
  

حال، سوریه بیش از پیش در کام جنگ داخلی فرو می رود و مجازاتهای اقتصادی دستیار که در همان  :انقالب اسالمی ر درون بدین قرار، د. یم، به خود مشغولندژیم در سرکوب مردم ایران می شوند، خامنه ای و دیگر گردانندگان رژر ایرانی می باید مکرر آن را بخواند و مسئولیت باره خطرهای جنگ با ایران، مجموعه ای را بوجود آورده اند که هر و آنگاه سپردن اینگونه کشورها به دست جبر تجزیه و نیز نظرها در » دولت در حال زوال«ملتها به حالت  –دولت در فصل سوم، هشدارها نسبت به سیاست امریکا، بمثابه قدرتی که چون در سراشیب ضعف است، در آوردن         .گرفته شودبه خطرها که نیروگاه اتمی بوشهر در بردارد و پیش از این نیز، این نشریه مکرر خاطر نشان کرده است، می باید جدی هشدار نسبت . خبرها و داده ها و نظرها را گرد آورده ایم که موضوع آنها، اتم و بحران اتمی هستند ،در فصل دوم       .پایه والیت مطلقه فقیه هستنددستیارانش از سرنوشت اسد درس نمی گیرند و در بند نقش ایوان بنای بی نتوانسته اند برنامه حذف را به انجام رسانند و اینک درمانده اند که چه بایدشان کرد؟ بریده از واقعیت، او و خامنه ای و گردانندگان سپاه . را به آشکاری توضیح می دهند» به خود مشغول بودن«این  ،گزارشهادر فصل اول،        .میان می بردهمان حال، مردم ایران را گرفتار جبر مجازاتها و انزوا و آتشی کرده اند که هر فرصتی را می سوزاند و هر امکان را از در . مالی، خود گرفتار جبرها گشته اند - ن ایران و در منطقه و در جهان، جبار ایران و مافیاهای نظامی ویم و در درژر   .بشناسد و برای عمل به این مسئولیت، برخیزد خویش را باز
  3ر صفحهد

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

  )۶٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

 جمھوری زمزمۀ و صدارت مقام به رضا خان تصابان  
  )  ١( درايران

  
بارة  برخورد تحقير آميز رضا در  »يحيي حيات«در آبادي دولت

اعتنايي اش به مشيرالدوله رئيس  بي  خان با شاه و وليعهد و
 كهنگي و«: نويسد حكومت وقت پيش از تشكيل حكومتش مي

به ضميمة  ي قجرسالة پادشاه پنجاه پوسيدگي درخت  يكصد و
عياشي سلطان احمد شاه هم  منفعت پرستي و بي حالي ذاتي و

  .اين كار را براي او آسان مي كند مشكالت
برادرش وليعهد اعتنائي ندارد و تنها  سپه به اين پادشاه و سردار

با آنها مدارا مي كند  شدن اسباب حاضر براي گذرانيدن وقت و
وليعهد زيرا او  ديدار صوصاً ازمخ. است و گرنه از ديدارشان بيزار

ا نمي كند و بواسطه بي تمولي به سردارسپه اعتن برادرش به قدر
شاه متمول عالقمند به دارائي  ت مخالفت كردنش با او ازجرأ

  .خويش  افزون است
 آذربايجان كه خود حكمراني مركز از است مدتي كه وليعهد
 جاي به يالتا درآن قوي نظامي حكومت يك و مانده دور است

خواهد از رياست دولت داشتن بي  مي است گشته حكمران او
كه به مصلحت روي  يرالدوله ها و مستوفي الممالك هامعناي مش

بي آنكه  مختصر قدرتي  داشته باشند استفاده كرده  كار آمده اند
 آنجا در كند مي تصور شايد و بيندازد آذربايجان به را خود باز

 و خصوصيت سابقة وي با عشايركه ؤساير با توانست خواهد
 عمليات از ناراضي اشخاص با كرده بند و دارند، بست اطاعت
 اعتنايي  بي از و بدهد تشكيل اي حوزه شده همداستان نظاميان

 .بكاهد خود به سردارسپه
 مقصود اين به وليعهد شد نخواهد راضي سردارسپه است بديهي
كه مي خواهد به  وديكي به مالحظة خياالت باطني خ .برسد

  .سلطنت قاجاريه خاتمه بدهد
  11در صفحه  

    صدارت  يعل
رکن ای برای آلترناتيوسازی مردمی،  وسيله

  .قسمت پايانی. چھارم دموکراسی
  

قل و آزاد به مثابه هاي مست گذار از استبداد با رسانه
  .نيازي براي برپايي و پويايي مردمساالري پيش

  
براي ساالر شدن و ساالر ماندن مردم، براي برپائي و     

پويائي دموكراسي، در كمالي مطلوب، همة افراد بايد توانائي 
شركت مستقيم در تعيين سرنوشت فردي و جمعي خويش را 

ت بسوي آن الگو، سير با شرايط فعلي، براي حرك. داشته باشند
   هاي همگاني  آزاد انديشه و نشر مستقل اطالعات در رسانه

 15در صفحه

  جهانگير گلزار 
  

  چرا دفاع از انسانھا وظيفه ماست؟
  

   به مناسبت گرامي داشت روز جهاني حقوق بشر
  

انسان ميانه قرن بيستم كه آفت جنگ را در ابعاد وسيع خود 
را    تجربه كرده بود خشونتي ضد انساني در پهناي يك قاره

خشونتي كه در جنگ جهاني دوم بكار رفت   .لمس كرده بود
ث شد كه سازمان ملل متحد شكل بگيرد و قصد بر اين باع

نسل هاي آينده را از آفت جنگ در امان ": بود كه 
درهنگام نگارش منشور سازمان ملل، نماينده گان  ".بدارند

آمريكا بر اين عقيده بودند كه تنها اشاره مختصري در مورد 
   .حقوق بشر در منشور گنجانده شود

 14در صفحه    

  نصراهللا نجات بخش
  ٣ -ابھام ؟  انتخابات رياست جمھوری در بوته  

  ؟ ! خواهد داد  ه خامنه اي گير كرده تن به تغييرك فيآيا دركال
  !آماده و پيش به سوي جنبش بزرگ تحريم 

  
و انواع نهاد ها ي   اندر شماره پيش پرسيديم وقتي چندين زنجير و فيلتر از جمله تائيد واليت فقيه، شوراي نگهبان، سپاه پاسدار

به انحصار در آوردن انتخابات در كارند، اساسا ميتوان سخني از انتخاب و انتخابات به ميان آورد   رايريز و درشت ديگر استبداد، ب
  و وارد بازي مشروعيت براي  واليت فقيه شد؟ 

14در صفحه  
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  طنتعادل و تجزیه ناپذیری و

  
  
" اقتصاد و قدرت نظامی"و " اقتصاد"رابطه  :پرسش اول ٭

  :نآو پاسخ 
آخر را  جهان کنونی حرف اول و این باورند که در برخی بر  باسالم وتحیت .جناب سید ابوالحسن بنی صدر بنام خدا    برخی هم به امورنظامی اولویت می . امروز اقتصاد می زند حقوق انسان را  اندیشه راهنمای درستی هستند که آزادی وتالش برای یافتن  ده ای دراینها ع عالوه بر .دو یا هر دهند و م که با وجود تجربه شوروی نتیجه سقوط کرد و امروز می بینی شوروی سابق نتوانست تعادلی میان این سه بوجود آورد در   چگونه بررسی می کنید؟ ) قدرت نظامی  -اقتصاد  -اندیشه راهنما(شما رابطه این سه را. برداشته باشد در این فرمول تعادل  روسیه از امریکا و کشورهایی چون چین و پیروز  ناتوان از این هستند که به خط تعادل بازگردند؟ شاد وبه این مسیرکنونی ادامه می دهند یا  آیا عمداً .پیروی نمی کنند     .رستگار باشید و
  :پاسخ پرسش اول ٭
  
پرسش یک  ،زادی باشدآان استقالل و اندیشه راهنما هرگاه بی – ۱

  :پاسخ دیگری می جوید ،پاسخ می یابد و اگر بیان قدرت باشد
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  3ص : بنا بر قاعده، وقتي جبار خود گرفتار جبر مي شود، آشفتگي را فراگير مي كند◀
  6ص : ن در برداردايرابه هشدار نسبت به خطرها كه حمله   –خطر نيروگاه بوشهر   –گفتگو ◀
ملتها را دولتهاي در حال انحالل مي گرداند و سپس آنها را به جريـان   -دولت ،كدام قدرت◀

   7ص : هزينه هاي نظامي و فرجام كار امپراطوريها -تجزيه مي سپارد؟
  نقدينه با افزايش تورم  مسابقه افزايش  –ويران كردن اقتصاد ايران است  ،هدف◀

   9ص : انايرو فقردر 
   10ص : سركوبها كه بر ايرانيان، در زندان و بيرون از زندان، روا مي رود

  جبّار در بند جبرها
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مـی بینـد  ،اگر پرسش کننده به کتـاب توتالیتاریسـم مراجعـه کنـد • 
چـون هـدف قـدرت  ،وقتی اندیشه راهنما بیان قدرت توتـالیتر اسـت

از جملـه سـلطه انحصـاری دولـت توتـالیتر بـر  ،ستون پایه هـا ،است
. شوندی توجیه می ژتوسط ایدئولو ،اقتصاد و قوای نظامی و انتظامی

میان اقتصاد و قدرت نظـامی  ،تعادلی که پرسش کننده از آن می پرسد
و اندیشه راهنما نیسـت کـه برقـرار شـدنی و انجـام گرفتنـی یـا انجـام 

توزیع نیروهای محرکه میان نیاز دولت و نیاز جامعه . ناگرفتنی است
دولـت  ،سـرانجام ،است که چون تعادل را بسود دولت برهم می زند

  :چند مثال. ز میان بر می خیزدتوتالیتر ا
را اندیشه راهنمـای » ناسیونال سوسیالیسم« ،لمان نازیآدولت . ۱/۱

رمن را نژاد برتر می دانسـت و بـر آن بـود بـرای ژنژاد . خود کرده بود
. تش جنـگ را بـر افروخـتآپس . فضای حیاتی ایجاد کند ،این نژاد

تـا بـدانجا  ،ن گرفتآدولت نیروهای محرکه را بکار  ،در طول جنگ
باوجود . وردنی نبودندآلمانی نیز دیگر بر آکه نیازهای ابتدائی جامعه 

 ،مـده بودنـدآنیروهـای محرکـه ای کـه بـه اسـتخدام جنـگ در ،این
  .مدآیم نازی از پای درژلمان شوند و رآنتوانستند مانع از شکست 

نیروهــای محرکــه بکــار مســابقه قــدرت در  ،در شــوروی ســابق. ۱/۲
اندیشه راهنما، این مسابقه و استخدام نیروهای . رفتند مقیاس جهان

اینست کـه دیـوان سـاالری و . محرکه در این رقابت را توجیه می کرد
ــد  ــی و ض ــرکوب و جاسوس ــازمانهای مأمورس ــامی و س ــای نظ نیروه

سرمایه هـا و نیـروی محرکـه ای کـه . بزرگ می شدند... جاسوسی و 
» بـزرگ«بکـار ... اد اولیـه وانسان است و دانش و فن و کارمایه و مـو

اقتصـادی کـه مـی بایـد . مـی رفتنـد ،بمثابـه ابـر قـدرت ،شدن روسیه
اینست کـه جامعـه روسـی . درجا می زد ،نیازهای جامعه را بر می آورد

استثمار زیر سلطه ها . توان تولید نیروهای محرکه را از دست می داد
روسیه را  ،نیز کفایت نمی کرد و رقابت بر سرقدرت در مقیاس جهان

  . وردآاز پای در ،بمثابه ابر قدرت
ن غـروب نمـی آفتاب در قلمـرو آ«انگلستان امپراطوری شد که . ۱/۳

چراکـه قشـرهای . مـدآبمنزله ابر قدرت از پـا در  ،باوجود این. »کرد
میان باز و تحول پذیر کردن کامل نظامی اجتماعی و  ،صاحب امتیاز

بـاز نگـاه داشـتن ایـن نظـام و  چشم پوشی از امتیازهای خود یا نیمـه
بخشـی بـزرگ . دومی را بر گزیدند ،برخورداری از امتیازهای خویش

از نیروهای محرکه ای که جامعه انگلیسی تولید می کـرد و از جامعـه 
هزینه قدرتمداری در مقیـاس جهـان  ،های زیر سلطه ستانده می شد

کمـر به استقامت برخاستن ملتهـای زیـر سـلطه از سـوئی و . می گشت
از سـوی  ،شکن تر شدن هزینه رقابت بر سر قدرت در مقیاس جهـان

 ،در ایـن مـورد. وردآانگلستان را بمثابه امپراطـوری از پـای در  ،دیگر
لیبرالیسم بـه قرائـت محافظـه  ،اندیشه راهنمای توجیه گر این تعادل

  . کاران انگلیسی بود
د کـه بـه بهنگام تدوین نظریه سلطه بـو ،۱۹۷۰در سالهای اول . ۱/۴

دوران انبسـاط  ،این نتیجه رسیدم که دو ابر قدرت روسی و امریکـائی
 ،نآدرپـی . خود را به پایان برده اند و وارد دوران انقبـاض شـده انـد

ابرقـدرت روسـی . نوبت به انحطاط و انحالل دو ابر قدرت می رسید
مد زیرا نیروهای محرکه کمتری را مـی توانسـت در آزودتر از پا در می 

» تنهـا ابرقـدرت«مـد و اینـک آن ابـر قـدرت از پـا در آ. یار بگیرداخت
 ،در همان حال که مقروض اول جهان است و میان دو حزب ،جهان

قـدرتهای اقتصـادی  ،بر سر بودجه دولت و مالیـات کشـماکش اسـت
هزینـه حفـظ موقعیـت خـود بمثابـه ابـر . ورنـدآجدیدی سـر بـر مـی 

را از ایفـای نقـش ارتـش کمر شـکن اسـت و سـرانجام امریکـا  ،قدرت
اندیشــه راهنمــا،  ،در ایــن مــورد نیــز. ســرمایه داری نــاتوان مــی کنــد

لیبرالیسم است و این اندیشه راهنما توجیه مـی کنـد اسـتبداد فراگیـر 
سرمایه داری را و به پـای مـردم امریکـا و بقیـه جهـان نوشـتن هزینـه 

یشـخور های نظامی و غیر نظامی سرمایه داری را کـه اینـک بـر پایـه پ
  .کردن و از پیش متعین کردن آینده برپا است

ن غافل شـد اینسـت کـه سـرمایه آامر مهمی که نباید از  ،بدین قرار      
هزینه های خود بمثابه نظام تمرکز و تکاثر و انباشـت سـرمایه  ،داری

چنانکـه در . خـود نمـی پـردازد ،ینـده راآدر مقیاس جهـان و حـال و 
 ،ی حاضـر نیسـتند بـه انـدازه درآمـد خـودشرکتهای چند ملیت ،امریکا

جمهوریخواه ها با تعدیلی که دموکراتها پیشـنهاد مـی . مالیات بدهند
 ،مـدآبعمـل  ،توافقی که در واپسین ساعت هـا.کنند نیز موافق نیستند

مصرّند همچنان هزینه هـا را  ،شکار کرد خدمتگزاران سرمایه داریآ
حقیقتـی . مـی خورنـد به مردمی تحمیل کنند که از عمل خویش نـان

اینست که هرگاه هزینه هـا را  ،که دو حزب به مردم امریکا نمی گویند
سـرمایه  ،جامعه هـای دارای موقعیـت مسـلط و زیـر سـلطه نپردازنـد

کـار اساسـی قـوای نظـامی و اداری، بـه اختیـار . داری برجا نمی ماند
ماوراء ملی ها در آوردن نیروهای محرکـه ای هسـتند کـه در مقیـاس 

 ،جهانی شدنی که به خورد جهانیان می دهند. هان تولید می شوندج
صاحب اختیار نیروی های محرکه جهان شدن سـرمایه  ،در حقیقت
توجیـه گـر سـلطه مـاوراء ملـی هـا بـر نیروهـای محرکـه . داری است

جـز لیبرالیسـم بمثابـه اندیشـه راهنمـای  ،نهاآجهان و تخریب عظیم 
پرسـش کننـده گرامـی و دیگـر  مراجعـه. سرمایه داری جهـانی نیسـت

چرا که . خوانندگان گرامی به کتاب عدالت اجتماعی بی فایده نیست
از  ،همـه نظرهـا دربـاره عـدالت طـرح و نقـد شـده انـد ،ن کتابآدر 

  ...و جمله انواع لیبرالیسم و نیز مارکسیسم
همین عدم تعادل میان نیازهای دولـت والیـت  ،در ایران امروز. ۱/۵

نیازهای جامعه و همین تصرف نیروی محرکـه توسـط مطلقه فقیه و 
شـکار تـر مـی آشـکار و آ ،نهـاآاین استبداد و خرج قدرتمداری کـردن 

توجیه می کند بسط ید ولی فقیه را » نظریه والیت مطلقه فقیه«. شود
ولی «نجا که اختیارات مطلقی که آو از . بر جان و مال و ناموس مردم

پـس  ،ز در زورگـوئی کـاربرد نـداردجـ ،از آنها برخـوردار اسـت» فقیه
می دهـد و حفـظ آن را » نظام مقدس والیت فقیه«تقدم مطلق را به 

ایـن تقـدم مطلـق بخشـیدن بـدون . مـی گردانـد» اوجب واجبـات«
نیروهــای  ،از ایــن رو. هــدف و روش کــردن قــدرت میســر نمــی شــود

در مـی آورد و یـا تخریـب مـی » نظام مقدس«محرکه را یا به خدمت 
فقـر روز افـزون جامعـه  ،حاصل آن. یم بکار نروندژکه برضد رکند تا 

ایرانی و کاهش منابع طبیعی ایران و صدور استعدادها و بزرگ شدن 
ســیب هــا و آابعــاد تخریــب نیروهــای محرکــه و گســترش فســادها و 

مـالی از سـوئی و  - نابسامانی های اجتماعی توسـط مافیاهـای نظـامی
یـم بـه هزینـه هـای ژیران و نیاز رانزوای کشور و افزایش خصومت با ا

از سوی دیگر  ،بیشتر برای مقابله با قوائی که برضد رژیم بکار می روند
  .است

دوگانگی دولـت  ،هرگاه اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی باشد •
در  ،بنا بر این ،با ملت از میان بر می خیزد و نیروهای محرکه در رشد

  :اجتماعی بکار می افتندباز و تحول پذیرتر کردن نظام 
اندیشــه راهنمــا نــه رابطــه انســان بــا قــدرت کــه رابطــه انســان بــا  – ۱

دولت حقوقمدار مـی شـود و  ،لذا. زادی را تنظیم می کندآاستقالل و 
موازنه عدمی اصل راهنمایش می گـردد  ،در سیاست داخلی و خارجی

  و
 زاد وآچون جنگ تعرضی بی محل می شود و جامعـه مسـتقل و  – ۲

. صلح را حقی از حقوق انسان و همه جامعه ها می شناسد ،حقوقمند
از بخشی مهم از هزینـه  ،بنابراین. غاز گر جنگ نمی شودآاین دولت 

تنها هزینه های جنگ دفـاعی بـردوش جامعـه ملـی . ها رها می شود
 ،زادی در وطـن خـویشآچـون زیسـتن در اسـتقالل و . باقی می ماند
چـون . در برابر تجاوز نیـز وظیفـه اسـتدفاع از این حق  ،حق است

نیــروی نظــامی ســازماندهی  ،همگــان ایــن وظیفــه را برعهــده دارنــد
ایـن سـازماندهی . متناسب به شرکت همگان در دفاع را پیدا می کنـد

در حد توزیع اختیار فرمانـدهی کـل  ،که بهنگام حمله عراق به ایران
ــا ،قــوا ــار ب وظیفــه و  در سلســله مراتــب ارتــش و همــراه کــردن اختی

  :از این اصول پیروی می کند ،انجام گرفت ،مسئولیت
به سخن دیگر بیشـترین بهـا را بـه برخـوردار . تقدم انسان بر فن. ۲/۱

کردن افراد نیروهای مسـلح از دانـش و فـن دادن و بلحـاظ دانـش و 
  در جهان سرآمدی جستن و ،فن
وهـای موزش و پرورش به ترتیبی که افـراد نیرآدائمی گرداندن . ۲٫۲

تحصیل درجات  ،بنابراین ،موزش و پرورشآهمواره از امکان  ،مسلح
  پیدا کنند و ،نظامی را از پائین به باال

هرکس را در هر مقامی  ،در نتیجه ،همراه بودن اختیار با وظیفه. ۲/۳
  مسئول شناختن و ،برابر اختیاری که دارد ،هست

  و  موزش دفاع از وطن در سطح جامعهآهمگانی کردن . ۲/۴
شرکت نیروی نظامی در رشد علمی و فنـی جامعـه از راه ارتبـاط . ۲/۵
  زمایشگاهها وآلی با بنیادهای تعلیم و تربیت کشور و آ
نجا که نیروی مسلح بخشی از نیروی محرکه جامعه است که آاز . ۲/۶

نجا که بخشـی از نیروهـای آدر دفاع از کشور بکار گرفته می شود و از 
بازده قشون می باید همواره بـیش از سـتاده  ،کندمحرکه را هزینه می 

بــازده عمــده اش امنیــت کشــور . باشـد) آنچـه دریافــت مــی کنــد(اش 
این امنیـت بـرای جامعـه و اعضـای آن در فعالیتهـای خـویش . است

در همان حال که قشـون هـر  ،بنا بر این. امکان بزرگی فراهم می کند
ن آ ،در درون مرزهـا ،متجاوزی را از تجاوز به کشور منصرف مـی کنـد

ن را متجـاوز بـه آن تعلیم و تربیت را می یابد که خـود آسازماندهی و 
افـزون بـر . زادی و دیگر حقوق اعضای جامعـه نگردانـدآاستقالل و 

  ،این
با شرکت در  ،نیروی مسلح تنها مصرف کننده دانش و فن نیست. ۲/۷

نقشـی کـه . در تولید دانش و فن نیز سـهم مـی یابـد ،رشد علمی و فنی
تراز ستاده ها و داده  ،نیروی مسلح در تکامل علمی و فنی ایفا می کند

مـدی کـه بـه آبسـا  نیـروی محرکـه بـس کار. هایش را متعادل می کند
   ،در نتیجه. بیشتر نیز می شود ،از ستاده اش ،جامعه می دهد

فرمانــدهی  ،ن جمهــور مــردم اســتآبــدانخاطر کــه والیــت از . ۲/۸
این نیرو تحت حاکمیت ملت است و می بایـد . لتنیروی نظامی با م
 ،ترتیب اعمـال فرمانـدهی ملـت را قـانون اساسـی. بدان مباهی باشد

این فرماندهی سازگار است با وظیفه نیروی مسلح کـه . معین می کند
دفاع است و سازماندهی نیروی مسلح کـه از ایـن اصـول پیـروی مـی 

  .کند
بـه  ،ربیـت افـراد نیـروی مسـلحسازماندهی و تعلیم و ت،تا این جا – ۳

. سبب مـی شـود کـه نیروهـای محرکـه تخریـب نگردنـد ،ترتیب باال
اقتصـاد . نیروی محرکه ای در اختیار جامعه بگـردد ،خود نیز ،قشون
ایـن اقتصـاد اسـت کـه نیروهـای . اقتصاد تولید محور اسـت ،درخور

 بـر وفـق اندیشـه راهنمـائی کـه بیـان. محرکه را در رشد بکار می گیرد
منشـور اقتصـاد تولیـد محـور را تـدوین و در  ،زادی اسـتآاستقالل و 

ور مـی شـوم آاصول زیر را یاد ،در این جا. اختیار همگان قرار داده ام
  :می باید بکار روند ،که در تنظیم رابطه دولت حقوقمدار با ملت

نفـت و گـاز (بودجه دولت به هیچ رو نباید از فروش ثروت ملی . ۳/۱
در حدی  ،این بودجه می باید برداشتی از تولید ملی. ودتأمین ش...) و

  باشد که 
 ،به دولت امکان دهد نقش راه بردی خویش را در رشد جامعه –الف 

  برعهده گیرد و

مد آهزینه های دولت نباید تخریب نیروی محرکه باشند که در –ب  
بزرگ کردن دیوان (دولت است و نه تخریب نیروهای محرکه دیگر 

هزینه های  ،که تخریب نیروی محرکه ایست که جوان استساالری 
باشد که می باید  در ...)  اداری و بکار گرفتن دانش و فن در مصرف و

نقـش  ،در رشـد ،بکار افتادن در حد مطلـوب همـه نیروهـای محرکـه
  و. پیدا کنند

ساخت بودجه دولت و نیز اعتبارات بانکی و صادرات و واردات . ۳/۲
  و . باشند با رشد در حد مطلوب اقتصاد تولید محورمی باید متناسب 

می باید بر هزینه فزونی داشته  ،همواره ،مدآدر ،دربودجه دولت. ۳٫۳
  . باشد
مـوزش و پـرورش و بنیـاد دینـی و آبنیاد (بنیادهای دیگر جامعه . ۳/۴

. نیز می باید تولید محـور باشـند...) بنیاد فرهنگی و بنیاد اجتماعی و 
امـا وقتـی . نیروهای محرکه را جامعه تولیـد مـی کنـدروشن است که 

میـزان تولیـد نیروهــای  ،نظـامی اجتمـاعی بـاز و تحـول پـذیر نیسـت
ورده آفاجعه وقتـی روی مـی دهـد کـه تولیـد فـر. محرکه پائین است

. های ویرانگر اندازه نمی شناسد و مصرف بر تولیـد فزونـی مـی گیـرد
  ،نتیجه در. با این فاجعه روبرو است ،جهان امروز

هدفی که سمت یاب فعالیـت دولـت و بنیادهـا و اقتصـاد تولیـد . ۳/۵
چرا که هـر انـدازه نظـام . جامعه باز و تحول پذیر است ،محور است

توانائی آن جامعه بر تولید نیروهـای محرکـه  ،اجتماعی بازتر می شود
عـدالت اجتمـاعی  ،چون در جامعه باز و تحول پذیر. بیشتر می گردد
بـی نقـش . بار زور کم و کمتر می گـردد ،در رابطه ها ،ودمیزان می ش
بمعنـای بـه صـفر میـل کـردن تخریـب نیروهـای محرکـه  ،شـدن زور

اینست که بنیادهای جامعه بنوبه خـود بـاز و تحـول پـذیر مـی . است
شوند و موازنه عدمی در رابطه فرد با فرد و گروه با گروه و نیز جامعـه 

  .هنما می گردداصل را ،ملی با جامعه های دیگر
ن نقـش را آاین اندیشه راهنما است که به انسانها این یـا  ،بدین قرار    

بیشترین بها  ،از این رو. وردآو هر نقشی وضعیتی را پدید می . می دهد
ــد داد ــه اندیشــه راهنمــا مــی بای ــد آدر  ،از اتفــاق. را ب غــاز ســال جدی

 ،ار دیگـربـ ،جامعه شناس و فیلسـوف فرانسـوی ،ادگار مورن ،مسیحی
لومونـد (هشدار داده اسـت  ،در غرب ،نسبت به فقدان اندیشه راهنما

  :)۲۰۱۳انویه ژ ۱
از ارائـه راه  اینـان :افسوس که رهبران ما یکسره عـاجز گشـته انـد«     

از ارائــه راه حــل . حــل صــحیح بــرای وضــعیتی کــه درآنــیم، ناتواننــد
ان جریـان امـور چنـ. مشخصی ناتوانند که مسائل زمان ما مـی طلبنـد

دارند که پنداری قرار گیرندگان در رأس هرم قـدرت، جـز بـه آینـده 
  . در کوتاه مدت، نمی اندیشند نهمآ خویش،

سـت کـه ییک تشخیص و درمان صحیح نیازمند اندیشه راهنمـائی ا    
 بتواند اطالع ها و دانش های ما را که تکه پـاره و پراکنـده انـد، گـرد

 ،این اندیشه می باید بر اشـتباه. ن ببخشدبدانها سازمان و ساما آورد و
بـر . بر اشتباه بودن اشتباه وجدان داشـته باشـد. وجدان داشته باشد

وجـدان داشـته باشـد، بـر وهـم و گمـان بـودن وهـم و  ،وهم و گمان
. کم بها  ندهـد ،به اشتباه و وهم و گمان. وجدان داشته باشد ،گمان

وت گــرفتن نازیهــا در همــان اشــتباه و وهــم و گمــانی کــه در دوران قــ
همـان اشـتباه و وهـم و . گرفتـار شـدند هاآلمان، رهبران فرانسه بـدان

او بـه هیتلـر اعتمـاد . ، اسـتالین گرفتارشـان شـد۱۹۴۰، در ی کهگمان
از  ،تمام گذشـته مـا. کرد و نزدیک بود اتحادیه شوروی را بر باد دهد

گمـان را پر از اشتباه و وهم و گمـان و وهـم و  ،گذشته نزدیک ،جمله
  .  »واقعیت و حقیقت انگاشتن است

و این بر نسل امروز است که به اندیشه راهنمائی بها دهد که او را از      
  .وردآگرداب اشتباه، وهم و گمان، بیرون می 

  
  :پرسش دوم در باب دموکراسی و قوم گرائی ٭
البتـه از  دارند که  یحقوق و مطالبات ییشهر و روستااستان و  هر   یتباسالم وتح. صدر یابوالحسن بن یدجناب س  بنام خدا    متفـاوت هـم  ممکـن اسـت  یو فرهنگـ یـاییو جغراف ینظر قـوم بـه  یـدمردم هستند، با که برآمده از  ییشوراها و تشکل ها. باشند حقوق  یناز ا یبخش. بپوشند حقوق و مطالبات، جامه عمل  ینا کنـد  یمـ یـکمنتخب مردم است که تفک مجلس  ینحال ا. است یمردمـ یرکـزدولـت م ولیتمسـئ و مطالبات هم در حوزه کار و  شـهر و اسـتان و روستاسـت و  یاراتحوزه اخت در  یکه چه امور بـه عنـوان . اسـت یدولـت مرکـز یـاراتحوزه اخت در  یچه امور در  یسـتبا یمـ یخـارج یاستو س یو اموال عموم مثال، ارتش  نقشـه راه کـه  ینجه به ابا تو. باشد یدولت مرکز یاراتاخت حوزه  ممکـن  رسـد  یبنظـر مـ یهمه مردم کشور عادالنه و عقالنـ یبرا  محتـوا و  اسم باشـد تـا  یرو یشترشان ب یدل خوش یاست کسان که دعوا  یدآ یبنظرم و . قدرت یعتوز یااسمش را فدرال بگذارند  است وگر نه  یکیدر تار یلف  یاهمان داستان انگور و  یهشب یشترب اوست و اگـر در  یبه قول شما ذات که  یبا حقوق یمن دارانسا یک همان مجلس منتخـب مـردم  یدآ یشپ  ییاقوام مسائل جز یبرخ و فرزنــدانش  یــرانکــه حــافظ ا یمخــوان یرا مــ خداونــد  یســت؟چ ینـهزم یندر ا یخواستم بدانم نظر جنابعال . آن را حل خواهد کرد     یرانلرستان ا . با سپاس. باشد

    16در صفحه

 تعادل و تجزیه ناپذیری وطن
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را  یاقتصاد یدر فصل چهارم، داده ها اثر مجازاتها بر  یایکه گو یمگرد آورده ا فقر  و جبرتورم و  یراناقتصاد ا یتوضع

و  یصنعت یدآمد دولت و کاهش تول  فشار کاهش در  یرز تمام  یترا، با شفاف ینهنقد یشافزا
تجاوزها  یو در فصل پنجم، خبرها        .کنند یگزارش م  یان را از نظر خوانندگان مبه حقوق انس

    .یمگذران
وقتي جبار  ،بنا بر قاعده

خود گرفتار جبـر مـي   
شـــفتگي را آ ،شـــود

  :فراگير مي كند
 
در » رهبر بـي بصـيرت«

ــــر کــــدامیک از دو  براب
ـــه  وضـــعیت قـــرار گرفت

   :است؟
موسـوی و هاشـمی یا کروبی و آ ٭

اهــــل  رفســــنجانی از فهرســــت
خارج مـی شـوند تـا تنـور » فتنه«
یــــا   داغ شــــود و» بــــاتانتخا«

ــــزوا ــــای ان ــــه ای در تنگ  ،خامن
ــنش  ــتن از شــدت ت ــد کاس نیازمن

  :است؟
  
  :نخست داده اها - ۱

اطالعات سپاه سازمان نماي سران فتنـه   ◀
ـنجاني و در رديـف    ،در رأس( هاشمي رفس

خــاتمي و موســوي و كروبــي و زيــر  ،دوم
ـتياران  ـا را   ) آنان شبكه ها و دس ـبكه آنه و ش

ماه  6 ،ز گذشت زماني درازبعد ا. انتشار داد
   ،پيش از انتخابات قالبي

او مـي  . ورديـم آقول علـم الهـدي را    ◀
ــد ــي و   :گوي ـنجاني و كروب ــمي رفسـ هاش

ـاوجود ايـن  . موسوي از فتنه گران نيستند  ،ب
نها آبه  ،چون با رهبري زاويه پيدا كرده اند

  .اعتماد نداريم
تصميم  :رئيس نيروي انتظامي مي گويد ◀

وي و كروبي را شخص خامنـه  در باره موس
  . اي گرفته است

ـنا، حبيـب    7در ◀ اهللا  دي، به گـزارش ايس
ـايش سراسـري    عسگراوالدي، در حاشيه هم
جبهه پيروان خط امام و رهبـري در جمـع   

  : خبرنگاران، گفته است
موســوي و كروبــي را بــه عنــوان فتنــه « •

ـا جمـع     . شناسم نمي اما اهـل فتنـه دور اينه
من . اند شان آسيب زده اند و به حيثيت شده

ــه     ــوان فتن ــه عن ــي را ب ــوي و كروب موس
. ام شناسم چون با هر دويشان كار كرده نمي

ـا      يك سال و نيم وزيـر موسـوي بـودم و ب
 .كروبي نيز در كميته امداد و زندان بودم

پس به نظر شما بايد از : خبرنگاري پرسيد •
وي در پاسـخ   ؟اين دو فرد رفع حصر شود

ـ وال گفئبه ايـن سـ   مـن را وارد  : ه اسـت ت
اين موضوعات كار امنيتـي و  . سياست نكنيد

هاي قضايي و امنيتي ه قضايي است و دستگا
 .بايد به اين موضوع رسيدگي كنند

در مورد توهين به هاشمي رفسنجاني نيـز  •
ـا آيـت   : ه استگفت اهللا  نحوه برخورد كـه ب

ـنجاني مـي   شـود قابـل قبـول     هاشمي رفس
ـان در زنـد   . نيست ـا ايش ام و  ان بـوده من ب
اهللا هاشمي در زمان غربت اسـالم در   آيت

. اسـت   مسووليت خود هيچ كوتاهي نكرده
البتــه ايشــان مجتهــد سياســي هســتند و در 
ـاص خـود را    موضوعات سياسي نظرات خ

 در شرايط كنـوني نبايـد خـط ضـد     .دارد
 .باز كنيمرا  نوري  ناطق هاشمي يا خط ضد

   .»خواهد چنين مسائلي را دشمن مي اين
ـا      ◀ ـار نظـري هماننـد ب بادامچيان نيز اظه

عسـگر  . اظهار نظر عسگر اوالدي كرده است
اوالدي گفتــه اســت نظــام نمــي خواهــد 
اصالح طلبان از موسـوي و كروبـي تبـري    

  .بجويند
ـاتمي    ،در برابر   كسان ديگري ايـن دو و خ

  :را سه فتنه گر خوانده اند
 ،دي محمود احمـدي بـي غـش    7در  ◀

خود در مجلـس   نطق در، ندشاز» نماينده«
 و كروبــي موســوي،: گفتــه اســت ،مافياهــا
ـا  و صـفت  يزيـد  گـران  فتنه خاتمي  آمريك
  . هستند سرور

ـاب  سپس احمدي      كـه  ايعـده  بـه  خط
ـان مـي   از را خود گفتـه   داننـد، اصالح طلب
ـات  قبول به حاضر كه شما گناه: است  جناي
 و نيسـت  آنها از كمتر نيستيد، گرفتنه سه اين
ـاني  در كـه  چـرا . شريكيد آنها گناه در مهم

 اسـت،  جديـد  شكل به فتنه براي كه هايي
 ايـن  دامـن  در سر هنوز و كنيدمي شركت

  !داريد گر فتنه سه
تنها  ،رياست جمهوري» انتخابات«قانون  ◀

متناسب رئيس جمهوري شدن يك دسـت  
نشانده ايست كه چون موم در دست خامنه 

  . اي باشد
  :ه مي گوينداين عالمتها چ  – 2
مي گوينـد خامنـه اي در كالفـي گيـر      •

 :ن را سردرگم كرده استآكرده كه خود 
احمدي نژاد كه خامنه اي فكر او را به فكـر  

ــود  در  ،خــود نزديــك توصــيف كــرده ب
 :برابرش ايستاده است و حاال هم مي گويـد 

ـائي      ـيم مش اول بايد تكليـف صـالحيت رح
ــود را در     ــف خ ـا او تكلي ــود تـ ــوم ش معل

بــا . رياســت جمهــوري بدانــد» خابــاتانت«
ـابتي   ،وجود اين به جاي بازكردن فضا و رق

ـات ــردن انتخابـ ـاتي را از  ،ك ـانون انتخابـ قـ
ـيس      تصويب مجلس مـي گذرانـد كـه رئ
  .جمهوري جز دست نشانده او انتخاب نشود

ــي و   • سياســت هاشــمي رفســنجاني زدائ
نتيجــه مطلــوب را  ،حــذف اصــالح طلبــان

بــا هاشــمي  خامنــه اي هــم. نــداده اســت
ـان   رفسنجاني و گروه او و هم با اصالح طلب
ـان روبـرو       ـا بخشـي از اصـول گراي و هم ب

  .است
در فهرسـت   ،در خبر است كه بشار اسـد  •

ـاه ببـرد  آكشورهائي كه مي تواند به   ،نها پن
ـاور    ايران را قرار نداده است زيرا بر ايـن ب

يم ايـران نيـز سـقوط خواهـد     ژاست كه ر
  . كرد

ـ  • ـا خبـري نيسـت   از مذاكره ب در  ،ا امريك
. مجازاتهاي جديد وضع شـده انـد   ،عوض

ــت  ــديد اس ـادي ش ـار اقتصـ ــد . فشـ هرچن
دليـل   ،بركناري وزير بهـداري و بهداشـت  

اما تكذيب قول احمـدي   ،سياسي نيز دارد
ـاره نبـود مشـكل ارز در     ،نژاد توسط او در ب

نيـز   ،نچه به واردات دارو مربوط مي شودآ
وع كرده است كمبود دارو شر. دليل است

ـام    . به گرفتن قرباني ور آگراني هـم سـر س
ـيرتي شـخص   . است و اينهمه به پاي بي بص

  . خامنه اي نوشته مي شود
ــه اي   • مخالفــت مــردم بــا شــخص خامن

ـاهر بـه    ،يمژبحدي است كه مقامات ر با تظ
ــواردي مخالفــت بــااو  ،دوري از او و در م

مورد احمدي نژاد و . اعتبار كسب مي كنند
فائزه را به . خانواده او عيان است هاشمي و

ـاطر كـه    زنداني انفرادي برده اند بدين خ
ـتبد   :زندانيان شعار مي داده اند مرگ بر مس

ـاي مهـدي    . چه شاه چه رهبر ـار نواره انتش
ـانواده       ـار بـه او و خ هاشمي نيـز كلـي اعتب

  .هاشمي داده است
بيماري خامنه اي و مداخله هاي مجتبي  •

شكل بر مشـكل افـزوده   م ،در امور كشور نيز
ــور را نظــام  . اســت ـيرازه ام گسســتگي شـ

تغيير دو (گسيختگي حكومت احمدي نژاد  
و ...) وزير و حضور او در بانـك مركـزي و  

مجلس كه حاال ديگر بيشتر به تماشا خانه اي 
ـازي   مي ماند كه معلوم نيست چه نقشي را ب
مي كند و هركس هر نقشي را مي خواهـد  

  .بازي مي كند
تكليف رئيس جمهـوري كـه بايـد     هنوز •

. معلـوم نيسـت   ،جانشين احمدي نژاد بشود
قانون انتخابات كمكي بـه خامنـه اي نمـي    

را » باكفــايتي«دم آكنــد هرگــاه او نتوانــد 

  . نامزد كند
ـاگزير مـي          ـاال خامنـه اي را ن واقعيتهاي ب

  اما . كنند به تغيير راهبردي تن در دهد
ر بـه تغييـر   حاضـ ،او و گردانندگان سپاه  - 1

عالمتها  ،برخي مي پندارند. راهبردي نيستند
گوياي آمادگي براي تـن دادن بـه تغييـر    

اينــان از ايــن واقعيــت . كــاربردي هســتند
ـتراتژي اسـت    ـابع اس . غافلند كه تاكتيك ت

بدون تغيير استراتژي نمي توان تاكتيـك را  
 ،تنها كاري كـه مـي تـوان كـرد    . تغيير داد

» سران فتنـه « :استفريفتن با تغييري شكلي 
حاال ديگر سران فتنه نيستند در محاصره فتنه 

ـان    . گران هستند قاليباف را بـه اصـالح طلب
حمله از سـوي برخـي از   (نزديك شمردن 

اصول گرايان نزديك به احمدي نژاد به او 
) و انتشار اين قول كه سپاه با او موافق نيست

ـامزد  آو عارف را  ماده كردن براي اين كه ن
ـان بگـردد  اصلح ط همگرائـي واليتـي و   . لب

ـنجاني   قالباف و حداد عادل  و هاشمي رفس
ـال    ـان ح ـاني دادن و در هم  ،را نوازش زب

انـدك تغييـر    ،حمله زباني به او در مجلـس 
مراقبـت   ،رفتار با برخي از زندانيان سياسـي 

در رفتار با مردم و نرم زباني را لعاب سختي 
ديرتر ممكن است . زندگي اقتصادي كردن

ـاه در    ا ـار رود كـه هرگ ين زبان با مردم بك
مشـكالت داخلـي و    ،انتخابات شركت كنند

 ،به سخن ديگـر . خارجي رفع خواهند شد
ـتياران او رام   روش انتخابي خامنه اي و دس

ـان    ـا زب ـند و عامـه    «كردن مردم ب عامـه پس
ـاي    . است» فريب ـا گوي اين عالمتها نـه تنه

ـاب   ع تغيير كاربردي نيستند چون اين تغييـر ت
نند كـه  آبلكه گوياي  ،تغيير راهبردي است

خامنه اي و گردانندگان سپاه حاضر به هيچ 
ـا از راه     ـتند و تنه تغيير كردن و دادنـي نيس
صورت سازي و صورت بازي در كار فريب 
مردم كشور هستند تا مگر به گمان رهيـدن  

ـندوق     ،از فشاري چنين سنگين ـاي ص بـه پ
  .وزانندهاي رأي بروند و فرصتي ديگر را بس

هرگاه سخن به عمل راه برد و موسوي  – 2
و كروبــي از حصــر خــانگي رهــا شــوند و 
شماري از زنـدانيان آزاد شـوند و انـدك    
فضائي به مطبوعات داده شود و اجازه نامزد 
ـاني داده شـود كـه شـركت       شدن بـه كس
ـات را سـئوالي      ـا نكـردن در انتخاب كردن ي
بگردانند كه ذهن هر رأي دهنده اي بدان 

آيا نمي توان گفت كه پس از  ،شغول شودم
ـا      ـان و ب شكست طرح حـذف اصـالح طلب

ـاگزير از   ،توجه به واقعيتهاي باال خامنه اي ن
تن دادن شده است به تغييـر راه بـردي در   
حــد قبــول موجوديــت اصــالح طلبــان و 

ـان كـه   آاجازه نامزد شـدن بـه كسـي از     ن
ـاي   تواناي كشاندن مردم به پاي صندوق ه

  د؟رأي را دار
مذهبي ها بـه خامنـه    –تن از ملي  6نامه  •

ـات آزاد   اي و فراخواندن او به انجام انتخاب
هاشــمي  - » نظــارت استصــوابي«و بــدون 

ــز انتخابــات  زاد را تنهــا راه آرفســنجاني ني
ـته و      ـتن از وضـعيت كنـوني دانس بيرون رف

و آزاد كـردن زنـدانيان و بـه     –گفته است 
ـافع  «تعامل از موضع  ،جاي قهر و سازش من

ـات    » ملي ـا انتخاب با امريكا و عدم مـذاكره ت
ـاور  ... رياست جمهوري و ـا بـه   آگوياي ب نه

بسا اين تغييـر را  . امكان چنين تغييري است
 ،پيش از اين نيـز . در حال شدن مي انگارند

بر اين اعتقاد بودند كـه روش در خـور بـر    
. و دستگاه او به تغيير اسـت » رهبر«انگيختن 

يـم  ژن نيز هستند كه رآ بديهي است نگران
ـازش كنـد و     ـا س ـاه بـر شـدت    آبا امريك نگ
  .سركوب در داخل بيفزايد

اما ميان اين نگراني و اميدواري به تغييـر   •
. تناقض وجـود دارد  ،كاربردي ولو محدود

  رفع تناقض به اينست كه
ـتن دسـت    – 1 مصالحه با امريكا و بيرون رف
دسـت   ،يم از زير سنگ تحريمها و انـزوا ژر
دسـت  . يم را در سركوب باز نمـي كنـد  ژر

همواره . مردم را براي اعتراض باز مي كند
ـارجي  آنيز  ـا   ،سودگي از فشار و خطـر خ ب

همـراه بـوده    ،جنبش براي احقاق حقـوق 
در بحـران   ،يـم ژر ،اگر جز اين بـود . است

  . سازي تا اينجا پيش نمي رفت
از ديد خامنه اي و نيـز واليـت مطلقـه     -  2

ـا  ،ايشـي هرگونـه گش  ،فقيه از سـوي   ،در ج
ـا ر   ـالف   ژمردمي پر مي شود كـه ب يـم مخ

يــم را ژفشــار مــردم ر ،ن پــسآاز . هســتند
ـاي ديگـري    ناگزير مي كند عقب نشيني ه

ـا سـقوط ر  . بكند يـم  ژاين عقب نشيني ها ت
ـپاه   ،بنا بر ايـن . متوقف نخواهند شد او و س

ـتند آ . ماده تن دادن به هيچگونه تغييري نيس
  ،در نتيجه

به تغيير تاكتيكي جدي كه الجـرم  تن   -  3
نيازمند تن دادن به تغيير استراتژيك اسـت  

نچه روي مي دهد و خواهـد  آ. نمي دهند
ـيش     ،داد ـازي ب صورت سازي و صـورت ب

ـان و   ،ن نيزآتازه بابت . نيست از اصالح طلب
  .امتياز مطالبه مي كند ،نهاآغير 

تغيير نمي تواند نتيجه تغيير در وجـدان   – 4
نهــا بــر آردم ايــران و تصــميم همگــاني مــ

 ،برخــورداري از حــق حاكميــت خــويش
اين تغيير با ايجاد فضا و فرصت عمل . نباشد

كه انتخابات يكي از مهمتـرين   –يم ژبراي ر
ـا فرصـت و   . حاصل نمي شود –نها است آ ب

  .يدآيم بدست مي ژفضا گرفتن از ر
: خامنـــه ا ي گفـــت 1391دي 19در ◀

 كــدام باشــد؛ آزاد بايــد انتخابــات نگوينــد
او . .... نبــوده آزاد نظــام ايــن در انتخابــات

ـنجاني زد   ــمي رفسـ ــن هاش ــوي ده و ...ت
ـات   ـاني خوانـد    را  88مخالفان با انتخاب كس

  .كه خود را بدبخت كرده اند
یـم ژو ر  یاسرنوشت بشـار اسـدآ ٭

درس  ،او و حــــال و روز ســــوریه
  عبرتی برای خامنه ای می شود؟

  
بشار اسـد   وضعيت سوريه و موقعيتي كه ◀
ـيرتي و   آبه دنبال  ،نستآدر  زمون بـي بص

از جمله در مورد  ،بي كفايتي كه خامنه اي
زمون ديگـري بـود از بـي    آ ،احمدي نژاد

معلوم شـد   .خامنه اي كفايتي و بي بصيرتي
ميليوني، سيد علـي خامنـه    75در كشور  كه

ـ   ومديريت  ور ياي از لحاظ تدب ـاهي ب ر آگ
ـ  اوضاع و احوال ـيرت   ... و هزمان از بـي بص

چـرا كـه حتـي محمـود     . ا اسـت هـ ترين 
ـيش بـه        ـاه پ احمدي نـژاد هـم چنـدين م

 .سوريه پي برده بـود  يمژروضعيت نابسامان 
اما به دليل اينكه خامنه اي به هيچ كـس در  

ـان   وسوريه  يعنيامور كشورهاي خاص  لبن
اجازه دخالـت نمـي   ... عراق و وسودان  و
دادن بـه  د، او نيز چاره اي جـز ادامـه   هد

  اما. نداشت خامنه ايسياست دلخواه 
ـيش،  • در برابـر   ،احمـدي نـژاد   دو هفته پ

ايستاد و از رفتن به  »بيت رهبري«خواست 
عـراق و تركيـه    وسوريه  وكشورهاي لبنان 

ـاني  يعلـي الر  خامنه اي .كردخودداري  ج
را براي سر و سامان دادن به اوضاع بعـد از  

 سـفر او  . كردبشار اسد به آن كشورها اعزام 
 .ردي نداشتنيز دستاو

اين روزها در حاليكه سرنوشت بشار اسـد   •
ـيه و      ـلي او ماننـد روس ـان اص از سوي حامي
ـيد     چين تا حدي مشخص شـده اسـت، س
ـته    علي خامنه اي در سخنراني هفتـه گذش
ــر   خــود از مقاومــت ملــت ســوريه در براب
تروريست ها سخن گفت و حمايت خود از 

ـار ديگـر    يمژر ـار جنايتكار بشار اسد را ب  اظه
ـام قـوا    كرد و نشان داد كه به شدت و با تم

بــراي بقــاي جنايتكــاري ماننــد بشــار اســد 
ت محمود حكومدر حاليكه  .خواهد جنگيد

ـان     ـار اسـد را پاي احمدي نژاد سرنوشت بش
 ،دي ماه 15طرفه اين كه در  .يافته مي داند

او نيـز  . نظر هاشمي رفسنجاني انتشار يافـت 
ـاي ر   :مي گويـد  ـال بق ه يـم سـوري  ژاحتم

اندك است و او نگران وضعيتي است كه با 
يم سوريه براي عراق و لبنان پيش ژسقوط ر
 .مدآخواهد 

هنگامي كه مخالفان بشار اسـد در حملـه    •
ــه   ــوريه را ب ــي س اي فرودگــاه بــين الملل
محاصره در آوردند، هواپيماهاي ايران بـه  
ـپاه    ـاي سـ ــر از  نيروهـ ــدها نف ــرعت ص س

ـ   ـا ايـن   پاسداران را روانه سـوريه كردن د ت
نيروها بتوانند از درون فرودگاه بـه كمـك   
ـار اسـد      نيروهاي به محاصـره در آمـده بش
بشتابند و به كمك نيروهاي ارتـش سـوريه   
ـالفين مـي      ـا مخ ـاه ب كه در بيرون ازفرودگ

نها به كمك تعيين كننـده  آ. جنگيدند بروند
ـين المللـي     روسها موفق شـدند  ـاه ب فرودگ

 .از محاصره خارج كنندسوريه را 
با همه حمايت هايي كه سپاه پاسـداران،   •

و  به دستور خامنه اي، از بشار اسد مي كنـد 
ـتاد   ،بنا بر اطالع سپاه قدس در اين كشور س

بسر آمـده  دولت بشار اسد عمر  ،مهمي دارد
اخضر ابراهيمي به دمشق رفت و پس . است

ـار اسـد   ـنهاد كـرد يـك     ،از ديدار با بش پيش
و حكومــت وحــدت ملــي تشــكيل شــود  

ــن    ــود و اي ـار ش ــه اختيـ صــاحب همانگون
ـتقرار     ـات آزاد و اس ـباب انتخاب حكومت اس

ـپس بـه   . دموكراسي را برعهده بگيـرد  او س
مسكو رفت و در كنفرانس مشترك با وزيـر  

اين وزير از طرح او پشتيباني  ،خارجه روسيه
يم بشار اسـد  ژنست كه رآاين بمعناي . كرد

 ،يه نيزانوژ 2در . ديگر نمي تواند برجا بماند
ـال تجزيـه سـوريه را     رهبر حزب اهللا احتم

 .بسيار قوي توصيف كرد
 »وزيـر «در آخرين موضعگيري صالحي،  •

بـراي   يـم ژر معلوم شد كه ،نيزامور خارجه 
ادامه كار و حاكميت بشار اسد، ديگر حاضر 

به  مي كند به پرداخت هزينه نيست و تالش
مگـر  د تا ونزديك شيم بشار اسد ژرمخالفان 

يـم  ژدامنه خسران خود از سـقوط ر اند بتو
نـزد   ،يم خامنـه اي ژر. اسد را محدود كند

ـا     ،يم اسدژمخالفان ر ـان انـدازه و بس به هم
  . بيشتر منفور است

ـال جمـع    ،بنا بر اطالع • سپاه قدس در ح
ـتقر خـود در   آ وري پايگاهها و نيروهاي مس

سوريه و همچنين نابودي اسناد و مـداركي  
ـار را   . ردان كشور دآاست كه در  همين ك

ـام   لبنان در سـوريه  نيروهاي حزب اهللا انج
ـناد   نها نيزآ. مي دهند ـاري   آو اس ـار همك ث

در سـركوب مـردم   يـم سـوريه   ژبا ر  خود
  . نابود مي كنندسوريه را 

ـتيار   دانستني است كه      حسام الحـداد دس
رسي رئيس جمهـوري مصـر در سياسـت    م

ـا قاســم ســليماني،   خــارجي، در قــاهره، بـ
رمانده سپاه قدس، ديدار و گفتگـو كـرده   ف

ـليماني از  . است ـا   26س ـامبر را در   30ت دس
روزنامـه المصـري   . قاهره گذرانـده اسـت  

ـابعي ايـن    ) 2013انويـه  ژ 3(اليوم  كـه از من
ـام نمـي     اطالع را كسب كرده است كـه ن
برد، اطالع مي دهد كـه رهبـران اخـوان    
. المسلمين اين ديـدار را ترتيـب داده انـد   

كشورچون از ماجرا مطلع مـي شـود،    وزير
روزنامـه نمـي گويـد     .عصباني مي گـردد 

ـا مرسـي   . موضوع گفتگو چه بوده است ام
يم بشار ژگفته است بايد در تدارك بعد از ر

  .اسد شد
ـا راه مفـري كـه بـراي      ،در اين ميان • تنه
يم سوريه باقي است براي اين كه از پـي  ژر
 ،مدهاي بسيار خشونت بار بركناري برهـد آ

ترس مردم سوريه و غـرب از بـدتر بـودن    
ـاي غـرب ايـن    ژر. جانشينان اسد است يمه

ترس را ندارند و مي گوينـد سـوريه ليبـي    
ـلح   . پول نفت نـدارد . نيست ـاي مس گروهه

ـتند   ـامي هس ـا مـي   آ. نيازمند دولتهاي ح نه
ـار   توانند يك دولت سني در سوريه برسر ك

از ناحيه حكومت  ،2013انويه ژ 3در . ورندآ
بعد از  ،ق هشدار داده شد كه قرار استعرا

ـتفاده     ،سوريه ـا در عـراق اس از اين گروهه
ــن. شــود بــاوجود  ،در غــرب ،بــاوجود اي
ـبعيت      ،سانسور ـاره س ـيلم و گـزارش در ب ف

از جمله گروه  ،يم سوريهژگروه هاي ضد ر
النصرة انتشار پيدا مي كنند و سبب نگرانـي  

ـاط     . مي شوند ـائل ارتب ـا كـه وس بنابر خبره
ـار مـي دهنـد    جم ـا و   ،عي غـرب انتش امريك

روســيه درحــال گفتگــو هســتند تــا از راه  
يم سوريه را به ترتيبي  انجام ژتغيير ر ،توافق

يم برود و ارتش و دستگاه ژدهند كه رأس ر
  . اداري آن بماند

  
» انتخابات«احمدی نژاد و 

ریاست جمهوری و وضعیت 
ــان دوره ریاســت  ــد از پای بع

     :جمهوری
یـم ژاحمدی نـژاد و ررویاروئی ٭ 

خامنــه ای در واپســین مــاه هــای 
  :ریاست جمهوری

  
نفري حملـه كـرد    300احمدي نژاد به  ◀

  كه پولهاي كشور را به انحصار خود 
  

  4در صفحه
  

 جبّار در بند جبرها
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درآورده اند و بدهي هاي خود را به بانكها 
ــه   ــوه قضــائيه، هيچگون ــد و ق نمــي پردازن

ـادق    . اقدامي نمـي كنـد   ـيخ ص نخسـت ش
ـپس  ـني ا  الريجاني و س ه اي گفتنـد  ژمحس

بارها از او و بانكها خواسته اند صـورت ايـن   
ـا    عده را در اختيار قوه قضائي بگذارنـد و ت

اين بار، دفتـر احمـدي   . امروز نگذاشته اند
نژاد سندي ارائه كرد كه بنا برآن، دو نوبت 
ـتاده     ـائي فرس اين صورت را براي قـوه قض

  . است
مسئله  اين رد و بدل حمله لفظي، بار ديگر، 

اسنادي را كه در اختيار احمدي نژاد قـرار  
ـا را در      ـاني آنه دارند و گفته مـي شـود زم
اختيار گرفتـه اسـت كـه خـود سرپرسـت      

  :واواك بوده است، مسئله روز شده است
ـار     • همكاران نزديك احمـدي نـژاد درك

ـا    ـا ب گرفتن مقام در خارج از ايران هستند ت
ـته     پايان دوره حكومت او، هـم شـغل داش
ـند  . باشند و هم از تعقيب قضائي مصون باش

ـاون اول    ــي معـ ـائي و رحيم ـائي و مشـ بقـ
احمــدي نــژاد، نيازمنــد يــافتن مقــامي در 

شـوراي  «مشائي اگر . خارج از ايران هستند
صالحيت او را تصويب نكند، بهتـر  » نگهبان

  .مي بيند در ايران نباشد
احمدي نژاد اينك عالوه بـر خامنـه اي،    •

ـپاه    . نزاع اسـت  با سپاه نيز در ـام س يـك مق
ـپاه از او      گفته اسـت او منحـرف شـده و س

ـپاه را    با. روي گرداند آنكه احمدي نـژاد س
به تصرف سپاه داد، اينك اعتراض مي كنـد  

مصباح يزدي . به سلطه سپاه بر اقتصاد كشور
هم به او پشت كرده و مراجع قـم نيـز از او   

ـاي  . بيزارند و او همه اين مخالفان را به افش
ع ياسناد فساد تهديد مي كند و جانبدار توز

  :عادالنه درآمد نفت شده است
نفر ثروت نفـت را از آن   400تا  300چرا  •

ـان     . خود كننـد   76درآمـد نفـت بايـد مي
ـاني  . ميليون مردم ايران توزيع شـود  از كس

كه به افشاي فسادهايش تهديـد مـي شـود،    
ـان   مجتبي خامنه اي است كه از ديد نزديك

ـيم دارد و در رأس  احمدي ن ژاد ثروتي عظ
ـا  300آن  ــر  400تـ ــهنف ــد از او، . تندس بع

ـيم   فرماندهان سپاه هستند كه ثروتهائي عظ
  .را از آن خود كرده اند

ـان خـود    • احمدي نژاد به تازگي با نزديك
به آنها گفتـه اسـت او   . اجتماع كرده است

ـا در    و سالمت و مصـونيت خـود   ـا را ب آنه
ـات    300اختيار گرفتن پرونـده   تـن از مقام

از قـرار، از  . يم، تضمين كرده استژفاسد ر
ـاي خامنـه     جمله اين پرونده ها، پرونـده ه

ـتند   ـان او هس گفتـه  . اي و فرزندان و نزديك
مي شود ناشكيبائي عيبي اسـت كـه خامنـه    

مورد (اي، در هر موردي، نشان داده است 
ـات خـرداد    كـه   88منتظري و مورد انتخاب

ـا  ...) بيانيه صادر كرد وشتابان در تأييد آن  ام
در مورد احمدي نژاد، شكيبائي غيـر قابـل   

علـت ايـن امـر،    . توجيهي نشان مي دهـد 
وجود پرونده هاي فساد خود او و بستگانش 

  .در دست احمدي نژاد است
ـناد     • خامنه اي مي داند احمـدي نـژاد اس

ـامي ر   يـم و خـود او و   ژسران سياسـي و نظ
ـار دارد  ـانواده اش را در اختيـ ـابراين . خـ بنـ

دستور داده است مراقبت شـود كـه محـل    
نگاهداري اين اسناد شناسائي و مراقبت شود 
. كه از آن محل به جاي ديگري انتقال نيابند

اما خود او نيز مي داند كه اسناد را در محل 
در واقع خواسته است . معيني نگاه نمي دارند
  .اسناد رد يابي شوند

ها كه در علن  احمدي نژاد غير از تهديد     
كرده است و مي كند، در خـود رژيـم نيـز    
ـاه دسـت بـه تركيـب      تهديد مي كند هرگ
نزديكان او زده شود، اسناد را به اطالع مردم 

ـندهاي بـردن و    . ايران مي رساند ـار س انتش
توسـط محمـد    ورامينزمين هاي  نخورد

جواد الريجاني، اخطاري بود به گروه خامنه 
  .اي
ن اسـت كـه وزيـر    احمدي نژاد در كمي •

نفت و وزير كشور، هردو اعضاي سپاه را تغيير 
رستم قاسمي وزير نفـت كـه پرونـده    . دهد

و نجار، وزير كشور كه احمـدي  . مالي دارد
نژاد نمي خواهد انتخابات رياست جمهوري 

  .سال آينده را او انجام دهد
» نماينـده «در برابر، اسـماعيل خسـروي،    •

: تهديد كـرد  مجلس مافياها احمدي نژاد را
ـپاه بـه احمـدي نـژاد در     . دهانت را ببند س

رسيدن به رياست جمهوري كمـك كـرد و   
ـاال   در فرصتهائي چند از او حمايت كرد و ح

  . او نبايد به سپاه پشت كند
و نماينده خامنه اي در سپاه، علي سعيدي،  •

يـم از  ژامروز بسياري از سـران ر : مي گويد

سانده اند، اين كه احمدي نژاد را به قدرت ر
زيـرا او آدم ديگـري شـده    . متأسف هستند

  .است
در کــار وضــعیت احمــدي نــژاد  ٭

سازی برای خـود بعـد از ریاسـت 
  :جمهوری

  
ـان دوره رياسـت         با نزديك شدن بـه پاي

ـاز  احساس احمدي نژاد  جمهوري، مـي  ني
به تبليغ عملكـرد خـود   كند كه تا مي تواند 

ون افز. سال رياست جمهوري بپردازد 8در 
دست در كيسه جادوگري خـود   او ،بر اين

 كـه دهد تا مي برد و اقداماتي را انجام مي 
ـامزد نظر مردم را به  ـالي بانـد خـود     ن احتم

  .كندجلب 
اســت كــه احمــد  ي اوهمــين كارهــا     

ـا بگويـد بهتـر اسـت       توكلي را واداشـت ت
او معتقد  .احمدي نژاد را از كار بركنار كرد

ـيش  است كارهاي احمدي نژاد  غير قابل پ
 .د و درسـت هـم مـي گويـد    نبيني مي باش

ـته    احمدي نژاد در طول چند هفتـه گذش
ـاب او   دست به اعمالي زد كه اگر نبود انتص

او  .، قطعا بركنار مي شـد خامنه اياز سوي 
ـام داده     در اين مدت اقـدامات زيـر را انج

ـا  او  مقابله گويايكه همگي است  خامنـه  ب
 : هستنداو و اصولگرايان مخالف اي 

ــرادران     • ــواري ب ـناد زمينخ ـاي اسـ افشـ
ـاال گفتـه    :الريجاني ، مـد آهمانطور كه در ب

ـايي را در  ناسناد نشان مي ده د آنها زمين ه
ورامين و قم به صورت غير قانوني و با تباني 

ـناد   .در اختيار خود گرفته اند افشاي اين اس
ـاني وارد      ضربه بزرگـي بـه بـرادران الريج

ـا حـد    دها بطوري كه. ساخت ـا را ت ن آنه
چرا كه آنها خيلي خـود   .زيادي بسته است

و فاني در راه خدا و  مدار قانون ورا مردمي 
بـه گونـه اي كـه     .جلوه مي دادنـد پيغمبر 

ـايش   محمد جواد الريجاني در پايان نامه ه
ـاني   : مي نويسـد  محمـد جـواد    –عبـد الف
همين محمد جواد الريجاني بود . الريجاني

ا را براي ايـران برگزيـد و   كه عنوان ام القر
ون او بود كه با نيك برا مطرح ساخت و هم

ـتان از رياسـت      براي جلـب حمايـت انگلس
ـا    گفتگـو جمهوري ناطق نوري  كـرد و افش

دبير حقوق بشر اسـالمي مـي    او اينك. شد
 !باشد

ـالي كـه     • ـات در ح بركناري وزير ارتباط
. چند ماه بيشتر به انتخابات باقي نمانده است

زيرا با  .گروه مقابل را آچمز كرد ر اواين كا
در اختيار گرفتن وزارت ارتباطات به خوبي 

 .را شنود كنـد مي تواند بسياري از مكالمات 
ينـده و  آبراي  شنودهاي ضبط شدهداشتن 

او  .د بودنتبليغات انتخاباتي بسيار مفيد خواه
مــي توانــد بــا شــنود مكالمــات بســياري از 

انتخابات  ايامر مخالفان خود دهان آنها را د
باره سـران   هر چند اسناد بسياري در .ببندد

ـا را تهديـد مـي    آو  در اختيار دارد يمژر نه
  . كند

ـار     • ـات را بركن احمدي نژاد وزير ارتباط
ـار كرد عنـوان  اين و به  كرد كـه مـي   بركن

ـام دهـد و   نخواهد مصوبات مجلـس را ا  ج
او مجلسـي   .وزارتخانه زيربنايي تاسيس كند

بسياري از  .ار مصوبه خود ساخترا گرفت ها
به ايـن عمـل احمـدي نـژاد      »نمايندگان«

و مــدعي شــدند كــه ايــن  نــدحملــه كرد
وزارتخانه بسيار مهم و با امنيت كشور سـر و  

ـا نـداد و    اوكار دارد اما  گوش به حرف آنه
 .را كردكار خود 

در ســخنراني خــود در قرارگــاه خــاتم  •
قرار داد تا  االنبيا، سپاه پاسداران را در منگنه

ـاي  خـود را بـه دولـت     بخشي از سرمايه ه
ـادي،  كه تاكند واگذار   در شرايط بد اقتص
بتواند از اين سرمايه جمـع شـده    حكومت

ايـن سـخنان    .استفاده كنـد  ،در دست سپاه
 هنوز. بسيار بر برادران قاچاقچي گران آمد

ـاي    احمـدي  معلوم نيست در برابر گفتـه ه
ـ    نژاد ـان خواهن ـا   .د دادچه واكنشـي نش ام

ـا  و را علنـي كـرد    امراين او كه امرهمين  ت
كه مـردم   -  حدي مخالفت خود با سپاه را

ـان داد  - دلخوشي از آنها ندارنـد   ايـن   .نش
ـات    احمدي نژادسخنان  مي توانـد اختالف

ـا   .در ميان نيروهاي سپاه را گسترش دهـد  ب
چندي پيش رييس  خامنه ايتوجه به اينكه 

فردي بـدون خـط   دفتر سياسي سپاه را كه 
ـالف   بود بركنار كرد ويكي از سرداران مخ

 .احمدي نژاد را در راس ان گمارد
ـان اعالم قراردادي كـردن كليـه   •  كاركن

مورد نياز و دستور  افرادشركتي و استخدام 
كه در شـرايط فعلـي   افراد به استخدام اين 

خواهـد بـود زيـرا     حكومـت بسيار به سود 
ـاي شـركتي و قـرا    ردادي بسياري از نيروه

فعلي كه از آينده كاري خود نگران بودنـد  
ـا حـدي بـه      و برخي فاقد بيمه بودنـد را ت

 1500 ،بنا بـر طـرح او   .دكرآينده خوشبين 
ـاد رياسـت جمهـوري       ـتخدام نه تن بـه اس

در مي آيند و ) توسط بقائي معاون اجرائي (
هزار نفر را استانداري ها استخدام مي  120

ـاي   هزار كس را هـم مؤس 12كنند و  سـه ه
ــد  ــي كنن ـتخدام م ــر اسـ  ،دي 18در . ديگ

برابـر   5هزار تن و  550صحبت از استخدام 
ـان   مجلـس مـي   ! مـد آكردن يارانه ها بمي

 .گويد اين استخدامها غير قانوني هستند
، بر مجلـس  او وضعيت فعلي، اين كاردر     

او به مجلس فشار . فشار وارد خواهد ساخت
يرش مجبور بـه پـذ   مجلستا  وارد مي كند

در صــورت  .او شــود مــورد نظــر تغييــرات
ـان  از  مخالفت با اين كار او، مردم  از مخالف

از اين آب گـل  او و  مجلس بيزار مي شوند
اگـر   .خود را خواهـد گرفـت   لود، ماهيآ

ـاي      ـان بخشـي از نيروه موفق شـود در مي
ــت كســب   ــركتي محبوبي ــراردادي و ش ق
ـاه آن را   خواهد كرد و اگر موفق نشود گن

  .الفان خواهد انداخت خم به گردن
  
خامنـه  نـاتوانی وجـود با

ـــا ـــذف ه ـــا آ ،ای از ح ی
ـــــنجانی  ـــــمی رفس هاش
ــی  ــت م ــت از دس موقعی
دهــــد و یــــا موقعیــــت 

  ورد؟ آبدست می 
  
هاشمی رفسنجانی با تهدیـد بـه  ٭

قـــدرت نمـــائی مـــی ،افشـــا کردن
  :؟!کند

  
ـايي نماينـده          افشاگري هاي حميـد رس

اري  و از مجلس و عضو وابسته به جبهه پايد
مجتبي خامنه اي و گـروه انقـالب    نزديكان

اسالمي به همراه روح اهللا حسينيان و سردار 
ـا آزادي مهـدي     كوچك زاده در رابطـه ب
ـيار تنـد او و    هاشمي رفسنجاني و سخنان بس

 رفسنجاني حمله شديد او به شخص هاشمي
رفســنجاني نشــان مــي دهــد كــه هاشــمي 

ــي از     ــه بحش ــود را ب ــدرت خ ـته ق توانسـ
اكميت وابسته به رهبري و خود رهبري و ح

 . نشان دهدقوه قضاييه 
هنگامي كه مهدي هاشمي به ايران آمد و    

، رفسنجاني در فرودگاه دستگير شد، هاشمي
به او گفته بودند اگر : گفتدر مصاحبه اي، 

، تنهــا در فرودگــاه مــورد بيايــدبــه ايــران 
ـپس آزاد   بازجويي قرار خواهد گرفت و س

اين بخشـي از برنامـه     ،از قرار .خواهد شد
اي بود كه باند وابسته به خامنـه اي در سـر   

بـه   دن مهدي هاشميورپرورانده بود تا با آ
ـنجاني  و دستگيري او، هاشمي  تهران را رفس

ـار  ــد و تحــت فشـ ــرار دهن ـان ق ، در جريـ
تــا . كننــدســكوت نــاگزيرش از انتخابــات، 

خود ادامـه  اجراي طرح مدتي  توانستند به 
پرونـده مهـدي هاشـمي را آنگونـه      .دهند

ـار مشـكالت      پيش بردند كـه هاشـمي گرفت
ـين   .شود ـنجاني    به هم دليـل، هاشـمي رفس

ـارت     هنگامي كه مهـدي هاشـمي را در اس
ـين طائـب ديـد،     هابازجو ي تحت امـر حس

اگر مويي از سر : اولين اخطار را به آنها كرد
پسرش كم شود پته همه را روي آب خواهد 

ـنش ، منتظر ن اخطارپس از اي. انداخت  واك
سـمت و  اطالعات سپاه ماند تا ببيند  مأموران

 .سوي حركتشان چه خواهد بود

ـني اژه        با دستگيري مهدي هاشـمي، محس
اي از جنايتكاران به نام كه مقام دادستاني را 

هاشمي گفتـه  قاي به آ: بر عهده دارد، گفت
بود كه فرزندش را به ايران نياورد چـرا كـه   

ــان هاشــمي چــه بــا او معلــوم نيســ ت مخالف
ـني اژه اي خـود را در    .خواهند كرد محس

بـه   .خطر افشاگري هاي هاشمي مـي ديـد  
همين دليل تالش كرد عباي خود را از زيـر  

 .پاي هاشمي خارج سازد
ــمي        ــدي هاش ـتگيري مه ـا از دسـ روزهـ

ـپاه      ـات س گذشت و شنيده شـد كـه اطالع
توانسته با فشار بـه هاشـمي او را مجبـور بـه     

هرگاه اعتراف گيري ادامـه  . اعترافاتي نمايد
ـاكي مـي     كار  ،مي يافت بـه مراحـل خطرن

به همين دليل اعالم شد كـه مهـدي   . رسيد
ـتان     هاشمي به دليل مشكل قلبـي بـه بيمارس

ـايي ايـن       .برده شـد  ـاي رس طبـق گفتـه ه
ـا     ـازجو ه حركت هنگامي اتفاق افتاد كـه ب

ي توانسته بودند با ورود به جريانات اساسي تر
به جز مسائل سياسي، اطالعات مهم تـري در  
ـا برخـي      ـاط وي ب رابطه با جاسوسـي و ارتب

بدست دستگاههاي اطالعاتي خارج از كشور 
در همان زمان بود كه مهدي هاشمي  .ورندآ

با مواجه شدن با نوار شنودهايي كه نيروهاي 
اطالعاتي توانسته بودند بـه دسـت    –امنيتي 

ر داده و برخي آورند، وي را تحت فشار قرا
از وابستگان به او را دستگير كرده و به زندان 

ـپاه بـه     .بيندازند ـات س در عين حال، اطالع
ـاده اعتـراف      فرمان خامنـه اي، خـود را آم

ورد و آبدسـت   تا مـدركي   كردگيري مي 
ـا   ــت ب ـار داش ـار بــر    ،نآ ندر اختي بتوانـد  فش

 .هاشمي را افزايش دهد
ه كار به جاي گفته رسايي هنگامي ك ربنا ب    

باريكي رسيد، مشاوران مهدي هاشمي كـه  
هر روز با او تلفني صحبت مي كردند، به او 

ـا بتوا  نـد  نگفتند كه به بيمارستان برود تا آنه
درسـت   .وي را از بيمارستان به خانه ببرنـد 

ـاره   شبيه برنامه  سـعيد  اي كار شد كـه در ب
ورد كـه او  آبياد مـي  . اجرا شده بودامامي 

او را بـه  . »داروي نظافت خورد«در زندان 
ـامي كـه بـه     قرار بود. بيمارستان بردند هنگ

 .و كندنـد  بيمارستان رسيد كلكش را بكننـد 
اما در مورد مهدي هاشمي، قرار بود او را از 

ــد  ــه ببرن ــه خان ــه جالــب  .بيمارســتان ب نكت
ـاي   : اينجاست رسايي مي گويد كـه نيروه

ــمي او را از   ــدي هاش ـئول مه ــي مسـ امنيت
ــ ــدان   بيمارسـ ــه زنـ ــد و بـ تان دزديدنـ

ـار بـه قـوه     .بازگرداندند يعني هاشمي با فش
ـام توافـق    قضاييه، ـا   بـدون انج  مـأموران ب
و اطالعات سپاه، تصميم گرفت راسا  واواك

ـتان بـه     اقدام كند و فرزنـدش را از بيمارس
ـار نشـد   اما. خانه بازگرداند  .موفق به اين ك

رسايي مي گويـد كـه در نتيجـه هاشـمي     
ـ  ي خواسـت بـه ديـدار فرزنـد     وقتي كه م

ـ چك و خن«متهمش برود با تيم  بـه   اي» يث
بيمارستان آمد و به ديدار فرزندش رفـت و  

ـار او . به طور خصوصي با او مالقات كرد  ك
ـتهم    ـاني م ـا  غير قانوني بود زيرا احتمال تب ب

ـاء   ولي هاشمي بـه   .مي رفتاو ـانون اعتن ق
ـاموران همـراه      . نكرد گفته مي شود كـه م

 .را نيز با فشار از كنار او دور ساختندزنداني 
به  »چك و خنثي«وقتي كه بحث از تيم        

ميان آمد، دانستيم هاشمي در صـدد كسـب   
قدرت است و نيروهاي وفادار به او همچنان 

چـك و  «گروه  .در حال حفظ او مي باشند
به گروهي گفته مي شود كه حداقل  »خنثي

ه محل ساعت قبل از ورود مقام مسئول ب 24
رفته و به بازرسي محل پرداخته و با وسايل و 

بمب  –شنود  –سيستم هاي خاص رد گيري 
يــابي و ســگ هــاي آمــوزش ديــده كــل 
بيمارستان را مورد بازرسي قرار مي دهند از 
ـا و      ـاق ه ـا كليـه ات كف تا سقف و ديوارها ت
آشپزخانه و توالت گرفته تا همه  آزمايشگاهها 

ـاق پزشـكان    –تخت ها  – ـتاران   –ات  –پرس
ـايلي  تيم  ،بدين سان ... اتاق عمل و تمام وس

مي كه در بيمارستان به كار مي رود را چك 
خطر، آن را خنثي وجود در صورت  كند و

ـتان    .مي كند در طول مدتي كـه در بيمارس
مد ها را با دقـت  آمستقر هستند كليه رفت و 

نجا بيايد آتحت نظر داشته تا مقام مربوطه به 
ـاي مخصـوص    آبعـد از  و برود و  ـيم ه ن ت

سيستمهاي خـود را جمـع    »چك و خنثي«
ـاز مـي     آ ـتقرار  ب وري نموده و به محـل اس

 .گردند
ـا وجـود         آزادي موقت  مهدي هاشمي ب

مورد اتهام، از جملـه جاسوسـي و دادن    13
ـان مـي   ... اطالعات به كشورهاي بيگانه و نش

ـنجاني  دهد كه هاشمي  ـته  رفس اسـت  توانس
ـا   قوه قضاييه را مجبور به آزادي فرزندش ب

ـاني   10وثيقه سپردن  ـا   .نمايـد بميليارد توم ب
به خانـه   شبيرون كشيدن او از زندان و بردن

، فعال او را از رفسنجاني هاي امن باند هاشمي
ـا     انـد  خطر دور ساخته  ـا هاشـمي بتوانـد ب ت

وضعيتي بهتر با مخالفان دسـت و پنجـه نـرم    
راه خروج هاشمي رفسنجاني  ،همزمان. كند

 . زاد خواندآاز بن بست را انتخابات 
ـان          قوه قضاييه به خصـوص برخـي معاون

ـتان كـل كشـور و     صادق الريجاني و دادس
ـاخه امنيتـي     –بعضي ديگر از نيروهاي سر ش

ـامي كـه هاشـمي      ـايي هنگ اطالعاتي و قض
ـا و    رفسنجاني  از بررسي برخـي از اعـدام ه

ن مصادره كردن هاي بعد از انقـالب، سـخ  
، گوشي دستشان آمد كه اگر بخواهند گفت

ـال  كنندبه هاشمي فشار بيشتري وارد  ، احتم
ـا از    ـاي آنه دارد پرونده جنايات و دزدي ه

ـنجاني  كـه گفتـه    -  مركز اسناد هاشمي رفس
ـلي    ـاي اص ـارج از  آميشود نسخه ه ن در خ
نـه  رو شـوند و   – كشور نگاهداري مي شود

كل نظام تنها آنها، بلكه سيد علي خامنه اي و 
وقتي هاشـمي از آن   .دنرا با خطر روبرو ساز

بررسي سخن گفت بناگاه ورق برخي مسائل 
ـا شـدند و از    برگشت و بسياري دست به عص
ـا    درون به رييس قوه قضاييه فشار آوردنـد ت
ـال آزادي     گند كار در نيامده فكـري بـه ح

شنيده شد كه در رابطه  .كنندمهدي هاشمي 
ـان   با آزادي مهدي هاشـمي اخت  ـاتي مي الف

ـاتي   –امنيتي  –برخي مقامات قضايي  اطالع
ـار را بـه خامنـه اي      بروز كرد و در نتيجـه ك
ـاگري   واگذار نمودند و او هم كه خطر افش
هاي هاشمي را بهتـر از همـه مـي دانسـت،     

د تا كار كرآزادي موقت او را صادر دستور 
بيش از اين بيخ پيدا نكند اما به نظر نمي رسد 

اين درگيري  .ين جا ختم شودكه كار به هم
 ادامــه خواهــد يافــت چــرا كــه هاشــمي 

االن متوجــه شــده اســت كــه   رفســنجاني
فرزندش گرفتار چه نيروهايي بـوده و چـه   

ــوده  ـا نم ـالبي را افشـ ــت مطـ ــر ا .اس و خط
دستگيري مجدد وي را احساس مـي كنـد   

او را به خانه هاي امن خود فرستاد تا  بنابراين
د توسط برخي فعال در خطر دستگيري مجد

ـته   نيروهاي خود سر و احيانا ترور قرار نداش
باشد تا ببيند كه چـه بـرگ برنـده اي را در    

  . رو كندبايد  برابر مخالفان 
ــد        ــه تمدي ــد روزي از اطالعي ــوز چن هن

بازداشت موقت مهدي هاشمي نگذشته بود 
كه اطالعيه اي از دفتر دادستاني انتشار يافت 

وثيقه مناسب به طور كه مهدي هاشمي را با 
ن چند آموقت آزاد ساخته اند به راستي در 

ـاد كـه ورق بـه سـود       ـاتي افت روز چه اتفاق
يا اين حركت آ ؟هاشمي رفسنجاني برگشت

هاشمي را ميتوان به قدرتگيري مجـدد وي  
نهم در چنين شرايطي كه خامنه آتعبيير كرد 

  ؟اي از هر سو مورد حمله قرار گرفته است
  
انتشار یافته و انتشار اماخبرهای  ٭

نیافتــه در بــاره موقعیــت هاشــمی 
رفســــنجانی و فرزنــــدان او مــــی 

  :گویند
  
، خبرگزاري 91ديماه  9باوجود اين، در ◀

ـاه پـس از    10: مهر گزارش كرده اسـت  م
ـاب     ـاپ كتـ ــوز چـ ــدور مج ـاي ص تقاضـ

ــراحت« ــه ص ــمي  (» نام ـا هاش ـاحبه بـ مصـ
باره نامه به مقام معظم رهبري  رفسنجاني در

انتشار اين كتاب در انتظار مجوز ارشاد ...) و
گويـد مجـوز    است و مدير اداره كتاب مي

 .شود صادر مي» به زودي«
ـتن كامـل   » صراحت نامه«كتاب     شامل م

ـا     ـنجاني ب گفتگويي است كه هاشـمي رفس
ـام داده و     ـات انج ماهنامه مـديريت ارتباط
سال گذشته در ايـن ماهنامـه منتشـر شـده     

ـاه كـه از   10از با وجود اين، پـس  . است م
تقاضاي صدور مجوز براي انتشار كتاب مي 
ـار صـدور      ـان در انتظ ـاب كماك گذرد، كت
است و بنا بر اعالم ناشـر هنـوز پاسـخي بـه     

  .داده نشده است تقاضاي او
  

  5در صفحه
  

 جبّار در بند جبرها
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قـول علـم  ،نالینآخبر  ،۹۱دی  ۸در ◀
الهدی امام جمعه مشهد را گزارش کرده 

 لسا در« :او از جملـه گفتـه اسـت. است
 مجلس ءعضاا که هما رشهریو در ۸۸

   قاآ تحضر خدمت به يهبرر نخبرگا
ن یشاا به من نددفرمو نیشاا سیدندر

 هاشمی يقاآ به رهشاا قاآ و -  گفتم
 ینا که نیددامی - نددکر فسنجانیر
 و هستند جیهارخا پشتش رکا

 مسئله قعوا در و فتنه کنند هندامیخو
 حمطر هاآن را تنتخاباا در تقلب
 هم فسنجانیر هاشمی يقاآ .؟نددکر
و  ندداد نتکا تایید نشانه به يسر
 تایید را يهبرر معظم ممقا تبیانا
  ».نددکر

ــــالمی ــــالب اس ــــمی  :انق ــــا هاش در یــک جــای نامــه گفتــه . داده بــوددر باره تقلب، به خامنـه ای هشـدار رفسنجانی، در نامه خود، پیشـاپیش ام در موقع مناسب انحرافات و  « :بود ـــتاعمال دولت نهم در اختیار مـردم و های ناگفتــه انتخابــات و  کشــی حق ـــد گرف ـــرار خواه ـــاریخ ق و » ت
ود ه ب لـذا  « :درپايان نامه نيز باز گفت ــه  در فرصــت باقی ــده ضــروری ب مان حــــق برســــد خواســــته  نظــــر می ــدانجــام انتخابــاتی ســالم و پرابهــت و عالی و مـردم در خصـوص  حضرت کــاری کــه . حــداکثری تحقــق یاب ـــاپــس یــا علــم . تصــدیق کــرده باشــدتوانســـته اســـت قـــول خامنـــه ای را پـس نمـی . رفسنجانی موضع گرفتتقلـــب بـــزرگ روی داد و هاشـــمی هشدار او را نشـنید و  ،خامنه ای      . »اعتماد عمومی باشدو باعـــث تحکـــیم وحـــدت ملـــی و اند عامل نجات کشور از خطر تو می ـــت و ی ـــه اس ـــدی دروغ گفت ــ هاشــمی رفســنجانی ،اله ــن اگزیر از ن ای ــرح که عامل خارجی  استاعتراف شده  ــات را مط ــب در انتخاب ــه تقل ــــت آنچــــه را هاشــــمی شاهد از راه رسید و زاکـانی . هستندکــرده اســت، او و فرزنــدش مهــدی ک ــــاش گف در زیر قـول او و توضـیح مـا را مـی . تقلب در انتخابـات گفتـه بـوده انـدرفسنجانی و محسن رضائی در باره ف

  .يابيد
ــني ا ،91دي  11 در ◀  ،ه ايژمحســــ

از سـه روز   :گفته اسـت  ،»دادستان كل«
اقداماتي «فائزه هاشمي را به خاطر  ،پيش

ــدان  ــررات زن ــدان » مخــالف مق ــه زن ب
هـم او  . انفرادي برده اند تـا تنبيـه شـود   

كيفر خواست مهدي هاشـمي  :گفته است
يا صادر شده و يا بزودي صادر مي شود و 

  .دادگاه تشكيل مي گردد
ــالع از داخــل ب ◀ ــر اط ــا ب ــع  ،ن از منب

اين نه واواك و اطالعات سـپاه   ،ديگري
ــه     ــاي چهارگان ــر نواره ــه ب ــتند ك هس
گفتگوهاي مهـدي هاشـمي رفسـنجاني    
 ،دست يافته اند و آن را منتشر كرده انـد 

بلكه اين در خارج از كشور است كه اين 
در زماني كه تيم طائب مـدركي   ،نوارها

منتشر  ،فته استدر اختيار نداشته و نمي يا
شده اند و تيم طائب از آن سـود جسـته   

  .است
طــرف اصــلي هاشــمي رفســنجاني و  ◀

حاال ديگـر احمـدي نـژاد و     ،خانواده او
بلكه گردانندگان سـپاه و   ،گروه اونيستند

بيـت  . مـالي هسـتند   –مافياهاي نظـامي  
 ،خصوص مجتبـي خامنـه اي   ،خامنه اي

مي خواهند هاشمي رفسـنجاني قـدرت   
در همـان حـال نمـي خواهنـد      نگيرد و

زيـرا از  . يكسره از صحنه بيـرونش كننـد  
 ،در تعادل قوا ،هاشمي رفسنجاني ضعيف

كـار  » روحانيـت «يم و هم بـا  ژهم در ر
  .ساخته است

بي بي سي فارسي خبر  ،91دي 15در  ◀
» نماينـده «داد كه علي مطهري و چنـد  

ديگر نزد هاشمي رفسنجاني رفتند و از او 
. رياست جمهوري بگرددخواستند نامزد 

اينــان از او خواســتند كــه . او نپــذيرفت
و علـي مطهـري   . نامزدي را معرفي كند

  .اين خبر را تكذيب كرد

  
هاشمی رفسـنجانی مـی : اکانیز٭ 

ــــات ریاســــت  گفــــت در انتخاب
جمهـوری تقلــب شــده و محســن 

میلیون از این  ۸: رضائی می گفت
  :آراء آب است

  
صـاحبه م ،بولتن نیوز ،۹۱دی  ۱۷در  ◀

» نماینــده« ،طــوالنی علــی رضــا زاکــانی
ـا و عضـــو کمیتـــه ای را  مجلـــس مافیاهــ
انتشــار داده اســت کــه از ســوی مجلــس 
مأموریت یافت به اعتراضهای موسـوی و 

ــــه  ــــی ب ـات«کروب ـــ ریاســــت » انتخاب
او از جمله گفتـه . جمهوری رسیدگی کند

  :است
آقاي هاشمي ضمناً بيان كردند كه شائبه «    

دي وجـود دارد، وي بـه   تقلب به شكل ج
شهري استناد كردند كه ايشان ي گفته آقاي ر

خودش به ايشان گفته بود كه يكي از افراد 
نشينند،  شهرري كه پدرش در كهك قم مي

ـا در     رفته بود به پدرش سـر بزنـد و در آنج
روز جمعه پانزدهم خرداد، يعني يك هفتـه  

بيند پـدرش   رود و مي قبل از انتخابات، مي
بينـد   گردد مـي  قتي پدرش برمينيست و و

. سرانگشــت ايشــان جــوهر اســتامپ دارد 
ـتم بـه      سؤال كرده و پدرش گفتـه بـود رف

هـزار   50نژاد رأي بـدهم و   آقاي احمدي
: گفـت  ايشان مـي . ام تومان هم پول گرفته

نكته دوم . »آقاي ريشهري اين را گفته بود«
ـايي   «: گفـت  اين بـود كـه مـي    ـاي رض آق

» آب«ون ايـن آرا،  ميلي 8گويند حدود  مي
ـته  انـد و عـدد    است، يعني آب توي آن بس

خود ايشان «: پرسيديم. »تر است رأي پايين
ــه ــد؟ گفت ــد» ان ــه«: گفتن ـيديم»بل : ، پرسـ

ــت؟ « ـان چيس ـان  » استداللشـ ــه استداللشـ ب
  .نپرداختند

ـاي  . همان روز پيش آقاي رضايي رفتيم آق
نادران، آقاي جاللي، آقاي ابوترابي و بنده 

ـتاد      - جعفري  شو آقاي دان ـئول س كـه مس
ـتند    - آقاي رضايي بـود  . هـم حضـور داش

ـا   ايشان گاليه كردند و گفتيم به اين گاليه ه
ـا    رسيدگي خواهيم كرد، اما پرسـش اول م

ميليون  8يا  7ايد  اين است كه شما كه گفته
رأي نادرست است، با چه استدالل ايـن را  
: بيــان كرديــد؟ آقــاي رضــايي پاســخ داد

شان  اي انتخابيه مصرف تعرفهه چون حوزه«
ـات اعــالم      ــزي انتخابـ ـتاد مرك ــه سـ را ب

ـنج بعـدازظهر روز      مي ـاعت پ ـا س كردند، ت
ميليـون  17بيست و دوم ميزان مصرف تعرفه 

ـا   اعالم شده بود و از ساعت پنج بعدازظهر ت
ثانيـــه  60ده شـــب را ضـــربدر دقيقـــه و 

ـان       مي ـانگين افـراد را هـم بي كردنـد و مي
تند امكان نـدارد در آن  گف داشتند و مي مي

. »ميليون نفر ديگر رأي داده باشند 21فاصله 
گيري الكترونيـك   من پرسيدم، مگر ما رأي

داريم كه هر كدام خورد، در مركز شـماره  
ممكن اسـت  . گيري دستي است رأي. بيفتد

ـته تعرفـه مصـرف كـرده      در جايي شش بس
باشد و اعالم نكنند و بعداً اعالم كننـد، لـذا   

ـاس باطـل اسـت و بـر     اين استد الل از اس
بـه  . چارچوب منطقي شـكل نگرفتـه اسـت   

  .»نظرم خود ايشان هم مجاب شد
ـاهد از  :انقالب اسالمی ـان، ش ـا تقلبـی پس اگـر خامنـه ای . تقلب شده استرفســنجانی گفتــه اســت در انتخابــات راه رســید و مســلم شــد کــه هاشــمی بـدین س ـارجی ه ــت همان زمان، گذشته از گزارشـهائی کـه در . در انتخابــات شــرکت کــرده انــدمیلیـون نفـر  ۴۰خامنه ای مدعی شـد خاطر خواننـدگان گرامـی مـی آورد کـه و امــا، بــه . محســن رضــائی کــرده انــداین کار را توسط هاشمی رفسنجانی و ش کشــیده انــد، انتخابــات را پــی نبــودمدعی شده باشد، خ ــران دریاف ــران و شــهرهای ای ـاس  کــرده و منتشــر کــردیم، بــراز ته ـان الزم بـرای ایـن کـه یـک اسـ شــب در تمــام  ۱۰صــبح تــا  ۸کــه از رأی دهنده رأی بدهد و بر این اسـاس حداقل زم

بکــار محســن رضــائی همــان روش را و اینک فاش می شـود کـه . داده باشندمیلیون تن می توانسـته انـد رأی  ۲۶٫۸انجام دادیم و مسلم شد که حـد اکثـر ایران متصل رأی داده باشند، محاسـبه  ــرده و دانســته اســت کــه  ــون  ۸«ب میلی ـا بـــدون تردیـــد، . آب اســـت» رأی امــ میلیــون رأی آب بــوده  ۱۳دســت کــم  ـا  ۸چرا کـه وقتـی از . است ـان مقـرر، و بدون تردید، در شهرهای کوچک و میلیون رأی می دهند  ۱۷بعد از ظهر،  ۵صـبح ت ـان زم ـاعت ۵اخذ آراء پایان می یابد، در روستاها، پـیش از پای بر فرض که حتی از نصـف . نمی شودحتی نصف ایـن تعـداد نیـز رأی اخـذ ، س ــاتو . میلیــون مــی شــود ۲۶بــاز کــل آراء میلیون رأی اخذ شده باشـد،  ۹بیشتر،  ــه  در آنتخاب » حقیقــت اینســت ک ــود نــام کمتر از ایـن عـده رأی داده  ۸۸خرداد  ـان مـــی پـــدر خوانـــده ای کـــه هاشـــمی       .آورداحمـــدی نـــژاد را از صـــندوق بیـــرون انــد و بــدون تقلــب ممکــن نب   :نیز می تواند بی فایده نباشد ،استکــه در مجلــس بــه او حملــه کــرده کسی  ،شناخت حمید رسائی. شناسندرفســـنجانی اســـت را همگــ
  

ــايي ــد رس ــهيد   ،حمي ش
از شاگردان مصباح  دزد

 :یزدی است
  
ـاگردان        ـايي از ش چندي قبل حميد رس

رونـده  برجسته مصباح يـزدي كـه هنـوز پ   
دزدي چند ميليارد توماني او در اداره كل 
ـاز      ـاد اسـالمي قـم ب وزارت فرهنگ و ارش
است، در سخناني ضمن حمله به هاشـمي و  

ـال   9ديگران در مورد شـهداي    88دي س
ـامي برخـي از بـه     سخن به ميان آورد و اس

طول جنبشـهاي  در  يمژراصطالح شهداي 
ـاتي را مطـرح     مردم ـاي انتخاب بعد از كودت
ــر ــه دروغ  .دك ـا ك ــزد جبــار و و از آنجـ ن

، ان دولتـي ، روحانييمي هاژدستياران او و ر
ـامبرده  شهداي  الزم شداست،  گشتهمجاز  ن
  .شناسائي شوند رسايي، توسطشده 

هماننـد   ،نان معلوم كرد رسائيآشناسائي     
بر كشور،  شهيد دزدي  ديگر كذابان حاكم

ـا    ،كه ذكر كرده اسامي از . كرده است تنه
ـام  آ. است بسيجي بوده نام از يك ك ي ن ن

ـبال اعـالم كـرده بـود     را هم   .خامنـه اي ق
بـوده انـد كـه     كسانينفر ديگر  17حداقل 

بسيجي يا سپاهي  –توسط نيروهاي انتظامي 
از چنـد نفـر    ودر ضـمن ا   .كشته شده انـد 

ـان در فهرسـت   ديگر نام مي برد كه  نامهاش
 شايد بعـدها  .ندنبود شهداي دوران جنبش

شته شده اند و يا بعدها شناسائي شده و بـر  ك
  .شهدا  افزوده شده اند  فهرست اسامي

ـار دروغ و شـهيد         البته از اين دسـت اخب
ـپاه پاسـداران و بـه      دزدي قبال فرمانـده س

ـا كنـون    .كرده بودند خصوص جنتي اما ت
هيچ گزارشي از خانواده ايـن شـهدا تهيـه    

 9ايد اما ب... «:رسايي مي گويد . نشده است
دي را پاس داشت چرا كه بـه تعبيـر رهبـر    
معظم انقالب، پس از تشييع پيكر روح خـدا  

ـاع    9خميني كبير،  ـيم تـرين اجتم دي عظ
مردمي در پايداري و ايستادگي بر اصول و 

دي را  9 .آرمان هاي انقالب اسالمي اسـت 
بايد پاس داشت به خاطر شهداي جـوان و  
ـاع مقـدس      ـاه دف مخلصي كه در هشـت م

ـاي     جنگ ـا كودت بـه   88نرم براي مقابلـه ب
 . »شهادت رسيدند

اين اعتراف رسايي نشان مـي دهـد كـه         
كليه راهپيمايي هاي انجام شده تا ان زمان 

نجايي كه بـر  آدي بوده اند و از  9كمتر از 
مار مطرح شده نظام با كليه ترفندها آاساس 

ـا و آوردن نيـرو از    و امتيازات و مرخصي ه
استان تهران توانسته بود تنها مناطق مختلف 

هـزار نفـر را گـرد هـم آورد،      200حدود 
ـا    پسبنابراين،  ـايي ه ئي كـه  ديگـر راهپيم

، كمتـر از  يم ترتيب مي داد و مي دهـد ژر
 ،به سـخن ديگـر  . است جمعيت داشته آن 

يم از شركت ميليونها تن در راه ژادعاهاي ر
 .همواره دروغ بوده است ،پيمائي ها

خشي ديگر از سـخنانش مـي   رسايي در ب    
دي فرا رسيده و در حالي  9روز ...«:گويد 

كه فتنه گران مدعي شده اند، سـوگمندانه  
ـاد نمـي كنـد؟     هيچ كس از شهداي فتنه ي
ـيجي   شهدايي كه اكثر قريب به اتفاقشان بس
ـاليبر    بوده و همگي آنها با اسلحه اي كـه ك
آن از سالح هاي رسمي كشور نيسـت، بـه   

كاش برخي از خـواص  . ندشهادت رسيده ا
به جاي اين كه دنبال اين باشند كه تئوري 
ـازل شـده، بـه     ساكتين فتنه از كدام كره ن
ـتند و   دنبال آدرس منزل اين شهدا مي گش
ـا   از خانواده اين شهدا دعوت مي كردند ت
در اين ايام بـه مجلـس بياينـد و بوسـه بـر      

 . »دستشان بزنيم
ـيش    از چه روبه راستي       20از است كـه ب

ـام    ـيجي ن نفر را رسايي به عنوان شهداي بس
مي برد اما دريغ از اينكه صدا و سيما و بسيج 
ـا     ـند گزارشـي ي سپاه پاسداران توانسته باش
فيلمي از اين شهدا يا خانواده آنها يا مراسـم  

در كشوري كه اگـر   .كنندتهيه ... سالگرد يا 
كليــه  نــيش زنـد يـك بســيجي را پشـه اي   

ـيج  امكانات صدا و س يما و بخش تبليغاتي بس
سازمان تبليغات اسالمي  –سپاه پاسداران  –
ـاتي و   – گزارشگران مختلف دهها نهاد تبليغ

نظامي به كار مي افتند تا ببينند اين پشـه از  
به آن بسيجي  وكدام خيابان حركت كرده 

است، چرا در ايـن   رسيده و او را نيش زده
ـا و    ـين هـ ــر دوربـ ــكوت ب ــل س ــورد قف م

ـاي خـود زده و كـوچكترين    ميكروفو ن ه
 !تهيه نكرده و انتشار نداده اند؟گزارشي 

ـيما در  بياد داردرسايي        ن آكه صدا و س
روزها چگونه اخبار دروغ را از طريق برنامه 

در سطح جامعه مي پراكند و  20,30خبري 
تنها در يـك مـورد، خامنـه اي صـحبت از     

هم  وكه حتي از ا .شهيدي از شهر ري كرد
ـا مشـخص شـود آن      گزا رشي تهيـه نشـد ت

ـابراين بـرخالف    .كه بوده اسـت  »شهيد« بن
ــروي  وبســيج  وســخنان روســاي ســپاه  ني

جنتــي،  درمــورد شــهداي  و... و انتظــامي
ـان كـه      ـام زم ـام ام بسيجي يا سربازان گمن
ـيچ     ـيچ اثـري از ه مخفيانه دفن شده اند ه

و بـه  . به دست نيامـده اسـت   يمژر» شهيد«
ـانواده  همين دليل است كه  نه عضوي از خ

در مجلس حضور پيدا كرد و نـه  ي »شهيد«
زيرا  . ي رفت»شهيد«هيچ مسئولي به خانه 

كه نه شهيدي از بسيج در ميان آنان بود و نه 
هيچ كدام از خانواده ها تمايلي به پذيرش 
بسيجي بودن شهيد خود داشته انـد و اگـر   
شهيدي بود قطعا به جز سيد علي خامنه اي 

ن شهيد را بـراي  آمسئوالن خانه  بسياري از
ـين تبـديل بـه      ـات معترض نشان دادن جناي
زيارتگاه مي كردند تا همواره در تبليغات از 

  .كنندآن استفاده 
 
ـا را      • ـائي آنه ـار رس اما شهدائي كه ايـن ب

جنايت دومي را  ،دزديده است و با اين كار
ـيت      ـتن شخص مرتكب شده اسـت كـه كش

  : زير هستند جان باختگان ،نها استآزاده آ
ناصر امير نژاد، دانشـجوي دانشـگاه هـوا    - 1

فضا واحـد دانشـگاه آزاد اسـالمي علـوم و     
ـات  ــه تحقيقـ ــل   25در ك ــه دلي ــرداد ب خ

ــدازي نيروهــاي بســيجي در خيابــان   تيران
سال  25محمد علي جناح كشته شد سن او 

  .بود
ـا  - 2 ـان آزادي بـ ــي، در خيابـ ــد عراق حمي

  .شليك گلوله به شهادت رسيد
ـاگرد تعميـرات    20همن جنابي، ب- 3 ساله، ش

  .شوفاژ در خيابان آزادي كشته شد
ـان     27داوود صدري، - 4 ـبه خياب ـاله، كس س
ـيجيان مسـجد   لس سبيل كه در تيراندازي بس

ـاريخ    .لوالگر به سر او به شهادت رسيد در ت
 88خرداد سال  30
سعيد عباسي فر گلچيني، فروشنده كيف - 5

 بـر اثـر   88د خردا 30ساله، در  24و كفش، 
  .ضربات باتوم و چماق به شهادت رسيد

ـان، دانشـجوي كارشناسـي    - 6 مصطفي غني
ـتن اهللا     خرداد، 25ارشد، در  ـام گف بـه هنگ

  .اكبر در خوابگاه دانشگاه تهران كشته شد
 17ميثم عبادي، شاگرد فـرش فروشـي،   - 7

  .ساله، در ميدان صادقيه كشته شد
ـام  خرداد، بـه ه  30علي فتحعليان، در - 8 نگ

تيراندازي بسيجيان مسجد لوالگر به شهادت 
  .رسيد

ـار،   29عليرضا افتخاري،  - 9 ساله، روزنامه نگ
خرداد به دليل ضربات باتوم و  25در تاريح 

ـازه اش    چماق دچار ضربه مغزي شـد و جن
  .شدتيرماه به خانواده وي تحويل  22در 
ساله كـه در   34محرم چگيني قشالقي، - 10

  .رسيدتهران به شهادت 
 88خرداد سال  25مسعود خسروي، در - 11

  .در ميدان آزادي به شهادت رسيده است
ضـربات   براثـر   ساله، 40عباس ديسناد ، - 11

  .باتوم و چماق به شهادت رسيد
ـاني،  - 12 ـين رمضـ ــس از   29رامـ ـاله، پ سـ

لخته هاي خـون در   علت وجودآزادي، به 
ـيد   او قبـل از آزادي،   .سينه به شـهادت رس

وز بازداشت بود چرا كـه در فيلمـي   چند ر
ـامي گرفتـه بـود تصـوير او      كه نيروي انتظ
ـادرش او را بـه نيـروي      وجود داشـت و م
انتظامي تحويل داد كـه بعـد از چنـد روز    

ـينه بـه    آ زاد شد اما به دليل درد در قفسـه س
بيمارستان برده شد ولي به علت جمع شدن 

 حاصــللختــه خــون در ناحيــه ســينه كــه 
 .از پا بود، به شهادت رسيداو دن كرآويزان 

يعقوب بروايـه، دانشـجوي كارشناسـي    - 13
اصابت گلوله  بر اثرارشد هنر دانشگاه تهران 

  .به شهادت رسيد
ساله، در تاريخ  32امير حسين طوفانپور، - 14
ـاق       29 ـابت گلولـه بـه س خرداد  بر اثـر اص

  .پهلو به شهادت رسيد و دست
خرداد به  25ساله، در  58سرور برومند،  - 15

اصابت گلوله در خيابان محمـد علـي    علت
 .جناح شهيد شد

 براثــر ســاله،  38فاطمــه رجــب پــور ، - 16
ـاح   اصابت گلوله در خيابان محمد علي جن

  .خرداد به شهادت رسيد 25در 
آورده بر زبان رسايي  را نيزچند نام ديگر     
 .بيشتر قـرار گيـرد   شناسائيكه بايد مورد است

ـين  و الم كبيـري  حسين غ :مانند محمدحس
ســجاد قائــد و ســجاد ســبزعليپور و فــيض 

  . حسامورحمتي 
  

کاستن از دانش و فـن و 
افزودن بـر غیـر عقالنـی 

 :ها و خرافه ها
 
یــم مــانع اصــلی ژکــادر ســازی ر ٭

ــتن  ــاال رف ــا و ب ــگاه ه ــد دانش رش
 وزش عــالي در ايــرانمــآســطح 
  : است

 
ــران        ـالي در اي ــوزش عـ ــره  –آم بالخ

سيد علي خامنه اي و برخي از  همانگونه كه
مسئوالن در انديشه آن بودند ادامه تحصيل 

در ايـران متمركـز شـده و     ادر مقطع دكتر
بدون آنكه نام انتخاب شدگان در امتحانات 
ـان    در نشريات درج شود تنها به خـود امتح
ـيچ داوطلبـي از    دهنده گفته مي شود و ه
چگونگي برگزيده شـدن داوطلـب ديگـر    

در نتيجـه برگزيـدگان ادامـه     خبر ندارد و
ـئوالن    اتحصيل در مقطع دكتـر  ـا مس را تنه

آموزش عالي و ستاد انقالب فرهنگـي مـي   
 .ند و الغيرشناس
در چنين شرايطي، همانگونه كه قبال نيـز        
درصــد از  80بــيش از   د،شــن اشــاره آبــه 

ـيل در مقطـع    برگزيده شدگان ادامه تحص
ـاي نظـ     ادكتر ـتگان بـه نيروه  –امي از وابس

اطالعاتي مي باشند كه  –حوزوي  –امنيتي 
با توجه به نامه هاي ارسالي و معرفي آنها بـه  
مسئوالن آموزش عالي اجازه ادامه تحصيل 

در  .را به دست آورده انـد  ادر مقطع دكتر
شدگان واقعي كـه از   حاليكه اكثر برگزيده

تحصيل كردگان باالتري مي باشند از ادامه 
ـ    ـاز مـي مانن ـال،     .دتحصيل ب بـه عنـوان مث

مشاهده مي شود كه برخي از شاگرد اولـي  
هاي دوره كارشناسي ارشد ايران به دليـل  
عدم پذيرش در دانشگاههاي ايـران بـراي   

 ،اندادامه تحصيل به كشورهاي خارج رفته 
مي 19در حاليكه معدل برخي از آنها باالي 

  در عين حال، افرادي در مقطع  .باشد
  

  6در صفحه

 جبّار در بند جبرها
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رفته شده اند كه نه تنها در كالس پذي ادكتر
هاي مقطع فوق ليسانس موفـق نبـوده انـد    

پايان نامه آنها را نيز ديگران نوشته  –بلكه تز 
ـتاد    اند و آنها تنها به دليل دريافت نامـه از س
فرماندهي كل قوا يا مراكز ديگر به عنـوان  

ــر ــه شــده و  ادانشــجوي دوره دكت پذيرفت
ـيل در ايـن مقطـع     مشـغول  عالوه بر تحص

تدريس در دوره كارشناسـي و كارشناسـي   
 .ارشد مي باشند

ـالي اسـت كـه تعـدادي          اينها همه در ح
امنيتي است كه  –دانشگاه مخصوص نظامي 

به سرعت نيروهاي مورد نظـر حاكميـت را   
ي ادر خود جذب نموده و مـدرك دكتـر  

ـام    .قالبي به آنها مي دهد مانند دانشـگاه ام
ـين  ـتراتژيك   –حسـ ــوم اسـ ــگاه  –عل دانش

كه افرادي مانند صفار هرندي .. راهبردي و
ــرم   – ـين اهللا ك ــك زاده و –حسـ ... كوچ

مدرك خود را از اين دانشـگاهها دريافـت   
ـام     . كرده اند ناگفته نمانـد كـه دانشـگاه ام

ـاي چماقـدار    صادق نيز تنها به تربيت نيروه
حامي رهبـري مـي پـردازد كـه بـر كليـه       

ـاي  دانشگاهها سيطره داشته و كنتـر  ل نيروه
در يد گردانندگان بسيجي و گزينش اساتيد 

 .اين دانشگاه است
  
خالی شدن از باور عقالنی و پـر  ٭

  : شدن از غیر عقالنی ها
 
در زندان باوري غير عقالنـي  سالها قبل، ◀

تصور مـي   .توجيه گر رفتار زندان بانان بود
ـاص        ـاور غيـر عقالنـي خ رفت كـه ايـن ب

ـاور را  ك ايناما اين .مأموران زندان است  ب
مسئوالن بلند پايـه  سياسـي و بـه خصـوص     

ـار   نظامي و  –مسئوالن امنيتي  واواكـي اظه
  :اسالم نداردبا مي كنند كه كمتر ربطي 

ـال  اين • عده بر اين باورند كه خداوند متع
تن را آفريـد   5قبل از آفريدن آدم و حوا، 

: و هنگام آفرينش آدم و حوا، به آنها گفـت 
ـا   تن 5ن شما را براي اي آفريدم تا زمان آنه

ـا را عرضـه دارم    .فرا برسد و بر جهانيان آنه
هنگامي كه خدا آدم و حوا را از بهشت بـه  
ـاتي   دليل خطايشان بيرون كرد، به آنها كلم

محمد : نام بودند 5نها آموخته آ .را آموخت
اين عـده   .حسن و حسين وفاطمه  وعلي  و

كـرد  معتقدند كه كليه انبيا را خدا معبـوث  
براي اينكه زمان برتري دادن بـه حضـرت   

ـپس حضـر   ت علـي و فاطمـه و   امحمد و س
ـان جهان براي  .ن فرا برسديحسن و حس  اين

 .آفريده شده است
ـا تـورات و انجيـل توسـط       • به قـول آنه

ـاخته  صهيونيست ها  تحريف شده و اينان س
ـان بـر   . خود را وارد كتاب كرده اند تالشش

ا به جاي كه حضرت عيسي راست  اي بوده
امام زمان و حضرت مريم را به جاي فاطمه 

باوجود ايـن   .بنمايانند و بباورانندجهانيان  رب
ـا   ر قرآن سوره مريم وجـود دارد، كه د آنه

 !!مي گويند مقصود حضرت فاطمه است
مراسـم خاصـي كـه در كشـور      تأمل در •

اشاعه دهندگان د، مي توان نبرگزار مي شو
برپايي : ائي كرده ها را شناساصلي اين خراف

مراسم خاص محرم كه چند سالي است بـه  
ـام و      ـاحب مق ـانيون ص فرمان برخـي روح

ـا مـي      ،خامنه ايتاييد  به شـكل جديـد برپ
ـاران  در شفاتنها  ،اين مراسم. دنشو يافتن بيم
ـالي    و ــكالت مـ ــر مش ــروزي ب آزادي  وپي

ــدانيان مجــرم  حــر شــدن برخــي از  وزن
ه مـي  خالص. ..آزادشدگان مالي از زندان و

ـا   اينه.شوند مه به كمك صاحب عاشـورا و ي
بـه خصـوص    .ابوالفضـل مـي باشـد    پرچم

در  مراسـم امسال كه در صدا و سيما اينگونه 
بـديهي   .غالب فيلم هايي به نمايش در آمد

ـات غيـر    است مردم را مي بايد بدين ذهني
عقالني عادت داد تا به اين فكر نيافتند كه از 

ق و پيروز درس ايستادگي بر ح) ع(حسين 
 .را بياموزند ،ولو بزرگ ،شدن بر قدرت

از همه جالب تر، حمل ضريح امام حسين •
بود كه امسال از اصـفهان ابتـدا بـه تهـران     
آورده شد و سپس از تهران به سوي كـربال  

در اين ميان، تعدادي از مردم  .شتحمل گ
ـلوغي مجـروح شـدند     ـار و ش  .به خاطر فش

ـ    ـين ته ـام حس ـا  فاصله ميان ميدان ام ران ت
ـا     ـا ب ـتند ت ميدان شهدا را در حال تغيير هس
نصب ضريحي كه از كربال آورده خواهـد  

خواهـد  شد و در ميدان امام حسين نصـب  
ـان دو     شد ـين الحـرمين را در تهـران مي ، ب

ـاد   ـا   .كننـد ميدان شهدا و امام حسين ايج ت
ـارت كـربال و ضـريح     مردم بتوانند براي زي

و در آنجا  امام حسين به ميدان شهدا بياييند
فاصله اين دو ميـدان   .به نذر و نياز بپردازند

ـاز    را به صورت همان بين الحرمين كـربال ب
ــد كــردســازي  ــرور  .خواهن ــور و م از عب

تا فاصله ايـن   خواهد شداتوموبيل ممانعت 
ـين الحـرمين      دو ميدان را مردم بـه نيـت ب

  .كربال افتندو به ياد  نندكربال پياده طي ك
زور را همـه روز بـر ضـد    يمي كـه  ژو ر     

حقوق انسان و حقوق مردم ايران بكار مـي  
ـين را   ،هر روز ،برد و با اين كار سر امام حس

يمي كه از انديشه راهنما يكسـره  ژر ،مي برد
جر تبليغ خرافه و غير عقالنـي   ،خالي است

  چه مي تواند كرد؟
  
  

خطر نيروگاه   –گفتگو 
هشدار نسبت   –بوشهر 

به خطرهـا كـه حملـه    
 :يران در برداردا

 
گفتگـــودر بـــاره مســـئله 
اتمی باید کرد و یـا بایـد 
ـــــــــام  ـــــــــر انج منتظ

ریاســــت » انتخابــــات«
  :جمهوری شد؟

 
مـذاكرات هسـته یم آماده ژیا رآ ٭
بقصـــد پایـــان بخشـــیدن بـــه  اي

  :بحران است؟
 
سخنان بعد از نشست ميان مقامات ايـران  ◀

ـاز   و شـد و آژانس كه پشت درهاي بسته آغ
در حال  يمژركه  وم كردندمعل، پايان يافت

هسته اي خـود   مسئلهانجام معامله اي بر سر 
مي باشد و توجيه سرداران توسـط برخـي   

امنيتي نشان مي دهد كه  –مشاوران نظامي 
ـين  بنا بر پايان دادن به اختالفات با آژانس ب

ـا   1+5المللي و همچنين كشورهاي  است ت
ـاجرا بـه سـرعت بتوانـد     مگر  «را قبـل از   م
. كنـد رياسـت جمهـوري حـل     »اتانتخاب

ـبب      استدالل مي شود كـه حـل مشـكل س
برداشتن تحريمهاي اقتصادي مـي شـود و   

ـا     يمژر ،هرگاه چنين شود در يـك جبهـه ب
 ،و در اين جبهـه نيـز   شودمي مردم درگير 

ـاالخره     ،مي توان مردم را قانع كـرد كـه ب
هم مسئله اتمي را حل كـرد و هـم   » رهبر«

و وعـده داد  . ي كـرد رابطه را با امريكا عاد
ـازي بـه     كه دوره بحران سازي و بحـران ب

  .پايان رسيد
مخالفان حل مشكل هنـوز از   ،با اين حال •

نها اينست كـه  آاستدالل . قدرت نيفتاده اند
خامنه اي بسيار وخيم واليت فقيه و وضعيت 
، مورد اتـم ست كه با عقب نشيني در نتر از آ
دن با عادي كـر . مردم را راضي كردبتوان 

ديگر بهانه اي براي بسته نگاه  ،رابطه با امريكا
ـاز       ـا ب داشتن فضاي سياسـي نمـي مانـد و ب

يـم  ژيم واليت فقيه به رژتغيير ر ،كردن فضا
  . جمهوري كامل ناگزير مي شود

ـئوالن      • ـان مس ـاي داخلـي مي درگيري ه
سياسـت   از جملـه بـر سـر   درجه اول نظام 

ـار   و...تركيـه و  ولبنان  و سوريه  يم درژر فش
تورم  شدت گرفتنتحريم هاي اقتصادي و 

و ركـــود در كشـــور و ادامـــه تعطيلـــي  
ـارگران   ــدن كـ ـار ش  وكارخانجــات و بيكـ

ـاب  كاهش شديد درآمدهاي نفتـي و   كمي
مواد مورد نياز دارويي و غـذايي در  شدن 

ـار كشور كه مي تواند بحراني غير قابـل    مه
ـبب شـده    ،...در كشور به وجـود آورد و  س

ـاي خـود را    است كه هر سه قوه دست و پ

اينسـت  . يم تشديد شـود ژگم كنند و فلج ر
ـياري از   ـاه  يـم  ژر» عقـالي «كه بس ـاي  م ه

يـم  ژماه هاي تعيين سرنوشـت ر  ،را آينده 
يم نتواند مشكل هاي ژزيرا اگر ر. مي دانند

زمان همچنان به زيان  ،خارجي را حل كند
يـم  ژر :يم به پيش خواهد رفتژو ر ايران 

الگوي ليبـي و سـوريه و تـن    مي بايد ميان 
يكي  ،دادن به تغيير بدون توسل به خشونت

ينده نزديك نشان خواهد آ. را انتخاب كند
ــر ژداد ر ــن دو نظ ــداميك از اي ــم از ك  ،ي

 .پيروي خواهد كرد
برخي از مسئوالن اقتصادي معتقدند كـه   •

 .ملت ايران در بهت گراني ها به سر مي برد
اگـر از   .تسن بهت خارج نشده ايهنوز از ا

دسـت   بهت افزايش قيمت ها خارج شـود، 
 ،يم با وضعي كه داردژر. به عمل خواهد زد

نزديـك   .توان مهار ملت را نخواهد داشت
است كه گراني يارانه هاي قشرهاي فقير را 
 ،نيز ببلعد و اين مردم هر روز كه مي گذرد

ـتر    ،بيشتر از روز پيش سختي زنـدگي را بيش
مي كـه بودجـه   يژر .احساس خواهند كرد

ــردن ارز  ــران ك ــدارد و از راه گ ــول  ،ن پ
ـا وضـعيتي كـه مرتـب      ،وردآبدست مي  ب

چگونه مقابلـه مـي توانـد     ،سخت مي شود
  كرد؟

اين مسئوالن نيز اصـرار دارنـد مشـكل          
خامنه اي نيز . اتمي هرچه زود تر حل شود
ـا از قـرار   . بر انجام مذاكرات اصرار دارد ام

  .ندارندعجله اي  1+ 5كشورهاي 
سـعيد   ،به گزارش رويتر ،91دي  13در  ◀

اي ايران،  كننده ارشد هسته جليلي، مذاكره
ايران اميدوار اسـت  : گفته است ،در دهلي
ـاني در    كه گفت وگوها با شش قـدرت جه

رابطه با برنامه اتمي آن كشور خيلي سـريع  
ـيه       .آغاز شود ـا روس ـنهاد خـود را ب ـا پيش م

آمادگي خود را درميان گذاشتيم و آنها نيز 
ــراي از ســرگيري گفــت ــالم  ب وگوهــا اع

ـيم  ما از اين مسئله استقبال مـي . كردند  .كن
ـام گفـت   ـا قطعـي    مكان و زمان انج وگوه

نشده است با اين حال ما اميدواريم كه اين 
ـاز شـود    گفت قـرار  . وگوها خيلـي زود آغ

  .هفته ديگر انجام گيرند 4است گفتگوها 
و روزي  جليلي از دهلي به كابل رفـت  ◀

با او ديدار  ،پيش از سفر كرزاي به واشنگتن
ن ديدار و ايـن سـفر   آيا ربطي ميان آ. كرد

وجود ندارد؟ بطور رسـمي كـرزاي بـراي    
ـا و بعـد از    گفتگو در باره تخليه قواي امريك

  .ن به واشنگتن رفته استآ
  
گفتگوهــا بــر ســر مســئله اتمــی  ٭

ایران می توانند به نتیجـه برسـند 
  :اگر

  
تحلیـل  ،پل پیالر ،۲۰۱۳انویه ژ ۵در  ◀

در باره گفتگوها بر سر اتم  ،گر سابق سیا
مقالــه ای را انتشــار داده اســت بــا  ،ایــران

  :این اطالعات
ماده است فعاليت اتمي آايران مي گويد     

ـا    ـته شـدن از تحريمه  ،خود را به شرط كاس
ـا      . محدود كند ـا ب ـام گفتگوه قـرار بـر انج
ـا پرسـ  . اسـت  1+5كشورهاي  ـلي  ام ش اص

يــا سياســتمداران و كارشناســان آ :اينســت
  :خواهان حل مشكل هستند؟ 

مصالحه اي بر سر اتـم   ،براي مدت زماني •
در اين . قريب الوقوع بنظر مي رسيد ،ايران
ـته شـدند    ،باره هـم  . فراوان تفسير نيـز نوش

ـيرهاي نامفيـد      تفسيرهاي مفيـد و هـم تفس
  .انتشار يافتند

ق قابل وصول خطوط عمومي اين تواف     
ـا       ـا بودنـد كـه رض نيز معين شـدند و همانه

نيـز در  ) پيالر(مرعشي توضيحشان داد و من 
  .باره اش نوشتم

ميــز ايــن كــه حتــي آعالمــت تشــويق  •
واشنگتن پست كـه سـخت گيـري هرچـه     

اينـك    ،نيـز  ،بيشتر با ايران را تبليغ مي كرد
ـا مـي بايـد     آجانبدار  نست كه لغـو مجازاته

  .باشدبخشي از مصالحه 
ـيار خــوب بــود كـه مســئله        در يــك  ،بس

ـا     گفتگوي بي سر و صدا  حل مـي شـد ام
  .متأسفانه بنظر نمي رسد چنين شود

مجازات ها نقشي را در امريكا بازي كرده  •
اند كه وراي ناگزير كـردن ايـران بـه تـن     

ـا و روانشناسـي    ،دادن به مصالحه سياست ه
. تامريكا را تحت تأثير خود قرار داده اسـ 

مجازاتها وسيله اي بوده انـد بـراي    ،به ويژه
ـان دادن ضـديت     اعضاي كنگره بـراي نش

طـرح   ،اينست كه از پي هـم . خود با ايران
ـار بـر       تصويب مي كننـد بـراي تشـديد فش

  .ايران
ـاد مـي رود  آامري كه      اينسـت   ،سان از ي

طرف مقابل  ،كه در روابط دو جانبه خصمانه
واني و عاطفي نيز همين نيازهاي سياسي و ر

ـا را     . را دارد ـا ايـن نيازه ايراني ها نيـز قطع
ـاز بـه    آاال اينكه . دارند ـا ني نها كمتر از امريك

ـتر حفـظ احتـرام خـود       غلبه جـوئي و بيش
  .دارند

ـيم گفتگـو     ،سيد حسين موسوي      جـزء ت
كنندگان پيشين به درستي توضيح مي دهد 

مي  ،كه اگر قرار بر رسيدن به توافقي است
بروي ايران مـي بايـد   آ. برو بشودآكر بايد ف

نمي تـوان از ايـران خواسـت    . حفظ شود
وعـده و   ،امتيازهاي مهم بدهـد و در برابـر  

  .اميدي دريافت نكند
طرف امريكائي نياز به پيروزي  ،بدين قرار •

بـدان   ،ن دارد و طرف ديگرآو دم زدن از 
ـازد  آنياز دارد كـه   در ايـن دايـره   . بـرو نب

ان امريكا مي بايد خـود  سياستمدار ،عاطفي
ـا   را از بخش مهمي از نياز به غلبه جوئي ره

نگاه با ايران وارد گفتگو بر سر حل آكنند و 
  . مشكل اتمي ايران بگردند

و روزي كـه در  ( اعضاي كنگره  امروز       
) پي آن مي شوند كه تجديد انتخاب شوند

ـا كـه بـه     مي توانند اعالن كنند كه رأي ه
ايـران را مجبـور كـرده     ،اندمجازاتها داده 

است پاي ميز مذاكره بيايد و بر سر اين ميز 
بايد از سر راه كنار  ،بعد از اين اعالن. بنشيند

ـالحه    بروند و بگذارند گفتگو كننـدگان مص
  .اي به انجام رسانند

  
ایران به غنی سازی اورانیـوم تـا  ٭
ـــد و  ۲۰ ـــی ده ـــه م درصـــد ادام

عالمتی حـاکی از ایـن کـه خامنـه 
پیشـــنهاد مصـــالحه اوبامـــا را ای 

مشاهده نمی شـود  ،پذیرفته است
و ربــط تحویــل موشــک فــتح بــه 

  :سوریه و مصالحه بر سر اتم؟
  
ــامبر ۲۹در  ◀ ــزارش  ،دس ــل گ ـا فای دبکـ

  :کرده است
 ،دستگاه هاي اطالعاتي فرانسه و اسـرائيل  •

ـامبر  29در  ــه   2012دسـ ــد ك ــد كردن تأكي
ـا   ـاتي امريك  ،بخالف گزارش دستگاه اطالع

هنگ آايران نه تنها  ،2012دسامبر  28مورخ 
ـا   درصـد را كنـد    20غني كردن اورانيوم ت

نكرده است بلكه همچنان بسوي توليد بمب 
عالمتـي   ،افزون بر اين. اتمي پيش مي رود

يـةاهللا خامنـه اي قصـد    آكه حكايت كنـد  
دارد واپسين پيشنهاد حكومت اوباما را براي 

  .شود مشاهده نمي ،مصالحه اتمي بپذيرد
 ،همانطور كه دبكا فايل فاش كرده است •

اين پيشنهاد متوقف كردن توليـد اورانيـوم   
ـازي     20 درصد و بسنده كردن بـه غنـي س

و . درصد را در بـر مـي گيـرد    5اورانيوم تا 
 20تهران بايد بپذيرد كه ذخيـره اورانيـوم   
  .درصد را به خارج از ايران انتقال دهد

ـ  •  ،ين هفتـه همان منابع مي گويند در هم
كيلومتر كه از مرز  110موشكهاي فتح با برد 

برضد  ،در سوريه ،دقت باال برخوردارهستند
اين موشـكها تحـت   . شورشيان بكار رفته اند

. هدايت افسران ايراني بكار برده مي شـوند 
گوياي وابستگي متقابل دو طرف از  ،اين امر

ـيح ايـن   . جمله در موضوع اتم اسـت  توض
ئله سوريه مـي خواهـد   كه خامنه اي از مس

ـتفاده كنـد    بـه ايـن   . در مصالحه اتمـي اس
ـاف   ترتيب كه در مسئله اتم بدان شرط انعط
ـاه      بخرج بدهد كـه غـرب در سـوريه كوت

  .بيايد
ـا از حـل      ،در حقيقت       وقتـي ايرانـي ه

مسئله سوريه از راه توافق قدرتها سخن مي 
ـنگتن و    ،گويند ـان واش مرادشان توافقي مي

  .است مسكو و تهران
ــكهاي    • ــد موش ـتقرار ض ـا اسـ ـان بـ همزمـ

موشـكهاي   ،در سـوريه  ،پاترويت در تركيـه 
 ،توسـط واحـدهاي موشـكي سـوريه     ،فتح

اين . بكار مي روند ،باهدايت افسران ايراني
اقدام پيامي به اسرائيل بابت تهديد به حمله 
نظامي به سوريه در صورت بكار برده شدن 

  . سالح شيميائي توسط ارتش سوريه است
ـار   ،بنا بر قول منابع نظامي فرانسوي ما      بك

بردن موشكهاي فتح و حضور نظامي ايراني 
 ،يعني اين كه در صـورت لـزوم   ،در سوريه

يعني در صورت حمله امريكا يا اسـرائيل بـه   
ايـن موشـكها    ،ذخاير اسلحه شيميائي سوريه

برضد تركيه و اردن و اسرائيل نيز بكار برده 
  . خواهند شد

يم بشار اسد ژران بهيچ رو نمي گذارد راي •
حداكثر رضا مي دهـد كـه   . سرنگون شود

يم اسد جانشين شود با دولتي كه نظاميان ژر
ـا برخـي از عناصـر    آ ن را رهبري كنند و ي

ن شـركت داده  آيم اسد نيـز در  ژمخالف ر
انتخابات مي بايد به بعد  ،از ديد ايران. شوند

يابند  ن موكول شود كه خصومتها پايانآاز 
  .و امنيت و ثبات برقرار شود

منابع امريكائي و فرانسوي مي پذيرند كه  •
ــكو  ــران و مس ــود در   ،ته ـتراتژي خ در اسـ

به همĤهنگي  ،سوريه و نيز برنامه اتمي ايران
ـان مـي گوينـد از راه    . كامل رسيده اند اين

ـيه   ـائي روس در  ،اتفاق نيست كه نيروي دري
انــه دســت بــه مــانور در مديتر ،دســامبر 26

ـانور  . شرقي و خليج فارس زده اند  ،ايـن م
 ،درست دو روز پيش از مانور دريائي ايران

. انجام گرفتـه اسـت   ،91زير عنوان واليت 
ـائي ايـران   منطقـه   ،عرصه مانور نيروي دري

ـانوس هنـد  بـوده      تنگه هرمز و شـمال اقي
  . است

مراكز فرماندهي روسيه و ايـران نيـروي    •
تا بگوينـد نمـي    دريائي خود را نشان دادند

بـه مـوازات   . يم اسد سقوط كندژگذارند ر
روسـها نيـز    ،تحويل موشكهاي فتح به ايران

   S-400بســرعت موشــكهاي پيشــرفته   
  .نزديك به تركيه مستقر كرده اند

  
ـــه خطـــر  هشـــدار نســـبت ب

ــر آببار ــه ای نظی ــدن فاجع م
  :در بوشهریل بچرنوفاجعه 

  
، مقالــــه ای بــــه ۲۰۱۳انویــــه ژ ۲در  ◀

ســرو ســمنانی صــاحب کتــاب امضــای خ
The Ayatollah’s Nuclear 

Gamble  گـــاري سانكســـيت، اســـتاد و
ـا، در   مهندسي مكانيك و اتم در دانشگاه يوت

  :هرالد تريبون انتشار يافته است
ـال   •  2013روياروئي بر سر اتم ايران در س

. سخت و تحريم ها شـديد تـر مـي شـوند    
اسرائيل ايران را به حمله نظامي تهديد مـي  

ـند ژكند و سانتريفو از ايـن رو  . ها درچرخش
ـات   بيشترين توجه مي بايد معطوف به تأسيس

ـيس   ،سـومي . اتمي نطنز و فردو  بگردد تأس
  :بسا خطرناك تر باشد ،اتمي وحشي

نيروگاه اتمي بوشهر ميان دو روستا قـرار   •
ايـن   ،از برنامـه اتمـي ايـران   . گرفته اسـت 

 »قابـل قبـول  «ديرگاهي است كه  ،نيروگاه
نيروگاه را مهندسان روسي . تلقي شده است

ـارت     ـين   ژآساخته انـد و تحـت نظ انـس ب
ـاه بـرق   . ي اتمـي اسـت  ژالمللي انر نيروگ

توليد مي كند و بيشترين كارشناسان بر اين 
ـان تـوجهي     ـاه از هم نظر هستند اين نيروگ
برخوردار نيست كه دو تأسيسات اتمي ديگر 

دو  ن احتمال استفاده از ايـن آدليل . ايران
  .در توليد بمب اتمي است

حال آنكه نيروگاه بوشهر خطرناك ترين  •
ـات اتمـي ايـران     قسمت از مجموعه تأسيس

ـاه و   . است بدين خاطر كه طراحـي نيروگ
ـامان يافتـه نبـوده اسـت و      اجراي نيك س

خطـر   ،باتوجه به مشـكالت فنـي كـه دارد   
ـاال اسـت  آبوجود  . مدن چرنوبيل ديگري ب

ـار   هرگاه نيروگاه بوشهر ب ـتي گرفت ه سرنوش
تلفات انساني  ،شود كه نيروگاه چرنوبيل شد

ن براي ايران و ديگر كشورهاي آو ضايعات 
بـس بـزرگ    ،نفت خيز منطقه خليج فارس

  .خواهند شد
ـاه اخيـر بـروز     12مشكالت فني كه در  • م

  نگراني شديد نسبت به توانائي  ،كرده اند
  

  7در صفحه
  

 جبّار در بند جبرها
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اه اتمي ايران براي اداره درخور يك نيروگ
ـاه اكتبـر  . را برانگيخته است ـاه   ،در م نيروگ

ـاتي پيـدا      ـاطر كـه قطع تعطيل شد بدين خ
شدند كه مي توانستند كه ادامه كار نيروگاه 

  .را بس خطرناك كنند
ـان     :انقالب اسالمي خبر را بموقع به اطـالع هموطن
  .خود رسانده است

مقامات غرب نگراني خود را نسبت به كار  •
انـس  ژآن ابراز كردند كه آاز بعد  ،نيروگاه

ـاه نـوامبر   ،ي اتمـي ژبين المللي انـر   ،در م
ـارج  ژآگزارش كرد كه ايران  انس را از خ

گاه كرده آكردن سوخت اتمي از نيروگاه 
ـيش . است ـباح    ،هفته پ ـيخ ص ل احمـد  آش

ـا     ،امير كويت ،الصباح از تهـران خواسـت ب
ـا   ،هرچه نزديك تر ،انسژآ همكاري كند ت

  . مردم منطقه تضمين شودسالمت و امنيت 
ـال    ،در اين ميان • دانشمندان روسـي انتق

ـاي ايرانـي      ـاه را بـه همتاه مديريت نيروگ
حاال انتظار مي رود . خود به تأخير انداختند

  . كه در ماه مارس اين انتقال انجام بگيرد
ـاطر مـي           امري كه موجـب تشـويش خ

شود اينست كه ايجاد يك شكاف مي تواند 
ـاه  آاي را ببار همان فاجعه ورد كه در نيروگ

ـيش از جـدي و   . مدآفوكوشيما ببار  خطر ب
ـين المللـي بتوانـد     بزرگ است كه جامعه ب

  .ن را ناديده بگيردآ
ـاه بوشـهر    • از  ،وقوع حادثـه اي در نيروگ
 ،ن نوع كه در نيروگاه چرنوبيل روي دادآ

كشـور عضـو شـوراي     6نه تنها ايـران كـه   
كويـت و   بحـرين و  ،همكاري خليج فارس

ـارات متحـده     ـتان و ام عمان و قطر و عربس
ـار فاجعـه مـي كنـد      در . عربي را نيـز گرفت

ـاي ايـن كشـورها بـه       ،حقيقت پايتخـت ه
ـات  . بوشهر نزديك تر هستند تا تهـران  تشعش

ـا و  آراديو ب پخـش مـي   آكتيو كه در فض
ـائي را در     ،شوند حمل نقـل هـوائي و دري

ضـربه  . خليج فارس نيز مختل مي گرداننـد 
تي بسيار شديد خواهد شد و قيمت نفـت  نف

ـا    . را سخت باال خواهد برد ـاني ب اقتصاد جه
  .طوفاني سخت روبرو خواهد شد

با توجه به جهت باد كه از شرق به غـرب   •
است و كورانهاي ساحلي سبب مـي شـوند   
ـات نفتـي و نيـز       ـاطق نفتـي و تأسيس كه من

ــه آب آكارخانــه هــاي تبــديل  ب شــور ب
ايـن  . لـوده شـوند  آتيو كآبه راديو  ،شيرين

ـارس     ،امر ـيج ف براي كشورهاي منطقـه خل
ـار مـي    و . وردآفاجعه اي تصور ناكردني بب

ـاهش در     ـا و پايگ ـائي امريك نيز ناوگان دري
  .بحرين را مورد تهديد قرار مي دهد

ـات نطنـز و     • همه توجه ها معطـوف تأسيس
نكه نيروگاه اتمي توجه آحال  ،فردو هستند

ـ    ـين   ژآ. دبيشتري را طلـب مـي كن انـس ب
ـار  ژالمللي انر ي اتمي مي بايد بسرعت ابتك

ـيب پـذيري   آعمل را در دست بگيـرد و   س
 ،هردو فاجعه. نيروگاه بوشهر را بررسي كند

و فاجعه فوكوشيما  1986فاجعه چرنوبيل در 
نچه انتظار نمي آبه ما مي گويند   ،2011در 
ايـن رويـدادها   . مي تواند روي دهد ،رود

ـتگاهي    همچنين ما را از ـاه  آاهميـت دس گ
مي كند كـه در سـطح كشـور و در سـطح     

يـد و بفوريـت بتوانـد    آمنطقه بايد بوجود 
وارد عمل شود و از وقوع فاجعه جلوگيري 

  .كند
 :داســتان بوشــهر مايــه اضــطراب اســت •

. غــاز گرفتــه اســتآ 1975ن در آســاختن 
ـاي  آمهندسان  ن را تصـدي مـي   آلماني بن
انس ژآ ،1979 بعد از انقالب سال. كرده اند

از . اتمي روسيه ادامه كار را برعهده گرفت
ـا   ،آغاز با مشكالت فني رويارو شد و تأخيره

  .مكرر شدند ،در بناي نيروگاه
ـال   ،2010در اوت        ــدين سـ ــد از چن بع

ـاه  ،تأخير ـا بـردن سـوخت اتمـي      ،نيروگ ب
بعد . غاز بكار كردآبطور رسمي  ،نآبدرون 

بخــاطر   ،مــاه كــه از كــارش گذشــت 6از 
ـاه از   ،مشكل شدن سامانه سـردكننده  نيروگ

ـات    . كار بازداشته شد ـير از قطع گفتنـد تقص
ـان بـوده اسـت    ـا بـر قـول    . ساخت آلم بن

ـا زاده آغالمرضا  ـازمان     ،ق ـين س ـيس پيش رئ
ــر مشــكلها ناهمســازي  ،ي اتمــي ايــرانژان

او توضيح داد كـه  . شكار كردندآقطعات را 
ـات و تجهيزاتـي كـه در     24 درصد از قطع

ـان   ،نيروگاه بوشهر بكار رفته اند ساخت آلم
ـتند ــي و  36. هسـ ــد ايران ــد  40درص درص
  . روسي

ـاختن           و اين نـه روش صـحيح بـراي س
  . نيروگاه اتمي است

ـائي    ،اينك • ـاره توان پرسشهاي جدي در ب
يم ايران بر از پس فاجعـه بـزرگ اتمـي    ژر
ـاي  . مدن وجود دارندآبر ايران فاقد قابليته

درصورت وقوع فاجعه اي از  امداد رساني 
ايـران  .  نوع چرنوبيل و يا فوكوشيما اسـت 

تنها كشوري است كه نيروگاه اتمي دارد و 
را امضاء نكرده  1994قرارداد سالمت اتمي 

جامعه بين المللي مي بايـد ايـران را   . است
ـاء كنـد    آبر و . ن دارد كـه قـرارداد را امض

عات همان فشار را بايد بكار برد تا ايران اطال
مربوط به تأسيسات مظنون به توليـد سـالح   

ـين المللـي    ژآهسته اي را در اختيار  انـس ب
كشـورهائي چـون   . ي اتمي قراردهـد ژانر

اسرائيل و هند و پاكستان كه قـرارداد منـع   
 ،گسترش سالح هسته اي را امضاء نكرده اند

  . قرارداد سالمت اتمي را امضاء كرده اند
ـتند    • ـا مهـم هس ـافي    البته قرارداده ـا ك ام

ـا و   . نيستند ـا امريك همسايه هاي ايران بايد ب
قدرتهاي عمـده ديگـر در كوشـش بـراي     
كاستن از امكان وقوع فاجعه و در صـورت  

ــه اي  ــوع حادث ــي   ،وق ــردن پ ــي ك خنث
ـا مـي   . همكاري كننـد  ،نآمدهاي آ امريك

ـائل    بايد يك كميته بوشهر براي مطالعـه مس
ـا روبـرو اسـت    آفني كه اين نيروگاه با  و نه

ـال وقـوع    كمكها كه مي توان كرد تا احتم
مـي  . تشكيل دهـد  ،حادثه به حداقل برسد

بايد دستگاه امـداد فـوري خـود را بـراي     
 ،مقابله با وقوع حادثه اي در نيروگاه بوشـهر 

  .ايجاد كند
ي اتمي نيز مـي  ژانس بين المللي انرژآ      

بايد سالمت نيروگاه بوشهر را بهمان انـدازه  
ـات   مورد توجه قرا ر بدهد كه ديگـر تأسيس

ـان و  . اتمي ايران پاي جان صدها هزار انس
ـان   بازار نفت و اقتصاد جهان و امنيت جهاني

  . بميان است
  

امریکـا : نسکیژهشدار بر
می بایـد فکـر جنـگ بـا 
  :ایران را از سر بدر کند

  
ــر ◀ ــو ب ــکیژزیبگینی ــی  ،نس ـاور امنیت مشـ

ـا ،کارتر در  ،رئیس جمهوری اسبق امریک
مقاله ای در روزنامـه واشـنگتن  ،انویهژ ۴

ـار داده و در آنپســت  ــدار داده  ،انتشـ هش
است كه امريكا بايد فكر جنگ با ايران را از 

  :سر بدر كند
در موافقت سنا با وزيران دفاع و خارجه   ٭

ايران نقـش   ،اي كه اوباما منصوب مي كند
  :كليدي دارد

ـاي وزارت    • ـيون ه اميد اينست كه كميس
دفاع سنا كه به صـالحيت   خارجه و وزارت

وزيران خارجه و دفاع امريكا رسيدگي مي 
ـترده اي     ،كنند فرصت را بـراي بحـث گس

پيرامون نقش امريكا در جهان سخت نظم و 
ـيدگي بـه   . نظام گسيخته ايجاد كند در رس

پرسش ها در باره  عاقالنه  ،مطمئنا ،صالحيت
ـامي بـه ايـران      ـتراتژي حملـه نظ  ،بودن اس

ـائل   . مطرح خواهند شد گزارش اخيـر وس
ـاي    ارتباط جمعي امريكا از قول يكـي اعض

خبر داده اند كه  ،پيشين شوراي امنيت ملي
حمله نظامي در اواسط سال روي خواهـد  

  .داد
ـا   • اساسي است كه فرجام جنگ يا صلح ب

بخصوص با . بطور كامل بررسي شود ،ايران
داشتن منافع ملي امريكا در سر اين بررسـي  

ـارداني از   .انجام بگيرد رئيس جمهوري با ك
ـاريخ بـراي     ـين ت موافقت با جنگ و نيز تعي

ـا   . اجتناب كرده است ،آن فقدان توافـق ب
ـيش    ،ايران از راه گفتگو در باره برنامـه اتم

ـا و  ،بطور اجتناب ناپذير  افراطي هاي امريك
برخي دولتهاي خارجي را بـه وارد كـردن   

ـا بـدون     ،فشار براي حمله بـه ايـران   ـا و ي ب
  .بر مي انگيزد ،رائيلاس
ـا      ،بنا براين  • ـا ب ـات جنـگ امريك از ايجاب

ايجاب درخور بررسي از نزديـك   5 ،ايران
  :هستند

امريكا براي حمله تجهيزات اتمي ايران  – 1
چه نيرويي را بايد بكار برد و اثر بخشي ايـن  

پرداخت چـه  . حمله چه اندازه خواهد بود
  بهائي به مردم ايران تحميل خواهد شد؟

ـا چـه      – 2 ـافع امريك پاتك ايران برضـد من
ـات منطقـه       خواهد شد و چـه اثـري بـر ثب

ـيا را  آخواهد داشت؟ اقتصادهاي اروپا و  س
  چه اندازه بي ثبات خواهد كرد؟

ـين المللـي    ،يا حمله امريكاآ – 3 با ضوابط ب
سازگار مي شود و با موافقت شوراي امنيت 

ـيه آن را  آانجام خواهد شد؟  يا چين و روس
  و نخواهند كرد؟وت
 100در حــالي كــه اســرائيل بيشــتر از   – 4

اين استدالل كه ايران  ،كالهك اتمي دارد
ممكن است به اسرائيل حملـه كنـد بـدون    
اين كه زرادخانه اتمي و تجهيزات موشكي 
درخور داشته باشد و توانا به مقابله با حملـه  

  چه اندازه اعتبار دارد؟   ،اتمي متقابل باشد
ـ آ – 5 ـتراتژي    يا جن گ بـديلي نـدارد؟ اس

ـته    ديگري كه نتيجه بهتر و هزينه كمتـر داش
ـالحه اي كـه      ،باشد نمي تـوان يافـت؟ مص

سبب شود ايران توان ابتدا كردن به حملـه  
  نيابد؟ ،تشآاتمي در منطقه در 

ننـد  آمده انـد بر آارزيابي هائي كه بعمل  •
ـا بـراي      ـا تنه كه يك حمله محـدود امريك

ـاي  . استمدتي محدود اثر بخش  حمله ه
اما تلفات انساني . متوالي ثمربخش تر هستند

و . و خسارتهاي مالي بسيار بيشتر خواهند شد
ـتر مـي كننـد    . خطر حمله متقابل را نيز بيش

ـا برانگيختـه     ناسيوناليسم ايراني برضـد امريك
مي شود و نفرت از امريكا را ديرپاتر خواهد 

  .يم حاكم از آن سود خواهد بردژكرد و ر
مله هاي متقابل ايـران زنـدگي را بـر    ح •

ــر   نيروهــاي غــرب در افغانســتان مشــكل ت
ـا    . خواهد كرد مي تواند جبهـه جديـدي ب

تهران مي . شركت دادن چريكها ايجاد كند
تش خشونت را شعله ور آتواند در عراق نيز 

ـان و    آ ،بدين سان. سازد تش بـه سـوريه لبن
اردن ســرايت مــي كنــد و تمــامي منطقــه 

. تش خشـونت خواهـد شـد   آ گرفتار لهيب
ـاه   ناوگان امريكا نيز بايد تنگه هرمز را باز نگ

ـان   ،باوجود اين. دارد عدم اطمينان به جري
ـاال خواهـد بـرد و بـر      ،نفت بهاي نفت را ب

سيا ضربه وارد خواهـد  آاقتصادهاي اروپا و 
بطور وسيع  ،بابت حمله به ايران ،امريكا. شد

  .سرزنش خواهد شد
 ،صميم سازمان ملل متحدت ،در تازه ترين •
ـاظر     -   –پذيرفتن فلسطين بمثابـه دولـت ن

ــرائيل ــور 188از  ،امريكــا و اس ـا از  ،كش تنهـ
بنا بـراين  . كشور برخوردار شدند 7حمايت 

از هم اكنون مي توان پيش بيني كرد كـه  
جهانيان را بـه مخالفـت بـر     ،حمله به ايران

ـازمان   آ. خواهد انگيخت يا ممكن نيسـت س
له امريكا به ايران را محكـوم  ملل متحد حم

ـا در   ،نآكند؟ نتيجه  انزواي بي سابقه امريك
ـا  . جهان خواهد شد اين در حالي كه امريك
  .درگير خواهد بود ،تشآدر خاورميانه در 

كنگره به اين مهم نيز مي بايد بپردازد كه  •
دوستان ما در خاورميانه و اروپا كه با حملـه  

اينكـه خـون   از  ،امريكا بـه ايـران موافقنـد   
ــگ جديـــدي در    ـان در جنـ سربازانشــ

. پرهيـز مـي كننـد    ،خاورميانه ريخته شـود 
ـا بـه    كسي كه بيش از همه از حمله به امريك

 ،والديميـر پـوتين   ،ايران سود خواهد بـرد 
نه تنها از نفتي . رئيس جمهوري روسيه است

ـتري    ،كه به اروپائيان مي فروشـد  ـاي بيش به
ـاز بـراي ته   ،دريافت مي كند ديـد  دست ب

  .ذربايجان پيدا خواهد كردآگرجستان و 
كـه بـه    ،مدهاي حمله بـه ايـران  آاز پي  •

ـاتوان شـدن از    ،ايران محدود نمي مانـد  ن
ـا    دست يافتن به حل مشكل از راه گفتگـو ب

ميز ترين آاحتياط  ،براي امريكا. ايران است
ـازات   ،و بارورترين روش ادامه دادن به مج

ـار  بهتـري . ور ايـران اسـت  آهاي رنـج   ن ك
درپيش گرفتن همان سياستي كه در طـول  

امريكــا و متحــدان  ،بــا موفقيــت ،دهــه هــا
سيائي حفظ كرد و اينك با كره آاروپائي و 

ـار مـي    ،شمالي بلحاظ سالح هسته ايـش  بك
تهديد ايران به حمله نظامي خـواه از  . رود

ـا در    ـتان امريك سوي اسرائيل و يا ديگر دوس
ـا  تهديدي مستقيم از س ،خاورميانه وي امريك

ن به امريكا داده آتلقي خواهد شد و  پاسخ 
  .خواهد شد

ـا     • ـاره ه توسـط   ،بحث جـدي در ايـن ب
بسا كمك مي  ،كميسيون روابط خارجي سنا

ـاع ملـي بـر لـزوم       كند به ايجاد يـك اجم
نه مـردم   ،در حال حاضر. اجتناب از جنگ

ـا      ن موافـق  آامريكا و نـه مـردم اسـرائيل ب
ـاري عاقال . هستند نـه تـرين روش   چنين ك

 ،در واقـع . براي حل بحران سخت نيسـت 
حق داشت  ،رئيس پيشين موساد ،مير داگان

احمقانـه تـرين   «وقتي گفت حمله به ايران 
  .  »چيزي است كه من هرگز شنيده ام

ـاری و گرانـی وکردن، گرفتن فرصت عمل از مردمـی مجازاتها را سخت تـر  :انقالب اسالمی ـار بیک ... است که گرفت هرگاه بنا بـر تبـدیل ایـران بـه . ندشده ا ــت « ــت مل ــالل –دول ـال انح » در حـ ـا را درون خــود اســباب متالشــی شــدن ایــران از یـم، ژباشد و بنا بر این باشد کـه ایـن ر ـال، ایـن مـردم . کارآئی دارندفـــراهم آورد، ایـــن مجازاتهــ ــــر شــــود، وارد عمــــل شــــوند و ایران هستند که می باید پـیش از آنکـه با ایـن ح   .وشت کشور را در دست بگیرندسرندی
  
  

- دولت  ،كدام قدرت
ــا ــاي در  ،را ملته دولته

حــال انحــالل مــي   
نهـا را  آگرداند و سپس 

به جريان تجزيـه مـي   
هزينــه هــاي  - سـپارد؟ 

نظــامي و فرجــام كــار 
  :امپراطوريها

  
  

ملتها را  –دولت  ،امریکا
دولـــت ملتهـــای «بـــه 

بــدل » درحــال انحــالل
نهــا را آمــی کنــد و ســپس 

مــــزدوران  بــــه دســــت
  :تجزیه می کند

  
نوشته از پرفسور مايكل چسودوسكي است    

  :انتشار يافته است 2013انويه ژ 1و در تاريخ 
شايعه اي در دنيا پخش شـده اسـت كـه     •

ـته      ـاري در برداش ـايج فاجعـه ب مي تواند نت
ـيس جمهـوري   . باشد داستان اينست كه رئ

اسـرائيل بايـد از نقشـه    «ايران گفتـه اسـت   
ـاور   آبـرخالف  . »شـود جهان حذف  نچـه ب

ـاه    ،همگان شده است احمدي نـژاد هيچگ
ــه اي را ادا نكــرده اســت  در . چنــين جمل

  ،عوض
از  :پرفسور اريك وادل نيك گفته اسـت  •

كــه جنــگ جهــاني دوم پايــان  1945اوت 
 ،مستقيم و غير مستقيم ،امريكا ،تا امروز ،يافت

به برخـي از  . كشور حمله كرده است 44به 
چند نوبت حمله نظامي كرده اين كشورها 

ـاي  . است هدف اعالن شده اين مداخله ه
بـراي  . بـوده اسـت  » يـم ژتغييـر ر « ،نظامي

ـا  همـواره   ،پوشاندن قصد واقعي از حمله ه
و اســـتقرار » حقـــوق انســـان«دفـــاع از 

  . دموكراسي دست آويز بوده است
اينست رساله وزارت دفاع امريكا در ايـن   •

كشـور   7 ،سال 5در  ،چگونه ما ميرويم :باره
ـيم   :را ويران سازيم . با عراق شروع مـي كن

ـان و سـومالي و      بعد نوبت بـه سـوريه و لبن
نـرال  ژ(سودان و سرانجام ايران مي رسـد  

مارس  2 ،دموكراسي اينك ،وسلي كالرك
2007.(  

واشنگتن فهرست درازي از كشـورهائي       
تهيه كرده است كـه مـي خواهـد از نقشـه     

ـ  ـا كـدام   . ان كنـد جغرافيائي دنيا حذفش ام
ـا   ،كشور از نقشه دنيا حذف مي شود ايران ي

  امريكا؟

ـاكم بـر       •  ـال كـه اصـول ح در همان ح
» بسط دموكراسـي «سياست خارجي امريكا 

ـا   ،را ايجاب مي كنند  ،مداخله گـري امريك
ـان آ   ،نهم مداخله گري نظامي و عمليات پنه

ـات كـردن      اينك جاي خود را بـه بـي ثب
  . نها سپرده استآ كامل كشورها و تجزيه

ويران كردن كشورها بخشي از طرحـي       
ـلطه      ـا بـراي س دارد كه امپراطـوري امريك

ـا   ،افزون بر اين. برجهان تهيه كرده است بن
ـال   ( ،بر منابع رسـمي  ـاي س ) 2005داده ه

  . پايگاه نظامي در خارج از امريكا دارد 737
شوراي  :»دولت درحال انحالل«مفهوم  •

گزارش خود زير عنـوان   در ،ملي اطالعات
ـامبر    » گرايشهاي جهاني« ـاريخ دس كه بـه ت

پيش بيني مي كند  ،انتشار داده است 2012
سيا و خاورميان به آكشور در افريقا و  15كه 

بـدل خواهنـد   » دولتهاي درحال انحالل«
اين كشورها را بالفعـل   ،2030از حاال تا . شد

ـا   ،شدن نزاعها و مشكالت محيط زيستي از پ
كشـــورهائي كـــه در . وردآاهنـــد در خو

ــد عبارتنــد از  ،گــزارش فهرســت شــده ان
ـاد و     ـنگالدش و چ ـتان و ب افغانستان و پاكس
نيجريه و مالي و كنيا  و بروندي و اتيـوپي و  
رواندا و سومالي و جمهوري دموكراتيـك  

  .كنگو و مالوي و هائيتي و يمن
ـاز دور دوم  آكه در  ،2005در گزارش  • غ

مـده  آ ،نتشار يافترياست جمهوري بوش ا
كشـور در   2015است كه پاكستان در سال 

زيــرا كشــور . حــال انحــالل خواهــد شــد
خواهـد  » طالبانيزه«گرفتار جنگ داخلي و 

شــد و جنــگ بــراي بدســت آوردن مهــار 
ـلحه اتمــي  در . درخواهــد گرفــت  ،اسـ

پاكستان با يوگسالوي سابق مقايسه  ،گزارش
 ،شده است كه در پايان يك جنگ ده ساله

ــه ــد  7 ب ــه ش ــور تجزي ـا . كش ـاتو و امريكـ نـ
  .كارگردان اين تجزيه بودند

ــد  آبــا  • نكــه گــزارش تصــديق مــي كن
پناهگــاه  ،كشــورهاي در معــرض انحــالل

افراطي هاي سياسي و مذهبي مـي شـوند   
تصديق باز نمي شناسد كه از  ،)143صفحه (

 ،امريكا و متحدانش ،بدين سو 1970سالهاي 
افراطــي  از ســازمانهاي مــذهبي ،محرمانــه

حمايت كرده اند تا كه دولتهاي الئيـك را  
ـالها . بي ثبات گردانند ـتان و   ،در آن س پاكس

  .افغانستان دولتهاي الئيك مي داشتند
بشـــيوه » دولـــت در حـــال انحـــالل«    

ـيم بنـدي     ،يوگسالوي و سومالي نتيجـه تقس
بلكـه يـك   . هاي اجتماعي داخلـي نيسـت  

ـات   ،هدف استراتژيك است كه از راه عملي
مـي بايـد تحقـق     ،پنهاني و عمليات نظامي

  .يابد
ـلح « • ـندوق صـ ــل آن در  » صـ ــه مح ك

ـادش   ــدف از ايجـ ــت و ه ـنگتن اس  ،واشـ
ـا از راه تحقيـق   «دستيابي به  » امنيـت ديرپ

ـال   «هر سال  ،است ـاي درح شاخص دولته
ـاخص را  . را منتشر مي كند» انحالل اين ش

ـا بـر ايـن    . براساس خطرها تهيه مي كند بن
ـارنجي   33وضعيت  ،شاخص كشور قرمز و ن
اين دولتها دولتهاي درحال انحـالل  . است
ـندوق نيـز     . هستند  ،بنا بـر گـزارش ايـن ص

مـــاج آ«كشـــورهاي درحـــال انحـــالل 
  .»تروريستهاي وابسته به القاعده هستند

طبقــه بنــدي ســاالنه كشــورها توســط        
ـان  » سياست خارجي«و » صندوق صلح« نش

ـال انحـالل     ـاي در ح  مي دهد كـه عالمته
ـيش از   ،بودن زماني منتشر شده اند كه دنيا ب
نگران مسائل مالي اسـت كـه اينـك     ،پيش

افراطي هاي مرتبط با القاعده استقرار جسته 
  . اند تا دامنه جهاد را بسط دهند

بيهوده است بگوئيم كه القاعـده دسـت        
ـاد      ساخت سيا اسـت و نقشـي مهـم در ايج

و  گرايشهاي متخاصم و بي ثباتي خاورميانـه 
. ســياي مركــزي و افريقــاي شــمالي داردآ

فعاليت هاي واحدهاي القاعـده در اغلـب   
طبــق يــك نقشــه شــيطاني  ،ايــن كشــورها

  . دستگاه اطالعاتي انجام مي گيرند
ـاي  » ضعيف«دولتهاي  • ـال  «و دولته درح

 :خطري براي امنيت امريكا هستند» انحالل
ـا را خطـري بـراي      كنگره اين نـوع دولته

صفتهاي ضـعيف و  . ي شناسدامنيت امريكا م
ــر از عيــب و آشــكننده و  ســيب پــذير و پ

ـال انحـالل و در    كاستي و ناپايدار و در ح
ــه    ــه اينگون ـته را ب ـيرازه گسسـ ــران و شـ بح

  . كشورها مي دهد
وقتي جنگ  ،2000 -  1990غاز دهه آدر      

  تحليل گران از پديد  ،سرد به پايان رسيد
  

  8در صفحه
  

 جبّار در بند جبرها
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ـين المللـي    آ ـان   مدن امنيـت ب سـخن بمي
كشورهاي ضعيف و پـر   ،نآدر  ،وردند كهآ

ـازمان   ،از عيب و كاستي خاستگاه جنايت س
يافته و محلهائي خوانده شدند كه راه را بـر  

ـايند  ايـن  . روي انتشار اسلحه اتمي مي گش
ـاطق داغ مـي گردنـد چراكـه      كشورها من
ــوند و    ــي ش ــي م ـار جنگهــاي داخل گرفتـ

ــدادهاي انســاني ــه  ،ام  ضــرورت و ،نهــاآب
ـاي  . فوريت پيدا كننـد  ـپتامبر   11تروره س

ـتان   ،2001 ـا را در افغانسـ ــده آنهـ ــه القاع ك
معلـوم   ،طراحي و از افغانستان رهبري كرد

 ،كردند كه اينگونه دولتها براي امنيت ملـي 
ـبب شـدند   . خطرناك هستند اين ترورها س

ـتراتژي امنيـت    ،كه پرزيدنت بـوش  در اس
ـا  ـال   ،ملي امريك  بگنجانـد كـه   ،2002در س

دولتهاي ضعيف همان اندازه بـراي امنيـت   
ـاي قـوي    امريكا خطرناك هستند كه دولته

  نگاه كنيد به(
 Weak and Failing States: Evolving 
, Security, Threats and U.S. Policy

Rapport du CRS pour le Congrès 
des États-Unis, Washington, 2008.)  

تنها  ،در اين گزارش دايره تحقيق كنگره    
ـازمان يافتـه و جنـگ      نقاط داغ جنايـت س
ـات      داخلي قصد شده انـد كـه نتيجـه عملي

ـتند   ـان امريكــا هس امــر واقعـي كــه تــا  . پنه
 ،بخواهي مدرك در باره اش وجـود دارد 

كشــت خشــخاش و برداشــت تريــاك در 
درصد هروئيني كـه در   90. تافغانستان اس

توليـد ايـن كشـور     ،جهان مصرف مي شود
ساالنه ميلياردها دالر پول حاصـل از  . است

ـتان    توسـط   ،تجارت ايـن محصـول افغانس
. شسته و سـفيد مـي شـوند    ،مؤسسات بانكي

ـيا و    تجارت مواد مخدر افغانستان توسـط س
ـاتو در    ـاي نـ ــر اعضـ ـا و ديگ ــواي امريكـ ق

  . حمايت ميشود ،افغانستان
  
  :سوریه دولت در حال انحالل ٭
 
ـبعانه اي كـه توسـط ارتـش      • جنايتهاي س
ـا     - زاد آ بـر   - برخـوردار از حمايـت امريك

 ،مردم سـوريه روا رفتـه اسـت و مـي رود    
ورده آشرائط يك جنگ مذهبي را فـراهم  

ـازي      . اند افـراط گرائـي مـذهبي زمينـه س
دولتـي اسـت كـه     –متالشي شـدن ملـت   

دولت مركزي نيـز   ،بدين سان. سوريه باشد
هدف سياست خارجي . بي محل مي گردد

دولت در «اينست كه سوريه را به  ،واشنگتن
  . بدل كند» حال انحالل

يم ايجاب مـي كنـد كـه يـك     ژتغيير ر      
ـال  . حكومت مركزي برجا بمانـد  نكـه  آح

 ،بحران سوريه با بسط و شـدتي مـي گيـرد   
كـه ويـران   » يـم ژتغييـر ر «هدف ديگر نـه  

يه و متالشـي كـردنش بمثابـه    كردن سـور 
استراتژي امريكا و ناتو . ملت است –دولت 

و اسرائيل تقسيم سوريه است به سـه دولـت   
ـاكي از  . ضعيف ننـد  آگزارشهاي جديد ح

سوريه  ،كه اگر بشار اسد تن به استعفاء ندهد
دولــت درحــال انحاللــي چــون ســومالي 

  .خواهد شد
يكي از سناريوهاي متالشي شدن سـوريه   •

 ،طبوعات اسرائيل گزارش كـرده انـد  كه م
ـني و علـوي و    آپديد  مدن چهار دولـت س

  . كرد و دروز در سوريه است
فرمانــده  ،بنــا بــر قــول ســرتيپ گــالن      

ـار    ،نيروهاي دفاع از اسـرائيل  سـوريه گرفت
ن را آجنگــي داخلــي اســت كــه دولــت 

ـال انحـالل مـي كنـد و ايـن       دولتي درح
ايـن  . دكشور محل انتشار تروريسم مي گرد

نيرو در حال مطالعه چگونگي متالشي شدن 
  ).2012مه  31رويتر (سوريه است 

سفير  ،اخضر براهيمي ،2012در ماه نوامبر  •
صلح سازمان ملل در سوريه حالي كرد كـه  

او . سوريه دارد يك سومالي ديگر مي شـود 
ـيم  آنچـه مـن از   آ« :هشدار داده است ن ب

لت فروپاشي دو :بدترين حالت است ،دارم
و تبديل شدن سوريه بـه سـومالي ديگـري    

هرگاه به نحو صـحيح بـه    ،به باور من. است
ـئله دگيـر نـه     ،اين مسئله پرداخته نشـود  مس

تجزيــه ســوريه كــه تبــديلش بــه ســومالي 
ـان     :ديگري خواهـد شـد   كـه خـالء از مي

جنگ ساالران و گـروه   ،برخاستن دولت را
ـلحه بدسـت پـر خواهنـد كـرد      » هاي اس

  ). 2012مبر نوا 22رويتر (
ـازمان ملـل از ذكـرش    آ • نچه فرستاده س

اينست كه متالشي شـدن   ،غافل شده است
بخشـي از  . ترتيب داده شده بـود  ،سومالي

. نقشه نظامي و دستگاه اطالعاتي امريكا بـود 

همين دو دستگاهي كه اينك در خاورميانه 
سيا دست اندر كار تبديل دولتها آو افريفا و 

  . است» لدولت در حال انحال«به 
 :و اينك زمان طرح پرسش اصلي اسـت  •

نكه دولت ها را بسوي انحالل مـي  آكيست 
بدل مي » دولت درحال انحالل«راند و به 

  نها نابود مي كند؟ آنكه آكند؟ كيست 
بمثابه يك دولت  ،متالشي كردن سوريه     

ـام مـي      ،مستقل بر طبق يـك نقشـه اي انج
طراحـي  گيرد كه وزارت دفاع امريكا و سيا 

ـان و   ،بنا بـر ايـن نقشـه   . و اجرا مي كنند لبن
ـين      ،ايران و پاكستان نيـز  مـي بايـد بـه هم

  .سرنوشت گرفتار شوند
  

چرا امریکا بـا کاسـتن از 
هزینـــــه وزارت دفـــــاع 
ــل  ــه را ح ــکل بودج مش

  :نمی کند؟
  
اوباما قانون بودجه وزارت دفاع امريكا را      

در ايـن بودجـه اسـت كـه     . امضاء كـرد 
گنجانـده   ،اي جديد بر ضد ايرانمجازاته
هـزار   17,5بدهي دولت امريكـا  . شده اند

مقـام   ،ميليارد دالر است و كـولين رولـي  
براي سـقوط   :پيشين اف بي آي مي پرسد

ــه اي  ــاه بودج ــردن در پرتگ ــرا از   ،نك چ
هزينه هاي وزارت دفـاع و هزينـه هـاي    

 31ن نمـي كاهيـد؟ نوشـته او در    آجانبي 
  :پيدا كرده است انتشار ،2012دسامبر 

پرتگاه «خطر سقوط در  ،در كوتاه مدت •
 ،پيش يا پس از شروع سال جديد» بودجه

تقاضـاي   ،اما در دراز مدت. رفع مي شود
پــول بــراي تــأمين هزينــه جنــگ و     

 –از سوي مجموعـه نظـامي    ،امپراطوري
ــان  ،)صــنايع نظــامي(صــنعتي  هرگــز پاي

    :نخواهد يافت
 Thelma andخــر فــيلم آصــحنه  •

Louise     در اين روزها دارد بازي مـي
نست كه پايان غمبار آن فيلم آموقع . شود

راست است كه برخـي  . را بخاطر بياوريم
مي پندارند پرتگاه مالياتي واقعي اسـت و  

  . شماري مي انگارند سرابي بيش نيست
پرزيدنت اوباما همچنان به كنگره فشار      

ــا منظــور كــردن  آمــي  ورد بودجــه را ب
ــز ــات صــاحبان دراف ــاالآايش مالي ــد ب  ،م

سخن عاقالنـه   ،در اين ميان. تصويب كند
چرا فيلـي را كـه در    :اي شنيده مي شود

  :را نمي بينيد؟ ،ماشين جنگي ،اطاق است
 ،نچه ما بايد در باره اش تصميم بگيريمآ     

ما بيشتر و بيشتر . ما چه ملتي هستيم :اينست
بيشتر  ما بيشتر و. پول خرج جنگها مي كنيم

پول خرج مداخله ها در خارج از امريكـا  
مـا بيشـتر و بيشـتر پـول خـرج      . مي كنيم

و . ساختن اسلحه و بناهاي نظامي مي كنيم
كمتــر و كمتــر پــول خــرج برنامــه هــاي 

  .داخلي و ايجاد كار مي كنيم
تمامي سامانه اقتصادي كه بر پايه قرض       

مـا  ... به ماشين جنگ وصل است ،برپاست
سـامان   ،بمثابه يك ملت ،وز افزونبطور ر

بخشيدن به كنش خويش باز مي مانيم زيرا 
 –فاقــد اراده مقابلــه بــا مجموعــه نظــامي 

نـرال  ژبـه هشـداري كـه    . صنعتي هستيم
 ،داد بـود  ،يزنهاور به نسلهاي بعد از خـود آ

مـي بايـد در نقـش     ،و حـاال . گوش بستيم
ما حق داريم . تأمل كنيم ،امريكا در جهان

دفاع كنيم اما ما حـق نـداريم بـه    از خود 
و ما به تجاوز . كشورهاي ديگر تجاوز كنيم

  . به كشورهاي ديگر ادامه مي دهيم
و بهاي اين تجاوزهـا را از پـولي مـي          

پردازيم كه مي بايـد خـرج كارهـائي در    
داخل كشور بكنيم كه از تقدم برخـوردار  

پول را يا بايد خرج بناي زير بناهـا  . هستند
ورده هائي كرد كه مردم بدان آيد فرو تول

نياز دارندو يا بايد خرج توليد اسلحه كـرد  
بنـاي  . و ما خرج توليد اسلحه مـي كنـيم  

. اقتصاد ما بر توليد اسلحه قرار گرفته است
ما براي نيازهاي واقعي مردم امريكا توليـد  

و ايـن پرتگـاه    –و اين بودجه . نمي كنيم
 ،مسئله اصليما را از پرداختن به  –مالياتي 

  . غافل مي كند
صـداهاي   ،اينك صداها بلند مي شوند •

نند آمردم عادي نيز و اين صداها خواستار 
مـي  . كه از بودجه نظـامي كاسـته گـردد   

خواهند ربط كسر بودجه و پرتگاه مالياتي 
مـي  . معلوم گردد ،را با هزينه هاي نظامي

خواهنــد از بودجــه نظــامي كاســته و بــر 
  .وده شودبودجه شهرها افز

طرح بديل هزينه هاي نظامي مينوزوتا       
گوياي اينست كـه شـهروندان امريكـائي    
شروع كرده اند بـه زيـر عالمـت سـئوال     
بردن ماشين جنگي و هزينه هـاي عظـيم   

اينان دارند فيل را در اطاق مي بينند . نآ
و مي پرسند فيل در اين اطـاق چـه مـي    
كند؟ هر اندازه اعضاي شـوراهاي شـهر و   
شهرداران كمتر به خورد و بـرد از هزينـه   

لـوده  آهاي ماشين جنگي و صنايع نظامي 
بيشتر مي پرسند چرا بايد مردم امريكـا   ،اند

  اين هزينه ها را تأمين كنند؟ 
 17يكي اين كـه در   ،از جمله نتيجه ها      

شوراي شهر دولوت قطعنامه  ،2012دسامبر 
از كنگــره  ،نآدر  ،را تصــويب كــرد كــه

ســته شــده اســت از بودجــه نظــامي خوا
بكاهيد و پول را به جامعـه هـاي شـهري    

  . بدهيد
 ،شـوراي شـهر سـن پـل     ،اكتبر 10در       

راء تصـويب  آقطعنامه مشابهي را به اتفـاق  
شوراي شهر  ،دسامبر 7در  ،و باز. كرده بود
 ،راءآقطعنامه مشابهي را به اتفاق  ،مينĤپليس

ز پيش اين امر چند رو. تصويب كرده بود
 Desن رخ داد كـه ايـوا و دمـوان    آاز 

Moines  به شهرهاي بيشتري پيوستند كه
  . همين خواست را داشتند

جنگ ها امريكا را ورشكسـت خواهنـد    •
كرد و تا زماني كه به افـزودن بـر بودجـه    

پرتگــاه  ،وزارت دفــاع ادامــه مــي دهــد
جنـگ در  . مالياتي وجود خواهد داشـت 
پولي  ،نهاآي كشورهاي ديگر و اشغال نظام

وردن نيازهـاي  آبراي اين كـه خـرج بـر   
. بـاقي نمـي گـذارد    ،مردم امريكا بگـردد 

شهروندان در شهرهاي مختلف مـي بايـد   
بر دربها بكوبند تـا مسـئوالن خفتـه بيـدار     
شوند و بحث در باره بودجه نظـامي را در  

  . دستور شوراهاي شهر قرار دهند
اين پرسش توليد اسلحه يا ساختن زيـر   •
ورده هـاي مـورد نيـاز    آاها و توليـد فـر  بن

ــور دارد  ــخ در خـ ــان؟ پاسـ از . امريكائيـ
ن آدر تمامي دهه هـائي كـه از    ،بداقبالي

 ،يزنهـاور هشـدار داد  آروز مي گذرند كه 
صـنعتي   –نفود فسادگستر مجموعه نظامي 

پاسخ اين بوده است كـه   ،)صنايع نظامي(
 ،بسا ما نمي توانيم. توليد اسلحه مقدم است

روي واشنگتن حساب  ،ديدن خطرها براي
نقشه سياستمداراني كـه در   ،در واقع. كنيم

اينست كه ماليات  ،مده اندآواشنگتن گرد 
را باال ببرند براي تـأمين هزينـه جنگهـاي    

  . بيشتر
. كوشهاي بيشتر شهروندان ضرور هستند •

ينـده فرزنـدان و نـوه    آمردمي كه نگران 
و مـي بايـد در شـهرها     ،هاي خود هستند

ايالتها به شـوراها و مجـالس ايـالتي و نيـز     
كنگره فشار آورند تا كه امريكا به جنگهاي 
غير اخالقي و غير قانوني پايـان ببخشـد و   
فهرست هزينه هاي مقدم و مؤخر را تغيير 

  .دهد
و چه خواهد شد اگر ما مـردم امريكـا        

كاري نكنيم؟ بر ما همان خواهد رفت كه 
ه زيـر بـار اينگونـه    بر ملتهائي رفته است ك

  . مدندآهزينه ها از پا در
  

میلیـــارد دالر  ۳۸۰۰بودجـــه ٭ 
ـــــه  ـــــارد ۱۰٫۵یاروزان الر د میلی

بودجــه امریکــا اســت کــه از آن، 
میلیـــارد بودجـــه وزارت  ۷۲۵٫۵

  :دفاع و سیا است
  
میلیــــارد دالری،  ۳۸۰۰از بودجــــه • 

را امریکائیان می پردازند میلیارد  ۲۹۰۲
ــارد دالر ک ۸۸۰و  ــا میلی ســر اســت کــه ب

ایـن . صدور اوراق قرضه تأمین می شود
 ۱۳۰۰حــدود  ،۲۰۱۱کســری در ســال 
  . میلیارد دالر بود

اپنـی ژاین اوراق قرضـه را چینـی هـا و    
ها و کشورهای نفت خیز و دیگرانی مـی 
. خرنـــد کـــه دالری در اختیـــار دارنـــد

خریداران بهره می گیرند امـا بـه شـرط 
بعد از مرگ، این که بپذیرند پولشان را، 

احتمـــاال فرزنـــدان و یـــا نـــوه هاشـــان 
  !دریافت کنند

بودجــه نظــامی امریکــا برابــر بودجــه • 
چین که در . تمامی کشورهای دنیا است

 ۱۱۱٫۸، بودجــه نظــامیش ۲۰۱۱ســال 
، سر به ۲۰۱۵، در سال میلیارد دالر بود

این امر . میلیارد دالر خواهد زد ۲۳۸٫۲
ن اپژموجب نگرانی امریکا و بخصوص 

های نظامی هند و سبب افزایش بودجه 
  . و استرالیا گشته است

هزینـــه عملیـــات نظـــامی امریکـــا در • 
میلیـارد  ۱۱۵٫۱خارج از ایـن کشـور، از 

میلیارد دالر کـاهش یافتـه  ۸۸٫۵دالر به 
علت، بیرون بردن قوا از عـراق و . است

ـــوا در افغانســـتان اســـت . کاســـتن از ق
هزار  ۵۰هرچند بنا بر اطالع، همچنان 
  . نیروی امریکائی در عراق هستند

ــه هــای  :انقــالب اســالمی ــدون هزین چگونه بتوان ... نظامی و جاسوسی وب ملتهـای  –دولـت «دولت ملت ها را  ــد و بدســت » درحــال انحــالل گردان ــپرد؟  ــه س ــین آتجزی ــه چن ــاور ک چـرا . آن را از میان نیز مـی بـرد ،وردآهمان حال کـه امپراطـوری پدیـد مـی در  ،قــدرت نظــامی و ســپس جنگهــاکــه صــرف نیروهــای محرکــه ایجــاد هشدار او صحیح و دقیق است چـرا سرانجام امریکا را از پا در مـی آورد؟  ،از آن بــود کــه پــی بــرد ایــن رویــهآیا پـس . را دادحکومت ملی مصدق دســـــتور ســـــرنگونی  ،داده اســـــتهشداری را به نسل های بعد از خـود یزنه ـــد و و جامعه تأمین کننده این هزینه هـا را قدرتمداری بیشتر و بیشتر می شـوند  هزینـــه هـــای ،کـــه زمـــان بـــه زمـــان ـــی کنن ـــر م ـــاتوان ت ـــاتوان و ن ــرانجامن ــی  ،س ــان م ــوری از می امپراط ــوده       .رود ــل ب ــر غاف ــن ام ــدرت را مــردم مــی اســت کــه همــواره هزینــه تمرکــز و نویســنده از ای ــزرگ شــدن ق در حال حاضر، هزینه هـای . پردازندب ــد فــرآورده های دیوان سـاالری و بخـش بـزرگ هزینه . بخشی از این هزینه ها هستندهزینه هـای نظـامی تـازه . می پردازنده داری جهانی را نیز مردم دنیـا سرمای ــذاریها در تولی ــرمایه گ ـــه هـــای هرگـاه . بمثابه نظام، بر جا نمـی مانـدبــدون ایــن هزینــه هــا، ســرمایه داری به پـرداحتن ایـن هزینـه هـا نیسـت و زیرا سرمایه داری خـود حاضـر دهد، هزینــه هــای نظــامی خــود را افــزایش امریکا ناگزیر است . هزینه ها هستندهای ویرانگر، بخـش دیگـری از ایـن س ــرآورده کشـــورهای جهـــان از هزین ــد ف ــابراین، از تولی ـــاز و تحـــولســبک بگــردد، نیروهــای محرکــه در های ویرانگر بکاهند و جو خشـونت نظــامی، بن ـــذیر شـــدن  جهـــان ب   .فروماندزیست آلوده بگـردد و جهـان در فقـر محــیط . درصــد ثــروت داشــته باشــد ۹۹درصـد نمـی توانـد برابـر  ۱دیگر را نیز می دانند که با رفتن از این راه، دانند این راه حل وجود دارد امـا ایـن صــاحبان ثــروت و امتیــاز مــی . افتــادنظامهــای اجتمــاعی بکــار خواهنــد پ

  
خارجه  هیگل به وزارت

منصوب می شود یا نمـی 
شــود؟ واقــع بینــی او در 
مورد ایـران و مخالفـت 
البی اسرائیل بـا وزارت 

کدامیک دسـت بـاال  ،او
   :را پیدا می کنند؟

در باره انتصاب جاك هيگل بـه وزارت      
همچنان مقاله ها هسـتند كـه    ،دفاع امريكا

برضد او تبليغـات شـديد   . منتشر مي شوند
ــي محافظــه كــارا. اســت ــد و الب ن جدي

. اسرائيل اين تبليغات را تصدي مي كننـد 
طرز فكر او در باره ايران  ،موضوع تبليغات

نسـكي  ژهمانطور كـه بـر   ،بنا بر اين. است
نظر دو وزير امـور خارجـه و    ،نوشته است

دفاع امريكا درباره رفتاري كه امريكا مـي  
نقـش   ،بايد در قبال ايران در پيش بگيـرد 

وزارت آنها از سوي  كليدي را در تصويب
كري، نصب شده است و هيگـل  . سنا دارد

در . هنوز بطور رسمي نصب نشـده اسـت  
باره هيگل و مشكل بزرگ او كه واقع بين 

مقالـه اسـتفان    ،بودن در باره ايران اسـت 
 31به تـاريخ   ،مقاله اي در گاردين ،كينزر

  :انتشار داده است ،2012دسامبر 
ر چـه چيـز   ايران و نبراسكا بـا ايـران د   •

 ،مشترك هستند؟ اشتراك چنداني ندارند
همين اندازه دارند كه براي سناتور سـابق  
نبراسكا كه ممكن اسـت بـه وزارت دفـاع    

درد ســر بزرگــي  ،امريكــا منصــوب شــود
  :ورده استآبوجود 

ــران كشــوري اســت كــه نخســتين        اي
ــكيل داده    ــان تش ــوري را در جه امپراط

 چهره هاي بزرگ همچون كورش. است
و داريوش و خشيارشاه را داشـته اسـت و   

نبراسـكا  . صاحب فرهنگي بس غني اسـت 
سرزميني است كـه قرنهـا محـل سـكناي     

ايالـت   1867در . مردم بومي بوده اسـت 
شد و چهره هاي ادبي بزرگي ويال كاتر  و 
ــت را    ــون وارن بوف ــي چ ــرمايه داران س
پروريد كه از قرار دومين ثروتمند جهـان  

  .است
نكه هيگل سناتور ايـن ايالـت   آپيش از     

شخصيتهاي نظامي معروفي در ايـن   ،شود
نرال جون پرشينگ ژ :ايالت زاده شده اند

  ...و
گروهـي تشـكيل شـده     ،در اين ايالت     

ايـن گـروه   . است بنام صلح طلبان نبراسكا
سالها است بر ضد فرمانـدهي اسـتراتژيك   
امريكا مبارزه مي كنند شعاري كه بـر سـر   

ايران « :اينست ،ن گروه استوب سايت اي
و مسئله اصلي كه برضد . »را بمباران نكنيد

ايران را «همين  ،هيگل بكار برده مي شود
  :است» بمبارن نكنيد

 ،جانبداران نظامي گـري در واشـنگتن   •
ــز   ــدار اســرائيل ني ــي هــاي طرف كــه الب

تقال مي كنند مـانع از   ،مددكارشان هستند
كا شوند انتصاب هيگل به وزارت دفاع امري

درست به اين دليل كه او دسـت زدن بـه   
جنگ ديگري در خاورميانه را عاقالنه نمي 

او چند سال پيش مخالفت خـود را  . داند
حمله نظامي « :با حمله به ايران اظهار كرد

نه مستدل و  ،به مثابه گزينه نظامي ،به ايران
  .»نه شدني و نه مسئوالنه است

. ستهيگل مردي مطلقا صحيح العمل ا •
 ،همچون بسياري از امريكائيان اهـل فكـر  

نسبت به روشي مي بايد در قبال ايران در 
او كوشـش  . واقع بين اسـت  ،پيش گرفت

بكار برد براي اين كه راه تفاهم با ايران را 
هيچ رئيس جمهوري امريكا چنين . باز كند

به استثناء ريگـان كـه بـراي    . نكرده است
را  كيـك و كتـاب انجيـل    ،مقامات ايـران 

كارتر نيز برسر گروگانها بـا ايـران   . فرستاد
نهـا قـرارداد الجزايـر را    آگفتگو كرد و با 

  .امضاء كرد
نچه سبب شـد هيگـل بـه بردبـاري و     آ •
   ،رامش و رفتار عاقالنه در مورد ايرانآ
  

  9در صفحه
  
  

 جبّار در بند جبرها
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او در . جهـان بينـي او اسـت    ،توصيه كند
شمار اندك شمار سياستمداران واشـنگتن  

يده ندارند امريكا براي دفـاع  است كه عق
در همه جاي دنيا مـي   ،از منافع ملي خود
  . بايد مداخله كند

هيگل را كسي توصيف كرده اند كه از      
زيرا باور ندارد كـه  . است» واقعيت پرت«

قدرت امريكا مي تواند مسائل ملتهـا را در  
جانبـداران  . همه جاي جهـان حـل كنـد   
ورند قـواي  آحقوق بشر به اوباما فشار مي 

ــالب   ــا را در س ــتان  2014امريك از افغانس
  . نها موافق استآهيگل با نظر . بيرون برد

عيــب ديگــري كــه بــراي هيگــل مــي  •
اينســت كــه او بــزرگ كــردن  ،شــمارند

مـي گوينـد   . بودجه نظامي مخالف است
نظر او با واقعيـت دنيـا و موقعيـت امريكـا     

بـزرگ تـرين    ،باوجود اين. سازگار نيست
  :ايران است ،گلمشكل هي

يا مصـالحه ميـان   آاو مي خواهد ببيند      
 امريكا و ايران شدني است يا خير؟ 

گروهـي تشـكيل شـده     ،در اين ايالت     
ايـن گـروه   . است بنام صلح طلبان نبراسكا

سالها است بر ضد فرمانـدهي اسـتراتژيك   
امريكا مبارزه مي كنند شعاري كه بـر سـر   

ايران « :ستاين ،وب سايت اين گروه است
و مسئله اصلي كه برضد . »را بمباران نكنيد

ايران را «همين  ،هيگل بكار برده مي شود
  :است» بمبارن نكنيد

 ،جانبداران نظامي گـري در واشـنگتن   •
ــز   ــدار اســرائيل ني ــي هــاي طرف كــه الب

تقال مي كنند مـانع از   ،مددكارشان هستند
انتصاب هيگل به وزارت دفاع امريكا شوند 

اين دليل كه او دسـت زدن بـه    درست به
جنگ ديگري در خاورميانه را عاقالنه نمي 

او چند سال پيش مخالفت خـود را  . داند
حمله نظامي « :با حمله به ايران اظهار كرد

نه مستدل و  ،به مثابه گزينه نظامي ،به ايران
  .»نه شدني و نه مسئوالنه است

. هيگل مردي مطلقا صحيح العمل است •
 ،ي از امريكائيان اهـل فكـر  همچون بسيار

نسبت به روشي مي بايد در قبال ايران در 
او كوشـش  . واقع بين اسـت  ،پيش گرفت

بكار برد براي اين كه راه تفاهم با ايران را 
هيچ رئيس جمهوري امريكا چنين . باز كند

به استثناء ريگـان كـه بـراي    . نكرده است
كيـك و كتـاب انجيـل را     ،مقامات ايـران 

ر نيز برسر گروگانهـا بـا ايـران    كارت.فرستاد
نهـا قـرارداد الجزايـر را    آگفتگو كرد و با 

  .امضاء كرد
نچه سبب شـد هيگـل بـه بردبـاري و     آ •
 ،رامش و رفتار عاقالنـه در مـورد ايـران   آ

او در . جهـان بينـي او اسـت    ،توصيه كند
شمار اندك شمار سياستمداران واشـنگتن  
است كه عقيده ندارند امريكا براي دفـاع  

در همه جاي دنيا مـي   ،ز منافع ملي خودا
  . بايد مداخله كند

هيگل را كسي توصيف كرده اند كه از      
زيرا باور ندارد كـه  . است» واقعيت پرت«

قدرت امريكا مي تواند مسائل ملتهـا را در  
جانبـداران  . همه جاي جهـان حـل كنـد   
ورند قـواي  آحقوق بشر به اوباما فشار مي 

ــالب   ــا را در س ــتان  2014امريك از افغانس
  . نها موافق استآهيگل با نظر . بيرون برد

عيب ديگـري كـه بـراي هيگـل  مـي       •
اينســت كــه او بــزرگ كــردن  ،شــمارند

مـي گوينـد   . بودجه نظامي مخالف است
نظر او با واقعيـت دنيـا و موقعيـت امريكـا     

بـزرگ تـرين    ،باوجود اين. سازگار نيست
  :ايران است ،مشكل هيگل

يا مصـالحه ميـان   آاهد ببيند او مي خو     
امريكا و ايران شدني است يا خير؟ چنـين  

نخست وزير  ،مصالحه اي از ديد نتان ياهو
كـابوس   ،اسرائيل و براي او و اطرافيـانش 

ميـزي مـي   آاينـان اصـرار جنـون    . است
ورزند بر اين كـه چنـين مصـالحه بـراي     

 ،در واقـع . امنيت اسرائيل خطرناك است
مصالحه بـا   :حقيقت داردنها آبسا اكثر باور 

بدين خاطر كه اين كشـور را وارد   ،ايران
از تهديد  ،سامانه امنيت خاورميانه مي كند

اين در بيرون اين . ميز بودنش مي كاهدآ
سامانه قراردادن و به منزوي كردن ايـران  

ميز بودنش را بيشتر مـي  آاست كه تهديد 
  .كند

در برابـر قشـري گـري از     ،در واشنگتن •
در معـرض محكـوم    ،ايسـتادن  ،عاين نـو 

. شدن به اعدام سياسي قرار گرفتن اسـت 
بسا مـانع از وزيـر شـدن هيگـل      ،بنا براين
اما عزم او بر ايستادن در برابر ايـن  . بگردد

 ،در نبراسـتكا  ،جزم گرائي در بـاره ايـران  

  .ريشه اي عميق دارد
تنها يك امريكائي جان خـود را فـداي       

ــ  ــي در اي ــتقرار دموكراس او . ران دارداس
 ،بنام هوارد بسكرويل ،رمان خواهآجواني 

او تـازه   ،1907در . اهل نبراسكا بوده است
از دانشگاه پرينستون فارغ التحصيل شـده  

بـه ايـران    ،بعنوان معلـم  ،1907بود كه در 
او خود را در بحبوحه انقالب بر ضد . رفت

استبداد يافت و با شـوق تمـام در مبـارزه    
  .براي دموكراسي شد

او اعتراضــهاي كنســولگري امريكــا در      
ــي از   ــه گروهـ ــرد و بـ ــز را رد كـ تبريـ
دانشجويان خود تعليمات نظامي داد و در 

در  ،نها را فرماندهي مـي كـرد  آحالي كه 
  .كشته شد 1920وريل آ 20
بسكر ويل بر اين باور بود كـه كشـورها       

مي بايد اجازه يابند كه خـود طـرز اداره   
به قـدرتهاي  . يين كنندكشور خويش را تع

بزرگ نيامده است كه سرنوشـت ملتهـا را   
  . تعيين كنند

 ،نوريس ژرژ ،و يك سناتور اهل نبراسكا •
برضد وارد شدن امريكا به جنـگ جهـاني   

رأي  ،اول و عضويت امريكا در جامعه ملل
ــه   . داد ــت ب ــان گف ــه امريكائي ــوريس ب ن

يعنـي ايجـاد    ،تعهدهاي جهاني تـن دادن 
اسلحه سازي و توليد و انبـار  كارخانه هاي 

كردن اسلحه و داد و ستدهائي كه سودي 
او . براي جمهور شهروندان امريكـا نـدارد  

به امريكائيـان هشـدار داد كـه ايـن نـوع      
نان خواهـد  آتعهدها مانع پيشرفت و رفاه  

  .شد
هيگل از سنت بزرگ امريكا پيروي مي  •

. حــق را گفــتن ،پيشــاروي قــدرت :كنــد
از . خوش نمي آيـد  سخن حق قدرت را

نكه اعـالن  آبا  ،اين رو است كه انتصاب او
  .قال و مقال برانگيخته است ،نشده است

اوباما هيگـل را بـه    ،2013انويه ژ 7در  ◀
  .وزارت دفاع امريكا منصوب كرد

ــالمی ــالب اس ــر قــانون  :انق ــا ب ــا بن از این رو آنها . او هستند تصمیم هایجمهــوری اســت و وزیــران مجریــان اساســی امریکــا، قــوه مجریــه رئــیس ام بـاوجود ایـن، . مـی خواننـد» دبیر«را  به رویه ای کـه . دیگر نیز بستگی داردو روابط قوا میان امریکـا و قـدرتهای بستگی ندارد، به وضعیت در منطقـه در پــیش مــی گیــرد، تنهــا بــه نظــر او اما سیاستی که . وزیر نقشی مهم دارد ــامی ژر ــای نظ ــم مافیاه ــالی در  –ی م یـم ژاقتصادی است که ضـربه هـای راقتصـــــادی ایـــــران از پـــــا درآوردن بخصـــوص کـــه هـــدف مجازاتهـــای . تشـــــدید فشـــــار بـــــر ایـــــران داردهماننــد اوبامــا، تــوان بیشــتری بــرای هشــدار بایــد داد کــه ایــن وزیــر نیــز، پـس . ش می گیرد نیز بسـتگی داردپی        :به آن صدبار کاری تر هستند
ويـران كـردن    ،هدف

  –ن اسـت  اقتصاد ايـرا 
مسابقه افزايش  نقدينـه  
ــورم و    ــزايش ت ــا اف ب

  :اناير فقردر
  
هدف مجازاتهای جدیدی کـه  ٭

امریکا بر ضد ایـران وضـع کـرده 
است ویران کردن اقتصاد ایـران 

  :است
  
ــه ژ 6در  ◀ ــابي از   ،2013انوي ــن ارزي اي

قيـد شـده در   (مجازاتهاي جديد امريكا 
توسط مارك ) بودجه وزارت دفاع امريكا

 ،عضو بنياد دفاع از دموكراسـي  ،ويتزداب
  :مده استآبعمل 

همزمان با دور بعدي گفتگوها با ايران  •
هفتـه   4جليلـي گفتـه در   (كه ماه آينده 

انجـام مـي   ) انويـه  ژآينده يعني در ماه 
ــد ــاي    ،گيرن ــا مجازاته ــت اوبام حكوم

جديدي را كه بر ضد ايران وضـع شـده   
 اگر مجازاتهـاي . به اجرا مي گذارد ،اند

ن بخش را هـدف گرفتـه   آاين و  ،پيشين
مجازاتهاي جديد ويـران كـردن    ،بودند

تمامي اقتصاد ايران را هدف خود ساخته 
 . اند
دابويتز مي افزايـد هـدف قـراردادن     •

وارد شـدن در   ،بخشي از اقتصـاد ايـران  
ن را آيك بازي است كه امريكـا هرگـز   

در توجيه اين مجازاتها گفته . نخواهد برد
سيب وارد كردن به تمامي آه مي شود ك

ن كـاري اسـت كـه    آاين  ،اقتصاد ايران
ايران را ناگزير مي كند پاي ميز مذاكره 

امريكــا  ،امــا در هــر دور مــذاكره. بيايــد
تقاضــاي جديــد و ســنگين بهــا تــري را 

ايران را در  ،بدين بازي. پيشنهاد مي كند
موقعيتي قرار مـي دهـد كـه تقاضـاها را     

مجازاتهـا اقتصـاد    ،تا دور بعـدي . نپذيرد
ايران را ويران تر مـي كننـد و فشـار بـه     
ــركت در     ــراي ش ــر ب ــورهاي ديگ كش

  .مجازاتها بازهم بيشتر مي شوند
جنگ اقتصادي ادامه مي  ،بدين سان     
در همـان   ،اقتصاد ايران مـي ميـرد  . يابد
يم ايران قوي تـر مـي شـوند و    ژر ،حال

نچـه از اقتصـاد   آبـا   ،يمژمردم ايران به ر
  .وابسته تر مي گردند ،ماندمي 

  
مجازاتهای وضع شده بر ضـد ٭

یــم ایــن ژمــردم ایــران و بســود ر
  :کشور است

  
ایــــن گــــزارش در بــــاره اثرهــــای  ◀

در  ،مجازاتهای وضع شده برضد ایران
بتـاریخ  ،)دست راستی(روزنامه فیگارو 

  :انتشار یافته است ،۲۰۱۳انویه ژ ۲
در مركز  ،مدير تحقيق ،برنارد هوركاد •
 ،لـــي مطالعـــات و تحقيقـــات فرانســـهم

مجازاتهاي وضع شده برضـد جمهـوري   
اسالمي بنظر نمي رسد كه نتايج منتظر را 

بـراي قشـرهاي    ،بـدتر . ورده باشندآببار 
. ميانه ايران شـوم و  ويرانگـر بـوده انـد    

يـم هسـتند و   ژچراكه هم زير سركوب ر
ــار از   ــي دم ــين الملل ــاي ب هــم مجازاته

  . وردآروزگارشان در مي 
فكر امريكائي ها و اروپائي ها اينسـت       

كه مجازاتهاي اقتصادي ايران را به زانـو  
اين يـك اشـتباه بـزرگ    . در مي آورند

سـال اسـت كـه     30دليل اين كه . است
ايران تحت تحريم است بي آنكـه نتـايج   

ايـن   ،بعكـس . متصور تحقق يافته باشـند 
يـم  ژمجازاتها جز اين نكـرده انـد كـه ر   

ايـن  . ي را تقويت كننـد جمهوري اسالم
يم  مسئله اتمي را يك داو ديپلماتيك ژر

  . و يك بلند پروازي ملي گردانده است
يـم  ژر ،برغم مجازاتهـاي بـين المللـي    •

ي براي ادامه دادن در ژايران پول و انر
ميليـارد   100بـا حـدود    :اين راه را دارد

 ،دالر كه به خاك خود بازگردانده است
بـدون   ،و نـيم  سـال  2بمدت  ،مي تواند

امـور خـود را    ،فروش يـك بشـكه نفـت   
  .  بچرخاند

نكـه  آايـن مجازاتهـا بـه جـاي      ،بدتر     
طبقـه ميانـه    ،قدرت حاكم را تنبيه كننـد 

ايران را زير ضربه گرفته انـد كـه ميـان    
سـندان  . چكش و سندان قرار گرفته انـد 

يــم و چكــش  ژتــدابير ســركوبگرانه ر 
  . مجازاتها هستند

جوانهاي ديپلمـه   ،ز جامعهاين بخش ا     
مـد تعلـق   آكه به خانواده هـاي كـم در  

دارنــد و از كشــت و زرع ارتــزاق نمــي 
زيـرا بـراي   . كار پيدا نمـي كننـد   ،كنند

ــده اســت و   ــاقي نمان ــنعت خــوني ب ص
. بازرگاني بـين المللـي نـاموجود اسـت    

 :كـار كـاذب اسـت    ،نچه باقي مي ماندآ

كاسبي هاي كوچك يا سـربار خـانواده   
  ...ا كارمند دولت گشتنشدن و ي

اگر رهبران بين المللي بهتـر وضـعيت    •
داخلي ايران و مشكالتي را مي شـناختند  

بجاي  ،نها روبرو هستندآكه مردم ايران با 
آنكه به محكوم كردنهاي سازمان ملـل و  

يـم  ژبـه ر  ،نها دل خوش كننـد آحاصل 
  .ايران به گفتگو مي نشستند

  
نزول ایران به رده ششم اوپک ٭
  :ز نظر درآمد نفتیا

 
دينه گزارش كـرده  آ ،91دي  15در  ◀

اداره اطالعات انـرژي آمريكـا در    :است
جديدترين گزارش خود درآمد قطعـي  

مـاه نخسـت    11اوپك از فروش نفت در 
. ميليــارد دالر اعــالم كــرد 967را  2012

درآمـد   2011ماهـه سـال    12اوپك در 
ميليارد دالري از محل فروش نفت  1027

 . بودده كسب كر
بالغ  2012ماهه نخست  11ايران نيز در •
ميليارد دالر از فروش نفت درآمـد   64بر 

داشته است و ايـن در حـالي اسـت كـه     
كشورهاي غربـي از اواسـط ايـن سـال     
طــرح تحــريم نفــت ايــران را بــه اجــرا 

 . گذاشته اند
ايران كه پيش از تحـريم هـا دومـين        

عضو اوپك از نظـر كسـب درآمـدهاي    
به  2012ماه نخست سال  11بود در  نفتي

 . رتبه ششم تنزل يافته است
ميليـارد دالري   291عربستان با درآمد  •

 94در رتبه نخست قرار داشته و امارات با 
 84ميليارد دالر در رتبه دوم، نيجريـه بـا   
 81ميليارد دالر در رتبه سوم، كويـت بـا   
 75ميليارد دالر در رتبه چهارم و عراق با 

 . د دالر در رتبه پنجم قرار گرفته اندميليار
 57ميزان درآمدهاي نفتي الجزايـر نيـز   

ــوال   ــارد دالر، آنگ ــارد دالر،  63ميلي ميلي
ميليـارد   46ميليارد دالر، ليبي  9اكوادور 

 54ميليـارد دالر، و ونـزوئال    48دالر، قطر 
  .ميليارد دالر اعالم شده است

بـدین سـان، در آمـد  :انقالب اسالمی ایـن . شور کاهش یافته اسـتنفتی ک تولید داخلی کاهش یافته است  – ۲  .اجرا نکرده استدولت، بودجـه عمرانـی خـود را  - ۱  کاهش  همراه است با تــب تــورم را اقتصــاد کشــور  – ۴  در نتیجه،. پرداخت کندنقدینه افزوده اسـت تـا هزینـه هـا را نکاســته اســت، الجــرم بــر حجــم چــون دولــت از حجــم بودجــه  – ۳  و    :رفته استگ
  
ــرز  ٭ ــدینگی از م ــور نق  ۴۱۵عب

  :هزارمیلیاردتومان
 
ــك    ،91دي  10در  ◀ ــزارش بان ــه گ ب

هزار  415حجم نقدينگي از مرز  ،مركزي
. گذشـت ميليارد تومان در مهرماه امسال 

 ،تا پايان مهـر مـاه   ،يعني از پايان شهريور
مزار ميليارد تومان بـر حجـم نقدينـه     13

 .افزوده شده است
گزارش، حجـم نقـدينگي در    براساس •

هــزار  78بــيش از  84شــهريورماه ســال 
  .بـود ) درصد 14,5با رشد (ميليارد تومان 

هزار ميليارد تومان  415به  ،91در مهرماه 
 سـال اخيـر،   7، در به سخن ديگـر . رسيد

 . برابر شده است 5حجم نقدينگي بيش از 
محمـود   ،به گزارش خبرگـزاري مهـر   •

اي  عـده : ه اسـت احمدي نژاد اخيرا گفت
مي گويند با اجراي هدفمندي، نقدينگي 

اما ايـن موضـوع اشـتباه     .باال رفته است
نقدينگي كشور  89است چرا كه در سال 

بـه   90درصد بود و اين رقم در سال  25
بهتر است بار برداشـتني  . درصد رسيد 19

را يك دفعـه از دوش مـردم بـرداريم و    

درآمدهاي حاصل از هدفمنـدي يارانـه   
برخـي  . ا را به دست خودشان بـدهيم ه

فكر مي كننـد ايـن موضـوع بـه معنـاي      
ــزايش   ــا اف ــدينگي اســت ام ــزايش نق اف
نقدينگي يعني افزايش پايه پولي كـه در  

 . اين پروسه اين اتفاق نمي افتد
ــن در حــالي اســت كــه اصــغر          اي

ابوالحسني معاون اقتصادي بانك مركزي 
ر رشد نقدينگي مي تواند منج: گفته است

  .به افزايش نرخ تورم شود
ــه تــب در نتیجــه، ا. بیشــتردارد و نــه امکــان وارد کــردن کــاالی امکــان تولیــد داخلــی بیشــتر وجــود خریدی که دولت ایجاد می کند، نـه بدین معنی است که در ازای قـدرت حجم نقدینگی افزایش پیدا می کند، کاهش مـی یابـد و در همـان حـال، وقتــی درآمــد نفــت  :انقــالب اســالمی   :تورم گرفتار می شود که شده استقتصــاد ب

  
چرا و چگونه میزان نقدینگی  ٭

ــاه  ــک م ــارد  ۱۳در ی ــزار میلی ه
  :تومان افزایش یافته است؟

  
ــور  ◀ ــدینگی در کش ــد نق ــل رش عوام

  عبارتند از 
مدهاي حاصل از فروش آفروش در  – 1

  نفت و گاز براي تأمين بودجه دولت و
درصـد   113وام از بانك مركزي كه  – 2

  .افزايش يافته است
هــزار ميليــارد تومــان در  36صــرف  – 3

  .طرحهاي مسكن
هزار ميليارد تومـان وام از   9گرفتن  – 4

  .بانك مركزي براي پرداخت يارانه ها
ــاي زود  دادن  -  5 ــه بنگاهه ــهيالت ب تس

  .افزايش وام مسكن و بازده
ورد كه آ فرارو از قول اقتصاددانها مي    
درصد تورم ناشي از افـزايش ميـزان    80

هــزار ميليــارد  13و اگــر . نقدينــه اســت
 ،كسري دولت در يك مـاه باشـد   ،تومان

بان تا آاول (ماه باقي مانده از سال  5در 
هزار ميليـارد تومـان    65) اول فروردين

. ديگر بر حجم تقدينه افزوده خواهد شد
ر يم در اقتصاد ايران منفجژآن بمب كه ر

اين همان بمبي . مي كند اين بمب است
است كه وقتي در اقتصادي منفجـر مـي   

فقر مردم و اقتصاد ملـي را بيشـتر و    ،شود
ور مـي  آرانت رانت خواران را سرسـام  

بدين خاطر است كـه مـي گوينـد    . كند
اقتصاد ايران اقتصاد رانت خـواري و در  

  .مالي است –قبضه مافياهاي نظامي 
  
 ۴تنهـا  دولت طـی هفـت مـاه ٭

ـــارد تومـــان صـــرف  هـــزار میلی
  :ه استعمران کشور کرد

 
ــاد    ،91دي  6در  ◀ ــزارش اقتص ــه گ ب

بـر اسـاس    :گزارش كرده اسـت  ،ايراني
ماه ابتداي  7اطالعات به دست آمده در 

سال جاري تخصيص بودجه به گونه اي 
بوده است كه بودجه عمراني بـه ميـزان   

 .يك، نهم بودجه جاري بوده است
كه هر روز آمارهاي تازه اي  درحالي    

از موفقيت هاي اقتصادي دولـت منتشـر   
مي شود ولي تازه ترين برآوردها نشـان  
مي دهـد كمتـرين ميـزان هزينـه كـرد      
دولت صرف عمران شده است و بيشترين 
بخش منابع درآمدي دولت براي بودجه 

مـاه   7در طول . جاري صرف شده است
هـزار   4حكومت تنهـا   ،اول سال جاري

ليارد تومان صـرف كارهـاي عمرانـي    مي
به نظر مـي رسـد بـرخالف    . كرده است

آمارهاي رسمي پروژه هاي عمرانـي بـه   
  .دنصورت كامل متوقف شده باش

  
  10در صفحه

  
  

 جبّار در بند جبرها
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ـــالمی ـــالب اس ـــرفتن   :انق ـــام نگ و افـــزایش  کـــاهش تولیـــد داخلـــیطرحهای عمرانـی، همـراه اسـت بـا انج     :قیمتها و بیکاری
و درصـــد کـــاهش تولیـــد  ۴۰ ٭

   :درصد افزایش قیمت ۱۰۰
 
ــل از  91دي  5در  ◀ ــه نقـ ــه  بـ ، كلمـ

نه ماه پس : خبرگزاري مهر، اطالع است
» توليد ملي«از نامگذاري سال به عنوان 

اقتصـاد  «كه البته پـس از چنـد مـاه بـه     
تغيير كـرد، آمـارگيري مركـز    » مقاومتي

ــس از    ــاي مجل ــژوهش ه ــكل  98پ تش
اقتصادي سراسـري، نشـان مـي دهـد از     

توليد و اشـتغال در ايـن    91تا مهر 90مهر
 36درصـد و   40تشكل ها بـه ترتيـب تـا    

درصد كاهش و قيمت محصوالت و مـواد  
 112درصـد و   87اوليه به ترتيب بـيش از  
  .درصد افزايش يافته است

ــه گــزارش تارنمــاي 91دي  14در  ◀ ، ب
ــي،  ــاد ايران ــدهاي  67اقتص ــد واح درص

 واحد 5931. اند صنعتي كشور تعطيل شده
گـزارش  . اند صنعتي در كشور تعطيل شده

اخير اتاق هاي بازرگاني نسبت واحدهاي 
تعطيل شده در استان هاي مختلف كشـور  

بـه طـور متوسـط    . را مشخص كرده است
درصد واحدهاي صنعتي در  90تا  30بين 
 .اند هاي مختلف كشور تعطيل شده استان

 1140ها خراسان رضوي با  در ميان استان
 900تعطيل شده، فـارس بـا   واحد صنعتي 

 1100واحد صنعتي تعطيل شده، لرستان با 
واحد صـنعتي تعطيـل شـده، آذربايجـان     

واحد صنعتي تعطيل شـده و   525غربي با 
واحـد صـنعتي تعطيـل شـده      560يزد بـا  

بيشترين تعداد ورشكستگي را به نـام خـود   
 .اند ثبت كرده

سه روز قبـل نيـز مركـز آمـار ايـران از         
هزار نفر در كشور  200ميليون و  3بيكاري 

   .خبر داده بود
 ۲۰درصـدی تـورم در  ۹۷رشد ٭
  :ماه

  
ــزاري فـــارس  ،91دي  17در  ◀ خبرگـ

ماه  20نرخ تورم در  :گزارش كرده است
تا آبـان مـاه سـال     90گذشته از فروردين 

درصدي را تجربه كرده  97جاري رشدي 
درصدي شاخص كاالهاي  28,1و افزايش 

ــهريو ــين مصــرفي در ش ــت از تعي ر حكاي
درصد را به  21حداقل دستمزدي بيش از 

 .همراه خواهد داشت
قانون كـار در اسـفند    41بر اساس ماده     

ماه هر سال حداقل دستمزد سـال آينـده   
شود و به همين علـت   كارگران تعيين مي

دولـت، كارفرمـا و   (شركاي اجتماعي كار 
در نيمــه دوم ســال و بخصــوص ) كــارگر

ه صــورت جــدي ايــن فصــل زمســتان بــ
كننـد تـا بتواننـد بـا      موضوع را دنبال مي

بررسي نرخ تورم و هزينـه سـبد خـانوار،    
حداقل مـزدي در خـور جامعـه بـزرگ     

 .كنند تعيينكارگري 
به گفته بسياري از فعاالن كارگري شيوه    

تعيين مزد حال حاضر مترقي و مطـابق بـا   
وري نيروي كار  شرايط اقتصاد، بازار و بهره

و همين موضوعات نارضايتي جامعه  نيست
كارگري را افزايش داده بـه عـالوه بايـد    

ها در  اشاره كرد كه نوسانات شديد قيمت
بازار كه رابطـه مسـتقيم بـا سـبد معيشـت      

 .خانوار دارد به اين مسئله افزوده است
قلـم   30نمايندگان كـارگران معتقدنـد       

كاال در سبد معيشت خانوار قرار دارد كـه  
نها مصرفي و از جمله ضروريات يك همه آ

خانواده است و هيچ گونه كاالي لـوكس  
و تجمالتي در آن قـرار نـدارد و بـا ايـن     

هـاي   وجود تعادل ميان درآمدها و هزينه
ايــن قشــر بــه ســختي برقــرار بــوده و در 

ــه هــا گــوي ســبقت را از  مــواردي هزين

  .درآمدها گرفته است
در حقیقـت، فاصـله  :انقالب اسـالمی ــان  ــه قشــرهای کــم می ــد و هزین   :می گرددرا هم تورم می بلعـد و فقـر همگـانی دوم و سوم کمیاب می شـود و یارانـه کـار . هزینه ها را نیز تأمین نمـی کنـدحاضر، درآمد از یـک کـار یـک سـوم در حـــال . روز، بیشـــتر شـــده اســـتدرآمــد، بخصــوص کــارگران، روز بــه درآم

  
درصــدی متوســط  ۶۲افــزایش ٭

  :خانوار هزینه سبد معیشت
  
 ،ابوالفضل فـتح اللهـي   ،91دي  16 در ◀

نايب رئيس كـانون عـالي انجمـن هـاي     
ــران،  ــارگران اي ــا صــنفي ك در گفتگــو ب

در يكسـال  : خبرگزاري مهـر گفتـه اسـت   
گذشته متوسط هزينه سبد معيشت خـانوار  

رصد قيمتها  .درصد افزايش يافته است 62
و اعالم نظرات كارگران و كارفرمايـان از  

اسـت كـه قـرار شـد تـا قبـل از        مباحثي
برگزاري نشستهاي پايـاني شـوراي عـالي    
ــارگري و    ــاي ك ــروه ه ــط گ ــار، توس ك

 .كارفرمايي انجام و اعالم شود
در  :درصـدي مـزد   100پيشنهاد افزايش •

چند جلسـه برگـزار شـده بـراي بررسـي      
وضعيت افزايش حـداقل دسـتمزد سـال    
آينده كارگران، مباحثي دربـاره افـزايش   

ــد 100 ــتمزد درصـ ــداقل دسـ  92ي حـ
كارگران و مشموالن قانون كار مطرح شد 
كه به نظر اكثر جامعه كارگري نه تنها اين 
خواسته نمي توانـد اجرايـي باشـد، بلكـه     

 .مورد درخواست كارگران نيز نيست
درصــدي  20تــا  18احتمــال افــزايش     

 . وجـود دارد حداقل دستمزد سال آينده، 
د كارگران برابر شدن يكباره حداقل مز 2

مي تواند منجر به تعديل نيرو و فشار زيـاد  
به كارفرمايان شود؛ بنابراين خواسته جامعه 
كارگري رشد حـداقل مـزدي منطقـي و    

 .قابل اجرا است
قرار است بـزودي متوسـط هزينـه هـر     •

نفــره از ســوي نماينــدگان     4خــانوار  
كارگري و نمايندگان كارفرمايي، نهايي و 

 .اعالم شود
. است درصد 62ايش هزينه ها، متوسط افز

برآوردها نشـان مـي دهـد كـه متوسـط      
افــزايش قيمــت ســبد معيشــت خــانوار از 

تا آذرماه امسال به ميـزان   90آذرماه سال 
  .درصد بوده است 62

بنا بر این، نـرخ تـورم  :انقالب اسالمی . حکومت احمدی نژاد مـدعی اسـتدرصد بوده است و نه رقمـی کـه  ۶۲   :یمژافزاید حتی بنا بر آمار رری بر بیکاری مـی بیکا ،تورم و رکود
  
ســاله هــا بیکــارترین  ۲۴تــا ۲۰ ٭

  :گروه سنی در کشور هستند
  
نـرخ   ،رش ايرنـا به گزا ،91دي  17در  ◀

سـاله در كشـور    24تـا  20بيكاري جوانان 
درصد است كه اين ميزان نسبت بـه   29,8

براساس  .ساير گروه هاي سني بيشتر است
گزارش طرح آمـارگيري از نيـروي كـار    

كه از سوي مركز آمـار ايـران    91تابستان 
  ، است انتشار يافته

نرخ بيكاري مـردان و زنـان در گـروه     •
درصـد   48,5 ساله 24 و 24,8 ساله 20سني 
بي ترديد، سنين ياد شـده بيشـترين    .است

مراجعان به بازار كار را به خود تخصـيص  
مي دهند زيرا بيشترين فـارغ التحصـيالن   

  .دانشگاهي در اين سنين قرار دارند
نرخ بيكاري براي زنـان در سـنين يـاد     •

درصد گزارش  56,2شده در نقاط شهري 
  .شده است

يكاري جوانان در سـنين  همچنين نرخ ب •
سال نيز باال است، نـرخ بيكـاري    29تا  25

درصد گزارش 22,5براي اين گروه سني 

  .شده است
  :تجاوزها به حقوق انسانو اینــک خبرهــای  :انقــالب اســالمی

  
  

 ،سركوبها كه بر ايرانيان
در زنــدان و بيــرون از 

  :روا مي رود ،زندان
  
  

ــه،   91 دي 5در ◀ ــزارش كلمـ ــه گـ ، بـ
ــراني  ـام زاده    حاض ــه امـ ــود را ب ــه خ ك

محمــدتقي ربــاط كــريم مــي رســانند، از  
نزديك فضاي امنيتي آن حـوالي را حـس   

لباس شخصي ها به تناوب ايستاده . مي كنند
از فيلم و عكس گرفتن از حاضريني كه . اند

اگر با اين جو جرات حضور مستقيم بر مزار 
ستار را داشته باشند، تا پاكسازي هر آنچه به 

. بر مزار وي گذاشته مـي شـود   رسم هديه
فرقي نمي كند گل و گلدان و گالبي باشد 
يا شمعي و خيراتي، هرچـه باشـد در يـك    
ـته مـي      چشم به هـم زدن از مـزار او برداش

ـاي امنيتـي از   . شود اين همه نگراني نيروه
  چيست؟

به گزارش بـي بـي سـي،     ،91دي  5در ◀
مقـدم، فرمانـده    سرتيپ اسماعيل احمـدي 

ـيس ايـر   ـا روزنامـه    كل پل ـاحبه ب ان در مص
ـا       ـيس در پـي ن  كيهان گفتـه اسـت كـه پل

برانگيـز   هاي پس از انتخابات مناقشـه  آرامي
ـال  ــت   1388سـ ــد بازداش ــر از  40قص نف
هــاي مــوثر و رهبــران معترضــان را  چهــره

ــه  ـا خامن ــه اســتاي  داشــته، امـ ــر :گفت  ام
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي را نداده 

را خود به عهده و مسئوليت برخورد با آنان 
 .گرفته است

ـيش از    91 دي 5در ◀ ـا، ب ، به گـزارش ايلن
ـتگان    ــر از بازنشســ ـتاد نفـ ــد و هشــ يكصـ

هاي شماره يك و دو صنايع فلـزي   كارخانه
ـائي  ايران در اعتراض بـه   ـان   بـي اعتن مالك

پرداخـت   بـه كارخانه صنايع فلزي ايـران  
شان، در مقابل استانداري  سنوات بازنشستگي
 .ندتهران تجمع كرد

 26به گزارش هرانا، شـعبه   ،91دي  5در ◀
دادگاه انقـالب تهـران بـه رياسـت قاضـي      

ساله  65مقيسه ناصر سوداگري فعال سياسي 
ـتم را بـه    ـال   5و همسرش طاهره پوررس س

سال نفي بلد به زاهـدان و پسـر   10زندان و 
ـاله   24ايشان پويان سوداگري دانشجوي  س

ـال نقـي بلـد د    6سال زنـدان و   6را به  ر س
 كرمان محكوم كرده است

به گزارش فعالين حقـوق   ،91دي  6در ◀
بشر و دمكراسي در ايـران، وكيـل زنـداني    
ــي    ــدانيان سياس ـيف زاده و زن ــد سـ محم

 350مصطفي نيلي و هوشنگ رضايي از بند 
 4بنـد   12زندان اوين به سالن ايزوله شـده  

 .زندان گوهردشت تبعيد شدند
نفر در  5به گزارش ايران،  ،91دي  7در ◀

گفتـه  .ياسوج به اتهام تجاوز اعـدام شـدند  
دست  1389شود كه اين افراد در سال  مي

اعـدام ايـن   . انـد  ربايي و تجاوز زده به آدم
ـارك مهـرورزي     ـام و در پ افراد در مالء ع

 .ياسوج صورت گرفته است
ــرس،  ،91دي  9در ◀ ــزارش جـ ــه گـ بـ

نيروهاي امنيتي استان قزوين، با حضـور در  
ـاي  دفتر هفته نا مه حديث قزوين، تمام اعض

آن رابازداشت كرده و كامپيوترهاي نشريه 
كاركنان هفته نامـه پـس از   .را با خود بردند

ســه ســاعت بــازجويي آزاد شــدند امــا از  
دبير اين نشـريه   سرنوشت رحيم سركار، سر

 .اطالعي در دست نيست
ـــرس،   ،91دي  9در ◀ ــزارش جــ ــه گ ب

ـنعت  جمعي از دانشجويان دانشگاه علم و  ص

. بــا خــانواده ســتار بهشــتي ديــدار كردنــد
ـتي ضـمن گاليـه از بـي      خانواده ستار بهش

ـا  ": توجهي هاي صـورت گرفتـه گفتنـد    ت
ـيچ يـك از نماينـدگان مجلـس و      بحال ه
مسئولين براي دلجويي و يا تحقيق حتي به 

از مردم هم به جز شما يكـي  . ما سر نزده اند
دو گروه ديگر آمده اند كه از همـه تشـكر   

  .ي كنيمم
، با گذشت نزديـك بـه دو   91 دي 9در ◀

ـارات ضـد    ـا و اظه و  ماه و انتشار گزارش ه
ــرانجام در گــزارش كميســيون   نقــيض، س
ـيس و     تحقيق و تفحص مجلـس تخلـف پل
ضرب و شتم تاييد شد و علـت مـرگ ايـن    
وبالگنويس جوان، سنگ كـوب و شـوك   

قسـمتي   .ناشي از دستگيري ذكر شده است
 .داز گزارش سانسور ش

كارگران نورد لولـه صـفا    ،91دي  9در  ◀
ـاه از    در اعتراض به عدم پرداخت شـش م

ســاعت دســت از كــار  4دستمزدهايشــان، 
 كشيدند

، به گزارش اتحاديـه آزاد  91 دي 10در ◀
ـارگران كارخانـه نـورد     كارگران ايران، ك
لوله صفا از ساعات اوليه صبح در اعتراض به 

كار عدم پرداخت دستمزدهايشان دست از 
بــدنبال ايــن اعتصــاب مســئولين . كشــيدند

كارخانه با حضور در ميان كارگران به آنان 
ـتمزد   وعده دادند امشب مدت يكماه از دس
ـان واريـز      ـاب ش معوقه كارگران را بـه حس

 .خواهند كرد
ـائزه   91 دي 10در ◀ ، به گزارش كلمـه، ف

هاشمي زنـداني سياسـي محبـوس در بنـد     
ـنبه پـس    ـيم  زنان زندان اوين روز ش از تفه

اخالل در نظـم  “و ” توهين به رهبري“اتهام 
در دادسـراي اويـن بـه سـه هفتـه      ” زندان

  . انفرادي تنبيهي فرستاده شد
، بـــه گـــزارش  هرانـــا، 91 دي 10در ◀

اين موضـوع كـه    ه،مسئولين زندان با توجي
مــدت زمــان دوره بازداشــت اوليــه علــي 
ـان ابـالغ    صادقي در اداره اطالعات به ايش

از آزادي وي جلوگيري كرده  نشده است
ـيش بـه     20علي صادقي بيش از .اند ـال پ س

ـام عضــويت در حــزب دمــوكرات     اتهـ
ــت، وي     ــده اس ــت ش ـتان بازداش كردسـ

 .آزاد شود 91بايست در مهرماه سال  مي
به گـزارش مهـر، دكتـر     ،91دي  11در ◀

صادقي مديركل پيشگيريهاي وضعي، امنيتي 
: تو انتظامي قوه قضائيه اعـالم كـرده اسـ   

طبق آمار ارائـه شـده ورودي پرونـده در    
ميليـون   11به دادگستريها حـدود   90سال 

و اين ) هزار پرونده 900ماهانه ( بوده است 
ـا حـدود    هـزار نفـر    7در حالي است كه م

ـا مقايسـه    قاضي در سراسر كشور داريم كه ب
تـوان نتيجـه گرفـت حجـم      مختصري مي

در مقابل اين )پرونده130هر قاضي (پرونده 
ـار   تعداد قاضي بسيار زياد است، بنابراين ناچ

 .به امر پيشگيري هستيم
به گزارش اتحاديـه آزاد   ،91دي  11در ◀

ـاتي عضـو هيئـت     كارگران ايران، علي نج
مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپـه  
ـاه انقـالب      ـاري دادگ ـارم دادي به شعبه چه

ـاريه  . سنندج احضار شد بر اساس اين احض
ــه روز  ــد س ــن   وي باي ــت اي ــس از روي پ

 .احضاريه در دادگاه حاضر شود
ـا نيـوز،     ،91دي  12در ◀ به گـزارش رهس

ـا   واواكمــاموران  ــت، روز دوشــنبه بـ رش
ـيحي   مراجعه به منزل دو تن از نوكيشان مس
كه از اعضاي فعال كليساي ايران در رشت 
ـا را   بودند ضمن بازرسي و تفتيش منزل، آنه

 .ل دادنددستگير و به مكان نامعلومي انتقا
ـا، ده  91 دي 12در ◀ ــزارش هرانـ ــه گ ، ب

ـاق مـواد مخـدر روز      زنداني متهم بـه قاچ
چهارشنبه ششم دي ماه سالجاري در زندان 
ـان رضـوي بـه     تايباد از توابع استان خراس

 .صورت مخفيانه اعدام شدند
به گزارش اتحاديـه آزاد   ،91دي  13در ◀

ـاب   كارگران ايران، در چهارمين روز اعتص
 250رگر كارخانه نورد لولـه صـفا   كا 1200

مهندس و كارشناس ايـن كارخانـه نيـز بـه     
ـتند  ـابي پيوسـ ـارگران اعتصـ ـارگران . كـ كـ

اعتصابي امروز نيز همچون روزهاي ديگر با 
تجمع در مقابـل درب ورودي كارخانـه و   

و به رروشن كردن الستيك مانع تردد خود
 .داخل كارخانه شدند

ـا،  ،91دي  13در  ◀ علـي   به گزارش هران
ـان   اكبر باغاني، دبير كل كانون صنفي معلم

ـال   خـود از   89ايران در رابطه با پرونده س
دادگاه انقـالب بـه رياسـت     26سوي شعبه 

قاضي پيرعباسي، به اتهام تبليغ عليه نظام بـه  
ـال تبعيـد بـه     10يكسال حبس تعزيري و  س

 .شهرستان زابل محكوم گرديد
ـا     ،91دي  13در ◀ به گـزارش كلمـه، آري

آرام نژاد كه اخيرا به سه ماه حبس تعزيري 
ـالي بـه    محكوم شده بود، روزگذشته در ح
زندان متي كالي بابل رفـت كـه آخـرين    
ـام قاصـدك را تقـديم       سروده خـود بـه ن

 .كودكان كار كرده بود
بـــه گـــزارش پايگـــاه  ،91دي  13در  ◀

رساني دادسراي عمـومي و انقـالب    اطالع
ـاه انقـالب    15تهران، شـعبه   اسـالمي  دادگ

متهم سـرقت اخيـر    4تهران حكم مربوط به 
 .در تهران را صادر كرد

ـان      به موجب حكم صادره دو نفر از متهم
به اعدام محكوم شـدند و دو نفـر ديگـر از    

ـال   10متهمان عالوه بـر محكوميـت بـه     س
ضـربه   74سال تبعيد و  5حبس، هر كدام به 
 .شالق محكوم شدند

ــ ،91دي  16در ◀ ه بـــه گـــزارش كميتـ
ـايي از     گزارشگران حقوق بشـر، راحلـه ذك

ن اوين، ازندانيان محبوس در بند زنان زند
ـنبه   پس از بازگشت از مرخصي، روز چهارش
ششم ديماه به زندان قرچك ورامين منتقل 

 .شد
ـات  91دي  16در ◀ ، علي نجاتي عضو هي

مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپـه  
ـاه انقـال    ـاري دادگ ب در شعبه چهارم دادي

ـام مـورد        ـام تبليـغ عليـه نظ سنندج بـه اته
ـام  . بازپرسي و محاكمه قرار گرفت اين اته

دايـه دايـه وقـت    “بر اساس خوانـدن آواز  
ـنندج و    ” جنگه ـاني در شـهر س در يك مهم

اقدام به عكاسي از سوي همسرش از علـي  
نجاتي در زمان بازداشت بر وي وارد شـده  

  . است
ـنا،   91 دي 17در   ◀ ، بــه گــزارش ايسـ

حمدرضا تابش كه در حاشيه جلسـه علنـي   م
ـاران     صبح امروز مجلـس، در جمـع خبرنگ

ـاپ شـده     سخن مي گفت، دو گـزارش چ
ـتي را بـه       ـتار بهش ـاره مـرگ س مجلس درب

گزارش اوليـه  : خبرنگاران نشان داد و گفت
ــر  13دي مــاه و گــزارش دوم  2 دي منتش

ـايي از گـزارش    شده كـه در آن بخـش   ه
تشـريح   حذف شده كه عمـدتا مربـوط بـه   

 .علت مرگ ستار بهشتي است
به گزارش ايسنا، مهـدي    ،91 دي 17در ◀

ايسنا، با بيان اينكـه   وگو با دواتگري در گفت
در پرونده ستار جزئيات اقرارهاي متهمان 

بهشتي در ايـن گـزارش حـذف شـده     
اكنون بـه   افسراني كه هم: است، گفت

دليــل تخطــي از وظايفشــان در مــورد 
بازداشـت هسـتند   پرونده ستار بهشـتي  

اقرار به كارهايشـان در ايـن گـزارش    
درج شــده بــود كــه از ايــن گــزارش 
حــذف شــده اســت؛ البتــه اينكــه ايــن 

برنـد   ماموران در بازداشت به سـر مـي  
همه ابعاد ماجرا را بـه وضـوح روشـن    

 .كند مي
ــنا،   ،91دي 18در ◀ ــزارش ايس ــه گ ب

ــه   ــارگران كارخانــ ــي از كــ جمعــ
» ازقنـد اهـو  «و » كاغذسازي كـارون «

دي مـاه، در   18صبح امـروز، دوشـنبه   
مسئوالن در رفع  هيتوج اعتراض به بي

ــتانداري  ــان، در مقابـــل اسـ مشكالتشـ
 .خوزستان دست به تجمع زدند

،به گزارش نداي سبز 91دي  18در ◀
ــنده و   ــايي، نويس آزادي، محمــد كيمي

ــياري از روزنامـــه ــار بسـ هـــاي  همكـ
حديث قزوين،  ٔطلب و هفته نامه اصالح
ي نيروهاي وزارت اطالعـات در  از سو

 .اين شهر بازداشت شده است

 جبّار در بند جبرها
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اميرلشكر اختالف كلمه حاصـل  مـي    ديگرآنكه مي داند ميان وليعهد و

 وقت هر كه است اين  ايالت مي گردد  آن موجب اختالل امور  شود و
 ميـان  به صحبت اين  و است حاضر جنگ وزارت تمس به وزرا هيأت در
 مـذاكرات  ايـن  در شـدن  داخـل  از و نـداده  نشـان  قبول روي آيد مي

 بـه  شـاه   و آورد مي فشار شاه به وليعهد ديگر طرف از .كند مي خودداري
 آذربايجـان  حكومـت  فرمـان   ،سردارسپه اطّالع بي گويد مي الوزرا رئيس
 و رسـد  مـي  شـاه  صـحة  بـه   و شود مي صادر فرمان. كنند صادر را وليعهد

 شـده  مسـافرت  آمادة وليعهد  و كند مي گرافتل آذربايجان به وزيرداخله
 .گردد مي بر ورق كه است حركت شرف در نموده مكان نقل بلكه
 بـه  شـاه . كنند مي خواني روضه قشوني ادارة در و است رسيده محرّم ماه

  در و اسـت  خـواني نظاميـان آمـده    روضـه  مجلس به سپه سردار مالحظة 
  از تـن  چنـد  غرفـه،  مـين ه كنـار  در. اسـت  نشسته صندلي روي اي غرفه

 رئـيس الـوزراء انـدكي    مشيرالدوله با هم سپه سردار. اند نشسته روحانيان 
 شـاه  كـه  شـنود  مـي . اسـت  نزديكتر همه از شاه كرسي به نگارنده. دورتر

 كـار  من اتومبيل. كن تلفن وليعهد به گويد مي او به طلبيده را پيشخدمتي
 .بفرستي را خودت اتومبيل ايدب تو، ديدن به بيايم كه اين براي كند نمي

 بـه  رفـتن  بـراي  وليعهـد  شـدة  نقـل  مكان در است كرده وعده پيداست
 بـرهم  هـم  كار اين كند نمي  تصور هرگز و نمايد ديدن او از آذربايجان،

 و رفتـه  وليعهـد  اتومبيـل  با را راه اين خواهد مي خست روي از و بخورد
 سـتون  پشـت  از سـپه  سردار .شود مي حاضر وليعهد اتومبيل. باشد برگشته
 گويـد  مـي  حاضـرين  بـه  و كنـد  مي مرتّب را خود نظامي جامة برخاسته

 با شاه. بداريم صحبت بنشينيم بعد ببرند، تشريف بيندازيم راه را اعليحضرت
 بـا  را سپه سردار نشسته، صندلي روي نظامي كسوت در خود كوچك جثّة
  و دهـد  مـي  سـالم  سـتاده اي كه بيندبمي  خود مقابل در برازنده قامت آن
 جسـته  جاي از داده سالم جواب درنگ بي. حاضراست اتومبيل گويد مي

 و اندازنـد  مـي  راه را او دولـت  رئـيس  و سـپه  سـردار  و شـود  مـي  روانه
 .پردازند مي صحبت به حاضرين با گردند برمي
 امـا . رود مي چه براي و رود مي كجا شاه داند مي سپه سردار است بديهي
 آخـر  دم تـا  مسـأله  كه كند مي خودداري و آورد نمي خود وير به هيچ
 توليـد  عظمـت  و قدرت او براي بيشتر خوردنش برهم  كرده را خود سير
 .خفت و خواري دولت رئيس و وليعهد و شاه براي  و كند

 الزم كه هركجا از يافتن اطمينان و كار اطراف سنجيدن از بعد هسپ سردار
 را دولـت  هيـأت  شـود،  روانـه  خواهد مي وليعهد آخركه دم درآن باشد

. رسـاند  مـي  وزراء و شـاه  بـه  او، مسافرت از را خود نارضائي كرده تهديد
 فرسـتادن  و فرمـان  اجـراي  در دولت هيأت و وليعهد و شاه بسيار كوشش
 منـزلِ  از خفـت  نهايـت  بـا  وليعهـد  و مانـده  نتيجـه  بـي  كلّـي  بـه  وليعهد
 سپه سردار ميان باطني كدورت  و گردد برمي خود خانة به كرده مكان نقل
 .رسد مي ظاهري مالمت به وليعهد و

 از خـود  نگارنـده  كـه  چنـان ( كنـد  مـي  گله سردارسپه از اين از بعد شاه
 آذربايجـان  بـه  رفتن از را وليعهد شما گويد مي و) است شنيده سردارسپه

 فرمـان  صـدور  در هم اعليحضرت دهد مي جواب سردارسپه. كرديد منع
 كـردم  مـي  عـرض  واالّ نكرديد مشورت من با وليعهد بايجانآذر حكومت
 .نيست صالح

 كه دهد مي اوجرأت به وليعهد مسافرت از جلوگيري به سردارسپه موفّقيت
 وهـم  جلـو بـرود   پـيش  از بـيش  وليعهد و شاه با كردن درمخالفت بتواند
 اسـتعفا  بـه  را او كـه  آن تا شود مي افزوده دولت رئيس به او اعتنايي بربي
 )  1(  »...گردد مي دولت رئيس خود واداشته دادن

 درشهرمنتشر خبري ميزان 16 تاريخ در«: بر اين نظراست مستوفي عبداهللا
 السـلطنه  قـوام  خبرتوقيـف  وآن گرديد كس همه تشويش موجب كه شد
 ضمن در كه گفتند اينطورمي را توقيف اين سبب. بود سپه سردار وسيلة به

 ازشـخص  كـه  واعترافـاتي  سـرقت  به مظنونين از يكي استنطاق و تعقيب
 دراطـراف  كـه  وتحقيقاتي شد پيدا درقضيه كه شعبي و بروزكرده مظنون

 كميتـة  السـلطنه  قـوام  كـه  گرديـد  كشف است، آمده عمل به ها شعبه اين
. اسـت  سردارسـپه  كـردن  تلـف  مقصودش و كرده تشكيل تروري مخفي
 ايـن  در خـود  بـرادرزادة  بـا ) اعلـم  مظفّر( انتصار سردار  گفتند مي حتّي

 ضـرر  برضـررخود،  و بالنتيجـه بـر    اعترافـاتي  و انـد  داشـته  دست قسمت
 گفتند مي هم بعضي. اند دانسته اساس اين مؤسس را او نموده، السلطنه قوام
 السـلطنه  قوام زيرا بيايد، ميان به هم شاه پاي بروند جلوتر قدري اگر شايد
 .كند اقدام خطيري امر چنين به است نبوده ممكن شاه ارادة و امر بدون
 هايي دوسيه اگر و عاري ازحقيقت همه اينها گفتند مي كه بودند هم بعضي
 مشـارالملك  و ظهيراالسـالم  قضية مثل باشد، شده تنظيم كار اين براي هم
 را السلطنه قوام و سپه سردار اند خواسته مي شد معروف كه قبل سال دو در

 نظميـه  برسرتشـكيالت  وسـتداهل  جودبـاو  ولي است مصنوعي تروركنند
 ضـرر  بـر  كـه  كارش و كس و انتصار سردار مثل متعيني اشخاص واعتراف

 كـار  قضـيه  اصـل  مثـل  هـم  قول اين كردن باور اند، كرده اعتراف خود
  .نبود آساني

چنانكه  االن هم ،  بعد از گذشتن  بيست و پنج  سال ، بر من معلوم نيسـت   
زيرا ، درصـورتيكه  . ن به حقيقت بوده استكه كدام يك ازدوقول  مقرو

شقّ  اول رامطابق  با واقع  بدانم  نمي توانم محلّي براي وزير شدن آقاي 
مظفّر اعلـم ، در زمـان سـلطنت رضـا شـاه پهلـوي فكـر كـنم، و سـردار          
انتصارآنروز ، و مظفراعلم بعد را هم  نمي توانم  كسي بجا  بياورم  كه براي 

يك چنين  تهمتي را بخود  بزند كه در ضمن افترائـي  جاه و مال آينده ، 
هم به قوام السلطنه زده باشد كـه  وزارت  بعـدي او را اجـر ايـن عمـل      

  .بدانيم
عين اين موضوع درقضية دوسال  قبل ، و كميتـة  ظهيـر االسـالم و مشـار     
الملك  برضد قوام السلطنه و سردارسپه،  نيز در كار است  كه بعد از تبعيد 

الملك به جرم  سوء قصد بر ضـد قـوام  السـلطنه و سـردار سـپه ، و      مشاور
ماندن  دوسالي دراروپا ، مجدداً به تهـران بـر گشـته و چنانكـه درآينـده       

  )    2(»!خواهيم  ديد، در كابينة سردار سپه ، وزيرامورخارجه  مي شود
چگونگي  انتصاب سردار سـپه  بـه مقـام صـدارت را     فاطمي  سيف پور   ◀ 
 انتصـاب  از پـس  شـد،  داده قبالًتـذكار   بطوريكه: نگونه روايت مي كنداي

 بـا  سـپه  سردار اروپا، به شاه  مسافرت و وزيري نخست  مقام به  سپه سردار
  پايـان  را  پـنجم  دوره  انتخابـات   ورادع  مـانع   بدون و آسوده  خاطري

 .فرستاد  مجلس به  را خود  طرفداران از بسياري و داده

 مـيهن  هـاي  روزنامـه   ناگهـان  ، پـنجم  مجلس گشايش از قبل  چهارهفته
 بمديريت  شفق و  اصفهان قمشه  تازة  وكيل  شيرواني ابوطالب  بمديريت

 و رهنمـا   العابـدين  زين بمديريت ايران و بوشهر تازة  وكيل  دشتي علي
 شـخص  و قاجاريـه   سلسلة به  راجع آميز انتقاد  مقاالتي تازه روزنامة  چند
 برگ و شاخ با ضمن در و داده انتشار سلطنتي رژيمهاي  مضار و شاه احمد

 ميـرزا  علي محمد  عليه مبارزه بر و نوزدهم قرن تاريخ از هائي زيادگوشه
 ايـران  هـاي  بـدبختي   كلية باعث را سلطنتي  حكومت و كرده تشريح را

 .دانستند
 بـا   همه ما و داشت  تازگي جهاني جنگ بعداز  نسل  براي نوشتارها اين  

 سـعادت  آفتاب كه وفكرميكرديم كرده مطالعه  را آنها تمام شادي و عالقه
 يـك   اينـك  و  سـربرآورده  افـق  از بـارديگر  ايـران  آزادي و  وخوشي
  نسـل  بـين  درآنروزهـا  كه(  سپه سردار پيشوائي تحت جمهوري حكومت
 خواهـد  تجديـد  را ايـران  وآسايش بزرگي  دوران)  بود محبوب جوان
 .كرد

 طرفـدار  هـاي   روزنامه لحن  شديم مي نزديكتر  مجلس  افتتاح به هرچه 
 مـيهن  روزنامـة  دارم  بخاطر خوب. شد مي تر ومؤمن شديدتر  جمهوري

 صـفحة  در  اروپـائي  زن  بدوش دوش شاپو  كاله با شاه احمد از  عكسي
 :بود  نوشته وزيرعكس كرد چاپ اول
 كند ميچكار ببازد اگر  قمارميكند دراروپا شه
 !كند مي دچار بذلّت  را ما

 بـه  نسـبت  را مـردم  افكـار  كه بود اين ديگرجرايد و ميهن روزنامة هدف
 ، درايـران  كـه  بدهنـد  نشان ودرضمن ساخته  مشوب  شاه احمد  شخص
 باعـث  را سـلطنت  هم انقالبي روزنامة چند. دارند انزجار ازسلطنت مردم

 ظـالم  و و جـابر  را او اسـالف و شاه احمد و دانسته مردم مذلّت و بدبختي
 دانسته قحطي درسالهاي گندم ومحتكر علّاف احمد را او و وغارتگرناميده

 .خواستند ازمجلس را جمهوري حكومت واعالم سلطنت پايان و
 طرفدار اغلب بودند، برآورده سر ازصندوقها ترتيب به كه هم تازه وكالي
ـ  او برفرمان گوش و  حكم بر چشم و سپه سردار  افشـار،  رضـا  داور،. دبودن

 ، شـيرواني  ابوطالـب  ، احياءالسـلطنه  دكتـر  برادرش و ، بهرامي دبيراعظم
 تـدين،  يـزدي،  كـاظم  سيد فاطمي،  السلطنه عماد ، اصفهاني التجار  امين

 قـوام،  ذوالقدرپيشـكار  انـوار،  يعقـوب  سـيد  شيرازي، الملك قوام اسدي،
 دشـتي،  علـي  الـواعظين،  ءضـيا  ، پيرنيا السلطنه معاضد ، مسعود غالمحسين

 ناصـر  ، مقـام  قـائم  ، سـپه  سردار  صميمي دوست اجاق ، كازروني ، اخگر
ة  فوايـد  وزير عزّالممالك حاج االسالم، ياسـائي،  ، سردارسـپه  كابينـه  عامـ 

 تيمـور  بيات،  السلطان سهام ، ماليري االسالم شيخ ، دستغيب ، اعتبارالدوله
 ، ماليـري  العلمـاي  نـاظم  اطبـائي، طب ،]اسـكندري  [ميـرزا   سليمان ، تاش

 زاده، العـراقين  شـيخ  نجـات،  ، اعظـم  مشار الدين جالل شيخ ال، احتشام
 دولـت  يحيي ميرزا حاج ، خان يداله  ميرزا ميرزا،  عبدالوهاب ميرزا حاج

 عبـدالوهاب  گيالني،  ناصراالسالم ، علي محمد شيخ ، الملك نظم ، آبادي
 خان حسين  ميرزا حاج ، زاده سركشيك كردستاني، معظّم سردار رضوي،
 قـدرت   بـراي  را زمينه و بودند سردارسپه جدي طرفدار يا همه ، فاطمي
 تيمـور :  مجلس دستورمتولّيان طبق ، ازترس آنكه مي كردند ويا اوحاضر

 مـي  سـينه  سـپه  سردار علم پاي]نصرت الدوله   [ فيروز و تدين داور، ، تاش
 .زدند

  هفتـاد  حضـور  بـا   مجلـس   پـنجم  دورة   ، ] 1302   [  بهمـن  دوم روزبيست
 .يافت  گشايش رسماً  نفرازنمايندگان

 :كرد ايراد  را زير افتتاحية نطق وليعهد ميرزا حسن محمد
 بنـام  را شـورايملي   مجلـس   پنجم دورة ، خوشنودي و مسرّت نهايت با "

 را  ملّـت  نماينـدگان  توفيـق  و نمـايم  مـي   افتتاح شاهنشاهي اعليحضرت
  ذات چـون . خواهـانم  متعـال  خداونـد  از خـود  مهـم  وظـايف  درايفاي

 كـه   است اين دهند مي ترجيح براقوال را اعمال شاهنشاهي اعليحضرت
  نطق در را  پسنديده منظور اين

افتتاحيه خود رعايت  و ارادة  دولت را بطورسـاده  وجـازم  بـه اطّـالع       
  :نمايندگان مي رسانم

روابط  ما بادول  متحابه  كامالً  حسنه و ادامة  اين وضـع   بحمداهللا  تعالي   
بسط انتظامات مملكتي و تدارك تمـام  . منظور  بالترديد  دولت  مي باشد

بهبـودي امـور اقتصـادي  و فـراهم     . وسائل اين مقصود اهم منظوراسـت 
توسـعة  معـارف  و   .  ساختن موجبات ترقّي آن محلّ توجه كامـل اسـت  

لية مملكت  حتي االمكان و حسن  جريان  عدليه  و وضـع   تعميم  آن در ك
جزئيـات و  . قوانين الزمه  براي ايـن مقصـود  نصـب العـين  مـي باشـد       

توضيحات هر يك از اين  فقرات هنگام ارسال لوايح  متعلّق  به آن روشن 
  .مي شود

پس ازپايان  نطق وليعهد، مجلس براي يكساعت تعطيل شد و سپس تحت  
تشكيل  گرديد و شروع  "حاج ميرزا  يحيي دولت آبادي   " رياست سنّي

  .به انتخاب  هيئت رئيسه  كرد
مجلس مدت يك هفته به منظور رسيدگي باعتبار نامه ها و تشكيل  شعب ،  

وطرفـدارانش كوشـش    "سردارسـپه  "وقت  خود را به مسامحه گذرانيد 
سلطنت را  فاتحة "عارف "داشتند كه مجلس زودتر رسمي شده وبه قول 

بخوانند وبراي روزعيد سردارسپه با سمت رئيس جمهورازمردم پـذيرائي  
دوفراكسيون فوراً بطرفداري رژيم جمهوري ومخالفت بـا سـلطنت   . بكند

سيد محمد تـدين   "فراكسيون تجدد تحت نظر. درمجلس تشكيل گرديد
وزيـر  فرهنـگ    "سـليمان ميـرزا    "فراكسيون عاميون  تحت زعامت    "
ينة سردارسپه ، مجموع آراء  دو فراكسيون پنجاه و چهـار رأي  بـوده   كاب

جمع شده و بنام روشنفكران كشـور از رژيـم     "داور "عده اي  هم دور 
رضا افشار ، شـريعت زاده ، شـيرواني ،    ". جمهوري طرفداري مي كردند

 "و  "تـدين   ". دبيراعظم  وسركشـيك زاده ، جـزو ايـن دسـته  بودنـد     
يرزا  به سردار سپه قول داده بودند  كه به مجرّد افتتـاح رسـمي   سليمان  م

مجلس احمد شاه  را از سلطنت خلع و اورا  بسمت  رئيس جمهور انتخاب  
كنند متولّيان  مجلس بقدري به موفّقيت  خود اطمينـان داشـتند كـه بـه     
ضرّابخانة  سلطنتي  دستورضرب سكّة طال  با آرم  جمهوري بـراي عيـدي    

وزير خارجه بـه   "فروغي  "د  نوروز صادر كرده بودند، همچنين روز عي
سفارتخانه هاي خارجي تهران  پيام فرستاد كه سالم عيد در دربار  انجـام   
نخواهد گرفت  بلكه  سفرا بايد براي تبريك عيد به منزل  رئيس  جمهـور  

  .بروند "سردار سپه  "

ه بـه اعتبـار نامـه    درمجلس هم كارگردانان با عجله كوشش مي كردند  ك
هاي موافقين جمهوري، زودتر  رسيدگي كرده و مجلس را براي  تصميم 

از واليات  هم امراي لشكر هـر روز  تلگرافهـائي بـه    .  قطعي  حاضر سازند
 جـز  كـه   سـلطنت  انزجـاراز  بـر  مبني ، محل امضاي معتمدين ومعروفين

 مجلس به تسلطن الغاي و نياورده بوجود كشور براي بيچارگي و بدبختي
 از وتقليـد  جمهوري  رژيم صحبت خالصه.  ميكردند مخابره ها  روزنامه و

  )  3(".بود محفل هر  ونقل هرمجلس نقل پاشا  كمال مصطفي تركيه
ملك الشعراء بهار آغاز مجلس پنجم و برخورد گروههـا راكـه اكثريـت     ◀ 

بـدين   نمايندگانش را  رضا خان و نظاميان از صندوق رأي در آورده انـد 
درمجلس پنجم  كه انتخابـاتش درحكومـت مسـتوفي    :  شرح قلم مي زند

آغاز و در حكومت مشير الدوله ختم گرديد، اصالح  طلبان وسوسياليسـتها  
هردو رأي داشتند ، ولي اياالت را وزارت جنگ بـرد ونفـوذ اميرلشـكرها    

  .انتخابات را فاسد ساخت
دموكرات مستقل « دا درمجلس پنجم حزب ديگري نيزبوجود آمد كه ابت

  .نام يافت»  تجدد « نام داشت وبعد » 
حزب تجدد كه انتخابات اياالت را بوسيلة همراهي وزيرجنگ ربوده بود، 

سوسياليسـت  . درجلسات اوليـة مجلـس  داراي اكثريـت قطعـي گرديـد     
واصالح طلب هردو با ديدة انديشناك و نگراني عجيب به حزب  مذكور 

  !نگاه  مي كردند
سياليستها درمجلس پنجم نيزازحيث عده  كمترازاصالح طالبان بودنـد  سو

مع ذالـك هردوحـزب   . ونفوذ معنوي مدرس درمجلس ازآنها زيادتربود
  .دراقلّيت ماندند؛ ائتالف بين آنها  هم صورت پذير  نبود

  
  شروع به حمله كرد  ددجت حزب ◀ 

  
» !مخـالفم  ! خـالفم  اعتبارنامه ها به جريان افتاد، گروكشيها شـروع شـد، م  

چـه بايـد كـرد؟ حـزب     . ازطرف مدرس و دوستان او طنين اندازگرديد
جديد مجلس قصد داشت قبل ازآنكـه اعتبارنامـه هـاي اقليـت بگـذرد،      
بمحض آمادگي نصف به عالوة  يك، اليحـة  جمهوريـت را بـه مجلـس     
آورده ، برق آسا بگذارند واگـر اقليـت مخالفـت كـرد، اعتبارنامـة افـراد       

  !الف را رد كندمخ
« مـردم  . در خارج  مجلس تشنّجي عظيم ازچندي پيش ديده مـي شـد   

جرايد بر ضد  شـاه مشـروطه   . مي خواستند، آري  جمهوري» جمهوري 
البتّـه  . مقاالت مي نوشتند و از حكومت  انتخابـاتي  تعريـف  مـي كردنـد    

ـ   رده  اسمي از نامزد  حكومت  انتخابي ، يعني  رئيس  جمهوري  آينـده ، ب
  !همان جرايد  تمجيد  مي شد سردار سپه در نمي شد، اما از

امـا مـردم   . واليات هم تلگرافاتي مي رسيد كه جمهوري مي خواستند از 
همانهايي كه با مشروطه مخالف بودند، عموماً با جمهوري هم   غيرسياسي و

وحشـت   سياسيون به اين جمهوري بـا بـيم و   جمعي هم از. مخالف بودند
مي كردند؛ چه، اين جمهـوري همـان جمهـوري بـود كـه ازبيشـة       نگاه 

  .دندان شيرداشت مازندران بيرون  خراميده ، چنگال و
حوزة علما، اصالح طلبان، طبقات اصناف هنوزحركتي نكـرده انـد ولـي     

شـيپورش   در بيرون  مجلس جنگي است كـه هنـوز  . ازجمهوري نگرانند
 پـنج نفـر از   مـدرس و . مجلس خبري نيست كشيده  نشده است، ولي در

اما تكليف قطعي خود را روشن نكرده اند . دوستانش گاهي جلساتي دارند
. ميخ مي زننـد  سوسياليستها هم به نعل و. ، و اكثريت  با حزب تجدد است

  !اصالح طلبان  نباشد روزشان بهتراز گويا آنها هم حال و
  سردارسپه  چه مي كند؟ ◀ 

مجلس چهارم، در هيأتهاي دولت داخـل   وزيرجنگ در تمام مدت دورة 
زيـرا  او  .  اكثريـت و اقليـت  نداشـت    اما توجهي به امور سياسي  و.  بود

درست مي كـرد،    او سرباز. كارهاي ديگري  داشت كه  بايد  انجام  دهد
اين طرف، ازآن طرف ،  گيالن، از خراسان، از از. اسلحه راه مي انداخت

  .دوش سربازان خود مي انداخت هرچه تفنگ  پيدا مي كرد به
صاحب منصـبهاي تـازه وكهنـه     در اياالت، مراكزمقتدري ازاميرلشكرها و

تنها سـعي  .  تدارك نقشة بزرگ خود بود تشكيل  داده و مشغول مطالعه و
نويسندگان مالقات مـي   با سياسيون و. بد نگويند واجرايد از داشت كه در

آنـان شـرح مـي داد و     كرد، صحبت مي داشت، خدمات خود را بـراي 
زيركـي   دهاء  و باشد ، با كمال هوش و زمينة آتيه را كه  جنگ   با دربار

  .وعدم  ذره اي غفلت  طرح مي نمود
سردار سپه  بقدري مواظب مجلس بود كه گويا  در دنيا  تـا ايـن  انـدازه    

براي مثال كافي است ياد آوري كنيم روزي . مواظبت سابقه نداشته باشد
مرحوم مستوفي الممالك  به مجلس آمد و ديد كه اكثريت  ندارد را كه  

خـوب و اسـتادانه  ادا     ، عصباني شد و پشت  كرسي رفت و نطقـي بسـيار  
. نمي دهـم   آجيل  نمي خورم  و. من اهل  آجيل  نيستم«  :كرده ، گفت

حاال  هم موسم  بـره كشـي    .  جيل  مستعد  نيستمعده ام براي خوردن آ
ايـن را گفتـه ،   »  !بنابراين ميـروم  ... بره هم نمي توانم بخورم اتفاقاً. است

  همة  وزرايش كه  خود و
همراه او بودند  از مجلس  بيرون رفتند، ولي  وزير جنگ  نرفت و بجـاي   

و غيـره بـه ايـن  نطـق     ) مشير الدوله( ازطرف مرحوم  پيرنيا . خود نشست
  .خارج  از نزاكت  پاسخ هايي داده شد

. اشاچي  كه ازحزب سوسياليست بودنـد، هيـاهو راه انداختنـد   جمعي  تم
جمعي هم بيرون مجلس برآن شدند . رئيس امر فرمود آنهار ا توقيف كنند

از .  وزيرجنگ قبالً  تدارك  اين راهم  ديده بود. كه هنگامه راه بيندازند
جلسه برخاست  و پايين  رفت و جمعي سر باز را امر كرد  صف كشـيدند،  

انند  رئيس گارد مجلس مشغول حفاظت  ومراقبت  گرديد؛ چـه ،  وخود م
مي دانست كه اوهست و بايد  هم باشد وجاي  عصباني  شدن و قهركردن  

مجلس  را بايد در دست  داشت، باقي كارها  خود بخود درسـت  .  نيست
  .مي شود

مردم از وضع قـديم خسـته   . درآن روزها جمهوري طلبي گل كرده بود
  رجال سياست  نمي توانستند شفاي عاجلي براي التيام . شده بودند

  12 در صفحه  
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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اختالف  و خود خواهي سياسيون و .  دردهاي سي سالة مردم  پيدا  كنند
احزاب هم مانع بود كه يك دولت ازهمان دولتها دوام كند واصـالحاتي   

  .را كه شروع كرده است به پايان برد
بعضي . عضي وجاهت زياد  نداشتندب. بعضي ازرجال كم كارومهمل بودند

هرچـه بـود، بـه هرتقريـب،     . با خارجيان نمي تواسنتند درست كنارآيند
وهتّاكي  جرايـد نيـز   ! هرسه ماه  به سه ماه، يكي مي آمد ويكي مي رفت

خالصـه، اعصـاب خسـته وفرسـوده و مـرض      . برعداوتها وبغضها مي افزود
  .نبود دعوي برسرچيست  عصبي شديد همه را از پا درآورده بود و معلوم

كمال مطلوب هم پيدا  شدن دولت  فعال وبا دوامي بود كه با صـالحيت  
وپاكدامني وجرئت بيايد وشروع   به اصالحات كنـد و نظـم و نسـقي بـه     

اين فكـر ده سـال بـود در    . كارها بدهد وازهرج ومرج  جلوگيري  كند
ال وگـرفتن ا      ختيـارات  مغزها جاي كرده بود و آمـدن يـك نفرمـرد فعـ

اينك  همان آرزو . دردست وكار كردن ورد زبانها وسر  مقالة جرايد  بود
  !در لفّافة  جمهوري خواهي  يكمرتبه بروز كرد

حقيقت » !دولت ازملّت جمهوري مي خواست« به قول مردي تبريزي ،  
جمعـي  . درقصرسردار  سـپه كـه رئـيس الـوزرا شـده بـود      . هم اين  بود

كه عدة آنها چندان زياد نبود، با هم  رفت و آمد  ازنويسندگان و سياسيون
  !داشتند و نقشة  جمهوري  را مي كشيدند

درآغازمجلس پنجم، حزب تجدد كه اكثريت داشت، خواست به طريقي  
كه گفتيم، اليحة جمهوري را بجريان بيندازد، زيرا ازايـاالت تلگرافهـايي   

چنانكه  گذشـت، بـا   ولي ! رسيده وهمه خلق عاشق بيقرارجمهوري بودند
وجود اينهمه هوا دار، باز ديده مي شد كـه اكثـر مـردم بـا طنـاً از ايـن       

  !جمهوري خوششان نمي آمد ، زيرا اين حيوان دندان وچنگال  داشت
  
  بين المجلسين  ◀ 

  
شمسـي ، مطـابق  ذيقعـده      1302جـوزا  2دولت مستوفي روزسـه شـنبه،    

» آجيل« نطق كذائي هجري قمري، در  مجلس استيضاح شد وآن 1341
 –را ادا كرد وچنانكه اشاره كرديم،  خود با وزرايش  سواي وزيـر جنـگ  

.  وبا شتاب بيرون رفت ومستعفي گرديد» !طرح و قهر« ازمجلس با سيماي 
توطئه اي هم كه مخالفين ما براي برهم زدن مجلس واغتشاش بهم بافتـه  

كابينـة مرحـوم   بودند، درمقابل شخصيت  مؤتمن الملك قرار نگرفـت و  
با آرائي  قريب به اتّفاق ازاكثريت واقليـت درهمـان   ) پيرنيا( مشير الدوله 

هفته به روي كارآمد و مجلس چهارم درزمان حكومت ايشـان بـه پايـان    
رسيد وانتخابات هم به طريقي كـه گفتـه شـد، بـا آزادي وعـدم آزادي      

  .اح كردمخلوط انجام يافت و مجلس پنجم را هم بازمشير الدوله افتت
  
  يك مدعي  از ميان  رفت  ◀ 

  
در بين دومجلس اتفـاق نـاگواري رخ داد وآن دسـتگيري آقـاي قـوام       

نظميه گزارشي به  درصورت ظاهراين واقعه چنان بود كه از. السلطنه  بود
وزير جنگ داده بودند كه قوام السلطنه  درزمـان مقـام نخسـت وزيـري     

ن آقـاي سـردار سـپه، وزيـر     خويش قصد گرفتاري يا عزل يا ازبين بـرد 
به اين جهت، قبالً آقاي مظفّر خان اعلم  و چند تن . جنگ، را داشته است

ارمني ومسلمان را شهرباني  توقيف كرد و بازجوئي  هايي توسـط سـهيلي   
نــامي كــه بعــد هــا ترّقــي كــرد،  بعمــل آمــد وبالفاصــله قــوام الســلطنه 

لـت حقيقـي ايـن    گرديدولي بر همه مكشوف بـود كـه ع  دستگيروحبس  
امرغيراز اين است ودشمنان آقاي قوام السلطنه خود سرانه  يـا بـه اشـارة     
مــردي كــه  مــي خواســت راه پيشــرفت خــود را در سياســت صــاف و 

در :  هموارسازد ، اين پرونده  را بدست پرونده سازان آن دورة شـهرباني 
  .گاهي ، مشكوة و سهيلي ، ساخته اند

يـن تـاريخ هسـتم، دربحبوحـة ايـن اشـتهارات       اتّفاقاً من كه نويسـندة ا  
وسروصداي بعضي مخالفان كه سردارسپه را به قتل قوام السـلطنه تشـجيع   

صبحي زود با وزير جنگ مالقات كردم وبـا كمـال  سـادگي    . مي كردند
وخلوص به ايشان حالي و مدلّل ساختم  كـه ايـن پرونـده دروغ  اسـت     

ه،  اهل اين چنين حركـات   وقوام السلطنه هيچ وقت  چنين قصدي نداشت
  .نبوده و نيست

كسان ايشان را مطمئن  كـن وبگـو متـوحش    «  : وزيرجنگ چنين گفت 
من گوش به اين حرفها  نمي دهم وقصـد آزارو زحمتـي دربـارة    . نباشند

حقيقت امرهم اين بود كـه گفتـه   » .اوندارم واوبه فرنگستان خواهد رفت
ري آقاي قوام السلطنه با كمال زيرا من خود مكرّردرزمان نخست وزي. شد

محرميتي كه با ايشان داشتم، دربارة امورسياسي وخياالت بلند سردارسپه و 
ضعف احمد شاه ومخاطراتي كه ممكن است براي مملكـت پـيش بيايـد،    

ايشان نظرهاي مختلفي دراصالح اين اوضاع اظهارمي . گفتگو كرده بودم
ـ  وط بـه وجـود صـميميت و    داشتند، ولي همة  آن نظرها را موكول ومن

يگانگي ميان خود و سردار سپه  مي نمودند كه اگراين شخص حاضرشود 
صميمانه با عده اي تجربـه كاروصـاحب اسـتخوان كـه بـا يـك حـزب        
منوروجوان مسلّح شده باشند، دست به دسـت بدهـد، بـه فـالن طريقـه      

همه حرفي گفته مي شد جزحرف  دشـمني بـا   . اوضاع اصالح خواهدشد
جنگ؛  و به راستي درآن اوقات تنها اميدواري كـه بـود بـه وجـود     وزير

قبالً گفتيم كه كاركردن با احمد شاه  جزبه طريق عـادي  .  سردار سپه بود
كه همان طرز لخ لخ و  مس مس ديرينه باشد،  به طـرز ديگرغيـر ممكـن     

 بنابراين سابقه، اگراميدي بود، به سازمان قشون و به مركزيتي بود كه. بود
وزيرجنگ داده بود واحدي ازرجال قصد سـويي نسـبت بـه معظّـم لـه      

اما نقشة اوچنين حكم مي . خود وزيرجنگ هم اينها را مي دانست. نداشت
كرد كه تا بتواند رجال عمده را ازميان  ببرد؛ واگرضـرورت پيـدا كـرد،    

درهمـين حـال، پرونـده سـازان نيزخـوش       ! پرونده اي هم ساخته شود
قوام السلطنه ازميان برده شد . ردند كه برهمه آشكاراسترقصيهايي مي ك
چندي بعد  آقاي مظفّراعلم كه اقراركرده بـود كـه بـه    . و به فرنگ رفت

حكم و اشارة  قوام السلطنه مي خواسته است سردار سپه  رابه قتل برساند، 
  .ازطرف خود سردار به حكومتهايي عمده رسيد بعد هم وزيرايشان شد

  !مفصل بخوان ازين مجملتو خود حديث  
  

  سردارسپه رئيس دولت مي شود  ◀  
  
چيـزي نگذشـت كـه دسيسـه هـايي      . مجلس پنج را مشيرالدوله بـازكرد  

ــاد  ــت درشــهرراه افت ــرخالف دول ــه نويســان  . ب ــن يكــي ازروزنام تحص
درسفارتخانه، تحصن جمعي در مجلس، دسته بندي معلّمـين بـراي اخـذ     

ربوط به جمعيت ناراضي وتنـدروافراد  كه همه م - حقوق دركوچه وبازار
اين حاالت بعد ازسقوط كابينة مسـتوفي ورد  . پديدآمد - سوسياليست بود

فاصلة بين دومجلس و درآغازمجلس پـنجم درخـارج ازمجلـس جريـان     
درقصرسردارسپه هم . داشت وهمه سبب ضعف دولت مشيرالدوله مي شد

سيون ونويسـندگان  كه مي دانيم چه خبراست و گفته ايم كه جمعي ازسيا
درايالت نيزهمـة تعزيـه هـا    . رفت وآمد دارند ونقشة جمهوري مي كشند

 [درادارات قشون وحكومتي برپاست، وازطرف حزب دمـوكرات مسـتقل  
نيز اشـخاص بـه واليـات    ]تغييرنام به حزب تجدد درهنگام شروع مجلس 

  .رفته اند كه مردم را درجمهوري خواهي ترغيب وتشويق كنند
ير جنگ چيزي را بهانه كرد، درهيأت دولت عصباني مي شود و روزي وز 

باالخره به رئيس دولت پيغام مي دهد كه نبايد به هيأت حاضرشـوي، واال  
رئيس دولت هـم بـالطبع مسـتعفي مـي شـود و      ! فالن وفالن خواهد شد

مجلس هم ناچارتمايل اكثريت را بـه آقـاي سردارسـپه، توسـط  رئـيس      
درشهرهم دسته بنـديهاي سـخت بـراي     !ساندمجلس، به عرض شاه مي ر

جمهوري خواهي برپاست، علمهـا برسـر دسـت واتومبيلهـاي رنگارنـگ      
جمهـوري   « نطقها ادا مي شود كه همة اينها درقصـيدةً  .  درحركت است

  .جزء به جزء منظره سازي  و ريزه كاري  شده است» نامه
زرگي بـود  منجمله، ازكارهايي كه در بيرون صورت مي گرفت، جنبش ب 

ازطرفــي ادارات بـراي درخواســت   1302كـه در روزهــاي آخراسـفند   
روزي دوايرتعطيـل شـد و كـارداران    . واستدعاي جمهوري بوجود آمد

ادارات با مديركلها ورؤساي خود با علمها واجتماعات بزرگ به قصررئيس 
ــود ــدروزعجيبي ب ــا دوســتانش درفضــاي  . دولــت آوردن نخســت وزيرب

يابانها را پركرده مانند سيل درقصرسردار سپه مـي  قصرايستاده، جمعيت خ
مردم پيرامون رئيس دولت گرد آمده، قصايد وخطا به هاي مهيج . ريخت

اين .  مي خواندند وازاو مي خواستند كه مملكت ايران را جمهوري  كند
عمل بسيارماهرانه صورت گرفته بود، تنها عيبي كه داشـت ايـن بـود كـه      

 –استي حق  دارند در اينگونه مسائل دخالت كننـد  آنهايي كه بر  - مردم 
داخل اين جمعيت ها نبودند، نيز يك مرد فقيربا چهار تـن  ا ز رفقـايش،   

نه ازاين راه كه احمد . يعني مدرس ، هم  با اين سياست  تازه موافق نبود
شاه را دوست مي داشت و اورا مفيد مي دانست، بلكه ازايـن راه كـه بـه    

قضـية اقبـال السـلطنه    .  مهوري آينـده نيـك بـين نبـود    نامزد رياست ج
وسردارعشاير و غيره او را سخت ظنين ساخته بود، يا به قول بعضي، چون 
در اين موضوع  با او شور نكرده بودنـد و مخالفـان مسـلكي وخصوصـي     
سياسي او،  سوسياليستها ودموكراتهاي مستقل، علمداران اين بازي بودنـد،  

ه دراين سياست نشده بود؛ هرچه بـود هـواداران   مدرس راضي به مداخل
. جمهوري اين يكتن مخالف را مي شناختند ولي به او اهميت نمي دادند

بايد دانست  كه از طرف مخالفان جمهوري تا اين سـاعت بـا ايـن همـه     
تظاهرها و هنگامه هاي قوي ، هيچ واكنش  وحركتي  نشده  واميدشان به 

به مجلس ، كه بتواند درسربزنگاه، يا نطـق   مدرس  بود و اميد مدرس هم
ساحرانه و به اعتماد افكارعامه كه يگانه پشتيبان او شمرده مـي شـد، همـة    

  !رشته هاي حضرات را پنبه سازد
  

  در مجلس  چه خبر است؟  ◀ 
  
گفته شد كه درمجلـس تشـنّجي عظـيم برسـرگذراندن اعتبارنامـه هـا و        

نفرديگرباقي مانده است كه نصف دو .  آوردن الية جمهوري دركار است
دريـن حـين،   . به عالوة  يك وكال معرّفي ومجلس آمادة رأي  دادن شود

اعتبـار نامـة آقـاي    ! يك نفرازتهران براي شب عيدي  به قم  سفر مي كند
اعتبارنامة يكـي  . مدرس مخالفت مي كند. مؤتمن الملك مطرح مي شود

جلسه كه غـروب تشـكيل    ديگرمي آيد،  بازمدرس مخالفت مي كند واين
حـزب  . شد وتا پاسي ازشب گرفتاربود،  بدون اخذ  نتيجه ختم مي شـود  

امروز روزي است . جلسة بعد منعقد شد. تجدد خون خونش را مي خورد
اعتبار نامة آقاي شيباني مطرح . كه اكثريت مي خواهد كار رايكرويه كند

اي مخالف شروع نطقه. شده است و يكي از افراد اكثريت مخالفت كرده
در . مدرس براي دفاع در پشت ميزخطابه رفت و چنين آغاز كرد كه. شد

آقايان اجـازه ندهنـد كـه جنـگ     .  بيرون مجلس  جنگي برپا شده است
سعي كنيد مجلس  را با ايـن  . بيرون مجلس به داخل مجلس سرايت كند

  ».نزاعها آلوده نسازيد
  
  مدرس  سيلي  مي خورد  ◀ 

  
نطق خود عزم داشت مطلب را روي  دايره بريزد و قضية  مدرس  دراين

دولـت ازملّـت بـه    «به قول مرد تبريزي   - جمهوري  و داستان بيرون را 
عنوان كند و علل مخالفـت خـود را بـا     - » !اصرار جمهوري مي خواهد

اعتبارنامة آقاي مؤتمن الملك كه صداي آن بطورغريبي درشـهرپيچيده  
حقيقي آن مخالف بي خبر بودند، بگويد و نگـذارد  بود ومردم غالباً ازرمز 

حضرات مجلس را غافگير كرده، اليحة جمهوري و خلع خانوادة قاجاريه 
را بدون بحث و گفتگو به قوة اكثريت بگذارنند و به همين قوه اعتبار نامة  

اومي خواست مطلـب  . مخالفان خود را بدون گفتگو و سروصدا رد كنند
د تا به همراهي  افكاربيرون واكثريت مردم وقوه بيـان  را روي دايره  بريز

امـا  . واستداللهاي قانوني  اكثريت  را مرعـوب سـاخته، ازعمـل بينـدازد    
اكثريت يعني حزب تجدد كه پيش از اين نام آنها دموكرات مستقل بـود،  

  .با اين عمل بسيار  مخالف  بودند
ـ   « لذا به محض  اينكه  مدرس  گفت رون بـه داخـل   مگذاريـد جنـگ بي

. ، ليدرتجدد از صندلي برخاست واز در خارج شـد » مجلس سرايت كند
« :  معزّي اليه از دم  دربرگشته ، با  تغير گفت. اما رفقايش حركتي  نكردند

پـس   » ! نشسته ايد  و به اين  مهمالت  گوش مي دهيد؟! فراكسيون تجدد
ـ   د ونـاطق اقليـت   ازاين نطق، مجلس  خالي شد و اكثريت بيـرون ريختن

مدرس باقي  نطق خود را در اتاق  . وسايرين هم ازعقب آنان بيرون رفتند
يكي از افراد  تجدد سـيلي اي بـه صـورت    .  تنفس شروع  به گفتن  كرد

اكثريـت نبايـد   . اين حركت زشـت بـود  ! مدرس زد كه عمامه اش  افتاد
ـ  ت رابزننـد، چـه ،   جلوي نطق اقلّيت رابگيرد ، ديگرآنكه  نبايد ناطق اقلي

اقليت متّكي به احساسات و عواطف تند است، اما اكثريت متّكي به فكـر و  
  . تعقّل  و استدالل  و بردباري  است

.  اين حركت موجب آن شد كه پرده ازكارتوطئة  بيرون برداشـته شـود   
افرادي كه علي الرسم وحسب االمر، نه با قيـود ومقـررات حزبـي، عضـو     

دند و اكثريتي بزرگ بوجـود آورده بودنـد ، بهانـة    حزب تجدد شده بو
خوبي بدست آوردند  كه خود را از قيد  اين حزب  كه شايد  صفايي بـا  

مـن  .  آن  نداشته و با جمهوري  درنهان مخـالف بودنـد ، بيـرون بكشـند    
بقدري متأثّر شده بوده و ازاوضاع  كلي بيمناك وبه قضايا  بدبين بودم كه 

همان سياسـتي  كـه بـه قيمـت     . ت  كناره گيري كنممصمم  شدم ازسياس
لذا بيدرنگ از نمايندگي مجلس استعفا . خون وجواني و عمرمن تمام شد

به من ) پيرنيا( فردا پيغامي ازطرف مرحوم مشيرالدوله . دادم وبه خانه رفتم
معلـوم شـد   .  رسيد  كه بايد فوري  بيايم  واستعفاي خـود را مسـترد دارم  

ستعفا نامة مرا نزد خود نگاه داشته به جريـان نينداختـه   رئيس مجلس هم ا
سايردوستان هم  يكي يكي  آمدند و حكايت واقعة مهمي را بـراي  . است

اين واقعه اين بود كه عصروشب همان  روزعدة زيادي .  من  نقل  كردند
ازافراد اكثريت گرد هم نشسته، خود را ازعضويت حـزب تجـدد بيـرون    

ــيون ــت     آورده،  فراكس ــراد اقلي ــا اف ــه ب ــد ك ــكيل داده ان ــي تش بزرگ
ه، اكثريـت ثـابتي بوجـود    ازسوسياليست ودوستان مدرس ائـتالف كـرد  

حزب تجدد و تمام نقشه هايش  كه از آن جمله  يكي جمهوري  آوردند؛ و
  .بود، فعالً به هم خورده و دراقليت افتاده است

ف جمهوري  و اين در بيرون مجلس، چنانكه گفتم، تا امروز واكنشي برخال
اما اين سيلي به قدري پروصدا  بـود كـه   . همه سروصداها  ديده نمي شد

بناگاه  درتمـام شـهرمثل زنـگ نـاقوس درپيچيـد و احساسـات خفتـه را        
جمعيتـي  كـه   . دكانها بستة شد، انقالب بزرگـي نمودارگرديـد  . بيداركرد

رابر سيل انبوه جمعيت جمهوري خواه  نامبرده دربرابرآن مثل قطره  درب
مجلـس    1303خروشان  مي نمود، گرد آمـد و روز شـنبه دوبـم حمـل      

  .شوراي ملّي را فرو گرفت
  
  مكمل فصل پيش   ◀ 

  
،  احمد شاه دريافته بود كه وزيرجنگ با اوصفايي ندارد، لذا  1302درپائيز 

وبواسطة جبني كه داشت، به وزيرجنگ (!) مصمم شد خود را نجات بدهد
ترتيب رياست وزرايي اورا داده، از راه عراق بـه سـمت   متوسل گرديد و

  .فرنگستان عزيمت نمود وسردارسپه تا سرحد شاه را بدرقه كرد
چنانكه گفتيم، مرحوم مشيرالدوله درهيـأت وزراء حاضرنشـد وسردارسـپه    

روي  1303ازطرف شاه به تشكيل  دولت مأمورگرديد و اين وقايع درآذر 
  .يد لقمة جمهوري نيزبلند  شدبه محض تشكيل دولت جد. داد

سردار سپه « :چنين نوشت 1302روزنامة دقت، منطبعة اسالمبول، دربهمن 
رئيس الوزراي ايران، در صدد افتاده است مقام غازي مصطفي كمال پاشا 

  »...را احراز  كند و  كوشش دارد   به رياست  جمهور انتخاب 
ايي آقاي سردارسپه  ،  مجلس پنجم درزمان رياست وزر1302بهمن  22در

تظـاهرات جمهـوري طلبـي قـوت گرفـت       1302دراسـفند   . افتتاح شد
جرايد متّفقاً بـا يـك   . وهمانطوركه  اشاره شد درتهران غوغا ها برخاست 

لحن به هواداري جمهوري و به خالف قاجاريه مقاالت نوشتند واكثريـت  
جلـس  اقليت م. بزرگي هم درمجلس  پيرامون حزب  تجدد بوجود آمد 

مـي گفتنـد   . مي گفت كه  پنجاه نفرازين وكـال وكيـل  طبيعـي نيسـتند    
  هرجايي كه سردارسپه را وكيل كرده اند،

آري ، درآن انتخابـات آقـاي سردارسـپه    . انتخاباتش دستورالعملي اسـت 
موافقان اين عمل را دليل وجهة ملّـي  .  ازهمه جا نامزد وانتخاب شده بود
  )   4.(ان دليل  دستوري  بودن انتخاباترئيس  دولت مي شمردند و مخالف

  
  مخالفت مدرس با اعتبار نامة معتمدالسلطنه   ◀  

 
براي اينكه  خوانندگان  ارجمند  در جريان  مخالفت مدرس  بـا وكالـت      

آقاي معتمدالسطنه  از كساني است كه رضا و نظاميان او را از صـندوق در  
 25 شـنبه   روز عصر مجلس  شروحم صورت« آورند  قرار گيرند  در اينجا 

»  الملك مؤتمن آقاي      برياست  -  1342  شعبان نهم  مطابق – 1302 حوت
   :را مي خوانيد

   نامه اعتبار با مخالفت مدرس
  جلسة در  مدرس اقاي.  است مطرح  معتمدالسطنه آقاي  كالت و:  رئيس
  :رمايندبف دارند بياناتي اگر     كردند را خود مخالفت  قبل

 بنده كه ندارد داللت هيچ آقايان از بعضي با بنده مخالفت اوالً، -  مدرس
 بهترازبنـده   آقايـان  كه  دهم مي قوي احتمال      خيلي. باشم بهترازآقايان

 مثـل  ، دانـم      مـي  ايـران  تمـام   بمنزلـة  را مجلس اين چون وليكن باشند،
 ازبـراي  هـم  قانون.  دارند تشريف دراينجا ايران  كروراهالي سي اينستكه

  انتخاباتشـان  در و  صفاتي يك  بنشينند بايد  ها كرسي دراين     كه اشخاصي
  .است فرموده مقرّر ترتيباتي يك

 مـن  پـس .  است  مخصوصي  رجال ، شغلي و هركار ازبراي است معلوم
  كه است اين  ام شخصي  عقيدة  آقايان، نفراز      چند با كردم  مخالفت اگر
 هـم  آنها شايد      است اين ام عقيده. فاقدند را قانونيه  جهات از جهتي يك

 مـن  كـه  چهـارنفر  ايـن   بـا  چـون   باشد رقم اين من  دربارة شان عقيده
 اينكه بواسطة لهذا.  دارند اجتماعي مادة يك  حقيقت     در  كردم مخالفت

 خودم بيان و  م خود مخالفت      يكدفعه به  نكنم حذف زياد را  عمرمجلس
  .كنم مي قناعت
  بنـده   جهـت  ازايـن  كـه  اسـت  اخالق و واوصاف بافعال راجع يا جهات
 آقايـان  كـه  برمعلومـاتي  زياده زيرا ،     دارم نمي  صحبتي و ندارم  صحبتي
 كيفيـت   وجهـت  ازحيـث  فقـط . نـدارم  بنده دارند، باب دراين ديگران

  13در صفحه      دورة و دوره  دراين چه كه انيآقاي كه  اينست آن و است آقايان انتخاب    
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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 در من كه اند ديده درمجلس وچه درشعبه     چه  بودم  خدمتشان در سابق
  مـثالً  كه كردم     نمي اشكالي هيچ هيچوقت انتخابات كيفيت و  امورجزئيه

 ايـن . بشـود   فـردا  پس وفراديش فردا بايد امروزش يا شده نه روزش ده
 لـيكن   داد قرار  توجه مورد ونبايد كرد مذاكره درش     يادز نبايد را مسائل

 ضرري اويك به نسبت     كه حكومت قانون باصول نسبت  باشد،  اگرمطلبي
 مـنهم  ومخالفـت  مخالفم هميشه درمجلس، چه و درشعبه چه.  باشد داشته
 بوظيفـة  شـود  قبـول  چـه   ، نيست آقايان كردن قبول  ازبراي تامه     علّت

 شـده   عمـل  مـن   سياست مطابق     نشود، قبول چه و ام كرده رفتار خودم
 من     وعقيدة بكند  را خود  معرّفي بايد  اول از مجلس  اينكه بواسطة.  است
  .است اختيارنشده  روي از و  شده فشار  روي از  انتخابات  اين كه  اينست
 ؟ چيست مداركتان – زاده العراقين شيخ

 ايـن   روي كـه   آنشـخص   شـود،  فشار روي از كه تيانتخابا و  -  مدرس
 تشـريف  تنهـا   دارد  شبهه هركس مدرك     اما  است غصب بنشيند  كرسي
  .بببيند را  ها دوسيه  اين و  بشعبه ببرد

    زنگ صداي - )  نمايندگان بين همهمه(  
  .كذبست  خالفست تدين  

 آقـاي   دوسـية  در  مثالً  ببيند  ها دوسيه ، ندارد هم  بخارج كار -  مدرس
 تيپ رئيس از اجازه بايد  من  است، گفته      حكومت گويد مي  زاده نوري
)   30(سي ما قمشة     در  مثالً يا.  نيست ملّي انتخاب انتخاب اين!  بگيرم شمال

 كسي كردند، شكايت اينجا هرچه و كردند  انتخاب و  كردند  تبعيد را نفر
  .است من  عقيدة اين نيست، ملّي انتخاب انتخاب اين . نرسيد      بدادشان

  .نيست اينطور –) نمايندگان بين همهمه(   
 دارنـد،  قبـول  آقايان اگر كنم اظهار  رابايد  خودم عقيدة من  -  مدرس
 است عقيده اظهار ، نيست  نزاع.   بدهند      رأي ندارند  قبول اگر و  خوب

 غيـر  چه و      انتخابات چه  مطالب  تمام به  نسبت  اش عقيده بايد  مجلس و
)  است بختشان از(  سابق دورة در معتمدالسلطنه اقاي.  باشد آزاد انتخابات
  دورة در  شوند  انتخاب  بايد الوزراء رئيس آقاي  الفرمودة     حسب هميشه
 اينطور هم ايندفعه  ندادم رأي      ايشان به  بنده و شد طور همين هم  سابق

  .دش
  . خواهد مي مدرك  نيست اينطور  تدين

  .است اينطور  مدرس  
  . بدهيد  مدرك  تدين

  )زنگ صداي(  
  )  نمايندگان بين همهمه(  

 مـن . بدهيد رأي هم شما  ميكنم،  عرض را  ام اظهارعقيده من  -  مدرس
  نمكـ  مـي  را  ام اظهارعقيـده  بنده.   بدهيد     رأي هم شما كنم، مي معرّفي

  .باشد  زمين روي  تمام با  مخالف ولو
  ) نمايندگان بين همهمه(  
  ) زنگ صداي(   

 تمـام  با مخالف ولو ، كنم اظهارمي را  ام عقيده من  كردم  عرض مدرس
  . باشد  زمين روي

  )است الزم دليل  نمايندگان از بعضي  ازطرف(  
 سـرخس  ببينيـد،  را دوسيه  برويد ، است روشن و واضح دليلش  - مدرس
  اظهارعقيـده  خـوب .  چـي  معتمدالسـلطنه      حسن و چي سرخس. راببينيد
 كـه      اينسـت  ام عقيـده  من.  بدهيد  رأي داريد  اگرعقيده هم شما  است،
(   .است  باطل و شده ملّت ارادة از بغير  و شده فشار روي از انتخابات  اين

5 (  
  
  مردم  و احمد شاه  ◀ 

  
اشاره كرده ايم كه بعضـي افـراد تنـدرو كـه تصـورمي       درفصول پيشين

كردند با طرزعادبي نمي توان  دست بـه اصـالحات فرابـرد ، بـا اخـالق      
سلطان احمد شاه مرحـوم موافـق  نبودنـد و از شـاه در جرايـد قبـل از        
كودتا هم گاهي انتقادي مي شد، منجمله اشعاري بـود كـه درزيرعنـوان    

شمسـي،  1296مرداد 11، مورخه شوال مطابق ازآثار قدما درشمارة نوبهار
برخالف طرز رفتار شاه ودوستي اوازطرف نگارندة اين تاريخ گفته ومنتشر 
گرديد و رزونامة نوبهار  بدين  سبب توقيف گشت،  و زبان آزاد بجاي آن 

  .روزنامه انتشار يافت
همچنين، درحكومت ثاني آقاي وثوق الدوله مقالة شديد اللحن ديگـري  

روزنامة سه روز توقيف شد و نيزبعد ازكودتا ، قصيدة  حسـبيه را گفـتم   در 
كه در روزنامة  قانون همان اوقات  منتشر شد و آن  قصيده هم  برضد  شاه  

  .و هم بر ضد كودتاي سوم حوت بود
مردم ازاينكه شاه درگرد آوري زر و فروش گندم و سايرمحصول امالك 

ان فرقي نداشـت، ازاو برآشـفته  بودنـد و    خود با ديگر زرطلبان و ملكدار
گاه و بيگاه  به او طعن  مي زدنـد و دل آن مظلـوم  را ببـاد  انتقـاد مـي      

ايده « ميل داشتند  پادشاه مظهر پادشاهي تاريخي يا سالطين . خراشيدند
و آرزويي ايراني باشد ، مظهرمحمود غزنوي، سنجرسلجوقي، جالل » آلي 

وعباس صفوي، نادرافشار يـا ناصـرالدين شـاه     الدين خوارمشاه،  اسمعيل 
  .باشد

به  بعد،  1919اسرار ديگري نيز دركيفيت عدم رضايتها، بويژه  از قرار داد  
درميان بود و شايد  اين اسرارهم درين  موقع  زادفي الطنبور نغمة شـده  

  .بود
هرچه بود، دراين تاريخ يعني ايام فترت بـين دومجلـس، فكرجمهـوري     

. وشنفكران و  نويسندگان جوان بروز كرد و درجرايد انتشاريافتازطرف ر
  اما بايد به حقيقت اعتراف كرد يانه؟
چنانكه درصدر ايـن تـاريخ ذكـر شـد،     . اين جمهوري مانند مشروطه بود

مشروطه طلبـان طبقـة دوم بودنـد  و طبقـة اول وسـوم بـا آن مخـالف،        
دوم درتهـران علَـم     جمهوري هم همين طوربود،  يعني جمعـي ازطبقـة   

  .جمهوري را بلند  كردند، ولي طبقة  اول و سوم مخالف  بودند
      تفاوتي كه بين جمهوري ما با مشروطه بود ايـن بـود  كـه مشـروطه  برضـد

و پادشاهي  مستبد  بر پاشد و علماي مملكـت  ... دولتي بسيار فاسد و درباري 
كر  حمايت  كردند،  خاصـه  كه نفوذ بسيارشديدي درمردم داشتند ، از آن ف

بزرگاني مانند سيد عبداهللا  بهبهاني و سيد  محمد طباطبائي و مرحوم آخوند 
  .خراساني

جمهـوري  . اما جمهوري برضد حكومت مشروطه و قانون اساسي بـر پاشـد  

ـانونيش   خواهان با پادشاه طرف شدند و ازاو مي خواستند به خالف وظيفة ق
كاربكند، و با درباري  مخالف بودند  كه چيـزي  و به ميل ايشان به فالن طرز

عالوه  براين ها، موافقت  جدي سردارسپه   .نبود و دخالتي در كارها نداشت
درسـت  ( با جمهوري اسباب ترديد وبيم واحتياط مردم شـده، تصـوركردند  

  !كه نتيجة اين جمهوري  منجر به ديكتاتوري  ايشان  خواهد شد) هم بود
واشخاص ذي نفوذي كه با مشروطه همراه شدند، با جمهوري بنابراين، علما  

جمهوري خواهان تنها ماندند و تند رفتند و خواستند فقـط  . موافقت نكردند
  !به قدرت وغلبة سردار سپه كار را از پيش ببرند ، ولي  ازپيش نرفت

ـار مؤسـس      ـاز ك ـاك درآغ من اذعان دارم كه فكروعقايدي بي االيش و پ
  !آن فكر پخته و ورزيده نبود جمهوري شد، اما

دراياالت هم بدترازمركز، درهرشهري چند نفربه موجب مكتوب من ، شـما   
اما سواد اعظم مردم . وديگري يا فرستادن افرادي ، طرفدارجمهوري شدند

حتّي اكثريت طبقة دوم هنوزگيح بودند و اصرار  اميرلشـكرها  بـه  تلگـراف    
خالصه عملي بـود   . الفت آنها  مي افزود گرفتن از مردم  بيشتربرگيجي ومخ

  !اما نپخته  كه مي خواستند به همين امشب هم وصلت بدهد و نداد
ـا        ـاره  شـد، ي مردم پيش ازاين نسبت به احمد شاه ، به همان دليـل كـه اش

» احمـد عـالف  « خاصه دربين مردم تهـران بـه   !  بيطرف بودند ويا ناراضي 
  .مشهور شده بود

ـا بـه        همين شهرت بود  ـئن  كـرد كـه  مـي توانـد  بن كه سردارسپه  را مطم
ـا جمهـوري       ـاظ ب خواهش دوستان خود،  شاه  را از ميان ببـرد وازايـن لح
طلبان بسيارگرم گرفت و آنها را در كار تشويق  كرد، و ازقراري  كه شهرت  

  !داشت ، در اين  راه مبالغ گزافي هزينه كرد
قريب باتّفاق بناگاه با جمهوري به ولي چه شد  كه مردم بي طرف واكثريتي 

عقيدة خود سردار مخالفت برخاستند و به حمايت  احمد شاه  گرد آمدند؟  
سپه اين بود  كه بعضي  پيشقدمان  جمهوري  به او  نصيحتهاي خـوب  نـداه   

  .اند ومال اورا نفله  كرده اند ودرمجلس هم بد بازي شده است
ــروردين  ــة  دوم ف ــودم  1303روزي ، بعــد ازواقع . ، در خــدمت ايشــان ب

كه سيلي  به مدرس  زده است ... فالن« : اظهاراتي  كردند  و منجمله گفتند
درين  يـك  «: من  گفتم . »، قصدش  خدمت  به شاه و دشمني  با من بوده 

فقره با شما  موافق  نيستم ، زيرا  فالني به شما كمال وفاداري و عالقه را دارد 
زروي عقيده اي بـود كـه جمهوريـت داشـت و وقتـي      واين  عمل  صرفاً ا

احساسات كسي درمورد عقايد واصول  تحريك شـود، بـه قتـل نفـس هـم      
ـاك وفاضـل       .  »مبادرت مي ورزد ـاً  از افـراد  پ من بدان شخص  كـه اتّفاق

ـافاً     ـتم ؛ چـه انص اكثريت بود، خدمت بزرگي  كردم ، ولي سخن ناحق نگف
ـاد    اين حركت با آنكه هم زشت  بود  ـاد بـود واعتق و هم مضرّ ، ازروي اعتق

  .درهرحال مقدس است
ـارهم درمـورد ايـن       مدرس مرحوم نيزتا زنده بود ازفرط  بزرگـواري يكب

جمعي كثيرشاهد  ايـن مـدعا    . شخص لب به شكايت وعدم  رضايت نگشود
هستند و كسي  نيست كه شنيده باشد مرحوم مدرس طاب ثراه  كه به فلـك  

ـيلي    متلك مي گفت  و با انجم اشتلم مي كرد، دربارة  اين مـرد كـه او را س
. و اينك هردو رفتند وخاك شدند! زده بود جز  به محبت  رفتاركرده باشد

يكي درغربت و به دست  دژخيم  ومردم  كشان جانسپرد و ديگري هم بعـد  
ـا  نيزهركـدام بـر طبـق      .  ازاو دربسترودرخانة  خود بدرود  حيات گفـت  م

كه داريم دير يا زود خواهيم رفت، ولي آنچه  مـي كانـد و بايـد     سرنوشتي 
ـا    هم بماند حقيقت احوال ماست  كه تا زنده ايم حب وبغضها وسـوء تفاهمه

اما مرگ اين . واختالفات مسلكي در پيرامونمان مانع ازداوري عادالنه  است
را از  موانع  را از ميان  مي برد  و حوادث  جهان راست را از دروغ  وحـق  

تاريخ نويس آنچه بايد نوشت مي نويسند و دنيا نيزبراثر . باطل جدا مي سازد
. ديدن حوادث و بروز نتايج هر سياستي به صدق وكذب قضايا پي مي بـرد  

ـان مـي    اينجاست كه نه مورخ مي تواند گزافه گويي كند ونه صاحب غرض
به حقّ  خود  مـي   توانند دنبالة اغراض  خود را  بگيرند ،  و هر كس درعالم

  .رسد
ـازورو جبروشـهرتهاي گـزاف       ـاديري ب اگرهم كسي  پيدا شود كه بتوانـد ت
ـاريخ  را بخـالف     وصورت سازي بازهم  افكار را فريب  دهد و سير طبيعي ت
ـال ، روزي خواهـد    حقيقت منحرف  سازد، پس از بيست  يا پنجاه يا صد س

م  بزرگ و نيكوكاركـه  رسيد كه بازحقيقت  ازغير حقيقت جدا گردد و مرد
ـا    در راه حق  جان باخته اند ، مقام حقيقي خود  را بدست آورند؛  واگـر بن
ـايق  را بـه     باشد كه مردگان سرازگور درآورند، هر آينه  سربرآورده ، بازحق

  .زندگان حالي خواهند كرد
  
   1303روز  دوم حمل   ◀ 

  
ـان قـوت      1302دراواخراسفند  ـاهرات جمهـوري خواه يافتـه بـود،   كه تظ

محصلين مدارس سياسي وحقوق وطب ودارالفنون وغيره را به منزل رئيس 
ـلين دارالفنـون   . دولت برده بودند ه اي از محصواكنش اين حركت را، عد

ـان روز شـهرباني      28روز  ـا  را هم اسفند با جمهوري مخالفت كردنـد و آنه
  .گرفته، زنداني  كرد

ـبه  عصرهمان روزعده اي ازهواداران جم هوري به بازارهجوم بردند وبا كس
اي كه مخالف جمهوري بودند، گالويزشدند وچند تيرششلول دربازارخالي 

عاقبت بازاريان بازار را بسته، آقايان مذكور را كتـك شـديد زدنـد    . كردند
ـاه      ـاختند وخـود درمسـجد ش وآن عدة معدود را دريك لحظه پراكنده س

  !راه انداختند اجتماعي كرده،  برضد جمهوريت غوغا
رئيس شهرباني كه جواني خام و عصباني ومغرور بود،  جمعي  پاسبان  سواره 

  .و  پياده فرستاد، درب  مساجد  را بست ومأموريني در بازار  گماشت
ـبه و سـوداگران بـراي       !)  يا رسم بود(رسمست   ـا كس كـه عصـرها  و غروبه

ـاز  بـه مسـجد  مـي رونـد      كـه مـردم   آن روزعصـر وغـروب   . گزاردن  نم
ـاجد را   بازارواشخاص متفرّق براي گزاردن فريضه به مساجد رفتند، درب مس

ـا  . بسته يافتند پيشنمازان ونمازگزاران متحيرشدند وعاقبت مرحوم حاجي آق
جمــال اصــفهاني وآقــاي خالصــي زاده دربازارصــف نمازراســت كردنــد 

ـا قـو       ! ونمازخواندند ت اين واكنشها پي درپـي بـه وقـوع مـي پيوسـت، ام
ـا قـدرتي   . وعظمتي نداشت وخطرناك نبود اكثريت مجلس معتقد بود كه ب

كه دارد، بمحض آمادگي وحاضـرآمدن نصـف بعـالوة يـك نماينـدگان،      
  .پيشنهاد تغييررژيم را ازمجلس  خواهد گذرانيد

اسفند براثر سيلي خوردن مدر ّس كه روز قبل رخ داده بـود،   29صبح روز 

امت خالصـي زاده  و غيـره  بـه مجلـس رفتـه ،      اهالي بازار دسته دسته به زع
برخالف  جمهوري نطق  كردند و به رئيس مجلس ، آقاي مـؤتمن الملـك،   

ـين  .  متوسل  شدند رئيس مجلس اظهاركرد كه هر صنفي يك نفرنماينده  مع
  .كند  تا با آنها صحبت  شود

ـ    ـبه درات اق درهمين حين ، قريب به غروب  كه چند  نفرازاهل عمامه وكس
رئيس مجلس نشسته، برضد جمهوري گفتگومي كردند، آقاي تدين ازجلسـة  
ـاي     ـته ه علني برخاسته ، به اتاق مزبور شتافت و بين ايشان با بعضـي ازسردس

  .مخالف مشاجره و نزاع سختي درگير شد
موكـول    1303فـرودين     2جلسه آن  شب  ختم و جلسـة آينـده  بـه روز    

ـبش جمهـوري     روز دوم حمل  جنبش . گرديد ـنش جن و هيجاني كـه  واك
. خواهان  بود و از قضية مجلس ومدرس نيزقّوت يافته بود،  نمودار گرديـد  

  .از صبح اين حركت  محسوس  بود.  بازارها  و دكّانهاي شهربسته شد
ـانه     ـيون تجـدد ش نمايندگان مجلس كه ازقيد تعهدات خود نسبت به فراكس

وضاع و جلوگيري فتنه وآشوب، ازقبـل از  خالي كرده بودند، براي اصالح ا
ظهر دسته دسته  به مجلس رفته، جمعي  را از ميان دسته ها  بر گزيدند كه از 
آن جملــه  مرحــوم مســتوفي ، مشــيرالدوله ، مــدرس ، بهبهــاني ، آشــتياني 

اعضاء ايـن  .  ونويسندة اين تاريخ وعده اي  ديگر،  قريب  بيست تن ، بودند
ـتادند   كميسيون اجالس كر دند  و پيش ازهر كار  مرا نزد  رئيس دولت  فرس

كه به ايشان بگويم اگرامروز جماعتي  به مجلس آمدند،  صالح در آنست كه 
ـيس مجلـس      ـاق رئ ايشان  به مجلس تشريف نياورند، زير ما  خودمان بـه اتّف
ـان ممكنسـت     قراري داريم  كه مردم را متقاعد ومتفرّق سازيم ؛  آمـدن ايش

  .پيشĤمد نا مطلوبي  شودمنجربه 
ـتم   ـاي  . من خدمت ايشان رسيده، مطلب و پيام حضرات را معروض داش آق

ـا  ) قائم  مقام الملك ( آقا رضا رفيع . تهراني و رضا رفيع هم آنجا بودند هم ب
  .اين صالح انديشي موافقت  كرد

دوم حمل دستة بزرگي از چاله ميدان  كه يكي از محلّات پرجمعيت تهران 
به زعامت مرحوم  حاج شيخ عبدالحسين خرّازي  با بيرقهاي سـفيدي    است،

ـا جمهـوري    « ، »اراده ،  ارادة ملّـت اسـت  «كه روي آنها  نوشته شده بود  م
ـته، از   »نمي خواهيم ، حركت  كرده ، جمعي  از روحانيون  را با خود  برداش

ـا        ـين از س ـاه شـدند وهمچن ـازار داخـل مسـجد ش ير خيابان اسمعيل بزّاز وب
ـان محلـق  شـده،  جمعيتـي       كويهاي تهران  دسته هاي بزرگ  ديگر بـه آن
ـان  مـي      عظيم چندين هزار نفر مي رسيد و پي در پي از مردم  شـهر بـه آن
ـار   پيوستند ودم بدم برانبوه غوغا افزوده مي شد، گرد شد؛  و از راه  بازار كن

اين جمعيـت    به طرف بهارستان ،)  خيابان ناصر خسرو(خندق وناصرية قديم 
  !عظيم درحركت آمد

ـارت     دراين هنگام  خبررسيد  كه همة  مدخلهاي ميدان بهارستان را كـه عب
باشد از خيابان پستخانه  و شاه آباد و صفيعلي  شاه و  دوشان تپـه  و نظاميـه  و   
ـته انـد  و بغيـر از نماينـدگان       كوچه ها  را  پاسبان پياده  وسوار و سپاهي بس

  .اجازة  گذشتن ورفتن به مجلس نمي دهندمجلس  كسي  را 
اين خبرمانع  ازحركت جماعت نشد وازميدان توپخانه به چند قسمت شده  

ـار طـرف      ، هرقسمت از طرفي  به سوي بهارستان بجنبش درآمدنـد و از چه
به ميدان بهارستان ريخته  و نظاميان و پاسبانان هم پس از مقاومت بي نتيجه، 

. عت  وارد صـحن مجلـس شـوراي ملّـي گرديـد     كوچه دادند وسيل  جما
ـتان نيزپرشـد وهنوزدنبالـة  جماعـت        صحن  مجلس پرشـد وميـدان بهارس

  !درتوپخانه و ناصريه  و الله زار فشار  مي آورد
ناطقين ازدوسه روزقبل اينجا وآنجا ودرصـحن مجلـس برضـد ليـدرحزب     

ـا   ولي خيرانديشان . تجديد وبعضي نمايندگان  سخنراني مي نمودند بـه آنه
ـانون   فهماندند  كه به اشخاص  نبايد حمله شود، اگرسخني  دارند درمورد ق

نه موجـب شـد    ها ا اين نصيحت خيرخو. اساسي و لزوم مشروطيت بگويند
. كه  غضب  مردم دردوم حمل نسبت به اشخاص تا حدي تسكين يافته باشد

كرد و  بعد از ورود به صحن مجلس ، مرحوم  حاج شيخ مهدي سلطان نطق
مـردم  جمـع   « : نمايندگان را بدون ذكر نام اشخاص مخاطب ساخته گفت

ـانون    شده مي گويند ما جمهوري نمي خواهيم وراضي  نيستيم دستي بـه ق
  ».اساسي برده  شود

ـانون اساسـي       ناطقين ديگر نطقهايي درهمين زمينه كردند ، وبـه حمايـت ق
ـانون   يكي دو نفر، منجمله آقاي اوحدي اصـ . سخن گفتند  فهاني ، برضـد  ق

ـازة     «  : آقاي اوحدي  گفت.  اساسي  اظهارات  كردند  ـانون  اساسـي اج ق
سـواي  . و مردم اينها  را كتك  زدنـد »  !شراب خوردن به مردم  داده است

  .اين دو فقره  نه كسي زده  شد و نه  به ضد  كسي قصدي  به عمل  آمد
ـا علَـم  و چـوب از    درين حين  يكباره  ديده شـد كـه  جمعـي  مختصـ     ر ب

و نيزمعلـوم   ! بر آوردند» زنده باد جمهوري «  درمجلس وارد شدند و فرياد 
شد رئيس دولت امر كرده  است دو فوج  نظامي پياده  بـه مجلـس بيايـد و    
آنها  هم آمده ، بيرون  مجلس مترصد  اجراي اوامرايشانند؛ و خودشان هـم   

صاحب  منصبان  بـه سـوي  مجلـس  مـي     به اتّفاق  چند  نفراط سياسيون  و 
  .آيند

البتّه ، به قراري  كه بعد رئيس دولت اظهارداشت، ايشان مصـمم بـه آمـدن    
مجلس نبوده اند؛ اما عده اي  ازنمايندگان توسط تلفون گفته اند كه ما همه 

  !در مخابره ايم و اين تلفونها محرّك آمدن ايشان شده است
كه صد نفرهم نبودند ، به  اعتماد رئيس دولـت  عده اي قليل جمهوريخواه  

ـپه      »  لقانطه« از ـاپيش سردارس ـاره  شـد، پيش بيرون دويده ، بدان طرز كه اش
خود را  به مجلس  انداختند و فرياد  زنده  باد جمهوري  بلند  كردند،  ولي 

ـيد  كـه     . از مردم  كتك  خورده، متواري گرديدند ده دقيقـه  طـول  نكش
ـا  سردار سپه  شال ق  بلندي در دست، پهلو به پهلوي ميرزا كريم خان رشتي ب

ـا  بزحمـت از     ة همراهان وارد گرديد و تا  محاذات حوضخانه  آمـد، امعد
ميان مردم عبور مي كرد، تا رسيد  به بحبوحـة جمعيتـي كـه بـه سـخنراني       
ناطقي  گوش  مي دادند و پشتشان  به درب  مجلس  و رويشان  بـه سـخنگو   

. رئيس دولت را نمي ديدند و از پيش پاي ايشان برنخاسته ، راه ندادندبود و 
ـاره  كـرد و چنـد تـن        سردارسپه اينجا  با شالقي كه در دست  داشـت، اش
صاحب  منصب  كه بهمراه  مشاراليه  بودند،   با شمشير كشيده  به مردمي كـه  

نيـزه  بـه زدن     نشسته  بودند حمله  بردند و جمعي سربازنيز با ته  تفنگ  و سر
مردم  ازسه  طرف مشغول  شدند و  جماعـت  را لولـه  كـرده روي  هـم     

  !ريختند
   .متن خواهد آمد این بخش در سایت انقالب اسالمی همراه با بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسالمی، ادامـۀ   :يحتوض

  

  »مصدق دکترتولدالگردسصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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  چرا دفاع از انسانھا وظيفه ماست؟
  

ملـل متحـد، گروهـي      در چارچوب سازمان 1948تا دسامبر  1946از ژوئن 
ـان و مـرام مختلـف     كوچك از مردان و زنان از كشورهاي مختلف و با ادي

ـتند در   . دست به كار نگارش سند اعالميه جهاني حقوق بشر بودند ـا توانس آنه
نشست هاي مختلف در نيويورك و ژنو و سرانجام در پاريس بعد از مباحثـه  

ـامبر  10هاي طوالني در  ـاني حقـوق بشـر را بـه راي       1948دس اعالميـه جه
ـيچ راي      ـا ه ـند ب نمايندگان كشورهاي عضو سازمان ملل بگذارند و ايـن س

ـار نماينـدگاني از     . مخالفي تصويب شد ـند در اختي قبل از تصويب، ايـن س
ـامي ايـن    اديان مسحيت و اسالم و يهوديت و بودا و هندو قرار گرفت و تم

در . ا مفاد درون اين سند اعـالم نمودنـد  نمايندگان اديان موافقت خود را ب
ـان مطابقـت      ـا ديـدگاههاي آن ادي واقع آنها اعالم نمودند كه اين حقوق ب

  . دارد
ـند     ـانها را در ايـن س نويسندگان سند اعالميه حقوق بشر بخشي از حقوق انس

  .جمع آوري نموده اند
ـانى   در اعالميـه . اما اين سند با كمبودها و نواقص اساسي نيز روبرو است جه

ـان نيـز    . كند حقوق بشر، طبيعت هيچ حقى پيدا نمى به جانـداران و كودك
فشار استبداد سرمايه داري در اين بخشـها  . اى اختصاص داده نمي شود ماده

  .  خود را نمايان مي سازد
ـانها فـرا      بعد از مكتوب شدن مفاد اين سند، آن نوشته هشداري شد كـه انس

ـاي     . گي كنندبگيرند كه بايستي با حقوق زند در واقـع بـه حقـوق و تواناييه
ـتند و آزاد  . خود باور پيدا كنند انسانها ياد بگيرند كه خود تصميم گيرنده هس

هستند كه چه نوع تصميمي بگيرند و متناسب با حقوق ديگران و رعايت آن 
  . كنند  را اجرا    تصميم

    
ـا  از آن زمان تا به امروز سند اعالميه حقوق بشر دستمايه اي گ رديده است ت

  . مدافعين حقوق انسانها بتوانند در مقابل مستبدين از حق ديگران  دفاع كنند
سال از نوشتن اين سند مي گذرد، دامنه خشـونتها   64متاسفانه تا به امروز كه 

ـاد جهـت    . كم نگرديده است ـا فس حتي تحت نام دفاع از حقوق و مبارزه ب
ـياري بـه    تروري   مبارزه با  تحقق حقوق و به عنوان  ـاي بس سم در جهان خونه

ـاب       . ناحق ريخته مي شود ـاع از اسـالم و اسـالم ن ـام دف در ايران تحـت ن
محمدي و واليت فقيه خشونت بيش از حدي را بر مردم كشورمان روا مـي  

  . دارند
اعالميـه  "اما فراموش نكنيم كه انسانها تا قبل از نوشته شدن سندي تحت نام 

نبـود   1948انسانها از دسامبر ! حقوق بوده اند نيز  داراي "جهاني حقوق بشر
ـانها   . كه بيكباره داراي حقوق شده اند ـتن انس برابر دانستن و  حقوقمند دانس

ومعتقد   من باب نمونه در شعر سعدي كه  بني آدم را اعضاي يك پيكر دانسته
ـايع گرديـده     ـان ض بوده كه اگر حقي از كسي ضايع شود گويي حق همگ

كري نشات گرفته بود؟ و منبعث از چـه ارزشـهايي بـوده    است، از چه طرز ف
  است؟

ـام بـرده شـده     ... در فرهنگ فارسي از دوستي، برادري، برابري و  هميشـه ن
اخالقي كـه  . است و اخالق و جوانمردي از خصوصيات ايرانيت گشته است
  . دفاع از حق ديگري را وظيفه و مسئوليت هر انساني مي داند

ـاري  چرا شاعران و فيلسوفا ن ايراني بر اخالق و احترام حقوق ديگري پا فش
ـار كـه تكـرار     نموده اند؟ چرا نظريه دفاع از حق ديگري به هر صورت هر ب
ـاهنامه را مـي    شده است مورد قبول انسانها قرار گرفته است؟ چرا ايرانيها ش
خواندند و پند و اندرزهاي آن را سينه به سينه به فرزندان خود آموزش مي 

ـتبد هميشـه دالوري و جـوانمردي بـوده     داده ان د؟ ايستادگي در مقابل مس
ـاريخ بشـر     . است ـامي طـول ت در وجود انسانها چيزي وجود دارد كه در تم

... مفهوم مشتركي در رابطه با مفاهيم دوستي، جوانمردي، هم نوع دوستي و 
و اين همه صفات در واژه هاي به نام اخالق جوانمردي . وجود داشته است

  . ان دوستي سينه به سينه تا به امروز رسيده استو انس
. در مقابل اين اخالق، اخالق استبداد هميشه ضد حـق عمـل كـرده اسـت    
. ايران ما از بعد از اسالم تا امروز دو بار استبداد ديني را تجربه كـرده اسـت  

ـاكم       ـتبداد ح ـاهد تجربـه تلـخ اس يك بار در دوران صفويه و امروز نيز ما ش
  . بر كشورمان هستيمتحت نام دين 

خشونت   كشورهاي امضا كننده سند اعالميه جهاني حقوق بشر نتوانسته اند از
ـا تعـرض بـه كشـورهاي ديگـر دور       طلبي در چهار چوب كشورهايشان و ي

  چرا؟  . بمانند
در صورتي كه حق و زيسـت  . قدرت حقوق را از ديد قدرت معني مي كند

  . بر حقوق يعني آزادي
معني را مي دهد كه گويا حق دادني است واين در يـد  قدرت به حق اين 

تصميم دارنده قدرت است كه حق را بدهد يا ندهد و انسان ضعيف كـه او  
نيز گرچه در موقعيت ضعف است، ولي او هم بر همان اساس قدرت حق را 

  . تعريف مي نمايد، تصور مي كند كه حق ستاندني است
  آيا حق دادني و يا ستاندني است؟ 

انسان با حقوق خود متولـد مـي   . ساس نظريه آزادي، حق داشتني استبر ا
  . شود

چگونه حق ذاتي است؟ براي درك درست اين مساله به ملموس ترين حق 
كه حق حيات است دقت كنيم  كه چه كسي مي خواهد حيات را بدهد و 
يا بگيرد؟ البته مستبد مي تواند با بكار بردن زور ميـزان برخـوردار بـودن از    

  . يفيت حيات را محدود نمايدك
چه كسي مي خواهد بجاي من تحصيل . تصور كنيد حق رشد و تحصيل را

  . كند؟ اين من هستم كه بايستي از حق خود استفاده كنم و تحصيل نمايم
ـاي مـن و شـما     . مثال حق عشق ورزي و ازدواج  مگر ديگري مي توانـد بج

  ازدواج كند و عشق بورزد؟ 
  . شماهستند و ما با آنها متولد مي شويمپس حقوق، ذاتي من و 

اما اگر در حقوق باال دقت كنيم متوجه ميشـويم كـه از ديـد قـدرت، چـه      
اين صاحبان قدرت هستند كـه  ... قدرت دولتي باشد و يا استبداد والدين و 

  .ميخواهند فراتر از حق تصميم ما، براي خود جايگاهي داشته باشند
ـا     تصميم ما  در واقع آنها سعي مي كنند حق   ـاي م را از آن خود كنند و بج

  . حدود برخوردار بودن از حق را تعيين نمايند
ـا  . و حقوق، ذاتي او هستند. انسان، آزاد آفريده شده است و حق هر انسان ب

ـايع شـدن حقـي،    . حقوق ديگري چون ظروف مرتبطه در رابطه اسـت  ض
  . حقوق ديگري را نيز ضايع مي كند

قابل هر مستبدي سكوت مـي كنـد و از حـق ديگـري     زماني كه انسان در م
دفاع نمي كند، فضاي برخوردار شدن از حق يك نفر را خالي مي گـذارد  

  . و در اين زمان مستبد هر كه باشد آن فضا را با زور پر مي كند

ـاع   مثال اگر مردي به همسرش زور مي گويد، همسر بايستي از حق خود دف
ـاع نكـرد زورگـو       اگر مصلحت سنجي كرد و. كامل كند از حـق خـود دف

اگـر  . فضاي برخوردار شدن همسر از حق را با زور گويي خود پر مي كنـد 
ـا حـد اقـل      ـيم دو جف ما شاهد چنين زورگويي باشيم و بي تفاوت عمل كن

اول اينكه به خود جفا مي كنيم كه از برخوردار شدن از حق . خواهيم كرد
اينكه نسبت به كسي كـه حقـش   و دوم . در رابطه با ديگري غفلت كرده ايم

ـا نمـي     ـتد و ي ضايع مي شود و يا توان آن را ندارد كه در مقابل زورگو بايس
فهمد كه بايد بايستد، بي عمل مانده ايم و در واقع به زورگو كمـك كـرده   

  . ايم كه حق ديگري را با زور خود بي حق كند
    

ـا كمبـودي   ما . تصور كنيد كه كسي، از ما مثال انگشتان ما را بگيرد تمام عمر ب
قابل مشاهده روبرو هستيم وبـه خـوبي از كيفيـت زنـدگي در ايـن زمينـه       

حاال تصور كنيم كه بخش ديگر وجود ما كـه حـق   . برخوردار نخواهيم شد
ـان        ـياري از بخشـها محـدود كننـد و امك ـا در بس تصميم گيري است را از م

ـتر از از   كيفيت زندگي ما در اين . برخوردار شدن را از ما بگيرند زمينـه بيش
  . دست دادن انگشتان در زندگي ما تاثير خواهد گذاشت

ـلحت    ـارج از حـق،     ( كساني كه عاشق شده اند و بـه مص ـلحت خ كـه مص
ـام  ) مفسدت است  و يا بخاطر مالحظه ديگران از تصميم خود گذشته اند، تم

  . عمر رنج اين سرخوردگي را به همراه دارند
ـلب      واضح ترين طريق سلب حق توسط ـام س ـلب حقـي بن زورمداران، س

حقي را مهمتر و مقدم تر بر حقوقي قلمداد مي كنند كـه  . حقي ديگر است
. در صورتي كه هيچ حقي سالب حقي ديگر نمي شود. قصد سلبش را دارند

  .حقوق همچون ظروف مرتبطه با يكديگر مرتبطند
د كـه بـر   در روزگار ما عده اي دفاع از حقوق را بدل به چماقي كرده ان   

ـان را   سر دين و ديگر مرامها فرو مي آورند و در واقع حق باورمند بودن انس
به اسم دفاع از ساير حقوق سلب مي كنند و ادعاي روشنفكري نيز دارنـد و  

عـده  . يا سعي مي كنند از حقوق بشر يك دگم متصلب و يا ايدئولژي بسازند
ـند   اي ادعا ميكنند  كه با باور ديني مخالفند ولي موا . فق حقـوق بشـرمي باش

آدمـي  . فراموش مي كنند كه حق داشتن نظر و عقيده حق هر كس اسـت 
. مي تواند هر عقيده اي و هر مرامي را كه خوب تشخيص داد انتخاب كنـد 

ولي اين به اين معني نيست كه . انسان مختار است كه داراي هر نظري باشد
  . بكنممن اجازه دارم عقيده و نظرم را وسيله حذف ديگري 

حـق    انسانها حق دارند با هم، هم نظر باشند ولي فراموش نبايـد كـرد كـه    
  . اختالف هم حق است

ـيله   چون با هم اختالف نظر داريم اما نبايد زور كه خارج از حق است را وس
  به گفته شاعر. كنيم

  داليل قوي بايد و معنوي  
     نه رگهاي گردن به حجت قوي 

با آشنايي به خصوصيات حـق،  . ق را بشناسدهر انساني بايستي خصوصيات ح
  . شناخت حق و زيست با حق آسان مي شود

ـان     عمومى*  ترين شاخص حق از ناحق اينست كه زمان حـق، هماننـد زم
  . آزادى، بى نهايت است

  .حق همه مكاني و همه زماني است* 
ـان مـي كنـد و       حق همواره شفاف و روشن  *  است و ناحق، حـق را كتم

ـاحق   . در وغير شفاف و مبهم استبنابراين، ك هر اندازه كدر تر و مبهم تـر، ن
  .تر
تبعيضـهائي  . بنا براين، هر تبعيضي ناحق است. حق خالي از تبعيض است*    

  .ناحق هستند... چون تبعيض نژادي و جنسي و ملي و قومي و
هر چه نا حق كـدر تـر،   . زورگو سعي مي كند كه حق را كدر نشان دهد* 

  . ل كردن آن نا حق نيز خشنتر خواهد بوداستبداد اعما
باورمندان به حقوق اين است كه موانع برخوردار شـدن از     يكي از وظايف

حقوق را از سر راه خود و ديگران بردارند و حقوق و خصوصيات آن را بـه  
فرزندان و ديگر هموطنان خود متذكر شوند و امر مهمتـر اينكـه هـر كـس     

  . حقوق بشودخود سعي كند الگوي زيست بر 
در كشور . موانع  برخوردار شدن از حقوق هميشه در دست مستبد مي باشد

ـانون    . ما استبداد بزرگ در دستان ولي فقيه است ـاس ق ولي فقيه كه بـر اس
ـيطره دارد   البتـه  . اساسي و رفتار شخصيش بر مال و جان و ناموس مـردم س

م رديفهاي قـدرت  قدرت او در تما. قدرت ولي فقيه در دستان تنها او نيست
ـتهاي مختلـف        ـا كارمنـدان و پاسـداران و گش ... و   حاكم بر ايران حتـي ت

  . تفويض شده است
ـان    به رفتار والدين نگاه كنيم به رفتار عمو، عمه، دايي و خاله و ديگـر نزديك

هر كدام كه به هر شكلي و بهانه اي زور مي گويند به ولـي فقيـه   . نگاه كنيم
ه تمام اين خشونتها در شخص ولي فقيه جمع مي منتج. مشروعيت مي دهند

اگر در سـطح خانـه و   . شود و به او مشروعيت تبعيض گر بزرگ را مي دهد
خانواده و اداره ما در مقابل تبعيض بايستيم و با ستمگر حق كش مبارزه كنيم 
و هموطنان و فاميل خود را تشويق به دفاع از برخوردار گرديـدن از حـق   

يه و تمام مافياي او جايگاهي در زندگي ما نخواهند پيـدا  خود كنيم، ولي فق
  . كرد و استبداد جايش را به آزادي خواهد داد

جهت روشنتر شدن مساله بايستي بيان كرد كه فضاي استبداد حـق كشـي و   
  . ضد آزادي است

در درون مرزهاى ملى، هيچ مقامى شريك : يكي از معاني آزادي اينست كه
ـاخته مـي    . ر مردم نيستحاكميت و واليت جمهو ـاني س هر بيان قدرتي زم

شود كه به عمد نمي خواهد واقعيتها و حق ها را ببيند و سعي مي كنـد كـه   
در واقع مستبد معناي غير واقعي بـه  . حق و حقوق مردم را از آنها پنهان كند

ـين كننـده    حقوق انسانها مي دهد و براي آن حدود مشخص مي كند و تعي
  . مي داندآن حد را نيز خود 

  كي بيان آزادي ساخته مي شود؟ 
ـيچ حقـي و واقعيتـي      اگر عقل انسان بيان و انديشه اي را بيابد كـه در آن ه

ـاي     پنهان نشده باشد، بيان آزادي ناب را يافتـه اسـت   ـاي آزادي، فض و فض
برخوردار شدن انسانها از حقوق و فضاي كوشش و رشد و تحـول و مهـر و   

  . عشق و دوستي خواهد بود
ديگران و خود، بايستي تمام سعي خـود را    ما كوشندگان در دفاع از حقوق

فراموش نكنيم . بر اين بداريم كه موانع بزرگ و كوچك را از ميان برداريم
ـتند و اگـر كسـي     كه حقوق من و شما و طبيعت با هم در يك مجموعه هس

     .بخواهد آنها را از هم جدا ببيند و بسازد زور را وسيله خواهد نمود
دفاع از برخوردار شدن و زيست بـر حـق، چـه بـراي خـود و چـه بـراي        
. ديگران، بيكران رشد و شادي را براي مدافع از حقوق، هديه خواهد آورد

    
    

  انتخابات رياست جمھوری  
  ٣ -در بوته ابھام ؟  

  
براي داغ كردن بازار مكاره انتخابات در نظام واليت فقيه كـه اساسـأ بـود و    

ئوال است، رژيم در ابعاد مختلف سر گرم توليد حيله  و فريب نبودش زير س
ـا  را بـه خـود     است كه از قضا مردم از پيش دست آنان را خوانده و نيرنگه
رژيم بر مي گردانند، بحثهاي گمراه كننده اي كه از اين سـو وآن سـو بـه    

  : چشم ميخورند و روي ميز رسانه ها و مطبوعات قرار گرفته انداز جمله
تبليغ مي شـود كـه   ! اول گمراهي، گوئي اصالح طلبي در كار است شاخه

شورايي تحت عنوان شوراي عالي تصـميم   ،بايد براي انسجام اصالح طلبان
ـاي اصـالح طلـب را     شورايي كه بتواند همـه گـروه  . گيري تشكيل شود ه

ـاي      نمايندگي كند و عالوه بر اين برخي از نيروها ئـي را كـه در تشـكل ه
ـيچ اصـالح      .حضور ندارند به كار گيرداصالح طلبان  و با تاكيد بـر اينكـه ه

طلبي برانداز نيست و  اصالح طلب كسي است كه روش مسالمت آميز دارد 
و فعاليت در چارچوب قوانين جاري كشور را پذيرفته است و حتي زمانيكـه  
ـين قـوانين عمـل     نافرماني مدني هم از او سر بزند باز هم در چارچوب هم

 )1. (اهد كردكرده و خو
و يا اين كه گوئي اصالح طلبان مجازي داراي استراتژي و تاكتيـك بـوده   

اعضاي جبهه اصالح :  گويداند،  محتشمي سخنگوي جبهه اصالح طلبان مي 
ـين ادامـه    طلبان براي بررسي و تدوين برنامه هاي استراتژيك خود و همچن

ـان بـراي       رايزني حضـور در   ها پيرامون تشـكيل جبهـه واحـد اصـالح طلب
ـان،      ـالي، كواكبي انتخابات رياست جمهوري با يكديگر ديـدار كردنـد و كم

ـاال در آينـده مطـرح      عارف، نجفي، جهانگيري و ساير گزينه هايي كـه احتم
داليته و فرآيند انتخاباتي هاي خود در م توانند با ارائه برنامه خواهند شد، مي

  ) 2(  .جبهه اصالح طلبان قرار گيرند
ـاري   و اين طرح كذايي  شاخه ديگر ـاندن اجب و  "فتنـه گـران  "فريب، كش

سابق توي بازي انتخابات است، بطوريكه گويي تمامي  "فريب خوردگان"
ـان را در      سال اتهاماتي كه در طول چهار ـا زده مـي شـد و آن گذشته به آنه

  .زندگي انداخت، همه دروغ بود حق حيات ومدت از  اين طول
  !! نيستندموسوي و كروبي سران  فتنه 

علم الهدي امام جمعه مشهد، تمامي موضعگيريهاي غليظ و دشمني هاي كينه  
: توزانه خود را ناگهان در مورد سران  فتنـه فرامـوش ميكنـد و  مـي گويـد     

ـا رهبـري    . هاشمي رفسنجاني و كروبي و موسوي از فتنه گران نيستند ـان ب آن
  )  3. (زاويه پيدا كرده بودند

اوالدي، در حاشيه همايش سراسري جبهه پيـروان خـط   اهللا عسگر و يا حبيب
موسوي و كروبي را به عنوان : امام و رهبري در جمع خبرنگاران، گفته است

ـيب    اند و به حيثيت اما اهل فتنه دور اينها جمع شده. شناسم فتنه نمي ـان آس ش
شناسم چون با هر دويشان  من موسوي و كروبي را به عنوان فتنه نمي. اند زده
يك سال و نيم وزير موسوي بودم و با كروبي نيز در كميته امداد . ام كرده كار

.. اين رفتار با آقاي رفسنجاني اصال درست و پسنديده نيست و . و زندان بودم
)4(  
ل خطرناك انتخابات پيش ضعو فلك در كارند كه مخورشيد مي بينيم، ماه و  

  . د كل رژيم از دست نرودرو را به نحوي به آرامش بكشانند بلكه بود ونبو
زماني كه خامنه اي، طرح  تغيير برگذاري  انتخاب رئيس جمهوري را بميان  

ـانون    يگزينآورد، او و دستگاه بيت اش  براي جا ـ  جديـد كردن ق ـاي  ب ه ج
، به فكر تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري افتادند و چون ديگر قديمقانون 

ا كامال از دست داده است، پس الزم است يم واليت فقيه، مشروعيت اش رژر
رئيس جمهور كماكان تداركات چي و دست نشانده بماند و آن تقلب بزرگ 
ـيج و   در انتخابات به  فراموشي برود، دولت و كشور  و هدايت آن به سپاه،  بس

چنان شود كه از » انتخابات«به اطالعات  بيت رهبري  سپرده شود و مديريت 
او را پيشنهاد مي ) بخوانيد  سپاه(»  رهبر«بيرون آيد كه  صندوقها همان كسي 

  .   كند
جمهوري را تصويب كـرد و بـه هـدفهاي    ياست ر» قانون انتخابات«مجلس 

نگاه كنيد به تغييرات صورت گرفته در مـورد  . تعيين شده فوق واقعيت بخشيد
ـ 35يا  ماده   3و  2و1و تبصره هاي   31قانون انتخابات، در  ماده  ،  و 55اده ،  م

هيأت نظارت از دست وزارت كشور خارج و بطور . قوانين انتخابات  64ماده 
، 31چراكه بنا بر ماده . قرار مي گيرد» رهبر«كامل در اختيار دست نشاندگان 

عالوه بر حضور يك نماينده از مجلس و دادستان كل و واواك، معتمـدان از  
با نظر دادستان كل، تعيين مي نفري انتخاب مي شوند كه وزير كشور  30ميان 
هيأت نظارت شوراي نگهبان تعيين مـي   ،نفري معتمدين را 7تازه هيأت . كند

. به اين ترتيب، تقلب در انتخابات مـي توانـد درز نكنـد   . كند، بايد تأييد كند
بنا براين، از صندوق .  مي كند محكمتر، مهار شوراي نگهبان را بازهم 5تبصره 

  . آيد كه رهبر مي خواهد همان كسي  بيرون مي
ـامي   همچنين از طرح ـاندن       بي فرج كـه خامنـه اي بـراي بـه سـكوت كش

 رفسنجاني و بي عمل كردن او در جريان انتخابات ريخته بـود و غافـل گيـر   
او هنگامي كه مهدي هاشمي به ايران آمد و در فرودگاه دستگير شد و   كردن

به او گفته بودند اگر به  :، گفتشدر مصاحبه ا كه واكنش  هاشمي رفسنجاني
ايران بيايد، تنها در فرودگاه مورد بازجويي قرار خواهد گرفت و سپس آزاد 

اگر مـويي از  اين بود كه  ولين اخطاري كه هاشمي به آنها كردا. خواهد شد
  .سر پسرش كم شود پته همه را روي آب خواهد انداخت

ار رژيم سوريه ساخته از يكطرف هاشمي رفسنجاني امروز گفته است كه ك حاال
ـان و عـراق ابـراز     است و در صورت تغيير رژيم در سوريه براي سرنوشت لبن

مي  دم "دولت وحدت ملي"از  كشيدنشانه  شاخ و باو . نگراني كرده است
  )6( .اعالن مي كند "انتخابات آزاد"زند و يا راه خروج از بن بست كنوني را  

ـنجاني بـه  فكـر    از طرف ديگر احمدي نژاد كه خامنه اي  او را  نسبت به رفس
اول : خود نزديكتر توصيف كرده بود، در برابرش ايستاده است و مـي گويـد  
  ...و  بايد تكليف صالحيت رحيم مشائي معلوم شود تا او ازخر شيطان پياده شود

ـاتي، بيـرون آوردن كروبـي و    ، ازپس تصويب مجلس گذراندن قانون انتخاب
فهرست سياه فتنه، تطميع اصالح گران درون  موسوي و هاشمي رفسنجاني از

را داغ نخواهد كرد بلكه  شـدت  » انتخابات«و غيره تنور  حاكميتتشكيالتي 
سر در  يكالفو در تنشها را بيشتر و خامنه اي را بيش از پيش در تنگناي انزواي 

گسستگي شيرازه امور نظام بقدري گسترده و واقعي شده  .گم فرو خواهد برد
  . به نوشيدن جام زهرخواهد كرداالخره خامنه اي را ناگزير است كه ب

  15در صفحه  
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  كانديداهاي انتخابات رياست جمهوريو  جناح ها
عليرغم روشن نبودن جناح بندي هاي حاكميت و بهم ريختگي آشفته بازار 
گروهي در گروههاي رقيب در انتخابات، الزم است با نگاهي از باال به ايـن  

ـاتي    آشفته بازار ـاي انتخاب به درون اين جناح بندي ها و به اصطالح به رقابته
مشخص نشده  رسمأتا امروز هنوز كانديدهاي اصلي جناح ها . نظري بيفكنيم

  .صحنه تبليغات ديده مي شوند درافراد زيادي بعنوان كانديد ولي  اند
در يك باز نگري و يك ديد كلي جناح بازيهاي درون حاكميت را ميتـوان  

دو تمايل اصلي تقسيم نمود، جناح فوق افراطي به رهبري مصباح يـزدي  به 
تحت عنوان اصول گراها و تمايل دوم خط و خطوطي كه مهـدوي كنـي   
آنرا هدايت ميكند، تحت نام اصالح ها، ذيأل به زير مجموعه هاي ريز تر هـر  

  .كدام  مي پردازيم
  جناح احمدي نژاد

كه اميـدي بـه   . رحيم مشائي است كانديداي اصلي احمدي نژاد، اسفنديار
تائيد صالحيت او توسط شوراي نگهبان نميرود ولي ممكن است خامنه اي با 

تائيـد   84در سال “ معينمصطفي "كانديداتوري  حكم حكومتي، او را مانند
ـاهرودي،    : انتخاب بعدي احمدي نژاد، به ترتيـب . كند محمـود هاشـمي ش

  .هند بودعلي اكبر صالحي، و غالمحسين الهام خوا
ـايي عنـوان     ،بنا به ادعاي دبيركل جامعه اسالمي اصناف و بازار مشايي در ج

كرده است كه من قصد حضور در انتخابات را نداشتم تا اينكه احمدي نـژاد  
ي آوري تـو  أمن را متقاعد كرد و گفت اگر الزم باشد شهر به شـهر بـراي ر  

  )5(.خواهم رفت
 ايثارگرانگروه رهپويان  و  گروه جبهه پايداري،   

اصولگرايان مجلـس را   ،اين سه گروه در مجلس نهم به رياست حداد عادل
ـات   تشكيل دادند، اما اختالفات در آنها زياد است و معلوم نيست كه در انتخاب

ـادل  . توافق كنندي كانديدچه  رياست جمهوري تركيب باال روي حداد ع
تشكيل جديد  يك ائتالف اليتيوبدون مشورت با جبهه پايداري با قاليباف و 

در حال حاضر حداد عادل . داده اند كه مورد اعتراض جبهه پايداري است
  .و سعيد جليلي بعنوان كانديداهاي اين جناح مطرح هستند

 رهروان واليت
رهروان واليت در مجلس نهم حامي الريجاني، با محوريت مهـدوي كنـي   

ـام و رهبـري   شامل مؤتلفه و گروههاي خـط بودند، اين رهروان كه  بـه   ام
ـاف  از جملـه   كانديـدي  بودنـد،  رياست عسگراوالدي، محسن رضائي، قاليب

ـا     حداد عادل، علي اكبر واليتي، قاليباف، مصـطفي پورمحمـدي، محمدرض
 .كرده اندمطرح  را باهنر، محسن رضائي و علي الريجاني

يل حداد عادل اعالم كرده كه با علي اكبر واليتي و قاليباف يك ائتالف تشك
بقيه اصولگرايان بـه  . نهايتا يكي از اين سه نفر كانديد خواهد شد وليدادند 

آنها اعتراض كردند و خواهان ائتالف وسيع تر شده انـد كـه گفتـه ميشـود     
خواسـت اصـولگرايان   . سته استمصطفي پورمحمدي هم به اين ائتالف پيو

ـند ولـي بعلـت شـد       ـته  باش ـات داش ت اين است كه يك كانديد در انتخاب
 .بعيد ميدانند كه به اين توافق برسند يي كه بين آنها وجود دارد،تضادها

  رفسنجاني
ـان   أميخواهـد مـديريت تو    نـژاد  رفسنجاني با شعار نه به احمدي ـان جري م

ـازي كنـد     ـان را بازس . اصالحات و اصولگرايان را داشته باشد و هـر دو جري
 تـوان  دانند كه ميطرفداران رفسنجاني او را آخرين فرد در درون نظام مي

ـنجاني خـودش     .داشت اصالحات را چنينانتظار  از او گفته ميشود كـه رفس
و مديريت دولتـي متشـكل از   رهبري  كانديد نخواهد شد ولي فعال بدنبال
ترين كانديد او حسن روحاني و علـي  ماصولگرا و اصالح طلب است كه مه

ـيعتر   اكبر ناطق نوري و در  ـان سـطح وس لـي اكبـر   ع كانديـداتوري  خواه
  .اشنداسحاق جهانگيري و محمدعلي نجفي مي ب ،واليتي

   اصالح طلبان
نحوه ورود اصالح طلبان به انتخابات بقول خودشان بستگي به اين دارد كـه  

ـات   ) خامنه اييعني (“ نظام“ ـا در انتخاب ـا   اجازه حضور كامل به آنه بدهـد ي
ـاتمي كانديـد شـود؟       ندهد؟ و ـان ميدهنـد كـه خ ـا   آيا چراغ سبز نش و آي

؟ شعار انتخابات آزاد كـه اصـالح   قرار خواهد گرفت تائيدمورد صالحيتش 
ـابي   . است سناريوطلبان و رفسنجاني سر داده اند، براي تحقق اين  ـا ارزي ام

 . اصالح طلبان بيشتر اين است كه اين اجازه را به اصالح طلبان نخواهند داد
ـنش  ند كه ه اكردديماه يك همايش اعالم  28و  27اصالح طلبان براي   واك

ـاخص در دو   “ نظام“ ـناريوي  با اين همايش برايشان يـك ش  الـذكر  فـوق س
ـانگيري، محمـدعلي نجفـي بعنـوان        . است ـاتمي، اسـحاق جه از محمـد خ

ـين تكليـف    ـيش   كانديدهاي اين جناح نام برده شده است ولي بعـداز تعي پ
  .فوق مشخص ميشود بيني شده 

است، ابتدا محمد خاتمي عالئمي  محمدرضا عارف خودش را كانديد كرده
ـارف را       أداد ولي بعد نشان از تائيد او ـان ع عقب نشسـت، زيـرا اصـالح طلب
 .انديداي مناسب خودشان قبول ندارندبعنوان ك

  كانديداهاي ديگر
از حسن خميني بعنوان كانديد نام برده شده است ولـي خـودش تكـذيب    

قانون جديـد تصـويب   سال در  45 را اگر حداقل سن كانديدا. كرده است
 .، كانديدا شدن حسن خميني منتفي استده بدانيمش

ـاني  (وزير پيشين مسكن، محمد شريعتمداري  ،كيا محمد سعيدي وزير بازرگ
تصميم خـود را بـراي   ) خاتمي و از بنيانگذاران وزارت اطالعات با ريشهري

ـار   و كانديداتوري اعالم كردند و از كسان ديگري مثل كمالي وزير سابق ك
  .نام برده مي شود مهرعليزاده

  
  ادامه دارد

  :پي نوشت ها
  
ــروز، در )   1( ـبح ام ــه صـ ـابق روزنام ــردبیر سـ ـار، س ــوی تبـ ـا عل ــه گــزارش شــرق، ) ۶(  19-09-1391رویس سیاسی جامعه اسالمی اصناف و بازار س)  ۵(  ۱۳۹۱دی  ۲خبرگزاری  ایسنا، ) ۴(  ۱۳۹۱دی  ۸کلمه ) ۳(  18-09-1391 :محتشمی در گفت و گو با ایلنا،   ) ۲(  , 18-09-1391گو با خبرنگار ایلنا  و گفتعلیرضـ ـا در خصـوص نظریـه دولـت پارلمــانی مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصــلحت  در ، تیمــور علــی عســگری، رابــط ۱۳۹۱آبــان  ۱۷ب ـنجگفتگو با مهر با اشاره به برخی اظهار نظره انی مطـرح شـده اسـت وحدت ملی که از سوی آیت الله هاشمی رفس    جریانی در کشور به نام جریان افراطی وجود دارد که تالش می: گفت

رکن ای برای آلترناتيوسازی مردمی،  وسيله
  .قسمت پايانی. چھارم دموکراسی
 

 
ـ   اي ه، الزمرشدياب ـاز اولي اسـت كـه بـرآوردنش     اي هبس ضرور و پيش ني

و با كثـرت جمعيـت در    تر شدن جوامع بشري با پيچيده. دنيستاجتناب پذير 
ـات دوره       ـتقيم مـردم در انتخاب ـان، دخالـت مس اي  همة كشـورها و در جه

ـا راه     هاي همگاني عملـي  مديران و گردانندگان رسانه تـرين راه و بلكـه تنه
ـاالر    نظارت و اعمال حق حاكميت مردم بر شاخة ديگر دولت، بنا بـراين، س

كـه زمينـة گـرفتن     درست همان شرايطي. شدن و ساالر ماندن مردم است
همة قواي جمع شده در يك فرد يا گروه را و تفكيك و تقسيم قوا در مردم 

ـا،   . را ايجاب ميكرد، دوباره از نو فراهم شده است گوئي كه جهان امـروز م
هاي همگاني توسط يك فرد و يا يك گروه خاص، بـه   بواسطة كنترل رسانه

پرتاب ) Magna Carta Libertatum(زمان قبل از منشور بزرگ آزادي 
  . شده است

تفكرات مربوط به تفكيك قوا سرانجام خواست همگاني شـد و بـه جـدا         
در پي . شدن شاخة مقننه از شاخة مجريه و بعد شاخة قضائيه از اين دو گشت

ـاي ممتـد    مبارزة براي مردمساالري، درپي جـرح و تعـديل   سالها تالش و ه
ـتقرار   راسيها، دموك نظرها و به دنبال نقد تجربه ـته جهاي موجود اس . انـد  س

  : اين تحول را، از جمله، عوامل و نيازهاي زير سبب شدند
ـا مـردم و مطلـع كـردن و در صـحنه        هر نياز - 1 ـاس ب شاخه به ارتباط و تم

ـا، كنتـرل    . نگاهداشتن آنها اگر همة اين سه شاخه و يا حتي اگر يكـي از آنه
ي آشـكار اسـت و اهـداف و    هاي همگاني را داشته باشد، نقض غرضـ  رسانه

  . گردد منافع قدرت طلبان بر مردم تحميل مي
تمركـز قـدرت در   : جلوگيري از تمركز قوا در يك فرد و يا يك گـروه  - 2

. يك شخص يا يك گروه، بدون ترديد فسادآور و خشـونت آفـرين اسـت   
بدون نظارت همة مردم، و بدون جوابگوئي مقامات، قدرت در تمركز خود 

ـات  . ابعاد خويش ميافزايد ميكوشد و بر سير آزاد خبر و انديشه است كه مقام
 هكشاند و مشروعيت قدرت مردم را ب زدا مي را به چالشي متمدنانه و خشونت

  . كند آنها گوشزد مي
هاي  هاي دولت، بايد تحت مراقبت و كنترل شاخه اي از شاخه هر شاخه - 3

هاي دولت  اتفاقيه، شاخه سانسور مردم از وقايع بدون آگاهي بي. ديگر باشد
قوة مجريه، . كنند تباه مي ،در موازنة قوا، حقوق مردم را در تقابلهاي كاهنده

ـال زور       ـيلة اعم ـائيه، داغ و درفـش را وس حكم حكومتي ميدهد و قـوة قض
كند و قوة مقننه، با تقنين قوانين غيرمردمي و براي حفظ منافع گروهـي   مي

  .كنند مي خاص، بر ضد حقوق فردي و ملي عمل
ـاخه  ت كهبايس اي مي هر شاخه - 4 ـتقل باشـد      از ش ـاي ديگـر جـدا و مس . ه

هاي جمعي با در جريان قراردادن صاحبان اصلي حق حاكميت يعني  رسانه
  .مردم، اعمال نفوذ يك شاخه را در شاخه هاي ديگر دولتي خنثي ميكنند

ارة هر پيشرفت علوم و افزايش جمعيت، اد ها و به علت پيچيدگي تمدن - 5
ـانه  . بسيار تخصصي است ،شاخه ـاي جمعـي  نيـز تخصصـي و      تصـدي رس ه

ـان    با ادارة مردمي و خالقانة رسانه. پيچيده است ـير جري هاي جمعي، و با س
اطالعات و خبرها در تخصصهاي مختلـف، تصـدي علمـي و پيشـرفتة امـور      
مردم، با مشاركت خود مردم، در روندي تكامل يابنـده در جهـت رشـدي    

  . رود مند به پيش مي عدالت
ژي زور وهمگاني، ايدئول هاي امروزه در مراكز آموزشي تخصصي رسانه - 6

ـتش قـدرت، انديشـة غالـب اسـت       ـلطه، و پرس خشـونت و تخريـب و   . و س
با آزاد شدن . خودتخريبي، سكة رايج اين بازار مصرفي و مصرف انبوه است

ـاخه در      رسانه تربيـت   هاي جمعي از يوغ قـدرت، نيـروي محركـة ايـن ش
ـا     متخصصين رسانه ـائي ب اي با اعتقاد به اصالت قدرت مردم و انديشـة راهنم

  . شود بيان آزادي، آزاد مي
ـاخه     اهميت دارا بودن حق انحالل و - 7 يا الاقل حق انتقاد آزادانـة هـر ش

ـازيهاي    1360ديديم كه در سال . هاي ديگر توسط شاخه ـا جوس در ايران، ب
ت قالبي شاخة مقننـه، بـه منتخـب مـردم در راس     اي، چگونه با انتخابا رسانه

كرد تحميل گشـت و   شاخة مجريه، كه در مقابل واليت مطلقه ايستادگي مي
ـا      مجددا با جوسازيهاي رسانه ـتور واليـت مطلقـه و ب اي، همان مجلس با دس

ـيش از  . همكاري اقليتي مطلق، راي به عدم صالحيت رئيس جمهوري داد ب
ـانه  ـتونهاي قـدرت و ادامـة       سي سال است كه همان رس ـيم س ـا در تحك ه

خشونت و تخريب و خود تخريبي مردم را به ابزاري بـراي ادامـة واليـت    
  .اند مطلقة فقيه مبدل كرده

ـان بازخواسـت      - 8 لزوم پاسخ گو بودن در مقابل مردم و لـزوم وجـود امك
ـاي كوچـك و       . توسط مردم ـا گروهه ـات افـراد و ي ـارآئي اعتراض عدم ك

ـانه  كان بسيج هرمنفصل، و عدم ام ـاي   روزة مردم، با ابعاد بزرگ، نقش رس ه
  .نماياند عمومي را در استقرار و استمرار مردمساالري، روشن، مي

ـات        - 9 ـتقل از بقيـه كارنامـة مقام ـاخه، مس لزوم نصب و عزل اعضاي هـر ش
ـام قـرار بگيـرد     ، ميفو شفادولتي، روشن  ـاوت ع ـا  . بايستي در معرض قض ت

ـاغل و رانـت   بهره بجاي كفايت و لياقت،  وري از روابط براي رسيدن به مش
رويـه   )اسـت ها و لوازم واليت مطلقة فردي و گروهي  از نشانهكه (خواري 
  .نگردد

جلوگيري از مخفي كاري و كدر كردن حقايق و بسط كامـل شـفاف    - 10
  احقاق حق اطالع و دانستن و حق اطالع دادن، توسط وسايل. سازي

  
ـا ین داشته باشد، مجموعـه افـرادی کـه خـود را در کند برخورد جنجال آفر   ـاید اخـتالف سـلیقه هـم ب ـام و رهبـری را قبـول دارنـد و مجموعه نظام تحلیل و تفسیر مـی کننـد و ش ـایی دولـت   .کت کننددر دولت وحدت ملی مشارمی خواهند در کشور وظیفه انقالبی و ملی خود را انجام دهند می تواننـد یکدیگر داشته باشند اما اسالم، انقالب، ام ـای نه ـال سیاسـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه نامزده ـنجانی و افـرادی نظیـر محمـد علـی نجفـی، نامزد نهایی باید در شـکل : وحدت ملی چه افرادی هستند، اظهار داشتاین فع ـنجانی دولـت کارآمـد را دولـت وحـدت ملـی کارشناسـی : خواهان مشارکت حداکثری و دولت کارآمـد هسـتند، گفـتعلی عسگری با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در انتخابت آینـده تیمور  .لت باشنداین دوعلی اکبر والیتی، علی اکبر ناطق نوری ، حسن روحانی می توانند رئـیس و شمایل آقای هاشـمی رفس   ...می داند و مانند آیت الله هاشمی رفس

ـ     ـتقالل  ارتباطات جمعي، پيشرفت آزاديهاي فردي و ملـي و بـه تب ع آن اس
  .كند حاد شهروندان را بيمه ميآرشد عادالنة  هدر نتيجافراد و ملت و 

. مردم باشد خدمتگزاردر نهايت، دولت بايستي از مردم و براي مردم و  - 11
د كه وسيلة دست دولـت شـده و در تثبيـت    هستن در ايران امروز اين مردم

ـال، سـركوب ميشـوند و د     امنـة خشـونت   موقعيت قدرت متمركـز، در انفع
هاي جمعي مطيع امـر واليـت مطلقـه، ايـن      رسانه. يابد هرروزه افزايش مي

 . دهد جريان را توجيه و بدان صورتي بزك كرده مي
    
ـاي دال ِ بـر وجـوب      عوامل و نيازهاي فوق فقط قسمتي از عوامل و نيازه

نيرويي مستقل از سه شاخة دولت و كانونهاي قدرت كه در كنترل و نظارت 
مستقيم قرار دادن مردم با مستخدمين  طدر ارتباقيم مردم باشد و بتواند با مست

 مـردم  ماندنكردن آنها، امكانات و شرايط ِ در صحنه  مطلعدولت مردمي و 
را فراهم كند، از تجمع قوا در يك فرد و يا گروه جلوگيري كند، مراقبت و 

ـا ت  وسـط مـردم را در   كنترل الزم بر هر قوه توسط قواي ديگر و بر تمام آنه
شفافيت تمام به دست خود مردم بدهد؛ حدود هر قوه را براي مردم زالل، 
و استقالل خود و سه قوة ديگر را نگهبان باشد؛ توسط متخصصين، پيچيدگي 
و كدورت را از مسائل هر شاخه اي رفع كند و مسائل را براي مردم شفاف و 

ـين سرنوشـت     گيري مدر تصميملموس بيان كند تا كه آنها بتوانند  ـا و تعي ه
ـاد   خويش دخالتي از روي علم و اطالع داشته باشند؛ در صورت پيدايش فس
و تمركز قدرت در يك شاخه، مردم بتوانند از حـق خـود بـر انحـالل هـر      

ـاج  يها اي استفاده كنند،  مقامات را از برج شاخه ـاي    ع ـين و از موقعيته آگ
ردم، پيوسته پاسخگو نگاه دارد، مختار ولي نامسئول بيرون كشيده در مقابل م

ـا،      در روند انتخاب و نصب مقامات هر شاخه، و در صـورت لـزوم عـزل آنه
براي مردم امكان نظارت و دخالت مستقيم را مهيا سازد، با استفاده از امكانات 
ـازي را در جامعـه بسـط     وتري، صوتي و تصويري، شفاف س ــي ـاپي، كامپ چ

ساير قواي دولتي را از مردم و براي مردم  دهد و، در نهايت، پيوسته، خود و
 . مردم نگاه دارد خدمتگزارو 

چهارم، پيشنهادهاي زير در خـور تأمـل و    ةگرداندن شاخ ةدر مورد نحو     
  :راي زني و بحث هستند

چهارم، نمايندگان سه شاخة ديگـر بخصـوص    ةدر تركيب شوراي شاخ – 1
   .هاي مجريه و مقننه حضور خواهند داشت شاخه

مردم، عضو  ةنمايندگاني از گروههاي مختلف مردم، با انتخابات بالواسط -  2
ـارم را، بـراي     اشوند و شور مي ااين شور ـاخة  چه مسئوليت  گردانندگي ش

  . كنند و محدود، تصدي مي معينمدتي 
در جريان كارنامة روزانة تمام وجزءجزء دولت، بدون  مردم بطور مرتب     

ـا در    اين اطالع. گيرند گري، قرار مي و هوچيسانسور و تبليغات  يابي نه تنه
سطح كل كشور و از سياستها و عملكردهاي كالن دولـت در قلمـرو ملـي و    

 . باشد نيز مي... اي و شهري المللي است، بلكه از مسائل منطقه بين
با توجه به اين مهم كه، وطن ما ايران، از همزيستي اقوام با فرهنگ قوام  -  3

ـار پديـد آمـده      گرفته و فرهنگ ملي ما از تعامل آنها در طي قـرون و اعص
ـان بـه اهميـت و     است، با احترام و شناسايي و ترويج فرهنگ هر قوم و اذع
نقش يكايك آنها در ثبات و پيشـرفت كشـور، قـدمهاي ممتـد و بزرگـي در      
تماميت ارضي مملكت و برقراري صلح و دوستي و همزيستي مسالمت آميـز  

 .شود عشق و محبت خانوادة بزرگمان، ايران برداشته مي و توام با
و نيـز  ... ژيكي، ديني و فرهنگيواز اين رو، عقايد و مسائل سياسي و ايدئول     

ـال    هاي جمعي غيـر  بايد در رسانه...  علمي، آموزشي و تاريخي ـته مج وابس
د و نه همه چيز را همگان دانن. رايزني، تبادل نظر و بحث آزاد را پيدا نمايند

ژي و يك قـوم و يـك   ويك شخص و يك گروه و يك دين و يك ايدئول
 !خاص... فرهنگ و

ـاالري و          ـالي در مـورد مردمس نتيجة تحقيقات وسيع علمي و دانشگاهي ع
، و نيز اختناق و ديكتاتوري و استبداد و نحوي استقرار ....خواص و لوازم آن
ـار مـردم قـرار     بايست به صورت سمعي و بصـري  و استمرار آن مي در اختي

ـار        . بگيرند ـاز و ك ـاه و هفـت و س ـايع بعـد از انقـالب پنج به ياد آوردن وق
و شروع اعدامها و پر شدن زندانها » رهبر«مشروعيت بخشيدن به قول و فعل 

حـدود و تعزيـرات   «از زندانيان سياسي و عقيدتي و تغيير اسم شكنجه ها بـه  
ـان و   اليـت فقيـه، زنـدان   و توجه بـه ايـن مهـم كـه در رژيـم و     » شرعي بان
ـبال زنـدانيان و شـكنجه شـدگان بودنـد، از اهـم         شكنجه گران بعضا خـود ق

با . روشهاي جلو گيري از تكرار آنها در فرداي رهايي از استبداد فقيه ميباشد
ـاخه در     نظارت شفاف و اطالع كامل مردم از كژ رويهاي هر يـك از سـه ش
ـادش بـه   ...ق و فسادجهت برپايي پايه هاي استبداد و اختنا ، قبل از اينكه ابع

.... قابل جبران به كشور، جامعه، طبيعت، غير ضررهايجايي برسد كه دوباره 
ـتبداد را،     وارد شود، ساير شاخه ها و در نهايت مردم وارد عمـل شـوند و اس

 . پيش از آنكه استقرار جويد، از ميان بردارند
ـاي تفريحـي سـرگرم ك    -  4 ـالي از تقـديس    تهيه و پخش برنامه ه ننـده خ

... خشونت و تخريب و آموزش خودتخريبي و خشونت به خود و ديگران و
جنسي دون مـرد و كمـك بـه     شيو نيز ترويج فرهنگ زن به عنوان كاال و 

آزاد شدن نيمي از جمعيت جامعه و رهائيش از بنـدها و موانـع موجـود در    
  .ايفاي نقش واالي وي در پرورش و پيشرفت جامعه

ـارتي، بـراي        يه و پخش برنامهته -  5 ـات تج ـالي از تبليغ ـاي آموزشـي خ ه
دانشــجويان، كشــاورزان، كــارگران، معلمــان، (مــردم  مختلــفگروههــاي 
ـنعت و درسـهاي    ... ) صنعتگران و از نوع روشهاي علمي كشـت و زرع  و ص

ـاهي   ه ، ب...آموزشي دانشگاهها و مدارس و قصد باال بردن سطح سـواد و آگ
 !گذاري در انسان هكالن يعني سرماي

   
ها و مرگبارتر شدن تسليحات و انتشار بازهم  افزايش شاهدهر روز     ــت خـشون

ـتار جمعـي   . هستيمبيشتر آنها  راه نجات، تعجيل در مسلح شدن به اسلحة كش
ـ  فقـر و محروميـت و   . و تسـهيل آن، نيسـت  ... ژيكيواتمي و شيميايي و بيول

ـاي    گرسنگي و قحطي و خشكسالي اسلحه كشت ـتند كـه در دني ار جمعي هس
امروز بيش از مجموع همة سالحهاي ديگر، مدام مشغول كشتارهاي جمعـي  

ـتند   ـا هس بـراي  . بي سر و صدا و انتشار فرهنگ خشونت و كشتار در تمام دني
يا بكاربردن آن توسـط   اجتناب از مصرف شدن اين تسليحات بر ضد خود و

ـا دست  ،است، راه نجاتخود بر ضد غير، كه به همان اندازه مذموم  ـ  تمنّ ه ب
  وجدان جمعي، اول ابرقدرت يعني : دامن اول ابرقدرت دنيا، زدن است

ها  بايد بر حقوق انسان و حقوق جامعه ست و اين ابرقدرت است كه ميا دنيا
ـان از حـق      و جامعه جهاني و طبيعت، معرفتي شفاف بيابـد و بخواهـد جهاني

  16 در صفحه  . صلح و رشد برخوردار شوند
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! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !فرمائيدمالی خود ياری  ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک

  تعادل و تجزیه ناپذیری وطن
  
  :پاسخ پرسش دوم •
  
خـواه  ،استقرار دموکراسی موکول است به الغای هرگونه تبعیض – ۱

به سود و چه به زیان قومی از اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی باشد به 
بر خوردار از حقوق انسـان و حقـوق  ،ترتیبی که هر فرد عضو جامعه

 :بر در شـرکت در حاکمیـت ملـی بگـرددشهروند دارای حق برا ،ملی
  .یک رأی ،اصل یک نفر

 ،سرزمینی که وطن یکایک اعضـای جامعـه اسـت ،در دموکراسی – ۲
ادامـه  ،در حقیقـت. چـرا کـه وطـن مشـاع اسـت. تجزیه ناپذیر است

حیات یک جامعه در همان حال که بـه حقـوق ملـی بسـتگی دارد بـه 
  وظایفی نیز بستگی دارد که 

حقوق هستند چنانکـه وطـن داری حـق اسـت و ایـن عمل به  –الف 
حـق  ،فعالیـت اقتصـادی. دفاع از وطن را نیز ایجـاب مـی کنـد ،حق

 ،بـدین قـرار. در وطـن مـی تـوان برخـوردار شـد ،است و از این حـق
حاصل کار همگانی نسل  ،در سرتاسر وطن ،ساخته ها در طول تاریخ

فرهنـگ سـاخته . بعد از نسل است و به تمامی هموطنان تعلق دارند
از راه ابتکار و ابـداع و خلـق  ،باز در وطن ،یک جامعه در طول زمان
برخـورداری از حقـوق و  ،بـدین قـرار... و. همگان پدید آمـده اسـت

در تمامی  ،برای هر شهروند ،انجام وظایفی که عمل به حقوق هستند
تجزیه طلبی، تجـاوز بـه . سرزمینی که وطن است ایجاد حق می کند

. زور ایجـاد حـق نمـی کنـد ،افـزون بـر ایـن. روند اسـتحق هر شـه
از  ،اقوامی که اتحاد کرده اند و سرزمینی را وطن خویش گردانده اند

پذیرفته اند که سرزمین، موضوع حق مشاعی است کـه همگـان  ،غازآ
در جامعـه ای کـه رابطـه هـا را  ،بنـا بـر ایـن. از آن برخوردارد هسـتند
به زور میسر نمی شـود و کسـانی کـه تجزیه جز  ،حقوق معین می کنند

متجاوز به حقوق یکایـک  ،برای تجزیه وطن به زور متوسل می شوند
بدیهی است همه شهروندان وظیفه پیدا می کننـد . شهروندان هستند

  .از وطن خود دفاع و دست متجاوز را از وطن کوتاه کنند
 .یـدآدموکراسی، نوعی سازماندهی است که بکار رشد انسـان مـی  – ۳

ن نیرومندی برخوردار می کند کـه آاین نوع سازماندهی، جامعه را از 
نیروهــای محرکــه خــویش را بــه حــد اکثــر . از تعــرض مصــون بمانــد

بـدین خـاطر  ،تجزیه طلبـی ،بنا بر این. بکار گیرد ،برساند و در رشد
که سـبب ضـعیف شـدن و در معـرض تجـاوز قرارگـرفتن و موقعیـت 

اوز بـه حقـوق یکایـک شـهروندان تجـ ،مـی شـود ،سلطه پذیر یـافتن
  . وطن تجزیه ناپذیر است ،بدین خاطر نیز. است

حاکمیت غیر قابل تفویض و غیر قابـل تجزیـه  ،بنا بر دموکراسی – ۴
اگر قوانین اساسی بر تجزیه و تفویض ناپذیری حق حاکمیـت . است

از این رو است که پـذیرفتن اصـل تجزیـه  ،جمهور مردم بنا می شوند
بمعنـای  ،نسـتآبنیـاد  ،یـت کـه تجزیـه ناپـذیری وطـنپذیری حاکم

  . بیرون رفتن از دموکراسی است
. ننـدآدموکراسی، بر اشتراکهایی بنا می گیرد که اصول راهنمـای  – ۵

ــه ــتند ک ــتراکهائی هس ــی از اش ــد مل ــهروندی و توحی ــدون  ،ش  ،نآب
توضیح ایـن کـه برخـورداری هـر شـهروند از  ،دموکراسی پا نمی گیرد

او را مــدافع حقــوق دیگــر  ،درجــا ،و از حقــوق ملــیحقــوق خــویش 
توحید است  ،اصل پایه ،در دموکراسی ،از این رو. شهروندان می کند

اصــل  ،جـدائی طلبـی از راه تضــاد تراشـی ،از ایــن رو. و تضـاد نیسـت
. همبستگی شهروندان را نقض و اشتراک بنیادی را از میـان مـی بـرد

 ،زادی جامعـه ملـیآقالل و زادی هـر شـهروند و نیـز اسـتآاستقالل و 
تحقق نا یافتنی می شوند وقتی تضاد، اصل و جدائی طلبی، حـق مـی 

هرکس و هر گروه حـق دارد از  ،در دموکراسی ها ،باوجود این.  شود
برخـورداری از ایـن حـق نیـز در . بیرون رود ،عضویت در جامعه ملی

. گرو تجزیه ناپذیری سرزمین یا وطن و همبستگی شـهروندان اسـت
. زیرا از ویژگی های حق یکی اینست که همگان از آن برخوردار باشند

نه جامعـه ای  ،جدائی از جامعه با تجزیه وطن همراه شود ،حال اگر
  .برجا می ماند و نه وطنی و نه دموکراسی

بـا دموکراسـی  ،خواستار اداره امـور خـویش شـدن ،در یک وطن – ۶
ظـام ایـن دولتهـا نیـز دولتهای فدرال وجـود دارنـد و ن. سازگار است

بخصـوص  ،تمامی دولتهـای فـدرال بـر اصـول بـاال. دموکراسی است
  .ممکن گشته اند ،اصل همبستگی ملی

یکـی از  ،بعد از جنگ بـین المللـی اول ،»حق تعیین سرنوشت« – ۷
در . بـود ،رئیس جمهوری وقـت امریکـا ،اصل پیشنهادی ویلسون ۱۴

هـر  ،بنـا بـر آن. ه شـدپذیرفتـ ،۱۹۵۱در  ،منشور سـازمان ملـل متحـد
مردمی حق دارند که از قید سلطه دولتهای سلطه گر و مسـتعمره دار 

لنـین نیـز ایـن حـق را حـق . رها شوند و دولت مستقل تشکیل دهنـد
امـا . اساسی رابطه روسیه با کشورهای زیر سلطه امپراطوری شـناخت

ن شـدند کـه بـر وفـق آیم تزار سقوط کرد و ملتها دست بکار ژچون ر
دولتی از خـود داشـته  ،ی استالین»نظریه ملیت ها«حق و بنا بر  این

  . گرفتار سرکوبی بس خونین شدند ،باشند
حــق تعیــین سرنوشــت نــه در حقــوق اساســی و نــه در  ،بــدین قــرار     

هرگـاه . نبـود و نیسـت» حـق تجزیـه«بـه معنـای  ،حقوق بین المللی
برخوردار  چون هر شهروند از حقوق خویش ،دموکراسی برقرار باشد

می شود و می دانـد کـه برخـورداری از حقـوق خـود بمثابـه انسـان و 
ایـن را  ،نیازمند همبستگی ملـی اسـت ،حقوق خویش بمنزله شهروند

نیز می داند که جدائی طلبی یعنی محروم شدن از این حقوق است، 
در کشورهائی که دموکراسی برقـرار بـوده اسـت و . بدان تن نمی دهد
 ،بـه جامعـه مسـلط ملحـق شـده انـد ،بـه زور ،مینمردمی دارای سرز

در . جنبش مسلحانه و غیر مسلحانه جدائی طلب را به خود دیده انـد
بـه  ،زادیآدر اسـتقالل و  ،شـرکت کننـدگان در اتحـاد ،نمونه امریکـا

جنـوب  ،در پـی الغـای بـرده داری از سـوی لیـنکلن. اتحاد پیوسـتند
زیرا قانون اساسـی را . فتلینکلن جدائی را نپذیر. اعالن جدائی کرد

در قانون اساسـی، بـر . زادی وضع کرده بودندآهمگان در استقالل و 
تجزیه ناپذیری سرزمین تصریح شده بود و جنوب زیر سـلطه شـمال 

  . محل پیدا کند» حق تعیین سرنوشت«نبود که 
 ،شهروندی به استقالل از مرام و بستگی قـومی و جنسـیت و نـژاد – ۸

 ،هر عضو جامعه ،»یک نفر یک رأی«بنا بر اصل . دتحقق پیدا می کن
حق برابر بر وطـن و سـهم  ،هرچه باشد... نژاد و قومیت و جنسیت و

بـه سـخن دیگـر دیـن و نـژاد و ملیـت و . برابر از حاکمیـت ملـی دارد
بــدین  . قومیــت نبایــد حقــوق شــهروندی او را حتــی محــدود کننــد

در . اســـتپیشـــرفت اســـت کـــه اســـتقرار دموکراســـی میســـر گشـــته 
وجـودی مسـتقل از اینهمـه و حقوقمنـدی  ،هـر شـهروند ،دموکراسی

  تلقی می شود که 
. حقوق موضوعه نمـی تواننـد نـاقض حقـوق ذاتـی او بگردنـد –الف 
  .نباید وضع شوند ،پس

لـذا خشـونت بـی . رابطه شهروندها را حقوق تنظـیم مـی کننـد –ب  
  و. محل می شود

ورده عمـل بـه حقـوق آواره فـربنا بر ایـن کـه هویـت انسـانها همـ – ۹
نیست و بخش مهمی از هویت حاصل تنظیم رابطـه انسـان بـا قـدرت 

دموکراسـی . تقـدم دارد ،حقوق ذاتـی بـر هویـت هـر شـهروند ،است
  بنا بر این. ترجمان این تقدم است

  و. هر انسانی حق دارد هویت خویش را از رهگذر رشد بسازد - الف  
وطن و یا هـویتی کـه دارد و یـا مـی  هیچ شهروند را نمی توان از –ب  

حقوق ذاتـی حیـات هسـتند  ،در حقیقت. محروم کرد ،خواهد بسازد
 ،از ایـن رو. اما هویت را انسـان مـی سـازد و در معـرض تحـول اسـت

بـدین . مقدم و حاکم است ،حقوق ذاتی بر هویتی که انسان می سازد
بـه  تا ممکن است مـی بایـد امکـان زنـدگی کـردن از راه عمـل ،خاطر

  ،از این رو. حقوق ذاتی را بیشتر کرد
تعریــف هــای  ،شــهروند و حقــوق او در اصــول قــانون اساســی – ۱۰

بـرای ایـن کـه موقعیـت اقلیـت و  ،بـاوجود ایـن. شفاف پیدا می کنند
سـبب  ،در عمـل ،اکثریت نژادی و ملی و قومی و نیـز تبعـیض جنسـی

  :می باید ،تضییع حقوق نگردند
حق دارند  ،اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی ،بنابر حق اختالف ۱۰/۱

  و. زبان و فرهنگ خویش را داشته باشند
اعضای جامعه ملـی شـهروند شـمرده و از  ،بنا بر حق اشتراک. ۱۰/۲

برای ایـن کـه تصـمیم   ،باوجود این. حقوق برابر برخوردار می شوند
 ،چنان اتخاذ نشوند که به گروهی قومی، زیان رسد ،ها در سطح ملی

دومی تشکیل دادنی است که گروه هـای قـومی در آن شـرکت  مجلس
مـی بایـد بـه تصـویب ایـن  ،توزیع امکانات در سطح جامعه. می کنند

  .مجلس برسد
شورای صلحی قابل تشکیل اسـت کـه کـارش  ،بنا بر حق صلح. ۱۰/۳

حل و فصل مسـائلی بگـردد کـه یـا حاصـل تبعـیض هـای موجـود در 
مـی تواننـد پدیـد  ،ط قـوای موجـودجامعه هستند و یا از رهگذر روابـ

بخصوص مراقبت از برخورداری یکایک اعضای جامعه ملـی از . یندآ
خشـونت زدائـی  ،بنا بر این اصـل. حقوق شهروندی در سرتاسر وطن

  .ضرور تر کارها می شود ،در سطح جامعه
 ،بنا بر این که دموکراسی بـر توحیـد و همبسـتگی بنـا مـی گیـرد – ۱۱

نین عادی بـه ترتیبـی وضـع مـی شـوند کـه تضـاد قانون اساسی و قوا
حـق  ،در حقیقـت. پدید نیاید و تضادهای موجـود راه حـل بجوینـد

حـق  ،بـدون حـق اشـتراک. اختالف بر حق اشـتراک بنـا مـی گیـرد
هرگـاه تضـاد و دشـمنی . در دشمنی از خود بیگانه مـی شـود ،اختالف

در  ،ز این روا. مدن نمی یابدآهیچ جامعه ای امکان پدید  ،مبنا بگردد
بـدین گـذار . گذار دائمـی از اخـتالف بـه اشـتراک اسـت ،دموکراسی

از حـق صـلح برخـوردار مـی  ،است که جامعه در درون و بیرون خود
  .شود
به دلیل ادامـه  ،دالیلی که سبب اتحاد و زیست تاریخی شده اند – ۱۲

بنـا بـر . برجـا هسـتند ،حیات بمثابه یک ملت برخوردار از یک وطـن
تمرکــز طلبــی و اســتبداد توجیــه خــود را از وجــود قــدرتهای  ،یختــار

خارجی و خطر تکـه پـاره شـدن وطـن توسـط قـدرت خـارجی و نیـز 

 ،نـانآیزاری مردم هر محل از گردنکشان و استثمار شدنشان توسـط 
بـا وجـود  ،از جملـه ،اسـتبداد خـود را ،هـم اکنـون نیـز. گرفته است

ه و وجـود گـروه هـای قدرت خـارجی در کمـین تجزیـه ایـران نشسـت
ن قـوم نشسـته آمسلحی  توجیه می کند که در کمین سـلطه بـر ایـن و 

  . اند
چرا که هم اسـباب مشـارکت همگـان را . راه حل دموکراسی است     

ورد و هـم بـه یمـن رشـد بـر میـزان عـدالت آدر اداره کشور پدید مـی 
 اتحادی ،در حقیقت. عوامل توحید ملی را تقویت می کند ،اجتماعی

گسسـتن . بطور خود جوش نمـی گسـلد ،که متحدان در آن زیسته اند
بـه تحصـیل اسـباب زور از . به مداخله قدرت خـارجی نیازمنـد اسـت

 ،وجود دمکراسی ،از این رو. نیاز دارد ،قدرت خارجی و بکار بردنشان
زادی آزادی و رشد در استقالل و آبخصوص رعایت اصول استقالل و 

امکان سـوء اسـتفاده قـدرت خـارجی از  ،عیو بر میزان عدالت اجتما
  . موقعیت را به حداقل می رساند

در برخی از اعضای اتحادیه  ،پس از پیدایش اتحادیه اروپا ،در غرب    
این منـاطق  ثروتمنـد هسـتند کـه  ،این بار ،)از جمله ایتالیا و اسپانیا(

نهــا آاستداللشــان اینســت کــه دولــت از . خواهــان جــدائی مــی شــوند
در امریکـا نیـز ایـن . ات می گیرد و خرج قسمتهای فقیـر مـی کنـدمالی

وجود این پدیده گزارشگر رعایـت نشـدن . پدیده قابل مشاهده است
ــزان عــدالت  ،اصــول راهنمــای مــردم ســاالری ــر می خاصــه، رشــد ب

اجتمــاعی از ســوئی و در معــرض از دســت دادن موقعیــت مســلط در 
نـه (اصـول اسـتقالل  هرگـاه. از سوی دیگر است ،جهان قرار داشتن

زادی و رشـد بـر میـزان عـدالت اجتمـاعی آو ) مسلط و نه زیـر سـلطه
نظامهــای اجتمــاعی بــاز و تحــول پــذیر مــی شــوند و  ،رعایــت شــوند

  .همبستگی ها روز افزون خواهند شد
    
    
  

           
رکن چھارم ای برای آلترناتيوسازی مردمی،  وسيله

  .قسمت پايانی. دموکراسی
  
نهاي دور، اهميت نقش افكار عمومي در نوع سامانة زنـدگاني مـردم   از زما  

ـاريخ و همـة      . غيرقابل كتمان بوده است ـام طـول ت نور اين دادة مهـم، تم
هـر  در هر برهة تاريخي، در هر كشـور،  . عرض جغرافيا را منور ساخته است

ـتر د    افكار و اطالعات و خبرها آزادتر جريان داشته هانداز ـار بيش ر انـد و افك
 هاي رژيم. تر بوده است اند، داوري افكار عمومي به حق نزديك تعامل بوده

، از ميان برخاسته و نقش مردم در از آن نتخريب شاخودكامه و خشونت و 
 سرنوشـت خود كردن حاكميت و برخورداري افراد از اين حق و تصـدي  

ـاني متـداول در هـر عصـري، در      هاي رسانه. خويش بيشتر شده است همگ
 هـر . شت مردم آن زمان و نسلهاي بعدي مهمترين عامل بوده و هستندسرنو

تـر شـده،    متمركزتر و ادارة آنها مردمي هاي جمعي، غير زمان، كنترل رسانه
حركت در جهت مردمساالري، شتاب گرفته و ميزان خشونت در جامعة آن 

  . كاهش داده استرا زمان و زمانهاي بعد 
ـاب ِ    ش باب رايبدين ترتيب، پيشنهاد گشاي      زني و تفكر و تبادل نظـر در ب

ـان ِ    » هاي جمعي به عنوان چهارمين شاخة دولت رسانه« را بـه همـة آزادگ
باشد كه با جسارت و اعتماد . نمايم عاشق ِ استقالل و آزادي و رشد تقديم مي

به نفسي كه برازندة آنان است، ابتكار و خالقيت خود را بكار برند و در پايـه  
ـاري   . هاي استقالل و آزادي و رشد بكوشند ايدار پايهگذاري پ اين امـر، ك

تـوان آن را بـه بعـد از     روا باشـد و بخصـوص نمـي    آننيست كه تأخير در 
ـتمرا زيرا خود وسيله اصلي استقرار . استقرار مردمساالري موكول كرد  رو اس

ـتقالل و     . دموكراسي اسـت  ـائي كـه اس را هـدف قـرار    آزاديجـز تمايله
ـتن    آلذا، همه . پردازند نمي آنبه دهند،  مي زادانديشان بـه شـركت در جس

ـيدن بـه          ـاره قـدمهاي عملـي بـه قصـد رس راه حل و بحث و گفتگـو در ب
ـا الزم اسـت كـه هميشـه     . شـوند  خوانده مـي  مدترين راه حل فراآكار آي

روشنفكران ما چشمي منفعل به خرده ريزهاي سفرة تهي شدة انديشة غـرب  
پاشيدگي آن را نظاره  از هم» بلوك شرق«خود در  داشته باشند؟ غربي كه

ـاي      » بلوك غـرب «كرديم، و در  ـاد مشـكالتش در قلمروه هـرروزه بـر ابع
افـزوده  ... اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، علمـي، فكـري، سياسـي، اخالقـي    

بينـد و بـراي    غربي كه خود خويشتن را خالي از انديشه و نظر مـي . ميشود
  ؟راهگشائي، چشم به شرق دارد

  .استقاللو رشد و به اميد پايداري در خواستن و از آن خود كردن آزادي 
 علي  صدارت
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