟  ـــک / کن ـــتقراض از بان اس
کزی بـرای پرداخـت یارانـه مر

    :نقدی تائید شد
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در شــش  :گــزارش کــرده اســتکــالن 
ماه اول اجرای هدفمندی تنهـا یـک 
ســوم یارانــه نقــدی از محــل افــزایش 
قیمت حاملهای انـرژی تـامین شـده 

 .است
طــرح اصــالح قــانون : علــی پــاکزاد•

هدفمندســازی یارانــه هــا در مجلــس 
  اعالم وصول ۹۰یان سال پیش از پا

ــوق   ــان طــرح ف ــت، طراح ــده اس ش
ـــک  ـــب ی ـــد در غال ـــرده ان ـــالش ک ت
پیشــنهاد اصــالحی دو موضــوع را در 
روند فعلـی هدفمندسـازی یارانـه هـا 

مهار هزینـه رو بـه : اصالح کنند، اول
تزایـــد یارانـــه نقـــدی پرداختـــی بـــه 

تضـــــمین ارایـــــه : خانوارهـــــا؛ دوم
تسهیالت و خدمات پـیش بینـی شـده 

  .انون به بخش تولیددر ق
  

  12در صفحه

 واپسین فرصت؟
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ـــــن طـــــرح از ســـــوی مرکـــــز      ای
پژوهشهای مجلس مورد انتقـاد قـرار 
گرفتـــه اســـت، البتـــه انتقـــاد مرکـــز 
پژوهشها بـیش از آنکـه متوجـه اصـل 
موضوع باشد تاکیـد بـر ایـن مطلـب 
دارد که قانون فعلی اصال کامل اجرا 
نشــده اســت و در صــورتی کــه قــانون 

اجـــرای فعلـــی بـــه طـــور کامـــل بـــه 
ــورد  گذاشــته شــود، دغدغــه هــای م
اشاره طراحان طرح برطرف خواهد 
 .شد و نیازی به اصالح قانون نیست

اما نکات جالب توجـه تـوجهی در     
ــوان شــده اســت، از  ایــن گــزارش عن
جملــه آنکــه، در شــش ماهــه نخســت 
اجرای قـانون هدفمندسـازی یارانـه 

 ۱۸٫۱هــا در مجمــوع رقمــی معــادل 
ــا ــارد توم ــزار میلی ــا ه ــه خانواره ن ب

ــه فقــط  ــد، ک ــزار  ۶٫۲پرداخــت ش ه
  میلیارد تومان 

  آن از محل افزایش قیمت حاملهای 
از طـرف دیگـر بـه . انرژی بوده است

دلیل پرداختهـای گسـترده و در حـد 
باالی منابع نقدی به خانوار ، دولـت 
در رابطه با سایر احکام مرتبط با ماه 

ـــامین اجتمـــاعی، ) (۷( گســـترش و ت
نی،تــــامین و ارتقــــاء خــــدمات درما

ــالمت جامعــه، کمــک بــه تــامین  س
هزینه مسکن، مقاوم سازی و اشتغال 

ــولی نداشــته ...) و  عملکــرد قابــل قب
  .است

  
اســتقراض از بانــک مرکــزی •
  ...و
 
بخش اعظمی از منابع بخش تولیـد    

ــه  ــه غیرمســتقیم و ارای در قالــب یاران
ـــرژی ـــای ان ـــاز (حامله ـــت گاز،گ نف

مــت هــای و آب بــا قی) طبیعــی، بــرق
ترجیحی برای این بخش ها محاسبه 

محاســبه دولــت در ایــن . شــده اســت
ــوده اســت کــه  ــه ای ب ــه گون رابطــه ب

قـانون را ) ۸(اهداف مندرج در ماده 
به طور کامل محقـق نکـرده اسـت و 
ــل  ــابعی از مح ــال من ــن بخــش عم ای
قانون هدفمندسازی یارانه هـا بـرای 
صــرف در بنــدهای تصــریح شــده در 

  .اشته استرا ند) ۸(ماده 
عملکـرد یـاد شــده و برخـی عوامــل    

الی سایر منابع مدیگر از جمله حجم 
اســتقراض از بانــک (اســتفاده شــده 

بانـــک مرکـــزی، اســـتفاده از منـــابع 
ـــام ،  ـــت خ ـــادرات نف ـــل از ص حاص
ــافتی از  ــافتی از شــرکت نفت،دری دری

ـــرو و ـــن ...) وزارت نی ـــرای ای در اج
قــانون باعــث اصــالح قــانون بودجــه 

ســط نماینــدگان مجلــس تو ۹۰ســال 
 .شد
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش      

: دیگری از ایـن گـزارش آورده اسـت
با بررسـی گـزارش عملکـردی ارسـال 
شده از طرف سازمان هدفمندسـازی 
ــه  ــه هــا در خصــوص عملکــرد ن یاران
ماهه اول قانون هدفمندسازی یارانه 
ها و همچنین گزارش نظارتی دیوان 

رای محاسبات در خصوص نحوه اجـ
قــانون هدفمندســازی یارانــه هــا مــی 
تــوان بــه ایــن پــی بــرد کــه متاســفانه 
دولــــت از اجــــرای کامــــل قــــانون 
ــر از  ــابعی غی اســتنکاف کــرده و از من
ـــت  ـــزایش قیم ـــابع حاصـــل از اف من
حاملهای انرژی و کاالهـا و خـدمات 
موضــوع ایــن قــانون اســتفاده کــرده 

  .است
 
کسری بودجـه بـرای اجـرای •

  :قانون
 
ه تائید می کند کـه دولـت این مسئل   

در ســال گذشــته در اجــرای قــانون 
ــا کســری  ــه شــدت ب هدفمندســازی ب
بودجــه مواجــه شــده اســت، ایــن در 
حــــالی اســــت کــــه بــــرآورد مرکــــز 
پژوهشهای مجلس نشان می دهـد در 
صـــورتی کـــه دولـــت مـــی خواســـت 
براساس قانون هدفمنـدی یارانـه هـا 

البتــه بــدون لحــاظ کــردن افــزایش (
عمــل کنــد در )  ســال ۵پلکــانی طــی 

ــا   ۷۳٫۶ســال گذشــته مــی توانســت ت
ــارد تومــان درآمــد داشــته  هــزار میلی

 .باشد 
البتــه ایــن ســئوال کــه چــرا نکــرد،     

در آن صورت  :یک پاسخ صریح دارد
شوک قیمتی به حدی شدید بـود کـه 
باعــــث تخریــــب زیــــر ســــاختهای 

در جـدول بـرآورد . اقتصادی می شد
شده مرکز پژوهشهای مجلس امکـان 

ـــ ـــا اف ـــل ت  ۹۰۰زایش قیمـــت گازوئی
تومــان وجــود داشــته اســت ولــی در 
ــدی  ــانون هدفمن ــرای ق ــدای اج ابت
زمانی که قیمـت ایـن حامـل حسـاس 

 ۳۵۰بدون سهمیه بندی مناسـب بـه 
ــه ای  ۱۵۰تومــان آزاد و  تومــان یاران

رسید، اعتراض فعاالن بخش حمل و 
نقل به حـدی شـدید بـود کـه دولـت 
 ناچــار بــه عقــب نشــینی شــد و بــرای

ایــن جهــش قیمتــی افــزایش   جبــران
این .سهمیه بندی ها را در پی داشت

وضعیت هنوز تغییـر نکـرده و دولـت 
برای اجرای قانون مجبور اسـت، بـه 
آرامی عمل کند ولی از سوی دیگر بـه 
دلیــل بحــث یارانــه هــای نقــدی کــه 
بــیش از توجیــه اقتصــادی بــه دالیــل 
ـــده شـــد،  ـــانون گنجان سیاســـی در ق

اجـرای کامـل  دولت جـرات و تـوان
این قانون را ندارد، قانونی کـه خـود 

  .الیحه اش را به مجلس برده است
  

دولت چگونه حساب ذخيره ٭ 
  :ارزی را خالی كرد؟

 
 آفتــــــاب ،۹۱فــــــروردین  ۱۷در  ◀

در گـــزارش : گـــزارش کـــرده اســـت
خالصه تحوالت اقتصـادى كشـور در 

اطالعــات جديــدى دربــاره  ۸۹ســال 
 استفاده دولـت از موجـودى حسـاب

  .ذخيره ارزى منتشر شده است
در حــالى كــه آخــرين اطالعــات در    

ــزان برداشــت  ــورد موجــودى و مي م
دولت از اين حساب مربوط بـه سـال 

ـــزارش  ۱۳۸۷ ـــن گ ـــا در اي ـــود، ام ب
استفاده دولت از حساب ذخيره طـى 

ـــا  ۸۵هاى  ســـال  :اســـتمـــده آ ۸۹ت
ــت در ســال  ــادل  ۱۳۸۵دول  ۱۴۲مع

ميليـــــارد ريـــــال از  ۵۷۳هـــــزار و 
ـــ ـــرهموج ـــت   ودى ذخي ارزى برداش

 .كرده است
هـزار  ۱۰۶در سال بعد به  رقماين     
ميليارد ريال و در سال بعد از  ۹۹۴و 

ميليارد ريال  ۱۹۰هزار و  ۲۱۲آن به 
 .افزايش يافته است

اســتفاده دولــت از  ۱۳۸۸در ســال      
ــره ــاب ذخي ــودى حس ــا   موج ارزى ب

افت قابل توجهى مواجـه شـده و بـه 
ميليـارد ريـال  ۱۱۷ر و هزا ۱۳۳رغم 

ــه ــانى برنام ــا در ســال پاي   رســيده، ام
چهـــارم توســـعه اســـتفاده دولـــت از 
ــدت  ــه ش ــندوق ب ــن ص ــودى اي موج

هـزار و  ۲۱كاهش يافته و بـه حـدود 
 .ميليارد ريال رسيده است ۷۰۰

ميــــزان  ۱۳۸۸اگرچــــه در ســــال     
برداشت دولت از اين حساب نسـبت 

درصـد و در سـال  ۳۷به سال قبل آن 
درصـد كـاهش  ۸۳اين ميزان  ۱۳۸۹

ــوعى  ــه ن ــوع ب ــن موض ــا اي ــه، ام يافت

ــــــده تاييد ــــــر   كنن اظهــــــارات اخي
ـــر صفرشـــدن  احمـــدي ـــى ب نژاد مبن

 .ارزى است  موجودى حساب ذخيره
نژاد در  به گـزارش مشـرق، احمـدي   

وال از او در مجلـس ئجريان طرح سـ
شوراى اسالمى و در بيان علـت عـدم 

بـه  پرداخت دو ميليارد ريال بودجـه
ارزى   متــرو از محــل حســاب ذخيــره

اعالم كرد كه موجـودى ايـن حسـاب 
صفر است و بنابراين امکان پرداخت 

 .چنين مبلغى وجود ندارد
شده توسط بانـك  در گزارش منتشر    

مركزى نكته ديگرى هم وجـود دارد 
ـــدات ارزى از  و آن بازپرداخـــت تعه

ــره ــاب ذخي ــت،   محــل حس ارزى اس
ـــن پرداخت ـــم اي ـــا در  اگرچـــه رق ه

مقايسه با ارقام پيشـين چنـدان قابـل 
ــت در طــول  ــا دول ــت، ام توجــه نيس

هزار  ۳۸چهارم توسعه حدود   برنامه
ميليارد ريال نيز از اين بابت از محل 

ارزى برداشـت كـرده   حساب ذخيـره
 .است

 
ـــک کار ٭ ـــرژی در  ی ـــناس ان ش

افـزایش تولیـد  :گفتگو با ایلنـا
  :نفت عملي نشده است

  
گزارش  ایلنا ،۹۱ین فرورد ۲۳در  ◀

شــناس انــرژی  یــک کار: کــرده اســت
معتقد است کـه افـزایش تولیـد نفتـی 

ــه بار ــات  ک ــی مقام ــوی برخ ــا از س ه
شود به صورت بالقوه است  عنوان می

و هنوز بـه صـورت بالفعـل درنیامـده 
  .است

محمــدعلی صــادقی در گفتگــو بــا      
ـــوص اظهارنظر ـــا در خص ـــای  ایلن ه

یش میــزان افــزا مــده در بــارهآبعمــل 
شــاید : تولیــد نفــت در کشــور، گفــت

ــه  ــن رابط ــه در ای ــایی ک اظهارنظره
شود به این دلیل اسـت کـه  عنوان می

از قبل مقادیری از نفـت تولیـد شـده 
اما واقعیت این است کـه ایـن مقـدار 
ـــالقوه اســـت و در بســـیاری  تولیـــد ب

در حـــال    .مواقـــع بالفعـــل نیســـت
حاضر هم در میـادین مشـترک و هـم 

ـــاره و در بیشـــتر در بخـــش  ـــالت ق ف
مناطق نفتخیز با کمبود تولیـد نفـت 

میزان نفـت تولیـدی   .مواجه هستیم
بــه دلیــل برخــی مشــکالتی کــه بــرای 
صـــادرات وجـــود دارد قابـــل بهـــره 

نهایـــت جـــزء   بـــرداری نیســـت و در 
سـخن   شـود افزایش تولید اعـالم می

از افزايش توليد نفت چنـدان مبنـاي 
 ممکـــن اســـت در. تخصصـــي نـــدارد

برخی مناطق مانند دهلران به دلیـل 
هــای صــورت گرفتــه افــزایش  فعالیت

تولید داشته باشیم امـا واقعیـت ایـن 
اســت کــه ایــن میــزان نفــت قابلیــت 

   .بالفعل شدن را ندارد
  
آب مردم کشور نیـز بـه مهـار  ٭

  :سپاه در می آید
 
ــروردین ۲۸در  ◀ ــه ،ف ــزارش  کلم گ

کـه امـروز قـرار  یدر حال :کرده است
ــداســت ا ــيرين  یحم ــژاد طــرح ش ن
خــزر بــه  یو انتقــال آب دريــا یســاز

قرارگـاه  یاستان سمنان با پيمانکـار
ـــاء ســـپاه پاســـداران را  خـــاتم االنبي

از آن  یهـا حـاک کلنگ بزند، گزارش
است که دولت يک پروژه ديگر را نيز 

صرف خواهد  یکه در آن ارقام نجوم
واگــذار کــرده  ارگــاهشــد، بــه ايــن قر

کــه از آن بــا  یســد بختيــار : اســت

جهـان يـاد  یعنوان بلندترين سد بتن
شده، با کنار گذاشـتن يـک پيمانکـار 

 یبــــه قرارگــــاه ســــازندگ ی،چينــــ
رقـم . واگذار شده است ءاالنبيا خاتم

ايـن طـرح  یدقيق بـرآورد شـده بـرا
هنــوز اعــالم نشــده، امــا بــا توجــه بــه 
مطـــرح شـــدن عنـــوان پرطمطـــراق 

، به نظـر »جهان یسد بتن دترينبلن«
ترين  از هنگفــــت یيکــــ رســــد یمــــ

ــه ــرا یها هزين ــل تصــور ب يــک  یقاب
در ايـن  ی،در سطح ملـ یطرح عمران

  .پروژه مطرح باشد
بـراي   ،در طول تـاريخ : انقالب اسـالمی
ن مي آقدرت نظامي بر ،مهار كردن مردم

و . ن خـود كنـد  آب را از آشد كـه مهـار   
ب و مخابرات در مهار آمهار نفت و  ،اينك

طــش ســپاه فــرو و هنــوز ع. ســپاه اســت
  .ننشسته است

  

دانشــــــــــــجویان و 
کــارگران و مبــارزان 
سیاســــی همچنــــان 
قربانیان تجاوزهای 

یــــم بــــه حقــــوق ژر
  :انسان هستند

  
  

ــروردین ۱۷در ◀ ــزارش ۹۱ ف ــه گ ، ب
پور، از فعـالين  هرانا ،  مرتضی عوض

مدنی اهل تبريز بـه همـراه پسـرخاله 
ــرحيم  ــم ت ــروع مراس ــيش از ش اش پ

منيتــی در پــدرش، توســط نيروهــای ا
 .تبريز دستگير شد

ــروردین ۱۸در ◀ ــزارش ۹۱ ف ــه گ ، ب
فعالين حقـوق بشـر و دمکراسـی در «

هشت تن از هواداران آقـای  ،»ايران
کـاظمينی بروجــردی اکثــرا بصــورت 
ــت  ــژه روحاني ــاه وي ــه دادگ ــی ب تلفن

ـــــدند ـــــا . احضـــــار ش ـــــان ب همزم
احضارهای تلفنی فوق، دادگاه ويـژه 
ــاس  ــا تم ــامنين آنه ــا ض ــت ب روحاني

ــرار گ ــد ق ــورد تهدي ــا را م ــه و آنه رفت
در صـورت عـدم معرفـی که داده اند 

ضــمانت شــدگان مبلــغ و يــا ســند بــه 
ـــه اجـــرا  ضـــمانت گذاشـــته شـــده ب

خـانم هـا رويـا . گذاشته خواهد شـد
عراقي، مريم عظيمي، طيبه حسـيني، 
نــرگس غفــارزاده، فــروغ همــت يــار، 
ــد، زهــره شــريفي،  ــه ون زهــرا عبدالل

 ۲۳و  ۲۱ی برای روزهـامريم قاسمی 
بــــه دادگــــاه ويــــژه فــــروردین بــــه 

ــان  ــران خياب ــع در ته ــت واق روحاني
 .اند بوده زعفرانيه احضار شده

ــروردین  ۱۹در ◀ ــزارش  ،۹۱ف ــه گ ب
هرانـــا،  ناصـــر دراز شمشـــير، فعـــال 
ــم صــادره از ســوی  ــدني، طــی حک م
شعبه اول دادگاه انقـالب تبريـز و بـه 

ــــواد ــــانون  ۵۰۱و  ۵۰۰اســــتناد م ق
سه سـال و شـش  مجازات اسالمي، به

 .ماه حبس تعزيری محکوم شد
ايــــن فعــــال مــــدني، پــــانزدهم       

مردادماه سال گذشته در شـهر مغـان 
ـــه اش در  ـــا روز محاکم ـــتگير وت دس

اسفند همـان سـال، تحـت  ۲۵تاريخ 
ـــتگاه  ـــت، در بازداش ـــت موق بازداش

اردبيل و تبريز و زنـدان  واواکهای 
ـــز،  ـــزی تبري ـــدان مرک ـــل و زن اردبي

  است زندانی بوده 
ــروردین  ۲۱در ◀ ــزارش  ،۹۱ف ــه گ ب

: ه اســـتای گفتـــ اژه ایلنـــا، محســـنی
نژاد کفش  فردی که به سوی احمدی

مـاه بازداشـت بـود، تـا  ۳پرتاب کـرد 
ــاس  ــر اس ــار ب ــن ک ــود ای مشــخص ش
ــا  ــده ی ــام ش خصــومت شخصــی انج

 .سازماندهی شده است
ــروردین  ۲۲در ◀ ــزارش  ،۹۱ف ــه گ ب

ســــحام، ســــربندی عضــــو ســــتاد 
در کــه در تهــران  میرحســین موســوی

اعتراضات پـس از انتخابـات ریاسـت 
بازداشــت شــده  ۸۸جمهــوری ســال 

 ۶از سوی دادگاه انقالب شـعبه  بود،
ــت  ــام فعالی ــه اته ــن ب ــرای اوی دادس
تبلیغی علیه نظام به یک سال حـبس 

 .تعزیری محکوم شد
ــــــروردین  ۲۲در  ◀ ــــــا  ،۹۱ف هران

ـــه ـــرد ک ـــزارش ک ـــادقی  گ ـــریر ص س
 ۲۱ر دشهروند بهـایی سـاکن کـرج، 

، توسط نیروهای امنیتی در فروردین
ه منزل شخصـی خـود بازداشـت شـد

 .است
بـــه گفتـــه نزدیکـــان او، مـــاموران     

امنیتی حکم دادستانی شیراز را برای 
رسـد  اند و به نظر می بازداشت داشته

ــا بازداشــت  ایــن بازداشــت مــرتبط ب
در بهمن سال گذشـته  بهاییان شیراز

وند از وضعیت فعلی ایـن شـهر. باشد
 .ساکن کرج اطالعی در دست نیست

ــروردین ۲۲در ◀ ــزارش ۹۱ ف ــه گ ، ب
ایلنــــا، یــــک فعــــال کــــارگری در 

نـی «دو هزار کارگر : خوزستان گفت
کشت و صنعت کارون شوشتر در » بُر

ــه عــدم محاســبه ســنوات  ــراض ب اعت
ــافتن دســتمزد  بیمــه ــزایش نی ای و اف

های گذشـته، دسـت از  خود در سـال
درب ورودی کار کشیده و در مقابـل 

 .اند کارخانه تجمع کرده
ــروردین  ۲۲در ◀ ــزارش  ،۹۱ف ــه گ ب

ــر  ــه اعمــال فشــارها ب ــا، در ادام هران
دانشـــگاهها و فعـــاالن دانشـــجویی، 

اســتخدام "وزیــر علــوم بــا تاكیــد بــر 
اســـــاتید متخصـــــص و متعهـــــد در 

" فتنـه"، با اطـالق لفـظ "دانشگاه ها
: مــدعی شــد ۸۸بــه اعتراضــات ســال 

فعــال  ۸۸ســال كســانی كــه در فتنــه "
بوده و بعـد از اتمـام حجـت رهبـری 
در نمازجمعــه همــان ســال همچنــان 
به فتنه گری ادامه دادنـد، حـق ورود 

 ."به دانشگاه ها را ندارند
بــه گــزارش   ،۹۱ فــروردین ۲۳در ◀

" ملت ما"مهر،  مدیرمسوول روزنامه 
ــس از  ــایی  پ ــن رض ــه محس ــق ب متعل
ــه  ــات ب ــاه مطبوع ــه در دادگ محاکم

و جریمه نقدی محکوم حبس، شالق 
در این جلسه نماینـده دادسـتان  .شد

با قرائت کیفرخواست اتهامات مدیر 
را نشر اکاذیـب بـه " ملت ما"مسوول 

قصد تشویش اذهـان عمـومی و افتـرا 
 .اعالم کرد

آریــــا آرام  ،۹۱فــــروردین  ۲۳در ◀
نژاد، خواننده جوان ایرانی در فـیس 

متاسـفانه بـا خبـر : یوک خود نوشت
ادگـاه انقــالب در اقــدامی شـدم کــه د

عجیب، غیر موجه با استناد بـه مـاده 
قانون مجازات اسالمی مجـددا  ۵۰۰

مــن را بــه یــک ســال حــبس تعزیــری 
محکوم کرد، در حالی که پیش از این 
تفهیم اتهام و تمامی جلسات دادگـاه 
من بـا سـر فصـل اقـدام علیـه امنیـت 
ملــی برگــزار شــده بــود و مــن تمــامی 

پایه همان اتهـام  دفاعیات خود را بر
 .انتصابی انجام داده بودم

خبرگـــــزاری  ،فـــــروردین ۲۳در  ◀
 :گزارش کرده است:جبهه ملی ایران

دادگاه انقـالب عليـه  ۱۴حکم شعبه 
ـــان  ـــل ايش ـــه وكي ـــيم ب ـــورش زع ك

  16در صفحه    در . محمدعلي دادخواه ابالغ شد

 واپسین فرصت؟
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ران، یکی ازطـالب علـوم دینـی درتهـ» سید عبدالمجید « با کشته شدن  

مجمـع « اودر رشت عده ای از روحانیون را با خود همراه کـرد و گـروه 
ـام بفکـر . را تشکیل  داد» روحانیون ـان هنگ ـان در هم میرزا کوچـک خ

ـاس  ـانیدن لب دسته ای جنگنده افتاد و با تهیۀ چنـد قبضـه تفنـگ و پوش
 .متحدالشکل، به آنان فنون جنگ آموخت

گلیس، او نیز با کمک عـده پس ازتحصن مشروطه خواهان درسفارت ان
ای ازهمفکرانش مسافرت هائی  به اطراف شهر رشـت کـرده ونخسـتین 

ـاء کـه علیـه (قدمی که برداشت  حمایت ازکشاورزان سـتمدیده لشـت نش
ـاه . بـود) مستبدین قیام کرده بودنـد دوهفتـه قبـل ازاینکـه محمـد علیش

ـارانش بـه طـرف  تهـران مجلس را به توپ ببندد، اوبا تجهیزعـده ای از ی
ـای قـزوین رسـید وداسـتان جنـگ  حرکت کرد، ولی وقتی به نزدیکی ه

ـان » ام الخاقان«آزادیخواهان با محمدعلیشاه وستیز با مشـروطه خواه
چــون بــا عــده کمــی . وانحــالل پارلمــان وتــوپ بســتن مجلــس را شــنید

جنگنده که همراه داشت کاری ازپیش نمی برد بـه رشـت بازگشـت ولـی 
د علیشاه پس ازتسلط بـه تهـران درصـدد خفـه محم:...درهمین هنگام 

کوچک خان با چندتن ازاحرارمحلی . کردن صدای آزادی دررشت شد
ـا . رشت را ترک کرد و بسـمت قفقازعزیمـت و درتفلـیس اقامـت نمـود ب
وقتی . احرارمقیم تفلیس ومهاجرین تماس داشته وچاره جوئی می نمود

الن کرده و درخفا به که عرصۀ معیشت براو تنگ شد ناچارمعاودت به گی
یادداشــت هــای میــرزا اســماعیل ( » ...ادامــۀ عملیــات مشــغول گردیــد

 )   ۶ص  –جنگلی 
ـان رشـت، علیـه محمـد  ـا عـده ای ازآزادگ درمراجعت به گیالن درخفا ب

ـان عـده ای ازمشـروطه . علیشاه  ومستبدین فعالیت می کرد درهمـین زم
« چون سردارافخم  خواهان به سفارت عثمانی درتهران پناهنده شدند،

 )    ۷ص  –یادداشت های میرزا اسماعیل جنگلی (» آقا باالخان
اونیزبا عده کثیـری . حاکم گیالن دستوردستگیری میرزا ویارانش را داد 

ـا . ازمشروطه خواهان به شهبندری عثمانی در رشت متحصن گردیدند ب
ـاکم  اینکه پس ازتحصن آنان، شهبندری در محاصـره قـوای چریـک ح

ـا بود ـارج مـی شـد وب ، با اینجال همه شب  میرزا پنهانی ازکنسـولگری خ
دراین ایام دررشت حوادثی روی داد که . دیگرآزادگان تماس می گرفت

 :  منجربه خشم وشورش همگانی  شد
ــه  ، ۱۳ – ۱۳۲۶یکــم محــرم (  - ۱۲۸۶بهمــن  ۲۳روز  - ۱ )   ۱۹۰۸فوری

 .رورشد یکی از آزادگان تبریزی به وسیلۀ مستبدین در رشت ت
این اقدام مستبدین سبب قیام عمومی علیه دستگاه حکومتی شد که  -  ۲

ـاکم . شش روزبعد عمال آغاز گردید دراین شورش آقاباال خان سـردار ح
گیالن درباغ  مدیریه رشت به قتل رسید وسربازخانه ها  و قوای چریک 
مستبدین بفرماندهی سردارامجد، متالشی شد ومهمات فراوانی بدسـت 

 )   ۷ص –یادداشت های میرزا اسماعیل جنگلی . (وطه خواهان افتادمشر
ـارتیزانی   -  ۳  ـان  گــیالن یــک دســته مجهــز پـ ازطــرف آزادی خواهـ

 .بفرماندهی خان تشکیل شده به پایتخت  اعزام گردید
ـان تشـکیل  همچنین یک دسته چریک بـه فرمانـدهی میـرزا کوچـک خ

 . گردید و به منجیل وقزوین اعزام شد
تاکنون سه کتاب درباره ی میرزا نوشته شده ولی هیچ کدام اشاره گرچه 

ای به این دوره ازفعالیت وی نکرده اند، بـدین سـبب الزم مـی دانـم بـه 
 :نقل نوشتۀ میرزا اسماعیل جنگلی دراین باره  بپردازم

پس از این واقعه مرحوم کوچک خان  بفرماندهی یکدسته از قوای  .... «
آمد   وبا اردوی خود بطرف منجیل حرکت کـرد مهاجم به طرف تهران 

وتا ورود قوای مشروطه طلبان به قزوین چندین فقـره پیکاردرپـل انبـوه 
ـا اسـتعداد و شـورحریت طلبـی  ونقاط  دیگربعمـل آمـد کـه درهمـه آنه

ـا قـوای . کوچک خان  آشکارترگردید حتی شب تصرف قزوین درپیکارب
ـایرقزوین وسایردسـتجات  اسـتبداد، ـادت همـه  دولتی وعش دلیـری ورش

ــه رشــت احضارشــد وبعضــویت  ــروزداده درقبــال آن ب ــند ازخــود ب پس
یادداشتهای  .(»کمیسیون جنگ  وریاست مجاهدین گیالنی ارتقاء یافت

 )   ۷ص  –خطی میرزا اسماعیل جنگلی 
. میرزا کوچک خان بالفاصله به تقویت نیروی چریکی گیالن پرداخـت

واهان پایتخت وتبریز، با اردوئـی اودرهنگامه ی نبرد مجدد مشروطه خ
ـا شکسـت  که گرد آورده بود ازرشت به کرج رفت وبا مجاهدین  دیگرو ت
ـائی  ـاه درسـفارت، دلیریه قطعی قوای مسـتبدین وتحصـن محمـد علیش

 .فراوان نشان داد ومدتی درتهران بسرمی برد
ـا  ـاردیگر قـد علـم کـرد وب هنگامی که محمد علیشاه پس از فرار ازایران ب

آمد  تا با کمک ترکمن ها به تهران »  ترکمن  صحرا« ت روس ها بهحمای
میرزا کوچک خان نیز با عـده ای جنگنـده و آزادۀ گیالنـی .  هجوم ببرد

اردوی مشروطه خواهان تا بندرگزپیش رقت، . به جنگ ترکمن ها رفت
ولی در نخستین  شبی که به استراحت پرداختند، عده  کثیری ازتـرکمن 

شبیخون زدند، میرزا که درصف مقدم  بود مجروح و مصدوم ها به آنان  
 .شد وگلوله ای به سینه و دست راست اواصابت کرد

درهمــین روز کنســول روس بــا پــرچم ســفید وارد میــدان جنــگ شــده،  
بــدروغ خبرشکســت مجاهــدین و پارتیزانهــا را بــه اطــالع جنگنــدگان 

ـا مو ـات شکسـت  و رسانید و با دادن تأمین به بعضی ازسرکردگان آنه جب
ـان کـه دروغ . فراربقیه را فراهم  ساخت پرسـتار و مسـتخدم کوچـک خ

ــه  ــه حــال بیهوشــی ب ــد، او را ب ــرده بودن ـاور ک ــول روس را بـ هــای کنس
 .کنسولگری روس بردند
ـاالی سـرخود » قهرمان خان حاجب الدوله« وقتی میرزا بهوش آمد را ب

ـان آمـده بـ. دید ـاه بدیـدن کوچـک خ ومـی . وداو از طرف محمـد علیش
ومعالجه زخمهایش امیدوار سازد و » مراحم ملوکانه« خواست وی را به 

ـاری کنـد ـاه مخلـوع و فـراری همک ـا پادش ولـی میـرزا . از او خواست تا ب
 :درجواب او گفت

من ترجیح می دهم مرگ با حفظ عقیدۀ خـود را و بدانیـد کـه قـدمی « 
زندگانی که شما برخالف آمال ملیه ام نخواهم برداشت، زیرا این مرگ، ب
رد شـدن ایـن . بمن در گمش تپه  تکلیف می کنید رجحان ومزیت دارد

دعوت باعث تجری مخالفین میرزا شده مختصرلوازم زندگانی راهم که 
پس از چند روز روس ها با کشتی جنگی قارص بـه . داشت بسرقت بردند

ـای خطـی میـرزا اسـماعیل .( » »...بادکوبه انتقالش  دادند یادداشـت ه
 .و کنسول، میرزا را روانه بادکوبه کرد)   ۹ص  –نگلی ج

طرفداران کوچک خان، اعزام او را به بادکوبه برای اجرای نقشه قتلش  
بنظرمیرسد، این نظریه صحیح باشد، زیرا بعید بنظرمـی رسـد . می دانند

که میرزا کوچک دشمن سرسخت مستبدین وآزاده ای که همۀ زندگیش 
ظلم واستبداد گذارانده بود، درحالیکه مجروج بود  را در راه مبارزه علیه

ـارت کنسـول  ـابت کـرده بـود و نیـز در اس ودوگلوله بسـینه ودسـت او اص
ـافرت بـه سـرزمین اسـتبداد تـزاری  روسیه تزاری بود خود راضـی بـه مس

... «) .:  ۱(ابراهیم فخرائی وزیرفرهنگ کابینۀ جنگل مـی نویسـد. بشود
ولــی نـه از نظرتــرحم و شـفقت بلکــه از مجـروح را بـه روســیه فرسـتادند 

ـاپیتن . محمد علیشاه دستورداشتند وی را طعمه ماهی های دریا کننـد ک
ـارص« کشــتی  ـاراین عمــل » قـ کــه مــردی ســلیم الــنفس بــود، زیربـ

ــتی را  ــب کش ــرپیچیده وطبی ــت وازاجــراء فرمــان س ــه نرف ناجوانمردان
بـود بمداوایش طلبید وهردونفـراززخم بیمارکـه ازسـینه مجـروح شـده 

مواظبت کردند وبه بادکوبه اش بردند وپس ازچند ماه مـداوا از بادکوبـه 
ـاه  وتفلیس به گیالن برگشت وبرگشتنش مقارن ختم قائله محمد علـی ش

 )  ۴۰ص   - چاپ چهارم  –سردار جنگل . ( » »...در گمش تپه بود
میرزا کوچک خان در تهران با مشروطه خواهان همراه و همگام و هـم 

ـان شـریک سخن بود،  ـا آن ـای دولتـی ب ولی هیچگاه حاضر  نشد در کاره
ــود ــک )   ۱۹۱۰(  ۱۲۹۰در ســال . ش ــه  ناصــر المل ــس از اینک ــب ( پ نای

ـاط مختلـف ) السلطنه ـان رابـه نق مجلس را بست وعده ای از آزادیخواه
کشورتبعید کرد، میرزا کوچک به اتفاق سردارمحیی و ناصراالسـالم بـه 

سه نفربه تبعید گاه می رفتند، ناصـرالملک  هنگامیکه این. یزد تبعید شد
دو نفردیگر ازجمله سـید جلیـل اردبیلـی ومنصرالسـلطان را نیـز بـدنبال 

 .کوچک خان و دوستانش به یزد  تبعید کرد
ـانش  ـان وهمراه ـا کوچـک خ ـا ب دسته دوم، وقتی به قـم رسـیدند درآنج
ـان غـرب  ـا آزادیخواه همدست شده، تصـمیم گرفتنـد در قـم بماننـد وب

 .بطه برقرار کنندرا
( تبعیدشدگان تلگراف هائی بـوزارت کشـورکه درآن موقـع احمـد قـوام  

عهده دار وزارت آن بود مخابره کردند و بعلت عدم امنیت )قوام السلطنه
. جاده ها تقاضای توقف درقم وتغییرحکم محـل تبعیـد خـود را کردنـد

ا کوچـک بدین ترتیـب میـرز. وزارت داخله نیزبا این تقاضا موافقت کرد
ـا . خان وسایرین هفت ماه درقم ماندند این گروه درقم نیـزآرام نبـوده، ب

ـان شـده بـود،  یارمحمد خان که در کرمانشاه  با حزب دمکرات هـم پیم
دولت که ازارتباط تبعیدیان با یارمحمد خان مطلع . ارتباط برقرارکردند

ـا ه زنـدانی شده بود،  دستورداد شبانه آنان را بـه تهـران بیاورنـد ودرباغش
ـان درزنـدان . کنند ـاالرالدوله همچن ـا خاتمـۀ قضـیۀ س ـارانش ت میـرزا وی

ـایرین آزاد شـدند میـرزا . بودند ووقتی غائله غرب خاتمه یافت، میرزا وس
 .درتهران با بهاءبیک وحسن روشنی هم منزل ومصاحب بود

ـاز شـده بـود وکشـورما ازشـمال  درین هنگام جنـگ بـین الملـل اول آغ
قوای روس وانگلیس  گرفتارنا امنی وسیطرۀ  دو قدرت وجنوب با حملۀ 

ـا بـود. بزرگ آن زمان بود . درپایتخـت هـرج ومرجـی عجیـب حکمفرم
قوای دولتی ازقزاق هائی که افسران روسی فرماندهان آنها بودنـد وعـده 
ای ژاندارم که تحت  نظرافسران سوئدی اداره می شـدند، تشـکیل شـده 

 .بود
د را درخطر واستقالل ایران را از دسـت رفتـه ایران پرستان که کشور خو 

می دانستند، هرچند گاه  یکبار دورهم جمع شده بنام  حـزب  جمعیـت 
ســری وغیــره  فعالیــت هــائی مــی کردنــد، ولــی صــدای آنهــا خیلــی زود  

در چنـین هنگامـه ای بـود کـه میـرزا  ، خاموش  می شد و ازبین می رفت
ـاد ـاریخ . اس . ام. کوچک خان بفکـر بازگشـت بـه گـیالن افت ایوانـف ت

ـاس گرفتـه ـا تم ـا آلمانه ـام ب ... « :نگارروسی معتقد است که وی دراین ای
ـبش  اطالعاتی دردست است که  کوچک خان حتـی پـیش ازشـروع جن

ـاید ....) جنگلی ها درتهران با وابسته نظامی آلمان مالقات کـرده بـود ش
باشـد » اسـلو روسکویه«ایوانف به استناد نوشته روزنامۀ « این اظهارنظر
ازروی عدم اطالع نوشته  شـده اسـت » ابراهیم فخرائی« که بنا بنظریۀ
ـاد وترقـی« جنگلی منتسب بفرقه ژون تـرک « :وی می نویسد مـی » اتح

نظیــر (باشــند کــه بــا پــول ســفارت خانــه هــای آلمــان و عثمــانی تهــران
 ) ۲. (»بوجود آمده اند) سایردستجات مسلح

ـال، بطوریکـه دانشـمند محتـرم سـید بهر: اسماعیل رائین مـی نویسـد  ح
میــرزا « :احمــد خــان ملــک ساســانی، اســتاد فقیــدم، اظهــارمی داشــت

کوچک خان ابتدا می خواست باچندتن ازهمدستانش به گـیالن بـرود 
وی . ولی بعداً نفهمیدم چرا بتنهائی این تصـمیم را گرفـت. وانقالب کند

ـارش را   ) ۳. *(حتی پولی که بوسیلۀ آن به گیالن برود نداشت وقتـی افک
ـا یـک  با من درمیان گذاشت، مختصر کمکی که می توانستم باو کردم وب
.*  قبضه ماوزر و یک پوتین فرانسوی که داشتم به او دادم به گیالن رفـت

ـا بعـد کـه یادداشـتهای  ـال ه ـانی، س درتأئید گفته استاد خان ملک ساس
د یاران او اسماعیل  جنگلی بدستم افتاد، این حقیقت روشن شد که شای

 :تحت تأثیربعضی عوامل بوده اند
در نخستین ماه های جنگ بین الملل با چهار نفرهم عهد شده  که از « 

راه  مازندران به تنکابن آمده و در نورکجور زمینۀ قیام بر ضـد اجانـب را 
فراهم کند ولی روز حرکت از تهران  فقط  یک نفربعهد خود وفا نمـوده 

دراین راه  کوچک خان متوجـه  شـد کـه . گردید و با وی عازم  تنکابن 
ـار  هم سفرمحترمش دراقدام  به قیام نظرخاصی را تعقیب می نمایـد ناچ
پس از آنکه  حوادث  ناگواری  را تحمل نمود از رفیق مزبورجدا شد و از 

ض  ۱۲۹۸( قمـری  ۱۳۳۳تنکابن برای مرکز عملیات منصرف در رجب 
خواهر زاده  میرزا  بدون اینکـه  ).  ۴)(...به رشت  ورود کرد ) م  ۱۹۱۵ –

ی داشته و احتماالً باید » نظر خاص « نام  این چهار نفر و یا شخصی که 
ـانی باشـد  ببـرد، علـت عزیمـت او را بـه   - این شخص از طرفداران عثم

 .رشت نوشته است
ورود میرزا کوچک خان و دکترحشـمت بـه رشـت، مخفیانـه  صـورت     

سی از  ورودشان آگاه شده باشد، شبانه وارد منـزل بدون اینکه ک.  گرفت
در مـدت یـک هفتـه . شـدند) مدیر روزنامـۀ پـرورش ( میرزا احمد خان 

میرزا با دوستان وفادارش محرمانه مالقات کرد و ازآنها بـرای مراجعـت 
علنی به رشت یاری خواست، زیرا کنسول روسیه اجازه ورود و اقامت بـه 

و دولـت ایـران هـم کـوچکترین قـدرتی بـرای این شهررا به او نمـی داد 
  !صدورچنین اجازه ای نداشت

ـــس   ـادار پ ــ ـــدیمی و وف ـاران ق ــ ی
اف « ازمشورت تصمیم گرفتنـد از

کنسول روسـیه دررشـت » سینکو
ـنفس و ضـمناً  که مردی  سـلیم ال
بیماربود، اجازه ورود میـرزا را بـه 

  .شهررشت، بگیرند
» اف سـینکو«کنسولی که قبـل از
یــــت داشــــت، در رشــــت مأمور

مجســـمه اســـتبداد و خودســـری 
ـان  ودشمن سرسخت آزادیخواه

اوموفــق شــده بــود . گــیالن بــود
بوســیلۀ دولــت مرکــزی، و بــرای 
همیشه میرزا و یارانش را از گیالن 
اخراج کند،  بهمین  جهـت  لغـو 
دســتور رســمی کنســول پیشــین 
ـاکم  واعــالم  آن بــه پلــیس و حـ

 .رشت ضروری بود
زا، موفق  شدند اجازۀ مراجعت میرزا  کوچک با این مقدمات رفقای میر

ـارج شـده، چنـد  خان را از کنسول بگیرند و  میرزا شبانه ازشهر رشـت خ
روز بعد با تشریفات از جاده عمومی وارد رشت شد و در حالی که چندین 
هزارنفــر از او اســتقبال مــی کردنــد، بخانــه احمــد خــان مــدنی رفــت و 

اشتند، تشکیل یک تشکیالت مخفی نخستین قدمی که میرزا ویارانش برد
 )   ۵. ( خوانده شد» اتحاد اسالم « بود که بعدآ  بنام 

ـان و منشـی وی بــود  ◀ ـاران میـرزا کوچــک خ ابـراهیم فخرائـی کــه ازی
مـردي بـود : روحیه و خلقیات  میرزا کوچک را  اینگونه ترسیم مـی کنـد

ي ورزيده خوش هيکل و قوي البنيه وزاغ چشم با سيمايي متبسم و بازوان
ازلحــاظ  اجتمــاعی مــؤدب ومتواضــع وخــوش برخــورد ‘ و پيشــاني بــاز

وازجنبۀ روحی عفیف وبا عاطفه ومعتقد بفرایض دینی ومؤمن به اصـول 
  .اخالقی

خاطراتی که از طالب ودوستان ایام تحصیلش  شنیده شده ، مؤیـد ایـن 
معنی است که میرزا کوچک از همان روزگاران قدیم دارای صفاتی عالی 
ـا اسـتعداد ـاگردي ب ـاالنش ش ‘ واخالقی و ممتاز بوده و بین طالب وهمس

 .و طرفدارحق وعدل وحامی مظلوم  بشمارمی رفته است‘ صريح الهجه
هركس به ديگري تعدي مي كرد يا كمترين اجحـاف و بـي اعتـدالتی روا 

ـاوز دانـش آمـوزان . میداشت، مشت ميرزا را باالي سـرخود مـي ديـد تج
چـه درداخـل مدرسـه و چـه در ‘ بـه حقـوق يکـديگرراعلوم دینی مطلقاً 

 . خارج آن را بي كيفرنمي گذاشت
اهـل . ورزش را دوست ميداشت وهرروز تمرين مي كـرد) ميرزا كوچك(

ـاك . هيچ گونه مشروبات الکلي نبود دخانيات مصرف نمی نمـود وبـه تري
ـا ... ومشتقاتش كه در خطه گيالن رواج فوق العاده داشت لب نمی زد وت

 . د سال مانده بآخرین سنین عمرش  تأهل اختیار نکرده بودچن
میرزا به استخاره اعتقادي عجيب داشت وهرجا به مشکلي برمـي خـورد 
يا ترديدي دراقدام بکار مورد نظـرش حاصـل مـي كـرد فـوراً دسـتش بـه 
سوي تسبيح كه هميشـه همـراه داشـت دراز مـی شـد و نتيجـۀ اسـتخاره 

 .  بستهرچه بود بی درنگ  بکار می 
ـارانش کـه قبـول نداشـتند » اسـتخاره« این امـر یعنـی بـه بعضـی از همک

ـاهی بکـدورت   استخاره درامرانقالب دخیل باشد گران می آمد وحتی گ
منجرمی گشت، اما اوهیچوقت از اجراء نیتش دست بردار نبود و فکرمی 
کرد که اقدام به هرکارمهم، چنانچه با مشیت الهی توأم نباشد ثمربخش 

ـامعلوم  نیست واستخاره با خداونـد، درامـوری کـه نتیجـه وعاقبـت آن ن
است زیانی ندارد وحداقل سودش اینست که او را  دراعمال انجام شـده 

 !نادم نخواهد ساخت
میرزا کوچـک «ویا » کوچک جنگلی « میرزا که وی را بهمین نام  یا .. . 

و آرام، خواهیم نامید مردی بود ساکت، متفکر »  کوچک خان « و یا » 
نطاق نبود ولی آهسته و سنجیده سخن می گفت، صحبت هایش اغلـب 

در . با لطیفه و مزاح توام بود و خود نیز از مطایبات دیگران لذت می برد
ـاق مـی  قیافه اش جذبه ای بود که با هر کس روبه رو می شد به ندرت اتف

درجریان جنـگ کـه . افتاد که مجذوب متانت و مسحور بیاناتش نگردد
ـا ق ـا آنه ـا سـخنانی گـرم ودلنشـین ب زاقان ایرانی به اسارت در می آمدند، ب

ـایق امورمفتـون اخـالق  صحبت می کرد و ضمن آشنا ساختنشان بـه حق
ـای آکنـده بـه  وحرکاتش می ساخت بنحوی که با دیدگان اشـکبار و دله

  .مهرو محبت، او را وداع کرده به اوطانشان برمی گشتند
ـاه . یست و یک مرد مذهبی  تمام عیار بودمیرزا  یک ایرانی ایده آل هیچگ

ـاز . واجباتش ترک نمی شد و از  نماز و روزه قصور نمی کرد در بـین دو نم
و » قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْـكِ «  و» و من بتوکل علی الله فهو حسبه « آیات 

  .ه می نمودرا زمزم» الَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ  «  
مرکـز » گوراب زرمخ«به اشعارفردوسي عالقۀ خاص داشت بطوریکه در

تأسیسات  نظامی جنگل  جلسات منظمی برای قرائت  شاهنامۀ  فردوسی 
  .و تهییج روح  سلحشوری افراد ترتیب  داده بود

گاهی که ازواقعۀ ناگواری دلتنگ می شد، سواره بگردش می رفت یا بـه 
ـا  قریۀ اشکلن که یکی از خواهرانش درآنجا سـکونت داشـت سـرمیزد وی

 .اشعارسوزناکی می خواند» رهاب «یا » هدی « بآهنگ 
  :این شعر  را که  نمی دانم از کیست  چند بار از زبانش  شنیده ام

  
 اگرچه فرش من از بوریا است،طعنه مزن

ــ ـان اسـتچـرا که خوابگـ   ه شیـر در نیستـ
  

ــرزا هنگــام بمبــاران مجلــس شــورای ملی ازطــرف محمــد علــی شــاه می
ـامتش در» قفقاز«در ـا حـدی وی را  »  بادکوبـه« و »  تفلـیس « بـود واق ت

 .بمقضیات دینای نوین آشنا ساخت
       14 در صفحه    مقارن تحصن علماء درسفارت عثمانی، او نیزدرشهیندری رشت 

  

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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متحصن شد ومتعاقب قتل آقا باالخان سردارافخم درواقعۀ  
 .ین  پیوست ودرفتح  قزوین شرکت نمودمشروطیت به مجاهد

توپچی آلمانی که همراه مجاهدین بود در یکی از جنگ ها »فئودر«
اظهار تأسف  کرد که اگرتوپی بر فراز فالن کوه  می توانستیم مستقر 

میرزا  فوراً . نمود  قطعًا کارجنگ  به نفع  مجاهدین  پایان می یافت
توپ را باالی کوه برد دست بکار شد وبکمک چند تن ازمجاهدین 

ودر نتیجه  شکست باردوی خصم و صدمه بکمر میرزا رسید  که این 
 .درد کمررا تا آخرعمر بهمراه داشت

ـا اینکـه  بعـد از  فـتح  قـزوین   ـاس  بـود کم میرزا مـردی زود رنـج و حس
بعلت  کارهای  خالف  قاعده ای  کـه از بعضـی  مجاهـدین  سـر میـزد  

) خان اکبـر( لیکن  میرزا  کریم  خان رشتی  متعرضانه  به رشت برگشت
ــه ســتار  را بعهــده داشــت  او و  مجاهــدین   کــه آنوقــت ریاســت  کمیت

خط مقـدم " (فرونت"همراهش  را با استمالت  فراوان  برگردانید و به 
 . روانه ساخت). جبهه

بـه مجاهـدین  گیالنـی پیوسـت و درفـتح »  علی شاه عـوض « میرزا در
ـا قـوای  اسـتبداد طهران شرکت نمود  ودرجنگ  سه روزۀ مجاهدین ب

 .  مأمور جبهۀ قزاقخانه بود
در شورش شاهسـونها همـراه یفـرم و سـردار اسـعد بـه كمـك سـتارخان 

ـا كـه «با طغیان . شتافت ليکن مريض شد و به تهران برگشت تركمن ه
ــود، ــوع روی داد ه ب ـاه مخل ــك شـ ــه تحري ـان( ب ــروطه طلبـ ) جــزء مش

ـان(»  مـش تپـهگ«داوطلب جنگ شـد وبـه  ـا در يکـي از ) گرگ رفـت ام
 )  ۶. (جنگلها گلوله خورد

میرزا عقب افتادگی  ایرانیان را  نتییجۀ  بـی فرهنگـی مـی دانسـت  و «  
مصمم بود آن اندازه که در خور امکان باشد به افتتاح مـدارس بپـردازد 
وسطح  تعلیمات ومعرفت عمـومی را گسـترش دهـد و معتقـد  بـود کـه 

ـای تعلیمات مدا رس حتماً باید اجباری  ومجانی  باشد تا آنکـه همـه ابن
کشورازمزایای علم و دانش یکسان  استفاده  ببرند واستعدادها پـرورش 
بیابند و این توفیق جز در سه سال آخرعمرجنگل بدست نیامد وعلتش 
ـات  گرفتاری های همیشگی سران در دفع  معاندین وخنثی کردن عملی

 .منافقین بود
توانست عـالوه  برتکمیـل ) ابراهیم فخرایی( ساعی نگارنده جنگل، بم 

شفقت «  و »  صومعه سرا« فومن چهر بابا دبستان در» نصرت « دبستان 
تأسیس نماید وخدمتگزاران کهن و عالقمنـدان » ماسوله « کسما و » « 

بفرهنــگ را بــه همکــاری دعــوت کنــد حتــی زمینــۀ تأســیس یــک بــاب 
ـبانه روزی نیزدرک ـا ســوانح دبیرســتان شـ ــود کــه بـ ــدارک شــده ب ــما ت س

اخیرانقالب مواجه گردید وجامۀ عمل نپوشید وبعداً عمارت دبیرسـتان 
لیکن دبستان ها بحال خویش . بدست نیروی مهاجم طمعۀ حریق  شد

 .باقی وبعد از پایان انقالب  درعداد سازمانهای دولتی درآمدند
ختم  می شد   »کوچک« نامهای میرزا اعم ازرسمی وغیررسمی با امضای

ـا مهرسـجع  »  کوچـک« که سه خط مـورب  روی آن رسـم مـی کـرد وب
ممهورمی ساخت و بعدا که مُهرش دریکی ازسفرها  مفقود شـد،  مهـری 

 .استعمال می نمود»کوچک جنگلی « را با امضاء »  کوچک« سجع 
ـأثر و باصـطالح امـروز  « در سابق بیان کردیم  که میرزا مـردی سـریع الت

بــود و اکنــون اضــافه مــی کنــیم کــه شــدت وحــد تــأثر » ی نــازک نــارنج
واحساســاتی  بــودن صــرف، اگرازنظرفــرد نگریســته شــود چنــدان قابــل 

ـا دارا » سیاستمدار انقالبی « اهمیت نیست ولی ازنظر یک  کـه بایسـتی ب
ـا حـوادث روز مقابلـه کنـد و » قابل انعطاف« و» نرمش «بودن صفات  ب

ـایل تابعان وهمقدمانش را رهبری نمای د، از نزدیکترین راه و بهترین وس
 .به هدف  برساند، نقص است

ـار، دردرجـه اول عالقـه   درست است کـه بـرای کسـب موفقیـت درهرک
ـاطن بـه آنچـه  نیـل بـه آن مطمـح نظـر  وایمان وحسن عقیده وصفای  ب

شـرط »  رهبـر انقالبـی « است اهمیت  شایان دارد و وجود آنها در یک 
ـا کــ ــزنقش الزم  وحتمــی اســت امـ ــدبیر وسیاســت نی افی نیســت چــه، ت

 .مخصوص  بخود را دارند و رکن دیگری از ارکان موفقیت بشماراند
تردید ندارد که هرچه کفۀ احساسات سنگینی کند کفۀ تدبیرباال میرود و 

اســت کــه مــی توانــد » اعتــدال « ورعایــت یــک حالــت » تــوازن« تنهــا 
قالنی درآمیــزد و از هیجانــات روحــی و احساســات  درونــی را بــا تــدابیرع

ادغام آنها در یکدیگر، هرگونـه دشـواری را مرتفـع و وصـول بمقصـود را 
 » تسهیل نماید 

میــرزا  کوچــک اوالدی نداشــت لــیکن بــرادرانش دارای فرزنــدان ... « 
ـانوادگی  ـام خ ـا بن در . شـهرت دارنـد» جنگلـی « متعدند که همگـی آنه

ـای او دانسـت کـه حقیقت فرزندان میرزا را باید همان نیات و ان دیشـه ه
ـانی را توانسـت دراطـراف مکتـب خـود گـرد آورد و  ـا ایم افراد مخلـص ب

 ».تربیت کند و تعلیمات عملی استقامت  و پایمردی  به آن ها  بیاموزد
ـاتش آمـده و ازهـردری سـخن مـی  قونسول انگلیس مقیم رشـت، بمالق

رین و گفتند نظر قونسول گویا توضیح فتوحات انگلیس ها در بـین النهـ
تحت تأثیر قرار دادن جنگلی ها بود و میرزا نیز متقابالً  اشاره  بـه سـالح  
قابل مالحظه ای  نمود که از طرف  فرماندهی ارتش  عثمانی بوی رسیده 
ـای حاصـل از دریافـت ایـن هدیـه نفـیس را مخفـی  و نتوانست مسرت ه

شـد  بدارد وهمین امر بعداً موجب انتقاد یارانش قرار گرفت و اعتـراض
ـاختن اسـرارنزد  ـاش س باینکه اسلحۀ دفاعی جنگل جزء اسراراسـت وف
ـاپختگی اسـت وی در  دشمن و عناصـر بـدخواه، نـوعی کـم ظرفیتـی و ن

  :جواب گفت
 

 به گیتی به از راستی پیشه نیست 
  ز کژی بتر هیچ اندیشه نیست 

 
ـا اشـخاص   ـاوراتش  ب چنانچه سیاست ومقتضیات ایجاب کند که درمح

وتزویرتوسل جوید، او هیچ سیاستی  را مفیدتر ومؤثرتر از  بدروغ و تقلب
ـانش بغیـر حـق و  راستی و درستی نمی شناسد و بهمـین جهـت اسـت زب

ــت ـا نیس ــت گویـ ــتانش . حقیق ــه دوس ــود ک ــد ب ــحال خواه چقدرخوش
 :نیزهمیشه این نکته اخالقی را مراعات کنند

 من بسر منزل عنقا نه بخود بردم راه 
  )   ۷( سلیمان کردم  قطع  این مرحله بامرغ 

در « او : میرزا کوچک خان همدردی با محرومان و رنجدیدگان می کرد
ـان بماننـد، از اینکـه  ضمن اینکه می خواست مردم از ستم و تجاوز در ام
ـالی شـمال فـراهم مــی  ـای او مشـکالتی را بـرای اه ـا و مقاومـت ه نبرده

آنان بـه  تجاوزهای روس ها و طرفداران. ساخت، به شدت ناراحت بود
نیروهای وی برای اینکه قشـون . این نواحی روحش را آزرده می ساخت

ـار بـه جنگـل  ـاورد، از منجیـل و رودب ـار نی روس برای مردم ناراحتی به ب
ـامزاده  ـاجم، بقعـۀ ام رفتند وحتی رشت را تخلیه نمودند ولی یاغیانِ مه

ـا ) که از بقاع متبرکه ومحل مقدسی برای شیعیان ایران اسـت(هاشم را ب
ـان را کـه . تمامی خانه های اطرافش غارت کرده وآتش زدند جمعـی اززن

در کشتزارهای این سامان به زراعـت مشـغول بودنـد، بـه خـاک وخـون 
. کشیدند و دررشت پس از فتح آن مانع حمل آذوقه برای مردم گردیدند

ـا  میرزاکوچک خان با مشاهدۀ این وضع همراه با قوای خویش به نبرد ب
  ) ۸.(داخت و تلفات سنگینی به خصم وارد کردمتجاوزان پر

سیاح اروپایی است )  Kolaj Jan    ) (-۱۹۳۴   ۱۸۸۳ "( یان کوالژ" ◀
ـان جنگلـی و نهضـت میـرزا کوچـک  که در زمان قیام میرزا کوچـک خ
ـات را بـه صـورت  خان، از نزدیک با او مالقت می کند و شـرح ایـن مالق

ـالهای خاطرات روزانه و تحلیل شـرایط سیاسـی،  ـاعی کشـور در س اجتم
د ر بــاره . ابتــدایی بــه قــدرت رســیدن رضــا خــان مکتــوب کــرده اســت

ـان : خصوصیات  میرزا  کوچک خان  می نویسد بارها و بارها کوچک خ
همیشـه . را دیدم و امکان آن را داشتم تا رفتار او را زیر نظـر داشـته باشـم

را داشـت، کـم آرام و مالیم، حد غذا خوردنش . (یک جور رفتار می کرد
ـامی ) حرف می زد و بیشتر گوش می داد ـاه نظ ـار او را در اردوگ چنـدین ب

گوراب زرمیخ دیدم و شاهد آن بودم که مردم دهات چه احترامی بـه او 
اگر یک نفر سوار او را می دید با عجله از اسب پیاده می شـد . می گذارند

ـا ن عبـور و سرش را به حالت تعظیم پائین نگاه می داشت تا کوچـک خ
 .می کرد

ـالکن کلبـۀ  هیچ گاه یاد آن شب زیبای ایرانی را از خاطر نمی برم که در ب
در آن زمان دیگر کمی فارسی . کوچک خان با او و گائوک نشسته بودیم

کوچک خان روسی می دانست و جایی که گیر می کردم . یاد گرفته بودم
ـائوک سـیگار مـی کشـیدیم و کوچـک. گائوک ترجمه می کرد ـان  با گ خ
ــا سـکوتی آرام بخــش برقــرار بــود و آســمان . تسـبیح مــی گردانــد همــه ج

ـاره . پرستاره تاریک باالی سرما قرار گرفته بـود ـایی درب پـس از گفتگوه
ـاره کشـور مـن  ـاید از روی ادب در ب ـان ش ـات، کوچـک خ اسلحه و مهم

ابتدا فقـط . سئوال کرد، به ویژه دربارۀ ثروت طبیعی و وضع اجتماعی ما
ـانم به طور د قیق به سئوال ها جواب می دادم، اما پس از چنـد لحظـه زب

باز شد وبا هیجان درباره همه چیز به طور مفصل توضیح دادم، به کامل 
ترین وجهی که می توانستم درآن دوردست ها تصویرش را درذهنم زنده 

پنچ سال بود که از وطنم خبری نداشتم و در این لحظه سخت بی . کنم
وک تحت تاثیر گفته های من درباره ساکسن صـبحت گائ. قرارش بودم

ـاریکی نشسـته . کرد به گونـه ای کـه گـوئی بهشـت روی زمـین اسـت در ت
ـا برقـی مـی زد ـاهی سـیگار م . بودیم، فقط ستارگان نور می پراکندند و گ

ـایش بلنـد شـد و چنـین . کوچک خان آرام گوش می کرد ـان از ج در پای
ـا ارزانـی هر آن چه آر. خداوند بزرگ است«: گفت زویش را داریـم بـه م

 ».خواهد داشت
ــه همــراه  ــرزا کوچــک خــان ب ــر رســید کــه می نزدیکــی هــای شــب خب

ـامدگویی . فرماندهان خـود مـی آیـد شـیپورها نواختـه و معرفـی و خوش
صـبح زود . بنا شد روز بعد مراسم بازدید رسمی به عمـل آیـد. شروع شد

ـامدگویی  ـان بـرای خوش ـام کوچـک خ . آمدنـددانشجویان مدرسـۀ نظ
ـار . جوانهای بین هیجده تا بیست ودوسال بودند پسرهای خان ها وتج

ـا . رشت، انزلی ودیگر شهرها بودند ساعت نه صبح بازدید رسمی و رژۀ م
ــدهی ـان(دربرابرمقرفرمان ـا ) کوچــک خـ ــی هـ ــه برایران ــد ک ــروع ش ش

نیروی کمکی ما با نهصد تا هـزار سـرباز واقعـی چنـد . تاثیرفراوانی گذارد
ـادی فشـنگ، آشـپزخانۀ صـحرائی و توپ کوهس تانی، مسلسل و مقـدار زی

چنـدی بعـد کـه . غیره، برای انقالبیـون جنگـل ارزش بسـیاری داشـت
پس از . وسایل آنها را دیدم متوجه شدم که چقدر برایشان گرانبها هستیم

مراسم سان و رژه مهمانی کوچکی برپا شد و در پایان به گـوراب زرمـیخ، 
نزدیکی . ایستی در آن اسکان داده می شدند رفتیممحلی که سربازان می ب

های شب به هرترتیبی کـه بـود بـه شـهرک صـومعه سـرا رسـیدیم کـه از 
راه حدود پنج ساعت . فاصله داشت) کیلومتر ۷تا  ۶(نرگستان دو فرسخ 

ـای . طول کشید در نرگستان کوچک خان به رسم هدیه بـه غیـراز چیزه
بابت خوشحال بودم که نمی باید در  از این. دیگر اسب زیبایی به من داد

جاده ای وجود نداشت، فقط راه باریک . گرمای شدید راه را پیاده بروم
ـا زانـو در خـاک  سنگالخی بود که در بعضی قسمت های آن پای انسان ت

قادر نبودم . که با کوچکترین حرکت به هوا بر می خواست فرو می رفت
 .سی متر جلوی خود را ببینم

که من کوچک خان را دیدم مردی بـود حـدودا چهـل و  ۱۹۲۱درسال 
پنج ساله، میانه قامت، قوی با صورتی گرد و گونه هایی برجسته، سرخ رو 

ـایش . سـیمای جـذاب. بود و همیشه خنده مالیمی بر چهره داشت موه
ـاده . سیاه و صاف قیچی کرده بود که تا روی شانه اش می رسـید بسـیار س

شلوار سواری خاکی رنگـی . نمی گذاشتلباس می پوشید و چیزی برسر 
. از پارچه محلی زمختی بر تن داشت که آن را در باالی کمرش می بسـت

بر تن می کرد و روی آن عبای .. چوموش به پا می کرد و پیراهن ضخیمی
وقتی بر اسب می نشست به جای عبا کت . سیاه رنگ ایرانی نازکی داشت

تقریبا هـیچ . اتوماتیک می بستنظامی به تن می کرد و بر کمر هفت تیر 
گاه تسبیح کهربایی اش را زمین نمی گذاشت و دائما آن را در دست مـی 

 .گرداند
. نسبت به ایرانیان در آن زمان فرد باسوادی بود و لقب میرزایـی داشـت

قدری . این لقب را به افرادی می دادند که خواندن و نوشتن می دانستند
این طورکـه . اروپائی چندان نمی دانستاز زبان های . روسی می دانست

هنگام نیایش به هـیچ . می گویند درابتدا آخوند بوده و بسیار خداپرست
. اموال شخصی نداشـت. کس اجازه نمی داد که خلوت او را برهم بزند

درخانۀ کوچکی درسرفرماندهی زندگی می کرد، یا نزد خان هایی کـه از 
رمی خوابید، عبای خود را می روی حصی. دوستانش بودند به سر می برد

مـی . پیچید و زیرسر می گذاشت و درمجموع بسیار ساده زندگی می کرد
، هیچ )فرزند نداشت ( گفتند که ازدواج کرده و دختر کوچکی هم دارد

مـردم . کس خانوادۀ او را ندیده بود و نمی دانستند کجا زندگی می کنند
ی عبـورمی کـرد مـردم وقتـی کـه ازمحلـ. عادی اورا قدیس می انگاشـتند

. ازدوردست ها به سوی او می دویدنـد و در برابـرش تعظـیم مـی کردنـد
برای بچه های کوچک پول خرد می ریخت، هر چند که هیچ گاه پولی 

در مجموع مورد عالقۀ مردم، خان های گیالن و . با خود بر نمی داشت
کوچک خان تا سرحد افـراط بـه نظافـت . بویژه جوان های مترقی بود

لباسـش از . موهایش بلند بود ولی همیشه مرتب شده بود. خود می رسید
ـاره و ژولیـده نبـود ـاه پ از . پارچه ای خشن ولی کامال تمیز بـود و هـیچ گ

ـان  ـاه بـر علیـه ایش دیدن خارجی ها همیشه اسـتقبال مـی کـرد و هـیچ گ
ـانی بـود. اقدامی نمی کرد ـائوک آلم ـاد او گ در . معاون و مشاور مـود اعتم

استراحت با آرامی به گفته های ما در بارۀ اروپا گوش مـی کـرد و  لحظات
ـارمی بــرد ـا را بـه ک ـامع صـحبت مـی کــرد . بسـیاری از آنه ـاده وج بسیارس

ـار  برعکس دیگرایرانی ها جمله های توخالی و اصطالحات تعارفی بـه ک
این همان چیزی است که به واسطۀ آن در شرق نمی توان هیچ . نمی برد

هرگز ندیدم . به عنوان رهبر نهضت مالیم بود. لب رسیدگاه به اصل مط
ـام وجـود . دستورتنبیه شدید کسی را بدهد مردم دهات گیالن او را با تم

ـا . می پرستیدند دهکده های نیمه سوخته و ویرانـی کـه اسـد بیـک از آنه
در ایـن منطقـه جنـگ . عبور کرده بود نبایـد سـبب تعجـب کسـی گـردد

  )۹. (داخلی در جریان بود
    :توضیحات و مآخذ *  
  
محمد ساعد مراغه ای، که بعـدها نخسـت وزیـر ایـران شـد، در ایـن  - ۱

تاریخ سرکنسول دولت ایران در تفلیس و بادکوبه بود، در خاطرات خود 
 :از چگونگی آشنا شدنش را با میرزا کوچک خان، چنین گزارش می دهد

ـاریخ در. به نحوی عجیب آغازشد, آشنایی من و میرزا کوچک خان آن ت
بـه مـن . سرکنسول تفلیس بودم وبـرای بازرسـی بـه بادکوبـه آمـده بـودم

چهارایرانی مجروح در یک کشتی روسی به سر می برند : اطالع دادند که
ازمــن , مقامــات رســمی روســی. وکشــتی دربادکوبــه لنگرانداختــه اســت
با میرزا کوچک , به این طریق. خواستند که شخصاً آنها را تحویل بگیرم

ـارتن بـود خان ـنا شـدم, کـه یکـی ازآن چه ـان . آش ـار ایرانـی چن ایـن چه
حتـی , مجروح شده بودند که هوش وحواس عادی برایشان نمانده بود

تا دو سه روزبعد از این که آنها را به بیمارسـتان منتقـل کـردیم بـه هـوش 
ـاتی کـه برداشـته . نیامدند دو تن ازاین مجروحان درنتیجۀ شدّت جراح
ولــی میــرزا کوچــک خــان خوشــبختانه زنــده مانــد . درگذشــتند, بودنــد

ـانی مخلـص زنـده بمانـد  ـانی (وخداوند خواسـت ایـن روح میـرزا روح
ـنش عقیـده داشـت  دلسوزووطن پرستی بود که به آزادی و اسـتقالل میه

از تهران به کنسولگری دستور رسید که ) وحاضربود دراین راه کشته شود
روسها هم خـوی . وپرداختیم مخارج معالجۀ اورا تمام وکمال بپردازیم

واخالق اورا سخت می پسندیدند وبرای شخصیّتش احترام زیادی قائل 
یکسره به دیـدنم آمـد و قـول , روزی که از بیمارستان مرخص شد. بودند

داد که این دوستی نو یافته را هرگـز از دسـت ندهـد و خـدماتم را روزی 
 .جبران کند

ـای فراوانـی مردی بود وطـن پرسـت و, میرزا کوچک خان لـی داعیـه ه
ـار انقالبـی خـود را در . داشت مبارزی بود مذهبی که مـی خواسـت افک

جامۀ مذهب عرضه کند و فوق العاده تیزهوش و قاطع و سریع االنتقال 
 . ۱۳۵۴شماره آذرماه , روزنامه اراده آذربایجان ۳: منبع .)بود

ریاسـت عدلیـۀ , که درزمان نهضت جنگل) صدراالشراف(محسن صدر 
او را , رشت را به عهده داشت وبارها با میرزا دیدار وگفت وگو کرده بود

 :چنین توصیف می کند
سینه و پشت شانه او . قامت بلند با تناسب داشت. واقعاً هیکل او رسا بود(

ـای او  به اندازۀ دو نفرآدم متوسط پهن بود وکمرباریـک داشـت و بازوه
ـا چشـمهای قوی و خیلی با تناسب و پیشانی گشاده و گر دن بلند داشت ب

ـانه ریختـه بـود وهیکـل  زاغ گیرنده و متناسب وگیسوان بلند که روی ش
ـارزی واقعـی مجاهـدی .) خوب او جملگـی بـرای نفـوذ او بـود میـرزا مب

ـایی  ـازی آزادی و ره حقیقی بودکه عمرخود را در راه پاداری و استوارس
ــــود ــــده ب ـان گذرانی ــــگ بیگانگـــ ــــیهن ازچن ــــع. م ـاطرات : منب خـــ

  ۱۳۶۴تهران , وحید, /۲۵۳الشرافصدرا
ایوانف . س . م: خسرو شاکری محقق تاریخ معاصر ایران می نویسد - ۲

M.S. Ivanov)  ( طی سال ها ازکارشناسان شوروی درامور  
ـاریخ  ایران نوین بشمار می آمد و شاید نخستین مورخی بوده باشـد کـه ت

اثرخود که در وی در .  جنبش جنگل را از دیدگاه رسمی به تحریردر آورد
  ، (Ocherki Istorii Irana )انتشار یافت  ۱۹۵۲سال 

با استفاده ازتبلیغات عـوام فریبانـه «  آلمانی  - نوشت  که مأموران ترک  
ـافع جبهـه ی  ـان را درخـدمت من ی پان اسالمی، تالش کردند تا جنگلی

بین کوچک خان وآلمانی ها یک خط ارتباطی »  .ترکیه درآورند –آلمان 
ـــر ـــر ق ـــی شـــدب ـاتی. ار م ــ ـــی شـــد اطالع ـــدعی م )  Svedenie( وی م

ـازجنبش  ـان  پـیش از آغ ـا بـرآن میـرزا کوچـک خ دراختیارداشت، کـه بن
ایوانـف ( جنگل، با  وابسته ی نظامی آلمان درتهران مالقات کـرده بـود 

ـا مـی ) . به دست نمی دهـد» اطالعات« منبعی برای این  بـه عـالوه، ادع
که سرگرد فن پاخن، یک زنـدانی  ) جودبرخالف همه ی اسناد مو( کرد 

بـه طـور « که پـس از انقـالب فوریـه از روسـیه گریختـه و –جنگی آلمانی 
 ۱۹۱۷در فاصـله ی تابسـتان   - پنهانی وارد جنگل های گیالن شده بـود

ـان پرداختـه  ۱۹۱۸وسپتامبر  به کار آموزش نظامی نیروهای کوچـک خ
ایوانـف » .رفتـه بـودوآموزش جنگلیان را درعملیات جنگی بـه عهـده گ

ـان  ـات جنگـی دراختیارکوچـک خ ـا مهم ـانی ه تصریح می کنـد کـه آلم
ـان  ـأموران  آلم موفـق  « گذاشتند، ونتیجه گرفت که، بـه ایـن ترتیـب، م

ایوانـف حتـی » ..شدند ازجنبش جنگل برای منافع خود اسـتفاده کننـد
ایــن اتهــام بــدیع را اختــراع  مــی کنــد کــه آلمــانی هــا  کوچــک خــان را 

همـدان بفرسـتد  –گروهی داوطلب به جبهه ی کرمانشاه « شتند تا وادا
  15 در صفحه    (]) » ..که عملیات  ترکان  وآلمانی ها را یاری رساند

  »مصدق  دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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ـان درتهـران طـی جنـگ جهـانی اول وپـس «  منشی ایرانی سفارت آلم
ـا ی محرمانـه بـین  ازآن، درخاطرات خود با صراحت  کامل ازتماس ه

و )  جمله افسری جوان که بعد ها رضا شاه شـداز( سیاستمداران ایرانی 
ـانی . آلمانی ها سخن می گوید ـاً  ذکـری ازهرگونـه تب با این حال، مطلق

ـان نمـی آورد . بین کوچک خان و دیپلمات های آلمانی درتهران بـه می
ـاره ی نقـش  ایـران  دربررسی جامعی که یک پژوهشگرآلمان غربـی درب

ـاس درسیاست شرقی آلمان طی جنگ جهانی او ل بـه عمـل آورده ، تم
ـأموران  ـای م ـات ه ـا دیپلم ها وحتی معامالت مالی این سیاسـتمداران ب
ـان  و  ـاط  بـین جنگلی آلمانی را با سند ومدرک نشان می دهد، اما ازارتب

ـان نمـی آورد ـای . سفارت آلمان  صحبتی به می ـانی ه ایـن را اسـناد بایگ
ـان نخستین اشار. وزارت خارجۀ آلمان نیزتأیید می کنند ه به کوچک خ

به بـرلین ) استانبول(یک  گزارش وابسته ی نظامی آلمان در قسطنطنیه 
ـاره ی )  ۱۲۹۴بهمـن  ۲۹( ۱۹۱۶فوریـه  ۸در تاریخ  آمـد، کـه درآن درب

ـای تـزاری  ـا نیروه ـان ب ـامی جنگلی گزارش های مربوط به درگیری نظ
قسـطنطنیه . پرس وجـو مـی شـد)  ۱۲۹۴بهمن  - دی (۱۹۱۵دراواخر 
ـات شـرق بـود، عمالًهـیچ که پایگا ه دیپلماتیک آلمان درارتباط با عملی

رهبـر « این گزارش که  وی را . چیزی دربارۀ کوچک خان نمی دانست
ـاالً . به حساب مـی آورد» رزمندگان سواره نظام آزادی بخش ملی  احتم

ـافتی ازسـفیرایران  ـادی « کـه ( برپایـه ی اطالعـاتی دری بــرای » وزن زی
ـان قایـل مـی شـداخبار مربوط به شکس ، )ت روسـیان بـه دسـت جنگلی

همچنان که پیشتر مالحظه شد، پس ازانقـالب  فوریـه . تنظیم شده بود
درروسیه ، دیپلمات های آلمانی نگران جـذابیت فزاینـده ی روسـیه ی 

)   ۱۲۹۶تیـر  ۱۴( ۱۹۱۷ژوئیـه  ۴در. ایرانـی بودنـد» ملیـون« نو بـرای 
، Wustrow)  (،  ووسـترف)اکنـون در عـراق ( کنسول آلمان درموصل 

ـان  ـای « به برلین گزارش داد کـه  کوچـک خ ـا فـرض خـروج  نیروه ب
. عملیات جنگی علیه آنان را موقتاً به حال تعلیـق درآورده بـود» روسیه

 ۱۲خئئثـق در ُ (این اقدام ظاهراً آلمانی ها را خوش  نیامـد، زیـرا  زومـر
ـاد« گزارش داد که )  مرداد ۲۲(اوت  وی کوچـک  »شخص مورد اعتم

کــه ماهیــت آن (  »  ۱۸از محتــوای دســتورالعمل شــماره ی « خــان را 
را »  پایداری  در مبارزه علیـه روسـیان « کرده و »  آگاه « ) مبهم است 

ایـن » .پاسخ مقتضی از وی نیـز دریافـت کـرده اسـت« به او یاد آوری و
ـان در  ـات آلم نخستین گزارش تماس، هر چند غیر مستقیم، یـک دیپلم

ـان اسـتتهر ـان نگرانـی . ان با کوچک خ ـأخر بـر چن ایـن گـزارش، مت
  .هاست

ـام  بلوشــر ـانی بــه نـ ـات آلمـ ، در  Blücher)  (ووســترف ودیگردیپلمـ
، بـه ) ۱۲۹۶شـهریور  ۱۳( ۱۹۱۷سپتامبر  ۳گزارشی  ازموصل به تاریخ 

ـال  ـان جنـگ خـود را دنب وزارت خارجه ی آلمان گفتند که کوچک خ
ـا از فقـدان سـالح ـات شـکایت دارد می کند، ام بـه ایـن دلیـل، » .ومهم

زومــر » .بــا وی ارتبــاط  برقــرار کــرد« زومــر، کاردارآلمــان درتهــران، 
فرسـتاد، هرگونـه شـکی را ) مرداد ۲۲( اوت  ۱۲درگزارش که بیشتر، در

ـا  ــان، « در  ارتبــاط بـ ــین مــأموران آلمــانی دراســیران و جنگلی تبــانی ب
اتریشی که پس از تشـکیل وی آشکارمی کند که افسران . برطرف می کند

میهمــان « دولــت کرنســکی ازاســارت روســیان گریختــه بودنــد، مــورد 
ـاالً » نوازی کوچک خان بنا به ابتکارخودشان قرارگرفتند، و این احتم

. به دلیل شهرت میرزا به عنوان  یک رهبرضد روس و مرد عـدالت بـود
ــد   ــن چن ــریحاً ازای ـان ص ــه کوچــک خـ ــد ک ــی کن ــن م ــزارش روش گ

ته بــود کــه درکوهســتان بماننــد و رزمنــدگان وی را آمــوزش افسرخواســ
سفارت اتریش ازاین جریان اطالع نداشت تا این که افسران یاد . دهند

  .شده درصدد کسب اجازه برای ماندن برآمدند
ـان و   ـاکی از آن اسـت کـه تماسـی بـین جنگلی نشانه های دیگـری نیزح

بـود؛ ازجملـه گـزارش  بـر قرارنشـده ۱۹۱۷آلمانی ها  تا پیش ازتابستان  
های اسرای غیر نظامی آلمانی که از روسیه گریخته وازطریق  گیالن بـه 

ـاره ی . سرزمین امن عثمانی رفته بودند ـان درب اطالعات ناچیزی کـه آن
ـانه دهنـده ی  ـال شـد کـه نش جنگلیان دادند،  بالفاصله بـه بـرلین ارس

ـا ازجنـبش جنگـل اسـت ـانی ه ـات آلم ـا. کمبود اطالع ـاس ه ی اگرتم
پیچیــده ای بــین جنگلیــان وقــدرت هــای محــور، آن چنــان کــه مــثالً 
ـات  گزارش های انگلیسیان متبادرمی کردند، وجود داشـته بـود، دیپلم

به بـرلین » اخبارمهم«های آلمانی چنان اطالعاتی سطحی را به عنوان 
ــن، واکــنش کنســول آلمــان درموصــل، . نمــی فرســتادند ــر ای افــزون ب

ی ازســوی بــراوین، نخســتین فرســتاده ی ووســترف، بــه تلگــرام ارســال
خـرداد  ۱۷( ۱۹۱۸ژوئن  ۶شوروی، ازطریق سفارت آلمان درتهران در

ـای استالینیسـتی، بـر . ( ، نشان ازجهل وی داشت) ۱۲۹۷ به رغم ادعاه
« عکــس، تلگــرام بــراوین پیشــنهاد مــی کــرد کــه دولــت شــوروی بایــد

ـا فرسـتادن سـالح، ـا دولـت آلمـان، بالفاصـله ب مسلسـل  درهماهنگی ب
ـان حمایـت  کنئـد ) ».سنگین، فشـنگ ونیـروی کمکـی، ازکوچـک خ

ـان «ووستروف می افزاید که  حمایت تسلیحاتی وآموزشی ازکوچک خ
  » .واقدامات ضد انگلیسی او، ارزش زیادی برای منافع ما دارد

ـاکی اسـت کـه  یک یادداشت داخلی وزارت خارجه آلمان دربرلین نیزح
این یادداشت . رابطه ای برقرارنشده بود) ۱۲۹۷(  ۱۹۱۸پیش ازتابستان 

ـاط  به تحلیل جنبش جنگل درگیالن و چشم اندازگسترش آن به دیگرنق
که جنگلیان  ۱۲۹۷طی تابستان  . ایران ، به خصوص تهران، می پردازد 

ـانی . درگیررویا رویی دشواربا انگلیسیان بودند ـای متعـدد آلم گزارش ه
ــین جنگلیــان » مشــروط اتحــادی نا« هــا، درفضــایی خوشــببینانه  را ب

ازآنجــا کــه هــیچ یــک ازایــن . وآلمــانی هــا درایــران پــیش بینــی مــی کــرد
ـا  ـان ب امیدهای خوشبینانه به واقعیت نپیوستند، باید پذیرفت که جنگلی

  .آلمانی ها راه نیامدند
گذشته ازاین ها، بی اعتمادی کوچک خان به مأموران آلمانی و اتریشـی  

ـا وی خـود را بـه که درخدمت جنگلیان بودند ـام  را کـه گوی ، نیزاین اته
ـارمی کنـد ایـن موضـوع را یـک پزشـک . آلمانی ها فروخته بود، بی اعتب

آلمانی اهل ریگا که درارتش تزاری خدمت  می کرد ولی به ایران گریخت 
در . وچند ماهی را نزد  جنگلیان درگیالن گذراند، گـزارش و تأئیـد کـرد

به هیئت نماینـدگی (Dr.Klau)دکتر کالً  ،) ۱۲۹۷تیر ماه (  ۱۹۱۸ژوئیه 
ـا  آنکـه  ـاخن، ب آلمانی درقسطنطنیه  گزارش داد که به گفتـه ی سـرگرد پ

ـان  ـانی  –بـرای افسـران اتریشـی ) احتـرام  واالئـی « میرزا کوچک خ آلم
. به آنان می نگریست» نوعی بی اعتمادی « خدمتگزارخود قائل بود، با 

ـا افسـران  دکترکال در طول دوران حضورخود،  ـان  ی هرگزازکوچـک خ
ایـن  بـدگمانی . آلمانی به نیت واقعی  رهبر جنگلیان  پـی نبـرد –اتریشی 

ـان  ـاخن و یـــک کارمنـــد کنســـولگری آلمــ درگفتگـــوی بـــین فـــون پــ
ـات و  درشــــیرازبروزکرد، کــــه طــــی آن وی از مقادیرســــالح، مهمـــ
دیگرتجهیزات نظامی دراختیارکوچک خان، اظهار بـی اطالعـی کـرده 

  .بود
با انگلیسیان درمرداد » قرارداد صلح « پس ازشکست جنگلیها وامضای  

ــرد۱۲۹۷ ـان تغییرک ــه آلمـ ــبت ب ـان نس ــدگاه  کوچــک خـ ـاهراً دی . ، ظـ
ـان  بنابرگزارش ووسترف، میرزا کوچک خان شخصی به نام  مصطفی خ
ـاه کنـد، ویکـی  ـاع  در گـیالن آگ ـا ووسـترف را از اوض را به تبریز فرستاد ت

را نزد ژنرال فون  (Cap. Wedig)خود، سروان ودیک ازافسران  آلمانی 
ـا درخواسـت   (General von Kress)کـرس  در تفلـیس اعـزام کـرد ت

همچنــین بــه نظرمــی رســد کــه برخــی افســران . تجیهــزات نظــامی کنــد
ـانند ـاری برس ـان ی . ومقامات آلمانی در قفقاز بر آن بودنـد کـه بـه جنگلی

 ۱۹۱۸درسـپتامبر» وتی در خواسـت فـ« چنین بود، مثالً مضـمون یـک 
ـان درقفقازکـه درنظرداشـت   ـامی آلم ـام نظ ازطرف والـد بـرگ، یـک مق

اما این حرکت . تجهیزات جنگی وکارشناس برای جنگلیان گسیل دارد
ـا بـه گـزارش، از ـا بن ـانی ه قـرار داد «ازقرارمعلوم  مشروط بـود؛ زیـرا  آلم

ـان  . کوچک خان با انگلیسیان  ناخشنود بودند»  صلح کـه کوچـک خ
آلمانی را که نـزد او درجنگـل  –قرارداد را امضا کرده بود، افسران اتریشی

ـان نیـز  های غیر قابل دسترس  گـیالن مانـده بودنـد، مـرخص کـرد و آن
ــپتامبر  ۲۲در ـاه ( ۱۹۱۸س ــم مهرمـ ــولگری آلمــان )  ۱۲۹۷یک وارد  کنس

  .شدند
ـان ) ۱۹۱۸اکتبر  ۱۲( ۱۲۹۷مهر  ۲۱در  ،  مصطفی خان بـه کوچـک خ

ـا تجهیـزات در خواسـتی بازگشـته بـوده اطالع  داد  که سـروان ودیـگ ب
ـازه  نمـی دهـد « است، اما ووسترف، کنسول آلمان ، ـا را بـه » اج کـه آنه
بین جنگلیان وانگلـیس »  آتش بس « گیالن بفرستد، زیرا براین باوربود

ـان نتوانسـت » .درجهت مخالف سیاست های آنان است«  مصـطفی خ
ه تصـمیم گرفتـه بـود ودیـگ را بـرای بحـث ووسترف را متقاعد  کنـد کـ

« وی همیچنـین حامـل . پیرامون این مسائل نزد کوچک خان بفرسـتد
ازسوی امپراتورآلمان، فرمان دیگری ازطرف ژنـرال فـون  ]کذا [فرمانی 

ـا را » کرس درتفلیس، ونامه ای از ژنرال خلیل پاشا بود کـه هرسـه ی آنه
قابل، مصطفی خان مقادیری درم. بایستی به رهبرجنگلی تحویل می داد
وی به کوچک خان گزارش داد کـه . کمک نظامی ازترکان دریافت کرد

ـات و « با  ـا ویوسـف ضـیا بـگ محمولـۀ مهم یاری دوستانه ی کاظم پاش
. که درحال حمل با شتر از تبریز بودند» تجهیزات جنگی تحویل گرفته

خواسـته اوالً، ازکوچک خان . در اینجا دو امرمسلم واجد اهمیت است
ـأمور . شد که فوراً برای هزینه ی حمل سالح پول بفرستد ثانیا، کنیون م

« اطالعاتی انگلیس، گزارش داد که به ازای این سالح ها  کوچک خان 
ـات  ۱۰کـه از منبـع » مبالغ هنگفتی پرداخت کرد ) عشـریه( درصـد مالی

ــا ایــن هــدف کــه ازدولــت ایــران ســرپیچی کنــد « تحصــیل شــده بــود،  ب
؛ »آن دولت با خواست های او دایر براصالحات موافقـت کنـد مگرآنکه

متوجـه )  خریـد اسـلحه(این امرنشان مـی دهـد کـه درخواسـت کمـک 
  (]]) ».ترکان بود زیرا آلمانی ها از ارائه ی کمک سرباز زده بودند

پس از آتش بس، نوری  پاشا نماینده ای نزد کوچک خان فرستاد تا او را * 
ـای به اتحاد با جمهوری  نوبنیاد  آذربایجان تشویق وترغیب کند، کـه روی

ـا  مـی دیـد ـا را در آنج ـان همـه ی . تاجگذاری برادرانور پاش کوچـک خ
واسکنی انگیـزه وی . پیشنهادهای کمک جمهوری آذربایجان را رد کرد

ـالف ظهـور یـک . را دو گانه دانست اوال، کوچک خان وهمرزمانش مخ
ـام والیـت  دولت تاتار در قفقازبودنـد، بـه ویـژه  آنکـه ایـن دولـت هـم ن

ـا توجـه بـه ایـن کـه ایـران وارث . آذربایجان ایران هم بوده باشد ـان ب آن
روسیه ی رو بمرگ بود و حق به دست گرفتن امور باکو را داشت فکرمی 
( کردنــد وجــود یــک دولــت تاتــار در قفقــاز و ترکســتان، ایالــت ایرانــی

ه سازمانی، جنگلیان ضعیف و ثانیاً، از دیگا. را تهدید می کرد) آذربایجان
ـان اسـالمی تقسـیم شـده  به جناح های طرفدار دولت، سوسیالیسـت و پ

ـا  قـرار مـی گرفتنـد و . بودند ـادگی درتنگن آنان حمایت بین المللی، به س
قربــانی طــرح هــای بــزرگ ترکــان مــی شــدند کــه شــامل ایجــاد  یــک 

ـاز،  امپراتوری پان ترک، نه فقط دربرگیرنده ی تمام آسیای مرکزی وقفق
بلکه افغانستان و نیز ایالت آذربایجان ومناطق شمالی  ایران به طور کلـی  

پرونــده ی : یــک نکتــه ی پایــانی درمــورد ژنــرال فــون کــرس. مــی شــد
ـانی جمهـوری  ـان، کـه در بایگ دیپلماتیک مستخرج از وزارت جنگ آلم
دموکراتیک آلمان موجود بود و از زمان سقوط دیوار برلین به آن دسـت 

وزارت  جنگ رایـش  بـه . فتم، پرتو پرنورتری براین موضوع می افکندیا
وزارت دارایی اطالع داد که هیئت نمایندگی آلمان درقفقاز، ژنرال فون 
ـار سـالح  کرس را از مسئولیت های خود خلع کرده بـود، زیـرا وی از انب

رهبر گـروه « های آلمان تجهیزات جنگی دراختیارمیرزا  کوچک خان 
  .(]]]) رار داه بودق» آزادی 

. س. م«خســرو شــاکری در رد ادعاهــای استالینیســت هــایی همچــون 
ـانی«حاکی از » ایوانف  ـأموران  آلم ـا م ـان  ب مـی » همکاری  کوچـک خ
ـان، اگرنـه « : افزاید چند اظهارنظردرباره ی آلمان درمطبوعات جنگلی

د، به طورمستقیم شایعات مربوط  به حمایت جنگلیان ازآلمان را دامن ز
 ۱۲۹۶مرداد (  ۱۹۱۷دست کم به توجیه آنها کمک کردند مثالً، دراوت 

ـا هـوش« ، جنگل ازآلمان به عنوان یک ) ـار» ملـت ب ـام بردکـه درکن « ن
ـنتی » سلطان قدرتمنـد« به رهبری » ترکان شجاع ـا دشـمنان س ـان ب ش

ـا خوشـحالی . می جنگیدند) روسیه تزاری وانگلیس(ایران این روزنامه ب
ــدد ب ــتح مج ــری آن ازف ـازپس گی ــلمان وبـ ـان مس ــه دســت ترکـ ــداد ب غ

ـارنظرکرد کـه. ازانگلیسیان کافرخبرداد « جنگل درشـماره ای دیگراظه
ـا بـه آینـده تعلـق  ـانی ه فرانسویان به گذشته، انگلیسـیان بـه اکنـون وآلم

ـات » نبـوغ« ستایش نامه ای از» .دارند ـانی، نیـز آب بـه آسـیاب تبلیغ آلم
اما . یان درخدمت آلمانی ها قراردارندتزاری ریخت که جنگل - انگلیسی 

جنگلیان دراین کارزار آلمان دوستی تنها نبودند، بلکه بیشـترایرانیان کـه 
ـاله ی انگلــیس وروس بودنــد، ازهمــین  منکــوب ســتم یــک صــد سـ

ـان . باورسرشاربودند ـایعاتی کـه بـه شـهرت جنگلی با توجـه بـه چنـین ش
ـاذ شـد ـان ابتـدا م. آسیب می رساند، تدابیری جدی اتخ یـرزا حسـین خ

کسمایی، مسئول تحریریه ی آن شماره از جنگل  که ازآلمانی ها ستایش 

روسـکویه «آنگاه، جنگل به رد اتهامات روزنامه ی. کرده بود، برکنارشد
ـاردیگر » سلوو ـان نامیـده بـود، و ب ـان را طرفـدار آلم پرداخت که جنگلی

. کـردهدف خود را آزادی وحفـظ تمامیـت ملـی و ارضـی  ایـران اعـالم 
نویسنده ی جنگل از اتهام همکاری با دولـت مسـلمانی همچـون ترکیـه 
ابراز شگفتی  کرد، هرچند جنگلیان به عنوان مسلمان درتقالی اتحاد با 

ـات از. همه ی کسانی بودند که به دین واحدی تعلق داشتند « اگـر اتهام
ـان خبرمـی داد، پـس بایـد » وحدت سیاسی  ـا ترک ـان ب ـاً و « جنگلی دقیق

ـانی آشکا را اعالم می شد که همچون درعمل، تفاوتی میان عثمانیان، آلم
ـا »  .ها، روسیان وانگلیسیان وجود ندارد « تـالش دربرقـراری دوسـتی ب

پس از انقالب باید ازصمیمت جنگلیان را نسبت   » روسیه ی آزادی خواه 
ـان  را  به همسایه ی شمالی ونیزافسون زدایی ازافسانه گرایش آنان بـه آلم

  .اثبات رسانده بوده باشد به
ـایی  ـای استالینیسـت ه ـا ه همانطورکه پیشترمالحظه شد، برخالف ادع

ـاری کوچـک »ایوانف. س. م« همچون  ـاکی ازهمک ، هرگز مـدرکی ح
یـک ایرانشـناس شـوروی   . خان با مأموران آلمانی به دست نیامده اسـت

ـام  ، هرچنـد موظـف بــه تکراردیـدگاه رسـمی دائــر »میروشــنیکف«بـه ن
ـارا « همکاری کذایی جنگلیان با آلمان بود، اظهار داشت که بر این امرم

  ) (IV».مجاز نمی دارد که جنبش جنگلیان را یک ماجرای آلمانی بدانیم
ــر خســرو شــاکری : منبــع جنــبش جنگــل و "يــا     "مــيالد زخــم" –دکت

 - شـهريارخواجيان     :متـرجم - "جمهوري شـوروي سوسياليسـتي ايـران
   ۱۵۷-  ۱۵۸صص  - I:  ۸۶اول     :نوبت چاپ -  اختران     :ناشر

-   II   ۱۷۰– ۱۷۲صص      - همانجا     
 III   -   ۱۷۸ص  - همانجا     
 IV –  ۱۸۰ – ۱۸۱صص  –همانجا  
ـان  در دوران  ...«:ابراهیم فخرائـی مـی نویسـد  -  ۳   میـرزا  کوچـک  خ

ـا اقامت  تهران ازکارهای ناهنجار  برخی ازمجاهدین افسرده شد حتی  ب
عبدالحسین معزالسلطان که بعد ازفتح تهران لقب سـردارمحی  گرفـت 
ونمی خواست یا نمی توانست ازاعمال مجاهدین جلوگیری نماید قطع  
ـای  رابطه کرد وبا آنکه در نهایت عسرت می زیست  ازپذیرفتن  کمـک ه

کرد که روزی  خود کوچک خان نقل می. مادی سردار امتناع  می ورزید
کردم و رفتار  سرنوشت ایران و مردمش فکر می  بودم و به تنگ بسیار دل

نظران را که مدعی نجات ملت نیز بودند، مـورد مطالعـه و  بعضی از کوته
ـانم چنـگ مـی  اندیشه قرار داده، رنجی ـال  عجیـب بـه ج زد، در ایـن ح

 .کردکمک   گدایی به من برخورد و تقاضای
را تار عنکبوت گرفته و به تر از او بودم و در جیبم  من در آن حال مفلس

  معذرت خواسـتم و کمـک بـه.»زدم بخیه به آب دوغ می«قول معروف
ـا بـه  وی را به وقت دیگر وعده دادم، اما گدای سمج متقاعد نمی شـد، پ

ـاهی پـول . کـرد آمد و گریبانم را رها نمی می  پایم  ـا یـک ش در جیـب حت
نـه . اندیشـیدم مـیی معاشـم  ی گذران آینـده نداشتم و فنا فی اللّه نحوه

ـاط  میلی داشتم از کسی تقاضای مساعدت و اعانت کنم و نـه آهـی در بس
ـا مـی بـه  گـدای پـررو، دم . خوش باشم دل  بود که به آن کـرد و  دم غوغ
ـا و .اصرار زیاده از حدش خشمم را برانگیخـت. ورزید اصرار می هـر ج

ـا جمـالت مکـ رفتم، از من فاصله نمی به هر طرف که می رر و گرفـت و ب
ای  باالخره به تنـگ آمـدم و کشـیده. کوبید ام را می آزرده  الینقطع روح

ـارهمین یـک کشـیده . خواباندم  به گوشش گدای سـمج گـویی در انتظ
 .جا مرد بود، زیرا فورا بر زمین نقش بست و نفسش بند آمد و جا به 

هایش متاثر شدم و چـون عمـل خـودم را  ی پر رویی از مرگ گدا با مایه
معطلی در شهربانی حاضـر و خـودم را  دانستم، بی ق مجازات میمستح

ـان(رئیس کل شهربانی. با شرح ماجرا معرفی کردم ـا از . بـود)یفـرم خ م
ـا هـم آشـنا بـودیم و ایـن آشـنایی در طـول مـدت جبهه   ی آذربایجان ب

ـابین مبـدل شـد و ایـن  وقایع مشـروطیت بـه دوسـتی و صـمیمیت فیمب
ـای . مـه داشـتهم تا همین زمان ادا  دوستی ـا پ ـان ازایـن کـه ب یفـرم خ

شـهربانی آمـدم و خـود را عنـوان قاتـل معرفـی کـردم، بسـیار   خودم بـه
یی جـز تـوقیفم  ی وجود موّدت فیما بین چاره تعجب کرد، ولی با همه

های مدید برای همین ارتکاب قتل در زندان ماندم،  لذا مدت. نداشت
کـه از هویـت و سـوابقم  های رئـیس شـهربانی و محبت  اما از احترامات

کامال اطالع داشت، برخوردار بودم تا این که اوضاع کشورتغییر کرد و 
ـایت دادنـد )بستگان مرد گدا(خصوصی  به موازات آن، مدعیان هم رض

  )   ۴۲ص  –سردار جنگل . ( و من آزاد شدم
ـارۀ * (  -  ۴ ـام خـود را  ذکـر  کنـد، در ب یکی از جنگلی ها  بدون اینکـه ن

مشاهدۀ وضعیت  ایـران پـس ... «:زا به رشت چنین می نویسدورود میر
ـأثیر  شـدید در روح   ـان،  ت از شروع  جنگ بین المللی وحـوادث  آن زم
حساس میرزا کوچک خان کرده و او را بدان فکرواداشت  که خـدمت 

ـا . مؤثز و شایسته ای  به مملکت بنماید او این فکـر خـود را در تهـران  ب
  .ر میان نهادجمعی از رفقای خود د

پــس ازمشــورت قرارگذاشــتند بــرای تهیــۀ زمینــۀ یــک انقــالب اساســی  
به بعد برای عملـی کـردن « ازآنجا . ازتهران خارج شده به کجوربروند

ـایش بـه کجوررفتنـد، پـس از  این فکر باتفاق ساالرفاتح  و جمعی ازرفق
ـام منظـور  رسیدن به آنجا میرزا کوچک خان وضـع کحـل را بـرای انج

ـان . اسب ندیده  یکه و تنها بطرف گیالن حرکت کردخود من در الهیج
ـاق او بطـرف  دکتر حشمت  را مالقات و او را با خود همراه  نموده  باتف

* ( » ...ورود کرد ۱۳۳روزنامه داریا  شمارۀ ( » ....رشت حرکت کردند
  ۱ص  –یادداشتهای میرزا  اسماعیل جنگلی 

ــین – ۵ ــرزا اســماعیل یادد(»قیــام جنگــل « اســماعیل رائ اشــتهای می
 –انتشــارات جاویــدان   - ) جنگلــی خــواهرزاده میــرزا کوچــک خــان 

  )۸ – ۱۶صص – ۱۳۵۷
 - ، انتشارات امیرکبیر، تهـران  » سردار جنگل«  –ابراهیم فخرائی   - ۶

   ۳۵ –  ۴۰صص  –۱۳۴۴
   ۴۱ – ۴۵صص   –همانجا   - ۷
  ۹۷٫ـ  ۹۸، صص » قیام جنگل « اسماعیل رائین    - ۸
ـان  بیگانه«یان کوالژ : منبع  -  ۹ ـار کوچـک خ ـا » ای در کن ترجمـه رض

  ۱۳۴ص  -  ۱۳۸۴ نشر و پژوهش فرزان روز،   - میرچی 

  »مصدق  دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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  وفای به عهد
 

 مـی باز را خود کرامت و منزلت ایرانی انسان که شد متعهد او - ۱۱
 بـه را جمهـوری رئـیس مشاور که رساند بجائی را کار اما. یابد

 بخـاطر« را خـود آبروی خواست او از و گماشت او جاسوسی
 وسـیله که اسالمی ضد در است بدیهی. بدهد دست از »اسالم

 دیـن وگرنـه،. برد می آبرو »دین« به عمل بود، کرده استبداد
 بــرای دیــن. ببــازد آبــرو بخــاطرش کســی کــه نیســت آن بــرای
 و باشد داشته یاد به دائم را خود حقوقمندی آدمی که اینست
 حقـوق بـه کردن عمل یمن به و داندب را حقوق به عمل روش

 . کند افزون خویش کرامت خویش،
 بــه را ایرانیــان قــرآن، نــص بــرخالف: کــرد ایــن از بــدتر او     

 شـد منحـل شـاه سـاواک آغاز، در. گماشت یکدیگر جاسوسی
 دسـتگاه چنـدین امـروز، و کرد ساواک جانشین را واواک اما

 .دارند دوجو جنایت و سرکوب و سانسور و عقیده تفتیش
 شـمار در ایـران امـروز، اما. شد متعهد زدائی فساد به او – ۱۲

 و او دسـتگاه نیـز را فسـاد. اسـت جهـان کشورهای فاسدترین
 جـــائی بـــه را کـــار و کردنـــد آغـــاز او »روحـــانی« دســـتیاران
ــابع و دولــت امــروز کــه رســاندند ــروت من  دســت در کشــور ث
 .است خوار رانت مالی – نظامی مافیاهای

 در. یافـت خواهـد سالمی جامعه ایران که شد متعهد وا -  ۱۳
 آقــای بــه فرصــتی نیــز مخــدر مــواد بــا مبــارزه جملــه، از آغــاز،

 و. نشــاند فــرو را خــود کــردن اعــدام عطــش کــه داد خلخــالی
 در و کنـد مـی مصـرف را مخـدر مـواد درصـد ۱٥ ایران امروز،
 دارد را دوم مقـام تهـران فحشاء، در. دارد را اول مقام جهان

 ...و
 مـی فـراری کشور از را استعدادها شاه رژیم گفت می او – ۱٤
 کشـور بـه استعدادها انقالب، پیروزی با که شد متعهد و دهد

 وطـــن بـــه شـــماری آغـــاز، در. بســـازند را کشـــور و بازگردنـــد
 قـرار بـی کـه سواد بی های »مکتبی« زودی، به اما بازگشتند
 اسـتعدادها انـدنتار در مالتاریا دستیار بودند، مقامها تصدی
 امــروز، و! جهــنم بــه رونــد مــی: گفــت خمینــی آقــای و شــدند

ــران از اســتعداد هــزار ۱٥۰ ســاالنه، ــاجرت ای ــی مه ــد م . کنن
 خــروج معــادل را مهــاجرت ایــن پــول المللــی بــین صــندوق
 کسـی چـه اما. کند می برآورد کشور از دالر میلیارد ٥۰ ساالنه
 کــاال تــوان نمــی را ای محرکــه نیــروی چنــین کــه دانــد نمــی

 .کرد برآورد دالر به را آن ارزش و گرداند
 و اسـتقالل بیـان بمثابه اسالم  به جهانیان، برابر در او، – ۱٥

 ضـد و شـد متعهـد اجتمـاعی، عـدالت میـزان بر رشد و آزادی
 . کرد آن جانشین را زور اسالم

 ...و 
 همان که شد خواسته او از و شد پیشنهاد او به عمومی عفو     

 ورود بهنگـام) ص( پیـامبر کـه برد بکار را متعالی انسان روش
 ایران امروز، و برد بکار را روش آن ضد او، و. برد بکار مکه به

 بـه شـد خواسـته او از نیـز،  و. اسـت گریهـا خشـونت سرزمین
 در سیاسـی، سـازمانهای همـه بگـذارد و کنـد عمـل خود تعهد

 کـه شد یشنهادپ او به. بشناسانند جامعه به را خویشتن آزادی،
 گـروه میـان هـا رابطـه کـه تـا بخواند آزاد بحث به را همگان
. نکنــد پیــدا محــل خشــونت و بگــردد سیاســی سیاســی، هــای

 آزاد بحــث بــه صــدر بنــی بــا خواســت همــه از و کــرد موافقــت
 صـحنه در را مـردم هم بحثها اینگونه دید چون اما. بپردازند

 شـهروندی مقام هب ایرانیان ارتقای سبب هم و دارند می نگاه
 مـی مسـئول مـردم برابـر در را سیاسی سازمانهای و گردند می

 نمـی بـاقی فـرد یـک قدرتمدارانـه آمریـت برای محلی و کنند
 مــردم از بلکــه شــد، ممنــوع آزاد بحـث تنهــا نــه امــا،. گذارنـد
 !»کنند اطالعت و نکنند تحلیل« شد خواسته

 توضـیح. نیسـتند تمسـئولی از مبّـرا ایران مردم اینهمه، با       
 اگـر چراکه. نبود اسالم ضد این آنها راهنمای اندیشه که این

 بـرای دلیلـی ˝اوال بـود، اسـالم ضـد ایـن آنها راهنمای اندیشه
 نبـود ممکن ˝ثانیا و ماند نمی پهلوی استبداد برضد برخاستن

 و حقـوق ضـد »فقیـه والیـت دیـن« بـا فرهنـگ، بـا ملت یک
 جنـبش چنـان بـه توانسـتند ینمـ ملی، جامعه و انسان کرامت

 بـر. شـد پیـروز گلولـه بر گل آن، در که، برخیزند مانندی بی
 شـکنی عهـد و بسـنجد حـق بـه را شـخص کـه بود ایران مردم
 بـود آنها بر. برخیزند و برنتابند را او دستیاران و خمینی آقای
 بـی را »نـه گـویم مـی مـن بلـه بگویند میلیون پنج و سی« که

 و نکننـد تحقیر را خود که هست و بود هابرآن. نگذارند پاسخ
 راهنمـای اندیشـه و بـوده اسالم ضد همین اسالم، که نپذیرند

 و بـود برآنهـا. اسـت بـوده اسـالم ضـد همـین انقالب، در آنها
 دیگـر سـوی از و مالتاریـا سـوئی از که ندهند اجازه که هست
 اسـالم و بخواننـد اسـالم را اسالم ضد این مطرود انقالب ضد

 کــه را اجتمــاعی عــدالت میــزان بــر رشــد و آزادی و لاســتقال
 و کننــد پــاک هــا خــاطره از بــود، انقــالب در راهنمــا اندیشــه
 کـار، بدین چراکه،. کنند حک ها ذهن بر را اسالم از بیزاری
 انـد کرده تحقیر سخت را خود اند، نکرده ناحق را حق تنها
 .ندارد استبداد در زیست جز سرنوشتی شده تحقیر و
 
 
  
  
  

  واپسین فرصت؟
  

دادگـاه انقـالب  ۱۴پي جلسه محاكمه كورش زعـيم در شـعبه 
، بـا حضـور ايشـان و آقايـان ۱۳۹۰اسـفند  ۱۶اسالمي كـه روز 

دكتر محمدعلي دادخواه و وحيـد مشـکاني، وكـيالن مـدافع، 
انجام گرفت و اليحه دفاعي وكيالن مدافع در روز چهارشنبه 

جام حکم دادگـاه صـادر اسفند به دادگاه تسليم شد، سران ۲۴
سـه سـال حـبس  بهحکم، كورش زعيم بنا بر این . و ابالغ شد

 تعزيري و پنج سال محروميت از فعاليـت رسـانه اي و حزبـي
 .محکوم شده است

نفـر  ۱۵به گزارش منابع دانشجویی،   ،۹۱ فروردین ۲۵در ◀
ــر دانشــگاه شــهرکرد از خوابگــاه اخــراج  از دانشــجویان دخت

نشجویان به طـور شـفاهی ابـالغ شـده اسـت شدند و به این دا
ــه دلیــل  حــق اســتفاده از خوابگــاه هــای " بــدحجابی"کــه ب

 .دانشگاه را نخواهند داشت
به گزارش مهر ، محمد درویش عضـو   ،۹۱ فروردین ۲۶در ◀

میـزان : هیئت علمی موسسه تحقیقـات جنگـل و مرتـع گفـت
برابر حد مجاز اسـت  ۴۶آلودگی خلیج فارس و دریای عمان 

  .ه البته بیشتر آلودگی ها مربوط به خلیج فارس استک
در حـــال حاضـــر آلـــودگی آبهـــای ســـطحی و : وی  افـــزود    

زیرزمینــی در اثــر ورود فاضــالبهای صــنعتی و خــانگی یکــی از 
  .مهمترین مشکالت زمین در کشور است

به گزارش کمپین بین المللـی حقـوق   ،۹۱ فروردین ۲۶در ◀
یش، فعال حقوق بشر و از حامیان بشر در ایران،  منصوره بهک

فرودین به ۱۵که در تاریخ ) مادران پارک الله(مادران عزادار
سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است با اظهـار اینکـه ۴

تنهــا فعالیــت هــایش طــی ســال هــا رفــتن بــر ســر قبــر اعضــای 
آنها را از دست داده و دلجـویی از ۶۰خانواده اش که در دهه 
ش عزیــزی را از دســت داده انــد، بــوده کســانی کــه مثــل خــود

مـن « :است به کمپین بین المللی حقوق بشـر در ایـران گفـت
به بازجویانم نیزگفتم ایـن . کار خالف قانونی انجام نداده ام

حق هر کسی است که سر قبر هر مرده ای که بخواهد بـرود و 
ایـن . قانون هـم ممنـوعیتی بـرای ایـن کـار قائـل نشـده اسـت

ندی من است که انتخاب کنم سـر قبـر چـه حداقل حق شهرو
  .کسی بروم یا نروم

ماه حـبس و آزار و  ۲۲پس از بيش از   ،۹۱فروردین  ۲۶در  ◀
دادگــاه انقــالب تهــران  ۱۵اذيــت بــراي رضــا شــهابي، شــعبه 

سال حبس تعزيـري بـراي رضـا  ۶توسط قاضي صلواتي، حکم 
 .شهابي صادر كرد

فعاليـت تبليغـي " تهام اين حکم شامل يك سال زندان به ا     
تبـاني بـه قصـد " و پنج سال زندان به اتهام واهي " عليه نظام

ميباشد كـه بـا توجـه بـه اينكـه اساسـا " اقدام عليه امنيت ملي
 حکـم ایـن بـی دادگـاه ،نـداين اتهامـات پـوچ و واهـي بـوده 

 . چيزي جز ماهيت ضد كارگري دادگاه را نشان نميدهد
کـارگر  ۲۰۰ش ایلنا،  نماینـده به گزار ،۹۱فروردین  ۲۷در ◀

اخراجی کارخانه تولید شمش چدن شـرکت ذوب آهـن غـرب 
اخـراج  ۹۱که در نخستین روز کاری سـال ) کوره بلند(کشور 

پس از تعطیلی کامل کارخانـه و : شدند به خبر نگار ایلنا گفت
بیکار شدن تمامی کارگران ذوب آهـن غـرب کشـور، مسـئوالن 

نه را دادند امـا تـا كنـون اتفـاقي وعده بازگشايي مجدد كارخا
 .برند رخ نداده و کارگران همچنان در بالتکلیفی به سر می

ـــانی فـــیلم،  ،۹۱فـــروردین  ۲۷در ◀ ـــه گـــزارش روزنامـــه ب ب
ــیلم ســینمایی  کپی شــب گذشــته در » گشــت ارشــاد«هــای ف

شـد حـداقل  بینی می درحالی که پیش.ندآوری شد تهران جمع
در تهـران ادامـه داشـته باشـد  تا اواسط هفته اکران این فیلم

دهنـده آن  کپی فیلم در سینماهای نمایش ۱۵شب گذشته هر 
 .ندآوری شد در تهران جمع

فروردین، به گـزارش، روز آنالیـن، خـانواده حمیـد  ۲۸در  ◀
اعـالم کردنـد رئـیس شـعبه " روز"قاسمی شال در مصـاحبه بـا 

اجــرای احکــام زنــدان اویــن، در حضــور مــادر و خــواهر ایــن 
زندانی سیاسی، ارسال حکم اعدام او به شعبه اجـرای احکـام 

 .را به او ابالغ کرده است

پروین قاسمی شال، خواهر حمیـد قاسـمی شـال کـه دیـروز     
حکم از دو : برادرش را در زندان اوین مالقات کرده می گوید

سال پیش و با دستور آقـای الریجـانی متوقـف شـده بـود و مـا 
اشـتیم امـا دیـروز در حضـور مـا بـه او امید بـه آزادی حمیـد د

ابالغ کردنـد حکـم اعـدامش بـرای اجـرا، بـه اجـرای احکـام 
ما اکنون به شدت نگرانیم که آیا برادرم صـبح . فرستاده شده

فردا را خواهد دید؟ چون مالقات دیروز هم عادی نبود؛ بنـد 
ــنبه  ۳۵۰ ــای دوش ــت روزه ــدانی هس ــا زن ــرادرم در آنج ــه ب ک

باره به مـا زنـگ زدنـد کـه بیاییـد مالقـات مالقات دارد اما یک
  .حضوری و رفتیم و در حضور ما این حکم را ابالغ کردند

در زندان به سر می برد بـا  ۸۷خرداد  ۲۴قاسمی شال که از     
اتهام جاسوسی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلـق، از سـوی 

ایـن . دادگاه انقـالب بـه اعـدام محکـوم شـده اسـت ۲۹شعبه 
وان عالی کشور تایید و با رد درخواسـت عفـو او از حکم در دی

سوی کمیسیون عفو و بخشودگی در آستانه اجـرا قـرار گرفتـه 
بــا دســتور رئــیس قــوه قضــائیه اجــرای آن  ۸۹بــود کــه اســفند 

اکنون امـا بـار دیگـر پرونـده آقـای قاسـمی شـال . متوقف شد
  .برای اجرای حکم اعدام به شعبه اجرای احکام ارسال شده

 ۱۵۷: یران گزارش کرده اسـتا یکپ ،۹۱فروردین  ۲۸در  ◀
طـی  ،تن از اسـاتید دانشـگاه و فعـاالن سیاسـی و مـدنی ایـران

ــد  ــه ای خواســته ان ــ: نام ــر  یضتبع ــا و د ضــدب ــان ه ــرافغ  یگ
 .شودمتوقف  یراندر ا یتیقوم یمهاجران و گروه ها

بـا  یباسـتان یرینـهمطـابق سـنت د یزبدر امسال ن ۱۳ مراسم    
امـا در . برگـزار شـد یعتدر دل طب یرانمردم ا یدجشن و شا

از  یبرخــ یاز ســو یــزیتاســف برانگ یریموضــعگ یــانم یــنا
ــئول ــتان اصــفهان رخ داد کــه  یانتظــام یــروین ینمس شهرس

 .شتگ یاسباب شرمندگ
بـدر،  یزدهچند روز قبل از مراسم سـ ینفرورد ۱۰ یختار در    
هان خبر اصف یسپل یمسافرت یتمقام مسئول در بخش امن یک

اصـفهان بـه پـارک صـفه  یممقـ یورود افغان هـا یتاز ممنوع
 یافغان ها در سـال هـا یعحضور وس: "اظهار داشت یو. داد

 کردهنا امن  یرانیا یخانواده ها یپارک را برا یگذشته فضا
ــرا ــال ب ــذا امس ــود ل ــا  یب ــان ه ــا، از ورود افغ ــاه حــال آنه رف

  ».شود یم یریجلوگ
ــه گــ۹۱فــروردین  ۲۸در  ◀ فعــالین حقــوق بشــر و «زارش ، ب

ــران ــزی یکــی از »دمکراســی در ای ــی مع ــدانی سیاســی عل ،  زن
ــد  ــدانیان سیاســی بن ــه دلیــل شــرکت در مراســم  ۳۵۰زن کــه ب

خاکســپاری جانباختــۀ راه آزادی مــردم ایــران محســن دکمــه 
ــی ــده چ ــران بازداشــت ش ــورت  در ته ــه ص ــا ب ــود و ماهه ب

ــانونی در ب بالتکلیــف در بازداشــت موقــت و ــر ق ــد غی  ۳۵۰ن
  .شد از حضور درجلسۀ دادگاه امتناع ورزید می نگهداری

فروردین ماه قصد انتقال زندانی سیاسی علـی  ۱۹روز شنبه     
دادگــاه انقــالب کــه صــلواتی معــروف بــه  ۱۵معــزی بــه شــعبۀ 

قاضی مرگ ریاست این شعبه را بـه عهـده دارد را داشـتند امـا 
و عـدم  ادگـاهو نمایشـی بـودن د بـه دلیـل احکـام فرمایشـی او

  .از حضـور در جلسـه دادگـاه خـودداری نمـود مشـروعیت آن
پیش از این نیز محمد سیف زاده، وکیل شناخته شده و عضـو 
هیئت موسس کانون مدافعان حقوق بشـر ایـران از حضـور در 

  .چنین دادگاه هایی امتناع ورزیده بود
سال سـن  ۶۰الزم به ذکر است علی معزی که اکنون حدود    

را در  ۸۹تــا  ۸۷و  ۶۳تــا  ۶۰های  ســابقه زنــدان در ســال دارد،
بازداشـت  ۹۰پرونده داشته و آخرین بار در خـرداد مـاه سـال 

و  ۲۰۹شــده و بعــد از گذرانــدن دوران انفــرادی در بنــدهای 
شـود و بـا  نگهـداری می ۳۵۰زندان اوین، اینک در بنـد  ۲۴۰

 .رو است اتهام محاربه روبه
ــروردین  ۲۸در  ◀ ــ ،۹۱ف ــه گ ــوزب ــارس نی ــتان  ،زارش ف دادس

 عمومی و انقالب شیراز از اجرای حکم اعدام هشت متهم بـه
 .ه استقاچاق مواد مخدر در شیراز خبر داد

حکم اعـدام ایـن هشـت قاچـاقچی بـه صـورت همزمـان در     
  .ه استزندان عادل آباد شیراز اجرا شد

   
  
 ۳۹۹اشــتباهاً  ۷۹۹  درنشــريه شــماره: پــوزش و تصــحيح٭

 .ه استدرج شد
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