
  

هم.یم استبدادی و دیگر ستون پایه های آن را گرفتار فرسایش می کندژر، ستون فقرات ربکار بردن مداوم زو:یانقالب اسالم
بیشتراز همه، سپاه فرسوده شده است و . مالی، در همه ستون پایه هایش گرفتار فرسایش است –یم مافیاهای نظامی ژاکنون، ر
 .یم و رویاروئی های آنهاژا در درون رباره سپاه و گروه بندی ه در فصل اول، سه گزارش می خوانید در. می شود

باره هدف امریکا از تمرکز قوا در خلیج فارس و هدفی که از مزمن کردن  تحلیل ها در –در فصل دوم، اطالع ها و گزارش      
  و در فصل سوم، مجازاتهای اقتصادی که جز جنگ در شکل اقتصادی نیستند  و. بحران اتمی تعقیب می شود را گردآورده ایم

بمب اتمی خواهد ساخت و  دالیل به شکست کشاندن گفتگوهای  ۲۰۱۴ادعای انتلیجنت سرویس در این باره که ایران تا سال 
 .اتمی را بررسی کرده ایم

در فصل چهارم وضعیت اقتصاد ایران را به روایت داده ها و اطالعات اقتصادی بازشناسی کرده ایم و در فصل پنجم،       
   :یمگذرانده ا یبه حقوق انسان را از نظر خوانندگان گرام تجاوزها یخبرها

  ۳صفحه در

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

  )۵۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 

  

  جمال صفری

  کودتا به رھبری کمونيست ھا بر عليه ميرزا كوچك خان
    

 درهمزمان با پياده شدن ارتش شوروي  :فخرائي مي نويسد
تدريجاً به ...واعضاي حزب عدالت   باك خاك ايران چند تن از

حزبشان را دررشت دائرنمودند  گيالن وارد شدند و سازمان و
پيشه « به مديريت سيد جعفرجواد زاده ) كمونيست(كه روزنامة 

ي بوجود آمد سازمان ديگر نيز و. ارگان حزب بود مبلّغ و» وري
كه با روزنامه هاي حزبي رشا همكاري » سازمان جوانان«بنام 

  .داشتند
ازشاهزاده (ابوكف  خته شدة حزب عبارت بودند ازافراد شنا 

علي  –زاخاريان  –اسداهللا غفّار زاده   -...خانمش  و) هاي تاتار
 چند تن ديگركه بيشتر موسوي و –اميرزاده  –آقايف  –زاده 

اين وضع  فعاليتشان به متينگ و تبليغات حزبي مصروف بود و
مي كرد كه  احساس مسلّماً به پيشواي نهضت گران مي آمد و

پيش اعالم داشته  عليرغم نظرياتش كه از تعمداً و اقدامات مزبور
مالحظه مي كرد كه برخالف  همچنين بود صورت مي گيرد و

مرتّباً  ،ورود نيروهاي جديد به منع مدلول موافقت نامه دائر
بادكوبه وارد مي شوند و مقررات موافقت نامه  دستجات  تازه از

با وجود مطالبة  بعالوه پرت پهلوي هنوز .درا عمالً نقض مي كنن
را » نوبل« نفت  به متصديان ايراني انقالب تحويل نشده و مكرر

با اين كيفيت بعيد نيست كه  هنوزازاختيارشان رها نساخته اند و
دامنة اين اعمال بجاي هاي باريك  باشد و نيات ديگري دركار

  .بكشد
  متعرّضانه  1299تير 18شوال مطابق با  22اين بود كه روزجمعه  

اعالم كرد مادام  به فومن عزيمت نمود و رشت را ترك و) شهر( 
 از افراد حزب عدالت كه بي تربيتي هاي جاري رفع نشوند و

 تبليغات  مرامي دست بر ندارند از پرخاش و ستيزه جوئي و
  . فومن بر نخواهد گشت

   ۱۰در صفحه     

 يعيشف يعل
 یمحل عقده گشائ اسالم،

 )۵(لمانان نفرت نسبت به اسالم و مس یجادو ا یتحول خشونت در جوامع بشر یرس روانشناسی
  
با اسالم و  ينفرت و دشمن يجاددر سطح جهان و بخصوص بجهت ا يروز افزون خشونت بنام اسالم و انقالب اسالم يشبه سبب افزا   

 يتحول قهر و خشونت را در جوامع انسان يرس ي،در علم روانشناس يدجد يبا مراجعه به پژوهشها يكنون ةمسلمانان در غرب، در نوشت
و  ينچه در جوامع مسلمان نش يزنسبت به اسالم و مسلمانان را ن يو دشمن ينهك يجادا يكار، چگونگ يندر كنار ا. كردخواهم  يبررس

 ۱۴در صفحه    .يكنمم يحدهم و تشر يم يحتوض يغرب يخواه در كشورها

  پاكنژاد . ج
  

نقش مجلس و قوه قضائیه در باز سازی 
  استبداد

باز سازي استبداد، پس از انقالب و سر نگوني نظام 
    پاياني- 3بخش -استبدادي چگونه ممكن شد

  
باز  در دو قسمت قبلي به اختصار به نقش سه عامل مهم در
، 57سازي استبداد پس از سرنگوني نظام استبدادي در سال 

اما به طور كلي براي اينكه استبداد . در ايران، پرداخته شد
بتواند خود را باز سازي و دوباره استقرار يابد و يا اينكه از اين 

كه اشاره  همانطور. كار باز ماند عوامل بسيار ديگري الزم است
ي و محروم شدن دستگاه هاي شد، سر نگوني نظام پهلو

لشگري و كشوري، از مركز قدرت، خالئي را بوجود آورده 
   .بود كه مي بايد پر مي شد

 ۱۲در صفحه  

 گلزار يرجهانگ
 

 و دو تجربه  یرانجوان ا جامعه
  

 يهر امر با توسل به مرامهمواره در ظا ياستبداد حكومتهاي
را گسترش  يششمارند ، استبداد خو يم يزكه آن را مقدس ن

در دفاع از نژاد برتر  يتلريه يمژمن باب نمونه در ر. دهند يم
از  يشدر دفاع از كارگر و ب يناستال يدر حكومت استبداد ياو 

 يز،از اسالم عز عدر دفا يهفق يتسه دهه در استبداد وال
البته . دهد ياتته به اشكال مختلف ادامه حاستبداد توانس

بر ضد آنچه به آن رنگ و لعاب  يشهقدرتمداران و استبداد هم
هم چون از آن  يتداده است عمل كرده و در نها يتقدس م

  .مجبور به فنا شده است يدهگرد يارزشها خال
 يراني،جامعه ا يوستهبه كوشش پ يرانانقالب ا يروزيبعد از پ

موافق  يتياكثر. مقابل هم قرار گرفتند دو طرز تفكر در
شكنجه و  يريبا كمك گرفتن از دستگ يناستبداد نو يبرقرار

۱۳در صفحه     .اعدام و ترور  بودند
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  رابوالحسن بنی صد 

  
  تحریم؟ و اقتصاد

  
  :در باره منشور  اقتصاد تولید محور ســشدو پر٭ 

  یا نوراالنوار
  
) منشوراقتصاد تولید محور( ۷۹۹با عنایت به سرمقاله. با سالم 

چه باید بکنیم، شور و شعار باید جای خود را به تفکر و برنامه رخی کشورهای همسایه باید حساب وکتاب دستمان بیاید که با بوبا توجه به اینکه جمعیت در حال افزایش است ودر یک مقایسه 
سالها پیش در یک عروسی دخترها .( ریزی و دیدن افق بدهد عروس چرا می خندی فردا تو صف : دست میزدند و می گفتند  ه آنها در صدر تولید می گویند ژاپن و سوئیس که تولید سران). قندی

با توجه به آنچه که در جهان رخ می دهد برخی معتقدند هر  – ۱  . کشورها به شمار می آیندسرانه کشورهای جهان قرار دارد از نظر منابع طبیعی جزء فقیرترین 
تیم " کشوری متناسب با شرایط ویژه خود می بایست یک  کوتاه (محور مستقل از دولتها برنامه اقتصادی تولید"اقتصادی داشته باشد و دولت منتخب ) بلند مدت –میان مدت  –مدت 

ما در امور اقتصادی نیاز به برنامه داریم یا در امور " آیا صرفا - ۲  چیست؟مردم تنها مجری برنامه های آن تیم باشد، دیدگاه شما در این مورد 
  را رکن اساسی توسعه می دانند؟" دانایی ملی"نیز قد هستند توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی محال است و معتسیاسی و فرهنگی هم محتاج به برنامه هستیم زیرا اقتصاد دانها 
شد قوای دفاعی ما را تواند نماد غرور ملی و پهلوانی یک کشور بافرصت جبران داد وگرنه آنکه با آزادی دشمن بوده بقول شما نمی و اما در مورد سوال قبلی ام منظورم این بود که باید به خطا کار 
  . محبوب مردم باشند و نه منفور مردمکسانی باید تصدی کنند که به آزادی واستقالل ایمان داشته باشند 

  ۲در صفحه     
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1391مرداد  22تا9از   807ه شمار  

  بحرانها و نقش سپاه در آنها  -سپاه و قانون فرسایش؟ ◀
 ۳ص   :جبهه ها و برخوردهاشان  –
  ۵ص  :ی؟بحران اتم یدفارس و هدف از تشد تراکم قوا در خلیج ◀
 ۷ص  :کشاندن گفتگوها؟ به شکست  – شان  یدمجازاتها و تشد – بمب اتم ایران ◀
  شدن ارز یسه نرخ  –بدانها گرفتار است  یرانکه اقتصاد ا دردی ۱۴ ◀

  ۸ص  :به حراج گذاشتن نفت  –    
 ۱۵ص :  نوع سرکوب شدن را معین می کند  ،نوع شغل و باور و جنسیت ◀

  فرسايش 
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وانگهی برای جبران مـی تـوان در قالـب و فرمـی کـه بـه نفـع مـردم باشـد 
افتد و بار سنگین خـود را سـبک اینکه از دنیا برود خود به تکاپو و تالش می اندیشید و در نهایت هرکس که بداند مرتکب اشتباه شده بایـد قبـل از خدمت نمود در جایی خواندم امام علی علیه السالم به بقای دشـمن هـم 
ـنیدم و خوانـدم کـه فرمودیـد دیـن اسـالم دیـن کند و وظیفه ما انسانها تذکر دادن به هم می باشد ولـو اینکـه شـیوه تـذکر  ـامی هـم . محبت است وهدایتغلط باشد بارها از شما ش و آنکه قصد خدمت داشته باشـد درگمن

خداونـد وطـن و . وردبهتر می تواند خدمت کند و رضای خدا را بدست آ   ۹۱با سپاس  تیر . وطن دوستان را یاری نماید
  

  :ارگان برنامه گذاری و برنامه جامع رشد: پاسخ به دو پرسش
ـام : پاسخ بـه پرسـش اول•  دریـک دوره، هـم در کشـورهای دارای نظ

سرمایه داری لیبـرال و هـم در کشـورهای دارای سـرمایه داری دولتـی، 
دسـتگاه برنامـه گـذاری در . جـود داشـتندسازمانهای برنامـه گـذاری و

ـا . جامعه های نوع اول، رهنمـود مـی داد بـه ایـن ترتیـب کـه دولـت، ب
استفاده از ابزار مالی و پولی، کارفرمائی هائی را که به رهنمود عمـل مـی 

در جامعـه . کردند، تشویق و آنهائی را که اجرا نمی کردند، تنبیه می کرد
گذاری برنامه تهیه مـی کـرد و دولـت بـه های نوع دوم، دستگاه برنامه 

ـا دسـتوری مـی . اجرا مـی گذاشـت ایـن نـوع برنامـه گـذاری را امـری ی
  .هر یک از این دو نوع برنامه، انواع دارند. خواندند

اما اینک، حزب ها، برنامه اقتصادی خود را به جامعـه پیشـنهاد مـی       
آورند، برنامه کنند و حزب یا مجموعه احزابی که اکثریت به دست می 

اال اینکـه، اکثریـت تمـامی . مصوب اکثریت مردم را به اجرا می گذارند
برنامه خود را اجرا نمی کند و، در عمل، زمان اجرای برنامـه مصـوب از 

ســاله حکومــت  ۵یــا  ۴هــم بلحــاظ دوره . ســوی مــردم، کوتــاه اســت
ـافتن حـل  اکثریت و هم بخاطر  برهم افزوده شدن مسئله ها و تقـدم ی

  .می یابند» فوری«ائلی که صفت مس
ـا هسـتند کـه       امر واقع دیگر اینست که به جای دولتها، ماوراء ملـی ه

ـابطه . برنامه دارند و برنامه خود را که دستوری است، اجرا می کننـد ض
ها برای تمیز کوتاه و میان و دراز مدت، از جمله، میزان سـود و انـدازه 

ـای  . محرکـه در دراز مـدت اسـتخطر و بخصوص مهار پذیری نیروه
ـا نیـز، پـر غلـط  ـاوراء ملـی ه بحرانها می گویند کـه برنامـه گـذاریهای م

ـای . هستند ناسازگاری ضابطه ها و خارج کردن بخـش مهمـی از نیروه
محرکــه، بخصــوص انســان و ســرمایه، از چرخــه تولیــد و مهــار گریــزی 

ـاز اسـت،  از انسان، بمثابه نیروی محرکه ای که خود نیـروی محرکـه س
  . جمله عوامل پر غلط شدن اینگونه برنامه گذاری ها هستند

. بدین قرار، در سطح هـر کشـور، اسـتقالل نقـش تعیـین کننـده دارد     
ـای محرکـه خـویش را از دسـت  ـار نیروه برای این کـه یـک ملـت اختی
ـاز و تحـول پـذیر کـردن  ندهد و بتواند آنها را در رشد، بنا بـر ایـن، در ب

ـاز بـه یـک سیاسـت . ار اندازدنظام اجتماعی، بک در سطح جهان نیز، نی
ـاالری پیـدا کنـد . جهانی است در این معنی که جهان مدیریت مـردم س

ــین  ــری، چن کــه ملتهــای برخــوردار از جمهــوری شــهروندان، در براب
ـار کنـد و . مدیریتی را پدید آورند ـا را مه ـاوراء ملـی ه و این مـدیریت، م

بـر میـزان عـدالت اجتمـاعی، در  بکار افتادن نیروهای محرکه در رشـد
  .سرتاسر جهان، رشد انسان و عمران طبیعت را ممکن بگرداند

ـاگزیر » تیم اقتصادی«اما وجود  یک        که برنامه تهیه کنـد و دولـت ن
چنــین برنامــه ای  دســتوری، : از اجــرای آن باشــد، انتقــاد پــذیر اســت

قـه در قلمـرو یـک گـروه والیـت مطل. بنابراین، انتقاد ناپـذیر مـی شـود
ـا و روابـط  اقتصاد، و بر اثـر آن، در قلمـرو سیاسـت و فرهنـگ و بنیاده

. با جمهوری شهروندان نیز تناقض پیدا می کنـد. اجتماعی پیدا می کند
ـا  جامعه ملی در تشخیص چنـد و چـون برنامـه و بـه خصـوص هـدف ی

هرگاه این تناقض ها را رفع کنـیم، ... و. هدفهای آن، بی نقش می شود
  :کار زیر را باز می یابیم راه
ـار بعـد  -  ۱ جامعه می باید درک دقیق و شفافی از وضعیت، در هـر چه

پــس جامعــه . سیاسـی و اجتمــاعی و اقتصــادی و فرهنگــی داشــته باشــد
ـان  ـا بـه برقـرار کـردن سـه جری نیازمند یک ارگان تبلیغاتی مسـتقل توان

هــیچ  در حــال حاضــر، در. اندیشــه هــا و دانــش هــا و اطــالع هــا باشــد
ـای غربـی، بخـش . کشوری چنین ارگانی وجود ندارد در دموکراسی ه

 –سیاســی  –بــزرگ وســائل ارتبــاط جمعــی در مهــار قــدرت اقتصــادی 
  .اجتماعی است –فرهنگی 

برنامه هائی که به جامعه پیشـنهاد مـی شـوند، مـی بایـد از شـفافیت  – ۲
 بـر متصـدیان وجـدان علمـی جامعـه  اسـت کـه. تمام برخوردار باشـند

قابلیت اجرا و زمان الزم برای اجرا و حاصل اجـرای . ابهام زدائی کنند
ـای . هر برنامه را می باید، تشخیص و با مردم در میان بگذارند بحـث ه

ـا . آزاد در باره هر یک از برنامه ها، ضرور مـی شـود تبلیـغ یـک سـویه، ب
جامعــه . تبلیــغ از راه نقــد شــدن بــه یمــن بحــث آزاد، همــراه مــی شــود

  .می یابد قول ها را بشنوند و بهترین آنها را برگزیندفرصت 
ـا   – ۳ ـاد تولیـد محـور باشـند و ب برنامه ها می باید ترجمان منشور اقتص

بـه سـخن دیگـر، قابـل تصـحیح . روش تجربی به اجرا گذاشـته شـوند
هرگاه، نه تضاد اجتماعی که توحید اجتماعی مبنای تهیه برنامـه . باشند

عی، بمثابـه میـزان، در طـول اجـرای برنامـه، ها شـود و عـدالت اجتمـا
همواره بکار تصحیح آن رود، این اطمینان حاصل می شـود کـه برنامـه 

در نتیجـه، . با موفقیت اجرا می شود و بر توحیـد اجتمـاعی مـی افزایـد
  . نظام اجتماعی بازتر و تحول پذیرتر می گردد

ـای الزم را بدهـد و جم – ۴ هـوری، هرگاه جامعه به سرنوشت خـود به
به راستی جمهوری شهروندان باشد، یعنی مـردم حـق تصـمیم خـود را 
به منتخبان خود واگذار نکنند و آنها تنها مجریان برنامه باشند، دولـت 

برنامــه مصــوب را اجــرا ) بخصــوص دو قــوه مجریــه و مقننــه( منتخــب 
چون تصمیم را مردم می گیرند، هرگاه دولت منتخب، از . خواهد کرد
ـات ضـرور مـی شـوداجرای برنامـ ـا، انتخاب ـاز زد، درج . ه مصـوب سـر ب

ـان  ـا و فـن هـا، امک جریانهای آزاد اندیشه ها و اطالعات و نیز دانـش ه
  افزون بر این،. اطالع مردم را از تخلف دولت فراهم می کنند

ـاب و منتقـدی اسـت  -  ۵ اصـل : جمهوری شهروندان، جمهـوری ارزی
ـان  .برمشارکت شهروندان در مدیریت کشور است استقالل و آزادی انس

هر انسان، مسئول اسـتقالل و آزادی و حقـوق . با مسئولیت همراه است
هرگاه رابطه های این انسانها را نـه قـدرت کـه . خویش و دیگران است

ـاعی و  ــی و اجتمـ ـادی و سیاس ـای اقتصـ ــد، فعالیتهـ ــیم کنن ــوق تنظ حق
فعالیتها، فرهنگی، تنظیم رابطه انسان با قدرت نمی شوند، بلکه در این 

ـادن  ــار افتـ هــدف و روش انســان و رشــد او، در اســتقالل و آزادی و بک
ـام  ـاز و تحـول پـذیر کـردن نظ ـا بـر ایـن، ب نیروهای محرکه در رشد، بن

در حقیقت، هیچ تدبیری کارآئی نمی جویـد اگـر . اجتماعی، می گردند
مردم  حقوق و مسئولیت های خویش را نشناسند و در اجرای برنامه ها 

  .نکنندشرکت 
ــش دوم•  ــخ پرس ــم در : پاس ـازندگی«ه ــم در » دوران سـ دوران «و ه

و هم پـیش و پـس از آن، مرتـب هشـدار داده شـده » اصالحات سیاسی
هـر . است که بعد اقتصادی یکی از چهار بعد واقعیـت اجتمـاعی اسـت
ـازمی گوینـد بـدین . یک از این بعدها، به زبان خود، تمامی واقعیت را ب

به ضرورت، با رشد سیاسی و اجتمـاعی و فرهنگـی  قرار، رشد اقتصادی
ـا . همراه می شود ـامع اسـت و ی ـا ج هر برنامه رشدی نیز به ضـرورت، ی

جامع به معنای در برگیرنده تدابیری است که رشـد . برنامه رشد نیست
  .همآهنگ هر چهار بعد  و نیز عمران طبیعت را میسر می سازند

ی از کار درآمـد و رانـت خـواری را بدین قرار، اگر سازندگی ویرانگر     
اصـالحات «روش همگانی دولتیان گرداند و مافیاها را پدید آورد و اگر 

ـاند، بـدین  –کار را به استقرار دولت مافیاهای نظامی » سیاسی مالی کش
ــود کــه  ــه اوجــب «خــاطر ب حفــظ نظــام مقــدس والیــت مطلقــه فقی

اگیـر شـدن، تهیـه بود و با وجود این استبداد با تمایـل بـه فر» واجبات
  در حقیقت،. برنامه جامع و اجرای آن میسر نبود

چون محور مسلط استبدادی، آنهم با تمایل تمرکز قـدرت در یـک  – ۱
ـا کـه  شخص، بود، برنامه اقتصادی، بهنگام اجرا، فرصـت پدیـد آورد ت

چـون قـدرت . این محور و مجموعه وابسته بـه آن، سـهم شـیر را ببرنـد
پس می باید برنامه اقتصادی، امکان رانت خـواری سهم شیر را می برد، 

ـاد ایـران، در . را به حداکثر می رساند و رساند تسلط پاسداران بـر اقتص
سپاه و واواک و سران ایـن و آن گـروه . آغاز گرفت» دوران سازندگی«

ـان . سیاسی، رانت های بزرگ را از آن خود کردند سرطان فساد ایـن س
  .پدید آمد

دسـتور را بانـک جهـانی و صـندوق . دی دستوری بـودبرنامه اقتصا – ۲
بنا بر این برنامه، تصدی اقتصاد ایـران مـی . بین المللی پول داده بودند

ایجاد اقتصاد لیبرال، می باید همـراه . باید با بخش خصوصی می گشت
ـا اصــالحات سیاســی و قضــائی  تضــمین منزلــت و امنیــت (مــی شــد بـ

ـافتن . رهنگیو اجتماعی و ف) کارفرمائی و انسان  هـدف ایـن تحـول، ی
یــم والیــت فقیــه تــدابیر ژر. اقتصــادی لیبــرال بــود –نظــام اجتمــاعی 

یـم ژبخشی از آن برنامـه را کـه بـه ر. پیشنهادی را نمی توانست اجرا کند
ـارج بسـتاند و فرصـت خـورد و  ـای بـزرگ از خ امکان می داد قرضـه ه

وری بـود و چـون برنامـه دسـت. بردهای بزرگ را ایجاد کند، اجرا کـرد
ـار رود . تجربی نبود، میزان عدالت نمی توانست در تصـحیح برنامـه بک

آن زمــان، شــعار ایــن شــد کــه در اقتصــاد، عــدالت اجتمــاعی محلــی از 
جامعـه . این شد که نابرابری ها رو بـه افـزایش گذاشـتند. اعراب ندارد

ـا داده شـدند و کشـور. ایرانی فقیر تر شد  ثروتهای ملی نیز بیشتر بـه یغم
  . فقیر تر گشت

مردم ایران نه در اجرای برنامه نقشی جسـتند و نـه از چنـد و چـون  – ۳
تشدید سانسور، نقد برنامه را به ترتیبی کـه جامعـه از آن . آن خبر یافتند

سر درآورد و حقوق و مسئولیت های خویش را به یاد آورد و بـه جنـبش 
ر بود کـه برنامـه تنها در خارج از کشو. اعتراضی روی آورد، ناممکن کرد

بطور مستمر نقد می شد و نسبت به پی آمدهای اجـرایش، هشـدار داده 
ـاال و بزرگـی . می شد بزرگی حجم نقدینگی و مزمن شدن تورم با نرخ ب

ـام بــانکی و بزرگــی قرضـه خــارجی و اثــر ویرانگــر  بـدهی دولــت بــه نظ
  . بزرگی بودجه بر اقتصاد کشور، مرتب، خاطر نشان شدند

ــه حکومــت خــ – ۴ ــدم را ب ــه کــرد و تق اصــالحات «اتمی کــار را وارون
ـاتوان شـد» سیاسی مطالعـه و نقـد عملکـرد ایـن حکومـت نیـز . داد و ن

  . بطور مداوم انجام گرفت
ـای خـرداد      ـا بـه امـروز، سـتون پایـه  ۶۰در حقیقت، از پیش از کودت ت

های قدرت که مالتاریا دست بکار مرمت آنها که موجود بودند و ایجـاد 
راســت . ون پایــه هــای جدیــد شــد، شناســائی و معرفــی شــده انــدســت

بخواهی، در پی انتخاب نخسـتین رئـیس جمهـوری، او و همکـارانش، 
ـای قـدرت و جلـوگیری از ایجـاد  تدابیری برای برداشتن ستون پایـه ه

ـا . ستون پایه های جدید را سـنجیدند و بـه اجـرا گذاشـتند ـا کـه ب کودت
و تحمیل حکومـت رجـائی توسـط تقلب در انتخابات نخستین مجلس 

ـاز گرفـت، هـدفی جـز جلـوگیری از اجـرای تـدابیری  آقای خمینی، آغ
نداشت که انقالب در هر چهار بعـد واقعیـت اجتمـاعی و تغییـر رابطـه 

را میســر مــی » ایــران ســبز«انســان بــا طبیعــت، بــا هــدف پدیــد آوردن 
هـر . نظام اجتماعی باز و تحول پذیر را ممکـن مـی گرداندنـد. ساختند

ـاز بـه برنامـه  زمان هم که ایرانیان استقالل و آزادی خود را بازیابنـد، نی
ـای  ـان برداشـتن سـتون پایـه ه جامع پیدا می کنند و تدابیر بـرای از می
دولت قدرتمدار و برقرار کردن دولـت حقوقمـدار، ضـرورت پیـدا مـی 

ـان آنها که تجربه انقالب را رها نکرده اند و ایستاده اند تا که ایر. کند انی

ـامع را تهیـه کـرده  استقالل و آزادی خویش را بازجویند، این برنامـه ج
ـای سیاسـی و . اند و صاحب تجربه نیز هستند زیـرا تـدابیر را در قلمروه

ـا  ــت، ســنجیده و تـ ــران طبیع ـاعی و فرهنگــی و عم اقتصــادی و اجتمـ
ـامع . توانسته اند، بکار برده اند آنان بکار نقـد و بـه روز کـردن برنامـه ج

اما بر آنها که به یمـن دانـش خـویش مـی بایـد وجـدان . امه می دهنداد
ــدبیرهای  ــز فــرض اســت کــه مرتــب ت ــد نی ــی کنن ــه را غن علمــی جامع
ـان را  استبدادیان را نقد کنند و تدابیر ترجمان حقوق ملی و حقـوق انس

  .پیشنهاد کنند
  
یا تحریم تنها روشی است کـه غـرب آ :پرسش های پرسش کننده دوم ٭

      :بکار ببرد و موضع بدیل جانبدار استقالل و آزادی می تواند
ـا منتخـب : جناب آقای ابوالحسن بنی صـدر  به نام خداوند عقل و حکمت اولـین رئـیس جمهـور واقع   با سالم : ملت ایران

که جواب شما به آن ها (در صورت داشتن وقت، لطفا به این دو سئوال  ا کشورهای غربی برای جلوگیری از خطر ساخته شدن بمـب اتمـی آی - ۱  :پاسخ دهید) برای ما بسیار مهم است
ـایی جـز تحـریم و در صـورت اثـربخش  ـا چـه راهه ـا مـی بودیـد، . نبودن آن، جنگ دارندبوسیله رژیـم مالتاری یعنی اگر شما رئـیس جمهـور آمریک   چه می کردید؟

ـاهرگ اقتصـادی : الف  بگیرد؟  بایدآیا اپوزیسیون واقعا مستقل ایران در مورد این تحریم ها چه موضـعی  - ۲ موافقت، چون می تواند مانع جنگ شـود، نیـز ش
  سکوت و انفعال؟: ج   مخالفت، به دلیل فشار اقتصادی بر مردم بی گناه؟: ب   ماشین سرکوب رژیم را نشانه رفته است؟

  مرصاد  .بهه متحد حق مدارانبه امید تشکیل هرچه زودتر ج  گانه راهنما بخواند؟ ۵راه دیگری که به نظر شما با اصول : د 
  :احمد نظر داده و در باره نظر خود پرسيده استقای و آ   

ـا منفـی نیسـتند بلکـه مـی تـوان  آن را  ـا نـه تنه ـای مـردم با سالم، بنظر مـن تحریمه شــی را بــا دوپینــگ اقتصــادی از مخالفــت بازداشــته اســت وعلــت خامونعمت الهی دانست زیرا حکومت با صرف درآمد نفت تـوده ه
ـا ایـن جنبش سبز نیز فراگیر نبودن آن در اقشار فقیر و سنتی و محدود شـدن در  تحریمها شرایط طبیعی اقتصـادی بوجـود آمـده وسـوء مـدیریت وبحـران طبقات مرفه و متوسط مـدرن در تهـران و چنـد شـهر بـزرگ بـود ب
ـاآفرینی ها را نمی توانند با خرج درآمد نفت ماله کشی کنند مثـل حکـومتی  ـا را مـثال دو برابـر کنـد چنـد  که ب صباحی مردم ساکت می شوند ولی بزودی به انفجار می انجامد تعجـب چـاپ اسـکناس بـی پشـتوانه حقوقه
ـبب می کنم این مطلب ساده چطـور مـورد توجـه اپوزیسـیون قـرار نمـی گیـرد  مثل فشار اشـراف مکـه بـر مسـلمانان کـه بـه  خیر اگر خدا خواهد درستومدام فشار به مردم را محکوم می کنند در صـورتی کـه عـدو شـود س

 احمد خواهشمندم نظر خود را در این رابطه اعالم فرمایید . مهاجرت به مدینه انجامید
  

  :پاسخ به پرسشھای پرسش کننده دوم
 
ـالها پـیش، در دانشـگاه کیـل در     ـار اول، س نخست یادآور می شود که ب

ـال«آلمان، زیـر عنـوان  بیری را پیشـنهاد ، تـدا»سیاسـت بـی طرفـی فع
ـال ر ـای اسـتبدادی ژکردم که غـرب مـی توانـد در قب یـم ایـران و دولته

ـار . دیگر، در پیش گیرد نوبتی دیگر، در روزهایی که امریکا و اروپا، در ک
تــدبیر  ۲۵ســنجیدن تــدابیر اقتصــادی بــه قصــد تحــریم ایــران بودنــد، 

. نتشار یافتنـداین تدابیر در مطبوعات امریکا و اروپا نیز ا. پیشنهاد کردم
. اما غرب، تدابیری را ترجیح داد که هدف از آن، سلطه بر منطقه است

ـاختن بمـب اتمـی اسـت ژدست آویز  بازداشتن ر ـا بـه قـول . یـم از س ام
ـاد کشـور ژاستراتفور، اثری بر ر یم و ساختن بمب اتمی نـدارد، بـر اقتص

  .آسیب می رساند
  
   :پاسخ به پرسش اول •
. هـم غـرب سـود مـی بـرد و هـم روسـیه وچـیناز وضعیت کنونی،  -  ١

چراکه تحریم ها سـبب مـی شـوند از سـوئی، کشـورهای نفـت خیـز بـه 
بـر میـزان فـروش نفـت خـویش بیفزاینـد و : امریکا وابسـته تـر بگردنـد

ـار سـرمایه داری جهـانی  درآمدهای نفت را هم بیشـتر از پـیش، در اختی
در . وابسته تر بگـردد و از سوی دیگر، ایران به چین و روسیه. قرار دهند

آسـیای . همان حال، این دو قدرت، نقش مهمتری در خاورمیانه بیابند
  .میانه تحت سلطه روسیه بماند

که سلطه بر منطقـه اسـت،  یشهدف خو یبسو یکاامر ین،افزون بر ا    
کنـد و در  یمـ  یـترا تثب یتوضـع یمن،و در  یقادر شمال افر: برود یشپ

 . است یمژر ییربکار تغ یه،سور
 یهم بخـاطر نـاتوان. سوزند یعراق و افغانستان به آتش خشونت م     
کـه  یندو کشور و هم بخاطر ا ینبر ا یشدر استقرار سلطه خو یکاامر

  توانمند برکار  یکند که دولتها یم یجابا» ابرقدرت« ینضعف ا
  

  ۱۶در صفحه
  

 تحریم؟واقتصاد
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ــانون   ــپاه و قـــ ســـ
ــايش؟ ــا و  - فرس بحرانه

 –نهــا آنقــش ســپاه در 
ــه ــا و  جبهــــ هــــ

  :برخوردهاشان
  

شــــفته ســــپاه و آدرون 
  :نآتظاهرات بيروني 

  
ــر ٭ ــاره درون  دررا خبرهــاي زي ب
شــفته ســپاه و نيروهــاي انتظــامي آ

  :دريافت كرده ايم
  
شدت تعارضات و درگيري ها در سطوح . 1

ـپاه روزبـه روز    مياني پليس و نيز نيروهاي س
ـات بـه سـطح    . شديدتر مي شود اين تعارض
ـيده اسـت و    خانواده هاي سپ اهي نيـز كش

كشمكشهاي خانوادگي ميان پدران سپاهي 
و فرزندانش در اوج است تا جايي كه سپاه 
ـان شـده اسـت     ـان روانشناس . دست به دام

وضــعيت در شــهرك محالتــي كــه محــل 
  اقامت فرماندهان سپاه است وخيم است

ـائي از وضـعيت كشـور و     . 2 در سپاه، نارض
ـا بـر ا     ـا، بن يـن، از  بحران اتمي و تحـريم ه

ــت   ــزايش اس ــه اي، در اف ــت خامن . سياس
ــرداران   ــماري از س ـتگري ش ـاوجود دسـ بـ
ناراضي، گروهي از سرداران و افسران رده 

از . ايجاد كـرده انـد  » تشكيالت سايه« دوم 
ـتند  فرمانـدهي  . اينان در سپاه قدس نيز هس

سپاه و بيت خامنه اي به دو كار دسـت زده  
اش رو تفتيش عقايد در سپاه كه دامنـه  : اند

ــه گســترش اســت و دادن مأموريــت در  ب
بـر حجـم   . عراق و سوريه و لبنان و بحرين

ـيار    تبليغاتي كه ايجاد ترس مي كند نيـز بس
عالئمي از اين برخورد در سپاه  .افزوده اند

قدرتمنـد   ،يكچند از آنها. نيز بروز مي كنند
ـا  . نمائي هستند كه جداگانه مـي آوريـم   ام

ـپ  ،وقتي در سپاه اه از وجـود دو  يك مقام س
سـخن   ،سخن مي گويد» نظام«گرايش در 

  :او عالمتي است كه جاي آن اين جا است
بـــه گـــزارش پايگـــاه ، 91تيـــر  27در  •

، يـداهللا جـواني،   »سپاه يـزد «رساني  اطالع
ـپاه،  » ولـي فقيـه  «مشاور عالي نماينده  در س

ـام معظـم رهبـري  طرفـدار     : گفته است مق
ـاد بـه   اسـت و  » مبارزه قاطع با آمريكا« اعتق
اگر . دارد» كوتاه نيامدن در برابر دشمنان«

در «مردم از اين ديدگاه پيروي كنند نظام 
  .پيروز خواهد شد» مقابل دشمنان

ديــدگاه دومــي در جمهــوري اســالمي    
مسئولين و افـراد  «وجود دارد كه از سوي 

شود و مورد  مطرح مي» شناس در كشور سر
ايـن   طرفـداران . انتقاد مقام رهبري اسـت 

كوتاه آمـدن در مقابـل   «ديدگاه خواستار 
» ها و برقراري رابطه با آمريكا فشار ابرقدرت

جــز فشــار بيشــتر «اي  هســتند كــه نتيجــه
  .نخواهد داشت» دشمنان

سعيدي نماينده خامنـه اي در   ،پيش از او    
  :شفاف تر سخن گفته بود ،سپاه

نماينده ولي  ٬علي سعيدي  ،91 تير 24در  •
شـرايط حساسـي    :گفته است پاه فقيه در س

  . بريم به سر مي 90است و در دقيقه 
  ».ما در آستانه فتح خيمه معاويه هستيم

) ع(همانند علي  ،معني سخن او اينست كه 
ستانه پيروزي بـود  آكه در جنگ صفين در 

و زير فشار بخشي از قواي خـود دسـت از   
خامنه اي در آستانه پيـروزي   ،جنگ كشيد
ـا در     بر  امريكا و  ـا و اسـرائيل اسـت ام اروپ

كساني بـه او   ،از جمله  در سپاه ،يمژدرون ر
ـاز    ـا ب فشار مي آوردند از روياروئي با امريك

  !     ايستد
ـامي در   . 3 تعداد كل نيروهاي نيـروي انتظ

هزار است كه بيش  180همه سطوح حدود 
 درصد آنها سرباز وظيفه اند 51از 
ت از نرخ قتل باال نيست ولي نـرخ سـرق  . 4

ـاالتر از همـه نـرخ      منازل و جيب بـري و ب
ــت  ـتناك اس ــي وحشـ ــك . خودكش در ي

ـاه     17كالنتري غرب تهران فقط در يـك م
اگـر  . خودكشي موفق گزارش شده اسـت 

ـاموفق را بـر خـود     ميزان خودكشي هاي ن
ـتناك    كشي هاي موفق بيفزائيم، رقـم دهش

ـاص تهـران نيـز    . خواهد شد اين پديده خ
روم، نظير چهارمحال در استانهاي مح. نيست

 .و ايالم ميزان خودكشي بيشتر است
ـامي بـه    . 5 ـاي انتظ تقريبا بدنه اصلي نيروه

ـا     ـارزه ب شدت مخالف كارهايي از قبيـل مب
ـا     . بدحجابي است ولـي خامنـه اي بـه آنه

دستور داده است براي بـه دسـت آوردن   
ـانور بدهنـد    . دل مراجع تقليد هم شـده، م

ي دارد اما از اين كارها هاي و هوي تبليغات
ديد خود پليس بي فايده است و فقط جنبه 

ـايش،  فرمانـدهان    . نمايشي دارد بعـد از نم
اصلي معموال،  با مقداري عكس و فيلم، مـي  
رودند قم و به مراجع مربوطه گزارش مـي  
ــد  ــي كنن ـا را كمــي آرام م ــد و فضـ . دهن

ـا  . فرماندهان خود به اين كار مي خندند ام
 .ايش را تكرار كنندناچارند هر از چندي نم

ـا  . 6 ـتري هـ ـتانها و در دادگسـ ــه اسـ در هم
معاونت تازه اي تحت نام معاونت پيشگيري 
ـلي آن       ـيس اص تشكيل شـده اسـت كـه رئ

ـا در  . ذوالقـدر كـذائي اسـت   » سردار« آنه
مساله يابي هاي خود معموال روسپي گـري  
را در صدر مشكالت روبه گسترش در جامعه 

رشها از نيروهاي اما برابر گزا. ذكر مي كنند
انتظامي شهرها به مركز، فحشا رو به گسترش 

ـا   . است ـپي ه طرفه اين كه يك پنجم روس
. درصد آنها باسـوادند  91. ساله اند 18تا  14

ـانس گرفتـه    در ميان آنها دانشگاه رفته و ليس
ـلي    . نيز وجود دارنـد  فقـر عامـل اول و اص

 .گرفتار شدن آنها به فاحشگي است
ـام    يكي از معاونا. 7 ـاييه بـه ن ن قبلي قوه قض

سهراب بيگ در پرونده اختالس پايش گير 
فساد اگر تنها  به رحيمي ختم مي شد . است

مشكلي نبود ولي دامنه آن گسترده اسـت و  
ـار  » بيت رهبر«در  نيز شماري دست اندر ك

  .اين فساد بوده اند
  
شـــفتگي در درون و تظـــاهر  آ ٭

  :بيروني آن
  
ـاد را  كه دول يك نيروي مسلح      ت و اقتص

ـا   ،در دست دارد و  خامنه اي و اين نيرو تنه
ـار آشـفتگي از    ،داشته يكديگرند وقتي گرفت
مي  ،با قدرتمند نمائي زباني ،درون مي شود

ـار . كوشــد ضــعف خــود را بپوشــاند  اظهـ
قدرتمند نمائي بقصـد   ،نظرهاي سران سپاه

  :پوشاندن ناتواني است
ـنا، سـر  91تير  27در  ◀ دار ، به گزارش ايس

: سرتيپ پاسدار حسين سالمي گفتـه اسـت  
پاسداران انقالب اسالمي از بزرگي ناوهاي 

ـا و    هواپيمابر و غرش موشـك  ـاي آمريك ه
اي هرگـز ترسـي بـه دل     دشمنان فرامنطقه

ـان      ـاه آن راه نداده و ايـن تجهيـزات در نگ
 .اي بيش نيست پاره آهن
، به گـزارش خبـرآنالين،   91تير  27در  ◀

ــ دار حســين ســالمي ســردار ســرتيپ پاس
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقـالب  
اســـالمي در آئـــين اختتاميـــه همـــايش 
ـپاه    ـايي س فرماندهان و مسئوالن نيروي دري
ـايي    در مشهد، با اشاره به اقتدار نيـروي دري
: سپاه خطاب به فرماندهان اين نيـرو گفـت  

ـان دادن      ـا نش ـتيد كـه ب شما تنها كساني هس
راسـخ در چنـد ده   ه دقدرت و عـزم و ارا 

ـايي حركـت كـرده،     متري ناوهاي آمريك

ـا را نهيـب      ـته و آنه پرچم اسـالم را برافراش
زنيد، آنها به اين اقتدار و هيبت احتـرام   مي
 .گذارند مي

هاي ايجاد شـده در   وي با اشاره به تحريم   
مقياس : عرصه اقتصادي ايران اظهار داشت

ـيچ      ـاني اسـت و ه ـا جه جنگ اقتصادي م
توان يافـت   در طول تاريخ نمي كشوري را

ـا قـرار      ـادي همـه دني كه در محاصره اقتص
ـا   گيرد و تمام شاهراه هاي ارتباطي مالي دني
 .به رويش بسته باشد

عليرغم تمامي اين تهديدات، ايران اسالمي 
ــوآوري  ــد از ن ــي جدي ــر روز برگ ـا، ه  هـ

ـاي جديـد را رقـم     ها و فتح قله خالقيت ه
ـتكبرين ديگـر قـدرت     مي ـار   زنـد و مس مه

انقالب و نظام مقـدس جمهـوري اسـالمي    
  .ايران را ندارند

ناو امريكائي يك  ،تير 26طرفه اين كه در  •
كشتي ماهي گيري را به اين جرم كه به ناو 
نزديك مي شده و به اخطار ناو توجه نكرده 

گفته شد قايق متعلق . ( به گلوله بست ،است
ـين   ) به ايران نبوده ـاي جانش واقعيت با ادع

  .مقايسه كردني است ،مانده كل سپاهفر
، به گـزارش خبرگـزاري   91تير  26در  ◀

فرمانـده نيـروي    ٬فارس، سردار علي فدوي
اقتـدار  «با تاكيد بـر   ٬دريايي سپاه پاسداران

ـپاه   كامل و توانمندي هاي نيروي دريايي س
ـارس    ـيج ف بـه  » در منطقه تنگه هرمـز و خل

 اگر«: هاي آمريكايي هشدار داده است مقام
ـين  ـپاه     به قوانين ب المللـي و هشـدارهاي س

ـيار بـدي روبـرو     تمكين نكنند، با عواقب بس
ـان  : او افـزوده اسـت  . » خواهند شـد   امك

درگيري ايران و غـرب در تنگـه هرمـز بـه     
ــي ــزان حماقــت غرب ـا بســتگي دارد مي . هـ

توانمندي اينكـه تنگـه هرمـز بـه صـورت      «
كامل در اختيار ايران قـرار بگيـرد و حتـي    

ه نفت نيز از آن عبور نكند از زمان يك قطر
جنگ در اختيار نيروي دريايي سپاه بـوده،  

كه اين امر به كار گرفته شود يـك   ولي اين
اگر قرار باشد امنيت بـراي  . امر ثانوي است

همه غير از جمهوري اسالمي برقرار باشـد،  
 ».قطعا اوضاع به اين صورت نخواهد ماند

رئــيس «، فيــروز آبــادي، 91تيــر  26در  ◀
: گفته است» ستاد كل نيروهاي مسلح ايران

ما براي بستن تنگه هرمز طرح داريم ولـي  «
مان به خطـر   كنيم مگر منافع اين كار را نمي

  ».بيفتد
ـا    ،تيرماه 22در  ◀ ـياء   ،بـه گـزارش ايرن ض

متعلق  ،فرمانده قرارگاه كوثر ،الدين حزني
ـاء  ـاح    ،به قرارگاه خاتم االنبي در مراسـم افتت

ـاگرد از توابـع   مسجدي د ر دهستان ليف ش
ـال حاضـر    صومعه سرا اعالم كرد كه در ح
اين قرارگاه در داخل كشـور فقـط طـرح    
ـان و    ـارد تومـ ــد ميليـ ـاالتر از يكص هــاي بـ
درخارج از كشور طرح هاي باالتر از هـزار  

ـا قصـد    .ميليارد تومان را اجرا مـي كنـد   ام
ـاالتر از      ـاي ب ـا در طـرح ه دارد بزودي تنه

  .تومان وارد شودميليارد  300
ـياءالدين حزنـي، كـه        پيش از سخنان ض

، هستمشاور فرمانده كل سپاه پاسداران نيز 
چند مقام ديگر سپاه پاسداران مانند فرمانده 
ـپاه و     قرارگاه خاتم االنبيا، فرمانـده كـل س
ـپاه نيـز در سـخنان      نماينده ولي فقيـه در س
جداگانه اعالم كرده بودند كه اين قرارگاه 

ميليارد تومان را بـر   100اي كمتر از طرح ه
ـا بخـش      ـا وارد رقابـت ب عهده نمي گيرد ت

  .خصوصي نشود
ـنبه     ـال روز سـه ش ـاون    20با اين ح تيـر مع

ـا اعـالم اجرايـي     وزارت راه و شهرسازي ب
ـار گـذر رودهـن بـراي       ـاخت كن شدن س
اتصال آزاد راه پرديس به تونل گردنه امام 

رارگاه زاده هاشم، پيمان كار اين طرح را ق
ـان   60خاتم االنبيا و مبلغ آن را  ميليارد توم

  .ذكر كرد
ـا    –قرارگاه نظامي  ـاتم االنبي ـادي خ  ءاقتص

تاكنون اجراي بيش از يك هـزار و هفـت   
ـيچ    ـا ه صد طرح را برعهده گرفته است ام
گاه گزارشي از درآمدهاي حاصل از ايـن  

  .برنامه ها منتشر نكرده است
ه غـرق در بدین سان، سـپا :انقالب اسالمي

ـائی اقتصاد کشور است و همـین غـرق شـدن  در اقتصاد، از آشفتگی درون آن را گوی
ـاد . می کند ـا بـر اقتص گویای اثر تحـریم ه

ـا .  کشور نیز هست پایــان جنــگ، مالتاریــا راه حــل را در ایــن یادآور مـی شـود کـه ب
. »سرپاســداران را در آخــور کنــد«دیــد کــه 

افسران و افراد آن وضعیت های جدید در و اینک نیـز کـه درون سـپاه آشـفته اسـت 
مصر و تـونس از سـوئی و لیبـی و یمـن و 
ـاهده  مالی چاره را  –می کنند، مافیاهای نظامی سوریه از سـوی دیگـر را روزمـره مش
در فـــرو بـــردن ســـر پاســـدارها در آخـــور 

  .اقتصاد می بیند
  

ــه   ــا ك ــتي از بحرانه فهرس
نخســت مالتاريــا و ســپس 

ي مـال  –مافياهاي نظـامي  
ــد و در   ــرده ان ــاد ك ايج

نها سپاه نقش اول آتمامي 
  :را داشته است

 
ــالمي  ــالب اس ــران  :انق ــر از ای ــزارش زی آنها هستند، بـه شـرح زیـر فهرسـت شـده بحران که مهمترین  ۷. دریافت شده استگ

ــتدر همه این بحرانها، سـپاه نقـش اول . اند ــته اس ـا . را داش ــه بـ ـال ک ـان حـ ر اقتصاد و دولـت استفاده از این بحران، بدر همـ
ـاد  ــته، در تضـ ــه گش ــزرگ و فرب ــره و ب ـا مـردم ایـران و حقـوق ملـی قـرار چی گرفتــار حکــم بــی شــفقت . گرفتــه اســتقطعی ب

ـازه . استبحــران هــا، یکــی بحــران گروگــان گیــری از ایـن . فرسودگی و انحطاط گشته اسـت از آنجا که روبرت پاری نوشته ت
ـار داده  ـاره اکتبــر ســورپرایز انتشـ   : آوریماست، بحرا گروگان گیری را جداگانه مـی ای در بـ

  
مدركي از مدركها بـر وقـوع   

ــر  ــاني بـ ــه پنهـ ــر  معاملـ سـ
ــائي در   ــاي امريكـ گروگانهـ

  ):اكتبرسورپرايز(1980اكتبر
  
ـادي   - 1 بحران گروگانگيري محاصره اقتص

ـان    ـا ريگ اكتبـر  (بـوش   –و سازش پنهاني ب
ـاله و   8و جنـگ  ) سورپرايز و ايران گيت س

ثروت ايران و نفله شـدن يـك    خورد و برد
ـتبداد را پديـد     ـازي اس ورد و آنسل و بازس

قدرت امريكا را محـور سياسـت داخلـي و    
دست اندركاران در . يم گرداندژخارجي ر

كيسينجر و راكفلر و اشرف و كيسي در  ،نآ
خارج از ايران و خميني و احمد خمينـي و  
سپاه پاسداران در پوشش دانشجويان خـط  

ـاري در  چكيده ن. امام وشته جديد روبرت پ
  :باره اكتبر سورپرايز  به شرح زير است

ـار     ◀ ـتمر در ك روبرت پاري كه بطـور مس
تحقيق پيرامون اكتبر سـورپرايز اسـت، در   

. ، مقاله اي انتشار داده اسـت 2012وئيه ژ 13
مقاله درباره عكس گويائي است كه او يافته 

  :است
ـيا،     • ـارگزار س ـاجر و ك جمشيد هاشمي، ت
دت داده بود كه ويليام كيسـي، در سـر   شها

ـا        ـا ب راه لنـدن، بـه مادريـد رفتـه و در آنج
كروبي ديدار كرده و درباره معاملـه برسـر   

اعضاي سفارت امريكا (گروگانهاي امريكائي 
كميتـه  . با او گفتگو كـرده اسـت  ) در ايران

تحقيق، دو ادعاي بدون تحقيق را پذيرفت 
ـان  رئيس ستاد تبليغاتي (كيسي : و گفت ريگ

در تعطيالت ) و بوش و كه بعد رئيس سيا شد
 Bohemian Groveآخـر هفتـه در   

واقع در كاليفرنيا گذرانده و از آنجا، بـراي  
ـان، بـه لنـدن     شركت در اجتماع تاريخ دان

او سفر ديگري به پاريس كـرده  . رفته است
ـا در   ــود تـ ــر  19ب ــر   1980اكتب ــه ب معامل

ـتگاه     ـتادگان دسـ ـا فرسـ ــرگروگانها را بـ س
كميته به صـرف  . ميني، قطعي كند و كردخ

ـارد آلـن    از دسـت انـدركاران   (تلفن ريچ
به خانه كيسـي، پـذيرفت در   ) معامله پنهاني 

. آن تاريخ، كيسي در خانه اش بوده اسـت 
ـيون جـرأت كـرد و      ـاي كميس يكي از اعض

تلفن دليل بر حضور كيسي در خانـه  : گفت
اش نيست و حضور كيسي در بوهمين گرو، 

ـيس كميتـه   . يق استقابل تحق هاميلتون، رئ
تحقيق او را ناگزير كرد اعتـراض خـود را   

ـاري     . پس بگيرد بعـدها، تحقيـق روبـرت پ
ـاريخ در آن   معلوم كرد كه كيسي در آن ت

تعطيالت آخر هفته بعد از . مكان نبوده است
دليل . آن تاريخ، به بوهمين گرو رفته است

رفتار هاميلتون اين بود كه نمـي خواسـت   
تحقيقـي صـوري   . انجام بگيرد واقعاً تحقيق

مي خواست و علت نيز اين بود كه به تصور 
او، تصديق وقوع معامله پنهاني به معناي غير 
ـان و     قانوني بودن رياسـت جمهـوري ريگ
ـانوني بـودن دولـت     بوش، بنا بر اين،غير ق

ـا  8(سال  12امريكا بمدت   نسال دوره ريگ
» تحقيق«و چهار سال دوره بوش كه بهنگام 

  ، )سال آن سپري شده بود 3كميته 
ـاري،      به دنبال اين چكيده نوشته روبرت پ

ترجمه قسمتي را بخوانيد كـه مربـوط مـي    
  :شود به عكسي كه روبرت پاري يافته است

آنچه كميته بعنوان دليل حضـور كيسـي    •
ـانع   در بوهمين گرو پذيرفت، هيچگاه مرا ق

، ، من در بايگاني كميتـه 1994در سال . نكرد
بر اسناد سري دست يافتم كه بي توجـه بـه   
سري بودنشان ميان مـدارك ديگـر، قـرار    

ايـن مـدارك   . گرفته و بايگاني شده بودند
خالف نتيجه گيري هاي كميتـه تحقيـق را   

  .ثابت مي كردند
اما عكسي بطور خاص توجه مرا به خـود   •

ـاي بـوهمين   . جلب كرد اين عكس از اعض
ت آخر هفتـه  گرو و مهمانان آنها كه تعطيال

وئيه را در آنجا گذارنده بودند، گرفتـه  ژ 28
جائي است كه ادعا مـي  ژ پارسونا. شده بود

. بـوده اسـت   جاشد كيسي در آن تاريخ، آن
اما همانطور كه شـما خواننـدگان نيـز مـي     

  . بينيد، كيسي در عكس نيست
ـا در         بدين قرار، تحقيق كنندگان نـه تنه

يسـي را  پي آن نشده اند مدرك حضـور ك 
  در آن تاريخ در بوهمين گرو بيابند، بلكه

ــدم حضــور او را در    ــر ع ــدارك دال ب م
. بوهمين گرو نيز مورد توجه قـرار ندادنـد  

آنها عكسي را كه معلوم مي كرد كيسي، در 
وئيـه، در آن  ژتعطيالت آخر هفته پايان ماه 

ـا     ـته انـد ام محل نبوده است در اختيار داش
  !آن را بايگاني كرده اند

من حدس زدم اعضاي كميته از عكـس      
غافل شده اند و بي اعتناء به آن و مـدارك  
ديگر، پذيرفته اند كيسي در بـوهمين گـرو   

  .بوده است
بعد از بدست آوردن عكس و مـدارك       

ـايش   ديگري كه معلوم مي كردند كميته بن
بر پوشاندن حقيقت بوده است و نه آشـكار  

ـيس  كردن آن، كوشيدم با لي هاميلت ون، رئ
كميته تحقيق و لورانس بارسال، رئيس گروه 
بازپرسي و تحقيـق در خـدمت كميتـه، در    

اما آنها حاضر . باره اين مدارك گفتگو كنم
ـات    ـار و ورود در جزئي ـاهده  (به اين ك مش

. نشدند) مدارك و علت ناديده گرفتن آنها
ـتند مـن وزن    آشكار بود كه آنها مي پنداش

ـايم را جـدي   بايسته را براي اين كه ا نتقاده
  .بگيرند، ندارم و حق با آنها بود

تا امروز، كميته تحقيق مجلس نمايندگان  •
در باره اكتبر سورپرايز، پاسخي به پرسشـي  
ـيلش بـر حضـور كيسـي در      مهم در باره دل

با اين كـه عـدم   . بوهمين گرو، نداده است
حضور كيسي در بـوهمين گـرو حلقـه اي    

ـاي تشـكيل دهنـد    ه زنجيـر  مهم از حلقه ه
ماجراي اكتبر سورپرايز اسـت، كميتـه الزم   

تحقــيقش . ديـد واقعيــت را ناديـده بگيــرد  
نمونه اي گويا از تقدم مصلحتي اسـت كـه   
ـنجند و    سياستمداران واشنگتن نشين مـي س

   .بر حقيقت حاكم مي كنند
 4در صفحه

 فرسایش
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ــر از   ــران ديگ ــران  7شــش بح بح
نها سپاه نقش اول را آبزرگ كه در 

  :داشته است
  
ضد انقـالب و تجربـه   بحران كودتا بر   -  2

ـاگران    : 60مردم ساالري در خرداد  كودت
و سپاه پاسـداران   وخميني  عبارت بودند از

 بهشتي وسيد محمد حسين احمد خميني و 
ـنجاني   وسيد علي خامنه اي   وهاشـمي رفس
ري  ومحمــد يــزدي  وموســوي اردبيلــي 

يـت و  آحسـن    وخزعلي  وجنتي  وشهري 
حـزب   اسالمي و اهدين انقالبسازمان مج

 . جمهوري اسالمي
ـا     ئاولين ر• يس جمهور ملـت ايـران كـه ب
ـتبداد   راي مردمآ انتخاب شد بر حاميان اس

ـار    آبسيار ناگوار  مد و خمينـي را تحـت فش
قرار دادند تا از وي مجـوز كسـب كرسـي    
ـتفاده بـه     هاي مجلس را با تقلب و سـوء اس

ــه آدســت  ــد ك ــب  آورن ـا تقل ــد و بـ وردن
ندگان حامي خـود را تحـت رياسـت    نماي

هاشمي رفسنجاني به مجلس بردند تا زمينـه  
ـا برنامـه ريـزي     .ورنـد آكودتا را فـراهم   ب

كودتاچيــان و تاييــد خمينــي كارشــكني و 
ـ سنگ انـدازي عليـه ر   ـاز  آيس جمهـور  ئ غ

  :گرديد از جمله
نامزدهاي حـزب   ،بوش - با گروه ريگان  •

ــت    ـات رياسـ ــواه در انتخابــ جمهوريخـ
ـاني   1980سال جمهوري  امريكا سازش پنه

 و)  اكتبر سورپرايز(كردند 
يس ئمانع از انتخاب نخست وزير توسط ر •

ـيد    . جمهور شدند ـاب س ـانع از انتخ ابتدا م
احمــد خمينــي و ســپس ميرســليم شــده و 

 .خراالمر رجايي را به وي تحميل نمودندآ
يس جمهور ئمانع از انتخاب وزرا توسط ر •
تــي اســداهللا ند بــه گونــه اي كــه حشــتگ

الجوردي و عسگراوالدي را به عنوان وزير 
  .!پيشنهاد كردند

ـامي ر • ـ نمايندگان ح يس جمهـور را در  ئ
قـرار  مسلحانه مجالس مورد حمله و  خيابانها

تير اندازي . دندكرو شتم مي  داده و ضرب
 ...احمدسالمتيان و به 
ـامي ر  • ـانيون ح ـ روح يس جمهـور را بــه  ئ

مــانع از شــدت تحــت فشــار قــرار داده و 
جمهـور   يسئاز ر نها در حمايتآسخنراني 

ـين خمينـي     –مي شدند  از جمله سيد حس
اهللا  آيـت  –حسن الهـوتي   –علي تهراني 
 ...پسنديده و

با كارشكني مانع از انتخاب مقاماتي شدند •
يس جمهور قرار داشت تا او ئكه در اختيار ر
  .را خسته كنند

ـاران  ئبه محل سخنراني ر• يس جمهور و ي
نرا بـر هـم مـي زدنـد     آوي حمله كرده و 

ـان   تحت عنوان حزب اهللا كه در واقع هم
خامنه اي  –چماقداران زير مجموعه بهشتي 

ــد   ـا بودن ــه هـ ـپاه و كميت ــمي و سـ  .و هاش
ــداران در جريــان   ــه چماق بــارزترين حمل

اسفند بـود   14قاي بني صدر در آسخنراني 
  .ن افشا شدندآكه عوامل 

ـا  ئدر كارهاي جنگ كه به ر• يس جمهور ي
ـا   فرمانده كل قوا مربوط مي شد به شدت ب

 ضـد همكاري سپاه كارشـكني كـرده و بـر    
يس جمهور و ارتش مرتكب اقدامات ضد ئر

  .مردمي و خائنانه شدند
  و... و

ـال   8عراق با ايـران را بمـدت   جنگ  • س
سندهاي سري كه منتشر شـده  . ادامه دادند

اند و اظهارات مقامات رسمي گوياي آننـد  
ه جنگ را انگليس و امريكا ايجاد كردند و ك

ــد  ــراهم كــرده ان ــه اش را ف . اســباب ادام
ورنـدگان  آبا پديـد   ،خميني و دستياران او

ـاد  . منافع مشترك جستند ،جنگ هدف ايج
ـين ارتـش كـردن      ـا و جانش استبداد مالتاري

به قيمت ويرانـي   ،به اين دوهدف. سپاه بود
ــل و      ــك نس ــردن ي ـاني ك ــران و قربـ اي

 ،جام زهر شكست توسط خميني سركشيدن
 .رسيدند

: بحران اعدامهاي دسته جمعي مبارزان -  3
ـارت بودنـد از  عوامل دخيل   وخمينـي   عب
ـائي و   سپاه پاسداران  بخصوص محسن رض

 وســيد علــي خامنــه اي  اطالعــات ســپاه و
محمدي   وري شهري  وهاشمي رفسنجاني 

 علــيگيالنــي و شــيخ صــادق خلخــالي و 
ـ  وفالحيان  علـي   وور محمـدي  مصطفي پ
ـينيان   ورازيني  دري نجـف  و روح اهللا حس
 وموسوي اردبيلي و محمد يزدي  وآبادي 

ـا     ـني اژه اي   وموسـوي خـوئيني ه  ومحس
ـان   واسداهللا الجـوردي   احمـد   وبادامچي

ــي  ــي و جنت ــدين   وخزعل ـازمان مجاه سـ
جمعيـت موتلفـه اسـالمي      و اسالمي انقالب

 ...و
سـت بـه   نظام واليت فقيه در دو نوبـت د •

ـارز      ـان مب ـان و جوان ـترده مخالف اعدام گس
نمود كه در هر دو نوبت اين اعدامها توسط 
نيروهاي جنايتكار به دستور خميني صورت 

 :گرفت
ـا   : نوبت اول -  اعدام مبارزان بعـد از كودت

يس جمهور بود كه تنها در عـرض  ئر ضدبر 
ـان بـه    چند ماه حدود سه هزار نفر از جوان

و به اعـدام محكـوم    اتهامات واهي دستگير
 .دندش
و پس از  قبل از مرگ خميني: نوبت دوم - 

او و . نوشــيدن جــام زهــر توســط خمينــي
ـتيارانش  ـات  دسـ ـايي از اعتراضـ ــراي رهـ ب

و  سنگين بعد از پذيرش شكسـت در جنـگ  
، ايجاد سنگين ترين جـو خشـونت و تـرس   

خميني دست به جنايتي زد كه تاريخ ايران 
كشــتار  :ردهرگــز آن را از يــاد نخواهــد بــ

 1367زندانيان در تابستان 
ـاه     اين جنايـت را        بـه شـدت مخفـي نگ

نامه اعتـراض   3 آيت اهللا منتظري . داشتند
ن جنايت آبه اين كشتار نوشت و بني صدر 

را فاش و اين سندهاي تاريخي را در جهان 
  .منتشر كرد

ـان آن خمينـي و    – 4 بحران جنگ كه باني
ري احمد خمينـي و سـران حـزب جمهـو    

ــداران و   ـپاه پاس ــالمي و سـ ــد... اس  ،بودن
فرصت يك پيـروزي   ،60باكودتاي خرداد 

 8جنـگ بمـدت   . مسلم را از ايران گرفـت 
ـال ادامـه يافـت    ـتبداد و    . س ـازي اس ـاز س ب

ـپاه و برقـرار شـدن     جانشين ارتش شدن س
دولت مالتاريا و نفله شدن يك نسل و زيان 

 1000 ،يم ايران گيتي هاژبنابر قول ر(عظيم 
و قرار گرفتن ايران در حلقـه  ) يليارد دالرم

ـاه   (آتش  ـتان و پايگ جنگ در عراق و افغانس
هاي نظامي و اطالعاتي امريكا و اسرائيل در 

 .نندآپي آمدهاي   ،)گرداگرد ايران
انفجار و تـرور  بحران حذف منتظري و  - 5

ـارت بودنـد از   عوامل دخيـل  :مخالفان  عب
ـائي و ( سپاه پاسداران  بخصوص محسن رض

 وسيد علي خامنـه اي   و واواك و )ذوالقدر

ـادي    وهاشمي رفسنجاني   ودري نجـف آب
ـباح   واسداهللا بادامچيان  ومحمد يزدي  مص

ـان    ومحسني اژه اي  ويزدي   وعلـي فالحي
ـامي   ومصطفي پور محمدي  طـه   وسعيد ام

 وواليتـي   وهاشـمي  و عاليخاني  وطاهري 
 وروح اهللا حســينيان  وطائــب  وموســويان 

 ...و –رازيني علي 
بعد از مرگ خميني و حـذف آيـت اهللا    •

ايـران   ،بـود منتظري كه خود يك بحـران  
ـا  از قـول   ،بـراي تصـرف دولـت    ،گيتي ه

خميني نامه خطاب به مشكيني رئيس وقـت  
ـا وجـود   . مجلس خبرگان جعـل كردنـد   ب

ـبت دادن    ،نآدر  ،وصيتنامه كه خمينـي نس
از قـول او   ،قول به او را ممنوع كرده بـود 

ول جعل كردند و مجلس خبرگان تحـت  ق
خامنه اي بي كفايت  ،فشار را ناگزير كردند

  .رهبر بخواند ،بر خالف قانون اساسي ،را
ــه اي  • ـنجاني   –زوج خامن ــمي رفسـ هاش

وردند و آسازمان ترور را به درون دولت در
دولت تروريست ساختند و دست به ترورها 

تـرور  . در خارج از كشور و داخل آن زدند
سملو و فاضل رسول و قادري در ويـن و  قا

ـتوران ميكونـوس در بـرلين و     ترور در رس
ترور بختيار از مشهور ترين ترورها در خارج 

تــرور  ،در داخــل كشـور . از كشـور بودنـد  
 وپروانـه فروهـر    و داريـوش (شخصيت ها 

 و ...)و  محمــد مختــاري و محمــد پوينــده
ـام   ايجاد حتي  انفجار در مساجد و حـرم ام
 . يم  شدندژكار مداوم رند رضا زد

ـاتي  -  6 ـتين   :بحران تقلب هاي انتخاب نخس
ـات مجلـس    ،به دستور خميني ،بار در انتخاب

تا خمينـي  . اول بود كه تقلب انجام گرفت
او و فرزنـدش   ،عوامـل دخيـل   ،زنده بـود 

 و واواك وسپاه پاسـداران   احمد خميني و
ـنجاني   وسيد علي خامنه اي   وهاشمي رفس

محمد يزدي  ومهدوي كني  وناطق نوري 
و سيد مجتبي خامنه اي و كامران دانشجو  و

ــدر  محســن رضــايي  ومحمــد بــاقر ذوالق
هيات  وسازمان مجاهدين انقالب اسالمي و

اسـالمي   حزب جمهـوري  وموتلفه اسالمي 
 ،بعد از او و قتل احمد خميني. بودند سابق،

ـامي     ـاحبان اس كار تقلب را علي خامنه و ص
  :ده اندمذكور تصدي كر

ـاب  • تقلب در انتخابات تقريبا از بعد از انتخ
ـا . يس جمهور رونق گرفتئاولين ر  مالتاري

براي به دست آوردن قدرت و تثبيت خود 
اسـت  انتخاب رينخستين پس  از شكست در 

دســت بكــار تقلــب در انتخابــات  جمهــور،
  . مجلس اول شدند

انتخابات دومين دوره رياسـت   تقلب در •
لس امجـ و خبرگان مجلس  جمهوري و بعد
كروبـي  . رسميت يافـت  ،بعددر دوره هاي 

قـرار بـر ضـرب     :در اين باره گفتـه اسـت  
  .بوده است 3راي نامزدها در آكردن 

، 1984در  انتخابات رياست جمهوريدر  •
ـام گرفـت و بـه       تقلبي سـخت آشـكار انج

ـيس   احمـدي نـژاد،   ،دستور خامنـه اي  رئ
ـاعت    :كروبي گفت. جمهوري شد يـك س

ديدم نفر سوم  ،وابيدم و چون بيدار شدمخ
ـائزين    ،پيش از خواب. شده ام نفـر اول ح

  . اكثريت بودم
خرداد  22در انتخابات رياست جمهوري •

ـام       ،88 سال ـازهم بـزرگ تـر انج تقلبـي ب
ـاني روي داد و خامنـه   . گرفت جنبش همگ

ــالب و واواك و   ـاه انق ـپاه و دادگـ اي و سـ
ن جنايتها را ميز تريآشقاوت  ،نيروي انتظامي
ـا     . مرتكب شـدند  ـبش عوامـل ادامـه ت جن

ـا       22پيروزي را نداشـت و پـس از آنكـه ت
ـال ادامـه يافـت    در شـكل   ،بهمن همان س

  . تظاهرات خياباني متوقف شد
ــب • ــران تقل ـاحش در  بح ـاتفـ و  انتخابـ

ـبش   بحـران   ،سركوب سبعانه مـردم در جن
يم را تشـديد  ژرعدم مشروعيت و مقبوليت 

ـاي  .كرد ـيد كـه در   كار به ج خـرين  آي رس
ميليـون راي   7انتخابات از تهران شهري كه 

ميليون نفـر شـركت    1,2دهنده داشت تنها 
ن آرا از آهـزار از   400كردند كه حـدود  

ـالف "علي مطهري بود كه  ـان   "مخ حاكم
ـاوه   نظام بوده است و راي نفر اول بيژن نوب
ـام در      ـان نظ نشان مي دهد كـه كـل حامي

ـينه    هزار ن 500تهران حدود  فـر و تعـداد س
ــدگان در   ــت و ذوب ش ـان والي ن آچاكـ

هزار نفر مي باشند با اين وجـود  150حدود 
ـته در سـخناني در    علي مطهري هفته گذش
ـپاه پاسـداران در     مجلس مدعي شد كـه س

ـات   دخالــت و ايــن دوره از مجلــس انتخاب
لب كرده است بنابراين مي توان گفـت  قت

ـپاه پاسـداران در تهـران    قكه با ت  1,2لب س
ـپاه     ميليون راي اعالم شده اسـت و اگـر س

مـده در  آراي بـه دسـت   آلب نمي كرد قت
 تهران چه ميزان بود ؟

ـته اي   -  7 ـازندگان بحـران    :بحران هس س
ســپاه  وســيد علــي خامنــه اي  عبارتنــد از 
ـاع واواك و  ن وپاســـدارا و وزارت دفــ

 ومحمود احمدي نژاد  وهاشمي رفسنجاني 
ـاني   وحداد عادل  ـلطانيه   وعلي الريج  وس

فريدون عباسـي   وصالحي  وحسن روحاني 
 ...موسويان  وو دواني 

يـم كـه   ژريكي از بحران هاي دامن گير •
كـه  مي رود  ،ن را ايجاد كرده استآخود 

ـام   ناگزير از نوشيدنسيد علي خامنه اي  ج
هرگاه  .بحران هسته اي مي باشد  ،كندزهر 

بوش و حكومت او پيشنهاد صادق خرازي و 
سوئيس در تهران را كـه بـه تصـويب     سفير

ـيده بـود   پذيرفتـه   ،خامنه اي و خاتمي رس
حـل   ،2003بحـران مـي توانسـت در     ،بود
اما بوش كه طرز فكـري چـون طـرز    . شود

ـتي    ،فكر خامنه اي داشت نپـذيرفت و فرص
ـتفاده از بحـران اتمـي     ايجاد كرد براي اس
براي در تنگنا قراردادن خاتمي و حكومت 

ـامي   او از سوي خامن ـاي نظ  –ه اي و مافياه
از جمله از رهگـذر  » اصول گرايان«. مالي

  .اين بحران دولت را تصرف كردند
ـپاه را     • ـال كـه س اين بحرانها در همان ح

ـالي را   –فرسوده است و مافياهاي نظامي  م
ـانه اي كـرده اسـت     ،صاحب ثروتهاي افس

مانع از رشد ايران و عامل فـرورفتن مـردم   
داد جنايـت و خيانـت و   در فقر و ادامه استب

  :فساد گستر گشته است
ـان  –مذاكرات هسته اي  -   آغازي براي پاي

وردن آو يا وسيله اي براي به حال فلـج در 
يـم اسـد و   ژيم و پايان بخشيدن به عمر رژر
  يم؟ ژمدن به سراغ رآ
و  سيد علي خامنه اي بهبحران هسته اي   - 

ـان داد   دولت نامشـروع وي  سـركوب  امك
ـا در   ،ايـن بحـران  . يد كندمردم را تشد تنه
ـارد  565هـزار   3 ،قلمرو نفـت  دالر بـه   ميلي

 و. زده است كشور خسارت 
از يكي دو ماه قبل براي حاكميت مسجل - 

ـته اي و      استشده  كـه ادامـه بحـران هس
ـايي       ـام را بـه ج ـار نظ ـا ك تشديد تحريم ه

است كه حتي اگر مردم دسـت بـه   رسانده 
نمي تواند  بودجه خود را ،اعتراض نيز نزنند

ـاهش   . تأمين كند هم اكنون صـحبت از ك
ـارد دالر و پـرداختن    40درآمد نفت تا  ميلي

 ،در همان حال. حقوق دو ماه يكبار است
   ،روز افزون تورم  - 
ـاري    -  ـات و بيك افزايش تعطيلـي كارخانج

 ،كارگران 
   ،افزايش فقر  در جامعه- 
ــروز     -  ــردم و ب ــد م ـيش از ح ــدبيني بـ ب

ـاي   اعتراضات مخفي در كوچه ها و خيابانه
   ،سراسر كشور

   ،خالي شدن صندوق ذخيره ارزي - 
سرقت اموال مردم و بانكها توسط بانـك   - 

   ،مركزي
فــروش ذخيــره ارزي كشــور بــه دليــل  - 

تحريم ها و  نداشتن پول بـراي پرداخـت   
   ،به مردم به عنوان يارانه

تحريم شديد فروش نفـت و محصـوالت    - 
   ،پتروشيمي

   ،به فروش نفت به صورت پاياپ اجبار - 
به خطر افتادن كشور دوست و برادر سيد  - 

ـپاه يعنـي      علي خامنـه اي و فرمانـدهان س
   ،سوريه

ـيج    -  ـيه خل افزايش تنش با كشورهاي حاش
 .، ..آذربايجان و –تركيه  –فارس 

  ،حمله نظاميبه تهديد ايران - 
ــران مســدود شــدن  -  و دارايــي هــاي اي

    ي ايران،بانكها ممنوعيت معامله با
كشورها به دليل مسدود بودن انتقال وجه - 

به ايران به فكر فروش داشته هاي خـود بـه   
ـاي نفـت شـده در حاليكـه در      ايران به ج
ـا      ـاال ه ـازي بـه آن ك برخي موارد ايران ني

ـاي    آن قبولنداشت اما مجبور  ـا بمثابـه به ه
  .نفت شده است

ـا كشـور     -   هايبراي خريـد برخـي كااله
ـا طـال      فروشند ـا  از ايـران دالر نقـد ي ه تنه

ـا  و ايران توان پرداخت  نندمطالبه مي ك به
نفت ارزان ناگزير . را به دالر و يا طال ندارد

  . مي دهد
  
گفتگوهاي محرمانه و علني هنوز  ٭

  :نتيجه اي ببار نياورده اند
  
ـيد علـي   ند عوامل فـوق موجـب شـد       س

ـاخته  خامنه اي براي فرار از بحران  ،خود س
گشـت  خود وارد صحنه  .دودست به كار ش

ـازان و    و با استفاده از مشاوران و سياسـت ب
ـته اي را مخفيانـه     فريبكاران مـذاكرات هس

ي گفت مواظـب  م ،بنا بر رويهاما  .كردآغاز 
باشيد مـردم نفهمنـد كـه مجبـور بـه  ايـن       

 :مذاكرات و دادن امتياز شده ايم
غاز جلسـه تحـريم نفتـي    آهنوز مدتي از  - 
ـته بـود كـه      اي ـا نگذش ران در اتحاديـه اروپ

ـاي بيمـه    –فشارها شدت گرفت  شركت ه
اي از بيمه كردن كشتي هاي نفتي كه نفت 
ايران را به خارج مي برند خودداري كرده 
و در نتيجه كشتيهاي نفتكش از انتقال نفـت  

 .ايران به خارج بازماندند
ـتي بـراي    -  فشار تحريم ها كه با شعار فرص

ـئوالن مطـرح شـده بـود     رشد از سوي م س
نچنان عرصه را بر حاكميت سـخت كـرد   آ

كه سيد علي عمامه از سر برداشته و ياران را 
به اضافه يك بـه   5براي ترغيب كشورهاي 

غاز آسفرهاي خارجي فرستاد و درخواست 
مذاكره را پيشنهاد نمود اما در داخل بـراي  
فريب مردم همچنان نعره پيـروزي و حـق   

 .ي را سر مي دادمسلم بودن هسته ا
 اثـر كشورهاي مذاكره كننده كه متوجـه  - 

ـا بـه سـفر و       تحريم هاي خـود شـدند اكتف
مذاكره مخفيانه نمايندگان سيد علي خامنـه  

نها خواستند كه حتما خود آاي ننموده و از 
سيد علي بايد به گونه اي در رابطه با دست 
ـام روشـن     ـازي پي برداشتن از ادامه غني س

ــد ــه . بده ــوي« او  ،در نتيج ــه » فت داد ك
ـته اي حـرام     ساختن و  ـتن سـالح هس داش

اما كشورهاي غربي نمايندگاني را به  .است
ايران گسيل داشتند تا پيام روشن آنها را بـه  

تحريم وسيع انتخابات كه بعد از  - سيد علي 
ـام وجـود اورا فـرا    قالبي مجلس ، ترس تم

 :ابالغ كنندگرفته بود، 
ـ  -  مـد و  آران نخست وزير اسبق ژاپن بـه اي

ـليم  پيام داد ايران بايد  به خواست غرب تس
 .شود

مد و به سيد علي خامنه آاردوغان به ايران - 
كـه بـه    اسـت  اي گفت كه اوباما پيام داده

انتخابات امريكا نزديك مي شـويم و ايـران   
ـازي را متوقـف    بايد تصميم بگيرد يا غني س

ـاي     كند و ـا غن درصـد را بـه    20اورانيوم ب
ـاقي را    ونمايـد  خارج صادر  پروتكـل  الح

شديد ترين تحريمها وضـع و  يا ... بپذيرد  و
 نوبـت بـه   ،نآاجرا خواهند شد و به دنبال 

 . خواهد رسيد جنگ 
گفتگوهــا در اســتانبول و بغــداد و مســكو  - 

در . و قرار بـر ادامـه آنسـت    .انجام گرفتند
بـه   ،وئيـه ژتحريم اروپا از اول  ،همان حال

    .اجرا گذاشته شد
هيت اختالف ها در سـپاه و  ما

يم و گفتگوهاي اتمي و ژدر ر
رياست جمهـوري  » انتخابات«

  :يندهآسال 
 
ادامه و افزايش درگيري در ميان  ٭

ــه اي و   ــه خامن ــتگان ب نظــام «وابس
  :»واليت فقيه

  
ـات مجلـس،    مانـده  از چند ماه  • بـه انتخاب

ـيد علـي   گاناختالف شديد ميان وابست  به س
  نيروهاي به  . رون افتاداز پرده بيخامنه اي، 

ـيم   اصطالح سنتي به گروههاي مختلف تقس
تا زمان انتخابات و بعد  اختالفد و اين شدن

پديـد  دسته اينك چند . يافتاز آن، ادامه 
  :مده اند از جملهآ

  5در صفحه
  

 یشفرسا
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وابسته بـه  است  گروهي: پايداري جبهه - 1
و مصــباح يــزدي و  خامنــه اي ســيد علــي

پاه پاسداران كه بخشي از س محمد يزدي و
خدا را هم بنده نيستند و مي پندارند چون 

 با مصباح يزدي هماهنگ اسـت،  خامنه اي
، »النصـر بالرعـب  «روش كـردن  بايـد  پس 

ـا دسـت   . قدرت را از آن خـود كنـد   تقريب
ـا مرفـق در خـون     همه حاميان اين جبهه ت

و بــا كــوچكترين اســت مــردم فــرو رفتــه 
ـائي    تغييري، ـا قـوه قض مـي   سر و كارشان ب

  . فرمان نمي برد» رهبر«شود كه ديگر از 
جبهــه پايــداري و قرارگــاه  ،از ايــن رو     

ـازه   نآبه  وابسته ، يعني عماريون، هرگـز اج
نخواهند داد كه جبهه متحد اصولگرايي بـر  

هر چند هـم در مجلـس و    .آنها چيره شود
مجلس ازجبهه متحـد   رئيسهم در انتخاب 

ــد امــ    ــورده ان ــت خ ــولگرايي شكس ا اص
خوشــحال از ايــن هســتند كــه مــذاكرات 

 .هسته اي را با مشكل روبرو ساخته اند
اصولگرايي كه شايد بتوان   جبهه متحد -  2

گفت كه رهبري را به ناچار به دنبال خـود  
ـا    .مي كشاند بر خالف جبهه پايداري كـه ب

ايـن  مجتبي خامنـه اي سـر و سـري دارد،    
ـتقل از مجتبـي   ،سـت توانسته اجبهه  ، در مس

تخابات مجلس جبهه پايـداري را شكسـت   ان
داده و در انتخابات رياست مجلس هـم بـر   
جبهه پايداري و هم نيروهاي سپاهي وابسته 

 .پيروز شود به آن جبهه،
ـته اي  با ادامـه مـذاكرات   اين جبهه       هس

ـار بـه جنـگ     .است موافق نمي خواهد ك
ـان در        .كشدب نـه بـه ايـن دليـل كـه دستش

ظام نبوده بلكـه بـه   جنايات و خيانت هاي ن
اين دليل كه مي دانند در صـورت جنـگ   

نهــا تفــاوتي بــا اعضــاي جبهــه آسرنوشــت 
 .پايداري نخواهد داشت

ايــن جبهــه ســعي مــي كنــد تــا حــدي     
ـته اي    ـا واقعيــات هسـ ــر بـ ـتمدارانه ت سياسـ

ـا    وضعيت تحريم ها و درگيري ـالي ب احتم
بنابراين تالش مـي كنـد    .امريكا روبرو شود

چرا كه مـي   .دكنوارد صحنه  تا هاشمي را
ـائل   داند او مي تواند با دغلبازي سياسي مس

او مي دانـد چگونـه   . را تا حدي حل نمايد
از گروگــان . راه بيايــد يــانئامريكابايــد بــا 

ــد ــري ببع ـا در  ،گي او طــرف امريكــائي هـ
  . سازشهاي پنهاني بوده است

جبهه اصولگرايان سنتي بـه خـوبي مـي         
ا به جبهه هاي جنگ شور راداره كداند اگر 

طلب واگذار كند، به دليل گـره خـوردن   
 ين جبهـه  كل نظام، اسرنوشت با  شسرنوشت

نيز به باتالق جنگ و نابودي سقوط خواهد 
 .كرد

چـوب دو   گروه حاميان احمدي نـژاد  - 3
منتخـب   احمدي نـژاد . گشته استسر طال 

ـال     سيد علـي خامنـه اي   ـا در ح اسـت ام
او و  .رروي او استمطرود او و رود ،حاضر

به كارگرداني كودتايي ورده آحكومتش فر
ـايي      .خامنه اي اسـت  ـارش بـه ج ـال ك ح

 »رهبر«كه در برابر نيروهاي منتخب  رسيده
ـا آخـر      .استايستاده  اگر كنتـرل نشـود، ت

ـاري بـه دسـت     دوره رياست جمهوري، ك
از هـم  . خواهـد داد  »نظام واليـت فقيـه  «

ي سـختي  درگيردر  اكنون با دو قوه ديگر 
 .است

انحرافيون معـروف  به جبهه  اين جبهه كه    
 مـي كنـد  شده است در حال حاضر تالش 

را  اتمـي  به نوعي شرايط ادامـه مـذاكرات   
ـا  نست كـه  آبرن، يعالوه بر ا. وردآفراهم  ت

ـا كنـد  خود را وارد  مي تواند در . گفتگوه
طــرف تــيم او  خامنــه اي و ،حــال حاضــر

و بــه  هســتند 1+5ه بــا كشــورهاي مــذاكر
نمـي  اجازه دخالت حكومت احمدي نژاد 

البتـه بـدش نمـي      »جبهه منحرفين«. دهد
ـار  يد مذاكرات آ شـوند و  بـن بسـت   گرفت

  .خامنه اي مجبور شود جام زهر را سر بكشد
ـا    بـه   ،خامنه ايسيد علي      ـائي كـه ب خط

مرتكب احمدي نژاد انجام كودتا و تحميل 
ياسـت  ناگزير است او را تاپايان دوره ر ،شد

، بـراي  از ايـن رو . جمهوري تحمـل كنـد  
عــده اي از وابســتگان مــورد  كنتــرل وي،

اعتماد خود از جمله مصطفي پور محمدي 
 يمحسن ويس سازمان بازرسي كل كشور ئر

ــور   ــل كش ـتان ك ـادق  واژه اي دادسـ صـ
ـ الريجاني ر ـا  ئ عـزت اهللا   ويه ئيس قـوه قض
 علـي  ويس سازمان صدا و سيما ئضرغامي ر
 سـردار جعفـري   وس مجلس يئالريجاني ر

فرمانده كل سپاه پاسداران را به كار گرفتـه  
پا را از گليم خود فراتر  احمدي نژادتا مبادا 

 .نهد
و گروههاي وابسته  ت موتلفه اسالميئهي - 4

ابتداي انقالب گرد خمينـي و   اين گروه از
جمـع  بعد از آن، گرد سيد علي خامنـه اي  

ـال   .بوده اند ـا ح  شـي خو و روز اين روزه
ـا  ،به خامنه اي. دنندار دور  ،از همه جبهه ه

ـته، زنـدانها و      .تر هستند ـا، هماننـد گذش تنه
ايــن . دنــبخشــي از بــازار را در اختيــار دار

ــهي ــه   ت ئ ـته ب ـاي وابسـ در  ،نآو گروههـ
انتخابات مجلس هشتم، به دليل عدم اعتماد 
گروههاي ديگر بخصوص جبهـه پايـداري،   

رد برجسته حتي دبير كل خود يا ف ندنتوانست
اي مانند بادامچيان، عضو برجسته امنيتي، را 

بــه ســختي شكســت  .دنــوارد مجلــس نماي
جبهـه   –كينه احمدي نـژاد   اينان. ددنخور

ـ  جبهه و خاتمي و –منحرفين  ان اصالح طلب
پايـداري را در دل   جبهه و مصباح يزديو 
ــدار مؤتلفــه و گــروه هــاي وابســته در . دن

ـاي  موقعيتي نيستند كـه در مـورد گ   فتگوه
نظـري   ،اتمي و انتخابات رياست جمهوري

 .غير از نظر خامنه اي اظهار كنند
ت ديگري كه در شگروههاي ريز و در -  5

و هر  سيد علي خامنه اي قرار دارند اطراف
ايـن   .سنگ خود را به سينه مـي زنـد   يك

ـا بـه قـول      گروهها  در كنار ديگـر جبهـه ه
خودشان آب باريكه اي از سرمايه ملـت را  

ر اختيار گرفتـه و مشـغول خـورد و بـرد     د
 وماننــد ائــتالف انقــالب اســالمي  .هســتند

جامعـه   واسالمي  جمعيت هواداران انقالب
ـا   ...مهندسين انقالب اسالمي و اين گروه ه

ـات     آنيز در  نچه بـه پرونـده اتمـي و انتخاب
دم فـرو   ،رياست جمهوري مربوط مي شود

هرزمان هـم لـب بـه سـخن مـي      . بسته اند
براي تصـديق و تأييـد خامنـه اي     ،دگشاين
 .است

از گروههاي وابسته بـه  : جبهه اصالحات - 6
كه با رهبري اختالفاتي داشته و هستند نظام

تا قبل از انتخابات مجلس هشتم مردم نسبت 
ـتند     ـا نظـر منفـي نداش چـرا كـه در    .به آنه

ـا  افراد اين جبهه  88جريان كودتاي سال  ت
مردمي حدي به حمايت خود از اعتراضات 

ـا   اما. ادامه دادند ـار ي  ، به تدريج، تحـت فش
، از مــردم دور »نظــام«حمايــت از  بخــاطر

ـتگيري موسـوي و كروبـي و      .ندشد ـا دس ب
ـا جـدا    ديگر زندانيان سياسي خود را از آنه

در انتخابات دور هشتم مجلس نيـز   .ساختند
شركت و  ،نخود در آ بر خالف گفته هاي
نيـز،   در حال حاضـر  .به مردم پشت كردند

خود را عضوي از نظام دانسته و تالش مـي  
شركت كنند در انتخابات رياست جمهوري 

نيز تا حدي نيازمند  دستگاه خامنه اي. كنند
همانگونه كـه   .استحضور آنها در انتخابات 

ـام «نياز  76در سال  ورد كـرده  آرا بـر  » نظ
ـاز     بودند، اين بار نيز داوطلـب بـرآوردن ني

ـا  اين جبهه د.يم هستندژر ر اختالف شديد ب
ـا و     ــه هـ ــي جبه ــداري و برخ ــه پاي جبه

ــر تنها  معتقد به حفظ . استوههاي ديگر گ
ـاتمي   . نظام مي باشد جانبـدار   ،بـه قـول خ

ـانون اساسـي اسـت     .اجراي بدون تنازل ق
ـئله اتمـي از راه     اين جبهه موافق حـل مس

 .گفتگو است
چهره هاي شاخص اين جبهـه، هماننـد        

ــدگان ديگــديگــر  ــه هــاگردانن ، در ر جبه
ـادها  بسياري از جنايات و خيانت ها ي  و فس

ـته انـد    بعد از انقالب، بـراي   .شـركت داش
ـارزان را بـه     حفظ قدرت هزاران نفـر از مب

تنها در شيوه  .نده اجوخه هاي اعدام سپرد
ـاوت دارنـد    .حكومت بر مردم با ديگران تف

ـتند،    ـئن هس ن آ آنهم به اين دليل كـه مطم
 گر از جمله پايداري،جبهه هاي ديسان كه 

ـا زور و شـكنجه و    ،مي پندارند نمي توان ب
ــر  ــدان ب ــوالني بر زن ـاني ط ــردم اي زمـ م
دست بسياري از افـراد ايـن   . حكومت كرد

ـا   ــه موســوي خــوئيني هـ ــه از جمل  وجبه
موسـوي   وموسوي تبريزي  ومحتشمي پور 

ـادي خامنـه اي و  و اردبيلي  بـه خـون   ... ه
ـا و   شدگان و تروراعدام  از ،قربانيان شده ه

دهـه شصـت بـه خـوبي      كشتار شده هاي
   .مشهود است

خامنه اي به عبـداهللا نـوري    ،برابر اطالع    
ـاتمي و نيـز   . مجال عمل داده است او با خ

ـاع و    ـا اجتم با خاتمي و موسوي خوئيني ه
ـا بـر يـك اطـالع    . گفتگو كرده است او  ،بن

خواسته است نزد مير حسين موسوي بـرود  
ـا  لي كـرده اسـت كـه    اما موسوي به او ح

كروبـي نيـز   . حاضر به تغيير موضـع نيسـت  
ـا بـر روايـت    . همين پيام را داده است او بن

او موســوي گفتــه اســت موضــع او  ،ديگــر
اعـالن   17همان است كه در بيانيـه شـماره   

تيـر مصـداق    28قول خاتمي در . شده اند
موسـوي   :او گفته اسـت . اين روايت است

ـ  د كـه  موضع كنوني خود را همان مي دان
 .اظهار كرده است 17در بيانيه شماره 

ـاي   گروه  - 7 ـنجاني و گروهه هاشمي رفس
ــه   ـته ب ـتالف  :اووابسـ ــروهاخـ ــمي گ  هاش
ـايي همچـون جبهـه      رفسنجاني ـا گروهه ب

اســت كــه احتمــال  پايــداري بــه حــدي
نزديـك بـه صـفر     برقراري اتحاد ميان آنها،

 گرداننـدگان ايـن  چرا كه برخي از . است
ـا  جبهه  ـ هاشـمي  ه ـائن بـه   نجاني را رفس خ

اضر به حمايت و نظام مي دانند و حانقالب 
اما برخي گروهها و جبهه هاي  .از او  نيستند

بـه  نظام  كسي مي دانند كهديگر هاشمي را 
ـاي    . او نيازمند اسـت  ايـن گـروه و گروهه

ـئله اتمـي و     ،نآوابسته به  جانبدار حـل مس
عدم دخالت خامنه اي در انتخابات رياست 

ـازگي    ،هاشمي. ندجمهوري هست  28(بـه ت
وضعيت بد ايران را مورد انتقاد قرارداد ) تير

 .و علت را مديريت بدون كفايت دانست
، اين گـروه  :محمود احمدي نژاد گروه - 8
فرماندهان سپاه و مجتبي خامنـه   از برخي با

ـنجاني و ورودش   اي،  در باره هاشـمي رفس
 مـي كنـد  تـالش  . هم نظر اسـت  ،به صحنه
از قدرت، هر چه دورتر  اني رفسنج هاشمي

زيرا با نزديك شدن هاشمي بـه   . باقي بماند
نها هستند كه مـي بايـد از آن   آاين  قدرت،

ايـن گـروه مـي دانـد كـه در      . دور شوند
ـال      ،ينـده آانتخابات رياسـت جمهـوري س

نگران حفظ  ،در مرحله اول. نقشي نمي يابد
ـائي اسـت   و مـي  . افراد خود از تعقيب قض

اينست  ،موفقيتش در اين كارداند كه شرط 
موضع ايـن  . كه از صحنه سياست دور شود

گروه در باره گفتگوها همان موضع گـروه  
  .حاميان احمدي نژاد است

ـا     ا -  9 ـا ام ـتگي بـه گروهه فراد بدون وابس
ـاحب  كه هر كدام  حامي نظام  خـود را ص
در ايـن شـمار   . مـي كننـد   تصورجايگاهي 

رخـي  تعدادي از مراجـع تقليـد و ب   ،هستند
ـين     ـابقه و همچن ـا س روحانيون و سياسيون ب
ـپاه    عده اي از فرماندهان دوران جنـگ س
كه وضعيت كشور را مناسب نمـي داننـد و   

و حاميان او  حكومتنرا بي تدبيري آعامل 
ـادات   .مي دانند اين عده، بعضي مواقع، انتق

 .كنندرا ابراز مي  اداره كشورخود از شيوه 
ـادات روز بـه    افراد اين ـتر مـي   انتق روز بيش
ـاس     .دكنن سعي مي كننـد در شـرايط حس

 .كنندكنوني خود را بيشتر به مردم نزديك 
ـارج از حاكميـت و     -  10 گروه و افـراد خ

ـا   يا و  با دولتمخالف  ـالف ب  خامنـه اي مخ
كه در ميان آنها مي توان به برخي مراجـع  

ـاره    –تقليد  ـامي اش چهره هاي سياسي و نظ
ـ    راه .كرد ـا ب ـان آنه ـا   ،يـم ژرا آشتي مي برج

ـته  يم ژر.  نمانده است هم ديگر توان گذش
برخـورد   ها، هماننبا آو نمي تواند را ندارد 
صـد  . كه با آيت اهللا منتظري كـرد را بكند 

البته اينان نه وزن او را دارند و نه چـون او  
ـ كساني چون . اهل ايستادگي هستند ت اآي

ـاني   و شبير زنجاني و اهللا صانعي  ـات زنج بي
ـتند   شاخص ...و ايـن  . هاي ايـن گـروه هس

گــروه جانبــدار آزادي انتخابــات رياســت 
 . جمهوري و نيز حل مسئله اتمي است

ـام  باي ئگروهها  -  11 ـئله دارنـد   نظ ـا   :مس ب
كودتاي انتخاباتي و سركوب مردم توسـط  

چهـره  از برخي   ،قواي تحت امر خامنه اي
ـتند بـه      هاي سياسي كه اميد بـه تغييـر داش

ندان انداختـه  زبه  .اند شدت سركوب شده
 .نده ايا حصر شد شده و

مـردم   اين چهره ها تا حـدي از سـوي       
هـر چـه از    .انـد مورد حمايت قرار گرفتـه  

ـتر در دل مـردم   ونظام دورتر مي شـ  ند بيش
افرادي چـون موسـوي و    .رنديجاي مي گ

ـاي ايـن   ... كروبي و تاج زاده و شاخص ه
  .گروه ها هستند

   : يمژر اختالفها در سپاه و در ٭  
بــه جــز : ســپاهاخــتالف ميــان نيروهــاي •

ـاتي   اختالف ميان گروهها و جبهه ها اختالف

نيروهاي نظامي با سابقه و بچـه   اساسي ميان
است كه به درجـه سـرداري   هائي  سپاهي

با دوز  جديدي ها. وجود دارند رسيده اند
و كلك وارد باندهاي مافيايي وابسته به بيت 

اچاق كاال و مـواد  شده و در امر ق خامنه اي
ـاق و   ومخدر  صادرات نفت به صورت قاچ

ـاي مـورد    واردات بخش عظيمـي از  كااله
ـازه    .نياز به داخل كشور دست دارند ايـن ت

ـيده   ــه دوران رسـ ـا ب ــي  هـ ـار برخ در كنـ
، احمـدي نـزاد  سرداران با سابقه و به قـول  

برادران قاچاقچي و همچنين نيروهاي سپاه 
هاي قدس كه به دليـل حضـور در كشـور   

ـارجي، ـالي    از خـ ـات فــراوان مـ  –امكانـ
هــر  ،برخوردارنــداقتصــادي و لجســتيكي، 

ـا  تغييري را به زيان خود مي داننـد   ن آو ب
 .مخالفت مي كنند

ـاي     • ـا نيروه ـازه واردان ب اختالف ميان ت
باسابقه اي كه هنوز برخي شعارهاي انقالب 
را اصل مي دانند و معتقد به مردمي بـودن  

سـخت   بر خامنـه اي را  انقالب هستند، كار
صــداي  هــر از چنــدگاهي،. كــرده اســت

 معترض،. لند مي شوديكي از آنها باعتراض 
روز به روز بـر   .نظام را به چالش مي كشاند

يم از ژر. افزوده مي شودين معترضان عده ا
ـا بـه يـك      آن بيم دارد كه اين اعتـراض ه
ـلح سـرباز    جنبش اعتراضي در نيروهاي مس

  .كنند
در جريان كودتاي  ن دو دستهاياختالف  •

 .بود از پرده بيرون افتادهانتخاباتي تا حدي 
رئــيس امــا بعــد از آن، بــه دليــل اخــتالف 

 و تصـميم جمهوري منصوب خامنه اي با او 
ـادي و   حكومت  اشتباهي اه در امـور اقتص

ـا   اجتماعي و فرهنگي كه رهبري هم از آنه
ـايي رسـ   د كـه  يحمايت مي كرد، كار به ج

پيـدا  مشـكل  خامنه اي نيز با يل سپاهيان اص
به خصوص بعد از دوبار هو كـردن   .كردند

ــي در مراســم    15و  14ســيد حســن خمين
ناگوار  آنها، كه بر 91و  90خرداد سال هاي 

سـرداران خشـونت طلـب و     اينان از ،مدآ
و بـه سـمت    شدنددور  بازهم جنگ طلب،

ند كه بـه  ادگروهها و چهره هاي ديگر رو نه
 .هستندمردم نزديكتر 

ـپاه  شركت برخي از • و نيـز   فرماندهان س
ـا و واواك و   بسيجي از فرماندهانبرخي  ه

 وكشتار مردم در خيابانها  در ،نيروي انتظامي
ـتگيري   وتجاوز بـه دختـران و پسـران     دس

ـپاه   حملـه   وبرخي روحانيون و سرداران س
به خانواده شهداي جنگ از جمله باكري و 

اجـع و  بـه خانـه برخـي مر    حملـه  وهمت 
ـين    توهين به سيد حسن خميني و ميـر حس

سرداران  ،شدموجب ... موسوي و كروبي و
ـته   معترض ـاي وابس بـه   فاصله خود با نيروه

خــود را  اينــان. بيشــتر كننــدرا  خامنــه اي
هـر چنـد كـه    . نها نكردنـد آلوده جنايات آ

ـا    ـا ب خود در گذشته خطاهايي داشته اند ام
شدن امكان بخشوده  در ميان مردم، حضور

. خود را از سوي مردم فـراهم كـرده انـد   
ـين   ومقدم  ان سردار ـار و حس  رشيد و بختي

ـاي ايـن گـرايش در     ...عاليي و شاخص ه
  . سپاه هستند

  
انتخابات رياست جمهوري سـال   ٭
ــراي آينــده مشــكل دردســر آ ور ب

  :خامنه اي
 
ـال آينـده    • انتخابات رياست جمهوري س

ـيش  . زود هنگام مسئله روز شده اسـت  از پ
ـتن در   ژر ،اين ـتن و نوش يم زمان سخن گف

ـاريخ       ـيش از ت ـاي پ ـا هفتـه ه اين باره را ت
اما اين امـر  . به تأخير مي انداخت ،انتخابات

كـــه منصـــوب خامنـــه اي رو در روي او 
ــزوا درآورده و   ــه ان ــور را ب ـتاده و كش ايسـ
ـادي كـرده و ثـروت      گرفتار تحـريم اقتص

و اثر  ،...عظيم نفتي را به كام مافياها ريخته و
ــه ر  ـات ك ــريم انتخابـ ـاتوان  ژتح ــم را نـ ي

خامنــه اي و بيــت او را نــاگزير  ،گردانــده
كرده است كه از هم اكنون به تعيين رئيس 

يكي از مشـكالتي   :جمهوري آينده  بپردازد
ن آخامنــه اي بــا  كــه در ماههــاي آينــده،

ـات رياسـت    دست به گريبان  اسـت، انتخاب
ـال آينـده مـي باشـد     از هـم   .جمهوري س

عزا دار اين مشكل بيت خامنه اي را  ،كنونا
يـم  ژنوكران اين رچراكه در . استساخته 

جلـب  هيچ فردي كه بتواند آراي مردم را 
ـاحب  زيـرا از كـل   . ، وجود نـدارد كند ص

ـامزد  ، تنها چند يمژمنصبان ر تن مي توانند ن
 وحداد عادل  وواليتي  شوند كه عبارتند از

ـاني و  وجليلي  وضرغامي  ـاف و  قال الريج يب
ـيچ   اما . عارف ـادر بـه كسـب     يـك ه  10ق

ـتند نيـز   درصد آراي مـردم  از سـويي   .نيس
ـتند  حاضـر   ،خامنـه اي و بيـت او   ديگر، نيس

چهــره هــاي دور از نظــام از  نــامزد شــدن
را اعتمــاد معترضــين كســان مــورد جملــه، 
ـام در بـه در بـه     .بپذيرند به همين دليل نظ
ـ مي گردد تا  نامزدهائيدنبال   تاگر نتوانس

بـه ترتيبـي كـه    قانون اساسي را تغيير دهد 
ــر ــوري ئ ــد يس جمه ــس برگزين  ،را مجل

بتواننـد تنـور    نامزدهاي رياست جمهـوري 
ــد و كســي رئــيس   انتخابــات را گــرم كنن
 .جمهوري شود كه مطلوب خامنه اي باشـد 

يـم  ژتحريم انتخابات ضربه اي سخت بـر ر 
وارد كرده اسـت و خامنـه اي از آن مـي    

ـات رياسـت   ترسد كه تحريم گس ترده انتخاب
ـبش   ،جمهوري . حجتي بگردد بر ادامـه جن

ــردن    ــرار ك ــدف آن برق ــه ه ــي ك جنبش
 . حاكميت مردم است

خامنـه  شنيده ها حاكي از آن اسـت كـه   •
ـات   اي از هم اكنون مشغول تدارك انتخاب

با همـه  . رياست جمهوري سال آينده است
نفرتي كه از موسوي خوئيني ها و خاتمي و 

ـا ميـدان داده   آبـه   ،داردعبداهللا نـوري   نه
نخســت خــود كوشــيد موســوي و . اســت

. كروبي را با خواسـت خـود موافـق كنـد    
به اين فكر  ،چون كوشش او به جائي نرسيد

ـاتمي   افتاد كه به گروه روحانيون مبارز و خ
ـان موفـق بـه     . چراغ سبز بدهد ـاه اين هرگ

 ،راضي كردنـد موسـوي و كروبـي بشـوند    
ه اي را معرفـي  نامزد قابل قبول براي خامن

ـاتوان       ـار ن خواهند كـرد و اگـر از ايـن ك
ن دو را دور مي زنند و خود نامزد آ ،شدند

 ،در حقيقـت . مورد نظر را معرفي مي كنند
تحـريم   :مأموريت اينان جنبش شكني است

ــه دارد   ـبش ادام ــي جنـ ــركت در . يعن ش
  .يعني جنبش ادامه ندارد ،انتخابات

ـا«مواضــع  :انقــالب اســالمي  » جبهــه هـ ـنی هسـتند از انـزوای خامنـه گز ــه ســرکوب و . ایارش روش ــپاه ب ــران س ــتغال س ـاد، اش ـایش سـپاه رانت خواری و تصرف دولت و اقتص ـایش، بـه فرس ـال، . را حتمـــی بباوراننـــدبیش از پیش، سعی می کنند وقـوع جنـگ در چنین مـوقعیتی، . شتاب بخشیده استبنا بر قانون فرس ـان حــ ـا انتخابـدر همــ   :پوشاندن ضعف خود کرده انداینســت کــه رجــز خــوانی را وســیله . شــدجمهوری امریکا، به ایـران حملـه نخواهـد ات ریاسـت مطمئن هسـتند کـه ت
  
  

تــراكم قــوا در خلــيج 
ــدف از   ــارس و هـ فـ

  :تشديد بحران اتمي؟
  
  

ـا دسـت بـه تــراکم  :انقـالب اسـالمي   ـائی و هـوائی و زمینـی در خلـیج امریک قوای دری
قوا بهنگام حمله به عراق، مقایسـه کردنـی را با تراکم  این تراکم قوا. فارس زده است

همزمــان، بــه جــای تخفیــف . دانســته انــد
ـا . بحران اتمـی، بـه تشـدید آن مشـغولند آی

ــت بدین خاطر که حکومت اوباما وصـول بـه  ـات ریاس ـان انتخابـ ـا زمـ ــل را تـ راه ح
ـا، ممکـن نمـی دانـد و بـر  پدید نیایـد؟ در ایـن فصـل و فصـل سـوم د، آنست خالئی که رقیب او بتوانـد پـر کنـجمهوری امریک
  :برای این پرسش، پاسخ خواهیم جست
  6در صفحه

 یشفرسا
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امريكـا   :در لبه پرتگاه جنگ
بر متراكم كردن قواي خود 
در خليج فارس شـتاب مـي   
بخشد با اين ادعا كه هدفش 
جلــوگيري از مجهــز شــدن 
ايران به سـالح هسـته اي و   
سد كـردن نفـوذ ايـران در    

  :منطقه است
  
و  Ben Schreinerته از  بن شـرينر  نوش  

ــه ژ 17 ،نآتـــاريخ  ــر  2012وئيـ ن آو ناشـ
ــوس    ــگ هـــ ــن كلرينـــ اينفورميشـــ
Information Clearing House 

  :است
ايـران را   ،يكبار ديگر ،وزارت دفاع امريكا •

 .در معرض تهديد به جنگ قرار داده اسـت 
امريكا در حال چنان  ،بنا بر گزارشهاي متعدد

تراكم قوائي در خليج فارس است كه نظيـر  
مشاهده شـده   ،ن تنها بهنگام حمله به عراقآ

ـا    . بود قواي دريائي و هـوائي و زمينـي و بس
ـيج   هواپيماهاي بدون خلبان را مرتب به خل

ـاد نبـريم كـه    . فارس گسيل مـي كنـد   از ي
ــر    ـا ب ـاو هواپيمـ ـا دو نـ ـاي امريكـ و ناوگانهـ

همراهشان و قواي زميني و هوائي در منطقه 
  . مي داشت

در واشنگتن نيز تب جنگ با ايران شـدت   •
بقصد كارشـكني در   ،براي مثال. گرفته است

با ايـران بـر سـر     1+5گفتگوهاي كشورهاي 
سناتور امريكا نامه اي به اوباما  44 ،مسئله اتمي

ش نوشتند و از او خواستند كه حكومت او بي
ـاي سـخت    ،از پيش وضع و اجراي مجازاته

 ،بر فشار به دولت ايران بيفزايد و به دولت ،تر
ـامي     روشن خاطر نشان كند كـه گزينـه نظ

ـيس  . همچنان معتبر است اين اين فشار به رئ
ـارس آجمهوري و   ،ن تمركز قوا در خليج ف

درحالي انجام مي گيرنـد كـه هـم جامعـه     
ـتگاه اطال    ـا و هـم دس ـاتي  اطالعاتي امريك ع

اسرائيل مدركي حاكي از ايـن كـه ايـران    
در ماه . نيافته اند ،قصد دارد بمب اتمي بسازد

ـا گـزارش كـرد     ،وريلآ وزارت دفاع امريك
ـاع از   كه دكترين نظامي ايران همچنان دف

ـاميش از   . خويش است مأموريت نيـروي نظ
سرعت اشغال كشور توسـط قـواي بيگانـه و    

ـان فــراهم   وردن بــراي راه حــل  آامكـ
. يپلماتيك جستن براي خصومت ها اسـت د

ـامي       ـا دكتـرين نظ مقايسه كردنـي اسـت ب
امريكا كه مبنايش بر بسط يد امريكا بر جهان و 

مادگي براي مقابله با تهديـد معتبـر در هـر    آ
  . جاي جهان است

ـا از   • برنامه اتمي ايران بهانه ايست كه امريك
ـلطه جويانـه   آ ن براي رسيدن به هدفهاي س

همانطور كه يك . ود مي جويدس ،در منطقه
ـازگي بـه    مفام ارشد وزارت دفاع امريكا به ت

ـا   « ،نيويورك تايمز گفتـه اسـت   هـدف تنه
ـاي   بازداشتن ايران از تعقيب بلند پروازي ه

بلكـه جلـوگيري از واقعيـت     ،اتميش نيست
بـه  . »يافتن هژموني ايران بر منطقه نيز هست

ـا بـر     ،سخن ديگر ـلطه امريك برقرار كردن س
ـيم   واپ ـابع عظ سين كشور منطقه است كه من

  .نفت و گاز دارد
ـان هسـت     •  :البته ايران گرفتار جنـگ پنه

امريكا و اسرائيل به ايران حمله سايبري مـي  
كنند و اسرائيل دانشمندان ايران را مي كشد 
. و ايران تحت فشار اقتصادي سـخت اسـت  

واپسين تحريم هاي اقتصادي سبب تشـديد  
بيكاري در ايران مـي   تورم و افزايش مستمر

ـان     . شود ـانطور كـه كـن هالين  Connهم
Hallinan ـا    ،نوشته است غرب در جنـگ ب
پرسـش اينسـت كـه در ايـن     . ايران هست

جنگ پله هاي شدت و ويرانگري تا كجا باال 
  خواهد رفت؟ 

پله هاي جنگ كه امريكا و اسرائيل از آن  •
اغلب ادعا مي  :خطر بار هستند ،باال مي روند

ه تحريم اقتصادي براي آن بكار مـي  شود ك
ـاريخ وارونـه   . رود كه از جنگ پرهيز شود ت
ـاريخ   . اين ادعا را ثابت مـي كنـد   ـا بـر ت  ،بن

ـاز جنـگ مـي     مجازاتهاي اقتصادي زمينه س
چنانكه تحريم همه جانبه عراق زمينـه  . شوند

  .ساز حمله به عراق شد
گزارش جديدي كه نيويورك  ،در واقع     

همين واقعيت را باز  ،ده استتايمز منتشر كر
مجازاتهائي كه  :روزنامه مي نويسد. مي گويد

 ،از جمله ،غرب بر ضد ايران اعمال مي كند
يك عمل جنگي  ،تحريم خريد نفت از ايران

ـال  . است ـال   ،1940چنانكه امريكا در س ارس
ن مجازات نتيجه آ. اپن را قطع كردژنفت به 

ـاورد  ـا تصـ   ژزيـرا  . خوبي ببار ني ميم اپنـي ه
ضربه  ،نكه دچار ضعف شوندآگرفتند پيش از 

ـانطور كـه قطـع    . خويش را وارد كننـد  هم
اپن براي آن بود كه اقتصاد ژصدور نفت به 

 ،ناتوان سازند ،پيش از وقوع جنگ ،اپن راژ
تحريم خريد نفت از ايران براي اينست كـه  

ـاه  . اقتصاد ايران را بـه زانـو در آورنـد    هرگ
ـا  بهانـه را   ،مي بزنـد ايران دست به اقدام نظ

بـه   ،»يمژتغيير ر«براي حمله نظامي با هدف 
 ،اگر هم چنين نكند. دست امريكا داده است

  .  ضعف اقتصادي به زانويش در مي آورد
ـار   1940در سالهاي  • نيز سرمايه داري گرفت

ـناخت     ـيله مـي ش بحران بود و جنگ را وس
جنگ  ،در واقع. براي بيرون رفتن از بحران

از . ينـد آبازارهاي جديـد پديـد   امكان داد 
ـان سـرمايه داري    ن را آاين رو بود كه مبلغ

 ،بـدين قـرار  . خواندند» ويرانگري سازنده«
مــدن بازارهــاي جديــد آجنــگ و پديــد 

سخت مـورد  ) افزايش تقاضا براي بازسازي(
هـم  . نياز نظام اقتصادي سلطه جـوي اسـت  

ـا بحـران     ـا ب اكنون اقتصادهاي امريكا و اروپ
چرا جنـگ بـراي رهيـدن از    . ندروبرو هست

  بحران، غرب را وسوسه نكند؟
ـال   ،مداخله ناتو در ليبـي  • از  ،2011در س

چرا كه نخبگان غرب به . نوع استعماري بود
ـا    ـيله ره اين نتيجه رسيده اند كه جنگ وس
شدن از بحراني است كه سرمايه داري بدان 

ـان داد كـه     . مبتال است اما جنـگ ليبـي نش
ـار  ــي هــاي ببـ ــراي   ويران ـافي ب ــده كـ آم

بروز  2008فروخواباندن بحران نيستند كه از 
  . كرده است

مجازاتهاي سخت كه برضد ايـران وضـع    •
برابر شديد تر از تحريمهاي وضع  5 ،شده اند

ـافتن صـفت     ،شده بر ضـد ليبـي   ـيش از ي پ
) منظور تحريمها در دوره قـذافي (» ليبرال«

ـاره كشـوري وضـع    . هستند اين تحريم در ب
د كه صاحب سومين منابع نفت جهان شده ان

ـان اسـت    ـاز جه شكسـت  . و دومين منابع گ
ـام   ايران و تابعيت پذيرفتنش سخت بكار نظ

زيرا به سـرمايه  . يدآسرمايه داري امريكا مي 
ـابع    ،داري جهاني امكان مي دهد ـار من با مه

ـاد   ،نفت و گاز منطقه مهار خويش را بر اقتص
بحران جهان بيشتر كند و توان تحميل بهاي 

چـرا كـه   . خويش به مردم دنيا را پيدا كنـد 
ـا بدسـت    ـار  آامريكا و متحدانش ب وردن مه

انحصار منابع نفـت و   ،منابع نفت و گاز ايران
ايـن  . گاز خاورميانه را از آن خود مي كنند

بسيار بكار  ،ينده با روسيه و چينآدر نزاع  ،امر
  . يدآغرب مي 

ـار   نه بخاطر جلوگيري از ،بدين قرار      انتش
ـابع   اسلحه اتمي كه بخاطر مسلط شدن بر من
نفت و گاز خاورميانه است كه امريكا دسـت  
به تراكم قواي نظامي خود در خليج فارس 

  . مي زند
  

طبيعت پيچيده نزاع امريكـا  
جنگ در سوريه به  :با ايران

قصد كاستن از نفوذ ايران و 
  :وردن مهار منطقهآبدست 

  
ــه ژ 13در      ــ ،2012وئي طبيعــت  ،تراتفوراس

ـان      ـا ايـران را ايـن س پيچيده نزاع امريكا ب
  :تشريح كرده است

ـارس  • بـه   ،استقرار قواي امريكا در خليج ف
تغييري در تعادل قوا در ايـن   ،خودي خود

. ايجاد نمي كند ،بخصوص تنگه هرمز ،خليج
  . اما به لحاظ استراتژيك بسيار مهم است

ـارس         شـگفتي  بردن مين روبها به خليج ف
ـار  . ببار نمي آورد امريكا فعاالنه دست بكار مه

ـته  . نظامي خليج فارس است ـاه گذش  ،در م
امريكا شمار ناوهاي خود در خليج فارس را 

فعاليـت   ،در همان حال. دوبرابر كرده است

. هسته استآايران در تنگه هرمز بطور نسبي 
در همان حال كه تهديد به بستن تنگه هرمز 

ـا  ،نظامي از لحاظ ،مي كند  ،هم سطح امريك
  .فعال نيست

درصد نفت منطقه از تنگه هرمز عبـور   20 •
. ايران توانا به بستن تنگه هرمز نيست. مي كند

تهران ترساندن از بستن تنگه هرمـز را روش  
كرده است و اين ترساندن بازار جهاني نفت 

حتـي اگـر   . را گرفتار نگراني كـرده اسـت  
ار اندازد و مين امريكا مين روبهاي خود را بك
ـان   ،روبي موفقي را انجام دهد ايران همچن

توانائي تهديد كردن حمل و نقل دريائي از 
ـايق  . طريق تنگه هرمز را دارد با استفاده از ق

ـتي مـي      هاي تند رو و موشـكهاي ضـد كش
. تواند عبور و مرور از تنگه را بس مشكل كند

ـا ايـران   ـا    ،در نزاع سياسي امريكا ب ايـران  ب
ـتفا ــز و  اسـ ــه هرم ـا تنگ ــواري بـ ده از همج

ـامي كـه در ايـن      ـليحات نظ تجهيزات و تس
ـا همـĤوردي    ،منطقه دارد مي تواند با امريك

براي مهار كردن ايران است كه امريكا . كند
ـارس   دست به تمركز قواي خود در خليج ف

  .زده است
عامل نظامي يك بخش از نزاع گسترده و  •

ضـوع  مو. بغرنج ميان امريكا و ايـران اسـت  
نزاع گسترش قلمرو نفوذ ايران در منطقـه و  
ـادل قـوا از رهگـذر ايـن      برهم خوردن تع

  .توسعه منطقه نفوذ است
ـترش منطقـه نفـوذ          امريكا نگران اين گس

است كه از افغانستان تا مديترانه را در بر مي 
ـيج    . گيرد جنبش مـردم در كشـورهاي خل
ورده آفرصتي براي ايـران بوجـود    ،فارس

. ي گسترش منطقـه نفـوذ خـويش   است برا
يم بشار اسد در صـورتي كـه   ژحمايتش از ر

ـيار   ،يم او برجا بماندژر بر ميزان اين نفوذ بس
ـيده  . خواهد افزود امريكا و متحدانش كوش

اند فرصت عصيان در سوريه را مغتنم بشمارند 
اما نتوانسته اند سريع عمل كنند و اينست كه 

  . هنوز به نتيجه نرسيده اند
ـيج   هم • ـامي در خل زمان با تراكم قواي نظ

از جملـه   ،امريكا مجازاتهاي اقتصادي ،فارس
تحريم خريد نفت و معامله با بانك مركـزي   

هدف  ،بظاهر. را نيز برضد ايران بكار مي برد
جلوگيري از مجهز شدن ايـران بـه سـالح    

تحريم نفت بر اقتصاد ايران اثـر  . هسته ايست
ايران و توليد  مي گذارد اما بر نيروي نظامي

ايران نيز امكاناتي براي . بمب اتمي اثر ندارد
  . دور زدن اين تحريمها در اختيار دارد

در  ،هريك بر ضد ديگـري  ،ايران و امريكا •
مانور  ،قلمروهاي سياسي و اقتصادي و نظامي

برتـري   ،اما هيچيك از دو طـرف . مي دهند
ـا يكـديگر    .  محسوسي نيافته اند اين بعـدها ب

در تنگـه   ،در بعد نظامي ،وقتي. هستند مرتبط
ويا يك رشته (امريكا حركتي مي كند  ،هرمز

ـا     ،)حركتها مي كند ايران الزم نيسـت كـه ب
مـي  . فعاليت نظامي خود به آن پاسخ دهـد 

تواند از راه اعتراض بـه سـركوب اعتـراض    
ـبش     كنندگان در بحـرين و حمايـت از جن
ـا حمايـت    اعتراضي در اين شيخ نشين و يا ب

ـار اسـد پاسـخ     ژمالي و اقتصادي از ر يـم بش
  .دهد

نكه تمركز قواي امريكا در خليج فارس آبا  •
روابـط  . زياد است اما خالء را پر نمـي كنـد  
هـردو  . ايران و امريكا سـخت بغـرنج اسـت   

عمــل و عكــس العمــل يكــديگر را  ،طــرف
ـاطر  . محاسبه مي كننـد  ـنش و   ،بـدين خ ك

ـام مـي      ـان انج واكنشها اغلب ظريـف و چن
  .يرند كه از برخورد نظامي اجتناب شودگ
  
 :كاستن از نفوذ ايـران در منطقـه   ٭

  :يم بشار اسدژجان به لب كردن ر
  
ورنال ژوال استريت  ،2012وئيه ژ 18در  ◀

  :گزارش كرده است
امريكا براي حمايت از متحدان خـود در   •

يك پايگاه رادار شامل دفاع موشكي  ،منطقه
ـپتامبر نيـز  در ما. در قطر ايجاد مي كند  ،ه س

ـين  جمـع كنـي در      ـانور م گسترده ترين م
 ،و استراتفور. خليج فارس ترتيب خواهد داد

وضعيت  ،به استناد اين گزارش ،همان تاريخ
  :را اين سان سنجيده است

ـات    ،در سوريه ،در جاي ديگر • وزيـر تبليغ
ادعاي نيروي مخالف را در اين باره  ،سوريه

بـي   ،ده اندكه جنگ را به حومه دمشق رسان

نيروهاي امنيتي از ورود  :او گفت. پايه خواند
ـيان بـه داخـل دمشـق       اندك شـمار شورش

يـم  ژسخنگوي ارشد ر. جلوگيري كرده اند
زاد سوريه پاسخ مي آسوريه به ادعاي ارتش 

واحـدهايش وارد حومـه    ،داد كه بنا بـر آن 
زاد گفته اسـت كـه   آارتش . دمشق شده اند

اگزير كرده اند واحدهايش ارتش سوريه را ن
  .از اسلحه سنگين و هلي كوپتر استفاده كند

ـاظران ايـن دو رويـداد            ـاد  (بيشتر ن ايج
ـاع موشـكي در قطـر و جنـگ در      پايگاه دف

را چنان كه پنداري ربطي به يكديگر ) سوريه
امــا . تجزيــه و تحليــل مــي كننــد ،ندارنــد

استراتفور براين نظر است كه هر دو امر واقع 
ارند و حاكي از آنند كه امريكا در بهم ربط د

. كار كاستن از نفوذ ايـران در منطقـه اسـت   
حاصل جنگ امريكا با  ،بطور عمده ،اين نفوذ

امريكا مي كوشد .  است 2003عراق در سال 
ـان ببـرد   . اثرات حمله خود به عراق را از مي

گسترش نفوذ ايـران در منطقـه    ،بيشترين اثر
ـا   از رهگذر اين جنگ و. بوده است جنگ ب
ايران توانسته است دامنه نفوذ خود  ،افغانستان

  . را از افغانستان تا مديترانه بگستراند
بــود كــه ايــران نفــوذ  2010در دســامبر  •

در . خويش را در عراق تثبيت و تحكيم كرد
ـا   ،آن سال ـتالف تحـت رهبـري     آب نكـه ائ
 ،مقام اول را جسته بود ،در انتخابات ،عالوي

ـيعه  ايران با متحد كـرد  بـه   ،ن گرايشـهاي ش
  . المالكي و حكومت او امكان داد بر كار بماند

حزب  ،در لبنان ،نآهفته بعد از  3كمتر از      
يم ژاهللا موفق شد حكومت طرفدار غرب و ر

به نخست وزيري سعد حريـري را   ،سعودي
ـار   ورد كـه در  آساقط و حكومتي را روي ك

ـاال را    آن طرفداران ايران و سوريه دسـت ب
نفـوذ ايـران در    ،نآتا سه ماه پس از . رنددا

تهـران از اينكـه   . در اوج خـود بـود   ،منطقه
يمهــاي عــرب را ســرنگون مــي ژجنبشــها ر

ـاطر    . خوشحال بـود  ،كردند ـان خ ـا اطمين ب
ايـران توجـه    ،يافتن از شرق و غـرب خـود  

ـارس   ،خود را معطوف جنوب خود خليج ف
ـيد و ايـن    . كرد دامنه جنبش به بحـرين رس

 ،در بحــرين. را نيــز فراگرفــت شــيخ نشــين
ـني    اكثريت شيعه بر ضد حاكميت اقليـت س

ـام  ) ا.ل خليفـه ا آدر واقع برضد استبداد ( قي
ـتان   كرد و اين قيام به ايران امكان داد عربس

ايران پيشاپيش خود  ،و نيز. را ضعيف بگرداند
را براي زماني كه قواي امريكا در پايان سال 

ـاده مـي   آ ،عراق را تخليه مي كرد ،2011 م
ـتن قـواي   . ساخت ايران اميدوار بود كه رف

به اين كشور امكان مي دهد  ،امريكا از عراق
ـتان بسـط دهـد    . قلمرو نفوذ خود را تا عربس
 ،بخصــوص كــه جنــبش همگــاني در يمــن

عربستان را با مشكالت جديـد روبـرو كـرده    
  . بود

ـيدن    ،سلسله رويدادها بسود ايـران  • ـا رس ب
سـقوط  . توقف شـد م ،موج جنبش به سوريه

يم سوريه ضربه اي كاري بر نفوذ ايران در ژر
هالل سبز را نيمـه مـي   . منطقه وارد مي كند

رامش كـرد  آنخست ايران احساس . گرداند
ـاري از   زيرا پنداشت امريكا و اروپا دست بك

تهـران  . نخواهـد زد  ،نوع حمله ناتو به ليبي
ـار اسـد  ژهمچنين به استحكام ر اميـد   ،يم بش

 ،با گرفتن كمك از ايران ،بنا بر اين .بسته بود
  . يم بعث مي تواند عصيان را فرو بخواباندژر
ـا را مشـوش    • متحدان سوري تصور ايرانيه

امريكا و متحدانش در منطقه راهـي  . كردند
ـا  . براي مداخله مسلحانه در سـوريه يافتنـد   ب

ـلحه و دادن   ــول و اسـ ــوزش و آدادن پ م
ـان حما  يـت  حمايتهاي لوجستيكي از مخالف

ــد ـتراتژي   . كردن ــدانش اسـ ـا و متح امريكـ
ـنجيدند و بـه    ژسرنگوني ر يم بشار اسـد را س

اينك اين اميد وجـود دارد  . اجرا گذاشتند
يم ژر ،كه با وارد كردن ضربه اي تعيين كنند

ـين   ،يم سني جانبدار غربژاسد را با ر جانش
امريكا اميدوار است وضعيتي را بوجود . كنند

ـالحه  ) روسيهايران و نيز (بياورد كه  تن به مص
ـان   ،نآاي بدهند كه بنا بر  تسهيم قدرتي مي

  . يدآبعثي ها به عمل  –مخالفان و علوي 
امريكا برفشار خود بر ايـران   ،در اين ميان •

برنامـه اتمـي    ،ويـزش آدست . افزوده است
ـاع بـر سـر    آپديـد  . ايران است وردن اجم

ورد بس آدست  ،تحريم خريد نفت از ايران
اما افـزودن قابـل   . اوباما استمهم حكومت 

مالحظه اي به مجازاتها ايران را ناگزير نكرده 
ـالحه     ،است كه در موضوع اتـم  تـن بـه مص

عمده به اين خاطر كه توانائي ايـران  . بدهد

اثر تحريم خريد نفـت را   ،به بستن تنگه هرمز
امريكا براي محدود كردن . محدود مي كند

ـاب خـو   ،اين توانائي د را كشتي هاي مين ي
قواي نظامي . وارد خليج فارس كرده است

.  خود را در اين خليج متمركز كـرده اسـت  
واشنگتن به ايـران   ،با دست زدن به اين كار

ـتن تنگـه     حالي كرده است كه تهديد بـه بس
زيرا امريكا اسباب بازنگاه . بي مايه است ،هرمز

  . ماده كرده استآداشتن تنگه را 
ر نشان مي كنـد  استراتفور سالها است خاط •

ويزي اسـت  آدست » برنامه اتمي ايران«كه 
براي محدود كردن نفـوذ   ،كه امريكا از آن
از ديد . استفاده خواهد كرد ،ايران در منطقه

جلوگيري از بسط نفوذ ايران ضـرور   ،امريكا
  .است

ـا از         استقرار دولت سني در سوريه نـه تنه
بلكه موجب  ،نفوذ ايران در منطقه مي كاهد

. تضعيف موقعيت ايران در عراق نيز مي شود
ايران مي بايد حـواس خـود را    ،يكبار ديگر

از  ،در نتيجه. جمع مرزهاي غربي خود كند
. بسط نفوذ خود در خليج فارس باز مي ماند

ـا  ژتضعيف ر يم سوريه وسيله ايست كه امريك
بكار مي  ،براي مجبور كردن ايران به گفتگو

  .برد
  
رات باخاسـت خريدن يـك عضـو    ٭

ـاختمان    ،سوريه امكان انفجـار در س
يــم ژمحـل اجتمــاع مقامـات اول ر  

سوريه و كشته شـدن وزيـر دفـاع و    
شوهر خواهر اسـد و دو مقـام بلنـد    

  :وردآپايه ديگر را فراهم 
  
 ،بنا بر اطالع واصل بـه انقـالب اسـالمي    ◀

ـا  ) سازمان اطالعات و امنيـت تركيـه  (ميت  ب
اطالعاتي برخورداري از همكاري سازمانهاي 

در كار فرستادن افراد مسلح به داخل  ،غرب
سوريه و مسلح كردن سوريه ايهاي مخالف و 

انفجار در ساختمان . است» جنگ پنهان«نيز 
محل اجتماع مقامات ارشد سـوريه حاصـل   

توضيح اين . يك كار دراز مدت بوده است
كه نخسـت موفـق مـي شـوند يـك عضـو       

ـ  آرات را كه اجازه رفت و باخاست ن آه مـد ب
بمدت  ،اين شخص. بخرند ،بنا را داشته است

مواد منفجره قابل انفجار از  ،به تدريج ،ماه 3
ـازي    راه دور را به داخل بنا مي بـرد و جاس

ـاع   ،2012وئيه ژ 18در . مي كند بهنگام اجتم
وزير دفاع و ديگر مسئوالن امنيـت داخلـي   

  .انفجار را انجام مي دهند ،كشور
ـار   ژ 22ر خبري كه دبكا فايل د ◀ وئيـه انتش

ـار     ،داده است ـار اسـد درك بر اينست كه بش
بازسازي سازمان امنيت و اطالعات سـوريه و  
ايجاد يك گروه از فرمانـدهان منسـوب بـه    

ـاع   ،نرال جاسم الفرجژ :خود است وزير دف
فرمانـده   ،برادر بشار اسد ،جديد و ماهر اسد

ـارم و   فرمانـدار   ،نـرال مملـوك  ژلشگر چه
ـات و    ر ،نظامي دمشـق  ـازمان اطالع ـيس س ئ

فرمانـده   ،نرال علي حسـن ژامنيت سوريه و 
ـا را بـر    ،مليشاي علوي مأموريت سركوب ه

 ،بنا بر اطالع دبكا فايـل نيـز  . عهده گرفته اند
بشار اسد انفجار را كار تركيه مي دانـد و در  

يم اسد از طريق كردهاي ژر. پي انتقام است
ـام     تركيه است كه قصـد دارد از تركيـه انتق

او قواي سوريه را از مناطق كرد نشين  :بگيرد
بيرون برده براي جنگ با عصيان گران مسلح 
و اميدوار است هم مانع از پيوستن كردهاي 
سوريه به مخالفان شود و هم ضربه اي كاري 

  .به تركيه وارد كند
ــالمي ــالب اس ـا آشــکار کــرداطالانتشــار داد رابطــه اســتراتفور را بــا دســتگاه ســندها کــه ویکیلــیکس  :انق ـاتی امریکـ از ایــن، . عـ ـافتن  –گزارش  ــدگرایشــهای موجــود در آن و بســا سیاســت ســمت و ســوی دســتگاه اطالعــاتی و نیــز تحلیلهایش می توانند در ی ــع . امریکــا، بکــار آین بشــرط یــافتن و رف ـا ـاقض هــ ـتمر . تنــ ـای مســ از . گسترده است، واقعیت نداردتا مدیترانه استراتفور بر این که نفوذ ایران از افغانستان از جملـــه، ادعــ منطقـه «جمله به این دلیل که ایـران از ایـن            ۷هدر صفح    بطور . هیچ بدست نمی آورد» نفوذ

 یشفرسا
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ـا (مستقیم سرمایه از دست مـی دهـد  ـتقیم، ) به سوریه می دهدکه در این کشورها خرج می کند و نفتی که پوله » نفـوذ«بخشی از بودجـه اش صـرف ایـن و بطـور غیـر مس منطقـه «بنا بر ایـن، . خود خورد و برد داردحال اینکه امریکا از مناطق نفـوذ . می شود ـا در هدف . دست آویز امریکا است» نفوذ ایران ـبش هــ ـیش از از آن، ســـرکوب کـــردن جنــ ـا و نیـز ب ـا  –یم مافیاهای نظامی ژپیش منطبق کردن رکشورهای وابسته به امریک ــه امریکـ ـا سیاســت ســلطه جویان     . ستامــالی بـ
پله هاي بحران را با سـرعت بـاال    ٭

ـادن در     ـبب افت تـش  آرفتن، بسـا س
  :جنگ مي شود

  
تحليل گـر   ،پل پيالر ،2012وئيه ژ 20در  ◀

مقاله اي در باره خطر  افتادن در  ،پيشين سيا
تش جنگ امريكا و اسرائيل با ايران را انتشار آ

تمركز قواي امريكا  ،تحريم ايران :داده است
 ،جنگ داخلـي در سـوريه   ،رسدر خليج فا

انفجار اتوبوس حامل جهان گردان اسرائيلي 
ـان  خطـر وقـوع    ،در بلغارستان و جنگ پنه

  :جنگ را بسيار افزايش داده اند
 ،نها من هستمآكارشناس كه يكي از  22از  •
ـال   The Atlanticتالنتيك آ در باره احتم

ـا   وقوع جنگ امريكا و يا اسرائيل و يا هردو ب
ــران ــ ،اي ــتنظ ــن . ر خواســته اس ــر اي بنظ

ـا ايـران در     كارشناسان خطر وقوع جنـگ ب
و احتمال حمله . درصد است 36 ،سال آينده

ـا هـردو بـه       ـا اسـرائيل و ي هوائي امريكا و ي
ـال     ،تأسيسات اتمي ايـران  ـان س ـيش از پاي پ

ـال  . درصد است 33 ،2012 تنها اين دو احتم
ـان   ،وجود ندارد احتمال هاي ديگر و بسا زي

براي منافع ما نيز مي توانند وجـود  بخش تر 
  .داشته باشند

ــا     • ــيس جمهـوري امريك ـين رئ ـاون پيش مع
درصد  1گفته بود هرگاه فقط ) ديگ چني(

احتمال وجود داشته باشد امـر بـدي واقـع    
ن امر واقـع  آما مي بايد عمل كنيم تا  ،بشود
درصد احتمال وقـوع   1بديهي است . نشود

ـال   درصـد  36و  33گويائي ندارد اما  احتم
يعني احتمالي است كه . وقوع گويائي دارد

ـا ايـران    . مي توانـد روي دهـد   و جنـگ ب
  .براستي براي امريكا بد است

خطر وقوع جنگ را جمع شدن عوامـل   •
ــد  ــتآپدي ــميم  . ورده اس ــر تص ــي اگ حت

ــران   ـنگتن و ته ــد در واشـ ــدگان ارش گيرن
جمـع و جـور    ،نخواهند جنگ روي دهـد 

قـوع جنـگ   شدن عوامل مي تواند سبب و
بر كم و كيف اين عاملها  ،در ماه اخير. بگردد

  .درصد افزوده شده است 20
ـا           ـادي غـرب ب يكي از عاملها جنگ اقتص

ايران بنام مجبـور كـردن ايـران بـه دادن     
نچه به برنامه اتميش مربوط آامتيازها است در

شكسـت  «اين عامل وقتي با عامل .  مي شود
قـوع  خطـر و  ،جمع مـي شـود  » ديپلماسي

  . جنگ را افزايش مي دهد
ـال وقـوع حادثـه اي           عامل ديگر احتم

نظـــامي در خلـــيج فـــارس و رو در روي 
ـا و ايـران     يكديگر قرار گرفتن قـواي امريك

ـين هفتـه روي داد   .  است اتفاقي كه هر هم
ـاهيگيري كـه    ( ـايق م حمله ناو امريكائي به ق

سبب كشته شدن يك ماهي گيـر هنـدي و   
ـبب    ،)دتـن شـ   3زخمي شـدن   ـاه س هرگ

ـائي ايـران مـي گشـت      ،مداخله نيروي دري
ماده اشتعال آاحتمال افتادن آتش در هيزم 

  .جنگ را افزايش مي داد
ـان ايـران و            ـنش شـديد مي عامل سوم ت

ـار   :اسرائيل است اسرائيل مي خواهد انحص
قصد «اسلحه اتمي را در منطقه داشته باشد و 

ـلم   را امـري » ايران بر داشتن بمب اتمي مس
گردانده و بر شدت بحران تا توانسته افزوده 

ـئله  «چنانكـه يـك   . است و مـي افزايـد   مس
اين . مده استآبراي منطقه بوجود » واقعي

ـين جمـع مـي     عامل وقتي با دو عوامل پيش
  . خطر جنگ را افزايش مي دهند ،شوند
عامل چهارم وضعيت داخلـي اسـرائيل           
بنا . شد حزب خديمه از ائتالف خارج :است

بــراين حكومــت او بــيش از پــيش در قيــد 
ـابرين . راستهاي افراطي است خصـومت   ،بن

ـتن  . طلبي عامل بقاي حكومت او است با رف

ـيش   ،خديمه از حكومت احتمال انتخابات پ
و نتان ياهو براي . رس را افزايش داده است

ـا ايـران      موفقيت نياز به تشـديد خصـومت ب
  .دارد

ــالمي   ــالب اس بــات ریاســت در انتخا :انق در » بحـران اتمـی ایـران«جمهوری امریکا،  یم ایـران ژر. شمار مسائل ردیف اول است   .کیف عوامل دیگر می گردددر سه دولـت، خـود سـبب افـزایش کـم و وجود یـک عامـل . نیز بحران ساخته است
ـان اسـت كـه در           عامل پنجم جنگ پنه

تشي مـي شـود كـه هيـزم     آ ،صورت شدت
ـ   ـين جـو    :دجنگ را روشن مـي كن در چن

سنگيني منفجر شدن بمب در اتوبوس حامل 
ـان  . روي مي دهـد  ،جهانگردان اسرائيلي نت

ــران و    ــرائيل اي ــر مقامــات اس ـاهو و ديگ يـ
ـبب ايـن      ـان را مس متحدش حـزب اهللا لبن

ــد  ــي خوانن ـار م ــت . انفجـ ـتان هوي بلغارسـ
او . تروريست انتحاري را تشخيص داده است

ـار اسـت     در  او. يك سـوئدي الجزايـري تب
ـال      ،2004گوانتانومو زنـداني بـوده و در س

ـتان و   . زاد شده استآ اما مـدتي را در عربس
ـات  . پاكستان و افغانستان گذرانده است مقام

سوئد تكذيب مي كننـد كـه بمـب منفجـر     
هنوز هويت منفجـر كننـده   . كننده او باشد

ـاهو بـراي     ،بطور قطع مشخص نشده ـان ي نت
اين  :دايران خط و نشان مي كشد و مي گوي

ورده دستگاه ترور دولـت ايـران   آانفجار فر
واكنش نشان خواهـد   ˝است و اسرائيل قويا

  .داد
. مر اين حمله تروريستي باشـد آبسا ايران       

ـين باشـد   ـاي تعجـب    ،درصورتي كه چن ج
چراكه اسرائيل جنگ پنهاني را بر ضد . ندارد

دانشمندان ايران . ايران به راه انداخته است
ــي   ــرور م ــدرا ت ــه  . كن ـايبري ب ــه سـ حمل

قتلهــا كــه . كامپيوترهــاي ايــران مــي كنــد
ـام مـي دهنـد    عمـل   ،مأموران اسرائيل انج

ــالص هســتند ــتي خ هــدف از ايــن . تروريس
ترورها از جمله اينست كه دانشـمندان را از  

  . كار در پيشبرد برنامه اتمي ايران باز دارد
مسلم است كه ايران در مقام تالفي دست      

تروريستي برضد اسرائيلي ها مـي  به عمليات 
ـات اسـرائيل   . زند با توجه به اين كه از امكان

هدف هائي را مورد حمله  ،برخوردار نيست
قــرار مــي دهــد كــه از حراســت كمتــري 

بايد مراقب خصـومت طلبـي   . برخوردارند
چه بسا او منتظر نتيجه تحقيـق  . نتان ياهو بود

در باره هويت تروريستها نشـود و دسـت بـه    
ـنش او مـي   . م تالفي جويانـه بزنـد  اقدا واك

تواند واكنش ايران را برانگيزد و اين كنش و 
  .واكنش خطر جنگ را تشديد كند

انتخابات رياست جمهوري امريكا و نقـش       
بر وخامـت وضـعيت    ،نآدر » مسئله ايران«

جمع اين عوامل خطر وقـوع  . افزوده است
  .جنگ را افزايش داده است

ــزودجمعی باشند و سمت یابی تبلیغات آنها را خطر وقوع جنگ، عاملی که وسائل ارتباط عوامـل تشـدید کننـده بـر  :انقالب اسـالمي  ــد اف ــی و . بای ـای جاسوس ـتگاه هـ ـات دسـ ـا از طریـق مقام ـتقیم و ی ـاط جمعـی نقشی کـه مس ـائل ارتب ـتندایفا می کنند، نیز عامـل بـس مهـم دیگـری حکومتی و یا از راه وس ــ. هسـ ـازگی، انتلیجن ــه تـ ــرویس ب ـا ت س بمـب  ۲۰۱۴مدعی شده است که ایران ت   :اتمی خود را می سازند
  

ــران    ــم اي ــب ات  –بم
شـان  مجازاتها و تشديد

به شكست كشـاندن    –
  :گفتگوها؟

  
انتليجنت سرويس مدعي است 

صـاحب   2014ايران در سال 
  :بمب اتمي مي شود

  
ــه ژ 13در  ◀ ـيتدپرس از آ ،2012وئي سوشـ

است كـه  قول ديلي تلگراف گزارش كرده 
ــر نظــر انتليجنــت ســرويس   ســازمان (بنــا ب
  :،)جاسوسي و ضد جاسوسي انگلستان

ـلط    ،ايراني ها بگونـه اي مصـمم  «  • بـر تس
علمي و فني بر تمامي جنبه هاي اسلحه اتمي 

ـامي    . هستند ـار گـرفتن تم مصمم بر در اختي
ـلحه اتمـي     ژتكنولو ي الزم بـراي توليـد اس
  ».هستند

كه توليـد  انتليجنت سرويس مدعي است  •
سال به  6بمب اتمي توسط ايران را به مدت 

اين موفقيت را به يمـن  . تأخير انداخته است
ـا دقـت     آعملياتي بدست  ورده اسـت كـه ب

هدف هائي كه مـي   :طراحي شده بوده اند
ـار   بايد زده مي شدند و روشهائي كه بايد بك

به دقت تشخيص و تعيين شـده   ،مي رفته اند
  . بودند

 John Sawersس ســر جــون اســوار •
ـا   :رئيس انتليجنـت سـرويس مـي گويـد     بس

بمب اتمي خـود را   ،2014ايرانيان در سال 
 100در حضور  ،او در لندن. خواهند ساخت

ـيس  ـيح   ،تن از كارمندان حكومت انگل توض
داد كه ايراني ها در مرحله توليد بمب اتمي 

ـارس   ـاه م در يـك   ،هستند و افزود كه در م
ـتان  او به  ،اجتماع فوق سري حكومت انگلس

  . اعالن خطر كرده است
ـيس   ،در طول اين اجتماع سخت نادر • رئ

انتليجنت سرويس فاش كرد كـه انتليجنـت   
 6بـه مـدت    ،به يمن عمليات خود ،سرويس

سال توليد بمب اتمي توسـط ايـران را بـه    
ـا بـر قـول او   . تأخير انداخته است دوايـر   ،بن

ـات طراحـي و     ـته عملي تحت امر او يك رش
ـين   اجرا  ـاي ب كرده اند براي اينكه مجازاته

در  ،المللــي بــر ضــد ايــران اجــرا شــوند و
هركار كـه ممكـن بـوده اسـت       ،خاورميانه

ـائل موجـود را تخفيـف     كرده اند تا كه مس
او بطـور ضـمني    ،در سخن خـويش . دهند

رجوع مي دهد به ويروس هاي قـوي كـه   
ـاي   غربي ها براي خراب كردن سرويس ه

. تمي ايران بكار برده اندانفرماتيك تأسيسات ا
رجوع او حتي قتل دانشمندان ايراني كه در 
سالهاي اخير انجام گرفته اند را هم در بر مي 

  .گيرد
   :خطر مداخله نظامي در ايران ◀
به جاي « ،او مي گويد بدون اين عمليات •

ـال    ،2014سال  بـه يـك    2008ايـران در س
. »دولت داراي بمب اتمي بدل شـده بـود  

به رهبران  ،مدآه بدين سان بدست زماني ك
غرب امكان داد تصميم مشكل در باره حمله 
پيشگيرانه احتمالي به تأسيسات اتمي ايران را 

  .به تأخير اندازند
ـتان        در پائيز گذشته گزارش شد كه انگلس

باتفاق امريكا و اسرائيل امكان حمله نظامي به 
. تأسيسات اتمي ايران را مطالعـه مـي كننـد   

ـا را مـي   آرشهاي سازمانهاي اطالعاتي گزا نه
ـال ديگـر     ترساند از اين كه ايران تا يـك س
تأسيسات اتمي خود را زير كوه پنهان سازد و 

  .  حمله پيشگيرانه را ناممكن بگرداند
جانبداران حمله پيشگيرانه بـه   ،در اسرائيل •

ـتند    ـا  . تأسيسات اتمي ايـران پرشـمار هس ام
د حملـه بـه   پرزيدنت اوباما ترجيح مي دهـ 

ـاه نـوامبر      ـا م ـاريخ  (ايران را دست كـم ت ت
ـأخير  ) انتخابات رياست جمهوري امريكا به ت

داويد كامرون نيز  مي گويـد همـه   . اندازد
اما فشار وارد نمي . گزينه ها روي ميز هستند
  .كند به ايران حمله شود

ـتان مـي      • رئيس انتليجنـت سـرويس انگلس
ـ  :گويد ا در روشن است كه اسرائيل و امريك

 ،صورت مجهز شدن ايران به سالح هسته اي
بــا خطرهــاي بزرگــي دســت بــه گيريبــان 

ـتان . خواهند شد ـام   ،وزير خارجه انگلس ويلي
ـلحه     هيگ نيز برخوردار شـدن ايـران از اس

ـابي مـي   » فاجعه اي براي دنيا«اتمي را  ارزي
» خطرناك تر از جنگ سـرد «كند و آن را 

  .مي داند
ــالب اســالمي ـان، ایـن  ۵در . شوروی سابق بوداردوگــاه بــه رهبــری دو ابرقــدرت امریکــا و تقابــل دو جنــگ ســرد،  :انق ـاره جه ـای ایـدئولودو اردوگاه، از طریق جنگهای محلی و نیـز ق ـارو یـک و اقتصـادی، ژرویاروئی ه ـتقیم روی ـاتی و برخورداری ایران از بمب اتمی با آن دوران قایســه روشــن اســت کــه م... مــی کردنــد ورقابت تسلیحاتی شدیدی بایکدیگر . بودندبایکدیگر، مستقیم و غیـر مس ـا و خطرناک تر خواندش، دروغ تبلیغ ـار عمـومی ب به قصد موافق گردانـدن افک

    .سیاست غرب در قبال ایران است
تهديد ايران به بستن تنگه هرمـز و   ٭

كشيدن لوله نفـت بقصـد بـي نيـاز     
  :شدن از اين تنگه

  
ـتن تحـريم    ◀ خريـد  درپي به اجرا گذاش

ـا بانـك مركـزي و      نفت از ايران و معاملـه ب
 ،2012وئيه ژ 15در  ،تهديد به بستن تنگه هرمز

خبرگزاري فرانسه گزارش كرده است كـه  
امارات عربي متحده خط لوله نفتي را افتتاح 
كرد كه نفت اين شيخ نشين را به آن سـوي  

اين خـط لولـه   . تنگه هرمز جريان مي دهد
نفت را از ابوظبي بـه  هزار بشكه  500 ،روزانه

ـال مـي     ـان انتق ترمينال فجيره در خليج عم
ــه آاز آنجــا تانكرهــاي نفــت . دهــد ن را ب

 360طول اين لوله . پاكستان حمل مي كنند
  . كيلومتر است و از ماه اوت عملياتي مي شود

شــروع شــده  2008ســاختمان آن از ســال 
 1,5روزانـه   ،وقتي ظرفيتش كامل شد. است

  .انتقال خواهد داد ميليون بشكه نفت
كه تهران  - ترس از بسته شدن تنگه هرمز     

ـبب   –ن مي كرد آمرتب تهديد به بستن  س
ـيده    ـتاب بخش شد كه به ساختن خط لوله ش

  .شود
اوائـل   ،وسائل ارتباط جمعـي  ،در تهران       

خبر مي دادنـد كـه نماينـدگان     ،ماه جاري
مجلس ايران طرحي را تصويب كـرده انـد   

ـائي   ،آن كه بنا بر براي تنبيه كشورهاي اروپ
 ،كه خريد نفت از ايران را تحريم كرده انـد 

حكومت ايران مي بايد عبور تانكرهاي نفت 
  .  بمقصد اروپا  را  ممنوع كند

نيــروي دريــائي  :مقامــات امريكــا گفتنــد    
ـيج      ـائي را در خل ـاي زيـر دري امريكا روبوته
فارس بكار انداخته است كه كارشان خنثـي  

ـاال كرد ايـران   ˝ن مين هائي است كه احتم
امريكا چهار  ،وئنژدر اوائل . بكار خواهد برد

. كشتي مين ياب را به خليج فارس برده است
كشتي ميان ياب  8 ،در مجموع ،بدين ترتيب

  . و روبات در خليج فارس دارد
ـاه       ــكاداران  آدر مـ ــك اس ــز ي ــل ني وري

 در پايگاه امريكا 22 –هواپيماهاي جنگي اف 
    .در امارات متحده مستقر شده است

مجازاتهاي وضع شده برضد 
ايران جنـگ بـا وسـيله اي    

  :ديگر است
  
ـان         Conn Hallinanنوشته از كن هالين

  :منتشر شده است 2012وئيه ژ 16است و در 
ـاره برنامـه    • اينك كه گفتگوها با ايران در ب

ـيده اسـت   ،اتمي اين كشور ـا  آ ،بجائي نرس ي
داريم بسوي جنگ مي رويم؟ اسرائيل مرتب 
ـا بـر گـزارش     ،تهديد به جنگ مي كند و بن

ـاده   حكومت اوباما نقشه حمله به ايران را آم
ـا در    ،باوجود اين. كرده است هم اكنـون م

  :جنگ با ايران هستيم
ـارل  •  Carl vonفــن كلــوزويچ   كـ

Clausewitz    ــگ ــزرگ جن ـين ب تئوريسـ
جنگ را ادامه سياست بوسائل ديگـر   ،مدرن

سياست بين  ،در مورد ايران. تعريف مي كند
. المللي جنگ دوفاكتو  با ايران گشته اسـت 

ـاالنه تـورم در ايـران    ،بنا بر گزارشها  ،نرخ س
ـاددانان   . درصد است 22,2 ـياري از اقتص بس

در . ا دوبرابر اين رقم مي دانندميزان تورم ر
درصد و  30قيمت مرغ  ،وئنژخر ماه آهفته 

 99,5درصد و سبزيچات  66,6قيمت ميوه ها 
 ،بانك مركزي ايران. درصد افزايش ياقته اند

ـان  را    ـاري جوان درصـد   22,5ميزان بي ك
فايننشال تايمز اطالع  ،اعالن كرده است و نيز

ـار  آر از مار دولتي بسيار كمتآمي دهد كه  م
بخش صنعت با نصف ظرفيت . واقعي هستند
  .كار مي كند

ـا بـه         ـته ت ارزش ريال ايران از سال گذش
ـال ــت   40 ،حـ ــه اس ـاهش يافت ــد كـ . درص

ورشكستگي ها بـرهم افـزوده مـي شـوند و     
علـت  . كارگاه ها و مشاغل تعطيل مي شوند

باال رفتن قيمتهاي نفت و گاز و بنزين و برق و 
ـا  گران تمام شدن و اردات بخاطر تحريم ه

  . است

صادرات نفت ايـران كـه منبـع عمـده           
انس بين المللـي  ژآبنا بر  ،درآمد ايران است

ـال   ،يژانر درصـد   40حـدود   ،2012در س
ـبب شـده   . كاهش يافته است اين كاهش س

 27. ميليارد دالر كاهش  يافته است 32است 
عضو اتحاديه خريد نفت از ايران را تحـريم  

اين تحريم سبب شد كه از مشتريان  كردند و
بيمه نكردن نفتكش هائي . ايران كاسته گردد

سبب شده اسـت   ،كه از ايران نفت مي برند
ـا    ميليـون   1,5ميزان صادرات نفت ايـران ت

 80مـد نفـت   آدر. بشكه در روز پائين بيايـد 
  .مدهاي ايران را تشكيل مي دهدآدرصد در

ـا مع  :هنوز بدترين در راه است • املـه  امريك
شركتها را با بانك مركزي ايران بسيار مشـكل  
ـا  در نظـر دارد     كرده است و كنگـره امريك

بخـش   ،نآطرحي را تصويب كند كه بنا بر 
ـته اي «ي ايران ژانر » منطقه انتشار سالح هس

ـائي   ،بدين سان. تلقي خواهد شد تهران توان
از  ،دريافت بهاي نفتـي را كـه مـي فروشـد    

ديگـري شـده    پيشنهادهاي. دست مي دهد
ـا آاند كه بنابر  ـاي ايـران      ،نه ـا بانكه معاملـه ب

هركشوري كه جرأت كند . ممنوع مي شود
خـود را از خـدمات    ،با اين بانكها معامله كند

  .بانكي بين المللي محروم مي كند
هرگاه اين پيشنهادها قانون بگردند به قول  •

ــوويچ    ـارك دوب   Mark Dubowitzمـ
ـا  ) گفتگو با فايننشال تايمز( جنگ اقتصادي ب

ــد  ــد ش ــخت خواه ــگ س ــوويچ . جن دوب
مديرعامل بنياد دفاع از دموكراسي ها است 
و ايــن بنيــاد بــراي الغــاي مجازاتهــا برضــد 
  .فلسطين و چين و حزب اهللا مبارزه مي كند

ـادي و قلمروئـي     • و جنگ در قلمـرو اقتص
 5 ،در دوسال گذشته :ديگر گسترش مي يابد

ـا  . ده انددانشمند ايراني به قتل رسي اين قتله
سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي  ،به موساد

ـبت     اسرائيل و سازمان مجاهـدين خلـق نس
ــازمان در فهرســت . داده شـده انــد  ايــن س

ـا   سازمانهاي تروريست وزارت خارجه امريك
  .است

ـاه     ،سال گذشته • ـار عظيمـي در پايگ انفج
 ،واقـع در نزديكـي تهـران    ،موشكي بيد گنه

جملـه سـردار حسـن     از ،تن 17روي داد و 
باني برنامه موشـكي ايـران را    ،تهراني مقدم

ـاط جمعـي      . كشت ـائل ارتب بنا بـر قـول وس
ـا    ،اسرائيل انفجار را سازمان مجاهدين كـه ب

. ترتيب داده بـود  ،موساد همكاري مي كند
جنداهللا كه يك  ،افزون بر سازمان مجاهدين

ـاط    ـيا ارتب سازمان سني است و با موساد و س
ه سپاه پاسداران مسلحانه حمله مي نيز ب ،دارد
  . كند

اين امر كه به تأسيسات كامپيوتري ايـران   •
.  سر بشـمار نيسـت   ،حمله سايبري شده است

ن را پذيرفتـه  آپرزيدنت اوباما در علن  ،زيرا
ـتكس نـت بخـش قابـل      . است ويـروس اس

ـته اي ايـران را از     مالحظه اي از برنامـه هس
ـاي  بـه كام  ،با اين ويـروس . ميان برد پيوتره

وزارت نفت و تأسيسات زير بنائي ديگر ايران 
  . حمله شده است

ـار بـردن           و نيز امريكا مظنون است بـه بك
ـامپيوتري    ـتمهاي ك ويروس شعله برضد سيس

ــران ــران. اي ــروس در  ،پــيش از اي ايــن وي
فلسطين و لبنان و هنگري و استراليا و روسيه و 

ته بكار رف ،هنگ كنگ و امارات متحده عربي
  . بوده است

بسياري از وسائل ارتباط جمعـي بـر ايـن     •
پرسش متمركز شـده انـد كـه در صـورت     

ـا بـه   آ ،شكست گفتگوها يا اسرائيل و يا امريك
ـا   تأسيسات اتمي ايران حمله خواهند كرد ي

  خير؟
ـته    • ـال گذش ـاهو   ،در طول دوس ـان ي  ،نت

ـاع       ـاراك وزيـر دف نخست وزيـر و اهـود ب
ه نظامي تهديد كرده اسرائيل ايران را به حمل

 Gideon Rachmanگيدن راچمن  . اند
روزنامه نگار فايننشال تايمز مي نويسد كه در 

مقامات اسـرائيل بـه او گفتـه انـد      ،تل اويب
يـك  . حمله در تابستان انجام خواهد گرفت

ـا   « :منبع به او گفته است ـپتامبر ي اسرائيل تا س
ـان بهتـري     اكتبر صبر خواهد كرد زيـرا زم

ـاطر آنكـه       براي ح ملـه بـه ايـران اسـت بخ
نزديك به انتخابات رياست جمهوري امريكا 

  . است
  

  8در صفحه
  
  

 یشفرسا
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ـاه اکتبـر  :انقالب اسالمي اگر این حمله در م ــز ســبب . خواهــد شــد ۲۰۱۲سال » اکتبر سورپرایز«انجام بگیرد،  ــد امــا آیــا ایــن بــار نی ـان خواه ـامزد جمهوریخواهـ ــروزی نـ   ؟شدپی
ــرن       ــوك ب ــك ك ـا پاتري  Patrick امـ

Cockburn    ـائل معتبر ترين تحليل گـر مس
براينست كه تهديد هاي اسـرائيل   ،خاورميانه

استدالل او اينست . »الي بندي قرن استخ«
كه وقتي مجازاتها دارند اقتصاد ايران را خفه 

دليلي براي اين كه اسـرائيل وارد   ،مي كنند
ـين  . وجود ندارد ،جنگ با ايران شود اما چن
زيرا هم اروپا را ناگزير . تهديدي مفيد است

مي كند بر تحريم اقتصاد ايران بماند و هـم  
در ايـن  . رعي مي گرداندمسئله فلسطين را ف

نويسنده به شرح اختالف مقامات اسرائيل  ،جا
  .برسر حمله به ايران مي پردازد

ـتاد در   • و اما امريكا؟ به قول پل روبرتس اس
 ،مطالعات در باره صلح در دانشگاه بردفـورد 

وزارت دفاع امريكا نقشه حملـه متمركـز بـر    
ـار بـردن بمـب و      ،صنعت اتمي ايران ـا بك ب

ـازگي . تهيه كرده اسـت  ،وئيزموشك كر  ،بت
امريكا قواي نظامي خود در منطقه را تقويت 

باوجود اين كه امكان حمله بـه  . كرده است
بخصوص اگـر كنگـره    –ايران واقعي است 

پنتاگون  ،- روش كنوني خود را ادامه دهد 
و جامعه اطالعاتي امريكا عالقـه اي بـه ايـن    

رد امريكا نيز نيز به جنـگ نـدا  . جنگ ندارند
چراكه اقتصاد ايران را بمـب فـرش كـرده    
ـتد و      ـائي بفرس است بدون ايـن كـه هواپيم

  .بمبي فروريزد
ـتي   ،ايران • ـاده دس پذيرفتـه اسـت    ،با گش

درجه خود را به خارج از كشور  20اورانيوم 
ـين المللـي   ژآبفرستد و بازرسي كامل  انس ب

خواسته  ،نآدر ازاي . ي اتمي را بپذيردژانر
درصد را داشته  3,5ي تا است حق غني ساز

  .باشد و مجازاتها لغو شوند
قرارداد منع گسترش سالح هسته اي غني      

ـاده  . سازي اورانيوم را ممنوع نمـي كنـد   م
ـازي    4و  3هاي  اين  قرار داد حق غنـي س

اال اينكـه  . اورانيوم را تضمين نيـز مـي كنـد   
كشورهاي امضاء كننده نبايد غني سازي را تا 

كاري كه ايران مـي  . دهند درصد ادامه 90
  .غير قانوني نيست ،كند
از ايران مي  1+5كشورهاي  ،باوجود اين     

خواهنــد غنــي ســازي اورانيــوم را يكســره 
اورانيومي را كـه غنـي كـرده    . متوقف كند

تأسيسات . است به خارج از كشور انتقال دهد
ايران اورانيوم  ،در برابر. فردو را تعطيل كند

ـات   غني شده بـراي مصـ   ارف طبـي و قطع
يدكي هواپيماهاي مسافر بـري را در يافـت   

. مجازاتها بر جا خواهند مانـد .  خواهد كرد
. نها موضـوع گفتگـو خواهنـد شـد    آالغاي 

مشــكل ايــن جاســت كــه بســياري از ايــن 
ـاد ايـران سـخت     مجازاتها را كه براي اقتص
گران مي شوند را امريكا و اروپا وضع كرده 

. آن مخالف بوده انـد اند و روسيه و چين با 
ن ابراز نكرده آمخالفت قاطعي با  ،اما  تا امروز

  . اند
براي تهران بسي مشكل است كه به دادن  •

بخصوص كه در . امتيازهاي بيشتري تن دهد
. دهليز مجازاتها نوري نيز مشاهده نمي شـود 

برخــي از خواســتهاي غــرب  ،در حقيقــت
ـا     ـاندن گفتگوه هدفي جز به بن بسـت كش

و اين ظن را بر مي انگيزند كه هدف ندارند 
ـاق      ـتر ق كمتر حل مسئله اتمـي ايـران و بيش
ـا و    كردن كشوري است كه در برابـر امريك
ـان در خاورميانـه      ـافع اين ـتاده و من اروپا ايس

ـا  . ايجاب مي كند كه از پا در آيد فكر راهنم
اينست كه منزوي و ناتوان كردن ايران بقدر 

مسكو و پكن . ديم مي انجامژبه تغيير ر ،كافي
ـتند    ـا بـر   . موافق ايـن هـدف و روش نيس ام

ـأثير      ـا ت ـا و اتحاديـه اروپ سياستگذاري امريك
  .ندارند

مدركي وجود ندارد بر ايـن كـه ايـران        
در . ســعي در ســاختن اســلحه اتمــي دارد 

مدارك بسيار تصديق مي كنند كه  ،حقيقت
ـال  . ايران اين قصـد را نـدارد     ،2007در س

ـا سازمانهاي اطالع ـاق    ،اتي امريك ـا اتف  ،راءآب
ـال      گزارش كردند كـه ايـران از اواخـر س

اجراي برنامه توليد بمب اتمي را رها  ،2003
اما مدرك به چه كار مي آيـد  . كرده است

ـا مـي     ـا و اروپ وقتي قدرت اقتصادي امريك
ـان در   تواند بقيه دنيا را مجبور كنند دستيارش
به زانو در آوردن كشوري بگردند؟ جنگ به 

  .سائل ديگر همين استو
  
امتيازها كـه ايـران مـي     :كلينتون ٭

  :دهد بي مايه هستند
  
وزير خارجه امريكا بـه   ،هيالري كلينتون ◀

ـام   ،2012وئيـه  ژ 17اسرائيل رفت و در  بهنگ
ـاهو    ـان ي ـا نت در چنـد دور   :گفـت  ،ديدار ب

ـتند    ،گفتگو . پيشنهادهاي ايران بـي مايـه هس
نهادها كه من بسيار روشن مي گويم اين پيش«

ــران بــا كشــورهاي    1+5در گفتگوهــاي اي
 ،برغم سه دور گفتگو. بي مايه هستند ،شنيديم
براي رفع نگراني جامعه بين المللي و  ،ايران

ـا بـر قـرارداد منـع      عمل به تعهدات خود بن
گسترش سالح هسته اي و اجـراي قطعنامـه   

هنوز  ،هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد
  » .نگرفتهيك تصميم استراتژيك 

جون گالزر، هيالري كلينتون را اين سان  •
ـانم    :مورد انتقاد قـرار مـي دهـد    از قـرار خ

 ،كلينتون توجه نكرده اسـت كـه در مسـكو   
ايراني ها پيشنهادي كردند كـه در بـر مـي    

ـازي  آگرفت به حال تعليق در وردن غني س
ـتر    20اورانيوم تا  ـيش بيش درصد و اجازه تفت

ي اتمـي و  ژلي انـر انس بين الملژآدادن به 
اجرائــي كــردن فتــواي رهبــر جمهــوري 

ـين   ،در ازاي آن. اسالمي ايران را پذيرش ب
المللي حق ايران بر داشتن برنامه اتمي صلح 

  .ميز و لغو مجازاتها را خواستار شدآ
امريكا از پذيرفتن اين حق بـراي ايـران        

امتيازهائي كـه ايـران داد معلـوم    . سرباز زد
القه اي بـه حـل و فصـل    كردند كه غرب ع

زيرا حاضر نشد در ازاي امتيازها . مسئله ندارد
  .كمتر امتيازي بدهد ،كه ايران مي داد

ـبت بـه    ،در اصل      رويه پرخاشگر امريكا نس
ـتند    ـانوني هس زيـرا  . ايران و گفتگوها غيـر ق

مي گويد  ،به اجماع ،جامعه اطالعاتي امريكا
ـازد و قصـدي بـر      ايران بمب اتمي نمـي س

  .اختن آن نيز ابراز نكرده استس
مجازاتها و گفتگوها به ايران  ،باوجود اين      

ـيري از    . تحميل شده اند ـا بص ـته رض و بنوش
ــر  ــطالح   PBSدفت ــه اص ــن ب ــوي اي محت

ديپلماسي كه در باره ايران بكار گرفته شـده  
تهديدهاي . است جز  تحميل و تحقير نيست

اي غير قانوني به عمل نظامي و وضع مجازاته
ـاري و قتـل دانشـمندان     يك جانبه و خرابك

اقبال  ،اين كارهاي غير قانوني. ايراني نيست
ـين رعايـت     حل زود هنگام مشـكل را در ع

  . برباد مي دهند ،احترام متقابل
  

چرا در جستجوي به شكست 
كشاندن گفتگوهـاي اتمـي   

  :هستند؟
  
ـيالر  ،2011وئيه ژ 11در     تحليـل گـر    ،پل پ

ـاره چرائـي بـه    مقاله  ،پيشين سيا خود را در ب
ـار    شكست كشاندن گفتگوها و آنها بـدين ك

  :انتشار داده است ،مشغولند
ـتند   • محافظه كاران جديد كه پر نفوذ هس

ـا كـه     مانع از پيشرفت گفتگوها مي شـوند ت
دست آويز براي مجازاتها و تهديدهاي بيشتر 

مشكل واقعي اينسـت كـه غـرب    . پديد آيد
ـائي ر  ا كـه ايـران مـي    حاضر نيست امتيازه

با رها كردن مجازاتها و تهديد ها پاسخ  ،دهد
  .گويد

گفتگوهاي بر سر برنامه اتمي ايران  درجا  •
مي زند و اين امر فرصتي فراهم آورده است 

ـاگزير   آبراي  ـا راه ن نها كه مدعي هستند تنه
ـيش     ،كردن ايران به رها كـردن برنامـه اتم

ـار  ي وارد كردن فشار و افزودن بر ميزان فش
  .است كه بر ايران وارد مي شود

دربي كه بازشدني است ما با وارد كردن      
بـه قـول   .  مانع از بازشدنش مي شويم ،فشار

محقـق در   Michael Singhمايكل سينق 
ــه در    ـاره خاورميان ـات در بـ ــه مطالعـ مؤسس

ـان مـي    ،واشنگتن بر اينست كه غرب همچن

ـار وارد كنـد   ـار بـه    . بايد بر ايران فش ـا فش ام
بسا هيچگاه كافي . ودي خود كافي نيستخ

  . به مقصود نگردد
ـيدن         سينق از وارد كردن فشار بقصد رس

به مصالحه سخن مي گويد اما نمي گويد كه 
بر سر ميز مذاكره مي بايد حقي را برسـميت  

ـالحه ناميسـر مـي     ،نآشناخت كه بدون  مص
  . شود

در توجيـــه  ،مجازاتهـــا 101در مصـــوبه     
ـاطر    :آمده است ،مجازاتها ما به حكومـت خ

ـيم كـه هـدف از وضـع ايـن        نشان مـي كن
ـين   مجازاتها اينست كه مجازات شونده تمك

ـين نكنـد  . كند ايـن   ،دريابد كه تا وقتي تمك
ـان   . مجازاتها ادامه خواهند يافـت  و هـر زم
ما نيز شروع بـه   ،طرف شروع به تمكين كرد

در ايـن  . كاستن از مجازاتها خـواهيم كـرد  
ـا    كلمه ،متن اي از حق طرفي كـه مجازاتته

 ،باوجود اين. نيست ،برضدش وضع شده اند
تصريح مي شود اگر طرف مقابل شـروع بـه   

ـتن از       ،تمكين كـرد  ـا نيـز شـروع بـه كاس م
  .مجازاتها مي كنيم

ـادگي   • و گفتگوهاي اتمي نيز  به همين س
يك طرف مي بايد خواسـت طـرف    :است

ند كـه  ايرانيان روشن گفته ا. ديگر را بپذيرد
 :مي خواهند امتيازهاي كليـدي را بدهنـد  

نچـه بـراي   آغني سازي اورانيوم را بيش از 
ـاه الزم اسـت   ـام نمـي    ،سوخت نيروگ انج

ـا لغـو    ،در عوض. دهند خواسته اند مجازاته
اما غرب حاضر نيست شروع به كاستن . شوند

ـاي    1+5كشـورهاي  . از امتيازها كنـد  بـه ج
 وعــده دادن قطعــات يــدكي هواپيماهــاي

مي بايد شـروع مـي كردنـد بـه      ،مسافربري
ـازكردن     ـا و تهديـدها و ب كاستن از مجازاته

  .يندهآفضاي 
ـاند          اين رويه ايرانيان را به اين نتيجـه رس

ـا  ـته شـدن از     ،كه دادن امتيازه ـبب كاس س
ـا  . مجازاتها و فشارها و تهديد ها نمي شوند بن

ـتر    ،بر اين ـاي بيش دليلي براي دادن امتيازه
  .داردوجود ن

ـافي نشـد    • ـار    ،اگر تحريم نفـت ك چـه فش
ديگري را سينق پيشنهاد مي كند؟ مـي مانـد   

اما اين اقدامات سخت . »سخت تر«اقدامات 
تر چگونه اقداماتي مي توانند باشند؟ از نوع 
اقداماتي كـه غـرب در سـوريه بعمـل مـي      
ـتن در   آورد؟ اما اينگونه اقدامات گام برداش

  .جهت جنگ است
گر اينست كـه در بيـرون از دايـره    راه دي     

ـارگيري   ،اطرافيان رهبر جمهوري اسالمي ي
ـا  . يم كمك كردنژكردن و به مخالفان ر ام

هيچ اشاره اي به جنبه هاي منفي دخالت در 
و نيـز  . نمـي شـود   ،سياست داخلـي ايـران  

توضيح داده نمي شود از چه رو هدف قرار 
يم تن ژيم سبب مي شود كه رژدادن تغيير ر

  ادن امتيازهاي بيشتري بدهد؟ به د
ـا          ـنهاد مـي كنـد امريك سرانجام سينق پيش

يم ايـران  ژشمشير تهديد به جنگ را بر سر ر
پنداري چنين تهديدي سبب مي . نگاه دارد

ـار      شود كه ايرانيان نه بيشتر كـه كمتـر بـه ك
ايجاد استحكامات براي حفظ تأسيسات اتمي 

ري جز اين گونه پيشنهادها كا. خود بپردازند
  .با فشار مانع از باز شدن درب نيستند

ـاي     • ـيق مبنـ ــون سـ ــي چ ــل گران تحلي
هـدف از  . را اندر نمي يابند 101مجازاتهاي 

وضع و اجراي اين مجازاتها نا ممكن كردن 
ن آهـدف  . به نتيجه رسيدن گفتگو ها است

اگـر  . دائمي كردن بحران اتمي ايران است
زمينه سازي براي دست زدن بـه جنـگ    ،نه

  . برضد ايران است
ميـز  آحكومت اوباما از موفقيت  ،در مقابل •

 ،اما به غلـط . شدن گفتگوها استقبال مي كند
 ،ورد مي كند كه در سـطح ملـي  آاينطور بر

برايش زيان بخش  ،مصالحه بر سر ميز مذاكره
اين حكومت به درست مـي كوشـد   . است

ـا  . مانع از اقدام اسرائيل به جنـگ بگـردد   ام
وجود ندارد كه ادامـه دادن   هيچ اطميناني
ـابي كنـوني  آبه گفتگوها با   ،هنگ و سمت ي
كافي براي بدسـت آوردن   ،بمدت چندماه

  .نتيجه دلخواه باشد
  ,Romneyقاي فرماندار رامني آ ،ريآ •
ـات   ( نامزد حزب جمهوريخواه بـراي انتخاب

ـا نگـران    ،)2012رياست جمهوري نـوامبر   م
و مي دانيم منافع امريكا در خاورميانه هستيم 

كه جنگ با ايران اين منافع را به خطر مـي  
ـاختن     اندازد و به جاي آنكـه ايـران را از س

ايـن كشـور را بـه      ،بمب اتمي منصرف كند

  .اين كار برخواهد انگيخت
ـین مـوقعیتی،  :انقالب اسالمي ـا وجـود چن     :برابر تحریم را از اقتصاد کشور می ستانندمـت در هیچ بکاهند و همچنان تـوان مقاومافیاها حاضر نیستند از رانتی که می برنـد، ب

  

دردي كــه اقتصــاد  14
ــار   ــدانها گرفت ــران ب اي

ــت  ــي    –اس ــه نرخ س
بـه حـراج    –شدن ارز 

  :گذاشتن نفت
  
  
ــذيرد    ٭ ــي پ ـاهش نم ـاري كـ بيكـ

  :افزايش مي پذيرد
  
ــرارو ،1391مــرداد  1در  ◀ شــيخ  قــول ف

تعاون، كار و امور اجتماعي  »وزير«،االسالمي
ـنبه مجلـس  در جل و قـول   سه علني روز يكش

  :ورده استآداريوش قنبري را در نقد او 
نرخ بيكاري در : شيخ االسالمي گفته است •

  درصـد بـوده اسـت،    13,5سال هشتاد و نه 
ـاري  « براساس آمار مركز آمار ايران نرخ بيك

ـيده كـه هـر     12,3به  90در سال  درصد رس
ـان مـي      ـا نش چند اين عدد خوبي نيسـت ام

درصد كاهش يافتـه و   1,2رخ بيكاري دهد ن
جهت گيري ما در مسير اشتغال درست بوده 

 ».است
ـاعي       داريوش قنبري عضو كميسيون اجتم

ـا    مجلس هشتم با بيان مطلب باال در گفتگـو ب
 :گفته است» وزير«در نقد قول   فرارو،

ـار واقعـي و     • من فكر مي كنم اگر يك آم
ـت    غال در عالمانه اي تهيه شود نـرخ رشـد اش

ـته اسـت، بلكـه       ـا رشـدي نداش كشور نه تنه
يعنـي  . مشاغل بسياري هم از دست رفته انـد 

اين روزها ما به جاي آنكه بگوييم چنـد نفـر   
مشغول به كار شدند، بايد بگـوييم چنـد نفـر    

 . بيكار شدند
البته آمارهايي ارائه مي شود كه من نمـي   •

دانم نحوه محاسبه اين آمارها به چه صورت 
اما آنچه كه برداشت شخصي بنده مي است؛ 

باشد كه برگرفته از واقعيت هاي جامعه مـي  
باشد و به علت دو دوره نماينده مردم بودن 
ـا را      ـائل و مشـكالت آنه و با مردم بـودن مس
مشاهده مي كنم، بيانگر آن است كه بيكاري 
روز به روز در حال افـزايش اسـت و شـغل    
ـا آنطـور كـه بايـد      جديدي هم در كشور م
ايجاد نشده و حتي مشاغلي هم از دست رفته 

 . اند
ـاري از تعـداد      • ـنم اگـر آم من فكر مي ك

ـار   افرادي كه طي يكي دو سال گذشته بيك
شدند ارائه شود، آنوقت شايد تعـداد شـغل   
هايي كه ايجاد شدند كمتر از تعـداد شـغل   

 . هايي باشد كه از دست رفته اند
امعـه،  براي فهم ميزان بيكاري واقعي در ج •

ـابي شخصـي مـي     فارغ از مشاهدات و ارزي
 .توان به نرخ رشد اقتصادي كشور اشاره كرد

ـاي   چرا كه اشتغال به عنوان يكي از مولفه ه
اقتصادي از متغيرهاي ديگـري تبعيـت مـي    
ـا نـرخ رشـد        كند كـه يكـي از ايـن متعيره

 . اقتصادي كشور است
ـا بـر برخـي      • نرخ رشد اقتصادي كشـور بن

ـين   آمارها در يكي ـا   1دو سال گذشته ب  2ت
ـا ميـزان      درصد گزارش شـده اسـت و نهايت
ـاد   اشتغالي كه با اين نرخ رشد در كشور ايج

 . مي شود خيلي نمي تواند زياد باشد
درصـد   1بر اساس ارزيابي هاي بنده هر   •

نرخ رشد اقتصادي در كشوري مانند ايـران  
ـاد   100نهايتا مي تواند حدود  هزار شغل ايج

ـا در  كند و ب دين لحاظ مي توان گفت نهايت
ـالي     ـته س ـال گذش  150ال  100يكي دو س

هزار شغل ايجاد شده است كه البته به دليل 
واردات بي رويه و بدليل ركود موجـود در  
ـتر هـم شـغل از     كشور به همين تعداد يا بيش

 . دست رفته است

ـالي كـه تـورم       • ـا در ح در اين سال ها م
. آن داشته ايـم  داشتيم ركود را هم همراه با

ـادي هـم از    لذا به اين داليل شغل هاي زي
 . دست رفته اند

بنابراين اگر تعداد مشاغل از دست رفته را   •
با تعداد مشاغلي كه با اين نرخ رشد اقتصادي 
ايجاد شده اند مقايسه كنيم، نهايتا ما بـه يـك   
نرخ مثبت اشتغال نمي رسيم و در مجمـوع  

 .ي بوده استنرخ اشتغال در كشور ما منف
ـار یـک  :انقالب اسالمي ـاد ایـران گرفت ـاال و خـدمات در همان حال کـه بـه : درد و دو درد نیستاقتص ـا رکـود صدور نفت و وارد کـردن ک ـار تـورم تـوأم ب ـار درد را دارد، . استوابسته اسـت، گرفت ـامی در همان که ایـن چه ـای نظ ــداردپنج درد، گرفتار بودجه دولـت کـه کمتـرین باوجود این . ستمالی به رانت خواری ا –گرفتار میل سیری ناپذیر مافیاه ــران ن ــی ای ـاد واقع ـا اقتصـ ـتر مـی کنـدود، اثر ویرانگری تولید وارد اقتصاد نمی شنظام بانکی و اعتبارات آن که چون از طریق درد افـزوده مـی شـود درد  ۶بـر ایـن . شودبطور مستمر در اقتصاد کشور منفجـر مـی اینست که ماده منفجره عظیمـی اسـت کـه . تناســبی بـ بـر . بودجه دولت را بازهم بیش ـاندن خطـرشــدن فعالیتهــای اقتصــادی و بــه حــداکثر درد افزوده می شود درد کوتاه مدت  ۷این  . رساندن سود و به حـداقل رس ــرای فعالیتهــای اقتصــادی و ی، بنابراین، ضـد حقوق انسان و حقوق ملاختیار مافیاها است و منزلت ستان و ضـد درد اضافه می شود، دولتی کـه در  ۸بر این  ـاز امنیــت الزم ب ـامی تبدیل کننده کشور بـه عرصـه تاخـت و ت ـالی اسـت –مافیاهای نظ ــراین آســیب هــا و نابســامانی هــای اجتمــاعی و ت و گسترش شود، درد جو سنگین خشوندرد افـزوده مـی  ۱۰بـراین . جنگ شده اندکه سبب تحریم اقتصاد کشور و تهدید بـه درد افزوده می شود، ترس ناشی از بحرانها  ۹بـراین . م ـا بخشـی از (  نیروهای محرکه درد اضــافه مــی شــود تخریــب  ۱۱ب ـتعدادها تنه بـراین ). این تخریـب را تشـکیل مـی دهـدفرار سرمایه و اس ـار ۱۲ ـنگین شـدن ب ــابرابر درآمــدها و درد افزوده می شود س درد، درد  ۱۳و ریشــه همــه ایــن . امکانــاتتکفــل و توزیــع ســخت ن ـاع و چراکـه جامعـه . والیت مطلقه فقیـه اسـت ـاد و سیاسـت و اجتم ـاری کـه         .استبــه ایفــای نقــش آلــت و کارپــذیر گردانــده فرهنگ بی نقش کرده و ایرانیان را محکوم ملی را در اقتص باوجود این دردها، میـزان بیک . یم ارائه می کند، دروغ بزرگی مـی شـودژر ـائی کـه تولیـد د مصــرف محــور، چــرا کــه در یــک اقتصــا ـار، کاره ـال کـه ظرفیتش بیکار می شود، یعنی کار ازدسـت درصد  ۶۰تا  ۵۰کننده، بنا بر ارزیابی هم، نیــک کــه بنگــریم مــی بینــیم بخــش تولیــد . آور نیســت، ویرانگــر اقتصــاد مــی شــوندکارهای کاذب به کن ـان ح موجب تراکم  بار تکفل را سنگین می کند،می دهد و این بیکاران، در هم ـار«بیش از اندازه    .بر واردات و قاچاق، می گرددیعنی کار در اقتصاد مصرف محـور متکـی » خـدمات«در » نیروی ک

   
ايــران توســط شــركتهاي  :رويتــر ٭

تخيـف قابـل   «خصوصي و با دادن 
سعي مي كند تحـريم را دور  »توجه
  :بزند

  
گزارش كرده رويترز  ،2012وئيه ژ 21در  ◀

 استراتژي فروش نفت به اروپا،تغيير با  :است
ـاي خصوصـي    ايران از طريـق   شـركت ه

را به تجار نفتي  خودنفت مي خواهد گمنام، 
 .بفروشداروپايي 

ـاي        تجاري كه نفت را بـراي پااليشـگاه ه
اروپايي مـي خرنـد، مـي گوينـد، روزانـه      
ــران   ــد نفــت اي ــراي خري پيشــنهاداتي را ب

  دريافت مي كنند، كه به ادعاي آن ها 
  

  15ر صفحهد
  

 یشفرسا
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ـلطنه نيـزاين حـدس را      مالقات سردارفاخرحكمت با ميرزا درخانـة امجدالس

) نخست وزيـر (تقويت مي نمود كه نامبرده  حامل پيامي ازجانب مشيرالدوله 
مبني به جدا شدن ميرزا ازانقالبيون است ودرهرحال متعاقـب رهسپارشـدن   

ـارگرديد  نيزبـه م ) فرمانـده ارتـش سـرخ   (ميرزا به فومن كاژان اف  سكواحض
ـاراحتي    ـاس ن نامبرده يك فرد انقالبي مجرّب وازاقدامات حزب عدالت احس
ـلّح جنگـل جزازطريـق     مي نمود واعتقاد داشت كه همكاري با دستجات مس
صميمت وحس تفاهم اشتباه محض است، ليكن عمليات پشت پـرده حـزب ،   

نماينـده     آرام آرام آثارش را مي بخشيد و طولي نكشيد كه با آمدن مدواني
ـائي     بازرگاني خوشتاريا و ميكويان كميسر تجارت  شوروي  بـه رشـت  كودت

ـين     1299مطابق  نهم مرداد   38ذيقعده    14در رخ  داد  و از جريان كار چن
ـااليف  از    فهميده مي شد كه احضاركاژان اف  به مسكو و فراخوانده شـدن پ

دالت صورت گرفته است مازندران درنتيجة اشتباه كاري هاي اعضاء حزب ع
كما اينكه تعويض  راسكولينكف فرمانده جهازات جنگي  بحرخزر واعزامش  به 
جبهة بالتيك ، هميچنين فراخوانده  شدن ارژونيكـدزه  كـه دو نفـر اخيـر از     
پشتيبانان سياست جنگلي ها درايران بوده انـد براثـر نقـش  سياسـي  حـزب      

  .وروي  بازي  كرده اندعدالت  است  كه در پيشگاه  زمامداران ش
بـود    1917اروژنيكيدزه ازدوستان نزديك لنين و استالين  واز پيشوايان اكتبر 

ـتالين  بـه    كه بعدها  به وزارت  صنايع  سنگين  شوروي  رسيد  و در دوران اس
ـتفاده از   « لحاظ  اينكه نمي خواست در مسئوليت هاي به اصـطالح   سـوء اس

  .ام به خودكشي  نموداستالين شريك باشد  اقد» قدرت
همـه ي   )   38ذيقعـده   24( كودتاي سرخ ازاينجا شروع شد كه در روزمعين 

.  طرفداران ميرزا كوچك  را هركه وهرجا بودند دستگير و بازداشت  نمودند
ـا     نقشة كودتا  طوري  طرح  ريزي  شده بود كه مي بايست ميـرزا كوچـك ي

رحال ازكار درانقالب  خارج  مي كشته  مي شد و يا دستگير مي گرديد ودر ه
شد و زمام امور را بديگران ميداد ، ولي  او توطئه  را قبالً احساس وبه جنگـل   

  .رفته بود
وعبدالحسين خان شـفائي وكلنـل  فتحعلـي    ) آهن ( حاج شيخ محمد حسن 

ـيخ عبدالـه   . توپچي  ثفقي وحسن اليائي از جمله بازداشت شدگان بودنـد  ش
انباراسلحه كه . البي بدست يك نفر روس مقتول گرديدخان رئيس محكمه انق

ـا درآمـد شـش     درباغ مديرية  رشت حفاظت مي شد  به تصرّف عمال كودت
توپ  بزرگ را كه دوتاي آن سنگين ودر پسيخان نگهداري مي شد به شكل 
غنائم جنگي به رشت آوردند چند تن ازكارمنـدان ارزاق را اسيرواردرشـهر   

دان انداختند وبراي دستگيري ميرزا با توپخانه به جنگل گردانيده وسپس به زن
ميرزا دستورداد جنگلي ها بدون مقاومت و زد و خـورد عقـب   . يورش بردند

ـين بـه    بكشند  ضمناً براي احضار زمامداران مسكو الزم ديد نمايندگاني نزد لن
ـات      ـازد وايـن واقع ـاه س فرستد ونامبرده را ازآنچه درگيالن گذشته است آگ

ن با زماني است كه حاجي ميرزا علي اكبرمجتهد اردبيلي با اعالم فتـواي  مقار
ـان واطـراف      ـاي مغ جهاد عليه بلشويك ها اسلحه بدست گرفته وشاهسـون ه

كودتاي رشت را بولـومكين  . اردبيل  را به جنگ عليه انقالبيون شورانيده بود
  )   1( ».اداره مي كرد وبولومكين نمايندة چكاي شوروي در گيالن بود

              
  انقالب  توسط  حزب  کمونیست ایران » بلشویکی کردن « ◀
  

اختالف بين اين دو رويكـرد، كارآمـدي دولـت    « به روايت خسرو شاكري 
ـاب      ائتالفي  را ازهمان  روزهاي  نخست به تحليل برد و بـه فـرو پاشـي اجتن

ثرعقـب  ناپذير يك اتحاد نا محتمل انجاميد كه تحت حمايت شـوروي و درا 
لذا،  درحالي كه كمونيست هاي چپ بـي   . نشيني انگليسيان  شكل گرفته بود

وقفه  برنامه هاي خود را ادامه مي دادند و دست باال را در جنبش پيدا كردند، 
ـاد صـريح     ـا مف نيروهاي جنگلي احساس كردند كه در راه هدف هايي مغايرب

درحالي كه رهبري حـزب   .توافقنامه ي انزلي مورد استفاده قرارگرفته بودند
به   - كمونيست ايران درتقلّاي گسترش انقالب با حلّ مسئله ي ارضي بود كه 

ـين    ـاي لن ـترنگران   –رغم  حمايت كوچك خان ازسوسياليسم  و آموزه ه بيش
. حفظ رهبري جنبش از طريق  كنار گذاشتن كمونيست ها از قدرت بودنـد 

ه اوضاع  و احوال  ايران بيگانه كه نه فقط  به صراحت  گفته  مي شد  نسبت  ب
بودند، بلكه تهديدي جدي  عليه  حاكميت و استقالل ايـران بـه شـمار مـي     

  )     2( »  .رفت
ـاً  طـي   عمالً « : شاكري براين نظراست كه  غيرممكن است  آنچه  را كه دقيق

ـان     .  ا. س. ش . دوران  كوتاه شـكل گيـري  ج   ـتالف جنگلي وفـرو پاشـي ائ
رخ داد، به طور )  1299اوايل شهريور( 1920ر پايان ماه ژوئيه وكمونيست ها د

ـا     . مختصرشرح دهيم ـاري استالينيسـت ه ـاريخ نگ تحريف و دروغ پردازي ت
ـام        ـاي شـوروي و ايـران، و تحريـف وابه محدوديت دسترسي به بايگاني ه
ـاز،   آفريني بازيگران اين عرصه و حاميان شان طي  آن  ماه هاي  سرنوشت س

  .ه  را پيچيده  مي سازنداين  وظيف
ـان محلّـي آن    همه درمورد اقدامات افراطي حزب كمونيست ايران و حامي
توافق  دارند، حزب كمونيست  هاي ايران پيش ازآورد به كشور مقاصد خود 

ـاي  بحـث دارد   . را در بيانيه هايشان اعالم كرده بودند با اين حال ، آنچه  ج
  .د  كه  بر آرمان انقالب  وارد  كردنددامنه ي اين اقدامات و خساراتي  بو

چنان كه  . پس از حمله به مقرّ قزاق ها،فضاي حاكم بر گيالن ناگهان تغيير كرد
ـله، بـه تبليـغ     ديديم، حزب كمونيست  بي توجه به توافقنامه ي انزلي، بالفاص

رشـت  ) روكُـم  (درحالي كـه كميتـه ي انقالبـي     درميان گيالنيان پرداخت،
خلع سالح قزاق ها فضايي . عمالً تحت حكومت نظامي قرار داد وبندرانزلي را

ايجاد كرد، به ويژه  آن كه  پاي  –سرشتينٍ فرهنگ ايراني  - از شايعه پراكني 
ـاي  . منافع  سياسي چشمگيري  درميان بود ازاينرو، مصادرة  زمين ها و كاخ ه

ـتن  مثل  سپهدار  اعظـم ، كـه بـه     - سياستمداران بزرگ   –زمين داران  داش
به گسترش شايعات مهار  –روابط  نزديك  با دربار تزار وانگليسيان شهره بودند 
  .نشدني دامن زد كه موجب ترس و بي اعتمادي  شد

با گنجايش بيش « مثالً، روزنامة رعد، طرفدارانگليس، گزارش داد كه خانه اي  
همچنين اين روزنامه » .از يك خانوار مصادره و به دولت تعلّق خواهد گرفت

بخشي از محصول زمين، كـه در  . ا. س. ش. اعالم كرد كه تحت حكومت ج
اجارة  دهقانان است يا مستقيماً كشت مي شود، و جزء اموال مالك به شمارمي 
ـين دار فقـط  بـه انـدازة        آيد به وزارت ماليه تحويل داده مي شود و بـه زم

ـا   . معيشت وي تعلق مي گيرد « ن روكُـم  رعد اضافه كرد كه طبـق يـك فرم
ازاين پس، اجارة مغازه ها وكاخ ها را دولت مي گيرد وكميسارياي امورماليه 

همة درشـكه   «به عالوه ، »  .مأموراني را براي جمع آوري آنها روانه  مي كند

ـتفادة  دولـت    ها،  تاكسي ها واتومبيل هاي شخصي متعلّق به اشراف براي اس
ن دراردوي انقالبـي مجازشـده   دررشت داوطلبا«، و »انقالبي ضبط مي شوند

ـا بردارنـد   خانـه  ... اند تا هرچه مي خواهند به رايگان ازبقّالي ها و فروشگاه ه
ـا  بـرده    هاي مردم پس ازشكست قزّاق ها غارت وچيزهاي قيمتي آنها به  يغم

ـاني  را  « : به گزارش رعد »  .مي شود انقالبيون  حرمت زن ها را نقض  و كس
  .برخيزند، مي كشندكه  به دفاع  از آنان 

ـيالن   « بي گمان ، شايعاتي ازاين دست كه   درقـزوين مـي   » نماينـدگان  گ
پراكندند، مناسب  تصويري از بلشويك ها بود كه انگليسيان پيش از اين براي 
هدف هاي تبليغاتي خود درسراسرجهان، به خصوص درجهان اسـالم ، مـي   

بـراي  ! قابل  لمـس بـود   اكنون درايران»  وحشت« . ساختند و مي پرداختند
ـتند،   ترساندن كساني كه هنوزخاطرات زندة نا خوشايندي ازقحطي اخيرداش

ـياه وخشـك بـه      « رعد با هياهوي تمام گزارش داد كه يـك   ـان س قـرص ن
مـورد  ) گرگان كنـوني ( توسط  وزارت داخله دراسترآباد » اصطالح با كويي

نوعي چسب بـراي  آزمايش قرارگرفت ومعلوم شد كه ازخاك اره، پوشال و
ـاني بـود كـه مـردم  در      » ! نگهداري اين محفوظ ، درست شده است ايـن ن

  !حكومت  كمونيستي  مي خوردند
ـيش نبودنـد، نمـي     درحالي كه چنين اتّهام هايي دروغ هاي مفتضحانه اي ب

ـان را كـه   « توان همة  داستان هاي زياد روي عدالتي ها با متّحدان محلي ش
ـات  . سان وسردارمحيي بودند ، رد كرداحتماالً تحت رهبري اح عالوه براتّهام

، حتّـي  )كه وصف آن خواهد آ مد( كوچك خان ومتّحدان كمونيست خود
ـاده روي مـي      ـا زي تاريخ نگاران استالينيست تأييد مي كنند كه كمونيسـت ه

. وجي  )I.Spector( اسپكتور. همچنان كه نويسندگان غربي مثل آي كردند،
ـاب  شـده   . زبرآن صحه گذاشته اندني) G.Ducroq(دوكرو اما آنان بطور حس

. اي  چنان  زياده روي هايي را متوجه كمونيست هاي چپ ايراني دانسته اند
ـا پـذير،      « مثال، آقايف و پالستون تأييد مي كنند كـه   ـاي توجيـه ن ـيش ه تفت

ـلمان        ـانيون مس ـازار، حملـه بـه روح ممنوعيت تجارت خصوصي، تعطيلـي ب
توسط رهبران چپ روي كميتة مركزي حزب كمونيسـت   واقدامات ديگري

« با اين حال، نويسندگان شوروي اين اقدامات را نـه  » .ايران صورت گرفت
تجسم عملي اصول بنيادي  ايدئولوژيكي و نظـري كمونيسـم در كشـورهاي     

كمونيسـت  « ازسوي » خود سرانة انقالبي « ، بلكه اعمال »وابسته وعقب مانده 
ـ » هاي چپ  ـابهي نيزدردهـة      . تنددانس ـاي مش ـتدالل ه )   13000(  1920اس

ايوانف . س. توسط  م)  1330(1950توسط  اوستُرف وهمكارانش ،  و در دهة  
  .ايوانوا ابراز شد.  ن. و
ـاني     ـاني ومك با اين حال، اين اتّهامات عليه كمونيست هاي چپ به لحاظ  زم

آنها با توجه  به اتّهامات  ايراد  ازاينرو، محك زدن. كامالً مبهم به نظر مي رسند
ـا ،     ـان و كمونيسـت ه شده ازسوي  كوچك خان يا دشمنان مشترك جنگلي
يعني انگليسيان و متّحدان تهران نشينشان، براي تعيين آهنگ تندروي جنبش ، 

و شـهريور   1299تيـر   - تحت شرايط متغيرورهبران متفاوت درفاصلة خـرداد  
دشواري خواهد بـود كـه ازدرون هزارتـوي    كاربسيار. ، ناممكن است 1300

، همچـون  ايـن   » كه اوهمه  را رد  مي كند( اتهامات كورعليه سلطان  زاده 
  :، به حقيقت دست يافت 1926اتّهام  جدي اوستُرف در

جناح . فعاليت هاي حزب كمونيست ايران با برنامة تدوين شده تطابق نداشت
ـلطان زاده   مثل(به نظريه پردازنيچپ آن كه متمايل  ـنايي    ) س بـود كـه آش

ـاي      –اندكي با نظام  اجتماعي  ـاد همـة نيروه ـتند، واتّح اقتصادي ايران داش
ـارزه ( با امپرياليسم انگليس رابرنمـي تافتنـد، بـر تشـديد     ) درحال جنگ ( ) مب

اين فعاالن به طورمكانيكي بين شعارهاي انقالب روسيه  . طبقاتي  تأكيد داشت
  .د  بر قرار  مي كردندبا جامعة  ايران پيون

آنان تصميم گرفتند راه كمونيستي وشوروي كردن فوري را درگيالن دنبال  
كنند، وبا حرارت تمام درگيرتبليغات قاطعانه وزننده به نفـع كمونيسـم وعليـه    
ـاده  و بـه غايـت مـذهبي      مذهب شدند، اين تاكتيك درمحيطي كامالً نا آم

ـان    )همراه با(وتحت شرايط  پدرساالرانه،  توسل به مردمي كه تقريباً نيمـي ش
ـازار        ـابودي  ب ـاب ، ن صنعتگروبازرگان كم مايه بودند،  بـه منظـور رفـع حج

ـام گرفـت   ايـن اقـداات نمـي توانسـت بـدون      . وبراندازي بورژوازي ، انج
با توجه به فقدان  صنايع  . برانگيختن نارضايتي شديد مردم عليه  كمونيسم باشد

برنامـه  ( ملّي كردن وسايل  توليد فقط مـي توانـد   بزرگ درايران فراخوان 
  .مصادره ي وسايل  كار صنعتگران و كارگران دستي تعبيرشود)  براي 

ـاور    « ، سلطان زاده  با خشم فراوان شرح باال را  1930در سال  يـك افتـراق  ب
« براي رضا  شاه)  تبليغاتي( و خوراكي ... نكردني عليه كمونيست  هاي ايران 

  : در ادامة حملة  خود گفت دانست و
ياهركس ديگر، به ما فقط يك مدرك، يا خبري درروزنامه » اوستُرف( بگذاريد

ها يا اعالميه اي مستند يا هرگزارشي را نشان  دهد كه حاكي ازآن باشد كـه  
ـا   كمونيست هاي ايران خواستار رفع حجاب زنان، ملّي كردن وسايل توليد ي

مـن  . مي گويـد، بـوده انـد   ) اوستُرف( وع آنچه نابودي بازار يا هركاري ازن
ـايي را مـي گويـد بـه عينـه        ـين چيزه گواهي مي دهم هرآن كس كه چن

ـا نخواهـد،    .  ازامپراياليست هاي انگليسي دفاع  مي كند وي چه  بخواهـد  ي
وي همان چيزي را مي گويد كه . ناسزا مي گويد)  به ما( همچون انگليسيان 

ـا  « :انگليس مي گفت) كذايي ( مانكرزن در زمان خود درپارل كمونيست ه
به گفتة وي   - درگيالن كمونيسم را به اجرا ميگذارند؛ اين بهترين راهي است

اين دقيقاً عمال انگليس هستند كه » .كه ايراني ها ازدست آن خالص شوند –
ـاب   اين شايعه را پخش مي كنند كه كمونيست هاي ايران خواستار رفع حج

ـتند، كـه   ـتارنابودي          زنان هس ـايل توليـد را ملّـي كـرده انـد، كـه خواس وس
ـارة  ) به قـرار  ( همة اين دروغ ها ، از همان دروغ هايي كه ... بازارهستند درب

ـا ايـدة       ملّي شدن زنان در روسيه مي گويند، ساخته و پرداختـه مـي شـود ت
انـه  با اين افسانه هاي ابله )اوستُرف( كمونيسم را بي اعتباركنند، وايران دوست

  .اي كه مي بافد  به افترا زنندگان  كمك مي كند
ـتُرف وديگـران مـي گفتنـد ،      درحالي كه داستان هاي مبالغه آميزي كه اوس

ـايعات و   چندان اعتباري ندارد،  ـاس ش برخي  اعمال خود سرانه بايد پايه واس
  .اتهاماتي باشد كه جنگليان ترديدي درباوركردن آنها به خود  راه  نمي دادند

  
  قدرت فزاینده کمونیست ها در گیالن ◀
   
در فصل دهم چگونه وقتي كه درياساالر راسكو لينكف دستور تخلية ايران را  

اوايـل   ( 1920دريافت كرد، بخش  بزرگي ازنيروهاي شـوروي دراواخرمـه   
  وي چند  صد تن ازنيروهاي  شوروي . ايران  را ترك  كرد)   1299خرداد 

كه (را تحت  فرماندهي ژنرال كوژانف )  گرجي  روسي ، آذري ، ارمني و( 
درايران باقي گذاشت تا ) ظاهراً به دستورتروتسكي تابعيت ايراني پذيرفته بود

شرطي كه برسرآن بين كوچك خان . كمك كنند. ا.س.ش.ج.به جنگليان و
و طرف هاي گفتگوي وي ازشوروي درانزلي توافق شد، ازاين قرار بود كـه  

تقض . وي بدون اجازة صريح جنگليان وارد ايران نشودديگرهيچ نيروي شور
ـين ايـن   ( اين شرط ازسوي شوروي ها يا حزب كمونيست ايران كه تفاوت ب

ـان  )دوبسي كم رنگ بود ، يكي ازنخستين زمينه هاي رنجش بين كوچك خ
  .ومتّحدان كمونيست وي  را فراهم آورد

اعزامي ، خرج شده يا باقي  مطابق انتظار، ارقام موثّقي در بارة  شمار نيروهاي  
وابستة نظامي فرانسه گزارش داد كـه  . ماندة  شوروي در ايران موجود نيست

تـن از   1200نفرتحت فرماندهي كوژانف در ايران   باقي ماندند، كـه   2000
ـا شـدت   )  كارگرايراني ازقفقاز،  بقيه  روس ، گرجي  وارمنـي   1000( آنان  ب

ـيالن را تـرك    گرفتن اختالف بين جنگليان و كمونيست ها، به همـراه وي گ
ـان رفتنـد، معلـوم نيسـت      . كردند ورهسپارباكو شدند . علّت اين كـه چـرا آن

 - گزارش هاي پراكنده ازخشم  ملوانان كرونشتات، كه به داشتن شورانقالبي 
ـاطر     . پرولتري معروف بودند ، حكايت دارد برخي شكايت داشتند كـه بـه خ

ان انقالبي، ونه  يك انقالب ملّي ، به ايران آمـده  به كارگران ودهقان« كمك 
ـا   »  !اند ـا حـدي ازديـدگاههاي    « بر طبق  گزارشي  ازتفليس، بلشـويك ه ت

ميانه روتر از كرنسكي درديدگاه «  بودند و او را » كوچك خان  دلسرد شده 
  .مي ديدند»  هايش 

ـان وعـده   به آ( سربازان كمونيست درايران نيزازحقوق شان ناراضي بودند   ن
به رغم تالش فرماندهان ). تومان دريافت مي كنند  36داده بودند كه ماهانه 

ــه باكوبازگشــتند    ـاً «:شــان درنگــاه داشــتن شــان، بســياري ازآنــان ب مطلقـ
شروع «شان درشرق سرباززدند وادعا كردندكه » "مأموريت خطير"ازدرك

ها آنان را درك يك گارزاردربغداد يا هند، با توجه به اين حقيقت كه بومي 
  » .نمي كنند، بي فايده خواهد بود

ملوان باقي مانـدة   800تا  700بين . ا. س. ش. در اواسط تير، كل نيروهاي ج 
بلشويك ايراني اهل  800تا  700) موصوف به بلشويك هاي خشمگين(كرونشاد
 10برآورد مي شد كـه بـه   ) ژاندارم  پيشين  600شامل ( جنگلي  1700باكو و

ـا      . عرّاده توپ مجهزبودند11لسل سنگين وقبضه مس سـربازان  شـوروي  بـه ج
ـازي،       ـاي قفق ـان كمونيسـت ه مانده ازنيروهاي كوژانف، اكنون تحـت فرم

نيروي ياد شـده   1500افزون بر. قرارداشتند) Medivani(ابوكف و مديواني 
 تير(  1920هزاركمونيست ايراني  نيز، بنا به گزارش ها درژوئن  3درباال، حدود

ـا ازانزلـي،     . درشمال ايران حضورداشتند)  1299 اما با خـروج برخـي نيروه
برخي ازبلشويك ها، پيشتر، هنگام ورود به انزلي، به آستارا . ديگران وارد شدند

خـرداد يـك   2در. واردبيل درايالت همجوار، آذربايجان، وارد شـده بودنـد  
دراواسط . يل شدكميتة انقالبي درآستارا به كمك كمونيست هاي ايراني تشك

ـتارا       200تير، نزديك به  ـتقردرمنطقة آس ـاي مس اردبيـل   –بلشـويك بـه نيروه
تن به مشهد سر  500تا  400نفر ديگر به بندرگز و1000درهمان زمان، . پيوستند

خرداد، روزنامة ايران گـزارش   15در. وارد شدند) دوبندرشرقي ساحل خزر(
اما شايعات مربوط  به دخالت آنان داد كه بلشويك ها وارد  استرآباد شده اند 

ـاحل     . دراموردولت تكذيب شد ـا بـه س نحوه ي غيرعادي ورود  ايـن نيروه
ايراني خزر، طبعاً آب به آسياب شايعات مي ريخـت، كـه بـه گـزارش يـك      
بازرگان اهل آستارا منجرشد كه در روزنامة رعد انتشاريافت و براين امرمبتني 

شده اند، وبه اين ترتيب به ترس ازانقالب بلشويك وارد آن شهر 2500بود كه 
  .درگيالن ديگرنقاط ايران دامن زد

شايد ورود بي اجازه به سايرنقاط ساحلي كشور بـه تشـويق روكُـم وتصـميم     
كوچك خان به گسترش انقالب به ايالت همجوارمازنـدران صـورت گرفتـه    

» يگـر يك هيئت د« بنا بريكي ازطرح هاي روكُم، دولت شوروي   باكو. باشد
به گيالن فرستاد، كه شامل چهار فروند كشتي جنگي به مقصد مازندران  مـي  

اين هيئـت  . شد ونمايندة كوچك خان دربندرگزنيزآن را همراهي مي كرد
ـان ملحـق شـده     شايد همان گروه ازملوانان شوروي وجنگليان بوده، يا به آن

. كرده بود  درويش اعزام. بوده اند، كه گوژانف آنان را تحت فرماندهي س 
ـان     ـتان كوچـك خ بر طبق گزارشي ، دليل اعزام اين نيروآن  بود كه دوس
كوژانف  را متقاعد كرده بودند كه گيالنيان درانتظار ورود  نيروهاي انقالبـي   

بنا به يك گزارش ديگر، روكُم  فقط   دو  فروند  كشتي  حامل  سر بازان   .  اند
تن  را به  150و مشهد  سر فرستاده بود كه   )بابل ( روس و ايراني  به بار فروش 

ـا بـه    . نفر را در بندرگز پياده كرده بود 400مقصد اولي و كوچك خان نيـز بن
ـان  پـس از   . گزارش ها ، تعدادي نيروبه تنكابن وكالر دشت گسيل  كـرد  آن

قصـد  . كوتاه  زماني تنكابن  را اشغال وارتباط خود را  با  رشت بر قراركردند
  .رمازندران بدون رويا رويي با انگليسيان بودآنان تسخي

كوچك خان به متّحدان كمونيست خود اعتراض واين موضـوع را روشـن   
. مي كند كه اين ورود بي اجازة  نيروها موجب رنجش ديگري خواهد شـد 

وي بيم داشت كه اگر ورود  اين  نيروها ادامه يابد ، سررشتة  قدرت ازدسـت  
كوچك خان . كنترل جنبش را  دراختيارگيرند وي بيرون رود و بلشويك ها

ـان روز درگيـري    800درنامه اي  به  نيروي عدالتي اشاره مي كند كه درهم
وي . با انگليسيان در منجيل ، به انزلي وارد شده بودند. ا . س.  ش. ج  نيروهاي

از .ادعا مي كند كه اين نيروها به كودتاگران بعدي عليه وي كمـك كردنـد  
كمونيست  به انزلي  پس از فروپاشي  ائتالف   700تا  600اينرو وي  مانع  ورود 

يگرحاكي  بود كه  وي د) وبي ترديد مبالغه آميز( يك گزارش غير موثّق.  شد
تن از كمونيست هاي تازه وارد ايراني را كه ازكم كردن دانة  تبليغات  2000

ـا،     . افراطي خود سربازمي زدند، خلع سالح كرد سـرازير شـدن  بلشـويك ه
  موجب شد  دشمنان نيروهاي جنگلي در تهران  به وارد  آمدن 

شكايت   ين امر با توجه بها. بار مالي اضافي براقتصاد لرزان كشوراعتراض كنند 
قفقازي ها نزد كوچك خان داير بر حقوق  ناكافي خود بود ، كه به گفته اي ، 

  .ازتجارگيالني  طلب  پول مي كردند
  
  ناگهانی کوچک خان گسست ◀
  

ـان    ـتن      وازهمان آغاز، كوچـك خ ـاي كاس ـاران  نزديـك  وي در تقلّ همك
  ند كه يقيكيان به شكل مبهمي ازعملكرد  افراطي  برخي از متّحدان خود بود

  
  10در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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واقع آن است كه درشامگاه اعالم . معرّفي مي كند» اعضاي رِوكُم « آنان  را 
ـناس  رشـت بـه     دولت انقالبي، كوچك خان كه در منزل يكي از تجار سرش

ازاموال ، زندگي ، « افطاري دعوت  داشت، به حاضران اطمينان  دادكه  وي 
» م ، فارغ از وابستگي هاي قومي  يا مذهبي شان دفاع حرمت و مذهب مرد

ـأثير  بـود  . خواهد كرد : اما تالش وي در جلوگيري ازاقدامات افراطي بي ت
ـتان نزديـك         ـازي ، وهمسـرش بولـه ، كـه ازدوس آبوكف ، كمونيسـت  قفق
اورژونيكده  بودند، مستقل عمل مي كردند وظاهراً گوششان به مقامات ايراني  

شگفت آنكه،  هيچ كس ظاهراً نگران وعده هايي نبـود  . هكار نبوديا روس  بد
كه در انزلي داده شد؛ كوچك خان در تالشي  زود هنگام  براي پايان دادن 

ـاران نزديـك   »  خطرناك و زيان بار« به روش  حزب كمونيست  ايران، همك
يجان خود انشائي و مظفرزاده را به باكو فرستاد تا نريمانف ، رئيس جمهورآذربا

ـان        شوروي را نسبت به اين امر متقاعد  كنـد كـه ادامـة سياسـت كنـوني آن
ـاهراً  . درگيالن ، آرمان انقالب  را يكسره  تضعيف خواهد كرد اما نريمانف  ظ

ـانف از    . اين هشدارها را جدي نگرفت با اين حال بنا به يـك گـزارش، نريم
و رسـوم  بـومي    به سنّت هاي مذهبي« شخص لنين مصرّانه  خواسته بود كه 

  )  3. ( ، يعني ارزش هاي اسالمي، احترام بگذارد» مردم  تاتار 
ـاهي     19در.. « :شاكري ادامه مي دهد ـاه بـدون آگ تير، كوچك خان به ناگ

ـا       متّحدان كمونيست  با همكاران سابق جنگـي اش كـه اكنـون ازنزديـك ب
ـ   . بلشويك ها همكاري مي كردند، رشت  را ترك كرد ـا چنـد روز پ يش تنه

ـبت  بـه      ازآن، وي درگفتگويي با يقيگيان، مراتب ترديد جـدي خـود را  نس
ابرازداشت وي گفت، درحالي كـه  . شوروي ها وتوافقي كه باآنان كرده بود

ـاكو     ـا وي  دارد، دولـت ب ـارخوبي  ب وي . اسـت » سـوهان روح « مسكو رفت
ايراني  ناخشنودي  خود را از نريمانف  پنهان نكرد، كه  به گمان  وي به تضاد– 

ـا پـذيري    . دامن مي زد) ترك ؟ –فارس ( توراني  كوچك خان نسبت به اتّك
ـاري       - حمايت شوروي ها  ابراز ترديد  كـرد  ـاهراً  از مـذاكرات  تج وي ظ

بـه  . انگليس  و شوروي  كه توسط  كراسين درلندن جريان داشت، آگاه بود
از ايران  بيـرون مـي   .  دنظر  او زماني كه شوروي ها با انگليس به توافق  برسن

ـيرالدوله      . روند ـان از متّحـدان  كمونيسـت اش مش خبر گسستن كوچـك خ
  .نخست وزير  را به يافتن  راهي  براي تفاهم  با رهبر جنگلي دلگرم كرد

  
  تالش نافرجام  مشیرالدوله ◀

  
ـيرالدوله   را از     روي كرد مبارزه جويانة جنگليان به دولت ملّـي  جديـد، مش

ـاز نداشـت    يافتن  نو ـان ب ـاخر   . عي  راه حل  براي سازش با آن وي سـردار ف
ـان  را بـه گسسـت قطعـي         ـا كوچـك خ ـتاد  ت حكمت  را نزد جنگليان فرس

ـاخ در عمـق    . ازمتّحدان بلوشكي اش تشويق كند اين ديدار درگُـراب زرم
ـان از رشـت         ـاني كوچـك خ ـلة  خـروج ناگه جنگل هاي گيالن   و درفاص

ـام  ايـن ديـدارحائزاهميت    . رت گرفتوكودتاي اوايل مرداد صو زمان انج
ـان ازمتّحـدان  كمونيسـت    . است زيرا نشان مي دهد كه جدايي كوچك خ

ـتي   خود نه بر اثرتشويق تهران كه مورد ادعاي مخالفان است، بلكه اقدام آش
ـان از      جويانة نخست وزيربا توجه به اطّالعات مربوط بـه خـروج رهبـر جنگلي

نمونه ، به گفتة وابستة  نظامي فرانسه ، درجلسه اي  براي. رشت صورت گرفت 
باحضور رهبران جنگلي ، در حالي كه احسان  پيشنهادهاي دولت مشيرالدوله 

آشكارا وحشت  خود را « ، كوچك خان »به شدت  مورد حمله  قرار داد « را 
تن ازمردان وفادارش رهسپارفومن   1100و به همراه » از كمونيسم اعالم كرد

كردند و » غارت« تن  نيز در كنار احسان ماندند كه به قرار رشت را  200  .شد
ـامالً   . هزار  تومان  پول متعلّق  به كوچك خان را ربودند  15 اين گزارش  ك

ـيرالدوله  فقـط  پـس از     دروغ  كمتر نيازي  به اثبات  دارد ، زيرا  پيشنهاد  مش
وي . ، به دست  او رسيدجدايي كوچك خان ازاحسان  و رفتن وي  به فومن 

ـان  را     تا بهار سال بعد  كه دولت  ائتالفي  جديد  شكل گرفـت ، ديگـر   احس
  .نديد

هرچند مضمون دقيق پيشنهاد مشيرالدوله  معلوم  نيست، ، اما  به قـدركافي از  
به گفتة  يكـي از  .  آن مطالبي فاش شده تا محتواي  كلي اش را روشن  سازد

گيالن و ( شيرالدوله والي گري مناطق ساحلي خزرهمكاران كوچك خان ، م
ـايش را بـه    ) مازندران تا قزوين، و باز گذاشتن دست وي در اجراي ايـده ه

كوچك خان  پيشنهاد  كرد،  مشروط  برآنكه  نيروي نظامي  تحت فرمان وي 
ـان      1000دولت نيز. تن فراترنرود 2500از نفر،  افسراني بـراي فرمانـدهي آن

ـا   . اختيار او مي گذاشتوكمك مالي در  درمقابل ، از وي خواسته شد كـه ب
ـا بـه   .  دولت مركزي متحد شود با اشغالگري خارجي به مخالفـت برخيـزد   بن

  :گزارش ها ، كوچك خان  پاسخ  داد
ـتن         ـان بـه تخـت  نشس مااين رژيم  فاسد قاجاررا نمي خـواهيم ، زيـرا از زم

ـام  . ته است قاجارها، نگون بختي  مردم مرتّباً فزوني ياف قاجار ها حتّي يك گ
ـان جـز شـهوت  رانـي در روز وشـب      . مناسب به نفع  ايران  بر نداشته اند آن

ـاري  بـراي ايـن      ـيچ  ك وتحميل مشتي  خائن  و گماشتة خارجي  به مردم ه
ـيه روزي انداختـه انـد، بـه      سرزمين  نكرده اند ، كساني كه ملّت را به فقرو س

قدرت درايران .  ة  انگليس درآمده استطوري  كه همة  كشورتحت  سيطر
همة اين وزراي خائن كه كشور را اداره مي كنند ، . كامالً دردست آنان است

از انگليسيان مواجب ميگيرند، ومن تسليم اين خائنان اجنبي پرست ودولت بي 
  .آبروي آنان  نخواهم  شد

دست ازمقاومـت    مادام  كه زنده ام ،«  : و در پي آن ، با جديت اعالم  كرد  
ـيان را ازايـران اخـراج نكـرده ،      نخواهم  كشيد و تا زماني كه همه ي انگليس

نكرده ام ، و تا وقتي )  تأسيس( قاجارها را ازقدرت برنينداخته و يك جمهوري 
كه مردم ايران خائنان را بركنارنكرده  و ادارة كشور را به دست  نگرفته  باشند، 

  ».اهم  گذاشتسالح  خود را  بر زمين نخو
ـامالً خـالف    گزارش حكمت به دولت تهران، همانطوركه انتظارمي رفت ، ك

« بنا به گزارش  نورمن ، وزيرمختار انگليس ، به لندن، كوچك خان . واقع بود
آماده بود تا به محض آنكه  دولت  نيروي كافي  را براي مقابله با بلشويك ها به 

) كوچك خان(بنا به گزارش ها، وي »  .گيالن بفرستد، با پيروانش تسليم شود
اعتراضي به قرارداد انگليس و ايران  نـدارد، بـه شـرط    « به حكمت گفت كه 

د رآيد ، و اين كه مخالفت وي  با آن  كامالً  بـه نحـوة   )  به اجرا( آنكه  قانوناً 
  ».امضاي  آن باز گشت

«  : د، باور كندنورمن آمادگي داشت  كه آنچه  را از فرستادة  دولت شنيد ه بو
لذا به نظرمي رسد كه دولت كنوني تا اندازه اي موفّق شده كوچك خان  را 
به راه بياورد و احتماالً به محض اعزام نيرو  براي مقابله با بلشويك ها، موفّقيت 

ـيالن  و عقـب    . آن كامل خواهد  شد و زماني كه اين نيروها به پيشروي درگ
ـاري      راندن خيل ناهمگن  اشغال گرا ـار همك ن  نائل  آينـد، مـي تـوان انتظ

اما وزارت خارجة بريتانيا گـزارش  »  .كوچك خان را از سوي جنگل  داشت
ـان      . حكمت را با احتياط  و ترديد دريافت كرد ازآنجا  كـه حكمـت نـزد آن

ـيس  ( ترديد آميز مي آيـد  « ناشناخته بود،  به نظر ـادي  بـه    )  انگل ـاي  زي اعتن
ـايند   گزارش تأئيد نشدة ا ـايي خوش « ين شخص نشان دهد،  كه مسلماً  خبره

رويدادها  نشان دادند كه اين ترديد . »دولت  تهران  را گزارش كرده است 
در گيالن، انتشاراخبار ديـدار  .  ها موجه تراز خوش بيني  حكمت  بوده است

ـيد ،   ) يا  كوچك خان ( فرستادة  تهران  ـتاب  بخش روند راديكاليزاسيون  را ش
  .نان كه  احسان در صدد اتّحاد همه جانبه  با حزب كمونيست ايران  بر آمدچ
  
  کودتایی به رهبری کمونیست ها    ◀
   

ـاهراً چيـزي  تغييـر      هر چند پس ازخروج ناگهاني كوچك خان از رشت، ظ
در  –ادارات  دولتي ظاهراً كار انقالبي خود را دنبال مي كردنـد    - نيافته  بود

جنگليان  تا آنجا كه . طرفين  به بسيج  منابع  خود مشغول بودواقع هر يك  از 
. توانستند اسلحه ومهمات به مناطق  جنگلي تحت كنترل خود منتقل كردنـد 

  .احسان ومتّحدان كمونيست اش نيزدرتدارك تسخيرقدرت بودند
شرايط براي وي آسان ترشده بود ، زيرا كوژانف كه با سياست هاي راديكال 

ـان ، و   مخالف بود ب ه باكو فراخوانده شد و جاي  خود را به مـديواني ، ميكوي
  .داد) Garkaltselli(ژنرال  گاركالتسلّي 

ـان اواخـر     در حالي كه مديواني ازجناح تروتسكي  بود، ژنرال گاركا  تا هم
آناستاس ميكويان نيزاز . همدست  نزديك  ژنرال  روسيان سفيد، باراتف ، بود

ـا       دوستان  مادام العمرا ـات بلشـويك ب ستالين به  شمار مـي رفـت؛  ايـن مقام
ـا را ريختنـد كـه     همكاري  احسان،  خواجوي  و سردار محيي ، طرح  كودت

ـاكف بلــومكين   ـارب بــدنام  ميــر   )Jakov Blumkin(توســط  يـ ، ضـ
  .، سفيرآلمان درروسيه ، به اجرا در آمد)Mirbach(باخ

ما، با همكاري جناح « : رديك بيانية رسمي مقامات شوروي درايران اعالم  ك 
چپ كميتة مركزي  انقالبي ايران وكميتة مركزي كمونيست ايران، كودتايي 

در رشت وانزلي، بدون شليك يـك  ) مرداد  10(ژوئيه 31ترتيب داديم كه در
به اجرا گذاشته شد وبا دادن  د و زخمي، همة مقامات  دولتي ) ازجانب ما( تير

دولت جديد انقالبـي تشـكيل شـده    . موحزبي كوچك خان را دستگيركردي
ـا       » .وامنيت درگيالن برقرار اسـت  ـاكو، ب يـك مقالـة نشـرية كمونيسـت درب

« و» كرنسكي « ناميد، زيرا»  كودتاي اكتبر ايران« افتخاراين اشغال قدرت را 
. عمالً دروجود شخص كوچك خان پشت سرنهاده شـده اسـت  » كورنيليف

خصلت مبارزة طبقاتي « همان » اب ناپذير اجتن« مقدربود كه اين كودتا پيامد 
به درجاتي حتّي فزون تـر ، بـراي    « نه فقط براي كمونيستها، بلكه  همچنين » 

ـان ، كوچـك    دار و دستة  زمين داران  و بورژوازي  و فعال ترين نمايندة  آن
  .باشد»  خان 

، در مقالة  ياد شده  خاطر  نشان شد كه برآمدن  قـدرت شـوروي در ايـران    
ـان و    ) راديكالي ( بخش ملّي را بنياد ستيز  –جنبش آزادي  كـرده وبـه دهقان

را بخشيده  است، در حالي كه بورژوازي و »  آمكان  آزادي سريع « پرولتاريا 
زمين داران از وحشت  شبح  سرخ انقالب  به انگليسيان ، عليه  دشمن  بـزرگ  

  .تر، بلشويك ها ، متّهم شد
سازماندهي دوبارة ارتش سرخ ايـران  )  1: ( رت بود ازبرنامة دولت جديد عبا

بر چيدن قدرت ) 2(براساس الگوي ارتش شوروي وحركت به سوي تهران؛ 
ـا فئوداليسـم؛و    ـأمين  )  3( زمين داران ونابودي  اصول ملوك الطـوايفي، ي ت

ـين  اعالميـه آمـده  بـود كـه         ـتايي درهم « نيازهاي كارگران شـهري وروس
ان كوچك، دهقانان ونظاميان با مسرّت كودتا  را پذيرفته كارگران، سرمايه دار

منجيل ( برعكس ، جبهه ي . وحتّي يك سربازنيزصفوف مارا ترك  نكرده است
  »  .تقويت  شده است) 

      

ـاگران (منابع شوروی درقفقاز، کودتا را  ◀ ـامی کودت )  هماننـد تم
  :این گونه  توجیه  کردند

  
ـبش انقالبـي    دولت موقّت كوچك خان ثابت ك  رد كه ناتوان ازرهبري جن

)  مـرداد   10( ژوئيـه     31در شب . ايران در مبارزه  با امپرياليسم  انگليس است
ـاي      ـين ، درحاليكـه نيروه كمونيست ها با همكاري  جناح  چپ دولـت  پيش
انقالبي وكارگزاران انقالبي پيشاپيش آنها حركت مي كردنـد، قـدرت را بـه    

عضو كمونيست  و   8يتة انقالبي تشكيل شده كه شامل يك كم. دست  گرفتند
اكثريت  پارتيزان هاي  رژيم .  انقالبيون  سوسيال  ناسيوناليست  چپ مي شود

نظم . كميتة انقالبي در رشت و انزلي  تأسيس شده  است. قبلي  فرار كرده اند
كام  استوار و به  استح)  درمنجيل (جبهه . كامل انقالبي درگيالن حكمفرماست

  .مواضع  دفاعي خود عليه  نيروهاي انگليسي  و شاه  مشغول است
برادران جنگلي وقزاق « ، . )ن.ا. م . ك( نظامي موقّت جديد –كميتة انقالبي 

ـازي  »  ها  را به خاطرشلّيك  به برادران خود كه درحال جنگ براي آزاد س
ـان  « كشوراز ـاي خارجي ـتند، وه » چنگ استبداد و زياده خواهي ه ـين  هس م

كرد كه رهبـران  ) اعالم(ديروزانگليسيان را ازمنجيل بيرون راندند، نكوهش و
» معناي واقعـي  « و » هدف هاي  شخصي خود فريفته« شان آنان را به خاطر

ـا را كـه   . داشته اند» پنهان « تعهدات اخير شان  را از آنان  كميته، اين گفته ه
آن را تاراج، حرمت همسران   آنان مي خواهند به ايران ستم روا دارند، ثروت

ـابود كننـد ،    ثروتمندان  را هتك ، دين اسالم  را تحقير وخانه ها ومساجد را ن
عليه كارگران هميشه  و همه جا  و درهمة  » دروغ هايي« چنين . مردود شمرد

  .اما  هر دروغي عليه حقيقت  درعمل  رنگ مي بازد... انقالب ها گفته مي شود
كه مقاديرانبوهي » رهبر نابحق « كوچك خان به عنوان يك  كميته با حمله به

به « از سالح  ومهمات  آنان  را دزديده، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا وي 
درخفا « كمك مي رساند؟  به رغم  ظاهرامور، كوچك خان » انگليسيان وشاه

ـا        ـاي محرمانـه اي  ب ـيش ازايـن نيـز گفتگوه با انگليسيان همكاري كرده و پ
ـان ،  بـه عمـل آورده     ن مايندگان مستبد وستمگرشاه ، با دستان آلوده به خونش

آنان  به جنگليان  و قزاقان يادآوري كردند كه اين ازلطف وسخاوت »  .است
كمونيست ها بود كه جنگليان توانستند ازمخفي گاههاي خود درجنگل   به در 

ـيان در تاب    ـتان   آيند، و آنان نبايد  شكسـت  خـود را ازانگليس )   1297( 1918س

  .فراموش كنند
» از قدرت خود درگيالن  سرمست « آنان كوچك خان را متّهم  كردند كه  

« آنان . است» به تدريج مشغول  امضاي يك قرارداد محرمانه با شاه « شده  و
چندين  بار  و با مسالمت از كوچك خان خواسته اند  كه به سياست دروغين  

ـاب كـرد ، و      » فرار« اما  وي »  .دهدو خائنانة خود پايان  بـه جنگـل  را  انتخ
ــمارزيادي از   ــه ش ـالي ك ــديمي   ... درحـ ــران ق ـنفكرو رهب ــرادران  روشـ ب

قدرت  را بدسـت   »  مردم« آنان ، كمونيست ها و. دركنارجنبش باقي ماندند
انگليسيان  را فوري اخراج ، شاه  را نابود، ايران را مستقل ونظـم  « گرفته اند تا 

اسب  را در كشورمان برقرار كنند، تا اين كه در آينده  صدها هزاركارگر  و من
دهقانان فقيرمجبور نباشند براي انگل ها  و چند  صد  ثروتمند كار كنند  كـه  

ـان      » .ثروت  و امالك  بيشماري  دارنـد  ـان و قزّاق ـان ازجنگلي وسـرانجام  آن
پيوندند، تا همگي  بتوانند  بردارند و به ايشان به» خواستند  كه دست ازخيانت 

ـپار  تهـران شـوند   ... در صفوف ارتش قدرتمند و بزرگ سـرخ  »  )   4( ».رهس
       - شكري 

ـيس  بعنوان كوچك ميرزا: شاهپور رواساني  بر اين نظراست كه ◀   دولـت  رئ
ـين  براي موقّت، تلگرامي شورايي جمهوري ـتاد  لن ـتار  و فرس ـتيباني  خواس  پش

ـايي  براي مبارزه در  ايران ملّت از و يفضع ملّتهاي همة از مسكو ـلطة  ره  ازس
  كمونيسـت  حـزب  و دولت .شد انگليسي واستعمارگران ايراني ستمگران شوم
 و نكردنـد   اعـالم  را آن وصـول  وحتّـي  ندادنـد  پاسـخ  تلگرام اين به روسيه

ـناخت   رسـميت  به را ايران سوويت، جمهوريت حكومت  سـرّي  نامـة  در.نش
 بـه  كوچـك  ميرزا ورود روز يعني 1299 خرداد 14- 1920 ژوئن 4(تروتسكي

 ما براي اكنون شرق در انقالب«كه بود آمده لنين و چچرين  به خطاب )رشت
 با مابايد و...وامتيازآوراست انگلستان با ديپلماتيك معاملة ابزاراصلي منزلة به بيشتر

 با فاهمت به دررسيدن خود دايربرآمادگي تأكيد با وسيله و ازهرطريق استفاده
 ».دهيم ادامه شرق درمورد انگلستان

 برابـر  در را روسيه كمونيست  حزب و شوروي سياست اصلي نامه،خطوط اين
 بـه  سـرخ  ارتـش  ورود از پس.دهد مي نشان  روشني به جنگل نهضت و ايران
ـاوزارتش   به نماينده فرستادن با همزمان ايران  انزلي،دولت بندر   مسـكو، ازتج

 بـراي  عمـومي  جلسـة  و خواستارتشـكيل  كرد شكايت لمل جامعة به شوروي
 در.شد باره اين در گيري تصميم و ايران به شوروي نظامي تجاوز به رسيدگي

 )1338 رمضان اول- 1299 ارديبهشت 30(1920  مه 20 در چچرين كه اي نامه
ـتاد  ايـران  دولـت  بـراي  انزلي به سرخ ارتش ورود از پس روز 10 يعني  فرس
 هيأتي براي  است داده دستور خود ماموران به سوويت ولتد كه داد اطّالع

 .سازند فراهم را سياسي نمايندگي  مزاياي و تسهيالت همة است مسكو عازم كه
 ارتـش  خـروج  تسـريع  خواستار كه ايران دولت يادداشت  پاسخ در چچرين

  اسـت  شـده  امـر  شـوروي  قشون به«كه داد بود،اطمينان شده از ايران سرخ
 فيـروز  ».نمايند  تخليه را ايران خاك...گرديد مرتفع نظامي تياجاح كه همين
 توسـط  1299 خـرداد  23 در  ايـران  خارجـة  امـور  وزير الدوله نصرت ميرزا

ـتاد  چچـرين  بـراي  تلگرامي )لندن در  شوروي دولت نمايندة (كراسين  فرس
 بـه  كمـك  عـدم  و تخليـه  موضـوع  در جـدي  اقدام حقيقتا مسكو اگر...«كه

 جامعـة  از شـكايت  گرفتن پس(او تقاضاي توانست ننمايد،نخواهد  نمتجاسري
 پذيرفتـه  و مطـرح  ايـران   شـكايت  اگـر  ».نكنـد  شكايت بپذيرد،يعني را )ملل
ـاي  حفـظ   بـراي  ملـل  جامعة كه شد مي شد،الزم مي ـاده (ايـران  مرزه  ده م

 بـراي .دارد گسيل ايران به نظامي نيروي اساسنامه 11 مادة رعايت با )اساسنامه
 جامعة از خود شكايت ايران خواست مي شوروي امر،دولت اين از جلوگيري

 اگـر  كـه  داد اطّالع  ملل جامعة به شوروي دولت رو اين از.بگيرد پس را ملل
 خواهـد  فـرا  ايـران  از را خود  بگيرد،ارتش پس را خود شكايت ايران دولت
ـيه  دولت )1299 خرداد 29( 1920 ژوئن 19 تاريخ در«.خواند ـان اط روس  مين
 ايران كه داد نظر مجمع و كرد خواهد رعايت را ايران  منافع و حقوق كه داد
 ».كنند مذاكره مستقيم  شوروي و
 مخابره ايران به مسكو از  تلگرامي )1920 ژوئن 20(1299 خرداد 30 تاريخ در«

 سـربازان  از كسي ايران خاك در و  كرده تخليه را ايران سرخ قشون كه شد
 بـه  مربـوط  شـده  برپا دولت ضّد بر گيالن در  كه نهضتي و دندار وجود سرخ

ـا  بلشويك نمايندة و قوا فرماندة را خود  كه كسي و شوروي  كـرده  معرّفـي  ه
 ».نيست روسيه دولت طرف از است

ـين  موفقيـت  به شوروي دولت دلبستگي ـتي  قـرارداد  عقـد  در كراس  و دوس
 و ايـران  دولت با شوروي دولت  آمدن كنار اصلي علّت انگلستان با بازرگاني

 نيز انگلستان ولتد.بود گيالن نهضت و گيالن  ازرويدادهاي خود كردن دور
 و نخوانـد  فرا ايران از را خود نظامي نيروهاي شوروي دولت اگر بود مصمم
ـين  نـدارد  بر گيالن )متجاسران«به  كمك از دست  توافـق  .نپـذيرد  را كراس

 1299 تير 30 با برابر 1920 ژويية 23(  ندنل تايمز روزنامة در شوروي و انگلستان
  دولـت  نمايندة كراسين( «كه  يافت بازتاب صورت بدين) 1338 ذيقعدة 6 و

 انگليسـي  ضّد  تبليغات از شوروي دولت كه نموده موافقت لندن در )شوروي
 ».بشمارد محترم را ايران كشور ارضي تماميت و بردارد دست ايران در
 در كراسين گفتگوهاي و ايران و شوروي دولت ميان تباتمكا تاريخ مقايسة با

 معامله آغاز،قصد همان از شوروي  دولت كه داد نشان خوبي به توان مي لندن
 و شوروي ميان بازرگاني قرارداد تا داشته را انگلستان و ايران مركزي دولت با

 .شود بسته  انگلستان
 عدالت حزب تبليغاتي  مالتح و لندن در كراسين گفتگوهاي روند به توجه با
 تيـر  دوم(انزلـي  در ايران كمونيست حزب  تشكيل و جنگل نهضت رهبران به

 از يافتن اطمينان از پس شوروي دولت سران كه داد احتمال  توان مي )1299
 حزبـي  سازمان ايجاد يارانش، با و ميرزا ايدئولوژيك و سازماني طلبي استقالل

 در را شـوروي  دولـت  سياسـت  بتوانند تا دان كرده موافقت ايران كمونيست
ـتان  دولـت  و ايـران  دولـت  جنگل، نهضت برابر در ايران ـيش  انگلس  ببرنـد  پ
ـالتي  رسـمي  گونـة  بـه  شـوروي  دولت حقوقي، ديد از آنكه بي  كـرده  دخ

 تركستان و قفقاز مقيم ايرانيان از شماري شركت با ايران كمونيست  حزب.باشد
 عدالت حزب مانند و  شده تشكيل بودند مدهآ ايران به سرخ ارتش همراه كه
ـيش  حتّي حزب اين رهبران .بود  روسيه كمونيست حزب رهنمودهاي تابع  پ
ـان  انزلـي  در كـه  توافقي برخالف  حزب موجوديت اعالم از  نماينـدگان  مي

 بود، شده جنگل نمايندگان و عدالت روسيه، حزب كمونيست  حزب و دولت
 نقـض  بـه   انزلـي  و رشت در مذهب ضّد و يستيكمون تبليغات انداختن راه با

ـندي  موجب كه پرداختند موافقتنامه ة  شـديد  ناخرس مخالفـت  و مـردم  عامـ 
  .شد انقالب با روحانيون

  
  11 در صفحه

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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 پـس  و رشـت  و  انزلي در مؤسسات تحويل از تنها نه شوروي دولت مأموران
 و آگـاهي  بـي  بلكـه  كردنـد  خـودداري  گيالنـي  بازرگانان اموال دادن

 سـران  و فرسـتادند  ايران به  نظامي تازة نيروهاي جنگل سران درخواست
  شخص و جنگل

 را او و دادنـد  قـرار  خود زشت اتّهامات و تبليغات  آماج را كوچك ميرزا 
 نهضـت   رهبران شديد اعتراض موجب رفتارها اين .خواندند  انقالب ضّد

 را شـوروي  دولت  قيموميت نبودند حاضر كه يارانش و ميرزا و شد جنگل
 بعنـوان  )1920 ژوييـة  بـا  برابـر  1338 شـوال  22(1299 تير 18 در بپذيرند

 از جلــوگيري و نامــه موافقــت نقــض و روســها مــداخالت بــه اعتــراض
 مـرداد  نهم در.كردند ترك فومن سوي به را  مسلّحانه،رشت برخوردهاي

  حـزب  دخالت با سرخ كودتاي )1920 ژويية 1338،31 ذيقعدة 14(1299
 ادارة رئـيس  گيالن، در شوروي چكاي نمايندة ورهبري ايران كمونيست

 جنگل نهضت و ميرزا برضّد شوروي، نظامي نيروهاي وفرماندهان سياسي
 موقّـت  دولـت  در سـمتش  از را كوچك ميرزا  كودتاچيان .گرفت انجام
 ايـن  در.برگزيدنـد  اي تـازه  انقالبـي  دولت هيأت كردندو بركنار انقالبي
 كميتـة   رئـيس  و شـدند  دستگير رشت در جنگل نهضت دارانطرف كودتا
كودتا به گونه اي  طرح ريزي   نقشة.شد كشته بود ميرزا ازياران كه انقالب

ــا كوچــك ميــرزا«بايســت  مــي شــده بــود كــه ــا شــد مــي كشــته ي  وي
 حـزب  ».شـد  مـي  خـارج   انقـالب  كادر از ودرهرحال گرديد دستگيرمي
 بخـش  و دشمنانه تبليغات به شوروي  دولت نمايندگان و ايران كمونيست
 انگيزه اما.پرداختند ايران انقالب و جنگل نهضت دربارة تئوريك نظريات
 برابـر  در شـوروي  دولـت  كـه  بـود  سازشـي  كودتا،سياست  اصلي وعلّت

 چه كه داد  نشان بود گرفته پيش در بازرگاني قرارداد بستن براي انگلستان
 شـوروي  دولـت  نمايندگان  چه و نايرا كمونيست حزب اعضاي ميان در
 رفتـار  كمـونيزم  اصول به اعتقاد با و صميمانه كه اند بوده كساني ايران در
 بـا  روابط درزمينة شوروي دولت سياست شد عملي آنچه اند، اما كرده مي

 به ايران كمونيست حزب.بود ايران مركزي دولت با آن تبع به و انگلستان
 و شـد  تقسـيم  جنگـل  نهضـت  بـا  همكـاري  موافقـان  و مخالفان  گروه دو

 مـوارد   اي پاره در و موافق گاهي )قفقاز(آذربايجان جمهوري نمايندگان
 از ميـرزا  خروج با .كردند مي  عمل شوروي دولت رسمي سياست مخالف
 گرفتـه  صورت كه ايران، انقالبي در شوروي  كارگزاران كودتاي و رشت
 ).انزلي به سرخ شارت ورود از پس روز 72(  شكست هم در بود
 حامـل  كـه  حكمـت  سردار ميان فومن،ديداري ميرزا به عزيمت از پيش
 كسـاني .گرفـت  انجام ميرزا با بود وقت وزير نخست الدوله مشير از پيامي
 از بسـياري  در اتهام اين و كردند مركزي  دولت با سازش به متّهم را ميرزا
 كـه  كـرد  ثابـت  عـدي ب رويدادهاي است،اما شده تكرار مقاالت و كتابها
 برنامـة  و مـرام  از ميـرزا  و جنگل سران و نبوده ميان در  سازشي گونه هيچ

  مطالـب  از هايي نمونه شبهه،به هرگونه رفع براي.اند بازنگشته خود سياسي
 ايـران  شـوروي   جمهـوري  حكومت ارگان )سرخ انقالب(جنگل  روزنامه

 22- 1338 شـوال  26(چهارم   سال سوم درشمارة روزنامه اين.پردازيم مي
 ديكتاتوري حكومت»آن در كه اي مقاله ضمن) 1920 ژوئية 12- 1299 تير

  انگلسـتان  جهانگيرانة سياست تقديم را مملكت حكومت اين  اينكه و تهران
 عقيـده   ايـن  از ما...»كه كرد تأكيد نكته بود،براين ميان در سخن »نموده
 نخـواهيم  فـك من و منصـرف  شـوروي  جمهـوري  به سلطنت تبديل يعني
ه  افكـار  «از بـود  شـده  توصيه جديد كميتة به همچنين».شد تقويـت  عامـ 

 تيـر  30(1338 ذيقعـدة  14 مـورخ  4 شـمارة  در ».كند استفاده تا بخواهد
 اسـتقالل  نـااليق،حفظ  سـلطنت  انكـار  بر ديگر بار )1920 ژوئية 1299،20
 راراسـتق  بـا  ملّـت  ايـن  سـالة  هزار شش آبروي و شرافت  صيانت و ايران

 )   5(  .بود شده تأكيد »شوروي  جمهوري
نگاهي  به روابط  شـوروي  « در كتاب  ( **)زنده ياد  مصطفي شعاعيان  ◀

كودتا بر عليه ميرزا را ،  دخالت  روسيه  شوروي  »  و نهضت  انقالبي جنگل
پـاره اي عناصـرهمچون   « مي داند و  در نقد سياست روسـيه شـوروي و   

حـزب  ) اين تازه صفت  خـوب ترينشـان اسـت   (گردانندگان پادو صفت 
  : اينگونه  به نوشته مي آورد»  عدالت رشت 

 شبي و رفت ها سال
 زر حلقه  آن بر كرد نظر  افسرده زني
 او فروزنده نقش در ديد

 شوهر وفاي ديبام كه روزهائي
  هدر رفته، بهدر

 
 واي كه ناليد و شد پريشان زن

 او  چهره در كه حلقه اين واي،
 است رخشندگي و تابش هم باز

  است بندگي و حلقه بردگي
 

 فروغ فرخزاد
هرچند زن بي حقوق مورد نظرفـروغ  فـرخ زاد ،   :  دوستي  لحظه اي* 

متوجه  رياي متفّق ومتّحد خـويش مـي شـود وحلقـة     » سال ها « پس از
متّفق » سال ها«يعني  تا . وحدتشان را دانة زنجيربردگي و بندگي مي يابد

كم  يـا زيـاد  بـه هرحـال حرمـت واعتبـاري بـراي ميثـاق          وي ريا كار
 شوروي ماه ها و وعهودشان  قائل بود،  ولي هنوز روابط دوستانة جنگل و

ماني  كه بسته شده بود طي حتّي هفته هاي اول خود را  برمبناي عهد و پي
هنوز رسوبات  ناشي ازشيريني عقد قراردادهـا، در دهـان هـا     ، ومي كرد

شوروي  دست به نقض مفادي زد كه خـود در زيـرآن هـا       باقي بود كه
  .امضاء گذاشته بود

دليل دست بـه نقـض قراردادهـاي خـود بـا       شوروي به دو :   دوعلّت*
 ميهن پرست تـرو  ،يكي ازاين جهت كه متوجه شد ميرزا. انقالب ايران زد

ولو سياسـت شـوروي، بـا      ،ترازآن است كه آلت دست هرسياستي اصيل
ديگراين كه شوروي مايـل بـود    و.  عاها وگنده گوئي هايش شودهمة اد

همة  برگ   ،يس  و رژيم ارتجاعي وابستة ايرانكه درپشت ميز قمار با انگل
و با وجود انقالبيون .  مقابل خود داشته باشد ها و همة  بانك را مستقالً  در

ـ      پاكبازوآرمان خواهي نظيرميـرزا و  ي سـاير يـاران وفـادارش، عمـالً  نم
 ضـد انقـالب وارد شـود و    توانست  بادست پر  و مستقل در باشـگاه  قمـار  

ايـن اسـت كـه مـي كوشـيد  تـا شـايد        . صندلي مناسـبي را اختياركنـد  
 اصيل انقالب  را كه همچنان درگرد ميرزا جمع بودنـد، و  عناصرمستقل و

نشـده  ) به معني نامناسـب كلمـه  (»سرخ « مست پرحرفي ها و ژست هاي
سـرراه خـود بـردارد     ئه وحركات ضـد انقالبـي بعـدي از   بودند، با تخط

وانقالب را درهمة مواضع وبا همة مواضعش  به دست عده اي  ماجراجو، 
  .نوكر صفت، و مزدور خويش بسپارد

اين بود كه آقاياني كه انقالب را قبل ازهرچيزپديده اي دروني : كودتا *
ند، وبـه هـيچ   وناشي ازتضادهاي داخلي خود اجتماعات معرفي مي كرد

وجه به صادراتي بودن انقالب رأي نمي دادنـد، درعـوض بـه صـادراتي     
  :بودن كودتا، آن هم كودتائي ضد انقالبي اقتداء كردند

هم زماني پياده شدن ارتش شوروي به خاك ايران، چندين نفرازاعضاي 
وسـازمان  ) كردنـد ( نيزتـدريجاً بـه گـيالن وارد    )  را( حزب عدالت باكو

 .در رشت دائرنمودند حزبيشان را
... به دادن متينـگ تبليغـات حزبـي مصـروف  بـود     » فعاليت حزب « بيشتر

دائر بـه   مالحظه مي كرد كه خالف مدلول موافقت نامه... پيشواي جنگل
، مرتّباً دسـتجات تـازه  از بادكوبـه   وارد مـي     منع  ورود نيروهاي جديد

بـه عـالوه  پـرت      - نندمقررات موافقت  نامه  را عمال نقض مي ك شوند، و
پهلوي هنوز  با وجود مطالبة مكرّر، به متصـديان ايرانـي انقـالب تحويـل     

، كه ان ايراني ضد انقالب تحويل دهندآخر مي خواستند به متصدي( نشده
با اين كيفيت . را هنوز از اختيارشان رها نساخته اند» نوبل« ونفت.) دادند

د ، و دامنة اين اعمال  بـه جاهـاي   بعيد نيست كه نيات ديگري در كار باش
  .باريك  بكشد

گروه حزبي هر روز مردم  را به متينگ و سخنراني دعوت مي كردنـد و   
بـه ميـرزا خـرده    ...  ضمن سـخنراني هـا   . عدة فتح هندوستان مي دادند

گيري مي  شد كه مثالً جواهرات  بانك  را چه كرده است،  و جواهرات 
كه جواهرات مزبـور كجاسـت در   وي اين گفتگ... مزبور اكنون كجاست

بـه  ...  ميرزا برآن شـد كـه دوتـن  نماينـده     ...بهانه اي بيش نبود حقيقت
صدر شوراي جمهـوري  قفقازمالقـات و او را    » نريمانف« باكوبفرستد تا با 

فانه ... در جريان عمليات حزب  عـدالت  رشـت بگـذارد    د م گـرم    متاسـ
خصي  نريمانف به آهن  سرد اعضاء حـزب  پيام  ش نمايندگان ميرزا، حتّي

و پرده ها بـاال رفـت و   .  به كودتا منتهي  شد)  قضايا( تا آن كه ... اثرنكرد
  .اسرار نهفته فاش  گرديد

همة  )   38ذيقعدة   24( معين  كودتاي سرخ ازاينجا شروع شد كه در روز 
زداشـت  طرفداران  ميرزا كوچك را هر كه و هرجا  بودند، دسـتگير  و با 

  .نمودند
 29شايد مقايسة تاريخ ها ي ذيل خالي از لطف نباشد،  ارتش شوروي در( 

سه  ذيقعدة همان سال، يعني كمتر از 24وارد انزلي شد، ودر 1338شعبان 
پس ازآن ، كودتاي  ضد انقالبي  رشـت  را عليـه جنگـل    )  روز  82( ماه 

 16ميـرزا  بـه رشـت  در   ضمناً مي دانيم كه ورود . وميرزا  به راه  انداخت
رمضـان    18در» سـرخ ايـران  جمعيت انقـالب  « اعالمية  رمضان  و صدور

مقايسه اين تاريخ ها  با تاريخ كودتا  نشان مي دهد . اتّفاق افتاد همان سال
كـه كودتـائي عليـه      بعد از اين اقدامات  متّفقانـه اسـت    ماه كه قريب دو

رين جناح انقـالب بـه پـا مـي     صميم ترين و اصيل ت ميرزا ويارانش، يعني
نقشة كودتا طوري طرح ريزي شده بود  كـه مـي بايسـت ميـرزا     .) دارند

ــد   ــتگيرمي گردي ــا دس ــته مــي شــد و ي ــا كش ودرهرحــال  . كوچــك ي
)  ميرزا( او.  ا به ديگران  مي دادازكادرانقالب خارج مي شد و زمام امور ر

بـراي دسـتگيري   )  لـذا و...  ( توطئه  را قبالً احساس و به جنگل  رفته  بود
  .ميرزا با توپخانه به جنگل  يورش  بردند
)  فرمانده ارتـش سـرخ  ( كاژان اف « متعاقب رهسپار شدن ميرزا به فومن ،

ــامبرده يــك فــرد انقالبــي مجــرّب. نيزبــه مسكواحضــارگرديد  ) بــود( ن
وازاقدامات حزب عدالت احساس نارحتي مي نمود واعتقاد  داشـت كـه   

، جنگل جزازطريـق صـميمت وحسـن تفـاهم    مسلّح  همكاري با دستجات
  .اشتباه محض است

شـوروي  بـا نهضـت     عسل بسـياركوتاه روابـط    ماه و بدين ترتيب دورة 
، بزودي سپري شد و جاي خود را ازجهات گوناگون بـه  انقالبي درايران

  :سپرد) تلخ(  دوران  پردوام حنظل  
  
  : شوروی  به سوی  خیانت  به انقالب ◀
  
ري كه بيان شد، اوالً شوروي موافقت  نامة  بـين انقـالب  ايـران و    به طو 

ثانياً عليه انقالب رسـماً ومسـتقيماً   . خويشتن  را در همة زمينه ها نقض كرد
ثالثـاً چهـره هـا    . وارد عمل شد، تا آنجا كه عليه آن دست بـه كودتـا زد  

وعناصــري از خــويش را كــه عليــرغم سياســت خــارجي  شــوروي، بــه  
ن شرافت و عواطـف جوشـان انترناسيوناليسـتي، همچنـان بـه      خاطرداشت

كرد وبه جاي آنهـا   ي  مساعد  داشتند، ازايران احضارانقالب ايران احساس
دولتـي   عناصري را فرستاد كه به خوبي  بتواند مجري  سياست عمومي  و

  .مصالح ملّت ايران باشد، گردند اين كه مغاير منافع  و ولو  ،شوروي
رفتن ميـرزا  بـه فـومن و    »  متعاقب« اف به مسكو، خصوصاً ازاحضاركاژان

ترك كردن رشت و همچنين با توجه بـه ايـن كـه كـاژان اف نظريـات      
عوض به صالحيت  در مساعدي  نسبت به حركات حزب عدالت نداشت و

ي  مي داد ، اين انديشه  به وجود مي آيد كـه نـامبرده   و اصالت ميرزا رأ
  .ا و اقدامت  پشت پرده آگاه كرده بودجريان كودت ميرزا  را از

به هرحال شوروي بدون توجه به منـافع خلـق ايـران وبـدون كمتـرين      
دادهائي كه خود در زيرآنها دستينه نهاده بود، فقط وفقط   احترامي به قرار

به حساب  رشد منافع  خويش، كه عليرغم آنچه  ادعا  مي كـرد ، عمـالً بـا    
، انقالب جنگـل را ازدرون دچـار   دتي نبودالح ملّت ايران داراي وحمص
ضد انقالبي خود را قبل ازهركس به  شوروي لبة تيغ.  تّت و انفجاركردتش

طرف گردن اصيل ترين و پراستقامت ترين  سيماي نهضت ، يعنـي ميـرزا    
همه اين ميرزا بود كه  به حساب   زيرا  قبل از.  كوچك جنگلي حواله  داد

هيچ گونه راه و روشي را كه منـافع انقـالب   عشق به ميهن ومردم خويش 
درمقابـل آن  :  وملّتش را ناديده مي گرفت، نمي پذيرفت وازايـن بـاالتر  

  .ايستادگي مي كرد
»  سـردارجنگل  « نويسندة محترم كتـاب بسـيارمفيد   :   اوهام و واقعيات* 

براي تفسيراين قضايا، مطالبي  را عنوان كـرده انـد  كـه جـاي  پـاره اي      
كـه بـه واقـع    » براهيم فخرائي ا«  - دات وحرف ها  را بازگذاشته اندانتقا

ازايـن جهـت بـه    ف بي مثال  نهضت جنگل به ملّت ايران شده اند، و معرّ
مردم ايران حق  دارند، براي تحليل حـوادثي   ،  وگردن حقيقت، انقالب

كه منجر به كودتاي رشت ، جنگ بين كودتا و انقالب ، و غيره شد، چنين 
نه بـه   اده اند كه گويا تمام اين تقصيرات نه به عهدة خود شوروي، ونظرد

همه  بـه عهـدة  حـزب     ، بلكه  قبل ازعهدة ديپلماسي عمومي و كلّي آنها
يعني در حقيقت اين حزب عدالت رشت بـود  . عدالت رشت بوده است

كه توانست سياست شـوروي را در ايـران منحـرف سـازد، وگرنـه خـود        
  .عدي با انقالب داشتشوروي نظريات مسا

آرام آرام آثـارش  را مـي   ) عـدالت  رشـت  ( عمليات پشت پردة حـزب  
  نمايندة  بازرگاني »  مديواني «طولي  نكشيد  كه با آمدن  . بخشد

، كودتـائي  كميسرتجارت شـوروي بـه رشـت   » يكويانم« و » خوشتاريا« 
يـده  وازجريان چنـين فهم . رخ داد 99مطابق نهم مرداد  38ذيقعدة 14در

ازمازنـدران،  » پـااليف « شد كه احضاركاژان اف به مسكوو فرا خوانـدن  
كمـا  . درنتيجة  اشتباه كاريهاي  اعضاء  حزب عدالت  صورت گرفته است

ت جنگلي بحر خزر واعزامش اين كه تعويض راسكو لينكف فرماندة جهازا
بالتيــك، هــم چنــين فراخوانــده شــدن ارژونيكيــدزه       بــه جبهــة 

(Ordzhonikidz)    كــه دو نفراخيــراز پشــتيبانان  سياســت  جنگلــي هــا
درايران  بودند براثرنقش حزب عدالت است كـه درپيشـگاه زمامـداران    

  » )  269 – 71جنگل ص  –فخرائي .( شوروي  بازكرده اند
ازاين قضاوت چنين برمي آيد كه گويا  شوروي گـول حـزب عـدالت     

ن كتاب مزبـور ، و  هرچند  ابراهيم فخرائي درمت رشت را خورده است و
عمالً عليه  اين داوري ، واقعيات  را ... مدارك  تعيين  اسناد و ه ضمن  ارائ

ـ    علم  كرده اند، معه حتـي  ( ه غلـط  ذا  دراينجا ، همـة حركـات  بـي روي
شوروي  را مولـود اقـدامات و تمـامي هـاي حـزب      )  انحرافات  سياسي 

  .عدالت  رشت اعالم مي دارند
تي جبراً به آنجا خواهيم رسيد كه اصوالً شوروي نمي با قبول چنين قضاو 

ضـد انقـالب ايـران وارد     خواسته است بر روي انقالب  ايران، با بريتانيا و
ك و يارانش  معامله شود؛ اصوالً شوروي نمي خواسته است كه ميرزا  كوچ

 1299اصوالً شو روي  نمي خواسته اسـت قـرارداد     را به نابودي بكشاند،
ژيم  ارتجاعي با ر  1921عوض  قراردادي در انقالب فسخ ، و در خود را با

كند؛  اصوالً  شوروي  نمي خواسـته  اسـت كـه  بـين      وابستة ايران منعقد
 ضد  انقالب را برگزينـد،   ،ضد انقالب دادن اختيار پرت انزلي به انقالب و

.. ..اصوالً شوروي نمي خواسته است كه عليه انقالب دست به كودتا  بزنـد 
جهـت كمـك وهمكـاري    گويا  تمايالت شـوروي در  درست به عكس، و

ايران و نمايندة انقالبي و متشكل آن  نهضت جنگل سير مي  انقالبي با ملّت
دسيسه هـاي مزورانـه ومخـوف     كرده است، تنها بدبختانه شوروي گرفتار

حزب  عدالت رشت شد وچـون حـزب مزبوريـا آلـوده بـود يـا داراي       
ود، سياست شوروي نيزدر  عمل برخالف مصـالح ملّـت   صالحيت كافي نب

  )   6. (ايران و نهضت  جنگل  به كار رفته است
» ابراهيم  فخرائي «البته«  :شعاعيان در ادامه آن مي آورد : بيان واقعيت* 

كه از اداره كنندة  اصلي كودتاي  رشت ياد ميكنـد، صـراحتاً  مـي     آنجا
  :نويسد

بولوميكين نمايندة چكـاي    و. اداره مي كرد، كودتاي رشت را بولومكين
  .شوروي درگيالن  بود

، درقسمت هاي مختلف كتاب مزبور، نامبرده و نيزهمان طوركه گفته شد 
هرگزازياد آوري معامالت سياسي شوروي وانگليس درايران ابـائي نمـي   

درحقيقت هروقت كه درمقابل واقعيات قرارمي گيرد  از بيان آنها  دارد و
شوروي را همچون سايركشورهاي توسعه طلب  و.  دلهره  نمي شوددچار 

و يا سودجو  معرّفي  مي كند، هرچند كه قبالً سياست خائنانة شـوروي را  
  .اعالم كرده باشد مطهر نسبت به انقالب ايران، مبرّي و

مثال درفصل دوازدهم كتاب سـردارجنگل ، آنجـا   :   بيان واقعيت بازهم* 
وروي و انگليس پـيش مـي آيـد، باوضـوح تمـام يـاد       كه پاي معامالت ش
ازطرف  مقامـات  » كراسين« درجاي ديگر ديده ايم كه : آورمي شود كه

شوروي براي مذاكرات اقتصادي به لندن رفته، و دامنة  اين مذاكرات  به 
ديپلماسي انگلستان سياستي را تعقيب مـي  . انقالب گيالن كشيده شده بود

  . پايان يافتن انقالب گيالن  بود نمود كه الزمة اجراي آن
دولت شوروي كه امتيازاتي ازانگلستان به دست آورده بود، مـي بايسـت    

ولذا با شناسائي اسـتيال يشـان   . متقابالً امتيازاتي به دولت   اخيرالذكربدهد
درايران درچهارچوب يك توافق كلّـي، خـاطرة لحـاف  مالنصـرالدين      

  .يكباره زنده گشت
ن سئوال پـيش مـي آيـد كـه آيـا ايـن حـزب عـدالت و         حال اينجا اي 

ن خـطّ  ياهرسازمان سياسي خارجي ديگري بود كه  باعث تعيين يك چني
براي شوروي شد؟ وآيا اين كيفيت مؤيد گول  مشي ضد انترناسيوناليستي

 خوردن سياست شوروي ازطرف پاره اي عناصرهمچون گردانندگان پـا 
حـزب عـدالت رشـت    ) اسـت  اين تازه صفت  خوب ترينشان(دو صفت 

اشخاصـي نظيرابـراهيم    يا به عكس، مؤيد گول خوردن نگارنـده و  بود،؟
مي كرده اند كه عمليات حزب عدالت رشت،  در واقع   فخرائي كه تصور

  لكّه اي بردامان  كبريائي سياست انترناليستي شوروي گذارده است؟ 
اي از مسيو روتشتين  عالقمندم اين موضوع  را با استناد به جمله: يك سند
مسيو روتشتين درنامه اي كه براي . شوروي در ايران خاتمه دهم سفيركبير

. ميرزا كوچك جنگلي جهت تسليم  و رهـا  كـردن انقـالب مـي نويسـند     
، متقابالً ميرزا را نمي شوند  سياست جنگل را بپذيرد عالوه براين كه حاضر

ك انقـالب و تسـليم   كه محتواي آن تر( به قبول سياست دولت شوروي 
تشويق مي كند، تـا آنجـا   ...) نيروهاي انقالبي به دولت مركزي ايران بود

  :كه مي نويسند
كه من ازطرف دولت شوروي اجرا ) را( موافقت با سياستي) ازاين كه....( 

  ).ام( ميكنم، درنظرداريد، خوشوقت گرديده 
ي بايگـاني  وبدين ترتيب هنوزسند موافقت نامة انقالب ايـران بـا شـورو    

  ) 7.( نشده بود كه خيانت شوروي  به انقالب ايران آغاز شد
 

  .با متن خواهد آمدتوضیحات و مآخذ این بخش در سایت انقالب اسالمی همـراه بعلــت محــدود بــودن جــا در نشــریه انقــالب اســالمی، :  یحتوضــ
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،ردادخ۲۶«
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 یدر باز ساز یهنقش مجلس و قوه قضائ
  استبداد

  
سـاخت  ییـرمردم و تغ یتکردن حاکم از راه برقرار یاخالء  ینا

مركز  يك يجاداز راه ا ياشد و  يپر م يدبا يم يو نظام يادار يدستگاهها
  .يدقدرت جد

براي تشكيل و استقرار نظام سياسي كه محور و اساس آن حاكميت مردم 
باشد و نه يك فرد، تغييرهائي مي بايد انجام مي گرفتند و عواملي مي بايد 

آيا پس از انقالب ايران، چنين تغييرها انجام گرفتنـد و  . وجود مي داشتند
  آيا اين عوامل موجود بودند؟

يكي از عوامل اساسي، اشراف و عرفـان اگرنـه همـه افـراد، اكثريتـي          
بزرگ از جامعه، به حقوق خويش، از جمله اسـتقالل و آزادي و حقـوق   

ذاتي انسانها گرچه اين حقوق . انساني و دفاع بدون قيد شرط از آنها است
است اما اگر در جامعه اي مورد تمرين روزمـره و مـدام نباشـند، از آنهـا     
غفلت ميشود و در نتيجه حساسيتها و واكنشهاي الزم به نقض اين حقوق به 
موقع برانگيخته نمي شوند و جامعه در معرض انواع تجاوزها به اين حقوق 

ايجـاد كننـدگان    اين درست نقطه ضعف و فرصتي است كه. قرار ميگيرد
مركز جديد قدرت، با استفاده از آن، به جامعه انقالبي كه براي احقاق آن 

اين هجوم را در پوششي از ابهام با . حقوق انقالب كرده بود، هجوم آورد
بـه عمـل   رنگ حمايت از مردم و با بكار بردن زبان و روش عوام فريبانه، 

داسـتان  . نچه نبايد مي شدده نميشدند و شد آيهشدارها به موقع شن. آورد
آموزنده معلم و مالي دهي كه با استناد به منطق صوري توانست حمايت 
عمومي اهالي ده را كسب نمايد و معلم روشنگر را از ده بيرون راند را كم 

  .و بيش مي شناسيم، آنچه در ايران روي داد مصداق آن داستان شد
پهلويها در طـي بـيش از    نظام استبدادي در ايران و در طي قرون و نظام

بودند كه محـيط   ده شكوب و خفقان مانع از آن م قرن با ايجاد جو سرني
افراد جامعه عموميـت  زندگي ايرانيان باز باشد و اين اشراف و عرفان نزد 

رو، عليرغم خواسته عموم مردم كه، در شعار هاي دوران انقالب از اين. يابد
استقالل و آزادي و نظام جمهـوري را   تجلي يافته بود و با آنكه ميدانستند

به عنوان نماد حق حاكميتشان ميخواهنـد، در تحقـق بخشـيدن بـه ايـن      
  . خواسته ها ناكام گشتند

از ديگر عوامل موثر در بنا و استقرار مردمسـاالري، نهادهـا، سـنديكاها،        
ايـران از ايـن   . گروهها و احزاب سياسي باورمند به نظام مردمساالر اسـت 

گروههاي سياسي، اغلب، نه دموكراسي كه قـدرت  . برخوردار نبود عامل
متاسفانه، نه تنها سازمانهاي سياسي، حتي بسياري از كادرهـا  . مي خواستند

كه قاعدتا بايد نقش روشنگر را بازي مي كردند و مردم را از چند و چون 
حاكميت خـويش و دموكراسـي آگـاه مـي كردنـد، خـود بدرسـتي از        

ول راهنماي آن آگاه نبودند و دفـاع عمـومي از حـق    دموكراسي و اص
فقط اگر حقي از سازمان و يا فـردي از جمـع   . مردم را ضرور نميدانستند

خودشان سلب مي شد و يا  اقدامي مانع از رسيدنشان به قدرت آنها ميشد، 
حقيقت همواره قرباني منافع شخصـي و يـا   . فرياد اعتراض بر مي آوردند

ه با موقعيت شخص سياسي و يا گـروه سياسـي و   مصلحتي ك. مصلحت شد
اين واقعيت در خاطرات و يا نقد هـا  . وضعيت مكاني و زماني توجيه ميشد

كه از سوي برخي از سران و يا افراد با نفوذ اين سازمانها و احـزاب از آن  
  .دوران به عمل آمده است مشاهده ميشود

الر نظام اداري مبتني بـر  از ديگر عوامل الزم براي استقرار نظام مردمسا   
مردمساالري است و مجريان باورمند بايد ابزارهاي اعمال آن را در اختيار 

از جمله، مجلس قانون گذاري، قوه هاي قضايي و اجرايـي  . داشته باشند
در ايران پس از انقالب، تغيير سـاخت  . بايد در خدمت مردمساالري باشند

و الزم بود از سـوي بسـياري    اداري و نظامي و قضائي، كه امري ضروري
حتي آنها نيز كه خواهان نظـامي مردمسـاالر بودنـد، مـورد غفلـت قـرار       

نه تنها سامانه اداري كه چنان ساخت گرفتـه بـود تـا در خـدمت     . گرفت
ديكتاتور باشد، تغيير بنيادين نيافت، بلكه نهادهاي موازي، به بهانه انقالب و 

در واقع بـه منظـور ايجـاد مركـز      اما. ضرورت هاي روز، نيز ايجاد شدند
قدرت جديد بود كه اين نهادها تشكيل شدند و از قضا بسياري از پيشـنهاد  

  .دهندگان و موسسين چنين نهادهايي، خود، از قربانيان بعدي آنها شدند
پس از انقالب، سازمان ها و احزاب سياسي اي كه سهم خود از قدرت      

د را تشـكيل داده بودنـد و در   خـو  "دولـت "را ميخواستند، هـر كـدام،  
دستگاه قضايي و قانون گذاري و . قلمروهاي خود اعمال قدرت ميكردند

در محيط هاي مختلف، دانشگاه هـا، كارخانـه   . اجرايي خويش را داشتند
ها، كارگاه ها، مطبوعات، حتي واحد هاي كشاورزي، را دستگير ميكردند، 

در بعضي موارد اجـرا نيـز    دادگاه تشكيل ميدادند، حكم صادر ميكردند و
اگر هم دستشـان نميرسـيد بـا شـعار هـاي افراطـي خشـونت و        . ميكردند

خشونت گرايي را ترويج ميكردند و در همـه اجتماعـات مـرگ بـر و يـا      
اعدام بايد گردد به گوش ميرسيد تا جايي كه دولت بر آمـده از انقـالب   

ا ضد انقالب، جرأت براي عقب  نماندن از آنها و يا متهم نشدن به مماشات ب
اين . مخالفت با دادگاههاي چند دقيقه اي و اعدامهاي بي رويه را نداشت

وضعيت، وضعيت مساعدي بود كه استبداديان، در باز سازي ديكتاتوري، با 
از همان روزهاي نخسـت  . شكلي جديد و نقابي انقالبي، از آن سود بردند
مردماني غافل از حقوق . شد سنگ بناي قانون ستيزي، با اعدامها، بنا نهاده

براي خريدن روزنامه هـا كـه شـمار و اسـامي اعـدام شـدگان را منتشـر        
  .ميكردند، انتظار ميكشيدند

كه از اركان مهـم    - دو قوه مقننه و قضائيه - دو نهاد مجلس و عدالتخانه    
مردمساالري اند و بنا نهادنشان، از جنـبش مشـروطه بـه ايـن سـو، هـدف       

واهانه مردم ايران بود،از ايفاي نقش خود بـاز ماندنـد و   جنبشهاي آزاديخ
در حقيقت، در نظام هاي استبدادي، مركز قدرت، . آلت فعل مستبد شدند

همواره قوه قانون گذاري و  - قوه مجريه - عالوه بر اختيار گرفتن قدرت
پـس از انقـالب   . قوه قضائي را از آن خود و آلت فعـل خـود مـي كنـد    

ه داده شد، از اهميت استقالل اين دو نهـاد از قـوه   نيزعليرغم هشدارها ك
مجريه و بيشتر از آن، از اهميت جلوگيري از ايجاد مركز قـدرت، غفلـت   

هر دوي اين نهادها به خدمت استبداد در آمدند و از ابزارهـاي سـر   . شد
اين كار با ايجاد و آلت قدرت كـردن دادگاههـاي انقـالب    . كوب شدند

  .  ل قوه قضائيه ادامه يافتآغاز شد و تا تسخير كام
  نقش قوه قضائيه و مجلس در باز سازي استبداد

با تغيير محور قانون اساسي از حق حاكميـت مـردم، بـه واليـت فقيـه،          
روحانيت قدرتمدار كه بكار باز سازي استبداد و اين بار با رنـگ مـذهب   

بود، با شكست در انتخابات رياست جمهوري، عليرغم محـدوديت هـايي   
كه قانون اساسي براي نقش اجرايي او قائل بود، از كنترل كامل سه قـوه،  

از . بود باز مانـد  "قانوني "مجريه، مقننه و قضائيه كه الزمه استقرار استبداد
اين رو با تمام نيرو به كار تصاحب دو قوه ديگر و بكار بردن آنها در كودتا 

  .بر ضد دموكراسي شد
اساسي، شخصا، دو تن از نزديكان خويش را آقاي خميني با نقض قانون    

. كه از اعضاي حزب جمهوري اسالمي بودند، در رآس قوه قضائيه گمارد
آقايان موسوي اردبيلي دادستان كـل و بهشـتي رئـيس ديـوان كشـور و      

رياست كميته هاي انقالب كه عمال شهرباني را . شوراي عالي قضائي شدند
اي خميني گمـارده شـده بـود و بـه     از صحنه رانده بودند نيز از سوي آق

از كارهاي اساسـي  . عنوان عامل اجرايي كامال در اختيارشان قرار داشت
اين دستگاه قضائي حمايت بي دريغ از قانون شكني و شكنجه در زندان و 

چماقداران از آن روز به لباس شخصـي هـا معـروف    . نيز چماقداري شد
زنـدانهاي متعـدد غيـر     ماجراي اعتراض آقاي بني صدر به وجود. شدند

قانوني و شكنجه و بد رفتاري با زنـدانيان و شـايعه خوانـدن آن از سـوي     
آقاي خميني و دستگاه قضائيش هم چنين كتـاب هـزار صـفحه اي قائلـه     

  .چهارده اسفند، حكايت مفصلي از اين مختصر است
  

  تصرف مجلس
  
، 60ال هاشمي رفسنجاني، در يكي از نماز جمعه ها، پس از كودتـاي سـ     

پس از پيروز شدن بني صدر نزد امام رفتيم، گفتيم ايـن كـه نشـد،    : گفت
امام گفت رياست جمهوري مهم نيست شما برويـد مجلـس را در اختيـار    

هم چنين آقا تهراني از نزديكان خامنـه اي در سـخنراني اي كـه    . بگيريد
قبل از دوره اول انتخابات مجلس نهم در جمع اصولگراها داشت به نقـل  

  :از خامنه اي گفت
 »امام گفتند رياست جمهوري چيزي نيست برويد مجلس را بگيريد... «

يك بـار در جلسـه خصوصـي و    . ام من اين را دو بار از حضرت آقا شنيده
ايشان فرمودند، ما وقتي خدمت امام رفتـيم  . يك بار هم در جلسه عمومي

م فرمودنـد  جمهـور معرفـي كنـيم، امـا     كه شهيد بهشتي را به عنوان رئيس
اگـر شـما افـراد    . جمهوري چيزي نيست، برويد مجلس را بگيريد رياست

برنـد و پـايين    جمهور را باال مـي  درستي را در مجلس بياوريد، اينها رئيس
  ) وبالگ حوالي دل(» ....آورند مي

خطاب به آقاي خميني نوشته  25/11/59هاشمي رفسنجاني در نامه مورخ 
رياست جمهوري، به شما عـرض كـرديم كـه    قبل از انتخابات  - 5« :است

بينش آقاي بني صدر مخالف بينش اسالم فقاهتي است كه ما براي اجراي 
آن تالش ميكنيم و اكنون هم برهمان نظر هستيم و شما فرموديد رياسـت  

  )عبور از بحران( »...جمهوري مقام سياسي است و كاري دستش نيست،
رت و تحميل استبداد فقيه، ولو بدين ترتيب خط امامي ها كه كسب قد    

به قيمت سقوط اعتبار از مرتبت انسان، هدفشـان بـود، از آقـاي خمينـي     
مجوز در اختيار گرفتن مجلس را گرفتند و اين كار با تقلب امكـان پـذير   

عالوه بر سود بردن از تقلبات گسترده، عامل ديگر موفقيت آنها، عدم . شد
مـثال سـتادهاي خودجوشـي كـه در     . انسجام در نيروهاي مردمساالر بود

سراسر كشور براي انتخابات رياست جمهوري و به حمايت از آقـاي بنـي   
صدر تشكيل شده بودند، دفاتر هماهنگي مردم با رياست جمهوري پديـد  

با احساس . آوردند اما از سازماندهي و تشكيالت منظمي برخوردار نبودند
ميشـد و بـا توجـه بـه      خطري كه از جانب قدرتمداران و انحصار طلبـان 

اهميت مجلسي كه در تحقق وعده هاي رئيس جمهور بكوشد، اين دفاتر، 
كنگره بزرگي را تحت عنوان كنگره انقالب اسالمي ترتيب دادند تا كه از 
راه بحث و تبادل نظر، نهايتا، به وحدت نظر و توافـق بـر سـر نامزدهـاي     

وزنامـه كيهـان در   ر. نمايندگي مجلس شوراي ملي و معرفي آنها، برسـند 
، تحت عنوان چگونگي صف بنـدي نيروهـا در   1358بهمن ماه  27تاريخ 

تفاوت انتخابات مجلـس  « : ...انتخابات مجلس شوراي ملي از جمله نوشت
شوراي ملي با مجلس خبرگان عليرغم شركت كليه احزاب و سـازمانها در  

نتخابـات  در ا.... هردو، صف بندي نيروهاي سياسي در اين انتخابات است
مجلس خبرگان تنها يك نيروي عمده سياسي وجود داشت كـه در برابـر   
نيروهاي موجود در جامعه تالش ميكـرد و بـه همـين جهـت نيـز تقريبـا       

اما با گذشت زمان و صف بندي . اكثريت مطلقي را به اين مجلس فرستاد
هاي جديد سياسي و به خصوص انتخاب رئـيس جمهـوري، ايـن بـار دو     

در برابر يكديگر قرار ميگيرند و هم چنين نيروهـاي ديگـري   نيروي عمده 
اولين نيرو حزب جمهوري اسالمي و سازمانها و . كه در جامعه وجود دارند

گروه هاي موتلفه آن و دومين نيرو كه ميـرود بـه صـورت جبهـه اي در     
آينده ظهور كند، كنگره انقالب اسالمي ايران اسـت كـه بـا ابتكـار دفتـر      

يهاي مردم با رئـيس جمهـور هـم اكنـون در مجموعـه      هماهنگي همكار
  »...ورزشي آزادي به كار پرداخته است

بار ديگر صف بندي نيروهـاي خـط امـام در يـك سـو و جانبـداران            
دو عامل موجب شد اين كنگره در هدف خـود  . مردمساالري را شاهديم

نخست عدم انسجام و همگوني و دوم عدم شناخت كـافي از  . موفق نشود
نامزدها به خصوص آنها كه وسط بـاز بودنـد بعنـوان نمونـه، فخرالـدين      

ايـن عامـل   . حجازي و ديگراني از اين قماش كه مواضع شفافي نداشتند
باعث شد تعداد قابل توجهي از كانديـداهاي نماينـدگي مجلـس كـه از     

نفر از  70بيش از . سوي دفاتر معرفي شدند در ليست جناح مقابل نيز باشند
ه توسط اين كنگره به مردم معرفي شدند و به مجلس راه يافتند، كساني ك

از باورمندان واقعي مردمساالري نبودند و، در بزنگـاه دفـاع از حقيقـت و    
آزادي عقيده، جانب استبداد را گرفتند و روز موعود، روزي كـه بايـد از   

بانگاه به مشروح مذاكرات . حق حاكميت مردم دفاع نمايند وادنگ زدند
و نطقهاي مخالفان و موافقان بركناري رئيس جمهور، مي بينيم بـه   مجلس

كه دليرانه از حق حاكميت مردم  - كمتر از انگشتان دست - جز معدودي
دفاع كردند، بقيه يا سكوت كردند و يا به مماشات بـه صـف كودتاچيـان    

  .پيوستند
  

  تقلب در انتخابات مجلس
  

شـوراي ملـي پـس از     در چنين فضايي، انتخابات نخسـتين دوره مجلـس  
نحوه بر گـزاري انتخابـات و تقلبـات گسـترده در آن     . انقالب برگزار شد

مورد اعتراض سازمانها و گروهها و شخصيت هاي بسياري  فـرا گرفـت و   
  . خواهان رسيدگي به اين امر شدند

حضرت آيـت اهللا پسـنديده بـرادر    «: 1358اسفند  28روزنامه اطالعات     
اي كه براي دكتر سيد ابوالحسن بنـي صـدر رئـيس    امام خميني در نامه 

جمهوري اسالمي ايران فرستاد، بـه تقلبـات چشـمگيري كـه در جريـان      
انتخابات در شهرستان خمين توسط حزب جمهوري اسالمي انجام گرفتـه  
است، اشاره كرده و از رئيس جمهوري خواسته است تا سريعا به اين مساله 

 ».رسيدگي كند 
 :ت اهللا پسنديده به شرح زير استمتن نامه حضرت آي

ساحت محترم حضرت آقاي بني صدر رئيس جمهوري اسالمي ايران، «   
مطابق شكايات و اطالعات واصله، در خمين انتخابات با تقلـب و تزويـر و   
كمك ارگانهاي شهر و فرهنگيان و تهديد به نفـع كانديـداي جمهـوري    

بـا ارعـاب و زنـدان     …اسالمي انجام يافته و حتي قاضـي و دادسـتان و   
جمعي و كشتار در روز راي گيري، انتخابات را از جريان طبيعـي خـارج   

هرگاه قادر باشيد بازرسي فهميده و مطلع و بي طرف كه سابقه . نموده اند
اداري داشته باشد، با قدرت فورا اعزام، تا جريان را مشاهده و رسيدگي و 

مايند و طبق قـانون عمـل   اگر تخلفي شده، مجرم و مرتكب را شناسايي ن
مـردم از  . متاسفم بگويم در هيچ دوره به ايـن نحـو عمـل نشـده    . فرمائيد

 . حكومت اسالمي انتظار ظلم فاحش نداشته اند
 »با تجديد احترامات فائقه، سيد مرتضي پسنديده

در پاسخ نامه حضرت آيت اهللا پسنديده، دكتر سيد ابوالحسن بني صدر     
ارسال كرده و در آن قول داده اسـت كـه در برابـر    نامه اي براي ايشان 

متن نامه رئيس جمهوري به شرح . اين جريانات خالف القيد نخواهد ماند
 :زير است 

حضرت آيت اهللا پسنديده دامت بركاته؛ مرقومه حضرت عالي در باره «    
نظير شـكاياتي كـه از ايـن    . انتخابات خمين، مسرت وصول ارزاني بخشيد

ور شما عرض شده اند، از آن شهر و شهرهاي ديگر نيز به اين انتخابات حض
قـرار  . شخصيت هاي بسياري نامه و تلگراف فرسـتاده انـد  . جانب شده اند

است موضوع در شوراي انقالب طرح شود و اميدوارم شورا با توجـه بـه   
اهميت سالمت انتخابات مجلس در پيدايش ثبات در كشور، تصـميم الزم  

اينجانب ميـدانم  . به همه شكايات واصله اتخاذ كندبراي رسيدگي جدي 
الزم اسـت همـه جانبـه    . كه قاطعيت در اداره، يك جانبه نمي تواند باشد

وضع بحراني كشور قاطعيت همه جانبه اي را . باشد و اال بي تاثير مي شود
در اداره امور كشور ايجاب مي كند و تا وقتي اسباب و شرايط اعمال اين 

.     نشـود، سـامان دادن بـه امـور كشـور ميسـر نمـي شـود        قاطعيت فراهم 
بنابراين نمي توانم نسبت به عدم سـالمت انتخابـات القيـد بمـانم و يقـين      

 بدانيد در اين باره با قاطعيتي به تمام عمل خواهم كرد
اسـفند   28با تبريكات صميمانه به مناسب نـوروز، ابوالحسـن بنـي صـدر ،     

1358«  
. كه در انتخابات مجلس نيز موفق نشوند نگران بودندخط امامي ها از اين    

 –بـه امضـاي سـران حـزب جمهـوري       11/1358/ 28نگراني آنها در نامه 
 - سيد علي خامنه اي - عبدالكريم موسوي اردبيلي - محمد حسيني بهشتي
خطاب بـه آقـاي خمينـي،     - اكبر هاشمي رفسنجاني - محمد جواد با هنر

  :مشهود است
متجددهاي . ئم تكرار تاريخ مشروطه به چشم ميخوردعال: خالصه - 16... «

شرق و غرب زده عليرغم تضادهاي خودشان با هم در بيرون راندن اسالم 
نمونه جلسه اي كه از مذهبي هاي چپ گرا ( از انقالب همدست شده اند

و محافظه كاران غرب گرا يا ملي گرا براي همكاري در مقابلـه بـا حـزب    
  )ابات اخير تشكيل شده بودجمهوري اسالمي در انتخ

احتمال اينكه روال موجود مانع تشكيل مجلس شوراي اسالمي احتمـالي  
گردد كه جنابعالي بدان دل بسته ايد و اميدواريد بتوانـد نارسـايي هـا و    
كمبودهاي رئـيس جمهـور را جبـران كنـد، قابـل توجـه و تكليـف آور        

  »...است
يكي اشاره به كمبود هاي رئـيس   دو نكته در اين نامه تامل برانگيز است،   

جمهور، هنوز يكماه از انتخاب شدن آقاي بني صدر نگذشته، در حالي كه 
او نه نخست وزير دارد و نـه هيئـت وزيـران و نـه رياسـت جمهـوري را       

در (كمبود او به غير از عدم تمكين به اسالم فقـاهتي  . تصدي كرده است
چه ميتوانسـت باشـد و   ) استواقع اسالم واليت مطلقه فقيه كه ضد اسالم 

ديگر اينكه در اين نامه عليرغم قانون اساسي از مجلس شوراي اسالمي بـه  
از اتفاق نيسـت كـه اولـين    . جاي مجلس شوراي ملي نام برده شده است

اقدام اين مجلس فرمايشي، عليرغم مخالفتي چند، تغيير نام آن از ملي بـه  
  .اسالمي است

مور رسيدگي بـه امـر تخلـف و تقلبـات     گزارش قضات ديوان عالي كه ما
رئـيس  . انتخاباتي شده بودند، گوياي تقلـب گسـترده در انتخابـات بـود    

انتظار ميرفت كه انتخابات . جمهوري نيز خواهان رسيدگي به اين امر شد
اما قدرت طلبان كه با تقلب، تـالش كـرده بودنـد تـا     . مردود اعالم شود

خويش شتافتند و آقاي خميني  مجلس را در دست بگيرند به ديدار حامي
  . نيز تكليف كرد كه مجلس با همين تركيب گشايش يابد

از اشتباهات آقاي بني صدركه خود بدان اذعـان دارد، ايـن اسـت كـه      
گرچه گفته بود در قبال عدم سالمت  انتخابـات مجلـس القيـد نخواهـد     

ـ (ماند، وقتي با امري روبرو شد كه هيچ انتظار وقـوعش را نداشـت    م حك
، بنا بر مصلحت و بخاطر حالت بحراني كه در كشور وجـود  )آقاي خميني

داشت، رويا روئي مستقيم بـا آقـاي خمينـي را صـالح نديـد و ناچـار از       
او بعد ها گفـت فـدا كـردن حقيقـت در راه     . پذيرفتن مجلس تقلبي شد

  .مصلحت خطا بود و نبايد تن به چنين مجلسي مي داد
 30ت نشانده و نمايندگان تقلبـي در تـاريخ   سر انجام همين مجلس دس    

كار باز سازي استبداد را با كودتاي خزنده به انجام رساند و  1360خرداد 
بمثابه آلت فعل آقاي خميني و رهبران حزب جمهـوري اسـالمي، بـاني    

مسئوليت كساني كه بـه  . يكي از سياهترين دوران هاي تاريخ ايران گشت
يندگي ملت و جايگاه مدرسها و مصدق ها را تقلب و يا با تزوير كرسي نما

تعدادي از ايـن افـراد امـروز در زمـره     . غصب كردند بسيار سنگين است
امـا  . بسـياري قربانيـان آن شـده انـد    . مخالفان نظام مستقر قرار گرفته اند

سئوال اصلي اين است آيا امروز واقعا از واليت بر مردم بريده و جانبـدار  
انـد؟ بـه اسـتقالل و آزادي باورمندنـد؟ بـراي      واليت جمهور مردم شده 

درس عبرت شدن و ثبت در تاريخ هم شده، حاضرند مسـئوليت خـود را   
بپذيرند و به جبران آن بكوشند و خطاها و نارسايي هايي را كـه مرتكـب   

  شدند برشمرند تا درسي براي آيندگان بگردد؟
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 و دو تجربه یرانجوان ا جامعه

 
را  يتـي كـه اقل  يگـر د يبخش. كرد يم يرهبر نييخم يبخش را آقا ينا

از حقوق مردم را سرلوحه عمل خـود گردانـده    دفاعدادند،  يم يلتشك
استبداد  يخواهان،آزاد يهبا كودتا عل. كردند يبودند و با استبداد مبارزه م

 . شود يكدستكرد  يسع يراندر ا
ـا آخـر   خواست كه  يم ينيخم يبا ابزار خشونت بقول آقا يننو استبداد ت

ـتبداد وال . برود و رفت  يـت كشتارها و شكنجه ها و ترورها در دستور كار اس
ـالف  ياز جمله روشها. قرار گرفته بود يهفق . بـود  ينتداوم استبداد، حذف مخ

ـا در رابطه . گرفت يجانها را م يرانترورها در داخل و خارج از ا ـا،   ب تروره
ـام  ياسـالم  يدسع ياو  يامام يدنام سع ـنا    ين ـا آش ـان وقـوع   . نبـود ن او در زم
ـاور بـود    يـران ا اي يـره زنج يها قتل ـات مش  يـه در اطالع. در وزارت اطالع

ـا  يآمـده اسـت گروهـ    1377 يد 15 يخوزارت اطالعات در تار  ياز اعض
. آنان بـود  زا يكياند و او  بوده اي يرهزنج يها وزارت اطالعات مسئول قتل

ـاي ن ييبعدها دادستان وقت مجتمع قضا ـلح،   يروه ـازي، محمـد ن مس  يطـ  ي
» خودسـرانه  يقتل ها« يكه مسئول اصل يامام يداعالم كرد سع اي يهاطالع
ـا خـوردن دارو   ينشده بود، در زندان او يمعرف ـ ( نظافـت   يو ب )  يواجب

ـاله بـود   42او هنگام مرگ .است كرده  يخودكش ـام  يدسـع . س ـا  7 يام  لس
ـار آمـد   يپس از رو. وزارت اطالعات را داشت يتيمعاونت امن ن دولـت  ك

پـس از   يامام يدسع ي،آباد نجف يدر يو در دوران وزارت قربانعل يخاتم
ـاور تنـزل      يا يرهزنج يقتلها ـام مش از مقام معاونت خود بركنار شد و بـه مق
كه  نداعالم كرد يامام يدخانواده و هممفكران سع ي،با اعالم مرگ و. يافت

 يامام يدسع. است  يدهشده و به قتل رس »يقربان«تهران  يندر زندان او يو
 يدكه همسر سع يبطور. و خانواده او داشت يبا خامنه ا يكينزد ياررابطه بس

ادعا كرد كـه در اواخـر    يدر مصاحبه ا ينوگوران يدر يمهخانم فه ي،امام
 يپزشك يكارها انجامرا بر يا خامنه يدعليخانواده س ي،امام يدسع 69سال 

ـ . كـرده اسـت   يواده زندگخان ينبه لندن برده و دو ماه تمام با ا  ينهمچن
 . وجود داشته است يامام يدو سع يخامنه ا يمجتب يانم يخوب ياررابطه بس

 يرا منتشر ساخت كه و يامام يداز سع يا روزنامه سالم نامه 1378 يرت 15 در
او . و مترجمان شده بـود  يسندگاننو يبرا يشترب يتخواستار اعمال محدود

ـا  قتـل  يدقبل از آغاز دور جد 1377مهر  16نامه را در  ينا  اي، يـره زنج يه
ـته بـود  ) اطالعات يروز(» مقام محترم وزارت«خطاب به  نامـه در   يـن ا. نوش

خـود در   ياصـولگرا  يتكه مجلس پنجم نظام با اكثر يافتانتشار  يطيشرا
ـاران   روزنامـه  يبرا يتمحدود يشقانون مطبوعات جهت افزا ييرحال تغ نگ

ـاد خود، خواستار ا در تحليل يامام يدسع. بود شـده بـود كـه     يطيشـرا  يج
ـا مـد    ياتمطالب منتشره در نشر يرامونپ يزن يسندگاننو ـئول  يهمـراه ب ر مس

ـنده از چنـد نو  يـژه نامه بـه و  يناو در ا. پاسخگو باشند از جملـه محمـد    يس
ناجوانمردانـه   يا يـره زنج يها قتل يانكه در جر ييتوانا يسندهنو( يمختار

ـنگ     ينچاپ ا يدر پ. ه استنام برد)  يدبه قتل رس بـه   ينينامـه كـه ضـربه س
سـالم را   وزنامـه ر يـت روحان يژهدادگاه و رفت، يكار بشمار م جناح محافظه

 .كرد يفتوق
ـا و سـردب   ينيخـوئ  يمحمد موسو يريتروزنامه سالم به مد  ـاس   يريه عب

ـاد  يدر يبه قربانعل يامام يدبه جرم چاپ نامه محرمانه سع يعبد  ينجف آب
ـال توق  5به مدت  يتروحان يژهعات وقت، توسط دادگاه واطال يروز  يـف س
حضـور   يزن يگرد يشاك 4العموم  يمحاكمه سالم به جز مدع ياندر جر. شد
ـنجان  يدر دولت هاشم يلاستاندار اردب(نژاد  يمحمود احمد: ندداشت  يرفس

استاندار اسبق تهـران،  (، كامران دانشجو )نظام  يكنون "يجمهور يسرئ "و
ـات ر   يسو رئ يركشورسابق وز اسييمعاون س ـتاد انتخاب  يجمهـور  ياسـت س
عضو ارشد حزب موتلفـه  ( يترق يدرضاو حم يعلوم فعل يرنژاد و وز ياحمد

دزفول در " يندهنما"(زاده  يشو درو) مشهد در مجلس پنجم" ايندهنم "و
شدن فشار بر جامعه و گسترش  يشترو ب يهاافشاگر يندر ادامه ا). مجلس پنجم

مطبوعات و چه محـدود كـردن جامعـه از برخـوردار      ينهچه در زم استبداد
دانشگاه تهـران دسـت بـه اعتـراض      يكو يانشدن ازحقوق خود، دانشجو

جهـت سـركوب   . ادامه داشـت  يرت 23شروع و تا  يرت 18از  تراضاتاع. زدند
ـا پ   يزمردم ن ينباركه ا ياناعتراضات دانشجو ـته بـه آنه ـاي بودنـد، ن  يوس  يروه

شـركت   يـز در سـركوب مـردم ن   يفراد موسوم به لباس شخصـ و ا يانتظام
نفـر در واقعـه     7معتقدنـد كـه    يرانفعاالن حقوق بشر در أ مجموعه. داشتند
ـته شـده    يكو هحمله ب ـاكنون فقـط هو  . انـد  دانشـگاه كش اهللا  عـزت  يـت ت
ـته عل  نژاد يمابراه ـ . اسـت  روشـن شـده    يـزاده و فرش  يـك چشـم   ينهمچن

ـته و   يا عده يدست و پا يه،بت گلوله تخلبر اثر اصا يپزشك يدانشجو شكس
ـتم شـدند   ياديتعداد ز شـده بـه    يـزي حملـه برنامـه ر  . دانشجو ضرب و ش
و مردم در تهـران   يانبه اعتراضات گسترده و چند روزه دانشجو ياندانشجو

دانشـجو را   300دسـت كـم    يتيو امن يانتظام يروهاين. يدو شهرستانها انجام
كه به دست  يطبق نوار صوت. شكنجه قرار دادندو  ييو تحت بازجو يردستگ

ـائل دانشـجو   يگـر دانشـگاه و د  يحمله به كـو  يانآمده است در جر  ييمس
ـ (امر يفرمانده سپاه ول جاتمانند سردار ن يكسان  يـروي ن يـك  امـر  يسپاه ول
ـا    يجمقاومت بس يرويمجموعه ن يرو ز يژهو ينظام سپاه پاسداران است كـه ب

ـ  يدسـ  ياسـالم  يبر جمهورهدف حفظ و حراست جان ره  يا خامنـه  يعل
بـه قصـد    يگرانسردار ذوالقدر و د ي،به همراه سردار نقد)شد  گذاري يهپا

جمهور  يسرئ يعزل محمد خاتم يو حت ويانطرح سركوب دانشج ياجرا
 .وقت داشتند

ـاي همه ن يهقوه قضائ يدادرو ينسال پس از ا 2 ـ  يروه ـبه نظام  يسپل ـان و ش  ي
ـاطر   يسرباز ساده به نام اروجعل يكو فقط وابسته را تبرئه كرده  ببرزاده به خ

سردار . دانشجو محكوم شد يكاز اطاق !! تراش يشدستگاه ر يك يدندزد
ـال    يمربوط بـه كـو   يعفجا ياز متهمان اصل يكي ينقد  78دانشـگاه در س
ـ  يارتقاء مقام گرفت و با حكم فرمانـده كـل قـوا بـه فرمانـده      يحت  يجبس

ـ  يخامنه ا يكانو حوادث دانشگاه نزد يرت 18 در رابطه با.منصوب شد  ينچن
 : يندگو يم

 يماگر ما آن شـب بـود  ” گفته است  85 يرت 17به نقل از آفتاب در  ينمك ده

ـان   يمگذاشت يكه نم)يرت 18شب اول حادثه ( سه شبانه روز طول بكشد، هم
 ياطالع رسان يگاهپا 91 يبهشتارد 9شنبه “ يمكرد يشب اول غائله را تمام م

ـا     يقمحسن رف ـا اش ـنا، ب ـا ايس بـه   رهدوست، محسن رفيق دوست در گفتگو ب
ـپاه در   ":هاي اخير اظهار كرد برخي حوادث داخلي كشور در سال ورود س

ـابات     78تير  18 ـاس وظ   88و در حوادث پـس از انتص ـپاه در   يفـه بـر اس س
روزي بود كه سپاه در آن بـه موقـع وارد    78تير  18. حراست از انقالب بود

بار ديگر جواب دشمنان انقالب را دادنـد   78تير  23مل شد و مردم نيز در ع
ـان كـرد   يقدوسـت رف. و با اين كار اقدام سپاه را تاييد كردند اگـر  : خاطرنش

ـال   78تير  18(سپاه در اين دو مقطع  اطاعـت   ياز رهبـر ) 88و حوادث س
ـپاه بـه ا     ـائل اعتـراض    يـن كرده است، اعتراض كساني كـه بـه ورود س مس

كـرد،   ابلـه ماهيت هر دو حركتي كه سپاه با آنها مق. اند، بي خود است ردهك
در ادامه مصاحبه بر لزوم تبعيت كاركنان سپاه  يو".بعدها كامال مشخص شد

ـپاهي اسـت نبايـد     يتا وقت يسپاه: كرده و افزوده است يداز رهبري تاك س
رار است در باشد و اگر ق يباشد، بلكه تنها بايد مطيع رهبر يجناح يچعضو ه

 .   سياست دخالت كند، بايد از سپاه خارج شود
ـتال  ياو  يهفق يتاستبداد وال يمكه رژ يشودمحرز م ينبنابرا    و  ينياستبداد اس
ـا قـدرت بـود و    يعمط يستيبا يا. دارد يانب يك يتلريه در  يقـدرت سـع   ي

دانستن نظام  يرماندن در محدوده اصالح پذ. كند يخود م ينحذف مخالف
ـان،   درخود ادامه دهد و  ياترا فراهم آورد كه نظام به ح ينهم زمحاك خفق

ـام كردنـد كـه  ق   يسع. يندكشتارها را در ظاهر از خاطر مردم بزدا  يـر ت 18 ي
. بكاهنـد  "به بسته شـدن روزنامـه سـالم    ياعتراض"را به  سطح   ياندانشجو

 يو سـع . وزارت اطالعات خود سر عمـل كـرده اسـت    يندكردند بگو يسع
 يشـدند و سـع   يانعكس العمل دانشجو يانتظام يروهاين ينددند كه بگوكر

كردند كـه   يسع. كنند ييها را نتوانستند شناسا يلباس شخص يندكردند بگو
 يدكردنـد كـه سـع    يسع. با رهبر و فرزند رهبر فاش نشود يامام يدرابطه سع

ـتبداد فـرد   يدسع يكه زمان يامام  مبتكـر و  يجان رهبر بود و در ساخت اس
ـان خفـه كننـد كـه      يشخور كنند و صدا يرهبر بود را واجب يعمط را آنچن
بـودن سـر    يعاز مط يشود روز يرهبر به فكرشان نرسد كه م يعانمط يگرد

 . برداشت و رازها را افشا كرد
چـون حفـظ   ( گذاشتند  يپشت جوانان را خال يزاصالح طلبان ن يوقت آري

ـام ا جوانان قو محدوده عمل ر)نظام اوجب واجباتشان است   يـز كننـده ن  ي
نظام فرض كنند، محرز است كه نظام بعد از سركوب  يهمان  محدوده بقا

ـاك     يخيكند آن واقعه را از ذهن تار يم يسع  يآنان حت يامق ـا پ مـردم م
شود به  يم يارا با استبداد پاك كرد؟ آ يخيشود وجدان تار يم يااما آ. كند

ـ بودن بهتر از اعتراض ا يعمردم گفت مط بـرادران   يست و اگر اعتراض كن
و  يدهـ  يجان از دست م يابكنند و تو  يدكنند كه نبا يآن م يلباس شخص

ـاك كـردن ق   يـن شود؟ اگر قادر به ا يم يبتزندان نص ياچشم و  يا ـام پ  زا ي
ـبش    10مردم بودند چرا درست  يخيوجدان و حافظه تار  88سال بعـد جن

 بمراتب گسترده تر بود رخ داد؟ يكه اعتراض
 يـه اسـت عل  ياديزنند، اعتراضشان فر يكه مردم دست به اعتراض م زماني
ـتبد   يعدالت  يمجموعه ب يك  ينها كه بر ضد حقوق شهروندان از طـرف مس

دانشـگاه   يدر كـو  ياناعتراض دانشجو 78 يرت يامدر تجربه ق. يردگ يانجام م
ـاي  تنها اعتراض به بسته شدن روزنامه سالم نبود، بلكـه اعتـراض بـه نبـود      فض

ـار و   يناول ينا. حقوق همگان بود يشترو اعتراض به محدود شدن ب يزندگ ب
ـات كـرد ح  يحس م يرانيا ينبود كه دانشجو يزبار ن ينآخر ـاع  ي و  ياجتم
عنصر دانشجو همانگونـه كـه در   . اعتراض كند يداو در خطر است و با ياسيس
 انـع وو رشـد اعتـراض بـه م    يزندگ يباز شدن فضا يدر پ يروددانش م يپ

جوانان  يزن 88در جنبش . باشد يم يزبه حقوق كه همانا استبداد است ن يدنرس
و جنبش  يرت 18 يامق. يدادندم يلاعتراض و مقاومت را تشك يكشور عنصر اصل

ـافتن و  يهابه كسب آزاد يهنجوانان م يلتما ياز نقطه نظر محتوا 88  ينـه زم ي
ـان     چرا .است يوستهبهم پ يامخود، دو ق يحقوق ذات ياجرا كـه جـوان آرم

 يكه آزاد يخواهد به هدف يجوان م. است يصفت جوان ينخواه است و ا
اسـت كـه بصـورت     يبه آن هدف، عمل به اصول يدنبرنامه رس. است برسد

 . يندگو يمجموعه را آرمان م ينا. كند يم يانجنبش خود را نما
ـا پسندد و  يرا م يعاستبداد رفتار مط. داند يحقوق را از آن خود م استبداد  ي

كـه خـود    يدر حـد  يداندمجاز م يرا تا حد يهاعمل به حقوق و آزاد يحت
ـال  ژل   يمجاز بشمرد كه آنهم از شكل صور يكند و موقت يفتعر من باب مث

 يفرا تر نم اخانمه يباال بردن روسر يچند سانت ياخود و  يزدن جوانان به مو
ـا حـق     از ه يبر اساس برخوردار يكه زندگ يدر صورت. رود مـه حقـوق ب

ـ  يشود كس ينم. گردد يانتخاب آغاز م  ياز حق انتخاب برخوردار باشد ول
 يندذات يمجموعه حقوق انسان حقوق. كند يناو مع يحدودش را برا "رهبر"

 .جز خود انسان دارنده آن ندارد يمقام يچبه ه يازيو در اجرا ن
وجـود   ياقتضا دهند به يم يلكه بخش اعظم آنرا جوانان تشك يرانجامعه ا  
 يشـه جامعه جوان هم. باشد يخود را دارا م يهايگ يژهها و و يازجوانان ن ينا

 يكه تحقق آنها را الزم م ييآرمانها يتحول، بسو ياست بسو يراه يايجو
نهفته خود را  يهاياست كه بتواند در آن انرژ ييفضا يجوان در جستجو. يندب

 يـل جـوان تما . ود را شكوفا كندخ يبتواند استعدادها يدجوان با. آزاد كند
 ينامكان رشد دهد و ا يباشد كه به و ياجتماع ييدارد كه برخوردار از فضا

است و بالتبع الزمه رشد  يو رشد الزمه اش آزاد يابد يشجوالنگه هر دم افزا
 . يستحقوق مدار

 ينزد، تنها از ا يادبه اعتراض خفقان و كشتار فر 78 يرت 18در  يرانيجوان ا اگر
ـ    يم يادبلكه فر. شود يفرفع توق يبابت نبود كه از روزنامه ا ـا م  يزند كـه م

پاسخ  يزاصالح طلبان ن يآنها را حت يادمتاسفانه فر. يمكن يآزاد زندگ يمخواه
ـ   يشانندادند چون حفظ نظام برا ـاع از حقـوق سـركوب     ااصل تر بـود ت دف

همچون   يبانشده اصالح طل يفتعر يجوانان آن روز كه در استراتژ. شدگان
 يسـر آنان را در باال م يبودند، تا چانه زن يينوارد كنندگان فشار از پا يانحجار
ـام وال  يچهارچوب تنگ و متصلب يندر چن! سازند در  يـه فق يـت همچون نظ

 . بودند يهاستبداد فق يرشو پذ تهمان چند روز محكوم به سركوب و سكو
ـ  يزآنزمان ن بله ـ   يارآزاديخواهانيبودند بس ـارچوب   يدندپرسـ  يكـه م در چه

ـاموس مـردم     يطرهس يهفق يكه  ول يراناستبداد حاكم بر ا ـال و ن بر جان و م
ـا   يهفق ياز ول يعنيچه؟  يعني "يمما خواهان اصالحات هست" ياددارد، فر تقاض

 يـد از چـه بابـت با   يم؟بكش يكم كن و بگذار ما نفس يكه از قدرتت كم يمكن
غالب در داخل و متاسفانه در خارج از  بدهد؟ جو يكار ينتن به چن يهفق يول

 يدر خارج و داخل متاسفانه صدا! دانستن نظام بود يرجو اصالح پذ يزكشور ن
ـادار     يـز و حقوق مردم و ن يهاكه به آزاد يگروهها و كسان ـتقالل كشـور وف اس

كردند  يبا صراحت اعالم م وشناختند  يم يبودند و عملكرد قدرت را بخوب
ـا   يستن يرنظام اصالح پذ ينكه ا يدهدنشان م يهفق تينظام وال يتكه ماه و ب

شود،كمتر گوش شنوا  يغلط تنها امكان سركوب نظام گسترده تر م يتلق ينا
و بموقع آنها  يحصح يصاكنون كه جامعه بعد از تجربه قرار دارد تشخ. داشت
 .دهد يخود را نشان م يتحقان
ـار تمام عنه گفتن  يبه معنا يستادگيمقابل استبداد، ا در بـه وجـوه مختلـف     ي

 ينصورتدر ا. است يارتمام ع يو حقوق مدار يگفتن به آزاد ياستبداد و آر
آنها  يفدانند و تكل ياست كه مستبد و طرفداران استبداد خود را طرد شده م

كه به  ين فكرياول يطي،شرا يندر چن. گردد يبا مردم و حقوقشان مشخص م
بـروم، بـه    يدتوانم بمانم و اگر با يم يك است كه تا ينا يدآ يم ينسر مستبد

 يدانـد كـه مانـدن    ياو م ي،كجا بروم؟ اما اگر از مستبد حاكم اصالح خواست
مقابله و سركوب كند؟ حتما  ياشود و  يعمط يدپرسد با يحال از خود م. است

 .كرده است ينچن يزهمچنان كه تا امروز ن. دهد يم يحمستبد سركوب را ترج
ـله   78يرت18 يامز تجربه قاكنون بعد ا     ـبش     10و به فاص ـال بعـد از، جن  88س
شده  يرفتهكه چهارچوب پذ يكه تا زمان يدهدحاصل دو تجربه نشان م. يمهست

ـاز   ياست دست نظام برا يهفق يتعمل در محدوده نظام وال سركوب مردم ب
نفـس هـر    يدهـد بخود حـق م  يداندخود را مشروع م يتر است چرا كه وقت

 .  در گلو خفه سازد يامدهن يرونرا ب يمخالف
 يـي را يعنـي شعار  ينا يمعنا. سرداده شد"من كو؟ يرا "شعار 88جنبش  در

اسـت   ينچن يوقت. يردانجام گ يستيكه باز پس گرفتنش در محدوده نظام با
سركوب گشاده تـر اسـت چـرا كـه      ينظام برا يندست ا 78 يربنا به تجربه ت

ـارچوب    ينمعترضبه هدف  يشعارها پ يباز ترك يبخوب همانا مانـدن در چه
خود  ياتاساس ح يوقت يبرد و هر نظام استبداد يآن م ياتو ادامه ح نظام

ـادگ  يبرا يندرا در خطر نب  يو تـوانش بـرا   يخود مشروعت قائل شده و آم
سركوبگران خـود   يريبكارگ يهتوج يبرا يچرا كه حت. است يشترسركوب ب

ـان سـركوب اسـت    صـدور  يوجود خود برا يتمشروع يازمندن  يـن و ا. فرم
. يـرد گ يهمان شعارها م يزرا از شركت مردم در انتصابات خود و ن يتمشروع

مردم  يمتمام نگفت مشاركت عظ يبا وقاحت 88انتصابات  يفردا يمگر خامنه ا
 يو اعتراضـ  يدباشـ  يآن راض يجهنظام است به نت يتدر انتخابات نشان مشروع

دارد  وعيتبود كه نظام مشر يزكوبگران خود نبه سر ييدر واقع ندا ينا يد؟نكن
ـ  . ييدبشدت سركوب نما يدتوان يمخالفان آنرا م ـامور   يتصور حالـت درون م

محـول   يدفاع از آن به و يفهكه وظ ينظام يتبه مشروع يهكه با تك يسركوب
ـامور  يشده و فرقش با شدت ترس بـدون   يدانـد كـه م  يافتـد م يكه بر دل م

 . يستخواسته اند سخت ن يرا از و يفهوظانجام  يتيمشروع ينكوچكتر
از خود بپرسند كـه در   يدبا يرانجوانان ا يگربار د يمكه بعد از تجربه ا اكنون
 كنند؟  يم يزندگ ييچه فضا

ـا   يافضا آ ينفضا چه اندازه امكان تحول و رشد ممكن است؟ در ا ينا در آنه
 توانند از حقوق خود برخوردار باشند؟  يم

ـا تواند از حق انتخاب خود برخـوردار باشـد؟ آ   يم ييرانجوان ا آيا ـ  ي  يم
ـ     يتواند استقالل داشته باشد كه وقت ـابق م ـاب كـرد مط ـان   يلشانتخ و امك

خـود   يبـرا  يـه فق يـت بسته وال يدر فضا يرانيرشدش عمل كند؟ جوان ا
جـواب   يفرد يراه حلها يافتن ياورد؟تواند ب يروشن به تصور م يا يندهآ

آنها  يتكه جمع يرانراه حل جوانان ا. يستباشد ن يم يكه همگان يمساله ا
ـا   . يسـت به خارج ن يختنباشد در گر ينفر م يليونم 45از  يشب راه حـل آنه

ـاع   . يستگذراندن ن يادرا در اعت يماندن و زندگ ـاظ اجتم در  يپـس از لح
جامعـه   يتمام يفضا بسته است و راه حل، گشودن آن فضا برو ينظام ينچن
ـا دسـت     يتواننظام م ينده ادر محدو ياآ. تاس ـاد   يافـت؟ بـدان فض اقتص

 ينا. است يشترآنو مصرف هر چه ب يخارج يداتوابسته به تول يرانا يكنون
ـ  يراننظام اقتصاد ا ـاد  . كـرده اسـت   يرا به فروش نفت و واردات متك اقتص

 يدكه با يدر واقع اقتصاد. خود را از دست داده است يديتول ياتح يرانا
ـال نسـل جـوان، تبـد     يرويبه ن يو متك محور باشد وليدت ـاد    يلفع بـه اقتص

مستبد حاكم بر  يرانمد ياقتيل يب ياستس ينا. است يدهواردات محور گرد
ـار شـغل   يرانيراه حل جوان ا.  دهد يرا نشان م يرانا ـار را   يدر انتظ روزگ

محركـه   يرويمحور كه بدان ن يدتول ياقتصاد يپس فضا. يستگذراندن ن
و راه . يستن يسرممكن و م ينظام يندر چن يزر گرفته شود نبكا يرانيا وانج

ـام   يـن در محدوده ا ياآ. جامعه است يتمام يحل گشودن آن فضا برو نظ
 يافت؟بدان فضا دست  يتوانم

را خـرج ادامـه    يو انسان يامكانات ماد يكه استبداد تمام يمنكن فراموش
كـردن بـه    يـدا در اعتقـاد پ  يرانيراه حل جوان ا. كند ياستبداد خود م

در  يرانـي راه حل جـوان ا . است يگريحقوق خود و احترام به حقوق د
نظـام   ينا ياو  ياخالق يدر مقابل ب يستادنا. با اخالق است يرانيساخت ا

 يو رشـد مـدار   يآزاد يتحول بسو. است يو كرامت انسان اخالقضد 
 يبسـو  ييـر گردد، اگر انسانها و مخصوصا نسل جوان باور بـه تغ  يممكن م

بـه   يدنجهـت رسـ   يرانـي جوانان ا. كند يدارا پ يو حقوق مدار يآزاد
جهت تحقـق   يهموطنان خود را دعوت به همبستگ يگرد يستيبا يهاآزاد
را  يگرهمد يير،تغ يه تك تك هموطنان است كه برايفوظ. يندنما يهاآزاد

ـ   يدعوت به استقامت و كوشش جهت سـاخت جامعـه ا   و  يضبـدون تبع
 . يمنمائ يابخالق و رشد حقوق مدار و با ا

و  ينظام اسـتبداد  ينا ييرراه حل تغ. حل درگذر از نظام حاكم است راه
كــه  ينظــام. نظــام مــردم ســاالر اســت يــككــردن آن بــه  يگزينجــا

محور تحـول جامعـه    ي،جوانان را فعال كند و حقوق مدار ياستعدادها
 ييبه توانا يهكآن هستند كه با ت يقال يرانو جامعه ا يرانيجوانان ا. بگردد

نـه بـه    يـران سـاختن ا  ير خود شاد و در درون متحول، بسـو يشماب يها
مـرگ بـرآن حـاكم     يفضا يقناال يبا فرهنگ كه عده ا يعنوان كشور

 يرشـد و آزاد  يكـه بسـو   يكه مردم ينموده اند، بلكه به عنوان كشور
 . نشان داده شود يانشتاب دارند به جهان
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 یاسالم، محل عقده گشائ
 یجادو ا یتحول خشونت در جوامع بشر یرس شناسیروان

  )۵(نفرت نسبت به اسالم و مسلمانان 
 

 .Robert Jاشـترن بـرگ . روبرت ج یکائی،ابتدا به نظر روانشناس آمر 
Sternberg  استاد در دانشگاهYale اشترن برگ معتقد است. يمبپرداز: 

 ينهك يامدهايبه پدارند، به دالئل و علتها، كه بخصوص  يتروانشناسان مسئول
ـانند  يـز ن يگرانكننـد و بـد   يببرنند، آنها را شناسائ يو نفرت پ  يـن از ا. بشناس

: مهم اسـت  يارامر بس ينبا خشونت و آموختن و آموزش ا ةمهمتر، نوع مبارز
ـان   يفرهنگ آشت يتوانچگونه م ـاد ا يو صلح را در جوامـع انس ـتقر   يج و مس
 )1( ".نمود؟

ـتبداد  ةدر پنجـ  يرسال است اسـ  ياز س يشب يران،مردم وطن ما درا      ياس
بس  يخشونتهائ. يكندو تبهكار، قهر و خشونت را بطور روزمره تجربه م يزخونر

به مردم  ياسالم و انقالب اسالم ينكه تحت پوشش د يختهو لجام گس يرانگرو
 يديمد يمدتها ن،وطن ما و مردم آ. يرودمسلمان وطن ما روا م يرمسلمان و غ

، "يقهر زدائ"صدر،  يبه سلم و صلح، به زبان ابوالحسن بن ياتيح يازياست ن
مبتالء بودن آن  يانگرب يانسان ةوجود قهر و خشونت در هر جمع و جامع. دارند

 يشهكه ر يماريب. بس خطرناك و مهلك است يماريب يجمع و جامعه به نوع
 يعيامراض طبو  يماريهاب يگرد يبه تمام يهشب. دارد ياجتماع -  يها و علّل روان

بسزا  يتياز خود مرض، اهم يحو صح يقو شناخت دق يصتشخ ي،اجتماع ياو 
ـاره    يعني يماري،ما تنها عالئم ب يكهتا زمان يراز. دارد رواج قهر و خشـونت را نظ
مبارزه با آن  يوةبخصوص ش يامدهايش،آن، پ يجادا يدالئل و علتها يول يم،كن

 يهاها و دشمن ينهك يم،نكن يو عمل يلمع يرا بررس يصلح و دوست ديلب ةو ارائ
ـانش ن   يعتاًو طب. خواهند ماند يهمچنان باق  يـز مرض خشونت العـالج و درم
 . يدبنظر خواهد رس يرامكان ناپذ

صورت گرفته انـد، درك و   يراخ يكه در سالها يروانشناخت يقاتتحق يجنتا    
 يـل منظور در ذ نيبهم. يكنندما آسانتر م يرا برا يخشونتگر يماريفهم روان ب

 .يپردازمپژوهشها م ينكوتاه ا يلبه شرح و تفص
كه در باال از او نقل قول آوردم،  ياشترنبرگ روانشناس يحيمس 2005سال  در
 American Psychological "يكـــاآمر يروانشناســـ يـــةاتحاد"در 

Association نفـــرت يروانشناســـ"تحـــت عنـــوان  يكتـــاب" The 
psychology of Hate ـاب مهمتـر   يندر ا. ه ناشر، انتشار دادرا بمثاب  ينكت

ـان    يخشونت و دشمن يرامونپ توضيحي يها و مدلها يهنظر از قلـم روانشناس
 . شده اند يجمع آور يمتعدد
درآورده اند،  يرتحر ةرا برشت يشكتاب نظرات خو ينكه در ا ينيمحقق تمامي

ـا و  يـده عق كه بنام يگروه ياو  ينفرت دسته جمع: امر متفق القولند يكدر   ي
 ينهاحساس ك يكاز تنها  يرانگرتراعمال شود، فوق العاده خطرناكتر و و يمرام
 . است يورز
ـا در ا. اشتاب اشاره كردم ينارو يبه كارها يشينپ ةدر نوشت     ـار د  ينج  يگـر ب

 يچرا كه با قهر و خشونت. يĤورماو را م يقاتتحق ينظرات و دستاوردها ةخالص
ـائ  يشود،با اسالم و مسلمانان بكار برده م يزست در ياكه بنام اسالم و  ـام   يخوان تم

ـاه   ياربس ةخالص. يكنمم يسهمقا گاشترنبر يها يهسپس آنها را با نظر. دارد كوت
 :ينستاشتاب ا يننظر ارو

ـا   يدسته جمع ياو  ينفرت گروه      ـ  يحاصل عقـده ه ـتند كـه    يمزمن هس
و  ينياورها و اعتقادات دبا ب يختهغلط، آم يهايداور يشاز پ يبصورت مخلوط

و  ينهپر از احساس ك يبا محتوائ ي،و اجتماع ياسيدر شكل مواضع س ي،مرام يا
 . يدهندخود را بروز م ي،دشمن

 ينهنفرت و ك يوقت: يرسدم يجهنت ينبه ا يشخو ياشتاب در پژوهشها ينارو    
ـان نما ينطـور خـود را ا  يافت، يبترك يرانگريبه و يلبا احساس تما : نـد يكم ي

  ".يدنورز يترس و وحشت، خشم و غضب همراه با دشمن يزاري،احساس ب"
ـا  يشـه اند ياو  ياجتماع ياسي،مواضع س: محقق ينبنابر نظر ا      و  ينـي د يه
و  يمحتـو  يآلـوده شـوند، دارا   يو نفرت و دشـمن  ينههر زمان به ك يمرام
 :خواهند شد ياتخصوص ينبا ا يفيتيك

فرد و افراد مورد  ياارزش قلمداد نمودن موضوع و  يقدر و منزلت و ب يب     
آنان  ي،منظر منف يناز ا. نسبت به آنها داشتن يمنف ينظر ي،بطور عموم ياتنفر، 
عالوه بر . يدنو خطرناك د يرحمفاقد هر گونه اخالق، ب يث،بد و خب يقاًرا عم

 يشخـو  يرا بـرا ) نفـرت  وعموض( يگران،د": اشتاب ةصفات، طبق نوشت ينا
 ".درك و احساس كردن يجد يديابه تهدبمث
ـاك در     يكي: اشتاب معتقد است ينارو     ـاده مهـم و خطرن از عناصر فوق الع
احساس حق داشتن، بر حق بودن و طبق حـق عمـل    يدن،و نفرت ورز ينهك

ورزان بـه   ينههر زمان ك: خواهد شد يناحساس چن ينحاصل ا. كردن است
و  يدبرسانند، زجـر شـد   يبخواهند آس يم يش،گروه مورد تنفر خو يافرد و 

ترور  يزي،آبرو ر( يو اخالق يدهند، خسارات مال يرا به آنها م يبس دردآور
و  يستو بدتر، آنها را سر به ن يشترب ينهاا ةكنند، از هم يبه آنان وارد م) ياخالق
 :ينويسداشتاب م ينارو. كنند ينابود م

ـنود   يقĤا عماعمال و رفتارها ر ينا يتوزان تمام ينهك "  يارضاء كننـده و خش
 )2( ".يكنندآور، احساس م

 يـن بـر خـالف ارو   "نفرت يروانشناس"اشترنبرگ، ناشر كتاب . ج. روبرت     
بمثابه شكل مخالف و در تضاد با عشق و محبـت و   يشترو نفرت را ب ينهاشتاب، ك

ـناس عشـق و     يهاز نظر يكياشترنبرگ خود . يندب يم ي،دوست پـردازان سرش
ـات تحق. است يروانشناس ةت داشتن از جنبدوس ـناخت  يق  پيرامـون او  يروانش

 )3.(دارند يعشق و محبت شهرت جهان
ـترك   يانسان يدةاو، دو پد يداز د     ـات مش ـا هـم    يعشق و نفرت، عناصر و نك ب

ـتن، از سـه     يهو نفرت شب ينهك: ينويسداشترنبرگ م. دارند عشق و دوسـت داش
صـورت   ينبخش، خود را بد ياسه جزء و  نيا. است يافته يلتشك يجزء اصل

 :يكنندبروز داده و آشكار م
خود را  يدناشترنبرگ، دوست داشتن و عشق ورز يةبنابر نظر: جزء اول. الف
 ينه،در نفرت و ك. يدهندنشان م "  intimacyو اعتماد يميتصم يكي،نزد"در 

ـا . يشـوند عوض م يربر خالف عشق، جهت و مس  و يميتو صـم  يكـي نزد يبج
ـا  . يشوندم يانو انزجار، نما يزاريجستن، ب ياعتماد، دور  ينفـرت ورزان بمعن

منفور را  يافراد و گروهها. يگيرندنفرت دارند، فاصله م يكهكلمه از كسان يواقع
ـت   . يكننـد و پسـت، قلمـداد م   يردسـت انسان، مادون انسان، ز يرغ ـا بـر نوش  ةبن

 :اشترنبرگ
كـه   يشوندم يدهد ين بمثابه موجوداتورزا ينهك يداز د ينبهر حال منفور"   

احتـرام قائـل    ي،و لطف و همـدرد  يارزش آن را ندارند كه، احساس گرم
 ".كنند يدارا پ يافتنشدن و منزلت 

 يش،مورد تنفر خو يتوزان نسبت به افراد و گروهها ينهدر درون ك يزغالبĤً ن    
جهـت   يگريد يلدل يزاحساس ن ينا. يĤيداحساس انزجار و اشمئزاز، بوجود م

 .است يشخو يناز منفور يريجستن و كناره گ يدور
ـان از    ياشترنبرگ حاصل عشق و دوست: جزء دوم. ب را پر شـدن درون انس

منظور او احساسات گرم . داند يم Passion يجاناحساس شور و شوق و ه
 يميت،و صم يدوست داشتن، دوست يدن،هستند كه بهنگام عشق ورز يديشد

 ااحساسات فـرد ر  ينا يامدهايپ. يدآ يبوجود م يختهور خود انگدر انسانها بط
ـان عاشـق،   . يكنـد م يتو رضا يو شعف، خشنود يدر درون مملو از شاد انس

ـاس       يـدارد كه دوسـت م  يانسان ـتن دارد، مـدام احس و تـوان دوسـت داش
 .يكندم يخوشبخت

احساسات  يفيتجهت و ك ي،و نفرت برخالف عشق و دوست ينهآنكه در ك حال
از خشـم و   يدياحساس شـد  ي،توز ينهو ك يدندر نفرت ورز. يشوندوض مع

از نظر اشترنبرگ، . يĤيدورزان بوجود م ينهغضب، همراه با ترس و دلهره، در ك
. منفورينشدن از جانب  يدهستند به احساس تهد يو پاسخ يجهو دلهره، نت يمب
 :ينويسدماشترنبرگ . يكندم يانحس خود را بشكل هراس و اضطراب نما ينا

 يشنفـرت خـو   يانقربان يبسو يزد،انگ يتوزان را برم ينهخشم و غضب ك"    
. وارد كننـد ...  يترور اخالق ياو  يو مال يحمله ور شوند، به آنها خسارات جان

 يدور يشاز منفوران خـو  يشوند،ترس و دلهره بر عكس سبب م يكهدر صورت
 ".نشوند يكجسته، به آنان نزد

ـت   يةظردر ن: جزء سوم. ج الـزام بـه   " ي،اشترنبرگ، بخش سوم عشـق و دوس
ـت  )   verbindliche Bekenntnis ي،بزبان آلمان(، "اظهار  يعشـق و دوس
به اقرار، اعتـراف و   يعيكامالً طب يازن يدر هر عشق و دوست ينكها يحتوض. است

 رد. وجـود دارد  يش،نسبت به معشوق و محبـوب خـو   ياظهار عشق و دوست
با  يشههم يشود،انسانها برقرار م ينكه ماب يانواع عشق و دوست هر نوع از يقتحق

همراه  يدن،و محبت ورز يگانگي،و  يكرنگي يميت،و صم يدوست ياناظهار و ب
ـان، ادب  ينموجود در ا يفرهنگها يدر تمام يزخاطر ن ينبهم. است ـات جه و  ي

 يلبخش عمده و اص زي،و هنرور يهنر و هنرمند يو بطور كلِّ يقيشعر و موس
 يافتـه  يلتشك يش،خو يو اظهار عشق و دوست ياناش از ملزم بودن انسانها به ب

كه  يرابطه انسان معتقد با پروردگار ةبخش عمد يزگوناگون ن ياندر اد. است
 ينبهم. يگرددم ياننسبت به او، ب يپرستد، در اظهار و اقرار به عشق و دوست يم
ـان از هنـر ب  هر دو سراسر پر ،عرفان شرق و غرب يزن يلدل ـار عشـق و    ي و اظه

 .نسبت به خالق است يدوست
 ينـه و ك يدشمن "الزام به اظهار"بنا بر نظر اشترنبرگ،  يز،و نفرت ن ينهدر ك     
 يدشمن ياناظهار و ب. ، وجود دارد"يهاخود يرهغ"نسبت به منفوران،   يدنورز
ـ  يقدر و منزلت و ب يو نفرت، در اشكال گونان مثل ب ينهدر ك ار كـردن  اعتب

ـاي افراد و گ يآبرو كردن او، ترور اخالق يخصم، ب مـورد خصـومت،    روهه
برچسب زدن و افتراء  يي،هر گونه فحش و ناسزا گو يقتدر حق. يشودم ياننما

 .هستند يو نفرت و دشمن ينهك "الزام به اظهار"، تماماً عالئم بروز ....و اتهام و 
 يكنيم،ما مشاهده م يوقت ست،يو تعجب ن يشگفت يجا يچصورت ه يندر ا     

ـتبد  ةهم "و هنر ياتادب" يو در واقع تمام ةبخش عمد از  ين،استبدادها و مس
ـاب نفـرت انگ   و آن  يـن ا يبـرا  يـز فحش و ناسزا، تهمت و برچسب زدن، الق

ـا  ينهك. يشودساختن، خالصه م يشمخالف خو ـ  يورزان افراد و گروهه  وردم
ـان  يو دارا انسان يهرا اصالً بمثا يشخو يهدف دشمن ـ  يشأن و مقام انس  ينم

را به  يالقاب و پسوندهائ ياو  يدهندرا نسبت م يبه آنان صفات. يدانندو نم ينندب
دشمن  يكائي،خائن، جاسوس، آمر ياسي،در شكل س(چسبانند  يآنان م ينامها

 يـن ا يانتا با ب..) و  يفكث زد،شعور، نفهم، د يپست، ب ي،ملت، در امور اجتماع
 .قدر و منزلت كنند يرا ب يشگروه منفور خو يااسزا ها، فرد و تهمتها و ن

 ي،همگ ياستبداد يگروهها و نظامها يسندگانو نو يانسخنگو يقتدر حق     
ـ . كردن هستند يو دشمن يدنورز ينهك ينو معلم ينبدون استثناء، مبلغ  ينبهم

ـار "بقول اشترنبرگ،  يش،خو يها يبيجهت عوام فر يزن يلدل  "ملزم به اظه
آور  عجـب ت يچپس ه. يشوندخود م يننسبت به مخالف يو نفرت و دشمن ينهك
كـه دم از   يا يـده با هر اسم و شـكل و مـرام و عق   ين،مستبد يكه تمام يستن

ـ    يزنند،داشتنش م ـام و برچسـب زن ـالف   يمدام از سالح افتراء و اته  ينبـه مخ
ـتبد . يكننداستفاده م يخواهانبخصوص آزاد يش،خو  نـه يدرصـددند ك  ينمس
ـاني خطرناك و كشنده در جوامـع ا  يروسيرا همانند و يو دشمن يتوز و  نس
موفق شوند،  يدشا ينستكها ينكارآنها از ا يهدف نهائ. دهند يتانسانها سرا ينماب

 .كنند يرانگرو ياجتماع -  يروان يماريب ينهمه را مثل خود، مبتالء به ا
تالش  Demagogen ن،يباو عوام فر يبانمردم فر": ينويسداشترنبرگ م     
ـا دهند كـه فـرد    ييرانسانها را آنطور تغ يشيدناند يوةو ش يروند فكر يكنند،م  ي

ـ  يليگروه مورد هدف خصومت آنان، تنها و فقط در شكل و شما ارزش و  يب
ـال در   براي. جلوه كنند يقدر و منزلت گشته، در اذهان و افكار عموم يب مث

افراد قـوم   يعني يش،خو ياتجنا يانقربان هوتوها، به يلةكشور روآندا، افراد قب
 ".را داده بودند "سوسكها"ها، لقب  يتوس

 يلةافراد قب يش،آن شد كه،چند سال پ يهاورز ينهك ينا ياندهشتناك ب يامدپ   
 .  ها را قتل عام كردند ياز افراد قوم توس يليونم يماز ن يشهوتوها ب

ـ : اشترنبرگ معتقد است      و دشـمن   يورز ينـه اگون كاشكال متعدد و گون
ـ   . سه جزء را دارا هستند ينا يهمگ ي،تراش ـا ب  ينالبته هر چقدر در روابـط م

حاكم شوند، خطر بـروز و اوج   يدترو شد يشترب يو دشمن ينهانسانها سه جزء ك
 .يشودم يشترب ي،و جمع يقهر و خشونت فرد يريگ

شكل از اشـكال   از سه جزء نفرت كه در باال شرح شدند، اشترنبرگ هفت      
 ينـه هفت شكل مختلف از نفرت و ك يناو ا. را برشمرده است ينفرت و دشمن

معلـوم كـردن    ينكارهدف او از ا. كرده است يهگرما و حرارت تشب ةرا با درج
ـاگ . و خشونت است يمقدار، نوع و شدت و حدت دشمن  ونهفت شكل گون

 :قرارند يناو بد يدو نفرت از د ينهك
ـاره گ   يخـود را در دور  ينهنوع ك ينا: نفرت سرد - 1 ـتن و كن از  يـري جس

 يخواهنـد صورت كه خصـومت ورزان نم  ينبد. يدهدموضوع نفرت نشان م
 ينبهم. داشته باشند يشخو يگروه مورد دشمن يابا فرد و  يرابطه ا يچگونهه

ـا دور  يكهتا جائ يزخاطر ن ـته و گر  يممكن است از آنه ـ  يـزان جس . شـوند  يم
غلط در مورد  يهايداور يشانواع گوناگون پ: است كه نظر ينبر ا رنبرگاشت
 . يدهندنفرت سرد، نشان م يلخود را در شكل و شما "يهاخود يرهغ" يگران،د
ـات شـد   ي،شكل از نفـرت و دشـمن   يندر ا: نفرت داغ - 2 و رو بـه   يداحساس

و  يشعله ور شدن ناگهان. ترس و دلهره حاكم اند يااز خشم و نفرت و  يشيافزا
كه به جار و جنجال و  يابانيخ يمثال، در برخوردها يخشم، برا ةرقبمت يرهغ

ـاز م  يبعض داغ  نيعالمـت نفـرت و دشـم    يكننـد، مواقع اعمال خشونت سر ب
 .هستند

 يرا ب يشورزان گروه مورد عداوت خو ينهحالت ك يندر ا: نفرت منجمد - 3
ـا را بـد و خب  ) يترور اخالق. (يكنندمنزلت م يارزش و ب ـاز و  حقـه   يـث، آنه ب

برچسـب زدن   ي،نـوع دشـمن   يناز عالئم مهم ا يكي. يشمارندم... شارالتان و 
. اسـت  يشگروه منفور خـو  يافرد و  يبرا يحساختن القاب زشت و قب ي،دائم

ـتبد  ةهم "ياتادب"و  يفكر يمحصوالت و فرآورده ها( ـانگر ب ينمس نفـرت   ي
 .)منجمد هستند

و ) نفـرت سـرد  (جستن  يدور ،يورز ينهاز ك يوهش يندر ا: نفرت پزاننده - 4
گروه مورد  يافرد . يشوندمخلوط م يكديگربا ) نفرت داغ( يداحساس نفرت شد

و هـم خطـر و    يشوند،ضد بشر و دون انسان شمرده م يهم موجودات ي،دشمن
و گفتار  نديشهتوزان در ا ينهك يزن يلدل ينبهم. يگردندقلمداد م ي،دائم يدتهد
ـار   يـد با د،يدهنبطور مكرّر هشدار م يشخو ـا ا  يدسـت بك  يـد تهد يـن زد ت

 .كامالً دفع و حذف شود ياو  يفخطرناك ضع
. وجود ندارد ياحساس يگرد يو دشمن ينهنوع از ك يندر ا: نفرت گدازنده - 5

 ينهدر نظر ك. است يدهپوش ياو  يمآنچه وجود دارد، طرد و دفع و حذف مستق
ـتگي و شا يتقابل يگرگروه مورد نفرت، د ياتوزان فرد و  آن را نـدارد كـه    يس

 ".آدم شود"دهد، باصطالح آنها  ييرتغ يرا زمان يشتنخو
ـتن و بـد    ينا: نفرت جوشاننده - 6 نوع از نفرت خود را در فحش و ناسزا گف

ـا فرد و . يدهد، نشان م"يهاخود يرهغ" يعلن يگفتن و بدگوئ گـروه مـورد    ي
و  يابانيخ يهايقدارچما. يشودباور و باورانده م يزمخاطره انگ يديتخاصم، تهد

شده انـد،   يزير امهو برن يحمله به اجتماعات مخالفان كه از قبل سازمانده يا
ـاً تهد  ينو آتش يدالحنشد يهايبعالوه سخنران بـه عقوبـت    يـد كه در آنها غالب

 و باالخره. هستند يتوز ينهك ينگونها ةمشخص يعالمتها يكنند،م
ـتي از نفرت با يوهش ينگروه منفور در ا يافرد : نفرت سوزاننده - 7 محـو و   يس

حـد از   ينآخـر  يـن ترور و اعدام عالمت ا. و حذف شود يستنابود، سر به ن
 :ينويسداشترنبرگ م. خشونت است

. و نفرت است ينهك يرانگرو يتنها يو ب يافراط يارنفرت سوزاننده شكل بس "   
ـان  يگروه مورد خصومت، بطور رسم ياكه در آن فرد و  يا ينهك  يدشمن ج

نابود و حـذف   يست،سر به ن يستيكه با يدشمنان. يشوندقلمداد گشته و اعالم م
  ".گردند

اعدام "گروه،  ياو فالن شخص و  يه،فق يتمرگ بر مخالف وال" يشعارها    
بعد از  يراناستبداد در ا يبازساز يلدر اوا يه،فق ي، چماقداران ول"گردد يدبا

 ينآخـر  ينا. نوع از نفرت هستند ينروشن جهت شناخت ا يانقالب، مثالها
و ( سال شصت  اوايلدر  يرانو سپس در سراسر ا يانابتدا ب يورز ينهحد از ك

 . يگرددگشت و م يعمل يزن) امروز ينتا هم
ـان كـه   : نسبت به اسالم و مسلمانان يزانبسراغ نفرت برانگ يمحال برو     چه آن

ـا  ي،ماز اسالم و انقالب اسال يتحت نام و پوشش جانبدار ـا، دن يدر همه ج  ي
و  يورز ينهك ةخطرناك و كشند يروسمبلغ و مروج و يران،خاصه وطن ما، ا

بطور مـدام   گشته، ينشان ا ياصل يتو خشونت گشته اند و كار و فعال يدشمن
و  يـغ را بنام اسالم و انقالب تبل يتوز ينهو ك يدشمن يرانگراحساس مخرب و و

ـان   يدر غرب، و متأسفانه بعض "اسالم ينمنتقد"خواه . كنند يجترو از هموطن
ـبت بـه د   ينفرت و دشمن يجادشان صرف ا يتهافعال ةخودمان، كه عمد  يـن نس

و  ينـه تا هم اكنون احساس ك عتهر دو جما ينا. اسالم و مسلمان گشته است
رسانده اند كـه   يبجائ يو سبك سران غرب يشاناز ساده اند ينفرت را در بعض

ـتناك تحـت لـوا    اتييجنا ينانا ي،هر از چند ـا اسـالم و    يدشـمن  يوحش ب
 .يدهندغرب، صورت م يو آنجا ينجامسلمانان، در ا

ـ  يران،ابتدا از وطن خود، ا     ـ  . يمشروع كن ـاب    يابوالحسـن بن صـدر در كت
ـت   "انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن" قـرن   ينويسـد، م يبـه درس
 :يستم،ب

ـ   يدنسبود كه خشونت را روش و تنها روش ر يقرن" . شـمرد  يبه حقـوق م
در  يرانگريو يزانم: كرده است يداپرسش محل پ ينكه امروز، ا ينستا يجهنت

ـتثناء، انقـالب    يخانسان در طول تار يرانگريچند برابر و يستم،قرن ب است؟ اس
طر كه ينخاملت شركت جست، به ا يك يدر آن انقالب كه تمام. است يرانا

 يروزنشد و گل بر گلوله پ يداشونت پبه خ يازملت شركت جست، ن يك يتمام
و نفرت و خشونت را ارزش و  ينهك ينيد ياگر رهبر: توان گفت يم. گشت

 يحقوق م يافتنگرداند، و آزاد شدن را روش باز  ينم "مقدس"از آن  يشترب
كـه بـدان جامعـه     يرفتپذ يآن انقالب را م ي،كرد، جامعه ما و جامعه جهان

ـان آزاد و حقـوق    يعصر. دش يم يديوارد عصر جد يانسان كه در آن، انس
 .)جمله ها از من است يرز يخط كش) (4( ".يافت يمند، والدت م

ـاز : ينويسدصدر درست و بجا م يبن      ـتبداد در ا  يجانبداران بازس  يـران، اس
تحـت پوشـش    "ينـي رهبران د" يگرو د ينيخم يبا هم به سركردگ يهمگ
از آن  يشترفرت و خشونت را ارزش و بو ن ينهك" ي،اسالم و انقالب اسالم يند

 . ، كردند"مقدس
ـترنبرگ، از   يروانشناخت يقاتدر پرتو تحق يكنم،م يبخش سع ينمن در ا     اش

 يبقول ابوالحسن بن يا ي،و دشمن ينهبه ك يعشق و دوست يلتبد يعنيمدل او، 
 استعدادها، ةمجموع(محركه  يروهايبه زور، و تباه كردن ن يرون يلتبد"صدر، 

ـار بـردن    يانسانها وجود دارند و ب ةكه در هم يبخصوص توان رشد قرار بك
ـات مهـم و   "يرانگـري در خشـونت و و ) محركه در رشد هستند يروهاين ، نك

و  يـل تحل يـران در ا يآن سه جزء را در رابطه با اسالم و انقالب اسالم ةخالص
ـاز  ينكاردر ا. كنم يروانشناخت يحتشر ـتبداد   يبسراغ روند بازس ـالها اس  يدر س
 : يرومم يران،در ا انقالبو پس از وقوع  يشپ يعنيپنجاه و شصت،  ةده
ـتن بـه آن را دارد،     ينا يسندهنسل انقالب، كه نو     سطور افتخار تعلـق داش
 يانقـالب اسـالم   يجيزمان و هرگز دوران پر شور و شوق والدت تدر يچه

ـا  . را فراموش نخواهد كـرد  يراندر ا ـا، روزه در  يشـكوه  پـر  يآن روزه
 در يخآن تار. تك تك افراد نسل انقالب هستند يو زندگ ينزم يرانا يختار

و  يزنـدگ . يسـت ن يهرگز قابـل فراموشـ   يجانبداران آزاد يدلها و سرها
ـا ا  يرانيا يخواهانآزاد ينامةاز آن، زندگ يشترب ـار  يـن ب شـده و   ينعجـ  يخت

تحول  ينگذار ا يادچرا كه ما، نسل انقالب، سازنده و بن. خواهد بود يماندن
 يشـة اند يختحول بزرگ در تار ينا يمما ها در صدد. يمهست يخيبزرگ تار

مملو  يرانيانسان و ا يتاحترام به حقوق و شخص ي،مردمساالر يعنيانقالب، 
ـا  . يماز صلح و صفا، باز آور ـا، اعض ـ    ياگر م ـاال ن  يننسـل انقـالب، هم  يـز ح

احساسات ما امور  يم،ده كنآن روزها را در ذهن خود زن يرخاطرات و تصاو
 :را در نظرمان جلوه گر خواهند كرد يلذ

اسالم  يند يران،آن روز ا يو احساس مردم مسلمان و نسل انقالب يددر د     
عشق . و محبت بودند يو گرم يد،و ام يعشق و دوست يانگرو انقالب، هر دو ب

ـانگي، و  يكرنگي"كه مملو از  يو دوست و  يـد امو  يميت،و صـم  يكـي نزد يگ
ـترنبرگ   ( intimacy "اعتماد آن . دنـد ، بو)جزء اول عشق بنا بـر مـدل اش

ـ       يند يروزها وقت ـاس نسـل انقـالب تجلّ  ياسالم و انقـالب در نظـر و احس
و استقالل و احترام به حقـوق و منزلـت    يبا آزاد يوستههمراه و پ يكردند،م

  .يشدندم يداانسان، هو
  15در صفحه
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 یاسالم، محل عقده گشائ
 یجادو ا یتحول خشونت در جوامع بشر یرس نشناسیروا

  )۵(نفرت نسبت به اسالم و مسلمانان 
  
  
  ياستبداد رهانده و به راست راه اهداف اصل يراهةرا از ب يراندر ا ياسيس

 يجمهور ي،استقالل، آزاد "در سر تا سر كشور شعارشان  يرانچرا كه مردم ا
ــالم ــود "ياس ـادفر. ب ــنا يـ ـت ي ـار ةخواسـ ــ يخي،تـ ــوق و  "ا ب ــور و ش ش

. همزاد و همراه بود) جزء دوم عشق در مدل اشترنبرگ( Passion"يجانه
ـاد  يجانيشور و شوق و ه ـنود  يـد و شـعف، و ام  يكه ش ـا   يو خش را در دله

در وجود من، و بطور  يهنوز آثار آن شور و شاد. يختندانگ يما برم يوسرها
هر زمان كـه   يم،ا قادرچونكه م. تشده اس يگانيو با يرهحتم نسل انقالب، ذخ

 .يمدوباره زنده و فعال كن يشآن را در درون خو يم،خواست
ـا چشـم انـداز آ      يآن اسالم و انقالب يرينش ةحاصل و ثمر     ينـدة كـه نـزد م
گـل بـر    يـروزي پ" يلهست، خود را در شـما  يزبود و هنوز ن يرانا يهنمانم

ز اسـالم و انقـالب و   تصور و تجسم و احساس ما ا يراچرا؟ ز. ، نشان داد"گلوله
عشق و محبت و  "ملزم به اظهار"نسل انقالب، ما را  يندةآ يآن برا يدورنما
جزء سوم (انقالب،  يو بخصوص رهبر يكديگربا  يگانگيو  يكرنگيو  ي،دوست

 يحت ي،عشق و دوست "الزام به اظهار"  ينا. يكردم) عشق در مدل اشترنبرگ
كشتن مردم را داشتند، در دادن گل  يتكه مأمور يشاه يممسلح رژ يبه قوا

سمبل جهان شمول  يش،خو بوبدادن گل به مح. يشدبه آنها، ابراز و اظهار م
 .فرهنگها است ةجهان و هم يجا ةدر هم يو معتبر

آن عشـق و   يكـه دوره ا يعنـي استبداد،  يبسراغ دوران بازساز يمحال برو    
جاهل مبدل  ينمستبدكه در باال وصفش آمد، بدست  يكرانو محبت ب يدوست

ـ  يا ي،و نفرت و دشمن ينهك ةو پرورانند يندهبه استبداد زا  يبقول ابوالحسن بن
. شـد  رگوندگ "رشد در زور و خشونت ةمحرك يروهاين ةتباه كنند"صدر، 
ـ  يعشق به نفرت را بررسـ  يلو تبد يدگرگون ينا يچگونگ يلدر ذ  ةو مطالع

 :يكنمم يروانشناخت
به ) عشق و محبت(بدل شدن اسالم و انقالب  يبررس وةيش ينبنظر من بهتر     
در امـور   ينـي متعدد خم ياناتدر ب يتوانرا م) پرور ينهاستبداد ك(و نفرت  ينهك

 ينچرا كه ا. استبداد، بطور آشكار مشاهده كرد يمردم و انقالب، بهنگام بازساز
تصاحب قدرت و خـود   قصدبودند كه ب يغلط يهايداور يشپ يهمگ يانات،ب
ـاب     يشـداوريهاي پ ينبه ا ينيخم. يشدندامه شدن، اظهار مك غلـط رنـگ و لع
ـناس آمر   يـن بقول ارو. يزدرا م) اسالم( يدتيعق ـتاب، روانش ـائي، اش ـ  يك  يشپ

ـپس  . يـداد و پوشش م يكردمخلوط م ينيد يدةغلط خود را با عق يهايداور س
ـاز فعال  ينـه زم ياسـي، ، بشكل مواضع س"فرمان امام"بمثابه  ياناتب ينا ـاي س  يته

 .يگشتندجانبداران استبداد م يهايتوز ينهو ك يبيتخر
ـاال   . يمجزء عشق بنابر نظر اشترنبرگ شروع كن يناز اول      همانگونه كـه در ب
بهنگام انقالب، هـر دو   يراناسالم و انقالب در نظر و احساس مردم ا يند: آمد

محبـت، و  جمهور مردم مهر و . و محبت بودند يو گرم ي،عشق و دوست يانگرب
ـانگي، و  يكرنگـي "را كه پر از  يشخو يهايدوست و  يميت،و صـم  ديكـي نز يگ

ـ  ) ينـي خم(بود، بخصوص نسبت به رهبر انقالب  "يداعتماد و ام  يو بطـور كلّ
 .يكرداظهار و ابراز م ي،انقالب، خالصانه و مخلصانه در هر فرصت يرهبر

ـ ا يران،جمهور منتخب ملت ا يسرئ يناول يكهاما زمان      صـدر،   يبوالحسن بن
مقصود كـه   يناز مردم را كرد، با ا "يهمه پرس" يشنهادپ ي،طبق قانون اساس

در  ينـي خم يابنـد،  يتامور كشورشان حاكم ةمردم در ادار ةهم ينظر و آرا
ـان   يشاز خـو  يدشـد  يجمهور واكنش يسرئ يتقاضا ينبرابر ا او در . دادنش

 يگـويم، من م. يآر يند،بگو ونيمل 35اگر ": صدر، گفت يبن يشنهادپاسخ به پ
 :ينبوداو ا ةجمل ينا يمعنا. "نه

مـردم قائـل    "ةهم"و نظر  يرأ يبرا ياعتناء و اعتبار يچگونهمن نه تنها ه      
ـنم استبداد را اعالن م يراهةاز مردم، و رفتن به ب يشخو يبلكه جدائ يستم،ن . يك

عقل  يب "يرانيصغ"فوق، همه مردم را بمثابه  ةبا بر زبان آوردن جمل ينيخم
 يرهبـر " يننشان داد، ماب نيزاو گفت و در عمل . كرد يرو خرد، خوار و تحق

 يكينزد "از  يجائ يچه يگراو، د يداز د يران،بزرگ مردم ا يتو اكثر "ينيد
ـا   ينـي، خم. وجود ندارد) اصل اول عشق( "يگانگيو  يكرنگيو  يميتو صم ب

 ةمـردم، رابطـ   ةبا هم "ينيد يهبرر"من،  ةفوق اعالم كرد، رابط ةجمل يانب
 .است) اطاعت كننده كه مردم اند( يعبا مط) اطاعت شونده كه منم(مطاع 

ـا از راه   ي،و خواه با هر انسان يچه در جوامع انسان يعمطاع با مط ةرابط       تنه
چرا كه اطاعت ضد رشـد و  . است يماعمال خشونت قابل برقرار كردن و تنظ

 يـر غ ةرابط ينخاطر جهت برقرار كردن چن ينبهم. و ذات انسان است ياتح
و  يتخشونت و جنا و،مستبد ا يو عمله ها ياران يگرو د ينيبود كه خم يانسان
ـ . كردند و باجراء گذاردند يسازمانده يرانرا در سراسر ا يرانگريو  يجملگ

و شهروند  يتندگفتند فاقد حق حاكم يرانيا "يونمل 35"بازسازان استبداد به 
كه  يه،فق ةمطلق يطبق امر ول يااطاعت مطلق از ما و  يا: و نشان دادند كه ديستنن

همان امر ماست، زندان و شكنجه و اعدام، آنهم بنام اسالم و انقالب، در انتظار 
 .شماست

ـتبد  يگـر و د ينـي خم "انقالب و اسالم" يانصورت، ب ينبد      ـلب   ين،مس س
ـا     و ا يآزاد يعنـي  يران،مردم ا يخيتار ةخواست ـلم آنه ـتقالل و حقـوق مس س
بـدل   ينـه نفرت و ك يعنيبنابر مدل اشترنبرگ، آن عشق را به ضدش، . گشت
و الزام به اظهار آن،  يو احساس گرم دوست يگانگي ياز آن زمان بجا. كردند

 يبناسزا گفتن، تهمت و افتراء زدن، تحت تعق يلدر شكل و شما ينهنفرت و ك
ـال و   يدر واقع تمام(دادن و كشتن، كردن و شكنجه  يقرار دادن، زندان اعم

اشترنبرگ  يقاتاشكال گوناگون نفرت و خشونت كه هفت نوع آن را در تحق
مطلقـه   يترسم نظام وال يران،نسبت به جمهور مردم ا.) يمدر باال مطالعه كرد

 .شده است يهفق
ـاكم   يجانيدر جزء دوم عشق، بنابر نظر اشترنبرگ، شور وشوق و ه     گرم ح

ـتبداد   يبوجود آمد و تا شروع بازساز يرانآنچه در بهار انقالب در ا .است اس
ـلح   يآشت يعني يد،توح يناسالم، د ينبود كه د ينا يداشتوجود م يزن و ص

ـارانش،  و ينيبه دست و زبان خم يند ينا. هست يزن يقتبود، و در حق بـه   ي
 يمعنا( .و پرورشگاه قهر و خشونت بدل گشت يشگاهو نفرت و زا ينهك "يند"

ـامبرش، اسـت و بقـول پ   يرفتندرست لغت اسالم، صلح كردن و صلح پـذ   ي
 يجعل "اسالم" ةاستبداد فلسف يدر بازساز يول.). "محبت است يناسالم د"

 :وصف شد ينياز زبان خم ينگونها يكبار يارانش،و  ينيخم
 او بمثابـه  ".يدكن يدخود  را نسبت به دشمنان اسالم و خدا تشد يها ينهك"    
ـتر و ب يختن،مشوق و مبلغ  برانگ "ينيرهبر د" ـا   ينـه ك "يدتشـد "از آن  يش ه

 .يرانمردم ا ياسالم و انقالب اسالم يند ةبر خالف فلسف يقاًدق. گشت
جـزء سـوم عشـق در مـدل     (عشق "الزام به اظهار"بدتر،  ينهاا ياز هر دو    

و نفرت  ينهك يبه اظهار دائم ينمستبد "ياتادب"بود كه در زبان و ) اشترنبرگ
بهنگام دادن فرمان قتل عام هزاران  ينيخم. و خشم و غضب، بدل شده است

 : نوشت ينگونها يش،خو يدر زندانها يگناهانسان ب
در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشـد حكمـش   "    

ع بـه وضـ   يدگيدر مورد رس. يددشمنان اسالم را نابود كن يعاًسر. اعدام است
. اجرا گردد همان مورد نظر اسـت  يعترپرونده ها در هر صورت كه حكم سر

 )5( ".ينيروح اللّه خم
از سـه   يشسه روز و شب،  ب يجالدان او، در ط يني،خم يفرمان كتب ينبا ا    

شان عدم اطاعت از استبداد بـود، بهالكـت    ياصل "جرم"هزار انسان را كه 
بدسـت   يـران مـردم ا  يانقالب اسالم صورت هم اسالم و هم ينبد. رساندند

 . به ضد اسالم و ضد انقالب بدل گشت ينانا
ـتهاي اسالم "يكروابط ارگان"بار وعده، به  ينپس از چند يبعد ةنوشت در  يس

ـ  يزانجهان، و اسالم ست يجاها يگرو د يرانخشونت گر در ا خـواهم   ي،غرب
 .پرداخت
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جهت  یاوراق ساختگ یهبا وعده ته یحت  یشنهاداتپ یناز ا یبرخ گاهی
 .نفت، همراه است یدخر یپنهان کردن منبع اصل

ـا  یرانگذشته خود را که در آن نفت ا یاستتهران، از ماه گذشته، س     تنه
داده و بـه شـرکت  ییـرشـد تغ یعرضه مـ یراننفت ا یشرکت مل یقاز طر
 .شوند یاجازه داده است وارد معامالت نفت یخصوص یها
احل در سو یرکر یدیبه بندر س یهارسال به ترک یبرا یراناکنون نفت ا     

 یشــود، و از آنجــا توســط شــرکت هــا یفرســتاده مــ یترانــه،مصــر در مد
 .شود یکوچک به بازار نفت اروپا عرضه م

ـار یکی یکه با شرکت نفت دولت یتاجر نفت یک      یمـ یاز کشـورها همک
 ینفـت بـه صـورت تلفنـ یـدخر یبرا یشنهاداتاکثر پ«: کند، گفته است

ـااز جا یشـنهاداتپ یـنهمـه ا. یندآ یبعمل م  یداده مـ یینـب شـرکت ه
 ».ها پشت آنها قرار دارند یرانیشوند که ا

ـا ن یرانالبته تمام فروشندگان نفت ا       ـارج از اروپ  یگیـریپ. یسـتنددر خ
عرضه کننـده نفـت  یشرکت خصوص یکدهد که  ینشان م یترزرو یها
 .ثبت شده است یتالیابا عنوان سالما در ا یرانا

ـام  یلیونم ۷حال حاضر حدود  در: یندگو یم یتجار نفت     بشکه نفت خ
شـده اسـت و توسـط  یـرهدالر در مصـر ذخ یلیـونم ۷۰۰به ارزش  یرانا

 .رسد یبه فروش م یفور یریبارگ یطبا شرا یخصوص یشرکت ها
 یمکه حاضرند به منظـور دور زدن تحـر یندگو یفروشندگان م یبرخ       

 یمجـوز عراقـ ،یـراننفـت ا یـدامن جهت خر یهها و فراهم کردن حاش
ـارگ یکنند تا منبع اصل یهمحموله ها ته یبرا شـده مشـخص  یرینفـت ب

 .نشود
ـاس  ۳روزانـه  ینفت گفت، که و یمشتر یاز شرکت ها یکی یسرئ      تم

: گفت یو. کند یم یافتدر یفبا تخف یراننفت ا یدخر یشنهاددر مورد پ
نـد، و کن یعرضـه مـ یقابل تـوجه یفمسئله آن است که نفت را با تخف«

که شـما بـه چـه  ینجاستاما سوال ا. یدهست یشترشما هم به دنبال سود ب
 ».یفتیدبه زندان ب ریدحاض یمتیق
را گزارش کرده  یدالل نفت یکفارس قول  ، خبرگزاری۹۱مرداد  ۱در  ◀

ـند حجـم ز یخصوص یشک دارد که شرکت ها: است ـادیقادر باش از  ی
 .ه فروش برسانندب یمال یها یچیدگیپ یلرا به دل یراننفت ا

 
ــر٭  ــرا یبانــک مرکــز یپرداخــت هــزار براب دور زدن  یب

 :ها یمتحر
 
ـارج  ینداختالالت در فرا یبروز برخ: بازتاب -  یرت ۲۷ انتقال پـول بـه خ

به بانک  ی،هزار برابر مبلغ ارسال یکشور، موجب شده است تا در موراد
کشور  ینکبا یستمس ی،بانک یها یمتحر یبا برقرار. منتقل گردد یخارج
شده اسـت کـه مشـکالت  ییمتوسل به روش ها یمهادور زدن تحر یبرا

گسترده تر از اختالس سه  یعیساز بروز فجا ینهتواند زم یآن م رموجود د
 .گردد یلیاردیهزار م

ـا یستاس    ـام بخـش خصوصـ ییبانک ه  یدر کشـورها یدر پوشـش و ن
ـا،  یننقش واسطه توسط ا یفایو ا یخارج ـااز ر یکـیبانـک ه  ییوش ه

 ینکـهاما باتوجـه بـه ا ید،گرد یاستفاده م یمهادور زدن تحر یبود که برا

باشد،  یدالر اموال کشور م یلیاردموضوع مربوط به انتقال ساالنه ده ها م
واسطه و  یبانک ها یسالزم چه در تاس یاطاتر مناسب و احتیتداب یدبا

ـا از درون ا یردانتقال پول صورت گ یاتچه در عمل ـااقـ یـنت  یعیدام فج
 .یایدبه بار ن یلیاردیبزرگتر از اختالس سه هزار م

خـاص متصـلند،  یاقدام که به عناصر ینمسئول ا یدولت یماما ظاهرا ت    
 ینداشته و عملکرد آنها باعث شده است تا خطرات جد یچندان ینگران

ـا تاسـ یمتـ یـنا. کند یدالمال را تهد یتب ـا یسب در  یمتعـدد یبانـک ه
ــارج کشــور بــ کننــد و عمــال خــود  یمــ یــتفعال یه نــام بخــش خصوصــخ

ـا فقـدان تخصـص  یمـ یافتکه در ستنده ییپول ها یحسابذ کننـد، ام
 .آنها شده است یتدر فعال یباختالالت عج یموجب برخ یالزم بانک

ـافتیاختالالت، هزار برابر شدن حواله در یناز ا یکی      یاز داخـل بـرا ی
 یـوروییهزار  ۷ یافتیحواله در یلبدانتقال به خارج است که نمونه آن ت

انتقال به خارج کشور بـه هـزار برابـر آن  یبرا ینیشرکت چ یکدر وجه 
 .است یورو یلیونم ۷ یبعن

در داخـل مبلـغ هفـت  یصورت افتاده که بانـک دولتـ یناتفاق بد ینا   
 یـنکند و ا یم یافتدر ینچ یامنگانتقال به شرکت ز یرا برا یوروهزار 

ـا مبلـغ . دهد یانجام م ینبانک واسطه کالمن از چ یقطر انتقال را از ام
ـاب شـرکت چ یورور یلیونهفت م ـاب بانـک  یـزوار ینـیبـه حس و از حس
 .شود ین برداشت میراا یمرکز
ـازه  یدولتـ یاز بانک ها یکیهزار دالر توسط  ۱۷مبلغ  یگر،نمونه د در ت

 یـک شـود، صـد برابـر شـده و یـزوار یشده که قرار بود به دوب یخصوص
 .شود یم یزوار یو هفتصد هزار دالر به حساب شرکت خارج یلیونم
ـا بـه  یـنممکن است بازگردانـدن ا ی،بانک یها یمبا توجه به تحر    پوله

و  یـربطممکن نباشد و در صورت عـدم ورود مراجـع ذ یکشور، به سادگ
متخصـص در  یـرادامـه دخالـت عناصـر غ ی،بانـک مرکـز یاقدام جـد

  .یدکشور به وجود آ یبرا ینیسنگ یها یهاست هزنممکن  ی،بانک یستمس
ـاماف یـمژرا ر یرونفشار از ب یشافزا: یانقالب اسالم ـار خـود بـر  یاه بـر فش  :یدافزا یمردم کشور م

  
نوع   ،يتنوع شغل و باور و جنس
  :كند يم ينسركوب شدن را مع

  
ـامی : یانقالب اسالم ـای نظ ـالی،  –در ایران تحت والیت مطلقه مافیاه م

ـان و غیر  ـام اسـالم، زن بطــور ... دانشــجویان و کــارگران و دگــر اندیشــان و درویشــان و بهائیــان ومبارزان و دین داران مخالف والیـت مطلقـه زور بن  : مداوم سرکوب می شوند
ـارگر۹۱تیر ۲۱در  ◀ ـال ک ـا شـهابي، فع ـا ، رض و عضـو  ی، به گزارش هران

ـاه  یوتهـران و حومـه از سـ یشرکت واحـد و اتوبوسـران یسنديکا دادگ
انقالب شعبه تجديد نظر استان تهران به شش سال حبس تعزيري، پنج 

 یو هفتاد ميليون ريال جريمه نقد یسال محروميت از فعاليت سنديکاي
 .محکوم شد

حقوق بشر در ايـران، شـعبه  یبه گزارش کمپين بين الملل ۹۱تیر ۲۲در  ◀
با ارسال ) جنب زندان اوين(شهيدمقدس تهران  یدادسرا یدوم داديار

جداگانه به رضا خندان همسر و مهراوه، دختر نسرين سـتوده  ینامه ها
 .وکيل دادگستري، آنها را ممنوع الخروج و به دادگاه احضار کرد

ـاموران امنيتـ یـوز،، به گـزارش سـحام ن۹۱ تیر ۲۲در  ◀ ـازل دو  یم بـه من
ـا ساکن مشهد بـه نام یشهروند بهاي زاده مراجعـه  و اقدسـي یتفضـل یه

ـامپيوتر و کتـب مـذهبي، سـه شـهروند ک رده و پس از تفتـيش و ضـبط ک
 .را بازداشت کردند یبهاي
دامــاد مهنــدس  ی،، بــه گــزارش کلمــه، محســن محققــ۹۲ تیــر ۲۵در  ◀

او . آمـد یبه مرخص یرماهت ۱۹روز دوشنبه  یاسی،س یانبازرگان و از زندان
 یـلبه دل زیهفته توانست در کنار خانواده خود باشد و اکنون ن یکفقط 
 .به زندان بازگشت ینشدن مرخص تمدید

 یموسـو ینعلیحسـ یدسـ یـالم،سـبز از ا یادبه گزارش  فر ۹۱ تیر ۲۵در  ◀
باشد  یو پژوهشگران کشور م یاز نخبگان علم یکیکه  یالمساکن و اهل ا

ـات ا یبهشتبار در ارد ینپنجم یبرا  یردسـتگ یـالمامسال توسـط اطالع
جلـد  ۶۵ یان برتـر کشـور بـوده کـه دارااز پژوهشـگر یشانا. شده است
ـنا ۸از  یشو ب یفیکتاب تال ـا یعطـرح عمـده در حـوزه ص  یمـ ییهوافض

 یدپد یشخصوص برا یندر ا یزن یراستا مشکالت متعدد ینباشد که در ا
 .آمده است

 ۷ یابانیزن خ یکهر  یبه ازا«، به گزارش تهران امروز، ۹۱تیر  ۲۶در  ◀
 ی،ابهـر یدرا دکتر مج یزخبر تامل برانگ نیا» !وجود دارد یابانیمرد خ

به تهـران امـروز  یبهشت یددانشگاه شه یعلم یاتجامعه شناس و عضو ه
ـان فکـر یدر صـورت دهد یو هشدار م گوید یم  یـنا یبـرا یکـه کارشناس

ــرو  تری یجــد یاجتمــاع یهــا بــا بحران یموضــوع نکننــد، بــزود روب
 .شد یمخواه

يداللــه موحــد دادســتان عمــومي و   یســنا،، بــه گــزارش ا۹۱تیــر ۲۶در  ◀
ـان خبـر  انقالب کرمان از اعدام سه نفر متجاوز بـه عنـف در زنـدان کرم

تقاضاي عفو محکـومين از : دادستان عمومي و انقالب کرمان افزود. داد
سوي کميسيون هاي عفو استان كرمان و تهـران رد شـده بـود و رياسـت 

شدن حکم پس از سـير قوه قضائيه نيز با اجراي حکم آنها بلحاظ قطعي 
 .تشريفات قانوني موافقت كرده بود

نگار و  کبودوند روزنامه یق، به گزارش جرس، محمد صد۹۱تیر ۲۵در  ◀
خشـک شـده از  یفعال حقوق بشر که از شب گذشته وارد اعتصاب غذا

  .قرار دارد یخطرناک یتدر وضع یلحاظ جسم
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 ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !ئيدفرمامالی خود ياری  ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک

  یم؟اقتصاد و تحر
  

 یکاهمجوار، با استفاده از ضعف امر یاکه دولته یننباشند و هم بخاطر ا
ـار نظـر . کننـد یکشورها حضور دارند و عمل مـ ینو متحدانش در ا اظه

عصر «کنند چون  یآنها که گمان م یزو ن یرانیانهمه ا یبرا ی،کرزا یآقا
ـاطر توج – یسـتبه اسـتقالل ن یاز، ن»شدن است یجهان  یـهکـه البتـه بخ
ـارج تگیوابس ـازند و مـ یا مـر یدروغـ ینچنـ یبه قدرت خ  – ینـدگو یس

 :یدگو یاو م. سخت عبرت آموز است
ـافع خـود  که آن مداخالت خارجی در افغانستان به دليل آن«      ـال من . هستند قطع نخواهـد شـد و ايـن کشـور نبايـد از ايـن مـداخالت گلـه کنـدها دنب  .دست آورد همین کار را خواهد کرد افغانستان هم اگر اين توانايی را به 
کنــد و اگــر زور ايــران نيــز بکشــد  ســتان اگــر زورش بکشــد مداخلــه میپاک ـا هـم زور  آمريکا هم کـه زور دارد مداخلـه می. کند مداخله می کنـد و اگـر م ـابع  کنيم و رئيس جمهـوری مـی داشتيم در واشنگتن مداخله می آوريم کـه ت

ـا کنيم  ها مداخلـه مـی زور ما بکشد در انتخابات آن. منافع افغانستان باشد ت  ».ها کردند نشانده خود را بياوريم، مثلی که آن يک دست
رابطـه . این دیدگاه بیانگر اصیل شناختن قدرت و قدرتمـداری اسـت     

چون اصل موازنـه . زیر سلطه را امری بدیهی و عادی می انگارد –مسلط 
عدمی را نمی شناسد و از رهگذر وابستگی، مقام جسته است و نمـی دانـد 

، نمی داند که خود و دولتش یکی از عوامل ادامه جنگ استقالل چیست
او نیز، هرگاه موفـق » ایرانی« همانند های . داخلی در افغانستان هستند

طرز فکر سران . شوند، ایران را گرفتار سرنوشت افغانستان خواهند کرد
ـانگیری، . یم ایران نیز همانند طرز فکر کرزای اسـتژر ـا گروگ وگرنـه، ب

ـا ایران را وارد  روابط قوا با امریکا و بقیت جهان نمی کردند و از آن روز ت
امروز نیز، امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی ایران نمی گرداندنـد 

  .و ایران را در وضعیت کنونی قرار نمی دادند
بنا بر این، اشتغال ایران به ساختن بمب اتمـی را دسـت آویـز کـرده  – ۲
ـای تصـمیم  –خن مـی رود یـم سـژبا آنکـه از تغییـر ر. اند ـان مقامه بـر زب

ـاری کـه - گیرنده نمی آید  ، اما برابر عملکردشان در شمال افریقا و راه ک
ـان بـر حفـظ ر ـا ژبرای سوریه می جویند، بنایش یـم و منطبـق کـردن آن ب

برابر روش غرب از انقـالب بـدین . ضوابط سلطه خویش بر منطقه است
و منطبق کردن بیش از پیش آن، یم ژسو، هدف آنها وابسته نگاه داشتن ر

سازی، مشغول نمی ماندند و » آلترناتیو«وگرنه، به. با همان ضوابط است
ایستادن بر اصـول . مرتب مهره های از کار افتاده را جا به جا نمی کردند

ـاخته  ـاتوان س ـانده ن استقالل و آزادی آنان را از ساختن بـدیل دسـت نش
ـا وجـود . رنده، استفاده می کردنـدوگرنه، از آن بمثابه حربه ای ب. است ب

این، ایستادگان بر اصول استقالل و آزادی نمی باید بپندارند که خالء پر 
می باید هشیار باشند و بدانند که همواره خالء را زور پر می . نخواهد شد

بدیلی نماد استقالل و آزادی وجود دارد اما هم او می باید انسـجام . کند
اند و همه آنهائی را در بر بگیرد که در جمهوری خویش را به حداکثر برس

شهروندان می توانند نقشی برعهده گیرند و هم مردم ایران مـی بایـد بـه 
حد اقل مسئولیت پذیری، اقبال همگانی و . مسئولیت خویش عمل کنند

  . فعال به این بدیل است
اگر من رئیس جمهوری امریکا بودم، ناگزیر کسـی مـی شـدم کـه در  – ۳

ـار مـی کـردمساما ـا مـی بایـد ک ـا اندیشـه . نه سیاسـی امریک ـاه کسـی ب هرگ
راهنمائی که دارم، بودم، به امریکائیان می گفتم پیش از آن که دیر شـود، 

ـا کنیـد ـان را ره ـا ابـر قـدرت، بـس . سلطه گری بـر جه ـای نقـش تنه ایف
ـای سـلطه . فرساینده و انحطاط آور است ـا را از دینامیـک ه مردم امریک

ـا آگاه می کرد ـا بـه مـن رأی مـی دادنـد، بـرای ره م و هرگاه مـردم امریک
کردن امریکا از بند سلطه گری، برنامه استقالل و آزادی را در چهار بعـد 
ـاعی و فرهنگـی بـه اجـرا مـی گذاشـتم و ایـن  سیاسی و اقتصادی و اجتم
ـازی محـیط زیسـت و عمـران طبیعـت را نیـز در بـر مـی  ـالم س برنامه، س

  . گرفت
از استقالل و آزادی ملتها و حقوق ملی آنها و حقوق انسان، در جهان،      

سیاستی را پیشنهاد مـی . دفاع می کردم و در پی سیاست جهانی می شدم
ـا و نیـز سـمت  کردم که مدیریت مردم ساالر جهان و مهار ماوراء ملـی ه
دادن به دانش و فن و سرمایه و کارمایه و دیگر نیروهای محرکه به سوی 

ـازدرشد همآهنـگ مـ ـا را ممکـن س ـاوزی کـه . ردم دنی در برابـر هـر متج
ـار خلـع  کشوری را به نیروی نظامی تهدید کند، می ایسـتادم و دسـت بک

بــدیهی اســت کــه پیشــاروی چنــین . ســالح جــدی در جهــان مــی شــدم
مالی، نمـی توانسـت  –یم مافیاهای نظامی ژحکومتی و فضای باز صلح، ر

ـا را دسـت آویـز بحـران  فعالیتهای اتمی را شفاف نگرداند و ایـن فعالیته
  .سازی بگرداند

ـام سیاسـی کنـونی بـودم، مـی         ـا در نظ اما اگر هم منتخب مردم امریک
کوشیدم جهت یابی امریکا را بمثابه ابـر قـدرتی کـه در محـدوده رابطـه 

سیاسـت خـویش را بـر . زیر سلطه، عمل می کند، نیک بشناسـم –مسلط 
درصد مـردم  ۹۹« ن این واقعیت که حق تغییر این جهت، از راه پذیرفت

و اگر اوباما بودم، همـین . به زندگی در خور است، بنا می نهادم»  جهان

مگر این که در سیاست پیشـینیان خـود  در . کار را می کردم که او می کند
ـان را  منطقه، تأمل می کردم و می دیدم تکرار آن سیاسـتها سـرانجام جه

بایستی سیاستی را در پیش گیرم کـه مـردم  بر ضد امریکا خواهد شوراند و
ایـن . ایران را به زور تحریم اقتصادی و تهدید به جنگ، زمین گیر نکنم

مردم را در مدار بسته چشم انداز عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و تـن 
دادن بــه وضــعیت موجــود و بــی حرکــت شــدن، گرفتــار نمــی کــردم و 

گروهها و اشخاص . ونی نمی کردمناگزیرشان از تن دادن به وضعیت کن
. ایرانی نما را که تقال می کنند خود را به خدمت ارباب درآورند، می راندم

تـدابیری را بـر مـی . به افراد این گروهها تعلیم و پول و اسلحه نمی دادم
گزیدم که با آن خاطر مردم ایران را از تهدیدهای خارجی مـی آسـودم و 

  .و آزادی و حقوق خویش را بازیابندمی گذاشتم این مردم استقالل 
ـاز پاسـخ نوشـتم: پاسخ به پرسـش دوم•  ـاز مـی . بـه ایـن پرسـش در آغ ب

بــدیل جانبــدار جمهــوری شــهروندان مــی بایــد بــا تحــریم هــا : نویســم
در همان حال که تدابیری که موجب . فعل پذیر نیز نماند. مخالفت کند

مرتب تکـرار مـی  اطمینان خاطر و احساس توانمندی مردم می شوند را
کنــد، مــی بایــد بــه قــوت گــرفتن خــویش از راه انســجام هرچــه بیشــتر و 

در گسترش بکوشد تا که همه آنهائی را در . گسترش، بیشترین بها را بدهد
بر بگیرد که به والیت جمهور مردم، به جمهوری شهروندان، باور دارنـد 

ـبش هم ـانی را و می توانند همآهنـگ، از راه مـردم و همـراه مـردم، جن گ
ـان دادن تحـول . تدارک کنند ـای قـدرت و نش تشریح مکرر ستون پایه ه

یم از استبداد به دموکراسی و نیـز ژآنها و تبدیل شدنشان به عوامل تغییر ر
عواملی که می باید جمع آیند تا که جنبش موفقیت کامل بیابد، کار بدیل 

امعـه و نیز اهل دانشی است که کارشان غنی گردانـدن وجـدان علمـی ج
شناساندن موانع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چنـین . است

ـائی  جنبشی و پیشنهاد روشها برای از میان برداشتن این موانع، نیز،کاره
هستند که بر عهده بدیل جانبـدار جمهـوری شـهروندان و اهـل دانـش 

  .مسئولیت شناس است
سا بسـیاری دیگـر، از آنجا که از پرسش حاکی است که پرسش کننده و ب     

ـارجی، بـی اطـالع  همچنان از تدابیر پیشنهادی اینجانب به دولتهای خ
ـان مـی شـود کـه ایـن تـدابیر  در شـماره   انقـالب  ۷۸۸هستند، خاطر نش

ـای (اسالمی  ـار ایـن نوشـته، در . آمـده انـد) ۶و  ۵صـفحه ه ـام انتش بهنگ
  .د شدسایت انقالب اسالمی، بار دیگر، این تدبیرها نیز منتشر خواهن

ـا را رفـع . نظر او تناقض ها در بـردارد:  نقد نظر آقای احمد•  ـاقض ه تن
  :کنیم ببینیم به چه نتیجه ای می رسیم

بنای نظر او بر اینست که قشرهای وسیع مردم ایران در فقر هستند و  – ۱
حال اگر بـر . یم آنها را، با توزیع درآمد، از پیوستن به جنبش باز داشتژر

ـبش یژاثر تحریم، ر م نتواند به توزیع درآمد ادامه دهد، مردم روی به جن
یکـی ایـن کـه حرکـت : براین استدالل دو نقـض وارد هسـتند. می آورند

اما اگر چنـین باشـد، . کردن و یا نکردن مردم بستگی به درآمد آنها دارد
زیـرا تحـریم کامـل میسـر نیسـت و . یم کنونی دولت ابد مدت می شودژر
حتی می تواند از حجم بودجـه . د درآمد توزیع کندیم همواره می توانژر

دیگری ایـن کـه  .  بکاهد و با اتخاذ تدابیر دیگر، تورم را از شدت بیاندازد
اما در عراق، تحریم کامل تنها سبب مرگ و میر . فقر موتور حرکت است

هزار تن از گرسنگی و بی دوائی شد بـی آنکـه مـردم عـراق  ۸۰۰حدود 
ـار وارد مـی شـود و . روی به جنبش آورند وقتی به جامعه ای از دو سو فش

ـبش  یکی از آن دو فشار، از سوی قدرتهای خارجی اسـت، فقـر عامـل جن
  . نمی شود، عامل سکوت و تسلیم می شود

بنای استدالل مدافع تحریم بر ناتوانی مردم و خواسته یا ناخواسـته  – ۲
کـه تحـریم مـی  زیرا او براین است. بنا را بر اصالت قدرت گذاشتن است

غیر از این که میان دو فشار قرارگرفتن، عامل . یم را بشکندژتواند قدرت ر
. تحرک نمی شود، فشار از بیرون، می باید ناتوانی یک ملت را جبران کند

برفـرض . که خالء ناتوانی را پر می کند، برجا می ماند) تحریم(اما زوری 
ـا مـی مانـدژکه ر ـار زور . یم برود، بساط اسـتبداد برج ـا بک ـاط تنه ایـن بس

  .پرستان وابسته می آید
وضـع مـی کنـد و زنـدگی مـردم را بـیش از آنکـه » عدو«تحریمها که  – ۳

ـان بخـش ـان سـتان هسـتند و نـه اطمین . هست، سخت می کننـد، اطمین
ـا  ـاری کـه مـی کننـد، از ج مردمی که اطمینان از دست مـی دهنـد، اول ک

  . نجنبیدن است
ـامبر قیاس فشار اشراف م  -  ۴ ـا، ) ص (که بـر پی ـا تحـریم ه و مسـلمانان ب

هرگاه بخواهد قیاس واقعی بشود، می بایـد مردمـی . قیاس صوری است
ـانگر  ـای بی که بر آنها فشار وارد می شود، در جنبش باشند، اندیشـه راهنم

ـند ـان داشـته باش ـاجرت . توانائی ها و حقوق انس ـان مه چـون ملـت امک
مردم خویشتن را نه ناتوان که توانا . ندارد، پس باید جنبش همگانی باشد

  .به سخن دقیق تر، توانائی های بالقوه خود را بالفعل بگردانند. بشمارند
با روحیه گدائی اسـت کـه : رفع تناقض ها ما را به این نتیجه می رساند     

ـان کـرد، . می باید مبارزه کرد حقارت یارانه خواری است که می باید درم
م است که می باید به یادشان آورد، حقوق ملی است که توانائی های مرد

می باید به تکرار خاطر نشان مردم کـرد، حقـوق و مسـئولیت هـر ایرانـی 
است که می باید به یادش آورد، به افکار عمومی جهان است که می بایـد 

زیر سلطه، مسائل جهانی راه حل نمی  –مدام یادآور شد در روابط مسلط 

ـای غـرب . از این نوع سـلطه جویانـه هسـتندتحریمهائی . جویند دولته
هرگاه راست می گفتند و می گویند، تدابیری را بکار می بردند و ببرند که 
به مردم ایران، اطمینان بخشند تا در همان حال نیز، دولت جباران را از 

   .این طریق ناتوان بگردانند
  

 یشفرسا
 
ـا۹۱تیر ۲۵در  ◀ بـه  یدگیجلسـه رسـمجـذوبان نـور،  یت، بـه گـزارش س

 ۲۵ یکشـنبهو کوار صبح امروز،  یرازش یگناباد یشتن از دراو ۱۱پرونده 
 یخشـت یقاض یاستبه ر یرازدادگاه انقالب ش ۱۴، در شعبه ۱۳۹۱ یرماهت

 .برگزار شد
 ی،صالح مراد یانآقا یشجلسه ابتدا پرونده چهار تن از دارو ینا یدر ط 

قـرار  یدگیمورد رسـ یشراآ یدکاظم دهقان و حم یرزن،شمش یمحمدعل
زن که در زندان  یرشمش یو محمد عل یصالح مراد یانآقا یگرفت و برا

 ۵۰و  ۱۰۰ یـببه ترت های یقهقرار وث ییبردند تا ارائه حکم نها یبه سر م
 .صادر شد یلیونیم
ـات  یناز ا یگریدر بخش د ینهمچن    یـشتـن از دراو ۷جلسـه بـه اتهام

 یمهرداد کشاورز، مهد یرمی،ب یغالمعل ،یاکبر یدام یانساکن کوار، آقا
 یــزدهقــان ن یدهقــان و مهــد یدهقــان، موســ یجــانحــاج عل ی،قنبــر
ـاه  یهفتـه گذشـته بـه صـورت تلفنـ یـشدارو یـنشد، ا یدگیرس بـه دادگ

 .احضار شده بودند
ـال"، بـــه گـــزارش ۹۱تیـــر ۲۸در  ◀ در  یحقـــوق بشـــر و دمکراســـ ینفعــ
ـا"یرانا ـا و غ یشکنجه ه ـان یـرطاقـت فرس  یستاسـ یـددر بنـد جد یانس

 یمـ یدشـد یباشـد بـه حـد یمـ ۱۰زندان گوهردشت که معروف به بند 
 .ناموفق نمودند یاقدام به خودکش یزندان ۴باشد که تا به حال حداقل 

ـا،، بـه گـزارش ا۹۱تیر ۲۸در  ◀ ـابرات   یرن كارمنـد حراسـت شـركت مخ
ر د یتجمعـ یپوشـش خبـر یرا كه بـرا یسناو ا یرناهمدان، خبرنگاران ا

بودند، مورد ضـرب و شـتم قـرار  یافتهجنب ساختمان مخابرات حضور 
 .داد
ـان، بـه گـزارش  جـرس، بعـد از ظهـر در خ۹۱ تیر ۲۹در  ◀  یـروزی،پ یاب

ـاد«چهارراه کوکاکوال، پس از آنکه ماموران گشت موسوم بـه   یـک» ارش
متـرو بازداشـت  یسـتگاهدر مقابل ا یستدختر نوجوان را با برخورد ناشا

مردم حاضـر در  کشاندند، یم) یخودرو انتظام(به زور داخل ون کرده و 
مسـتقر  یانتظام یبه سمت خودروها یآمده و دسته جمع ممحل به خش

 .در محل هجوم بردند
ـالک، عضـو جامعـه  یـو، بـه گـزارش راد۹۱ تیر ۲۹در  ◀ فـردا،  احمـد س

ـارز و از نماينـدگان اصـولگرا یتروحان گويـد کـه  یمجلـس نهـم مـ یمب
ــا» نفــر ۱۰۰ز بـيش ا« ــان  یاز چهــره ه ــاخص اصــالح طلــب در جري ش

 ».محاکمه شدند« ۱۳۸۸اعتراضات پس از انتخابات سال 
ـار یحوزه از اصفهان، مهد ی، به گزارش خبرگزار۹۱ تیر ۳۰در  ◀  یغف

ـار داشـت یـنامروز در جمع مبلغان ماه رمضان ا امـروز بـه : اسـتان  اظه
ـان در  یندروغـ یاز سـه هـزار مـدع یشمردم بـ یواسطه نا آگاه ـام زم ام

 .زندان ها هستند
ســالگرد شــهادت  ین، بــه گــزارش  کلمــه، مراســم ســوم۹۱ تیــر ۳۱در  ◀

ـاهت ۲۹روز پـنج شـنبه  یـزکبازداشتگاه کهر یانقربان در مسـجد نـور  یرم
متفاوت برگزار شد و بـرخالف  ییتهران، در فضا یفاطم یدانواقع در م

 یـهسـر دادن شـعار عل یله دلمراسم ب ینمراسم دو سال گذشته، امسال ا
 .یافت یانکاره پا یمهحاضران، ن یسخنران از سو

ـاگزارشگران حقوق بشـر،  پر یتهکم  ،به  گزارش۹۱ تیر ۳۱در  ◀  ۱۴ع، . ی
ـاد از وضـع یساله که در وبالگ خود با نوشتن مطالب موجـود  یتبه انتق

ـا ینترنتیا یسپل یاز سو یشپ یجامعه پرداخته بود، چند  ییمورد شناس
ـار و مـورد  یـنا یبار از سو  ینتاکنون چند یو. قرار گرفت ـان احض ارگ

 .قرار گرفته است ییبازجو
ـا ی، به گزارش کلمه، منصـور نقـ۹۱ تیر ۳۱در  ◀ مجموعـه  یپـور از اعض

ساله حبس خود بـه زنـدان ۷کردن دوره  یسپر یفعاالن حقوق بشر برا
تـن از  ۳۰از  یشبـبـه همـراه  ۸۸او اسفند ماه سال . فراخوانده شد یناو

حفاظت اطالعات سـپاه  یممجموعه فعاالن حقوق بشر توسط ت یاعضا
 .آزاد شده بود یتومان یلیونم ۱۰۰ یقهبا قرار وث سبازداشت شد و سپ

 ینبز یاسیس یمدافع زندان یلوک ، دکتر محمد شریف۹۱مرداد  ۱در  ◀
سـر  ەب یو روانـ یجسمان یموخ یطدر شرا یاعالم کرد موکل و یان،جالل

    .یردگ یاو  در معرض خطر قرار م یبرد و در صورت عدم مداوا زندگ یم
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