
  

بیشتر . به میخ زدن را در پیش گرفته اندیکی به نعل و یکی یم، با یکدیگر، روش ژگردانندگان ر :انقالب اسالمی به یکی انتخابات ریاست جمهوری شدن نیز فرصت . از همه، هاشمی رفسنجانی این روش را بکار می برد یم با امریکا و مسئله اتمی نیز دو طرف را به زدن ژسازش رو رویه ستیز . به میخ زدن گشته استیکی نعل و  یم ژامکان پایان جنگ از چهارمین ماه جنگ ببعد، از موضع متفوق، و ادامه جنگ به بهانه سرنگون کردن رکه در عین حال، اعترافهای صریح و مهم در باره  ضرب المثل فوق راو در فصل دوم، نمونه هائی از         .رییم و نامزدهاشان برای ریاست جمهوژانقالب ایران و گروه بندی های موجود در ردر فصل اول،گزارشی را می خوانید از ایران و مفصل، در باره وضعیت کشور در سی و چهارمین سالگرد        . به میخ، مشغول کرده استیکی به نعل و یکی  ه از زبان هاشمی رفسنجانی و دیگران در همین فصل، تمایلها به گفتگو و مصالحه با امریکا را ک. است صدام حمله به وجود این، نقشه  یم ایران هنوز توانا به تولید سالح هسته ای نیست و باژمهم در این باره که رو در فصل سوم، اطالع ها و نیز نظرها در باره امکان گفتگو با امریکا و موانع بر سر راه و نیز اطالعهای        .اظهار شده اند، نیز، آورده ایم خاورمیانه می . را بررسی کرده ایم» خاورمیانه جدید«سیاست امریکا و غرب در باره  ،در فصل چهارم       .می خواند، گرد آورده ایم» مادر بمبها«تنی که اهود باراک آنها را  ۱۶تأسیسات اتمی ایران با بمب های    .نمی سپردندخویش بها می دادند و سرنوشت خویش را به گروه های مسلح و غیر مسلح وابسته و قدرتهای سلطه جو، از جهان، به استقالل و آزادی و حقوق ملی  توانست سرنوشتی دیگر پیدا کند هرگاه ملتهای ساکن این منطقه
 3ر صفحهد

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

  )٧٠( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

   خان رضا دوران در  شيعه روحانيت  
  

آقـای مـدرّس علمـا  درنقشۀ: پرسید ]احمد شاه  [شاه مرحوم 
مدرّس با روحانیان بسیارخوب است امّا ایشان این عقیـده را چند روابـط آقـای  هر: در پاسخ عرض کردم هم شرکت دارند؟

ــا دســت  ــد کــه ب ــان و ندارن ــان نهضــتی و روحانی ــدربس در پیشــوایی آن ــای م ــر آق ــه نظ ــرا ب ــد، زی ــود آورن ــه وج ــی ب اع وارد مـی شـود و روحانیون همواره نـوعی ارتجـ نهضتهای  انقالب
سـوی عقـب بـه  ، ی آنکه جامعه رو به پیش حرکـت کنـدبه جا   .می رود

  ) 1( »  صفوي  زاده رحيم  خاطرات از نقل به« 
   

 روحانيت شيعه«  :»شيعه در تاريخ ايران« در كتاب  رضا نيازمند  ◀
را در سه دوران مختلف مورد ارزيابي قرار » خان رضا دوران در

 و اندوزي از راه غارت مردم  بدون اشاره به مال مي دهد ولي او
ــوئي ــد كــردن آزادي هــا در    زورگ دوران   ، تهديــد و تحدي

عــدم  غيرقــانوني بــودن و رضــاخان و» ســلطنت«و  »صــدرات«
 شــيخ حــاج« ، بــه توجيــه حمايــت وي» ســلطنت « مشــروعيت 
ازشــخص » حــوزة علميــه قــم « و»  يــزدي حــائري عبــدالكريم
و تاكيـد  مي پـردازد  )   1300  - 1312( ن سالهاي بي رضاخان در

!   »شدند   ناراضي حكومت از مردم«   1313مي كند كه از سال 
 رضـا  زمـان  در دوران مختلف روحانيت شـيعه  به روايت نيازمند

  : خان بدينقرار است
 را آن توان مي كه كشيد طول 1307 تا 1300 سال از: اول دورة

 بزرگترين دوره اين در. يدنام »حكومت و علما همكاري «دوران
  محبوبيـت  از شـاه  و گرفـت  صـورت  پهلـوي  دوران هاي رفرم
 .بود  برخوردار كامل
 نـه «  روابـط  دوران كـه  بـود  1312 تـا  1308 ازسال: دوم دورة

 ، ايـن   وجـود  بـا   ولي است، علما و حكومت بين  »گرم چندان
 .نشد  علما و مردم مخالفت مورد دوره اين  رفرم هاي برنامه

  12در صفحه  

  نصراهللا نجاتبخش 

  4 -انتخابات رياست جمهوري در بوته ابهام 
با ايجاد ترس و بحران، مشروعيت براي انتخابات 

  .ساختنميتوان 
  !پيش به سوي جنبش بزرگ تحريم

  
هاي علني در ميادين كردن موج اعدامها در زندانها، حلق آويز
هاي گسترده خبرنگاران و بزرگ شهر ها، دستگيريها و سركوب

تشكيل ارگانهاي جديد سركوب در ماههاي قبل از انتخابات، 
نشان از آن دارد كه استبداد مذهبي تصور مي كند پيش از 
موعد ميتواند فكر چاره اي كرده، شعله هاي جنبش هاي 

تجربه سي سال در اما . عمومي مردم را مهار يا خاموش كند
ملت ايران روزي نبوده  به نسبت  جنگ و جنايت اين رژيم

كه اين وحشيگريها را لمس نكرده باشد و خوب مي داند 
زندگي و حيات او با حاكميت اين رژيم روز از روز بدتر 

ملت مي داند يك بار براي هميشه ميتواند با نه  .شده است
  . خود را رها كند ،گفتن به اصل استبداد واليت فقيه

15ر صفحهد

  يرانيانا يمجامع اسالم يامپ
 به مناسبت سالگرد انقالب 

   
 يتاستقرار حاكم يبرا يرانمردم ا يرگ   يمبارزه و تالش پ 
عدالت خانه  يلتشك يو ابتدا برا يتكه با جنبش مشروط يمل

زنده  ينعت نفت به رهبرشدن ص يگرفت، با جنبش مل آغاز 
شد و باالخره با  يديدكتر مصدق  وارد مرحله جد ياد

ن ياپا يموروث يبه نظام سلطنت 57در سال   يانقالب مردم
جنبش در هر مرحله از دوران مبارزه، با مقاومت  ينا. يدبخش
 يراندر فرهنگ ا يخيتار يشهاستبداد، كه ر  ياز سو ييها

 يرانيبا عنصر ان يدو عصر جددر دوران معاصر  ينكدارد و ا
جنبش  ينا. قرار ساخته بود مواجه شد بر  يكروابط ارگان يزن

كه همواره  ستبداد،ا يتالشگران باز ساز ياز سو يزن يضربات
استقالل  يعني يرانساله مردم ا يكصد مبارزه  يدو هدف اصل

خود كرده اند، خورده  يدنبه قدرت رس يرا قربان يو آزاد
به  يمش يرپنج،رضاخان م - ياءض  يدس يسيانگل يكودتا. است
رضا خان متوقف  يكتاتوريرا با استقرار د يمردمساالر يسو

مرداد توسط  28 آمريكايي  - يسيانگل يساخت و كودتا
  متشكل از اراذل  يعوامل داخل يمحمد رضا شاه با همكار

16ر صفحهد

  ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک مالی خود ياری فرمائيد
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به مناسبت پیام آقای ابوالحسن بنی صدر 
  سالروز انقالب مردم ایران

  
  هموطنان عزیزم

  
نخستین انقالب تاریخ بشر که در آن  ،۱۳۵۷ن ماه بهم ۲۲در     

 ،جمهور مردم شرکت کردند و گل را بر گلوله پیروز گرداندند
زادی و آبیان استقالل و  ،هرگاه ،ایران را وارد دورانی گرداند که

ما  ،رشد بر میزان عدالت اجتماعی راهنمای تحول می گشت
یافتیم و بسا منطقه  ایرانیان نظام اجتماعی باز و تحول پذیر را می

راه و روش ایرانیان را  ،باوجود این. و جهان دیگر می گشت
ن دگرگونی آدیگران نیز با موفقیت بکار بردند و جهان اگر نه 

جهت عمومی  ،دیگرگونی جست و بدین دگرگونی ،کمال مطلوب
از استبداد به  :تحول در جامعه ها معین و مشخص گشت

  .دموکراسی
ایران نیز جهت تحول از استبداد به دموکراسی یا در آاما      

یا خطر آن وجود ندارد که زیر فشار استبداد داخلی و آاست؟ 
طرح آماده » خاورمیانه جدید«قدرتهای خارجی که اینک برای 

ما و وطن ما گرفتار سرنوشت شومی بگردیم؟  برای  ،کرده اند
نچه آنچه می خواستیم و آبنگریم در  ،یافتن پاسخ این پرسش

  :شد
 یرونهم سو شدند و در خانه و ب یراندر انقالب، چون مردم ا – ۱ 

خشونت  کاربرد  یافتند،از خانه، روابط قدرت خشونت زا  کاهش 
شاه محدود  یمژعمل ر یدانکننده، م یینتع ییرتغ ینکم شد و بد

 یادهایو از بن را از جامعه  یمژر یج،به تدر ی،جنبش همگان. گشت
به اعتصاب  یزن یادار یادکه سرانجام بن اتا آنج. راند یرونآن، ب

سان،  ینبد. »شد چون برف آب « یزبه دنبال آن، ارتش ن. یوستپ
همه با  یلحظه آشت یروزی،برخاست و لحظه پ یانخشونت از م

   .همه، لحظه عدم خشونت گشت
         2در صفحه
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. سـال، ایـران یکسـره در کـام خشـونت اسـت ۳۴و اینک، بعـد از       
خشونت در تمامي اشكال خويش، چون آتشي بـر هسـتي  ايـران افتـاده     

دروغ و فقر، همگاني ترين شكل هاي اين خشونت و آسيب هـاي  . است
يه بكار مـي  يم واليت فقژخشونتي كه ر. اجتماعي اشكال ديگر آن هستند

برد، در شكل تبليغ دروغ و خصومت و كينه و ناچيز كردن دين در آئين 
خشونت، همراه است با خشونت اقتصادي از راه هزينه كردن بودجه اي 
عظيم كه فاقد منبع در آمد اسـت و گسـترش رانـت خـواري و فـراوان      

براي اين كه برآوردي دقيق تـر از وسـعت و شـدت    . فسادهاي اقتصادي
بدست آوريد، در تخريب نيروي محركه اي بنگريد كه جوانـان   خشونت

كشور هستند، به تخريب سرمايه ها بنگريد كه اگر در رانت خـواري بكـار   
نمي افتند، به فرار از كشور روي مي آورند، به دانـش و فـن بنگريـد كـه     

و سركوبگري و  در قواي مسلح( كاربردي جز در خشونت پيدا نمي كنند 
بزرگ كردن دستگاه اداري كـه خشـونت گسـتري بـه      رانت خواري و

  . ، به دين بنگريد كه در آئين خشونت ناچيز شده است)تمامي است 
چرا تجربه موفق خويش را از ياد برده ايم؟ ما كه بـه   :و از خود بپرسيم     

 ،تجربه دريافتيم هر اندازه از ميزان خشونت در سطح جامعه خود بكـاهيم 
مدام خشـونت   ،از چه رو ،داد حاكم را ناتوان كرده ايمبميزاني بيشتر استب

بر خشونت مي افزائيم؟ نسل جوان دانشجو چرا به خشونت زدائـي نمـي   
خشـونت   ،يا نمي داند كه راه  گذار از استبداد بـه دموكراسـي  آپردازد؟ 

زدائي در سطح جامعه است؟ چرا كه به يمن اين خشونت زدائـي اسـت   
  نگ و تنگ تر مي گردد؟ت ،يم جبارژكه عرصه عمل ر

بيان هاي قدرتي كـه بـه    ،همزمان با كاهش خشونت در سطح جامعه – 2
ن سازمان را براي آن تشكيل مـي  آمردم كشور نقش نمي دادند و اين و 

را در دسـت  » سرنوشـت  تـوده هـا   «دادند كه دولت را تصرف كننـد و  
ئي بودند كـه  جمهور مردم نيازمند انديشه راهنما. بي اعتبار شدند ،بگيرند

حقوق ملي و حقوق ذاتي انسان را تصديق كند و شركت جمهـور مـردم   
بدون اين انديشه راهنمـا غيـر ممكـن بـود     . ايران را در جنبش ميسر كند

مقايسه انقالب ايران بـا  . جنبش همگاني بگردد و تا پيروزي ادامه پيدا كند
با جامعه هـاي  جنبشهاي ايراني پيش و پس از انقالب و مقايسه اين انقالب 

شـكار مـي   آبر شما ايرانيان  ،ديگري كه روش مردم ايران را بكار برده اند
هر انديشه راهنمائي نمي تواند جنبش همگاني برانگيـزد و آن را تـا    ،كند

گسـترده   ،88جنبش سـال   ،در جنبش هاي بعد از انقالب. پيروزي راه برد
راهنماي اين جنبش انديشه . ترين و ديرپاترين جنبشهاي اين دوران است

زيرا هـدف  . چه بود؟ هدف مي گويد كه اين انديشه جز بيان قدرت نبود
در » انتخابـات «و حد اكثر، تجديـد  » اجراي بدون تنازل قانون اساسي«

  . يم واليت مطلقه فقيه بودژمحدوده ر
در اسالم از خود بيگانه در  ،ورده انقالب در بيان دينيآانقالب ايران فر     

اين انقالب همراه بود با انقالب در قول و فعل كسي كه . بود ،رتبيان قد
قول و فعلي . مردم ايران او را سخنگوي خواست خويش گردانده بودند

هرگـاه آقـاي   . كه متفاوت بود با قول و فعـل او  پـيش و بعـد از انقـالب    
زادي باز نمي گرويد كه همـان بـه   آبه بياني ضد بيان استقالل و  ،خميني
او نخست بر ضد . ايران و جهان ديگر مي شد ،بود ،ابه بيان قدرتدين بمث

  .خود و سپس بر ضد انقالب ايران كودتا كرد
امروز  :هشداري بس ضرور مي نمايد كه درس تجربه است ،در اين جا    

را بعنـوان  ... زادي و حقوق انسـان و آنيز كساني صورتي از دموكراسي و 
ز اين كـه هرگـاه انديشـه راهنمـا بيـان      غافل ا. مرام خود تبليغ مي كنند

مـدعي نمـي    ،زادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي نباشـد آاستقالل و 
يد آچون محك تجربه  ،از اين رو. عمل كند ،نچه تبليغ مي كندآتواند به 
نكـه  آپـيش از   ،اي كاش. نكه در او غش باشدآسيه روي مي شود  ،بميان

از آن روز . خميني بكار مـي بـرديم   قايآاين قاعده را در مورد  ،دير شد
نهـا كـه در شـوراي ملـي     آكه اين محك را با او و دستياران او و سپس با 

مـد و  آمحـك تجربـه مرتـب بميـان      ،بكار برده ايم ،مقاومت عضو شدند
اينها هم حرف شما « :بهوش بايد بود و نگفت. استبداديان سيه روي شدند

امروز و فـردا و هميشـه مـي     ،به جاي خود سپردن به حرف. »را مي زنند
  .زادي بگرددآبايد اين قاعده را بكار برد تا كه ايران گلستان استقالل و 

زادي را كه جهانيان را شگفت آاينك بنگريم جاي آن بيان استقالل و       
يـةاهللا طرفـدار   آ«قاي خميني لقـب  آزده كرده بود و سبب شده بود به 

  :م بيان گرفته استكدا ،را بدهند» آزادي بي حد و مرز
جـاي  . جاي واليت جمهور مردم را واليت مطلقه فقيه گرفتـه اسـت        

استقالل و آزادي انسان را وجوب اطاعت بـدون حـق چـون و چـرا از     
زادي ملت را حضور همه روزه آجاي استقالل و . گرفته است» ولي امر«

در  قدرتهاي خارجي در زندگي يكايك ايرانيان و بي اختيار شدن ملـت 
جـاي  . گرفته است ،نچه به حقوق ملي و سرنوشت او مربوط مي شودآهر

زادي و رشد بر ميـزان عـدالت اجتمـاعي را    آدين بمثابه بيان استقالل و 
ئين خشونتي گرفته است كه دست آويز جنگها بـراي بـردن و خـوردن    آ

جـاي سـازمانها و    ،در نتيجـه . ثروتهاي سرزمين هاي مسلمان نشين هستند
اي سياسي كـه ترجمـان خواسـتهاي مـردم ايـران بودنـد را       شخصيت ه

شخصيتها و سازمانهاي سياسي گرفته اند كه از مردم بريده اند و در تقالي 
  :بيشتر كردن سهم خود از قدرتي هستندكه دولت خوانده مي شود

هر فعال سياسـي  . حزب رستاخيز از ميان برخاست ،در دوران انقالب – 3
روحانيان . ر خواستي از خواستهاي مردم بگرداندمي كوشيد خود را بيانگ

 ،يكي همكاري با دولت استبدادي و ديگري ،دو نقش ،در طول تاريخ ،كه
بازي مي كردند و اسـتبداد را   ،باهم ،فراخواندش به رعايت حقوق مردم

سخنگوي خواستهاي مـردم و خواسـتار    ،يكسره ،اينك ،تعديل مي كردند
يـم شـاه مـي    ژر ،در حقيقـت . مي شـدند  »واليت جمهور مردم«استقرار 
 ،»جامعه مدني«ميان خود و  ،را حذف كند تا كه»  جامعه سياسي«كوشيد 

گمان مي . جامعه سياسي اي ترجمان خواستهاي جمهور مردم باقي نماند
ايـن   ،استبداد نوع روسي نيـز . استبداد جاودان مي گردد ،بدين كار ،برد

ن استبداد هميشگي است زيرا بديل آكار را كرده بود و شاه مي پنداشت 
» اسـاس ديالكتيـك  «بـر   ،اينست كه دسـتور داد ظـرف يـك مـاه    . ندارد

حـزب واحـد   . ي شاهنشاهي نوشته گردد و به تصويب او برسـد ژايدئولو
. رستاخيز را هم تشكيل داد تا كه دستگاههاي مهار جامعـه را كامـل كنـد   

توانسـت  » معـه مـدني  جا«هيچيك از دو نوع استبداد برجا نماندند زيـرا  

  .ورد و به عمر استبداد پايان ببخشدآرا ببار» جامعه سياسي«
ايـران گسـترده   . مدندآيمش به انزوا درژبدين ترتيب بود كه شاه و ر      

از ليبرال تـا   ،از روحاني تا غير روحاني :را پيدا كرد» جامعه سياسي«ترين 
ل را مقـدم مـي   از آنهـا كـه اسـتقال    ،ماركسيست و ماركسيسـت لنينيسـت  

همه در رهبري شـركت   ،شمردند تا آنها كه آزادي را مقدم مي انگاشتند
زادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي را اصـول  آكردند كه استقالل و 

  . راهنماي انقالب مي شناخت
اما چون دولت از تصدي شاه و دستياران و گروه بندي هـاي حـامي        
دهندگان جامعه سياسـي بـر سـر تصـرف      مسابقه ميان تشكيل ،نها رها شدآ

نه خواستهاي مـردم كـه نيازهـاي در اختيـار      ،اين بار. در گرفت ،دولت
يكي نيـز  » نهادهاي انقالب«از . مدندآدركار  ،گرفتن و نگاه داشتن دولت

» نهـاد «حتـي دو  . براي عملي كردن خواسـتهاي مـردم تشـكيل نشـدند    
مـد  آهـار قشـرهاي كـم در   وسيله م ،درجا ،»جهاد سازندگي«مستضعفان و 

ن روز كه بخشي از جامعه سياسـي بـه نهـاد    آ.  جامعه توسط مالتاريا شدند
ن آدر ايـن جـا و    ،نآكه بخش ديگري از  ،آن روز ،سازي مي پرداخت

قـاي  آن روز كـه  آ ،روي مـي آورد » مبـارزه مسـلحانه  «بـه   ،جاي كشور
لت انتقـال  خميني و دستياران او محل عمل خود را از جامعه مدني به دو

مي دادند و توقعات قدرتمداري را جانشين خواست مردم مي كردنـد و  
همگـي مـي بايـد مـي      ،بر آن مي شدند كه دين را آئين خشونت كننـد 

براي اين كـه  . دانستند كه به دست خود جامعه سياسي را منحل مي كنند
ن جدا و در پي قـدرت سياسـي   آبدانيم چه بخشهائي از جامعه سياسي از 

نها و در هدفهائي تأمل كنيم كه آمي بايد در انديشه هاي راهنماي  ،شدند
اين تأمل به ما مي گويـد  . در پيش گرفتند  ،به بعد 1357بهمن  23از روز 

چه اندازه از خواستهاي مردم خالي و از هدفي كه تصـرف دولـت و يـا    
چنـين تـأملي   . پر شدند ،سهم بيشتر يافتن در قدرتي كه دولت جديد بود

كه بر نسل امروز معلـوم مـي كنـد نـه انقـالب كـه جامعـه سياسـي          است
وضـعيت امـروز را پديـد     ،از راه باز سـازي اسـتبداد   ،قدرتمدار است كه

قاي خميني و دستياران روحاني و غيـر روحـاني او   آگرچه . ورده استآ
درصـد جامعـه سياسـي از     90اما اگر اكثريت بـاالي   ،مسئول اول هستند

بـاز سـازي    ،د و قبضه قدرت را هدف نمـي كردنـد  مردم جدا نمي گشتن
  . استبداد ميسر نمي گشت

روحانيان دولت مدار گشته و در برابر مردم و خواستهايشـان   ،و امروز       
شخصيت ها و سازمانهاي سياسـي نـه در    ،در درون كشور. قرار گرفته اند

كـه  مردم جز ايـن  . قلمرو جامعه مدني كه در محدوده دولت قرار دارند
در تعادل قوا ميان گروههاي فعال كه در محدوده دولت بر سـر قـدرت   

بـاز در   ،بخشي از جامعه سياسـي نيـز  . نقش پيدا نمي كنند ،نزاع مي كنند
با مراجعه به قدرت خارجي مي خواهد تعـادل بـه سـود     ،همان محدوده
ن خـود  آدولت را از  ،يعني به دستياري قدرت خارجي. خود برقرار كند

هردو گروه بنا را بر ناتواني مردم گذاشته اند و هدف را به دست  .گرداند
نه از تجربه خود درس مي گيرند و نـه  . كرده اند» رهبري مردم«وردن آ

جامعه سياسي محل فعاليت خود را  ،در آنها ،از تجربه كشورهاي ديگر كه
و از دم خروسـي  . نه جامعه كه محدوده دولت قدرتمدار تعيين كرده اند

» رهبري مـردم «بديل سازي براي  :ند كه از جيبشان بيرون زده استغافل
دو محك  ،و هم جلب حمايت غرب» رهبري مردم«هم ! با حمايت غرب

  .فاش مي كنند) برقرار كردن دموكراسي(نها را آهستند كه دروغ 
  !ايرانيان

وردن بديل، نقش نيابيد و تا زمـاني كـه جامعـه    آتا وقتي شما در پديد     
پديد نيايد كه محل عمل خويش را جامعـه مـدني قـرار دهـد و      سياسي

بموقـع  . مشكل ايران حـل نمـي شـود    ،هيچگاه اين محل را ترك نگويد
همواره نسـبت  بـه    ،خاطر نشان كنم كه بانيان دموكراسي در غرب ،است

 ،رابطه جامعه سياسي با دولت از سـوئي و جامعـه مـدني از سـوي ديگـر     
هرگـاه احـزاب    :بطور مستمر هشدار داده انـد حساسيت نشان داده اند و 

با قدرتي كه دولت است اينهماني پيـدا   ،شركت كننده در جامعه سياسي
جامعه مدني هم بي سخنگو و هـم بـي دفـاع مـي شـود و دولـت        ،كنند

لمان و ايتاليا و روسيه گرفتـار اسـتبداد فراگيـر نيـز     آ. ديكتاتور مي گردد
  .شدند

فرق  :اين هشدار را تجديد مي كند ،لن تورنآ ،جامعه شناس فرانسوي     
جامعـه سياسـي در بطـن     ،دموكراسي با ديكتاتوري اينست كـه در اولـي  
ايـن جامعـه در    ،در دومي ،جامعه مدني قرار مي گيرد و فعال مي شود و

احزاب و سـازمانهاي   ،در اولي. محل عمل پيدا مي كنند ،محدوده دولت
ق انسـان و خواسـتهاي قشـرهاي    شركت كننده درجامعه سياسي از حقـو 

مختلف جامعه نمايندگي مي كنند و از اين ديد در دولت و نقش آن مي 
تصرف قدرت و ماندن بر قدرت هدف اول مي شـود و   ،در دومي. نگرند

سازمانهاي سياسي از اين ديد در جامعه و خواستهاي قشـرهاي گونـاگون   
ـ . ن مي نگرندآ اسـتبداد   ،ل شـود هر زمان كه بريدن از جامعه مدني كام

  .برقرار مي گردد
به تكرار تشريح كرده  ،اين  همان واقعيتي است كه از انقالب بدين سو      
توضيح دادم چـرا   ،در طرحي نيز كه براي تشكيل جبهه پيشنهاد كردم. ام

چرا بايد دولت بر وفـق حقـوق   . بايد محل عمل جبهه جمهور مردم باشد
بارهـا  . يد و به سامانه اي باز بگرددملي و حقوق انسان تجديد ساخت جو

 ،يم و درون ايـران ژتوضيح داده ام محل عمل بديل، چرا بايد بيرون از ر
اينك كـه اصـالح   . در بطن مردم باشد و از راه مردم و با مردم عمل كند

اينك كـه   ،يم واليت مطلقه فقيه را تجربه كرده ايدژطلبي در محدوده ر
ستگاه هاي تبليغـاتي را كـه قـدرتهاي    د ،دو رأس ديگر مثلث زور پرست

خود را بـديل   ،بكار گرفته اند تا مگر ،سلطه جو در اختيارشان گذاشته اند
ضرور مي بينم خاطر نشان كنم كه هاي و هوي تبليغـاتي اينـان    ،بباورانند

بجائي نمي رسد چرا كه در محدوده دولت قرار دارنـد و هماننـد بـديل    
نها كه مـي خواهنـد   آخواه . وده اندهاي گوناگون موجود در اين محد

نهـائي كـه در   آو چه ) براندازهاي زورمدار(دولت خود را جانشين كنند 
مـي خواهنـد اقتـدارگرايان را بـا اصـالح طلبـان        ،يمژمحدوده همين ر

پـس  . جانشين كنند،طبيعت رژيم را كه استبدادي است تغيير نمي دهنـد  
خالئي كـه  . ن را پر كنندآخالئي وجود ندارد تا كس يا كساني بخواهند 

بـدين خـاطر كـه    . خالء ناشي از ضعف جامعه سياسي اسـت  ،وجود دارد
ـتقرار دموكراسـي    محل عمل اين جامعه در جامعه مدني است و هدفش اس

  . اين خالء را تنها توانمند شدن جامعه سياسي مي تواند پر كند ،است

  !عهده داريددانشجويان و ديگر قشرهائي كه نقش نيروي محركه را بر 
بديل مردم ساالر نه رقيب جبار و دستياران او مي توانـد باشـد و نـه رقيـب     

در انقالب ايران باز بنگريـد و  . يم واليت فقيهژمدعيان زور پرست و وابسته ر
يم شاه نيز گرايشهاي سياسي كه در محدوده آن رژيم عمـل  ژببينيد كه در ر

ـاني كـه    . وجود داشتند ،يم بودندژن رآمي كردند و خواستار اصالح  ـا زم ت
جنبش همگاني  ،جامعه سياسي توانا به نمايندگي از جمهور مردم پديد نيامد

باز بنگريد و ببينيد اين جامعـه سياسـي مـي توانسـت     . ظفرمند ممكن نگشت
ـا روز   1332مـرداد   28اما در فاصله كودتاي . تركيب ديگري پيدا كند  22ت

ـتقالل و    بخش عمده اي از جامعه  ،1357بهمن  سياسي كه بنا بـر اصـول اس
ـا مقـدم شـمردن     ،محل عملش بطن جامعه مدني بـود  ،زاديآ زادي بـر  آب

ـتقالل و    ايـن محـل را تـرك     ،زاديآاستقالل و يا عدالت اجتماعي بـر اس
به اين دليل اين محل را ترك گفت كه مي پنداشت واقع بيني او را . گفت

مي بايد حمايـت يكـي از    ،طبيبه اين نتيجه رسانده است كه در جهان دو ق
ورد و مـي  آمي خواست دولت را به دست  ،در حقيقت. دو قطب را داشت

به ايـن   ،يم سلطنتيژخواست از راه اطمينان دادن به غرب و در محدوده ر
ايده « ،ضعف جامعه سياسي تشديد شد وقتي گروه هاي سياسي. هدف برسد

ـار    ،يـم را ژر براندازي ررا انديشه راهنما كردند و كا» ي انقالبيژئولو نـه ك
ـا   . مردم كه كار سازمانهايي شمردند كه خود تشكيل مي دادند اين گـروه ه

زادي و رشد بـر ميـزان عـدالت    آبيان استقالل و  ،اين بار. نيز ضعيف شدند
ـان داد و همگرائـي        اجتماعي به دوران تقدم ايـن اصـل بـر آن اصـل  پاي

سـي سـخنگوي مـردم  قـوت     جامعـه سيا . گرايشهاي سياسي را ممكن كرد
ـان     ،بخش متفوق ،نآدر  ،گرفت اما تركيبي را جست كه ـافتن بي نـه در بازي

وگرنـه  . از صميم دل باور داشت ،نآزادي نقشي داشت و نه به آاستقالل و 
آقاي خميني نمي گفت در فرانسه از راه مصلحت سخن گفته است و اينك 

اگر پيش از . مي گويدن را آمصلحت در گفتن خالف آن مي بيند و خالف 
ـتقالل و        ،رسيدن به تهران ـان اس ـا بي ـازگاريش را ب طرز فكـر او و انـدازه س

  .بسا مي توانستيم مانع از باز سازي استبداد بگرديم ،محك مي زديم ،زاديآ
» مصدقي« ،كساني كه مي توانستند دولت را تصدي كنند ،در اين جامعه      

گرايش هائي كـه متصـدي دولـت    ! افسوس. ها با گرايشهاي مختلف بودند
ـاد     ،به جاي نمايندگي از مردم ،شدند توقعات قدرت جديـد را مجـوز ايج

جامعه سياسـي را ضـعيف و محـدوده     ،بدين كار. كردند» نهادهاي انقالب«
ـاز    . دولت را محل رقابت بر سر قدرت كردند ـتبداد ب بدين سان بود كـه اس

ـاي سياسـي    ،به دولتدر اين تغيير محل از جامعه مدني . سازي شد گروه ه
ـلحانه دولـت را تصـرف      ،كه به تقليد از لنين و حزب او برآن بودند كـه مس

فـوق  قاي خميني و روحانيان قدرتمدار كه آ. نقش مهمي داشتند ،نيز ،كنند
را كه مردم بودند ترك كردنـد و بـر گـرد قلعـه      يمحل يز،داشتند، ن يقطع

ـ  يهفق يتوال ردند و و آن را مال خود شم يدندكش يسماندولت ر  ينرا جانش
  .جمهور مردم كردند يتوال

امـروز اسـت كـه از تجربـه      يرانـي محركه جامعه ا يروهايبر شما ن ينكا      
را  ياسـي جامعـه س   يريـد، درس بگ يدهرگاه بخواه. يريدنگ ياو  يريددرس بگ

ـا  يشهكه اند يددان يم ياز كسان يافته يلتشك ـا ب  يراهنم ـان آنه ـتقالل و   ي اس
ـا جمهـور مـردم     و  يعدالت اجتماع يزانو رشد بر م يزادآ محل عمل آنه

 بطور مشخص،. هستند
ـا  يشهرا از اند يهست ينباشد و ا يمندهست يدبا يم ياسيجامعه س – 1   يراهنم

ـال  (در طول زمان  يشخود و از  عمل خو ـته و ح و از محـل عمـل    ) گذش
. باشـد  يافتـه  انيـر مـردم ا  يخواستها يو از سخنگوئ) يجامعه مدن( يشخو
ـتقالل و آزاد    داشته  يراهنمائ يها يشهآن اند ياعضا ـند كـه در اس  و يباش

ـند   يعدالت اجتماع يزانرشد بر م ـته باش ـان و   . اشتراك داش در حقـوق انس
ـا  يناز ا يندگيروشن است كه بنا بر نما. باشند اشتراك داشته  يحقوق مل  ي

ـ  يلهايتما ياسيجامعه س يآن قشر جامعه، اعضا ـ  يـدا اگون پگون . كننـد  يم
ـا   ياسيحقوق، آنها را جامعه س يندر آن اصول و ا اشتراكشان   ييـر تغ بـه توان
  .گرداند يم ي،به نظام دموكراس ينظام استبداد

گاه آن  يچداشته باشد و ه يمحل عمل مشخص يدبا يم ياسيجامعه س – 2 
 ين،بنا برا باز،  ينظام اجتماع يهرگاه جامعه دارا. يدرا ترك نگو

پس از  يعنيهمواره،  ياسي،هدف بگردد، محل عمل جامعه س ي،دمواكراس
  . شود يم يدرون جامعه مدن از دولت و  يرونب يز،ن ياستقرار دموكراس

 يحقوق م ينآن اصول و ا يدآن، از د يجامعه، در دولت و تصد اين – 3 
است  يجامعه مدن را كه  يشدولت محل عمل خو ينگرد و به عذر تصد

كه  يدولت و ماندن در محل يتصد ياناست م يهيبد. يدگو يترك نم
   است،  يجامعه مدن
بدهنـد كـه    يكه جمهور مردم تن به رشد ينوجود ندارد مگر ا يسازگار
و طـرز   يتو وضـع  يـت موقع: است يشبه پ يو بسا قرون يقرن يزانبم يجهش

فكـر   و طرز يتو وضع يترا رها كنند و موقع» رهبر«  امر  يعو مط يتفكر رع
ـ  يداتحقق پ يشهروند. يابندشهروند را ب ـتقالل در گـرفتن      يم كنـد بـه اس

ـ   يآگاه به  يز،و ، ن يمنوع تصم ينشدر گز يو آزاد ميمتص  ياز حقـوق ذات
ـاركت در    يتو عضو يو حقوق مل يشخو در جامعه شهروندان و حـق مش

ـ    يحقوق ذات يخوانائ. جامعه يناداره ا ـا حقـوق مل در  يو برابـر  يانسان ب
ـاع    يـزان و م» جمهور مردم يتوال«از  يبرخوردار   ي،شـدن عـدالت اجتم

 يشـهروند  يـت با هو يو حقوق شخص يتهو يانآورد م نمي يدپد ينزاع
ـ  كه  يبعنوان عضو جامعه ا و  يهدفش برخوردار كردن جامعه از حقوق مل

  . و امكان رشد است يهر عضو آن از حقوق شخص
ـ   يمق تصـم حـ  يجامعه ا يناز آنجا كه چن         دانـد و   يرا از آن خـود م

از محـل خـود كـه     ياسـي شوند، جامعـه س  ياو م يمتصم يانمنتخبانش مجر
شـرط   يـز، غـرب ن  يها يدر دموكراس.  رود  ينم يروناست، ب يجامعه مدن

را  يآنها از جامعه مدن يدنحزب ها با دولت و  بر يختناز خطر در آم يزپره
ـته  ه يريگ يمشركت جمهور مردم در تصم در در  يج،انـد و، بـه تـدر    ا دانس

ـا شـركت    يريگ يماعضاء و جانبداران در تصم يشها،درون حزب ها و گرا ه
در بهار انقالب، فراخوانـدن مـردم بـه حضـور در      يران،در ا. داده شده اند

ـا  يـران، منتخب مردم ا ياز سو يرندهگ يمبمثابه تصم ياسيس صحنه   بـه  يج
ـ   سـپرد و  » رهبـر «اطاعـت از   يرافراخواندن  آنها به حضور در صـحنه ب

  .حاصل آن ينستا
  

    16صفحه    در  

  سالروز انقالب مردم ایرانبه مناسبتپیام آقای ابوالحسن بنی صدر
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ـا و      ــع آورده و در فصـــــل پـــــنجم، داده هــــ ــات اقتصــادی را جم   :گرامی گذرانده ایمبه حقوق انسان را از نظر خواننـدگان خبرهای تجاوزهـا  ،و در فصل ششم  .کشور و معیشت مردم هستندایم که گویای وضعیت واقعی اقتصاد اطالع
   

  
ــدارك  ــات«ت » انتخاب

در  ،رياست جمهـوري 
ــج و   ــعيت فلــ وضــ
 :روياروئي همه با همه

 
     

ــا برگــزاري       ــوز ماههــا ت هــر چنــد هن
انتخابـــات رياســـت جمهـــوري زمـــان 

ــــه بررســــي جبهــــه هــــا و  ،هســــت ب
مي پـردازيم كـه از  یقرارگاههاي جنگي

حاال خود را براي جنگي تمـام عيـار بـه 
ده سـاخته هنگام برگزاري انتخابات آما

تفاوت دوران خميني بـا خامنـه اي  .اند
در بي عرضگي محض سيد علي خامنـه 
اي در حکومت بر ايران فعلي مي باشـد 

  : زيرا
  

ــــعیت از دوره  ــــول وض تح
خمینــی تــا دوره خامنــه ای، 
به انحطاط شـتاب بخشـیده 

  :است
 
غـاز در دوران خميني واليت مطلقـه آ -
ن آامـا . او اعتبـاری عظـیم داشـت. شد
تبار و دین و انقـالب را خـرج والیـت اع

مطلقه خود کرد و وقتی جام زهر را سر 
اعتباری باقی نمانده بود تا برای  ،کشید

ـــذارد ـــه ارث بگ ـــود ب ـــدگان خ . بازمان
جانشــینان او نیــز بــی اعتبــار تــر از او 

پس خامنـه ای بـدون سـرمایه و . بودند
ــار ــدون اعتب ــول  ،ب ــه از ق ــل نام ــا جع ب

 .شد» رهبر« ،خمینی
بــا  ،دخالــت ســپاه در امــور کشــور  -

ــای خــرداد  . وســعت گرفــت ،۶۰کودت
نیروهای مسلح نبایـد  :می گفتخميني 

امــا خــود او . در سیاســت دخالــت کنــد
ــا شــرکت داد ــا . پاســدارها را در کودت ب

سپاه نیز بزرگ شده  ،تمام شدن جنگ
ــار و  ــون اعتب ــم چ ــه ای ه ــود و خامن ب

چـاره خـود را در ایـن  ،کفایت نداشـت
 ،بـه تـدریج. به سـپاه تکیـه کنـد دید که

ــار زد  ،رقبــای خــود را بدســت ســپاه کن
نهـا را سـپاه آغافل از این که جای خالی 

 .می گیرد
ـــی -  ـــوز  » نظـــام« ،در دوره خمین هن

یـم ژیـم را رژر. روحانیان حـاکم بودنـد
روحانیـــان . مالتاریـــا مـــی خواندنـــد

در دوره . مختصـــر اســـتقاللی داشـــتند
ی خـدمتگزار خامنه ای، روحانیان دولت

دولتی شده اند که به تصـرف مافیاهـای 
روحانیان  . مده استآمالی در  –نظامی 

ــد ــت داده ان ــتقالل خــود را از دس . اس
صداهای مخالف را نیز خـاموش کـرده 

یم ژاکثریت مخالف ر ،باوجود این. اند
اســت امــا از ســقوط آن نیــز ســخت مــی 

 .ترسد
جریــان جــدا شــدن از مــردم و یکــی   -

در دوره  ،ت اســتبدادیشــدن بــا دولــ
امـا . غـاز شـدآخمینی و توسـط خـود او 

این خامنه ایست که یکی شدن با دولت 
را کامــل  مــردم  اســتبدادی و بریــدن از

 . کرد

کـم و هنـوز، مـردم  ،در دوره خمینـی  -
جریــان . بــاور داشــتند مراجــع بــیش بــه

بریدن باورمندان به والیت فقیه نیـز در 
ه خامنـه ای دوره او آغاز شد امـا در دور
از بـاور بـه . این بریدن کامل گشته است
مـردم بـه . مراجع نیز کاسته شده اسـت

یم دسترسی ندارند و ژمراجع مخالف ر
  . نها را سرزنش می کنندآسکوت 

مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از   -
امــا در دوره . دو را خمینــی برقــرار کــرد

فراوان تر  اختالفاتخامنه ای است که 
ه زود تر و مکانیسم تقسیم بـه دو و زود ب

ـــتر  ،و حـــذف یکـــی از دو بیشـــتر و بیش
تـا جـائی کـه . کاربرد پیـدا کـرده اسـت
مده است که آدولت به تصرف آنهائی در

در انقالب نقشی نداشتند و جز به سـهم 
  .نمی اندیشند ،خود از رانتها

در همـان حـال کـه اخـتالف  خمينـي -
ــداز و حکومــت کــن را روش کــرده  بیان

مـي امـا  ،د و هر یکی را دوتـا مـی کـردبو
تـا توانست اختالفات ميان مسـئوالن را 

امـا در دوره خامنـه . کنـد كنتـرلحدی 
بـه در رفتـه » رهبـر«مهار از دسـت  ،ای

تا جـائی کـه او رئـیس جمهـوری . است
خود ساخته اش را نیز نمـی توانـد مهـار 

  . کند
بيـت خمينـي هـر چنـد فسـاد درونـي  -

ت خامنـه اي غـرق داشت اما تا حـد بيـ
اخالقــي نبــود و  –انــواع فســاد مــالي 

حـــق دخالـــت در امـــور را بســـتگان او 
  .بدون اجازه شخص خميني نداشتند

. غــاز کــردآ خمينــي بیــت ســازی را   -
برای بیت او بودجـه تعیـین شـد و ایـن 

ــود ــدنفت ب و از . بودجــه از محــل درآم
زمانی ببعـد کـه خمینـی دیگـر هـوش و 

نی جانشین احمد خمی ،حواس نداشت
اما این در . او شد و بنام او عمل می کرد

» بیـت رهبـری«دوره خامنه ایست کـه 
عـرض و طـولی را پیـدا کـرده اسـت کــه 

ــرس ــه . مپ ــد ک ــی کن ــردی م خــورد و ب
  .درصدها می گیرد که مپرس. مپرس

دو سه باری گفت اشتباه کرده  خميني  - 
وقتــــی خواســــت سردســــته . اســــت

گفـت  ،چماقداران و سرکوبگران بگـردد
ـا . اشتباه کردیم انقالبی عمل نکـردیم ام

وقتی هم خود را در موقعیت ضـعف مـی 
در . مــی گفــت اشــتباه کــرده اســت ،دیــد

جــام زهــر را ســر کشــید و  ،مــورد جنــگ
ــد کــه در ســطح  امــروز والیتــی مــی گوی

ـاره بنـی صـدر ژسران ر یم گفته است در ب
ــت ــرده اس ــتباه ک ــس . اش ــز ک ــزد او نی ن

ا شــعار کــردن امــا خامنــه ای بــ. فرســتاد
مدعی بصیرت است و  ،»النصر بالرعب«

شأن خود را در این نمی بینـد کـه بگویـد 
 ،بــارز تــرین نمونــه. اشــتباه کــرده اســت
  .نمونه احمدی نژاد

ــی از گروگــان گیــری و جنــگ -  ،خمین
ـا . برای باز سازی استبداد استفاده کـرد ت

. با شرق و غـرب معاملـه مـی کـرد ،او بود
ـا ـا افتضـ ــه هـ ــن معامل ــر ای ـای اکتب ح هـ

. وردنـدآسورپرایز و ایران گیت ها را ببار 
خامنه ای باج می دهد به بخشی از دنیا و 
کشــور را بــه مجــازات بخــش دیگــری از 

 ،بــه ســخن دیگــر. جهــان ســپرده اســت
نیــازش بــه محــوری کــه قــدرت خــارجی 

 .است چندین برابر بیشتر شده است
و   ۶۰کســانی کــه در کودتــای خــرداد  -

ـانی  ادامه دادن به جنگ و سازشهای پنه
 و، چــون هاشــمي شــرکت کــرده بودنــد

موســوي  ومحمــد يــزدي  وخامنــه اي 
خامنـه ای . با خمینی بودند... اردبيلي  و 

ـای  ـان را بـه مافیاه اینها را رانـده و جایش
  .جدید داده است

بخـور و ببـر سـپاه در  ،در دوره خمینـی- 
ـا در . کار نبود مگر از پایان جنگ ببعد ام

ـاد  ۷۰سپاه  ،امنه ایدوره خ در صد اقتص
ورده اسـت و آکشور را به اختیار خـود در 

رانــت خــوار اول و قاچــاقچی اول گشــته 
 .است

مجلــس و » چــپ« ،در دوره خمینــی  -
ـار گرفـت کـه امـروز  حکومت را در اختی

در  ،خــود را اصــالح طلــب مــی خواننــد
نها خلع ید شـد و سـه آدوره خامنه ای از 

ـااصـول گر«قوه به تصـرف  درآمـده » اه
 .است

    ...و -
انحطــاط، حاصــل تحـــول 
وضـــــعیت در دوره هـــــای 

  :خمینی و خامنه ای
 
واليت مطلقه خامنه در دوره  ،و اینک     
وضــعیت، ایــن مشخصــه هــا را پیــدا  اي

 :کرده است
واليت مطلقه فقيه مشروعيت خـود را  -

و نـه در در جامعه نه . استاز دست داده 
   .دنداریم اعتبار دینی ژخود ر

شـــخص ســـيد علـــي خامنـــه اي بـــه  -
کـه اغلـب،  مترسکي تبـديل شـده اسـت

احمــدی نــژاد . ن را بکــار مــی بــردآســپاه 
ــس ــرد در مجل ــی ب ـار نم ــر او را بکـ  ،دیگ

کســانی بــر ضــد احمــدی نــژاد بکــار مــی 
  . برند

ــه او در  - ـار و منتصــبين ب ــوان و انصـ اع
قــواي مختلــف تــره هــم بــراي او خــورد 

  .نمي كنند
ـا فساد - ـا تم ـام«می ه فـرا گرفتـه را » نظ

ــز . اســت ــه را نی ــونت جامع ــاد و خش فس
 .فراگرفته است

ـان سـيد علـي از خبيـث تـرين  -  ونزديک
ـا یـم ژدر ر جنايتكارترين و فاسد تـرين ه

  .هستند
دیگر تنها ستون فقرات سپاه پاسداران  -
یـک حـزب سیاسـی مسـلح  ،یم نیسـتژر

  .است که بر دولت مسلط است
پاه پاسـداران بـه نيروهاي حاكم بر سـ -

ـان و زمــين خــواران و فاســد  قاچاقچيـ
االخالقــاني برجســته تبــديل شــده انــد و 
شخص سيد علي خامنه اي بـه خـوبي از 

ـا  امـر نیا ـاه مـي باشـد ام موقعیـت او آگ
نهــا بــا بیــت او و آ. نهــا اســتآوابســته بــه 

 .شخص مجتبی خامنه ای پیوند دارند
مــد و آدر دوره خمینــی واواک پدیــد   -

ـات ســـپاه و قرارشـــ ـازمان اطالعــ د ســ
اطالعــات نخســت وزیــری در آن منحــل 

ـا اینــــک. شــــوند ـار  ،امـــ واواک در مهـــ
اطالعــات ســپاه اســت کــه طائــب رئــیس 

ــتآ ــری«. نس ــت رهب ــتگاه » بی ــم دس ه
 .اطالعاتی خود را دارد

که هنـوز به جز در دوره ششم  ،مجلس -
همـــواره  ،حکـــم حکـــومتی را پـــذیرفت

امعـه و یکسره از جبوده و  »رهبر«مطيع 
ـارش . مسائل و نیازهایش بریـده اسـت ک

قــانونی کــردن اســتبداد مافیاهــا و ســلطه 
 .نها بر مردم استآ

گرایشـــهای اصـــول گـــرا و اخـــتالف  -
یم را به ژصاحب مقام، ر» شخصیتهای«

ورده اسـت و از کسـی هـم آحال فلـج در
 .کاری ساخته نیست

شــدت فقــر و خشــونت دروغ را تنهــا  - 
 ،یکــدیگر کــرده وســیله تنظــیم رابطــه بــا

ارزشهای اخالقی فرامـوش گشـته و دیـن 
ـار گشـته  وسیله و در همان حال بـی اعتب

  .است
بـه  اعتيادسیبهای اجتماعی همچون آ  - 

ـا و  طالقمواد مخدر و   وسـرقت  و فحش
ـاوز   وزورگيــري  ـا و ورشـــوه  وتجــ ... ربــ

   .جامعه را در بر گرفته است
 لجاجت و ناداني سيد علـي خامنـه اي،-

ـان داشـته اسـت در م واردی هـم کـه امک
هـم  ،یم از قرار و قاعده ای پیروی کندژر

ــت  ــم در سیاس ــی و ه ــت داخل در سیاس
ـارجی مــــورد اتــــم مهمتــــرین و  -  ،خـــ

ـاممکن گشـــته و  ،- شـــکارترین مـــوردآ نــ
ـارجی و هـم در  اینک هم در سیاسـت خ

یم نـه راه پـس دارد و نـه ژر ،زمینه اقتصاد
  .راه پیش

ــه اي  -  در مــوقعیتی خــود را  علــي خامن

قرار داده است که دیگر کسی نمـی توانـد 
ـاد سـبب مـی . حقیقتی را به او بگوید انتق

 . شود سر انتقاد کننده بر باد برود
مـده آنتیجه اینست کـه او بـه انـزوا در  - 

ـای قـم و مشـهد و :است از او ... حوزه ه
ــد ــب و بخــش . دور شــده ان اصــالح طل

ـان از او بریـده انـد . بزرگی از اصول گرای
برای او . نها را رانده استآدر حقیقت او 

ـات  ـای عملی جز بخشـی از سـپاه و نیروه
ـانی دولتـی مـزدور و  ویژه و عده ای روح

  .فاسد نمانده اند
خـورد و بـرد  ،به کنار »رهبری اموال«- 

خصوص مجتبـی خامنـه ای  ،فرزندانش
   .اندازه نمی شناسد

ـا . ترور در دوران خمینـی روش شـد -  ام
ــتدر دوران  ــه اي  والي ــه خامن ــت ک اس

محاکمــه  ،نآدولتـی گشــت و یـک مــورد 
میکونــوس نــام گرفــت کــه ســبب مجــرم 

انواع ترورهاي  .یم شدژشناختن سران ر
ـارجي  بمـــب گـــذاريهاي  وداخلـــي و خــ

ـارجي  داخلـــي ایـــن . رواج گرفـــتو خــ
» زورگیــری«دوتــن را بــه جــرم  ،روزهــا

کسی را به چاقو تهدید کـرده بـوده انـد (
ـان ۷۰بـرای گـرفتن  محــارب ) هــزار توم

ــد ــدام کردن ــناختند و اع ــین . ش ـا هم امـ
کســی کــه حجاریــان را  ،دســتگاه قضــائی
محکوم و عفـو کردنـد و  ،ترور کرده بود

  .اینک رئیس تدارکات بسیج است
ـا زنـدگی مـی ژایران در ر  -  یم تحـریم ه

. کنــد و قــرار بــر تشــدید تحریمهــا اســت
ـا از ایـن وضـعیت حـداکثر  رانت خواره

ـادی . جیب می زنندسود را به  فشار اقتص
هاشمی . بر مردم طاقت شکن شده است

رفسنجانی فاش کرده است که خامنه ای 
کسـی . طرفدار ادامه جنـگ بـوده اسـت

جـز  ،است» جنگ ابتدائی«که طرفدار 
ـانی  :این نمی کند که او کرده اسـت از زم

ایران در حلقه آتش  ،است» رهبر«که او 
هــای  بــر گرداگــرد ایــران پایگــاه. اســت

ـای اطالعـاتی  نظامی امریکائی و پایگاه ه
. امریکائی و اسرائیلی اسـتقرار جسـته انـد

ایران مرتب تهدید به جنگ و تجزیه می 
 .شود

  ...و -
  

در کشـــوری گرفتـــار چنـــین 
انحطاط و تحـریم و تهدیـد 

» والیت مطلقه«به جنگ و 
ــه ای ــر انجــام  ،خامن ــرار ب ق

انتخابات ریاست جمهـوری 
   :ستا ۱۳۹۲در خرداد 

  
ـــاتي و • ـــاي انتخاب ـــب ه ـــاي تقل افش

 ،گذشـته »انتخابات«دخالت سپاه در 
مـردم ديگـر  براي همـه روشـن شـده و

براي انتخابـات مشـروعيت و اعتبـاري 
ــقا ــا وجــود ایــن. ل نيســتندئ از هــم  ،ب

ــون ــد  ،اکن ــی گوی ــپاه م ــی «س مهندس
ــــوری ــــت جمه ــــات ریاس را » انتخاب

  !برعهده خواهد داشت
جنگ داخلی  اما همین سپاه گرفتار •

ــز  ســوریه اســت و در لبنــان و عــراق نی
یم اسد ژبقای ر ،به تازگی. حضور دارد

 !را خط قرمز ایران خوانده اند
تحریمهــا از ســوئی و هزینــه هـــای  •
 و سوريه یم بخصوص درژر» خارجی«

پایگاه دریائی  سودان و وعراق و لبنان 
بـرای دولـت منبـع  ،...ایجاد کـردن و

و هزینــه دیگــری جــز چــاپ اســکناس 
کردن آن باقی نگذاشته است کـه ایـن 

تب تورم را شدید تر و فقر مردم را  ،امر
  . بیشتر می کند

واليـت  یـمژسـران راختالفات ميان  •
مطلقه به جايي رسـيده كـه هـر گـروه 
براي خود قرارگاه و جبهه اي تشـکيل 

ماده سازي خود براي آداده و در حال 

كـاري . آينده مـي باشـند »انتخابات«
مردم ندارند و تنها به جمع کار هم به 

آوري نيــرو و ســند بــراي مقابلــه بــا 
 . يکديگر مشغول هستند

جبهه ها و جنـاح هـاي مختلـف در  •
ينــده رياســت جمهــوري را آانتخابــات 

 بنــدی مــي تــوان بــه شــرح زيــر تقســيم
نمود هر چند تا زمان انتخابات ماههـا 
باقيمانده است اما تقريبا به شـکل زيـر 

  :دمي باش
كسـاني كـه : پيروان مطلق رهبري - ۱ 

در سخنان خود همواره مي گويند امام 
اينها افراطيوني هستند كـه  .خامنه اي

معتقدند خميني مرده و بايد از خامنـه 
از سـوي  وزيرا ا کرداي اطاعت مطلق 

خدا انتخاب شده و بـر سراسـر جهـان 
ــدیهی اســت دســت  .حاكميــت دارد ب

بیـت «ورد افراد این گروه در برد و خـ
 .باز است» المال

اصولگرايان يا پيروان خط خميني  - ۲
به گروهي گفته مي شـود كـه : و رهبري

خميني و انديشـه هـاي او را اصـل مـي 
دانند و خامنه اي را امام نمـي داننـد و 
ــر  ــه ه ــا نظــام را ب ــتند ت ــالش هس در ت

اين گـروه بيشـتر . صورت حفظ نمايند
 مقامات حکـومتي را از بعـد از انقـالب
در اختيـــار داشـــته و بـــراي حفـــظ آن 

ــاري ــر ك ــه ه ــد و  دســت ب ــي زده ان م
اوجــب "حفــظ نظــام را «  رایز.دزننــ

 .می دانند" واجبات
بــه گروهــي گفتــه مــي : منحــرفين -  ۳

ــعش در  ــه مواض ــود ك ــات«ش  »انتخاب
 .بودند »رهبر« همان مواضع ۸۸سال 

ســيد علــي خامنــه اي بــراي بــه قــدرت 
رده رساندن آنها دست به جنايات گسـت

امـا بــه دليــل اينكــه در برابــر او  .اي زد
ــروف  ــرفين مع ــه منح ــد ب ــرار گرفتن ق

 »رهبر«زيرا از احکام حکومتي  .شدند
ــد ــق نكردن ــروه . اطاعــت مطل ــن گ اي

همــان بانــد محمــود احمــدي نــژاد 
هستند كـه هـم اكنـون در برابـر ديگـر 
گروههاي وابسته به حاكميت از جمله 
 پيــروان رهبــري و اصــولگرايان و فتنــه

... و "يــــانئاســــالم امريکا"گــــران و 
ايستاده اند و به جنگ تمام عيار دست 

 . زده اند
بـه گروهـي اطـالق : »فتنه گـران« -  ۴

قالبــی » انتخابــات«مــي شــود كــه در 
با كسب آراي مـردم قـرار بـود  ۸۸سال 

 .رياست جمهـوري را بـه دسـت آورنـد
مردم بر حکومت  خامنه اي  از دیداما 

» ولی امـر« حکومت حق. حق ندارند
و . است و مـردم بایـد مطیـع او باشـند

رأی » رهبــر«چــون مــردم برابــر میــل 
با سرمهندسی مجتبـی خامنـه  ،ندادند

را مهندسـی کردنـد و » انتخابات« ،ای
میلیـون  ۲۴احمدی نژاد را بـا بـیش از 

از آن . رئــیس جمهــوری کردنــد ،رأی
ــان ــه ای ،زم ــای خامن ــان کودت  ،قربانی

ــ» فتنــه گــران«صــفت  . دا کردنــدرا پی
بعضــی هــا گفتنــد موســوی و  ،بتــازگی

خامنـه ای . کروبی اهـل فتنـه نیسـتند
اینهـا حـق . این دو را بـدبخت خوانـد

اصـالح . شرکت در انتخابات را ندارند
را دارنــد کــه از » حــق«طلبهــائی ایــن 

 .اهل فتنه تبری بجویند
ايـن : اسالم امريکـاييطرفداران   -  ۵

ي عنــوان را بــه بانــد هاشــمي رفســنجان
كــه در طــول هشــت ســال  داده انــد

حاكميــت در مقــام رياســت جمهــوري 
ــه  ــان را ب ــاي امريکايي ــوده پ ــالش نم ت
داخل كشور باز نمايد به اين  گروه بي 
بصيرت ها يا ساكتين فتنه نيـز اطـالق 

  .مي شود
وضعيت فعلي بسـيار پيچيـده اسـت      

زيرا انشعابات فراواني در ميان گروهها 
بتـه ايـن انشـعابات مده كه الآبه وجود 

ــه  ــر چــه ب در حــال حاضــر اســت و ه
بسـا بـر  انتخابات نزديـك تـر ميشـويم،

  نها آشمار 
  

  4ر صفحهد

 ؟!و یکی به میخیکی به نعل
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چون بايد به حضـور . افزوده نیز می شود
چهره هاي مختلف گروهها توجه كرد و 
ـا از  ـــ ــــي و دوري گروهه ــــزان نزديک مي

ــرار داد در حــال . يکــديگر را مــد نظــر ق
ـا ـا و گروهه يـل در دخ یحاضر جبهـه ه

ـا در  هسـتندانتخابات به شرح زير  ـار ت به
 :چه پيش آيد

ـايي كـه خـود را : اصولگرايان -  ۱ نيروه
خميني و رهبـري  وحامي اصولي انقالب 

مي دانند و معتقدند كه حاكميت را خدا 
براي آنها قرار داده و هر كاري كه بکننـد 

ـا حمايـت كننـد در ايـن  .مردم بايد از آنه
و در كنار هـم  جبهه، گروههاي مختلفي

  :از جمله .در برابر مردم قرار گرفته اند
بانـد منحـرفين : رايحه خوش خدمت •

ـاني كـه سـيد علـي خامنـه  يعني همان كس
خـود بسـيار مواضـع اي مواضع آنها را به 

ـا فرمانـدهي سـردار خوانـدنزديك مي  ، ب
ــژاد كــه از حــدود   ۸محمــود احمــدي ن

تصـدی سال پـيش رياسـت جمهـوري را 
در حمايــت كامــل ســيد علــي و  مــی کنــد

خامنه اي چوب حراج را به كشـور زده و 
ـان خـود آهمه در و مدهاي نفتي را در مي

 –ســــپاه پاســــداران  –بيــــت رهبــــري 
و بســياري از مفســدان  واواکبازجويــان 

ديگــر تقســيم و ملــت را فقيــر و فقيــر تــر 
ايـــن گـــروه كـــه خـــود را  .انـــد کـــرده

خدمتگزار مردم مي دانست و مدعي بود 
روتمند مي كند و نفت را بـر سـر ث راملت 

ســفره مــردم مــي آورد، در طــول حــدود 
ــزرگ حاصــل از  هشــت ســال، ــروت ب ث

فــروش نفــت را صــرف تخریــب اقتصــاد 
ـاد فرصـــت بـــرای رانـــت  کشـــور و ایجــ
خواری کرده و به تیول رانت خواران در 

احمـدی نـژاد را خامنـه اي . ورده استآ
مخالفان از جمله رئیس جمهوری کرد تا 

ـانهاش را از  مي رفسنجاني و اصـالح طلب
ـازگي اعتـراف جديـد ب .سر راه بردارد ه ت

ري اين اشتباه خامنه اي ثقاي سردار كوآ
او مي گويد  .را به روشني شرح داده است

ـاب محمـــود  چنـــد هفتـــه بعـــد از انتخــ
احمدي نژاد متوجه شـدند كـه او تغييـر 

ـاني . - نقـل بـه مضـمون  - كرده است زم
انـد سـيد علـي را كه متوجه شـدند ايـن ب

رهبر و ولي مطلقـه نمـي دانـد و در برابـر 
ـام حکـــومتي ــ مخفـــي و علنـــي او  احک

ــدمقاومــت  ــی کن ــد منحــرفين م ــه بان ، ب
 .گشتندتبديل 

ــد انحــراف«       ــر  »بان ـا از ه ــن روزهـ اي
 تراشــیدن بــرایوســيله اي بــراي هزينــه 

ـارآبراستفاده مـي كننـد و  یمژر  ننـد کـه ک
بــه جــز  د كــهنكشــور را بــه جــايي برســان

ادامــه قــدرت و در اختيــار نهــادن مقــام 
 او،بـرای بانـد ایـن رياست جمهوري بـه 

ـار  .امکانی نماند محمود احمـدي نـژاد ي
غار سيد مجتبـي خامنـه اي كـه موجـب 

ـا شـفريب رهبر بي بصـيرت  د ايـن روزه
با دست زدن به كارهايي غير قابـل پـيش 

چرا كـه  .بيني همه را گرفتار ساخته است
ندارد در برابر اين متوهم رهبري جرات 

ــرا اگــر  ــد زي خــود ســاخته ايســتادگي كن
ـار نمايـد همـه بـ بـي  ربخواهد او را بركن

ـــيرتي و عـــدم فهـــم و درك او مـــي  بص
  .خندند

ـا  • بانـــد رايحـــه خـــوش خـــدمت يــ
يکـــي از : خـــدمتگزاران عـــدالت خـــواه

ـائی ــدی هـ اســت كــه در ميــان  گــروه بن
اصولگرايان خود را برتـر از ديگـران مـي 

 »انتخابــات«ش و همــه هــم وغمــدانــد 
گذاشــته فريـب  بنــا بـر ایــن. اسـتآينـده 
كـه او را  - ، رحيم مشايي در ظاهر :است

را مـی   –چهره اصلي انحراف مـي داننـد 
ـــد ـامزد کن ــ ـازي محمـــود  .خواهـــد ن ــ ب

ـا دسـت سـيد علـي و  احمدي نـژاد تقريب
دچــار ایــن مشــاورانش را بســته و آنهــا را 

ــدها ــه او و بان ــرده اســت ک ــی ک ی نگران
ــه خواهنــد  ـات چ ــوادارش در انتخابـ ه

 .کرد
، بــراي كانديــداتوري فــردي بانــدايــن     

ـاله  ۴مناســـب كـــه بتوانـــد يـــك دوره  ســ
ــته  ـار داش ــوري را در اختيـ رياســت جمه

باشد تالش مي كند و از ماهها قبل برنامه 
ـــت ـــوده اس ـــزي نم ـان  .ري ــ ـايد فرم ــ ش

هـزار نفـر توسـط  ۱۲۰استخدام حـدود 
ـاي  اســتانداران مختلـــف يکـــي از راههــ

مناسب اين برنامـه ريـزي باشـد زيـرا كـه 
هــزار نيــروي برنامــه ريــزي شــده و  ۱۲۰

ـاي آموزش ديده و نفوذ آ نها در بخـش ه
مختلف مي تواند موجب نگرانـي جبهـه 
ــه هــر حــال يکــي از  هــاي ديگــر شــود ب
ــــد  ــــين بان ــــولگرا هم ـاي اص ـــ گروهه
ـات آينـده،  منحرفين است كـه در انتخاب

اق يا اتحـاد حضور كانديداي وي در افتر
ـاي  ديگر گروههاي اين جبهه و جبهه ه

 . ديگر سرنوشت ساز خواهد بود
مي دانـد اگـر در آينـده ايـران  بانداين      

ـا توجـه بـه مقاومـت  نقشي نداشته باشد ب
قوه  –مجلس  –هايي كه دربرابر رهبري 

ـا ــپاه و  –يه ئقضـ ــردهس ــت،  واواک ک اس
اعضای باند سرنوشتي بسيار بد در انتظار 

و بعيد نيسـت در صـورت شکسـت  .تاس
ــدان  ــه چن ــده اي ن ـات، در آين در انتخابـ

ايـــن بانـــد، از جملـــه  گرداننـــدگاندور، 
ـــايي  ـــزاده  ورحـــيم مش ـــايي  وملک  وبق

حتـي خـود احمـدي ورحيمي  وموسوي 
 .نژاد جايگاهي جز زندان نداشـته باشـند

بنابراين از همه امکانات خود براي فـرار 
واهند كـرد از اين فرجام شوم استفاده خ

 ...حتي درگيري و تقلب و
ـاكي از ا      ـا حـ ــنيده هـ ــش ــه ی ن اســت ك

كانديداي اين باند بايد فردي باشـد كـه 
از سوي شوراي نگهبان مورد تاييـد قـرار 

ـار  بـه همـين دليـل، .گيرد ايـن روزهـا، ب
ـام بـه عنـوان  ـام غـالم حسـين اله ديگر ن
ســخنران شــنيده مــي شــود در حــالي كــه 

ــ ــين شــخص در انتخاب ــل هم ات دور قب
مجلس سخنگوي جبهه پايـداري بـود و 
ــه افتتاحيــه آن جبهــه بيانيــه را  در جلس
ـــدهاي  ـــمنان را بان ـــرد و دش ـــت ك قرائ
... انحــراف و فتنــه و اســالم امريکــايي و

ـا بـه نظـر مـي رسـد . خواند اما اين روزه
جهت كانديداتوري فريب احمدي نـژاد 

البته تا به حال نام هايي  .را خورده باشد
ــد  ــر  وهاشــمي شــاهرودي مانن علــي اكب

ـالحي  بـــــــراي ... نيـــــــك زاد و وصــــــ
كانديــداتوري ازســوي ايــن بانــد مطــرح 

 . ندشده ا
ايــن بانــد، از چنــدي قبــل، دســت بــه     

ـاكـه بـه بخشـي از آاست اقداماتي زده   نه
ـا را در  اشاره مي شود و اقدامات ديگر آنه

  :خواهيم كرد بررسیآينده 
ـا رهبـري  - و  بيـت رهبـري ومخالفـت ب

  .روحانيت وابسته به واليت مطلقه فقيه
سـپاه پاسـداران  فرماندهیمخالفت با  -

بـراي بـه قـدرت رسـيدن  ۸۸كه در سال 
ـا  حمدی نژادا ـايتي زد ام دست به هر جن

ـا  اين روزها متوجـه شـده كـه مخالفـت ب
اين نيرو كه حامي رهبري است مي تواند 

  . به باند او در انتخابات كمك كند
ــر ارتباطــات و فــن آوري بركنــاري وز - ي

 وشــنود مکالمــات تلفنــي  بــراي كنتــرل و
 .موبايلي

بركنــاري وزيــر بهداشــت ودرمــان بــه  -
به گروه ديگر اصـولگرا و او دليل نزديکي 
ــو ـال نف ــت ذاحتمـ ــوي بي ــودن از س ي ب

  .رهبري و علي الريجاني
ـات  هندسیمخالفت با م-  معقول انتخاب

 ناز سوي سپاه پاسداران كه سعيدي بـه آ
 .تصریح کرده است

ـاده ســازي شــرايط بــراي حضــور در  - آم
ـاز دوم  ـاز بـه اجـراي ف مجلس و اعالم ني
ـا در برابـر نماينـدگان  هدفمندي يارانه ه
ـان  كه با توجه به اينكه نمايندگان خواه
برگــزاري جلســه غيــر علنــي هســتند و او 
ــيار  ــي بس خواهــان برگــزاري جلســه علن

باالخره او به مجلس . استحساس شده 
مــد و گفــت وضــعیت اقتصــادی خــوب آ

نیســت و بایــد دو مشــکل اتمــی و حقــوق 

مســئولیت را از دوش . بشــر را حــل کنــیم
خــود برداشــت و بــر دوشــت خامنــه ای 

 .نهاد
ــراي واگــذاري  - درخواســت از ســپاه ب

 .»دولت«ش به بخشي از سرمايه هاي
ـاي  -  ـان اســـتخدام كليـــه نيروهــ فرمــ

 شركتي و قراردادي و ايجاد هزينـه بـراي
  ،یمژر

ــايي  - ــتخدام و جابج ـان اس  ۵۰۰فرمـ
هزار نيروي جديد به جاي بازنشسـتگان 

الینحلی است کـه او دارد  كه از معضالت
   .یم ایجاد می کندژبرای ر

ـان اسـتخدام  - هـزار نيـرو در هـر  ۴فرم
استان توسط اسـتانداران آن اسـتانها كـه 

د بــه نــوعي دولــت در ســايه را نــمــي توان
  .دنتشکيل ده

نيـروي جديـد  ۱۵۰۰ن استخدام فرما -
ـا شـرايط ويـژه  برای  رياست جمهوري ب

از . هیأت وزیـران تصـویب شـداي كه در 
خواهنـد  افرادی، اقدام به استخدام قرار
ـاش و  و ایجـادكه در امر تقلب  کرد اغتش

ـاگري و ــب و افشـ ــوا و تخري ــره ... بل خب
  .باشند

ـاده بـودن دولـت بـراي  -  ۵٫۲۵اعالم آم
ـا  برابر كردن مبلغ بـرای جلـب يارانـه ه

  .مدآنظر قشرهای کم در
پرداخت بخش ديگري از سـود سـهام  -

عــدالت كــه گفتــه مــي شــود قــرار اســت 
بخشي را قبل از انتخابات و بخشي را بعد 

 . از انتخابات به مردم پرداخت نمايند
ـاتي در  - جاسازي نيروهاي خبره انتخاب

  .استانها و مراكز مختلف راي گيري
ـاي منتهـي كاهش قيمت - دالر در روزه

ـازار ـال و تزريـق دالر بـه ب در . به پايان س
آیـا . قیمت دالر باال مـی رود ،حال حاضر

ـات ـان  ،در وقــت انتخابــ حکومــت امکــ
ــای  ــتن از به ــت؟ آکاس ــد یاف ن را خواه

پاسخ این پرسش موکول بـه حـل شـدن 
 .یا نشدن مشکل برنامه هسته ای است

ضــرب ســکه هــاي طــالي موجــود در  -
انك مركزي و كاهش قيمت سـکه خزانه ب

ـال ـال حاضـر   در اواخر س هرچنـد در ح
 .ن افزایش یافته استآقیمت 

ـا  - مخالفت با افزايش قيمت اتوموبيل ب
توجه به افزايش حدود سه برابـري نـرخ 

قیمـت خـودرو  ،برغم این مخالفـت. ارز
مخالفـت  ،با وجود این. افزایش می یابد

بب به این درد می خورد که او بگوید مسـ
 .وضعیت اقتصادی او نیست

ـات و  - ــياري از مقامـ ــناد بس ـاي اس افشـ
ــدگان ــه هــاي گردانن ن آاز . رقیــب جبه
ـــه اســـت ـاش شـــدن خـــورد و  ،جمل فــ

 . بردهای مجتبی خامنه ای
ـا  نگسترده كرد - ـا برخـورد ب مخالفت ب

تــالش بــراي حضــور زنــان در  وحجــاب 
مخالفـت  وورزشگاهها و ميادين ورزشي 

ـامي در با بگير و ببندهاي  ـاي انتظ نيروه
مخالفــت بــا ســخت گيــري و  وخيابانهــا 

در _(برخورد با تعطيلي مطبوعات منتقد 
ــن  ۹ ــتگیر  ۱۳بهم ـار را دس ــه نگـ روزنام

ـاي قـوه  و) کردند ـا برخورده مخالفت ب
ـا ئقضا چگـونگی  يه و محاكم در رابطـه ب

ــه «ه هــای مخالفــان و محاكمــ تجــاوز ب
گسترش شب نامه نويسي  و! »حقوق بشر

ـاي حاضـر با و ج دهي به برخـي از نيروه
در بخــش هــاي مختلــف ســپاه و نيــروي 

ـا  موافق کردنشانانتظامي و بسيج براي  ب
احتمــاال  وخــود، جهــت روزهــاي مبــادا 

ـار اسـد  ـار بش  واعالم مخالفت با ادامـه ك
مادگي براي برقراري رابطـه آنشان دادن 

 مبا امريکـا و توقـف ادامـه توليـد اورانيـو
د كــه ســيد علــي هــر چنــ - درصــدي  ۲۰

خامنه اي خود در اين امـر بسـيار مشـتاق 
ـــژاد اســـت ـــر از احمـــدي ن اال اینکـــه  ت

نزدیکانش می گویند بعـد از روانـه کـردن 
احمدی نژاد این کار را خواهـد کـرد بـه 
ـای صـندوقهای  امید کشاندن مردم بـه پ

جلوگيري از حركت گشت هاي و  –رأی 
ارشاد در خيابانها كه سيد علي خامنه اي 

اين مورد از چندي قبل دستور توقف  در
برخورد با دختران در خيابان ها را براي 
نشان دادن آزادي در جامعـه داده اسـت 

كه احمدي هستند  از جمله كارهايي...و
يا در فكر  نجامشان است ونژاد در حال ا

  . شان استانجام
 
بــه گروهــي : گــروه اصــولگرايان ســنتي•

 »بـرره«گفته مي شود كه خود را همراه 
ميداند اما مـدعي اسـت كـه از افراطيـون 
گروه انحراف و حتي افراطيـون نزديـك 
ــه اي خــود را دور نگــاه داشــته  ــه خامن ب

، بخشـي از افراطيـون ایناناز نظر  .است
كوچـك زاده و و از جمله حميـد رسـايي

رهبر آنها يعني مصباح يـزدي در شـرايط 
كنوني بـه درسـتي عمـل نمـي كننـد و بـه 

ا تالش مي كنند خـود را نهیهمين دليل ا
ــداري  ــه پاي ــه جبه ــه ب ــن جريــان ك از اي
معروف است دور نگاه دارند و عالوه بـر 

ـا یا احمـدي  حکومـتن سعي مي كنند ب
 . باشند نژاد نيز فاصله مناسب را داشته

و  مــی دانــدايــن گــروه خــود را ميانــه رو 
در همراهي با رهبري اميـد  می کندسعي 

يان افراد در م .به حفظ خود داشته باشد
 گرداننـدگانشاخص اين گروه مي تـوان 

جامعـه اسـالمي  وهيات موتلفه اسـالمي 
و گروههاي وابسته و بخشي از  نمهندسي

ـام بـردجامعه روحانيت مبارز  در راس  .ن
كــه احتمــال كانديــداتوري او مــي  گــروه

 می خواهـد او. استرود، علي الريجاني 
معـروف بخشي از نيروهاي اصالح طلب 

ـان بـدلياصـال«به  ـات   »ح طلب در انتخاب
اين گروه در حال حاضـر  .شركت نمايند

ــه  ــژاد را ب ـا احمــدي ن مخالفــت خــود بـ
ــد ـا در . صــورت علنــي اعــالم مــي كن تنهـ

نها را وا مي دارد كـه آكه خامنه اي  زماني
ـا  ــ ســـکوت كننـــد دســـت از مخالفـــت ب

افراد بخشي از  .ندبر مي داراحمدی نژاد 
اني بـه سـمت هاشـمي رفسـنج این گـروه

گرايش دارنـد و در بسـياري از مقـاطع از 
 واعالم صريح نظر خود در مورد كروبي 

موسوي و خاتمي خود داري مي كنند بـه 
برخـي بـه همين دليل به اين گروه، البته 

گفتــه مــي  »ســاكتين فتنــه« ،فــرادشاز ا
  .شود

ـــف از - ـــن طي ـــده، اي ـات آين ــ در انتخاب
اصولگرايان گرايشـي بـه سـمت احمـدي 

مگر اينكه  .شان نخواهند دادن نژاد قطعا
امــر حکــومتي صــادر شــود و دل خوشــي 
ـا  ــ ـــر گروهه ـــداهاي ديگ ـــم از كاندي ه

ـا  .ندارند ـال بايـد منتظـر مانـد ت به هر ح
گروههــاي شــركت  کشــماکش میــانديد

ـا   .مـی انجامـدكننده در انتخابات به كج
چرا كه اگر اصالح طلبان شـناخته شـده  
ـات  ـات شـــوند ورق اختالفــ وارد انتخابــ
ــد  ــر خواه ــولگرايان ب ــه اص ــروه جبه گ

در غير ايـن صـورت، اخـتالف در  .گشت
ميان آنها گسترش بيشـتري پيـدا خواهـد 

 . کرد
افـرادي از  ،طیـف شنيده ها، اين بنا بر -

ـاف  وواليتي  وچون محسن رضايي  قاليب
 ،بعنوان نامزد ،حداد عادل الريجاني و و

سه نفر اخیر می گویند . نام برده مي شود
 ،با وجود ایـن. یگر اتحاد کرده اندبا یکد

ـادق کوشـــکی عضـــو ســـپاه  ،محمـــد صــ
قالیباف را کسی توصیف مـی کنـد کـه بـه 

  .دهن کجی می کند» رهبر«
 
ـــداري • ـــه پاي ـــري از  جبه بخـــش ديگ

ــولگرايان  ــت اص ــه اس ــدك ــروه « برض گ
زده  شدید دست به مخالفت »منحرفين

و در برابر اصولگرايان به اصطالح سـنتي 
ــه اي ــز زاوي در راس ايــن  .شــديد دارد ني

جبهه مي توان به افـرادي چـون محمـد 
يــزدي و مصــباح يــزدي اشــاره كــرد كــه 

 حکومــــتبرخــــي از وزراي اخراجــــي 
ــه  ــرداران را ب ــژاد و برخــي س احمــدي ن
ســمت خــود كشــيده انــد و در انتخابــات 

ـــردور ـا  ه اخی ــ ـــه اخـــتالف ب ـــس ب مجل
ـا در  .ســـنتي پرداختنـــد اصـــولگرايان امــ

از پس آنها بـر آينـد و  انتخابات نتوانستند
 . شکست خوردند

ـات  همان است که اين گروه      در انتخاب
از احمدي نژاد  یيس جمهورئدور قبل ر

به صورت تمام قد حمايت كرد و خود را 
ـا تاسـيس  مطيع كامل رهبري دانست و ب

 ،می کنـداين جبهه و قرارگاه عمار تالش 
ـان و  ،به هر ترتیب از حضور اصـالح طلب

مي رفســنجاني در انتخابــات هاشــگــروه 
اما به نظر مي رسـد  .ينده ممانعت نمايدآ

ـا خواهـد  میاندر   مانـداصـولگرايان تنه
ـانچرا كه بخش هاي ديگـر   اصـول گرای

مشکل اساسي  .نها زياد موافق نيستندیبا ا
ـا بخـش آ نها اختالفات شديد اين گروه ب

هــايي از اصــولگراياني مــي باشــد كــه در 
 جملهن از آ. دارندميان اين جبهه وجهه 

مهدوي كني  و "آيات عظام"برخي از  اند
ـارز و جامعـــه  و بخشــي از روحانيـــت مبـ

ـاي علميـه قـم و در ... مدرسين حـوزه ه
ـات آينـــده يکـــي از ایـــن گـــروه . انتخابــ

در افراطــي  رویــه گروههــايي اســت كــه 
به اقـداماتي  پیش خواهد گرفت و دست

كه دامنه اختالفات را گسترده  خواهد زد
  نمايدتر 

   
ـاي : حزب مسلح سـپاه• يکـي از گروهه

ـال از پـس پـرده  ـا بـه ح اصولگرايي كـه ت
سـلطه اش دست به اقداماتي مـي زد كـه 

ـاد ایجـاب مـی کـرد در  ،بر دولت و اقتص
ـات رياسـت جمهـوري،  دور آينده انتخاب

ایــن . خواهــد شــد قــدري علنــي تــر وارد
ـا ـا  حزب علنی تـر عمـل خواهـد کـرد ت ب

نماینـده  -  »باتمديريت معقول انتخا«
وظيفه  خامنه ای در سپاه این مدیریت را

کسـی را رئـیس  ،- ذاتي اين نهاد مي دانـد
ـاب طبـع  كهجمهوری کند و خامنـه اي ب

سلطه بازهم بیشتر این حزب بر دولـت و 
 .اقتصاد باشد

كليــه  گرداننــدگان ایــن حــزب کــه در     
ـا جنايت  ـاي سـي ه ـال و سـه و خيانته س

، هرگــز ه انــدنقــش اول را داشــتگذشــته 
ـام را نـاجازه نخواه د داد فـردي ايـن مق

ـا  واليـت «به دسـت آورد كـه زاويـه اي ب
ــه  –و ســپاه و مافیاهــای نظــامی »  مطلق

بــه همــين دليــل در  .داشــته باشــدمــالی 
عمل شده انتخابات گذشته همواره وارد 

، با استفاده از انواع امکانات، دست بـه و
ـات ریاسـ( تقلب زده تا فـرد  ت در انتخاب

ـا افـــرادو ) جمهـــوری ــ ـات ( ي در انتخابــ
ــس ــر )مجل ــورد نظ ــت« م ــزب » بی و ح

از صـندوقهاي راي بيـرون سیاسی مسلح 
  .بيايند

ــــي از - ــــل برخ ـات دوره قب ـــ در انتخاب
، بـه طـور علنـي از حضـور سپاهسرداران 

سپاه سخن مي راندند و كار را بـه جـايي 
ـاي خمينـي  رساندند كه به تفسير گفته ه

ــه و خــود را ه ـاره انقــالب پرداخت مــه كـ
دانسته و به گونه اي رفتار كردند كـه دل 

ـان بـه خمينـي را  بـه درد هـم همه نزديک
كانديداي مورد نظـر ايـن گـروه . وردندآ

» بیـت«كه همان كانديـداي مـورد نظـر 
ديگــر نامزدهــای ، در برابــر خواهــد شــد

قـرار خواهـد گرفـت کـه نقشـی گروهها 
. جز بازیگر یک نمـایش نخواهنـد یافـت

  امکانات  با داشتن ،حزب و بیت نامزد
ـالي  ــ ـــراوان م ـامي  –ف ـــي  –نظــ و  –امنيت

ــدام  ــراوان اق ـا داشــتن پايگاههــاي ف و بـ
 ،ی که حزب مهندسـی خواهـد کـردتقلب

راي بــه در خواهــد ســر از صــندوق هــای 
اين روزها، نام حداد عادل و سعيد  .آورد

گردانندگان این جليلي از سوي برخي از 
ـامزد ریاسـ ،حزب ت جمهـوری بعنوان ن

ـاآیکـی از . برده می شـوند ـاف را  ،نه قالیب
  5ر صفحهد    .تخطئه کرده است

 

 ؟!و یکی به میخیکی به نعل
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ـان • جبهـه اي ديگـر  :جبهه اصالح طلب
كه در كشـور معتقـد اسـت داراي وجهـه 
ـان اسـت كـه  مي باشد جبهه اصـالح طلب

  :خود به چند دسته تقسيم مي شود
به آن گروهي معترض اصالح طلبان  -  ۱

ــي ــالق م ــه اط ــن جبه ــه از  از اي ــود ك ش
انتخابات دور قبل در زنـدان بـه سـر مـي 

نها فتنه گـر ایبرند و نظام معتقد است كه 
ـامي  .هستند ـاي ح البتـه بخشـي از نيروه

ـافه خـود خامنـه اي  ـاننظام به اض را  این
نها آفتنه گر مي دانند و براي دور ساختن 

ــدانهاي از صــحنه سیاســیاز حضــور  ، زن
 . بريده اندشان بلند مدت براي

ـان در       ايــــن طيــــف از اصــــالح طلبـــ
ـات دور گذشـــته از ميـــر حســـين  انتخابــ
موسوي و كروبي حمايت كرده و بعـد از 
كودتاي انتخاباتي، نتايج به دسـت آمـده 
ـا آن  ــت بـ ــه مخالف ــته و ب ــي دانس را تقلب

برخــي از آنهــا دســتگير و بــه  .پرداختنــد
زندان محکوم شدند و برخـي در كنتـرل 

در حــال  .داطالعــات ســپاه قــرار گرفتنــ
ـان  حاضـــر ايـــن بخـــش از اصـــالح طلبــ
حضــور خــود در انتخابــات را منــوط بــه 
تغيير شرايط مي دانند و معتقدنـد كـه در 
صورت آزادي موسوي و كروبـي و ديگـر 
زنـــدانيان و بـــه وجـــود آمـــدن شـــرايط 

، كانديداي خود را معرفـي زادآ انتخابات
ـات . خواهنـــد كـــرد وگرنـــه در انتخابــ

 .شرکت نخواهند کرد
كانديـــداي مـــورد نظـــر ايـــن جبهـــه      

احتماال سيد محمد خاتمي خواهـد بـود 
و افــرادي چــون موســوي خــوئيني هــا و 
عبدالله نوري و محتشمي پـور و موسـوي 

ــد كــرداو  از... الري و   .حمايــت خواهن
احتماال سيد حسن خميني و هاشمي نيـز 
ـــت  ـــحنه حماي ـــه ص ـاتمي ب ــ از ورود خ

 .خواهند کرد
راني اخيـر سـيد علـي با توجه به سـخن     

ـــه اي و  ـــر از ســـخنان خامن برخـــي ديگ
وابســتگان بــه واليــت مطلقــه، احتمــال 

ـاهش  ایـن طیـفحضور  ـات ك در انتخاب
يافته است و بعيـد بـه نظـر مـي رسـد كـه 

ـازه ــه  در انتخابــات را شــركت اجـ ــن ب ای
ـان را ــف و نامزدشـ ــد طی ــرکت . بدهن ش

ـات مشـروط کـرده انـد  اینان را در انتخاب
فتنـه «ت و تبـری جسـتن از به ابراز نـدام

تن دادن به این شرط تـن دادن . »گران
به مرگ سیاسی می شود و از پیش معلـوم 
مــی کنــد کــه نــامزد نــادم، مطــرود مــردم 

اگـر بـه هـر صـورت ايـن  و. خواهـد شـد
ـات شـوند و  ايـن یـم ژرگروه وارد انتخاب

ـازه را  ــروه اجـ ــن گ ــه ای ـا ب ــي بـ بدهــد ول
ـاي ــدموافقــت  شخواســته هـ ـاز ،نکن از  بـ

مـی و شکسـت  طرد می شوندسوي مردم 
ـال شـرکت ایـن  ،از این رو .خورند احتم

ـات بســـیار ضـــعیف و  ــ طیـــف در انتخاب
نزدیــک بــه صــفر اســت مگــر بــه قیمــت 

) اگـر آبرویـی داشـته باشـند.(بروآباختن 
ـان از گـروه  این ،در حقیقت اصـالح طلب
بـدون یـم ژركه اگـر گاه است به خوبي آ

ـازه حضـ بـه اوبرآوردن شرايط،  ور در اج
ـا بـــه  ـات را بدهـــد، تنهــ ـاطر انتخابــ بخــ

 .خواهد بود سرشکسته کردنش
ــــر      ــــوی دیگ ــــورت ورود  ،از س در ص

بـــه صـــحنه كانديـــدايي از ايـــن گـــروه 
ـال زيـاد،  ،انتخابات گرایشـهای بـه احتم

ـا شـد د نـاصولگرا به دنبال اتحاد خواه ت
بتوانند در برابر كانديداي اصالح طلبان 

ـا آاتحاد  .پيروز شوند بعـالوه دخالـت نه
موجــب تجدیــد ، حــزب سیاســی مســلح

یعنی رئیس جمهوری  ۸۸انتخابات سال 
 .شدن نامزد حزب و بیت خواهد شد

اصالح طلبان پالستيکي بـه گروهـي  -  ۲
اطالق مي شـود كـه معتقدنـد كـه در هـر 
ـاتي بايـــد شـــركت كـــرد و حتـــي  انتخابــ

ـازات  ــي از امتيـ ــدور بخش را بدســت المق
ايـن  .ظ کـردرا حف ضاي موجودورد و فآ

ــز  ــس ني ــي مجل ـات قبل ــروه در انتخابـ گ
ـایششركت كرد اما بسـياري از  از  نامزده

سوي مردم مـردود شـدند و نتوانسـتد بـه 
چراكــه مــردم آنهــا را  .مجلــس راه يابنــد
ـازيگر  ،در همان حال فريب خورده و و ب

  .مي دانستندفریب دهنده 
اين روزها شنيده شده كه اين بخش از      
 نامزد کـردنسعي دارند با  ح طلبانالاص

ـات  عارف، بگويند قصد شركت در انتخاب
ـــد ـــد  .را دارن ـــته ان ـــت خواس از حاكمي

و  کنـدحضور آنها فـراهم را برای شرايط 
 . بر آنها زياد سخت نگيرد

ـاد آوري اســـت كـــه در هـــر      الزم بـــه يــ
صورت هر گروه اصالح طلبي كه بـدون 
ـات  كســـب شـــرايط اعالمـــي در انتخابــ

ه سـختي شکسـت خواهـد كت كنـد بـرش
خورد و اگر هر گروه اصالح طلبي با بـه 

وردن شــرايط مــدعاي خــود در آدســت 
ـامزد  ،او انتخابات شركت كنـد در برابـر ن
يروز خواهد حزب سیاسی مسلح و بیت پ

 . شد
اصــالح طلبــان بــدلي بــه گروهــي از  -  ۳

ـام  ـا ن اصالح طلبان گفته مي شود كـه تنه
د و نظام اصالح طلبي را بر خود نهاده ان

ــور  ــم از حض ـات آه ــي مقامـ ـا در برخ نهـ
ـا را مـي  ناخشنود نيسـت زيـرا حضـور آنه

در » مخالفــان«حضــور توانــد دليــل بــر 
 .قلمداد کند » نظام«

ـان در        ايــــن گــــروه از اصــــالح طلبـــ
 .انتخابات دور قبل مجلس شـركت كـرد

از ســـوي مـــردم رد صـــالحيت شـــده و 
شکســت خــورد و هــم اكنــون مشــتاق 

ـات آينـــده و معرفـــي شـــركت در ان تخابــ
 .خـود اسـت كردن كانديداي مورد نظر

ـا را مـي تـوان  قطعـی  از حاال شکست آنه
ــتند . دانســت ــروه هس ــن گ ــرادي از ای اف

 .پزشکيان وكواكبيان  وچون خباز 
باند سيد حسن خميني را شايد بتوان  - ۴

در ميــان گــروه اصــالح طلبــان قــرار داد 
بــه خــط  اوچــرا كــه ايــن فــرد و حاميــان 

ـا اصــ ـان نزديــك تــر بــوده و بـ الح طلبـ
ـالف  حاكميت سـيد علـي خامنـه اي مخ
هستند اما بنا به داليلي كه خود مي دانند 
از موضع گيري در برابر او خودداري مـي 

 دلیــلكننــد كــه شــايد تــرس مهمتــرين 
ـال مـي دهنـد سـيد  .باشد چـرا كـه احتم

علي كه فرمان قتل سيد احمد خمينـي را 
ـا ــه از ميـ ــدام ب ــود اق ــتن داده ب ن برداش

 . فرزند او نيز بنمايد
ــــي در       حضــــور ســــيد حســــن خمين

اگـر حضـور  .انتخابات آينده بعيد نيست
يابد شايد مردم، بـه دليـل نفـرت از سـيد 
علــي خامنــه اي و ســپاه پاســداران بــه 

ـا بــر ســر كــار  تــن بدهنــدانتخـاب او  تــا ب
ـات  آمدن او شرايطي مانند بعـد از انتخاب

علي خامنه اي  فراهم آيد و سيد ۷۶سال 
  .در ضعف بيشتر قرار گيرد

  
ـارگزاران •   جبهه هاشمي رفسـنجاني و ك
ـــمي  – ـــور هاش ـــوز حض ـــد هن ـــر چن ه

رفسنجاني براي شركت در انتخابات دور 
رياست جمهوري مشخص نيسـت،  آينده

ـا ايــن احتمــال وجــود دارد كــه  ـا  اوامـ يـ
خــود را كانديــداي  اونزديــك بــه  کســان

ـــد ـات نماين ــ ـــخن از  .انتخاب حضـــور س
ـاطق نـوري  ـاني  –احتمالي ن حسـن روح

ـان اســـت حضـــور ايـــن گـــروه در  .بمیــ
انتخابات تنها زماني احساس مي شود كه 
ـاي اصـالح طلـب  احتمال شركت نيروه
غير ممکن باشد تا آنها بتواننـد از فضـاي 
بــه وجــود آمــده در عــدم وجــود اصــالح 
طلبــان در برابركانديــداي معرفــي شــده 

تفاده اســو بيــت،  حــزب سیاســی مســلح
 .کنند

ـاي نزديـك - اختالفات هاشـمي و نيروه
و بخشي از  »منحرفین«حکومت به او با 

در انتخابات احمدی نژاد بيت كه حامي 
ــوده  كــامال محســوس  ،اســت گذشــته ب

اختالف ميان هاشمي و سيد علـي  .است
ـا  وخامنه اي و بيت ا نيز هـر چنـد در خف

ـان مـي  اما به خوبي مشخص اسـت و نش
كـــدام بتواننـــد در  دهـــد كـــه اگـــر هـــر

ن یـشرايطي حتي رقيب را نابود كننـد از ا
  خودداري نخواهند كرد کار
سيد علي خامنه اي به خوبي مي داند       

كه بايد دست بر روي كانديدايي بگذارد 
ـا هاشــمي و خــاتمي و  كــه اخــتالف او  بـ
ـان و بانـد  موسوي و كروبي واصالح طلب

 زيرا كـه .احمدي نژاد كامال روشن باشد
ن صــورت همــواره بايــد نگــران آدر غيــر 

نزديکي آنها به يکديگر و در نتيجه حذف 
مشکل سيد علي اين است كه . باشدخود 

ـام و يکـي  به جز تعدادي كانديـداي بـد ن
ـا  ـايتي از آنه دو نفر نيروي سپاهي كه حم
 در انتخابات از سوي مردم نخواهد شـد،

وارد با ایـن اشـخاص بايد  .کسی را ندارد
خابات شود هر چنـد كـه بـراي او اين انت

هيچ فرقي نمي كند كه ميزان آراي مردم 
ـار آچه حد باشد زيـرا كـه بـه خـوبي از  م

ـازي   ـاي ديگــر راي سـ ـازي و روش هـ سـ
ـاي  ـاه مـــي باشـــد و كليـــه رســـانه هــ آگــ
ـاي  تبليغاتي را نيز در اختيار دارد و نيروه
ـاز بـه كمـك وي  سركوب هم به هنگام ني

 ار بـه پـذيرش خواهند آمـد و همـه را واد
 . رئیس جمهوری قالبی خواهند کرد

ـا مشــکل خامنــه اي از كانديــداي       امـ
خــود و بيــت مــي  معرفــي شــده از ســو ي

باشــد كــه نمــي داننــد چــه كســي را بــراي 
ـار  کننـدرقابت معرفـي  ـا او دچ ـا فـردا ب ت

ـا مشکلهمان  احمـدي نـژاد  نشوند که ب
چون فرديکه اين همه بـر روي او  .شدند

ود و از او حمايـت كردنـد در كار شـده بـ
ـال   نهايت به گرگي تبديل شد كـه بـه دنب

فرصــتي بــراي دريــدن خــود ســيد علــي 
   .خامنه اي ميباشد

وضعیتی کـه همـه را کالفـه   
کرده و توان پیش بینـی را از 

  :یم گرفته استژر
  
مسائل داخلي  ناشی ازموجود  وضعیت    

یم و ژو از میان رفتن انسجام ر و خارجي 
 ،ی شدنش از هدفی جـز حفـظ خـودخال

. استمشکل کرده  را پيش بيني آينده كار
وضـعیت  ،مـی روداحتمال  ،باوجود این

  : به این ترتیب تحول کند
همــه يــاران  نظــام والیــت فقیــهقــايق     

جنايــت را ســوار كــرده و آنقــدر ســنگين 
ـال غـرق شـدن مـي باشـد  .شده كه در ح

اي اســت كــه  انــدازهســنگيني بــار آن بــه 
ـاني بـهنب زيـرا  .دادن آ ايد كوچکترين تك

كه قايق برخواهد گشت و همـه را غـرق 
بـه همـين دليـل اسـت كـه  .خواهد كرد

ــه اي مرتــب مــي گويــد  ســيد علــي خامن
ـان مـردم نبريـد و  مسائل داخلي را بـه مي
جامعه را درگير مسائل و اختالفات خـود 

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه هاشـمی . نكنيد
سیده اسـت کـه رفسنجانی به این نتیجه ر

ـام  ـا کـه نظ باید از رهبری حمایت کنـد ت
 در چنـــين شـــرايطي، .ســـقوط نکنـــد
خطــر غــرق شــدن از ، كــه احمــدی نــژاد

موجی را از دور، گهگاه،  ،گاه استقايق آ
قايق سرنشینان  تان روان می کند آبسوی 

 . بترساندرا 
در شـرايط كنــوني، احمـدي نــژاد بــا در    

ـــناد ـات و اس ــ ـــتن اطالع ـار داش ــ و  اختي
مدارك  فراوان همه را بـه وحشـت غـرق 

هـم بـه خامنـه ای . شدن انداخته اسـت
ـا ا برخـورد  وداليل مختلف نمـي توانـد ب

ـال احمدی نژاد .كند ، در طـول چنـد س
اواک گذشته، اسناد و مدارك مهمـي از و

ســازمان  وســازمان بازرســي كــل كشــور و
 واســناد ســاواك و ثبــت و احــوال كشــور 

 راجمع آوري كرده... اسناد مادر شاهي و
. استفاده كنـد هاتا در روز مبادا از آن است

ـال ـانيون  شــــــرح حـــــ اكثــــــر روحـــــ
امـوال و مـدارك  صورت فاسداالخالق و
ــــه  ــــوط ب ــــئوالن و مرب ــــياري از مس بس

نتواننـد تا  است سياسيون را آماده ساخته
ـانش بزننـد . دست بـه ترکیـب او و نزدیک

ـا  خامنه ایترس  و مسئوالن از برخـورد ب
دالیلی می تواند داشـته ژاد چه احمدي ن

 :باشد؟ دالیل زیر را
احمـدی خود سـيد علـي خامنـه اي  -  ۱

اگـر  .اسـتنژاد را رئیس جمهوری کرده 
فرمان عزل او را صادر كند همه به او مـي 
ــيم او را  ــي گفت ـا م ــه مـ ــدي ك ــد دي گوين
ـاال  انتخاب نكن و تو گـوش نـدادي و ح
ببين چه بـر سـرت و بـر سـر كشـور آمـده 

دیــدی  خــود بــی بصــیرت تــر از ؟ اســت
اين شکست براي خامنه اي  همه بودی؟

ـاگوارتر  ـام زهـر هسـته اي ن از خوردن ج
است زيرا او به دليل اين انتخـاب كشـتار 

والیـت فقیـه را بـیش از به راه انداخت و 
ـان  ،نچـــه بـــودآ . لـــودآبـــه خـــون جوانــ

ــروعيت  ــته رمش ـاد دادژنداش ــم را بربـ . ی
ـاال نمـي توانـد بـه شکسـتپس خـود  ، ح

نه جربزه این کار دارد و نـه . اعتراف كند

مدهای این کار را تحمـل آمی تواند پی 
  .کند
احمدي نژاد به خوبي از چگونگي  -  ۲

گاه اسـت و آتقلب رهبري با كمك سپاه 
ن یـممکن است كه در برابر او بايستد و ا

مشــائی ایــن کــار را . درا افشــا كنــتقلــب 
ــت از  ــی گف ــرد وقت ــمنی ک ــور ض  ۲۴بط

میلیـون  ۲۰ ،یون رأی احمدی نـژادمیل
 ۴رأئی است کـه مـردم بـه او داده انـد و 

  !میلیون رأی نظام است
با توجـه بـه اينكـه دسـت احمـدي  -  ۳

 نــژاد از اســناد و اطالعــات پــر اســت،
جرات ندارد او را مورد حمله  خامنه ای
چــرا كــه بــا انتشــار اســناد و  .قــرار دهــد

ز مداركي روبرو خواهد شد كه ديگر نه ا
ــد  ــان خواه ــاك نش ــت ت ــه از گذاش و ن

تاكنشان چرا كه  احمدي نژاد به خوبي 
 : از
شـخص خامنـه و غیر مـالی فساد مالي -

ـــدان او  واي  ـــه و  وفرزن ـــان جمع امام
قضـات و نمايندگان مجلـس  وجماعت 

ــومي و  ــاي عم ــرع دادگاهه ــام ش و حک
نمايندگان خبرگان رهبـري و  وانقالب 

ایـن ديگر سران مطلـع بـوده و مـدارك 
  .را در اختيار دارد  فسادها

احمدي نژاد به خوبي از چگونگي  -  ۴
و باج خـواهي و  قاچاقچيگري ودزدي 

زور گيــري و فســاد برخــي از  ســرداران 
خــود او . اســتســركوبگر ســپاه بــاخبر 

ورده آاقتصاد کشور را به تیـول اینـان در
، اگر فشاري بـه او وارد شـود پس. است

ــدارك  ــناد و م ــادها و جاس ــای فس نایته
  .دادانتشار خواهد اینان را 

از همه مهمتر احمدي نژاد اسنادي  -  ۵
ــاري و  ــه نگ ــط و نام ــا رواب ــاط ب در ارتب

و نماينــدگان او  خامنــه ایگفتگوهــاي 
مريکاييان  در اخيتار دارد كه از همـه ا با

ــره   او و دســتیارانشبــراي افشــاي چه
 خامنــه ایزيــرا  .خطرنــاكتر  تــر اســت
شـمن بـودن امريکـا همواره سـخن از د

در حاليکه خـود در زيـر عبـا بـا  .می زند
 .معامله می کندآنها گفتگو و 

احمدي نژاد به خـوبي از عمليـات  -  ۶
و خرابکارانــه و تروريســتي ســپاه قــدس 

در كشورهاي ديگر و یم ژسازمان ترور ر
همچنــين قاچــاق اســلحه توســط ايــن 

 .اسـتنهاد به برخي از كشـورها مطلـع 
ضربه اي شـديد بـه ايـن ، ینهمهافشاي ا
  .خامنه ای و بیت او وارد می کندنهاد و 

احمـــدي نـــژاد بـــه طـــور كلـــي در   -  ۷
جريان بده و بستانهاي سيد علي خامنه 
اي و سپاه و سپاه قدس در باج دهي بـه 
برخي نيروها و كشورها از جمله سـوريه 

حـزب اللـه لبنـان و  –عراق  –سودان  –
مقتـــدي صـــدر و  - حســـن نصـــر اللـــه 

 .اســت... و جهــاد اســالمي و اسحمــ
ــاي  ــهافش ــراي  اینهم ــزرگ ب خطــري ب

  .است» نظام«
یک عامل کـه پـیش بینـی تحـول را  – ۸

اگـر . عامل مـردم اسـت ،مشکل می کند
مــردم بطــور شــفاف حســاب خــود را از 

در رابطه ایـران  ،یم جدا کنندژحساب ر
بعنوان عامل به حساب  ،با دنیای خارج

 ،یـم نیـزژدر خـود ر. گذاشته می شـوند
از لحـاظ . عامل تعیین کننده می شـوند

جهت تغییـر عمـومی نیـز عامـل تعیـین 
اگر حساب خود را بـا .  کننده می شوند

حساب خامنـه ای و دار و دسـته او یکـی 
یم در برابـر قـدرتهای خـارجی ژر ،کنند

تنها و پی آمدهای ایـن تنهـائی را مـردم 
 ،یم نیـزژدر خود ر. می باید تحمل کنند

حــزب سیاســی مســلح دســت و » بیـت«
باال را پیدا می کنند و مکانیسم تقسیم به 

ـــی از دو ـــا شـــدت و  ،دو و حـــذف یک ب
. وسعت بیشتری بکار گرفته خواهد شد

. یم راه حـل وجـود داردژدر محدوده ر
پس فکر و رویه غلطی که درپی راه حل 

 ،در وضعیت کنـونی ،یم بودژدر درون ر
مــی مانــد وســعت . کســی را نمــی فریبــد

هرانــدازه وســعت و . یم انتخابــاتتحــر
نقـش مـردم در  ،شفافیت آن بیشتر باشد

سیاســت داخلــی و خــارجی و تحــول از 
تعیـین کننـده تـر  ،به دموکراسی استبداد
  .می شود

  

ـا ایـن درون و ژر :انقالب اسالمی ـار یمی ب   :استزدن میخ می آید، روش یکی به نعـل و یکـی بـه این وضعیت، روش سیاسی کـه بک
  
  

اعتـراف : یخ هـانعل و م
ــــــریح ه ــــــمی ص  –اش

نوشــاندن جــام زهــر بــه 
  : انفجار  –ای  خامنه

 
سال و  ۷ :هاشمی رفسنجانی

نیم پیش از پایان جنگ و از 
ــد ــان ببع ــه  ،آن زم ــدام ب ص

التماس خواهان صـلح بـود 
یـم او را ژو ما می خواستیم ر

ــه ایــن هــدف  ــدازیم و ب بران
  :نرسیدیم

  
ی از نواری انتشار یافته اسـت کـه بخشـ     

در  ،ســـــخنرانی هاشـــــمی رفســـــنجانی
ـام زهـر  ـاندن ج روزهای اول بعد از نوش

یــک نکتــه آن مهــم . اســت ،بــه خمینــی
ـاره  ـاس صــدام«اســت و آن در بـ » التمـ

برای کسب موافقت ایران با پایان جنگ 
این نکته و  نکات دیگر صحبت او . است

  :عبارتند از
این طرز فکر که مثال حرفی را زده ایم  •

ایستیم و یا از حـرف خـود بـر  و پایش می
ـاع اسـت ،نمی گردیم انقـالب . این ارتج

ـان بـه حـق . یعنی قبول تحول وقتـی انس
ـا از . ن را بپـذیردآرسید بایـد  ـاظران دنی ن

ـام شـگفت زده شـدند . رفتار حضـرت ام
ـائو و ــ ـــین و م ـــد لن ـار را ... گفتن ـــن کــ ای

البته بـرای خـراب . اما امام کرد ،نکردند
امــا  . را کردنــد کــردن امــام ایــن مقایســه

معنای انقالبی عمل کردن همـین اسـت 
ـائو و لنـین در . که امام کرد ـا م فرق امام ب

نها یک حرفی می زدنـد و سـر آاینست که 
 ۸ولــی امــام . حــرف خــود مــی ایســتادند

تغییـر  ،سال شعار جنگ داد و نه ناگهان
انقالبـی . رأی داد و با صلح موافقت کرد

ـا. عمل کردن یعنی همـین ر بـی ایـن رفت
ـام مـی توانسـت . سابقه بوده است تنها ام
ـاال مــا در پــی صــلح . ایـن کــار را بکنــد ح

  :این صلح طلبی تاکتیکی نیست. هستیم
عــراق شــرارت مــی  ،تــش بــسآبعــد از  •

ماده بود عملیاتی وسیع تـر از آسپاه  ،کرد
ـام دهـد ۵عملیات کربالی  ـای آ. را انج ق

تلفـن کـرد کـه . خامنه ای در جبهـه بـود
  گفتم باید . ماده عملیات هستندآبچه ها 
. به حضرت امام مراجعه کردم. فکر کنم

ـازه نـداد ـایش . امام اج گفتنـد صـلح معن
بهر مقدار عراقی ها می کنند . صلح است

مدند به خاک ایران آاگر . شما هم بکنید
  .شما هم بروید به خاک عراق

بخشـی از . همه چیز را نمی شود گفـت •
هم نمی شـود  نچه گذشته است را امروزآ

  .در زمان خود گفته خواهد شد. گفت
 ۷شــاید هــم  ،ســال پــیش ۷دشــمن از  •

ــه راه  ،ســال و نــیم پــیش از جنگــی کــه ب
ـای صـلح  ،انداخت پشـیمان بـود و تقاض
ـاس مـی  ۷. می کرد سال و نیم پـیش التم

در تمــام ایــن . کــرد بــا ایــران صــلح کنــد
ـا صـلح کنـد ـا م . مدت التماس می کـرد ب

  به این آسانی  ،است حاال که صلح شده
  

  6ر صفحهد
  
  

 ؟!و یکی به میخیکی به نعل
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از صلح دسـت نمـی کشـد بـرای ایـن کـه 
  .وارد جنگ بشود

عملیــات گســترده ای کــه باتفــاق ضــد      
ـام داد  ،انقالبی که ما در عراق داریم انج

ـا را  و ضــرب شصــت نیروهــای مســلح مـ
ـاز آحساب دستش . دید مد و بعید است ب

  .بفکر جنگ با ایران بیفتد
یـم صـدام ژکـردن رقصد ما سـرنگون  •
ـا . به این هدف نرسیدیم. بود تشـخیص ب

اگر رهبر تشـخیص بدهـد . رهبری است
که می توان بـه حـق رسـید و مـردم هـم 

مـی تـوانیم بـه جنـگ ادامـه  ،قبول کنند
و اگـر رهبـری تشـخیص بدهنـد . بدهیم

جنـگ را  ،که ولو به هـدف نرسـیده ایـم
  .ن را قطع کنیمآباید  ،قطع کنیم

سـت توضـیح بـدهیم االن مصلحت نی •
 ،به مردم که چرا جنگ را یک سال پیش

چـرا زودتـر . سال پیش تمام نکردیم ۳یا 
  ...با پایان یافتن جنگ موافقت نکردیم

ـــه  :انقـــالب اســـالمی ـــرین نکت ـالی کـه از  ۲۵دروغهایش در طـول سخن او که تکذیب دیگری است بـر از مهمت   :جنگ می گذارد، آغاز می کنیمس
ـای  – ۱ ـان او در روزهــ اول پـــس از پایــ

ـاع فرمانـــدهان ســـپاه  جنـــگ در اجتمــ
جنگ در دهه سوم . صحبت کرده است

ـاز شـــدآ ۱۳۶۹شـــهریور  و در اوائـــل . غــ
ـال پـیش  ۷. پایان یافت۱۳۶۷تابستان  س

درسـت   ، ۶۰می شود خرداد سال  ،نآاز 
ـا پیشـنهاد  همان زمان که ایران و عـراق ب

ـابر  ،نآصلحی موافقت کرده بودند که بن
به اندازه تیر رس توپ از  ،طرفقوای دو 

. مرزهای بین المللی فاصـله مـی گرفتنـد
ـأمور از سـوی کنفـرانس  قرار بود هیأت م
غیر متعهـدها پاسـخ موافـق صـدام را بـه 

همین هاشـمی رفسـنجانی . تهران بیاورد
باتفــاق خامنــه ای و بهشــتی نــزد خمینــی 
رفتنــد و بــه او گفتنــد هرگــاه بنــی صــدر 

تانک مـی شـود  سوار ،جنگ را تمام کند
ــد و دیگــر شــما هــم  ــه تهــران مــی آی و ب

ـا و . حریــف او نمــی شــوید ـا کودتـ او را بـ
  .ادامه دادن به جنگ موافق کردند

می شود چهارمین ماه  ،سال و نیم ۷و       
ــگ ــر اســناد  ،جن ـا ب ـانی کــه بنـ ــی زمـ یعن

محرمانه انگلستان که سالی از انتشارشان 
سرلشــگر شــاکر بــه مقامــات  ،مــی گــذرد

یسی گفته است قوای صدام شکسـت انگل
خورده اند و بایـد بـه ترتیبـی بـه جنـگ 

  . پایان داد
 ،جنـگ مـی توانسـت ،به این ترتیـب       

با پیروزی ایـران  ،۶۰حد اکثر در خرداد 
ــد ـان برس ــه پایـ ــود انگلســتان و . ب در س

ـا ادامـه  ،امریکا و اسـرائیل و البتـه مالتاری
ـای  یافت و یک نسل را نفلـه کـرد و زیانه
عظیم دیگر به ایران وارد کرد که انقالب 

  .ن جمله اندآو تجربه دموکراسی از 
ــردن ر« -  ۲ ــرنگون ک ـا س ــد مـ ــم ژقص ی

 :»صدام بود اما بـه ایـن هـدف نرسـیدیم
یم صدام از راه جنـگ ژسرنگون کردن ر

ـا کــرد و عــراق امــروز حاصــل  را امریکـ
بنا بـر . ایران این امکان را نداشت. آنست
ـار فریـب ،این ـا کـه در جنـگ آ جز بک نه

ــه شــدند  ،هــدف واقعــی. نداشــت ،نفل
ـازی  طوالنی کردن جنگ بـه قصـد بازس

یــم پهلــوی ژر«اســتبداد بــود کــه همــان 
از راه اتفاق نبود کـه در . شده بود» معمم

ـان روش  ،باز سازی استبداد ـا(هم ) کودت
یـم ژو از همان عوامل استفاده شـد کـه ر

ــود ــته ب ـا گذاش ـاه برجـ ــه . شـ ــه اینک طرف
ــه ای اجــازه مــی  ،متارکــهبــاوجود  خامن

خواسـته اسـت سـپاه دسـت بـه عملیــات 
  :وسیع بزند

 ،رئیس جمهـوری قالبـی ،خامنه ای – ۳
ــر اصــل  ن آقــانون اساســی  ۱۱۳کــه براب

فرمانــدهی کــل قــوا را مــی داشــته  ،زمــان
ـات جنگـی  ،است موافق دسـت بـه عملی

گسترده بوده است که می توانست سـبب 
ناپـذیرتر ادامه جنگ با زیانهای جبـران 

بــا . خمینــی موافقــت نمــی کنــد. بگــردد
که » جنگ ابتدائی«و » النصر بالرعب«

ــه ادعــای او  ــر«ب ــدان » رهب ــد ب ــی دان م

ـا جنـگ طلبـی  ،دستور دهـد ن روز او آب
ـائی دارد ـای بـــی کفایـــت. خوانــ  ،آدمهــ

ـا  ،پناهگاهی جـز زور  ،ن شـکلآدر ایـن ی
  .ندارند

ـا – ۴ تعریـف او از  ،از گویا تـرین نکتـه ه
ایــن تعریــف  :اع و انقــالب اســتارتجــ

مســلم مــی کنــد کــه او نمــی دانــد عهــد و 
باز مسلم می کند کـه . وفای به عهد است

نمــی دانــد کــه انقــالب معنــی خــود را از 
ـال بـرده  ـاب انفع فعلی نمی گیرد که بـه ب

و باز مسلم می کند که او حق . شده است
ـاع و  ،بنا بر این ،و ناحق ـان ارتج فرق می

 ،درحقیقـت. در نمی یابدانقالب را نیز ان
ـام توجیـه  از موضع قدرتمـداری و در مق

بـه  ،سرکشیدن جام زهـر توسـط خمینـی
  :رفتار او و کلمه ها معنی می دهد

بنــابر  ،هرگــاه آدمــی زور پرســت باشــد - 
موضـع عـوض مـی  ،طبع گـردان قـدرت

گفـتن سـخنی و  ،امروز ،زیرا قدرت. کند
یــا متعهــد شــدن بــه عهــدی و اقــدام بــه 

الزم مـی  ،واجب می کند و فـرداعملی را 
ن عهـد آن سخن را گفتن و آکند خالف 

. ن عمــل را کــردنآرا شکســتن و وارونــه 
ــتیاران او در  ــی و دس ــه خمین ــه ای ک روی

ایــن . مقــام قدرتمــداری درپــیش گرفتنــد
ــت ــالب اس ــد انق ــه ض ــون. روی در  ،و چ

ـای  ،توجیــه بازگشــت از اندیشــه راهنمـ
ایــن بازگشــت  ،انقــالب ضــرور مــی شــود

  .رتجاع استا
دمی در خود انقالب کرده باشد آو اگر  - 

و اندیشه راهنمای خود را بیان اسـتقالل 
با حق است که عهد  ،زادی کرده باشدآو 

انقالبـی . ن پایبند می ماندآمی بندد و به 
. کسی است کـه تجربـه را روش مـی کنـد

ـار او نقـد و  ،در جریان تجربه ،بنابراین ک
تمدارها تصحیح می شود و همچون قدر

ناگزیر نمی شود زندگی خود را مجموعه 
ــد ــیض کن ــل ضــد و نق ــول و فع . ای از ق

ـار  ،وگرنه  ۶۰جنگی که ممکن بـود در به
ـام کـرد  را ادامـه دادن و در  با پیروزی تم
ـار را انقالبـی  شکست تمام کردن و این ک

ـاده کـه  ،توصیف کردن نـه یـک دروغ س
جنایت و خیانت ادامه جنـگ را توجیـه 

ـان را ببـین. کردن است در ! شـهادت زم
از جملـه ایـن  ،بنـی صـدر ۶۰خرداد  ۲۲

  :هشدار را داده است
ــورت «       ــى در ص ــگ تحميل ــه گــــردد و همانطوريکــــه در  مــــىاجـــراى برنامـــه امريکـــا فـــراهم انجامد و در خاورميانـه زمينـه  مىنيروهــــــاى ايــــــران و عــــــراق طوالنى شدن به فرسودگى كامـل جن ــانگيرى مالحظ ــان گروگ بشـما مـردم . شرايط تسليم شديمجــز اينكــه بــه چــاره نداشــتيم تن خواهند داد و خواهند گفـت كرديد ناچـار بـه شـرايط ننگينـى جري همان سخن کـه سـالها ( گويم مى عبـرت آمـوز . شکست گفته اسـتتـــن دادن بـــه پایـــان جنـــگ در قبول قطعنامـه شـورای امنیـت و هاشمی رفسنجانی در توجیه  ،بعد ــرو)نیســت؟ ــوز ، اگــر ام شــما خواهنــد  را بــا بــدتر از آن كــرد و همــه آنچــه را كــه گفــتم و خارجى پيوند قطعى پيدا خواهد دفع شر نكنيد، استبداد با سـلطه استبداد را كه هنوز قـوام نگرفتـه وقـــت بـــاقى اســـت نايســـتيد و ز كــه هن   »...كرد
و فایده توجه به اعتـراف کسـی چـون        

یتی هاشمی رفسنجانی با توجه بـه مسـئول
و جلوگیری از  ۶۰که در کودتای خرداد 

ـاریخ ــگ در آن تـ ـان جن ــه ،پایـ  ،در نتیج
اینسـت  ،داشته است ،ادامه آن تا شکست

ـان دو اندیشـه  ،که نسل امـروز ـاوت می تف
ــه  ــد و ب ــک دریاب ـا و دو روش را نی راهنمـ

اندیشــه راهنمــایی کــه بیــان اســتقالل و 
زادی باشد و روشی کـه تجربـی و نقـد و آ

. تمــام بهــا را بدهــد ،باشــداصــلح پــذیر 
 ،بنا بـراین ،زادی مردمآاستقالل کشور و 

به والیت جمهور مردم و شهروند شـدن 
ن آایرانیان را هدف کند و در پی تحقـق 

  . شود
  

مقــام  :هاشــمی رفســنچانی
اگــر  :معظــم رهبــری گفتنــد

درصد هم مخالفین من  ۶۰
خطری را  ،در مجلس رفتند

ن آ. متوجه کشـور نمـی کنـد
خامنــه ای ممکــن وقــت کــه 

ــا  ــا امریک ــا گفتگــو ب اســت ب
  :...موافقت کند؟ و

  
ــــر  ◀ ــــن در آخب ــــن  ۱۸ن الی  ۹۱بهم

ســخنان هاشــمی رفســنجانی را گــزارش 
  :کرده است

الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز  آیت •
در دیدار جمعی از فعاالن حوزه رسـانه و 

ـازی گفـت ـات : فضای مج قبـل از انتخاب
 ۴هــا  و آمریکایی هــا مجلــس نهــم غربی
ای، تروریسم، حقـوق  موضوع حاد هسته

بشر و صنایع موشـکی را مطـرح کردنـد و 
 .تبلیغات سهمگینی علیه ما راه انداختنـد

ـات  در آن ایام با مقام معظم رهبری مالق
ـان  ـان در می ـا ایش ـائل را ب کردم و این مس

ـام  .گذاشتم تا تدبیری اندیشیده شـود مق
کنم  معظم رهبری فرمودند که تصور مـی

ـاد شـــود، ا گـــر همـــدلی در کشـــور ایجــ
بهترین وسیله دفاعی است و دشـمنان را 

 .دارد از حمله به ما بازمی
من گفتم که االن این همدلی نیست از      

کجــا بایــد شــروع کنــیم و چــون بحــث 
انتخابــات بــود، طبعــا بایــد از انتخابــات 

 .کردیم شروع می
مقام معظم رهبری یک جمله تاریخی      

لبته به دالیلی عملـی نشـد و فرمودند که ا
بروید برای انتخابات کار کنید : فرمودند

درصــد هــم مخــالفین مــن در  ۶۰و اگــر 
مجلس رفتنـد، خطـری را متوجـه کشـور 

 .کند نمی
ـان تاکیـــد کردنـــد کـــه مجلـــس       ایشــ

تریبونی است که نظـرات مختلـف گفتـه 
شود و اگر هم کسی خطا گفـت دیگـران 

طـــر دهنـــد و ایـــن خ بـــه آن جـــواب می
 .نیست

ـار کـه از او  • وی در پاسخ به برخـی حض
خواســتند وارد عرصــه انتخابــات شــود، 

اگـر مطمـئن بـودم کسـی : اظهار داشـت
ــن نمی ــر از م ــور را  غی ــرایط کش ــد ش توان
کـردم و  ای تردیـد نمی تغییر دهد، لحظه
هنوز بنا نـدارم وارد  .شدم وارد عرصه می

ـام  ـا مق ـار مـن صـحبت ب صحنه شـوم و ک
است و با ایشان برادرانـه و  معظم رهبری

دوســـــتانه همچـــــون دوران گذشـــــته 
ـــت ـــی گف ـــر م ـــن  وگو دارم و فک کنم ای

 .بهترین راه است
ـال       در ایـــن شـــرایط کـــه دشـــمن دنبــ

افکنی است برخي سعی می کنند  اختالف
بـین مـن و رهبـری را بــه هـم بزننـد؛ امــا 
مصلحت نمی دانـم کـه راه دیگـری جـز 

 .همکاری با رهبری را بروم
ـا  • ـات بـه خـوبی و ب معتقدم اگر انتخاب

حضور انبوه مردم و پرشور برگـزار شـود، 
ـا  گام به عقب می ۱۰دشمنان ما را  راند ام

ــتفاده  ــوء اس ـا س ــد، آنهـ ــوده باش ــر آل اگ
انتخابات باشکوه که دشمنان ما  .کنند می

اعتــراف کننــد بــر اســاس اســتانداردهای 

ـاز امـروز  مدرن جهانی برگزار می شود، نی
ـای آن ...ماست ـات پرشـور بـه معن انتخاب

نیست که یک حزب یا جریان باشد بلکـه 
ـات حضـور  باید همه سـلیقه ها در انتخاب

یابند و مـردم بـه گزینـه مـورد نظـر خـود 
 .رای دهند

هاشمی رفسنجانی در پاسخ بـه سـؤالی  •
در خصــوص مواضــع اخیــر حبیــب اللــه 
عسگراوالدی درباره سران فتنه گفت کـه 

ـــت ا ـــع وی مثب ـــت و او از روی مواض س
 .دلسوزی اظهار نظر کرده است

وی همچنـــین در پاســـخ بـــه ســـؤالی  •
ـا گفـت کـه  درباره بحث مذاکره با آمریک
تصمیم گیری در این زمینه با مقام معظم 
ــه  ــه را در ادام ــن نکت ــری اســت و ای رهب
متذکر شد که اگر اوباما صادقانه برخورد 
کــرده و از رفتــار او عالمــت منفــی دیــده 

اید مقام معظم رهبـری پیشـنهاد نشود، ش
 .مذاکره را بپذیرد
  :هاشمی رفسنجانی عبارتند ازبــه نعــل و مــیخ زدن  :انقــالب اســالمی

ــم – ۱ ــس نه ــیش از مجل ـاره  ،پ  ۴او در بـ
ـار مشـکل را (مشکل  دو مشکل از این چه

احمدی نژاد در مجلـس عنـوان کـرد کـه 
بــا خامنــه ای ) اتــم و حقــوق بشــر بودنــد

ــرار. صــحبت مــی شــود ــر انتخابــات  ق ب
مــی شــود و خامنــه ای مــی گویــد » آزاد«

درصد  ۶۰بروید این کار را بکنید اگر هم 
ـالف مـن بودنـد اشـکال  ،نماینـدگان مخ

. ندارد برای کشور خطر ایجاد نمـی کنـد
انجام نمی » زادآ«انتخابات  ،اما در عمل

گیرد و یک مخالف خامنه ای به مجلس 
 ایـن خامنـه ای اسـت. راه پیدا نمی کنـد

نچـه را بـه آکه به او دروغ گفته و وارونـه 
ـا حـزب سیاسـی  او گفته کـرده اسـت و ی
ــه  ـائی ب ــه اعتنـ ــت او اســت ک مســلح و بی
دســتور او نکــرده انــد و مجلســی چنــین 

ــین  ،مفتضــح را ــی چن ـا وجــود تحریم بـ
  تشکیل داده اند؟  ،وسیع

 :هاشـــمی رفســـنجانی مـــی گویـــد – ۲
مخالفت با خامنه ای را به مصلحت نمی 

و بنــا بــر همــدلی بــا او دارد و قصــد  دانــد
وارد شــدن در انتخابــات را نــدارد و مــی 

ترتیب  ،خواهد از راه گفتگو با خامنه ای
انتخابــات بــا اســتانداردهای «برگــزاری 

و هم او توضیح . را بدهد» مدرن جهانی
می دهد که وقتی چنین انتخاباتی برگزار 

سلیقه های مختلـف در «شدنی است که 
ـار . »ر داشـته باشـندانتخابات حضو او ک

موسوی و کروبی اهـل (عسگر اوالدی را 
را صـحیح و از راه دلسـوزی ) فتنه نیستند
  .می داند

ـا       ـا کـه ب ـا آاما خامنه ای این دو و آنه نه
همســو شــدند را موجــوداتی خوانــد کــه 

هیأت مؤتلفه بـر . خود را بدبخت کردند
ن شد که عسگر اوالدی را اخراج کنـد و آ

» فتنه گـران«ای نگهبان گفت دبیر شور
ــد و  ـات را ندارن ــرکت در انتخابـ حــق ش

مدیریت انتخابات را «نماینده خامنه ای 
ـا توجـه . سپاه دانسـت» از وظایف ذاتی ب

از  ،به نتیجه کارش در مورد مجلـس نهـم
ـا خامنـه ای  چه رو هاشـمی رفسـنجانی ب
گفتگــو مــی کنــد تــا کــه او را بــا برگــزاری 

ـــتاندارد ـا اس ــ ـاتی ب ــ ـــدرن انتخاب های م
موافق کند؟ نفس گفتگو کـردن  ،جهانی

ـات  زاد آاعتراف اسـت بـه ایـن کـه انتخاب
نیســت و خامنــه ای بــا انجــام انتخابــات 

زاد موافــق نیســت و او مــی خواهــد او را آ
ـات  ،بنا بر ایـن. موافق کند ـاه انتخاب هرگ

ـام  ـانی انجـ ــدرن جهـ ــتانداردهای م بااس
مســئولیت مســتقیمش بــا شــخص  ،نشــود

ـا بـر قـول خامنه ای ا ست همانطور که بن
ـات فرمایشـی مجلـس  ،او در مورد انتخاب

  .مسئولیت با او است ،نهم
ـا غـرب دارد نـه دو ژمسائلی که ر – ۳ یم ب

مسئله اتمی و حقوق بشر که چهار مسـئله 
ـــم و صـــنایع . اســـت ـــئله تروریس دو مس

هاشــمی  ،ایــن بــار. موشــکی نیــز هســتند
ـــد ـا  « :رفســـنجانی مـــی گوی ــ اگـــر اوبام

ـادقان ـار او صــ ه برخـــورد کـــرده و از رفتــ
عالمــت منفــی دیــده نشــود، شــاید مقــام 
ـــم رهبـــری پیشـــنهاد مـــذاکره را  معظ

ـا  ،بدین ترتیب. »بپذیرد امکان مذاکره ب
    .امریکا وجود دارد

ـائی دارد        قول هاشمی رفسنجانی خوان
  :با این خبر

  
خامنــه ای بعــد از روانــه کــردن  ٭

احمدی نـژاد بـا امریکـا مصـالحه 
غرب تاریخ  ،در عمل ،کند اما می

گفتگــو را بــه عقــب مــی انــدازد و 
ــــر از انفجــــار در  ــــرائیل خب اس

  :تأسیسات فردو می دهد
  
ـان  ،بنا بر اطالع واصـل از ایـران ◀ از زب

ـان خامنــه ای  کسـی کـه خــود را از نزدیک
ـاآ«شنیده شده اسـت کـه  ،می شمرده » ق

منتظرنــــد دوره ریاســـــت جمهـــــوری 
ـالحه احمدی نژاد تمام شود و  سپس مص

ـا . اتمی با امریکـا را عملـی کننـد گفتگوه
ـائی بعمـل  مـده آانجام گرفته و توافـق ه

نمـی خواهـد » رهبـری«اال این کـه . اند
ـان  کار عادی کردن رابطه با امریکا در زم

  .احمدی نژاد انجام بگیرد
ـام سـپاه نیـز آیاد      ور می شود که یک مق

ماه دیگـر وضـعیت  ۲هرگاه تا  :گفته بود
ــه  در ــین ک ــوریه هم ــراق و س ــران و ع ای

امریکـا و غـرب از ایـران بـه  ،هست بماند
  و . همکاری دعوت می کنند

ـانی ۹۱بهمـــن  ۱۰در  ◀ ، علـــی الریجــ
ـاره: گفته اسـت ـا مـذاكره كـه ايـن درب  ب

 اين هيچوقت ما است، قرمز خط آمريکا
  .بوديم نگفته قرمز خط را امر
سایت الـف متعلـق بـه  ،بهمن ۱۲در  ◀

مجلــس هشــدار مــی » نماینــده« ،تــوکلی
ـازی  :دهد  ۲۰اگـر هـدف غـرب غنـی س

ن کاسـت و اگـر آبایـد از  ،درصدی است
ـابودی  ــ ـــتقالل و ن ـاس اس ــ ـــدفش اس ه

باید بررسـی  ،اعتقادات یک جامعه است
کــرد کــه  مصــالحه مفیــد تــر اســت و یــا 

  . مقاومت
ـادق کوشــکی ◀ ــد صـ از مقامــات  ،محم

در  ،دانشگاه امام حسین متعلـق بـه سـپاه
ــه«جمــع  ـار حــزب الل ســخنرانی » انصـ

   :کرده و گفته است
جمهــوری اســالمی در دریــای ســرخ «    

اولین پایگاه دریائی خود را تأسیس کرده 
 ۷۰۰همــانطور کــه امریکــائی هــا . اســت

 ،پایگــاه نظــامی و دریــائی در دنیــا دارنــد
  ایران هم دارد اولین پایگاه دریائی 

خــودش را در کانــل ســوئز و بــیخ گــوش 
... بنا مـی کنـد ،و در خلیج عقبهاسرائیل 

ــر ) مســئوالنی(نهــائی آ کــه وضعشــان بهت
ــت ــد  ،اس ــیده ان ــتر ترس ــی بیش و در خیل

زمزمــه رابطــه بــا امریکــا و  ،همــین فضــا
مدن سر می دهند و حتـی بعضـی آکوتاه 

شان در دل و بیخ گـوش هـم مـی گوینـد 
االن موقع قطعنامه دیگـری اسـت و مـی 

ـام زهـر د ـام ج ـا کـه بـه ام  ،ادیـمگویند م
ـام هـم مـی تـوان زهـر  ـاگرد ام حاال به ش

ـــد ـــئولین. خوران ـــی از مس ـــثال ،بعض ̋ م
شـل شـده انـد و ترسـیده انـد و  ،بزرگان

نها می توان مشاهده آترس را در چشمان 
  ».کرد

یم ترسیده ژر» بزرگان« ،بدین ترتیب     
انــد و شــل شــده انــد و زمزمــه رابطــه بــا 
ـاه آمـدن را سـر مـی دهنـد و  امریکا و کوت

ـا امریکـا م ی خواهند جام زهر مصالحه ب
ـانند ـا بـر اطـالع . را به خامنـه ای بنوش بن

ـــران مقصـــود کوشـــکی از  ،واصـــل از ای
هاشــمی رفســنجانی و  ،»بزرگــان نظــام«

ـای مجمــــع  ـائی و اعضـــ محســــن رضـــ
  احمدی نژاد و  ،تشخیص مصلحت و نیز

  
  7ر صفحهد

  

 ؟!و یکی به میخیکی به نعل
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خصوص مشائی  ،همکاران نزدیک او
  .است

ـان آ ،نانتشار ایـن سـخنا      نهـم از زب
 ،ســخنگویان حــزب سیاســی مســلح

   :دو وظیفه ایست ،یعنی سپاه
در بحبوحه گران شـدن دالر و یـورو  – ۱

ـان برخاســــتن  ـا و امکـــ ـــ ــــب قیمته و ت
» ســردار«بــه قــول (موجهــای اعتــراض 

ــعبانی ــر ش ـار ،)ناص ــن بـ ــهرهای  ،ای از ش
ـار فریـب و  ،کوچک اینگونه سـخنان بک

بحران امیدوار نگاه داشتن مردم به حل 
. ینــدآمــی  ،و بهبــود وضــعیت اقتصــادی

ــه شــرکت در  ــردم ب ــد محــرک م میتوانن
  .انتخابات نیز بشوند

ســپاه بــا مصــالحه بــا امریکــا موافــق  – ۲
این بزرگان نظام هسـتند کـه مـی . نیست

ـار موافـق  ـا ایـن ک خواهند خامنه ای را ب
ـابراین. کننـــد ـالحه ای  ،بنــ ـاه مصــ هرگــ

ـام بگیـرد » رادیکــال«سـپاه موضـع  ،انج
ـــئولیت  ـــداده و مس خـــود را از دســـت ن
نوشاندن جام زهر به خامنه ای بـر دوش 

  .افتاده است» بزرگان نظام«
یــم مافیاهــای ژنوبــت بــه ر ،ایــن بــار ◀

مــالی رســیده اســت کــه فریــاد  –نظــامی 
ــر ســر  ســردهند چــرا غــرب از گفتگــو ب

در . پرونــده اتمــی ایــران طفــره مــی رود
ـاه آدر روزهای  ،واقع  انویـه غـربژخر م

تاریخ گفتگوها را که قـرار بـود در اواخـر 
ـاه  ـأخیر ژمـ ــه تـ ــد را ب ـام گیرن ــه انجـ انوی

انــداخت و بــر ســر محــل گفتگوهــا نیــز 
ـــد ـــق نش ـــیه. تواف ـــر خارجـــه روس  ،وزی

کشماکش بر سر تاریخ و محل را بچگانه 
ــن. توصــیف کــرد ــن کــار  ،بــاوجود ای ای

ـــت ـــه یاف ـــه ادام ـــه ژ ۳۱در . بچگان انوی
ـامزد تصــ ،ســخن هیگــل ،۲۰۱۳ دی نـ

او گفته . وزارت دفاع امریکا انتشار یافت
. مده استآاست زمان گفتگو با ایران سر

ایــران بایــد ثابــت کنــد بطــور جــدی مــی 
  .خواهد گفتگو کند

خبـر » ذاکـری«از قـول  ،نالینآدبکا  ◀
یــم ژر. انفجــار در تأسیســات فــردو را داد

گاهــان آبرخــی  ،در ایـران. تکـذیب کــرد
اما . نستندخبر وقوع انفجار را صحیح دا

امریکا گفت چنین انفجاری روی نـداده 
خبر چند روزی بکار  ،باوجود این. است

امــا . جنــگ روانــی میــان دو طــرف آمــد
  :رویتر اینطور گزارش می کند

ــــه ژ ۲۸در  ◀ ــــزاری ۲۰۱۳انوی ، خبرگ
ـار  رویتر در باره صحت خبـر وقـوع انفج
ـار داده  در تأسیسات فردو گزارشی را انتش

  است که بنا برآن،
ـا  • منبع خبر شخصی اسـت بـه اسـم رض

ـــر ـابر خب ــ ـــی و بن ـــده  ،خلیل بخـــش عم
ـان رفتـــه و  ـات از میــ تـــن از  ۲۴۰تأسیســ

از دانشمند اتمـی و فـن دان و  ،کارکنانش
ـار  ،کارگر او . مـده انـدآدر زیر زمین گرفت

مدعی است خبر خـود را از کسـی گرفتـه 
ـات  است که در نیروی حراسـت از تأسیس

ـار یـک. کار می کنـد هفتـه پـیش از  انفج
انویــــه روی داده ژ ۲۱در دوشــــنبه  ،نآ

قم بسـته شـده  –بزرگ راه تهران . است
  ... است و

او زمانی . دم معتبری نیستآاما خلیلی  •
ـالهای  ،هـــم کـــه در ایـــران بـــوده در ســ

. بــرای ســیا کــار مــی کــرده اســت ،۱۹۸۰
ـانواده خـود بـه  ـا خ چند سالی است که ب

ی او بــا دســت راســت. مــده اســتآامریکــا 
های امریکا کـه مـدافع اسـرائیل هسـتند 

او مـدعی اسـت هنـوز . همکاری می کنـد
ـابع چنــدی در ر او . یــم ایــران داردژمنـ

  .هیچگاه قیافه خود را نشان نداده است
در خدمت سـیا بـودن ایـن شـخص را      

  .منابع سیا تصدیق می کنند
ســاندی  :دســت انــدر کــاری اســرائیل  •

ام تــایمز گــزارش کــرده اســت کــه بهنگــ
ـار ـای اســرائیلی نزدیــک  ،انفجـ هواپیمـ

امــا . محــل تأسیســات دیــده شــده اســت
وزیــر فعلــی . اســرائیل تکــذیب مــی کنــد

دفــاع اســرائیل گفتــه اســت خبــر وقــوع 
ـار در تأسیســات فــردو خبــر خوشــی  انفج
ـاره صـدمه دیـدن  است و هرخبـری در ب

تأسیسات اتمـی ایـران خوشـحال کننـده 
ه اما گفته می شـود اسـرائیل وسـیل. است

نفوذ به فضای هوائی ایران و رسـیدن بـه 
ــدارد ــردو را ن ــراز ف ــه امکانــات . ف ـاز ب نیـ

  . امریکا است
ـا در  ،۲۰۱۳نوایـــــه ژ ۲۹در  ◀ امریکــــ

صــحت خبــری کــه خلیلــی انتشــار داده 
انــس بــین ژآتردیــد کــرد و ســپس  ،اســت

ـاکی ژالمللی انر ی اتمی گفت عالمتـی ح
از وقوع انفجار در تأسیسات فردو ندیـده 

  .خبر را صحیح نمی دانداست و 
  

رویه یکی بـه نعـل و یکـی بـه 
میخ زدن با قالیباف نیز بکار 

  :می رود
  
در سخنرانی خود در محفل  ،کوشکی ◀

ـاف ،انصار حزب الله ـامزد  ،در باره قالیب ن
ریاست جمهـوری کـه گفتـه شـده اسـت 
ـا ریاســـت جمهـــوری او  خامنـــه ای بــ

  :گفته است ،موافقت کرده
در میـدان انقـالب؟ از چرا ستاره داود      
ـال آ ـام معظـم رهبـری س غاز سال کـه مق

تا  ،تولید ملی و کاالی ایرانی اعالم کردند
در خیابانی در جـوار بیـت رهبـری   ،االن

کنتــرات محــل  ،جــائی نزدیــک بــه بیــت
ـا بیاینـد و  شرکتهای خارجی شده است ت

ـارجی را تبلیـغ کننـد ایـن . محصوالت خ
. جالــب اســت. خیلــی جــای تأمــل دارد

ـام لـج  مثل این که یک نفر به رهبری نظ
ـال . داشته باشد ـان فرمـوده س چـون ایش

حتی بـرای حفـظ  ،حمایت از تولید ملی
ـای آ ،شهردار محترم تهـران ،ظاهر هم ق

ـان را بـــه  ـاف حـــداقل ایـــن خیابــ قالیبــ
ایــن . شــرکتهای خــارجی اجــاره ندهــد

ــری  ــه بیانــات رهب خیلــی دهــن کجــی ب
ن کـه قای قالیباف الاقل بـرای ایـآ. است

ثابت کنـد والیـت پـذیر اسـت بایـد ایـن 
  .کارهای عجیب و غریب را جمع کند

ـاف  ،برابر اطالع ◀ باوجود ائتالف قالیب
ـای حـداد  ـادل و والیتـی و ادع و حداد ع
ـاری معلـوم  عادل بر این که سـنجش افک

 ۶۰کــرده اســت یکــی از ایــن ســه بــاالی 
ـات ریاســــت آدرصــــد  ـــ راء را در انتخاب

ــی  ــوری م ــدآجمه ــدگان در  ،ورن گردانن
ـا  ،حزب سیاسی مسلح مخالفت جـدی ب
ـات . قالیباف وجـود دارد مـده در آاطالع

 ،تحلیــل موضــوع فصــل اول –گــزارش 
  .روشنگر هستند

  
ــان  ــه بس ــش آصــحنه ای ک ت

یم را ژدرون چرکین ر ،نشان
بیرون ریخـت و مسـلم کـرد 
بـــرای خامنـــه ای کمتـــرین 

  :اعتباری نمانده است
  

ـان احمـدی ، ۱۳۹۱بهمـن  ۱۵در  :انقالب اسـالمی ـانگر مجلس صـحنه نزاعـی می ـا بی ـانی شـد کـه تنه ـان احمـدی نـژاد و بـرادران نژاد و الریج ـان ژچرکین رالریجــانی نبــود، بلکــه محتــوای بــس دشمنی می ـار خواننـدگان قـرار ، پـیش از را ایـن صـحنه. بیرون می زدیم بود که بسان آتـش نش   :خوانندگان در میان گذاشته می شوندممکــن اســت دیــده نشــده باشــند، بــا اینجا، امـور واقـع و مـواد چرکینـی کـه در . انـد گیرد، شنیده و دیده و خواندهآنکه نشریه در اختی
خامنه ای هم گفت اظهار مخالفـت  – ۱

هفته پیش از این . بایکدیگر خیانت است
ــز ــه  ،روز نی ــه را ب ــه و مقنن ــوه مجری دو ق

داده » حکم حکومتی«حضور خوانده و 
ــوه ــه دو ق ــود ک ــل و  ،ب ــدیگر تعام ـا یک بـ
احمـدی  ،بـدین ترتیـب. همکاری کننـد

که وارد » نمایندگانی«نژاد و الریجانی و 
اعتباری قائـل » رهبر«برای  ،نزاع شدند

نـزاع مجلـس  ،به سـخن روشـن. نشدند
معلــوم کــرد کــه والیــت فقیــه و شــخص 

ایـن اطـالع . خامنه ای بی اعتبار هستند
  :مهم را بخوانیم

ــه ۹۱بهمــن  ۱۱در  • ــیبم ب : گــزارش نس
مشـهد » نماینـده«جواد کریمی قدوسی 

در مجلــس ایــران گفــت خامنــه ای در 
جلســه ای کــه دو هفتــه پــیش بــا روســای 
ـای  دولـــت و مجلـــس ایـــران و تـــیم هــ
اقتصادی آنها داشـته، از احمـدی نـژاد و 
ــه خــاطر اختالفاتشــان  رئــیس مجلــس ب

: گفتـه اسـت" دردمندانـه"گالیه کرده و 
د از من بپرسد چه اگر در قیامت خداون"

گویم که کسی جز اینهـا را  کردی؟ من می
ـات خـود ادامـه ". نداشتم اگر بـه اختالف
  .»اید کرده" خیانت"بدهید 

از قرار او نمـی دانـد کـه از او خواهنـد      
پرســید از چــه رو خــود را حــاکم مطلــق 
ایران کردید مگر قرآن را نخواندید وقتی 

یـز و در کشوری عزیزها ذلیل و ذلیلها عز
 ،حــاکم بــر سرنوشــت کشــور مــی شــوند

  استبداد است و فساد؟
ـا در گـوش  ،باری       این بی اعتباری تنه

بلکـه  ،ابراز نمـی شـود ،ندادن به حکم او
یــم و رویــاروئی هــای ژدر فلــج ســخت ر

شــتی ناپــذیر ســران ســه قــوه نیــز خــود آ
طرفـه . اظهار مـی شـود و مهمتـر اینسـت

کـه  این که احمدی نژاد شکایت می کنـد
کشور به بـن بسـت کشـیده شـده اسـت و 
الریجانی پاسخ می دهد کـه کشـوری کـه 

بــه بــن بســت کشــیده  ،والیــت فقیــه دارد
  !نمی شود

روابــط همــان روابــط شخصــی قــوا  – ۲
. نزاع میان رؤسای سه قـوه اسـت :است

رئیس مجلـس بـر  :احمدی نژاد می گوید
. حکومــت حــاکم شــده و بــرمجلس نیــز

یس جمهـوری رئ :رئیس مجلس می گوید
ـانون را اجــرا نمــی کنــد بــه ســخن . قـ

عرصـــه رقابـــت  ،ســـه قـــوه ،سرراســـت
  .شخصی بر سر قدرت گشته اند

ـاره کـه  – ۳ معلوم شد اطالع ها در این ب
ـان خـود در ر یـم ژاحمدی نژاد از مخالف

دسـت کـم در . صحیح هستند ،سند دارد
ـا ـانی ه ـانواده الریج  ،دو نوبـت ،مورد خ
مــر مهــم ا.ســند فســاد ارائــه کــرده اســت

ــه چــون در ر ــوئی و ژاینســت ک ــم همس ی
حفـظ موقعیـت  ،همکاری وجـود نـدارد

ـای برنـده ای  بستگی کامل دارد بـه برگه
یــم در دســت ژکــه هــر یــک از مقامــات ر

  :دارند
الریجانی  نیـز بـه احمـدی نـژاد گفتـه     

 نـژاد احمدی به خطاب الریجانی :است
ـا شما اخوی جلسه اگر«: گفت  در مـن ب

ـان و شما طرافیانا ارتباط خصوص  جری
ـا انحرافـــی ـافقین بــ ـالی مفاســـد منــ  و مــ
ـان ارتباطــات ـا آنـ ـارج بـ ــیلم را خـ ــی ف  م
ــرای کــردم مــی پخــش و گــرفتم  شــما ب
 را اخـالق مقـدار همـین شما بود؟ خوب
 ایـن شـما با من فرق. نکردید رعایت هم
 بسـتگان از کسـی اگـر گویم می که است
 بلکــه شــود رســیدگی کــرده تخلــف مــن

 و هســتند تعقیــب تحــت شــما اطرافیــان
ـانع شما و ایستید می آن روی همچنان  م
 خـط گفتیـد حتـی و شـوید مـی رسیدگی

  .»است قرمز
نه تنها معلوم کـرد در  ،با این جمله،او      

وری آباره احمدی نژاد نیز مدرک جمع 
در  ،بلکه از دید الریجانی نیـز ،شده است

ـــه ـا هم ــ ـــه ب ـــل هم حـــرف اول را  ،تقاب
نــت و جنایــت مــی ســندهای فســاد و خیا

  .زنند
الریجانی احمدی نـژاد را از مجلـس  – ۴

شــئونات جمهــوری (بیــرون مــی کنــد 
دیگــر حــق  ،اســالمی را رعایــت نکــردی

و ) حرفــت را زدی بــرو ،صــحبت نــداری
مجلــس را  ،ناســزاگویان ،احمــدی نــژاد
ـام اول بعـد  ،یعنی. ترک می کند برای مق

. وقــری بــاقی نمانــده اســت ،»رهبــر«از 
ن و رئــیس آمجلــس و رئــیس  البتــه بــرای

ـاقی نمانـده  دستگاه قضائی هم  وقـری ب
دو قـــوه رو در روی یکـــدیگر بـــه . اســـت
  :ایستاده اند ،دشمنی

 ،رأی عدم اعتماد به شـیخ االسـالمی – ۵

وزیر احمدی نژاد مسلم کرد که احمـدی 
رأی  ۱۹۲ :نژاد در مجلس کسـی را نـدارد

ـاد بـه  ـا  ۲۴و » وزیـر«عدم اعتم موافـق ب
  . رأی ممتنع ۵۶و » وزیر«

ـان       ــه میـ ــت ک ــن واقعی ــه ای ــه ب باتوج
احمــدی نــژاد و رئــیس قــوه قضــائیه نیــز 

 ،ترس او از دستگیر شـدن ،دشمنی است
 ،بعــد از پایــان دوره ریاســت جمهــوریش

ـا اســـت ـانی . بجـ بخصــوص کـــه الریجــ
اطرافیــان و  :خطــاب بــه او گفتــه اســت

همکاران شما پرونده دارنـد و شـما نمـی 
. ین پرونده ها رسیدگی شـودگذارید به ا

  .حتی گفته اید خطر قرمز شما است
ــهصــحبت از ،ایــن بــار ،در امریکــا :انقــالب اســالمی ــد ب ــدن از امی ــته ش   :مصالحه با ایران است کاس

  
  
ــــه   ــــد ب کــــاهش امی

  –مصالحه بـا ایـران؟ 
  کلید درب مصالحه؟

  
اوباما امید بـه مصـالحه بـا 
  :ایران را از دست می دهد

  
مان لورت کـه در  ،۲۰۱۳نویه اژ ۳۱در     

ــوش ــی ،دوران ب ــت مل ــورای امنی  ،در ش
بعنوان متخصص امور خاورمیانه کار می 

ـار داده اسـت  ،کرده است مقالـه ای انتش
  :دارای این اطالعات و نکات

ـارا آوردن اوباما در برابـر آکم  • ـا کـه پ نه
ـار  توی یک کفـش کـرده انـد کـه بایـد ک

مشکل دارد امید به حل  ،ایران را ساخت
ـان مـی  اتمی ایران از راه مصالحه را از می

کشـور  ۵در همان حال کـه امریکـا و . برد
ـاده مـی کننـدآدیگر گفتگو با ایـران را   ،م

حکومت اوباما و نخبگان سیاسی رفتاری 
را در پیش گرفته اند که پنداری وضـعیت 

ـا همـواره گفتـه ایـم . نها استآدر مهار  م
ـان بــر مشــکالت  ـا همچنـ کــه مجازاتهـ

ـادی ایـــران مـــی افزاینـــدا هـــدف . قتصــ
اینست که این مجازاتها یا ایران را ناگزیر 
مــی کننــد بــه خواســتهای امریکــا گــردن 

قــوای امریکــا  ،خــرآدســت  ،گــذارد و یــا
تأسیسات اتمی ایـران را ویـران خواهنـد 

  .کرد
ـاک  • و این رویه خود را به توهم خطرن

اصرار ورزیدن بـه نگـرش . سپردن است
از منظـر  ،خاورمیانه اسـتدر واقعیتی که 

همــین تــوهم بــود کــه . تــوهم هــا اســت
ــتان شــد ــراق و افغانس  :ســبب اشــغال ع

ـا مــردم  ـا تروریســم جنــگ بـ جنــگ بـ
سرزمین های مسلمان شد و جامعه های 
ـا  ،مسلمان را در ضدیت با سیاسـت امریک

بخصوص که همراه شـده . راسخ تر کرد
ـاکتو بـه  است با رسـمیت بخشـیدن دو ف

ای مردم عرب توسـط تصرف سرزمین ه
موقعیــت امریکــا در منطقــه در . اســرائیل

  . زاد استآحال سقوط 
ـازه ادامـه       بسیج بیش از پیش مـردم اج

. دادن به اینگونه سیاست ها را نمی دهد
امریکـا بـه بهانـه  ،اگر در چنین مـوقعیتی

خلع سالح کشتار جمعـی کشـور دیگـری 
ـامی بزنـد حملـه بـه  ،دست بـه حملـه نظ

ـاد فاجعـه منافع امر میـزی بخـود آیکا ابع
ـال. خواهد گرفت ـا بـه  ،با ایـن ح امریک

گفتگــو . ایــن سیاســت ادامــه مــی دهــد
کردن با پـیش کشـیدن شـرائط و همـراه 
ـا و  ــ ـــدید مجازاته ـا تش ــ ـا ب ــ ـــردن آنه ک
جنگهــای پنهــان ســایبری و تروریســتی و 

  .راه به جائی نمی برد ،تهدید به جنگ
واشنگتن می بایـد  ،بخاطر منافع خود •

پرزیـدنت . رویه دیگـری در پـیش بگیـرد
ـان کـه پرزیـدنت  ـان س اوباما می باید هم
ـالهای  ـا جمهـوری چـین در س نیکسون ب

ـا  ،رابطـــه برقـــرار کـــرد ،۱۹۷۰اول  بــ
جمهــوری اســالمی ایــران رابطــه برقــرار 

ـا . کنـــد نهـــم اینطـــور آ ،»گفتگـــو«تنهــ
  .کار ساز نیست ،گفتگو

هـر یـک  ،از انقالب ایرانیان بدین سو      
ز حکومتهــای امریکــا بــا تهــران گفتگــو ا

تنهــا بــرای کمــک گــرفتن در . کــرده انــد
ـاز داشـته  مواردی که امریکـا بـه کمـک نی

ـان و بـــوش از . اســـت ـای ریگــ حکومتهــ
ـــردن  ـا ک ــ ـــرای ره ـــران ب ـــت ای حکوم

کمــک  ،گروگانهــای امریکــائی در لبنــان
حکومـــت کلینتـــون مســـلح . خواســـتند

ـا ایـــران  کـــردن مســـلمانان بوســـنی را بــ
ـای . کــردهمآهنــگ   ۱۱بعــد از ترورهـ

ایــران بــا امریکــا برضــد   ،۲۰۰۱ســپتامبر 
ـاری کــرد ـان و القاعــده همک در آن . طالب

 ۲هیالری مان الورت بمـدت  ،گفتگوها
  . سال شرکت داشت

واشنگتن در پـی  ،در تمامی این موارد      
 ،نچه بدان نیاز داردآآن بوده است که در

گفتگـــو کنـــد و  بمحـــض رســـیدن بـــه 
طرفـه . اب گفتگو را بسته استب ،مقصود

ــه ــن ک ــدن  ،ای ــه ش ــی نتیج ــه ب ــه بهان ب
ـا   ،دیپلماسی ـا و مجازاته بر شدت تنش ه

ـامی  افزوده و دو کشور را بـه درگیـری نظ
  .نزدیک تر کرده است

ـا یم مالتاریا و ژتمامی این دوران میان رراسـتی اینسـت کـه در  :انقالب اسـالمی ــ ـالی ب ـامی مــ ـای نظــ . ریکا گفتگو بـوده اسـتحکومتهای امســـپس مافیاهــ ـازی نمی تـوان . اما مصالحه ها نیز بوده اند ـاز س ـا را در ب ـالحه ه ــتنویسـنده یـک طـرف را . استبداد ندیداثر ایـن مص ــده اس ـان و : ندی ـای ریگـ ــــت   بوش بر سر گروگانها به معامله های گفتگوهـ ــــران گی ــــورپرایز و ای ــــر س ـای خـرداد . انجامیدنداکتب را کـه  ۶۰کودت ـانی بـود، از جمله حاصـ ـازش پنه ل س ــــران گفــــت در ســــود کالرک، وزیر دفاع در حکومت تاچر ســاله را کــه آلــن  ۸جنــگ . بایــد دیــد ـاه ای ــردیم، انگلســـتان و غـــرب بـــوده و اســـباب در دادگـــ ــراهم ک ــه اش را ف ـاد و ادام ــدایجـ ــد دی ـاندر . بای ـان آلکسـ ــه محرمـ ــناد محرمانــه نام ـان و اس ــگ بــه ریگـ ـاندن . دولت انگلستان را باید دیدهی ـاز . جام زهر بـه خمینـی را بایـد دیـدنوش ـان انقـالب ایـران نبازگرداند«و سازی استبداد خون ریـز و فسادگسـتر ب » طوف ) قول صدام به سفیر امریکا در بغداد(   .را باید دید
ــــوری  • ــــت جمه ـات ریاس ـــ در انتخاب

ـا  ،۲۰۰۸ ــود گفتگــو بـ ـا بس ــناتور اوبامـ س
ایران موضع گرفت و گفـت رویـه ای کـه 

ـار هجوم ب ه عراق و اشغال این کشور را بب
اینـک . را در پیش نخواهد گرفـت ،وردآ

ــوری  ــت جمه ـا دور دوم ریاس ــه اوبامـ ک
ـا ایـن خطـر  ،غاز می کندآخود را  اوباما ب

ـار  روبرو است که تعهـد خـود را بـی اعتب
ـا گفـتن ایـن جملـه کـه سـعی آکند  نهم ب

کــردم بــا تهــران کنــار بیــایم امــا ســعیَم 
رگـز بطـور جـدی چـرا ه. بجائی نرسـید

  .سعی نکرده است
ـال       ـا در  ،۲۰۰۹از ســ ــ حکومـــت اوبام

ــر  ــران ب ـا ای ــه بـ ــد جانب ـای چن گفتگوهـ
شــرکت داشــته  ،ســرپرونده اتمــی ایــران

                                                .است
و بـه ایـن بهانــه کـه ایــران حاضـر نیســت 

مجازاتهای  ،خواستهای امریکا را بپذیرد
ضـد ایـران وضـع و اجـرا  بس سخت بـر
ـائی را بــه اجــرا . کــرده اســت مجازاتهـ

گذاشــته اســت کــه از مجازاتهــا بــر ضــد 
ــه در  ــراق ک ـا  ۱۹۹۱ع ــدند و تـ ــع ش وض

بـر  ،به این سـختی ،مجری بودند ۲۰۰۳
  . ضد کشوری وضع نشده اند

  
  ۸درصفحه

 ؟!و یکی به میخیکی به نعل
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مدتها مقامات امریکا مدعی بودند کـه  •
ایران از گفتگوی جـدی طفـره مـی رود 

ـاورد«زیرا  و » می خواهد زمان بدست بی
ـان  ــی میـ ـای داخل ــد نزاعهـ ــی گفتن ـا م یـ

یم نمی گذارند ایران بطـور ژجناحهای ر
ـا در حقیقـت. جدی گفتگو کند ایـن  ،ام

. واشنگتن بود که در گفتگو جـدی نبـود
ـا آایران بطور مستمر  ماده بـوده اسـت بس

ـای اتمـی خـود را  محدود کردن فعالیته
صـل غنـی بپذیرد اگـر قـدرتهای غربـی ا
انس بـین ژآسازی اورانیوم تحت نظارت 

  .ی اتمی را بپذیرندژالمللی انر
هماننــد رئــیس جمهــوری  ،امــا اوبامــا      

از پـذیرفتن حـق ایـران بـر  ،پیش از خود
ـاع کـرده اسـت . غنی سازی اورانیوم امتن

از قبول ایـن امـر کـه جمهـوری اسـالمی 
همان سان کـه (ایران منافع ملی ایران را 

ـارکژر مصر تحت ـادات و مب ـای س ) یمه
تصدی می کند و به این اعتبار مشروعیت 

هــیچ رئــیس . امتنــاع کــرده اســت ،دارد
ـا ،جمهوری حاضـر نشـده  ،از جمله اوبام

ـا جمهـوری اسـالمی  است بر این مبنـی ب
  .ایران گفتگو کند
باز نویسنده یک طرف  :انقالب اسالمی ـاکم ژغیر از این که ر: را نمی بیند یم ح ا است، حاضر نیست بعنوان زاده کودت ـافع ملـی«یم ژر ـانگیری را نـوعی اگـر از ایـن دیـد . های محرمانه اسـتآنهــم از رهگــذر گفتگوهــا و مصــالحه حمایت امریکا از موجودیت خـویش، نیازمنــد تضــمین . کــردن رابطــه بکنــدبا امریکا گفتگوی علنی به قصد عادی » معرف و متصـدی من ـان جممی نگریسـت، گروگ ـــ ـالحه می ـان مصـــ ـــ   .دیدامریکــا و خمینــی و دســتیاران او، مــی هوریخواه

و مــا بــاز مــی گــردیم از واپســین دیــدار  •
ایــن دیــدار مــا را متقاعــد کــرده  :ایــران

. است که دیپلماسی می تواند موفق شـود
ـای تهـران راه بـرود و  هرکس در خیابانه

مــی بینــد کــه اقتصــاد  ،وضــعیت را ببینــد
ـال فروپاشــــی نیســــت و  ایــــران در حـــ

 ،اتها هرچـه سـخت تـر هـم بشـوندمجاز
ـاری . ورندآایران را به زانو در نمی  ـا ک تنه

که برد دارد پذیرفتن جمهـوری اسـالمی 
از  ،و برسمیت شناختن منافع و حقوقش

  .جمله غنی سازی اورانیوم است
بمثابــه یــک  ،پــذیرفتن یــک دولــت     

قدرت منطقه ای و کشوری بطور عقالنی 
ـاع  در کار تصدی منافع ملی خویش و دف

همان روش صحیحی است  ،نها استآاز 
رئــیس جمهــوری  ،کــه ریچــارد نیکســون

ـانری کیسـینجر وزیـر خارجـه  ،اسبق و ه
وقتــی بــاب گفتگــوی . اتخــاذ کردنــد ،او

ـا چـین  جدی و برقرار کـردن رابطـه را ب
ـا در آموفقیـت . گشودند ـا » گفتگـو«نه ب

ـاچیز نمـــی شـــد» پکـــن« چـــرا کـــه . نــ
بــود کــه در واشــنگتن ایــن کــار را ســالها 
ورد آدسـت . سطح سفیر انجام می دهـد

ـائی آ نها این بود که قبـول کردنـد و امریک
ها را متقاعـد کـردن کـه بایـد جمهـوری 

بـــه تعبیـــر (ن آخلـــق چـــین و رهبـــران 
بپـذیریم  ،به قول او. را بپذیرند) نیکسون

نطـور آحق دارد منافع ملی چـین را «که 
ــد ــی کن ـافع برداشــت م ــن منـ ــه از ای  ،ک

ـافع خـود . تصدی کند همانطور که ما من
و بـر ایـن » را تعریف و تصدی مـی کنـیم
  . پایه با این جمهوری کار کنیم

سیا آابتکار نیکسون موقعیت امریکا در  •
بعد از فاجعه وحشتناکی که جنگ در  ،را

نجات داد و رهبـری عمـومی  ،ویتنام شد
ـا اعــاده کــرد ـا بهمــان . امریکـ اگــر اوبامـ

ـــر ـــالمی ای ـــوری اس ـــب جمه ان را ترتی
برقــرار روابــط عمیــق امریکــا بــا  ،بپــذیرد

  .ایران میسر می شود
یةالله خامنـه ای آسالی که  ۲۲در طول  •

 ۳رهبر جمهوری اسالمی ایـران اسـت و 
 ،مـده انـدآرئیس جمهوری که بر سر کار 

ــد  ــه ان ــرار کــردن آهمگــی گفت مــاده برق
ـا . بهترین روابط با امریکا هسـتند ـا تنه ام

بل و پذیرفته شـدن بر اساس احترام متقا

  .جمهوری اسالمی از سوی امریکا
ـا جمهـوری اسـالمی  ،بر این پایه ،امروز ب

ـا و بـزرگ  ،ایران وارد گفتگـو شـدن تنه
در سیاسـت  ،ترین چالشی است که اوباما

و این تنها راه . ن روبرو استآبا  ،خارجی
ـان  ،نآاست که افتادن در  ـا امک بـه امریک

د در می دهد موقعیت از دست رفتـه خـو
در دور دوم  ،خاورمیانــــه را بازجویــــد و 

اوبامــا را بــا فاجعــه  ،ریاســت جمهــوریش
  .روبرو نکند

ـامی منــافع ملــی چــین در منــافع مافیاهــای جمهـــوری اســـالمی درآنســـت، اگـــر یـم ژچین به کج راهه ای می رفت که رو اگر جمهـوری خلـق  :انقالب اسالمی ــت،  –نظـ ــی گش ـاچیز م ـالی نـ ــی کــه راقتصــادی خــود را آغــاز مــی کــرد، بــا صــوری چــین در دورانــی کــه خیــزش آن غافــل اســت و از رهگــذر مقایســه دادند؟ امر بس مهمـی کـه نویسـنده از یـــم را مـــی ژتـــن دادن بـــه قبـــول آن رخـود زحمـت  نیکسون و کیسینجر بـهمـ ــم اقتصــادش را دچــار ژایران ـای ی ــیش پـ ــرده اســت، راه پ ــالس ک ـا مــی گــذارد، اینســت کــه آنچــه اف ــه از . و رشد اقتصادی بـود کـه هـدف کـردیم حاکم بر چین کرد ژتحولی بود که رغییــر سیاســت نیکســون شــد، ســبب تاوبامـ ــر سیاســت را ن ـار تغیی ـان پــس انتظـ ـاه مـردم ایـران تغییـر . باید داشتامریکا، بلکه انتظار تغییر را از ایرانی ــه رســمیکنند و تغییر دهند، امریکا نمـی توانـد هرگ ــی ایرانیــان را ب   .در سطح برابر، رابطه برقرار نکندنشناسد و با دولت مبعوث این ملـت، ت حقــوق مل
  

کلید حل مشکل  مصالحه 
کاســــتن از  ،بــــا ایــــران
  :مجازاتها است

  
مقاله دوم از پل پیالر اسـت کـه بمـدت     
نوشـته . سال تحلیلگر سیا بوده است ۲۸

ـــه ژ ۲۸او در  ـــه و  ۲۰۱۳انوی ـار یافت انتشــ
  :است دارای این نکات و اطالعات

بی اعتمادی متقابل ایران و امریکا بسا  •
ـانع در راه رســیدن بــه  بــزرگ تــرین مـ

ـان آتوافق برسـر برنامـه اتمـی ایـران و  س
و بیشترین امید را . کردن مجازاتها است

حاضر شدن قدرتهای غرب به کاسـتن از 
میـز کـردن آمجازاتها به قصـد موفقیـت 

  .مصالحه در باره برنامه اتمی ایران است
ــ • ــه ه ـانی طــوالنی شــود ک ــدازه زمـ ر ان

ــدون  ،گفتگوهــا در بــن بســت هســتند ب
به عمل و  ،تردید دو طرف امریکا و ایران

. عکس العمل سیاسی ادامه خواهنـد داد
مشابهات میان امریکا و ایران از جمله در 

ـا  ،دو طرف :این ها است با پیش فرض ه
ـالحه  و اماره های غلـط  در موضـوع مص

ئی رسیده اسـت کـه کار به جا. می نگرند
ـا ایـران مـی خواهنـد در  پنداری امریکا ب

همچون مخاصمه  ،باره بمب اتمی ایران
  .مصالحه کنند ،ای بزرگ

ـای همـوزن  • یکی از این پـیش فـرض ه
ـای سـران  ،وهم اینست که طرز کار عقله

ـادی ،عمامه به سر ایـران طـرز  ،بطـور بنی
ـاوت اسـت اینطـور . کار سران غـرب متف

نان کمتـر بـه زنـدگی و آگمان می رود که 
در . بیشتر به بعـد از زنـدگی مـی اندیشـند

ـائی بـرای  ،واقع ـار رهبـران ایـران ج رفت
. اعتبار این پیش داوری باقی نمـی گـذارد

اصولی که برای بازداشتن طرف مقابل از 
ـاندن را آ ـان انــدازه آســیب رسـ ـا همـ نهـ

رعایــت مــی کننــد کــه رهبــران امریکــا و 
های عمامه سر ،در اساس. دیگر کشور ها

دار همانطور فکر مـی کننـد کـه سـرهای 
  .بدون عمامه

ــی  :انقــالب اســالمی عمامــه بســرهای : غفلــت کــرده اســتنویســنده از واقعیت

امــا در آنچــه بــه . هرگــز نخواهنــد مــردشود، چنان زندگی می کنند که پنداری و چگونه زندگی کردنشان مربـوط مـی حاکم، در آنچه به قـدرت و موقعیـت  ـائی مــردم : فلســـفه چگونـــه مـــردن مـــی شـــوندمربـوط مـی شـود، طرفـدار  مردم ایران ـان بـه هرانــدازه زنــدگی ایــن دنیـ ـان ایـران . بهترمــرگ آســانتر، وضعیتشــان در آن دنیــا سخت تر و هراندازه تـن دادنش ــد؟ آیــا ســران  .مــردم، حکومــت مــی کننــدسیاســت ســتیز و ســازش خــویش بــه از راه تحمیل هزینه سنگین اسـتبداد و به سخن روشن، حاکم ــی دانن ــت را نم ــن واقعی ــرب ای ـان از . تردیـد وجـود دارد در اینکـه نداننــدغ ــومی جهـ ـار عم ــن افکـ ــن رو، ای ـا از ای ــد دســت از مجــازات است که باید از واقعیت آگاه کرد ت ـا بخواهن ـــد و بگذارنـــد ژدرآوردن رمردم ایـران بمثابـه روشـی بـرای بزانـو دولتهـ ـــم بردارن را خـود در ایرانیان سرنوشت خـویش ی   .دست بگیرند
مشــکالت گفتگــو  حاصــل  ،و اینــک •

مشابهات طرز برداشت و رویـه دو طـرف 
امریکا و ایران گشته اند و خود را بـه ایـن 

ن جملـه آاز . ن شکل نشان مـی دهنـدآو 
. اســت مشــکل تــاریخ و محــل گفتگوهــا

ـان و محلـــی را  هریـــک از دو طـــرف زمــ
ن آپیشــنهاد مــی کنــد و بــر ســر ایــن و 

ـال . د جر و بحـث مـی شـودپیشنها در ح
ـان  ،حاضر ایرانی ها بیشتر گرفتار قید مک

در ایـن  ۱+۵گفتگو هستند و کشورهای 
ـاره قیــدی در بــاره محـل ندارنــد و بــاز . ب

 :همان سخن را از زبان امریکا می شنویم
ـاآسئوال اینست که  مـی  ˝یا ایرانی ها واقع

خواهند برای رسیدن بـه توافـق گفتگـو 
  . کنند

ن شکها را طرف ایرانی نیز اظهار می ای     
البته دالیل بسیار دارد برای این کـه . کند

یا امریکا و طرفهای غربـی دیگـر آبپرسد 
گفتگو براستی خواهان گفتگو بـه قصـد 

و نیــــز . رســــیدن بــــه توافــــق هســــتند
نسبت به گفتگو انعطاف  ۱+۵کشورهای 

 ،پذیر هستند اما نسبت به موضوع گفتگو
یـران اقـوی دلیـل را یعنی موضوعی کـه ا

ــد یعنــی  ،بــرای گفتگــو در بــاره اش دارن
ـا ـاف ناپـــذیر  ،برداشـــتن تحریمهــ انعطــ

  :هستند
پیشــنهادی کــه در بــر  ۱+۵کشــورهای   •

 ،بگیرد الغای مجازاتهای قابل اهمیتی را
ننـد کـه آارائه نمی کنند و عالئم حاکی از 

ــیش رو ـای پ ــد در گفتگوهـ ــد ندارن  ،قص
  . چنین پیشنهادی را بکنند

ـا ۱+۵انعطاف ناپـذیری کشـورهای      بس
عامــل عمــده رقــص دیپلماتیــک کنــونی 

ـان ) محل و زمان گفتگو(است  کـه ایرانی
ـا نمـی . غاز کرده اندآبدان  ـا بس ایرانـی ه

ـاطر شکســـت دور جدیـــد  خواهنـــد بخــ
شکســتی کــه  ،گفتگوهــا ســرزنش شــوند

 ۱+۵روی خواهد داد هرگاه کشـورهای 
  . همچنان انعطاف ناپذیر بمانند

ـا از رهگـذر جـر و بحـث        بسا ایرانـی ه
برسر تعیین محل و تاریخ نارضائی خـود 
را از انعطاف ناپـذیری کشـورهای طـرف 

  .گفتگو اظهار می کنند
بسا ایرانی ها اشتباه می کنند که هرگاه  •

گفتگوها شکست بخورند بیشتر سرزنش 
. می شوند تا اگر گفتگوها انجام نگیرنـد

ابهت دیگـری خـود مشـ ،اگر چنین باشد
امریکــا نیــز . میــان ایــران و امریکــا اســت

ـاور ...) مورد فلسـطین و( ـاره بـراین ب هم
است که شکست گفتگـو بـدتر از گفتگـو 

اینک ایرانی ها هم همین . نکردن است
  .طرز فکر را از خود بروز می دهند

ـا کـه دو طـرف  ،بدین قرار       شـباهت ه
ـائی و ایرانـــی پیـــدا کـــرده انـــد و  ،امریکــ

ــی ــن بس ــز در ای ــر نی ــت هــای دیگ اری مل
نها شریک هستند اینست کـه آمشابهت با 

موضـع سـخت گـرفتن  ،گمان مـی برنـد
ــک گفتگــو اســت ــت در ی ــد موفقی . کلی

ـاور را از راه وضـع  ـائی  ایـن ب طرف امریک

نها و تهدید بـه حملـه آمجازاتها و تشدید 
  .بروز می دهد ،نظامی

طــرف ایرانــی یــک دلیــل اضــافی نیــز       
ــرای  ــد ب ــختی در دور جدی ــار سرس اظه

ن اینسـت آگفتگوها وجود یافته اسـت و 
کــه مــی خواهــد نشــان بدهــد مجازاتهــا 
ــر  ــدارد ب ــی پن ـا م ــه امریکـ ضــربه ای را ک
اقتصاد ایران وارد نکـرده اسـت و ایـران 
ـالحه  ـــرانجام نگـــرفتن مصــ نگـــران س

ـاور ارشــد  ،علــی اکبـر والیتــی. نیسـت مش
سعی کـرد  ،رهبر جمهوری اسالمی ایران

 ۲۶(ایــن پیــام را بدهــد وقتــی روز شــنبه 
امریکـا ضـعیف  ،امـروز«  :گفـت) انویه ژ

تر از زمانی است که به عراق و افغانسـتان 
حمله کرد و ایران بسیار قوی تر از عـراق 

  .  »ن روز استآو افغانستان 
و . سر تاریخ گفتگو بازی در مـی آوردت کـه بـر می کند که طـرف غـرب اسـیم همـه روز تبلیـغ ژدستگاه تبلیغاتی رنخســـت ایـــن کـــه  :انقـــالب اســـالمی ــه او نمانــد، چــاره را در تســلیم مــی بینــد و می سوزاند و وقتی دیگر فرصتی برجا زند و فرصتها را یکی پـس از دیگـری بوده است که مدتی دم از قاطعیت می یـم همـواره ایـن ژسپس این که رویـه ر ــه ب ــی شــود ک   .استاین بهترین روش برای ادامه حیات او مــی پنــدارد   ایــران مــی پردازنــد و ثانیــادارد بخاطر آنست که اوال بها را مـردم ن رویــه را اگــر ایــ. تحمیــل مــی شــوندتســلیم شــرائطی م

باتوجه با این جر و بحث ها و قطـع و  •
ایـن سـئوال  ،بـرای هـر طـرف ،وصل ها
ـای طـرف مقابـل بـر  :یـدآپیش می  آیـا بن

کش دادن گفتگوها تا بی نهایت اسـت؟ 
یکــی دیگــر از مشــابهت هــا  ،دین ســانبــ

اینست که هیچیک از دو طرف نمی داند 
یا طرف دیگر براستی درپی گفتگو بـرای 

  رسیدن به توافق هست یا خیر؟
انس بین المللـی ژآکه ایران به  این امر •
ی اتمی اطالع داده است که بنا دارد ژانر

ـانتریفو ــدی در تأسیســات ژسـ هــای جدی
ا بـه ایـن فکـر امریکـا ر ،نطنز نصب کنـد

ــران  ــد هــدف ای ــه اســت کــه نکن انداخت
ـا اسـتفاده از ابـراز عالقـه بـه  اینست کـه ب

ـاه ،گفتگوها  ،می خواهد در فرصـت کوت
  .بمب اتمی بسازد

ـا  ،ن ســـوآاز  • ـانی  –ایرانـــی هــ کـــه قربــ
ـاره قصـد  مجازاتها هستند و فـراوان در ب

یم شنیده اند ژامریکائی ها در باره تغییر ر
ـاآ :می پرسند – ـا کـش دادن  ی ـائی ب امریک

ـأثیر  ـان بـرای ت گفتگوها نمی خواهد زم
ـا بدسـت آورد؟  ـا نمـی آگذاری مجازاته ی

خواهند فشار اقتصادی بـه حـدی برسـد 
یـد و آکه بی ثبـاتی سیاسـی جـدی پدیـد 

ــزل بگــردد؟ انعطــاف ژر ــران متزل ــم ای ی
ـاره  ۱+۵ناپـــــذیری کشـــــورهای  در بــــ

این فرض را که قصـد متزلـزل  ،مجازاتها
  .قوت می بخشد ،یم استژکردن ر

ـا یم تبلیغ می کند کـه ژر :انقالب اسالمی ــه مجازاتهـ ـا اینســت ک ــــیالری در : ون جعــل قــول نیــز مــی کنــدتــکلینآنکه به این تبلیغ اعتبار بدهـد، از قـول بـرای . کند و مردم به جنبش برخیزنـدوضــعیت اقتصــادی مــردم را ســخت هــدف امریکـ ــــش، ه ــــین روز وزارت ـات ریاسـت ایرانیان با وار است کلینتون گفت امیدواپس   .جمهوری قیام کننداستفاده از فرصت انتخاب
 Paul Warnkeپل وارنک  ،۱۹۷۵در  •

ـاره  ـأت گفتگـو کننـده در ب که رئـیس هی
 ،ن روز بـودآکنترل تسلیحات با شـوروی 

ـا و  مقاله ای نوشت و به تسـلیحات امریک
ــرل  ـاره کنت ــو در بـ ــوروی و گفتگ ـا آش نهـ

از  ،دیـد کـه دو طـرفاو مـی . انتقاد کرد
در همان حال که به مسابقه  ،بیم یکدیگر

بر سـر کنتـرل  ،تسلیحاتی ادامه می دهند
ــدآ ــی کنن ـا گفتگــو م ــرای . نهـ او گفــت ب

بـر امریکـا  ،خارج شدن از این مدار بسته
  .است که قدم اول را بردارد

ن وضعیت و وضعیت کنـونی آالبته میان  
میــان . فــرق هــای چنــدی وجــود دارنــد

ه امریکــا و روســیه بــر ســر اســلحه مســابق
ـا  ـاروئی کنـونی امریکـا ب استراتژیک و روی

ـا آمهمتـرین . ایران تفاوت وجود دارد نه
اینست که ایران یک ابر قـدرت نیسـت و 

ایـران سـالح . ن را نداردآهیچ از اسباب 
ــدارد و ر ــد نمــی ژاتمــی ن یمــش مــی گوی

ـازد و جامعـه  خواهد چنـین بمبـی را بس
می گوید ایران قصـد  اطالعاتی امریکا نیز

ــد ــد کن ــی تولی ــلحه اتم ــدارد اس ــن . ن ای
ــد  ــی خواه ــرائیل دارد و م ــلحه را اس اس

  .ن را در منطقه داشته باشدآانحصار 
ــد روش  • ــی گوین ــه م ـانی ک ــتند کسـ هس

پیشــنهادی وارنــک غلــط بــود و در دهــه 
ـابقه  ،۱۹۸۰ ـا تحمیــــل مســـ ـان بـــ ریگـــ

ـابق ســـبب  ،تســـلیحاتی بـــه شـــوروی ســ
استدالل می کنند  اینان. ن شدآفروپاشی 

کــه مجازاتهــائی کــه امــروز برضــد ایــران 
یم ایـران ژوضع شده اند همان اثر را بر ر

  .خواهند داشت
صــحت داشــتن و نداشــتن اســتدالل        

ـاره شــوروی ـان در بـ ـار ،اینـ ایــران  ،بکنـ
شوروی سابق نیست و هیچ نه معلوم کـه 

یم ایـران داشـته ژمجازاتها همان اثر بر ر
ــر رباشــند کــه مســابق ــم ژه تســلیحاتی ب ی

ــین . شــوروی داشــته اســت ـا اگــر چن امـ
استداللی اساس سیاست امریکا در مـورد 

ـا  ،ایران باشد پس سوءظن های ایرانی ه
ـا هسـتند . نسبت به هدفهای امریکا بـه ج

 ،رابطه امروز امریکا با ایـران ،در حقیقت
به همان رابطه ای مـی مانـد کـه وارنـک 

ـا و شــور ـای امریکـ ـاره گفتگوهـ وی در بـ
ســابق در بــاره کنتــرل تســلیحات نوشــته 

ســان مــی شــود جنبــه هــای رفتــار آ. بــود
ــــه و اداو  ــــه لجوجان ـا را ک ـــ ــــی ه ایران

ــتند ــه هس ــخیص داد ،اطوارگون ـا . تش امـ
  .  طرف مقابل نیز همین رفتار را دارد

ــی        ــط ف ــه در رواب ـا ک برخــی از رفتارهـ
بسـختی  ،مابین دولتها اتخـاذ مـی شـوند

ــی هســتند ــر دادن ـا .تغیی ـا اگــر امریکـ  ،امـ
 ،قدمی را بردارد که هنوز برنداشته اسـت

  یعنی از شدت مجازاتها بکاهد و بگوید 
ــیدن  ــه رس ــه نتیج ـار را محــض ب ــن کـ ای

مصالحه با ایران برسـر  ،گفتگوها می کند
  .سان می کندآمسئله اتمی را 

موافقت کـرده   ۵+۱کشورهای  باایران   ◀ 
در ) اســـفند ۸( فوریـــه ۲۶در  اســـت کـــه 

  .کندگفتگو  لماتا آ
ـای مهـم  روسیه امیدواراست پیشـرفت ه

  .حاصل شود
ـا  :انقالب اسالمی ـنا ب ـاع موافقـــت هیگل که هنـوز س   :نکرده است، گفته استوزارت او بـــر وزارت دفــ

  
پنجـره بـر روی ایـران و  :هیگل ٭

   :دیپلماسی دارد بسته می شود
  
 ،هیگل ،به گزارش رویتر ،انویهژ ۳۰در  ◀

ـا گفتـه نامزد وزارت ب ر وزارت دفاع امریک
ـاز دارد بـه تـدارک جـدی  :است ایـران نی

مذاکره و ورود به مذاکره جدی و اگـر از 
مدهایی روبرو خواهـد آبا پی  ،ن تن زندآ

شد که سـخت تـر و سـخت تـر خواهنـد 
  .شد
پنجــره بــر روی ایــران دارد بســته مــی «     

و امکــان رســیدن بــه توافــق از راه » شــود
ـاه ا ،دیپلماســـی یـــران خواســـتهای هرگــ

جامعــه بــین المللــی را همچنــان نادیــده 
این موضع را . نیز از دست می رود ،بگیرد

بهنگام پاسخ به پرسشـنامه  ،جاک هیگل
ــه تســلیحاتی ســنا ۱۱۲  ،صــفحه ای کمیت

  .  گرفته است
ایران اصرار مـی ورزد کـه قصـد نـدارد      

اسلحه اتمی تولید کند و قصـدش از غنـی 
ـازی اورانیــوم تولیــ د ســوخت بــرای سـ

ــتفاده صــلح  ـاه اتمــی و اس ــز از آنیروگـ می
  . ی اتمی استژانر
ـافی        هیگل بدین خاطر که به انـدازه ک

هوادار اسرائیل نیست و بنا بر اتخاذ روش 
سـرزنش مـی  ،قاطع در برابر ایران نـدارد

  . شود
هیگــل در مجلــس ســنا  ،انویــهژ ۳۱در  ◀

حاضر شد تا به پرسشهای سناتورها پاسخ 
ـناتورهای . دهــد ـاظران پرسشــهای سـ نـ

جمهوریخــواه را تفتــیش عقیــده ارزیــابی 
روشن است که اسـرائیل و ایـران . کردند

  . محور تفتیش عقیده او بوده اند
  9ر صفحهد  
  

 ؟!و یکی به میخیکی به نعل
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مــاده گفتگــوی آامریکــا  :بایــدن ٭
تــوپ در . مسـتقیم بـا ایـران اسـت

  :زمین ایران است
  

ــــه  ۲در  ◀ در کنفــــرانس  ،۲۰۱۳فوری
معاون رئیس  ،و بایدنُج ،امنیت مونیخ

ایـران کـه  :جمهوری امریکا گفته اسـت
می گوید هدفش از غنی سازی اورانیـوم 

ی اتمـی ژفقط استفاده صلح آمیز از انـر
اســـت، اینـــک گرفتـــار ســـخت تـــرین 

هدف از وضـع . مجازات در تاریخ است
و اجــرای ایــن مجازاتهــا اینســت کــه 
ــران اســلحه  ــان حاصــل شــود ای اطمین

ما برای رهبران ایـران ا. اتمی نمی سازد
روشن کرده ایم نیاز ندارند مـردم خـود 
را با محرومیت شدید اقتصادی و کشور 

هنوز وقت وجود . را با انزوا روبرو کنند
هنوز فضا بـرای دیپلماسـی متکـی . دارد

حاال توپ در زمـین . به فشار وجود دارد
  .ایران است

هر زمـان رهبـری ایـران، رهبـر عـالی     
، آمـــاده انجـــام )نـــه ایامآیةاللـــه خ(

گفتگوهای جدی بگردد، ما نیـز آمـاده 
ما روشن کرده ایم که آماده دیدار و . ایم

گفتگــوی مســتقیم بــا رهبــری ایــران 
مــا ایــن قصــد خــود را مخفــی . هســتیم

ما می خواهیم شرکای ما در . نکرده ایم
گفتگو بـا ایـران، بداننـد تـا اگـر چنـین 
گفتگــوی انجــام گرفــت، از پــیش آگــاه 

  .»ندباش
وزیـر خارجـه  ،الورف ،در همان روز ◀

روسیه  از سخنان بایدن اسـتقبال کـرده 
ما باید ایران را قانع کنیم  :و گفته است

در . که حل مشکل اتمـی بنفـع او اسـت
ــران ــال ای ــار تشــویق  ،قب ــد رفت ــز آبای می

ــان داد کــه قصــد  اتخــاذ کــرد و اطمین
  .یم این کشور در میان نیستژتغییر ر

یم مافیاهـای ژتبلیغاتی راما دستگاه  ◀
لـت فعـل آمالی کـه خامنـه ای  –نظامی 

مادگی را دامی جدید آاین اظهار  ،نستآ
میـــز آتوصـــیف کـــرده و دلیـــل فریـــب 

بودنش را سخت کردن مجازاتهـا گفتـه 
  . است

» وزیر« ،صالحی ،۲۰۱۳فوریه  ۳در  ◀
یـــم کـــه بـــرای شـــرکت در ژخارجـــه ر

 ،کنفرانس امنیـت بـه مـونیخ رفتـه بـود
برای گفتگو با امریکـا خـط  :استگفته 

قرمــز نــداریم امــا شــرط قبــول گفتگــو 
اینست که حسـن نیـت امریکـا را احـراز 

در گذشته حسـن نیـت  ،متأسفانه. کنیم
  . ندیده ایم

  
 :تهدید اتمی موهـوم ایـران

بــــرغم گــــزارش ســــازمان 
حملــه  ،اطالعــاتی اســرائیل
تنـی  ۱۶به ایران با بمبهـای 

  :؟!تدارک می شود
  
بن شـرینر مقالـه  ،۲۰۱۳ریه فو ۱در  ◀

ای را انتشار داده است دارای اطالعات 
  :درخور توجه

مقامـات « ،بنابر گزارش مک کالچی •
اطالعاتی اسرائیل اینک به این ارزیابی 

یـا  ۲۰۱۵رسیده اند که ایـران زودتـر از 
به ساختن بمب اتمی توانـا نمـی  ۲۰۱۶
نخسـت  ،حـال اینکـه نتـان یـاهو. شود

ــر اســرائیل ــد  ،وزی ــی تهدی ــا لحن ــز آب می
ــران  ــه ای ــود ک ــدعی ب ــا «م ــار و ی در به

سال جـاری صـاحب » حداکثر تابستان
 ۱۹۹۲البته از سال . بمب اتمی می شود

دانسته بود که اسـرائیل خـود  ،بدین سو
  .بمب اتمی دارد

مقامات اطالعاتی اسرائیل می گوینـد  •
ایران روند فعالیتهای اتمی خود را کنـد 

کـه ایـران بطـرف این امـر . کرده است
غافلگیرانـه  ،تولید بمب اتمـی نمـی رود

هــم ســازمانهای  ،پــیش از ایــن. نیســت
اطالعــــاتی امریکــــا و هــــم ســــازمان 
اطالعاتی اسرائیل به این نتیجه رسـیده 
بودند که ایران در کار تولید بمب اتمی 

یةالله خامنه آ ،یک سال پیش نیز. نیست

ای فتوائی برضد سالح هسـته ای صـادر 
سـخنگوی وزارت  ،ر همین مـاهد. کرد

فتـــوای خامنـــه ای را  ،خارجـــه ایـــران
ـــت ـــد و گف نچـــه محـــدوده آ :بازخوان

 ،فعالیت اتمـی ایـران را معـین مـی کنـد
  . فتوای رهبر است

دو کشوری که فعالیت اتمـی  ،در برابر •
 ،میز توصـیف مـی کننـدآایران را تهدید 

هـر دو اسـلحه  ،یعنی امریکـا و اسـرائیل
 ۲۰۰ئیل بســا صــاحب اســرا. اتمــی دارد

و امریکــا تنهــا . ســالح هســته ای اســت
بمب اتمـی  ،کشوری است که در جنگ

ــت ــرده اس ــار ب ــوگردانی . را بک ــرای ن ب
بنــابر گــزارش  ،کالهــک اتمــی ۵۱۱۳

ـــت ـــنگتن پس ـــارد دالر  ۴۰۰ ،واش میلی
این هزینه گران ترین . خرج کرده است

و . هزینه نوگردانی در طول تاریخ است
سـبب تهدیـد اتمـی  باز ایران اسـت کـه 

  .است
بـــرغم گـــزارش ســـازمان اطالعـــاتی  •

نتان یاهو همچنان تکرار مـی  ،اسرائیل
کند که برنامه اتمـی ایـران مسـئله اولـی 
. است کـه حکـومتش بـه آن مـی پـردازد

تهدید اتمی ایران کسـی را نمـی کشـد بـا 
امریکــا بــه تــدارک حملــه  ،وجــود ایــن

اهود  :نظامی به ایران سرعت می بخشد
در  ،وزیــــر دفــــاع اســــرائیل ،کبــــارا

 Daily Beast ،مصاحبه با دیلی بیسـت
وزارت دفــاع امریکــا نقشــه  :مــی گویــد ،

بـا  ،های حمله هـوائی وسـیع بـه ایـران
بمبی که در عمق زمین منفجر می شـود 

بنا . را با تمام جزئیاتش تهیه کرده است
 ۳۰۰۰۰دارد بــا بمــب هــائی بــه وزن  

جـائی کـه که تـا ) تن ۱۶بیشتر از ( ،پوند
ــد ــی دان ــا« ،او م ــه بمــب ه ــادر هم » م

هستند به تأسیسـات اتمـی ایـران حملـه 
ــد ــه تســلیحاتی امریکــا. کن  ،در زرادخان

این بمب بزرگ تـرین بمـب غیـر اتمـی 
عملیات « ،با بکار بردن این بمب. است

ـــی ـــی » جراح ـــرد یعن ـــی گی ـــام م انج
  .     تأسیسات اتمی ایران از میان می رود

 ۶کند که امریکا ها ارتص گزارش می  •
را در پایگــاه  ۲۲ –فرونــد جنگنــده  اف 

هوائی الظفرة واقع در امـارات متحـده 
بنوشـــته . عربـــی مســـتقر کـــرده اســـت

این جنگنده ها پیشرفته تـرین  ،روزنامه
هواپیماهـــای جنگـــی امریکـــا اســـت و 
توانــائی گریــز از رادارهــای دشــمن را 

  .دارد
ا وزارت دفاع امریکا این هواپیماها ر      

وریل سـال پـیش در ایـن پایگـاه آدر ماه 
مستقر کرد اما گفت استقرارشان در این 

 ۹بعـد از گذشـت . پایگاه مـوقتی اسـت
 ،مـــاه و تقویـــت هواپیماهـــای جنگـــی

معلوم می شود کـه استقرارشـان در ایـن 
  . پایگاه دائمی است

ــتقر در  • ــا مس ــوای امریک بجــا اســت ق
خلیج فارس را بـا قـوای ایـران مقایسـه 

بنا برگزارش وزارت دفاع امریکـا  :کنیم
دکتـرین دفـاعی  ،وریـل گذشـتهآدر ماه 
تنهـا دفـاع از خـود را در بـر مـی  ،ایران
ــر  ،ظرفیــت نظــامی ایــران. گیــرد ــا ب بن
کنـد کـردن «تنها متناسـب بـا  ،گزارش
راه «بـه انـدازه ای کــه . اسـت»  هجـوم

  . پیدا شود» حل دیپلماتیک
اســــتقرار هواپیماهــــای جنگــــی در      
ایگاه های هـوائی و ناوگـان دریـائی در پ

ــارس ــیج ف ــه  ،خل ــد ک ــی کن ــرهن م مب
دکترین نظامی امریکا حملـه کـردن بـه 

تهدید «ایران به قصد از میان برداشتن 
  . است» اتمی ایران

روشن اسـت کـه تهدیـد اتمـی ایـران      
در واقــع . وجــودی وهمــی بــیش نــدارد

امریکا مـی خواهـد موجـودی را بکشـد 
  . ده نبوده استکه هیچگاه زن

ــفند اسـتدالل گـرگ  :انقالب اسالمی ایـران ــدن گوس ــرای دری ــه ب ــز توجی خاورمیانـه «بنگریم کـه بـرای . نیستج   :چه خوابی دیده اند» جدید

  
 –محور ایـران هدف، 
ــه  –ســوریه  حــزب الل

ـــــت؟ ـــــی  - اس چرائ
مخالفــت روســیه بــا 

   :سیاست غرب
  

دالیل مخالفـت روسـیه بـا 
سیاســــــــت غــــــــرب در 

  :خاورمیانه
  

ـاینس       ــتین سـ ـائی کریس ــه امریکـ روزنام
ــــور  ــــه ژ ۲۵(مونیت ــــل ) ۲۰۱۳انوی دالی

ــرب در  ــت غ ـا سیاس ــیه بـ ــت روس مخالف
  :خاورمیانه را این سان تشریح کرده است

رئـــیس جمهـــوری  ،والدیمیـــر پـــوتین •
روسیه می گوید غرب جهاد گرایان پدیـد 

ـــت . ورده اســـتآ ـاطر حمای مســـکو بخــ
از ضعیفش از بهار عـرب و حمایـت قـوی 

ـا . یم او سرزنش مـی شـودژبشار اسد و ر ام
کرملین می گویدسیاست او در این منطق 
از ثبات رویه برخوردار است و ایـن غـرب 

هم پوتین . است که عصیان صادر می کند
ـاطر  و هـــم وزیـــر خارجـــه غـــرب را بخــ
سیاستهای ساده لوحانه و ناهمآهنـگ در 

  .خاورمیانه سرزنش می کنند
ـای پــــوتین بــــر  • حمایــــت از انتقادهـــ

شورشیان ضد دیکتاتوری قذافی و سوریه 
پوتین می گوید حاصـل ایـن . متکی است

حمایتهــا شــعله ورشــدن عصــیان اســالم 
جنگ کنـونی . گرایان افراطی شده است

ـانگیری تروریســـتها در  ـالی و گروگــ در مــ
نتیجــه حمایــت  ،تأسیســات گــاز الجزایــر

  . غرب از شورشیان در لیبی است
ر خود با سفیران جدید در دیدا ،پوتین     

جنـگ داخلـی سـوریه  :در کرملین گفـت
بخشی . اینک دو سال است که ادامه دارد

از شورشیان از لیبی به این کشور رفته انـد 
و جریان اسلحه به سوریه نیز در شـتاب و 

ـالی عمـل مـی آ. وسعت است نها کـه در م
کنند نیز پایگاهشان لیبـی اسـت و بخـش 

از لیبی دریافـت عمده ای از اسلحه را نیز 
ـار « :او افزود. می کنند عواقب مصـیبت ب

ـانگیری در  ،ایــن رویــدادها یکــی گروگـ
الجزایر و کشته شدن بی گناهان از جمله 

ـارجی بـوده اسـت و سـرگی . »کارکنان خ
 :در کنفرانس خبری خود  گفـت ،الورف

ـالی «  ـائی در م حاال قـوای فرانسـه و افریق
ـانی جنـگ . جنگ می کنند ـان کس ـا هم ب

ـان  می کنند که طرفهای غربی ما مسلحش
یــم قــذافی را ســرنگون ژکردنــد تــا کــه ر

  .»کنند
ــرب • ـای  ،در غ ـان انتقادهـ ــیاری کسـ بس

ـابی مـی کننـد کـه ایـن  روسیه اینطور ارزی
ـاهش نفـوذ روسـیه در  ـاطر ک انتقادها بخ
منطقه از زمان وقوع بهار عربی است و یا 

ــدارگرا اســت از ژچــون ر ــیه اقت ــم روس ی
  .خوشش نمی آیدانقالب مردم 

اما بسیاری از کارشناسان روسـیه کـه از       
کرملین را سخت انتقاد مـی  ،جهات دیگر

ـای  ،کنند استدالل مـی کننـد کـه انتقاده
رهبران روسیه واقع بینانه است و مداخله 

مـدها را آایـن پـی  ،غرب در دنیای اسالم
مسکو از  :اینان می گویند. ورده استآببار 

یم شوروی بر سر ژتی روق ،۱۹۸۰سالهای 
در افغانســتان بــا جهادگرایــان  ،کــار بــود

یـم ژبعد از سـقوط آن ر. روبرو بوده است
این رویاروئی در نقاط دیگـر ادامـه داشـته 

ـاد روسـیه از غـرب اینسـت کـه . است انتق
هیجان زده از سقوط دیکتاتورها حمایت 

ـند  ـا در آکرده اند بی آنکه از خـود بپرس ی
دموکراسی برقـرار  ،پی سقوط دیکتاتورها
ـا نمـی شـود نتیجـه ایـن شـده . می شـود ی

ـاه آاست شرق  سیا و شمال افریقا جوالنگ
  .اسالم گرایان افراطی شده است

رئـــیس مؤسســـه  ،یـــوگنی ساتانوســـکی •
ـات خاورمیانـه مسـکو مـی  ،مستقل مطالع

روسیه با قلمرو جهادی ها هم مرز  :گوید
در شمال قفقاز و در آسیای میانـه و . است
ـا حتی تهدیـد مـی  ،در منطقه مرکزی ولگ
ما نسبت به هویت دشمن  ،از این رو. شود

ـا چـه . دید روشـنی داریـم ـا مـی دانـیم ب م
 ۱۱بعد از ترورهای . کسانی روبرو هستیم

ــــپتامبر  ــــر ،۲۰۰۱س ـای دیگ ـــ  ،و تروره
همکاران ما در امریکا و اروپا نیز مـی بایـد 

با وجود این . همین دید را پیدا می کردند
تش آماده اند با آمی بینیم هر بار  ،دروی دا

جهادی ها را برضـد روسـیه و . بازی کنند
منافع ملی اش بکار می گیرند همانطور که 
در افغانســتان و چچنــی و لیبــی و ســوریه 

  .»کرده اند و می کنند
روسـیه از رأی خـود در  ،در دهه گذشته •

در مخالفــت بــا اشــغال  ،شــورای امنیــت
سرنگون کردن عراق توسط امریکا بقصد 

یــم صــدام و حمایــت اســتوار از جنــگ ژر
استفاده کرده  ،ناتو با طالبان در افغانستان

پــوتین بــه متحــدان  ،ســال پــیش. اســت
غربی اصرار ورزید که افغانسـتان را پـیش 

ـار«از  ــی کـ ـام قطع ــد» انجـ ــرک نگوین . ت
ــاتو آمسـکو در  ــای ن ســیای میانــه بـه نیروه

ا اجــازه اســتفاده از پایگاههــای  هــوائی ر
مسکو بـه قطعنامـه  ،۲۰۱۱در مارس . داد

ـامی را در  ای که اجازه استفاده از قـوه نظ
 ،و ماه پیش. رأی ممتنع داد ،لیبی می داد

از قطعنامه ای حمایت کـرد کـه فرانسـه و 
ـازه  ــب اجـ ــر بقصــد کس ــورهای دیگ کش
ـا را در  ـامی برشـد اسـالم گراه مداخله نظ

روسیه مکرر  ،به سخن دیگر.  مالی می داد
نامه هائی را وتو کرده است که اجازه قطع

همکــاری بــین المللــی بــا شورشــیان را در 
از ایـن . یم اسد می دادژسرنگون کردن ر

حمایت سیاسـی مـی کنـد و بـرایش  ،یمژر
ـازمان آبنا بـر بـر. اسلحه می فرستد ورد س

هزار نفر کشته شـدند  ۶۰تا به حال  ،ملل
ــی اســت ـار جنــگ داخل . و ســوریه گرفتـ

واره شده و آهزار نفر  ۶۰۰تا  ۵۰۰حدود 
  .پناهنده گشته اند

 ،تــش دارنــدآنهــائی کــه دســتی دور بــر آ •
ممکن اسـت سیاسـتهای مسـکو را درهـم 

ـا . برهم و بسا ریاکارانـه توصـیف کننـد  ام
بسیاری از تحلیل گـران روسـی اسـتدالل 
ــد کــه ایــن سیاســتها سرراســت و  مــی کن
ــه  ــه و برخــوردار از پای گویــای ثبــات روی

وتــو  ،تنهــا مــورد اســتثناء. نداســتوار هســت
ـامی در لیبـی  نکردن قطعنامه دخالت نظ

رئیس جمهوری  ،تصمیم را مدودو. است
در  ،نخسـت وزیـر ،وقت گرفـت و پـوتین

ـــن ـــرار دادآ ،عل ـــرزنش ق ـــورد س . ن را م
قطعنامه مداخلـه « :استانوسکی می گوید

نظامی در لیبی در برداشت وعده هائی را 
ـا که به روسیه داده شد و بـه ه یچیـک وف

ــد ــروز. نش ــه آن  ،ام ــیه ب ــع روس رأی ممتن
اشتباهی ناشی از غیـر حرفـه ای  ،قطعنامه

  .»تلقی می شود ،عمل کردن مدودو
ـای  • روسیه استدالل می کند که از دولته

ولـو . حمایت مـی کنـد ،سکوالر و با ثبات
ن آزیرا بدیل . این دولتها دیکتوری باشند

ست روسیه به این سیا. عموما بدتر هستند
  .ادامه می دهد

عضـو کمیتـه امـور بـین  ،ندرو کلیمووآ •
مــی  ،)مجلــس ملــی روســیه(المللــی دومــا 

هرگونــه تــالش بــرای صــدور « :گویــد
ـام اســت ،انقــالب  ،در عــراق. بــد فرجـ

ـا  ـان بـردن آامریکائی ه مدنـد بـرای از می
ـارجی  اسلحه کشتار جمعـی کـه وجـود خ
نداشتند و همه ستون پایه ثبات در کشـور 

ـاه کنیـد بـه وضـعیت . یان بردندرا از م نگ
سـوریه  ،لیبی ثبات داشـت... امروز عراق

ثبات داشت اینکه انقالبهائی که قدرتهای 
ـات را از ایـن آغرب به  نها کمک کردند ثب

ـا . دو کشور ستاندند همه این بلبشـوها تنه
  . »به فعاالن بنیاد گرا سود رسانده است

ــی  • ــرملین م ــدار ک ــران طرف ــل گ تحلی
سیه از مداخله کنونی فرانسه در رو :گویند

 ،مالی حمایت می کند زیـرا در ایـن مـورد
ـا دشــــمن مشــــترک یعنــــی  ،جنــــگ بـــ

 ،طرفه ایـن کـه غـرب. جهادگرایان است
ـالی ،امـــروز ـاتوری  ،در مــ از دولتـــی دیکتــ

روزی  ،حمایت می کند که در ایـن کشـور
ـات دولـت دموکراتیـک را  ،پیش از انتخاب
ن معــاو ،ســرگی مــارکوف. ســرنگون کــرد

 ،رئیس دانشگاه اقتصاد پلخانف در مسـکو
ـاور پـوتین بـوده اسـت  ،که در گذشته مش

مــا بــا فرانســه در بــاره اقــدام « :مــی گویــد
بسا دارنـد از . نظامی اش در مالی موافقیم

این کار کوششـی . تاریکی خارج می شوند
ـارت ناشـی از غلـط  است بـرای رفـع خس

ـادی . کاری در لیبی این حمله برضد جه
  .ن حمایت می کنیمآما از  ها است و

ـا ژوقتی غرب به ویران کردن یـک ر  یـم ب
ـان  ثبات کمک می کند و برای اسالم گرای

ن آبا  ،رادیکال میدان عمل ایجاد می کند
رزومنــدیم کــه آمــا ... مخالفــت مــی کنــیم

ـاری کننـد . روسیه و غرب با یکدیگر همک
ـا . ما می خواهیم این همکاری را بکنیم ام

ـا آ شک داریم که غرب ـا م ماده همکاری ب
ـا هنـوز بایـد سـفیرهای دیگـری . باشد بس

ـا کـه غـرب بوجـود  توسط اینگونه نیروه
ـا  ،ورده استآ ـا بـه سـخن م کشته شـوند ت

  . »گوش کند
انتقــاد روســیه از دیــد  :انقــالب اســالمی ـا روســـیه با اینکه انتقادش به غرب در مورد لیبی . ی وابستهتحت ستم دولتهای استبدادمــی آیــد و نــه از دیــد حقــوق ملتهــای بعمل ) با منطقه نفوذ(= » منافع خود« ــ ـــوریه وارد اســـت، ام ـانی کـــه و س ـاه از جنبشـــهای همگــ ــداری نکــرده اســتاستقرار دموکراسی را هدف کـرده انـد، هیچگــ ــه در . جانب یــم ژمــورد ایــران، اســتفاده از نــاتوانی راز جمل مالی و فشار غرب  –مافیاهای نظامی  ـا( ــرای بحــد) مجازاتهـ ـاندن ب ـار اهرگاه چنین می کـرد، . پیش می گرفتاستقرار دموکراسی در این کشـور را در یـــم اســـد، سیاســـت ژجانبـــداری از راز آنکــه کشــور ویــران شــود، بــه جــای سیاست سازنده ای اتخاذ کند و پـیش مورد سوریه نیز، روسـیه مـی توانسـت در . خورد و برد خود سـود مـی جویـداکثر رسـ ـای غـــرب، زیـــر فشــ ـار دولتهــ ـا روسـیه فکــ ـاگزیر مـی شـدند ب ــدعمومی، ن ــر نفــوذ گــروه هــای . توافــق کنن ـا راه ب ـا . تحولی مطلوب انجام مـی گرفـتمسلح در سوریه بسـته مـی شـد و بس ــد سیاســت ام ــه بتوان ــراین اینک ــوتین ب         .می باید دموکراتیک بگرداندبگیرد، نخست دولت روسیه است کـه جانبدار استقرار دموکراسی را در پـیش پ

میــز آحملــه هــوائی اســرار 
  :اسرائیل به سوریه

  
تحلیل گر پیشـین  ،۲۰۱۳انویه ژ ۳۱در      
در  ،حمله هوائی اسرائیل به سوریه را ،سیا

  :بررسی کرده است ،نوشته ای
گفته می شود علت حمله هوائی اسـرار  •
انتقال موشـکهای  ،میز اسرائیل به سوریهآ

ـان و تحویـل  ـا بـهآزمین به هـوا بـه لبن  نه
امــا ایــن . حــزب اللــه لبنــان بــوده اســت

خطر گسترش جنگ را در سـطح  ،حمله
انویـه ژ ۳۰حمله هوائی . منطقه در بردارد

ـار  ـا ورده آاسرائیل خساراتی را بب اسـت ام
ــه اســت؟  ـام گرفت ــه انجـ ــن حمل ــرا ای چ
ــه مرکــز  ــه ب ــد حمل ــه مــی گوی اســرائیل ن
تحقیقات نظامی ارتش سوریه در نزدیکـی 
دمشق را انجام داده است و نـه مـی گویـد 

حکومــت . چــرا ایــن کــار را کــرده اســت
ـاران شـده  سوریه می گوید محلـی کـه بمب

. مرکز تحقیقات علمی بـوده اسـت ،است
گویند هـدف حملـه از  منابع امریکائی می

بین بردن محموله هائی از موشکهای ضد 
ـان  هوائی بوده اسـت کـه مـی بایـد بـه لبن
حمله و در اختیار حزب الله گذاشـته مـی 

  .شد
ـاره علـت حملـه هـوائی  • حدس ها در ب

سـر و . متعـدد هسـتند ،اسرائیل به سـوریه
ــه اســت ـا خاورمیان ـار بـ ــل یــک . کـ تحلی

در بر نمی دالیل وقوعش را کامل  ،رویداد
  گیرد مگر اینکه به گفتن این که توطئه 

  10ر صفحهد  
  

 ؟!و یکی به میخیکی به نعل
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بســنده نکنــیم و در پــی توضــیحی  ،اســت
ـان کـه رخ  ـان س برویم که واقعیـت را هم

بـه قـول روزنامـه .  معلوم کند ،داده است
حمل اســلحه ای بــه ،لبنــانی دیلــی اســتار

ــه ــرای حــزب الل ــن  ،لبنــان ب ــه ای از جمل
انی دراز زمــ. امــر تــازه ای نیســت ،اســلحه

پرسـش . است که این کار انجام می گیـرد
اینست که اسرائیل حاال چرا به فکر حمله 
ــردن  ــین ب ــوریه بقصــد از ب ــه س ــوائی ب ه
ـاده  محموله های موشک ضـد هـوائی افت

  است؟       
زمــون آایـن حملـه یـک  ،بـدون تردیـد •

اسرائیل خواسته است بدانـد . بوده است
 اثر ایـن حملـه بـر جنـگ داخلـی سـوریه
 ،چیست؟ از نزدیک در این حمله بنگریم

ـاره  ـا توجـه بـه ترسـها کـه در ب می بینـیم ب
ـای  خطر گسـترش جنـگ در ورای مرزه

 ،اظهــار مــی شــوند ،بــین المللــی ســوریه
ـا امیـد داشـته  ،با ایـن حملـه ،اسرائیل بس

ــر از  ــه ت ــرب فعاالن اســت حکومتهــای غ
یــم اســد در ســوریه حمایــت ژمخالفــان ر

  .کنند
انگیزه اسـرائیل عکـس ایـن  ،و یا شاید     

یــم ژتوضــیح ایــن کــه اســرائیل از ر. باشــد
یـم ژجدیدی کـه مـی خواهـد جانشـین ر

زیـرا ممکـن . اسد شـود بیشـتر مـی ترسـد
یــم جدیــد عناصــری مســلط ژاســت بــر ر

ـا را بـدتر از اسـد و آشوند کـه اسـرائیل  نه
با حمله هوائی  ،بنا براین. یم او می داندژر

یـم ژبـه ر خواسته اسـت کمکـی ،به سوریه
  . اسد بکند

 :اما توضیح عمومی ایـن حملـه اینسـت •
اســرائیل نیــروی نظــامی خــود را بــرای از 
ـار مـی  میان برداشتن هرچیز و هرکسی بک

به پی  ،البته. برد که برایش خطر ساز باشد
ـایش در آ مدهای گسترده ای کـه حملـه ه

یا بـرای  ،ورندآکشورهای همسایه ببار می 
ـافع ینـد آدوستانش ببار مـی  و حتـی بـه من
ـائی نمـــی کنـــد ،دراز مـــدت خـــود . اعتنــ

هــدفش تحصــیل حــداکثر امنیــت بــرای 
ولو بقیمت نا امنی مطلـق بـرای  ،اسرائیل
کوبیـدن دیگـران بقصـد . اسـت ،دیگران

ـا در آسان تر کردن کوبیـدن آ از  ،ینـدهآنه
ـامی  ـای نظــ هـــدفهای ثابـــت تجاوزهــ

  .اسرائیل است
 دلیلی که برای حملـه هـوائی بـه سـوریه•

ـا و  ،بیشتر از هـر دلیـل دیگـری بـر قلـم ه
جلــوگیری از مجهــز  ،مــده اســتآزبانهــا 

شدن حزب الله لبنان به موشک زمین به 
هرانــدازه لبنــان از  ،در واقــع. هــوا اســت

بــرای  ،داشــتن ایــن موشــک محــروم تــر
اســرائیل جــوالن دادن در حــریم هــوائی 

حتی اگر هدف اسرائیل از . سان ترآلبنان 
در ایــن  ،وشــکها باشــدبــین بــردن ایــن م

ـاء آمدهای گسـترده آبه پی  ،حمله ن اعتن
مـدها را آنکه این پی آحال . نکرده است
روزنامـه دیلـی اسـتار دو پـی . داشته است

  :مد را شرح کرده استآ
زیانی است که مـردم  ،مدهاآیکی از پی      

تردیــد نیســت کــه ایــن . سـوریه مــی بیننــد
 مــردم بــه هــیچ رو عالقــه ندارنــد ببیننــد
اسرائیل خود را وارد خیزش مردم بر ضد 

ـان بیننـده دیگـری . یم اسد مـی کنـدژر زی
زیرا . نظیر لبنان است ،کشورهای همسایه

ـا بـر حمـل آسخن از  ن بمیان است کـه بن
ولو هنوز ثابـت نیـز نشـده  –موشک برای 

  .حزب الله لبنان بوده است - است 
با توجه بـه  –مد دارد آبرای امریکا نیز پی 

هرگونه  –رابطه امریکا با اسرائیل طبیعت 
ـا  ،اقدامی از سوی اسرائیل از چشـم امریک

همــانطور کــه ســرمقاله . دیــده مــی شــود
اگر اسرائیل « :نویس دیلی استار می پرسد

ـاران  ــ ـــه بمب ـــدام ب ـــز ژ ۳۰اق ـــه مرک انوی
ـا او آ ،تحقیقات ارتش سوریه کرده اسـت ی

ــتالف ــیس خــود در ائ ــدون اطــالع رئ  ،ب
  »ا کرده است؟این کار ر ،امریکا

ــه  ۳در  ◀ ـایم  ،۲۰۱۳فوری ــرائیل آتـ و اس
 ،گزارش می کند که موشکها زمین به هوا

روزنامـه . هستند SA-17موشکهای روسی 
ـاره  ،مـــدعی اســـت کـــه در مرکـــز الجمــ

تجهیزاتــی نگاهــداری مــی شــوند کــه در 
مورد استفاده  ،بکار بردن اسلحه شیمیائی

نــرال ژروزنامــه از قــول . قــرار مــی گیرنــد
کــه ارتــش را  ،العزیز جاســم الشــاللعبــد

نوشـته اسـت  ،ترک و به مخالفان پیوسته
ـاره ــز الجمـ ــه مرک ــه ب ـام حمل ــه بهنگـ  ،ک

نها حاضـر آمتخصصان ایرانی و روسی در 
  . بوده اند

ــه        ــران و ســوریه هــردو اســرائیل را ب ای

. اقــدام تالفــی جویانــه تهدیــد کــرده انــد
روسیه و ترکیـه و کشـورهای دیگـر حملـه 

ی اسرائیل به سوریه را محکوم کـرده هوائ
  .اند
ــوول اوبســراتور  ◀ ــه ۲(ن گــزارش ) فوری

کرده اسـت کـه مـرز دقـت ایـن موشـکها 
بسیار باال است و هرگاه حزب الله بـدانها 

کار بر نیروی هوائی اسرائیل  ،مجهز شوند
  .مشکل می شود

وزیـر  ،اهود باراک ،۲۰۱۳فوریه  ۳در  ◀
منیــت دفــاع اســرائیل کــه در کنفــرانس ا

در پاســخ بــه  ،مــونیخ شــرکت کــرده بــود
ـاری تصـــدیق کـــرد کـــه  پرســـش خبرنگــ
ــلحه در  ــل اس ـاروان حام ــه کـ ــرائیل ب اس

  .سوریه حمله کرده است
ـا این موشـکها در اگر اما  :انقالب اسالمی ـان بگـذارد، اختیار سوریه هستند و می خواهد آنه ـای را در اختیار حزب اللـه لبن ـــر ضـــد هواپیماهــ ـا ب ــ ــین پرســش را رائیلی اسـتفاده نکـرده اسـت؟ وزیـر اسچـــرا از آنه ــز هم ــه نی ــه ترکی     .بعمل آورده استخارج

ـــه  ـــا ب ـــبز اوبام ـــراغ س چ
ــه  ــه ب ــرای حمل اســرائیل ب
تأسیســات نظــامی ایــران و 

  :سوریه و حزب الله؟
  
ــه  ۲در  ◀ ــر  ،۲۰۱۳فوری ــل خب ـا فای دبکـ

  داده است که 
ـامی اسـرائیل برضـد  • ـا اقـدام نظ اوباما ب

پـس از بـی نتیجـه  ،یـرانتأسیسات اتمی ا
. شــدن دیپلماســی موافقــت کــرده اســت

ـامره نخسـتین  ،حمله هوائی به مرکـز الج
حملــه بــه تأسیســات و تجهیــزات نظــامی 

ـاد عمـل  ،حزب اللـه –سوریه  بعـد از اتح
. نظامی بشار اسد با حسـن نصـرالله اسـت

 :می گوینـد) دبکا فایل (منابع نظامی به ما 
مهـم  این حملـه یـک اقـدام اسـتراتژیک

اســت کــه بــا تصــویب امریکــا و شــخص 
ــرد ایــن . پرزیــدنت اوبامــا انجــام مــی گی

یک عملیات جراحی در منطقـه  ،عملیات
قابــل . ای بــود کــه خــوب دفــاع مــی شــد

مقایسه است با حمله اسرائیل در سـپتامبر 
ــه ر ۲۰۰۷ کتــوری کــه کــره شــمالی در آب

مــی  ،در شــمال ســوریه ،منطقــه الکبیــر
ـاری ن ایـن بـود کـآهدف . ساخت ه همک

پیش از  ،سوریه –ایران  –اتمی کره شمالی 
نکه ساخته و پلوتونیوم برای برنامه اتمی آ

ــان  ،در شکسـت ،ایـران تولیـد کنــد بـه پای
تهران و پیونـگ  ،نآبعد از ویرانی . برسد

یان تصمیم گرفتند سوریه را در طرحهای 
ـــرا در . اتمـــی خـــود شـــرکت ندهنـــد زی

ـات  اتمـی همسایگی اسرائیل ایجاد تأسیس
  .سان نیستآکاری 

ـاطر  ،اهمیت حمله به مرکز الجمره • بخ
سه هدفی است که حمله برای رسیدن به 

  :نها انجام گرفته استآ
مجموعه الجمره از ایـن رو برگزیـده  – ۱

شد که مرکز تعامل نظامی ایران و سـوریه 
ـاران سـه هـدف .و حزب الله است بمب ب

و انبار اسلحه شیمیائی اسرائیل  :داشته اند
زمایشــگاه هــا و انبــار اســلحه پیشــرفته از آ

 SA-17جمله موشکهای زمین به هوای 
ـا اسـرائیل سـالح  ،که در صورت جنـگ ب

خطرناکی خواهد شد و گسیل تجهیزات 
اسـرائیل . نظامی به لبنان برای حزب الله

ـال  تهدید کرده بـود کـه جلـو نقـل و انتق
ــه لبنــان ــه ،اســلحه را ب ــرای حــزب الل  ،ب

  .خواهد گرفت
ـای مختلــف      ـاختمان هـ در یکــی از سـ

موزش می دیده آافراد حزب الله  ،الجمره
اند طرز بکار بـردن و نگاهـداری سـخت 
افزارهــای جدیــدی کــه ایــران در اختیــار 

تیمی از رانندگان . حزب الله قرار می دهد
نیز همواره آماده اند برای بردن اسلحه به 

ـا مـورد حملـه قـرار نگرفتـه . لبنان این بن
  .است
حمله هوائی بدان قصد انجام گرفتـه  – ۲

است که همکاری نظامی ایران و سوریه و 

  .قطع کند ،حزب الله را در لبنان
اسرائیل قدم اول خود را بـرای ورود  – ۳

ــوریه ــی س ــزاع داخل ــه ن ـان ،ب ــدین سـ  ،ب
  .برداشت

همانطور کـه پـیش از ایـن اطـالع داده  •
ـا چـراغ سـبز پرزیـدنت  ،ایم این حملـه ب

ن آاو بعــد از . نجــام گرفتــه اســتاوبامــا ا
ـان«موافقــــت کــــه رئــــیس اداره (» امـــ
او  ،انویـهژ ۲۲در  ،)اطالعات ارتش سوریه

  . را توجیه کرد
ـاکوف       منابع ما گـزارش مـی کننـد کـه ی

در  ،مشاور امنیـت ملـی اسـرائیل ،امیردور
ـان ـا رهبـران  ،همان زم بـه مسـکو رفـت ت

  .گاه کندآروسیه را از چنین حمله ای 
گرچــه مقامــات روســیه بــا ایــن حملــه       

ـان رفـت  مخالفت کردند اما از قـرار یادش
ـاه آکه بشار اسد را از وقـوع ایـن حملـه  گ

ـار  ،بعد از وقوع حمله! کنند پوتین بـه بش
ن نشـود کـه آاسد اندرز دادند کـه در پـی 

ـامی  ـنش و واکـنش نظ خـود را در مـدار ک
  .گرفتار کند

ـامی بـه مجموعـه الجمـره دو •  حمله نظ
  :ینده خواهد داشتآمد درآپی 
ـامی  – ۱ ـا حملـــه نظــ ـا بــ موافقـــت اوبامــ

اســرائیل و قــوای  ،اســرائیل بــه ســوریه
ـامیش را بمثابــه نخســتین دولــت و  ،نظـ

وارد جنـگ داخلـی  ،ارتش هوادار غـرب
پس از دو سال که اسـرائیل از . سوریه کرد

 ،مداخله در جنبشـهای کشـورهای عـرب
ـایش  اینک ،بازداشته می شد ،بهار عرب پ

  .به جنگ داخلی سوریه باز می شود
که  ،در علن ،مقامات ایران ،در تهران – ۲

حمله سوریه را حمله بـه ایـران تلقـی مـی 
ـاری  ،بـــــدون تردیـــــد. کننـــــد از مجــــ

همین پیام به واشنگتن داده  ،دیپلماتیک
نکه سالها آبعد از  ،باوجود این. شده است

ـات اتمـی ایـران  ایران از حملـه بـه تأسیس
ـا حملـه ای  ،شته می شدبازدا ـنگتن ب واش

ـامی  موافقت کرد که می تواند به نـزاع نظ
  . گسترده میان اسرائیل و ایران سرباز کند

نکه قرار گرفتن موشکهای پیشـرفته آبا       
ضد هواپیما و اسلحه شـیمیائی در دسـت 

ــازه دادنــی نیســت ،حـزب اللــه لبنــان  ،اج
منــابع دبکــا فایــل در واشــنگتن و تهــران 

نچـه سـبب شـد رئـیس آی کنند که فاش م
جمهــوری امریکــا بــا حملــه اســرائیل بــه 

خارج شدن ایران از  ،سوریه موافقت کند
گفتگوهای سری بود که اوباما امید بسیار 

ـالحه  ،به نتیجه بخش بودنش بلحاظ مص
  .می داشت ،بر سر اتم ایران

در  ،سه تغییر با اهمیت استراتژیک زیاد •
  :این هفته انجام گرفته اند

ی ژانـس بـین المللـی انـرژآتهران بـه  – ۱
های ژاتمی اطالع داده است که سانتریفو

ـاال در  جدیـــد دارای ســـرعت بســـیار بــ
هدف . تأسیسات نطنز نصب خواهند شد

ـات فـردو بقصـد  ،از این کار توسعه تأسیس
ــوم  ــد اورانی ــه . درصــد اســت ۲۰تولی نام

انس روزی بعد از آن فرسـتاده ژآتهران به 
ـنگتن شد که دو فرست اده اسرائیل بـه واش
  . و مسکو رفتند

ـا  – ۲ مجـــرای دیپلماتیـــک واشـــنگتن بــ
بــا اســتعفای گــری  ،هفتــه پــیش ،تهــران
ــردن  ،ســمور ــین ب ــده از ب همآهنــگ کنن

اسلحه کشـتار جمعـی و کنتـرل اسـلحه و 
اسـتعفاء  ،مبارزه با تروریسم در کاخ سفید

دبکا فایل پی برده اسـت کـه سـمور . کرد
ران در گفتگوهــای گفتگــو کننــده بــا ایــ

ــه شکســت خــورده بــوده اســت . محرمان
ــدین معنــی اســت کــه او از  اســتعفای او ب

ــران در بــاره  ــه آمتقاعــد کــردن ای نچــه ب
ــده اتمــی  ــته ای(پرون ــد ســالح هس ) تولی
  .ناامید شده است ،مربوط می شود

ـاون رئـیس جمهـوری  ،جو بایدن – ۳ مع
 ۲در  :وردآامریکــا ســومین تغییــر را پدیــد 

ــه مــاده آامریکــا  :گفــت ،مــونیخدر  ،فوری
ـالی  ،گفتگو با ایران است ـاه رهبـر ع هرگ

او . ایــران طالــب گفتگــوی جــدی باشــد
ــاریخ ـا ایــن ت در  ،فهمانـد کــه خامنــه ای ت

  . جدی نبوده است ،گفتگوها
ـا        این هر سه تغییر سبب شدند که اوبام

. با حمله اسرائیل به سوریه موافقـت کنـد
ـان ـا بـه تهـران ،بدین س هشـدار نیـز  اوبام

ـا هـدف  :داد ـای جـدی ب هرگاه گفتگوه
ـام نگیرنـد ـا  ،حل مشکل انج ـاده آامریک م

محـور  ،است با بکار بردن ارتش اسـرائیل
ــران  ــوریه  –ای ــه را درهــم  –س حــزب الل
  .بشکند

  :نمایانندکه ایران گرفتار آنست، چگونـه مـی ای یم در آنست و نیـز موقعیـت منطقـه ژراطالع های اقتصـادی وضـعیتی را کـه اینک بنگریم داده ها و : انقالب اسـالمی
  

 –تـورم  –دالر  –نفت 
  :فقر

  
پیدایش نفت و گاز در مدیترانـه  ٭

  :شرقی
  
امر جدیدی بر امرهای پیشین افزوده  ◀

ــدرتها در  ــرای حضــور بیشــتر ق گشــته و ب
ورده آبهانــه ای جدیــد پدیــد  ،خاورمیانــه
ـاز در بخـش  ،است و آن پیدایش نفت و گ

  :دیترانه استشرقی دریای م
ـاحلی آدر  ،۲۰۱۰در اواخـــر  • ـای ســ بهــ

ـاز طبیعـی  ،اسرائیل در دریای مدیترانـه گ
ـاحلی  ،ن پسآاز . کشف شد کشورهای س

دیگر نیز در پی اکتشاف گاز و نفت در این 
نتجه این شده است که تمامی . دریا شدند

ـاز اسـت . مدیترانه شـرقی منبـع نفـت و گ
م کشف این منبع هم از نظر سیاسـی و هـ

ـاظ  ـــت ژاز لحــ ـــز از جه ـــک و نی ئوپلیتی
از نظر نظامی . بسیار مهم است ،اقتصادی

نیــز اهمیــت بتمــامی بــه ایــن منطقــه مــی 
  .بخشد

اکتشافهای ابتدائی معلوم می کننـد کـه  •
ـاز و نفــت در  ــه و آگـ بهــای یونــان و ترکی

ـای سـوریه وجـود آدر  ،بالقوه ،قبرس و به
  .دارند

روبـرو  یونان با فاجعه اقتصادی سختی     
حکومت ایـن کشـور بطـور جـدی . است

مشــغول تــدارک اســباب بهــره بــرداری از 
کشـوری کـه . نفت و گاز دریا گرفته اسـت

اینک بازیچه صندوق بین المللـی پـول و 
بسا با استفاده از  ،اتحادیه اروپا شده است
بطور جدی بـه  ،تنگنائی سخت اقتصادی

تولید نفت و گاز بپردازد و خود را از تنگنا 
  .ارج کندخ
ـان ژوزارت انر ،۲۰۱۰در دسامبر       ی یون

ـان را بــرای  گــروه ویــژه ای از کارشناسـ
تحقیق در باره نفت و گاز مدیترانه تشکیل 

مــوفقیتی در کشــف  ،۲۰۰۹در ســال . داد
ـای آبر. مده بـودآمنبع نفت بدست  ورده

جدید معلوم کردند که منابع نفـت واقـع 
ـان حـدود  ـارد بشـکه ۲۲در غرب یون  میلی

ـا  ،در شمال یونان نیز. نفت دارند منبعی ب
هنـوز . میلیارد بشکه وجود دارد ۴ذخیره 

ــز در  ــوب کشــور نی منــابع موجــود در جن
 ،داویــد هیــنس. دســت اکتشــاف هســتند

مــی  ،متخصــص نفــت در دانشــگاه تــوالن
یونان  ،با بهره برداری از این منابع :گوید

ـامی قرضــه هــای خــود را  ــد تمـ ــی توان م
ـان از آدر ،ورد اوآر بـربنا ب. بپردازد مـد یون

ـارد  ۳۰۲ ،محل نفت و گاز این منابع میلی
ـال خواهـد شـد ۲۵یورو ظـرف  بهتـر . س

ـای اجـــرای برنامـــه ریاضـــت  اســـت بجــ
اقتصادی که سبب سقوط اقتصادی یونان 

در تولیـد و عرضـه نفـت شـتاب  ،می شود
  . کند

ـای  • صندوق بین المللی پول و حکومته
ـا ــه اروپـ ـاآدر میــان  ،اتحادی لمــان از آ ،نهـ

یونــان مــی خواهنــد شــرکتهای بنــدرها و 
البته شرکت دولتی نفت  ،شرکتهای دولتی

ـای خـود بکاهـد . را بفروشد و از قرضه ه
ـارد  ۵۰حـداکثر  ،اما فروش این همه میلی

 ،به سخن دیگـر. یورو عاید یونان می کند
مــی خواهنــد ثــروت کشــور را مفــت از 

  .ورندآدستش بدر
ـائی ترکیه  ،پیش از این • بسـط قلمـرو دری

 اقـدام بـه Aegeanیونان را تا دورتـر از  
ـاز  . جنگ خوانده بود اینک که نفـت و گ

ــتر و  ــه بیش ــه ترکی ــدا شــده اســت عالق پی
ـــت ـــته اس ـــر گش ـــده ت ـــوع پیچی . موض

وردیونان اینست که نفـت اسـتخراجی آبر
ـایش  Aegean ۵۰از دریای  درصد نیازه

ــد ــه نفــت را رفــع مــی کن ـا مشــکل . ب تنهـ
ـاز مخالفت ت ـا اسـتخراج نفـت و گ رکیـه ب

       .  این حوزه است
امریکا نیز بوی نفت و گاز این منطقه را  •

هـیالری  ،۲۰۱۱وئیه ژاستشمام کرد و در 
ـا ،کلینتون بـه  ،وزیـر خارجـه وقـت امریک

ـاز بهـره بـرداری از . تن رفتآ گرفتن امتی
ـارد . منابع یونان را در سرداشت زیرا ریچ

ا بــاخود مورنینگســتار متخصــص نفــت ر
او شوهر مشاور مخصوص بیل . ورده بودآ

.  کلینتون در نفت دریای مازندران اسـت
تــن را تــرک آنکــه کلینتــون آروز بعــد از  ۳

حکومت یونان پیشنهاد کرد که یک  ،کرد
ـاز دولتـی تشـکیل ژآ انس جدیـد نفـت و گ

شــود و بخــش نفــت و گــاز کشــور را اداره 
  . کند

مورنینگســتار کــه متخصــص جنــگ  •
ی روسـیه ژدی بر ضد دیپلماسی انـراقتصا

است به یونان و ترکیه پیشنهاد کرده است 
که نزاع تاریخی خود را بر سر قبرس حل 
ـابع  کنند و با بهـره بـرداری مشـترک از من

او همچنـین از . نفت و گاز موافقت کننـد
ـان خواســته اســت  فکــر  حکومــت یونـ
همکاری با مسکو در مورد طرح لوله نفتی 

  . را رها کند
ـابر قـــول         ،ریســـتوت واســـیالکیسآبنــ

 ،۲۰۱۱وئیـــه ژدر  ،تحلیـــل گـــر سیاســـی
ــا بــه یونــان و ترکیــه پیشــنهاد کــرده  امریک

 ۲۰ ،است از سـهام شـرکت تولیـد کننـده
ـــد از  ـــه و آدرص ـــد از  ۲۰ن ترکی ن آدرص

 ،نآدر صد از  ۶۰یعنی  ،یونان و سهم شیر
  .ن شرکت هوستون بگرددآنیز از 

ــی :انقــالب اســالمی ن وضــعیتی، در چن ـا  نفت ایـران سـقوط مـی کنـد صادرات ـــــ به ادامه  یمژبحران اتمی و بخاطر نیاز رگــاز را مــی برنــد و اینهمــه، از رهگــذر خلیج فارس، کشورهای دیگر نفـت و ذخایر نفت ایران هـدر مـی رونـد و در بخاطر بهره برداری غیر علمی، . گردنددستگاههای بهره برداری فرسـوده مـی . هــــــزار بشــــــکه در روز ۸۶۰ت   :حیات در بحران
  

بـــرای حـــوزه نفتـــی ایـــران در ٭ 
  :دریای مازندران مدعی پیدا شد

  
ـــه گـــزارش   ،۹۱بهمـــن  ۶در ◀ ـــر ب خب

فارس ،  اخيرا وزيـر امـور خارجـه گزاری 
آذربايجان ادعايی را مطـرح کـرده اسـت 
ـازی و نفتـی کشـف شـده در  که ميـدان گ
ـال گذشـته کشـف شـد،  دريای خزر که س

  .به ايران نداردهيچ ارتباطی 
وی مدعی شده است که اين مخـزن بـين 
ترکمنستان و آذربايجان واقع شده اسـت 
و هيچ ربطی بـه ايـران نـدارد و مسـئوالن 
  .ايرانی بايد در اين زمينه پاسخگو باشند

ميدان گازی سردار جنگل در دريای خزر 
و انتهای بخـش مـرزی ايـران قـرار دارد، 

 ۱۶کيلـــومتر طـــول و  ۲۴ايـــن ميـــدان، 
های  کيلــــومتر عــــرض دارد و از اليــــه

  .است مختلفی تشکيل شده
ـال از  ۱۰بعد از گذشت  ۱۳۹۰در سال  س

ـای خـزر،  کشف اين ميدان گازي، در دري
  در پی مطالعات اکتشافی بر روی سکوی 

  11ر صفحهد  
  

 ؟!و یکی به میخیکی به نعل
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نيمه شناور اميرکبيـر، يـک اليـه نفتـي، در 
ــــق  ــــن مخــــزن  ۷۲۸عم ــــری در اي مت

  .هيدروکربوری کشف شد
ن اليــه نفتــي، در ميــدان گــازی ســردار ايــ

ـارد  ۲جنگل، دارای ذخيره نفـت در  ميلي
ـا توجـــه بـــه ضـــريب  بشکه اســـت، کـــه بــ

ــت  ۲۵برداشــت ــدار نف درصــدی آن، مق
ـال ايـن مخـزن، در حـدود  قابل استحص

  .ميليون بشکه نفت است ۵۰۰
  
 ۱: ارمغــان معجــزه هــزاره ســوم٭

و انــــــدازه  تومــــــان ۴۰۰۰دالر 
  :مسئولیت خامنه ای

 
ـــن  ۱۴در  ◀ ـــوز ،۱۳۹۱بهم ـــحام نی  س

ایــن روزهــا خبــر   :گــزارش کــرده اســت
 ۴۰۰۰گذشــتن یــک دالر آمریکــا از مــرز 

ـار  ـان اقش تومان موجی از نگرانی را در می
ــر از  ــه در کمت ــران ک ــه ای ــف جامع مختل

ـال،  درصـــد ارزش پـــول ملـــی و  ۸۵یکســ
ــد ایجــاد  ســرمایه خــود را از دســت دادن

 .کرده است
ـان، هـر رو     ز خبـر جدیـدی از در این می

ابعــاد فســاد و غــارت بیــت المــال توســط 
پاک ترین دولت تاریخ ایران در رسانه ها 
. و سایت های مختلـف منتشـر مـی گـردد

ـازده  ـاردی، ی اختالس های سه هزار میلی
ـاردی و ده  ـاردی، دو هـزار میلی هزار میلی
ـام ارشـد  ها نمونه های دیگر به دستور مق

آن چنـد نظام ماست مالی شده و به ازای 
جوان به جرم زورگیری کمتر از دویسـت 
هزار تومان با سـرعت بـه دار آویختـه مـی 

اقلیتی از نمایندگان مجلس کـه در . شوند
مــواقعی نســبت بــه فســاد و وضــع آشــفته 
ــد،  اقتصــادی و مــالی اعتــراض مــی کردن
ـا عنـوان  ظاهرا بدنبال حکـم حکـومتی ب

ــه“ ـنش در جامع ــرویج تـ ــدم ت ــر ” ع دیگ
شاید سهل ترین گزینه . سخن نمی گویند

در نقــد وضــع فعلــی ارتبــاط موضــوع بــه 
تحریم های بین المللی، مدیریت فاسد و 
آلــوده و رمــال پــرور کشــور باشــد کــه تــا 
چندی پیش او را معجزه هزاره سـوم مـی 
ـــه اش در  ـــد و ســـخنان محجوران نامیدن

دند و وسازمان های بین المللی را می سـت
ه مــی او را بــا ابــراهیم خلیــل اللــه مقایســ

 .نمودند
بدور از انصاف است که بـدون پـرداختن 
به تفکر غلط سیستم حاکم مبنی بـر یـک 
دســت بــودن حاکمیــت، معضــل امــروز 
کشور را به مجموعه دولت فاسد و دانـش 

چنـدی پـیش یکـی از . گریز ارتباط دهیم
الی قم در جمع تعدادی از حاضـران ضف

به خاطره دیدار جمعی از مدرسین حوزه 
اشاره کرده بـود  ۱۳۸۳ر سال با رهبری د

ـاد  که در آن دیـدار رهبـری در پاسـخ انتق
برخی از روحانیون از وضعیت فرهنگی و 
اقتصــادی گفتــه بــود کــه دولــت اصــالح 
ـان هماهنـــگ نیســـت و  ـا ایشــ ــ طلـــب ب
مشــکالت ناشــی از بــی تــوجهی دولــت و 
مجلــس اصــالح طلــب بــه توصــیه هــای 

ـار . ایشان است رهبـری در آن جلسـه اظه
کـــرده بـــود کـــه اگـــر رئـــیس  امیــدواری

ـان بـر  جمهوری انقالبی و نزدیک به ایش
مصدر امور قرار گیرد، مشکالت کشـور در 

 .تمامی ابعاد حل خواهد شد
دالر در  ۴۲گذشتن قیمت نفـت از مـرز     

و نگاه ارکان قدرت به تسـلط بـر  ۸۴سال 
ـــه عرصـــه  ـان را ب ــ ـــور، نظامی ـابع کش ــ من

ـاند ــ ـات کش ــ ـان . انتخاب ــ ـــت نزدیک دخال
ی و نهادهای تحت امر به نفع آقای رهبر

کاندیــدایی کــه بــه گفتــه  - احمــدی نــژاد
ـاف  برخی از اصول گرایان مثل آقای قالیب
در رجل سیاسی بودنش تردیـدی اساسـی 

. او را بــه پاســتور فرســتاد - وجــود داشــت
ـانی از مـرز   ۱۰۰قیمت نفت در انـدک زم

 ۶۵۰تاکنون بیش از  ۸۴دالر گذشت و از 
درآمــد نفتــی داشــته  میلیــارد دالر دولــت

بخش دیگری از سرمایه های کشور . است
در خارج از کشور به بهانه فـرار از تحـریم 
ــه تــاراج گذاشــته شــده و حســاب و  هــا ب

علیــرغم . کتــابی از آن ارائــه نشــده اســت
ـا جدرآمد های ن ومی و فـروش سـرمایه ه

وضعیت اقتصادی کشور امـروز در آسـتانه 
ـاور کـ. ورشکستگی است ـاید همـین ب ه ش

رئیس جمهور در همه امور باید از رهبری 
کســـب تکلیـــف کنـــد مهمتـــرین عامـــل 
دخالــت نزدیکــان رهبــری در انتخابــات 

ــای احمــدی نــژاد شــد ۱۳۸۴ . بــه نفــع آق
کشوری که از جهش بی نظیر قیمت نفت 
مــی توانســت هــم توســعه و آبــادانی را در 
ابعاد مختلف ببیند و هم صندوق ذخیـره 

ر موجــودی ارزی اش صــدها میلیــارد دال
 ۴داشته باشـد، بـه روزی رسـیده کـه دالر 

ــی  ــی م هــزار تومــانی روز خــوش اش تلق
 .گردد

حال؛ سوال اصلی این است که چه کسـی 
  باید مسئولیت امروز کشور را بپذیرد؟

ـای خامنه ای و گرداننـدگان  :انقالب اسالمی     .مالی –نظامی حزب سیاسی مسـلح یعنـی مافیاه
ون و خط فقر در ایران يک ميلي٭

  هزار تومان ۸۰۰
  
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ◀

ـال حاضـر خـط فقـر در  اعالم کـرد در ح
ــران يــک ميليــون و  هــزار تومــان ۸۰۰اي

اين در شرايطی اسـت کـه حـداقل . است
ـاری حـدود  ـال ج دستمزد کارگران در س

  .هزار تومان بوده است۳۹۰
گــزارش ، روزنامــه بهــار، بهمــن ۱۴در  ◀

ـارگرانقـدرت : کرده اسـت  ۷۵ خریـد ک
حسین راغفـر، . یافته است درصد کاهش

کارشناس اقتصادی در یادداشـتی در ایـن 
های اخیـر  در سال«: روزنامه نوشته است

ــه ــزان  و ب ــته می ـال گذش ــک سـ ویژه در ی
حداقل دستمزدها و قدرت خرید نیروی 

 .»درصدی داشته است۷۵کار کاهشی 
استاد اقتصاد دانشـگاه الزهـرای تهـران    

مطالعــات مــا «: نــین نوشــته اســتهمچ
ـال نشان می های  دهد طبقه متوسط در س

ـال گذشـته،  اخیر و باز هم به ویژه یـک س
ـان تـــورم  ترین بازنـــده اصـــلی ها و قربانیــ
و » گسیخته در اقتصاد کشور هسـتند لجام

فشار ناشی از تورم انباشـته شـده در ایـن «
ـام بـر گروه سال ـایی کـه  ها، بـه طـور ع ه

نــد و بــه طــور خــاص بــر درآمــد ثابــت دار
  ».شود نیروی کارگری تحمیل می

ــه ۹۱بهمــن  ۷در ◀ ــه گــزارش روزنام ، ب
ـــرق ـــه : ش ـــور ب ـــک در کش ـــت چ برگش

جاری  ترین رکورد خود در سال سابقه بی
دبیرکل بانک مرکزی ضمن . دست یافت

ــی ــرده برم ـار پ ــن آمـ ــه از ای ــه  اینک دارد ب
: کند سابقه بودن این آمار هم اشاره می بی

هزارچــک در  ۷۵تــا  ۷۰حــدود روزانــه «
 ».خورد کشور برگشت می

ـای برگشــتی درج  کــه بــر چک مبالغی  هـ
ـال پـیش افـزایش ۱۰شود نسبت بـه  می س

ـال. یافتـــه اســـت  ۱۲٫۴روزانـــه  ۸۱در ســ
خـورد در  میلیارد تومان چک برگشت می

ـال بـه روزانـه   ۹۰حالی که ایـن رقـم در س
بر این . میلیارد تومان  رسیده است ۹۷٫۵

های برگشتی به صـورت  لغ چکاساس مب
درصد رشـد یافتـه کـه  ۶۸۵روزانه حدود 

    .این نیز رقم قابل توجهی است
میزان تورم در  ،مار رسمیآبنا بر  ٭

ــژاد  ــر  ۴حکومــت احمــدی ن براب
  :شده است

  
ـــــن  ۱۵در  ◀ ـــــزارش  ،۹۱بهم ـــــه گ ب

خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکـزی از 
ـایج بـه دسـت ـاخص  خالصه نت آمده از ش

الها و خدمات مصرفی در مناطق بهای کا
ـاس  شـــهری ایـــران بر ـال پایـــه اســ ســ

ـاه  در دی ۱۳۸۳=۱۰۰ ـان  ۱۳۹۱مـــ نشـــ

ـا و خـدمات  می دهد شاخص بهای کااله
ـاطق شـهری ایــران در دی  مصـرفی در من

 .رسید ۵/۳۹۷به عدد  ۱۳۹۱ماه 
ـاه منتهــی بــه      نــرخ تــورم در دوازده مـ

نسبت به دوازده ماه منتهی  ۱۳۹۱ماه  دی
ــه دی  ـاه ب ـادل  ۱۳۹۰مـ درصــد ۷/۲۸معـ
در حالی نرخ تورم در دوازده ماهه  .است

ـال بـه  درصـد  ۲۸٫۷منتهی به دی ماه امس
رســیده کــه ایــن نــرخ در مــدت مشــابه در 

ـاه  ـاه  ۲۴٫۹مهرمــ ـان مــ  ۲۶٫۱درصـــد، آبــ
 .درصد بوده است ۲۷٫۴درصد و آذرماه 

پیش از این، بانک مرکزی نرخ تـورم در     
ــه شــه  ۲۴ریورماه را دوازده مــاه منتهــی ب

ـاه  درصـد،  ۲۳٫۵را  ۱۳۹۱درصد، مردادم
 ۲۲٫۴درصد، خردادماه را  ۲۲٫۹تیرماه را 

ـاه را  درصـد و  ۲۲٫۲درصد، اردیبهشـت م
درصـد اعـالم شـده  ۲۱٫۸فروردین ماه را 

 .بود
ـــالمی ـــالب اس ـانی  ۹۰۰دالر  :انق تومــ ـای مـواد  ۴۰۰۰ ـار بانـک  ازمورد مصرف عموم مردم، بسیار بـیش تومانی گشـته و قیمته     .مرکزی ارائه کرده استآن افزایش یافتـه انـد کـه آم

بــا  »توافــق تــاریخی«
  ؟!یم ضد حیاتژر
  

بـــه گـــزارش  ۲۰۱۳انویـــه ژ ۲۷در  ◀
خبرگزاری فرانسـه و خبرنگـار لومونـد، 
کریســتینا کیرچنــر، رئــیس جمهــوری 

» توافق تاریخی«انتین، امضای یک ژآر
توافـــق میـــان . را اعـــالم کـــرده اســـت

یم ایـران انجـام گرفتـه ژبا رحکومت او 
ــذاری در  ــب گ ــوع آن بم اســت و موض

ــو ــع در ب ــا واق ــی آمی ــز فرهنگ نس ئمرک
 ۱۹۹۴انتـــین، در ژآیـــرس، پایتخـــت آر

تن کشـته  ۸۵بر اثر انفجار بمب، . است
ـــدند ۳۰۰و  ـــی ش ـــن زخم ـــال . ت از س

انتــین خواســتار ژ، قــوه قضــائی آر۲۰۰۶
یـم ژتنی است کـه از سـوی ر ۸استراداد 

بنـا بـر . مأموریت داشته انـد انتینژدر آر
توافق بعمل آمده، یک هیـأت حقیقـت 

آن انفجـار حقیقت  نفر ۵یاب مرکب از 
هیچیـک از اعضـای . را خواهد جسـت

انتینـی نخواهنـد ژاین هیأت ایرانی یا آر
ــود ــتگاه قضــائی . ب ــق، دس ــر تواف ــا ب بن
انتــین مــی توانــد از کســانی بــازجوئی ژآر

 .کند که انترپل در جستجویشـان اسـت
توافق کـه در آدیـس آببـا، میـان وزیـران 
خارجه دو کشور امضاء شده و مـی بایـد 
بــه تصــویب مجلــس هــای دو کشــور 

  .برسد
بـه گـزارش مهـر، بـا  ،۹۱بهمن  ۵در ◀

حکم مراجع قضايی حکم قطع يد يک 
ســاله در مــالء عــام در شــیراز  ۲۹ســارق 

 .انجام شد
عالوه بر اجـرای حکـم قطـع يـد، ايـن 

سـه سـال زنـدان نيـز سارق به رد مال و 
 .محکوم شده است

بــه گــزارش آفتــاب،  ،۹۱ بهمــن ۵در ◀
ـــماعيل صـــادقى  ـــالم اس حجـــت االس
دادستان شهرستان قـزوين اعـالم کـرد 
کــه  ســه نفــر در قــزوين بــه دار آویختــه  

ایــن ســه نفــر در رابطــه بــا مــواد  .شــدند
. مخدر بـه اعـدام محکـوم شـده بودنـد

ــدگان   ــدام ش ــی از اع ــاله کــه  ۲۸یک س
ســال حـــبس  ۲مـــی باشــد بـــه  مجــرد

ميليــون  ۱۵ضــربه شــالق،  ۵۰تعزيــري،
ريال جزاى نقدى و اعدام محکوم شـد 

نيـــز راى بـــه » خ.ف«و در خصـــوص 
 .برائت نامبرده از بزه اتهامى صادر شد

بــه گــزارش ايلنــا،  ،۹۱بهمــن  ۵در ◀
ـــری از  ـــع کثي ـــومین روز جم ـــرای س ب
کــارگران فصــلی نــی بــر مجتمــع کشــت 

سفر به پايتخت  صنعت کارون شوشتر با
درجـه در اعتراض به اجرا نشدن طـرح 

بنــدی مشــاغل و بازنشســتگی پـــيش از 

موعد در مقابل نهاد رياسـت جمهـوری 
  .تجمع کردند

ــن  ۸در ◀ ــدای  ،۹۱بهم ــزارش ن ــه گ ب
ــر : ســبز آزادی مــیالد فــدایی اصــل دبی

ســـرویس سیاســـی خبرگـــزاری ایلنـــا 
 .بازداشت شد

ــن ۸در ◀ ــنا،  ،۹۱ بهم ــزارش ایس ــه گ ب
مــدافع ســعید عابــدینی شــهروند  وکیــل

 ۸االصل از صدور حکم  آمریکایی ایرانی
وی  .سال حبس برای موکلش خبـر داد

موکلم بـه اتهـام تشـکیل و : تصریح کرد
های خانگی به قصد  اندازی کلیسای راه

سـال حـبس  ۸برهم زدن امنیت ملی به 
 .تعزیری محکوم شده است

ــن  ۸در ◀ ــدای  ،۹۱بهم ــزارش ن ــه گ ب
ــبز آزادی، ــدی، س ــلیمان محم ــر  س دبی

ــار شــب  ــه به ســرویس حــوادث روزنام
 .گذشته بازداشت شده است

ــن  ۸در ◀ ــنا،  ،۹۱بهم ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ۱۵۰۰ ــابق و فعل ــارگران س ــن از ک ت

گروه صـنعتی انتخـاب در پـی اسـتمرار 
از » دوو الکترونیــک«ممانعــت شــرکت 

باز پرداخت مطالبات این مجموعه، در 
هــران مقابــل ســفارت کــره جنــوبی در ت

 .تجمع کردند
ــارس،  ،۹۱بهمــن  ۸در  ◀ ــه گــزارش ف ب

ــــالم اســــدالله جعفــــری  حجت االس
دادســـتان عمـــومی و انقـــالب مرکـــز 
مازنــدران دربــاره اجــرای قطــع چهــار 
انگشت سارقی که دارای سوابق متعـدد 

ــرقت ــری اســت و مرتکــب س های  کیف
این فرد : زیادی شده بود، اظهار داشت

ــرقت ــری و س ــدد کیف ــوابق متع  های س
 .زیادی انجام داده بود

بــه گــزارش ایلنــا،  ،۹۱ بهمــن ۸در ◀
اعتراض صنفی کارگران نی بـر کشـت و 
صــــنعت کــــارون شوشــــتر در مقابــــل 
ساختمان نهاد ریاسـت جمهـوری وارد 

ایــن در حــالی . ششــمین روز خــود شــد
است که امروز کارگران نی بر هفت تپـه 
نیز بـرای دومـین روز متـوالی بـه جمـع 

ــاران خــود در  مقابــل ایــن نهــاد همک
 .اند دولتی پیوسته

ــه، ۹۱ بهمــن ۸در ◀ ــه گــزارش کلم ، ب
دفاتر روزنامه های اعتماد، شرق، بهار و 
آرمــان مــورد هجــوم مــاموران امنیتــی و 

 ۱۰لباس شخصی قرار گرفته و ماموران 
تـــن از روزنامـــه نگـــاران را بازداشـــت 

 . نمودند
، کریســـتف دولـــوار ۹۱بهمـــن  ۹در  ◀

ان بدون مرز اعـالم گر دبیر اول گزارش
روزنامه   تشدید سرکوب بی وقفه:" کرد 

نگـــاران در ایـــران ادامـــه دارد، هنـــوز 
ــردای  ــه از ف ــرکوبی ک ــرور و س دوران ت

 ۱۳۸۸انتخابات مورد اعتراض خـرداد 
مـاه  ٥. آغاز شد، به پایان نرسیده اسـت

پـــیش از برگـــزاری انتخابـــات ریاســـت 
ها  جمهــوری در ایــران، ایــن بازداشــت

دهــان و زبــان ! روشــن اســتهشــداری 
ها بسـته خواهـد  نگاران و رسانه روزنامه

 ."شد
وری شـده از آ بنا بـر اطالعـات جمـع     

گران بدون مرز، دست کم  سوی گزارش
سـاعت  ۲٤نگار در کمتـر از  روزنامـه ۱۲

بهمـن،  ۸در تـاریخ . اند بازداشت شـده
ساسان آقـایی، نسـرین تخیـری، جـواد 

ـــی، ه ـــی امرای ـــری و امیل ـــاران دلی مک
اعتماد، مطهره شفیعی، نـرگس   روزنامه

جـــودکی و صـــبا آذرپیـــک از روزنامـــه 
آرمان، پوریا عالمی و پژمـان موسـوی از 
روزنامــــه شــــرق و اکبــــر منتجبــــی از 

در . نامــه آســمان بازداشــت شــدند هفته
بهمن نیز، مـیالد فـدایی اصـل  ۷تاریخ 
نگار خبرگزاری ایلنـا و سـلیمان  روزنامه

بهـار در   گار روزنامـهن محمدی روزنامـه
محل کار و منزل خـود بازداشـت شـده 

منازل روزنامه نگاران بازداشـت . بودند

 –شــده نیــز از ســوی نیروهــای قضــایی 
امنیتــی ســاعت هــا مــورد بازرســی قــرار 

ها و  گرفتــه و لــوازم کــار، دســت نوشــته
  .کامپیوترهای آنها مصادره شده است

بهمن غالمحسین محسنی  ۲در تاریخ     
ای دادستان کـل جمهـوری اسـالمی  اژه

ایران در نشست مطبوعاتی اعـالم کـرده 
براسـاس اطالعـاتی کـه از منـابع : " بود 

ــت،  ــیده اس ــن رس ــت م ــه دس ــق ب موث
ـــده ـــفانه ع ـــه متأس نگاران  ای از روزنام

های کشور  امروز جدای آنکه در روزنامه
هـا  زنند دستشان در دست غربی قلم می

 ."و ضد انقالب است
ــ ۹در ◀ ــه  ،۹۱ن بهم ــه گــزارش کمیت ب

تن از طالب  ۵:  گزارشگران حقوق بشر
آیت الله علی محمد دستغیب در شـیراز 

نـام یکـی از بازداشـت  .بازداشت شـدند
چهــار نفــر . شــدگان طــاهر فقیــه اســت

 . هایشان بازداشت شدند  دیگر در خانه
ــن  ۹در  ◀ ــر،  ،۹۱بهم ــزارش مه ــه گ ب

ــگ و  ــر فرهن ــینی، وزی ــیدمحمد حس س
نگاران  می در مـورد روزنامـهارشاد اسـال

ایـن :  بازداشت شده شب گذشته گفـت
موضـــوع را بایـــد از نیروهـــای امنیتـــی 
بپرســـید؛ چـــرا کـــه قطعـــا اتهـــام آنهـــا 

 .مطبوعاتی نبوده است
، بــه گــزارش  ســایت ۹۱ بهمــن ۹در ◀

مجــذوبان نــور صــالح مــرادی و کســری 
نوری از دراویـش گنابـادی محبـوس در 

ر اعتـراض بـه زندان عادل آباد شیراز، د
انتقال وکالی دراویش و مدیران سایت 

های انفـرادی  مجذوبان نـور بـه سـلول
بندهای امنیتی زندان اوین، دوازده روز 

انـد  است که دست به اعتصاب غـذا زده
کـــه هـــم اکنـــون وضعیتشـــان وخـــیم 

 .گزارش شده است
، به گزارش جـرس، در ۹۱ بهمن ۹در ◀

ادامه موج سرکوب و بازداشـت فعـاالن 
بوعاتی و روزنامـه نگـران در ایـران، مط

کیــوان مهرگــان و حســین یــاغچی نیــز 
 .بازداشت شدند

، به گـزارش اتحادیـه ۹۱بهمن۱۱در◀
آزاد کارگران ایران، شریف ساعد پناه و 
مظفر صالح نیا از اعضای هیات مـدیره 
ـــرای  ـــران ب ـــه آزاد کـــارگران ای اتحادی
چهارمین بار طی یکسال گذشته جهـت 

اول دادگـاه انقـالب محاکمه بـه شـعبه 
 .سنندج احضار شدند

رتبه ایـران از نظـر  ،۹۱بهمن  ۱۱در  ◀
 ۱۷۹در میــان  ۱۷۴: آزادی مطبوعــات

سازمان گزارشگران بـدون «: شد کشور
  فهرست شاخص ساالنه آزادی » مرز

 ۲۰۱۳مطبوعات در جهان بـرای سـال 
هـاي آزادي   منتشر كرد كه در آن رتبهرا 

ديــده كشــور جهــان  179مطبوعــات در 
در اين فهرسـت، ايـران از نظـر     .شود مي

آزادي مطبوعـــات در ميـــان تعـــداد   
ام قـرار  174كشورهاي يادشـده در رتبـه   

برپايه اطالعات ايـن جـدول،   . است گرفته
ــوريه،     ــومالي، س ــور س ــار كش ــا چه تنه
تركمنستان، كره شمالي و اريتره در زمينـه  
آزادي مطبوعات جايگاه بدتري نسبت بـه  

  .ايران دارند
ــه   د ــاالترين رتب ــت و در ب ــدر فهرس ر ص

آزادي مطبوعات، كشور فنالند قـرار دارد  
و پــس از آن بــه ترتيــب هلنــد، نــروژ، و 

در ايـن   .انـد  لوكزامبورگ جـاي گرفتـه  
ــادا 17فهرســت آلمــان در رتبــه  ، 20، كان

، و اياالت متحده آمريكا در رتبه 29بريتانيا 
 .سي و دوم قرار دارد

رائيل در رتبـه  تـر، اسـ   در سطحي پايين   
ــتان 112 ــه 128، افغانســ ، و 154، تركيــ

ام 156جمهــوري آذربايجــان در جايگــاه 
تـرين   دو مورد از بـزرگ  .اند جاي گرفته

ــش ــعيت آزادي    جه ــود وض ــا در بهب ه
مطبوعات نسبت سال گذشـته مربـوط بـه    

 22رتبه صعود و افغانسـتان بـا    18ميانمار با 
  .رتبه صعود است

  
  15ر صفحهد

  

 ؟!و یکی به میخکی به نعلی
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  1313  سـال  از  كـه  اسـت  مـذهب  از  كامل جدائي:  سوم دورة -

انجام  دين  علماي  موافقت جلب بدون  ها رفرم دوره  اين  در.  شد شروع
 پيـدا   شهرها در  قيام  و  شورش شدند،  ناراضي  حكومت از  مردم.  گرفت
ـاني  جنـگ   شروع با  داده  دست  از  را خود  محبوبيت  شاه شد،   دوم  جه
  .رسيد پايان به  دوره  اين  و كرده  سقوط  هشا رضا

 

  حكومت و  دين  علماي  همكاري دوران  ◀ 
 
 :افتاد  اتّفاق ايران  در شيعه  تاريخ براي مهم واقعة دو 1300 سال در 

ـائري  عبـدالكريم  شيخ  حاج:  اينكه اول  -    قـم  بـه  اراك از)  7( يـزدي  ح
 .كرد  مهاجرت

  .گرفت دست  در را قدرت كودتا با سپه ارسرد خان رضا  : آنكه دوم - 
 هـر )  بعـدي  شاه رضا(  سپه  سردار  خان رضا و  حائري  عبدالكريم شيخ آقا
 و »دينـي  امـور « در يكـي  بودنـد؛   ساز تاريخ  و قدرتمند  خود  كار در  دو

 كشـوري  از ايران سياست، صحنة به خان رضا با. » داري كشور« در ديگري
ـا   و كـرد  جهـش  ترّقـي  و پيشرفت  سوي به مانده عقب ـا   ورود ب ـيخ  آق  ش

 بـه  تبـديل   »قم«  ماندة عقب و شده فراموش شهر قم، به حائري عبدالكريم
 و اول، درجـة  تقليـد  مراجـع  محلّ تجمع و مجتهد تعليم بزرگ  مركز يك
 بـه  تاريخ آن از. شد ايران ديني سياست  مركز ترين بزرگ پايتخت، از بعد
 از و بودند، عاليات عتبات ساكن كه شيعه تقليد  مراجع و مذهبي علماي بعد،

ـا  سياسي نفوذ و قدرت يه قارجار سلسلة ابتداي ـام  از آنه ـاي  تم ـاكن  علم  س
ـام  سياسـي  قـدرت  لحاظ از بيشتربود ايران  ديگـر  و قرارگرفتنـد  دوم درمق
 تا نبودند مختلف دوكشور در شعيان تقليد اول درجه مراجع و ايران شاهان
ـا  يزدي عبدالكريم شيخ قايآ )8.(باشد كم ي ديگري رو شانتأثير  و نفـوذ  ب

ـيالت  او.  بـود  مردم العادة فوق احترام مورد و اطّالع با  در  را خـود   تحص
ـيل  نجـف  اول درجـة  مراجـع  كه استاداني همان نزد  نجف  كـرده   تحص
 مـي ) 9(  رازي محمـد . بود گرفته »اجتهاد اجازة«  و رساند، اتمام به بودند،
 ميرزا آقا محلّاتي، ابراهيم ميرزا آقا نزد حائري عبدالكريم شيخ حاج« : نويسد
ـپس  نـوري  اهللا فضـل  شيخ حاج شيرازي، تقي محمد  بـزرگ  اهللا آيـت  س

ـاني  آخونـد  بعـد  و اصـفهاني  فشاركي طباطبائي محمد سيد شيرازي،  خراس
 كـرد  ممركزعل را آنجا رفت، اراك به تدريس براي آنجا از و كرد  تحصيل

ـا )  خورشيدي 1300 - ( قمري 1340در  سال هشت از پس و ـاي  بـه  بن  تقاض
 ».كرد مهاجرت قم به بافقي تقي محمد شيخ
 اقلّيتي اجتماع محلّ قم  بود، »مذهب سنّي«  ايران كشور كه االيام قديم از
 برقـراري  و صـفوي  سلسلة تشكيل از پس. بود شيعه فقهاي مركز و شيعيان از

 . شد شيعه علماي مركز»  اصفهان«شهر اين در عشري ثنيا شيعة حكومت
ـا  كردنـد  مهاجرت عاليات عتبات به مشهور بيشترعلماي صفويه سقوط با  وآنج

ـا  شـد،  شيعه تقليد مراجع سكونت محلّ و تعليماتي مركزبزرگ  كـه  روزي ت
 )10.(گرديد شروع قم مجدد رونق و كرد مهاجرت قم به حائري آقاي

 سـقوط  از قبل سال پنج تا  كودتا سال از يعني(  شيديخور1315 تا 1300از
. بـود »  اول درجـة  سياسي مجتهد «ايران داخل در حائري آقاي)  شاه رضا

ـين  محمـد  ميـزرا  حاج آقايان  مدت اين در گرچه ـا  غـروي،  حس ـيد  آق  س
 نجف در قمي طباطبائي حسين حاج آقاي آنان از پس و اصفهاني ابوالحسن
 تـأثير  ايـران  داخلـي  امور و سياسي لحاظ از ولي دند؛بو اول درجة مراجع
 .بيشتربود  حائري آقاي
 داشت، عهده به را قم علمية حوزة زعامت كه سال 15 اين در حائري آقاي

 سـهامي   بيمارستان دارالطعام، دارالشفاء. داد انجام قم در را  زيادي خدمات
ـيه  ماننـد  قديم  مدارس ، ساخت نو  قبرستان و  و تعميـر  را الشـفاء دار و فيض

ـيه  مدرسـة   بـراي  هـم  كتابخانه  يك و بخشيد  توسعه ـيس  فيض  و نمـود  تأس
 زودي بـه  كه  طوري به فراخواند؛  قم به را  مشهوري مدرسين و مجتهدين

ـا  ايـن  اجـراي  در.  شـد  شيعه تعليماتي مهم مراكز از يكي نيز  قم  سـه   كاره
ـا  و حجـت  محمد سيد آقا ، خوانساري تقي  محمد سيد آقا: ديگر مجتهد  آق
ـاري  حائري آقاي با)  صدر موسي "امام "پدر(  صدر صدرالدين سيد  همك
 ) 11.(كردند مي
ـا  طلبه از  قسمتي كه داد  ديني  علوم به رونقي چنان حائري آقاي  قم در   ه
ـان . برونـد  نجـف  بـه  دينـي  علـوم   تكميل براي بود  ممكن كه  قـم  درهم

ـام  را خـود  تحصيالت ـاد «  درجـة  و كردنـد  تم ـاگردان . گرفتنـد  »اجته  ش
  مرجـع   اغلـب   و گرفتـه  اجتهاد درجة حائري آقاي از قم در كه مشهوري

ـيد  ، شاهرودي جعفر سيد:  آقايان از عبارتند  شدند،  تقليد  الـدين  شـهاب  س
ـيد  ، حجت محمد سيد ، شريعتمداري كاظم سيد ، مرعشي  تقـي  محمـد   س

 آقاي شاگردان ، خميني "امام" و پايگانيگل رضا محمد  سيد و ، خوانساري
  ايـران  در را  اسالمي  انقالب پاية بعد قرن  نيم كه بودند هايي همان حائري

 .پاكردند به
ـاي  در دخالـت  بـه  اعتقاد و عالقه حائري آقاي  را دولـت  و  سياسـي  كاره

ـا  سبب  بدين بود؛  طلب تجدد و  بين روشن  فقيهي ولي نداشت، ـاه  رض  ش
ـاهنگي  با  خود  حكومت اول  نيمة در  توانست ـاي   هم ـائري  آق  برنامـه   ح
  مشـكلي  بـه  كه  مواردي در و نمايد  اجرا را خود رفرم و طلبانه تجدد  هاي

  حـدي  تا هم حائري آقاي. بگيرد كمك حائري آقاي از نمود، مي برخورد
  موافقت شاه رضا هاي رفرم و تجددطلبانه هاي برنامه با بود، ميسر  برايش كه
ـا  شاه رضا كه را  رفرمي برنامة هر. نمود مي تأئيد را آنها  و كرد مي  جلـب  ب

 مواجـه   علما و مردم  تأئيد با  داد، انجام عبدالكريم شيخ حاج قبلي  رضايت
 موافقـت   جلب بدون ها بعد كه هايي رفرم. ماند برجا پا هم او از بعد و شد
  از يا  شد متزلزل و گرديد واقع معهجا  اعتراض  مورد كه گرفت انجام  علما
 )  12.( رفت بين

  نيمـة   در ، عبدالركريم شيخ آقا خصوصاً  ، دين علماي با خان رضا  همكاري
ـيم  هاي برنامه اجراي در او موفّقيت و حكومت اول  دو مـديون  رفـرم  عظ

 : است چيز
ـنّتي  فرهنـگ  بـه   هنوز خان رضا دوران درآن: اينكه اول -    هكـ  ايـران  س

 .گذاشت مي احترام ديني شعائر به  و وابسته بود، شده بزرگ درآن
ـا  حكومـت  اول نيمـة   در كـه   دولتمرداني:   اينكه  دوم -  ـان  رض ـا   خ  او ب

ـنن   و بودند وابسته ايران  سنّتي فرهنگ به كردند، مي  همكاري  مـذهبي  س
ـين   خوبي  رابط و توانستند واسطه مي جهت بدين  كردند، مي رعايت را  ب

 .باشند علما و شاه
ـان   دينـي  مراسم به  دوره درآن را  رضاخان احترام كه وقايعي از    مـي  نش

ـار   الشـعراي  ملـك .  اسـت »   عزاداري مراسم در  او  شركت «دهد،  در به
ـابق   1340  محرّم  دهم روز«  : نويسد مي ايران  سياسي  احزاب  كتاب   مط

ـأت  يك با ها قزّاق عزاداري دستة:   خورشيدي 1300 شهريور  و نظـم  و هي
  سـر  كه حالي در نيز  سردارسپه خود و... آمده بازار به مخصوصي  تشكيالت

ـيد  مـي  سرخود روي كاه و بود كرده برهنه  را خود ـته  درجلـوي  پاش  دس
  مشـغول  عزاداري به مشاراليه سر عقب هم قزّاق  افسران ساير. شد مي  ديده
ـازار  بـه  خانه قزاق دستة محرّم يازدهم شب همچنين... بودند ـام  آمـد،   ب  ش
 گرفته  دست به شمع برهنه پاي و سر سپه سردار خود و بودند گرفته غريبان

 مجالس بزرگترين از كه عبدالحسين  شيخ مسجد و تهران جامع مسجد در و
 گـردش   مجلـس  دور  ، دور يـك  و آمدنـد  بـوده  روز آن خـواني  روضه
 )  13.( »كردند
 بداننـد   فريبي  عوام روز  آن در را خان رضا كار ينا اي عده است ممكن
 مطلـب . كند نمي  چنداني فرق سياسي نظر نقطه از  باشد چنين اگرهم ولي
ـاكم  طـرف  از شعائرمذهبي به احترام و مردم عامة عواطف جلب«  اصلي   ح
 )  14. (كند  ظاهرچنين به يا و قلب صميم از حاكم  اينكه از اعم  ؛»است

ـان  ايـران  بومي فرهنگ به  وابسته  ابتدا در را خود اينكه رايب خان رضا   نش
  جمـع  دورخود به را دولتمردان ، 1299 اسفند  سوم  ازكودتاي پس  دهد،
: ماننـد   بودند؛ ايران  سنّتي فرهنگ به وابسته ، طلبي تجدد درعين  كه كرد

 ، ذكاءالملك السلطنه، مخبر ، الملك مؤتمن ، الدوله مشير ، الممالك مستوفي
 اكثراين  ديگر، دولتمرد  ها ده و السلطنه اديب السلطنه، الدوله،محتشم شهاب

. گذاشـت  مـي  احترام بومي فرهنگ به كه بودند مكتبي پرودة دولتمردان
ـا  تجربـه   راه درايـن  و  مانده باقي مشروطه نهضت  اززمان آنها  آموختـه  ه

 مشروطه دوران  تجددطلب  دولتمردان ساير مانند طلبان تجدد اين. بودند
 بـومي  ورسـوم  آداب و داشتند  دوستي و وآمد رفت بزرگ علماي  تمام با

ـام  را خـود  دينـي  فـرايض  مخصوصاً كردند، مي رعايت را ايران  مـي  انج
 كردنـد،  نمـي   خـواري  روزه به  تظاهر و شد نمي  ترك آنان نماز.  دادند

 روضـه  مجلس همگي. نوشيدند نمي)  ديگران  حضور در  حداقل(  مشروب
 و نـذورات  انداختنـد،  مـي  سفره رفتند، مي ائمه  زيارت به  داشتند،  خواني
 مـي  داري  خـود   ريش تراشيدن از آنان از برخي حتّي دادند، مي خيرات
ـات   ايـن  از و باشند كرده را  علما احترام  رعايت تا كردند ـا؛   نـزد  جه   علم
 .نباشند »برگشته دين از « افرادي
ـاريخ  در  دينـي   امور به مشروطيت دوران متجددين آشنايي نمونة ـيار  ت   بس
ـير  از مجيـد  قرآن با آشنايي در:  گفت مي بازرگان  مهندس مثالً است،   تفس
ـلطنه  مخبـر . اسـت  بـرده  فـراوان  سـود   فروغي الملك ذكاء ـاب  الس  دركت

ـاه   علـي  محمد كه  وقتي« :نويسد مي خاطراتش  كـه  را  الملـك  ناصـر  ، ش
ـا  تا  كرد زنداني  سلطنتي خانة آبدار در و احضار بود وزير نخست «  دادن ب
 همين و.. ايستاد نماز به  ناصرالملك و بود نماز  هنگام بكشد،  را او »قجر قهوة

 )  15. (»شد او رهايي امرموجب
ـال  پـس : نويسـد  مـي ) 16(  شاه احمد تشريفات رئيس الدوله شهاب   ازانفص

 عشـرت  بـه ...  كه دادند امر  شاه  احمد...  يريوز نخست از سيدضياءالدين
  بـود،   زنداني  السلطنه قوام و  الدله عين قبيل از  رجال از عده يك كه  آباد
 »..بود  نياز بي درگاه به  عبادت و نماز  مشغول السلطنه قوام. شدم وارد
ـاهر  به حداقل(  را شعائرديني قاجارهم شاهان تمام پهلوي، سلسلة از قبل ) ظ

ـاه  مظفّرالـدين . كردند مي رعايت ـافرت  دريكـي  ش ـاي  ازمس   بـه  فرنـگ  ه
 مصادره قصري«داشت شهرت كه دادند منزل قصري در را او. رفت انگليس

ـلطنه  جهـت  همين به»  ندارد نماز و است اي ـاز  نگـران  مخبرالس ـاه  نم  و ش
 در  اقامـت  مـدت  در  آقايان نماز  دانم نمي« :نويسد مي و بوده همراهانش

 )  17(  دارد؟ صورتي چه است، غصبي كه محل ناي
ـتي  خرافه يا سوادي بي از متجددين اين  ديني رسوم و  آداب رعايت   پرس
ـاالترين  اروپا، مدارس بهترين در متجددين اين اكثر. نبود ـيالت  ب  آن تحص
 آنجا حقوق مدرسة  سپس و روسيه  نظام مدرسة مشيرالدوله،. داشتند  را روز
  وسپس پاريس تكنيك  پلي التحصيل فارغ الملك، مؤتمن. بود كرده تمام را

ـام  درآلمان را خود تحصيالت مخبرالسلطنه بود، فرانسه  حقوق  دانشكدة  انج
 الملـك  ناصـر .  كـرد  مـي  صـحبت  را آنان زبان  بهتر  آلماني يك واز داده

  معلو رشتة در اكسفورد،  دانشگاه از درانگلستان و حسابداري  رشتة درفرانسه
  .همچنين به هم بقيه و بود شده اتحصيل  فارغ  سياسي

  
   جمهوريت و دين علماي ◀
 
 ومشيرالدوله وزيرجنگ سردارسپه، كه هنگامي خورشيدي، 1302 ماه تير در

). بـود  انگلستان الحماية تحت موقع آن كه( عراق دولت بود، الوزراء رئيس
ـان  كـرد  تبعيـد  ايران به را   شيعه ازكسبة اي وعده تقليد مراجع ـيد  وآقاي  س

ـاج  اصـفهاني،  موسـوي  ابوالحسن ـين  محمـد  ميـرزا  ح ـائيني  غـروي  حس  ن
ـان  ماننـد  بزرگ ازعلماي اي عده وهمچينين ـاج  آقاي ـتاني،  علـي  ح  شهرس

 آمدند ايران به خالصي مهدي شيخ حاج و كرباليي حجت  سيدعبدالحسين
 .كردند اقامت ايران در ماه، وهشت
ـان  ششـم (  ايانآق ورود از بعد ماه چند ـيدي   1302  آب ـا )  خورش ـان  رض   خ
  مراجع  حضور از بالفاصله و گرفت  شاه احمد از را  وزيري  نخست  فرمان

  قـم  به آنان ديدن براي  مرتبه چند كرده، را  استفاده نهايت ايران در  تقليد
  هوردبـرآ  را آنان  هاي خواسته  تمام و بود  تماس در  آنان با   مرتّباً  و رفت
 .كرد مي

 خورشـيدي،   1302 يعنـي  شـد  وزير نخست سپه سردار كه  سال  درهمان 
  جمهـوري   رياسـت  به آراء اتّفاق به تركيه، ملّي  مجلس وسيلة به  آتاتورك
ـاني   خالفت  بساط  كمي مدت در و گرديد  انتخاب  اسالمي  بـراي  را عثم
ـيد،  ايران به  هك خبر.  كرد  اعالم جدا دولت از را دين و برچيد هميشه  رس
ـالم  جمهوري يك است ممكن  كردند فكر  اي عده ـلطنت  يـك  از س ـا  س  ن
 .باشد بهتر ايران  براي  سالم

 موقعيـت  ايـن  از هم سردارسپه. شد بلند واليات از جمهوريت صداي ابتدا 
 و كند انتخاب را پنجم دورة نمايندگان زودتر تا افتاد فكر به  و آمد خوشش
ـلطنتي  رژيم  مجلس رأي با نيز يرانا در نمايد كوشش ـان  از س ـته   مي   برداش

 .گردد ايران جمهور  رئيس  اولين و شود
ـنجم  مجلس ـاح  1302 بهمـن  22 روز پ  موافـق  اي عـده  درآن و شـد  افتت

ه  جمهوريت طرح  و شدند انتخاب جمهوري شـد  داده مجلـس  بـه  و تهيـ .
ـار   [ ،)اقلّيت رئيس( مدرس ـيداحمد  ، ]ملـك الشـعراء به ـاني،  س ـيم  بهبه  زع
 .بودند مخالف جمهوري با همگي الدوله قوام و زاده حائري اخگر، كاشاني؛
 مجلـس  و گردد منحل پنجم مجلس« :كه كرد پيشنهاد سردارسپه به مدرس
 در شـوند  انتخاب دارند را شاه احمد خلع حقّ نمايندگان  اينكه قيد با ششم
   گـردد  انتخاب سلطنت به ميرزا حسين محمد و خلع شاه احمد مجلس، آن
 .نكرد  قبول  سپه  سردار.   »شود  السلطنه نايب هم  سپه  سردار و
  تصـميم  جمهوريـت  مورد در مجلس بود بود قرار1302 فروردين سوم روز 

  لنگراني، حسين شيخ ، زاده خالصي رهبري به  مردم از  بسياري گروه. بگيرد
ـاغ  يرونب و مجلس صحن در  خرّازي عبدالحسين حاج و .  شـدند  جمـع  ب

ـا  االغـش  سـوار  هم جمال آقا حاج ـيش  پيش . بـود  حركـت  در جمعيـت  پ
 از جمهـوري،   موافـق  وكالي... بود بلند«  ، »باد زنده  باد مرده« فريادهاي

 حفاظـت  براي خواستند سرادارسپه از تلفني. بكشند  را آنها مردم اينكه ترس
 سـربازها ... آمـد  مجلس به نظامي اي عده با  سپه سردار. بيايد مجلس به آنها

  سربازان  باالخره و شد  كشته بين اين در  جمال  آقا خرحاج. زدند را مردم
 .كردند  متفّرق را  مردم

 واقعـة  از بودنـد،   آمده ايران به عراق از كه تقليدي  مراجع و ايران علماي 
ـاً  گرفت تصميم كدورت رفع براي سردارسپه. شدند  ناراضي مجلس  شخص

 آيت منشي موقع درآن كه زنجاني اهللا آيت. كند مالقات علما با رفته، قم به
 اهللا آيـت  جلسـه  درآن« : نويسـد  مي. بود حائري عبدالكريم شيخ حاج اهللا

ـا  قمي، طباطبائي حسين آقا حاج اصفهاني، اهللا آيت نائيني، ـين  آق  عبدالحس
ـاني خ آخونـد  مرحوم بزرگ پسر( خراساني مهدي ميرزا آقا شيرازي، ) راس

ـات  تـن  چند. جواهرحضورداشتند صاحب جواد شيخ وآقا ـام  ازآي  بـه  عظ
ـتيد،  مـردم  ومال جان حافظ شما كه كردند اعتراض سردارسپه  چطـور  هس

ـيده  خـود  برادران و خواهران به را كشور از دفاع اسلحة  سـردار  ايـد؟  كش
 اسـالم  مقـدس  شـريعت  خادم را خود من ندارم، اي داعيه هيچ من: گفت
ـائيني  موجب مجلس جلوي حادثة.  نمدا مي كـه بزرگتـرين   «تأسف است ن

 بايد شما. كند نمي زنده را كشتگان شما تأسف: گفت»بود مرجع تقليد آنروز
 ديگـران . دهيـد  ادامـه  خـود  كار به بتوانيد تا كنيد ندامت اظهار گذشته از

ـانجي  نقـش  عبـدالكريم  شيخ حاج. كردند مالمت را سردار   عهـده  بـه  را مي
 )  25.( »شتدا

ـام  آيات 1304  فروردين 5 روز در  مالقات اين از پس  را زيـر  اعالميـة  عظ
 االسـالم  حجـج  مستطابان  جنابان الرحيم  الرحمن اهللا بسم« : كردند  صادر

 چون:   ايران ملّت قاطبة و اصناف  و  تجار و اعيان طبقات دامت تأييداتهم و
ـا  و نبود عمومي مرضي كه ودب شده اظهاراتي بعضي جمهوريت تشكيل در   ب

ـايي  تشـريف   موقـع  در  لهـذا  نداشـت،  مناسبت مملكت اين  مقتضيات  فرم
ـاي  اشرف حضرت ـيس   آق  بـه  موادعـه  بـراي  شـوكته   دامـت   الـوزرا   رئ

 بـه  آن اعـالم  و  مـذكوره   اظهارات الغاء و  عنوان اين نقض  قم دارااليمان
 قدر عموماً تعالي شاءاهللا ان. ودندفرم اجابت و شديم خواستار  را  بالد  تمام
  .نمايند تشكّر  كامالً عنايت اين از و بدانند را نعمت اين

ـائيني،  غـروي  حسين االحقرمحمد االصفهاني، الموسوي ابوالحسن االحقر   ن
  .حائري االحقرعبدالكريم

ـالفم؛  جمهوريت با من«: گفت و كرد نطقي درمجلس هم مدرس   زيـرا  مخ
ـا  ولـي . نيست  مناسب  جعفري حقة طريقة با جمهوريت ـام  ب ـاهي   مق  پادش

 ) 25( » ....هستم موافق اليق هرآدم
  را زيـر  بيانية  1303  فروردين 11 روز  ، بود  داده كه  قولي طبق سپه سردار
ـيچ  دولت اولياي كه شده معلوم تجربه به چه اگر!  هموطنان«:كرد صادر   ه
  اسـت  اصل همين به نظر و نمايند  فتمخال و  ضديت افكارعامه با نبايد وقت
  ازهرجانـب  كـه   مـردم   تااحساسـ   جلوگيري از تاكنون  حاضر، دول كه

  يگانـه  چـون  ديگر ازطرف ليكن است،  نموده داري خود گرديده، ابرازمي
 اسـالم  عظمـت  حراسـت  و  روزحفـظ  اولين از من شخصي  مسلك و مرام

 و... هسـت  و بـوده   وملّـت  مملكـت  مصالح كامل رعايت و ايران واستقالل
ـتين  روز از قشـون  وآحاد افراد  كلّية و  من چون ـيانت  محافظـت  نخس  وص
ـين  نصب و وظايف بزرگترين از يكي را اسالم ابهت  و داده قـرار  خـود  الع

ـالي  و  به ترقّـي  رو به روز به روز اسالم كه ايم بوده آن صدد در  همواره   تع
 در  لهـذا   گـردد،  ملحوظ و رعايت مالًكا روحانيت مقام  احترام و  گذاشته
ـاي  و االسالم حجج آقايان توديع براي كه موقعي  حضـرت  بـه  اعـالم  علم
ـادل  كنـوني  پبيشامد درباب له معظّم  با بودم، شده مشرّف معصومه ـار  تب  افك
ـيه    عمـوم  به كه  دانستيم مقتضي چنين باالخره و  نموده ـاس توص ـايم؛  ن  نم
  خود را  و هم  سعي تمام  و در عوض موقوف را»   جمهوري«  عنوان

  
  13ر صفحهد

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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 پـيش  از را  مملكـت   وترقّيـات  اصـالحات   موانـع  كـه   سـازيد  مصروف 
 و مملكـت   اسـتقالل  و ديانـت  اسـاس  تحكـيم   مقـدس  درمنظر برداشته،
 الـوزراء   رئـيس ... نماينـد  مسـاعدت  و معاضـدت  مـن  بـا   ملّي  حكومت
 )25( رضا – قوا كلّ  وفرمانده

 .شد منتفي  كلّي به جمهوريت  موضوع  ترتيب ينبد  
 .دارد وجود  جالب نكت چند فوق  مطلب در 
  زده دسـت  كـار  بـدين   علما موافقت جلب  بدون رضاخان:   اينكه اول 

 برنامـة  تواند نمي كه گرديد متوجه ، شد مواجه آنها مخالفت با چون بود
 .كرد نظر صرف جمهوري از مقاومت بدون و  ببرد  پيش را خود

 تجربـه   بـه  چـه  اگـر « : نوشت خود  اعالمية در  سپه  سردار:   اينكه دوم 
ه  بـا  نبايـد  وقـت  هيچ  دولت اولياي كه  شده معلوم يت  افكارعامـو ضـد 

 در  ، او مشـاورين  بـا  ، انخـ  رضا كه  دهد مي نشان اين. »نمايند مخالفت
 .داشتند توجه »ارعامهافك با  مخالفت و ضديت«  خطر  به هنوز دوره  آن
 عقيـده  درمجلـس  چـه  قـم  در چه موقع درآن شيعه  علماي:  اينكه سوم

 مملكـت  ايـن  مقتضـيات  با و نبوده عمومي مرضي جمهوريت:  داشتندكه
 .»نيست مناسب جعفري حقة طريقة با جمهوريت«  و»   ندارد مناسبت

 ا ر»  هوريجم رژيم«  دين  علماي بعد قرن نيم كه است اين توجه قابل 
 بـا   مناسـب   را سـلطنتي   رژيـم  و دانسـتند   مناسب جعفري حقة طريقة  با

 .... برداشتند ميان از  را آن و نداستند مملكت اين مقتضيات
 علمــاي آقايــان عــراق سياســي تغييروضــع علّــت بــه هنگــام درايــن  «

 »رفعت سردار«  خان رضا.  كنند مراجعت  عتبات به گرفتند مهاجرتصميم
 تمام و نمايد بدرقه  نجف  تا را آقايان كرد مأمور بود، او نزديكان از  هك را

 ، نجـف   از رفعـت  سردار برگشت هنگام. كند طرف بر را آنان احتياجات
 از تمثـالي   شـعيان  تقليـد  مرجـع  نـائيني  غـروي  حسين ميرزا حاج آقاي

 :نوشت اي نامه طي و فرستاد  سپه سردار براي  ابيطالب  بن  علي حضرت
  شـاه  حضـرت  عتبـه  به  سالها تعالي و نه سبحا  بحمداهللا كه موقع دراين «

  شـوكته  دامـت  اشـرف  حضرت تأييد  دوام دعاي شديم  مشرّف.. واليت
  محفـوظ  مباركـه  خزانـة  در قـديم  از كـه   را...  دولـت  و دين دراعتالي

  وجـود  آن  حـافظ  و  تعويـذ   بهتـرين ... نمايـد  مي تقديم  اينك... است
 نهايت  موقعيت از هم سپه سردار»  ... تعالي اهللا شاء ان بود، خواهد فاشر

 تمثـال  هـا  روزنامـه  در  تبليغـات  و هـا  برجشـن  عالوه و  كرد را  استفاده
 خــود ســينة بــر  نشــان  ماننــد  داده،  جــاي طــال  قــابي ادر ر  مبــارك
  )   2(  ) 26.(آويخت

  
در خاطرات خود بـه   مهدي حائري يزدي فرزند شيخ عبدالكريم حائري◀

ـان  ايـن  البتّه : مالقات سردار سپه با مراجع شيعه  اشاره مي كند و ميگويد  زم
ـا  ابتـدا  در البتّه هم پهلوي شاه رضا و. پهلوي شاه رضا قدرت با بود مصادف  ب
 هنوز خوب، اينكه لحاظ از نبود بد روابطش ]شيخ عبدالكريم حائري  [ايشان

 خيلـي  كرد، مي مالحظه ايشان و از بود يدهنرس ديكتاتوري و قدرت اوج به
 .كرد مي مالحظه هم

ـاظرنبودم  خـودم  تاريخ آن بنده البتّه كه كنم عرض  خيلـي  اينكـه  بـدليل  ن
ـنيدم  برادرم مرحوم از ولي بيشترنبود   سالم سه دو شايد. بودم كوچك  و ش

ـلّم  بكنم عرض خواهم مي كه اي قضيه اين و. ديگران از  در كـه . اسـت  مس
ـاي  و مراجع آقايان قم شهر در ايشان اقامت از بعد سال دو يا الس يك  علم
ـا  بودنـد  كرده  پيدا كه سياسي مسائل  اثر در هم نجف ـتگاه  ب  حكـومتي  دس
 مـي   اداره اصـطالح  به ها  انگليس سوي از گويا ها آنوقت كه ، عرب عراق
 مرحـوم  درعـرض  دويشان هر كه تقليد مراجع معروف آقايان نفراز دو شد،
ـيعه  در بودنـد  نفرمرجـع  سـه  تاريخ درآن آنوقت. بودند ازمراجع پدرم . ش
ـيعه  چـون  بودنـد  ايشان مقلّد ايران بيشترمردم كه ايشان يكي  بـه  منحصـر  ش
ـان  ، دانـم  نمي هست، پاكستان نيست، كه ايران . هسـت  سـوريه  هسـت،  لبن

 نفـر  دو آن آنوقـت  و. حتّـي  هندوستان و. هست شيعه ديگر جاهاي بسياري
ـين  ميـرزا  آقا مرحوم يكي. بودند ديگرمرجع انآقاي ـائيني  حس  ديگـري  و ن

...  طرف از بودند شده تبعيد نفر دو اين.  اصفهاني ابوالحسن سيد آقا مرحوم
  يكي و بود ابوالحسن  سيد آقا مرحوم  يكي كه  تقليد مراجع  نفر  دو آن بله،

 چـون . يـران ا سـوي  بـه  بودنـد  شده تبعيد عتبات از نجف از نائيني مرحوم
ـا  ايـران،  به  بودند كرده  تبعيد ها  انگليسي را  ها اين  بودند  االصل ايراني  ي
 آن و ايـران  بـه  بودند كرده تبعيد بودند انگليس نمايندة وقت آن كه عراق

  اتّفاق اين هنگام درآن  و. بودند من  پدر مرحوم  مهمان و  قم به آمدند  ها
ـادف  كه افتاد اتّفاق هنگامي درقم گانه سه مراجع اجتماع اين  كه  افتاد  مص

 مخالفت و جمهور رياست براي سابق خان رضا ادعاي و جمهوريت مسئلة با
 كرديد؟ دقّت. آمد بين در  اينها  و  مدرس مرحوم

 .بله ، بله – س 
ـا  سپه سردار البتّه، بعد شاه رضا شاه، رضا و. بله  - ج ـاالخره  وقـت  آن  گوي  ب

 الشـعرا  ملـك   اينكـه   مثل را داستانش. قم به آيد مي.  مق مي شود به منتهي
ـتانش  كمي يك  »بسيار رنج و دور  راه از دريغ« آن  در  بهار ـاره  را داس  اش
 و  مجتهدين و  علما به برد پناه اصطالح به و قم به رفت شاه رضا كه كند مي

ـا  كه دادند اجازه. كردند سبزباز چراغ اصطالح  به او به مجتهدين  هيپادش
ـأله  ايـن . بكند جمهور  رياست اينكه بجاي بكند  درخانـة  كـه  اسـت   اي مس

 بـرادرمن  مرحوم. دانند مي ها خيلي را داستانش و شده واقع پدرما مرحوم
 ...اينكه به گفت كه  كرد  نقل پدرم مرحوم  قول از
 .گفته  پدرتان قول از شما برادر – س
 و بـوده  كـر   گوشش  خيلي  نائيني مرحوم كه. كرد نقل من براي بله  -  ج

ـا  پـدر   مرحوم.  كرد مي  صحبت سختي به  خيلي شنيده نمي بود سنگين  م
 منزل بيايد در خان رضا اينكه از قبل  اينكه خاطر براي ما اينكه به بودند گفته
 ، جمهوري و پادشاهي مسأله اين به راجع كنيم صحبت باهاش نفري سه و ما

 مـي  چه كه باشيم آگاه هرسه قبالً بگوئيم مخواهي مي كه مطالبي كه بايستي
ـا ... كـه  بپـذيرد  خواهـد  مـي  اما او حتماً درمقابل، بگوئيم خواهيم  مـي  ازم

 كشـور  زمامـدار  او اصطالح به كه كنيم قبول يا كنيم تأئيدش ما كه خواهد
ـا  اين مقابل در و استدعا اين مقابل در ما وآنوقت بشود  او جـواب  چـه  تقاض

 صـحبت  كـه  اسـت  ممكـن  است سنگين گوشش نائيني آقاي چون. بگوئيم
 ايشان و كنيم صحبت هم با قبالً بايد ما نشنود، جلسه آن در را حضوري هاي
ـا  كـه  نفـري  سـه  داديـم  تشكيل  قبالً اي جلسه لذا. كنيم آگاه هم را  هـم  ب

 آينـده  در  خـواهم  مـي  من  اينكه به گفت خان رضا اگر كه كنيم صحبت
 را  جـوابش   العملـي  عكس  چه ما مطلب اين  ابلدرمق بشوم كشور زمامدار
ـاتوري  كه بخواهي اگر كه بگوئيم كه  گرفتيم تصميم  سه هر ما. بگوئيم   ديكت
 كـه  اشـكال  از شـكلي  بهـر   شما با ما  گوئيم مي  بهت  ابتدا  از ما ، نه ، كني

ـاز  يكّه و  ديكتاتوري بصورت باشي  كشور زمامدار بخواهي ـالفيم  ت  چـه   مخ
 يـك  كـه   بخـواهي   اگـر  ولـي . باشد  پادشاهي  چه باشد  جمهور رياست

 كرديد؟ دقّت ديوار، نقش بعنوان  فقط  پادشاهي كه  باشي پادشاهي
 .بله   – س 

 بعنـوان . نبـود  مصـطلح   البتّه كه  سمبل كلمة.  اصطالح به  سمبل يك  -  ج
ـا  ديـوار  نقش بعنوان كه باشي  پادشاهي يعني ديوار  نقش ـائل م و  وكاره  س

ـاالخره  ، مردم دست  در دولت دست در مملكتي  نماينـدگان   دسـت  در ب
 كرديد؟ دقّت.  موافقيم صورت اين با  ما ، باشد  مردم

 .بله    – س 
ـا  رابـه  مطلبي همچنين يك كه گرفتيم تصميم نفري سه -  ج  ـاه  رض  اگـر  ش

 .  شكل اين به  كنيم جوابگويي ما  كرد پيشنهاد  اگر يا تقاضا
 آقاي مرحوم وسط در.  كرد صحبت و نشست  و ما منزل در  و آمد هشا رضا

  شـد  مي  ديگري هاي صحبت چون باشد داشته مناسبت اينكه  بدون  نائيني
ـا  ، نقطـه  اين به و حدود اين  به صحبت بود نرسيده  هنوز يا ، البتّه   اينكـه   ي

ـاي   وممرح  كه چون  ولي نبود،  مناسبت هنوز اصطالح به يا بود گذشته  آق
 بايد  پادشاه«  گفت، مي ديوار  به كرد مي  اشاره هي بود كر گوشش نائيني
 كرديد؟ دقّت» . باشد ديوار نقش مثل

 . بله   - س 
  مطلـب .  گويـد  مي چه آقا اين كه شد واج و هاج  يكمرتبه شاه  رضا  -  ج 

 به  دكر مي  اشاره. ديوار  نقش هي بگويد كه  نبود  مناسب اصالً ؟ آخر چيه
ـا . بود شده متحير  خيلي» .ديوار نقش ديوار، نقش«  گفت، ديوارمي نقش  ت
 نقـش  از است مقصودشان چه كه ايشان كرد  سئوال ما از تحير فرط از اينكه
ـا  و اينسـت  منظور كه حقيقتش گفتيم ايشان به ما. ديوار ـيم  مـي  تأئيـد  م   كن

  كرديد؟ دقّت. باشد واردي نقش  مثل  درمملكت پادشاه بايد  كه را نظرايشان
  بـرادرم   مرحـوم    قول، از جريان كه من آن از است  هائي داستان از اين

  ». كرد مي  نقل پدرم از  ايشان كه  شنيدم
در حدود پانزده . بهرحال ، بعد كه حوزه تشكيل شد اجتماع طلّاب زياد شد

ـتند در قـم       ـيعه را داش و  سال ايشان رياست حوزه  و رياسـت مرجعيـت  ش
ـال   ـا را       1315قمـري  و   1355درسر پانزده سال  يعني  در س شمسـي  دني

  .وداع  كردند ، فوت كردند
بله شما  ديگر برادرتان  كه راجع  بـه آن جلسـه  صـحبت مـي كـرد        - س 

راجع به عكس العمل رضا شاه  درآن جلسه در بارة اين پادشاه بصورت نقش 
مسئوليت اجرائي  يا هـر طـوري مـي    ديوار  يا بعنوان مظهرمملكت يا بدون 

  .خواهيد  تعريف كنيد، عكس العملي نشان نداد درآن جلسه
ـتان         - ج  ـترازاين داس ـان هـم اگـر داده بـوده بيش نه ديگرعكس العملي نش

  )   3.(خبري ندارم 
  

عـوام  » چند چشمه « ملك اشعراء بهار در تاريخ احزاب سياسي  اشاره به  ◀
ـتارة ايـران    : مي كند»  زمة  جمهوريزم« فريبي رضاخان بعد از  روزنامة  س

ـاريخ   ـابق     25جزء حوادث  جاري  به ت ـان، مط   1303ارديبهشـت    11رمض
  :چنين نوشت

  اجراي مراسم احيا
در ليالي متبرّكة احيا ازطرف اهالي احترامات الزمه نسبت بـه شعائراسـالمي   

رف ادارة قشـون  از طـ . بعمل  آمده ، در مساجد  مراسم احيا بجا آورده  شد
ـان       ـاي  قشـون ونظامي درميدان مشق چادري برافراشته شـده، عمـوم اعض
ـان مـي       ـام اسـالمي بي ـين احك درمحلّ مزبور حضور يافته ، از طرف  واعظ

  .گشت
ـاي  ادارات، در     آقاي  رئيس الوزرا و اغلب اعضاي كابينه و بعضـي  از رؤس

ـتند ،  ) ؟(شب قبل  در ميدان مشق  حاضر و در موقع ، قرآن بسر شركت  جس
در ليلـة قبـل  عمـوم    )  ؟(درادارة  نظميه  نيز امسال مراسم احيا بعمل  آمـده 

  !) ؟(كاركنان نظميه حضور يافتند
ـان   اتفاقاً درزمان تصدي  وزارت جنگ آقاي سردار سپه ديده بوديم كه ايش
شب عاشورا  با پاي برهنه ، و جمعي ازهمگنان با دسته هاي شـمع  چهـل و   

رده  و تمام دقيق ترين ر را بر طبق  سنت و عادات تودة ملّت طي كيك منب
را بعمل آورده بودند؛ وهمچنين هنگام  ورود دستة  معـروف   مراسم مذهبي

كه يك دورة  تراژدي واقعة  كربال  را تا ساعات  بعـد از قتـل  و    ميدان چاله
ـا را  آتش  زدن  به خيام  مجسم  مي ساخت  و مقابل  شمس العماره  خي مه ه

ـاز وزيـر جنـگ درمقابـل  يكـي از       آتش زده  به تراژدي  خاتمه مي داد، ب
چادرها  ناظر ختام  عمل دستة  چاله ميدان  گرديد و به سر دسته ها خلعـت   

ـاد وحضـرت اجـلّ      .  داد و تشويق  كرد ـان راه افت ـتة قزّاق باز شب ديگردس
مراسـم  ملّـي    داخل  مسجد  شيخ عبدالحسين  شد و  بـه  درآن دسته بود و

  !رفتار  كرد
اين مراسم  با اين سوابق وبا علقه اي كه خاندان ايشان به دقيق ترين مراسم  

ـان را از      سنن ملّي از خود بروزمي دادند وحتّـي رعايـت سـقّاخانة نوروزخ
دست فرو نمي گذاشتند،  با قضاياي جمهوري ومقاالت  متجددانـة جرايـد    

مي، چنانكه اشاره كرديم، درشـهرپديد  اكثريت برخورد كرد و واكنش عظي
  .آورد و صداي روزنامة سياست اسالمي را در آورد

ه و يـك     يكمرتبه ديده شد كه بار ـات  افكارعامـ ديگر،  عادات ديرينه ومراع

حالت مرتجعانة صريحي  از طرف ايشان عود كرده، قضية ليالي احيا و ازآن 
ايد  متجـدد اقلّيـت  گرديـده    كه اسباب استهزاء جر» تمثال « باالترداستان 

  .و ظهور نمود بود،  بروز
  
  داستان تمثال  ◀ 

  
خرداد  رئيس الوزرا از وزرا و  و معاونين و رؤساي  ادارات   17روز جمعه     

و گروهي از مردم  در باغشاه  دعوتي كرد و جشني  گرفـت  و ايـن جشـن     
  .به شادي  ورود  تمثال  موالي متقيان بود

ه حجج اسالم را كه عازم نجف بودند و شرح آمدن  و مراجعت توضيح آنك
ايشان را  داده ايم ، سردار  رفعت به امررئيس دولت مشايعت كرد و درحين 
ـام    بازگشت تمثالي از موالي  متقيان ،علي عليه السالم  ، تدارك ديده ، بـه ن

عظم له علماي اعالم  آن را با  خود آورد  كه به افتخار رئيس دولت تقديم م
  .نمايد

ـابق   خـرداد ، دعـوت مـذكور  بعمـل آمـد       17روزجمعه غره ذيقعده  مط
ـابق    16تمثال  استقبال  كردند  و روز  وجمعي هم از خـرداد    1شـوال ، مط

  : ، روزنامة ستارة  ايران  در اين باب چنين نوشت  1303
  )ع( اعطاي  تمثال  امير مؤمنان  

ـنية      برحسب استدعاي حجج اسالم، يك قطعه  ـايوني ازسـدة  س ـال هم تمث
اقدس  شاه واليت اميرمؤمنان  عليه السالم به حضرت اشرف آقاي سردارسپه 

ـتقبال و    رئيس الوزرا و تشـريفات   فرماندة كلّ قوا اعطا گرديـد، مراسـم  اس
ـنبه    (!) نظامي  ـاه بعمـل     جـوزا د ر  6چهارساعت بعـد ازظهـر روز دوش باغش

ـلمانان  . خواهد  آمد ـات مس ـاه      عموم طبق ـاغ  ش ممكنسـت موقـع مزبوردرب
  .حضوربهم رسانيده،  در اين استقبال  و تشريفات  شركت نمايند

بـه  )  خرداد ( جوزا  6اين بود سرمقالة ستارة ايران، ولي روزجشن تمثال از  
  .موكول گرديد 17روز 

ـين        ـار داخلـي  چن صبح  روز مزبور باز روزنامة ستارة ايـران درضـمن اخب
  نوشت كه

  
  تمثال  حضرت علي عليه السالم شنج ◀
  

ـاريف    كه مقرّر گرديده ، كارتهاي  دعـو  بطوري ت  بـراي محتـرمين  و مع
ـال     ارسال ـبت  احتـرام  تمث شده، امروز بعد از ظهرجشن  با شكوهي به مناس

ـاب مقدسـه   )  ع( بيمثال حضرت  شاه واليت  كه از طرف حجج االسالم اعت
سال شده  در باغشاه  منعقـد  مـي   براي حضرت اشرف آقاي رئيس الوزرا ار

  .شود
ـاد اسـالمي     ـلمين    ) 1(نظربه اينكه جشن تمثال يكي ازاعي بـوده وعمـوم مس

ـأت دولـت       درحضور جشن مزبور  شركت خواهنـد جسـت ، از طـرف هي
ـان   (ازسفراي اسالمي مقيم تهران  ) سفيركبيردولت جمهور تركيـه وسـفير افغ

  !دعوت رسمي  شده است
برپا شد، اما بغيرازكاركنان رسمي دولت (!) جشن  تمثال بالجمله ، روز مزبور

وجمعي رجاله و قسمتي  هم ازافراد نمايندگان كسي درآن جشـن حضـور   
جشن با صرف شيريني برگزارشد و از همه عجيب تـراين بـود   . بهم  نرسانيد 

قرباني گرديد و مضمون به دست جرايد فكاهي » تمثال« كه شتري درجلو 
نسيم صبا كه روزنامة كوچك فكاهي بود، اشعاري دربارة جشن  اقلّيت  داد و

  !تمثال وكشته شدن شتربيگناه منتشر ساخت
ـاني كـه بعـد     . درواليات هم كه قبالً گفته ايم چـه خبراسـت   ـات مج تلگراف

ـتين     قيمتش ازمخابره كننده يا از فرمانده نظامي بايد دريافـت شـود، درآس
ـاتي تبريـك آميـزاز ناحيـة     اين نوبـت تل . رؤساي قشون موجود است گراف

  .علماي واليات به آقاي رئيس الوزرا مخابره گرديد
جوزا ازطرف رئيس الوزرا به وزارت معارف نامه اي نوشته شـد    28به تاريخ  

  :كه در ضمن چنين مي نويسد
ـانوني خـود  را ازهرحيـث ، چـه      بايد شرعيات حدود مسئوليت و نظارت ق
به پيسهاي نمايشـهايي كـه داده مـي شـود ،     نسبت به مطبوعات و چه  نسبت 

كامالً رعايت كرده و از اجازة درج و نشرمسائلي كه برخالف مـوازين شـرع   
انورو مصرحات قانون است وهمچنين از تصديق نمايشـهايي كـه مضـر بـه     
اخالق اجتماعي  و ديانتي است اجتناب وخـودداري نمايـد واز اداي ايـن    

ازاداي اين وظيفة قانوني غفلـت  نـورزد و   وظيفة  قانوني خودداري نمايد و
مراقب باشد كه  مثل سابق  سوء تفاهمهايي كه  اطراف بعضي  جرايد  و پاره 
اي نمايشها توليد شده بود نظاير پيدا نكند ، والّا گذشته از اين كه  متصـديان  
ومرتكبين منهيات از طرف دولت مؤاخذه وتنبيه مي شوند، مسئوليت غفلـت  

ه    و مسامحه  كه دراين قبيل موارد ازطرف  ناظرشرعيات ناشي گردد،  متوجـ
  .آن وزارت جليله خواهد بود

ـارف و ادارة        البتّه خوانندگان ناظر شـرعيات را كـه بايـد در شـورايعالي مع
آري اين نظّارچنين بـود  .  نگارش عضويت ونظارت داشته باشد مي شناسند

اجراي وظيفـه اي كـه    وازطرف رئيس نهضت جديد ملّي بدين صورت در
ـين  شـده بـود  تأكيـد  بعمـل  مـي آمـد،  بلكـه             ـاظر شـرعيات  مع براي ن
ازناظرمذكور  هم  پيش  افتاده و آنچه به خاطرناظر شرعيات هم خطورنمي 

    )   4! (شده بود» پاپ كاتوليك تر« كرد به خاطراو مي آورد واز
   خان رضا از حمايت و  علما    ◀ 

 
ـان  رضا و علما  روابط  تاريخ  اين از : افزايدرضا نيازمند  مي    نهايـت  در  خ

ـتان  به خان رضا كشي قشون موضوع تا رفت مي پيش  خوبي  بـراي  خوزس
  . آمد پيش ايران در الطوايفي ملوك دادن پايان و خزعل شيخ بردن بين از

  14ر صفحهد
  

  »مصدق دکترتولدسالگردامینصد و سُیبمناسبت ،خرداد۲۶«
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 يـت اقلّ رياسـت  مجلـس   نماينـدة  و مشهور  مجتهد  ، مدر س واقعة اين در
 كـه  شاه واحمد درخوزستان خزعل شيخ با مرتّباً و داشت عهده رابه مجلس

ـا  كرد مي  كوشش و بود تماس در  بود، درفرانسه ـان  رض ـاجرا  درايـن  خ  م
  خزعل شيخ كه داد خبر مسكو  سيم بي 1302  مهر شش روز.  بخورد شكست

ـاي  و فرستاده  كربال  علماي نزد را عبدالطيف ملّا ـام  فتـواي  تقاض  برعليـه  قي
ـين  محمـد  ميرزا حاج اما  ،است كرده)  خان رضا(  سپه سردار  غـروي  حس
ـيم  تقليـد  مراجع بزرگترين(  اصفهاني موسوي ابوالحسن سيد وآقا نائيني  مق
ـتيباني  بـه  خزعـل،  ازشيخ پشتيباني جاي به) روز درآن نجف ـا  پش ـان  رض  خ

ـيخ  برعليه اي اعالميه و شتافتند ـادر  خزعـل  ش  را تانشاوهمدسـ  و كـرده  ص
  وكلّيـة  كردند اعالم »شريعت صاحب با محارب و مذهب و ديانت دشمن«

. » نمودنـد  دعوت فساد  مادة اين قلع براي را وعشاير ايالت و ديني برادران
)26( 
.  بـود   خان رضا سلطنت براي  راه شدن صاف در بزرگي قدم  پشتباني اين 

 . رسيد سلطنت تخت به 1304آذر 25 در سپه سردار خان رضا
 رفرم دراجراي دولت و علما همكاري  ◀ 

ـيت  ، درقم حائري  عبدالكريم شيخ آقا وجود ـان  معتبـر   شخص  درعلـوم  ايش
 وجـود  ، ودولـت  دركارسياسـت  مستقيم دخالت به ايشان عالقة عدم ، فقهي
ـتند  مـي  احترام شعائرديني به كه مرداني دولت ـاي  برنامـه  و گذاش   مهـم  ه
ـاي  ترپشتيباني  مهم  ازهمه و ، گذاشتند مي درميان ماعل با قبالً را مملكتي  آق
 در دسـت   همه نبود، شريعت مغاير آنان  اجراي كه هايي رمورف از  حائري
 اول سال وچند وزيري نخست دوران در كه شد موجب و داده هم  دست

ه   مقبوليـت  اكثـراً  كـه   گيرد صورت هايي رفرم شاه، رضا سلطنت بـه   عامـ 
 .ماندند پايدار و آورده دست

 شعائرديني و علما به و گرفت انجام موفقيت با دوره اين در كه  هايي رفرم 
 :  از عبارتند است،  مربوط

ـا  اول روز از كه  اي برنامه اولين  - 1 ـان  از شـد،  اجـرا   كودت ـتن  مي  برداش
ـا  و علما خانة در نشستن بست يا  تحصن  دردوران كـه  بـود  مقـدس  كـن  ام
 رسـم  ايـن  برداشتن ميان از براي كبير امير. بود شده  متداول بسيار قاجاريه
 ولـي   گرفـت،  فتـوي  مـورد  دراين تهران  جمعة امام از حتّي و كرد اقدام

ـاي  ديگرصدراعظم. برقرارشد رسم اين مجدداً او بعد از  بالفاصله  تجـدد  ه
ـيد   سـودي  ولـي  كردند، كوشش.  زمينه دراين قاجارهم زمان طلب .  نبخش
ـار   ايـن  و كـرد  جلوگيري نشستن ازبست ازكودتا پس  بالفاصله نخا رضا  ب
 گرفتـه  ازسـر  رسم اين هم اسالمي انقالب از پس. ( ماند پابرجا تحصن  منع
 _)نشد

) خـود  وزيـري  نخست درزمان(  سردارسپه خان رضا كه ديگري برنامة – 2
ـان،  رضا وزيري ازنخست پيش درايران،. بود ايران تغييرتقويم كرد، پياده  خ
ـا ) . 37(  بـود  قمري  تقويم مردم بين متداول تقويم ـان  رض ـا  خ  تصـويب  ب
 نوع از رسماً را ايران تقويم)  1304 فروردين 11 روز(   ملّي شوراي مجلس
 بـود،  مهم مذهبي  لحاظ امراز اين وچون كرد تبديل خورشيدي به قمري

ـا )  قمـري  تقـويم  ماننـد (  محاسبه نيزمبداء خورشيدي درتقويم ـال  نهم  س
ـين  مدينـه  به ازمكّه اكرم رسول حضرت هجرت ـايع  شـد  تعي  مـذهبي  ووق
. گرديـد  مـي  مطلق خورشيدي تقويم وبا محاسبه عربي تقويم طبق هرساله
 ازانقـالب  پس و قرارگرفت  عام قبول مورد خورشيدي تقويم ترتيب بدين

ـته  ازميان تقويم تنها نه هم، اسالمي  مـذهبي  رويـدادهاي  بلكـه  نشـد؛  برداش
ـيدي   تقـويم  طبق  مستقيماً قمري تقويم به توجه بدون ديدج  ثبـت  خورش

 .گرديد
ـانون  خان رضا وزيري نخست ماه آخرين يعني 1304 درخرداد -  3 ـام  ق  نظ

ـتثنا  كسـي  براي درابتدا پيشنهادي قانون: شد داده مجلس به وظيفه  قائـل  اس
ـين  حتّـي  يا هرطلبه توانست مي دولت و بود نشده  مـدارس  جـوان  مدرس
 تقاضا خان رضا از و آمد تهران به  قم از هيئتي. احضاركند نظام  به  را ديني
 زيراز افراد مذاكرات از پس باشند معاف نظام از طلّاب  و مجتهدين كه كرد

 :شدند  معاف  وظيفه  نظام  به  احضار
 .باشند شده نائل  اجتهاد اجازة  اخذ به كه مجتهديني  - 
ـيل  مشـغول   صـراً منح كـه  ديني علوم طلّاب -  ـند  تحص ـال  هـر  و باش  در س

 .شوند موفّق مربوط امتحانات
ـاظ  وظيفـه  نظام به ديني علوم جوان مدرسين و طلّاب اعزام  مـذهبي   ازلح
 ديـن  در واجـب  امور از »جهاد«  چون بود؛ الزم حتّي و دفاع  قابل  كامالً
 شـركت   ادجه در  و بداند  را  جنگي فنون  بايد  مسلماني هر و است  اسالم
ـاد  و جنـگ   اصول به دين علماي آشنايي. كند ـنايي  هـم  جه  مـردم  ازآش

ـاد،   فتـواي : اوالً كـه   چرا  است؛ تر الزم معمولي  جنـگ  اعـالم   يعنـي  جه
 ».كنند مي صادر  آنان را مذهبي،

ـان :  ثانياً ـنّت  از پيـروي  بـه  ، هـم  خودش  صـف  در بايـد   اكـرم   رسـول  س
 و نكـرد  اصـرار  مـورد  درايـن  ولـت د ذالك مع.  كنند شركت جنگجويان

ـا  برنامـه  ايـن  چـون  و پـذيرفت  را دينـي  علوم مدرسين و طلّاب معافيت  ب
ـيس  از پـس . مانـد   پايـدار  شـد،  ريـزي  پـي  علما موافقت و هماهنگي  تأس
 ادامـه  اوليه  چوب چهار همان در وظيفه نظام  قانون هم اسالمي  جمهوري

 ) 28(كرد پيدا
 مـدارس  در  رفرم شد، مي مربوط دين علماي ركا به كه ديگري رفرم  -  4

 مدارس  گرفت تصميم  دولت  1307 درسال. بود علميه هاي حوزه و ديني
ـيه  از يكـي  ايـن . آورد در خود نظارت تحت يجتدر به را  ديني علوم  توص
 .نشد اجرا آنروز تا كه  بود خان  ملكم ميرزا رفرم هاي

 در را خود دروس) ها طلبه(  نيدي مدارس شاگردان شد  داده دستور ابتدا 
 و باشـد   يكنواخـت  سئواالت تا  بدهند  امتحان  معارف  وزارت  هاي حوزه
ـتور  1307 بهمـن   3در. شود  يكسان ها حوزه  درهمة  تحصيالت  ارزش  دس
 و بشـوند  اصول و فقه محصل وقت طورتمام به بايد ديني  طلّاب.  شد داده

ـا  و  تقليـد   مرجـع  يـك  از  بايـد  نيـز   حكمت و اصول و فقه مدرسين  از  ي
ـته   دست در  تدريس اجازة  و گواهي معارف  وزارت ـند  داش ـا .باش  ايـن   ب
ـازه  كه  مدرسيني  و خواندند مي  درس  تفريحي  كه هايي طلبه دستور   اج

 ) 28.( دهند  كارادامه اين به  تواستند نمي نداشتند دردست
 يك معارف  وزارت:  كه شد صادر  ديگري  نامة تصويب 1307 اسفند  15در

ـناس  نفـر  سه  و ادبيات متخصص نفر  دو از امتحاني  هيئت  و  فقـه  در كارش
 مـدارس  شاگردان و دهد مي  تشكيل شهر هر در بهار ماه  اولين در  اصول
. بدهند امتحان را اصول و فقه و ادبيات و عربي  و فارسي  دروس بايد ديني
ـاني  هيئت در مجتهدين ازحضور نامي بخشنامه اين در  و نشـده  بـرده  امتح

 ) 28.( بود شده نوشته»  كارشناسي«  آن جاي
  الزم را  آن و بودنـد   موافـق  قلباً  تغييرات اين با علما اغلب رسد مي نظر به 

 مهـم  گزاران پايه از كه مطهري مرتضي اهللا آيت بعد  سال سي. دانستند مي
 بـه  بسيار اخيراً دينيه علوم  تحصيلي هاي رشته« :نوشت است،  اسالمي رژيم

ـته  خود و شده هضم فقاهت در ها رشته همة و گرائيده محدوديت   فقـه  رش
ـيش  سال ازصد كه افتاده مجرايي در  هم ـاز   تكامـل  از طـرف  ايـن  بـه  پ  ب

 شيخ حاج  اهللا آيت مرحوم «:نويسد مي همچنين او)  29. (»  است  ايستاده
 بــه  ، قــم علميــة حــوزة مؤســس ، ، مقامــه  اهللا اعلــي ، يــزدي  عبــدالكريم
ـارجي  زبان به  را  طلّاب عده يك فكرافتادند  مقـدماتي  علـوم  بعضـي   و خ

 بلكـه  ، جديـد  كردة تحصيل هاي محيط  در را  اسالم بتوانند  تا كنند مجهز
 از گروهـي  شد، منتشر خبر اين كه زماني. »كنند  تبليغ خارج دركشورهاي

 عنوان به ما كه پولي اين  داشتند اظهار رسماً و رفتند قم به تهران بازار عوام
 اگـر  و بگيرنـد   ياد كفُّار زبان طالب كه نيست اين براي دهيم، مي امام سهم
 مرحـوم  آن. داد نخواهيم امام  سهم شما به ما  ،كند پيدا ادامه  موضوع اين
 شـدن  وخـراب  علميـه   حـوزة  انحالل موجب  كار اين  ادامة كه ديد هم

ـان  ايـن   ) 29(كـرد  نظر  صرف خود  عالي منظور  از كاراست، اساس  امرنش
ـاي  برنامـه  در رفرم با حائري  آقاي زياد احتمال به كه  دهد مي  درسـي  ه

 .اند بوده موافق ، بوده»  خودشان  نهائي منظور« همان كه طلّاب
  ايـن . شد  تصويب امالك و اسناد ثبت قانون 1304 سال اردبيهست در – 5
 و ملكي اسناد  تهية كه چرا داشت؛ زيادي ارتباط دين كارعلماي با نيز نونقا

ـا  ازقـرن   كـه  بـود  اموري از آن امثال و ارثيه تقسيم و انتقال و نقل  قبـل  ه
. شد مي محسوب آنان آمد در منابع از يكي اين و بود دين درانحصارعلماي

 اين علما، به ها نهدفترخا اغلب امتياز دادن و رسمي هاي خانه دفتر تأسيس با
 .ماند رجاب پا رفرم

 اصــالح قــانون  تصــويب ديگــر، مشــكل بســيار  و مهــم هــاي رفــرم از – 6
ـاه  تشـكيل  و دادگستري ـاي  دادگ  تـدريجي  تعطيـل  و)  1305(  جديـد   ه

 شـده  متـداول  درايـران  قبل ها قرن از كه  شرع محاكم. بود شرع محاكم
ـيخ  نظر تحت صفوي دوران در بود، ـا  االسـالم  ش  دولـت  طـرف  از كـه  ه

 بـدون  و مستقيماً قاجار دوران ازاول ولي »شد مي اداره شدند، مي منصوب
 .بود قرارگرفته دين دراختيارعلماي دولت دخالت

ـاكم  وظايف كردن محدود باربراي چندين قاجاريه زمان در ـا  شـرع  مح  ي
ـا  گرفتـه  صـورت  هايي تالش آن، براي مقرّراتي تنظيم حداقل ـا  ام  عـدم  ب

 اسـالم   شريعت با جديد قوانين بارچون اين ولي. بود شده مواجه يتموفّق
 معتقـد  قضاوت، با مطّلع ازمجتهدين دادگستري ودرمحاكم شد داده تطبيق
ـا  پا»  دادگستري قانون«  گرديد، استفاده  شريعت اصول با وآشنا . مانـد  برج
 بـراي  تقليد مراجع  نمايندگان نفر جزوپنج كه ، هم مدرس حسن سيد البتّه

ـام  در بـود  مجلـس  قـوانين  در نظارت ـا  دوره ايـن  تم ـيون  عضـو  ه  كميس
 دادگستري كميسيون تصويب از پس قوانين اين جزئيات  و بود دادگستري
 .گرديد مي مطرح درمجلس

ـاي  ديگرازبرنامه يكي -  7 ـاس  كـردن  الشـكل  متّحـد  رفـرم،  ه ـان  لب  ايراني
ـان  لباس به شبيه لباسي وپوشيدن ـ  وكـاله  اروپايي ـان  درآن بـود  ويپهل  زم
. دركارنبود ومحدوديتي كرد دربرمي را روحانيون لباس بود  مايل هركس
 دي 6در قانوني هرصورت به)   30. ( بود ترتيب همين به ديگرهم شهرهاي

ـاع  كلّية«  آن طي كه رسيد مجلس تصويب به1307 ماه   – ذكـورايراني   اتب
ـته  گروه هشت. »شوند الشكل متّحد لباس به ملبس كه شدند مكلّف  بـه  وابس

ـازازمراجع  مجتهـدين « : شـدند  مستثني قانون ازاين امورديني  تقليـد،   مج
ـان  از ازبرآمدن پس(  دهات  امورشرعية مراجع ـين  امتح ـان ) شـده  مع  مفتي
 دومجتهـد  ازطـرف  كـه  محدثين ، محراب داراي نمازآن پيش سنت، اهل
 خـود  دردرجة كه اصولو فقه به مثتقلين طّالب »باشند داشته روايت اجازة

ـانيون  ، الهـي  وحكمـت  واصول فقه مدرسين »برآيند امتحان ازعهدة  روح
  .»غيرمسلمان

 منظـوراين  چون ولي. بودند ناراضي قانون اين مورد در ابتدا حائري آقاي
ـانيون  ازطبقة غيرروحاني كردن خارج درحقيقت قانون  از پـس  بـود،  روح
 مخالفـت  شـده  مستثني افراد روي قتواف و علما با دولت نمايندگان مالقات
ـتثني  ها خوان روضه قانون ازاين. ندادند ادامه را خود  مخالفـت  شـده  مس
 ولي نبودند، نشده مستثني ها خوان روضه قانون ازاين. ندادند ادامه را خود
ـادات  مغفورعنـدليب  مرحوم مانند( اي عده ها خوان روضه بين چون )  الس
ـيار  واحتـرام  وازمحبوبيت مسن  كـه  شـد  توافـق  »بودنـد  برخـوردار  يبس

ـا  و كنند صادر) روايت اجازة به شبيه( اجازه نوعي آنان براي  مجتهدين  آنه
 .نمايند استفاده روحانيون  آخرعمرازلباس تا طوراستثنا به هم

 ودرخواسـت  تأييـد  مورد روحانيت ازلباس ازاستفاده مردم كردن محدود
 سال 34( 1341 سال در طهريدكترم اهللا آيت. وهست بوده اكثرروحانيون

 ، روحانيـت  دستگاه نواقص از  يكي« :  نوشتندكه) قانون اين تصويب از بعد
 برخالف ، روحاني درتشكيالت.. است روحانيت لباس وحصر حد بي آزادي
ـاس  از توانـد  مي رادع و  مانع بدون هركسي تشكيالت،  ساير  مخصـوص  لب
 به ، ايمان نه و دارند علم نه كه ديافرا شود مي بسيارديده.  كند استفاده آن

 موجـب  و آينـد  مـي  در صورت اين به لباس اين مزاياي از  استفاده منظور
 )  31(» .گردند مي آبروريزي

ـيارمتداول  درزمان عزاداري درمراسم زنجيرزني و قمه – 8  ودرآن قاجاربس
 سـط تو صـدورفتوي  با و علما موافقت با امورهم اين شد مي بسيار غلو مورد
 از پس. شد ممنوع ،» است حرام بدن به  زدن وصدمه زدن زخم«  كه آنان
 كردنـد،  شروع را زني قمه اي عده باره دو درايران اسالمي رژيم قراري بر

 وازايـن  شـدند   مواجـه  اسـالمي  حكومـت  شـديد   العمـل  عكـس  با  ولي
 .آمد عمل به كارجلوگيري

ـا  كه  اصالحي ي ها برنامه ديگراز يكي – 9   بـود،  مـرتبط  مـذهبي  رسـوم  ب
 بـه  غسـل  انجام  براي ايران مردم.  بود  عمومي هاي درحمام خزينه تعطيل
 اصـول  رعايـت  عدم دليل به خزينه، اما. بودند كرده عادت درخزينه رفتن

 بود؛ شده كچلي و تراخم سالك، مانند جلدي امراض مركزانتقال بهداشت،
 مجتهدين و گرديد واقع عامه ولقب مورد اينكارهم. شد الزم آن تعطيل لذا

 زيـر  كـردن  غسـل  مي باشـد،  »كر آب«  جاري آب چون كه دادند فتوي
  .است حمام خزينة در كردن  غسل مانند شريعت ازلحاظ دوش

 

  علما پوشي چشم و سكوت  ◀ 
 
ـان  ودولـت  شاه با علما روابط خان رضا حكومت اول دوران در  ـنه  چن  حس

 علماي كرد، مي تندروجلوگيري علماي خيبر  ازعمليات اگردولت كه بود
 مي اي ساده گلة و اعتراض فقط يا و كردند مي پوشي چشم ديگرازموضوع

 سـه  مـورد  ايـن  در. بود درقم حائري آقاي وجود دراثر امرهم اين. كردند
ـاج  رهبري تحت اصفهان شورش از يكي دارد؛ وجود  جالب  مثال ـا  ح  آق

ـان  تبعيد   بافقي اهللا آيت به  توهين ديگري و نوراهللا  توقيـف  سـومي  و ايش
 .مدرس حسن سيد وتبعيد
ـتن  و پيمايي راه تشكيل با اصفهان مردم وظيفه، نظام قانون ازتصويب پس  بس

ـتن  وكمك خانه تلگراف به رفتن وبا كردند مخالفت قانون اين بازاربا  خواس
ـاج . تندخواس  دولت از را وظيفه نظام قانون اصالح يا و لغو ظاهراً  ازعلما  ح

 مـردم  كمك به مشهور، نجفي آقا وبرادر اصفهان معروف مجتهد ، نوراهللا آقا
 مردم و ازعلما ديگر وجمعي وآشنايان وخويشان ازاقوام اي عده با برخاسته،
)   32.(شدند ساكن آنجا در برافراشته، چادرها در قم... رفت  قم به...  اصفهان

 بـدعت  چـون  خـورد،  نمـي  ما درد به )شاه رضا(  قلدر  شاه اين«  :گفتند و
 .پيوندند به آنها به خواست علما تمام از نوراهللا آقا حاج)   33. ( »است گذار

 آخر تا ازاول گرچه حائري اهللا آيت مرحوم« :  نويسد مي اصفهان درتاريخ
 بـي  روش و راه قـم  بـه  شـهرها  ديگر و اصفهان  مهاجر  علماي توقّف زمان
ـا  و نفرمودنـد   چيـزي  اثباتاً يا نفياً باره دراين و دندندا تغيير را خود طرفي  ي

 ) 34(»....نمودند تجليل ازعلما علمالً لكن ننوشتند،
ـاجرت  دوران ودر مشـروطيت  نهضـت  برخالف كه اينست توجه جالب  مه
  توسط تهران مجتهدين توصية به ومتحصنين مهاجرين  هزينة كه ، قم به علما
 توصيه چنين ديگرمجتهدين يا حائري آقاي ينجادرا  شد، مي  پرداخت تجر
 )  34.( كنند تأمين خودشان را هزينه تمام ناچارشدند مهاجرين و نكردند اي

ـاجرين  اي عده شد موجب درقم اقامت زياد هزينة ـتان  ازمه  را وسـرما  زمس
ـان   در ايـن   هـم  نوراهللا آقا حاج ضمناً. برگردند  اصفهان كرده، به بهانه  مي
 كـه  گفتنـد  عـده اي  گرچـه .كـرد  فوت 1306 ماه دي 4 رتاريخو د  سكته

 مدت تمام در. يافت خاتمه  اعتراضات واين كشتند، را او  شاه رضا مأمورين
ـار  ديگـردراين  ومجتهـدين  عتبات تقليد مراجع و حائري آقاي مهاجرت  ك
 عـدم  دليـل  اي عده. ننمودند حمايت  نوراهللا آقا ازحاج و نكردند دخالتي
  عليـه  درحقيقـت  نوراهللا حاج قيام« : گفتند  كه دانستند اين را لماع حمايت
ـاك  كشـت  ممنوعيـت  و محـدوديت  بر داير دولت تصميم  كـه  بـوده  تري
ـاج   شخصي زيان موجب ـا  ح  در كـه  اصـفهانيان،  از اي عـده  و نـوراهللا  آق
 .»است شده كاشتند مي ترياك خود  وسيع ممالك

 در  رازي  محمـد . اسـت  »بافقي مدمح شيخ  تبعيد و توقيف «دوم موضوع 
ـال  نـوروز  در« :نويسـد  مـي  الجه آثار كتاب ـيدي   1395 س ـام   خورش   هنگ

 از جماعتي. بود موعظه مشغول بافقي تقي  محمد شيخ  حاج ، سال  تحويل
ـان  مـوي  و باز روي با) شاه رضا  دختران و همسر( دربار زنان ـاالي  نماي   درب
ـاه  بـه  شـهرباني . كرد اعتراض بافقي. دندبو مردم تماشاي  مشغول  ايوان  ش
 فرستاد را تيمورتاش شاه. آمدند قم به  تاش تيمور و شاه  بعد روز داد اطالع
 زد او سر و پاي به چكمه و دست با شاه. آورد بود موعظه  مشغول كه  بافقي

ـاه  شش  بافقي  .كردند  جلب تهران به  را او كه  كرد امر  و : بـود  زنـدان   م
ـا   سال 19 و  تبعيد  عبدالعظيم حضرت به بعد ـا  بـود  آنج  فـوت  كـه  1325 ت
ـيم  مراجـع  نه و حائري آقاي نه بافقي گرفتاري در.  »كرد ـات  مق ـيچ  عتب  ه
 .نكردند شديد  اعتراض كدام

 مـدرس   1307 سال در. است»  مدرس حسن سيد  توقيف«  سوم  موضوع 
ـال  9 سمـدر .  گرديـد   تبعيد و  توقيف  شاه رضا  دستور به ـبس  در س  و  ح

ـاي  نجف تقليد  مراجع و  علما ولي بود؛  تبعيد ـائري  واق  بـراي   اقـدامي   ح
:  است كـه  شده نوشته مدرس نامة  زندگي در.  نكردند  او خالص و آزادي
ـاق   بـه ... گويـد  مـي  مدرس  زادة خواهر مدرسي،  حسين محمد دكتر   اتّف
 از و رفتـه   قم به...  ايشان دانفرزن نفر دو و  مدرس صميمي دوستان از يكي

  شـهرباني  داشـت  اظهار... ايشان نموديم،  استمداد حائري اهللا يتآ مرحوم
. گـذرد  نمي  بد او به نموده، منظور  اعتبار  تومان 150 ماهيانه مدرس براي

)36(  
 

  دوران سردي  و راوابط  علما و حكومت  ◀ 
  

ه سردي گراييد ، چرا كه شاه به بعد  روابط علماء وحكومت ب  1308از سال 
برنامه هاي رفرم خود مراعات كامل نظريات علما را نمي كردند  دولت در و
ـاي        و ـا ازكاره ـاه كـردن دسـت علم برخي اقدامات دولت درجهت كوت

ـان دهنـدة ايـن     مملكت بود، رفرم هايي كه دراين دوره انجام گرفت، نش
  :وضع است

کامـل انقالب اسـالمی، بعلت محدود بودن جا در نشریه  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  مهوريج ستانتخابات ريا
  4 - در بوته ابهام  

 
عاجز ماندن علي خامنه اي در انتخاب كانديداي رياست جمهوري دوره 
يازدهم  و به قطعيت نرسيدن گروهها و احزاب  بازار مكاره انتخابـات، در  

فقت  بيت خامنه اي  باشد،  و اين كه تـا  معرفي كانديدهايي كه مورد موا
چي  مورد نظري كه هم زمان بتواند چندين و چند  اتكنون فرد تدارك

بحران مستولي بر كشور و مشكالت عديده سياسـي پـيش رو در جامعـه را    
حل كرده ويا ناظر بي تفاوت باشد  و فقط گوش به فرمـان واليـت فقيـه    

خامنه اي  تـا كنـون، نـه جـرأت     . ستباقي بماند، البته هنوز يافت نشده ا
خود را دارد و نه مورد نظرانتخاب يا اظهار نظر علني در مورد كانديداي 

را دارد و از همه  حتي توان حل و فصل دعواهاي باند هاي اطراف خود
كـار خـودش،    بغرنج تر اينكـه بـراي خامنـه اي، رضـايت همكـار كهنـه      

هنوز كانديد شـدن اكبـر    هر چند. رفسنجاني مزيد برعلت نيز شده است
هاشمي رفسنجاني براي شركت در انتخابـات رياسـت جمهـوري آينـده     
روشن نيست و مانع قانوني سـر راه دارد، ولـي معضـل  خامنـه اي، گـره      
كوري است كه از يك سو رد صالحيت كانديداتوري رفسنجاني عليرغم 

ـ  ام محدوديت قانوني ساخته شده، ممكن است به قيمت رفتن خود آقا تم
شود و از سوي ديگر تاييد صالحيت كانديداتوري او نيـز بـا عـث خطـر     
رقابت با حريف مورد نظر خامنه اي بشود و يا حداقل اين مسئله مي تواند 
از سوي خامنه اي و بسته شدن دست او، ريسك  تقلب بزرگ ديگـري را   

اين خطر حتي بـا كانديـد نشـدن رفسـنجاني     . برايش  بهمراه داشته باشد
ي خامنه اي منتفي نخواهد بود، زيرا ايـن احتمـال وجـود دارد كـه     برا

هاي مورد نظر رفسنجاني همچون حضور احتمالي ناطق نـوري،   اكانديد
اخـتالف ميـان هاشـمي    . حسن روحاني و يا فرد ديگـري در ميـان باشـد   

رفسنجاني و  علي خامنه اي و بيت او به خوبي نشان مي دهد كه طـرفين  
    . نتظر فرصت مناسب ميگردندگوش بزنگ زمان و م

    !!مي ترسند، ميترسانند
كار براي خامنه اي چنان دشوار شده است كـه نـاقوس واژه هـا در دل    

در قـم،  1391دي  19شـنبه،   استبداد بيم آفرين شده؟ خامنه اي، روز سـه 
وحشت خـود را  » انتخابات آزاد«نسبت به استفاده و بكار بردن حتي لفظ 

» آزاد«تخابات در ايران پـس از انقـالب هميشـه    آشكار ساخت و گفت ان
هـايي   آن كساني كه راجع به انتخابات توصـيه «او هشدار داد . بوده است

كنند، حواسشان باشد كـه بـه دشـمن كمـك نكننـد و دائمـا نگوينـد         مي
كدامش آزاد . انتخابات داشتيم 34از اول انقالب، . انتخابات بايد آزاد باشد

  »نبوده است؟
ـاي دشـمن بـراي     يكي از نقشه«: براي ايجاد ترس، اضافه ميكنداي  خامنه ه

جلوگيري از انتخابات پرشور اين است كه در ايام انتخابات سر مـردم را بـه   
ماجراي سياسي، اقتصادي يا امنيتي گرم كنند، اما ملت ايران هوشـمندتر از  

  ».اين است كه از دشمن فريب بخورد
شود كه منتقدان درون حكومت  ن مياين سخنان خامنه اي در شرايطي بيا

ـان صـالحيت         ـارت استصـوابي كـه در آن شـوراي نگهب ـام نظ ميگويند نظ
. كند، انتخابات ايران را غير آزاد مي كنـد  نامزدهاي انتخابات را بررسي مي

ـات آزاد «بكار بردن كلمه  ـاي سـخنان اخيـر اكبـر      » انتخاب يكـي از محوره
ـتانه   هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلح ت رژيم بود كـه در آس

ـات    انتخابات آينده رياست جمهوري ايران بر آن تاكيـد مـي   كنـد و انتخاب
و يا در اظهار نظـر  . خواند مي» بازگشت تعادل به كشور«آزاد را راهي براي 

در خصوص نظريه دولت وحدت ملي كـه گفتـه   تند ديگري از سوي رفسنجاني 
خابات، طرح دولت وحدت ملـي  هاي مطرح شده براي انت يكي از ايدهبـود  

متهم به جريان افراطـي در كشـور معرفـي كـرده و      او را است، بخاطر اين سخن 
نوشتند، تالش هايي  در كار است كه  برخورد هاي جنجال آفرين در كشور بوجـود  

اين واكنشهاي رهبر و اظهار نظرهاي متعدد بر انگيختـه از سـوي   ) 1( .بياورند
طرح دولـت  : ا به مقابله جويي بر انگيخت كه گفتخامنه اي، نماينده اش ر
اي نيست، علي سعيدي نماينده ولـي فقيـه   » ملغمه«وحدت ملي چيزي جز 

هاي  يكي از ايده :در سپاه با اشاره به طرح دولت وحدت ملي اظهار داشت
مطرح شده براي انتخابات، طرح دولت وحدت ملي است كه از سوي يكي 

به اين معنا كه تركيبي از همه كساني كه تـوان  از آقايان مطرح شده است،  
ـان،   ورود در عرصه سياسي كشور را دارند، اعم از اصالح ـارگزاران و    طلب ك

چيزي جز ملغمـه اي  اصولگرايان دولت آينده را تشكيل دهند، اما اين ايده 
چگونـه ممكـن اسـت    . اي از آن بيرون نخواهـد آمـد   و نتيجه نخواهد بود

ـاهم ندارنـد، دور هـم    عناصري كه هيچ سنخ يتي از نظر فكري و اعتقادي ب
  . جمع شوند؟ 

اهللا عسگراوالدي مبني بر اينكه  علي سعيدي همچنين، به سخنان اخير حبيب
واكنش نشان داد و با بيان اينكه اين افراد » گر نيستند موسوي و كروبي فتنه«

ـان ايـن     اصـالح ) نجات(در مقابل نظام ايستادند، تاكيد كرد كه تنها راه  طلب
ـتباه كـرده   ها فاصله گرفته است كه بگويند از آرمان ـا    .انـد  اند و اش آمريك

ـاز       مي ـار را از ايـران آغ خواهد انقالب جهاني اسالم را مهار كنـد و ايـن ك
 )2. (كرده است

ايجاد ترس تنها از خامنه اي و بيت او نيست، بلكه احساس خطـري اسـت    
و آنجا آنرا بـروز    جاوده است  و در اينكه همه سران استبداد را مضطرب نم

  .و به مريدان خود انتقال ميدهند
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري، و كسي كه بقول خودش خطاب به 
ـا      ـار و هـر روز در سـود ي حسين شريعتمداري گفت به آلزايمر سياسي گرفت

بايد : كلمات قصاري سر ميدهد و مي گويد ،اين و يا آن مهره  سياسي ،زيان
آمريكا مي خواهد امت اسالم را لقمه لقمه هوشيار باشيم غرب به سركردگي 

 ) 3(  .و راحت آنرا ببلعد كند
و يا عليرضا زاكاني، نماينده مردم تهران در مجلـس شـوراي اسـالمي مـي     

انتخابات آينده، انتخابات تعيين سرنوشت است و انتخاباتي است كه با : گويد
  .كند به گردابي براي نظام تبديل شود ش ميوجود خواست دشمن كه تال

امروز در جامعه ما شرايط يك شرايط ويژه اي است و : وي توضيح مي دهد
ـاريخ انقـالب قـرار       ـتيم و در دوره حساسـي از ت ما نيازمند توجه خاص هس
داريم، به طوري كه دشمن با تمام وجود فهميده است كه در مقابل انقـالب  

ـادآور    .به انقالب وابسته استاسالمي،  بود و نبود او  اين نماينده مجلـس ي
خط تالش دشمن اين است كه در جوامع مسلمين تفرقه و شكاف : مي شود

 اندازي كند و عالوه بر اين در خصوص ايران نيز ضد قومي و مذهبي را راه
انقالب را با هم يكپارچه كند و اين كار را كـرده اسـت و بعـد هـم تـالش      

اي به نام اقتصاد تحت فشار قـرار   ه ما را در حوزهجدي دشمن اين است ك
دهد تا جلوي پيشرفت ايران را بگيرد و فشار را به عامـل رويگردانـي مـردم    

: ادامه مي دهـد مردم را در مقابل نظام و رهبري قرار دهد او تبديل كند و 
زيرا در اين دعوا  ،مسئوالن با هم دعوا كنندشيوه ديگر دشمن اين است كه 

 تصـميم  شـود و   شود بلكه مشكل براي جامعه ايجاد مي ردم حل نميمشكل م
اندازي كند و عناصر خطاكار و مجـرم   اي را راه دارد تا قبل از انتخابات فتنه

ـاي   كنند و برخـي تحليـل   نيز دارند مجدد خود را بازسازي مي  88سال  ه
ـ  ها اين امكان را ايجاد مي غلط نيز براي آن ـته  كند كه از انقالب مطالب ه داش

  .باشند
ـات  : بيان كـرد » انتخابات آزاد«زاكاني در ادامه با اشاره به كليد واژه  انتخاب

كـه   آينده بسيار مهم است از اين رو يك عده امروز اجماع كردند براي اين
ـات    از اين انتخابات براي خود فرصت درست كننـد و از كليـد واژه   انتخاب

طرح است، استفاده كرده و بـر ايـن   انقالب م آزاد كه متأسفانه در جمع ضد
ـانون   عده 88ما شاهد بوديم كه در سال . كنند واژه تأكيد مي اي كه روي ق

ـانون را قبـول نـداريم و يكـي از      تأكيد داشتند، بعد از انتخابات گفتند كه ق
ـاختند،    اشكاالت جدي كساني كه عوامل فتنه شدند اين بود كه خـود را نس

و تهمـت بـزرگ   » تقلب« اشتند و دروغ بزرگ آمدند و قانون را زيرپا گذ
. را به نظام اسالمي زدند و حاضر نشدند حرف خود را پس بگيرنـد » تجاوز«

ـام را در    تأكيد مي» انتخابات آزاد«كسي كه بر  كند نفي بعد جمهوريـت نظ
ـا   دهد و برخـي از آن  اين سلسله مراتب اتفاق افتاده تا به امروز، انجام مي ه

با رأي مردم در نظام اسالمي، مسئوليت پيدا كردند و االن  كساني هستند كه
  .كنند انقالب گفته شده را بيان مي اي كه توسط ضد كليد واژه
است و انتخاباتي اسـت   انتخابات تعيين سرنوشتانتخابات آينده، : وي افزود

كند به گردابي براي نظام تبـديل   كه با وجود خواست دشمن كه تالش مي
شـود ولـي بـه     الهي تبديل به نقطه اثبات انقالب اسالمي مـي شود، به لطف 

   .كه در صحنه فعال و تالشگر وهوشيار باشيم شرط اين
 

    جبهه پيروان خط امام و رهبري ؟؟
ـازه      ـا جبهـه ت ـات و ب بر ميگرديم به كالبد شكافي حزبي در بازار مكاره انتخاب

اه رسيده اي كـه  تاسيس پيروان خط امام و رهبري شروع ميكنيم، جبهه از ر
ـتراتزي و        ـيم اس ـات طراحـي شـده اسـت، ببين براي داغ كردن تنور انتخاب

  اهدافي كه در پيش دارند كدامند؟ 
گــروه سياســي  15جبهــه پيــروان خــط امــام و رهبــري ائتالفــي اســت از 

ـتند   كه مدعي به اصول ايراندر  كار محافظه ـاي   . گرايـي هس ايـن گروهه
ـين   ،و احزابش اسالمي ائتالفي كه محورش گروه موئتلفه حواشي خود هم

 :گروه است، عبارتند از
حزب مؤتلفه اسالمي، جامعه اسالمي مهندسين، جامعه اسـالمي دانشـجويان،   

ه اسالمي كارمندان، جامعه اسالمي دانشگاهيان، جامعه اسالمي پزشكان، جامع
جامعــه اســالمي كــارگران، جامعــه اســالمي فرهنگيــان، جامعــه اســالمي  
ورزشكاران، جامعه اسالمي نمايندگان ادوار مجلس، جامعـه زينـب، جامعـه    

هاي اسالمي اصناف و بازاريان، كانون اسالمي  پيروان زينب، اتحاديه انجمن
    .التحصيالن شبه قاره هند فارغ

دبيركل و محمدرضا باهنر و منوچهر   اهللا عسگراوالد بحبي در حال حاضر
ـال   ـيد كم الـدين سـجادي    متكي بعنوان نائب رئيس اين جبهه مي باشند، س

سخنگو و محسن كوهكن به عنوان مسئول انتخاباتي جبهه پيروان و بيگلـري  
  . به عنوان دبير اين جبهه مي باشند

ـات رياسـت   فعاليت هاي تشكيالتي براي ايجاد آمادگي براي ور ود به انتخاب
ـام و    جمهوري و شوراها يكي از اهداف اصلي براي جبهه پيـروان  خـط ام

ـازدهم رياسـت جمهـوري در     .رهبري است  12استراتژي و راهبرد دوره ي
ـاه،     ـاتي، نـوع نگ صفحه طراحي شده است و سناريوهاي مختلف كار انتخاب

ـيدن بـه    ـاي  چگونگي رسيدن به نامزدهاي مورد نظر و چگونگي رس نامزده
ـابي بـه    واليي در آن پيش بيني شده و سپس اين استراتژي براي نقد و ارزي
جامعه روحانيت مبارز و همچنين جامعه مدرسين حوزه علميه قم ارايه شده 

نفره انتخاب و به نزد  مهدوي  9از سوي هيات رئيسه جبهه يك كميته  .است
ـان كـرده    كني رفته اند و چارچوب تدوين شده در جبهه را  براي ايشان بي

هايي كرده كه كميته  توصيه مهدوي كنياند و ديدگاه او را جويا شده اند، 
  .كند آن را پيگيري نفره 9

ـام و رهبـري،       آذر برگـزار شـد و    9مجمع عمومي جبهه پيـروان خـط ام
. طلب مورد بحـث قـرار گرفـت    كانديداي اصولگرا و اصالح  40بيني  پيش

 : )4(مي گويد  م و رهبريسخنگوي جبهه پيروان خط اما
ـام،    ما راهبرد ورود به انتخابات را تنظيم كرده ايم و مسير ما در جبهه خـط ام

ـاي مـردم اسـت    منويات رهبر معظـم انقـالب و دغدغـه    وي بررسـي   .ه
قدرت مـديريت، تـدبير و نـوع      هاي كانديداها به لحاظ كارآمدي، ويژگي
ـ   برنامه ـام و رهبـري    هايشان را از جمله رويكردهاي جبهـه پي روان خـط ام

ـان مناسـب بـراي       : برشمرده و مي افزايـد  ـيم و همراه ـتن ت ـين داش همچن
كارهاي كليـدي از جملـه مـواردي اسـت كـه آن را مـورد توجـه قـرار         

ـاديق    . دهيم مي اما با اين وجود بايد تاكيد كنم كه ما هنـوز وارد بحـث مص
ـ       نشده ـان كانديـداتوري هس ـا كانديـداهايي را كـه در مظ تند رصـد  ايم ام
 .ها در آنها وجود دارد يا خير كنيم تا ببينيم اين ويژگي مي

ـان مـي كنـد    اصـولگرا كانديـداي    25معتقـديم حـدود   : سجادي خاطرنش
ـا   كانديدا از ميان مستقل 15شوند همچنين  انتخابات رياست جمهوري مي ه

ــالح   ــطالح اص ــه اص ـاح ب ـات    و جنـ ـامزد انتخابـ ــت نـ ــن اس ــب ممك طل
جبهه پيروان خط امام و رهبـري در مـورد    .شوندجمهوري آينده  رياست

ـتاد در تهـران      انتخابات شوراها در حال طراحي يك ساختار بـه صـورت س
 .شود ها نيز تشكيل مي است كه شبيه آن در شهرستان

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در ادامه ابراز اميدواري كرد كه 
بتوانند سامانه جديـدي را   با مساعدت جامعتين كه يك گروه مرجع هستند،
هاي مثبـت جبهـه متحـد را     براي انتخابات آينده طراحي كنند كه ويژگي

 .داشته باشد ولي حواشي آن را نداشته باشد
خبرنگاري از سجادي پرسيد آيا قرار نيست جبهه پيروان خط امام و رهبري 

يـن  در ا  :اهللا مصباح يزدي ديداري داشته باشد؟ كـه وي پاسـخ داد   با آيت
ـا   ـند آن را     ءمورد فعال بحثي مطرح نشده و اگـر اعض ـته باش ـنهادي داش پيش

 .كنيم اما هنوز چنين پيشنهادي مطرح نشده است بررسي مي
ـا     آيا نامزدي كه جبهه پيروان خط امام و رهبري در آينده معرفـي ميكنـد ب

  جامعه روحانيت مبارز هماهنگ خواهد بود؟

ه از جبهه پيروان خط امام و رهبـري  تالش مي كنيم نامزد معرفي شد: پاسخ
حتمــا بــا جامعــه روحانيــت مبــارز و جامعــه مدرســين حــوزه علميــه قــم  

 .هاي الزم را داشته باشد هماهنگي
جبهه پيروان خط امام و رهبري ضمن محكوميت آشوب سازي معانـدان و  

ـال      ـات س ـاي بعـد از انتخاب ، 1388پيمان شكنان و اغفال شدگان در ماجراه
لت هوشيار و واليتمدار ايران اسالمي با مقتـداي خـويش، رهبـر    همگام با م

اي ضـمن تجديـد    فرزانه انقالب اسالمي حضرت آيت اهللا العظمـي خامنـه  
هاي دشمنان و  ها و هجمه بندد كه تا شكست كامل همه فتنه بيعت، پيمان مي

 )5( .زدودن آثار آن از پاي نخواهند نشست
ـام و رهبـر    درباره اساسنامه انتخاباتي جبهه پ ـته انـد  يـروان خـط ام : ي، نوش

اساسنامه در مرحله بررسي و تدوين قرار دارد و فعال  مشخص نيست كه چـه  
هاي راهبردي انتخاباتي جبهه  رسد اما سياست زماني تدوين آن به پايان مي

  .شود پيروان بر اساس فعال بودن افراد، مشخص مي
ـا عجلـه،   جبهه پيروان خط امام و رهبري با خيزي كه بر د اشته، قصد دارد ب

ـامال   براي اجراي منويات انتخاباتي خامنه اي و بيت او، صحنه انتخابات را ك
در انحصار خود در آورد و همانگونه كه در باال گفته اند، از چـپ و راسـت   
شروع كرده اند، از ديدار با مهدوي كني، دعوت از مصباح يزدي، رايزني با 

ـا، در هم    ـا و گروه ـاي سياسـي درون     ساير جبهـه ه اهنـگ كـردن جريانه
 تلفهؤمحاكميت تالش دارد هر چه بيشتر صحنه گردان شود، ميدانيم حزب 

ـار همـه      اسالمي سي سال است كه با چراغ خاموش يا چـراغ روشـن اختي
ارگانهاي حكومتي را در دست داشته است، و اين جنب و جـوش جديـد،   

ير جنبيدن همان و همـه  تازگي ندارد، جز اينكه، گويي خوب فهميده اند د
  ! نظام را از دست دادن همان

  ادامه دارد
  

  :پي نوشت ها
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ـائل   91 بهمن 11در ◀ ، به گزارش بولتن نيوز، علي دهقان كه در  حـوزه مس
ـام نزديكـي بـه برخـي محافـل       اقتصادي و سياسي فعاليت داشته است  به اته

 .با حكم قضايي دستگير و روانه بازداشتگاه شد "فتنه"ن جريا
، در واكنش بـه  »جامعه روزنامه نگاران ايراني«، به گزارش 91 بهمن 11در ◀

موج جديد سركوب رسانه ها و بازداشت گروهي از روزنامه نگاران در ايران، 
ـا صـدور بيانيـه اي        ـاران ايرانـي ب گروهي از فعاالن مطبوعاتي و روزنامـه نگ

 .عتراضي، خواستار آزادي همكاران خود شدندا
ـامورين امنيتـي ريحانـه     91 بهمن12در ◀ ـبز آزادي، م ، به گزارش نداي س

ـيش از   .طباطبايي خبرنگار روزنامه بهار را در منزلش بازداشت كرده اند وي پ
ـال    28اين نيز از سوي شعبه  دادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسه، به يـك س
وي به اتهام تالش براي انتخابات آزاد از راه  .شده بود حبس تعزيري محكوم

حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان و اصالح شوراي نگهبان، مطبوعات "
گران و عـدم دخالـت    آزاد، احزاب آزاد و آزادي زندانيان اغتشاشات و فتنه

ـان   ـا  نظاميان در سياست و اقتصاد و بازگشت نظاميان بـه پادگ ـاي    بـه  "ه معن
به يك سال حبس تعزيري محكوم  "اركان نظام جمهوري اسالمي تضعيف"

 .شد
، كارگران قطار شهري اهواز در اعتراض به عدم دريافـت  91 بهمن12در ◀

ـاز       6مطالبات صنفي  ـنفي خـود را آغ ماه گذشته خود از ديـروز اعتـراض ص
اند، مدير عامل اين مجموعه از پرداخت يك ماه حقوق كارگران خبر  كرده
 .داد
منصوري زنداني سياسـي  ) محبوبه(، به گزارش هرانا، زهرا 91 بهمن 13 در◀

ـا وجـود       ـته و ب ـينه روبـرو گش بند زنان زندان اوين با عود بيماري سرطان س
موافقت دادستاني، وزارت اطالعات با اعزام وي به مرخصي درماني مخالفت 

 .كرده است
ي به همراه همسر خرم دشت  ، به گزارش هرانا، حسن صادقي91 بهمن 13در  ◀

اش به جرم اقدام به برگـزاري مجلـس تـرحيم بـراي پـدرش       ساله17و فرزند 
 .خرم بازداشت شد غالمحسين صادقي

به گزارش هرانا، محمد داوري، معلم و روزنامه نگار و سردبير  ،91بهمن  14در ◀
زندان اوين در واكنش به سخنان احمـد   350سايت سحام نيوز محبوس در بند 

ـانوني را  خاتمي د ر نماز جمعه تهران ادعاهاي او عليه واقعيات زندان هاي غيرق
وي در نامه اش نوشته است، اگر نهادهاي وابسته به حاكميت داليـل و   .رد كرد

 .اسنادي در رد ادعاي زندانيان داشتند آن را ارائه مي دادند
واز به گزارش ايلنا، اعتراض صنفي كارگران قطار شهري اه ،91بهمن  14در ◀

ـان وارد        6به عدم دريافت  ـاه محـل فعاليتش ـته خـود در مقابـل كارگ ماه گذش
 .پنجمين روز خود شد

زنداني » فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران« به گزارش  ،91بهمن 14در ◀
ـال زنـدان در   7ساله ازاتباع افغانستان پس از تحمل  28حاج محمد نورزهي   س

 4دان خورين ورامين منتقل شد وپـس از  زندان قزل حصار كرج به زن 2واحد 
 .كشنده اعدام در سلول انفرادي باالخره به دار آويخته شد روز انتظار

ـا تجمـع مقابـل     ، به گزارش ايلنا، بازنشستگان ذوب91 بهمن 15در  ◀ آهن ب
مجلس از رئيس و نمايندگان مجلس خواستند، تا دولت را مجاب بـه اجـراي   

ندوق حمايت از بازنشستگان صنعت فوالد مصوبه مجلس در خصوص ادغام ص
  .در سازمان تامين اجتماعي كند
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به پیام آقای ابوالحسن بنی صدر 
  سالروز انقالب مردم ایران مناسبت

  
جامعه سياسي كه در بطن جامعه مدني قوت مي گيرد و سخنگوي اين    – 4

وقتي تضمين كننده دموكراسي مي گردد كه تبلور كاهش  ،جامعه مي شود
ـتراك و    ،خشونت در جامعـه مـدني بگـردد و در درون خـود     دو حـق اش

اختالف را بكار برد به ترتيبي كه اختالف سياسي به خشونت سرباز نكند و بـه  
ـا توجـه بـه     ،در بهار انقالب ايـران . اشتراك و بيشتر شدن تفاهم سرباز كند ب

ـتبداد      ـازي اس ـاز س ـا و ب ـتالف ه خطـر   ،خطر وسيله شدن قهر براي حل اخ
ـتالف  آخاطر نشان و بحث » فاشيسم مذهبي«ستقرار ا زاد بر وفق دو حق اخ

نها كه مي بايـد در جامعـه   آهرگاه . مدآو اشتراك پيشنهاد شد و به عمل در
مي پذيرفتنـد محـل عمـل خـويش را جامعـه       ،سياسي شركت داشته باشند

ايـن جامعـه ضـعيف     ،زاد را بمثابه روش مي پذيرفتنـد آمدني كنند و بحث 
خشـونت   ،از ايـن پـس نيـز   . د و بازسازي استبداد ناممكن مي گشتنمي ش

زدائي در جامعه سياسي و در جامعه مدني مـي بايـد روش بگـردد و بحـث     
ـتالف بـه        ـا و گـذار از اخ ـتراك ه ـا و اش آزاد با هدف تشخيص اختالف ه

. خشونت را بي محل بگرداند ،در قلمرو سياست ،زادآاشتراك به يمن بحث 
  ،لذا

در نظر داشتن اين واقعيت كه گروه هاي سياسي كه تصرف دولـت  با    – 5
ـارجي    ،را هدف مي كنند بخصوص وقتي اين كار را با توسل به قـدرت خ

و ... بديل نيستند و كشور را با خطر تبديل شدن به ليبي و سوريه و ،مي كنند
بر نسل امروز است كه تمام  ،روبرو مي كنند ،در بهترين حالت به مصر امروز

ـتبداد    ،بنا بـراين  ،وجه خويش را بر توانمند كردن جامعه سياسيت بـديل اس
متمركـز و توانمنـد كـردن     ،زاديآكردن دموكراسي بر اصول استقالل و 

ـار  . اين جامعه را وجهه همت و سعي خود كنـد  از ايـن قاعـده    ،در ايـن ك
تحول نياز به رساندن اميد به حد اكثر و كـم كـردن تـرس از     :پيروي كند

  :عمل به اين قاعده ايجاب مي كند. ه به حداقل دارديندآ
ـار و كـردار    ،هدفها ،بنا بر اين ،انديشه راهنما و برنامه عمل -  6 بخصوص گفت

نيروهاي محركـه و  . شركت كنندگان در جامعه سياسي مي بايد شفاف باشند
نيز جمهور مردم قول و فعل مبهم را از هيچ مدعي شركت در جامعه سياسي 

ـا بايـد از    ،در صورت ،بسا. ذيرندنبايد بپ برنامه و هدف ها روشن مي نمايند ام
ـيار  . صورت به محتوا گذر كرد تا كه محتوا نيز از شفافيت برخوردار شود بس

(= اتفاق مي افتد كه گروه هاي قدرتمدار كه محل عملشان دولـت اسـت   
بـه   اصول راهنمائي و برنامه اي را ارائه مي كنند كه متعلـق  ،)تصرف دولت

ـاري   ،در انقالب ايران. جامعه سياسي متعلق به جمهور مردم هستند اين فريفت
ـار   هويـت و عمـل هـر     ،از ايـن رو . وردآبكار رفت و وضعيت امروز را به ب

  و. نيز مي بايد شفاف باشند ،مدعي
با مـردم و از راه مـردم    ،از آنجا كه جامعه سياسي متعلق به جامعه مدني – 7

پـس روش   ،و بنا ندارد ايـن محـل را تـرك كنـد     ،است كه عمل مي كند
. مي بايد قابل عمل توسط جمهور مردم باشـد  ،كاري كه در پيش مي گيرد

مي بايد ترجمان وجدان همگاني باشد وقتي محتواي اين وجدان  ،در واقع
حقوق ملي و حقوق انسان و برخورداري يكايك مردم از امكان رشـد مـي   

وجدان همگاني براي اين كه بيان استقالل و  پرداختن به ،بدين قرار. گردد
ن بگردد و جمهور مردم آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي محتواي آ

  كار اول جامعه سياسي و نيروهاي محركه اي مي شود كه  ،را همسو بگرداند
ـان      – 8 وظيفه خويش را عبارت مي داند از همگاني كـردن وجـدان بـه بي

يا بيانهائي كـه در ايـن   (ر ميزان عدالت اجتماعي زادي و رشد بآاستقالل و 
برانگيختن جمهور مردم در سمت و سوي  ،بنا بر اين ،)اصول اشتراك دارند

ـتن جامعـه سياسـي در بطـن      ،استقرار دموكراسي و در همان حال نگاه داش
  و. جامعه مدني

ـا   ،بنا بـر ايـن   ،روابط قوا ،روشن است كه در جامعه – 9 ـيض ه وجـود   ،تبع
ـانگر جمهـور مـردم بگـردد    . دارند نخسـت   ،اما جامعه سياسي كه بخواهد بي

ـاي   ـار خـويش     آتبعيض ها را مي بايد مورد شناسايي و الغ ـتور ك ـا را دس نه
تفاوت جامعه سياسي وقتـي در بطـن جامعـه مـدني و      ،در حقيقت. گرداند

در اين است كه  واقعيتهائي را شناسائي  ،از مدعي ،ترجمان خواست او است
ـاي درخـور     آكه جامعه را رنجور مي كنند و بـراي   مي كند ـان ه ـا درم نه

اجـراي   ،يعني جامعه سياسي قدرتمـدار  ،مدعي ،نكهآحال  ،پيشنهاد مي كند
ـان   ،هرگاه در دو بيان. را  دستور كار خويش مي كند» ايدئولوژي« يكي بي

ـار شـد و     آزادي كه از زبان آاستقالل و  ـاتو اظه قاي خميني در نوفـل لوش
ـتبداد  ،بيان قدرتي كه هم او در تهرانديگري  ـار   ،در مقام بازسازنده اس اظه

ـان  . نيك شناخته مـي شـود   ،تفاوت دو جامعه سياسي ،تأمل شود ،كرد در بي
ـان راه حـل    ،زاديآاستقالل و  مسائل جمهور مردم هستند كه طرح و برايش

 مقـدم و  ،»احكام شـرع «يكسره از  اجراي  ،در بيان قدرت. پيشنهاد مي شود
  . سخن رانده مي شود ،»واليت مطلقه فقيه« ،حاكم بر همه

در اينست كه راه حلهاي پيشنهادي را  ،تفاوت دوم و بهمان اندازه بزرگ     
را قدرت دولـت و  » يژاحكام ايدئولو«جامعه مدني خود اجرا مي كند اما 
ـاوت اول و    . به زور است كه به اجرا مي گذارد تفاوت سـوم حاصـل دو تف

مسائل مردم حل ناشده برجا مي مانند و قدرت جديد بر آنها مي  :دوم است
ـاچيز  » يژاحكام ايدئولو« ،به سخن ديگر. افزايد در ايجابات قدرت جديد ن

ـاني اول مـي    ،مرام و مردمي كه در جنبش شركت كرده انـد  :مي شود قرب
ـائل    ،بهوش بايد بود و از هر مدعي ،از اين رو. شوند بايد توقع كرد كـه مس
ـا مـي   جم هور مردم را طرح و براي آنها راه حل پيشنهاد كند و اين راه حله

بهـوش بايـد بـود حوالـه     .  بايد قابل بكار بردن از سوي جمهور مردم باشند
بـه بعـد از سـقوط    ...) محتوا و شكل دولـت و (نچه بنيادي است آكردن هر

اين محـك بـس   . همان دم خروسي است كه دروغگو را لو مي دهد ،يمژر
  :موزدآبه هر دو جامعه سياسي و مدني مي  ،آكار
نقش جامعـه سياسـي و   . جمهور مردم مي بايد جاذبه و دافعه پيدا كنند  –10

فعاليـت سياسـي كـه محـل      :نيروي محركه سياسي بسي تعيين كننده است
كاري نيست كه جامعه سياسي وقتـي   ،پرداختن به آن محدوده دولت است

ـاي سياسـي    . پردازدبه آن ب ،در بطن جامعه مدني است اشخاص و گـروه ه
. در جامعه سياسـي محـل پيـدا نمـي كننـد      ،كه ويژگي برشمرده را ندارند

ـازي    ،ور مي شود كه در آلمانآياد  ،پيش از تصرف قدرت توسـط حـزب ن
ـا و    ،پيشرفته تر از جامعه هاي ديگر اروپائي. دموكراسي برقرار بود حـزب ه

ـته را نكردنـد   وسائل ارتباط جمعي به محل عمل جامعه س . ياسي توجـه بايس
ن استقرار استبداد فراگير در آحاصل . حزب نازي را به اين جامعه راه دادند

يـك   ،بعد از جنگ. لمان و اروپا در جنگ جهاني دوم شدآلمان و ويراني آ
دسـت   ،نآچند ازكشورهاي اروپاي شرقي تجربه را تكرار كردند و حاصل 

ي استاليني زنـدگي كردنـي شـد كـه     يم هاژنشانده روسيه گشتن و تحت ر
بنا را بر راه ندادن به گرايشـهاي   ،در اروپاي غربي. چهار دهه بطول انجاميد

و يا دولـت  ) چپ(افراطي كه تصرف دولت و برقراري ديكتاتوري پرولتاريا 
نتيجه اين شـد كـه   . گذاشتند ،را هدف كرده بودند) راست افراطي(مقتدر 

ـار   . كتاتوري پرولتاريا را رها كردنداستقرار دي ،حزب هاي كمونيست ايـن ك
  . زماني كردند كه وارد سراشيبي ضعف شده بودند. را بسيار دير كردند

زهر پذيرفتن استبداديان را به جامعه  ،از پي انقالب ،در كشور خود ،و ما       
در انقالب مشروطيت و ملي كردن  ،پيش از آن. سياسي بكام خود ريخته ايم

ـار ايـن    . ن كار را كرده ايمصنعت نفت اي ـارمين ب بهوش باشيم كه براي چه
  .هيچ نه معلوم اين بار خود و وطن را قرباني نكنيم. زهر را بكام نريزيم
  :نسل امروز بداند

بيشتر جامعه سياسي بايـد   ،تغيير را نخست دو جامعه سياسي و جامعه مدني     
ي كه در بطن جامعـه  شكار جامعه سياسآيك تفاوت بس  ،فريب نخورد. بكند

 ،محل عمل مي جويد با گروه هاي سياسي كه محل عملشان دولـت اسـت  
يعني خود و محل  ،اينست كه اين يكي چون نمي خواهد تن به تغيير بدهد

ـا هـدف مـي باورانـد    ژتغيير ر ،عمل خويش را تغيير دهد  ،يم را هدف و تنه
يـم را حاصـل   ژرميخته با جمهور مردم تغييـر  آحال اينكه جامعه سياسي در 

بـي   ،پـس . تغيير خود و جمهور مردم مي داند و به ايـن مهـم مـي پـردازد    
سمت و سوي . مي بايد در كار تغيير كردن شود تا بتواند تغيير بدهد ،درنگ

ـا   ،اين تغيير رها شدن از طرز فكر استبدادي و طرز گفتار و كردار استبداد بن
ـا    ،يران امروزا. گذار از استبداد به دموكراسي است ،بر اين جامعه سياسـي ي

ـتقالل و   . بديل درخور اين هدف را دارد ـان اس ـار دارد آبي . زادي در اختي
ـا را  . قواعد خشونت زدائي را در اختيار دارد هرگاه نسل امروز اين داشته ه

شــهروند بگــردد و جامعــه سياســي درخــور جمهــوري  ،از آن خــود كنــد
  .زادي زود خواهد دميدآل و سپيده استقال ،شهروندان را نيرومند گرداند

  
   

   يرانيانا يمجامع اسالم يامپ
    سالگرد انقالب به مناسبت 

ـان : اهللا يـت دو آ ياقتدارگرا به رهبـر  يتاز روحان يو اوباش و بخش و  يكاش
 يكتاتوريمصدق ادامه آن د دكتر محمد  يبا ساقط كردن حكومت مل يبهبهان

ضـربه جبـران    يتاريسم،توتال يبه سو يو مش ياسيس يو با بستن فضا ينرا تضم
ـاخت  يراندر ا ياسيو تحول س يمل به جنبش  يريناپذ ـا كـه    زا. وارد س آنج
ـا   يـن باالخره ا يستن ياتبسته قادر به ادامه ح يدر فضا يجامعه ا يچه  يفض

ـا   يبا جنبش عموم ياز نظام استبداد يبسته ناش ـان فض ـاز   يمردم كه خواه ب
 يانمواجه شد و انقالب به آن نظام پا بودند  يشخو يتابراز حق حاكم يبرا
استبداد شد و نه سر انجام انقالب اسـت   ياننه پا ينظام سلطنت ياناما پا. يدبخش

ـتونها  يكـي  يران،شدن سلطنت در ا يدهبر چ بلكه با  ـتبداد   ياساسـ  ياز س اس
ـتبداد و    ياز سو ياربس يكوششها يرغمعل. رفت ياناز م يخيتار جانبداران اس

ـا   يچه آنان كه با انقالب رانده شدند و خواه آنان كه بنام جمهور ي،گوابست ب
ـبش و انقـالب     يشاه و نظام پادشاه  قوطس يه،فق يتاستقرار وال را هـدف جن

 يتاحقاق حق حاكم يانقالب و جنبش مردم برا يخوانند،م 57مردم در سال 
ـام   آنان كه مبارزه حق طلبانه را رهـ  يروزبا مقاومت پ. ادامه دارد  ا نكردنـد نظ

بر  يهتا با تك يدمنتخب آنها كوش مردم و  يتحاكم يهكه با كودتا عل يهفق يتوال
 ياقتدارگرا با توسل به اختناق ب يتروحان يعني ياستبداد سنت يگرد يهستون پا

هرگـز   يابـد، و اعمال شكنجه، استقرار و ثبات  ياربس يبه اعدامها سابقه و توسل 
و منتخب مردم   يرا يهعل 60كه در خرداد يهنگام. موفق به ثبات نشده است

نـه،   يگويمبله من م يندبگو رنف يليونم 36گفت  ينيخم يو آقا يكردندكودتا م
و سپس مطلقه خواندن  يهفق يول يتبا محور يهفق  يتنظام وال يهدف، بر قرار

اما، چـون از جلـب   . بود ياسالم فقاهت يرفسنجان يآن به مدد به قول هاشم

طرح خود  ياجرا يعاجز بود از همان ابتدا برا يتو مشروع يمردم يتحما 
ارسطو كه در اسـالم   يصور از منطق  تفادهشد و با اس يقدرت خارج يازمندن

ـا  ي،دشمن و دشمن تراشـ  يجادرواج دارد با خلق و ا يفقاهت  يقـدرتها  يپ
ادامه  يري،آنها، گروگانگ ينگشود كه عمده تر يرانا  يرا به مسائل داخل يگانهب

 يـن ا. اسـت  يـت گ يرانو ا يزاكتبر سور پرا يو ماجراها يرانجنگ عراق با ا
 يناست، ا يالزمه قدرت طلب يدشمن تراش. است يافتهادامه  وزمنطق تا به امر 

در نظام، به  يصور يهايجناح بند شامل شد و  يزرا ن يتامر حلقه اطراف حاكم
ـ آنچه كه در . يدها منجر و به حذف انجام يدشمن ـ « ينصحن مجلس ب  يسرئ

و به  يكتراز همه به شخص او نزد ي،خامنه ا يآقا يكه بنا بر ادعا  -  »يجمهور
در راس « آن را  ينـي خم يكه آقا يمجلس يسو رئ - تر بود يبندپا يهفق يتوال
ـا   يهاست خرج كردن از سرما يحاك يشاز پ يشاتفاق افتاد ب يشمرد،م» امور ت
ـار  يبرا نه  ينكرفته است كه ا يشپ يحد  يـت مانـده و نـه روحان   يفقه اعتب

 يتمدارانوال يبر ادعا ناكه ب يهفق يول يوقت. يهمطلقه فق يتاقتدارگرا و نه وال
ـا      يكند،است حكم م يو سار يجار حكم او  ـات بـه اختالفه ـا انتخاب هر كس ت

ـئول  يوقت كرده است،  يانتدامن بزند و جو جامعه را ملتهب كند خ دو  ينمس
و  يكندو تعامل دعوت م يو آنها را به همكار يخواندر خود فرا مقوه را به حضو

گواه بر  ينخود بهتر ينا ياآ يشمارندم يچبه ه رااو  ياوامر و رهنمود ها يندوا
اسـت   يـه مطلقه فق يتآن وال يمهكه ستون خ يو پوچ شدن نظام يدگيپوس

 يست؟ن 
اسـت و   يافته هيستبا يتيامروز اهم ي،روست كه اصول استقالل و آزاد ينا از

ـ   يـت باور به و محترم شمردن آنها الزمه تحقق حاكم ـتقرار وال  يمل  يـت و اس
ـار اسـت    يهفق يتوال يمرژ. جمهور مردم است ـال احتض ـا بـد  . در ح  يليتنه

ـار ر  ينزمان ا يتوانداست م يمل  يتمردمساالر كه معرف حاكم ـاه   ااحتض كوت
دهد،  ينشان م يهسور كينو ا يبيافغانستان و عراق و ل يمسرنوشت بدخ. كند

 يكه به انحاء گوناگون بـه قـدرتها   يها، گروه ها، سازمانها و احزاب يتشخص 
ـا     يمشغول م وابسته ساختن  يلكنند و به بد يمراجعه م يگانهب ـا مگـر ب شوند  ت

به قدرت را همـوار   يدنبكار ببرند و راه رس يبمردمساالرانه، زبان فر يظاهر
ـا نقـض اصـول     يكنندم يادمحتضر را ز يمارب نيعمر ا كنند، نه تنها طول  بلكه ب

 يـت حاكم با  يتواندهدف نم ينا. يدهندهدف خود را لو م ياستقالل و آزاد
  : يراداشته باشد ز يسازگار يمل

 يـران با ملـت ا   يقدرت خارج يچه يعنيدست كم،  ي،در سطح مل استقالل
ـتقل از   . يستن يتحاكم يكشر ـال   گانـه يب يقـدرتها  هر ملـت آزاد، مس اعم

 يحل مسائل داخل يبرا يهر گونه مراجعه به قدرت خارج. يكندم يتحاكم
همراه است و هر عمل و نظـر    يارض يتاستقالل با تمام . نقض استقالل است

ـاقض   يگانهب يتو حما يكطلبانه كه قطعا با تحر ريهتج ـتقالل   همراه است ن اس
  .است

از  يقشر ياوه، حزب، دسته وقدرت، مقام، گر يچه يعني يدر سطح مل آزادي
حق ندارد از احاد مردم سلب  و  يستن يكمردم شر يتاقشار جامعه در حاكم

  .يدنما يآزاد
 يدو اصل كه از سـو  ينا يهفق يتمطلقه وال يتتحت حاكم يرانامروز در ا  

لو شاتو، هر روزه تكرار شد  و در نوفل  57قبل از وقوع انقالب در سال يرهبر
ـپرد بـه طـور     يرنگاران سراسر جهان به عملو در مقابل خب شدن  آنها تعهد س

ـ   يشمردم هر روز از روز پ يشتمع وضع . نقض شده يكل  يشـود، م رسـخت ت
ـا . يشوندم يشترب يشهر روز از روز پ يهاآزاد يدو تحد يدتهد در   ييدستگاه قض

نقض حقوق انسانها را از حد گذرانده است  ي،مال ينظام ياييخدمت نظام ماف
اصـول وعـده    يـن ابتدا با نقض ا كه از همان  يليكرد بد يدحال تصور با.. .و

با ادامه  يرانا. يپروراندسر م دردر واقع چه  يدهدمردم را م يتاستقرار حاكم
ما را  يدامر نبا ينسقوط مواجه است اما ا يبا خطر جد يهفق يتوال نظام  ياتح

ـا رقـم      يكه عواقب آن برا يو سرنوشت شوم يساز يلاز خطر بد وطـن م
ـا    . خواهد زد غافل كند  يبـرا  ييتجربه به ما آموخته اسـت كـه راه حـل نه

ـال   يلهرا وسـ  يـن كـه د  يرانبر ا ز حاكم ياز استبداد فاسد و خونر ييرها اعم
ـا   يانتو خ يتگر جنا يهقدرت و توج خود كرده است نه با اصالح آن و نه ب

ـتبداد بـه     آن ممكن اسـت بلكـه تن   يقاز طر و  يگانهتوسل به ب ـا گـذار از اس ه
 يـن ا . و ممكن اسـت  يستهراه حل با يرانمردم ا يبه دست توانا يمردمساالر

محتضر  يبه زندگ يشو بدور از خشونت خو يبا جنبش همگان يدمردمند كه با
 ينبا ا ي،جانبدار مردمساالر يروهاين  يبر تمام. بخشند يانپا يدهنظام پوس ينا

ـا تشـك     ياستقالل و آزادو آن طرز تفكر اما معتقد به  ـا ب  يجبهـه ا  يلاسـت ت
ـا تـر كننـد    يتوانا به استقرار نظام يلبد مردمساالر  ـتقرار  . مردمساالر را توان اس

و مـرام   يـن د حقوقمدار را وجهه همت كنند كه در آن دولت از هر  ينظام
و تبار از حقوق برابر  يتو مرام، جنس ينجداست و آحاد جمهور مردم با هر د

  .  يستن يا يژهحق و  يكس دارا يچرند و هبر خوردا
مردم  يرگ يو جنبش پ يموروث يانقالب و سقوط نظام سلطنت يروزيپ سالگرد

ـارز ا   استبداد بر  يسنت يها يهدرهم شكستن پا يبرا ـام  يـران مـردم مب  يو تم
قـدرت   يلهرا وس ينكه د يدولت يباشد تا با سرنگون. مبارك باد يخواهانآزاد

مانـده از   يـه تـك پا  يزنـد، م يمل يو هست ينوطن، د  يهستكرده و آتش به 
 يتمام يرينهد يآرزو ي،مل يتو با استقرار حاكم يزدفرو ر يزن يخياستبداد تار

ـار ا  يو آنان يكوشندو م يدهراه كوش ينآنان كه در ا  راه  يـن كه خونشان را نث
  .  درود بر روان پاكشان. شود يكردند عمل
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