
  

در حقیقت، از گروگانگیری بدین سو، چرخ زمان به زیان ایران . ن می چرخدچرخ زمان همچنان به زیان ایرا :انقالب اسالمی این بار، در . و بحران اتمی زیانهای به شمار در نیامدنی به ایران وارد کرده اند... ساله و  ۸گروگانگیری و جنگ . می چرخد
حاال دیگر قرار (در منطقه که اسرائیل است  دهه اخیر که ایران گرفتار بحران اتمی است، یک زمان غربیان و بازوی نظامی آنها اما . یردرا دست آویز کرده است تا با خریدن زمان، اجرای برنامه اتمی خود را به انجام رساند و بمب اتمی را در اختیار بگمی گفتند ایران گفتگوها ) است عربستان و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز نقش بازوی نظامی ناتو را پیدا کنند

در فصل . اینک، این امریکا است که گفتگوها را کش می دهد برای این که می داند چرخ زمان به زیان ایران در چرخش است یم از طرفهای گفتگو چه می خواهد و چرا امریکا گفتگوها را کش می دهد ژاول، اطالعاتی را گردآورده ایم که روشن می کنند ر   .ن ایران درگردش استو از چه رو چرخ زمان به زیا
) در مرحله سرکشیدن جام زهر است(یم ژسراج، اطالعات مهم در باره وضعیت ر» سردار«در فصل سوم، از نوار سخنان         .بازوی نظامی ناتو و باید و یا نباید با ایران جنگ کرد، هستندموضوع فصل دوم، نظامی کردن عربستان و یا تبدیل شدن عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به       

اطالع خوانندگان گرامی س یم، استخراج و در دسترژو وضعیت از دست رفته اقتصاد کشور و شدت برخوردها در درون ر   .وضعیت اقتصاد کشور به روایت داده ها و اطالعات اقتصادی کشور بازگو شده است ،در فصل چهارم       .قرارداده شده اند
  :خبرهای تجاوزها به حقوق انسان گردآوری شده اند صل پنجم،در ف     

  ۴صفحه در

 صد و سُی امينخرداد، بمناسبت  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۵۴( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  مال صفریج

  حيات خود  دوم دورۀ در جنگل جنبش ايدئولوژي
تناقض «نوشتة خود بنام  محسن خليجي، محمد رادمرد در

دو سال ازآغاز جنگ  :مي نويسند» جنبش جنگل ايدئولوژيك در
روسيه به وقوع  جهاني اول نگذشته بود كه تحوالت شگرفي در

. ان داداتفاقاتي كه جهان را درعرصه هاي گوناگون تك. پيوست
روسيه ازمتحدان . سقوط حكومت تزاري ورق جنگ را برگرداند

 در. به تنهايي با آلمان قرارداد صلح امضاء كرد خود جدا شد و
روسيه پس از مدتي كه قدرت دست به دست مي شد، سرانجام 

آنها شعارهايي درعرصة بين . بلشويكها قدرت را به دست گرفتند
به . اي را جلب مي نمودشنونده  المللي مي دادند كه هر

خصوص كه اگر اين شنوندگان مخالف نظامهاي استعمارگر 
عمل به  در انديشه هاي ماركسيستي كه تا آن زمان هرگز. بودند

نمود، اينك خواهان مي محك اجرا گذاشته نشده بود و تازه و بكر
  . استثماري بود و بند هرگونه استعمار رهايي مردم جهان از

جنس  حكومت شورايي شوروي حكومتي از اين گونه بود كه
حكومتي كه پشتوانة خود را كارگران و كشاورزان . متفاوت شد

. مقابل سرمايه داري جهاني بود خواهان ايستادگي در داد و قرار
نها سخن به ميان مي كه از برابري و مساوات ميان انساحكومتي 

ناسيوناليست هاي  حكومتي كه ادعاي حمايت از. آورد
حكومتي كه تمامي امتيازات . شده را داشت هاي استعماركشور

نابرابري كه تزارها در ممالك همجوار خود به دست آورده 
اينها همه كافي بود تا روشنفكران و نخبگان . بودند، بخشيده بود

وي كشانده كشورهايي كه زير يوغ بيگانه بودند به سمت شور
يي آنان از ي وعده مي داد در رهابه خصوص كه شورو. شوند

اين . زير پنجه هاي بيگانه از هيچ گونه كمكي دريغ نخواهد كرد
  ). كامالً مشهود است استالين ادعا در بيانية مشترك لنين و
  ۱۲فحه ص  در                                                                      

   
   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 

  علي شفيعي
  شائياسالم، محل عقده گ

روانشناسي دشمن تراشي و ايجاد نفرت نسبت 
  )4(به اسالم و مسلمانان 

  
اسالم و  يناز سه دهه است، د يشآمد كه ب يشينپ ةدر دو نوشت

مدت  ينا يدر ط. گشته اند يمسلمانان بشدت محل عقده گشائ
نزاع بر سر اسالم و با اسالم و مسلمانان، چه در  يجبتدر

و  يران،خود ما ا يهنخاصه م ين،شو مسلمان ن ياسالم يكشورها
 .است يدهبه اوج خود رس ين،خواه در جوامع مغرب زم

 يدنتراش يانب يوةما به ش يمتذكر شدم، وقت يزاول ن ةنوشت در
 ۱۵صفحهدر       خود مسلمانان  يشو خواه پ يهاچه نزد غرب "مشكل اسالم"

پاكنژاد - ج
 

 ياستبداد پس از انقالب و سرنگون يباز ساز
 چگونه ممكن شد؟ ينظام استبداد

 
  ينقض عهد رهبر  - قسمت اول

و  ياسيس ياستبداد و نقش سازمانها يروند باز ساز بررسي
و مستند  يلتفص يازمنداست ضرور و ن يامر ي،فكر ينحله ها

نوشته، گرچه مستند به اسناد، به اختصار به  يندر ا. به سندها
 يريدر شكل گ يچند عامل و حادثه مهم كه نقش عمده ا
ن و عدم يرادر ا يمجدد استبداد پس از انقالب ضد استبداد

ص با توجه به بخصو مردم داشتند، يتاستقرار حق حاكم
    كه از ابتدا  »يتيروحان«مستقر، عمدتاً به نقش  ياستبداد مذهب

 ۱۰صفحهدر   
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
  :پرسش اول•    زندگی

م و ه اآشنا شد ای شماسالی هست که با شما و دیدگاهه۲من  با سالم   یکی از چیزهایی که همیشه با دیدن اسم شما به . انسان استنوع نگاهتان به زندگی و دیدتان نسبت به انسان و شئون یک که باعث جذب من به افکار شما شده  ملیقوی ترین عا         .را دنبال میکنمای شمامصاحبه ه بهشت  بهاگر  :است جمله شما به این مضمون ،یادم می افتد اما مشکلی که . نجا نخواهم رفتآبه  ،رفتن هم اجباری باشد نم ابد ان دارم و دوست دارم در موردش نظر شما رمن اال بودن به زندگی  و محکوم به زندگیزندگی  اجباری بودنگفته شده بزرگترین گناه خودکشی است مگر دلیلی بر نیست؟همین بودن ما مگر اجباری نیست؟اینکه در اسالم مدن ما به این دنیا مگر اجباری آکه همین زندگی ما و ست این نم به قول شما اکه نمیتو ودمشکل من از اینجا شروع میش    نیست؟ حتی اگر  .نم از زندگی ام و از اینکه هستم لذت ببرمانمیتو .به چگونه زیستن فکر کنم بجای فکر کردن به چگونه مردن شاید حتی ته دلم  ،است وقت مردن ردیگ ویندهمین االن بگ خیلی  دیگر اتفاق افتادن و یا نیفتادن .خوشحال هم بشوم به  نمام که نـه اینکه خودم را توانا ندویالبته این را هم بگ     .چیزها برایم اهمیتی ندارد و  ،نـه اینکه درست و غلط برایم مفهوم نداشته باشد وتغییر  شنا آمسلما کمترین چیزهایی که سعی کردم این مدت بعد از چون  نه، ،برای شخصیت خودم احترام قائل نباشمنه این که  رعایت  ام حقوق خودم و دیگران ره اهمیشه سعی کرد .اند حداقل در ظاهر رعایت کنم همین ها بوده ،شماشدن با افکار   ...کنم اما
  ۲صفحه در
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 4 ص ؟ آيا نوبت خريدن زمان به غرب رسيده است؟»گفتگو در باره اتم ادامه دارد« ◀
 5ص : حمله شود  يرانخواهد به ا يم يمژفارس و ر يجكردن عربستان و خل نظامي◀
   يبا استقالل و آزاد يخامنه ا يدشمناز دست رفته كشور و  سردار سراج، وضعيت ◀
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  :پاسخ به پرسش اول٭
  
مـدن یـک انسـان جبـری آسان سخن این که نـه بـه دنیـا آ – ۱

خود انگیختـه  ،انعقاد نطفه. است و نه زندگی او جبری است
مـدن آبـه دنیـا . به زور نطفـه بسـته نمـی شـود. انجام می گیرد

بر این که بنا  ،اما زندگی انسان. انسان نیز خود انگیخته است
خود انگیخته مـی شـود و یـا  ،در روابط قوا بار بیاید و یا نیاید

دمـی خـود انگیختـه آبخشی از زندگی هر  ،در عمل. نمی شود
بـه دسـتور قـدرتی (و بخـش دیگـری دسـتوری ) زادآمستقل و (
اینک بجاست دو امـر بـس مهـم را . است) ورده روابط قواآفر

  :تشریح و خاطر نشان کنم
ورد، آامر که خداوند انسـان را از نطفـه پدیـد مـی این   -  ۱٫۱

زادی محـض آبی توجـه بـه ایـن امـر کـه خداونـد اسـتقالل و 
بکــار  ،نآزنــدگی را از انعقــاد نطفــه تــا مــرگ و پــس از  ،اســت

امـا . یـدآالقای جبری بودن زندگی از انعقاد نطفه تا مرگ می 
زادی محــض آبــا توجــه بــه ایــن امــر کــه خداونــد اســتقالل و 

دمــی از واقعیتــی بــس آمعنــی ســخن دیگــر مــی شــود و  ،اســت
مـدن انسـان و آانعقاد نطفه و به دنیا  :گاه می گرددآارزشمند 

زادی انجام مـی آیعنی در استقالل و  ،زندگی او خود انگیخته
دانـش در جریــان . گیـرد و ایـن دو حــق ذاتـی حیـات انســانند

به تصدیق این خـود انگیختگـی راه بـرده اسـت و  ،رشد خود
  .اه می بردر
انقـالب اسـالمی » زادی بیـانآ«در نوشته ای پیرامـون  -  ۱/۲

ـــگ حاصـــل کـــار  ،)۸۰۴شـــماره  توضـــیح داده ام کـــه فرهن
وجود فرهنگ، شـهادت مـی دهـد . خودانگیخته انسان است

 ،باوجود ایـن. انسان فرهنگ ساز ،زادی انسانآبر استقالل و 
اگـر حـال . ضد فرهنگ قدرت نیـز وجـود دارد ،در جامعه ها

وریـم کـه ضــد آاز ایــن واقعیـت سـر در مــی  ،نیـک دقـت کنـیم
 ،ورده هائی که در روابط قـدرت کـاربرد دارنـدآیا فر ،فرهنگ

. یکســره وابســته بــه وجــود فرهنــگ اســت ،در وجــود خــویش
ن در روابـط آبکـار بـردن . دانـش فرهنـگ اسـت ،برای مثـال

وابســتگی کامــل  ،از راه ســاختن و بکــار بــردن ســالح ،قــدرت
کــــه کــــاهش میــــزان  ،از ایــــن رو اســــت. بــــه دانــــش دارد

بـا وجـود . رشد فرهنگ را کـاهش مـی دهـد ،خودانگیختگی
بسا سبب کاهش رشد ضد فرهنـگ  ،کاهش رشد فرهنگ ،این
مـی  ،ورده هـای فرهنـگ قـدرتآچراکه وارد کردن فر. نشود

ورده آبـر ،تواند نیاز روابط قدرت را به این گونـه فـرآورده هـا
به همان اندازه که از سهم فرهنگ کاسـته  ،در فرهنگها. کند

انسـانها اسـتقالل و  ،و بر سهم ضد فرهنـگ افـزوده مـی شـود
فرهنگشـان روی بـه . زادی خود را بیشتر از دسـت مـی دهنـدآ

  . نها از رشد می ماندآعقیم شدن می نهد و جامعه 
هرگـاه در یـک جامعـه میـزان خـودانگیختگی  ،بدین قرار     

در روابـط قـوا  ،ورده های فرهنگـیآو فرن باال باشد آاعضای 
 ،زادیآاما در رشـد انسـانها در اسـتقالل و  ،کاربرد پیدا نکنند
سـهم . ن جامعه شـتاب گیـر مـی شـودآرشد  ،کاربرد پیدا کنند

زادی بسـیار بـزرگ و سـهم ضـد فرهنـگ آفرهنگ استقالل و 
هر جامعـه ای در دوران هـای . قدرت بسیار کوچک می گردد

  . ماندگی از این قاعده پیروی کرده استرشد و از رشد 
بنــا بــر ایــن کــه انســان فرهنــگ ســاز اســت و  ،بــدین ســان     

اسـتقالل و  ،ورده کار خود انگیختـه انسـان اسـتآفرهنگ فر
  .زادی و دیگر حقوق او ذاتی حیات او هستندآ
توضـیح ایـن کـه . چـرا؟ زیـرا هسـتی هسـت. جبر نیست - ۱/۳

خـدا نیسـت  ،از این رو( رت جبر نیازمند تقدم و حاکمیت قد
فریـده هـا آبر زندگی ) به ضرورت قدرت هست معنی می دهد 

فریـده هـا آورده رابطـه قـوا میـان آامـا قـدرت خـود فـر. است
نه از خود هستی دارد و نـه مـی توانـد مقـدم بـر زنـدگی . است

چرا که خود فـرآورده . فریده ها باشد و نه می تواند بیافریندآ
  . و در ویرانگری و مرگ کاربرد دارد ویرانگری و مرگ است

در خــود بمثابــه  ،بــدین قــرار هرگــاه پرســش کننــده گرامــی     
ــتقالل و  ــوردار از اس ــانی برخ ــودانگیختگی  ،زادیآانس ــا خ ی

یعنـی در اسـتقالل بیاندیشـد و مـرغ اندیشـه را در بـی  ،بنگرد
 ،درجـا ،)زادی در اندیشـیدنآ(= ورد آکران هستی به پرواز در

   :گاه می شودآقعیت از دو وا
  خودانگیختگی او ناقض جبر است و  –الف 
. بر وجود خداوند شـهادت مـی دهنـد ،بنفسه ،فریده هاآ  - ب

خــالء پدیـد مـی آورد و ایـن خــالء را  ،"خـدا نیسـت"چـرا کـه 
بـه ایـن نتیجـه مـی رسـیم کـه  ،بـاز. پر می کنـد) زور(= قدرت 

بـود  ،ربـه سـخن دیگـ. فریـده نبـودآهستی  ،هرگاه قدرت بود
 ،ایـن تجربـه). زور(= هستی داللت قطعی دارد بر نبود قدرت 

   :گاه می کندآاو را از واقعیت مهم دیگری نیز 
ماده را  ،در توجیه بی نیازی از خداوند ،مادیون جدید - ۱/۴

نند که  هستی مادی نـه هـدف آبرخوردار از نیرو می دانند و بر
مـادیون  :سـیارندتناقض هـا ب ،در این دعوی. زادیآدارد و نه 

ن خـدائی مـی سـازند آهستند که ماده را تعریف می کنند و از 
بنـا بـر قـوانین درونـی  ،خود گردان کـه بـا بکـار بـردن نیـرو و

. ن شـکل را بـه خـود مـی دهـدآتحول می کنـد و ایـن و  ،خود

ماده را خدا و جانشین خدائی می کنند کـه  ،بدین خدا تراشی
بـدون تعیـین  ،نهـاآل خـود عقـ :تناقض دیگـر. انکار می کنند

 ،نهــاآبنــا بــر قــول . غــاز کنــدآهــدف نمــی توانــد کــار خــود را 
هر گاه ماده بـدون هـدف و فاقـد . ورده ماده استآاندیشه فر

مغز بدون هدف  نمی تواند کار کنـد؟  ،از چه رو ،زادی استآ
زادی آ ،دست کـم بـه قـول سـارتر(زادی آاز چه رو عقل بدون 

عـین و در نـامتعین از محـدود کننـده بمعنای بیرون رفتن از ت
ورد فیزیک جدیـد آنمی تواند خلق کند؟ دست ) ها رها شدن

نقـض دیگـری اسـت بـر ) قائل شدن بـه الشـئی و عـدم تعـین(
  . مادی گری

فعـال (شـکاری کـه ثنویـت تـک محـوری آاما تناقض بـس        
 ،نسـت کـه مـادیون ببیننـدآمـانع از ) مایشاء گمان بردن مـاده

زاد مـی آاده  خـود انگیختـه بـه ضـرورت مسـتقل و مـ  :اینست
همـراه . ن را هدفمنـد نیـز مـی کنـدآزادی، آاسـتقالل و . شود

سـخنی  ،غـاز نـداردآ ،که بنـابر مـادی گـری ،بودن ماده بانیرو
چراکه اگر نیرو همان تعریـف را داشـته باشـد . متناقض است
. نافی وجود ماده مـی شـود ،ن با مادهآهمراهی  ،که زور دارد

اگـر . یـدآچرا که زور ویرانگر است و از ویرانگـری پدیـد مـی 
چراکـه جـز زور . پس ماده نیـز متعـین نیسـت ،نیرو زور نیست

نیــرو کــه حرکــت . حــد ســازی و متعــین گردانــی وجــود نــدارد
نیرو را برخـوردار  –ماده  ،الجرم ،دائمی ماده را میسر می کند

بـدین . کندزادی مطلق می آیا استقالل و  ،از خود انگیختگی
زادی که نفی می آخدائی که نفی می کردند و استقالل و  ،سان

  . ن را اثبات می کنندآخود وجود  ،کردند
 ،و هم بگمـان شـماری از خـدا بـاوران ،نهاآبگمان  ،و نیز       

ــار ــدگی  ،خــالق جب ــده زن ــای زورمنــدی مهــار کنن ــار بمعن جب
ابـدی پس اگر بگویند ماده ازلـی و . فریده های خویش استآ

 ،نکـهآحـال . نبود خدا ثابت گشـته اسـت ،و خودگردان است
غاز و بی پایان صـفت مـاده آبی  :در این ادعا تناقض ها است

غـاز و بـی پایـان یعنـی آچراکـه بـی . متعین نمـی توانـد باشـد
نقـد (وجـود ذهنـی  ،نامتعین و متعـین بـدون وجـود نـامتعین

ــد ــه ان مــی ...  تعریفــی کــه از مــاده و  :کننــدگان مــادیون گفت
کنیدســاخته ذهــن شــما اســت و در بیــرون ذهــن شــما وجــود 

چرا که تعین مطلق مساوی اسـت بـا . نیز پیدا نمی کند) ندارد
بی حرکتی مطلق و بی حرکتی مطلـق نیـرو را بـی محـل مـی 

. بــی وجــود مــی شــود ،امــا مــاده بــدون نیــرو و حرکــت. کنــد
نسبی اما قائل شدن به . الجرم تعین ماده می باید نسبی باشد

چراکه ورای تعـین و . اثبات وجود نامتعین است ،بودن تعین
نســت کــه مــاده زنــدگی و آمــاده وجــود دارد و بــه یمــن وجــود 

بـا رفـع تنـاقض هـا از ادعـای  ،بـدین سـان :تحول مـی پـذیرد
یا هسـتی محـض خـود انگیختـه را بـاز مـی  ،نامتعین ،مادیون
  .یابیم
را از بـــاور حـــال اگـــر پرســـش کننـــده گرامـــی خویشـــتن         

  در می یابد که ،نادرست به جبر برهد
زادی خـویش و آخودکشی، غفلت مطلـق از اسـتقالل و  - ۱/5

از جملـه بـه ایـن دلیـل . خویشتن را به جبار زور سپردن است
نمی توان به زندگی خود پایان  ،ساده که بدون بکار بردن زور

زادی خـویش کامـل مـی آچون غفلت عقل از اسـتقالل و . داد
ــود ــدرت  ،ش ــین ) زور(= خــالء را ق ــی چن ــد و عقل ــی کن ــر م پ

نجـا کـه هـر آاز . غـاز نکنـدآنمی توانـد بـا تخریـب  ،قدرتمدار
در حالـت انفعـالی  ،غـاز مـی شـودآتخریبی با تخریب مخرب 

فرمان خودکشـی را صـادر  ،عقل تسلیم شده به قدرت ،محض
فراخوانـدن  ،جبـر نیسـت ،نهی خودکشی ،بدین قرار. می کند

ــ ــدر انســان ب ــدن از غفلــت از اســتقالل و آه ب زادی و خــود آم
تحقق پیدا می کنـد بـا  ،در دین اکراه نیست. انگیختگی است

زادی و حقـوق خـویش آنهی بکار بردن زور بر ضد اسـتقالل و 
 ،بــدین رهــائی. و بازرهیــدن خویشــتن از قــدرت جبــار اســت

  :انسان هیجان زندگی را باز می یابد
  
  :شور و شوق زندگی ٭
  
(= شور و شـوق زنـدگی همـراه اسـت بـا خـودانگیختگی   -  ۲

ــا آ) زادیآاســتقالل و  دمــی و خــودانگیختگی همــراه اســت ب
رشـد در  ،کرامت انسان و صفاتی که ترجمـان زنـدگی در رشـد

امیـد و شـادی و دوسـت داشـتن و  :هسـتند ،زادیآاستقالل و 
عهـد بازنـدگی و کرامـت  ،دوست داشته شـدن و عهـد شناسـی

نیز همـراه اسـت بـا فعالیـت ... ان و طبیعت وخویش و زیندگ
این همراهـی هـا و . دمیآهمآهنگ استعدادها و نیز فضلهای 

  :دمی امکان می دهندآهمآهنگی ها به 
نسبت به رشد خویش  ،که انسان مسئولیت شناس بگردد - ۲/۱

زادی و زنــدگی را عمــل بــه حقــوق ذاتــی خــود آدر اســتقالل و 
ــردد ،کــردن ــئول بگ ــئول.  مس ــرای در مس ــی ب ــه آیت جمع ن ک

زادی و حقوقمندی بگردد آزندگی همگان رشد در استقالل و 
خویشتن را  در قبال عمران طبیعت و حقوق هـر . شرکت کند
  .مسئول بشناسد ،زینده ای

. زادی عقل خویش غافـل نشـودآدمی از استقالل و آکه  – ۲٫۲
زادی عقل اینسـت آشکار ترین عالمت وجدان بر  استقالل و آ

فریـده هـایش آ. خالق اسـت ،نین عقلی توجیه گر نیستکه چ
  . هستی دار هستند ،مجاز نیستند

دمـی آ ،که نه در رابطه با خود و نه در رابطه بـا دیگـران - ۲/۳
کـار  ،وردآاگر هـم دیگـری زور درکـار . نقش نمی دهد ،به زور

 ،به تجربه ،هرگاه تجربه کند. او می باید خشونت زدائی باشد
 ،خــالی شــدن پنــدار و گفتــار و کــردار از زور در مــی یابــد کــه

بـدین سرشـار . می کنـد ،...زندگی را سرشار از امید و شادی و
  .هیجان زندگی او را فرا می گیرد ،...شدن از امید و شادی و

چنـین . که همواره جانب حق را بگیرد و بر حق بایستد - ۲/۴
در . درویاروی مـی گردانـ ،او را با زور و زورمداران ،ایستادگی

دمیـان آنه تنها اکثریت بزرگ  ،ایستادگی بر حق ،همان حال
بلکـه زوربـاوران و  ،را به یاد حقـوق ذاتـی خـویش مـی انـدازد

گرفتار تضـاد حقـوق ذاتیشـان بـا  ،در درون ،زورمداران را نیز
بـه یمـن ایـن ایسـتادگی اسـت کـه رهـا . زور ویران گر می کنـد

ر میـزان عـدالت شدن از تضاد ستمگستر و بازیافـت توحیـد بـ
  .میسر می گردد

دمی انفعال را دلیـل تسـلیم شـدن بـه زور بشـمارد و آکه  - ۲/5
  .بماند ،فعال خودانگیخته ،ن شود که همواره فعالآبر
زنـدگی را پایـان ناپـذیر  :دمـی همـواره امـام بمانـدآکه   - ۲/۶

به یمـن افـزودن بـر پنـدار و گفتـار و کـردار نیـک و . بگرداند
  .گشتن ،زادیآقالل و الگوی رشد در است

بدانـد کـه تنظـیم . دمی زندگی خویش را شفاف کندآکه  - ۲/۷
تسلیم قدرت شدن . افق دید عقل را می بندد ،رابطه با قدرت

ناامیــدی و کزکردگــی و بــه . عقــل را در تــاریکی فــرو مــی بــرد
عالمتهای گویـای فـرورفتن و فرومانـدن ... مرگ اندیشیدن و

  .یکی افزا هستندعقل در ابهام و تاریکی، تار
که انسان مراقب باشـد عقـل او پیچیـده را بـاز و کـج را  - ۲/۸

راست و مبهم را روشن کند و بداند که عقـل قدرتمـدار سـاده 
  . را پیچیده و راست  را کج و روشن را مبهم می گرداند

نخسـت کسـی اسـت  ،دمی بداند قربانی هر تبعیضـیآکه  - ۲/۹
گرامی باید بدانـد کـه  پرسش کننده. که تبعیض قائل می شود

مرگ نیز در این هسـتی . دمی در هستی بی کران استآزندگی 
تبعــیض نــاروائی  ،پــس مــرگ را محــور کــردن. روی مــی دهــد

  .کم و کیف زندگی خود او است ،نآاست که قربانی 
که بگاه اندیشـیدن و بگـاه سـخن گفـتن و بگـاه عمـل  - ۲/۱۰

در  ،ل اودمی مطمئن شـود کـه اندیشـه و سـخن و عمـآ ،کردن
بـه . یـدآهمگـان را بکـار مـی . حق است ،همه جا و همه وقت

زندگی او معنی می دهد و بکار دیگران در معنـی بخشـیدن بـه 
  .یدآزندگی شان می 

ذاتــی ... کــه انســان بدانــد امیــد و شــادی و دوســتی و - ۲/۱۱
اندیشه و سخن و عمل حق و زینـده و سـودمند در همـه جـا و 

شاد  ،ندیشه و سخن و عمل حقپس عالمت ا. همه وقت است
دوســت  ،شــدن و شــاد کــردن و امیــد یــافتن و امیــد بخشــیدن

زمان شادی و امیـد و  ،زمان خلق. شدن و دوستی کردن است
  .عشق بی کران است

و مسـئولیت شناسـی ... دمی بداند امید و شادی و آکه  - ۲/۱۲
نهـــــا انـــــدازه آمیــــزان . ذاتــــی خـــــودانگیختگی هســـــتند

همــانطور کــه . را بــه دســت مــی دهــدخــودانگیختگی انســان 
گویــای نبــود خــود انگیختگــی یــا غفلــت ... ناامیــدی و غــم و

پـس مجموعـه ای از . زادی خویش اسـتآانسان از استقالل و 
ــــــدون  ،اســــــتعدادها و فضــــــلها و حقــــــوق و کرامــــــت ب

نهـا آفرمانبر قدرت بی شفقتی می شـوند کـه  ،خودانگیختگی
. بر مرگ بکـار مـی بـردرا در افزودن ویرانی بر ویرانی و مرگ 

هـم  ذاتـی خـود ... پس نبایـد غافـل شـد کـه امیـد و شـادی و
انگیختگی عقـل و هـم صـفات ذاتـی اندیشـه و سـخن و عمـل 

امید امید افزاید و شـادی شـادی . زاد  هستندآانسان مستقل و 
  ... و دوستی دوستی و

از حقـــوق انســـان و ... کـــه شـــادی و امیـــد و عشـــق و - ۲/۱۳
شـتن گویـای دائمـی بـودن دوسـت داشـتن استعداد دوست دا

فریــده هــا و عاشــق شــدن آزنــدگی و دوســت داشــتن هســتی و 
ــدار ــای دوســت داشــتنی پای ــراین خشــونت زدا و  ،بمعن ــد ب بن

 ،از ایـــن رو. درمــان ســـرطان قـــدرت و قدرتمــداری هســـتند
 ،مردمــی کــه بخواهنــد بداننــد چــرا گرفتــار اســتبداد هســتند

رهـائی را تـرک کننـد کـه نخست می باید در خود بنگرند و کا
کـه ناامیـدی و غـم ببـار . ترجمان ناتوانی و زور باوری هستند

هرگاه چنان بیاندیشند و چنان  ،بدین قرار... که . وردندآمی 
سخن گویند و چنان عمـل کننـد کـه امیـد و شـادی و دوسـتی 

ریشه قدرت و قدرتمـداری را در خـود  و در جامعـه  ،وردآ... و
  .خود خشکانده اند

چنین مردمی در می یابند که شادی و امید و دوستی وقتـی      
ورده ویرانگـری قـدرت آمصنوعی و فـر ،خود انگیخته نیستند

... از شـادی و امیـد و ،مـی شـود» نشـئه«معتـادی کـه . هستند
 ،در دنیــای ذهنــی. بــی بهــره اســت ،بیــانگر خــودانگیختگی

مـی از دسـت  ،زندانی و شور و شوق زندگی را بطور روز افزون
  .   دهد

  
  ۳در صفحه

 زندگی
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. زاد بـا واقعیـت هـا اسـتآکه سر و کار عقل مستقل و  - ۲/۱۴
این عقل قدرتمدار است که دنیای مجازی می سازد و خود را 

 ،هرگـاه خویشـتن را نـاتوان بیانگـارد. ن زندانی مـی کنـدآدر 
تاریکخانـه یـأس و غـم و مـرگ  ،دنیای مجـازی کـه مـی سـازد

تا که عقـل رابطـه بـا واقعیـت  مراقبت بسیار می خواهد. است
  .را با رابطه با مجاز جانشین نکند

دمــی بدانــد در هســتی موجــود محــدود کننــده و آکــه  - ۲/۱5
ویرانگری جز زور وجـود نـدارد و زور را انسـانها در رابطـه بـا 

. ورنـدآپدید مـی  ،با جهت ویرانگر بخشیدن به نیرو ،یکدیگر
به ویرانی خـود  پس هر زمان خود را محدود یافت و هر زمان

(= نبایـد تردیـد کنـد کـه در بنـد قـدرت  ،وردآیا دیگری روی 
ــت) زور ــار اس ــوق . گرفت ــودانگیختگی و حق ــافتن خ ــه بازی ب

  :از این بند رها می شود ،خویش
 ،همواره یک مدار بسـته ایسـت کـه ،که رابطه با قدرت - ۲/۱۶

بـه ویرانگـری قـدرت مـی  ،بی دفاع ،دمی خویشتن راآ ،نآدر 
مـدار  ،شناخته ترین مدار بسته رابطه انسـان بـا قـدرت .سپارد

خـودی و غیـر خـودی  ،مصـلحت و حقیقـت ،بسته بد و بـدتر
  .هستند

که اسـتعدادهای انسـانی یـک مجموعـه را تشـکیل مـی  - ۲/۱۷
هریک کار خویش را می کنند اما کارهایشان یکدیگر را . دهند

و چنانکه اسـتعداد علمـی، علـم مـی جویـد . متکامل می کنند
ن را بکار می برد و ناممکنی که هنـر راممکـن آاستعداد هنری 

اسـتعداد . فضاهای جدید را بر روی علـم مـی گشـاید ،می کند
بـه  ،زادی را بجویـدآهرگـاه بیـان اسـتقالل و  ،اندیشه راهنمـا

دیگــر اســتعدادها امکــان مــی دهــد در بــی کــران اســتقالل و 
ر را نه مشقت که دمی می باید کاآ ،از این رو. کار کنند ،زادیآ

خالی کردن . ارزش بداند و همواره مراقب جامعیت کار باشد
هـم کـار اسـتعدادهای  ،اندیشه راهنما و دانش از ظن و گمـان

سان می کنـد و هـم  رشـد شـتاب گیـر و بـدان شـور و آدیگر را 
  .شوق زندگی را روز افزون می گرداند

کــه اســتعداد رهبــری همآهنــگ کننــده اســتعدادهای - ۲/۱۸
در اندیشـه و سـخن  ،نآچند و چون  ،در همان حال ،سان وان

. دمی است و بدین سـه، خویشـتن را تعریـف مـی کنـدآو عمل 
 ،هرگاه دلیل حقانیت اندیشه و سخن و عمل در این سه باشد

ــری و برخــوردار  ــتعداد رهب ــودن اس ــه ب عالمــت خودانگیخت
  .زادی استآبودنش از استقالل و 

دیگران را به عمل بـه  ،خویشدمی به حقوق آکه عمل  - ۲/۱۹
بنـا بـر  ،...حقوق خود بر می انگیزد و دامنـه شـادی و امیـد و

راست است کـه هـیچ . شور و شوق زندگی را می گستراند ،این
اما این نیز راست است که عمل  ،حق ذاتی قابل انتقال نیست

دیگران را به عمل به حق برمی انگیزد و شور و شـوق  ،به حق
پـس . وردآان را به شور و شوق زندگی مـی زندگی هرکس دیگر

اگر پرسش کننده گرامی شـور و شـوق زنـدگی را در خـود نمـی 
محیطـی  ،به این دلیل نیز هست که محـیط اجتمـاعی او ،یابد

شور و شوق زندگی  ،نیست که اندیشه ها و سخن ها و عمل ها
 ،که بنـا بـر مسـئولیت شناسـی ،پس بر او است. را فراگیر کنند

ز جبرها برهد و زندگی را عمل به حقـوق گردانـد بـه عقل را ا
ــــت  ــــلها فعالی ــــتعدادها و فض ــــه اس ــــه مجموع ــــی ک ترتیب
ــد و شــادی ــواج امی ــد و ام ــاز یابن ــه خــویش را ب  ،خودانگیخت

  :روان سازند ،امواج شور و شوق زندگی را به هر سو
زادی آبهنگــام خلــق، از تمــامی اســتقالل و  ،کــه عقــل - ۲/۲۰

چراکــه بــا هســتی اینهمــانی مــی . خــویش برخــوردار مــی شــود
نیـاز بـه  ،دائمـی کـردن جسـتجوی اینهمـانی بـا هسـتی. جوید

بدین اصل و بدان این . موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما دارد
همـه شـور و شـوق  ،زادیآهمـه  ،دمی همـه اسـتقاللآ ،همانی

  .زندگی و از عشق لبالب می شود
  
بــه  وردن انســانهاآپرســش دوم در بــاره چرائــی روی  ٭

  :قدرت
  
ــدر   ــی ص ــای بن ــایی و  آق ــین توان ــرق ب ــورد ف ــما در م کلیدی بـود و  که بسیار.زورمندی خداوند مطلبی فرمودیدش یـدم کـه چقـدر د. می کرد همه مردم مصر مطیع او هسـتندقیافه مبارک را در قفسش در دادگاه دیدم کـه روزی خیـال مــن امــروز . دمهــا هســتندآگفتیــد زورمــدارها عــاجزترین  تلویزیـون  شما در جایی دیگـر در برنامـه اول. است عاجز . قدرت وجود خـارجی نـدارد و حاصـل یـک رابطـه اسـتحـال ایـن کـه . فرمایید انسان به قـدرت اصـالت مـی دهـداندیشــه راهنمــا مــی  در بــاره ،ســپیده اســتقالل و آزادی اگر در رابطـه هـایی کـه . بر تبعیض استاساس رابطه نیز  قــدرت هــم  ،دنــتبعــیض بکــار نبر ،مهــا برقــرار مــی کننــدآد حتی در باره  ،انسانها توانایی را با قدرت اشتباه می گیرندخوب اینکـه اغلـب  :ستا وال من اینئس .بوجود نمی آید چیـزی . داشته باشند به وجود تبعیض اعتقاد داشته باشندپس باید انسانها بیش از اینکه به نبـود تبعـیض بـاور  ،خدا اراده کنـد در روابطـش تبعـیض مثل قدرت که اگـر انسـان 

پـس . یـدآنابود می شود و یا اصال بوجود نمـی  ،بردبکار ن چـرا ؟ دجـود دارایـن همـه تبعـیض و دمیـانآچرا در میان  ؟ آیـا خدا توانا است را، خدا زورمند است معنی مـی کننـد ؟ اگـر هسـتی استقدرت و آزادی  ترکیبی ازهستی انسان  جــود خــارجی انســان بــر اســاس قــدرت اســت پــس چــرا و   ایمان  ؟چرا در روابط انسانها آنقدر قدرت زیاد استاگر هم هستی انسـان بـر اسـاس آزادی اسـت پـس  ندارد؟
  
   :پاسخ پرسش دوم ٭
  
انســان هرگــاه نخواهــد رابطــه قــوا بــا خــود و بــا دیگــران  - ۱

زادی خویش غافـل آاز استقالل و  ،به سخن دیگر ،برقرار کند
زندگی او عمل به حقوق و خالی می تواند زندگی کند و  ،نشود

ویران نشود و ویران نکند و نیازی هـم  ،بنابراین. از زور باشد
امـــا اگـــر زنـــدگی را در زورگفـــتن و . بـــه تبعـــیض پیدانکنـــد
طـول زنـدگی او بسـتگی مسـتقیم پیـدا  ،زورشنیدن ناچیز کند

. می کند با میزان زوری که بکار می برد و یا با او بکار می برند
زادی هـم آمـوزد کـه اسـتقالل و آش ساده بـه او مـی زمایآاین 

ذاتی حیات هستند و هم زندگی را طوالنی و سرشـار از شـادی 
) زور(= حـال ایـن کـه قـدرت . مـی کننـد... و امید و دوستی و

  خود به خود وجود ندارد و انسان می باید 
  رابطه قوا برقرار کند و –الف 

  به نیرو جهت ویرانگر بدهد و –ب  
  .قائل به تبعیض بگردد ،رای توجیه بکاربردن زورب –ج  
و تبعــیض ) زور(= نیــرو وجــود دارد امــا قــدرت  ،بــدین ســان 

  . وجود ندارند
بــا هــم جمــع  ،زادیآاز جملــه اســتقالل و  ،قــدرت و حــق – ۲

قــدرت را بــدون غافــل . نمــی شــوند و ترکیــب نیــز نمــی شــوند
ن زادی و دیگــر حقـوق خــویش نمـی تــواآشـدن از اسـتقالل و 

قدرت در جـا از میـان  ،دمی از غفلتآمدن آبا بدر . وردآپدید 
زادی توانـائی هسـتند و بـا آاستقالل و  ،در عوض. بر می خیزد

  . ورندآتوانائی های دیگر مجموعه ای را بوجود می 
فطرت انسانی نمی توانـد ترکیبـی از قـدرت و  ،بدین قرار -  ۳

کـه شـرط وجـود نه تنها به این دلیـل  ،زادی باشدآاستقالل و 
بلکـه قـدرت  ،زادی اسـتآغفلت از اسـتقالل و  ،یافتن قدرت

نمی تواند ذاتی حیات هیچ موجودی باشد زیرا از ویرانگـری 
ضـعف اسـت ) زور(= قـدرت . ید و نافی حیات استآپدید می 

(= پـس خداونـد خـالق قـدرت . و ضعف به خداوند راه ندارد
ن منـع آز خـوردن دم را اآمیوه ممنوعه ای که . نمی شود) زور

بنا بـر ایـن از خـدا  ،غافل شدن از حقوق ذاتی خویش ،فرمود
  . بود) فریب شیطان(در بند قدرت شدن  ،درجا ،و
یکی رفتار شـیطان و دیگـری رفتـار  ،حال اگر در دو رفتار -  ۴
بگـاه برقـرار کـردن  ،هردو رفتار را ما انسـانها(دم تأمل کنیم آ

چندین و چند  ،ا در هر روزدر پیش می گیریم و بس ،روابط قوا
از چگـونگی و چرائـی قائـل شـدن بـه تبعـیض و بکـار  ،)نوبت

  :وریمآبردن نیرو در تخریب یا ایجاد قدرت سر در می 
دم آمـن از  :شیطان بود که قیـاس صـوری بکـار بـرد و گفـت •

ــرا مــن از  بــدین ســان تبعــیض . تشــم و او از خــاکآبرتــرم زی
ــار ــ ،درجــا ،وردآدرک ــدرابطــه خــود را ب ــتقالل و  ،ا خداون اس

قطــع کــرد و بنــده زوری شــد کــه خــود ایجــاد  ،زادی مطلــقآ
ــود چراکــه  . کــرد ــاس او صــوری ب ــر از خــاک آقی تــش را برت

ــه . شــمرد ــرای توجی ــه گــر او ســاخت ب ــری را عقــل توجی برت
تـش نیـرو اسـت و نیـرو در خـاک نیـز آ ،اگر نـه. زورمداری او
غافـل نمـی زادی خـویش آهرگاه از اسـتقالل و . وجود داشت

مـی  ،صـاحب نیـرو ،بنابراین ،خاک را مجموعه حیاتمند ،شد
  .  یافت

دم و حوا را با همان فریب  بفریبد آن شد که آاو بر ،این بار •
هـم  ،جاویـدان و دانـش مطلـق گشـتن :که خـود خـورده بـود
بکـاربردن  ،بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف. اکنون و همین جـا

ها و فضـلها و حقـوق بـا غفلـت از اسـتعداد ،سان تـرین روشآ
 :جنایـت را چنـین تعریـف مـی کننـد ،امروز نیز. خویش است

بـا  ،برای رسـیدن بـه هـدف) بکار بردن زور(سان ترین روش آ
  . تجاوز به حقوق خود و حقوق قربانی جنایت و جامعه است

نخســت تــو خــود از ایــن  :دم چــرا از شــیطان نپرســیدآامــا       
نشـد کـه ایـن همـان فریـب  ورآچرا  به خود یـاد! میوه بخور؟

 ،است که شیطان خورد؟ چرا پـذیرفت کـه خداونـد خـالق او
تبعیض قائل شـده اسـت  ،فریده خویشآبسود خود و به زیان 

  تبعیض را رفع می کند؟  ،و او با خوردن میوه ممنوعه
 ،که همچنان میوه ممنوعه را می خوریم ،هرگاه ما انسانها      

بسـیار  ،پاسخهایی کـه مـی یـابیم ،این پرسشها را از خود کنیم
ید در رهائی از اصالت دادن بـه قـدرت و قـدرت آبکارمان می 

  :باوری و اعتیاد به اطاعت از قدرت
بـا  ،دمی با قدرت جمـع نمـی شـوندآزادی آاگر  استقالل و      

توضـیح ایـن کـه . جمع مـی شـوند و همراهنـد ،غفلت از خود
نکه بتوانـد از آبود بی  فریده شدهآزاد آهرگاه انسان مستقل و 

زادی او متعـین و آاسـتقالل و  ،این دو حـق ذاتـی غفلـت کنـد
اما ایـن نـاتوانی را جـز . »ناتوانی از غفلت«مقید شده بود به 

قـدرت تقـدم پیـدا  ،بدین سان. وردآقدرت نمی توانست پدید 
زادی و حـاکم مـی شـد بـر اسـتقالل و آمی کرد بـر اسـتقالل و 

الجـرم  ،زادی حد نمی پذیرندآالل و چون استق. دمیآزادی آ
. دمـی از خـود را نیـز نمـی پذیرنـدآحد ناتوانی از غافل شـدن 

چنـان  ،بـاوجود ایـن. زادی محض اسـتآخداوند استقالل و 
کـه هرگـز رخ نمـی  –زادی نیز بـا غفلـت خداونـد آاستقالل و 

اال اینکـه چـون خداونـد علـم . از این دو همراه اسـت –دهد 
احتمال غفلـت او  از  ،مطلق است... طلق ومطلق و توانائی م

  .زادی صفر استآاستقالل و 
 ،موجــود نســبی بــا خداونــد هســتی مطلــق ،مقایســه انســان     

بهمان نسبت کـه احتمـال  :موزدآدرس بس بزرگی را به ما می 
انســان از  ،زادی بــه صــفر میــل مــی کنــدآغفلــت از اســتقالل و 

 ،زادیآر اسـتقالل و زادی برخوردارتر و رشـد او دآاستقالل و 
هراندازه احتمال غفلت از اسـتقالل  ،بعکس. کاملتر می شود

ــودآو  ــی ش ــتر م ــتقالل و  ،زادی بیش ــان از اس برخــورداری انس
نـاچیز  ،بنـابراین رشـد او ،زادی خود کمتر و خودانگیختگیآ

  .تر می شود
راه کــار کاســتن از احتمــال و امکــان غفلــت  ،بــدین قــرار      

وردن فراخنـای آفـراهم  ،زادی خـویشآالل و انسانها از اسـتق
بـه ترتیبـی کـه  ،خشـونت زدائـی. زادی بیـان اسـتآبی کران 

پندارها و گفتارها و کردارها و رابطه ها از زور خـالی شـوند و 
ــذیر گــردد ــاز و تحــول پ ــا ممکــن اســت ب  ،نظــام اجتمــاعی ت

مـدترین آکار. کاردومی است که همراه بـا کـار اول بایـد کـرد
 ،زادی خودآبه صفر رساندن غفلت از استقالل و  روشها برای

زادی در اندیشــیدن و ســخن گفــتن و آبکــار بــردن اســتقالل و 
 ،در یــک جامعــه اســتبداد زده ،از ایــن رو. عمــل کــردن اســت

تشدید استبداد به این عـذر کـه چنـین جامعـه ای جـز بـه زور 
ن می ماند که به یک مسموم بازهم سـم آبه  ،قابل اداره نیست

  .چنین کاری مرگ پر زجر او را نزدیک تر می کند. انندبخور
گـاه مـی آما را  ،زادیآدقیق کردن درک خود از استقالل و      

ــی غفلــت   ــد از چرائ ــدان آکن ــا فرزن دم از اســتقالل و آدم و م
خـود را مطلـق  ،عامل این غفلـت درصـدد درجـا. زادی خودآ

ه ن شـویم کــآوقتــی مـی خــواهیم  ،دمهـاآمــا . گردانـدن اسـت
ــا  ــتیم و ی ــواهیم در دم آنیس ــی خ ــداریم و م ــه ن ــوئیم ک ن بج
روش عقالنی را با روش غیر عقالنـی  ،ورده شودآخواست ما بر

دم آمسـتبدها، نمادهـای ابـتالی بـه غفلـت . جانشین می کنیم
از یاد می برنـد کـه تغییـر  ،رمان دارندآمستبدهائی که . هستند

خـود بایـد بکننـد و  رشد را انسانها ،را انسانها خود باید بکنند
ــا بکــاربردن اســتقالل و  ــد رشــد آب زادی و حقــوق خــویش بای

به اعضـای جامعـه تحـت اسـتبداد  ،در جا ،می خواهند. کنند
  . رمان کرده اندآمحتوا و شکلی را ببخشند که  ،خود

دم از شیطان نخواست که نخست او میوه ممنوعه آاما چرا      
او نیز بخـورد؟ چـرا مـا  ،را بخورد تا که پس از مشاهده نتیجه

این پرسـش را از خـود نمـی  ،بگاه خوردن میوه ممنوع ،دمهاآ
خـالء را  ،زادی خـودآکنیم؟ زیرا بمحض غفلت از استقالل و 

قدرت پر می کند و عالمت بارز آن اینست که پنـدار و گفتـار و 
بکاربرنـده دسـتور کـه خـود را در . کردار ما دستوری می شود
چـون و چـرا نمـی  ،دف گمان می بـردلحظه دست یافتن به ه

سـال جنـگ را در سـود اسـتبدادیان و  ۸یا ایرانیان کـه آ. کند
ادامـه دادنـد، ) امریکا و انگلیس و اسرائیل(قدرتهای خارجی 

قـای آوقتـی هـم !. پرسیدند چرا باید جنـگ ادامـه بیابـد؟ نـه
از مردم ایـران خواسـت چـون و  ،خمینی جام زهر را سرکشید

امروز . ثریت بس بزرگی نیز چون چرا نکردندچرا نکنند و اک
اعتیـاد بـه . نیز در بـاره بحـران اتمـی چـون و چـرا نمـی کننـد

  . زندگی را دستوری می کند ،اطاعت از قدرت
. ن را دیـده بـودآدم تبعـیض تراشـی شـیطان و حاصـل آامـا     

 ،همــانطور کــه مــا ایرانیــان. زمــودآزمــوده را آ ،بــاوجود ایــن
سـه نوبـت انقـالب نیـز  ،در یـک قـرن. ایـم زمودهآاستبداد را 
نـو . زمـائیمآزمـوده را مـی آهمچنـان  ،باوجود این ،کرده ایم

مـده را دیـده انـد امـا آمعتادها، سرنوشت  معتادهای از پـا در 
چــرا؟ زیــرا غفلــت از اســتقالل و . زماینــدآزمــوده را مــی آبــاز 

. ورد و خالء را زور پر مـی کنـدآخالء پدید می  ،زادی خویشآ
چـون در . ز جمله به این دلیـل کـه نیـرو، بـی کـار نمـی مانـدا

ــــت ،زادیآاســــتقالل و  ــــار نرف در  ،درجــــا ،در ســــاختن بک
زوری کـه خـالء را پـر مـی  ،بدین قرار. ویرانگری بکار می رود

 ،زادی و دیگـر حقـوقآهمزمان بـا غفلـت از اسـتقالل و  ،کند
امـا قـدرت یـک روش . جهت تخریبی جسته و زور گشته است

ن افزودن آن روش دستوری است و یک هدف دارد و آد و دار
غافـل از اسـتقالل و  ،از این رو. بر خویش از راه تخریب است

شـدت . زادی همان می کند که غافلهای پیش از او کرده انـدآ
از خود بیگانگی وقتی است که از ویران شدن و ویـران کـردن 

یـز مـی نیز می برد و خود را مالک ماکـان و مـایکون ن» لذت«
  .جبارهای نگون بخت از این قماش هستند. انگارد

  
  

 گیزند
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گفتگو در باره اتـم «
ــــه دارد ــــا آ؟ »ادام ی

نوبت خریـدن زمـان 
بــــه غــــرب رســــیده 

  است؟
 
  

گفتگوهای مسـکو در   :انقالب اسالمی ـــای  ـــان ژ ۱۹و  ۱۸روزه ـــه پای ـــه ب وئی
. کنفـــرانس مطبوعـــاتی ترتیـــب دادنـــدآشــتون و جلیلــی، جــدا جــدا، . رســیدند و گفتند قرار بـر دیـدار کارشناسـان هرد

ــــه ژ ۳دو طــــرف در اســــتانبول در  وئی هرگاه . خانم آشتون گفتگو خواهند کردمعـاون جلیلـی بـا معـاون . است ۲۰۱۲
جلیلـی بـه ایـن دلخـوش . خواهند کـردجلیلی با یکـدیگر گفتگـو کننـد، چنـین به نتیجه رسیدند که الزم شـد آشـتون و 

ـــه کشـــورهای  ـــود ک ـــر  ۱+5ب جـــدی ت پذیرفته اند که موفقیـت گفتگـو موکـول ت کرده اند و باالخره نظر ایران را صحب
دو طــــرف و آمــــاده کــــردن موضــــوع طرف بقصد آسان کردن تفهیم و تفاهم اســت بــه گفتگــوی کارشناســان فنــی دو 
که اظهار می شود که این بار، غرب بود اما در کشورهای غرب، این نظر . ایرانگفتگــوی سیاســی بــر ســر مســئله اتمــی 
بانک مرکزی از سوی اتحادیـه اروپـا بـه وئیه، تحریم نفـت ایـران و ژزیرا از اول اصرار به نتیجه رسیدن گفتگـو نداشـت 

از آن پـس، روز . اجرا گذاشته مـی شـود و ناگزیر تر می شود به خواسـت غـرب یم ایران ضعیف تر می شـود ژبه روز، ر
  :ارزیابی می کنندوضعیت را چگونه بنگــریم کــه کارشناســان . گــردن بگــذارد

  
ایران چه می خواهـد و 
چرا غرب،گفتگوهـا را 
ـــــد؟  ـــــی ده ـــــش م ک
قدرتهای غربی چـه در 

  :سر دارند؟
  

یـم ژهمه آنچـه را کـه ر :انقالب اسالمی
مـاده ای کـه  ۵طـرح . کاغذ آمده اسـتنمی آورد، به قلـم پـل پـیالر بـر صـفحه در سر دارد و بسیاری از آنها را بر زبـان 

  :شده اندانتشــار دهــد، در نوشــته پــیالر تشــریح ی گویـد بـی آنکـه جلیلی از آن سـخن مـ
 ۱۹در  ،تحلیل گر پیشین سیا ،پل پیالر 
در روز دوم گفتگوهــای  ،۲۰۱۲وئــن ژ

وضــعیت را ایــن  ،از دیــد خــود ،مســکو
  :سان سنجیده است

. گفتگوهای مسکو به پایان رسـیدند •
امریکا و قدرتهای غربی میلـی بـه لغـو 

حتـی در ازای  . ردندتحریم ها ابراز نک
متوقف کردن غنی سـازی اورانیـوم تـا 

حاضر نشدند تحریم هـا را  ،درصد ۲۰
  . نها بکاهدآلغو  و یا از 

بســــــیار نارســــــائی هــــــا در روش      
ــر ســر   ــران ب ــا ای گفتگوهــای امریکــا ب

ایـن . پرونده اتمی ایران وجـود دارنـد
ــه  ــا ناشــی از امتنــاع از ب نارســائی هــا ی

ــا نتیجــه رســاندن گفتگ وهــا اســت و ی
حاصــل بــی کفــایتی گفتگــو کننــدگان 

طــرف گفتگــو را چــه . امریکــائی اســت
می باید  ،منفور بشماریم و خواه مقبول

می  ،در گفتگو. نارسائی ها را رفع کنیم
یـم ایـران را درنظـر ژباید چشم انداز ر

  .گفت
طــرف غــرب بــه جــای گفتگوهــای   •

برای ایران فرصـت ایجـاد مـی  ،واقعی
ــ ــا از فش ــد ت ــودکن ــرب برخ ــه  ،ار غ نال

مظلومیت سـردهد و بـه تکـرار بگویـد 
  ...غرب در گفتگو جدی نیست و

 Dennisدنــیس راس  ،بــرای مثــال      
Ross) که تا این اواخر سیاست امریکـا

ــرد ــی ک ــدی م ــران را تص ــال ای ) در قب
 :سخن خود را این طور شروع می کرد

هدف نهـائی مـا از گفتگوهـای اتمـی «
یا ایران می آبدانیم اینست که  ،با ایران

خواهد بپذیرد که برنامه اتمیش باید تا 
 ،ن حـــد کـــه اعتمـــاد بخـــش گـــرددآ

 ،به سـخن دیگـر. محدود شود یاخیر؟
بدان حد محدود شود که برنامه اتمـی 
غیر نظامی به برنامه اتمی نظامی قابـل 

  .»بدل شدن نباشد یا نه؟
یا هدف گفتگـو آ» هدف نهائی«این     

یک توافـق اسـت و به قصد رسیدن به 
نه گفتگو باقصـد بـه شکسـت کشـاندن 

ن؟ هرگــاه قصــد بــه نتیجــه رســاندن آ
ــی اســت کــه هــم  ــه ترتیب ــا ب گفتگوه
نگرانی غرب بابت انتشار سـالح هسـته 
ای از میــــان بــــرود و هــــم حــــداقل 
ــه  ــه مجــاز شــدن ب ــران ک خواســت ای

می باید  ،میز استآفعالیت اتمی صلح 
روش کــار رســیدن بــه مصــالحه ای در 

ـــدبر ـــرف باش ـــدف دو ط ـــده ه . گیرن
در یـک هـدف و  ،خالصه کردن هدف

ن هـــم هـــدف واشـــنگتن از گفتگـــو آ
ــا رســاندن  ،بهــیچ رو ،اســت ســازگار ب

  .گفتگو به نتیجه نیست
گفتگوهای (امید اینست که این بار   •

ــکو ــا در نظــر ) مس ــر و ب ــه ت ــع بینان واق
 ،)ایــران(داشــت هــدف طــرف گفتگــو 

ا وارد گفتگــو شــده باشــند و گفتگوهــ
ــت  ــدآموفقی ــز بگردن ــه . می ــا ک عالمته

داده انـد و  ،دورهای پیشین گفتگوهـا
نیز سخنان علنـی کـه در ایـن هفتـه بـر 
 ،زبانهـــای مقامهـــا جـــاری شـــده انـــد

ــویق  ــدان تش ــد بخــش آچن ــز و امی می
  .نیستند

ــر و        ــرز فک ــات ط ــا از جزئی ــه م البت
استراتژی طـرف ایرانـی گفتگوهـا نیـز 

بـرای ایـن  ،باوجود ایـن. گاه نیستیمآ
مـــتن ســـند  ،کـــه خـــالء را پـــر کنـــیم

وریــم کــه گفتگــو آاســتراتژیکی را مــی 
کنندگان ایرانی تهیـه کـرده انـد بـرای 

  :گفتگوهای مسکو
  
موضــوع گفتگوهــای مســکو از ٭

  :دید ایران
  
هدفهای اصلی  ،در گفتگوهای مسکو•

جمهوری اسالمی ایران همانها هستند 
 ،که در گفتگوهای اسـتانبول و بغـداد

ن هـدفها تسـهیل آ. ر کرده اسـتاظها
 ،می کند پیشرفت بسـوی تـوافقی را کـه

جنــگ اقتصــادی غــرب برضــد  ،بــدان
حــق ایــران بــر . ایــران پایــان مــی یابــد

شــامل  ،میــز هســته ایآفعالیــت صــلح 
پذیرفته مـی شـود  ،غنی سازی اورانیوم

ــه  ــذیرد از صــدمه زدن ب و غــرب مــی پ
یـــم جمهـــوری ژاعتبـــار و موقعیـــت ر
ـــران د ـــرون از اســـالمی ای ر درون و بی

  . خودداری کند ،کشور
ــادی     ــد ع ــی توان ــا م ــدف گفتگوه ه

در دراز مـدت  ،کردن رابطه بـا امریکـا
ــر ــد ،ت ــز باش ــر. نی ــال حاض ــا  ،در ح م

می باید خود را بر مصالحه ای ) ایران(
متمرکز کنیم که ما را به هدف حداقل 
خــود و غــرب را بــه هــدف خــویش کــه 

دن میـــز بـــوآاعتمـــاد یـــافتن از صـــلح 
دیدگاه .  برساند ،فعالیتهای اتمی است

  :ایران به شرح زیر است
ــه      ــد وجــود دارد ک ــا ســخت تردی ام

مایــل بــه  ،بخصــوص امریکــا ،غــرب
تردیـد . رسیدن به توافقی بـا مـا باشـند

بازهم بیشتری وجود دارد کـه غـرب و 
ـــاده برداشـــتن آبخصـــوص امریکـــا  م

ــــه  ــــرای رســــیدن ب ــــدمهای الزم ب ق
  . باشند ،مصالحه

دهان های برخی از مقامها باز شده      
نها بر به شکسـت آاند بر ابراز خواست 
ایـن  ،برخی دیگر. انجامیدن گفتگوها

خواست را اظهار نکرده اند اما چنـان 
شرائط سختی را پـیش کشـیده انـد کـه 
مانع بـه نتیجـه رسـیدن گفتگوهـا مـی 

منش و روش اسرائیل اینست که . شوند
ایـــن و . گفتگوهـــا شکســـت بخورنـــد

دولت نفـوذی بـر امریکـا دارد کـه مـی 
ــــا   ــــا در گفتگوه ــــد روش امریک توان
پیرامون فعالیـت هـای اتمـی ایـران را 

مواضـــع مشـــابه موضـــع . معـــین کنـــد
اسرائیل در کنگره امریکـا و مباحثـات 

  .اظهار شده اند ،علنی
در دولت امریکا کسانی هستند کـه از     

ــران اســتقبال مــی کننــد ــا ای . جنــگ ب
طر نشان می کنند کـه جنـگ پیالر خا(

طلبان به فاجعـه ای کـه جنـگ بـرای 
نمی اندیشند  ،وردآخود امریکا ببار می 

و از جنگ فاجعه بار عراق درس نمـی 
  )گیرند

هنوز اقلیتی بر ایـن نظـر اسـت امـا       
بسا از سوی طرفداران جنگ حمایـت 
شـــوند و بـــدین اســـتدالل کـــه بـــرای 
ــه  ــران ب ــوگیری از مجهــز شــدن ای جل

راه حلـی جـز جنـگ  ،ح هسته ایسال
ــده اســت دیگــر مقامــات دولــت  ،نمان

  .امریکا را باخود همداستان کنند
اکثریت بزرگی در امریکا براین نظر     

ن آهستند که جنگ اقتصادی که خود 
را مجـــازات هـــا مـــی خواننـــد ســـبب 
فروپاشــی نظــم سیاســی در ایــران مــی 

هـــــدف  ،از دیـــــد بســـــیاری. شـــــود
ن فروپاشـی مجازاتهای اقتصادی چنـی

رفتار امریکا و متحـدان غـربیش . است
نهـا آما را به این نتیجه می رسـانند کـه 

گفتگوها را کش می دهند بـدان امیـد 
یـم ایـران را ژکه فشارهای اقتصـادی ر

چنـین اسـتراتژی را بـر . بی ثبات کنـد
مشـاهده  ،بـه وضـوح ،سر میز مـذاکره

  .می کنیم
زمــون آگفتگوهـای مســکو واپسـین       

ودن و مصـمم بـودن غـرب بـه جدی ب
. رســــیدن بــــه یــــک توافــــق اســــت

گفتگوهـــای اســـتانبول و بغـــداد نیـــز 
ــدآ . زمــون عــزم و جــدیت غــرب بودن

ــز و آن دو آحاصــل  ــویق آمی ــون تش زم
ما نیاز داریم به طرف . امید بخش نبود

ــوانیم  مقابــل هــر فرصــتی را کــه مــی ت
بـدهیم تـا او نشــان بدهـد کـه براســتی 

  .طالب مصالحه است
ــرای ا      ــردن ب ــاد ک ــن فرصــت ایج ی

موضع اصلی مـا را تغییـر  ،طرف مقابل
ما روشن گفتیم  ،در حقیقت. نمی دهد

که مصمم هستیم  غنی سازی اورانیـوم 
ـــا  ـــیم ۲۰ت ـــا کن ـــد را ره ـــن . درص ای

مهمترین امتیازی است که مـی تـوانیم 
نها در ادعای آهرگاه . به غربیها بدهیم

ن آخود صادق باشند و براستی نگـران 
 ،شند که مبادا ما بمـب اتمـی بسـازیمبا

ن دارد که آنها را برآاین امتیاز می باید 
فرصت را برای توافق بـا ایـران مغتـنم 

  .بشمارند
 ،در بغــداد ،۱+۵نچــه کشــورهای آ     

بطـــور  ،روی میـــز گفتگـــو گذاشـــتند
ــود ــول  ب ــر قابــل قب ــر . واضــح غی کمت
. ن نبودآاشاره ای به لغو تحریم ها در 

وش قطعـــات یـــدکی تنهـــا وعـــده فـــر
هواپیماهای مسـافر بـری را بـه مـا مـی 

ــد ــز کــه آاز . دادن نچــه از آن جهــت نی
ایران می خواستند از کشورهای دیگـر 

پیشنهادشـان قابـل  ،نمی خواستند نیـز
  . قبول نبود

و در گفتگوهــای مســکو نیــز موضــع      
مذاکره کننده . اصلی ما تغییر نمی کند

نـد های ما بر این موضع اسـتوار خواه
خــواهیم  ۱+۵مــا از کشــورهای . مانــد

 ،نچه را هنـوز نکـرده انـدآخواست که 
نچــه الزم اســت انجــام آیعنــی .  بکننــد

دهند تا جنگ اقتصادی برضـد ایـران 
اصرار خواهند ورزیـد بـر . پایان پذیرد

اینکه امتیازها که دو طرف باید بدهند 
مشخص شـوند و غـرب روشـن بگویـد 

  .هدفش از وضع مجازاتها چیست
گفتگو کننـدگان مـا همچنـین هـر       

فرصتی را مغتنم خواهند شـمرد تـا بـه 
حـالی کننـد کـه بـرغم  ۱+۵کشورهای 

 ،نها بر مسئله اتمی ایرانآمتمرکز شدن 
موضـــوع هـــای دیگـــر نیـــز مـــی بایـــد 

ایــن کشــورها . موضــوع گفتگــو شــوند
نهـا آباید بدانند و می دانند که ایران و 

امکـان در روابطی هستند که به ایـران 
نها زیـان و یـا سـود آمی دهند به منافع 

  . رساند
ــدگان از  ،همــین طــور      ــذاکره کنن م

گـاه آنیاز دارنـد  ۱+۵سوی کشورهای 
ی ژانس بین المللی انـرژآشوند تفتیش 

اتمــی از تأسیســات اتمــی ایــران بشــکل 
دیگــری مــی توانــد مــورد بحــث قــرار 

نست که این نیـز بخشـی آراستی . گیرد
ابین اسـت کـه مـی بایـد از روابط فی م

مــا . موضــوع بحــث و توافــق گــردد
دربهای تأسیسات اتمی خود را بر روی 

انــس گشــوده ایــم امــا قــرار ژآمفتشــان 
نیست تمامی تأسیسات نظـامی خـود را 

انــس قــراردهیم بــی ژآتحــت تفتــیش 
  .وریمآنکه در برابر هیچ چیز بدست آ

مذاکره کنندگان ما می دانند خطر        
زیر فشار چه اندازه بـزرگ  دادن امتیاز

ــار و قــدرت . اســت ــین کــاری اعتب چن
در . جمهوری اسالمی را بر باد می دهد

مشـکلهای سیاسـی  پدیـد  ،درون کشور
بخصوص با توجه به حمایتی . وردآمی 

میـز آکه مردم ما از برنامه اتمـی صـلح 
حدودی وجـود دارنـد . ایران می کنند

که حتی رهبر معظم جمهوری اسالمی 
  .نها را رعایت کندآاگزیر است نیز ن

دادن امتیــاز هــای یــک جانبــه بســا      
سبب می شود امریکا فشارهای خود را 

و وضـع مجازاتهـا . بر ایران بیشتر کند
چنانکـــه در . را رویـــه خـــود بگردانـــد

روشن از اثر بخشـی ایـن روش  ،امریکا
 ،افزون بر ایـن. می گویند و می نویسند

امتیـاز چون معلوم نیست که اگـر هـم 
بدهیم همه تحریمهای اقتصـادی لغـو 
 ،شوند و جنگ اقتصادی پایان بپذیرد

پــس بایــد بایســتیم نخســت مابــه ازای 
بدســـت  ،امتیازهـــا را کـــه مـــی دهـــیم

  . بیاوریم
اصرار اوباما و حکومت او بـر ادامـه      

ـــــل دارد ـــــا دو دلی ـــــی  :گفتگوه یک
جلوگیری از حمله نظامی اسـرائیل بـه 

ـــاف ـــرای من ـــران کـــه ب ع امریکـــا در ای
ـــت و  ـــد اس ـــیار زیانمن ـــه بس خاورمیان
دیگــری انتخــاب شــدن بــه ریاســت 

ــاردوم ــرای ب هــردو ایــن . جمهــوری ب
هدفها ایجاب مـی کننـد کـه گفتگوهـا 
بمدت چند مـاه کـش داده شـوند و در 

ایـن . تحریم برجا بماننـد ،همان حال
روش به اوباما امکان می دهد بـه رویـه 
ـــر ســـخت خـــط هـــای  خـــود در براب

  .یل ادامه دهداسرائ
رویــه امریکــا ســبب مــی  ،بدبختانــه      

 ،در گفتگوهـا ۱+۵شود که کشورهای 
تنهــا امیــد . انعطــاف بخــرج ندهنــد

اوبامـا بـه  ،اینست که در این چنـد مـاه
این نتیجه برسد که نیمچـه تـوافقی بـا 

به تجدید انتخاب او زیان نمـی  ،ایران
این امر . رساند بلکه سود نیز می رساند

بی پایه  ،ن توافقی سود برساندکه چنی
ـــب در  ـــر غال ـــا فک ـــت ام ـــه نیس و مای

  .واشنگتن بشمار نمی رود
امیــد بــزرگ تــر را بایــد از عضــوهای    

بخصوص کـه  ،۱+۵اروپائی کشورهای 

اوالنــد بــه ریاســت جمهــوری فرانســه 
مشــــکالت . انتخــــاب شــــده اســــت

اقتصادی اروپا می توانند بسـود مـا بـر 
لمــان و آ(رفتــار ســه کشــور اروپــائی 

ایـن . اثـر گذارنـد) انگلستان و فرانسه
مشــکالت مــی تواننــد بــا توجــه بــه اثــر 
تحــریم نفـــت ایـــران بـــر بـــاال رفـــتن 

ن دارند آاروپائیان را بر ،قیمتهای نفت
ــه قصــد  ــتار گفتگــوی جــدی ب خواس

  . بگردند ،رسیدن به توافق با ایران
در میــان فــراوان عالمتهــای گویــای     

بر رسیدن بـه  بدبینی در باره عزم غرب
اینهـا معـدود عالمتهـای  ،توافقی با مـا

چرخ زمـان بسـود . خوش بینی هستند
هر سخن کـه در مسـکو . ما نمی چرخد

اگر نـه  ،بگوئیم و هر موضع که بگیریم
امیــد نــاچیزی وجــود دارد کــه  ،هــیچ

متوقــف   ،جنــگ اقتصــادی برضــد مــا
  . از شدت بیفتد ،بکنار

کـه در  توافقی عادالنه ،باوجود این      
میز اتمـی آحق ما بر فعالیت صلح  ،نآ

پس . بسود ما است ،پذیرفته شده باشد
تا زمـانی  ،بسود ما است که به گفتگوها

که امیـدی بـه رسـیدن بـه یـک توافـق 
ـــود دارد ـــیم ،وج ـــه ده ـــد . ادام و بای

ــه  ،مراقــب باشــیم ــدون دریافــت ماب ب
  . به خود زیان نرسانیم ،ازائی

انی نیز هاشمی رفسنج :انقالب اسالمی ــــه ژ ۲۰( ــــت )  ۲۰۱۲انوی ــــه اس گفت
مــذاکرات مســکو نشــان داد کــه غــرب 

ــت اینــک بنگــریم کــه . اهــل تعامــل نیســت ــاره عل ــرب در ب دیگرکارشناســان غ
نرسیدن به توافـق در مسـکو، چـه گفتـه 

کنونی تـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری آیا توافق شـده اسـت امـا وضـعیت . اند
امریکا می باید، همین که هسـت بمانـد 

  :و یا توافقی انجام نگرفته است؟
  

بکار بردن زمـان برضـد 
ــران ــام  :ای ــوافقی انج ت

ــــا  ــــه اســــت و ت نگرفت
انتخابـــــات ریاســـــت 
جمهوری امریکا انجـام 
ــا توافــق  نمــی گیــرد و ی
انجام شده است بعد از 

علنی خواهد  ،ن تاریخآ
  :شد؟

  
جنگ پنهان بـا ایـران و بکـار  ٭

  :بردن زمان بر ضد ایران
  
یک روز بعد از  ،۲۰۱۲وئن ژ ۲۰در  ◀

فلنــت و هــیالری  ،گفتگوهــای مســکو
مـــــان لـــــورت ایـــــن ارزیـــــابی را از 

  :ورده اندآگفتگوهای مسکو به عمل 
وزیــر دفــاع  ،لئــون پانتــا ،بــه تــازگی •

امریکا  ،در پاکستان :گفته است ،امریکا
نــاظران مــی . »باجنــگ مــی جنگــد«

کلمه صحیحی اسـت » جنگ«گویند 
یکـــا در امر» عملیـــات ویـــژه «بـــرای 

ــتان  ــره عربس ــتان و در شــبه جزی پاکس
در افغانستان نیز جنگ ). جنوب یمن(

  . تمام عیاری را می کند
واقعیت اینست که امریکا در جنـگ  •

چهارمی است کـه در سـایه سـه جنـگ 
ن  جنگ بـا ایـران آپیشین قرار دارد و 

نیویورک تایمز خبـر داد  ،اخیرًا. است
  که جنگ سایبری بر ضد تأسیسات 

  
  ۵ر صفحهد

 چرخ زمان   
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مصــلحی وزیــر واواک (اتمــی ایــران 
قــرار بــر یــک حملــه وســیع  :گفــت

ــکو  ــذاکرات مس ــد از م ــایبری بع س
به دسـتور پرزیـدنت . !!) بوده است

  .  اوباما انجام گرفته است
وقتــی کنگــره  ،۲۰۰۵از  ،در واقــع •

ــوش  ــت ب ــرد حکوم  ۴۰۰تصــویب ک
میلیــون دالر خــرج جنــگ پنهــان بــا 

ــد ــران کن ــه هــ ،ای ای از جملــه حمل
 ،ایــذائی از خــاک عــراق بــه ایــران

. غــاز گرفتــه اســتآجنــگ بــا ایــران 
نیــروی عملیــات ویــژه امریکــا افــراد 

بـاوجود  ،سازمان مجاهدین خلق را 
ــــت  ــــازمان  در فهرس ــــه س ــــن ک ای

بطــور  ،ســازمانهای تروریســت هســت
در بیابان نوادا . سری تعلیم  می دهد

سـیا  از هواپیماهـای . تعلیم می دهد
رای عملیـات اطـالع ب ،بدون خلبان

اسـتفاده  ،در ایران ،گیری و مراقبت
ـــد ـــی کن ـــدین ســـان. م ـــا و  ،ب امریک

اســرائیل در ایــران بــه جنــگ پنهــان 
  .  مشغول هستند

ـــا و  • ـــان را امریک ـــگ پنه ـــن جن ای
اسرائیل به بهانه جلوگیری از انتشـار 

حال ایـن کـه . اسلحه اتمی  می کنند
اســلحه امریکــا در دنیــا منتشــر شــده 

یکا و روسـیه بیشـتر اسـلحه امر. است
انگلسـتان و فرانسـه و . اتمی را دارند

چین و هند و پاکستان و اسرائیل نیز 
ـــــد ـــــال. آن را دارن ـــــان ح  ،در هم

بــه . گفتگوهـا بـا ایـران ادامـه دارنـد
زمـــان  ،نتیجـــه نرســـیدن گفتگوهـــا

خریدن برای دو جنـگ اقتصـادی و 
  :جنگ پنهان با ایران است

ـــاه  • ـــاآدر م ـــه گفتگوه ـــل ک ی وری
 ،با ایـران شـروع شـد۱+۵کشورهای 

مقامات امریکا به تکرار گفتند اجازه 
بـــازی بـــرای بدســـت «نمـــی دهنـــد 

را از راه کــــش دادن » وردن زمــــانآ
امــــا در . ادامــــه دهــــد ،گفتگوهــــا

ایـن حکومـت اوبامـا اسـت  ،حقیقت
. که زمان را برضد ایران بکار می برد

برخی می گویند اوباما سعی مـی کنـد 
ـــا بکـــاربردن د ـــانع از  ،یپلماســـیب م

ــه تأسیســات اتمــی  ــه اســرائیل ب حمل
تا انتخابات ریاست جمهوری  ،ایران

 ،در حقیقـــت ،امـــا. بگـــردد ،امریکـــا
خریــدن «حکومــت اوبامــا در کــار 

 :برای برنامه کار خویش است» زمان
زمان برای جنگ پنهان بر ضد ایران 

. نآو به حداکثر رساندن اثـر بخشـی 
دی و زمــان بــرای مجازاتهــای اقتصــا

ن و زمـان آیـم گشـتن ژعامل تغییـر ر
ــائی و  ــا و متحــدان اروپ ــرای امریک ب
کشورهای عرب سنی و ترکیه تا که با 

یم ژر ،یم بشار اسدژسرنگون کردن ر
  .ایران را ضعیف گردانند

معـاون رئـیس جمهـوری و  ،بایدن •
مشــاور امنیتــی  ،نتــونی جــی بلیــنکنآ

در ماه فوریه بود کـه سیاسـت  ،اوباما
در قبـــال ایـــران را توضـــیح امریکـــا 
خریــدن زمــان بمعنــای ایــن  :دادنــد

ــئله  ــران(مس ــده اتمــی ای ــه ) پرون را ب
در این طول زمانی . ینده واگذاشتنآ

امـور شـگرفی  ،که خریداری می شود
میچــــل . مــــی تواننــــد روی دهنــــد

مقام پیشـین وزارت دفـاع  ،فلورنوای
که اینک عضو ستاد انتخاباتی اوبامـا 

در جمـــع  ،در همـــین مـــاه ،اســـت
ـــرائیلیان ـــه اســـت ،اس ـــد  :گفت از دی

ــا ــه  ،حکومــت اوبام ــه ب پــیش از حمل
ـــــران ـــــای  ،ای ـــــد فعالیته ـــــی بای م

ــا  دیپلماتیــک انجــام گرفتــه باشــند ت
مشروعیت حمله به ایران زیر سئوال 

  .نرود
روزنامــــه نگــــار  ،داویــــد ســــنجر •

گـزارش  ،بـه تـازگی ،نیویورک تـایمز
اوباما از همان ماه اول « :کرده است

بطـور سـری  ،جمهوری خود ریاست
دستور داد حمله های هـر چـه مـؤثر 
تــر بــه ســامانه کــامپیوتری تأسیســات 

ــران ــی ای ــرد ،اتم ــام بگی ــدین . انج ب
ایـــن  ،بــرای نخســـتین بــار ،ترتیــب

امریکــا اســت کــه جنــگ ســایبری را 
راه را  ،اما با این کار. غاز کرده استآ

باز کرده است برای کشورهای دیگـر 
ــــ ــــازمانهای تروریس ــــک و س ت و ه

حملـه  ،از ایـن پـس. کنندگان دیگـر 
سایبری  بر ضـد امریکـا کـاری مجـاز 

اســـرائیل دانشـــمندان اتمـــی . اســـت
ایران را می کشـد و مقامـات سـیا مـی 
ــد حــامی اســرائیل و دخیــل در  گوین

  . اینگونه حمالت تروریستی هستند
اسناد سری وزارت خارجـه امریکـا  •

کـــه ویکیلـــیکس انتشـــار داد حـــاکی 
مــدن آاز زمــان روی کــار  هســتند کــه

نـی آبه دیپلماسی،  ،او و تیم او ،اوباما
 ،نآرا تقدم بخشیده اند که  بوسـیله 

حمایــت بــین المللــی بــرای وضــع 
ــران ــر ضــد ای ــا ب ــه  ،مجازاته از جمل

ـــت  ـــادرات نف ـــدید از ص ـــتن ش کاس
ـــران ـــت  ،ای ـــن . وردآبدس ـــدف ای ه

ــال  ــل س ــت؟ در اوائ ــا چیس مجازاته
ه مقامــات حکومــت اوبامــا بــ ،جــاری

هدف از وضع  :واشنگتن پست گفتند
این مجازاتها اینست که مـردم ایـران 

اگــر . برضــد دولــت ایــران برخیزنــد
مجازاتها دولت ایران را مجبور کـرد 
تقاضاهای امریکـا را در مـورد برنامـه 

و اگـر  . چـه بهتـر ،اتمی خود بپـذیرد
ــرنگون ژر ــالمی س ــوری اس ــم جمه ی

  . نهم بهترآاز  ،شد
روز، هـــیالری امـــ :انقـــالب اســـالمی خواهد امریکا بـه ایـران حملـه کنـد تـا یــم ایــران مــی ژر: کلینتــون مــی گویــد

حکومت امریکـا، یکـی از دو واقعیـت بــدین قــرار، . ایــران حــامیش شــوندمشــروعیت بدســت بیــاورد و مــردم 
تن برخاسـ ببتصورشان، تحریم ما سرا هــم بپذیرنــد و دریابنــد کــه بعکــس هرگـاه واقعیـت دوم . را پذیرفته اسـت

ــل  ــه عام ــود بلک ــی ش ــران نم ــردم ای یم می شود، بسا مداخله از بیـرون، ژرکارپــذیری مــردم ایــران و برجامانــدن م
ــران، آســوده  ــردم ای ــذیرد و م ــان بپ   . حاکمیت خود برخیزندخــاطر از بیــرون، بــرای بازیافــت حــق پای

ــس از  • ــی پ ــاآکم ــاز ن ــادر آغ رامی ه
ــــوریه ــــتار  ،س ــــا  خواس ــــیم اوبام ت

انزجـار . ر اسد شدیم بشاژسرنگونی ر
خــود را کشــته شــدن هزارهــا نفــر بــه 

ابـراز  ،دست نیروهای امنیتی سـوریه
 ،اما پس از گذشت یک سـال. کردند

بــر وجــه دیگــری از وضــعیت ســوریه 
یـم ژن اثـر سـقوط رآمتمرکز شدند و 

ــت  ــدن موقعی ــعیف ش ــر ض ــوریه ب س
ایـن تضـعیف . ایران در منطقه اسـت
یـم ایـران را ژمی توانـد موجودیـت ر

دلیـل اصـلی .  ز بـه خطـر بیانـدازدنی
حمایــت امریکــا از شورشــیان مســلح 

  .سوریه است
ــــا  ،در مــــاه گذشــــته • ــــدار ب در دی

مقامات وزارت  ،یم ایرانژمخالفان ر
ــا در  ــت امریک ــا سیاس ــه امریک خارج

«  :ایران را این سـان خالصـه کردنـد
متوقــف کــردن برنامــه اتمــی بخــاطر 
ــرائیل  ــت اس ــرای امنی ــه ب خطــری ک

. »یـم ایـرانژکند و تغییر ر ایجاد می
حکومت اوبامـا چـه  ،با این دو هدف

از راه کـش  ،کاری جز خریدن زمـان
می توانـد بکنـد؟ دو  ،دادن گفتگوها

مقام پیشین وزارت خارجه امریکا که 
در مــاه هــای اول ریاســت جمهــوری 

ــران را  ،اوبامــا سیاســت امریکــا در ای
 :مــی گوینــد ،تصــدی مــی کــرده انــد

چگاه باور نداشـته حکومت اوباما هی
ــه  ــد ب ــی توان ــه دیپلماســی م اســت ک

ن را آموفقیــت بیانجامــد و هیچگــاه 
  . جدی نگرفته اند

  
ـــران  ٭ ـــا ای ـــه ب ـــرا و چگون چ

  صحبت جدی نمی شود؟
  
از ایــران خواســتن کــه فعالیتهــای  •

اتـــم خـــود را متوقـــف کنـــد و فشـــار 
وردن به ایران وقتی تن بـه ایـن کـار آ

ــد ــی ده ــت  ،نم ــد موقعی ــزی عای چی
بمدت . مریکا در خاورمیانه نمی کندا

بـا ایـران  ،قـدرتهای غـرب ،سال ۱۰
 ،دربــاره برنامــه اتمــی غیــر نظــامیش

در تمـــام ایـــن .  گفتگـــو کـــرده انـــد
ایــران حاضــر نشــده اســت از  ،مــدت

حق خود بر داشـتن چرخـه سـوخت 
اتمی که در بـر مـی گیـرد غنـی سـازی 

مجازاتهـا و . اورانیوم را چشم بپوشد
له نظـامی تنهـا عـزم تهدید ها به حم

بـرغم همـه . ایران را جزم کـرده انـد
فشــارها کــه امریکــا و اســرائیل بکــار 

ــد ــرده ان ــانتریفو ،ب ــاژشــمار س در  ،ه
بـــه  ۱۰۰۰از  ،ســـال اخیـــر ۵طـــول 
ــد ۹۰۰۰ ــیده ان ــرر . رس ــران مک و ته

پیشنهاد کرده است در ازای پذیرفتـه 
 ،شدن حقش بر غنی سـازی اورانیـوم

انـس را ژآماده است نظـارت مـداوم آ
بر تأسیسات اتمی خود بپـذیرد و بسـا 
فعالیت هـای اتمـی خـود را محـدود 

  .کند
پذیرفتن شفاف حق ایران بر غنـی  •

سازی اورانیوم بقصـد تهیـه سـوخت 
ـــرای  ،اتمـــی ـــای ممکـــن ب تنهـــا مبن

. مصــالحه واشــنگتن و تهــران اســت
ــه در  ــت ک ــنهادی اس ــه پیش ــن هم ای
دورهای اخیر گفتگوها ایـران کـرده 

یـن پیشـنهاد تنهـا شکسـت رد ا. است
حاصل . دیپلماسی را تضمین می کند

ن نیــز فرســایش موقعیــت امریکــا در آ
  .منطقه است

ــی      ــذیرفتن غن ــوش از پ حکومــت ب
در . سازی تحت نظارت امتنـاع کـرد

او از هرگونـــه گفتگـــو بـــا  ،حقیقـــت
پـیش از متوقــف کـردن غنــی  ،تهـران

رویـه . سازی اورانیوم خودداری کرد
جـه نـداد کـه ایـران را او جز ایـن نتی

برانگیخت به بسط فعالیتهـای اتمـی 
تهــران از تــن دادن بــه امــر . خــویش

امریکــا ســـرباز زد و اینـــک فعالیـــت 
اتمــیش در منطقــه از حمایــت مــردم 

  . برخوردار است
ـــوش • ـــا ،بخـــالف ب ـــاز آاز  ،اوبام غ

اصــل غنــی  ،ریاســت جمهــوری خــود
ـــران را  ـــط ای ـــوم توس ـــازی اورانی س

مت او از عمل و وقتی حکو. پذیرفت
برخـی  ،نچه پذیرفتـه بـود تـن زدآبه 

ن را فشــارهای آتحلیــل گــران دلیــل 
ــــتند ــــرائیل دانس ــــره و اس در . کنگ

اوبامـا و تـیم او هرگـز غنـی  ،حقیقت
بطور  ،سازی اورانیوم توسط ایران را

. جدی قابل پذیرفتن ندانسته بودنـد
ــود تصــمیم بــه  ــدنت اوبامــا خ پرزی
ــت و  ــران گرف ــا ای ــایبری ب ــگ س جن

تـــیم او در .  دســـتور انجـــامش را داد
برابر پذیرفتن واقعیت و اتخاذ رویـه 

بـه . مقاومـت کـرد ،نآای متناسب با 
این عذر کـه معاملـه بـر اسـاس  غنـی 

ــران ولــو  ،ســازی اورانیــوم توســط ای
بــرای امنیــت  ،انــسژآتحــت نظــارت 

بـرای  ،در حقیقت. امریکا مضر است
سلطه امریکا بر منطقه و دست بـاز را 

مضــر  ،یــم ایــرانژن در مــورد رداشــت
  . است

  
توافق بـا ایـران انجـام گرفتـه  ٭

است اما تنهـا بعـد از انتخابـات 
ریاســـت جمهـــوری امریکـــا و 

علنـــی  ،انتخـــاب شـــدن اوبامـــا
  :!خواهد شد؟

  
امر واقع اول و اساسـی اینسـت کـه  ◀

ــالحی را از  ــژاد و ص ــدی ن دســت احم
همزمـان . پرونده اتمی کوتاه کرده اند

ــا گفتگوهــا ــژاد  ،ی مســکوب احمــدی ن
ـــت ـــدن  :گف ـــمین ش ـــورت تض در ص

 ،تحویل سوخت اتمی نیروگـاه تهـران
درصد  ۲۰ایران غنی سازی اورانیوم تا 

اما سخن او بر . را متوقف خواهد کرد
رفتار جلیلی و هیأت تحـت ریاسـت او 

ــری نداشــت ــرین اث ــأت . کمت ــن هی ای
 :همـان گفــت کـه در بغــداد گفتـه بــود

غنی سازی  پذیرفته شدن حق ایران بر
گفتگو در باره متوقف کردن . اورانیوم

درصــد را  ۲۰غنــی ســازی اورانیــوم تــا 
  . موکول به قبول شدن این حق کرد

یـــک چنـــد از تحلیـــل گـــران مـــی  ◀
درصـد  ۵اصـل غنـی سـازی تـا  :گویند

پذیرفته شده است اما حکومت اوبامـا 
در مــوقعیتی نیســت کــه بتوانــد آن را 

خابـات چـرا کـه بسـا در انت. علنـی کنـد
ریاســـت جمهـــوری بـــرایش زیانمنـــد 

اینست کـه گفتگوهـا را طـوالنی . است
ــات ریاســت  ــا انتخاب ــرد ت ــد ک خواهن

درصــورت تجدیــد . جمهــوری امریکــا
 ،انتخاب اوبامـا بـه ریاسـت جمهـوری

  . توافق علنی خواهد شد
زیــرا . امــا ایــن نظــر متنــاقض اســت    

ــه  ــود ب ــده ب ــوافقی انجــام ش ــاه ت هرگ
ی اتمی ایران تحت ترتیبی که فعالیتها

اوبامـا  ،انس قـرار مـی گرفـتژآنظارت 
کسی بود که مشکل را حل کرده بـود و 
حـــل کــــردن مشــــکل در انتخابــــات 

باتوجه به این امر کـه در . بسودش بود
میان نامزدهـای ریاسـت جمهـوری از 

یکی مجهز شدن  ،حزب جمهوریخواه
ایران بـه بمـب اتمـی را نیـز مهـم نمـی 

نــــامزد احتمــــال اســــتفاده  ،شــــمرد
جمهوریخواه از پذیرفتن  حق  ایـران 
ــر فــرض  ــوم و ب ــی ســازی اورانی ــر غن ب

ن نـاچیز آاستفاده احتمال مؤثر شدن 
اوباما از تشـدید  ،در حال حاضر. است

فشار بـر ایـران اسـت کـه در انتخابـات 
  .  ریاست جمهوری استفاده می کند

نظامی کردن عربسـتان  :انقالب اسالمی
ظــــامی و افــــزودن بــــر تجهیــــزات ن

کشورهای عرب حوزه خلـیج فـارس و 
تشدید تحریمها و نقش  وسائل ارتبـاط 
جمعــی امریکــا در  پــیش بــرد سیاســت 
ــا را بیشــتر از  ــران، م ــال ای امریکــا در قب
چرائی کش دادن بـه گفتگوهـا آگـاه مـی 

در حقیقـت، یـک  وقـت، چـرخ . کننـد
یم آن ژر. یم می چرخیدژزمان به سود ر

زمـان  فرصت را بسوخت و اینک چرخ
بـدیهی اسـت . یم  می چرخدژبه زیان ر

قربانی تحریم هـای اقتصـادی و نظـامی 
مردم ایران و نیز مردم ... کردن منطقه و

منطقه هستند بدین خاطر که  اسـتقالل 

ــه  ــد و ثروتهاشــان ب و آزادی نمــی جوین
غارت می رود و غـارت شـده و عقـب 

  :مانده برجا می مانند
  
  

نظـــــــامی کـــــــردن 
عربســـتان و خلـــیج 

یـــم مـــی ژر و ارسفـــ
ـــران  ـــه ای خواهـــد ب

  :حمله شود
  
  

میلیارد دالر اسـلحه فروختـه  ۵۰امریکا  ،مـالی جـاری در سـال :انقالب اسالمی
وضعیت منطقـه را هرگـاه انبـار اسـلحه مـــی تـــوان تصـــور کـــرد . اســـلحه داردخاورمیانه مقـام اول را در خریـد . است

  :نظامی کردن عربستان آغاز می کنیمتحلیلـی در بـاره  ایـن فصـل را بـا. شودای کــه خاورمیانــه شــده اســت، منفجــر 
  

ــا  ــاتو اقتض ــتراتژی ن اس
ـــــه   ـــــت ک ـــــرده اس ک
عربســــتان ســــعودی و 
کشورهای خلیج فارس 

  :نظامی بگردند
  
 ۲۰ریــک روزوف تحلیــل خــود را در    
 ،در گلوبـــال ریســـرچ ،۲۰۱۲وئـــن ژ

  :انتشار داده است
نــدرس فــوگ آنــرال ژ ،وئــنژ ۱۸در  •

معـاون  ،ظیر مدنیراسموسن با دکتر ن
در مرکز نـاتو  ،وزارت خارجه عربستان

دبیر کل نـاتو . دیدار کرد ،در بروکسل
از کشورهای سلطنتی خلیج فارس نیز 
 ،خواست در برنامه نـاتو بـرای منطقـه

 ،در میان ایـن کشـورها. شرکت جویند
عربستان نقش کلیـدی دارد و نـاتو مـی 
خواهد که دولت عربستان در اجـرای 

 ،س نــاتو در اســتانبولمصــوبات اجــال
دعــوت در همــان ســال . ســهیم گــردد

بهنگام برپا شدن اجالس نـاتو  ،۲۰۰۴
ن آاز جملـه . مـدآبعمـل  ،در استانبول

 :تصمیم ها افزودن بر اعضای ناتو بود
( کشور اروپای شـرقی بـه نـاتو  ۷جذب 

از جملـه سـه کشـوری کـه پـیش از ایـن 
جــــزء روســــیه شــــوروی بودنــــد و  

نیز شـریک کـردن  و) یوگسالوی سابق
ــای  ــه  در فعالیته کشــورهای خاورمیان

گفتگوهای مدیترانه ای نیـز ایـن . ناتو
هــــدف جــــذب کشــــورهای اردن و 
اســـرائیل و مصـــر و لیبـــی و تـــونس و 
ـــه  ـــانی ب ـــراکش و موریت ـــر و م الجزای

  . دنبال می کنند ،همکاری با ناتو
یکـی  ،از هدفهای اجالس اسـتانبول •

 شرکت دادن کشورهای خلـیج فـارس
کشور عضو  ۶از . در فعالیتهای ناتو بود

 ،شـــورای همکـــاری خلـــیج فـــارس
عربستان و بحرین و کویـت و عمـان و 

همه غیـر  ،قطر و امارات متحده عربی
از عمان و عربستان با ناتو شریک شده  

 Istanbul Cooperationو عضــویت  
Initiative (ICI) پذیرفته اند را .  

   واحدهای ،سال گذشته ۶در طول  •
  

  ۶در صفحه

 چرخ زمان   
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دریــائی نــاتو از بحــرین و کویــت و 
قطر و امارات متحده عربی دیـدن 

مقامات ناتو بـا مقامـات . کرده اند
این کشورها کنفرانسـها برپـا کـرده 

  . اند
قــوای بحــرین و امــارات متحــده       

تحـــت فرمانـــدهی نـــاتو در  ،عربـــی
قطر و امارات . افغانستان می جنگند

 ۶می متحده عربـی در عملیـات نظـا
. ماهه نـاتو در لیبـی شـرکت داشـتند

همراه بـود بـا  ،نها در زمینآعملیات 
حمله های موشکی و هـوائی نـاتو بـه 

  .   لیبی
اینکه که امریکا و متحدان غربیش  •

توجه خود را بر خلیج فارس متمرکز 
کــرده انــد و قــوای غــرب ایــران و 
 ،سوریه را به جنگ تهدیـد مـی کننـد

تان را نیـز ن شده است عربسـآناتو بر
  . شریک خود گرداند

دیپلمات سعودی عالوه بـر دیـدار      
با معاون  ،دبیر کل ناتو ،با راسموسن

دبیر کل و دیگر مقامـات نـاتو دیـدار 
نهــا او را از فعالیتهــا و برنامــه آ. کــرد

های ناتو در مدیترانه و خلیج فـارس 
  .گاه کردندآ

ــاتو در  • ــایت ن ــه وب س ــانطور ک هم
بـرای  ،تانی می نویسدباره مقام عربس

ــاتو ــیج  ،ن ــازانش در خل ــت  همب امنی
اهمیــت  ،بلحــاظ اســتراتژی ،فــارس

خلـیج  ،دقیق بخواهی. کلیدی دارد
نسـت کـه آفارس و منابع نفـت و گـاز 

ــاتو ــای ن ــرای اعض ــا  ،ب ــویژه امریک ب
 ،ایــن منطقــه. اهمیتــی بــه تمــام دارد

ــدار محصــوالت  ــه خری بخــاطر اینک
 ،کارخانــه هـــای امریکــا اســـت نیـــز

 ،وئـنژ ۱۴در . اهمیتی بـه تمـام دارد
معــاون وزارت  ،نــدرو شــاپیروآوقتــی 

خارجـــه امریکـــا در امـــور سیاســـی و 
نظامی اهمیت منطقه را از ایـن نظـر 

  .توضیح داده است ،نیز
 Global Economic«  او  در     

Statecraft Day « ـــــیح داده توض
 ،تهیــه کــار بــرای امریکائیــان ،اســت

. ا اسـتاساس سیاست خارجی امریک
کار ما در اداره سیاسی  :او گفته است

نظـــامی اینســـت کـــه همکـــاری بـــا  –
متحــدان و همبــازان خــود توســعه 
همکاریهــا بــه قصــد تضــمین امنیــت 

برای امریکا هم امنیـت ملـی و . است
و . هم پیشرفت اقتصادی مهم هستند

نیز بخش مهمـی از کوششـهای مـا در 
قلمـــرو سیاســـت اقتصـــادی فـــروش 

اقتصـادی و هـم  اسلحه هـم بلحـاظ
بخــاطر پیشــبرد هــدفهای سیاســت 

وزیـر خارجــه . خـارجی امریکـا اسـت
  .امریکا اجازه این کار را داده است

ــروز     ــویم در  ،ام ــوانم بگ ــی ت مــن م
امریکـا متجـاوز از  ،۲۰۱۲سال مالی  

ـــه  ۵۰ ـــلحه فروخت ـــارد دالر اس میلی
میلیـارد دالر از  ۲۰ ،این مبلغ.  است

ـــالی  ر بیشـــت ،۲۰۱۱فـــروش ســـال م
از لحــاظ  ،۲۰۱۱ســال  ،تــازه.  اســت

سال بیشترین فـروش  ،فروش اسلحه
ـــال ـــن س ـــود و در ای ـــلحه ب  ۳۰ ،اس

میلیــارد دالر بیشــتر اســلحه فروختــه 
ــــودیم ــــز  ،۲۰۱۲در ســــال . ب  ۷۰نی

  . درصد برفرش اسلحه افزوده ایم
بــه  ،درصــد از فــروش اســلحه ۶۰      

ــی  ــارد دالر  ۳۰(عربســتان عرب ) میلی
اد در مـاه دسـامبر قـرارد. بوده اسـت

 ،نآامضــــاء شــــد و بنــــا بــــر  ۲۰۱۱
 –فرونـد هواپیمـای اف  ۸۴عربستان 

ن را آتسلیحات همـراه . می خرد ۱۵
بنـا بـر قـرارداد فـروش .  نیز می خرد

ــــا  ،۲۰۱۰اســــلحه کــــه در ســــال  ب
 ۶۷ ،عربســـتان امضـــاء شـــده اســـت

میلیــارد دالر شــامل هواپیمــای چنــد 
پوندی ضـد  ۲۰۰۰کاره و بمب های 

فرونـد  ۷۰هاک سیاه و   ۷۲و بونکر 
هلـــــــی کوپترهـــــــای شـــــــکاری و 
ضدموشکهای پـاتریوت پـیش رفتـه و 

  .موشکها و اسلحه دیگر
  

ــروش       ــه  ۱۲۳و ف ــلحه ب ــارد اس میلی
ــارات  عربســتان و عمــان و کویــت و ام
ــال  ــان س ــه در هم ــده ک ــی متح عرب

»  تهدیـد ایـران«بخـاطر  ،اعالن شد
ــرین فــروش آمــد و ســود آبعمــل  ورت

  .ط امریکا بوداسلحه توس
معاملــه ای  ،۲۰۱۱دســامبر ۲۵در  •

پایگـاه  ۹۶انجام گرفت برای فروش 
هــای مخصــوص دفــاع ضــد موشــکی 

بـه امـارات  ،توانا به ردیابی موشـکها
این  نخسـتین پایگـاه .  متحده عربی

ــه در  ــتند ک ــکی هس ــد موش ــای  ض ه
  .خارج از امریکا مستقر می شوند

ــــنژ ۱۱در  • ــــه  ،وئ ــــا و ترکی امریک
ـــین  ـــوائی دوم ـــرین هـــای ه دور تم

این تمرین هـا . مشترک انجام دادند
انواع عملیات هوائی از حمله هوائی 
و جنـــگ هـــوائی و دفـــاع هـــوائی و 
ــوخت  ــرواز و س ــت پ ــاد ممنوعی ایج

  .رسائی در هوا را در بر می گرفتند
نخستین دور تمرین هـای هـوائی       

در  ،»نـاتولیآعقـاب «با نام  ،مشترک
هـم در دور . تماه مارس انجام گرفـ

اول و هم در دور دوم نیروی هـوائی 
ناتو و نیروی های هوائی عربسـتان و 
امـارات متحــده و اردن و پاکســتان و 

  . ایتالیا شرکت داشتند
 ،یک گزارش نیروی هوائی امریکـا     

نکه از شـرکت عربسـتان در ایـن آبی 
تمرین ها را ایـن سـان  ،مانور نام برد

ایتالیـا و امریکـا و   :توصیف مـی کنـد
امــارات متحــده عربــی و اســپانیا و 
ترکیه و ناتو مهارتهـای خـویش را در 
بکـــار بـــردن نیـــروی هـــوائی کامـــل 

 ،در ایـــــن تمـــــرین هـــــا. کردنـــــد
و  ۴ –و اف  ۱۶ –هواپیماهــــــای اف 

که خلبانان ترک خلبانیشـان  ۵ –اف 
شرکت داده شده  ،را برعهده داشتند

همـان منبـع بـه نقـل قـول از . بودند
گـزارش مـی  ،نیروی هوائی یک مقام

اگر نیروی کشور متحد دیگـری  :کند
 ،در این تمرین ها شرکت داشـته انـد

نهـا در آکشورهائی بوده اند که ما بـا 
  . خواهیم جنگید ،کنار یکدیگر

ــان بعــدی  • ــاره کــه قربانی در ایــن ب
چه کشـورهای » قوای متحد«جنگ 
ترکیــه . شــکی وجــود نــدارد ،هســتند

این دو . است همسایه سوریه و ایران
ــه و  ــوذ ترکی ــد راه بســط نف ــور س کش

ــــــتان در  ــــــه و آعربس ــــــیای میان س
ـــه هســـتند هـــر دو کشـــور . خاورمیان

یم های لیبی و سوریه عمـل ژبرضد ر
 ،در ریـاض. کردند و عمـل مـی کننـد

ــاره همکــاری نظــامی  ــوافقی را در ب ت
ــد ــرارداد. امضــاء کــرده ان ــر ق ــا ب  ،بن

نظامیان عربستان سعودی در مـارس 
 ،برابـر اسـتاندارد نـاتو ،رکیهنظامی ت

برای یافتن توانائی جنگیدن همراه (
  . تعلیم خواهند گرفت)  قوای ناتو

 ،هیالری کلینتون که از مـاه فوریـه •
ــیه و  ــد روس ــر ض ــود را ب ــات خ تبلیغ

بخاطر سیاست ایـن دو کشـور  ،چین
بهــار   ،غــاز کــرده اســتآ ،در ســوریه

او . ویــز کــرده اســتآعــرب را دســت 
ن دو دولت باید بدانند گفته است ای

ـــود را در موضـــع  ـــه تنهـــا خ ـــه ن ک
مخالفت با خواستهای مـردم سـوریه 

نهــا آبلکــه سیاســت  ،قــرار مــی دهنــد
امــا . دشــمنی بــا بهــار عــرب اســت

از  ،سیاســت امریکــا در دنیــای عــرب
ــد  ــانوس هن ــا اقی ــس ت ــانوس اطل اقی

حمایت از التقاطی از  ،دنبال می کند
ـــی و  نظـــامی گـــری و ســـلطنت گرائ

  .بداد دینی استاست

  
ایـــــــران  :کلینتـــــــون

نست که مورد آخواهان 
حمله نظامی قرار گیرد 

اســــرائیل خواســــتار  –
وضـــع تحـــریم هـــای 

  :جدید است
  
یم ایـران ژر :هیالری کلینتون ٭

ــان  ــران آخواه ــه ای ــه ب نســت ک
  :حمله نظامی شود

  
دو روز بعــد از پایــان  ،وئــنژ ۲۱در  ◀

 ،هـیالری کلینتـون ،گفتگوهای مسکو
ــا  ،ارجــه امریکــاوزیــر خ در مصــاحبه ب
یـم ژر ،در نهـان :گفته است ،چارلی رز

نسـت کـه ایـران آایران واقعا خواهـان 
مورد حمله نظـامی قـرار بگیـرد تـا کـه 
ایرانیان را در حمایت از خود متحـد و 

  .برای خود کسب مشروعیت کند
ن این نظر را اظهار کـرد آاو پس از       

شـدن » صـریح«که اسرائیل خواستار 
موضع امریکا در مورد حمله نظامی بـه 

  .ایران شد
از چـه  ،اما  اگر او بر این نظـر اسـت •

رو گفته است ظرف یک سال مـی بایـد 
بدون جنگ و یا از راه دست  ،ایران را

زدن بــه جنــگ مــی بایــد نــاگزیر کــرد 
اجــرای برنامــه اتمــی خــود را متوقــف 

ســخن کلینتــون  ،کنــد؟ بــاوجود ایــن
یت را که امریکا بروز می دهد این واقع

دست زدن به جنگ بـا ایـران را بـرای 
  .  منافع خود فاجعه بار می داند

ــالمی ــالب اس ــخن  :انق ــن س ــر ای ــا ب ایـن . یـم هسـتندژمردم ایران مخـالف رصریح، حکومـت امریکـا مـی دانـد کـه بن
سـخن او تکـذیب . تبدست آورده اسـترین آن، جنبش تحریم انتخابـات بـود، دانائی را از جنبش مـردم ایـران کـه تـازه 
ــه ای و  ــر دروغ خامن صــریحی اســت ب

شدند چون مردم در انتخابـات شـرکت آنهــا مــدعی . یــم اوژتبلیغــاتچی هــای ر
ــا  ــگ نکــردن ب ــد، صــحبت از جن کردن

چون مردم انتخابات را تحریم کردنـد و و اینک روشـن مـی شـود کـه . ایران شد
یـم ژیـران بـه سـود رفهمید که حمله به ایم سلب مشروعیت کردند، امریکا ژاز ر

بـاوجود ایـن، اسـرائیل . تمام مـی شـود
همچنان دم از حمله نظامی به ایران می 

  :زند
  
ــران  ٭ ــا ای ــا وقتــی گفتگوهــا ب ت

اسـرائیل بـه ایـران  ،ادامه دارند
  :حمله نخواهد کرد

  
ـــن ژ ۲۲در  ◀ ـــام  ،۲۰۱۲وئ ـــک مق ی

کـه نخواسـته » گـاهآبسـیار «اسرائیلی 
ــرده شــود ــامش ب ــائل  ،اســت ن ــه وس ب

اسـرائیل تـا  :رتباط جمعی گفته اسـتا
بـــــه  ۱+۵زمـــــانی کـــــه کشـــــورهای 

گفتگوهـای خــود بــا ایــران ادامــه مــی 
به ایران حمله نظامی نخواهـد  ،دهند
  . کرد

ــی روشــن  :او گفــت      ــدرتهای غرب ق
دور مــذاکره خواهــد  ۵کـرده انــد کـه 

سـه دور از  ،بـا گفتگوهـای مسـکو. شد
پـس دو دور . پنج دور انجام گرفته اند

گفتگوهـای . یشتر باقی نمانـده اسـتب
وئیـــــه میـــــان ژاســـــتانبول در مـــــاه 

تاریخهای . کارشناسان دو طرف است
گفتگوهای سیاسی  هنوز معین نگشته 

  . اند
این موضع با موضع پیشین که بنا بر      
مادگی کامل برای حملـه آاسرائیل  ،نآ

ـــای  ـــی در اثن ـــران را دارد و حت ـــه ای ب
حملـه  گفتگوها ممکن است به ایـران

اگر سـخن امـروز . مخالف است ،کند
اســرائیلی راســت » گــاهآمقــام بســیار «

ســــخنان پیشــــین مقامهــــای  ،باشــــد
اسرائیل در این باره که گفتگو با ایران 
بی فایده است و قهر کردن نتان یاهو 
با امریکا و به حضور نپذیرفتن نماینده 

صــحنه  ،امریکــا در گفتگوهــای بغــداد
اسرائیل  ،ز ابتداا. رائی بیش نبوده اندآ

خوب مـی دانسـته اسـت کـه گفتگوهـا 
ــد منتظــر  ــد یافــت و بای ــه خواهن ادام

  .معلوم شدن نتیجه گفتگوها بنشیند
مقام اسرائیلی «سخن  ،با این حال      

هـم تهدیـد اوبامـا و هـم  ،»گاهآبسیار 
زیـرا . یـم ایـران را در بـرداردژتهدید ر

اگــر دو دور بــاقی مانــده در مــاه هــای 
انجـــام بگیرنـــد و بـــی  ،اوت وئیـــه وژ

اسرائیل می تواند در مـاه  ،نتیجه شوند
سپتامبر به ایران حمله نظامی کند و با 

به شـانس تجدیـد انتخـاب  ،این حمله
  .اوباما صدمه جدی وارد کند

  
ویـروس جدیـد مـی »  شعله« ٭

ــران  ــه کامپیوترهــای ای ــد ب توان
  :حمله ور شود

  
دو روز بعـد از  ،۲۰۱۲وئن ژ ۲۱در  ◀
ــر از بوســتن  ،گوهــای مســکوگفت رویت

گـزارش کـرده اسـت ) واقع در امریکا(
نـه تنهـا » شـعله«که ویروس قدرتمند 

بلکه می تواند  ،قادر به جاسوسی است
شرکت . سامانه رایانه را از کار بیاندازد

سیمانتک کورپ احتمال مـی دهـد بـا 
ـــروس ـــن وی ـــاه  ،ای ـــلآدر م ـــه  ،وری ب

  . کامپیوترهای ایران حمله شده است
ایران گفته بود که با ویـروس  ،پیشتر •

ــای وزارت نفــت  ــعله بــا کامپیوتره ش
امــا پــیش از . ایــران حملــه شــده اســت

نکه شرکت سیمانتک بـه  انجـام ایـن آ
ــرد ــه پــی بب کارشناســان جنــگ  ،حمل

 ،سایبری گفته بودند که با این ویروس
اطالعات سامانه های یارانـه ای مـورد 

ری نهـا خرابکـاآحمله ایران اخذ و در 
  .مده استآبعمل 

ــور   • ــرام تک  Vikram Thakurویک
 ۲۱پژوهشـــگر شـــرکت ســـیمانتک در 

شرکت به ترکیب  :وئن به رویتر گفتژ
ویروس شعله دست یافتـه اسـت و مـی 
دانـــد کـــه ایـــن ویـــروس عـــالوه بـــر 

مـی توانـد سـامانه رایانــه را  ،جاسوسـی
  . جزأ و یا کال از کار بیاندازند

ـــروس  • ـــعله«وی ـــیش  ۵» ش ـــال پ س
اخته شـده اسـت و پیشـرفته تـرین و س

تــــرین ویــــروس جاسوســــی و  آکــــار
خرابکاری است که تا به حـال سـاخته 

پژوهشـگران بـرای شـناخت . شده اند
ـــــت شـــــدندآ . ن بایکـــــدیگر در رقاب

 Kaspersky Labکاسپرسـکی لـب
ماه پـیش بـه  ،که در مسکو مستقر است

یــک . ماهیــت ویــروس شــعله پــی بــرد
متحـد انس متعلـق بـه سـازمان ملـل ژآ

خواســته بــود ویروســی کــه ایــران مــی 
گوید بـه رایانـه هـایش حملـه کـرده و 
ــرده  ــذف ک ــی را ح ــای ذیقیمت داده ه

  . کشف شود ،است
ـــــــگران  • ـــــــیش پژوهش ـــــــه پ هفت

Kaspersky Lab را به کد  کد شعله

ویروس استاکس نت مقایسـه کردنـد و 
یـک  ،به این نتیجه رسیدند که این دو

سـتاکس با ویـروس ا ،پیشتر. کد دارند
نت به یارانه های تأسیسات اتمی ایران 

  . حمله شده بود
مقامــات پیشــین دســتگاه اطالعــاتی  •

 ،امریکا و مقاماهای امنیت ملـی غـرب
به رویتر گفتند  امریکا  ،در همین هفته

در تولیــد ویــروس شــعله نقــش داشــته 
واشـنگتن پسـت گـزارش کــرده . اسـت

اســـت کـــه ایـــن ویـــروس را امریکـــا و 
ته اند تا از آن در بدسـت اسرائیل ساخ

ـــــران و  ـــــی ای ـــــات اتم آوردن اطالع
ــه هــای تأسیســات  خرابکــاری در یاران

  . اتمی ایران استفاده کنند
قـرار بـر  ،ایران گفـت ،در همین روز •

حمله سایبری به یارانه های ایران بعد 
سـیمانت . مذاکرات مسکو بـوده اسـت

ــازنده  ــت شــرکت س ــد هوی حاضــر نش
  . بگوید ویروس شعله را به رویتر

هرگاه نتیجه گیری هـای سـیمانتک  •
ن ایـن مـی شـود آمعنای  ،راست باشند

ــا ویــروس شــعله مــی توانــد کــه  کــه  ب
سامانه های زیر بنـائی اساسـی را اجـرا 

  .می کنند
  
اســــرائیل خواســــتار وضــــع  ٭

مجازاتهــای شــدید تــر برضــد 
ــد همــه  ــران اســت و مــی گوی ای

  :گزینه ها روی میز است
  
یک روز بعد از  ،۲۰۱۲وئن ژ ۲۰در  ◀

 ،شـائول مفـاز ،پایان گفتگوهای مسکو
گفتــه  ،معــاون نخســت وزیــر اســرائیل

 ،است در همان حال که همه گزینه ها
از جمله گزینه حمله نظـامی روی میـز 

غرب می باید بـر شـمار و شـدت  ،است
  .مجازاتهای ایران بیافزاید

او از امریکــا خواســت کــه در قلمــرو     
 ،انتقالهای پـولینفت و بانک و نقل و 

  .  مجازاتهای ایران را تشدید کند
اســرائیل و ســازمانهای یهــودی در  ◀

مشــغول اجــرای طــرح ایجــاد  ،امریکــا
. ن  هســتندآنفــرت از ایــران و تشــدید 

ــق  ــرح مواف ــن ط ــرای ای ــدف از اج ه
گرداندن افکار عمومی امریکا با حمله 

تشـدید تحـریم . نظامی به ایران اسـت
هـدفی  ،ایـران ها و سرانجام حمله بـه

است که اسرائیل و سازمانهای یهودی 
  :تعقیب می کنند

ــــــن ژ ۲۲در      ــــــارد   ،۲۰۱۲وئ ریچ
ـــتین   Richard Silversteinسیلورش

شــرح مفصــلی در بــاره ایــن طــرح و 
چکیـده . ن انتشار داده استآمجریان 

  :نوشته او اینست
جامعـه یهودیـان «در اجرای طـرح  •

و که بسیار پرقـدرت اسـت » نیویورک
ـــز   ـــائی (   AIPACنی ـــه امریک  –کمیت

ـــی  ـــه الب ـــومی ک ـــور عم اســـرائیلی ام
 و) قدرتمند اسـرائیل در امریکـا اسـت 

 ،مؤسسه مطالعـات در بـاره خاورمیانـه
ایـن  .وابسته بـه ایپـاک شـرکت دارنـد

مجموعـــه بـــا مجموعـــه از مؤسســـات 
بازرگانی و نیـز وسـائل ارتبـاط جمعـی 
ــاری  ــگ دارد و از همک ــط تنگاتن رواب

در اجـرای طـرح ایجـاد انزجـار از نها آ
  . برخوردار است ،ایران

این مجموعه گروهی را ایجاد کرده  •
ایـن گـروه . »۱۸۰ایـران «اند به اسـم 

یک مؤسسه غیر انتفاعی را تشکیل نمی 
نه رئیس و نـه مـدیر عامـل و نـه . دهند

تنها یک دفتر و یک دفتـر ! عضو دارند
امـا دوویتـو تـا . دار بنام کریس دو ویتو

از کارکنــان شــرکت  ،چنــد روز پــیش
بعد .  دیگری متعلق به گرین برگ بود

  از اینکه گروه ها و اشخاص دست اندر 
  

  ۷در صفحه

 چرخ زمان   
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 ،کــار توســط نویســنده ایــن نوشــته
نـام او را  ،شناسائی و شناسانده شدند

ــان شــرکت حــذف  از فهرســت کارکن
  .کردند

» ۱۸۰ایـــران « ،بـــه ایـــن ترتیـــب •
انش گروهی است که تشـکیل دهنـدگ

بکارش می برند بدون اینکه شـناخته 
یهودیـان نیویـورک و جامعـه . شوند

ـــده  ـــان عم ـــا حامی ـــان امریک یهودی
بـــه ســـخن . هســـتند» ۱۸۰ایـــران «

تحت این پوشش طرح ایجـاد  ،دیگر
  .  نفرت از ایران را پیش می برند

سـایت دارد و خـود » ۱۸۰ایران « •
ـــخاص و  ـــرکت اش ـــا ش ـــی ب را جنبش

ـــ د کـــه ســـازمانهای معرفـــی مـــی کن
هدفش منصرف کردن ایران از تولید 

ـــته ای و روی  ـــالح هس ـــه آس وردن ب
اما تحت . رعایت حقوق انسان است

ـــام  ـــران «ن طـــرح ایجـــاد »  ۱۸۰ای
انزجار از ایران و مساعد کردن افکار 
عمومی با حمله نظامی به ایران اجرا 

  .می شود
ــت      ــلی  ،در حقیق ایــران «کــار اص

او . را دوویتو انجـام مـی دهـد» ۱۸۰
ــه  ــای (کارشــناس امــور خاورمیان دنی

 ،بـدین سـان. است) عرب و نه ایران
در . ذوحیــاتین اســت» ۱۸۰ایــران «

یک سـازمان مـدافع حقـوق  ،صورت
بیشترین اعضای صـوریش (بشر است 

امـا ) یهودی جانبدار اسرائیل هستند
وسیله اجرای برنامه ایجـاد  ،در واقع

انزجار از ایران و زمینـه سـازی بـرای 
نظــامی احتمــالی بــه ایــران  حملــه
  .است

رافائل پاته جنگ با عربها و ایرانی  •
ها و مسلمانها را اجتنـاب ناپـذیر مـی 

 :مــوزدآدانــد و  ایــن ســان روش مــی 
ـــا ـــن ه ـــا ای ـــگ ب ـــرای جن ـــد  ،ب بای

ضعفهاشــــان را شــــناخت و ضــــعف 
  . بزرگ اینها سکس است

 ،مدیر پیشـین دیـدبان حقـوق بشـر    
ـــرش  ـــیمون ه ـــگ و س ـــکات الن اس

ـــائیرو ـــهور امریک ـــار مش ـــه نگ  ،زنام
را » ۱۸۰ایـران «تبلیغات در پوشش  

  . مورد انتقاد قرار داده اند
  
لوله نفتی که نفـت امـارات را ٭

 ۲۱از  ،به  اقیانوس مـی رسـاند
  :وئن  بکار گرفته شدژ
  
رویتــــــر  ،۲۰۱۲وئــــــن ژ ۲۱در  ◀

گــزارش کــرده اســت کــه خــط لولــه 
جدیــدی کــه بخشــی از نفــت امــارات 

ا بـــه اقیـــانوس مـــی متحـــد عربـــی ر
غاز آکار خود را  ،از این تاریخ ،رساند

ایــن خــط لولــه روزانــه . کــرده اســت
میلیــون بشــکه نفــت انتقــال مــی  ۱٫۵

ن می تواند بیشـتر از آدهد و ظرفیت 
امـارات . میلیون بشکه در روز شـود ۲

میلیون بشکه نفـت صـادر  ۲٫۴روزانه 
و کمـی  ۱٫۵برای  ،بنا بر این. می کند
ــر ــون بشــکهمی ۲ ،دیرت ــه  ،لی ــازی ب نی

روزانه  ،در اول کار. تنگه هرمز ندارد
یک میلیون بشکه نفت از طریق ایـن 

  .خط لوله صادر می شود
بـا لولـه هـای : ایران در گـردش اسـتچرخ زمـان بـه زیـان  :انقالب اسالمی

ــاز  ــه نفــت و گ ــد و ک کشیده می شوند، زمانی می رسـد کـه کشــیده شــده ان
د کـردن بستن تنگه هرمز وسیله تهدیـ

ــا کــی مــردم ایــران . ایــران مــی شــود ت
ــدبرخیزنــد و سرنوشــت خــویش را در  ــا . دســت بگیرن ــانآت ــتون  ،ن زم س

والیت فقیه است ضـربه هـای مرگبـار یـــم ژر ،پـــنجم قـــدرتهای ســـلطه گـــر
را بــر ریشــه حیــات ملــی مــا وارد مــی 

سـراج بـر » سـردار«اطالعاتی که . کند
نیـک وضـعیت کشـور  ،ورده اندآزبان    :ا بیان می کنندیم رژو ر

 

ــــــراج ــــــردار س  ،س
وضــــعیت از دســــت 
رفته کشور و دشـمنی 
خامنه ای با استقالل 

ـــــاز مـــــی آ زادی را ب
 :گوید

  
 
چندی است که فایلی صوتی بر روی     

اینترنــت منتشــر شــده کــه مــورد توجــه 
بســیاری قــرار گرفتــه اســت بــه همــین 
ـــن رابطـــه  دلیـــل الزم دانســـتیم در ای
ـــدگان ـــرض خوانن ـــه ع ـــالبی را ب  مط
ـــرم نشـــریه انقـــالب اســـالمی در  محت

 :هجرت برسانیم
فایــل صــوتی فــوق الــذکر از دو بخــش 

 :بنا بر اطالع. تشکیل شده است
فــرد اول کــه خــود را نماینــده ولــی • 

انصـار  –فقیه در تیپ حفاظت مجلس 
معرفی نموده اسـت، بنـا بـر  –المهدی 

آنچه گفته است، همـان تحلیـل هـای 
از سیاســـی را در ســـردارد کـــه بخشـــی 

اعضای این سازمان و همچنین بخشی 
ــد ــه ان ــاخته و پذیرفت ــت س . از حاکمی

اینان خود را آگاه به زمان، با بصیرت، 
معرفــی مــی ... دارای مــدیریت عــالی و

و نماینـــده » تحلیلگـــر«ایـــن .  کننـــد
والیت مطلقه فقیـه در تیـپ حفاظـت 
ـــه  ـــه ب ـــادش نیســـت حمل ـــس، ی مجل
خوابگاه دانشگاه در چه سـالی صـورت 

امـا مـی توانـد دروغـی را . اسـت گرفته
بخاطر بیـاورد کـه اطالعـات سـپاه در 

بهـزاد : مورد بهزاد نبوی ساخته اسـت
گونی گوشی موبایل را بـین  ۳- ۴نبوی  

  .!دانشجویان تقسیم کرده است
همین نماینده سـید علـی خامنـه ای     

در جایی از زرنگـی نیروهـای خـود در 
تصـــویر بـــرداری و عکاســـی از ســـفره 

مایندگانی صحبت می کند کـه غذای ن
او فرق میان . روزه سیاسی گرفته بودند

روزه و روزه سیاسی را نمی دانـد و مـی 
نها شاهانه بـوده اسـت و آسفره : گوید

.... 
همــین شــخص در اواخــر ســخنرانی    

سـخن بمیـان » استاد«خود، مرتب از 
هـر : می آورد و به شنوندگان می گویـد

 .نندبک» استاد« سئوالی دارند از 
ســخنران دوم کــه لقــب اســتاد را از • 

نماینـــده ولـــی فقیـــه در تیـــپ انصـــار 
المهدی دریافت می کند، کسـی نیسـت 

او، در دورانـی، . جز سردار رضا سـراج
رییس بسیج دانشجویی در کنار زاکانی 

در حال حاضر، رئیس مرکز آینده .  بود
 –پژوهی و مطالعـات راهبـردی تابـان 

 - داخته سپاه یکی از مراکز ساخته و پر
می باشـد و در راس هـدایت نیروهـای 
. هادیون سیاسی سپاه قرار گرفته است

این مؤسسه ها  از علم و پژوهش  خالی 
 . هستند

گفتـــه هـــای ایـــن ســـردار گویـــای     
زورباوری و نادانی است کـه  بخشـی از 
پرسنل سپاه پاسداران را گرفتـار خـود 

آ ن هــم  آن بخــش کــه در . کــرده انــد
. از امور کشور دخالت می کنندبسیاری 

خود را صاحب حاکمیت مـی داننـد و  
معتقدند هـر  تحلیـل ارائـه کننـد، بـی 

و برهمگـان . بدیل و بسیار مهـم اسـت
واجب می دانند که آن را بـی چـون و 

ایـن سـخنرانی را . چرا بـی را بپذیرنـد
ــپاه  ــرای نیروهــای س ــاب ســردار ب جن
هادیون انجام داده که انها نیز هدایت 

ـــیجی و دیگـــر ک ـــای بس ـــده نیروه نن
 .سپاهیان هستند

سردار سراج در سخنرانی کوتاه خود    
ــی گــذارد و  ــایش م ــه نم تناقضــاتی را ب

ن به نکاتی اشاره می کند که آعالوه بر 
ــت داردآ ــا اهمی ــاهی از آنه ــر . گ در زی

بخشی از تناقض ها و اطالعات برزبان 
ــم قبــل از . او جــاری شــده را مــی آوری

 ورآای سردار سراج یـاد بررسی گفته ه
 :می شویم که 

گفته های سردار در این متن نقل به  - 
 .مضمون است

ــه او از  -  ــد ک ــای آنن ــخنان وی گوی س
 .افراد اطالعات سپاه می باشد

 .دروغ در گفته های او موج می زند - 
او بـــه راحتـــی آب خـــوردن مســـائل  - 

اتفاق افتاده واقعی را برعکس کـرده و 
ــروزی  ــا را پی ــت ه ــان داده و شکس نش

عقب نشینی ها را پیشـرفت مـی دانـد و 
در نهایت تـالش مـی کنـد تناقضـات را 

 .ماله کشی نماید
از قــرار، او جــزء بخشــی از ســپاه مــی  - 

باشد که بـا سـید مجتبـی خامنـه ای و 
حسین طائب و زاکانی در ارتباط است 
و در واقع از نیروهای بخش سـرکوبگر 

ه غارتگر و تمامیت خوا –قاچاقچی  –
سپاه و حامی نیروهای گروه رهپویـان 

 –انقــالب اســـالمی از جملـــه زاکـــانی 
 –سـید مهـدی طائـب  –وحید جلیلی 

  .است... سروری و
  

اما اطالع ها کـه او برزبـان مـی آورد و 
 :تناقض ها که می گوید

در ابتـدای  - امنیتی کـردن کشـور   -  ۱
سخنرانی خود، جهت روشن سـاختن 

و  مجلــس» انتخابــات«چنــد و چــون 
 :امنیتی کردن کشور می گوید که

دشــمن فکــر مــی کــرد کــه مــردم در    
انتخابـات شـرکت نمــی کننـد و میــزان 

درصــد میباشــد و  ۴۰شــرکت کننــده 
بنــابراین خــود را آمــاده امنیتــی کــردن 
کشور نمود تا در صـورت پـایین بـودن 
میزان شرکت کننـدگان دسـت بـه کـار 
شود و در این بین عملیات زیر رابرنامه 

زی کردند تا در صورت لـزوم انجـام ری
 .دهند

دشمن می خواست با  بمب گـذاری  - 
ــه و  ــه نفــت در حمیدی در خطــوط لول
برخــی شــهرهای خوزســتان بــا کمــک 

 .عربستان  شوک امنیتی ایجاد کند
ــی خواســتند در  -  ــازار زاهــدان م در ب

یک عملیات انتحاری جلیقـه سـاچمه 
 .ای را منفجر نمایند

 –قطــار بــم بمــب گــذاری در مســیر  - 
زاهدان، میـان دو تونـل منطقـه ماسـه 

نفر شهید شوند  کـه بمـب  ۱۰۰ای که 
 .گذار کشته شد

عملیـات انتحـاری در  تیمی قرار بود - 
ــا   ــه ای(ســخنرانی آق در مشــهد ) خامن

 .انجام دهد که دستگیر شد
و تیم هـای دیگـری کـه قـرار بـود در - 

تهران عملیات کنند که توسـط وزارت 
 .شدند اطالعات دستگیر

 نکات مهم دعاوی باال     
در موارد خوزستان و جنوب شرق و  - 

مشــهد ایــن اطالعــات ســپاه  اســت کــه 
مدعی است عملیات  را کشف و خنثـی 

 !کرده است 
ــران  -  ــد در ته ــدعی ش ــز  م واواک  نی

گروهی را دستگیر کرده است که قصد 
همـان را خبـر آن . عملیات داشته انـد

ک نوبــت روز انتخابــات تنهــا بــرای یــ
 !پخش کردند

ــا را        ــن خبره ــن کــه ای ــر مهــم ای ام
ــی  ــار م ــپاه و واواک انتش ــات س اطالع

هیچ اثری نیز نه از توطئه هـا و . دهند
ـــدگان و  ـــازمان دهن ـــت س ـــه از هوی ن

بعد از سه . مجریان  آنها ارائه نمی شود
دهه تجربه، همه کس می داند که این 
خبرها کاربرد سیاسی در مواقع خاص، 

ــات داراز جم ــع انتخاب ــه در موق ــل . دن
دســـتگاه هـــای اطالعـــاتی ســـازنده و 
انتشار دهنده از تناقض بزرگ سـاخته 

در حقیقـت، . های خـود آگـاه نیسـتند
چـون » توطئه کشف شـده«این شمار 

در کنار رویـدادهائی از نـوع انفجارهـا 
در پایگاه ها و قتلهای سیاسی و حملـه 
های سایبری قرار می گیرند، بر ناتوانی 

یـــم و گســـترش جنـــگ ژروز افـــزون ر
ــز  ــات خشــونت آمی ــز عملی پنهــان و نی

ــد ــی دهن ــواهی م ــه .  گ ــن ک ــه ای طرف
هیچکدام از این عملیـات بـه اجـرا در 
نیامــــده و تنهــــا از ســــوی او و در روز 

تنهـا یـک . انتخابات، اظهار شـده انـد
 ۱۰مورد خبر از تهران بود کـه حـدود 

نفــر کــه قــرار بــود در تهــران عملیــات 
 .ی انجام دهند دستگیر شدندتروریست

در کشور اگر سپاه یا واواک تیمی را      
ــا  ــو ب ــرادش  ول ــه اف ــد ک ــتگیر کن دس
ـــی  ـــه ســـوی محل تیرکمـــان ســـنگ ب
انداخته باشـند، خـواه  در زاهـدان یـا 
کرمان و خواه در تهران، آن را با آب و 
تاب انتشار می دهند و تفسیر و تحلیـل 

ام اما چرا  در مـورد هیچکـد.  می کنند
از ایــن عملیــات مهــم تروریســتی بــه 
خصوص آن یکی که قـرار بـود بهنگـام 

در مشهد ماده منفجره » آقا«سخنرانی 
منفجر کند، کوچکترین خبری منتشـر 
نشد و حاال بعـد از دو مـاه سـراج از آن 

  سخن می گوید؟
شـکار مـی آسـخن سـراج  ،با اینهمـه     

پرویـز ثـابتی  ،کند که در ایـران امـروز
ــه وال ــت ک ــه دارداس ــت مطلق ــن . ی ای

در کتابی  ،ساواک شاه» مقام امنیتی«
که حاصل  پاسخهای او بـه پرسشـهای 

حکـــم «ایـــن   ،قـــانعی فـــرد اســـت
یـم شـاه ژرا داده است کـه ر» حکومتی

گرچه مشروعیت خود را از دست داده 
بود ولی اگر تـوان سـرکوب خـود را از 

اما شاه .  برجا می ماند ،دست نمی داد
ـــوان را ا ـــن ت ـــود و ای ـــت داده ب ز دس

یـم ژیعنی این کـه ر. یمش ساقط شدژر
والیت مطلقـه فقیـه گرچـه مشـروعیت 
خود را از دست داده است اما تازمـانی 
که  قـدرت سـرکوب خـود را از دسـت 

ــابتی . برجــا مــی مانــد ،ندهــد ــز ث پروی
از . واقعیتهای بسیاری را از یاد می بـرد

سـرکوبگری  :جمله این دو واقعیـت را
 ،انی که برقرار کرده بودساواک و خفق

یـم ژاز عوامل جنبش همگـانی بـود و ر
شاه سرکوب می کرد اما  بهمان نسـبت 
که جنبش همگانی می شد و ادامه مـی 

قـــدرت ســـرکوب کـــردن را از  ،یافـــت
سـرکوب وقتـی کارسـاز . دست مـی داد

 . است که جامعه تسلیم پذیر است
اما در باره  تحریم انتخابات برای   -  ۲

سـردار : فشار بـر خامنـه ای وارد کردن
رضا سراج مدعی اسـت کـه گروههـای 
انحرافــی و فتنــه جــو مــی خواســتند بــا 
ــاهش  ــات و ک ــرکت در انتخاب ــدم ش ع
آرای شرکت کنندگان، آقا را مجبور بـه 
مذاکره نمایند ولی در این امر شکست 
خوردند و مردم بابصـیرت و هوشـمند 

ـــا  درصـــد شـــرکت  65در انتخابـــات ب
 .کردند

ــ     ــده در ام ــزان شــرکت کنن ــر می ا اگ
درصــد بــوده اســت و  ۶5انتخابــات 

پیروز شده است، پس چـرا ایـن » آقا«
او است که تن به مذاکره هسته ای می 
دهــد؟ آیــا جــز ایــن اســت کــه مــردم 

ــد و  ــات را تحــریم کردن ــا«انتخاب » آق
ـــرد در درون و بیـــرون از  ـــاهده ک مش
مرزها در انزوا است و نمی تواند تن به 

د؟ چطــور شــد کــه از مــا گفتگــو ندهــ
مذاکره نمی کنیم کار به ما مذاکره می 
کنیم کشید و حاال فرستاده خامنـه ای 

را مـتهم مـی  ۱+۵به مسکو، کشورهای 
کند که در گفتگوها جدی نبوده اند و 

  این بار جدی تر شده اند؟  
ن را آ ،ســراجبــا رفــع تنــاقض قــول      

این نخسـتین  :اعتراف مهمی می یابیم
یـم ژکه یک مقـام اطالعـاتی ر بار است

 ،نآدر بــاره تحــریم انتخابــات و نقــش 
یم ژبمثابه اثر گذار بر ناتوان تر شدن ر

بدیهی است سـخن از . سخن می گوید
وردن و آتوطئه های تروریسـتی بمیـان 

ربــط دادن تحــریم بــه شــدت عمــل 
همـان  ،)امریکـا و اسـرائیل(» دشمن«

ترسی بود که خامنه ای و دسـتیاران او 
مـردم را بـه پـای  ،یدند با القـایشکوش

ـــانند ـــق . صـــندوقهای رأی بکش و موف
اینک از زبان او می دانـیم چـه . نشدند

انــدازه تحــریم انتخابــات خامنــه ای و 
 .والیت فقیه را ضعیف کرده است

او  به معرفی گروههای انحـراف و  – ۳
فتنه مـی پـردازد کـه قـرار بـود بـا عـدم 

مـار شـرکت آشرکت خود در انتخابات 
کنندگان را کاهش دهند اما با شکست 
روبرو شدند و بنـابراین نتوانسـتند کـه 

ــا  ــد ت ــه آفشــار وارد بیاورن ــور ب ــا مجب ق
 :مذاکره شود

شـرایط شـعب ابــی طالـب یـا بــدر و  - 
سردار سراج می گوید که محمد : خیبر

رضا رحیمی معاون اول احمـدی نـژاد 
تصمیم گرفـت بـا ایجـاد یـک گروهـی 

کنـد و رهبـری  اقتصادی گزارشی تهیه
. را با وضع بد اقتصاد کشور آشنا سـازد

مـــی ) تهیـــه کننـــدگان گـــزارش(آنهـــا 
گفتندما در شرایط شـعب ابـی طالـب 
قرار گرفته ایم اما رهبری بعدها گفت 
کــه مــا در وضــعیت بــدر و خیبــر قــرار 

امــا محمــد  .داریــم و پیــروز مــی شــویم
رضا رحیمی آیا همان کسـی نیسـت کـه 

میلیـون  5۰۰بود  خامنه ای به او گفته
تومان به علی الریجانی بدهد تا خـرج 

یا محمد آتبلیغات انتخاباتی اش کند؟ 
رضا رحیمی همان کسـی نیسـت کـه در 
جریان پرونده دفتر خیابان فـاطمی از 
سوی نمایندگان مجلس به شدت مورد 
انتقاد قرار گرفت ولی علـی خامنـه ای 
دستور داد پرونده اش مسکوت بماند؟ 

 ...و
سراج می گوید آنهـا مـی خواسـتند        

بــا ارائــه ایــن گــزارش، همــان کــاری را 
بکننـد کــه در زمـان جنــگ بـا خمینــی 
کردنــد و او را وادار بــه خــوردن جــام 

نهـا آقا متوجـه شـد و آزهر کردند ولی 
اما خامنه ای، رئـیس . شکست خوردند

ــر در  ــان، مگ ــی آن زم ــوری قالب جمه
بـود کـه جـام زهـر را بـه نشمار کسانی 

 خمینی چشاندند؟
آیا دادن اجازه  شرکت در مذاکرات     

هسته ای به دبیر شـورای عـالی امنیـت 
ملی نتیجه شـرایط شـعب ابـی طالـب 

 بود یا شرایط بدر و خیبر ؟
بــه راســتی اگــر محمدرضــا رحیمــی      

اینقدر تبلیغ برضد امنیت ملی می کنـد 
و موجــب تشــویش اذهــان عمــومی کــه 

هبـری هیچ، موجـب تشـویش  ذهـن ر
می شود، چـرا از سـوی هـیچ دسـتگاه 
قضــایی و امنیتــی و ســپاهی دســتگیر و 
  محاکمه نمی شود تا کسی جرأت نکند 

  
  ۸در صفحه

  
  

  چرخ زمان    
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گـــزارش دروغ دهـــد و » رهبـــر«بــه 
بیچاره سید علی را مجبور به خـوردن 

  ؟!جام زهر کند
با اینهمه، اطالعی که سـردار سـراج     

بروز می دهد، سخت در خور اهمیت 
حکومت احمدی نـژاد کـه تحـت  :است

ـاد کشـور را ویـران کـرده  امر سپاه، اقتص
است، به خامنه ای هشدار داده است کـه 
اقتصاد کشور از دست رفته است و کشـور 
گرفتــار چنــان فقــری اســت کــه پیــامبر و 
گرونــدگان بــه او در شــعب ابــی طالــب 

 .بدان گرفتار بودند
در باره سخنان خامنـه ای و تحـریم   -  ۴
ـا سر: ها دار سراج می گوید که تحـریم ه

ـانی شـروع شـد؟  فکر می کنید از چـه زم
ـا «تحریم ها از زمانی شروع شد کـه  » آق

ــد  ــه بودن در یــک ســخنرانی داخلــی گفت
ـالی نمـی کنـد ـا را تحـریم م ـا . امریکا م ام

ـا  نفوذی ها گـرا دادنـد بـه دشـمنان و آنه
 .غاز کردندآنیز تحریم ها را 

یشــرفت امــا اگــر تحــریم هــا موجــب پ   
بــوده و فرصــت هــای طالئــی در اختیــار 
تولیــد کننــدگان قــرار داده انــد، چــرا 
ـا  نفوذی ها را متهم می کنید که بـه امریک

داده اند و تحریم ها شروع شـده » گرا«
اند؟ اگر تحریم ها مؤثر نیستند، چـرا در 
آغاز هر دور مذاکره، می خواهید تحریم 

 ها برداشته شوند؟ 
دو اطـالع مهـم را  باوجود این، سـراج    

ـا و : بروز مـی دهـد شـدت اثـر تحـریم ه
ـا در درون ر . یـــــمژشـــــدت برخوردهــــ

ـا سـخن »نفوذی « هائی که سـراج از آنه
. هســتند» بیــت رهبــر«مــی گویــد، در 

ـامی کـــه خامنـــه ای نـــزد  وگرنـــه، هنگــ
ـا » خواص« خـود مـی گفتـه اسـت امریک

ــه اصــالح  ــد، ن ــران را تحــریم نمــی کن ای
ــه  ــه گــری و ن ــه فتن ــی، طلبــی و ن منحرف

 . حاضر بوده است
ـات - 5 سـردار : برکات پیروزی در انتخاب

ـات را بـه  سراج برکات پیروزی در انتخاب
ـا در ایـن  گونه ای مطرح می کند کـه گوی
کشور نیست و در کره مـریخ زنـدگی مـی 

ـا شـرکت عظـیم .  کند او می گویـد کـه ب
ــم از  ــته ای ــتاوردهایی داش ـا دس ــردم مـ م

 :جمله
نحرف شکسـت جریانهای  مخالف و م - 

 !خوردند
 !دشمن یک گام عقب نشینی کرد - 
ـــران  -  ـــه ای ـــی ب ـــرای نزدیک ـــمن ب دش

 !پیغامهای پنهانی فرستاد
نشان داد جامعه در خط انقالب اسـت  - 

ـان انقـالب  ـای گفتم و مردم بـه گزینـه ه
 !رای دادند

ـار خامنـه ای و        اما  هرگاه بدانیم کـه ک
ه دستیاران او، فراافکنی است یعنی وارون

واقعیــت را جانشــین واقعیــت مــی کنــد، 
اطالعــی را کــه او بــروز مــی دهــد، بســیار 

ـات خامنـه : مهم می یابیم تحـریم انتخاب
ــزوی  ــر و من ــخت روب ــتی س ـا شکس ای بـ

ـا (دشـمن . گردانده اسـت مـراد او امریک
از ســـوئی خـــود را در برابـــر ملتـــی ... ) و

یــم والیــت مطلقــه فقیــه را ژیافتنــد کــه ر
ـاروی  نمی خواهـد و از سـوی دیگـر، پیش

یمی یافتند که پیش از آنچه تصور شود ژر
اینست که بر طبـل جنـگ . ضعیف است

ـار خــود  بــر ر یــم ژنکوبیدنــد و بــر فشـ
ــد ـا توســط . افزودن پیــامی هــم کــه اوبامـ

ـأثیر  اردوغان بـه خامنـه ای داد، تحـت ت
تحریم انتخابات از سـوی مـردم، دنبالـه 
ای را پیدا کرد که وضـعیت امـروز کشـور 

   .است
طرفه این که سراج فراافکنی خـود را از    

ـــد ـــی گوی ـــرد و م ـــی ب ـاد م ــ هاشـــمی : ی
رفســــنجانی و احمــــدی نــــژاد و علــــی 
الریجــانی مــی خواهنــد جــام زهــر را بــه 

ـانند» آقا« اگـر وضـعیت از دسـت .  بنوش
رفتــه نیســت، جــام زهــر نوشــاندن چــرا 

 .محل پیدا کرده است؟
شــیوه ســخن : پیکــره و ســر مجلــس  -  ۶

ـاندگی  ،از مجلـساج سرگفتن  دسـت نش
 :ن را بدون کمتر ابهامی نشان مـی دهـدآ

پیکره مجلس درمرحلـه اول : می گوید او
ــرای  ســر آن بایــد تشــکیل شــد و حــال ب

تالش کنیم و سری بر این پیکره بگذاریم 
ـال باشـــد و ایـــن ســـر را  کـــه مفیـــد حــ

پس  ...تهران ایجاد می کنندو نمایندگان
ـامی که م» نمایندگان«سر مجلس را نه  ق

تعیین مـی کنـد کـه سـراج در خـدمت او 
ـــی دهـــد. اســـت ـــه م ـــت : او ادام اهمی

انتخابــات مرحلــه دوم تهــران بــه انــدازه 
کل انتخابات است چرا که جهت گیـری 
ــی  ــران مشــخص م ــس در ته هــای مجل

 .شود
از یاد مـی بـرد کـه مـدعی شـده سردار       

درصـد مـردم در  ۶۵ ،بود در مرحلـه اول
چـون از . دنـدانتخابات شرکت کـرده بو

کوشیده  ،گاه بودهآتحریم گسترده مردم 
ـا کـه  است مسـتمعان خـود را برانگیـزد ت
 ،مردم را به شرکت در دور دوم انتخابات

.  کننـد» هـدایت« ،بخصوص در تهـران
بی نتیجـه شـد زیـرا در سردار اما کوشش 

ـا بـــر رقـــم غیـــر قابـــل  ،مرحلـــه دوم بنــ
، تنها اعتمادی که وزارت کشور انتشار داد

ـات تهـــران  ۱٫۲ میلیــون نفــر در انتخابـ
درصـد  ۱۸یعنـی حـدود  .شرکت کردنـد

و ایـن یعنـی . دادندرای شرائط واجدین 
خامنـه ای و سـپاه و  شکستی سخت برای

اگـر . دیگر سازمانهای وابسته بـه ایـن دو
ــزان آرای ذوب  ــر می ــق ت ــواهیم دقی بخ
شــدگانی چــون ســردار ســراج را بــدانیم 

 ۴۵نفــر از رای آخـرین آبایـد بگـوییم کـه 
مرحله دوم، نشان دهنده کل » منتخب«

وفاداران به سید علی خامنه ای است کـه 
هزار نفـر بـوده یعنـی عـدم  ۲۰۰کمتر از 

ــه  ــت مطلق ــروعیت والی ــت و مش مقبولی
 .مطلق استفقیه 

 ۲۶۰طرفـــه ایـــن کـــه ســـراج بـــرای       
ارجــی قائــل  غیــر تهرانــی، »نماینــده«

یـم مشـروعیت ژاو که مـی دانـد ر .نیست
به خود تردید راه نمی دهـد و مـی  ،ندارد
ـــد ـــی  :گوی ـــدائی نم ـــد ص ـــس چن مجل
معلـوم مـی کنـد  ،با این سـخن. خواهیم

نظری که در ایران امـروز والیـت مطلقـه 
ـابتی ،دارد ــز ثـ ــر پروی ــام امنیتــی  ،نظ مق

مجلــس گــوش بــه  :ســاواک شــاه اســت
یـم را ژفرمان بخشی از قـدرت سـرکوب ر

 .تشکیل می دهد
ـام و خـــط د - ۷ ســـپاهیان بـــه  ادنپیــ

سردار در تبیـین عملکـرد آینـده : مجلس
ـائل آمجلس مـی گویـد کـه  ـا نبایـد مس نه

ــداصــلی را فرعــی ک  و مســائل فرعــی رانن
ـام اسـت  مـدعی سراج که. اصلی کنند تم

ــری  ــدرت رهب ــر ق ـا در براب شکســت دنیـ
مسائل اصلی که نمایندگان  ،خورده است

 :را عبارت می داند ازباید پیگیر آن شوند 
 ت مردم معیش - 
 مهار گرانی و تورم - 
ـای برای این کـه  نظارت بر دولت-  کاره

 یکهویی انجام ندهد 
ایــن قســمت از ســخنان او نیــز اطــالع    

مهمی را در اختیار مـی نهـد کـه تصـدیق 
ـات فـــوق و گزارشـــگر وضـــعیت  اطالعــ
اقتصادی نابسامان مردم است و شهادت 
ـاد کامــل  مـی دهنـد بــر بـی کفــایتی و فس

ـامی حکومت در خـدم ـای نظ  –ت مافیه
امــا ایــن حکومــت منتخــب مــردم . مــالی

ـــت ـــران نیس ـــه ای منتخـــب  ،ای  وخامن
زمانی که سـراج . حاصل کودتای او است

نمی دانست کـه وظیفـه  ،سخن می گفت
مهــار  حکومــت احمــدی نــژاد برعهــده 
 ،مجلــس دســت نشــانده خــود مــی نهــد

ـانی جانشـین  ایجاب می کند علـی الریج
 .حداد عادل بگردد

ـا : سراج می گویـد ،مدآهمانطور که         م
اطالعــی . مجلــس رقــابتی نمــی خــواهیم

ــرا گویــای توقــع ســپاه از  مهــم اســت زی
ــت  ــت دس ــناختن موقعی ــه ش ــس ب مجل

ـانده خـــود و مطیـــع امـــر مانـــدنش . نشــ
ـا و لـوایح مجلس نباید  با برخـی طـرح ه

و  »رهبـر«با فرامین  نباید.  دکنمخالفت 
 .کنـد مخالفتبه او وابسته دستگاه های 

در واقع همان مجلسی بشوید که محمـد 
ـا  :علی شاه می خواست مجلـس باشـد ام

و بــه همــین . در سیاســت دخالــت نکنــد
در روز بازگشـایی مجلـس  خاطر بود کـه 

نیروهــای ایــن نهــاد بــه نماینــدگان گــل 
   !دادند نه گلوله

سـردار مـی : سه ضلع فشار به رهبری -  ۸
عزیزان االن سه ضلع مخرب مـی : گوید
ـار مـذاکره خ واهند رهبـری را تحـت فش

 :قرار دهند
یکی از این اضالع احمدی نـژاد اسـت  - 

ـان مـی گفتنـد او را  بایـد که قبال امریکایی
ــو  ــاالتر از او وارد گفتگ ـا ب ــزنیم و بـ دور ب

ـان . شویم احمدی نـژاد در نیویـورک نش
داد که می خواهد با امریکاییان مـذاکره 

 .کند
د هاشــمی رفســنجانی هــم مــی خواهــ - 

 نظام باامریکا وارد مذاکره شود
و ضلع سوم که میخواهند ایجاد کننـد  - 

یعنی علی الریجانی را به ریاست مجلـس 
 .برسانند

سردار می گوید که باند احمـدی نـژاد      
می گوید قـبال مـی گفتنـد رابطـه گـرگ و 
ـا مـی توانـد رابطـه  میش اما حاال رابطه م

 .گرگ با شیر باشد
ـای سـراج      واجـد اطـالع بسـیار اما ادع

نــه تنهــا امریکــا همچنــان  :مهمــی اســت
ـارجی ایـران  محور سیاسـت داخلـی و خ

ــمژبلکــه در ر ،اســت ــزرگ  ،ی اکثریــت ب
ـان اهـــل فتنـــه و گـــرایش ( اصــالح طلبــ

ـا محافظــه کــاران  هاشــمی رفســنجانی یـ
ـان«ســنتی و دو دســته از  » اصــول گرایـ

ـامل منحـرفین و ( دسته احمـدی نـژاد ش
ـانی و نفوذ ـا دســـته الریجــ طرفـــدار ) یهــ

بـه . امریکا و مصالحه با امریکـا شـده انـد
یــم تنهــا و ژخامنـه ای در ر ،سـخن دیگــر

  و  .بی کس شده است
اسـت  خامنه ایاحمدی نژاد منتخب  - 
ــفر  اوو  ــه ای از س ــیچ واهم ــه ه ــه ک گفت

احمدی نژاد به خارج از کشور و مذاکره 
و گفتگــو نــدارد چــرا کــه بــه او مطمــئن 

 ا در قم نگفت؟است مگر این سخنان ر
ـان  -  ـا امریکاییـ ــژاد بـ ــدی ن ــه احم رابط

ـان پـذیر نبـود بدون اجازه رهبـری . امک
پـس خامنـه ای بـر  ،اگر امکان پذیر شده

 . منتخب خود نیز نفوذ ندارد
ـا  هاشمی رفسـنجانی و احمـدی نـژاد -  ب

ایـن دشـمنی  .هستندکارد و پنیر  یکدیگر
و سـید مجتبـی  خامنه ایو خصومت را 
احمـدی وردن و آ ردنـدوآ عمدا به وجود

 .بـودرفسـنجانی نژاد برای زدن هاشـمی 
این دو دو ضلع یک مثلث را تشـکیل  اگر

پس مـی بایـد دافعـه خامنـه ای  داده اند،
چنان شدید باشد کـه ایـن دو را دو رأس 
یک مثلث گردانده است که می خواهنـد 

  .جام زهر را به خامنه ای بنوشانند
ـانی و احمـدی رابطه علـی -  نـژاد  الریج

ــز  ــار  نی ــرای مه ــه او را ب ـان اســت ک چنـ
. احمدی نژاد رئیس مجلس کـرده اسـت

پس اگر او نیز در شمار کسانی شده است 
ـام زهـر را بـه دسـت  که مـی خواهنـد ج

دسـت کـم اینسـت کـه  ،خامنه ای بدهند
ایــن بــار خامنــه ایســت کــه بــه او نیازمنــد 

 .است و نه به عکس
 خامنـه ایاعتراف به وحشت سپاه و  -  ۹

سـردار سـپاه سـراج : از مذاکره با امریکـا
ـای میـز مـذاکره : می گوید تهـران اگـر پ

او ! بیاید ستونهای والیت سقوط میکننـد
ـات رییسـه : ادامه می دهـد و مجلـس  هی

ـازل را بـه هـم آکیفیت  ن مـی توانـد ان پ
  .زند یا تکمیل کند

احمــدی  وپــازل هاشــمی رفســنجانی      

م افزایی هبه چرا که . استنژاد و ایکس 
. این پازل مجلـس را دو قطبـی مـی کنـد

ـازل  ـادل  ریـیس شـود ایـن پ اگر حداد ع
  .بهم می ریزد

ــز         ــراج نی ــخنان س ــمت از س ــن قس ای
شـکار آواقعیت بسیار مهمی را یکبار دیگر 

همانند بحرانهای  ،بحران اتمی :می کند
 ،نآیــک هــدف بیشــتر نــدارد و  ،پیشــین

رای ایـن گرفتن تضمین از امریکا است ب
بیهوده نیست . یم بگرددژکه حامی این ر

ـاظران  که بعد از گفتگوهای مسکو نیـز ن
یـک مشـکل بیشـتر  :بین المللی گفته انـد

ـا آوجود ندارد و  ـا ب ن مشکل رابطه امریک
تــا وقتــی ایــن مشــکل حــل . ایــران اســت
تضـمین عـدم اقـدام امریکـا (نشده است 

مسـئله اتمـی  ،)نآیم و پذیرفتن ژبر ضد ر
 .می شودحل ن
ـای : فتنه بزرگ - ۱۰ سردار در بخـش ه

در مورد فتنه بزرگ  ،سخنان خودپایانی 
کــه درآینــده رخ خواهــد داد ســخن مــی 

ـامی کـه : گوید درست دو سال قبـل هنگ
ســید حســن  وســردار مشــفق از هاشــمی 

ـانی  وخمینی  ـاف  والریج رضـایی  وقالیب
سخن خطر آنها از سخن می گفت و ... و

ازفتنــه ای  ســپاه، فرمانــدهان مــی گفــت
بزرگتر مـی گفتنـد و خطـر آن را گوشـزد 

ـابراین جامعـه را بـه شـدت . می کردند بن
ـامی و  ـای نظـــ امنیتــــی کــــرده و نیروهـــ

ورده و آانتظــامی و بســیج را بــه خیابانهــا 
ـــد ـاده ســـرکوب شـــده بودن ــ ـال  .آم حــ

بحـران شمار سـرداران  سرداری دیگر از 
ــه ای  ــدان گــذارده و ازفتن ــه می ـا ب ســاز پـ

ــزرگ می ــین ب ــه تبی ــد و آن را اینگون گوی
  :کند

بــا  انشــقاق در اصــولگرایی و همزمــان  - 
نتیجـه مـی  هم افزایی ضـد انقـالب  ،نآ

 !فتنه بزرگدهد 
ـان     انشـــــقاق در اصـــــولگرایی را همــــ

اصولگرا و جبهـه  اختالف میان نیروهای
ن می دانـد و هـم افزایـی آهای مختلف 

ضد انقالب را تشکیل همان مثلـث یعنـی 
هاشمی رفسنجانی و احمدی نـژاد اتحاد 

 !به اضافه علی الریجانی
او معتقد است کـه ایـن اتحـاد موجـب     

ـار  و گسترش تحریم ها ، در بـه ایـران فش
نتیجه، پذیرش مذاکره است که  موجب 

 .می شود »رهبر«تضعیف 
ســردار کــه در اواخــر ســخنرانی گــیج      

چه کسـی در جبهـه  د، نمی داناستشده 
مثلث  چه کسی در جبهه  است و »رهبر«

هاشــمی رفســنجانی و احمــدی نــژاد و 
حتی حسینیان یار غار  جنانکه .الریجانی

ــریعتمداری ـامی و حســین ش و  ســعید امـ
مصطفی پور محمدی مورد انتقاد سـردار 

غیـر  یاو را در خطـسـراج . قرار می گیرد
ـادل و  و  مـی دانـد »رهبـر«خط حداد ع

معتقــد اســت کــه او بــرای ریاســت علــی 
. یجانی به جای حداد تالش مـی کنـدالر

ســردار فــیلم عربــده کشــی هــای  ،از قــرار
ـا  فراکسیون انقـالب اسـالمی در رابطـه ب
ـــی در  ـــوی و کروب ـــردن موس ـــدام ک اع
مجلس را ندیده باشد که افـرادی چـون 
سردار کوچـک زاده و سـردار کـوثری از 

ســردار در کنــار حســینیان  نیــاران همــی
دار ریاست مجلـس را وا چگونه مجلس و

 .بودند به شعار دادن کرده
ـاطر    ش تغییـر مواضـع او حسینیان را بخ

 هاشمی و احمدی نژاد، وخاتمی باره در 
بــا توجــه بــه نزدیکــی . ســرزنش  مــی کنــد

ـا  ،حسینیان کسی که گفت ما خـود یـک پ
 ،سـخنان او ،بـه خامنـه ای ،قاتل بـودیم

فتنـه . یـمژگویای انشـعاب جدیـدی در ر
اســت کــه بــر  اطالعــی ،ینــدهآبــزرگ در 

درستی این قاعـده گـواهی مـی دهـد کـه 
ن در گـرو تقسـیم بـه آیمی که بقای ژهر ر

سرانجام بـه  ،دو و حذف یکی از دو است

یـم مـی ژانشعاب همه از همه  و انحالل ر
 . انجامد

ـا ملـک  :فسادها -  ۱۱ سـردار در رابطـه ب
ـا مـی گویـد کـه  پور و بقایی و پرونده آنه

ی ریـیس پرونده هر دو تکمیـل اسـت ولـ
ـار آورد و ملـک   .آزاد شـد پـورجمهور فش

ـا کـــرد و او را  ــ ـا ریـــیس جمهـــور جف امــ
مسئولیت داد در حالیکه نمی بایست این 

  .کار را  می کرد
احمدی نژاد با خامنه  ،اما بنا بر اطالع    

او دست  :ای معامله ای انجام داده است
از پا خطا نمی کند بشرط ایـن کـه بعـد از 

نه خـود او و نـه  ،ریپایان ریاست جمهو
مشائی و نـه رحیمـی و نـه ملـک پـور و نـه 

ـائی قـرار ... بقائی ونه  تحـت تعقیـب قض
احمدی نژاد اعالن کرده اسـت . نگیرند

ــوری او ــت جمه ـان ریاس ـا پایـ ــه بـ از  ،ک
این اعالن . سیاست کناره خواهد گرفت

ـاره  می تواند گواهی صـحت اطـالع در ب
 .مصالحه او با خامنه ای باشد

ــ - ۱۲ ــنگال و مس ــه س ــی ب ــفر متک ئله س
سردار سـراج کـه خـود را در : برکناری او

اطالع را بـروز  جمع محرمان دیده بود،
او مـی . می دهد که بسی پر اهمیت است

ــد ــی ب :گوی ـاطر متک ــر و خـ ــری خطی ام
او رفتـه . مسئله ای مهم به سـنگال رفـت

ـای  بود  ـا نیروه تا مشکلی کـه در رابطـه ب
ر خــدمت افــراد غیــر ایرانــی د(  نهضــتی

پیش آمده بود را حـل کنـد و ) سپاه قدس
ـاورد ـا را بیـ ــه . آنهـ ــذاکره ب  او در حــین م

 .گفته شده از کار برکنار شده است
ــژاد در پاســخ پرســش   -  ــدی ن ـا احم امـ
متکــی از ســوی او  :گفــت» نماینــدگان«

مأموریت داشته و او از سفرش به سنگال 
سـراج لـو  ،اینـک. بی اطالع بوده است
ــه او ایــن مــی دهــد کــه مقــا م دیگــری ب

نــوع مأموریــت . مأموریــت را داده اســت
می گوید که مأموریت دهنده فرمانـدهی 

ــوده  ،ســپاه ــده ســپاه قــدس ب ـا فرمان بسـ
 . است

متکی کـه سـابقه ای بسـیار طـوالنی در   - 
زمان را از خود  کار وامور تروریستی دارد 

 اســت و ترکیــه آغــاز کــرده مأموریــت در 
ـارهم اکنون نیز در ایـن   غیـر از اسـت، ک

وزیر امور خارجه بودن، در امور بسـیاری 
برای نمونه مـی تـوان . دخیل بوده است

ـامی راسفر متکی بـه نیجریـه  ، آنهـم هنگ
که کانتینرهای حامـل تسـلیحات ایرانـی 

افــراد ســپاه و  نددر ان کشــور کشــف شــد
تحــت تعقیــب  قــدس دســتگیر شــدند و

ـاد ،ندقرار گرفتقضائی  سـفر  . ور شـدآرا ی
 .نها بودآه نیجریه برای رها کردن او ب

ـاکه سـردار بـه آ »نیروهای نهضتی« -   نه
غیر ایرانی می باشند  افراد ،می کنداشاره 

سـپاه قـدس هسـتند بـه  حقـوق بگیـرکه 
وظیفـه . حزب الله لبنـانافراد خصوص 

در واواک قـدس و  سـپاههمکاری با نها آ
ـارج  ترورها و انفجارهایی است که در خ

ن جمله اند از آ. د نمی دهاز کشور انجام 
تـرور در رسـتوران  وترور شاهپور بختیار 

و و ترور حـدود ترور قاسملو و میکونوس 
 ....انفجار در آرژانتین و تن دیگر و  ۵۰۰

سپاه پاسـداران در بسـیاری از کشـورها  - 
به عنوان خریدار و فروشنده افراد از این 

ــــوازم دیگــــر و  ـام اســــلحه و ل در انجـــ
و تعقیـب در جاسوسـی و  یت های مامور

 .استفاده می کنـد.... و نفوذی و مراقبت 
» نیروهای نهضـتی«تن از در زیر به چند 
   :معرفی می شوند

ـاهپور   -  ـاش  دخیـل در تـرور ش انیس نق
 بختیار از لبنان

 »نیروهای نهضـتی « محمد  از –اشمر  - 
ـا ـارجی، ی عضو بانـد تروره از جملـه  خ

 . ر برلینترورها در رستوران میکونوس د
ـاس   از  –حسین راحیل  -  ـای «عب نیروه

و عضـو  قـدسسپاه  در خدمت » نهضتی
  ترور میکونوس از لبنان  تیم 

  
  ۹در صفحه

  
 

 چرخ زمان   
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ابـــوجعفر از  –فضـــل اللـــه  –حیـــدر  - 
و عضـو  قـدسسپاه  »نیروهای نهضتی«

 میکونوس از لبنان  تیم ترور
ـای نهضـتی«علی  از  –صبری  -   »نیروه

ـــداران و عضـــو ـــپاه پاس ـــرور  س ـــیم ت ت
 میکونوس از لبنان 

ســــید محمــــد  از  –یوســــف امــــین  - 
و عضـو  قـدسسـپاه  »نیروهای نهضتی«

  میکونوس از لبنان  تیم ترور
اینــک ببینــیم وضــعیت  :انقــالب اســالمی

ـا و گـــزارش بـــه خامنـــه ای از دســـت رفتـــه اقتصــاد، بخصــوص بخــش نفــت کــه در  توصیف شده است، به روایـت داده ه
  :ونه استاطالعات اقتصادی چگ

  
  

ـــای  ـــی گفتگوه در پ
تولیــد نفــت  ،مســکو

ــاهش و نــرخ ارز  و  ک
ــــــورم و بیکــــــاری  ت
ــــــازهم  ــــــزایش ب اف

  :یافتند یرتبیش
  
  
ــرخ ٭ ــاالترین ن ــای  ب ــورم در ه ت

  :تاریخ معاصر ایران
 
ــر  ۲در   ◀ ــن  ۱۳۹۱تی ــر آنالی ــی /خب عل

ـالیخ«: گزارش کرده است پاکزاد ، »باح
ـــت،  ـــران اس ـاریخ ای ــ ـام دوره ای از ت ــ ن

هــا از دوره ای کــه قیمتهــا ســر بــه پیرمرد
فلک می کشید نقل مـی کننـد، روزهـایی 
که کشور به تصرف متفقین درآمده بود و 

 .مردم از گرسنگی می مردند
ـان آذری یعنـی گرانـی ، » باحالیخ« در زب

در  ۱۳۲۲تــا  ۱۳۲۰ســالهای گرانــی بــین 
ـالهایی کـه  ـاده اسـت ، س ایران اتفـاق افت

ـا پسـرش عـوض  پهلوی اول را متفقـین ب
مــی کننــد، در ایــن ســالها نــرخ تــورم در 

در . درصد می رسـد ۱۱۰اقتصاد ایران به 
شورش )۱۳۲۱آذرماه سال (همین سالها 

نان در تهران اتفاق می افتد، شورشی کـه 
ـاز  از سر به سـتوه آمـدن مـردم گرسـنه آغ
شــد و قــوای اشــغال گــر در ایجــاد ایــن 

  .نارضایتی ها نقش داشتند
بــر جــدول منتشــره از بنــا  ،از آن پــس      

ـالهای  ،این سالها ،سوی بانک مرکزی س
  :تورم شدید هستند

ـالهای  • ـا  ۱۳۲۰سـ  ،بــه ترتیــب ۱۳۱تـ
  درصد  ۱۱۰٫۵و  ۹۶٫۲و  ۴۹٫۵

 ،نرخ تورم در سالهای ملی کردن نفـت •
ــود و در ســال  ۸و  ۷ ــه  ۱۳۳۳درصــد ب ک

درصـد  ۱۵٫۹دولت کودتا مسـتقر گشـت 
  .شد

  درصد ۲۵٫۱نرخ تورم  ،۱۳۵۶در سال  •
   ۲۸٫۹، سال پایان جنگ  ۱۳۶۷سال  •
سال پایان طـرح تعـدیل   ،۱۳۷۳سال  •

 ،۱۳۷۴در صــد و ســال  ۳۵٫۲اقتصــادی  
  درصد ۴۹٫۴

  .درصد ۲۵٫۴  ،۱۳۸۷سال  •
ـان کـه هسـت روشـن اسـت کـه بانـک  :انقالب اسـالمی مرکزی حقیقت را همان س
تورم  از کودتای خـرداد . گزارش نمی کند

ـان از آنسـت کـه درصـد بدین سو، بیشتر  ۶۰ های منتشره از سوی بانک مرکـزی نش
ـاوجود ایـن، ایـن واقعیـت کـه . می دهند ب

ـان  ـــه و تورم یک امر واقـع مسـتمر ایـران از زم ـــش بودج ـــردن نق ـــدا ک ـــت پی اهمی

ـانکی متکــی بــه درآمــدهای  ـارات بـ اعتبـ
ـــور و  ـای کش ــ ـــروش ثروته حاصـــل از ف
ـاد تولیـــد محـــور شـــدن  جانشـــین اقتصــ

بـدین سـو اسـت،  اقتصاد مصرف محور،
ـاختن  می باید ایرانیان را از ضرورت  بازس
ـا را  اقتصاد تولید محور آگاه کند و عزم آنه

  .بر این انقالب اقتصادی جزم کند
  
ــران و کــاهش  ٭ تحــریم نفــت ای

شدید کسر بودجه و حراج کردن 
  :نفت ایران در دریا

 
توســط اتحادیــه ایــران  تحــریم نفــت ◀

مرحلـه عمـل  وئیـه واردژاروپا از اول ماه 
ـاس نفـتبودجه را . می شود بشـکه  بر اس

در حــال . تنظــیم کــرده انــددالر  ۸۵ ای
ـا بشـکه ای  ،حاضر دالر  ۷۸بهای نفـت ت

 دانســتنی اســت کــه. مــده اســتآپــائین 
ـاس نفـت  دالر و  ۸۵بودجه عـراق بـر اس

بســته دالر  ۱۱۵روســیه بــر اســاس نفــت 
  . شده اند

میلیــون بشــکه نفــت  ۲٫۷ بایــد روزانــه     
ـا در  .گـرددتا بودجه تامین شود صادر  ام

ـــر، ـال حاض ــ ـــران« ح ـــه  »ای  ۱٫۲روزان
ـادر میکنـد یعنـی  .میلیون بشـکه نفـت ص

بـه قیمـت هـر  میلیـون بشـکه ۱٫۵روزانه 
میلیون دالر  ۱۲۷٫۵برابر  دالر، ۸۵ بشکه

بـرای کسـر ی . کسور بودجه پیدا می کند
میلیــون  ۵۳۷٫۵میلیــارد  ۴۶کــه ســاالنه 

یدا می کند که افـزوده دالر کسر بودجه پ
ـاه . می شود بـر کسـر بودجـه کنـونی هرگ

بابــت تفــاوت  ،بهــای نفــت پــائین بمانــد
ـافه خواهـد  قیمت نیز بر کسر بودجه اض

  . شد
بنوبه خـود سـبب  ،مد نفتآکاهش در     

کاهش دارائی ارزی و در نتیجـه افـزایش 
ـاهش واردات و افــــزایش  نــــرخ ارز و کـــ

  . قیمتها و بیکاری می گردد
کشتی هـایی کـه  هرگاه از سویی دیگر،    

 نفت ایران را صادر می کنند بیمه نشـوند،
هزینــه هــا افــزایش و پــولی کــه از فــروش 

ـازهم کمتـر  ،نفت عاید ایران مـی شـود ب
یــم مــی ژچــاره ای کــه بــرای ر .مــی شــود

برد و زیر بنفت را به دریا اینست که  ،ماند
یم گفتـه اسـت ایـن ژر. قیمت حراج کند

ـاه چنـین کنـد. اهد کـردکار را خو  ،هرگ
برخــی شــرکت هــایی کــه تــوان ریســک 

کننـد و مـی کردن دارند آن را خریداری 
برنـد و تخلیـه مـی  به اسکله های خاصی

هائی بــرای تــن شــرکت چنــین .کننــدمــی 
ـالی، دادن به نفـت  خطـر حـوادث احتم

ـازل تـرین قیمـت خواهنـد  ایران را بـه ن
فروش نفت به ارزان ترین قیمـت . خرید
ــزایش صــدور نفــت از ســ ــران و اف وی ای

ـــران ـــتان و دیگ ـــط عربس ـــر  ،توس دو اث
ـای  :مستقیم خواهنـد داشـت ـاهش به ک

نفت و افزایش بازهم بیشتر کسـر بودجـه 
 .نآمدهای آبنابراین تشدید پی  ،ایران

ه در اسـت کـ) ۹۱تیر  ۲(ایسنا  در خبر ◀
ـال، حــدود  ــروردین امسـ ـاه ف ــزار  ۲مـ ه

ـان چـک برگشـتی در بانک ـا میلیارد توم ه
بزرگتـرین رقـم این  .محاسبه شده است

ـاریخ  ــتی در طــول تـ ــزان چــک برگش می
ـای . اســـت ـالی گویــ ـادر وضـــعیت مــ صــ

ـا و در نتیجــه وخــیم چــک  کننــدگان هـ
شدن بازهم بیشتر وضعیت اقتصاد کشور 

بسیاری ازاین چـک  بخصوص که . است
 –صاحبان صـنایع  –کارخانه داران  راها 

   . صادر کرده اند... کارمندان و
  
ــاینرخ ٭ ــا وجــود  ه ارز و طــال ب

ــات قيمــت جهــاني طــال،  ــاال ثب ب
هر سـکه طـرح جديـد بـه : رفتند

 ۱۹۱۰هزار تومان و دالر به  ۷۰۰
  .تومان رسيد

 
بـــه گـــزارش ايســـنا،  ،۹۱تیـــر  ۴در  ◀

هاي وزير اقتصاد مبنـي بـر  عليرغم وعده
كنترل بازار ارز و طال بار ديگر دالر قصـد 

 .تومان برسد ۲۰۰۰دارد به رقم 
ريـــــيس اتحاديـــــه كشـــــوري طـــــال      

ــت ـا  وجــواهرات در گف ــنا، بـ ـا ايس وگو بـ
بـه : اشاره به تغيير قيمت ارز و طال گفت

ــاد ارز، نــرخ ارز  دليــل تقاضــاي بســيار زي
امروز افـزايش يافـت و در پـي آن قيمـت 

 .طال نيز باال رفت
آرا بــا اشــاره بــه نــرخ طــال  محمــد كشــتي

ـازار : گفت امـروز سـکه طـرح قـديم در ب
، سکه طرح جديـد  هزار تومان ۷۰۵آزاد 
هـزار  ۳۵۰هزار تومـان، نـيم سـکه  ۷۰۰

هزار تومان و سکه  ۱۸۵تومان، ربع سکه 
ــي  ــه شــد ۱۱۰گرم ــزار تومــان معامل . ه

تومــان  ۶۵همچنــين هــر دالر آمريکــا بــا 
ـــورو  ۱۹۱۰افـــزايش امـــروز  ـان و ي تومــ

 .تومان عرضه شد ۲۴۱۰
ـاره بـه  ـا اش رييس اتحاديه كشوري طـال ب

ــ ــر مثقــال طــالي ن ـار  ۱۸و  ۱۷رخ ه عيـ
ـال طـالي   :گفت ـار  ۱۷امروز هـر مثق عي
ـال طـالي  ۳۱۱  ۱۸هزار تومان، هـر مثق
هزار تومان و هـر گـرم طـالي  ۳۳۰عيار 
 .هزار تومان معامله شد ۷۲عيار  ۱۸

در روز گذشـته سـکه طـرح   به گفتـه وي،
ــديم  ــرح  ۶۹۰ق ــکه ط ــان، س ــزار توم ه
 ۳۴۴هزار تومان، نـيم سـکه  ۶۸۶جديد 

ـان  ۱۸۳هزار تومان، ربع سکه  هـزار توم
هــزار تومــان معاملــه  ۱۰۷و ســکه گرمــي 

 .شده بود
 ۱۷همچنــين ديــروز هــر مثقــال طــالي 

ـال طـالي  ۳۰۳عيار  هزار تومان، هر مثق
هــزار تومــان و هــر گــرم  ۳۲۲عيــار  ۱۸

تومــان  ۹۵۰هــزار و  ۶۹عيــار  ۱۸طــالي 
 .معامله شد

هر  تومان و ۱۸۴۵روزگذشته هر دالر      
  .تومان داد و ستد شد ۲۳۶۰يورو 

  
  دالری در راه است؟  ۴۰نفت  ٭
 
ذر آ(ن الیــــن آخبــــر  ،۹۱تیــــر  ۳در  ◀

اگرچــه  :گــزارش کــرده اســت) جزایــری
مسووالن نفتی عربستان تاکیـد مـی کننـد 
ـاهش  افزایش تولید این کشور بـه دلیـل ک
ــت در بازارهــای  ـام برن قیمــت نفــت خـ
ـا بـه نظـر مـی رسـد ایـ ن جهانی اسـت ام

سیاست پشت پرده ای جـدی تـر از ایـن 
 .مسایل دارد

ســال از زمانیکــه تولیــد نفــت خــام  ۲۳     
عربســتان رکــورد زد مــی گــذرد و امــروز 
ـال تولیـد ایـن  بازهم پس از ایـن همـه س
ــه ثبــت  کشــور بــازهم رکــوردی دیگــر ب
ـا افـزایش  ـا جاییکـه عربسـتان ب رسانده  ت

 ۹٫۹هزار بشکه ای، تولید خـود را بـه  ۸۰
 .یون بشکه در روز رسانده استمیل

ـاماین قـدرت نمـایی در شـرایطی       انج
می گیرد که قراراست ایران مورد تحـریم 
ــتان در صــدد  ــرد و عربس ــرار بگی ــی ق نفت
 نشان دادن قدرت خود بـرای جـایگزین

تنهــا  .در بــازار اســت ایــراننفــت کــردن 
ــین  ــوی چن ــد جل ــی توان ـازمانی کــه م سـ

چرائـی ا اتفاقی را بگیرد، اوپک اسـت امـ
ـازمان در  سکوت مسـووالن ارشـد ایـن س

ـا ئمقابــل عربســتان، ســ والی اســت کــه تـ
 .کنون بی جواب مانده است

اگرچه عربستان در تالش اسـت آمریکـا    
را در مقابله با ایران به پیروزی رساند، اما 
ـاید  ـادی عقـب مانـده و ش از مسایل اقتص
فراموش کرده که آمریکا با اتخـاذ چنـین 

ـاهش قـدرت ایـران و سیاستی به د نبال ک

 .عربستان به طور همزمان است
ـام در  ـاهش قیمــت نفــت خـ چراکــه کـ
بازارهای بین المللی، درآمد عربسـتان را 
ـال افـزایش  کاهش می دهد و در عین ح
تولید عربسـتان عـالوه بـر ارزان فروشـی 
نفت خام برای این کشور می تواند باعث 
ایجاد جو روانی مثبت برای تحریم نفتی 

  .ران تلقی شودای
قیمت هر بشکه نفت بـه  ردرحال حاض    

دالر کاهش یافته و رونـد نزولـی  ۱۰۰زیر 
ـازار ادامـه  آن به دلیل افزایش عرضه در ب

ایــن کــاهش قیمــت بــا . خواهــد داشــت
سیاست های عربستان همخـوانی نـدارد 
چراکه بارها وزیر نفت این کشـور تاکیـد 
کرده که قیمت مناسب برای فـروش هـر 

 .دالر است ۱۰۰که نفت خام بش
یکســال پــیش بــود کــه مســووالن نفتــی     

ایران در گفت وگو با رسانه ها تاکید می 
کردند افزایش تولید نفت خام عربسـتان 
یــک مــانور تبلیغــاتی اســت و ایــن کشــور 

میلیـون  ۱۲ظرفیت تولیدی نزدیـک بـه 
 .بشکه را ندارد

ـا از زمانیکـه ایـن      ـاه ه در حال حاضر م
میلیـون بشـکه  ۱۰د خود را به لیوکشور ت

در روز رسانده می گذرد و به نظرمی رسد 
یکی از دالیل اصـلی عربسـتان بـرای ایـن 
افزایش تولید به رخ کشیدن قدرتی است 
که تا دیروز از آن به عنوان مانور تبلیغاتی 

  .یاد می شد
ـال حاضـر      نباید فراموش شود که در ح

ر در دال ۷۹قیمت هر بشکه نفت خام بـه 
هر بشکه رسیده و ادامـه رونـد فعلـی مـی 

دالری را دوبــاره  ۴۰توانــد تــاریخ نفــت 
  .تکرار کند

  
هزار ميليـارد تومـاني  ۲۰بدهي  ٭

  :دولت به بانك مركزي
 
ایسـنا گـزارش کـرده  ،۱۳۹۱تیر  ۱در  ◀

طبق آخرين گزارش بانك مركزي  :است
ميزان بدهي دولت بـه بانـك مركـزي بـه 

ــم  ـارد ۲۰رق ــزار ميليـ ــيده  ه ـان رس تومـ
اين در حالي است كه مقايسه ايـن . است

ــه بانــك  ــدهي دولــت ب ــزان ب ـا مي رقــم بـ
دهــد كــه  نشــان مي ۸۶مركــزي در ســال 

ـال  ۱۰ها ايـن ميـزان بـيش از  طي اين س
ميليارد تومان افزايش يافتـه  ۵۰۰هزار و 
 .است

ـال     ـاه س  ۹۰اين ميزان در ارديبهشـت م
ــز  ـان  ۲۰ني ـارد تومـ هــزار و هفــت ميليـ
ـاه مشـابه گ ـا م زارش شده كه در مقايسه ب

ـال قبــل خــود بــيش از  درصــد  ۱۰۵سـ
 .افزايش يافته است

همچنين ميزان بدهي دولت بـه بانـك     
ـال  بـيش از  ۹۰مركزي در ماه نخسـت س

ــزار و  ۲۴ ــالم  ۷۰۵ه ـان اع ـارد تومـ ميليـ
شده كه اين ميزان در مقايسه با فروردين 

درصــد رشــد  ۱۶۶بــيش از  ۸۹مــاه ســال 
 .است داشته

دهــد كــه  مقايســه ايــن آمــار نشــان مي    
هرچند ميزان افـزايش بـدهي دولـت بـه 

رونـد  ۹۰بانك مركزي طي سه ماهه سال 
نزولي را در پيش گرفته اما همچنان ايـن 

 .ميزان بدهي حالت صعودي دارد
در مجمــوع نيـــز ميــزان بـــدهي فصـــل 

ـان رقـم  ۹۰نخست سال  هـزار و  ۲۰هم
كـه نسـبت  ميليارد تومان ذكر شده ۳۰۹

 ۱۷بــيش از  ۸۹بــه فصــل نخســت ســال 
 .درصد افزايش داشته است

ـاس ميـزان بـدهي دولـت بـه      بر اين اس
 ۱۷بــيش از  ۸۹بانــك مركــزي طــي ســال 

بيش از  ۸۸هزار ميليارد تومان، طي سال 
ـارد تومـان، ۲۲۲هزار و  ۹ ـال  ميلي طي س
ـان  ۱۴۲هزار و  ۹بيش از  ۸۷ ميليارد توم

ــيش از  ۸۶و طــي ســال   ۷۸۴هــزار و  ۹ب

 .ميليارد تومان بوده است
ـان مي در واقع اين گزارش     دهنـد  ها نش

كه ميزان بدهي دولت بـه بانـك مركـزي 
ـال  ۸۶هاي  طي سال تا فصـل نخسـت س

ميليــارد تومــان بــه  ۷۸۴هــزار و  ۹از  ۹۰
ميليــارد تومــان رســيده  ۳۰۹هــزا ر و  ۲۰

ـال. است ها ميـزان  به عبارتي طي ايـن س
 ۱۰بانك مركزي بـيش از بدهي دولت به 

ميليارد تومان افزايش يافتـه  ۵۰۰هزار و 
  .است

  
سوءاســـتفاده چـــين از وضـــع  ٭

   :ایران برضدتحريم نفتی 
 
عصر «به گزارش سایت  ،۹۱تیر  ۱در  ◀

ـــر ـــر» خب ـــل از رویت ـــه نق " شـــرکت   ،ب
چــین از جمهــوری اســالمی " ســینوپک 

خواسته است تا هزینه های انتقال نفـت 
در مــاه آینــده مــیالدی  خــام بــه چــین را

 .برعهده بگیرد) ژوئیه(
ـالی صـورت مـی گیـرد       این اقدام در ح

که از ابتدای ماه آینده میالدی، با اعمال 
ایـران،  برضـدتحریم های اتحادیه اروپا 

شرکت های بیمه اروپـایی از بیمـه نفـت 
کش های حامل نفت ایران، خـودداری 

 .خواهند کرد
ن در ایـن یکی از مقامات بخش نفت چـی

شرکت یونیپک بخش تجاری : باره گفت
ــن  شــرکت ســینوپک چــین خواهــان ای
ـال  است که ایران متقبل هزینه های انتق
محمولــه هــای نفــت خــام خــود در مــاه 

 .آینده میالدی شود
ـاه نیـز بـه رویتـرز گفتـه       برخی منابع آگ

انــد پــیش بینــی مــی شــود ســینوپک کــه 
بزرگتــرین وارد کننــده نفــت ایــران در 

هان است تنها به خرید مقدار معمـولی ج
از نفت ایران بر اساس قرارداد بلندمدت 

 .در ماه جوالی اکتفا کند
ایــن منــابع آگــاه مقــدار نفتــی کــه ایــن      

 ۵۰۰شرکت از ایران مـی خـرد را روزانـه 
هزار بشکه پیش بینـی کـرده انـد کـه ایـن 
مقــدار نفــت خــام نزدیــک بــه میــانگین 

ــرا ــینوپک از ای ــدهای س ن در ســال خری
  .گذشته است

شرکت سینوپک چین، نفت ایـران را       
. در طــی دو قــرارداد جداگانــه مــی خــرد

یکــی از ایــن قراردادهــا از طریــق بخــش 
تجــاری اش یعنــی یونیپــک و دیگــری از 

ـاری حکومـت چـین  " طریق شرکت تج
 .است" چو های چن رونگ 

چـو "هنوز درخواستی از سوی شرکت      
ـــگ ـای چـــن رون ـــرای از ا" هــ ـــران ب ی

پرداخــت هزینــه هــای انتقــال محمولــه 
های نفـت خـود بـه چـین مطـرح نشـده 

 .است
چین دومـین واردکننـده بـزرگ نفـت     

ـام  جهان و بزرگترین وارد کننده نفت خ
  .از ایران است

  
مکانیسم پرداخت روپیـه بـرای  ٭

  :خرید نفت ایران به راه افتاد
 
ـــن ژ ۲۰در  ◀ وال اســـتریت  ،۲۰۱۲وئ
هنـد پرداخـت بـه «عنـوان  رنال زیـروج

در گزارشـی از » ایران را شـروع مـی کنـد
هنــد ســرانجام بــا : دهلــی نــو مــی نویســد

تاخیری طـوالنی، مکانیسـمی را در مـورد 
پرداخــت هــای خــارجی خــود بکــار مــی 

ـای بـین المللـی  ،و بدان گیرد تحـریم ه
علیه تهران را دور می زند و به گفتـه یـک 

ـاس آن،  ظـرف مقام ارشد اجرائی، بـر اس
یکــی دو روز آینــده بــرای پرداخــت پــول 
نفت به ایـران، واریـز کـردن روپیـه را بـه 

 .حسابی با همین نام آغاز می کند
ـابال از ایـن پـول      ) روپیـه(ایران نیـز متق

  برای خرید محصوالتی نظیر اقالم 
  

  ۱۱در صفحه

 چرخ زمان   
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قدرت را هدف کرده بـود و بـرای کسـب آن از توسـل بـه دروغ و 

ــز فــ ــه میشــودجنایــت  نی گرچــه بــدون . رو گــذار نکــرد پرداخت
همراهـی و همگـامی دیگـر نحلـه هـای باورمنـد بـه زور و یـا بــی 
تفاوتی وسط بازان که غالبا در بزنگاه، جانب بـه اصـطالح قـوی 
را میگیرند، و نیز غفلت عمومی ایـن تحـول و بـاز سـازی امکـان 

چه درسال ابتدا با تاملی گذرا در و چند یاد آوری از آن. پذیر نبود
در جریان انقالب و پس از پیروزی آن گذشت، در مـی یـابیم  ۵۷

علیرغم اتحاد صوری برای سـرنگونی نظـام سـلطنتی حـاکم بـر 
از . ، درهدف، همه مشـترک نبودنـد»همه با هم بودن« ایران و 

همان ابتدا تقابل دو تمایل و خط، یکی جانبدار حـق حاکمیـت 
والیـت (طرفـدار اسـتبداد و دیگـری ) والیت جمهور مردم( ملی 
دومـی، اعـم از . میان مخالفان رژیم سلطنتی وجود داشت) فقیه

هر مرام و عقیده، زمانی که خود را ضعیف می یافت، لباس اولی 
 .را بر تن می کرد

، دو جریان سیاسـی ۵۷پس از پیروزی انقالب، در بهمن سال      
ه شامل نحله های مختلف فکـری، از مـذهبی و غیـر مـذهبی کـ

همواره در صحنه سیاسی ایران حضور داشتند چه در خفا و چـه 
یکی، جریانی بود کـه حاکمیـت را از . در علن صف آرایی کردند

آن مردم میدانست و بر والیت جمهور مردم بر سرنوشت خویش 
اعتقــاد داشــت وخــود را در خــدمت مــردم میدانســت و دیگــری 

حضـور  جریانی که اعتقادی بـه حـق حاکمیـت مـردم نداشـت و
. آنهــا را در صــحنه صــرفا بــرای دنبالــه روی از خــود میخواســت
در . برای خود والیتی قائـل بـود کـه مـردم در آن حقـی نداشـتند

اغلب موارد این جریـان بـرای مشـروعیت بخشـیدن بـه خـود از 
عوامــل مــذهبی و یــا ایــدئولوژیک و نیــز اعتقــادات مــردم ســوء 

یله برای نیل به هدف استفاده از هر وس. استفاده میکرد و میکند
در مقاطعی از تـاریخ، بـه هنگـام . را مشروع میدانست و می داند

ضعف، به منظور دستیابی به قدرت خود را ملزم دیده اسـت در 
کنار مردم قرار گیرد و رای آنها را به حساب آورد و سـنگ خلـق 

امــا هــر بــار، در بزنگــاه هــای حســاس . و تــوده را بــه ســینه بزنــد
زده و اصل و ماهیت فکر راهنمای خویش را که تاریخی وادنگ 

تضـاد و . همـان والیـت و قـیم بـر مـردم اسـت، بـروز داده اسـت
تقابل این دو  اگر دور تر نرویم اقال در تمامی جنبشهای مردمـی 

در جنــبش مشــروطیت، : صــد ســال اخیــر ایــران، مشــهود اســت
ــهای اســتبدادگرا شــیخ فضــل اللــه نــوری را، بــا شــعار  گرایش

ــروطه نمــی خــواهیم مشــروعه« ــی خــواهیم و مش ــت »م ، حمای
در جنبش ملی کردن صنعت نفت، طیف هواداران دکتر . کردند

مصدق و حکومت ملی او دریک سو و دیگر سو  حلقه ای بودنـد 
که گرد آیت اللـه کاشـانی جمـع شـدند و گرچـه در جنـبش ملـی 
شدن صنعت نفت در کنار مصدق و مردم بودنـد ولـی در بزنگـاه 

ــرداد ۲۸ ــای م ــت کودت ــوثر موفقی ــل م ــناد، از عوام ــر اس ــا ب ، بن
آمریکایی انگلیسی برضد حکومت ملـی و اسـتقرار اسـتبداد شـاه 
شدند و یا رفتار حزب توده و نقش او در سرنگونی حکومت ملی 

، نیز دوباره همین رودرویی و همسویی ۵۷و باالخره در انقالب 
 .ها را می بینیم

ه تــاریخی و تربیــت حــوزوی، آقــای خمینــی کــه بنــا بــر ســابق     
جانبدار فقه سنتی تکلیف مدار بـود و از نظـر دیـدگاه سیاسـی از 

از جملـه اشـاره ای کـه در  -جمله آنچه کـه بعـد هـا آشـکار شـد 
ــده اســت  ــائری آم ــدی ح ــر مه ــد از  -خــاطرات دکت ــوم ش معل

هواداران کاشانی و بهبهانی و موافق کودتا بـوده اسـت و نسـبت 
بـود، متاسـفانه ایـن دو وجـه از تفکـر و به دکتـر مصـدق بـد دل 

شخصیت آقای خمینی در پس سانسور ناشی از اختناق حاکم بـر 
ایران از یک سو و مخالفت آشکار او بـا نظـام اسـتبداد شـاهی بـا 
اتخاذ مواضع آزادیخواهانه که نشان از فاصله گرفتن بـا مواضـع 

بـا  لذادر مقطعی.گذشته او بود از دیگر سو بر عموم شناخته نشد
دفاع قاطع از حق حاکمیت مردم، میـزان را رای مـردم خوانـد 
ودلیل عمده او برعدم مشروعیت رژیم پهلوی کـه در بسـیاری از 
مصاحبه های او تکرار میشد، این بود کـه حاکمیـت حـق مـردم 

پدران ما حق نداشته اند بـه جـای مـا تصـمیم : "می گفت. است
". را تغییـر دهنـد یـم سـلطنتیژمردم ایران حق دارند ر. بگیرند

به یمن این موضع، او ". والیت با جمهور مردم است: "می گفت
در . توانست سـخنگویی و سـپس رهبـری جنـبش را بدسـت آورد

فردای پیروزی، با بوجود آمدن خالء قـدرت ناشـی از سـرنگونی 
یم شاه، او بجای رهبـری جریـانی کـه حـق حاکمیـت را از آن ژر

به عهد و وفا به بیـانی کـه از آن مردم می دانست و به جای وفای 
ــه جــای صــیانت ازاســتقالل و  ــود و ب ــه ب رهبــری جنــبش را یافت
آزادی، به جریانی پیوست که از نظر تاریخی، چه از نظر دیـدگاه 

بـدین . دینی و چـه از نظـر دیـدگاه سیاسـی، بـدان تعلـق داشـت
ــتبداد شــد ــازی اس ــیله بازس ــان، او وس ــه . س در عکــس العمــل ب

بـه آرای عمـومی کـه بـه منظـور بـرون رفـتن از  پیشنهاد مراجعـه
بحران ناشی از تقابـل دو خـط، از سـوی رئـیس جمهـوری ارائـه 
شد، او جانبدار استبدادیون شد و حق حاکمیت مـردم را انکـار 

 .»!ملیون نفر بگویند آری من میگویم نه ۳۵اگر « : کرد و گفت
نبـدار امر واقع مبرهن این است که، در این تقابـل جریـان جا    

استبداد همواره، به انحـاء مختلـف از یـاری و همکـاری نیـروی 
نقـش بیگانگـان در . بیگانه و عوامل داخلی آن بهره بـرده اسـت

مرداد و سپس آنچه پس از انقالب گذشت و کودتای  ۲۸کودتای 
خزنده برضد حاکمیت ملی که از همان فردای پیروزی  انقـالب 

ــا  حرکــت  گــام بــه گــام و تصــرف خــاکریز بــه خــاکریزخود را ت
بازسازی استبداد و واستقرار والیت مطلقه، آغاز کرد نیز مسـتند 

مـرداد اسـت امـروز کـم  ۲۸آنچه کـه مربـوط بـه . به اسناد است
وبیش آشکاراست و حتی کودتاچیان از جمله مقامات آمریکـایی 
و انگلیسی بدان معترف و از عمل خویش ابراز تاسف نیـز کـرده 

ازی اسـتبداد پـس از انقـالب نیـز، بـا نگـاه و در جریان بازس. اند
یکـــی : تعمـــق در امرهـــای واقـــع، تقابـــل دوخـــط  را شـــاهدیم

حاکمیت مردم کـه در ایـن مقطـع از زمـان، آقـای بنـی صـدر بـه 
عنوان منتخـب مسـتقیم مـردم  آن را نماینـدگی میکـرد و سـمبل 
های آن مصدق و دیگر نمادهای اسـتقالل و آزادی بودنـد و هـر 

از قبل اقبال عمومی به او بیشتر میشد و دیگری جنـاح  روز بیشتر
مقابل او که عمدتا در حزب جمهوری اسالمی گرد آمده بودند و 
با کینه عجیبی که نسبت به مصدق و حکومت ملی او داشـتند در 
بزرگداشت شیخ فضل الله نوری و تجلیل از کاشـانی فرصـتی را 

حقـوق بشـر دفـاع یکی از گسترش آزادیهـا واز  . از دست نمیداد
می کرد و مواردی مثل  سانسور و دستگیری و شکنجه و اعدام را 
خالف حـق و دیـن و خواسـته جمهـورمردم و نـاقض جمهـوری 
میدانست و دیگری حتی خود را نیازمند توسـل بـه فقـه و اسـالم 

ولـی امـر «فقاهتی در توجیه همه این جنایتها، نمی دید چراکـه 
کرات مجلـس فرمایشـی در روز شـرح مـذا!. »والیت مطلقه دارد

سی و سی یکم خرداد و دالیل نمایندگانی که خواهـان برکنـاری 
. منتخب مردم بودنـد آینـه روشـنی از تقابـل ایـن دو خـط اسـت

اساسی ترین دالیل عدم کفایت سیاسی آقـای بنـی صـدر دفـاع از 
ـــا اعـــدام، شـــکنجه،و و ...حقـــوق محکـــومین و مخالفـــت او ب

ای اسـتبداد بودنـد از قبیـل سـپاه و نهادهایی که سـتون پایـه هـ
آقــای . قلمــداد میشــوند... کمیتــه هــا و دادگــاه هــای انقــالب و

خمینی بنا بر سابقه تاریخی، ضمن حمایت گسترده از این جناح 
توســط فرزنــدش، احمــد، بــه مجلــس حکــم میکنــد کــه زود تــر 

 !تکلیف آقای بنی صدر را روشن کنید
ک مدعی قدرت بودنـد جو ملتهب و حضور گروه هایی که هر ی 

و نیز عدم حضـور مـوثر کـادر هـایی کـه معتقـد بـه اسـتقرارحق 
حاکمیت ملی بودند، نه تنها مانع از آن شد تا اجمـاعی گسـترده 
بـرای صـیانت از ایــن حـق شــکل بگیـرد بلکــه تشـکیل نهادهــای 
موازی و صاحب قـدرت کـه بعـدها یکـی از موضـوعات اخـتالف 

ن شـد، فرصـتی پـیش آورد تـا بین آزادیخواهان و اسـتبداد طلبـا
 .کودتاچیان با در دست گرفتن این نهاد ها دست باال را بیابند

این بار نیز دراین کودتای خزنده کـه نطفـه آن شـاید از پـیش از  
پیروزی انقـالب بسـته شـده بـود و بـا سـر کـوب خـونین جنـبش 

" عـدم کفایـت سیاسـی"خـرداد و رای بـه  ۳۰اعتراضی مـردم در 
در مجلس فرمایشـی  ۱۳۶۰خرداد  ۳۱تاریخ  رئیس جمهوری در

سر انجام گرفت و آغازگر دوران تباهی و تـاریکی ایـران وایرانـی 
شد، رد پا و اثر بیگانگان و همیاری آنهـا بـا جریـان کودتـاچی و  

 .   استبداد مشهود است
آیت الله خمینی با توافق شاه و آمریکا از سـوی صـدام حسـین     

در ایـن زمـان بـا . ا نجـف را تـرک کنـدتحت فشار قرار میگیرد ت
تصوری که از دیدگاه او موجود بود و با این فرض که وی اگر بـه 
فرانســه بــرود بــا مواضــعی کــه خواهــد گرفــت منــزوی میشــود و 
انقالب مهار کردنی می شـود، شـاه نیـز بـا  پیشـنهاد اخـراج او از 

 .عراق و اقامتش در فرانسه موافقت کرد
خود در باره  این تصـمیم شـریف امـامی سولیوان در خاطرات    

. حساب تصمیم دومـش بسـیار غلـط از آب در آمـد...« : مینویسد
مـردی . به نظر او اصلی ترین مخالف شاه، آیت الله خمینی بـود
شـریف . که در نجف در عمق صحرای عراق در تبعید بسر میبرد

امامی که خود عامل نزدیک شدن رژیم شاه به رژیم عراق بـود و 
از ... دانست که عراقیها از تحریکات آیت الله خسته شده اندمی 

نظریـه ... عراقیها خواست که آیـت اللـه را از عـراق تبعیـد کننـد
شریف امامی این بود کـه وقتـی آیـت اللـه از عـراق تبعیـد شـود، 

این امـر سـبب . ناگزیر راهی غرب و به احتمال زیاد اروپا میشود
او بـه . ای ایران بدور بمانـدمیشود که از دسترس اکثر مذهبی ه
وقتی آیـت اللـه بـه پـاریس : پارسونز، سفیر انگلستان و من گفت

ــزد مــردم از دســت میدهــد و فرامــوش  ــار خــود را ن رفــت، اعتب
 )۱۶۶سولیوان ص –ماموریت به ایران (  » ...میشود

مواضـع ضـد حقـوق زن و غیـر  ۴۰اما آقای خمینی کـه در دهـه  
نجف، والیت فقیـه را تـدریس کـرده دموکراتیک گرفته و نیز در 

بود، علیرغم انتظار شریف امامی و شاه، در پاریس، در تمـاس بـا 
روشنفکرانی قرار گرفت که با توضیح وضعیت خطیر و موقعیت 
حساس او یاد آور این امر شدند کـه پیـروزی انقـالب، در نتیجـه 
بازگشت او به ایران در گرو مواضع اوست، وی نیـز در پاسـخ بـه 

االت مراجعه کنندگان، در بیانات خود بـا تکیـه بـر دو اصـل سئو
اســتقالل و آزادی کــه از خواســت هــای دیربــاز ایرانیــان بــود، از 
والیت جمهور مردم و حق حاکمیت ملی سخن بمیان آورد، بـه 

او اصـل را بـر آرای . کرات اعالم کرد که میزان رای مـردم اسـت
) جمهـوری اسـالمی( نظـام آینـده : عموم مردم قرار داد و گفـت

وی . آزادی ها اعم از اندیشه و پوشـش را محتـرم خواهـد شـمرد

حتی در رفـع نگرانـی هـا کـه از سـوی دولتهـای غربـی در مـورد 
از جمله، در مالقاتی . آینده ایران ابراز می شدند کوشش می کرد

که با ژاک روبر فرستاده  ویژه دولـت فرانسـه، داشـت در پاسـخ 
ولـت فرانسـه بلکـه غـرب را از تحـول در ژاک روبر که  نگرانی د

 :ایران ابراز میکرد چنین گفت
بنــابراین آنچــه مطــرح اســت ســلطنت ایــن یــا آن : ژاک روبــر« 

آنچـه در ایـن قـانون اساسـی بجـای . خانواده مـورد نظـر نیسـت
. جمهوری اسالمی اسـت -سلطنت جایگزین می شود جمهوری 

 کنید؟ممکن است بحثی درباره این جمهوری و اسالمی ب
اصل جمهوری همین است که در مملکت شـما هـم هسـت : امام

اسـالمی مـی گـوییم . که آراء عمومی مردم آن را تعیـین مـی کنـد
قـانون اساسـی فعلـی . چرا که قانون اساسی ما بر اساس آن است

را بررسی می کنیم آنچه با اسالم موافق اسـت مـی پـذیریم و هـر 
ـــیم اســـت یعنـــی جمهـــوری .جـــا کـــه تنـــاقض دارد رد مـــی کن

 .دموکراتیک، و اسالمی است یعنی قانون آن اسالمی است
بجز ریاست جمهور آیا در نظرتان حضور پارلمان، و : ژاک روبر

 احزاب و مقابله احزاب هم هست؟
 .همه اینها هست.بله: امام

 آیا تغییر مثل فرانسه است؟: ژاک روبر
اریخ تـ( ».بله، همین طور است اما قـانون مـا اسـالم اسـت: امام

بیست و پنج ساله نوشته سرهنگ غالمرضا نجاتی، جلد دوم ص 
 )یاد داشت های دکتر یزدی -۱۶۹

از آنجا کـه انقـالب ایـران بـا اهـدافی کـه دنبـال میکـرد یعنـی     
اســتقالل و آزادی  و ایجــاد نظــامی مردمســاالر در منطقــه تحــت 
نفوذ کشورهای سلطه گـر، منـافع آنهـا را بـه خطـر مـی انـداخت 

، )امر در خاطرات اغلب مسئولین آن وقت قید شده اسـت  این(
لذا راه های گوناگونی بـرای مهـار کـردن آن را مـی سـنجیدند و 

از کودتای نظامی تا ایجاد حکومتی که رژیم شاه را . می آزمودند
سولیوان آخـرین سـفیر آمریکـا در ایـران . حفظ کند اما بدون او

ــت ــران در فصــل بیس ــه ای ــت ب ــاب ماموری ــوان در کت م تحــت عن
 :اندیشیدن در باره نیاندشیدنی مینویسد

باری، کمی بعد از اینکه ژنرال ازهاری نخست وزیـر گشـت، « ...
من به این نتیجه رسیدم که دولت نظامی در واقع آخرین شانس 

اگر از استقرار نظم و قانون عاجز گـردد . زندگی رژیم شاه است
دازد، پیـروزی انقـالب و اگر نتواند چرخ تولید صنعتی را بکار ان

احساس میکـردم کـه ایـن پیـروزی احتـراز ناپـذیر . قطعی میشود
نـوامبر  ۹در . است و مـا بایـد بـا نتـایج ایـن امـر روبرویـی کنـیم

ـــن  ۱۹۷۸ ـــاره ای از ای ـــتادم و پ ـــنگتن فرس ـــه واش ـــی ب تلگرام
مالحظات را شرح کردم و توصیه هایی برای سیاست آینده مـان 

اندیشـــیدن در بـــاره " ام کـــه آن را در ایـــن تلگـــر. بعمـــل آوردم
عنـوان دادم، نیروهـای اصـلی در صـحنه ایـران را " نیاندیشیدنی

بـه نظـر ... مجسم کردم و شرح کردم که چگونـه تحـول میکننـد
من، تغییر اوضاع و احوال ایجاب میکند که ما به سنجش رابطه 

به این نتیجه گیری رسـیدم ... میان نظامیان و مذهبیها بنشینیم 
بطـور " تفاهم و همکاری میان نظامیان و روحانیان برای ما که 

خواهد شد، اگر بطور مسالمت آمیز و بـر " اساسی رضایت بخش 
 » ...وفق خطوطی که برای واشنگتن شرح کردم، انجام بگیرد

بــدین ترتیــب درتوصــیه ای کــه ســولیوان بــه رهبــران آمریکــا     
ن و نظامیــان داشــت یکــی از راه هــا را در وحــدت بــین روحــانیو

آیـت اللـه :...وی در خاطرات خود در این باره مینویسـد. میدید
بهشتی و آیت الله طالقانی، جالبترین چهـره در میـان آیـت اللـه 

هر دو با هوش، تربیت یافته و دانشـگاه دیـده . های ایران بودند
خصوص بهشتی کـه از دانشـگاه تـوبینگن . و از دنیا با خبر بودند
او بمـــدت هشـــت ســـال در ... فتـــه بـــود در آلمـــان مـــدرک گر

در ایـن . هامبورگ زیسته و مرکز اسالمی شیعه را اداره کرده بود
مدت نه تنها تربیت غربی پیدا کرده بـود بلکـه تنفـری شـدید از 
روسیه و کمونیستهای آلمان شرقی یافته بود که مهار حزب تـوده 

 .را در دست داشتند
مهنـدس بازرگـان، امیـر ...عالوه بر اینها چهره هـای مـذهبی    

که از طریق یزدی بـا آیـت اللـه خمینـی ... انتظام، ناصر میناچی
 ...تماس مستقیم داشتند، نیز در کار بودند

از طریق یکی از ماموران خود کـه فارسـی میدانسـت و پـیش از     
ایــن زمــان در ایــران کــار میکــرد و مــن او را از نــو بــاز گردانــده 

مـا هـر دو، ایـن گـروه . ر قـرار کـردیمبا بهشتی رابطـه بـ... بودم
اغلب برغم عالئق نزدیک . مردان را شخصیتهای جالبی یافتیم

بنظر . ما باشاه و رژیمش، نظر مساعدی به ایاالت متحده داشتند
میرسید که قبول دارنـد خطـر اول بـرای آینـده ایـران از ناحیـه 
شوروی است و می پذیرند کـه آمریکـا بـرغم همشـرکتی بـا شـاه، 

وئی پشتیبان ترقی اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی ایـران بـوده نیر
ما هیچ مطمـئن نبـودیم تمـایالتی کـه نسـبت بـه مـا نشـان .است

ماموریـت بـه ( »... میدهند، بیانگر تمـایالت پیـروان آنهـا باشـد
  )۲۰۱و  ۲۰۰و  ۱۹۹سولیوان صص_ایران

  
  ۱۱در صفحه

  

  چگونه ممکن شد؟ینظام استبدادیاستبداد پس از انقالب و سرنگونیباز ساز
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نظام  ياستبداد پس از انقالب و سرنگون يباز ساز

  چگونه ممكن شد؟ يتبداداس
  
ــه  ۱۶در     ــزدی ۷۹ژانوی ــر ی ــات دکت ــین مالق ــاریخ  (، در اول ت

 - ۲۸۹سرهنگ غالمرضا نجـاتی ص  - بیست و پنج ساله ایران
بــه عنــوان نماینــده آیــت اللــه ) یــاد داشــت هــای دکتــر یــزدی 

خمینی و وارن زیمرمن نماینده رسمی حکومت آمریکا که برای 
ه نوفـل لوشـاتو آمـده بـود تـا ضـمن تماس با آیت الله خمینی ب

تشریح مواضع واشگنتن با مواضع آیـت اللـه خمینـی نیـز آشـنا 
بشود، در باره ارتباط روحانیون با ارتش از جملـه چنـین آمـده 

سولیوان گزارش داده است که سعی و کوشش برای ... « :است 
مالقات بین بهشتی و سـران ارتـش نتیجـه ای نـداده اسـت و از 

 » ...ست میشود که این امر را توصیه کنندامام در خوا
بدین ترتیب آمریکا میخواست از تمایل یا عدم تمایـل آیـت      

 .الله خمینی به چنین عملی  آگاه و مطمئن شود
امـا در مـورد تمـاس میـان سـران ... « :دکتر یـزدی مینویسـد   

ارتش با اعضای شورای انقالب، نظر امام در ابتدا این بـود کـه 
مذاکرات مفید نیست و من همـان روز بـا آقـای دکتـر  تماس و

آقـای دکتـر . بهشتی تماس تلفنی گرفتم و نظر آقا را بیان کردم
بهشتی ضمن گزارش کار های جاری تهران که بایـد بـه اطـالع 
امام برسد، از قبیل موفقیت کمیته نفت و کار شکنی توده ایهـا 

یـه آقـا در مـورد در کار کمیته مزبور، گفتند که اعالمیـه و ابالغ
روز بعد آقای بهشتی تلفن زدند و . ارتش حُسن اثر داشته است

گزارش سفر خودشان به قم، که قرار بود بروند و با مراجع سه 
و در مورد تماس با نظامیان، آقای بهشتی ... گانه صحبت کنند

ــان  ــا نظامی ــاس ب ــودن تم ــد ب ــرورت و مفی ــل و ض ــاره عل در ب
استند که توضیحات ایشـان را بـه توضیحاتی دادند و از من خو

 .عرض امام برسانم و جواب آن را فوری بدهم
ایشـــان . گـــزارش آقـــای بهشـــتی را همـــان روز بـــه امـــام دادم

توضیحات آقای دکتر بهشـتی را قـانع کننـده دانسـتند و از مـن 
خواستند که در مورد تماس و مذاکره با نظامیان پیغام بـدهم 

 :که
اطمینان بدهید که حال  - گرم کنیدآنها را دل - تماس بگیرید" 

ارتشــیها خیلــی بهتــر خواهــد شــد امــا قــولی ندهیــد کــه عمــل 
 ."نشود

پیـام امـام همـان روز عینـا بـه آقـای بهشـتی تلفنـی داده شـد و  
ظاهرا تماس میان اعضای شـورای انقـالب و امـرای ارتـش بـر 

بـه هـر حـال، . قرار بوده است و نتایج مفیدی هم داشته است
بلی با نماینده وزارت خارجه آمریکا، مطالـب امـام طبق قرار ق

 )۲۹۳همان ٌ( »... برای او خواندم فنی را در یک مکالمه تل
آقای خمینی در نامه ای بـه سـران ارتـش کـه تـاریخ آن سـوم    

اسـت و در آسـتانه  ۱۳۵۷بهمـن  ۱۲برابر با  ۱۳۹۹ربیع االول 
شـهید . ادبازگشت به ایران  به آنها تـامین و اطمینـان خـاطر د

 :فروهر مامور رساندن این نامه به سران ارتش بود
 ۹۹ربیع االول ۳« 

 بسم الله الرحمن الرحیم
ارتش معظم ایران، افسـران محتـرم، درجـه داران، سـربازان    

 افرهم الله تعالی
با ابراز احترم خاطر نشان می کند از نظر ملت بـزرگ ایـران    

از آنها غیـر قـانونی و  شورای سلطنتی و مجلسین و دولت ناشی
 .فاقد اعتبار ملی است

و چــون ارتــش از ملــت و ملــت از ارتــش اســت و پشــتیبانی      
هریک از دیگری از وظـایف ملـی اسـت الزم اسـت بـه احتـرام 
ملت و رأی قاطع آن، ارتش خود را از دست غاصب برکنار کند 

این جانب بواسطه رهبری مبتنی بر . و این مطلب را اعالم کند
کم شرع و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت دولت موقـت را ح

برای تشکیل مجلس مؤسسان و دیگر امور مقدماتی معرفی مـی 
کنم تا ارتش محترم بوظیفه قانونی و ملی خـود رفتـار نمایـد و 
. انشاء الله تعالی به نابسامانیها و آشفتگی ها خاتمـه داده شـود

و قانونی خـود عمـل مطمئن باشید در صورتیکه به وظیفه ملی 
نمائیــد ملــت و دولــت ناشــی از آن در احتــرام و پشــتیباتی شــما 

الزم به تذکر نیست که در این موقع حساس . کوشا خواهد بود
و خطیر اختالف کلمه موجب انهدام ارکان کشور خواهـد شـد 

والســـالم علـــیکم   روح اللـــه . و همـــه مـــا مســـئول آن هســـتیم
 »الموسوی الخمینی 

ناد ســفارت آمریکــا در دو ماهــه آخــر رژیــم شــاه بررســی اســ    
حکایت از ایـن دارد کـه میانـه روهـای داخـل کشـور کـه مـورد 
مشــورت ســفارت بودنــد و هــم چنــین خــود مقامــات، مواضــع 

خمینـی را ناشـی از حلقـه محکم اتخاذ شده از سوی آیت اللـه 
از جمله بنی صدر و قطب زاده و یزدی کـه بـه زعـم  مشاورانش
بودند میدانستند و معتقـد بودنـد کـه )  ارکسیستم( آنها چپی 

این امر چنان اهمیتی می یابـد . باید خمینی را از آنها جدا کرد
کــه بــه هنگــام مــذاکره در بــاره مراجعــت خمینــی از پــاریس، 
استدالل می شود که تا خمینی از محیط خارج به ایـران نیایـد 

چـرا . جدا سـاخت) افراد واسطه( نمیتوان او را از همکارانش 
که در ایران میان خمینی و گـروه همراهـانش، مشـکالت بـروز 

 .میکند و همین امر او را وادار به سازش می کند
 ۲۷در این باره مراجعه شود به  اسـناد النـه جاسوسـی شـماره( 

 )۴۰ص ۱۰و شماره  ۶۶ص
آقای خمینی هم تعهد خود نسبت بـه برقـراری جمهـوری و      

رد و هم قول خود به ارتشیان را والیت جمهور مردم را نقض ک
 .و این همه تعهدها نبود که او نقض کرد

  .ادامه دارد
  
  
  
  

 چرخ زمان
 

ـ   يقرف. از هند استفاده خواهد كرد يداروئ يا يكشاورز  يساحمـد، رئ
 550 يبروز گفت معادل قر ينسازمان صادرات هند در هم يونفدراس

 يـز حسـاب وار  ينط به اقس ينبه عنوان اول يهدالر به صورت روپ يليونم
 يليونم 500و  يلياردم 4رود جمعا معادل  يافزود انتظار م يو. شود يم

 .شود يم يعمل يكار ك ينشود ، اما نگفت ا يزوار يهروپ ابدالر به حس
كه  يكا،آمر يتحت رهبر يها يمنو و تهران در واكنش به تحر يدهل    

 يبارا تقر يرانبه ا يزار يپرداخت ها يبرا يجرا ياستفاده از كانال ها
نقل و انتقال هـا را بـا    ينكند در ماه مارس توافق كردند ا ينا ممكن م

را امضـا   ياز آن هنگام ببعـد دو طـرف قراردادهـائ   . انجام دهند يهروپ
شـود و   يزده م يندالر تخم يلياردم 3از  يشاند كه ارزش آنها ب كرده

ـ  يرنظ يصدور اقالم يبرا يبشترب ـ برنج، گندم و اق  يـران بـه ا  يالم داروئ
 .است
 يبـرا  يكااطالع را داد كه آمر يناحمد ده روز پس از آن  ا يقرف       

كه با هدف  يديسخت و جد يها يمچند كشور، از جمله هند، از تحر
 يهـائ  يتوضع شده است، معاف يرانا ينفت يمحدود ساختن فروش ها

 .در نظر گرفت
روز دوازدهم ژوئن گفته  يكامرامورخارجه آ يروز ينتونكل يالريه      
مشـمول   يشود كه كشـورها  يها بدان جهت داده م يتمعاف ينبود ا

 .قابل توجه كاهش داده اند يزانيبه م يرانواردات نفت خود را از ا
 ينبـد  يمنتظـر  يه،استبداد فق يمژر يگذار ياندر جر: ياسالم انقالب

. و دورتر شـد  دور يمژببعد، مرتب از ر 60خرداد  يخاطر كه از كودتا
گـذاران و   يـه از پا يبهشت. سرانجام طرد شد و در برابر آن قرار گرفت

و خـانواده هـا، بـه     يرفسنجان يهاشم. آن استبداد شد يانقربان يننخست
 ياز اعضا يكچنداز دست داد و  يتنظام، موقع» كردن يكدست«دنبال 

  :قرار گرفتند يقضائ يبخانواده او، تحت تعق
 يتجاوزهـا بـه حقـوق انسـان، مردمـ      ياصـل  ياناما قربان و: ياسالم انقالب

   :هستند ياهاهستند كه در بند اختاپوس ماف
اسـت کـه  یمسـائل یمرگ، راه حل عموم و
از اشکال  یکی، اعدام و کند یم یجادا یمژر

  : آنست
 
 ياز كارگران سـاختمان  ، به گزارش فارس، تعدادي91خرداد  23در  ◀

تجمع  ياسالم يگران مقابل مجلس شورادر اعتراض به توقف بيمه كار
 .كردند

از  خرداد ماه جمعي 24، به گزارش هرانا، چهارشنبه 91خرداد  25در ◀
در اعتراض به شـرايط بـد    يكارگران شركت مخابرات آذربايجان غرب

 يو عدم بيمه كارگران و حقوق پايين خـود در مقابـل اسـتاندار    يشغل
 .تجمع كردند يآذربايجان غرب

مـرفين كـه بـه     يحرفه ا به گزارش مهر، قاچاقچي 91خرداد  26در ◀
كيلوگرم مواد مخدر دستگير شده بـود، سـحرگاه     9دليل حمل بيش از 
فرزنـد بهـزاد سـال     "ر. جمعه"به نام  يمرد اعدام. به دار  آويخته شد

گرم ماده مخدر مرفين  950كيلو و  9 يگذشته به اتهام حمل و نگهدار
 .گاه انقالب شهرضا به اعدام محكوم شداو در داد. دستگير شد

دانشجويان  ياعتصاب غذا ي، به گزارش هرانا،  در پ91خرداد  26در ◀
ـ  از دانشـجويان ايـن    يدانشكده نفت اهواز در اعتراض به احضار جمع

اين دانشگاه تا كنون  يدانشجو 5دانشكده به كميته انضباطي، دست كم 
 .اند توسط حراست بازداشت شده

 يشدر كرج، ب يبه خانه ا يتيامن ،  با هجوم نيروهاي91رداد خ 26در ◀
 يها تشكل يجادكمك به ا يبرا يهماهنگ يتهكم يتن از از اعضا 60از 

 يتي،امن يروهاين. بازداشت شدند يكارگر يناز فعال يو تعداد يكارگر
 كردند يرمسلحانه به خانه هجوم آورده و حاضران در خانه را دستگ

كـه   ييرجا يرضاعل  ي،مذهب- يمل ، به گزارش سايت91خرداد  28در ◀
 يسـه سـاله و   يـت كه به محكوم 1379هم اكنون به خاطر پرونده سال 

سال زندان محكوم  4برد مجدداً به  يبه سر م ينمنجر شد در زندان او
 .شده است

و ائمه جمعه نخبگان  يوندر اجتماع روحان يهفق يول يندهنما محمدي◀ 
 25 يدختر بـاال  يليونم 4هم اكنون : مدان گفتاستان ه يندگانو نما

گفـت   يدحال با. سال در كشور وجود دارند كه امكان ازدواج ندارند

 يـن سرنوشـت ازدواج ا  يـا قشم مهمتـر اسـت    - ساخت پل بندرعباس 
همجوار استان همدان  ياز استانها يكيدر  گفت ينهمچن يجوانان؟ و

 .كشند يساالنه پانصد نفر خود را م
اسـتاد رشـته    يمـوري رسول ت ، به گزارش موكريان،91خرداد  27در ◀

شـعبه اول دادگـاه    ياز سـو  يهنور شهر اشنو يامدانشگاه پ ياسيعلوم س
 .به مدت سه سال محكوم گشت يقيسال حبس تعل يكبه  يهانقالب اروم

از  يكـي و ارتباط با  يشهروند همكار ينگزارش، اتهام ا ينبراساس ا    
حزب مخالف عنوان  يكبه نفع  يغيتبل يتو فعال مخالف نظام يگروهها

 .شده است
 تن از رانندگان حمل سيمان 500، به گزارش هرانا، 91خرداد  28در ◀

انـد   اعتصاب خود را آغاز كـرده  يدصبح دور جد 5ساعت  يروزكه از د
حمـل ونقـل خـود     يـه كرا يشبه مشـكالت و افـزا   يدگيوخواستار رس

 .خود ادامه دادند به اعتصاب يزاند، امروز ن شده
از  يمـي عظ يكائيلم ي،مذهب يمل ،  به گزارش سايت91خرداد  29در ◀

 يبـرا  يمـذهب - يمل يروهاين يكانصابر و از نزد يهد يدشاگردان شه
 .رفت ينساله خود به زندان او 2حكم  ياجرا
عباس  يبه نامها ياسيس ، به گزارش هرانا، سه زنداني91خرداد  29در ◀
از  يشپ يكه چند يدريانعبدالرحمان ح يدريان،ح يدجمش يدريان،ح

 .منتقل شده بودند، اعدام شدند يزندان كارون اهواز به نقطه نامعلوم
كـه در   ينـي از داوطلب ، به گزارش فـارس، جمعـي  91خرداد   30در ◀

مجاز به انتخاب رشته شدند، در اعتراض به عدم  91سال  يآزمون دكتر
ـ  يمصاحبه ورود يبرا يرشپذ هـا مقابـل سـازمان سـنجش      گاهبه دانش

 .آموزش كشور تجمع كردند
: يـران حقوق بشر در ا يالملل ينب ، به گزارش كمپين91خرداد  30در ◀
دادگـاه   يـك   شـعبه  يساله و اهل شهر سلماس از سو 23 يصادق يهصف

 يـق بـه اتهـام محاربـه از طر    ييبابا يقاض ياستانقالب شهر سنندج به ر
 .دان محكوم شده استسال زن 15در پژاك به  يتعضو

نظر استان بوشـهر   ، به گزارش هرانا ، دادگاه تجديد91خرداد  30در ◀
اين راي در پي اعتراض اين . به انحالل خانه مطبوعات بوشهر داد يرا

تشكل صنفي به حكم پيشين شعبه دوم دادگـاه عمـومي بوشـهر دربـاره     
 .انحالل خانه مطبوعات صادر شده است

 ينتـر  اب راننـدگان بـزرگ  گزارش هرانا، اعتص ، به91خرداد  30در ◀
وارد روز  يدر حال) تهران يمانكارخانه س( يرانا يمانس يدكارخانه تول

 يونبـه جمـع اعتصـاب    يـز ن يسـه ك يمانچهارم شد كه رانندگان حمل س
 .يوستندپ
هرمزگـان   يكل دادگستر ، به گزارش فارس، رئيس91خرداد  30در ◀
انـد از   نفر در استان اعدام شـده  29عداد سال گذشته ت يط ينكها يانبا ب

هرمزگان خبـر   يها در زندان يگرنفر محكوم به اعدام د 270 ينگهدار
افراد را قاچاق مواد مخدر و قتـل ذكـر كـرده     يناتهام ا ياعل يعل.داد

 .است
ظهـر امـروز حكـم     ، به گزارش فارس،  از گلپايگان،91خرداد  31در ◀ 

 يم ودر محـل وقـوع جـرم در روسـتا    شالق سارقان به عنف در مال عا
 .اجرا شد يگانوانشان از توابع گلپا

كـه صـبح روز دوشـنبه در     ياسيس زنداني 4، جنازه 91خرداد  31در ◀
داده نشـده   يلاستان خوزستان اعدام شدند، هنوز به خانواده آنها تحو

كـه دو هفتـه    يزن يدريانح يلاست و از سرنوشت برادر بزرگتر آنها جل
در غـرب   يهشـهرك مالشـ  . يستدر دست ن يشت شده خبربازدا يشپ

و  يتـي امن يروهـاي گذشته تـاكنون در محاصـره ن   زاز رو يزشهر اهواز ن
 .است يانتظام

 يهاروم يها تن از كارگران شهردار ، به گزارش هرانا، صد91 تير 1در ◀
 يـن ا يمختلـف شـهردار   يها در واحد يساز يدر اعتراض به خصوص
 .تجمع كردند يان شهردارشهر، در مقابل ساختم

 يـروان از پ يـوب فرزند ا يانآقا يونس، به گزارش كُردپا، 91 تير 2در ◀
بازداشت و  84در سال  ياندوآباهل شهرستان م "يارسانان" ياري يينآ

دار  ي بود بـه چوبـه  . دادگاه انقالب به اعدام محكوم شده بود ياز سو
 .سپرده شد

و از  ييشـهروند بهـا   يميـان رح يـوان ،به گزارش هرانا، ك91 تير 2در ◀
 97و  يـري سـال حـبس تعز   5بـه   يـران ا ييانبها يدانشگاه مجاز يداسات
 .محكوم شد ينقد يمهجر يالر يليونم
ساكن  ييشهروند بها »يينآ يكزهره ن«، به گزارش  هرانا، 91 تير 2در ◀

در  يتنظام و عضو يهعل يغسمنان كه در آذر ماه سال گذشته به اتهام تبل
محكوم شده بود طبـق   يريسال حبس تعز 7به  ييبها يمذهب تيالتشك
محكـوم   يريماه حبس تعز 23نظر استان سمنان به  يددادگاه تجد يرا

 ييشـهروند بهـا   يك يريساله حبس تعز 5 يهحكم اول همچنين يد؛گرد
در جامعه  يتكه به اتهام عضو »يشهره اعظم«ساكن سمنان به نام  يگرد
 8نظر استان سمنان بـه   يددادگاه تجد يق راصادر شده بود، طب ييبها

 .يافت يلتقل يريماه حبس تعز
عـرب در شـهر    يزندان 4اعدام  ي، به گزارش هرانا، در پ91 تير 3در  ◀

بـود كـه    يشنبه دستخوش اعتراضات مردم شهر در روز پنج يناهواز، ا
 .نفر بازداشت شدند 15آن دست كم  يط
 ي يرهمـد  يأتعضو ه ي،مود باقر، به گزارش جرس ، مح91 تير 5در  ◀

ـ   يـران معلمـان ا  يكانون صنف  يبـرا  يـن او ياحضـار دادسـرا   يدر پ
 .رفت ينسال حبس به زندان او يمگذراندن حكم نه و ن

االسالم سيد حسن شريعتي، رييس  ، به گزارش ايسنا، حجت91 تير 5در ◀
دو نفـر كـه بـراي سـومين بـار      : كل دادگستري خراسان رضوي گفت

تفاده از مشروبات الكلي شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد مرتكب اس
انـد بـه    شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محكوم به اعدام شـده 

اي كه پس از تاييد حكم در ديوان عالي كشـور اكنـون در حـال     گونه
 .فراهم كردن مقدمات اجراي حكم هستيم
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هایی بود که  وهمۀ قومیت» مسلمانان مشرق«خطاب این اعالمیه 
سباع حريص اروپا زندگي و دارایي آن ها را در قرون متوالي ما ل «

  : بودند» االجارۀ خود قرار داده 
ما زير پرچم هاي خود ملل مظلومه را براي اسـتخالص جـاي ...« 

اي مسلمانان  روسيه، اي مسـلمانان مشـرق زمـين، درراه . مي دهيم
رهم عقيـدگي ومسـاعدت تجديد حيات عالم ما از جانب شما انتظا

  »  .داريم
در واقع آنچه بايد بـه آن . در ايران نيز وضعيت به همين منوال بود

  : اعتراف نمود اين است كه
پس از انقالب اكتبر بيانات رهبران دولت شـوروي عليـه اسـتعمار «

جهاني و بـه خصـوص امپرياليسـم انگلسـتان درميـان روشـنفكران 
نه اي روبـه رو گرديـد وموجـب وآزاديخواهان بـا اسـتقبال صـميما

ازآزاديخواهـان ايـران بـا ) بخشـی.(رشد اميدواريهاي تـازه اي شـد
احتـرام واعتمــاد خاصـي از لنــين و سـاير رهبــران شـوروي يــاد مــي 
نمودند و باور داشتند به كمـك ايـن نيـروي جديـد ضـد اسـتعماري 
ــاكم  ــات ح ــتان و طبق ــوذ انگلس ــران را از نف ــد توانســت اي خواهن

اشعاري كـه در وصـف لنـين سـروده . و ظالم آزاد نماينداستعمارگر 
شدند و مقاالتي كه دربارۀ وی انتشار يافتند نشا ن دهندۀ برخوردي 

  » مملوازعالقه و اعتماد و صميميت بودند
اينگونـه بـود . سران جنبش جنگل نيزازاين قاعده مستثنی نبودنـد 

ا كه ميـرزا كوچـك نيزتحـت نفـوذ شـعارهاي ظلـم ستيزكمونيسـته
به خصوص كه .قرارگرفت و دست كمك به سوي بلشويکها درازکرد 

البته جنگلي ها جـدای .همۀ اين صداها ازشمال ايران بلند مي شد
از تــأثيري كــه ازايــده هــاي انقــالب اكتبــر پذيرفتــه بودنــد، داليــل 

پس از جـدايي احمـد . ديگري نيز براي نزديکي به شوروي داشتند
عقـب نشـيني هـاي پـي درپـي كسمايي، كشته شدن دكترحشمت و

اين .مقابل نيروهاي دولتي، اينك جنبش نيازمند يك خون تازه بود
  .مسئله خود سبب گرايش جنبش به سوي رو سها مي شد

يك بررسي موردي ازروزنامۀ جنگل، ارگان جنبش، بـه خـوبي مـي  
تواند جوّ اعتمادي را، كه نسبت بـه روسـها ايجـاد شـده بـود، بيـان 

ايــن پــژوهش ازبررســي جــزء بــه جــزء مقــاالت ايــن البتــه در . دارد
روزنامه پرهيز شده است و تنها چند مقاله براي اثبات سـخن بيـان 

 .مي شود
جالب اينكه روزنامۀ جنگل كه در دورۀ اول حيـات جنـبش منتشـر 

با اين حـال . مي شد، بيشتر تحت نفوذ جناح زمين دار مذهبي بود
بود كه حتي در اين روزنامـه جوّ اعتماد و اشتياق به روس ها  چنان 

  : نيز به چشم مي خورد
  ن خوا هد شد مژده ا ي د ل كه رخ صلح عيا

  ..جنگ بين المللي رو به کران خواهد شد
 روس آزاد ترقي به وطن خواهد داد

  تكيه بر تربيت و علم مدن خواهد داد
 كمك خويش به ايران كهن خواهد كرد
  ...ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد

ش شـده بـود آنـان تـا اشتياق به روسها چنان بـود كـه گـويي فرامـو
دشمن خونين ايرانيان بـوده انـد و حـاال ديگـر  همين چندي پيش

   .معرفي ميشد» تنها دشمن«انگلستان به عنوان 
ديــگ همســايه « ايــن نشــريه همچنــين در مقالــه اي تحــت عنــوان 

  :ادعا می کند» يد، تيره بختي ما زائ
روسيۀ بـي طمـع بـي آزار روي كـار . طمع كار رفتروسيۀ مستبد « 
بی « ه اين نكتۀ سلبي يعني البته عالقۀ جنبش به روسيه تنها ب»آمد

بلکــه بيشـترازآن بــه جنبـه هــاي . ایـن دولـت برنمــي گشـت» آزاری
ايجــابي؛ يعنــي همکــاري بــا ملــت ايــران بــراي زدودن اســتبداد و 

 :استعمار مربوط مي شد
صـمم اسـت ازايـن بـه بعـد بـا ايرانـي بـا همانطوركه روسيۀ آزاد م«

اســاس محکــم بــه طوردوســتي واتحــاد رفتاركنــد ايرانيــان خاصــه 
هم صميمانه ايـن وداد و » هيئت اتحاد اسالم « جمعيت جنگلي و

با كمال توفير و احترام ايشان اتحاد شايان تقدير را استقبال كرده، 
  » .مي پذيرد را

روس ها جداً . ه اي ديگر بوداما ازآن سو، در روسيه وضعيت به گون 
آنچنان . از شعارهايي كه مي دادند، بسيارعملگرايانه مي انديشيدند

كه براي تثبيت نظـام تـازه تأسـيس خـود حاضـر بودنـد در صـورت 
همان طوري كـه بـراي  . بگذرندلزوم از بسياري از آرمان های خود 

گذار نها وابه آلما ن دادن به جنگ بخش زيادي از خاك خود راپايا
ــا  ــز حاضــر شــدند در صــورت امکــان ب ــرهمين اســاس ني ــد ب كردن
ـــوم  ـــينند و ازعم ـــرميزمذاكره بنش ـــورهاي ســـرمايه داري برس كش

روس ها از جنگ داخلي خسـته شـده . شعارهاي خود كوتاه بيايند
دوهدف اصلي روسيه پس ازجنگ داخلي دستيابي به صلح . بودند

سـخنراني . اق افتـادآنچنان كه بعدها ايـن اتفـ. و منافع تجاري بود
كمي پس از اعالم مبارزه )  ۱۲۹۹آذر ۳۰(۱۹۲۰دسامبر  ۲۱در لنين

. عليۀ امپرياليسم انگلستان به خـوبي بيـانگر ايـن اسـتراتژي اسـت
وي دربارۀ انعقاد يك قرارداد با انگليسي ها ابراز مي دارد كه حتمـا 

 . اين قرارداد را امضاء مي كنيم
نگلسـتان درشـرق دقيقـاً مشـخص در يك كنفرانس سياسـي منـافع ا

منافع انگلسـتان در ما به هيچوجه فكرلطمه زدن به ... خواهد شد
  . شرق را نداريم

. و اينها ازجمله چيزهايي بود كه جنگلي ها هرگزازآن باخبرنشدند
جوشعارهاي ايده آل گرايانه كمونيستي چنان آنها را فريفته بود كـه 

 .وار مي ديدندروسها را در راه خود ثابت قدم و است
البته عالوه بر همۀ اين شعارها در اين زمان شـوروي تـالش ميکـرد 

ازديدگاه تروتسـکي .تا انقالب را بيشتر به سمت شرق گسترش بدهد
داد وسـتد  « ود کـه مزيت اصلي يك انقـالب روسـي در شـرق ایـن بـ

« بر ايـن اسـاس . را فراهم مي سازد» با انگلستان مذاکرات سیاسی
ن براي مسکو جز وسيلۀ چانه زني در دادوستد سياسـي انقالب گيال

و ايـن . ب جهانيفراهم ساختن بنيادهاي جبهۀ شرقي انقال» نبود 
فراهم ساختن بنيادهاي جبهۀ شرقي انقالب «  مسئله تحت عنوان

 :توجيه مي شد» جهاني 
براي رسيدن به اين هدف بايد با كوچك خان تماس برقرارمي شـد 

مه جانبه از او، مداخلۀ مسلحانه در جنبشـهاي و به بهانۀ حمايت ه
رهايي بخش ملي تحت رهبـري او صـورت مـي گرفـت و سـپس آن 

ك راه سوسياليسـتي و سـرانجام شـوروي كـردن جنبش به جانـب يـ
  .ايران سوق مي يافت

  
وقوع تناقض : ايدئولوژي جنبش در دورۀ دوم حيات◀ 

  ايدئولوژيك 
  

ا پـيش از ورود نيروهـاي همانطوركه بيان شد ايدئولوژي جنـبش تـ
شوروي بـر پايـۀ مـذهب و ملـي گرايـي بـود؛ امـا بـا ورود نيروهـاي 
شوروي به تدريج انديشه هاي كمونيستي و سوسياليسـتي نيـز در آن 

استفاده از مفهوم سوسياليسم در كنار مفهـوم كمونيسـم . هويدا شد
در مباحث مربوط به جنبش جنگل از سوي رجال سياسي اي كه به 

ا جنبش در ارتباط بودنـد، بيـانگر تعريفـي راديکـال از ايـن نحوي ب
شهاي نظـام شـوروي به طوري كه در چهارچوب نگر. است مفهوم

 .تبيين پذیر است
نگــاه مــاركس و پيــروانش مــذهب «  همانطورکــه مــی دانــیم از....

ابزاري است كه بورژوازي از آن در جهت متقاعد كردن مردم براي 
ويش اسـتفاده مـي كننـد و وعـدۀ آنهـا اطاعت از دولت و روساي خ

ع از این بـود این عقاید مان« از نظر ماركس  .نيزپاداش آخرت است
ایـن . در جهت  تغییرنظام به کوشـش بپردازنـد که کارگران فعاالنه

  »   .بود كه كانون اصلي انتقاد اوازجامعۀ نظام مذهبي بود
ري نيـز بر اين مشکل كلي ميان سوسياليسم و دين علـل ديگـ عالوه

 .براي تباين اين دو وجود دارد
از آنجايي كه مذهب جزئي از فرهنگ است، نگاه مساوات طلبانـۀ 
سوسياليسم كه تمايل به ازبين بردن كليۀ وجوه تمايز ميان انسـانها 

همچنين درحالي كه اسالم مالکيت . دارد، با آن سرناسازگاري دارد
سـم مالکيـت سوسيالي«. خصوصي را بـراي افـراد تضـمين مـي كنـد

خصوصي را به مثابۀ منشاء بدي و شرارت مـي شناسـد بـا همـۀ ايـن 
تناقضات، آتش آرمانگرايي اي كه انقالب روسيه در آن دورۀ زمـاني 
در دل رهبران نهضت جنگل انداخته بود، چنان افروخته بود كـه 
تناقض ايدئولوژيك جنبش براي آنان قابل درك نبود و تنهـا زمـاني 

  . بردند كه كار از كار گذشته بودبه اين مشکل پي 
ــا  ــی ه ــارو دوســت « جنگل ــۀ ي ــه مثاب ــه شــوروي را ب روي هــم رفت

هيجانات ناشي از انقالب «. می شناختند» وفاداروخردمند خويش
ــر و الفــاظ شــيوا و دلچســب تبليغــاتي شــوروي  ذهــن همــۀ » اكتب

انقالبـات « ،» تسـاوی ملـل«. رهبران جنبش را تصرف نمـوده بـود
، اسـتعمار  و استثمارانسـان از مبارزه با ارتجـاع« ، »ي استعمار ضد

میــرزا . انقالبیــون جهــان قابــل  پــذیرش بــود بــرای همــۀ» انســان 
ــي شــوروي دچــار « کوچــک  ــارۀ وحــدت و صــميميت انقالب درب

ولــذا نســبت بــه اتحــاد دوســتی و « . بــود» توٌهمــاتی ایــده آلیســتی
هنــي و همکــاری انقالبــی شــوروی نيــز درحلقــۀ همــان توٌهمــات ذ

اما همان طوركه گفته شد » مذهبي خويش تا حدود زياد اسيرماند
درآن . اين مشکلي نبود كه تنهـا جنـبش جنگـل بـا آن مواجـه باشـد

یـدوار بودنـد کـه  ام« دورۀ زماني بسياري ازنيروهاي مترقـي ايـران 
و ضد استعماری ایران  دولت جوان شوروی ازجنبش آزادیخواهانه

دوره اي كـه ايـن چنـين اميـدوار يهـاي  در.. حمایت خواهد نمـود
شگرف آغاز گرديد، تصورقاطبۀ روشـنفكران ايرانـي از سوسياليسـم 

عام توده های فقیرعلیـه بسيار عام و مبهم بود و به طور كلي مبارزۀ 
  »  .را در برمی گرفت ثروتمندان

رون متالشي نمود سرانجام اين تصورات واهي بود كه جنبش را از د
اه پـس از ورود كمونيسـت هـاي حـزب عـدالت بـه چنـد مـ«و تنهـا 

دسـته اي متمايـل بـه : گيالن جنگلي ها به دو دسـته تقسـيم شـدند
سيوسياليسم و كمونيسم به رهبري پنهاني ابوكف و رهبري ظاهري 
احسا ن الله خان و دسته اي ديگر معتقد ومؤمن به ميرزا كوچـك و 

  »  .سران جنگل 
  ليت هاي جنبشبازتاب تناقض ايدئولوژي در فعا◀

داعيه هاي بلشويك ها مبني بر كمك به نهضت هاي رهايي بخـش  
در . باعث شد تا سرانجام جنگلي ها به سمت شوروي رانـده شـوند

اولين ديداري كه ميان طرفين انجام شد، بلشويك ها خواسته هاي 
ميرزا اگرچه خود . ميرزا مبني بر عدم اجراي كمونيسم را پذيرفتند

هم روس ها متـأثر شـده بـود، بـا روحيـات و اخـالق از شعارهاي مب
ي به طور سـاده لوحانـه اي تعهـد و. مردم ايران به خوبي آشنا بود

 .سها مبني بر عدم اجراي كمونيسم را جدي گرفترو
اعتماد خود را به ارتش سرخ روسيه وتمايل به ماندن «به طوري كه 

نيروهـاي مبـارزۀ مشـترك عليـه را بـراي يـك  ننيروهاي آن در ايرا

وي پـس از ورود نيروهـاي جنگـل و »  .شاه ابراز داشـت و گراشغال
« کــرد و  ه رشــت درجمــع مــردم ايــن شهرســخنرانيارتــش ســرخ بــ

نمايندۀ شوروي را كه همراه او در كنارميز سـخنراني ايسـتاده بـود، 
بـه آغـوش گرفـت و » به نشانۀ وحدت تنگاتنگ با بلشویک  روسـیه

  . بوسيد
ش سرخ به گيالن برحسب توافقي كه قبالً به عمل به دنبال ورود ارت

» روکُم« آمده بود، كميته اي مرکب از اعضای ایرانی و روس به نام 
جالــب اینکــه  ایــن  .در رشــت تشــکيل شــد... ميتــۀ انقــالب یعنــي ك

کمیته، که در آن اعضـای روس نیزحضورداشـتند کابینـۀ  جدیـد را 
  .معرفی کرد

کابینه ای کـه در . جنبۀ شکلی داشت درابتدا تقلید ازشوروی بیشتر 
پیروی به « ات جنبش  در رشت  تشکیل شد و ابتدای دورۀ  دوم حی

خواند، یـک می  ازالگوی شوروی خود  را شورای کمیسرهای خلق
و جالب تراینکه حتی  برنامۀ » نداشت کمونیست هم درمیان خود

تار  حمایت ازمالکیت خصوصـی و اسـالم خواس« جمهوری جدید 
  .ناپذیر بود بلشویک تحمل مسلم است که برای  روس های» .بود

حکـومتي متشـکل ازدو . اما به تدريج وضعيت دررشـت تغييـر كـرد
ازيك سو شوراي كميسرهاي . ركن درگيالن درحال شکل گيري بود

خلــق كــه مــديريت امورجمهــوري را برعهــده داشــت، بــه رياســت 
سـوي ديگـر كوچك خان در حال انجـام وظيفـۀ خـود بـود، امـا از 

كمونيست ها كنتـرل امـور را در شـوراي جنـگ انقالبـي در دسـت 
ساختارهاي كمونيستي مسـتقر شـده را كـه توسـط سـلطان . گرفتند

کمیتـۀ مرکـزی حـزب  . زاده مطرح شده بـود، بـه پـيش مـي بردنـد
و  رشــت کمونیســت ایــران دررشــت، کمیتــه هــای محلــی حــزب در

ارۀ سیاسی جمهـوری  انزلی، بخش های ویژه تحت هدایت آنها، اد
بود و سرانجام ارتش سرخ ايران و مركـز اصـلي  که آن هم در رشت

  .  آن همگي تحت كنترل كامل حزب كمونيست قرار داشت
بــاكو وارد ايــران شــده بودنــد،  اعضــاي حــزب عــدالت كــه از 

صرف ايجاد ساختارهايي شکلي ازحکومت شـورايي را قبـول 
جنــبش را بــر خــالف آنــان همکــاري زمينــداران بــا . نداشــتند

اصول خود مي دانستند و تمايـل زيـادي بـه اشـتراكي نمـودن 
. به شدت وضعيت موجود را تقبيح مي كردنـد. اراضي داشتند

براي آنان قابل قبول نبودكه ميرزا كوچك تكيـه گـاه خـود را 
ــدتر از آن  ــاورزان و پيشــه وران محــدود نمــي كــرد و ب ــه كش ب

صــاحبان ) بازرگانــان(ن پشــتوانۀ مــالي انقــالب، ســرمايه دارا
  .   زمين بودند

نكتۀ مهم اينكه اين تصميمات تنها در سطوح پایين حزب در 
گيالن مطرح نشده بود، بلکه خواسته هاي زمامداران روسـيه 

نامه هاي محرمانـۀ سـران بلشـويك و از جملـه تروتسـکي . بود
ســازمان  وســیع شــورایی و نگــه تشــکیل  یــک « كــه خواهــان 

به خـوبی  ایـن مسـئله را نشـان مـی » .ران بودداشتن آن در ای
و ضـرورت هـاي كودتـا در  و ایـن گونـه بـود کـه بسـترها. دهد

ــاده مــي شــد ــري ظــاهري آن را كو. رشــت آم ــايي كــه رهب دت
لله خان برعهده داشت؛ اما بـيش از همـه مـديواني و احسان ا

  .  ران ارتش سرخ در آن نقش داشتندآبوكوف س
ميـرزا . دسـت بيگانگـان شـد بدين ترتيب جنبشي اصـيل آلـت

كوچك به جنگل گريخت و حکومت جديدي تأسيس شد كـه 
كابينۀ آن متشـکل از مخالفـان ميـرزا در جنگـل و عـده اي از 
حـزب عـدالت بـاكو و فرقـۀ اشـتراكيون ايـران بودنـد كـه بــه 

     .اخالق و آداب اهالي آشنايي نداشتند
دت در ايـن مـ. مـاه حکومـت كردنـد ۱۷مخالفان ميرزا مدت 

آنــان تمــامی . جنـبش كــامالً از مســير اوليــۀ خــود منحــرف شــد
ســعي . تــالش خــود را بــراي اجــراي كمونيســم بــه كــار بردنــد

دراشــتراكي كــردن اراضــي كشــاورزي وخلــع قــدرت مالکــان 
دهقانـان بـه . مهمترين اقدام دولت كودتـا درايـن زمينـه بـود
اكنـون زمـين . يك بـاره بـا موقعيـت جديـدي مواجعـه شـدند

اختيار آنان بود كه كمتر از پيش تـوان بهـره بـرداري  رهايي د
ــه  ــاو نيزهميش ــذر و گ ــن ب ــيش ازاي ــا پ ــرا ت ازآن را داشــتند؛ زي

مبنـای  روابـط . ازسوي ارباب در اختيار آنان گذارده مـي شـد
ــه ــالکیتی ك ــدگا م ــر اســاس دي ــادي و ب ــرون متم ههاي طــي ق

اســالمي شــکل گرفتــه بــود، يکبــاره بــه هــم خــورد و شــيوه اي 
د كـه نـه اعتقـادات جامعـه پشـتوانۀ آن بـود و نـه برنامـه جدي

اقــداماتي كــه اگرچــه عليــه . ريــزي درســتي داشــت، اجــرا شــد
ظـاهراً در . سرمايه داران بود؛ به كشاورزان نيز سودي نرساند

اين بین تنهـا چيـزي كـه اهميـت داشـت ايـن بـود كـه قـدرت 
را سرمايه داران از بين برود؛ يعنـي تنهـا بـه جنبـۀ سـلبي مـاج

فكر شده بود و به ايـن مسـئله كـه پـس از آن وضـعيت كشـت و 
 .زرع چگونه سامان يابد، كمتر توجه شده بود

عالوه بر اين دولت كودتـا چنـان بـه سـتيز بـا باورهـاي دينـي 
ليـغ برخاسته بود كه حتي برداشتن چادرازسـر زنـان را نيـز تب

  . ميکرد
هنـوز  ماه مخالفان ميـرزا عـالوه برآنكـه۱۷پس ازگذشت اين 

از ايدئولوژي چپ خود منصرف نشده بودند، بار ديگـر رو بـه 
  يرزا كردند؛ اما حتي بازگشت كوچك خان نيز نمي مسوي 

  
  ۱۳در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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  .را از منجالبي كه در آن افتاده بود نجات دهد توانست جنبش
واقعۀ مالسرا كه درگيري ميان كردها و نيروهاي روس از يك طرف و  

ه ميرزا ازسوي ديگربود، پيش ازهرچيزبازتـاب جنگلي هاي متمايل ب
نكتـه اينكـه ميرزاكوچـك خـان عمـوم . يك درگيري ايدئولوژيك بود

انحرافات جنبش را ازعمال محلي روس ناشی می دانست وهمچنـان 
فكرمــي كــرد كــه ســران بلشــويك خواهــان يــاري مظلومــان از دســت 

خــوبي  نامــه هــاي ميــرزا دراينــدوره بــه. مســتبدان و اســتعمارگرانند
پـيش ازدرگيـري مالسـرا افـرادي همچـون . بيانگر اين مسـئله اسـت

از وي خواسته بودند حساب كار خود را ازروسها وارتش : مشيرالدوله
اما تناقضات دروني ميرزا اين توان را ازاوسلب كـرده . سرخ جدا كند

 )   ۱.  (بود
  

  استقرار  جمهوری  شوروی سوسیالیستی  ایران ◀
  

اســـتقرارجمهوری شـــوروی « چگـــونگی تشـــکیل شـــاکری در بـــارۀ 
درآســتانۀ پیــاده شــدن : در گــیالن مــی نویســد» سوسیالیســتی ایــران 

ــوروی در ــای ش ــت  ۲۹نیروه ــه  ۱۸(۱۲۹۹اردیبهش ــک ) ۱۹۲۰م ، ی
بلشویک به مقرجنگلیان دراعماق جنگل هـای گـیالن وارد شـد وبـه 
کوچک خان اطـالع داد کـه نیروهـای شـوروی بـه زودی بـه آسـتارا 

. تهی الیۀ شـمال غربـی سـاحل دریـای خـزر وارد خواهنـد شـددرمن
واکنش فوری کوچک خـان، اعـزام دوتـن ازیـاران نزدیـک خـود بـه 

مأموریت دقیق آنان معلوم نیست وشاید هرگـز نیزمعلـوم . منطقه بود
با این حال، احسان ادعا می کند که قراربود آنان دهکده های . نشود

ومـــردم ایـــالت را درجریـــان ســـاحلی را زیرپـــا گذارنـــد ودهقانـــان 
تحریکات بلشویک ها قرار دهنـد وبـه آنـان بگوینـد کـه ایـن نیروهـا  

  .دوستان جنگلیان بودند ولذا با آنان مخالفت نکنند
با این حال، این پرسش مطـرح مـی شـود کـه چـرا بایـد بلشـویک هـا 

  )۲.( کوچک خان  را از ورود خود مطلع  کرده باشند
ورای رهبری رسمی بـا اعضـای انتخـابی ظاهراً جنگلیان یک ش... «

نداشتند، بلکه اعضای رهبری ظاهراً بنا به نزدیکـی آنـان بـه کوچـک 
تـا ایـن زمـان، . خان وقابلیت های نظـامی شـان انتخـاب مـی شـدند

برخی از کسـانی کـه خوشـبینی کمتـری بـه پیـروزی داشـتند، خـود را 
هـای  ظاهراً ایـن مسـئله، بـه ویـژه پـس ازشکسـت. کنارکشیده بودند

ــا انگلیســیان، واقعیــت   ــا رویــی ب جنگلیــان وانشــعاب حاصــل ازروی
با این حال، وقتی کـه خبربمبـاران انزلـی بـه کوچـک . بیشتری یافت

خان رسید ، وی شورای رهبری را به جلسه ای فراخواند تا بـه بحـث 
این بدان معناست  کـه خـود  . دربارۀ همکاری با بلشویک ها بپردازد 

  .میمی نرسیده بودوی پیش ازآن به تص
شــورای رهبــری کــه جلســۀ خــود را دریــک منطقــۀ جنگلــی فــومن 
برگزارکرد، به استماع نظرات اعضای  خود، به ویـژه  کوچـک خـان 

  .، پرداخت* وهمکاررادیکال اش احسان الله خان 
احسان که بر لزوم عمل هماهنگ ومعتقدانه تأکید داشت ، پیشـنهاد  

وراً به سوی تهران حرکـت ودولـت کرد که به همراهی بلشویک ها  ف
اگرما اکنون که زمان به سود ماست تردید نشـان « : را سرنگون کنند

» .دهــیم، مرتکــب جنایــت علیــۀ انقــالب بــین المللــی خــواهیم شــد
احســان، کوچــک خــان را همچــون یــک دوســت مخاطــب قــرارداد 

وی » .عقاید صـلح  طلبانـۀ خـود را کناربگـذارد«وازوی خواست که 
دیگری که همان روزدرحضورکوچک خان ایـراد کـرد ،  درسخنرانی

بــا ورود بلشــویک هــا، کــه « بــه مــردم  فــومن گفــت امیــدوار بــود کــه 
حکومت روسیه را برانداخته وخوشبختی را برای دهقانان وکارگران 

ــرویم، حکومــت شــاه را ) روس( ــه تهــران ب ــد، ب ــه ارمغــان آورده ان ب
  » .ن را به دهقانان بدهیمبراندازیم وبا اعالم پیروزی انقالب ، زمی

بنابربرخی گزارش ها، کوچک خان با دیدگاه هـای احسـان در مـورد 
یک اقدام عملی مشترک موافق  بود، اما برآن بود کـه بـه حکـم خـرد 
بایستی پیش ازامضای پیمـانی بـا بلشـویک هـا ، ازمقاصـد آنـان بیشـتر  

مـورد  به عالوه، شـورا درپـی آن بـود کـه بـه مـردم در. آگاه می شدند
اردیبهشـت  ۲۹ازاینـرو، در. اشغال کشورشان اطمینان دوباره  بدهـد

اعالمیه ای به امضای کوچک خان صادرشد کـه بـه گیالنیـان  ۱۲۹۹
می گفت  نخستین اولویت های جنبش جنگل، به شهادت فـداکاری 
هـــا ی اعضـــای آن درســـال هـــای اخیـــر، عبـــارت بـــود ازســـالمت 

ایـن . زادی ازیوغ ستمگران بشـرشهروندان، استقالل ورفاه ایران، وآ
  .بیانیه در صدد کاهش دادن نگرانی عمومی بود

رفیـق « در مورد پاسخ به بلشویک ها، پیش ازآنکه هیئتی اعزام شود، 
میرزا کوچک خان  نامـه ای  بـه امضـای  فرمانـده  شـوروی ، »  عزیز 

  : دریا ساالر راسکولنیکف، دریافت کرد ، که  درآن آمده بود
وروی مـدت هـا سـت  از دالوری هـای شـما  در راه رهـایی روسیه ش 

مــردم ایــران  بــا گذشــته ای  یــک زمــان  بــزرگ و قدرتمنــد، از یــوغ 
مـا   بـه اینجـا  آمـده ایـم، نـه چـون  فاتحـان  ... انگلیسیان آگاه است

برای تحمیل  یوغ  روسـیه بـه ایـران ، کـه رنـج  زیـادی از انگلیسـیان 
علق  به روسیۀ  شـوروی کـه توسـط  حضورکشتی ها ی مت. برده است 

  ».ضد انقالبیون  به این جا آورده  شدند،  ما را به انزلی  کشانده است
راسکولینکف اگرچه اعالم کرد که ناوگانش ازآب های ایـران خـارج  

درخواســت « خواهــد شــد، خواســتار نظــر کوچــک  خــان در بــارۀ 
هاد برگـزاری  به استقرار نیروهای  شوروی درانزلی  شد و پیشن» مردم

  .یک جلسه  را داد

  
  ورود جنگلیان  به انزلی ◀
  

در جلسۀ شورای فومن یک هیئت نمایندگی به ریاست کوچک خان  
انتخاب شد تا با مقامات بلشویک  که همراه بـا ناوگـان شـوروی وارد 

ــد ــد، مالقــات کن ــی شــده بودن ــا . انزل ــان وهمراهــانش ب رهبرجنگلی
ملی ) سه رنگ(با پرچم «شهر. شدنداستقبال پرشورمردم وارد انزلی 

) ایرانـی (وشعارهای انقالبی آذیـن بسـته ومغـازه هـای بازاربـا فـرش 
. تظـاهرات چنـد روزادامـه یافـت. بـود» وچراغ وغیره تـزیین شـده

مارسـی « و» انتـر ناسـیونال« درحالی که دستۀ موزیک شوروی سرود
ریاد می زدند را می نواخت،  مردم ف)  سرود انقالب کبیر فرانسه ( » یز
مـرگ بـرانگلیس ! زنده بـاد روسـیۀ شـوروی! برقرارباد آزادی ایران: 

حتی روحانیون وسرمایه داران به «به گزارش یقیکیان ! ودولت وثوق
جشن وشادمانی بـه » .مالقات رهبرجنگلیان وفرماندۀ شوروی رفتند

احسان درخاطرات خود . زودی به مرکز ایالت، رشت، گسترش یافت
همــۀ مـردم کـه فـارغ ازتعلقــات طبقـاتی خـود، بــا «:آورد بـه یـاد مـی

شــادمانی ازبلشــویک هــای آزادی بخــش گــیالن ازدســت انگلیســیان 
بــه کوچــک خــان بــرای اتحــاد بــا ) اکنــون(اســتقبال کــرده بودنــد، 

ــتادند ــی فرس ــا درود م ــویک ه ــلطان زاده  » .بلش ــزارش را س ــن گ ای
  .رهبرکمونیست ایرانی نیز تأیید می کند

ی نسبت به رهبرجنگلی چنان باالبود که حتی دشـمنان هیجان عموم
  روزنامۀ طرفدار. سوگند خورده اش نیزبرآن صحه  گذاشتند

میـرزا کوچـک «ورود بـه انزلـی،  ، رعد گزارش داد که پس ازانگلیس
، رهبرجنگلیان، مقرخود را درسـاختمان ادارۀ گمـرگ قـرارداد خان

ــود ــه ب ــاران گریخت ــی، ســاکنان . کــه مــدیرآن براثربمب ــان وانزل غازی
سرخوش ازورود میهمان مورد عالقه شان، گـرم تـرین اسـتقبال را بـا 

  ».وی به عمل آوردند از آذین بندی  سراسرشهر
رشـوروی، از ورود کوچـک خـان بـه که رایسنر، روزنامه نگا تصویری 

  :می دهد، چیزی بیش از یک رویداد معمولی است دست
نـدگی به این قانون رنگین زتنگ دست با بی حالی و پوزخند ایرانی  

بایـد اتفـاق بیفتـد کـه او را ازایـن بـی  چیز فوق العـاده ای. می نگرد
نخستین اعجازی که شمال ایران به حوزۀ . تفاوتی مرگبارخارج سازد

آگاهی پرتاب کرد، شکست انگلیسیان ودومین، ظهورکوچـک خـان 
وی ورود  مدت هـا پـیش از. درانزلی ودیدارازکشتی جنگی روسیه بود

انگارهمه کس وهمه چیز ناگهان به . ازنام وی پرشده بود سراسرشهر
مغـازه داران . جنبش درآمده ونیروی برق درآن به جریان افتاده بـود

دکه های خود و متعصبان سجاده های نمازخود را وا می گذاشـتند ؛ 
سر تشـکیل  فقرا وگدایان به دورهم جمع شده وبرجی انسانی با هزار

آن پسر بچۀ واکسی با پای  قهوه ای ولختش بـه روی  می دادند؛ حتی
گدایان ازگوشه  جعبۀ قرمز رنگ خود پرید تا چشم انداز بهتری یابد؛

همه دیگرمی دانستند که کوچک خان  - وردند آوکنارشهرهجوم می 
پیرمردهـا خـود را بـه روی زمـین خـاکی مـی انداختنـد تـا . آنجا بـود

انگلیســیان کیســه ای ...ندوی را ببوســ دســتان بــی دریــغ ودادگســتر
ارزشـمند  اکنون، این سر. وی تعیین کرده بودند مملوازطال برای سر

  . بود آنجا
ــتقبال  ــوروی اش ازاواس ــان ش ــعف میزبان ــای پرشوروش ــن فض در ای

      کردند، یا این که آنان میهمان وی بودند؟
   مالقات و  توافق با بلشویک ها◀ 

  
ایـران  بـه » قهرمـان ملـی  «نخستین مالقات بین مقامات شوروی و  

صورت گرفت ، یعنی  ) اردیبهشت ۳۱( مه  ۲۰راسکولینکف ، در گفته
نگلیســی پــس ازآنکــه فرمانــدۀ شــوروی دعــاوی خــود را بــا افســران ا

دولــت ایــران مالقــات کــرد و بــه آنهــا   درمیــان گذاشــت و بــا مقامــات
 اطمینــان داد کــه ناوگــان تحــت  رهبــراش بــه زودی ایــران را تــرک

اورژونیکـدزه، اعضـای   عالوه بر راسکولینکف، سـرژو. گفت خواهد
رهبـری حـزب عـدالت وبرخـی کمونیسـت هـای ترکسـتان، ازهیئـت 

جنگلیـان  بـا . جنگلیان بر روی عرشۀ  ناو کورسک اسـتقبال کردنـد
بلشویک ها به  توافقی  رسـیدند، کـه نکـات  برجسـتۀ  آن بـدین  قـرار 

  :بود
قـوق مالکیــت بـه اجــرا گذاشــته اصـول کمونیســتی مـرتبط بــا ح  -  ۱ 

  .نخواهد شد، وتبلیغات کمونیستی در گیالن ممنوع خواهد بود
  .یک رژیم جمهوری انقالبی موقت برقرار خواهدشد - ۲ 
، توســط  مــردم  و از هیــت رژیــم ایــران پــس ازتســخیر تهــرانما  – ۳ 

  .یک مجلس مؤسسان تعیین خواهندشد قطری
  ی که به تنهـایی مسـئولیت امـوردولت انقالب امور شوروی ها در  – ۴

  .را برعهده می گیرد، مداخله نخواهند کرد
نیــروی حاضــردر ایــران، هــیچ نیــروی دیگــر  ۲۰۰۰فــزون بــر ا  – ۵

  .نخواهد شد شوروی بدون اجازۀ  دولت انقالبی وارد ایران
هزینۀ  نیـروی مسـتقر در ایـران ازسـوی دولـت انقالبـی  تـأمین   – ۶

  .خواهد شد
توســط رژیــم انقالبــی درخواســت  الح و مهمــاتی کــه هرنــوع ســ  -  ۷

  .با پرداخت پول آن تحویل خواهد  شد شود،
در باکو به رژیـم  انقالبـی  الهای تجاری مصادره  شدۀ ایرانی کا  -  ۸

  .تحویل  داده خواهد شد

همۀ  مؤسسات تجاری  روسیه  درایران به رژیم جمهوری سپرده   -  ۹
  .خواهد شد

ارداد بسیارآسان بـه دسـت آمـد زیـرا تمـاس هـایی  بی تردید، این قر 
پــیش ازآن برقرارشــده  بــود کــه اطمینــان رهبرجنگلــی را نســبت بــه 

وی ظاهراً ازدیدگاه های براین . بلشویک ها جلب می کرد تیصمیم
  .برای کمونیسم آگاه بود انایر آمادگی و کومیتسف مبنی برنا

تشـکیل یـک کمیتـۀ  ، یک بخش اعالم  نشـده از قـرارداداز قرارمعلوم
: افــراد زیرتشــکیل مــی شــد ، یــا روُکــم  بــود کــه ازانقالبــی ســه جانبــه

ازسوی جنگلیـان ؛  احسان، مظفر زاده ومعین الرعایا کوچک خان،
نـدۀ  کوژانـف، فرما آقـایف ازسـوی حـزب کمونیسـت ایـران؛ کامران

ــوروی  ــای ش ــران) آذربایجــان( نیروه ــده درای ــاقی مان ــیلی  ، وب واس
بلشویک ها  پیوسته بـود، بـا  تزاری ای که به افسر گرجیگارکالتسلی، 

 –؛ وسرانجام  گائوک ولگـا ازسوی بلشویک ها» شاپور« ایرانی  کنیۀ
ــا کنیــۀ ایرانــی  قابــل ذکــر اســت کــه د رایــن . »هوشــنگ« آلمــانی ب

ان های محلی حـزب به سازم« کوچک خان قول داد که  مذاکرات،
  .کند» کمک )کمونیست ایران(

اسـکولینکف انگلیسـیان، گـیالن را تـرک مـی کردنـد ور همچنان کـه
راشـتند، جنگلیـان بـاکوبرمی اف وناویانش نیزبادبان هـا را بـه  مقصـد

ــدارک ــه راه« درت ــالب ا ب ــداختن  انق ــد» ن ــران بودن ــران  .درای رهب
و پـرچم هـای  ان طی مراسمی همراه  با گروه موزیـک نظـامیجنگلی

  .کردند سرخ  به سوی رشت حرکت
  

  »شوروی  سوسیالیستی « ک جمهوری زایش  ی◀
  

رهبرجنگلیان زیر بارانی ازگل واستقبال پرشورساکنان شهررشت کـه 
، »!زنــده  بــاد انزلــی ! زنــده بــاد کوچــک خــان « : فریــاد مــی زدنــد
ان  خـرداد در سـبزه میـد ۱۶بـرای  ظـاهرات عمـومیبالفاصله  یک  ت

قالبــی  بــه ایــراد ســخنرانی هــای ان وی واحســان درآنجــا. ترتیــب داد
احسـان کمـابیش همـان سـخنانی را بـه زبـان آورد کـه در . پرداختند

، کـه  همـراه بـا بلشـویک هـای روس« : بـود گردهم آیی فومن گفتـه
ما دست در دست آنان و ... ارتشی مرکب از کارگران ودهقانان  دارند

و مــا ...  بــه کــوری چشــم دشــمنان مــان بــه تهــران خــواهیم  رفــت
این حال، به گفتـۀ یقیکیـان، احسـاس افـزون با »  .پیروزخواهیم شد

بریــاد آوری شــکوه ایــران باســتان، گرامــی داشــت خــاطرۀ مشــروطه 
قاتــل ناصـرالدین شــاه ، ودالوری افســران » کــار خـوب « خواهـان، 

ازاسـالم پـیش  ان در جنـگ جهـانی  اول، یـاد خیـزشژاندامری ایـر
«  اصــولکــه درایــران  بنــا بــه  جنــبش مزدکــی را نیــز گرامــی داشــت،

ۀ  احسان، دشمنانش ، این واپسین اشاراش شناخته است» کمونیستی
مزدکی یا بهـایی گـری «یش های که مردم را علیه گرا را بر آن داشت

  .بشورانند وی» 
، به مردم  بـرای حمایـت پرشورشـان طق کوتاهیکوچک خان، در ن 

 بنا به گزارشـی ، وی .ازانقالب در ایران را اعالم کردادای احترام وآغ
  :گفت

ننده ای در روسیه درخشیدن  گرفته  است ، اما درآغـاز مـا کنور خیره 
چنان  از درخشش اشعه های  آن نابینا شده بودیم  که روی خود را از 

ان  را دریافتـه اما  اکنون همۀ عظمت این نور درخشـ. آن برگرداندیم
خـاموش  شـود، مـردم ایـران  اگـراین چـراغ سـوزان در روسـیه. ایم

بنابراین ، همـۀ . ی نخواهندداشت تا دو باره آن را بر افروزندوسیله ا
من . ۀ شوروی  قرار گیردتالش مردم ایران باید درمسیراتحاد با روسی

با بلشویک های روس، نمایندگان   د نزدیکنشانه ای ازاتحا به عنوان
  .روسیه شوروی  را در آغوش می گیرم

ن  وتروتسـکی  پایـان وی سخنان خود را با آرزوی طول عمربرای لنی
  .داد

، )Kayhanov(یک سخنران مهم دیگردراین گردهم آیی، کـاژانف 
فرماندۀ  نیروهای شوروی بود کـه از سـوی دریـا ساالرراسـکولینکف 

، کاژانف اعالم کرد  به گزارش یقیکیان. جا مانده بود نزد جنگلیان به
مـادۀ آ« و. که ارتش شوروی که ازدهقانان وکارگران تشکیل شده بود

همکاری با انقالبیون ایران و دیگر ملل شرق  بـود، ازخـود گذشـتگی 
های الزم  را برای اخراج انگلیسیان ازایران، بین النهـرین وهنـد بـه 

ــوده هــای رنجبرخــاور. عمــل خواهــد آورد ــر  ت زمــین بایــد دور رهب
، رفیـق کوچـک خـان حلقـه زننـد تـا انگلیسـیان، شـاه، انقالب آسـیا

را نابود کنند و آزادی خود  را به  داران و مستبدانایه داران، زمینسرم
به نام وازسوی دولت روسیۀ شوروی ، قول می دهیم که . دست آورند

ــت ــرمایه داران و مس ــردن س ــین ب ــا ازب ــرک ت ــران را ت ــی ای بدان داخل
ایـن نکتـه توجـه یقیکیـان را جلـب کـرد کـه  وقتـی گـائوک  ».نکنیم

. کرد، از تندی آن می کاست سخنرانی کاژانف را به فارسی ترجمه می 
» تــوده هــای رنجبرشــرق « از» مســلمانان جهــان « ، بــه جــای مــثًال

جـای » سـرمایه داران خـارجی  وداخلـی « استفاده کرد، درحالی که 
  .داد» سرمایه داران اروپایی « خود را به 

« به همین مناسبت، کوچک خان بیانیۀ بلند بـاالیی تحـت عنـوان   
.  صـادر کـرد» دایی جنگلیـانفـ ایـران از زبـانفریاد ملت سـتمدیدۀ 

،  پیـامبران  و فالسـفه از یک شرح فلسفی درمورد مأموریت پس بیانیه
یت نسـبت ، براي روشـنگري بشـرو سوسیالیست های گذشته وکنونی

  ، کسانی چون شاهان، وزیران و به حقوق مشروع انسانی اش
  

  ۱۴در صفحه
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  ارضای لذات وشهوات خود  دیگرحکام  را که انسان ها  را به خاطر
بیانیـه بـا مرورتـاریخ  سـتم . زیرسلطه گرفته اند، به باد حملـه گرفـت

گری برایران توسط حکمـران خـودی، انگلیسـیان وهمسـایۀ تـزاری 
اش به ستایش ازآنهایی پرداخت که به رغم کوشش دشمنانشان برای 

ه، بیانیـ. ناکام گذاشتن شان، به دنبال برپایی دولت مشـروطه بودنـد
ــه و  ــتمگرتزاری را برانداخت ــم س ــه رژی ــجاع روس را ک ــون ش انقالبی
جمهـــوری شـــوروی  را برقرارکردنـــد ســـتود، وانگلســـتان را بـــه 

، فرمـانروای  ، ونیزاحمـد شـاه)به ايران(۱۹۱۹خاطرتحميل قرارداد 
  .قاجار، به دلیل افتادن دردام آنان محکوم کرد

 طـی پـنج سـال و نـیم بیانیه ازمبارزان آزادیخواه جنگلی یادکرد کـه 
مبارزه کردند ومتعهد شـد کـه  گذشته علیۀ دشمنان داخلی وخارجی

امه به مبارزۀ خود اد» طبقات زحمتکش « تا پیروزی وآسایش نهایی 
، پروردگـار دسـت و به رغم همۀ  تالش ها بـرای نـابودی آنهـا. دهند

یعنی بلشویک (انتقام خود را از آستین قهرمانان عدالت  طلب روسیه 
د و دنیا  را از سـتم به درآورده تا ایدۀ  سوسیالیسم را گسترش دهن) ها 

  . برهانند و بی عدالتی
ــی، ــب جنگل ــی وآزادی طل ــای مل ــه کمــک نیروه ــۀ  ب اصــول عادالن

، کـه )  IRRC/ کاسـا( ، اکنون گام به انقالبی  سرخ ایران سوسیالیسم
ــاد گذاشــتند، اصــول  عــدا ــان بنی ــه  فقــطجنگلی ــرادری  را ن  لت وب

فـارغ ازنژادشـان، گسـترش کـه درمیـان همـۀ مـردم جهـان  درایران،
کمیتــه هــدف هــای زیــر را خطــاب بــه همــۀ کــارگران . خواهــد داد

ــالم ــان اع ــرد ودهقان ــتقراریک  )۱(ک ــلطنتی واس ــام س ــدن نظ برچی
)  ۳(حمایت ازجان ومال همۀ ساکنان کشور؛) ۲( جمهوری شوروی؛ 

قدرت های خارجی امضا ابطال همۀ قراردادهایی که دولت ایران با 
وحمایــت   ســهیم کــردن همــۀ مــردم  درایــن اصــول ) ۴(کــرده بــود؛ 
  .ازمبانی اسالم

شـوروی کمیته د رهمان  روز نام مسـئوالن دولـت موقـت جمهـوری 
میـرزا کوچـک : کرد، که عبـارت بودنـد از سوسیالیستی ایران را اعالم

ر وقـاری، کمیسـرامو. س. خان، ریاسـت کمیسـاریا وکمیسـرجنگ؛ م
؛ )، تلگـراف وتلفـنپسـت(نصرالله رضـا، کمیسـرارتباطات داخله؛ آقا 
. ج.، کمیسرامورخارجی؛ حاجی م ) محسنی؟ پیشه وری؟(سید جعفر

ــرزا مکنگــاوری، کمیســرآموزش وا ــف؛ می ــازاری. الــف. موروق ، پیرب
، کمیســر روابــط  عمــومی؛ گیلــک. الــف.  کمیســرامورمالیه؛ میــرزا م

فخرائـی، کمیسـر . ری ؛ میـرزا الـفمحمود آقا رضـا، کمیسـر دادگسـت
  .بازرگانی

ــش   ــتاد ارت ــد ازرؤســای س ــارت بودن ــران عب ــان: ســرخ ای ــه احس ، ک
داشــت؛ معــین الرعایــا و  ســلح را نیزبــه عهــدهفرمانــدهی نیروهــای م

ارشــد قــزاق کــه بــه تــازگی بــه  ســرهنگ فتحعلــی خــان ثقفــی، افســر
  .جنگلیان پناهنده  شده بود

رتخانه آمریکــا وفرانســه درتهــران کمیتــه چنــد یادداشــت بــرای ســفا 
درایران بـر چیـده شـده وبـه  د و به آنها  اطالع داد که سلطنتفرستا

دولـت جمهـوری در . وری برقرارشده  استجای آن یک نظام جمه
که بی تردیـد بـر روی مخالفـت فرانسـویان و آمریکاییـان بـا  - رشت 

ادهـایی ار دبا اعالم  ابطال همۀ قـر  - حساب می کرد  ۱۹۱۹قرارداد 
ــا دولــت هــای خــارجی،  بــه ویــژه انگلــیس ، امضــا شــده  بــود کــه ب

واستقرارقریب الوقوع یک رژیم جدید درتهران، پیشاپیش به قـدرت 
نـه حمایـت سیاسـی  یـا عملـی از های خارجی هشـدارداد کـه ازهرگو

  .کنند دولت تهران  یا حامیان انگلیسی اش، خودداری
لـی را شد تا حمایت بـین المل پیام های دیگری نیز به خارج فرستاده 

« کمیتـــه  در پیـــامی خطـــاب بـــه  .از رژیـــم انقالبـــی جلـــب کننـــد
، مـادام کـه کشـورهای سـرمایه م کـردسوسیالیست هـای جهـان اعـال

»  از سرخسرب« گذاشته باشند، ری حتی یک  سربازهم درایران باقیدا
ــه خواهــد داد ــه جنــگ ادام ــل . ب ــۀ مل ــت جامع ــا رد دخال ــه ب کمیت

انیـان  تعیـین ، تصریح کرد که سرنوشت ایران را تنهـا ایرندرامورایرا
کــه بــه نیروهــای   تجهــان خواســ ودر پایــان، از کــارگران. مــی کننــد

ــردمش را  ــران را پایمــال وم ــد کــه حقــوق ای انگلیســی اجــازه  ندهن
سند ومدرکی مبنی برهرگونه پاسخی ازسوی گروه های . استثمارکنند

  . ین درخواست ها وجود  نداردبین المللی یا انترناسیولیست به ا
یکی از . برای رهبران شوروی فرستادند جنگلیان همچینن دوتلگرام

  )   ۳(» ...به لنین  بود خطاب آنها
درآستانۀ ورود نیروهـای شـوروی بـه ایـران، کوچـک خـان ظـاهراً « 

ــا  داشــت ــویک ه ــه بلش ــه ای ب ــان . نظرمحاطان ــه یقیکی ــدا ب وی ابت
مطمـئن نبـود کـه نیروهـایش بـه آنهـا  گفـت) وظاهراً چند تن دیگر(

بلشــویکی بــی طــرف   –ملحــق خواهنــد شــد یــا درتعــارض انگلیســی
ن مــردم وی ظــاهراً بــه خــاطرنگرانی ازآســیب دیــد. خواهنــد مانــد

، امکان  همکاری   با درصورت تبدیل گیالن به عرصۀ  تعارض  نظامی
رار ه قرا مورد توج» امید جلوگیری از ستمگری آنان « شوروی ها به 

، وی  در روز پس  از ورود بلشـویک هـا ، با چنین فکری درذهن.. داد
به یقیکیان گفت کـه بـه رغـم قصـد ادامـۀ مبـارزه  بـا دولـت تهـران و 
حامیان انگلیسی  آن،  برنامه ای بـرای حملـه بـه نیروهـای انگلیسـی 

از آنکــه آنــان از ایالــت خــارج وفقــط  پــس . مســتقردرگیالن نداشــت
دسـت بـه چنـین  ودر راه قزوین به تهران بودنـد، ل، یا درمنجیشدند

  .اقدامی خواهد زد
 با ایـن هـدف، کوچـک خـان از رهبـران بلشـویک تعهـد گرفـت کـه 

پیــامی بــرای انگلیســیان  ازایــن رو،. نیروهایشــان ازانزلــی فراترنرونــد
نیروی کافی  یا تمایل  بـه « فرستاد و به آنان پیشنهاد کرد که اگرفاقد 

تـا  ستند، بایدهرچه زودترایالت را ترک مـی کردنـده» ازگیالن دفاع

یقیکیان تأییـد مـی . جلوگیری شود ازخونریزی وتخریب مال و منال
باقی بمانـد وامـا »  ملی « کند که کوچک خان  می خواست  انقالب 

. از آن بیم داشت که حزب عدالت کنترل انقـالب را  بـه دسـت گیـرد
بـود کـه کوچـک » بـیم « یقیکیان  توضیح می دهد که بـه دلیـل ایـن

؛ »سوسیالیست شد« خان پس ازمالقات با رهبران  بلشویک درانزلی 
بـه یقـین   عـدالت. وی رهبری انقالب  را به  دست نمـی گرفـتاگر «

  ».انقالب  را آغازمی کرد
ایـران، بایـد  بـا الگـوی » انقـالب سـرخ « بنا به تعبیرکوچـک خـان، 

افـزون برمباحـث . بـود مـی» انقالب  ملـی« روسی آن متفاوت ویک 
مطرح شده در نامه هایی که برای لنین، چیچـرین، راسـکولینکف و 
کنگرۀ مردم خاور زمین فرستاد، کوچـک خـان بـه یکـی از کارکنـان 

ــــتاریا ــــانی گرجــــی  –) Khoshtaria (خوش ــــرکت بازرگ ــــک ش ی
آگـاه » کـامًال« گفت کـه وی ازبرنامـۀ بلشـویک هـا  –مستقردرایران 

اهـداف مـن «: به طـور کامـل آن را دنبـال کنـد بود، اما قصد نداشت
سرنگونی دولت تهران وانتقـال قـدرت بـه یـک دولـت دموکراتیـک 

من نمـی خـواهم آنچـه را کـه بلشـویک هـا در روسـیه . درایران است
  » .کرده اند، دراینجا تکرارکنیم

اســـناد بـــراین گفتـــۀ میـــرزا داللـــت دارنـــد، کیـــرف نماینـــدۀ تـــام   
فقازشــمالی، در مصــاحبه ای ایــن مســئله را االختیاربلشــویک هــا درق

اینجا « : روشن ساخت که کوچک خان دیدگاه های متفاوتی داشت
تالش می کنند تا نشان دهند کوچـک خـان بلشـویک ) در گرجستان(

. ما این را بهتراز هـرکس دیگـری مـی دانسـتیم) اما ... ( نیست وغیره 
مقایسه کرد که خلیل پاشای ترک » رفیق« کیرف رهبرجنگلیان را با 

یـک عنصـرملی در متعـالی تـرین ) بلکـه ... ( کامالً سوسیالیسـت «نه 
ما می دانسـتیم کـه کوچـک «: کیرف درادامه گفت» .معنای آن است

خان قصـد اسـتقراریک قـدرت شـوروی درایـران را دارد، امـا آرمـان 
بـا ایـن حـال، واضـح اسـت کـه جنـبش . های وی بسیارازما دوراست
مرحلۀ نخست یک جنبش آزادی بخش ملی کوچک خان چیزی جز

، یعنـی »نیست که به دنبال آن مرحلۀ  جنبش اجتماعی ، خواهد آمـد
کیــرف کــه گــویی مــی خواســت  انگلیســیان  را . مرحلــۀ کمونیســتی 

« : همزمان  آرامش  و بیم دهد، به عنوان  یک جملۀ  معترضه  گفـت
بشـورانیم،  ما  نمی خواهیم  کسـی  را در شـرق علیـۀ امپریالیسـت هـا 

آزادی  از  –در آستانۀ مرحلـۀ نخسـت مبـارزه ) فی الواقع( مردم شرق 
از ایــن گذشــته ، بنــا بــه پیــام  »  .قــرار دارنــد –یــوغ امپرایالیســم 

نمی  توان ازهیچ نوع قدرت شوروی درایران « اورژونیکدزه به لنین 
کوچک خان حتـی  راضـی بـه طـرح مسـئلۀ ارضـی هـم . سخن گفت

سرنگون باد دولت تهران  و : قط یک شعارسرمی دهندآنان  ف. نیست
  »    !حامیان  انگلیسی  آن

ایــن موضــع ازســوی ۇ ژنسنســکی هــم تأییــد شــد کــه درمصــاحبه بــا  
دولت کوچک خان به هیچ وجـه کمونیسـت « ایزوستیا تأیید کرد که

محسوب  نمی شود ، یعنی  این که صرفاً ازعناصر خرده بـورژوا وملـی 
از »  .که برنامۀ آن انگلیسـی سـتیزی محـض اسـت تشکیل شده است

درمیـان » کمونیسم شـرق«نظر سلطان گالی یف ، که قهرمان  آرمان 
همۀ خلق هـای روسـیۀ شـوروی بـود، رژیـم کوچـک خـان، فـارغ از 

. نبـود» کامالً کمونیستی« میزان طرفداری احتمالی وی ازکمونیسم، 
شـوروی هـا  به عالوه، کوچک خان کمتر توهمی نسـبت بـه صـداقت

نه فقط جنبش آزادی بخش ملی ایران، که خود وی به اندازۀ . داشت
کافی خیانت دیده بـود تـا نسـبت بـه همـۀ  قـدرت هـای خـارجی، از 
جمله شوروی ها ، دراین نکته تردید پیدا کند کـه آنـان آمـاده بودنـد  
برای منافع  خود جنبش آزادی  بخش ایران یا هر  جنبش دیگـری را 

احسان بـه خـاطرمی آورد کـه پـس ازگفتگـو بـا . انی کننددر شرق قرب
رهبــران شــوروی درانزلــی، کوچــک خــان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

نه با هدف حمایت مشخص ازجنگلیان ، بلکـه « بلشویک های روس 
فقط  برای نابودی گاردهای سفیدی که در انزلی پنـاه گرفتـه بودنـد، 

ایـن شـرح » .ان آمـده انـدونیزبرقراری رابطه  با دولت ایران، بـه ایـر
احسان با گفتۀ صبوری، جنگلـی دیگـری ازنزدیکـان کوچـک خـان، 

وی می نویسد که کوچک خان به اوگفت، ازآنجا که . همخوانی دارد
شوروی ها درتعقیب انگلیسیان آمده بودند وجنگلیان  نمی توانستند 

ضروری  است با آنها دوسـت  شـویم « آنان را دوراز خود نگاه  دارند 
صبوری درآن زمـان » .تا شاید بتوانیم به هدف های خود دست یابیم

  .می دانست که معامله با بلشویک ها دیری نخواهد پایید
دیگرعامل تقویت کنندۀ این تردید، موقعیت حسادت ناپـذیرکوچک 
. خــان بــه عنــوان یــک رهبرگرفتــار بــین دوگــرایش کــامالً متضــاد بــود

ـان بـودنخستین گرایش ، جناح چپ حنبش خود  . وی به رهبـری احس
ـا ازخـواب ۱۸احسان  که درسپیده دم  ـاران شـوروی ه مه با صدای بمب

ـاز صـبح خـود را  ـان نم ـاد مـی آورد کـه کوچـک  خ برخاسته بود،  بـه ی
ـان پاسـخ داد کـه . آغازواو را نیزدعوت به ادای فریضـه کـرده بـود احس

ـان توصـیه  کـرد کـه اگـر مـی  ـاز نمـی خوانـد و بـه کوچـک خ هرگز  نم
بهتر بودکه بـه ایـن کارخاتمـه » با بلشویک ها دوست شود«  خواست  
ـارلرزش خفیـف ، ونـه . می داد ـان  را دچ این پاسخ سرباال، کوچـک خ

ـان نـزد . ترس، کرد ـار میهم بعداً  نیزاحسان از بـیم حضـورمالیان و تج
ـا بلشـویک هـا،  ـان عجوالنـه  ب رهبرجنگلیان، مرتب برامضای یک پیم

از سوی . جوی برای حمله به تهران ، پای می فشردوهمراه  با رضا خوا
ـان سرشـناس وثروتمنـد گـیالن کـه اکنـون در « دیگر، مالیان وبازرگان

ـان بـه مـردم مـی پیوسـتند، و بـی تردیـد از » ابراز احترام به کوچک خ
خطر بلشویک ها  بـرای « بالتکلیفی موجود بهره می بردند، به نجوای

ـان  بـرای حفـظ ازاین.  درگوش وی پرداختند» کشور « رو ، کوچک خ

ــردم  ــدت م ـا »   وح ــیان  بـ ـا انگلیس ــت بـ ــرمایه داران و « در مخالف س
مالقات کرد تا به آنان دربارۀ مقدس بودن حقـوق مالکیـت » بازرگانان

شــان اطمینــان دهــد، درحــالی کــه همکــاران ومتحــدان رادیکــال  وی 
ـان درمیان اقشار فقیرتر ، مثل ماهیگیران، ساحل نشـینان انزلـی  وجوان

نقش تعـدیل کننـدۀ .  که متمایل به سوسیالیسم  بودند، تبلیغ می کردند
کوچک خان به بهتـرین شـکل دراعالمیـه ای نمـود یافـت کـه پـیش از 

تغییرات به وجـود آمـده دروضـعیت موجـود .  ورود به رشت صادر کرد
ــۀ  ــرانگیختن نگرانــی افکــارعمومی ،  کمیت ــأثیرات محتمــل آن در ب وت

ـان  دهـد کـه  ایـن جنگلیان را و ـاره اطمین ادارساخت تا بـه مـردم دو ب
ـاۀ مـردم ادامـه خواهـد داد وازکمـک بـه  کمیته به تالش خود برای رف

ـا  بـه اصـطالح ( ایـن  نقـش تعـدیل  کننـده . آنان دریغ نخواهد کـرد ی
، درحالی  کـه متحـدان  کمونیسـت  ) »جبهۀ  متحد« کمونیستی، خط 

سـاخت، بـه نوبـۀ  خـود تردیـد  کوچک خان  را نومید وخشمگین مـی 
  .      وی را نسبت به آنان افزایش می داد

ـای  ـازی ، وی نسـبت بـه تاکتیـک ه قدرمسلم آن اسـت کـه، دراوایـل  ب
شوروی ها و اشتیاق ظاهراً خارق  العادۀ آنان به جنبش جنگل محتاط 

ـان  را درک  کـرده بـود( شده بود  ـامالً آن وی  نـه فقـط  ) . اگرنگـوییم ک
ـا سـپس ( رات علنی بین تهران و مسکو ازمذاک ابتـدا ازطریـق انزلـی ، ام

ازلندن  و پاریس، وسرانجام با اعـزام هیئتـی بـه مسـکو، کـه بعـداً مـورد 
آگــاه بــود، بلکــه  ازدســتورات کاراخــان  )  بحــث قــرار خواهــد گرفــت

معاون چیچرین  و ترو تسکی  به راسکولینکف نیز که توصیۀ محتاطانـه 
  .ع  داشتکرده بودند، اطال

به راسکو لینکف توصیه )   ۱۲۹۹خرداد  ۳(  ۱۹۲۰مه   ۲۳کارا خان در
تمایل کوچک خان  به اسـتقرار یـک دولـت شـوروی  و کمیتـۀ  «  :کرد

که خواهان به دست گرفتن این قـدرت )  احتماالً عدالت ( کمونیستی 
ـان  را .  است ، باید به دقت کنترل  شود نمی توان احساسات همۀ  ایرانی

از رو ی احساســات  اهــالی آذربایجــان، رشــت وانزلــی مــورد قضــاوت 
کــارگران  و « بــه دریــا ساالردســتور داده شــد کــه نــه فقــط » .قــرارداد

ـام  « بلکه همچنـین » بورژوازی دموکرات را متحدگرداند ـان  را بـه ن آن
شـکی . رهایی ایران از یوغ  انگلیسیان و اخراج شان ازایران، برانگیزد

ـات دولـت ادامـه نیست که جنگ  باید علیۀ انگلسیان، بازرگانان ومقام
« برای ایـن منظـور، وی بـر لـزوم اتحـاد کمونیسـتها ی ایـران و» .یاید

ـا برپـایی . تأکید ورزید» گروه های  دموکرات  ـالی کـه ب وی درعـین ح
تشــکیالت شــوروی درایــران مخــالفتی نگــرد، علیــه اقــدامات شــتابزده 

ل شـوروی براوضـاع  واحـوال ایـران هشدارداد و پیشنهاد کرد که اصو
انطباق داده شود تا ازبهره برداری انگلیسیان، که ممکن بـود جنـبش را 

،  )خــرداد  ۶( مــه  ۲۶ســه روزبعــد، در. تضــعیف نمایــد، اجتنــاب گــردد
تروتسکی، کمیسروقت جنـگ، دسـتورات مشـابهی بـرای رسـکولینکف 

ــتاد  ــه. فرس ــه مداخل ــیه«وی پرهیزازهرگون ـام روس ــه نـ ــور( ب » )ویش
ـا . درامــــورداخلی ایــــران را توصــــیه کــــرد وی همچنــــین بــــه دریـــ

ساالردستورداد که کلیۀ واحدهای نظامی روس  و ناوگان شـوروی را از 
ـازد؛ تعلـیم  دهنـده ، پـول وداوطلـب دراختیارکوچـک  ایران خارج س
خان قرار دهد، و مناطق اشغال  شده توسط ارتش سرخ را بـه کوچـک 

نه با پرچم  روسـیه ، « می شد کشتی جنگی  خان مسترد دارد ،واگرالزم
، به وی بدهد؛ هرگونـه کمـک بـه » آذربایجان) جمهوری(که با پرچم 

ـا خواسـت  کوچک خان بایستی به نام جمهوری آذربایجان مـی بـود؛ ب
کوچک خان دایربرپایی یک رژیـم شـوروی نبایـد مخالفـت مـی شـد؛ 

ـان مـی دولت شوروی  بایستی از طریق اقدامات عملی  به انگ لیسیان نش
  .داد که درصدد تحریک کشورهای شرق نبود

دربحــث هــای پیشــین ، خــط مشــی عمــدۀ  متخــذه درمســکو توســط 
: چیچــرین ، و دیگــر رهبــران شــوروی  را دو وجهــی توصــیف کــردیم 

ـام  ـان بـه انج ـا اسـتفاده ازتشـویق جنگلی ازیکسو، ترساندن انگلیسیان ب
ت ایران آنان درهند باشـد؛ اقداماتی  که حاکی از بازتاب محتمل سیاس

وازسوی دیگر، بازگذاشتن باب امید، که اگر انگلیسـیان سیاسـت خـود 
را تغییر دهند، نیروهای خود را ازایران خارج کنند ، و دست ازحمایت 

ولــذا امکــان برآمــدن دولتــی غیرمتخاصــم بــا   - دولــت  وثــوق بردارنــد
ـا  را در ایـران تسـهیل کننـد  ه شـوروی و توافـق بـین روسـی –شوروی ه

درمـورد خـود ایـران، ایـن خـط مشـی . بریتانیا قابل دسـتیابی مـی بـود
ـا ایـن حـال، . روسیه وضـوح بیشـتریافت - درقرار داد تجاری انگلیس ب

مسئلۀ شرق بایستی درچارچوب  مذاکرات تجاری جاری بـین انگلـیس 
ـان نسـبت بـه متحـدان  .  و روسیه حل وفصل می شد دودلی کوچک خ

ازدو بـیم بـود؛  نخسـت اینکـه مسـکوو تهـران بـه بلشویک خـود ناشـی 
توافقی علیه جنگلیان دست  یابند، و مهم تـراین کـه ، حضـور شـوروی 
درایران افزون برنقض حاکمیت واستقالل ایـران، انگلیسـیان را بـرآن 
ـای بـی طـرف  دارد تا ارتجاع داخلی را به دورخود جمع کننـد، نیروه

ـان بشـورانند، نیروهـ ای بیشـتری وارد ایـران کننـد کشوررا علیه جنگلی
ـان . ... وآتش جنگ داخلی را برافزوزند با توجه به تجربۀ  تلـخ جنگلی

، تشــدید  )  ۱۹۱۸ – ۱۹۱۹(  ۱۲۹۷ – ۱۲۹۸ازانگلــیس  در ســال هــای 
ـاهم بـین لنـدن ومسـکو ، .   دشمنی ها دور ازانتظار نبود همچنان که تف

.  نمــی شــد  اگرچـه نــا محتمــل مــی نمــود ، کــامالً هــم منتفــی محســوب
قرارداد روسیه وانگلیس که ایران را به دو منطقۀ نفوذ تقسیم کرده بود، 

به عالوه، وی بایـد . می بایستی درحافظۀ  کوچک خان باقی بوده باشد
  ) ۴. ( نگران رویدادهای گیالن و بازتاب های گسترده  ترآن  نیز می بود

  
توضیحات و مآخذ این بخش در سایت انقـالب اسـالمی همـراه ی، بعلـت محـدود بـودن جـا در نشـریه انقـالب اسـالم  : توضيح

  .با متن خواهد آمد

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  اسالم، محل عقده گشائي
روانشناسي دشمن تراشي و ايجاد نفرت نسبت به 

  )4(اسالم و مسلمانان 
  

 یــنا یدنکــه تراشــ یشــودم یرمانامــر دســتگ یــنا یم،دقــت کنــ
 خـاطر ینبهمـ. اسـت یروانـ ۀمسئل یک یشترب ی،واه" مشکل"
از  یسـتیاسـالم و مسـلمانان را با یـنبحث و جدل بر سر د یزن

چـرا کـه هـدف . مورد توجـه قـرار داد ینگاه روانشناخت یۀزاو
بـه  یـازدشمن و ن یدنتراش یزاز هر چ یشجدالها، ب ینا یاصل

در . و اجتمــاع اســت یاســتس ۀدر ورطــ یگــرد یخصــم یــافتن
 دشـمن یـنا یاجتمـاع -  یروانـ یهـا یشـهر یحتوض ینصورتا

  .یشودم یمربوط به علم روانشناس یزن یتراش
  

روانشناسی دشمن تراشـیدن و دشـمن را سـازندۀ هویـت 
  :خویش کردن

  
تجارب ما ایرانیان، دستکم در این سی سال گذشـته، بروشـنی 
بما آموخته اند، هرفرد و یا جمعی کـه در سـر  زور و خشـونت 
را اصــــل شــــناخت، هویــــت خــــویش را نــــه از توانائیهــــا و 

ردهای عمـل و اندیشـۀ خـویش در طـول عمـر، بلکـه از دستاو
اگـر شـما از . دشمن تراشی های عینی و یا خیالی خود میسازد

ایــن فــرد و یــا جمــع پرســیدید، تــو و یــا شــما هــا چــه کســانی 
هستید، هویت شما چیست؟ جواب آنها بطور حتم رجـوع بـه 
دشمن و یا دشمنان خود و شرح خصایل خبیثـۀ آنهـا خواهـد 

  . بود
چـرا دشـمن تراشـی : الـف. اینجا دو سئوال بوجـود میآیـددر 

ریشۀ روانشـناختی ایـن : برای زورمداران هویت میسازد؟ و ب
  امر در کجای شخصیت آنها نهفته است؟ 

ــاویری  ــتی در تصــورات و تص ــوق را بایس ــئوال ف جــواب دو س
جستجو کرد که فـرد و یـا جمـع زورمـدار از خـود و خویشـتن 

و تصورات بیانگر نـاتوانی، ضـعف و این تصاویر . خویش دارد
در حقیقت بقـول واژۀ جالـب . زبونی و عجز درونی آنها است

آنهـا بـا هـر " خـود نـاتوان بینـی"و رسای ابوالحسن بنی صدر 
تصاویر و تصوراتی که بیانگر خود . گونه واقعیتی بیگانه است

ناتوان بینـی هسـتند، او و یـا آنهـا را مجبـور میکننـد، در آئینـۀ 
در آئینه دشمن زورمداران . ویشتن خویش را بنگرنددشمن خ

بجــای دیــدن خــود واقعــی خــویش، دشــمن و یــا دشــمنان را 
بهمـین دلیـل افـراد و یـا جمعهـای خشـونت . برانداز میکننـد

زیرا که در صددند در . طلب نیازی مبرم به آئینۀ دشمن دارند
ایـن آئینـه، نـه خویشـتن عینــی خـویش، بلکـه دشـمنی ســاختۀ 

در واقـع هـر فـرد خشـونتگری در پرتـو . را ببیننـدذهن خـود 
تأثیر آئینـۀ دشـمن بـر وجـود خـود، تـالش میکنـد کمـی هـا و 
. کاستی های خویش را نه تصحیح، بلکه پنهان و کتمـان کنـد

را بنشـــاند و " خطرنـــاک و بیـــرحم"و بجـــای آنهـــا دشـــمنی 
   .جایگزین آنها کند

چنـین آئینـۀ از دید روانشناسی نیاز به یافتن و یـا داشـتن یـک 
نمائی بیانگر گریز از واقعیتها و فرار از شـناخت عینـی  دشمن

یکی از عالئم بسیار مهـم . و واقعی خود و جامعۀ خویش است
گریز از دیدن واقعیتها، داشتن وحشتی نیسـت و نـابود کننـده 

در واقع عدم قبـول انتقـاد از عمـل . از هر گونه انتقادی است
 - و خــواه در حــال حاضــر،و اندیشــۀ خــویش، چــه در گذشــته 

ــاگون  آنچــه عالمــت اصــلی شــناخت هــر نــوعی از انــواع گون
، نیاز به گریز از واقعیتهـا - اندیشۀ استبدادی و مستبدین است

بمدد تراشیدن دشمنی عینی و یا خیالی کـار . را بوجود میآورد
عالوه بـر آن زبـان عامـه . گریز از واقعیتها آسانتر بنظر میرسد

مدام در تالش است، خـود  Populismusفریب و عامه پسند
  .را در پس پرده های ابهام پنهان نگاه دارد

گریز از شناخت خویش و بجای آن نشاندن دشمن عینـی و یـا 
ذهنی نزد افراد و جمعها و گـاه اکثریـت یـک ملـت، در طـول 
تاریخ در جوامع گوناگون بشری همیشه وجود داشته و هنـوز 

وانندگان گرامـی ایـن سـطور آیا شما خ. نیز بشدت وجود دارد
اندیشۀ استبدادی و یا مستبدی را میشناسید که فاقد این آئینۀ  

  دشمن باشد؟
بــا مثــالی از اســتبداد والیــت مطلقــۀ فقیــه در ایــران، بهنگــام 
بازسازی نظام استبدادی و پس از آن رجوع به تـاریخ و شـیوۀ 
دشمن تراشی در غـرب، بخصـوص ایجـاد دشـمنی بـا اسـالم و 

  .ان در زمان کنونی، فرضیۀ باال را روشنتر کنممسلمان
همۀ کسانیکه انقالب اسالمی ایران را در دهۀ پنجـاه و شصـت 
تجربه کرده اند، بخوبی میدانند که تا پیش از وقـوع انقـالب 

وحـدت "، شعار اصلی و اساسی خمینـی ۵۷در بهمن ماه سال 
امی او بکرّات در گفته ها و نوشته های خود از تم. بود" کلمه

ــاالخص سیاســی  ــاعی، ب ــار و گروههــای اجتم ــات و اقش طبق
ــرد ــالب میک ــه وحــدت و شــرکت در انق ــوت ب ــاگون دع . گون

خمینی حتـی از نظامیـان و ارتشـیان ایـران میخواسـت کـه بـه 
نظام شاهی پشـت کننـد و همـراه و همگـام بـا جمهـور مـردم، 

در هیچکـدام از . انقالب را تا سرنگونی نظام شاهی پیش برند
هـا و یـا نوشـته هـای خمینـی، او از دشـمنی و یـا گـرفتن گفته 

مدام صـحبت . انتقام از هیچ فرد و یا جمع و گروهی، دم نزد
همـه بـا "تـا آنجـا کـه وحـدت . میکرد" وحدت همه با هم"از 
چنان با استقبال مردم ایران در سراسر کشور مواجه شد " هم

 کــه مــردم در دادن گــل بــه نظامیــان مســلح در برابــر خــویش،
  .همدیگر را ترغیب و تشویق میکردند

ولــی از زمانیکــه خمینــی هــدف خــویش را کســب قــدرت و  
. کرد، با زمین و زمان دشمن شـد" سلسلۀ روحانیان"ساختن 

نبـود، " وحدت ملت"زبان او دیگر زبان دعوت و پاسداری از 
. گردیـد" مرگ بر مخـالف والیـت فقیـه"بلکه بیان و شعار او 

او در نیاز خود به تراشیدن دشمن، کار  خمینی و یاران مستبد
را به آنجا رساندند که وقتی صدام حسـین بـا ارتـش عـراق بـه 
مرزهای ایران تجاوز نظامی کرد، بر زبان خمینـی ایـن جملـۀ 

در حقیقــت ". جنــگ نعمــت اســت"وحشــتناک جــاری شــد، 
خمینی و دستیاران مستبد او با زبانی فصیح و روشن میگفتنـد 

بـرای مـا و ادامـۀ حیـات اسـتبدادی کـه : نـدو هنوز نیز میگوی
میخــواهیم بــر قــرار کنــیم و یــا برقــرار کــرده ایــم، تراشــیدن 

هنوز پس از گذشـت بـیش از سـی سـال ". دشمن نعمت است"
، دشـمن تراشـی در "مالتاریا"از حاکمیت باصطالح خودشان 

درون و بــرون مرزهــای ایــران، هماننــد نفــس کشــیدن بقــول 
نظام والیت مطلقـۀ فقیـه " رح ذاتممد حیات و مف"سعدی،  

  . است
در زمانیکه نازیها بر آلمان حکومـت میکردنـد، یکـی از سـران 
حزب نازیها و معاون هیتلر، رودولف هس، در یک سـخنرانی 

ما نازیها افتخار میکنـیم کـه درون و بـرون مـیهن : "گفته بود
آیـا همـین ". خود آلمان را تبدیل به میدان جنـگ کـرده ایـم

ظــام والیــت مطلقــۀ فقیــه بــا مــیهن مــا ایــران نکــرده کــار را ن
  است؟

چرا بیش از سی سال است، مستبدین حـاکم بـر ایـران بجـای 
دیدن واقعیـت خـویش و واقعیـت ایـران و مـردم آن، هـر روز 
دشــمنی نــو و جدیــد را در درون و بــرون مرزهــای ایــران مــی 
تراشند و بر دشـمنان قـدیم خـویش مـی افزاینـد؟ چـرا دسـت 

ن نظام والیت مطلقۀ فقیـه در آئینـۀ واقعیـات بجـای اندرکارا
دیدن خویش و وضعیت زار کشور و مردم ایران، فقط دشـمن 

و  - می بیننـد؟ آن واقعیتهـائی کـه خمینـی و یـاران او ندیدنـد
چیست؟ و چرا بجای قبول آنها  - هنوز نیز نمیخواهند ببینند

 هر روز بهزینۀ مردم فقیـر ایـران، دشـمنی نـو بـرای مـیهن مـا
  میتراشند؟

بنظر من پـس از پیـروزی انقـالب در ایـران دو واقعیـت بسـیار 
دو واقعیتی که مالیـان مسـتبد، در رأس . اساسی وجود داشتند

هنـوز . آنها خمینی، آنها را نمیخواسـتند ببیننـد و قبـول کننـد
  :نیز آن دو واقعیت وجود دارند که عبارتند از

کشـور ایـران را  روحانیان تشنۀ قـدرت تـوان ادارۀ امـور: الف
  .نداشتند و هنوز نیز ندارند

ــران، : ب ــور ای ــیس جمه ــین رئ ــا انتخــاب اول ــران ب ــردم ای م
ابوالحسن بنی صدر، در اکثریتی متفق الرأی، بر  واقعیت بـاال 

چرا کـه بنـی صـدر . صحه گذاردند و آنرا تأیید و تأکید کردند
هم غیره روحانی بـود و هـم از همـان ابتـدا مخـالف دخالـت 

  .نیان در دولت بودروحا
ــره روحــانی او پــس از  ــتبد روحــانی و غی ــاران مس ــی و ی خمین
انتخاب بنـی صـدر بریاسـت جمهـوری، دو واقعیـت بـاال را بـا 

دو واقعیـت فـوق، امـور واقعـی . تلخ کامی تمام تجربه کردنـد
بجـای پـذیرش . بودند که آنها نمیخواستند ببیننـد و بپذیرنـد

نظـام "ا دشمنانی نـو بـرای این دو واقعیت، هر روز دشمن و ی
خویش تراشیدند و می تراشـند، و خـود و دیگـران را " مقدس

  .به آن مشغول میکنند
ــر  ــاال، ب ــت ب ــا دو واقعی ــورد ب ــر خ ــی، در ب ــۀ روانشناس از جنب
احساســات خمینــی و یــاران مســتبد او، کینــه ای کــور و بغضــی 

از . شدید، آنهـم علیـه اکثریـت مـردم ایـران، مسـتولی گردیـد
بدینصورت که هـر روز . کار دشمن تراشی را آغاز کردنداینجا 

، "اســالم حوضــوی"اســالمی جدیــد کشــف کردنــد، از جملــه 
ــان " اســالم انقالبــی"، "اســالم فقــاهتی" و دســت آخــر در زب

اسـالم "ایـن . اکتشـاف گردیـد" اسالم ناب محمّدی"خمینی، 
شدند بهانۀ سرکوب و جنایات هولناک بر ضـد مخـالفین " ها

با اینکار، بقول سـرکردۀ . لق این جانیان سیاسیحاکمیت مط
نازیها، رودولف هس، درون و برون مرزهای مـیهن مـا ایـران 

  .را به میدان جنگی دائمی تبدیل کردند
در درون کشور جنگ را علیـه اکثریـت مـردم ایـران شـعله ور 

چـرا کـه اینهـا در انتخابـات ریاسـت جمهـوری تنهـا . (کردند
بنی صدرِ جانبدار آزادی و استقالل  .چهار در صد رأی آوردند

در بیــرون .) ایــران، هفتــاد و پــنج در صــد آراء را بدســت آورد
مرزهای کشور نیز مستبدی دیوانۀ قدرت چـون صـدام حسـین 
و هم پیمانانش در منطقه بعالوۀ سلطه گران جهـانی از تـرس 
انقالبی که هدف اصلی آن استقرار مردم ساالری بود، بسـمت 

اسـتبدادیان بمـدد ایـن هجـوم، . هجـوم آوردمرزهای ایـران 
برون مرزهای ایران را نیز گرفتار جنگی بس احمقانه بمـدت 
هشــت ســال بــه ســود مســتبدین حــاکم در منطقــه و دیگــر 

این جنگ بشکل محاصرۀ اقتصـادی . قدرتهای جهانی کردند
ــه روز شــدت  ــه دارد و روز ب ــز ادام ــوز نی ــد بجنــگ هن و تهدی

  . بیشتری بخود میگیرد
دید روانشناختی، نفرت و بغـض خمینـی و یـاران مسـتبد او  از

ــبت بــه اکثریــت مــردم ایــران، شــدتی خــاص و کیفیتــی  نس

چرا که ایـن نفـرت بـا چنـدین کوتـه . وحشتناک بخود گرفت
  .فکری دیگر درهم آمیخته شدند

ــازگی پیرامــون  ــه بت ــد روانشناســی ک ــات جدی ــراغ تحقیق بس
نتـــایج آنهـــا، خشـــونت انجـــام گرفتـــه انـــد، بـــرویم و بمـــدد 

روانشناســی خشــونت مالتاریــای دیــروز و گروههــای مافیــای 
مـالی امـروز، بسـرکردگی ولـی مطلقـۀ فقیـه را بیشـتر  - نظامی

  .شناسائی کنیم
 Ervin Staubروانشناس سرشناس آمریکـائی، ارویـن اشـتاب 

ــــگاه   University of Massachusetts inاز دانش
Amherst  و کشـتارهای تحقیقات متعددی پیرامون خشونت

ــی  ــته جمع ــل آورده اســت Genozidدس ــن . بعم ــدد ای او بم
  )۱.(تحقیقات به این نتایج بسیار مهم رسیده است

خشونت زمانی فوق العاده وحشتناک و ویرانگـر خواهـد شـد 
ــا منشــأء روانــی اجتمــاعی، در هــم  - کــه ســه پدیــدۀ فکــریٍ ب

  :این سه پدیدۀ عبارتند از. آمیخته شوند
ی غلط در مورد دیگر انسانها و گروههـای پیش داوریها: الف 

 و انگلیســـــی، Vorurteileبزبـــــان آلمـــــانی (اجتمـــــاعی 
prejudice.(  

آمیزش پـیش داوریهـای غلـط بـا باورهـا و عقایـد دینـی و : ب 
  و باالخره. مذهبی، و یا با مرامها و ایده ئولوژیهای غیر دینی

ردن آمیختن این دو با گرایشها و مواضع سیاسی که بکار بـ: ج 
  .خشونت را ابزار اصلی رسیدن به هدف میدانند

هر زمان این سه پدیدۀ فکری که همانگونه کـه در بـاال آمـد،  
ــی ــای روان ــه ه ــام و - ریش ــدیگر ادغ ــد، در هم ــاعی دارن اجتم

آمیخته شـدند، خشـونتی بـس وحشـتناک و ویرانگـر را ایجـاد 
ایـن نـوع از خشـونت تنهـا علیـه یـک فـرد و یـا . خواهند کرد

کیفیـت ایـن قهـر . جتماعی خاصی نشانه گرفته نمیشودگروه ا
احساساتی که . بیانگر مخلوطی از احساسات انفجارآمیز است

هدفشــان آســیب رســاندن بــه چنــدین و چنــد گــروه انســانی و 
ــت ــاعی اس ــتاب، . اجتم ــن اش ــونت را اروی ــیوه از خش ــن ش ای

 Collective Harted، "نفــرت دســته جمعــی"برانگیختــه از 
های کینـه هـای دسـته جمعـی، همیشـه فاجعـه پیامـد. میداند

زیـرا کـه . های عظـیم انسـانی ببـار آورده انـد و خواهنـد آورد
مخلـوطی از عقـده هـای پیچیـدۀ "بنابر نوشتۀ اروین اشتاب، 

ـــی هســـتند کـــه خـــود را بصـــورت مواضـــع  سیاســـی و (مزمن
  ."و احساسات منفی ویرانگر ، نشان میدهند) اجتماعی

ی دوران بازسـازی اسـتبداد در دو اگر بار دیگر وضعیت سیاسـ
دهۀ پنجاه و شصت در ایـران را بخـاطر آوریـم، ایـن امـور در 

  :ذهنمان شکل خواهند گرفت
پیش داوریهای غلط مالیان مستبد در مورد اکثریت مـردم  - ۱

پیش قضاوتهائی خـالی از علـم، و ظنـونی عـاری از هـر . ایران
دریج از این پـیش داوریهـای غلـط بتـ. گونه خردمندی بودند

ــد ــار میافتن ــغ و انتش ــان و تبلی ــی بی ــم خمین ــان و قل ــیش . زب پ
قضــــاوتیهای غلــــط فــــوق در مــــورد زنــــان، دانشــــجویان و 
دانشــــگاهها، اقلیتهــــای ملــــی و مــــذهبی و بــــیش از همــــه 
روشــنفکران آزادیخــواه، متخصصــین صــاحب دانــش، بعــالوه 
نویســندگان و روزنامــه نگــاران و هــر فــرد و گــروه سیاســی 

  .دمنتقدی بودن
این پیش داوریهای غلـط را خمینـی و دیگـر یـاران مسـتبد  - ۲

ــم  ــز خــویش دره ــون آمی ــی جن ــای دین ــد و باوره ــا عقای او، ب
، "رحمان و رحـیم"باورهائی دینی که بجای خدای . آمیختند

ایـن جنـون مـذهبی هـر از چنـدی از . خشونت را می پرسـتند
زبان خمینی و دیگـران سـران حـزب جمهـوری اسـالمی بنـام 

  .اسالم و انقالب اسالمی، بیان و جاری میشدنددین 
  افزون و مخلوط با این دو،

گرایشــها و مواضــع سیاســی ســخت اســتبدادی بودنــد کــه  - ۳
آنزمان تجمع یافته در حزب جمهوری (اساس فکری مالتاریا 

ــالمی ــر ) اس ــوده و دیگ ــزب ت ــون ح ــته ای چ ــای وابس و چپه
ن گرایشـها و ای. در واقع فاشیست را میساختند" مارکسیتهای"

، و یـا "انقالبـی"و " اسـالمی"مواضع سیاسی بـا دادن پوشـش 
بخـود، عمـالً دشـمن خـونی آزادی و " ایده ئولوژیهای نوین"

هدف اصـلی . استقالل و حقوق و منزلت انسان بودند وهستند
این مواضع سیاسی ستیز و دشـمنی بـا دگراندیشـی و دگراندیشـان 

واضع سیاسی همگی توجیـه صاحبان این گرایشها و م. بود و هست
گر و ستایشگر خشونت و شریک در جنایات هولنـاک ولـی مطلقـۀ 

  .فقیه، شدند
یک چنین مجموعه ای ازاحساسات کینه توز کـه خـود را بـا عنـاوین  

پوشش میداد و هنـوز نیـز میدهـد، تنهـا علیـه " اسالمی"و " انقالبی"
نت یک فرد و یـا جمـع و گـروه خاصـی از مـردم ایـران اعمـال خشـو

کـه گروههـای  - ایـن مخلـوط احساسـات ویرانگـر. نمیکرد و نمیکند
ــا  ــدن آنه ــرون افکن ــددی، حامــل و مجــری ب ــه ورز متع سیاســی کین

  .به سوی اکثریت بزرگ مردم ایران، هجوم آور شدند - بودند،
چرا خمینـی : در اینجا از بُعد روانشناسی طرح این سئوال ضرور است

چنین ویرانگر را در میهن ما ایران  و حامیان کینه توز او خشونتی این
  رواج دادند؟ 

زیـرا اکثریـت بـزرگ : جواب ساده، ولی بس مهم پرسش فوق اینست
، نـه "سلسـلۀ روحـانیون"مردم ایـران بـه بازسـازی اسـتبداد و ایجـاد 

  در اینصورت چون خمینی و دیگر . گفتند
  

  ۱۶در صفحه
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 یاسالم، محل عقده گشائ
نفرت نسبت  جادیو ا یدشمن تراش روانشناسی

  )۴(به اسالم و مسلمانان 
  

نـه را نداشـتند،  یـنا یدناو، تـاب تحمّـل شـن یحام ینمستبد
 . یدواکنششان نسبت به ملت، اعمال قهر و خشونت گرد

در مورد خشـونت  یروانشناس یدجد یقاتبسراغ تحق یگرد بار
 یرا شناســائ یــارانشو  ینــیخشــم و نفــرت خم یفیــتو ک یــمرو

 .یمکن یروانشناخت
امـر متفـق القـول  یـنغالـب روانشناسـان در ا یشپـ یتا چند 

و  ینـهبـه ک یاحساس رنجش و آزرده خاطر شـدن زمـان: بودند
که فرد  ید،و سپس منجر به خشونت خواهد گرد یلنفرت تبد

 یادر واقع فرد و . باشد یفیاعتماد بنفس ضع یخشونتگر دارا
 

ی صـدر، جمعی که عقدۀ کم خود بینی، یا بقول ابوالحسـن بنـ
دارند، بیشـتر درشـان تمایـل بـه خشـونت " خود ناتوان بینی"

: چرا؟ چون نظر عمومی روانشناسـان ایـن بـود. بوجود میآید
پایه و اساس دست زدن به هر گونه قهر و خشونتی را احساس 

  .حقارت بوجود می آورد
ــا، روی اف   ــات روانشــناس اجتمــاعی از آمریک ــازگی تحقیق بت

 Florida Stateدانشگاه  از Roy F. Baumeisterبامیستر، 
University  فرضیۀ باال را باطـل شـمرده و اینگونـه توصـیف

  )۲: (میکند
انســانهائی کــه اعتمــاد بــنفس ضــعیفی دارنــد، بنــدرت درشــان 
. نفرت و کینه تـوزی و دسـت زدن بـه خشـونت بوجـود میآیـد

زیرا این افراد اگر زمانی آزرده خاطر و رنجانده شـوند، خـود 
باصـطالح از معاشـرت بـا . آزاردهندۀ خویش دور میکنندرا از 

بامیســتر، در آزمونهــای . او کنــار کشــیده و دوری میجوینــد
  :متعدد خویش باین نتیجۀ بسیارجالب رسیده است

و یا باصـطالح  grandiosافرادیکه احساس خود بزرگ بینی 
ما ایرانیان، کیش شخصیت دارند، غالبـاً نیـز صـاحب اعتمـاد 

این افراد اگـر رنجانـده شـدند، یعنـی . اتی هستندبنفس بی ثب
ــه  کــه در ذهــن خــویش از خــود " مــن بــزرگ و بیماننــدی"ب

. ساخته اند، آسیبی رسـید، سـخت آزرده خـاطر خواهنـد شـد
در اینصــورت در وجودشــان احساســاتی شــدیداً نفــرت انگیــز، 

در . همراه با حس و اندیشۀ انتقام جوئی، بوجود خواهند آمد
  ست و یا زبان کسی حقیقت اگر بد

خیـالی ایـن افـراد صـدمه ای وارد و " من عظـیم و مطلـق"به 
بطــورحتم بــا کینــه تــوزی و . آنهــا رنجانــده خــاطر شــدند

این کینه توزی و . خشونت، از خود واکنش نشان خواهند داد
خشونت را یا خود بدست خویش انجام میدهند و یـا دیگـران 

  .را باینکار ترغیت و تشویق میکنند
ـانی مسـتبد او در مقابـل نـه واک نش خمینی و یاران روحانی و غیره روح

ـای  سلسـلۀ "گفتن اکثریت بزرگ مردم ایران به بازسازی اسـتبداد و بن
در . ، کینه توزی و خشونت ورزی را در آنان شعله ور گردانـد"روحانیت

 narzisstische Wut" خشـم نارسیسـتی"اصطالح روان تحلیلگـران 
  .آنان شعله ور گردید

ـازی  ـان بازس ـا واکـنش کارگردان نتایج تحقیقات روانشـناختی بامیسـتر ب
ـاق کامـل دارنـد ـا و . استبداد در ایـران، انطب ـا و کرداره زیـرا کـه رفتاره

ـاز اسـتبداد در برابـر نـۀ  ـاملین بازس عکس العمل های تمامی آمرین و ع
اکثریت مردم ایران، همگی گویای مبتالء بودن آنان به کیش شخصیتی 

ـا مبـتالء بـه . یمارگونه استسخت ب در اصـطالح و واژۀ روانشناسـی آنه
  .، یا کیش شخصیت بیمارگونه هستند"اختالل شخصیت نارسیسمی"

" روحانی"از بیماری مستبدین " تاریخی"بد نیست در اینجا مثالی واقعاً 
ـال حاضـر  و غیره روحانی حاکم در ایران، هـم در آن دوره و نیـز در ح

مجلـس شـورای "ی از سخنرانیهای پـیش از دسـتور روزی در یک. بیاورم
" نماینــدۀ مجلــس"آخونــدی ســخت ســاده لــوح در کســوت " اســالمی

  :چنین گفت
مــا . بنــی صــدر میخواســت در ایــران اســالمی مــا انتقــاد را ســنت کنــد"
  ."انتقام گرفتیم) بخاطر اینکارش(از او " روحانیون مبارز"

در علــم و سیاســت و ایــن آخونــد نســبت بــه اثــر رشــد برانگیــز انتقــاد 
ـال حرفـی درســت، و . اجتمـاع، بشـدت جاهــل اسـت ولـی در عــین ح

تمامی مستبدین . حقیقت روانشناختی بسیار مهمی را باز گو کرده است
مبــتال بــه کــیش شخصــیت یــا بزبــان روانشناســی، اخــتالل شخصــیتی 

ـا وحشـتی وصـف ناپـذیر از . نارسیسمی هستند در اینصـورت همگـی آنه
ـا در اندیشـۀ  هر. انتقاد دارند ـاد کنـد، بطـور حـتم آنه ـان انتق کـس از آن

شــکار آزادیخواهــان . انتقــام گــرفتن از انتقــاد کننــده، خواهنــد افتــاد

بدست مستبدین در همه جای این جهـان، چـه در گذشـته و خـواه در 
زمان حال و آینده نیز، همان انتقامی است که این مـالی ابلـه، بخـوبی 

  .   به آن اشاره میکند
ـاریخ و شـیوۀ دشـمن تراشـی را از جنبـۀ حال بر ویم به سـراغ غـرب و ت

ـان میـزنم کـه . روانشناسی در آنجا نیـز بررسـی کنـیم ـال از کشـور آلم مث
  :محل سکونت من است

وقتی من رسانه های گروهی این کشور را مورد توجه و تأمل خـود قـرار  
ـان : میدهم، این امـر توجـه مـن را سـخت بخـود جلـب میکنـد هـر زم

ـای پیرامو ن فرهنگ مسلمانان و یا بطور کلّی دیـن اسـالم، در رسـانه ه
. گروهی آلمان، بخصوص تلویزیون، بحث و گفتگوئی صورت میگیـرد

ــر از التهــاب،  بحــث و جــدلها بــر ســر ایــن فرهنــگ چنــان شــدید و ُپ
  :باصطالح احساساتی میشوند که مرا باین فکر مشغول میکند

ـا بهتــر بگــویم، از منظــر روانشناســی مشــکل و مســئله ای شخ صــی یـ
مشکل شخصیتی . شخصیتی، در پشت این احساسات شدید نهفته است

ـاحبانش نسـبت بـه آن معرفـت الزم را ندارنـد در . که باحتمال قوی ص
ـاب و آشـفتگی میشـوند ـاه پُـر از الته . اصطالح روان تحلیلی، ناخود آگ

ـاجره ابـداً ربطـی بـه دیـن اسـالم و جمهـور مسـلمانان  زیرا که اصل مش
ـای بحـث . ان نداردجه در واقع معضل بیشتر مربـوط بـه خـود آلمانیه

ـات شـدید خبـر از تصـاویر و . کنندۀ ملتهب میشود چرا که ایـن احساس
از جنبه . تصوراتی میدهند که بحث کنندگان از خویشتن خویش دارند

  :روانشناختی میتوان این ادعا را کرد
ـان فرهنگ خودشناسی و شناخت خویش در بخشی از مردم آل مان چن

ـای موجـود در  ـا را وادار میکنـد، از واقعیته ضعیف و صغیراست، که آنه
ـا دشـمنی نـو بتراشـند و  فرهنگ و جامعۀ خویش بگریزنـد و بجـای آنه

در واقع در درون ایـن بخـش از مـردم آلمـان، . جایگزین واقعیتها کنند
خوشبختانه اقلیت، هر از چندی نیاز بـه داشـتن دشـمنی نـو و خصـمی 

ـان میشـودتازه نم در علـم روانشـناختی غالـب صـاحبنظران بـر ایـن . ای
  :نظرند

بحرانها در جوامع انسانی سبب میشوند، افراد و گروههائی کـه از جنبـه 
ـارت دارنـد، در خـود تـوان حـلّ آن  فکری ضعیف و غالباً نیز عقدۀ حق

در اینصــورت نیــاز بــه گریــز از . بحرانهــا و از ســر گذراندنشــان را نبیننــد
مسـبب "و بجای آنها نشاندن تصویر و تصـوری از دشـمن، کـه  واقعیتها

اصلی تمامی این مشکالت است و اگر حذف شـود، تمـامی معضـالت از 
ـارب . ، برایشان ضرور میگردد"بین خواهند رفت ـا میـدانیم و تج ولی م

تاریخی متعدد از جوامع گوناگون انسانی به ما آموخته اند که تراشیدن 
ـا و دشمن برای فرد خود و ی ا جامعۀ خویش، بیشتر سبب ایجاد بحرانه

ـا میشـوند ـاطر نیـز توضـیح و تشـریح . شدت بخشیدن به آنه بهمـین خ
چگونگی دشمن تراشی و سیر تحول خشـونت در طـول زمـان، در هـر 

  . جامعۀ انسانی، اهمیتی فوق العاده دارند
ـا مـی بینـیم بـرای : در تاریخ صد سالۀ آلمان این واقعیتهای تاریخی را م

ردم آلمــان ابتــدا فرانســه و انگلســتان  دشــمنان جــانی آلمانهــا بشــمار مــ
سپس نوبت به یهودیان و دسـت آخـر بـه کمونیسـتها و بلـوک . میآمدند

امّا این دشمنان در عین حال معرف بخشـهائی از فرهنـگ . شرق رسید
شدت دشمنی و ندیدن واقعیتها سبب میشـدند کـه . خود آلمانها بودند

ـان و نادیـده گرفتـه این عناصر غالباً  ـان کتم مهـم از فرهنـگ مـردم آلم
برای مثال وقتی گرایشات ضد یهودی میخواستند مابین خـود و . شوند

یهودیان آلمانی مرزبندی ایجاد کنند، واقعیتهای بسـیار مهـم فرهنگـی 
خویش، مثل اعتقاد مسیحیان به کتاب دینی انجیل قدیم که متعلـق بـه 

ـان میشـد ایـن گذشـته امـر بسـیار مهمـی چـون  از. دین یهـود بـود، کتم
شــرکت فعــال یهودیــان آلمــانی در ســاختن و جهــانی کــردن فرهنــگ 

ـارل . آلمانها بدست فراموشی سپرده میشد شخصیتهای جهانی چون ک
ـا آلبـرت اینشـتن، بعـالوۀ تعـداد بیشـماری  مارکس، زیگموند فرویـد و ی

ـار علمـ ـانی آث ـان آلم ـازان جهـانی کـه همگـی بزب ی و دیگر از فرهنگ س
ـانی  ـار داده انـد، شخصـیتهای مهـم فرهنگـی آلم فکری خویش را انتش

ـاکن . بودند اینها در خانواده های یهودی بدینا آمده و به قـوم یهـود س
ـا . در آلمان آنروز، تعلق داشتند ـای دنی عـالوه بـر آن در همـۀ دیگرجاه

  .بنام آلمانی و اهل آلمان شهرت داشتند و هنوز نیز دارند
ـان در غـرب سیر تحول دشـ من تراشـی و کینـه تـوزی نسـبت بـه یهودی

ولـی در قـرن نـوزده و اوایـل قـرن بیسـتم ایـن . سابقه ای دیرینه داشت
گرایشات سیاسی که بیش از هر چیز دیگـری . دشمنی به اوج خود رسید

. از استقرار مردمساالری وحشت داشتند، همگی دشمن یهودیان شدند
ـای  ـا پـیش داوریه ـان و دیگـر این دشـمنی ابتـدا ب غلـط در مـورد یهودی

ـای اجتمــاعی دگرانــدیش و دگرزیســت، زمینــه ســاز خصــومتها  گروهه
سپس این پیشداوریها با باورهای ایده ئولوژیک جنـون آمیـز . گردیدند

ناسیونالیستهای فاشیست و راسیست، و کم و بیش نیـز مـذهبی، درهـم 
ونال سرانجام این آمیزش شوم در مواضع سیاسی حزب ناسـی. آمیختند

ـا(سوسیالیستها  ـا مخلـوط گردیـد)نازیه ـا آنه ـاب . ، شـکل گرفـت و ب کت
هیتلر، سراسر پُر است از این پیشداوریهای  Mein Kampf، "نبرد من"

ـاوز، بعـالوۀ اندیشـه راسیسـمی در هـم  غلط که با ایدۀ ناسیونالیسم متج
حاصل ایـن . آمیخته و این دو در مواضع سیاسی فاشیستی بیان شده اند

ــه آم ــتارها و س ــیدند، کش ــدرت رس ـا بق ــه چــون نازیهـ ــزش آن شــد ک ی
ـاء قـوم  ویرانگریهای بی سابقه در تاریخ بشری، همراه با تالش در امح

  .یهود را ببار آوردند
ـای غلـط در مـورد دیـن اسـالم و پیـروان آن  حال نوبت به پیش داوریه

نازیهــای جدیــد آلمــانی دیگــر دشــمن جــانی یهودیــان . رســیده اســت
در نوشـتۀ دوّم . (ه بجای آن مسلمانان را جایگزین کرده اندنیستند، بلک

ـانش مسـلمان هسـتند، بطـور مفصـل  پیرامون راسیسم جدید کـه قربانی
ـا علیـه اسـالم و مسـلمانان .) نوشتم اگر این پیش قضاوتیها و کینه توزیه

ـار نگردنـد، بتـدریج شـکل  ـائی مه در این کشور و دیگر کشـورهای اروپ
آنچـه هـم اکنـون در هلنـد و فرانسـه و . فـتسیاسی بخود خواهنـد گر

از ایـن بـدتر . بعضی دیگر از کشورها واقعیت سیاسی روز آنها شده است
و هولناکتر زمانی است که این گرایشات سیاسی بقـدرت برسـند و عمـالً 

در اینصورت پیامدهای ایـن کینـه . دولتهای این کشورها را تصرف کنند
خیلـی بـدتر و ویرانگرتـر از دشـمنی ورزیها نسبت به اسالم و مسـلمانان 

ـان و حقـوق او خواهنـد گردیـد پیامـدهائی فـوق . های نازیها علیه انس
تصور جنایت پیشه که نه فقط مسلمان ساکن در جوامـع اروپـائی، بلکـه 

  چرا؟ . تمامی مردم اروپا و شاید آمریکا را نیز در برخواهند گرفت
در غــرب، فرهنگــی " منتقــدین اســالم"زیــرا اســالم در نظــر باصــطالح 

ـا فرهنـگ مغـرب زمـین"دیگر، فرهنگی  ـاد کامـل ب در . اسـت" در تض
ـای  فرهنگـی "اینصورت دشمنی و کینه ورزی نسبت به آن نیز با فعالیته

  .توجیه خواهند شد" و نجات فرهنگ مغرب زمین
ـا و دسـتجات اسـالم و مسـلمان سـتیز،  از جنبه روانشناسی برای گروهه

ـا اصـــًال ـاد مرزبنـــدی و یــ ـا ایـــن فرهنـــگ  ایجــ و " دیگـــر"دشـــمنی بــ
ـاک"، اسالم را بمثابه دین و فرهنگـی منفـی و "غیرخودی" در " خطرن

ـان، . نظرها جلوه گر خواهند کرد با ایـن تصـویر و تصـورات در مغـز آن
، مثبـت بنظـر "اسالم منفی و غیره خـودی"فرهنگ خودی در تضاد با 

" خـودیفرهنـگ مثبـت و باشـکوه "در اینصورت بکمک . خواهد آمد
هم میتوان بخویشتن خویش هویـت داد و هـم دشـمنی نـو و جدیـد را 

در واقع در آئینۀ بجای دیـدن واقعیـت . برای خود تراشید و کسب کرد
در پرتو مبارزه . خویش، دشمن را که اسالم و مسلمانان هستند می بینند

قــادر خواهنــد شــد، "  بیــرحم و وحشــی و خطرنــاک"بــا ایــن دشــمن 
هنـگ و جامعـۀ خـویش را، دسـتکم بطـور موقـت و مشکالت واقعی فر

   .گذرا، بدست فراموشی سپرند
ـا را  ایـــن مشـــکالت کدامهاینـــد کـــه گرایشـــهای زورمـــدار غربـــی آنهــ
ــای  ــد؟ و چــرا بجــای یــافتن راه حلّه ــد و قبــول کنن نمیخواهنــد ببینن
مناسب برای این معضالت، دشمنی و کینه توزی با اسالم و مسلمانان را 

لی و خطرنــاک بــرای فرهنــگ و جامعــۀ خــویش، بمثابــه مشــکل اصــ
  جایگزین میکنند؟ 

در پشـت ایـن جنـگ و جـدلهای داغ و آتشـین بـر سـر : جواب اینسـت
ـام در پهنـۀ  اسالم و با مسلمانان، واقعیت عقب نشـینی در جنگـی نافرج
ـان گردیـده  اقتصاد و فرهنگ و محـیط زیسـت در جوامـع غربـی، پنه

ن اسـالم و مسـلمانان، اینهـا در در ساختمان روان مختل دشـمنا. است
شناخت تلـخ ایـن شکسـت را دشـمنان . این جنگ شکست خورده اند

چــرا کــه در میــدان نبــرد . اســالم، کتمــان و در درون ســرکوب میکننــد
ـام  نافرجام در بازسازی محیط زیست ویران گشته، بعالوه قـروض سرس

  .ستآور دولتهای ورشکستۀ غربی، در ذهن اینان امیدی به پیروزی نی
هیچکــدام از ایــن دو : از همــۀ اینهــا بــدتر و نــاگوارتر بــرای آنهــا اینکــه

ـا نشـئگی در مصـرف  مشکل محیط زیست و اقتصاد مالی، مثـل سـابق، ب
ـادی، قابـل  روزافزون و بدست آوردن سود حدّاکثر در فعالیتهای اقتص

  . نجات نیستند
ــون  ــد روانشناســی پیرام ــه پژوهشــهای جدی ــتر ب در نوشــتۀ بعــدی بیش

  .شونت و سیر تحول آن در جوامع بشری خواهم پرداختخ
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