
  

  
. اند، آگاه نیستند بار دیگر، هاشمی رفسنجانی میگوید مردم از خسارتهای بزرگی که بر کشور وارد شدهیک:  انقالب اسالمی ای است که رشته امور را از  و برابر اطالع، این خامنه. کار از مهار ما خارج شده و دیگر کاری از دست ما ساخته نیست در همانحال، در . گوید ای است که سخن می اندگی خامنههاشمی رفسنجانی از درم. خواند دست داده و کسی خطش را نمی ای برنامه کار خویش را فلج کردن  گیرند و جبهه جانبدار خامنه ها شکل قطعی تری بخود می درون رژیم، جبهه بندی گیریهای گویای وضعیتی است که  موضوع فصل اول، اطالعات و گزارشها و موضع. است حکومت روحانی گردانده ها و  ها برای شناسائی هریک از دسته ها در رژیم، ضابطه بندی موضوع فصل دوم، گزارشی از ایران است درباره دسته        .ای که برای فلج کردن حکومت روحانی تهیه و در دست اجرا است در آنست و نقشهای  خامنه ایم که وضعیت در امریکا و در ایران را از دید توافق نهائی  ا و اطالعها را گرد آوردهدر فصل سوم، گزارشها و تحلیله        .ها ها با محک ضابطه شناسائی یکی از دسته خواهد در اولین فرصت، توافق نهائی به امضای دوطرف  قرار است و می رژیمی که پولی در اختیار ندارد، بی. کنند روشن می است، اما در هر دو سو، تحریکها برای این که توافق به  با آنکه یکچند از مقامات رژیم گفتند که کار معامله تمام شده . برسد این . است نفت رژیم تهیه کرده » وزیر«است که » شیرین«در فصل چهارم، نوشته ژاله وفا در باره قراردادهای نفتی        . امضاء نرسد، شدید هستند گفتگوها برای رسیدن به توافق نهائی آغاز  ارائه آن در روزهائی که دور دوم. قراردادها بیش از اندازه چرب و شیرین است آبروی رژیم بیش از اندازه نریزد، «که با توافق نهائی، به ترتیبی که  است، رشوه دادن به طرف امریکائی است برای این شده     :ایم و در فصل پنجم، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را گرد آورده       .موافقت کند

هاي  وجبهه ها و قرارگاهها و هيات ای موقعیت و وضعیت خامنه
  مختلف  در داخل كشور

  
فلج کردن  از درون و ایجاد شبکه تلویزیونی توسط سپاه و خارج شدن مهار امور 

  : ای از دست خامنه
  

  :فلج کردن حکومت روحانی از درون
  
 سال  دولت را در اختیار داشتند،  ۸ت مالی که بمد –مافیاهای نظامی . قرار برخرج بحراناتمی کردن روحانی و حکومت او است

دستگاه قضائی و واواک و دیگر سازمانهای . اینک درکارانند که حکومت روحانی را، از درون حکومت و دستگاه اداری،  فلج کنند
و را در و ا  ای و دستگاه او را سخت به وحشت انداخته جنبش مردم اوکراین خامنه. سرکوب نیز موظفند فضا را بسته نگاه دارند

کند و  که فلج شدن حکومت روحانی، خطر جنبش را بیشتر می توضیح این. وضعیتی قرارداده است که نه راه پس و نه راه پیش دارد
 - باوجود این، فرماندهی سپاه، مافیاهای نظامی . گرداند محل می  ای را بی مالی، یا تکیه گاه اصلی خامنه - موفقیتش، مافیاهای نظامی 

  :برد ای زیر را برای فلج کردن حکومت روحانی بکار میمالی، روشه
،  چشم خیره »رهبر«بستوه آوردن وزیرانی که قابل خرید نیستند و بطرف خود کشیدن وزیرانی که همواره به کانون ثابت قدرت،  - ۱

  .ه روزمرگیکند کردن دستگاه اداری روش کارساز دیگری است برای بستوه آوردن وزیرانو مبتال کردن شانب. دارند
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٩٨(ق زندگينامه دکتر محمد مصد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری
  بهلول، كشف حجاب، كشتاردر مسجد گوهر شاد، 

  ) 2(صديقه دولت آبادي و جنبش زنان  
  
من موظفم به شما بانوان ياد آوري كنم كه يك خطربزرگ ما   «

. وآن خطربسيار بزرگ و وحشتناك است. را تهديد مي كند
اگرامروز ازاين . كدام خطر؟ خطرمرگ استقالل و آزادي بانوان

ستقالل ايران فردا به خطرمهيب مرگ ا. خطر جلوگيري نكنيم
چرا؟ به دليل آنكه حفظ استقالل مملكت مربوط . گرفتارمي شويم

اگر افراد مملكتي . به حفظ شخصيت وحيثيت افراد ممكت است
بدون اراده ، بي تصميم و ترسو باشند، آنچه الزمة حيثيت بشري 

ندارند و اگر فاقد اين مشخصات باشند، استقالل آن مملكت است 
يست و ديگران به خود حق مي دهند كه برآن قابل دوام  و بقا ن

  ».ملت قيموميت داشته باشند
  صديقه دولت آبادي 

  
 خود را  به اختصار  اينگونه   صديقه دولت آبادي شرح زندگي

  :بيان مي كند
 نوري  مقيم  اصفهان جد مادري من آخوند مالعلي مجتهد حكيم 

حوم مر. محسوب مي شد بود كه از علماي طراز اول ايران
و گنجايش آخوند شاگردان زيادي داشت و چون محل درس ا

. ، روزي سه مرتبه درس مي گفتآن همه شاگرد  را نداشت
  .ساله  23ساله و ديگري  21يكي . داشتند دو دخترمرحوم آخو

پرده كرباسي وسط [ دخترهاي آخوند، با اجازه پدر، پشت تجير
. ده مي كردند استفا پدر مي نشستند و از درس] اط يا اطاق حي

. بودند) دو برادر ( سيد محترم همداني جزء شاگردان آخوند دو
اين دو برادر مدتي  . نام يكي از اين  برادرها سيد علي اكبر است

روزي  . رسيدند درمحضر آخوند درس خواندند و به درجه اجتهاد
  كه مي خواستند اجازه اجتهاد بگيرند، 
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  هاي مختلف ای وجبهه ها و قرارگاهها و هيات موقعیت و وضعیت خامنه ◀
  ۱ص  :در داخل كشور      
  آوردن  ای برای بدست آرائیها در رژیم و تقالی خامنه بندیها و صف گروه ◀
  ۵  ص :مهار رژیم      
  ۷  صش آیپک؟ تال  - موشکهای بالستیک؟ –مهار ایران؟ -قراری رژیم؟  بی ◀
   سقای لب تشنه کارتلهای نفتی ،حکومت روحانی و زنگنه ◀

  ۱۰ ص رویاروئی نظامی مستقیم؟ -       
  ،و کارگر برضد دانشجو ،ها و صدور حکمهای محکومیت اعدام ◀
  ۱۲ ص :جوید همچنان فزونی می      

 
 
  
  
 
 

New   
    

  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
    ابوالحسن بنی صدر 

  !پوشی آزادانه از استقالل و آزادی چشم
  

در حالی در اوکراین، جنبش همگانی، با موفقیت، باز تجربه     
شود که در ایران، نه تنها هدف جنبش همگانی که استقرار  می

نشین شده، والیت جمهور مردم بود، با والیت مطلقه فقیه جا
امر   این. است  بلکه سخن گفتن از جنبش همگانی نیز جرم گشته

که در جنبش همگانی همه عوامل موفقیت، از جمله، بدیل و 
اندیشه راهنمای سازگار با زیست در استقالل و آزادی و برنامه 
تغییر درخور وجود دارند و یا خیر، یک امر است و این  امر که  

ز رژیم گشت و هدف برخورداری از وقتی محل عمل بیرون ا
حقوق شهروندی شد و مردمی به استقامت ایستادند و از هر سو، 
آنها را نترساندند و برایشان آیه یأس نخواندند، جنبش پیروز 

که اکثریت  تجربه اوکراین، باوجود این. شود، امری دیگر است می
ساکنان شرق کشور در جنبش شرکت نکردند و با وجود تقابل 

که گرایشهای راست و  سیه با اروپا و امریکا در اوکراین و با آنرو
بسا افراطی، به بهانه خشونت رژیم یانوکویچ، خشونت در کار 

که در امریکا، آنها که به تعامل امریکا و روسیه  آوردند و با آن
کاران جدید  را کودتای محافظه... معتقدند، عزل یانوکویچ و 

المقدور غیر خشونت آمیز باقی  و حتیانگارند، جنبش همگانی  می
طرفی کرد و نیروهای انتظامی جانب مردم  ارتش اعالم بی. ماند

از این پس، استقرار جمهوری شهروندان، بستگی به . را گرفتند
وجود عواملی، نخست، استقالل و آزادی دارد که هرگاه وجود 

ل در حا. شود و گرنه، نه داشته باشند، این جمهوری برقرار می
اند و مخالفانش جانب  حاضر، روسها دست روی کریمه گذاشته

اکنو، چهار درس  جنبش مردم اوکراین، هم. اند غرب را گرفته
  :آموزد بزرگ را می

اندک غفلت از : درس اول و همواره بیادداشتنی اینست  - ۱
استقالل و آزادی، جنبش را گرفتار خفگی و بسا مرگ از خفگی 

ای را،  موفق است که امکان هیچ مداخله یک جنبش وقتی. کند می
  :دو. به قدرت خارجی، ندهد
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بایــد نمــاد حقــوق و اســتقالل و آزادی و جمهــوری  بــدیل می – ۴
رعایت نکردن این درسها، جنبش را ، اگر نه در .  شهروندان باشد

  .کند مرحله اول، در مرحله دوم، دچار شکست می
ــالق       ــا اخ ــت را ب ــق و حقیق ــالق ح ــیراز، اخ ــه ش ــام جمع و ام

بــا اســتفاده از قیــاس صــوری، زبــان  کنــد و مصــلحت جانشــین می
ــرد چنان فریــب بکــار می ــداری آدمــی می ب ــه از  کــه پن ــد آزادان توان

سـخنان حـائری شــیرازی، . اسـتقالل و آزادی خـود چشـم بپوشــد
، موضـوع »مجلس خبرگان رهبـری«شیراز و عضو » امام جمعه«

  :جویند اند و به شرح زیر پاسخ می پرسش شده
  

ز اســتقالل و آزادی خــود، آیــا چشــم پوشــی آزادانــه ا٭ 
  :شدنی است؟

  
به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین حائری شیرازی، عضو مجلـس • 

گویم شما با آزادی و آگاهی اسـالم را قبـول  دارد یا نه؟ من میپرسشی هست که آیا تبعیت از ولی فقیه با آزادی مغـایرت         .پذیرفتید، باید از ولی فقیه هم اطاعت کنیدســجده مــی رویــد، زمانیکــه آزادانــه اســالم را بــه رکــوع و همانگونه که آزادانه به امام جماعت اقتدا می کنیـد و همـراه او . اطاعت از ولـی فقیـه ماننـد اقتـدا بـه امـام جماعـت اسـت«    : است خبرگان رهبری و امام جمعه شیراز گفته ــدها و یی دارد و آن زمان که شما اسالم را قبـول کردیـد تمـام نبایدهااید، اسالم مثـل اقتـدای بـه امـام جماعـت یـک بایـدها و  کرده ــد کــه یکــی از بای ــول کردی ــدها را قب ــدها و نبای اطیعواللــه و اطیعوالرســول و . نبایــدهای اســالم والیــت اســتایــن بای اطاعت خداونـد و رسـول کـه منافـاتی بـا .     اولی االمر منکم ع خدا و اطاعت از ولی امری هم که خودش مطی. آزادی ندارد شـما . ید آزادانـه قبـول کنـدقبول کرده است اجزای آن را هم بااگـر کسـی آزادانـه اسـالم را . شما هم باید از او اطاعـت کنیـداگر ولی فقیه که اطاعت او اطاعت الله و اطاعت رسول است اما . خدا و رسول نبود، بنابراین اطاعت او اطاعت خدا نیستیزیـد ابـن معاویـه مطیـع . رسول باشد منافات بـا آزادی نـدارد باید در جلسه خصوصی باشد و نـه در ) از رهبری(انتقاد «       »می توانید جزء را از کل جدا کنید؟ ــد  توانیـد آن چون شما بابی را باز می کنید و دیگـر نمی. مالءعام ــا می. را ببندی ــه خصوصــی  شــما از کج ــه در جلس ــد ک دانی . شود ئل حل و فصل نمیکنند و مسا ها داد و بیداد نمی بعضی کنند چـرا کـه جامعـه  در جلسات خصوصی بحث و گفتگو می    ».شده باشدو دشمن سوء استفاده از این انتقادها کند بایـد دقیقـا حسـاب افراد دهیم که نظام سبک شود و ابهت خود را از دسـت دهـد ای دســت  منتهــی اینکــه بهانــه. شــود بــدون مشــورت اداره نمی
  

  : ائری شیرازی از راه تناقض زدائی آن٭ نقد قول آقای ح
  : »نقد رهبری در جلسه خصوصی«نقد قول او درباره •
جامعـه حـق دارد . حق اطالع، حقـی از حقـوق انسـان اسـت -  ۱

همــه «حــق دارنــد . کننــد او چگونــه عمــل می» منتخبــان«بدانــد 
، »رهبـر«نقـد . »قولها را بشـنوند و از بهتـرین آنهـا، پیـروی کننـد

اخالقـی . ناقض این حق، از حقـوق انسـان اسـت بطور خصوصی،
انگـارد،  کند که آن را نیکـو می گر روشی می که آقای حائری توجیه

فرصت را بـرای . اخالق مصلحت و نه اخالق حق و حقیقت است
دادن توضــیح جدیــد در بــاره رابطـــه مصــلحت و حــق مغتـــنم 

  :شمارم می
ــر در جلســه خصوصــی(مصــلحت . ۱٫۱ ــاد رهب ــاقض حــق ) انتق ن

اطالع جمهور مردم و حق شرکت آنهـا در نقـد، بنـابراین، نـاقض 
مجموعه حقوق یکایک  و جمع ایرانیان، بعنوان انسان و شهروند 

  و. است
. است  این مصلحت در بیرون حق و حقیقت، سنجیده شده. ۱/۲

اما بیرون از حق و حقیقت، این قدرت است کـه مصـلحت نـاقض 
و جانشــین حقــوق آنهــا  ســنجد حقــوق شــهروندی ایرانیــان را می

  قرار، بدین. کند می
است، ناقض حق و جانشین آن  مصلحتی که قدرت سنجیده . ۱/۳
اما حـق حقیقـت اسـت، پـس مصـلحتی کـه حـق نیسـت، . شود می

ــت ــه  بدین. دروغ اس ــت ک ــی اس ــواره دروغ ــلحت هم ــان، مص س
  و. شود جانشین راست می

پـس . دی استحق به بیانی تعلق دارد که بیان استقالل و آزا. ۱/۴
تواند به این بیان تعلق داشـته باشـد  مصلحت که دروغ است، نمی
کـه وقتـی  روشـن سـخن این. اسـت  و الجرم، فرآورده بیان قـدرت

اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی است، چون قـدرت وجـود و 
تـوان سـنجید و جانشـین حـق  محل عمل ندارد، مصـلحت را نمی

رت، اندیشه راهنما است، حـق محـل در برابر، وقتی بیان قد. کرد
شـود وبـه  جوید و همواره مصلحت است که سـنجیده می عمل نمی
  .آید عمل درمی

ادعــای آقــای حــائری شــیرازی، تصــدیق وجــود بیــان پــس، . ۱/۵
چـرا کـه حقـوق وجـود دارنـد و در بیـانی . استقالل و آزادی است

یـن کنـد از ا امـا او خـود اعتـراف می. شـوند تصدیق و برشمرده می
و هـرکس . کند کند، بلکه از بیان قدرت پیروی می بیان پیروی نمی

کنـد،  آورد و مصلحت را جانشین حـق می دیگری که زور درکار می
. داند که بیان استقالل و آزادی وجود دارد چون آقای حائری  می

این از راه بندگی قدرت است کـه . داند که حق وجود دارد زیرا می
در . شـود  ل و آزادی  و یـا از آن غافـل میمنکر وجود بیـان اسـتقال

همــان حــال، کــه بــه ایــن و یــا آن شــکل، بــه زور لبــاس حقیقــت 
لـذا، در لحظـه بـه لحظـه زنـدگی . آید پوشاند، از غفلت بدر می می

ــردار اســت ــار و ک ــدار و گفت ــاقض در پن ــار تن لحظــه : خــود گرفت
ساختن مصلحت، لحظه ساختن یک رابطه قوا، لحظه انکار حق 

یان استقالل و آزادی، لحظه اعتراف به حق و بیـان اسـتقالل و و ب
  و. آزادی است

چـون از بیـان قـدرت پیـروی و مصـلحت را جانشـین حـق و . ۱/۶
کنـــد، معنـــائی را کـــه انتقـــاد دارد و  دروغ را جانشـــین راســـت می

را موجـب   گردانـد و آن ترجمان فضیلت است، از خـود بیگانـه می
چرا که انتقـادی کـه . انگارد ت میسبک شدن و از دست دادن ابه

موجب سبک شدن و از دست رفـتن ابهـت بگـردد، نـاقض انتقـاد 
  .بمعنای تشخیص سره از ناسره و سره کردن ناسره است

» رهبـر«سازد، مـردم و خـود او و  قرار، مصلحتی که او می بدین     
است که والیـت مطلقـه،  راستی این. کند را نیز از انتقاد محروم می

اگر بنـای . کند بردن زور را، از صبح تا شام، اجتناب ناپذیر میبکار
یافـت کـه انتقـاد بمعنـای تشـخیص سـره از  او بر انتقاد بود، در می

داشـت کـه جمهـوری  ناسره و ناسره را سره کـردن، او را بـر آن می
  .کند) ناسره(را جانشین والیت مطلقه فقیه ) سره(شهروندان 

  
  :فقیه نقد قول او درباره والیت• 

ــد می – ۲  ــام  «: گوی ــه ام ــدا ب ــد اقت ــه مانن ــی فقی اطاعــت از ول در این مقایسه، او قیاس صوری و همه فریـب را . »جماعت است
  زیرا: برد بکار می

پـس قـدرتی در وجـود . درنمـاز، رابطـه قـدرتی وجـود نـدارد. ۲/۱
ــد  نمی ــدیگر . آی ــار یک ــدگان در کن ــرکت کنن ــت، ش ــاز جماع در نم

آنکـه کسـی بـر دیگـری اختیـاری  گیرنـد بی می روبروی خدا، قـرار
پس نماز جماعت تمرین موازنه عدمی و رابطه نسـبی . داشته باشد

نهایت و تذکار استقالل و آزادی و تمرین بکار بـردن ایـن دو   با بی
ــت ــدیگر اس ــا یک ــوئی ب ــر . و همس ــاری ب ــه اختی ــت ن ــام جماع ام

. ه برقرارکنـداقتداکنندگان به خود دارد و نه باید جز با خدا رابط
بـا مـردم، رابطـه صـاحب اختیـار بـر » امـر ولی«حال آنکـه رابطـه 

توانــد  اختیــاری کــه ، جــز بکاراعمــال زور، نمی. اختیــار اســت بی
  :کند واقعی کردن قیاس و رفع تناقض، ایجاب می. بیاید
همانند امام جماعت، فاقد هرگونه اختیـار بـر » ولی امر«که . ۲٫۲

ور گفـتن کـه بیـان حقـوق و فراخوانـدن مردم باشد و کـار او نـه ز
مردم به عمل به حقوق خویش، از جمله حقوق شهروندی و اداره 

گویـد  آنچه قـرآن می. جامعه خویش از راه شرکت در شورا، بگردد
سان، بارفع تناقض و واقعی کردن مقایسه، پوشـش  بدین. است این

  .گردد دروغ دریده و حقیقت نمایان می
هرگاه، . گزینند را اقتدا کنندگان به او بر میکه امام جماعت . ۲/۳

را هم مردم برگزیننـد و او کـاری جـز ابـالغ » امر ولی«بنابر نص، 
حقوق و فراخواندن مردم به عمل به حقوق نکند، نیـازی هـم بـه 

شـهروندان نیـز، در عمـل بـه . کنـد اختیار مطلق بر مردم پیدا نمی
نیاز به نداشـتن رابطـه  است که راستی این. حق، نیاز به زور ندارند

حال اگر کسی بخواهـد کـار پیـامبر را بکنـد، بـراو جـز . قوا دارند
ــازهم . ابــالغ حقــوق نیســت اعتــراف آقــای حــائری شــیرازی را ب

  :کنیم یابیم وقتی در جمله دیگر او تأمل می تر می شفاف
یزیدابن معاویه مطیع خـدا و رسـول نبـود، « : گوید او  می. ۲/۴ یزیـد جـز قائـل امـا .»و اطاعـت خـدا نیسـتبنابراین اطاعت ا

کـرد؟  شدن به والیت مطلقه برای خـود و بکـار بـردن زور چـه می
امری پیرو خدا و رسول بگردد، آیا کاری جز  که یزید ولی برای این

و بازگرداندنش به کسـی کـه ) زور(= سلب اختیار بکار بردن قدرت 
نـد و آنهـا ک منتخب مردم است و مردم را از حقوق خویش آگاه می

ای بـا  خواند، میتوان کـرد؟ تفـاوت خامنـه را به عمل به حقوق می
یــک خــود را در  هیچ. یــک انتخــابی نیســتند یزیــد، چیســت؟ هیچ

ــئول نمی ــردم مس ــر م ــد براب ــن  هیچ. دانن ــاد در عل ــل انتق یــک قاب
هــردو والیــت مطلقــه . هســتند» الخطاب فصــل«هــردو . نیســتند

حق و عمل کردن بـه حـق نیـاز  جا که فراخواندن به دارند و از آن
به قدرت ندارد، پـس والیـت مطلقـه کـاربردی جـز بکـاربردن زور 

یک خشونت زدا نیسـتند  لذا، هیچ. برند ندارد و هردو زور بکار می
هردو ویرانی بر ویرانی و مرگ بـر مـرگ . و هردو خشونت گسترند

   .افزایند می
های  نـوز تجربـههرگاه وضـعیتی کـه ایرانیـان درآننـد، نبـود، ه       
کردند که قـدرت یـک  ها، بر ایرانیان معلوم می شمار در جامعه بی

زیرا فرآورده رابطـه قـوا و تخریـب . نوع بیشتر ندارد و آن بد است
توانــد بــرای حـل تنــاقض، بــه فــرق  پــس آقــای حـائری نمی. اسـت

  . قدرت صالح با قدرت طالح متوسل بگردد
، در سـپهر » امـر ولی«ار حال که دانسـتیم، بـا رفـع تنـاقض، کـ – ۳

حق، قدرت و خشونت زدائی، از رهگذر فراخوانـدن بـه حقـوق و 
  شود، از راه فایده تکرار، تکرار کنیم که عمل کردن به آنها می

پیش از گـرفتن تصـمیم بـر کـاری، آن کـار وجـود ذهنـی نیـز . ۳/۱
آیـد امـا ایـن وجـود  پس از گرفتن تصـمیم، امـر بوجـود می. ندارد

. نچـه پــیش از تصــمیم وجـود دارد، حقــوق هســتندآ. ذهنـی اســت
ای  اما این حقوق را هر موجـود زنـده. خاطر که هستیمندند بدین

ای که انسان اسـت،  موجود زنده. دارد و خود باید به آن عمل کند
هرگاه از اسـتقالل و آزادی خـود غافـل نشـود، زنـدگی را عمـل بـه 

ن به حقـوق از قرار، اختیار  عمل کرد بدین. کند حقوق خویش می
بـه سـخن دیگـر، . آن هرکس است و قابل انتقال به دیگری نیسـت

شدنی تنها . در سپهر حقوق، والیت کسی بر دیگری، ناشدنی است
آمـدهای  یک کار و آن، تبلیغ حقوق و هشدار و انذار نسـبت بـه پی

  . عمل نکردن به حقوق است
د و با بـه کنن اموری که با گرفتن تصمیم، وجود ذهنی پیدا می. ۳/۲

گردنـد، اگـر   اجرا گذاشتن تصمیم، وجود ذهنی، وجـود عینـی می
جمهـوری، . تصمیم را جمهور مـردم در اسـتقالل و آزادی بگیرنـد

جمهــوری شــهروندان اســت و اگــر تصــمیم را یــک تــن، بــه جــای 
ناشــدنی . تمــامی مــردم، بگیــرد، اســتبداد فراگیــر اســت و ناشــدنی

ه فعالیتهای حیاتی خود را خاطر که هریک از اعضای جامع  بدین
دارد، هرگروه اجتماعی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصـادی 
. و فرهنگی خود را دارد و تمامی جامعـه نیـز ایـن فعالیتهـا را دارد

چگونه ممکن است یـک تـن جانشـین یکایـک مـردم و گروههـای 
مردم و جمهور مردم بگردد؟ افـزون بـر ایـن، برجـان و نـاموس و 

مردم و جمهور مردم نیز، بسط ید داشته باشد؟ چـون  مال یکایک
ممکن نیست، پس والیت مطلق بر مردم جز استبداد فراگیر و جز 

اگـر والیـت فقیـه چنـین اسـتبداد ویرانگـری . شود فرعونیت نمی
  . گشت، چون جز این ممکن نبود

وجود عینـی بـه . قرار، پیش از تصمیم، امری وجود ندارد بدین      
پس، در مرحله اجـرا اسـت کـه  . جود ذهنی نیز نداردجای خود، و

بنـابر نـص، تصـمیم را جمهـور . کند محل عمل پیدا می» امر ولی«
و، در مرحلـــه اجـــرا، ) امـــرهم شـــوری بیـــنهم(گیرنـــد  مـــردم می

تصـمیم گیرنـدگان ). مـنکم(گزیننـد  را هم مردم بـر می» امر ولی«
ا اجـرا کننـد و توانند از راه مشارکت با یکدیگر، خـود تصـمیم ر می

تواننـد کـس یـا کسـانی را انتخـاب کننـد و او  و یـا آنهـا ایـن  نیز می
سـان، بـاز بنـابر نـص، والیـت  بدین. تصمیم را اجراکنـد و یاکننـد

روشــن اســت کــه در دموکراســیهای موجــود، منتخبــان مــردم        . کند فقیه محل عمل پیدا نمی
ای خـود را بـه مـردم ه که، نامزدها برنامه اال این. گیرند تصمیم می
گیــرد کــدام برنامــه اجــرا  و اکثریــت تصــمیم می  کننــد پیشــنهاد می

ها مرتـب موضـوع نقـد هسـتند و راه و  از این رو، دموکراسی. شود
روشهائی برای استقرار والیت جمهور مـردم و صـیر بـه جمهـوری 

  .شوند شهروندان پیشنهاد می
نیــز، حقــوق  و بــاز روشــن اســت کــه در دموکراســیهای موجــود      

انسان و حقـوق شـهروندی او و حقـوق ملـی، از قلمـرو حاکمیـت 
ایـن حقـوق اصـول قــانون . مـردم و منتخبـان آنهـا بیـرون هسـتند

بایـد منطبـق بـر آنهـا  دهند و قوانین عادی می اساسی را تشکیل می
معنی اسـت مگـر  به سخن دیگر، والیت بر حقوق ذاتی، بی. باشند

: سـیم ر باز بهمـان نتیجـه می. برحق) زور(=با حاکم کردن قدرت 
  . والیت فقیه مطلقه والیت زور مطلق، ناممکن و انکار خدا است

  
نقد قول آقای حـائری در بـاره انتخـاب آزادانـه چشـم پوشـی از • 

  !:آزادی
گویم شما با آزادی و آگاهی اسـالم را  من می«: گویـد او می         .»بایدها و نبایدهای اسالم والیت استکردید تمام این بایدها و نبایدها را قبول کردیـد کـه یکـی از بایدها و نبایدهایی دارد و آن زمـان کـه شـما اسـالم را قبـول ماعــت یــک ایــد، اســالم مثــل اقتــدای بــه امــام ج قبــول کرده
. شود کند غافل می بکاربرنده منطق صوری، از اعترافی که می  -  ۴

کـه او در سـر دارد و شود که والیتی  که آقای حائری غافل می چنان
طرفه . است، جز قدرت برمردم نیست بر مردم ایران تحمیل شده 

پذیرد کـه از  آزادی  آدمی می» آزادی و آگاهی«پندارد با  که می این
  که غافل از این!  خود محروم شود

آدمـی تنهـا . استقالل و آزادی دو حق از حقوق ذاتـی هسـتند. ۴/۱
ــردد می ــل بگ ــا غاف ــد از آنه ــان میت. توان ــاوران گم ــا زورب ــد  نه برن

استقالل و آزادی دادنی و گرفتنی هستند و آدمی با قبول دینـی، آن 
زورپرسـتهای از خـود بیگانـه نیـز، اسـتقالل و . دهد را از دست می

ــه خود آمــدن و رهــاکردن خــویش از  آزادی را دارنــد و بمحــض ب
خاطر  بـدین. جویند زورپرستی، استقالل و آزادی خویش را باز می

و استقالل و آزادی همـواره . است که قدرت همواره ناپایدار است
توانـد  قدرت ، استقالل و آزادی و هیچ حقی را نمی. پایدار هستند

از میان ببرد و در عوض، بمحض بدرآمدن آدمی از غفلـت و عمـل 
  و. رود به حق، قدرت از میان می

  . روش. باز تکرار کنیم که روش علم، آموختن علم است. ۴/۲
  
  

  16 صفحهدر
 
 

 !پوشی آزادانه از استقالل و آزادیچشم



                                                                                                                                                                                       

 

 

3 

 

 
 

1393فروردين3تا1392اسفند19   489شماره  2014فوريه  23تا10

 

  
ـانی و  –۳  ـان روحـ ــردن اطرافیـ ـان ک نشـ

ـا ــردن آنهـ ـاندار ک ــه از (نشـ ـاری ک همانکـ
ـا  ابتدای انقالب دسـتگاه والیـت فقیـه ب

اســت حتــی بــا  رؤســای جمهــوری کرده
های مسـتمر  و مورد حملـه) احمدی نژاد

ـا بـــزرگ کـــردن نـــزاع . قـــراردادن آنهــ
القم بــا آشــنا، یــک نمونــه از میــان  ســریع
ــه ــردن ایــن  های نمون فــراوان، از بکــار ب

  .روش است
اعتبــارکردن روحــانی و وزیــرانش  بی – ۳

ـــــردن  ـــــزرگ ک ـاندادن و ب ــــ از راه نش
روحــانی از اســتادان دانشــگاه : ها کاســتی

ــد و  ــو بگوین خواســت در بــاره توافــق ژن
ـا کـــالم،  ـادق زیبــ بنویســـند و اینـــک صــ

دانشگاه، از این شهر به آن شـهر » استاد«
ـاره توافـــ مـــی ــ ـــو ســـخن رود و درب ق ژن
ــد و می می ــق،  گوی ــن تواف ــر ای ــد براب گوی

ایــران حــق تحقیــق در بــاره اتــم را نیــز 
ــدارد ــران ادامــه . ن ســئوال کــردن از وزی

ـاح  زیــــر ورقــــه (دارد و بــــرآن، استیضـــ
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ـاح وزی  ۷۹استیضـ

روش فرسـوده و ) اند امضاء گذاشته شده
  .است اعتبار کردن نیز افزوده شده بی
ای از ســخنان  دن جملــهبیــرون کشــی - ۴

تـوان  روحانی و وزیـران اصـلی او کـه می
ــرد ــرانگیختن جنجــال ک ــه ب ــد . مای چن

ـال توافـق ژنـو : جمله روحانی بعنوان مث
مخالفــان .  یعنــی دنیــا تســلیم ایــران شــد

شکایت از مجلس .  سوادند توافق ژنو بی
و ) بابـــت فراوانـــی ســـئوالها از وزیـــران(

ـانی(مواضعی که نوبخت  ـاون روح و  )مع
ـان و جنتـــی می گیرنـــد و  ظریـــف و ترکــ

ـایتها و روزنامـه. کنند کارها که می های  س
ای  ، دســتمایه»گراها اصــول«متعلــق بــه 

ـا  ـا امریک غیر از روابط حکومت روحانی ب
  .و اروپا و مواضع و کارهای آنهاندارند

» خط امریکا«قراردادن روحانی در  – ۵
ای بمثابه کسـی  و مقابل کردن او با خامنه

باآنکــه . در خــط ضــد امریکــا اســت کــه
گفتگوهای محرمانه با امریکا را شـخص 

ای تصــدی کــرده و مشــاور خــود،  خامنــه
ـار کرده ـا  والیتی را مأمور ایـن ک اسـت و ب

آنکه مواضع روحانی و والیتـی در پـیش و 
با موافقـت او اتخـاذ » انتخابات«در ایام 
است، این روحانی و ظریف هستند   شده

ــتهم می ــه م ــترین  شــوند ک ــه دادن بیش ب
امتیازها به امریکا و فراهم آوردن شرائط 

خزانه خالی است و قـوای ایـران (تسلیم 
ـا متالشــی  ــه یــک ضــرب شســت امریکـ ب

  .به امریکا...) شوند و می
ــرای  - ۶ ـانی ب ــراردادن روحـ ـا ق در تنگنـ

ـا هاشـمی رفسـنجانی و گـروهش  مقابله ب
دسـتگاه : ها نمونـه. وخاتمی و گـروه وی

تکلیــف مهــدی هاشــمی را قضــائی بایــد 
حضـور ایـن مـتهم در جلسـه . تعیین کند

روحانی . هیأت وزیران قابل قبول نیست
ـا کـالم  ـادق زیب ـا ص باید تکلیف خود را ب

او چــه کــاره ایــن حکومــت . معــین کنــد
است؟ خطر نفوذ اهل فتنه در حکومـت 

ـاهنر نسـبت بـه ایـن خطـر بـه (روحانی  ب
 عزل و نصبها که بـه) روحانی هشدار داد 

ـات اداری و دانشـگاهی  تغییر وسیع مقام
ـــزوم  انجامیده ـاه «اســـت و ل ـاک نگــ ــ پ

داشــتن دانشــگاهها و دســتگاه اداری و 
فتنـه «قوه مجریه از شرکت کننـدگان در 

ـــه،  و مهم» ۸۸ ـــر از هم ـات«ت ــ » انتخاب
  . مجلس آینده

مقابله تبلیغاتی شدید که حتـی صـدا  – ۷
ای نیـز درآن  و سیمای تحـت امـر خامنـه

ــرکت دا ــماکش ش ــدن کش ــی ش رد و علن
ـانی و اصــــرار  ـان ضــــرغامی و روحــ میــ

  .ضرغامی به این تقابل
ـاد او  - ۸ متهم کردن روحانی و وزیـر ارش

ــه  ــه ب ــدیل کــردن ایــن وزارت خان ــه تب ب
ـــس،  ـا مراجـــع، مجل ــ ـــل ب ـــیله تقاب وس

غوغا بر سـر . روحانیت و متدینین جامعه
ـازان و ــیلم سـ ـازیگران و ف ـا و بـ ... فیلمهـ

یما را هـم بایـد بـر کشماکش با صدا و سـ
ـات و  تقابـــل دو طـــرف درعرصـــه تبلیغــ

  .  وسائل ارتباط جمعی باید افزود

مهمتر از همه، جانبدار نئولیبرالیسـم  – ۹
اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی، وابســته 
کــردن روحــانی و هاشــمی رفســنجانی و 

ـاتمی و میرحســــین موســــوی و  و ... خـــ
ـان آوردن و  سخن از اقتصاد والئی بـه می

راشـیدن بـرای ضـرورت تصـرف توجیه ت
ـاد کشـــور توســط ســـپاه ـاه اقتصـ . گلوگـ

ـام  شـهریار زرشـناس  ســایت (شخصـی بن
ـان متعلـــق بـــه ســـپاه  ) اســـفند ۱۰برهــ

های  کـــرده و، درآن،  دســـته» تحلیـــل«
هاشــمی رفســنجانی و اصــالح طلبــان را 
ــن  ــه ای ــرده و ب ــم ک ــدار نئولیبرالیس طرف

  :است نتیجه رسیده 
لعاده قدرتمنـد ا سپاه باید نیروی فوق«    

وقتـی . و استراتژیک اقتصادی پیـدا کنـد
شـود، بـر  احساس خطر برای انقالب می

ـاً بایـد در هـر  اساس اساسنامه، سپاه حتم
ـا . ای وارد صحنه شـود زمینه سـپاه بایـد ب

ـادی خـود، قـدرت  حضور سـنگین اقتص
ــن ســرمایه ـانور ای ســکوالر را محــدود   مـ

کــرده و حتــی بخشــی از آن ســرمایه را در 
ـار بگیــــرداخ ـارت دیگــــر، . تیـــ بــــه عبـــ

ـا  گلوگاه ـادی مـ ــتراتژیک اقتصـ ـای اس هـ
ــوان خصوصی ــد تحــت عن ـازی و  نبای سـ
ای به جز  اقتصاد آزاد، در دست مجموعه

  .سپاه باشد
ـادی      به نظر بنده، باید یک قطب اقتص

مـــن . نیرومنـــد و امـــین درســـت کنـــیم
معتقدم سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی 

ـار اسـتبهترین گزینه برای ای سـپاه . ن ک
ـــروی فوق ـــد نی ـــد و  بای ـاده قدرتمن ــ الع

وقتــی . اســتراتژیک اقتصــادی پیــدا کنــد
شـود، بـر  احساس خطر برای انقالب می

ـاً بایـد در هـر  اساس اساسنامه، سپاه حتم
  .»ای وارد صحنه شود زمینه

» گر تحلیــــل«اســــت، چنــــین  بدیهی    
زورمــداری نتوانــد بدانــد کــه لیبرالیســم 

ــد  ــی کالســیک و جدی جــز تنظــیم متک
ـادی بــه قـــدرت  کــردن فعالیــت اقتصــ

ـاد، آنـرا غیـر . نیست تسلط سـپاه بـر اقتص
کند، بلکه نئـولیبرال وابسـته و  لیبرال نمی

دارد و  ضــد رشــد و پــر از فســاد نگــاه مــی
تمایل استبداد فراگیر را در دولت تحـت 

  .کند سلطه سپاه تقویت می
بــار، در نــزاع میانــدو طــرف، از  این – ۱۰

چـون دوره . مترین خبری نیستمردم ک
ـائین و «خـــاتمی، ســـخنی از  ــ ـار از پ فشــ

کـه پنـداری  چنان. نیست» معامله در باال
مردم هیچ نقشی، حتی نقش تماشاچی را 

حقــوق شــهروندی کــه دیگــر  .ندارنــد
ـانی . مپرس باوجود ایـن، حملـه بـه روح
ـات  بــدین خاطر کــه در تــدارک انتخابـ

که مجلس آینـده  مجلس است براین این
های  ا از آن خــود کنــد، در شــمار حملــهر

  .گیر است پی
ـافی  ــیما را کـ ــدا و س ــر ص ــلطه ب ــپاه س س

بینـــــد فرســـــتنده  بینـــــد و الزم می نمی
. تلویزیون خاص خـود نیـز داشـته باشـد

اما اینک . بهنگام انتشار خبر تکذیب شد
  :کند دارد واقعیت پیدا می

  
ــــوني ســــپاه  شــــبکه تلويزي

  : پاسداران
  
زيوني تخصصي سـپاه بالخره شبکه تلوي  

ـان خـود بـه  پاسداران براي جلـب حامي
ــن شــبکه  ــور خواهــد كــرد اي زودي ظه
تلويزيوني كه نام عصر را دارد بـه واسـطه 

رسـانه  –هنري  –گري  سازمان فرهنگي 
ـاقري  ـاه شـهيد ب اي اوج وابسته بـه قرارگ
مــديريت مــي شــود كــه تحــت كنتــرل و 
ـاتي  ـار تبليغـ ــداران كـ ــپاه پاس ـارت س نظـ

هران را بر عهـده دارد  سـردار سراسري ت
ـازمان را  تشـــــکلی  شـــــريف ايـــــن ســــ

ايـن تشـکل . کنـد معرفـی می! نهاد مردم"

ـا  ـا نيــت مخالفــت بـ ـال بـ تابســتان امسـ
مذاكرات هسته اي دولت شکل گرفت و  

هنـري ! با استفاده از نيروهاي متخصص
صــدا و ســيما و ســپاه پاســداران بيلبــورد 
هاي معروف صداقت امريکايي را بدون 

جوز بـر در و ديـوار شـهر تهـران بـه زور م
ـا  ـامي چسـباند ام ـامي و انتظ نيروهاي نظ

 –بعد از بروز اختالفات شديد ميان سپاه 
شوراي شهر و شهرداري تهـران  –دولت 

به سرعت برچيده شد و ميلياردها تومان 
! اين سازمان مردم نهاد . زيان به بار آورد

بعــدها بيلبــورد مســخره فرزنــد بيشــتر 
بهتر را نيز فراهم آورد كـه بعـد از زندگي 

مدتي به دليل اينكه مورد تمسخر مردم و 
ساخت جوك هاي فـراوان قـرار گرفـت 
با خسارات چند ميلياردي به زير كشـيده 

  شد 
ـانه ای  ـان رسـ ــران، ارگـ ــبکه ای ـایت ش سـ
حکومـت، در گزارشــی کــه روز دوم آبــان 
منتشر کرد، نوشت که موسسـه رسـانه ای 

صدا  ۲۲است شبکه  قرار" اوج"هنری  –
ـا موضــوع  ــاع مقــدس"و ســیما را بـ " دف

  .مدیریت کند
اين موسسه  از يکسال قبل  برنامـه ايجـاد 
شبکه تلويزيوني داشته و به همـين دليـل  

های متنــوع تلویزیــونی در قالــب  برنامــه
تلویزیونی،   فیلم داستانی، مستند، مسابقه

  را تولید نماید… سرود و نماهنگ و
گفت سپاه پاسـداران بـه  به هر حال بايد

ــرل و  ــراي كنت ايــن نتيجــه رســيده كــه ب
هماهنگي نيروهاي تحت امر خود بايـد 
ـا در امـور  شبکه اي خاص ايجـاد نمايـد ت
زير عملکردي هماهنگ و يکسان داشـته 
ـال صـدا و سـيماي  باشد هر چند تا به ح
بيت ولي فقيه همين كار را انجام مي داد 

ـان اما گويا سپاه نياز و ضرورت ار تباط مي
نيروهاي خودي را بيشتر احسـاس كـرده  
ـاده باشـد ـامال آم . تا در زمان مورد نظر ك

قراراست  اين شبکه امور زير را پيگيري و 
  :مديريت نمايد

آموزش هاي جهت دار ايـدئولوژيك  -  ۱
براي فريب نيروهاي خودي با سخنراني 

  افراد آموزش ديده و روحانيون وابسته 
ــي  آمــاده ســازي جهــت -  ۲ ســركوب آت

ــريعترين روش  ـا س ـالفين  بـ ــردم و مخـ م
  اطالع رساني 

ـاي  -  ۳ ـاتي  بـه ج سازماندهي امور تبليغ
  استفاده از نشريات و بلندگوهاي مساجد 

ـاي  -  ۴ ـارت هــ تنظـــيم و گســـترش نظــ
امنيتي  در مناطق مورد نظر و اعالم شده 

  از سوي شبکه 
كــد گــذاري هــاي الزم و فراخــوان  -  ۵

  شبکه سراسري  فوري نيروها توسط
آموزش نيروها جهت ايجـاد تـنش و  -  ۶

اغتشــاش در مواقــع خــاص  در داخــل و 
  خارج از كشور 

 –آمــوزش زبانهــاي مختلــف عربــي  -  ۷
ـاي ...تركي و  –اردو  –انگليسي  به نيروه

مخصــوص حضــور در كشــورهاي مــورد 
ـاع از  ـا دفــ ـاد بلـــوا يــ نظـــر جهـــت  ايجــ

  . نيروهاي تروريستي خارج از كشور
  

نامه عمـومی جبهـه ادعا
از گروههــای (پایــداری 

) ای وابســـته بـــه خامنـــه
برضــــــد روحــــــانی و 
حکومــت او، در پوشــش 

» وزیــــــر«پرســــــش از 
  :واواک

 

  ـــفند  ۷در ـــداری ۹۲اس ـــه پای ، جبه
بند، بعنـوان سـئوال  ۲۱ادعانامه ای در 

تـن تسـلیم  ۴۳از وزیر واواک با امضای 
گفتند اسـامی نیـز . رئیس مجلس کردند

و جـز استیضـاح شـونده مخفی هسـتند 
در پرسـش، ! کسی نباید از آنهاآگاه شود

اند از چــه  مواضــع اغلــب معلــوم نشــده
کنیم شــفاف و  ســعی مــی. کســانی اســت

  : گویاشان سازیم
 :واواک» وزیر«سئوالها از • 
دنبال کردن عادی سـازی رابطـه بـا  - ۱

آمریکا کـه مصـداق نظـام سـلطه اسـت، 
توســط وزارت امــور خارجــه و شــخص 

  .جمهوری رییس
ــــام  -  ــــیش و در ای ــــارزات «امــــا، پ مب

و سپس، در سفر به امریکـا و » انتخاباتی
از آن پــس، هــر موضــعی در بــاره امریکــا 

ـــان بوده گرفته ـــت، هم ـــه  اس ـــت ک اس
در واقــع، . خواســته اســت ای می خامنــه

ای  خامنه: است و هست تقسیم کار بوده
گیرد و روحـانی  موضع ضد امریکائی می
ردن رابطـه سـخن و ظریف از عادی کـ

  .گویند می
بیان اینکه آمریکا کدخدای جهـان  - ۲ 

است توسط مسووالن کشور و پرداختن 
  .عملی به این دیدگاه اشتباه

روحانی، در اردبیهشـت مـاه، پـیش از  - 
ریاست جمهـوری، چنـین » انتخابات«

ــان آورده ــخنی را برزب ــت س ــک . اس این
گیری و  شــــد کــــه آن موضــــع معلــــوم 
ــع ــ موض ــه در (ر او گیریهای دیگ از جمل

ای  ، بــا موافقــت خامنــه)منــاظره دوم
اند و چـراغ سـبز بـه امریکـا  اتخاذ شده

اثر سیاست امریکا در مهندسی . اند بوده
انتخابــات بســود روحــانی، جــا بــرای 

  .تردید ندارد
ـــنهاد درخواســـت نظرســـنجی  - ۳ پیش

برای برقـراری رابطـه بـا آمریکـا توسـط 
  .مسووالن دولتی

ا هـــم روحـــانی ایـــن نظـــر ســـنجی ر - 
نـرمش «بـازهم . خواست انجام بگیـرد

  .در قبال امریکا بود» قهرمانانه
هــا  های آمریکایی اجابــت خواســته - ۴ 

های فرهنگـی  در ممانعت از سفر هیات
  .و نظامی دیگر کشورها به ایران

این پرسش نیز اعتراض صـریح اسـت  - 
اعتراض اصلی، اعتراض به . به روحانی 

نی بـا هیـأت رفتار سـرد حکومـت روحـا
بازرگـــــانی فرانســـــوی و هیأتهــــــای 
کشــورهای دیگــر اروپــائی اســت کــه بــه 
قــول روزنامــه فیگــارو، امریکــا از رفــتن 

برآنهـاافزوده . آنهابه ایران راضی نیست
ــرارداد  می ــه ق ــا ب ــراض امریک ــود اعت ش

ایران و عـراق برسـر فـروش اسـلحه بـه 
عـــراق کـــه حکومـــت مـــالکی، گرچـــه 

ــا روشــن نمی تکــذیب می ــد ام ــد  کن گوی
گراها  اصـول. موضوع قـرارداد چیسـت

که هیأتهای پارلمانی کشورهای اسالمی 
ــد، در تقــالی آوردن  ــران آوردن ــه ای را ب

) توسط سپاه(هیأتهای اسالمی و نظامی 
ــران هســتند کــه از  ــه ای از کشــورهائی ب
لحاظ رابطه با امریکا، سـخت تحریـک 

  . آمیز است
ناتوان خواندن قدرت دفاعی کشور  - ۵ 

وی وزیر امور خارجـه در سـخنرانی از س
  .دانشگاه تهران

ممانعت و عدم حمایت از برگزاری  - ۶ 
  .رزمایش های موشکی نیروهای مسلح

اما ایـن رزمـایش درسـت همزمـان بـا  - 
ــائی  ــق نه ــر تواف ــا برس شــروع گفتگوه

آمدند و سبب اصرار امریکائیها بـر  بعمل
قرارگرفتن موشکهای دوربرد ایـران در 

ــران  ۱+۵وهــای دســتورکار گفتگ ــا ای ب
فـرق : اسفند، روحانی گفت ۱۰در .  شد

است میان مانور موشکی برای تحریـک 
و تهدیـــد و مـــانور موشـــکی بـــا هـــدف 

او از پاســداران خواســت رویــه .  نظــامی

  .تحریک و تهدید را رها کنند
عــدم شــفافیت مواضــع مســئولین  - ۷

دولتـــی در موضـــوع رژیـــم حـــرام زاده 
  .صهیونیستی

ــاره اشــاره دارد  -  ــه قــول ظریــف درب ب
ــا  ــادی شــدن رابطــه ب ــودن ع ممکــن ب
اســــرائیل، در صــــورت حــــل مســــئله 

  .فلسطین 
عــدم جــدیت در حمایــت از تفکــر  - ۸ 

  .مقاومت در منطقه
توانائی ذکر صریح حمایت از سـوریه  - 

در عمــل، . اند نامه نداشــته را در ســئوال
. اند ای از ایــران در ســوریه قــوای عمــده

بـه رژیـم اسـد  نفت و پول و اسلحه هـم
اما در مقام موضعگیری، . شوند داده می

اش نـرم سـخن  روحانی و وزیـر خارجـه
  . گویند می
ـــــانون در  - ۹ ـــــر از ق ـــــدات فرات تعه

موافقتنامه ژنو که باعـث لطمـه زدن بـه 
  . استقالل و امنیت کشور شده است

امـا بـا . قرارداد ژنو، تسلیم نامه اسـت - 
اء ای این تسلیم نامه امض تصویب خامنه

  . است شده
اقــدامات و انتصــابات در ســازمان  - ۱۰

انرژی اتمی کشـور کـه منجـر بـه حـذف 
ما «نیروهای موثر و تبدیل تفکر و شعار 

مــی » مــا نمــی تــوانیم«بــه » مــی تــوانیم
  . شود

شـود،  واقعیتی کـه در پـرده اظهـار می - 
ــه از هم ــت ک ــان  اینس ــه کارکن ــون ب اکن

گوینـــد کـــه ایـــن  تأسیســـات اتمـــی می
ــات ــانگران  تأسیس ــد و آنه ــده ندارن آین

  . سرنوشت خویش هستند
برخورد و ترور شخصیتی منتقدین  - ۱۱

به سیاست های دولـت در حـوزه هـای 
داخلـــی و خـــارجی توســـط مســـووالن 

  .دولتی
روحانی در دانشگاه، منتقـدان توافـق  - 

خوانـد و از اسـتادان «  سـواد بی«ژنو را 
. خواست به حمایت از توافق برخیزنـد

شود آنچه دربـاره  ل افزوده میبراین قو
خـــورد و بردهـــا و  فســـاد گســـترده در 

ـــژاد گفته ـــد و  حکومـــت احمـــدی ن ان
کسـانی کـه روحـانی و » هویت شناسی«

  . دانند می» خط امریکا«ظریف را در 
قضایی کردن فضای رسـانه هـای  - ۱۲

عمــومی کــه بــه نقــدهای منصــفانه از 
  .سیاست های دولت می پردازند

ــه س  -  ــن جماعــت ک ــورچیای های  انس
طــراز اول هســـتند و دســـتگاه قضـــائی 

ها و  همدستشان مشغول بسـتن روزنامـه
سایتها است، در واقع، نخست بـه نـزاع 
ـــا  ـــان حکومـــت روحـــانی ب شـــدید می
گرداننــدگان صــدا و ســیما، اعتــراض 
ــب ضــرغامی و  ــد و در واقــع، جان دارن

ــتیاران او را گرفته ــه  دس ــپس، ب ــد و س ان
ـــ ـــق ب ـــل یکـــی دو ســـایت متعل ه تعطی

  .پرداخته اند» گراها اصول«
تــوجهی بــه راهبــرد اقتصــاد  بی - ۱۳ 

ــون  ــی چ ــی جمالت ــاومتی و اثربخش مق
  .خزانه خالی است بر امنیت ملی کشور

خزانه خالی اسـت سـخنی اسـت کـه   - 
دستمایه اعتـراض . روحانی برزبان آورد

، بعـد از آنکـه »اقتصاد مقاومتی«کردن 
 –ســال، مافیاهــای نظــامی  ۸در طــول 

اند، تقـال بـرای  ی رمـق از آن سـتاندهمال
ــردن  ــور ک ــاد کش ــتن اقتص ــئول کش مس

ای و  حکومت روحانی بـه جـای خامنـه
  .مالی است - مافیاهای نظامی

شهادت و گروگانگیری فرزنـدان  - ۱۴ 
رشید ملت در مرزهای شـرقی در حـالی 
انجام می شـود کـه در مـرز مـورد توجـه 

  .واقع می شوند
 ۵یری دستمایه کردن ماجرای دستگ - 

مرزبـــان ایرانـــی توســـط گـــروه مســـلح 
کــه  طرفــه این. اســت» جــیش العــدل«

  ای است و  اختیار قوای مسلح با خامنه
  

  4 صفحهدر
  

 ی؟درماندگ
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  .باید از او بعمل بیاید سئوال می
ــن و  - ۱۵  ــای دی ــور از خــط قرمزه عب

ارزش های مذهبی در فضای فرهنگـی 
که به دنبال آن اعتراض مراجـع عظـام 

  .ترا به همراه داشته اس
کنـــد نـــزاع  ایـــن ســـئوال بـــازگو می -  

گراها با وزارت ارشاد برسـر فـیلم  اصول
ـــتاخیر و  ـــکنی وزارت «رس قداســـت ش

و نمایشــگاه کتــاب و جشــنواره » ارشــاد
فجر  و هدف جلوگیری از اجازه انتشـار 

ها و شکستن اختیار انحصـاری  به نشریه
  .وسائل ارتباط جمعی است

 ها در پاسخ عدم اعمال صالحیت - ۱۶ 
های  ها در واگذاری مسـوولیت استعالم

کلیــدی و عــدم توجــه برخــی از وزرا بــه 
  .ها در انتصابات پاسخ استعالم

تهدیدات جـدی در حـوزه علـم و  - ۱۷
ــراد افراطــی در  ــا انتصــاب اف ــاوری ب فن

ـــگاه ـــردن فضـــای  دانش ـــی ک ها و امنیت
  .ها دانشگاه

ــــه عــــزل و نصــــبها در  -  ــــراض  ب اعت
نشـگاهها ها و بخصوص در دا وزارتخانه

خواهند  رو نمی گراها بهیچ اصول. است
مهـــــار وزارت آمـــــوزش و پـــــرورش و 

ــــد در . دانشــــگاهها را از دســــت بدهن
حکومت احمدی نـژاد کوشـیدند مهـار 
دانشگاه آزاد را نیز بدست آورند و اینک 

کــــه  ســـخت عصــــبانی هســـتند از این
بینند رتق و فتق امور این دانشگاه در  می

  .دست هاشمی رفسنجانی است
ــه  - ۱۸ ــاال ک ــبد ک ــع نامناســب س توزی

باعث هتـک حرمـت بـه مـردم شـریف 
ــران اســالمی و ســوء اســتفاده رســانه  ای

  .های خارجی شد
استفاده از فرصت است بـرای حملـه   - 

تبلیغـــاتی بـــه روحـــانی و حکومـــت او، 
بخاطر تبدیل کردن کشور بـه نمایشـگاه 
ملــت گرفتــار فقــری کــه ملــت گــدایان 

ورد نیـز، ایـن امـا در ایـن مـ. است گشته
اســتبداد والیــت فقیــه اســت کــه هســتی 
ایران را بـه یغمـای مافیاهـا و قـدرتهای 

  .است خارجی سپرده
ــرح  - ۱۹ ــه در ط بازگشــت عناصــری ک

ــه  ــدازی نظــام در فتن ــارکت  ۸۸بران مش
ــــئولیت ــــه مس ــــتند ب ــــال داش ها و  فع

  . های مهم و کلیدی کشور پست
ای و  گوید کـه عـزم خامنـه سئوال می - 

که تنها تکیـه گـاه او هسـتند، هائی  گروه
برحذف هاشمی رفسـنجانی و خـاتمی و 
میرحسین موسوی و کروبی و همکاران 

  .و دستیاران آنها، جزم است
تهدیــد و بــه زیــر ســئوال بــردن  - ۲۰

مجلــس توســط مشــاورین و معــاونین 
رییس جمهوری که باعث اختالف بـین 

  .شود قوا می
در حقیقت، این مجلس مافیاها است  - 

زمان معرفی وزیران، تعرض همـه که از 
جانبه به روحانی و حکومت او را شروع 

های  اینکـــه در هفتـــه اال. اســـت کرده
ــانی و  ــدار روح ــای طرف ــر، گروهه اخی
ـــتگاه  ـــوئی و دس ـــان از س اصـــالح طلب
ــر، در  ــوری از ســوی دیگ ریاســت جمه
تــــدارک انتخابــــات مجلــــس آینــــده 

کار قصد  روشن است که از این. اند شده
ـــد» نـــدگاننمای«تهدیـــد  : را نیـــز دارن

هرگاه رویه خود را تغییر ندهنـد، دیگـر 
در ایــن . روی مجلـس را نخواهنــد دیـد

بــاره، بیشــترکیهان اســت کــه حکومــت 
گیــر  روحــانی و حکومــت او را بطــور پی

  .کند افشا می
ــه اســاس وحــدت و  بی - ۲۱ ــوجهی ب ت

انسجام ملی کـه بـر پایـه اسـالم و ایـران 
هــایی باشــد و اتخــاذ سیاســت  عزیــز می

ــا اصــول توســط معــاون اقــوام  مغــایر ب
  .رییس جمهوری محترم

اعتراض اسـت بـه سیاسـت حکومـت  - 
روحانی در باره اقوام ایرانی که یونسـی، 
ـــاتمی و  ـــت خ ـــر واواک در حکوم وزی
معــاون فعلــی روحــانی در دســت اجــرا 

  .دارد
  

ــــــع  ــــــه در واق ــــــئوالها ک ٭ س
ای بــس شــدید اللحــن  ادعانامــه

ــوای برضــد روحــانی  ــا محت و وب
دهنـد،  حکومت او را تشـکیل می

  :ها هستند دارای این خاصه
  
امریکا، بیش از پیش، محور سیاست  - ۱

نـه تنهـا . داخلی و خـارجی رژیـم اسـت
بیشترین سئوالها در باره رابطه با امریکا 
است، بلکـه سـخت تـرین اعتراضـها در 
قالب سئوالها، پیرامون رابطه بـا امریکـا 

خلـی به سخن روشن، سیاست دا. است
ــــابع سیاســــت خــــارجی آن،  ــــم ت رژی

  .بخصوص رابطه با امریکا است
در . مردم بطور کامل غایب هسـتند – ۲

بــاره وضــعیت اقتصــادی آنهــا، در بــاره 
آب و  طبیعــت ایرانکــه دارد بیابــان بــی

شـود، دربـاره محرومیتشـان از  علف می
ــاری و  ــاره بیک ــهروندی، درب ــوق ش حق
 بسته بودن فضا تا بدان حد که فـردا بـه

کننـد  کنار، جوانان از روزی که آغـاز می
داننـد چگونـه  نیز، اطالع ندارنـد و نمی

به شام خواهند رساند، یک پرسـش نیـز 
  . نیست

در حقیقــت، جــای مــردم را بعنــوان      
است و  محور، بطور کامل، امریکا گرفته

ـــزاع، سرنوشـــت خـــود را  طرفهـــای ن
کدخـدای «وابسته بـه نحـوه رابطـه بـا 

د و بر حول ایـن محـور بـا دانن می» دنیا
ــد یکــدیگر کشــماکش می ــزاع  .کنن در ن

  . میان گرایشهای رژیم، مردم غایبند
ای و  تقابـــل ســـازی میـــان خامنـــه – ۳

روحــانی، درآنچــه بــه رابطــه بــا امریکــا، 
بطور خاص و روابط خارجی بطور عام، 

ای  به ترتیبی، که خامنه. شود مربوط می
 و روحــانی و» انقالبــی ضــد امریکــائی«

بریــــده و از ... هاشــــمی رفســــنجانی و
  .انقالبیهای سازشکار جلوه کنند

پرسش، اگر بتوان پرسشـی را  ۲۱از  – ۴
در » سـئوال«به واواک ربط داد، همان

مرزبـان توسـط گـروه  ۵باره دستگیری 
بقیه به روحانی و سه وزیـر . مسلح است
و ) ارشـاد(و جنتـی ) خارجه(او، ظریف 

امــا . دهســتن) آمــوزش و پــرورش(فــانی 
چـــرا ایـــن پرسشـــها را از وزیـــر واواک 

کننــد؟ یــک علــت اینســت کــه بنــابر  می
از . استیضاح وزیر آموزش و پروش است

ظریــف و جنتــی هــم مرتــب ســـئوال 
ــد می ــت از شــخص . کنن ــا نیس ــوز بن هن

یکچند از وزیـران . روحانی سئوال کنند
از جملــه وزیــر . نیــز اصــول گــرا هســتند

، کشـــور کـــه از گـــروه علـــی الریجـــانی
و بــاالخره، . مجلــس اســت» رئــیس«

بایـــد  اســـت کـــه واواک می فـــرض این
بموقع، مسئوالن رژیم را از این مواضـع 

  .کرد و سیاستها آگاه می
ــه و  -  ۵ ــاروئی دو طــرف همــه جانب روی

دستگاه والیت فقیه اصرار دارد پـیش از 
ســران «مجلــس، رژیــم از » انتخابــات«

ــه ــانی(» فتن ــر ارگ ــده  براب ــه ش گرام تهی
ـــــط  ـــــمی توس ـــــپاه و واواک، هاش س

ــــین  ــــاتمی و میرحس ــــنجانی و خ رفس
اینهـا . موسوی و کروبی در رأس هستند

ــــه شــــاخه ــــکیل  و کســــانی ک ها را تش
  .دهند، باید حذف شوند می
هـای اول  این واقعیت که هم از ماه – ۶

هـــای تـــابع  حکومـــت روحـــانی، گروه
ــه ــه تعــرض آورده خامن ــد و  ای روی ب ان

ــــدت آن می ــــر ش ــــب ب ــــد، مرت  افزاین
ای و ایـن  روزافزون شدن تـرس خامنـه

. ها از تحول وضعیت کشـور اسـت گروه
از آن بیم دارند که مهـار امـور را یکسـره 

گراها از قــول  اصــول.  از دســت بدهنــد
کنند  ، مرتب تکرار می»مخالفان نظام«

ای  که روند عمومی امور به زیان خامنـه

و ایـن تـرس را القـا . است و والیت فقیه
ر والیــت فقیــه از میــان کننــد کــه اگــ می

ـــی ـــین م ـــرود، نظـــام هـــم از ب رود و  ب
  .روحانیت و دین نیز

  
بسـت  ای آدمـی در بن خامنه

ای کــه چــاره  خــود ســاخته
خـــــود را در بنـــــد بـــــازی 

  :بیند می
  
  برابـــر اطـــالع از درون و حواشـــی
ای گرفتـار چنـد  ، خامنه»بیت رهبری«
مهــار امــور را از دســت . بســت اســت بن

 :خواند خطش را نمی داده و دیگر کسی
در درون نظام، اوضاع شلوغ و پلـوغ     

کــه هاشــمی رفســنجانی  تــا جایی. اســت
ای  حدود دوهفته پیش دوبـار بـا خامنـه

پــس از مالقــات .  اســت مالقــات کرده
اول، به قـم  رفتـه و در بازگشـت، بـاز بـا 

ـــه ـــدار می خامن ـــد ای دی ـــوع . کن موض
ــه از  ــم از جمل ــی شــدید حــوزه ق نگران

وضـعیت زنـدگی مـردم و سـخت شـدن 
شــدت فشــار کــه جــان مــردم را بــه لــب 
ــز نگرانــی بابــت بلبشــو در  رســانده و نی

آمدهای انـدر حـوزه و جامعـه   رژیم و پی
بخصوص که مجتبی به پدر . است  بوده

آورد اختیـارات را بـه او واگـذار  فشار می
این . است ای هنوز نپذیرفته خامنه. کند

و  امر هم موجـب نگرانـی هـم در رژیـم
ــم شــده ــرای . اســت  هــم در حــوزه ق ب

انـد کـه  کاستن از نگرانیها، انتشـار داده
  از شما : است ای به پسرش گفته خامنه

است که دارند  حسن روحانی دریافته      
. کنند او را هم مانند خاتمی نمدمال می

شـــان را از او  خواهنـــد هـــم استفاده می
. بکنند و هم تبدیلش کنند به هیچکـاره

است که جائی برای  ین دنبال اینبنابر ا
منتهی مردد اسـت . خود دست و پا کند

که آیا بطـور قطـع در جمـع گروههـای 
ای  قــرار بگیــرد و بــا  طرفــدار خامنــه

هاشمی و خاتمی یکسره ببرد و یا موضع 
فعًال نقش وسط متمایل . وسط را بگیرد

اصــالح . کنــد ای را بــازی می بــه خامنــه
حــران گوینــد بخــاطر حــل ب طلبهــا می
بهررو، تا اینجای کار تالش .  اتمی است

است در برابـر کسـی نایسـتد و هـر  کرده
ای  جا دیده گروههـای طرفـدار خامنـه

. اســت جلــو آمــده انــد، او عقــب کشیده
البته او میداند آنهابه او احتیاج دارنـد و 
ســـعی میکنـــد از ایـــن احتیـــاج، بـــرای 

  .تحکیم موقعیت خود، استفاده کند
های  ها و اثرشان بر گروهاین کشمکش     

ای است کـه  درون رژیم، وضعیت آشفته
چون نقش اول را عامل . است  ببار آمده
و فلج اقتصـادی بـازی ) امریکا(خارجی 

کند، طرفهای درگیـر، بـا اسـتفاده از  می
این دو عامل است که دارند بـا یکـدیگر 

ای نــه در  خامنــه. کننــد زورآزمــائی می
ــط برخوردهــا ــه در وس ــرون ک ی دو بی

اســت و از هــر طــرف  طــرف قــرار گرفته
ــا بــن بســت روبــرو می بینــد و  خــود را ب

  .داند چه بایدش کرد نمی
 بســــتها کــــدامها هســــتند و  امــــا بن

  :ای  درچه وضعیتی است؟ خامنه
بســت  تر، بن بســت اول و ســخت بن – ۱

گرچه او مستقیماً بـا امریکـا  . اتمی است
. وارد گفتگــوی محرمانــه و معاملــه شــد

اســت و  ای کــه انجــام گرفته معاملــه امــا
معاملــه نهــائی کــه اگــرهم بعمــل آمــده 
ــت،  ــدن اس ــی ش ــمی و علن ــد رس نیازمن

ــت ــختی اس ــه از . شکســت س اینســت ک
چهار سو، با چهار نـوع تبلیـغ، کوشـش 

شود جـام زهـر جـام شـربت بهلیمـو   می

: وانمــود و بــه خــورد مــردم داده شــوند
خود او به امریکا اعتماد ندارد و گفتگـو 

که آنرا بگردن احمدی نژاد و روحانی  –
بـرد  با امریکا راه بجـائی نمی –انداخت 

ایـران پیـروز شـد و : و روحانی و ظریف
ـــد ـــلیم ش ـــران تس ـــر ای ـــا دربراب و . دنی

توافــق ژنــو نــه : رو گراهای میانــه اصــول
ــــت ــــه شکس ــــت و ن ــــت اس و ! موفقی

گراهای خط احمدی نژاد و خط  اصول
ــر ــرارداد ت ــو ق ــق  ژن ــی، تواف کمن جلیل

خـوار «: و یـا رهبـری سـپاه. چای است
درگلو در قبال گفتگوهای اتمی سکوت 

ــــی ــــات از  م ــــن تبلیغ کنیم منتجــــه ای
بهـــای : اســـت چهارســـو، حـــداقل این

توافق هرچه باشـد بایـد پرداخـت زیـرا 
هم مانع از سقوط قطعی اقتصاد کشـور 

مـاه اول سـال،  ۶در : نوبخـت(شود  می
) تاسـ رشد اقتصاد دو درصد منفی بوده

ــــبب می ــــت  و س ــــردم از دس ــــود م ش
افراطیهائی که فریاد ناطق نوری هـم از 

  . دستشان بهوا است، آسوده شوند
بســت دوم کــه بهمــان ســختی  بن – ۲
بسـت اقتصـادی  بست اولی است، بن بن

» اقتصاد مقـاومتی«دستورالعمل . است
مــاده، اعتــراف صــریح بــه  ۲۴او، آنهابــا 

هرچنـد . ورشکست اقتصاد کشور اسـت
و بود ) والیت جمهور مردم(ان پایه فقد

های  و کاســتی) والیــت فقیــه(ضــد پایــه 
بنیـــادی دیگـــر، در ایـــن دســـتورالعمل 

اند، بنابراین، کارساز نیسـت، امـا  نیامده
گویـد چـرا وضـعیت  سندی است که می

اقتصــاد ایــران، ایرانــی کــه دارد بیابــان 
ــلطه ســپاه و  می ــرا گرفتــار س ــود، چ ش

و ... ضـعفان واموال رهبری و بنیاد مست
. مبتال به سرطان فسـاد و مصـرفی اسـت

ــزرگ  ــهرهای ب ــه ش ــرطانی ک ــکل س ش
اند هــم نمایــانگر اقتصــاد  ایــران جســته

ــدار آن،  ــه م مصــرف محــوری اســت ک
فــروش ثروتهــای ملــی بــه اقتصــادهای 
. بیگانـــه و خریــــد کـــاال از آنهااســــت

اکثر  حاکمیت مافیاها بر اقتصاد و بحـد
ه بیمـاری خواری، آنـرا بـ رساندن  رانت

بــدل کــرد کــه تحریمهــا بیمــاریش را 
در حال حاضر، دولت . اند تشدید کرده

بودجه ندارد و بایـد بـا چـاپ اسـکناس 
اینست که خطر انفجـار در . گذران کند

ــال شــدت  ــادی در ح ــت اقتص ــن بس ب
  و. گرفتن است

بن بست سوم، بـن بسـت اجتمـاعی  – ۳
 ۱۰منزلتــــی زن و وجــــود  بی:  اســــت

نشین شـهرها و ایـن میلیون نفر حاشیه 
واقعیت کـه خانوارهـا از هزینـه غـذائی 

درصــد بنــابر قــول  ۱۸(اند  خــود کاســته
درصــد کســر  ۳۵و بطــور متوســط ) آمــار

هزینــه دارنــد و خــود میگوینــد نیمــی از 
ــتند و  ــر هس ــر خــط فق ــور زی ــردم کش م
بیکاری  و انواع قاچاقهـا و پرسـودترین 
و مرگبارترینشان قاچـاق مـواد مخـدر و 

عتیــاد و دیگــر نابســامانیها و طــالق و ا
آسـیبهای اجتمــاعی، همچــون طبیعتــی 

شـود و دیگـر ویرانیهـای  که خشـک می
حاصــل اســتبداد والیــت مطلقــه فقیــه، 

اند کــه  بســتهائی گشــته یکــی دیگــر از بن
  و. بیند ای خود را درآن می خامنه

تر  بست سیاسی هنوز  گیج کننده بن – ۴
ــت ــپاه بــا : اس ــدهی س ــی فرمان رودروئ
که » گرایانی اصول«ت روحانی و حکوم

کـــار خـــود را فلـــج کـــردن حکومـــت 
اند و انزوای این بخش  روحانی گردانده

از رژیم در سطح جامعـه و ایـن امـر کـه 
داننـد کـه والیـت فقیــه  مـردم کشـور می

اســـت و  دیـــن و دنیـــای آنهـــارا سوخته
ای  سوزاند و این واقعیـت کـه خامنـه می

حاضر نیسـت مسـئولیت وضـعیتی را کـه 
اســـت برعهـــده بگیـــرد،  وجـــود آوردهب

باانکه وزیـر دارائـی و اقتصـاد حکومـت 
احمدی نژاد به او گزارش کرده بود کـه 
سیاست اقتصادی که او دستور اجرایش 

کنـد و  است، اقتصاد را ویران می را داده
پاسخ شنیده بود همین است که هسـت 

ــه  و هــرکس نمی ــد جــای خــود را ب توان
شکسـت دیگری بدهد، اینک تقصـیر ور

اقتصاد کشور و فسادی چنان بـزرگ را، 
هماننــد گفتگــوی محرمانــه بــا امریکــا، 

نهـد  برعهده حکومت احمدی نـژاد می
آورد کـه او بـود  و هیچ بروی خود نمـی

کـــه دســـت بـــه کودتـــای بـــزرگ زد و 
ـــیس  ـــب، رئ ـــا تقل ـــژاد را ب ـــدی ن احم
جمهوری گرداند و گفت طرز فکـراو از 
طـرز فکـر هاشـمی رفسـنجانی، دوسـت 

  .تر است اش، به او نزدیک ساله ۵۰
تریب، بعــد از افــزون بــر ســه  بــدین – ۵

دهه، والیت فقیه از دین و اخالق خالی 
و از جنایت و فساد و خیانت پـر شـده و 

ای با بحران بسیار سـختی روبـرو  خامنه
این بحران دینی و اخالقی . است کرده 

یکـی بحـران : فرآورده دو بحران اسـت
ــه ــی جامع ــی و اخالق ای کــه اینــک  دین

بیند الگوهای دینی که در فقه نـاچیز  ّمی
شــده و فقهــی کــه در آئــین قدرتمــداری 

است، الگوهای ویرانگری  خالصه گشته
بیند کـه وجـدان اخالقـیش  می. هستند

شــود و قــدرت  دارد ســخت چــرکین می
معیار سنجش هـر فکـر و قـول و عملـی 

و دیگــری، بحــران ســختی . گــردد می
ای  که خامنه – های دینی است که حوزه

و دســتگاه والیــت فقیــه بخــاطر رســمی 
کردن دین سازمان و سامان دیرینش را 

از . بــــدان گرفتارنــــد  - انــــد  برچیده
ـــرکوب نمی ـــتگاه س ـــذارد   سوئی،دس گ

مخالفت دین را بـا والیـت فقیـه آشـکار 
بیننـد کـه قـم  کنند و از سوی دیگـر، می

خود شهر روی گرداندن از دین والیـت 
ـــر ـــه و دیـــن ت س و تســـلیم حـــوزه فقی

  . است گشته
پیشاروی این وضعیت، والیت مطلقه      

فقیــــه، محــــروم از پایگــــاه و گرفتــــار 
بســـــتهای بـــــاال، نمـــــاد نـــــاتوانی  بن

ای از آن بـیم دارد کـه  خامنه.است گشته
گرایشهای مخـالف رژیـم، بـرای بقـای 
خــود، خــود پیشــقدم شــوند و بســاط 

تــرس او هــم از . والیــت فقیــه برچیننــد
ــت بن ــن  ها ناشــی میبس شــود و هــم از ای

واقعیت که در پی مهندسی انتخابـات و 
به ریاست جمهوری رسـاندن روحـانی، 
ــان دو  ــه در می ــرون ک ــه در بی خــود را ن

هرگاه بحران اتمـی . یابد دسته رژیم می
حل شود و او نتواند بحـران دیگـری را 

بسـتها سـبب قـوت  جانشین آن کند، بن
ن شــوند کــه بحــرا ای می گــرفتن دســته

اسـت کـه  این. اسـت  اتمی را حل کـرده
ــاگزیر می بینــد مــانع از قــوت  خــود را ن

گــرفتن ایــن دســته و بخصــوص حــذف 
هاشـــــمی رفســـــنجانی و خـــــاتمی و 
میرحسین موسوی و کروبی و دستیاران 

اســـت کـــه بنـــدباز  این. بینـــد اینـــان می
  .است گشته

  
ـــریح  ـــنجانی ص ـــمی رفس ٭ هاش

ـــد رشـــته کـــار از دســـت  می گوی
  :است ژیم بدر رفتهای و ر خامنه

  
  به  گزارش مهـر، در ۹۲اسفند  ۸در ،

المللــــــی  ســــــومین ســــــمپوزیوم بین
، هاشـــمی رفســـنجانی بـــا ۱۴۰۴ایـــران

است رشته امور از دسـت  صراحت گفته
  : است ما بیرون رفته

در ایــن مــدت اقتصــاد کوچــک و • «
مردم ما فقیـر شـدند البتـه شـاید برخـی 
ایــن فقــر را احســاس نکننــد، امــا وقتــی 
اقتصــاد کوچــک مــی شــود، مــردم هــم 

ــوند ــی ش ــر م ــیونی از . فقی ــران کلکس ای
اگر ما عالمانه . انرژی های فسیلی است
  ها مصرف  و درست از این انرژی

  
  5 صفحهدر

  

 ی؟درماندگ
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  .کردیم، قدرت عظیمی داشتیم می
ـــابع خـــود را بخـــاطر •  بســـیاری از من

سیاست خارجی نادرست در این مـدت 
ه ایران جـایی اسـت کـ. از دست دادیم

ترین و امـن تـرین مسـیر  تواند آسـان می
لوله های نفت و گـاز بـرای صـادرات را 

اگــر خــط لولــه . در خــود داشــته باشــد
کـرد،  های نفت و گاز از ایـران عبـور می

امنیت دنیا وابسته به ایران بود و اینقـدر 
به آسانی مزاحم ایران نمی شدند و ایـن 

مـا در ایـن مـدت . تهدیدها در کار نبود
ای زیادی دیدیم کـه مـردم از ه خسارت

  .دانند این خسارت ها چیزی نمی
انـد  ها تا مرزهای ما آمده امروز عراقی• 

انـد و از منـابع انـرژی اسـتفاده  چاه زده
کنند، آب های مرزی مـا امـروز هـدر  می
رود و معلوم نیست که چقـدر آب بـه  می

همـین االن . فرستیم بیرون از کشور می
عه هسـتیم و در مورد آب دچار یک فاج

اگــر دریاچــه ارومیــه بــا همــین ســرعت 
خشک شـود، روزی خواهـد رسـید کـه 

کیلـومتری  ۳۰۰همه اطرافش تا شـعاع 
  .غیرقابل زندگی خواهد بود

ما همه امکانات را در طول این چنـد • 
ســال گذشــته بخــاطر سیاســت هــای 
نادرست برخـی، از دسـت دادیـم، البتـه 
ن کار از اختیـار مـا در رفتـه و برگردانـد

  ».آن سخت است
البـد منظـورش » برخی«:انقالب اسالمی 

گـذار  کـه بنیان حال این . احمدی نژاد است
ــهبحــران  اگـــــــر . ســـــــری، آغـــــــاز شـــــــدتأسیســات اتمــی زیــر زمینــی، بطــور چرا که در حکومت او بود که ایجـاد . ای هســتند اتمــی او و خامن ــــران ــــای «ای ــــیونی از انرژیه کلکس است، ساختن بحران اتمـی » فسیلی ــ ــه کــه میب ــرژی  دین بهان ــران وارد شــدهخسارتهای زیاد و زیادتر از زیـاد بـه تواند داشته باشـد؟  توانست و می میاتمــی تولیــد کنــیم، چــه تــوجیهی خــواهیم ان ــان  ای ــر ایرانی ــد، بخــاطر سانســوری اند و اگ     .  است است که رژیم برقرار کرده اطــالع ندارن
ــــــــــــدیها و  گروه بن
آرائیها در رژیــم  صــف

ـــال ـــهو تق ای  ی خامن
ــرای بدســت آوردن   ب

  :مهار رژیم
       
در شرايط فعلي و به خصوص بعد از       

ــاني و  ــن روح ــدن حس ــار آم ــر ك ــر س ب
تغييـــرات انجـــام شـــده در نگرشـــها و 
دوري و نزديکي از جناح هاي مختلـف 

تــوان وضــعيت گروههــاي اصــلي در  مي
البته . كشور را به شکل زير مشخص کرد

  :و اخبار موجود با توجه به اطالعات
  

ای در تقــالی بازیــافتن  ٭ خامنــه
  :مهاررژیم

  
وضــعيت نشــان مــي دهــد خامنــه اي       

قــدري از شــوك اجبــار انتخــاب حســن 
ــته ــات هس ــاني و  توافق ــرون  روح اي بي

آمده و  تحت فشارهاي نيروهاي وفادار 
ــرازوي  ــه كفــه ت ــه خــود تصــميم گرفت ب
خواص خویش را تا حدي باال بياورد تـا 

رت نياز  آنها را در اختيـار داشـته در صو
باشد و از آنها در مواقع ضـرور اسـتفاده 

  .نمايد 
شرايط اقتصـادي بـه حـدي بحرانـي      

است كه احتمال اينكه با برداشته شدن 
تحريم ها بتوان كاري براي ملت و فقـر 
حاكم بر كشور انجام داد دور از انتظـار 
اسـت زيــرا جهــل و نــاداني حــاكمن بــر 

کــي دوتــا نيســت كــه بــا تــالش و ايــران ي
اســتفاده از متخصصــين آنراحــل نمــود  
حکومـــت محمـــود احمـــدي نـــژاد در  

ــول  ــار  ۸ط ــدر در كن ــته آنق ــال گذش س
يارانش خـورد و بـرد و بـه ديگـران بـاج 
داد و به بيت چك سفيد امضا و به سـپاه 
ــاي  ــه ه ــا دادن وزارت لول ــداران ب پاس
نفتي را به درون شبکه اين نهاد  ريخـت  

دهها قرارداد چند ده  ميلياردي براي و 
خود  و نيروهاي وابسـته بسـت كـه اگـر 

  . رسيد هاي قارون بود به انتها مي گنج
ــــد        ــــاردي در دوران  ۸۰۰درآم ميلي

احمدي نژاد كجا و / ای حکومت خامنه
ميليـون دالر  ۵۵۰در آمد قطره چکـاني 

ــر  ــا  ۱۶در ه ــوال خودم ــم از ام روز آنه
  كجا؟ 

اي از  دريــغ خامنــه اي بيبخشــش هــ     
اموال ملت به نيروهاي تروريسـتي و بـه 

حزب الله لبنان !قول خودشان نهضتي 
و ارتش جنايتكار سوريه و باند المـالکي 
و نيروهاي حماس و الـوكره و المهـدي 

كجا و حـاال كاسـه ... و جيش االسالم و
ــه زور و  ــا ب ــه دســت گــرفتن ت گــدايي ب
ــر ارزش  ــات ب ــد مالي ــد درص ــتن چن بس

فروشـند  افزوده كاالهاي كه به مردم مي
  كجا؟

ــــر بي     ــــاقتي و بي كفكي ــــيرتي  لي بص
و قوای سرنيزه به دستش، سپاه » رهبر«

چنان ته ديـگ را سـوراخ  پاسداران، آن
را ترميم كرد آنهم  كرده كه بسا نتوان آن

با دولت وسط بـاز و دودوزه بـاز  حسـن 
روحــاني كــه در هــر ســخني دم از مقــام 

زند و با مردم نه زبان  یت ميعظماي وال
روشن و صریح که زبان عامه فریب بکار 

ضعف روحانی، دسـتیار بـزرگ . برد می
ای برای خارج شـدن از تنگناهـا  خامنه
و » اصــــول گراهــــا«او . اســــت گشته

فرمانـــدهی ســـپاه را مـــأمور هرچـــه 
تر کردن گرایشـهای هاشـمی و  ضعیف

و مجلس و دستگاه قضائی ... خاتمی و
سوده کردن حکومت روحانی مأمور فر

هدفش اینست که روحانی . است کرده 
و حکومــت او جــز بکــار حــل بحــران 
اتمــی نیایــد و خــرج حــل ایــن بحــران 

  . بگردد
خـواهيم  در تقسيم بنـدي جديـد مي    

موضع گروهها را در مواردي مشـخص 
نمـاييم كــه دوري و نزديکـي هریــک از 

. کند آنهارا به قدرت و ملت، معلوم می
ــخیص گروهدر ت ــدی  ش ــته بن ــا و دس ه

آنها، چند ضابطه را مد نظر قـرار داده  
ــــه ــــا و جبه ــــه گروهه ــــا و   و رابط ه

در ايـن . سنجيم قرارگاهها را با آنهامي
دسته بندي كاري بـه مواضـع درهـم و 

اجتمـاعي  –اقتصـادي  –برهم سياسي 
گروههـــا نـــداريم و ... فرهنگـــي و –

نگـــاهي هـــم بـــه نظـــرات انقالبـــي و 
ــد از  هانمياســالمي آن ــرا بع ــدازيم زي ان

ســال بــراي همــه  ۳۵گذشــت بــيش از 
است كه شعارهاي اسـالمي  روشن شده

و انقالبي و مردمي حاكمان بر كشـور، 
دروغي بيش نبوده و همه آن شعارها و 

هـــا بـــراي كســـب قـــدرت  فريبکاري
  .است و الغير بوده

  
  :ها ٭ ضابطه

  
براي روشن تر شدن حقيقـت جبهـه    

گروههــاي مختلــف  هــا و هيــات هــا و
دهيم  چند ضابطه اصلي را توضيح مـي

ــا و  ــن گروهه ــا، ای ــاربردن آنه ــا بک و ب
. کنیم رابطه  آنهارا بـا هـم، معلـوم مـی

رو و اصـالح  سه جناح افراطـي و ميانـه

  :طلب در رژیم قابل تشخیص هستند
ـــه  -  ۱ ضـــابطه حفـــظ نظـــام  از جمل

هايي است كه برخي گروههـا و  ضابطه
تفــاوت هــايي بــا  بانــدها در حفــظ آن

يکديگر دارند و دوري و نزديکي حفظ 
هاي ديگـر  اين ضابطه را بايد با ضابطه

سنجيد تـا مشـخص شـود حفـظ نظـام 
هايي از اوليت بيشتري  براي چه جبهه
حفظ نظام از دید هر .  برخوردار است

  .سه جبهه ضروراست اما با تفاوتهايي 
: ضابطه حفظ واليت مطلقـه فقيـه- ۲

ــدازه رعایــت ايــن ضــابطه در واقــع  ان
ــه  ــي فقي ــزان نزدیکــی و دوری از ول مي
مطلقـه فعلـي، سـيد علـي خامنـه اي را 

انــدازه موافقــت بــا . کنــد معلــوم می
مــديريت و حاكميــت او  و اطاعــت از  
ــا  ــف ب ــروه مختل ــه گ ــان س وي، در مي
چون و چراهايي همراه اسـت كـه، در 

  . شود جای خود،  معلوم می
ــــــيس  - ۳ ــــــت از ري ضــــــابطه حماي

دوري : هوری، یعنی حسن روحاني جم
و نزديکي و ميـزان حمايـت گروههـا و 

توانــد جــای سیاســی  ها  از او مي جبهــه
البته این ضابطه . هرگروه را معین کند

های دیگــــر  بایــــد در  را بــــا ضــــابطه
  .تشخیص بکاربرد

ـــذاكرات  - ۴ ـــا م ـــت ب ضـــابطه موافق
حمايت يا عـدم حمايـت از  –اي  هسته

ها   يگـر ضـابطهاين مذاكرات در كنار د
نشان دهنده اهداف نهايي جبهه ها و 

  .باشد  گروهها مي
ضابطه دخالت در جنايـات بعـد از  - ۵

این ضابطه در تشخیص نـوع :  انقالب
زیرا آنهاکـه . آید ها بسیار بکار می گروه

انـد و در خیانتهـا  دست به جنایتها زده
اند، بـا کسـانی  و فسادها شرکت داشـته
اند، جمــع  تهکــه در آنهاشــرکت نداشــ

  .  شوند نمی
ــوق و رأي  - ۶ ــه حق ــرام ب ضــابطه احت

باور به اين ضابطه يا عدم باور و : مردم
عمــل کــردن بــدان و یــا عمــل نکــردن 

ها و شرکت کننـدگان  بدان، نوع گروه
و نیز، بـاور بـه . کند در آنهارا معلوم می

حقوقمند بودن جامعه و رأي آنهانشان 
ينده، تواند در آ دهد چه گروهي مي مي

تغییر کند و تغییـر کنـد و چـه گروهـی 
  .  تواند نمی
ــرور - ۷ ــابطه ت ــای : ض ــر راهنم در فک

برخـــــي از گروههـــــا، ترورکــــــردن  
ــه ــده  وظيف ــر عه ــه خــدا ب اي اســت ك

آنهانهــاده اســت و آنهــاخود را مجــري 
دانند كه به  امر خدا در ترور و قتلی مي

  . واجب بگردد» شرع«حکم 
ــ: ضــابطه صــدور انقــالب - ۸ ــه یم ن ب

ـــائی را  ـــن ضـــابطه، گروهه وجـــود ای
ـــدور  می ـــه ص ـــخیص داد ک ـــوان تش ت

انقالب را دست آویز تشکیل مافیاهای 
آنهاکه در پـی .  اند مالی کرده –نظامی 

ایجاد کمر بند سـبز و صـدور خشـونت 
ــگ  ــرکت در جن ــرور و ش ــکال ت در اش
ــه  ــتند، ب ــور هس ــن و آن کش ــی ای داخل

  .شوند محک این ضابطه، شناخته می
اخـتالس و (سـوء اسـتفاده  ضابطه -  ۹

غارت اموال ملت و دیگر انواع خـورد 
بــا بکــار  –): و بردهــا و رانــت خواریهــا

تــوان  بــردن ایــن ضــابطه، بخــوبي مي
ــره  ــا و چه ــاز  گروهه ــدیگر ب ا  را از یک

شناخت و دانست كـدام دسـته و گـروه 
به هـيچ وجـه حاضـر بـه تـرك قـدرت 

و مــردم ایــران را از سرنوشــت . نيســت
  .  ترساند ه میمردم سوری

ها   اینک بـا بکـار بـردن ایـن ضـابطه    
ــا  ــا  –گروهه ــه ه ــا  –جبه  –قرارگاهه

هيات های موجود در داخل  ايـران را 
  :کنیم شناسائی می

  
  

هـــای موجـــود در  گروه
بـر ضـوابط نـه  رژیم بنـا

  :گانه
  
گروههاي افراطي خشونت طلـب و  - ۱

ــب ــه : جنــگ طل ــري و جبه ــت رهب بي
عمار و ثار الله و  پايداري و قرارگاههاي

ـــــاقري و ـــــرداران و ... ب ـــــي س و برخ
ــپاه و  ــاي س ــپاه و نيروه ــدهان س فرمان
ــروي انتظــامي  و گروهــی از  بســيج و ني
واواکیها و قضات و دادسـتانهاو عوامـل 

و موسسـه پژوهشـي امـام » امام صادق«
اي از نماينـدگان مجلـس  خميني وعـده

شورا و خبرگـان رهبـري و یکـی دو تـن 
... روحـانيون وابسـته ومرجـع دولتـی و 

ــه ــد در جبه ــرار دارن ــا  ق .  ای از گروهه
  : زیر معرف این گروهها هستند ضابطه

ـــام •  ـــام و حفاظـــت از نظ ـــظ نظ حف
ــا انديشــه فقــاهتي  جمهــوري اســالمي ب
بـــراي ايـــن گـــروه از اهميـــت خاصـــي 

اما نه به دليـل بـاور بـه . برخوردار است
دين اسالم بلکه به اين جهت كه حفـظ 

موجــب ميشــود تــا كليــه ايــن حکومــت 
مناصب را در اختيار خود داشـته باشـند 

ــد ــت كنن ــور حکوم ــر كش ــابراين . و ب بن
حفظ نظام را واجب دانسـته و حتـي در 

ــر از   برخــي گفته ــرا واجــب ت هايشــان آن
  :دانند  عمل به اصول دين مي

: گويـد مصباح يزدي در اين مـورد مي    
دولــت اســالمی موظــف اســت بــرای « 

يت  جامعه و نيـز بـرای حفظ نظم و امن
اجرای احکام و حـدود الهـی و قـوانين 
جزايــی اســالم در مــوارد الزم از قــوه 
قهريه استفاده كند، از جمله در مواردی 
كه كسانی عليه نظام اسـالمی دسـت بـه 

اگــر مــردم ... آشــوب و اغتشــاش بزننــد
احســاس كننــد كيــان اســالمی در خطــر 

ای عليـه نظـام اسـالمی در  است، توطئه
اش ايــن  اســت، يــك وقــت وظيفــه كــار

است كه خودش اقدام كنـد، يـك وقـت 
اقدام میکند ولی اقـدام او كـافی نيسـت 
بايد مردم همه كمك كنند همانطور كـه 

تيـر مـردم  ۱۸در خواباندن اين آشـوب 
جايی كه اسالم ...  هم مشاركت داشتند

در خطر باشد اگر هزاران نفر هم كشته 
ــد بشــود ــا ا... شــوند جــا دارد، باي گــر ب

داليل قطعی برای مردم ثابـت شـد كـه 
ــه ــه نظــام اســالمی در كــار  توطئ ای علي

ــــن نظــــام را  ــــد اي اســــت و میخواهن
براندازنــد، ديگــران بــه هــر دليلــی هــم 
توجـــه ندارنـــد، يـــا صـــالح خودشـــان 
نميدانند، اگر مردم قطعيت پيدا كردند 
خودشان اقدام بايد بکننـد، ايـن هـم از 

سـت مواردی است كه خشـونت جـايز ا
اگر كسی در بيابانی به پيغمبر اسـالم ... 

ـــان  ـــط بياب ـــما در وس فحـــش داد و ش
دسترسی به پليس نداريد، حکم اهانـت 
ـــه مقدســـات اســـالم اعـــدام اســـت . ب

درجايی كه تشکيل دادگاه برای چنـين  
فــردی ميســر نباشــد هــر فــرد مســلمانی 

ويـژه . (موظف است شخصًا اقدام كنـد
 - باح  نامه یا لثارات الحسین بـرای مصـ

  )۱۳۷۸شهريور  ۱۱
ــه•  ــه مطلق ــي فقي ــت از ول ــن : حماي ای

ــه  گروه ــت فقي ــا خــود را حــامي والي ه
اي،  چرا كه حمايـت از خامنـه. دانند مي

ــوان ــر«بعن ــیله حفــظ  »رهب ، تنهــا وس
اين گروههـا . حکومتشان بر مردم است

ــوده  ــدا فرم ــق خ ــه را مطل ــت فقی والی
ایــن واقعیــت کــه بیشــتر از . داننــد می

ود سر هستند و خودکامه، نه دیگران خ
ــروج  ــلحت م ــه از راه مص ــاور ک از راه ب

داننـد کـه  و نیـز می. والیت فقیه هستند
بـــدون والیـــت فقیـــه، دیگـــر هـــیچ 

تواننـد  آویز دیگـری ندارنـد و نمی دست

.  استبداد فسادگستر خود را توجیه کنند
چنـــد از اظهـــار  یکبـــار دیگـــر، بـــه  یک

ــه توجــه  نظرهــای مبلغــان والیــت فقی
  : نیمک
ولی فقیه تنها نیست کـه «: آذری قمی - 

صاحب اختیار بالمعارض در تصرف در 
باشــد، بلکــه  امــوال و نفــوس مــردم می

ــد و شــرک ذات  ــی در توحی اراده او حت
تعالی نیز موثر است و اگر بخواهد  باری
تواند حکم تعطیـل توحیـد را صـادر  می

نمایــد و یگــانگی پروردگــار را در ذات و 
حکوم بـه تعطیـل اعـالم یا در پرستش م

  » .دارد
انـد و نیازمنــد  مــردم ناقص«: خمینـی - 

اند، پـس بـه حـاکمی  اند وناکامل کمال
. که قـیم امـین صـالح باشـد محتاجنـد

والیت فقیه پرتویی از والیت امام زمان 
  .  است

ولـی فقيـه نسـبت بـه جـان و «: جنتی - 
همـان .مال و ناموس مردم اختيـار دارد

. داشـت) ص(کـرم اختياری که پيغمبر ا
فقيــه ايــن مقــام و واليــت را بــه منظــور 

  » .حفظ مصلحت امت دارد
کســی کــه در مجلــس  –مکــارم شــيرازي 

خبرگان با والیـت فقیـه مخـالف بـود و 
: گویــد بــرد، می حــاال کــه از آن ســود می

خــدا بــه ولــي فقيــه از طريــق امــام «
اجــازه داده كــه حکومــت ) عــج(زمــان
  .  »كند

فقیـه را خـدا  رهبـر یـا ولـی«: مشکینی- 
ولی چون مردم قدرت . کند منصوب می

تشخیص ندارنـد نمـی تواننـد او را پیـدا 
  . »کنند

ای کــه در جریــان انقــالب نیــز  خامنــه- 
دانسـت،  والیت فقیه را وهـن اسـالم می

اگـر «:گوید است، می» رهبر«اینک که 
مســئله واليــت مطلقــه فقیــه كــه مبنــا و 

ــــت، ذره ــــام اس ــــن نظ ــــده اي اى  قاع
شـود، مـا گـره كـور خـواهيم  دار خدشه
  »  .داشت

ـــاروی  -  ـــی کـــه در فرانســـه، پیش خمین
جهانیان گفت والیت بـا جمهـور مـردم 
است و بدان متعهد شـد، چـون قـدرت 

اگر فقیـه درکـار نباشـد، «: جست گفت
. والیت فقیه درکار نباشد طاغوت است

ـــاغوت ـــدا اســـت یـــا ط اگـــر . یـــا خ
جمهــور بــا نصــب فقیــه نباشــد  رئیس

    ».طاغوت است
مخالفت با رياسـت جمهـوري حسـن •

هـا بسـيار خوشـحال  اين گروه: روحاني
ـــي ریاســـت  ـــد اگـــر ســـعيد جليل بودن

در انتخابـات از او . جست جمهوری می
اما بـه دليـل مـذاكرات . حمايت كردند

ای بــا  پشــت پــرده نماينــدگان خامنــه
مصــــرب و  امریکــــا و همچنــــين، بی

پرهزینه شدن بحـران اتمـی و ضـرورت 
ــان دادن ــه پای ــه آن،  خامن ــه  ب ــن ب ای ت

. رياست  جمهوري حسـن روحـاني داد
هـــم اکنـــون در کـــار فرســـوده کـــردن 

  .  روحانی و حکومت او هستند
ــن گروه     ــال می اي ــا تق ــانع از  ه ــد م کنن

های آمـوزش  حسن روحاني به محدوده
و پــرورش و  فرهنــگ و واواک و دیگــر 

مانع . دستگاههای اطالعاتی وارد نشود
بـه . ردن آنهـانیز نشـودرانت قدرت خـو

. کشــند همــين دليــل گــرد او حصــار می
ای بــر کــار ایــن گروههــا  البتــه، خامنــه

خواهـــد از  او می. نظـــارت كامـــل دارد
حسن روحاني تنها به عنوان خدمتگزار 

شخص حسن روحـاني از .  استفاده کند
. کنـد این وضـعيت ابـراز نارضـایتي نمی

هـاي ايـن  تنها،  گـاهي بـا برخـي چهره
  .کند مخالفتی ابراز میجبهه 

افــراد ايــن جبهــه حاضــر بــه تقســيم      
قــدرت بــا هــيچ كــس نيســتند و تنهــا بــه 
دليل نياز به فردي مانند حسن روحـاني 
در شــرايط بحرانــي حاضــر بــه قبــول او 

  شده اند و در تالش هستند تا با هر چه 
  

  6 صفحهدر
  

 ی؟درماندگ



                                                                                                                                                                                       

 

 

6 

 

 
 

1393فروردين3تا1392اسفند19   489شماره  2014فوريه  23تا10

 

بيشتر محدود كردن حیطه عمل او تـا 
كشـي كننـد و، بـه پايان كـار از او بهـره 

  دست او، به اهداف خود برسند 
هـر : مخالفت با مذاكرات هسـته اي• 

چند این گروهها، در دل، موافق پايان 
ها هستند و برقرارمانـدن  یافتن تحريم

بیننــد، بــراي  آنهــارا بــه زيــان خــود مي
ــــظ ظــــاهر« ــــار » حف و گذاشــــتن ب

ای که خود ایجاد  مسئولیت حل مسئله
ت روحـانی، اند، بـردوش حکومـ کرده

ـــا مـــذاکره و  وانمـــود می کننـــد کـــه ب
درسـت .  امتیازدادن سـخت مخالفنـد

کننـد كـه ولـي مطلقـه  همان كـاري می
زيرا او خود آمر به انجام . فقيه مي كند

علني /مذاكرات محرمانه قبلي و  سری
ـــوني اســـت ـــالش . كن ـــاوجوداین، ت ب

كنــد وانمــود کنــد کــه نــه او کـــه  مي
حکومــــت ســــابق و کنــــونی در کــــار 

  . اند فتگوهای محرمانه بودهگ
این جبهه که متشکل اسـت از بیـت و    

جبهه پایداری و حزب سیاسی و مسلح 
ـــالمي و  ـــالب اس ـــتالف انق ـــپاه و ائ س
جمعيت ايثارگران انقـالب اسـالمي  و 
گــــروه رهپويــــان انقــــالب اســــالمي 

نامــــه ژنــــو بــــا  بارهــــا از توافق...و
نام بـرده و " ای جام زهر هسته"عنوان
ــــــد گفته ــــــن توافقان ــــــه ، در ای  ٬نام

. اســــالمی بازنــــده اســــت جمهوری
گاه از یاد نباید برد که این جبهـه،  هیچ

ــا عناصــر و گروه های  هــائی از جبهــه ب
دیگر مسئول مستقیم سه شکست بسیار 

ـــخت و پی ـــکن  س ـــر ش ـــدهای کم آم
 ۸گروگــانگیری و جنــگ : آنهاهســتند

  .ساله و بحران اتمی
امـــروز، بـــا مـــديريت  روزنامــه وطن - 

ــ ــس، مه ــده مجل ــذرپاش، نماين رداد ب
ــود ــته ب ــته نوش ــه گذش  ۱۶۰در «: هفت

روزی کـــه از عمـــر دولـــت اعتـــدال 
 ۴اسالمی به اندازه  گذرد، جمهوری می

تهدیـد بـه « های قبلـی،  سال حکومت
هم در حالی کـه در ایـن  حمله شده آن

دولت، به اندازه تمـام عمـر جمهـوری 
  . »اسالمی به دشمن امتیاز داده شده

ــلتحل     ــووالن  گر وطن ی ــروز از مس ام
ــه  ــود ک ــته ب ــانی خواس ــت روح حکوم

برای یک بار هم که شده باید ملت را «
ــد  ــد و بگوین محــرم اســرار خــود بدانن
ـــاز  اصـــوال در ایـــن توافـــق، چـــه امتی

اند که کاخ  گیری به دشمن داده دندان
ــا حملــه  ســفید، نقــض آنــرا متــرادف ب

  »کند؟ نظامی تفسیر می
طــــن امــــروز مســــئوالن نشــــريه و     
گوينــد كــه مــذاكرات اصــلي بــه  نمي

ــه در ســال  و  ۹۲و  ۹۱صــورت محرمان
قبل از مذاكرات علنـي صـورت گرفتـه 

  .اي  آنهم از سوی شخص خامنه. بود
ــه وطن       ــه روزنام ــروز از جمل های  ام

ای ژنو میان ایران و  منتقد توافق هسته
زمان  این روزنامه هم. است ۵+۱گروه 

صـفحه نخسـت  ٬با اجـرای توافـق ژنـو
خود را سیاه و سـفید منتشـر کـرد و بـا 

نسـبت بـه » ای هولوکاست هسته«تیتر 
ــــن توافق ــــرا  ای ــــراض و آن ــــه اعت نام

ــو زیارت« ــه ژن ــه » نام توصــیف کــرد ک
های طـوالنی بایـد مرتـب  برای سـال«

ها و  بــرای تحقــق هریــک از خواســت
و ایــن » نیازهایمــان دعــا و نــذر کنــیم

ــه توافق ــه معامل ــوده  نام ــه ای ب ــه «ک ن
لبوفروش حاضر است انجام دهد و نه 

  .»راننده تاکسی
نماینـده عضـو جبهـه  ٬حمید رسایی - 

ـــس و مدیرمســـوول  ـــداری در مجل پای
وگویی بـا  دی نیز در گفت ۹نامه  هفته

ژنـو   خبرگزاری فـارس، دربـاره توافـق
ظاهرا خط قرمزهـا «: چنین گفته بود

. در دولت یـازدهم تغییـر کـرده اسـت
وهین به برخـی مقدسـات گویا امروز ت

آیـد  به عنوان خط قرمز به حساب نمی
امــــا انتقــــاد از قــــرارداد ژنــــو مثــــل 

  .»ماند هولوکاست می
ــایی  هفته     ــدیریت رس ــه تحــت م نام

ــد  ــار چن ــل انتش ــه دلی ــته ب ــه گذش هفت
ای  مطلب انتقادی درباره توافق هسته

از ســوی هیــات نظــارت بــر مطبوعــات 
ــن  ــده ای ــرده و پرون ــت ک ــذکر دریاف ت
نشریه نیز به دادگاه مطبوعـات ارسـال 

  .شده بود
ــــریعتمداری -  ــــین ش ــــده  ٬حس نماین

در  ٬ای در موسســـــه کیهـــــان خامنـــــه
: ســرمقاله ایــن روزنامــه نوشــته بــود

ــــورمان در " ــــرم کش ــــووالن محت مس
ارزیابی خود از توافقنامه ژنو و یا مـتن 

 - اخیر موسوم به برنامه اقدام مشترک 
JPA  -  ـــا داده«از ـــخن » ه ـــر س کمت
اشـاره » ها گرفته«گویند و بیشتر به  می
جمهـــور  کننـــد تـــا آنجـــا کـــه رئیس می

ــه ــاراتی ک ــرم در اظه ــا عــرض  - محت ب
رســد،  آمیــز بــه نظــر می اغراق - پــوزش

توافق ژنو، یعنی تسـلیم «کند  اعالم می
ــدرت ــل  ق ــان در مقاب ــزرگ جه های ب

امـــا، وقتـــی بـــه مـــتن ! »ملـــت ایـــران
شـــود، آنچـــه  توافقنامـــه مراجعـــه می

در مقابـــــــل آنچـــــــه » ایـــــــم داده«
ــه« ــه » ایم گرفت ــل مقایس ــط قاب ــه فق ن

تر و  اهمیـــت نیســـت، بلکـــه بســـیار کم
 - بـرد«ناچیزتر از آن است کـه بـا واژه 

کمترین تناسبی داشته باشد، چه » برد
دانيــد مــواد مخــدر در  رســد بــه آيــا مــي
  »كند؟ كشور بيداد مي

اين نوشته منتظري در حالي بود كـه     
هنــوز واليــت  واليــت فقيــه خمينــي

مطلقه نشده بود و در بحبوحه جنـگ 
بوديم و سـرداران قاچـاقچي و دزد بـه 
شـــهرها بـــاز نگشـــته بودنـــد و انـــدك 
اعتقـــــادي در ميـــــان روحـــــانيون و 
ســـرداران و سياســـيون بـــه انقـــالب و 

  .اسالم وجود داشت
ــر مي    ــز بهت ــدگان عزي ــد از  خوانن دانن

وقتي واليت فقيه مطلقه شـد و قـدرت 
اي قـرار  ل در اختيار خامنهبه طور كام

گرفــت جنايتهــا و خيانتهــا و فســادها، 
  .مانع، در گسترش هستند بی
ــه     اي  در دوران واليــت مطلقــه خامن

جنايات دوران خميني شدت بيشـتري 
غارت اموال ملـت تشـديد  –پيدا  كرد 

شــد و مهــاجرت هــا نيــز و تجاوزهــا از 
. درون زندانهابه خيابانهاكشيده شدند

تجـــاوز بازجويـــان واواک  عـــالوه بـــر
دوران الجوردي سپاهيان و بسـيجيان 
و حراستي ها نيز دست بـه همـين كـار 

  ....زدند و
ــرادر       ــندیده ب ــان،  پس ــان زم در هم

ای بـه او بـه  ناتنی خمینـی نیـز در نامـه
  :این اعمال اعتراض کرد و گفت

ــــــه«    ــــــن نال ــــــا اي ــــــما  آي ها را ش
شــــــنويد؟روزی کــــــه آن ســــــید  می

ــه فقــط قصــد ] صــدر بنی[بیچــاره را ک
خــدمت داشــت و خــود شــما صــد بــار 
گفته بودید که از فرزند به من نزدیکتر 
اســــت؛ بــــا آن افتضــــاح از ریاســــت 
جمهوری خلع کردند و یـک بـدبخت 
بدعاقبت را که اداره یک کاروانسرا هم 

ـــه ریاســـت  اش برنمی از عهـــده آمـــد ب
جمهوری این مملکت بـزرگ و معتبـر 

فــتم ایــن تعیــین کردنــد؛ بــه شــما گ
ــــد و  شــــیاطین قصــــد دیگــــری دارن

خواهنـــد از ایـــن عروســـک بـــرای  می
. اجــرای مقاصــد خــود اســتفاده کننــد
ها  روزی که دستور دادید همه صندوق

، ای بـاز کننـد را به نام علـی آقـا خامنـه
مــن و دو ســه آدم دلســوز کــه حــداقل 
یکیشــان، یعنــی شــیخ علــی آقــا تهرانــی 
ــورد  ــاص و م ــاگرد خ ــال ش ــت س بیس

ا بـود، بـه شـما نوشـتیم کـه محبت شم
ــــاد  ــــر ب ــــران را ب ــــن انتخــــاب ای ای

بینیـد  گوش نکردید وحـاال می.میدهد
ایــن همــه .دیدیــد انچــه را نبایــد می

ــات  ــه شــد، اینهمــه جنای خونهــا ریخت

وقوع پیدا کرد که از ذکـر آن بـه خـود 
ای از این خونها  لرزم که مبادا قطره می

به سبب اخـوت مـن و شـما دامـن مـرا 
برای اینکه شـما بـه جـای  بگیرد؛ فقط

گوش سپردن به آنهاکه هم به اسالم و 
هم به ایران عالقه منـد بودنـد، گـوش 

ایـن چـه معنـا دارد . به شیاطین دادید
که ما اسلحه از اسراییل بخـریم و بعـد 
از جنگ بـا اسـراییل و تحریـر جنـوب 
لبنان سـخن بگـوییم؟  بنـده در مـورد 

زنم کـه  جنگ و مسایل آن حـرف نمـی
مثنـوی هفتـاد مـن کاغـذ اسـت؛ خود 

ــما  ــوش ش ــه گ ــا ب ــویم آی ــی گ ــط م فق
رسد که بعضی از نور چشمیها چـه  نمی

المـال مسـلمین  دست اندازیها بـه بیت
به اسم جنگ و کمک به جنگ زدگان 

ــد کرده ــیش از . ان ــده  ۳ب ــاه اســت بن م
ام ولـی  برای دیدن شما وقت خواسـته

گوینـــد وقـــت  دفتـــر شـــما مرتـــب می
روز مالی فالن ده  وقت هر آن. ندارید

و دادستان بهمان قصـبه را بـه حضـور 
چون البـد بـه جـز مـدح و . پذیرید می

ثنا نمیگوینـد و بدبختانـه شـاید چـون 
خداوند تبـارک و تعـالی بـه مـن لسـان 
مداحی نداده حتی باید از بـرادر خـود 

ها یــک  حــال روزنامــه. محــروم بمــانم
العظمــــی  روزه یــــک شــــیخ را آیــــت 

ــدو دیگــری را می ــا کنن ــه الفقه آن . افق
شــود  اللــه می شــیخ گیالنــی جــالد آیت
االســـــــالم و  ودســـــــته دســـــــته ثقة

ــومتی  حجت ــه حک ــالم از کارخان االس
اند  اسمش را هم گذاشته. آید بیرون می

حکومت جمهوری اسالمی و مسرورید 
کــــــه حکــــــم خــــــدا را در زمــــــین 

ـــه ســـعادت  اجراکرده ـــد؟ خوشـــا ب ای
آنهاکه همانروزهـای نخسـت رفتنـد و 

مـن نیـز دیـر یـا . وزها را ندیدنـداین ر
ـــی ـــرای . روم زود م ـــتم ب ـــا، وحش تنه
  » .شماست

جالب اينكه حاميان واليـت مطلقـه     
ــوري اســالمي  و حافظــان نظــام جمه
همان كسـاني هسـتند كـه خـود مـروج 
ــل  ــد و در اواي شــکنجه و جنايــت بودن
انقالب هنگـامي كـه بنـي صـدر وجـود 
شکنجه را علني نمود تكذيب كردند و 

  :توجيه آن گفتنددر 
شهری دادستان ارتش خمینی که  ری - 

تا بخواهی اعدام کرد و نخستین وزیـر 
اگر مقصود رئیس جمهور از «: واواک

ــه  ــت ک ــاتی اس ــان تنبیه ــکنجه، هم ش
ــرات  ــوان حــدود و تعزی ــه عن اســالم ب

کنــد، مــا منکــر ان نیســتیم،  مطــرح می
  .  »زیرا دستور اسالم است

و تعزیـر تعزیر می کنیم « : الجوردی - 
  .  »با اجازه حکام شرع است

محــارب بعــد از «: محمــدی گیالنــی - 
ـــه ـــه  دســـتگیر شـــدن، توب اش پذیرفت

شــود و کیفــرش همــان اســت کــه  نمی
. ترین وجه کشتن به شدید. قران گفته

بارترین  حلق آویز کـردن بـه فضـاحت
تعزیــر بایــد پوســت را . حالــت ممکــن

بدرد، از گوشت عبور کند و اسـتخوان 
  ».شکندرا درهم 

قدوســـی دادســـتان جنایـــت گســـتر  - 
در «: انقـــــالب کـــــه کشـــــته شـــــد

گیـرد، امـا  زندانهاشکنجه صـورت نمی
هــای شــرعی اســالمی اعمــال  مجازات

  »  .گردند می
موســوی تبریــزی از دژخیمــان بنــام  - 

رژیم که قصابی را از آبادان، بـا اعـدام 
گناهان و تبرئه آتش زنندگان سینما  بی

اعـدام روش  رکس آغـاز کـرد و تشـدید
ــم دانســت و از  ــا نگــاه داشــتن رژی برپ

ــبعانه ــاب س ــی مجــوز ارتک ترین  خمین
یکــی از احکــام «: ها را گرفــت شــکنجه

است که هرکس  جمهوری اسالمی این 
در برابر این نظام امـام عـادل بایسـتد، 

اش را  زخمــی. کشــتن او واجــب اســت
ایـن .تر کـرد تـا کشـته شـود باید زخمی

سـت کـه چیـزی نی. حکم اسـالم اسـت
  »  .تازه آورده باشم

  ...و
احترام بـه حقـوق شـهروندی و رأي • 

از آنجاكه باورمندان بـه واليـت : مردم
فقيه و مطلقه خود را وابسـته بـه كسـي 

ــام   مي ــامبر و ام ــد كــه جانشــين پي دانن
است و از سوي خدا تعيين شده است،  

» رهبر«لذا، حاكميت  بر مردم را حق 
. داننـد او میو خود را بعنوان کـارگزار 

لذا هيچ حق شهروندی برای ایرانیان 
ـــردم  ـــرای راي م ـــاری ب ـــیچ اعتب و ه

تنها در برخـي مواقـع كـه . شناسند نمی
ــــای  ــــردم در پ ــــه حضــــور م ــــاز ب نی
صــندوقهای رأی و اجتماعــات رســمی 

خطــاب ... دارنــد، آنهــارا شــهیدپرور و
کننــد و تــازه، بــرای آنهــاحق قائــل  می
شــــوند، تکلیــــف شــــرعی قائــــل  نمی
  .  شوند می

اعتبـار واليـت فقيـه «: مصباح یزدی - 
  .  »به رأی مردم نيست

اين چـه حرفـى اسـت كـه «: خزعلی - 
مـردم . گويند اگـر مـردم خواسـتند مى

اند؟ مردم احکام خدا را اجرا  چه كاره
مـردم محتـرم و عزيزنـد امـا . كننـد مى

براى اجراى احکام خدا، نـه بـراى بـر 
  »  .هم زدن احکام خدا

ـــی -  ـــام «: جنت ـــوان ایت ـــه عن ملـــت ب
شـوند و عالمـان در حکـم  محسوب می

قــیم و والیــان امــر هســتند کــه کــار 
ــردم را دارا  ــور م ــه تمــام ام رســیدگی ب

  . »هستند
داننـد کـه  مردم خوب می«: غرویان - 

حکومـــت مـــال مـــردم نيســـت بلکـــه 
ـــت ـــه خداس ـــق ب ـــت متعل در .حکوم

ــرای  ــردم ب ــدومها م ــات و رفران انتخاب
روند نـه بـرای بيعت با واليت فقيه می 

  » تعيين حکم خدا
ـــزدی -  ـــزدور «: مصـــباح ی عناصـــر م

هرجـــا . شـــیطانی را شناســـایی کنیـــد
ــا  ــه ی ــا والیــت فقی آهنــگ مخالفــت ب

فقیه ساز شده آنرا خـاموش کنیـد،  ولی
اگر از روی نادانی است برایش توضیح 

اش را رفـع کنیـد، اگـر از  دهید و شبهه
روی غـــرض ورزی اســـت، او را خفـــه 

  ."  کنید
واليـت فقيـه محـور «:  مهدوی کنی - 

گوييـــد  مي. اساســـي انقـــالب اســـت
مشروعيت واليت فقيه از سـوي مـردم 
است؟ اين حرفها چيست؟ از خودتان 

  »  ايد؟ درآورده
ــی -  ــانون اساســی می«: خزعل ــد  ق گوی

. قوای ثالثه زیر نظر والیت فقیه اسـت
شما وقتی والیت فقیه را قبول نداشـته 

میلیـون  ۳۰ میلیون که هیچ ۲۰باشید 
هم رای بیاوریـد تـا ایـن رای بـه تاییـد 

  . »مقام والیت نرسد معتبر نیست
بعـــد از آل محمـــد امـــت «: جنتـــی - 

حالت یتیمـی را دارد کـه پـدر نـدارد و 
انــد کــه علمــا بــه جــای  ســفارش کرده

امامــان از آنهاکفالــت کننــد و هــدایت 
امت را بر عهده بگیرند مانند قیمی که 

ــدر متکفــل اد ــام بعــد از پ ــور ایت اره ام
  .  »است

در باور معتقدان بـه حکومـت : ترور• 
واليت فقيه ترور از اركان نگاهدارنده 

در دوران ولي فقيه . باشد حاكميت مي
جمعي صـورت  اول كه اعدامهاي دسته

گرفت نظـام كمتـر نيـاز بـه تـرور در  مي
داخل كشور داشت و به راحتي هزاران 
ــه د ــان را ب ــارزان و مخالف ــر از مب ار نف

امـا در . كـرد آويخت يا تيربـاران می می
ـــا وجـــود  دوران ولي ـــه ب ـــه دوم ك فقي

ــــري  ــــار كمت ــــودن از اعتب مطلقــــه ب
برخــوردار اســت و اعــدام مخالفــان و 

مبارزان زير ذره بـين مـدافعان حقـوق 
بشر قرار گرفت و افکار عمومی جهان 
نسبت به جنایتهای رژیم حساسیتی بـه 

ـــه ـــت، خامن ـــام یاف ـــمی  تم اي و هاش
سنجانی به ترور سازمان بخشـیدند و رف

ــار دولــت تروریســت را  ــین ب ــرای اول ب
بعد از محاکمـه شـماری . پدید آوردند

ــــتوران  ــــت در رس ــــان جنای از مرتکب
میکونـــوس و بـــه ریاســـت جمهـــوری 
رسیدن خاتمی، سازمان ترور از دولت 
به دستگاه والیت مطلقه فقیـه منتقـل 

ایــن . شــد و تجدیــد ســازمان یافــت
ــا ــک ش ــازمان ی ــأمور س خه روحــانی م

ای بــا  خامنــه. صــدور حکــم تــرور دارد
استفاده از این سازمان، دست به تـرور 

در آن .  در داخل و خـارج از مرزهـا زد
. المللی نیز شد زمان، سازمان ترور بین
ــا، حزب ــی در تروره ــان و  یعن ــه لبن الل

افــرادی از تبعــه کشــورهای دیگــر نیــز 
بنـــابر قـــول .  شـــدند شـــرکت داده می

احمدي مقدم، در دوران قبل از سردار 
اي،  ترورهـــاي بـــه اصـــطالح زنجيـــره

نيروهــاي تروريســتي بــراي آمــوزش در 
قتل وكشـتار بـا کشـتن افـرادي بـه نـام 
ـــاش و قاچـــاقچي شـــروع  ارازل و اوب

صـدر اينهـا بـا  به قول بني. كرده بودند
ــه خــوب هــا  بــدها آغــاز مــي كننــد و ب

  . رسند مي
چندي پـيش سـردار احمـدي مقـدم     

اي  فرمانده نيروي انتظامي در مصاحبه
کــه ایــن گــروه هــا :... بــا ايســنا گفــت 

معتقد بودند دستگاه قضایی در مقابله 
کــارکرد ضــعیفی » اراذل و اوبــاش«بــا 

اراذل را یـــک جـــا «دارد و در نتیجـــه 
  .»کردند بردند و سر به نیستشان می می
در مورد ترورهـای سـازمان تـرور در     

ــه ــه ک ــت فقی ــت والی ــه  دول ــن جبه اي
است، انقالب اسـالمی  تصدیشان کرده

هم سازمان تـرور و گرداننـدگان آن را 
اسـت و هـم جنایتهـائی را  معرفی کرده

که مرتکب شده شرح و فهرست نسبتاً 
. اســــت کــــاملی از آنهاترتیــــب داده

دیگران نیز فراوان مقاله درج و منتشـر 
  .اند کرده

انقـالب کـاال نیسـت : صدور  انقالب• 
شود، اندیشه و اصول راهنمـا  که صادر

و  روش، تجربه است کـه دیگـران آنـرا 
ای که  اما خمینی و جبهه. کنند اخذ می

این گروهها تشکیل دادنـد، در پوشـش 
بــه صـدور خشــونت » صـدور انقـالب«

ــد ــت زدن ــالم، . دس ــام اس ــی، بن خمین
از . خشــــونت را تقــــدیس نیــــز کــــرد

مسئوالن طـراز اول آتـش خشـونتی کـه 
سـوزند،  مان در آن میهای مسـل جامعه

در واقع، رهبـر خشـونت . یکی او است
گسترانی است که اسـالم خشـونت گـرا 
را جانشـــــین اســـــالم خشـــــونت زدا 

صـدور خشـونت، در دوران .  اند کرده
خميني و به واسطه برخي از  نيروهـاي 
تروريستي که در سپاه، سازمان حمایت 
از جنبشــها را پدیــد آوردنــد کــه ســپاه 

يت برخي سياسـيون قدس شد، با حما
  . و روحانيون آغاز گشت

توانستند  از آنجا که استبدادیان نمی      
بـــه اســـتبداد تـــک پایـــه دوران شـــاه 
بازنگردنــد و انقــالب بــه آنهــا آموختــه 

مانـد  بود که چنین استبدادی برپـا نمی
مگر با تحصیل پایگاه خـارجی، دسـت 

  :به سه رشته کارها زدند
امریکـا و سیاست ستیز و سازش بـا  – ۱

  غرب و اسرائیل 
ـــه روس و   -  ۲ ـــاج دادن ب ســـازش و ب

روی از سیاسـت ایـن دو  چین و دنبالـه
ــتان و در  ــه و در افغانس ــیای میان در آس

  اروپای شرقی و 
صدور انقالب به کشورهای منطقه  – ۳

قــــاره  ۵در درجـــه اول و کشـــورهای 
  خورد و برد . جهان در درجه دوم

  
  7 صفحهدر
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ــابع نفــت و گــاز  ــا من ــران ب مشــترک ای
کشورهای ساحلی خلیج فـارس، یکـی 

  . از عوارض این سیاست است
با دادن اسلحه و پول به نيروهایي،      

در کشـــورهای مختلـــف، ســـازمانهای 
ــد بعــد از قرنهــا، . مســلح ایجــاد کردن

نــزاع شــيعه و ســني را از نــو بوجــود 
ــد ــدیهی اســت ســود رژیمهــای . آورن ب

 اســـتبدادی عـــرب و اســـرائیل نیـــز در
خصومت آمیز شدن نزاع شیعه و سـنی 

مـا انقـالب : انـد هم امسال،  گفته. بود
ــادر  ــان ص ــورهاي جه ــه كش خــود را ب

امسال، در ماه محرم، صدا و  . ايم كرده
سيماي ايران مـدعي بـود كـه، در دهـه 
اول محرم، مراسم سـينه زنـي و نوحـه 

كشــور و مراســم آتــش  ۱۳۰خــواني در 
ســم كشــور و مرا ۵۰ها در  خيمــه زدن 

كشـور جهـان  ۵۰علي اصغر در بـيش از 
دانیم كـه  نيـك مـي. برگزار خواهـد شـد

برگزاري اين مراسم در كشورهايي مثل 
مالزي و سنگاپور و مالديو و  اندونزي و 

ــت و ســنگال و نيجريــه و  چــه ... كوي
هايي در بـر دارد و جـز بـه ادامـه  هزينـه

ــنی« ــیعه و س ــاریخی ش ــزاع ت ــر » ن تعبی
بـرد حضـور  گمان میاما رژیم . شود نمی

قهر آمیزش در همه جا، تضـمین کننـده 
که این گونـه  غافل از این. بقای او است

سبب انـزوا و بـردن و » صدور انقالب«
ــیم  ــاز و تحک ــابع نفــت و گ خــوردن من

. اسـت رژیمهای اسـتبدادی فاسـد گشته
البته، چون رژیمهای منطقه و اسـرائیل 

برنـــد و  و غـــرب و شـــرق نیـــز ســـود می
خـود عامـل تـرس از » البصدور انقـ«

شود، در ظـاهر، بـه  خیزش و جنبش می
کننــد و در بــاطن کــه  رژیــم اعتــراض می

  . خواهند برجا بماند می
ها دالر هزينـه كـرد تـا بگويـد  ميليون     

كه حركت مردم در مصر و ليبي و يمـن 
برای تأسیس دولتی از نـوع ... و تونس و

امــا بعــد از مــدتي . دولــت ایــران اســت
ها بـه   كه همـه ايـن هزينـه مشخص شد

باد رفت و همه اين كشورها  بـه صـورت 
خواهنـد ماننـد   مشخص گفـتن كـه نمي

حتــي کمکهــاي دههــا . ايــران شــوند
ميليون دالري به حماس نيز براي رژیم 

اي نداشـت و تنهـا در ايـن مـدت،  فايده
ـــا   ميلياردهـــا  دالر هزينـــه در ســـوريه ت

ـــد داده اســـت كـــه  ـــه آنهاامي حـــدي ب
امــــا . انــــد شــــان را صــــادر كردهانقالب

نبويـان » حجةاالسـالم«همانگونه كـه 
نماينــده مجلــس و يــار نزديــك مصــباح 

هزار نفـر  ۳۰۰حدود : است يزدي گفته
نيروي آموزش ديده را به سـوريه اعـزام 

انــد و عــالوه بــر آن ســردار جــواد  كرده
: اسـت قدوسي نماينده مجلس نيز گفته

ــيش از  گــردان نيروهــاي ســپاه در  ۹۰ب
سوريه در حـال جنـگ هسـتند و بـه آن 
بايد افزود حضور هزاران نيروي نظامي 
ــاي  ــپاه در پوشــش نيروه ــه س ــته ب وابس
مختلــف سياســي و نظــامي و مشــورتي و 

کـردن میلیاردهـا    با هزينـه... روحاني و
. گويند صـدور انقـالب دالر که به آن مي

البته از نـوع مسـلح آن و توسـط حـزب 
نهايـت . اي مسلح به فرمانـدهي خامنـه

آن نيــز معلــوم اســت همانگونــه كــه در 
افغانستان و سودان و نيجريه و اوگانداو 

كـه بـا وجـود صـدها ... يمن و كويـت و
ميليــون دالر خــرج، نتيجــه آن برابــر بــا 

  . صفر و نفرت از ايراني ها و ايران بود 
اين گروه معتقد است كه براي نشان       

دادن برتــري شــيعه و جهــاني شــدن آن 
بايد كشورهاي پاكسـتان و افغانسـتان و 

را بـه ... ايران و عراق و سوريه و لبنان و
ـــه ـــالل  گون ـــه ه ـــرد ك ـــديريت ك اي م

ــا  حکومــت شــيعي را در آن بگســتراند ت
موجب ظهور امـام زمـان شـود و بـراي 
رسيدن به ايـن موفقيـت دسـت بـه هـر 

  .زنند كاري مي
ــتالس و غــارت       ــوء اســتفاده و اخ س

ــت و با ــوال مل ــام و ام ــه نظ ــدان ب ورمن
واليت مطلقه فقيه به دليـل حمايـت از 

حکومت جانشين پيامبر و حضرت علي 
نيابت امام زمـان قادرنـد دسـت بـه ... و

هر كاري بزنند و بگويند كـه ايـن عمـل 
ـــارت  ـــتالس و غ ـــه دزدي و اخ از جمل
ــام  ــل انج ــن دلي ــه اي ــت را ب ــوال مل ام

دهند كه در حـال برپـايي حکومـت  مي
دي هستند و لذا كـار جهاني حضرت مه

ــدارد و اگــر  ــاهي ن ــراد و گن آنهــاهيچ اي
دست به ايـن عمـل زده انـد بـراي ايـن 
  ...است كه آينده نظام را تامين نمايند و

اخــتالس در بنيــاد هــا و نهادهــاي       
نظــامي و ســتادهاي وابســته بــه مقــام 

هـاي  معظـم رهبـري و نيـز خـورد و برد
قضات و دادستانهاو نمايندگان مجالس 
مختلف سرداران و وابسـتگان بـه سـپاه 
از جمله مرتضوي و برادران الريجاني و 

اي و بــــرادران رييســــي و  محســــني اژه
... خاندان مهدوي كني و بـاقري كنـي و

ســـرداران صـــفاري نســـب و غالمرضـــا 
نقــدي و نورالــدين شوشــتري و صــادق 
محصولي و رستم قاسمي و محمد علـي 
جعفري و رستم قاسمي و رحيم صفوي 

محمد باقر قاليباف و حسين الله كـرم و 
همــه از ... و محسـن رضــايي و عراقـي و

  .دنباله دارد.اين دست مي باشند 
  

حســن "جبهــه گیــری علیــه 
و مراسم کتابخانـه " خمینی

  :قم
  
  در سالگرد انقالب بهمن تعـدادی از

اعضای مجمع روحانیون مبـارز بـر سـر 
اند و مورد استقبال گرم  قبر خمینی رفته

خـاتمی و . انـد خمینی قرار گرفتهحسن 
هـا و مجیـد انصـاری و  موسوی خوئینی

با توجـه بـه اینکـه . حضور داشته اند... 
و گویـا یکبـار  ۸۸حسن خمینی در سـال 

دیگر نیز هنگـام آمـدن احمـدی نـژاد و 
اش بــه ســر قبــر خمینــی  اعضــای کابینــه

شـــود،  حاضـــر بـــه اســـتقبال از آنهانمی
ـانیون اعضای مجمع رواستقبال او از  ح

مبارز حساسیت گـروه جبهـه پایـداری را 
ــت برانگیخته ـانه. اس ـادر رسـ ـا  آنهـ ها و یـ

محافل خود برضد حسن خمینی موضع 
  .اند گیری کرده

   باند نزدیـک بـه مصـباح یـزدی از دو
 - ۱: کننــد موضــوع احســاس نگرانــی می

ــده  انتخابــات  - ۲انتخابــات مجلــس آین
اند که اصـالح  آنهاتحلیل کرده. خبرگان

لبان برای مجلس خبرگان قصد دارند ط
بعضــی روحانیــان نســبتا جــوان را از هــم 
ـان از  ـا ریاسـت خبرگ اکنون نامزد کنند ت
دســت افــرادی چــون مهــدوی کنــی یــا 

از سـوی دیگـر . محمد یزدی خارج شود
در مورد انتخابات مجلس نگـران برنامـه 

» مجمع محققـین و مدرسـین«گذاری  
 در ایــن مجمــع حســین. قــم مــی باشــند

ـــی دارد ـــزی نقـــش مهم . موســـوی تبری
ـای  تحرکات اخیر او نیز مورد انتقاد اعض

  .جبهه پایداری قرار گرفته است
موسوی تبریزی اخیـرا در یـک جلسـه •  

ـال در قـم گفته در : اسـت در کتابخانه اقب
ـارلین عـده ای علیـه  جریان سـفر مـک ف

ـان  والیتـــی موضــــع گرفتنـــد و هدفشـــ
لی در حا. تخریب هاشمی رفسنجانی بود

ـارلین بـه درسـتی  ـان مـک ف که اگر  جری
رسـید خیلـی  شد و به نتیجه می دنبال می

هــا از بــین  از ضــررهای مــا و ایــن تحریم
ــت می ــز در  او گفته. رف ــی نی اســت خمین

ـارلین بـود ـاال هـم  . جریان سفر مک ف ح
. نباید بر ضد توافقنامه ژنو موضع گرفـت

ــه ـا  چــرا کــه خامن ـاه و بـ ای از توافــق آگـ
  .است وافق بودهامضای آن م

ـانی •   ـــالف روحــ ـای مخ ـا گروههــ ــ ام

دارنــد کــه اصــالح طلبــان بــا ایــن  عقیده
ــین  ــه زم ــوپ را ب ــد ت ــل قصــد دارن تحلی
خامنــه ای بیندازنــد تــا هــر گونــه پیامــد 

  .ای شود منفی مذاکرات متوجه خامنه
ـان مراســم کتابخانــه اقبــال، •  در جریـ

احمــد منتظــری و نماینــدگانی از بیــت 
ـانعی و موســـوی ا ردبیلـــی شـــرکت صــ

موســوی تبریــزی از اصــطالح . اند داشــته
» بیت معظم آیةالله العظمـی منتظـری«

. استفاده کرده و از او تقدیر نموده اسـت
ــین  ــر حس ــرای آزادی می ــین، او ب همچن

در ایـن . موسوی از حصر دعا کرده است
مراسم، شرکت کننـدگان، بهنگـام بـرده 

فرستند اما  شدن نام منتظری صلوات می
  .کر نام خمینی سکوت می کنندبگاه ذ

ــه عــدم مقبولیــت مصــباح •  ـا توجــه ب بـ
ــی کــه بانــد او در  ــزدی و اشــتباه بزرگ ی
ـــژاد و ســـپس از  ـــت از احمـــدی ن حمای
ـان  جلیلی بـه عمـل آورد، نگرانـی مخالف
ــداران مصــباح  گــروه رفســنجانی و طرف

ــزدی این ـان  ی ــف روحانیـ ــه طی اســت ک
اصالح طلب قم، در آینده، تقویت شـده 

ند نمایندگان خود را بـه مجلـس و و بتوان
  . به خبرگان بفرستند

البته جو عمومی شهر قم را نیز نبایـد از • 
ـا بـر گزارشـها، قـم از . نظر دور داشـت بن

جمله شهرهایی است که، در ان، میـزان 
ـان از مـذهب  فساد ، فحشا و دوری جوان

ـان . رو به افزایش است اما از آنجا روحانی
ـا می ــ ـار خبره ــ ـــد انتش ـای پندارن ــ ی گوی

گسترش نابسامانیها و آسیبهای اجتمـاعی 
ــه  ــی ب ــدی دین حــوزه » قداســت«و القی

ـاند، اینگونـه  های علمیـه، آسـیب می رس
  .  شوند خبرها سانسور می
ـاتوان ساختهدرواقـــع مجمـــوع رژیـــم را حیـــران و  ای، بستها کـه خامنـه ریخته رژیم و بنباوجود وضـعیت بهـم : انقالب اسالمی ــ ـانی و ظریــــف  گرفتهگفتگوهــا برســر توافــق نهــائی انجــام  اســـت، نخســـتین دور ن ـا تابســتان، توافــق نهــائی اســــت و روحـــ ــد تـ   :آید بعملامیدوارن

  
  

- قـــراری رژیـــم؟  بی
ــــــران؟  ــــــار ای  –مه

ـــــــــــــــــکهای  موش
تــالش   - بالســتیک؟

رویـــاروئی  - آیپـــک؟ 
  :نظامی مستقیم؟

   
طــول مــدتی کــه ایــران 

ــار باشــد ــد در مه  –! بای
ـــکهای  سرنوشـــت موش

طـــوالنی  - بالســـتیک؟ 
شـدن گفتگوهـا بـر ســر 
توافــق نهــائی بیــرون از 
تــــوان تحمــــل رژیــــم 

  :است

  
٭ فعالیتهــای اتمــی ایــران بایــد 

سال تحت کنترل  ۲۵دست کم 
  :باشند

  
ــالمی ــالب اس ــه : انق ــن، ب ــیش از ای سال را حـداقل  ۲۰امر یکا و اروپا، اطالع خوانندگان رسانده بـودیم کـه پ داننـد کـه فعالیتهـای اتمـی  مدتی می . باید تحت کنتـرل آنهاباشـند ایرانمی : گویـد اینک یک مقـام امریکـائی می ــــائی می ــــق نه ــــرل  تواف ــــد کنت   :سال در بر بگیرد ۲۵فعالیتهای اتمی ایران را برای مـدت بای

  ـــه  ۲۴در ، گـــری ســـیمور، ۹۲فوری
مشــاور اوبامــا کــه پــیش از ایــن، عضــو 

اسـت، در  هیأت گفتگـو بـا ایـران بوده
 :آو اسـرائيل، تـایمزمصاحبه با روزنامه 

بسـی  توافق موقـت ژنـو آتش است گفته
. رو دارد است که مسیری دشوار را پیش

ــــرای حفــــظ  ایرانی هــــزار  ۲۰هــــا ب
. سانتریفیوژ خود اصرارخواهند ورزید

ـــر غنی ـــر س ـــی از  بحـــث ب ـــازی یک س
ــــد  موضــــوعات دشــــوار در دور جدی

بینـــی  مـــذاکرات خواهـــد بـــود و پیش
سـال  شود پیشرفت اندکی تـا پایـان می

  .جاری میالدی به دست آید
غــــرب خواســــتار تعطیــــل شــــدن    

ــردو اســت ممکــن . تاسیســات اتمــی ف
است دو طرف برسر تغییر کاربری این 
تاسیســات و شـــاید اســتفاده از آن بـــه 
عنوان محلـی بـرای انبـار تجهیـزات و 

نیروگـاه اتمـی اراک . مواد توافق کنند
ــه نگرانــی اســت ــز مای تبــدیل ایــن . نی

اکتـور آب سـبک یـا توقـف راکتور به ر
  .توانند بگردند فعالیت آن، راه حل می

پیمانـانش بسـا خواهـان  امریکا و هم    
 ۲۵مهار فعالیتهای اتمی ایران بمـدت 

شوند تا که حداقل اطمینان از  سال می
بندی ایران به  تعهدش درباره رها  پای

ــاه ــه ج ــردن هرگون ــته ک ای  طلبی هس
  . نظامی حاصل گردد

ن، او در مصــــاحبه بــــا پــــیش از آ•  
ـــومبرگ گفته ـــت بل ـــد : اس ـــران بای ای

ای از  موافقــت کنــد کــه بخــش عمــده
های خود را از کار بیاندازد  سانتریفیوژ

مـا همچنـین در حـال . و یا نـابود کنـد
وگو برای کاهش ذخایر اورانیوم  گفت
مـا از بسـته شـدن . شده آنهاهستیم غنی

کنیم و  تاسیســات فــردو صــحبت مــی
ــه  می ــواهیم ک ــنگین خ ــور آب س راکت

اراک متوقف شود اما بـا مواضـعی کـه 
رســـد آنهابـــه  ایـــران گرفتـــه بنظـــر می
ها موافقـت  هیچکدام از ایـن خواسـته

بنا بر این ما کیلومترهـا بـا هـم . نکنند
  .فاصله داریم

  وندی شرمن معاون وزارت خارجه
آمریکا و سرپرست هیـأت امریکـائی در 

 با ایران، در مصاحبه ۱+۵گفتگوهای 
ــا صــدای امریکــا، گفته طــول :  اســت ب

مــدت رســیدن بــه چنــان تــوافقی از 
مـن . وگوست های مورد گفت موضوع

گــویم چــون  در ایــن بــاره چیــزی نمی
وگو صــورت  اش گفــت بناســت دربــاره

المللـی  سـت جامعـه بین بدیهی. بگیرد
ـــــــت و  ـــــــران اس ـــــــت نگ مدتهاس

و در . بر اســـت اعتمادســـازی، زمـــان
: اسـت هگفتگو با بـی بـی سـی، او گفت

ــه طــور کامــل لغــو  تحریم هــا زمــانی ب
شوند که توافق جامع، حاصل شود  می

و ما کامال اطمینان پیدا کنیم که برنامه 
مـا بـه . آمیز اسـت ای ایران صلح هسته

ـــوع حقوق ـــک موض ـــر و موش های  بش
  .دوربرد ایران نیز حساس هستیم

 دو چالش : کریستین ساینس مانیتور
گهــانی اول، اصــرار نا: وجــود دارنــد

آمریکــــا بــــر گنجانــــدن موضــــوع 
ــــک ــــران در  موش ــــتیک ای های بالیس

مــــذاکرات و دوم، ادعــــای مقامــــات 
آمریکایی مبنی بر بازنـده بـودن ایـران 
در روند مذاکرات طرح موضـوعاتی از 
قبیل لزوم توقف غنی سـازی اورانیـوم 
ها  در خاک ایران و بـودن همـه گزینـه

  .روی میز
 یـف اما در گفتگوهای اشتون با ظر

در ویــــن، موشــــکهای بالســــتیک، در 
دستورکار گفتگوها بـرای رسـیدن بـه 

  .توافق نهائی قرار نگرفت
  

٭ چاشـــــنی اتمـــــی، موشـــــک 
بالســتیک، گزارشــی کــه آژانــس 

  :کند منتشر نمی
  
   ــس ــا آژان ــم ب ــق رژی ــوارد تواف از م

ــورد  بین ــرژی اتمــی، یکــی م ــی ان الملل
چاشنی کالهکهای اتمی است که نوعی 

. توانــد آنــرا حمــل کنــد از موشــکها مــی
موافقت با شفاف سازی در این مورد و 
دادن اجازه تحقیق بـه آژانـس در ایـن 
باره، همـان مـوافقتی اسـت کـه سـالها 

وجــود ایــن . داد رژیــم تــن بــه آن نمــی
ـــا ســـعی در ســـاختن آن،  چاشـــنی و ی

کنــد بروجــود برنامــه اتمــی  داللــت می
بنابراین، یا باید بر آژانس ثابت . نظامی

ین چاشــنی وجــود نداشــته و شــود چنــ
رژیم بنابر سـاختنش نداشـته و یـا بایـد 
ثابــت شــود از زمــانی ببعــد، اجــرای 

. اسـت برنامه اتمی نظامی را رهـا کرده
  اما
  همزمــان بــا گفتگوهــای ظریــف بــا

آشتون در وین، سپاه دست به آزمـایش 
این شد کـه ونـدی . موشک دوربرد زد

ـــده شـــدن  شـــرمن، خواســـتار گنجان
لســتیک ایــران در دســتور موشــکهای با

بــا ایــران  ۱+۵گفتگوهــای کشــورهای 
هرچند، سرانجام قرار براین شـد . شد

که موشکها در دستورکار قرارنگیرنـد، 
امــا ونــدی شــرمن، از لــزوم گفتگــو در 
باره این موشکها و حقـوق بشـر سـخن 

  . گفت
  رویتــــرز از  ۲۰۱۴فوریــــه   ۲۷و در

نام، گزارش کـرد کـه  قول یک منبع بی
المللی انرژی اتمی از انتشـار  س بینآژان

گزارشــــی دربــــاره ایــــران، چشــــم 
است که اتهامهای جدیـدی را  پوشیده

ــردارد ــس در . درب ــزارش را آژان ــن گ ای
آژانـس . اسـت سال گذشـته تهیـه کرده

خاطر گــــــزارش را انتشــــــار  بــــــدین
است که هم موجب خشم ایـران  نداده
با ایران  ۱+۵شود و هم گفتگوهای  می

  .کشد را می
دانســته نیســت کــه مفــاد گــزارش      

که موارد توافق آژانـس  اال این. چیست
ــن  ــه در ای ــتند ک ــران همآنهاهس ــا ای ب

اسـت  ایران پذیرفتـه . اند گزارش آمده
درباره تکنولوژی دو منظوره و چاشنی 
اتمی  به آژانس اطالعات مورد تقاضا را 

  . بدهد
باانکه مقامات امریکا به ایران فشـار      
نــد بــا آژانــس همکــاری بیشــتری آور می

ــابق  ــفیر س ــنس، س ــر جنکی ــد، پیت بکن
انگلستان در آژانس، بر این نظـر اسـت 
که گزارشهای جدیـد آژانـس حـاکی از 
آنند که ایران با آژانس همکاری کامـل 

و مسائلی که بایـد حـل شـوند، . کند می
  .مسائل مربوط به گذشته هستند

  المللـــی  فوریـــه، آژانـــس بین ۲۸در
تمی، گزارش رویترز را تکـذیب انرژی ا
  چنین گزارشی هرگز وجود : کرد

  
  8صفحهدر

  

 ی؟ماندگدر



                                                                                                                                                                                       

 

 

8 

 

 
 

1393فروردين3تا1392اسفند19   489شماره  2014فوريه  23تا10

 

ایــن تکذیبیــه بعــد از آن . اســت نداشته
منتشـــر شـــد کـــه اســـرائیل از آژانـــس 

  . خواست گزارش را منتشر کند
  

ماه  ۴است که تا  ٭ روسیه بر این
ــه امضــاء  آینــده توافــق نهــائی ب

ــه می ــیدن ب ــف رس ــد و ظری  رس
ـــرف  ـــق ظ ـــاه را  ۶تواف ـــد م بلن

  :داند پروازانه می
  
  ـــه  ۲۶در ـــزارش ، ۲۰۱۴فوری ـــه گ ب

ــابکوف،  خبرگــزاری فــارس، ســرگئی ری
 المللـــــی وزارت معـــــاون امـــــور بین

خارجـــــه و نماینـــــده روســـــیه در  امور
بــا  ۱+۵ای کشــورهای  مــذاکرات هســته

ایران،  اظهار امیدواری کرد کـه تنظـیم 
 ۲۰ای تـا  یک موافقتنامـه جـامع هسـته

بـه ) داد سـال آینـدهخـر ۳۰(ماه ژوئـن 
  .سامان برسد

  در محدوده گفتگوهای جاری ایران     
و روســـیه، ســـرگئی ریـــابکوف و ایگـــور 

ای وزارت امور  مورگولف معاون منطقه
خارجـــه روســـیه و ایگـــور برادچیکـــف 
نماینده ویـژه رئـیس جمهـور روسـیه در 
امور دریـای خـزر، در خصـوص مسـائل 

المللــی بــا  ای و بین دوجانبــه، منطقــه
مهــدی ســنایی، ســفیر رژیــم در مســکو، 

ــد ــو کردن ــا . گفتگ ــابکوف ب ــرگئی ری س
اشــاره بــه نقــش مثبــت روســیه در رونــد 

بــا : ای، اظهــار داشــت مــذاکرات هســته
شروع مذاکرات، روابط اقتصادی اروپا 
ــرک  ــران تح ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ب
بیشــتری یافتــه، و تبــادالت اقتصــادی 
کشـــورهای اروپـــایی بـــا ایـــران رو بـــه 

اما اگر این مـذاکرات بـه . است افزایش
ها منجر نگردد فلسفه  رفع کامل تحریم

ــر ســؤال خواهــد  ــذاکراتی زی ــین م چن
بــا توجــه بــه مــذاکرات خــوب و . رفــت

در اولــین  ۱+۵ســازنده ایــران بــا گــروه 
دور مــذاکرات توافــق نهــایی در ویــن، 
امیدواری برای تنظیم یـک موافقتنامـه 

مـاه ژوئـن وجـود  ۲۰ای تا  جامع هسته
  .دارد
  یــــک هفتــــه پــــیش از آن، در پــــی

گفتگوهـــــای ویــــــن،  ظریــــــف، در 
 ۶حال که رسیدن به توافق ظرف  همان

ماه را بلندپروازانه توصـیف کـرده بـود، 
ــود ــه ب ــد: گفت ــوبی ش ــاز خ ــران . آغ ای

است نگرانیهـای جامعـه جهـانی،  آماده
امـا . بابت برنامه اتمی خود، را رفع کند

 این بـدانمعنی نیسـت کـه حاضـر اسـت
  .  فعالیتهای اتمی خود را متوقف سازد

: ایی که باید گشود، این اسـت گره ھ    
ــوافقی کــه متوقــف  ــه ت اســرائیل هرگون
کـــــردن غنـــــی ســـــازی اورانیـــــوم را 

کند و خـود و  دربرنداشته باشد را رد می
کوشـند  های طرفدارش سخت می البی

امریکا را تا پـای جنـگ بـا ایـران ببرنـد 
کــردن غنــی  اگـر ایــران تــن بــه متوقــف

ــات  ــدن تأسیس ــوم و برچی ــازی اورانی س
  . اتمی خود ندهد
هــم ظریــف و هــم : انقــالب اســالمی ــدرسیدن به توافق نهـائی تـا تابسـتانرا . نهائی در اولین فرصت امضاء شودخواهنــد توافــق  انــد می روحــانی گفته ــن دو گفتن ــرا . ای ــد؟ زی ــرا گفتن چ اند  ای را بـه تصـویب رسـانده بودجه گویند تـورم  باآنکه می. که پول ندارد داننـد  اند، اما نیـک می را کاهش داده . آورد گیرد و بسا شورش پدید می میخدمات نداشته باشند، تورم شـدت هـــم بـــرای وارد کـــردن کاالهـــا و بــا چــاپ اســکناس ســرکنند و ارزی گویند و هرگاه همچنان  که دروغ می ــن ــق در  از ای ــه تواف ــر رســیدن ب ــــائی،        . دارنداولین فرصت، اصرار رو ب طــــرف امریکــــائی امریک دنیــا چطــور؟ اگــر » کدخــدای دنیــا«

اول : داشته باشد، به دو دلیـل اسـتاوباما اصراری بر رسـیدن بـه توافـق  ــدوره ــات میان ــس  انتخاب حــل «مشــکل اتمــی ایــران و بســا امریکــا و اثــر موفقیــت او در حــل ای دو مجل بـر ترکیـب  –بدان موافق نشده بـود او، هیچ رئیس جمهوری که پیش از  - ) عادی کردن رابطه(» مسئله ایران و دیگری رها شدن ). در دو مجلسبدسـت آوردن اکثریـت (دو مجلس  ــــا توانائی وارد کردن فشار بـه اسـرائیل  فشــــار اســــرائیل و بدســــت آوردن ، بنـابراین »مسئله اتمی ایـران«از بند  ــــه صــــلح ب ــــن دادن ب ــــرای ت   . ها فلسطینیب
  

 پــــیش کشــــیدن موضــــوع
ــران،  ــرد ای موشــکهای دورب
تالش البـی اسـرائیل بـرای 
ـــــه شکســـــت کشـــــاندن  ب

  :گفتگوها است
  
نوشــته از گــارت پرتــر اســت و آنــرا در     
  :است انتشار داده ۲۰۱۴فوریه  ۲۲

ــذاکره      ــرائیل، م ــی اس ــار الب ــر فش زی
اند کـه  کننـدگان امریکـائی، بـرآن شـده

ـــتور  ـــران را در دس ـــکی ای ـــه موش برنام
اما . ا ایران قراردهندب ۱+۵گفتگوهای 

عمــل کــار را بغــرنچ و بســا نــا میِّســر  این
  . کند می
ــه •  ــراین ک ــا ب ــت امریک ــرار حکوم اص

برنامه موشکهای بالستیک ایران نیـز در 
دستور گفتگوها قرار گیرد، جز منطبـق 
کردن موضع خود با موضـع اسـرائیل و 
سناتورهائی نیست که طـرح تهیـه شـده 

قـانونی  توسط آیپک را بشکل یک طرح
و با قصد به شکست کشاندن گفتگوهـا، 

  . اند درآورده
اما تجربـه سـالها بـر حکومـت اوبامـا      

است که ایـران خواسـت او   معلوم کرده
را نخواهد پذیرفت و هرگاه قرار بـر بـه 
رســیدن بــه توافــق نهــائی برســر برنامــه 
اتمــی ایــران و اطمینــان از غیــر نظــامی 

موضـوع  بودن این برنامـه باشـد، نبایـد
. موشکها را در دستور گفتگوها قـرارداد

سخنگوی کـاخ سـفید، جـی کرنـی، روز 
ای، اظهـار کـرد  چهارشنبه، طـی بیانیـه

ــده شــدن  ــا خواســتار گنجان کــه امریک
برنامه موشک بالستیک ایران در دستور 

  .گفتگوها است
شـــورای  ۱۹۲۹کرنـــی بـــه قطعنامـــه      

اســت  صــادر شده ۲۰۱۰امنیــت کــه در 
د که هرگونه فعالیت مرتبط با استناد کر

ــه حمــل  ــکهای بالســتیک قــادر ب موش
کالهک اتمی، از جمله پرتاب موشـک، 

ایـــران نیـــز بـــا آن . کنـــد را ممنـــوع می
  .موافقت کامل دارد

» ایـران«بنابرتوافق ژنـو، : انقالب اسالمی
ــه ــد بهنگــام  ها را پذیرفته قطعنام اســت و الب

فـق است که به استناد توا امضاء توجه نداشته
ــرف می ــو، ط ــد موضــوع موشــک و  ژن توان

ـــتور  ـــر را در دس ـــیار دیگ موضـــوعهای بس
  .مذاکرات قراردهد

محمــد جــواد ظریــف، وزیــر خارجــه • 
ایـــران، نـــه تنهـــا بـــه صـــراحت قـــول 
سخنگوی کاخ سفید را رد کرد و گفـت 

اســت اینگونــه موشــکها  ایــران نپذیرفته
او هشدار داد که . موضوع گفتگو شوند
ی گنجانــدن ایــن خواســت امریکــا بــرا

موشکها در دستورکار، خط قرمز ایـران 
هـیچ چیـز جـز فعالیتهـای اتمـی . است

ـــا  ـــران ب ـــران موضـــوع گفتگـــوی ای ای
نخواهــد شــد و مــا در  ۱+۵کشــورهای 

  .این باره توافق کردیم
گویـد کـه هرگـاه  واکنش ظریـف می      

امریکــا بــر موضــع خــود اصــرار بــورزد، 
ــا  ــاندن گفتگوه ــه شکســت کش خطــر ب

  .شود می قطعی
ــی، موضــوع •  ــارات کرن ــرخالف اظه ب

ــق  ــی از تواف ــتیک جزئ ــکهای بالس موش
در مــتن آن توافــق . ابتــدائی ژنــو نیســت

پـــرداختن بـــه «: اســـت تنهـــا آمـــده 
های شــورای امنیــت بقصــد  قطعنامــه

ــه نتیجــه ــیدن ب ــات  رس ــه مالحظ ای ک
و » .شورای امنیت درآن ملحوظ باشـند

تشکیل یک کمیسـیون مخـتلط کـه بـا «
المللی انرژی اتمی همکـاری  بین آژانس

کند در حل مسائل پیشین و مسـائلی کـه 
  .»ممکن است بوجود آیند

حتـــی مســـلم نیســـت کـــه طـــرف       
ــال  ــائیز س ــای پ ــائی، در گفتگوه امریک
پیش با ایران، به موضوع موشکها اشاره 

بهررو، موشـکها بخشـی . باشد  نیز کرده
  . از توافق ژنو نیستند

کــه بــه » ومــتمســئوالن ارشــد حک• «
نـوامبر  ۲۴روزنامه نگار اندر باره توافق 

دادنــد، هیچگونــه  ژنــو، اطالعــات می
ای به موشـکهای بالسـتیک ایـران  اشاره

تنها از احتمال وجود بعدهای . نکردند
نظامی در برنامه اتمی ایران، و فعالیتهـا 

ــد ــارچین صــحبت کردن تقاضــای . در پ
گنجانــده شــدن موشــکهای دور بــرد 

سرائیل است که بطور مسـتقیم ایران از ا
و از طریق آیپـک بـه سـناتورهای عضـو 
کمیســــیون روابــــط خــــارجی، ارائــــه 

  .است شده
بایـد  طـرف ایـران می: انقالب اسالمی ـــع می ـــش جم ـــود حواس ـــرف . ب ای در  تنهابه لـزوم رسـیدن بـه نتیجـهباشــد و   موشــکها اشــاره نیــز نکــردهامریکائی بسا آگاهانـه و عامدانـه بـه ط ــا بعــد بتوانــد . باشــد  بســنده کــردهمالحظـات شـورای امنیـت بردارنده    .مالحظات شورای امنیت استبگوید موشکهای بالستیک، یکـی از ت

هاآرتص، روزنامه اسرائیلی، در تاریخ • 
فوریه، از قول یک مقام کـه اسـمش  ۲۰

یو وال اسـتنیتز، : است، نوشت را نبرده 
وزیر امور استراتژیک اسرائیل، با وندی 

معـاون وزارت خارجـه امریکـا،  شرمن،
سرپرست هیأت امریکـا  درگفتگوهـای 

با ایران و با مقامات ارشـد وزارت   ۵+۱
های فرانسه و انگلستان، در آغاز  خارجه

گفتگوی ماه فوریـه آشـتون بـا ظریـف، 
گفتگـــو کـــرد و از آنهاخواســـت کـــه 
موشــکهای بالســتیک  ایــران در دســتور 
ی گفتگوها برای رسیدن به توافـق نهـائ

  . قرار بگیرد
، اســـرائیل ۲۰۱۳در اوائـــل دســـامبر     

تر در واردکـردن فشـار  کوششی مسـتقیم
به حکومت امریکـا بکـاربرد و آن، تهیـه 
طرح قانونی بود که، در آن، صریحاً قید 

شود که رئیس جمهوری مجازاتهـا را  می
کند مگر وقتی که مطمـئن شـود  لغو نمی

 ۵۰۰ایران موشکهائی که بردی بیشتر از 
  .است  کیلومتر دارند را آزمایش نکرده

ــکهائی را         ــران موش ــه ای و از آنجــا ک
است که بیشتر از  مورد آزمایش قرارداده 

این برد دارنـد، بـرای رئـیس جمهـوری 
امریکا چنـین تصـدیق کردنـی نـاممکن 

گرچـــه رونـــد بـــه تصـــویب . گـــردد می
رساندن طرح، دست کم موقتاً، متوقف 

ـــــت، جمهوریخوا شده ـــــه  هاس ـــــا ب ه
های خــود بــه موضــع حکومــت  حملــه

دهند و اینک به روابینـی  اوباما ادامه می
برخورداری ایران از موشکهای دوربرد، 

  .کنند اعتراض می
فوریــه کمیســیون امــور  ۴در جلســه • 

خارجی سنا، سناتور باب کروکـر، عضـو 
ــدی  ــیون، ون ــن کمیس جمهوریخــواه ای

او . شرمن را مورد انتقاد سخت قرارداد
د از کشیدن تصویری خالف حقیقت بع

ای، از  از عزم ایران برتولید سالح هسـته
چـرا در توافـق، «: وندی شرمن پرسـید

رو، سازوکارهای تبدیل تأسیسـات  بهیچ
اتمی ایران را به تأسیسات تولیـد سـالح 

ای، مورد توجه قرار ندادید؟ همه  هسته
داننــد کــه ایرانیهــا از برنامــه  دنیــا می
ــر نظــا هســته ــه نظــامی گــذر ای غی می ب
  .اند کرده

و شرمن، بجای آنکه تصویر دروغـین     
را راست بگرداند، حکومـت هرآنچـه را 

شـرمن . او بخواهد عملی خواهـد کـرد
قبــول کــرد کــه در توافــق ژنــو، متوقــف 

ــه ــد  موشــکهای  کــردن  برنام های تولی
اما موضوع ایـن . دوربرد  گنجانده نشد

ر موشکها باید در دستور گفتگوهـا برسـ
ــده شــود ــائی گنجان ــق نه شــرمن . تواف

همچنین گفت هرگاه گفتگوهـا بـر سـر 
اتمی به نتیجه مطلوب برسند، ضرورت 
ندارد داشتن  هرگونه موشکی را ممنوع 

ای  زیــرا اگــر ایــران ســالح هســته. کــرد
نداشته باشـد، وسـیله بکـار بـردنش، نـه 
کامالً اما نزدیک به کـامالً، بـی مصـرف 

ــ. شــود می ای سیاســی ایــن اعتــراف گوی
بــودن خواســتی اســت کــه اســرائیل  بــه 

هـدف از . کنـد حکومت امریکا القاء می
القای این خواست نیز جلـوگیری از بـه 

  .نتیجه رسیدن گفتگوها است
حکومت اوباما بسا براثر اتخـاذ مشـی • 

ســخت ســرانه، در آنچــه بــه موشــکهای 
شود، بسا اعتبار  دوربرد ایران مربوط می

توانـد  دانـد نمی زیـرا می. از دست بدهد
. عضـو دیگـر را بدسـت آورد ۵موافقت 

سرگی ریباکوف، معاون وزارت خارجـه 
ای، به روشـنی  روسیه، با صدور اطالعیه

ــا گنجانــدن موضــوع  ــد روســیه ب فهمان
موشــکها در دســتور گفتگوهــا موافقــت 

روســیه بــراین بــاور اســت کــه . کنــد نمی
بایـد شـامل مسـئله  توافق جامع تنها می

و کارهـائی باشـد کـه ایـران اتمی ایـران 
بـــرای بدســـت آوردن اعتمـــاد جامعـــه 

  .انجام دهدجهانی باید 
هرچند طی سالها، مقامات امریکائی و •  

انـد کـه  اروپائی و اسرائیل گفته و بازگفته
ــــران از آن رو  موشــــکهای بالســــتیک ای

شوند که کالهک اتمی حمـل  ساخته می
ـــــین، بزرگ ـــــد، اوزی روب ـــــرین  کنن ت

ـاره برنامـه اتمـی کارشناس اسـرائ یل در ب
ـالهای  ، برنامــه ۱۹۹۰ایــران، کــه در سـ

ـاع موشـکی اسـرائیل را پـیش می بـرد،  دف
ـاره  می ــ ـای معمـــولی درب گویـــد تحلیلهــ

ـا راه  ــه خطـ ــز ب ــران، ج ــی ای ــه اتم برنام
ـاحبه. برنـــــد نمی ای، روبـــــین  در مصــــ
ـــه موشـــکهای «: اســـت گفته ـا ب ــ ایرانیه

ــد ـاور دارن ــولی بـ ــد . معم ــرا عمــالً فاق زی
رو، نیـروی  از ایـن. هوائی هسـتندنیروی 

  .»ضربتی آنها عمده موشکی است
المللـی  بدین سو، آژانـس بین ۲۰۰۸از • 

کنـد کـه در  انرژی اتمی ایران را متهم می
ـاختن بمــــب اتمــــی اســــت ـار ســـ . کـــ

را در  ۳تصــویرهای موشــکهای شــهاب 
، جزء مدارک فرضی  ۲۰۰۲ -  ۳سالهای 

ـــــس  بوده ـار آژان ــــ ـــــه در اختی ـــــد ک ان
گفـت  حکومـت بـوش می. اند هگرفت قرار

ایـن مــدارک در کــامپیوتر دســتی یکــی از 
ـات پیرامـون  شرکت کننـدگان در تحقیق

ـاخت بمـب اتمـی ضـبط بوده امــا . انـد س
فــاش شــد کــه مــدارک مضــبوط قالبــی 

بنابر قول دو منبع آلمانی، جعـل . هستند
انـد کـه  کنندگانش مجاهدین خلق بوده

ـا  ـان، وزارت خارجــــه امریکـــ در آن زمـــ
  . شناخت ستشان میتروری

که در  Karsten Voigtکارستن فوگت     
ـارجی  دفتر همآهنگ کننـده سیاسـت خ

ـار می ـان کـ ــاحبه آلمـ ــرد، در مص ای در  ک
ـال  ـــوامبر ســ ـــه وال ۲۰۰۴ن ـا روزنام ــ ، ب

استریت ژورنال، در علن، هشدارداد کـه 
ـاختگی هسـتند و توسـط  این مـدارک س

. اند سازمان مجاهدین خلق جعل شـده
ـال او کـــه در  ، وزارت خارجـــه ۲۰۱۰ســ

آلمــان را تــرک گفــت، در ســال گذشــته، 
ــونگی  ــرد و درآن، چگ ــر ک ـابی منتش کتـ
ـازمان  جعـــل ایـــن مـــدارک توســـط ســ

  .است مجاهدین خلق را شرح کرده 
سیاست خارجی امریکا، بخصوص آنچـه 
به جنـگ داخلـی سـوریه و مسـئله اتمـی 

ـا  ایران و اوکراین مربـوط می شـود، اوبام
ــکل می ــد د مش ــین مینتوان ــذاری  ر زم گ

  :شده راهی پیدا کند
  
 ۲۰نوشته از روبرت پـاری اسـت و در     

  :است فوریه انتشاریافته
کوشـد  طور که باراک اوبامـا می همان• 

گـــذاری شـــده سیاســـت  در زمـــین مین
خـــارجی پیچیـــده امریکـــا راه خـــود را 

بخصوص درآنچه به برنامه  - پیداکند،  
و  اتمی ایران و جنگ داخلی در سـوریه

صلح اسرائیل و وضعیت آشفته اوکراین 
پیدا کند، در واشنگتن، آماج حمله از  –

ایــن حملــه از ســوی . هــر ســو اســت
آیـد کـه، در دو  مقامات رسمی بعمل می

کاران  دهه اخیر،  تحت نفـوذ محافظـه
  .جدید هستند

در حقیقت، درپی شکست در ناگزیر      
هــا و دموکراتهــا و   کــردن جمهوریخواه

گرانی  ها و تحلیـل ای روزنامـهسـردبیره
که جنگ فاجعـه بـار عـراق را تحسـین 

ــار و کــردار  می ــدار و گفت ــه پن ــد، ب کردن
ـــکل  ـــا مش ـــدنت اوبام ـــئوالنه، پرزی مس

تواند از البیرنت گفتگوهـای مشـکل  می
و سازشــهای ضــرور بــرای حــل مســائل 
داغ جهــان، راه بــه بیــرون، بــه حــل 

  .مشکلها، پیداکند
ی ایـران مربـوط در انچه به مسئله اتم• 
شود، موفقیت در گفتگوهـا ایجـاب  می
کند که برآورد واقع بینانه از وضعیت  می

بـه سـخن دیگـر، چشـمانی را . آید بعمل
طلبد که واقعیت روابط قوای واقعی  می

سـان کـه  میان طرفهای رابطـه را همان
هست ببینند و به عقلهائی نیـاز دارد کـه 
ــه  ــا ب ــی  توان ــند یعن ــذیر باش انعطــاف پ

رنظرگرفتن نیازهای واقعـی دو طـرف د
  .و اراده امتیاز دادن  را داشته باشند

باوجود نیاز به این عقلهـا و چشـمها،      
در واشنگتن، اقامتگاه مقامهای رسـمی 
امریکا، کسـانی تصـدی مقامهـا را دارنـد 
که تحت نفوذ محافظـه کـاران جدیـد، 
تنها اشـتغال خاطرشـان تقسـیم کـردن 

فـدار و دشـمن کشورهای جهان بـه طر
امریکـــا و افتـــادن بـــه جـــان دشـــمنان 

خاطر است کـه فـرد  بدین. امریکا است
ـــویس واشـــنگتن،  ـــات، ســـرمقاله ن هی

خواند  همواره حکومت امریکا را فرا می
به دادن اتمام حجت نظامی به رهبران 
ــارا  ــا و او آنه ــمن امریک ــورهای دش کش
مخیر کـردن میـان تسـلیم اراده امریکـا 

  .شدن و یا جنگ
همــین رویــه را روزنامــه بــا پرزیــدنت      

بوش بهنگـام حملـه بـه عـراق در سـال 
ـــوش : داشـــت ۲۰۰۳ ـــی از ب ـــی درپ پ

خواست صدام را نـاگزیر کنـد میـان  می
تحویل اسلحه کشتار جمعـی خـود و یـا 

و وقتــــی حکومــــت صــــدام . جنــــگ
ای را نـدارد،  اصرارکرد که چنین اسلحه

روزنامــه اصــرار ورزیــد کــه بایــد امریکــا 
طعی در پـــیش بگیـــرد اگـــر روش قـــا

ـــار خـــود را از دســـت  می خواهـــد اعتب
  .ندهد

ــع این        ــر واق ــراق و  ام ــگ ع ــه جن ک
آشکار شدن دروغ بودن وجـود اسـلحه 
کشــتار جمعــی درعــراق، ســبب نشــد 
افکارعمومی سازها، بوش و حکومت او 

آن جنـــگ . را حتـــی ســـرزنش کننـــد
  آمد وخیم برای  گونه پی هیچ

  
  9 صفحهدر

  

 ی؟درماندگ



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 

 

 
 

1393فروردين3تا1392اسفند19   489شماره  2014فوريه  23تا10

 

. ن جنگ افروز ببـار نیـاوردسیاستمدارا
بــوش تجدیــد انتخــاب شــد و اغلــب 
عقابهای جنگ طلب مقامهای خـود را 
در کنگره حفظ کردند و هیـات و دیگـر 
شخصـــیتهای روزنامـــه نگـــار جانبـــدار 
محافظــه کــاران جدیــد، کــار خــود را از 

  .دست ندادند
  

٭عقــاب جنــگ طلبــی از حــزب 
دموکرات کـه هـیالری کلینتـون 

  :است
  

این که هیالری کلینتون کـه تر  جالب• 
در شــمار عقابهــای جنــگ طلــب بــود، 

  امروز نامزد ریاست جمهوری از حزب 
   مدافعان او، . دموکرات امریکا است

کننـــد کـــه  خاطر ستایشـــش می بـــدین
کـرد  سیاست خارجی که او تصـدی می

ــوده  ــوب هــر دو حــزب ب اســت،  مطل
ــی، معــاون  ــه ذائقــه دیــک چن حتــی ب
ریاســـــت جمهـــــوری در ریاســـــت 
جمهـوری بـوش و سـناتورهائی چـون 
مــک کــین و لیندســی گراهــام، خــوش 

  .آمده است می
از آنجا که او به جنگ با عـراق رأی      

کننـد  داده بود، مـدافعانش توجیـه می
ـــه او از آن ـــتباه«ک ـــه » اش درس گرفت

آنکه در خـاطرات روبـرت  حال. است 
اسـت،  گیت که بـه تـازگی انتشـار یافته

ی کلینتـون و کند کـه هـیالر معلوم می
ــتباه و  ــری از آن اش ــای دیگ دموکراته

انـد و همچنـان  فریب درس نیاموخته
جانبدار جنـگ، حتـی جنـگ عـراق، 

  . هستند
ســناتور کلینتــون در میــان رهبــران      

ــا ساده ــه ب ــود ک ــوکراتی ب ــی  دم اندیش
، بــا جانشــین دونالــد ۲۰۰۶تمــام، در 

رامسفلد شدن روبـرت گیـت، بعنـوان 
. موافقــت کردنــدوزیــر دفــاع امریکــا، 

ــه از  ــرر«آنهاکورکوران ــت مق » عقالنی
پیروی کردنـد کـه ایـن دروغ را القـاء 

کــرد کــه پرزیــدنت بــوش، روبــرت  می
کند تا که  گیت را جانشین رامسفلد می
ــد ــان ببخش ــه جنــگ پای ــاء . ب ــاز الق ب

کردنــد کــه بــوش تصــدی سیاســت  می
خــارجی و وزارت دفــاع را  بــه کســانی 

تر از آنهـا  است که بسـیار عاقـل سپرده 
هستند که در ریاست جمهوری پدر او 

  . تصدی این دو وزارتخانه را داشتند
درآنزمان، کنسرسـیوم هشـدارهای       

ـــناتور  ـــه س ـــار داد و ب ـــنی را انتش روش
کلینتون هشدار داد که بار دیگـر دارد 

ــب می ــه . خــورد فری ــت ب انتصــاب گی
وزارت دفـــاع ســـبب تشـــدید جنگـــی 

ــــه می ــــأمور ب ــــفلد م راه  شــــود رامس
  . انداختن آن بود

این هشدارها میخی بودنـد کـه در       
فـرد بـارنس، ایـن . سنگ فـرو نرفتنـد

ــه  ــه نام ــا دقــت، در هفت واقعیــت را، ب
گیت کسی : ویکلی استندارد بازنوشت

است که در گـروه سیاسـت خـارجی و 
دفــاع بــوش پــدر بــوده و اینــک بــرای 
اجـــرای همـــان سیاســـت، بـــه وزارت 

پســر منصــوب دفــاع در ریاســت بــوش 
بندرت مطبوعات تـاریخی تـا . شود می
  .اند اندازه بد درک کرده این
بــرنس خــاطر نشــان کــرد کــه بــوش      

جوان، در این باره، با پدرش مشـورت 
ساعت، با گیت، دو  ۲او بمدت . نکرد

به دو گفتگو کرد تـا کـه مطمـئن شـد 
گیــت بــا همــان دیــد محافظــه کــاران 

ی اسـتقرار دموکراسـ«جدید، با هدف 
ــــــه ــــــاع را »درخاورمیان ، وزارت دف

کند و در مورد عراق همـان  تصدی می
ویکلـی (دیدگاه را دارد که بـوش دارد 

  ).۲۰۰۶نوامبر  ۲۷استندارد 
باوجود این، مطبوعـاتی کـه تیـراژ        

بــزرگ دارنــد، عاشــق تــاریخ خــود 
ـــوش را بخـــاطر  ســـاخته اش شـــد و ب

کلینتـون و . انتصاب گیت ستایش کـد
میته دفاع سنا، چشم و دیگر اعضای ک

بــر نقــش . گــوش بــر هشــدارها بســتند
گیت در اکتبـر سـورپرایز و ایرانگیـت 
نیــز چشــم بســتند و بــا انتصــاب او بــه 
وزارت دفاع، بنـابراین، ادامـه جنـگ 

ــد ــا . در عــراق، موافقــت کردن  ۲۱او ب
رأی موافق و صفر رأی مخالف، وزیـر 

  .دفاع شد
باوجود این، وقتـی در مقـام وزارت • 
ع مشغول کارشد، نقش محوری را دفا

در تشدید جنگ عراق پیـدا کـرد و در 
هـزار بـه  ۳۰۰۰۰، گسیل قوای ۲۰۰۷

تشــدید جنــگ . عــراق را ســازمان داد
ــدن  ــته ش ــبب کش ــائی  ۱۰۰۰س امریک

باوجود . شمار عراقی گشت دیگر و بی
این، او موفق نشد به هدف خویش در 

هـا  عراق دست یابد و نتوانست عراقی
ــــالح ــــا مص ــــتقرار را ب ــــاره اس ه درب

لشــگرهای امریکــائی در عــراق، راضــی 
  .کند

که بـوش کـاخ  سرانجام، پیش از آن     
ــد، نادرســتی نظــر  ســفید را تــرک گوی

کاران جدید و شکسـت بـوش  محافظه
در جنگ عراق، بر مردم امریکا عیـان 

اما اثـر آن بـر طـرز فکـر گیـت . گشت
ایـن شـد کـه وقتــی هـم کـه پرزیــدنت 

نوان کسی کـه دو حـزب اوباما او را، بع
اش اتفـــاق نظـــر دارنـــد، بـــه  در بـــاره

وزارت دفــاع منصــوب کــرد، او لشــگر 
ــی  ــتان را عمل ــه افغانس ــتر ب ــی بیش کش

  .کرد
  

  :٭ خاطرات گیت
  

خواندن خاطرات او، در آن قسمت • 
که بـه انتصـاب او بـه وزارت دفـاع در 

آموز  شود، بس درس مربوط می ۲۰۰۷
 آن زمان، حکومت بوش آشـفته. است

ـــوده  ـــده ب ـــاطر و درمان ـــت خ او . اس
روشـن بـود کـه او بـا پـدر «: نویسد می

خود، در بـاره ایـن انتصـاب، مشـورت 
و بــــرخالف حــــدس . نکــــرده بــــود

گونـه نقشـی  زنندگان، بـوش پـدر هیچ
ـــه وزارت دفـــاع  ـــاب مـــن ب در انتص

  .»نداشت
ــن      ــون در ای او نقــش هــیالری کلینت

ــته نمی ــم را برجس ــد و  انتصــاب مه کن
دموکراتهـا هنـوز هیجـان «: نویسد می

بــراین بــاور . دادنــد بیشــتری نشــان می
بودند که انتصاب من بـه پایـان دادن 

مـن هـیچ . بخشـد به جنگ شـتاب می
شکی نداشتم که در واشـنگتن، تقریبـاً 
همه، خواهان انتصاب مـن بـه وزارت 

کردنــد از  آنهــا ادعــا می. دفــاع بودنــد
انتصاب من بسیار شادمانند و حمایت 

مـن . کردند ا از من اظهار میخویش ر
خاطر کـه عضـو  کنم من بدین فکر می

 Iraq Studyگــروه مطالعــه عــراق  
Group  بــودم، خواســت آنهــا را کــه

بیرون کشیدن قوا از عراق بود، عملـی 
  ».خواهم کرد

در کتــــــاب خــــــود، کــــــه بــــــا • 
ــوان اســت،   انتشــار داده» وظیفــه«عن

ــراف می ــت اعت ــواره  گی ــه هم ــد ک کن
در . است  ه عراق بودهجانبدار حمله ب

مــن از تصــمیم «: اســت ، نوشته۲۰۰۳
بوش درباره تصرف عـراق و سـرنگون 

شکست . »کردن صدام حمایت کردم
کلینتــون و دموکراتهــای دیگــر عضــو 
کمیســیون قــوای مســلح امریکــا، در 
تغییر دادن رویه گیت در مورد جنـگ 
ــــام  ــــا در انج ــــت آنه ــــراق، شکس ع

  .شان بود وظیفه
وســائل ارتبــاط جمعــی دربــاره بــه       

ــی از جامعــه  ــه بخــش بزرگ ــده ک عم
کننــد، گیــت  امریکــا بــه آنهــارجوع می

ــــد می تحلیــــل و تفســــیرهای : نویس
فراوانی درباره بازگشت به دوره بـوش 

ــدر، دوره ــر  پ ــر، وزی ــیم بیک ــه ج ای ک
خارجه بود و سـرنخ وزارت خارجـه و 
ـــار  ـــاع را در دســـت داشـــت، انتش دف

سـانی نوشتند کـه مـن ک دادند و می می
را که رامسفلد نصب کرده بود، بیرون 

نظرهـــای بکلــی بـــی . خــواهم کــرد
  .»معنی

  
  :٭ بازی سیاسی

  
آنچــه چــون ضــربه بــر ذهــن آدمــی • 

آیــد، آن قسـمت از خــاطرات  فـرود می
روبرت گیت است کـه اجتمـاعی را در 

، در کـــاخ ســـفید و در حضـــور ۲۰۰۹
ـــزارش می ـــا، گ ـــد اوبام ـــوع . کن موض

ـــــتان  ـــــگ در افغانس و ســـــخن، جن
فرســتادن قــوای بیشــتر بــه ایــن کشــور 

هــیالری از «: نویســد گیــت می. اســت
گسیل نیـروی بیشـتر سـخت حمایـت 

ــه رئــیس جمهــوری گفــت. کــرد : او ب
مخــالفتم بــا گســیل نیــروی بیشــتر بــه 

ــــدین ــــراق، ب ــــه در  ع ــــود ک خاطر ب
انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری، 
ــالفتم  ــود و مخ ــما ب ــاروی ش ــن روی م

ادن قــوای سیاســی بــود وگرنــه، فرســت
. بیشتر به عراق نتیجه خوبی ببار آورد

رئیس جمهوری بطور مـبهم پـذیرفت 
. کــه مخالفــت سیاســی بــوده اســت

مشاهده این واقعیت که دوتـن از آنهـا 
ــراف می ــد، بهــت آور اســت اعت . کردن

دستیاران گیت قـول گیـت را تکـذیب 
ـــه او  کرده ـــد ک ـــیح دادن ـــد و توض ان
اســت بگویــد مخــالفتش  توانســته  نمی
ــودهسی ــی ب ــه از روز   اس ــرا ک ــت چ اس

نخســـت مخـــالف جنـــگ بـــا عـــراق 
  . است بوده

ــات       ــه برداشــت نادرســت مقام البت
واشنگتن از طرز فکر و عمل گیت کـه 

، در حکومت ۲۰۰۹سبب نصب او در 
اوباما نیز، به وزارت دفـاع شـد و بـاور 
نادرست گیت بـه کارآمـدی فرسـتادن 
قشون بیشتر، در برابر تصرف عـراق بـا 

آویز ساختگی کـه جنایـت بـود،  ستد
بـاوجود ایـن، ایـن . آید به حساب نمی

رفتار تاریک اندیشانه که وقع ننهـادن 
به مسئولیت فرد بخاطر خطائی اسـت 

  .کند، همچنان ادامه دارد که می
ـــیس        ـــر مســـائلی را کـــه رئ ـــن ام ای

جمهوری با آنها روبـرو اسـت، بـازهم 
ـــده ـــد تر می پیچی ـــاگزیر . کن ـــا ن اوبام

باید برای مسائل ایـران و سـوریه و  می
اسرائیل و فلسطین و اوکراین راه حل 

امـا وقتـی همکـارانی چـون . پیدا کنـد
گیت و هیالری کلینتون دارد، با آنکه 
مخالف جنگ با عراق بـود و بـا آنکـه 
زیر بار جنگ با ایران و سوریه نرفت، 

کاران جدیـدی  این عقابها و محافظـه
ــر وســائل ارتبــاط جمعــی  کــه هنــوز ب

مهمــی تســلط دارنــد، میــدان مــانور او 
  . گردانند بس تنگ می

کـه بسـیاری از تـدارک  افزون بر این• 
ــا عــراق همچنــان  بیننــدگان جنــگ ب
ـــت  ـــم را در دس ـــات مه اداره مطبوع
دارند، در درون کنگره و حتی در قـوه 
مجریه نیز، رهبـران دمـوکرات دارنـد 
زمینه را آماده نامزد ریاست جمهوری 

، بـرای انتخابـات ریاسـت شدن کسـی 
کنند که از  جمهوری آینده، فراهم می

ـــا قـــرص جنـــگ  ـــر و پ طرفـــداران پ
  .است بوده

تــــوان از خــــود پرســــید آیــــا  می    
کـه  آیـا هـیالری  دموکراتها به این امر 

کلینتــون از فاجعــه جنــگ بــا عــراق، 
اســت، وقعــی  درس گرفتــه یــا نگرفتــه 

  .خواهند نهاد یا خیر

  
ه، دو قطبی شدن کنگر

ــاک را از البی ــری  ایپ گ
ـــران  ـــد ای ـــق برض موف

  :ناتوان ساخت
  
مقاله را جـون هودسـن نوشـته و در    

ـــاریخ  ـــی، بت ـــارنی پالیس ـــه  ۲۸ف فوری
  :است انتشار داده ۲۰۱۴

ایپاک پرقدرت ترین البی اسـرائیل • 
در امریکــا گرفتــار مشــکلی غیــر عــادی 

، ۲۰۱۴مــــــارس  ۲در : اســــــت گشته
تــــن در واشــــنگتن  ۱۴۰۰۰میزبــــان

و این بخاطر کنفـرانس سـاالنه . است
بعد از دو روز پیاپی سخنرانی بـه . اش

هواداری اسرائیل، حمایـت کننـدگان 
گری  در کنگره نزد قانونگزاران، البی

اما بنابر منابع در درون . خواهند کرد
آیپک، این سازمان هنوز طرح دربـاره 

است  برنامه اتمی ایران را آماده نکرده
دیم اعضـای کنگـره که بتواند آنـرا تقـ

کند و از آنهـا بخواهـد آنـرا بـه قـانون 
  . بدل کنند

طرحــی کــه قــرار بــود ســنا تصــویب • 
کند، بخاطر رویـاروئی آیپـک بـا کـاخ 
ـــک، بتصـــویب  ســـفید و شکســـت آیپ

ــید ــه . نرس ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب از جمل
اینگونه طرحها، فـرا جنـاحی اسـت و 

ــه  معمــول این اســت کــه بــه اجمــاع ب
حزب دموکرات  اما دو. تصویب برسد

ــــــاع  ــــــه اجم ــــــواه، ب و جمهوریخ
دیالنویلیامس، مـدیر بخـش .نرسیدند

ـــک می ـــت در آیپ ـــه دول ـــد رابط : گوی
وقتی سازمانی تمامی توان خویش را «

صرف کاری کرد، مـردم انتظـار دارنـد 
که هنوز  حال این. انکار به انجام رسد

معلوم نیست که آیا کار انجام خواهـد 
  . »شد و یا خیر

شش بسیار بکار برد تـا مگـر آیپک کو    
سنا طرحی شـامل تحریمهـای جدیـد 

اصرار . برضد ایران به تصویب برساند
کار پـیش از گفتگوهـای  داشت که این

بــا ایــران انجــام بگیــرد و انجــام  ۵+۱
بعد از توافق ژنو، باز کوشید . نگرفت

بـا آنکـه . و سرشاخ شد بـا کـاخ سـفید
ــس  ــه مجل ــانی دراز اســت ک مــدت زم

طــرح مشــابهی را تصــویب نماینــدگان 
ــرده  ــنا طــرح را تصــویب  ک ــت، س اس
حــــاال در ســــنا و مجلــــس . نکــــرد

گوینـد قـرار  نمایندگان، دسـتیاران می
است نمایندگان دو مجلس قرار است  
نامــه مشــترکی بــه رئــیس جمهــوری 
بنویسند اما هیچ نه معلوم که این کـار 

  .گیرد یا خیر؟ انجام می
ا خواهــان در ســن دســتیار جمهوری     
. خواهنـد آنها چیزی را می«: گوید می

آنهـــا آنقـــدر ســـرمایه سیاســـی خـــرج 
خواهند چیـزی  بنابراین می. اند کرده

محتــوای آن مهــم . بدســت بیاورنــد
نیست، فقط چیزی باشـد کـه بتواننـد 

  . بگویند سنگ روی یخ نگشتیم
ایـن : گوینـد اما مسـئوالن آیپـک می• 

انتقادهــــا، زود گــــذر هســــتند وبــــاز 
دســـــــتور روز بلنـــــــد  تابانـــــــد نمی

ــده،  ــه آین ــه، در هفت ــایی را ک پروازانه
ــدار  ــار هــزاران جانب ســازمان در اختی

یـک مقـام آیپـک . دهـد خود  قرار می
گوید، این نه یک قطعنامه و یا یک  می

نامه که یک رشـته اقـدامات اسـت کـه 
  .بعمل خواهند آمد

ــامع«      ــتراتژی ج ــده » اس ــه نماین ک
آیپــک تشــریح خواهــد کــرد، بــرنقش 
کنگره در حذف گفتگوهای حکومت 

اوباما برسر برنامه اتمی ایـران، تأکیـد 
استراتژی دربـر خواهـد . خواهد نهاد

گرفت کنترل اجـرای توافـق ابتـدائی 
نــوامبر در ژنــو بــه امضــاء  ۲۴را کــه در 

رسـید و دربــردارد مـواد و ضــوابطی را 
کـــه توافـــق نهـــائی، قطعـــی و نهـــائی 

  .خواهند شد
ــــم دو•  ــــا به ــــک ب ــــا آیپ ــــتن ام خ

ــــیس  ــــه رئ ــــادار ب ــــای وف دموکراته
هــــا کــــه  جمهــــوری و جمهوریخواه

مایلند هوادار اسرائیل جلوه کنند، بـا 
دستیار کنگره کـه . مشکل روبرو است

ـــک دارد،  ـــا آیپ ـــی ب ـــاری نزدیک همک
مسئله وضع مجازاتها برضـد : گوید می

ـــــان  ـــــماکش می ـــــه کش ـــــران مای ای
هــا از یــک ســو و کــاخ  خواه جمهوری

ز ســوی دیگـــر، ســفید و دموکراتهـــا ا
ــس . اســت گشته ــئله ب ــن مس و حــل ای

بجای عدم توافق قابل . »مشکل است
رفــع، آیپــک بــا عــدم تــوافقی سیاســی 
ــلی بدســت  ــت، از آن حاص ــرو اس روب

  .آید نمی
آیپــک، هماننــد حکومــت نتانیــاهو، • 

ــا ایــران مخــالف  ــا توافــق ابتــدائی ب ب
ورزد توافــق نهــائی  اســت و اصــرار مــی

ــف شــدن  می ــد شــامل متوق غنــی بای
ــد ــران باش ــوم در ای ــازی اورانی ــا . س ب

میلیارد دالر و انـدک  ۷آنکه، در ازای 
تخفیف در تحریمها، توافق ابتـدائی، 
قسمت عمده فعالیتهای اتمی ایران را 

اســــت،  بــــه حــــال تعلیــــق درآورده 
طرفداران سرسـخت اسـرائیل راضـی 

گویند بایـد هرگونـه غنـی  نیستند و می
. دشــ ســازی اورانیــوم نیــز متوقــف می

ای بـه کنگـره  هفته پـیش، آیپـک نامـه
نوشــت و خواســت کــه توافــق نهــائی 
دربــر بگیــرد برچیــدن زیربنــای اتمــی 
غیر قانونی ایران، از جملـه تأسیسـات 

امـا بسـیاری از . غنی سازی اورانیوم را
ــــدمت  ــــه در خ ــــان، آنهاک کارشناس
حکومــت امریکــا هســتند و آنهاکــه در 

گویند ایـران  بیرون این حکومتند، می
یر بـار برچیـده شـدن زیربنـای اتمـی ز

خود نخواهد رفت و با متوقف کردن 
ــت  ــز، موافق ــوم نی ــازی اورانی ــی س غن

است که طرفـداری  این. نخواهد کرد
ــین  دو حــزب از خواســت  آیپــک از ب
رفته و آیپـک را در وضـعیت دشـواری 

  .است قرارداده 
تا آغاز ماه فوریه، آیپک از تصـویب •  

سـناتورها طرح مجازاتهای جدید که 
ــد،  ــرده بودن ــه ک ــرک تهی ــدز و کی منن

این طرح طرفـداران . کرد حمایت می
سناتور آنـرا  ۵۹. پرشماری را پیدا کرد

امـا کـاخ سـفید تهدیـد . امضاء کردند
ــنا  ــه تصــویب س ــاه طــرح ب کــرد هرگ

کــاخ . را وتــو خواهــد کــرد برســد، آن
سفید تصویب طـرح را اعـالن جنـگ 
 خواند و عامل بی نتیجه گشتن توافق
ژنو و سرانجام نگرفتن توافق نهـائی، 

ــــرد ــــیف ک ــــماری از . توص ــــد ش بع
ــب کــاخ  ــوکرات جان ــناتورهای دم س

ــد ــاگزیر شــد . ســفید را گرفتن آیپــک ن
تغییر موضـع بدهـد و بگویـد تصـویب 
طرح باید کنار گذاشـته شـود و بمانـد 

  .برای بعد
بنابر قول مسئول آیپک، ایـن گـروه      

ء همچنان در کار یافتن چندین امضـا
اگــر . کننــده دیگــر بــرای طــرح اســت

قرار بر تصویب طرح بـه اکثریـت آراء 
اکنون طرح در سنا تصویب  باشد، هم

است که طـرح  اما نظر ما این. شود می
وقتی باید تصـویب شـود کـه اکثریـت 

ــه آن رأی  بزرگ ــد ب ــر باش ــری حاض ت
تغییـر موضـع آیپـک یکچنـد از . بدهد

از . هــا را بــه خشــم آورد جمهوریخواه
ه، سناتور لیندسی گراهـام از ایـن جمل

  عصبانی است که تصویب قانون در 
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قیــد امضــای بیشــتر زیــر طــرح، گرفتــار 
امــا طــرح بــرای دموکراتهــا . اســت شده

حتی آنها هـم کـه . است مشکل ساز شده
ســـخت طرفـــدار اســـرائیل هســـتند، 

بینند باید به طرحی رأی بدهنـد کـه  می
گویـد  میرئیس جمهوری از حزب آنها، 

در صــورت تصــویب، آنــرا وتــو خــواهم 
تــن از آنهاکــه  ۸۲افــزون بــراین، . کــرد

ــه ــاتی حــزب را تــأمین  هزین های تبلیغ
کننــد بــه نماینــدگان عضــو حــزب  می

ــــا  ــــته و از آنه ــــه نوش ــــوکرات نام دم
ــه طرحــی کــه در صــورت  خواســته اند ب

ــت  ــار شکس ــا را دچ ــویب، گفتگوه تص
  .کند، رأی ندهند می
ن طرفدار اسـرائیل و جمهوریخواها  • 

گروکشی کردند و با ابستراکسیون مـانع 
از توصیب طرح بیمـه جنـگ کننـدگان 

  . سابق شدند
ــه  ــد ک ــار را کردن ــاطر ایــن ک ــدان خ ب
دموکراتها حاضر نشده بودنـد بـه طـرح 

در نتیجـه، . مجازات ایـران رأی بدهنـد
کــه افــراد نیروهــای  کوشــش بــرای این

مســلح کــه درجنگهــای پیشــین شــرکت 
ودنــد، از بیمــه درمــانی بیشــتری کــرده ب

ــه جــائی نرســید و . برخــوردار شــوند، ب
امیدوارم همه جنگ «: سناتور رد گفت

کننــــدگاه ســــابق، حاضــــر و نــــاظر 
هـا هسـتند  های جمهوریخواه کارشکنی

بیننـد اینـان چسـان مـانع تصـویب  و می
هـا  شـرم بـر جمهوریخواه. طرح شـدند

کــــه سیاســــت را دخالــــت دادنــــد در 
یب طرحـــی بـــرای جلـــوگیری از تصـــو

یـک . »کمک به جنگ کنندگان سـابق
هــا شــکوه  خواه مشــاور ارشــد جمهوری

کند از این کـه دموکراتهـای کنگـره،  می
ــیس جمهــوری،  بخــاطر پشــتیبانی از رئ
برضد دیدگاه خود، عمل کردند، شکوه 

ــد و می می ــد کن ــه «: گوی ــه ب ــاه هم هرگ
پیروی از وجدان خود رأی داده بودند، 

با اکثریت بسـیار ) مجازات ایران(طرح 
  . »رسید بزرگ به تصویب می

در این میان، آیپک درپـی آنسـت کـه •  
ای را صــــادرکند کــــه  ســــنا قطعنامــــه

ـــا و جمهوریخواه ـــا آن  دموکراته ـــا ب ه
موافق باشـند و رئـیس جمهـوری را نیـز 

ــــــرار ندهــــــد ــــــا . در مضــــــیقه ق ام
ها برسر ایـن پیشـنهاد، بـا  جمهوریخواه

از برخــــی . یکــــدیگر موافــــق نیســــتند
ــــه ــــاچنین قطعنام ــــعیف  آنه ای را ض

گوینـــد قـــوت قـــانون را  داننـــد و می می
مقـام آیپـک . بـرد ندارد و ره بجائی نمی

گـری  یگ گروه که کارش البی: گوید می
ـــت، می ـــی در  اس ـــه جـــو سیاس ـــد ب بای

بسیاری کسان نظر . واشنگتن توجه کند
آیپیـک طـرح را . انـد خود را تغییر داده

ــه امضــای  ــا دو . ســناتور رســاند ۵۹ب ام
قطبــی شــدن شــدید، مــانع از تصــویب 

آیپــک کــه در هــر دو حــزب . طــرح شــد
توانسـت بـه دو قطبـی  حامی دارد، نمی

کنم  مــن فکــر نمــی. شــدن القیــد بمانــد
هیچ طرح دیگری این انـدازه پشـتیبان 

  . باوجود این تصویب نشد. پیدا کند
  

ــــــامی  ــــــاروئی نظ روی
و اســرائیل در » ایــران«

  :لبنان و سوریه؟
   
ــــه٭آ  ــــا خامن ــــلیمانی،  ی ای س

فرمانده سپاه قدس، را فرمانده 
مناطق جنگی لبنان و سـوریه و 
عراق و فلسطین و عرصـه عمـل 
حکومــت روحــانی را از عرصــه 

  :است؟ عمل سپاه جدا کرده 
  
  ســــــایت ۲۰۱۴فوریــــــه  ۲۴در ،

تا : اسرائیلی دبکا فایل خبر داده است
ــه عملــی نظــامی  ایــن زمــان، هیچ گون
ریه و لبنــان، از ســوی اســرائیل در ســو

اسرائیل برعهده گرفته نشده و اعـالن 
عملیـات نظـامی هربـار . اسـت نگشته 

عکسـها از . گیـرد بطور سری انجام می
خســــارات وارده نیــــز انتشــــار داده 

بار به لبنـان، نیـز  حمله این. شوند نمی
سری انجام گرفـت و عکـس و خبـری 
در باره محل مـورد حملـه و خسـارات 

  . پیدا نکردوارده انتشار 
اســت کــه فرمانــده ســپاه  علــت این    

اســت   قــدس، ســلیمانی، دســتور داده
هربار کـه هواپیمـای اسـرائیلی دسـت 

زند، زیـر آتـش دفـاع ضـد  به حمله می
  .هوائی قرار بگیرد

ـــوی       ـــاری، از س ـــاه ج ـــل م در اوائ
ای، رهبر جمهوری  آیةالله علی خامنه

اســــالمی ایــــران، بــــه فرمانــــدهی 
های  امی ایران در عرصهمداخالت نظ

ـــان و  ـــراق و لبن ـــوریه و ع ـــی س جنگ
ــده  ــین ش ــطین، تعی ــت فلس ــن . اس ای

انتصـــاب بخشـــی از تعیـــین حــــوزه 
فرماندهی و مسـئولیت توسـط آیةاللـه 

  دلیــل دیگــرش ایــن. ای اســت خامنــه
ــدس را از  ــپاه ق ــده س ــه فرمان اســت ک
ــا  ــران ب ــاری در گفتگوهــای ای خرابک

قلمــــرو . بــــاز دارد ۱+۵کشــــورهای 
ای از آن روحــانی  پلماســی را خامنــهدی

در عوض، او و حکـومتش . است کرده 
نیـــز از مداخلـــه در عملیـــات نظـــامی 
ایـــران در کشـــورهای دیگـــر ممنـــوع 

  . است  گشته
ای برای جـدا کـردن  راه حل خامنه    

ــار،  ــین ب ــرای اول ــب، ب ــه رقی دو جبه
اسرائیل را رخ در رخ نظامی با ایـران، 

ود قـرار مرز خـ در کشورهای عرب هم
اصلی که قاسم سلیمانی از . است داده 

کنــد، اینســت کــه هــیچ  آن پیــروی می
حمله به ایران و یا منـافع ایـران، بـی 

بنــابراین، از ایــن پــس، . پاســخ بمانــد
اســرائیل بایــد در انتظــار ن باشــد کــه 

اش پاسـخ داده شـود و ایـن  بهر حمله
پاسخ، بضـرورت از ناحیـه لبنـان و یـا 

  .سوریه نباشد
 در بـــاره ديـــدار ۹۲شـــهریور ۲ در ،

ای  فرماندهان سپاه پاسداران، خامنـه
لزومى نـدارد حتمـًا سـپاه «: گفته بود
سياســى بــرود بــه پاســدارى   در عرصــه
ــردازد ــد عرصــه. بپ ــا باي سياســى را   اّم
اين خلط مبحثـى كـه بعضـى . بشناسد

ــود؛  مي ــن بش ــدقّت روش ــد ب ــد باي كنن
ــوان  نميشــود يــك مجموعــه ــه عن اى ب

گاهبـان و پاسـدار انقـالب در بازوى ن
ــه ــا در زمين ــود، اّم ــف بش ــور تعري   كش

بعضـى  - جريانهاى گوناگون سياسـى 
انحرافى، بعضى غير انحرافـى، بعضـى 

چشِم بسـته و  - وابسته به اينجا و آنجا 
ايـن معنـى . نا آگاه و نابينا داشته باشد

بايد بداند كه از چه ميخواهـد . ندارد
چــالش اينكــه مــا بيــاييم . دفــاع كنــد

انقــالب را فــرو بکــاهيم بــه چالشــهاى 
زيد   سياسى و خطّى و جناحى و مقابله
نگرى  و عمر و بـا يکـديگر، ايـن سـهل
انگارى  اســت، مســامحه اســت، ســهل

  .»است، چالش انقالب اينها نيست
ــپاه در این سـخنان، گرچـه : انقالب اسالمی ــه س ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــه ب ــر هرزمــان دو قــوه مجریــه و مقننــه از ما ایـن معنـی را نیـز دارد کـه نکند، افعالیتهــای روزمــره دولــت مداخل ــر«ام ــپاه » رهب ــدند، س ــارج ش    .از سه قوه دولت استفرود آمدن بر فرق دست کم دو قوه دیگر، شمشیر کودتـا همـواره آمـاده بـه سـخن . موظف به دخالت استخ

  قاســم ســلیمانی در » ســردار«و امــا

ســـخنرانی خـــود بمناســـبت ســـالروز 
سـوریه کـه االن « :اسـت الب، گفتهانق

محـــور جـــدال اساســـی اســـت، یـــک 
ــرار دارد، و یــک  ــا ق ــه دنی طــرف، هم

ها تز روشنفکری  بعضی. طرفش ایران
دهند که حاال این آقـا بـرود و یـک  می

گویند فرض کنیـد  نفر دیگر بیاید و می
مــــرده، زیــــرا حقیقــــت موضــــوع را 

  .»دانند نمی
ــر شــرکت  این سخنان، نه تنهـا: انقالب اسالمی ــراف صــریح اســت ب کـه هسـت،  بلکه واقعیت را نه چنانرژیم والیت فقیه در جنگ سـوریه، اعت ــدسوریه، روسیه و چـین هـم حضـور در : آمیـــــزد اغـــــراق آمیـــــز، در میآید با دروغـی سـخت  ای خوش می  کــه بــه مــذاق او و خامنــه بلکــه چنان ــه بودنــد اگــر ایــن دو قــدرت همــان . دارن کــه رویــه را در پــیش گرفت ــه آنهاگروههای مسـلح جنایتکـاری را زیــرا . فــارس نیــز مــددکار شــدندبالهت عربستان و شیخهای خلـیج افــزون بــر ایــن، . از میــان رفتــه بــودرژیم سوریه در همـان ماههـای اول بودنــد،   درمــورد لیبــی اتخــاذ کــرده ــار را ب ــد و ک ــوریه کردن ــه س ــــت از مجــائی رســاندند کــه افکــار عمــومی روان ــــرب از حمای ــــان غ ـــا سوریه بـاز ایسـتاد بـه ترتیبـی اقـدام خالف ـــتنظـــامی از ســـوی امریکـــا و اروپ ـــاممکن گش ـــان، . ن ـــن می ــت و در ای ــرکت در جنای ــخم زدن «ش ش ، ســهم رژیــم والیــت فقیــه »ســوریه و  گروههـــای مســـلح ضـــد اســـدایــران و رژیــم اســد، هماننــد غرفــه جنایت بدانیم که هست، البته غرفـه هرگــاه ســوریه را نمایشــگاه . گشــت   .است» ایران«

  ،فرمانـده«محمد علـی جعفـری «
خــوار در گلــو، : کــل ســپاه نیــز گفــت

و  ۱+۵درباره گفتگوهـا بـا کشـورهای 
در عمل، سپاه . کنیم امریکا سکوت می

ــی را رهــا کــرده و از  موضــعگیری علن
رویــاروئی ... طریــق جبهــه پایــداری و

همه جانبه با روحانی و حکومـت او را 
یـن رویـه، بخـاطر آیـا ا. دهد ادامه می

ــت  ــل حکوم ــوزه عم ــازی ح ــدا س ج
  روحانی و سپاه است؟

  
کننـد  ٭ منابع غربی گـزارش می

ـــر  ـــوائی اخی ـــه ه ـــه در حمل ک
اسرائیل بـه سـوریه، موشـکهای   

21-SS  اند بکار رفته:  
  
  دبکا فایـل، از ۲۰۱۴فوریه  ۲۵در ،

قول منابع نظامی و اطالعـاتی غربـی، 
اسـت کـه حملـه هـوائی  گزارش کرده 

اســرائیل بــه ســوریه و لبنــان، در شــب 
فوریه، برای نخستین بار، از حمله  ۲۴

ــه تأسیســات اتمــی  نظــامی اســرائیل ب
ســوریه در ســه ســال پــیش، از موشــک 

SS-21   ســـاخت روســـیه، اســـتفاده
تواننــد  ایــن موشــکها می. اســت  شــده

. کیلـوئی را حمـل کننـد ۴۸۰کالهک 
درباره اثر حملـه اسـرائیل بـه سـوریه، 

  . است عی منتشر نشده هیچ اطال
بنابرقول منابع لبنانی، هدف حملـه     
پایگــــاه حــــزب اللــــه و مقرهــــای  ۵

. اسـت  فرماندهی اندر دره بقاع بـوده
لبنان نیز در بـاره چنـد وچـون حملـه 

  . است اطالعی انتشار نداده 
ــابع می     گوینــد موشــکها از  برخــی من

لبنان برای حمایت از قـوای سـوریه و 
جنـــــگ منطقـــــه حـــــزب اللـــــه در 

ایـن . اند استراتژیکی برود پرتاب شده

کیلومتری شـمال دمشـق  ۸۰قصبه در 
ــاه اســت کــه جنــگ  ــراردارد و دو م ق

  . سختی در این منطقه جریان دارد
است که هـدف  قول دیگری بر این      

اسـت کـه  حمله هوائی کـاروانی بـوده 
اسلحه و تجهیزات نظامی از لبنان بـه 

ــا موشــکها را  ــه ســوریه و ی از ســوریه ب
  . برده است لبنان می

نیروی هوائی اسرائیل یک روز بعد      
از آن وارد عمل شـد کـه سـرتیپ بنـی 
گنتــز، در جریــان دیــدار از گــوالن، 

اسـرائیل از نزدیـک و بـا دقـت : گفت
حمل و نقل اسـلحه توسـط ایـران بـه 
منــاطق جنــگ زده خاورمیانــه را زیــر 

اســرائیل بشــدت نگــران . نظــر دارد
اسلحه از سوی ایران کشورهای حمل 

  .منطقه است
 ــس از این ــان  پ ــه لبن ــه حــزب الل ک

گفت حمله هوائی اسرائیل سبب قتل 
تن و ویرانـی قسـمتی از مقـر نظـامی  ۴

ــه  ــه مصــمم اســت ب شــده و حــزب الل
ترین  حمله هوائی اسرائیل در مناسـب

ــع پاســخ دهــد، اســرائیل دولــت  موق
لبنان را تهدید کرد که هرگونه حملـه 

خــاک لبنــان بــه ســوریه را از چشــم  از
  .بیند این دولت می
ـــر از ایـــن هـــدف کـــه های هوائی  اما حمله: انقالب اسالمی   :ب الله لبنان استحزبــه لبنــان، بقصــد از میــان برداشــتن گســترده زمینــی و دریــائی و هــوائی آن، زمینه سازی برای حملـه نظـامی ضــد اســد، هــدف مهمتــری دارد و بــاالبردن روحیــه گروههــای مســلح اســـرائیل غی

  
٭ اسرائیل و حزب الله خـود را  

ــاده  ــاروئی نظــامی آم ــرای روی ب
  :کنند می

  
  نوشته از تیمـوتی الکسـاندر گـازمن

ــارس  ۱اســت و نوشــته او در   ۲۰۱۴م
ترجمـه قسـمتی کـه . اسـت منتشر شده
کند آماده شـدن دو طـرف  گزارش می

  :است را برای جنگ این
 اســرائیل بــا درســها کــه از جنــگ• 

است، خـود  با حزب الله گرفته ۲۰۰۶
ــا  ــاده جنــگ محتمــل دیگــری ب را آم

قـــوای نظـــامی . کنـــد حـــزب اللـــه می
اســــرائیل اســــتقالل لوجیســــتیکی و 
ــــه واحــــدهای خــــود  تســــلیحاتی ب

است تا که نیروی زمینی و دریائی  داده
و هوائی خود را بـیش از پـیش تقویـت 

بــه ترتیبــی کــه بتواننــد . باشــد  کــرده
موفقی را به انجـام عملیات همآهنگ 

ــانند ــی را . رس ــز، واحــدهای زمین و نی
برای عملیات زمینی در میـدان وسـیع 

بـه . دهـد و برای مدت دراز تعلـیم می
آمـوزد و  آنهافنون عملیات سریع را می

بــــه آنهــــاتجهیزات انعطــــاف پــــذیر 
بعـد . آمـوزد دهد و کار با آنها را می می

، ارتــــش اســــرائیل ۲۰۰۶از جنــــگ 
شــهری ایجــاد چنــدین مرکــز جنــگ 

در ایـن مراکـز چگـونگی . است کرده 
حمله به شهرها و روسـتاهای لبنـان و 

  .آموزد اردوگاههای پناهندگان را می
ــــــین       ــــــرائیل همچن ــــــش اس ارت

تکنولوژیهـــــای جدیـــــدی را بکـــــار 
است تا که از آنها در هرگونـه زد  گرفته

  و خورد نظامی با حزب اللـه اسـتفاده
یی کـه از آنجمله اسـت موشـکها. کند

ــد هــدف را می ــد  در آن واحــد چن زنن
بـــرای منهـــدم کـــردن پایگاههـــای 
موشکهای کوتاه بردو بلند بـرد حـزب 
و . اللــه و موشــکهای بالســتیک ایــران

نیــز، تانکهــای اســرائیل بــه ســامانه 

اند تـا کـه  دفاعی جدیدی مجهز شـده
آنهــارا در برابــر اســلحه ضــد تانــک 

  . حفظ کند
اده مؤسسه بروکینگ نیز چگونه آمـ• 

ــا  شــدن حــزب اللــه را بــرای مقابلــه ب
بـا : اسـت حمله اسرائیل مطالعه کرده 

ــرفتن جنــگ  ــان گ ، بخــش ۲۰۰۶پای
بزرگی از تأسیسات و تجهیـزات خـود 

اســت و مرتــب  را بــه زیــر زمــین بــرده 
. دهــــد افــــراد خــــود را آمــــوزش می

فرمانــدهان واحــدها نیــز باتوجــه بــه 
ـــرائیل تعلـــیم  ـــد اس ـــدارکات جدی ت

تواننـد از عهـده مقابلـه بـا بینند تا ب می
ــد ــرائیل برآین ــه اس ــه . حمل حــزب الل

اسـت موشـکهای بـا بـرد دور   کوشیده
ــده ــه ســامانه هــدایت کنن ای  مجهــز ب

ــز و  ــدقت مراک ــه ب ــاورد ک بدســت بی
پایگاههــای نظــامی اســرائیل را هــدف 

تواننـــد از دیـــد  کننـــد و می گیـــری می
ــد حــزب . رادارهــای اســرائیل بگریزن

دفاع ضد هوائی الله همچنین سامانه 
توانـد خطـر  است که می  بدست آورده

جـــدی بـــرای هواپیمـــای شـــکاری و 
  .کوپترهای جنگی اسرائیل باشد هلی

ــه   اســرائیل می      ــرین دهی ــد دکت توان
Dahiyah Doctrine  را بکــار بــرد کــه

عبــارت اســت از حملـــه بــه بــه زیـــر 
ســـاختهای غیـــر نظـــامی در سرتاســـر 

له و لبنان بقصد ناتوان کردن حزب ال
ارتــش لبنــان از حملــه متقابــل بوقــت 
. حملـــه نظـــامی اســـرائیل بـــه لبنـــان

بدیهی است کـه ایـن عمـل نظـامی بـه 
مــــردم لبنــــان خســــارت اقتصــــادی 

  . کند سنگینی را وارد می
ای دسـتور  و خامنـه: انقالب اسـالمی ــــرای  ــــاومتی«اج ــــاد مق را » اقتص کـه از  طرفه این. بند ۲۴است با  داده ـــــــری و بینـد و  ّوضعیت تحت محاصـره میقعـــــت و ســـــوئی ایـــــران را در مو ـــــــه ویرانگ ـــــــه ده ـــاد اســـتقامت از س ـــه ی ـــاده کـــرده نفــت او قراردادهــای بــس شــیرین ؟ و وزیر !های خارجی است سرمایهدســـتورها، یکـــی دســـتور جلـــب افتد و از سـوی دیگـر، در شـمار  میفسادگســـتری، ب ـــب  آم ـــرای جل اســـت ب ـــــی  ســـــرمایه ـــــآن یعن   !:ائیامریکائی و اروپهای خارجی

  
 ژاله وفا

  
 

حکومـــت روحـــانی و 
ـــه ـــب  ،زنگن ســـقای ل

ــــــای  ــــــنه کارتله تش
  ) ۱(نفتی

  
       

وابســتگی اقتصــاد ایــران بطورعــام و 
ــا بطــور  بودجــه هــای ســاالنه دولته
خاص در نظام والیت فقیه به نفت و 

نفتـی امـری اسـت کـه در   یها درآمد
طول عمر نظام والیت فقیه روز بروز 

برنامــه "در . گســترده تــر شــده اســت
ــعه ــای توس ــام " ه ــنجم نظ ــا پ اول ت

والیــت فقیــه  مســاله قطــع وابســتگی 
بودجه  به در آمد نفت و گاز تنها  بـر 

و . روی کاغذ بخود شکل گرفته است
در واقع این گونه برنامه هـا  نـه تنهـا  

  توسعه ای برای اقتصاد به ارمغان 
  
  

  11 صفحهدر
  

 ی؟درماندگ
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نیــاورده انــد بلکــه ســرپوش و نقــابی 

بـر روی عملکـرد  واقعـی و بوده انـد 
  . وابسته ساز دولتها

 
نگارنده در تحلیلهایی که از بودجـه 
هــای ســنواتی و نیــز برنامــه هــای بــه 

نظــام والیــت "  توســعه "اصــطالح 
فقیـــه نگاشـــته ام ، ماهیـــت  واقعـــی 

کـالن را و مـوارد " برنامه ها ی" این
آشکار و پنهان  وابسـتگی بودجـه هـا 

م  بررســی بــه نفــت را  بــا عــدد و ارقــا
  .کرده ام

سیاستهای اقتصادی دولتها در نظام  
والیت فقیه  حـد اقـل  در پـنج ویـژه 

 :گی مشترک بوده اند
اقتصاد ایران را روز بـروزاز تولیـد  /1

محور به سمت مصرف محور هدایت 
 .کرده اند

به نفت نه بـه دیـد ثرومـت ملـی و /.2
ــع  ــد منب ــه دی ــه صــرفا ب ســرمایه  بلک

ز اینـرو در خـام درآمد نگـاه شـده و ا
 فروشی ان مسابقه گذاشته اند

در آمــدهای نفتــی را صــرف هزینــه /3
هــای رو بــه افــزایش جــاری کــرده و 
پیوســـته از ســـر و تـــه بودجـــه هـــای 
عمرانی زده و آنرا نیز مصروف هزینه 

 .های جاری گردانده اند
سیاســتهای اقتصــادی  ســال بســال  /4

فضــای رانــت ســازی و رانتخــواری و 
سلطه مافیا را گسترش  فساد پروری و

  .داده اند
فاصــله درآمــد و هزینــه  و ســوق / ۵

دادن آنهــا بــه زیــر خــط فقــر را ســال 
 بسال افزایش داده اند

ســال عمــر دولــت نهــم و  ۸در طــول 
مورد فـوق  ۵هر ) احمدی نژاد (دهم

بــه اوج خــود رســید و اقتصــاد ایــران 
دچاز رکود تورمی گردیـد و بـه حـال 

تـــی کـــه آنهـــم دول. احتضـــار درآمـــد
انقـالب   پردرآمد ترین دولت بعـد از

) میلیارد دالر  ۷۰۰در آمدی بالغ بر (
و در عین حال  مقروض ترین دولت 

و .  بعد از انقالب نیز محسوب میشود
وضعیت معیشت مردم نیز در بدترین 

 .وضعیت ممکن قرار داشته است
قابل توجه اینکـه تحریمهـای وسـیع 

ــا در دو  ــه اروپ ســال امریکــا و اتخادی
پایانی دولت دهـم وضـع گردینـد، از 
ــغ  ــز تبلی ــور و نی ــرخالف تص ــرو ب این
بســیاری از دولتمــردان نظــام حــاکم 
مســبب نــا بســامانیهای اقتصــادی نــه 
تحریمهــا بلکــه سیاســتهای موازنــه 
مثبــت و بــی کفــایتی نظــام حــاکم و 

ـــت ـــوده اس ـــئولینش ب ـــع .مس در واق
سیاستهای اقتصادی وابسته ساز دول 

الیت فقیـه بمـروز مختلف در نظام و
زمــان و خصوصــا سیاســتهای  دولــت 
احمدی نـژاد همـه بـا هـم ماموریـت 
واحـــــدی داشـــــتند و آن شکســـــتن 
مقاومت اقتصـاد مـیهن مـا در مقابـل 
ضربات  تحریمها قـدرتهای خـارجی 

هـای  در واقع امـر تحريم. بوده است
شـــده، پاشـــنه آشـــيل اقتصـــاد  اعمال

اش بــه  ايــران را کــه همانــا وابســتگی
ــن نفــت اســ ــد و ای ت را نشــان گرفتن

وابســـــتگی را همـــــان سیاســـــتهای 
خانمانســـوز ضـــد تولیـــد دولتهـــایی  
ایجاد کردند که سیاستهای کلی آنها 
ــرده  ــین ک ــه ای تعی ــخص خامن را ش

ـــامانیها ی . اســـت ـــا بس ـــا  ن تحریمه
موجـــود را تنهـــا  آشـــکار و شـــدت 

 .بخشیدند
اکنون دولت روحانی بـه اقـرار خـود 

صـرف زده با خزانه خـالی ، جامعـه م
،تولید ورشکسته ، دیوانساالری لجام 
گســــخته  ،پــــرو ژه هــــای عمرانــــی 
خوابیده ،مشکل بـی آبـی وپیشـروی 
سرسام آور بیابانهـا ، نیـاز بـه واردات 
کاالهای استراتزیک در زمینـه ارزاق 

) زنـده مانـدن (عمومی که بـه زنـدگی

مردم مربوط است ، همچون گندم و 
محـــیط زیســـت روبـــه ... روغـــن و

دی و خصوصا توقعـات مافیـایی نابو
ــر از کــل  ــه کمت ــر حــرص و آز کــه ب پ

مواجـه اسـت ... ایران راضی نیست و
ــدی در  ــا دارد کلی ــود ادع ــه خ و البت
دست دارد که تمامی قفلهایی کـه در 
طول نظـام والیـت فقیـه بـه اقتصـاد 

 !ایران زده شده را باز مینماید
ــر   ــد معجــزه گ ــاح و کلی آن چــه مفت

 کدام است؟
د نظر در بازنگری به  شـیوه ایا تجدی

وابســته ســاز بکــار بــری غلــط در آمــد 
ــه بودجــه  هــای  نفتــی و تزریــق ان ب
است؟ آیا مبارزه واقعی و نه صوری با 
رانتخواری و دست یازیـدن مافیـا بـه 
ــران  ــاتی اقتصــاد ای عرصــه هــای حی
اســت ؟آیــا برنامــه ریــزی شــفاف و 
ــــول   ــــاد تح ــــرای ایج ــــخص ب مش

طرحهـای  درسیستم مالیـاتی و ارائـه 
شفاف  جامع انرژی و اصالح مصرف 

  است؟.... انرژی و تقویت صنعت و 
نـــه کلیـــد و مفتـــاح وی دعـــوت از 
شــرکتهای نفتــی خــارجی بــه میــادین 
ــا بعــد از  نفــت وگــاز کشــور اســت  ت
امضای تسلیم نامه ژنو توسـط دولـت 
وی و بـــه امیـــد رفـــع تحریمهـــا ،بـــا 
ســرمایه گــذاریهای خــود در میــادین 

ور ،امکان تولیـد نفـت نفت و گاز کش
وصدورو خام فروشی هـر چـه بیشـتر 
نفت و گاز کشـوررا بـرای دولـت وی 
مهیا سازند  تا  باز در بر همان پاشـنه 
ــی  ــدیمی چرخــد و در آمــدهای نفت ق
خزانه خالی و کسـری عظـیم بودجـه 
دولـــت وی را پـــر ســـازد و دولـــت و 
ــر  ــه ت ــه هــایش ســال بســال فرب هزین

امی نظـ -گردندو سهم مافیای مـالی 
پرداخت شود ونظام  والیت فقیـه از 
 !خطر ورشکستگی مالی حفظ گردد

ــه  ــی ب ــای نفت ــای کارتله ــاند ن پ کش
ایران با چه طعمه ای ؟ طبـق وعـده 
آقای روحانی  و وزیر نفت وی زنگنه  
ـــــی خـــــارجی  ـــــه شـــــرکتهای نفت ب

داووس  با قرارداد های " اجالس"در
ــاز  ــت و گ ــده نف ــیرین و وع ــیار ش بس

 !ارزان
ل  آقای بیژن نامدار زنگنه مواضع ذی

ــازدهم در عــین  وزیــر نفــت دولــت ی
حالی که بعضا ضد و نقیض است امـا 
جهت گیری اصلی دولـت یـازدهم را 

 :مشخص می نماید
ـــت ـــی در گف ـــان از طرف ـــا  ایش وگو ب

 ۹۲اســـفند  ۱۰(خبرگـــزاری تســـنیم 
هـایی کـه وجـود  تحریم:" می گوید)

طور نیست که صـنعت نفـت  دارد این
ــ ــران را من ــه ای ــد بلک ــرده باش زوی ک

ای  صــنعت نفــت مــا بــه رونــد توســعه
خود با تحریم یا بدون تحریم ادامـه 

 ."!دهد می
ــه خــود  ــا در ایــن گفت ــه ی اقــای زنگن
صــادق نیســت و هماننــد گفتــه اقــای 

قرارداد ژنـو تسـلیم " روحانی مبنی بر
ــل مــردم  ــارجی درمقاب ــدرتهای خ ق

ــران اســت  ــی دارد " ای مصــرف داخل
بـه مـردم داخـل یعنی تحویل دروغ !

کشـــور و اســـاس را بـــر نـــادانی آنهـــا 
نهــادن  و یــا نــه در ایــن گفتــه صــادق 

ومعتقــد اســت صــنعت . خــود اســت
نفت ایـران حتـی در شـرایط تحـریم 
نیز میتواند به رونـد توسـعه ای خـود 

اگر اینگونـه اسـت جـای .ادامه دهد
پاسخ دادن ایشان به این سوال بـاقی 
مــی مانــد کــه  پــس ازچــه رو ایشــان و 
آقای روحانی  چوب حراج بـه منـابع 
ســـرمایه ای ایـــران کـــه متعلـــق بـــه 
ـــز اســـت ، زده و  ـــده نی ـــلهای آین نس
ــای   ــذاق کارتله ــه م ــا را ب ــرارداد ه ق

نفتی خـارجی  شـیرین وعـده فـروش 
ارزان نفــت و گــاز مــردم ایــران را بــه 

 !آنها میدهند؟
ــدی  ــید مه ــای س ــر اق ــی دیگ از طرف
ـــازنگری  ـــه ب ـــیس کمیت ـــینی، رئ حس

ای نفتـی کـه بدسـتور آقـای قرارداده
ــــــــــده  ــــــــــکیل ش ــــــــــه تش زنگن

ـــرانالین ۰(اســـت  ۹۲بهمـــن  ۱۲خب
  :معتقد است)

اجــالس " ســخنان دکتــر روحــانی در
آنجنــــان ترغیــــب کننــــده "داووس 

که مـدیر عامـل شـرکت نفتـی (!) بود
ـــایی  ـــی"ایتالی از ضـــرورت ورود " ان

برای فشار به دولت هـا " البی نفتی"
ــارفع تحــریم هــا،  ــا ب ســخن گفــت ت

ن حضور مجددشان در ایـران را امکا
ـــــد  ـــــراهم کنن ـــــین !" ف وی همچن

ـــا خبرگـــزاری شـــانا  ۸( درگفتگـــو ب
پـیش بینـی :"گفتـه اسـت) ۹۲اسفند 

مــی شــود در صــورت تصــویب مــدل 
ــی  ــرارداد نفت ــد ق ــارد  ۱۰۰جدی میلی

دالر سرمایه، ظرف چهارسـال آینـده 
ــود ــت ش ــای !".جــذب صــنعت نف آق

زنگنــه نیــز در همــايش هــم اندیشــی 
قراردادهــای صــنعت  نظــام جدیــد

ــت ــا  ۶(نف ــران ۹۲اســفند  ۸ت )  در ته
مشکل امـروز مـا :" تاكيد کرده است 

ــت و  ــالي نيس ــابع م ــود من ــط كمب فق
هــاي  نيازمنــد دسترســي بــه فناوري

نوين و مديريت پيشرفته براي توسعه 
هاي نفــت و گــاز نیزهســتيم و  ميــدان

نســـل جديـــد قراردادهـــاي نفتـــي و 
ين گازي ايران در همـين راسـتا تـدو

 ".شده است
در این سخن ایشان حد اقل بـر روی 
کمبود مالی   به عنوان مشکل صنعت 
ــد  ــذارد و معتق ــی گ ــت انگشــت م نف
ــد قراردادهــا رادر  ــل جدی ــت نس اس
راستای رفع این کمبود مـالی تنظـیم 

ــت ــرده اس ــن .ک ــو ای ــد در پرت هرچن
ــه  ــر واقعــی  گفت ســخن ، ماهیــت غی
قبلــی ایشــان آشــکار مــی گــردد ، امــا 

ای زنگنـه و بـالتبع دولـت نگـرش اقـ
یــازدهم در بــاره نفــت و نقــش آن در 
ـــان   ـــل ایش ـــه ذی اقتصـــاد از دو جمل

 .هویدا تر می گردد
ایشان در همان همـایش فـوق الـذکر 

ایـــران بـــه عنـــوان "  -۱:گفتـــه انـــد
دومین دارنده منابع نفتی و نخستین 
دارنــده منــابع گــازی بایــد ســـهمی 
متناســب بــا ایــن منــابع در بازارهــای 

ی و گازی جهان بـه دسـت آورد و نفت
هـــم اکنـــون بـــا توجـــه بـــه اصـــالح 
ــرای  قراردادهــای نفتــی اراده ملــی ب

 ".این منظور ایجاد شده است
هـای ملـی  نفت و گاز ظرفیت:" -۲و 

 "هستند، باید تولید را باال ببریم
بایستی از آقای زنگنه پرسـید چگونـه 
میتوان ارتباطی منطقی بـین دارنـده 

ــزو ــی و ل م حــراج و خــام ذخــایر نفت
فروشی آن ایجاد کرد؟ جز با منطـق 
ــک  ــی ی ــایر نفت ــود ذخ ــدرت ؟ وج ق
کشور چه الزامی برای فـروش فـوری 
آن در بازار جهانی  ایجاد می نمایـد؟ 
جز نیاز نظام والیـت فقیـه و مافیـای 
رانتخوار  به دستیابی هر چه بیشتر و 

 ! زودتربه در آمد نفت
ایـا آقـای زنگنـه حاضـر اسـت  منــزل 

ســکونی  و ســرمایه هــای شخصــی م
خود را صرفا به خـاطر رعایـت سـهم 
ــاز  ــتغالت و نی ــازار مس ــب در ب متناس
ــــراج  ــــکن ،  بح ــــه مس ــــازار عرض ب
خارجیان  گـذارده ارزان فروشـی ان 
را جار زند؟ مسلما  ایـن کـار از هـیچ 

اما چـرا .انسان سلیمی انتظار نمیرود
ــرمایه و  ــه س ــبت ب ــد را نس ــین دی هم

و نسـلهای آینـده ثروت ملی این نسل 
 دارد؟ 

گذشته ازآن از چه زمانی اراده ایشان 
در بــازنگری قــرارداد هــای نفتــی ، 

و ! بدل به اراده ملی گردید ه اسـت؟
برفرض که نفت و گاز را ظرفیت ملی 
بدانیم چه ربطی با بـاال بـردن تولیـد 
ــه  ــدی ک ــاالی تولی ــت ک آن دارد؟ نف

بــاال بــردن "نیســت تــا از تشــابه لغــت 
ای انحراف اذهان استفاده بر" تولید
نفت سرمایه ای ملی است کـه . کنیم 

طبیعـت میلیونهــا ســال در ایجــاد آن 
ــه تنهــا نســل کنــونی  ســهیم بــوده و ن
برای رفع حوائج امروز خود نبایستی 
آنــرا بعنــوان مایــه ســوخت ببــاد فنــا 
دهــد ، بلکــه نســلهای آینــده در بکــار 

 .گیری صحیح آن سهیمند
ز ملـی شـدن از قضا در آسـتانه سـالرو

صنعت نفت قرار داریـم و طـرح ایـن 
ــا  ــه آی ســوال بجاوضــروری اســت  ک
دولت دکتر مصدق که سـعی وافـر در 
حفـــظ  ذخـــایر نفـــت و گـــاز مـــیهن 
داشـــت و دوســـال اقتصـــاد خـــود را 
ـــروش قطـــره ای نفـــت در  ـــدون ف ب
اســـتقالل و بـــا تکیـــه بـــر صـــادرات 
محصـــوالت داخلـــی  اداره کـــرد تـــا 

دی نشــان دهــد بــرای داشــتن اقتصــا
ــردن  ــاال ب ــه ب ــازی ب ــد محــور نی تولی
تولید نفت و ارزان فروشی آن نیسـت 
و درست به  خاطر ارائه الگوی عملی 
و ممکن بودن رفع وابستگی اقتصـاد 
به نفت بـود کـه علیـه دولـتش کودتـا 
شـــــد، عـــــرق ملـــــی نداشـــــت و از 
ظرفیتهــای ملــی غافــل بــود و شــما و 

 دولت آقای روحانی آگاه ؟
شما در دو نـوع  نه بلکه تفاوت وی با

اندیشـــه راهنمـــا و رهبـــری اقتصـــا د 
ــت ــع سیاســت اقتصــادی . اس در واق

دولت دکتر مصدق مبتنی بـر موازنـه 
منفی وحفظ استقالل و سرمایه کشور 
و متکــی بــر توانــایی ملــی در بکــار 
اندازی نیروهای محرکه داخلی  بود 
و سیاست شما و دولتهای موجـود در 

نـه نظام والیـت فقیـه بـر اسـاس مواز
مثبـــت ودر راســـتای وابســـته کـــردن 
هرچه بیشـتر اقتصـاد بـه در آمـدهای 
نفتی و تیشـه بـر ریشـه تولیـد داخلـی 

  .زدن است
واینهمـــه در حـــالی کـــه متاســـفانه  

نفت در نظـام والیـت فقیـه و  صنعت 
در دوران طوالنی وزارت اقای زنگنه 

ســــال دوران اصــــالحات و نیــــز  ۸(
هنـــوز فاقـــد طـــرح جـــامع ) اکنـــون
بندی شده   نقشه راه  اولویت انرژی و

ــدورکربنی و  ــابع هی ــرای توســعه من ب
طرح و قانون  اصالح الگوی مصـرف 

  .است
جالــب توجــه اســت کــه آقــای عراقــی 
معاون ایشان و مدیرعامل شرکت ملـی 
گاز ایران هـم در همـایش فـوق الـذکر 

درصـدی بخـش  ۸۱با اشـاره بـه سـهم 
خانگی در مصرف گاز در کشور، میزان 

در این بخـش را غیـر قابـل  مصرف گاز
و آقــای  کاتوزیــان ! کنتــرل دانســت 

ــز  ــت نی ــنعت نف ــگاه ص ــیس پژوهش رئ
اگر از هم اکنون به فکر  :"معتقد است

طرح جامع انرژی در کشور نباشیم در 
میلیـارد  ۲٫۵مصرف گاز به  ۱۴۰۴سال 

متر مکعب در روز خواهد رسید که در 
این صورت ایران به عنوان بزرگتـرین 

ـــده گـــاز در جهـــان  مطـــرح وارد کن ن
همچنــین آقــای فــرزاد !" خواهــد شــد

مخلـــص االئمـــه، بـــازرس نفـــت در 
ســــازمان بازرســــی کــــل کشــــورنیز 
درهمــایش فــوق الــذکر اظهــار داشــته 

هم اکنون معادل یک میلیـون : "است
بشکه نفت خام حجم غیرمجاز اتـالف 

ــت ــدروکربوری اس ــابع هی بخــش . من
ــــالف توســــط  ــــن ات عمــــده ای از ای

گازی تاسیسات صنایع نفت های  مشعل
حجـم . و گاز کشور صـورت مـی گیـرد

گــاز همــراه نفــت ایــران کــه در حــال 
برابر کشور عربستان  ۷۵سوختن است 

  ".است
اما تـا زمـانی کـه وضـعیت سـنجی ایـن 
مشکالت تنها محـدود بـه بیـان و وارد 
عرصه عمل و جبـران نگـردد ،صـنعت 
ــی  ــاتالق ب ــروز در ب ــور روز ب نفــت کش

 .میرود تدبیری فروتر
ای کاش اهمیتی که اقای زنگنـه بـرای 
تشکیل کمیتـه ای جهـت بـازنگری در 
قراردادهای نفتی و شیرین سازی آنهـا 
برای مذاق کارتلهای خارجی قائل بود 
،برای تشکیل کمیته ای جهـت  تعیـین 
و تدوین طرح جامع انرژی و نقشه راه 
اولویـت بنـدی شــده  خصوصـا در امــر 

بـود و بـدان اصالح مصرف  نیـز قائـل 
تا معلوم میگردیـد کـه .اولویت می داد

با سیاسـتهای جلـوگیری از مصـرفهای 
بی رویه نیز میتوان صنعت نفـت را در 

 .مقابل ضربه تحریم کار آمد کرد
واما وزارت نفت از طرفی صنعت نفت 
را نیازمنـــد ســـرمایه گـــذاری خـــارجی 
میدانـد و از طـرف دیگــر آقـای مهــدی 

بازنگری در حسینی، رییس کمیته ویژه 
قراردادهای نفتی، مزيت ميدان هـاي 

خـارجی نفتي ايران رابـرای کارتلهـای 
پایین بودن ريسك و هزينه پایین توليد 
نفــت و گــاز در ایــران  و حجــم ذخــاير 

می دانـد  و معتقـد اسـت کـه  باالی آن
هزينه توليد هر بشـکه نفـت  در حـالی 
که در بسیاری کشورها برای کارتلهـای 

دالر است، در ايران  در  ۱۴نفتی باالی 
دالر و لذا به صـرفه آنهـا  ۵حال حاضر 

وی در یاداشــــــتی کــــــه در . اســــــت
ــرانالین  ــفند  ۱۲خب ــده  ۹۲اس درج ش

وقتـی ریاسـت :" است ذکر کرده است
" اجـالس داووس"محترم جمهـور در 

می گوید که ایران دارای پتانسیل های 
عظیم نفت و گـاز بـا حـداقل هزینـه و 

بــه همــان نکتــه  ریســک اســت، دقیقــًا
حساســی اشــاره کــرده اســت کــه مــورد 
ــت ــان اس ــی جه ــای نفت ــه غوله . توج

سرمایه های عظیم شرکت های بزرگ 
نفتی هم اینک در میادین بسیار گـران 

مناطق سختی چون آبهـای . قرار دارد
عمیق خلیج مکزیـک و غـرب آفریقـا، 
آالسکا، دریای شمال و یا حتی هزاران 

اسـترالیا در کیلومتر دورتر از مرزهـای 
شـرکت . آبهای با عمق چنـد کیلـومتر

های بزرگ نفتی ناچارند بـرای کشـف 
و تولید مقادیر نه چندان زیـاد نفـت و 
. گاز سـرمایه هـای کالنـی صـرف کننـد

گاهی هزینه تولید نفت در این مناطق 
صعب تا ده برابر تولید از میادین نفتی  

ــی دهــد ــزایش م ــران اف ــوان . ای ــی ت م
ف کننـدگان تشـته صریح گفت که مصر

انــرژی ارزان، عرضــه مطمــئن و قابــل 
 ".دسترس هستند

وبدینســـان اســـت کـــه وزارت نفـــت و 
دولت آقای روحانی تشنه تر از مصـرف 
کننــده در فــروش ارزان انــرژی منــابع 
ملی  و دایه ای مهربـانتر از مـادر بـرای 

وآ قای زنگنه .کارتلهای نفتی می شوند
درنقــش ســقای لبهــای تشــنه غولهــای 

تـــی جهـــان ،کمیتـــه ای را بـــرای نف
بازنگری قراردادهای نفتی تشکیل داد 

از مهر ماه تا اسفند (ماه  ۶که در عرض 
در تدوین قرارداد های هر ) ماه امسال

چه  شیرین تـر و بـازنگری در قـرارداد 
ــل بکوشــند چــرا کــه  ــع متقاب هــای بی
معتقدنـــد آن قـــرارداد هـــای دیگـــر 
جوابگــوی لــب تشــنه کارتلهــای نفتــی 

 .باشند نمی
  نگارنده دردنباله این نوشتار بعنوان 

  
  12  صفحهدر
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پیش درآمد بررسی ویژه گی هـای قـرار 
داد های نفتی بیع متقابل و قرارداد 

ــارچوب   ــه چ ــی ،ب ــد نفت ــای جدی ه
قانونی این قرارداد ها می پـردازد و 
بخش دوم نوشتاررا  به مقایسه ویژه 
گی های قرارداد های بیع متقابل و 

ــد ای پــی ســی اختصــاص مــی  جدی
دهـــد تـــا در پرتـــوآن ملـــت ایـــران 
متوجــه شــوند چــه  بــر ســر منــابع و 

  .حقوق ملی آنان می رود
 

ــکل  ــونگی ش ــت و چگ ــانون نف ق
  گیری قرارداد های بیع متقابل

 
ــا بــر قــانون نفــت  ســال   ،  ۱۳۵۳بن

ســال قبــل از انقــالب اســالمي  ۴کــه
محـدوديت .تصويب گرديد   ۱۳۵۷

شـاركت هاي قابـل تـوجهي  بـراي م
شـــركت هـــاي نفتـــي خـــارجي در 
عمليات باالدستي نفت و گاز تعیـین 

قـانون نفـت مقـرر  ۳ماده . شده بود
مــي دارد كــه منــابع نفتــي و صــنعت 
نفت ايران ملي است و اعمـال حـق 
مالکيت ملت اير ان نسبت به منـابع 
ـــاف،  ـــه اكتش ـــران در زمين ـــي اي نفت
ـــد و پخـــش نفـــت در  توســـعه، تولي

ره منحصـرا سرتاسر كشورو فالت قا
به عههده شرکت نفت ایـران اسـت 
کـــه راســـا یـــه بـــه نماینـــدگی هـــا و 
پیمانکاران خـود در ان بـاره اقـدام 

 ..خواهد کرد
انعقــاد هــر گونــه قــرارداد، ازقبیــل 
امتیازی و مشارکت و یا مشـارکت در 
ــه در ان  شــركت  ــذاری ک ســرمایه گ
ـــوان  ـــه عن ـــارجي ب ـــي خ ـــاي نفت ه
پيمانكار زير نظر شـركت ملـي نفـت 

به . يران نبودند، ممنوع اعالم شد ا
ـــذ ار،  ـــان قانونگ ـــاي آن، درفرم ج
نوعي قرارداد خريد خـدمات خطـر 
پذير ايجاد شد و تعدادي قرارداد از 

  .اين نوع نيزمنعقد گرديد
، محــدوديت  ۱۳۵۷پــس ازانقــالب  

ــانون  ــوجهي توســط ق ــل ت هــاي قاب
اساســـي در مـــورد مشـــاركت بخـــش 
ــه طــور عــام، و ســرمايه  خصوصــي ب

اران خارجيبــه طــور خــاص، در گــذ
فعاليت هاي اقتصادي مقرر گرديـد  

بسـياري از بخـش هـاي . به موجـب 
قانون  ۴۴اصل (اقتصاد، ملي شدند 

به عـالوه خارجيـان از حـق )اساسی 
تشــکيل شــركت در ايــران محــروم 

، اعطــاي هرگونــه )ا .ق  ۸۱مــاده (
 ۸۱ماده (امتياز به بيگانگان ممنوع 

خـــارجي ، اســـتخدام كارشناســـان )
و ســـــلطه )  ۸۲مـــــاده ( محـــــدود 

بيگانگان بـر منـابع طبيعـي ممنـوع 
 )۱۵۳ماده (گرديد 

درسال ماقبل پایان جنگ تحمیلـی 
،  ۱۳۶۶عــراق و ایــران یعنــی ســال  

قــانون جديــد نفــت توســط مجلــس 
ایـن قـانون . نظام به تصويب رسـيد

هرگونه سـرمايه گـذاری خـارجی در 
صنعت نفت و گـاز را ممنـوع اعـالم 

و  مقــرر مــی دارد كــه تمــامی  کــرد ه
فعاليـــت هـــای  نفتـــی بايـــد تحـــت 
كنترل و نظارت وزارت نفت انجـام 

ايـن قـانون  نیزمقـرر  ۲مـاده . گيرد
مــي دارد كــه منــابع نفتــی بخشــی از 

اسـت كـه بـه ) انفـال (اموال عمومی
ملـــت ايـــران تعلـــق  دارد و تحـــت 

طبـق . اختيار و نظارت دولت اسـت
زينــه ايــن قــانون، تمــامي ه ۶مــاد ه 

هايي كه بايد در پروژه های نفـت و 
گــاز ســرمايه گــذاری گــردد، بايســتی 
توسط وزارت نفت پيشنهاد شـو دتـا 

ــردد  ــاالنه درج گ ــه س بــا . در بودج
قانون مزبور، به  ۵وجود اين، ماد ه 

وزارت نفت و شـركت هـای وابسـته 
براي مثال شركت ملی نفـت ايـران (

اجــازه مــی دهــد تــا بــرای اجــرای ) 

ی نفـت و گـاز،  بـه انعقـاد پروژه هـا
قرارداد با افراد و شركت های بومی 

در دهـه . يا خارجی مبـادرت ورزنـد 
نخســت انقــالب، خــط مشــی دولــت 
ايران، اسـتفاده از خـدمات شـركت 
ـــــت  ـــــارجی تح ـــــی خ ـــــای نفت ه
ــا ای  ــد دردســت ي قراردادهــاي كلي

ــی. ــود .پ ــی  ب ــن . س ــه موجــب اي ب
قراردادها، شرح كاری دقيقـاً معـين 

ی مــواد وخــدماتي كــه و قيمــت هــا
پيمانكار بايد فراهم مي كرد، ثابـت 

اگرچـــه ايـــن قراردادهـــا بـــا . بـــود 
ـــق  ـــی منطب ـــانون اساس ـــررات ق مق
ــکالت خاصــی  ــل مش ــد، در عم بودن

نخست آن كه بايد از . ايجاد گرديد 
محــل درآمــدهاي عمــومی، بودجــه 
ای بــرای درآمــدهای نفتــی در نظــر 
گرفتــه مــي شــد،و دولــت  ارز معتبــر 

ــ ــافی ب ــت وک ــم  بعل ــار آنه رای اینک
ــــگ  ــــه جن ــــت ادام اتخــــاذ سیاس
وطــــوالنی کــــردن آن در اختیــــار 
نداشت  و سرمایه کشور صرف خرید 

 .ادوات جنگی شده بود
ــين  ۱۳۶۵در ســال  ــوان اول ــه عن ، ب

حركـــت در راســـتای حـــل مشـــکل 
ــر، مجلــس شــركت  ــود ارز معتب كمب
ملی نفت ايران را مجاز كرد تا برای 

فـت و گـاز، تأ مين مالی پنج پروژه ن
وام های كوتاه مـدت و ميـان مـدت 

صـد هـزار . تحصـیل كنـد) يوزانس(
بشکه در روز، برای مدت سـه سـال، 
بـــرای بازپرداخـــت وام اختصـــاص 

در سال بعـد، مجلـس بـه . يافته بود
شركت ملی نفت ايران اجازه داد تا 

 ۳٫۲قراردادهايی با حـد اکثرمبلـغ 
میلیــارد دالرامریکــا بــرای توســعه 

زی پارس و پارس جنوبی میادین گا
با شرکتهای توانمند خارجی منعقـد 

مشروط بر آن كه تمامي هزينـه . کند
هـا از طريـق توليـدات ايـن ميـادين 

  .بازپرداخت گردد 
ـــه و     ـــت فقی بدینســـان نظـــام والی

شخص آقای خمینـی  بـر اثـر اتخـاذ 
تصـــمیم غلـــط و نابخردانـــه ادامـــه 
جنگ وضعیت اقتصادی را به چنان 

ار ســاخت  کــه نظــام تنگنــایی دچــ
را بیرون از " مصلحت "والیت فقیه 

حــق ســنجید و قــانون خــود را نیــز 
نقــض کــرده  بــا صــدوراجازه وضــع 
قرارداد هایی با کارتلهـای خـارجی 
سنگ بنایی را نهاد که دیـوار آن تـا 
به امروزآنچنان کج باال رفته که هـر 
ـــر  ـــر س ـــتن ب ـــرور یخ ـــان ف آن امک

  .معماران آن میرود
ـــانون جالـــب توجـــ    ه اینکـــه آن ق

ــران  ــك مركــزی اي ــه بان ــين ب همچن
اجازه داد تا بازپرداخـت هزينـه هـا 
. ی شرکتهای خارجی راضمانت كند

در سايه وجود اين قـانون، نـوعی از 
قرارداد بيع متقابل در ايـران شـکل 
گرفــت کــه طبــق آن، شــركت هــای 
نفتی خارجی، ملزم بودند تـا پـروژه 
ــار  ــوان پيمانك ــه عن ــی را ب هــای نفت
شركت ملي نفت ايران انجام دهنـد 
ــين  ــأ م ــود ت ــز خ ــه آن را ني و بودج

ــد ــه . كنن ــروژه ای ب ــه پ ــامي ك هنگ
مرحله توليد می رسيد، شركت های 
نفتــی خــارجی ، ســرمايه خــو د را از 
طريق توليدات پروژه، بـاز پـس مـي 

امـــا از آن جـــا كـــه بانـــك . گرفتنـــد
مركزی ايران بازپرداخت هزينه هـا 

يسك هـر گونـه را تضمين می كرد، ر
كمبود توليد بر عهـده شـركت ملـي 
نفت اير ان قـرار داشـت و از آن جـا 

 كه شركت هاي نفتی بين المللی
هيچ ريسکی را برعهده نمي گرفتند، 
اين نوع از قـرارداد بيـع متقابـل بـا 

نــوع معمــول آن كــه بعــدها توســط 
شركت ملی نفت ايران به كار گرفته 
شد و به موجب آن ، ريسك هرگونـه 

ــ ــركت ك ــردوش ش ــد ب اهش در تولي
نفتي خارجي قرار مي گيرد، متفاوت 

 ۱۳۹۶۶روزنامه رسـمی شـماره(.بود
 ) ۱۹٫۰۱٫۱۳۷۱مورخ 

گام بعدي با تصويب قانون بودجـه 
برداشــته شــد كــه بــه شــركت  ۱۳۷۲

ـــا  ـــران اجـــازه داد ت ـــت اي ـــي نف مل
قراردادهای نفتی با ارزش حد اکثر 

میلیارد دالر امریکا با شرکتهای  ۲٫۶
تی خـارجی بـا شـرکتهای خـارجی نف

اقساط :منعقد نماید مشروط بر آنکه
منحصـــــراً از مجـــــرای صـــــادرات 
توليدات حاصل از پـروژه پرداخـت 
گردد و بنابراين هيچ ضمانتي براي 
هرگونه كـاهش در توليـد داده نمـي 

وبايـــد حـــداكثر اســـتفاده از  .شــود
تــوان موجــود ايــران در طراحــي، 
مهندسي، سـاخت و نصـب بـه عمـل 

يـــد همچنـــین انتقـــال فنـــاوری از آ
طريق موافقتنامه های مشـاركت در 
ســرمايه گــذاری بــين شــركت هــاي 
ــرد؛ و  ــی وخــارجی صــورت گي داخل

درصد از امکانات  ۳۰دست كم بايد 
ــاخت داخــل  ــتفاده  ۱۸س ــورد اس م

این امر که ایا این شـروط .قرارگیرد
تحقــق یافتنــد یــا خیــر را د رشــماره 

گیهـای  اینده به  همراه بررسی ویژه
نسلهای مختلف قـرارداد هـای بیـع 
متقابــل و نیــز قــرارداد هــای جــدی 

 .نفتی پی میگیرم
jalehwafa@yahoo.de  

 
  

 :تجاوزها به حقوق انسان در ایرانو اینــک خبرهــای  :انقــالب اســالمی
  
  

ها و صـــدور  اعـــدام
حکمهــــــــــــــــــای 
ـــت برضـــد  محکومی
ـــارگ ـــجو و ک  ،ردانش

ــــی  ــــان فزون همچن
  :جوید می

  
  
  ـــه گـــزارش ۹۲بهمـــن  ۲۹در ،  ب

ــر  قاچــاقچی  ۴. واحــد مرکــزی خب
مــــواد مخــــدر در کرمــــان بــــه دار 

ایـن افـراد بـه اتهـام . آویخته شدند
کیلــو گــرم  ۷۰۳حمــل و نگهــداری 

کیلو گـرم هـروئین بـه  ۲۳تریاک و 
 .اعدام محکوم شده بودند 

 بــــه گــــزارش ۹۲بهمــــن  ۲۹در ،
از زنـدانیان سیاسـی و کمپین دفـاع 

نفـر در زنـدان بنـدر عبـاس  ۵مدنی،
احکـام اعـدام محمـد . اعدام شدند

خلیل قاسمی، عبدالله ریسی، اصـغر 
ــراهیم  ــادقی و اب ــواد ص ــنی، ف محس

نفـــر از زنـــدانیان بنـــدر  ۵ســـاالری 
گفتـه .عباس در این زندان اجرا شد

شــود حکــم اعــدام ســعید بلبلــی  می
ه دیگر زندانی محکـوم بـه اعـدام، بـ

دلیــل اینکــه او از اعضــای خــانواده 
شهیدان حکومت ایران بـوده اجـرا 

 . نشده است
 بــــه گــــزارش ۹۲بهمــــن  ۲۹در ،
فعـالین حقـوق بشـر  دمکراسـی در «

زنـــدانی از  ۸صـــبح امـــروز » ایـــران
ــالنهای  ــد   ۳و ۲،۱س ــدان  ۲واح زن

قزل حصار کرج کـه روز گذشـته بـه 
ســـلولهای انفـــرادی منتقـــل شـــده 

ــ ــالن وی ــد در س ــن بودن ــدام ای ژه اع
سـالن . زندان به دار آویختـه شـدند

ـــژه اعـــدام تشـــکیل شـــده از   ۶۰وی
ــــاب دار ــــد  . طن ــــی توانن ــــی م یعن

 .نفر را اعدام کنند ۶۰همزمان
  ـــن  ۳۰در ـــزارش ۹۲بهم ـــه گ ، ب

فرارو، دانشـجویان دانشـکده علـوم 
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبـایی 
در یــک تجمــع اعتراضــی خواســتار 

اجـــی دوران بازگشـــت اســـاتید اخر
 .صدارت صدرالدین شریعتی شدند

  ـــن  ۳۰در ـــزارش ۹۲بهم ـــه گ ، ب
خانه کارگر، هشـت نفـر از کـارگران 
پتروشیمی رازی با شـکایت کارفرمـا 
به دادسرای عمومی و انقـالب بنـدر 

احظار شدگان از . امام احظار شدند
اعضای اتحادیه کارگران قـراردادی 
. و پیمــانی بنــدر امــام نیــز هســتند

است ظرف یـک مـاه گذشـته گفتنی 
برخوردهـــای مشـــابه قضـــایی بـــا 
کــارگران معتــرض در معــدن چــادر 

اکریـــل اصـــفهان  ملـــوی یـــزد و پلی
 .صورت گرفته است

  به گزارش ایسنا، ۹۲اسفند  ۱در ،
خبــری آســمان - نامــه تحلیلــی هفته

ـــر  ـــرای تغیی درخواســـت خـــود را ب
ـــر  ـــارت ب ـــأت نظ ـــه هی ـــعیت ب وض
مطبوعــات تســلیم کــرده بــود کــه در 

مـــاه بـــا ایـــن درخواســـت  بهمن ۱۴
موافقـت شـد و ایـن روزنامـه انتشــار 

ماه آغاز کرد اما  بهمن ۲۶خود را از 
درست هفت روز پس از انتشار، ایـن 
ــار مطلبــی  ــه علــت انتش ــه ب روزنام
ــارم  ــماره چه ــاره قصــاص در ش درب

 .خود توقیف شد
 ــــفند  ۱در ــــزارش ۹۲اس ــــه گ ، ب

کمپین بـین المللـی حقـوق بشـر در 
اللـه توانـا،  م اعـدام روحایران، حک

ساله به اتهام گفتن یک کلمه در  ۳۴
 ۱۳۹۰وی در مهر مـاه . مورد پیامبر

توســـط نیروهـــای ادارۀ اطالعـــات 
. شهر مشهد در منزلش دسـتگیر شـد

ماموران واواک یک نـوار ویـدیویی 
ـــا را کـــه روی کـــامپیوتر  ـــای توان آق
شخصـــی وی بـــوده اســـت ضـــبط 

 انــد کــه در آن وی در حالیکــه کرده
تحت تـاثیر مشـروبات الکلـی بـوده، 
ادعا می شود جملـه ای گفتـه اسـت 
ــامبر  ــه پی ــوهین ب ــرا ت ــه قاضــی آن ک

تفسـیر کـرده ) ”سب النبـی“(اسالم 
ــران جــرم   ــوانین ای اســت، کــه در ق

اما همـین قـانون . محسوب می شود
صراحتا اعالم می دارد که اگر متهم 

سـب “در حال مستی مرتکـب جـرم 
ی اعــدام شــود، مجــازات و” النبــی
 .نیست
  ــــه گــــزارش ۹۲اســــفند  ۱در ، ب

ها تن از فعـالین سیاسـی و  هرانا، ده
ــه مناســبت  مــدنی آذربایجــانی کــه ب
بزرگداشت روز جهانی زبان مادری 

از فعـالین » اکبر ابولزاده«در منزل 
ــد،  ــده بودن شــهر اهــر گــرد هــم آم
ــی بازداشــت  ــاموران امنیت توســط م

  .شدند
  یسنا، ، به گزارش ا۹۲اسفند  ۱در

ــاس  ــتان عب ــادی از دوس ــاد عم نوش
مدیرمســـئول روزنامـــه  –بزرگمهـــر 
ـــا ایســـنا،  در گفـــت –آســـمان وگو ب

ــت گفته ــر : اس ــای بزرگمه ــرای آق ب
میلیــون تومـــانی  ۳۰۰قــرار وثیقــه 

صادر شـده بـود کـه بـه علـت پایـان 
وقــت اداری قــرار دادن وثیقــه بــه 
صـــبح شـــنبه موکـــول شـــد و آقـــای 
ــل ــن منتق ــدان اوی ــه زن ــر ب  بزرگمه

 .شدند
  ــــه گــــزارش ۹۲اســــفند  ۲در ، ب

مجذوبان نور، تعدادی از نیروهـای 
فردوسـی   امنیتی با ورود به چاپخانه

واقع در شهر اهواز، به بازداشت دو 
 ۵۰۰تن از کارکنان آنجـا و توقیـف 

جلد از تقویم هـا و پوسـترهایی کـه 
در آن تمثال بزرگان دراویش به کار 

 .رفته بود، اقدام کردند
 ـــفند ا ۴در ـــدان ۹۲س ـــا خن ، رض

همسر نسرین ستوده در صفحه فیس 
بوک خود خبر داد که امروز جلسـه 
دادگاه نسرین در شعبه یـک دادگـاه 
انتظــامی وکــال بــا حضــور دو تــن از 
وکـــــالی او گیتـــــی پورفاضـــــل و 

و عده ای از  - عبدالصمد خرمشاهی
خبرنگـــاران و عالقمنـــدان برگـــزار 

 .شد
 ــــفند  ۴در ــــزارش ۹۲اس ــــه گ ، ب

ن حقــوق بشــر و دمکراســی در فعــالی
ـــنجری از  ـــرم س ـــانم اک ـــران، خ ای

ــه  ــی ده ــدانیان سیاس ــادر  ۶۰زن و م
دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد 
و خـــانم دینـــا کریمـــی از زنـــدانیان 

و فرزنـدش حنیـف  ۶۰سیاسی دهـه 
عطــار زاده توســط فــردی بــه نــام 
توســلیان در دادگــاه تجدیــد نظــر 

آنهـا در . مورد محاکمه قرار گرفتند
اعتراض به حکم غیر قـانونی و غیـر 

ــدان خــود مــورد  ۲انســانی  ســال زن
 .محاکمه مجدد قرار گرفتند

  به گزارش ایلنـا، ۹۲اسفند  ۵در ،
موســــــی «جلســــــۀ اول دادگــــــاه 

و » زاده مازیار رحـیم«، »هندیجانی
از کـارگران » غالمحسین حیـدری«

 ۲پتروشـــــــیمی رازی، در شـــــــعبه 
دادسرای عمومی و انقالب ماهشـهر 

برگـزار » زر خشت«ه ریاست قاضی ب
ــده . شــد ــر ایــن گــزارش، پرون ــا ب بن

ـــن  ـــه شـــعبه  ۳قضـــایی ای کـــارگر ب
ارجاع داده شده است و » سربندر«

ــت آزاد  ــرار کفال ــا ق ــان ب ــی آن همگ
 .اند شده
  ــــه گــــزارش ۹۲اســــفند  ۵در ، ب

ــــن از  کرمانشــــاه پســــت، دههــــا ت
کــــارگزاران مخــــابرات روســــتایی 

اری اسـتان کرمانشـاه مقابـل اسـتاند
ــد ــده . کرمانشــاه تجمــع کردن نماین

تجمع کننـدگان بـه کرمانشـاه پسـت 
ــای یــک : گفــت ــاکنون از مزای ــا ت م

کــارگر ســاده نیــز برخــوردار نبــوده 
ما خواستار بیمه مطابق قـانون . ایم

کار و انعقاد قرارداد مستقیم مطابق 
ـــورای  ـــس ش ـــوب مجل ـــانون مص ق

 .اسالمی هستیم
  ــــه گــــزارش ۹۲اســــفند  ۵در ، ب

حکـم چهـار شـهروند بهـایی هرانا، 
 ۲۰ســـاکن مشـــهد از ســـوی شـــعبه 

دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی 
بنا به رای صـادره، حکـم . اعالم شد

بدوی دو خواهر بهایی به نام هـای 
. تاییـد شـد” نیکا و نوا خلوصی عینا

طبق حکم بدوی، نیکـا خلوصـی بـه 
شـــش ســـال حـــبس تعزیـــری و نـــوا 
خلوصی به چهار سـال و نـیم حـبس 

  .ری محکوم شده بودندتعزی
چنین طبق رای صادره، حکـم  هم   

از یک سال و ” ادیب شعاعی“بدوی 
نیم حبس تعزیری به شش ماه حبس 

 ۸از ” مهسا مهـدوی“و حکم بدوی 
ماه حبس تعزیری به سه مـاه و یـک 
  .روز حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد

  
  16 صفحهدر
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ـله دارم كـه از    مـن  « ساير شاگردان  گفت  آخوند  به آنها و دو دختـر  فاض

ـا    ـلت ب تجير همدرس شما بوده اند و اينك هر يك از شما  كه مايل  به وص
اتفاقاً هيچ  يك از شاگردان كتاب را هم » .من هستيد كتابتان را هم بگذاريد

ـاب بـه     آخوند كه نظر خاصي به آن دو برادر. نگذاردند سيد  داشـت، خط
ـلت     معلوم مي شود ش« ، گفتآنان  نموده ـا مـن وص ما هم نمي خواهيـد ب

ـا آن      » .كنيد ـتي  ت ـا تنگدس ـا ي آن دو برادركه شايد به واسطه  حجب و حي
، گفته مكرر آخوند جـرأت پيـدا كـرده    وقت اظهار رضايت نمي كردند، از

ـابق قواعـد  شـرع    م« آخوند  به آنان  گفت كه . كتاب  را هم  گذاردند ط
شـما هـم   .  كنـد د و بعد او را عقد ا يك نظر ببينخود ر اسالم شوهر بايد زن

  » .پشت تجير  برويد و همسران آينده  خود را انتخاب كنيد
پشت تجير رفتند و دو دختري كه صورت خود را گشـوده بودنـد    دو برادر
ر كـوچكتر خـواهر بزرگتـر را    كوچكتر و بـراد  بزرگتر خواهر برادر. ديدند
ـام  . همانموقع  صيغه عقد جاري شد.  كرد انتخاب ـا    ن يكـي  از ايـن برادره

ـين   آقاي مهر علي اكبر و نام همسرش بيگم صاحب بود و مادر من نواده هم
  .ميرعلي  اكبر و بيگم صاحب است

ـين       : و اما پدرم  ـاء ومالك ـادي ازعلم ـادي دولـت آب مرحوم حاج ميـرزا ه
معروف اصفهان از خاندان سادات مرعشي كـه چنـدين قـرن درمازنـدران     

. ندان سادات مرعشي بـود ه عباس كبيرازهمان خاشا حكومت داشتند ومادر
و من يگانـه دختـري بـودم كـه      پدر و مادرم هفت پسر داشتند به هر حال
للة اي داشتم كه او را . پسر آمدم و ازهر جهت عزيز و گرامي بودم سرهفت

همين كه  بـه سـن   . خيلي به اوعالقه مند بودم حاجي صفرعلي مي گفتيم و
ـا   شش سالگي رسيدم  معلم  سرخا نه اي  به نام  آقاشيخ محمد رفيع  بـراي م

ـا آن   آوردند كه تحصيالت عربي خود را در بيروت تمام كرده بود وشايد ت
  .روز هيچ مرد معلمي  غير از او به بيروت نرفته بود

هر روز كه من به .  قرار شد شيخ محمد رفيع به من قرآن و فارسي ياد بدهد
ـله  را نيز با خود  مي بـردم حاجي  صف. اتاق معلم مي رفتم  روزي .  ر علي ل

ـا  . پدرم  از اين واقعه  خبر دار شد و مرا احضار نمود  ـار و ادب    ب ـال وق كم
ـله  نزد معلم برويد شرط نبود« گفت  ـله بايـد  بـه   . كه شما با ل از اين به بعد ل

ـيد   مقصـودم از  » .كار خود برسد ، شما هم مشغول درس خواندن خـود باش
م كردم و همينكـه نـزد   نكته آن بود كه  جزوهاي مهم قرآن را تماذكر اين 

دادم  پدرم يك قرآن خطي، كه  مـي گفتنـد  هديـه آن در     پدرم امتحان
اد و مادرم  يك النگوي  آن روز ها صد تومان بود، به آقا شيخ محمد رفيع د

  .پدرم  به من  جايزه داد طال توسط
ـاج   گاتحصيالت من نزد آقا شيخ محمد رفيع و  ه هم نزد برادرم مرحـوم ح

ـا تكميـل      ميرزا يحيي دولت آبادي ادامه يافت و فارسي وعربـي را نـزد آنه
ـاعدي محـ  . كردم يط  بـه  دراين اثنا پدرم  از مظالم حكومتهاي وقت و نامس

كرد و مـن نيـز همـراه     ، به قصد زيارت مشهد از اصفهان حركتستوه آمده
يم از مقامات باال دستور رسيد  كه اگر اما همين كه به قم رسيد. پدر و مادرم

ـانواده  خـود را بـه اصـفهان      آقا حاج  ميرزا هادي عازم  مشهد است بايد خ
ـام اصـفهان     ـالم حك برگرداند و اين براي آن بود كه مبادا  پدرم بر ضد مظ

ـال  درهرصورت پدرم ناچار. اقداماتي كند بـودم بـه عنـوان     مرا كه خردس
اصفهان برگردانيد و پـس   ، بهيده، با دستگاه زيادخت روان نشانخانواده، در ت

. مادرم به تهران مراجعت  نمـوده و در  تهـران ماندنـد    از چندي خود او با
ـا ميـرزا احمـد  و ديگـري    يكي دو نفر از برادرهاي  مـن ، مرحـو   ، در م  آق

ـادي درتهـران بـه    . اصفهان ماندند برادر ديگرم حاج ميرزا مهدي دولت آب
مينكه من اين را دانستم يك خارجي فرانسه مي خواند و ه طور مخفيانه نزد

پدرم  پيش برادرم  زبان فرانسه خواندم و چون به اين زبان عشق و  با اجازه
  .عالقه  داشتم  به زودي و بخوبي  پيشرفت كردم

يكي از دوستان پدرم پسر خود را از قزوين  نزد پدرم فرستاده بـود  : ازدواج
اين شخص تحصيالت در طـب را  . س طب بخواندكه با مساعدت پدرم  در

رم  نسبت به او آنقـدر  محبـت   پد.  تكميل كرد و دكتر الحكماء لقب گرفت
در آن موقـع مـن   .  تفاوت  سن ، مرا  براي او عقد  كرد داشت كه با وجود

ـات پـدرم جـزوه    .  شانزده ساله و داماد چهل و شش ساله  بود د ر همان اوق
پـس از  . اين امانتي نزد تـو باشـد  «داد و گفت دان چرمي كوچكي به من 

كيسـه اي گـذاردم و   و من امانتي را گرفته ، در »  .مرگ من آن را باز كن
پدر آن را گشـودم ، معلـوم شـد    و همينكه پس از مرگ   سر آن را دوختم

ـته   كه چندان  امي پدرم ـار طـالق را   دي به ادامـه  ايـن ازدواج  نداش ، اختي
ه و به من واگذارده و سند آن را در دسـت مـن   ضمن عقد از شوهرم گرفت

  .سپرده  كه پس از وفات او در صورت  لزوم از آن استفاده  كنم
زندگي زنا شوئي ما به واسطه اختالف سن رضايتبخش نبود و پس از مـرگ   

مرحوم دكتر را بكار فالحت و احداث باغ . پدرم با شوهر به اصفهان برگشتم
ـين مرتبـه در اصـفهان       1298طان مشغول داشتم، و خودم در سـر  بـراي اول

ـتين  نشـريه اي   » زبان زنان« روزنامه  هفتگي به نام  منتشر نمودم  و اين نخس
بود  كه درايران براي نهضت زنان و به مديريت يك زن ايراني در چهـل و  

مدتي در اصفهان به طور هفتگـي   » زبان زنان« . چند سال پيش انتشار يافت
  .طورمجله ماهانه بازحمات  و مشقات بسيار انتشار يافت وسپس در تهران به

ـيط  و   :  سفرفرنگ غيـره تصـميم     پس از وفات  پدر و دلتنگـي از وضـع مح
ـا      ـايد ب ـا بـروم ، ش گرفتم براي ادامه تحصيل در رشته تعليم و تربيت به اروپ

ـانوان، كـه در     تحصيالت باالتردرمراجعت  بتوانم  براي تعليمات عمـومي  ب
، كمك بيشتري بكنم  اتفاقاً  موقعي هـم كـه  پـدرم    سيار مشكل بودآنوقت ب

حيات داشت اين فكر در سرم  بود و به پدرم مي گفتم و حتي اصرار داشتم  
ـته   « ولي او مي گفت كه . برمب يز براي معالجه بكه پدرم را ن از مـن گذش

  ».است، ولي تو برو دنبال تحصيل  را بگير 
مي خواستم اروپا بروم قانون ايـران فقـط  بـه    درهر حال ، موقعي كه من  

زناني اجازه مي داد تنها  اروپا  بروند  كه سنشان از سي سال كمتر نباشد و يا 
دو برادرم مرحوم . اينكه مريض باشند، آن موقع من بيست و شش ساله بودم

ـادي     حاج ميرزا علي محمد دولت آبادي و مرحوم  حاج  ميـرزا يحيـي آب
ـتوفي الممالـك   . هيئت دولت مطرح  كردند دراين موضوع  را  مرحوم مس

ـادروان        رئيس الوزراء  و مرحوم فروغـي وزيـر  امـور خارجـه بودنـد و ش
همـه  مرحـوم  فروغـي و     اعليحضرت فقيد وزير جنگ  بودنـد و زودتـر از  

ـان     اعليحضرت فقيد با اين امر موافقت  كردند وهمينكه صحبت سـن بـه مي
خانمي كه مي خواهد براي تحصيل  « ه بودند اعليحضرت فقيد فرمود. آمد

البته حاضربه چنين  فداكاري خواهد شد كـه  سـن خـود را    . به اروپا  برود
يـك روز  .  به اين ترتيب تذكره من حاضـر شـد  » . چهارسال زيادتر بنويسد

ـيرين بـه     صبح چادر را از سر برداشته ، سوار اتومبيل شدم كه از راه قصـر ش
سفرهاي من يك  زن روسي، يك مـرد فرانسـوي و يـك    هم . فرانسه  بروم 

من نوكري . مرد سويسي به نام  مسيو ويتلي بود كه هنوز هم در تهران است
  .به نام  حسن همراه  خود بردم  كه تا سرحد همراه  باشد

موقعي كه به كرند رسيديم ،  قرار شـد  . مسافرت ما تاكرند به خوبي گذشت
ـامي بـر     آن. شب را در آنجا توقف كنيم موقع در تمام  ايران  حكومـت نظ

قرار بود و همينكه افسر فرماندار نظامي كرنـد از آمـدن مـن خبـردار شـد،      
بهانه اش اين بود كه چگونـه  .  نوكرمرا حسبش كرد، تذكره مرا توقيف نمود

ـا مـي رود؟ خواسـت     يك زن ايراني تك و تنها با مردهاي خارجي به اروپ
ـان ، از    خداوند با من ياري كرد و ف ـيب خ ـاي مس رماندارغير نظامي آنجا آق

ـان صوراسـرافيل و از      ـانگير خ آزاديخواهان مشهور و از اقوام مرحـوم جه
ـابره      ـيله مخ دوستان خانوادگي ما بود، وهمينكه از واقعه خبردار شـد بـه وس
ــرادرانم دســتور آزادي مــن ازتهــران   ــه ب تلگــراف حضــوري و فــوري ب

ـا  .  ز توقف ازكرند حركت كردندصادرگرديد و بعد از يك شبانه رو در آنج
ـا    ـيرين، ب هم خداوند  با من ياري كرد و آقاي اسداهللا خان، فرماندار قصرش
ـايل آزادي مـرا       ـالي وس ـات ع زحمات زياد به وسيله تلفنهاي متعدد بـه مقام
فراهم ساخت و خالصه با مشقت فراوان خود را به پاريس رساندم ودر كلـژ  

در ظـرف ايـن   . تعليم و تربيت مشغول تحصيل شدمفميئن  فرانسه در رشته  
ـيل خـود    مدت هرچه از ارث پدرملك وعالقه داشتم فروختم و خرج تحص
ـيالتم      ـال اخيـر تحص كردم و به استثناي مبلغ  بالنسبه مختصري كه در دو س
ـيچ نـوعي      ـاي ديگـر ه وزارت معارف آن روز به من كمك كرد ازهيچ ج

  .همراهي با من نشد
، رئيس دانشگاه گزارشي راجع به دورة كلژ و ورود به دانشگاهكميل پس از ت 

تحصيالت و رفتارمن به اعليحضرت فقيد رسانيد، كه ايـن محصـل درمـدت    
. هفت سال تحصيل از كالسهاي كلژ و دانشگاه يك روز غيبت نكرده اسـت 

ايشان به برادرم، مرحوم حاج  ميرزا يحيي دولت آبادي، فرموده بودند كـه  
بنويسيد  زودتر به ايران  بيايـد  و  . موجب افتخار ما و شماست اين گزارش«

 مرحوم  تيمور تاش درايـن جلسـه حضـور   » .به فرهنگ كشور خدمت كند
طال به عنوان  اعليحضرت فقيد  به وي فرموده بودند كه شصت ليره. داشتند

ـند كـه فـوري بيايـد      خرج سفر براي خانم ـتند و بنويس . دولت آبادي بفرس
ـتم  «  فته بود تيمورتاش گ ـاه فرمـوده   » .ليره كاغذي و يا حواله مـي فرس ش

شصت ليره طـال  الي كيسـه   . آنچه من مي گويم انجام بدهيد. يرخ« بودند 
ريس  توجه ما را  به ترقـي  تا معلمين و استادان  پا رستيدچرمي بگذاريد و بف

. سيد ليره هاي طال به پاريس ر. دستور اعليحضرت فقيد اجرا شد ،ببينند زنان
ولـي  . در آن  موقع هنوز زنان ايران حجاب  داشتند. من به ايران بازگشتم 

مرحوم اعتمادالدولـه وزيـر  فرهنـگ    . من بدون حجاب حركت مي كردم
ـين شـدم   خوشـمزه   . بود و از طرف  ايشان به بازرسي  مدارس  دخترانه تعي

ـتن  بـه   اينكه براي  جلوگيري از قال و مقال آن روز، من اول  روز براي  رف
ـتم   .  وزارت فرهنگ چادر سر نمي كردم، از آنجا  به تفتيش مدارس مـي رف

ايـن   . ولي دوبار براي رفتن به دو مدرسة  دور دست چادر بـه سـر كـردم    
دي ادامه  داشت  كه در آن  موقع رفع  حجاب شد و از آن   17جريان  تا 

ـتان و  موقع  تاكنون به اداره  كردن كانون بانوان  و تأسيس دبس تان و دبيرس
  .كالسهاي بزركساالن كانون بانوان مشغول هستم

ـالي  در    اتفاق مهمي كه دراين اواخر براي من رخ داد يكي آن بود كـه س
ـاز شـدن   . ايام عيد به مازندران رفتم موقع بازگشت عجله داشتم كه هنگام ب

ـان  راه      كـه  ارس در تهران باشم و لذا ماشيني مد بـه سـرعت مـي آمـد، مي
ـال  . ؛ استخوان پايم شكست شتبرگ بـه سـويس     بـراي معالجـه    1326در س
. پاي  من  يك سال  تمام  وقت  الزم دارد در آنجا  گفتند كه معالجه.  رفتم

ـتم و از     چون سرمايه ا ـار  بازگش ـتم، ناچ ن آي براي انجام  اين برنامـه نداش
ـ واقعه  م. موقع  تا به حال  با پاي دردناك  مشغول  خدمت  هستم م ديگـر  ه

، نيمه  شبي شخص  ناشناسي از پشت  بام  خود را اينكه در آبان سال  گذشته
به عمارت كانون انداخت و حريقي  ايجاد كرد و ازهمان راهي كـه آمـده    

ـاني تلفـون كـردم   . بود برگشت ـا سـرعت قابـل    . فوري به اداره آتش نش ب
ـ  ـاموش  تقديري آمدند و حريق را كه  در كتابخانه كانون روي داده ب ود خ

ابها  و يادداشتهاي مـن طمعـة   كت ولي افسوس كه  قسمتي از بهترين  .كردند
شده بود و از همه مهمتردورة تمام  تعليم و تربيت و پداگوژي از زمان آتش 

ـا   . از دست رفت. راسين  تاكنون  صفحه  گرافون تهيه كرده  بودم اينـك ب
ـته ام شـب و روز مشـغول اداره  كـردن د     ـانون  و   آنكه باز نشس ـتان  ك بيرس

ده  كـالس  آرزوي من اين است كه سال آين. كالسهاي اكابر كانون هستم 
ـار . كانون  بگشايم  دوازدهم  براي دبيرستان تي كـه نقشـه آن را طـرح     عم

ـانون       كرده ام،  در زمين كانون  كه شهرداري  واگـذار  كـرده ، بـراي  ك
ق جـوان تربيـت شـدگان    سپس  اين مؤسسه  را به دست بانوان  الي  .بسازم

ـتهاي      ـينم و از روي  يادداش مدارس كانون بسپارم و خود درگوشـه اي بنش
ـان نسـل معاصـر و آينـده       چندين ساله خود كتابي براي روشن كردن اذه

  )   1. (تأليف كنم
  
ـادي   «پري سكوتي در نوشته اي تحت  ◀ وطـن  : عنوان صـديقه دولـت آب

وطن دوستي و  استقالل طلبي روحيه » پرستي، منسوجات اسالمي و حجاب
ـال    : صديقه  دولت آبادي را  اينگونه شرح مي دهد مردادماه چهـل و نـه س

ـادي را بـه    پيش، روزي كه پيكر خسته و فرسوده از بيماري صديقه دولت آب
خاك سپردند در كسوت يكي از مبارزان كسب حق رأي براي زنان، نمـي   

ـان  «تحقق عملي سال بيشتر عمر ميكرد دانست كه اگر فقط يك  حق رأي زن
پيروزي بزرگ را بـه جشـن مـي     را بچشم خود مي نگريست و اين » ايراني
   . نشست

 
  بازتاب مرگ صديقه دولت آبادي در مطبوعات

 
ـادي درگذشـت   ـان، منجملـه روزنامـه     . صديقه دولت آب ـات آن زم مطبوع

ـادي، كـه بايـد او را از      «  : اطالعات در مورد وي نوشـت  صـديقه دولـت آب
ـال    20چمداران نهضت زنان ايـران دانسـت، در   پر هجـري    1300صـفر س

در اصــفهان و در يــك خــانواده ) خورشــيدي 1261دي مــاه  10(قمــري 
ـا عنـوان   » .شد روشنفكر روحاني متولد  و روزنامه تهران مصور در مقاله اي ب

» باوفاترين دوستانش شـدند  چگونه دو زني كه مي خواستند او را بكشند از «

ـال بـراي آزادي و    «: نوشت دراين هفته صديقه دولت آبادي كه چهـل س
ـاري طـوالني     مبارزه با بي سوادي بانوان ايران فعاليت مي كرد، پس از بيم

هاي اخير از بيماري اش رنـج مـي بـرد، از روي     او كه در سال . درگذشت
كـرد و خانـه اش    تخت بيماري، كانون بانوان و مدرسه بانوان را اداره مـي  

ـتمكار، بـود   محل بس ـالم و س ... ت زن هاي آسيب ديده از خانه شوهران ظ
ـا  . شان را زجر و شكنجه مي دادنـد ن خانه شوهراني كه زنا ن فراري از زنا او ب

دادگستري داشت اكثرا موفق مي شد اين گونه  نفوذي كه در دستگاه هاي 
د، كه در خانه اش بودن از زنان متحصن در تمام مدتي . زنان را نجات بدهد

ـاس و لـوازم زنـدگي مـي داد      ـا لب » .مجانا پذيرايي مي كرد و حتا به آن ه
ـاطره فرامـوش نشـدني را از صـديقه دولـت       سپس  در اين روزنامه يك خ

   : آبادي درج مي كند
ـيرين     «  ـادي كـرد او ش در آخرين مالقاتي كه خبرنگار ما با صديقه دولت آب

رش نشسته بود، دانسته و چنين زني كه در كنا ترين خاطره اش را با اشاره به 
قبل مـي خواسـت مـرا     سال  26اين خانم را كه در كنارم مي بينيد «: گفت

ـتانم اسـت    ـانم  » .بكشد، ولي از همان روز تاكنون از صميمي تـرين دوس خ
كه  1314دراوايل شهريور ماه « : آبادي درباره آن واقعه چنين گفت دولت 

روزها از بازرسي يكي از مدارس پشت از  مدارس تازه باز شده بود، در يكي 
ـا انبـوهي از     ـان ب ـادري    مسجد سپهساالر مراجعت مي كردم، ناگه ـان چ زن

يكي از زنها كه همين خانم باشد مرا شناخته به ديگران معرفـي  . مواجه شدم
ـا دسـت   ... بالفاصله همه دسته جمعي شروع به ناسزا گفتن كردند كرد و  آنه

ـا مراقـب بـود بـه     . شدند ور بردار نبودند و به من حمله  كارآگاهي كه آنج
دو . نجات دادند سرعت خود را به پاسبان خيابان رسانيد و مرا از دست زنان 

كه پشت مسجد سپهساالر بـود جلـب    2نفري كه محرك بودند به كالنتري 
خز پشـت روپـوش و فحـش     نكالنتري آنها را به جرم پاره كرد در . شدند

در همين وقت . ساختن آنها صادر شد ر زنداني دادن توقيف كردند و دستو
نمودم و از آن  من وارد كالنتري شدم و خودم را به رئيس كالنتري معرفي 

االن با رياست كل شهرباني : سروان افسر نگهبان گفت. دو زن شفاعت كردم
ـادر شـده اسـت     صحبت  ـا ص . كردم دستور توقيف و زنداني ساختن آن ه

حبس بايد آنها را راهنمايي كرد، به عالوه  ند به جاي گفتم آنها اشتباه كرده ا
ـا پيغمبـر      دندان جدم پيغمبر هم به دست مردم جاهل شكسته  شـد، ولـي آي

دست از هدايت مردم كشيد؟ باالخره افسر نگهبان به تقاضاي من دستور داد 
ـا صـحبت   . كه اين دو نفر زن را از زندان بيرون بياورند  بعد من مدتي با آنه

در آن ها موثر شد كه هر دو شروع به گريـه   صحبت هاي من چنان  .كردم
كانون بانوان شدند و  حتا پس از چندي هر دو زن عضو . كرده مرا بوسيدند

يكي از كارگردانان فعال كانون بانوان گرديد، به طـوري   1314در دي ماه 
و  بينيد او يكي از صميمي ترين دوستانم است كه اكثرا در اينجاست كه مي 

  ) 643 – 628. نوشته ها و يادها، ص نامه ها، . (»مرا تنها نمي گذارد
 
در وصف مبارزات صديقه دولـت  : از مري وينسون تا مهرانگيز منوچهريان ◀

 آبادي
ـادي در مجلـه         مهرانگيز منوچهريان  پس از درگذشـت صـديقه دولـت آب
ـادي  مرحوم صديقه دولت آ«: خواندنيها در وصف شخصيت او مي نويسد  ب

زنان ايران بايد رفتاراو را سرمشـق خـود قـرار     از بانيان نهضت زنان است و 
ـانوان را    در بـردارد، از   دهند و براي اجراي مقاصد عالي وي كه سـعادت ب

جان و دل بكوشند و يگانه پاداشي كه پس از مرگ مي تـوان بـه روح وي   
را از صـفحه   ما زنان ايران آرزوهاي اجتماعي و فـردي او  داد آن است كه 

  )  631. همان، ص(  » تصور و خيال، به عرصه عمل و واقع درآوريم
ـان در آن دوره   شمس الملوك جواهر كالم، يكي ديگراز فعاالن جنبش زن

ـانوان بـود، نـه     « :آبادي نوشت درباره صديقه دولت  ـانون ب آن روزها نه ك
ـان ر   دانشگاهي كه دختران را بپذيرد، نه محفل و  ا درآن راه مجلسي كـه زن

ـاد     ـادي درايج بدهند، اما بدون اغراق كوشش و فداكاري خانم دولـت آب
بسياري از موسسات فرهنگي و برداشتن موانع، عامـل مـوثري بـوده وايـن      

 )  630. ص.(»آنند قولي است كه جملگي بر
مـرگ صـديقه را در   ) نوه برادريِ صديقه دولت آبادي )  ناصر دولت آبادي
   : شعري چنين سرود

    بانويي با عز و شأن از دست رفت/ پيشواي بانوان از دست رفت    
    قهرمان داستان از دست رفت/ نهضت نسوان ما افسانه شد     
    اختر اين آسمان از دست رفت/ شمع جمع بانوان خاموش شد     
   ....   

مري وينسون، از فعاالن جنبش حق راي زنان آمريكا بود كـه در كنفـرانس   
. زنان در فرانسه با صديقه دولت آبادي آشنا شـد  المللي حق راي براي  بين

ـيس    . مري وينسون موسسه فيالدلفيا تحصيل كرده بود وينسون، موسـس و رئ
دو بار بـدليل حضـور در    1917در سال . جامعه حق راي محدود شده، بود

ده  ميتينگ هايي كه در مورد حق راي زنان انجام ميشد به زندان دو ماهه و 
   . روزه، محكوم شده بود

  
هنگاميكه صديقه دولت آبادي براي كنفرانس بين المللـي حـق راي بـراي    

رفت در آنجا با زنان مدافع حق راي، منجمله  به پاريس  1926زنان در سال 
ـادي را    در همان موقع وينسون، . با مري وينسون، آشنا شد صديقه دولـت آب

ـاب  » فمينيسـت ايرانـي  «با عنوان 1926درسال » حقوق برابر«در مجله  خط
ـا برخـي از     «: و درباره او نوشت كرد  ـادي را ب ما، مالقات صديقه دولـت آب

اعضاي سازمان ما به داستان ايـن زن   . اعضاي حزب ملي زنان ترتيب داديم
گـوش فـرا    كه براي آزادي و برابري و فرصت هاي برابر مبارزه مي كنـد،  

رزمين دوري از ما، كه در عين حال كه از دادند، آن هم مبارزه در چنين س
ـا   جهان غربي ما  بسيار متفاوت است اما با اين حال شباهت هاي بسياري هم ب

ـين   جهان ما دارد و آن هم به خاطر اين  است كه نبرد زنان براي رهايي هم
ما، با آشنايان و با  تجربه قهرمان ايراني . جهان هم هنوز به پايان نرسيده است

ـا دارد نمايندگ و . ... ان مذهبي شان، حكايت از تجارب مشابهي در همين ج
  يك نماينده ايراني در شوراي مشورتي بين المللي مان داريم، كسي  حاال ما 

  
  14 صفحهدر
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» .هاي زنان در آن سرزمين دور، قرار مي دهد كه ما را در تماس با پيشرفت 
 )    620. ص(

ـاد ميكنـد بـه    صديقه دولت آبادي در اين كنگره ك ه مري وينسون از آن ي
ـتن سـخنراني دولـت    . سخنراني كـرد  نمايندگي از زنان ايران در پاريس  م

 :)  254. ص(  در روزنامه ايرانشهر منتشر شد  1305آبادي در اول دي ماه 
  ! خانم هاي نماينده و خانم هاي محترم
و تهنيـت  م شما را تبريك گفته، سـالم  دمقدمتا از طرف هموطنان خودم مق

مسرت و خوشبختي فوق التصور خودم را از بـودن در   ايشان را تقديم و نيز 
ـان     . ميان شما، ممتازترين زنان دنيا، اظهار مي كنم طبيعي اسـت كـه هموطن

من مسرت كامل دارند از داشتن نماينده خودشان در مجمع شـما و خـوب   
زنان حقوق  مي دانند كه ايشان از حيث معرفي خودشان در كنگره عمومي 

ـند،  . جنبيدند طلب دنيا، كمي دير  ولي گمان نمي كنم آنان قابل مالمت باش
ايران همه وقت اين طور نبـوده   زيرا كه تاريخ به ما نشان مي دهد كه زنان 

. انـد  حوادثي علت تاخير ايشان شده، بلكه تاكنون به خود مشغول بوده . اند
مي دانيد كـه ايـران   . ان مي دهدتاريخ قديم ايران، زنان را اليق و قوي نش

منورالفكر، مانند دختـران خسـرو پرويـز، شـهربانو،      قديم داراي زنان فعال و 
زمامدار مملكت شـده و   دختر يزدجرد وغيره بوده است كه بعضي از آن ها 

ـيش   . در عصر خود كارهاي برجسته براي مملكت خود نموده اند پـس از پ
ـاي  حوادثي از چندين قرن پيش، ز آمدن  نان در امورسياسي و اجتماعي ج

ـان   . رديف اول جا گرفتند خود را گم كردند و مردان در  به اين جهـت زن
ـا موقعيـت    و وقتي به خود آمدند كه . رفته رفته خود را ضعيف جستند تقريب

در اين وقت فهميدند كه ضعف آنان نـه فقـط آن   . خود را گم كرده بودند
د، بلكه بيچارگي زنان سبب مـي شـود كـه    وجود نابود مي كن ها را در عالم 

تذكر به اين نكته تكان غريبي بـه   . ايران از داشتن مردان اليق محروم بماند
. شـدند  ت وقت مشغول به اصالح كار خـود  و بدون فو احساسات ايشان داد

ـال    ـاه س پيشرفت كار ايشان فوق التصور بود و مي توان گفت در ظرف پنج
امروز زنان ايران داراي احساسات قوي، عزم ثابت  .پيمودند راه صد ساله را 

ـند      قدم براي كسب تربيت و معلومات جديد و  . هـم قـديم ايـران مـي باش
نداريم ولـي در مـواقعي كـه بـراي     ] حق رأي[گرچه ما هنوز حق انتخاب 

مخاطراتي بوده يا در امور اجتماعي اشكاالتي پيش آمده است زنان با  وطن 
ـان اثـرات       ري يك احساسات قابل تقدي ـار ايش اقدامات جـدي نمـوده و ك

خـود راجـع بـه     چنانچه مستر شوستر آمريكايي در كتاب . خوب داده است
   . ايران اين نكته را ذكر مي كند و از اقدامات زنان قدرداني مي نمايد

ـتيم     ـان هس . دير زماني است كه ما داراي روزنامه جات ومجالت بـه قلـم زن
جارتي و ترقي پروردارند كه پروگرام آنها را مـي  ت زنان ايران انجمن هاي 

قريب پنجاه سال است . است بينيم و با پروگرام سوسيته هاي اروپايي مطابق 
مدرسـه،   كه مدرسه آمريكايي زنانه در طهران داير و دختران ديپلمـه از آن  

ـالم نسـوان      . هستند زنان برگزيده ما ـام ع محفل مخصوص و مجلـه اي بـه ن
ـنم     قع را من مو. دارند ـاس، تشـكر مـي ك . مغتنم شمرده، از موسسين آن اس

وضع و ترتيـب آن  . ساله است مدرسه ژاندارك فرانسوي در طهران پانزده 
ـيرين فرانسـه    را در  كامال موافق سليقه ما، و دختران ايراني به آساني زبان ش

   . آن مدرسه فرا مي گيرند
ـام  راجع به صلح، زنان ايران در اين موضوع جديت ك امل دارند و در هنگ

اما مكرر ديـده مـي شـد كـه     . جنگ نبوديم جنگ بين المللي، ما داخل در 
داشتن مجامع  حقيقتا روح خانم هاي ايراني از طول مدت جنگ خسته و از 

در مجامع همه وقت خانم ها آرزوي تمام . عيش وعشرت دوري مي جستند
ـ   مطلب آن قدر عمـومي شـد   اين. جنگ را مي كردند شدن   هه بـود كـه ب

خاطر دارم، وقتي كـه اعـالن متاركـه     به . اطفال خردسال هم اثر كرده بود
پيش آمـد   جنگ منتشر شد روزي در يك اجتماعي يك دختر پنج ساله اي 

   .» خانم ها به شما مژده مي دهم كه جنگ تمام شد«و گفت 
ـ  « : چنانچه در ابتداي ورود من مادام هاشپي اظهار نمودند ان اكنون كـه زن

ـام    ايران يك عضور از اعضاي  ـا تم كنگره عمومي هستند، ما اميدواريم كه ب
ـند  اسـت كـه از ايـن بـه بعـد       طبيعـي  . »مقاصد خيريه ما شركت داشته باش

ـان       ـا عمـال نش هموطنان من اتحاد معنوي خود را با زنان حقـوق طلـب دني
 .  » داد خواهند 

    صديقه دولت آبادي مديره روزنامه زبان زنان    
 و نماينده ايران در كنگره عمومي نسوان    

  
  تلقي صديقه دولت آبادي از حجاب زنان ◀
 

ـيش از    ـاب  «صديقه دولت آبادي، از اولين زناني است كـه پ ، »كشـف حج
ـاز ميگـردد،    وقتي كه تحصيل اش را در  فرانسه به پايان ميرساند و به كشور ب

در ايـن مـورد تعريـف     خود او . و چادر را كنار ميگذارد) شبيه برقع(روبنده 
در آن موقع هنوز زنان ايران حجاب داشتند، . من به ايران بازگشتم«: ميكند
ـپس مـي افزايـد   » .من بدون حجاب حركت مي كردم ولي  در روز «: او س

ـيس شـهرباني    دوم ورودم با لباس به شهرباني،  نزد مرحوم سرتيپ كوپال رئ
مشغول خـدمت باشـم،    همين لباس وقت رفته، گفتم اگر اجازه مي دهيد با 

  .» ايشان نيز موافقت نمودند با اين لباس باشم. وگرنه به اروپا بر مي گردم
از كسبه قلهك كه خانم صديقه دولت آبادي را از كودكي مي » حاج ناصر«
ـار ميكردنـد     شناخت و پدربزرگ و پدرش در خانه صديقه دولت آبادي ك

ـان  «: شهادت ميدهد و ميگويدآبادي  در مورد حجاب صديقه دولت  بله، ايش
سرشان باز بود . بلند بود لباس شان . بي حجاب بودند اما نه بي حجاب جلف

. من خانه خانم دولت آبادي از صبح تا شب بـودم ... ولي كاله مي گذاشتند
  ) 596همان، ص (» .هيچوقت هيچ كجاي بدن اين زن را نديديم 

: مـي نويسـد  » زبان زنان«در مجله  1323صديقه دولت آبادي درخردادماه 
ـادان    بي حجابي / آتش حجاب« ـان ن را در ميان طبقه بانوان منورالفكر و زن

شـوهران برمـي    نزاع ميان پدران و دختران، و ميان زنان و . دامن مي زنند
انگيزند، براي زنان بوالهوس راه بي عفتي را در زير حجاب صاف مي كننـد  

جود آورده، ذره اي توجه به عكس العمل خـود  معايب ديگر به و و هزاران 
كارهاي الزم داريم كه ممكن است براي  بسيار . در انظار خارجي ها ندارند
يـك قـدم    از قبيل جلوگيري از فحشاء كه خـود  . اصالح آن ها اقدام نمود

ـاعي،    . موثر بزرگ براي حفظ بهداشت عمومي اسـت  حفـظ نظافـت اجتم
ـاي بـي    بي سرپرست،  جمع آوري كودكان  ـاري ه جلوگيري از اسراف ك

زدن، منع وافوركشي  مورد، محدود كردن اراذل و اوباش از دزدي و زخم 

ـام، جلـوگيري از رشـوه     در تمام قهوه خانه ها و مشروب خوري در مالء ع
ـازار آن   دادن و  رشوه گرفتن و دزدي هاي علني و مخفي كه امروز چنان ب

. صفت ثانوي ايراني شـده اسـت  گفت  ها به قدرت گرم شده كه مي توان 
ـان    همه اين ها مخالف با مذهب اسالم است، اما كوتاه نظران و  تاريـك بين

. تمام اين امور مهمه را روا داشته، فقط حجاب را مورد بحث قرار داده انـد 
ـاز و   در صورتي كه در  دين مبين اسالم آزاد بودن صورت و دست زن مج

بديهي است كه هـر  . اند امر داده  زنان را به داشتن حجاب عفت و عصمت
ذيعالقه به مقام مقدس زن از بي پروايي بعضي از بانوان بـي نظـم و ترتيـب    

به عالوه، تمدن و تدين، هر دو، به بانوان اجازه نمي دهد كـه  . راضي نيست 
عريان در معابر عرض اندام كنند و بايستي در نهايـت   با موي پريشان، و نيمي 

ـند   اس شرافتمندانه و مقتضي نظافت و نزاكت لب » .مقام بانوان ارجمنـد بپوش
 )  337ص . همان(

  » زبان زنان«طرح مباحث و ايده هاي نو در نشريه 
ـان از      ـان زن ـادي، در نشـريه زب ـيال دموكراسـي  «صديقه دولت آب و » سوس

ـبت بـه ايـن     هم بحث ميكرد » سوسياليزم« و سعي مينمود زنان ايراني را نس
گشاده و نگاهي  دولت آبادي با رويي . ار نو، آگاه سازدمباحث جديد روزگ

ـائل نظـري مـدرن      متكثر و دموكراتيك از طرح افكار تجددخواهانـه و مس
ـا    جهان در ميان  ـادقانه و ب زنان كشورش استقبال مينمود و در اين جهت، ص

  . تالش ميكرد تعهد عميق اجتماعي اش، بي خستگي 
ـان «لبي است كه در مجله محض نمونه اي از مكتوبات اش، مط بـه  » زبان زن

بــا عنــوان  1299تيرمــاه  26دولــت آبــادي در  قلــم خــود خــانم صــديقه 
سوسياليست ها كه «  : مينويسد. به چاپ رسيده است) 208. ص(» سوسياليزم«

اجتماعيون باشند تغيير نظامات و عادات كنوني دنيا را از راه مسايل اقتصادي 
انين را از اين بابت مي خواهنـد كـه خوشـي    حتمي خواسته و استواري قو 

ـاي چنـد    . متساوي الميزان باشد زندگاني براي همه آدم ها  سوسياليسـت ه
. سوي انجام مقصود مـي رونـد   قسمت مي باشند و هر دسته اي از راهي به 

كال ... شوند يك قسمت مهم از اجتماعيون سوسياليست دموكرات ناميده مي 
تمام امور و امتيازات را به دست عامه اهالي مي  مراد سوسياليست دموكراتها

ـيال دموكراسـي نمـي      سپارد و  هيچ چيز و هيچ كاري در كشـورهاي سوس
ـام خـط حركـت     تواند بدون رضايت عامه به موقع اجرا  گذاشته شود و تم

در . اسـت  سوسيال دموكراتها در آزادي عامه و سعادت زندگاني اوالد آدم 
ـابي، بـه يـك      اصول سوسيال دموكرات ها  مديريت مملكت بـه طـور انتخ

ـندگي  . مي گردد كه اداره كننده كشور است انجمن بزرگ محول  درخش
ـتواري     ـاركس از اس دهنـدگان پيشـرو ايـن     اين حزب در آلمان شـده و م

جمعيت شناخته مي شود و توسعه و قدرت حركت مذكور در اروپاي غربي 
ـيار    البته سوسياليزم پس از جن. عملي گرديده است  ـام بس گ بين المللـي مق

ـپس  » . اي از قطعات آسيا احراز كـرده اسـت   بلندي را در اروپا و پاره  او س
ـات آدميـت    «: اضافه مي كند ـا احساس برخيـزيم و چشـم و    وقت است كه ب

گوش خود را باز كنيم و از هر چيز بپرسيم، بسنجيم و خبر بگيريم و بياموزيم 
ـ را دور بريزيم   بدانيم؛ راه علوم را توسعه بدهي و  ـ من و تو  م و اختالفات من 

  ».جمع شويم» ما«  و همه ملت در زير كلمه 
  
حضور اجتماعي «در پيوند و الزام با » وطن پرستي«گفتمان  ◀

  صديقه دولت آبادي در ديدگاه » زنان
 

صديقه دولت آبادي، همراستا و همقدم با همتايان اش در روزگار خود، بـه  
ـان    ه به مسائل مختلف منجمل مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي از زاويـه زن

ـنعت درون زاد،   بمنظور » خريد منسوجات وطني«. مي پرداخت تقويت ص
اولين نوشته او در اين زمينـه  . يكي از دغدغه هاي صديقه دولت آبادي بود

ـ نزديك بـه     1292سال  در  ـ تحريم كاالهاي خارجي  منتشر شد و اين ايده 
ـ عمل اجتماعي و دسته   ازا كشيد تا يك دهه به در نهايتاَ به يك مفهوم عملي 

ـ در ميان جنبش زنان تبديل شد  ـال   يعنـي  . جمعي  گروهـي از   1301در س
ـاعي بـه    زنان مشروطه خواه تحريم كاالهاي خارجي را بعنوان كنشي اجتم

ـادي در مدرسـه مخـدرات    . راه انداختند  در سخنراني كه صديقه دولت آب
اش از انجام اين عمل اجتماعي از سوي زنان،  اد ميكند شادماني اسالمي اير

از اهداف انجمن اش  يكي » جمعيت نسوان وطن خواه«. كامال آشكار است
ـام  » ترويج صنايع وطن«را  ـان   «و انجمن ديگري بن در » مجمـع انقـالب زن

يكي از برنامه هاي اصلي اش برگزاري جلسات سخنراني در جهت  شيراز نيز 
ـالي و     . است بوده » امتعه ميهني«ه از استفاد ـتقالل م ـازي از اس لذا مفهـوم س

ـا مفهـومي     كه در » خريد منسوجات وطني«صنعت ملي و گفتمان  كشـور م
كمـك  : محـض نمونـه  (تازه بود از زمان نهضت مشروطه شكل گرفتـه بـود   

و تا دوران ملي شدن صنعت ) داوطلبانه زنان براي تشكيل بانك ملي وسيع و 
مدت نيز در حوزه تئوريك و عملـي، رشـد و    امه داشت و در همين نفت اد

  . گسترش بسيار پيدا كرد
نيز يكي ديگر از گفتمان هاي فعالي است كه در » وطن پرستي«لذا گفتمان 

ـبش   ـان در آن دوره وجـود دارد   ميان كنشگران جن ـا،   . زن در اكثـر گفتاره
را يكي » پرستي وطن « سخنان و عملكرد گوناوند فعاالن زن ميتوان ديد كه

حـوزه  «در حـوزه عمـومي و بـه ويـژه در     » مشاركت زنان«از انگيزه هاي 
ميدانند، به طوري كه يكي از انجمنهاي مهـم و تاثيرگـذار دوران    » سياست

وطـن  «مشخصاَ بر همين گفتمان ) »خواه جمعيت نسوان وطن «(مشروطيت 
ـام ايـن    ر بازتاب اين گرايش حتي د. پايه گذاري ميشود» پرستي عنوان و ن

  . انجمن نيز آشكار است
اما در روزگار صديقه دولت آبادي، گفتمان وطن پرستي و مراد از اين معنا، 

ـاي تعصـب و       به گونه اي غيرايدئولوژيك  ـله گـذاري از ارزش ه ـا فاص و ب
ـان    غيرت مرسوم پدرساالرانه، در زبان روزمره و مكتوبات فعاالن  ـبش زن جن

ـ كـه   (ر اين دوره، هدف متكثر زنان براي حفظ وطن د. جاري بوده است ـ
ـ  تلقي » مادر« ـاعي و    ) ميشود  در واقع مشروعيت بخشيدن بـه حضـور اجتم

ـاَ بـه ايـن     بـدون حضـور سياسـي و    «باورنـد كـه    سياسي خود است و نهايت
ـاممكن و حتـي شـعاري    » اجتماعي زنان ـين   داعيه ي وطن پرستي، ن دروغ

از زمان مشـروطه  (ولت آبادي و همتايانش لذاست كه براي صديقه د. است
در عين » وطن پرستي«مراد از ) شدن صنعت نفت، و بعد از آن تا دوره ملي 

ـناختن      تقويت بنيه مالي و توليدي مملكت،  انگيزه اي بـراي بـه رسـميت ش
ـانيكه   تا جاييكه . حضور زنان در عرصه سياسي نيز تلقي ميشده است حتي كس

توسعه مدارس دخترانـه كمكـي نميكننـد بـه حـد       زنان و» معارف«به رشد 

لذا مطمئناَ يكي از گفتمان هايي كـه صـديقه   . نزول مييابند» وطن خائن به «
ـاعي اش، بـي      دولت آبادي در مطالـب و فعاليـت    ـاي فرهنگـي و اجتم ه

ـارف بـراي   «  خستگي دنبال ميكند ارتباط وثيق و متقابل توسعه مدارس و  مع
  . ستا» وطن پرستي«با » زنان

ـيدي كـه در    1292دولت آبادي در اولين نوشته هاي خود در سال  خورش
ـا و توليـدات       منتشر » شكوفه«نشريه  شد در نقد بي تـوجهي مـردم بـه كااله

ـارجي       ـا بـه خريـد منسـوجات خ : مينويسـد ) 170  . ص(ايراني و عادت آنه
ـا    « منسوجات اسالمي كه براي هر ايراني، بزرگ ترين زينت اسـت پشـت پ
كميته، قـدر پارچـه   . خود را به زر و زيور فرنگ آراسته مي داريم داخته و ان

فوايد آن ها را بي نهايت ادراك نموده؛  هاي وطني را به خوبي مي داند و 
ـال   چونكه از دير زماني است كه قهرا پارچه هاي خارجه را متروك  و با كم

ـبخ . افتخار لباس خـود را از منسـوجات اسـالمي قـرار داده     تانه يـك  خوش
اصفهان داير است كه قابل همه قسم تمجيد اسـت، زيـرا    كمپاني اسالمي در 

كمال نظافت و قشنگي ترتيـب مـي    كه پارچه هاي ابريشمي و ريسماني در 
چه رسـد بـه    ولي افسوس كه اهالي اين شهر هم توجهي به او ندارند . دهد

ن و اصـفهان و  خيلي افسوس دارم كه در يزد و كاشا.... شهرهاي ديگر ايران
ـا را     غيره پارچه  ـاور ندارنـد آن ه هايي عمل مي آورند كه فرنگي ها هم ب

ـان آنقـدر همـت و حميـت      بشود بدون كارخانه ترتيب داد وليكن ما  ايراني
ـيم، بلكـه باعـث تشـويق آن       نداريم كه آنها را خريداري نمـوده رواج ده

ربيـع االلـول    20فه شـكو (» .بيچارگان شده، بر زيبايي و لطافت آن بيفزايند 
 )  1292بهمن  27، 1332

او هم از فعاالن (» درةالمعالي«دولت آبادي در جلسه اي كه در منزل خانم 
ـاره  )مدير مدرسه مخدرات اسالمي است حقوق زنان در آن روزگار و  ، در ب

ـنايع داخلـي سـخنراني ميكنـد      سـخنراني او در   . حمايت از توليـدات و ص
وي در آن ). 175. ص(منتشـر ميشـود    1301دي ماه  9روزنامه بهارستان در 

: سخنراني تاريخي، بطور مبسوط از ترويج كاالهاي ايرانـي سـخن ميگويـد    
ترويج منسوجات وطني است و عرايض بنده هم  مبحث كنفرانس امروز ما «

ـنم   ولي قبال از خانم هاي . روي همين زمينه مي بايد محترمات سوال مي ك
دام به اين كار بكنيم؟ البته خانم هاي وطن دوسـت  براي چه مي خواهيم اق

: كه اين اوقات براي اين مقصود قيام نموده اند دو مقصـود در نظـر دارنـد    
تحصيل ثروت مربوط به آن اسـت و دوم رفـع    اول ترقي صنايع ايراني كه 

ـا در  . گرفته اند عجب مرام و مقصود مقدسي را در نظر . احتياج از خارجه ام
ـتانه،  اين كار يك  شرط الزم است و آن اين است كه اين جنبش وطن پرس
ـا مثـل اقـدامات      ثابت قدم و  روز به روز اين اقدام خير را امتداد بدهنـد ت

ـانم  ... خسته و سرد نشوند گذشته عقيم و بي نتيجه نماند، يعني زود  حاال كه خ
ـان را   رواج بدهنـد،   ها حاضر شده اند كه صنايع و منسوجات وطني خودش

بته اگر اين گفته ها را به فعل برسانند، صنعتگران ما هم تشويق مي شـوند و  ال
مي كنند تا نواقص پارچه ها و صنايع خود را حتـي المقـدور رفـع     كوشش 
  »... نمايند

ـان «در  1299مهر  25صديقه در  ـا عنـوان    » زبان زن دشـمنان،  «در مطلبـي ب
ـاب بـه    ما اينك با ص«: مينويسد) 218  . ص(» تفنگ مي كشند داي بلنـد خط

ما را عشق وطن، ما را : گوييم همه مستبدين و دزدان و دشمنان كرده و مي 
ـار خـدمت در نگهـداري        ـا را افتخ آرزوي پرورش مشـروطيت ايـران و م

ـتگاري ملـت از    . استقالل با معني ايران، به ميدان معارف دواند  ما بـراي رس
و براي ياري به وطـن،  خواهران بينواي خود  روزگار تاريك و براي نجات 

راه خدمات علمـي   ما با خداي يگانه عهد كرديم كه از . قلم به دست گرفتيم
ـيم     ـا  . و اخالقي و مقاله هاي قلمي، ايرانپرستي كـرده و عـوام را بيـدار كن م

ما خداوند يگانه را مي پرستيم و بـه محاكمـه   . ها مجاهد قلم هستيم نويسنده 
ـا  . پناه ما نيز همان پروردگار يكتا مي باشد و الهي او جل علي اعتقاد داريم  م

و ملت آزاد خـود،   از كشته شدن باك نداريم و بلكه فدا شدن در راه وطن 
ـتبداد   ! / زنده باد ايران. افتخار مي كنيم ـاد اس ـاد دشـمنان    / نيست ب ـابود ب ن

  » ايران
بار ديگـر   1298آذر  20در ) زبان زنان(صديقه دولت آبادي در همان نشريه 

نكبت كه از چندين صد سال دور ما را زنجير بسته  فقر و فالكت و «: مينويسد
اين مردان . بايد خاتمه داد و ما را از حدود بشريت هم به خارج مي كشيده، 

ـاف و    خودخواه ما كه اكثريت مردان ايران را تشكيل مي دهند هرگـز انص
ـا       ـال م . تفكـر كننـد  مروت را نمي توانند پيشه خود ساخته و انـدكي بـه ح

ـاري     جوانان آزاديخواه دانشمند  كشور ما هم آنقدرها نيستند كـه بتواننـد ك
ـالم     گويا خودشان هم بيش از ما زنان و دختران . بكنند ـا ع گرفتار جـدال ب

ـا   . استبداد هستند بزرگتر درماني كه مي تواند همه دردهاي بدبختي نـوع م
ما در ايـن موقـع   «: ميدهداو سپس ادامه » .عالج كند همانا معارف است را 

ـيم و آن ايـن اسـت    نمي خواهيم از اظهار يك  از : نكته مهم خودداري كن
ـيش از بودجـه    قراري كه شنيده ايم بودجه اداره نظميه مملكت ما ايـران   ب

وزارت معارف است و اين بودجه هم صرف ميز و صندلي هاي سبز و سـرخ  
مي تواند ترقي كنـد؟   آيا يك چنين مملكتي. پرطاووسي مي شود و مركب 

آيا نبايد فرياد كشيد ! نه! خاموش بماند تا چه اندازه ! اوف، آدم تا كي نگويد
ـايي    ملت آن روح دموكراسي زحماتي را كه مي كشـد و  : و گفت پـول ه

كه مي دهد براي پرورش هيئت جامعه خود حق دارد و بايد در راه همين 
  .» بشود ملت صرف 

ـا   همچنين ديدگاه صديقه دو لت آبادي نسبت به وطن پرستي و پيونـدش ب
ـا       حضور فعال اجتماعي زنان  ـان را ميتـوان ب و افزايش معرفـت و دانـش آن

ـاه   كـه در  » مادر ما ايران«وضوح بيشتري در مقاله ايشان با نام  در  1299تيرم
   : منتشر شده، يافت) 199. همان، ص(روزنامه زبان زنان 

 

  مادر ما ايران ◀
 

ـادر  . نام به گوش هر عالقه مند به آن، عزيز استاين : ايران آناني كه قدر م
  به واسطه وجود مادر كه در دامن مهر او  را مي دانند و مي دانند كه 

ـام   پرورش گرفته و در سايه حفاظت و حمايت او آسايش دارند  به خوبي مق
ـاد       ـبختي او ش ارجمند مادر وطن را تشـخيص داده و نمـي تواننـد از خوش

   . بدبختي پير مادر با عظمت، ناالن نگردند و در  نباشند
  

  15  صفحهدر
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینو سیُ  بمناسبت صد،خرداد۲۶«
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ـادر خـود       هر كس از هر گروه و هر مرعي و يا هر جنبنـده اي باشـد بـه م
بچه در ميان انبوه زنان، مادر خـود را مـي    چنانچه هر . همين عالقه را دارد

 بچه هر سـرزميني  شناسد و از دور به سوي آغوش او مي دود و همين طور 
جنگ ها و رزم ها همـه بـراي   . به سوي آغوش مادر وطن خويش مي دود

  . حراست احترام دامن ناموس مادر وطن است حفاظت و 
اصول سوسيال دموكراسي كه دنيا را به منزله مادر بزرگ بشـر مـي دانـد و    

گيتي مساوي مي خواهد باز هر قطعه از سرزمين را با  اشتراك عمومي را در 
آرزو مي كنـد و در صـورت    ان همان سرزمين مهرانگيزانه آغوش باز فرزند

ـادربزرگ گيتـي،      ـان را در آغـوش م كلي و اجتماعي، همه بچه هاي جه
  . مي نمايد دعوت 

آري، ما فرزندان ايران تا كي و تا چند پريشانحالي و ستم كشـي و بـدبختي   
ـاه، كـد   مادر ناتوان خود را خواهيم  امين ديد؟ آيا تا كدام سال، كدامين م

ماتم و سـوگواري و   روز، كدامين ساعت، كدامين دقيقه و كدامين ثانيه در 
ـاالن بـود؟ سـعدي     غربت و كربت مادر، پير مادر پريشان خواهيم نشست و ن

. »دگر عضوها را نماند قـرار / چو عضوي به درد آورد روزگار «: فرمايد مي 
ـياليزم    ـا     ايران كه از نقطه نظـر سوس دربزرگ يـك عضـوي از عضـوهاي م

ـار و مجـروح    ) جهان( باشـد   مي باشد و اگر همين طور قرنها دردمنـد و بيم
ـار      چگونه عضوهاي ديگر ترقي خواهند داشت؟ اگر ايـن نقطـه نظـر را كن

ـاز،      بگذاريم و در آينه مطلق  ـيم ولـي ب ـاه كن خودپسندي و خودخواهي نگ
ـا را نبايـد     ـادري م ـاكت بگـذارد   مسئوليت و غيرت محافظت عفت م ـا . س  م

ـا خوانـده و    چندين سال است كه يكي از لغات كثيراالستعمال را در هر ج
  ! واژه خيانت است: شنويم و آن مي 

ـائنين را بربنـدد؟ اگـر       ـاي خ آيا وطن ما آن قدر خادم ندارد كه دسـت ه
ـاه چـه بايـد كـرد؟ راه       خداي ناكرده خائنين بيشتر از  ـند وانگ خادمين باش

 ادر ناتوان چه مي باشد؟رستگاري كدام است؟ درمان درد م
  ! اي خواهر گرامي

شما مي دانيد كه چندين قرن است برادران ما، ما را به خدمات مادر وطـن  
سكوت ما هم گناه عظيمي شناخته مـي شـود و    نخواندند و بلكه راه نداده و 

ـا هـم    . خودشان هم جز به افزودن بدبختي كاري نكردند شكر خدا را كه م
آيا گمان مي كنيد وقتي . ند و تربيت شده بسيار داريماينك خواهران دانشم

آن نرسيده كه دامن خدمتگزاري مادر وطن را به كمر بزنيم؟ و در اطـراف   
ـيم؟ همـه مـي     آن اجتماع نماييم؟ براي  پرستاري و چاره بيچارگي او بكوش

ـاي كوچـك و     دانيم كه بزرگترين درمان، ايجاد دبستان اسـت،   ـتان ه دبس
و شهرها بايد گشود، بيشتر سعي كرده كه مدارس مجاني و بزرگ در دهات 

ـانون اساسـي        دولتي باشد و قانون تحصيل اجباري را كـه يكـي از مـواد ق
خـواهران  . خواست كه به موقع اجرا بگـذارد  مشروطيت ما است از دولت 

ـند     دانشمند طهراني ما و يا شهرهاي ديگر كه براي آن  ـيار مـي باش شهرها بس
شوند و  ا و دهات هايي كه زنان و دختران عالمه ندارند رهسپار بايد به شهره

ـا را فـراهم      ـان آنجاه وسايل آساني راه هاي تحصيل و تربيت بـراي بينواي
ـا كمـك كننـد    بايد مجامع . نمايند . اجتماعي استوار داشت كه به اين كاره

ـار    انجمن هاي معارفي مختلفه بايد ايجاد كرد كه  هر كدام از راه خـود چه
ـابي حاصـل شـود    ـا هـر قـدر از حالـت     . اسبه به سوي كام بتازند تا كامي م

ـاد     ـيم و اعتق اجتماعي و عمومي برادران مان بدبيني داشته باشيم، باز مي دان
ـا   داريم كه برادران  دانشمند آزادي خواه وطن پرست هم داريم و از آن ه

ـ  هم مي خواهيم كه نداي ما را براي ياري مادر  ـاي  وطن بشنوند و ف روغ ه
ـاعي و عمـومي،     ـني اجتم خوش بيني را پاك و تا به اميد پروردگار از روش

گوي تجدد ايران را از خيابان معارف عبور داده و به ميدان مهر و سعادت و  
   . آزاد دنيا برسانيم

 

   1330دكتر مصدق، صديقه دولت آبادي و نهضت ملي در دهه  ◀
 

، از طرفداران عقيده 1332رداد م 28تا  1330صديقه دولت آبادي، در سال 
ـال    1330دي  17لذا در . مصدق بود استقالل طلبانه دكتر  در هفـدهمين س
قرضـه  «اش خبر كمـك بـه    ، در سخنراني )305ص، (تاسيس كانون بانوان 

ـاطر  «: را به جهت كمك به بنيه مالي دولت، اعالم و چنين گفت» ملي به خ
جلوي مجلس شوراي ملي عبـور   دارم محصل خردسالي بودم با پرستارم از 

ـاع كـرده،     جمعيت زيادي از . كردم بانوان محترم در جلوي مجلـس اجتم
. اليحـه مـي خوانـد    خانم محترمي، نقاب بر صورت، روي سكويي ايستاده و 

ـاي  ": اين جمالت به گوشم رسيد ما زنان ايران با فروش جامه، حتي پادره
ـيم و راضـي نمـي     ابريشمي و زينت آالت خودمان، قرض دولت را  مي ده

استيصال قرض جديدي از دولت خارجي بكنـد   شويم كه دولت ما از روي 
نفهميـده بـودم    اين جمالت در صورتي كه  ".و گمركات ما را به گرو ببرند

ـادرم    ـئوال از م معني گمركات چيست، اما چنان مرا تهييج كرد كه اولين س
از او . مادرم برايم توضيح داد گمركات ما را به گرو ببرند يعني چه؟ : اين بود

هم گوشواره هاي عزيـز خـودم را در    خواهش كردم كه اجازه بدهد من 
گوشواره هايت  قيچي بياور تا : مادرم مرا تشويق كرد و گفت. اين راه بدهم

ـتاد   ـا فرس . را چيده، از گوشت درآورم، و با نامه مختصري به انجمن خانم ه
شواره و انگشتر و دستبند طال و جواهر را شد كه چندين هزار گو بعد شنيده 

خريداري نموده و به قرض دولت پرداخته  بازرگانان بازار با قيمت مضاعف 
ـان    . اند ـتمكن وطـن    اكنون نيز اين پيشنهاد را تقديم مـي دارم كـه مردم م

  ».پرست زينت آالت را به مزايده بخرند
 انوانصديقه دولت آبادي در حال سخنراني در كانون ب: عكس 

خانم دولت آبادي در سخنراني ديگري كه براي پخش در برنامه راديـويي  
ـته و بـه   «: گفته است  كانون بانوان ايراد نموده، ايضاَ  مدتي است لب فروبس

ـات    معني دو صد گفته چون نيم كردار نيست به خـدمات   فرهنگـي و معلوم
كه مـورد  اكنون در طي تحوالت اخير مطمئن شدم ... هنري پرداخته بودم

ـيده و اگـر مـردم         مبارزه  ـالي و دانـي فـرا رس براي تمام افراد ايرانـي از ع
االن همان وقتي است كه مي توانند به  بخواهند به حق مشروع خود برسند 

سپس به شرح چرايي  ايشان » .نتيجه اعمال وطن پرستانه خودشان نائل شوند
ـابراين  «: ا مي گويـد اين كه امروز زمان عمل فرارسيده مي پردازد و نهايت بن

موقع آن رسيده كه كانون بانوان هم با اين نهضت خداپسندانه قيام كنـد و   
كمك به خريد اوراق قرضه ملـي، دولـت را    هر اندازه اي كه بتواند از راه 

ـانون    اول اقدام، از شخص اين جانب اسـت كـه   . مدد نمايد خـدمتگزار ك
ـنم هـر چـه اكنـون در     بانوانم و مي توانم با لحن صيح و صديق عـر  ض ك

ـنم   دسترس من  اكنـون  .... است براي خريد اوراق قرضه ملي تقديم مـي ك
ـاي    كانوان بانوان به بانوان هيئت مديره و  اعضاي رسمي كانون و نيـز اعض

ها متجاوز از  وابسته كانون يعني كساني كه بر طبق دفاتر موجوده آموزشگاه 
ـتند   دو هزار نفر مي شوند اخطار و پيشنهاد  مي كند هر كدام در تهـران هس

ـان اوراق قرضـه    در روز تعيين  شده به بانك ملي رفته، به اندازه قوه خودش
ـين    كساني كه در . ملي خريداري كنند شهرستانها ساكنند مي تواننـد در هم

قرضـه ملـي    روز به بانكهاي ملي رفته و به قدرت استطاعت خـود از خريـد   
ضم با اميد به فضل خداي متعال موفقيـت افـراد   در پايان عراي. استفاده كنند

ـاي نخسـت    ميهن را در اين  استمداد عمومي آرزو و پايندگي دولت بي ري
ـات مخصـوص       ـايون    وزير محبـوب ملـي را تحـت توجه اعليحضـرت هم

  )  308ص، (» .شاهنشاهي مسئلت مي نمايم
 » حق راي زنان«تعامل صديقه دولت آبادي با محمد مصدق، درباره * 

ـاب بـه دكتـر     1330از ارديبهشت ماه  كه صديقه دولت آبادي نامه اي خط
ـان    محمد مصدق نوشت و در آن  درخواست گنجاندن حق راي بـراي زن

ـته    ـال گذش كـه نامـه اي    ) 1388(در قانون انتخابات را داد، تا ارديبهشت س
ـات   »  سرگشاده توسط ائتالف بزرگ همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالب

ـته شـد و در آن،      خاباتانت در  خطاب به كانديداهاي رياست جمهوري نوش
در قانون » حق انتخاب شدن براي زنان«كانديداها  درخواست شده بود تا 

ـان  «  به رسميت شناخته شود و نسبت به پايمال شدن  » حق انتخاب شـدن زن
با  سال گذشته است و در اين نيم قرن، رابطه جنبش زنان  48اعتراض كنند، 

ـيار،    )دولت(وزه سياست و نيروهاي سياسي ح ، با فراز و فـرود وچالشـهاي بس
ـار صـديقه دولـت       . همراه بوده است ـالش، در روزگ ـاي چ يكي ازدوره ه

  . آبادي است
ـان  «صديقه دولت آبادي در مجله خـود،   1299فروردين  19در  ـان زن » زب

ـات   ما خيلي افسوس «: مينويسد مجلـس و   داريم كه برادران ما وقتـي انتخاب
ـان حـق راي    انجمن هاي ايالتي و واليتي را مي نوشتند براي اين كه  ما زن

نداشــته باشــيم و شــركت نجــوييم مــا را در رديــف قاتــل هــا، مجــانين و  
ـان مـي رود كـه    . نوشتند ورشكستگان  اگر اندكي دقت نظر مي كردند گم

ـا حـق در     تصديق مي كردند ما زنان بي حق، هرگـز    ماننـد آن بـرادران ب
ملـت   را براي تعالي و سعادت .. انتخابات پارلمان و غيره، مستبدين و مالكين

 ». رنجبر و كارگران و پيشرفت آزادي انتخاب نمي كرديم
ـاه      ـان در ارديبهشـت م ـان زن صديقه دولت آبادي در شماره هاي بعدي زب

ـاز هـم   ) 187. ص(» انتخابات«تحت عنوان  خورشيدي در مقاله اي  1299 ب
  : حق راي زنان را پي ميگيرد و مينويسد موضوع عدم

 انتخابات* 
چنانچه شنيده ايم امر شروع انتخابات براي مجلس شـوراي ملـي از وزارت   

ـين،   . رسيده داخله به حكومت اصفهان  اگر چه ما زنان در آن سـه دوره پيش
خدمات انتخاب شـدگان   چيزي از نتايج عقايد انتخاب كنندگان و همچنان 

ـار   ولي . نديديم ـارتاَ از اظه اگر برادران ما ميل داشته باشند از ما بشنوند، جس
  : نصيحت زيرين خودداري نمي كنم 

  ! برادران وطني ما
ـارات     البته شما مي دانيد كه حكومت ايران ملي مي باشد، يعنـي كـل اختي

پـس  . در دست مجلـس شـوراي ملـي اسـت     مملكت از كوچك تا بزرگ 
ـات بنـدي،    به خصوص دخل و خرج، سرنوشت وطن، قوانين مملكت،  مالي

ـاله وكـالء      ـار دو س روش دولت، حيات، ممات و ناموس همه ملت بـه اختي
ـار آزاد از      مجلس يعني  نمايندگان مختار ملت كه از طـرف ملـت و بـه اختي

  . ملت انتخاب مي شوند مي باشد
يقين ... در اين صورت مثال اگر ما زنان حق شركت در انتخابات مي داشتيم

مستبده،، يك نفر متنقذ، يك نفر مـالك، يـك نفـر     بدانيد كه هرگز يك نفر 
ـا   ـا      اعيان، يك نفر متشخص، يك نفر از بزرگان و ي ـان ايـن جـور آدمه كس

چه كه برحسب قاعده آنها همـه چيـز دارنـد و بـراي     . انتخاب نمي كرديم
آن ها آن ها ناچارند هستند قوانيني وضع كنند كه اعتبار و اقتدار  نگهداري 

ـانوني را   زيادتر و محكم تر باشد و بديهي  است كه هرچه راي بدهند و هر ق
همين جهت اسـت   وضع بكنند ناچار بايد در ضرر ملت باشد و به عقيده ما به 

ـان    . سال لذت مشروطه را ملت نديده است 14كه در مدت  ـا زن وي اگـر م
فقط از ميان خـود   داشتيم كه وكيل انتخاب بكنيم البته مي گشتيم اختيار مي 

ـا، آزاديخـواه،      ملت و يا از جنس نزديك به ملت  ـالم، دان هر كس عاقـل، ع
ـار،   مشروطه پرور، وطن پرست، ملت دوست، راسـت كـردار، درسـت     گفت

فداكار و خداپرست بود انتخاب مي كرديم تا به واسطه اين جور وكال كـه  
خواهد بـود كـه    اينها قوانين گذاري و نقشه كشي هايي بي شك اولين فكر 
ـاره از    كارگر، كاسب، ) زارع(ملت، يعني رنجبر  صنعتكار، بازاري فقيـر و بيچ

ـاتي   دخل ملت خوب باشد و بدهي . ذلت و فشار و نكبت خالص بشوند مالي
ـان آن     آن كم بشود و وسايل آسايش و تحصيل و زنـدگاني ملـت و كودك

  . جمعيت يعني ملت ترقي بكند فراهم گردد كه توده 
يقه دولت آبادي عليرغم حمايت صادقانه و متعهدانه اش از عقايـد ملـي   صد

ـات از   دكتر مصدق، اما در  اعتراض به حذف حق راي زنان در اليحه انتخاب
ـتن آن   سوي مصدق، نامه اي مشفقانه و هشداردهنده  به مصدق نوشت كه م

  : چنين بود
ارديبهشـت  (  نامه مهم و تاريخي صديقه دولت آبادي به دكتر محمد مصدق

 )  خورشيدي  1330
 حضرت مستطاب آقاي دكتر مصدق نخست وزير

محترما اجازه مي خواهم در خصوص قانون انتخابات و موضـوع محرومـي   
ـالي    . استفسار كند زنان، از حضورتان محرمانه  آيا عقيده شـخص حضـرت ع

ـانون دوره اول    مشـروطيت پسـت تـر و     اينست كه زنان امروز در مقابـل ق
ر در انظار بيگانگان بايد معرفي شوند؟ چنانچه بفرماييد بلـي و صـالح   محدوت

مملكت چنين است، بنده اطاعت نموده؛ متجاوز از دو هزار نفر زني كـه در   
منت آنها را بنا به مصحلت وقت، ساكت نگاه مـي   حوزه اين جانب هستند با 

ده انـد توجـه   مرحله به زنان دا اما به حقي كه از نيم قرن پيش در سه . دارم
  : فرماييد

ـان و          - 1  ـان را در رديـف ديوانگ ـانون اساسـي دوره اول مشـروطيت زن ق
  . كودكان، جا داده بود

كه مجلس سنا زائيده آن ( 1328قانون مرمت شده در مجلس موسسان    -  2 
ـان  ) بود ـاهر       زنان را از مي ـان بيـرون آورده، البتـه در ظ ـان و كودك ديوانگ

پيشگاه اعليحضرت  ها داده، در صورتي كه همان وقت از صورت بهتري به آن
ـار وقـت    همايون شاهنشاهي در همين موضوع به وسيله آقاي جم وزير درب

ـيه را حـل       _جواب فرمودنـد  _نمودمتكليف  كسب  ـنا ايـن قض مجلـس س
   . خودشان خواهند رسيد خواهد كرد و زنان به حق مشروع 

ـيچ  قانون كنوني كه در دست مصلحت ع  -  3  موم است باز زنان را بدون ه
كردن محروم داشته، بلكه زير موضوع محـرومين در   دليلي نه تنها از انتخاب 

ـتگان و    سر لوحه جاني، فاسد العقيده، محكومين به  جنحه و جنايـت، ورشكس
آيا با آن همه اهميت كـه بـراي رشـد و بلـوغ ملـت      . غيره قرار داده است

ـتص    ايران در قضايا قائل شده اند   ـا فقـط مخ به زنان سهمي داده مي شود ي
 مردان است؟

ـالي را      حضرت آقاي نخست وزير محبوب، بنده نمـي خـواهم وقـت جنابع
را حالجي كنم تا بتوانم از عهـده جـواب بـه     بگيرم، بلكه مي خواهم مطلب 

پـس زنـي    اگر رشد و نمو مخصوص مردان است . زنان حوزه خودم برآيم
كـه  (ن صورت بهتر است در قانون وضع شده وجود نخواهد داشت و در اي

اسـمي  ) چه مدت زنان را از حق خود محروم مي كنـد  خدا مي داند براي 
چنانچه زنان هم جزو ملـت   . از زن برده نشود و كار آنها را مسكوت بگذارند

ـاء حضـرتعالي      ـا امض ايران هستند و از رشد ملي بهره دارند در قانوني كـه ب
بانوان را در رديف پست ترين و مجهول الهويه ترين نوشته مي شود بايستي  

ـا     مردمان بشمرند؟ خوب  ـان نيـز ت بود حضرتعالي دستور مي داديد براي زن
   . اندازه حقي قائل مي شدند

اگر سئواالت اين جانب را سازمان بين الملل از جنابعالي بكند چـه جـواب   
ـانوان    جواب را بدانم بهتر مي مي فرماييد؟ اگر بنده قبال آن  توانم اسـكات ب

شخصـي خـود    در پايان به حكم وجدان از حـق  . باسواد را عهده دار شوم
ـتم، از       . دفاع مي كنم ـانون هس ـان قيـد شـده در ق ـان زن بنده كه جزو هم

ـال بـراي اداره       خدمات چهل  ـته، در مـدت هجـده س ساله فرهنگي گذش
ه تنها هدف زنان با ضيق بودج كردن كانون بانوان و ترقي و تربيت فرهنگ 

بهتـرين   عالي خود را كه تربيت مادران شايسته براي نسل آينـده اسـت بـه    
وجهي پيروي نموده و با كمك خداوند يك موسسه پـر زحمـت را حفـظ    

ـيش   كرده ام و خدمات  اجتماعي و نوع پروري را هر سال متزايد بر سال پ
   . انجام داده ام

ـالي   ـالح ع رتبـه ايـن كشـور مقايسـه      استدعا مي كنم با يكي از متصديان ص
بهتر انجام وظيفه انسانيت كرده ايم؟ قضاوت ايـن   كدام يك بيشتر و . فرماييد

ـلحت،   مقايسه را به شخص جضرتعالي واگذار مي نمايم  و اگر امروز بنا به مص
ـاكت مانـدم و ديگـران را هـم       وقت و امر شخص نخست وزير محبـوب س

ـاي آينـده آن را    ساكت نگاه داشتم باز هم يك فـداكاري نمـو    ده كـه دني
   . قضاوت خواهد كرد

ـا نهايـت بـي     ديگر عرضي ندارم و اگر جسارتي شده پوزش مي خواهم و ب
روز يكشنبه جمعي از بانوان بنده را مورد مالمت،  چون . صبري منتظر جوابم

بانوان بعد از اين خالي  بلكه تهديد نموده و شايد نگهداري رشته امور كانون 
 .   اشد، مجبورم به ايشان جواب قانع كننده بدهماز اشكال نب

 امضاء - با تقديم احترامات فائقه و ادعيه خالصه     
ياد و خاطره صديقه دولت آبادي، گرامي و عزيز است، راه حق خواهانـه و  

   . رهرو باشد روش مسالمت آميز اش، پر 
قالـه، اثـر سـه    منبع مورد استفاده نگارنده در تهيه و تـدوين ايـن م    : پانوشت
ـا    : آبادي صديقه دولت « جلدي  ـا و ياده ـته ه ـا، نوش : بـه كوشـش  » نامه ه

بوده و صفحات ) ، آمريكا1377  تابستان (مهدخت صنعتي و افسانه نجم آبادي 
ـاب سـه       ذكر شده در متن، صفحاتي است كه مطالـب مـذكور در ايـن كت

     . جلدي، قيد شده است 
)2  ( 
 

  خابات  مصدق و شركت زنان در انت ◀
  

ـين احمـدي   : زنان و مصدق«  محمد صفوي  در مقالة  با نگاهي به مقاله نوش
 : مي نويسد» خراساني

با شروع يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و آغاز دوبارة فعاليـت   
هاي منسجم تر كنشگران جنبش زنان در داخل كشور، به تازگي سه بخـش  

راساني منتشر شده اسـت كـه مـن در    بهم پيوسته از مقاله  نوشين احمدي خ
ـا و منفعـت    «ادامه به دومين بخش از اين مقالـه تحـت عنـوان     ـات م مطالب

در بخش دوم، كه ادامه ي مباحث بخش اول . مي پردازم] 1[»عمومي زنان
ـاي     ـته ه ـا خواس در مورد مطالبات زنان و هماهنگي روشمند اين مطالبات ب

ـاي    ) مطالبات دموكراتيك مردم(عمومي جامعه  است نويسنده بـه عرصـه ه
مختلفي از جمله به تجربه مبارزات زنان در تاريخ معاصر ايران نقب مي زنـد  

ـاره وار مـي      1332تا  1320و به شرايط پيچيدة سالهاي  ـاهي گـذرا و اش نگ
ـال در دوران     . اندازد ـان فع نوشين احمدي دو روش و رويكـرد عمـدة زن

ـان  «به مسئله پرتالطم نهضت ملي شدن صنعت نفت را نسبت  » حـق رأي زن
، بـر مـي شـمارد كـه     )به عنوان كانوني ترين خواسته ي زنان در آن دوره(

ـيوة برخـورد     يكي روش و نگرش صديقه دولت آبادي است و ديگـري، ش
ـپس در ادامـه ي    . زنان حزب توده در بحبوحه آن سال هاست ـنده س نويس

ـ  حـق  «اق كندوكاو خود، عدم ايستادگي دكتر محمد مصدق نسبت به احق
 :را مورد چالش قرار مي دهد و مي نويسد» رأي زنان

ـات   ... «  ـان مطالب نمونه ديگري كه مي توان در شناخت نحوه هماهنگي مي
عمومي و مطالبات جنسيتي در تاريخ معاصر ايران ذكر كرد، دوران نهضـت  

ـان  «مي دانيم كه در آن برهه، . ملي شدن صنعت نفت است » حـق رأي زن
ـاي مـذهبيون     در اليحه انتخا بات دولت دكتر مصدق به دليـل مخالفـت ه

ـتيز،    ـاي زن س ـتادگي خـود مصـدق    (افراطي و غيرمذهبي ه ) و عـدم ايس
 )احمدي خراساني، نوشين، همان(» ...باالخره حذف شد

در اين نوشتار كوتاه، قصد نقد نگرش نوشين احمدي خراساني و يا بررسـي  
ـافتن   راهكارهاي عملي و شدني كه در مطلب آموزندة ايشان براي دست ي

ـاي   به اين هماهنگي و نهايتاَ، شكستن بن بست هاي موجود در راه فعاليت ه
ـته صـرفاَ تـالش كـرده ام بـه       جنبش زنان آمده را ندارم، بلكه در اين نوش
موضع مصلحانه دكتر مصدق نسبت به حقوق زنان و شرايط بسيار سختي كـه  

  . ازماين نخست وزير در آن قرار گرفته بود بپرد
  

کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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  !پوشی آزادانه از استقالل و آزادی چشم
  

روش حـق، عمـل . استقالل و آزادی، عمل مستقل و آزاد اسـت
پـس، . روش قدرت، قدرت یا بکاربردن زور است. به حق است

شـود و ممکـن  دانـه باشـد، هـدف نیـز آزادی میهرگاه عمل آزا
نیســت  آدمــی آزادانــه  قــدرت، آنهــم قــدرت دیگــری بــر خــود 

توان تحت قدرت دیگری رفت چه رسد به  آزادانه نمی. بپذیرد
به سخن دیگر، بـرای تـن دادن بـه . والیت مطلقه یکی بر همه

والیت فقیه، ناگزیر، باید از استقالل و آزادی خود غافـل و بـه 
اسـت کـه  سان، حل تناقض به این بدین.  زور گردن نهاد حکم

ی کــه والیــت فقیــه، از مطلــق و غیــر »بایــد«در دیــن الاکــراه، 
  مطلق، است، نباید باشد و در حقیقت، نیست

بیند؟  زیرا  اما چرا آقای حائری تناقضی چنین آشکار را نمی      
قـدرت قلمـرو عقـل او را بـه خـود . عقل او قدرت محور اسـت

وگرنـه، . تواند ببینـد است و او جز قدرت را نمی  دود کردهمح
هـا »بایـد«باشـد، » دین حـق«فهمید که هرگاه دین  آسان می
آسـان . شـوند می)زورهـا (ها و نبایدها، همه، نبایدها  همه حق

ــد روش  می ــق بای ــن ح ــت و دی ــق اس ــد ح ــه زور ض ــد ک فهمی
زورزدائی باشد و نه مجبـور کـردن گرونـدگان بـه چشـم پوشـی 

از استقالل و آزادی خود و تن دادن بـه والیـت زور، » آزادانه«
در ! رود را بنگر ستمی که برمردم روا می. آنهم از نوع مطلق آن

شــهر حــافظ و ســعدی و مالصــدرا، آقــای حــائری امــام جمعــه 
  !چه ستمی بر شهر اندیشه و ادب. است

  
٭ پرسش یک هموطن در بـاره چـه بایـد کـرد وقتـی 

  :شود ارو میمعلمی با زور روی
آیـد  ای را خوش نمی که حرفتان را آزادانه بیان کنید اما عدهاگر شما اکنون در ایران معلم باشید جزء حقـوق شماسـت   با سالم و درود. جناب سید ابوالحسن بنی صدر بنام خدا   ــراآورند و شما هم  و به تخریب و توهین و کارشکنی روی می ــن ش ــد در ای ــزاری در دســت نداری ــیچ اب ــکوت ه یط س کند الاقل بایـد سـنگی یـاچوبی بـا خـود داشـته  برخورد میبمانید؟ در عالم واقعیت وقتی انسـان بایـک یـا چنـد سـگ دهیـد بازنشسـته شـوید و در خانـه  کنید و یـا تـرجیح می می   باشد؟
  

  :پاسخ به پرسش• 
از امور واقع مستمر، یکی اینست کـه دورانهـای رشـد علمـی،     

کــه ســلطنت اســتبدادی ســختگیر نبــوده انــد  دورانهــائی بوده
است کـه در آنهـا،  هائی را نیز به خود دیده  ایران دوران. است 

اســـتبداد آزادی در قلمـــرو علـــم و اندیشـــه را تاحـــدودی روا 
در دورانهائی کـه اسـتبداد از مرامـی مشـروعیت . است دیده  می

شمرده، از جمله  کرده و خود را در خدمت آن مرام می اخذ می
بـود و در » تجـدد و ترقـی«ران پهلویها کـه مـرام دولـت در دو

دوران والیت فقیـه کـه اینـک برقـرار اسـت و ایـران را رنجـور 
کنــد، مــردم و اهــل دانــش، محــیط علــم را قلمــرو خــویش  می
خواننـد و بـه ایـن قلمـرو راه  گردانند و دولت را نامحرم می می
. خواهـد تصـرفش کنـد دهند اما دولت جبار بهر قیمت می نمی

چــرا نتــوان اســتقامت کــرد و روش دیــرین را بــازهم بکــاربرد؟ 
در ایـن قلمـرو  نفـوذ ... کـه واواک و بسـیج و  شود، اال ایـن می

ها بلکـه  نه تنها مدارس ابتدائی و متوسطه و دانشگاه. اند کرده
دسـتگاه . های دینی نیز دیگر اسـتقالل پیشـین را ندارنـد حوزه

هـــار دولـــت جبـــار و هـــا را نیـــز تحـــت م والیـــت فقیـــه حوزه
در چنـین وضـعیتی، چـه . اند دستگاههای سرکوب آن درآورده

  :توان و باید کرد؟ می
در دوران شاه سابق نیـز، سـاواکیها در دانشـگاهها حضـور  – ۱

دســتگاه اداری دانشــگاهها هــم در مهــار اســتبدادیان . داشـتند
باوجود این، دانشگاهها غنی سازی وجدان علمی و بدان، . بود

در هـر . زی وجدان همگانی جامعه را برعهـده داشـتندغنی سا
چهار بعـد واقعیـت اجتمـاعی، بعـدهای سیاسـی و اقتصـادی و 

در اجتماعی و فرهنگـی، هـم از راه نقـد و هـم از راه پیشـنهاد، 
نقـد علمـی را بسـیار مشـکل . کوشـیدند غنای وجدان علمـی می

ســان، نــه خاموشــی و بازنشســتگی  بدین. تـوان سانســور کــرد می
سخن حـق را از . نفعالنه که افزودن بر کار علمی ضرور استم

تـوان گفـت و نوشـت و چنـین  زبان علم و با زبان علم بهتر می
  . توان سانسور کرد تر می ای را مشکل گفته و نوشته

درس معلم باید زمزمه محبـت باشـد تـا کـه هـم در سـطح  – ۲
مدارس ابتـدائی و متوسـطه و هـم در سـطح دانشـگاه، معلـم و 

آموز و استاد و دانشجو، به یمن دوستی و توحید مساعی،  دانش
اســت، بتواننــد محــیط   در حلقــه آتشــی کــه رژیــم ایجــاد کــرده
ــد ــد آورن ــن . مســتقل و آزاد علمــی را پدی هــم ســطح علمــی ای

ــد و هــم  وجــدانهای علمــی و همگــانی  مؤسســه ــاال ببرن ها را ب
  . جامعه را غنی کنند و سطح دانش جامعه را باال ببرند

کنــد کــه وجــود  حــق و مســئولیت اظهــار علــم ایجــاب می – ۳
ابتکـار روشـی کـه بـا . آویز خودسانسوری نگردد استبداد دست

خوانـده » رادیو بازار«آغاز برقراری سانسورها توسط مالتاریا، 
هرگاه هر ایرانی بخواهد بـه . شد، از ابتکارهای ایرانیان است

ــد،  ــافتن و اطــالع دادن عمــل کن خــود را هــم حــق اطــالع ی
بکاربرنده و هم وسیله ارتباط جمعـی تلقـی خواهـد کـرد و بـا 

، وظیفـه اظهـار حقیقـت را »دهان به گـوش«استفاده از شیوه 
در اســتبدادهای فراگیــر هیتلــری و .  برعهــده خواهــد گرفــت

استالینی و نیـز در فاشیسـم ایتالیـا و فرانکیسـم اسـپانیا، روشـی 
دان و استادان و معلمان و تواند بکار اندیشمن تجربه شد که می

بـرانگیختن  میـل بـه : بیایـد... نویسندگان و روزنامه نگاران و
اندیشیدن در نوشته و یا گفته، بنابراین، حس انتقاد، بخصوص 

این دست آورد ارزشمند تجربـه را بـرای شکسـتن  . نزد جوانان
از آنجا که یکی از هدفهای سانسورها .  حصار سانسور، بکار برد

شوند، خو دادن مردم بـه سـخن و نوشـته سـاده،  رار میکه برق
بمثابه کاالی مصرفی است و از آنجا که مردم، اغلـب جوانـان، 
به شنیدن و خواندن متنهای ساده که نیازمنـد تأمـل نباشـند و 

کننـد، نـوعی از  عقل آنها را به چون و چرا برنیانگیزد، خـو می
کند و  تفاوت می حس و بی آید که جامعه را بی سانسور پدید می

ای است که خواننده و شـنونده را  آن، گریز از هر نوشته و گفته
برای غلبه بـر ایـن . به اندیشیدن و چون و چراکردن برانگیزد

ها و  گونـه نوشـته سانسور بس خطرناک، بر نوشتن و گفتن این
ها و  بتدریج، گرمـی اینگونـه نوشـته. ها باید اصرار ورزید گفته
کند و  بـه جامعـه امکـان  سانسوری را آب میها یخ چنین  گفته
  . شود تفاوتی فلج کننده رها  دهد از بی می
کـه ایـن روش  قـرین موفقیـت گـردد، کارسـازترین  برای این    

ای است که خواننده و شنونده را پیشاروی  روش، نوشته و گفته
شود که کار اطالع جستن  یادآور می. دهد یک وضعیت قرار می

ار دادن و کار تحلیل و تفسـیر اطـالع و کـار یـافتن و آن را انتش
امرهای واقـع بـه ترتیبـی کـه در رابطـه بایکـدیگر، وضـعیتی را 

باید تصدی شـوند تـا کـه  گزارش کنند، سه کاری هستند  که می
وجدان علمی و سپس وجدان همگـانی غنـی جوینـد و اعضـای 
جامعــه ملــی اســتعداد ارزیــابی و انتقــاد خــویش را بازیابنــد و 
  . دریابند که هر تغییردادنی درگرو تغییر کردن خود آنها است

ــدین     ــور زده  قرار، می ب ــوز سانس ــه هن ــائی ک ــوان از قلمروه ت
اما هنر بمعنای ممکن . اند، در بیان حقیقت سود جست نگشته

کردن ناممکن، استفاده از قلمروهای سانسـورزده اسـت بـرای 
ال کردن حس انتقـاد، برانگیختن  انسانها به تأمل و زنده و فع

مسـائلی کـه در . هم در مـردم و هـم در خـدمتگزاران اسـتبداد
شـوند، سـرزمین  جامعه امـروز سـاخته و بریکـدیگر افـزوده می

گردد، فرصـتهایی کـه دارنـد سـوزانده  ایران که دارد بیابان می
رونـد و از نقـش بـزرگ  شوند و استعدادهائی که از ایران می می

شــرکت در مســابقه رشــد کــه اینــک خــود در ســاختن ایــران و 
است محروم می شـوند، جوانـان آینـده  آسیای بیدار شده درآن
بینند، زنانی که فاقـد منزلـت  آینده می سازی که خویشتن را بی

شوند و یـا بـرغم اسـتثمار شـدن،  میهستند، کارگرانی که بیکار 
و فنی که شتابان رشد  کنند و دانش ماهها دستمزد دریافت نمی

هائی  موضـوع... رونـد و ، ثروتهای ملی که به غارت میکنند می
ها و قراردادن مردم کشـور  هستند برای فراوان وضعیت سنجی

  .  پیشاروی وضعیتها تا که  روی به تأمل و انتقاد آورند
تجربه وضـعیتی را سـنجیدن و بـه نوشـته و گفتـه درآوردن،      

کنـونی،  ای است که  در دوران شاه و سـپس در اسـتبداد تجربه
دانم موفقیــت آمیزتــرین کــار، کــاری  ام و مــی خـود انجــام داده

است که خوانندگان و شوندگان  را بـر آن بـدارد کـه نوشـته یـا 
  . گفته را از آن خود بدانند و خود در انتشار آن شرکت کنند

تواند آزادانه سخن بگوید، چاره  معلم گرامی که چون نمی – ۴
بینـد و همـه معلمـانی کـه در  گی میرا در استعفاء و یـا بازنشسـت

هـای  موقعیت و وضعیت او هستند، نباید از یاد ببرند کـه چاره
است  انتقال دانسـته  از آن جمله. دیگر، بسا ساده، وجود دارند

خود به کسانی که در خارج از حصار سانسور، توان اظهار آن را 

و تشـویق دانـش آمـوزان بـه تامـل در بـاره وضـعیتی کـه . دارند
  ...ضعیت تحصیل و زندگی خود آنها است وو
کارها که باید کرد را » روزنامه نگاری و روزنامه نگار«در  – ۵

کـار را بـرآن کارهـا و آن کارهـا را بـراین  این. ام فهرست کـرده
  .کارها باید افزود

ــه دیگــری اســت کــه خــود      ــا کارســازترین روش کــه تجرب ام
ــه اســت کــرده ــار : ام، ایــن تجرب و دســتیاران او و هرآنچــه جب

ــاتیش می ــتگاه تبلیغ ــالی از  دس ــه دروغ خ ــابراین ک ــد، بن گوین
تــوان ســاخت، بــه یمــن تنــاقض زدائــی، حقیقــت  تنــاقض نمی

بنابراین، هرگاه آنها که غنی گرداندن وجدان علمی . گردند می
را برعهده دارنـد و بنـابراین کـه دانـش دارنـد، مسـئول اظهـار 

یــابی و تنــاقض زدائــی از  آننــد، بــرآن شــوند کــه، روش تنــاقض
آموزان و دانشجویان بیاموزند، حصار سانسور  دروغ را به دانش

  . اند برای همیشه، فروریخته را 
 

        

  ی؟درماندگ
 
 ــفند  ۵در ــوری۹۲اس ــد ن ــوک محم ــیس ب ــط  ، ف زاد، او توس

زاد  نوری. است ماموران واواک مورد ضرب و جرح قرار گرفته 
ن واواک به عنوان اعتراض قدم هاست که مقابل ساختما مدت
ای نوشـته و آنـرا  های خـود را بـر روی پارچـه خواسـته. زند می

تــک  اســت تــا بــه تک گفتــه . کنــد هنگــام قــدم زدن بــر تــن می
هـای اعتراضـی را متوقـف  زدن  هایش نرسند، این قدم خواسته

 .نخواهد کرد
 تن که اتهامشان محاربه  ۳، به گزارش هرانا، ۹۲اسفند  ۷در
کرج ) اسالم آباد(وان شده بود، در محله فقیر نشین زورآباد عن

 .از طریق چوبه دار و در مالء عام اعدام شدند
  نفر از کـارگران  ۵۰، به گزارش ایلنا، حدود ۹۲اسفند  ۸در

شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری قـزوین در اعتـراض 
به پرداخت نشدن حقوق و دست مزدشان در مقابل شهرداری 

 .زوین تجمع کردندق
  به گـزارش ایرنـا، مجیـد عباسـپور مشـاور ۹۲اسفند  ۱۱در ،

: پژوهشی و فناوری رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت
رود که اگـر  هزار هکتار جنگل در کشور از بین می ۱۰۰ساالنه 

. به همین روال ادامه یابد قطعا جبران آن ممکن نخواهد بود
رتبه . ور ما مناسب نیستوضعیت زیست محیطی کش: وی گفت

 ۵۶سال گذشته تاکنون از جایگاه  ۱۰زیست محیطی ایران در 
 .تنزل یافته است ۱۳۴جهانی به 

 
  به گزارش فیس بوک میردامادی ، سـراج ۹۲اسفند  ۱۱در ،

الدین میردامادی فعال سیاسی اصالح طلب و روزنامه نگار در 
هـای اسـت کـه توسـط نیرو صفحه فیس بـوک خـود خبـر داده 

  .است اطالعاتی سپاه پاسداران بازجویی شده
ــام  ــه اته ــرار دارد وی را ب ــپاه اص ــیح داده س ــادی توض میردام

  .براندازی بازجویی کند
  به گزارش کلمه، مـریم شـفیع پـور، فعـال ۹۲اسفند  ۱۱در ،

سـال حـبس  ۷دانشجویی محبوس در بند زنان زندان اوین به 
و تهدید شـده بـود کـه پیش از این، او توسط بازج. محکوم شد

سـال خواهـد بـود، و او توسـط  ۵در نهایت حکـم وی بـیش از 
سال حبس  ۷دادگاه انقالب، به  ۱۵قاضی صلواتی، رییس شعبه 

محکوم شد تا باز هم سلطه بازجویان بر سیستم قضـایی کشـور 
 .را به رخ بکشد

مریم شـفیع پـور، فعـال دانشـجویی و عضـو سـتاد انتخابـاتی    
نجم مــرداد مــاه ســال جــاری پــس از احضــار مهــدی کروبــی پــ

شـهید مقـدس اویـن بـه  ۲جهت بازپرسی به دادسـرای شـماره 
روز در انفـرادی بـود و در حـال  ۶۷او . زندان اوین منتقل شد

 .برد حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می
مریم شفیع پور، دانشجوی سـابق رشـته مهندسـی کشـاورزی     

مللی قزوین، پس از دو ترم تعلیـق از ال گرایش آب دانشگاه بین
تحصیل به دلیل فعالیت دانشجویی در حالی که در ترم هشـتم 

به دلیل  ۸۹او پیش از این در سال . بود، از دانشگاه اخراج شد
فعالیت های دانشجویی بر اساس حکم دادگاه انقالب قـزوین 

 .به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود
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