
  

  
داده » خطـر ایـران«خبر از نگرانی اسرائیل از انجام گرفتن توافق بغداد و از دست رفـتن مه، ماه ۱۴در  :انقالب اسالمی

یـم و ژو بی کفایتی او و تشـدید رویـاروئی هـا در درون ر» رهبر«در فصل اول، گزارشها و خبرها و نظرها در باره . شد
نـد و  مـاجرای اتحـاد عربسـتان و خالء فکری در قلمروهای اسالمی و غرب و آنچه ادگار مورن بحران تمدنی مـی خوا

  . را گرد آورده ایم... بحرین و سرانجامی که گفتگو بر سر اتم می تواند پیدا کند و
در فصل دوم، شدت گرفتن اسالم و بیگانه ستیزی در غرب  و ربط آن هم با خشـونت گرائـی بنـام اسـالم و وجـود      
ی چون القاعده و هم خالء فکری در غرب کـه آن را بیـان هـای مالی و سازمانهائ –یم مافیاهای نظامی ژیمی چون رژر

  .قدرت افراطی، راست افراطی، پر می کنند را از رهگذر خبرها و داده ها و نظرها، شفاف نمایانده ایم
خبرهای تجاوزهای  ،در فصل سوم، قسمت دوم نوشته گلزار در باره بیکاری و راه حل پیشنهادی و  در فصل پنجم     
  :ه حقوق انسان را از نظر خوانندگان گذرانده ایمیم بژر
  

  ۴صفحه در

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

  )۵١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  جنبش جنگل برضد سلطۀ روس و انگليس درايران

  
واشـغال ايـران درجنـگ     انگلـيس « محمد قلي مجـد دركتـاب   

نهضت جنگل كه تحت رهبـري ميـرزا   : مي نويسد» جهاني اول 
كوچك خان هدايت مي شد، واقعي ترين نهضـت ملـي آزادي   

جنگلي ها ابتـدا دربرابرقـواي روس ايسـتادند، وبعـد     . ايران بود
ازتهاجم انگليسي ها به شمال ايـران درمقابـل مهاجمـان جديـد     

ا نهايتـاً انتقـام هولنـاكي ازآنهـا     قدعلم كردند، ولي انگليسـي هـ  
بعدها رضـا   –كه رضا ميرپنج 1921پس ازكودتاي فورية . گرفتند

ميـرزا  . را به قدرت رسـاند  –رضا شاه پهلوي1925خان و درسال 
ــت    ــاخان قرارگرف ــاي رض ــرة نيروه ــان در محاص كوچــك خ

سـرش  . دركوهستانهاي گيالن جان باخت 1921ودرزمستان سال
وبه تهران آوردند وبـراي عبـرت ديگـران    را ازبدن جدا كردند 

اما ميرزا كوچك خان به قهرمـان  . درمعرض ديد عموم گذاشتند
  )   1(»  .ملي براي ايراني ها مبدل شد

ابراهيم فخرايي دربارة نقش مفاخرالملك نوكروسرسـپردة روس  
جنبش (توسعه و الحاق روزافزون افراد : ها اينگونه شرح مي كند

را »  دستة مسلح « مسئلة ) روسيه(ولياء امورباعث شد كه ا) جنگل
جدي ترازآنچه هست تلقي كنند وعـدة بيشـتري را بـراي قلـع     

  .وقمع آنان بفرستند
مفاخرالملك رئيس شهرباني رشت داوطلب ايـن مأموريـت شـد    
وتعهد نمود كه ريشة فساد را ازبـيخ وبـن برانـدازد و نگرانيهـاي     

راردوئي مركـب  موجود رابرطرف سـازد ودراجـراء ايـن منظـو    
ازچند صد نفرتفنـگ چـي وچوبداروشـاطروفراش وآبدارخانـه     
وقبل منقل حتي كنده وزنجيروچوب وفلك وچند  خروار طناب 

  .آماده وعازم پسيخان گرديد
  ۱۱فحه ص  در                                                                      

   !پی و اينترنتیوخوانندگان اين نشريه بصورت چامحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 

    رش پارسيآ
چرا سکوالریسم دولتی و الئیسیته 

  اجتماعی خطرناک است؟
  

و اسـتراتژيك زيـر،    در اين نوشتار كوتاه، براي پرسش مهم
  :پاسخي مستدل خواهيم جست

چرا ايده سكوالريسـم دولتـي خطرنـاك اسـت و الئيسـيته      
  اجتماعي ناممكن؟

  :سكوالريسم
را بـه  » سكوالريسـم «ابتدا شرح مختصري از معاني مختلـف  

نوشته آقاي شـيدان وثيـق   » الئيسيته چيست؟«نقل از كتاب 
گي از نيرو هاي مي آورم تا اشتباه فاحشي كه نزد بخش بزر

سياسي ايراني در برداشت از اين واژه وجود دارد مشخص 
  :گردد

 ۱۶صفحهدر   

  علي شفيعي
 

  محل عقده گشائی ،اسالم
روانشناسی ایجاد نفرت عمومی نسبت به 

  )۱(اسالم و مسلمانان 
  

بيش از سه دهه است كه دين اسالم بيشتر از گذشـته هـاي دور   
چـه در كشـورهاي   . ي گشته استخود، بشدت محل عقده گشائ

اسالمي و مسلمان نشين و خواه در جوامع مغرب زمين، نزاع بـر  
  .سر اسالم و با اسالم و مسلمانان به اوج خود رسيده است

پـس از وقـوع انقـالب    : از ميهن خودمان ايران شـروع كنـيم   
تمامي كسانيكه عقدة بدست آوردن قدرت،  57اسالمي در سال 

ان كرده بود، بيكباره اسـالم را محـل عقـده    بيمار و بي آزرم ش
   .گشائي خويش و كسب قدرت يافتند

  ۱۴ صفحه در     
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
    دولت و ایرانیت ،دین ،سنت

ــران       ــه ســیمای  ،پرسشــها از دانشــجویانی اســت کــه در ای برنام
    :زادی را دیده اندآسپیده استقالل و 

  :»حکومت اسالمی«پرسش اول در باره  •
  

آقای بنی صدر در باره اینکـه مسـلمانها در شما حکومت شدند؟نظر مدینه حکومت اسالمی براه انداختند و از طرف خدا مـامور تشـکیل آیـا حضـرت محمـد در : میـک سـئوال دارو دانشـجویم دختری     
چـون کـه مـردم  آینده کشور را اداره کنند ولی آخونـدها نـه چیسـت؟ چه کنـیم . باورشان را هم به این راحتی عوض نمی کنند مسلمانند و در عین اینکه کشور ایران کشور مسلمان می ماند، آخوندها مثـل که 

  حاال حاکمیت را قبضه نکنند؟
مردم سـاالری شـورائی یـا جمهـوری : پاسخ به پرسش اول ٭

  :شهروندان
  
ــت اســت – ۱ ــر از حکوم ــت غی ــه دول ــدانیم ک ــت . نخســت ب  دول

وقتی بر پایه حقوق ملی و حقـوق مجموعه قوا و یا ارکانی است که 
، فاقد مـرام شکل می گیردو بر اصل حاکمیت جمهور مردم  انسان

حاکمیـت ملـت و اصـول راهنمـای م دولـت همـان امـر. می شـود
 در عوض،. استو جانداران و طبیعت حقوق ملی و حقوق انسان 

ــاریخ  ــه حیــات ت ــه و ب ــدان حیــات یافت جامعــه در توحیــدی کــه ب
ــده  بخشــیده اســت، ــز دربرگیرن ــاگون و نی گرایشــهای فکــری گون

ــبی  ــای نس ــت ه ــتهوی ــها . اس ــن گرایش ــت ای ــت از اکثری حکوم
  .نمایندگی می کند و به ضرورت، صاحب مرام است

از . دولت مـی بایـد از هـر دیـن و مرامـی خـالی باشـد ،از این رو     
  : جدائی دین و مرام از دولت ضرور است ،به دو دلیل ،جمله

  ۲صفحه در
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    ۱۳۹۱خرداد ۱۴تا۱  ۸۰۲شماره

  
  یمژگفتگو بر سر اتم و تشدید رویاروئی ها در ر -بی کفایتی رهبر◀
   ۴ص  :غاز پایان یا ادامه بحران؟آ –     
  جنگ عمومی  -بحران تمدنی و نیاز به توحید؟ -؟»این فقه«◀
   ۷ص  :»اسالم گرائی سیاسی«با      
  معیشت مردم، بن بست بیکاری و راه خروج: گلزار یرگجهان◀
   ۱۰ص:    بخش دوم -از بن بست      
  یمی مجازات اعدام را اصل می کند، مرگ خویش را ژوقتی ر◀
   ۱۰ص   :اعالم می کند     

    جنگ يا صلح؟ 
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هرگاه دین  بیان استقالل و آزادی باشد نمـی توانـد بـا قـدرت  -
جـز بـا بیگانـه شـدن بیـان اسـتقالل و  ،جمـع دو ضـد. جمع شـود

اما بیگانه شدن بیان استقالل . شدنی نیست ،زادی در بیان قدرتآ
چنانکــه در ایــران . نســتآفاســد شــدن  ،زادی در بیــان قــدرتآو 

دولتهـای دینـی و  ،ز می بینیم و شاهدیم که جامعه های دیگرامرو
ی هـا را تجربـه ژزموده اند و فاسد شدن دیـن و ایـدئولوآمرامی را 
پـس . بدیهی است سازمان سیاسی بدون مرام نمی شـود. کرده اند

ن برداشت از دین آاین و  ،ممکن است یک یا چند سازمان سیاسی
ون جامعه به دین بمثابـه بیـان چ ،با این وجود. را مرام خود کنند

رشـــد در  ،زادی انســـان و جمـــع انســـانها نیـــاز داردآاســـتقالل و 
زادی ایجاب می کند که دین حتی  مـرام سـازمانی کـه آاستقالل و 

یک سازمان سیاسـی مـی توانـد . می خواهد حکومت کند نیز نشود
امـا اگـر مـی . زادی را اندیشه راهنمای خـود کنـدآبیان استقالل و 

 ،بــر او اســت کــه ،ورد و حکومــت کنــدآد اکثریــت بدســت خواهــ
زادی تهیـه کنـد و بـه جامعـه آبرنامه ای ترجمان بیـان اسـتقالل و 

ــان  ــن بی ــردن ای ــت ک ــیله حکوم ــواره از وس ــد و هم ــنهاد کن پیش
اصول «در کتاب  ،یم والیت فقیهژپیش از تجربه ر. دخودداری کن

به اسـتقرار  و نیز بهنگام هشدار نسبت» راهنمای حکومت اسالمی
خطـر وسـیله قـدرت  ،»استبداد روحانیـان«و » فاشیسم مذهبی«

برای جلوگیری از استقرار چنـین . شدن دین را خاطر نشان کردم
هرچــه  ،ن مقــامآنــامزد ریاســت جمهــوری شــدم و در  ،اســتبدادی

توانستم برای از میان برداشتن ستون پایه هـای قـدرت کـردم و از 
زادی و آکـار تبیـین بیـان اسـتقالل و  ،تا امروز ۶۰کودتای خرداد 

  .تشریح جمهوری شهروندان را پی گرفته ام
 ،دولت می باید خالی از مرام باشد تـا تغییـر اکثریـت در جامعـه - 

ــانع از   ن نشــود کــه اکثریــت پســین جانشــین اکثریــت پیشــین آم
  . بگردد

دانشجوی گرامی گفته ها و نوشـته هـای مبلغـان مـرام دولتـی  – ۲
این مـدعیان هسـتند . ا فراوان شنیده و خوانده استکردن دین ر
حکومت اهم امور و بسا مقدم بر هر امـر دیگـر اسـت «که میگویند

سـکوت کـرده  ،و ممکن نبوده است قرآن نسبت بـه مهمتـرین امـر
امـا . مدعی می شوند که پیامبر حکومت تشـکیل داد ،و نیز» .باشد

هسـتند و  این مدعیان هم در اهمیـت دادن بـه حکومـت بـر خطـا
پـیش  ،در این باره. هم تشکیل حکومت توسط پیامبر راست نیست

  ن تفصیل این کهآکوتاه . به تفصیل توضیح نوشته ام ،از این
یک جمله نیـز در بـاره دولـت و حکومـت  ،در سرتاسر قرآن - ۲/۱

او مردم ساالری شورائی و . پیامبر نیز حکومتی تشکیل نداد. نیست
مسلمانان شـهروند بمعنـای . شکیل دادیا جمهوری شهروندان را ت

صــاحب حقــوق و منزلــت و حــق برابــر در اداره جامعــه خــود مــی 
شورا تصمیم می گرفـت و کـس یـا کسـانی را مـأمور اجـرای . شدند

در مـواردی . پیـامبر نیـز منتخـب مـردم بـود. تصمیم خود می کرد
تصـمیم جمـع را بـه اجـرا مـی  ،هم که در اقلیـت قـرار مـی گرفـت

  . گذاشت
ن نیست؟ آاما چرا جمله ای در باره دولت و حکومت در قر – ۲٫۲

بدین خـاطر کـه دولـت و حکومـت حاصـل رابطـه قـوا در سـطح 
زادی بکـار آبیان استقالل و . جامعه ها و در درون هر جامعه است
بکـار جانشـین رابطـه زور . یدآدولت و حکومت بمثابه قدرت نمی 
ار برقــرار کــردن بکــ. یــدآمــی  ،بــا زور کــردن رابطــه حــق بــا حــق

میـان فـرد  ،جمهوری شهروندان در هر جامعه و تنظیم رابطـه هـا
بکـار . یدآمی  ،بر پایه حقوق ،با فرد و جمع با جمع و ملت با ملت

ــر اشــتراکها و در همــان حــال فــراخ ترکــردن فضــای  ،افــزودن ب
ید کـه بـه یمـن آمی  ،وردهای جوراجورآبنابراین دست  ،ابتکارها

همــراه مــی شــوند و بــر  ،یشــه هــا و اطــالع هــازاد اندآدو جریــان 
ن آزادی بکـار آبیان اسـتقالل و  ،بدین قرار. اشتراکات می افزایند

  . جمهوری شهروندان تحقق بیابد ،در طول زمان ،ید کهآمی 
  
  :اما چه باید کرد ؟ باید – ۳
باید دانست که دولت یک تأسیس است و تأسـیس کننـده آن  - ۳/۱

سرزمینی زندگی مـی کننـد و جامعـه ای را  نیز مردمی هستند که در
تشکیل مـی دهنـد و بـرای تنظـیم رابطـه هـا در درون و بـا بیـرون 

به هـر میـزان کـه در درون و بیـرون . ن را تأسیس کرده اندآ ،خود
دولـت بیشـتر زورمـدار و کمتـر  ،زور بیشتر نقش پیـدا کنـد ،جامعه

را » خبـهن«ن زمان که بساط والیت مطلقه  آ. حقوق مدار می شود
نظام اجتمـاعی  ،نآدروغی ساختند که بنابر  ،بر عوام می گستردند
چنانکه کلیسا نظام اجتماعی دوران فئودالیتـه . خدا فرموده است

چـون نظـام اجتمـاعی . را خدا فرموده و تغییر ناپذیر می انگاشت
ــذیر مــی باورانــد ــز ،را تغییــر ناپ خــدا  ،والیــت مطلقــه برمــردم نی

جامعه ها نظامهای اجتماعی را تغییر دادنـد  اما. فرموده می گشت
خواه دولت و چـه  ،و دانستند که هر نظامی و هر تأسیس و بنیادی

دانسـتند کـه دولـت بهمـان . ساخت انسـان هـا هسـتند ،روحانیت
پـس سـاخته نـامطلوب . نامطلوب است ،اندازه که قدرتمدار است

نـه  پـس نـه بخردانـه و ،چون از خداوند نیسـت. از خداوند نیست
والیـت مطلقـه بـر  ،عادالنه اسـت کـه خداونـد بـه سـاخته انسـانها

وردند به تغییر اندیشـه آاین شد که جامعه ها روی . انسانها ببخشد
ــه  زاد کــردن خــود از دولــت و بســط جامعــه مــدنی و آراهنمــا و ب

ن خود کـردن و دولـت آحقوقمدار کردن دولت و حاکمیت را از 
یســا نیــز شــروع کــرد بــه کل. وردنآرا تحــت حاکمیــت خــویش در

منطبق کردن خویش با اصل تغییر پذیری نظام هـای اجتمـاعی و 
کـاری کـه جامعـه امـروز ایـران و  ،بدین قـرار. بنیادهای اجتماعی

اینسـت کـه دولـت را سـاخته خـود  ،بسا دیگر جامعه ها باید بکنند
بدانند و تا می توانند جامعه مـدنی را بسـط دهنـد یعنـی از کـاربرد 

تــا کــه دولــت کمتــر قدرتمــدار و بیشــتر حقــوق مــدار . نــدزور بکاه
کار اول و بایسته اینست که ساخته خـود را  ،به سخن دیگر. بگردد

والیـت «ورنـد و ایـن کـار را از راه اسـتقرار آبه مهار کامل خـود در
  . بکنند» جمهور مردم

بـدین خـاطر . هسـتند» قداست«فاقد  ،ساخته های انسانها - ۳/۲
 ،نهـا بکـار رفتـه باشـدآاگـر زور در . قابل تغییر که متعین هستند و

هیچیـک مقـدس  ،پس بنیادهای اجتمـاعی. ویرانگر نیز می شوند
غیـر قابـل تغییـر گردانـدن  ،نهاآمقدس انگاری هریک از . نیستند

از زمـانی کـه . بنابراین تابع جبر شدن و بنده زور گشتن است ،نهاآ
ه و مدرسـه و روحانیـت دولت و خانواد(انسانها بدانند که بنیادها 

در می یابنـد کـه مـی تواننـد رابطـه  ،نها هستندآساخته خود ...) و 
ن تغییــری کــه ســبب بازیــافتن آ. خــود بــا بنیادهــا را تغییــر بدهنــد

 ←تغییـر رابطـه بنیـاد  ،زادی و حقوق انسان مـی شـودآاستقالل و 
زادی آاســتقالل و  ↔بنیــاد  ↔قــدرت بــه رابطــه انســان  ←انســان 
ن تغییــری کــه انســان و جامعــه هــای انســانی را از آســت این. اســت

بشـرط آنکـه بنیادهـا کـه اینـک اربابهـا . بندگی قدرت رها می کند
هستند تغییر ساختار پیـدا کننـد و وسـیله هـائی در اختیـار انسـانها 

  .بگردند
اما انسان تغییـر نمـی کنـد و تغییـر نمـی دهـد مگـر بـا تغییـر  – ۳٫۳

هرگــاه انســان بخواهــد اســتقالل و  ،دادن اندیشــه راهنمــای خــود
او را بیــان اســتقالل و  ،زادی خــود را بطــور کامــل بدســت بیــاوردآ
دانشـجوی گرامـی بدانـد . زادی بمثابه اندیشه راهنما بایسته استآ

زادی بازیابــد و آکـه بــر او اســت اســالم را بمثابــه بیــان اســتقالل و 
مسـتقل و تا جامعـه ای از انسـانهای . مبشر این بیان درجامعه شود

  . یدآزاد و حقوقمند پدید آ
هستند ایرانیانی که به اسالم بـاور ندارنـد و حتـی ضـد آن شـده       
نکه اندیشه راهنمای خـود را از آن شوند بی آنها نیز برآهرگاه  ،اند

گـی هـای بیـان اسـتقالل و ژن را نقد کنند تا کـه ویآ ،دست بدهند
ـــدآ ـــردم ،زادی را بیاب ـــور م ـــت جمه ـــوری  اســـتقرار والی و جمه

از زوربـــاوری و » خونـــدهاآ«هـــم . شـــهروندان میســـر مـــی شـــود
از  ،زاد مــی شــوند و هـم بنیادهــای دیگــرآزورمـداری و قــیم مـآبی 

تحت والیت  مردم قرار می گیرند و وسیله مردم می  ،جمله دولت
  . شوند

 
پرسش دوم  در باره ربط اسالم و هر دیـن و مـرام دیگـری  •

  :به ایرانیت
  
تلویزیونهـای . اسالمی میزنـد و بیشـترین تکیـه اش بـر اسـالم اسـتدر ایران خیلـی حاکمیـت حـرف ایـران : هم خودم دارمیک سوال     نجلسی هم در دوران ساسانیان و عهد هخامنشیان مانده انـد آلوس 

و . افتخار ما مال کورش و داریوش اسـت و بـس. جلو هم نمی آیند ی مـن مـی دانـم کـه ولـ. فحشی نیست که به اعراب و اسـالم ندهنـد
اغلب شاعران ما هم مسلمان بودند هم ایرانی مورد احترام همه هـم 

و کسی مثال به مولوی و یا فردوسی نمیتواند ایراد بگیرد کـه . هستند
خصوصیاتی هست و یک سننی و اخالقی خوب و بد که ماها بایـد بـــه هـــر حـــال در ایـــن ایرانـــی بـــودن یـــک . چـــرا مســـلمان بودنـــد

 .تحار کنیم همانطور که بد هـای آن را غربـال کنـیمبه خوب هاش اف
این سنن و اخالقهای همـه قومهـای ایرانـی همـه . صدر اشاره کردندمثل همان قضاوت بی جـا پشـت سـر دیگـری کـردن کـه آقـای بنـی 

. ایـران وطـن همـه مـا اسـت. ما را ولی کنـار هـم نگـاه داشـته اسـت
ــا  ــی صــدر ایــن خصوصــیات ایرانیه و ســنن و امکــان دارد آقــای بن  اخالقهای خوب و بد ما ملت را بیشتر توضیح دهند؟

 
  :امون سنت و ایرانیتپیر پاسخ پرسش دوم  ٭
  
سنت گرائی را نقـد  ،پیش از این. غاز می کنمآپاسخ را از سنت  – ۱

سنت گرایـان منطـق : ن نقد را کوتاه و نو می کنمآاینک . کرده ام
. سـنت مـی شـمارند صوری بکار می برند و پایـائی را دلیـل درسـتی

یکسـان  ،راستی اینست که امرهای واقع پایا با امرهای واقـع ناپایـا
 ،بــه ایــن خــاطر کــه پایــا اســت ،امــا هــر امــر واقــع پایــائی. نیســتند

پایـا  ،چنانکه قتل جنایت است و بمثابه امـر واقـع. مطلوب نیست
  ،بنا بر این. اما در شمار تبهکارانه ترین کارها است. است

در همـان حـال کـه  ،وای سنت ها هرگاه حقوق باشندمحت  -  ۱/۱
زیرا هر نوزادی حقوقمنـد بـه دنیـا . همواره نو هستند ،پایا هستند

غـاز آبرای این که زندگی را با عمل به حقوق ذاتی خـویش . یدآمی 
 ،همـه ترجمـان حقـوق ،پندار و گفتار و کـردار هـا ،سنت ها ،کند

سـنت عمـل بـه  ،ننـددر جامعه هائی کـه رشـد مـی ک. ضرور هستند
حق و دفاع از حق و انتقال شعور بر حقوق ذاتـی و عمـل بـه ایـن 

رعایـت مـی  ،نسل بعـد از نسـل ،ن جامعهآاز سوی اعضای  ،حقوق
جامعه اسـتبداد زده و از رشـد مانـده جامعـه ایسـت کـه ایـن . شود

غاز آید و از آنوزاد غافل از حقوق ذاتی خود بار می . سنت را ندارد
  .کارش تنظیم رابطه با قدرت است ،نآیان زندگی تا پا

ســنت  غفلــت از حقــوق ذاتــی و پنــدار و گفتــار و کــردار را  -  ۱/۲
همـراه مـی   ،ن نوع تنظیم رابطه با قدرت  کردنآترجمان  این و 

شود با سنت دیگری که دین تکلیف مدار و از خود بیگانه در بیـان 
 ،رت می شـودوقتی سنت تنظیم رابطه با قد ،در واقع. قدرت است

 ،بـدین سـان. انسان فاقد حقوق ذاتی اما دارای تکالیف می گـردد
این رابطه با قـدرت اسـت کـه انسـانها بـرای مشـروعیت بخشـیدن 

  .ن را می سازندآنیازمند توجیه شرعی می شوند و  ،بدان
همـراه  ،و سنت غفلت از حقوق و سنت دیـن تکلیـف مـدار - ۱/۳

ی بنیادهــای جامعــه  مــی شــود بــا ســنت ســومی کــه ســاخت دیرپــا
دولــت و روحانیــت و تعلــیم و تربیــت و خــانواده و تأسیســات (

. است...) اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دیگر و تأسیسات هنری و
 ،همـه بنیادهـا ،در جامعه های دارای نظام اجتماعی قدرت محور

انسـان وسـیله ایـن بنیادهـا و . سـاخت گرفتـه انـد ،بر مدار قـدرت
  . تنها اسآقدرت  هدف 

دو نوع سلطنت مدار و دین مـدار در پرسـش (گذشته گرائی  - ۱/۴
سـنت چهـارمی اسـت کـه گویـای دو  ،)مده انـدآدانشجوی گرامی 

عمل به این سنت به اینسـت کـه . نوع تنظیم رابطه بر قدرت است
ینده تکرار گذشته بگردد و گذشته بی کم و کاست ادامـه آحال  و 
  .بیابد
ــا ســنت  - ۱/۵ ــا کــه گذشــته گرائــی ب مکــان و موقــع اجتمــاعی پای
ــا قــدرت اســتآفــر سلســله مراتــب : همــراه اســت ،ورده رابطــه ب

مرزبندی هـای جنسـی و قـومی و  ،قشر و گروه بندی ها ،اجتماعی
ــی ــد ،مل ــا بمانن ــد برج ــی بای ــته م ــون گذش ــا. چ ــرهم تغییره  ،اگ

سلسـله  ،بـرغم جـا بـه جـائی هـا ،تغییرهای رابطه با قدرت باشـند
تغییر رابطه  ،تنها وقتی تغییر. ها برجا می مانندمراتب و مرزبندی 

زادی و دیگـر حقـوق ذاتـی انسـان آبا قدرت به رابطه با استقالل و 
ایجاد ) زور(= سلسله مراتب و مرزبندی هائی که قدرت  ،می گردد

  .از میان بر می خیزند ،کرده است
تولید و بکار افتادن نیروهای محرکه رابـط مسـتقیم دارد بـا  - ۱/۶
در نظامهـای اجتمـاعی . دازه بسته و باز بـودن نظـامی اجتمـاعیان

نیروهای محرکه به میزان بسیار کـم  ،وقتی بسته اند ،قدرت محور
سنتهای ناظر بـه تولیـد  ،از این رو. تولید می شوند و بکار می افتند

جامعــه هــای دارای . بــی تغییــر مــی ماننــد ،و مصــرف و مالکیــت
از : دو سرنوشت را پیدا کرده انـد یکی از ،نظامهای اجتماعی بسته

بـاز  ،میان رفته اند و یا به اندازه ای که بتوانند ادامه حیات بدهند
  . شده اند

سنتهای کـه جـز تنظـیم دیرپـای رابطـه بـا قـدرت  ،در حقیقت      
ویرانی بـر ویرانـی و مـرگ بـر مـرگ مـی افزاینـد و هرگـاه  ،نیستند

نهـا بسـر مـی آنـدگی جامعـه ز ،انسانها تغییر نکنند و تغییـر ندهنـد
جامعه بشری با خطر مـرگ محـیط  ،چنانکه در حال حاضر. رسد

حال اگر . زیست و از میان برخاستن زندگی جانداران روبرو است
درمـی یـابیم کـه  ،به تاریخی مراجعـه کنـیم کـه مـا انسـانها هسـتیم

طرزفکرهای ما را انواع بیان های قدرت تشکیل می دهند کـه نـه 
 ،در ایـران. ئین های چگونه مـردن هسـتندآ ،که ،دگیئین های زنآ

ئـین آنـوعی از  ،بیـان قـدرتی کـه دیـن، والیـت مطلقـه فقیـه اسـت
، چـون زنـدگی !مصـرف انبـوه کـن ،چگونه مردن است و در غرب
  .ئین مرگ استآنوعی دیگر از  ،کوتاه است و مرگ در کمین

سـنت سنتهای باال روشن می گوینـد کـه در ازای یـک سـنت کـه       
سـنتهای دیگـر  ،گاهی برحقوق و عمل به حق اسـت و همـواره نـوآ

این دو نوع سنت ها ضد . انسانها را در بندگی قدرت نگاه می دارند
ای کــه بخواهــد راه و روش چگونــه جامعــه  ،پــس. یکــدیگر هســتند

زادی را اندیشـه آیعنی بیان استقالل و  ،زیستن را بیاموزد و بکار برد
می باید سنت شعور بـر حقـوق ذاتـی و عمـل بـه ناگزیر  ،راهنما کند

ایـن . این حقوق را ایجاد کند و سنتهای دیگر را یکسره تغییر دهـد
استبداد همچنـان بـر ایـران  ،امر که برغم سه انقالب و تغییر شکل

تغییـر : یـدآدر پرتو شناسائی سنت ها بـه شـناخت مـی  ،حاکم است
انسـان  ،ری از قـدرتبه رابطه با شکل دیگ ،رابطه با شکلی از قدرت

پس ضرور است که رابطه با محتوا و . را از بند استبداد رها نمی کند
زادی و آاز رهگذر برقرار کـردن رابطـه بـا اسـتقالل و  ،شکل قدرت

چنین انقالبی نیازمند . تغییر کند ،حقوقمندی انسان و جامعه ملی
  .شدزادی نباآاندیشه راهنمائی است که نمی تواند بیان استقالل و 

تقدم : دانشجوی گرامی دو واقعیت را نیک مشاهده کرده است – ۲
کـه مالتاریـا بـاب کـرده اسـت و تقـدم » ایرانیـت«بـر » اسالمیت«
که پهلوی طلبها تبلیغ می کردنـد و مـی » اسالمیت«بر » ایرانیت«

شعار دروغشان از بیان قدرتی نشأت . هردو راست نمی گویند. کنند
  . اد در وابستگی استمی گیرد که از نوع استبد

  :اما چرا دروغ می گویند؟  به این دالیل     
. گویای ثنویت تک محـوری اسـت ،تقدم یک اصل بر اصل دیگر - 

اسالمیت بر ایرانیت تقدم پیدا می کند و ایرانیت  ،در اولی ،چنانکه
بـود و نبـود : از این رو است کـه مـی گوینـد. تابع اسالمیت می شود

بـود و  ،در دومـی.  د و نبـود اسـالم مهـم اسـتبو ،ایران مهم نیست
  بود و نبود ایران  ،نبود اسالم و هر مرام دیگری مهم نیست

  
  ۳صفحه در

  

  دولت و ایرانیت،دین ،سنت
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اولی دروغ است به این خاطر که وقتی وطنی نیسـت و . مهم است
زادی و حقـوق نـدارد و رشـد آن اسـتقالل و آیا هسـت و انسـان در 

حقوق و کرامت و رشـد  زادی وآاسالم بیانگر استقالل و  ،نمی کند
نیازنبود که بـر ایرانیـت تقـدم  ،هم به این دلیل که اگر بود. نیست

و هم به این دلیل . تزاحم پیدا کند ،بجوید و بقایش با بقای ایران
دینی پیدا می کننـد توجیـه گـر  ،که جامعه ای از انسانهای درمانده
هـر شـیوه زنـدگی  ،بدین قرار. درماندگی و القیدی نسبت به وطن

انـدازه  ،داشـتن یـا نداشـتن اسـتقالل(مردمی و موقعیت وطـن او 
بـا طرزفکرهـای  ،...)خطرها که موجودیتش را تهدید مـی کننـد و

مقـدم شـمردن  ،بـدین قـرار. ن مردم  ربط مستقیم پیـدا مـی کنـدآ
دشمنی مسلم با اسالم بمثابه بیـان اسـتقالل  ،اسالمیت بر ایرانیت

زاد و رشید و آبه وطن مردمی مستقل و بمثا ،زادی و نیز با ایرانآو 
  .سرفراز است

ویز کـردن آایرانیت محور فعال می شود و با دست  ،و در دومی     
محکـوم بـه حـذف شـدن مـی  ،هر اندیشـه راهنمـای مزاحمـی ،نآ

جـز  ،اما ایرانیتی را که بر هر دین و مرامی مقدم می شـمارند. شود
شانند؟ بیهوده نیست که به زور چگونه می توانند بر کرسی قبول بن

جانبــدار چنــین تقــدمی  ،افراطــی هــای راســت ،در همــه کشــورها
نهــا امکــان مــی دهــد آبــه  ،هســتند زیــرا قائــل شــدن بــه ایــن تقــدم

ایرانیـت بـر اسـالمیت «هـم  ،در ایـران. زورمداری را توجیه کننـد
و در ) اســتبداد وابســته پهلــوی (تجربــه شــده اســت » مقــدم اســت

 ،نع سلطه اقتصاد و فرهنگ مسلط بر ایراندر برداشتن موا ،عمل
تجربه شده اسـت » تقدم اسالم بر ایرانیت«هم . ناچیز شده است

  .و می شود و باز سازی همان استبداد وابسته گشته است و هست
دروغ بزرگـی  ،اما تقدم ایرانیت بر اسالمیت و هر مرام دیگـری  - 

ف جـز از است چرا که ایرانیت نیازمند تعریـف اسـت و ایـن تعریـ
بدین خاطر اسـت کـه از . یدآاندیشه های راهنمای انسانها بر نمی 

تعریــف وجــود  ،ن وطــن دوســتیآناسیونالیســم افراطــی تــا ایــن و 
. دارنــد و هویــت هــای ملــی نیــز تعریفهــای بســیار پیــدا مــی کننــد

جــز بکــار اســتبدادیان وابســته بــه قــدرتهای  ،ایرانیــت میــان تهــی
قـدم ایرانیـت بـر اسـالمیت و هـر اگـر مـدعیان ت. یدآخارجی نمی 
نه تعریفی از ایرانیت بدست داده اند و  ،تا این زمان ،مرام دیگری

جـز ایـن دلیلـی  ،ن را شناسائی و تبلیـغ کـرده انـدآگی های ژنه وی
  . نمی تواند میان تهی نباشد» ایرانیت مقدم است«ندارد که 

ی اسـت دروغ بس بزرگـ ،است نیز" اسالم مقدم بر ایرانیت"اما     
چراکه اوال چنین اسالمی توانا بـه دادن تعریفـی از وطـن و وطـن 

ثانیـا از اسـتقالل و . بسا مرام بی وطنی مـی گـردد. داری نمی شود
گـی هـای ایرانیـت ژزادی و حقوق ملی و کرامت انسان و دیگر ویآ

بیهـوده . پر نمی شـود ،جز از زور ،اسالم تهی از حق. تهی می شود
جــز مــرام زور  ،در حقیقــت ،مطلقــه فقیــهنیســت کــه مــرام والیــت 

  . نیست
زورمداری خود و جهـل خـویش را از وجـود بیـان  ،هردو مدعی    

زادی نه آچراکه بیان استقالل و . شکار می کنندآزادی آاستقالل و 
با ایرانیت و نه با هیچ هویت ملی و شخصـی سـازگار بـا زنـدگی در 

دارد که بـر ایرانیـت  نیاز. ناسازگاری نمی جوید ،زادیآاستقالل و 
  .ن همراه باشدآتقدم نجوید و با 

امـا همراهـی ایرانیـت و اســالمیت نیـز در ایـران تجربـه شــده  -  ۳
ن تـا نهضـت آتا انقالب مشروطیت و از » نهضت تنباکو«از : است

ن آانقالبی که  در  ،ن تا انقالب ایرانآملی کردن صنعت نفت و از 
گـانی حاصـل ایـن همراهـی جنبشهای هم ،گل بر گلوله پیروز شد

از جملـه بـه . همراهـی کامـل نبـوده اسـت ،با وجود این. بوده اند
این دلیل که اسالمیت از رهگذر از خود بیگانه شدن دین در بیـان 

هـر . گی های ایرانیت سازگاری نجسـته اسـتژبا تمامی وی ،قدرت
 ،زادیآکوشش ها در بازیافتن دین بمثابه بیـان اسـتقالل و  ،نوبت

را ممکن ساخته است اما اعتیاد به اطاعت از قدرت و برجا جنبش 
ماندن سـتون پایـه هـای قـدرت و پـذیرش همگـانی نجسـتن دیـن 

زادی و حضــور قــدرت هــای خــارجی در آبمثابــه بیــان اســتقالل و 
  . بازسازی استبداد را میسر ساخته اند ،صحنه سیاست داخلی

اســالمیت در موازنــه عــدمی و منفــی و نیــز همراهــی ایرانیــت و     
. وضوح بیشتری جسته اند ،اندیشه های راهنمای مدرس و مصدق

گـی هـای ایرانیـت و غفلـت از ژناشـناخته مانـدن وی ،با این وجود
کـه بـا ) دین ها و مرامهـا(این امر واقع پایا که اندیشه های راهنما 

ماندگار نشده  ،در ایران ،گی های ایرانیت سازگاری نجسته اندژوی
است که در بازیافتن دین و یا هر اندیشه راهنمـای  سبب شده ،اند

. خـر دنبـال نشـودآکـار تـا  ،زادیآبمثابه بیان اسـتقالل و  ،دیگری
کاری که از آن تاریخ تا امروز انجام گرفتـه  ،۵۷چنانکه در انقالب 

  . انجام نگرفته بود ،است
ــرای بازشناســائی وی      ــای ژایــن شــد کــه مطالعــه ب گــی هــای پای

. مـد و انتشـار یافـتآمطالعه بـه نگـارش در. گرفته شد ایرانیت پی
از . ن بازشـناخته مـی شـودآگی هـا از غیـر ژهویت ایرانی به این وی

ورم و خـاطر آگـی هـا را مـی ژن ویآ ،فهرسـت وار ،راه فایده تکرار
گـی هـا سـازگاری ژنشان می کنم هر اندیشه راهنمایی که با این وی

ــد ــدگار و  ،بجوی ــدهمگــانی مــی شــود و مان  ،اگــر ســازگاری نجوی
اگر زمانی سازگاری یافتـه باشـد امـا . همگانی نمی شود و نمی ماند

سـازگاری را از دسـت  ،بخاطر از خود بیگانه شدن در بیان قـدرت
هرگـاه اندیشـه راهنمـا بیـان اسـتقالل و . رها می شـود ،داده باشد

  :گی های ایرانیت سازگاری می جویدژبا تمامی وی ،زادی باشدآ

  
  :های ایرانیتگی ژوی
  
شود،  وطن، جائى كه، در آن، زمان و مکان انسان بى نهايت مى -  ۱

دانـد كـه  شـود زيـرا هـر نسـل مـى زمان بى نهايت مـى: ارزش است
پس . افزايند برند و بر آن مى حاصل كارش را نسلهاى بعدى بکار مى

و . رود و رشـد صـير پايـان ناپـذيرى اسـت كار او هرگز از ميان نمـى
شود زيرا انديشه وطن دارى بر اصل  اى زمين و آسمان مىمکان پهن

  .است موازنه عدمى در ايران باليده
مــروت بــا « ،دوســتی را روش کــردن و از دشــمنی پرهیــز کــردن - ۲

ــا  گــی ژوی ،»ینــدآنهــا کــه از در دشــمنی در مــی آدوســتان و مــدارا ب
مــردم  ،بــدین خــاطر. گــی هــای ایرانیــت اســتژارزشــمندی از وی

مـردم ناداننـد، مـردم ( مـردم  نکـردن تحقیـر  ،بـر ایـندوستی، بنا 
گویای بیگانگی از وطن داری و گم کردن خاصـه ) چنین و چنانند 

  .نیز هستاول ایرانیت 
رابطه ها را در ایران و با انیران، بر اصل موزانه عـدمی تنظـیم   -  ۳

کردن، به سخن دیگر، زیستن در موقعیت و وضعیت نه مسلط و نـه 
ایـن . وم ایرانیت استسا بر این مستقل و آزاد، ویژگی ه، بنطزیرسل
ویژگی آن نوع وطن دارى است كه، بدان، انسانها از حق صـلح  سه

  :دنجوي برخوردار و با هستى اين همانى مى
از آنجا که ايرانيت  بـا سـلطه گـرى و بـا سـلطه پـذيرى سـازگار  – ۴

( جویـد  سـازگاری نمـی نیـز شود، با تقدم سازی و تقدم بازیهـا نمى
هـائى كـه  تقدم ایرانیت بر اندیشه راهنما و به عکس و  ملـت گرائـى

ترجمان تقدم و تسلط ایران بر انیران و یا انیران بر ایران  هستند و 
 ...)  تقدم رشد بر ایرانیت و یا ایرانیت بر رشد و

زادی، همانند عهد سپردن به آعهد با استقالل و : عهد شناسی -  ۵
لـت آدومـی انسـان را در . و قدرتمـدار نیسـت قدرت و قدرتمـداری
زادی انسان و استقالل آ اما عهد با استقالل و. قدرت ناچیز می کند

و آزادی  و دیگر خاصه های ایرانیت، رشد دائمی بر میزان عـدالت 
  .  اجتماعی را میسر می گرداند

هويـــت فرهنگـــى مســـتقل بمثابـــه فـــرآورده رشـــد، در عـــین  - ۶
هـای ایرانیـت و بـاز بـودن فرهنگهـا بـروى برخورداری از ویژگـی 

 يکديگر، بنا بر اين، 
هاى پندار و گفتار و كردار  از ميان فرآورده :رشدپذیری انسان – ۷ 

آيند، همچـون  مستقل و آزاد، آنها كه جهانيان را همه وقت بکار مى
بیان هـای اسـتقالل و آزادی و هنـر و دانـش و فـن، از آن جهانيـان 

ی باید محل جريان آزاد بیان ها و هنر و دانـش پس ایران م. هستند
 و نيز،. و فن، باشد

ذاتى انسان ايرانى اسـت، ذاتـى هـر ) همچون حقوق(هر آنچه  -  ۸
بنا بر اين، در ايران . انسانى در هر كجاى جهان و در هر زمان است

نبايـد ...) جنسى، نـژادى، قـومى، ملـى و(و انيران، به هيچ تبعيضى 
 ر اين، بنا ب. گردن نهاد

از آنجا که جبار قدرت است و جبر جبار بـا زنـدگی، در ایـران،  -  ۹ 
مرکــز دیرپــای برخوردهــا، مطلقــا ســازگاری نــدارد، اندیشــه هــای 

 .راهنمای بر محور جبر، با ايرانيت سازگاری نمی جویند
زیست در روشنانی یا شـفاف گردانـی پنـدار و گفتـار و كـردار  -  ۱۰ 

ص در آنچــه بــه اســتقالل ایــران و بخصــو. ویژگــی ایرانیــت اســت
. استقالل و آزادی انسـان مربـوط مـی شـود، شـفافیت ضـرور اسـت

چراکه تاریکی ضحاکی و یا سلطه نماد قدرت مرگبار و ویرانگـر بـر 
 بنا بر اين، . حیات ملی و حیات هر ایرانی است

ــا جامعیــت انســان و جامعیــت  – ۱۱  ــرورش ســازگار ب آمــوزش و پ
نش و دانش و فنـی کـه بکـار رشـد همآهنـگ آموزش بی(جامعه ملی 

و فریضــه شــناختن چنــین ) اســتعدادها و فضــلهای ایرانیــان آینــد
 . آموزش و پرورشی

همسوئى رشد انسان و عمران طبيعت كه محيط زيسـت او را  -  ۱۲ 
اقتضاى اين توحيد تن ندادن به تضاد بمثابه اصل . دهد تشکيل مى
سلطه طبيعت بـر انسـان و  براى مثال، از سه نظر، يکى. راهنماست

ديگرى سلطه انسان بر طبيعت و سومى مسخر انسان بودن طبيعت 
و بنــا بــر ايــن جــدائى ناپــذيرى حيــات انســان و رشــد او از عمــران 

  . طبيعت، اينست نظرى كه ترجمان ايرانيت است
: جــدائی ناپــذیری امنیــت از اســتقالل و آزای و حقوقمنــدی – ۱۳

پايان رفت، هم در دوران پهلويها و هم  تجربه نيمه دوم قرنى كه به
در دوران مالتاريا، نبايد جائى براى ترديد بـاقى گذاشـته باشـد كـه 
زيستن در تعادل قوا از راه مسابقه تسليحاتى و صلح مسلح و جنگ، 

دارد كه كشور را  در درون مرزها، استبدادى ويرانگر را برپا نگاه مى
ايـن تجربـه بـا تجربـه بهـار  مقايسـه. سـوزاند به آتش فقر و قهر مـى

انقالب، پـيش از آنكـه مالتاريـا بـا گروگـانگيرى قـدرت خـارجى را 
گـذارد كـه  محور سياست داخلى بگرداند، جـاى ترديـد بـاقى نمـى

ايــران بــه يمــن خرامانــدن موجهــاى اســتقالل و آزادى، بــه يمــن 
تـرين جريـان  گستردن نور معنويت، بـه يمـن برقـرار كـردن وسـيع

گ، بــه يمــن توحيــد و همبســتگى ملــى، از رهگــذر انديشــه و فرهنــ
ــان در اداره  ــاركت همگ ــأمين مش ــا و ت ــتقالل و آزاديه ــتقرار اس اس

 .يابد بسامان كشور، در درون و برون از مرزها، امنيت مى
توجه به اين واقعيت كه تنها با ناحق كـردن حـق، مصـلحت  -  ۱۴

كـه سـازنده  شود، انسان ايرانى را دانـا كـرد بيگانه از حق ساخته مى
بنا بر ايرانيت، مصالح . ها، قدرت ستم گستر است اينگونه مصلحت

هــر . يــك فــرد، يــك گــروه، يــك قــوم، يــك ملــت، حقــوق او هســتند

مصلحت بيگانـه از ايـن حقـوق، تضـييع حقـوق اسـت و حاكميـت 
بنـا بـر ايرانيـت، در سـرزمينى كـه وطـن . آورد ستمگران را ببـار مـى

دگى مشترك ديرپا و فرهنگ مشترك مشترك همه آنهائى است كه زن
  . بايد رعايت شوند سازند، حقوق فردى و جمعى همگان مى را مى
ــاريخ اوســتا تحقيــق : اســتقالل دیــن از دولــت – ١۵ آنهــا كــه در ت

اند كه پس از حمله اسکندر به ايران، اين اردشير،  اند و دانسته كرده
. سـتا كـردمؤسس سلسله ساسانى بود كه تنسر را مـأمور گـردآورى او

اردشـير، در . را نيز ايـن دو سـاختند«دين و دولت »نظريه وحدت 
 :نويسد وصيت نامه خود، خطاب به فرزندش شاهپور، مى

فرزند من بداند، كه دين و دولـت پادشـاهى دو خواهرنـد كـه «      
زيرا دين پايه دولـت پادشـاهى و . تواند بزيد يکى بدون ديگرى نمى

 ). ص ج سوم اوستا به زبان فرانسه(» اين دولت حافظ دين است
و دولت پادشاهى، موجب تباهى » دين بهى«اما تجربه وحدت       

فردوسى از خاطر نشان كـردن ايـن تبـاهى . دين و دولت هردو شد
تجربه كه از عناصر اصلى وجدان تاريخى  این با وجود. غفلت نكرد

دولـت  مردم ايران گشت، بعد از اسالم، دولت صفوى تكرار تجربه
بانى دولت ساسانى روحانى . ساسانى شد و همان نتيجه را ببار آورد

در دولــت مالتاريــا . زاده و بــانى دولــت صــفوى صــوفى زاده بودنــد
شود و چنـان آتشـى بـه خـرمن  سومين بار است كه تجربه تكرار مى

  .است كه مپرس هستى دين و دولت زده
هـای ایرانیـت،  از آنجـا کـه ویژگـی: روابینی اخـتالف باورهـا – ۱۶

مشترکات باورهای سازگار با ایرانیت هستند، بطور عمومی، توحید 
دینــی و قــومی و  یو اشــتراک، بنفســه، گویــای وجــود اخــتالف هــا

هیچیک بدون دیگـری، واقعیـت پیـدا نمـی . هویت فرهنگی است
  . کند
ی هستند که همه زمانى یارزشهاى سازگار با ایرانیت، ارزشها  -  ۱۷

انسانها از يك گوهرنـد و آن تقسـيم : و همگانى هستندو همه مکانى 
ها را همانند مومى كه  توده«و يا » عوام را همچون گوسفندان«كه 

هـا را در  ميدانـد و تنهـا نخبـه» دهد سازمان انقالبى بدان شکل مى
 فاســد کننــدهشــمارد، پــيش از همــه،  خــور درك ارزشــهاى پايــه مــى

اى انديشه او را تنگ و نيـاز زيرا بدين تقسيم، فض. است» ها نخبه«
در عـوض، قبـول . كنـد او را به ضد ارزشى كه زور اسـت افـزون مـى

، پذيرفتن توحيد و عمل كردن بر اين اصل "انسانها از يك گوهرند"
، پنـدار نیـک، گفتـار نیـک، »دروغ ایران را ویران می کنـد« . است

  .کردار نیک، ویژگی اخالقی ایرانی و هویت او است
قرار، ارزشـهای اخالقـی پایـه نیـز مـی بایـد جهـان شـمول  بدین     

این نه از راه اتفاق است که اصول پنجگانه توحید و بعثت و . باشند
نخسـت در  ،امامت و عدالت و هدف داری، ترجمان موازنه عـدمی

ایران، اصول راهنمای دین زردشت، بمثابه بیان اسـتقالل و آزادی 
  . شدند
ه ارزش اخالقی است، در ابعاد سیاسی عدالت افزون بر این ک – ۱۸

از رهگـذر ایـن . ستامیزان نیز و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، 
ویژگی است که جنبش های همگانی ایرانیان، پیش و پس از اسالم، 

  . عدالتخواه بوده اند
ضحاک نماد قدرت، بنـا بـر ( ،قدرت و قدرتمدار بیگانه است – ۱۹

جـدائى ملـت از دولـت : انیت استویژگی ایر)  این، بیگانگی است
ســلطنت هيچگــاه مشــروعيت . مســتبد، امــرى تــاريخى شــد و مانــد

مردمــى نيافــت زيــرا هرگــز بــا ارزشــهاى پايــه و ديگــر ویژگــی هــای 
دولت با زور برابر شد و ملت جدا و پوشيده از . ايرانيت سازگار نشد

همـواره دولـت بيگانـه از . دولت، به زندگى خويش سـامان بخشـيد
: شـود عامل ستم و فساد دنيا و دين شمرده شـد و شـمرده مـىملت 

فرهنگ ايرانيت از  ضد فرهنگ دولت كه شـخص شـاه را، بمثابـه 
در : ، مــی دانســت جــدا شــد»مصــدر بــيم و اميــد « نمــاد قــدرت، 

در ضـد . فرهنگ ايرانيت، زن ناموس، وطن اجتماعى، مادر اسـت
  ...و. فرهنگ دولت زورمدار، زن شئى جنسى است

ویژگـی بـارز . جوانمردی ویژگی دیرپای ایرانیت بود و هست – ۲۰
آن، دفاع از سـتمدیده در برابـر سـتمگر و آمـادگی دفـاع از وطـن و 

نرمش و دوستی با صاحبان حق و آنهـا کـه . است» ناموس پرستی«
زور درکار نمی آورند و ایسـتادگی دربرابـر زورمـداران، جـوانمردی 

  .همین بود و هست
ایـران بـانی بـارز . ی نیز ویژگی دیرپای ایرانیـت اسـتپهلوان  -   ۲۱

شکست ها را شکست دادن، یا توانائی از . ترین ویژگی پهلوانی است
ــائی جســتن و شــاهد پیــروزی را در  ــو، توان زمــین برخاســتن، و از ن

  از این رو،. آغوش گرفتن، ویژگی دیگر پهلوانی است
و شـکیبائی  در سرزمینی که مرگ دائم در کمـین اسـت، امیـد – ۲۲
ترجمان ویژگی بس ارزشمند ایرانیت می شوند که آن، توحیـد ... و

حیات ملی و حیات هـر ایرانـی و حقـوق ملـی و حقـوق هـر ایرانـی 
ــه زیســتن، نیازمنــد اندیشــه . اســت ــد، چگون ــه یمــن ایــن توحی و ب

راهنمائی می گـردد کـه روش زیسـتن در سـازگاری بـا ویژگـی هـای 
  .آموزدایرانیت را به ایرانیان می 

روشــن اســت کــه ایــن ویژگــی هــا، تمــامی ویژگــی هــای ایرانیــت     
اما پایاترین آنها هستند و بـه هـر ایرانـی امکـان مـی دهنـد، . نیستند

معیار سنجش  پندار و گفتار و کردار خویش، اندیشه های راهنمـا و 
و ببینـد  نیز بنیادهای جامعه خویش که ساخته های اویند بگردانـد

زادی آزادی و رشد در استقالل و آیست در استقالل و چه اندازه با ز
  .سازگار و یا ناسازگارند ،و بسا بقای ایران و دوام حیات ملی

  

  دولت و ایرانیت،دین ،سنت
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 - بـــی کفـــایتی رهبـــر
گفتگــو بــر ســر اتــم و 
ــاروئی هــا  تشــدید روی

غـاز پایـان آ –یم ژدر ر
  :یا ادامه بحران؟

  
  

ـایتی خامنـه ای، : انقالب اسالمی بر بی کف نقالب بدین سـو، شـهادت تاریخ ایران از ا نقــش او در گروگــانگیری و در . مــی دهــد
ـایتی ها و آسیبهای اجتماعی و غارت کشـور در ساله و گسترش فسادها و جنایت  ۸جنگ  دوره او، سندهای بی خدشه بر بی کف

ـا . ایتی او اسـتنماد ماندگار این بـی کفـسرشاخ شدن او  با احمدی نژاد اسـت کـه اما این حکومت احمدی نـژاد و . او هستند ام
ـار امر بـس شـگفت آور،  در  ایمقالـه انتش » رهبـر«دشمن در بی کفایت معرفی کردن در باره نقشـه ) ۹۱اردیبهشت  ۲۰(کیهان 

ـار دشـمن بـه دسـت چـه . است ـا ایـن ب کوشد؟ شگفت و بلکه بهت آور تر، پاسخ کسانی در اثبات بی کفایتی خامنـه ای مـی ام
ـان. کیهان به این پرسش اسـت ـا کسـب . اما از کسی اسم نمـی بـرد ،نامدعامالن دشمن را اهل فتنه و منحرفان مـی گرچـه  کیه ب

ـا  ،اطالع از داخل ـائیم ت   :گرایشهائی استخواننده روشن ببیند نزاع میان چه کسانی و ما رمزها را می گش
  

کـه در » دشمن«عوامل 
یم، بـی کفـایتی ژدرون ر

را تبلیغ می ... و» رهبر«
  : کنند کیانند؟

  
ـــــدی ◀ ـــــدی محم ـان ،مه ــــ  ،در کیه

برضـد » دشـمن«محورهاي طرح جامع 
ـای زیـــر دانســـته ژر یـــم را دارای محورهــ

  :است
ـاي سياسـي درون  -  ۱« تشديد شـکاف ه

حاكميــت و انتقــال شــکاف هــا از ســطح 
بــه وجــود : سياســي بــه ســطح اجتمــاعي

ـاي  آوردن وضــعيتي كــه نخســت نهادهـ
ــوزي و  ــه ت ـا حــد كين سياســي در نظــام تـ

ابل همديگر قـرار بگيرنـد و دشمني در مق
ـا و گــروه  ــاعي ايـن نهاده بعـد بدنـه اجتم
ــرار  ــم ق ــل ه ــم در مقاب هــاي سياســي ه

ــد ــکاف . بگيرن ــد ش ــي خواهن ــع م در واق
ـاعي شـود و  سياسي تبديل به شکاف اجتم
در نهايت يك پروژه فروپاشي اجتماعي در 

 ۸۸مانند كاري كه در سال. ايران رخ دهد
موفــق مــي خواســتند انجــام دهنــد، امــا 

 .نشدند
ـال    ــا  ۸۸در س شــکاف سياسـي رخ داد، ام

شکاف اجتماعي به آن شـکلي كـه مـدنظر 
دشمن بـود و مـي توانسـت كشـور را فلـج 

ـاد ـاق نيفتـ مــردم خيلــي زود . كنــد، اتفـ
متوجه شدند كه يك طرف اين صحنه در 

 .حال دروغ گفتن است
ـابراين در روز  دي وحـــدتي در بدنـــه ۹بنــ

ث شـد بـه جامعه بـه وجـود آمـد كـه باعـ
تدريج آن شکافي كـه در رأس بـود هـم از 

 .بين برود
ناكارآمــد نشــان دادن ســاختار نظــام  - ۲

هم جريان فتنه : جمهوري اسالمي ايران
و هــم جريــان انحــراف هــر دو بــه دنبــال 

در واقـع . محقق كردن اين هدف هستند

آن ها تالش مي كنند اين نكته را به مـردم 
ـا القا كنند كـه مشـکل اساسـي در كشـ ور م

ــدي  ــر ناكارآم ـام اســت و اگ ســاختار نظـ
 .وجود دارد، ناكارآمدي ساختاري است

همــان طــور كــه جريــان اصــالح طلــب    
ـان  دنبال پـروژه ساختارشـکني بـود، جري
انحراف هم از مسير ديگر و البته به شکلي 
پيچيده تر همين هدف را دنبال مـي كنـد 
يعني، آن ها در نهايـت مـي خواهنـد ايـن 

ا به وجود آورند كـه بايسـتي جمع بندي ر
 .تغييرات ساختاري در نظام شکل بگيرد

اين بخش قابل توجهي از پروژه دشـمن    
است، چون ساختاري كه در ايران شـکل 
ـام واليـي  گرفته و اساساً مبتني بر يـك نظ
است، مهم ترين مشکل آن ها به شمار مي 

ـايي در داخـل . رود بنابراين اگر گـروه ه
ه زدن و ضـربه زدن ايران داوطلب صـدم

بــه ايــن ســاختار باشــند، بــه شــدت مــورد 
 .حمايت قرار مي گيرند

ـارزدايي از رهبـــر  - ۳ تـــالش بـــراي اعتبــ
ـابي : معظم انقالب يکي از مهم ترين ارزي

ــال ــاي دشــمن در س ايــن بــود كــه از  ۸۸ه
ــه ــل شکســت فتن ــرين عوام ــلي ت ، ۸۸اص

ـاختار  ـان بـر س اقتدار رهبري، اشراف ايش
تمــاعي وســيع حاكميــت، محبوبيــت اج

ايشان و قدرت ايشان در مديريت بحـران 
 .بود

ـاني كـه  ـا زم ارزيابي دشمن اين است كه ت
ـادر  ـا ق در ايران ولي فقيه وجـود دارد، آنه
نخواهندبود كه هيچ ناآرامي موفقي را در 
ايــران شــکل بدهنــد و هــر پــروژه اي كــه 
ـاهي  ـان كوت اتفاق بيفتـد ظـرف مـدت زم

ن كه به شکست خواهد خورد، به دليل اي
ـام اقتـدار رهبـري در  يك مانع جدي بـه ن

بنابراين يك پروژه . ايران برخورد مي كند
بسيار جدي وجود دارد و آن اين است كه 
به هر قيمت ممکن توانايي رهبري بـراي 

 .مديريت و مهار بحران ها آسيب ببيند
ـان       اين پـروژه از حملـه بـه شـخص ايش

ي كـه آغاز مي گردد تا مجموعه اقدام هاي
از جانــب برخــي از گــروه هــاي سياســي 
ـاتي  انجام مي شود تا رهبري را وارد منازع
كننــد كــه از ديــد آنهــا بــه اعتبــار رهبــري 

همچنـين منتسـب كـردن . صدمه مي زند
ــه  بعضــي از ناكارآمــدي هــا و مشــکالت ب
ايشان جزو پيامدهايي است كه آنها از آن 

اينها همه در چارچوب . استقبال مي كنند
ـا بايـد راهبرد ي است كـه مـي گويـد حتم

اعتبار رهبري آسيب ببيند تا بتوان مجدداً 
 .را در ايران بازسازي كرد ۸۸پروژه فتنه 

ـازي فتنـه . ۴ در  ۸۸محور آخر براي بازس
ـارجي  ايران، ايجاد بحران در سياسـت خ
كشور است به نحوي كه مـردم در داخـل 
ـارجي  به اين نتيجه برسند كه سياسـت خ

 .ه سريع تر تغيير كندكشور بايد هرچ
تبديل بحران هاي سياست خارجي بـه     

ـاي سياسـت داخلـي و شکسـتن  بحران ه
ـاي سياسـت  ـاره پـروژه ه اجماع ملي درب
خارجي شايد جزو مهمترين مسائلي است 
ـاي غربـي در  كه در دستور كار سرويس ه

ــال بحــث . ايــران قــرار دارد بــه عنــوان مث
ـا را درنظـر بگيريـد . هسته اي و تحـريم ه

امروز مهم ترين هدفي كه دشمن از بحث 
تحريم ها تعقيب مي كنـد ايـن اسـت كـه 
موضوع تحريم ها را به يك مسئله داخلي 
تبديل سازد؛ يعني، كساني در داخل كشور 
ـا  اين بحث را شروع كننـد كـه تحـريم ه
خيلــي ســنگين شــده اســت و فــن آوري 
ـا ايـن قـدر بـه  هسته اي ارزش ندارد كه م

 .دهيمخاطر آن هزينه ب
در واقع در شرايط فعلـي درونـي كـردن     

درگيــري هــا و مســائل سياســت خــارجي 
ـاده اهميـت  ـا فـوق الع ـايي ه براي آمريک

شايد اين مهم ترين پروژه اي است . دارد
ــي و  ــروز در محــيط امنيــت مل ـا ام كــه مـ

بـه . سياست خارجي با آن مواجه هسـتيم
ـا  ـائل بـ نظــر دشــمن، تركيــب ايــن مسـ

بـــــه وجـــــود  همـــــديگر، شـــــرايطي را
خواهدآورد كه به نحوي مي تواند زمينـه 

 .را فراهم سازد ۸۸بازسازي فتنه 
ـار اعـالم      ـال گذشـته، در اخب در پايان س

ـار عليـه ايـران در  شد كه پروژه جديد فش
ـام . حال شکل گيري است پروژه اي كـه ن

ـادار  ــه «معنـ ــد و » ۶۰هدي ــرآن نهادن را ب
ـان  كدهاي متعددي از آن ارائه شد كه نش
مي داد طراحي پيشرفته اي عليه ايران در 
حــال انجــام اســت؛ ايــن پــروژه اهــداف 
متعددي را دنبال مي كرد يکـي از اهـداف 
عمده اين پروژه، تالش براي واردكـردن 
يــك ضــربه نهــايي بــه نظــام در انتخابــات 
ــه اي كــه تــا انتخابــات آتــي  ــه گون ــود، ب ب

  ».رياست جمهوري تداوم يابد
  
ـــائی از  ٭ ـــه واق  ۴رمزگش ـــت ک عی

» طـــرح«نهـــا را چهـــار آکیهـــان 
  :خواند

  
ـا      ـار واقعیـت بخشـی از واقعیته این چه

نا امروز که دسـت کـم از ریاسـت . هستند
. مــده انــدآجمهــوری خامنــه ای بوجــود 

ـای دشـــمن« نیســـتند بلکـــه » طـــرح هــ
یم والیت فقیه ژواقعیت هائی هستند که ر

  :ورده استآبوجود 
دنـد خامنه ای را رئیس جمهوری کر  -  ۱

برای این که کسی را می خواسـتند کـه بـه 
او را بـی کفایـت مـی .  عنوان بسـنده کنـد

دو دوره رئـیس جمهـوری . دانستند و بود
ـار دخالـت ندادنـد . شد و او را در هـیچ ک

ـازه  ،حتی برخالف قانون اساسی بـه او اج
ــور نیروهــای مســلح نمــی  دخالــت در ام
دادنــد و تصــدی ایــن نیروهــا بــا هاشــمی 

حکومـت . رئیس مجلـس بـودرفسنحانی 
ــز ــر حســین موســوی نی ــه او اجــازه  ،می ب

. دخالت در امور قـوه مجریـه را نمـی داد
چند نوبت نیز خمینی تـوی دهـن او زد و 

  . او چاره ای جز گریستن نیافت
ـاز او را بـرخالف  ،بعد از مرگ خمینـی    ب

ــول  ــه از ق ـا جعــل نام قــانون اساســی و بـ
بـه  برای این کـه ،کردند» رهبر« ،خمینی

عنوان رهبری قناعت کند و در امور کشور 
ـاال دیگـر صـاحب . دخالت نکند اما او ح

ـارات و  ـــ ــــه «اختی ــــی مطلق ــــود» ول . ب
. روز به روز بیشتر شد ،دخالتهایش در امور

مــانع از گــوش دادن بــه  ،حــرص قــدرت
نخست خواسـت . نصیحت ناصحان شد

ـاطق نـــوری را تحمیـــل کنـــد ضـــربه . نــ
ـا در درو ــوس و مقاومتهـ یــم و ژن رمیکون

ـانع از  ،ورود مردم به صحنه ن شـد کـه آم
. رئیس جمهوری دست نشانده  پیـدا کنـد

 –کــه مافیاهــای نظــامی  –بعــد از خــاتمی 
مـدن و قـوت گـرفتن آمالی فرصت پدیـد 

ســپاه را وارد میــدان کــرد و بــا  ،- یافتنــد 
اد را بــه ژاحمــدی نــ ،تقلــب در انتخابــات

این تقلـب را در . ریاست جمهوری رساند
جنــبش . تکــرار کــرد ۸۸تخابــات ســال ان

اختیار را به قوای  ،او را ناگزیر کرد ،مردم
نها آسرکوب بسپارد و از جنایتهای سبعانه 

از یاد نبریم که بـه دسـتور او . حمایت کند
ـام گرفتـه  ـا انج قتلهای سیاسـی و تـرور ه

: روز بـه روز بیشـتر شـد ،انزوای او.  بودند
مسلم کرد نها را از او آجنبش مردم بیزاری 

ـان«یم نیز جز ژو در ر کسـی » اصول گرای
ـائی رسـید کـه . برای او نماند کارش به ج

حوزه قم در موقعیت عصیان قرار گرفت 
در . و او سفرهای پـی درپـی بـه قـم کـرد

ـباح  ـا مص همین روزها نیز به قـم رفتـه و ب
انزوای . یزدی دیدار و گفتگو کرده است

 ،ادژاو وقتــی تشــدید شــد کــه احمــدی نــ
بعد . در برابرش ایستاد ،پرورده اش دست

ــه«از  ـان فتن ــه » جریـ ــت ب ـان «نوب جریـ
ـــید» انحـــراف ـات . رس ــ تحـــریم انتخاب

ـازهم  ،مجلــس فرمایشــی انــزوای او را بـ
بحران اتمی و وضعیتی که . نمایان تر کرد

ورده است و وضعیت اقتصاد کشور و آببار 
نمایانگرهای بی کفایتی مطلق خامنه ... 

ـای سیاسـت این واق. ای هستند عیـت مبن
گذاری غـرب در مـورد ایـران اسـت و نـه 

ـا دشــمن   ــغ کــه گویـ ــی بــرای تبلی طرح
  .طراحی کرده است

یم نیز واقعیـت ژاما وجود شکاف در ر – ۲
یـم ژایـن شـکاف ذاتـی ر. است و نه طرح

زیــرا قــدرتی کــه مــی بایــد در یــک . اســت
جــز بــا مکانیســم  ،شــخص جمــع گــردد

در  ،فتقسیم به دو و حذف یکی از دو طر
ـا آاینسـت کـه از . او جمع نمی شـود ـاز ت غ

یم مرتـب حـذف کـرده اسـت و ژر ،امروز
طرفه . هیچگاه نتوانسته است جذب کند

ـال کـه وجـود  ـان ح این که کیهان در هم
طــرح دشــمن بــرای «یــم را ژشــکاف در ر
 ،بـه دو دسـته ،مـی خوانـد» ایجاد شکاف

ـان فتنـه«یکی  ـان «و دیگـری » جری جری
  !می تازد» انحراف

شکاف کنونی را خامنه ای خود بوجـود     
مانع از  ،ورد وقتی برخالف قانون اساسیآ
اد از اختیارات خود ژن شد که احمدی نآ

. استفاده کند و وزیر واواک را تغییر دهـد
اصــول « ،در انتخابــات فرمایشــی مجلــس

چند دسـته شـدند ؟ در مجلـس » گرایان
قالبی نهم چند دسته اصـول گـرا وجـود 

اصول گراها چند دسـته انـد؟  دارند؟ غیر
دست کم سه دسته اصول گرا و یک دسته 

و یــک دســته اصــالحات چــی » مســتقل«
ـاهر» مستقل«. وجود دارند   ،ها نیـز در ظ

ــه ـاطن ن ــتند و در بـ ــتقل هس ــین . مس چن
  :مجلسی تابع امر کیست؟

مجلـس : یک اطـالع و نظـر مـی گویـد •
ـــه ای و تحـــت اداره  ـال خامن بیـــت «مــ

االخره به هدف خـود او ب. است» رهبری
. رسـید ،که ایجاد دولت یـک دسـت بـود

. اد و گروه او هسـتندژتنها مانع احمدی ن
تا پایان  ،به دستور خامنه ای ،مجلس نهم

ــوری او ــدارا  ،دوره ریاســت جمه ـا او م بـ
ـار . خواهد کرد ـا کن این اطالع می گوید ب

» نماینـدگان«تـن از  ۱۹۶گذاشته شـدن 
وسـیع  خامنـه ای یکـی از ،مجلس هشـتم

ـا را انجــام داده و گــروه  ــرین تصــفیه هـ ت
بــدین .  بزرگــی را حــذف کــرده اســت

ـار گذاشــــته شــــدن  ،ترتیــــب ـــ  ۱۹۶کن
که یک امر » طرح دشمن«نه » نماینده«

  .واقع است
طرفداران احمـدی (یک نظر و اطالع  •
مذاکرات اتمی بغداد و به : می گوید) ادژن

هدف  ،شروع بکار مجلس نهم ،نآدنبال 
. اد اسـت ژکردن احمدی ن حذف ،اولش

» ادژه حذف احمدی نـژپرو«این نظر از 
علـت  ،بنا بر این اطالع.  صحبت می کند

ـار«اینکه  ـار و رفت ـارت بـر گفت » قانون نظ
اد برخالف قانون ژنمایندگان را احمدی ن

به مجلـس و  ،اساسی دانست و در این باره
ایـن بـود کـه  ،شورای نگهبان نامه نوشت

کــه بــا وجــود ایــن  پیشــاپیش اعــالن کنــد
ـار  ،قانون مجلس یکسـره مصـلوب االختی
را امضاء » قانون«او  ،چند روز بعد. است

  .و ابالغ کرد
مجلس بـه : یک نظر و اطالع می گوید •

باتوجـه . بی هویت اسـت ،مقیاس وسیع
بیش  ،به بیماری خامنه ای و بی کفایتی او

ــیش محــل کشماکشــهای مافیاهــای  ،از پ
کاهش شـدید . دمالی خواهد ش –نظامی 

ــس ـار مجل ــی  ،اعتبـ ــه خمین مجلســی را ک
کـه راسـت  –مـی خوانـد » باالتر از همه«

لـت فعـل آن را آنمی گفت و می خواست 
پائین تر از همـه شـده  ،- خود کند و کرد 

بـرای  –هرگاه پای تحولی اساسـی . است
ـا  مثال برکنار کردن خامنه ای بـه ایـن و ی

ــب آ ــدآبمیــان  –ن ترتی ــس ،ی ــن مجل  ،ای
ــ ــیزدهم رفت ــس س ـار مجل ــبیه رفتـ اری ش

ـاه و تبعیـدش از ( بهنگام اسـتعفای رضاش
یم شاه خواهد ژو واپسین مجلس ر) ایران
  .یافت

اما در باره سرایت کـردن نـزاع در رأس  •
ــه ژر ــه بدن ــم ب ــه آی ــدنش ب ــدیل ش ن و تب
ــاعی« ــار ،»شــکاف اجتم  ،بــرای ســومین ب

  :اطالعات زیر دریافت شده اند
کچنــد از طـرح تـرور بـه قصـد حـذف ی - 

ــ ــدی ن ــه ای و احم ـان خامن اد و ژاطرافیـ
اجــرای ایــن طــرح . هاشــمی رفســنجانی

یـم ژمالی را بـر ر –تسلط مافیاهای نظامی 
  .بیشتر می کند

طرح ترور دانشمندان ایرانی که سازمان  - 
جاسوسی و ترور اسرائیل طراح و مجـری 

قـرار بـر نفـوذ دادن . نست ادامه می یابـدآ
داخـل کشـور و ایرانیان خود فروختـه بـه 

  .مکرر کردن این نوع جنایتها است
طرح ترور در منطقه که ایـران و سـوریه  - 

ترور . تهیه کرده اند و بنا بر اجرایش دارند
ـات کشـــورهای منطقـــه  شـــوندگان مقامــ

  .خواهند بود
ـامال موثــق      ــا ک ــا از ایـن طرحه اطـالع م

ـای  ،باوجود این. نیستند نفس اطالع گوی
ــکاف و اخــتالف و  برخــورد در شــدت ش

یم از سرنوشـت ژیم از سوئی و نگرانی رژر
  .یم سوریه از سوی دیگر استژخود و ر

اما سرایت شکاف و رویاروئی به جامعـه  •
ـازد ـان وارونـه مـی س یـم در ژر: را نیز کیه

محکــم تــر از ایــن . جامعــه منــزوی اســت
بـر اثـر  ،مدرک که در انتخابات فرمایشـی

اول » نماینده « ،ن از سوی مردمآتحریم 
اول » نماینده « ،درصد و در دور دوم ۱۰

درصد رأی بنامشان خوانـده  ۵ ،در تهران
یـم از ژیا وجود دارد؟ وحشت رآ ،می شود

ـا  ،هر اجتماعی طـرح «واقعیت اسـت و ی
ـا » تبلیغــاتی دشــمن؟ حقیقــت اســت امـ

ـازد ــی سـ ــه م ــرا وارون ــبش  .کیهــان آن جن
خوابید بدین خاطر که  ۸۸همگانی سال 

یم زندانی کردند و نه ژه رن را در محدودآ
  .بعکس

یم ژن فلج رآمدی و بیشتر از آاما ناکار – ۳
نیــز یــک واقعیــت اســت و نــه یــک طــرح 

تهیـه کـرده و » دشـمن «تبلیغاتی که گویا 
از انتخابات رسوای : به اجرا گذاشته است

 بــدین ســو، ۸۸ریاســت جمهــوری ســال 
ـا  ،در داخـل ،ادژحکومت احمـدی نـ تنه

ـاندن ن بـآیک کار کـرده و  ه تصـویب رس
ـا و اجـرای  شـدت . نسـتآقانون یارانـه ه

گرانی و افزایش کسـر بودجـه کـه اجـرای 
مجلس مافیاها را  ،وردآن ببار آمرحله اول 

ن آن داشت که با اجـرای مرحلـه دوم آبر
ـارجی. مخالفت کند  ،نیـز ،در سیاسـت خ

ـا «بحران اتمی را  از . رفتـه اسـت» خـرآت
ـا تـن بـه یا باید مصالحه کنـد و  ،این پس ی

  . تشدید تحریم ها و جنگ بدهد
 ،اما امر مهمی که کیهان بروز مـی دهـد     

اینک  ،»جریان فتنه«اینست که به دنبال 
» بیـت «خامنـه ای و » جریان انحراف«

او را عامل و مقصر فلج شـدن دولـت مـی 
ایــن امــر کــه . شــمارند و تبلیــغ مــی کننــد

اد گفته بود خامنه ای او را بی ژاحمدی ن
نست که حکومـت آتیار کرده و مانع از اخ

او نـزد دو . واقعیـت دارد ،کارش را بکنـد
چنــین شــکایتی را بــه  ،هیــأت واســطه گــر

مجتبـــی  ،بخصـــوص. ورده بـــودآعمـــل 
مـــدی آخامنـــه ای را عامـــل اصـــلی ناکار

ـان .  خوانـده بـود ،حکومت خـود در هم
اد ژیارغار احمـدی نـ ،رحیم مشائی ،زمان

ـات نیز گفته بـود معلـوم نیسـت  ـا انتخاب ت
خامنـه ای زنـده  ،ینده ریاست جمهوریآ

ــد ــن . بمان ـای ای ـان گویـ ــته کیهـ ـا نوش امـ
واقعیت است که خامنه ای و منسـوبان او 

در درون و  ،را مقصر فلج دولـت دانسـتن
از ســوی بخــش وســیعی از  ،یــمژبیــرون ر

  . بطور وسیع تبلیغ می شود ،یمژر
ـــر اطـــالع واصـــل      ـا ب ــ ـــماری از  ،بن ش

ـان  نماینـــدگانی کـــه از تجدیـــد انتخابشــ
ـانی هسـتند کـه  ،جلوگیری شده است کس

ـای خصوصـــی مـــداخالت  ،در گفتگوهــ
 ،فلج کننده ،خامنه ای و بیت او را در امور
ارزیابی مـی  ،بیرون از اندازه و فلج کننده

یکبار صدا را بلند  ،علی مطهری. کرده اند
ـاد » رهبـر«یکـی دیگـر . کرد را قابـل انتق

علی مطهـری بـه » انتخاب«کار . دانست
دور دوم کشید و در این دور نیز در لیسـت 

ـا . نبـود» جبهه «های هیچیک از دو  او ب
  . رای کمی به مجلس رفتآ
طــرح ایجــاد «مضــحک تــر از همــه   – ۴

.! در سیاست خارجی ایران است» بحران
ـا امــروزژر ـانگیری تـ  ،یمــی کــه از گروگـ

بحران ساخته و در بحران زیسته اسـت و 
را محـور سیاسـت داخلـی قدرت خارجی 

ن همین نوشـته آیک نمونه  –کرده است 
ـار طـرح  ـار واقعیـت را چه کیهان که چه

! می خوانـد ،بخصوص امریکا ،»دشمن«
سال که از عمر بحران اتمـی  ۱۰بعد از  ،- 

ـائی رسـیده  ـار بحـران بـه ج می گذرد و ک
  است که انتخاب دیگری جز مصالحه و 

  ۵صفحه در  
  

  

  صلح ؟یاجنگ
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بیشــتر و جنــگ یــا تــن دادن بــه تحــریم 
ن را طرحی می خواند کـه آ ،نمانده است

تهیـه و بـه اجـرا گذاشـته » دشـمن«گویا 
  .!!است

 ۱۰اما زیانهای وارده به ایران در طـول  •
 ،تبلیغ دشـمن نیسـتند ،سال بحران اتمی

ـای دقیـق  واقعیتهائی هستند که به رقم ه
میزان این  ،در شماره پیش. بیان می شوند

ـال اگـر بـه قـول . زیانها محاسبه شدند ح
ـانع  ،این زیانها واقعیت ندارنـد ،کیهان م

یــم چیســت کــه سانســور را بــردارد و ژر
 ،بگــــذارد در محضــــر مــــردم کشــــور

اقتصــاددانان بــود و یــا نبــود زیــان هــا را 
ـا چنــان  ــد؟ رقمهــای زیانهـ محاســبه کنن

ـازی ژدقیق هستند که ر ـارای رقـم س یـم ی
ـا را نـداردآبقصد تکذیب  ـاره .  نه پـس چ

 ،اســت و مقالــه منتشــر در کیهــانسانســور 
ابالغ دستور سانسور هـر سـخن و نوشـته 
ـار واقعیـت و واقعیـت  ای در باره این چه

  .های دیگر است
طرفه ایـن کـه از یـک عضـو کمیسـیون  •
ـاره هزینـه ای ژانر ـا در ب ی مجلس مافیاه

پرسـیده انـد و او  ،ورده اسـتآکه اتم ببار 
 ،گفته اسـت چـون از اسـرار کشـور اسـت

اما چرا هزینـه . ی از هزینه ها ندارداطالع
نیروگاه اتمی بوشهر چنین سنگین شـد؟ 
ـاء مـی کـردیم  ،زیرا وقتـی قـرارداد را امض

اطالع حقوقی و غیر حقوقی نداشتیم و با 
ـاء کـردیم بـه . بی اطالعی قرارداد را امض

روسها قرارداد را تهیه کـرده  ،عبارت دیگر
ـاء آاند و طرف ایران چشم بسته  ن را امض

این امور واقع شده اند و این .  کرده است
بحــران وجــود دارد و هربــار کــه امکــان 

 ،مــده اســتآن بوجــود آبیــرون رفــتن از 
مــالی کــه از بحــران  –مافیاهــای نظــامی 

ـانع از حـل  ،سودهای نجومی می برنـد م
  .    مشکل شده اند

ـان     بـرای ایـن کـه  ،اما مقالـه نـویس کیه
هار طرح چ ،مدلل کند چهار واقعیت باال

ــمن هســتند ـازیآ« ،دش ـاتیو سـ در » لترنـ
توسـط عناصـر وابسـته را  ،خارج از کشـور

: او مـــی نویســـد. ویـــز مـــی کنـــدآدســـت 
ـازمان « آمريکايي ها تصميم گرفتند كه س

ـارج از كشــور را نــوآرايي  اپوزيســيون خـ
كنند، مجموعه جريان هايي را كه تحت 
ـارج فعاليـت مـي  عنوان اپوزيسيون در خ

ـا رج  ۳۰ كنند از وضعيت سال گذشـته خ
ـا بـه وجـود  كنند و اصـالحاتي را در آن ه
ــوري  ــر ضــد جمه ـارزه ب ـا در مبـ ــد تـ آورن

ـای . » .اسالمي كارآمدتر شـوند او محوره
ـا را  ـازی اپوزیســـیون توســـط امریکــ بازســ

تـالش بـرای  – ۱عبارت دانسـته اسـت از 
و تقســیم کــار بــین » تجمیــع اپوزیســیون

د برداشــتن مــرز موجــو – ۳اپوزیســیون و 
ـای تروریســـتی و فعالیـــت  ـان فعالیتهــ میــ

شـــکار کـــردن آرســـمی و  – ۴سیاســـی و 
  .حمایت از اپوزیسیون

در  ،هر از چنـدی ،این امر که وابسته ها    
لترناتیو سازی مـی آیند و به آجائی گرد می 

ـا ،واقعیت دارد ،پردازند  ،نآهـدف از  ،ام
وردن مهار آیم که بدست ژنه تغییر دادن ر

ـای . ســتن بطــور کامــل اآ دســتگاه هـ
تبلیغاتی امریکا و انگلستان به زبان فارسی 

هـدف . نیز در خدمت این هـدف هسـتند
. یمژیم است و نه تغییر رژایجاد تغییر در ر

ـا از بـدیل مسـتقل  امریکا و اسرائیل و اروپ
ـان بـرای  است کـه مـی ترسـند و تقالهاش

ـانده آجانشین کردن  ن با بدیل دسـت نش
سوریه از سوئی و نمونه های لیبی و . است

ــرای  تقــالی امریکــا و عربســتان و قطــر ب
نمونه  ،وردن مهار دولت در مصرآبدست 

ــد ـا را دی ــوان آنهـ ــه نت ــیده ک ـای پوش  ،هـ
در معرض دید هرکسی قراردارنـد . نیستند

ـان کــه  ــان س کـه بخواهــد واقعیـت را هم
  .هست ببیند

ـان – ۵ ـا مقالـــه کیهــ دســـتور العمـــل  ،امــ
ــور ر ــتگاههای ســرکوب و سانس ــز دس ا نی

ـار قـرار بـر . معین می کنـد مـی دانـیم هرب
ـان مقالـه  ،سانسور و سرکوب می شود کیه

  :ای از این نوع انتشار می دهد
گفــتن و نوشــتن  پیرامــون ایــن چهــار  •

ـای دیگـر ـا واقعیته ممنـوع  ،واقعیت و بس
افراد سه قوه حـق سـخن  ،یمژدر ر. است

ــدارد ـار واقعیــت را ن ــن چهـ ــتن از ای . گف
ت ســپاه مــأمور اجــرای واواک و اطالعــا

  .دستور سانسور هستند
ـاران و  • و » نماینـــدگان«روزنامـــه نگــ

 ،در گفتگوهــای خصوصــی نیــز ،دیگــران
نباید از این چهار واقعیت صحبتی بکننـد 

نها بدسـت آو یا بخواهند اطالعی در باره 
  . ورندآ

ــای : انقــالب اســالمی ـته را بقسانســور و بیــان حقــایق، کــاری اســت کــه و فــروریختن دیواره   .میسر می کندای ایران و رهائیش از استبداد وابس
  

کشـــورها درحـــال پشـــت 
ــــــــــــتن دوران  سرگذاش
نیروگاه های اتمی هسـتند 

ـــران«و  ـــک » ای درکـــار ی
  :نیروگاه مانده است

  
کشورهای جهان که بـه تعطیـل  ٭

ــی روی  ــای اتم ــردن نیروگاهه ک
  :ورده اند عبارتند ازآ

  
اپــن پنجــاهمین و واپســین نیروگــاه ژ ◀
  : تمی خود را تعطیل کردا

هرچند حکومت معلوم نکرده اسـت کـه 
آیا نیروگاهها را برای همیشه تعطیـل مـی 
کند، اما  مردم ژاپن می پندارند آنها بـرای 

قرار بر این است . همیشه تعطیل شده اند
که نخست مجلس های محلهائ استقرار 

در باره تعطیل ماندن  ،نیروگاه های اتمی
  .تصمیم بگیرند ،ها یا نماندن نیروگاه

، براد جاکوبسون، مقالـه ۲۰۱۲مه  ۷در    
مفصلی را در باره نیروگاههای اتمی ژاپن 
که دچار سانحه شـده انـد و خطـری کـه 
برای ژاپن و امریکا و بقیت جهان دارنـد، 

 AlterNetما از آلـرت نـت (در چند نشریه 
چکیـده . انتشار داده اسـت) نقل می کنیم

  :نوشته او اینست
چرا . بدترین در راه است و سر می رسد    

ـان اتمــ فوکوشــیما را بمــب  ی،کارشناسـ
  ساعت شمار می خوانند؟ زیرا  

فوکوشــیما و یــک ســال بعــد از فاجعــه • 
آسیب دیدن سه نیروگاه اتمی، حکومـت 
ژاپــن و شــرکت بــرق توکیــو و کمیســیون 
نظارت بر انرژی اتمی امریکا، گفتند هنوز 
می باید با آسیب وارده رویاروئی کرد اما از 
وقوع بدترین احتمال جلـوگیری شـده و 

ـار اســـت ــ ـــز تحـــت مه ـــه چی ـا . هم ــ ام
ــان زبالــه اتمــی مــی گوینــد ژاپــن  کارشناس

زباله های اتمی . با آتش بازی می کنددارد 
بخصــوص در  ،همچنــان انبــار مــی شــود

ـا . نیروگاه چهارم رادیو آکتیو این زباله ه
برابر رادیو آکتیـوی اسـت کـه آسـیب  ۱۰

ـاه چرنو ، وارد ۱۹۸۶یـل در بدیدن نیروگ
خطر پخـش ایـن رادیـو آکتیـو . فضا کرد

ـاک نیسـت، بـرای  تنها برای ژاپـن خطرن
زبالـه انباشـته . ک استامریکا نیز خطرنا

شــده در حــوض نیروگــاه شــماره چهــار، 
واقع در یک منطقه زلزله خیز، در معرض 

ر یــک زلزلــه شــدید اثــبیــرون ریخــتن بــر 
ـار روز اول، از . است سقف ها بر اثـر انفج

ـا بـدو. بین رفته اند ـابر ایـن، زبالـه ه  نبن
  . حفاظ هستند

ـائی کـه بـه •  سناتور رون وایدن در نامه ه
کلینتون، وزیر خارجه ، و اسـتون هیالری 

چو، وزیر انرژی و رئیس کمیسیون نظارت 
بــر انــرژی اتمــی و ســفیر ترکیــه در امریکــا 
نوشته است، از آنها خواسته است خطر را 
ـا جامعـه بـین  ـا هـم و ب جدی بگیرنـد و ب
ـاه تـرین  المللی برای رفـع خطـر، در کوت

ـا . فرصت، همکاری کنند بعد از دیدار او ب
ـابع طبیعـی اعضای کمی سیون انـرژی و من

ـا  سنای امریکا، اطالعیه انتشار یافت که بن
بر آن، وضعیت بسیار وخیم تر از آنست که 

انبــار زبالــه اتمــی در . اعــالن شــده اســت
مجــاورت اقیــانوس و در معــرض ریختــه 
شدن در دریا، خطـری نیسـت کـه بتـوان 

  . نسبت به آن سهل انگار بود
ــزرگ اســت : انقــالب اســالمی ــا، دســتجمعی، جمله به این خاطر که قـدرتهای صـاحب از خطــر ب می توان برآورد . ن نیستندآقادر به مقابله با پیشــرفته تــرین تکنولوژیه

  :زلزله خیز نظیر ایران راکــرد خطــر نیروگــاه اتمــی در یــک کشــور 
ـا دارد یکـــی از  ،فرانســـوا اوالنـــد ◀ بنــ

ـای اتمـــی را در دوره  ـاله  ۵نیروگاههــ ــ س
او . تعطیـل کنـد ،ریاست جمهوری خـود
ـارکوزی ـا س ـاظره ب رقیـب شکســت  ،در من

خــورده خــود، علــت را طــول عمــر ایــن 
ـاه و قـرار گـرفتنش در یـک منطقـه  نیروگ

  . زلزله خیز گفت
درصـد از  ۷۵کـه فرانسـه دانستنی است     

برق خود را از نیروگاه های اتمی بدسـت 
قرار است این  ،بنا بر برنامه چپ. وردآمی 

درصد تقلیل  ۵۰به  ،۲۰۲۰تا سال  ،میزان
  .پیدا کند

ــه آ ◀ ــه اســت ب ــز تصــمیم گرفت لمــان نی
تدریج نیروگاه های اتمی خود را تعطیـل 
ـای قابـل  ـا انـرژی ه کند و بـرق اتمـی را ب

) بآفتاب و باد و گرمای زمین و آ(تجدید 
  .جانشین کند

ـائی  فرانسه نیز  ◀ یک کشـور بـزرگ اروپ
 دیگر است که بنا بر تعطیل کردن نیروگاه

  .های اتمی خود در طول زمان دارد
  
نیروگاه اتمی ایران قرار است از  ٭

وئـن تولیـد بـرق بـا ظرفیـت ژماه 
غـاز کنـد و هزینـه بسـیار آکامل را 

ســنگین تولیــد بــرق نوســط ایــن 
  :نیروگاه

  
از بررسی دقیـق مجیـد محقـق کـه در  ◀

سایت انقالب اسالمی انتشار یافتـه اسـت، 
وط می شود قسمتی را نقل می کنیم که مرب

ـاه  ــرق توســط نیروگـ ــد ب ــه تولی ــه هزین ب
بنا به اخبار به زودی نیروگاه اتمی : بوشهر

... کند درصد ظرفیت کار می ۱۰۰ایران با 
هزینه ساخت آخرین آن نیروگاه اتمی که 

در حــال    Olkiluoto 3در فنالنــد بــه نــام
ــا بــود  ــاخت اســت، بن میلیــارد دالر  ۳٫۵س

. ده شـودتحویـل دا ۲۰۰۹باشد و تا سال 
  ۸امــا هزینــه آن در حــال حاضــر بــالغ بــر 

ـاریخ تحویـل  میلیارد دالر شـده اسـت و ت
ـال  الزم . انـد تغییـر داده ۲۰۱۲آن را به س

ـــی  ـــکل اساس ـــه مش ـــت ک ـــر اس ـــه ذک ب
نیروگاههای اتمی، اینست که به دلیل باال 
بودن هزینه ساخت نیروگاه، می باید هـر 

 زیـرا . چه زودتر قادر به تولیـد بـرق بشـود
تــأخیر در ســاخت پــروژه موجــب گــران 
ــر  ــول عم ــدی آن در ط ــرق تولی ــدن ب ش

در هزینه ساخت این . راکتور خواهد شد
های جــانبی یــا فقــط  نیروگاههــا هزینــه

ـا  بخشی از آن در نظـر گرفتـه می شـود و  ی
ــه حســاب گذاشــته  اینکــه بطــور کامــل ب

ـال هزینــــه. شــــوند نمی های  بــــرای مثـــ
ــه ــتیکی، هزین ــ لجیس ــه نیروگ اه، های بیم

هزینه نگه داری زباله های اتمی و هزینـه 
ســوم اینکــه رژیــم ایــران بابــت . تحقیــق

اینگونه قراردادها بطور قطع می باید باج 
ـاچین بدهــد کــه هزینــه  بــه چــین و مـ

شود کـه  اقتصادی آن بسیار باالتر از آن می
این بخش از . در حالت عادی خواهد شد

ـای از نــــوع  ـارج مخــــتص رژیمهـــ مخـــ
در فنالند هزینه هر . است رژیمهای ایران

کیلووات ساعت بـرق در آخـرین راکتـور 
. دالر  می شود ۵۰۰۰اتمی چیزی معادل 

مگاواتی می باید  ۱۰۰۰برای یک نیروگاه 
المللـی،  هزینه ساخت، بنا بر متعارف بین

  . میلیارد دالر بشود ۵حدود 
ـار را      مردم ایران با ساکت بودن خـود ک

ـانده انـد کـ قـل در مـورد اه البه اینجا رس
نیروگاه اتمی هر کیلووات باید قریـب بـه 

برابــر آلترنــاتیو بــرق تولیــدی توســط  ۲۶
ســیکل ترکیبــی بپردازنــد و بایــد نســلهای 
بعدی مخارج نگهداری زباله هسته ای را 
و . بپردازند که در این محاسبه نشده است

اگر نیروگاه را متوقـف کننـد بایـد هزینـه 
ز کار انـداختن آن بسیار سنگینی را برای ا

ــه ای  ــر حادث ــر اث ــم ب ــر ه ــد و اگ بپردازن
وضــعیت نابســامانی مثــل راکتــور ژاپــن و 
ــه  ــن صــورت ک ــد، در ای ــیه روی ده روس
ـانگیر نسـل فعلـی را  ـا گریب مخارج نـه تنه
خواهد گرفت، بلکه نسل بعد از نسل هم 

ـار . تاوان طاقت شکنی را باید بپردازنـد ک
ه بـد به اینجا رسیده است که باید بـین سـ

تـوان بـین  در صورتی که می. انتخاب کرد
توان ایـن  می. چندین خوب انتخاب کرد

سرمایه عظـیم را در پیـدا کـردن روشـها و 
بهتــر کــردن  تولیــد انــرژی تجدیــد پــذیر 
ــرآمد  ــیله س ــن وس ــه ای ــرد و ب ــرف ک مص

می توان این هزینه . کشورهای جهان شد
ـارآیی  ـــ ــــردن ک ـاال ب ـــ ــــت را در ب هنگف

کار بـرد کـه بعضـی از نیروگاههای فعلی ب
٪ اتالف دارند در صورتی ۷۰ها بیش از  آن

٪ اتــالف بیشـتر نداشــته ۱۵تواننـد  کـه می
ــند ــرق را در . باش ــت ب ــوان اف ــی ت ـا م و یـ
ـانی از  شبکه درصـد  ۲۰- ۱۸های بـرق رس

گذاری  درصد پایین آورد و یا سـرمایه ۶به 
ـاز  در باالبردن کارآیی چاههای نفـت و گ

ا امروز باید بین سه بد ام...  ایران کرد و یا
چــاره ای نیســت جــز تــن . انتخــاب کــرد

دادن به انتخابی که کمترین هزینـه را در 
ـاه اتمـی  بردارد و آن تعطیل کـردن نیروگ

  . است
ـار •  ـادآوری اسـت کـه هزینـه بب درخور ی

. میلیارد یورو اسـت ۱۰۰آمده برای ژاپن 
جسد وجود دارند که نه می تـوان  ۱۰۰۰

  ...و. نه دفن کردآنها را سوزاند و 
ــران این محاسبه کاری نیسـت : انقالب اسالمی ـام دهـدکــه در دســتگاه اداری و دانشــگاهی ای . کسی نباشـد کـه بتوانـد آن را انج

برابـر قیمـت بـرق از  ۲۶(هزینه کمر شکن پس وقتی دنیا مشاهده مـی کنـد کـه بـرغم  و برغم وجود امکانهای فـراوان ) منبع دیگر
و ایـــران کـــویر لـــوت را دارد و جنـــوب و تولید برق، نیاز جهان را به برق بر می آورد زی صـحراها بـرای استفاده از بخش ناچی(

ـتندجنوب شـرق کشـور نیـز بـرای تولیـد بـرق  ـا ، رژیـم ایـران )خورشیدی مناسـب هس اصرار بر غنی سازی اورانیوم  می کند، آنه
ـاه بوشـهر را  که رژیم قصد تولید بمـب اتمـی را در سـر متقاعـد مـی شـود روسیه باید بدهد، آسان باوجود این که سـوخت نیروگ

  :دارد
  

ایران پارچین را پاکسـازی 
می کند؟ ایجـاد تأسیسـات 
اتمی در زیر زمینهای کـویر 

  :لوت؟
  
خبر تخلیه پارچین  ،نخست در امریکا ◀

مه  ۵در  ،ن منتشر شد و سپسآو پاکسازی 
ـا فایـــل ،۲۰۱۲ ـایت اســـرائیلی ،دبکــ  ،ســ

ـاد مـــدعی شـــد کـــه ایـــران  ـار ایجــ در کــ
  :تأسیسات اتمی جدیدی است

ـا   • ـانوآدر همان حال کـه یوکی رئـیس  ،م
: ی اتمی مـی گفـتژانس بین المللی انرآژ

ـار اولـی  بازرسی از پارچین تقـدم دارد و ک
 ،انس باید انجام دهندآژاست که مفتشان 

 BM-25کره شمالی بـه ایـران موشـک  
فروخت که می تواند کالهک اتمی حمل 

  .کند
: وزیر دفاع اسرائیل گفت ،هود باراکا •

ممکن است ایران  زیر بناهای اتمـی الزم 
ـاآرا دارد ایجاد می کند و با ایجاد  مـی  ،نه

  . بمب اتمی بسازد ،روز ۶۰تواند ظرف 
منابع نظامی دبکا فایل می  ،در این باره     

تا اوائل  ۲۰۰۹ایران از پایان سال : گویند
اتمــی ســاختمان تأسیســات  ،۲۰۱۲ســال 

کامـل کـرده  ،زیر زمینـی را در کـویر لـوت
این تأسیسات توسط تونل های زیر . است

  .  زمینی بهم مرتبط شده اند
ــن منــابع • ــول ای ــران اجــازه  ،بنــابر ق ای

انس بین المللـی آژبازرسی از پارچین را به 
  :نداد ،ی اتمی به سه دلیلژانر
در طــول گفتگوهــای خصوصــی کــه  – ۱

ـا و  یةاللـه خامنـه ای آمیان حکومت اوبام
کشور دیگـر  ۵از امریکا و  ،انجام می گیرند

ــورهای  ــو کش ـای  ،۱+۵عض در گفتگوهـ
ـاز بگیـرد ،رسمی ـازه غنـی . امتی ایـران اج

درصــد را بــه دســت  ۵ســازی اورانیــوم تــا 

به شرط این که به غنی سازی . آورده است
  .درصد ادامه ندهد ۲۰اورانیوم تا 

ایـــران مطمـــئن نیســـت کـــه اثـــرات  – ۲
ـام داده آ ـارچین انجـ ــه در پـ ــهائی ک زمایش

ــه  ،اســت زمــایش چاشــنی هــای آاز جمل
در پاســخ ایــن . محــو شــده باشــند ،اتمــی

ـاره چــه  ــان تفتـیش درب پرسـش کـه خواه
ـانو آ ،نوع فعالیتهائی در پارچین هسـتید م

ما کسی را در پارچین نـداریم :  گفته است
تا بتوانیم بگوئیم چه نوع فعالیتهائی بایـد 

بنــا بــر منــابع اطالعــاتی .  بازرســی شــوند
انـس مـی خواهـد مـدارک و آژ ،دبکافایل

 ،وگرنـه. اطالعات را خـود تحصـیل کنـد
دستگاه های جاسوسی امریکا و اسـرائیل 
مــدتهای دراز اســت کــه اطالعــات موثــق 

مخــالف (دربــاره فعالیتهــای غیــر قــانونی 
در ) قرارداد منع گسترش سالح هسـته ای

اطالعات را این . پارچین در اختیار دارند
ورده آتوسط قمرهای نظامی خود بدست 

  .اند
انـس از آژتضمین گـرفتن کـه بازدیـد  – ۳

خرین بازدید خواهد بود و دیگر آپارچین 
ـات اتمـی آژ انس خواستار بازدید از تأسیس

  .نخواهد شد
تهران نمـی دانـد چـه نـوع مـدارکی در  •

ـا و  ـاتی امریک ـای اطالع اختیار دستگاه ه
ـا مـدارک آوقـت اسرائیل اسـت و چـه  نه

خود را روخواهند کرد و بهنگام روکردن 
خواستهاشان از ایـران چـه خواهـد  ،نهاآ

ــود ــن رو. ب ــن  ،از ای ـاط را ای ــرط احتیـ ش
دانسته است که فعالیتهای اتمی خود را به 

  . زیر زمینهای کویر لوت ببرد
منابع ایرانی دبکا فایل گزارش می کنند      

ـا  در ،کـــــه گفتگـــــو کننـــــدگاه امریکــــ
با محـدود   ،گفتگوهاشان با طرف ایرانی

انس موافقـت کـرده آژشدن بازرسی های 
ـاطع . است اما ایران خواسـتار موافقـت ق

و نیــز . امریکــا و اروپــا بــا ایــن امــر اســت
خواســتار وتــو تقاضــای جدیــد اســرائیل 

  . است ۱+۵توسط کشورهای 
نماینـده ایـران در  ،علی اصغر سـلطانیه •
 ،مـه ۴در  ،اتمـی یژانس بین المللی انـرژآ

کشور می بایـد  ۶شرط کرد که گفتگوها با 
محدود شوند به تعیین محدوده مشکل و 

مقصود . ن و رفع ابهام هاآچگونگی حل 
ـابع  ،او از ایـن سـخن ـان اسـت کـه من هم

  . ایرانی به دبکا فایل گفته اند
هفتـه  ،نخست وزیر اسرائیل ،نتان یاهو •

ور را یاکو امیـدر ،مشاور امنیتی خود ،پیش
به لندن و مسکو و برلین و پاریس فرسـتاد 
تا حکومتهای این کشورها را قانع کند که 

ـای  انـس از ژآنباید اجازه بدهند تفتیش ه
بلکه می باید ایـران . پارچین متوقف شود

ن دارند که فعالیتهای اتمـی خـود را آرا بر
ی ژانس بین المللی انرژآتحت مهار کامل 
  . اتمی قرار دهد

کمیسیون نیروهای مسلح  ،هفته در این •
قطعنامـه ای را  ،مجلس نمایندگان امریکا
ــر  وزارت دفــاع  ،نآصــادر کــرد کــه بنــا ب

ـال  ـا س سـواحل  ،۲۰۱۵امریکا می بایـد ت
شرقی امریکا را با ضد موشک مجهز کنـد 
ـنگتن و  تا که از شهرهای نیویورک و واش

 ،در برابــر حملــه موشــکی ایــران ،بوســتن
ـاعیبودجه ای. دفاع کند  ،ن تجهیزات دف

  .میلیون دالر است ۱۰۰
ـنگتن  بـر ایـن  ،منابع دبکا فایل • در واش

نظر هستند که مصالحه حکومت اوباما با 
ــران ــرای توافــق  ،ای ــد ب راه را بــاز مــی کن

با ایران بر سـر بازرسـی از  ۱+۵کشورهای 
  .تأسیسات زیر زمینی در کویر لوت

ـای ایــن       یکـی از بـزرگ تـرین کشـف ه
اینســت کــه دریافتــه انــد کــه گــروه منــابع 

صنعتی شهید همت که موشکهای دوربرد 
ـاختن  ،را تولیـــد مـــی کنـــد مشـــغول  ســ

دســـتگاه .  کالهـــک اتمـــی نیـــز هســـت
کشـف  ،۲۰۱۰اطالعاتی امریکا در نوامبر 

فرونــد  ۱۹کــرده اســت کــه کــره شــمالی 
به ایـران فروختـه اسـت   BM-25موشک 

ــه  ۲۵۰۰کــه  ــرد دارد و قــادر ب ــومتر ب کیل
  . ل کالهک اتمی استحم

حــدود ده تــن از  ،۲۰۱۲وریــل آ ۱۳در      
ـنعتی شـهید  کارشناسان موشک گـروه  ص

ـایش آهمت به کره شـمالی رفتنـد و در  زم
ــه ای  حضــور  Unha-2موشــک ســه مرحل

  زمایش موشک ناموفق شد اماآ. یافتند
  
  ۶صفحه در  
  

  جنگ یا صلح ؟
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ن کار می کنند آکره ایها و ایرانیها بر روی  
بــرد ایــن موشــک تــا و هــدف اینســت کــه 

  . امریکا بگردد
اوبامــا نیــز هماننــد نتــان  ،بــاوجود ایــن •

ـالف جنـگ  یاهو زیر فشار البی های مخ
نهــا بمحــض آ. پیشــگیرانه بــا ایــران اســت

شنیدن و یا خواندن قولی در باره جنـگ 
تش انتقاد و اعتـراض را بـه روی آ ،با ایران

ـایند از دیـد . گوینده و یا نویسـنده مـی گش
شـرم  ،نامه کنگره بر ضد ایران رانها قطعآ
  .ور توصیف می کنندآ

ـالف  • ننـد آرهبران اسرائیل سـخت مخ
ـا . که ایران به اسلحه اتمی مجهز شـود ام

بــرای ایــن کــه گزینــه نظــامی را روی میــز 
ـان جنـگ ،نگاهدارند ـا مخالف  ،می باید ب
  . مقابله کنند

  
انـس بـین ژآیم با ژگفتگوهای ر ٭

مــانو آیــا آ. ی اتمــیژالمللــی انــر
  همچنان مانع می تراشد؟

  
ـای  ،۲۰۱۲مـــــــه  ۱۴در  ◀ گفتگوهــــــ

ــدگان ر ــم و ژنماین ــی ژآی ــین الملل ــس ب ان
قـرار اسـت . غاز شـدآی اتمی در وین ژانر

ایــن  ،نــاظران. دو روز بــه طــول انجامــد
گفتگوها را مهم تلقی کرده اند چرا که به 

 ،در حقیقـت. حکم پیش مـذاکره را دارد
ـان  ،بغدادمه در  ۲۳گفتگوی اصلی در  می

انجام خواهد » ایران«و  ۱+۵کشورهای 
ـاه ژآنماینده . گرفت انس گفته اسـت هرگ

بایـد  ،ایران بنا بر حل مشکل داشته باشـد
بــه همــه ســئوالها پاســخ روشــن بدهــد و 

ـان  ـا و ژآبازرســـی مفتشــ انـــس را از محلهــ
نهــا را بــا ایرانیــان دســت آمصــاحبه هــای 

  .اندرکار پرونده اتمی بپذیرد
ز ایــن گفتگوهــا، یوکیــا آمــانو، پــیش ا  ◀

ی اتمـی، در ژانس بین المللی انـرژرئیس آ
 Daily Beast )۱۱مصاحبه با دیلی بیست 

ـای دو : گفته است) ۲۰۱۲مه  در گفتگوه
انـس و ایـران بعمـل ژروزه، توافقی میان آ

توافــق موکــول اســت بــه . نخواهــد آمــد
 اهمکاری ایران برای بررسی پیرامون مبنـ

ـامی  و داشتن یا نداشـتن  برنامـه اتمـی نظ
بازرسـی . انس از پارچینژبازدید مفتشان آ

انـس ژاز پارچین بمثابه یک نماد اسـت و آ
این هدف را تا رسـیدن بـه مقصـود ادامـه 

هـر تـوافقی موکـول بـه ایـن . خواهد داد
ـاری کـه . بازرسی اسـت آدلـر، روزنامـه نگ

ـاحبه کـرده اسـت، از قـول  ـا او مص آمانو ب
انس ژاست که آ نوشته» یک منبع مطلع«

ــارچین و  ـان بازرســی از پ هرگونـه ربــط می
گفتگو بر سر همکاری را رد کرده و تأکید 
کــرده اســت کــه بازرســی از پــارچین بایــد 

  .مقدم بر هرگونه توافقی باشد
علــی اصــغر ســلطانیه، نماینــده دائمــی • 

ایـران مایـل : انس، گفته اسـتژایران در آ
ـا  است با بازرسی پارچین موافقت کنـد ام
ــرح  ــر ط ــر س ــق ب ـا در محــدوده توف تنهـ

  .انسژهمکاری ایران با آ
گــارت پــورتر، موضــع آمــانو و مقامــات • 

غرب را مانع تراشی و سنگ اندازی بر سر 
ـانو : راه حل مشکل اتمی ایران می داند آم

و مقامات غرب اصرار خویش را بر بازدید 
مـی کننـد  هفوری از پارچین اینطور توجیـ

ی حاکی از آنند که عکس برداریهای هوائ
ـارچین از  ـازی پ ـاک س که ایران مشغول پ

آمانو در . آثار آزمایشهای اتمی نظامی است
من اطالعاتی داریـم و : مصاحبه می گوید

ـائی  در پارچین رفت و آمدها و فعالیـت ه
هرچــه زودتــر آنجــا را . انجــام مــی شــوند

حال این که همه . بازرسی کنیم بهتر است
و آکتیـو را نمـی کس می دانند که آثار رادی

توان زدود و در صورت وقوع آزمایشـهای 
انس دردم می ژاتمی در پارچین، مفتشان آ
  .توانند آن را تشخیص دهند

رچین، انفس اصرار آمانو بر بازرسـی از پـ    
ـازی را چـرا . تکذیب می کند ادعای پاکس

ـار ژکه اگر آ انس اطالع و مدرک در اختی
یگـر دارد که پاکسازی بعمل آمده است، د

چه نیاز به بازدید فوری دارد؟ اصرار آمانو 
ـا و  ــه امریکـ ــت ک ـاطر نیس ــدین خـ ــز ب ج
متحدانش مجوز داشته باشند برای ادامـه 
ـاع از  دادن به متهم کـردن ایـران بـه امتن

انس و در گفتگوهای بغداد ژهمکاری با آ
  .     نیز، این دست آویز را بکار برند

 روشن است که اطالعاتی :انقالب اسالمی

ـایت اسـرائیلی منتشـر مـی کنـد،  ــاره وجــود هــدف نیــز اینســت کــه . هــدف دار اســتکه ایـن س ـازه داده نشــود کــه کســی در ب ـامی روی میـز . ایران، شـک کنـدقصــد و برنامــه تولیــد ســالح هســته ای در اج ــــگ بماند و خود حربه ای بگردد برای تحمیـل گزینـه نظ ــــه از جن ـادی ک ـای اقتصـــ ـــ ـالحه با . ویرانگرتر هستندتحریمه     :می انجامد؟است و یا کار به تشدید تحریم ها و جنـگ اینهمه، بنا بر مص
 ،بر سر پرونده اتمی ایـران

ــلح  ــالحه و ص ــر مص ــا ب بن
ــر تشــدید  ــا ب ــا بن اســت و ی

  :تحریمها و جنگ؟
  

در این روزهای پیش از گفتگوهای بغداد، در باره مصالحه و صلح،  :انقالب اسالمی
ـاگزارشها کم شمار هستند اما  ـاره . گوی   :جنگ نیز، اطالعات منتشره گویا هستنددر ب

  
نخسـت وزیـر  ،سفر میشل روکار ٭

  :اسبق فرانسه به ایران
  
روزنامـــه دســـت  ،۲۰۱۲مـــه  ۱۱در  ◀

میشـل  :گزارش کرده است ،راستی فرانسه
 ،امـروز ،نخست وزیر اسبق فرانسه ،روکار

هـدف از . راهـی ایـران شـد ،به مأموریـت
ــای  از ســر گرفتــه ،سـفر او شــدن گفتگوه
 ،با انتخاب شدن فرانسوا اوالند ،دوکشور

در . بــه ریاســت جمهــوری فرانســه اســت
ـالحی وزیـر خارجـه و  ،تهران ـا ص ـار ب روک

دبیر شـورای امنیـت ملـی و  ،سعید جلیلی
ـا کشـورهای  بـر سـر  ۱+۵گفتگو کننـده ب

دیــدار و گفتگــو  ،پرونــده اتمــی ایــران
ســفر او بــه ایــران ســه روز . خواهــد کــرد

بـه  ،سـفر او بـه ایـران. ل می انجامـدبطو
ـا  فرانسوا اوالند اطالع داده شده است ام

ـامی از آدانسته نیست که  یا روکار حامـل پی
  .سوی او برای مقامات ایران هست یاخیر

ریاســت جمهــوری نیکــوال در دوران       
روابط فرانسه و ایـران سـخت  ،سارکوزی
ـاریس نقـش سـردمدار را در . تیره شـدند پ
ی بین المللی برای جلـوگیری از کوششها

مجهز شدن ایران بـه سـالح هسـته ای را 
همکار میشـل  ،میشل دوبوا. بازی می کرد

ـاری مـی  روکار که او را در این سـفر همک
ــار را  :مــی گویــد ،کنـد ـا میشــل روک ایرانیه

ما امیدواریم که دیـدار . خوب می شناسند
تماسها میان ایران و حکومت  ،او از ایران
  . سان خواهد کردآنسه را جدید فرا

 ،در گفتگوهــایش بــا طرفهــای ایرانــی      
نخست وزیر اسبق فرانسه توضیح خواهد 

ـال  ،داد که حکومت جدید فرانسـه در قب
سیاست سخت و سفت را نخواهد  ،ایران

مقامــات ایــران  ،۲۰۱۰در ســال . داشــت
زاد آواســطه گــری میشــل روکــار را بــرای 

یـس را کلوتیلـد ر ،کردن محقق فرانسوی
ـا حکومـــت فیـــون  ن را آپذیرفتنـــد امــ

  . نپذیرفت
لومونـــد خبـــر داده  ،۲۰۱۲مـــه  ۱۲در  •

است که کسانی که از سوی  اوالند مسئول 
میشل روکار  :می گویند ،دیپلماسی  هستند

به نمایندگی از سـوی او بـه ایـران نرفتـه و 
ـات تهـران  پیامی نیز از سوی او برای مقام

خصوصـی و سفر او یک سفر . نبرده است
  . به ابتکار خود او انجام گرفته است

در یـم ژبنا بر اطالع واصـل از تهـران، ر ◀
ــذیرائی از میشــل  ـار،پ ــر  روکـ نخســت وزی

ـام گذاشـت و او را  اسبق فرانسه سنگ تم
بـه او  .دست خالی از ایـران بازنگردانـد«

اطمینان داد که این بار بنا بر حل مشـکل 
  .»اتمی دارد

ـاحبه  مه، خبرگزاری ۱۴در  ◀ فرانسه، مص
او گفتـه . خود با میشل روکار را انتشار داد

ایران از من دعوت کرده بود بـرای : است
شرکت در کنفرانسی پیرامون روابط بـین 

من ایـن دعـوت را . المللی به تهران بروم
ـاه آوریـل بـه . پذیرفته بودم قرار بـود در م

در . ایران بروم اما بیماری مانع از سفر شد

من قصد خود را با فرانسـوا  اواخر مارس،
ـان او الند، نامزد ریاست جمهوری، در می

ـاط او. گذاشتم النـد مـرا بـه رعایـت احتی
من همچنین نامه ای به وزیر . توصیه کرد

وپـه، نوشـتم و او در پاسـخ ژخارجه، آلـن 
کتبی مواضع فرانسه در باره پرونده اتمی 

  . ایران، خاطر نشان کرد
یش با مقامات حصل گفتگوهامادر باره     

آقای صالحی، وزیـر : ایران، او گفته است
ـان داد کـه در  خارجه ایران، به من اطمین

مه،  آماده آنـیم  ۲۳گفتگوهای بغداد، در 
ـا کـه بحـران » قدم ها به پیش برداریم« ت

ــود ــی حــل ش ــیس . اتم ــردی، رئ و بروج
کمیسیون امور خارجه و امنیت ملـی، نیـز 

ر را وقـرارداریم شـماره کنتـ: به من گفـت
ـا . صفر کنیم و قدمها به پیش بـرداریم او ب

سعید جلیلی، دبیر شـورای امنیـت ملـی و 
ـا کشــورهای  ــده بـ ــز  ۱+  ۵گفتگــو کنن نی

روکار تصـریح کـرده . گفتگو کرده است
من هیچگونه تعهد مشخصی اخـذ : است

نکردم اما احساسـم اینسـت کـه ایـران بـر 
ـام حسـن  این است که، از طریـق مـن، پی

من به مقامات ایـران . بدهدنیت به غرب 
والند و حکومت او همان روش اگفتم که 

قاطعانه را در قبال ایران، ادامـه خواهنـد 
شما باید بـرای جامعـه بـین المللـی، . داد

حتی جزئیات را روشن کنید به ترتیبی که 
اطمینان پیـدا کنـد کـه بهـیچ رو درصـدد 

  .تولید بمب اتمی نیستید
  
ــــه  ٭ ــــبت ب ــــتون نس خــــانم اش

وهای بغداد خوشبین است گفتگ
و حکومت انگلستان خواهـان بـه 
تأخیر افتادن تاریخ تحـریم بیمـه 
نفتکشهائی است که نفت ایران را 
  :به کشورهای دیگر حمل می کنند

  
، خبرگــزاری رویتــرز ۲۰۱۲مــه  ۱۲در  ◀

ـاترین  شـتون، اگزارش کـرده اسـت کـه ک
وزیــر خارجــه اروپــا و شــرکت کننــده  در 

مــه، در  ۱۱ران، در مــذاکرات اتمــی بــا ایــ
امیـد :  بروکسل به خبرنگاران گفته است

ـادی بــه دور جدیــد مــذاکرات دارد  .زیـ
ـا  آشتون که در کنفرانس خبری مشترک ب
ـاری، وزیـر امـور خارجـه عـراق  هشیار زیب
ـا یـک  ـار داشـت او ب سخن می گفت اظه
ـای جـدی کـه مـی توانـد بـه  سلسله بحثه
نتــایج قــاطع منجــر شــود، در مــذاکرات 

  .واهد یافتحضور خ
ـــیش از  ◀ ـــه ۹در  ،اوپ ـــزارش  ،م ـــه گ ب

ـا  ،خبرگــزاری رویتـــرز از قــول دیپلماتهــ
حکومــت انگلســتان خواســتار بــه تعویــق 
افتادن تاریخ ممنـوع شـدن بیمـه کـردن 
کشتی های نفتکشی شد که نفت ایـران را 
. بــه کشــورهای خریــدار حمــل مــی کننــد

شرکتهای بیمه اغلـب انگلیسـی هسـتند و 
دن کشتی های نفتکش ممنوعیت بیمه کر
مشـکالت بسـیار بـرای  ،حامل نفت ایران

  .وردآنها پدید می آ
کنفرانس مقدماتی  ،گویا تر از همهاما   ◀

ــرارداد منــع گســترش ســالح  بــازنگری ق
انـس ژآ. است  ۲۰۱۲مه  ۱۰در  ،هسته ای

ی اتمی که این کنفرانس را ژبین المللی انر
امیدوار بوده است رفتار هیأت  ،برپا کرده

ـالحه  ،مایندگی ایرانن نوید بدهد کـه مص
رفتار هیأت  ،از قرار. انجام خواهد گرفت

اگرچه سبب خوش بینی دلخواه نشده اما 
  .مأیوس کننده نیز نبوده است

ـار ســــندی از  :انقــــالب اســــالمی ـا کـه، در انتشـــ سندهای بن الدن  توسـط امریک
ــی  ــراز ب ــران اب ــه ای ــن الدن نســبت ب ــرده اســت، تبلآن، ب ـادی ک ــی اعتمـ ـاتی را ب اعتبار کرد که در امریکا انجام می گرفت و یغـ

ــی ترورهــای  ســپتامبر را حاصــل  ۱۱حت   :یم ایران با القاعده می باوراندندژتبانی ر
  

سندهای یافت شده نزد بـن 
الدن خط بطـالن مـی کشـد 

یـم بـا ژبر ادعای همکـاری ر
ــده و  شــتی آیاعالمــت آالقاع

یـم ایـران ژجوئی امریکا بـا ر
  :نیز هست؟

  
ــه  ۱۰در      ــر انتشــار   ،۲۰۱۲م گــارت پرت

ـامه بنـی  اسنادی را که از محـل اقامـت اس
ــت  ــماری از آالدن بدس ــده و ش ـا را آم نهـ
  :را بررسی کرده است ،منتشر شده اند

وزارت خزانه داری فرانسه ادعا می کرد  •
» معامله ای پنهانی«میان ایران و القاعده 
ـا دسـت . انجام گرفته است ویـز آایـن ادع

ـا اصل ی کوشندگانی بود که بسـود جنـگ ب
ـند ،ایران ـار . مـی کوش روزی پـیش از انتش

مقامهای پیشـین سـیا  ،سندهای بن الدن
ــد ـا را تکــذیب کردن ســندهای . ایــن ادعـ

منتشــره مســلم کردنــد کــه میــان ایــران و 
  .القاعده مخاصمه بوده است

ـام پیشـــین ســـیا کـــه در امـــور        ســـه مقــ
منـد  سـیای جنـوبی تجربـهآخاورمیانه و 

ـای وزارت خزانــه  ،هســتند ـاره ادعـ در بـ
. داری گفتنــد کــه ایــن ادعــا دروغ اســت

ادعا طوری عنوان شده بود که گمان رود 
ــدآســیا  ن ادعــا را آ.  ن را تصــدیق مــی کن

ـــه داری از  ـــه آوزارت خزان ـــرد ک ن رو ک
توجیــه کنــد سیاســت اوبامــا را بــر تشــدید 

  .فشار دیپلماتیک به ایران
ــد کــوهن • ــه معــاون  ،داوی وزارت خزان

اعالن کرد که این  ،وئیه گذشتهژدر  ،داری
ـا القاعـده را  وزارت روابط پنهانی ایـران ب

ایـران بـه افـراد القاعـده . بر مالء می کنـد
مـد از طریـق ایـران را مـی آاجازه رفـت و 

ـال  ـازمان در نقـل و انتق دهد و بـه ایـن س
  . پول کمک می کند

ــی       ــه داری را ویکل ادعــای وزارت خزان
ارگان محافظه کاران جدیـد و  ،ستنداردا

راست گرایان افراطی اسرائیل دست مایه 
ـاد ایـــران و آکردنــد و  ن را مــدرک اتحـ

  .  القاعده گرداندند
ـأمور  ،پـیالر. اما پل ر • ـابق سـیا م افسـر س

 :گفـت IPSبـه  ،سـیاآخاورمیانه و جنـوب 
این ادعا که ایران متحد القاعـده اسـت را 

مـوثقی تأییـد  هیچ سندی و هیچ اطـالع
چنین ادعائی نادرسـت و سـبب . نمی کند

درک غلط از روابط ایران با القاعـده مـی 
پیالرد توضیح داد که مدارکی کـه از . شود

مده انـد نـه آمحل زندگی القاعده بدست 
تنها ثابت می کنند هیچگونه توافقی میان 
ایــران و القاعــده وجــود نداشــته و ایــران 

تسهیل نکرده هیچگاه عملیات القاعده را 
بلکــه القاعــده نظــر خصــمانه ای  ،اســت

یـک . یـم ایـران داشـته اسـتژنسبت به ر
ــابق دیگــر ســیا نیــز گفــت ـام س هرگــز  :مق

توافقی میان ایران و القاعده بعمل نیامده 
  . است

 :ســومین مقــام پیشــین ســیا مــی گویــد     
معاملـه «ادعای وزارت خزانه بر ایـن کـه 

بـه عمـل میان ایران و القاعده » ای سری
مستند به سند و اطالع موثقی  ،مده استآ

ـــه سیاســـت . نیســـت ـــرای توجی بلکـــه ب
 ،حکومــت اوبامــا  در مــورد فشــار بــر ایــن

  ... ساخته شده است
وزارت  ۲۰۱۱وئیـــه ژ ۲۸مـــتن مـــورخ  •

 ،یاسین السـوری ،خزانه داری که بنا بر آن
» معاملـــه ای ســـری«از ســـوی القاعـــده 
زاد کردن آبر اینست که  ،انجام داده است

موضــوع معاملــه  ،زنــدانیان القاعــده نیــز
ـند. بوده است  ،یاسـین السـوری ،بنا بـر س

بموجب توافق القاعده و  ،کارساز القاعده
در ایـران زنـدگی مـی کـرده  ،دولت ایران

مقامات ایران با او در رابطه بوده و . است
ـازه داده انـد  ،ببعد ۲۰۰۵از سال  به او اج

متن .  ده کار کندبرای القاع ،در ایران ،که
ـندی  منتشره وزارت خزانه داری هـیچ س

ــدارد ــر صــحت ادعــا در برن ــر. ب  ،نآبنــا ب

السوری زندانیان القاعـده را از زنـدانهای 
. زاد کرده و به پاکستان برده اسـتآایران 

 ،وزارت خارجه امریکا برای سـر السـوری
  .میلیون دالر جایزه معین کرده است۱۰

محل زندگی بـن در یکی از سندها که از  •
مده اند و هفته پیش توسط آالدن بدست 

یـک  ،مرکز ضد تروریسم منتشر شـده  انـد
ما بر ایـن « :مقام ارشد القاعده می نویسد

که کارزار سیاسی  ،باوریم که کوششهای ما
ـای آو تبلیغاتی بخشی از  ن بود و تهدید ه

ــران در  ـانی ای ــته بازرگـ ــودن وابس ـا و رب مـ
نها حالی کرد که آه ب ،پیشاور و دالیل دیگر

ایـن شـد بـه . به ما به چه کارهائی توانائیم
  . رها کردن زندانیان ما تن د ادند

ـــونی  • از  IPSو چـــون فرســـتنده تلویزی
سخنگوی وزارت خزانـه  ،جون سولیوان

ـا » معامله پنهانی« بروجود  ،داری ایران ب
او حاضر به دادن  ،القاعده دلیل خواست

  ...پاسخ نشد
ـاوجود       ـار مـــدارک بـــن الدن بــ  ،انتشــ

ــه داری  ــولیوان از موضــع وزارت خزان س
ـای قـول و فعـل  :او گفت. دفاع کرد ما بن

خود را بر اطالعاتی می گذاریم که در باره 
. فعالیتهای یاسـین السـوری مـی گـذاریم 

چون  از او پرسیده شد اطالعات بر کدام 
ـامی کـه پـیالر  مدارک مستند هسـتند و مق

ـندی مسـتن ،است مـی گویـد د بـه هـیچ س
او پاسـخ داد کـه قـول او ناشـی از  ،نیستند

  .است» سوء نیت«
ـــت      ـای وزارت  ،در حقیق ــ ـای ادع ــ مبن

ـانی«خزانه داری بـر وجـود  » معاملـه پنه
ـاخته  ،میان ایران و القاعده داستانهای س

ــه ســازی  ــود و هــدفش زمین مطبوعــات ب
برای تشدید مجازاتهای اقتصادی ایران و 

  .ظامی بودتهدیدش به حمله ن
در  ،یم ایران به القاعـدهژوصل کردن ر •

ـاز شـد و از آزمان جورج بوش  ـان آغ ن زم
توسط امریکا و اسرائیل  ،تا حکومت اوباما

ـار . ادامه یافت بخصوص اسرائیل بـه انتش
ــران و  ــه ای ـاره رابط ـات در بـ ــد اطالعـ ض

ـاط جمعـی  ،القاعده ـائل ارتب از طریق وس
رت روپـ.  وسعت تمام بخشـید ،انگلستان

در تلویزیون  ،۲۰۱۲فوریه  ۱۵مردوخ در 
Sky News،  منــابع «بــه اســتناد قــول

دولتــی کــه نخواســتند نــامش » اطالعــاتی
 ،۲۰۰۹در پـی معاملـه  :گفت  ،برده شود

ایران به افراد القاعـده تعلـیم مـی دهـد و 
ــن  ـار ای ــرفته در اختیـ ــواد منفجــره پیش م

هدف ایران . سازمان تروریستی می گذارد
القاعــده بــرای تهدیــد کــردن  اســتفاده از

ـامی  غرب و منصرف کردنش از حملـه نظ
  .به ایران است

بــدین ســان، قــدرتی کــه  :انقــالب اســالمی
امریکا است و مجموعه غرب، اطالع مـی 

ـامی ژسازند و ر ـالی را  –یم مافیاهای نظ طرف معامله با القاعده می گردانند و چون م
یم می رسـد، ژنوبت به مصالحه با همین ر ــد کــه مــدار ک بــن الدن را منتشــر مــی کنن

معلوم می کنند بن الدن و سازمان او با این 
  ...یم بد بوده اند وژر
  

تشکیل دولت ائتالفی در 
ــرائیل  ــرای آاس ــادگی ب م

جنگ است و یا انصراف 
  :از جنگ؟

  
تشــکیل حکومــت ائتالفــی بــا  ٭

شرکت حزب کادیمـا  بـه رهبـری 
ــه  ــرائیل و رابط ــاز در اس ــا آمف ن ب

  :رانجنگ با ای
  
ـا فایـــل  ◀ تشـــکیل ) ۲۰۱۲مـــه  ۸(دبکــ

ـاهو و ـان یـ ــی توســط نتـ ــت ائتالف  حکوم
شــائول مفــاز  را ایــن ســان توضــیح داده 

  ۷صفحه در      :است

 جنگ یا صلح ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

7 

 

 
 

1391خرداد14تا1  802هشمار  2012ژوئن  3مه تا 21

 

ـازحکومت •  ـاهو و مف  ،ائتالفی که نتان ی
تشـکیل داده انـد بـزرگ   ،۲۰۱۲مه  ۸در 

ـاریخ اسـرائیل اسـت از . ترین ائتالف در ت
ن آتــــن از  ۹۴ ،نماینــــده مجلــــس ۱۲۰

ســه  ،افــزون بــر ایــن. پشــتیبانی مــی کننــد
 :ن هسـتندآرئیس پیشین ستاد ارتش عضو 

 ،مفاز که اینک معاون نخست وزیر اسـت
پیش از این رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع 

ـاراک. اسرائیل بوده اسـت وزیـر  ،اهـود ب
نیز رئیس سـتاد ارتـش بـوده  ،دفاع کنونی

  .و سومی موشه یالون. است
ت جدید اسرائیل این دو ویژگی حکوم •

اســت توجــه حکومــت اوبامــا را بــه خــود 
بخصوص که با تشکیل . جلب کرده است

انتخابات زودهنگام منتفی  ،این حکومت
مــی شــود و در صــورت تجدیــد انتخــاب 

ـار او  ،اوباما به ریاسـت جمهـوری سـر و ک
ــت او  ـاهو و حکوم ـان یـ ـا نتـ ـان بـ همچنـ

در تــاریخی کــه انتخابــات  . خواهــد بــود
نتــان یــاهو  ،د انجــام بگیــرداســرائیل بایــ

ــی شــود و بــه  ـامزد نخســت وزیــری م نـ
پـس او . انتخاب مـی شـود ،احتمال بسیار

نخســت وزیــر اســرائیل بــرای مــدتی دراز 
بــا تشــکیل حکومــت  ،در حقیقــت. اســت

ائتالفی نتان یاهو می توانـد اصـالحات را 
شانس او  ،ورد و با انجام اصالحاتآبعمل 

ی در برای انتخاب شدن به نخست وزیـر
به . بیشتر می شود ،۲۰۱۳انتخابات اکتبر 

ـا ،این ترتیـب ـاز آدر  ،وقتـی اوبام  ۲۰۱۷غ
ــه  ــوری خــود را ب دور دوم ریاســت جمه

نتان یاهو دور سوم نخست  ،پایان می برد
. وزیری خود را هنوز به پایان نبرده اسـت

ـانون اساسـی  قرار بر اینست که با اصالح ق
ــرائیل ــوری و نخســت  ،اس ریاســت جمه

در ایــن . ری در یکــدیگر ادغــام شــودوزیــ
نتان یاهو رئیس دولـت اسـرائیل  ،صورت

  .خواهد شد
 :منابع دبکا فایل در واشنگتن می گویند •

در واشـــنگتن ســـه برداشـــت از تشـــکیل 
بخصـوص در  ،حکومت ائتالفی اسـرائیل

رابطه با احتمال حمله نظامی اسرائیل به 
   :می شوند ،ایران

وزیـر  ،ود مفازور ،بنا بر یک برداشت  -  ۱
این حکومت را  ،دفاع پیشین به حکومت

خصومت طلب ترین حکومـت اسـرائیل 
او در کنار اهود باراک و موشه . می گرداند

یــالون مقامهــای کلیــدی را در حکومــت 
یک عضو دیگر . نتان یاهو در اختیار دارد

ــرار اســت مقــام مهمــی در  ــز ق ـا نی کادیمـ
پیام ایـن حکومـت بـه . حکومت پیدا کند

وجـود یـک  :ومت اوباما روشن استحک
ـاهو ـان ی ـاره  ،گروه کوچک منتقـد نت در ب

به حساب نمـی  ،قصد او به جنگ با ایران
ـانی کـــه در ارتـــش اســـرائیل و . یـــدآ کســ

ـاتیش نقـش تعیـین کننـده  دستگاه اطالع
دارنــد و یــا داشــته انــد و نیــز ســازمانهای 
ـاهو در  ـان ی سیاسی اسرائیل با سیاسـت نت

ـاوجود ایـن.  ستندمورد ایران موافق ه  ،ب
ــه ایــن معنــی  ــین حکــومتی ب تشــکیل چن
نیست کـه دردم بـه ایـران حملـه خواهـد 

ـا بعکـس. شد ـأخیر  ،بس ـان حملـه بـه ت زم
اما تشکیل این حکومت یعنی این که . افتد

اوباما تنها چند ماه وقت دارد برای گفتن 
  .تصمیم نهائی در باره ایران

برداشــت دوم اینســت کــه حکومــت   -  ۲
ی همزمان با توافق بـر سـر سیاسـت ائتالف

در مورد فلسطین  ،اسرائیل در مورد ایران
ـاب  بــه ایــن توافــق رســیده انــد کــه بـ
ـا  ـا فلســطینی هـ ـای صــلح را بـ گفتگوهـ

ـاره. بازکنند ـاز  ،در این ب ـاهو بـه مف ـان ی نت
ـای  اختیار داده است که فلسـطینی را بـه پ

  . میز مذاکره بیاورد
مفاز  ،یاهو در کنفرانس مشترک  با نتان      

حزب ما دلبسته است بـه اسـرائیل  :گفت
بمثابه یـک کشـور یهـودی و دموکراتیـک 

ـا آ ـالحه ای بـ ـاده بــرای پــذیرفتن مصـ مـ
اسـرائیل زمـین را  ،نآدر  ،فلسطینی ها که

در ازای صــلح و امنیــت بــه فلســطینی هــا 
  .واگذار خواهند کرد

ـاز را        ــول مفـ ـا در واشــنگتن ق منــابع مـ
ـا ـاهو مـی ترجمان توافق می ـان ی ن او و نت

ـاز از سیاسـت  ،بنا بر ایـن توافـق. دانند مف
نتان یاهو در مورد ایران حمایت می کنـد 
و نتان یاهو با دادن زمین در ازای صلح و 

ـاز  ،بنا بر ایـن. موافقت می کند ،امنیت مف
چراکه رهبـر . می باید بکوشد موفق شود

وزیـر خارجـه  ،زیپی لیونی ،پیشین کادیما
ـابق ــا ۳ ،س ـار ،ل پـیشس ــام  ،در ایــن ک ناک
  . شد

ســـومین برداشـــت  ،در واشـــنگتن  -  ۳
. اینست که  سیاست اسرائیل تغییر می کند

یک استراتژ امریکائی بر این ارزیابی است 
قرار بر  :که در کار یک تغییر تاریخی است

نظام دولتی این کشور است و این ائـتالف 
 ،با این تغییـر. برای انجام این تغییر است

ه های سیاسـی کوچـک اسـرائیل کـه گرو
ـات در  هفت دهه است مانع از استقرار ثب
ـاه شـــدن عمـــر  دولـــت اســـرائیل و کوتــ

نقش خود را از دست   ،حکومتها شده اند
ــر. خواهنــد داد در  ،بــا اجــرای ایــن تغیی

ســه و حــداکثر  ،صــحنه سیاســی اســرائیل
چهار بلوک سیاسی بزرگ صاحب نقـش 

و راست و وسـط و مـذهبی  :خواهند شد
  . عرب

  ؟خواهد ماندصورت جنگ اسرائیل با ایران، بی طـرف اسرائیل است که حماس اعالن می کند در آیا بخاطر سیاست جدیـد  :انقالب اسالمی
  
 ،برای تـدارک جنـگ بـا ایـران ٭

امریکا تجهزات نظامی جدیـد بـه 
  :اسرائیل می دهد

  
اینفورمیشــــــن « ،۲۰۱۲مــــــه  ۹در  ◀

  :اطالع داده است که» کلرینگ هوس
امریکا تصویب کـرد  انگمجلس نمایند• 

ـاع موشـکی  که برای کمـک بـه بهبـود دف
میلیــون  ۹۴۸  ،۲۰۱۳در ســال  ،اســرائیل

  . دالر در اختیار این کشور گذاشته شود
میلیـون دالر صـرف  ۶۷۹ ،از این مبلـغ     

ـان خواهــد  ـای بــدون خلب خریـد خلبانه
 ،میلیــون دالر اســت ۲۶۹بقیــه کــه . شــد

یــد موشــکهای ضــد صــرف تکمیــل و تول
میلیون دالر  ۱۴۹٫۷. موشک خواهند شد

ـاه بـرد و بقیـه  صرف ضـد موشـکهای کوت
صــــرف ضــــد ) میلیــــون دالر  ۱۱۹٫۳(

 Arrow 3رو آموشــکهای بالســتیک بنــام 
ــدون خلبــان . خواهــد شــد خلبانهــای ب

ـا و اسـرائیل  ،بکنار دو طرح دیگر را امریک
  .عملی خواهند کرد ،به اشتراک

د هواپیماهای بدون کنگره بودجه تولی •
اینک با توجه . خلبان را افزایش داده بود

به نیاز اسـرائیل و ضـرورت بیشـتر کـردن 
ـا ـاع  ،قابلیــت ایــن هواپیماهـ وزارت دفـ

 ۱۶۹تقاضـای افـزایش  ،امریکا از کنگـره
میلیــــون دالر بــــر بودجــــه پیشــــنهادی 

  . حکومت اوباما راکرده است
ــه       ــک ب ـا و کم ــن هواپیماهـ ــل ای تحوی

ــل  ــزات دفــاع ضــد موشــکی تکمی تجهی
ربــط مســتقیم پیــدا مــی کنــد بــا  ،اســرائیل

  .حمله احتمالی اسرائیل به ایران
 ،بــاوجود تصــویب ایــن کمــک نظــامی •

ــرائیل ــی در اس ــت ائتالف ــکیل حکوم  ،تش
حکومت اوباما را نگران کـرده اسـت کـه 
 ،مبادا قصـد از تشـکیل حکومـت ائتالفـی

حتی پـیش  ،حمله به تأسیسات اتمی ایران
 ،انتخابــات ریاســت جمهــوری امریکــا از

  . است
ـائی  ،بنا بر برخی گزارشها      مقامات امریک

ــود ــرده ش ــد نامشــان ب ــته ان ــه نخواس  ،ک
ترسشان از اینست که شرکت دادن کادیما 

ـام  ،در حکومت اسرائیل بـدان قصـد انج
گرفتــه اســت کــه پایــه هــای نتــان یــاهو 

ـاه آحکومت خـویش را اسـتوار کنـد و  نگ
ـائول . ماده شـودآ ،ه ایرانبرای حمله ب ش

ـاز ـا ،مف ـا چنـین حملــه ای  ،رهبـر کادیم ب
  . موافق است

ـا  • نتان یاهو تحت فشار قرار گرفته بود ت
. که با انجام انتخابات پیش موافقت کنـد

ـات  یک دسته از کسانی کـه موافـق انتخاب
مــی گفتنــد کــه بــا انجــام  ،زودرس بودنــد

 نتان یاهو حکومت باثباتی پیدا ،انتخابات
پــیش از انتخابــات  ،مــی کنــد و مــی توانــد

در زمــانی کــه  ،ریاســت جمهــوری امریکــا
ـا بنـد اسـت بـه ایـران حملـه  ،دست اوبام

 ،امــا بــا تشــیکل حکومــت ائتالفــی. کنــد
ـات و  ــ ـا ثب ــ ـــت ب ـــد آن حکوم ـــق ش موف
برخوردار از بیشـترین پشـتیبانی را بوجـود 

  . مقامات امریکا نگرانند ،از این رو.  وردآ
بر سر  ،که امریکا با اسرائیلماه ها است  •

اسـرائیل از . سرشاخ است ،حمله به ایران

امریکا می خواهد از حملـه اش بـه ایـران 
حمایت کند و امریکا نمی پذیرد و ترجیح 
ـا ایـران را  می دهد از راه تشـدید مجازاته

ـاگزیر از  ــز  آنـ ــر می ــر س ــتن ب ــدن و نشس م
  . بگرداند

ـا و اســـرائیل  • ـاتی امریکــ ـــر اطالعــ دوای
ماع دارند بر این که ایران برنامه تولید اج

ـاه تصــمیم  ــدارد و هیچگـ ــی ن ــب اتم بم
ـازد ــا . نگرفتـه اسـت چنــین بمبـی را بس م

بارها در امریکا و اسرائیل بر تکرار خالف 
حقیقت و برانگیختن دو کشور به جنگ 

  . اصرار دارند ،با ایران
ـاز ،باوجود این        ،در گذشـته ،شائول مف

 ،حمله نظامی به ایران مخالفت خود را با
ـام کنفـرانس . اظهار کرده است ـا بهنگ ام

نتــان یــاهو و مفــاز  ،مطبوعــاتی مشــترک
 ،از جمله ایـران ،بر بسیاری مسائل :گفتند

بسیاری  ،در اسرائیل. هم دیدگاه شده اند
بــر ایــن نظــر شــده انــد کــه مفــاز  موضــع 
پیشین خود در باره حمله نظامی به ایران 

  .را رها کرده است
  

ــرین را از ایــران جــدا  بح
کردنــد و حــاال دارد جــزء 

 - ؟ !عربســـتان مـــی شـــود
انگلســتان مــی خواســت از 
ایــــران اعتــــراف بگیــــرد 

بــه ... جزایــر ابوموســی و
ـــتند و  ـــق نیس ـــران متعل ای
مصدق پاسخ داد که ملک 

  :طلق ایران هستند
  
عربســتان و » اتحــاد سیاســی« ٭

    !بحرین؟
ـاض ،۲۰۱۲مـه  ۱۴در  ◀ رهبـران  ،در ری
ـاری خلـیج کشو رهای عضو شورای همک
ـان. اجتماع کردند ،فارس  ،موضوع کارش

در  ،اتحاد سیاسی نزدیک تر این کشـورها
وزیـر . دو تا سـه کشـور اسـت ،مرحله اول

قـرار  ،اول از همـه :خارجه بحرین گفـت
  . است عربستان و بحرین  متحد شوند

علــت متمایــل شــدن ایــن کشــورها بــه      
ورهای از تــرس ایــن کشــ ،اتحــاد سیاســی

بـر . بلندپروازیهای ایران در منطقه اسـت
ـانواده الخلیفـه حکومـت مـی  ،بحرین خ
مردم بحـرین » بهار عرب«غاز آو با . کند

اکثریت عمده . وردندآنیز روی به جنبش 
ــبش  ــه همچنــان در جن ــتند ک شــیعه هس

  . اعتراضی هستند
ـات بحـرین ،سیمرا رجب       ،وزیر اطالع

ـاض توضـیح  ،پیش از تشـکیل اجـالس ری
 ،انتظار می رود که روز دوشنبه :داده است

. اتحاد دو تا سه کشور اعالن شـود ،مه ۱۴
ـا بسـیار  هنوز هـیچ چیـز قطعـی نیسـت ام
. محتمل است که این اتحاد اعـالن شـود

هرکشـــور حاکمیـــت و منزلـــت خـــود را 
ـاری  بمثابه عضو کشورهای شـورای همک
خلیج فارس حفظ می کند اما در سیاست 

ـارجی و ام ـادخــ ـاع و اقتصــ ــ ـــت و دف  ،نی
  . تصمیم های مشترک خواهند گرفت

نخست وزیر  ،خلیفه بن سلمان الخلیفه   
بحرین که روابط بسیار نزدیک با خانواده 

ـاپیش ،ســلطنتی عربســتان دارد بــه  ،پیشـ
عربستان رفته و از اتحاد کامل دو کشور و 
 ،دیگــر کشــورهای منطقــه خلــیج فــارس

ــت ــت کــرده اس  :او گفتــه اســت. حمای
رؤیای بزرگ ملتهای منطقه اینست کـه «

مرزهای میان کشورهای ما برداشته شوند 
  . و با یکدیگر بطور کامل متحد شوند

ـــه  ۱۴در  ◀ ـاض  ،۲۰۱۲م ــ ـاع ری ــ اجتم
اتحاد سیاسی کشورهای عضو . تشکیل شد

ـارس موضـوع  ،شورای همکاری خلیج ف
تــدارک اتحــاد عربســتان و . گفتگــو شــد

ین شد کـه بحرین تصویب شد و قرار بر ا
ـامبر ـاه دس  ،حاصل تـدارک در اجـالس م

  .موضوع تصمیم بگردد
ــر  ◀ ــر خارجــه و وزی ــیش از اعــالم وزی پ

 ،اطالعات بحرین در باره اتحاد دو کشـور
ولیعهــد بحــرین بــه واشــنگتن رفــت و بــا 

وزیــر خارجــه امریکــا  ،هــیالری کلینتــون
ــه  ــو ب ــذیرفت از ن ـا پ ــدار کــرد و امریکـ دی

یــن کــه جــز ا. بحــرین اســلحه بفروشــد
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که 
امریکا اسلحه ضد شورش به بحرین نمـی 

اما قبـول کـرده اسـلحه ای را بـه . فروشد
بحرین بفروش کـه قابـل اسـتفاده برضـد 

  !عصیان مردم نیست
ـای نقـش درخور یادآوری است کـه  :انقالب اسالمی ــدارمی خلــیج فــارس و بدســژبحرین را شاه سابق، در ازای ایف ت آوردن ان ـاره  ــب دوبـ ــزرگ و تن ــب ب ــره تن ــه جزی ــدکوچــک و ابوموســی کــه متعلــق بــه ایــران س ــد، بده ــرین را از دســت داد و . بودن کار به پرداخـت . سه جزیره را تحویل دهدهرچه منتظر شد امارات حاضـر نشـد ایـن بح ـا مالی ه ووج ـیس ه ـندی را انگل بابـت سـه جزیـره، . کرد» اشغال«را یره جزتهیه کردند که به استناد آن، ایـران ایـن سـه کشید و س ـتان اسـتهم . شد، حاال دارد جزء عربستان می شودبحرینی که از ایـران جـدا . پول نیز پرداخت و . اکنون در اشغال قـوای عربس ـا . ا می کندعامارات همچنان سه جزیره را اد ـیش از آنکـه رض ـابقه امـر، پ ـله پهلـوی را  ،خانبنگریم بـه س ـاه شـود و سلس ـا ش   :تشکیل دهدرض

  
جزایر ابوموسی وشـیخ  :مصدق ٭

  :شعیب ملک طلق ایران هستند
  
ـاطرات و «کتــاب ۱۶۲در صــفحه  ◀ خـ

ـا  ،فصل بیست و چهارم کتاب ،»تألمات ب
 ،»انتصاب من به وزارت خارجـه«عنوان 

مصــدق چنــین  ،در بــاره ایــن جزیــره هــا
  :نوشته است

 ،اولــین روز ورودم بــه وزارت خارجــه«    
ـان منتخـب الملـکمیرزا محمد تق  ،ی خ

نامه ای به من ارائـه  ،رئیس اداره انگلیس
ـار  ،»سرپرسی لـورن«نمود که  وزیـر مخت

نخســت  ،انگلــیس بــه مســتوفی الممالــک
وزیر نوشته و موضوعش این بود که جزایر 

واقـع در  ،»شـیخ شـعیب«و » ابوموسی«
ـارس متعلـق بـه ایـران نیسـت و  ،خلیج ف

می  نها دخالتآنظامیان برخالف حق در 
رئیس الوزراء هم به خـط خـود در . کنند

ــود ضــبط شــود و  ــته ب ــه نوش ــیه نام حاش
منتخب الملک از من سئوال نمود به این 

ـا  ن را بـال آنامه بایـد جـوابی داده شـود ی
  .جواب گذاریم؟

ــده نمــی  :گفــتم      قبــل از مالحظــه پرون
توانم در این باب نظری اظهار کنم و بعد 

م شـد جزائـر که پرونـده را دیـدم و معلـو
 ،مزبور ملک غیر قابل تردید ایـران اسـت

موضوع را در هیأت وزیران مطرح کـردم 
سـپس . که در صورت جلسات نوشته شـد

ـار جـواب دادم و چنـد  به نامـه وزیـر مخت
  .بارهم با او مذاکرات شفاهی نمودم

در  :در زیـر صـفحه توضـیح داده اسـت     
ـا سرپرسـی لـورن وارد  همان جلسه اول ب

از این که منتخب الملک از . شدم مذاکره
ضبط نامه جلـوگیری کـرده و موضـوع را 

ـبانی بـود و بـرای او  ،مطرح کرده بود عص
  » .یک خط و نشانی هم کشید

ـــالب اســـالمی ـاب  :انق ــ ـــی کـــه از کت متن یت ایـران در آن تاریخ، جزایر در مالک – ۱  :استشد، واجد اطالعات بـس مهـم و شـفافی نوشته مصـدق نقـل » خاطرات و تألمات« ـتناد بایگانی کردن نامه سابقه ای ایجاد می . کندبه قصد این که این جزایـر را از ایـران جـدا وزیرمختار انگلیس نامه نوشته اسـت  – ۲  . شیخ شعیب حضور داشته اندیـر ابوموسـی و ابوده و ارتـش ایـران در جز منتخــب الملــک وطــن دوســت نامــه را . ران نیستندآن، ادعا شود جزایر متعلق به ایکرد و سندی می شدکه بعـدها، بـه اس

مصدق با مراجعه به اسناد، دو جزیـره . بردبایگانی نمی کنـد و آن را نـزد مصـدق مـی  ــر مختــار نامــه مــی نویســد و بــا او . ایـران مـی یابـد» ملک غیر قابل تردیـد«را  ــه وزی ــد و او از ایــن کــه منتخــب ب ـانی نکـــرده اســـتگفتگــو مــی کن ـان ، الملـــک نامـــه را بایگــ ــان مــی پــذیرد کــه ایــن . مــی کشــدعصبانی می شود و بـرای او خـط و نش ــه او در چراکــه اگــر مــی نوشــت مصــدق . نویســدمصــدق، وزیــر خارجــه ایــران پاســخ نمــی جزایــر متعلــق بــه ایــران هســتند و بــه نامــه بــدین س ــری از نام ــرد و اث ــی ک بعـدها نیـز، . وزارت خارجه ایران می مانـدســکوت نم ـیس تصـدیق  در گفتگو با علم، ــن  – ۳  .می کند این جزایر متعلق به ایران هستندسـفیر انگل ــران ای ــوی، ارتــش ای ـیس در در دوران پهل ـتقر مـی شـوندجزایر را ترک می کنـد و قـوای انگل ـاه . آنها مس ـانی کـه ش ـا زم ـا بحـرین معاملـه کنـدسابق برآن می شود ابوموسی و تنب بزرگ ت . و تنب کوچـک را ب ـا جای گرفتن سند مالکیت، سندی می گیـرد ل نیز می دهد اما بـه بحرین را می دهد، پو مـی » اشـغال«برآن، ایران این سه جزیـره را که انگلیسی ها آن را تنظیم مـی کننـد و بن ـام نخســـت وزیـــری – ۴  .کند ــرانبهنگام بیرون بردن بحرین از مالکیت  – ۵  .بحرین را استان چهاردهم ایران گرداند ،مصـــدق بهنگــ ــرا ،ای ــراض نامــه ای انتشــار داد و بحــرین را شــهید داریــوش فروهــر  ،ندر ای ـاه او را ژر. همچنان جزء ایران خوانداعت یـم ش . ســال در زنــدان نگــاه داشــت ۳بــه مــدت  ـلمان دیگــر        . خود استعفاء کرددمیــت نیــز اعتــراض و از شــغل آفریــدون  ـته انــد و و ایــران و کشــورهای مسـ ـتبداد وابسـ ـان در بنــد اسـ ـام اسـالم از یـک سـو و  خشونتهمچنـ   :ببار آورده استکنــونی را در غــرب و کشــورهای مســلمان اســالم ســتیزی از ســوی دیگــر، وضــعیت گری به ن
  
  

بحران  - ؟»این فقه«
ــــه  تمــــدنی و نیــــاز ب

ــــد؟ ــــگ  - توحی جن
اســـالم «عمـــومی بـــا 
  :»گرائی سیاسی

  
  

ـــه،  ـــاره فق ســـخن "در ب
ــت ــوادی  !!" راس را از ج

 »این فقـه«: آملی بشنویم
ـــق ـــد را را س راط  و توحی

افالطون و ارسطو حفظ 
  !:کردند

  
ــزاری  ،۱۳۹۱اردیبهشــت  ۱۳در  ◀ خبرگ

ـه العظمـی  :مهر گزارش کرده است آیـت الل
ـنبه  عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر چهارش
در دیـــدار تعـــدادی از اندیشـــمندان دینـــی 

ـان  کننده در کنفرانس بین شرکت المللی ادی
ـه ابوریحـان و بیداری معاصر با اشاره به گال ی

ابوریحان : بیرونی از مردم هند اظهار داشت
بیرونی از بزرگان تفکر اسالم است که ماننـد 
ـتاره هـای قـدر اول آسـمان  ابن سینا جزو س
ـان هنـد  علم ایران هستند، گالیه ای از بزرگ
ـا از  ـــ ـون م ـــ ــــم اکن ـه را ه ـــ دارد و آن گالی

  .دانشمندان هند داریم
  ۸صفحه در  
      

  جنگ یا صلح ؟
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ـاد و  گالیه این است که خاورمیانـه را الح
شرک و بت پرستی پر کرده بود و ابراهیم 

آن مرد ملکوتی که به تعبیر قـرآن  –خلیل 
ـای  از ملکوت ترفیع بسته و سرسلسـله انبی

: به بـت پرسـتان فرمـود –ابراهیمی است 
ـالم را ندارنـد و  شمس و قمر توان تدبیر ع
روزی فرا می رسد که ایـن کـرات در هـم 

خدا آن نیست که شمس . کوبیده می شود
و قمر باشد، بلکه خدا آن است که شـمس 

 .و قمر را آفرید
ابراهیم خلیل با براهین و ادلـه توحیـد     

 .را ثابت کرد ولـی تـوده مـردم نفهمیدنـد
ـا را ریـز  بنابراین دست به تبر برد و بـت ه

ـاغوت . ولی باز هم اثـر نکـرد . ریز کرد ط
د آن عصر ابراهیم را به آتش سوزی تهدیـ
 .کرد و دستور داد امواج آتش مشتعل شـد

خلیل خدا بدون تـرس وارد امـواج آتـش 
و همان خـدا کـه آتـش را آفریـد آتـش   شد

ــد و  ــتان کــرد و همگــان دیدن دان را گلس
فهمیدنــد و بســاط الحــاد و شــرک تقریبــا 

  .رخت بربست
حــرف ابوریحــان ایــن اســت کــه ایــن     

ای کــه بــا آتــش ســوزی خلیــل  خاورمیانــه
یر شد، انبیای بعدی و شاگردان خدا تطه

ـا آن را حفـــظ کردنـــد ولـــی چـــرا  ــ آنه
ـان هنـــد توحیـــد را  دانشـــمندان و عالمــ
ـان بـودا و بـرهمن  ـا جری ترویج نکردند ت

مگــر بشــر در برابــر غیرخــدا . پــیش نیایــد
  کند؟ خضوع می

در یونان سقراط تا مرز شهادت رفـت و     
همــین فقــه را حفــظ کــرد و بــا شــهادت 

افالطون . ا تربیت کردخودش افالطون ر
که شاگرد شهید بود ارسطو را تربیت کرد 
 .تا فکر توحیدی در آن منطقه حفظ شود

ــان، فقــه تکلیــف : انقــالب اســالمی مرجع تقلیـد «مداری که مردم باید آن را از این بــدین س ـامبر »و فیلسوف حوزه ـوز پی ـیح، ، تقلیـد کننـد، هن ـیش از مس ـا پ ـا نیامـده، قرنه ـده اسـتتوساسالم به دنی ـانی و منطـــق مبنــای فلســفی فقــه و روش : راســت اســتاگــر از ایــن نظــر دروغ اســت، از نظــر دیگــر سـخن او ! ط سقراط حفـظ ش ـفه یونــ ـام، فلســ ـتنباط احکــ ـرب  . ارســـطوئی اســـتاســ را دست » اسالم«راست و راست  افراطی که امروز، گرفتار خالء اندیشه راهنما، گرایشـهای در حقیقـــت، در غــ ـا مایه زبان عا ـه ب ـرده انـد، ن ـود ک ـه فریـب خ ـفه و اســالم بمثابــه بیــان اســتقالل و آزادی کــه بــه م ـرآورده فلس ـدرت، ف ـان ق ـه بی ــگرف         .منطق ارسطوئی ستیز می کننداسالم بمثاب ــس ش ــخن ب ــی س ــوادی آمل ـان آورده اســـتج ســـقراط : دیگـــری بـــر زبــ
ـا  ـا . »شـود فکر توحیدی در منطقه حفظ«افالطون و ارسطو را تربیت کرده اسـت ت ـانی بـر ام برکسی پوشیده نیست که فلسفه یون

ـای . اصل ثنویت بنا جسته است افالطون و ارسطو، بـر اصـل ثنویـت تـک فلسـفه ه
محوری، یعنی ضد کامل توحید، بنا گرفته 

آیا او فرق میان توحیـد و ثنویـت تـک . اند
ن، بـرای دستیار خمینی و در مجلس خبرگامحوری را اندر نمی یابـد؟ ایـن امـر کـه او 
ـان او، توحیـد والیــت فقیــه توجیــه فلســفی مــی تراشــید،  اما آیا او، . همان ثنویت تک محوری استگویای این امر است که بگم
یا خوانده و معنی ثنویـت تـک محـوری را در قرآن، فرعون و فرعونیـت را نخوانـده و 
اندر نیافته اسـت؟ سـخن امـروز او معلـوم 

الیـت می کند که او هنـوز نمـی دانـد کـه و
اول بنا بـر قـول افراطـون و والیـت مطلقـه همان والیت مطلقه فیلسوف (مطلقه فقیه 

مصداق ثنویت تک محـوری و فرعونیـت ) قــانون گــذار  عــادل، بنــا بــر قــول ارســطو
بسا مـی دانـد و در . یا استبداد فراگیر است

ــه قصــد  مقــام دفــاع از ایــن فرعونیــت و ب
» توحیــد در منطقــه«ارســطو را حافظــان  وفریب مردم، به دروغ، سـقراط و افالطـون 

ـار مـورن، شــگفت آنکــه، همزمــان، فیلســوف و         .می شمارد ـلمانان، توحیـد، جامعه شناس نامی فرانسه، ادرگ ـار کـرد۲۰۱۲مه  ۶رئیس جمهوری منتخب مردم فرانسه در الند، اواو در مبادله فکری با فرانسوا . استدر جستجوی گم کرده مس ــد کــه دوقســمت از آن نظرهــا، یکــی در بــاره ه اسـت ، نظرهائی را اظه ـاد تولی ـاره اقتصـ ــری در بـ ــد و دیگ ـار نسـل امـروز  محور می توانندتوحی ایـران  به ک   :بیایند

  
بحــران مــا غربیهــا : ادگــار مــورن٭

ما زیاده از حد . بحران تمدنی است
تجزیــه کــرده ایــم مــی بایــد در پــی 
مجموعه  شـویم و نیـز مـی بایـد بـه 

  :یمتولید بها ده
  
ـات  ،۲۰۱۲مه  ۴در  ◀ دو روز پیش از انتخاب

مبادله  ،لوموند ،ریاست جمهوری در فرانسه
ـناس آ ـناس سرش را میان فیلسوف و جامعه ش

ـوری  ،فرانسوی و فرانسوا اوالند رئیس جمه
ـار داده اسـت ـه را انتش ـردم فرانس . منتخب م

ترجمه دو قول از قولهای ادگار مورن را مـی 
  :وریمآ

ـا بحــر • ــدنی اســتبحــران مـ ــن . ان تم ای
ارزشها و باورهای ما هستند که در  بنیادهای 

 ،زیرا غـرب. نا استوار و لرزان گشته اند ،خود
ـوده  ،زمانی بـس دراز ـردن ب ـه ک ـار تجزی درک

ـرده . است ـته ک دانش ها را تقسیم و رشته رش
همــین کــار را بــا اقتصــاد و جامعــه و . اســت

ــاعی کــرده اســت ــادی و اجتم ــائل اقتص . مس
ـه تنها یـ ـه بتوانـد تجزی ـه سیاسـی ک ک اندیش

ـا را  ـته ه ـه رش شده ها را بهم بپیوندنـد و هم
  . یدآبکار جهان امروز می  ،بهم  ببافد

ـــد      ـــی ده ـیح م ــ ـــد توض ـای : لومون ــ معن
ـر و » بغرنجی« که  ادگار مورن متفکر پی گی

دو . همــین اســت ،نســتآمــدافع بــی قیــد 
رای چنــدین نظــر مشــترک آمبادلــه کننــده 

سرنوشت را تغییر «می خواهد  مورن. دارند
ـر «و اوالند مـی خواهـد » دهد ـر را تغیی عص
  ...»دهد

تقسیم ناپـذیر و «مورن می خواهد فرانسه      
ـتن » چند فرهنگی بگردد به ترتیبی که در م

ـته و  ،توحیـــد ـود داشــ ـا  وجــ ـاگونی هــ گونــ
ــد از آن بــیم دارد کــه . شــناخته باشــند اوالن

به محـل یگانگی را بمثا ،گوناگونی فرهنگها
ـرجیح مـی دهـد در  ،رجوع محو گرداند و ت

  . الئیسیته تقویت گردد ،قانون اساسی
ـال  ۶۵ادگار مورن در سال       ـه دنب ـه ب بود ک

حزب کمونیسـت و کمونیسـم  ،انتقاد از خود
ـرد ـا کـ ـا . را رهـ ـازش بـ ـه سـ ــد کـ ــی مان چپ

ـروز مـدافع  ـر نمـی تابـد و ام نئولیبرالیسم را ب
ـر  اسـت  ـتبداد فراگی و خـود را چپ ضد اس

. توصـیف مـی کنـد» محافظه کار انقالبـی«
ـه سیاسـت بایـد  محافظه کار بدین خـاطر ک
ـتی و  ـاگونی  زیسـ بدانــد نگاهــداری از  گونـ

ــا را انقالبــی بــدین معنــی کــه بایــد . فرهنگه
دموکراسی و اقتصاد و نیز طرزفکرها را بایـد 

  . منقلب کرد ،تغییر داد
ــد بــه ســه       ــی بای بــه نظــر ادگــار مــورن م
ـوزدهمس ــمه چــپ در قــرن نـ زادی آ ،رچش

. بازگشـت ،سوسیالیسم و کمونیسـم ،خواهی
کمونیسم را برداشتهای استالین و   ،از دید او
ـائو ـه کردنـــد ،مــ ـود بیگانــ ـیال . از خــ سوســ

ـزوا  ـازا  گشـت و لیبرالیسـم در ان دموکراسی ن
ـرار  ،نآپیشاروی . است یک چپ رادیکال ق

ـا ،امروز. گرفته است ـه جری ن می باید این س
ـا  ـرد و بایکـدیگر پیونـد داد ت را از نو متولـد ک
ـر و  ـه ای بهتـ ــکفند و جامعـ ـا بش ـر فردهـ مگـ

ـز . برادرانه تر یافت من سرچشمه چهارمی نی
ـر اسـت و  ـه جدیـد ت ـزایم ک  ،نآبه آن مـی اف

صیرورت ما ایجاب می کنـد . ی استژاکولو
که هـم در حفـظ طبیعـت و هـم در حفـظ 

  .انسان بکوشیم
ـا یا چپ باید با فکآ • ـرد و ی ر ترقی و رشـد بب
ادرگــار  ،ن را تغییــر دهــد؟ بــه ایــن پرســشآ

ـه: مورن پاسـخ مـی دهـد ـان کندورس  ،از زم
بطور  ،ترقی قانونی تلقی شده است که تاریخ

ــدآاز  ،خودجــوش ــی کن ــن . ن پیــروی م ای
و نیز نمی توان ترقـی را . برداشت مرده است

واگنی انگاشت که لوکوموتیو فـن و اقتصـاد 
می باید به ترقی بشیوه . ش می برندن را به پیآ

ـرد ـاور کــ ـون آنبایـــد : جدیـــد بــ ن را همچــ
ــذیر ــد  ،مکــانیکی اجتنــاب ناپ ن را آبلکــه بای

بــاور  ،بمثابــه یــک کوشــش اراده و وجــدان
ـه فـن و رشـد اقتصـادی . کرد ترقی اغلـب ب

ــبه مــی جویــد در یــک برداشــت کمــی از . تش
ـاروی . ناچیز می شود ،واقعیتهای انسانی پیش

ـا و  ،وسعه اقتصـادیبحران ت ـاروی زیانه پیش
ـار  –فاجعه هایی که رشد فنی  ورده آعلمی بب

ـوهآاست و پیشاروی  ـتن مصـرف انب  ،ئین گش

ـان ناپـذیر بریـد؟ آ یا نباید از اسطوره رشد پای
ــی دهــد کــه پــیش از ژنمونــه  ــن نشــان م اپ
ـه ای چـون  ،بحـران ـور رشـد یافت  ،اپــنژکش

  . درصد می داشت ۱میزان رشدی حدود 
می باید از  دور رشد و عـدم  ،اما بخصوص     

ـه رشـد اقتصـاد . رشد بیرون رفت می بایـد ب
ـته ـاد اجتمــاعی و همبسـ ـبز و اقتصـ روی  ،سـ

می باید از اقتصادی کاسـت  ،هم زمان. وردآ
ورده های بی فایده و ویرانگر تولید و آکه فر

ـانی و ایجـاد وهـم ـات بازرگ  ،به ضـرب تبلیغ
باید از . انگیزد نها بر میآانسانها را به مصرف 

ـر ــ ـه ف ـادی کاســـت کــ ـایش آاقتصــ ورده هــ
دورانداختنی هستند و یا چنان ساخته شـده 

می بایـد  ،اند که با پیدا شدن نخستین نقص
ـائی را . بدورشان انداخت می باید واسـطه ه

ـه  ـا را ب ـرین قیمـت ه ـائین ت حذف کرد که پ
ـه مصـرف  تولید کننده و بیشترین قیمتها را ب

ـاه . کننده تحمیل می کنند می باید مدار کوت
ــده   ــده را ایجــاد  ↔تولیــد کنن مصــرف کنن

  . کرد
ـد در دوران مرجــع انقــالب :  انقــالب اســالمی ـته ش ـورن از ضـرورت آن سـخن ایران، سیاستی اقتصادی به اجرا گذاش ـار م که امروز ادگ

ـتفاده از . می گوید منشــور «تجربــه، کامــل گشــت و زیــر عنــوان آن سیاست اقتصادی، با اس ـوراقتصا ـروز » د تولیـد مح ـار نسـل ام در اختی
ـود،        .قرار گرفت ـوط مـی ش ـیم، ̋ دو جهت کامالو اما در آنچه به توحید مرب متضادی مشاهده می کن

ـان مـی دهنـد ـوادی : که دو کس آنها را نش ـه غـرب طـی ج ـانده اسـتآملی، جهتی را نشان می دهد ک . کرده و کار را به بحران تمدنی رس
ـان مـی دهـد ادگار مورن جهت توح ـد را نش ـا، و این یادآوری بـی . برای بیرون رفتن از بحرانی ـانو، در ایتالی ـره مولی ـه در کنگ فایده نیست ک

ـائی گفـتاک ـد «: چاری، فیلسـوف ایتالی ـه در دی همه آنچه را بنـی صـدر سـعی در توحیدشـان مدرن غربی معاصر، تمام سعی براینسـت ک
ـرون استقالل و آزادی و اندیشه توحیدی و بیان       .»می کند، از یکدیگر جدا کنیم بنی صدر، در ایران از سوی رژیـم و در بی

ـــث  ـه رأس مثل ــ ـر س ــ ـوی ه ـران، از ســ ــ   .زورپرست، سانسور می شوداز ای
  

ـا ـات امریکــ از هـــم : انتخابــ
ـاران  ،اکنـــون محافظـــه کــ

جدید فاش مـی گوینـد کـه 
 ،اگــر رومنــی پیــروز شــود

سیاســت خــارجی امریکــا را 
ـــد آ ـــت خواهن ـا در دس ــ نه

ـا را وارد  ـــ ــــت و امریک گرف
جنــــگ عمــــومی برضــــد 

» اســـالم گرائـــی سیاســـی«
    :خواهند کرد

ــه  ۴در :  انقــالب اســالمی ــرت ۲۰۱۲م ، روب ـوان  ـر عن اعـالن جنـگ «پاری، مقاله ای را زی ـار داده اسـت»  اسـالم سیاسـی«برضد  ـارکوزی و . انتش ـات س ـا تبلیغ ـان ب ـواین امر که همزم می زننـد، از راه » اسالم سیاسی«جنگ برضد حامیان او، محافظه کاران جدید، دم از اعالن اه و لوپن، در امریکا، نامزد حزب جمهوریخ ـا و . اتفاق نیست ـه راهنم ـان خـالء اندیش ـود دارد هم ـاز » تنها ابرقدرت«و آن مدعی همان نیاز به دشمن، در امریکا نیز وج جهان بودن، نی   :بیشتر نیز دارد
 Mittاگــر میــت رومنــی : خالصــه مقالــه   

Romney ،  ـوری از ــت جمهـ ـامزد ریاس نـ
حــزب جمهوریخــواه در انتخابــات پیــروز 

ـود ـاران جدیـــد سیاســـت  ،شــ ـه کــ محافظــ
از  ،خــارجی امریکــا را در دســت مــی گیرنــد

چند قدم راهی هم که اوباما در جهت صلح 
ـومی «بازمی گردند و  ،رفته است جنـگ عم
ـه » با تروریسم ـا «بوش را ب ـومی ب جنـگ عم

  :جانشین می کنند» یاسالم گرائی سیاس
فقدان  ،میت رومنی ،همانند جورج بوش •

دانش و تجربه خود را در سیاست خارجی با 
ــدی آســپردن  ـاران جدی ـه کـ ـه محافظـ ن بـ

ـروی از ایـدئولوگ  ـه پی ـه ب جبران می کند ک
بنــا دارنــد جنــگ  ،ویلیــام کریســتول ،خــود

ـومی  عمومی با تروریسم بوش را با جنگ عم
  .نشین کنندبا اسالم گرائی سیاسی جا

ـنگتن پسـت ،در سه مه      ـتول   ،در واش کریس
ـه  ،تصمیم اوباما را بر تخلیه افغانستان تخطئ

ـه  ـتان  «کرده و قول او را ک جنـگ در افغانس
 ،»غاز و در همین کشور نیز پایان مـی پـذیردآ

ـرده اســـت ـیف کــ ـوانگی توصــ ـه . دیــ او کــ
ارگــان (ســرمقاله نــویس ویکلــی اســتاندارد 

  : می نویسد ،است) محافظه کاران جدید
ـاره «       ـا در ب ـر دیـدگاه اوبام عالی می شد اگ

ـای  ـپتامبر  ۱۱ترورهــ ـات  ۲۰۰۱ســ و ایجابــ
ـه .  صحیح می بود ،نهاآ اما حقیقت نـدارد ک

جنگ در افغانستان شروع شـده اسـت و در 
ـر در . افغانستان نیز به پایان می رسد حتی اگ

ــا دیگــر در  ـود و م ـتان صــلح برقــرار ش افغانس
ـیم ،نجاآ ـان نمـی  ،در جنگ نباش جنـگ پای

  ».مردم باید این حقیقت را بدانند. پذیرد
واقعیتــی را کــه مــردم  ،از دیــد کریســتول       

امریکــا بایــد بداننــد اینســت کــه در صــورت 
ـوری  ـه ریاســـت جمهــ ـا و بــ شکســـت اوبامــ
ـیدن  ـه حکومـت رس رسیدن میت رومنی و ب

ـر و  ،محافظه کاران جدیـد ـزرگ ت جنگـی ب
غاز خواهـد آ ،م گرائی سیاسیعمومی با اسال

  : او می نویسد. شد
این یک واقعیت دلپسندی نیسـت و حتـی « 

ـا آبوش نیز  ـاروئی ب ن آمادگی کامل برای روی
ــاوجود ایــن. را نداشــت  ،پرزیــدنت بــوش ،ب

ـر  ـا درگی این حقیقت را دریافت و گفت که م
ــداریم  –  –و انتخــابی جــز درگیــر شــدن ن

ـتیم و  ـری هس ـزرگ ت ـاآجنگ ب  ن جنـگ ب
ـه . تروریسم است افغانستان تنها یکی از جبه

ـه. های این جنـگ اسـت ـر  ،البت جنـگ «ب
بلحــاظ اصــطالح و  ،»عمــومی بــا تروریســم

ـا وارد هســتند ــکال هـ ـا . ســازماندهی  اش امـ
مــد آگویــای جنــگ بزرگــی اســت کــه پــی 

  . »سپتامبر است ۱۱ترورهای 
ـر«قلمرو  • ـزرگ ت ـر » جنـگ ب ـور نظ منظ

ـر ایـن . نداز تونس است تا ه ،کریستول ـا ب بن
ـومالی و . را... در بر می گیرد ایران و یمن و س

ـاران  ،یه سخن دیگر ـه ک کریستول و محافظ
ـورت  ــی در صـ ـه رومن ــد کـ ــد امیدوارن جدی

ـازه خواهـد داد از آبه  ،انتخاب شدن ـا اج نه
ــا را بــر روی  ــا  ،»جنــگ«نــو امریک ــا ب نــه تنه

ــای  ــائی  ،نآالقاعــده و شــعبه ه ــا ملته بلکــه ب
اســالم گرائــی « ،نهــاآه در متمرکــز کننــد کــ

ــی ـرده » سیاس ــت را تصــرف کـ ــدرت دول ق
ـورت. اســت ـه و  ،در ایـــن صـ ـر و ترکیــ مصــ

ـر از  ـیاری دیگـــ ـعودی و بســـ ـتان ســـ عربســـ
. قلمرو جنگ می شوند ،کشورهای اسالمی
ـاران  ،راست بخـواهی ـه ک دلبخـواه محافظ

جدید اینست که امریکا با دنیای اسـالم وارد 
ـردد ــگ بگـ ـه . جن ــت کـ ـاطر اس ــدین خـ ب

جنگ «ور می شود که آیاد ،درجا ،ریستولک
ـای جنـگ » با اسـالم سیاسـی همـواره بمعن
ایــن بــدان «: او مــی نویســد. نظــامی نیســت

ـه  ـون ب ـیل قش معنی نیست که ما نیازمنـد گس
ســرزمینهای جنــگ در همــه جــای جهــان 

ـا آبلکه بمعنای . هستیم ـه م نست که جنگی ک
ـامی ،نیمآدر  ـوای نظ  ،با تخلیه افغانستان از ق
  ».ان نمی پذیردپای
بسیاری از تحلیل گران سیاسی بر این نظر  •

ـوری ـوع محـــ ـه دو موضـــ ـتند کـــ در  ،هســـ
 ،انتخابــات ریاســت جمهــوری مــاه نــوامبر
ـود ـر . اقتصاد و سیاست خارجی خواهنـد ب ب

ـه  ـا ب ـراض مترقـی ه این افزوده می شود اعت
اوباما بخاطر استفاده از هواپیماهـای بـدون 

ـه ـاآاز دیـد  خلبان در کشتن تروریستها ک  ،نه
ـول نیســـت ـابراین. قابـــل قبــ بخشـــی از  ،بنــ
 ،برای تجدیـد انتخـاب ،چپهای امریکا از او

  .حمایت نخواهند کرد
ـه       ـاه رومنـی ب ـه هرگ ـرد ک ـاد ب ـا نبایـد از ی ام

ــاران  ،ریاســت جمهــوری برســد محافظــه ک
ـیاری از  ،جدید ـه بس ـرکار آاز جمل ـا را برس نه

ـوش و دیـک آخواهد  ورد که در حکومـت ب
ــی بــر  ،در حقیقــت. عضــویت داشــتند ،چن

ـارجی رومنـــی ـفحه سیاســـت خــ ایـــن  ،صــ
ـه دلخـواه  ـتند ک محافظه کاران جدیـد هس

قــرن «حتــی عنــوان . خــود را مــی نویســند
ــا ــاران جدیــد » امریک ستایشــی از محافظــه ک

ـاری آ. است ـه ک ـور محافظ نها بودند که منش
ــالهای  ــار دادنــد و  ۱۹۹۰جدیــد را در س انتش

» رن جدیــد امریکــاطرحــی بــرای قــ«ن را آ
  . توصیف کردند

در شمار مشاوران سیاست خـارجی رومنـی     
کــوفر بلــک کــه در : ایــن اشــخاص هســتند

ـوش ـا  ،حکومت ب ـارزه ب ـام کلیـدی در مب مق
وزیــر  ،تروریســم داشــت و مایکــل چرتــوف

ـوت  ـوش و الی امنیت داخلـی در حکومـت ب
ـوال  ،کهن ـار جدیـد و پ روشنفکر محافظه ک

ـه و معاون پی ،دوبرینسکی شین وزارت خارج
 ،مشــاور امنیتــی دیــک چنــی ،اریــک ادلمــن

ــل  معــاون ســابق رئــیس جمهــوری و مایک
رئیس پیشین سیا که مدافع دکترین  ،هایدن

ــان مقالــه  ،جنــگ بــوش بــود و روبــرت کاگ
ـر  ،نویس در واشنگتن پست و جون لمن وزی

ـنور ـاداری و دانیـل س سـخنگوی  ،سابق دری
  . بوش در مورد اشغال عراق

هماننـد سیاسـت  ،ت خارجی رومنیسیاس •
ـا «بر اصل  ،خارجی بوش ـتی و ی ـا هس ـا م ـا ب ی
ـاوت . بنا گرفته است» ضد ماهستی با ایـن تف

ــتول ـه رومنــی نیــز ماننــد کریس معتقــد بــه  ،ک
ـرد برضـــد  ـتر  و جنـــگ ســ ـاروئی بیشــ رویــ

محــور «ورده بــازبینی آفــر ،»ملتهــای الت«
کتاب «در  ،به شیوه بوش. است ،بوش» شر

ـوانیم رومنی» سفید ـای الت« : می خ  ،ملته
ـا مشـکل  ،ایران و کره شمالی و ونزوئال و کوب

ــ ــدژوی منــافع و ارزشهایشــان . ه ای گشــته ان
ـتند̋ کامال ـا هس ـافع و ارزشـهای م و . ضد من

ـان را ـلح و امنیـــت جهــ ـا صــ ـرق  ،اینهــ بطــ
ــاگون تهدیــد مــی کننــد کــره شــمالی و . گون

ایران با درپی تولید سالح هسته ای شـدن و 
ـر از راه صـدور این دو ک ـور دیگ شور و دو کش

اسلحه و حمایت از تروریسم صلح و امنیـت 
  ...جهان را تهدید می کنند

ـید در حفـظ و       میت رومنـی خواهـد کوش
ـه  ـردن هم ـار ب ـا از راه بک پیشبرد منافع امریک
ـیس  ـار رئــ ـه در اختیــ ـزار قـــدرت ملـــی کــ ابــ

ــاع خواهــد کــرد از .  جمهــوری اســت او دف
ـرد کشورما و متحدان ما  و برقرار خواهـد ک

ـا قـدرت . رهبری امریکا بر جهان را ایـن تنه
ـه  –امریکا  ـر کلم ـیع ت   –در معنای هرچه وس

که می تواند بنیاد یک نظام جهانی را بنا نهد 
ـرفت  که تأمین و تضمین کننده امنیت و پیش
ــد  ـا خواه ـا و متحــدان و دوســتان مـ امریکـ

  ...شد
ــت و       ــی از قاطعی ـارجی رومن ــت خـ سیاس

ـفا ــتشـ ـوردار اس ـور . فیت برخـ ـا بطـ امریکـ
ـار  ــهای خــود را اظهـ شــفاف منــافع و ارزش

ـاره . خواهد کرد ـا در ب دوستان و متحدان م
ـر آ ـر س ـه خـواهیم آنچه خواهیم کرد و ب نچ

ـا و  ـافع م ـه من ـا ک ـوندآایستاد ت ـا حفـظ ش  ،نه
ــان و .  شــکی بــه خــود راه نخواهنــد داد رقیب

دشمنان و همآوردان ما نیز در باره قاطعیـت 
  .دچار شک نخواهند شد ،مریکاا

ـزاری خـود       ـرم اف امریکا  قدرت سخت و ن
ـوادثی  ـه از حــ ـا کــ ـرد تــ ـار خواهـــد بــ را بکــ
جلــوگیری کننــد کــه مــی تواننــد بــه جنــگ 

ـا در . سرباز کنند ـافع ملـی امریک با دفاع از من
ــواره نیــروی  ،دنیــای پــر خطــر امریکــا هم

نظامی خویش را  از ظرفیت الزم برای دفاع 
برخوردار خواهـد    ،و متحدان خوداز خود 
  ». کرد

ــفید رامنـی همــه  • ـاب س ــاره آکت ـه را در ب نچ
اشــتباهات گذشــته امریکــا و بازشناســی ایــن 

ـته شـده اسـت ـه و نوش ـر  ،اشتباه ها گفت را غی
ـر  ـاع ب قابل قبول می داند و جستجوی اجم
ــئله را تــن دادن بــه ضــعف مــی  ســر یــک مس

  : شمارد
ــدازی را قبــول هم«      گــانی یافتــه چشــم ان

ـا . است حتی مشاوران ارشـد حکومـت اوبام
ــد کــه امریکــا بمثابــه یــک  ،نیــز پذیرفتــه ان

ـه . در انحطاط است ،قدرت ـا پذیرفت ـه تنه ن
ـه قـدرت در حـال  شده است که امریکا بمثاب

ـه  ،انحطاط است بلکه پذیرفته شده اسـت ک
ن را چنــان ســامان داد کــه خیــر آمــی بایــد 

ــان در  غییــر دادن ســخنی از ت. ن باشــدآهمگ
مسیر انحطاط به مسیر فزونی گرفتن قـدرت 

  .امریکا بمیان نیست
ـتدالل آ       ـه انـد اس ـر را پذیرفت نها که این نظ

ــابع و روحیــه  ــا دیگــر من مــی کننــد کــه امریک
ـان نـداردآ ـری جه ـرای رهب . مریت الزم را ب
ـا آ ـه امریک ـه ایـن ک  نها بدین قانع شـده انـد ب

ـان را رهبـ . ری کنـددیگر نباید سعی کند جه
ــابع محــدود خــود را بــه جــای  ـرا من نکــه آزی

  بهدر خواهد  ،صرف بهبود زندگی خود کند
  ۹صفحه در  
  

 جنگ یا صلح ؟
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ـار بکشـدآ. داد  ،نها به امریکا پند می دهند کن
ـه  ـند و ب بگذارد قدرتهای دیگر خـود را برکش
ـبی  اداره ثروت ملی ما و کم و بیش شـدن نس

نها از ایده توسعه طلبـی آ. ن مشغول بمانندآ
ـر . یکا می برندامر ـه ب از ایـده ای مـی برنـد ک

ـون  ـان شــمولی چـ زادی و آارزشــهای جهـ
ـا  ـه امریک ـه اسـت و ب ـا گرفت کرامت انسانی بن

ـه و نقشـی ویـ ـان ژتاریخی یگان ـور جه ه در ام
  . بخشیده است

ـه ارزشـــهای آ      ـر پایــ ـانی بــ ـام جهــ ـا نظــ نهــ
ـادی و سیاســـی  ـائی آاقتصــ ـه امریکــ زادی کــ

جهانی برتری هستند و به ضرورت بر نظامی 
ـازمان ـور و سـ ــد محـ ـه ازچن ـون  ،دارد کـ چـ

 ،در حقیقـت.  یـدآپدید  ،سازمان ملل متحد
ــی آ ــل متحــد را ســازمانی م نهــا ســازمان مل

ـه  انگارند که می تواند اموری را مهار کنـد ک
  . بدان توانا نیست ،امریکا به تنهائی

ــد      ــن دی ـا در حــال انحطــاط ،ای و  ،امریکـ
 ،ن رســان اســتامریکــا قــدرتی بــالقوه زیــا

ـه آعلت . همگانی شده است ن نیز اینسـت ک
ـه یـک آامر بی سابقه ای روی داده و  ن اینک

ـا ـوری امریک ـه  ،رئیس جمه ـا ب سـیل انتقاده
  ...کشور خود را به راه انداخته است

ـا  ،از جمله اموری که او بخاطرشان        بنام م
ــان ــته اســت ،امریکائی تبختــر  ،پــوزش خواس
ـا ـردن  ،امریکـ ـه کـ ـه دیکتـ ـود بـ ـواه خـ دلخـ
ـه آیک طرفه عمل کردن بی  ،دیگران ـه ب نک

ــا کشــورهای  ،نظــر دیگــران وقعــی بگــذارد ب
دیگــر همــان رفتــار را کــردن کــه بــا دســت 

دخالــت نابجــا در امــور  ،نشــانده مــی کننــد
هیزم به تنور احساسات ضد  ،داخلی دیگران
شرکت نکردن در مبارزه با   ،اسالمی ریختن

ـواد ـین و هــ ـوای زمـ ـرم شــدن هـ اری از گـ
  . دموکراسی گزینشی
ــه : انقــالب اســالمی ــا بمثاب ــه امریک ــر ک ــه قدرت در انحطاط است، یک امر واقع است ایــن ام ــاط و انحــالل ۱۹۷۰و در اوائــل ده ـده اسـت، انحط . دو ابر قدرت، پیش بینی علمـی ش ـوش  ـا را آهمانطور که ب ـار آمـدن هنـگ انحطـاط امریک ـر ک ـه . آن را بازهم بیشتر خواهد کردادامه دادن به سیاست بوش، شـتاب  ی ونرومشتابان تر کرد، در صورت بر س ـوری ک ـا ام ام ـه منرو» کتاب سفید«در  ـه ی شماره شده انـد، ن ـردن و خـوردن تنها واقعیت دارند، بلکه امور دیگری از جمل ـر، ب ـورهای دیگ ـائی و کودتا در کش ـرور و آدم رب ـر و ت ـای دیگ ـه .. .حمایت از رژیمهای فاسد وثروتهای ملته ـز در کارنام ـران پوزش خواستن از این رفتارهای سلطه . دارندسیاه امریکا بمثابه یک قدرت سلطه گر وجود نی   .آنها استجویانه، قدم اول اسـت، قـدم بعـدی، جب

کوششهای پرزیدنت اوباما خلع  ،درجمع      
ـای  ـا در قلمروهـــ ـــ ـردن امریک ســــالح کـــ

یــک رئــیس . دیپلماتیــک و اخالقــی اســت
ایــن ســان از گذشــته امریکــا جمهــوری کــه 

ـه  ،شفته خاطر استآ ـا را ب ینـده آنمی تواند م
میت رومنی بر این باور اسـت ... رهبری کند

ـاز سـاخت و او  ـا را ب که می باید قدرت امریک
  .»به این کار توانا است

  
ـا در  ٭ ـاره سیاســت امریکـ ـا در بـ امـ

  :خاورمیانه
  
ـه      ـاره خاورمیانــ ـیم روی جانبـــدار  ،در بــ تــ

هـم در  ،بی چون و چرا از اسرائیلحمایت 
باره سیاستش در قبال فلسطینی ها و هـم در 

ـران ــ ـاره ای ــ ـتش در ب ــ ـاره سیاس ــ ـــت ،ب . اس
  :مده استآ» درکتاب سفید«
ـا در « • ـرین متحـد امریک اسرائیل نزدیک ت

زادی و دموکراسـی در آخاورمیانه و مشعلدار 
ــت ـه اس ــن منطقـ ـفتگی و آ. ای شــوب در آشـ

ـزوده بر مشکالت امنی ،منطقه ـرائیل اف تی اس
ــان ،در حقیقــت. انــد بــرای دولــت  ،ایــن زم

  ...خطرناک است ،هژبوی ،اسرائیل
میـت رومنـی  ،برای تأمین امنیت اسرائیل      

ـرائیل ـا اس ـری  ،از نزدیک ب ـرای حفـظ برت ب
همکــاری خواهــد  ،یک ایــن کشــورژاســترات
ـرفتن ... کرد ـوت گ امریکا می باید در برابر ق

ـرائیل ـر ،سیاستهای ضـد اس ـه و مص  ،در ترکی
ـافع آو بر. بایستد ـا در آنها روشن کند که من نه

  . انزوای اسرائیل نیست
فلســطین  –نچــه بــه نــزاع اســرائیل آدر        

ـا سیاسـت  ،مربوط می شود سیاست رومنی ب
ــدنت اوبامــا . ســخت متفــاوت اســت ،پرزی

ــا از دینامیــک منطقــه  ،درک حکومــت اوبام
سیاسـت او بجـای . سخت نادرسـت اسـت

ـرار کنـدنکآ  ،ه ثبات و امنیت را در منطقه برق
ـا و آاز   مریت امریکا کاسته است و هـم امریک

  .هم اسرائیل را به گوشه ای  رانده است
اوباما گرفتار چنـد وهـم  ،برای مدتی دراز       

ـرائیل آیکی از . بوده است نها این که نزاع اس
. مسئله محوری خاورمیانه است ،با فلسطین

ــ ــن ب ــط بــودن ای ــدادها مکــرر غل اور را روی
ـه . مبرهن ساختند جدیـدترین رویـدادی ک

  .  بهار عرب بود ،این باور را بی اعتبار کرد
اشتباه دوم پرزیدنت اوباما و حکومـت او        

اینســت کــه گمــان مــی کنــد فاصــله گــرفتن 
سبب اعتبار جستن امریکا  ،امریکا از اسرائیل

ـان  ـردن زمـ ـرب و نزدیــک کـ ـای عـ در دنیـ
ـر خـالف . صلح می شودبرقراری  پرونده ام

ـو و . این گمان را نشان می دهـد کلیـد گفتگ
ـرائیل بدانـد  ـه اس رسیدن به صلح اینسـت ک

  ...امنیتش تضمین است
ـا } تحت ریاست جمهوری رومنـی{       امریک

از کمــک بــه اســرائیلی هــا خواهــد کاســت 
ـازمان آهرگاه  ـرار بورزنـد س نها همچنان اص

ـه رسـمیت  ملل متحـد دولتـی فلسـطینی را ب
ـتی  ،حماس ،نآدر  ،بشناسد که گروه تروریس

 ،کــه هــدفش ویــران کــردن اســرائیل اســت
  . صاحب نقش باشد

ـه        ـوری اسـت ک امریکا نیازمند رئیس جمه
ن بــیم نداشــته باشــد کــه او را دوســت آاو از 

ــد ـرائیل بدانن ـه . اسـ ــد بمثابـ ــی بای ـا م امریکـ
ـارزار  ـر کـ ـه در برابـ ــد کـ ــل کن ـوری عم کشـ

بــرای ســلب  ،ر مقیــاس جهــانتبلیغــاتی د
ما می بایـد . می ایستد ،مشروعیت از اسرائیل

اسرائیل بمثابه . برضد این کارزار مبارزه کنیم
واقعیتی است غیر قابـل  ،یک دولت یهودی

  ».بحث
ـه : انقالب اسالمی ـوری ک نامزد ریاست جمه ـر  ـا بـ ــی «بنـ ــالم گرائ ـا اس ـومی بـ ــگ  عمـ جن را  دارد، چرا تناقضهای مدعای خود» سیاسی

ـد جنگیـد  ـر قابـل بحـث اسـت و نمی بیند؟ چرا با دولت اسالمی بای ـودی غی ـر اما دولـت یه ـین دولتـی را زی ـد چن امریکا نباید اجازه بده
ــی و  ــد؟ پاســخ اینســت کــه رومن ـد ســئوال ببرن ـا، متح ـودی محافظه کاران جدید، در خود امریک ـای یه بنیادگراهای مسیحی و افراطـی ه

  . صلیبی قرن بیست یکم هستندو مبلـغ جنـگ  هستند که قرآن آتش مـی زننـد
ـران • ــــ ـاره ای ــــ ـا در ب ــــ ـاب «در  ،ام ــــ کت

وری شـده انـد آفراوان دروغ  جمـع »سفید
از . کــه دروغ بودنشــان ثابــت نیــز شــده انــد

ـای « پاک کردن اسرائیل از صـفحه جغرافی
ـاختن بمـب اتمـی  ـار س جهان تا ایران در ک

امــا تــیم مشــاور رومنــی در سیاســت . اســت
ـتندخارجی که ا  ،ز محافظه کاران جدید هس

الزم دیده اند دروغها را تکرار و سیاست این 
  : ن بنا کنندآبر ،نامزد را در باره ایران

ـه «     ـزوای دیپلماتیــک هرچـ رومنــی در انـ
امریکا می بایـد .  بیشتر ایران خواهد کوشید

ـیس  ـئون یـک رئ ـه رعایـت ش روشن کنـد ک
ـود احمـدی نـ ـورد محم  ،ادژجمهوری در م

او نبایــد بــه پایتخــت هــای . ر اســتوآشــرم 
کشورها دعوت شود و رهبران خارجی نباید 

احمــدی  ،بعکــس.   او را بــه خــود راه دهنــد
مـی  ،اد بخاطر دم زدن از نابودی اسرائیلژن

کنوانســیون پیشــگیری و  ۳بایــد برابــر مــاده 
ـرار  ،مجازات جنایت کشتار تحت تعقیـب ق

  »  .گیرد
ـار       ـه در  ،جیباتوجه به چنین سیاست خ ک

ــی ــت رومن ـروزی می ـورت پیـ ــت  ،صـ سیاس
ـه از آ ،خارجی امریکا خواهد شد نهائی هم ک

می بایـد در  ،سیاستهای اوباما ناراضی هستند
ـانآباره خطر روی کار  ،مدن جمهوریخواه

نیــک بیاندیشــند و بــه مقابلــه بــا ایــن خطــر 
  .برخیزند

  

وزارت دفاع امریکا تعلیم جنـگ  ٭
عطیـل را ت» همه مسلمانها«عمومی 
  :کرد

  
وزارت دفــاع امریکــا   ،۲۰۱۲مــه  ۱۱در  ◀

ــق در ورده آدرس ویــژه ای را بــه حــال تعلی
 ،است که افسران دارای درجه های متوسـط

ـه  ـیم مــی داده انــد کـ ـراد را تعلـ ـه «افـ همـ
ـتند ــمن هسـ ـلمانها دش ـامی » مسـ ــد تمـ و بای

ـلمانها ـه ،شهرهای مس ـه و مدین را  ،حتـی مک
ـز از ـه نی ـرین دغدغ ـرد و کمت ـتار  ویران ک کش

  . افراد عادی نیز به خود راه نداد
 Matthewماتیو دولی  نایب سرهنگ  •

Dooley  ـرده که این درس را تدریس می ک
ـر  ـه حمایـت از غی ـوط ب است که قوانین مرب

ـان ـلمانان  ،نظامیـ ـاره مسـ ــد در بـ ــی توانن نم
ـازه  ،موزش اوآبنا بر . مجری باشند نبایـد اج

ـا ـواد غـذائی ص در داد به عربستان سعودی م
ـان برونـد و آشود تا که مردم  اسـالم «ن از می

ـر . »ئینی ناچیز شود که پیرو نداردآدر  ـه نظ ب
او محکوم کردن همه مسلمانها به قحطـی و 

ــهرهای  ــده ش ـردن عم ـران کـ ـاآویـ از « ،نهـ
ـاظ سیاســـی ـیاری ،لحــ عمـــل  ،از دیـــد بســ
  . »صحیحی نیست

ـاتین دمپسـیژ • ـتاد ارتـش  ،نرال م ـیس س رئ
قابل «شکیل این کالس ت :گفته است ،امریکا

ـوبیخ ـاظ  »تــ ـر « ،کادمیـــکآو از لحــ غیـــ
افسران دیگر می گوینـد در . است» مسئوالنه

ـین  ـه چن ـه شـکایت شـد ک ماه گذشته بود ک
ـه  کالسی وجود دارد اما دانسته نیسـت در چ

  .تاریخ این کالس دایر شده است
ـه  ۱۲در ◀ ـر از  ،۲۰۱۲مـ ـوز خبـ ـو اس نیـ یـ

ــاع » کشــف« کــالس دیگــری در وزارت دف
از نوع کالسی داد که سرهنگ ماتیو  ،امریکا

معلوم شد که این نوع  . ن استآدولی معلم 
ــا را یــک شــرکت  ــاعی«کــالس ه » غیــر انتف

ـان  ـار نظامی ایجاد می کند که کارش در اختی
ـا و  ـرار دادن کـالس ه و کارکنان حکومت ق
ـان مـی  ـه این نیز ایجاد فروشگاه هائی است ک

ــد از  ــدآتوانن ــد کنن ـا خری ـام . نهـ ـرکت نـ شـ
consulting firm Strategic Engagement Group 

  .است
ـویزونی       ـتنده تلـــ ـان روز، فرســـ در همـــ

مدارکی را پخش کرد و مصاحبه ای الجزیره 
ـیم  ،در این کالسها ،نهاآبنا بر . ترتیب داد تعل

ـتگاه  ـه حمـاس در دس داده می شده است ک
اداری و سیاســی امریکــا تــا بــاالترین مقامهــا 

ـرده ا ـلمان نفــوذ کـ ـازمانهای مسـ ســت و سـ
  ...لتهای حماس هستندآهمه  ،امریکا

ـو، : انقــالب اســـالمی ـامی از انقــالب بـــدین ســ ـای نظ ـا، - نخست مالتاریا و اینـک مافیاه ـواه مالی، در انتخابات ریاست جمهوری امریک ـواره از نامزدهــای حــزب جمهوریخـ ـای . حمایت کرده انـدهمـ ـه به ـته انـد ک ــردم ایــمـی دانس ــنگین آن را م ــورهای س ــردم کش ران و م ـد ـه در . دیگر می پردازن ـا ک ـراد ارتـش امریک ن جنایتهــای ســبعانه آعــراق و افغانســتان بــه اف در ایــن نــوع کالســها درس  ،دســت زده انــد ـا       . خوانده اند ـا ب ـه مـی توانـد در وضعیت کنونی منطقه و جهان، تنه ـا و  تمایلهای راسـت افراطـی را در غـرب عقـبحضور مردم در صـحنه اسـت ک ـه ه   .رشدشان پدید آوردبراند و فضای بازی برای تحول جامع
  

ـاز  ــ ـــلمانان آغ ـــکار مس ش
  گرفته است

 
ـه : یانقالب اسالم ـرش، روزنام در ماهنامــه لومونــد  ی،نگــار مشــهور فرانســومقاله را آلن گ . انتشار داده است) ۲۰۱۲ماه مه ( یپلماتیکد ـات ر ـور یاســـتدر انتخابــ ـه،  یجمهــ فرانســ ـاجران« ـور» ســالما«و » مهـ ـوع محـ نــامزد  ی،و ســپس، ســارکوز یراســت افراطــ یموضـ ـا ا. شکست خورده گشت ـر، خـاص  یـنام ام ـهفران ــتن سـ ــ. یس ــن گــرش چرائ ــکار  یآل ش     :داده است یحسان توض ینمسلمانان را ا

ــات ریاســت  • ــارکوزی در انتخاب شکســت س
یک معجزه می بایـد . جمهوری مسلم است

ـه  ــ ـا ک ــ ـــد ت ـوری «روی ده ــ ـیس جمه ــ رئ
سال ریاسـت  ۵. را نجات دهد» انثروتمند

ــد  ،جمهــوری او امتیازهــای بیشــتری را عای
ـر  صــاحب امتیــازان کــرد و باربیشــتری را بـ

ـاد ـا نهـ ـعیف ترهـ ـیار رو مــی .  دوش ضـ بسـ
ـعار  ـه ش ـه بمنزل خواست برای نوشـتن جمل

ـر رأی دادن  ۵«: انتخاباتی سارکوزی دلیل ب
ـهآمـن «: به نیکوال سارکوزی ـه را ک  ،ن جامع

ـامی قـدرت را از نخب ،نآدر  ن خـود آه ها  تم
  !»نمی خواهم ،کنند

رئیس دولت اینک به تنها حشیشی چنگ  •
انداختــه اســت کــه مــی پنــدارد او را از غــرق 

اسالم  ،بیگانه ستیزی: شدن نجات می دهد
ـاجران ـرت از مه ـار نف اغلـب . ستیزی و اظه

از  –نها آبرخی از . دوستانش دستیاراو هستند
کمی ناراحتی این کار با  - جمله روشنفکران 

ـتر . را می کنند ـا بیش ـاآام بـدون احسـاس  ،نه
کسانی چون . کمترین ناراحتی دستیار اویند

ـازانوا –ان ژ ـود کـ ـانتر  ،کلـ ـه کمـ ــدیر مجلـ م
Commentaire  ـوم و رئیس بنیاد ملـی عل

ـائی  ،سیاسی ـه ج ـارکوزی ب ـه س ـر را ک ایـن ام
ـه  ـیون (راء وجـود دارنـد  آبرود ک  ۲۶لیبراس

  .ی می انگارند عاد ،)وریلآ
 ،رئیس جمهوری نامزد ریاست جمهوری •

ـر  ،وریلآ ۲۶پنج شنبه  مدعو رادیو فرانس انت
ــاه نداشــت. بــود ــتن انــدازه نگ . در دروغ گف

ـه . دروغ و دروغی نماند که نگفت نخست ب
ـرد ـود . طارق رمضان حمله ب جـرم او ایـن ب

کــه گفتــه شــده بــود او از مســلمانان فرانســه 
. وا اوالند رأی بدهنـدخواسته است به فرانس

ـه  ـه  ۷۰۰بعد مدعی شـد ک مسـجد در فرانس
ـه اوالنـد  ـلمانان ب ـه مس فراخوان داده انـد ک

  . رأی بدهند
ـه او را  ،درباره طارق رمضان      بعـد از ایـن ک

ـرد  ـرزنش ک ـرادرش س بـی (بخاطر مواضع ب
 ،گمــان بخــاطر اینکــه در جــرم یــک عضــو
ـتند ـز شـریک هس  ،)اعضای دیگر خانواده نی

ـاظره  ،ا اوگفت ب ـر مجـازات شـالق من ـر س ب
ـنفکر نیسـت  ـیچ رو روش : کرده است و او به

من این صفت را شایسته کسانی می دانم که «
 ،بدین سان.  »مدافع ایده های دیگر هستند

ـه از  ،از دید سارکوزی روشنفکر کسی است ک
نها را قابل طـرح آایده هائی دفاع کند که  او 

  ...می داند
ـاد      ـویم کـــآیــ ـوور شــ ـر  رادیــ ـا او  ،ه مفســ بــ

ـارق رمضـان  همداستان شد که نمی توان ط
ـنفکر خوانـــد  و گفـــت ـا شـــما «: را روشــ ــ ب

ـر . »موافقم شـگفت موضـعگیری یـک مفس
ـه  ــد بـ ــی کن ـز جــرأت نم ـه هرگـ رادیــوئی کـ
برناردهانری لوی به این عنوان که روشنفکر 

 ،به خاطر پاتریک کهن... حمله کند ،نیست
ـتا ـارق رمضـان اس د  و صـاحب بیاوریم که ط

کرسی مطالعات اسالمی معاصر در دانشـگاه 
ــفورد اســت و نیــز در کلــآ نتــونی آســنت  ژکس

ـاز او  ،همان دانشگاه نیز تدریس مـی کنـد و ب
ـوم  ـر در بخـش عل استاد علوم اسالمی معاص

ـر(اسالمی قطر  و محقـق ) وابسته به بنیاد قط
  . است) اپنژکیوتو در (دانشگاه دوشیشا 

ــارک      ــا بــر قــول س ــارس ۱۱در  ،وزیبن در  ،م
بهار «در چارچوب دینامیکی با عنوان  ،لیون

ـروان محمـد ،»محله ها  ،طارق رمضان و م
ـتیزی در  ـا اسـالم س سخنگوی گروه مبارزه ب

مسئول حزب بومی  ،فرانسه و یوسف براکنی
ـر  ،در علن« ،های جمهوری اشخاص حاض

ـا آو اطرافیــان  ــد کــه بـ ــده ان نهــا را فراخوان
یا یک حزب سیاسی که رأی  فرانسوا اوالند و

رأی  ،بــرای اســالم مفیــد باشــد ،نآدادن بــه 
  . »بدهند

ـیده شـد منبـع او         چون از  سارکوزی پرس
ــک از  ـه هیچی ـه اســت کـ ــت و چگونـ چیس

ـرده آ ،وسائل ارتباط جمعی ـزارش نک ن را گ
ـتون «: او پاســـخ داد ،انـــد رائ امـــت در ســ

ـبکه  ـه در ش ـود بلک روزنامه ها اعـالن نمـی ش
به همه ابالغ مـی  ،دهن به گوش ،متهای ا
برهمه معلوم است که این اشـخاص . »شود

ـه شـما را. در تاریکی عمل می کنند  ،ایـن روی
به یاد توطئه برضد یهودیان نمی  ،برای مثال
  اندازد؟

سارکوزی دروغ می گویـد و : اما باید گفت     
    :می داند که دروغ می گوید

ـــد • ـرین تردی ــ ـــدون کمت ـآن   ،ب ــ ـود گ ــ کل
Claude Guéant، ) ـه ـور فرانس وزیر کش

و پلــیس ) در ریاســت جمهــوری ســارکوزی
ـای ایـن  ،های او زمانی دراز است که فعالیته

گروه های خطرناکی را که رئیس جمهوری 

. زیر نظر دارنـد ،نها سخن می گویدآنامزد از 
ـا و هـم  ـه ه ـار محل نیک می دانند که هم به
ـتیزی و هـم حـزب  گروه مبارزه با اسـالم س

ــ ومی هــای جمهــوری  نســبت بــه حــزب ب
ـز  ـونژسوسیالیســـت و نیــ ـوک مالنشــ  ،ان لــ

ــان را بــه  ــادی دارنــد و اغلــب این موضــع انتق
ـال  ـرین احتم سختی انتقاد مـی کننـد و کمت
ـرده و از  ـادر ک ـه فراخـوان ص وجود نـدارد ک
ـوا  ـه فرانس ـند ب مسلمانان فرانسه خواسته باش

  .  اوالند رأی بدهند
 ،(  )رق رمضان اینک افزون بر تکذیب طا •

بشنویم سخن دو تن دیگری را که سارکوزی 
  : نها م استآاز 
ـارات «: براکنی گفته استیوسف -  این اظه

ـه  ـوئی ب ـنش دروغگ ـانگر م ـای اراده بی یا گوی
ـر  ـه دوای ـا ایـن ک انتخاب کننـدگان اسـت و ی
ـنگین  جاسوسی سارکوزی گوشهای بـس س

ـیچ  ،در واقع. دارند ـون به جمع شدن در لی
ـه کسـی آرو بخاطر  ـه چ ـوئیم ب ـه بگ ن نبود ک

بخاطر . رأی دهند و به چه کسی رأی ندهند
ـاآ ـه ه ـه بحثـی  ،ن بود که سخن مردم محل ب

ـاآسیاسی تحمیل شود که بـدون حضـور   ،نه
  .»انجام می گرفت

ـه ای دروغ -  ـروان محمــــد در اطالعیـــ مـــ
سـخنان «: سارکوزی را تکذیب کرده اسـت

ـرم آ ـارکوزی ش ـتند» ور و دروغآقای س . هس
وه مبارزه با اسالم ستیزی در هیچیـک از گر

از کسی نخواسته  ،گفته ها علنی و خصوصی
  . است از فرانسوا اوالند حمایت کند

ـر ،وریـــلآ ۲۷در  • ـرانس انتــ در بررســـی  ،فــ
ـات ــده  ،مطبوعـ ــی کنن ـار بررس ـه نگـ روزنامـ

ـایت  ـتی(ســ ـوآ) دســـت راســ یـــک  ،تالنتیکــ
یادداشت پلیسی درون سازمانی حاکی است 

ـرده اسـت که اتهاماتی ـارکوزی وارد ک  ،که س
 ،نچه ثبت شـده اسـتآاما . صحیح بوده اند

چرا فرانس انتر ایـن . خالف این را می گوید
ـاریس دروغ «حقیقت را نمی گوید؟  رادیو پ

 ،رادیــو پــاریس دروغ مــی گویــد ،مــی گویــد
ـعار مقاومـت (» لمانی اسـتآرادیو پاریس  ش

چــرا در ) ... بــود ۱۹۴۰فرانســه در ســالهای 
ـاره  ـا بــ ـیس در ضـــدیت بــ ـر پلــ نقـــش دوایــ

  .  مسلمانان تحقیق نشود
ـون یـــک دروغ کفایـــت نمـــی کنـــد •  ،چــ

ــان  ـایت ماری ـارکوزی از قــول س : گفــت ،۲س
ـه را  ۷۰۰ ــ ـلمانان فرانس ــ ـــجد مس ـام مس ــ ام

در . ( فراخوانده اند به سارکوزی رأی بدهند
ـته انـد « ،وریلآ ۲۵ امام های مساجد خواس

داقل حــ). »بــه فرانســوا اوالنــد رأی بدهنــد
ـیانه و  ) دروغ(سخن این که نوشته مجله ناش

نــزاع (ن آتقالهــایش بــرای توجیــه . اســت
چرا سارکوزی اطالع : قلمی بر سر مسجدها
ـانع کننـده ) را دستکاری می کنـد ـیچ رو ق به

  . نیستند
ـه (فیگارو  ،همان صبح ،در حقیقت      روزنام

مقالــه ای بــا عنــوان ) دســت راســتی فرانســه
ـاجد مبارزه قلمی بر س« ر فراخوان هـای مس

ــد ـه اوالن ـه رأی دادن بـ ـه  ،»بـ ـار داد کـ انتشـ
شــاهکار ضــد اطالعــات اســت و اســتدالل 

اطــالع : همــان اســتدالل ســارکوزی اســت
اما مـی توانسـت راسـت باشـد و  ،غلط است

  . گویای رفتاری امت گرایانه است
وقتــی بــه رئــیس دولــت خــاطر شــد کــه  •

او  ،اطالع دروغ بوده و تکذیب شده اسـت
ن آخــوب کــردم کــه از  ،مــی بینیــد«: فــتگ

ـه ،درجا. »سخن گفتم ـه و  ،به بورق ـه مردان ب
ـتخرها و  و اداره . پرداخـت... زنانه شدن اس

 ،شکاری که او گفتآبر دروغ  ،کننده  بحث
ـــد ـرار نورزی ـاگرم بحـــث... اصــ ــ   ،و در گرم

ـه پـدر نمـی  سرکوزی توضیح داد که دختر ب
  ...ماند

ـتی ،از ایـن پـس ،اما • ـا شـکار  دسـت راس ه
رفتــار وســائل . غــاز کــرده انــدآمســلمانان را 

 ،از جمله روشنفکران ،ارتباط جمعی و چپ
ـرا ریخـتن آب به آ سیاب شکارچیان راست گ

نان سالها است که زمینه را برای ایـن آ. است
» تم هـای«پیوستن به . ماده می کنند آشکار 

بنــام بــه اصــطالح مبــارزه  ،راســت افراطــی
ـیته ـا ،بخاطر الئیس ـاندن حج ـرای پوش بی ب

ـام  بیگانه ستیزی است که جرأت نمـی کنـد ن
یک چنـد از کارهـای . خود را برزبان بیاورد

ـنفکران  چپ و وسائل ارتباط جمعـی و روش
  :ورشویمآرا یاد

  ۱۰صفحه در  
  

  جنگ یا صلح ؟
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ـنا ،۲۰۱۲انویه ژدر -  ـر ،اکثریت چپ س ن آب
ـه صـدا کنـد : شد که دست به اقدامی بزند ک

ـر ـان نگاهـداری  ،برزنان روسری برس کودک
ـازه صـریح  نزد خود ممنون است مگر به اج

ـه شـده انـد؟ ! والدین چه کسانی هدف گرفت
  .البته زنان

ـارس -  ـــ ـر  ، ۲۰۱۱در م ـــ ـاگردان دخت ـــ ش
ـتانها توســـط مـــدیر یـــک  ـلمان دبیرســ مســ

ـیش از  ،دبیرستان بدین خاطر که دامنشان ب
  . احضار شده اند ،اندازه بلند است

ـو ،۲۰۱۰در پائیز -  دک یک زن را از مهـد ک
ـه روسـری  اخراج کرده انـد بـدین خـاطر ک

بخش عمده ای از روشنفکران . داشته است
  . چپ برضد زن بسیج شدند

ــن ژدر -  ـر ،۲۰۱۰وئ ـه بـ ـات فرانسـ ن آمقامـ
شدند از یک شهروند مسلمان سلب حیثیت 

ـه ممکـن . و تابعیت کنند افسوس خوردند ک
ـانون ویشـی  ـه ق در دوران (نشد زیرا می باید ب

متشــبث مــی ) ه بــودجنــگ دوم وضــع شــد
  .شدند

 ،معرف کتب در لوموند ،۲۰۰۹در سپتامبر - 
ــل«کتــاب  ــن میش ــون س ــطو در م را » ارس

ـرد ـاب. معرفی ک ـر  ایـن کت ـا ب ـا هـیچ  ،بن اروپ
  . مدیون اسالم نیست

ـه ،۲۰۰۹وئن ژدر -  در  ،مجلـس ملـی فرانس
واجب تر از ایـن  ،بحبوحه بحران اقتصادی

ـأمور بررسـی ممنـ وع ندید که کمیسیونی را م
  .کند» بورقه«کردن 

 ،وسائل ارتباط جمعـی ،۲۰۰۸در سپتامبر  - 
غوغــا بپــا کردنــد کــه  ،از جملــه لیبراســیون

  .تشکیل نشد ،جلسه دادگاه به خاطر رمضان
ـوارد       ـر ایـن م می توان موردهای دیگر را ب

ـار ایـن بـ... افزود ود و هسـت هدف از این ک
ـا «که مسلمانان بگویند  ـر جـای م اینجا دیگ

راست و نیز چپ فرانسه زمانی دراز . »نیست
ـلیم راسـت افراطـی شـده انـد ـه تس . است ک

ـام حـزب (مسئله تنها این نیست جبهه ملی  ن
ـه ـین دســـت ) راســـت افراطـــی فرانســ چنــ

ـائی داردآ ـه  ،ویزهـ ـه بیگانـ ـئله اینســت کـ مسـ
اسـی بحث سی ،ستیزی جبهه ملی از این پس

  .لوده استآرا 
ـاره تبعـیض  • عفو بین المللـی گزارشـی در ب

ـا ـار  ،مذهبی در اروپ ـلمانان انتش ـان مس ـه زی ب
ـوری . داده اســـت ـیس جمهــ امیـــدوارم رئــ

ـه جـای  جدید این گزارش را مـی خوانـد و ب
ـه  گوش سپردن به بیگانه ستیزی هـای جبه

سفارش های عفو بین المللی را جدی   ،ملی
  . تلقی می کند

آلن گرش، در نوشته خـود، : اسالمی انقالب ـه و  – ۱  :امر غفلت کرده است چهاردست کم از  ـرده بیان قدرت راست افراطی، در فرانس ـه  ۹(لومونـد . است و مـی کنـددیگر کشورهای اروپائی، عمومیت پیدا ک ـدی در ) ۲۰۱۲م ـان سیاسـی جدی ـوان، بی ـر عن ـه راسـت و چـپ می جانشین بیانهای پیشین شده اسـت، توضـیح مقاله ای زی ـه رو(دهـد چگون ـا ... فرانسه برتر از همه وفرانســه، اســالم ســتیزی و بیگانــه ســتیزی و ) میان ـرده انـد و ب ـرفتن را بازگو ک ـه ملـی«این کار، به قوت گ کمـک » جبه ــاطر رأی در حقیقت، برای این بیان قدرت . رسانده اند ــا بخ ــه تنه ــانی نشــود، ن ـانی جمع کردن نباید، اصول و فرافراطــی همگ ـین بی ـرای اسـتقالل و آزادی وع چن ـه ب ــان قــدرتی، آن را بــی انتخــاب شــدن قائــل شــد و از راه تنــاقض و و حقوقمندی انسانها می باید ارزشی بیشتر از را همگانی کرد، بلک ــام زدائــی از چنــین بی ـای ابه ـه ه ـا جامع ـین اعتبار کرد و جامعه خود و بس ــا مثلــث زور پرســت بایــد   .حفظ کردنی و روش همگــانی شــدن زبــان فریــب، بیــادیگر را از گزند پذیرش همگانی یافتن چن ــاری، در ایــران، ب حـق . خالء را همواره قدرت پر می کنـد  -  ۲  .کرد و می کنیمک ـه . با ادگار مورن اسـت ـا خـالء اندیش ــان روبــرو اســت و ایــن غـرب ب ــای در خــور زم . خــالء را بیــان قــدرت افراطــی پــر مــی کنــدراهنم ــا تــ ــین و گوی ـه همــین غــرب، روزگــاری رین عالمــت خــالء اندیشــه دوم ــن کـ ـا، ای ـردن فرهنگ خویش را جهان شمول می انگاشت راهنمـ ـردو بنام این فرهنگ و با ادعای بافرهنگ ک ـه مـی ک ـتیارانی مـی در . بقیت جهان، استعمار را توجی ـز، دس ـان نی ـر جه ـد کشورهای دیگ ـد مـی بای ـز «داشت که تبلیغ مـی کردن ـا مغ ت ـداستخوان فرنگ ـاریس، . »ی ش و اینـک، در پ ـه  ـوری کــ ـری فرهنگـــی در کشــ ـتعمار گــ اســ ـه و «و » گوشت حـالل«شهرت داشت،  زنان ـتخر ــدن اسـ ـه ش ـای ... و» مردانـ ـوع هـ ـات ریاســــت موضـ ـــ ـوری، آنهــــم در انتخاب یعنی در مرکز استعمارگر . جمهوری، گشته اندمحـــ

ــرس از  ــه » هجــوم فرهنگــی«فرهنگــی، ت بیگان ـا لشـگر کشوری که تا ! القاء می شود دیروز، ب ــگ ـرد، امــروز از  ،فرهن ــی کـ ـائی م یکســره غیــر  از ترســناکی امــا ترســاندن – ۳  .تصرف شدن، می ترسد و می ترساندکشورگشـ ـر نیســت ـد . واقعــی، میسـ ترســناکی وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان از او در حقیقــت، بایـ
ـاند ـارکوزی در . ترسـ ـوپن و سـ ـال لـ ـو امثـ ـا رتی کــه بیــان قــد» یاســالم«ترســناک بــودن ولـ ـراق مـی کننـد، ام یونانی زده گشته اسـت، اغ

ـه« ـه فقی واقعیـت دارد و » اسالم والیت مطلق ــان آننــد ـزی را در حقیقــت، از آن . مــردم ایــران قربانی ـتیارانش خـون ری زمان که خمینی و دس
ـه الزم داشـت  ـیه، ایــن . یافـتآغاز کردند، غرب دشمنی را ک ـوری روس ـا فروپاشـی امپراط ـده ورژیم خمینـی و القاب ـاز ... ع ـه نی ـتند ک هس
ــاکم برغــرب را بــر مــی  ــای ح ـه . آورندگــروه بنــدی ه ـتقالل و آزادی در بدین سان، فرصت بسیار بزرگی را ک ـان اسـ ـران و بیـ ــالب ایـ انق
ـد آورده اختیار ایرانیان و همه ملتهای زیر سلطه و همه  ـان، پدی ـا » فقهی«بود، قشرهای زحمت کش در جه ـود ی ـرده ب ـقراط حفـظ ک که س

  .کشورهای اسالمی ساخته بودند، سوزاندقــدرتی کــه مالتاریــا و هماننــدهایش در  بیــان
ـه، در جشـن  – ۴ اگر سفارت رژیـم در فرانس

ــه مــی گیــرد، از لــوپن دعــوت مــی کنــد،  ــا ک ـتیزی در ه ـه اوال دو طـرف، عامـل . غرب اسـتبخاطر نیاز  رژیم با بیگانه و اسالم س ـرا ک چ
ـان اسـتقالل و ـه بی طــرف بــه دشــمن بــرآورده مــی شــود و ثالثــا مــی شــوند چنانکــه شــده انــد و ثانیــا نیــاز دو آزادی  سانسور اسالم بمثاب
ـه دارندگان . سرکوبگری رژیم را آسان تر می کند ـانطور طرزفکرهائی از نوع طرز فکر والیـت مطلق ـوع القاعـده، هم فقیه و سازمانهائی از ن

ـه و  ـه بیگان ـار مـی کننـد ک هرچه ممکـن اسـت خشـونت اسالم ستیزی که می بینیم، همه ک ـای . آمیز تربگردد ـان ه ـا بی ـه تنه ـه ن می دانیم ک
ـده دسـت  ـازمانهائی چـون القاع ـه س ــانگیری و معاملــه چنانکه رژیـم والیـت . ساخت غرب بوده اندقدرت ک مطلقــه فقیــه حاصــل گروگ

  . ساله است ۸های پنهانی و جنگ 
ـا       ـومی ب و » اسـالم سیاسـی«اما جنگ عم ـارت بیگانه ستیزی ربط  ـه غ ـا ب مستقیم دارد ب

ـلمان نشـین  ـای مس ـور بردن ثروتهای سرزمین ه ـان بط    :عامبطور خاص و بخش زیر سلطه جه
  

  گلزار یرجهانگ
  

معیشــت مــردم، بــن 
ـــاری و راه  بســـت بیک

  –خروج از بن بست 
  بخش دوم

  
وضعیت اشتغال و آینده آن  شریح ت پیدر 

راه حـل مناسـب  ک به ارائـهدر ایران، این
مـــی از بحـــران اشـــتغال  خـــروجبـــرای 
  : پردازیم

  
  اشتغال زنان 

میدانیم که نیمی از نیروهای محرکه کشور 
نظام حاکم سعی .را زنان تشکیل میدهند

دارد در زمینــه اشــتغال  کــه طــرح دو زن 
شاغل بجای یک زن شاغل را نهادینه کند 

ـان .  تصور می کنند که با این طرح هـم زن
ــال خو ــان بــه  آن اقب اهنــد و هــم کارفرمای

در صــورتی کــه زنــان  و کافرماهــا  . نمــود
ترجیح می دهند که یک نفر تمام روز کار 
کند تا اینکـه دو نفـر در روز یـک شـغل را 

ـــند ـــتجوی . داشـــته باش ـان در جس ــ و زن
اشــتغال بیشــتر تمایــل دارنــد تمــام وقــت 

ــاغل باشــند زیــرا هزینــه پــولی و زمــانی  .ش

رفت آمد ثابت خواهد بود و فقط درآمـد 
وبیشتر زنان از ایـن طـرح . شود نصف می

سر باز می زنند و کارفرمایان تر جـیح مـی 
دهند که زنان کار آمد تمام روز کار کنند و 

  . نه نیمه وقت
. نرخ بیکاری زنان در کشور بسیار باالست

بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، 
ـاالی  ـاری ب پانزده استان کشور با نـرخ بیک

ــر  ۵۰ ـان زی ــد زنـ ــه  ۲۹درص ـال مواج سـ
استان کشور نیز نرخ  ۱۰همچنین . هستند

ـان  ۶۰بیکاری باالی  درصدی را بـرای زن
 ۷۷کرمانشــاه . همــین گــروه ســنی دارنــد

درصد،  ۷۶درصد، کهکیلویه و بویراحمد 
ـان  درصـــد،  ۷۱درصـــد، ایـــالم  ۷۴کرمــ
درصــد،  ۶۸درصــد، ســمنان  ۷۰لرســتان 
ــل  ـارس  ۶۶اردبی ــد، فـ ــد،  ۶۵درص درص

ـا ـال و بختیـــ ری و کردســــتان چهارمحـــ
  .درصد ۶۴هریک 

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مرکـز     
ـال بـه  آمار ایران، افرادی را که به طـور فع
ـار  دنبال شغل نگردند، جزو جمعیت بیک

ـــدی نمی طبقه ـــد بن ـان . كن ــ ـابراین زن ــ بن
دار، دانشجو یا زنان غیرشاغلی که به  خانه

ـافتن شـغل نیسـتند،  ـال ی هر دلیل بـه دنب
این . آیند ر بیکاران به حساب نمیجزو آما

ـان  ۶۰بدان معنی است کـه   ۱۰درصـد زن
و یا در . استان کشور جویای کار می باشند

ـار مـی  ۷۷کرمانشاه  درصد زنان جویای ک
ـان متاسـفانه مـزد کمتـری . باشند البته زن

نسبت به مردان دریافـت مـی نماینـد و در 
ـاعی  محیط کار تحت فشار روحی و اجتم

  . هستندبیشتری نیز 
ـان و مـردان حـق برابـر  در صورتی کـه زن
دارند پس در تحصیل و رشد و اشتغال نیز 

  . حق برابر دارند
کمیتـۀ مـزد اسـتان "فرامرز توفیقی عضو 

ــران ـا " ته ــزاری ایلنـ ـا خبرگ ــو بـ در گفتگ
درصــد از  ۶۰ضــمن بیــان اینکــه بــیش از 

ـانونی کشــور پایــه دســتمزد  ـارگران قـ کـ
ـارگران  :کنند، تصـریح کـرد دریافت می ک

برای فاصله گرفتن از خط بقا و رسیدن به 
ـای دوم و سـوم  خط فقر شدید به شغل ه

  .اند روی آورده
ــرخ خــط فقــر  ــه افــزایش ن او بــا اشــاره ب

به دلیل افـزایش نـرخ اقـالم : تصریح کرد
مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری، نـرخ 

ــون و  ــک میلی ــر از ی ــزار  ۲۵۰خــط فق ه
 ۴۰۰ون و به یک میلیـ ۹۰تومان در سال 

هزار تومان افزایش یافته است و با توجـه 
هـزار  ۷۰۰به این که نرخ خط فقر شدید 

تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی 
کــارگرانی کــه پایــه دســتمزد  ۹۱در ســال 

ـان دریافـت می ۳۹۰یعنی  کننـد  هزار توم
زیر خط فقر شدید در محدوده خط بقاء 

 . کنند گذران معیشت می) خط مرگ(
مه جمهوری اسالمی در گزارشی بـه روزنا

تحلیــل بخشــی از آمــار تــازه منتشــر شــده 
ــــد  ــــه و درآم ــــزی از هزین ــــک مرک بان

ـال  ، ۸۹خانوارهای شهری در ایران در س
ـــه  ـــته ک ـــه و نوش ـال «پرداخت ــ  ۸۹در س

ها خانوارهــای شــهری در ایــران،  هزینــه
ـان » چهار میلیون تومان بیشتر از درآمدش

  . است   بوده
 
شــتغال و ایــن رونــد بــا ایــن رونــد ا•

واردات و مخارج دولت، راه حـل در 
  چیست ؟

  
ـال اخيـر بـدليل افـرايش     در طول دو س

ـاير  ـازاد ذخ قيمت نفت، كشور ما داراي م
ـال بـوده  ۱۰- ۱۲ارزي  ميليارد دالر در س

كــه اگــر  در جهــت ايجــاد اشــتغال بکــار 
ــون   ــی شــد؛ حــداقل یــک میلی ــه م گرفت
اد فرصت شغلي جديد مي توانسـتيم ايجـ

ضعف . كرده و ازبيکاران موجود بکاهيم
مديريتها در طول دهه اخير را از آنجا مي 
تــوان متوجــه شــد كــه عليــرغم ســرمايه 
گذاري هاي هنگفـت و اجـراي هـزاران 
ـادي  طرح بزرگ و كوچـك، اثـرات اقتص
ـا حجـم سـرمايه  آنها در كشـور متناسـب ب
ــام شــده نيســت . گـذاريها و اقــدامات انج

ـا  دو  ۷تعداد بيکاران در  سال اخيـر تقریب
ـاري عليـرغم  برابر شده اسـت و نـرخ بيک

درصــد  ۳/۱۲ادعــاي دولــت نــه تنهــا بــه 
كــاهش نيافتــه بلکــه نــرخ بيکــاري فــارغ 

درصـد   ۳۰و مردان  ۵۰التحصيالن زنان 
ـاري هـم  برآورد مي شود نـرخ واقعـي بيک

 . درصد است ۲۳اكنون بيش از 
در اقتصاد ايران توزيـع سـرمايه گـذاري    
ن بخشهاي مختلف اقتصادي مطلـوب بي

در سـه برنامـه . و بهينه صورت نمي گيـرد 
درصـد از كـل سـرمايه  ۶۵توسعه حـدود 

گـــذاري كشـــور بـــه بخـــش خـــدمات 
ـاص داده شـــده در حاليکـــه ايـــن  اختصــ

ـالص  ۴۰بخش حدود  درصـد توليـد ناخ
سهم ساير بخشهاي . ملي را ايجاد مي كند

ـاورزي، صـــنعت،  ـامل كشــ ـادي شــ اقتصــ
معدن، نفت و گاز و آب و بـرق ساختمان، 

درصــد  ۳۵از كــل ســرمايه گــذاري فقــط 
درصد توليد ناخالص ملـي را  ۶۰است اما 

اين آمار نشان مي دهد كه . ايجاد مي كنند
بازده سرمايه گـذاري در بخـش خـدمات 
ـادي  ـاير بخشـهاي اقتص ايران نسبت به س

  .پايين است
  
اما ابتدا بایستی نقـش حقـوق بـرای •

  :بیافتدخود جامعه جا 
  
. انسانها با حقوق خود متولد مـی شـوند   

رهبــر نمــی توانــد . حقــوق داشــتنی اســت
بگوید چون طبق قانون اساسی من مالک 
ـاموس شـما هسـتم، حـق  ـال و ن جان و م
ندارید به این نوع زندگی در فقر اعتراض 

و یــا اینکــه طالــب زنــدگی بهتــر و . کنیــد
  . امکانات رفاهی بهتری باشید

رد مالک بر عمل خـویش هر کس حق دا
هـیچ . و آنچه از آن بدست می آورد باشـد

محـروم حـق انسانی را نمـی شـود از ایـن 
ــه . کــرد هــر كــس حــق دارد كــارى را ك

دلخواه اوست انتخاب كنـد بشـرط آنكـه 
كارش مايه خرابى طبيعت و زيان جامعه 

و حــق فــرد اســت کــه بــه کــاری . نباشــد
  . مجبور نگردد که دلخواه او نیست

حقق کـردن ایـن حقـوق دولـت جهت م
ـان باشـد . باید مدافع احقاق حقوق همگ

جامعه ایران یک جامعه جوان اسـت راه 
 ۱۶۰تا  ۱۲۰حل در این نیست که ساالنه 

هزار ایرانی تحصـیل کـرده بـه ارزانتـرین 
قیمت از کشور بگریزند و وارد کشـورهای 
  . غرب شده تبدیل به کارگران ارزان شوند

ید بستر مناسب با آن برای هر راه حلی با•
  :راه حل را بوجود آورد

  
برای رسیدن به رشد بستر مناسب، آزادی 
ــد وجــدان جمعــی  ــداری بای ــوق م و حق

ایــن بســتر امکــان رشــد بــه همــه . بگــردد
  . خواهد داد

وظایف یک دولت حقـوق مـدار بـه ایـن 
  : شرح می باشد

در . جلوی واردات بی رویه را باید گرفت
ــ ـاد واردات مح ــع اقتصـ ور و مصــرف واق

   .محور باید بشود اقتصاد تولید محور
دولت باید پشتیبان تولیـد کننـده داخلـی 

  .بگردد
ـام بگـردد ـاد ملـی ادغ . نفت باید در اقتص

ـام، مشـتقات  یعنی بجای فـروش نفـت خ
ایــن روش . نفــت تولیــد و بفــروش برســد

ـاج  ــد و دوم احتیـ ــی کن ــتغال م ــد اش تولی
نیست که ما اینقـدر نفـت بفروشـیم و مـی 

ـایین آورده ت وانیم میزان فروش نفـت را پ
ایــن ســرمایه را بــرای نســلهای آینــده نیــز 

  . حفظ کنیم
ـام     ـا فروشـنده نفـت خ از طرف دیگـر م

ـا در کشــورهای مســلط . هســتیم نفــت مـ
. ؟اما در ایران چـی. تولید اشتغال می کند

ـاکم اسـت . پول نفت پشتیبان استبداد ح
ک نقش نفت در تولید داخلی ما بسیار اند

ـاد . است در صورتی که اگر نفـت در اقتص
ایران ادغام شود ما اقتصادی تولید محور 
خواهیم داشت و مشکل اشتغال به مقدار 

از طــرف . فــراوان از بــین خواهــد رفــت
دیگر اینگونه اشـتغال چـون اساسـش بـر 
تولید اسـت سـود دهـی بیشـتری خواهـد 
ـار کمتـر  داشت و انسان ایرانی با ساعت ک

ـا حقوق مکفی خوا هد داشت که بتوانـد ب
   .آسایش و آرامش زندگی کند

. دولت نباید آمار و اعـداد را سانسـور کنـد
دولــت وظیفــه اش اینســت کــه در مقابــل 

  . شهر وندان شفاف باشد
دولت باید سـعیش بـر تـنش زدایـی •

ــه اینکــه خــود تــنش بوجــود  باشــد ن
  :بیاورد

  
سرمایه . امنیت سرمایه راباید فراهم نمود

ـایی ـایی  اگر در ج امنیـت نداشـت بـه ج
ـا امنیـت داشـته  فرار مـی کنـد کـه در آنج

ایران محل درآمدهای کـالن از راه . باشد
مافیاهای حاکم اسـت و فـرار آن سـرمایه 

  .ها به کشورهای امن
دولت وظیفه اش نظارت اسـت نـه خـود 
وارد کننده باشد و فروشنده و وام دهنـده 

  ... و تصمیم گیرنده و 
ی ناپـذیر اسـت را مافیای حاکم کـه سـیر

ـاد  ــت و اقتصـ ـان  را از حکوم ــد دستشـ بای
  . ایران جدا کرد

ــاکم بـر ایــران مشـکل  حــل کــن  ـام ح نظ
  . نیست مشکل تراش است

این نظام مانعی برای رسـیدن بـه آزادی و 
  .مانع را باید برداشت. رشد و شادی است
و اینک نوبت به خبرهای  :انقالب اسالمی   :می رسد یم به حقوق انسانژتجاوزهای ر

  
  

ــی ر ــازات ژوقت ــی مج یم
اعدام را اصـل مـی کنـد، 
ــالم  ــرگ خــویش را اع م

  :می کند
  

ـامی ژر :انقالب اسالمی ـته اسـت کـه ر –یم مافیاهای نظ ـازات بیم از سرنگونی، سـبب . داشت ۶۰خرداد خمینــی در مــاه هــای اول بعــد از کودتــای یـم ژمالی به وضـعیتی بازگش از جنــبش مــردم . ش، اعــدام بــودروزمــره اتشــدید خونخــواریش شــده و مجـ ـان  ۸۸ایران در خرداد  ـته اســتبدین سو نیز، به هم ــا بــرغم . روش بازگش ــال  ۳۳ام ــراد . اســتاعدام مداوم، جنبش مردم ایران ادامه یافتـه س ــه و را اینکــه اف ــه جــرم محارب ادامــه . ارتــداد محکــوم بــه اعــدام مــی کننــدب یـم محکـوم ژجنبش برغم سبعیت، یعنی ر   .تبه سقوط اس
ـا،  ،۹۱اردیبهشت  ۱۰در ◀ ـزارش هران به گ

ــال  محمــد علــی دادخــواه حقــوق دان و فع
ـعبۀ  ـاه  ۱۵حقوق بشر هنگامی که در ش دادگ

انقالب برای دفاع از موکلش زندانی سياسی 
ـود  ـر شـده ب ـتورارژنگ داودی حاض ـه دس  ب

صــلواتی معــروف بــه قاضــی مــرگ و رئــيس 
ـعبۀ  ــل از شــروع  ۱۵شـ ــالب قب ـاه انق دادگـ

ـوالی سـاعت  .دستگیر شدگاه، جلسۀ داد ح
ــامورين او را بــه منــزلش  ۱۰:۲۰ ــا م همــراه ب

 .بردند تا از آنجا به زندان اوين منتقل کنند
ـا،  ۱۳در  ◀ ـزارش هرانــ ـه گــ اردیبهشـــت بــ

ـه   شعبه ـاد دو تـن ب اول دادگاه انقـالب مهاب
ـراهيم عيسـي ـژاوی و اب پور  نامهای سيروان ن
ـه ام اتهـ  از ساکنين روستای در سردشـت را ب

 .به اعدام محکوم کرد  محاربه
ـا۹۱ اردیبهشت ۱۵در ◀ ـزارش  هران   ،، به گ

هوشنگ رضايي، زندانی سياسی که اخيرا از 
زندان اوين به زندان رجايی شـهر  ۳۵۰بند 

ـعبه   ۲۸کرج منتقل شـده اسـت از سـوی ش
   .دادگاه انقالب تهران به مرگ محکوم شد

  ۱۶صفحه در
  

 جنگ یا صلح ؟
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ـال  » علي محمد «اين شخص كه نام كوچكش  1316واهل اصفهان بود درس

ـام  « قمري برشت آمد و  بطوري كه مي گفتند در بقعة ـاء   »  خواهر ام كـه ملج
ـاش مـي    وپناهگاه غربا بوده منزل داشت وازنامه نويسي وعريضه نگاري امرارمع

  .نمود
بعد بمالحظة حسن خط وشيوة تحريربه منشي گري حاجي معين السلطنه رشتي  

گيالن بود دعوت شد و سپس كارش باال گرفت ومشاور حقوقي كه ازمالكين  » 
چون ازجاه طلبي چيزي گرديد و ) حاجي ابوالحسن معين التجار( او و برادرش 

كسر نداشت كم كم مراحل ارتقاء را طي كرد ومشاور قونسولگري روس شـد و  
و را شخصاً بازجوئي نموده  بـد  » جنگلي«در سمت اخير، افراد دستگير شده بنام 
ـاد قونسـول روس   . بيراه مي گفت و به چوب مي بست بدين طريق مورد اعتم

  .قرارگرفته و طولي نكشيد كه برياست  شهر باني رشت منصوب گرديد
دولت ايران آنچه دراين باب اعتراض نمود كه قونسول روس حق  نـدارد در   

ـ   ـا آنك ه يك نقطه ازخاك ايران  رئيس شهرباني تعيين كند بخرج كسي نرفت، ت
كه به طهران احضارشده بـود كفالـت   » آصف الدوله « درغياب فرماندار گيالن 

حكومت ايالتي را نيز يدك كشيد و دراين سمت بود كه عازم سركوب  جنگلي 
ها شد، بـه ايـن اميـد كـه مـزاحمين دولـت امپراطـوري راگوشـمالي دهـد          

رستد و افـراد  آنهائي  را كه خطربيشتري دارند به ديارعدم بف. وسرجايشان بنشاند
ـا   كم تقصير را به چوب وفلك ببندد و ناخن هايشان را زيرضربات چوب بريزد ت

ـا  . درآينده حتي هوس جسارت بمقامات مقتدرجهاني را ازسر بدركنند اسرا را ب
تا اينكه اسباب عبـرت  . غل و زنجير و كت هاي بسته دركوچه هاي شهر بگرداند

  .بفرمانروائي  مطلق  گيالن ارتقاء يابد ناظرين شود و خود با انجام اين عمليات
ـباهت  «  اردو بعوض آنكه  بيك ستون جنگي شبيه باشد، بيك كارنوال مسخره ش

داشت، زيرا صداي جرنگ و جرونگ زنگها و شيهة اسب هاي حامـل چـوب و   
فلك وكنده و زنجير، طنين درفضا مي افكند  كه ازيك نبوغ نظامي كاراصفهان 

  .حكايت مي نمود
ـازاراطراق  نمـود   اردو  ـيد و در ب . پس ازعبوراز پسيخان و جمعه بازاربه كسما رس

جنگلي ها ازپيش، از حركت اين ستون باصطالح جنگي اطالع  يافته وهمچون 
شكارچياني كه نفس ها درسينه شان حبس و بي سرو صدا مراقب نزديك شـدن  

ز  آورند به آنها  شكارند، آماده پذيرائي شدند و پيش ازآنكه شبي را دركسما به رو
  .حمله بردند

ـاك      جنگ آغاز شد و چندين ساعت بطول انجاميـد وعـده اي ازطـرفين بخ
جنگلي ها  كه آزادي عمل بيشتري داشتند بازار را محاصره . وخون در غلطيدند

وآنرا آتش زدند، اردوي مفاخربيك درموقعيت وخيم  گرفتارشد وبعـد ازچنـد   
  .ليم گرديدساعت مقاومت بي نتيجه مجبوربه تس

مفاخربعداز پايان جنگ واسارت خود التماس نمود باو اذيت و آزاري نرسانند و 
وي را نزد ميرزا كوچك خان ببرند وهرحكم كه او درباره اش  بنمايد ازجان و 

  .دل فرمان برداراست
مجاهــدين خــواهش وي را قبــول وهمينكــه بــا ميــرزا روبــرو شــد بــا عجــز  

لبيد و قول داد اين جوانمردي را كه در حقش وانكاروشرمندگي ازوي امان  ط
  .مبذول خواهد گشت درآينده جبران كند و پيرامون اين ماجراها نگردد

ميرزا كه مردي رحيم ونرم دل و زود گذشت بود، دستور داد او را به خانة يكي 
ببرند ونگاه دارند تا شخصاً بيايد واو را محاكمه كند و تĤكيد )  صالح( ازمجاهدين 

ـتورترتيب اثـر ندادنـد      كرد ـاين دس بوي صدمه اي نرسانند، ليكن مجاهدين ب
ـاي   » محمد حسن « ومفاخرالملك  با ضربة تيرموزر نام پا پروسي درغلطيـد وازپ

ـا      . درآمد ـتي بهترازمفاخرنيافـت چـه او نيزب ـاهي نيزسرنوش مهدي خان كرمانش
ـا     . ضربات چوب وچماق بهالكت رسيد ـاخر بـه اش رة گفته مي شد كـه قتـل مف

حاجي احمد كسمايي روي داده است چه، محمد حسـن خـواهرزادة او بـود    
ـار را نداشـت          ـادرت بـه ايـن ك ـازة دايـي جـرآت مب وخواهرزاده  بدون اج
ـارة   ودرهرحال ميرزا ازاين عملي كه واقع شد آزرده خاطر گشت كه چرا درب
ـاجي    يك اسير اينطوررفتار شده وشايد يكي ازعلل اختالفات بعدي ميـرزا  وح

ـته    . احمد ازهمين مسئله ريشه گرفته باشـد  رجـب  دهنـده اي و داش دميركش
ـيب  وارد نيامـد و   .  شدند به اشجع الدوله كه تمايل باطني به جنگل داشت، آس

ـاني    ـادي الث فقط چند نفرازتفنگ چي هايش كشته شدند وخودش درسوم جم
ـيه     1336 ـازه اش را حسـب التوص قمري دركسما باجل  طبيعي درگذشت وجن

حاجي تقي كتك فـراوان خـورد وعلـت    . باسالم برده، درآنجا مدفون گرديد
  .اينكه او را نكشتند نسبتي بود كه با ميرزا داشت

ـايش    ميرزا كوچك بعد از اين واقعه براي اسرا سخنراني كرد وماحصل گفتـه ه
ـته ايـم كـه     اين بود كه ما همه  برادريم و گرچه اين انتظار را ازبرادرانمان نداش

ما بيايند ولي كاري است انجام يافته  كه گناهش بكردن ما نيست، از ايـن    بجنگ
ـا  قراربگيـرد       ـته دركنارم ـا استغفارازگذش تاريخ  هر كس مايل باشد مي توانـد ب
ـاد   وهركس مايل نباشد آزاد است هركجا كه دلش مي خواهد برود، قصد ما آب

  .كردن كشور  وگرفتن انتقام ازوطن فروشان است
زاسرا ماندند وگفتند ما مي مانيم و در ركاب  شما كشته مي شويم، عده عده اي ا

ـيه كـرد كـه چشـم و       اي ديگربرشت برگشتند و ميرزا بهمه خرجـي داد و توص
ـاخر    گوششان  را باز كنند وآلت دست قرارنگيرند وبدين  طريق اردوكشـي مف

  ) 2ص. (پايان پذيرفت
سپس تصميم گرفت گروهي  قنسول روس« :بنا بنوشتة جواد شيخ االسالمي ◀

ـتند بـراي قلـع وقمـع تشـكيالت        از قزاقان روسي را كه دربيرحمي شهرت داش
ـا    .جنگل بفرستد اين نيرونيزشكست خورد ومقداري اسب واسلحة متعلـق بـه آنه

ـيرايراني بـه     . بدست جنگليها افتاد ـان اس ـا قزاق فاتحان جنگل با اسراء مخصوصا ب
ـات   . يكنامي خـود افزودنـد  خوبي رفتاركردند وازاين رهگـذربرن  ازچشـم مقام

ـات مركـزي     اشغالگر روس قضيه آن چنان اهميتي پيدا كرد كه آفسيكوف مقام
درنتيجـة  . تهران را مجبورساخت به طورجدي با تشكيالت جنگل روبرو گردنـد 

ـاده و توپخانـه بـه        فشار و تأكيد او بود كه در حدود چهارهزار قـزاق سـوار و پي
ـاي محلـي    عـده .ف به جنگل اعـزام شـد  فرماندهي كالچوك او اي ازفئوداله

نظيراميرمقتدرطالشي و برهان السلطنه طارمي نيزبا قواي خود ستونهاي اعزامـي  
 .كردند مي  مركز را تقويت

اي از بهترين افراد  در اين جنگ شكست سختي به قواي جنگل وارد شد و عده
سرماي . هها پناه بردندميرزا كوچك خان كشته شدند و بقيه به غارها و شكاف كو

شديد زمستان عدهء زيادي از اين متواريان را ازپا درآورد كه يكي از آنها عنايت 
روية . جنگليها شكست خوردند ولي قلع وقمع نشدند. خواهرزادة خود ميرزا بود

ـتوفي  ـتوفي  (مستوفي الممالك نسبت به جنگليها مرحوم ميرزا حسن خان مس مس
. هــ .ش 1294مـرداد   26زمان جنـگ خـود را در    كه نخستين كابينة)الممالك

خـط مشـي سياسـي      تشكيل داد يكي از آن رجال ميهن پرست ايراني بود كـه 

ـين مـي   كشورش را بي نظـرات و    كـرد و بـه   توجه به حب و بغض بيگانگان تعي
. گذاشـت  قضاوتهاي آنها دربارة نهضتهاي داخلي كشور چنـدان اهميتـي نمـي   

ـاع و  (كارپي برده بود كه تشكيالت جنگـل  مرحوم مستوفي ازهمان اول دراوض
ـا  . نه تنها مضرّنيست بلكه تا حدي سـودمند هـم هسـت   )شرايط آنروزي ايران ام

ـاك كـه       سفارت روس درتهران جنگليها را كماكان به چشـم متجاسـران خطرن
نگريست و به دولت  كردند، مي منافع دولت تزاري را درشمال ايران تهديد مي

قواي مكفي به شـمال، ايـن نهضـت مـزاحم را       ورد كه با اعزامآ ايران فشار مي
 .كن سازد ريشه

ـيد، دولـت     بنابراين دردوران زمامداري مستوفي كه بيش از شش ماه طول نكش
. مركزي هيچ گونه اقدام شديد نظامي علية چريكهاي مسلّح جنگل صورت نداد

با هشت ماه بعـد روي  كه تقري) سپهساالر اعظم(اما كابينة محمد ولي خان تنكابني
ـها، خيلـي زود بـه دام         ـا روس ـيار نزديـك ب كار آمد، به علت داشتن روابـط بس

ـيالن را       تحريكات عمال تزاري گرفتارشد وتصميم گرفـت خـوانين اطـراف گ
ـان   نظيراسعد الدولة زنجاني و جهانشاه خان امير افشار را همراه ششصد تن ازقزاق

 .ع كامل ريشه آنها اعزام داردجنگل و قط  ايراني براي سركوبي قواي
  فرماندار گيالن حشمت الدوله كه مردي مؤمن ومتدين بود وجنگليها را مردماني

دانست، به مركزفشار آورد كه از سياسـت برخـورد    ميهن پرست و خدمتگزارمي
ـا سـران      نظامي با قواي جنگل احترازشود و قول داد كه با مـذاكرة شخصـي ب

درمالقاتي كه ميان حشـمت  . كشوررا اصالح كنداوضاع رشت و شمال   جنگل
الدوله و نمايندگان جنگل درفومن صورت گرفت حشمت الدوله آنها را متقاعد 

عمليات چريكي قواي جنگل كه دولت مركزي را روياروي سفارت   ساخت كه
ـار    روس قرار داده بيفايده است ونبايد كاري كرد كه حكومت تهران، تحت فش
فرمانـدارگيالن پـس ازگـرفتن قـول     . قاطع نظامي گردد  قدامروسها، ناچاربه ا

قطعي ازسران جنگل كه ازعوايد امالك منتسب به رعاياي روس چيزي گرفتـه  
چون در آن تاريخ عدة زيادي ازمالكان وتجار ثروتمند گيالني با استفاده (نشود 

ـيه، ا  ـاد  از مزايايي كه كاپيتوالسيون براي اتباع خارجي، مخصوصا اتباع روس يج
به رشت برگشت و گزارش عمليات ) كرده بود تابعيت و گذرنامه روسي داشتند

 .خود را به تهران مخابره كرد
اما كنسول دولت تزاري دررشت باطناً با اين اقدام حشمت الدوله موافق نبـود  

ـازد  وتصميم قطعي داشت نهضت جنگل را ريشه ـيد    . كن س مـوقعي كـه خبررس
ـا بـه عنـوان      ه يغما و چپاول زدهدرغرب كشوردست ب  قواي روس انـد، جنگليه

اي از سربازان روسي بين راه رشت وانزلي حمله كردنـد   عده  معارضه به مثل به
ـنگ ازآنهابـه      وپس ازوارد كردن تلفات به دشمن وگرفتن تعدادي تفنـگ وفش
به اين ترتيب زحمات حشـمت الدولـه بـه    . بازگشتند  پايگاههاي خود در جنگل

مركزي فشارآوردند كه اين شخص حتماً   يچ، روسها به حكومتهدر رفت كه ه
 .بايد ازحكومت گيالن برداشته شود

ـان اول          ـام مفاخرالدولـه كـه ازهم جانشين حشمت الدولـه مـردي بـود بـه ن
كارحاضربود به سازروسها برقصد و لـذا پـس از ورود بـه حـوزة حكـومتش در      

  .دادبا تشكيالت جنگل را سر  گيالن نغمة مخالفت علني
 

  گروگان گرفتن حاج محسن خان امين الدوله
 

ـاد  . ق.هـ 1335يكي ازاقدامات انقالبي سران جنگل كه دررمضان سال  اتفاق افت
واعيان واشراف مملكت را به هراس انداخت، گروگان گرفتن محسن خان امين 

بود كه از مالكان طـراز اول  ) داماد مظفرالدين شاه وپدردكتر علي اميني(  الدوله
موقعي كه امين الدوله «:نويسد فخرائي در كتاب خود مي. رفت گيالن بشمارمي

مشغول اجراء نقشة خود و مسلّح كردن دهقانان لشت نشائي عليه نهضت جنگـل  
ـتگيرش     بود قواي ميرزا كوچك خان مانند اجل معلق برسـرش ريختنـد و دس

ـا » .اسارت به كسما بردند  كردند و سپس او را به حال ـا  گرچه درآغ ز امرجنگليه
جرم فعاليتهاي ضد انقالبي واجحاف به رعايا و   مدعي بودند كه امين الدوله را به

اند، ولي پـس ازآنكـه    است توقيف كرده  تالفي فشارهائي كه به آنها وارد كرده
خود »حق االستخالص«وي حاضرشد مبلغ هفتاد هزار تومان وجه نقد به عنوان

ـازه       سياسي فراموش بپردازد همة آن اتهامات و معاصي ـين الدولـه اج شـد و ام
 ) 3.( گرفت دوباره به رشت باز گردد

  
  پدر روحاني آر، ماري، كيشش است يا مأمور جمع آوري اطالعات ◀

   
ـها          ـاومتش دربرابرروس محمد قلي به شـرح چگـونگي  ظهـور ايـن نهضـت، مق

ـائيز   [حضورسپاهيان اعزامي روس در ايران« :اينگونه مي پردازد» وانگليسي در پ
موجب افزايش تحرك چريك هاي جنگلي درگيالن شد، كه فعاليـت   ] 1915

ايـن نهضـت ملـي كـه     . شروع كرده بودنـد )  1912در( خود را پيش ازجنگ 
ـان   هدفش مبارزه با سيطرة امپرياليسم روس برايران بود توسط ميرزا كوچك خ

ـا    1915جنگلي ها در» .رهبري مي شد ـاده   خود را براي حملـه بـه روس ه آم
حمالتي كه به كاروان هاي نظامي روسيه مي شد تالفي جـويي  « :كرده بودند

، فرماندهي سپاه 1916درژانوية . سپاهان روسيه برضد جنگلي ها را درپي داشت
ـا زد كـه هـدفش         ـاتي تنبيهـي برضـد جنگلـي ه اعزامي روسيه دست به عملي

نگيني به جنگلي قزاق ها تلفات س.  تاروماركردن قواي اصلي كوچك خان  بود
ـا بودنـد،      ـامي جنگلـي ه ها وارد كردند، ولي از آنجايي كه مردم آن ناحيه ح

آنها خيلي زود حمـالت  » .روس ها نتوانستند چريك ها را كامالً شكست  بدهند
خود را به قواي روس كه درگيالن مستقربودند ويا درجادة  انزلـي بـه قـزوين    

عوامل  آلمان وترك ها كه به  ايـن  درآن موقع، . تردد مي كردند ازسرگرفتند
ـا وجـود     چريك ها سالح  مي رساندند نهايت استفاده را ازاين نهضت بردنـد؛ ب

اين نهضت . اين، نمي توان گفت كه نهضت جنگل آلت دست آلمان ها بودند
  ».يك نهضت ملي و ضد امپرياليستي  بود

درگزارشـي   گوردن پدوك ، كنسول امريكا كه به قزوين نقل مكان كرده بود،
ـا «با عنوان 1918به تاريخ  مـي  » گزارش مبلغان مذهبي دربارة فعاليت جنگلي ه
ـيبتري    . احتراماً گزارشي را كه كشيش آر« :نويسد ـان مـذهبي پرس ماري، ازمبلغ

دررشت، نوشته ودرآن فعاليت يك گروه سياسي چريكي معروف  به جنگلي ها 
اين جنگلـي  . ان ارسال مي كنمرا دراين ناحيه شرح داده  است به پيوست برايت

ها باهدايت آلماني ها مشكالت زيادي را درناحيه مجاوردرياي خزرايجاد كرده 
ازآنجايي كه فكرمي كردم چنين گزارشي ازيك «: پدوك اضافه مي كند» .اند

ـاي      ـتان گذشـه بـه آق نهضت نسبتاً نا شناخته ممكن است جالب توجه باشد، تابس

ـازمان  ماري قول دادم كه گزارش او را ازطريق وزارت امورخارجه به دست س
ـبيتري     (متبوعش برسانم  ـياي پرس ـته بـه كليس هيأت مبلغان مذهبي درخارج وابس

مشروط براينكه ايشان يك )، خيابان پنجم، نيويورك156درايالت متحده، شمارة 
ـان بگذارنـد     ـيو وزارت در اختيارم اصـل گـزارش را   . نسخة اضافي بـراي آرش

ـا درصـورت      درپاكتي با آدرس  ـال كـرده ام ت سازمان مذكوربه پيوسـت ارس
ـين االن    . موافقت وزارت امورخارجه دراختيارآنها قراربگيرد ايـن گـزارش هم

ـيده اسـت         ـتم رس ـهد بـه سـرمي بـرد، بـه دس » .ازطرف آقاي ماري، كه درمش
ـا    «درگزارش كشيش ماري با عنوان  گزارشي دربارة مشكل آفرينـي جنگلـي ه

چند سال قبل، يك وطن پرسـت  «:اتي آمده استاين توضيح مقدم» دررشت
جوان ايراني، كه درس طلبگي خوانده ولي ازكسوت روحاني به درآمده بـود،  
ـنش ازشـركلية     قسم خورد كه تا لحظة مرگ ازتالش براي خالص كـردن ميه
ـال نفـوذ مـي كردنـد      قدرت هاي خارجي كه درمسايل سياسي كشورش اعم

ميرزا كوچك خان ... كوچك خان بود دست برندارد واين جوان همان ميرزا
درخلوت جنگل هاي رشت به جمع آوري نيروهاي محلي مشغول  شـد، وبـه   

معروف شدند، هرچند خودشان نام گروه شان » جنگلي «همين دليل بود كه به 
  :ماري  سپس ادامه مي دهد» .گذاشته بودند» اتحاد اسالم « را

ـاريافت   گزارش هاي متعدد ومتفاوتي دربارة تعداد جن ـين مـردم انتش . گلي ها ب
ولـي  . برخي ها شمارآنها را صدها  و برخي ديگرهـزاران نفرگـزارش ميكردنـد   

ـان      ازآنجايي كه جنگلي ها هنوزخود را نشان نـداده بودنـد، بـرآورد نيروهايش
، البد قواي جنگل آنقدرشده بـود كـه   1916با وجود اين، درژانوية . مشكل بود

ن انزلي وقزوين تهديدي به حساب بيايـد، زيـرا،   براي خط ارتباطي روس ها بي
هزارسپاهي خود را ازسه محوربه  3چنانكه ازگزارش ها پيداست، مقامات روس 
اگرچه  روس ها به دليـل كـوالكي   . سمت مركزتجمع جنگلي ها اعزام كردند

ـنگيني متحمـل    . كه غافلگير شان كرد وتدارك آن را  نديـده بودنـد   ـات س تلف
با وجود اين، خيلـي زود  . نگلي ها را براي مدتي متفرق سازندشدند، توانستند ج

هسته اي شكل گرفت و جنگلي ها دوباره گرد آن جمع شدند، و ظرف مـدت  
ـا   چند ماه تعدادشان بقدري افزايش يافت كه دو باره به تهديدي براي روس ه

ـا طـرق ديگربـه       . مبدل شندند ـا وب بارها تالش شد كه ازطريـق نفـوذ روس ه
ـايج مفتضـحانه اي بـه      طورغيرم ستقيم جنگلي ها را متفرق سازند كـه همگـي نت
ـا       1917انقالب سال  . بارآورد ـا را از بابـت روس ه ـال جنگلـي ه روسيه نيزخي

  .راحت ساخت و بعد ازآن پيشرفت آنها بسيار سريعترشد
، سروكله آنها با اونيفورم هاي دسـت دوز، ومـو و ريـش بلنـد     1917درتابستان  

همگي تفنگ به دست داشتند كه بعضي . ي  مجاور آن پيدا شددررشت وشهرها
شايع شده بود كه بعضي ازاين تفنگ ها آمريكايي است، . از آنها  بسيارمدرن  بود

وانگليسي ها آنها را دراختيارقواي روس گذاشته بودند، وروس ها نيز بعـداً ايـن   
ـتان  درنيمـة  دو . تفنگ ها را به قيمت ارزان به جنگلي ها فروختند ، 1818م زمس

اسراي آلماني واتريشي ازروسيه گريختند وبه جنگلي ها ملحق شدند؛ جنگلي ها 
ـا اردوي    . هم آنها را به مقام افسري رساندند ـامي ي عالوه براين، يك مدرسـة نظ

  .آموزش افسري نيز با كمك آلماني ها در گوراب زرمخ  درجنگل به راه افتاد
ده بـود، توجـه خـود را معطـوف     نهضت جنگل كه ازشرروس ها خـالص شـ   

ـتفاده      ـا اس ـتهم بودنـد؛ وب انگليسي ها يي كرد كه به مداخلة امورداخلي ايران م
ـام   ـان دركسـما   »  جنگـل « ازدستگاه چاپ سنگي روزنامه اي به ن در قرارگاهش

منتشرساختند وجنگلي ها دراين روزنامه به انگليسي ها،  ايراني هايي كـه تصـور    
رفداري مي كنند، وهمچنين طبقات ثروتمندي كـه بـه   مي شد ازانگليسي ها ط

ـاي      طبقات كارگر ستم مي كردند  شديداً مي تاختنـد، و تعـدادي ازايرانـي ه
ثروتمند را دستگيرودرجنگل حبس كردند  تا اينكه باج زيادي براي آزادي شان 

ـات   . پرداخت شد جنگلي ها اموال سايرثروتمندان را نيزمصادره كردنـد و  مالي
ـات  . به محصوالت كشاورزان بستند سنگيني تجار ثروتمند مجبوربه پرداخت مالي

ـا، تلگـراف    . هاي سنگيني شدند بعدها حتي ادارة ماليات، گمركات، كالنتـري ه
ـا درآمـد   ـا      . خانه ها و پست خانه ها نيزبه كنترل  آنه ـا و تلگـرام ه همـة نامـه ه

.( را پركرده بود سانسورمي شد، و براي مدتي فرد  منصوب آنها پست خالي والي
  30مـورخ  , ) 891,  00/  1071( به همـراه  ضـمايم    140پدوك گزارش شمارة 

ـارة فعاليـت    1917جـوالي   12كالدول درگزارشـي مـورخ   )  1918اكتبر  درب
ـته از   « :جنگلي ها درگيالن مي نويسد دررشت، دراستان گيالن، كه هفتـة گذش

را )  پدر دكتر علي امينـي ( ولهآن عبور كردم، جنگلي ها شخصي به نام امين الد
كه يك ايراني سرشناس وثرومند است اسيرگرفته اند، وبراي آزادي اش مبلـغ  

ـتند  . صد هزاردالر باج مي خواهند  50از قرارمعلوم خانوادة امين الدولـه خواس
ـا رد شـده اسـت    تعـداد  . هزار دالر براي آزادي اش بپردازند، ولي پيشنهاد آنه

ـتند بيشترازهزارنفراسـت، وهمگـي    » نگليج«گروگان گيرها كه به  معروف هس
مسلح هستند وپيداست كه دوستان بسياري نيزدارند، زيرا گويا اكثرساكنين رشت 

ـان هـر روزبـه    . هوادار آنها باشند نكتة عجيب اينجاست كه جنگلي ها و رؤسايش
رشت مي آيند وآزادانه  دربارة امين الدوله مذاكره مي كنند، ظاهراً جنگلي ها 
ابتدا با هدف مبارزه با ظلم وستم در ايران و تجاوز روس ها به كشورشان فعاليت 
خود را شروع كردند وبه خاطررفتارخوبي كه با فقرا داشته انـد حمايـت عامـة    
ـادي     ـيبت زي ـا مص مردم را به دست آورده اند، هرچند ثروتمندان ازدست آنه

  » .كشيده اند
)  1917جـوالي   12، مـورخ  ) 891,  00/ 916(  309كالدول، گزارش شـمارة  ( 

ـا گنجانـده     كالدول درگزارش مطبوعاتي اش، اخباري را نيزدربارة جنگـي ه
ـا       11روزنامة رعد . است ژانويه فاش ساخته بود كـه نظميـة رشـت ازجنگلـي ه

ـاير « :حقوق مي گيرد ـاي ايرانـي   (تعدادي ازمردان اميرعش بـراي  ) بلشـويك ه
حقوق مأموران نظميه را . مك مي كنندمحافظت ازشهر به ادارة نظمية رشت ك

ژانوية  خود مـي   16همين روزنامه در شمارة  »  . جنگلي ها پرداخت كرده اند
يك روزنامة  قفقازي گزارش  داده است كه نمايندة  ميـرزا  كوچـك   « : نويسد
در رشت براي فرماندة قواي روسيه در اين شهر ضرب )  رهبر جنگلي ها ( خان 

و گفته است كه اعمال ظالمانة سپاهيان روس بايد خاتمه پيدا  االجل صادر كرده
بـه  . كند، وگرنه او نيروهاي جنگلي را براي محافظت از رشت فرا مـي خوانـد  

همين دليل، فرمانده و كميتة انقالبي روسيه  درحال  برنامه ريزي براي محافظت 
ـال حاضـر         . ازشهرهستند ـان درح الزم بـه ذكراسـت كـه ميـرزا كوچـك خ

ـايش دارد،    ربلشويك هاي ايران است، و با اطميناني كـه بـه قـدرت   رهب نيروه
  بدون اطالع دولت مركزي درتهران حكام محلي را عزل و نصب مي كند، 

  ۱۲صفحه در  
  

  » مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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ـتورداد  . وادارة امورگيالن تا آستارا  را به دست دارد مثالً چند وقت پيش، او دس
ـيالن بـه تهـران برگـردد، و او     هـم  اطاعـت امـر كـرد، و      كه  جانشين والي گ

كارگزاررشت به دستور ميرزا كوچك خان درمقام والي اين واليت مشغول بـه  
  وقتي ميرزا . كار شد وهفته اي يك بار براي تسليم گزارشش به جنگل مي رفت

كوچك خان مي خواست درسخناني ازمردم بخواهـد كـه بـه والـي جديـد      
ـاتش   ـال، امـوال   . رفتنـد كمك كنند،  تعدادي ازساكنين رشت به مالق درخلخ

عـالوه بـراين،   . مردم غارت شده و آنها دست خالي ولخت به رشت بر گشته اند
ـيالن آمـدده انـد، و تعـداد فقـرا        تعدادي ازمردم  كردستان وگروس نيزبـه گ
ـان خـروج بـرنج        ومتكديان اين شهربسيارزياد شده اسـت، ميـرزا كوچـك خ

« : ژانويه هـم آمـده اسـت     20 درروزنامة رعد» .ازگيالن را ممنوع كرده است
ـيس نظميـه  كـرده اسـت     » اتحاد اسالم « دررشت،  ـان را رئ . ميرزا اسماعيل خ

روزنامـة  » .حقوق ها را آنها مي پردازند و كنترل كامل اموررا در دست دارنـد 
( تلگرام  مفصلي از طرف اتحاد اسالم « : مي نويسد1918فوريه  18رعد درشمارة 

ـتگيري      دررشت به )  جنگلي ها  ـيده اسـت كـه در آن بـه دس دست كابينه رس
ـليمان ميـرزا   ـين حضـورنظاميان    ) اسـكندري  ( شاهزاده س ـاه وهمچن دركرمانش

ـا    . خارجي درگيالن اعتراض شده است ـته اسـت ت اتحاد اسالم ازدولت خواس
ـاً    اقدامات الزم را براي مقابله با تجاوزخارجي مبذول كند، وگرنه خـودش رأس

 1918مارس   26درروزنامة ايران » .ها اقدام خواهد كرد براي توقف اين تجاوز
قزاقخانة رشت بدون هيچگونه مقاومت با خونريزي بـه دسـت   « :نيزآمده است

ـال   . جنگلي ها افتاده است فرماندة قزاق ها كه مردي مستبد است به جنگـل انتق
مـي   .يافته وجنگلي ها همة مهمات وذخاير قزاق خانه را به اردوگاهشان برده اند

ـا        ـاداري بـراي جنگلـي ه ـا وف گويند كه قزاق ها همگي قبول كرده اند كـه ب
 891, 00/ 962(بـه همـراه ضـمايم    ) بدون شماره( كالدول، گزارش( » .بجنگند

  )  4) (1918فوريه   2،مورخ )
هزارمرد مسلح داشتند، وسالح هايشان را  5ديسترويل مي گويد كه جنگلي ها « 

ولي توانايي . درحال خروج ازايران بودند مي گرفتندبيشترازسپاهيان  روس كه 
ـان، صـص   .(هاي جنگي شان به مراتب محـدودتربود  ـترويل  ) 29 – 30هم دنس

ـيالن را بـه   « :همچنين مي نويسد ميرزا كوچك خان با قوة قهريه كنترل تمام گ
ـان     دست گرفته بود، كه هفتاد مايل آخرجادة ما هـم درآن قرارداشـت، و چن

ـتي را كـه    سياست ضد بيگا ـفيد پوس نه اي داشت كه بيم آن مي رفت هرمرد س
سرراهش سبزشود ازدم تيغ بگذارند، وحاالبه همراهي بلشويك بندرانزلي را نيز 
ـتيم بـراي شـروع       به دست گرفته بود، يعني تنها بندرحاشية خزركـه مـي توانس

ـاريخ  دنسترويل درنامه اي به ) 11همان، ص ( » .عمليات به آن اميد داشته باشيم ت
ـا كوچـك    « : دربارة كوچك خان مي نويسد 1918مه  5 ـاً ب من مايلم كه شخص

خان مالقات ودربارة مسايل با اوصحبت كنم، ولي مشاوران آلماني اش هركاري 
اگرفقط بتوانم چيزي دركوشش بگـويم ،  ... مي كنند كه مانع ازمالقات ما شوند

ـان، صـص   ( –».فكرمي كنم اورا ازافتادن به چاه نجات خـواهم  داد   – 122هم
121(  

  
   1918 اولين  سفر دنسترويل  به انزلي، فوري ◀
  
ـفركرد 1918درفورية   . ، دنسترويل ازهمدان به قزوين ورشت وسپس به انزلي س

هزارسـكنه   50، دنسترويل و نيروهايش به قزوين، كه  شهري با 1918فورية  15در
درقـزوين  « : اومـي نويسـد  . نبوداستقبال مردم ازآنها اصالً دوستانه . بود، رسيدند

دريافتيم كه پيش روي ديگرامكان ندارد ميرزا كوچك خان، رهبرگيالني هايي 
كه مي خواستيم وارد منطقه شان شويم، قسم خورده بوده نگذارد هيچ انگليسـي  
ـا هـم       اي از آنجا بگذرد، وكميتة جنگلي ها درانزلي با كميتـة بلشـويك كـه آنه

ـاري مـي كـرد     مانع ازعبو. مصمم بودند ـا شـوند، همك ـان ،  ص  (» .رم )  27هم
فوريه اين شهرشدند،  17دنسترويل ونيروهايش درفوريه ازقزوين عازم رشت ودر
آنها سپس راهـي انزلـي   . و دركمال تعجب شان جنگلي ها به آنها حمله نكردند

ـا    »  كميته بلشويك « درآنجا هم جنگلي ها وهم . شدند درحمله بـه انگليسـي ه
ـيس     ودستگيركر دن آنها تعلل كردند، كه دنسترويل آن را بـه لطـف پـرچم انگل

عالوه برا يـن،  زرهپـوش را نيزنبايـد فرامـوش     « :وزرهپوش هايش مي دانست
كنيم، كه اگرمي خواستند آن را بگيرند مي توانست از پس خيلي هايشان بربيايد 

واند بـه  پس ازدو روزاقامت درانزلي به اوخبررسيد كه مي ت) 43همان ، ص (» .
دنسترويل كه احساس مي كرد جنگلي ها مي خواهنـد بـه   . سوي باكو راه بيفتد

ـان ، ص  . (اوحمله  كنند، تصميم گرفته بود هرچه زودترانزلي را ترك كنـد  هم
فوريه ازانزلي خارج شدند وپيش بيني مي كردند كـه درراه بـه    20آنها در) 48

، البته نگاهها عبوس تربـود،  ولي بازهم حمله اي صورت نگرفت« :آنها حمله شود
وگاه حتي ممكن بود جنگجويي دست به طپانچة موزرش ببرد، ولي تيـري بـه   

درقزوين، دنسترويل به بغداد تلگراف زد )  51همان ، ص (» .سوي ما شليك  نشد
مگراينكه با كوچك « كه  تالش براي رفتن مجدد به انزلي هيچ فايده اي ندارد

: كوچك خان پيامي برايش فرستاده بـود » .وافقي برسيمخان بجنگيم  يا با اوبه ت
نيروهــايش دســتوردارند درصــورت تــالش انگليســي هــا بــراي تكرارتجربــة  

دنسترويل همچنين فهميـد كـه   .  عبورازحوزة  تحت كنترلش به آنها حمله كنند
ـتون   . چرا درمسيرانزلي به اوحمله نكرده اند ـادا س جنگلي ها مي ترسيدند كه مب

ـا       هاي ارتش ر وس كه درحال خروج ازايـران بودنـد بـه كمـك انگليسـي ه
 25فوريه از قزوين راهي همـدان شـدند، ودر   24آنها در) 54همان، ص .(بيايند

ـترويل   ) 55همان، ص . (فوريه به همدان رسيدند كشيش چارلزماري بـه سفردنس
ـترويل،     به انزلي نيزاشاره مي كند وخاطرنشان مي سازد كه پـس ازعزيمـت دنس

. گريختند 1918نسول ورئيس بانك انگليس دستگيرشدند، ولي درژوئن  نايب ك
 30و مورخ )  891,  0 0/ 1071( به همراه ضمايم  140پدوك ، گزارش شمارة ( 

تلگرامي كه سرگرد ديويس به وزارت جنگ فرستاد حكايت ازآن )  1918اكتبر 
يسي ها را درفوريه داشت كه جنگلي ها با موفقيت توانسته بودند، تهاجم اولية انگل

ـيدن بـه        « :دفع كنند1918 ـتري اعـزام وتـالش مجـددي بـراي رس قواي بيش
ـعب          ـا را ص ـاده ه ـاران شـديد كـه ج قفقازانجام خواهد شد، ولي بـه دليـل ب
العبورساخته است، مدتي طول مي كشد تا قوا وملزومات بيشتري ازبغداد به آنجا 

قـط قصـد كنتـرل ايـران را     اين تلگرام حاكي است كه انگليسي ها نه ف» .برسد
هـدف  «:داشتند، بلكه مي خواستند تمام منطقة قفقازرا تحت كنترل خود بگيرند

ـپس كنتـرل خـزررا از راه كنتـرل همـة        انگليس اين است كه ابتدا انزلـي وس
ـاي    . بنادروكشتي ها دردست بگيرد اگرآنها بتوانند باكورا تصـرف كننـد وچاهه

ـيس پيشـروي    نفت را ازدست آلماني ها مصون نگاه  دارند، احتماالً به سـوي تفل
خواهند كرد تا منطقة قفقازرا تحت كنترل خود در آورند، واحتماالً بايد ازانزلي 

ـتلزم نيـروي قابـل     . به سمت غرب درآذربايجان نيزپيشروي كننـد  ايـن كارمس

ـازة اعـزام      ـاطي اج مالحظه اي است، وبستگي به اين دارد كه آيا خطـوط ارتب
كالـدول، تلگـرام   ( » .مات و غيره ازبغداد را خواهد داد يا خيرنيرووارسال ملزو

  ) 1918مه  13مورخ )  763,  72/  9977(
  

   قزاق ها ي روس  در خدمت  انگليسي ها ◀
  

دنسترويل به محض بازگشت به همدان، باقيماندة ارتـش روس، ازجملـه كلنـل    
ـت . بيچراكوف، فرماندة قزاق  هاي روس، را به مزدوري گرفت رويل دليـل  دنس

ازخاك (وقتي آخرين  واحدهاي ارتش منظم « :اين كاررا اينگونه بيان مي كند
خارج شدند، سپاهيان بيچركوف قدري بي قرارشده بودنـد، واوبـه مـن    ) ايران

ـال بقيـة    اطالع  داد كه قصد دارد به محض مهيا شدن وسايل حمل ونقل به دنب
صدش را عملـي مـي كـرد،    ارتش روسيه ازايران  خارج  شود اگربيچراكوف ق

ـتيم ازكـف مـي      تمامي بختي كه براي حفظ مواضع مان در شمال  ايـران داش
البته درهمدان مشكلي نداشتم، ولي احتماالً ديگرنمي توانستم بـه شـمال    . داديم

نفوذ كنم، وهيچ چيزنمي توانست ازافتادن قزوين به دست جنگلي ها، كه مسلماً 
ـين   » .راه مي افتادند، جلوگيري كندبا بهترنشدن وضعيت آب وهوا به  تـوافقي ب

ـازكردن   دوطرف به امضاء رسيد، ويكي ازمفاد آن حمله به جنگلي ها به منظورب
ـتن  . جادة قزوين به رشت بود بيچراكوف فوراً براي اشغال قزوين و ناكام گذاش

ـهربه منطقـه اعـزام شـد       « :نقشه هاي ميرزا كوچك خان براي تصـرف ايـن ش
نامه خشك نشده بود كه فرصتي براي آزمـودن ارزش آن  هنوزجوهرموافقت 

مارس اطالع  موثق يافتيم كه جنگلي ها قصد پيشروي به سوي  23در. پيش آمد
ـاده مـي كنـد    ـا  . قزوين را دارند وقزوين نيزخود را براي استقبال از آنها آم آنه

ـتند ودر     ) قـزوين ( تمامي نقاط مهم درطول جادة  بـه رشـت را در دسـت داش
يي موضع گرفته بودند كه پل منجيل را پوشش مي داد وآنها را قادرمي سنگرها

ـازند     ـامالً مسـدود س ـاده را ك نفـري  1200قـواي  » .ساخت كه تردد دراين ج
ـارس، واحـد كـوچكي     24روز« :بيچراكوف به سرعت قزوين را اشغال كـرد  م

ـلي       ـا پيمـودن مسيراص ازقزاق ها را شتابان به قزوين گسيل كـرديم، و بقيـه نيزب
ـان     . توانستند درست بموقع خود را به اين شهربرسانند ـاي كوچـك خ نقشـه ه
اوضاع دراينجا بقدري بحراني . عجالتاً خنثي شده وقزوين نجات پيدا كرده بود

ـتورتعطيلي بانـك      ـاهي (شده بـود كـه دس ـات را    ) شاهنش وخـروج همـة مقام
 73صص  دنسترويل ، عمليات  پرمخاطرة نيروي  دنستر ،**(» .صادركرده بودند

– 72  (  
ـان ،  . (تالش دولت ايران براي بيرون كردن قواي بيچراكوف ناموفق  بـود  هم

.  اعتراض كابينة صمصام السلطنه به اشغال قزوين هيچ نتيجه اي نداشت)  83ص 
( جنگلي ها  كه پيش بيني مي كردند به منجيل  حمله شـود پـل منجيـل را بـه    

روزنامة ايـران  . رل خود درآوردندكنت) 491 – 493سايكس تاريخ  ايران، صص 
ـله از قـزوين    « :مارس مي نويسـد  26 ـاكي اسـت كـه اخيـراً     ) تلگـرام  واص ح

ـا     ) حد فاصل بين رشت وقزوين (جنگلي به منجيل 300 آمـده انـد ومقصـد آنه
  ».هنوزمعلوم نيست

ـا    5و 4روزنامة رعد درشماره هاي  فورية خود گزارش مي دهد كه انگليسـي ه
ـلمانان، باقيمانـدة   عالوه برمسلح سا ختن  مسيحيان آذربايجان براي اقدام عليه مس

ارتش روس در ايران را نيزبراي اشغال قزوين  به مزدوري گرفته انـد، وبـدين   
چند روزقبل كنسول روسيه . قزوين«:ترتيب اظهارات دنسترويل را تأييد مي كند

ـهرانتخ  1000به كارگزاراطالع داد كه  اب شـده  سپاهي روس براي ماندن درش
. وپست هايي نيزدرجادة بين قزوين و تهران براي آنها درنظرگرفته شـده اسـت  
. كارگزاراظهارداشت كه اين مسئله بايد به حكومت  مركزي ارجاع داده شـود 

گمان مي رود كه اين سپاهيان را ژانرال بارتوف، كه قبالً فرمانـدة كـل قـواي    
كـه يـك   (نك شاهنشاهي ايران روس درايران بود انتخاب كرده باشد، و اينكه با

ـان بـه افسـران و    100دستوريافته است كه ماهيانه ) مؤسسة انگليسي است  30توم
ـاتي   ( » .تومان به سربازان بپردازد ، ) 891, 00/  1001( كالدول، گـزارش مطبوع

  ).1918فوريه  27مورخ 
ط اومعتقد بود كه فق. مه نامة مفصلي دربارة اوضاع موجود نوشت 5دنسترويل در

ـته بودنـد قـزوين را     ـايش توانس ـات « به لطف مداخلة بيچراكوف وقزاق ه » نج
ـيده    ـيب رس بدهند؛وگرنه جنگلي ها وارد قزوين مي شدند وتهران مثل يك س

بيچراكوف خواسته «: اودربارة مسايل مالي مي نويسد. جلوي پاي شان مي افتاد
ـا    هاي مالي نسبتاً سنگيني دارد، و وزارت جنـگ نيزمـي خواهـد بدا    نـد كـه آي

وقتـي بـدانيم كـه    . اوارزش اين همه هزينه را دارد يا خيرمعلوم است كه دارد
ـام   اوچه وظيفه اي برعهده گرفته است واينكه فقط اومي تواند اين وظيفه را انج
ـامعقول      ـايش چنـدان هـم ن بدهد، آنوقت خواهيم فهميد كه خواسته هاي ه

ـتر،    دنسترويل، عملي( » .ماچارة ديگري نداريم. نيست ـاطرة نيـروي دنس ات پرمخ
دنسترويل بعد ازديداري كوتاه ازقزوين وتهران تصـميم گرفـت كـه    )  122ص

، 1918ژوئن  1اودر 137همان، ص . (مقرفرماندهي اش را به قزوين انتقال دهد
ـاد      . تقريباً هشت ماه پس ازترك بغداد، ازهمدان بـه سـمت قـزوين بـه راه افت

دهد كه انگليسي ها دارند خـود را بـراي   خبرمي 1918كالدول دراواخرماه مه 
انگلسي ها نيروهاي بيشتري به قـزوين  «:عمليات برضد جنگلي ها آماده مي كنند

ـاره    آورده اند واميدوارند كه بزودي بتوانند به سمت خزرپيشروي كننـد، ودوب
كنترل درياي خزروناوگان آنرا دردست بگيرند، وبدين ترتيب بتوانند ازارمنـي  

, 00/  1040( كالـدول، گـزارش  شـمارة ي    (  » .فقازحمايت كنندهاي منطقة ق
  )  5) (  1918مه   27،  مورخ ) 891

  
  »انقالب  اكتبر و تكاپوي  بريتانيا  در سلطة كامل بر ايران« ◀
  
ـبش   –ميالد زخم « بنام ) زند( كتاب تحقيقي خسروشاكري 6دراينجا فصل    جن

انقـالب اكتبـر و   « در رابطه با » » نجنگل و جمهوري  شوروي سوسياليستي ايرا
  :را مي آوريم» تكاپوي بريتانيا در سلطة كامل برايران

  بريتانيا، دشمن عمده جديد
خالء ناشي ازسقوط تزاريسم ودولت كرنسكي پس ازكوتاه زماني به رشد نفـوذ  

ـاي   . انگليس درايران منجر  شد اوالً، نابودي تزاريسم درها را به روي فرصـت ه
اي اعتالي منافع سياسي وتجاري  انگليس گشود، كه به سلطة بي رقيب جديد بر

ـتعمرات  «ثانياً، بيم ازتهديد هنـد، ايـن   . اين كشورانجاميد ـيس،  » جـواهر مس انگل
توسط شوروي ازيك سو، ودسترسي محتمل شوروي به خليج فارس ازطريـق  

ازسـوي  ) هرچند كه هنوزيك احتمال دورازدسترس به شـمارمي آمـد  (ايران 
يگر، تهديدي بالقوه براي موقعيت تثبيت شدة انگليس درآسياي غربي وشمال د

همة اينها مستلزم تحكيم پيروزي هاي حاصل ازجنـگ  . آفريقا محسوب مي شد

ـاي  . بود ثالثاً، انگليسيان نشانه هاي روشني ازرسيدن به آرزوي خود درگرفتن ج
مرزايران به دست مي تزاريسم درقفقاز، به ويژه منطقة نفت خيزباكو درآن سوي 

ـلطة خـود    . دادند چهارم، آن گروه ازنخبگان حاكم كه براي حفظ قـدرت وس
بردهقانان وسايرنيروهاي توليد كنندة ايراني به امپرياليسم روسيه وابسته واكنـون  

ـيس    » به لحاظ سياسي يتيم « شده بودند، مذبوحانه درپي كسـب قيمومـت انگل
ـاي انگليسـي درايـران    درپرتـو ايـن تحـوالت، حضـورم    . برآمدند داوم نيروه

ـقوط     وهمكاري آنان با ژنرال هاي تزاري، باراتف وبيچراخف، حتـي پـس ازس
ـانه اي      ـان بـه عنـوان نش دولت كرنسكي، عموماً ازسوي ايرانيان وبه ويژه جنگلي

ـا    . ازتمايل انگليس به سلطه برامورايران ومنطقه تلقي شـد  ـيس ب ـغولي انگل دلمش
ـاي آن     جنبش جنگل درشمال، به نح وي انكارناپذيرنقشـي را كـه درصـدد ايف

  .درايران بودند، به ويژه پس ازاعالم خروج نيروهاي روس، بروزمي داد
ـيس ايـن بـود كـه اكنـون، افـزون        يك ازجنبه هاي آشكارموضع جديد انگل
ـابه جديـد را بـراي شـمال ايـران        برتفنگداران جنوب ايران، آنان  نيـروي مش

ـاه     ازاين روبو. تدارك مي ديدند ـيس، در ديم د كه روزنامة رعـد، هـوادار انگل
ـاهر     « گزارش داد كه دولت فرانسه، انگليس و آمريكا) 1918ژانوية  ( 1296 ـا تظ ب

 4برنامه ريزي براي جمع آوري يك نيـروي   ] درحال [به حمايت ازاتباع خود
آنان  پيش از اين نيزشـمار  . خوانده  مي شود»  پليس  شمال «هزارنفري اند كه 

. يادي، بيشترشان ارمني، را به هزينة  سه دولت  گرد آورده ومسلح كرده بودندز
اين امـر،  . افسران فرانسوي وانگليسي نيزپيشتربراي آموزش آنان وارد شده بودند

نقض آشكارحاكميت ايران درچنان درجه و دامنه اي بود كـه وزارت خارجـه    
ـار     شديداً به دولت هاي متفـق اعتـراض كـرد، اعتراضـي كـه      ـا انك ـله ب بالفاص

آمريكاييان روبه روشد و آنان يكبارديگر تعهد خـود را بـه حاكميـت و تماميـت     
ـان ندادنـد    . ارضي ايران اعالم  كردند اما انگليسيان  توجهي به اين اعتـراض نش

ـان جنـگ ادامـه يافـت     ، )1918اوت   18( 1297مـرداد  27در. واين روند تا پاي
ـيان    [ار ايرانيان روزنامة  ايران گزارش داد كه شم  ]در نيرويي به رهبـري انگليس

  » .در اطراف  قزوين، زنجان و گروس  به استخدام  در مي آيند
ـان، جنگـل،    واكنش جنگليان به اين تحوالت بالفاصله درروزنامة ارگان خودش

ـتقردرگيالن     . منعكس شد بعداً، با  شكست نخستين كميتـة انقالبـي بلشـويكي مس
ـان   درواداشتن نيروهاي ر سـوگ و  « وس به خروج ازايران، جنگليان ضـمن بي

ـبت بـه     »مصيبت مردم درمانده ايران ـال نس ، به رژيم جديد بلشويكي عليـه اهم
ـان اخطاركردنـد كـه    . تداوم حضورنيروهاي روس درايران، هشدار دادنـد  آن

ـيس      ـاي انگل ـاقي بماننـد، طرحه هرچه نيروهاي روسيه مدت بيشتري درايران ب
« جنگل با ابـراز اميـدواري بـه ايـن كـه      . به پيش خواهند برددرمنطقه را بيشتر

برپيمان خود دربيرون بردن نيروهايش پاي بند بماند، » دموكراسي نوين روسيه 
ـاروخودخواه « به حكمرانان جديد مسكوياد آوري كرد كه انگليسيان  همـة  » مك

. سعي خود را خواهند كرد تا ازتخليه وخروج توافـق شـده جلـوگيري كننـد    
ـتاد        ك ـيالن فرس ـاتومي هـم بـراي فرمانـدهان روس درگ ـان اولتيم وچك خ

ـان  بـه مـردم     وخواستارممانعت آنان ازرفتارلگام گسيختة  نيروهاي تحت فرمانش
  .شد

ـاب وهشـدارخود    جنگليان به دليل ديگري نيزكميتة انقالبي روسيه را مورد خط
ب ايران، بـراي  اقدامات  خشونت بارو بيرحمانة سربازان روس درغر: قرار دادند

ـيان اطـالع      مثال، با رسيدن اخبارغارت بازارهمدان به رشت، جنگليان بـه روس
ـاد  بـي نظمـي كننـد،      دادند كه چنانچه نيروهايشان سعي درغارت رشت يا ايج

 8(1296بهمـن   20درنتيجه ، در» .بالفاصله به آنان حمله خواهند كرد« جنگليان
روسيه در رشت، قرارداد سـه جانبـه   ، طي جلسه اي دركنسولگري ) 1918فوريه 

اي ميان نمايندگان كميتة  جنگليان و دولت تهران براي تشكيل يك نيروي شبه 
ـامي مركـب از   . نظامي مختلط امضا شد ـبه نظ ـان   15اين نيروي ش تـن ازجنگلي

ـان   . سربازروس، به فرماندهي يك افسرازهردوسو، بود15و هزينـة آن را  جنگلي
ـاه     . سپهداربودمي پرداختند ومقرآن خانة  ـامي پـس ازكوت ـبه نظ اين نيروي ش

زماني تحت نفوذ جنگليان قرارگرفت وشمارافراد ومسئوليت هاي آن با سرعت 
يكي ازنخستين اقدامات آن دستگيري سرهنگ تزاري بارومدين . گسترش يافت

Barumodin) (  بود كه تالش مي كرد داوطلباني را براي  خدمت به انگليسيان
ـيد  . ام  كنددرايران استخد . حدود دوهفته بعد، شماراين نيروبه دويست تـن رس

آنان معاون كنسول روسيه درانزلي را اخراج واسناد مربوطه را بـراي تأييـد بـه    
انگليسيان نگران طلوع دوبارة ستارة اقبال . كنسول روسيه دررشت ارسال كردند

ـان   جنگليان پس ازدوانقالب روسيه، وهمدردي روبه رشد سـربازان روس   ـا آن ب
ـاز را درخطرمـي ديدنـد     . بودند ـلطة خـود برقفق .  دركوتاه مدت چشم اندازس

ـان       ـيهن دوسـت بـه رهبـري جنگلي ودربلند مدت بيم داشتند كه يك دولت م
ـان    درتهران با بلشويك ها متحد  شود وامردفاع ازهند انگليس وسلطة كامـل آن

ـتند بنابراين، انگليسيان دو راه در. برايران را به خطراندازد ـال   : پيش رو داش ـا نه ي
ـات    جنبش جنگل را ازبن برافكنند يا با آن به يك تفاهم برسند وماننـد ديگرطبق

  .سياسي ايران آنان را تحت نفوذ خود در آورند
ـيس درقـزوين، كـه     همچنان كه پيشترمالحظه شد، مك الرن مأمورسياسي انگل

ـا  اشكالي . نكتة قابل اعتراضي  دربرنامة جنگليان نيافته بود حفـظ  « نمي ديد كه ب
ـيش    . راهي براي تفاهم با جنگليان  بيابد» احتياط  ـاط پ ـا احتي با اين حال، وي ب

رفت، وابتدا با والي منتخب جنگليان، امير عشاير، دربارة  مالقات با كوچك خان 
دو . اما، به اين نتيجه  رسيد كه چنين نظـري را كناربگـذارد  . به رايزني پرداخت
ـادي بـه    نمايندة جنگل، عز ـان اعتم ت  اهللا و مير منصور به وي گفتند كه جنگلي

اين گفته تأييد آن چيزي بود كـه عـزت اهللا بـه سـروان گلـد      . انگليس ندارند
ـايي، ديويـد    اسميت درجلسه اي گفت كه به ابتكار رئيس هيئت مذهبي  آمريك

درايـن جلسـه، سـروان    . ، ترتيـب يافتـه بـود   (Davidson Frame) سون فريم 
ي  كه وانمود مي كرد يك مأمور حمل و نقل  بود، تالش كرد تا عزت اهللا انگليس

ـيش     «:را متقاعد كندكه ـادگي دارد، ب انگليس هميشه براي حمايـت ازاسـالم آم
ـان   ازهردولت ديگري اتباع مسلمان  دارد، اين كه شريف مكه به مخالفت با ترك

ـ    »  .ران اسـت برخاسته، واينكه انگليس آرزومند گسترش دوستي و كمـك بـه اي
گفت انگليس آماده بود به بي طرفي ايران احترام بگذارد، وتفنگداران جنـوب  

ـار گرفتـه     « ايران  ـا بـه ك هرگزبراي كار ديگري جزحفاظت ازراه ها وجاده ه
. وي همچنين تمايل خود را به ديداربا رهبرجنگليان تكرار كـرد » .نخواهند شد

ـبت بـه   بي تفاوت ولي مؤدب، ودشمن« عزت اهللا نگرشي ي وبدگماني مداوم نس
وي نسبت به صميمت انگليسيان ابرازترديد كـرد،  بـه   . ازخود نشان داد» انگليس

ويژه زماني  كه سروان انگليسي در صدد ارائة  تصويري از دهة  گذشتة ايـران ،  
  .ازديدگاه لندن  ونه ايرانيان، برآمد

  ۱۳صفحه در  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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ـاز   دراين حال، جنگليان براي تضعيف تالش هاي   ـيس درقفق سلطه جويانة انگل
ـاي    . تدابيري اتخاذ كردند ـريم كااله ـه تح عالوه برافزايش تبليغات ضد انگليسي، ب

ـان  . كه در مالكيت انگليس بـود، پرداختنـد  ) IBP( آنان وبانك شاهي ايران  جنگلي
ـة     « ـه هم ـاهي را نپذيرنـد وب ازمردم وبازرگانان خواستند اسكناس وسفتة  بانك  ش

درنتيجه، بازرگانان پول هاي خود » .بانك پايان  دهند) اين( ود باروابط تجاري خ
ـيس      «. را كه به صورت قران نقره بود ـه طرفـداري ازانگل ـناخته شـدن ب ، »ازبيم ش
ـاهي دررشـت را    . ازبانك انگليسي بيرون كشيدند اين فرارنقدينگي، شعبة بانـك ش

ـعبه   پ» هرچه بيشتر« وادار كرد تا ازدفترتهران درخواست حوالة  ول كند تا ايـن ش
  .تأديه كند» همة ديون خود را درصورت لزوم « بتواند

، شبه نظاميان جنگل حتي ) 1918ماه مارس ( 1296درنخستين هفتة نيمة دوم اسفند  
ـات . اس . مديرشعبه، سرگرد آر ـه اش    (Maj.R. S. Oakshott)اوكش ـه وظيف را ك

بالفاصله پس ازاين اقـدام،  . آشكارا فراترازصرف مديريت  بانك بود، دستگيركردند
كنسول مك الرن كه دفترش دررشت به كانوني براي اجراي برنامه هاي انگليس 

زيرا به كاركنان تحت امرش  دستورداده . درمنطقه  تبديل شده بود، نيزدستگيرشد
ايـن اقـدام   . بود كه ازپرداخت پول به مشتريان خود داري و بانك را تعطيل كنند

  .ويژه جامعة تجاري گيالن را برانگيخته بودوي خشم مردم، به 
ـه نبـود       ـفند   28در. بدگماني جنگليان بي پاي ـارس   18( 1296اس ـان  ) 1918م ، آن

ـام   (Capt. E. Noel)نوتل . سروان اي ، يكي ازافسران اطالعاتي انگليسـي را نيزهنگ
ــت ازقفقـــاز، دســـتگيركردند  ــوي مارلينـــك.  بازگشـ ،  (Marling)وي ازسـ

ـتاده شـده بـود   وزيرمختاردر ـه  . تهران، براي يك مأموريت اكتشافي به باكو فرس ب
را ملزم مي كرد، ژنرال دنسترويل را درقزوين ) وي( اوضاع  درباكو« گزارش وي 

ـة     . ببيند ـاكو، ايـن گفت ـة ب مأموريت نوئل درارتباط با جنگ شديد داخلي درمنطق
ـترش ن    ـيان درپـي گس فـوذ خـود هـم    جنگليان را كامالً ثابت مي كرد كه انگليس

موبرلي . جي .يك دهه بعد، سرتيپ ف . درشمال ايران وهم درقفقازحضورداشتند
F.J.Moberly)  (بردرستي اين بيم ها صحه نهاد :  

ـا    ) پس ازتسخيرقدرت ازسوي بلشويك ها( تالش ها ي گوناگوني به عمـل آمـد ت
، يك نيروي روس براي جلوگيري ازگسترش نفوذ نيروهاي دشمن به درون ايران

ـه   )روس(تشكيل شود نيروهاي غيرقابل اعتماد  ـارتف ب ازكشوربيرون برده شدند وب
بيچراخـف،  . كمك پول انگليس تالش كرد تا سپاهي ازعناصر وفادارتشكيل دهـد 

ـراي      ـيان جنگيـده بـود، ب افسرروسي كه با نيروهايش دربين النهرين دركنارانگليس
  .رهسپاركرمانشاه  شد)  1296دي ماه ( 1918كمك به وي دراوايل ژانويه  

ـربازان        ـا شـوراهاي س ـاري ب ـان درهمك ـه جنگلي موبرلي همچنين اظهارداشت ك
ـروي   « بلشويك وبه دست گرفتن  كنترل بندرانزلي تصميم گرفته بودند  ـة ني با هم

  ».خود درمقابل اقدامات انگليس درايران بايستند
ـه يـك ضـد بلشـويك افراطـ      ـا   با توجه اين مقاومتها، ژنرال بيچراخف ك ي بـود، ب
ـا،  . همدستي ودسيسةّ انگليسيان درصدد فريب بلشويك هاي باكو برآمد بلشويك ه

بــه رغــم پيشــرفت مــوقتي درغلبــه بــر دشــمنان اززمــان استقرارشــوراي بــاكو  
ارمنـي، قـدرت    (Stapan Shaomian)به رهبري استپان شائوميان 1917درنوامبر

ـيده  بودنــد    ـار. خــود را هنــوزتحكيم  نبخشـ ـاپين )  1918(  1297دربهـ ، چليـ
(Chilapin)  رهبرشوراي سربازان روس درانزلي، آنان را تشويق به پذيرش اعـالم

ـية    . وفاداري  بيچراخف به رژيم شوروي كرد ـاردار روس ـاي ك يكي ازگزارش ه
كه براوين رنج زيادي دركنار گذاشتن او ( (Von Etter)تزاري در تهران، فون اتر

، پرتوي  برفعاليت هاي چيلياپين مـي  )1297هشت  ارديب( 1918به تاريخ  مه )  كشيد
  :افكند

ـه ي   . انقالبي متحد  شده اند –هيئت اجرايي وكميتة نظامي   ـيس كميت با كوبه، رئ
ـرهنگ    . اخير، به چيلياپين  باالترين قدرت ها تفويض كرده اسـت  ـروي س ـا پيش ب

د يافـت  بيچراخف بلشويك ها  قصد ترك انزلي را داشتند، اما بعـداً روابـط بهبـو   
ـناخت، و حتـي  گروهـي      ) شائوميان( دولت باكو) بيچراخف(و ـه رسـميت ش را ب

  .ازنيروهاي ارتش سرخ از باكو به كمك وي آمدند
ـاك     ـري كالترب ـأمور سياسـي   (Clutterbuck)اين مطالب را يك  گزارش  س م

  :    نيز تأ ييد مي كندد)  1297ارديبهشت   21(  1918مه  10انگليس، به تاريخ 
ـه        بلشو ـه انـد ك ـان انـد، و رسـماً گفت يك ها بسيارنگران گسترش نفوذ اسـالم گراي

اسالم گرايان ودشمن خود مي  - آلماني ها ) ائتالف( كوچك خان را ابزار  دست 
ـاكو  . دانند ـه دسـت     –شوراهاي باكو ازبيچراخف خواسته اند  جبهة ب ـيالن را ب گ
ـاي    درصورتي كه وي اين درخواست را بپذيرد، آنان ه. گيرد ـابع  ونيروه ـة من م

ـرده اسـت،   . خود را دراختياروي خواهند نهاد بيچراخف موافقت خود را اعالم ك
ـغال    اما برلزوم  كمك انگليسيان تأكيد ورزيده وگفته است كه شوروي ها بايـد اش

  .انزلي ازسوي انگليسيان وپيدا شدن سروكلة نيروهاي انگليسي درقفقازرا بپذيرند
با توجه به اين كه همة نيروهاي شـوروي  «: گزارش داد افسرانگليسي با خوشحالي

هستند، درنتيجه ما حزب پان اسالمي )دراين پروژه ( درباكو و پيرامون  خزر درگير
ـيم و مـي تـوانيم      تاتاران را دراين بخش هاعليه خود وامي داريم ومشغول مي كن

ـاز  شـدن راه    بيچراخـف  بدون مانع تا قفقازپيش برويم وكنترل خزررا به محض ب
  » . براي پيشروي به دست گيريم

فرداي گزارش . دولت شوروي در باكو تقريباً بالفاصله موافقت خود را اعالم كرد 
شوروي ها با ايـن درخواسـت   « كالترباك، به وزارت جنگ اطالع  داده شد كه 

ـان  . موافقت كرده اند كه انگليسيان انزلي را اشغال كنند ـين (آن ـه   ) همچن مايلنـد ب
ـاس      . انگليسي اجازه دهند تا وارد باكو شود هيئت ـا لب ـان ب ـه آن اما مي خواهنـد ك

  ».غيرنظامي بيايند
ـان،     ـنهاد  « بلشويك هاي باكوبه رغم خود داري انگليس از شناسايي دولـت آن پيش

و پـس  »  .نفر  به انزلي بفرستند تا بيچراخف آنان را آموزش  دهد 5000كردند كه 
انگليسيان اين اوضاع  را . ز آنان را هم گسيل كردندنفرا 200ازمدت كوتاهي حتي 

ـيش  « فرصتي طاليي  ـا   . يافتنـد »  براي حمله به كوچك خان ازپس و پ توافـق ب
ـتادة    : دولت شائوميان نتيجة مهم ديگرهم به بار آورد ـراوين، فرس تضعيف تالشهاي ب

ع آزادي مداف«  و» انقالبي « براوين ازكوچك خان به عنوان يك . مسكو به تهران
ـرو  . تقبيح كرده بود» ايران اين موضع مبلغاني نيز بود كه  پس ازانقالب اكتبر از پط

گراد به ايران آمده بودند تا كميتة تازه تأسيس بلشويكي را با تبليغات  ضـد انگليسـي   
ـال    . ياري كنند ـائوميان درح ازاينرو هم كميتة نظامي انقالبي انزلي وهم دولـت ش

ـاه  خرابكاري دركار براو ين درتهران بودند وكاردار تزاري فون اتر، در گزارش  م
ــه   ــافه  كــرد كــه  كميتــة  انزلــي  1918م عليــه  بــراوين « خــود ايــن را هــم اض

ـا   » بسياربرانگيخته شده بود، درحالي كه كالتريك خاطر نشان كرد كه بيچراخـف ب
تر وهيئت بايد براوين  را ازسرباز كند وفون ا« شائوميان شرط كرده كه  دولت وي

ـتادة   )  دولت شائوميان ( آنان . او را به رسميت بشناسد با اين شرط  موافقـت و فرس
ـكاري  » .ويژه اي اعزام كرده اند تا مسئلة براوين را حل و فصل كند اين تالش آش

ـه     . براي خرابكاري درشش ماه كاربراوين در ايران بود ـا درك ايـن ك شائوميان ب
ـاوردان    رژيم متبوع  وي درگيرمنازعات ـال هم دروني است، اكنون با دشمني فع

خارجي، به ويژه ارتش تركيه ازيك سو و داشناك هاي ارمني با حمايت انگليسيان 
  .از سوي  ديگر، رو به رو شده است

ـه   همچنان كه گفته شد، جنگليان ابتدا ازدادن اجازة عبوربه نيروهاي بيچراخف ك
ـة    . خود داري كردندهزار  نفرتخمين زده مي شد،  20تا  10بين  ـان ازنقش ـه آن البت

ـزوين، درهـم     دقيق بيچراخف ومتحدان انگليسي اش، نقشه اي كه شامل حفـظ ق
ـه  . انزلي بود، اطالعي نداشتند –شكستن جنگليان وكنترل جادة قزوين  آنان صرفاً ب

اما عمليات بيچراخف . حركت نيروهاي روس به سمت قفقازجنوبي بدگمان بودند
ـران       نه فقط ازسوي ژ ـه ازسـوي مارلينـگ در ته ـرح شـد، بلك نرال دنسترويل مط
مارلينگ به وزارت امورخارجه درلندن توصيه كرد كه بيچراخف . حمايت مي شد

ـه   براي چند هقتة آينده مورد نيازاست وارزش آن را دارد تاهزينة اورا بپردازيم ك
  ».درايران بماند تازماني كه بتوانيم ازدست نيروهايش خالص شويم

مـذاكره  . گليان به نوبة خود نسبت به انگليسيان وبيچراخف بي اعتماد شده بودندجن
ـرآزادي       ـاراتف، برس ـزاري ب ـرال ت بين نمايندگان آنان، حسين آقا كسـمايي و ژان

ـه   - زندانيان انگليسي جنگليان درمقابل آزادي  ـر دمـوكرات    - يا حتي محاكم رهب
ـان  . سيده بودايراني، سليمان ميرزا اسكندري، به نتيجه اي نر انگليسيان  پيشنهاد جنگلي

ـاه      ـكندري دريـك دادگ ـه اس را كه مورد پشتيباني باراتف هم بود، مبني براين ك
ـاه   - انگليسي   روسي با حضور نماينده اي ازايران براي تضمين عادالنه بودن دادگ

با اين حال، توافق جنگليان را شوراي سربازان . وي، محاكمه شود، رد كرده بودند
ـازة     تح ـاي بيچراخـف اج ـه نيروه ت رهبري بلشويك ها جلب كرده بودند كه ب

تاريخ نگاران استاليسنست ايراني آنان را به خاطراين تصميم . عبورازگيالن را بدهند
ـقوط       ـئول س ـان را مس نكوهش كرده اند، و به رغم مدارك موجود، كوچـك خ

  .دولت بلشويك باكو دانسته اند
ورانگليسيان، كه آنان نيز پشت سر روسيان صـف آرائـي   با اين حال، جنگليان به عب 

ـايت ندادنـد     ـه قفقازبودنـد، رض ـاهيو  . كرده وآمادة رفتن ب ـرگرد دان  Magor)س
Donohue) كامالً آماده بـود  « اكنون كوچك خان «درخاطراتش مي نويسد كه

مناطق تحـت  "به نيروهاي روس اجازه  دهد درصورت تمايل ايران را ترك و از
ـيان،   . عبوركنند تا به بندرمقصد درساحل خزر برسندوي  "اشغال ـا انگليس ـه "ام  "!ن

ـران ندارنـد و         ـاري دراي ـه ك ـيچ وج ـه ه ـيان ب وي استدالل مي كند ، كه  انگليس
ـز  » « .بروند|اگرمايلند به روسيه بروند، بايد ازاين راه  ـنش،   » لحن تكبرآمي ايـن واك

ـراي كوچـك    ژنرال بيچراخف را از كوره به دربرد،  به طوري كه ا ـاتومي ب ولتيم
  .خان فرستاد، كه با بي اعتنايي وي روبه رو شد

ـرال انگليسـي   . تالش دنسترويل براي ديداربا كوچك خان موفقيت آميزترنبود  ژن
دشمني لجوجانة  كوچك را به تحريكات مأموران خارجي در خدمت وي نسبت 

كردنـد او را   سعي مي... محرك اصلي  جنبش وي بودند و « مي داد كه در واقع 
ـامي خـود   »  .به لبة پرتگاه بكشانند تا به هدف هاي خود برسند دانسترويل كه از ناك

مأموران آلماني درگيالن به خود دلسرد  شده » اين  آلت دست« درجلب كردن 
ـنم   « :بود، نوشت اگرفقط مي توانستم يك كلمه در گوش او نجوا كنم، فكرمـي ك

ـان،  »  !بود نجات مي يافتازسرنوشت  مرگباري كه درانتظارش  طبق منابع جنگلي
ـه        ـران ب ـتمداران اي ـا سياس ـار آمـدن ب دنسترويل درمقابل كوچك خان براي كن

ـه عنـوان   . دوابزاري متوسل شد كه معموالً درايران به كار گرفته مي شد نخست، ب
ـان   » حق عبور« رشوه، مبلغ نيم ميليون تومان به عنوان  ـه جنگلي نيروهاي انگليسي ب

ـرد  پيشنه ـراي    . اد شد، كه كوچك خان با خشـم آن را رد ك ـري ب درتـالش ديگ
حاكميـت وي  ) درازاي عبور نيروهايشان( خريدن وي، انگليسيان پيشنهادكردند كه
ـرد   . برايالت گيالن را به رسميت به شناسند ـان رد ك  .اين پيشنهاد را نيز كوچـك خ
ـتند  تري نزد » مقبول« آنگاه انگليسيان تصميم گرفتند نمايندة  ـان بفرس : كوچك خ

  . به همراه  ديپلمات تزاري، نيگتين   (Major Stokes)سرگرد استوكس
ـا نماينـدگان    گزارش نيكتين تنها شرح قابل دسترس ازمذاكرات مستقيم  جنگليان ب

ـه  . انگليس وبيچراخف، به دست مي دهد بيچراخف ازكردستان با وي تماس گرفت
با گيالن، كه بيشتربه عنوان معاون كنسولي  وازاوخواسته بود كه به دليل آشنايي اش

ـة  . درآنجا خدمت كرده بود، درآن هيئت شركت جويد بيچراخف طرح محرمان
وي گفت كه پيش ازاين . خود را براي فريب شائوميان با نيكيتين درميان گذاشت

با رهبر  بلشويك درباكو دربارة كمك به وي درجلوگيري ازاشغال منطقه به دست 
ـافه  . تاتارو سرنگوني كمون باكو، مذاكره كرده بود - ك نيروهاي تر بيچراخف اض

ـا   » جنبش منطقي ويك سياست مناسب « كرد كه اكنون يك  درميان بلشـويك ه
ـر آمـده بودنـد    . حاكم شده است كه درتقالي حفظ وحدت امپراطوري روسيه ب

ـه  بنابراين، وي درپي گرفتن كمك ازنيروهاي دنسترويل است تا روسيه را از و رط
  .كه پس ازانقالب درآن افتاده بودند»  برهاند«اي 

ـة تحـت      ـازة عبورازمنطق بيچراخف افزود كه موفقيت نقشة وي طبعاً به گرفتن اج
كنترل جنگليان بستگي  داشت، كه نيرومند به نظرمي رسيدند وافسران آلماني هـم  

ها چندان بلشويك » تغييرسياست « اگرچه براي نيكيتين . به آنان كمك مي كردند
ازاينرو، وي به . روشن نبود، موافقت كرد كه با فرماندة نظامي تزاري همكاري  كند

ـته بـود رياسـت      همان سرگرد استوكس پيوست كه مورگان شوستراز وي خواس
ـراي  ) يا دستاويز( پليس خزانه داري ايران را برعهده  گيرد وهموعلت  عمده اي ب

ـران  روسيان درچند سال پيش ازآن شده بود ت ا مهر، پاياني برمأموريت شوستر دراي
ـاده  . بگذارند دراواخرارديبهشت دو فرستادة جنگليان درقزوين اعالم كردند كه آم

ـنهادكردند مـواد     . اند به روسيان اجازة عبورازگيالن را بدهند ـان حتـي پيش جنگلي
  .غذايي در اختيارروسيان بگذارند

بيچراخف ومتحدان انگليسي وي  نيكيتين ازبيم آنكه بلشويك ها هدف هاي واقعي
ـان گذاشـت     ـان درمي ـا جنگلي . را كشف كنند، امكان  عبورانگليسيان ازگيالن را نيزب

» نقـش  « ، استوكس را كه شروع  كرده بود به الف زدن دربارة » نه« پاسخ صريح 
ـان داد     ـز، تك . خود درانقالب ايران و دوستي اش با تقـي زاده، نماينـدة اول  تبري

ـراي ديـداربا    جنگليان تح ت تأثير قرارنگرفتند، نيكتين واستوكس تصميم گرفتنـد ب
نيكيتين به وي اطالع داد كه بيچراخف . كوچك خان  به مقروي در آتشگاه بروند

را با خود به باكو ببرد تا وي ازجلوگيري ازاشغال » برادران  انگليسي اش « مايل بود
با شرح خاطرات خوش خود از نيكيتين . قفقاز جنوبي به دست تركان كمك  كنند

ـايي    ـان اعتن دوران كنسولي اش درگيالن، تالش كرد جنگليان را نرم كند، اما ايش
سرگرد استوكس، در كنارش به تحريك جنگليان پرداخت وحتي گفـت  . نكردند

  .انگليسيان بايد اجرا و سروان نوئل نيزبايد بالفاصله آزاد شود» دستورات« كه
ـيالن  : نگليان را تكراركردميرزا كوچك خان موضع ج  انگليسيان نمي توانستند ازگ

عبور كنند، اما  نيروهاي بيچراخف مي توانستند در گروه هاي يك صد تا دويسـت  
ـه     . نفري ازخاك  گيالن گذر كنند آنان  مي بايستي سـالح خـود را درمنجيـل ب

ـي  . جنگليان تحويل مي دادند و دربندرانزلي آنها را تحـول مـي گرفتنـد    ـا پ ش ام
ـات    ازمراجعت نيكيتين واستوكس به قزوين و دادن گزارش خود، بيچراخف عملي

  .نظامي  را آغاز كرد و نيروهاي خود را به حركت درآورد

ـر     ـين مبنـي ب ـرح وي   » صـميمت وبـي طرفـي    « به رغم اظهارات نيكت خـود، ش
ـه      . ازصراحت كامل برخوردار  نيست ـتوكس چ مثالً، كسـي نمـي دانـد وي واس

ـزوين       مقداراطال ـه ق ـه دررشـت، ب ـيه و فرانس ـاي روس عات ازطريق كنسولگري ه
همچنين، روشن نيست كه چرا بيچراخف منتظرنماند تا ايـن دو نماينـده   . فرستادند

ـان   . بازگردند وسپس حمالت خود را آغازكند ـه درآن زم ديگر اين كه نيكيتين ك
ـزار ( كشورش » منافع« مي گفت هدف  انگليسيان درتعارض با  نبـود،  ) ي روسيه ت

ـرد      ـيان مـي ك ـه انگليس ـائوميان علي ـان  ! كوچك خان را متهم به همدستي با ش هم
  .طوركه ديديم اتهامات وارده با اسناد موجود همخواني ندارد

ـراي    » مدرك « هرآنچه  ـائوميان ب ـان ش هست مربوط به تماس هاي كوچك خ
ـزد  وي هي)  1297اريبهشت (  1918درمه . دريافت اسلحه ازكمون   باكوست ئتي ن

ـر  . دولت بلشويكي باكو فرستاد ـازمان  «وي اميدوار بود كه با وجود نريمانف رهب س
درمقام كميسراموراقتصادي باكو، حمايت زيادي براي جنبش خودكسـب   » همت
اما، همچنان كه مشخص شد، شائوميان، بلشويكي ارمني، ازدادن كمك سرباز  . كند
كوچك خان با انگيزه هاي اساساً ميهن با اين حال كمترترديد وجود دارد كه . زد

ـتي     ـروي امپرياليس ـيان  –پرستانه اش عواقب  متحمل حضـوريك ني را در   - انگليس
  .منطه اي حساس كه تعلقي به آن نداشتند، درنظرنگرفته بوده باشد

طي . يك حادثة ديگر، اتهام تباني بين جنگليان وبلشويك ها را كامالً منتفي مي كند
به عبورنيروهاي بيچراخف ازگيالن ، وموضع اتخاذ شده ازسوي مذاكرات مربوط  

ـاپين وكولـو ميتسـف     ـين    (Kolomitsev)كميتة انقالبي به رياست چيلي روابـط ب
ـمانه يافـت     ـاني رونـدي خص ـين  . بلشويك ها وجنگليان با گذشت اندك زم هم

امرممكن است موجب احتياط مفرط كوچك خان دربرقراري روابط بعدي خود 
ـادي  . ده بوده باشدبا آنان ش پيش ازاين مالحظه كرديم كه وي به بيچراخف اعتم

ـه     ـازه ب ـالف دادن اج نداشت وبه تباني وي با انگليسيان بدگمان وازاين جهت مخ
ـه  . حركت نيروهاي وي به سوي باكوازطريق گيالن بود مخالفت كوچك خان، ب

با . انجاميدصدورچند اولتيماتوم ازسوي كميتة تحت رهبري بلشويك ها درگيالن 
ـان       ـرف جنگلي ـه تص ـه ب اين حال، كوچك خان ازمسئلة مهمات جنگي روسـي ك
  .درآمده يا توسط  آنان خريده  شده بود، به عنوان محور مشاجره استفاده  مي كرد

ـه     )   1287ارديبهشـت   12(  1918بلشويك ها درآخرين اولتيماتوم به تاريخ يكـم م
ـراي  ازآنجا « :الزاماً به جنگليان  گفتند كه ما زماني شما را انقالبيوني مي دانستيم  كه ب

ـه شـما       ـارزه مـي كنيـد، ب آزادي كشورخود و برقراري يك نظم  دموكراتيك مب
ـزن     . كمك  كرديم ـه شـما گروهـي راه اما يك سلسله حوادث به ما نشان داده ك

ـا را  د . هستيد ر دراين ارتباط به رفقاي سربازما در منجيل دستبرد زديد وتجهيزات م
ـاي     . رشت مصادره كرديد ـه ه ـه بهان ـا ب شما ازبازگرداندن وسايل به سرقت رفتة م
ـة     5با اين اوليماتوم ما . گوناگون سرباززده ايد ـا هم ـيم ت روز به شما مهلت مي ده

ـيه تعلـق    سالح وتجهيزات نظامي خريداري يا دزديده شده اي را كه به نظام روس
ـازات خـواهيم     دارد بازگردانيد، درغيراين صورت، شما را  ـه عنـوان  جنايتكارمج ب

ـة     » .كرد ـاپين وكولوميتسـف، دبيركميت ـه چيلي اولتيماتوم كه به امضاي رئيس كميت
رسيده  بود، تحويل احسان شد كه معاون فرمانـدة    (WSC)انقالبي انزلي  - جنگي 

وقت منطقة انزلي  بود، و او نيز شخصاً آن  را به مقراتحاد اسـالم  دركسـما تحويـل    
  .داد

كوچك خان وهمكارانش ازپاسخ به اولتياماتوم اول ماه مه خـود داري كردنـد و   
ـرار  « بلكه  توسـط   »  به شيوه اي متمدنانه « گفتند كه اين يادداشت نه  ـته  » اش نوش

  .شده است
ـه    ـه چگون پاسخ خصوصي جنگليان اين بود كه آنان ازبلشويك ها آموخته بودندك

ـا بايـد نخسـت     اگر صحبت از. چيزها را مصادره كنند مجازات است، بلشـويك ه
ـرف  . مجازات شوند اگرتصرف چند كاميون مهمات نظامي راهزني است، پس تص

كل دارايي هاي دولت روس كه توسط بلشويك ها درروسيه وديگرنقاط  صورت 
گرفته است، چه نام دارد؟ جنگليان به واساكني گفتند كه سه روز پـس از دريافـت   

ـري بلشـويكها، نماينـدگان       (WSC)انقالبي  –اولتيماتوم كميتة جنگي  تحـت رهب
انگليس به همراه نيكيتين وارد شدند تا دربارة عبورنيروهاي بيچراخف وانگليسـي از  

ـري  . طريق گيالن مذاكره كنند با خود داري جنگليان، بلشويك ها اولتيماتوم ديگ
با اين حال، . دفرستادند كه جنگليان به دليل كمي  وقت نتوانستند به آن پاسخ بدهن

ـاي بيچراخـف موافقـت        ـه نيروه ـازة عبورب آنان با درخواست شائوميان براي اج
كوچك خان تهديد  كرد كه اگرانگليسيان هم بخواهند دنبال روسيان راه .  كردند

  .بيفتند، جنگليان  حمالت خود را آغازخواهند كرد
. دست مي دهد واساكني تصويري ازحق ناشناسي جنگليان نسبت به بلشويك ها به

وي مي گويد، هر  چند لنين وشائميان درگذشته ازايران حمايت و تالش  انگليسي 
روسي براي تقسيم اين كشوررا تقبيح  كرده بودند، جنگليان حمايتي از بلشويك   - 

ـان      ـتند وازآن ـان روس  نمـي دانس ها به عمل  نياوردند، زيرا آنان را كمترازپيشينيانش
ـه كمـك     . مي كردند دوري»  طاعون« همچون  ـا، ك جنگل، كمترازبلشـويك ه

ـان       ـتن يـك پيم ـان نيزازبس زيادي به آنان كرده بودند، مي نوشت و كوچـك خ
  ) 6. (همبستگي با بلشويك ها كه واساكني پيشنهاد كرده بود، خودداري  نمود
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ین عده بیان اسالم و انقالب را که تا پیش از انقالب مبشـر آزادی و ا
استقالل و احتـرام بـه حقـوق و شخصـیت انسـان بـود، بکلّـی کنـار 
گذاشتند و در پی یافتن قـدرت، گفتمـان اسـالم و انقـالب را پُـر از 

اینـان عقـده هـای . شونت، سنگ دلی و فساد و ویرانگری کردندخ
مزمن و کینه های کور و کهنۀ خویش را بنام اسالم و انقـالب خـالی 

از آن پس تا بامروز نیز، اسالم و انقالب، محل عقده گشائی . کردند
گشته، تبدیل به ابزاری دستاویز زور پرستان برای کسـب قـدرت در 

پرسـتندگان قـدرت بـا حـرص و . اسـتاشکال گوناگونش گردیـده 
طمعی غیـر قابـل تصـور بنـام دیـن اسـالم و انقـالب اسـالمی بسـاط 

شـهوت رسـیدن بـه . جنایت و خیانت و فسـاد خـویش را گسـتردند
قدرت چنان این حامیان دروغین اسالم و انقالب را کور و کر و بی 
عقلشان کرد که همه چیز، بیش از همه خـود دیـن اسـالم، انقـالب 

  . می و مسلمانان را قربانی بیماری عقده گشائی خویش کردنداسال
این عقده گشائی ها چندی است فضای سیاسی و تبلیغـاتی جوامـع 

ولی نه بشکل عمل مستبدین حاکم در . غربی را نیز فرا گرفته است
مسـتبدین حـاکم در ایـن . ایران و دیگر کشـورهای مسـلمان نشـین
ل کــردۀ خــویش، در حــق کشــورها بنــام و طرفــداری از اســالم جعــ

. اسالم و مسلمانان کشورهای خود خیانت و جنایت و فساد میکنند
در کشورهای غربی در ضدیت و دشـمنی بـا اسـالم، نفرتـی عمـومی 

در ایـن کشـورها هـر روز . نسبت اسالم  و مسلمانان ایجاد کرده اند
بشکل و شمایلی نو، تحت عناوینی چون آزادی بیـان و قلـم، هنـر و 

" فرهنگ انسان دوست مغرب زمین"، بخصوص دفاع از هنرمندی
در ایـن جوامـع . به اسالم و مسلمانان توهین و تحقیر روا میدارنـد

هر کس بیشتر و بهتر از دیگران بتواند احساسات دینی مسلمانان را 
برای مثال کسی که کاریکاتور پیـامبر اسـالم را در (جریحه دار کند، 

" هنـر و خالقیـتش"دسـتاورد  شمایل یک تروریسـت نقاشـی کـرد و
مقامـات عـالی .) اینهمه سـر و صـدا و کشـته و زخمـی پیامـدش بـود

سیاست و هنر و علم در غرب، به توهین و تحقیر کنندۀ دین اسالم 
و مسلمین در مراسم بسیار با شکوه، همراه با تبلیغات فراوان، انواع 

  .جایزه ها را نثار میکنند
. ویسـندۀ ایـن سـطور را مـی آورممثال کشور آلمان، محل سکونت ن

اگر شما پیچ تلویزیون و یا رادیو را باز کنید یا بعضی از روزنامه ها و 
مجــالت آلمــانی را ورق زنیــد، روز و ســاعتی نیســت کــه شــاهد ایــن 

رئـیس . تنها یک مثـال مـا را کـافی اسـت. دشمنی و تحقیرها نشوید
تـرک مسـلمان جمهور مستعفی آلمان یکبار در رابطه با پنج میلیون 

کــه در کشــور آلمــان ســاکن هســتند و جــزء شــهروندان ایــن کشــور 
اسالم بـه آلمـان تعلـق : "محسوب میشوند، این جمله را بزبان آورد

از آنزمان سیاستمداران راست، میانه و یا عـوامفریبی نیسـت " دارد
چـه . نگرفتـه باشـد" موضـع"که بـر قبـول و یـا رد ایـن جملـۀ بـاال 

جالهای مضـحک و مسـخره و چنـدش آوری جلسات و بحثها و جن
  .پیرامون این گفته رئیس جمهور اسبق آلمان برپا کردند

موضـع "موضـوع روز رسـانه هـای گروهـی کشـورهای غربـی شـده 
این رسـانه هـا اینطـور وانمـود میکننـد، . بر له یا علیه اسالم" گیری

ن بهتر و یا روشنتر بگویم، این روانشناسی را به شنوندگان و بینندگا
هـر سیاسـتمدار و متفکـر و : و خوانندگان خویش تلقین میکنند که

روشنفکر و اصالً هر فرد عادی و غیره عادی بایستی در مورد اسـالم 
اسـالم " موضع"مهم نیست که گیرنده . بگیرد" موضع"و مسلمانان 

و یـا اصـالً تابحـال در تمـامی عمـر خـود بـا یـک . را میشناسد یـا نـه
هـر . عتقاد رابطه و آشنائی داشته اسـت یـا نـهمسلمان معتقد یا بی ا

کسی باید راجع به اسالم و مسـلمانان حکمـی و ارزیـابی از خـویش 
  .صادر کند

تعدادی از سیاستمداران و رسانه های غربی، بخصوص گرایشـهای 
راست تندرو و غیره تندرو، با تبلیغات ضد اسالم خویش روانشناسی 

محتـوای پیـام . میکننـد خطرناکی را بمردم جوامع خـویش تلقـین
اگــر شــما غربیهــا بــه صــالح و ســالمت و : ایــن روانشناســی اینســت

سعادت میهن خویش، یا اصالً تمـامی تمـدن اروپـا و مغـرب زمـین، 
" موضـع"ذره ای عالقه دارید، بایستی در مـورد اسـالم و مسـلمانان 

شما بایستی دستکم یک حکم و یا ارزیابی در بارۀ اسـالم و . بگیرید
  .نان از خود ارائه دهیدمسلما

شـناس آلمـانی و نویسـندۀ  اسـالمStefan Weidner اشـتفان وایـدنر 
کتابهای متعدی پیرامون اسالم، در مقاله ای کـه بتـازگی در نشـریۀ 

ــروز"علمــی  نوشــته اســت،  Psychologie Heute" روانشناســی ام
برای غربیها و حتـی خـود مسـلمانان را از " مشکل اسالم"تراشیدن 
  :وانشناسی اینگونه رسا و گویا بیان میکندجنبۀ ر

بی گفت و گو و بطور مسلم، دین اسالم، تغییرات آب و هوا و گرم " 
شدن سطح کرۀ زمین باضافۀ بحران پولی و مالی جهانی، بصـورت 
بین الملل در باالترین درجۀ فوریت حلّ سه مشکل بـزرگ جهـانی 

ا بـا آنهـا روبـرو تثلیث سه گانـۀ معضـل هـائی کـه مـ. قرار گرفته اند
بلکـه بـیش از همـه، . هستیم، یک اتفاق سادۀ پیش پا افتاده نیسـتند

طبیعت، اقتصـاد و فرهنـگ را : بیان یک سه نوائی کالسیک مهم از
در همـۀ ایـن سـه بخـش مهـم از زنـدگی جوامـع و . تشکیل میدهند

انسانها، پروسه و فرایند تغییرات بمثابه وقوع آخرالزمان بالقوه ای 
در واقـع . یـک و نزدیکتـر میشـود، درک و برداشـت میشـوندکه نزد

تثلیث فوق بعنـوان امـوری فـوق العـاده خطرنـاک بـرای حیـات و 
ــرای هــر ســۀ ایــن  ــدگی وانمــود و اینطــور تبلیــغ میشــوند کــه ب زن

ولـی مـا . مشکالت، راه حلّهای فوری و عاجـل ضـرورت تـام دارنـد
مثبتی یـا صـورت در هر سه زمینۀ فوق تا بحال هیچ اتفاق : میدانیم

تنهـا مبـارزه علیـه . نگرفته است و یا خیلی کم و جزئی بـوده اسـت
اسالم، ظاهراً با وعده و وعیدهای فراوان، بهر حال بـا وارد کـردن 
قوای نظامی در عراق و افغانستان با آن سختی و شـدت، امـا بـدون 
نمایان گشـتن هیچگونـه بهبـودی در وضـعیت سیاسـی آن منطقـه، 

مسـئله بیشـتر : طوریکه میتوان ایـن حـدس را زد. تهمراه بوده اس
اثبات نمایش توانمندی غرب در عملیات نظامی بود تا حـلّ مشـکل 

  )۱." (تروریسم اسالمیستها
مشـکل "وقتی من، نویسـندۀ ایـن سـطور، بـه شـیوۀ بیـان تراشـیدن 

چه نـزد غربیهـا و خـواه پـیش خـود مسـلمانان، بخصـوص " اسالم
  :مل میکنم، این امر دستگیرم میشودایرانیان، بدقت توجه و تأ

بیشتر یک مسئله و امـر روانـی اسـت تـا یـک مشـکل " مشکل اسالم"
بحـث و جـدل بـر سـر دیـن . عینی عقیدتی، سیاسی و یـا اجتمـاعی

اسالم و مسلمانان را بایستی از زاویۀ نگاه روانشـناختی مـورد توجـه 
هـر  واهی اسالم بـیش از" مشکل"چرا؟ چونکه تراشیدن . قرار داد

در اینصورت توضیح آن نیـز مربـوط بـه . چیز ریشه های روانی دارد
  .علم روانشناسی میشود

در حقیقت همانطور که در باال آمد، دین اسالم چندی است محل  
در زبـان و . مناسبی جهت بروز انواع عقده گشـائی هـا گشـته اسـت

میــدان بــرون "اصــطالح روانشناســی میتــوان گفــت کــه اســالم 
دفـاع . "شـده اسـت Projektionsflächeزبان آلمـانی ها، ب"افکنی

اصـطالحی اسـت در علـم روانشناسـی و دانـش " روانی برون افکنی
بعـداً از . که فروید پایه گذار آن بود Psychoanalyseروان تحلیلی 

جنبه روانشناسی و روان تحلیلی بـه تفصـیل، سـاز و کـار و مکـانیزم 
عجالتاً بگویم که . هم دادرا توضیح خوا" دفاع روانی برون افکنی"

انقـالب اســالمی ایرانیـان کــه سـه دهــۀ پـیش وقــوع یافـت، فضــای 
وسیعی را جهت برون افکنی های روانی، هم برای بعضـی از مـردم 
کشورهای مسلمانان نشین و هم برای گرایشهای راستگرا در غـرب 

ــرای نظــرات و . ایجــاد کــرده اســت بخصــوص کــه دیــن اســالم ب
پایه و اساس و غیره عقالنی، میـدان وسـیعی  برداشتهائی بشدت بی

در این میدان وسیع به روشـنی . را برای عقده گشائیها گشوده است
میتوان مشاهده کرد که دین اسـالم و فرهنـگ مسـلمانی تبـدیل بـه 
محل و موضوع بروز احساسات منفی و فاقـد هـر گونـه خردمنـدی 

م بمثابه یک بروز احساسات و برداشتهائی که با خود اسال. شده اند
دین و عقیدۀ جهان شمول، جدای از انواع گونـاگون شـاخه هـا و 

ــد ــدی ندارن ــط و پیون ــیچ رب ــدگانش، ه ــی و . گرون ــه سیاس از جنب
بخصوص کسب قدرت سیاسـی، هـم در غـرب و هـم در کشـورهای 
اسالمی دستجات و گروهها و گرایشهائی سیاسـی بوجـود آمـده انـد 

نــان "ســالم و مســلمین، کــه بکمــک تبلیغــات دروغ خــویش علیــه ا
عده ای از . و ستیز با اسالم و مسلمانان را میخورند دشمنی" سیاسی

را  Islamkritikern" منتقـدین اسـالم"غربیها بـه ایـن گرایشـها نـام 
بعضــی صــاحبنظران مردمســاالر غربــی کــه از زیــر و بــم . داده انــد

روانشناسی دشمنی بـا دگراندیشـی و دگراندیشـان اطـالع و تجربـۀ 
ـــار ـــام ت ـــده ن ـــن ع ـــه ای ـــد، ب " هراســـندگان از اســـالم"یخی دارن

Islamophobie باین معنی که این افراد ترسی موهوم و . را داده اند
روان بیماری را در ذهن هـای خـویش از " فوبی"غیرعقالنی، یعنی 

اسالم ساخته اند و آنرا مدام تکرار و تبلیغ میکنند تا هم خود و هم 
دقیقاً شبیه به افـراد روان . نان بترساننددیگران را از اسالم و مسلما

بیماری که برای مثال از عنکبوت یا موش و یا ازدحـام جمعیـت در 
چـرا کـه در . مکانهائی مثل کوچه و خیابان و یـا اتوبـوس میترسـند

اصطالح روانشناسی، فوبی عنکبوت یا موش و یا ازدحـام جمعیـت 
عینـی مثـل  این افراد بـرای ترسـهای خـویش موضـوعاتی. را دارند

عنکبوت و موش و یا جمعیـت را سـاخته انـد تـا هراسـهای درونـی 
ولـی واقعیـت . کننـد )Projektion(خویش را بر اینها بـرون افکنـی 

میگوید که ترس و وحشت آنها اساساً روان بیماری کامالً نابخردانه 
هراسیدن و " اسالم فوبی ها"در اینجا موضوع . و غیره عادی است
  .ن اسالم و مسلمانان شده استهراساندن از دی

ــه افــرادی کــه خــود و مــردم را از اســالم و مســلمانان  بنظــر مــن ب
چـرا . را داد" متنفرین از اسالم و مسـلمانان"میترسانند، بایستی نام 

که کار اصلی اینها ساختن دروغ و جعل و نسبت دادن آنها به دیـن 
پیـروان آن  اسالم و فرهنگ مسلمانان، بقصد ایجاد تنفر از اسالم و

اگر این افراد بتوانند در هدف نهائی خویش موفقیت بدست . است
آورند، یعنی اکثریت مردم غرب و یا مردم کشورهای مسلمان نشین 

هرگز مسـلمانان معتقـد، دیـن . را از اسالم و مسلمانان منزجر کنند
بلکه تنها نتیجـۀ کـار آنهـا، ایجـاد . خود اسالم را رها نخواهند کرد

ــه اســالم و مســلمانان نفــرت و ا ــا نســبت ب نزجــاری عمــومی و دیرپ
نفرتی که  اگر ادامه پیدا کنـد و بخصـوص از جنبـۀ . خواهد گردید

کسب قدرت سیاسی مورد سـوء اسـتفاده قـرار گیـرد، فاجعـه هـای 
  .سیاسی و انسانی عظیمی را بوجود خواهد آورد

رب تاریخ اروپا و دیگر کشورها و جوامع گوناگون بشری پُـر از تجـا
ــان و مــذاهب و  ــا ادی خــونین و ســخت ویرانگــر ایجــاد دشــمنی ب

تبلیــغ و تــرویج کینــه و . مرامهــای گونــاگون و پیــروان آنهــا اســت
دشمنی علیه دگراندیشان، یعنـی پیـروان عقایـد و مرامهـای دیگـر، 
جهت حذف رقبای سیاسی، بقصـد کسـب قـدرت، در تـاریخ سـیاه 

ن تجــارب تــاریخی ایــ. گرایشــهای اســتبدادی، امــر تــازه ای نیســت
بشدت تلخ، نشان میدهند، ایجاد اینگونـه نفرتهـای فاقـد هرگونـه 
عقل و درایت انسانی، نتایجی بس خونین و ویرانگـر از خـود بـاقی 

در همین قرن بیستم، قرنی که بتازگی پایان یافت، . خواهند گذارد
، در "نفـرت نـژادی"ایجاد نفرت نسبت به یهودیـان تحـت عنـوان 

یجاد نفرت نسبت بـه دگراندیشـان، چـه دینـدار و خـواه اروپا و یا ا
و هم اکنـون " کینۀ طبقاتی"بدون دین در شرق و آسیا، تحت واژۀ 

در جوامـــع عقـــب افتـــادۀ " نفرتهـــای مـــذهبی و قـــومی"ایجـــاد 
گوناگون، بقصد حذف رقیب و بدست آوردن قدرت سیاسی، بطور 

" منتقدین" حال باید از این. روزمره خونریزی و ویرانگری میکنند
پرسید، ایجاد این کینه ها و نفرتها تا این زمان چـه انـدازه از خـود 
ــز بجــای خواهنــد  ــانی و ویرانــی بجــای گــذارده و در آینــده نی قرب

  گذارد؟ 

در اینجا طرح چند سئوال جهت شناخت زمینه های روانی دشمنی 
  : و ایجاد نفرت نسبت به دین اسالم و مسلمانان ضرورت دارد

شمنی و کینه و یا ایجاد نفرت نسبت به اسالم و مسـلمانان چرا د - ۱
  اصالً طرح و بیان میشوند؟

چه ترسهای موهوم و غیره عقالنی در پشت این دشمنی و نفرت  - ۲
  نهفته اند که خود را اینگونه بروز میدهند؟ و باالخره

چرا اصـالً دیـن اسـالم و دقیقـاً مسـلمانان بمثابـه صـحنۀ بـرون  - ۳
قده گشائی ها انتخاب و جهت بروز احساسـات منفـی افکنی ها و ع

  مناسب تشخیص داده میشوند؟
ابوالحسن بنی صدر درسی بسیار زیبا و مهم را از قرآن، کتـاب دینـی 

او این درس را بطور مکرّر در نوشته هـا و . مسلمانان، آموخته است
آن درس . سخنان خویش بـرای اهـل خـرد و اندیشـه بـازگو میکنـد

  :اینست
کافران، بمعنی پوشند گان حق و حقیقت و یا . آن آمده استدر قر

بنـی صـدر از ایـن ." لباس باطل بر تن حقیقت میپوشانند"کذابین 
هـیچ آدم دروغگـو و : "آیه این نتیجـۀ بسـیار بـا اهمیـت را میگیـرد

همیشــه . کــذابی نمیتوانــد از خــود بطــور کامــل یــک دروغ بســازد
وجـود داشـته باشـد تـا  بایستی یک حقیقت و یا واقعیـت اجتمـاعی

دروغگو به آن حقیقت و یا آن واقعیت اجتماعی، باب میل خویش، 
  ." دروغینی را بپوشاند و آنرا حقیقت جلوه دهد" لباس باطل"

من از آموزش بنی صدر در اینجا استفاده خواهم کرد و آنرا در مورد 
بدینصورت که ابتـدا سـعی . سه سئوال طرح شده در باال بکار میبرم

کـــنم، حقـــایق و واقعیتهـــای سیاســـی، اقتصـــادی، اجتمـــاعی و می
فرهنگی که هم برای مردم کشـورهای مسـلمان نشـین و هـم بـرای 
کشورهای سرمایه داری چه در غرب و شـرق و هـم در آسـیا وجـود 

در کنـار اینکـار . عینی دارند را بطور کوتـاه و خالصـه شـمارش کـنم
که کذابین ایجاد  را" مشکل اسالم"تالش خواهم کرد، لباس باطل 

کنندۀ نفرت علیـه اسـالم و مسـلمین بـه ایـن حقـایق و واقعیتهاهـا 
میپوشانند و با انواع تبلیغـات دروغ سـعی میکننـد آنهـا را حقیقـت 

  .محض جلوه دهند، روشن کنم
  : حقایق و واقعیتهای کشورهای مسلمان نشین از اینقرارند

بدون استثناء تمامی کشورهای مسلمان نشین : از نظر سیاسی - الف
دولتهــائی کــه بشــدت فاســد و . دارای دولتهــای اســتبدادی هســتند

. خائن به کشور و ملـت خـویش انـد و بطـور مـدام جنایـت میکننـد
بعضی از این دولتها بتـازگی در اثـر انقـالب و جنـبش مـردم کشـور (

ر و ساقط شدن ضابعضی دیگر در حال احت. خودشان سقوط کردند
ــانگر اســالم تعــدادی از ایــن د.) هســتند ــدروغ خــود را بی ــا ب ولته
تعدادی دیگر از این دولتهای مستبد خود را اصـالً حاصـل . مینامند

ایـن ). مثـل رژیـم ایـران. (دین اسالم و یا انقالب اسـالمی میداننـد
" طبق موازین اسالم"دولتهای استبدادی مدعی اند، حاکمیت آنها 

بـور بـا هزینـه برای ثابت کردن این ادعا، دولتهـای مز. عمل میکند
کردن میلیاردها دالر مخـارج، آنهـم از کیسـۀ ثروتهـای ملـی مـردم 
کشورشان، هم برای ملتهای خـود و هـم در سـطح جهـان اینطـور 

پیـام . تبلیغ میکنند که دین اسالم از ریشه و اساس استبدادی اسـت
  :آنها به مردم کشورهای خویش و اصالً تمامی مردم جهان اینست

چ سنخیتی با حقـوق بشـر و مردمسـاالری نـدارد، اسالم نه تنها هی"
بلکه در دین اسالم، دشمنی و جنگ علیـه حقـوق انسـان و سـامانۀ 

  ."مردمساالری واجب دینی است
کشور مسلمان نشین وجود  ۵۷در این جهان، : از نظر اقتصادی - ب

این کشورها اقتصادشان یا از طریق توریسم و جهانگردی، یا . دارد
بع زیرزمینی مثل نفت و گاز و غیـره و یـا کشـاوری، از راه فروش منا

توزیع ثروتها در این کشورهای . آنهم نوع قدیمی آن، اداره میشوند
بیشترین . باصطالح اسالمی بشکل غیر قابل تصوری ناعادالنه است

در صد جمعیت در این کشورها بشـدت فقیـر، بیکـار و بـدون آینـدۀ 
ابع زیرزمینــی دارنــد، در کشــورهائی کــه منــ. مــادی و معنــوی اســت

دولتهــای آنهــا جهــت حفــظ و ادامــه حیــات خــویش ایــن منــابع را 
در ایــن غــارت امــوال عمــومی، ســهم شــیر را . بحــراج گــذارده انــد

. کشورهای غربی و شـرقی سـرمایه دار خریـدار ایـن منـابع میبرنـد
افرادیکه در دولتهـای ایـن کشـورها مقامهـای نسـبتاً بـاالئی دارنـد، 

( متیازها، از طریق این شیوه از درآمد اقتصادی باصطالح صاحب ا
بطـور کوتـاه و . ، ثروتهای افسانه ای بدسـت آورده انـد)رانتخواری

کشور مسلمان نشین اقتصادهائی  ۵۷خالصه اقتصادهای تمامی این 
اقتصاد ملی بمعنای سازندگی و تولید توسـط . با مدارمصرف هستند

وه بـر اینکـه صـاحبان عـال. مردم این جوامع، اصـالً وجـود ندارنـد
قدرت در داخل و حامیان آنها در خارج نیز بـا سـاختن بحرانهـای 
  .دائمی مانع از آن میشوند که اقتصاد این کشورها تولید مدار شوند

جمعیـت کشـورهای مسـلمان نشـین بـدون : از جنبۀ اجتمـاعی - ج
در بعضـی از ایـن . استثناء بشدت زیاد است و رشدی سـرطانی دارد

دیک به هفتاد درصد جمعیت سـن شـان زیـر سـی سـال کشورها نز
در واقع کشورهای مسلمان نشین دارای ملتهائی فوق العـاده . است

ولــی جملگــی جوانــان ایــن کشــورها در انــواع . جــوان هســتند
محرومیتهــا، خفقــان و ســرکوب شــدید، بیکــاری، و بــدون داشــتن 

مـع و در این جوا. آینده ای روشن و امیدوار، گذران زندگی میکنند
ــواع تبعیضــهای  کشــورها بجهــت وجــود رژیمهــای اســتبدادی ان

از جنبـۀ . اجتماعی و نابرابریهای غیره قابل تصور، حاکمیت دارند
جامعه شناسی کـار اصـلی دولتهـای اسـتبدادی کشـورهای مسـلمان 

  نشین، وارد کردن فشارهای طاقت فرسا بر طبقۀ میانه و ضعیف 
   ۱۵صفحه در  

  
  

  محل عقده گشائی ،اسالم
  )۱(روانشناسی ایجاد نفرت عمومی نسبت به اسالم و مسلمانان 
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تنها افرادی از ایـن طبقـه کـه خـود را در . است کردن روز افزون آنها
خدمت و اختیار دولت استبدادی قرار دهند، به نان و نوائی خواهند 

در واقع ساز و کار طبقه میانه در هـر جامعـه ای، ایجـاد ثبـات . رسید
ولـی در تمـامی کشـورهای مسـلمان نشـین . سیاسی و اجتمـاعی اسـت

بهمـین خـاطر در ایـن . ستطبقۀ میانه بتدریج در حال نابود شدن ا
ــدارد در نتیجــه . کشــورها ثبــات سیاســی و اجتمــاعی اصــالً وجــود ن
ایـن بـی . دولتهای حاکم بر این کشورها نیز بشدت بی ثبات هسـتند

ثباتی سبب میشود که از یکطـرف خشـونت تنهـا رابطـه میـان ملـت و 
دولت شود و از جانـب دیگـر صـاحب امتیـازان ایـن جوامـع هـر روز 

وز پیش ملت خود را غارت کنند و به فقـر و فرهنگـی عقـیم بیشتر از ر
  .شدت می بخشند

در تمامی کشـورهای مسـلمان نشـین حاکمیـت : از جنبۀ فرهنگی - د
دولتهای استبدادی سبب شده اند، بی فرهنگ ترین و ضد فرهنـگ 
ترین افراد آن جامعه بر مراکز بارور کننده و زاینـدۀ فرهنـگ مسـلط 

بـراه " نخبگـان فرهنگـی"باصـطاح خودشـان کار اصلی این . گردند
انداختن جنگی دائمی و بی امـان بـر علیـه شاخصـها و شخصـیتهای 

بهمین دلیل نیز هنرمند و . تولید کنندۀ فرهنگ در این جوامع است
دولتهای اسـتبدادی کشـورهای . روشنفکر ستیزی رواجی شدید دارد

را بمعنـای فرهنگ این جوامع ) بیشترشان بنام اسالم(مسلمان نشین 
هدف اصلی و واقعی ضـد فرهنگـی . واقعی کلمه عقیم و نازا کرده اند

که در کشورهای مسلمان نشـین توسـط حاکمـان آن تـرویج و تبلیـغ 
میشــود، بســتن فضــای فرهنگــی ایــن جوامــع از طریــق ایجــاد انــواع 

بجــای تــرویج فرهنــگ ســازندگی، آنهــم در ایــن . سانســورها اســت
ــ ــرآورده هــای جوامــع بســیار جــوان، ضــد فرهن گ زور و مصــرف ف

  .کشورهای غربی و اینروزها آسیائی رواجی بتمام دارند
حال بپردازیم به واقعیتها و حقایقی که در کشور سرمایه داری چه در 
غــرب و خــواه در کشــوری آســیائی تــازه ســرمایه داری شــده، وجــود 

  .دارند
د، عمده ترین واقعیتها و حقایق که تبدیل به مشکل جهـانی گشـته انـ

در حقیقت نظـام . دو مسئلۀ محیط زیست و بحران مالی و پولی است
بدترین و مخرب تـرین "سرمایه داری که بگفتۀ ابوالحسن بنی صدر، 

نظامی است که بشر در طول تاریخ حیات خود تا کنون تجربـه کـرده 
نیـز جلــوه میدهــد، " الینحــل"ایــن دو مشــکل بـزرگ را کــه ." اسـت

مشکل که بصـورت عینـی حیـات نسـلهای این دو . بوجود آورده است
کنونی و آیندۀ همۀ مردم جهان را بطور جدّی بخطر انداخته اسـت، 

بدتر از همه آنکه این دو مشکل در . دستاورد نظام سرمایه داری است
بـا نگـاهی . چهار چوب نظام سرمایه داری نیز هیچ راه حلّـی ندارنـد

کشـورهای جهـان، کوتاه و مختصر به اقتصاد دولتهای ثروتمندترین 
مثل آمریکا، ژاپن و یا آلمان، بحران مـالی و پـولی را بخـوبی میتـوان 

دولتهای این کشورها بزرگترین رقم قرضه را در جهان . مشاهده کرد
طوریکه بعضی از صاحب نظران اقتصـاد آنهـا را بمعنـای . دارا هستند

شدت و درجۀ تخریب محـیط زیسـت . واقعی کلمه ورشکسته میدانند
ظام سرمایه داری در سطح جهان بوجود آورده اسـت و هـر روز که ن

بیشــتر از روز پــیش زمینــه هــای حیــات انســان و طبیعــت را ویــران و 
  .متالشی میکند، نیز قابل درک و تصور و حساب نیست

عالوه بر این دو مشکل بزرگ، جانبداران نظام سرمایه داری مشـکل 
مشـکل . ود آورده اندسوّم و یا معضل فرهنگی عظیم دیگری نیز بوج

سوّم تبلیغ مدام این امـر و حـاکم کـردن آن بـر اذهـان عمـوم مـردم 
باصـطالح . نظام سرمایه داری آلترناتیو و بدیلی نـدارد: جهان استکه

  .بایستی تمامی مردم جهان با این نظام بسازند و بسوزند
حال گذشته از این سـه مشـکل بـزرگ جهـانی، هـر کسـی کمتـرین و 

عی از سیاست و اقتصاد جهان داشته باشد، بخـوبی کوچکترین اطال
میداند که تمامی دولتهای مستبد کشورهای مسـلمان نشـین، زائـده و 
یا بخشی مهم و جدائی ناپـذیر از مجموعـۀ نظـام سـرمایه داری را در 

در حقیقت غارت این کشورها، چه غارت . این جهان تشکیل میدهند
آنهـا و خـواه غـارت و ویرانـی منابع زیرزمینی و اسـتعدادهای انسـانی 

محیط زیست شان بعالوه کمک و پشتیبانی از مستبدین حاکم بر این 
کشورها جهت نگاه داشتن مردم این کشـورها زیـر یـوغ آنهـا و بسـته 
نگاه داشتن جوامع مسلمان نشین، نیاز حیاتی سـرمایه داری جهـانی 

  .است
از چهـار دهـه  واقعیتهائی را که بطور خیلی مختصر در باال آمد، بـیش

 - دینامیکهای رابطـه مسـلط "است ابوالحسن بنی صدر تحت عنوان 
او در کتابهـا و نوشـته . تحقیق، مطالعـه و پیگیـری میکنـد" زیر سلطه

های متعدد خویش در طی چهل سال گذشته ابتدا شـش دینامیـک و 
بتدیج در طول زمان دینامیکهای گوناگون دیگـری را شناسـائی و بـه 

بنی صدر در آخرین کتاب خـود تعـداد نـوزده . ده استآنها اضافه کر
او . زیر سلطه را شمارش و بیـان میکنـد - دینامیک از روابط سلطه گر

  )۲: (معتقد است
زیرسـلطه جهـت تحـولی  - در لوح آشکار دینامیکهای رابطۀ مسلط " 

زیـر  - را روشن می توان خواند که نظامهای دارای رابطـه سـلطه گـر 
بنـی صـدر ." ستد نیروهای محرکه، پیدا مـی کننـد سلطه، از راه داد و

ــای  ــت دولته ــه تحــت حاکمی ــینی را ک ــلمان نش ــع مس ــامی جوام تم
او دلیـل زیـر سـلطه . استبدادی بسر میبرند، جوامع زیر سلطه میداند

  :بودن آنها را اینگونه بیان میکند
نظام اجتماعی از آن رو موقعیت زیر سلطه را می یابد کـه قشـرهای " 

تن بـه بـاز و تحـول پـذیر شـدن نظـام ) در این جوامع(یازصاحب امت
اجتماعی به ترتیبی که نیروهای محرکه در رشد فعـال شـوند را نمـی 

اینـان . زیرا موقعیت و امتیازهای خـود را از دسـت مـی دهنـد. دهند
از جملـه از راه صـدور ایـن . عامل تخریب نیروهای محرکه می شوند

ســلط را نیــز اینگونــه تعریــف بنــی صــدر نظــام اجتمــاعی م." نیروهــا
  :میکند

ــای "  ــردن نیروه ــال ک ــز از راه وارد و فع ــلط نی ــاعی مس ــام اجتم نظ
محرکه، در همان حال که بر امتیازهای صاحب امتیازها مـی افزایـد، 

بـدین . برای قشرهای دیگـر جامعـه نیـز کـار و درآمـد پدیـد مـی آورد
رکـه دو زیـر سـلطه، جریـان نیروهـای مح - سان، در رابطه سلطه گر 

دینامیـک صـدور نیروهـای محرکـه بـه : دینامیک را پدیـد مـی آورنـد
بخش مسلط و دینامیـک ورود ایـن نیروهـا بـه بخـش مسـلط و فعـال 

بــا هــدف پایــدار نگــاه داشــتن نظامهــای  شــدن آنهــا در ایــن بخــش
این دو دینامیک دینامیکهـای . زیر سلطه در رابطه - اجتماعی مسلط 

  ."آورند دیگر را به شرح زیر پدید می
: دینامیــک تجزیــه کــه خــاص نظــام اجتمــاعی زیــر ســلطه اســت - ۲
تجزیه روز افزون نظام اجتماعی زیر سلطه هم بخاطر صادر کـردن "

و تخریب نیروهای محرکه و هم بلحاظ وارد کردن نیروهای محرکه 
که متالشـی کننـدۀ نظـام اجتمـاعی جامعـه زیـر ) واردات از هر نوع (

 ."ومی آن می شودسلطه و گرفتار تجزیه عم
ــت و اقتصــاد و فرهنــگ و گــروه  -  ۳ دینامیــک خــارجی شــدن دول

از "گروههای حاکم در ایـن جامعـه هـا، : بندیهای جامعه زیر سلطه
رهگذر صدور نیروهای محرکه و وارد کردن ویرانگرها، بنـا بـر ایـن، 

این خارجی شدن، همزمـان، آنهـا . رانت خواری، موقعیت جسته اند
م اجتمـاعی سـلطه گـر، بمثابـه عامـل و آلـت فعـل در را نسبت به نظـا

  ."جامعه زیر سلطه، داخلی می کند
فقر در بخـش زیـر سـلطه بخـاطر از دسـت دادن : "دینامیک فقر – ۴

نیروهــای محرکــه و دینامیــک غنــا در بخــش مســلط بخــاطر جــذب 
  ."نیروهای محرکه

زیـادت گــرفتن و رشـد تضـادها در جامعــه : "دینامیـک نـابرابری -  ۵
زیر سلطه، از جمله، نـابرابری را مـدام بیشـتر  - ی در رابطه مسلط ها

  ."می کند
تضــاد روز افــزون قــدرت در : "دینامیــک آلــودگی محــیط زیســت - ۶

اشکال گوناگون خود، بخصوص در شکل سـرمایه داری، بـا زینـدگی 
دینامیک، همراهند با خشـونتی کـه دائـم بـر  ۶و این ." محیط زیست
  :خود می افزاید

افـزایش میـزان تخریـب و نیـاز روزافـزون بقـوه : "نامیک قهـردی -  ۷
... خشونتِ خشونت آور تنها یک نوع و نوع جنگهـا و تـرور و. قهریه

تولیـد و مصـرف . نیست، نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی نیز هستند
جبـری شـدن پنـدارها و . قـدرت بـاوری نیـز هسـت. انبوه نیز هسـت

 ."گفتارها و کردارها نیز هست
از دســت رفــتن روز افــزون : "دینامیــک دســتوری شــدن زنــدگی  – ۸

 "خودانگیختگی
: دینامیک بردگی انسان یا شئی شدن او و ناچیز شدنش در وسیله -  ۹
اقتصادی سرمایه ساالر، انسان مالکیت بر سـعی  - در نظام اجتماعی "

  ."می شود» نیروی کار«خود را از دست می دهد و در برابر سرمایه، 
از جمله روشها که سرمایه داری بکار می برد، : "امیک نیازهادین - ۱۰

  ."سیر ناشدنی کردن گرسنگی مصرف است
: دینامیک پیشخور کردن آینده و از پـیش متعـین کـردن آینـده -  ۱۱ 

پیشـخور کـردن . جامعه زیر سلطه قربانی اول ایـن دینامیـک اسـت"
وانـائی سبب می شود که نسل های آینده وارث وضعیتی بگردنـد کـه ت

  ."تغییر آن را نداشته باشند
زمان اندیشه و عمل کوتاه و کوتاه : "دینامیک کوتاه شدن زمان -  ۱۲

در » میـان مـدت«و بسـا » درازمـدت«توضـیح ایـن کـه . تر می شـود
 ."تنظیم فعالیتها کمتر نقش پیدا می کنند

عالمتها و نمادها و عناصری که  : "دینامیک ضد فرهنگ قدرت -  ۱۳
خــدائی مــی گرداننــد، ) در ذهــن انســانهای شــیفتۀ قــدرت(قــدرت را 

 ."حاضر و آمر و عامل در همه جا و همه وقت است
تنهائی و انزوای روز افزون انسان تنها : "دینامیک انزوا و تنهائی -  ۱۴

از رهگــذر جانشــین . از رهگــذر گسســتن پیونــدهای اجتمــاعی نیســت
ر قدرت است که این در براب. نیز هست» رشد«انسان شدن قدرت در 

از ایــن رو،  تنهــائی و انــزوا و . انســان خــود را تنهــا و نــاتوان مــی یابــد
  ."احساس ناتوانی، بحران هویت ببارآورده است

دینامیـک از خـود بیگانـه " - ۱۶دینامیک بحران ها و مشکلها،  -  ۱۵
شدن دین ها در بیان قدرت و یکدست شدن بیانهـای قـدرت بمثابـه 

  ،.دینامیک از رشد ماندن انسان - ۱۷، ."اندیشه راهنما
دینامیک سـلطه مـاوراء ملـی هـا بـر نیروهـای محرکـه در همـه  -  ۱۸

در حـال حاضــر، :"کشـورهای جهـان و بردولتهـا و برزنــدگی انسـانها
ماوراء ملی ها در همان حال که دولتهـای ملـی را نـاتوان مـی کننـد و 

تغییر می را گرفتار ) ملت ↔دولت (این امر،  نظامهای اجتماعی ملی 
رابطه های قوا میان نظامهای اجتماعی را مساعد بـه حـد اکثـر کند، 

در همان حـال، . رساندن سود خویش می کنند و پاسدار آن می شوند
مجموعه هائی از قوای قهریه پدید می آیند که پاسـدار سـلطه مـاوراء 

که در  Globalisierung)(جهانی شدنی ....ملی ها و فراگیر شدن آنند
ضر از آن سـخن مـی رود، سـلطه مـاوراء ملـی هـا بـر اقتصـاد حال حا

جهان و نقش آنها در نگاه داشتن نظامهای اجتماعی در رابطه مسلط 
  ."زیر سلطه است - 
کـه سـرمایه داری یکـی از  - : " دینامیک تقابل قدرت بـا انسـان -  ۱۹

نیروهـای محرکـه حیـات را بـه نیروهـای   - سازماندهی های آنسـت 
تخریـب محـیط زیسـت و تخریـب منـابع . می کندمحرکه مرگ بدل 

طبیعت  و افزودن بر شـمار بیکـاران و گرسـنگان در سـطح جهـان و 
  ..."تشدید تضادها، برغم دستوری و یکدست کردن زندگی

بنی صدر در نوشتۀ خـود، ایـن سـئوالها را بـرای اهـل خـرد و اندیشـه 
  :طرح میکند

در تمرکـز و بـزرگ  آیا قدرت می تواند همچنان نیروهای محرکه را"
شدن و انباشت خویش بکار برد؟  آیا قدرت فراگیـر مـی توانـد انسـان 

چند بعـدی را در شـئی نـاچیز کنـد و شـئی در خـدمت خـویش نگـاه 
هرگاه قـدرت مقاومـت نبینـد و بتوانـد، همچنـان تضـاد را در دارد؟  

بکار گرفتن نیروهای محرکه، بکار بـرد، مجموعـه دینامیکهـای بـاال، 
ــا مــرگ محــیط زیســت و انســان،  دینامیــک مــرگ خواهنــد شــد و ب

آیـا انسـان . دینامیک قدرت، قدرت را نیـز بـه وادی مـرگ مـی سـپارد
فضـای «توانائی مقابله با ایـن قـدرت فراگیـر را کـه، زمـان بـه زمـان، 

خط کشی زیر جمله ها همه جا (؟ او را تنگ تر می کند، دارد» حیاتی
  .)از من است

وزده دنیامیک، مجموعۀ کـاملی از واقعیتهـای بنی صدر در بیان این ن
جهان امروز را در ابعاد گوناگون و تو در تـوی آن خـاطر نشـان اهـل 

اگر به بعضی از دینامیکها دقت کنـیم، متوجـه خـواهیم . خرد میکند
زیر سلطه  - شد، بنی صدر مسائل و مشکالتی را که در روابط سلطه گر 

ی و اجتمـاعی نیـز شناسـائی بوجود میآیند، از منظـر روانشناسـی فـرد
جبـری شـدن پنـدارها و "انسـانها، " قدرت بـاوری"او از . کرده است

عالوه . صحبت میکند" دستوری شدن زندگی"و " گفتارها و کردارها
سیر ناشدنی گرسـنگی "بر آن از احساسات و شیوه های رفتاری چون 

و  انـزوا"نـزد انسـانها و " کوتاه شدن زمان اندیشه و عمل"و " مصرف
به این احساسات و شیوه های . آنها مینویسد" تنهائی و بحران هویت

رفتاری بعداً از دیـد روانشناسـی در رابطـه بـا اسـالم سـتیزی خـواهم 
  .پرداخت

اشتفان وایدنر، در نوشتۀ خود که در باال به آن اشاره شد، واقعیتهـائی 
نه که در رابطۀ غرب و کشورهای مسلمان نشین، وجود دارند را اینگو

  )۳: (توصیف میکند
وضعیت بیش از آن مالل انگیز بنظر میرسند که ما دالئل آنرا تنها به "

این وضـعیت مطمئنـاً . تشویش و اضطراب خود از اسالم نسبت دهیم
نه تنها بصورت روانشناسی، بلکه بطور عینـی و واقعـی وجـود دارنـد و 

غیـر  خطـرات تروریسـم و مهـاجرت: میتوان آنها را یک به یک نامید
قابل مهار مردم کشورهای مسلمان نشین به غرب، بی ثباتی نظامهای 
سیاسی حـاکم در بیشـترین کشـورهای مسـلمان نشـین، وابسـتگی مـا 
غربیها به نفتی که در خاورمیانه هست، و بـاالخره جنـگ در عـراق و 

بــاین . - کــه غـرب در ایجــاد آن نقـش عمــده ای داشـت - افغانسـتان 
سـقوط : وند معضالت فرهنگی، از جملـهمشکالت سیاسی اضافه میش

غیر قابل انکار فقه اسالمی، که حتـی بوسـیله تـک تـک اصـالحگران 
باضافۀ بحران شـدید هویـت . فکری ممتاز نیز قابل جلوگیری نیست

بحران هویتی که غالباً به یک دگم سخت و . نزد بسیاری از مسلمانان
فناتیزم شدید بسته شدن فضای اندیشه منتهی خواهد شد، اگر سر به 

خـط کشـی زیـر جملـه هـا از مـن (  ."مذهبی و یا ضـد مـذهبی نزنـد
  .)است

حال که واقعیتها و حقایق جامعـه هـای مسـلمان نشـین و کشـورهای 
مسلط را شناختیم، برویم به سراغ لباس   باطلی کـه منتقـدین اسـالم 

  :به تن این واقعیتها و حقایقی که در باال آمد، میپوشانند
نتقـدین چـه غربـی و خـواه ایرانـی، تمـامی تقصـیرات جملگی این م

واقعیتهای تلخ باال را یکجـا بگـردن اسـالم و بخصـوص کتـاب دینـی 
برای مثـال اگـر خمینـی و خامنـه ای و . مسلمانان، قرآن، می اندازند

حامیان دیروز و امروزشان در ایران استبداد را بازسـازی کردنـد و در 
خیانـت و فسـاد گشـتند، مقصـر اینکار خویش کارگردانـان جنایـت و 

منتقدین متنفر از اسـالم . اصلی نه این افراد، بلکه اسالم و قرآن است
جنایـت و خیانـت و فسـاد را : "همگی میگویند و مدام تکـرار میکننـد

بقول ابوالحسـن ." مستبدین همه از اسالم و کتابش قرآن آموخته اند
  :بنی صدر

ن ایـدئولوژی آیـا  یک دلیـل عمـده سانسـورچی شـدن مبلغـان ایـن"
بـا . »همه را به یک چوب رانـدن«اینست که دین ستیزی نیاز دارد به 

وجود این که می گویند، قرائتهای مختلف از دین وجـود دارنـد، امـا 
کارشان استفاده از منطق صوری و صغری و کبری ساختن، بـه قصـد 

و اعتبار بخشیدن به ادعای » روشنفکران دینی« بی اعتبار کردن کار 
دیـن نمـی توانـد : بن و اساس همه برداشتها یکی اسـت«: خود است

اســالم « در حــال حاضــر، . »را از دســت بدهــد» ارتجــاعی « صــفت 
اســالم همــان اســت کــه « و » همـان اســت کــه خمینــی گفــت و کـرد 

 .نهـا نمـی افتـدآاز زبان و قلم » مصباح یزدی ها می گویند و می کنند 
، شرط مؤثر شدن تبلیغ تیـره »دینی روشنفکران « از این رو، سانسور 

خط کشی زیر جمله هـا از مـن ) (۴. " (های گوناگون دین ستیز است
  .)است

در نوشتۀ بعدی به روانشناسی دشمنی با اسالم و مسلمانان در غـرب و 
ــا اســالم ســتیزان غربــی خــواهم " اسالمیســتها"روابــط ارگانیــک  ب

  .پرداخت
  :فهرست منابع و مأخذها

)۱ ( Stefan Weidner: Projektionsfläche Islam; Was unser 
Umgang mit den Muslimen über uns selbst verrät; 
Psychologie Heute; Politik und Psyche; April 2011; S. 26 ff. 

استبداد فراگیر، دینامیکهای رابطـه مسـلط : ابوالحسن بنی صدر) ۲( 
تذکری از . ببعد ۱۶۰زیر سلطه، فصل دوّم از بخش دوّم، از صفحۀ  - 

آقـای بنـی . این کتاب هنوز چـاپ و انتشـار نیافتـه اسـت: علی شفیعی
صدر لطف کرده و قبل از چاپ جهت این نوشته آنـرا در اختیـار مـن 

 . در همینجا از مهر ایشان کمال تشکر را دارم. گذاشتند
  )۱(همان مقاله از فهرست شماره ) ۳(
کری دینــی؟ ســرمقاله پایــان عصــر روشــنف: ابوالحســن بنــی صــدر) ۴(

 ۱۵تــا  ۲بتــاریخ  ۷۷۶شــمارۀ " انقــالب اســالمی در هجــرت"نشــریه 
    ۱۳۹۰خرداد 

  
  

  محل عقده گشائی ،اسالم
  )۱(روانشناسی ایجاد نفرت عمومی نسبت به اسالم و مسلمانان 
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چرا سکوالریسم دولتی و الئیسیته 
  اجتماعی خطرناک است؟

  
ـه » سكوالريزاسيون«و » سکوالريسم«، »سکوالر«كلمات « ـكولوم   از ريش 1(س (

ـاس  يونانى آي  اند كه ترجمه واژه  التينى استخراج شده ـا آيون ـه   ) 2(ون ي اسـت ك
  .دهد معنى مى » جهان«يا » سده«، »ايام«

ـايى    صاحب(در ابتدا، روند ترك كليساوندى  ـبى كليس ـرد    ) منص از سـوى يـك ف
  .ناميدند مذهبى را سكوالريزاسيون مى 

  .به عبارت ديگر، گذار از حالت كلرك به حالت الئيك
ـرن «دهد و به   فرد دينى از مقام و رتبه كليسايى خود استعفا مى ـه  » ق ـا زمان خـود    ي

  .گردد  برمى
ـارج   سكوالريزاسيون در عين حال معناى ديگرى نيز دارد و آن از تصرف كليسا خ
ـاحب دولـت      ـه تص ـايملكى ب كردن مايملك اين نهاد است كه عموماً نيز چنين م

  .آيد درمى 
ها و  تگذارِ فعالي: سرانجام، معناى سومى نيز وجود دارد كه مفهوم مدرن آن است

از حوزه رهبرى يا نفوذ كليسا به ... ها و نهادهاى اجتماعى چون مدارس، بيمارستان
  .شود هاى دينى نمى  گونه ارجاعى به ارزش ها هيچ هاى ديگرى كه در آن  حوزه

ـه طـى آن از         به ـان فراينـدى اسـت ك ـيون ترجم طوركلى، مفهوم سكوالريزاس
ـا    فعاليت ـا ت ـامالً ي ـا بـوده       هايى كه تا اين زمان ك ـه كليس ـته ب انـد   حـدودى وابس
  .شود  زدايى مى تقدس
ـا و مـالك      فعاليت ـر، سياسـت، تكنيـك، رفتاره ـاى اتيكـى   هايى چون هن و ) 3(ه

  ***  )4(  »...هاى علمى و چنين فعاليت هم
ـاي پيچيـده و مختلـف فرهنگـي،         ـه اي از فراينـد ه ـه مجموع پس سكوالريسم ب

ـه   ـرد     اجتماعي و ديني در غرب گفته مي شود ك حاصـل آن را ميتـوان گـذار ف
مذهبي از زندگي بر اساس قوانين ماورايي به زندگي بر اساس علوم تجربي بشري 

ـين كـم   ... و انتقال مراكز درماني و آموزشي و از كليسا به بخش هاي ديگر و همچن
  .دانست) و به طبع آن امور سياسي(شدن نقش نهاد دين در امور اجتماعي 

ـيس  (تند كه سكوالر شده اند در واقع اين جوامع هس ـا و انگل و ) مانند جوامع آمريك
ـه     ـتند، بلك ـكوالر نيس منتخـب  «دولت هاي منتخب چنين جوامعي به هيچ وجه س

هستند و طبعا نمي توانند چندان رنگ مذهب به خود بگيرند، اگر » جوامع سكوالر
  .چه كامال هم از مذهب جدا نيستند

در كشـور  » حضور ديـن در دولـت  «و يا » رسمي بودن دين«چند مثال در مورد 
 :ندارند» دولت الئيك«دارند ولي » جامعه سكوالر«هايي كه 

ـيحيت » «دين رسمي«در اين كشور بنا بر قانون اساسي، : انگلستان - 1 اسـت و  » مس
» پاسدار ديانت» «رسما«قرار دارد و » رأس كليسا«اين كشور در » پادشاه«يا » ملكه«

  .است
ايـن كشـور   » پارلمان«تحت نظارت » كليسا«يارانه ميپردازد و  »كليسا«به » دولت«

  .است
بوده و از » كليساى آنگليكَن و كاتوليك«انگلستان وابسته به دو » مدارس«بسيارى از 

  .برخوردارند» كمك دولتى«
ـان  «، »مـدارس «در رابطه با نحوه آموزش در » 1944قانون «بنا بر  ـيم ادي ـا  (» تعل ب

ـبحگاهي  «و ) با اديان و مـذاهب مختلـف   هدف آشنا كردن محصلين ـاي ص » دع
  .است» اجباري«در تمامي مدارس ) عموما مسيحي(
اين كشور است » مذهب رسمي«اين كشور، لوتريسم » قوانين«بنا بر : دانمارك - 2
عمل » دولت«، به عنوان بخشي از »كليساي ملي«در مقام يك » كليساي لوتري«و 

  .ميكند
در » ديوان عالى كشـور «ميكند و » گذارى قانون» «كليسا«در مورد امور » پارلمان«

  . واجد صالحيت است» امور مذهبى«رسيدگى به 
  .حقوق دريافت ميكنند» دولت«، از »كليسا«ها و كاركنان اين » اسقف«
را عهـده دار  ... چون ثبت احوال، امور دفن و» وظايف دولت«بخشى از » كليسا«

  .است
ديـن  «بوده و حافظ » مسيحي«ين كشور، پادشاه بايد طبق قانون اساسي ا: نروژ - 3

  .باشد» مسيحيت«اين كشور، يعني » رسمي
» مراسـم رسـمي  «در اين كشور، رئيس جمهور هنوز هم مي توانـد در  : آمريكا - 4

ـته    » كتاب مقدس«تحليف، به  ـا نوش ـر روي دالر آمريك سوگند ياد كند، همچنين ب
  ».ما به خدا اعتقاد داريم«: شده است

بته تمام اين موارد موجب نمي شود كه آزادي وجدان در اين كشور ها وجـود  ال
  .نداشته باشد

ـرو      ـزد بخشـي از ني از توضيحات باال نتيجه مي گيريم كه برخالف تصورات رايـج ن
وجود ندارد و اصوال تشكيل دولـت  » دولت سكوالر«هاي سياسي ايراني، در غرب 

ـرا     سكوالر به زيان دموكراسي و فرهنگ و آزا ـهروندان اسـت، زي دي وجـدان ش
فرهنگي است و دخالت كردن دولت در  - ديني - سكوالريسم يك رفرم اجتماعي

دين و فرهنگ جامعه و همچنين اجبار كردن جامعه به تغيير و تحول در فرهنگ و 
ـر    عقايد ديني از جانب دولت، از يك سو منجر به استبداد خواهد گشـت و از ديگ

ين جامعه و رشد بنيادگرايي ديني را در پي خواهد سوي، واكنش بخش هاي متد
  .داشت، پس بهتر است كه سكوالريسم را به روشنفكران جامعه واگذاريم

  :الئيسيته
ـاي   پس از مبارزات طوالني مدت و پر فراز و نشيب مردم فرانسه بر ضد سلطه كليس

ـال   د 9در   )جدايي دولت و كليسا ها(» الئيسيته«كاتوليك بر جامعه، قانون  ـامبر س س
  .، در مجلس ملي اين كشور به تصويب رسيد1905

  :معروف است» 1905قانون «بر مبناي اين قانون كه به 
ـادات     - 1 ـه اعتق ـبت ب دولت قواي مقننه، مجريه، قضاييه و نهاد هاي دولتي ديگر نس
كامال خنثي و بي طرف است، ...) هر نوع دين يا بي خدايي و(كشور » شهروندان«

يا يارانه اي به هيچ نهاد ديني اي نمي پردازد، تمام مدارس دولتي از هيچ مستمري 
ـري مـي      موضع بي طرفانه نسبت به اعتقادات ماورايي، صرفا به تـدريس علـوم بش

ـارغ از  (» شهروندان«پردازند و دولت وظيفه اي جز تامين حقوق و آزادي هاي  ف
  .ندارد) شان... نوع اعتقاد و

ـر نـوع    (با هر نوع اعتقادي كشور » شهروندان«تمامي  - 2 ـه ه مانند اعتقاد داشتن ب
ـاي كامـل   ...) دين و مذهبي و يا اعتقاد داشتن به عدم وجود خدا و يا از آزادي ه

  .فردي و جمعي سياسي و اجتماعي برخوردار هستند
به دليل اين كه به دين و به خدا و » شهروندانش«دولت هرگز اجازه ندارد بين  - 3

  .***عتقاد دارند يا ندارند، هيچ گونه تبعيضي قائل شوديا هر چيز ديگري ا
ـاد    الئيـك » جامعه«طبق قانون ميتواند الئيك باشد، اما هرگز » دولت« بـدون اعتق

ـاه   )حتي بي خدايي هم نوعي اعتقاد اسـت (وجود نخواهد داشت  ـه جايگ ، جامع
  .اديان و اعتقادات گوناگون و رايزني دموكراتيك آنهاست

ـه  (مختلـف  » جوامع«اه و ساده مي گوييم كه سكوالريسم در در يك توضيح كوت ن
ـنن   )در دولت ها ، در زمان هاي مختلف، به انواع مختلف و بر اساس فرهنـگ و س

ـيس،   » جوامع«مختلف آن جوامع تحول كرده است، اكنون  ـان، انگل آمريكا، آلم
ـه   سكوالر شده اند و از نقش بنياد ديني در زندگي مردم ايـن جو ... فرانسه و امـع ب

ـه اسـت   » جامعه«مرورِ زمان كاسته شده است، منتها در فرانسه،  سكوالر تصميم گرفت
يا اعتقاد به بي خدايي و (نسبت به هر نوع دين » دولت«كه بر اساس قانون الئيسيته، 

اعالم خنثي بـودن و بـي طرفـي    ) يا اعتقاد به شيطان پرستي و يا هر اعتقاد ديگري
ـاي داراي    )را ميشـود و در عمل هم اجـ (كامل كند  ـر كشـور ه ـه  «، در ديگ جامع

ـه        »سكوالر ـبت ب ـرف بـودن دولـت نس ـراي بـي ط ، قانون خاص و الزام آوري ب
اعتقادات و وجدان شهروندان وجود ندارد و اين دولت ها نيز هرگز چنين ادعايي 

ـاد دينـي در ايـن     » منتخب جوامع سكوالر«ندارند و صرفا چون  هستند، نقـش بني
ـاد دينـي در ايـن     )ولي هرگز از دين جدا نيستند(است » كم«دولت ها  ، نقـش بني

ـند،     ـكوالر باش ـه س دولت ها بسته به اين كه منتخب مردم كدام كشور داراي جامع
  .شدت و ضعف دارد

ـا،     ـاي آمريك من از آن دسته از فعالين سياسي ايراني اي كه معتقدند كه دولـت ه
ـرف    و نسبت به دين و!!! سكوالر هستند... انگليس و اعتقادات شهروندان شان بـي ط

ـيته  «هستند، ميخواهم كه در مقابل  ـفاف الئيس ـه مصـوب    "قانون ش ـامبر   9فرانس دس
كه بر اساس آن، اين دولت ها نسبت به ديـن  !!! »قانون مصوب سكوالريسم«، 1905

  !.و وجدان شهروندانشان اعالم خنثي بودن و بي طرفي كرده اند را ارائه نمايند
هرگز نبايد تصور كرد كه الئيسيته و سكوالريسم : ن بحت اين است كهنتيجه كلي اي

ـه    يك معنا دارند و تفاوت صرفا در زبان هاي انگليسي و فرانسوي است و يا ايـن ك
بنا (اين دو رقيب يكديگر هستند، سكوالريسم رفرم در دين و فرهنگ جوامع است 

ـه در ديـن و     بر اين دولت سكوالر، دولت مستبد و ايـدئولوژيكي خواهـد   بـود ك
ـراي  )فرهنگ شهروندانش دخالت ميكند ، در حالي كه الئيسيته يك قانون دولتي ب

ـهروندان      ـادات و وجـدان ش ـه اعتق خنثي بودن و بي طرفي كامل دولت نسبت ب
ـاي عميـق     كشور است، بنابراين، بهترين نسخه ممكن براي درمان كردن زخـم ه

بازي ندارند و هم مردمش از دولـت  كشورهايي مانند ايران كه هم جامعه چندان 
ـاعي «هاي مستبد ديني رنج مي برند،  ـيته دولتـي  «و » سكوالريسم اجتم ـه  (» الئيس ب

  .است) صورت كامال مجزا ولي هماهنگ با هم
 ها  يادداشت

)1 (muluceos  
)2 (ç  
)3 (euqihté  
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  جنگ یا صلح ؟
  
ـا، حـدود  ،۹۱ت اردیبهش ۱۶در  ـاجی  ۱۰۰به گزارش ايلن ـارگران نس ـر از ک نف

ـاق خانواده ـه اتف ـتانداری مازنـدران تجمـع  مازندران ب ـان در مقابـل اس هايش
ــد ـه طي.كردن ــدران کـ ــف و  ماه کــارگران نســاجی مازن ـر بالتکلي هــاى اخيـ

ـزد خانواده سرگردان بوده ـتند و  اند، اعتقاد دارنـد ن ـرمنده هس هـای خـود ش
 .روند دست خالی به خانه مي ماههاست که با

ـران،  ،۹۱اردیبهشت  ۱۸در ◀ ـر در ای به گزارش کمپین بین المللی حقوق بش
ـه مـدت  ۳۳پس از اینکه فرشید فتحی، یک کشـیش  ـیحی، ب ـالۀ مس ـاه  ۱۶س م

ـاالخره در اردیبهشـت  بدون تفهیم اتهام در بازداشت بود، مقامات قضـایی ب
ـو ـه شـش سـال حـبس محک کیفرخواسـت . م کردنـدماه سال جاری وی را ب

ـران  ـیحی در ای ـان مس فتحی بخشی از یک رونـد جـاری تبعـیض و آزار نوکیش
 .است

 ۶۱۰به گزارش  هرانا، قاضی صلواتی به استناد ماده  ،۹۱اردیبهشت  ۱۸در ◀
ـه  ـار، را ب ـه نگ ـثم محمـدی، روزنام سـال حـبس  ۴قانون مجازات اسالمی می

ـا و فعالیـت در  و گروه سال محرومیـت از عضـویت در احـزاب ۵تعزیری و  ه
 .دکرای و مطبوعات محکوم  فضای مجازی و رسانه

ــا،۹۱ اردیبهشــت ۱۸در ◀ قــرار بازداشــت موقــت کســری  ، بــه گــزارش  هران
ـاتی  ۲۴نوری از دراویش گنابادی که تاریخ  ـام فعالیـت تبلیغ ـه اته ـاه ب اسفند م

ـو   علیه نظام به نفع بیگانگان و ارتباط و مصاحبه با رسانه ـردا بازداشـت رادی ف
ـازپرس پرونـده وی  زمان شده بود، با توجه به اتمام  قرار بازداشت، با دستور ب

  .دشتمدید 
ـه  ،۹۱اردیبهشت  ۱۸در ◀ ـیده ب ـه گزارشـات رس ـر و "بناب ـوق بش ـالین حق فع

ـلولهای  ۹" دمکراسی در ایران زندانی زندان قزل حصار که روز پنجشنبه به س
 .آویخته شدند انفرادی منتقل شده بودند به دار

 :اسامی اعدام شدگان امروز به قرار زیر می باشد
ـوی  ۲۹بهمن نبوی  ساله، ۳۱بهرام نبوی  - ۱ ـاله، مجیـد  ۲۶ساله، بهزاد نب س

ـرآورد سال۳۱ ساله، مجید مام دهی  ۲۸ساله، رضا گلشن  ۲۷دوستی  ه، بابک ب
ـوروزی  ۳۰ساله، علی اعالیی  ۳۰ ـه از  ۲۸ساله، ابوالفضل ن ـاله و هم ـالن س س
 .زندان قزل حصار کرج و یک سال در آین زندان بسر یرده بودند ۲، واحد ۱

ـانه  ـرد و رس اکثر اعدامهای گروهی  در ایران بصورت مخفیانه صورت مـی گی
ـه  ـوان ب ـا مـی ت ـۀ آنه های دولتی از انتشار خبر آن خوداری می کنند که از جمل

ـزل حصـ ۵و  ۴اعدام های گروهی  ـاره اردیبهشت ماه در زنـدان ق ـرج اش ار ک
 .کرد
ـواز ،۹۱اردیبهشت  ۱۹در ◀ ـارون اه ـار زنـدانیان زنـدان ک  وضعیت اسـف ب

مذهبی زندانیان  - بنا به اخبار دریافتی توسط سایت ملی :گزارش شده است
ـر مـی برنـد ـاری بس ـیار اسـف ب طبـق ایـن  .زندان کارون اهواز در وضعیت بس

 :اخبار برخی از مشکالت زندانیان به شرح زیر است
ـروط و  - ۱ ـو مش ـواز از دادن مرخصـی و عف ـات اه ـتان و اطالع از سوی دادس

 .پایان حبس ممانعت بعمل می آید
ـوارد  - ۲ ـاه در بعضـی م ـه گ ـان ک بازداشت زندانیان و زیر حکم نگه داشـتن آن

 .بیشتر از دو سال نیز طول می کشد
ـا چـوب،  – ۳ ـربازان ب شکنجه شدید زنـدانیان توسـط کارمنـدان زنـدان و س

ـه هـای  باطوم، ـه میل باطوم برقی و لوله سبز در حالی که دست و پای زندانی ب
 .بسته شده است) کنار دفتر مدیریت داخلی زندان ( آهنی داربست 

 .)بصورت لخت(انداختن متهم در انفرادی بدون پتو و لباس  – ۴
 .تبعید کردن زندانیان خالف کار از بندهای دیگر به بند زندانیان سیاسی – ۵
فیت پایین غذا و نداشتن امکانات از جمله نبود آب گرم و حمام کردن کی – ۶

 .با آب سرد در زمستان
ـار زنـدانیان  - ۷ کمبود تخت به تعداد زندانیان تا آن جا که بعضی مواقع که آم

ـرای  ـه دلیـل کـف خـوابی زنـدانیان جدیـد، حتـی جـایی ب ـود، ب زیاد مـی ش
 .خواندن نماز صبح پیدا نمی شود

ـاالن  ،۹۱هشت اردیب ۱۸در ◀ ـه فع ـری مجموع ـان خب ـا، ارگ به گزارش هران
ـرض تهرانـی  حقوق بشر در ایران، الله آزادی و اقاقیا عزیزی دو شـهروند معت

بازداشــت شــده بودنــد، در شــعبه ) عاشــورا( ۱۳۸۸دی مــاه  ۶کــه در وقــایع 
ـوم شـدند ۸دادگاه قدس تهران جمعا به  ۱۱۷۷ ـاه  .سـال حـبس محک دادگ
ـه دادگاه قـ ۱۱۷۷شعبه  ـزی را ب ـا عزی ـه آزادی و اقاقی دس در طـی حکمـی الل

ـه مقدسـات و تجمـع  ـوهین ب ـری، ت ـه رهب ـوهین ب ـام، ت ـه نظ اتهام تبلیـغ علی
ـوده  ۴غیرقانونی هرکدام را بطور جداگانه به  سال حبس تعزیری محکوم نم

 .است
 ۸۹به گزارش کلمه، احمد رضا یوسفی در بهار سال  ،۹۱اردیبهشت  ۱۹در ◀

ـرا ـه تحصـیل قصـد هنگامی که ب ـام خـی ادام ـه اته ـور را داشـت ب روج از کش
ـه دلیـل فعالیـت در حمایـت از . ارتباط با بیگانگان بازداشت شد ـه ب یوسفی ک

ــداهای اصــالح طلــب در دوران انتخابــات قربــانی ســناریوی تســویه  کاندی
ـود، پـس از یـک سـال بالتکلیفـی و بازداشـت  حساب نهادهای امنیتی شده ب

ــل ــال حــبس قطعــی و  ۲واتی بــه موقــت از ســوی قاضــی ص ــال تعلیقــی  ۳س س
 .محکوم شد

ـیش از  ،۹۱اردیبهشت  ۱۹در ◀ ـات امنیتـی ب ـوز، مقام  ۱۵۰به گزارش ادوارنی
های تهــران، صــنعتی شــریف، امیرکبیــر، عالمــه  نفــر از دانشــجویان دانشــگاه

طباطبایی و علم صنعت که بیشتر از دانشجویان شاغل به تحصـیل در مقطـع 
ـار شـده، . ند را احضار کردنـدا کارشناسی بوده تعـدادی از دانشـجویان احض

ـا  ـه ب حتا سابقه فعالیت دانشجویی نیز نداشتند و فقط به صـرف داشـتن رابط
  .بعضی از فعالین احضار و تهدید شدند

، بــه گــزارش شــبکه اجتمــاعی افســران، بــه دنبــال ۹۱ اردیبهشــت ۲۰در  ◀
ـه "نقـی"ای به اسـم  در ترانه جسارت شاهین نجفی، از خواننده های رپ، ، ب

 .امام هادی حکم ارتداد او توسط آیت الله صافی صادر شد
ـوق شـهروندي  ،۹۱اردیبهشت ۲۱در  ◀ ـاع از حق به گزارش شرق، كتاب دف

ـه توقيف نوشته محمدحسن عليپور مدير و سردبير هفته ـان«شـده  نام در » آب
اعـالم آوري و فروش آن ممنوع  وپنجمين نمايشگاه كتاب تهران جمع بيست
ـاه . شد ـان در دادگ كتاب دفاع از حقوق شهروندي، دفاعيات مديرمسوول آب

مطبوعات است كه چند سال پيش با مجوز اداره كل كتاب وزارت فرهنگ و 
 .روانه بازار كتاب شد ارشاد اسالمي چاپ و 

ـالي۹۱ اردیبهشت ۲۲در ◀ ـران، كم ـر ای ـزار ش عص ـه  ، به گ ـ مـدير كميت نژاد 
ــت ــي بيس ــگاه بين ناشــران داخل ـ از  وپنجمين نمايش ـران  ــي كتــاب تهـ الملل

ايـن شـش : شدن شش غرفه به دليل تخلفات انضباطي خبر داد و گفـت بسته
ـه  ، عـدم رعايـت آيين") بد حجـابی( "غرفه به دليل عدم رعايت شئونات  نام

 .اند انضباطي، عدم رعايت قانون بسته شده
ـیده از ا۹۱اردیبهشت  ۲۳در  ◀ ـار رس ـتان مازنـدران، نیروهـای ، بنا بر اخب س

امنیتی شهرستان بابل در روزهای گذشته دو تن از دانشجویان دانشـگاه هـای 
  . بابل به نامهای معین غمین و محمد حاجی بابائی را بازداشت کرده اند

ـتان  ،۹۱اردیبهشت  ۲۳در ◀ ـار شـهروند در اس ـا، حکـم چه ـزارش هران به گ
ـواط"تگاه قضایی به اتهام تر از سوی دس کهگیلویه و بویراحمد که پیش ـا " ل ب

 .حکم مرگ مواجه شده بودند، تائید شده است
بــه گــزارش فــارس، معلمــان شــرکتی آمــوزش و  ،۹۱اردیبهشــت  ۲۴در ◀

ــان از آمــوزش و پــرورش امــروز بــرای   پــرورش در اعتــراض بــه اخــراج شدنش
 .چندمین بار در مقابل مجلس تجمع کردند

ـوق مب ،نرگس محمدی ،اردیبهشت ۲۵در  ◀ ارز سخت کـوش و مـدافع حق
  در بیمارستان زندان اوین بستری شده است  ،بر اثر وخامت بیماریش ،بشر
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