
  

گاه یا تا خود آگاه، او. غرب از ایران دعوت به همکاری می کندناصر شعبانی، گفته است اگر وضعیت ایران و عراق و سوریه، تا دو ماه دیگر همین که هست بماند، » سردار « :انقالب اسالمی مالی  –یم مافیاهای نظامی ژه است فرصت در اختیار رگفت آ
اه توانا به پو وعده داده است که س. شوندمی ها از شهرها شروع  شنبو هم احتمال داده است که این بار، ج. بسیار تنگ است هران آمد و در ، دوگالس، دادستان کل امریکا به ت۳۲مرداد  ۲۸یادآور می شود که بعد از کودتای . سرکوب این جنبشها هست آنها به او گفته بودند . اظهار کرد –که امروز ارتش ملی ایران است  –بازگشت، اظهار تعجب خود را از گفته سران ارتش شاه 

و همزمان، علی اکبر والیتی مصاحبه گویائی در باره چگونگی پایان جنگ بعمل آورده . ارتش توانائی سرکوب مردم ایران را دارد
ا به بررسی این دو قول، با بکار بردن محک ها که داده های تاریخی و نیز وضعیت روز هستند، اختصاص فصل اول ر. است

  .داده ایم
یم و نیز رفتن احمدی نژاد به مجلس و ژمجموعه ای از چند گزارش است درباره وضعیت بهم ریخته درون ر ،فصل دوم     

یمهای اقتصادی و مسئولیت بحران اتمی و سرکوبگری که با خامنه ای هشدار او در باره ناتوانی اقتصاد کشور از تحمل تحر
  .است
یم صدام ژدر فصل سوم، به ترجمه تحقیق گازیوروسکی، تاریخ دان امریکائی در باره اطالعاتی که امریکا در باره تدارک ر     

  .برای حمله به ایران و نیز بررسی آن از زبان داده های تاریخی اخصاص یافته است
در فصل چهارم، گزارشها در باره موقعیت ایران در جهان و تدارک تشدید مجازاتها و همچنان صحبت کردن از حمله نظامی      

ایران مسئله اول : ساعت پیش از انتخابات مجلس اسرائیل، گفته است ۴۸نتان یاهو، . به تأسیسات اتمی ایران را گرد آورده ایم
  .اسرائیل است

  3ر صفحهد

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

  )۶٩( مصدقزندگينامه دکتر محمد 
  

  

  جمال صفری

  
 جمھوری زمزمۀ و صدارت مقام به رضا خان انتصاب  

  )  ٢( درايران
  
»  وي به پهل از قاجار« مجد پژوهشگر ايراني در كتاب  قلي محمد 

سقوط علل  »اسناد وزارت امورخارجه آمريكا« به با استتناد
بررسي  مي  اينگونه را حكومت مشيرالدوله و صدرات رضا خان

 را خان بيشتررضا همه از شاه سفر« :افزايد مي كرنفلد  :دكن
 كه موثّقي اخبار براساس   ]   بگويم بايد       [ واقع در. كرد خوشحال

 را كشور     نيز وليعهد كه است اين پي در او است رسيده من به
. كند السلطنه نايب را خود فرصت اين از استفاده با تا كند ترك
 اما» .مخالفند و نداده تن قضيه اين به ها    سرو  كه نيست شكّي

 وزرا    به رياست رسيدن « :بود سرآمده به قاجارها سلطنت دوران
 سلطنت است درصدد وي. نيست خان رضا آرزوي و آمال پايان
 البتّه كند؛ تبديل قانوني شاهنشاهي به    را خود كنوني رسمي غير
 نيز سلطنتي    خانوادة .شد خواهد  انجام زودي همين به كار اين

. است  رسيده پايان عمرخود روزهاي به كه است شده متوجه
 گفتند من به صراحتاً شاه، عموي طان،لساالرالس    همچنين و وليعهد

 خود سفر مسير    در شاهI) (» .فناست به محكوم  نيز قاجار سلسلة كه
 با فرانسه كميسرعالي . رسيد بيروت به 1923نوامبر 13در اروپا، به

 خبر من به« : كرد پذيرايي اعليحضرت از شام،    ضيافت برپايي
 از شاه عبور    به چنداني توجه بغداد در انگليسي مقامات  كه رسيد
 مراقب شدت به  ها فرانسوي ،مقابل در اما نكردند كشور اين

 با ها فرانسوي كه ميرود گمان   . بودند ايران شاه عبوركاروان
 كشور اين در را مهمي اهداف ايران  كنوني اوضاع به توجه
  ».كنند    مي دنبال

  
  12در صفحه  

  فريد راستگو

  :مذهبي ها و امثالهم -خطاب به ملي
نتیجه مثبت بدهد،  باه را، به امید اینکه معروف است که آلبرت اینشتین گفته است حماقت یعنی اینکه ما یک اشت      استبداد ديني با انتخابات آزاد و نامه نويسي دگرگون نمي شود    .دوبار تکرار کنیم

. در حال شكل گرفتن است يجمهور  ياستدور ر يازدهميندرباره شركت درانتخابات  يمباحث يگرچند ماه گذشته بار د از
حاضر به شركت در همچون گذشته  يافراد. كشور به تكاپو افتاده اند در داخل و خارج  ،خواهان رنگارنگ ياسالم يجمهور

    .يĤيندب يرونب ياز حصر خانگ يو كروب يموسو يداصرار دارند كه با يول هستند  يانتخابات تقلب
15ر صفحهد

   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
    ل؟و بدی» نظام« 

 
آیا با چهارتا استدالل باید نظامی را : پرسش اول ٭

 : ؟شست و کنار گذاشت
 

 باره جمهوری اسالمی حوزه در روحانیون ارشد و نظرعلما
این  .تاییدکرده اند بهجت،حکومت جمهوری اسالمی رااینطورکه می گویند بزرگان زیادی از جمله آقای . باسالم      سانهایی که به هرحال دارای سوال پیش می آید که همچون ان چطوراینگونه نظرداده اند؟  شخصیتی واالبوده اند، کرامت و کرده اند؟ حرفهای  آقای خامنه ای هم تمجید خود حتی از این راستا افشاگر و بس  در داریم و آیت الله منتظری را یک  هی کرده اند؟نظام همرا اراکی با لنکرانی،گلپایگانی، چرا دیگرانی چون بهجت، اما. راهگشاست نظامی که این همه  :که می گذارد م تحت فشارئدا هراسی مرا نظامی . سئوال ببری مسئولین بکنار، خود نظام را که نباید زیر عملکرد :می گوید بذاری کنار؟ ترسی مرا همراهی میکند ومی خوای باچهارتا استدالل بشوری  خون شهید داده، تو حرف که  چند ده شده باکه این همه برای آن زحمت کشی  .می گیرد دامنت را این حق الناس است و .بطالنش بدهی نباید رای بر

         2در صفحه

Nr.820   28  Jan.-10 Feb.  2013   

1391بهمن22تا 9    820شماره  

   3ص جنگ ايران و عراق چگونه پايان يافت؟  -گر تا دو ماه وضعيت همين كه هست بماند؟ا◀
  هشدار احمدي نژاد و انتخابات رياست جمهوري كه سپاه تصدي مي كند◀

  5 ص :...يم وژو جايگاه خامنه اي در ر 
ان امريكائي ها به حكومت بازرگان اطالع مي دهند عراق قصد دارد به اير، 58در شهريور ◀

  7 ص  !عراق به ايران حمله مي كند؟ ،به پشت گرمي امريكا ،59حمله كند و در شهريور 
  9 ص : » تروريسم«تشديد تحريمها و تهديد به جنگ و گسترش قلمرو جنگ با ◀
  افزايش تورم و كاهش ،افزايش نقدينه ،وقتي مدار اقتصاد مصرف محور بسته مي شود◀

  11ص  :وردآتوليد را ببار مي  
  در حل مشكالت مردم يمژدام و تشديد فشار مالي به كارگران، روشي است كه راع◀

  11ص :بكار مي برد 

اگر تا دو ماه دیگر وضعیّت 
 ؟ !تغییر نکند
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مـردم زحمـت را بـرای اسـتقرار  :به پرسش اول پاسخ• 
 ،نآزحمـت و بیشــتر از . والیـت جمهـور مـردم کشـیدند
  :جان را بدین خاطر داده اند

  
شــعارهای مــردم ایــران کــه هــدفهای  ،در جریـان انقــالب ایــران – ۱

. م بـوداستقالل و آزادی و والیـت جمهـور مـرد ،انقالب بشمار بودند
توضیح این که روزی آقـای خمینـی گفـت مـردم ایـران مـی خواهنـد 

. یم سلطنتی از میان برخیزد و جمهوری اسالمی جانشـین آن شـودژر
خبرنگاران . جمهوری اسالمی شد ،زادیآ ،شعار، استقالل ،از آن پس

جمهوری اسالمی چگونه جمهوری اسـت؟ او  :نیز مکرر می پرسیدند
هـر عـاقلی مـی . والیت با جمهور مردم است :ناگزیر شد تصریح کند

جمهوری که مـی خـواهیم همچـون . داند که میزان رأی مردم است
 ،او. اال اینکه اسالمی است. جمهوری است که در فرانسه برقرار است

 ،از راه پاسـخ بـه پرسشـهای خبرنگـاران ،در برابر جهانیان ،همه روز
میزان عدالت اجتماعی  زادی و رشد برآاسالم بمثابه بیان استقالل و 

تـا آنجـا . ارائـه کـرد ،را صفت جمهوری بمعنای والیت جمهور مردم
) کسی که آزادی را حد ناپـذیر مـی دانـد(» لیبرتر«پیش رفت که او را 

  . لقب دادند
 ،هرچــه شــنیدند ،مــردم ایــران ،تــا قبــل از مجلــس خبرگــان اول       

والیــت فقیــه  کلمــه ای از. والیــت جمهــور مــردم و ایــن اســالم بــود
جز متنی که بـه امضـای  ،ن مجلس نیزآدر جریان انتخابات . نشنیدند

اختیـار قائـل شـده  ۱۶آقایان منتظری و آیت منتشر شد و بـرای فقیـه 
 ،هیچ نامزدی نگفت اگر به عضـویت آن مجلـس انتخـاب شـود ،بود

پیش نویس قانون اساسی را که بر اساس والیت جمهور مردم تـدوین 
قانون اساسی جانشین خواهد کرد که بنـایش بـر والیـت با  ،شده بود
بنا بـر مصـوبه ای کـه بـا موافقـت آقـای خمینـی بـه اجـرا . فقیه است
پـیش نـویس  ،ظـرف یـک مـاه ،مجلس خبرگان می باید ،گذاشته شد

نچـه در مجلـس خبرگـان آ. قانون اساسی را بررسی و تصویب می کرد
برایش جنبش همگانی  نظامی که مردم ،بدین قرار. تقلب بود ،کردند

والیت جمهور مردم بر وفـق بیـان اسـتقالل و  ،کردند و شهید دادند
می بایـد حـق حاکمیـت  ،یعنی این که یکایک مردم ایران. زادی بودآ

حاکمیـت مـردم  ،بدست می آوردند و حاصل جمع این حاکمیت ها
  .جفا و خیانت به مردم و شهیدان بود ،والیت فقیه ،پس. می گشت

آنهـا نـداده  ،کشته ها را در جریان انقالب و از آن روز تا امـروزاما  – ۲
یم جنایت و خیانت و فساد را بر مردم ایـران تحمیـل کـرده ژاند که ر

بـه هـدف انقـالب ایـران وفـا  ،آنهائی داده اند که به قیمت جان ،اند
زحمت . نها دفاع کردندآدر برابر تجاوز عراق نیز  ،از وطن. کرده اند

یم ضد انقالب و دو رأس دیگر مثلث زور پرسـت ژبا این ر های مقابله
را نیز همانها می کشند که ایستاده اند تا مگر تجربه انقـالب ایـران بـه 

والیـت جمهـور مـردم برقـرار  ،نتیجه برسد و یـک بـار بـرای همیشـه
  .بگردد

نظـام ضـد دیـن و انقـالب و  ،نها که منطق صـوری بکـار مـی برنـدآ     
و  ،جانشـین هـدف انقـالب مـی کننـد ،انسـان راحقوق ملی و حقـوق 

شــهیدان و کوشــندگانی  ،شــهیدان و کوشــندگان بــرای ایــن هــدف را
معرفی می کنند که گویا برای استقرار این نظام جنایت و فسـاد کشـته 

یـک نفـر را  ،هرگـاه راسـت مـی گفتنـد ،شده اند و زحمت کشیده اند
فقیه کشته شده  بخاطر والیت ،معرفی کنند که در طول مدت انقالب

 ،۶۰پیش و بعد از کودتای خـرداد  ،نکهآپس از  .و یا زندان رفته است
جنگ با مردم ایران را  ،آقای خمینی و دستیاران او بر جنگ با عراق

کـه حتـی بـه  ،یم کسانی بوده انـدژکشته شده های طرفدار ر ،افزودند
 بـا قـدرت ،تن ندادند ،قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان اول نیز

) افتضاح اکتبـر سـورپرایز و ایـران گیـت هـا( سازش پنهانی  ،خارجی
از آن روز تا امروز . کردند و تا توانستند جنایت کردند و خون ریختند

 - نهـا آاز زبـان خـود  –دسـتور کارشـان  ،و تا زمـانی کـه برکـار بماننـد
بـه  ،به قدرتهای خارجی امتیاز می دهیم امـا در داخـل کشـور :اینست
  . یاز نمی دهیمامت ،مردم

پرسش کننده گرامی می باید بهوش باشد که استبداد پهلـوی هـا و      
یــک  –مــالی  –اینــک اســتبداد مافیاهــای نظــامی  –اسـتبداد مالتاریــا 

 ،ایرانیـان اگـر در منظـر ایـران بـا کمـی دقـت بنگرنـد. استبداد است
آشکار می بینند که طبیعت استبداد پهلوی با طبیعت استبداد کنـونی 

همانهـا هسـتند کـه  ،اینها که اینک استبداد رویه کرده اند. یکی است
 ،درصــدی از آن ،در جامعــه ای کــه. دیــروز بــر ایــن رویــه بودنــد

و جانبدار بکار بردن زور برای دست یـافتن بـه قـدرت و » اقتدارگرا«
ن هستند، ایـن اقلیـت اسـت کـه سـه شـعبه شـده و مثلـث زور آحفظ 

 ۲۸ر کودتـای رضـاخانی و در کودتـای د. پرست را پدید آورده اسـت
بـر ضـد اسـتقالل و  ،باهم ،این مثلث ،۶۰مرداد و درکودتای خرداد 

نباید پنداشت کـه رویـاروئی . زادی و حاکمیت مردم کودتا کرده اندآ
 ،با هـم ،از راه اتفاق ،ساله ۸در جنگ . واقعی است ،امروز این مثلث

 ،ز آن پیـروی مـی کنـداصلی که این مثلـث ا. تشبیار آن جنگ نبودندآ
اینست کـه ایرانیـان از بنـد دولـت اسـتبدادی نرهنـد و ایـن دولـت از 

  .دست این مثلث بیرون نرود
  
نهـا نـام آاما در باره شخصیت های روحانی کـه پرسـش کننـده از  – ۳

  :برده است
او و دیگر ایرانیان نباید بگذارند بـا بکـار بـردن منطـق صـوری  - ۱/ ۳

در  ،آقایــان گلپایگــانی و بهجــت ،یــن شخصــیتهااز ا. آنهــا را بفریبنــد
ــه  ،در دوران شــاه ،هیچیــک از ایــن دو. انقــالب شــرکت نداشــتند ب

قـای آیـا بـا والیـت فقیـه موافـق بودنـد؟ آاما . سیاست نمی پرداختند
آقـای بهجـت را کسـی  ،گلپایگانی با والیت فقیه موافق نبـود و امـروز

تلگراف سه مرجـع  موضوع(معرفی می کنند که والیت جمهور مردم 
دفع سـلطنت «را افسد و ) دینی دوران مشروطیت به محمد علی شاه

هرگـاه او . مـی دانسـته اسـت» دفع فاسـد بـه افسـد«به مشروطیت را 
بـا جنـبش  ،بدون تردید ،براستی چنین طرز فکری را می داشته است
پـس . مخالف بوده است ،همگانی برای استقرار والیت جمهور مردم

در  ،یم والیت فقیه حمایـت مـی کـرده اسـتژشد که از راگر راست با
بهـر . حمایت می کرده اسـت ،از ضد هدف انقالب مردم ایران ،واقع
ــرای انقــالب و هــدف آن و حتــی  ،ایــن دو ،رو ــز ب انــدک زحمــت نی

قـای بهجـت آنچـه از آ. یم والیت مطلقه فقیه نکشیده انـدژاستقرار ر
والیت فقیه بوده و قیام  از سوئی موافق :متناقض است ،نقل می کنند

خــود بــه  ،بــرای اســتقرار آن را واجــب مــی دانســته و از ســوی دیگــر
طرفه این کـه بعـد از مـرگ او اسـت کـه . سیاست نمی پرداخته است

یم در باره مخالفت بـا مشـروطیت و موافقـت بـا ژارگانهای تبلیغاتی ر
ت یـم یـک حمایـژر ،بـا اینهمـه.  از او قول نقل می کنند ،والیت فقیه
  . ارائه نکرده است ،از آقای بهجت ،کتبی یا شفاهی ،مشخص

قـای منتظـری بـا والیـت فقیـه آپرسش کننده گرامی می داند کـه  – ۴
والیــت مطلقــه فقیــه را از  موافــق بــوده اســت و نیــز مــی دانــد کــه او

دانسـتنی اسـت کـه در واپسـین ماههـای . مصادیق شرک دانسته است
من اطالع داد کـه آقـای خمینـی  قای منتظری بهآ ،قای خمینیآعمر 

. دیگر هوش و حواس ندارد و تصدی کارهـا بـا احمـد خمینـی اسـت
در ایــن دوره از » بــازنگری در قــانون اساســی«تشــکیل هیــأتی بــرای 

روشن بود که هدف از بازنگری در قانون . ترتیب داده شد ،زندگی او
بـه ها است و اینـان تنهـا » ایران گیتی«یم در دست ژحفظ ر ،اساسی
والیت مطلقه فقیه نیز مـی خواهنـد و بایـد  ،یم قانع نیستندژتصرف ر

  .ن را در قانون اساسی وارد کردآ
قای منتظری مکرر می گفت که فقیـه مـی بایـد نظـارت کنـد و نـه آ       

در واپسین ایام  ،و نامه های متبادله میان آقای جعفری و او. حکومت
  . فاصله گرفت ،بود ن والیت فقیهی که کتاب کردهآاز  ،عمرش

» معمم«یم پهلوی در شکل ژامر مسلم این که نظام موجود ادامه ر     
مـردم . است و والیت فقیه ضد اندیشه راهنمای انقـالب ایـران اسـت

اندک تصوری نیز از آن نداشتند و کسـی هـم بـرای تحقـق آن  ،ایران
هدف مردم ایران استقرار والیت جمهور مردم بـود و . زحمت نکشید

ایـن  ،در واقع. اینک نیز می باید کوشید تا این هدف تحقق پیدا کند
بـا  ،راسـت بخـواهی ،»چنـد حـرف«نظام والیت فقیـه اسـت کـه بـا 

پـس کوشـش . برقـرار شـده اسـت ،دم کشیآبدعت گزاری و به ضرب 
ادامه دادن به کوششی است که شـهیدان کـرده  ،نآبرای رها شدن از 

عهد خـود بـا انقـالب مـردم ایـران اسـتوار نها که مانده اند  و به آ. اند
والیت جمهور  ،هدف این کوشش. بر این کوشش هستند ،ایستاده اند

بــر میــزان حقــوق ملــی و  ،مــردم یــا شــرکت همگــان در اداره جامعــه
پرسش کننده و دیگران . بی نیاز از زور است ،بنا بر این ،حقوق انسان

بـه  ،ر عملی که انجـامشه :می توانند تجربه کنند و به تجربه در یابند
ناحق  ،حق است و اگر نیاز به زور داشته باشد ،نیاز نداشته باشد ،زور
پس اگر نظام والیت فقیـه بـدون زور اجـرا شـدنی اسـت حـق . است

کیسـت کـه نمـی دانـد . ضد حق است ،است و اگر اجرا شدنی نیست
  کاربرد ندارد؟ ،جز در زورگفتن ،»رهبر«اختیارات 

  
باید و یا نباید همه  زیر یـک چتـر گـرد  یاآ :پرسش دوم ٭
  :یند؟آ

  
ــردم، mailاینجانب چند مدت پیش درخواستی را برای جنابعالی        بنی صدرقای آبا عرض سالم و احترام خدمت  ــردم ک ــت نک ــوز جــوابی دریاف ــفانه هن ــی متاس باعــث . ول ــدانم آزاد آقــای بنــی صــ     م .و .ک  .با احترام فراوان  .خوشحالی بنده اگر جواب دهید ــه شــما ارادت دارم چــون می در مــن ب گاه و اندیشید حرکـت دهـد شـاید متفـاوت بـودن  آنچه که نمـی توانـد ملـت را .به قوانین مترقـی اسـالم...مسلمان و معتقد  و...آ در نتیجه  آنچه که باعث اتحاد مردم و یعنی نبود .انگیزه ها است ه خـود وشـاید آنچـه کـ(دعـوا ،در اصل. شکل گیری انقالب شد کس بدانچـه خـود مـی بر سر آن باشد که هر شاید  )گفتید ترس گروهی دیگر روشنفکر ،گروهی که اکثرا جوانانند از دین گریزانند   :پسندد دلخوش است ، گروهی دیگر با مذهب خرافاتی بیشـتر انـس دارنـد، مذهبی اند مقابل انواع فسـادها مـی  گروهی مذهب را به عنوان یک سد در آن  ونهایت همـه ایـن اقشـار یـک درد مشـترک دارنـد در  و دانند   .اینست که نمیتوانند خود را زیر یک چتر واحد ببینند

  
چرا همه نباید زیـر یـک چتـر  گـرد : پاسخ پرسش دوم• 

  :آیند؟
  
بار دیگر، خاطر نشان می کنم که حق اشتراک بـا حـق اخـتالف   – ۱

امعه ملی، بنا هرگاه هدف استقالل و آزادی انسان و ج. همراه هستند
بر این، دموکراسی باشد، کثرت آراء و عقاید، هم حـق و هـم جـدائی 

نخسـت نسـبت دو حـق . ناپذیر از استقالل و آزادی انسـان مـی گـردد
  :اشتراک و حق اختالف را به یکدیگر بسنجیم

دو حق اختالف و اشتراک ناقض یکدیگر نمی شوند، بلکه یکدیگر     
اما در پـی نقـد . حق اختالف کاربرد دارد درآغاز،: را ایجاب می کنند

و نزدیک شدن برداشتها به برداشتی برخوردارتر از ویژگی های حق، 
بمحض حصول اشتراک، نوبت به . حق اشتراک کاربرد پیدا می کند
درخـور نقـد اسـت و  مده آبدست  حق اختالف می رسد، زیرا حاصل

  . داین نقد، تا رسیدن به علم قطعی، ادامه پیدا می کن
دقت را کـه بیشـتر مـی کنـیم، در مـی یـابیم کـه دو حـق اشـتراک و      

  : اختالف، از آغاز تا پایان فراگرد، همراهند و با هم بکار می روند
حق اخـتالف کـاربرد پیـدا نمـی  حق اشتراک، نکاربردببدون . ۱٫۱
زیرا کاربرد حق اختالف موقوف است به اشتراک بر سر داشتن . کند

  و . وافق بر سر امکان رسیدن به اشتراکو ت حق اختالف
هرگاه از حق اختالف غافـل گـردیم و کـاربردی بـرای آن قائـل  .۱٫۲

اجبار : ک در ضدش، از خود بیگانه می شودانشویم، در جا، حق اشتر
برای مثـال، (را توجیه می کند ) زور(= در موافقت با نظری که قدرت 

و ...) ر فرقه و یا شـاه و یـا والیت مطلقه فقیه و یا رهبر حزب و یا رهب
. ناگزیر مـی کنـد نظر تن دادن به زوری که  همگان را به پیروی از آن

چرا که با غفلت از حق اختالف، جریان های آزاد اندیشه ها و دانـش 
امـا . ها و فن ها و هنر ها و اطالع ها، در سرچشمه خشک مـی شـوند

مگان از فعال خشکاندن این جریانها در سرچشمه به ممنوع کردن ه
و فضلها و بکار بردن حقـوق ذاتـی میسـر مـی شـود  هاکردن استعداد

و ممنوع کردن نیاز به بکـار بـردن زور ). استبداد فراگیر همین است(
ــد، . دارد هرگــاه تولیــد و بکــاربردن زور را ممکــن بــود مطلــق گردان

  و. استبداد فراگیر میسر  می شد و جامعه را بکام مرگ می برد
زیـرا . اشتراک، بنفسه، گویای وجـود حـق اخـتالف اسـتحق  . ۱٫۳

  و. هرگاه اختالف نبود، اشتراک هم نبود
ــای وجــود حــق ادر همــان حــ .۱٫٤ ل، حــق اخــتالف، بنفســه، گوی

زیرا اگر حق اختالف نبود، اشتراک بی موضـوع مـی . اشتراک است
و بـاز، اگـر حـق اخـتالف نبـود، عقلهـا نمـی توانسـتند بـا . شد و نبود

، ...ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه یمــن جریــان هــای اندیشــه ویکــدیگر 
  و. اشتراک بجویند

چراکـه اخـتالف . اگر حق اشتراک نبود، جامعـه ای نیـز نبـود . ۱٫٥
و اگر حق اختالف نبود، اشتراکی پدید . مانع تشکیل اجتماع می شد

  .نمی آمد تا تشکیل جامعه میسر شود
اشـتراک از یکـدیگر جـدائی  اینک که دانستیم دو حق اختالف و       

ناپذیر هستند، گـوئیم نبـود ایـن دو حـق، هـر انسـان را از اسـتقالل و 
زیـرا اگـر حـق اخـتالف نباشـد، یـک . آزادی خویش محروم می کنـد

انسان استقالل در اندیشیدن و آزادی در نوع اندیشیدن را کـه بسـا بـا 
اک و اگر حـق اشـتر. اندیشه دیگری یکسان نباشد، از دست می دهد

اما اندیشه اگـر جریـان نیابـد، بـه . نباشد، اندیشه ها جریان نمی یابند
افزون بـر ایـن، عقـل . می میرد. دانه ای می ماند که در کویر، افشانی

نبـود . در کار خود نیاز به بی شمار فکرها، دانش ها  و اطالع ها دارد
اشتراک، بمعنای قطع سه جریان اندیشه ها و دانش ها و اطـالع هـا 

با قطع این سه جریان، عقل نازا می شود و خود انگیختگـی را . ستا
به سـخن دیگـر، از اسـتقالل و آزادی خـویش غافـل مـی . گم می کند

  . شود
زادی خـویش غافـل آدمها از اسـتقالل و آدمی و یا جامعه آو اگر . ۱٫٦
قـدرت هـدف و روش مـی . پر مـی کنـد) زور(= خالء را قدرت  ،شوند
آن اینست که اخـتالف بکـار بـردن زور را تجـویز شکار آعالمت . شود

عقل قدرتمدار باور مـی کنـد کـه اخـتالف بکـار بـردن زور را . می کند
اما بکار بردن زور اختالف را به تضاد و تضـاد را سـبب . موجه می کند

ساز انشعاب جمع و یا ابتالی عقل آدمی به اعتیاد به اختالف و تضـاد 
بـه انشـعاب هـا در  ،عبـرت گـرفتنبـه قصـد  ،هرگـاه. سازی می گردد

از بزرگــی تخریــب اســتعدادها و  ،ســازمانهای سیاســی ایــران بنگــریم
در  ،بــدین ســان. بهــت زده مــی شــویم ،فراوانــی فرصــتهای ســوخته

مــدام بــر   ،زادی اســت کــه دو حــق اخــتالف و اشــتراکآاســتقالل و 
  . افزاید ،شتاب گرفتن جریان رشد

. الف نظر ها نیستند که ضرور هستندبدین قرار، مشکل ایران اخت       
  :مشکلهای  ایران اینها هستند

چون از صمیم قلب نمی پذیریم که دیگری حـق دارد عقیـده ای  – ۲
چـون . جز عقیده ما داشته باشد، خود و یکدیگر را سانسور مـی کنـیم

خود و یکدیگر را سانسور می کنیم، سه جریـان اندیشـه هـا و دانـش و 
از ایـن . وص جریان اندیشه ها برقرار نمی شودفن و اطالع ها، بخص
. چون نازا می شویم، فرهنگ ساز نمی شویم. رو، تنها و نازا می شویم

چون فرهنگ استقالل و آزادی نمی سازیم، مصـرف کننـده فـرآورده 
به سخن روشن، گرفتار این و آن . های ضد فرهنگ قدرت می شویم

ــردیم ــی گ ــه م ــت مطلق ــد م. والی ــه، چــرا بای ــث زور پرســت وگرن ثل
د و ایران، وطن مـا را، نهمچنان، درصحنه سیاسی ایران جوالن بده

  ؟عرصه تاخت و تاز قدرتهای خارجی کنند
  :اشتراکهائی را که مجموعه ای از حقوق باشند، پیدا نمی کنیم – ۳
فراوان مـی پرسـند چـرا بـا ایـن یـا آن رأس مثلـث زور پرسـت،  . ۳/۱

ر پرسش ها در این باره است که چرا متحد نمی شوید؟ این ایام، بیشت
با پهلوی چی ها متحد نمی شوید؟ طرفه این کـه یـک مـدعی اتحـاد 

. عده ای به مصدق چسبیده اند، تـا مـانع اتحـاد بگردنـد: گفته است
گوینـده  .!باید مصدق را کنار گذاشت و راه را برای اتحاد هموار کرد

بـه خـود نمـی  را نیـز یشزحمت توجه به تناقض نمایان در گفته خـو
اگر اتحـاد منـوط بـه کنـار گذاشـتن کسـی باشـد، چـرا آن کـس : دهد

  پهلوی و دیگر زورپرستها نباشند؟
  16در صفحه  
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ـا و داده هــای  ،در فصــل پــنجم   اطالعهـ

ـادی را گـــرد آورده ایـــم کـــه رابطـــه  ـاهش تولیـــد و افـــزایش افزایش حجم نقدینگی با افـزایش تـورم و اقتصــ ـا کــ ایـــن دو را بــ
ـا . یکاری و فقر نشان می دهندب ـاد این داده ه ــدار اقتصـ ـا م ــه تحریمهـ ــد ک ــی گوین م

مصرف محـور را بسـته گردانـده و در ایـن 
بـه سـخن . به بدتر از بدتر به بدترین استمدار، تنها یک گذار وجود دارد و آن از بـد 
ـاز نشــود،  ـانی کــه مــدار بـ ـا زمـ دیگــر، تـ

ـا و د       .وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد ـای تجاوزه بـه حقــوق بشـر را از نظــر خواننـدگان مــی ر فصل ششـم، خبره
    :گذرانیم

  
  

اگر تا دو ماه وضـعيت  
همين كه هست بماند؟ 

جنگ ايران و عـراق   - 
  چگونه پايان يافت؟

 
وقتی عامل ادامه جنـگ 
خـــدمتگزار ایـــران مـــی 
ــگ  ــه جن ــود چــون ب ش
پایان داده است و وقتـی 
خمینی از کرده خود در 

ــی  ــاره بن ــار ب ــدر اظه ص
  :پشیمانی می کند

  
ــان یافــت و  ٭ ــه پای جنــگ چگون

نقش هاشمی رفسنجانی در پایـان 
  :یافتن جنگ چه بود؟

  
جــام جــم، مصــاحبه  ،۹۱دی  ۱۷در  ◀

» مشاور ارشـد« ،خود با علی اکبر والیتی
ـارجی را انتشــار  خامنـه ای در سیاســت خ

قسمتی از آن در باره جنگ و . داده است
  :نستآچگونگی پایان یافتن 

حــس شــما در آن لحظــه،  :جــام جــم ٭
ـام  لحظـــه قبـــول قطعنامـــه توســـط امــ

چه بود؟ خوشـحال شـديد، ) ره(خميني
ـــوقعش را  ـا اصـــال ت ــ ناراحـــت شـــديد ي

 داشتيد؟
ـال قبـل زمينـه :والیتی • قبـول   از يـك س

شد، البتـه بـه شـرطي  قطعنامه فراهم مي
. شــد كــه قطعنامــه درســتي تصــويب مي

كـل  دبيـر كه تصويب شد، ۵۹۸قطعنامه 
نامــه  ســازمان ملــل ملــزم كــرده بــود آيين

ـا . را تهيه كنـيم ۵۹۸اجرايي  ـا گفتـيم ت م
قبـول  ،نشيني تعيين نشود زماني كه عقب

بس و  گويد آتش كه مي كنيم براي اين نمي
نشيني ظـرف  حاال اين عقب .نشيني عقب
ـام شـود،   ه چند ما ـال بايـد انج يا چند س

ـا  علــــت اين .مشــــخص نبــــود كــــه مـــ
 ،هاي قبل را قبول نكرده بوديم مهقطعنا

بــس و  گفــت آتش بــراي ايــن بــود كــه مي
ــت نيروهــاي  ــي تثبي ــن يعن ــذاكره و اي م
عراقي در ايران، اما ما اعالم كرديم حتما 

نشـيني هـم باشـد و  در كنار اين بايد عقب
ـا ايـن بنـد  اين قطعنامـه بـرعكس قبلي ه

ـان آن  عقب نشيني را پذيرفت اما بايـد زم
ـا دبيركـل شـد  معلوم مي و صـبر كـرديم ت

ـادر كـرد كـه بعـدا  آيين نامه اجرايي را ص
 ۲۸اول . ۱۳۶۷ونهم مــرداد  شــد بيســت
بعد كه به صرافت افتاديم كه  ،مرداد بود

ـا  ـا و  ۲۸ايـــن بــ ـاي آمريکــ مـــرداد كودتــ
مـن بـه اسـت انگليس عليه دكتر مصدق 

دبيركل اطـالع دادم كـه ايـن را يـك روز 
ـاه ـا بـه م مـيالدي  بعد بيندازند چـون آنه

گذاشته بودند و ما به شمسـي كـه تطبيـق 
مرداد و تغييرش داديم بـه  ۲۸داديم شد 

ـا  ونهم مرداد، بعـد مـي بيست گفتيم كـه م
عـراق . نامه اجرايي را قبـول داريـم آيين
ـا  ۵۹۸گفـــت كـــه  مي را قبـــول دارنـــد تــ

باالخره امام پذيرفتنـد كـه البتـه شـرايط 
سختي هم بود كه شيميايي به كار بردنـد 
ـا  ــود، امـ ــده ب ــوع ش ـاده ممن ــن مـ ــه اي ك

ـا و اروپايي آمريکايي ـا چــراغ ســبز  هـ هـ
داده بودنــد و اال عــراق جــايي نبــود كــه 
بتوانند اين گازها را توليـد كننـد بلکـه از 
آلمان، هلند و جاهاي ديگر گرفتند و در 

ها هم از اينها حمايت  حقيقت آمريکايي
كردنـد كـه ايـن  كردند و مخالفـت مي مي

ـأله در  ـامع بينمسـ ــه  مجـ ــي از جمل الملل
 .شوراي امنيت مطرح شود

ـام  حس آن لحظـه :جام جم ٭ تان كـه ام
 قبول كردند را نگفتيد؟

هــيچ كــدام از مــا نبــوديم كــه  :والیتــی •
افســوس نخــورده باشــيم، ولــي در عــين 

ـاره ـال چـ ــي در آن  حـ ــود، يعن ــم نب اي ه
ــــــه  ــــــول قطعنام ، ۵۹۸شــــــرايط، قب

ـاره محترمانـــه ـا ترين چــ  اي بـــود كـــه مــ
داشــتيم و تبيينــي كــه امــام طــي اعالميــه 

ـائل  بلند ـام دادنـد، مس باالي تاريخي انج
 .كند را روشن مي

را  ۵۹۸كسي قبول قطعنامـه  :جام جم ٭
به امام تحميل كرد يا ايـن تصـميم خـود 

 امام بود؟
ـات  :والیتی  • ـات اطالع نه، مـن از جزئي

 .دقيقي ندارم
ــرًا :جــام جــم ٭ هــايي  بحث چــون اخي

ــه عــدهمطــرح شــده  ــول  اســت ك اي قب
ـام زهـر بـه  ۵۹۸قطعنامه  را مثـل يـك ج

كــام ايشــان ريختنــد و بــه نــوعي امــام را 
 .مجبور به قبول قطعنامه كردند

كه كسي به امام تحميل  اين ،نه :والیتی •
ايشان شخصيتي بودند كـه . كرده نيست
كه اهل مشاورت بود اسـتقالل  ضمن اين

طــور نبــود كــه  رأي خــود را داشــت و اين
كسي برود و چيـزي را خـالف مصـلحت 

البته امام در مـوردي  .به امام تحميل كند
ـار را كـرديم  ـا فـالن ك هم فرمودند كـه م

صــدر  اشــتباه شــد كــه شــايد در مــورد بني
  .بود

ــی صــریح  :انقــالب اســالمی ــه والیت گفت ـاز نـگ ایـران و عـراق موافقـت کردنـد، به جامنیت با قطعنامه ای برای پایان بخشـیدن از زمانی کـه اعضـای دائمـی شـورای  – ۱  :است ـان دادن بـه جنـگ آغ ـاه  ۳خور یادآوری است کـه  در. شده انداقدامات بـرای پای م ـا ژپیش از آنکه ر ـان یم خمینی بطور رسـمی ب ـان اطـالع داده بـود کــه وزیر خارجه بـوده اسـت، بـه گنشـر، وزیـر قطعنامه موافقت کند، والیتی کـه آن زم ــران قخارجـه آن روز آلم ــذیردای ــد در . طعنامــه را مــی پ لومون ـام پـــذیرفتن قطعنامـــه – ۲  . را انتشار داده بود، خبر اطالع والیتی به گنشر ۱۹۶۷مارس  ـا در هـیچ قـــوای  ،بهنگــ قوای ایـران نبـوده  ،قسمت از خاک عراقعراق در خاک ایران بوده اند ام مناطق متصـرفی را از  ،به سخن دیگر. اند ـا ایـن . زمینه آن فـراهم مـی شـده اسـتسال پـیش از قبـول قطعنامـه،  از یک – ۳  . دست داده بودند ــی شــده اســت؟ ام ــراهم م ــه ف ــه چگون ـای ر«گیـــت، نماینـــده برابــر گزارشــهای رســمی در بــاره ایــران  -   :اینگونهزمین » یـــمژمیانـــه روهــ ـنجانی و خامنـه ای و( ـا ...) هاشمی رفس ــورای ب ــورث، عضــو ش ــه ن ــدن یم در روابـط ژرامنیت ملی امریکا و طرف ســرهنگ الیوی ـا امریکــا، در لن ـا، فهرسـتی از . گفتگو می کننـدو معــامالت پنهــانی بـ  ۱۰۰۰آنه

ـا عــراق میانه رو را در اختیار او می گذارند و بـه او  ــد مـی گوینـد بایــد ایـران در جنــگ ب ـا بتوانن ــه روهـ ـا میان ـا شـروع ی گویـد، درست از تاریخی که والیتی مـ -   .دولت را به اختیار خود درآورندشکســت بخــورد تـ افـزون بـر ایــن، . قحطـی روبـرو مـی شــوددر اختیار دولت نمی ماند و ایران با خطـر بطوری کـه دیگـر ارزی . وخامت می گرایدهمزمان، وضعیت اقتصـادی بـه . می شودشکستهای قوای ایران در جبهه ه میلیــارد دالری نیــز  ۱۲ایــران یــک قرضــه  ـار کسـب کننـدمالتاریا مانع از آن شد که ارتـش و سـپاه، . ده کـردسال جنـگ، ارتـش را فرسـو ۸ -   .پیدا می کند یــم ژمــی توانســت نقــش ســتون فقــرات رهمان حال که اعتباری کسب نکـرده بـود، ایــن هنگــام، ســپاه بــزرگ شــده بــود و در . با پیروزی در جنگ، اعتب ـا . مالتاریا را بازی کند ـــت پس از دیـد مالتاری ـــود در دوران موفقی ـــته ب ـــه نگذاش ـای مســلحنیرک ـان پــذیرد،  ،وهـ ــط  -   .شکست در جنگ بودبهترین موقعیت برای سرکشیدن جام زهر جنــگ پایـ ــده را افشــای رواب ــین کنن ایـن . وارد می کنـد) ایران گیت ها(پنهانی ضــربه تعی ـا جبهه  ،افشاگری سبب می شود که جوانان بدان شدت که یـک . همگانی شود ،جنگهای جنگ را تـرک گوینـد و مخالفـت ب ــد» حــانیرو« ــر، مــی گوی ـا تــرک : در منب ـا، اینـــک         .خیانت کردکردن جبهه ها در جنگ، ملت بـه دولـت بـ ـاوجود ایـــن واقعیـــت هــ ـا متوقـف کـردن جنـگ،  ،و تمــام شــدن جنــگ در شکســت اســتتعیین کننده کودتا و طـوالنی شـدن جنـگ کســی کــه از عوامــل  ،هاشــمی رفســنجانیبــ   :ایران را نجات داده استمدعی است او ب
 ،در نوشــته خــود ،داریــوش ســجادی ◀

قــای هاشــمی بــاد کاشــتید آ«زیــر عنــوان 
 ،قول فاطمه هاشـمی ،»طوفان درو کنید

دختــر علــی اکبــر هاشــمی رفســنجانی را 
. ستا بنقالامن سرمایه ر«پد  :ورده استآاینطور  جنگ ن مادر زمن ر که پدر مانطوھ با و فت ت داد، رنجار را ین کشوا گفت د و صحبت کرم مات احضر ، یمدھمه ادانیم ایگر نمیتود ر را جنگ کشواز که بعد ر مانطوھ ند به ام میتووز ھمرد، اکراداره    .یط کمک کند»اشربهبود 

قــول صــادق زیبــا کــالم را نیــز  ،هــم او     
ـــت ـــدمت  :آورده اس ـــرین خ ـــزرگ ت ب

 ۸۰در عمـر  ،هاشمی رفسنجانی به ایـران
پایــان دادن بــه جنــگ بــوده   ،ســاله اش

  .است
اینـک کـه دانسـتیم زمینـه  :ب اسالمیانقال ـام زهـر  ۵۹۸قبول قطعنامه  ـاندن ج ــه در کشــور اســتبداد زده بــه خمینــی را چگونــه فــراهم کردنــد، الزم و نوش ــدانیم ک ـاه جنـگ، . مربوط به دوران جنگ، منتشـر شـده انـداسناد محرمانـه حکومـت انگلسـتان،  – ۱  :ترین خدمت می شودایران، چگونه بزرگ تـرین خیانـت بـزرگ اســت ب ـارمین م ـناد، در چه ـاره بـوده اسـت یــم صــدام شکســت ارتــش خــویش را ژربنابر این اس ـال چ ـاورد و  ۲۴صدام را در پذیرفته بود و قرار بود هیأت پاسخ موافـق ایــران پیشــنهاد هیــأت عــدم تعهــد را  – ۲  . برای پایان بخشیدن به جنگپذیرفته بوده و به دنب ـان بپـــخرداد بـه تهـران بی ـائی، . ذیردجنـــگ پایــ از دفتـــر رجــ ــالً خارجه کوبا تلفن می شود که چون فعل و تحمیلی خمینی، بـه وزیـر » نخست وزیر« ــت، فع ـام اس ـال انجـ ـاالتی در حـ ــدانفعـ ــن . نیائی ـاالت«ای ــل و انفعـ ـان » فع همـ ــــوده اســــتوالیتی، خمینی انجام آن را اشتباه خوانـده بود که اینک به روایت  ۶۰کودتای خرداد  ــــ. ب ا، هاشــــمی در آن کودت ـافتن جنـگ . بعد از کودتا نیز، آن هیأت به ایران نیامـدطرفه این که . رفسنجانی کارگردان اول بود پیش از کودتا، . از موضع متفوق نبوده اندیعنی کودتاچیان موافق پایان ی » عبــور از بحــران«هاشــمی رفســنجانی در  ) ۱۰۶، صـــــفحه ۶۰اردیبهشـــــت  ۲۱(

ـأت صـــلح غیـــر متعهـــدها صـــحبت ی در بــاره پیشــنهادات بــا آقــای رجــائ«       :نوشته است ـامی . کردیمهیــ ـای پیشنهاد ایجاد منطقـه غیـر نظ ـا خـروج نیروه ــددر خاک ایران همراه ب ـا و . عراقــی داده ان ـاد منطقـهدر این نوشته یک دروغ بـزرگ وجـود        .»آقای بنی صدر مایلند با تعدیلی بپذیرندبعضــی از نظــامی هـ ـامی  دارد و آن اینکه ایج ـا دروغ بـزرگ تـر . تنها در خـاک ایـراندر خاک دو کشور پیشنهاد شده بود و نـه غیـر نظ ـنهاد ام ـاع در آن داد سانسور کردن پذیرفته شـدن ایـن پیش ـنهاد . توسط این شورا و خمینی استبا تغییرها که شورای عالی دف پیش نظامی مسلم برای  –یک پیروزی سیاسی  ـاز، در          .ایران بود ـاب، هاشـــمی و بــ ـان کتــ ـا پایــان همــ ـأت «       :یافتن جنگ را اینطور اظهار می کندرفســنجانی، مخالفــت خــویش بـ ـای در پیام امام در مـورد جنـگ و هی ـالبی آمـده سیاسـت آق ـای بنـی . بنی صـدر را محکـوم مـی کنـدمیانجی هـم مط ـائی امــــروز و . است به جنگ خاتمه دهـد و صـلح کنـدصدر در کارنامه دیروز خود نوشته، مایـل آق ـان بسـته ولــــی شــــعارهای راه پیمـــ ـاً راه را بـر ایش ـا مسـلم         .»استاظهارات امام یقین ـــزد متفــوق، پایــان دهــد، ســه تــن، بهشــتی و کرد ایـران مـی توانـد بـه جنـگ از موضـع و چون پیشنهاد غیر متعهد ه ـــه ای ن ـنجانی و خامن ــ ـــمی رفس امـروز، اگـر : خمینی رفتنـد و بـه او گفتنـدهاش ـام مـی دهـد، کـ۱۳۶۰هاشــــمی رفســــنجانی، در اســــفند  – ۳  . و موافق با کودتاکردندبدین سان بود کـه او را راضـی . نمی شویدتهران می آید و دیگر شـما نیـز حریـف او جنــگ را تمــام کنــد، ســوار بــر تانــک، بــه اگـر او . شوند، پیروزی با بنی صدر اسـتروحانیت با آقای بنی صـدر طـرف  تمامی ـاحبه  . یم به او می شودژدر رسه دهه بعد، دست آویز حمله مخالفانش ه ، مصاحبه ای انج بنا بـر آن مص چـاپ قبـرس » الموقـف العربـی«با مجله  ــی «      : گفته بود ــم فعل ـایه رژی ــواهیم در سـ ــی خ این  .عراق، به هیچ توافقی با بغداد برسیمنم ـا ایـن  .و شرط، عقـب نشـینی کنـدمواد و شرایط قرارداد الجزایر و بدون قیـد طبـق  حسین توسط میانجیها موافقت کردصــدام  .ســری نیســت کــه آن را فــاش کــنم ـا هرگونـه تـوافقی ولـی م ــم  .مخالفــت خــواهیم کــردپیشنهاد را رد کردیم و ب ـا گـرددتوافق باید با ملت عراق و پس از پیـروزی ایـن  .فعلی عراق، طرف دوم توافـق باشـدمادامیکــه رژی ، جنگ مـی توانسـت بـه ۶۰که در خرداد بدین قرار، او خوب مـی دانسـته اسـت       ».عراق برداریمحمایــت از ســازمان هــای مخــالف رژیــم مــا حاضـر نیسـتیم دســت از  .امض ــد ـان برس ـال آن، . پایـ ــه دنبـ ـا و ب ـا کودتـ ـا امـ ـانی شــدن یــک نســل الزم بــود، تـ پس مـی . استبداد جباران استقرار پیدا کندقربـ ـاال را پیـدا کـرد و از موضـع از ایــن رو، در نوبــت هــای دیگــر نیــز کــه . سود انگلستان و امریکا و اسرائیل نیز بودر ادامــه آن د. بایــد جنــگ ادامــه مــی یافــت ـاز ایران دسـت ب ـاال را مــانع از خاتمــه جنــگ شــدند، زیــرا نبایــد متفوق جنگ می توانست پایان یابـد، ب ـاب  – ۴  :پیدا کرده بود، پایان می یافتجنگ، در موقعیتی که ایران دسـت ب ـنجانی در کت پـس «هاشمی رفس ـال (» از بحران هاشـمی  ۱۳۶۱کارنامه س ـام تشـــکیل شـــدعصــر شــورای  عــالی دفــاع در دفتــر «       : ، می نویسد)۲۴۰صفحه ( ۶۱شهریور  ۱۳، در یادداشــــــت روز  )رفســــــنجانی ـات وسـیع فرمانـــدهان ســـپاه و . امـ ـام عملی ــگ را . بهتر است سعی کنیم که جنگ تمام شـوداگر قرار اسـت ایـن انـدازه معطـل شـویم، : تـیمگف. بعدی، مهلت طـوالنی خواسـتندنیروی زمینی برای انج ــوالنی شــدن جن ــل ط ــور تحم ـاذ . ندارد کش بحث داغ شد و تصمیماتی اتخ ــــت        .»گردید ــــم او در یادداش ــــر  ۲۰ه  ۶۱تی

مــی نویســد  ۶۱آبــان  ۱و در یادداشــت       . »می دهیمدر عمــل و بموقــع کــار خودمــان را انجــام نیست که به طبل جنگ بکـوبیم، اگـر چـه ایران را جنگ طلب معرفی کنند، درسـت ر می خواهند شرائطی که بوق های استکباگرچـــه اکثریـــت مـــی داننـــد کـــه در «      :می نویسد) ۱۷۶صفحه ( ـا متارکـه جنـگ ): ۲۸۹صفحه ( وافق بوده است، جنگ ادامـه مـی جنگ مبــدین قــرار، بــا آنکــه خمینــی بــا متارکــه       .  موافق بوده استخمینی ب ـا وجـود ایـن کـه سـقوط ر. یابد یـم ژچرا ب ــا طراحی و در ایران انجام گرفـت و پـس از پــس از گروگــانگیری کــه در امریکــا  – ۵  :سر می کشد؟ چرا؟ زیراهستند و این خمینی است که جام زهـر را برجا است و قوای عـراق در خـاک ایـران یـم صـدام ژجنگ وقتی پایان می یابد که ربــوده اســت، » هــدف اســتراتژیک«صــدام  ـار آورد، جنـــگ، دومـــین روی دست ایران گذاشت و افتضاح اکتبر شــد و جنــگ و مجازاتهــای اقتصــادی را آنکــه ســبب پیــروزی ریگانیســم در امریک ـا بــر نامــه ســـورپرایز را ببــ وزیــر خارجــه (محرمانــه آلکســاندر هیــگ ضــربه کمرشــکنی بــود کــه بنـ ـاد و ادامـــه اش را فـــراهم جنـگ در سـود انگلسـتان و غـرب بـود، (کـــالرک در داده ایـــران گیـــت انگلیســـی یــز بنــابر گفتــه آلــن بــه ریگــان و ن) ریگــان ـباب ایجــ ـان کـهوقتی خمینی جام زهر را سر کشید، مـک و تا زمانی که آنها خواستند، ادامه یافـت و ، امریکا و انگلیس طراح آن بودنـد )کردیماســ در رأس  فارلین، مشاور امنیتـی ریگ ــأتی بــه ایــران آمــد، نوشــت ــرزمین زدخمینــی در : هی ــلیم ب ــوی تس ـا زان ــر امریکـ   ؟ضربه نیستپرسیدنی است که آیا بحران اتمی سـومین . براب
  
کـاری «و اما ندامت خمینـی از  ٭

  :»که با بنی صدر کرد
  
كه كسي به  نه اين« :گفته است والیتی ◀

ـــرده ـــل ك ـام تحمي ــ ـــت ام ـان . نيس ــ ايش
كـه اهـل  ه ضـمن اينشخصيتي بودند كـ

ـــود اســـتقالل رأي خـــود را  ـاورت ب مشــ
طـور نبـود كـه كسـي بـرود و  داشت و اين

ـام  چيـــزي را خـــالف مصـــلحت بـــه امــ
ـام در مـوردي هـم  .تحميل كنـد البتـه ام

فرمودند كه ما فالن كار را كرديم اشـتباه 
  .»صدر بود شد كه شايد در مورد بني

ـاره نـدامت خمینـی،  :انقالب اسالمی در ب ـاب او، . رأی نـــداده اســـتاست که او، نوشـت بـه بنـی صـدر گفتنی  ـای خـرداد تنها . نقش نداشته و کاری نیز نکرده استپـــس در انتخــ ـار پشـیمانی کـرد،  – ۱  .است ۶۰کاری که کرده اسـت، کودت را مـی  ۵۹۸بود ایران قطعنامه  گنشر گفتهدرست زمانی این کار را کرد که والیتـی بـه . با فرستادن مصباحی نزد بنـی صـدر کـرداول بار کـه او اظه ـاه پـیش از سرکشـیدن . پذیرد ـاه او . جام زهر بخاطرشکست در جنگ بـودیعنـی سـه م ـاب بـه . جام زهر بودبعد از بار اول و دو ماه پیش از سرکشیدن بار دومی نیز نزد بنی صدر آمـد، یـک م ـالی  همسر او بهنگام سفر – ۲  .مردم، دم از والیت مطلقه فقیه بزندضرب کشتار زنـدانیان و سـرکوب شـدید زانوی تسلیم بر زمین بزنـد و در ایـران، بـه و بــه قــول مــک فــارلین، در برابــر امریکــا ترجیح داد جام زهر شکست را سر کشـد . اســـتقالل و آزادی: انقــالب ایـــران بـــودبــازگردد کــه هــدف و راهبــر بــه دو اصــلی مردم ایران و در علن بگوید اشتباه کـردم و او حاضـر نشـد خط حج، در س ـاج ایرانـی را کشـتار ژکه ر ـانده کرد و برادر همسر او و فرزند او، نیـز ایـن یم سعودی حج ـات اول اما حال کـه والیتـی از آن صـحبت . بودندپشیمانی را بـه اطـالع بنـی صـدر رس     4در صفحه      . بوده اندیــم و بســا وزیــران دیگــر نیــز از آن آگــاه ژرمی کند، معلوم می شـود کـه مقام

 ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
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ـا کـه  -  ۳ ـا . دادیـــمکــه بدســت آورده بــودیم، از دســت نمــی اگر با خمینی کنار آمده بـودیم، فرصـتی را مالمتیه، خویشتن را سرزنش می کنند کـه گرفتار عقده خود آزاری شده اند و بشـیوه این آگاهی هشداری است به آنه ـان، از مخالفـــت بــ ــاز برافــرازدکسی را می گیرند که پـرچم اصـالح آن را یـم، سـراغ ژنـک، در درون رشسته اند و اییـــم والیـــت فقیـــه، دســـت ژخمینـــی و راینطـــور کســ ــه اصــول امــا پشــیمانی خمینــی و ایــن . ب ــد ب ــه او حاضــر نش ــت ک ـازگردد، تصـدیق واقعی ـازی مـی کنـدهر روز بیشتر از روز پیش، . قدرت نیستمالتاریــائی کــه کودتــا کــرد، دیگــر در رأس   .قطعی بودن این تحول استکه نوید تحول از استبداد بـه دموکراسـی و ایـن ایسـتادگی اسـت . ندبرحق ادامه داده او دوستان او بر حق ایستادند و به ایستادن یک امر واقع است و آن این که بنـی صـدر راهنمای انقالب ایـران ب د دولت را تصرف کرده اند و حاضر نیستنســپاه مــی گوینــد و واضــح مــی گوینــد کــه سـران . نقش آلـت فعـل را ب   :آن را از دست بدهند
  
یا اگر ایـران و سـوریه و آ

مـاه دیگـر بـه  ۲عراق تـا 
 ،همـــین وضـــع بماننـــد

غرب با ایـران همکـاری 
خواهد کرد؟ اگر نمانـد 

  :چه خواهد شد؟
  
اگــر وضــعیت  :ناصــر شــعبانی ٭

ایــران و عــراق و ســوریه دو مــاه 
دیگــر بــه همــین وضــع کــه حــاال 

غرب از ما دعوت به  ،هست بماند
   :خواهد کردهمکاری 

  
روزنامه قانون گفـت و  ،۹۱دی ۲۵در  ◀

فرمانـده  گويی با ناصر شـعبانی جانشـين
ــپاه  ــه س ــته ب ــين وابس ـام حس ــگاه امـ دانش

او گفتــه . را انتشــار داده اســت پاســداران
  :است

ـا ناآرامی«احتمال دارد دور جديـد  • » ه
ها بـه جـای تهـران  از شهرسـتان«اين بار 

ـا » شروع شود ـا آن را  تجربـه مقابلـه«ام ب
ـال » .داريم محمـود احمـدی نـژاد در ح

ــه يــک « تبــديل شــدن از يــک فرصــت ب
با تداوم تحريم  .است» تهديد عليه نظام

ها و افزايش مشکالت اقتصادی در ايـران 
ــن اســت کــه ناآرامی« ـا اي ـا از  فــرض مـ هـ

» ها به جای تهران شروع شود شهرستان
امکان دارد مسائل معيشتی خيلی «چرا که 

ر باشــد و قشــر زحمــت کــش و تــاثير گــذا
آينده شـرکت  رامی هایآنا پذير در  آسيب

ـا آن را  داشته باشند ولی ما تجربه مقابلـه ب
  ».داريم

ـازار،در اعتصـاب  :او گفته است      اخيـر ب
ــوغ و  ـا از آنچنــان بل ــديريت بحــران مـ م
شايستگی برخوردار بود که ديديـد چقـدر 
ل زيبا به استقبال مسائل بازار رفتيم و کنتر

ـاق فکـر . کرديم هـر چنـد دشـمن هـم ات
دارد و ممکن است از همان راهی که قبل 

ـا  .آمده ديگـر وارد نشـود تحليـل امـروز م
ـائل معيشـتی کـه عوامـل  اين است کـه مس
مختلفـی مثــل ســوء مــديريت و تحــريم و 
ــی  ــتند در فراوان ــل هس ــره در آن دخي غي

ها اثر بگذارد و بعيد نيست بسـتر  نارضايتی
ت اباشد و در زمان انتخاب اقتصادی آماده
ها بخواهنــد از ايــن اســتفاده  نيــز سياســی

ـاه ديگـر وضـعيت «ولی . کنند اگر تا دو م
گونـه کـه  در ايران و سوريه و عـراق همين

ـا را دعـوت بـه  حال است باشـد، غـرب م
  ».کند همکاری می

در باره انتخابات ریاست جمهـوری در   •
ـــه اســـت ،۹۲خـــرداد  در کـــل « :او گفت
ـا  در بحث مناظره تجربياتی ها داريـم و م

ــدادر حــال حاضــر  ــم کاندي ـا  داري ها را بـ
اين تجربياتی  .کنيم خطوط قرمز آشنا می

 .است که از فتنـه پـيش بـه دسـت آورديـم
اکنون هم حريـف شکسـت خـورده ايـن 
ـاخ شـود و  ـام سرش تجربه را دارد که با نظ

  ».هم ما تجربه داريم
ما « :او در باره احمدی نژاد گفته است •  

نژاد از اول هـــم  بايـــد بپرســـيم احمـــدی
شناختيم و  طوری بود يا ما از اول نمی اين
توانستيم بهتر از ايـن بشناسـيم و روی  نمی

ـان روانشناســـی  ــ ـــره هايم بعضـــی از چه
ـا  احمـدی .اجتماعی داشـته باشـيم نژاد ب

ـايی کـه می همه خوبی توانسـت داشـته  ه
ـام  امروز از يکـی از فرصـت باشد، های نظ
  ».شود ه تهديد تبديل میدارد ب

ما اين همـه « :احمدی نژاد گفته است     
ـا  ـا اينجـ ــت را تـ ــه دول ــرديم ک ــالش نک ت

ـــدهيم ـــل ب ـانيم و تحوي ــ ـــه . »برس و او ب
 .خيـر« :احمدی نـژاد پاسـخ داده اسـت

کســی بــه شــما تضــمين .ايــن طــور نيســت
  ».نداده است که شما باشيد

معنای سخن این پاسـدار  :انقالب اسالمی
ـای احمـدی آ ،دولـت را شـما اینست کـه ق

ـاورده ایـد کـه نخواهیـد از  ،نژاد دولت را سپاه بدسـت آورده . دست بدهیدبدسـت نی
و شــما را نیــز ســپاه بــه ریاســت جمهــوری 

ـاال دارد  ـانده و حــ ـا «رســ ــ ـــداها را ب ـا  ،ایـن جملـه. »خطوط قرمز آشنا می کندکاندی ت
ــده آور اســت ،بخــواهی ــه و خن ســپاه  :گری

ــد چــه کســانی هســتندری را که مردم هنوز نامزدهای رئیس جمهو بــا خــط  ،نمــی دانن
روشــن تــر از ایــن . قرمزهــا آشــنا مــی کنــد

ـات خیمـه شـب  بازی است و نامزدها آدمکهائی هستند کـه ممکن نبـود گفـت انتخاب
  .نها را می رقصاندآسپاه 

ــم ســخت دلمشــغول رفتــار غــرب ژر -  ۱ :شعبانی نکات مهمی را علنی می کنـد    ی
ــار رز – ۲اســت و  ــان در اختی یــم کوتــاه ژم
برای این  – ۳زمان بسودش نمی چرخد و یم می دانـد کـه چـرخ ژحاال دیگر ر. است

 ،که غرب از ایران دعوت به همکاری کنـد
ــران و عــراق و   ۴و . سوریه بهمین وضع که هسـت بمانـدالزم اســت وضــعیت در ای

ـا  – ــوری بـ اداره انتخابــات ریاســت جمه
ـپاه احمـدی نـژا – ۵و . سپاه اسـت ـیس جمهـــوری کـــرده اســـت و او دارد د را س رئــ

از  ،بنا بر ایـن. یم می شودژتهدیدی برای ر
مشــائی مهــره . جمهــوری نخواهــد رســیددار و دسته احمدی نژاد کسـی بـه ریاسـت 
ــز ایــن دار و  ــر از او نی ســوخته اســت و غی

ــدارد ـته کســی را ن ــر  – ۶. دسـ ـا او از ام دو ماه دیگر وضـعیت در ایـران و عـراق و ا مهمی غفلت کرده است و آن این که اگر تامـ
یم چـه ژر ،ایران دعوت به همکاری نکندو غـرب از  سوریه همین که هسـت نمانـد وضـعیت در  ،اینک ببینیم. خواهد کرد؟

   :عراق و سوریه چگونه تحول می کند
      
نیروهـای وفـادار بـه  ،در سوریه ٭

از موضـع تهـاجمی بـه  ،بشار اسـد
  :نندموضع تدافعی گذر می ک
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ـاره وضـعیت سـوریه  گزارش تحلیلی در ب
  :انتشار داده است دارای این اطالع ها

از عملیات  ،نیروهای وفادار به بشار اسد •
ــه  ــد و ب ــته ان ـاجمی خــود دســت شس تهـ
تحکــیم مواضــع خــود در شــمال ســوریه 

ـال. مشغول شده انـد ـان ح خـط  ،در هم
و بخــش غربــی دفــاع خــود را در دمشــق 

یم هسـتند را نگـه مـی ژکشور که در مهار ر
پیشاروی این نیروها از قدرت آتش . دارند

شورشــیان بســا روش  ،بســیار برخوردارنــد
ـا را پـیش از شکسـتن  ،فرسودن این نیروه
در پیش خواهند  ،خط دفاع و عبور از آن

  . گرفت
پایگاه  ،افراد جبهة النصرة و انهار الشام •

ـانز را  در ایالـت ادلیـب تصـرف هوائی تفت
تصــرف ایــن پایگــاه پیــروزی . کــرده انــد

مهمی بـرای شورشـیان در شـمال سـوریه 

ـای . اســــت  ۲۵۵و  ۲۵۳اســــکادران هـــ
ـا . هلیکوپتر در این پایگاه مسـتقر بودنـد ب

ـای  توجه با این امر کـه ارتـش اسـد راه ه
 ،ارتباطی در زمین را از دسـت داده اسـت

. ش بـوداین پایگاه راه ارتباطی مهمی برای
ـاه هـوائی سـبب منـزوی  ،سقوط این پایگ
مـی  ،یم در منطقهژشدن قوای وفادار به ر

  . گردد
جنگ در پایگاه تفتانز جهت جنـگ را  •

ـا ژقوای ر :نیز تغییر داده ـان آیم که ت ن زم
 ،وردن مهار تمامی سوریهآبنا را بر بدست 

از  ،گذاشته بودند ،بخصوص شمال کشور
این هدف را خود را ناگزیر شدن  ،آن پس
عملیات تهاجمی این قوا بطـور . رها کنند

ـاهش یافتنـد عمـده . قابل مالحظـه ای ک
ـاع  ـاگزیر شــدند موضــع دفـ ــن قــوا نـ ای

  .استراتژیک را بپذیرند
ـا دمشـق در جنـوب و  • از ایالت حمـس ت

یم یـک خـط ژقوای ر ،نیز مناطق ساحلی
ـال. ورده انـدآدفاعی را بوجـود   ،بـرای مث

زمــین  ،ر حمــسد ،بتــازگی ،یــمژقــوای ر
ورده اسـت و قـوای شورشـیان را آبدست 

که سرسختانه می جنگیدند و ماه ها بـود 
  . راندند  ،شهر را در محاصره  داشتند

ــوب دمشــق      ــه  ،در جن واحــدهای نخب
ـا بهتـرین اسـلحه مجهـز ژقوای ر یم کـه ب
حمله های شورشـیان را دفـع و  ،شده اند

مده اند و همچنان بـه حملـه آنها فایق آبر
هــدف از ایــن . بــه اینــان حملــه مــی برنــد

بقدر کافی دور کردن  شورشیان  ،حمله ها
  . از مرکز شهر دمشق است

 ،در شــمال و شــرق کشــور ،در عــوض •
شورشیان پیشرفت کرده اند و توانسته اند 

. یــم را قطــع کننــدژخطــوط مواصــالتی ر
یم را ناگزیر کرده اند تحرک ژنیروهای ر

اتخــاذ  از دســت بدهنــد و مواضــع ثابــت
ـامی. کنند ـای نظ . مثل ماندن در پایگاه ه

یم ژقوای ر ،در دیر الزور و ادلیب و حلب
فرصــت عقــب نشــینی را بمقیــاس زیــاد از 
دست داده اند و شورشیان با پیشـرفتهای 

  .نها بسته اندآراه عقب نشینی را بر  ،خود
معلوم نیست نگداشتن قوا در این جا و  •
یده ن جای شمال حاصل تصمیم اندیشـآ
چون اگر نیروها را بـه . یم است یا خیرژر

ـــیدند ـــی کش ـــب م ـــوب عق ـــوای  ،جن ق
. شورشیان سریع تـر پیشـروی مـی کردنـد

پیشرفت  ،مدهآوجود این قوای به انزوا در
شورشیان قوای . شورشیان را کند می کند
پشـت  ،یم هسـتندژمهمی را که متعلق به ر

ـال اینکـه از . سر خود باقی گذاشته انـد ح
ـا توپخانـه و از هـوا ،ی نظامیپایگاه ها  ،ب

ـات آبـــه  ـا حملـــه مـــی شـــود و عملیــ نهــ
  .نظامیشان را مشوش می کنند

جنگ برای تصرف مستحکمات قوای       
. مشکل است و کند انجام می گیـرد ،یمژر

در جنگ بر سر تصرف قصبه  ،برای مثال
ـان ــ ـارت النوم ــ ـــیان نخســـت  ،مع شورش

کوشــیدند پایگــاه نظــامی وادی دیــف را 
ـاع کـرد و . نندتصرف ک پایگاه، سخت دف

ـنگین عقـب  ،شورشیان با دادن تلفات س
ـاکی از . نشستند گزارشهای از حلب نیز ح

 ،ننــد کــه برخــی از گــروه هــای شورشــیآ
بجــای تشــدید و ادامــه فشــار بــر مواضــع 

شــروع کــرده انــد بــه عقــب  ،یــمژقــوای ر
  .نشینی

ســمت  ،بــاوجود ایــن عقــب نشــینی هــا •
وی قـوای پیشار :یابی جنگ روشن است

ـــز هســـتندژر ـــم کـــه منســـجم و مجه  ،ی
این قوا را می فرسایند و زمـین  ،شورشیان

شورشـیان نیـز آموختـه . بدست می آورند
ـای شـتاب زده بـه قـوای  اند که حملـه ه

ـار مـی آورد ،یمژر واحـدهای . شکسـت بب
اراده جنگیدن  ،مدهآارتش ولو به انزوا در

ــا مــرگ را از خــود نشــان داده انــد و مــی  ت
  .دهند

شورشیان در یافته اند که مواضع قـوای     
ـاطر از ژر ـاال بخ یم در شمال و شرق احتم

از دست  ،دست دادن تجهیزات و مهمات
اینسـت کـه . این قوا بیرون آوردنی هستند

از حمله ها صرف نظـر کـرده و بـه جـای 
ـا . این مواضع را محاصـره مـی کننـد ،آن ب

 ،تانکها و توپها که بـه غنیمـت گرفتـه انـد
ـاران مـی کننـداین م ـا . واضـع را گلولـه ب ب

امکانــات تســلیحاتی  ،تصــرف هــر پایگــاه

ـا آشورشیان بیشـتر و سـرعت پیشـرفت  نه
قوای  ،در همان حال. افزون تر می گردد

نها مـی تواننـد آزاد می کند و آشورشیان را 
  .   به موضع دیگری حمله برند

با توجه بـه ایـن کـه شورشـیان و ارتـش  •
کــه ســخت مقــاوم یــم نشــان داده انــد ژر

ــر کــه ر ،هســتند ــن ام ــم از عملیــات ژای ی
حاکی از اینست  ،تهاجمی چشم می پوشد

که به این نتیجه رسیده است که در آینده 
ـامی کشـور  نزدیک خود را توانا به مهار تم

جنگهای اخیر نشان مـی دهـد . نمی بیند
که شورشیان نیز استراتژی به محاصـره و 

ریه را وردن واحدهای ارتش سـوآانزوا در 
ــیش گرفتــه انــد ـاه شورشــیان . درپ هرگـ

بتوانند ایـن اسـتراتژی را قـرین موفقیـت 
بخش بزرگی از خاک سـوریه را بـه  ،کنند

  .وردآمهار خود در خواهند 
  
ایران نفـوذ خـود در عـراق را از  ٭

  :دست می دهد
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یم در ژگزارشی در باره کاسته شدن نفوذ ر
ـار داده انـدعراق انت عـراق دسـتخوش . ش

امــا اینــک . عملیــات خشــونت آمیــز بــود
ـالکی ــت مـ ــه حکوم ــراض ب ــبش اعت  ،جن

خاصــه در منطقــه ســنی نشــین نیــز بــرآن 
آب حکومـت مرکـزی . افزوده شده است

ـار کردسـتان نیـز از  با حکومـت خودمخت
یــک جــوی نمــی رود و مکــرر صــحبت از 

گـزارش . امکان درگیری نظامی می شـود
  :ین اطالع ها را در بردارداستراتفور ا

نخست وزیـر  ،نوری المالکی ،سرانجام •
در کــار مســتحکم کــردن قــدرت  ،عــراق

ـاگزیر شـد در برابـر  خویش ناتوان شد و ن
اقلیــت ســنی عقــب نشــیند و جماعــت 
رهبران اکثریت شیعه را در موضع دفاعی 

حکومت قانون ضد تروریسـت . قرار دهد
ـان و ــدن مخالفـ ــیه ران ــه حاش ــرای ب  را ب
ـا  فروخواباندن جنبش سنیان که هفتـه ه

با توجه بـه . بکار می برد ،است ادامه دارد
ـا  ،شورش مسلحانه در سوریه قیام سـنی ه

ـات کـرده ژر ،در عراق یـم بغـداد را بـی ثب
  . است

ـام نبخشـیدن بـه مشـکل  • افزون بر فرج
حکومت مالکی با استراژی ایـران  ،سنیان

از  ایـران. برای مهار عراق نیز روبرو است
ــق رودرو کــردن گــروه هــای شــیعه  طری

ـبش . هدف خویش را تعقیب می کنـد جن
ـای عـراق را بـه  سنی ها در سوریه سـنی ه

تهـران گزینــه . عصـیان برانگیختـه اســت
های برای مقابله عصیان سـنیان نـدارد و 
تقالیش اینست که موقعیتی را که در طول 

از دســت  ،یـک دهـه بدســت آورده اسـت
  :اما. ندهد

به این واقعیت که دولت جدید باتوجه  •
 ،عراق به سعی مالکی واقعیت جسته است

 ،در موازنــه قــوا ،او مــی بایــد بــرای ســالها
کــه  ۲۰۰۵از . دســت بــاال را داشــته باشــد

 ،قانون اساسی عراق تصویب شـده اسـت
ـات در عـراق برگـزار  ،بدین سـو دو انتخاب
ـا  ،در هردو. شده اند ـا شـیعه ه اکثریـت ب

ــ الکی حاصــل شــده اســت و حکومــت م
حقیقـت . ائتالف گروه های شـیعه اسـت

مــدن دولــت آاینســت کــه از زمــان پدیــد 
هنوز بدست  ،تجربه انتقال قدرت ،جدید

اینســت کــه تعــادل میــان . نیامــده اســت
نها و دیگران کـه آائتالف کنندگان و میان 

حکومـت را شـکننده مـی  ،بهم می خـورد
  .گرداند

بیشـتر  ،در مقام نخسـت وزیـری ،مالکی •
وقت خود را صرف وصـول بـه دو هـدف 

یکـی ایـن کـه اقلیـت  :سیاسی کرده است
دولـت را  ،سنی که از زمان پیدایش عـراق

دیگر بر دولت  ،در قبضه خود داشته است
دیگر این کـه در ائتالفـی کـه . مسلط نشود

حکومـــت  ،حکومـــت را در دســـت دارد
بازیچه گروه های تشکیل دهنـده ائـتالف 

ـــتقال ـــت از اس ـــود و حکوم ـــل نش ل عم
هـدف اول  ،از دید مالکی. برخوردار باشد

ـافتنی نیسـت . بـدون هـدف دوم تحقـق ی
ـاطر  ،در مجلـــس ،او کوشــید ،بــدین خـ

ـانون  مخالفان بی اثر سازد و در حـدود ق
. حکومـت کنـد ،اساسی و بسا در ورای آن

مهار دستگاه امنیتـی و نیـز بخـش نفـت و 
  .ن خود کردآانرژی از 

حکــیم قــدرت تــالش المــالکی بــرای ت     
ـان شـــیعه خـــود را نیـــز  ،خـــویش مؤتلفــ

 ،بخصوص رقیب سیاسی او. هراسان کرد
ـامی او را ـازمان حــ ـــدی صـــدر و ســ . مقت

ـای خـود  ،باوجود این ـا از رقابته شـیعه ه
ـاد را  ـا دولـت نـو بنی کاستند تا که سـنی ه

ـا آزاد شــدن از . تهدیــد نکننــد ـالکی بـ مـ
ـای شـیعه ـالکی  ،رقابتهای گروه بندی ه م

ا جمع ضعیف نگاه داشتن حواس خود ر
  .   سنی ها کرد

ــدا • ــر ،ابت ـا بهــره آمــالکی ب ن شــد کــه بـ
ـا بایکـدیگر  ،برداری از اختالفهای سنی ه

بخــش مهمــی از ســنی هــا را در حکومــت 
ـارس . ائتالفی شرکت دهد اما انتخابات م

نشــان داد کــه ایــن اســتراتژی ره  ،۲۰۱۰
ــرد ــی ب ـائی نم ــتالف او دوم شــد و . بجـ ائ
دو نماینــده  ،ری عــالویائــتالف بــه رهبــ

علت این بود که . وردآبدست  ،بیشتر از او
اکثریــت بزرگــی از ســنی هــا از عــالوی و 

  .ائتالف او حمایت کردند
 ،اگر با گروه شیعه دیگر ائتالف نمی کرد •

مالکی نمی توانست نخسـت وزیـر شـود و 
ــکیل دهــد ــت تش ــد از . حکوم ـاه  ۹بع مـ

ـأت وزیـران دوم  ،گفتگو بر سر تشکیل هی
ــ ــوز م ـا هن الکی متوجــه شــد کــه ســنی هـ

نخست بدین خاطر کـه . قدرتمند هستند
نها با العراقیه به رهبری عالوی متحدنـد آ

و نه قشری که ملی فکر می کنند و دیـدگاه 
ـالش مـی آ نها قشری نگری مالکی را بـه چ

ـالکی بـه وعـده خـود بـه العراقیـه . کشد م
ـاوجود ایـن ،بطور کامل عمـل نکـرد ار  ،ب

زمان بیرون رفتن قوای امریکا رویاروئی تا 
. خودداری کرد ،۲۰۱۱در پایان  ،از عراق

روزی بعــد از بیــرون رفــتن قــوای نظــامی 
ـالکی علـی مرتبـه تـرین  ،امریکا از عـراق م

ــی  ،مقــام ســنی مــذهب در حکومــت یعن
معاون رئـیس جمهـوری  ،طریق الهاشمی

را متهم کرد که چندین حملـه تروریسـتی 
ر دسـتگیری دسـتو. را سازمان داده است

بسیاری از افراد گارد حفاظت الهاشمی را 
الهاشمی به منطقه خود مختار . صادر کرد

کردستان پناهنده شد و بیشتر وقت خـود 
ـاه او را  را در ترکیه مـی گذرانـد زیـرا دادگ
.     بطور غیابی به اعدام محکوم کرده است

ــه و برخــوردار  بخــاطر جــدائی از العراقی
ماجرا  ،ت سنی هانبودن الهاشمی از حمای

واکنش شدید العراقیه و جامعه سنی را بـر 
پناهنـده شـدن  ،باوجود این. نیانگیخت

تنش ها میان شیعه ها  ،الهاشمی به کردها
ـان . و کردها را تشدید کرد کشـماکش می

دو طرف بر سر کنترل منطقه کرکوک که 
رو بـه  ،منطقه ای غنی است ،بلحاظ نفت

  . شدت داشته است و دارد
ـــل  در • ـــدر   ، ۲۰۱۲اوائ ـــداران ص طرف

تهدیــد کردنــد کــه همــراه بــا ســنی هــا و 
ـالکی ،کردها ـاد مـی  ،بـه م رأی عـدم اعتم
بدیهی است که صدر می خواهد به . دهند

. جــای مــالکی رهبــر شــیعه عــراق بگــردد
ـاوجود ایـــن ـافع  ،بــ ـاطر رعایـــت منــ بخــ

. او بـه تهدیـد خـود عمـل نکـرد ،شیعیان
ـا  مالکی را آسان نمی ،بدین ترتیب تـوان ب

ـای . دیگری جانشین کرد ایران و شیعه ه
ـا  عراق می داننـد کـه جانشـین کـردن او ب

بدون اینکه بـه موقعیـت مسـلط  ،دیگری
  . مشکل است ،شیعه در عراق صدمه بزند

ـاگزیر  • کردها نیز مثل شیعه ها خود را ن
ـار بیاینـد ـا . می بینند با مالکی کن ـا ب کرده

ـا  .نـزاع دارنـد ،بـر سـر زمـین ،سنی ها ام
مالکی در کار ایجاد یـک دولـت مرکـزی 
قــوی اســت و مــی خواهــد خــود مختــار 

کردهــا مــی بیننــد  ،بــا وجــود ایــن ،باشــد
تضــعیف او ســبب تقویــت ســنی هــا مــی 

  . شود
ـا و  • ــیعه هـ ـای ش ــه هـ ـالکی از مالحظ مـ

ـا خـود او ـاه آ ،کردها در باره درگیـری ب گ
ـازی کـه از . است ن برخـوردار آاما بـه امتی
ندازه بهاداده اسـت و ایـن بیش از ا ،است
 ،رفیـع العیسـوی ،با وزیر دارائی خـود ،بار

بـه  ،۲۰۱۲دسامبر  ۱۹در . در افتاده است
ـالکی ــتور مـ ـان العیســوی را  ،دس محافظـ
   ،بخالف الهاشمی. توقیف کردند

  
  5در صفحه  

  

  ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
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العیسوی به ایل بزرگـی تعلـق دارد کـه در 
مرکز قیام سنی ها بر ضـد قـوای  –فلوجه 
. مستقر اسـت  – ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۳ امریکا از

به  ،این شد که وسیع ترین جنبش سنی ها
  . برانگیخته شد ،بهانه این دستگیری ها

ـا •  ،عامل دیگر برانگیخته شـدن سـنی ه
مخالفان . عصیان سنی ها در سوریه است

ترکیه و عربستان و قطـر (منطقه ای ایران 
ــران ـار ) و دیگ ــد مهـ ـار اس ــد بشـ امیدوارن

ـاهآبدهـد و  دمشق را از دسـت سـنی  ،ن گ
ــبش در ــه جن ــز ب ــراق نی ــدآهــای ع در . ین

 ،به دنبال سوریه ،دامنه نفوذ ایران ،نتیجه
ـان  ،در عمـل. از عراق نیز برچیده شود می

ــور  ـای دو کش ــنی هـ ـان س ـآهنگی میـ همـ
ـاطر آبوجــود  ــتر بخـ ــه بیش ــده اســت ک م

  .سیاستهای المالکی است
ـا • وسـیع تـرین  ،جنبش اعتراضی سنی ه

ـادلی سا ۵جنبش در  ل اخیر است و بـر تع
ضــربه وارد کــرده اســت کــه حکومــت 

 ،در پاســخ. برجــا اســت ،بــدان ،المــالکی
ـالکی  ــنی را  ۷۰۰المـ ــرد کــه آزن س زاد ک

ــالها زنــدانی بودنــد ســنی هــا خواســتار . س
ـات . تجدید انتخابات شده اند ـا انتخاب ام

مشکل را حل نمی کند و بسا سبب تقویت 
 ،مجموعدر . نفوذ ایران در عراق می شود
ـات زودرس درعـــراق ـای  ،انتخابــ نزاعهــ

. قومی و دینی در عراق را تشـدید مـی کنـد
 ،ینده عراق نیز بیش از گذشـتهآانتخابات 

  :قطبی خواهد شد
را تحریم  ۲۰۰۵سنی ها انتخابات سال     

ـال . کردند ـات س چنـد  ،۲۰۱۰در انتخاب
ــد ــی رود در . پارچــه بودن ـال م ـا احتمـ امـ

. ن شـوندآوارد ینده متحـد تـر آانتخابات 
تشــکیل دولــت ائتالفــی  ،در ایــن صــورت

ـا از . بازهم مشـکل تـر خواهـد شـد کرده
برای  ،این تقسیم شدن سنی ها و شیعه ها

ـای بـــزرگ تـــر  ،بدســـت آوردن امتیازهــ
  .استفاده خواهند کرد

سنی ها به سهم کنـونی خـود از قـدرت  •
 ،بسنده نخواهند کرد و ایـن امـر ،سیاسی

. نت را در برداردمدن خشوآخطر  در کار 
ســنی هــای عــراق و ســنی هــای ســوریه و 

در پی پایان  ،هریک به دلیلی ،سعودی ها
. بخشیدن به نفوذ ایران در عـراق هسـتند

ـال  ،خطر خشونت فرقه ای در عراق از س
هیچگــاه ایــن انــدازه  ،بــدین ســو ۲۰۰۷

ن آایـران مـی خواهـد بـرای . نبوده است
  :راه حل سیاسی بیابد

نچــه برســرش نــزاع آت ایــران از اهمیــ •
در همان حال که . گاه استآنیک  ،است

نســت کــه نفــوذ خــود در آتهــران در پــی 
می خواهـد  ،سوریه بعد از اسد حفظ کند

. نفوذش را در عـراق نیـز از دسـت ندهـد
ـام برقـرار شـده  ایرانیها نیاز دارنـد کـه نظ
توسط شیعه ها برجا بمانـد کـه اینـک نـه 

با  ،یسوی جنبش سنی ها که از سوی ملک
تهدیـد مـی   ،مسائلی که ایجاد کرده است

  . شود
مالکی قدرت را به اختیار گرفته است و  •

ـبش در ورد و آاین امر هم سنی ها را به جن
هم استراتژی ایران در مـدیریت عـراق از 
ـای شـیعه رقیـب  ،راه حمایت از گـروه ه

ـار نهادینـه . مختل می کنـد ـالکی در ک الم
از . تکردن یک  پایه قـدرت مسـتقل اسـ

مهار او توسط ایران مشـکل شـده  ،این رو
ـا . است وقتـی تنشـهای حکومـت عـراق ب

 ،کردهــا و ســنی هــا تحــت کنتــرل بودنــد
ـا توجـه بـه . مشکلی بوجود نمی آورد ـا ب ام

ـاوجود  آنچه در سوریه روی مـی دهـد و ب
رقابتهــای منطقــه میــان ایــران و ترکیــه و 
عربستان سعودی که متحدا می کوشند به 

ـان بدهنـدنفوذ ایرا ایـران  ،ن در عراق پای
ـالکی را  نمی تواند خود یک سو نگری الم

جانشــین  ،از ســوی دیگــر. نادیــده بگیــرد
  .سان نیستآکردن المالکی نیز 

ـالکی آ ،از دید ایران • ـان اینسـت کـه م رم
جانشینی پیدا کند که سنی ها را در قدرت 

ــی  ــه قدرتمندشــان آشــرکت بدهــد ب نک
ــد ــدان ال. بگردان ــی از متح ـالکی در یک مـ

او مـی . علی االدیب اسـت ،حزب الدعوة
ـان  ـان س تواند جانشین مالکی بگـردد هم
 ،کــه مــالکی جانشــین ابــراهیم الجعفــری

اال ایـن کـه . نخست وزیر سابق عراق شـد
بخــالف جعفــری کــه کمتــر از یــک ســال 

ـا جمهـوری عـراق  ،حکومت کرد مالکی ب
ـانی پیـدا کـرده اسـت و جانشـین  این هم

تسهیم قدرت جدید  کردنش نیازمند یک
ســبب  ،میــان شــیعه هــا اســت و ایــن کــار

. تضعیف جامعه شیعه در کشور می گـردد
اینســت کــه تهــران انتخــاب دیگــری جــز 
برانگیختن سازمانهای مختلف شـیعه بـه 

ـال حاضـر. حمایت از مالکی ندارد  ،در ح
ــراق و  ــغول حــل بحــران ع ــران دلمش ای
ـای  جلوگیری از سرباز کردن آن به تقابله

  . میز استآخشونت 
ـاد یـک     حل سیاسی مشکل در گـرو ایج

ـا  ـا و دادن امتیازه جبهه متحد از شـیعه ه
به سنی ها است تا که برتـری شـیعه را زیـر 

ـام هـردو . عالمت سئوال قرار ندهند انج
ـای . کار برای ایران مشـکل اسـت امتیازه

ـا  ،بــزرگ ـارزه بــ ـانون مبـ مثــل تغییــر قـ
ــــتر بــــه  ــــهم بیش ــــم و دادن س تروریس

شیعه را تضـعیف مـی  ،اران سنیسیاستمد
محدود کردن امتیازهای دادنـی بـه . کند

خطـر آن را دارد کـه  ،امتیازهای کوچـک
  .  یدآجامعه سنی به جنبش در 

ــرای ســامان  • ــران اقبــال کمــی دارد ب ای
. بخشـیدن بـه وضـعیت سیاسـی در عــراق

عراق می تواند درکام  برخوردهای فرقـه 
ضـعیت با توجه به و. ای و قشری فرو رود

باید گفـت  ،عراق و چشم انداز تحمل آن
ـا تضـعیف  که موقعیت ایران در عـراق بس

  .شده است
ـاه دیگـر وضـعیت در شعبانی، » سردار«از این رو است که . ندارددر عراق و سوریه، آینـده ای بهتـر از امـروز یم ژبدین قرار، وضعیت ر :انقالب اسالمی ـا دو م ـان ایـران مـی زیـرا . وضعیت تغییر کند، چه خواهد شـدبــدیهی اســت او نمــی گویــد اگــر . کنــدهست، غرب از ما به همکاری دعوت می همین بماند که االن  ایران و عراق و سوریهمی گوید اگر ت ــد ر. چرخــدمی داند که چرخ زمان بـه زی ــی دان ــم در درون و در ژاو م کـه باید در اولین فرصت، خود را وضعیتی منطقه موقعیـت از دسـت مـی دهـد، پـس ی ــرون بکشــد ــه . در آنســت، بی ـامی ببینــیم چگون ـای نظ ـالی مـی  –خامنه ای و مافیاه ـتن م   :را در آن، یر انداخته اند، رها کنندخواهند خود را از وضعیتی خود خویش

  
  

هشدار احمدي نـژاد و  
انتخابــــات رياســــت 
ــپاه   ــه س ــوري ك جمه
ــد و   ــي كن ــدي م تص
ــه اي در  جايگــاه خامن

   :...يم وژر
  

دو  :دهشدار احمدی نژا
مســئله ای کــه بایــد حــل 

  :کرد
ــه  ٭ ــذیرد ک ــی پ ــژاد م احمــدی ن

تحریمها اقتصـاد ایـران را تحـت 
 ،فشار قرارداده انـد و از دو مسـئله

یکــی اتــم و دیگــری حقــوق بشــر 
آیا توافقی انجـام  :سخن می گوید

شـــده اســـت و یـــا احتمـــال دارد 
  :انجام بگیرد؟

  
ـاه  ۲۷در  :انقــــالب اســــالمی ، ۹۱دیمـــ ــژاد در دقیقه، صـحبت  ۲۰بمدت یک ساعت و مجلــس حاضــر شــد و  احمــدی ن  ،از صــحبتهای طــوالنی او. کــرد و رفــت

بقیــه تکــرار . تنهــا دو نکتــه تــازگی داشــتند بعـد از رفـتن او، چنـدین . مکررات بودنـد ــده « ـاره صــحبتهای او ســخن » نماین دربـ ـا در بیرون از کشور نیـز، سـخنان او . گفتند ـابی و تحلیــل شــدند امــ ـانمهموضــوع ارزیـ بــرای اولــین  ،غفلـت کردنــد کــه او از آنهــااز دو مشـــکل مهمـــی درســـت ، گــ ــده این دو مشـکل . سخن گفتاین سان  ،بار ـال و آین ــرا حـ ــد زی ـا بودن ــرین هـ مسئله اتـم و  :حال آنها بستگی قطعی داردنزدیک و دور ایران، بستگی بـه چگـونگی مهمت   .مسئله حقوق انسان
ـا بـر گفتـه  ◀ و نخست باید دانست که بن

ـانی دبیـر اسـبق  ،نوشته های حسـن روح
ـات  ـالی امنیــت ملــی و مقامـ شــورای عـ

ـاتمی در دوره ریاســــت  ،حکومــــت خـــ
 :خامنه ای مـی گفتـه اسـت ،جمهوری او

ـائیم ـال  ،اگر در قضیه اتم کوتاه بی بـه دنب
مسئله حقوق بشر را مطـرح خواهنـد  ،نآ

ـائیمآدر . کرد . ن مسئله هم باید کوتاه بی
ـادآوری قسـمت از سـخنان ایـن  ،با این ی

ــل  ـاوریم و در آن تأم ــژاد را بیـ احمــدی ن
مـده آکنیم و آن را با اطالع های بدست 

  :محک بزنیم
امــروز سیاســتمداران جهــانی هــم بــه  ◀

ـاور رســیده ــن بـ ــرای اند،  ای ـا ب ــه آنهـ بهان
دشمنی با ما موضوع هسـته ای و حقـوق 

ـا  بشر است کـه موضـوع هسـته ای را باره
و دیگـر بـرای ایـم  برای آنها توضیح داده

ـامی در موضـــوع  ـا هـــیچ نقطـــه ابهــ دنیــ
خــط کشــی زیــر ( ای نمانــده اســت هســته

 .)جمله ها از ما است
ـا از •  اما در موضوع حقـوق بشـر وقتـی م

کنیم معنای آن این نیست  کشور دفاع می
ـا  که ما در حقوق انسانها مشکلی نداریم ی

شـود و کـم  شود، چرا می حقی ضایع نمی
ـا نیسـت چـرا و زیاد آن هم مورد بح ث م

که برای ما که حامـل انقـالب اسـالمی و 
پیام آن هستیم یک مورد ظلم هم اضافی 
ـای شـهروند  ـال و پ است، داسـتان خلخ
ـاطره  حکومت علوی هرگز از ذهـن و خ
ملت ایران و مسئولین فراموش نخواهـد 

ـا در آشد، اما مگر وضـع خـود  ـا در دنی نه
 حقوق بشر چگونه است؟

ـا کنـد کـه  چه کسی در دنیا می    تواند ادع
حقوق ملتش را بـه طـور کامـل ادا کـرده 
ـا حقـوق بشـر  است؟ آیا مشکل اصـلی آنه
ـا هـم  است یا پیشرفت و اقتدار ما، البته م

آنها . نباید بهانه به دست دشمنان بدهیم
ـار آورده و  بـــه ایـــن بهانـــه ـا فشــ ها بـــه مــ

 .خواهند فشار آورند می
ـــنگین•  ـــتند س ـــدعی هس ـا م ــ ترین  آنه

ممنوعیـت : ا را اعمال کرده انـده تحریم
فــروش نفــت، تحــریم بانــک مرکــزی و 

ها مشـکالتی  مبادالت پولی؛ حتما تحریم
آورنــد کــه بایــد بــرای آنهــا  را بوجــود می

خواهنـد  دشمنان می .اندیشی کنیم  چاره
از یــک طــرف بــه مــردم فشــار آورنــد و از 
ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ـام بگیرن ــردم انتقـ م

ـار  خواهند بودجه دولت را می تحـت فش
ـا رونـد پیشـرفت کشـور مختـل  بگذارند ت

 .شود
هــا بــه طــور طبیعــی باعــث یــک  تحریم   

ـاهش  سری مشـکالت می شـود کـه اول ک
ســرعت رشــد کشــور اســت، یعنــی وقتــی 

ـا بـه  کنـد، تراز مبادالت مشکل پیـدا می ه
هم خورده و منابع مختل و سرعت رشد 

 .یابد کشور کاهش می
دم جـزء های وسیعی از مـر فشار بر بخش

رود  اهداف اصلی دشـمنان بـه شـمار مـی
ـــی  ـــت و برخ ـانات قیم ــ ـــه نوس ـــرا ک چ

ــــه  افزایش ــــده ب ـارج از قاع ـــ ـای خ ـــ ه
آورند  های وسیعی از مردم فشار می بخش

وقتی نتـوان پـولی  .که درآمد ثابت دارند
ـارت  ـا کـــرد، اخـــالل در تجــ را جابجــ

آیـد؛ فاصـله طبقـاتی  خارجی بوجـود می
ـا و  شـود، فعالیت اضافه می ـاهای ه تقاض

یابــد و تولیــد  کــاذب در اقتصــاد رشــد می
ـار مشـکل  وابسته به درآمـد ارزی هـم دچ

 .بیند شده و آسیب می
سؤال این است که در اینجا چـه بایـد   • 

کرد؟ شاید االن نتوانیم در اراده دشـمن 
ــی ایجــاد  ــا خــود تبیین ــرای دشــمنی ب ب

ــیم ــا .کن ــت ام ــه جه ــی در  س گیری کل

  :دارندوجود  ها مواجهه با تحریم
ــــه وضــــع  جهــــت -  ۱ گیری اول ادام

موجود است؛ باالخره آنها حمله کـرده 
و دولت بسیج شده کـه حمـالت آنهـا را 

بندنـد و مـا راه  دفع کنـد؛ آنهـا راه را می
کنیم، فشـار طراحـی  جدیدی را پیدا می

خواهیم آنهـا را  کنند و ما با تدبیر می می
 .دور بزنیم

گیری دوم تســـلیم در برابـــر  جهـــت - ۲
دانیم کـه ایـن از  همـه مـی .دشمن است

ساحت ملت بزرگ، مجلـس، دولـت و 
نظام برآمده از این ملت و همـه کسـانی 
که در این جلسه حضور دارنـد، بـه دور 

 .است
گیری ســوم ایجــاد تحــول  جهــت - ۳

هـــای  ســـاختاری، اســـتفاده از ظرفیت
ملــی، عبــور از تحــریم و مــأیوس کــردن 

بســیار روشــن اســت کــه . دشــمن اســت
گیری اول در میـان مـدت و دراز  جهت

مدت به ضرر ماست؛ بـاالخره کسـی کـه 
کنــد، همیشــه برنــده اســت و  حملــه می

کسی که در موضع انفعـال اسـت، دائمـا 
چیزی بایـد از دسـت بدهـد و بنـابراین 

 .باید در موضع حمله باشیم
ــا جهــت    ــاد م ــه اعتق ــم  ب گیری اول ه

تواند شرایط را به نفـع ملـت ایـران  نمی
دهـــد، البتـــه دولـــت ایســـتاده و تغییــر 
روز مشغول کار اسـت و بسـیاری از  شبانه

اما . کنید شما کمک کرده و همراهی می
رسد با این روش بتـوان کـار  به نظر نمی

چـــرا کـــه آنهـــا نیـــز از   را جلـــو ببـــریم،
تر و  تجربیات استفاده کرده و هماهنگ

کند از این رو باید کار  تر عمل می دشمن
ف خداونـــد و بـــه لطـــ .دیگـــری کـــرد

 .هوشمندی ملت نرسیدند
: ه اسـتگیری سوم گفت جهتاو در باره    

کنیم مــی شــود بــا همــدلی و  مــا فکــر مــی
ـا  همکاری هر طراحی که دشمنان علیه م
دارند و هر تهدیدی را بـه فرصـت تبـدیل 
ـاد  ـازنده در اقتص کنیم و به یـک عنصـر س

ـاط  .تبدیل کرد ـار ابتـدا بایـد نق برای اینک
ن بــر روی آنهــا حســاب ضــعفی کــه دشــم

آورد  کرده و از همان ناحیه بر ما فشار مـی
 .بشناسیم

بــدین ترتیــب، احمــدی  :انقــالب اســالمی ـام . تحریمها را ندارداقتصاد دیگر توانائی تحمـل : نژاد می گوید همان سخن کـه بهنگ ــه  ــول قطعنام ــه،  ۵۸۹قب ــذیرفتن متارک و پ   :گفتند
  
ادامـه  :احمدی نـژاد مـی گویـد ٭

قتصادی نـاممکن اسـت مقاومت ا
و بایــد دو مشــکل اتمــی و حقــوق 

از ایـن  ،بنا بر این. بشر را حل کرد
بـا  ،یدآمسئولیت هرچه پیش  ،پس

  :خامنه ای است
  
ـا بـر آبه یاد می  – ۱ ورد که آن زمان کـه بن

نوشاندن جام زهر شکسـت در جنـگ بـه 
 :از فرماندهی سپاه پرسـیدند ،خمینی شد

و پیروزی  احتیاجات ما برای ادامه جنگ
در آنها کدامها هستند؟ محسن رضائی نیز 
فهرست بلند باالئی از نیازها تهیه و تسلیم 

ـا . کرد ـأمین ایـن نیازمنـدی ه گفتند اما ت
پس چاره جـز ایـن نیسـت . ناممکن است

  . را بپذیریم ۵۹۸که قطعنامه 
احمـدی نـژاد  ،۹۱دی  ۲۷در  ،اینک – ۲

در مسـئله و  :به مجلس رفته و گفتـه اسـت
دو . حریم ها و سه راه حل وجود دارنـدت

راه حلش جواب نمی دهند و سـومی را از 
یعنـی راه حـل . این پس باید تدارک دیـد

ـالحه ـای مص . وجود ندارد و بایـد رفـت پ
  توضیح این که

زمان طراحی و اجرای راه حل سـوم  – ۳
ـان از پـرده بیـرون  سوم نه امروز کـه از زم

سـت د. افتادن برنامـه اتمـی ایـران اسـت
با شروع ریاست جمهوری احمـدی  ،کم
می باید این طرح تهیـه و  ،۱۳۸۴در  ،نژاد

طـرح بـه خـورد و  ،به جای. اجرا می شد

ـامی  ـای نظـ ــرد مافیاهـ ــپردن  –ب ـالی س مـ
مدهای نفت و از میان بـردن هرگونـه آدر

ـاد کشـور تهیـه و بـه اجـرا  ،مقاومت اقتص
ــــد ــــته ش ــــدارهای . گذاش ــــرغم هش ب

دادن هشـدار از  که به جرم –اقتصاددانها 
ــار و برخــی نیــز زنــدانی شــدند  ــار برکن  –ک

برغم تشریح اقتصاد تولیـد محـور و ارائـه 
تخریب اقتصاد ایران همچنان  ،نآمنشور 

احمـدی نـژاد مـی  ،و امـروز. ادامه یافـت
ــت و دور زدن  ــه و مقاوم ــلیم ن ــد تس گوی
ـاز بـه راه حـل سـوم  جواب نمی دهد و نی

د نخسـت بایـ ،برای راه حـل سـوم. است
غافـل از ایـن ! ضعفهای خود را بشناسـیم

کــه ضــعف اصــلی اســتبداد والیــت فقیــه 
ـــن ضـــعفها را حکومـــت او و  اســـت و ای

مالی بوجود آورده اند  –مافیاهای نظامی 
و زمان شناختن و طراحی راه حـل سـوم 

ـا  :او مـی گویـد ،در واقـع. گذشته اسـت ی
بایــد مصــالحه کــرد و یــا تــا ویرانــی کامــل 

  :کنونی ادامه دادبه رویه  ،اقتصاد
در روزهای پایانی جنگ بین المللـی  – ۴

یم خود و کارفرمایان ژهیتلر سران ر ،دوم
ـا گفـت ـا در  :آلمانی را جمع کرد و به آنه م

و درسـت در . جنگ شکست خورده ایـم
لحظه ای که همه انتظار داشتند بگوید به 

ـان مــی دهـیم ولـی جنــگ  :گفــت ،آن پای
ـان را آد کـه او دستور نیز دا. ادامه دارد لم

ـا جـز زمـین  به زمین سوخته بـدل کننـد ت
. سوخته بـه دسـت قـوای متفقـین نیفتـد

ـــد ـــرا نکردن ـــتور او را اج ـــک. دس  ،واین
ـا حاضـر  ،احمدی نژاد در مجلـس مافیاه

ـا :می شود و مـی گویـد  ،در برابـر تحریمه
ازاین . اقتصاد ایران نمی تواند تحمل کند

خامنه ای میان مصالحه بر سر اتـم و ،پس
اما تخریب اقتصاد ایران تا فقر کامـل «یا 

مـی بایـد یکـی را  ،»مردم ایران ادامه دارد
   :انتخاب کند

احمـــدی نـــژاد در روزی مـــی گویـــد  – ۵
ــا روشـن شــده  مسـئله اتـم بــرای همـه دنی

ی ژانس بین المللی انرژآاست که هیأتی از 
ــه قصــد دریافــت  ،اتمــی ــرای گفتگــو ب ب

در  ،پاسخهای روشن از طرف ایرانی خود
بخشی . مشغول گفتگو بوده است ،تهران

ــز از مــاه  ـا نی ــد امریکـ از تحریمهــای جدی
مجوز . فوریه به اجرا گذاشته خواهند شد

ایــن تحریمهــا روشــن نبــودن فعالیتهــای 
جملـه او را  ،پـس اگـر. اتمی ایـران اسـت

مسئله اتمی را برای همه دنیا باید روشن «
ـان جملـه ای مـی  ،بگـردانیم ،»کنیم هم

او زمان فعل او را ماضـی انتخـاب  شود که
  .کرده است که شوک شدید ایجاد نکند

یا خامنه ای با صـحبت او موافـق آاما  – ۶
بوده است؟ دو اطالع از داخـل دریافـت 

  :کرده ایم
او بدون اطالع خامنه ای این موضع را  •

ـا بگویــد مسـئولیت هرچــه  گرفتـه اســت ت
. با او نیست و با خامنه ای اسـت ،پیش آید

  :گویا است ،ن اطالعای
ـای خصوصــــی،    ـازگی، در گفتگوهـــ بتـــ

سپاه کشور : هاشمی رفسنجانی گفته است
او سخن قلبی خـود . را قبضه کرده است

را که در صورت از میان رفـتن خامنـه ای، 
چه بر سر ایران می آید، را تکـرار کـرده و 

در مجلس، کسی نیسـت کـه : افزوده است
. جلـــو ســـپاه و احمـــدی نـــژاد را بگیـــرد

احمدی نژاد به مجلس رفت و حـرفش را 
ــود  ــرار ب بــاالتر از «زد و مجلســی را کــه ق

باشد، پائین تر از همه کـرد و کسـی » همه
̋ اصـال. هم سخنی که باید بگویـد نگفـت

کسی به سخن اصلی و محـوری او توجـه 
  . نکرد

ـــاره      ـــه ای از ایـــن و آن در ب خامن
برکنــــاری احمــــدی نــــژاد شــــور و 

نتیجه این شده مشورت کرده است، 
است با وجود مشـکلها کـه کشـور بـا 
. آنها روبرو اسـت، مصـلحت نیسـت

ـــتباه  ـــاره اش ـــی در ب صـــحبت والیت
خمینی در مورد بنی صدر، یعنی این 
کــه خامنــه ای، همــان اشــتباه را بــا 

 .احمدی نژاد تکرار نمی کند
اطالع دوم می گوید او بـا اطـالع  •

و صـــوابدید خامنـــه ای در مجلـــس 
و دو مسئله و تحریم هـا حاضر شده 

را مطرح کرده اسـت بـرای ایـن کـه 
. مـاده کنـدآ ،زمینه را برای مصالحه

اطالع زیـر مؤیـد صـحت ایـن خبـر 
  :است

  6در صفحه  
  

 ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
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ی اتمـی ژانس بین المللی انرژآهیأت  – ۱
بــا هیــأت  ،کــه بــه ایــران رفــت و دو روز

. گفتگـو کـرد ،ایرانی به ریاست سـلطانیه
ـــدی در  ـــوی بع ـــرار گفتگ ـــه  ۱۴ق فوری

انس می گوید اختالفها بر ژآ. گذاشته شد
ـا  جا است و سلطانیه مـی گویـد گفتگوه
به نتیجه نرسیده اند اما پیشـرفت داشـته 

ـاتی غـرب را مـتهم . اند او دسـتگاه تبلیغ
 ،می کند به این که به دروغ تبلیغ می کند

  .گفتگوها به جائی نرسیدند
از دیـد  ،فعالیت اتمی ایران ،بدین قرار    
. روشــن نیســت۱+۵انــس و کشــورهای ژآ

یعنــی فعــل جملــه احمــدی نــژاد را بایــد 
  .باید روشن کرد :مضارع کرد

گردانندگان سپاه که در  ،بنابر اطالع – ۲
ـامی  ـای نظ ـالی هسـتند –جمع مافیاه  ،م

موافــق نیســتند کــه فعالیــت اتمــی ایــران 
خامنه ای خـود را . برای دنیا روشن شود

. ت بگیـرددر موقعیتی نمی بیند کـه جهـ
ـار را  ترجیح می دهد احمدی نژاد ایـن ک

  .بکند
ــژاد در  – ۳ ــد از ســخنرانی احمــدی ن بع

جلسه غیر علنی تشکیل می شود  ،مجلس
و عــده ای معــین مــی شــوند بــه او پاســخ 

ن آبـه  ،اما هیچ یک از ایـن عـده. بدهند
قسمت از سخنان او کـه بـه خـاطرش بـه 

ـاره نیـز نمـی کننـد ،مده بودآمجلس  . اش
 ،ت نــدادن مجلــس در امــور کشــوردخالــ

این فکر را به برخی ذهن ها خطور داده 
ـا  است که مجلسی ها بی اطالع تـرین ه

ـا حتـی نتوانسـته انـد بفهمنـد . هستند آنه
برای چه احمدی نژاد بـه مجلـس آمـد و 

در  :گاهــان مــی گوینــدآامــا . چــه گفــت
اشــاره نیــز نکــردن بــه هشــدار احمــدی 

ــژاد ــت ،ن ــوده اس ـار ب ــد درکـ ــرا ز. تعم ی
موضـع موافـق و ̋ مجلس نمی بایـد فعـال
    .یا مخالف می گرفت

یــم، همــه ژخامنــه ای در ر
هیچکاره  ،بنا بر این ،کاره
  :؟!است

  
بارهــا وبارهــا گفتــه شــده اســت كــه در     

یک نفر رأی مـی دهـد و  یـک  ايران تنها
 و او هـمبر كشور حکومـت مـي كنـد نفر 

در ايـران،  ،بنا بر صورت. خامنه اي است
ــر  ــوا ب اســاس قــانون اساســي، تفكيــك ق

قــوه  حــاكم اســت و رهبــري بــر هــر ســه
ـارت دارد ــ ـــود در  نظ ـارات خ ــ و از اختی

محدوده خود نگاه داشتن هریک از سه 
ـام  قـــوه و حفـــظ طبیعـــت اســـالمی نظــ

ـا در واقعیـت. استفاده مـی کنـد سـيد  ،ام
 ومسـتقيم خـدا  برگزیـدهعلي خامنه اي 

با والیت مطلقـه ولي امر مسلمين جهان 
ـا ،در همان حال و ـاحب همـه مقامه  ،ص

زهــراي تهــران و  حتــی مــدیریت بهشــت
و با وجـود ديگر شهرستانها گورستانهای 

 :هیچ کاره است ،این
ــه اي  • ــي خامن ــيد عل ــلمین  س ــی مس ول

توســـط  اســـت کـــهخداونـــد برگزیـــده 
خبرگان رهبري كشف و به مردم معرفـي 

  .شده است
ـام •  سيد علي خامنه اي نايب بر حـق ام

ـار و ولي امر مسلمين جهان  زمان با اختی
ــر  ــق ب ـا اســت وآمطل ــه  نهـ ــت كلي اطاع

 .مسلمين جهان از او واجب شرعي است
 وسيد علي خامنه اي ولي فقيه مطلقـه  •

ــه  ــر فرزان ــريو رهب ــم رهب ــام معظ  و مق
امر او بر همه مراجـع تقليـد و اطاعت از 

 .است واجبفقها و مجتهدان 
 یيس جمهـورئـسيد علي خامنـه اي ر •

نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي ايــران 
بــه ســردار دكتــر  اســت و او ایــن مقــام را

ــژاد ت ــدي ن ــود احم ــرده محم ــویض ک ف
  .است

 قوه قضايي يسئسيد علي خامنه اي ر  •
ـاني است و او خود  ـادق الريج را شيخ ص

 استاز خود گمارده نيابت به 
يس قوه مقننـه و ئسيد علي خامنه اي  ر •
ــر ــسئ ــردار اســت  يس مجل ــه س ــي ك عل

از سوی او مجلـس را اداره مـی الريجاني 
 .کند

ــه اي ر•  ــي خامن ــســيد عل يس شــوراي ئ
. اسـت عالي مدرسين حوزه هاي علميـه

از ســوي خــود محمــد يــزدي را  ،در قــم

 .است کردهحوزه  ادارهمسئول 
ــه اي ر•  ــي خامن ــيد عل ــس ــاي ئ يس فقه

جنتـی  ،اوحکم به . است شوراي نگهبان
 .اسـتاین شـورا شـده  سخنگويدبیر و 

اعضــای دیگــر شــورا دســتیار او هســتند و 
 .نها را برگمارده استآرهبر 

ــه اي ر•  ــي خامن ــســيد عل يس مجلــس ئ
دستیار او که ایـن . استخبرگان رهبري 

مهــدوي كنــي  ،مجلــس را اداره مــی کنــد
ـامیلی دارد . است که با خامنه ای نسبت ف

ـاره  ــئوال در بـ ــس حــق س ـای مجل اعضـ
 .رئیس واقعی را ندارند

ــيد ع•  ــه اي رس ــي خامن ــل ــع ئ يس مجم
ـــ اســـت و تشـــخيص مصـــلحت ـا ب ــ  ربن

ـام را  مصلحت، فعـال بـه تصـدی ایـن مق
در  .اسـتواگذاشـته هاشمي رفسـنجاني 

ـادر  خبر است که هنوز کیفـر خواسـت ص
صـحبت از مــدت زنـدانی مهــدی  ،نشـده

ـا  ۷از  ،هاشــمی ــین شــده  ۱۰تـ ســال تعی
اگر سـید علـی تغییـر رأی ندهـد و . است

ـاه« ،ارنـدپاسدارها دسـت برند او » دادگ
 . سال محکوم خواهد کرد ۱۰تا  ۷را به 

واواک  رئــیسســيد علــي خامنــه اي  •
را متصدی مصلحي  ،از سوی خود. است

ــق  ــی ح ــرده اســت و کس اداره واواک ک
احمدی نژاد  ،ندارد به او نگاه چپ بکند

ــی  ــو دهن ــر ت ــرد و از رهب ــزول ک او را مع
 .خورد

هم در بیـت خـود سيد علي خامنه اي • 
ـأمور  وزارت خارجــه دارد و والیتــی را مـ
ـأمور  اداره آن کرده است و هم صالحی م

 .خارجه استاو برای اداره وزارت 
 است و سيد علي خامنه اي وزير كشور • 

ـار  از ســـوی او ایـــن ســـردار محمـــد نجــ
 .وزارت خانه را اداره می کند

ســيد علــي خامنــه اي وزيــر فرهنــگ و  •
ـاد اســـالمي   ســـردار دكتـــر اســـت وارشــ

مأمور سرپرسـتی ایـن  ،از سوی اوحسيني 
 .وزارت خانه است

ــه اي ر • ــســيد علــي خامن يس ســازمان ئ
سردار دكتـر عـزت او . است صدا و سيما 

را مسئول اداره این سازمان الله ضرغامي 
 .کرده است

ــه اي ر • ــســيد علــي خامن يس ســازمان ئ
ــي . اســتتبليغــات اســالمي  احمــد جنت

 .ستدست نشانده او در این سازمان ا
ــه اي ر•  ــي خامن ــســيد عل يس شــوراي ئ

 ،از ناحیـه او. استعالي انقالب فرهنگي 
ـا فعال  ،تصدی این مقام مخبـر دزفـولي  ب

 .است
ـالي  دبیرسيد علي خامنه اي   • شوراي ع

بـه سردار سعيد جليلي . است امنيت ملي
  .نیابت از او این مقام را تصدی می کند

ــه اي ر•  ــي خامن ــســيد عل يس شــوراي ئ
حـداد اسـت و ستان زبان فارسـي فرهنگ
ــدگی از او عــادل ــه نماین ــام را  ،ب ــن مق ای

 . تصدی می کند
يس ستاد امـر بـه ئسيد علي خامنه اي ر• 

احمــد  اســت و معــروف و نهــي از منكــر
 .است دست نشانده او جنتي

ـــه اي ر•  ـــي خامن ـــيد عل ـــس ـــل ئ يس ك
ـالي  . اسـتدانشگاهها و مراكز آمـوزش ع
ـا و دانشـک ـا را کسانی کـه دانشـگاه ه ده ه

 . گماشتگان او هستند ،اداره می کنند
ـازمان ئسيد علي خامنه اي ر • يس كل س

 مسئوليتاو . است حج و زيارت و اوقاف
ــه نماينــده هــاي  اداره بقــاع متبركــه را ب

خود و مسئوليت امير الحاج كشور را نيـز 
 .به فرد مورد نظر خود وانهاده است

 سيد علي خامنـه اي فرمانـده كـل قـوا •
ـادي . است سردار بسـيجي دكتـر فيروزآب

ستاد نیروهای مسـلح و جعفـری سـپاه را 
 .به نمایندگی از خامنه ای اداره می کنند

فرمانده كل قوا  باز سيد علي خامنه اي• 
 ونيروهــاي هــوايي  انفرمانــده اســت و

قــدس ســپاه  وبســيج  وزمينــي  ودريــايي 
ـان او  پاسداران منصـوب و گـوش بـه فرم
 .هستند

خامنـه اي فرمانـده كـل قـوا سيد علي • 
ـاي سـپاه و است و در كليه لشـکرهاو تيپه

منصــوب کــرده ارتــش، نماينــده خــود را 
  . است

و سيد علي خامنه اي فرمانـده كـل قـوا •
. اســت فرمانــده نيروهــاي انتظــامي نیــز 

ـام را همواره شخصي  از سـوی او ایـن مق
همچــون ســردار  کــه ،تصــدی مــی کنــد

ــدم، ــدي مق ــر احم ــرکوبگر دكت ی در س
 .اندازه نگه ندارد

سيد علي خامنه اي فرمانده كـل قـوا و • 
يس سازمان اطالعات سـپاه پاسـداران ئر

ـال حاضـر حسـين طائـب . است از در ح
 . سوی او این سازمان را اداره می کند

سيد علي خامنه اي فرمانـده كـل قـوا، • 
ــه اي  ــدار چفي ــده نيروهــاي چماق فرمان
كفن پوش كـه مسـئوليت خـود را در هـر 

ـادار د وره بر عهده يکي از چماقداران وف
... همچـــــون حســـــين اللـــــه كـــــرم و

 .واميگذارد
ـــه اي ر•  ـــي خامن ـــيد عل ـــس ـــی يس ئ ب

قاضیان «است و » انقالب «دادگاههاي 
ـأموران شـکنجه تحـت امـر او » شرع و م

  .عمل می کنند
ـاه غيـر ئـسيد علي خامنه اي ر• يس دادگ

ــژه روحانيــت اســت و دســت  قــانوني وي
وریت سرکوب روحانیانی نشاندگانش مأم

ـاد  را دارند که جرأت کنند و زبان بـه انتق
  .بگشایند

ــه اي ر•  ــســيد علــي خامن يس ســازمان ئ
وردسـت او در . اسـتبازرسي كـل كشـور 

مصـطفي  ،جنایت کار شهیر ،این سازمان
 .پور محمدي است

ــه اي ر • ــســيد علــي خامن ســازمان يس ئ
ـال نيروهاي مسـلح  قضائی اسـت و در ح
محمد  ،ر او در این سازماندستیا ،حاضر

 .کاظم بهرامی است
ــه اي ر•  ــســيد علــي خامن يس ســازمان ئ

کسـی را کـه . اسـت ديوان عدالت اداري
 ،به نیابـت بـر ایـن دیـوان گماشـته اسـت

 .شیخی است به اسم منتظری
سيد علي خامنه اي دادستان كل كشور • 

ـام ه ژمحسـنی ا ،که جانشین او در این مق
 .است ای از جنایتکاران بنام

يس سـتاد ائمـه ئـسيد علي خامنه اي ر  •
كه امامان جمعه است  جمعه و جماعت 

دســت  .مــی کنــدشهرســتانها را منصــوب 
 .نشانده او شخصی به نام مرادی است

ــه اي ر•  ــســيد علــي خامن يس ســازمان ئ
ــدانها  از ســوی او غالمحســین . اســتزن

 .اسماعیلی این سازمان را اداره می کند
يس ســازمان ئــر  ســيد علــي خامنــه اي• 

احمـد  ،از طرف او. است پزشکي قانوني 
 .شجاعی این مقام را تصدی می کند

ــه اي ر•  ــســيد علــي خامن يس ســازمان ئ
ـائیان . اســتبهشــت زهــرا  محمــود رضـ

  .مقائم مقام او در این سازمان است
ـاد ئـــســـيد علـــي خامنـــه اي ر  • يس بنيــ

و همــواره کســی را جانشــین مستضــعفان 
ـاد را آنطـور خود می کند که پول ای ن بنی

البته دستش . که او می خواهد خرج کند
ـاز اسـت ـال . هم در خـورد و بـرد ب در ح

ـاد ،حاضر محمـد  ،جانشین او در این بنی
  . فروزنده است

سید علی خامنه ای رئیس اداره امـوال  •
رهبری یا همـه امـوالی کـه در یـد دولـت 

بـه دسـتور  ،ن دلیـلآنیستند و به این و یا 
ــی ــر اداره  ،خمین ــر  رهب ـا تحــت نظ آنهـ
ایـن امــوال ثروتـی بـس بــزرگ را . اسـت

 .تشکیل می دهند
يس كميته امـداد ئسيد علي خامنه اي ر •

این کمیته را در واقـع . استامام خميني 
ــه  ــدهيــات موتلف ــی کن ــک . تصــدی م ی

ــن  ـا عضــویت ای شــورای مرکــزی دارد بـ
 ،یالله عسگراوالد حبيب حاج  :اشخاص

لفضــل حــاج ابوا ،یانــوار نیحــاج حســ
ـایو حاج حم یحيدر یحاج  یترقـ درض

ـا مصـر  ،رئـیس شـورا .یو حاج عبدالرض
 .عسگر اوالدی است

يس سـتاد ديـه ئـسيد علـي خامنـه اي ر •
اســدالله جــواليي از  از طــرف او. اســت

و عضـو  مسئوالن قـديم زنـدانهاي كشـور
  .مؤتلفه این ستاد را اداره می کند

  ...سید علی خامنه ای •
ــی خامنــه ای • ــید عل ــیس  س بیــت «رئ

اســت کــه مجتبــی خامنــه ای » رهبــری
ـا  ،هر مقام هـم. قائم مقام او است یـک پ

  .قائم مقام خامنه ای است
در برابـر  ،هیچیک از این گماشـتگان ◀

ـا در برابـر . مردم مسئول نیستند همـه آنه

خامنه ای مسئولند و او نیز پاسخگو نه بـه 
ـان اسـت   –مردم و نـه بـه مجلـس خبرگ

ندارد از رهبر سـئوال  گفته اند کسی حق
  . بلکه به خدا پاسخگو است –کند 

ـار بـــردن       ـاندگان او در بکــ دســـت نشــ
ـار مــی رود کــه  قـدرت وقتــی درجهتــی بک
تمرکـــز قـــدرت در شـــخص خامنـــه ای 

. والیـت مطلـق دارنـد ،ایجاب مـی کنـد
ـا از خامنــــه ای  ـاحب مقامهـــ ایــــن صـــ

ـار  ،نماینـــدگی مـــی کننـــد هریـــک هرکــ
لبشوئی که کشـور دلیل ب. بخواهد می کند
  .همین است ،بدان گرفتار است

ـار بـــردن قـــدرت در  ◀ و چـــون در بکــ
 ،جهتــی کــه والیــت مطلقــه ایجــاب کنــد

ــه  ــه ای خودکام دســت نشــاندگان خامن
ـاره اسـت ،در واقع ،هستند در . او هیچ ک

او و گماشـــتگانش بنـــدگان  ،حقیقـــت
ـاری از خــود  قــدرت گشــته انــد و اختیـ

ــد ــ. ندارن ــیچ ک ــه ه ــت ک ــوده نیس ار بیه
نهــا ســاخته نیســت و ایــن آســازنده ای از 

ـابی اداره کشـــور ـازمان یــ ـای  ،ســ مافیاهــ
ورده و بر دولت و آمالی را پدید  –نظامی 

  .اقتصاد مسلط کرده است
ـابی اداره کشـور روشـن  ◀ این سازمان ی

لــت آمــی گویــد چــرا خامنــه ای نخســت 
لـت فعـل منصـوبان آفعل سـپاه و سـپس 

ـا یک تـن  ،در حقیقت. خود شده است ب
اختیــار مطلــق بکــار بــردن قــدرت نمــی 
توانــد در همــه ایــن دســتگاه هــا حضــور 

 ،ناچار. نها را مدیریت کندآداشته باشد و 
جای او را می گیرنـد  ،اینهمه بندگان زور

  .با اختیار مطلق به بکار بردن زور
ـامی«مردم برای ایجاد چنین ود بیاورد که گمان می برند کسانی را به خاز نظـــر خواننـــدگان گذشـــت، مـــی بایـــد گزارش عبرت آموزی که  :انقالب اسالمی انقـالب » نظ ـامی در دوره . کرده اند   .چنین نظامی از میان برخیزدمــردم انقــالب کردنــد تــا . شــاه ســابق بــودنزدیک به چنین نظ

  
ـان  • معمــوال بعــد از ســم پاشــي درختـ

باريــدن  بــر اثــر حاشــيه هــاي رودخانــه،
ـا ران بـه اولين باران وسرازير شـدن آب ب

رودخانه ها، ماهياني كه به دليل استفاده 
از سموم به حالت گيج بر روي آب آمـده 
 .و بــه چــپ و راســت حركــت مــي كننــد

حاكمان و سياسيون و روحانيون دخيل 
ـال  در ـاتي سـ ـاي انتخابـ شــبيه  ۸۸كودتـ

ـاني اســت كــه مســموم  ــی همــان ماهيـ م
ـام احمـدي  .شوند چرا كه شخصـي بـه ن
ـاال را رئیس جمهوری کنژاد  رده انـد و ح

 .نمی دانند با او چه کنند
ـا      اين سم يا زهر را شخص خامنـه اي ب

مشورت سيد مجتبي خامنـه اي و برخـي 
ـانيون خشـونت  از سرداران سـپاه  و روح

ـام ی چون مصباح یزدیطلب خـود ، به ك
گیج که . وابستگان به خود فرو ريختو 

ــیس  شــد گمــان کــرده از مســتی بــاده رئ
در . دی نـژاد اسـتجمهوری کردن احم

فکــر او را نزدیــک تــر از فکــر  ،تهــران
هاشمی رفسنجانی به فکر خود خوانـد و 

را سم  حاال اثر  . او را تضمین کرد ،در قم
حس می کند و به چه کنم چه کنم افتاده 

 . است
 كــه »بيــت رهبــري«و بانــد  خامنــه ای •

نقش اصـلی را در رئـیس کـردن احمـدی 
د نرات ندارهم اكنون ج ،نژاد داشته اند

ــه او بگوي ــب ــد ن ــه بکن ــد ود چ ــه نكن  .چ
ـات«بخصوص اين روزها كه بـه   »انتخاب

و  رياست جمهوري نزديك تر مـي شـويم
ـاده مـی آاحمدی نژاد زمینه را برای آن  م

ـا  ،کند نمی داننـد او چـه خواهـد کـرد ت
ـات«خود ترتیب  ن طـور کـه آرا » انتخاب

اینست که خامنه ای . می خواهند بدهند
ـامزد ریاسـت  ˝ست فعالخواسته ا کسـی ن

جمهــــــوری نشــــــود و صـــــــحبت از 
ـا . ریاست جمهوری نکنـد» انتخابات« ب

اتحــاد والیتـی و قــالی بــاف و  ،ایـن حــال
حــداد عــادل علنــی شــد و حــداد عــادل 

نظر سنجی نشان می دهد که یکی  :گفت
. راء را مـی آوردآدرصـد  ۶۳از این سه نفر 

نکه معلوم باشد کدام دسـتگاه ایـن آبی 
را بعمل آورده است و مردمی که  سنجش

ـامزد مـی شـوند ـانی ن  ،نمی دانند چـه کس

  ! چگونه توانسته اند نظر بدهند
ـار سپاه پاسداران كه در  • وردن آبر سر ک

احمــدی نــژاد نقــش اول را بــازی کــرده 
احمدی نـژاد دارد  :حاال می گوید ،است

. به تهدیدی برای نظام تبـدیل مـی شـود
ــن ـاوجود ای ــرا ،بـ ــدیریت خــود را ب ی م

ریاست جمهوری آماده مـی » انتخابات«
  :کند

 ،نکــه رمضــان شــریفآدو روز بعــد از      
رئــیس اداره روابــط عمــومی ســپاه گفــت 
اداره انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا او 

نماینـده خامنـه ای  ،علی سـعیدی ،است
عقالنـی « از نقش سپاه در اداره  ،در سپاه
ـات ریاسـت جمهـوری » و منطقی انتخاب
مقصود از مهندسی عقالنی . کرد صحبت

ــت کــه ســپاه  ـات اینس ــی انتخابـ و منطق
ـام  ــ ـــرای انج ـــود را ب ـــوان خ ـــامی ت تم
مأموریت و مسئولیت قانونی خود در این 

  !بکار خواهد برد ،امر
مجلس » نماینده« ،او به علی مطهری     

ــه  ــتهم ب ــپاه را م ــه س ــی داد ک ــواب م ج
دخالت در انتخابات ریاسـت جمهـوری 

بـه  ،به این ترتیب .ده بودکر ۱۳۸۸سال 
ـات  ،قول سعیدی مهندسی کردن انتخاب

تفهیم خط قرمزها بـه  ،و به قول شعبانی
  .نامزدها با سپاه است

احمـــدي نـــژاد و گـــروه او ســـخن از  •
برابري يارانه ها مي كنند و مـي  ۵افزايش 

ـال  ـازي آگويند كـه دولـت در ح ـاده س م
ـا  ـاز دوم هـدف منـدي يارانـه ه اجراي ف

ـار صـورت گيـرد بانـك است و اگ ر ايـن ك
هــزار  ۳۰۰مركــزي مجبــور اســت كــه 

ميليارد ديگر پـول بـدون پشـتوانه چـاپ 
نمايد و در اين صـورت محشـر كبـري بـه 

 .مدآوجود خواهد 
ـان  • تغييرات كابينه در شـرايط فعلـي نش

بـراي درگيـري  احمدی نژادمي دهد كه 
ـاي  را  حکومــتينــده مــي خواهــد آهـ

ن اخبـار بـه يکدست كند تا از خارج شـد
هر چند  .جناح مخالف جلوگيري نمايد

 واواکبه نظر مي رسد كـه حضـور وزيـر 
ســبب درز کــردن  ،حکومــتدر جلســات 

ـا  ،خبرهای هیأت وزیران مـی شـود ـا ب ام
بركناري رضا تقي زاده و به دست گـرفتن 
ــــك  ـاري پزش ـــ ــــز بركن ـابرات و ني ـــ مخ
مخصوص زنان بيت رهبري و نزديك بـه 

ـانم ـا يعنــــي خـــ ـاني هـــ وحيــــد  الريجـــ
ــوذي  ــتجردي نف ـا دس ـا حــدي از هـ را تـ

ـا مانـده  . اسـت كابينه اخراج نمود و تنه
وزیر واواک که باید بگونه ای او مصلحي 

 .را خنثی کند
احمــدي نــژاد در مــی دهنــد  احتمــال •

ـاي  ـاگري ه روزهاي آينده دست بـه افش
به همين دليل است كـه  .بزندخطرناكي 

، از جملـه احمــد »نماينـدگان«برخـي از 
ـاري او مـي باشـتو  .دنكلي، خواستار بركن

غير قابل پيش بينـي شخصی  را اوچرا كه 
مي داند و احتمال مي دهد كه دست بـه 

نظــام را بــه  وكارهــاي خطرنــاكي بزنــد 
 .خطر اندازد

ــه ســخنان  • ـا ب ــه اي كــه آن روزهـ خامن
اگـر بخواهـد اینـک  هاشمي گوش نداد،

مــانع از ادامــه خرابکــاري احمــدي نــژاد 
به سوي دشمن خود نیاز دست شود بايد 

ـا بـر . دراز كندرفسنجانی يعني هاشمي  بن
ـاری . اطالع درز نیز کـرده اسـت او برکن

احمدی نژاد را صـالح ندیـده و پیشـنهاد 
کــرده اســت فضــای سیاســی قــدری بــاز 

ــود ــت. ش ــین عل ــت بهم ــنش  ،درس واک
ـا ـان بازشـدن فض  ،شدید از سـوی مخالف
 ،بصــورت حملــه بــه هاشــمی رفســنجانی

ـاز . شدابراز  خامنه ای خود نیـز جـرأت ب
ـازه شـرکت  ،حتی درحـد ،کردن فضا اج

ـات را نـدارد بـه . اصالح طلبان در انتخاب
این دلیل بود کـه بعـد از آنکـه تنـی چنـد 
 ،موسوی و کروبی را اهل فتنـه ندانسـتند

توصــیف ... نهــا را بــدبخت وآخامنــه ای 
کشــماکش میــان دو  ،بــاوجود ایــن. کــرد

   :طرف ادامه دارد
ها وضعيت بـه گونـه اي اسـت ین روزا •

اصـطالح، سـگ صـاحبش را نمـي به كه 
ــاز  .شناســد ـا هاشــميی  ك ســو برخــي هـ

ــنجانی  ــد و  رفس ــي خوانن ـاد م را ام الفسـ
و شـماری  خود را تابع رهبري مـي نامنـد

ـاز خـود را  ـابع دیگر کـه ب مـی  »رهبـر«ت
  موسوي  و» سرمایه نظام«او را ، خوانند

  
  7در صفحه  

  

 ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
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عده اي . نمی دانندنتنه جو ف را و كروبي
ـا شـرايط مناسـب انـد سکوت كرده هم  ت

ـان. دنمهيا شو ـان ، در عـين این بـه مخالف
 . هاشمی رفسنجانی سخت می گیرند

ــرايط  • ــد، در ش ــه اي بخواه ــر خامن اگ
ــي را از حصــر  موجــود، موســوي و كروب

ـا مشـکل روبـرو خواهـد  ،خانگی برهـد ب
فعــال او جانــب مخالفــان فرصــت . شــد

از . اصالح طلبان را گرفته اسـت دادن به
بــازگو  ،شــعبانی»ســردار«قــرار صــحبت 

کننــده تقــالی خامنــه ای و گرداننــدگان 
سپاه برای نگاه داشـتن ایـران و عـراق و 

بــدان . ســوریه در وضــعیت کنــونی اســت
در  ،امید که هرگاه دوماه مقاومـت کننـد

ـا  ـا امریکـ ــد بـ موقعیــت بهتــری مــی توانن
 . گفتگو کنند

   
   

، 85ر در شــــــــهريو
ــه   ــا بـ ــائي هـ امريكـ
ــان  ــت بازرگـ حكومـ
اطالع مي دهند عراق 
ــران  ــه اي قصــد دارد ب
ــد و در  ــه كنــ حملــ

بـه پشـت    ،95شهريور 
عراق بـه   ،گرمي امريكا

  :!ايران حمله مي كند؟
  
  

امریکا بـه  :گازیوروسکی
حکومــــــت بازرگــــــان 
اطـــالع داد کـــه عـــراق 

ماده حمله به ایران مـی آ
   :شود

  
، ۲۰۱۲امبر سـپت ۲۲در  :انقالب اسـالمی ـارک گازیوروســــکی ـاریخ، مقالــه   asiorowski, Markمـــ ـا در ت ـار » ایست جورنال میدل«ای در مجله محقـق امریک انتش ـا«داده و ترجمۀ آن در مجلـه  » اندیشـه پوی ـات . منتشر شده است ـا موجـود مقاله واجـد اطالع ـاظ اسـتقالل و بس ـا . ایران، در بهار انقالب ایران بوده انـدبس مهم بلح . را بــه یــک مــتن تبلیغــاتی بــدل کــرده انــدکاست و افزوده ها دارد که تحقیـق  است،ترجمه نوشته محقق امریکائی انتشار یافته . آن تجاوز عراق به ایران روی نمـی دادنـدپنهان نمی ماندند، گروگانگیری و به دنبال اگر اطالعات از مقامهای تصـمیم گیرنـده بس وده نکات عمده مقاله بدون کاسـت و افـز   :عبارتند از

، انقـالب ایـران پیـروز ۱۹۷۹در فوریه • 
. ایــران در بلبشــو و بــی ثبــاتی بــود. شــد

ـــی، مهنـــدس  ـــه روح اللـــه خمین آیةالل
ــر  ــگاه و رهب ــتاد دانش ــه اس ـان را ک بازرگـ
ـازمان سیاســـی  نهضـــت آزادی، یـــک ســ
اســالمی نــوگرا بــود، بــه نخســت وزیــری 
ـــتر  ـــد و او بیش ـــت برگزی ـــت موق حکوم

ـا برگزیـدوزیران خـود را ا و . ز میانـه روه
در کار برقرار کردن نظم و بکار انداختن 
دستگاه اداری شـد کـه حکومـت از پـس 

در انقــالب، هــم . انجــام خــدمات برآیــد
ـال شـــرکت  گرایشـــهای اســـالمی رادیکــ
ـال چـپ . داشتند و هم گرایشـهای رادیک

، مجهـز سـبک اینان به اسلحه نه چندان
 بودند و برآن بودند که ایـدئولوژی خـود

ـاکم کننـد  یایـن گرایشـها. را بر ایران ح
ـان  اسالمی و چپ مرتب حکومـت بازرگ

یـک گـروه . را مورد حمله قرار می دادند
از افراطی های مسلمان، سـپهبد قرنـی را 
کشتند و در فهرستی از کسانی که می باید 
ـای دکتـر ابـراهیم  کشته می شـدند، نامه
ـام را گنجاندنـد . یزدی و عباس امیر انتظ

ـا خمینی ب ازرگان را محترم می شـمرد ام
یــم اســالمی بــا ســرعت ژمــی خواســت ر
ـان و حکومـــت او . برقـــرار شـــود بازرگــ

نتوانستند برنامه میان روانه خود را اجـرا 
کننــد و نیــز نتوانســتند کشــور را از بلبشــو 
  .برهند و جلو رادیکالیزه شدن را بگیرند

. ایران با تهدید از بیرون نیز روبرو بود     
. ن تهدید از ناحیـه عـراق بـودبزرگ تری

رهبران حزب بعث از این که ایران شیعه 
عراق را به جنبش بر می انگیزد، عصبانی 
ـاوی ارضـی  بودند و نسبت بـه ایـران، دع

ـال . نیز داشـتند بطـور  ۱۹۷۳عـراق از س
وســیع بــه بنــای ارتــش خــویش پرداختــه 

نیروی زمینی خود را دو برابر کـرده . بود
بی اطالعات ملی امریکا بنا بر ارزیا... بود
ــن ژدر  ــی ۱۹۷۹وئ ــراق م ــه ع ، ارتشــی ک

ـار بـرد، بـر  توانست در حمله به ایـران بک
  . ارتش ایران،  برتری داشت

ـا و •  ایران بر این نظر بود که عراق عربه
در . کردها را بـه عصـیان بـر مـی انگیـزد

ـــران، در افغانســـتان، شـــورش  شـــرق ای
یم کمونیست روی داده ژوسیعی بر ضد ر

ـابق در بو د که سبب مداخلـه شـوروی س
قشقائی ها و ترکمن ها و . ماه دسامبر شد

. بلوچ ها نیز روی به عصیان مـی آوردنـد
ـارجی  این رویدادها، ترس از تحریـک خ

ـا و . را بازهم بیشتر می کرد سلطنت طلبه
ـان ر ــر مخالفـ ــالمی نیــز، از ژدیگ ــم اس ی

ــن ر ــد ای ــرون، برض ــی ژبی ــه م ــم توطئ ی
  .چیدند

احساسات شدید ضد امریکائی انقالب      
را برانگیخته بـود و ایـن بخـاطر، رابطـه 

یــم ســرنگونه شــده ژنزدیــک امریکــا بــا ر
ایرانیان، بطور وسـیع، بـر . یم سلطنتیژر

این باور بودند که امریکا کوشـیده اسـت 
مانع از پیروزی انقالب شود و اینـک نیـز 

ـازژمی کوشد ر . یم انقالبی را سرنگون س
ـات ضـد ا مریکـائی از رهگـذر این احساس

چنــد حملــه، توســط چریکهــای چــپ، 
یک نوبـت سـفارت امریکـا . اظهار شدند

ــولگری . تصــرف شــود ــه کنس ــز ب در تبری
ـان  ۲۰و . امریکا حملـه شـد تـن از کارکن

تأسیسات الکترونیک مسـتقر در (تکسمن 
شــمال ایــران بــرای ردیــابی آزمایشــهای 

توقیـف ) موشکی روسیه در آسـیای میانـه
ــدند ــن ا.  ش ــفارت و ای ــور، مقامــات س م

حکومت بازرگان را برآن داشت بحـران 
ـای  ـاه ه ـا در م را حل کننـد و از حملـه ه
ـای اســـالمی و  بعـــدی توســـط رادیکالهــ

  . چپ، جلوگیرند
ـائی •  ــو، مقامــات امریکـ در شــرائط بلبش

ـا  شروع کردند به برقـرار کـردن رابطـه ب
ـانی بـرای . ایران آنها می دانستند کـه امک

ـا برقـرار  یـمژبرقرار کردن ر سـلطنت و ی
ـا  ،کردن روابـط ـان روابـط نزدیـک ب هم

ـا دریافتنـد . یم جدید، وجود نداردژر آنه
که حکومت بازرگان بهترین امیـد بـرای 
ـان  یک ایران میانه رو و روابط سازنده می

ـا همچنـین دانسـتند . دو طرف اسـت آنه
ـانع  ـائی م که شدت احساسات ضد امریک
ـان از نزدیـک ـا  از آن می شود کـه بازرگ ب

ـار را مـی . امریکا کار کند هر ایرانی این ک
این شد . کرد، خود را به خطر می افکند

ـان و  که بنابر حمایـت از حکومـت بازرگ
پرهیز از هرگونه اقدامی شد کـه ایـران را 
بــی ثبــات و احساســات ضــد امریکــائی را 

ـازد ـارکردن . شعله ور س ـازنده ک بطـور س
ـار  برای بهبود روابط دو طـرف و بـه انتظ

هبود شرائط نشستن، روشی شد کـه مـی ب
  .باید در پیش گرفته می شد

ــت •  ــرعت حکوم ـا بس ــت امریکـ حکوم
ـان را بــــه رســــمیت شــــناخت و  بازرگـــ
ـا در  پرزیدنت کارتر در علـن گفـت امریک

مقامــات . امــور ایــران مداخلــه نمــی کنــد
ـات ایرانـی  ـا مقام سفارت امریکا، مرتب ب

ـادل نظـر ـا تب ـا آنه ـائل فـی  دیدار و ب و مس
ـا ... بین را حل و فصـل مـی کردنـدما آنه

ـات تکســـمن را  امیـــدوار بودنـــد تأسیســ
ـات کـه بلحـاظ  تکمیل کنند و این تأسیس

ـامی  رصد کردن فعالیتهای موشـکی و نظ
شــوری، از دیــد قــرارداد کنتــرل اســلحه 
ـار ادامـه دهنـد ـاتی بـود، بـه ک . اتمی، حی

مقامات سفارت می کوشیدند با مقامهای 
ـا روحانی ارشد دیـدار و گ فتگـو کننـد ام

  . بیشتر آنها خودداری می کردند
دیپلماتها و مأموران اطالعـاتی امریکـا • 

ـالف ایرانـی در ایـران و  با گروه های مخ
خارج از ایران، از جمله گروه های قومی 
کــه شــروع بــه عملیــات مســلحانه کــرده 

در آن دوره، نــه . بودنــد، ارتبــاط داشــتند
دیـد  یـم جژآنها را تشویق به مخالفت با ر

ــی  ــرف م ـار، منص ــن کـ ـا را از ای ــه آنهـ و ن
سیا یـک تـیم کوچـک از افسـران .کردند

خـــود را در ســـفارت امریکـــا در تهـــران 
ـانی را بـرای  ـا بـر فرصـت، کس داشت و بن
ـای موقـت بـه ایـران مـی  انجام مأموریته

اما فعالیتهای آنها محدود بـود و . فرستاد
ـات ژشامل عملی که ر یم جدیـد را بـی ثب
ســفارت شــهروندان . دکنــد، نمــی شــدن

امریکائی را به ترک ایران تشویق می کرد 
  . و قیافه متواضعی می گرفت

ـا از  مقام• ــفارت آمریکـ ـای س ــه هـ ـاه م مـ
با نهضت آزادی ایران کـه مهـدی  ۱۹۷۸

ـان رهبـــری ـاط  اش می بازرگــ کـــرد، ارتبــ
ـان نشـانه های  برقرار کرده بودنـد؛ آن زم

جــان . کــم هویــدا شــده بــود انقــالب کم
ـأمور سیاســـی وزارت امـــور اِســـتمپل ، مــ

ــد  ـا محم ـاه بـ ــل مـ ــا، اوای ــه آمریک خارج
ـای نهضـت آزادی دیـدار  توسلی، از اعض
ــورد شــرایط  ـا همــدیگر در م ــرده و بـ ک

توسـلی . بحث کرده بودند کشورموجود 
ـان و  چند هفته بعدتر استمپل را با بازرگ
عضو موسس دیگر نهضت آزادی، یداللـه 

 از هـراستمپل ... ه بود سحابی آشنا کرد
گــاهی بــا دیگــر رهبــران نهضــت آزادی 

که داشت  وضعیتیدیدار داشت و درباره 
رفـت، بحـث  گرفـت و پـیش می شکل می

  .کردند می
ـــتمپل • ـــه ژ ۹  در اِس ـــرای  ۱۹۷۹انوی ب

ـام را دیـد، بـه  ـاس امیرانتظ ـار عب اولـین ب
ـان  ــاتم، از متخصصـ ـارد ک ــنهاد ریچـ پیش

متخصــص شــناخته شــده در دانشــگاهی 
ـا  ۱۹۵۲از  کـه باره ایـران ـامور  ۱۹۵۸ت م

ــی ـا  آی س ــوبی بـ ـات خ ــود و ارتباطـ اِی ب
هــای  نهضــت آزادی ایــران و دیگــر گروه

ـاس . روی مخالف ایرانی داشـت میانه عب
ـاجری  ۴۶امیرانتظام مهندسـی  ـاله و ت س

ــدا در دانشــگاه تهــران  ــود کــه ابت درس ب
ـان . خوانده بود استادش مهنـدس بازرگ

ـــود ـــی درس  .ب ـاریس و برکل ــ ـــد، در پ بع
 التحصــیل وانــده بــود و پــس از فارغخ

ـالی را در آمریکـا شدن در . بـود ، چنـد س
ـامبر . به ایران بازگشته بود ،۱۹۷۰ در دس
بازرگــان او را جانشــین توســلی و  ،۱۹۷۸

  . رابطه با سفارت امریکا کرد
کاتم  ۱۹۵۳سال  در ، اولین بار،انتظام     

را دیده بود، همان زمان که به نماینـدگی 
ای اعتراضی  قاومت ملی، نامهاز نهضت م

تحویــل ســفارت آمریکــا در تهــران داده 
ـام مثـل  طی سال. بود های بعد، امیرانتظ

های فعال سیاسی،  بسیاری دیگر از ایرانی
هــای ســفارت آمریکــا  هرازگــاهی بــا مقام

کرد، از جمله با یکی از ماموران  دیدار می
اِی به نام جورج کِیو کـه در  آی جوان سی

ـال ـای  فاصــله سـ ـا  ۱۹۵۸هـ در  ۱۹۶۳تـ
های دیپلماتیک در ایران  پوشش فعالیت

  .کرد خدمت می
ـام و ۱۹۷۸زمســــــتان در      ، امیرانتظـــــ

دیدنـد و در  استمپل مرتباً همـدیگر را می
مورد وضعیت پُرآشوب ایران و مشـکالت 

ـا ایـران بحـث می . کردنـد روابط آمریکا ب
ــم  ــفارت را از اتفاقــات مه ـام س امیرانتظـ

ازگــاهی از آمریکــا  و هــر کــرد بــاخبر می
خواسـت، مـثال بـرای ترغیــب  کمـک می

وزیر، بـه اسـتعفا و  شاپور بختیار، نخسـت
ــه گــذاریب ـالمت رنام آمیز  بازگشــت مسـ

  .الله خمینی به کشور آیت
ـــــه  ۴در  • ـــــه  ۱۹۷۸فوری ـان ب بازرگــــ

ـا  وزیری منصوب شد این بحث نخست ه
کم روی انبوه مسائل مبرم و ضـروری  کم

ران و آمریکــا متمرکــز دوجانبــه میــان ایــ
  .ندشد

 

نیاز بـه اطالعـات  موقت  حکومت ٭
  :مهم داشت

  
ـاون  – اگرچه امیرانتظام • ـان مع این زم

ــود  ــر ب احتمــاال بیشــترین  - نخســت وزی
 هــا داشــته میــزان تمــاس را بــا آمریکایی

های سفارت آمریکـا در آن  ، اما مقاماست
ـای  وگوهای مشابهی با مقام برهه گفت ه

از جملـه  .داشـتندمـی  هم ایرانی دیگری
ـان، ابـراهیم یـزدی  با خود مهدی بازرگ
وزیــر امــور خارجــه، ناصــر مینــاچی وزیــر 
ـاع و حتـی  ارشاد، احمـد مـدنی وزیـر دف

  .رئیس شورای انقالب، محمد بهشتی
ـا و  ،۱۹۷۹در  • سربرافراشـــــتن عربهــــ

بیشـتر . کردها و دیگران شروع شده بود
ـال  ـا احتم عراق را عامـل مـی دانسـتند ام
داده می شد که امریکا و اسرائیل و گـروه 

ـار بـوده  ،های فلسطینی نیز دست انـدر ک
بازرگــان و امیرانتظــام بــا  ،مــه ۶در . انــد

اســتمپل و چــارلز نــاس، کــاردار ســفارت 
نا آرامی ها در مناطق کـرد آمریکا دیدار و 
در ایــن . را مطــرح کردنــد و عــرب نشــین

دیدار بازرگان درخواست اطالعاتی کـرد 
ـاع از اسـتقاللش در که ب ه ایران برای دف

و خواست کـه  .دنبرابر دشمنان کمک کن
ایــن اطالعــات از طریــق امیرانتظــام بــه 

   .دولت منتقل شود
احتماالً بازرگان، امیرانتظام، و یـزدی      

های مشـابهی بـرای  پیشتر هم درخواست
امــا در  .دریافــت اطالعــات کــرده بودنــد

دان هــای آمریکــایی چنــ ایــن برهــه مقام
میلی به دادن اطالعات حساس به ایـران 

ترسیدند چنـین اطالعـاتی  نداشتند و می
  .های نامشخص بیفتد دست آدم

ـا  رغم ایـــن بی بـــه       ،مـــه ۱۶میلـــی، امــ
ــم و بی ــابیش مالی ــزارش کم ــری  گ خط

ـام  درباره وضعیت افغانستان بـه امیرانتظ
ـــد ـــداری در . داده ش ـــی دی ـــه ۲۴ط ، م

ـام ـای سـفارت  امیرانتظام به یکـی از مق ه
ـا  گفت این گزارش به دردشان خورده ام
ایــران واقعــا نیازمنــد اطالعــاتی در مــورد 

اش  تهدیدهای پیش روی امنیت داخلـی
ـاس و  ،مه ۲۶در  .است ـا ن ـام  ب امیـر انتظ

ــت ـا گف ــه آنهـ ــرد و ب ــدار ک  :تومســت دی
بازرگــان از آن نگــران اســت کــه عــراق و 

زادیـبخش فلسـطین و لیبـی در آسازمان 
ـار بـــران ـای خوزســـتان کــ گیختن عربهــ

ـاره . باشــند ــن بـ ــه او گفــت در ای نــاس ب
او . اطالعات تحصیل می کند و می دهـد

ـابره کـردن . موضوع را به واشـنگتن مخ
ـام دیـدار ژ ۱۸در  وئن این دو با امیر انتظ

کردند و به او گفتند عراق قصد حمله به 
ایران را دارد و روشن نیست چه پاسـخی 

  .  اندبه درخواست بازرگان داده 
ــر  • ــن ژدر اواخ ــنگن ۷۸وئ ــروس لی ، ب

جــای چــارلز نــاس کــاردار ســفارت را تــا 
ـا در ایـران  زمان انتصاب سفیر تازه آمریک
. گرفـــت و سرپرســـت ســـفارتخانه شـــد

ـار،باتفاق تومست لینگن،  ، برای اولـین ب
 .، بــا امیرانتظــام دیــدار کــردوئیــهژ ۷ در 

لینگن شفاهاً شـرح مختصـری در مـورد 
ــون ـابی کن ـارهارزیـ ـا دربـ موضــع   ی آمریکـ

ـــران داد ـال ای ــ ـــراق در قب ـــه  .ع از جمل
اطالعاتی برگرفته از تلگرافـی متعلـق بـه 

ــنژاواســط  ـاالت  وئ ـافع ایـ از بخــش منـ
ــه  ــداد ک ـا در بغ ــفارت آمریکـ ــده س متح
گزارش شایعات و مشاهداتی از تحرکات 

های مسـلح عراقـی از شـمال  عظیم یگان
شــرق ایــن کشــور بــه جنــوب شــرق بــود، 

پذیرترین موضـع  ه ایـران آسـیبجایی ک
ـالی  ممکــن را در برابــر حملــه ای احتمـ

  .داشت
ـام بـه وئیهژدر اواخر  • ـاس امیرانتظ ، عب

ســــمت ســــفیر ایــــران در کشــــورهای 
ــران  ــد و از ای ــوب ش ــکاندیناوی منص اس

بـه مأموریت اصـلی او ادامـه دادن . رفت
 .های آمریکـایی بـود هایش با مقام تماس

ـاری کـــه بیـــرون تر  احـــتایـــران ر از کــ
ـام دهـد و نیـز  می مأموریـت  توانست انج

به بازگشـت بـه را مهاجران ایرانی داشت 
  ».ترغیب کند وطن

ــــه ژ ۸در •  وئیــــه، تلگــــراف لیــــنگن ب
ـات امریکـــا را  ســـوندرس، از قـــرار مقامــ
متقاعــد کــرد کــه بایــد بــه درخواســتهای 

 ۳حدود . امیر انتظام پاسخ مثبت بدهند
ـاو ـام، معــ ن هفتــه دیرتــر، داویــد نیوسـ

وزارت خارجه امریکا و کیو در اسـتکهلم 
بـه او گفتنـد . با امیر انتظام دیدار کردند

ـان را  اطالعات مورد نیاز حکومـت بازرگ
در اختیار می گذارند و می کوشند اعتماد 
ــد ـاری را بوجــود بیاورن ــل و همکـ . متقاب

نیوسام سازمان دهنده اصلی بوده اسـت 
و معلوم نیست چه مقامهای دیگر در این 

  .ار دخالت داشته اندک
اســتمپل و کیــو بــا امیــر  ،اوت ۶و  ۵در     

ـات کردنـــد ـام در اســـتکهلم مالقــ  .انتظــ
او . کیو را از پیش می شـناختامیرانتظام 

ــورد  ــاتی در م دوبــاره درخواســت اطالع
ــدات خــارجی  ــی  برضــدتهدی امنیــت مل
ـاری  ایـن مهم: ایران کرد و گفت تـرین ک

ود توانــد بــرای بهبــ اســت کــه آمریکــا می
ـام دهـد روابط دوجانبه . اش با ایران انج

ـــین گفـــت ـام همچن ـــه  ةآی: امیرانتظــ الل
ــن  روح ــی ای ــه خمین ـاط و کســب الل ارتبـ

اگرچـه بـر . اسـت را تأییـد کـردهاطالع 
اساس اسناد به دست آمده، صحبت ایـن 

  .تردید استمورد  ادعا 
  
اطــالع دادن بــه حکومــت موقــت  ٭
مـاده حملـه بـه ایـران مـی عراق آ که
  :شود

  
هـایی  بخش ،اوت ۲۲در  ،نخستین بار •

از جامعـــه اطالعـــاتی آمریکـــا از جملـــه 
ســتاد هشــدارهای اســتراتژیک شــورای «

ـا بــه ایــن نتیجــه » امنیــت ملــی آمریکـ
ـاده شـدن  ـال آم رسیدند کـه عـراق در ح

: ای احتمالی بـه ایـران اسـت برای حمله
ـا در ایـن بـاره،  یکی از نخسـتین تحلیل ه

ـایچِر بــــود، از  متعلــــق بــــه ُهــــوارد تـــ
ـارس   ۱۹۷۹تحلیلگران پنتاگون که در م

گزارشی تهیه کرد کـه ] ۱۳۵۷اسفندماه [
ـامی عـراق  داد ظرفیت نشان می ـای نظ ه

ـاال رفتـــه و  بــه میــزان قابــل تــوجهی بـ
هایی را در مـورد مقاصـد و نیــات  پرسـش

در . کــرد رهبــران ایــن کشــور مطــرح می
ژوئن مرکز ملی ارزیابی اطالعات به ایـن 

که عراق برتری نظامی قابل  نتیجه رسید
تــوجهی نســبت بــه ایــران دارد و حــدس 

ـاالت ـافع ایـ ــفارت   واحــد منـ متحــده س
آمریکا در عراق این بود که عراق احتماال 

شسـتی سـریع بـه ایـران  خواهد ضرب می
  .نشان بدهد

ـا را  هایی که این گزارش یکی از مقام      ه
ـاون وزیـر خارجـه  دید، دیوید نیوسام مع

ـا بــود ـام و احتمــاال دیگــر . آمریکـ نیوسـ
انداز  های بلندپایه آمریکـا کـه چشـم مقام

ــه لحــاظ   جنــگ میــان ایــن دو کشــور ب
ـــم، گوش ـــتراتژیک مه ـان  زنگ به اس ــ ش

کــرده بــود، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
هــای  آمریکــا بایــد در مــورد ایــن فعالیت

عراق اطالعاتی به دولت بازرگان بدهـد 
عـراق از ها بتوانند بـرای بازداشـتن  تا آن

ایــن حملــه اقــداماتی انجــام بدهنــد و از 
ایـــن طریـــق جلـــوی وقـــوع جنـــگ را 

  .بگیرند
  هـای آمریکـایی بـه مقام ،ن زماندر آ •

بـــرای ادامـــه یـــافتن چـــاره ای دنبــال 
ــدبانی  فعالیت ــان در تأسیســات دی هایش

یکـــی از . الکترونیـــک تَکســـمَن بودنـــد
شـــان رســـید،  فکرهـــایی کـــه بـــه ذهن

  دیگر از تأسیسات  اندازی مجدد یکی راه
دیدبانی الکترونیک با اسم رمـز آیـبِکس 
ــبِکس  ــد آی ــه دیدن ــد از اینک ــا بع ــود ت ب

  تواند به دردشان بخورد،  قدر می چه
  

  8در صفحه  
  

 ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
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ـــرای  ـــبب ـــه  مقام  ترغی ـــی ب ـای ایران هــ
. اندازی مجـدد تَکسـمَن تـالش کننـد راه

های موشـکی  تکسمن برای رصد آزمایش
کس را هـم شوروی طراحی شده بود، آیِب

ـات در مـــورد  بـــرای جمـــع آوری اطالعــ
ـامی، ارتباطــات  تحرکــات نیروهــای نظـ

ـام  رادیـــویی، و دیگـــر فعالیت ـای نظــ هــ
ــایه ــداول همس ـاره  مت ــران در کنـ های ای

  .ها طراحی کرده بودند مرز
ــیس     ــر تأس ــه فک ـاه ک ــه پنجـ ــل ده اوای

ـال  ـار عـراق در قب آیبِکس مطرح شد، رفت
از وقـوع پـیش . ایران بسیار خصمانه بود

ـای سیسـتم  انقالب ایران، بیشـتر بخش ه
ـال شـــده بودنـــد، از جملـــه  آیـــبکس فعــ

ـای زمینـــی اســـتراق ســـمع کـــه  پایگاه هــ
ـات الکترونیـــک داشـــتند، و ســـه ــ   امکان

ــی ـای س ــه می ۱۳۰ -هواپیمـ ــتند  ک توانس
ـای رادیـــویی را رصـــد کننـــد و از  پیام هــ

صــورت  داخــل حــریم هــوایی ایــران به
  ».هایی بگیرند مورب عکس

توانست کمک بسیار  چنین سیستمی می    
جلــوگیری از درگــرفتن یــک  بــهزیــادی 

ها قـرار  ای در اختیار ایرانی جنگ منطقه
ـای آمریکـــایی  مقام بنـــابراین، .دهـــد هــ

ـای ایرانی ـان  تصمیم گرفتند بـه همتاه ش
انــدازی  در مــورد آیــبکس و چگــونگی راه
قصد که   آن اطالعات بدهند، هم به این

ـانی به آن را بـرای رصـد تـدارکات  ها امک
منظور حملــه بــه ایــران بــدون  عــراق بــه

تکیه به اطالعات آمریکا بدهند و هـم بـه 
ـان  این امید که چنین اقـدامی راهگشایش

  .اندازی مجدد تکسمن باشد برای راه
برخـی : ها وارد عمـل شـدند آمریکایی •

نکــات فنــی الزم بــرای اســتفاده ایــران از 
ـای بازدارنـــده را از آوری فن طریـــق  هــ

موقـت تحویـل  حکومـتامیرانتظام بـه 
ـــد ـــدار مقامد. دادن ـان دی ــ ـای  ر جری ــ ه

ــفیر  ـام س ــاس امیرانتظـ ـا عب ـایی بـ آمریکـ
ــــــه  ــــــتکهلم، مجموع ــــــران در اس ای

  هایی، دربرگیرنـــــــــــده کتابچـــــــــــه
بـرای  ،هاها و نیز راهنمایی  دستورالعمل

ــبکس  بهره ــرداری از آی ــد را درب  ۱۳ بودن
ـام دادنـــد ـاه تحویـــل امیرانتظــ . ..مهرمــ

ـایی بعــــد موضــــوع  مقام ـای آمریکـــ هـــ
ـات تکســـمن را پـــیش کشـــیدند و  تأسیســ
ـا  ـام قـــول داد موضـــوع را بــ امیرانتظــ

ـــدمات  مقام ـــرح و مق ـــران مط ـای ای ــ ه
ها بـه تکسـمن  دسترسی دوباره آمریکایی

  .را فراهم بیاورد
ـا  کیو و اسمیت و لینگن،اکتبر ۱۵در •  ب

ابــراهیم یــزدی وزیــر خارجــه وقــت و 
ی شرکت در این جلسه امیرانتظام که برا

از استکهلم به تهران بازگشته بود، دیـدار 
ای که یکـی از مـدعوین آن  جلسه. کردند

یعنی مصـطفی چمـران، وزیـر دفـاع، بـه 
ـــل آنکـــه در کردســـتان مجـــروح و  دلی
بستری شده بود، نتوانست در آن شـرکت 

  .کند
ـای آمریکـایی بـه  در این جلسـه مقام     ه

ناد متقنــی اسـ :دولتمـردان ایرانـی گفتنـد
مبنی بر انجام مانورهایی نظامی از سوی 

ـا  د کـه فقـط مینـعراق وجود دار تـوان ب
ـــرای حملـــه ـاده شـــدن ب ای  گزینـــه آمــ

ـا  آن. شان کرد احتمالی به ایران توجیه ه
ـا حضـور  توضیح دادند که  ـایی ب مانوره
ـایی مختلــــــف و  مشــــــترک یگان هـــــ

هایی برای گسیل و حرکت سریع  تمرین
العــرب   مســیر شــطهــای بــزرگ در  یگان

کننده  رودی کـــه مشـــخص) ارونـــد رود(
ترین بخــش مــرز میــان عــراق و  جنــوبی

هــا  آن .هســتندایــران اســت، در جریــان 
ـادیر  همچنین تاکید کردند که عـراق مق
عظیمی ابزارآالت و تجهیـزات جنگـی را 

کند، این  در این منطقه دارد جاسازی می
ــد، و  تجهیــزات را پنهــان و اســتتار می کن

ـای مهندســـی  اجـــرای طرح مشـــغول هــ
ای اســت کــه حملــه بــه ایــران را  نظــامی

  .برایش تسهیل خواهند کرد
 :امیر انتظام به کیو گفت ،اکتبر ۱۸در      

ـان  او و دکتر یزدی اطالعات را بـه بازرگ
ــد حــاال او مــی خواهــد در بــاره . داده ان

ـا اطـالع پیداکنـد و مـی  عصیان کـرده ه
  .پرسد راه حل مشکل چیست

ـــی  • ـــودوقت ـــران ب ـــو در ته وزارت  ،کی
ـار  ـاه برکن خارجه امریکا مطلع شد کـه ش
. شده ایران گرفتار بیماری سـختی اسـت

ــرای  پزشــک او توصــیه کــرده اســت او ب
ـا بـود کـه . معالجه به امریکا بیایـد ـاه ه م

لیـنگن و . مدن او به امریکا بودآصحبت 

ـا در تهـران  ـات سـفارت امریک دیگر مقام
ــد کــه  ــه  مــدنآهشــدار داده بودن شــاه ب

ـای ایـران را بـر آن مـی  ،امریکا افراطی ه
. دارد که باردیگر سفارت را تصـرف کننـد

وزارت خارجه لیـنگن را از قصـد امریکـا 
مدن شاه سابق به امریکـا آبه دادن اجازه 

او مــاجرا را بــا کیــو در میــان . گــاه کــردآ
ــو . گذاشــت چــون احتمــال مــی داد کی

ـار آورد ـائی شـــده و دردســـر ببــ  ،شناســ
ار بیرون رفتن او از ایران شـد و او خواست

  .از تهران به پاریس رفت ،اکتبر ۱۹در 
ــر ۲۰در        ــت  ،اکتب ـارتر تصــمیم گرف کـ

مدن شاه سابق به امریکا را بدهـد آاجازه 
ـان را از  ــتور داد بازرگـ ــفارت دس ــه س و ب

 ،لیــنگن و برشــت. گــاه کنــدآتصــمیم او 
ـا در  ،رئیس قسمت سیاسی سـفارت امریک

ا مهنــدس بازرگــان و دکتــر بــ ،اکتبــر ۲۱
یزدی دیدار کردند و این دو را از تصمیم 

ـاه . گاه کردندآرئیس جمهوری امریکا  ش
  .وارد امریکا شد ۱۹۷۸اکتبر  ۲۲در 
ــه       ــد ک ــورک ش ـانی وارد نیوی ـاه زمـ شـ

ـای سیاسـی ایـران  تنشهای میان گـروه ه
بازرگان و دیگر میانه روها . شدت داشت

ن اساســی در بــا اســالم گراهــا برســر قــانو
ـان . کشــماکش بودنــد حکومــت بازرگـ

ـان را  تصویب نامه انحالل مجلس خبرگ
ـا عصـبانیت  ن آتصویب کرد اما خمینی ب

ـا یکـدیگر . رد کرد ـا ب چپها و اسـالم گراه
نهــا و آدر زد و خــورد مســلحانه بودنــد و 

تروریســت هــا بــا قــوای انتظــامی در گیــر 
اسالم گرایان و چپها امریکا را بـه . بودند
ـاه  باد انتقاد گرفتند و خواستار تحویل ش

ــه شــدند ــرای محاکم ــی از . ب ـا آخمین نهـ
ن شــد کــه آحمایــت کــرد و خواســتار 

اکتبـر و  ۲۶در .  جوانان وارد عمل شوند
میلیونهــا نفــر در ایــران برضــد  ،نــوامبر ۱

ـاداری بـه خمینـی  امریکا و برای ابـراز وف
  . تظاهرات کردند

پیـرو دانشـجویان مسـلمان نوامبر  ۴در     
خط امام سفارت این کشـور در تهـران را 

ـا . تســـخیر کردنـــد ـان و یـــزدی بــ بازرگــ
. تصــرف ســفارت ســخت مقابلــه کردنــد

ـا  کوشیدند خمینی را متقاعد کننـد کـه ب
امــا خمینــی از . ایــن کــار مخالفــت کنــد

اقدام دانشجویان پیرو خط امام حمایت 
ـان و حکومــــت او در   ۶کــــرد و بازرگـــ

بعـد از اسـتعفای . استعفاء کردند ،نوامبر
خمینــی مقــرر کــرد  ،حکومــت بازرگــان

شورای انقالب حکومت را خود تصـدی 
  ... کند

ـانون اساســی تصــویب شــد و   •  ۵در (قـ
کـــــه نخســـــتین دوره  )۱۳۵۸بهمـــــن 

انتخابات ریاست جمهوری برگزار شـد و 
رائ بـه آدرصد  ۷۶با صدر  ابوالحسن بنی

ـاب شــــد ــــوری انتخـــ . ریاســــت جمه
ـاه ـارس و  انتخابات مجلـس در م ـای م ه

مه  انجام شد و رادیکالها مجلس را از آن 
یکی از خود را  ،خود کردند و در ماه اوت

 ،نخست وزیر گرداندنـد و بـدین ترتیـب
ـال را کامـل  ـار حکومـت رادیک استقرار ک

  .کردند
ـام بــه ایــران بازگشــت • در ایــن . انتظـ

دانشجویان بـر اسـناد موجـود در  ،فاصله
اط ها مطلـع از ارتب. سفارت دست یافتند

ـام توقیـــف و در  . شـــدند  ۱۸امیـــر انتظــ
بجـرم جاسوسـی محاکمـه  ۱۹۸۱مارس 
  ...شد
بازرگان و همکاران او اطالعات را  ٭

  :به جانشینان خود ندادند
  
ی را کـه بازرگان و همکارانش اطالعات       

 ،نها داده بـودآکیو در باره حمله عراق به 
ـات در  .به جانشینان خود ندادنـد اطالع

تــدارکات حملــه عــراق بــه ایــران و  هبــار
یاری آیبکس ایـن  توان به طور میچ اینکه 

مقامــات . بودنــد تــدارکات را رصــد کــرد
ایران غافل از تهدیدی که از سوی عـراق 

ـای  متوجه ـازی نیروهـ ـان بــود، پاکسـ شـ
هــا همچنــین  نآ. مســلح را ادامــه دادنــد

هــای مکــرر بــا نیروهــای  رغم درگیری بــه
، تالشی  ش از حملههای پی عراقی طی ماه

ـاعی در  بــرای تقویــت اســتحکامات دفـ
  .مناطق مرزی نکردند

وقتــی قـوای عــراق  ،۱۹۸۰در سـپتامبر      
، بــه هــیچ یگــان بــه ایــران حملــه کردنــد

ــی کــه در حــد تیــپ باشــد،  نظــامی ایران
واحــدهای هلــی کــوپتر بــه  .برنخوردنــد

ـا نرفتنــدآمقابلــه  چنــد هفتــه در  ... نهـ
و زخمـی  شـتهچند هـزار کنخست نبرد، 

ایرانــی بــه جــا گذاشــت و ایــران صــدها 
کیلومتر مربع از خاکش را از دسـت داد، 

ـا اینکــه  ــر تـ ــر اث ـا و  اشــتباهات عراقیب هـ
هــای نیروهــای نظــامی نــامنظم  قهرمانی
ــی،  ـاجم ایران ــوای مهـ ــران توانســت ق ای

  .عراق را مهار کند
ـاره حملـه عـراق  • ـات در ب هرگاه اطالع

ر بازرگــان و بــه ایــران کــه کیــو در اختیــا
ـار  ــــ ـاران او گذاشـــــتند در اختی ــــ همک
متصــدیان بعــد از خــود مــی گذاشــتند و 

مــاده مــی کردنــد و ایــران مــی آارتــش را 
ـات قـوای آتوانست توسـط  یـبکس تحرک
عـراق  جـرأت حملـه  ،عراق را رد بگیـرد

  . به ایران را به خود نمی داد
  :نتیجه گیری ها ٭  
  
ـار  • ـا در اختیـــ ـاتی کــــه امریکـــ اطالعـــ

ـــت  ـــی دادحکوم ـــرار م ـان ق ــ از  ،بازرگ
هرگاه . بیشترین اهمیت برخوردار بودند

سفارت امریکا در تهران تصرف نمی شـد 
ـان گرفتــه نمــی  ـانش بــه گروگـ و کارکنـ

کمک اطالعاتی امریکـا بـه ایـران  ،شدند
در  ،مهمتـرین اطـالع را. ادامه می یافـت

ــر ـاه اکتب ــه  ،اواســط مـ ـائی ب ــام امریکـ مق
ه راجع بـود بازرگان و همکاران او داد ک

ـامی ژکه تصمیم ر یم عـراق بـه حملـه نظ
ـانآ. به ایران و تدارک ایـن حملـه  ،ن زم

امریکــا قصــد خصــمانه نســبت بــه ایــران 
ـاهم داشـت. نداشت زهـر خنـد . بنابر تف

ـا ! زمانه را ببین ـال ب ـان رادیک اسـالم گرای
ـان سـفارت را اشـغال کردنـد کـه  این گم
ــر ضــد  ــه ب ـار توطئ ــفارت در کـ ـا س گویـ

ــ ــالب اس ــفارت انق ــه س ــن ک ـال ای ت حـ
ماده آحکومت ایران را از حمله  در حال 

  .گاه می کردآشدن عراق به ایران 
مدهای ویرانگر رادیکالیزه شـدن آپی  •

. دامنگیـــر ایـــران شـــدند ،در ایـــن دوره
ـانگر ایـن  تصرف سفارت امریکا هـم نمای
رادیکالیزه شدن بود و هم راه رادیکالیزه 

ل اشـــغا. شـــدن بیشـــتر را همـــوار کـــرد
ســـفارت امریکـــا هـــم ســـبب شـــد کـــه 
ـا  ــرود و هــم امریکـ حکومــت بازرگــان ب
ـاره  ـات در بـــ نتوانــــد بــــه دادن اطالعـــ

. ادامــه دهــد ،تــدارکات حملــه بــه ایــران
ــفارت ــده در س ـا مان ــناد بجـ ــط  ،اس توس

ـای ایـران  ،دانشجویان برضـد میانـه روه
بکــار گرفتــه شــد و هــرکس را کــه روابــط 
 ،نزدیــک بــا مقامهــای امریکــائی داشــت

انتظام دستگیر . ت تعقیب قراردادندتح
ـال اینکـــه اطـــالع . و محکـــوم شـــد حــ

همزمــان بــه او و بازرگــان و یــزدی داده 
و در .  شده بود و این دو محاکمه نشـدند

ـائیآ اگـر ایـن   ،ن جو سنگین ضـد امریک
 ،سه اطالعات را در اختیار مـی گذاشـتند

نها را باور نمـی کـرد و تحریـک آبسا کسی 
ـالیزه . کرد میز توصیفشان میآ ایـن رادیک

شــدن در حــد افــراط ســبب شــد کــه 
ــم ــین مه ــاتی چن ــینان  ،اطالع ــه جانش ب

بازرگــان و همکــاران او داده نشــوند و در 
عراق به ایران حمله کند  ،۱۹۸۰سپتامبر 

  .ماده دفاع از خود باشدآنکه ایران آبی 
ـاالخره • ــ ـــت  ،و ب ـــق طبیع ـــن تحقی ای

ـائی را معلـــوم مـــی کنـــد کـــه  فعالیتهــ
امیر انتظام را دسـتگیر و بـه  ،انبخاطرش

ــد ـا او . حــبس ابــد محکــوم کردن ــه تنهـ ن
ـای  ،جاسوس امریکا نبـود ـا مقامه بلکـه ب

امریکــائی گفتگوهــای حساســی را انجــام 
مــی داد بــرای اخــذ اطالعــاتی کــه بــرای 

ـاتی بودنـــد ـام از . ایـــران حیــ امیـــر انتظــ
در  ،ن اوضـاع و احـوالآدر  ،خطری کـه
ی او تبــاه زنــدگ. گــاه بــودآ ،کمیــنش بــود

او یک وطن دوست شجاع بـود کـه . شد
ـار  ـا شـده از مه گرفتار غضب انقـالب ره

  .شد

اگــر اطــالع حیــاتی در بــاره 
حملــه عــراق بــه ایــران داده 

ـــه اعضـــای  ،شـــده باشـــد ب
انقالب و به رئیس جمهوری 
منتخــب انتقــال داده نشــده 

گروگانگیری طراحی .است
و اجرا  شد و این بـار امریکـا 

را بـه حملـه و انگلیس عراق 
    :به ایران برانگیختند

در صـــورتی کـــه حکومـــت موقـــت  – ۱
روشــن  ،اطــالع را در یافــت کــرده باشــد

است که این اطالع به رئـیس جمهـوری 
. منتخـب مـردم ایـران داده نشـده اســت

چـرا . توجیه گازویورسکی مقبول نیسـت
کــه نــدادن اطــالع در بــاره حملــه یــک 

ــور ــه کش ــه ب ــش بیگان ــردن  ،ارت ــرو ک روب
سـخت . ت ملی باخطر قطعی اسـتحیا

ـان و امیـر  بعید اسـت کـه مهنـدس بازرگ
ـاری را  ــین کـ ــزدی چن ــر ی ـام و دکت انتظـ

   :کرده باشند
 ،در مصاحبه با جـرس ،۹۱دی  ۳۰در   •

ـان ـاطره پـــدرش ،عبـــدالعلی بازرگــ  ،خــ
عـین آن . گفته اسـت را مهندس بازرگان

  :خاطره پیش از این انتشار یافته است
ـال «      ـنم مسئله مهمی در جلسه شورا شرکت انقالب از من خواستند برای مشـورت در از شـــــورای  ۱۳۵۹روزی در ســــ . ک ـایی آگفتند . داردسفیر ایران در عراق نیز در جلسه حضـور قــای دعــائی آوقتــی بــه جلســه رفــتم دیــدم  . گزارشـی دارنـد قای دع ـای اخیـر آ ـاهی هرهقای دعایی بیان کرد که در ماهه فتـه مـرا هر چند وقت یکبار و گ ـا ارائـه  به  ـار و ب ـا و کوشـش ایـران بـرای وزارت امور خارجـه احض ـا اعتـــراض  شـــفتگی در عـــراق آاخـــالل و مدارکی به دخالته ـای خـود مینمایند و من توضیح میدهم کـه ایـن ه ـال قـدرت کار دولت ایران نیست و گروهه ـایی هســتند و  سـرند کـه دنب ـایر ایــن نــوع اســتداللها بــرای رفــع نم ـار  .اعتراضنظـ ــه  کــرد و پــس از اما هفته گذشته صدام حسین مـرا احض ــراض شــدید ب شما برویـد تهـران . من قابل تحمل نیستدخالتها و اخاللها گفت ایـن وضـع بـرای بیــان اعت ) صـدام(شناختم و اگر اجازه بدهنـد مـن بودم که جمهوری اسـالمی را بـه رسـمیت خمینی بگویید من اولـین دولتـی  قای آو به  ـا مـذاکره خودم شخ  ـا ب ـا دولـت ایـران یـک عالیرتبـه  با من مذاکره کنند من یک هیئت اختالفاتمان را حل کنیم اگر مایـل نیسـتند صا به ایران میایم ت قــای آســپس . خــواهم کــرد حملــه نظــامی برای خاتمه دادن به این وضع به ایـران  مناین وضع برای من قابل تحمـل نیسـت و شود زیـرا ادامـه  تا اختالفات فیمابین حل هیئت عالی برای مذاکره به عراق بفرسـتد به ایران میفرسـتم و ی دمـی اسـت کـه آدعائی تاکید کرد کـه ایـن  ـای آشورای انقالب تصـمیم میگیـرد کـه    .حمله خواهد کرد ق ـان و آدعایی به اتفاق  ـای مهنـدس بازرگ ق ــرای بیــان مــاجرا آ ــر بهشــتی ب و  قــای دکت ــتع ــی ــر انق ــدار رهب ــه دی الب ین تکلیــف ب ـا بـه کـه  مهندس بازرگان به استدالل میپـردازد قــای آســپس . میگوینــد محلــش نگذاریــدبیان میکند رهبـر انقـالب در پاسـخ بـه او  شرح کامل ماجرا ونهایتا تهدیـد صـدام را قــای دعــایی آدر ایــن دیــدار ابتــدا . برونــد ــه شــده ومواضــع باید توجه کرد کـه امـروزه موقعیـت م ــدی ک ـال تن ــت اعمـ ـا حمایـت ملل جهان چندان مطلـوب نیسـت و اگـر بــین  ی کــه اتخــاذ گردیــده اســت در تنــدترعل ــل گرفتار جنگ شـویم کسـی از م ــه از طــرف مقاب ـا  نخواهــد کــرد بلک مـ ـالی و ازایــن گذشــته وضــعیت ارتــش بــه علــت  .حمایت خواهند کرد ــ ـــدهان ع ـــدام بســـیاری از فرمان اع

ـای بسـیاری  درجات پائین تـر و  اهانـت ه ـای که به ارتش و  ــه الزم  نامناســبی دارد مختلـــف شـــده ومیشـــود وضـــع بســـیار ارتشیان از افراد وگروهه ــد روحی ــی فاق وبکل ـا . است ـامی م ـا مشــکالت از این گذشته تسلیحات نظ ـاید غیـر ممکـن باشـددیگـر دسترسـی بـه لـوازم  میان دو کشـور عمــدتا امریکــایی اســت و بـ . یدکی مشـکل و ش ـان غـر ب و براینها باید اضافه کـرد کـه جه ــور  ــی کش ـال اســت  حت ــی محـ ـای عرب رهبــر . وقــوع جنــگ جلــو گیــری کنــیمبنا بـر ایـن بایـد از . بگذارند ما پیروز شویمهـ پاسخ میگوینـد گفـتم محلـش  انقالب در  ـا آبه استدالل میکند اما قای دکتر بهشتی شـروع آمجددا . نگذارید یت اللـه خمینـی ت پایــان گیــرد تحمــل نمیکننــد واز  ســخن او  ـایی آ. در اندرونی حرکت میکننـد میکنند که گفتم محلش نگذارید و بطرف رمیخیزند و برای بار سوم تکـرار جایشان ب ـای دع قا مـن آکه بسیار ناراحت شده بود میگوید ق ــدرونی  قــای آ    .به بغداد نخواهم رفت ــک در ان ــه نزدی ــی ک ـایی برگردانـــده رسیده بودند پس از تامل کوتاهی رویشان خمین ومیگوینـــد را بطـــرف دعــ انقـالب  به شـورای . اندرونی وارد میشوندوبدون اینکه منتظر پاسخ شوند به قسمت وظیفــه شــرعی ات مــی باشــد کــه بــروی   ـایی بسـیار ناراحـت آبرمیگردند و  حملــه خواهــد  ) صــدام(بــه خــدا قســم او بوده در حالیکه گریه میکرده است میگوید قای دع هــیچ کــس کــاری نمیتوانــد بکنــد و . کــرد در جلسه ای که  :می گوید و بنی صدر        .»میکندتی بعد عراق به ایران غافلگیرانـه حملـه مد
حاضـر  ،قای مهندس بازرگان می گویـدآ

سخنی در این  ،ن نیزآبعد از . نبوده است
 ،و از اطالعـی کـه کیـو. باره نشنیده است

یـم صـدام ژافسر سیا در باره قصد حمله ر
 نیـــز ،بــه حکومـــت موقـــت داده اســـت

ـاطرات . هیچگاه مطلع نشده است در خ
مهندس بازرگان نیز اشاره ای به اطـالع 
پیشــین ســفارت امریکــا در بــاره تــدارک 

. یــم صــدام نیــز نیســتژجنــگ توســط ر
هرگاه مهندس بازرگان در تاریخ اشـتباه 

نزد خمینی  ۱۳۵۸کرده باشد و در اوائل 
ـائی  ،رفته باشند ـای امریک آن زمان مقامه

صد صـدام بـه او نـداده اطالعی در باره ق
اینست که او هـم نگفتـه اسـت . بوده اند

ــد صــدام در  ــز مــی گوین ـا نی امریکــائی هـ
  .تدارک حمله به ایران است

بــــاوجود ایــــن جلســــه در حضــــور      
بارمســـئولیت خمینـــی بســـیار  ،خمینـــی

زیـرا بـاوجود ایـن . سنگین تر می شـود
ـــابقه ـــزارش اداره  ،س ـــد گ ـــی بای او نم

ر بـاره تـدارک اطالعات ارتـش ایـران د
دروغهای  ،عراق برای حمله به ایران را

ــای  ــدن پ ــرای بری ــا ب ســاخته ارتشــی ه
خوند از ارتش می خوانـد و اجـازه مـی آ

داد ریشــهری و اطالعــات ســپاه شــیرازه 
  .ارتش را از هم بپاشند

افسر  ،کیو ،بنا بر مقاله گازیوروسکی      
در مـــاجرائی کـــه  –ارشـــد ســـیا بـــوده 

عضـو  ،نـام گرفـتافتضاح ایران گیت 
هیأت مک فارلین بود و به ایران آمـده 
است به مهندس بازرگان و امیر انتظام 

عبـــدالعلی . و دکتـــر یـــزدی داده انـــد
 ،بازرگان نیز نمی گوید  که آیا ایـن سـه

اطالع را به خمینـی و شـورای انقـالب 
امــا بنــابر نوشــته . داده انــد یــا خیــر

امیــر انتظــام بــه طــرف  ،گازیوروســکی
ــی را مطلــع امریکــا  ــه اســت خمین گفت

ــق  ــا مواف ــن گفتگوه ــا ای ــرده و او ب ک
اال اینکه در خـاطرات بازرگـانی . است

نیامده است که این اطالع بـه خمینـی 
ــا شــورای انقــالب داده شــده اســت . ی

یم صدام برای حملـه ژهرگاه تدارک ر
به ایران به خمینـی اطـالع داده شـده 

مسـئولیت او بـازهم سـنگین تـر  ،باشد
  . می شود

صدام حسین در پی تجزیـه ایـران  -  ۲
و » عربســــتان«و ایجــــاد دو دولــــت 

  کردستان 
بــوده و بــه محــارم خــود مــی  در ایــران

  :گفته است با ایران مذاکره نمی کند
یــم صــدام کــه وزارت ژبنــا بــر اســناد ر 

  دفاع امریکا منتشر کرده است، او در 
  

  9در صفحه  
  

 ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
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ـا  ۱۴(  ۱۹۷۹نـوامبر  ۲۰تا  ۴فاصله   ۳۰ت
ـاره ) ۱۳۵۸ان آب در باره مقاصد خود در ب

ـا ایـران گفتـه  تجزیه و مـذاکره نکـردن ب
ـائی شـرم . دهد، شرم آور نیسـتخود را، در ورای مرزهای خود، گسـترش این که عراق می خواهد قلمـرو نفـوذ  «       :است . آور است که به این امر اعتراض مـی کننـدبـرای آنه در فکــر . اعتــراض کــردن صــحیح نیســت ــ ــدف و  ایه نقش ــتن ه ــدون داش ــودن ب ــز ب ــق و در خــور نی ـای . صــــحیح نیســــتبررســی و محاســبه دقی ــردعبدالناصــر و بومــدین را تکــرار نخــواهیم مــــن اشــــتباه هـــ ـاد. ک ــواهیم افتـ ـان دام نخ ـا در همـ . مـ ـا در آنچـه . منازعه با اسرائیل ادامـه دارد سبت به ما دشمنانه بوده آغاز، رفتار ایران نبه رابطه ما با ایران مربوط می شود، هم از ام ـافع تغییـــری کـــه در ایـــران روی داده . اســـت ـا منـ ــده اش، بـ ما با آنها شکیبا بوده . عراق ناسازگار استاســت، در بخــش عم شــعار مــا، . وارد محاســبه خــود مــی کنــیممــا نکتــه مهمــی را . اســتحقاقش را دارنــدما با آنها همانطور عمل مـی کنـیم کـه . ایم ــران ن ـا ای ـا . یســتشــعار گفتگــو بـ ـا فـردا اگــر مـ ـا . خواهند فرستادهیأتی از مقامات ارشـد خـود را بـه بغـداد خواهان گفتگو با آنها باشیم، ایرانیه ـا م ـام ) نامفهوم(و . تفاهم نامه امضاء کنندتا بنام دولت خـود ب بن ـاال     . ایمخود را بسـوی خلـق هـر ملتـی دراز کـرده وقتـی دسـت ... ما نباید مذاکره کنیم. رژیم ـا در و حـ ــمال و عربهـ ـا در ش ــه ای هیچکـدام از ایـن دو ... جنوب می جنگند کردهـ ــذاکره و معامل ــه م ــرآورده هیچگون ــوده اســتف ــی . نب ـا م ــورد، مـ ــن دو م ــه حمایــت ادامــه دهــیم تــا کــه در ای ــتان خــواهیم ب ــه اســت(عربس ــتان را گفت ــدا و ) خوزس ــران، حکــومتی از خــود پی ــردم          . کنندکردســتان ای ـا اگــر م ــه امـ عربســتان تفنــگ ب مــی . هیچگونــه اجبــار و تکلیفــی بپــذیریمما نبایـد . امری است که انتظارش را داریمآنچــه مــی خواهنــد تحقــق بخشــند و ایــن تفنگ به دست گرفته اند و می خواهند بـه مــردم کــرد . اســت کــه انتظــارش را داریــم، همــان چیــزی )نــامفهوم(دســت گیرنــد  ـا در مـورد کر! بینید ـان م ـا ایـن زم ـا و ت ـا هیچگونـه تعهـدی برعهـده نگرفتــه ده ـا گفتـــیم. ایـــمعربه ـا از اول بـــه آنهــ ـا «: مــ ــداز مــ ــی مکنی ـای معین ــه تقاضـ ـا، . هیچگون ــیم بدون تعهد، هرچه بتوانیم بـرای شـما مـی مـ ــد  . کن ــد تصــور کنی ــی توانی ــما م ایـن . پس شما نیز باید کاری بکنیـد. کنیمبشیوه ای مؤدبانه که ما شما را تشویق مـی و ش ـا نـرفتیم » .مسئله شما است ـا آمدنـدما بطـرف آنه ـا . آنها به طرف م نـه بطـرف عربه ـا . رفتیم و نه کردها ـا و هـم کرده ـا . را ایجاد کننـدشورش کرده اند و باید حکومـت خـویش هم عربه ـا اینسـت کـه آنه مـه امر را رد نکردیم زیرا ما خـود آن را برناما ایـن . حکومت های خود را ایجاد کنندبرنامـه م   . »گذاری و اجرا کرده ایم

ـا  ۴ ،بدین قرار       ماه پیش از زمانی کـه بن
او و بهشتی و دعائی  ،برخاطرات بازرگان
ـار صـدام بـر  ،نزد خمینی رفته اند بنای ک

ـا پـول و  تجزیه ایران بوده و تجزیه طلبه
اســلحه مــی داده و بنــا نداشــته اســت بــا 

ـان. ایــــران مــــذاکره کنــــد  ،ایــــن زمـــ
تســخیر » یــرو خــط امــامدانشــجویان پ«

ـانگیری بـدل  ـا را بـه گروگ سفارت امریک
ـان در . کرده بوده اند مگر ایـن کـه بازرگ

تــاریخ اشــتباه کــرده باشــد و اوائــل بهــار 
ــه  ۱۳۵۸ ـام گرفت ــی انجـ ـا خمین ــدار بـ دی
به احتمال نزدیک به یقین چنـین . باشد
بخاطر پول  ،۱۳۵۸زیرا در اسفند . است

ـای  یـم صـدام بـه گـروهژو اسلحه که ر ه
ـای  کرد و عرب می داد و بخاطر تجاوزه

ـائی  ،۵۸در اســفند  ،مــرزی روزمــره دعـ
احضار شده بود و ایـران در عـراق سـفیر 

نزد خمینـی  ۵۹هرگاه در اوائل . نداشت
ــه  ،رفتــه بودنــد خمینــی نمــی توانســت ب

دعــائی بگویــد تصــدی ســفارت تکلیــف 
  .      شرعی او است

خطـر حملـه عـراق بـه  ،باوجود این – ۳
ــ ــود و از  ،رانای ــو ب ــورد بحــث و گفتگ م

جملــه هشــدار داده مــی شــد کــه حملــه 
ـارجی و یــا بـرانگیختن جنــگ  قشـون خ

ـاز  ،داخلی ـاری بـوده اسـت کـه بـرای ب ک
ـازی اســتبداد بکــار رفتــه انــد پــس . سـ

ـات مســـلحانه در داخـــل یکـــی از  ،عملیــ
ـازی اسـتبداد  ـاز س عوامل تعیین کننـده ب

ـاه بـه . بوده اسـت ـائی هرگ محقـق امریک
دی مراجعه می کرد که در شمار اسناد سن

متوجـه  ،سفارت امریکا منتشر شده است
 ،مــی شــد کــه دســتگاه اطالعــاتی امریکــا

ـار آیکی از روشها بـرای بدسـت  وردن مه
ــران را ـاره ای ـا و  ،دوبـ ــرانگیختن کردهـ ب

ــه  ـا ب ــرکمن هـ ـا و ت ــوچ هـ ـا و بل عــرب هـ
محقـق نیـز بـه . شورش می دانسته اسـت

امریکا با گروه این نتیجه رسیده است که 
ـاط داشـته  های مسـلح و غیـر مسـلح ارتب
. است اما آنها را بـر نمـی انگیختـه اسـت

هرگــاه ســفارت امریکــا رفتــار شــفافی در 
پــیش مــی گرفــت و حکومــت مــردم را از 

ـاه مـی کـردآاطالعات صحیح  امریکـا  ،گ
ـای مسـلح نمـی  متهم به تحریک گروه ه

  . شد
ــن رو – ۴ ــه  ،از ای ـاب ب ــه محــض انتخـ ب

ـــت ـــوری ریاس ـــی صـــدر اداره  ،جمه بن
اطالعــات ارتــش را مــأمور کــرد در بــاره 
ـال حملـه عـراق بـه ایـران تحقیـق  احتم

کــار بــاز ســازی ســه  ،و بــا ســرعت. کنــد
غــاز آنیــروی زمینــی و هــوائی و دریــائی را 

ـاز ریاسـت جمهـوریآدر . کرد ـا بـر  ،غ بن
میـزان  ،گزارش فرماندهان سه نیرو به او

ــدآ ــفر درص ــی ص ــروی زمین ـادگی نی و  مـ
ـائی آمیزان  مادگی دو نیروی هوائی و دری

تا پیش . درصد بودند ۲۰تا  ۱۰در حدود 
ـادگی نیـروی  ،هژاز کودتای نـو میـزان آم

  . ها به حد مطلوب رسید
گزارش اداره اطالعات ارتش بعالوه  – ۵

اطالعات خریداری شـده توسـط قطـب 
ـام طـــرح موضـــوع خریـــد  –زاده  بهنگــ

مـه ای مهندس بازرگان کل ،اطالعات نیز
در باره اطالع حیاتی که بـه او داده شـده 

مســلم مــی کردنــد عــراق  –نگفــت  ،بــود
قــوایی بــرای حملــه بــه ایــران در مرزهــا 

حتــی محورهــای . متمرکــز کــرده اســت
حملــه قــوای عــراق نیــز بــر ارتــش ایــران 

  . معلوم شده بودند
سرلشـگر  ،به دستور رئیس جمهـوری – ۶

جانشین وقت رئیس ستاد  ،شهید فالحی
بــه اتفــاق رئــیس اداره اطالعــات  ،رتــشا

نزد خمینی رفتند و او را نسبت بـه  ،ارتش
مادگی عراق برای حمله به ایران توجیه آ

  .کردند
این دو مقام گزارش رفتن خـود نـزد  – ۷

او . خمینی را به رئـیس جمهـوری دادنـد
به دیـدار خمینـی رفـت و خطـر متالشـی 
ــو ـای ن ــه کودتـ ــش را ببهان ــردن ارت ه ژک

خمینــی در پاســخ او . ن کــردخــاطر نشــا
هـیچ کـس بـه ایـران حملـه نمـی  :گفت
ـازند . کند این دروغها را ارتشی ها مـی س

ـار . خوند را از ارتش قطع کننـدآتا پای  ک
  . پاشاندن شالوده ارتش ادامه یافت

ایــن اطــالع کــه در نوشــته جعفــری   -  ۸
پنجمـــین منبـــع اطـــالع  ،مـــده اســـتآ
ـان و ( ـائی و مهنــدس بازرگـ هشــدار دعـ
اطـالع + گـزارش سـتاد ارتـش + شتی به

خریداری توسط قطب زاده کـه هماننـد 
آن را مکری سفیر ایران در روسیه تسـلیم 

ــرد  ـا + ک ــدار امریکـ ــزارش + هش  ۳۰۰گ
در باره قصد عراق بر حمله ) مورد تجاوز

هرگاه فرض . به ایران را بدست می دهد
ـات  کنیم اطـالع داده شـده توسـط مقام

 ،نشــده اســت امریکــائی بــه خمینــی داده
  :چهار اطالع به او داده شده است

شهریور  ۲۰آقای هاشمی، در خاطرات«     کتابی را کـه دفتـر « : ، خود می نویسد۶۱ ـام  ــ ـاورت ام ــ ـــش[مش ـــورد ] در ارت ـا ذکـر نامـۀ اعتراضـیه ایـران بـه جنگ تهیه کرده خواندم که حدود سیصـد تجاوزهای مقدماتی قبل از شروع رسـمی در م ـاریخ آورده اسـت عراقتجاوز را ب ـناد . در همان ت ـاوز معرفـی شـدن عـراق اس » .دارد و نظرم این اسـت کـه منتشـر شـودخوبی برای متج ــت کــه ) ۴( ــهائی اس ـان گزارش ـا همـ ـا را ارتشـی ایشان  اصالً گوشش بدهکار این گزارشها نظــامی هــا بــه آقــای خمینــی مــی دادنــد و اینهـ ـازند بـــرنبوده است و می فرمود که اینه ـای مـــی ســ ـاه کننـدای اینکـــه دســـت هــ کتاب یاد شده در ایران منتشر نشده است و هنـوز . روحانیت را از ارتش کوت

ـان نمـی    ».کنم که این کتاب منتشر شودو تا این رژیم حاکم است من گم
این احتمال وجـود دارد  ،باوجود این      

که اطالع دسـتگاه اطالعـاتی امریکـا در 
نــی بــه خمی ،بــاره حملــه عــراق بــه ایــران

او  ،داده نشده باشد و اگر داده شـده بـود
چنین بی خیال نمی گفت هیچ کـس بـه 

بنــا بــر خــاطره . ایــران حملــه نمــی کنــد
ـاه پـیش از  ۶خمینی  ،مهندس بازرگان م
بر این باور بوده اسـت  ،شروع جنگ نیز

. که صدام به ایران حملـه نخواهـد کـرد
ـان ـای  ،بـــدین ســ ـاخته هــ ـاله  ۳۰ســ ســ

ـاتی مالت ـادستگاه تبلیغ . دروغ اسـت ،اری
این خمینی بوده است که برغم اطالع از 

با متالشـی  ،قصد صدام به حمله به ایران
  .کردن ارتش موافقت کرده است

اگر این اطالع کـه سـفارت امریکـا بـه      
ــه  ،حکومــت موقــت داده شــده اســت ب

 ،خمینی و شـورای انقـالب داده مـی شـد
او  :یک احتمال دیگر قابل وقوع می شد

گیری را انقالب دوم نمی خوانـد گروگان
و کــار بــه اســتعفای حکومــت بازرگــان و 

ـام و و حملـــه ... محکومیــت امیــر انتظـ
  .عراق به ایران نمی کشید

ـار کیسـینجر و  ،بردن شاه به امریکا –۹ ک
ـا بــودآراکفلــر و دســتیاران  طــراح . نهـ

بــاوجود . نهــا بودنــدآگروگــانگیری نیــز 
ـان اسـتعفاء  ،این ـاه حکومـت بازرگ هرگ
ـات ن می کرد و با ساختن و پخـش اطالع

ـانگیری  ،دروغ تسخیر سـفارت بـه گروگ
ـانگیری  ،بـــدل نمـــی شـــد طـــرح گروگــ

و هرگــاه حکومــت . شکســت مــی خــورد
بموقع خمینی و اعضای شورای انقـالب 

ـا نمـی  ،را از اطالع ها آگاه می کردند آنه
ـا  ـا امریکـ ــتقالل را بـ ــالء اس ــتند خ توانس

بـرای  ستیزی پر کنند و ایـن را حربـه ای
  . تصرف دولت بگردانند

ـانگیری – ۱۰ ـال گروگ حکومـت  ،به دنب
قــــــرار بــــــر . موقـــــت اســــــتعفاء داد

بنی صـدر سرپرسـت  :گروگانگیری نبود
ـا تســـخیر . وزارت امـــور خارجـــه شـــد بــ

ــی  ـا خمین ــپس بـ ــفارت و س ــدگان س کنن
ــرد ــدار ک ــه . دی ــن شــد ک ــر ای تصــمیم ب

روز  ۴اعضــای ســفارت حــد اکثــر ظــرف 
ــی صــدر ن. آزاد شــوند ــز اعــالن کــرد بن ی

روز دیگــر آزاد مــی  ۴اعضــای ســفارت تــا 
ــــد از گذشــــت . شــــوند ـال ۳۳بع  ،ســـ

رگــو یادشــان بــود بنــی آســازندگان فــیلم 
ن را در آصدر ایـن اعـالن را کـرده بـود و 

 ،اما جعل کنندگان تاریخ. بازگفت ،فیلم
ـاریخی  بر این گمان که ایرانیان حافظه ت

بنــی  ،غــازآدر  :گفتنــد و نوشــتند ،ندارنــد
  . در هم با گروگانگیری موافق بودص
جای » تسخیر النه جاسوسی« ،بهر رو     

خوانندگان (خود را به گروگانگیری داد 
می توانند به کتاب گروگان گیری نوشـته 

گروگــانگیری ). بنــی صــدر رجــوع کننــد
  :مدها را یافتآاین پی 

دانســتنی  –توقیــف پولهــای ایــران  – ۱۱
ـای است که نسبت به خطر توقیـف پول ه

دو نوبـت  ،سفارت ایران در امریکا ،ایران
ـا وزیـر خارجـه  اعالن خطر کرده بـود ام
ـا خـود اقـدامی نکـرده بـود  وقت نـه تنه

ـاه نکـرده آبلکه شورای انقـالب را نیـز  گ
ـای نـو –بود  ه کـه هـدف ژو تدارک کودت

آن از هم پاشیدن شیرازه ارتش ایـران بـه 
قصد ایجاد زمینه بـرای حملـه عـراق بـه 

ود و جنگ افروزی در کردسـتان ایران ب
ـاوز  ـازی بـرای تج که بخشـی از زمینـه س

  :عراق به ایران بود
طرحی کـه بهشـتی از سـوی سـران  – ۱۲

ـاب بنـی  ،حزب جمهوری اسـالمی در غی
بــرای تصــویب تســلیم شــورای  ،صــدر

ــر ایــن طــرح. انقــالب کــرد ارتــش  ،براب
ــه ای مرکــب از  ــد و کمیت ــی ش منحــل م

ـاه انقـالب شورای انقالب و سپاه و داد گ
. اداره کشـــور را برعهـــده مـــی گرفـــت

ـائی  ـان و دع باوجود رفتن بهشتی و بازرگ
ــی ــزد خمین ــن ،ن ــر ای ـا ب اطــالع او از  ،بنـ

ـانع کـردن  گزارش دعائی و اصرار او بر ق
از  ،خمینی به جدی گرفتن تهدید صـدام

چـــه رو او طـــرح انحـــالل ارتـــش را بـــه 
ـانی آ ،شورای انقالب ارائه کرد نهم در زم

   به تجاوز عراق به ایران؟ نزدیک

مهندس بازرگان مانع از تصویب طرح     
مــی شــود و مــی گویــد در حضــور رئــیس 

اســتقامت . جمهــوری آن را طــرح کنیــد
ـانع از تصـویب  سخت رئیس جمهوری م
 ،آن طــرح شــد امــا بــا موافقــت خمینــی

ـاه انقـــالب (ریشـــهری  دادســـتان دادگــ
  . و سپاه به جان ارتشیان افتادند) ارتش
وزیر خارجه اسبق  ،براون ژرژرفتن  - ۱۳

ــراق  ــه ع ـار و اویســی ب ــتان و بختیـ انگلس
در . برای برانگیختنش به حمله به ایـران

بــاره نقــش امریکــا و انگلــیس در تجــاوز 
  :این اسناد وجود دارند ،عراق به ایران

ـاع در  ،لـن کـالرکآ ،نخست • وزیـر دف
در دادگــاه رســیدگی بــه  ،حکومـت تــاچر

حه به دو کشـور در فروش غیر قانون اسل
ایـران گیـت (ایران و عراق  ،حال جنگ
جنــــگ در ســــود  :گفــــت ،)انگلیســــی

انگلســتان و غــرب بــود اســباب ایجــاد و 
سـفیر  ،بعـدها. ن را فراهم کـردیمآادامه 

قــول وزیــر را  ،وقــت انگلســتان در عــراق
  .تصدیق کرد

ـاندر هیـگآنامه محرمانه  ،سپس •  ،لکس
ـــر خارجـــه در حکومـــت  نخســـتین وزی

ـاری ،نریگا ـانی  ،توسط روبـرت پ در بایگ
ـــر  ـاجرای اکتب ـــه مــ کمیتـــه رســـیدگی ب

 ،در این نامه. یافته و منتشر شد ،سورپرایز
ــه رئــیس جمهــوری مــی  وزیــر خارجــه ب

ـا  :نویسد ـامی عـراق بـه ایـران ب حمله نظ
چراغ سبز امریکا انجام گرفتـه اسـت آیـا 
ـــراق  ـان از ع ــ ـــد همچن ـــت جدی حکوم

  حمایت می کند؟ 
به انتشار اسـناد محرمانـه  این بار نوبت •

انگلـــیس مربـــوط بـــه دوران انقـــالب و 
 ،حمله عراق به ایران رسید و ایـن اسـناد

» ایرانیــان«نقــش وزیــر خارجــه اســبق و 
خائن به ایران را در برانگیختن صدام به 

  . مسلم گرداندند ،حمله به ایران
 ،غســان شــریل ،۲۰۰۳ســپتامبر  ۲۵در  •

ـاوز قـوای  وزیر خارجه عراق بهنگـام تج
ـات ،صدام به ایران ـا الحی  ،در مصـاحبه ب
غــاز کــرد آجنــگ را صــدام  :گفتــه اســت

ـارس ژزیرا می خواسـت  انـدارم خلـیج ف
ـا نگـــران  بگـــردد و مـــی دانســـت امریکــ
ــی اســت و  ــالم گرائ ــوج اس ــتن م برخاس

نخسـتین گلولـه . حامی این حمله اسـت
ــرده  ــلیک ک ــین ش ــک حس ــگ را مل جن

و  او و صدام سوار تانک بـوده انـد. است
ـا تانـک بـوده  ،او که متخصـص حملـه ب

نخستین گلوله را بسوی ایران شلیک مـی 
  .کند

 ،حامـد الجبـوری ،۲۰۰۸وئن ژ ۲۵در  •
ـا تلویزیـــون  ،وزیـــر تشـــریفات صـــدام بــ

 :الجزیره مصـاحبه مـی کنـد و مـی گویـد
جورج براون و بختیار و اویسی به صـدام 
گفتــه انــد ارتــش ایــران متالشــی و زمــان 

  .یران استحمله نظامی به ا
ــه  – ۱۴ حــال اگــر اطــالع در بــاره حمل

به حکومـت موقـت داده  ،عراق به ایران
گروگــانگیری ســبب شــده  ،شــده باشــد

امریکا که نیـک از قصـد  ،است که این بار
ـان عـرب او اطـالع داشـته  صدام و حامی

ن دارد کـه آصدام را بر ،بر آن شود ،است
 ،هدف از این کار نیـز. به ایران حمله کند

ــور ــردن  مجب ـا ک ــه رهـ ــی ب ــدن خمین ش
نها در آگروگانها و استفاده از آزاد کردن 

انتخابــات ریاســت جمهــوری و تجدیــد 
نسـکی کـه ژبـر. انتخاب کارتر بوده اسـت

ــود ـارتر ب ــی کـ ـاور امنیت ـابی  ،مشـ در ارزیـ
ن را بسـود امریکـا آ ،حمله عراق به ایران

  .دانسته است
هرگــاه حــق اطــالع کــه از حقــوق  – ۱۵

رفته بود و مردم کشـور از انسان است پذی
رضــا نمــی  ،گــاه مــی شــدندآواقعیــت هــا 

دادند  ستون پایـه بـرای اسـتبداد جدیـد 
ـــوند ـاخته ش ــ ـازماندهی . س ــ ـــد س تجدی

ـای مســـلح میســـر مـــی گشـــت از . نیروهــ
تنها بنی صدر این حق  ،انقالب بدین سو

ــردم  ــه م ــه روز ب را رعایــت کــرده و روز ب
ـاوجود ایـن. ایران گزارش کرده است  ،ب

اطالعی خمینی از وضعیت دنیا و جز بی 
ــدن و  ــدرت خــویش را ندی موقعیــت و ق

ـا متالشـی  ،نخواستن سـبب شـد کـه او ب
کــردن ارتــش و بــزرگ کــردن و تبــدیل 

یم والیت ژکردن سپاه به ستون فقرات ر

  . فقیه رضا دهد
زادی جــدائی آهرگــاه اســتقالل از  – ۱۶

زادی آناپذیر دانسته می شد و بنابر تقـدم 
ل گذاشــته نمــی شــد و هرگــاه بــر اســتقال

دانسته بود که استقالل دخالت ندادن به 
ـارجی در امـور داخلـی اسـت و  قدرت خ
بجای بدبنی به ارتش و ایجاد ستون پایـه 

دسـتگاه اداری  ،ها برای استبداد جدیـد
انقـالب بـه   ،و نظامی دموکراتیزه می شد

ـازی  ،ضد آن بدل نمی شد ـاز س استبداد ب
نی قربانی جنگ و یک نسل ایرا ،نمی شد

  . دو نسل بعد قربانی استبداد نمی شدند
هرگان ایرانیان به خـود زحمـت کمـی     

ـانگیری  بدهند و دست اندرکاران گروگ
نیـک در مـی  ،و جنگ را مشـخص کننـد

ــد ــه اهمیــت . چــه بایدشــان کــرد ،یابن ب
. زادی خـویش پـی مـی برنـدآاستقالل و 

وابسته ها را از صحنه سیاسی کشور خـود 
زادی را آانند و زندگی در استقالل و می ر

  . از سر می گیرند
ـار  :انقالب اسالمی ـان ایـران گرفت ــه، ربــه مــالی، فرانســه بخــاطر اورانیــوم . اســتمجازاتهای اقتصادی و تهدیـد  بـه جنـگ و همچن   :متهم می شود به پخش اسلحه در افریقایــم ایــران ژقشــون مــی کشــد، از جمل

  
ــا و   ــديد تحريمهـ تشـ

ــه جنــ   ــد ب و  گتهدي
گسترش قلمرو جنگ با 

  :»تروريسم«
  

ـــد جـــدی  ـــا راه تهدی تنه
ایران به جنـگ، تهـران را 
وادار به تسلیم به خواست 

  :واشنگتن می کند
  
مقالــه  ،پــل پــیالر ،۲۰۱۳انویــه ژ ۱۲در    

یـم ژترس ایران از تغییر ر«ای زیر عنوان 
انتشــار داده اســت دارای » از راه جنــگ

  :این نکته ها و اطالع ها
ـاز کـردن و آگ جن • ـا پیـروزی آغ ن را ت

ـــه دادن ـــوش و ( ،ادام ـــه ب ـــفه ای ک فلس
) حکومــت او از آن پیــروی مــی کردنــد

ـا تهدیـد جـدی  ایجاب مـی کنـد کـه تنه
ید کـه مـی آروشی بشمار  ،ایران به جنگ

ـاگزیر کنـد بـه خواسـت  تواند ایـران را ن
ـانع .  امریکا تسلیم شـود ـال ایـن کـه م ح

مشـکل واقعی بر سر راه حـل صـلح آمیـز 
یــم و ژترســاندن ایــران از تغییــر ر ،اتمــی

ــران  ــه از ای ــک جانب ـای ی ــع امتیازهـ توق
  . داشتن هستند

ـاره  • ـان برداشـــتهای غلـــط در بــ در میــ
یکی اینست که تصـور بشـود بـرای  ،ایران

این که ایران بر سر میز مذاکره بنشـیند و 
 ،امتیازهای درخواستی امریکـا را بپـذیرد

بخصـوص  ،باید خود را با تهدیـد جـدی
  .روبرو ببیند ،تهدید به حمله نظامی

ـاره ای ) و نیـز در اسـرائیل( در امریکا      پ
بـه  ،کسان به استناد ایـن برداشـت غلـط

استقبال جنگ با ایران می رونـد و مبلـغ 
اگر بخاطر جدی جلوه گر ساختن . نندآ

حادثـه  ،بنا بر تدارک جنگ شود ،تهدید
ای مــی توانــد دو ملــت را گرفتــار جنــگ 

ــدب ـا . گردان ـا هــم کــه آبسـ خواســتار «نهـ
فکر می  ،»تهدید جدی به جنگ هستند

کنند تدارک جنگ به قصد جدی جلوه 
  .به جنگ خواهد انجامید ،دادن تهدید

ـا  • ــوافقی بـ ــز خواســتار ت امــا بســیاری نی
  از راه  ،ایران بر سر برنامه اتمی این کشور
در ایـــن . گفتگـــو و نـــه جنـــگ هســـتند

نصوب شدن چاک در ارتباط با م ،روزها
در بــاره  ،هیگــل بــه وزارت دفــاع امریکــا
  . چنین توافقی بسیار می شنویم

  
  10در صفحه  

  

 ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
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ــی پرســند      ــردم از خــود م ــر آ :م ـا وزی یـ
کسی که جنگ با ایـران را سراسـر  ،دفاع

ن تــوان را دارد کــه آ ،خســران مــی دانــد
ــــد  ـاگزیر کن ـــ ـا را ن شمشــــیر کــــش هـــ
شمشیرهای خود را غالف کنند تا مشـکل 
ـا شمشـیر  از راه گفتگو قابل حل شـود؟ ی

  کشها جنگ را تحمیل می کنند؟
ایــن  ،کســی چــون داویــد اگنــاتیوس      

خط فکری را برگزیده است که با تهدید 
جدی ایران به جنگ می توان ناگزیرش 

او در واپسـین سـرمقاله ای . به تسلیم کرد
مباحثات در باره برنامـه  ،که نوشته است

ـا  ـات در دوران اتمـــی ایـــران را بــ مباحثــ
ــیآ ـار اســلحه اتم ـاره انتشـ ـاور در بـ  ،یزنهـ

بـه  ،یزنهاورآدر دوره . مقایسه کرده است
ویران شـدن قطعـی دو «استناد دکترین 

بـه » «بلوف« ،در اثر جنگ اتمی» طرف
وحشــت انــداختن شــوروی هــا از خطــر 

برای  ،»جنگ سرنوشت میان خیر و شر
ـای  منصرف کردن روسـها از تصـرف اروپ

 ،در مــورد ایــران نیــز. کــار رفــتغربــی ب
  .    اوباما با چنین چالشی روبرو است

ـــیچ رو • ـــعیت ،به ـــن دو وض ـــی  ،ای یک
منصــرف کــردن  ،وضــعیت اول. نیســتند

ـام  طرف مقابل از کاری است که اگر انج
ـاریخ  ،می گرفت ـاوز ت ویرانگـر تـرین تج
ـا وضـعیت دوم مربـوط بـه . می گشـت ام

کشوری است بسیار کوچک تر که هدف 
ـا متوقـف نا گزیر کـردن او از کاسـتن و ی

کردن برنامه اتمی است که بطور واضـح 
تهدیـدی  ،بنا بر ایـن. صلح جویانه است

 ،که خـود یـک عمـل تجاوزگرانـه اسـت
  .محل ندارد

ـاس شـــلینگ نیـــک مـــی گویـــد •  :تومــ
ـاوز ـاری  ،منصرف کـردن قـدرتی از تج ک

ـاق دادن  غیر از  واداشتن دیگری به انطب
ـا یـک خواسـت ا ـای . سـتخود ب در دنی

این . دومی سخت تر از اولی است ،امروز
. دو وضعیت تفاوتهای دیگری نیز دارنـد

تفــاوت میــان سیاســت منصــرف کــردن 
شوروی سابق از تجاوز  در دوران جنگ 
سـرد و برنامـه اتمــی ایـران را محـدود یــا 

ـا  ،بلحـاظ اخالقـی نیـز ،متوقف کـردن ب
ـاری اخالقـی و . یکدیگر متفاوتند اولـی ک

جــدی کــردن دومــی بــه جنــگ  تهدیــد
اثرهای ایـن دو . کاری غیر اخالقی است

  . کار نیز یکی نیستند
ـا • ـان  ،از این نظـر هـم کـه اوبام در جری

ایجاد جنگ دیگری  ،مبارزات انتخاباتی
در خاورمیانه را زیر عالمت سـئوال قـرار 

ایــن دو وضــعیت یــک ســان  ،داده اســت
 ،از لحاظ احساسات عمـومی نیـز. نیستند
ین امریکائیــان موافــق نیســتند کــه بیشــتر

ـان درگیـــر جنـــگ دیگـــری در  کشورشــ
و برابــر دقیــق تــرین . خاورمیانــه بگــردد

هرگاه این تحلیل واقع  –تحلیل سیاسی 
چنـین  ،- بینانه و بی کم و کاسـت باشـد 

جنگی هزینه ها و خسـرانهای عظـیم در 
ن خســران هــا تقویــت آیکــی از . بــر دارد

. است یم ایرانژکردن سخت سران در ر
ـان مواقعیـــت خـــود را از  چـــرا کـــه اینــ
ـا دارنـد و از  ـا امریک خصومت بی چون ب
حملــه خــارجی در متحــد کــردن ایــران 

  .پشت سر خود استفاده خواهند برد
ـا را       خسران دیگر اینسـت کـه ایرانـی ه
ن خواهــد داشــت کــه دســت بکــاری آبــر

بزنند که تا بحال به آن دست نزده انـد و 
ایــن امــر . ســتن ســاختن بمــب اتمــی اآ

ارتباط دارد با مسـئله دیگـری کـه تهدیـد 
ــه نظــامی اســت ــه حمل ــران ب . کــردن ای

نگرانی از این بابت می تواند برانگیزنـده 
چـرا . ایرانیان به تولید بمب اتمی بگردد

که چنـین سـالحی مـی توانـد قـدرتهای 
خــارجی را از حملــه بــه ایــران بــه قصــد 

  .یم منصرف کندژتغییر ر
تهدید شـدیدتر و جـدی تـر هراندازه       

عالقه ایرانیان به تولید بمب اتمـی  ،باشد
ـــه دادن آبیشـــتر خواهـــد و میـــل  ـا ب نهــ
  . امتیازها کمتر خواهد شد

ـار  • ـافی بـرای کن ـا ک و اگر این حجت ه
گذاشــتن فکــر تهدیــد ایــران بــه حملــه 

گفتگوهــا در بــاره  ،نظــامی کــافی نیســتند
ـان  برنامه اتمی ایران و اینکـه تلقـی ایرانی

دلیـل دیگـری بـر بیهـوده  ،ن چیستآاز 
ــه جنــگ اســت ــران ب ــد ای ــودن تهدی . ب

مجازاتهــای اقتصــادی بــه ایــران صــدمه 
ـا بـه جنـگ آزده اند و نیازی به تهدید  نه

  . نیست
 ،کمبودی که در گفتگوها وجـود دارد    

نها متقاعد شوند هرگاه امتیاز آاینست که 
. مجازاتها سب تـر خواهنـد شـد ،بدهند

ـــورهای  ـــنهادی در  ۱+۵کش ـــوز پیش هن
ـا در  بردارنده شرط سبک کردن مجازاته

روی میـــز  ،صـــورت راه آمـــدن ایـــران
 ،بدون چنین ابتکار عملـی. نگذاشته اند

دلیلی وجود ندارد که ایرانیان را متقاعـد 
ــت ــدی اس ـار مفی ـاز کـ ــد دادن امتیـ . کن

هر  ،صدمه ای که مجازاتها وارد می کنند
  .ند کردنها این کار را نخواهآ ،چه باشد

ایرانــی هــا دلیــل خــوبی دارنــد بــرای  •
ــه قصــد واشــنگتن و  ســوءظن داشــتن ب

ــزه هــایش ــد کــردن . انگی ــه آتهدی ـا ب نهـ
ــه نظــامی ــر ایــن ســوء ظــن مــی  ،حمل ب

ـانی دور . افزاید ایرانیها نیاز ندارند بـه زم
برگردنــد بــرای اینکــه ببیننــد هــدف اول  

و . یـم ایـران بـوده اسـتژامریکا تغییـر ر
ـامی کافیست  ،باز در حاصـل مداخلـه نظ

ــد ر ـا بدانن ــد تـ ــی ببینن ــم ژغــرب در لیب ی
قذافی با خواست غـرب موافقـت کـرد و 
برنامــه اتمــی خــود را متوقــف کــرد و بــا 

. توسط غـرب سـرنگون شـد ،وجود این
ـاه آ ــد هرگـ ــران بدانن ــران ای ــر رهب ـا اگ یـ

ـای درخواســـتی را بدهنـــد ـاز  ،امتیازهــ بــ
 ،یم قذافی مـی شـوندژگرفتار سرنوشت ر

  می شوند این کار را بکنند؟  حاضر
ـان  :انقالب اسالمی ــار جنــگ داخلــی و با ایران  ۱+۵قرار برگفتگوهای کشورهای دست از تحریک برنداشته اند و در جـوی بدین قرار، جنـگ طلب ـا اســت کــه ســوریه گرفت ـای داخلـی و افریق     :عرصه جنگ جدیدی گشته استعراق دربند ناآرامی ه

هدف قشون کشـی فرانسـه 
 –اورانیـوم اسـت  ،الیبه م

اســلحه ســاخت ایــران در 
  :دست افریقائی ها

  
هدف از حملـه نظـامی فرانسـه  ٭

بـــه مـــالی دسترســـی بـــه معـــادن 
  :اورانیوم است

  
 ،فرانـــک دول ،۲۰۱۳انویــه ژ ۲۰در  ◀

ایـن  ،در باره حمله نظامی فرانسه به مالی
  :گزارش را انتشار داده است

ـالی ،فرانسه • توجیـه  ،بـرای حملـه بـه م
ـاطر  :ساخته است که بیشـرمانه اسـت بخ

ـا تروریســـم و حفـــظ امنیـــت ـارزه بــ . مبــ
ـا  حقیقت اینست که مالی در وسـط افریق

ـــه اســـت ـــرار گرفت ـــد. ق ـــیس  ،هوالن رئ
مـی خواهـد سـوخت  ،جمهوری فرانسـه

ـأمین کنـد . نیروگاه های اتمی فرانسه را ت
ــن  ــه ای ــوم الزم را ب ــد اورانی ـاه نتوان هرگـ

ومتش بسـر عمـر حکـ ،نیروگاه ها برساند
  .خواهد رسید

 ،با درد سرهائی که فرانسه دارد ،وگرنه •
ـالی نمـی  ،هفته پیش دست به حمله بـه م

ــرب . زد ــه در غ ــدعی اســت ک ــه م فرانس
در برابر خطـر تروریسـم  ،از غرب ،افریقا
لمان گفته می آبه . دفاع می کند ،اسالمی

ـان اسـت ـای امنیـتش بمی ـا . شود کـه پ ام
د وارد ایــن لمــان نبایــآحقیقــت نــدارد و 

ـان . جنگ شود وارد شدن در جنـگ آس
  . ن بسیار مشکل استآاما بیرون رفتن از 

تنهــا نفــع شــناخته شــده اروپــا در ایــن  •
اورانیــوم و منــابع نفــت مــالی و  ،منطقــه

ـادن اورانیــــوم نیجریــــه واقــــع در  معـــ
ــت ـالی اس ــایگی مـ ــه . همس ــه بمثاب فرانس

ـاه  قدرت اتمی و دارنـده بیشـترین نیروگ
ـا اسـتوابسـ ،اتمی . ته بـه اورانیـوم افریق

یک سوم از نیازش به اورانیوم از نیجریـه 
برای این که ایـن منطقـه . تأمین می شود
ـات نشـود ـالی حملـه  ،بی ثب فرانسـه بـه م

  .کرده است
ــیان  • ــن از کارکنــان شــرکت  ۶شورش ت

در  ،را در نیجریــــه Arevaفرانســــوی 
ادعای حمله به مالی . توقیف خود دارند
ردن خطــر تروریســم بــه قصــد خنثــی کــ

 ،در سوریه ،اسالمی بی شرمانه است زیرا

ــر ــوی دیگ ــد و از س ــش اس ــوئی ارت  ،از س
همـــین تروریســـتهای اســـالمی مشـــغول 
جنـــگ هســـتند و از ســـوی کشـــورهای 
. منطقــه و غــرب حمایــت نیــز مــی شــوند

ســوریه نمایشــگاه عملیــات تروریســتهای 
ور آاسالمی خوب تعلـیم دیـده و جنـگ 

  .است
یـک شـکار  ،ع غنی کـه داردمالی با مناب •

بسـی . آسان و پر سود برای هوالند اسـت
وســیله نیــز هســت بــرای مصــرف کــردن 
ـار عمـــومی فرانســـویان از  توجـــه افکــ

  . مشکالت اقتصادی عظیم این کشور
فرانسـوی  ،بعد از جنگ در افغانسـتان     

یــک . هــا جنــگ دیگــری نمــی خواهنــد
شکســت نظــامی و یــا کشــته شــدن شــمار 

ــر  ،ازان فرانســویبزرگــی از ســرب ــه عم ب
ــد ــی  ،ریاســت جمهــوری هوالن پایــان م

  .بخشد
    
اسلحه سبک سـاخت ایـران در  ٭

  :اختیار افریقائی ها
  
لومونـــد ایـــن   ،۲۰۱۳انویـــه ژ ۱۵در  ◀

  :گزارش را انتشار داده است
 ،بنابر تحقیق یک گروه محقق مستقل •

 ،اسلحه سبک و تجهیزات ساخت ایـران
ـال  کشــور  ۹در  ،بــدین ســو ۲۰۰۶از سـ
ــائی ــوند ،افریق ــی ش ــب از . پخــش م اغل

طریــق بــازار ســیاه در اختیــار افریقائیــان 
 ۶ایـن گـزارش حاصــل . قـرار مـی گیرنـد

ــامبر  ـاه دس ــت و در مـ ــق اس ـال تحقی سـ
 Conflict Armamentتوســط  ،۲۰۱۲

Research ایـــن . منتشـــر شـــده اســـت
مؤسسه یک شرکت خصوصـی اسـت کـه 
در بــاره نقــل و انتقــال اســلحه ســبک در 

نیویــورک تــایمز . نیــا تحقیــق مــی کنــدد
  .چکیده ای از آن را انتشار داده است

بنــابر اطالعــاتی کــه ایــن گــروه جمــع  •
ـار دولـت  ،آوری کرده است ایران به چه

افریقائی اسلحه می دهـد کـه عبارتنـد از 
و گینــه و کنیــا و ) بیشــتر از همــه(ســودان 

و از ایـن کشـورها اسـلحه از . ساحل عاج
ـازار سـیا بـه سـودان جنـوبی و  ،هطریق ب

جمهــوری دموکراتیــک کنگــو و نیجــر و 
  . نیجریه روانه می شوند

. این کشف ها موجب شـگفتی نیسـتند •
ـال  کشـــورهای  ،۲۰۱۰چـــرا کـــه در ســ

گــامبی و نیجریــه ایــران را مــتهم کــرده 
بودنــد کــه درکــار تحویــل دادن موشــک 
انداز و اسلحه خودکار و خمپاره انـداز و 

ـا بـه شورشـیآمهمات  ان ایـن کشـورها نه
دو تن از اعضای سپاه قـدس . بوده است

نیز بخاطر قاچاق اسلحه به این کشـورها 
مسـئول افریقــا در ســپاه . دسـتگیر شــدند

قــدس متصــدی صــدور اســلحه بــرای 
  . شورشیان افریقا بوده است

ـا        گامبی روابـط دیپلماتیـک خـود را ب
نیجریـه یـک یادداشـت . ایران قطع کرد

شورای . ی امنیت کردرسمی تسلیم شورا
 ۲۰۰۷امنیت صدور اسلحه از ایران را از 

منـوچهر . ممنوع کـرده اسـت ،بدین سو
ـــی ـــه  ،متک ـــر خارج ـــرانآوزی  ،ن روز ای

بهنگام سفر به سنگال بـرای توضـیح در 
از سوی احمدی نژاد  ،باره صدور اسلحه
  .برکنار شده است

اما این گـزارش مسـتند وسـعت پخـش  •
مــی کنــد و ایــن  اســلحه ایرانــی را معلــوم

ایـن وسـعت از . ور استآوسعت شگفتی 
 ،تــا کنــون ،بــا جزئیــاتش ،پخــش اســلحه
فشـــنگهای کالچنکـــف . دانســـته نبـــود

ـاخت ایـران را ندارنـد . ایرانی عالمت س
یکی از تحقیـق کننـدگان کارخانـه تولیـد 

ـال . نها را در ایران یافـتآکننده  او در س
بــرای عفــو بــین المللــی کــار مــی  ،۲۰۰۹
ـاکری ،ن سالآ در. کرد  ،در ورزشـگاه کن

ارتــش بــروی تظــاهر کننــدگان  ،در گینــه
فشـنگها . تـن را کشـت ۱۵۰تش گشود و آ

تحقیـق کننـدگان .   ساخت ایران بودنـد
همچنــین تفنگهــا و فشــنگهای ســاخت 
ـاج  ـاحل ع ایران را در دست شورشیان س

ـا و فشـنگها را . نیز یافتند و باز این تفنگه
ن جمهـوری طالبان در افغانستان و قشـو

دموکراتیک کنگو و گروه های وابسته به 

القاعده در مغرب اسالمی و نیجـر دارنـد 
  .و بکار می برند

گزارش براینست کـه ایـران فـر وشـنده  •
ـا اســت  ـاره افریقـ اغلــب (اســلحه در قـ
ـالهای  ــنگها در سـ ـا و فش و  ۲۰۰۲تفنگهـ

ــد ۲۰۰۳ ــده ان ــاخته ش ــت ) س ـا عالم امـ
ــران« ـاخت ای ــد» سـ ـای. را ندارن  دولتهـ

افریقائی بطـور عمـده از ایـران اسـلحه و 
ـازار سـیاه . مهمات دریافت می کننـد در ب

. اسلحه نیز این اسلحه بفروش می رسـند
یــا بــا اجــازه  ضــمنی و یــا بــدون اجــازه 

  ).اسلحه دزدیده شده (
ــی تحــت  ◀ ــه گروه ــت ک ــتنی اس دانس

ـار ـام مخت ـال  ،فرمان شخصی به ن بـه دنب
ـالی ــه مـ ــه ب ــه فرانس ــی ،حمل رد وا ،از لیب

الجزایــر شــدند و در تأسیســات گــاز ایــن 
ـارجی آن  ،کشور کارکنان الجزایـری و خ

 ،بــدین مناســبت. را بــه گروگــان گرفتنــد
که لیبی شده » ستاد تروریسم«ناگزیر از 

ـان«است و از منابع اسلحه  » اسـالم گرای
 :گزارش منتشـر شـد ،یکی دو نوبت ،مالی

ــیاه  ـازار س ــی و بـ و ) اســلحه روســی(لیب
از قشـون دولتـی گرفتـه شـده غنیمتی که 

  . سه منبع عمده تسلیحات هستند ،است
ـان  ◀ از واقعیت دیگری نیـز سـخنی بمی
 ،»تروریسم سـیاه«مده است و آن خطر آ

بــه ســخن دیگــر گســترش بــیش از پــیش  
  .تروریسم  است
ــد، رابطه تغییر نکرده است و غرب جنـگ را تا زمانی که ایـن  .زیرسلطه است –مسلط خواهــد بپــذیرد کــه تــرور فــرآورده روابــط بدیهی است غـرب نمـی  :انقالب اسالمی ــی کن ــظ ســلطه خــویش م ـانع از . اطمینان سرمایه داری استکه نظری بر اینست که تروریسم، سـوپاپ بگذریم از ایـن . تروریسم گسترش می یابدوســیله حف ـا بـرای بیـرون رفـتن از رابطـه زیـرا م   .زیر سلطه می گردد –مسلط جنبش ملته

  
ــع در کارشــناس  چهــار من

گســترش ســالح هســته ای 
نـــد هاز اوبامـــا مـــی خوا

ــری  ــدید ت ــای ش مجازاته
برضد ایران اعمـال کنـد و 

فالون می گویـد  ردریاساال
حمله نظامی بـه ایـران بـه 
ــــی  ــــواه نم ــــدف دلخ ه

  :انجامد
  
ــــع  ٭ ــــناس در من ــــار کارش چه

گسترش اسلحه اتمی از اوباما می 
خواهند مجازاتهای سخت تـری 

  :ان بکار بردرا برضد ایر
  
ــه ژ ۱۶در  ◀ ــده  ،۲۰۱۳انوی ــزارش ش گ

است که چهار کارشناس در منع گسترش 
صفحه  ۱۵۵گزارشی در  ،سالح هسته ای

ـا  ،را تهیه کرده اند و به اسـتناد آن از اوبام
مجازات های سـخت تـری  ،خواسته اند

 ،به سخن روشن. را برضد ایران بکار برد
سات ایران را تهدید به ویران کردن  تأسی

  :اتمیش کند
ـاد (البـــی اســـرائیل در واشـــنگتن  • بنیــ

ـان ) دفاع از دموکراسی بـه ایـن متخصص
ـاه  پیوسته اند و از اوباما می خواهند هرگ
ایــران فعالیتهــای اتمــی خــود را متوقــف 

تحـریم بـین المللـی کامـل برضـد  ،نکند
به ترتیبی کـه هرگونـه . ایران برقرار کند

مــواد جــز در مــورد  ،داد و ســتد بــا ایــران
  .  ممنوع بگردد ،غذائی و داروئی

ایــن فشــار بــه اوبامــا زمــانی انجــام مــی  •
ـــرد کـــه کشـــورهای  ـا  ۱+۵گی ــ ـــد ب دارن

ـــه در  ـا ک ــ ـــد ت ـــی کنن ـــور م ـــدیگر ش یک
گفتگوهائی که تاریخ انجامشان نزدیـک 

. موضـع متحـدی اتخـاذ کننـد ،می شود
ـاه  ـان م انویـه ژقرار است گفتگوها در پای

  .انجام بگیرند
اسـتراتژی منـع «عنـوانش  گزارش کـه •

گســترش ســالح هســته ای امریکــا بــرای 
ـــه ـــر در خاورمیان ـاد تغیی ـــت» ایجــ  ،اس

واشـنگتن مـی بایـد  :همچنین می گویـد
از جملـه از  ،انزوای ایران را تشـدید کنـد

در همــان . یـم در سـوریهژطریـق تغییـر ر
ماده ویران کردن تأسیسات اتمـی آ ،حال

 ایــران بــا مهمــات دارای بیشــترین تــوان
  .انفجار

ـای «تنها در صورتی که ایـران        امتیازه
ـال تعلیـق آکه از » مهم ن جمله اند به ح
ـازی اورانیـوم و تعطیـل آدر وردن غنی س

کردن کارخانه تولید آب سنگین و بستن 
ــی  ــول بازرس ــردو و قب ـات ف درب تأسیسـ

ــد و شــرط  ــدون قی ـای قــرارداد (ب امضـ
ـاقی ــی ژآبازرســان ) الحـ ــین الملل ــس ب ان

مجازاتهــا بایــد قابــل الغــا  ،مــیی اتژانــر
ــویتز. باشــند  ،ایــن گــزارش را مــارک داب

ـاع از دموکراسـی و داویـد  رئیس بنیاد دف
ــیس مؤسســه  ،البرایــت فیزیــک دان و رئ

ـاء کـرده  ،دانش و امنیت بین المللی امض
  .اند

اما توصیه های این کارشناسان همانها  •
هستند که اسرائیل به حکومت اوباما می 

مت خواهان تعلیق کامل این حکو. کند
ن را آغنی سازی اورانیوم نیسـت و ایـران 

بسیاری از کارشناسان . نخواهد پذیرفت
ایران نیز تأکید می کنند که شرط کـردن 

ـازی ـای از بـین  ،تعلیق کامل غنی س بمعن
بــردن اقبــال مصــالحه  کــردن بــا ایــران 

  .است
مقام ارشـد انجمـن خلـع  ،گرک تیلمن   

وزارت خارجـه  سالح و تحلیل گـر ارشـد
امریکا در قلمرو منع گسترش سلح هسـته 

براینست که گزارش دستور کار واقـع  ،ای
بینانه ای برای رسیدن به توافقی رضایت 
بخــش در بــاره محــدود کــردن فعالیــت 

ــران ــه نمــی کنــد ،اتمــی ای برخــی از . ارائ
ـا اتحــاد کشــورهای  را از  ۱+۵توصــیه هـ

و  توقعــات حــداکثری ... میــان مــی بــرد 
ــد کــه مقا ــران را متقاعــد مــی کن مــات ای

ـا نـه محـدود کـردن برنامـه  هدف امریک
یــم ایــن کشــور ژاتمــی ایــران کــه تغییــر ر

  . است
بازگو  ،اما تهدید ایران به حمله نظامی •

 ،مکـرر ،او. کردن تهدید نتان یاهو است
ایران را به حمله نظامی به تأسیسات ایـن 

در . کشور تهدید کـرده اسـت و مـی کنـد
او هشدار داد کـه  ،مبر سال پیشماه سپتا

توانائی تولیـد بمـب  ،۲۰۱۳ایران تا بهار 
ـاخت ــد سـ ــی را خواه ــر . اتم ــزارش ب گ

اینست که بیشتر محتمل است در اواسـط 
ـال  ـائی را بدســت  ۲۰۱۴س ورد آایــن توان

هرچند زود تر از این تاریخ نیز می توانـد 
  .به تولید سالح هسته ای توانا گردد

 :تــه نشــده اســتنکتــه اصــلی هنــوز گف •
ــپکتور ـارد اس ــز  ،لئونـ ــدیر مرک ـاون م معـ

ـار ســالح  ــع انتشـ ــون من مطالعــات پیرام
 ۶در  :می گوید ،هسته ای جیمس مارتین

. ما وارد جنـگ خـواهیم شـد ،یندهآماه 
مجازاتها مـی  ،با توجه به زمان در اختیار

ـا ضـربه  باید حداکثر شدت را پیدا کنند ت
   .نظامی تمامی هدف را متحقق بگرداند

نچه بـه چنـد و آدر  ۱+۵اما کشورهای  •
اختالف  ،چون مجازاتها مربوط می شود

نند آگزارشهای تازه حاکی از . نظر دارند
ورند سـه آکه واشنگتن و پاریس فشار می 

کشــور دیگــر بــا در میــان گذاشــتن همــه 
ـا ایـران ـاال ب . موافقـت کننـد ،شرطهای ب

بخصــوص تعطیــل فــردو و پاســخهای 
انـس بـین المللـی ژآروشن به پرسشـهای 

ـاه ژانر ی اتمـی از ایـران بخواهنـد و هرگ
ــذیرفت ــران نپ ـا وضــع مجازاتهــای  ،ای بـ

گـزارش جدیـد . سخت تر موافقت کنند
کــه بــه مقامــات ارشــد حکومــت امریکــا 
ــه شــده اســت نیــز خواهــان تشــدید  ارائ

  .مجازاتها است
ـا کـه • ـاب بـه اوبام ـاه  ،در نامه ای خط م

  امریکا مهمترین البی اسرائیل در  ،پیش
اســرائیل  –کمیتــه امــور عمــومی امریکــا (

AIPAC ( ن را آسـناتور  ۷۳تهیه کرده و
این هشدار گنجانده شده  ،امضاء کردند

  مطلقا نباید از فشار به ایرانیها « :است
  

  11در صفحه  
  

 ؟!ر نکنداگر تا دوماه دیگر وضعیت تغیی
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ـای اتمـی  کاسته گردد تا زمانی که فعالیته
. »این کشور بطـور کامـل متوقـف شـوند

ــدید م ــتار تش ــه خواس ــز نام ـا و نی جازاتهـ
ـامی نیـز  تهدید صریح ایران به حملـه نظ

نامه همچنین خواسته اسـت . شده است
ـات اتمـی و  ـان برضـد تأسیس عملیات پنه
ـار  موشـــکی ایـــران تشـــدید شـــوند و فشــ
بیشتری به چین و هونگ گنگ و ترکیـه 
و کشــورهای خلــیج فــارس  بــرای قطــع 

  .ورده شودآ ،بازرگانی با ایران
ئیل کــه بخــالف بــدیهی اســت از اســرا •

قرارداد منع گسترش سالح هسـته  ،ایران
کسی نمی پرسد  ،ای را مضاء نکرده است
این نپرسـیدن . چرا سالح هسته ای دارد

است  و گزارش » نمایان« ،از دید تیلمن
چنان خطر مسلح شدن ایران بـه سـالح 
ـا کــه  هسـته ای بـزرگ جلـوه مـی دهـد ت
 ،اســرائیل در داشــتن ســالح هســته ای

  .کند محق جلوه
گزارش براینسـت کـه حکومـت اسـالم  •

گرای مصر نیز می باید تهدید شود که در 
ـائی آصورت روی  وردن بـه تحصـیل توان

    .مجازاتهای سخت خواهد شد ،اتمی
فرمانـــده  ،دریاســـاالر فـــالون ٭

ــــــوای امریکــــــا در  پیشــــــین ق
حملـــه نظـــامی بـــه : خاورمیانـــه

ـــران، ـــأخیر  ای ـــه ت کـــاری جـــز ب
ــه ا ــرای برنام ــداختن اج ــی ان تم

  :ایران نمی کند
  
ـــــه ژ ۱۶در  ◀ ـاالر  ،۲۰۱۳انوی ــــ دریاس

فرمانده سابق قوای امریکا  ،ویلیام فالون
یــک حملــه  :گفتــه اســت ،در خاورمیانــه

ـاری  ،نظامی به تجهیـزات اتمـی ایـران ک
. سان انجام بگیـردآنیست که با سرعت و 

 ،جنگــی طــوالنی اســت و بــا وجــود ایــن
ـار نمـی آورد کـه اجـرا ی اثری جز این بب

ـأخیر  برنامه اتمی ایران را چند سالی بـه ت
  . بیاندازد

ـا       او که در مؤسسـه طـرح امنیـت امریک
American Security Project 

از هشــداری حمایــت  ،ســخن مــی گفــت
ــاتی  ـامی و اطالع ـات نظـ ــه مقامـ ــرد ک ک

ـا « :مدتها اسـت مـی دهنـد ـاه امریک هرگ
یک حمله کامل به تأسیسات اتمی ایـران 

هفتـــه بطـــول مـــی بکنـــد کـــه چنـــدین 
ـای اتمـی ایـن  ،انجامد اجـرای برنامـه ه

  »کشور را چند سالی به تأخیر می اندازد
        
گزارشهای مقامهای پیشین حکومـت  ◀

ـات  ـان امنیـــت ملـــی و مقامــ و کارشناســ
در ایـن  ،نظامی کـه اینـک بازنشسـته انـد

از کارانـداختن  :ارزیابی اشـتراک دارنـد
ــران ــ ،تأسیســات اتمــی ای ــد حمل ه نیازمن

ــز در  –نظــامی  ن آکــه اشــغال نظــامی نی
ـــت  ـای  –ملحـــوظ اس ــ ـــرداختن به و پ

ســنگین تــر در جنگهــای افغانســتان و 
ـابع . عراق است نه تنها هزینه پولی که من

ـانها نیـز مـی بایـد مایـه  نظامی و جان انس
  . گذاشت

ـازمانهای اطالعـاتی       و می دانـیم کـه س
امریکا به این نتیجه رسیده اند که ایـران 

بنا بـر . امه تولید سالح هسته ای نداردبرن
ـا  ،این با توجه به این امر که ایـران امریک

مســئله دیگــر بهــای  ،را تهدیــد نمــی کنــد
جنگ نیست بلکه مسـئله مرتکـب شـدن 

  . یک جنایت است
ـاد کشـور یـم و ژدرون بهم ریخته ر :انقالب اسالمی ـای اقص   :گزارش می کنندتحریم و انزوا را داده ه

ــدار ا  ــي م ــاد وقت قتص
مصرف محور بسته مـي  

 ،افـزايش نقدينـه   ،شود
افزايش تورم و كاهش 

  :وردآتوليد را ببار مي 

  
  
درصدی ارزش پـول ۵۵کاهش  ٭

هـــزار  ۱۶و  ملـــی در یـــک ســـال
میلیارد رانتی که بـه جیـب رانـت 

   :خواران رفت
به نقل از  سحام نیوز، ،۹۱دی  ۳۰در  ◀

، قـول احمـدی تـوکلی ،خبرگزاری مهـر
برنامه و بودجـه مجلـس  عضو کمیسیون

ـاهش  :را گـــــزارش کـــــرده اســـــت  کــــ
درصدی ارزش پول ملـی کـه ناشـی از ۵۵  

ـال  نوسانات ارزی در طـول کمتـر از یکس
  .گذشته بوده است 

ـاددانان      در نشست ماهانه انجمن اقتص
ـادن و  ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، مع

ـاورزی  ــران، کشـ ــوکلی توضــیح داده  ای ت
ـا  ۹۰ر از اول آذ است کـه ـال  ۸ت مهـر امس

ـــع  ۲۷ ـــرخ مرج ـــه ن ـارد دالر ارز ب ــ میلی
ـارد  ۱۶فروخته شد که حدود  هـزار میلی

آورده را از جیب ملت بـه  تومان سود باد 
  .کیسه افراد معدودی سرازیر کرد

ــرخ ارز،       ـال  ۳۰ن ـان سـ ــزار و ۹۰آبـ ، ه
ــود کــه در چهــارم بهمــن  ۳۲۰ تومــان ب

ـان  ۵۰هـزار و  ۲پارسال بـه  یش افـزا توم
یافت و اگر چه دخالـت دولـت موجـب 

ــرخ ارز پــایین نگــه  ۲شــد حــدود  مــاه ن
مهر امسال نـرخ ارز بـه  ۸داشته شود، اما 

ـان افـزایش یافـت کـه  ۸۰۵هزار و  ۲   توم
ـان مــی دهــد، ارزش پــول ملــی   ۵۵نشـ

  .درصد کاهش یافته است
ـادراتی کشـور از  چهار     پـنجم درآمـد ص

ــ نفــت و مشــتقات آن در مالکیــت  ت دول
، هفتاد  ۸۹است و به طور نمونه در سال 

ــه و  دهــم درصــد از کــل صــادرات  ۳و ن
و  ۸۴  کشور و در شش ماه نخست پارسال 

دهم درصد از درآمد صادراتی کشـور از  ۶
طریق نفت و مشـتقات آن حاصـل شـده 

  .است
ـارد  ۱۰۹،  ۸۹در سال      و سـه دهـم میلی

حــدود صــد میلیــارد  ۹۰دالر و در ســال 
ـالی  مد ارزی داشتیم و ایـن در دالر درآ ح

ـال  ، شصـت ۸۹است که واردات ما در س
ـال  ، ۹۰و چهار و نیم میلیارد دالر و در س

ـار دهـم  ـارد دالر  شصت و یک و چه میلی
ارزش واردات در نیمــه اول   .بــوده اســت

و نــیم درصــد کمتــر از مــدت  ۱۰امســال 
ـال و از نظـر وزنـی  درصـد  ۱۲  مشابه پارس

    .بیشتر بوده است
دی، بهای هـر  ۳۰اما در  :انقالب اسالمی بـه سـخن . تومان شده اسـت ۳۴۰۰دالر  ـاه، دســت کــم  ۱۰دیگــر، ظــرف  ـال کاسـته شـده اسـت ۶۰مـ ــورم . درصد از ارزش ری ــزان ت ــر از می ــوز کمت   :استایــن کــاهش، هن

  
 ۱۱۰تــورم ســالیانه ایــران نــرخ  ٭

   :!؟درصد است
 
در  :به گزارش تابناک ،۹۱دی  ۲۴در  ◀

نرخ تورم اعالمی از سوی بانک  حالی که
درصد  ۲۷٫۴مرکزی برای آذر ماه برابر با 
همـین نـرخ  اعالم شـده و در جـایی کـه 

ــدرت  ــز نشــان از افــت شــدید ق ــورم نی ت
خرید افراد دارد، هنـوز بسـیاری بـر ایـن 

ســوی  باورنــد کــه نــرخ تــورم اعالمــی از 
ـات جامعـه بسـیار  ـا واقعی بانک مرکزی ب

ســتیو هانکــه در پروفســور ا. فاصــله دارد
اقتصــاد  آخــرین مطلــب خــود پیرامــون 

ـار  ایران با اشاره به این موضوع، ارائـه آم
غیر واقعی را در کشورهای که دچار تورم 

بـه گـزارش  .دانـد حاد هستند، عادی می 
، چندی پیش، بانـک مرکـزی »تابناک«

ایران اعالم کرد که نرخ تورم ماهیانـه در 
است؛ تورمی درصد  ۲۷٫۴   آذر ماه برابر با

درصـد  ۷که از آغاز سال تا کنون بـیش از 
ـالی . افزایش را نشان می دهـد ایـن در ح

بسیاری بر این باورند، ایـن نـرخ  است که 
تورم که از سوی بانک مرکزی اعالم مـی 
شود، چندان با واقعیات اقتصادی کشـور 

   . خوانی ندارد هم 
، کـه »اسـتیو هانکـه«بنا بر این گـزارش، 

ـا تـورم متخصص در م وضوع ابـر تـورم ی
ـایحاد است و به تازگی با افزایش  ارز   به

ـالبی  ـاهش ارزش ریـال، مط در ایران و ک
پیرامون بـروز ابـر تـورم در کشـور منتشـر 
ســاخته اســت، بــا اشــاره بــه غیــر واقعــی 
بودن نرخ تـورم اعالمـی از سـوی بانـک 

 ۱۱۰   راتــورم ســالیانه در ایــران  مرکــزی،
 .ورد کرده استآبردرصد 

فرمول برابری قدرت خرید که هانکـه     
ـابوه از آن  برای محاسـبه نـرخ تـورم زیمب

همین فرمول بـرای . استفاده کرده است
ــز مــورد   ــران نی ــورم ای ــزان ت محاســبه می

ـاه اکتبـر و   : استفاده وی قـرار گرفتـه از م
در زمانی که میزان تورم در ایـران شـروع 

دولـت در ایـران  به افزایش شـدید کـرد، 
ش کرده با هر روشی، پول ملـی را کـه تال

افزون ارزش است، سر  در حال افت روز
نگـاه، ایـن تاکتیـک  در یک . پا نگه دارد

غیر مشروع کارگر واقع شده و نرخ تـورم 
ـاه اکتبـر بـه حـد  ایران پس از آن که در م

ـا انـدازه ای  نهایی خود رسـید،  اکنـون ت
ایــن امــر بــه   . کــاهش را نشــان مــی دهــد

است کـه نـرخ تـورم رسـمی در معنای آن 
کــه مــن بــا  –) درصــد ۱۱۰یعنــی (ایــران 

موجــود در  اســتفاده از داده هــای عینــی 
ــرده ام  ــبه ک ـازار محاس ــه ای  –بـ ــه گون ب

فاحش، چهار برابر بزرگتر از نرخی است 
  . کند که بانک مرکزی اعالم می 

رفســور در حــال افــزایش اســت، بــرآورد پحجم نقدینه که همچنان  :انقالب اسالمی   :هانکه را تصدیق می کند
  
هـزار  ۴۲۴حجم نقـدینگی بـه  ٭

 ،در هـر روز. میلیارد تومان سرزد
ــم  ۳۰۰ ــر حج ــان ب ــارد توم میلی

  :نقدینه افزوده می شود
  
ـــیس کـــل  ،۹۱دی  ۲۶در  ◀ ـــی رئ بهمن

بانک مرکزی گفتـه اسـت حجـم نقدیـه 
دی  ۲۸در . هزار میلیارد شده است ۴۲۴

حجـم : مـده اسـتآاین ارزیابی به عمل 
ـال نقــدینگی در مهر ـاه ســ  ۴۱۵جاری  مــ

ـان بـود ـارد توم ـازه . هزار میلی ـای ت آماره
نشان از این دارد که در فاصله یـک ماهـه 

هــزار میلیــارد  ۹بعــد از مهــر، بــه میــزان 
ـان بـــر حجـــم  ـاه  در آبان نقدینـــهتومــ مــ
 .افزوده شده است

ـا  • کنـــد کـــه  می معلـــومبررســـی آمارهــ
، به ۹۱ ماهه ابتدایی سال ۸نقدینگی در 

ـان افـزایش  ۷۲میزان  ـارد توم هـزار میلی
ـان  ۳۵۲داشته و از رقم  هزار میلیارد توم

 ۴۲۴، بــه رقــم ۹۰در پایــان اســفند ســال 
مــاه رســیده  هــزار میلیــارد تومــان در آبان

این ترتیــب حجــم ایــن متغیــر  بــه. اســت
ماهــه، بــا رشــدی  ۸ه دپــولی در ایــن بــاز

   .مواجه بوده است ۳/۲۰معادل 
 ۲هرگاه ضریب تکاثر را  :میانقالب اسال

ـا افـــزایش روزانـــه   ۳۰۰فـــرض کنـــیم، بــ
ــه  ــه، روزان ــرحجم نقدین ـان ب ـارد تومـ میلیـ

ـان  ۶۰۰قدرت خریدی برابـر  ـارد توم میلی این افزایش قـدرت خریـد . ایجاد می شود
ـاهش تولیـد و کــاهش واردات  ـا ک ـاد هانهمراه می شود، به قول  وقتـی ب که، تورم ح

  :ورددرصد را بوجود می آ ۱۱۰
  
کـاهش : بینی اکونومیست پیش ٭
میلیــاردی صــادرات ایــران  ۳٫۴۳

  در سال جاری
 
ایســنا گــزارش کــرده  ،۹۱بهمــن  ۱در ◀

واحــد اطالعــات اکونومیســت در  :اســت
خود که اولـین  ۲۰۱۳گزارش ماه ژانویه 

ــد  ـال جدی ــه در سـ ــن موسس ــزارش ای گ
مــیالدی اســت بــر موضــع پیشــین خــود 

ــه  ــرده اســت ک ــوان ک ــد و عن ارزش تاکی
ـا  ـال گذشـته برابـر ب صادرات ایـران در س

ــوده  ۹۰۰میلیــارد و  ۱۰۹ ــون دالر ب میلی
شود که این میـزان  بینی می است که پیش

ـا  ـاری بـ ـال جـ ـارد و  ۴۳در سـ  ۳۰۰میلیــ
 ۶۰۰میلیارد و  ۶۶میلیون دالر کاهش به 

 .میلیون دالر برسد
ـادرات نفـت بـرایــن کــاهش صــادرات  :انقــالب اســالمی ـاهش ص ـاطر اثـر  مربوط بـه ک تحریم ها و نیز فرآورده های دیگر بخ

  :کاهش تولید داخلی است
  

درصــدی صــادرات ۷۰کــاهش ٭ 
  های نفتی فرآورده

 
حسن خسـروجردی  ،۹۱دی  ۱۸در  ◀

رئــــــيس اتحاديــــــه صــــــادرکنندگان 
ــا مهــر  فرآورده هــای نفتــی در گفتگــو ب

درباره آخرين وضعيت صـادرات انـواع 
 :های صـنعتی ايـران، گفـت قير و روغن

صادرات انواع قير و روغن های صنعتی 
ايران به کشـورهای مختلـف جهـان بـا 

 .کاهش چشمگيری روبرو شده است
وی گفت، در شرايط فعلی صادرات اين 

درصــد  ۷۰محصــوالت نفتــی بــيش از 
کاهش يافته است، اين در حـالی اسـت 

 ۲که کشور از ظرفيت صـادرات بـيش از 
ــــون و  ــــواع  ۵۰۰ميلي ــــر و ان ــــن قي ت

صـــنعتی بـــه کشـــورهای  هـــای روغن
 .مختلف جهان برخوردار است

خسروجردی با تاکيد بر اينکه مخـالف 
هرگونه ارزان فروشی قير و روغن هـای 
صنعتی به کشـورهای مختلـف هسـتيم، 

امـا قيمـت جديـد خـوراک : تبيين کرد
صنايع روغـن سـازی بـيش از بازارهـای 

در صـورتی  .جهانی افزايش يافتـه اسـت
ــ ــد نظــری در تعي ــه تجدي ــت ک ين قيم

خوراک ايـن صـنايع نفتـی نشـود حتـی 
امکان توقـف کامـل قيـر و روغـن هـای 
صنعتی ايران به بازارهای جهانی وجود 

 .دارد
  :کشاورزیبا کـاهش تولیـد در بخشـهای صـنعت و این کاهش همراه اسـت  :انقالب اسالمی

  
کـــاهش تولیـــد در بخشـــهای  ٭

  :صنعت و کشاورزی ایران
  

ــرز ۲۲در ◀ ــی جعف ــالم عل اده دی، غ
ــادی  ــن آب ــده«ايم ــا  »نماين ــس ب مجل
های جديد اعطـای وام  اشاره به وعده

از مجمـــــوع : اشـــــتغالزايي، گفـــــت
بنگاههای دريافـت کننـده تسـهيالت، 

درصــــد از بنگاههــــای ايجــــادي، ۳۱
ای و  درصــد از بنگاههــای توســعه۱۰
درصد از بنگاههـای دريافـت کننـده ۹

ـــــــون  ســـــــرمايه در گـــــــردش، اکن
ایـن بنگـاه  درصـد از ۵۰ :اند غيرفعال

 .ها تعطیل شده اند
نايب رئيس فراکسيون اشتغال مجلس 

ــزود ــن : اف ــوجهی از اي ــل ت بخــش قاب
تســهيالت بــه مشــتريانی داده شــده کــه 
دارای بدهی معوقه بوده و برای تسويه 

هـا تسـهيالت پرداخـت  معوقات بـه آن
 .شده است

، علــی علیلــو عضــو ۹۱مهــر  ۲۸در  ◀
 در گفتگـو بـا کمیسیون صنایع مجلس

ــــا،  ــــه اســــتتوان های  شــــرکت: گفت
تولید   درصد ظرفیت ۴۵خودروساز با 

ایــن در حــالی اســت کــه .کننــد کــار می
رقابت چندانی در ایـن صـنعت وجـود 
ندارد و محصوالت آنهـا بـه راحتـی در 

  .رسد بازار به فروش می
هـــای صـــنعتی نیـــز  در دیگـــر بخش    

مشکل کـاهش تولیـد وجـود دارد و در 
تـورم قیمتـی  بخش کشاورزی به دلیـل

که وجود دارد بسیاری از کشاورزان بـا 

در  .کنند مشکالت دست و پنجه نرم می
ها، مـواد اولیـه و  بسیاری از شهرسـتان

ها بخش کشـاورزی بـا نوسـانات  هزینه
ــرو اســت کــه عــدم وجــود  قیمتــی روب

در گردش، تولید در  نقدینگی و سرمایه
  .این بخش را با مشکل مواجه کرده است

مجیــد رضــا حریــری  ،۹۱ دی ۲۸در  ◀
یس کمیته واردات اتاق ایران در گفـت ئر

آمــار گمــرک : گفتــه اســت انــا،تووگــو بــا 
ـاهش  ۸نشان می دهـد واردات  درصـد ک

یافتــه و ایــن درحــالی اســت کــه واردات 
کاالهای ضروری نیز  بیشـتر بـوده اسـت 

هزار تن  ۵۲،  ۹۰ماه ابتدایی سال  ۹در .
ـــه ارزش  رد میلیـــون دالر وا ۱۵گنـــدم ب

ماهه ابتدایی سال  ۹شده که این رقم در 
ـادل یـک  ۵به  ۹۱ میلیـون تـن گنـدم مع

ـارد و  ــ ـــزایش  ۸۸۲میلی ـــون دالر اف میلی
ـان کـرد .یافته اسـت ـاطر نش ایـن : وی خ

بدان معنی است که میزان واردات گنـدم 
برابر افزایش  ۱۰۰در سال جاری بیش از 

 .یافته است
ــــه ◀ ـاران ب ـــ ــــر«چایک ــــر » فق نزدیکت
ـــــوند می ـاه ۲۶در  :ش ــــ ـــــن دیم ، محس

ـاران  بزرگ پور يکـى از موسى تـرين چايک
ـا  ـا مصـاحبه ب ـان ب منطقه مركزى الهيج

ـاى : ه استایلنا گفت ـا توجـه بـه قـول ه ب
سازمان چاى كشـور نسـبت بـه پرداخـت 
مطالبــات چايکــاران الهيجــانى تــاكنون 
. هيچ گونه وجهى پرداخت نشـده اسـت
اند  چايکاران پول خود را دريافت نكرده

ا اين وجود ديگـر رغبتـى بـراى ادامـه و ب
ــد ســوء مــديريت در . توليــد چــاى ندارن

اى ی چـها سازمان چاى، اكثـر كارخانـه
را به تعطيلى كشانده و هـر روز بـر تعـداد 

ــن واحــد ــزوده  اي ــده اف ــل ش هاى تعطي
 .شود مى

ـاال،  :انقالب اسـالمی ـای ب ـنگین شــدن جــو حاصـل داده ه ـاری و سـ ــن، افــزایش بیکـ ـابر ای ــیبها و خشــونت، بنـ ــزایش آس ـاعی اسـتاف ـاد . نابسامانی ها اجتم ـاقی مـی مصــرف محــور، وقتــی مــدار بــدین ســان در اقتص ـا یـک گـذار ب   :بر میزان سرکوب گری خود می افزایدیـم دائـم ژاز این روسـت کـه ر. ترین استمانــد و آن از بــد بــه بــدتر و از بــدتر بــه بــد بسته می شـود، تنه
  
  

اعدام و تشـديد فشـار   
ــا  ــه ك ــالي ب رگران، م

يـم  ژروشي است كه ر
در حل مشكالت مردم 

  :بكار مي برد
  
  

ــالين     ،91 دي 18در ◀ ــزارش فع ــه گ ب
حقوق بشر و دمكراسـي در ايـران، جـواد    

ساله در زندان مركزي زاهدان  50رفيعي 
سال بود  6اين زنداني  .به دار آويخته شد

 . كه در زندان مركزي زاهدان بسر مي برد
ايلنا، جمعـي   ، به گزارش91 دي18در ◀

» كاغذسازي كارون«از كارگران كارخانه 
توجهي مسئوالن در رفع  در اعتراض به بي

مشكالتشان، در مقابل استانداري خوزستان 
 .دست به تجمع زدند

ــا،   ،91دي  18در ◀ ــزارش ايلنـ ــه گـ بـ
همزمان با تجمـع كـارگران كاغذسـازي    
كارون، كارگر كارخانه قند و تصويه شـكر  

دومين روز پيـاپي تجمـع   اهواز نيز براي 
 .اي برگزار كردند اعتراضي جداگانه

به گزارش سايت خانـه   ،91دي  19در ◀
ملــت، جمعــي از بازنشســتگان آمــوزش و 
پـــرورش، تـــأمين اجتمـــاعي و ارتـــش 

  جمهوري اسالمي ايران به منظور عدم 
دريافت مطالبات خـود مقابـل مجلـس 

يكـي از تجمـع كننـدگان    .تجمع كردنـد 
است و مبلـغ   86ا از سال مطالبات م: گفت

ميليـون تومـان    4آن بين يك ميليون تـا  
  16در صفحه    .متغير است

  ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
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 وزارت به   ] واشنگتن در يرانا مختار وزير [ عالء ،1933نوامبر10در
و  زيبا تصويري كرد  تالش ديدار اين در او. كرد مراجعه    آمريكا خارجة
 گزارش آيا كه پرسيد ارمخت   وزير« :دهد ارائه ايران اوضاع از خوب

 ما لحظه    آن تا كه شنيد جواب وقتي ايم؟ داشته ايران اوضاع از مطلوبي نا
 هاي گزارش شخصاً كه گفت ايم، نداشته تهران از  اي تازه گزارش هيچ

 اي رابطه هيچ   ]   گفت عالء   [   است كرده دريافت تهران از    بخشي اطمينان
 قبل  مدتها شاه  و نيست؛  اروپا به شاه   سفر و خان رضا وزيري نخست ميان
 III)   (» .بود گرفته   ازكشور خروج به تصميم سردارسپه وزيري نخست از
 كه دانند مي همه« : كرد صادر اي اعالميه رضاخان 1923 نوامبر   12 در
 به ملّت آن از فردي كه نيست بدتر اين از چيز  هيچ مستقل كشور    يك در

 امور در دهد اجازه بيگانگان  به يا شده    تبديل خارجي مالع دست آلت
  كامالً  «: نويسد    مي زمينه اين در كرنفلد» .كنند دخالت كشور سياسي
 كنند مي گمان كه شده منتشر كساني اغفال براي اعالميه اين است آشكار
 و است رسيده منصب اين به خارجي هاي سفارت مدد به  الوزرا    رئيس

 اين در طوفان روزنامة» .باشد آنان     خدمت در و دست آلت است ارقر
 كنندة صادر    است؛   نشده صادر  نيت حسن با بيانيه اين«  : نويسد مي زمينه
 وي كابينة گيري شكل در خارجي هاي سفارت نفوذ كه است كسي آن
 را بريتانيا ر،سينگل كمپاني نمايندة ساپر، اچ، رالفIV)   ( ».است    بوده  مؤثّر
 الوزراي رئيس« : كند مي معرّفي    مشيرالدوله  گيري كناره اصلي عامل
 و    وزرا هيأت به  را آن و بود كرده موافقت ما قرارداد شروط با پيشين
 را داد قرار اين آينده ماه داشت نظر در و بود كرده ارائه نيز ميلسپو

  بريتانيا مخالفت گفت  توان مي.  كند معرّفي مقنّنه    قوة به اليحه عنوان  به
 الوزرا رئيس اكنون خان رضا   . است داشته نقش او  سقوط در اي اندازه تا
  تا را او    و است شاه  ركاب در او  روزها اين.  است  ايران ديكتاتور عمالً و

 IV)(» .ماند   خواهند اروپا در  احتماالً شاه .ميكند بدرقه كشور  مرزهاي
 در .كنند پنهان وقايع اين از را خود خوشحالي    نتوانستند ها سيانگلي

 سرهيو ،1923دسامبر    در لندن در ايران شاهنشاهي  بانك ساليانه مجمع
 مي    و كند مي  اعالم را خان رضا  انتصاب فراوان اشتياق با رئيس،  بارنس،
 سپس و »بود   اروپا به سفر و نااير ترك حال در ايران شاهنشاه« : گويد
 تشكيالت كه دادم اي پيروزي از خبر گذشته سال   « : كند مي اضافه
 ميان به آرامشي از    سخن و آورده خود همراه به  سپه  سردار نظامي
  سردار گرفته؛ قرار نظاميان كنترل  نتيجة در را ايران سراسر كه آوردم

 توانايي  نندك مي بيشترتالش عمل فضاي آوردن دست به با اكنون    سپه
 متشكّل ارتشي با كه رسد نظرمي به و   ...  گيرد كار به بيشتر را خود اجرايي

 بيشتر ثباتي    و  مستحكم  نظمي سمت به ايران وفادار،  و مردمي  سربازان از
  V)   ( » .است  نديده خود به هرگز  ايران سالهاست كه رود مي پيش

. اند كرده ارائه خان رضا از متفاوت بسيار تصويري ها امريكايي مقابل در  
 چنين كرنفلد وزراء،  رياست به رضاخان انتصاب     از  پس  ماه  يك كمتراز
 به مهم هاي پست براي    افراد انتخاب  در الوزرا رئيس« :كند مي گزارش
 رضا     [  : افزايد مي وي  ».گيرد مي نظر در را اشان لياقت و شايستگي ندرت
 از  تن دو دستي، صنايع نمايشگاه افتتاح مراسم در نوامبر، 22 در   ]  خان

. بودند نداده سالم خوب او به چون زد؛ كتك    شدت به را پليس افسران
 وزارت وارد الوزرا    رئيس كه زماني  شد؛ تكرار  نوامبر 24در مشابهي حادثة
 حضور  جلسه  آن در و بود حوالي آن در كه آخوندي شد، مي عدليه
* . برنخاست خود جاي از الوزرا رئيس ورود هنگام    .بود  نابينا داشت
 نزد در خود اعتبار    از كارهايش، اين با رضاخان كه  است روشن كامالً
 او عليه آشكارا كند نمي  جرأت كسي كه آنجا از. كاهد مي نيز ها شرقي
 فروگذار  او ضد بر مخفي چيني توطئه هيچ از افراد بزند،  اقدام    به  دست
  الوزرا رئيس ناپذير توجيه رفتار طوفان    روزنامة نوامبر  25در .كنند نمي

 سرانة خود تبعيد    نهمچني و داد قرار انتقاد مورد را مذكور روحاني  با
 بود نوشته خود روزنامة فرد در اين كرد؛ نكوهش  را اقدام روزنامه سردبير

 خود ترك خواهران  پيروي به ايراني زنان كه است رسيده    آن زمان كه
 به نيز طوفان روزنامة رفت    مي انتظار همانطوركه. بردارند را حجاب
 زده    تكيه وزرا رياست برمسند رضاخان كه زماني از... شد سركوب  سرعت
 عمومي، مجامع در حضور همچنين و فراوان  هاي بخشش و بذل با است،
 جلوه ستايش خور در و  بزرگ بوعاتمط نظر    در را خود كند مي سعي
 عنوان و ستوده    را او اشعاري درج با ييها روزنامه روز هر تقريباً. دهد
 نظامي وابستةVI)   (» .دهند مي او به ايران منجي و سرنوشت  مرد

 خان، رضا: نويسد مي چنين رضا  رفتاري بد و    خشونت مورد در نيز آمريكا
 در را سياسي  منصب    باالترين اكنون  اينكه با ايران، جديد الوزراي رئيس
 قزاقي دوران رفتار و اخالق تواند نمي هنوز اما كند، مي اداره كشور اين
 مورد را مختلفي افراد بود، جنگ وزير كه وقتي... بگذارد كنار  را    خود
 هروزنام  دبيران سر نظميه، افسران الوزرا، رئيس     داد؛ مي قرار شتم و ضرب

 نيز گذشته هفته دو در   . هستند   افراد اين جمله از....و نظامي  افسران ها،
 گرفته  قرار الوزرا رئيس غضب و خشم مورد مختلف افراد بار چندين

 الوزرا رئيس جناب توسط  مستقيماً خاطي شخص موارد تمام در كه    اند
 قرباني حاني،رو يك و پليس افسر يك اخيراً    همين  .است شده زده كتك
 رفتار و خان رضا    شخصيت  در نفس  كف نبود. اند شده وي خشن رفتار
  موجب همين. است اسفناك و انگيز رقّت بسيار او خشن

  تهران هاي روزنامه از يكي. شود مي  بيگانه اتباع ويژه    به ديگران  بدگويي
  براي. شد قيفتو سرعت به    بود كرده انتقاد  خان رضا رفتار اين  از كه

  آن رشد در  وي كه را فضايي بايد وي رفتار روانشناسي درك
  I    (VI( ».نمائيم  توجه وي تربيت نحوة به و كنيم بررسي  است    كرده

 فعلي الوزراي رئيس« : نويسد    مي مورد اين در  نيز  گوتليب كنسول
 وجه     هيچ به او ..ستبحيواني  غريزة با سواد بي و نادان دهاتي يك ايران،
 الوزراي  رئيس اخيراً  وي – كند كنترل را خود غضب  و خشم تواند نمي

 دست به كه گزارشاتي به بنا(  است داده قرار شتم و ضرب    مورد را پيشين
( )است داشته روا وي به را جسارتي    چنين شاه حضور در است  رسيده من

 با خان رضا ؛)نائي كرده بوداعترضا خان به مشيرالدوله بي .: ص.توضيح ج
  نگار روزنامه اين زد؛    كتك را منتقد نگاران روزنامه  از يكي خود دست

 ماجرا اين شاهد كه آمريكا  اتباع از يكي. بود سفيد ريش پيرمردي
 صحنة  ترين بار خفّت و ترين انگيز رقت اين كه كند مي اظهار است    بوده

  رياست مسند بر وي كه زماني از. است    ديده كنون تا كه بوده خشني
 مورد را خود همراهان    و ملتزمين مختلف مواضع در   بارها زده تكيه وزرا
 روحاني يك تازگي به  جمله از است؛ داده قرار جرح و ضرب

  جاي از و نشد رضاخان ورود متوجه نابينايي علّت به كه    پيرمرد،
 ديگر بار. گرفت قرار وي شتم    و ضرب مورد شدت به برنخاست،  خود
 يك جانب از مخالفت هاي نشانه  اولين چنانچه كنم، مي تكرار
 الوزرا رئيس  حيواني خوي قوي،  احتمال به  شود، مشاهده اقتصادي    مقام

   VIII)   ( ».شد خواهد چه داند نمي    ديگركسي و كرد خواهد طغيان
«   عنوان تحت 1923 مبردسا 10 تاريخ به  جدليكا كه گزارشي در

 روي  زمان از« : خوانيم  مي نويسد، مي »تهران هاي روزنامه شدن    ناپديد
 در   روزنامه چندين وزراء رياست گرفتن    دست در و خان رضا آمدن كار

 فقدان  علّت به    هم ها روزنامه از  ديگر شماري و  اند؛ شده  توقيف تهران
  حكومت تحت. اند شده  ساقط هستي از ازتبليغات،  حاصل درآمدهاي

 سياستمداري هر است؛ مشخّص  و روشن كامالً سياسي شرايط    خان، رضا
 در را  خود  پول، صرف با كه  ندارد     نيازي بكنجد  نظام اين  »در«  كه

 قرارمي  چارچوب    اين از  »خارج«  كه هم  كساني و كند؛ معرِفي روزنامه
 روزنامه در تبليغ براي پول كردن خرج هستند مطمئن كه آنجا از  گيرند،

  شرايطي به توجه با. زنند نمي كاري چنين  به دست است، عبثي   كار ها،
 اي روزنامه سي از   رود مي انتظار است،    آورده وجود به فعلي  رژيم كه
 روزنامه دو حداكثر    اند، نهاده وجود عرصة به پا اخير  سال دو در  كه
 اند، زده  تكيه  قدرتمندي  مالي  هاي پشتوانه بر كه آنها مهمترين يعني  ،
 كه نيست ذهن از دور چندان... برند در به  سالم جان بحران    اين از

 در حياتشان ادامة  اند، يافته  نجات    كه هايي روزنامه از دسته آن  بگوييم
 دولت    به انتقاد و حمله از امتناع يا و خان؛ رضا از حمايت گرو

   IX)  (1)   (»  .بود  خواهد
  
   »خواهي جمهوري جنبش«  و پنجم مجلس◀

  
 10 تاريخ به خود درگزارش كرنفلد: دكتر مجد در ادامه مي نويسد

 و زيرفشاررئيس الوزرا ،پنجم     مجلس انتخابات« : نويسد مي 1923 دسامبر
  رود مي انتظار است، شده آغاز عادي غير شتاب با توأم
 حد به مجلس كار شروع براي شمارشان كه نمايندگاني    فوريه،  هفتم
 هاي استان از  مختلفي هاي    گزارش. يابند  حضور تهران در رسيده نصاب

كانديدهاي   كه است آن از حاكي رسيده، من دست به مختلف
 انتخاب به دموكرات خواه و ترقّي ناسيوناليست، عنوان تحت كه    مشخّصي

  ».كرد خواهند  قبضه را مجلس    اند، شده پارلمان وارد  نخا رضا
 اروپا به نفره سه هيأتي كه كند مي اعالم درگزارشي همچنين كرنفلد
 اين در نيز ايران، روزنامة دبير سر رهنما،     العابدين زين. است شده اعزام
 نمي چيزي كميته    اين  اهداف و مأموريت مورد ر د كسي«  : است هيأت
 نظرداشتن زير براي نفر سه اين كه اند عقيده براين اي عده. داند

 ديگري عدة اند شده كشورخارج از وي واطرافيان    شاه    ] احمد [      حركات
  تبليغ كميته اين وظيفة    كه معتقدند   دارند،  قضيه اين به مثبتي  نگاه كه

  رئيس  ايشان گمان به كه است   ]   درايران  [    جمهوري رژيم براي
 (» .است  ريزي برنامه  حال در  آن به رسيدن براي  ايران فعلي     الوزراي

  (Xدسامبر 10 تاريخ به  عالء   ]  حسين  [       با خود گفتگوي  گزارش در دالس 
  وزارت     آيا  كه كرد سئوال ايران   مختار وزير«  : گويد مي  چنين 1923
  تأسيس  مورد در ها روزنامه شايعات تأئيد براي كيمدر  امريكا  خارجة
  براي اعتباري شخصاً كه داشت اظهار وي  دارد؟ ايران    در جمهوري نظام
 سلطنت خاندان با خان رضا كه    ندارد  دليلي و  نيست؛ قائل   شايعات اين

     من    يابد دست قدرت به آميز خشونت  راههاي از بخواهد يا باشد مخالف
 شايعات اين  تأييد براي  مدركي نيز ما كه گفتم وزيرمختار به     ]   دالس   [

 به  شاه سفر گزارش پيش  هفته چند تهران، در ما سفارت    جزاينكه نداريم؛
  1924 ژانويه 8     گزارش در جدليكا  X I )( ».است كرده  ارسال اروپا
 خان، رضا«  :دهد مي  نزديك آيندة در مجلس گشايش از خبر خود
 دسته  آن داد دستور فرمانداران تمام به اي بخشنانه صدور با الوزراء    رئيس

 تا سازند ملزم  اند يافته راه ايران ملّي شوراي    مجلس  به كه را وكاليي از
  كه است  مصر الوزرا رئيس   . برسانند  تهران به را خود  فوريه  هشتم از پيش
 اين در. كند آغاز را خود كار  نجمپ مجلس مذكور تاريخ در

  وكال   چناچه است داده هشدار فرمانداران به خان رضا همچنين    بخشنامه
 عده  بود خواهد ايشان برعهدة  مسئوليتش    نرسند، تهران به مقرّر تاريخ در
 تشكيل قدرت،  گرفتن    دست به از پس  خان رضا كه بودند باور  اين بر اي

«   مانع تا انداخت، خواهد تعويق باشد به  داشته امكان كه جايي تا مجلس
  بخشنامه اين صدور  اما  شود؛ خود  قدرت كاهش و پارلمان هاي    دخالت

 فعلي، كابينة همانند پنجم، مجلس    شك بدون. كرد باطل را عقيده اين
 ارشيگز اساس    بر بود خواهد الوزرا رئيس اوامر تابع و اختيار تحت  كامالً

  تمام سال، سه يا دو مدت به ملّي شوراي  مجلس است قرار ناموثّق،
 در و دهد اختياركامل  او به و است كرده گذاراو الوزرا  رئيس    به اموررا
 به كار اين. بود خواهد    تعطيل موقّتاً نيز مجلس مدت اين

 مي قادر را او و بخشد مي قانوني ماهيت الوزرا رئيس  ديكتاتوري
. بزند نظرخود مورد اصالحات  به دست محدوديتي هيچ بدون    سازد

 آن بتواند و باشد  مؤثّر كافي اندازة به مجلس   در خان رضا نفوذ اگرفشارو
 باز دست با    وي كه دارد احتمال در آورد، خود كنترل تحت را

 مي باره اين در كرنفلد XII)( ».زند  رقم را ايرانيان و ايران  سرنوشت
 اين هحادث اكتبرمهمترين  27در وزرا  رياست به خان رضا    انتصاب« : نويسد
 ايران  تاريخ در است عطفي    نقطة گفت توان مي و است دوره

 مشكوكي    طرق رسيد،   ]  خارجه   [   وزارت  اطّالع به اين از پيش همانطوركه
 تسرع به گرفت كار به خود هاي خواسته به رسيدن براي  وي كه

 وي كه  زماني از.     ]   نپرسيد  آنها  مورد  در سئوالي  كسي    و   [   شد  فراموش
 رضا  خدمت  در  اساساً كه  مطبوعات   ...  است گرفته  دست در را  قدرت
 ها تالش     اين. اند زده وي نفع به  گسترده  تبليغات به دست هستند،  خان

 در ممكن  وسيلة هر به)  كابينه  وزراي(   ...است داشته  عميقي  بسيار  اثر ،
 اعتبار خود  فرماندة و رئيس به كنند مي  تالش خود  مربوط     خانة وزارت
 كارآمدن روي از پس  بالفاصله  خان    رضا»  .كنند  حمايت او از و بخشيده

 را    شهرداري و كنند تخته را ها خانه قمار تمام در دستورداد
 روي از نه وي اخير اقدام. كند رسيدگي هيدستانت به ساخت  موظّف

 رضا ».بود  فريبي عوام براي بلكه  تهيدستان    با همدردي و دلسوزي
 براي بودجه  تومان     000/45 خواهان مجلس به طرحي ارائه با همچنين
 سطح بردن باال منظور به«  نيز عمل اين. شد دانشگاه ساختمان خريد

  استنباط»  .بود نمايي خود براي بلكه نبود، ركشورد تحصيالت     و آموزش
  صحنة زمينة پيش  ها صحنه اين    تمام « : است چنين قضايا ازاين كرنفلد
 كشور    اين شاه  با خان رضا صحنه درآن كه باشد، مي وي  نمايشنامة پاياني

 قبالً كه اي نفره سه  كميتة مورد در كرنفلد ».است آن جمهور رئيس و
 الوزرا رئيس با اخيراً كه درگفتگويي«: دهد    مي گزارش  چنين دذكرش
 توجه كردن    جلب اروپا، به نفره  سه ازكميتة هدف كرد ادعا وي داشتم،

 نيست  شكّي اما است؛ ايران اقتصادي هاي پيشرفت به اروپايي كشورهاي
 براي ياروپاي دول ساختن آمادة اروپا ازسفربه گروه اين    واقعي هدف كه

»  .داد خواهد  رخ ايران  حكومت    در كه است تغييراتي  با مثبت برخورد
)( X III روزها اين حتّي« : نويسد  مي 1924 ژانويه  26 در  جدليكا  

 شاه   توجهي بربي نيست وهمگان پوشيده بركسي قاجار خاندان لياقتي    بي
 جمهوري تبليغات از كه نيست و كسي گذارند    مي صحه وظايفش به نسبت

 مردم تودة بازهم   ! باشد خبرنداشته طلب جاه الوزراي  رئيس خواهانة
 و ازعلم اي بهره كه قليلي  عدة تنها و كنند نمي امور اين به  توجهي

 مي  پيگيري را آن و  دهند مي نشان  عالقه مسائل اين به دارند     تحصيالت
 بي و ندارد اصيلي  نسب و اصل  اينكه    با  جديد  الوزراي  رئيس...  كنند
  به آن تبديل    و كشور اين حكومتي تغييرنظام  براي اما است، سواد

» .كند مي  ريزي برنامه  خوبي  به جمهوري رياست به رسيدن و جمهوري
)( XIV كه  اخبارموثّقي اساس بر« : نويسد مي  1924 فوريه 1     در  كرنفلد 
 مي  آغاز را خود كار  آينده    ماه كه  پارلمان ، است رسيده من  دست به

 خواهد    اعالم  منسوخ را قاجار خاندان سلطنت بركنار و  را شاه مطمئنّاً كند
 شكل اينكه. رود نمي هم مخالفتي  گونه هيچ انتظار همچنين. كرد

 هنوز يابد،  تغيير جمهوري به يا و بماند باقي پادشاهي    ايران حكومتي
 داشته  اولويت جمهوري شود    مي بيني پيش اما   است؛  نگرديده مشخّص

 تغييري چنانچه« : ميدهد پاسخ چنين خارجه وزارت  XV )(» .باشد
 وجه هيچ به و بگذاريد جريان  در را  وزارت ، داد رخ  درايران    اساسي
 است، مؤثّر  كشور اساسي درنظام كه تصميمي    هرگونه يا و داخلي درامور
« : نويسد    مي 1924 فوريه 11در جدليكا  )   XVI( » .نكنيد دخالت

 وارث  شاهنشاه نام به پنجم  مجلس فوريه، يازدهم  ظهر، از بعد چهارشنبه
  مجلس جلسة تشكيل كرد  آغاز رسماً را خود كار ايران،    تخت و تاج

 يرجنگوز  و الوزرا رئيس خان، رضا    فرمان به كه ازتاريخي پس چهارروز
 ازمجلسين دوره    اين كار به آغاز... گرفت صورت بود، مقرّرگرديده

 اين در  رود انتظارمي كه چرا  ماند، باقي خواهد ايرانيان  دراذهان
 جديدي خاندان و بدهد دست از  را تخت و تاج  قاجار خاندان     دوره،
 جمهوري  به و تغييركند حكومتي     شكل يا گردد  انتخاب پادشاهي براي
 را وي  جانشيني    شاه عنوان به برادرخود  درغياب كه وليعهد.  شود تبديل
 مشكالتي  تمام اصلي عامل خان رضا.  بود  وعصبي آشفته دارد،   برعهده
  بزرگي و وقار حفظ با وي است؛ شده قاجارها  پاگير و دست كه    است
 كه  آنجا از. كرد عملي را  خود هاي نقشه    كامل نفس به اعتماد با و خود
 خصوصي   جلسات   در انتخابي، نمايندگان از يك هر اعتبارنامة  بايست مي

جدي  طور ديگربه ماه يك تا حداقل پارلمان گردد، تأييد مجلس
 مجلس اول جلسة در نماينده وچهار هفتاد. كند نمي  آغاز    را كارخود

  برعهده را مجلس  رياست مچهار     دورة در كه الملك مؤتمن .حاضربودند
 جدليكا» .شد     گذاشته وي برعهدة نيزموقّتاً پنجم مجلس رياست  داشت،
 طي كه است توجه  جالب« :  رساند مي  پايان به  چنين  را خود گزارش

 و شاه به  نسبت آميزي  طعنه مطالب  تهران هاي روزنامه گذشته     روز چند
  همواره كه است شده ياد كسي عنوان به    شاه  از. اند كرده منتشر ها قاجار

  آن در خود منش  و رفتار نوع به تنها و است اروپايي فكرسفرهاي به
  تمجيد خان رضا از روز هر ديگر، سوي از. انديشد مي مرزها سوي
 در  كامل طور به را امور زمام كه  خواهند مي او از     مصرّانه و شود  مي

  فرمانرواي اكنون و است    كرده را كار اين  او هم  عمالً  گيرد؛  دست
 اختيار   در  كامالً جديد  مجلس. ندارد فرمانروا اسم فقط است؛ كشور مطلق

)   ( XVII ».اوست  ارادة و خواسته همان بيانگر مجلس، اقدامات و او
 مجلس كه  اند پذيرفته همگان«  : است چنين    قضايا اين از كرنفلد  تفسير
 روند الوزرا    رئيس لذا دارد، رژيم تغيير  به تمايل هم و توانايي  هم

 نمايندگان بيشتر  فوريه  11.  بخشيد  تسريع را مجلس  دورة اين انتخابات
 با  سويي از  كه وليعهد،.  شدند  تهران وارد مجلس كار آغاز براي    منتخب
 زراالو رئيس  ي ها پرورده دست همان    با نظامي افسران از كثيري شمار

 به كه  ديد مي     خود روي  پيش را نمايندگان ديگر سويي  از و بود مواجه
 اينكه جز  آيد نمي بر  دستش  از كاري  بودند،  سلطنت مخالف  شدت

 هم   اي ذره وي. كند مي افتتاح را  سپه سردار مجلس    دارد كند  احساس
  قدرتمند را آنقدرخود    ماه يك ظرف مجلس اين  كه داد نمي احتمال
)   ( XVIII» .برخيزد  چالش به  الوزرا رئيس  شخص  با كه كند  احساس
  پارلمان  برسانم استحضار  به مفتخرم«  :نويسد مي  فوريه     28 در گوتليب
 بررسي   درحال همچنان كرد،     آغاز را خود  كار فوريه  يازدهم در ايران
  )  ( XIX  » .است  منتخب  دگاننماين  نامة اعتبار تأييد

 شاه به حمالت موج روزها اين« :نويسد مي فوريه 29 در جدليكا  
 مي جمهوري تبليغ به بيشتر مطبوعات     و ادامه دارد و بسيارشدت گرفته

 مخالفت      خود  مطالب در كه هايي روزنامه از  فقره دو  يك. پردازند
  بسياري. شدند توقيف بالفاصله ادند،د نشان حكومت تغييرنظام با  ياندك

 و  شاه اي گستاخانه  كاريكارتورهاي چاپ شهربا  مهم      هاي ازروزنامه
 مي  الوقوع قريب را آنها  سرنگوني     و اند گرفته استهزا به را قاجار خاندان
 مي چاپ     به دنيا  مناطق ديگر در  انقالب  وقوع مورد در مقاالتي. دانند
 است آمده ميان پادشاهان به اعدام  حتّي و ازخلع سخن آنها  در كه رسد

 از يكي. است شدني و ممكن حوادثي چنين كه    قبوالنند  به مردم به تا
  شاه از تصويري  انتشار    گرفته، صورت  تاكنون كه تبليغاتي ارترينتأثيرگز

  كاله خصوص  به و لباس پوشيدن ايران در. است اروپايي لباس در
  براي شاه  صالحيت و  كفايت عدم و  »شدن نجس«    معني به    اروپايي
  غياب در كه وليعهد با مواجهه در خان    رضا...است  اسالمي دولتي   رهبري

 خبر دارد؛ دستانه پيش و    گستاخانه برخوردي هست، هم  السلطنه نايب شاه
   شده داده توردس  سلطنتي   كاخ  محافظ مأمورين به  كه است  رسيده

  13در صفحه   
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  دليل  شود؛  جلوگيري  كاخ از سلطنتي اموال خروج    از  است
  قيمتي اشياء و ازجواهرات    يك  هيچ كه  است اين  فرماني  چنين  صدور

 داشتن    زيرنظر براي مستقيماً  هم  افرادي . نگردد  خارج كاخ از ، سلطنتي
 الوزرا  رئيس به   را وي  حركات ينكوچكتر كه اند شده  اجير وليعهد
 ايرانيان آينده ماه شش ظرف كه شود مي بيني    پيش.  دهند مي گزارش

 تحت ازحكومت    جديدي وشكل شده خالص شاهنشاهي دولت  شرّ از
  )  ( XX  ».شود بنا  رمملكت د خان رضا فرماندهي
  نكات«  عنوان تحت 1924 مارس  5  تاريخ به خود گزارش در گوتليب

 محلّي مطبوعات«  : نويسد مي»  كنوني     سياسي   اوضاع توجه  قابل
 باد به را  قاجار    خاندان و داده قرار  حمله  مورد را غايب شاه  مستقيماً
  درايران  جمهوري استقرار از همزمان و گيرند مي استهزا و انتقاد

  نيست شكّي  قريباًت. كنند مي  جانبداري  خان رضا  جمهوري     رياست  و
 است نيزبراين عمومي افكار و  ؛ است    خان رضا  زيرسر  وقايع اين  همه كه
 ديكتاتور را خود شاه    خلع با و تبعيد  را وليعهد بريتانيا تحريك  نيزبه او كه

  ..ميكند اعالم ايران
 داد خبر من به  محرمانه سينگلر نفتي شركت محلّي  نمايندة ساپر  آقاي  

  رفته او ديدار به شوروي سفارت  اعضاي    از  شماري  روزپيش چند كه
 رضاخان تا كند    مي تالش   شدت به  بريتانيا انگيزة كه  شوند مي  ومدعي

 نزدك  ارتباط   كه(  ساپر  آقاي از آنها. بگيرد دست در را اموركشور زمام
 از را الوزرا سرئي  كه كردند  خواست در) دارد خان رضا با  صميمي و

 كه شدند مدعي همچنين آنها.  كند  منصرف    عجوالنه تصميمات   اتّخاذ
  بالفاصله - است آشكار    كامالٌ  اعمال اين از  حمايت در ها انگلسيسي انگيره
  شكايت ملل جامعة به   و كرده  استقالل  اعالم الوزرا رئيس  اينكه  از پس
  اقمار از يكي كه  است اين  شكايتي نچني  نتيجةاحتمالي.  كنند    مي

 ، اين عالوه بر. گرفت خواهد  شكل ايران    درجنوب  بريتانيا الحماية  تحت
 ، قانوني غير     طرق به جستن  توسل با ايران  شاهنشاهي  ناگهاني  سقوط
 از  قطعاً و كاهد مي خارجه  دول نزد ازاعتبارايران  مدتي براي  حداقل
 پروژة   انداختن راه به و  نفتي امتياز گرفتن براي  آمريكا  گذاري     سرمايه
 1924 مارس  11 در    )  ( XXI ».ميكند  جلوگيري  آهن راه ساخت
 نامه    درروز كه هاي گزارش براساس :نويسد  مي  خود  تلگراف در كرنفلد

 تظاهرات برگزاري با مردم  مختلف هاي دراستان شود، مي منتشر ها
 به . اند دركشورشده جمهوري حكومت  قراري    وبر شاه خلع هانخوا

 رخ رفت مي انتظار    كه چيزي زودترازآن تغييرات رسد نظرمي
 خبراز خود درگزارش كرنفلد  تاريخ  درهمين همچنين)  (XX II».دهد

 حزب نفرعضو 43   با گروه بزرگترين: دهد مي پارلماني  گروه    سه تشكيل
 را آن  تدين  محمد سيد نام به اي    روحاني كه دهند مي شكل را تجدد
 مي    نفر  21 شامل كه  هستند ها  ليبرال گروه  دومين  كند؛ مي  اداره
 باقي 25 و دارد عضو پنج كه مدرس رهبري  كاربه  محافظه گروه و باشند
  )  2(. هستند   طرف بي و  نبوده ارتباط در     خاصي گروه با  مانده

  
يحيي دولت آبادي  كه در آن زمان خواهان جمهوري ايران  بود از ◀

برخورد »   زمزمة جمهوريخواهي « رضا خان حمايت مي كرد  در رابطه 
  :داكثريت  با اقلّيت  در مجلس   مي نويس

  
مي نمايد پس از آنكه سردارسپه از استحكام مقام خويش اطمينان حاصل 

كه  اندازد يخود را به كارم يوعمل يفكر يسردارسپه با كمال شتاب قوا
 يچوه يردسر بگ را خود بر يانيداده،تاج ك يانبه سلطنت قجرپا

 يساسامحذورقانون يست، مگراون يپا يشدرپ يوخارج يمحذورداخل
 ينشاه است وسلطنت را درا يعل د محم ي خانواده گاه يهكه تنها تك

   . كرده  يتتثب هخانواد
  يلهاند كه به چه وس پرداخته يكش وشب به نقشهسردارسپه روز كاركنان
 وا افتند يم يالبه خ اوبردارند ونخست  يپايش خار را از پ ينبتوانند ا

 كه ملتفت هستند، يندارند سلطان احمد شاه،خود استعفا بدهد وبا ا
 خانوادةاز يگريد يانفع برادرش  كردند،اوبه  يمحال او را راض  برفرض

و  كنند يراه اقدامات م يندرا شود يخاربرطرف نم و دهد يخود استعفا م
كند و  يعتا شاه را تطم فرستند يرجال دولت را به فرنگ م از  يكيا حتّ

و بالجمله  گردد يم يده،بازشن يو آن شخص از شاه بدزبان يردازاو استعفا بگ
كه ايست   ازند و آن نقشهپرد يم يگرد ةمنصرف شده،به نقش  نقشه يناز ا

دست  يتجمهور موّق ياستو از راه ر  يدبناپارت در فرانسه كش  ناپلئون
  . يدسلطنت فرانسه رسان يكةار  خود را به

  قانون آمد، يانبه م يعنوان جمهور كنند،چون ير متصو كشان نقشه
احمد شاه و .شود يم لغو  ساخته شده، يتاساس مشروط يكه رو ياساس

كه  يسردارسپه با اسباب.روند يم انيكه دارند از م ياو با پادشاه ي خانواده
جمهور  ياستبه ر يرهوغ يهازنظام و نظم دارد، درسرتاسرمملكت دردست 

 ييجو بهانه يكبرطرف شد،با  يو چون مانع قانون گردد يم انتخاب
سلطنت ي به جمهور ياستندارد،ر يتمملكت هنوز استعداد جمهور   كه
گردد يم  لمبد.  

حظه اين نقشه را تصويب مي كنند يكي آنكه انگليسيان تهران هم بدو مال
سلطنت احمد شاه بخودي خود منحل مي شود بي آنكه كشمكشي را در 
برداشته  باشد دوم آنكه به اين ترتيب از زحمت  آيندة قانون اساسي ما 
كه نمونه اش را در گذشته  ديده اند و نظرمرحمتي به آن ندارند در 

اين مملكت خواهند  داشت آسوده   كارهاي  سياسي و اقتصادي كه با
مي شوند در قانون اساسي كه بعد نوشته  شود، انگشت خواهندرسانيد  كه 
اختيارات  وسيع  كنوني به ملّت  داده نشود و در مقابل منافع فرض شدة 
آنها سدي نبوده باشد بعالوه  كه تصور مي كنند اين عنوان جمهوري بي 

وس بلشويك در صورتيكه روسها ازاين اساس اغفالي خواهد بود براي ر
  .موضوع غافل نيستند چنانكه بزودي مي خوانيد

سپه  رسد و سردار ها مي طلبي يكمرتبه به گوش جمهوري ةزمزمبهر حال 
مي خواهي ال جمهوريعاشق مقام سلطنت، فع  اه شين گردد ومستبد

طلبي را به  خواه حقيقي،سنگ جمهوري يون جمهوريزملّايش بپرست 
كه تبليغات   شود از سفارت انگليس زنند و علني ديده مي ينه ميس

و از  سفارت روس بلشويك كه .  كند جمهوري تراوش مي
غيرازجمهوريت چيزي نيست، هرچه شنيده مي شود برضد  اين 
جمهوريت  است و فاش به همه كس مي گويند اين مقدمه سلطنت 

  .استبدادي و لغو كردن قانون اساسي است 

صورت عنوان جمهوريت درمجلس شورا ي ملّي و درخارج انقالب بهر
شديد دراذهان وافكارتوليد مي نمايد وعموم ملّت حقيقي و حتّي 
جمهوريخواهان آنها ازاين عنوان اظهارتنفّر شديد  مي نمايد محافظه 
كاران ومتعصبين درمذهب هم كه هر يك به جهتي با اين مخالفت دارند 

شده  سنگر بزرگي در مقابل  پيشرفت اين نقشة  نيزبا آنها هم صدا
  .سردارسپه وكاركنان او بسته  مي شود
فتد  عده ئي  از ملّيون  خوش  نام  ا در اين حال  سردار سپه  به خيال  مي

را وا دارد  ذهن  عوام را از تبليغات مخالفين خالي كرده با قلم وزبان به 
د  نگارنده را هم يكي ازآن تشويق خلق براي قبول جمهوريت به پردازن

  .اشخاص  تصور مي كند
آخر شبي  است  يكي از كاركنان سردار سپه كه شخص با شرافتي شناخته 
نشده  وارد شده اطّالع  مي دهد فردا صبح  زود حضرت اشرف 

  . انتظارمالقات شما را دارند
ضي آيا مرا تنها خواسته اند يا ديگري هم خواهد بود؟ مي گويد ظاهراً بع

  .ديگرهم باشند
صبح فردا هنوزهوا خوب روشن نشده است وبرف بشدت ميبارد نگارنده 
خود را به خانة سردارسپه مي رساند پيش از من چهارنفرازنمايندگان 
مجلس شوراي ملّي كه ازكاركنان مخصوص سردارسپه  هستند ويكي از 

آمده آنها همان شخص است كه ديشب براي اطّالع  دادن نزد نگارنده  
  .بود آمده اند

پنج نفر دراطاق انتظارمي نشينيم سردارسپه با لباس راحتي و پالتوئي كه 
روي دوش افكنده است وارد  شده پس ازاحوالپرسي ازحاضرين رو 
بنگارنده كرده مي گويد شما درميان طرز حكومتها كه دردنيا  معمول 

حكومت است كداميك را بهترمي دانيد؟ مي گويم جمهوري را چونكه 
ازجواب من به ظاهرخشنود مي شود اما  . استعدادي واستحقاقي  است

دربشرة  او آثار ماللت هويدا مي گردد اما مسرّت  دليلش واضح است 
چونكه با نقشة موقّتي اوموافقت دارد واما ماللت چونكه مي داند  من 

له بالجم.  سلطنت  خواه  نيستم و آنچه را كه گفتم از روي عقيده بود
لبخندي زده  به حاضرين  مي گويد  ايشان  هم كه با ما موافقند 
دراينصورت شما چند نفرجلسه هاي مرتّبي داشته باشيد وبراي پيشرفت 
جمهوريت هرچه ممكن است كار روائي نمائيد و درآخرمجلس بيكي 
ازحاضرين كه باو بيش ازديگران  اختصاص دارد مي گويد اين كارها  

پنجاه  شصت هزار توماني برداشته به اتفاق  آقايان به  البتّه خرج دارد
مصرف اينكاربرسانيد از انعقاد اين مجلس  و همكاري  مخصوص  با اين  
اشخاص متحير  و متأسف هستم سخن آخري سردارسپه هم بر 

  .تحيروتأسف من مي افزايد  و جز سكوت  چاره ندارم
به درخانة  يكي از اعضا منعقد  اين مجلس پنج نفري سه چهار مرتبه، هرمرت 

مي شود اما درجلسة اول همه ميفهمند نگارنده بدون شرط وقيد نمي 
توانم با آنها دراينكارهمكاري كنم چه درابتداي شروع  بكارسخن مصرف 
كردن پول به ميان مي آيد ونگارنده ازشركت نمودن در آن مذاكره 

نم هيچگونه اظهار خود داري  كرده مي گويد، دراين باب نمي توا
نظربنمايم مرا دراين قسمت معاف بداريد رفقا  دلتنگ مي شوند و باالخره 
مقرّر ميشود كه با حضورمن در اينموضوع  سخني به ميان  نيايد  و اما  
دراصل موضوع مي گويم من جمهوري طلب هستم اما نه بي شرط و قيد 

دهم اگرموافقت  نظريات خود را به قلم مي آورم وبه شما ارائه مي
حاصل شد چه بهترواگر نشد من خود را دور خواهم  گرفت  نظريات 
خود را به شرح  ذيل  نوشته ، نسخه ئي  را ضبط  و نسخه  ديگر را به هيئت 

  . مي دهم
قانون اساسي براعتبارواحترام خود باقي بماند تنها بايك رأي مجلس  )  1( 

ه سلطنت تبديل بيايد به مواد  بزرگ ملّي صالحيتدار چند ماده راجع ب
  .مناسب  با جمهوريت 

  .رئيس جمهور را با انتخاب آزاد ملت  انتخاب  كند)   2(
پس ازانتخاب رئيس  جمهوراگرسردار سپه انتخاب شد،  دولت )  3( 

بديهي است .  ازاشخاص عالم وطن پرست  امتحان داده تشكيل گردد
ر سپه  كشيده اند براي جمهوري اين ترتيب با نقشه ايكه كاركنان سردا

مناسبت ندارد و موجب دلتنگي آنها شده،  مقصود حقيقي آنها را از زبان 
يكي ازايشان  مي شنوم ومصمم  مي شوم  خود را دور بگيرم گرچه 

  .موجب  دلتنگي سردار سپه  بگردد
درهمين ايام عموم روزنامة هاي تهران ازخلق دعوتي نموده اند كه 

رسة ناصري جمع  شوند وشرحي با امضاي هشت نفر از روزي در مد
رؤساي ارباب جرايد بنگارنده نوشته تقاضا كرده اند  در ترويج  فكر 
جمهوريت  در آن مجمع  كنفرانسي  بدهم  و هم تقاضا  كرده اند 
ضياءالواعظين  شيرازي  را كه ازنمايندگان خوش  نام و داراي  نطق بليغ 

زخطابه اي دراين موضوع بگويد بديهي است من است با خود برده او ني
  .تا ازاساس كاراطمينان حاصل نكنم نمي توانم  به چنين كاراقدام نمايم

اين است كه درجواب اين مكتوب ازحاضرشدن درآن مجلس معذرت  
بدوست خود  ضياء الواعظين مي سپارم اگربه خواهد  مي خواهم و

د وميرود و مي گويد بي آنكه  دعوت ارباب جرايد را نپذيرد او مي پذير
  .توجهي ازخلق به اين مجلس ومذاكرات آن شده باشد

حاضرنشدن نگارنده براي صحبت داشتن دراين مجلس و شرط و قيدي   
كه درهمراهي با جمهوري  كرده ام  كه البتّه خاطرسردارسپه را آگاه  

فتنه كرده اند،  بعالوه بي مهري بعضي ازاطرافيان سردارسپه كه در 
 دلتنگي شديد سردارسپه  را از.  انگيزي وميانه برهم زني مهارتي دارند

نگارنده  باعث مي گردد و اززبان  يكي از نزديكترين اشخاص به سردار 
سپه مي گويد حضرت اشرف ازشما روحاًمتألّم  شده اند دراينصورت الزم 

صبگاهي  .  مي بينم مالقاتي ازاوكرده و نگذارم باري بردوش دلش بماند
به انتظار  است به منزل او مي روم با يكي ازروحاني نمايان درحجره ئي

 مي نشينم، سردارسپه به خيال آنكه روحاني مزبور بيرون آمدن صاحبخانه
در را كه  مي گشايد نظرش بنگارنده .  اين حجره مي باشد، مي آيد در

  ي شخصبه فاصلة كم افتاده ازروي غليظ دررا برهم زده برمي گردد و
دست نداده  نگارنده بردباري خود را از   .مسطور را به اطاق ديگر ميطلبد

مي ماند، پس ازمدتي مي بينم جمعيت  زياد ازهر  مدتي درآن حجره تنها
طبقه  در فضاي  پاي عمارت حاضرشده سردار سپه  به مالقات آنها فرود 

. حلقه زده اند او دور  ميان جمع مي ايستد و آنها با يك فاصله آمده، در
شايد دراين حال ديگري كه مورد غليظ  وغضب اوبود به مالحظه داخل 

بلكه ازدست  حريم اوشده به اونزديك مي شد ازفحاشي نسبت به او
درازي هم دريغ نميكرد چنانكه  مكرّر ديده شده است  اما چون  نگارنده 

ت أن دارم  جرهرگزدست خود را نزد او و نوع او دراز نكرده ام  اطمينا
كه فرود آمده  داخل حريم او  حترامي كردن  را ندارد،  اين استبي ا

شما  در آن  مي گويد  مگرمن با. شده  به او نزديك  شده سالم مي نمايم
جواب   .موضوع  مشورت نكردم؟ مرادش موضوع جمهوريت است

ا يد  امبلي آقا؟ مي گو) با نزديك شدن بحديكه  دورها نشنوند(ميدهم 
مي گويد  نديدم  نسخه .  كه نوشته  و تقديم شد چه؟ مي گويم  با نظريات

ديگرش  حاضر بود به او داده مي شود  و چون  اندكي نرم مي شود  مي 
و  راهشان ندهيد گويم اگر بدوستان خود اطمينان نداريد ازآن در

لكت  اگراطمينان داريد دست و بالشان  را باز بگذاريد كه به شما  و به مم
غيظ  و غصب فرود آمده آرام مي  ازشنيدن اين سحن از.  خدمت نمايند

شود، نگارنده اضافه مي كند كه شما درمجلس شوراي ملّي اكثريت 
) مرادم اطرافيان  او هستند( نداريد،  اين سنگركه براي خود ساخته ايد 

آيا ! درمجلس ودرخارج پنج دقيقه هم نمي تواند  شما را نگاهداري كند
براي شما سنگرمحكمترمي سازم كه اگراينجا  مجلس بد مي كنم در

مجمع عمومي  خورديد به آن سنگرپناهنده شويد؟ بروم درشكست 
هيچ اثرنداشته كه  امة مردم وخواص مجلس سخني بگويمبرخالف نظرع

ساختن آن سنگرهم براي شما كوتاه كند آيا  مرا از باشد مگراينكه دست
  اين شرط عقل است؟

بشاش تبديل  ار سپه بشرة عبوس غضبناك خود را به چهرة خرم وسرد
 هرچه مي خواهي بكن و كرده دست نگارنده را فشارداده مي گويد برو

  .با مسرّت روانه مي گردم
مي )  1303( اين قضيه درتاريخ بيستم حوت يكهزاروسيصد وسه شمسي 

الفين او باشد ده روزبه آخرسال مانده است كشمكش ميان سردارسپه ومخ
روز به روز بلكه ساعت به ساعت شدت مي كند ومعلوم نيست اگرازمجلس 
براي تبديل رژيم رأي گرفته مخالفين جمهوريت داراي اكثريت نبوده 

  .باشند
اين جمهوري بي اساس جرأت  عامه از نمايندگان ازيكطرف بواسطة تنفّر

وازطرف نمي كنند رأي موافق بدهند هرقدرهم تحت فشاربوده باشند 
ديگرصالحيت اين اقدام را درخود نمي بينند چه آنها را قانون مشروطيت 
برگزيده است اگربه فسخ مشروطه رأي بدهند به فسخ وكالت خود رأي 

جمهوري را درمجلس  داده اند اين است كه  اگرشخص دقيق شودكار
  .ودرخارج ازآن مشاهده مي كند

ارسپه مي نمايند كه اشخاصي درمجلس اظهار طرفداري ازسياست سرد
اكنون ترويج جمهوري كردن است ويك عدة  دويست سيصد نفري با 
همراهي باطني كاركنان نظميه وغيره بيرق جمهوري دردست گرفته 
اطراف بهارستان گردش مي كنند وگاهي داخل بهارستان گردش مي 
كنند و گاهي داخل بهارستان شده ناطقين آنها برله جمهوريت سخنهائي 

يند بي آنكه تأثيري دردلها داشته باشد پيداست  كه همه  بيروح  و مي گو
ساختگي  است  به توسط  حوزه ئي  كه  براي  ترويج  جمهوري  تشكيل 

پولي بشاعر معروف  تجدد خواه .  نگارنده  خود را از آن دور گرفتم شد و
 به افتخار دان عارف قزويني داده شده، مجلس ساز و آوازي موسيقي

ارباب ذوق و تجدد  با اينكه. ارش را دارند بر پاكندوري كه انتظجمه
عارف عالقمند هستند حسن توجهي  به اين  اشعار خواهان بساز و آواز و

مجلس  نمي كنند، چونكه مي دانند آلودگي بيك مقصد سياسي دارد  و 
رجال دولت  قديم  درباريان از از ما مخالفين سردار سپه  و جمهوريا

ي عوام الناس كه نه معني مشروطه را انيان ازتجارو كسبه وحتّازروح
از نمايندگان  مجلس   ميفهمند ونه معني جمهوري را با عده ئي از متنفّذين

و با حفظ  دين كه  بعوام    همصدا  شده  براي دفاع  از مشروطه و قانون
 بروز مذهب  است آماده  گشته اند  روز گفته شده است جمهوري مخالف

  .برقوت آنها افزوده مي شود
سردارسپه وكاركنان او اصراربليغ  دارند پيش از رسيدن روز اول حمل يا 

سالم  نوروزكار جمهوري تمام شود وعمدة نظرشان اين است كه كار
 خاص وعام نوروزمعلوم شود چونكه سردارسپه نمي خواهد محمد حسن

را مجبور باشد بسمت رياست  بنشيند و او  ميرزاي وليعهد دراين نورزو سالم
دولت و كلّ قوا دربرابراو ايستاده سالم بدهد وهم نمي خواهد سفراي 

چنانكه دريكي دوسالم .  ممالك اجنبي دراين عيد به سالم  وليعهد بروند
ديگرهم ازحاضرشدن در صف سالم دربار طفره زده است اما سالم نوروز را 

ها مهمتراست نمي تواند  حاضر نشود و كه تشريفات ملّي دارد و از تمام سالم
  .نمي خواهد  حاضربگردد

جمهوري پيش سردارسپه تصورمي كند اگرمجلس به تغيير رژيم مشروطه به 
هدي باقي نمي ماند وهرچه هست خود عواليت سلطنت و از نورزو رأي بدهد

  .بشود او خواهد بود تا عنوان رسمي رياست  جمهوري  درست
جمهوري طلبان از نمايندگان مجلس فشارمي  روزآخر برج حوت است

آورند  كه درهمين  روز بايد موضوع  جمهوري مطرح  و به پيشنهاد آنها  
با وجود مذاكرات  كار تمام  شود و تصور مي كنند  رأي  گرفته شده 

سياست سردارسپه شده اكثريت رأي موافق   خصوصي كه با نمايندگان پيرو
اكثريت با مطرح شدن اين موضوع به اين خواهد داد ولي نمي دانند 

شتاب و با اين وقت تنگ موافق نيست و اينجا هيئت علمية مجلس قوت 
مطرح  بگردد  ع نبايدواكثريت را به خود گرفته جداً  ايستاده است كه موض

معني سر  اين موضوع در در سردستة هيئت مزبور وآقا سيد حسن مدرس
جمهوري خواهان شده علناً برضد اين  و دسته تمام مخالفين سردارسپه

  .مي كند اصرار كارصحبت و
سردستة كاركنان سردارسپه  سيد محمد تدين بيرجندي درمقابل او
ردم بسياركه در باغ  بهارستان وجمهوريخواهان گشته مي رود  در ميان م

اي عمارت مجلس جمع شده اند ومركّبند ازكاركنان سردار سپه درپ
تّفاقاً دراين شب با اسباب چيني كاركنان نظميه عدد وازمخالفين او وا

 موافقين جمهوري بيشتر  شده است آنها را تحريك مي كند كه با هم 
قراربدهند  لعن همصدا شده به اسم وبه شخص مدرس را مورد  طعن و

كنان سردارسپه را لعن ازطرف ديگرمخالفين هم ساكت نمانده تدين وكار
ديگري مي گويد مرده  يكند زنده باد جمهوري ويكي فرياد م .مي نمايند

  14در صفحه   .باد
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دارد فتنه بزرگ مي شود نگارنده ازعمارت مجلس فرود مي آيد كه خلق  
زنده باد فتنه انگيزرا موقوف نمايند درپلّه  را نصيحت كرده اين مرده باد و

ه  در ميان جمع ديد را  هاي عمارت تدين را مي بينم نفس زنان كار خود
واهيد  برويـد  چـه   چشمش بنگارنده افتاده مي گويد مي خ باال مي آيد،

اعتنا نكـرده   نگارنده  به حرف او! مخالفين را بسوزانند پدر بگوئيد بگذاريد
 مخـالف و  صحبت آنهـا را از  با چند دقيقه خود را به جميعت مي رسانم و

ويم نـد  آگـاه سـاخته، مـي گـ     ي كه پيش گرفتـه ا رويه ا موافق به خطر
اين زنده و مرده باد گفتنها خود داري كرده بلكه بـه   كه شما از بهتراست

منزلهاي خود رفته بگذاريد  نمايندگان  شما در مجلس بـا حـواس جمـع    
نند  تكليف وجداني خود را ادا ك هرچه صالح مملكت است بجا بياورند و

  .كارها وخيم مي گردد وگرنه با اين كشمكشها عاقبت
طرف نصايح خيرخواهانـه را شـنيده سـاكت مـي شـوند       عجبا كه هردو

اينوقـت زنـگ زده     مجلـس در  وكمي از آنها متفّرق مي گردند  و اما در
مي شود كه مجلس علني دائـر گـردد و موضـوع  مطـرح  شـود و ايـن        
برحسب يك تكليف ظاهري است كه رئيس مجلس اقدام مي كند وگرنه 

اشد مجلس منعقد نمي شـود  او خود با مطرح شدن موضوع موافق نمي ب
از  كافي نيست و رئيس  مي گويد يكعـده چه عدد براي شروع به مذاكره 

 تعطيل  نوروز مسافرت  كننـد در  نمايندگان كه رخصت گرفته  بودند در
شده اند وعده كافي نيست بـديهي اسـت ايـن     ازتهران دور همين وقت

ري كه ست فشاعنوان حقيقت ندارد و بهانه ايست براي خالص شدن از د
مخصوصاً غائب شده  كاركنان سردارسپه مي آورند و يكعده  از نمايندگان

اند ولي كي مي تواند رئيس مجلس را تكذيب كند پس اينكـارمي مانـد   
مجلـس علنـي را دارنـد     جمعيت خلق كه انتظـار  نوروز بعد از براي روز

سابقه  وز است بدون داشتنر عيد  نو روز. مأيوس شده متفرّق مي گردند
سـالم   دربار دولت بجا آورده نمي شود و مراسم عيد در قرن آخر ي درا

خاص و عام درباري منعقد نمي گردد فقط نمايندگان اول اجنبي بوليعهد 
  .  در دربار و به سردار سپه  در خانة  او ديدني مي نمايند و مي گذرد
نند كه جمهوري طلبان و يا كاركنان سردارسپه قواي خود را جمع مي ك

روزدوم حمل به مجلس آمده  نمايندگان را مجبوركنند بكـار جمهـوري   
خاتمه بدهند و ازطرف مقابل نيز تهية يك جمعيت سي چهل  هزارنفـري  
ديده مي شود ازروحانيان وتجار وكسبه و تـودة ملّـت كـه بـه بهارسـتان      
 ريخته مجال به جمهوري طلبان ندهند و نگذارند مجلس بـه اينكاراقـدام  

. روز دوم حمل مي شود، نمايندگان در مجلس جمـع مـي شـوند   .  نمايد
غائبين هم حاضرمي گردنـد،   كاركنـان سـردار سـپه  تقاضـاي مجلـس       
خصوصي   مي نمايند و منعقد مي شود  در اين مجلس  پيشنهاد مي كننـد  
كه اگر اكثريت با دادن رأي موافق  به جمهوريت همـراه نيسـت و ايـن    

مسئله  را به افكارعمومي  ملّت  .  از صالحيت خود مي دانداقدام را خارج 
رجوع مي نمائيم هر طور رأي  عموم  در تمام  مملكت اقتضـا  كـرد، آن   

  . كار صورت  بگيرد
پيشنهاد كنندگان تصورمي كنند چون اين مراجعه با تلگراف به همـه جـا   
مي شود ، جوابها به توسط  حكومتهاي نظـامي مـي رسـد درهرشـهريك     
صورت سازي شده عده ئي را بنام رؤساي طبقات دعوت  مي كننـد آنهـا   
هم  اوالً از جريان كارهاي مركـز بيخبرنـد و ثانيـاً دردسـت حكومتهـاي      
نظامي مجبور و مقهورند هرچه را آنها بنويسند ناچارند امضا نمايند وجوابها 
همه موافق خواهد رسيد ومجلس  ديگر هيچ بهانـه بـراي تعلّـل كـردن     

  !  تبديل رژيم  نخواهد  داشتدر
بنگارنده  نيز تكليف مي كنند چـون  . پيشنهاد را پانزده نفر بايد امضاء كنند

اصل پيشنهاد  را كه لزوم  مراجعه به آراء  عمومي ملّت وعـدم صـالحيت   
مجلس را براي اقدام به چنين كارميرسـاند درسـت مـي دانـم وصـورت      

أثيري نخواهد داشـت،  امضـا   نادرستش را مي دانم عملي نخواهد شد وت
هنوز پيشنهاد به جريان نيفتاده و به مقـام رأي گـرفتن نرسـيده    . مي نمايم

است كه خبرمي رسد مشغول بستن بازار  هسـتند كـه  خلـق بسـياري بـه      
ايـن  . بهارستان ريخته ازاقدام نمايندگان بكارجمهوري جلو گيري نمايند

يش ازرسيدن اين خبر به خبرحواس ها را پريشان مي كند، بديهي است پ
مجلس به سردارسپه رسيده است او هم نگران مانده است كه چه خواهد 
شد وچون كم كم ملتفت شده  است سخنان  كاركنان اودر مجلـس كـه   

وهر چه را بخواهد  مي . مي گفته اند اكثريت هنگفتي با اوموافقت دارند
ه  فراموش  نكـرده  تواند ازمجلس به آساني بگذارند، حقيقت نداشته و البتّ

است  كه نگارنده حقيقت امر را در نداشتن  اكثريت بي مالحظـه  گفتـه   
پس از اطّالع  بريك چنين هيجان عمومي بـر ضـد او كـه يقـين      .  است

دارد دســت متنفّــذين درمجلــس هــم دركاراســت در تكليــف خــويش 
ه نـزد  به ملك الشعراء  بهار  و يكي ديگر از نماينـدگان كـ  .  متحيرمي ماند

اوهستند مي گويد بيايند به مجلس واز چند نفر مخصوصاً نگارنده به پرسند 
آيا  صالح هست بعد ازظهر امروز  او بـه مجلـس بيايـد يـا نـه ؟ نگارنـده       

انجمن هيجده نفـري   مكاران  خود  مي گويد بهتراست يكدرجواب ه
كه از دستجات مختلف باشد تقاضا  كنـيم و ايـن سـئوال  در آن انجمـن     
مطرح شود، مي پذيرند و تقاضـا مـي شـود و تـا شـعبه هـا جمـع شـده         
نمايندگان انتخاب شوند و صورت سازيهاي معمول بجا بيايـد، ظهـر مـي    

قرار شده است سردستة .  گذرد و باالخره انجمن برپا گشته مذاكره ميشود
مخالفين سردار سپه وموافقين او دراين انجمـن نباشـند كـه بـي طرفانـه      

شود، انجمن رأي نمي دهـد امروزسردارسـپه بـه مجلـس      صحبت  داشته
بيايد، بلكه فرداي آنروزاو به انجمن آمده  دراطراف موضوع تغييررژيم با 
حضوروي مـذاكرات بشـود وقرارقطعـي داده شـود وبايـد دانسـت كـه        
كاركنان سردارسپه ازاجتماع تودة ملّت در بهارستان برمخالفت با سـردار  

جان خود نگرانند خصوصاً كه مي بينند سردستة  سپه ونقشة جمهوري او بر
آنها هم دراين انجمن نيست ونمي داننـد آيـا انجمـن  رأي خواهـد داد     
سردارسپه بيايد به مجلس يانه، درصورتيكه آرزوي آنها ايـن اسـت كـه او    

  .بيايد بلكه  در ساية عمليات  نظامي  وي محفوظ  بمانند 
س دولت به مجلس رأي منفي دراينحال كه انجمن درموضوع آمدن رئي

مي دهد  ومشغول  است خبر  خود را به رئيس مجلس داده ، او به سردار 
يكي از حاضرين به بهانه ئي ازانجمن  يكدقيقـه بيـرون   . سپه اطّالع  بدهد
دراينحال دوساعت ازظهرگذشته است مردم بـازاري  . رفته و برمي گردد

نيـان و يـا  پيشـنمازهاي    ومحلّاتي  تهران هردسته برياسـت يكـي ازروحا  
بفضاي بهارستان  وارد مي شوند رؤساي آنها بـه   تمسجدها با سالم وصلوا

عمارت وارد شده از آنها با هر رئيس  پذيرائي  مي شود و متفرّقـه در بـاغ   

انجمـن كـه   . بهارستان مي مانند، يكوقت خبرمي رسد كه سردارسپه آمد
سردارسپه براي آمدن  مشغول تمام  كردن كار خود است حيرت مي كند

  به مجلس در انتظارخبراست، چگونه شد كه بيخبر وارد گشت؟
بديهي است انجمن متفرّق شدة تمام نمايندگان درجلـوي پنجـره هـاي     

  .مشرف برباغ بهارستان جمع شده ببينند چه روي خواهد داد
سردارسپه نزديك دربهارستان ازاتومبيل پياده شده با چند نفرصاحبمنصب 

مي آيد وارد شود  جمعيت بقدري است كه بزحمـت پليسـها مـي     وغيره
توانند راه باز كنند كه  او داخل  شود ناطقي بروي سكّوي  سردررفته بـر  
ضد سردارسپه وجمهوري خواهي او نطق مي كند  سردار سـپه  متعـرّض    
او مي شود  و مردم  را متوجه  خود مي سازد وجمعي آمادة  معارضه با او 

  .مي شوند
سردار سپه داخل  بهارسـتان  شـده ،نظاميـان مسـتحفظ بهارسـتان كـه          

ـ      ه هروقت او مي آمد طبل زده سالم مـي داده انـد بجـاي طبـل زدن ب
ة محلّـة دولـت كـه مركـزش نزديـك        .  نگاهداري او مي پردازند نظميـ

بهارستان است تمام قوة خود را براي حفظ  رئـيس دولـت بـه بهارسـتان     
نها كاري  كه مي تواند بكنـد ايـن اسـت كـه راهـي از      روانه مي كند وت

دربهارستان تا پاي عمارت مجلـس بـازكرده، دوصـف  نظـامي  در ايـن      
نگارنـده درمحلّـي مشـرف    . مسافت ايستاده ازسردارسپه مدافعه مي كننـد 

. براين منظرة غريب يا ميدان جنگ ايستاده جزئيات را مشاهده مـي كـنم  
محض حايل شـدن صـفهاي  نظـامي ميـان     گفتم يا ميدان جنگ ، بلي به 

مردم وسردارسپه مردم شروع مي كنند به پرتاپ كـردن چـوب و سـنگ    
وآجر وهرچه  بدستشان بيايد بطرف سردار سپه حتّي آنكه كفشهاي خـود  
را  در آورده  بجاي سنگ و چوب بطـرف  او مـي اندازنـد چيـزي كـه      

ود  وهـيچ  حيرت افزاست اين است  كه سردار سـپه  بـه آرامـي  مـي ر    
اعتنائي  به اين سنگ وچوبها نمي كند و ديده مي شود كه سنگي و چوبي 
باو اصابت مي كند  و او به آرامي  گرد وخاك آنرا پاك مي  نمايـد  تـا   
مي رسد بپاي سرسراي سنگي عمارت آنجا پاي سـتون اول  ايسـتاده بـه    

.  نماينـد نظاميان و نظميه فرمان مي دهـد، مـردم را از  بهارسـتان بيـرون     
نظاميان با سرنيزه  تفنگ مي خواهنـد خلـق  رابيـرون  كننـد امـا كسـي       
اطاعت  نمي كند  وبرجسارت مردم افزوده  شده  با نظاميان طرف ميشوند 
وديده مي شود كه جوانهاي بازاري عباهاي نازك خـودرا بكمرپيچيـده    

هـدف  آجرهاي  كنار باغچه ها  را از گل و خاك در آورده  نظاميـان را  
نظاميان مجبورمي شوند  بزنند اما تنها با سرنيزه تفنگ جمعـي  .  مي سازند

را مجروح مي سازند ، خون در اين فضا  جاري مي شود و هنوزسردارسپه  
درجاي خود ايستاده اسـت يكـي از همراهـانش بـاو  مـي گويـد اينجـا        

  .خطرناك است  داخل عمارت شويد واو ازپله ها باال مي رود
ل عدة زياد سواره و پياده نظام به كمك نظاميـان و نظميـه مـي    دراينحا 

رسد  وبهروسيله هست خلق  را ازبهارستان بيرون مي كنند و اشخاصـي را  
ه گرفته محبوس  مي سـازند و  ستادگي وزدو خورود  مي نمودكه بيشتراي

  .صدها نفرازهمه جوراشخاص محبسهاي نظميه هاي شهر را پرمي نمايد
كه گاريهاي نظميه  مشغول مي شوند  فضاي  جلو عمارت ديده مي شود  

مجلس يا  ميدان مبارزه  را كه پراست از سنگ و چـوب و آجـر و نـرده    
  .هاي با غچه ها و كفش و گيوه وغيره  پاك نمايند

. نگارنده خود را به پلّة عمارت مي رساند ببيند سردارسپه چه خواهد كرد
ف دست راست روبه اطاق رئيس مجلس مي بينم از پله ها كه باال آمد بطر

رفت ، اطاق رئيس درقسمت آخراين عمارت  واقع است  كه چند راه رو 
بايد طي كرد تا بدانجا رسيد درهمين حال مؤتمن الملك رئيس ازاطـاق   
خود بيرون  آمده بطرف سرسرا كه محلّ اجتماع  نمايندگان اسـت مـي   

جلس بهم مي رسـند ومـي   آيد  در راه  رو وسط  رئيس  دولت و رئيس  م
ايستند يكعده ازهمراهان  سردار سپه  و از نماينـدگان نيـز جمـع هسـتند      
مؤتمن الملك بطور تعرّض به سردارسپه  مي گويد  براي چه اينجا آمـده  

مؤتمن الملك نظم اينجـا بـا   . اي؟ سردارسپه  آمده ام  اينجا را نظم بدهم
ايـن  جـواب   . اسـت  سردارسـپه امـا نظـم مملكـت بـا مـن      .  من  اسـت 

حاضروبگفتةعوام دندان شكن درجة جربزة ذاتي يك شخص كم سواد را 
  .آنهم دراينحال  پريشان حواسي  كه دارد نيكو مي رساند

رئيس مجلس با تعرّض ازسردارسپه گذشته بطرف سرسـرا و طـاالرمجلس    
مي رود  و مي گويد حاال بتو حالي مي كنم كه چه  بايد بكنـي مـرادش   

كه  مجلس علني برپا كرده رأي بي اعتمادي بـه اومـي دهنـد     اين است
وازكارميافتد سردار سپه نيزبا تعرّض شديد ازاوگذشـته بطـرف پلّـه هـاي     
عمارت برمي گردد كه جواب فعلي بـرئيس مجلـس بدهـد يعنـي پـيش      
ازآنكه اوجلسه برپا كند نظاميان گرچه با قوة قهريه  باشد مجلس را منحـل  

رئيس مي رود به طرف طـاالر  . سرسرا مي رسند زير وكنند دراينحال هرد
و سردارسپه پلّه ها را گرفته پائين مي رود بيشـترنمايندگان نيـز درهمـين    

  .سرسرا  با حال پريشان جمعند
نگارنده خطر را نزديك ديده  بـه مسـتوفي الممالـك ومشـيرالدوله كـه       

ن مجلـس  نزديك هستند مي گويم رئيس را از زنگ زدن براي بر پا كرد
، شـايد   فـرود مـي  آيـد     باز داريد و خود به سرعت درعقب سردارسـپه  

تصورمي كنند بمن صدمه ئي وارد آورد اما اينطورنيست و نيت پاك مرا 
درميان  پله هاي عمارت فضاي مختصري هسـت كـه   . فائق مي سازد براو

ـ  ه فاصلة ميان پله هاي مستقيم و دو پله راست و چپ مي باشد درآن فضا ب
برمي گردد مرا مي بيند و ميخواهد . سردارسپه رسيده بازوي او را گرفتم

بازوي  خود را رها كرده برود، آهسته  به او مي گويم اگر برويد پشـيمان  
مي شويد و بلند مي گويم؛ من هرگز  از شـما هـيچ خـواهش نكـرده ام     

 كنيد و ] استراحت  [امروزتنها خواهش من اين است  كه برگرديد قدري
يك فنجان چاي ميل بفرمائيد وبازآهسـته سـخن اول را تكرارمـي كـنم     
سردار سپه آرام گرفته قدري  تأمل مي كند ويادش مي آيد بـه او گفتـه   
بودم شما درمجلس اكثريت نداريد؟ و نمي توانيد سنگري  را كـه داريـد   

ال نگاهداريد، تقاضاي مرا پذيرفته از پلة ديگرباال مي رود نمايندگان با كم
سردارسپه . پريشاني به اين منظره نظرمي كردند، همه خوشحال مي شوند

به طاالرپذيرائي كه روي سردرعمارت  واقـع اسـت رفتـه مـي نشـيند و      
نگارنده دركناراو قرار مي گيرد و ديگرنمايندگان دورا دور او مي نشـينند   

شـما   بعد ازچند دقيقه سكوت ، نگارنده مي گويد بنا نبود تا ازمـا خبـر بـه   
نرسد امروز به مجلس بيائيد؟  جواب مي دهد شما تلفن كرديد كه فوراً به 

مي گويم چنين تلفن ازما نشده است وشرح  تقاضاي كميسيون ! مجلس بيا
هيجده نفري را با رأي ندادن آن به آمدن، او به مجلس نقل كـرده مـي   

كـه   گويم، ما درشرف اطّالع دادن به شما ازنتيجة رأي كميسيون بـوديم 
شما وارد شديد سردارسپه مي فهميد  اينجا اشتباهي رويـداده وتقلّبـي پـا    
درمياني كرده بخود آمده  بكلّي آرام  گرفته چاي مطلبد وسيگاري  آتش 
مي زند وملتفت مي شود خيلي بد واقع  شد كـه مـردم  را آزار كردنـد،    

مـي گويـد    .  جماعتي  را مجروح سـاختند  و همـه را محبـوس نمودنـد    
احبمنصبي بيابد  يكنفر حاضر مي شود به او دستور مـي دهـد  مـردم را    ص

صاحبمنصـب   . باآ نها صـحبت  بـدارم   . پاي عمارت جمع  كنيد من بيايم
روانه  شده پس  از دوسه دقيقه او خود برمي خيزد برود صـحبت  بـدارد   
در صورتيكه مردمي در بهارستان  نيستند وهر چه هست نظـامي  و نظميـه    

  .نمايندگان وكاركنان مجلس است و
نگارنده فرصت يافته نزد رئـيس مجلـس رفتـه او را در حجـره اي بـا      
مستوفي الممالك و مشير الدوله  مي يابم و مي گـويم  سـردار سـپه از    
طرف مجلس با تلفون احضار شده بوده  است و تصور مي كرده است 

.  امله  نشـد هيئت رئيسة مجلس او را طلبيده، دراينصورت خوب با او مع
رئيس  با كمال تحير  مي گويد به او تلفن شده  است بيايد كي  تلفـن  

رئيس تلفونچي را طلبيد  مي پرسد  .  مي گويم  نميدانم! كرده است ؟
كي بسردار سپه  تلفن كرد به مجلس  بيايد؟  مي گويد  تدين و قضـيه  
 كشف  مي شود كه  درموقع رأي ندادن كميسيون هيجـده نفـري بـه   
آمدن سردارسپه  به مجلس و خارج شدن يكي ازاعضاء  براي يكي دو 

بـر خـود    دقيقه، او بـه تـدين كـه پشـت در انتظارنتيجـه را داشـته و      
ورفقايش يعني  كاركنان  خصوصي سردارسپه دراين ازدحـام نگـران   

سردارسپه  تصـور نمـوده   . بوده است ازطرف مجلس تلفن كرده است
ورت  بوده كه  آمدن  او صالح  ديده شـده  از طرف ما  ودر نتيجة مش

  .است و فوراً  خود را به مجلس رسانيده
پس ازكشف اين قضيه رئيس مجلس ومستوفي و مشير الدوله همه تغيير 

اين حال سردار سپه كـه مردمـي را در   در . حال يافته آرام مي شوند
ملـك  .  بهارستان نديده است با آنهـا گفتگـو كنـد، بعمـارت  برگشـته     

شعراء بهار او را بهمين حجره رهبـري كـرده اسـت وارد شـده مـي      ال
نشيند  و مشتي روي ميززده  مي گويد هنوز زود است بدانند من چـه  

ن رئيس مجلس است  كه گفت  براي چه اينجـا  خكاره ام و نظرش بس
آمده ئي مي گويد  اگر اروپائيان نظر خود را  نسبت بـه ايـران تغييـر    

  .ه رضاي مازندراني درايران كـار مـي كنـد   دادند براي اين است  ك
سردارسپه شـرحي  ازرفتـاري   .  رئيس  مجلس  برخاسته روانه مي شود

مشـيرالدوله  جـواب    .  شده است  گلـه آميزبيـان مـي نمايـد    او كه با 
طوالني منطقي به او ميدهد   و در ضـمن سـاحت برادرخـود رئـيس     

طـرف مجلـس بغلـط     مجلس را بواسطه بي اطّالعـي از اينكـه  او را از  
خواسته اند كه به مجلس بيايد پاك ميكند  و سـخنان  معـذرت آميـز    

مزبـور دروجـود    سـخنان  نصـيحت  مـي گويـد و    مشتمل برحكمت و
ــده ــپه مؤثّرش ــان از وي    سردارس ــراي اظهارامتن ــرد و ب ــي گي آرام م

را كه معطل مانده آتـش مـي    رخاسته كبريت زده سيگار دست ناطقب
مجلس  به بشاشـت مبـدل مـي گـردد مسـتوفي        زند  و حال گرفتگي

الممالك  پيشنهاد مي كند كـه سـردار سـپه و رئـيس مجلـس دريـك       
ر باهم دوستانه صحبت بدارند و با هم كناربياينـد و هـ   حجره بنشينند و

نگارنده  نيز پيشنهاد . دارند فرو بريزند دو هر چه  در دامان  از يكديگر
در ميان آنها بوده باشد  و پذيرفته مي كند  كه مستوفي  الممالك  هم 

مستوفي الممالك مـي رود،  رئـيس را بـراي  ايـن مالقـات       . مي شود
خصوصي حاضر بسازد،  دراين حال  خبرمي آورند رؤسـاي روحـاني   
كه در اطاق  ديگر جمعند مي خواهند  به ايـن اطـاق بياينـد بـديهي      

وغالب شده است است همة آنها از سردار انديشه  دارند  و اكنون كه ا
نگارنـده   . نمي خواهند او از آنها مكدر بماند.  و مردم متفرّق گشته اند

بي آنكه ازسردار سپه  رخصت  بخواهد  به پيغام آورنده  مـي سـپارم   
آقايـان يكـي بعـد از    .  روساء روحاني را به ايـن حجـره وارد نماينـد   

ترامـي از  ديگري  وارد شده  اطراف  ميزمي شينند، بي آنكه اندك اح
چند دقيقه مجلس بكلّي ساكت مـي مانـد  يكوقـت    .  سردار سپه ببينند

گويد؛  مرا اينجا بـراي چـه    سردار سپه رو بنگارنده  كرده با تشدد مي
؟ جواب مي دهم  جا معين كنند  كه با رئـيس نشسـته صـحبت    آوردي
هنوز حرف  من تمام نشده، مسـتوفي الممالـك در را گشـود    .  بداريد

ه را به اطاق رئـيس مـي خوانـد و او بـي آنكـه  تعـارفي  بـه        سردارسپ
  .رؤساي روحاني بكند روانه مي شود

مجلس سه نفري يك ساعت  طول مـي كشـد و درنتيجـة مـذاكرات      
سردار سپه  ازموضوع  تبديل . معذرت آميز از دو طرف قرار مي دهند

رژيم و تغيير  قـانون اساسـي بكلّـي منصـرف مـي گـردد و مجلسـيان        
مايت ازسلطان احمد شاه  بي عالقه  به مملكت  اصراري نداشـته  درح

باشند، طرفداران وليعهد  تصور  مي كنند مراد اين است كـه سـلطان   
احمد شاه به نفع  برادرش وليعهد  ازسلطنت استعفا  بدهد  چون ايـن  

در .  فكردر دماغهائي هست و وليعهد هم آنرا در بـاطن تـرويج ميكنـد   
ســپه هرگــز  چنــين تصــوري نــدارد و از وليعهــد صــورتيكه  ســردار 

  .بيشترمكدر است تا از شاه
بهرصورت بعد ازاين جلسه خصوصي سه نفري، يـك جلسـه عمـومي      

مي شود كه  بيشـتر نماينـدگان  و جمعـي از روحـانيون  هـم  درآن      
مجلس حاضرمي شوند  سردار سپه مذاكرات مسرّت آميز مـي كنـد و   

.  مي نويسد  تمام توقيف شدگان  را رهـا كننـد  باالخره به ادارة نظميه 
كم كم  نمايندگان مي روند ودو ساعت به نصف شـب مانـده، سـردار    

نگارنده  او را تا  ميان . سپه ازكارهايش خالص شده مي خواهد  برود
ام دست او را مي گيـرم بـا   پله هاي عمارت مشايعت كرده و درآن مق

هـم در آن اطـاق  گفتيـد    گويدچه مي خواهيد؟ جواب مي دتبسم مي
براي چه مرا اينجا آوردي، حاال جواب عرض مي كنم  براي اينكه مي 
خواستم ازاين پله اينطور كه حاال مي رويد رفته باشيد، نه آنطـور كـه   
چند ساعت پيش  مي خواستيد برويد و معلوم نبود عـاقبتش چـه مـي    

  .شود
وموضـوع   سردارسپه اظهارمسرّت و قدرداني كرده  روانـه مـي شـود   

جمهوري بي اساس بكلّي  از بين  رفته حرف آنهم  مانند خودش نـزد  
  .تنفر آميز مي گردد وي
امـل کبعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسالمی،   :يحتوض    .خواهد آمددر سایت انقالب اسالمی  آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  :هاوامثالهممذهبی - خطاب به ملی
آزاد ونامه نویسی  استبداد دینی باانتخابات

  دگرگون نمی شود
  
  

علناً خواهان شرکت  یو نجف یکرباسچ ی،چون عبداله نور یافراد
 یشــانبرا یکروبــ و  یموســو یدر انتخابــات هســتند و حصــر خــانگ

از  یـند یکـه جـدائ یونیدنبالـه رو مـذهب یسـکوالر. ندارد یتیاهم
ــارج از  ــد، در خ ــول ندارن ــت را قب ــه ا دول ــور در مقال ــام یکش "  بن

 یمـ ینانخطاب به ا" ستبدادینظام ا یبرا یدیانتخابات آزاد تهد
 یمـع الفـارق مـ یهـا یـاسمصـالحه و بـا ق کـه بنـام  یکسان «یسدنو

و رهنـورد و بـدون  یو کروبـ یخواهند بدون رفع حصـر از موسـو
 یـداناصالح طلبـان را بـه م ی،هفدهم موسو یانیهب یطشرا  یترعا

 یاجتمـاع جنبش  یکرا که به  یفشار یقتانتخابات بکشند، در حق
دارنـد و دسـتش را  یبرمـ یخامنه ا یدوش آقا یاز رو ت،اس یمتک
      .  »گذارند یباز م یشینما یانتخابات یبرا

نژاد هم از ترس حذف و  یو احمد یخاتم ی،مثل رفسنجان افرادی
هـم از ... و ینقـد توسـط فرمانـدهان سـپاه و طائـب و  یحصر ابد

جـز  یشـود انتظـار یافراد نمـ یناز ا. زنند یف مانتخابات آزاد حر
از  ینـانا یـزظنزآم یـفمضحک و تعر درک  یتداشت چون نها ینا

  . نشده است یانتخابات آزاد، انتخابات مهندس
بـا  یـدارجمهـور دوران اصـالحات، در د یسرئـ یمحمد خـاتم سید

انتخابـات آزاد  "  یاعضاء حزب اراده ملت، گفته است که به نظر و
 یآقا یزطنزآم یفحال تعر". نشود یاست که انتخابات مهندس ینا

که در بهار »  منصفانه   انتخابات آزاد و اعالميه « یفرا با تعر یخاتم
پـاريس،    و چهـارمين اجـالس آن در پنجـاهدر يکصد و  ۱۹۹۴سال 

تـا بـه اوج درجـه  یدو قضاوت کن یسهشده است را خود مقا تصويب 
در . یـدآئ نائل  یشترهر چه ب یروانشآقا و پ ینا یبیوعوام فر یرنگن
اتحاديه بين المجالس با تاکيد    ینامه آمده است شورا یبتصو ینا

حقـوق  یالمللـ بين   اقميثـ حقـوق بشـر و  یبر اهميت اعالميه جهـان
  دارند اقتدار حکومـت بايـد بـه موجـب یکه مقرر م یو سياس یمدن

باشـد؛ بـا تصـديق و  یم متکبه اراده مرد  یو واقع یانتخابات ادوار 
بنيادين راجع به انتخابـات آزاد و منصـفانه کـه توسـط    تاييد اصول
پذيرفتـه شـده انـد، از جملـه  یمنطقـه ا   و یاسناد جهان کشورها در 

خـود  افراد در اداره کشور    حق مشارکت مستقيم يا غير مستقيم همه
دادن در  یحق را   که آزادانه انتخاب شده اند، یبه وسيله نمايندگان

  از یشـود، برخـوردار یمـ انجـام  یمخفـ یکه با راي گير یانتخابات
خـود  یسياس ینامزد شدن و بيان ديدگاهها یبرا یموقعيت مساو 

لـذا در ايـن . همراه بـا ديگـران اسـت یگروه يا    نفرادیبه صورت ا
. انتخابات آزاد بيان شـده اسـت یبرا یهاي معيارها و شاخص   سند

است که در آن مردم  یکه انتخابات آزاد، انتخابات یدگو یند مس  ینا
بــا حضــور  کامــل و  یبتواننــد در آزاد یلهوســ ینبــد یهــر جامعــه ا

 یینو حق تع یبه حقوق شهروند عاتها و اطال یشهآزاد اند یانجر
  . برسند یشسرنوشت خو

          
جـزء و امثـال آنـان کـه  یو رفسـنجان ینـژاد، خـاتم یاز احمد البته
 یکباشـند و شـر  یمـ ینـیخـواه د یتاستبداد تمام یانو بان یورانپا

شـود  یبـوده انـد و هسـتند، نمـ یو خامنـه ا ینـیخم یـاتجرم جنا
  . داشت یانتظار چندان

اسـت کـه دم از  یو افـراد یمـذهب - یمل یروهایخطابم به ن اینجا
بـه  یژهخطـابم بـو . زنند یم یو حقوق شهروند یحقوق بشر و آزاد

نامه  یاست که به خامنه ا یروانشانها و پ یمذهب - ین از ملشش ت
درخواست  یناز او چند یمنافع مل  یرخواهیخ یو از رو یسندنو یم
انتخابــات آزاد بــدون نظــارت  گــزاریاز آنـان بر یکــیکننــد کــه  یمـ

  .  است یاستصواب
دو جـوان را بـه  یکنند ول یدزدان و راهزنان حکومت م یکهزمان در

 یهنرمندان، بـه دارمـ فتاد هزار تومان آنهم در پارک ه یجرم دزد
کشورمان به خطر افتاده اسـت و  یارض یتتمام  یکهدر زمان. یزندآو

شـما بـه سـرکرده . اسـت یـرانا یبـرا  یهو سـور یبیسخن از مدل ل
 یطو همـان شـرا یطشـرا ینموجد ا همکه خود هم عامل و  ینظام
درباره اش سخن گفته  خود در نامه اتان یکه بدرست است  یدشوار

تـا انتخابـات آزاد بـدون  یـدو از او انتظـار دار یسـیدنو ینامه مـ ید،ا
  .برگزار کند یاستصواب 

 ینچنـ یـنکـه ا یـد؟رو یعالم به کجا م ینرود و در ا یبر شما م چه
چـون او  یگرگان به  یاکه از دست گرگ به خود گرگ و  یدسرگردان
 یاسالم یجمهور یمرژ یال از بناس ۳۴شما بعد از  یاآ. یدبر یپناه م

هنـوز نسـبت بـه اسـتبداد  یـه،مطلقه فق  یتو بدنبال آن استقرار وال
و استمداد از  یسیکه با نامه نو یدو باورمند داریدحاکم توّهم  ینید

رفتـار  ییـرباعـث تغ یـدتوان یمـ یبقول مرحـوم منتظـر مستبد جائر 
او  به  یددانست یرا از آن قدرت نم یتاگرحاکم ید؟شو ینیاستبداد د
  . یدکرد یمراجعه نم

قـدرت  ی،استبداد یکه در نظام ها یدا یدهنرس یجهنت ینبه ا هنوز
دگرگـون کـردن مسـتبد  دلخـوش کـردن بـه . است یردگرگون ناپذ

و  یتنشان از آن دارد که حاکم یخیآنهم بعد از تجربه و تجارب تار
  . یدندا یملت که از آن قدرت م را نه از آن  یممقام تصم

 یخمطلق شاه و ش یتکه وال یریدعبرت بگ یرتجربه صد سال اخ از
اشـکال  یمخـود بپرسـ از . کشـاندند یچگونه کشور را به فساد و تباه

که بعد از صد  یستمنورالفکران چ یمکار ما روشنفکران و بقول قد
بــه  یدنرســ یخواســت مــردم بــرا و  یســال مبــارزه ضــد اســتبداد

از  یـدفالکـت بـار هـر بـار با ملکـتم یـنم اباز ه ی،استقالل و آزاد
  .    یفتدب یگریدست مستبد د مستبد به  یکدست 

کـه  یـدا یـدهخالف من که در کتاب هـا خوانـده ام شـما خـود د بر
تمام تالش خود  به شاه  یسیبا نامه نو یمختلف مل یسران نحله ها
 موفق شوند یدبکار گرفتند تا شا ۱۳۳۲مرداد ۲۸ یرا بعد از کودتا

» سلطنت کند و نـه حکومـت « کنند که  محمد رضا شاه را متقاعد 
نشـد بلکـه سـهل  یدشـانعا یـزیبـه شـاه نـه تنهـا چ یسیواز نامه نو

در جلــب تــوده مــردم و نداشــتن ارتبــاط بــا مــردم و  آنــان  یانگــار
مردم موجب شد که روضـه خوانهـا و  یآنان در سازمانده یناتوانائ

ــر  ــه رهب ــر عل یینــخم یشــب جمعــه خورهــا ب ــهجنــبش مــردم ب  ی
مبــارزه بــا  کــه ســالها ســمبل  یشــاه را مهــار کننــد و آنــان یکتــاتورید
راه  ینـیخـود بـه دنبـال خم یبودند بعلت پراگنـدگ یشاه تبداداس
  .یفتندب

بزرگوران در آن بـوده اسـت کـه آنـان  ینا یسیشکست نامه نو علت
  یپرست هر قدرت حرف  یانامر نبوده اند که آغاز و پا ینمتوجه به ا

زور و اسـلحه را در  یعنـیقدرت اسـت بخصـوص اگـر ابـزار قـدرت 
حاکم جز حفظ آن توسط ابزارش  هدف قدرت . دست داشته باشد

ابـزار خـاص خـود را  یهـدف رهـ یـراتواند باشـد ز ینم یگرید یزچ
  . دارد
بـه قهـر و زور داده  یجهت است کـه در اسـتبداد، نقـش اصـل بدین

گســترش در  روزانــه و رو بــه  یکــاربرد و اعمــال زور و قهــر یشــود،م
از  یخـال یچون در جامعـه ا. دارد یکتاتوریاستبداد و د یتحاکم

  .یآوردتواند دوام ب ینم قدرت مطلقه  یژهقهر و زور، قدرت بو
مـردم  یاز صد سال تجربـه مبـارزات یشو با گذشت ب یفتوص ینا با
اه و تجربه به ش  یسیحاصل گذشتگان از نامه نو یو تجربه ب یران،ا

رجـوع بـه  یهـا بجـا یمـذهب - یهنوز شما ملـ یهمطلقه فق یتوال
مـردم رجـوع  یتغاصب حاکم به  یت،حاکم یمردم، صاحبان اصل

آزاد بــدون نظــارت  تخابــاتان یو از او خواهــان برگــزار یــدکن یمــ
  . یدهست یاستقرار آزاد  یبرا یاستصواب

ات آزاد تـن خواهـد بـه انتخابـ یکه خامنـه ا یدباور دار یقتًاحق یاآ  
نظـام و قـانون  کنـد و در تضـاد بـا محـور  یداد؟ و جبران مافات مـ

سال تجربـه دوران  ۸اگر ما  یدشا. اش گام برخواهد داشت یاساس
 یبـا ذهـن گرائـ یمتوانسـت یمـ  یمرا نداشـت یاصالح طلبـان حکـومت

. اسـت یردگرگون پـذ یو قدرت استبداد یرنظام اصالح پذ یمبگوئ
 یذهنـ یچگونـهه یجـا یگـرو د یمتجربه هست پس از  ما اکنون یول

 یـبفر یـدپـس چـرا با. وجـود نـدارد یو توهم یو عوام گرائ یگرائ
  .  یدبخور
انتخابـات برگـزار  یـرانبار است که در نظام حـاکم بـر ا یناول مگر
قـبالً کـه  یاباشد، آ بار، انتخابات آزاد  ینا یدکه شما خواسته ا یشودم

 یو خـاتم یو پشت سر رفسـنجان یدکرد یت مشرک یدر هر انتخابات
 یـدخواه یمـ ینبـاربـوده اسـت کـه ا انتخابـات آزاد  یـد،زد یم ینهس

چـه بـوده  یتازه سهم مردم از انتخابـات قبلـ. شد؟انتخابات آزاد با
دو جنــاح  ینبــ یکــه در انتخابــات رقــابت یــدنکرد مشــاهده . اســت؟

و در ادامـه  یمستبد حاکم چه تخلفـات و تقلبـات ۸۸حاکم در سال 
خــون نــدا آقــا  یســادگ ینبــه همــ.  انجــام داد؟ یــاتیچــه جنا اش 

بهمـن   ر،سلحشـو یمهفه ی،سهراب اعراب ی،سلطان، اشکان سهراب
 یگـرو ده هـا بخـون خفتـه د یآسـا و ترانـه موسـو یانوشک ی،جناب

  .فراموش شد؟
 یگـرو د یو خاتم یدر پاسخ به شما و رفسنجان یخامنه ا آقای

انتخابـات  ات آزاد در اسـتبداد پاسـخ داد کـه طراحان انتخابـ
پاسـخ  یـنبازهم بعـد از ا یاآ. همواره آزاد بوده است یراندر ا
شد  یدمتوجه نخواه برد؟ و  یدنظام نخواه ینا یتبه ماه یپ

انجــام نخواهــد  یتشخــالف اصــول حــاکم یکــه قــدرت عملــ
  . داد؟
 مـا بعـد از. اسـت یرو دگرگـون ناپـذ یرنظام اصـالح ناپـذ این

قبــل از  یمگــر خــاتم. یمهســت یتجربــه اصــالحات حکــومت
ــات   ــداد؟ ۱۳۷۶انتخاب ــدگانمگــر نما. وعــده اصــالحات ن  ین

اصــالح طلــب مجلــس دور ششــم بــه مــردم وعــده اصــالح 
 یــترا ندادنــد؟، مگــر اکثر یاســیو س یاقتصــاد یســاختارها 

دو  یـنشـان و اصـالح نظـام در ا یزنـدگ دبهبـو یـدمردم بـه ام
مـردم  یـتاکثر. شـرکت نکردنـد؟ یترده اانتخابات بطور گس 

دادن بـه   یباور بودند که بـا شـرکت در انتخابـات و را ینبر ا
ــان مــ ــد ا یاصــالح طلب نظــام را اصــالح و دگرگــون  یــنتوانن

در  یجــد منتظــر اصــالحات  یمــردم در دوران خــاتم. ســازند
 یآنـان فکـر مـ. بودنـد یو اجتمـاع سیاسـی ی،ساختار اقتصاد

خواهــان دنبالــه   یاســالم یو جمهــور کردنــد اصــالح طلبــان
باعــث بهتــر شــدند  یرنــداگــر دولــت را در دســت بگ یشــانرو
.  در عمـل نشـد یولـ  یشوندشان م یو اجتماع یاقتصاد یطشرا
ــهپا ــ ی ــود کــه  یوعــده هــا یانتظــارات ینچن ــان ب اصــالح طلب

بـر فـرض کـه حسـن  . عمل کنند ودخ ینتوانستند به وعده ها
دگرگــون  یســتموجــه شــدند سدرعمــل مت یداشــتند ولــ یســتن

محور استبدادش را  خالف  یحرکت ینو اجازه کوچکتر یرناپذ
  . چرا؟. است یراستبداد ثابت کرد که اصالح ناپذ. دهد ینم

 ینظام حکومت یچو ه یستمیس یچه ی،سازمان یچکس، ه هیچ
درک   یبـرا. توانـد عمـل کنـد ینمـ یشبر خالف محور وجود

محور گـردش سـاعت . یمآور یمبهتر مسئله ما ساعت را مثال 
را خـالف  گـردش سـاعت . شمار دور ساعت شـمار اسـت یهثان

  . یمده ییرتغ یمتوان یمحورش نم
 یـتبر اصـل وال یاسالم یو نظام جمهور یقانون اساس محور

 یدر اصـــل دوم قـــانون اساســـ. اســـتوار اســـت یـــهمطلقـــه فق
از آن  یـتبه صراحت آمـده اسـت کـه حاکم یاسالم یجمهور 

خـدا  یتحاکم  یهفق یآمده است که ول و در اصل پنجم خداست
 یاسالم یجمهور یگربنابراصول ذکر شده شما و د. کند یرا اجرا م

بـود  یـدقـادر نخواه یـدبرو ینپـائ و باال و  یدخواهان هرچه زور بزن
و طرح شـعارانتخابات بـه اصـطالح آزاد  یسیمحور را با نامه نو ینا
  .یدده ییرتغ

. باشـد یتابع عملکرد محـور آن مـ یستمیهر س و یزیهر چ اصالح
را عمـالً  ینـید اسـتبداد  یـنا یـدمـردم بگوئ یهم که شده بـرا یکبار

. یـداصالح کن یشدر جهت خالف محوروجود یدخواه یچگونه م
 یراه عملــ یداگــر قــانع شــد و  یـدده یحتوضــ ینــراخــود ا یاول بـرا

 یـکم کـه بـاور ینمـن بـرا. یـدمردم بـازگو کن یاصالح نظام را برا
 یقدرت استبداد یراکند ز یعمل نم یاتشمحورح خالف  یتحاکم

مــردم بــا  یو ملــ یحقــوق انســان یناســت چــون بــ یردگرگــون ناپــذ
موجود است کـه  یریناپذ یمطلقه آشکارا تضاد آشت یتاستبداد وال 

ــات  یــکراهنمــا و  یشــهاند یــکهــدف،  یــکبــدون داشــتن   یوآلترن
و  یشما که معتقد بـه دگرگـون. است یدگرگون لقاب یرغ یکدمکرات

کرده روشـن و شـفاف بـدون  لطف  یدباش یم ینیاصالح استبداد د
 ینکـها یشـما بـرا یراهکـار عملـ یـدبگوئ یگـوئ یمغلطه کردن و کل
 یست؟شود چ یرو دگرگون پذ یردپذ اصالح  یقدرت استبداد

انتخابـات  یسرکرده آنـان بـا برگـزار ینظام و خامنه ا قدرتمندان
ــ ــآزاد مخالف ــد داد در  یت م ــد و اجــازه نخواهن ــان  ورزن ــرو آن قلم

 یـراز یستمسئله مشکل ن ینا یدنفهم. یردآزاد صورت پذ یانتخابات
ــر خــالف  یبرگــزار ــان عمــل  یــتمحــور حاکم انتخابــات آزاد ب آن

  . خواهد کرد
شما و  یالنه براساس ام یاسالم یعملکرد نظام جمهور یکهآنجائ از

خـورد طـرح، شـعار   یدور مـ یهفق یتامثالهم که براساس محور وال
در رفتار استبداد  ییریو تغ یتواند باعث دگرگون یانتخابات آزاد نم

داننـد  یم یحاکمان بخوب. یدنما یجادا  ینمانحاکم بر سرزم ینید
بـا انفجـار  یمردم باز کنند مسـاو یبر رو یا هروزن یناگر کوچکتر

 یست که خامنـه اا یزیآن چ ینا. آنان خواهد بود ینابود مردم و 
کـردن هـر  دانند باز  یم یاز آن وحشت دارند چون بخوب یارانشو 

کن خواهد شـد و  یانبن یروئیهر چند کوچک مبدل به ن یروزنه ا
که حکومتگران  ستخاطر ا  ینبد. کل نظام است یرانیو یبه معنا

  .را نخواهند داد یفضائ یچاجازه باز شدن ه ینظام والئ
گفتمان مصـدق . یدرهرو گفتمان مصدق هست یدباش یم یمدع شما
. ملـت اسـت یـتحاکم و حقوق انسان و  یبر سر حقوق مل یستادنا

پس چرا . حاکم شوند یشکرد تا مردم بر سرنوشت خو یاو تالش م
و سـلب کننـده  یکه از اساس ناف یدبسته ا  یشما دل به اصالح نظام

و  یچـرا بـر کارهـا. اسـت؟ یشمـردم بـر سرنوشـت خـو یتحاکم
 یمیکهنـه و قـد یو حرفهـا یدورز یخود اصرار م یهودهب  یشعارها

بارهـا  باشـند را بارهـا و  یمـ یـککه غالبـاً فاقـد هرگونـه ارزش تئور
 ید؟کن یتکرار م

 یـدخواه یو بـاز هـم مـ یـدکـرده ا یشما دوران اصالحات را سـپر  
 ید؟نظـام بکشـان و مردم را بدنبال سراب اصالح  یآزمائیدآزموده را ب

کـه هـم  یو انفجـار اسـت و مردمـ یکه در حـال فروپاشـ یه اجامع
راه و چـاره  یازمنـدکنند  ن یجان م  یبار فقر و گرسنگ یراکنون در ز

ارائـه  یشـما بجـا یولـ. نظـام هسـتند ایـناز  یخالصـ یبـرا ینینو
بـا نامـه  یگـذار از اسـتبداد حـاکم بـه دمکراسـ  یبـرا یننـو یطرح
 یدهمردم سـتمد یدخواه یم یاسالم یخود به رهبر جمهور یسینو
بـه مقالـه (  یاز رفسنجان یکه تنها راه دنباله رو یدرا قانع ساز  یرانا
و ) یـدکن  جـوعر یمخـواه یچـه مـ یاز رفسـنجان: بنام یرحمان یتق

را دگرگـون  ینـیتوان استبداد د یم یاست و با اصالح طلب یخاتم
  .کرد
 ینـیسـتبداد دا یرانگـرو یو گرفتـار بـال یمبعد از تجربه هست اینک
 یچهـ یاآ. یدبسته ا ها  یتواقع یرا بر رو یشچرا چشم خو یمشده ا

بـه رهبـر و دنبالـه  یسـیبجـز نامـه نو یگرید یو عمل یراه حل واقع
حل مشکالت  یبرا ید؟آ ینظرتان نم به  یو خاتم یاز رفسنجان یرو

ر ملت و مملکت شده اسـت و خـود در نامـه یبانگیکه گر یو مصائب
 یرا بدور انداخت و طرحـ یمیطرز فکر قد یدبا یدرده اک اتان ذکر 
  . مردم به مردم بر گردد یتتا حاکم یمنو برانداز
 یشهبرنامه و هدف و اند یکبدون داشتن  یممان راجمع کن حواس
شـان باشـد  یتحاکم که ضامن رساندن مردم به حقوق و  یراهنمائ

 یـناز ا ینهـابـدون ا یول. یدرس یمنخواه یبه دمکراس یکتاتوریاز د
  .یدرس یمخواه  یگریاستبداد به استبداد د

غصـب شـده  یـتگذر کـرد تـا حاکم یاسالم یجمهور یماز رژ باید
ــود ا ــده ش ــردم برگردان ــه م ــردم ب ــنم ــذار، ن ی ــدگ ــات  یازمن  یوآلترن

جمهورشـهروندان  یـتاست که هدفش اسـتقرار حاکم یکیدمکرات
و  یخـارج روهـایین بـه  یبـدون وابسـتگ یـدبا یوآلترنـات یـنا. باشد

 یو سـازمانده هروندانشـ یـرویبـر ن یهبا تک یقلمرو استبداد داخل
توان بـدان  یاست که مردم را م یروشن تنها راه  ینا. آنان عمل کند

 یو شـهروند یتوانند به حقوق مل یم یقطر ینکرد که از ا یدوارام
  .یندخود نائل آ یتحاکم و 

روشــن و روشــن تــر مــردم  یموضــوعات بــرا یــننــدارم کــه ا تردیــد
کننده اسـتبداد  زود نابود  یا یرآنان د یخواهند شد و جنبش همگان

  . حاکم خواهد شد ینید
Fa_rastgou@yahoo.com 
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  و بدیل؟» نظام«             
  

پهلوی ها در سه کودتا بر ضد سه جنبش مردم ایران و در برانگیختن 
حضور آنهـا در . شته اندشرکت دا... یم صدام به حمله به ایران وژر

زیرا عمـل از راه . یک اتحاد ناممکن کردن موفقیت آن اتحاد است
، در همـان حـال ،و مردم و توسط خود مردم را نـاممکن مـی سـازد
رفتار اینان ترجمـان . مقاومت در برابر تغییر را حد اکثر می گرداند

در طول زمان، هرگاه از جانبـداری زبـانی . زورمداری خالص است
دموکراسی می کاستند و، در عـوض، تمـرین مسـتقل و آزاد شـدن  از

می کردند، امروز محصول کار دماغیشان، در دروغ و ناسزا و فریب 
بارها از مثلث زورپرست خواسـته شـده . و فریفتاری ناچیز نمی شد

است روشهای تخریبی خود را رها کنند، سانسـور را رهـا کننـد، بـه 
ردن سره از ناسره و سـره گردانـدن بحث آزاد و نقد بمعنای جدا ک

امـا دریـغ کـه یـک روز از دروغ و ناسـزا و جعـل . ناسره، تن بدهند
چـرا : یک نوبت به خود گفتـه باشـند .پرهیز کرده باشند...  قول و

آنها که در راست راه استقالل و آزادی هستند می باید به بیراهه آنها 
آنها و ایران و ایرانیان  بیایند و چرا آنها به این راست راه که در سود

  است، نمی آیند؟ 
ــوی هــا نمــاد اســتبداد و        مصــدق نمــاد اســتقالل و آزادی و پهل

معنای کنار گذاشتن مصدق، آیا جز اینسـت کـه از . وابستگی هستند
متحـد شـویم؟ در مـتن با وابسته ها  استقالل چشم بپوشیم و آنگاه 

که استقالل درج نیست، ها یی که منتشر می کنند، از راه سهو نیست 
بــدون مداخلــه قــدرت : اســتدالل هــم اینســت. از راه عمــد اســت

یم را ژنمی توان ر –در واقع، امریکا و انگلیس و اسرائیل  - خارجی 
  .است" معتبر"این مداخله نیز نیازمند بدیل . سرنگون کرد

آنها که قدرت را هدف می کننـد، از جـدائی ناپـذیری اسـتقالل و      
 .در میان آنها هستند کسانی که غافل نیـز نیسـتند. ز غافلندآزادی نی

دم از آزادی و دموکراســی مــی زننــد، بــه قصــد فریــب و توجیــه  گـرا
  :وگرنه، می دانند .است وابستگی خویش

ینده را به حد اکثـر و آئی دارد که امید به حال و آن بدیلی کارآ. ۳/۲
پیشین این ترس از  یمژبقایای ر. ترس از آینده را به حد اقل برساند

آینده است که به حداکثر می رسـانند و ایـن امیـد بـه امـروز و فـردا 
تـن دادن بـه  ،بازگشت بـه دوران پهلـوی. است که از میان می برند

اینـان بهـیچ رو آینـده . حقارت و خفتی است که اندازه نمی شناسد
جـز زور بـه کـار  ،در دموکراسی هـای غـرب ،نیستند زیرا هم اکنون

. وضعیت رأس دیگر مثلث زور پرست بازهم بـدتر اسـت. رندنمی ب
ن بدیلی نماد امید و نبود ترس است که نمـاد غـرور ملـی و زیسـت آ

  . زادی استآایرانیان در استقالل و 
یکـی . دست کم هفت نوع دموکراسی بمثابه نظریه وجود دارند. ۳٫۳

. ب استاز آنها که در جهان امروز رایج است، دموکراسی بر اصل انتخا
ن حـق آیکـی و نوع دموکراسی دیگر، اساس،  ٦در این دموکراسی و در 

ـا برداشت از  بنا بر نوع . حاکمیت است حاکمیـت، دموکراسـی، ایـن ی
در دموکراسـی رایـج، بـرای ملـت وجـودی مسـتقل از . آن نوع می شود

امــا . حاکمیــت از آن ملــت اســت: افــراد قائــل مــی شــوند و مــی گوینــد
ـا یـک . نهای ملت خوانده می شـونداعضای جامعه ارگا هـر یـک از آنه

ـان را . رأی دارد ــوع منتخبـ ــدگان، مجم ــه آرای رأی دهن ــن ک ــرای ای ب
ـال مـی کننـد، هـر رأی  مجموعه ای بگردانند که حاکمیـت ملـی را اعم
دهنده می بایـد مسـتقل باشـد در تصـمیم و آزاد باشـد در انتخـاب نـوع 

د، یعنی هیچ قدرت خارجی ملت نیز می باید مستقل و آزاد باش. تصمیم
ـا ملـت نباشـد و در جامعـه، هـیچ تبعـیض نـژادی و  شریک حاکمیت ب

حتـی از . یک نفر، یـک رأی: قومی  و دینی و مرامی و جنسی درکار نیاید
گاه این نوع دموکراسی، نژاد و قوم گرائی و قائل شـدن بـه تبعـیض ددی

وکراسـی های دینی و جنسی و قومی و نژادی، عقب ماندگی فکری و دم
  .گریزی تلقی می شود

ـان قـدرت . اشتراک میان حق با ناحق ناممکن است .٤/۳ اشـتراک می
در تمامی مواردی کـه قـدرت هـدف . با استقالل و آزادی ناممکن است

ـا بعــد از  ـا پـیش و ی ـا اگـر هـم ممکــن گشـته انـد، ی شـده اسـت، اتحاده
ل و در تمـامی مـواردی کـه اسـتقال. ، از میان رفتـه انـد»لتوتصرف د«

آزادی هدف شده اند و توجه بـه سـابقه امـر نشـده و قـدرت پرسـتها در 
ــر ر ـا اغلــب پــیش از تغیی ــد، اتحادهـ ــم ژاتحــاد شــرکت داده شــده ان ی

ـان . استبدادی و، به ندرت بعد از آن، از میان رفته اند هرگاه گروه امتح
نداده ای باشد، اتحاد بشرط آنکه هدف استقالل و آزادی باشد و روش 

بگردد، می تواند یکـی از دو نتیجـه   ربه کردن استقالل و آزادیتج  هم
شناخته شدن جانبدار قدرت از طرفـدار اسـتقالل و آزادی : را ببار آورد

 اتحـاد را ،یندآمی آزمایش موفق بدر  نها که از آ. و دفع شر قدرت پرست
اینان امید به حال و آینده را به حـداکثر و . می کنند هرچه مستحکم تر 

   .ینده را به صفر نزدیک می کنندآس از حال و تر
ــرده اســت و  .٥/۳ ــی ک ــده معرف ــه پرســش کنن ــها ک ــر گرایش ــس اگ پ

ــد ــر، از قــدرت و قدرتمــداری خویشــتن را برهن از  و گرایشــهای دیگ

صمیم قلب بپذیرند که حق دارند با یکدیگر اختالف نظر و باور داشـته 
بیگانــه شــدن از  باشــند، در مــی یابنــد کــه ایــن اخــتالف ســبب دوری و

ـانگی بایکـدیگر  یکدیگر نمی گردد، بعکس، عامل نزدیکی، دوستی و یگ
ـا  اختالفها  .می شود مـی  اشـتراکها بـه از راه نقد متقابل نظرها و باوره
اشتراکها اسـتحکام مـی جوینـد و دموکراسـی را رشـد پـذیر و  ،انجامند

قـوق ملـی، مـی تواننـد در حمردم یک کشـور    . فساد ناپذیر می گردانند
و حقــوق انســان، اســتقالل و آزادی و دیگــر ... اسـتقالل و آزادی ملــی و

ـا ایـن اشـتراک نیـز دوام نمـی . حقوق و کرامت او، اشتراک بجویند ام
  :آورد هرگاه به فرهنگ و اخالق استقالل و آزادی غنی نجوید

اختالف و حق اشتراک،  حق  حاصل سخن این که برخورداری از -  ٤
ـا و بنابر این، خو د انگیختگی، نیازمند سه جریان اندیشه ها و دانـش ه

پس کاری کـه شـدنی اسـت و در سـطح مـردم . فن ها و اطالع ها است
شدنی است و تنها مردم می توانند انجامش بدهند، برقـرار کـردن ایـن 

رها کردن خویشـتن  از میان برداشتن همه سانسورها،. سه جریان است
وی یکــدیگر، کــاری اســت شــدنی و از خــود سانســوری، بــاز شــدن بــر ر

ـا یکـدیگر دارد، . ضرور اما نیاز به کاری بیشتر از روا بینی اخـتالف نظـر ب
ـا  نیاز به حق دانستن اختالف نظر و معرفـت بـر رابطـه حـق اخـتالف ب
ـان  ـا اسـتقالل و آزادی انس حق اشتراک و دانستن رابطه ایـن دو حـق ب

ـا و بـه. دارد ـار بـردن ایـن دانسـته ه ـائی  نیاز بـه بک یمـن ممارسـت، توان
ـامن ایـن اتحـاد  اشتراک و اتحاد جستن با دیگری و حق اختالف را ض

   .دارد از راه بحث آزاد و افزودن بر اشتراک ها دانستن 
نیاز به دانستن این واقعیت و حقیقت دارد که بـدون  برقـرار کـردن        

ـان نیـز سه جریان، اتحاد پدید نمی آید و برقرار کردن این سه جراین  ی
نیاز به پذیرفتن و بکار بردن دو حق اشتراک و حـق اخـتالف دارد، بـه 

بــدین قــرار، . ســخن دیگــر، ایــن دو از یکــدیگر جــدائی ناپــدیر هســتند
انسانهای مستقل و آزادی که بطور خود انگیختـه،  دو حـق اشـتراک و 
اختالف را بکار مـی برنـد، از رهگـذر سـه جریـان، فرهنـگ اسـتقالل و 

بــارور و، در همــان حــال، اخــالق اســتقالل و آزادی را نــاظر و آزادی را 
ــردن دو حــق اشــتراک و  مراقــب برخــورداری از اتحــاد، از راه بکــار ب

ـان در . اختالف می گرداننـد ـاه ایرانی ایـن آن راه و روش اسـت کـه هرگ
پیش گیرند، از بند استبداد می رهند، مثلث زورپرسـت را نیـز از بیراهـه 

  . اه استقالل و آزادی، داللت می کنندزورپرستی به راست ر
  
  
  
  
  

  ؟!اگر تا دوماه دیگر وضعیت تغییر نکند
  
  

ـاس گـزارش شـکاف جنسـيتی ۹۱دی  ۲۰در ◀ ، به گزارش قطـره، براس
مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص های توسعه انساني،  ۲۰۱۲سال 

ـابرابری جنسـيتی در  ۱۲۷کشور رتبه  ۱۳۵ايران در بين  را در خصـوص ن
  .بين زنان و مردان به خود اختصاص داده است

ــه گــزارش موکريــان، يــازده عضــو انجمــن صــنفی  ۹۱دی  ۲۰در ◀ ، ب
ـار  معلمان کردستان از سوی اجرای احکام دادگاه انقالب سـنندج احض

پيمان نودينيان،  ٬بها ملکي ٬از جمله احضار شدگان، رامين زندنيا. شدند
ـان ـال فکوري ازان، عـزت نصـرتي، پرويـز مصـطفی سـرب ٬علی قريشي، کم

  .هيوا احمدی و رضا وکيلی می باشند ٬محمد صديق صادقي ٬ناصحي
ــواز، ۹۱دی  ۲۲در ◀ ــر در اه ــوق بش ـابع حق ــزارش منـ ــه گ ــن از  ٥، ب ت

. دسـتگير شـده بودنـد ۲۰۱۱زندانيان سياسى كه توسط واواک در سال 
ام هاى اين افراد بن. حکم اعدام آنها توسط ديوان عالى تاييد و ابالغ شد

ـاعر  ۱۳٦۰هاشم شعبانى نژاد متولد  ـات  - ش وبـالگ نـويس و دبيـر أدبي
دبير شيمى، محمد على عمورى نـژاد   ۱۳٥۲عرب، هادى راشدى متولد 

و برادر وى سيد مختار ۱۳٦۳، سيد يابر البوشوكه متولد  - وبالگ نويس 
و علیرغم اينكه كليه متهمين در جلسات رسيدگى  ۱۳٦٥البوشوكه متولد 

ـاموران امنيتـى را  ضمن انكار اتهامات انتسابى، اعترافات خـويش نـزد م
ناشــى از شــنكجه و فشــار هــاى جســمى و روحــى و اعترافــات خــود نــزد 
بازپرس را در اثر اكراه و تهديد با حضور ماموران امنيتى بيان نموده انـد 
لکن علىرغم اين وعدم وجـود شـهود عـدول در خصـوص ايـن پرونـده 

ه انقالب دادگسترى اهـواز بـه رياسـت قاضـى سـيد دادگا ۲توسط شعبه 
ـاد فـى  ۱۷/٤/۱۳۹۱محمد باقر موسوى در تاريخ  ـام محاربـه وفس بـه اته

االرض و تبليغ عليه نظام جمهورى اسالمى و اقدام عليه امنيـت ملـى  از 
 .قانون مجازات إسالمى به اعدام محکوم شده اند

ـال ، به گزارش کلمه، روز چهارشـنبه بيسـ۹۱دی  ۲۳در ◀ ـاه س تم دی م
جاری آيت مهرعلی بيگلو فعال مدنی در شهر صوفيان آذربايجان شـرقی 

 .توسط ماموران اطالعات دستگير شد
ـا بهرامـی دادسـتان عمـومی و  - دی به گزارش هرانا  ۲۴در ◀ احمدرض

يک متهم به تجاوز به عنف به اعدام محکوم : انقالب شهرکرد اعالم کرد
ای در  ســاله ۲۱بــه جــوان ) لــواط( جــرم ايــن فــرد، تجــاوز جنســی"شــد 

 ."شهرکرد بود
ـار نامـه فرزنـدان ۹۱دی  ۲۵در  ◀ ، به گزارش سحام نیـوز، بـدنبال انتش

ــانونی  ـاره حــبس غیـر ق ــاب بـه ملــت ایـران، درب کروبـی و موسـوی خط
رهبران جنبش سبز، در هفته گذشته محمد حسین کروبی فرزنـد ارشـد 

فرزنـد . دریافـت کـرد آقای کروبی حکم محکومیت شش ماهـه خـود را
ارشد مهدی کروبی در خصوص حکم حبسش گفته بود که ایـن پرونـده 
ـات  ـارجی، در مـورد جنای ـای خ ـانه ه مربوط به مصاحبه های وی بار رس

موسـوی و : ه ای گفته استژبهمن، محسنی ا ۲در . کهریزک بوده است
 .کروبی در حبس خانگی خواهند ماند

منیــژه بهلــولی وکیــل دادگســتری ، بــه گــزارش هرانــا، ۹۱دی  ۲۶در  ◀
ـافی  ـاری شـهر میانـه بـدون دلیـل و مـدرک ک ـارم دادی توسط شـعبه چه

 .بازداشت و راهی زندان شد
ـا، حـدود ۹۱دی  ۲۶در ◀ ـاجی خامنـه بـه  ۵۰، به گزارش ایلن ـارگر نس ک

دلیل عدم پرداخت حقوق، تعطیلی کارخانه مذکور و عـدم رسـیدگی بـه 
 .مال مجلس تجمع کردندبیمه بازنشستگی خود مقابل درب ش

ـایت مجـــذوبان نـــور، صـــبح امـــروز  ۹۱دی  ۲۷در ◀ بـــه گـــزارش ســ
چهارشنبه، قرار بود که جلسـه دادرسـی پرونـده وکـال زنـدانی و مـدیران 

دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی  ۱۵سایت مجذوبان نور در شعبه 
ـاه حاضـر نشـدند  و برگزار شود، اما وکالی متهم دراویش در جلسه دادگ

ها گفت که از روز گذشـته  قاضی پرونده، صلواتی نیز به وکالی مدافع آن
 .اند های انفرادی منتقل شده این افراد به سلول

ـادقی دادسـتان عمـومی ۹۱دی  ۲۷در ◀ ، به گزارش ایسنا، غالمعلـی ص
ـایی مبنـی  انقالب مشهد اعالم کرد، با توجه به سیاست های دستگاه قض

پس از طی مراحل قانونی حکم اعدام دو تن از  بر برخورد شدید با اشرار،
  .متجاوزان به عنف اجرا شد

یکی از این احکام در محوطـه زنـدان مرکـزی مشـهد و : وی تصریح کرد
 .دیگری در مالء عام و در محل وقوع جرم در سبزوار اجرا شد

ــدنبال ۹۱دی  ۲۷در ◀ ــران، ب ـارگران ای ــه آزاد کـ ــزارش اتحادی ــه گ ، ب
ـاری پتروشـیمی اعتراضات و اعتصاب ـارگران پیمانک ات دو سال گذشـته ک

ـال  مبنـی بـر بـر ۱۳۸۴بندر امام و از آنجا که مصوبه هیئـت وزیـران در س
چیده شدن شرکتهای پیمانکاری بطور کامـل بـه اجـرا در نیامـده اسـت 

نفــر از کــارگران پیمانکــاری پتروشــیمی بنــدر امــام شــامل  ۴۰۰حــدود 
ـا بــ ـال شــده در شــرکتهای فــراورش و بســباران کــه بنـ ر ســالیق اعمـ

اند  ها موفق به انعقاد قرارداد مسقیم با کارفرمای اصـلی نشـده پتروشیمی
  . در مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند

ـاه سـعید مـدنی، ۹۱دی  ۲۷در  ◀ ، به گزارش سایت ملی مذهبی، دادگ
دی ماه به ریاسـت قاضـی  ۲۷مذهبی - عضو شورای مرکزی ائتالف ملی

سـعید مـدنی آخـرین . دادگاه انقالب برگزار شـد ۲۶پیر عباسی در شعبه 
ـام و . دفاع خود را در ایـن جلسـه ارایـه کـرد ـام تبلیـغ علیـه نظ او بـه اته

اجتماع و تبانی محاکمه شد و قرار است طی یـک هفتـه آینـده حکـم او 
 .صادر شود

ـا گذشـت ۹۱دی  ۲۸در ◀  روز از حملـه و ۲، به گزارش مجذوبان نور، ب
فشار نیروهای امنیتی برای تخریب محل برگـزاری مجلـس دراویـش در 

دراویش گنابادی   شهرکرد و اعالم اولتیماتوم برای متفرق شدن دراویش،
ـالس درویشـی  برای حمایت از برادران دینی خود همچنان در محل مج

 .حضور دارند
ـا۹۱بهمن  ۲۹در ◀  ،  به گزارش ایسنا، دو متهم به تجاوز به عنـف کـه ب

ـاه  های دیگـری از قبیـل قتـل، سـرقت و آدم اتهام ـایی از سـوی دادگ رب
ـا  ـا چوبـۀ دار محکـوم شـده بودنـد، ب کیفری استان تهـران بـه اعـدام ب
حضور بسیاری از مردم شهرستان پاکدشـت و حومـه، در میـدان معلـم 

  .این شهر اعدام شدند
ـال فرهنگـی و ۹۱دی  ۲۸در  ◀ ،  به گـزارش هرانـا، محمـد تـوکلی فع
ـاه روز پنجشـنبه در پـی احضـار از ع ـان کرمانش ـانون صـنفی معلم ضو ک

  .سوی اطالعات سپاه کرمانشاه بازداشت شد
ـالین حقـوق بشـر و دمکراسـی در ایـران، «دی به گـزارش  ۳۰در  ◀ فع

ـاب،  تـن از کارمنـدان پاالیشـگاه  ۳برای پیشگیری از اعتراضات و اعتص
ـاس شـدندبندر عباس دستگیر و روانه زندان مرکزی بنـدر  تـن از  ۲. عب

ـاب  ـاس حسـن پـور و وه کارمندان پاالیشگاه بندر عباس به نام های عب
روز ســلولهای انفــرادی و شــکنجه هــای جســمی و  ۳۴مقدســی پــس از 

روحی روز شـنبه از اداره واواک بـه قرنطینـه زنـدان بنـدرعباس منتقـل 
ـاس  ۳دی ماه به بنـد  ۲۸شدند و روز پنجشنبه  زنـدان مرکـزی بنـدر عب

  .آنها همچنان در بالتکلیفی بسر می برند. تقل شدندمن
ـا عنـوان ۹۱دی  ۳۰در ◀ ، به گزارش مهر، حکم  اعدام دو فردی کـه ب

زورگيری، محاکمه و محکوم به اعدام شده بودنـد، بامـداد روز يکشـنبه 
ـا مافی. در خيابان بهشهرتهران به اجرا گذاشته شد ـا و  ايـن دو عليرض ه

ــ ـام داش ــروری، نـ ــدعلی ُس ــی از  تندمحم ــار صــحنه يک ــس از انتش و پ
دادگـاه  ۱۵هایشـان در اينترنـت، دسـتگير شـدند و شـعبه  زورگيری

فردی که مورد زورگیری قـرار . انقالب آنها را به اعدام محکوم کرد
گرفته بود در مصاحبه ای گفته بود کـه خواهـان اعـدام زورگیـران 

 .نیست
ی گفتنـد نبایـد برخی اهالی به محل اجرای حکم گله داشتند و مـ   

پارکی که محل اجتماع هنرمندان است برای اجرای حکـم اعـدام 
 .انتخاب می شد
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