
  

در فصل اول اين مجموعه گزارشي را مي خوانيد كه از ايران دريافت شده است و پيرامون جنگ قدرت در تارعنكبوت روابط  :انقالب اسالم� 
موضوع جنگ، البته . كه خانواده خميني با ديگر خانواده هاي روحاني داردشخصي قدرت و نيز شبكه تارعنكبوتي روابط شخصي است 

  .دو طرف از طرفهاي اين جنگ نيز، دو شبكه خميني و خامنه اي هستند. يم استژر» رهبري«
  .در فصل دوم، خبرهاي انتشار يافته در باره جنگ قدرت ميان تار عنكبوتهاي روابط شخصي قدرت را گرد آورده ايم   
و بخصوص اعتراف مشفق، رئيس اداره اطالعات » ايران گيت« و ربط آن با » اكتبر سورپرايز«فصل سوم، نوشته جديد روبرت پاري در باره  در  

بنا بر ادعاي . نام نهاد، ساخت امريكا بوده است» انقالب دوم«ستاد مشترك سپاه را در اين باره مي آوريم كه گروگانگيري، همان كه خميني 
در باب سخنان او، . اد در اختيار هستند حاكي از اين كه موسوي خوئيني ها عامل بوده و طرح گروگانگيري توسط او اجرا شده استاو، اسن

توضيح داده شده اند تا نسل امروز، رويداد را همان سان كه روي داده است بشناسد و براي اين پرسش اساسي خود، چرا استبداد مالتاريا 
اين يادآوري نيز بجاست كه او در سخنان خويش، سران  .مالي تحول كرد، پاسخ بيابد –يم مافياهاي نظامي ژنه به راستقرار جست و چگو

اصالح طلبان را دست نشاندگان امريكا مي داند و مدعي مي شود كه ابطحي عامل سازمان اطالعاتي بيگانه است و خاتمي زير دست او، در 
و اما گاسيورسگي، محقق  .هارات اين شخص، به تصور آورديم را از اظژنده مي تواند شدت سقوط رخوان. سازمان اطالعاتي بيگانه است

ه ترتيب داده است و از جمله، بر اساس اين مصاحبه ها، تحقيق خود را در باره ژامريكايي، يك رشته مصاحبه ها با ترتيب دهندگان كودتاي نو
  .انتشار داده است 2002اين كودتا در 

  4صفحه در      
  

صد و بيست و ھشتمين بمناسبت خردا د  ٢۶«

  »تولد دکتر مصدق  سالگرد
  ) 3(دکتر محمد مصدق  ينامهزندگ

  

  

  جمال صفری 

مصدق که در تیرماه در دوره ششم  -شهريور  ۱۳۰۵ ⊲⊲⊲⊲
تقنینیه مجلس شورای مل� از طرف مردم انتخاب شده 

توف8 الممالك، نسبت به بود به  مخالفت با كابينه مس
وثوق الدوله و ذكاء الملك (صالحيت دوتن از وزيران 

به ویژه علت عدم صالحیت وثوق الدوله ). فروغ8
  . با انگلیس بود ۱۹۱۹قرارداد 

  
اجازه بدهید، برای اینکه سخنان دکتر مصدق برای دفاع از حقـوق  

ملــت در رد صــالحیت میــرزا حســن خــان  وثــوق الدولــه  بــرای شــما 
بطور مختصر توضـیح  ۱۹۱۹خواننده روشنتر گردد، در باره قرار داد 

سـال اخیـر تـاریخ معاصـر ایـران  ۲۰۰چرا کـه حـداقل درایـن . دهم
برخ� ازعناصر و گروههای ح]ـومتگردرایران بطـور مسـتمردر نـوکر 
صفت� به بی[انگان با هم به رقابت درانگلو فیـل یـا روس فیـل بـودن 

سرســپردگ� بــه سیاســت انگلــیس ودرعصــرپهلوی دســت نشــاندگ� و
رهبران حزب تـوده هـم دنبالـه رو و سرسـپرده . وآمری]ا ادامه داشت

متاســفانه . سیاســت روســیه شــوروی درایــران تــا فروپاشــ� آن بودنــد
هنوزهمچنــان ایــن بی[انــه پرســت� و نوکرصــفت� دربرخــ� ازعناصــر و 
گروههای ح]ومتگرو بعض� افراد و گروههـایی کـه داعیـه ح]ومـت 

و " مدرنیتـه و گلوبالیزاسـیون"، "خـدا و خلـق" درتحت  لوای دارند 
  .  وجود دارد... 

  14در صفحه   

  فريد راستگو

 57عوامل بازسازي استبداد، بعد از انقالب 
  )7(چه كساني بودند؟

  
اصالح طلبان كه خود روزي يكي از اركان واليت اسـتبدادي  

مي داده اند، بدليل نداشتن راه حلـي بـراي    خميني را تشكيل
برون رفت از وضعيت موجـود و رسـاندن مـردم بـه حقـوق و      
آزاديهاي ذاتي شان، با علم كردن دوران طالئي امام و اجراي 
بدون تنازل قانون اساسي كـه بـر محـور واليـت مطلقـه فقيـه       
استوار است كوشـش مـي كننـد گذشـته اي دروغـين ابـداع       

وســيله اي از فروپاشــي كــل نظــام حــاكم  نماينــد تــا بــه هــر
  . جلوگيري بعمل آورند

آقايان موسوي و كروبي در آخـرين بيانيـه هـاي خـود سـعي      
دارند با تكيه بر دوران باصطالح طالئي امام راحلشان و ابـداع  
گذشته اي غير واقعي آينـده اي پـر ابهـام و تنـاقض را بـراي      

ن جنـبش سـبز   بيانيه هاي رهبـران نمـادي  . مردم تدارك بينند
آنان همچون ديگر اصالح طلبان هـم از  . مملو از تناقض است

حاكميت مـردم و آزادي دم ميزننـد و هـم از واليـت فقيـه و      
هيچ عقل سالم و آزادي نمـي  . دفاع مي كنند استبداد خميني

  تواند چنين تضادي را پيوند دهد و آنرا بتواند حل كند،
  13در صفحه 

  

  پاكنژاد-ج

  غفلت ها،تصرف خاكريزها
  قسمت دوم و پاياني وكودتاي خزنده

  
در انتخابـات  ) تعبير آقاي رفسنجاني به( با شكست اسالم  فقاهتي

رياست جمهوري، اختالف بـين جانبـداران اسـتقالل و آزادي    
كه معتقد به حق حاكميت مـردم بودنـد بـا جريـان اسـتبداد و      
وابستگي كـه جملگـي از هـواداران واليـت فقيـه بودنـد وارد       

شد و همانطور كه در قسـمت اول ايـن نوشـته    مرحله جديدي 
چـراغ سـبز آقـاي خمينـي بـراي تصـاحب       بدان اشاره شد، با 

مجلس خيز برداشتند و چون هدف وسيله را براي آنهـا توجيـه   
كانديـداها كـه اغلـب از    . ميكرد و از تقلب نيز ابـايي نداشـتند  

حزب جمهوري اسـالمي بودنـد از صـندوق هـاي رأي بيـرون      
آقاي خميني و سران حزب قبال بر روي اين نكته تاكيد . آمدند

رئيس جمهور كاره اي نيسـت و قـدرت دسـت     كرده بودند كه
چهار روز پـس از انتخـاب آقـاي بنـي صـدر بـه       . مجلس است

رياست جمهوري، بهشـتي در يـك سـخنراني مفصـل، مواضـع      
ما « از جمله گفت. حزب جمهوري اسالمي را بيان و اعالم كرد

در مورد او موضعمان خيلي روشن است، تا جايي كـه در خـط   
هويت اسالميش باشد مورد تائيد ماست،  انقالب اسالمي با حفظ

  هر جا كه از اين منحرف شد تذكر ميدهيم،

  12در صفحه 
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    مصـطف�  در باره نوشـته آقـای نیان ایرا یپرسشهاپاسخ به    
   هتاجزاد

  
  :ابوالحسن بن� صدر

  انتقاد از خود جهاد اکبر است
  جناب آقاي ابوالحسن بني صدر

  با سالم  
پيشتر . اي از زندان به بيرون مي فرستد چندي پيش آقاي تاجزاده نامه

 اضافه كنم كه ايستادگي و  مقاومت آقاي تاجزاده در زندانهاي استبداد
پس از يكسال دستگيري، در برابر رژيمي كه جز خشونت و سركوب راه 

اين ستايش وقتي مضاعف . فراوان است  حلي نمي شناسد، در خور ستايش
هاي خود، نسبت به  مي شود كه وي بنا دارد صادقانه و در حد دانسته

او در اين . اعتراف و پوزش بخواهد 60بعضي از خطاها در سالهاي دهه 
يك . دهد ابتدا دو تصوير متضاد از جمهوري اسالمي ارائه مييادداشت 

و تصوير ديگر، تصويري . تصوير، تصويري است كه خود بدان معتقد است
تصويري كه او از نظام مطلوب . است كه جريان اقتدارگرايي ساخته است

ها را از راه  خود ارائه مي دهد، يك جمهوري حقوقمدار است كه راه حل
جمهوري اي كه قوه قضائيه آن . فتگو جستجو مي كندبحث آزاد و گ

در اين جمهوري مطبوعات و احزاب و . مستقل و حقوقمدار است
اجتماعات آزاد هستند و احزاب و اشخاص در يك انتخابات آزاد كه تحت 

در مقابل، . پردازند گيرند، به رقابت مي تاثير نظارت استصوابي قرار نمي
اي  اند، جمهوري اين جمهوري به اجرا گذاشته تصويري كه اقتدارگرايان از

است كه قدرت آن از راه حبس و شكنجه مخالفان و اعتراف گيري از آنان، 
اي  اي است كه با تعطيل كردن فله اين جمهوري، جمهوري. آيد بدست مي

مطبوعات و به كمك يك جريان پادگاني به حذف همه استعدادها و 
با  برانگيختن امواج مهاجرت استعدادها  كند و نيز ها اقدام مي شايستگي

به خارج از كشور و بي اعتنايي به قواعد و مناسبات بين المللي، جامعه را 
كه او   نكته با اهميت در تصوير آقاي تاجزاده، اين است. مهار مي كند

جمهوري مطلوب خود را به گفتمان پاريس و بياني از آزادي نسبت مي 
و با اهميت تر . عيد خود به پاريس اظهار كرددهد كه آقاي خميني در تب

دهد، اگر آقاي خميني در زمانه حاضر در قيد حيات  اين كه او احتمال مي
داد كه برابر با  اي تن مي بود، با توجه به عنصر مصلحت به قانون اساسي مي

به اين عبارات از او توجه . پيش نويس اوليه در پاريس نوشته شده بود
م اگر امام خميني زنده بود، با توجه به تفوق عنصر نميدان ": كنيد

بر احكام شرعي متعارف، كدام قانون اساسي را در شرايط ملي » مصلحت«
  » مصلحت«كرد و آن را به  و موفق ارزيابي مي  المللي كنوني، مناسب و بين

  2در صفحه     
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  مشفق و موضعگیریهای سر شب]ه ها » سردار«جنگ قدرت به روایت  ⊲⊲⊲⊲
  ۵   ص:بر ضد ی]دی[ر

    ایران چطور؟ .را بپردازد» اکتبر سورپرایز«هنوز امری]ا م� باید بهای  ⊲⊲⊲⊲
  ۷ص  ؟!مشفق نیز گروگانگیری را طرح امری]ائ� م� داند- 

  مران و مأموران اجرا و شرکت کنندگان آن آگذشته ای که  ،هژون⊲⊲⊲⊲
  ۹  ص :و پیشمرگان ارتش عراق را رها نم� کند

  

  جنگ قدرت 
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نويس اوليه قانون اساسي  ميدانست؛ پيش
را كه در پاريس تهيه شد يا آنچه مجلس 

به  "تصويب كرد؟ 58خبرگان در سال 
عبارتي، ميزان شيفتگي آقاي تاجزاده و 
ساير دوستانشان نسبت به شخص آقاي 

اي است كه احتمال مي  خميني به گونه
ز اگر در قيد حيات بود، خميني نيدهند،

يكسره از واليت دست مي شست و 
همانگونه كه در گفتمان پاريس تعهد 
كرده بود، واليت را به جمهور مردم 

دانند،  گويي ايشان نمي. تفويض مي كرد
فاصله آقاي خميني از گفتمان پاريس تا 

، 1367واليت مطلقه فقيه در سال 
اي نيست كه كسي از آزادي نسبي  فاصله

آزادي مطلق پيموده باشد، بلكه فاصله  به
كسي است كه به موجب همان انديشه 
مصلحت مداري، از آزادي و واليت 

) در پاريس(جمهور مردم بنا به مصلحت 
بخشيدن روز افزون جريان  يبه فزون

تمركز قدرت تا به مرتبه مطلق رساندن 
قدرت، بنا به مصلحتي ديگر، تغيير مشي 

  .داده است
م ديگري كه آقاي تاجزاده مسئله مه   

اند، اعتراف به  بطور شجاعانه بازگو كرده
صورت  60خطاهايي است كه در دهه 

: گويند به عنوان مثال مي. گرفته است
خطاي ما اين بود كه در مقابل برخي "

هاي انقالب موضع  رفتارهاي دادگاه
بزرگترين خطاي ما "و يا آنكه   "نگرفتيم

صر تعميم مناسبات سياسي در ع
يا . "بود“ غيبت”به عصر “ عصمت”

اشتباهاتي كه آنها به موجب سكوتشان 
در خصوص اهانت به مرجعيت آقاي 
شريعتمداري و اشخاص ديگر چون 
مرحوم بازگان و دكتر سحابي صورت 

اي از  گرفته است و نيز اشاره به رشته
خطاهاي ديگر كه در يادداشت آمده 

هر چند او اين خطاها را در آن . است
زمان استثناء مي شمارد، اما از نقطه نظر 
او، حكومت كنوني سعي دارد تا اين 

  . استثنائات را به قاعده برگرداند
اكنون با اين مقدمه، پيش از آنكه     

هاي خود را مطرح كنم،  پرسش
خواهشمند است كه متن يادداشت را 
بطور كامل و با دقت مطالعه كنيد و 

  :بگوئيد
شما در باره اين ابتدا نظر كلي  - 1

 يادداشت چيست؟ 
آيا دو تصويري كه آقاي تاجزاده از  - 2

دهد، با توجه  جمهوري اسالمي ارائه مي
به تجربه شما از گفتمان پاريس تا اعالم 
واليت مطلقه فقيه از سوي آقاي خميني، 

 تا چه اندازه به واقعيت نزديك است؟
چرا "آقاي تاجزاده مي پرسد  - 3

، 60ها و بحث آزاد بهار رهتلويزيونِ مناظ
صدا تبديل  و تك» سيماي ميلي«به 

شد؟ اكنون با توجه به اينكه شما از 
نخستين كساني بوديد كه بحث آزاد را 
به عنوان يك راه حل و به عنوان سنت 
امام صادق مطرح نموديد، اوالً 

خواستم بدانم كه بحثهاي آزاد در  مي
اده ، كه مطلقاً اشاره آقاي تاجز1360بهار

به مناظره آقايان بهشتي با اعضاي حزب 
هاي فدايي  توده و گروه اكثريت چريك

خلق بود، با توجه به انسداد كامل جامعه 
و پهن كردن بساط اعدام و سركوب، 
داراي چه ماهيتي بود و با چه اهدافي 
صورت گرفت؟ آيا واقعا مرحوم آقاي 
بهشتي و دوستان او و در كل نظام 

رماني آقاي تاجزاده، جمهوري اسالمي آ
در ايام خميني داراي خصلت گفتگويي و 

اي بود كه بعدها به موجب  مناظره
رويارويي مسلحانه مجاهدين خلق و به 
موجب جنگ، اين خصلت فرصت بروز 

 نيافت و يا خير؟
يكي از نكات مهم ديگر بحث درباره  - 4

هاي  واليت فقيه و رابطه آن با مصلحت
اده در رويكرد خود آقاي تاجز. زمانه است

به واليت فقيه دو روايت متفاوت را از هم 
يك روايت، روايت مصباحي . شناسد بازمي

است كه اشاره او به همين واليت فقيه 
و دوم روايت آقاي خميني . رايج است

است كه بر اساس پاسخگويي داير شده و 
بازهم . مكمل واليت جمهور مردم است

اين  نكته با اهميت اينجاست كه او
تكامل را نه از منظر حقيقت، بلكه از 

اكنون با . كند منظر مصلحت جستجو مي
توجه به اينكه شما از استثناء 
روشنفكراني هستيد كه از منظر درون 

ديني و نيز از منظر حقوق و كالم در 
صدها و شايد بيش از چند هزار صفحه 
در باب رابطه حقيقت و مصلحت قلم و 

ات با اهميتي قدم فرسائيديد، چه نك
  وجود دارد كه از آن غفلت شده است؟ 
  با درود بر شما و انديشه گران راه آزادي

  
  :پاسخها به پرسشها٭
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بسا همگاني است، اعتراف به خطا و 
نه جهاد اكبر و حر شدن و حر  ،اشتباه

زيستن، كه سركشيدن جام زهري است 
به هنگام . آورد مي كه مرگ سياسي

، بودند كساني »خيانت به اميد«تحرير 
كه موافق بر شمردن و تشريح  يكايك 
اشتباهاتي نبودند كه در مقام رياست 

اما هرگاه . جمهوري، كرده بودم
ايرانيان بخواهند استقالل و آزادي 
خويش را بازيابند، بايد اين كار را قدر 

قدر شناختن كار آقاي  تاج .  شناسند
اده، ديگران را نيز تشويق مي كند به ز

انتقاد از خود بپردازند و ترديد نكنند 
، انتقاد از خود شجاعت مي اكه اوّل

طلبد و آنها كه از بند ترس رها مي 
شوند و به يمن شجاعت فطري خويش 
، خويشتن را انتقاد مي كنند و به جهاد 

اظهار حق در برابر حكمران (افضل 
، الگو مي شوند توانا مي شوند) ستمگر

و بسا، با تأسي به آنها، نسلي از شجاعان 
پديد مي آيد كه ايران امروز سخت 

اينان، با گشودن فضاي . بدان نياز دارد
سياسي جامعه، كاري ترين ضربه را به 
 .استبداد و استبداديان وارد مي كنند
از راه فايده تكرار و در مقام پاسخ 
 دادن به پرسش اول شما، خاطر نشان

  :كنم مي
بنا بر دو رويكرد به مداري كه  - 1/1

عقل برآن عمل مي كند، هر اشتباه دو 
عقلي كه  : كند معني متفاوت پيدا مي

مستقل و آزاد است، استقالل و آزادي 
را هدف مي كند و عقلي كه قدرت 

رسيدن به قدرت و ماندن  ،مدار است
از اين . بر قدرت را هدف مي گرداند

ه عقل آزاد و هدف رو، بنا بر اين ك
استقالل و آزادي باشد و يا عقل 
قدرتمدار و هدف رسيدن به قدرت و 
ماندن بر قدرت باشد، اشتباه دو معني 

  :نايكسان پيدا مي كند
llll  ،وقتي هدف استقالل و آزادي است

كند و  عقل آزاد تجربه را روش مي
چون بكار برنده اين عقل مي داند كه 

روش از رهگذر  ،علم مطلق ندارد
و افزايد  تجربي، بر دانش خود مي

اما . خود را بري از اشتباه نمي داند
اين را نيز مي داند كه چون روش 

 نيست و تحربي است، اشتباه يدستور
، در جريان تجربه، قابل رفع شدن ها

  .هستند
llll  وقتي هدف قدرت است، عقل

قدرتمدار چون امر قدرت را اجرا 
قابل رفع كند، خطاها فراوانتر و غير  مي
سال  31چنانكه خطاهاي . شوند مي

. گذشته، هيچيك رفع كردني نيستند
براي مثال، واليت فقيه و گروگانگيري 

ساله و جنايتها و  8و كودتا و جنگ 
و خطاهايي كه در پي آورده  ترورها

حال . اند، هيچيك قابل رفع نيستند
آنكه نوع رابطه با آقاي خميني، با 

ر تجربه تصور  جلوگيري از تكرا
كاشاني، در  دوران مرجع  –مصدق 

انقالب و رياست جمهوريم، تا وقتي 
روش عمل به دستور بود، اشتباه غير 
قابل رفع و از زماني كه تجربي شد، 

رفع شد، . قابل رفع گشت و رفع شد
زيرا هدف استقالل و آزادي بود و 
روش، روش تجربي بود و امر بري، 

ي مي تجربه انجام گرفته گواه. نبود
جدائي  اول: دهد دو اشتباه رفع شدند

مصلحت از حق و حقيقت، و مصلحت 
تجربه . را بر حق مقدم و حاكم كردن

بر ما معلوم كرد كه با ارتكاب اين 
، كه روش مصلحتي بود خطاي نظري

جاده را براي قدرتمدارها صاف مي 
دوم اين اشتباه كه در تقابل . كنيم

ق مصلحت، اين نه صاحب ح باحقيقت 
است كه مي بايد از حق بگذرد، بلكه بر 
او است كه بر حق بايستد و بر زورمدار 
. است كه دست از زور مداري بردارد

بنا بر اين، صاحب حق مي بايد جز 
حق نخواهد و بر حق خود بايستد، تا 
امكان غلبه حق بر قدرت، به يمن 
 .توجه جمهور مردم به حق، فراهم آيد

نما تصحيح ترتيب، هم نظر راه بدين
مصلحتي كه دانسته شد كه شد، زيرا 

عبارت مي شد از تمكين به دلخواه 
آقاي خميني، از بيم تكرار تجربه 
مصدق و كاشاني، مصلحتي بيرون از 

در . استحق و حقيقت و عين مفسدت 
روشي كه با آقاي خميني بكار  نتيجه،
به يمن تصحيح . رفت، تصحيح شد مي

عرصه  روش بود، كه آقاي خميني به
و آزمايش آورده شد و او ناگزير  ابتال

ميليون بگويند  35اگر : گشت بگويد
  .گويم نه بله، من مي

هرگاه هنر را بيرون رفتن از  -1/2
محدوده ممكن و گشودن فضائي بر 
روي خود و ديگران تعريف كنيم كه نا 

شود، كار آقاي  ممكن تصور مي
نبايد انتظار داشت . تاجزاده هنر است

از ديدي غير از ديد خود،  كه او
  جريان 

را به انديشه » جهاد اكبر و حر شدن« 
آورد و انديشه را عزم بگرداند و عزم را 

بايد بپندارد  او نيز نمي. به عمل درآورد
كه از همه چيز آگاه است و دانسته ها 

نياز  فكرش بي كم و كاست و بي و طرز
اين امركه از منتقدان . از انتقاد هستند

رده است او را انتقاد كنند، نيز طلب ك
اي كه  زيرا او را از محدوده. هنر است

  . كند در آنست رها مي
 خطاهايي كه بخاطر بكار بردن و -1/3

روش كردن اطاعت از امر قدرت روي 
. اند، قابل اصالح و رفع نيستند داده

توان  چنانكه واليت مطلقه فقيه را نمي
اصالح آن به حذف آن و . اصالح كرد

جانشين كردنش با واليت جمهور مردم 
از قدرت كانوني   و نيز اطاعت. است

را رويه كردن نيز قابل اصالح ) رهبر(
اصالح آن به اينست كه عقل . نيست

آزاد شود و استقالل و آزادي انسان و 
. جامعه را هدف و تجربه را روش كند
در پاسخ به پرسشهاي ديگر، به اين مهم، 

ا اينجا، نقد روش ت. باز خواهم پرداخت
جريان حر شدن را : شود از عبارت مي

با تغيير هدف و روش و البته همراه با 
تغيير و تصحيح اصول راهنما بايد ادامه 
داد تا ايران از مردان و زنان با دانش و 
كاردان و توانا به انتقاد از خود، 

از مردان و زناني . برخوردار شود
ي را برخوردار شود كه استقالل و آزاد

هدف و تجربه را روش مي كنند و 
سازگار با (اصل راهنماي آنها، نه تضاد 

كه توحيد ) هدف شدن قدرت
اجتماعي و استقالل و آزادي، به يمن 

  .ميزان شدن عدالت اجتماعي هستند
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گفت كه  انتقاد از خود و حر شدن را 
ه مي بايد تا ديدن واقعيت آن سان ك

هرگاه بنا بر آن شود . هست، ادامه داد
كه واقعيت را همان سان كه هست 

بايد به اين پرسشها پاسخ  ببينيم، مي
  :بدهيم

آيا اگر آقاي خميني به عهد وفا  -
كه بيان آزادي » بيان پاريس«كرد،  مي

توانست جاي به بيان قدرتي با  بود، مي
تمايل به توتاليتاريسم دهد؟ پاسخ اين 

در نوفل لوشاتو، آقاي . ه استپرسش، ن
خميني واليت را از آن جمهور مردم 

پيش نويس قانون اساسي آن . دانست
پيش . نبود كه در فرانسه تهيه شده بود

نويس  را كميسيوني تهيه كرد كه در 
دفتر آقاي دكتر سحابي تشكيل مي 

سپس، اصلهاي آن قانون اساسي . شد
توسط شوراي انقالب، يك به يك، 

بحث و نقد و به اتفاق آراء، موضوع 
سرانجام، قانون اساسي . تصويب شدند

مصوب شوراي انقالب، به تصويب 
هرگاه . مراجع و آقاي خميني رسيد

قرار بر احترام به نظركارشناسان و 
تصويب مراجع، از جمله خود آقاي 

شد و قرار بر وفاي به عهد  خميني مي
بود، ممكن نبود مجلس خبرگان بتواند 

اعضاي آن . فقيه را تصويب كندواليت 
مجلس، براي بررسي پيش نويس 
انتخاب شده بودند و حق نداشتند 
قانون اساسي ديگري را جانشين آن 

حكومت مهندس بازرگان، . كنند
تصويب نامه انحالل آن مجلس را 
بدين خاطر كه مهلت قانونيش سرآمده 
بود و نيز بدين خاطر كه از موضوع 

. بود، تهيه كرد وكالت خود بيرون رفته
اين آقاي خميني بود كه روند قانوني 

انتخاب از (و اصل رجوع به مردم 
را برهم زد ) سوي مردم براي كار معين

با واليت فقيه مخالفت «و حكم كرد 
  !»نكنيد
از آن پس نيز، آقاي خميني بود       

كه نه خود قانون اساسي را رعايت 
كرد و نه گذاشت قانون اساسي اجرا 

 60سرانجام نيز كودتاي خرداد . شود
كودتائي كه در واقع . را رهبري كرد

از . امضاي سند الغاي قانون اساسي بود
 ،آن پس نيز بر خالف همان قانون

سرانجام نيز  وواليت مطلقه برقرار كرد 
  .دم از واليت مطلقه فقيه زد

به اين نيز بسنده نكرد، دستور      
 تشكيل هيأت تجديد نظر در قانون

بدين سان، واليت . اساسي را داد
مطلقه فقيه كه به قول آقاي منتظري 

، اساس »از مصاديق شرك است«
  .قانون اساسي شد

آيا بدون مداخله مستقيم آقاي  -
هاي قدرتي با  خميني، ستون پايه

ها،  سپاه، كميته(تمايل به توتاليتاريسم 
ها، بنياد  دادگاههاي انقالب، كميته

جمعه، واواك كه  مستضعفان، نمازهاي
نخست گروه اطالعاتي تحت امر 
مستقيم آقاي خميني بود و بعد از 

...) كودتا به وزارت تبديل گشت و
توانستند تشكيل شوند؟ پاسخ اين  مي

افزون بر اينكه . پرسش نيز منفي است
ها به او پيشنهاد شدند و  اين ستون پايه

او دستور تأسيس آنها را داد، اين او 
را » نهادها«موقت اين بود كه صفت 

به صفت دائمي بدل كرد و حتي 
نگذاشت اين نهادها، نه در هيأت همان 
سازمانهايي بمانند كه در آغاز يافتند و 

اي محدود بمانند كه  نه به همان وظيفه
بعد از انتخابات . قانون مقرر كرد

هاي  رياست جمهوري نيز، كوشش
رئيس جمهوري براي برداشتن اين 

اي قدرت، به دستور ه ستون پايه
  .مستقيم او، عقيم گشتند

آيا بدون مداخله مستقيم آقاي  -
خميني، گروگانگيري و جنگ و كودتا 
و كشتارها در زندانها و ترورها در 
درون و بيرون از مرزها، وقوع 

 منفييافتند؟ پاسخ اين پرسش نيز  مي
بديهي است نقش آقاي خميني . است

اما . كاهد از مسئوليت عامالن نمي
هرگاه دخالت آقاي خميني نبود، 

آن توان را  ،هاي قدرتمدار گروه
نداشتند كه دست به اين كارها بزنند و 
شرائط بازسازي استبداد را فراهم 

دليل آن اين كه، بدون استثناء، . آورند
هاي قدرتمدار از حمايت آقاي  گروه

او بود كه . شدند خميني برخوردار مي
او . م خواندگروگانگيري را انقالب دو
را انقالب  60بود كه كودتاي خرداد 

او بود كه عامل پاشيدن . سوم نام نهاد
شيرازه ارتش، پيش از حمله عراق به 
ايران شد و برغم وجود اطالعات دقيق 
از تدارك عراق براي حمله به ايران، 

هيچ كس به ايران حمله نمي : گفت
اند،  اين دروغ را ارتشيها ساخته. كند

كه پاي آخوند را از ارتش  براي اين
او بود كه دستور كشتار . قطع كنند

او بود كه حكم ارتداد . زندانيان را داد
  ...او بود كه . صادر كرد

از قانونهاي قدرت يكي اينست كه  -
هرگاه مقاومت نبيند، از شدت مرگ 

. كاهد آوري و ويرانگري خود نمي
زيرا هرگاه قدرت نتواند برخود 

بجويد و بزرگ شود،  بيفزايد و تمركز
افسوس كه . روي به انحالل مي نهد

جمهور مردم و بسا آنها كه وجدان 
كنند، از اين  علمي جامعه را تصدي مي

از اين رو، مردم را . قانون آگاه نيستند
به ترك مقاومت و رها كردن جنبش 

هرگاه همه آنها كه در . خوانند مي
، يعني از يك »يكدست سازي«جريان 

سران و عمله قدرت، يك  قماش كردن
، به 60به يك حذف شدند، در خرداد 

ايستادند، بسا كودتا شكست  استقامت مي
اعتناء به قانون  اما آنها بي. خورد مي

قدرت، استقامت را رها كردند و يكي 
نخست بنا . پس از ديگري حذف شدند

بود سازمانهاي سياسي جبهه اي وسيع 
باني اما آنها كه مي بايد . تشكيل دهند

مي شدند، بي خبر از قانوني كه قدرت 
از آن پيروي مي كند، از اين كار تن 

ناگزير از سازمانهاي كه آماده . زدند
بودند تا بر سه اصل استقالل و آزادي 

، برخيزنداستقامت  به و عدم هژموني
اين . شوراي مقاومت ملي تشكيل شد

به رهبري . بود بار، از آغاز بنا بر ابتال
اهدين خلق گفته شد، با سازمان مج

. شما وارد يك ابتال مي شويم
م به عهد خود وفا مي كنيد و ياميدوار

. در خدمت استقالل و آزادي مي مانيد
اما اگر ميثاق بشكنيد، پيشاپيش، شر شما 

اين بار، با درس گرفتن . دفع مي شود
از تجربه همكاري با آقاي خميني، از 

يثاق آغاز تا زماني كه رهبري سازمان، م
يم صدام ژشكست و به خدمت ر

درآمد، روش تجربي بود و حتي يك 
. مورد اشتباه جبران ناپذير روي نداد
ايران از شر سازماني رهيد كه جريان 

را تا  نتشگفرقه شدن و بنده قدرت 
  . آخر رفت

آقاي خميني، » حكم«اما آيا بدون      
آنها كه در كار بازسازي استبداد بودند، 

آن را باز بسازند؟ به يقين  توانستند مي
وجود رهبري كودتاي  زيرا حتي با. نه

توسط آقاي خميني، به  60خرداد 
توانست  استقامت ايستادن همگان، مي

مانع از پيروزي كودتا و سياه شدن 
  .روزگار ايرانيان بگردد

در اين جا، اين پرسش محل پيدا      
هرگاه قانون قدرت ايجاب : كند مي
ز راه مرگ آوري و كند قدرت ا مي

ويرانگري متمركز شود و بزرگ بگردد، 
چرا كشورهاي استبدادي منطقه، 
سركوبي چنين سبعانه را به خود 

  :اند؟ پاسخ اينست نديده
تر  يمهاي بعثي سبعژدر منطقه، ر  -2/1

زيرا، . اند هاي ديگر بوده از رژيم
آنها، موانع خشونت » يژايدئولو«

اما آنها . دان كرده گستري را بي اثر مي
يم مالتاريا نرسيدند زيرا، ژنيز به پاي ر

. مانع دين را نتوانستند از ميان بردارند
ها را  يم مالتاريا، بنام دين جنايتژر

هرگاه . كند كرد و مي توجيه مي
گزيدند، مانع  روحانيان سكوت نمي

توانست نقش محدود كننده را  دين مي
اما در دوران آقاي خميني . بازي كند

ه استثناي اعتراض آقاي منتظري به ب –
روحانيان سكوت   -اعدام دستجمعي 

گزيدند و آدمكشان بي مانع آدم 
  . كشتند

ايرانيان، در طول يك قرن، سه  -  2/2
جنبش همگاني را به موفقيت نسبي 

هرگاه وسعت استقامت . اند رسانده
مردم ايران نبود، بسا مرگ آوري و 

. گشت يم افزونتر نيز ميژويرانگري ر
ها را به  هاي ديگر، اين جنبش جامعه

در نتيجه، قدرت حاكم . اند خود نديده
با جنبش همگاني كه حياتش را تهديد 

پس قدرت جريان . كند، روبرو نيست
تمركز و بزرگ شدن را  به ترتيب 

  :برد ديگري به پيش مي
استبدادهاي نفتي، با تخريب عظيم دو  

نيروي محركه، يكي نفت و ديگري 
مد آن و نيز جهت دادن به درآ

انسان و دانش و (نيروهاي محركه ديگر 
يك . شوند ، متمركز و بزرگ مي)فن

دهد تا از راه  مطالعه تطبيقي، امكان مي
اندازه گيري ميزان تخريب نيروهاي 

بنا محركه، بتوان شدت استبدادها را، 
  مقدار ويران شدن نيروهاي محركه،  بر
  

  3در صفحه    

  انتقاد از خود جهاد اکبر است
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و حتي طول عمر اندازه گرفت 
  . استبدادها را نيز معين كرد

امر واقع اينست كه هر نظام اجتماعي 
قدرت محور، براي اين كه باز و تحول 
پذير نشود، نياز به حذف نوع يا انواعي 

در ايران، . از نيروهاي محركه دارد
بيشتر نياز به حذف انسان، بمثابه قدرت 

نيروي محركه اي داشت و دارد كه به 
يروهاي محركه سازمان و جهت ديگر ن

به  اين نيروي محركه  حذف. مي دهد
حذف بيان ضرورت همراه است با 

زيرا . آزادي بمثابه انديشه راهنما
حذف نيروي محركه اي كه انسان 
. است به بنده زور كردن او است

 حذف، همراه با حذف اين دو نيرو
از راه جلوگيري از تبديل  درآمد نفت

و حذف دانش و  شدن آن به سرمايه
بكار گرفتن دانش و فن در  فن از راه 

، نظام ويرانگري و مرگ آوري
در  .اجتماعي بسته يا نيمه بسته مي ماند

(= عربستان، بيشتر به حذف درآمد نفت 
. جلوگيري از بكار افتادن آن در رشد

مي  ي كه انسانهاي آزاد و مستقلرشد
هدف از با همكاري يكديگر و  كنند
تر و آزادتر شدن و زيستن مستقل  آن،

) است در جامعه باز و تحول پذير
  ...و. توجه مي شود

در خود ايران، اندازه گيري ميزان     
تخريب نيروهاي محركه، امكان 

دهد اثر ميزان استقامت را در كم و  مي
يم ژكيف مرگ آوري و ويرانگري ر

اندازه هاي مرگ آوري . بدست آورد
اي ه يم در دورهژو ويرانگري ر

مختلف، اثر بود و نبود استقامت و 
اندازه آن را  بر ميزان مرگ آوري و 

سال اول : دهد ويرانگري بدست مي
ها و  ، اعدام60كودتاي خرداد 

. ها، از اندازه بيرون شدند مهاجرت
نتيجه اين شد كه از سال دوم، مقاومت 

حاصل آن يك قلم، . كاهش يافت
ساله  8قرباني شدن يك نسل در جنگ 

چند برابر شدن اعدامها و ترورها و و 
. تخريب عظيم نيروهاي محركه گشت

افراد اين نسل يا در جنگ كشته و 
معلول شدند و يا فرصت رشد را از 

بدون ترديد، هرگاه . دست دادند
اكتبر سورپرايز و ايران (افشاگريهاي 

) ها ها و خيانت گيت و فسادها و جنايت
ري نبودند و مبارزه با جنگ به خوددا

به رغم (ايرانيان از حمايت از جنگ 
 20گفته خميني كه اگر اين جنگ 
) ايم سال طول بكشد، تا آخر ايستاده

اي كه   نمي انجاميد و نيروي محركه
شد و كار  درآمد نفت است خرج نمي

بجائي نمي رسيد كه برغم قرضه 
سربازان بند پوتين نيز «  خارجي
، آقاي خميني هنوز حاضر نمي »نيافتند

  .شد جام زهر شكست را سركشد
در پاسخ به پرسش سوم شما،  – 3

هاي انكار ناپذير را  نخست واقعيت
  :شوم يادآور مي

هنوز به ذهن آقاي تاجزاده -3/1
رسد كه دادگاه انقالب از ستون  نمي
ابتدا . هاي قدرت بود و هست پايه

صفت موقت داشت و چون به مثابه 
اء همتايي ايف ستون پايه قدرت نقش بي

قوه «دائمي و بخش اصلي  .كرد
در مجلس خبرگان . گشت» قضائيه

خواستند اين دادگاه را اصلي از  مي
اصول قانون اساسي كنند، اما با وجود 
. داشتن اكثريت، به آن رأي ندادند

زيرا قانع شدند كه اين شتر اگر برجا 
. نشيند ماند، جلوي خانه آنها نيز مي
ياست قرار بود با انجام انتخابات ر

هاي انقالب تعطيل  جمهوري، دادگاه
  .آقاي خميني مانع شد. شوند

اند آقاي  نويسد، داشته مي -3/2
اند كه بشرط  كرده قدوسي را قانع مي
هاي سياسي آزادي  خلع سالح، گروه
اما خشونت دركار . فعاليت داشته باشند
از سوي سازمان (آمده است 

. و كوشش عقيم مانده است) مجاهدين
  كه،حال آن

llll كسي چون قدوسي، كه در يك شب
روزنامه را صادر  40فرمان تعطيلي 

كند، به هيچ عهدي جز عهد با  مي
زنده قدرت فراگير، وفا نمي كرد و تا 

  . بود نكرد

llll  خرداد، روزي كه قواي  30تا
سركوب اجتماع مردم را به گلوله 
بست و در زندانها، زندانياني را اعدام 

جنبش  نكرده بودند كه پيش از
اعتراض به كودتا دستگير شده بودند، 
مجاهدين خلق دست به عمل خشونت 

پيش از آن، آنها از . آميز نزده بودند
آقاي خميني خواستند به حضورشان 

بسيار اصرار كردم اين كار را . پذيرد
نخست : بكند و او سخنراني كرد گفت

اسلحه خود را زمين بگذاريد و بعد شما 
قتي آن سازمان اما و. پذيرم را مي

دانست كه آقاي خميني خون آنها  مي
داند، الجرم مي دانست  را مباح مي

اسلحه زمين گذاشتن، پيش از تأمين 
دار، تن دادن به مرگ  ضمانت

آنها تأمين خواستند . دستجمعي است
چرا نداد؟ چه مانع داشت كه همچون 

داد و دست كم  تأمين مي) ص(پيامبر 
ز جنگ به هاي ديگر كه ا مثل جامعه

صلح رسيدند، نخست امنيت آنها را 
گذاشت در  كرد و مي ضمانت مي

ايران آشتي ملي پديد آيد؟ زيرا، مانع 
بزرگ وجود داشت و آن اين بود كه 
با وجود آشتي ملي، استقرار واليت 

  . شد مطلقه فقيه ناممكن مي
llll هاي  همانطور كه در كتاب نامه

خوانيد،  آقاي خميني مي هاينجانب ب
و حزب دموكرات و كومله تقاضاي د

تأمين كردند تا اسلحه خود را زمين 
برابر قانون اساسي، از آقاي . بگذارند

خميني خواستم تأميني از  آن نوع كه 
  . داد بدهد و نداد مي) ص(پيامبر 

اما بحث آزادي كه در يك  – 3/3
طرف آقايان بهشتي و سروش و مصباح 
 يزدي و در طرف ديگر آقايان احسان
طبري و كيانوري و فرخ نگهدار بودند، 

. بحث آزاد بود و نه خود آن ،صورت
اين صورت سازي براي پوشاندن 
كودتا و منصرف كردن توجه عمومي 

هم به اين دليل كه . از كودتا بود
دنباله پيدا نكرد و هم به اين دليل كه 

پيش از آن، رهبران . پيشينه نيز نداشت
ب حزب جمهوري اسالمي و نيز حز

توده بودند كه با بحث آزاد مخالف 
دادند،  بودند و نه تنها بدان تن نمي

بلكه حزب جمهوري اسالمي مانع از  
يكبار، . شد هاي آزاد مي برقراري بحث
از جمله آقاي حجتي (چند تني 

نزد آقاي خميني رفتند و او ) كرماني
را با انجام بحث آزاد ميان بني صدر و 

موافق سران حزب جمهوري اسالمي 
اما اين سران نزد آقاي خميني . كردند

آقاي بهشتي و . رفتند و رأي او را زدند
رجائي هم گفتند، دليلي براي انجام 

بينند و در آن نيز  بحث آزاد نمي
  . كنند شركت نمي

دادند؟  چرا تن به بحث آزاد نمي      
  :به دو دليل

يك دليل  اين بود كه از ديد آنها،  
بني صدر تمام ها بسود  اين بحث

شود و به قول آقاي هاشمي  مي
اند  رفسنجاني در آن ايام، مصمم بوده

دولت و انقالب را از دست بني صدر و 
دليل دوم، . طرفداران او بيرون آورند
 ،هاي آزاد اين بود كه از راه بحث

هدف از بحث . ممكن نبود كودتا كرد
آزاد، برخورداري از حق اختالف 

ر عين بي محل است، به ترتيبي كه د
هاي سياسي را  كردن خشونت، گرايش

از دو حق اختالف و حق اتحاد، بطور 
چنين بحث . كامل برخوردار كند

آزادي با بازسازي استبداد سازگار نبود 
و مالتاريا و دستيارانش مانع از استمرار 

هنوز هم كه هنوز است، .  آن شدند
هاي آزاد  مثلث زورمدار با بحث

لت وجودي آنها را از زيرا ع. مخالفند
در حال حاضر، كوشش . ستاند آنها مي

هاي  اين مثلث اينست كه گرايش
سياسي باورمند به استقالل و آزادي و 
مردم ساالري پا نگيرند و بخصوص 
. واليت جمهور مردم سازمان نجويد

هريك موجوديت خود را از زورمدار 
ديگر دارد و هرگاه بنا بر مردم ساالري 

سياسي از تصرف  بگردد، صحنه

رود و روي به  زورمدارها بيرون مي
از اين رو، بر پا . نهند اضمحالل مي
هاي آزاد، هم بلحاظ اثر  كردن بحث

آن بر قوت روزافزون گرفتن 
گرايشهاي مردم ساالر و هم بخاطر اثر 
آن بر سازمان يافتن واليت جمهور 
مردم، كاري است كه ايرانيان 

ز مرزها دموكرات در درون و بيرون ا
  .بايد بدان بپردازند مي
پرسش چهارم شما، هم بلحاظ – 4

نظري و هم بجهت عملي واجد 
  :اهميتي به تمام است

در باره واليت فقيه و تضادش با  -4/1
پرسش . ام اسالم فراوان نوشته و گفته
آورد براي  شما فرصتي پديد مي

پرداختن به واليت فقيه از جهت 
ه انسان با تضادش با رشد انسان و رابط

 :خدا
خداوند چيزي را «از اين آيه قرآن  

دهد، مگر اين كه  در قومي تغيير نمي
، »آن قوم خود خويشتن را تغيير دهد

بنا بر اين آيه، ابتكار عمل با . آگاهيد
بايد  انسان است و اين او است كه مي

اما هرگاه از ديد . خود را تغيير دهد
ديگري به آيه بنگريم، آن را بيان 

اعده اي بس مهم و هستي شمول ق
كه "توضيح اين كه خداوند . يابيم مي

در درون انسان است نه به يگانگي و 
، تغيير "بيرون انسان است نه به بيگانگي

. نهد دادن انسان را برعهده خود او مي
خواهد به انسان هشدار  زيرا، ميچرا؟ 

بدهد هر تغييري از بيرون، نياز به زور 
گ آور و ويرانگر كند و مر پيدا مي

 ،آموختن دانش به دانش آموز . است
هرگاه زور . نياز به نبود زور دارد

دركار آيد، انتقال دانش از استاد به 
  ... و. شاگرد نا ممكن مي شود

استقالل و آزادي را از انسان  ،و زور     
. كند ستاند و او را تابع جبر خود مي مي

از اين رو، رشد خودجوش است و 
برخوردار از استقالل و آزادي و انسان 

كند و انسان  حقوق ذاتي خود رشد مي
كند، بلكه  تحت جبر قدرت، رشد نمي

. كند مرگ آوري و ويرانگري پيشه مي
ها از اين قاعده هستي  هرگاه انسان

شمول آگاه بودند و آن را بكار 
بردند، تن به سلطه اقليتي كه خود  مي

دانستند  ها مي رامأمور تغيير دادن جامعه
ها در  دين. دادند دانند، نمي و مي
هاي قدرت از خود بيگانه  بيان
هاي قدرت  شدند و انواع بيان نمي

آمدند و  پديد نمي) ها يژايدئولو(
هاي مستقل و  جهان ما، جهان انسان

آزاد و حقوقمند مي گشت و محيط 
  . زيست مادر عمران، روزافزون مي بود

تي وق: اينك از خود بپرسيم      
خداوندي كه درون ما است نه به 
يگانگي و بيرون ما است نه به بيگانگي، 
حتي نمي پذيرد خود با اعمال جبر، 
تغيير انسان از خود بيگانه را به انساني 
تصدي كند كه در استقالل و آزادي، 

و به  خود خويشتن را هدايت مي كند
پيامبر خود مي گويد اگر هم بخواهي 

ايت كني زيرا نمي تواني كسي را هد
هركس خود خويشتن را هدايت مي 

را  چگونه ممكن است ولي امريكند، 
و  معين كندصاحب اختيار مطلق 

اختيار مسلمانان را به او بسپارد؟ چگونه 
ز مسلمانان بخواهد، بر ممكن است ا

خود ولي امري صاحب اختيار مطلق 
اختيار كنند تا او، با داشتن اختيار 

تغييرشان دهد؟ ر، به جبمطلق بر آنها، 
دانست كه اختيار  آيا خداوند نمي

با خودش را » ولي امر«مطلق، رابطه 
كند، او را تابع  نيز، رابطه با قدرت مي

سازد و اين اختيار مطلق  جبر مطلق مي
جز در مرگ آوري و تخريب 

تواند بكار افتد؟ ايرانيان قرباني  نمي
مردم . ساله هستند 31آزمايش تجربه 

ردمان مسلمان و غير مسلمان منطقه و م
دنيا مزه تقديس خشونت و خشونت 

 31آيا در اين . گستري را چشيده اند
سال، واليت مطلقه، جز در مرگ 

جز آوري و ويرانگري بكار رفته است؟ 
 .استنرفته بكار در مرگ و ويراني 

زندگي آور و  ،زيرا ممكن نيست زور
چرا كه خود از . آباد گردان بگردد

  . آيد اني پديد ميمرگ و وير
ها از  اگر انسان! افسوس     

هاي قرآن، تنها اين آموزش را  آموزش
هاي  بردند، به سراغ آموزش بكار مي

رفتند و سرنوشتي ديگر  ديگرش مي
  .جستند مي
سنجد،  مصلحت را قدرت مي -4/2

. براي اينكه آن را جانشين حق كند
دارنده حق نياز به مصلحت سنجي 

داند روش هر حقي  يندارد، زيرا م
اي،  با مثال ساده. همان حق است

رابطه مصلحت با قدرت و حق را، بر 
  :همگان، آشكار كنيم

خواهد دانش  دانش آموزي كه مي 
داند كه روش دانشمند  بياموزد، مي

هرگاه . شدن، آموختن دانش است
درس بخواند، ميان او و اولياء مدرسه، 

ن آيد و آ يك رابطه بيشتر بوجود نمي
. كند ايست كه دانش برقرار مي رابطه

در اين رابطه، مصلحت محل پيدا 
كند، حتي به فكر دانش آموز و  نمي

  .آيد معلم و مدير مدرسه نيز در نمي
اما اگر نخواهد درس بخواند و     

بخواهد مدرك بگيرد، نيازمند 
حق را جانشين  شود تا نا مصلحت مي

از اين رو، نخست براي اين . حق كند
چه كس يا : جويد رسش پاسخ ميپ

توانند به دانش آموز درس  كساني مي
نخواني كه او است، مدرك قبولي در 
امتحان را بدهند؟ معلم و مدير مدرسه، 
و يا هر دو با موافقت با يكديگر؟ پرسش 

چگونه اين كس يا : شود دوم اين مي
كسان را با دادن نمره قبولي موافق 

پرسش بايد كرد؟ پاسخي كه به اين 
دهد، هيچ چيز، جز مصلحتي كه  مي
اما او تنها نيست كه . شود سنجد نمي مي

كس يا كساني كه . سنجد مصلحت مي
بايد نمره قبولي به او بدهند، سه  مي

: بايد بسنجند رشته مصلحت مي
مصلحت اول، موافقتي توجيه پذير با 
دادن نمره قبولي به شاگرد درس 

 مصلحت دوم، دليل تراشيدن. نخوان
معلم و (براي اين موافقت ميان خود 

و مصلحت سوم، تنظيم رابطه ...) مدير و
اين سه رشته . هاي خود با مافوق
ها، براي نشاندن ناحق به جاي  مصلحت

حق و در واقع، تنظيم رابطه با قدرت 
اي كه دانش آموز  زيرا رابطه. است

درس نخوان، با اولياء مدرسه و اولياء 
ند، رابطه قدرت برقرار مي ك... خود و
  . است
بدين قرار، هرگاه واليت جمهور       

مردم حق باشد كه هست، آقاي 
خميني، از موضع قدرتمداري 
نتوانست، و اگر زنده بود نيز 

توانست مصلحتي را بسنجد كه  نمي
. دار باشد حاصل آن دادن حق به حق

برابر با اين نوع مصلحت سنجي، 
مصلحت بيرون از حق بي محل مي 

هرگاه بنا مي شد مصلحت جا و . شد
محلي پيدا كند سازگار با حق،  روش 

شد كه خود حق  عمل به حق مي
چنانچه تكاليف روشهاي اجراي . است
پس، آقاي خميني . اند، نه بيش حقوق

گفت و  بايد آن موضع را ترك مي مي
  اگر در حيات بود، مي بايد مصلحت
بيرون از حق را مفسدت مي دانست و 

لذا به اين . را مي گرفت جانب حق
دليل ساده كه قدرت مصلحتي را كه از 

سنجد، آقاي خميني  ميانش بردارد نمي
كه بنايش بر ماندن  بر قدرت و  كانون 
تمركز و بزرگ شدن قدرت بود، اگر 
زنده بود، انتخابي جز تمكين به حق و 
يا عمل به مصلحتي كه قدرت مي 
سنجد، يعني دم زدن از واليت مطلقه 

بديهي است كه انسان . قيه، نداشتف
تواند استقالل و آزادي  قدرتمدار مي

: خود را بازجويد و حق را بپذيرد
  .جهاد اكبر و حر شدن همين است

هاي  يك مشكل اساسي از مشكل -4/3
اينست كه » اصالح طلبان«اساسي 

پندارند، حق بيرون از  همچنان مي
بنا براين، . حيات موجود زنده است

نتيجه اينست . ستاندني استدادني و 
» اقتدارگرايان«برند  كه انتظار مي

كوتاه بيايند و بخشي از حق حاكميت 
اگر به مردم . را به مردم باز پس دهند

  گويند، كنند و به آنها نمي رجوع نمي
واليت حق آنها و ذاتي حيات هر ) الف

  ،انسان زنده است
هرگاه دارندگان حق در خانه و ) ب

، حق واليت خويش را بيرون از خانه
بكار برند، قلمرو دولت غاصب را تنگ 

يم جاي خود را ژو تنگ تر مي كنند، ر
به دولت حقوقمدار و برگزيده جمهور 

  و  . مردم مي دهد
در نتيجه، از مردم بخواهند قلمرو ) ج
يم را كه، در آن به زور، اعمال حق ژر

واليت جمهور مردم، نا ممكن گشته 
. تر كننداست، محدود و محدود

همانطور كه در انقالب، مردم ايران، به 
يم شاه ژيمن جنبش همگاني، قلمرو ر

به ترتيبي كه . را بتدريج محدود كردند
نخست خانه ها و كوچه ها و خيابانها و 
محلهاي كسب و كار و سپس كارخانه و 
صنعت نفت و آنگاه سازمانهاي اداري و 
سرانجام ارتش را از فرمان آن خارج 

  .يم سقوط كردژو ر كردند
اند  بدين خاطر است كه هنوز نپذيرفته

حقي از حقوق ذاتي  جمهور، واليت
  . انسان است

به يمن تجربه انقالب و جنبش    
توان دو وضعيت يك  همگاني اخير، مي

وضعيت اول، : جامعه را مشاهده كرد
وضعيت جامعه ايست كه از راه بكار 
نبردن حق حاكميت خود، حتي در 

ائي كه در تصرف دولت نيست، ه حوزه
نسبت به قدرت حاكم كارپذير است و 
ديگري وضعيت جامعه اي ايست كه با 
كاستن از قلمرو اعمال واليت مطلقه 

يم تغيير ژفقيه، رابطه خود را با ر
در اين وضعيت، مردم هستند . دهد مي

يم است كه در ژشوند و ر كه فعال مي
امري . برابر مردم فعل پذير مي گردد

كه در انقالب ايران واقع شد و امري 
، به دنبال تقلب )جنبش همگاني(كه در 

جنبش با يافتن . بزرگ روي داده است
  :عامل 5
محل عمل، كه به ضرورت بيرون از  -1
يم و در درون ايران، به معناي ژر

هاي خارجي  يم و قدرتژمستقل از ر
  ،بودن، مي شود

هدف كه واليت جمهور مردم  – 2 
  ،گردد مي
روشي كه جنبش با شركت  – 3 

همگان است و چون همگان در جنبش 
شركت مي كنند، خشونت بي محل 
مي شود و جنبش به خشونت زدائي نيز 

  ،توانا مي گردد
انديشه راهنمائي كه بيان آزادي و  – 4 

در برگيرنده حقوق ملي و حقوق انسان 
  ،بايد باشد

سازماندهي واليت جمهور مردم – 5 
لت را نيز تحت واليت كه قلمرو دو

  .دهد جمهور مردم قرار مي
جريان انتقاد از خود، جهاد اكبر و      

حر شدن، اين جريان است و اينست 
آن جرياني كه جمهور مردم ايران 

پيشاپيشِ مردم، . بايد در آن شوند مي
كساني بايد انتقاد از خود  و جهاد اكبر 
را روش كنند كه كار خود را تصدي 

. جامعه مي دانند وجدان علمي
قراردادن دانشها در اختيار مردم، ارائه 
پيشنهادها به مردم، هشدار و بشارت و 
انذار را رويه كردن، بدون انتقاد از 

به يمن شجاعت در . خود، شدني نيست
انتقاد از خود است كه مي توان 

بخشيد و بر دانش  اوجدان علمي را غن
و بيشن همگان افزود و انسانها را از 

  .فلت از حقوق خويش بدر آوردغ

  انتقاد از خود جهاد اکبر است
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ــورش      ــرزين پ و ك ــق را ف ــن  تحقي اي
  اعتمادي

koroush_etemadi@hotmail.co
m     ترجمه و به تـازگي انتشـار داده انـد .

محقق به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه     
ه حملـه عـراق را بـه دنبـال     ژكودتاي نـو 

تصرف دولت توسط اسـالم   آورده و سبب
قسـمتهائي از  . گرايان افراطي شده اسـت 

تحقيق را كه چنـد و چـون آن كودتـا را    
توضيح مي دهند نقل كرده ايم و توضيح 
ها كه طلب مي كرده اند را جداگانه داده 

اين تحقيق نيز، به نسل امروز كمـك  . ايم
مي كند گذشته را همـانطور كـه جريـان    

ريابـد چـرا و بـا    يافته است، در يابـد و د 
دست اندركاري چه كسان و گـروه هـا و   
سازمانهاي سياسـي، ايـران گرفتـار يـك     

سـاله و اسـتبداد مافياهـا و پـي      8جنگ 
  .آمدهاي آن شد

بلحاظ اهميت اين دو فصل، در اين        
شماره، فصل مربوط به خبرها و نظرها 
پيرامون بحران اتمي و نيز فهرست 

نبودن جا، درج  اسالمي مافياها را، بخاطر
خوانندگان آگاهند كه رئيس . نمي كنيم

درجه  5/3سيا گفته است ايران اورانيوم 
هرگاه تا (به اندازه توليد دو بمب اتمي 

را دارد و رئيس ) درجه غني شود 90
جمهوري روسيه گزارش سيا را نگران 
كننده توصيف كرده و احمدي نژاد آن را 

  .  جنگ رواني توصيف كرده است
در فصل پنجم، داده هاي اقتصادي       

را به كوتاهي از نظر خوانندگان مي 
گذرانيم و در فصل ششم خبرهاي 

  :تجاوزها به حقوق انسان را

  

  

ــدرت   ــگ قـ در جنـ
تــارعنكبوت روابــط  

  : شخصي قدرت
  
  

» سردار مشفق«سخنان : انقالب اسالمي
در مشهد، معلوم مي كنند خبرها و 

در باره گزارشهائي كه انقالب اسالمي 
ربط انتخابات رياست جمهوري با مسئله 

و جانشيني خامنه اي، گزارش » رهبري«
جنگي كه هم . كرد صحت داشته اند

اكنون در تارعنكبوت روابط شخصي 
قدرت جريان دارد، همچنان ربط 
مستقيم با بود و نبود واليت فقيه و بر 

گزارشي . دارد» رهبري«فرض بود، بر سر
است به اين جنگ كه مي خوانيد مربوط 

و معرفي مي كند شبكه خانواده هائي را 
كه از راه ازدواج، با خانواده خميني، 

  :ارتباط جسته اند
هنگامي كه برخي از سال پيش،      

جنگ افروزان گفتند امسال بايد يك 
عمل جراحي بزرگ در كشور صورت 

خامنه شايد خود سيد علي  ،گيردمي 
ان به و برخي اصولگرايان و نزديكاي 

نها فكر نمي كردند اين عمل جراحي آ
 .ممكن است موجب مرگ نظام شود

برخي جنگ ناتواني اما به دليل 
عمل از سنجش وضعيت، افروزان 

در بزرگ قلب ت ،بزرگ جراحي
هر  از آن روز بدين سو،. شدانتخابات 
يم عمل بزرگ ژبر عمر رروز كه 

 جراحي به خود ديده مي گذرد، 
هيچكدام زيرا . رود بيشتر به تحليل مي

قادر به  يمژر از به اصطالح پزشكان
  . نشده اند شجلوگيري از خونريزي

يم، مردم ژان رمدتهاست كه مخالف     
 – انمتقلب ايران را به جنبش برضد

كودتاچي و جنگ افروز و بحران يعني 
 انو كودتاگر بر مي انگيزند -ها ساز
مجبور به باز كردن جبهه اي  اًمرتب

تا اين كه امروز، خامنه . ي شوندمديگر 
مالي، همزمان،  - اي و مافياهاي نظامي 

در چندين جبهه، با مردم و مخالفان 
يم و در روحانيت، در ژخود در ر

تواني كه در اختيار . جنگ شده اند
بي كفايتي است كه » رهبر«دارند 

عنان اختيار او را در دست دارند و 

قواي سركوبي كه در حال فرسايش 
  . ندهست
llll هاشمي  برضدنها ابتدا جبهه اي آ

با . از كردندرفسنجاني و مافياي او ب
 تقلب بزرگ، ناگزير شدند جبهه دومي 

خاتمي و مير حسين موسوي و  بر ضد
و سازمانها و گروههاي اصالح كروبي 

نخست مي پنداشتند . طلب باز كنند
اعالن موضع از سوي خامنه اي آنها را 

. د و چنين نشدناگزير از سكوت مي كن
سپس روي به دستگيريها و كشتن در 
خيابانها و كشتن زير شكنجه در زندان 
كهريزك و زندانهاي ديگر تا مگر 
سكوت را به آنها و مردم تحميل كنند و 

   . باز نشد
llll  اعتراض آيت اهللا منتظري وقتي

زنده بود همراه با ديگر روحانيان قم، 
ا مالي ر –خامنه اي و مافيهاي نظامي 

. ناگزير كردند جبهه سومي را باز كنند
 روحانيان معترض، آيت اهللاس أدر ر

يات آمنتظري قرار داشت و در كنار او 
اسداهللا بيات و  ويوسف صانعي اهللا 

جنبش . بودند... موسوي تبريزي و 
كه چندين تن ديگر از مردم سبب شد 

و معركه شوند يات عظام قم نيز وارد آ
حمدي نژاد و ا حكومتبه مخالفت با 

انزواي . دزنپردابسيد علي خامنه اي 
با درگذشت  . خامنه اي كامل شد

منتظري، جنگ در اين جبهه، به پايان 
كار به حمله چماقداران تحت . نرسيد

امر مجتبي خامنه اي به دفترهاي 
منتظري و صانعي و حمله به خانه 
صانعي و بستري شدن او در بيمارستان 

نيز تهديد شد سيد حسن خميني . كشيد
هرگاه به قم بيايد، اجازه درس و بحث 

  . به او نخواهند داد
llll  جنگ با مردم ايران كه خامنه اي

، اعالن 88خرداد  29خود آن را، در 
يم را ناگزير ژ، ر89خرداد  22كرد، در 

كرد تهران و شهرهاي بزرگ را اشغال 
با وجود دعوت موسوي و . نظامي كند

زدن به كروبي از مردم به دست ن
، 89خرداد  22تظاهرات اعتراضي، در 

شب پيش و پس از آن، مردم تهران به 
يم حالي ژجنبش در آمدند و به ر

كردند وارد جنگي شده است كه 
سرانجامي جز شكست در انتظار او 

اين جبهه كه سبب شد جبهه . نيست
يم و ژيم بگشايد، رژهاي ديگر را ر

بخصوص مافياي خامنه اي را نگران 
  : ه نزديك خود كردآيند
llll   مافياها جبهه پنجمي را گشودند كه

جبهه جنگ با خانواده خميني و شبكه 
تارعنكبوتي خانواده هاي روحاني 
است كه اين خانواده، از راه ازدواج، 

 جبهه را توسط: با آنها پيوند جسته است
وب سايت رجا نيوز با همكاري فاطمه 
رجبي و الهام و برخي ديگر از جنگ 

 وزان وابسته به بيت مانند حسينافر
... شريعتمداري و كوچك زاده و 

وارد  ، 89خرداد  14در . گشودند
جنگ با شبكه تارعنكبوتي خانواده 

  :هاي آيت اهللا شدند
شايد اگر جنگ افروزان از     

 باپيچيدگي روابط خانوادگي خميني 
گاه مي آ خانواده هاي روحاني ديگر

كردند  حتي المقدور سعي مي ،بودند
كه اين جبهه را در چنين شرايطي باز 

دست به خطايي اما ناچار شدند  .كنندن
با توهين و فحاشي به : ندنزببزرگ 

، با شبكه تارعنكبوتي سيد حسن خميني
خانواده هاي روحاني، در نزاع شده 

حائري خانواده هاي  يعني با شبكه. اند
شيخ عبدالكريم حائري باني حوزه قم (

خميني داماد فرزند او، و سيد مصطفي 
و ) آيت اهللا آقا مرتضي حائري بود

 وصدوقي يزدي  ودستغيب شيرازي 
شهرستاني نماينده  وهاشميان كرماني 

ده اخانو وطاهري اصفهاني وسيستاني 
خانواده و هاي صدر در ايران و لبنان 

خانواده هاي  وهاي طباطبايي 
مصطفوي و ثقفي و حتي خانواده 

وي بجنوردي و محسن رضايي و موس
محمد صادق روحاني و  آيت اهللا

محقق داماد و موسوي اردبيلي و 

هاشمي رفسنجاني كه همه وابستگي ها 
و پيوندهاي خانوادگي با خميني 

  .ند ده ادارندوارد درگيري و مبارزه ش
llll  جبهه ششم، نزاع در درون سپاه

بنا بر اطالع، تني چند . پاسداران است
و يكي از آنها  از سران سپاه را دستگير

  .كرده و كشته اند» تصادفي«را 
  

ترورها و دسـتگيريها ادامـه   
ايــن بــار، قربانيــان . دارنــد

  :افسران سپاه هستند
  
در پي تصفيه نيروهاي نظامي يم ژر ⊲⊲⊲⊲

دكتر  :حامي جنبش مردم مي باشد
علي محمدي استاد فيزيك كه از 

نگونه ، آحاميان مير حسين موسوي بود
كامران  ، اطالع بنابر ،اين بار .شدترور 

در مورد  . را نيز كشته اندآزموده 
سردار بودن وي برخي ها مي گويند 

 اما بوده و برخي ها مي گويند نبوده 
وي مسئول يكي از . نابغه بوده است

مراكز طراحي موشك هاي كارخانه 
از حاميان  ومهمات سازي در پارچين 

 ، او را بنا بر اطالع. جنبش بوده است
ان مجموعه پارچين به طرز در هم

خود رو او كه از  .اندمشكوكي كشته 
به  قرار، ترمز او را بريده بوده اند، 

و كشته ا تصادم كرده وستوني  سيماني 
  . شده است

در ترور  سه دهه ترور،پس از  يم،ژر     
و قتل ياران جدا شده خود متخصص 

در طول يكسال گذشته تنها  .شده است
ن ترورها معلوم گشته از ايچهار  مورد 

يكي ترور دكتر متخصص فيزيك  :اند
و ديگري خواهر زاده مير  .دانشگاه بود

و سومي پزشك بود حسين موسوي 
كه شاهد بود زندان كهريزك 

و  است چگونگي قتل زندانيان بوده
 . زموده بوده استآچهارمي كامران 

به احتمال زياد بسياري ديگر نيز به 
ند كه در همين صورت كشته شده ا

نها در دست آحال حاضر خبري از 
  .نيست 

برخي از فرماندهان  ،بنا بر اطالع ⊲⊲⊲⊲
 سابق و فعلي سپاه دستگير شده اند كه 

. ندنشده ا برما معلوم نها آ هاينامهنوز 
ه اين همين اندازه اطالع يافته ايم ك

فرماندهان از نزديكان به گروه 
نها بعد آبرخي از . اصالحات مي باشند

جريان شمخاني و برخي بعد از از 
جريان سيد حسن خميني دستگير شده 

بايد در نظر داشت كه برخي از  .اند
فرماندهان سپاه از جمله خود شمخاني 
و محسن رضايي و مقدم و صنيعي و 

از حاميان سيد حسن ... حجاريان و 
  .خميني و اصالحات مي باشند

برخي از نيروهاي دانستني است كه     
شده حامي ميرحسين بازداشت 

موسوي و كروبي نيز از فرماندهان 
سابق سپاه در جبهه هاي جنگ بوده 
. اند كه هم اكنون در زندان مي باشند

سالها بود كه از نيروهاي نظامي  آنها
سياسي شده  فعاليتخارج شده و وارد 

 –رمين آبودند مانند محسن 
محمد  –داوود سليماني  –ميردامادي 
  ...نوري زاد و

  
خانواده هـاي روحـاني عضـو    ٭

  :شبكه تارعنكبوتي 
  
llll  خميني آيت اهللاچارت خانوادگي :   
سيد  وروح اهللا خميني  پدر مصطفي   

زهرا و صديقه  وفريده و احمد خميني 
   .مصطفوي

خديجه، دختر ميرزا محمد  ،ثقفي
مادر  و ثقفي، همسر آيت اهللا خميني

سيد مصطفي و سيد احمد خميني و  
   .و فريده مصطفويصديقه زهرا 

  مراد ثقفي يكي از برادران همسر -
قاي خميني و مدير مسئول نشريه آ

  .است گفتگو 

در زير روابط و وابستگي هاي  -
 همسر اواعضاي خانواده خميني و 

  :شرح مي شوندخديجه ثقفي 
آيت سيد مصطفي خميني فرزند ارشد 

، خميني، همسر معصومه حائري اهللا
ري و نوه دختر شيخ مرتضي حائ

عضو شوراي عالي انقالب ، خوشوقت
و پدر حسين و مريم ا .است فرهنگي
است و در نجف، درگذشته  خميني
   .است

معصومه حائري همسر سيد مصطفي  -
آقا  مرحوم آيت اهللا خميني فرزند

حائري  از بزرگان حوزه علميه مرتضي 
   .قم
سيد حسين خميني  فرزند سيد  -

از اينك  است و ظاهرا مصطفي خميني 
   .بشمار است مخالفان واليت مطلقه فقيه

مريم خميني فرزند دختري سيد  -
مصطفي خميني و معصومه حايري  و 

   .خميني آيت اهللانوه 
 آيت اهللاسيد احمد خميني پسر   -

همسر فاطمه  وخميني و خديجه ثقفي 
 آيت اهللاداماد  ، بنا بر اين،طباطبايي

  .استسلطاني طباطبايي 
لطاني طباطبايي دختر فاطمه س -

از علماي (اللـه سلطاني طباطبايي  آيت
، همسر سيد احمد خميني، خواهر )قم
د صادق طباطبائي و خواهر زاده يس

امام موسي صدر و آيت اهللا سيد محمد 
 باقر صدر و دختر خاله زهره صادقي

همسر سيد محمد خاتمي، رئيس ،
  .استجمهوري سابق 

سخنگوي (سيد صادق طباطبايي -
موقت و حامي محسن رضائي  حكومت

) در دهمين انتخابات رياست جمهوري
فرزند سيد محمد باقر سلطاني 
طباطبايي، خواهر زاده امام موسي 

همسر (صدر، برادر فاطمه طباطبايي
، دائي سيد حسن و )سيد احمد خميني

سيد ياسر خميني و پسر خاله زهره 
همسر سيد محمد خاتمي (صادقي 

نوه پسري مرحوم  -رييس جمهور سابق
آيت اهللا حاج سيد صدرالدين صدر، 

  .است خواهر زاده امام موسي صدر 
 مسر سيدمحمدخاتميهزهره صادقي -
 و امام موسي صدر  خواهرزاده و

همسر سيد (دخترخاله فاطمه طباطبائي
و همچنين دختر خاله ) احمد خميني

سيد صادق طباطبايي از گروه اصالح 
 .استطلبان 

معاون وزارت كشور (ر سيد محمد صد-
موسوي و معاون وزارت خارجه 

همسر ( پسرخاله زهره صادقي) خاتمي
و همچنين پسر ) سيد محمد خاتمي

همسر مرحوم ( خاله فاطمه طباطبايي
  مي باشد  )سيد احمد خميني

فاطمه صدر  همسر سيد صادق -
  .استطباطبايي 

شهردار اسبق (سيد مرتضي طباطبايي  -
، برادر سيد )چيتهران قبل از كرباس

 صادق طباطبائي، همسر فرشته اعرابي
دختر فريده خميني و نوه دختري (

، خواهر زاده امام )آيت اهللا خميني
موسي صدر و عموي هدي طباطبائي و 

  .برادر زن سيد احمد خميني
فرزند سيد احمد  –صديقه خميني  -

آيت نوه  وخميني و فاطمه طباطبايي 
  خميني  اهللا
ــي   - ــد   زهراخمين ــيد احم ــد س فرزن

آيـت  نوه  وخميني و فاطمه طباطبايي 
  خميني  اهللا
فريده خميني فرزند سيد احمد  -

آيت نوه وخميني و فاطمه طباطبايي 
  خميني  اهللا
سيد حسن خميني فرزند سيد احمد  -

آيت خميني و فاطمه طباطبايي نوه 
سلطاني  آيت اهللاخميني و  اهللا

موسوي  آيت اهللاداماد  وطباطبايي 
   .بجنوردي  و باجناق علي رياض

ندا موسوي بجنوردي  همسر سيد  -
حسن خميني و دختر محمد موسوي 

   .تبريزي
موسوي بجنوردي  عضو  آيت اهللا -

برجسته شوراي عالي قضايي سالهاي 
عضو مجمع روحانيون  وابتداي انقالب 

پدر همسر سيد حسن خميني و  ،مبارز
وي در دوران خميني  .علي رياض

  .استفتائات بود مسئول
 ،1337سيد علي رياض متولد  -

( دندانپزشك و مجروح جنگ شيميايي
او قبالً معاون اجرائي ). چشم و ريه

سازمان نظام پزشكي، عضو شوراي 
عالي نظام پزشكي، رئيس هيئت مديره 
و دبير كل سازمان پزشكان مسلمان 

، عضو هيات پزشكي )بدون مرز(جهان 
فرهنگي  حج، رئيس بازرسي و مشاور

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و 
او . عضو ستاد تبليغات دولت بوده است

بجنوردي و باجناق  آيت اهللاداماد 
مجلس را نيز  حسن خميني و نمايندگي

  .در كارنامه دارد 
سيد علي خميني فرزند كوچك سيد  -

و خميني  آيت اهللانوه  واحمد خميني 
 شهرستاني نماينده و آيت اهللاداماد 
در واقع  .استسيستاني  آيت اهللاداماد 

 آيت اهللاسيد علي داماد نوه دختري 
   .سيستاني مي باشد

 آيت اهللاموسوي اردبيلي فرزند -
عبدالكريم موسوي اردبيلي نيز باجناق 

شهرستاني مي  آيت اهللاوي و داماد 
  .باشد 

دو فرزند ديگر عبدالكريم موسوي  -
سيد  آيت اهللاردبيلي دامادهاي 

مود هاشمي شاهرودي و جوادي مح
   .هستنداملي 

سيد ياسر خميني فرزند سيد احمد  -
آيت نوه  وخميني و فاطمه طباطبايي 

سلطاني  آيت اهللاخميني و  اهللا
داماد سيد محمد صدر  وطباطبايي 

معاون وزير امور خارجه پيشين و همسر 
در واقع ياسر خميني  .است حورا صدر

مه با دختر پسرخاله مادرش فاط
طباطبايي ازدواج كرده كه پسرخاله 
همسر سيدمحمد خاتمي نيز محسوب 

  .شود  مي
llll  صديقه مصطفوي  فرزند آيت اهللا

خميني و همسر مرحوم آيت اهللا شهاب 
  .است الدين اشراقي

ــت اهللا - ــراقي     آي ــدين اش ــهاب ال ش
 آيت اهللاهمسر صديقه مصطفوي دختر 

   . خميني
محمد تقي اشراقي فرزند صديقه  -

نوه  ومصطفوي و شهاب الدين اشراقي 
  . استخميني  آيت اهللا

علي اشراقي  فرزند صديقه مصطفوي  -
 آيت اهللانوه  وو شهاب الدين اشراقي 

   .خميني
عاطفه اشراقي  فرزند صديقه  -

نوه  ومصطفوي و شهاب الدين اشراقي 
  خميني  آيت اهللا

زهرا اشراقي دختر صديقه مصطفوي  -
و نوه خميني  وقي شهاب الدين اشرا و

همسر محمد رضا خاتمي  برادر سيد 
   .محمد خاتمي

محمد رضا خاتمي برادر سيد محمد  -
يس حزب مشاركت اسالمي و ئخاتمي ر
 آيت اهللانوه زهرا اشراقي،  همسر 
   .خميني

فاطمه خاتمي دختر محمد رضا  -
خاتمي و زهرا اشراقي، عروس سيد 

برادر زاده كمال ( صادق خرازي
) و سفير سابق ايران در فرانسهخرازي 

رئيس ( و برادر زاده محمد خاتمي
عمه همسر وي عروس  ).جمهور سابق

   .خامنه اي مي باشد
عليرضا خاتمي فرزند محمد رضا  -

 آيت اهللانوه  وخاتمي و زهرا اشراقي 
خميني و برادر زاده سيد محمد 

  خاتمي 
مرتضي اشراقي پسر صديقه مصطفوي  -

ب الدين اشراقي دختر خميني و شها
وي همسر نوه  . استداماد خميني 

محقق داماد مي  آيت اهللادختري 
   .باشد

نعيمه اشراقي دختر صديقه مصطفوي  -
   آيت اهللانوه  وو شهاب الدين اشراقي 

جالل الدين  آيت اهللاعروس  وخميني 
طاهري امام جمعه سابق اصفهان  مي 

   .باشد
نفيسه اشراقي  دختر صديقه  -

نوه  وو شهاب الدين اشراقي مصطفوي 
  عروس  وخميني  آيت اهللادختري 

  
  5در صفحه     

  جنگ قدرت
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محمد صادق روحاني  مي  آيت اهللا
كه دردوره خميني، در حصر  باشد

   .خانگي بود
llll  فريده مصطفوي  دختر آيت اهللا

 خميني و خديجه ثقفي همسر اعرابي
  .اعرابي بتازگي درگذشت .است

ه محمد حسين اعرابي همسر فريد-
  داماد آيت اهللا خميني  ومصطفوي 

فرشته اعرابي  دختر فريده مصطفوي   -
و نوه آيت اهللا خميني   وو اعرابي 

همسر سيد مرتضي طباطبايي برادر 
   .سيدصادق طباطبايي  مي باشد

llll دبيركل جمعيت ( زهرا مصطفوي
، دختر ارشد آيت )زنان انقالب اسالمي

 اهللا خميني، همسر محمود بروجردي
ت حكوماون آموزش و پرورش در مع(

موسوي و سفير ايران در فنالند در 
بروجردي هم اينك . دوره خاتمي

 .بيمار و بستري است
ــرا    - ــر زه ــردي  همس ــود بروج محم

خمينــي  آيــت اهللادامــاد  و مصــطفوي
   .ايران در فنالندسابق سفير  و
مســـيح بروجـــردي پســـر محمـــود  -

ــر (بروجــردي و زهــرا مصــطفوي دخت
ــت اهللا خمي ــيآي ــد   و )ن ــاد محم دام

از اعضـاي بيـت رهبـري،    (ميرمحمدي
نماينده قم در مجالس ششـم و هفـتم و   

  ). دبير كل حزب تمدن اسالمي
رئيس كميته بانوان (ليلي بروجردي  -

و جوانان دبيرخانه مجمع تشخيص 
وكيل دادگستري،  مصلحت نظام،

مشاور انتخاباتي و كانديداي وزارت 
ت خارجه محسن رضائي در انتخابا

، دختر زهرا )دهم رياست جمهوري
مصطفوي، نوه دختري آيت اهللا 

   .مادر زن پسر محسن رضايي و خميني
همسر ، عبدالحسين، سلطاني طباطباي -

فوق تخصص (ليلي بروجردي 
بيماريهاي قلب و عروق و استاديار 
دانشگاه تهران و برادر زن سيد احمد 

، پدر زن پسر محسن رضائي )خميني
ق سپاه و دبير كنوني فرمانده اسب(

مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
كانديداي رياست جمهوري در 

  ) انتخابات دهم
هدي سلطاني طباطبايي فرزند ليلي  -

بروجردي و عبدالحسين طباطبايي 
برادر زاده سيد مرتضي و سيد صادق 

 . عروس  محسن رضايي وطباطبايي 
همسر سيد احمد خميني عمه او مي 

   .باشد
طباطبايي  پسر ليلي  سلطاني ضحي-

  .بروجردي و عبدالحسين طباطبايي
llll يس جمهور ئسيد محمد خاتمي ر

دختر  ، سابق ايران همسر زهره صادقي
خاله سيد صادق طباطبايي و برادر 

   .همسر نوه خميني
محمد رضا خاتمي  برادر سيد محمد  -

خاتمي همسر زهرا اشراقي نوه آيت 
  .اهللا خميني

سيد محمد  مريم خاتمي خواهر -
خاتمي و همسر محمد علي صدوقي 
امام جمعه و نماينده مقام رهبري در 

  .استان يزد
محمد علي صدوقي حجت االسالم  -
يزد و   ولي فقيه و امام جمعه  نماينده(

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور 
، فرزند آيت )در دوره محمد خاتمي

اهللا صدوقي، شوهر بي بي مريم خاتمي 
محمد خاتمي رئيس جمهور خواهر (

و پدر زن محمد ) سابق ايران
  ). خواهر زاده رفسنجاني(هاشميان

سيد محمد هاشميان  خواهر زاده   -
اكبر هاشمي رفسنجاني و امام جمعه 

همسر وي خواهر زاده . رفسنجان
صدوقي  مي  دختر محمد خاتمي و

  .باشد
اكبر هاشمي رفسنجاني دايي سيد  -

بزرگ  محمد هاشميان كه دايي
فرزندان دختر صدوقي  مي باشد كه 

  :يد آخانواده وي نيز به شرح زير مي 
علي هاشمي رفسنجاني برادر زاده  -

از اعضاي باند مافياي  وهاشمي 
اقتصادي و سياسي در وزارت نفت و 

  مسكن 
مريم هاشمي نژاد  همسر علي  -

هاشمي برادر زاده هاشمي  و از 
هاشمي اعضاي وابسته به باند اقتصادي 

  .در زمين و مسكن

دختر  –فائزه هاشمي رفسنجاني -- 
دو دوره نماينده  –هاشمي رفسنجاني 

 –از اعضاي باند رسانه  –مجلس 
مافياها  اقتصادي نظام واليت - سياسي  

عروس آيت اهللا مرحوم الهوتي  كه 
اصالح طلب شد و در جريان كودتاي 

   .به مخالفت با رهبري پرداخت 88
رفسنجاني دختر  فاطمه هاشمي -

يس سازمان ئر وهاشمي رفسنجاني 
بيماري هاي خاص از اعضاي باند 

عروس  فقيه و سياسي نظام واليت
 او اينك از .مرحوم آيت اهللا الهوتي

  .ان استاصالح طلب
محسن هاشمي رفسنجاني  فرزند  -

از  هاشمي رفسنجاني،اكبر علي ارشد 
مهندسان سازمان موشكي  وزارت دفاع 

در  دفتر رياست جمهورييس ئر  -
مدير عامل  – دوره هاشمي رفسنجاني

  - از اعضاي باند سياسي. متروي تهران
بعد از  او .اقتصادي نظام مافياها 

حكومت به مخالفت با  88كودتاي 
   .كودتا پرداخت

محمد هاشمي رفسنجاني برادر  -
معاون  –كوچك هاشمي رفسنجاني 

 –معاون مالي  ووزارت كشاورزي 
سابق يس ئر ونخست وزيري  اداري

مجمع تشخيص  و عضو صدا و سيما 
از بزرگان باند فاسد ... مصلحت و
  .سياسي نظام واليت  –اقتصادي 

معاون  –مهدي هاشمي رفسنجاني -
شركت همه كاره  ووزير كشاورزي 
شركت بهينه سازي  وصنايع دريايي 

يس دفتر هيات امناي ئر  و سوخت 
ست ويار دو –زاد اسالمي آدانشگاه 

 انمسعود سلطاني از رهبران چماقدار
به ،  88بعد از كودتاي او نيز،. كشور

مخالفت با رهبري پرداخت  و ايران را 
   .ترك كرد

ياسر هاشمي رفسنجاني  از نيروهاي  -
سطح باال در باندهاي مافيايي اقتصادي 

  .و فساد مالي
  و حجت االسالم ،حسين هاشميان -

ن، پسر عمو و امام جمعه سابق رفسنجا
شوهر خواهر اكبر هاشمي رفسنجاني و 
پدر داماد حجت االسالم محمد 

 )شوهر خواهر محمد خاتمي(صدوقي
 وحجت االسالم  ،علي هاشميان -

نماينده رفسنجان در مجلس ششم و 
 او. مديرعامل سابق شركت پسته كرمان

  .است برادر زاده هاشمي رفسنجاني
 اكبر هاشميعلي عفت مرعشي همسر -

كه بعد از كودتاي است  رفسنجاني
ه انتخاباتي به مخالفت با واليت پرداخت

  .است
اكبر علي حسين مرعشي برادر زن -

استاندار سابق  –هاشمي رفسنجاني 
يس ئنماينده مجلس و ر وكرمان 

سازمان ميراث فرهنگي كه بعد از 
كودتا به مخالفت پرداخت و به زندان 

  .افتاد
  ...و

خميني  آيت اهللان عالوه بر خاندا    
كه هم اكنون در برابر سيد علي خامنه 

روحانيون بسياري قرارگرفته است،  اي
كه از حاميان خميني و در حال حاضر 
 سيد حسن خميني هستند نيز در جبهه
اي كه مافياهاي خامنه اي و مافيهاي 

مالي گشوده اند، در برابر اين  –نظامي 
 مي توان از .گرفته اندقرار مافياها 

افرادي چون محمد علي انصاري 
ثار امام آيس موسسسه حفظ و نشر ئر

و حميد انصاري برادر وي و خميني 
مجيد انصاري  وقائم مقام اين موسسه 

از نمايندگان خميني در سالهاي 
اكبر محتشمي  و عليابتداي انقالب 

پور از ياران خميني قبل و بعد از 
موسوي الري از ياران  وانقالب 

... يد حسن خميني وخاتمي و س
بسياري از فرماندهان سپاه كه تا به 
حال در كنار سيد حسن و خانواده وي 
قرار گرفته بودند نام برد كه قدرت 

  .مي دهندرا افزايش شبكه 
همانگونه  -ناگفته نماند كه به زودي    

 -شد  خاطر نشانكه در سال گذشته 
سيد علي  ضدجبهه هاي ديگري نيز بر 

كار به . ده خواهند شدگشوخامنه اي 
خامنه د كه سيد علي يجايي خواهد رس

اعضاي بيت و مافياهاي به جز اي 
كسي را در كنار خود مالي  –نظامي 

در حال  جبهه هايي كه . نداشته باشد
نزاع احمدي نژاد با (گشوده شدند 
گشوده عنقريب و يا ) الريجاني ها 
ن و آمجلس و رياست ، خواهند شد

ن و برخي آياست قوه قضاييه و ر
 وخانواده هاي وابسته به الريجاني 

آيت اهللا  و بهشتي و قدوسي  ومطهري 
با مافياهاي ... وحيدي خراساني و 

  .مالي درگيري خواهند كرد –نظامي 
روشن است كه شبكه روابط     

تارعنكبوتي خانواده ها كامل نيست اما 
گوياي وضعيت و جبهه جنگ در شبكه 

گوياي اين . هستروابط شرقي قدرت 
واقعيت است كه دوران اتحاد از راه 
روابط شخصي قدرت جاي به دوران 
نزاع از راه روابط شخصي قدرت 

  :سپرده است
  
جنــگ در روابــط شخصــ�  ٭ 

قـــدرت و انـــدازه حیاتمنـــدی 
  :قدرت حاکم

  
llll  در خبر است كه هو كردن حسن

خرداد و جلوگيري از  14خميني در 
دفتر آيت  سخنراني او و نيز حمله به

اهللا منتظري و صانعي را مافياهاي 
مالي، با دست اندركاري  –نظامي 

چرا . مجتبي خامنه اي سازمان داده اند
كه مجتبي خميني ، در شخص حسن 
خميني رقيبي براي خود، بعنوان نامزد 

سوم جمهوري خميني مي » رهبر«
مشفق، جا براي » سردار«سخنان . بيند

دو ترديد نمي گذارد كه نزاع 
تارعنكبوت، يكي متعلق به خانواده 
خميني و ديگري متعلق به خانواده 
خامنه اي و مافيايي كه خامنه اي 

» رهبري«بوجود آورده است، برسر 
  .است
با توجه با اين واقعيت كه تقلب      

خرداد نيز، ربط  22بزرگ و كودتاي 
مستقيم با جانشيني خامنه اي مي 

اند  داشت، جبهه هاي كه گشوده شده
و مي شوند، با اين جانشيني ربط پيدا 

مالي، با  –مافياهاي نظامي . مي كنند
توجه به انزوا در سطح جامعه ملي و 
جبهه هاي متعددي كه گشوده اند و 
بناچار باز خواهند گشود، نياز مبرم به 

دارند كه دست نشانده آنها » رهبري«
اگر معلوم باشد كه جانشين خامنه . باشد

آنها نمي شود،  اي آلت فعل
. موجوديت مافياها نيز به خطر مي افتد

از اين رو، دو كار را مي بايد بكنند و 
يكي حذف نامزدهاي : بدان مشغولند

احتمالي رهبري و ديگري تحت مهار 
آوردن حوزه هاي علميه، بخصوص 

  . حوزه علميه قم
llll  شبكه هاي تارعنكبوتي روابط

شخصي قدرت در دوره استقرار قدرت 
د پديد مي آيند و سه نقش عمده جدي

  :را پيدا مي كنند
حفظ قدرت در خانواده اي كه  – 1

. نقش قدرت كانوني را بازي مي كند
در سلسله هاي سلطنتي، اين نقش، نقش 
اصلي شبكه تارعنكبوتي روابط شخصي 
قدرت بوده است و تا دوره انحطاط و 
انحالل قدرت كانوني، بطور كامل از 

. مي آمده استعهده اين نقش بر 
چنانكه عمر سلسله بستگي مستقيم پيدا 
مي كرده است با استحكام تارعنكبوت 

از اين رو، عمر . روابط شخصي قدرت
سلسله سلطنتي صفويه طوالني تر از 
عمر سلسله قاجار شد و عمر سلسله 

زيرا شبكه . صفوي بسيار كوتاه شد
روابط شخصي قدرت بسيار سست بود و 

بر ضربه ها مقاومت نمي توانست در برا
كند چه رسد به جنبش همگاني كه 

عمر . را ببار آورد 1357انقالب پيروز 
قدرت كانوني خانواده خميني بسيار 
كوتاه و محدود به حدود عمر خميني 

زيرا اوال ً خانواده جانشين . شد
درخوري براي او نداشت و ثانيا ً در 
شبكه روابط شخصي او، بجاي اتحاد 

شبكه تارعنكبوتي كه به . نزاع بود
خانواده خميني در آنست كه توجه 
كنيم، مي بينيم، از خانواده حائري باني 
حوزه قم تا خانواده هاي ديگري كه 
بعدا ً در شبكه عضويت يافته اند، توسط 

چون خانواده (خميني تحت فشار بوده 
چون (و يا با  واليت فقيه او ) روحاني 

  .مخالف بوده اند) خانواده حائري
نقش دوم شبكه تارعنكبوتي روابط  – 2

شخصي قدرت، در دوران تمركز و 
بزرگ شدن قدرت، ايجاد اتحاد الزم 
ميان قدرت كانوني و قدرتهاي 
خانوادگي تابع است كه  مقامهاي 
كليدي را در دولت جديد، برعهده 

در آنچه به قدرت كانوني . مي گيرند
كه خميني بود مربوط مي شود، اين 

از اين رو، او . عيف بودنقش شبكه ض
ناگزير بود براي حفظ خود، به 

با اين .  سركوب سبعانه روي آورد
وجود، حوزه قم هم از ترس و هم 
بخاطر وجود شبكه، تا حد زياد در مهار 

  .او بود
مشكل شبكه تارعنكبوتي خميني اين      

بود كه نه توانست شبكه هاي 
مثل شبكه اي بر (تارعنكبوتي ديگر 

مرجع تقليد يكي خوئي و  محور دو
را نه با خود متحد و ) ديگري گلپايگاني

زنداني . نه تحت مهار خود درآورد
( كردن مراجع در خانه هاي خود 

شريعتمداري و دو برادر، سيد محمد 
صادق روحاني و سيد محمد روحاني و 

...) شبير خاقاني و سيد حسن قمي و
شبكه تارعنكبوتي خانواده خميني را 

اين بود كه با مرگ . عيف كردبسيار ض
او و نبود جانشين قابلي نه در خانواده 
او و نه در خانواده هاي نزديك به او، 
با جعل نامه از سوي خميني به مشگيني، 
رئيس وقت مجلس خبرگان، سيد علي 
خامنه اي، بمثابه كسي كه آلت فعل 

  .كردند» رهبر«شبكه مي شود، 
بط نقش سوم شبكه تارعنكبوتي روا – 3

شخصي قدرت، در دوران انحطاط 
قدرت، اينست كه اوال ً نزاع را در 
شبكه نگاه مي دارد و ثانياً ميكوشد با 
شبكه اي كه در حال قوت گرفتن 
است، روابطي را برقرار كند كه از 

  . انحالل حفظش كند
در حال حاضر، شبكه تارعنكبوتي      

كه مافياي خامنه اي با مافياهاي نظامي 
بوجود آورده است، نتوانسته مالي  –

در . است با شبكه هاي ديگر اتحاد كند
با . جنگ با اين شبكه ها نيز شده است

با » اصول گرايان«توجه به نزاعهاي 
يكديگر، در شبكه روابط شخصي 
. صاحب قدرت كانوني نيز نزاع است

ناگزير شدن از گشودن جبهه ها، از پي 
يكديگر، بخاطر ضعف شبكه روابط 

خانواده صاحب قدرت كانوني شخصي 
و ناتوانيش از ) خانواده خامنه اي (

اتحاد با شبكه هاي ديگر، عمده بخاطر 
مالي،  –تكيه اش بر مافياهاي نظامي 

يم و ورود آن ژگوياي ضعف مفرط ر
  .به مرحله انحالل است

llll  ،پرسش مهمي كه پيش رو است
آيا شبكه ديگري وجود دارد : اينست

بكه خامنه اي در كه بتواند جانشين ش
صورت مرگ او و يا حتي در صورت 
بركناري او از رهبري بگردد؟ پاسخ 

  :اين پرسش را واقعيتها به ما مي دهند
اگر شبكه نيرومند تري وجود مي  -

داشت و مي توانست ستون پايه هاي 
عمده سپاه و دستگاه قضائي و (قدرت 

را با خود موافق ) حوزه هاي ديني 
از  فرصت جنبش كند، با استفاده 

يم و بي ژهمگاني و جنايتهاي آشكار ر
كفايتي عيان خامنه اي، او را بركنار 

در حال . كرده و جاي او را گرفته بود
حاضر، هيچيك از شبكه هائي كه 
بتوانند رهبري را تصدي كنند، 
شخصيت توانا را ندارند و صاحب آن 
بزرگ و استحكام روابط شخصي 

امنه اي را قدرت نيستند كه بتوانند خ
  .بركنار و جانشين او شوند

با توجه به وابستگي دولت به درآمد  -
نفت و بي نيازيش از ماليات حاصل از 

مالي  –توليد داخلي، مافياهاي نظامي 
اين . نقش اول را در دولت يافته اند

و در » رهبر«مافياها در برجا ماندن 
صورت مرگ او، در تعيين جانشين 

نقش . د القيد بمانندبراي او، نمي توانن
. اول را نيز دارند و بازي مي كنند

بدين سو مي  1384آنچه در ايران، از 
ربط به آينده و گذرد، در عين حال 

  . پيدا مي كنديم نيز ژسوم ر» رهبر«
با توجه به ضعف شبكه هاي متعدد  -

روابط شخصي قدرت و ساخت دولت، 
يم شاه سابق ناتوان ژيم كنوني از رژر

يم تك پايه به ژنياز اين ر .تر است
ايجاد اسباب مداخله براي قدرتهاي 
خارجي در امور داخلي ايران، بسيار 

بنا بر اين، توان مقابله اش . بيشتر است
با جنبش همگاني مردم ايران بسيار 

جنبش همگاني مردم سبب . كمتر است
تشديد جنگ ميان شبكه و حتي در 
شبكه هائي مي شود كه قدرت را 

اموري پيش روي . رده اندتصاحب ك
مردم ايران روي مي دهد، عالمتهاي 

يم به مرحله انحطاط ژشفافي بر ورود ر
  :يك چند از اين امور. و انحالل هستند

  
  

 جنگ قدرت به روايـت 

 و مشــــفق »ســــردار «

وضعگيريهاي سر شـبكه  م

  :ها بر ضد يكديگر
  
  

تير در  4نواري كه در : انقالب اسالمي
، بنا بر ادعا، گويا انتشار يافته است

مشفق، در مشهد و » سردار«صحبتهاي 
باز بنا بر ادعا، . ، است88در آبان ماه 

سخنان در جمع مأموران اطالعاتي و 
، ايراد شده اند و »اصول گرا«روحانيان 

با اين حال، او، جاي . بوده اند» محرمانه«
دستور داده » رهبر«جاي، تأكيد مي كند 

يد و بدين است بصيرت مردم را باال ببر
خاطر در اين جمع، اطالعات محرمانه را 

اين اطالعات در باره . مطرح مي كند
نقش هاشمي رفسنجاني و موسوي 
خوئيني ها و مير حسين موسوي و علي 
الريجاني و تاج زاده و خاتمي و ابطحي 

از آن همه، بخشي را كه به . هستند... و
گروگانگيري مربوط مي شود، در فصل 

ديگر را در اين بخش از  سوم و سه بخش
  : نظر خوانندگان مي گذرانيم

  

، رئیس اداره »سردار مشفق«٭
اطالعات ستاد مشترک سپاه 

هاشم� رفسنجان� : پاسداران
  :در رأس هرم است

  
llll  طرح محدود و پاسخگو كردن

  رهبري و فعال كردن مجلس خبرگان 
  براي نظارت و حذف رهبري، شورايي 

از  كردن رهبري نيز و مدت دار
طلبان پس از انتخاب  هاي اصالح برنامه

گفتند رهبري را دو  مي. شدن بود
دوره پنجساله كنيم تا همه چيز تمام 

چه معني دارد كه بگوييم تا ظهور . شود
  .امام زمان ادامه پيدا كند

همين آقايان در جلسات خود در     
مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتند 

ن كنيم كه بايد بسيج را از مساجد بيرو
گذراندند  و داشتند يك مصوبه را مي

كه بسيج از مساجد به يك ساختمان 
   .بروند چون ماهيت آنها نظامي است

  
  6در صفحه     

  جنگ قدرت
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تعيين مرجع رسيدگي به شكايت از     
رهبري، به وجود آوردن عفو رهبري 

هاي  توسط مراجع قضائي هم از برنامه
اينها در حالي تنظيم . طلبان بود اصالح

رحي براي ارائه به قوه قضائيه بودند ط
كه عليه مقام معظم رهبري دادخواهي 
كنند و با كمك اين نهاد به رهبري 

گفتند كه ما  در جلسات مي. حمله كنند
. بايد ابهت واليت فقيه را بشكنيم
بنابراين قابل مشاهده است كه در نظام 
جمهوري اسالمي ايران دشمن به اين 

سال  30كه نتيجه رسيده است چيزي 
است نظام را سرپا نگه داشته است 

  . همين واليت فقيه است
 
llllهـاي هاشـمي شكسـت     استراتژي

   :خورد
 
هاشمي سه استراتژي را يكي پس   -1 

هاشمي ميانه . از ديگري اجرا كرد
. نژاد ندارد خوبي با خاتمي و احمدي

گيرد كه نه خاتمي  بنابراين تصميم مي
باشد كه  نژاد و كسي باشد و نه احمدي
ايشان خدمت مقام . فرمانبردار او باشد

معظم رهبري رسيدند و طرح دولت 
راست صالح را مطرح كردند و از مقام 
معظم رهبري خواستند كه جلوي 

نژاد را بگيرد تا از اين طريق  احمدي
سپس . وي نيز جلوي خاتمي را بگيرد

حسن روحاني را به عنوان كانديدا 
  .كند معرفي مي

اتژي دوم هم با توجه به دفاع استر  -2
نژاد  مقام معظم رهبري از احمدي

نژاد و بله  اينگونه شد كه نه به احمدي
بنابراين طرح دولت وحدت . به خاتمي

ملي مطرح شد و تبليغات سنگيني را 
  .انجام دادند

را نيز ) الريجاني (يك آدم اصولگرا     
 30پيش انداختند و او در مجلس جشن 

و همه را دعوت كرد و سالگي گرفت 
نمايي كه  به آنها تريبون داد تا هر سياه

  .خواهند انجام دهند مي
استراتژي سوم هم اين شد كه  - 3

گرايان با يك  نبايد بگذاريم اصول
بايد با چند كانديدا . كانديدا بيايند

نژاد خرد شود و  بيايند تا رأي احمدي
گرايان را دچار انشقاق  صف اصول

اين استراتژي سوم دولت بنابر. كنيم
ائتالفي كه از زبان رضايي مطرح شد، 

  .بود
هاشمي اول به سراغ  ،بنابراين    

الريجاني رفت و الريجاني هم براي 
افشاي طرح   آمدن جدي بود اما با

هاشمي و تالش وي براي سوزاندن 
گرايان  هاي اصول پيش از موعد مهره

  .وي منصرف شد
باف رفتند و او پس از اين سراغ قالي    

نيز رفت و ستادهاي خود را فعال كرد 
قاليباف كه كنار . اما بعد كنار رفت

ستاد خود را به محسن  13كشيد، 
ستاد را نيز در اختيار  23رضايي داد و 

هاشمي . حسين موسوي قرار داد مير
   .نهايتاً به گزينه محسن رضايي رسيد

  
llllصبحانه هاي مهدي هاشمي!  
 
ربوط به جلسات جلسات بعدي م   

) پسر آقاي هاشمي ( مهدي هاشمي 
 2مي باشد كه اين جلسات نيز به مدت 

سال برگزار شد تحت عنوان جلسات 
 ! صبحانه

اين مسايل پنهاني كه من برايتان    
بازگو مي كنم به علت آن است كه 
مقام معظم رهبري فرمودند آگاه كنيد، 

واالت ئشايد خيلي از س. بصيرت بدهيد 
ن اين باشد كه چرا با بعضي از دوستا

كيفر  يكما . سران برخورد نمي شود 
خواست براي اينها تهيه كرديم، آقا 
فرمودند نياز به كيفر خواست نيست، 
شما برويد آگاه سازي كنيد، بصيرت 
بدهيد، طبقه  نخبگان كشور متوجه 
ابعاد پنهان اين فتنه بشوند و سپس سينه 

دم به سينه پخش شود، بگذاريد مر
 . خواست درست كنند براي اينها كيفر

سال  2جلسات صبحانه مهدي هاشمي    
پنجشنبه ها در منازل امين زاده، بهـزاد  
نبـــوي، مرعشـــي، موســـوي الري،    

ــاج زاده و بعضــا محمــد   ــانفرد، ت عطري
 . خاتمي برگزار مي شد

مي آيند صبحانه مي خورند و تا     
ظهر مي نشينند نحوه  برگشت به قدرت 

 2خوب، . ام را بررسي مي كنندو نظ
سال وقتي اينها دور هم بنشينند چي از 

 يكداخلش درمي آيد؟ حتما بايد 
طراحيهايي آنجا صورت گرفته باشد، 

اقدامات اجرايي براي  يكحتما بايد 
رسيدن به اهدافشان از اين جلسات 

فقط براي اين نيست كه . بيرون بيايد
صبحانه اي  يكدور هم بنشينند و 

 . رندبخو
اين جلسات مهدي هاشمي در     

ماجراي فتنه يكي از موثرترين جلسات 
بوده است و آن چيزي كه كف 
خيابانها و كشور را دچار تشنج كرد 
محصول اين جلسه بود كه تحت لواي 

 . مهدي هاشمي برگزار مي شد
شما به عنوان : به بهزاد نبوي گفتيم    
 آدم با سابقه، كه به شما چريك پير يك

مي گويند، چگونه مي رفتيد در جلسه 
آدم  يكاي شركت مي كرديد كه 

 !ن فاسد آن را اداره مي كرد ؟پلم
ابعاد وجودي مهدي هاشمي را همه     

مي دانند كه چه تيپ آدمي است؛ از 
از . پدرش گرفته تا بقيه همه مي دانند

ارتباطش با سرويسهاي جاسوسي بيگانه، 
، كه كه شكي در آن نيست تا فسادش

ساحت اين جلسه محترم است و من 
 . وارد آن نمي شوم

بهزاد نبوي در پاسخ سرش را تكان     
سال  2بله، متاسفانه من : داد و گفت 

 ! تحت تاثير جلسات اين آقا بودم
 :اذل و اوباش و مهدي هاشميرا    

امروز متهم در اختيار ما هست، از 
سركرده هاي اراذل و اوباش تهران، 

ماه  1مهدي هاشمي اينها رو از كه تيم 
ماه قبل از انتخابات دعوت كردند،  2

آموزش دادند و توجيه كردند براي 
 اينكه از اينها بتوانند در روز مد

 !. نظرشان بهره ببرند
متهمي در اختيار ما هست كـه شـبي       

هزار تومان مي گرفتـه بـه اتفـاق     800
رفقاش شرق تهـران، فلكـه تهرانپـارس،    

هفـت حـوض رو بـه آتـيش     و  نارمك
 ! بكشونن

 1متهمي در اختيار ما هست كه شبي     
ميليون تومان مي گرفته، از اراذل و 
اوباش غرب تهران، كه ميدان كاج و 
امثال آنجا را هر شب با اعوان و 

  ... انصارش به آتش بكشاند
  
حســـن خمینـــ� از : مشـــفق ٭

ــــت  ــــته اس ــــه ای خواس خامن
ــانواده  ــه خ ــری ب ــام«رهب » ام

  :رددبازگ
  
llll  پيغام داده » آقا«حسن خميني به

بود كاري كنيد كه رهبري برگردد به 
» آقا«پيغام برنده نزد . »امام«خانواده 

به » آقا«. مي رود و پيغام را مي رساند
! ؟به شما هم گفت عجب: او مي فرمايد

پيغام برنده متوجه . به من هم گفته بود
نيز » آقا«مي شود سيد حسن به خود 

  .دگفته بو
llll  سيد حسن خميني، با محمد خاتمي

مي گويد وقتي نزد مقام معظم رهبري 
مي رود، مبادا از او براي نامزد شدن 

: بايد به ايشان بگويد. اجازه بگيرد
وضعيت كشور خراب است و من 
  .تكليف خود را در نامزد شدن مي دانم

  
ـــفق ٭ ـــ� الریجـــان� را : مش عل

هاشم� مـ� خواسـت بسـوزاند 
  !:دنیمه سوخته ش

  
llll  در باال قول او در باره برانگيختن

الريجاني به نامزد رياست جمهوري 

شدن توسط هاشمي رفسنجاني نقل 
او مي افزايد كه هدف اصلي . شد

هاشمي رفسنجاني سوزاندن مهره هاي 
اصول گرا بوده است و الريجاني را 
مهره توصيف مي كند كه اطالعات 
سپاه، مانع از سوختن كاملش شده و او 

  و. اينك نيمه سوخته است
llll  الريجاني ماله برداشته و مشغول مال

كشيدن روي اين فتنه به اين 
مي گفت زنداني ها . پيچيدگي شد

آزاد بشوند و ميان دو طرف آشتي 
  .بشود و قال قضيه كنده شود

llll  الريجاني سه جلسه با مهدوي كني
از او مي خواست بيفتد وسط و . داشت

نداني ها آزاد سازش بوجود بياورد و ز
  ... و. شوند

  
جنگ شب]ه احمدی نژاد با ٭

  :شب]ه الریجان� ها
  
با ، مجلس مافياها 89خرداد  29در  ⊲⊲⊲⊲

اي از كليات طرحي بنام   تصويب تبصره
حمايت از تاسيس و تقويت موسسات «

، اين »و مراكز آموزش غيردولتي
امكان را براي دانشگاه آزاد فراهم كرد 

اش  اساسنامه كه خودش درباره تغيير
 تصميم بگيرد و مصوبه شوراي عالي
انقالب فرهنگي را با اين مصوبه لغو 

راي  134مجلس با  »نمايندگان «  .كرد
راي ممتنع،  4راي مخالف و 72موافق، 

برخالف مصوبه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، وقف اموال مراكز آموزشي 
عالي و غير دولتي، غير انتفاعي و ساير 

دولتي غير آموزشي را  مؤسسات غير
  .مجاز شمردند

اما نكته مهم اينكه پيش از اين     
در پي شكايت ِ هيات موسس  مصوبه،

دانشگاه آزاد اسالمي با نمايندگي 
عبداهللا جاسبي، رئيس اين دانشگاه، 

دادگاه عمومي حقوقي مجتمع  29شعبه
قضايي شهيد بهشتي تهران، راي داده 

دانشگاه بود كه اجراي اساسنامه تازه 
   .!آزاد متوقف شود

عضو غالمحسين محسني اژه اي،       
شبكه مافيائي مخالف شبكه مافيائي 
هاشمي رفسنجاني كه بسيار كسان را 
محكوم به اعدام كرده و يا دستور 
ترورشان را صادر كرده است و اينك 

در نامه را دارد، دادستان كل عنوان 
صادق الريجاني، گفته است شيخ اي به 

مصوبه هاي شوراي عالي انقالب  كه
فرهنگي، از جمله درمورد تغيير 
اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي، با استناد 
 به امر ولي فقيه، حكم قانون دارد و
راي داداگاه عمومي تهران برخالف 

 1وطبق خبري كه ايسنا در . شرع است
صادق صادق است، تير منتشر كرده 

 18 الريجاني با درخواست اعمال ماده
هاي عمومي و  اصالحي تشكيل دادگاه

رسيدگي مجدد در آراء (  انقالب
در ) يس قوه قضاييهئقطعي به تشخيص ر

خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسالمي 
  .ه استموافقت كرد

llll  و اما اساسنامه تازه دانشگاه آزاد را
شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست 

فروردين  24نژاد در  محمود احمدي
اين اساسنامه قرار . صويب كرد، ت89

اي شود كه در  بود جايگزين اساسنامه
براي اين دانشگاه تدوين  1366سال 

اساسنامه جديد، كنترل . شده بود
را بر اين دانشگاه بيشتر  حكومت

را در  حكومتكرد و اختيارات  مي
اداره اين دانشگاه غير دولتي افزايش 

بنا بر اين اساسنامه، احمدي . استداده 
عضويت هيات  بهاعضاي جديدي  نژاد
كرده ي دانشگاه آزاد، منصوب امنا

 .است
llll  مجلس  "نمايندگان"در واقع طرح

بر اين اساس تنظيم شده كه دانشگاه 
آزاد بر اساس مصوبه اي از سوي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل 
نشده است و براي اصالح اساسنامه آن 

نمي توان فقط با نظر شوراي عالي 
  .انقالب فرهنگي اين كار را انجام داد

llll  استدالل آنها كه رأي به طرح داده
اند، در مجموع، اين بوده است كه 

حكم شرع » رهبر«مصلحت انديشي 
. نمي شود و جنبه ارشادي داشته است

عالوه بر اين، رهبر با مجلس ششم كه 
اكثريت آن را اصالح طلبان تشكيل 

و كار  مي دادند و نه اصول گرايان، سر
داشت و دقيقا ً آن زمان مجلس مي 
خواست دانشگاه آزاد را تحت كنترل 
دولت درآورد و خامنه اي مانع كار 

پس اگر قرار بر عمل به . مجلس شد
باشد، بايد با » رهبر«مصلحت انديشي 

مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
زيرا بنا بر اين مصوبه، . مخالفت كرد

كومت در مي دانشگاه آزاد به كنترل ح
چه » رهبر«و تازه مصلحت سنجي . آيد

ربط دارد به چگونگي اداره يك 
مؤسسه موقوفه؟ و چرا رأي دادگاه 
خالف شرع مي شود و چرا مجلس نمي 
  تواند طرحي را تصويب كند كه كرد؟ 

، مافياي احمدي نژاد 89تير  1در  ⊲⊲⊲⊲
را در برابر » بسيجي«تن  150حدود 

ضد مجلس گرد آورد و آنها بر 
الريجاني، رئيس مجلس و مجلس و 

درباره . شعار دادند» نمايندگان«
ماهيت تظاهر كنندگان، يك نماينده 

  :مجلس گفته است
، كاظم دلخوش، 89تير  2در  ⊲⊲⊲⊲
سرا با اشاره به  صومعهاز » نماينده«

گذشته در مقابل مجلس  تجمع روز 
وزارت كشور در اين زمينه : گفته است

احزاب ديگر اهمال كرده است چطور 
پيمايي بايد مجوز بگيرند اما  براي راه

كيك، سانديس و  اين افراد حتي ناهار، 
شان فراهم بود و در قالب  اتوبوس
نفر به اسم دانشجو تجمع  150حدود 
از سوي (ولي هيچ اقدامي  كردند

  .صورت داده نشد) وزارت كشور
آقاي احمدي نژاد دوست و دشمن     

قدمي بر  خود را بشناس و ما اگر
ما را ز چه «. داريم صادقانه است مي
ترساني،  ترساني،ما را ز سر بريده مي مي

در  ترسيديم،  گر ما ز سر بريده مي
  .»رقصيديم مجلس عاشقان نمي

جمهور هشدار  وي خطاب به رئيس    
وي در پايان با بيان اينكه من  : داد

ابتدا از طرفداران وقف دانشگاه آزاد 
ديديم سياسي كاري بودم اما وقتي 

خطاب  و  شود خود را كنار كشيدم مي
اگر : كنندگان اظهار داشت به تجمع

نژاد را  شما عرضه داشتيد راي احمدي
كرديد و  در تهران بيشتر از رقبا مي

  .كرديد تهران را بهتر اداره مي
، علي الريجاني، 89تير  2و باز در  ⊲⊲⊲⊲
مافياها، اعتراض به » رئيس مجلس«

اران احمدي نژاد به گسيل چماقد
  :مقابل مجلس گفته است

روز گذشته در موضوع طرح    
ساماندهي به موسسات آموزشي غير 
دولتي نكاتي را به استحضار رساندم و 
هر چند به نظر بنده ورود مجلس به 
اين موضوع به مصلحت نبود، اما اوال 
مجلس و نمايندگان حق رسيدگي به 

يا با توجه كليه امور كشور را دارند و ثان
به وجود شوراي نگهبان در مواردي 

دهد  كه خروج از قانون اساسي رخ مي
موضوع حل خواهد شد و به هيچ 

  ...بستي در كار وجود ندارد بن
كنيد كه شعارهايي مانند  مالحظه مي    
« ،»گرا واي بر اين مجلس جاسبي«

، »كفايت حمايت حمايت مجلس بي
، »جاسبي گرا استعفا استعفا وكيل«
، »مجلس اشرافيت مايع ننگ ملت«
خواهيم  نماينده جاهل نمي«

، »خانه ملت ننگ ملت«، »خواهيم نمي
، »واليت تعطيل بايد گردد مجلس بي«
« و» مجلس پيوندتان مبارك -مافيا» 

داده شد و تابلوي  سر» مرگ بر منافق
انگليسي را نيز براي توهين به  كيف

  .مجلس آوردند
يندگان مجلس الريجاني خطاب به نما

دوستان عزيز اين شعارها و : گفت
متاسفانه مطالب موهن ديگر در بنرها 

      باشد،  چيزي نبود كه اگر مخفي 
هاي خارجي و  درمنظر تمام رسانه

داخلي اين اقدامات صورت گرفت، 
آيا درست است قوه مقننه كشور كه 
مفتخر به اسالمي بودن و واليي بودن 

ناسزا و است اين گونه در معرض 
  .؟دشمنان قرار گيرد

اين : رئيس قوه مقننه اظهار داشت
مجلس را متهم به كيف انگليسي بودن 

واليتي و تهديد  بيبه كنيد و متهم  مي
كنيد، اين مجلس مجلس  به تعطيلي مي

در اين لحظه (اي است خميني و خامنه
فرياد احسنت و تكبير نمايندگان بلند 

  ).شد

اشـاره  » ليسيكيف انگ«: انقالب اسالمي
به فيلمي است كه در آن، ترتيب خريدن 
نماينـــدگان مجلـــس توســـط ســـفارت 
انگلستان در تهران، در دوران پهلوي هـا،  

       .نشان داده مي شود

، شيخ صادق الريجاني 89تير  2و در  ⊲⊲⊲⊲
به كمك برادر خود وارد معركه مي 

توهين به نهادهاي : شود و مي گويد
  . قانوني را نمي پذيريم

با اينهمه، احمدي نژاد توي دهن     
مجلس مي زند و البته كسي نيز نمي 

مجلس باالتر : گويد مگر خميني نگفت
  !:از همه است؟

نماينده مجلس در  165، 89تير  2در  ⊲⊲⊲⊲
اي اعالم كردند كه اگر شوراي  بيانيه

نگهبان مصوبه مجلس در خصوص 
حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و 

دولتي را  غير مراكز آموزش عالي
مغاير شرع و قانون تشخيص دهد، 

  .دهيم اصالحات الزم را انجام مي
تير، مجلس مافياها  2در همان روز  ⊲⊲⊲⊲

: دست به عقب نشيني مفتضحانه اي زد
بدون اين كه منتظر نظر شوراي نگهبان 
در باره موقوفه بودن دانشگاه آزاد و 
استقالل آن از حكومت بشود، فوريت 

كرد كه براي لغو  طرحي را تصويب
عنوان . طرح مصوب مجلس، ارائه شد

معتبر بودن مصوبات : طرح اينست
شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره 

  »دانشگاه آزاد اسالمي
در باره عقب نشيني مجلس، البته با      

استفاده از خامنه اي، اطالعات زير 
  :خواندني و عبرت گرفتني هستند

  
ت نقش خامنه ای، بمثابـه آلـ ٭

فعل، در عقـب نشـین� مجلـس 
  :در برابر احمدی نژاد

  
، احمدي نژاد گفته 89تير  2در  ⊲⊲⊲⊲

حفظ وحدت، همدلي و انسجام «: است
در جامعه و پرهيز از هرگونه اختالف و 
شكاف، نظر رهبري در اين برهه 

هرگونه «: وي افزود. حساس است
سخن، حركت و نوشته اي كه حتي با 

ب شكاف و نيت صادقانه باشد ولي موج
انشقاق در جامعه، و ظلم به افراد شود، 
برخالف مصالح كشور و نظام اسالمي 

  ».است
در دوره خاتمي كه اكثريت مجلس  ⊲⊲⊲⊲

ششم از آن اصالح طلبان شد، آن 
مجلس برآن شد كه بگويد مصوبات 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، قانون 

آن زمان، خامنه اي براي اين . نيست
  :ند، گفته بودكه توي دهن مجلس بز

هايي را در جامعه و  اين مصوبه تنش« 
به ويژه بين دانشجويان متدين ايجاد 

مقام معظم رهبري در : گفت» كرد
مساله اختالف بين مجلس و شوراي 
عالي انقالب فرهنگي تكليف را مشخص 
كرده بودند و اين نص صريح مقام 
معظم رهبري است كه فرمودند 

  فرهنگي  مصوبات شوراي عالي انقالب«
بايد اجرا شود و به صورتي نباشد كه 
در شوراي عالي انقالب فرهنگي، يك 
عده از افراد متفكر، صاحب منزلت 
فرهنگي و اجتماعي بنشينند و تصميم 
بگيرند و بعد ناگهان مجلس در حاشيه 
يك مصوبه همه آنها را نقض كند و 

  »اين مصلحت نيست ،نتيجه شود بي
  7در صفحه     

  جنگ قدرت
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اما . ن زمان، آن زمان نيستاما اي ⊲⊲⊲⊲
نزاع ميان شبكه مافياهاي هاشمي 
رفسنجاني با شبكه مافياهاي خامنه اي 

. مالي است –متحد مافياهاي نظامي 
» شوراي عالي انقالب فرهنگي«مصوبه 

خط بطالن بر وقف بودن دانشگاه آزاد 
مي كشد و هدف آن، كوتاه كردن 
دست شبكه مافيائي هاشمي رفسنجاني 

  . شگاه آزاد استاز دان
از اين رو، آنچه در مجلس مافياها      

روي داده است، واجد كمال اهميت 
زيرا، مجلس از سوئي محل . است

زورآزمائي دو دسته شبكه هاي 
تارعنكبوتي روابط شخصي قدرت گشته 
 –و از سوي ديگر، با مافياهاي نظامي 

مالي كه احمدي نژاد دست نشانده آنها 
عل آنها است، شده و خامنه اي آلت ف

شكست مجلس، پيروزي . است
مالي و شبكه  –مافياهاي نظامي 

تارعنكبوتي قدرتي است كه خامنه اي 
گرچه او نقش كانون تمركز . در آنست

و بزرگ شدن قدرت را بازي مي كند، 
اما بخاطر ناتواني، بواقع، آلت فعل 

  .است
طرح پرسش از هاشمي رفسنجاني  ⊲⊲⊲⊲

پاسخ او به اين در باره بازنشستگيش و 
پرسش، خبري را تأييد مي كند از 
شبكه روابط شخصي هاشمي رفسنجاني 
: كه به خارج از آن درز كرده است
هاشمي رفسنجاني را در دستگاه دولت 

در سپاه، كسي  . بي كس كرده اند
ناگزير مرتب . برايش نمانده است
» سردار سليماني«دست به دامان 

و هم فرمانده سپاه قدس مي شود و ا
چون، در مورد هاشمي رفسنجاني و 
خانواده او، كاري از دستش ساخته 

  .نمي شود، ناگزير رو نشان نمي دهد
  
جنــگ بــر ســر دانشــ[اه آزاد  ٭

  :مغلوبه شده است
 
، سايت ميزان گزارش 89تير  4در  ⊲⊲⊲⊲

بسيج (كرده است كه چماقداران 
برخي ديگر از «با همكاري ) دانشجوئي 

 7قصد دارند در نهادهاي شبه نظامي، 
تير از ورود جاسبي، رئيس اين 
دانشگاه، به اين دانشگاه جلوگيري 

  .كنند
و همان سايت خبر داده است كه      

هاشمي  ،پس از تائيد اين خبر
رفسنجاني نيز رايزني هاي گسترده اي 
را براي دفاع از دانشگاه آزاد انجام 

همچنين خواستار و . داده است
حضور رهبري و برگزاري جلسه اي با 

سران قوا براي بررسي مسائل مربوط به 
دانشگاه آزاد شده كه تا اين لحظه دفتر 
رهبري هيچ پاسخي به درخواست وي 

 .نداده است
حمالت بسيج طرفه اين كه    

دانشجويي و گروه هاي حزب اهللا به 
دانشگاه آزاد و جاسبي در حالي 
صورت مي گيرد كه در دوران 

صار حزب اهللا به اصالحات نيروهاي ان
تجمع دانشجويان اصالح طلب معترض 
  به عملكرد جاسبي حمله مي كردند و 

الف از رهبران اين گروه در  -ح
دانشگاه آزاد را  77سخناني در سال 

سنگري خواند كه نبايد به دست اصالح 
سال  11اما پس از گذشت .طلبان بيفتد

امروز نيروهاي بسيج دانشگاهي به 
زاكاني نماينده فعلي  فرماندهي عليرضا

تهران و فرمانده سابق بسيج دانشجويي 
و همچنين رسايي از نزديكان مصباح 
يزدي حمالت سنگيني را براي خارج 
كردن گسترده ترين نهاد غير دولتي 
ايران از دست هاشمي و جاسبي آغاز 

 .كرده اند
  
کاری را که محمد عل� شاه ٭

نتوانست، خامنه ای توانست و 
  :کرد
  
، بدستور محمد 1287تير  1 در ⊲⊲⊲⊲

عليشاه، لياخوف روسي مجلس اول را 
، يعني 1389تير  1در . به توپ بست

سال بعد از آن، چماقداران خامنه  102
احمدي نژاد در برابر مجلس  –اي 

جمع شدند و تهديد كردند كه مجلس 
محمد علي شاه . را به توپ مي بندند

مجلس را به توپ بست اما چون مجلس 
. مردم بود، استقامت كردمنتخب 

سرانجام، محمد علي شاه بود كه 
شكست خورد و به سفارت روسيه 

حال آنكه، به دنبال تهديد . پناهنده شد
  چماقداران،

llll  علي الريجاني، مجلس را مجلس
. خامنه اي و مطيع امر رهبر خواند

ناخواسته به اين واقعيت اعتراف كرد 
كه اعضاي مجلس مافياها منتخب مردم 

وگرنه چگونه مي . يران نيستندا
پذيرفتند كه بر خالف قانون اساسي، 

شوراي عالي انقالب فرهنگي «خميني 
و خامنه اي مصوبات آن » تشكيل دهد

قانوني كه مجلس، . را قانون بخواند
قوه مقننه، نيز نمي تواند آنها نقض 

مصوبات اين شورا نياز به تصويب . كند
كه مي طرفه اين . شوراي نگهبان ندارد

. تواند ناقض احكام شرع نيز باشد
بطوري كه وقتي دادگاه رأي مي دهد 

ه اي، ژمصوبه خالف قانون است، ا
نه به استناد قانون و » دادستان كل«

مصلحت « خود شرع كه به استناد 
خامنه اي، حكم صادره را » نيست

  !خالف شرع مي خواند
بدين ترتيب، مجلس بي يال و دم       

: محمد علي شاه گفته بود. و اشكم شد
مجلس باشد اما در سياست دخالت 

مجلس كنوني منتخب خامنه اي . نكند
مالي، در قلمرو  –و مافياهاي نظامي 

سياست و اقتصاد و فرهنگ و قضا و 
. حق مداخله ندارد... قواي مسلح و

حتي نمي تواند بگويد دانشگاه آزاد 
وقف است و نبايد تحت اداره 

  . ژاد اداره شودگماشتگان احمدي ن
اين امر كه دانشگاههاي آزاد خوب      

اداره مي شوند و به ارتقاي سطح 
افت «دانش كمك مي رسانند يا عامل 

. هستند، امري ديگر است» تحصيلي
اين امر كه مافياي هاشمي رفسنجاني 
. بر آن حاكم است، امري ديگر است
امر موضوع سخن، منتصب بودن 

تيار شدن نمايندگان مجلس و بي اخ
  .   كامل آنها است

  
نزاع در شب]ه تار عنکبوت� ٭ 

  :احمدی نژاد
  
 ،ايلنا، به گزارش 89تير  2در  ⊲⊲⊲⊲

كه بستگان او هم با محمدرضا باهنر 
احمدي نژاد از راه ازدواج بستگي پيدا 
كرده اند و هم صاحب مقامهاي 
كليدي هستند، احمدي نژاد و 
حكومت او را مورد انتقاد سخت قرار 

نكته مهم در انتقاد او . ده استدا
اينست كه او از واگذاري مخابرات و 
ديگر شركتهاي دولتي به سپاه انتقاد 

  :كرده است
llll  ،در همايش شوراهاي استاني و باهنر

شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي 
: ه استكشاورزي و منابع طبيعي گفت

قانون اساسي بنابر تاكيدات  44اصل 
يد اجرا شود و در مقام معظم رهبري با

اين زمينه دولت بايد وظايف خود را 
  .در اين راستا بازنويسي كند

هاي  بنگاه يها برخي از واگذاري      
اقتصادي نه تنها واگذاري به بخش 

به جايي  خصوصي نبوده بلكه نوعي جا
هاي  خواهم وارد بحث نمي. بوده است

اي شوم اما هنگامي كه  حاشيه
، مخابرات، واگذاري بانك صادرات

بانك تجارت يا در حوزه خودرو و  
كنيم  ها را مشاهده مي فوالد واگذاري

كند كه اين  چه كسي باور مي
ها به بخش خصوصي صورت  واگذاري

  .گرفته است
وقتي كه هنوز مخابرات فالن     

عامل بانك فالن به  روستا و يا مدير
وسيله وزير فناوري و يا اقتصادي و يا 

شود اين  ها تهيه مي نكشوراي عالي با
اما به هر حال ...چه واگذاري است

قانون اساسي پس  44بازنگري در اصل 
از اجراي كامل آن يك امر ضروري 

  .است
llll آقايان رشد اقتصادي كشور را در

درصد اعالم كردند  6.5معادل  87سال 
اما ما به آنها گفتيم كه چگونه شما اين 

يگر رشد را محاسبه كرديد و آنها بار د
آمار  .آمار ديگري به ما اعالم كردند
هايي  اعالم شده با حذف احتساب بخش

كه در اثر خشكسالي و حوادث ديگر 
  .درصد بيان كرد 12بوده است منهاي 

 2.5معادل 87رشد اقتصادي در سال     
درصد بوده است كه با رشد تعيين 

درصدي در  8.5درصدي يا  8شده 
الف طول برنامه چهارم كامالً اخت

  .فاحشي دارد
را بسيار  88رشد اقتصادي سال      

اميدوارم محاسبات . استكننده  نگران
رياضي ما غلط باشد و ما اشتباه نتيجه 
گرفته باشيم چرا كه رشد اقتصادي ما 

درصد  1.5در حدود  88در سال 
  .محاسبه شده است

گيري و رشد اقتصادي را  نبايد بهانه     
هاي ديگر  فههمواره با حوادث و مول

سنجيد بلكه بايد راهكار ارايه داد و اگر 
شرايط به همين طريق ادامه پيدا كند 
ما شاهد سير نزولي رشد اقتصادي 

  .خواهيم بود
  

نزاع در جبهه اصول گرایان  ٭
  :از دید باهنر

  
، به گزارش ايلنا، باهنر 89تير  3در  ⊲⊲⊲⊲

در نهمين كنگره جامعه اسالمي 
از تهديدات  يكي: مهندسين گفته است

موجود جبهه اصولگرايي بخش 
كوچكي از خود جريان اصولگراست 

تاثير  كه رفتار خود را براي حذف و بي
هاي اصولگرايي هر  كردن ديگر بخش

كند و براي  تر مي تر و صريح روز شفاف
افزايش سرمايه اجتماعي نه تنها به 
دنبال جذب هرچه بيشتر نخبگان 
ن نيست، بلكه حضور نخبگان درو
. تابد جريان اصولگرايي را نيز بر نمي

  ، مراجع عظام، تضعيف روحانيت
توهين به مجلس شوراي اسالمي و يا 

. هايي از دولت از آن جمله است بخش
اندك هر كس را كه تابع   اين گروه

علي االطالق آنها نباشد تا حد وابستگي 
، استكبار جهاني و  به جريانات مقابل

 .دهند رار ميحتي كفر مورد اتهام ق
در اين صورت مسئوليت عواقب      

هايي  با افراد و اليه ،بيني غيرقابل پيش
است كه جريان معكوس را ساز 

جبهه اصولگرايان در عين . اند كرده
هاي  انضباطي حال بايد نسبت به بي

تشكيالتي حساس بوده و اجازه ندهد 
 .ها فراهم آيد كه زمينه سوءاستفاده

كه روند  كنيم براي آن يما پيشنهاد م    
جمعي از نام   معكوس شكل نگيرد،

، داوري صحنه را  آشنايان جبهه
دار شوند و اجازه ندهند تندروي  عهده

يا كندروي ثقل حركت را از تعادل 
  .خارج كند

» سردار«انتشار سخنان : انقالب اسالمي
مشفق همزمان شد با انتشار مقاله 
 جديدي از سوي روبرت پاري در باره
گروگانگيري، كه سبب شد امريكا بيشتر 
از زمان شاه در سياست داخلي و خارجي 
ايران نقش بيابد و محاصره اقتصادي و 

ه و برانگيختن ژماجراهاي طبس و نو
گروههاي مسلح به جنگ با دولت و 

 60حمله عراق به ايران و كودتاي خرداد 
و استقرار استبداد جنايت و خيانت و 

  :فساد پيشه

 
  

امريكــا مــي بايــد  هنــوز
» اكتبر سـورپرايز «بهاي 

-رابپردازدايران چطور؟
ــز  ــاون واواك نيــ معــ
ــرح   ــانگيري را ط گروگ

  ؟ !امريكائي مي داند
  
  

با آنكه ملتها، روزمره، : انقالب اسالمي
بهاي گذشته را مي پردازند هرگاه تابع 
زور و فريب شده باشند و بهاي گذشته را 
و دريافت مي كنند اگر در استقالل 

آزادي رشد كرده باشند، باز، در مقام 
فريب خود، آسان مي پذيرند كه 

غافل مي شوند از اين . »گذشته گذشت«
برخود . واقعيت كه عمل از ميان نمي رود

گذشته مجموعه اعمال و . مي افزايد
اين . كاركردها است كه برخود مي افزايد

جريان، هرگاه جامعه تغيير نكند و تغيير 
چنانكه اكتبر . مي شودندهد، متوقف ن

سورپرايز و ايران گيت، در ايران و امريكا، 
گذشته اي شده اند كه دائم نا هنجاري 
بر ناهنجاري و ويرانگري بر ويرانگري مي 

چرا كه در امريكا، دموكراتها، . افزايند
بمحض پيروزي كلينتون، رسيدگي به 

بهائي . را سمبل كردند» اكتبر سورپرايز«
با . ان پرداخت عظيم شدكه امريكا و جه

وجود اين، دموكراتها درس نگرفتند و به 
دنبال پيروزي اوباما، او و دموكراتها برآن 
نشدند خطاهاي بوش را موضوع رسيدگي 

از جمله عوارض اين چشم برستن . كنند
بر گذشته، خطر بازگشت ريگانيسم و 
محافظه كاري جديد وبازهم بزرگ تر 

  .تشدن ابعاد ويراني و مرگ اس
ايرانيان، با مشكل بزرگ تري روبرو        
و بدتر چون در مدار بسته بد : هستند

زنداني هستند و بناگزير از بد به بدتر 
بي توجه به اين واقعيت گذار مي كنند، 

كه بدتر حاصل بد و بدترين حاصل بدتر 
چنانكه . است، به ستايش بد مي پردازند

   كسي دورانهاي خوب را بنظر نمي آورد و
از خود نمي پرسد چه شد كه آن دوران 
قطع شد و دوران ديگري جانشين آن 
شد و ايرانيان را گرفتار مدار بسته بد و 

  . بدتر كرد
روبرت پاري مقاله جديدي در باره      
نوشته و در همان حال » اكتبر سورپرايز«

كه به بهائي پرداخته است كه امريكا و 
بر مردم خاورميانه بابت، چشم بستن 

پرداخته اند، اطالعات » اكتبر سورپرايز«
جديدي را نيز در اختيار اهل عبرت 

مارك انتشار ترجمه مقاله . گذشته است
ه، نيز، ژدر باره كودتاي نو  گاسيوروسكي

فرصتي ايجاد كرده است كه هم خالصه 
  :اي از آن درج و هم نقد شود

كسر بودجه عظيم امريكا و 
ادامه بحران و جنگ در 

يانه، فرآورده اكتبر خاورم
سورپرايز و موضوع تحقيق 
و تعقيب جدي نشدن آنست 
و هنوز امريكا و خاورميانه 

  :بايد آن مي بايد بپردازد
  
، روبرت پاري، 2010وئن ژ 17در     

زير عنوان اكتبر سورپرايز دغلكارانه، 
مقاله اي انتشار داده است واجد اين 

  :اطالعات
llll  ر باره تحقيقي كه بتازگي دتجديد

كار گروه تحقيق مأمور تحقيق در باره  
اكتبر سورپرايز بعمل آمده است، مسلم 

مي كند مدارك معامله ستاد تبليغات 
نامزد رياست جمهوري از (ريگان 

) 1980حزب جمهوريخواه در انتخابات 
با ماليان ايران، بر سر به تأخير انداختن 

گروگان امريكائي تا بعد از  52آزادي 
رياست جمهوري، از مردم  انتخابات

. امريكا، مخفي نگاه داشته شده است
حتي اعضاي كميته تحقيق نيز از آنها 

الورنس . بي اطالع نگاه داشته شده اند
بارسال نه رئيس و نه اعضاي كميته را از 
مدارك دال بر وقوع معامله پنهاني 

گزارش حكومت روسيه، گزارش بني (
از چون  .آگاه نكرده است...) صدر و

هاميلتون، رئيس كميته در باره گزارش 
كه خود او  از  –حكومت روسيه 

حكومت روسيه خواسته بود اطالع 
خود را از اكتبر سورپرايز در اختيار 

پرسيدم، پاسخ داد آن  -كميته بگذارد 
چون از بارسال، رئيس . را نديده است

بياد : گروه تحقيق پرسيدم، پاسخ داد
اميلتون نمي آورم آن را به نظر ه

  .رسانده باشم
ادعا شده بود كه اعضاي كميته به        

اتفاق آراء به گزارش گروه تحقيق، 
اما مروين . رأي موافق داده اند

ديمالي، نماينده از كاليفرنيا، اين ادعا 
چون از او . را تكذيب مي كند

سال از  30پرسيدم، بعد از گذشته 
گروگانگيري و نزديك به دو دهه از 

گروه تحقيق، چه نيازي به تحقيق 
تكذيب اتفاق آراء احساس مي كنيد؟ 

تاريخ مي بايد صحيح نگاشته : پاسخ داد
  .شود
چون در باره وجود اتفاق آراء از      

لي هاميلتون، رئيس كميسيون امور 
خارجه و كميته تحقيق پرسيدم، او 

او ادعا نكرده بود كه اعضاي : گفت
موافق  كميته، به اتفاق آراء با گزارش

  . بوده اند
وچون من از دفتر كميسيون امور       

خارجي پرسيدم، پاسخ شنيدم كه رأي 
! اعضاي كميته ثبت نشده است

سخنگوي كميته، داويد بارنس به 
در «: پرسش من با ايميل پاسخ داد

دفاتر كميسيون، آراي اعضاي كميته 
، 1990در اواسط دهه . »ثبت نشده اند

يلهاي منتشر نشده خود من نيز كه به فا
كميته مراجعه كردم، آراي اعضاي 

  . كميته ثبت نشده بودند
llll  بجاي آنكه تحقيق كامل انجام

پذيرد و مدارك گوياي وقوع معامله 
بر سر گروگانها بدقت ارزيابي شوند، 
در هفته هاي پاياني حكومت بوش 

، مدارك 1992 – 93در سالهاي ) پدر (
مردم  را زير فرش گذاشتند تا از ديد

  . امريكا پنهان بمانند
هاميلتون و اعضاي كميته تحقيق       

بجاي آنكه گره از سر رويداد بگشايند، 
در پي تهيه گزارشي شدند كه طرف 

مانع از . جمهوريخواه را راضي كند
  . آن شدند كه تاريخ صحيح نگاشته شود

  يكي از اعضاي ارشد دفتر كنگره به      
ت رياست بعد از انتخابا: من گفت
، كه در آن، بوش از 1992جمهوري 

كلينتون شكست خورد، كميته تحقيق 
برآن شد كه پرونده اكتبر سورپرايز را 

وقتي انتخابات انجام «: او گفت. ببندد
در باره اكتبر (شد، عالقه به تحقيق 

گوينده . »نيز از بين رفت) سورپرايز
كه نمي خواست نامش برده شود 

حكومت جديد  افراد چشم به«: افزود
دموكراتها و چند و چون آن دوختند 
و ديگر عالقه اي به تحقيق در باره يك 

  . »افتضاح قديمي نداشتند
llll  غافل از اين كه معناي پيروزي

ريگان در تاريخ معاصر امريكا، نيك 
براي مثال، . اندر يافته نشده است

هرگاه كارتر براي باردوم انتخاب مي 
ن امريكا شد، برنامه اش مستقل كرد

ي و برقرار كردن صلح در ژبلحاظ انر
خاورميانه و استقالل دولت امريكا در 

ريگان عالقه اي به . بودجه خود بود
آن سه هدف و سياستي كه براي 
رسيدن به آنها مي بايد در پيش گرفته 

توجه او به كاستن از . مي شد، نداشت
مالياتها و رها كردن شركتها از قانون و 

  . مقررات بود
  

  8در صفحه     

  جنگ قدرت
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، امريكا 2010سه دهه بعد، در سال     
نزاع . از لحاظ نفت وابسته است

اسرائيل و فلسطين برجاست و وقت و 
توان سياستگذاران امريكا صرف آن 

بوش ژ رژسپس ( مي شود و ريگان 
با كاستن از مالياتها سبب ) جانشين او 

كسر بودجه عظيم امريكا شدند و 
خود خويشتن را شركتها و بازار، «

فاجعه هاي » قانونمند مي كنند
اقتصادي و محيط زيستي ببار آورده 

  .است
 يگاننقش حكومت ر: انقالب اسالمي

حكومت تاچر در  يبوش، همراه با نقشها
در  ينانگلستان و حكومت اسحق راب

و  يرانساله ا 8در ادامه جنگ  يل،اسرائ
 ينجوان ا يشدن نسلها يعراق و قربان
آنها و  يبرباد رفتن ثروت نفت دو كشور و

ها كه جنگ ببار آورد و حمله  يرانيو
و حمله  ينبه لبنان و فلسط يلاسرائ يها
 يبه عراق و افغانستان و بقا يكاامر

 يز،ن يرانگر،فساد گستر و و ياستبدادها
و  اكتبر  يريگروگانگ ينبس سنگ يبها

هم اكنون، .  است يتگ يرانو ا يزسورپرا
كنند  يحكومت م يرانبر اها  يتيگ يرانا

گذشته را متوقف  يانملتها جر يو تا وقت
د يبا ينكنند، همچنان بابت آن گذشته م

  .بها بپردازند
امروز، جمهوريخواهان پيش بيني      

مي كنند و زمينه مي سازند براي 
بدست آوردن پيروزي بزرگ در 
انتخابات دو مجلس سنا و نمايندگان در 

ن پيروزي تحقق هرگاه اي. ماه نوامبر
باز بهائي است كه امريكا مي پيدا كند، 

پردازد براي اين كه جمهوريخواهان 
به خود اجازه مي دهند براي رسيدن 
به قدرت و حفظ آن دست به هركاري 

دموكراتها هر بار فرصت بدست  بزنند و
مي آورند، فرصت را تحقيق بايسته و 
آشكار كردن واقعيت آن سان كه روي 

از سال .  مغتنم نمي شمارندداده است، 
بدين سو، دموكراتها هيچگاه  1970

نايستاده اند بر سر اينكه 
جمهوريخواهان بابت افتضاحها كه 
امنيت ملي كشور را بخطر انداخته اند، 

سمبل كردن . حساب پس بدهند
تحقيق در باره اكتبر سورپرايز، سابقه 
ايست كه با امتناع پرزيدنت اوباما از  

براي رسيدگي به نقش  دادن دستور
و ) اسيران(پرزيدنت بوش در شكنجه 

ديگر جنايتهاي جنگي، الحقه پيدا 
  .كرده است

به «دموكراتها فكر مي كنند اگر       
و چشم بر » آينده بنگرند و نه به گذشته

مي  جنايات جمهوريخواهان ببندند،
توانند تدابيري را بسنجند و موافقت 

نها بدست جمهوريخواهان را در باره آ
مي گويند اگر اندك اقبالي . آورند

هم وجود داشته باشد، مي بايد آن را 
  . مغتنم بشمارند

خطر ديگري كه دموكراتها مجوز       
چشم پوشيدن از تعقيب جنايتهاي 
جمهوريخواهان است، خطر بي اعتماد 

حال آنكه، . شدن مردم به دولت است
پوشاندن حقيقت ها سبب مي شود 

شوند كه سياستمداران  مردم معتقد
براي رسيدن به قدرت توطئه مي 
چينند و قرباني اين توطئه ها آنها 

چنانكه نقش هاميلتون در . هستند
پوشاندن واقعيتي كه اكتبر سورپرايز 
بود،  سبب بي اعتباري او و  كم نقش و 
اثر شدن او در كميسيون رسيدگي به 

و ديگر  2001سپتامبر  11ترورهاي 
امريكائيها سرانجام نيز، . تحقيقها  شد

ديگر نمي دانند به چه چيز و به چه 
  .كس باور كنند
زماني كه بني صدر، : انقالب اسالمي

بمناسبت انتشار كتابش در امريكا، به 
واشنگتن رفت و به دعوت هاميلتون، در 
كميسيون امور خارجه مجلس امريكا 

آيا مي : حاضر شد، هاميلتون به او گفت
حقيق اگر اين بشود كه دانيد نتيجه ت

معامله پنهاني انجام گرفته است اين مي 
سال، حكومتهاي  12شود كه ظرف 

ريگان و بوش غير قانوني بوده اند و پي 
آمدهاي بس سنگين خواهد داشت؟ بني 

آشكار كردن : صدر به او پاسخ داد
حقيقت، سبب اعتماد جامعه به 
دموكراسي و دولت منتخب خود مي 

يكائي  و جامعه هاي جامعه امر. شود

ديگر همچنان بهاي سنگين اينگونه 
اما پنهان . معامله ها را نمي پردازند

كردن حقيقت، نه تنها سبب مي شود 
اينگونه معامله ها در رسيدن به قدرت 
نقش پيدا كنند و حاكماني كه خود را در 
معرض ديد مردم و منتخب واقعي آنها 

رد نمي دانند، زيانهاي بزرگ به مردم وا
كنند، بلكه به اعتماد مردم به 
سياستمداران و دولت لطمه اي جبران 

امري كه در ايران و . ناپذير وارد مي كنند
با وجود بي . امريكا واقعيت جسته است

اعتمادي به سياستمداران، تا وقتي به 
حساب گذشته رسيدگي دقيق نشود و 
جريان گذشته قطع نشود، سياست بازاني 

وش بر امريكا و خامنه از نوع ريگان و ب
اي و هاشمي رفسنجاني بر ايران، 

به سخن ديگر، . حكومت خواهند كرد
رياست جمهوري او هرگاه اوباما نخواهد 

پرانتزي در تاريخ امريكا بگردد و بخواهد 
اين گذشته است تغيير واقعي روي دهد، 

كه مي بايد شفاف در معرض ديد مردم 
ن نيز چنانكه ايرانيا. امريكا قرار دهد

هرگاه نخواهند در مدار بسته بد و بدتر 
بمانند، مي بايد گذشته را شفاف و 
مسئوليتها را مشخص كنند به ترتيبي كه 

  .گذشته حال و آينده نشود
  
l ربط ايران گيت با اكتبر سورپرايز:  

اما ايران گيت دنباله اكتبر سورپرايز 
ايران گيت معامله اي بود كه در . بود

ايران اسلحه مي داد و آن، امريكا به 
در عوض گروگانهاي امريكا در لبنان، 

، معامله 1986در اواخر . رها مي شدند
پنهاني از پرده بيرون افتاد كه بنا بر 
آن، امريكا به ايران، محرمانه، اسلحه 
مي فروخت و سود آن را در اختيار 

گروههاي مسلح ضد دولت (كنتراها 
اح اين افتض. قرار مي داد) نيكاراگوا

  . بزرگ از پرده بيرون افتاد
پس از آنكه ريگان و ديگر مقامات     

اينطور حكومت او دروغ گفتند و 
وانمود كردند كه سرهنگ اوليويه 

دست به اين كار زده  نورث خودسرانه
. كنگره كشيد كار به تحقيقاست، 

لي  ،رئيس كميسيون تحقيق، باز
همچنان متمايل بود . هاميلتون بود

بپوشاند و به گفته هاي مقامات ماجرا را 
حكومت ريگان در باره روابط اين 
حكومت با مالهاي ايراني، مهر تصديق 

بنا برگزارش كنگره،  آغاز ايران . زند
  حال اين كه. شد 1985كنترا سال 

l  يك هواپيماي 1981وئيه ژ 18در ،
باري اسرائيل توسط دفاع ضد هوائي 
 روسيه، در حال عبور از قلمرو هوائي

اين هوايپما حامل . روسيه، ساقط شد
اسلحه به ايران و مدركي مسلم بر 

يك دهه بعد، . وجود معامله پنهاني بود
، Nicholas Veliotesنيكوال وليوتس 

معاون وزارت خارجه امريكا در امور 
خاورميانه، در حكومت ريگان، در 

بعد از «: گفت  PBSمصاحبه با 
ن گفتگوهايم با مقامات حكومت، بر م

روشن شد كه با موافقت حكومت ما، 
اسرائيل به ايران اسلحه ساخت امريكا 

  » .را تحويل داده است
وليوتس پس از تحقيق در باره    

هواپيماي باري اسرائيلي ساقط شده، به 
اين نتيجه رسيد كه معامله ريگانيان با 
ايران، پيش از انتخابات رياست 

امريكا، سرآغاز گرفته  1980جمهوري 
بنظر مي رسد كه معامله، بسيار « : تاس

زودتر، محتمالً پيش از انتخابات رياست 
، انجام 1980جمهوري امريكا در 

از آن زمان، اسرائيل مي . گرفته است
دانسته است در حكومت ريگان، چه 
كساني امنيت ملي امريكا را تصدي 

آن سان كه من دريافته . خواهند كرد
فته شده ام، در آن تاريخ، تماسهائي گر

  ». اند
  
llll  الورنس والش، دادستان مستقل

مأمور رسيدگي به افتضاح ايران گيت 
نيز به اين نتيجه رسيد كه ايران گيت 

  :به اكتبر سورپرايز ربط دارد اما
الورنس والش، دادستان مستقل      

كنترا، ظن  -رسيدگي به افتضاح ايران 

برد كه معامله پنهاني بر سر اسلحه و 
كه از  1985با ايران، نه از  گروگانها،

وقتي هر . آغاز گرفته است 1980
گروگان كه در لبنان آزاد مي گشت، 
 يكي ديگر به گروگان گرفته مي شد، 
خود مي گفت كه معامله با ايرانيها بر 

  .سر گروگانها سابقه دارد
بازجويان و تحقيق كنندگان تحت      

رياست والش از دونالد گرك، افسر 
بوش، ژ رژو مشاور امنيتي سابق سيا 

معاون رياست جمهوري در دوره 
ريگان، نيز در باره شركت داشتنش در 
. افتضاح اكتبر سورپرايز، تحقيق كردند

آيا شما در طرح به «: از او پرسيدند
تأخير انداختن آزادي گروگانها تا 
انتخابات رياست جمهوري امريكا در 

پاسخ  ، شركت داشته ايد؟1980نوامبر 
ب دهنده ارزيابي شد گرك فريي منف
نگاه كنيد به گزارش نهائي دادستان (

 1كنترا  جلد -مستقل پيرامون ايران 
  )501صفحه 

باوجود اين كه دادستان مستقل      
برآن شد كه در باره ربط ايران گيت با 
اكتبر سورپرايز تحقيق كند، مقامات 
واشنگتن از ايران گيت خسته شدند و 

گ، همچون واشنگتن روزنامه هاي بزر
پست شروع كردند به دست انداختن 
والش بخاطر وسواسش در كاوش 

فشار به والش براي اين كه . قضائي
زودتر به تحقيق خويش پايان بدهد 
افزايش يافت و شانس انجام تحقيق در 

  .باره اكتبر سورپرايز كاهش يافت
آنها كه از پرده بيرون افتادن      

، احساس خطر افتضاح اكتبر سورپرايز
آنها . مي كردند، بسيار قدرتمند بودند

مي دانستند كه هرگاه تحقيق قضائي به 
بيانجامد كه معامله پنهاني اين نتيجه 

معروف به اكتبر سورپرايز وقوع يافته 
 است، نه تنها رياست جمهوري ريگان 

را غير قانوني و و جانشين او بوش 
ع مي كند، بلكه اسرائيل را نيز نامشرو

رفتار نكبت مي كند هرگاه تصديق گ
شود كه حكومت اسرائيل از حزب 

كه مانع از به نتيجه رسيده  –ليكود 
ابتكارهاي كارتر براي سرانجام 
 –بخشيدن به صلح خاورميانه، مي شد 

با حزب جمهوريخواه در معامله بر سر 
به تأخير انداختن آزادي گروگانها تا 
بعد از انتخابات رياست جمهوري 

از اين، . ، هم دست بوده است1980
همĤهنگ شدن محافظه جديد و 
نيورپوبليك و واشنگتن پست و 
نيوزويك در جلوگيري از تحقيق 
جدي در باره اكتبر سورپرايز، هيچ 

          .  تعجب آور نيست

زمان شاهدي است كه : انقالب اسالمي
در امريكا بود : شهادتش بي خدشه است

كردند كه كه تحقيق هاي متعدد معلوم 
گروگانگيري طرحي بوده است كه 
كيسينجر و راكفلر و اشرف پهلوي 

اين طرح، در ايران، . طراحي كرده اند
همچون يك طرح انقالبي به اجرا در 

  . آمده است
 30و اينك، پس از گذشت افزون بر      

يم ژسال، يك مقام اطالعاتي مهم ر
مالي تصديق مي كند  –مافياهاي نظامي 

گيري، كاري كه خميني آن را كه گروگان
انقالب دوم شمرد، طرحي امريكائي بوده 
كه از طريق عوامل آنها در ايران اجرا 

اين دومين مقام اطالعاتي . شده است
است كه موسوي خوئيني ها را عامل 
انتقال طرح به ايران و اجراي آن اعالن 

اين قسمت از سخنان طوالني . مي كند
ه اطالعات مشفق، مسئول ادار» سردار«

ستاد مشترك سپاه پاسداران، واجد 
زيرا تصديق اين . بيشترين اهميت است

واقعيت است كه ايران گيتي هاي حاكم 
بر ايران، مجري يك طرح امريكائي بوده 

طرحي كه به سازش با ريگان و بوش . اند
  60راه برده و به كودتاي خرداد 

كودتاچيان، پس از انجام . انجاميده است
،  اسباب ادامه جنگ را »سوم انقالب«

    :سال فراهم آورده اند 8بمدت 

مشفق، رئيس اداره »سردار«
: اطالعات ستاد مشترك سپاه
ــي  ــانگيري طرحــ گروگــ
امريكــائي بــود كــه توســط 
عامل آنها موسوي خـوئيني  

  :ها اجرا شد
  

مشفق، رئيس » سردار«: انقالب اسالمي
اداره اطالعات ستاد مشترك سپاه، در 

» محرم ها«ر مشهد، در جمع ، د88آبان 
جاي . را تشريح كرده است» فتنه بزرگ«

جاي، خاطر نشان كرده است كه مقام 
معظم رهبري دستور داده اند حقايق به 

بنا بر اين، سخنان او به . مردم گفته شود
و انتشار آن نيز، باز » رهبر«دستور 

توسط اطالعات سپاه، به ترتيبي انجام 
مان كند، گرفته است كه شنونده گ

. او درز كرده اند» محرمانه«سخنان 
قسمتي كه موسوي خوئيني ها و به  
نقش او در گروگانگيري مربوط مي شود، 

خط كشي زير جمله . به اين شرح است
  :ها از ما است

خوب، موسوي خوييني ها چه 
شخصيتي است ؟ در آن موقع خيلي از 
دوستان از اين انتقال خوشحال شدند 

الحمداهللا مركز فكر  و مي گفتند كه
اصالح طلبها به دست مجمع روحانيون 

  چون مشاركتي ها و كارگزاران .افتاد
اي راديكال و تندي بودند هآدم... و  

اي انقالبي هاما مجمع روحانيون آدم
اينجا در بودند و ) ره(هستند كه با امام 

انقالبي  ديگر ما شاهد آن اقدامات ضد
  .هيم بودراديكالي نخوا  امامي و و ضد
همان موقع اولين هشدارها را      

خدمت برخي از دوستان و برخي از 
مسئوالن اعالم كرديم كه از اين به بعد 
كشور درگير يكسري اقدامات امنيتي 

به دليل عقبه اي كه ما از  .خواهد شد
  .موسوي خوييني ها سراغ داشتيم

موسوي خوييني ها در جريان    
ن، تمام اقداماتش انقالب، از ابتدا تاكنو
براساس ايشان، . مشكوك مي باشد

اسناد و مداركي كه ما در اختيار 
داريم، بي شك مرتبط با سرويسهاي 

نقش موسوي . جاسوسي بيگانه مي باشد
خوييني ها در تسخير النه جاسوسي 

  .حايز اهميت و بررسي مي باشد
وقتي به موسوي خوييني ها در        

سي مي گويند جريان تسخير النه جاسو
كه چرا اينكار را كرديد و آيا براي اين 

هماهنگ كرديد؟ ) ره(اقدام با امام 
: موسوي خوييني ها پاسخ مي دهد

ما براساس بررسيهايي كه انجام  ،خير
داديم به اين نتيجه رسيديم كه اگر با 

در ميان بگذاريم، ايشان ) ره(امام 
براساس معذوريتهايي كه دارد، با اين 

  .مخالفت خواهد كرداقدام 
خيلي جالبه، با علم به اينكه مي دانند 

اجازه ) ره(بگويند امام ) ره(اگر به امام 
انجام آن را نمي دهند اين كار را 
مرتكب مي شوند و اين تسخير انجام 

 . مي گيرد
جالب اينجاست كه امروز در  

دانشگاههاي امنيتي آمريكا و غرب، 
ر مي براي دانشجويان اينگونه تفسي

كنند، كه يكي از شگردهاي ما براي 
دولتهايي كه برعليه ما بر سر كار مي 
آيند و براي اينكه مجددا دولتهاي 
وابسته به خود را در آن كشور مستقر 
نماييم اين است كه به عوامل خود در 
آن كشور دستور مي دهيم كه به 
سفارتهاي ما در آن كشور حمله بكنند 

ا سپس به بهانه و آن را تسخير كنند ، م
اينكه سفارتخانه بخشي از خاك كشور 
ماست و اكنون مورد تجاوز قرار 
گرفته، به آن كشور لشكركشي مي 
كنيم و با اين كار، آن نظام مورد نظر 
خود را در آن كشور مستقر خواهيم 

  .كرد

اين واقعه طبس و كودتاي نوژه و      
سير قرار مي گيرند و نقش مدر اين ... 

خوييني ها در ماجرا بسيار موسوي 
  .مساله است

موسوي خوييني ها بدون هماهنگي      
انجام مي دهد را اين كار ) ره(با امام 

كشور هنوز در كه آن هم در شرايطي 
نظام به صورت كامل مستقر نشده، 
نيروهاي نظامي شكل رسمي به خود 
نگرفته و درگير مسايل تسويه هستند و 

گيريهاي نيروهاي مردمي دچار در
با مديريت ) ره(امام .  داخلي هستند

خودشان اين ماجرا را جمع و جور 
كردند و اجازه ندادند دشمن به 
اهداف خودش برسد و بالفاصله اعالم 
كردند كه يك انقالب دوم شكل گرفته 
است و اين حادثه را به سرعت در 

  .اختيار خودشان گرفتند
جالب اينجاست كه آرمين، چند روز    
در اين ماجرا ) ره(ش گفت اگر امام پي

دخالت نمي كرد ما موضوع سفارت رو 
؟ !بهتر از اين مي توانستيم جمع بكنيم 

بهتر از اين چه جوري مي خواستيد 
 جمع كنيد ؟

ما كه از پشت پرده خبر داريم و مي 
دانيم كه طراحي دشمن بود و در اين 

موسوي . ماجرا واسطه ها چه كردند
كي از مسئوالن، كه خوييني ها نزد ي

در شده ده هاي كاغذهاي كشف يبر
النه ي جاسوسي را به هم مي چسبانده، 

 عيك سندي راج: مي رود و مي گويد
به شهيد بهشتي مي توانيد پيدا كنيد 
كه ايشان با آمريكا ارتباط داشته ؟ آن 

بعد موسوي . نه: مسئول مي گويد
آيا مي توانيد : خوييني ها مي گويد

ع به ارتباط بهشتي با يك سند راج
 !!! ؟آمريكا درست كنيد و براش بسازيد

  
توضــيح هــا در بــاره ســخنان  ٭
ــردار« ــيس اداره » س ــفق، رئ مش

  :اطالعات ستاد مشترك سپاه
  
عقل قدرتمدار چون نمي تواند با  1

تخريب شروع نكند، همواره غافل مي 
شود كه در همان حال كه مي كوشد 

ي كسي را تخريب كند، ماهيت واقع
كساني را آشكار مي كند كه در مقام 

چنانكه، مي خواهد . دفاع از آنها است
موسوي خوئيني ها را  عامل امريكا و 
باني و مدير گروگانگيري كند اما در 
همان حال، خميني را كسي مي كند 
كه كار را از دست او گرفته و خود 

  :كارگرداني كرده است
llll  تصديق مي كند گروگانگيري

. امريكا بوده استطرحي ساخت 
تصديق مي كند مجري اين طرح، 
  موسوي خوئيني ها است كه بر اساس 

اسناد و مدارك بي شك مرتبط با «
. »سرويسهاي جاسوسي بيگانه است

تصديق مي كند كه بدون اطالع 
خميني، طرح گروگانگيري را به اجرا 

و از قرار، غافل است . گذارده است
ني و كه با اين تصديق ها، ماهيت خمي

دستياران او را بر همگان آشكار مي 
  :كند
llll خميني گروگانگيري را : مي گويد

» انقالب دوم«كه طرحي امريكائي بود،
خميني نه تنها آن را . خوانده است

انقالب دوم خواند، بلكه بزرگ تر از 
بعد مدعي . انقالب اول توصيف كرد

مي شود خميني  اين حادثه را به 
اما . فتسرعت در اختيار خود گر

چطور او به اجراي يك طرح امريكائي 
ولو فرض كنيم در آن هنگام نمي  –

  دانست امريكائي است گرچه دكتر
يزدي گروگانگيري را كودتاي  

اسرائيلي توصيف كرد و بني صدر به او 
هشدار داد كه گروگانگيري نقض 
استقالل ايران است و به امريكا نقش 
اول در سياست داخلي و خارجي مي 

  ، درجا، پايان نداد؟ -هد د
هدف : مشفق مي گويد» سردار«     

امريكا از طرح و اجراي نقشه تصرف 
  سفارت، دست آويز سازي براي حمله 

  9در صفحه     
  

  جنگ قدرت
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ــوده    ــران ب ــه اي ــامي ب ــت و از نظ اس
ــو  ...ه وژمــاجراي طــبس و كودتــاي ن

پرسیدن� اسـت بـا . سخن بمیان م� آورد
ان و وجود مشـاهده توقیـف پولهـای ایـر

ه ژو نو) ماجرای طبس(فرستادن کماندو 
ـــگ افـــروزی کوملـــه«و  و ســـپس » جن

جنــگ، حاضــر بــه آزاد کــردن گروگانهــا 
ـــتیارانش  ـــاق دس ـــد و باتف ـــت� و (نش بهش

ـــنجان� و ـــم� رفس ـــه ای و هاش ...) خامن
معامله پنهان� با ری[ان و بوش انجام داد 

کودتا کرد و جنگ را در  ۶۰و  در خرداد 
یح آلن کالرک، وزیـر بنابر قول صر(سود 

انگلســـتان و ) دفــاع در ح]ومــت تــاچر
ســال ادامــه  ۸امری]ــا و اســرائیل، بمــدت 

داد و افتضاح ایـران گیـت را بـر افتضـاح 
اکتبــر ســورپرایز افــزود و ســرانجام جــام 

   زهر ش]ست را سر کشید؟
امر بس مهم این که طرح را  – ۲

بر . ح]ومت کارتر نریخت و اجرا نکرد
طرح تهیه و اجرا  ضد ح]ومت کارتر،

مشفق مسلم م� » سردار«سخنان . شد
کند که بهشت�، دست کم،  م� دانسته 
است طرح را ح]ومت کارتر تهیه و اجرا 

زیرا اگر نم� دانست، نم� . نکرده است
از گروگانها مثل ی� «: توانست ب[وید

آتو بر ضد کارتر و بن� صدر استفاده م� 
  . »کنیم
ضد کارتر، ی�  استفاده از گروگانها بر    

راه بیشتر نم� توانست داشته باشد و آن 
معامله پنهان� با ری[ان و بوش بقصد به 
تأخیر انداختن آزادی گروگانها به قصد 
ش]ست کارتر در انتخابات ریاست 

بیهوده نبود که . ۱۹۸۰جمهوری نوامبر 
نوامبر، روز انتخابات، هاشم�  ۴در روز 

در آینده به ما «: رفسنجان� گفت
واهند گفت شما باعث انتخاب ری[ان خ

  . »شدید
وباز، مم]ن نبود از گروگانها برضد      

بن� صدر استفاده کرد م[ر با سازش 
پنهان� با ری[ان و بوش و کودتا بر ضد 

. کاری که انجام گرفت. بن� صدر
دانستن� است که از اموری که وقوع 
سافته اند و وقوعشان مورد تصدیق قرار 

راجعه شخص� به ستاد گرفته است،  م
این . انتخابات� ری[ان از سوی خمین�

که به احتمال بیشتر، ی]� از  -شخص 
با  –منسوبان خامنه ای بوده است 

جورج آلن و م� فارلین که هر دو، از 
پی هم، مشاور امنیت� ری[ان شدند، و 
سیرمن، در هتل النفان پالزا، در 
واشنگتن، دیدار و پیشنهاد کرده است 

ها تا بعد از انتخابات ریاست گروگان
  .جمهوری امری]ا آزاد نشوند

، مصباح�، »سردار مشفق«پیش از  – ۳
نیز، پس از گریز از ایران، گفته بود 
موسوی خوئین� ها عامل امری]ا و عامل 
انتقال طرح به دانشجویان پیرو خط 

با وجود . امام و اجرای آن بوده است
 مورد» اسناد و مدارک«این، تا وقت� 

مشفق ارائه نشوند و » سردار«ادعای 
اصالت آنها معین نگردد، همچنان 
هویت کس� که نقش انتقال نقشه 
گروگانگیری را اجرا کرده است، نا 

  .معلوم م� ماند
مشفق برای مبرا » سردار«کوشش  – ۴

زیرا . کردن بهشت� بی فایده است
شماری . سندها در باره او متعدد بودند

تهران� نزد خمین� از آنها را شیخ عل� 
بعد از آن بود که خمین� نگرانیش . برد

وقت� بهشت� . بابت بهشت� بیشتر شد
کشته شد، سلیوان، آخرین سفیر امری]ا 
در ایران، مقاله ای در رثای او نوشت و 

یم با ژاو را کس� دانست که م� توانست ر
ثبات� را اداره کند که با غرب به راه 

ان برای معامله با سلیو. تفاهم برود
یم با ثبات� از راه وحدت ارتش و ژایجاد ر

روحانیت نیز، از جمله با موافقت او 
  .انجام گرفته بود

اما از پی آمدهای گروگانگیری، بنا  – ۵
مشفق، ی]� کودتای » سردار«بر قول 

ترجمه تحقیق محقق . ه استژنو
امری]ائ�، مارک گاسیورس]�، پرده از 

نیان معلوم بر ایرا. واقعیتها بر م� دارد
ه و جنگ افروزی ژم� کند کودتای نو

کومله در کردستان و ایجاد برخوردهای 
مسلحانه از مرز ترکیه تا مرز پاکستان، 
بخاطر متالش� کردن ارتش ایران و 
زمینه سازی برای حمله عراق به ایران و 

. جمهوری بوده است ۵تجزیه ایران به 

محقق از زبان کسان� که در کودتا دست 
ه اند، همان واقعیت� را باز م� گوید داشت

سال است تکرار م�  ۳۰که بن� صدر 
  :کند
  
  

ــو ــه ژن ــته اي ك ه، گذش
آمران و مأموران اجرا و 
شركت كننـدگان آن و  
پيشمرگان ارتـش عـراق   

  :را رها نمي كند
  
  

 : انقالب اسالم�
llll چند ی]ان  ۱۹۸۰جوالی  ۹شبانگاه

چترباز که ترکیبی از چتربازان حاضر در 
ت و بازنشسته م� بودند، بسوی خدم

پای[اه نیروی هوائ� نوژه که در نزدی]� 
شهر همدان قرار داشت به حرکت در 
میایند تا کودتایی را علیه رژیم نوبنیاد 

ح]ومت که از . اسالم� تدارک ببینند
پیش از طرح کودتا آگاه� یافته بود 
موف�ق میشود بسیاری از چتربازان را که 

دند دستگیر و چند به پای[اه رسیده بو
صدنفر دی[ر از آنها را در روزهای بعد 

دستگیر شدگان بسرعت . بازداشت کند
محاکمه و بسیاری از آنها به جوخه های 

وحشت از اینکه . اعدام سپرده میشوند
واحدهای دی[ر نظام� با کودتای نوژه 
در ارتباط باشند، رژیم را وامیدارد تا 
 دست به تصفیه های گسترده در بین

اگر چه این تصفیه ها . ارتشیان بزند
وسیع بودند ول� در بین شرکت کنندگان 
در کودتای نوژه، افراد بسیاری بودند که 
هرگز هویت آنها فاش نشد، زنده ماندند 
تا در فرصت� دی[ر به فعالیتهای خود 

  )۱.(ژیم اسالم� ادامه دهندر علیه
llll  رژیم اسالم� مطلع  ۱۹۷۹در اکتبر

تدارک ی� حمله  میشود عراق در
). ۲(گسترده نظام� به خاک ایران است 

تنش بین جمهوری  ۱۹۸۰در سال 
اسالم� و عراق به واسطه سوءقصد ی� 
عراق� ایران� االصل علیه جان طارق 
عزیز� نخست وزیر وقت عراق باال 

بدنبال این حادثه دولت عراق . می[یرد
دستور اعدام محمد باقر صدر که از 

]� از بزرگترین بستگان خمین� و ی
مراجع شیعه در عراق بود را صادر 

بحران موجب میشود تا دولت . می]ند
عراق اخراج دسته جمع� ده ها هزار 
شیعه عراق� به ایران را به مرحله اجراء 

در ماههای بعد تصادمهای ). ۳(ب[ذارد 
مرزی بطور مرتب در سرحدات دو کشور 
رخ میدهد و بسیاری از ناظرین وقوع 

. حتم� ارزیابی می]نندجنگ را 
جمهوری اسالم� ایاالت متحده آمری]ا 
را مسب�ب این تنش میداند و دولت عراق 
را عروس� خمیه شب بازی دست آمری]ا 

وضعیت جنگ� . و اسرائیل معرف� می]ند
و تعمیق بحران بین ایران و عراق هرچه 

وها در حاکمیت را ربیشتر موقعیت تند
دسامبر گفته میشود در . تح]یم میبخشد

میلیون  ۲۰هفتاد و پنج درصد از  ۱۹۷۹
ایران� واجد شرایط در انتخابات به 
. قانون اساس� جدید رأی مثبت میدهند
کم� بیش از نصف این تعداد به 
کاندیدهای     اسالم[رایان میانه رو و 
تندرو در انتخابات ریاست جمهوری و 
مجلس شورای  اسالم� در ژانویه و 

این ). ۴(ند رأی میده ۱۹۸۰مارس 
وقایع نمایانگر این بود که رژیم اسالم� 
در بین اکثریت مردم مقبولیت خود را 
حفظ کرده، علیرغم اینکه طبقات 
متوسط جامعه، کردها و دی[ر گروه های 
اقلیت نسبت به سیر حوادث ایران 

از سویی دی[ر . سخت بیمناک میبودند
نیروهای درون ارتش بواسطه شرایط 

 .ورده میشوندموجود بشدت سرخ

تیمسار اویس� و  ۱۹۸۰در مارس     
تیمسار معین زاده به عراق میروند تا در 
مورد ام]انات مادی که دولت عراق در 

آنها . اختیار آنها گذاشته مذاکره کنند
کوشش می]نند شب]ه ای در داخل ایران 
بوجود آورند تا با تصرف بخش� از 
مناطق مرزی ایران پای[اه� برای براه 

. داختن شورش در ایران بوجود آورندان
آنها قصد دارند از طریق پخش پیامهای 
رمز رادیویی، زمان آغاز شورش علیه 

در ماه . رژیم اسالم� را برنامه ریزی کنند
اعالم میشود این شب]ه دارای  ۱۹۸۰مه 

کادر بازنشسته نظام� و نود هزار  ۷۰۰۰
داوطلب آماده جهت اجرای عملیات 

مت روحانیون میباشد، نظام� علیه ح]و
اگرچه میتوان تردید داشت که این شب]ه 
. پیش از چند صد عضو داشته باشد
شهرام شفیق، فرزند اشرف پهلوی، که 
ی]� از افسران سابق نیروی دریائ� ایران 
بود طرح حمله نظام� از راه زمین و 
دریا را تدوین می]ند ول� او در دسامبر 

 .در پاریس به قتل میرسد ۱۹۷۹
بدنبال همه این تحوالت     

تیمسارمصطف� پالیزبان با تیمسار اویس� 
تیمسار پالیزبان . تماس برقرار می]ند

موفق میشود در کنار دی[راقدامات 
امیران ارتش، گروه کوچ]� از چری]های 

تیمسار . کرد را گرد خود جمع آوری کند
آریانا نیز سازمان� بنامً آزادگانً  در مرز 

وجود میاورد تا در موقع ایران و ترکیه ب
مقتض� و هماهنگ با دی[ر شب]ه های 

اسالم[رایان . نظام� وارد عملیات شوند
تندرو از همه  این فعالیتها با خبر و 

خمین�  ۱۹۷۹در پاییز . بیمناک میشوند
و دی[ر سران ح]ومت اسالم� اغلب با 
اخطارهایی در خصوص دسیسه ها و 
 توطئه ها علیه ح]ومت اسالم� هشدار
میدهند و از آن در جهت مشروعیت 
بخشیدن به اعمال تندروانه و تشدید جو 
هیستری� که در حال ش]ل گیری بود 

دانشجویان پیرو خط . سود م� جویند
سفارت آمری]ا در  ۱۹۷۹امام در نوامبر 

آنها . تهران را به اشغال خود درمیاورند
از آن جهت مبادرت به این کار م� کنند 

ـــا که بعضاً  اشتند که سازمانً  سیاً  ور دب
مرداد در  ۲۸قصد دارد نمونه کودتای 

 )۵. (را در ایران براه بیاندازد ۱۹۵۳
در طول ماهها ی بعد، دانشجویان     

مستقردرسفارت آمری]ا مدارک� دال بر 
طرح مشترک میانه روها و کارمندان 
سفارت مبن� بر اقدامات� علیه موجودیت 

. تشر می]نندنظام اسالم� در ایران را من
در همین رابطه دوباره تعدادی دستگیر 
. و دست کم دو تن اعدام میشوند
زمانی]ه طرح کماندوهای آمری]ایی در 

در طبس برای نجات  ۱۹۸۰آوریل 
گروگانها با ش]ست مواجه شد بسیاری 
باور داشتند سررشته این عملیات با 
هم]اری برخ� از نیروهای داخل� 

ی بعد رهبران در ماهها. تنظیم شده بود
نظام با صدور اعالمیه ها و حت� تش]یل 
کمیته مخصوص بررس� و تحقیق در 

   مورد حوادث اخیر به تشدید فضای
. هیستری� حاکم بر کشور دامن میزدند
در همین ایام بسیاری از افراد مش]وک 
در ارتش دستگیر و تصفیه میشوند، اگر 
چه هیچ نقش� در عملیاتً نجاتً  

 . نداشتند
در ماههای مه و ژوئن دو طرح کودتا    

مربوط به تیمسار اویس� کشف و خنث� 
میشود و تعدادی از پرسنل ارتش در 

اندک� . همین رابطه دستگیر میشوند
پیش ازکودتای نوژه بن� صدر رئیس 
جمهور اد�عا می]ند تا کنون شش طرح 

 )۶.(کودتا کشف شده است
در چنین وضعیت بحران� رهبران   

. ه شروع به فعالیت می]نندکودتای نوژ
رئیس بخش نظام� طرح سرهنگ 
محمد باقر بن� عامری میباشد که در 

از ژاندرمری بازنشسته  ۱۹۷۸اوایل سال 
و از مخالفان سرسخت اسالم[رایان 
تندرو محسوب میشد که خواستار 

پس . بازگشت نظام سلطنت� به ایران بود
از او دوست نزدی]ش سرهنگ عطا ال�ه 

سر سابق اطالعات است که احمدی، اف
جهت  ۵۷پس از انقالب اسالم� در سال 

انجام کودتایی علیه رژیم روحانیون با 
سرهنگ محمد باقر بن� عامری 

آنها . هم]اری نزدی]� را آغاز می]ند
. قصد داشتند از شاه تقاضای کم� کنند
بنابراین سرهنگ  احمدی مخفیانه 
ایران را ترک می]ند و عازم اروپا میشود 

همزمان بن� . تا با شاه تماس ب[یرد
عامری با تعدادی از افسران بازنشسته و 
شاغل جهت تدارک کودتا تماس 

او موفق میشود در همان آغاز . می[یرد
گروه� متش]ل از شش تا هشت تن را در 

  .گرد خود جمع آورد ۱۹۷۹تابستان 
سرهنگ  ۱۹۷۹در بهار و تابستان     

ا و احمدی به مصر، مراکش، باهام
م]زی� سفر می]ند تا با شاه مالقات� 

اما همه این تالش ها بی . داشته باشد
سرهنگ  ۱۹۷۹در اوت . نتیجه میمانند

احمدی از طریق تیمسار فضل ال�ه 
) تیمسار سابق نیروی هوائ� ( امیرفضل� 

مطلع میشود که شاپور بختیار برای 
مقابله با رژیم اسالم� در حال 

احمدی . استسازمانده� و بسیج نیرو 
با شاپوربختیار مالقات می]ند و درباره 
تالشهای سرهنگ  بن� عامری با او 

شاپور بختیار خواستار . صحبت می]ند
دیدار با بن� عامری میشود که در پی آن  

به پاریس  ۱۹۷۹بن� عامری در سپتامبر 
بدنبال چند نشست شاپور . سفر می]ند

بختیار و بن� عامری با ی]دی[ر توافق 
نند که بن� عامری مسئولیت می]

سازمانده� نیروهای داخل کشور را 
بعهده گیرد و شاپور بختیار مسئول امور 
مال� و برقراری تماسهای الزم جهت 
. دریافت کم� از دولتهای خارج� باشد
 در همین رابطه شاپور بختیار پیش از

ـــا زگشت بن� عامری به ایران مقدمات  ب
بر حزب تماس او با  ابوالقاسم خادم ره

ایران و ی]� از دوستان صمیم� اش را 
 ۳۰۰خادم مبلغ . فراهم میاورد

از ) هزار دالر ۳۰معادل (هزارتومان 
جانب شاپور بختیار به  بن� عامری 
میدهد تا او تش]یالت نظام� مخف� 

را ) نوپا(بنامً نظامیان وطن پرستً  
سازمان دهد و خادم  در خارج از کشور 

. نظام� باشد سازمانده ی� شاخه غیر
سرهنگ احمدی  و تیمسار امیر فضل� 
بمثابه مشاوران نظام� شاپور بختیار و 
کانال ارتباط� با  بن� عامری در پاریس 

جواد خادم، پسر . باق� میمانند
ابوالقاسم خادم که از وزرای دولت 
شاپور بختیار بود در پاریس میماند تا با 
کم� شاپوربختیار شاخه غیر نظام� را 

او ترتیبی میدهد که . ل کندمتش]
دوستش رضا مرزبان  در داخل ایران به 
پدرش در سازمانده� شاخه غیر 

 .نظام� ً نهضت ً یاری کند
  ۱۹۸۰در طول ماهها ی بعد تا مارس     

بن� عامری موفق میشود جهت پیشبرد 
تن را حول  ۳۰۰طرح کودتا حدود 

برای رعایت . سازمانً نوپاً  گردهم آورد
منیت� بن� عامری و دی[ر رهبران مسائل ا

گروهً نوپاً  از نام مستعار استفاده می]نند 
و بهً نوپاً  ساختاری متش]ل از سلولهای 
منفک از ی]دی[ر میدهند، ب[ونه ای]ه هر 
عضو تنها چند عضو سلول خود را 

در بین افراد جذب شده به . میشناسد
گروهً نوپاً  دوافسر شاغل اطالعات� 

ه به پرونده های پرسنل وجود داشتند ک
نظام� دسترس� داشتند و م� توانستند 
سابقه افرادی را که مستعد هم]اری و یا 
بر عکس از طرفداران انقالب اسالم� و 

 .غیرقابل اعتماد بودند، بدانند
llll   مصادف با این تالشها دو غیر نظام�

دی[ر بنامهای سعید تیموری  و پرویز 
ام]انات  شیبان� اقدام به فراهم آوردن

. نظام� علیه جمهوری اسالم� می]نند
تیموری ی� شرکت بزرگ مهندس� را 

دیپلمات  اداره می]رد و شیبان� نیز
هر دوی آنها . وزارت امورخارجه بود

پیش از انقالب هرگز کار سیاس� نکرده 
بودند ول� پس از سقوط شاه هر دو به 
 -حزب ایران که پالتفرم� س]والر و مل�

آنها . م� پیوندند دم]راتی� داشت
بمرور از افزایش قدرت اسالم[ریان 
تندرو بیمناک شده و بسوی افراد فعال 
تر حزب ایران از جمله خادم جذب 

میشوند، اگرچه آنها هیچ اطالع� از 
طرح کودتای بن� عامری و حزب ایران 

   .نداشتند
llll  او رضا (ابوالقاسم خادم  و مرزبان

که ) ستمرزبان روزنامه نگار برجسته نی
پیشرفت اندک� در سازمانده� شاخه غیر 

 ۱۹۸۰نظام� داشتند در فوریه و مارس 
همزمان شاپور بختیار . دستگیر میشوند

به  پرویز قادس�  سرگرد سابق که بتازگ� 
شب]ه کوچ]� بنامً نجات قیام ایران 
بزرگً  یا سازمانً نقابً  را تأسیس کرده 

شاپور بختیار از . بود نزدی� میشود
دس� میخواهد تا مسئولیت شاخه غیر قا

سپس در اواخر . نظام� را بعهده گیرد
جواد خادم ترتیب  ۱۹۸۰مارس  

مالقات� را بین قادس� و شیبان� فراهم 
میاورد و آنها تصمیم می[یرند تحت نام 
. سازمانً نقابً  با ی]دی[ر هم]اری کنند
شیبان� پیشنهاد پیوستن تیموری  به 

دهد و قادس� این امر سازمانً نقابً  را می
قادس�  و تیموری سپس . را م� پذیرد

جزئیات طرح براندازی نظام اسالم� را 
تنظیم می]نند و به جستجوی افراد 
همفکر برای عضویت درً نهضت ً  

 .میپردازند
llll  شاخه نظام�ً نوپاً  توسط شورای

نظام� تحت رهبری بن� عامری و ستوان 
رکن�، تیمسارهای بازنشسته نیروی 
هوائ� عطاءال�ه محقق� و سعید 
مهدیون، سرهنگ ارتش هادی ایزدی، 
سروان حسن گوهری، سرگرد بازنشسته 
کورش آذرتاش و ی� فرمانده شهربان� 
 .که هویت او مخف� میماند اداره میشود

شاخه غیر نظام� متش]ل بود از کمیته     
ای برای جذب اعضای جدید برهبری 

[ری برای دی تیموری  و شیبان� و کمیته 
. تهیه اطالعات برهبری یحیی فیروزی
کمیته ای برای توزیع اطالعات به 
رهبری ادیب و کمیته ای برای برقراری 
ارتباط با بعض� از رهبران ایالت و 
. بازاریان برهبری قادس� بوجود میاید
سومین شاخهً نقابً  وظیفه تدارک 
ام]انات مال� بانضمام خرید سالح، 

امن را بعهده ماشین و خانه های 
این شاخه از سوی منوچهر . می[یرد

  قربان� فر که صاحب ی� شرکت
کشتیران� بود و شاپور بختیار او را به  

گروهً نقابً  معرف� می]ند، هدایت 
بن� عامری  و قادس� توسط تلفن . میشد

. با دفتر شاپور بختیار تماس داشتند
مقرً نقابً  در دفتر شرکت مهندس� 

 .ته بودتیموری قرار گرف
llll   در همین زمان شاپور بختیار با

چندین دولت خارج� جهت دریافت 
اصل� ترین این . کم� تماس می[یرد

تماسها با دولت عراق بود که تقریباً  همه 
امور مال�، لجستک� و یا دی[ر ام]انات 
. پشتیبان� جز سالح را تأمین می]رد
شاپور بختیار همچنین تماس خود با 

  ی]ا را از طریق رابط ایاالت متحده آمر
خود که عضو سازمان سیا بود حفظ 

هرگز او در باره کودتای نوژه، . کرده بود
بواسطه ترس آمری]ائیان از بخطر 
افتادن جان گروگان های آمری]ایی در 
. تهران، نکته ای را با آنها به میان نیاورد

  ی]بار  ۱۹۸۰با این وجود، در اوایل سال 
ود پرسش می]ند شاپور بختیار از رابط خ

که آیا مم]ن است آمری]ائیان چند  
فروند هلی]وپتر در اختیارش ب[ذارند؟ 

اما بدنبال . او با پاسخ منف� روبرو میشود
این تقاضا آمری]ائیان متوجه م� شوند 
که شاپور بختیار در اندیشه انجام 
. کودتایی علیه جمهوری اسالم� است
ی شاپور بختیار هرگز در رابطه با  کودتا

کم� مال� از آمری]ا دریافت نکرد  نوژه
ول� همیشه در عبارات� کل� به بن� 
عامری وانمود می]رد او پشتیبان� 
آمری]ائیان در اقدام� نظام� علیه 

به همین . جمهوری اسالم� را دارد
خاطر بن� عامری همیشه تصور می]رد 
آمری]ا درحال تدارک پشتیبان� مال� از 

ای انجام طرح کودتای نوژه هست و بر
. عملیات چراغ سبز نشان داده است
همزمان شاپور بختیار تالش کرده بود با 
دولتهای اسرائیل، بریتانیا و فرانسه 
تماسهایی را برقرار کند ول� هیچ 

  مدرک مستندی دال بر حمایت این 
  

  10در صفحه     

  جنگ قدرت
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دولتهــا از طــرح کودتــای نــوژه وجــود 
 .ندارد

پــــــس از تأســــــیس  بنــــــ� عــــــامری    
سازمانً نقابً  بـه فرانسـه سـفر می]نـد تـا 
نقشه کودتا را با شاپور بختیار، احمدی و 

شاپور بختیار . امیرفضل� در میان ب[ذارد
ــا  ــد ت ــت می]ن ــد و موافق ــه را تأیی  ۱۲نقش

دی[ــر ) میلیـون دالر ۱٬۲(میلیـون تومــان 
جهت تأمین هزینـه هـای بـاق� مانـده از 

ــه کمــ� مــال� بــه خــانواد ه هــای جمل
ــه  ــالغ� ب ــات، مب ــده در عملی ــرکت کنن ش
ــــواع  ــــد ان ــــا خری ــــالت و ی روســــای ای

 ...خودروهای مورد نیاز پرداخت شود
llll  شاخه نظام�ً نوپاً  توسط شورای

نظام� تحت رهبری بن� عامری و ستوان 
رکن�، تیمسارهای بازنشسته نیروی 
هوائ� عطاءال�ه محقق� و سعید 
مهدیون، سرهنگ ارتش هادی ایزدی، 

روان حسن گوهری، سرگرد بازنشسته س
کورش آذرتاش و ی� فرمانده شهربان� 
 .که هویت او مخف� میماند اداره میشود

شاخه غیر نظام� متش]ل بود از کمیته     
ای برای جذب اعضای جدید برهبری 
تیموری  و شیبان� و کمیته دی[ری برای 
. تهیه اطالعات برهبری یحیی فیروزی

اطالعات به  کمیته ای برای توزیع
رهبری ادیب و کمیته ای برای برقراری 
ارتباط با بعض� از رهبران ایالت و 
. بازاریان برهبری قادس� بوجود میاید
سومین شاخهً نقابً  وظیفه تدارک 
ام]انات مال� بانضمام خرید سالح، 
ماشین و خانه های امن را بعهده 

این شاخه از سوی منوچهر . می[یرد
ی� شرکت  قربان� فر که صاحب

کشتیران� بود و شاپور بختیار او را به 
گروهً نقابً  معرف� می]ند، هدایت 

بن� عامری  و قادس� توسط تلفن . میشد
. با دفتر شاپور بختیار تماس داشتند
مقرً نقابً  در دفتر شرکت مهندس� 

 .تیموری قرار گرفته بود
llll  پس از بازگشت بن� عامری از سفر

میشود حدود  پاریس به ایران او موفق
نفر دی[ر از شاغلین و  ۷۵۰تا  ۷۰۰بین 

افسران کادر بازنشسته ارتش را جذب 
ظاهرا افراد نظام� دی[ری قول . کند

داده بودند به محض آغاز عملیات، 
تیموری و . جمل[� به کودتا  بپیوندند

شیبان� همچنان در جهت جذب افراد 
غیر نظام� تالش می]نند که تا آن لحظه 

شده بودند صدها تن در  آنها موفق
تن دی[ر را  ۳۰۰تا  ۲۰۰تهران و حدود 

در نقاط مختلف کشور به صفوف خود 
  )۷. (ملحق کنند

llll رهبرا نً نقابً  همچنین محتاطانه به
سه شخصیت برجسته سیاس� و مذهبی 
. دی[ر در رابطه با کودتًا نزدی� میشوند
ظاهراً  آیت ال�ه شریعتمداری موافقت 

حمایت کند و حت� متن کرده از کودتا 
سخنران� را در جهت پشتیبان� از این 
اقدام ضبط کند تا در صورت موفقیت از 
. طریق رادیو و تلویزیون پخش شود
احمد مدن� دریادار بازنشسته که در مقام 
وزیر دفاع و فرماندار خراسان در دولت 
بازرگان انجام وظیفه می]رد م� پذیرد 

گر چه او که از طرح کودتا حمایت کند ا
باور داشت نظام اسالم� هنوز محبوب 
تر از آنست که بشود آن را از طریق ی� 

یحیی فیروزی . اقدام نظام� برانداخت
که از بستگان مسعود رجوی بود طرح 
کودتا را با رجوی در میان می[ذارد که او 

 .بطور کل� این تالش را رد می]ند
در اوایل ماه جوالی کمیته     

تصمیم می[یرد تا عملیات  مرکزیً نقابً 
ی]� دو روز . جوالی آغاز کند ۹را در 

قبل از شروع عملیات به شرکت کنندگان 
نظام� اطالع داده میشود کجا و چه 

آنها . زمان� همدی[ر را مالقات کنند
موافقت می]نند جزئیات کار را برای 
دی[ر شرکت کنندگان در طرح چه 
ی آنهایی که در ایران بودند و چه آنهای

که در خارج بودند تا زمانی]ه عملیات 
 .آغاز نشده، آش]ار نکنند

llll   جوالی از  ۹در هفته های قبل از
دسته های قبایل خواسته شد تا در 
مناطق مختلف کشور شورشهایی را 
ترتیب دهند تا واحدهای سپاه پاسداران 
از پایتخت به مناطق ایل نشین اعزام و 

لیات از تهران دور شوند، تا اجرای عم
این ایالت عبارت . کودتا تسهیل گردد

بودند از بختیاریها، بویر احمدیها، 
بلوچها و قشقائیها که توسط بن� عامری، 
قادس� و رکن� جذب شده و در مقابل 
خدماتشان مبالغ� هم دریافت کرده 

شاپور بختیار هم از دولت ). ۸(بودند 
عراق خواسته بود همزمان با آغاز 

ط مختلف مرزی شورش ایالت در نقا
اقدام به حمالت نظام� انحراف� بخاک 
ایران کند، در حالی]ه او در این خصوص 
هیچ نکته ای را  با رهبران گروه ً نقابً  

 .در میان نمی[ذارد
جوالی پس از  ۹بدین ترتیب در شب     

گمراه کردن سپاه پاسداران و اعزام آنها 
به مناطق ایل نشین، قرار میشود تیم� 

چترباز شاغل و بازنشسته  ۳۰۰ز متش]ل ا
ساکن در تهران بفرمانده� سرگرد آذر 
تاش در دسته های کوچ� به سمت 
پای[اه هوائ�ً  نوژهً  بحرکت درآیند تا 
این مرکز نظام� را به تسخیر خود 

همزمان برنامه ریزی شده بود . درآورند
خلبان نیروی هوائ� به  ۲۰حدود 

کن� فرمانده� تیمسار محقق� و ستوان ر
همدی[ر را در پارک الله  تهران مالقات 
کنند تا از آنجا بسوی پای[اهً  نوژهً  

خلبان دی[ر که  ۳۰حرکت کنند، تا به 
در آنجا در انتظار آنها بودند ملحق 

این خلبانها بنا داشتند با در . شوند
و اف  ۴اختیار گرفتن جنگده های اف 

در پای[اه ً نوژهً  در سحرگاه تاریخ  ۵
م]انهای مشخص� را بمباران کنند مقرر 

که از جمله این اهداف بیت خمین�، 
مدرسه فیضیه قم، ستاد دادگاه انقالب، 
دفتر نخست وزیری، مرکز اطالعات 

ن، چندین مرکز فرمانده� اراسپاه پاسد
سپاه پاسداران و کمیته های انقالب در 
تهران، باندهای پرواز نیروی هوائ� در 

بیت . بودند پایتخت و چند شهر دی[ر
رهبری، مدرسه فیضیه قم و ستاد دادگاه 
انقالب به لحاظ سمبولی� مراکز اصل� 
قدرت در جمهوری اسالم� محسوب 
میشدند، که انهدام آنها میتوانست 
موجب تضعیف روحیه هواداران رژیم 

برای اطمینان خاطر از مرگ . شوند
خمین� قرار بود سه هواپیمای نظام� 

. مباران کنندمنزل مس]ون� او را ب
پای[اههای سپاه پاسداران و مراکز 
کمیته ها هدفهای بعدی محسوب 
میشدند چرا که تشخیص داده شده بود 
عمده نیروهای نظام� رژیم از این 
. مراکز سازمانده� و بسیج خواهند شد
رهبران عملیات ارزیابی کرده بودند 
مم]ن است اکثر پرسنل نیروی هوائ� 

کنند اما برای  به حمایت از آنها شورش
اطمینان خاطر در نظر گرفته شده بود 
باندهای نیروی هوائ� بمباران شوند تا 
احیاناً  نیروهای وفادار به رژیم نتوانند 

هم چنین . عملیات شوند مانع پیشروی
قرار بود تعدادی هواپیما در پای[اهً نوژهً  
باق� بمانند تا در صورت حمله از سوی 

� طرفدار رژیم، واحدهای هوائ� یا زمین
بر اساس طرح  .از پای[اهً نوژهً  دفاع شود

از پیش تنظیم شده قرار بود زمانی]ه 
هواپیماهای پای[اهً نوژهً  به آسمان 
پایتخت رسیدند دیوار صوت� را بعنوان 
آغاز عملیات بش]نند و از آن سو سرهنگ 
ایزدی همراه با افراد خود در تهران 

شروع  آماده دریافت این عالمت برای
 ۲۰۰تیم� متش]ل از . عملیات بعدی بود

تن از کماندوهای شاغل و منفصل از 
ارتش به فرمانده� سروان گوهری 
میبایست با آغاز عملیات، مرکز تلویزیون 

نفر کنترل  ۶۰در تهران را که توسط 
آنها قرار . میشد به تصرف خود درآورند

بود با استفاده از اونیفورم رسم� ارتش 
د که قصد دارند ایستگاه وانمود کنن

تلویزیون را در مقابل حمله کودتاگران 
 ۲۰تیم مشابه� متش]ل از . حفاظت کنند

نفر قرار بود ایستگاه رادیو را به بهانه 
مقابله باً  کودتاچیانً  تحت کنترل خود 

نفر  ۵۰تیم کماندویی متش]ل از . درآورد
میبایست به بیت خمین� وارد شود و به 

ورت زنده ماندنش پایان زندگ� او در ص
بخشد، چرا که خمین� نماد موجودیت 

 .جمهوری اسالم� محسوب میشد

llll   جوالی چتربازهایی که  ۹در شام[اه
قرار بود پای[اه هوائ�ً نوژهً  را به تصرف 
خود در آورند، به ده]ده کوچ]� که در 
نزدی]� مدخل پای[اهً نوژهً  قرار داشت 

وه شب گر ۱۰اما در ساعت . میرسند
کوچ]� از سپاه پاسداران همدان که از 
ورود چتربازها به محل آگاه� یافته 
بودند در کمین دستگیری چتربازها 

بزودی . منطقه را محاصره می]نند
گروه� دی[ر از سپاهیان از شهر ساوه 
بعنوان نیروی کم]� به منطقه اعزام 

در همان شب ط� ی� عملیات . میشوند
تن از  برق آسا حدود پنجاه تا شصت

چتربازها توسط سپاه پاسداران دستگیر 
میشوند که در بین دستگیر شدگان 
سرگرد آذرتاش که قرار بود حمله به 
پای[اه را فرمانده� کند و مرب�ی 
چتربازی بنام حیدری که بسیاری از 
چتربازان را به عملیات جذب کرده بود، 
. از جمله دستگیر شدگان بودند

بود کل سرهنگ بن� عامری که قرار 
عملیات را از پای[اهً نوژهً  رهبری کند در 
هنگام ورود به منطقه اطالع مییابد که 
گروه بزرگ� از چتربازان در محاصره 
کامل نیروهای سپاه پاسداران قرار 
گرفته و گروه� دی[ر از آنها دستگیر 

سرهنگ بن� عامری پس از . شده اند
اطالع از دستگیری چتربازان اعزام� 

محل دور شده و علیرغم بسرعت از 
شلی� رگبار گلوله سپاهیان بسوی او از 

پاسداران . مهل]ه جان سالم بدر میبرد
بالفاصله آذرتاش و حیدری را تحت 
بازجویی قرار میدهند، ی� یا چند تن از 
این افراد احتماال  زیر ش]نجه اسام� 
. دی[ر شرکت گنندگان را افشاء می]نند

)۸(  
llll وبً نوژهً ، در روزهای بعد از سرک

رهبران ح]ومت چ[ونگ� کشف طرح 
کودتا را ازطریق رسانه های جمع� 

 ۱۹۸۹در سال . رسماً  توضیح میدهند
کتابی تحت عنوانً نوژهً  با جزئیات 
بیشتر درباره طرح کودتای نوژه  توسط 

مطالب این کتاب و . رژیم منتشر میشود
دی[ر گزارشهای ح]ومت� اعالم می]نند 

  یت� که نیروهای امن
جمهوری اسالم� پیش از وقوع حادثه، 
اطالعات دست و پا ش]سته ای را در 
خصوص اجرای طرح کودتای نوژه از 
. سوی حزب توده دریافت می]نند
براساس ی]� از همین گزارشها قرار بود 
ابتداء عملیات در اواخر ماه ژوئن به 
مرحله اجراء گذاشته شود که بدنبال 

نفر از  دستگیری حدود ده تا بیست
شرکت کنندگان در طرح، عملیات 
متوقف شده و به ماه جوالی منتفل 

کتابً نوژهً  هیچ اشاره ای به . میشود
علل تغییر زمان اجرای عملیات کودتای 
نوژه  نمی]ند اما تاکید دارد به  ارزیابی 
نیروهای امنیت� رژیم که گمان می]ردند 
عملیات کودتا  قرار است دو تا چهار 

جوالی به مرحله اجراء  ۹از هفته پس 
در گزارش دی[ری آمده . گذاشته شود

جوالی وقتی]ه  ۹است که در سحرگاه 
ی]� از خلبانهای مستقر در تهران در 
منزل امام جمعه تهران، حجت االسالم 
عل� خامنه ای، او را از جزئیات طرح 

نیروهای .  کودتای نوژه مطلع می]ند
یابند امنیت� و اطالعات� رژیم آگاه� می

که برای خنث� کردن کودتا میبایست 
یا اشاره . تدابیر الزم� را ب]ار ببندند

میشود چند ساعت بعد از تماس خلبان 
مزبور با امام جمعه تهران ی]� از افسران 
غیر شاغل در کودتا  طرح عملیاتً نوژهً  
را در اختیار کمیته چ� های تهران 

بر پایه استدالل های موجود . می[ذارد
کتابً نوژهً  ادعا میشود افشاء و در 

سرکوب طرح عملیاتً نوژهً  متک� است 
بر اطالعات مهم� که خلبان مزبور در 
تماس با امام جمعه تهران در اختیار او 
می[ذارد، و اطالعات پیشین بیش از حد 
مبهم بودند تا بتوان از آنها بهره برداری 

با این وجود بنا به گزارش های . کرد
، طرح ۱۹۸۰در جوالی اعالم شده 

کودتا هرگز تهدید جدی محسوب 
نمیشد و نیروهای امنیت� ح]ومت آن را 

از ابتداء تحت نظر داشتند و براحت� آن 
  .جوالی متوقف کردند ۹را در 
رهبران جان بدر برده گروهً نقابً  در     

رابطه با ش]ست کودتا توضیحات دی[ری 
رار آنها این ادعا که اصالً  ق. را میدهند

بود کودتا زودتر اجراء شود و تعدادی از 
شرکت کنندگان در ژوئن دستگیر شدند 

بنا به استدالل آنها اگر . را رد می]نند
جوالی  ۹ی]� از خلبانها در سحرگاه 

طرح کودتا را فاش کرده بود، نیروهای 
ساعت وقت  ۱۲امنیت� رژیم حداقل 

داشتند تا عکس العمل نشان دهند و م� 
هت دستگیری خلبانها و توانستند ج

چتربازان اعزام� به پای[اهً نوژهً  
  )۹. (اقدامات قاطعانه تری ب]ار گیرند

پس از مطرح شدن همه این تئوریها،    
بعدها رهبران کودتا بررس� جامع تری 
در مورد علل ش]ستً کودتای نوژهً  ارائه 

آنها متوجه شدند دو عضو کمیته . دادند
 ۹در غروب  مرکزیً نقابً  مستقالً 

جوالی با شاپور بختیار و ی]� از اعضای 
تیم او در پاریس تماس برقرار می]نند که 
بدنبال آن م]ان و آغاز عملیات را فاش 

کمیته از قبل تصمیم گرفته بود . می]نند
هیچ اطالعات� پیش از شروع عملیات به 

به گمان رهبران . شاپور بختیار ندهد
آغاز  گروهً نقابً  اطالعات در مورد

عملیات توسط ی]� از اعضای کمیته در 
قرار می[یرد که این  اختیار شخص ثالث�

شخص در تماس با دولت جزئیات طرح 
دو منبع مطمئن با . را لو میدهد

اطالعات دقیق از این حوادث به 
نویسنده¡ این مقاله می[ویند که این 
رابط، ی]� از افسران اطالعات� اسرائیل 

سپس این  بوده و دولت اسرائیل
اطالعات را در اختیار جمهوری اسالم� 
قرار میدهد، به این امید که با ش]ست 
کودتای نوژه و دستگیری افسران و 
پرسنل با تجربه ارتش، سازمان نظام� 
ارتش ایران تضعیف شود و بدین سبب 
دولت عراق ترغیب شود به ایران حمله 

روشن است با آغاز و تداوم جنگ . کند
عراق، دو دشمن اصل� بین ایران و 

. اسرائیل در منطقه تضعیف خواهند شد
این منابع کامالً  باور دارند که فاش 
شدن جزئیات عملیاتً نوژهً  به همین 
ش]ل بوده، علیرغم اینکه در این 
خصوص هیچ مدرک قاطع� را به 

  . نویسنده ارائه نمیدهند
llll  به هر تقدیر جدا از اینکه کودتای

ونکته مهم وجود نوژه چ[ونه لو رفت د
. دارد که میبایست به آن توجه کرد
نخست اینکه نیروهای امنیت� رژیم 

جوالی از جزئیات  ۹اسالم� تا پیش از 
طرح کودتا بی اطالع بوده اند، چرا که 
در غیر اینصورت میبایست سرهنگ بن� 
عامری و دی[ر رهبران گروهً نقابً  در 

جوالی در ستاد  ۹روزهای قبل از 
شان دستگیر میشدند، و یا  فرمانده�

نیروهای امنیت� رژیم میبایست تیم 
 ۹کماندوئ� که در تمام طول شب 

جوالی در خانه امن� در نزدی]� ایستگاه 
تلویزیون مستقر شده بودند بازداشت و 
اقدامات قاطعانه تری جهت دستگیری 
خلبانها و چتربازان اعزام� به 
پای[اهً نوژهً  در پارک الله ب]ار م� 

ول� از سویی دی[ر اگر براست� . رفتندگ
افشاء طرح کودتای نوژه نتیجه 
فعالیتهای آگاهانه نیروهای امنیت� رژیم 
نبود پس سخت میشود از این نتیجه 
گیری گریخت که ش]ست کودتای نوژه 

  ) ۱۰. (صرفا ً ی� بازی سرنوشت بود
llll   کودتای نوژه تأثیرات مهم� بر روند

خیزش . تحوالت سیاس� ایران گذاشت
کردها، تعرضات دولت عراق به خاک 
ایران، طرح آزاد سازی گروگانهای 

و تالشهای  ۱۹۸۰آمری]ایی در آپریل 
تیمسار اویس� و دی[ر گروههای 
اپوزیسیون، همه و همه، موجب شد که 
رهبران تندروی جمهوری اسالم� 
دریابند نیروهای قدرتمندی در داخل و 
د خارج از کشور هستند که قصد دارن

از همین رو . نظام اسالم� را نابود سازند
این شرایط نامتعادل سیاس� سبب شد 
که ح]ومتگران جمهوری اسالم� در 
صدد برآیند برای حفظ قدرت علیه 
مخالفین خود متوسل به سیاستهای 

اصل� ترین قربان� . خشونت آمیزشوند
این رادی]الیسم سیاس� بن� صدر و دی[ر 

بودند که گروههای اسالم� میانه رو 
بتدریج از صحنه سیاست حذف م� 
شدند، بنا براین در حالی]ه طرح 
کودتای نوژه تهدید مه�م� برضد نظام 
اسالم� بود و نیز نشانگر گستردگ� 
اپوزیسیون رژیم و احساس خطر رژیم از 
سقوط، ام�ا حاصل کار بسیار بسودِ 
اسالم[رایان تندرو و به ضرر اپوزیسیون 

ست� بعد از نوژه و برا. آنها تمام شد
مخالفان میانه رو نظام اسالم� دی[ر 
هرگز نتوانستند خطر جدی برای رژیم 

  ) ۱۱. (بحساب آیند
اما ش]ست کودتای نوژه از هر سو          

  دستگیری، . بسود عراق خاتمه یافت
اعدام و تصفیه نیروهای زبده ارتش 
موجب تضعیف روحیه نیروهای نظام� 

قبل از حمله  ایران به فاصله کوتاه�
افزون بر آن . عراق شد ۱۹۸۰سپتامبر 

تن  ۳۰در بین دستگیر شدگان 
ازمجربترین خلبانان جنگده ش]اریهای 
ایران و چند صد افسر شاغل و غیر شاغل 

در . لش]ر زره� اهواز مشاهده م� شدند
حقیقت نیروی هوائ� و لش]ر اهواز از 
جمله نیروهای مهم خطوط دفاع� 

مله عراق بحساب ایران در مقابل ح
میامدند که در هفته های نخست جنگ 
نتوانستند بعلت سرکوبشان توسط رژیم 
هیچ نقش� در دفاع از خاک ایران ایفاء 

از همین رو م� شود نتیجه گیری . کنند
کرد کودتای نوژه در همان آغاز تأثیر 
بسزائ� بر روند جنگ و پیشروی ارتش 

اما شایان . عراق در خاک ایران داشت
جه است که ببینیم در صورت عدم تو

جوالی  ۹توقف کودتای نوژه در شب 
  .چه اتفاقات� م� توانست روی دهد

اگر بپذیریم خلبانها و نیروهای      
زمین� درگیر در کودتا به اهداف تاکتی]� 
خود دست میافتند، بی ش� با مقاومت 
سرسختانه ای از سوی نیروهای وفادار 

کمیته های به رژیم، سپاه پاسداران و 
گروه های . انقالب مواجه م� شدند

اخیر عمیقاً  به نظام اسالم� وفادار و در 
نبردهای چری]� شهری کار آزموده 
بودند و احتماالً  برای مقابله با کودتا 
. سرسختانه به مبارزه م� پرداختند
همچنین ارزیابی م� شد نیروهای 
سیاس� چون مجاهدین و فدائیان خلق 

ی چپ که تقریباً  در و دی[ر گروهها
جنگ های چری]� مهارت داشتند در 
دفاع از نظام اسالم� علیه کودتاچیان 

افزون بر آن احتمال . وارد کارزار شوند
واکنش مردم علیه کودتا قویتر از آن 

از . چیزی بود که پیش بین� شده بود
سویی دی[ر مشاهده م� شود اگر چه در 

رو  همان سالهای اولیه اپوزیسیون رو در
با نظام اسالم� به رشد قابل توجه ای در 
بین افکار عموم� مردم دست یافته بود، 
ول� نیم� از جمعیت بیست میلیون� 

در  ۱۹۸۰دارنده حق رأی در  جوالی 
انتخابات شرکت می]نند  و به 
کاندیداهای اسالم[رایان تندرو و میانه 

این روند نشان میداد . رو رأی میدهند
بین توده های مردم که رژیم هنوز در 

. کم و بیش از محبوبیت برخوردار بود
نتیجه کودتا هرچه م� بود ول� احتمال 

  هرج و مرج و بی ثبات� در کشور پیش 
بین� م� شد و بیم آن م� رفت ایران به 
. ورطه ی� جنگ داخل� کشیده شود
شایان توجه است که ببینیم اگر کودتا 
متوقف نم� شد، عراق در مرحله بعدی 

  . ونه واکنش نشان میدادچ[
  همانگونه که پیشتر بحث شد عراق     

  11در صفحه    
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  جنگ قدرت
  

ی� سال قبل از این ماجرا خود را برای 
در جوالی . حمله به ایران آماده م� کرد

روابط دو کشور رو به وخامت م�  ۱۹۸۰
بسیاری از ناظرین بر این عقیده . گذارد

بودند خصومت عراق با جمهوری 
الم� بیشتر ناش� از رشد اسالم اس

اگر چه عراقیها ادعا م� . رادی]ال بود
کردند در صورتی]ه میانه روهای س]والر 
نظیر رهبران گروهً نقابً  موفق م� 
شدند در پی ی� کودتا قدرت را بدست 

  گیرند، تنش بین عراق و جمهوری 
اما تصرف . اسالم� کاهش م� یافت

از  کویت توسط ارتش عراق ی� دهه پس
نوژه دلیل رد این ادعا است و نشان 
دهنده این واقعیت است که خصومت 

بیانگر  ۱۹۸۰دولت عراق با ایران در 
خواست صدام حسین برای اشغال 
خوزستان بود که دارای بزرگترین 
ذخایر نفت ایران و دربرگیرنده جمعیت 

در ). ۱۲(بزرگ� از عربهای ایران� بود 
هرج و نتیجه اگرکودتا پیروز م� شد 

مرج پس از آن بیشتر صدام حسین را 
تشویق م� کرد تا فرمان حمله به خاک 

از این رو حاصل کار . ایران را صادر کند
کودتا هر چه میبود، عراق از آن سود م� 

  . جست و به ایران حمله می]رد
نتیجه گیری از این نوشتار حاوی چند     

دفاع دولت عراق . نکته مه�م دی[ر است
بختیار و یا حمایتهای مادی  از شاپور

این کشور از کودتای نوژه  نه به معنای 
حمایت عراق از بر سرکار آمدن ی� 
دولت لیبرال و س]والر در ایران تحت 
رهبری شاپور بختیار و رهبران کودتای 
نوژه بود که نظرات لیبرال� شان نزد 
عراقیها مطبوع تر از اسالم[رایان 

اق این بل]ه دولت عر. رادی]ال نبود
ارزیابی را داشت که کودتا موجب 
تضعیف ارتش ایران خواهد شد و این 
رویداد شرایط� را فراهم خواهد آورد 
که ارتش عراق بتواند خاک ایران را 
تحت آماج حمالت خود قرار دهد، که از 

و آنها . پیش نقشه اش را ریخته بود
احتماالً  به این دالیل از تیمسار اۇیس� 

و اینکه چرا رهبران  .حمایت کردند
حمله به ایران را به  ۱۹۷۹عراق از اکتبر 

تأخیر انداختند؟ در این رابطه ی� دلیل 
آنها تجاوز : م� تواند وجود داشته باشد

به خاک ایران را به این دلیل به تأخیر 
انداختندکه کودتای نوژه و یا شاید حت� 
کودتای تیمسار اویس� ارتش ایران را 

پی آن شرایط بهتری تضعیف کند و در 
. فراهم آید برای حمله به خاک ایران
همانگونه که حوادث بعدی نشان دادند 
این دقیقاً  همان چیزی بود که اتفاق 

بعبارت� دی[ر وجود طرح کودتای . افتاد
نوژه، دستگیریها، اعدامها و تصفیه های 
پرسُنل نظام� بخش� ازً  زمان تجاوز به 

ا به چند ماه خاک ایران را تعیین و آن ر
نهایتاً  اینکه عراق حت� . بعد موکول کرد

در صورت موفقیت کودتای نوژه بازهم 
در صدد برمیامد به ایران حمله کند و 
این نشان دهنده این بود که  شاپور 

و رهبران گروهً  نقاب در داخل  -بختیار
ایران که از نقشه بزرگ عراق بی خبر 

ارانه تا چه اندازه ای ساده انگ –بودند 
. در جهت پشتیبان� از عراق م� کوشیدند
براست� اگر کودتا به مراحل جلوتری 
گام بر م� داشت م� توانست بدنبال 

عراق به خاک  ۱۹۸۰حمله سپتامبر 
ایران، ویرانگرتر از آنچه که در ایران 

  .خرابی ببار آورد، فاجعه بیافریند
Mark Gasiorowski     , 

٢ Int.J. Middle East Stud. 
34 (2002), 645-666. 2002 
Cambridge University 
Press 0020-7438/02 

توضيح ها در باره كودتـاي  
ه كه جنگ افـروزي در  ژنو

كردستان و تجاوز اعراب به 
ــدنيال آورد و  ــران بــ ايــ
گذشته ايست كه حال و تـا  
زماني كه تغيير بنيادي بدان 
پايان ندهد، آينـده ايـران   

  :است
  
ــياري  – 1 ــت بس ــر هوي ــركت  اگ از ش

ه کشــف نشــد، ژکننــدگان در کودتــای نــو
بــدین خــاطر بــود کــه ارتــش خــود ب]ــار 

اما آنهـا کـه مـ� . کشف شب]ه مشغول بود
خواستند ارتش را متالش� و منحل کننـد، 
خمین� را موافق کردنـد کـه سـپاه دسـت 

شـتاب سـپاه در . ب]ار دسـتگیریها ب[ـردد
دستگیریها، سبب شد گروهـ� از شـرکت 

ــدگان در کو ــدکنن ــا، ناشــناخته بمانن . دت
  .زیرا رهبران کودتا موفق به فرار شدند

ــر  – ۲ ــ� ۱۹۷۹بــدین قــرار، در اکتب ، یعن
پـیش از انتخابــات ریاســت جمهــوری  در 

، دانسته بود عراق قصـد ۱۹۸۰انویه ژ ۲۵
از جملـه دالیلـ� . حمله به ایـران را دارد

ـــامزد ریاســـت  ـــرای ن ـــ� صـــدر ب کـــه بن
]ـ� جمهوری شـدن خـود اظهـار کـرد، ی

بعـدها . خطر حمله عراق بـه ایـران بـود
که اداره اطالعات ارتش اطالعات دقیـق 
ــه  ــت آورد و ب ــراق بدس ــه ع ــاره حمل در ب
ـــه اطـــالع  ـــیس جمهـــوری، ب دســـتور رئ
خمین� رساند، خمین� به بن� صدر گفـت 

هیچ]س بـه . به این اطالعات باور ندارد
ــد ــ� کن ــه نم ــران حمل ــا را . ای ــن حرفه ای
پـای آخونـد را از  ارتش� ها مـ� سـازند تـا

ــد ــع کنن ــش قط ــه . ارت ــه ب ــا ک ــدها آنه بع
خمین� القاء م� کردنـد کـه اطالعـات در 
ــاختگ�  ــران س ــه ای ــراق ب ــه ع ــاره حمل ب
هســـتند، مذبوحانـــه کوشـــیدند خـــود را 
کسـان� جـا بزننـد کـه از حملـه عـراق بــه 
ایران آگاه بوده اند و به بن� صدر نیز مـ� 
ه گفته اند و این او بوده است که م� گفتـ

است این حرفها دروغ هستند و عراق بـه 
بعد از حمله عـراق . ایران حمله نم� کند

به ایران، بن� صدر به خمین� نوشـت مـ� 
گفتید به این اطالعات باور ندارید و مـ� 

بدین سـان، . بینید که واقعیت داشته اند
آنهــا کــه هــم مــانع از آمــاده شــدن بــرای 
ــتر از آن،  ــدند و بیش ــه ش ــا حمل ــه ب مقابل

ازه ارتش را از هـم گسسـتند و در صـد شیر
انحـــالل آن شـــدند، بـــه کشـــور خـــویش 

این گذشته آنهـا را رهـا . خیانت کرده اند
م[ر این که از خود انتقاد کنند . نم� کند

  .و از مردم ایران طلب پوزش کنند
دهها هزار شیعه عراقـ� رقـم اغـراق   - ۳

یـم صـدام ایرانـ� االصـل ژر. آمیزی است
آن زمـان، رقـم . رون کردها را از عراق بی

  .هزار تن م� گفتند ۳۰تا  ۲۰آنها را 
ــرار  – ۴ ــورخ ق ــار م ــه در اختی ــ� ک اطالع

چون خمینـ� بـه . گرفته، نا درست است
ــب  حــزب جمهــوری اســالم� اجــازه تقل
داده بود و وزارت کشور در دسـت حـزب 
ــ� داد، در  ــود و تقلــب هــا را ســازمان م ب

میلیــون نفــر در  ۶/۶سراســر کشــور، تنهــا 
 ۳۰انتخابــات شــرکت کردنــد کــه زیــر 

مـورخ . درصد دارندگان حق رأی م� شد
این اشتباه را دو نوبت دی[ر تکرار کـرده 

  .است
آن زمان، ی� فرستنده رادیوئ� گفته  – ۵

بود امری]ائیها شاه را به امری]ا بـرده انـد 
تــا از او اســتعفاء ب[یرنــد و فرزنــد او رضــا 

امـا . پهلوی را به سلطنت ایران بشناسـند
طـــرح گروگـــانگیری در امری]ـــا توســـط 
ـــوی  ـــرف پهل ـــر و اش ـــینجر و راکفل کیس
طراحـــ� و از طریـــق عامـــل آنهـــا بـــه 
دانشجویان، بمثابه یـ� طـرح انقالبـی، 

ـــد ـــاء ش ـــا، . الق ـــل� در امری] ـــدف اص ه
ـــان و  ـــرف ری[ ـــه تص ـــت ب درآوردن دول
ــــوگیری از  ــــران، جل ــــم و در ای ری[انیس

چنانکــه . اســتقرار مــردم ســاالری بــود
ه و ژفقیه و ماجراهای طـبس و نـووالیت 

جنــگ افــروزی در کردســتان و جنــگ و 
  .را ببار آورد ۶۰کودتای خرداد 

. ه نبــودژانــدک� پــیش از کودتــای نــو – ۶
اطالع� که بن� صدر اظهـار کـرد حاصـل 

ــو ــای ن ــودژکشــف کودت ــه در  ۷. ه ب کمیت
لش[رهای مختلف تش]یل شـده بودنـد و 

ــن  ــد کــه کشــف شــدند ۷ای ــه بودن . کمیت
و دســتگیری آنهــا مجــوز گسســتن کشــف 

  .شیرازه نیروی زمین� شد

غیــر از نیــروی هــوائ�، در نیــروی   - ۷
زمین� نیز دستگیر شدگان جمل[�، افسـر 

چ[ونــه مـ� توانســته . و درجـه دار بودنـد
اند گروه� افسر، بدون سـرباز، کودتـای 
موفق� را انجام دهند؟ پرسش� اسـت کـه 
در پرسش و پاسخ گاسیورس]� با شـرکت 

ـــــوک ـــــای ن ـــــدگان درکودت ـــــه ژنن ه، ب
دسـتگیر . گاسیورس[�، پاسخ نم� جوید

شــدگان نیــز پاســخ� بــرای ایــن پرســش 
همانطور که از تحقیـق محقـق . نداشتند

بر م� آید، سران کودتا به ی]دی[ر راسـت 
بــازجوئ� هــا از دســتگیر . نمــ� گفتــه انــد

شدگان معلـوم کردنـد بـه آنهـا نیـز دروغ 
د که تمام� گفته و آنها متقاعد شده بودن
ــا شــرکت دارد ــش در کودت ــا چــرا . ارت ام

سران کودتا فریب م� داده اند؟ با توجـه 
ــه  ــر پاشــیده شــدن  ب ــا ب اثــر کشــف کودت

ــال آن،  ــه دنب ــ� و ب ــروی زمین ــیرازه نی ش
که جنگ افروزان  –حمله عراق به ایران 

ــیش مرگــان ارتــش عــراق  در کردســتان پ
، هدف اصل� از کودتـا را آشـ]ار  -شدند 
ام]ان فراهم آوردن برای حمله : م� کند

در مــاجرا، نمــ� . موفــق عــراق بــه ایــران
زیـرا . تواند نقش امری]ا را نادیده گرفـت

اسناد گویای آنانند که صدام بـا حمایـت 
بـدین قـرار، . امری]ا به ایران حملـه کـرد

آنها که حملـه عـراق بـه ایـران را تـدارک 
دیـده انــد، خائنـان بــه ایراننـد و گذشــته 

  .رهایشان نخواهد کرد خیانت بار
در باره برانگیختن ایلها و طوایف از  – ۸

مرز ترکیه تا مرز پاکستان، بن� صدر نامـه 
ایـن نامـه در . ای به خمین� نوشـته اسـت
 ۲۵عنوان نامـه : کتاب نامه ها درج است

ــرداد  ــا«، ۵۹خ ــه ه ــای توطئ ــه ه » حلق
در نامـه، توضـیح داده شـده اسـت . است

ــر ــا م ــان ت ــرز بازرگ ــه از م ــتان، ک ز پاکس
ــا ایلهــا بوجــود  برخوردهــای مســلحانه ب

خــاطر نشــان شــده اســت کــه . آورده انــد
ــرده و در  ــز ک ــرو متمرک ــرز نی ــراق در م ع
ـــه  ـــتان و منطق ـــال، در کردس ـــان ح هم
ـــتان و  ـــه خوزس ـــرود ب ـــا ب ـــاه، ت کرمانش
اصــفهان و فــارس بــا ایلهــای بختیــاری و 
قشـــــقائ�، برخوردهـــــای مســـــلحانه را 

ن بـــا ایـــن همزمـــا«و . برانگیختـــه انـــد
تدارک گسترده، تهیه گزارش برای القای 
بــی اعتمــادی بــه ارتــش شــروع شــد و 
متأسفانه، فریاد و استغاثه اینجانب مـؤثر 
نیفتاد و امروز، باردی[ر، آثار بی نظمـ� و 
ســقوط روحیــه، دوبــاره در ارتــش روز بــه 

  »...روز ظاهرتر م� شود
در نامه تأکید شده است که ی]سر این       

ـــه ســـ ـــپاه حادث ـــدگان س ازیها در گردانن
راهنمـای آنهـا ضـرورت . پاسداران اسـت

دســت زدن بــه یــ� هجــوم عمــوم� و 
کشاندن مردم به ی� رشـته حادثـه هـای 

  .بزرگ است
ــا  – ۹ ــدگان در کودت ــای شــرکت کنن ادع

زیرا علت دستگیر نشـدن . نادرست است
هم[ـــان، تعجیـــل خمینـــ� و مأموریـــت 

تـش وگر نه هـر گـاه ار. دادن به سپاه بود
خود کار را پـیش مـ� بـرد، همـه سـران و 
گرداننــدگان اصــل� شناســائ� و دســتگیر 

شــتاب ســپاه فرصــت� فــراهم . مــ� شــدند
آورد بــرای آنهــا کــه شناســائ� و دســتگیر 
ــد و آنهــا کــه شناســائ� نشــده  نشــده بودن

  .بودند
ـــف   - ۱۰ ـــا کش ـــ[� ب ـــاه گاسیورس هرگ

کننــدگان کودتــا نیــز مصــاحبه مــ� کــرد، 
ـــ ـــور ک ـــت را آنط ـــود واقعی ه روی داده ب

ــ� کــرد ــه . گــزارش م ــت اینســت ک واقعی
کودتـــا از دو طریـــق بـــه اطـــالع رئـــیس 

  :جمهوری رسید
llll  همسر ی]� از افـراد نیـروی هـوائ� کـه

ــان  ــای کودتاچی ــه ه ــان در جلس شوهرش
شــرکت مــ� کــرد، بــه مجلــس رفتــه و بــه 
آقایان دکتر یزدی و خامنه ای گفتـه بـود 
کـــه شـــوهرش در فعالیتهـــای مشـــ]وک� 

آن دو از او خواسـته بودنـد . داردشـرکت 
ــه او  بــه دفتــر رئــیس جمهــوری بــرود و ب

  .گزارش کند
llll  ذوالفقــاری، افســر ارتــش، کــه گــروه

مــأمور حفاظــت از رئــیس جمهــوری را 
سرپرست� م� کرد، بر دیـوار، اعالمیـه ای 
خط� را دیده و خـط را شـناخته و سـپس 
ـــش مراجعـــه و  ـــه اداره اطالعـــات ارت ب

ناسـائ� کـرده حیدری صـاحب خـط را ش
حیدری تحت تعقیب قرار گرفـت و . بود

ســرتیپ محققــ� و خــادم و تنــ� چنــد از 
. گردانندگان کودتـا شناسـائ� مـ� شـوند
شهید سرهنگ فکوری، فرمانـده نیـروی 
هوائ�، مأمور پی[ـری و کشـف شـب]ه مـ� 

  .شود
ارزیــابی محقــق امری]ــائ� صــحیح  - ۱۰

همه آنهـا کـه در آن کودتـا شـرکت . است
همــه آنهــا کــه جنــگ افــروزی کردنــد و 

کردند و زمینه ساز حمله عراق بـه ایـران 
صدام (شدند و کشور را در معرض تجزیه 

ــه  ــران را ب ــت ای ــ� خواس ــوری  ۵م جمه
ـــد ـــه کن ـــد و حاصـــل )تجزی ـــرار دادن ، ق

یم خـون ریـز و فسـاد گسـتر و ژکارشان ر
خائن به ایـران شـد، گذشـته ای خیانـت 

ز رهـا شـدن ا. بار برای خود  سـاخته انـد
ــه  ایــن گذشــته، انتقــاد از خــود اســت و ن

  .تقصیر خود را بر دوش دی[ری نهادن
جنـــگ افـــروزی در کردســـتان و  – ۱۱

درگیر شدن بخش� از ارتش در کردستان 
و  پاشــیده شــدن شــیرازه ارتــش ایــران  

ــود کــه او  ــه  ۱۰۰۰بدانحــد ب خبرنگــار ب
بغداد دعوت کرده بود به ایـن گمـان کـه 

مام اسـت و او ظرف ی� هفته کار ایران ت
. م� تواند در اهواز جشن پیـروزی ب[یـرد
او به یاسر عرفات کـه از سـوی بنـ� صـدر 
به بغداد رفته بود تا که صدام را از حملـه 

کــار : بــه ایــران منصــرف کنــد، گفتــه بــود
ــران ظــرف  ــام  ۴ای ــه تم ــ� هفت ــا ی روز ت

ـــت ـــه . اس ـــران ب ـــه ای ـــدف او تجزی  ۵ه
یــم ژدر بــاره آلـت فعـل ر. جمهـوری بـود

ــــدام ــــروزی در  ص ــــگ اف ــــدن و جن ش
کردســتان و نقشــه ای کــه صــدام در ســر 
داشته است و نیز در باره انحـالل ارتـش، 
 :دو اطالع بسیار مهم و گویا وجود دارند

llll  طـــرح انحـــالل ارتـــش و اداره کشـــور
توسط کمیته مشـترک� مرکـب از نماینـده 
شورای انقالب و سـپاه و دادگـاه انقـالب 

ی طـرح را بهشت� در غیاب رئیس جمهور
مهنـدس بازرگــان گفتـه بــود . کـرده بــود

این طرح کودتا بر ضـد رئـیس جمهـوری 
ــن . اســت دســتکم در حضــور خــود او ای

بـر اثـر مخالفـت . پیشنهاد را مطرح کنید
قاطع بن� صدر، این طـرح تصـویب نشـد 
اما ریشهری را به جان ارتـش انداختنـد و 

  .شیرازه ارتش را گسستند
llll  اسـت، در لوران شبری که عراقـ� تبـار

، ۱۹۸۲مشــرق، در ســال  –مجلــه مغــرب 
موضـــوع مقالـــه، . مقالـــه ای انتشـــار داد

سیاست  صدام و  هدف� از هـدفهای او از 
حمله ارتش او به ایران، از جمله در بـاره 
. حل مسئله کرد از راه کشـتار بـوده اسـت

یـم عـراق صـاحب مقـام ژخانواده او در ر
بودند و او توانسـته بـود اطالعـات دقیـق 

. یــم بدســت آوردژرامـون سیاســت آن رپی
اطالع او صحت خود را آش]ار کرد وقت� 

ــراق ســالح ژر ــتان ع ــراق در کردس ــم ع ی
جنایت� که اول بار بن� . شیمیائ� ب]ار برد

  . صدر افشا کرد
دانسـت� اسـت کـه کوملـه و شـرکاء کـه      

ــه جنــگ افــروزی در کردســتان  دســت ب
زدند، با علم و اطالع دست ب]ـار جنـگ 

کامالً  مطمئن بوده انـد کـه . ودندشده ب
اینسـت . لش[ر کردستان تسـلیم مـ� شـود

که، پیشاپیش، انبار اسلحه را میـان خـود 
و حزب دموکرات و فدائیان خلق تقسـیم 

ـــد ـــ� از . کـــرده بودن ـــت، ی]  ۵در حقیق
کمیته کودتا که در نیـروی زمینـ�  کشـف 
. شد، در لش[ر کردستان تش]یل شده بود

ــالع و ا ــن اط ــه بخــاطر ای طــالع از حمل
عــراق بــود کــه بــه دنبــال مجبــور کــردن 
اعضای انجمن شهر انتخابی سنندج، بـا 
انداختن نارنج� به خانه های آنها و بـر 
افـروختن آتـش جنـگ، همـه کوششـهای 
رئیس جمهوری را برای دست کشـیدن از 
ــه  ــه ب جنــگ، عقــیم گذاشــتند و لجوجان

زیرا فکـر مـ� کردنـد . جنگ ادامه دادند
از درون، اســـباب تســـلیم کمیتـــه کودتـــا 

ــد ــ� کردن ــراهم م ــتان را ف ــ[ر کردس . لش
هرگاه لش[ر کردستان سـقوط مـ� کـرد و 
به دنبـال آن، عـراق بـه ایـران حملـه مـ� 
کرد، وضعیت� کـه بوجـود مـ� آمـد بسـیار 
وخامــت بــار تــر از وضــعیت� مــ� شــد کــه 

  .گاسیورس[� ترسیم کرده است
خــدمت بنــ� صــدر در نجــات ایــران از     

 ۵وگیری از تجزیه ایـران بـه سقوط و جل
جمهوری و کشتار کردها، با هـر تحقیـق 

و . که انجام م� گیرد، عیان تـر مـ� شـود
تحقیق ها و اسناد نقش  آنهـائ� در برابر، 

یـم صـدام، قـرار ژرا هم کـه در خـدمت ر
گذشته آنها . ندگردگرفتند، آش]ار تر م� 

بـار دی[ـر . دست از سر آنها بـر نمـ� دارد
م کــه بــا وارونــه کــردن خــاطر نشــان کنــی

ــت  ایــن  ــوان از دس ــ� ت ــز نم ــایق نی حق
راه حل، انتقاد از خـود . گذشته، رها شد

  .و تغییر است
  
  

غفلـــت هـــا، تصـــرف 
  ......خاکریزها 

  
حال� که آقـای بنـ� صـدر در جبهـه هـای 
ــاموس کشــور و  ــاع از ن ــگ  درگیردف جن
عقب راندن  تجاوز گران بود، همـانطور 

هـر روز گـروه  که در نامه قید شده است،
های فشار و چماقداران که نام حزب ال�ه 
بر خود نهـاده بودنـد بـه تحریـ� سـران 
حزب جمهوری اسالم�، تحـت حمایـت 
کمیتــه و ســپاه، خیابانهــا را بــه اغتشــاش 
می]شــیدند و در مقابــل مجلــس تجمــع 

حتـ� . می]ردند تا زمینه کودتا فراهم آید
از انداختن بمـب بـه محـل اقامـت آقـای 

که همسر و پسر خردسال او نیـز  بن� صدر
از . در آن اقامـت داشـتند ابـایی نداشــتند

جمله، آقای رفسنجان� در خاطرات خود 
خبر رسـید کـه ..... خرداد  ۲۵«:می[وید

امـــام در مالقـــات علمـــای مازنـــدران، 
مطالــب مهمــ� علیــه ملــ� گرایــان و بنــ� 

جبهـه ملـ� و گـروه هـای . صدر گفته انـد
لیه ح]ومـت محارب اعالن راهپیمایی ع

کرده بودند و امام با این بیانـات، باعـث 
ــان را  ــه خیاب ــت آمــدن ب شــدند کــه جرئ
نکنند و در عوض مـردم حـزب اللهـ� بـه 
خیابانها ریختند و شـعارهای تنـد، مبنـ� 
بر عزل بن� صدر و محاکمه و اعدام بنـ� 

ــد ــان دادن ــ� گرای ــ� .... صــدر و مل نزدی
بعـدا . غروب، صدای انفجار مهیبـی آمـد

شــد، در حیــاط کــاخ مســ]ن بنــ�  معلــوم
مم]ـن اسـت کـار . صدر، انفجار رخ داده

ــــت از  ــــن اس ــــد و مم] ــــان باش خودش
بعــــدا روشــــن خواهــــد . مخالفانشــــان

  .».......شد
ـــل      ـــ�، و در ک ـــای خمین ـــرا آق ـــا چ ام

مالتاریا، نیازمنـد کودتـا بـود؟ آقـای بنـ� 
صدر در نامه ای به آقـای خمینـ� یـاد آور 

آقـای خمینـ�  میشود که اسـتعفای او نـزد
است و او میتواند هر زمـان کـه الزم دیـد 

چـرا آقـای خمینـ� بـه جـای . منتشر کند
اعالم استعفای آقای بن� صدر، که ظاهرا 
دردســر کمتــری نیــز داشــت، کودتــا را 
ــد،  ــر می[زی برگزیــد؟  اگــر او راه اول را ب
احتمال قریـب بـه یقـین ایـن بـود کـه بـا 
 توجه به محبوبیت آقای بن� صدر، مـردم
با این عمل مخالفت می]ردند و با بیرون 
آمدن و تظاهرات خواستار بازپس گرفتن 

ــای . اســتعفاء میشــدند ــه آق در صــورت� ک
خمینــ� ایــن خواســته مــردم را اجابــت و 
آقای بن� صدر استعفای خـود را پـس مـ� 
گرفـــت، از آن پـــس، بـــه ســـخت� میشـــد 
ــت ــده گرف ــانون� اورا را نادی ــات ق . توقع

ــب او میتوا ــدین ترتی ــا تشــ]یل ب نســت ب
ح]ومــت و هیئــت وزیــران مــورد نظــر 
خویش برنامه های اصـالح� و اقتصـادی 

امــا ایــران در رشــد و . خــود را اجــرا کنــد
پیشــرفته مطلــوب آقــای خمینــ� نبــود او 
ی]بــار گفتــه بــود کــه آقــای بنــ� صــدر 
میخواهد ایران را سوئیس و فرانسه ب]ند 
ــالب  ــالم انق ــرای اس ــردم ب ــه م در حالی]

و در پــی اســتقرارح]ومت ا. کــرده انــد
لـذا راه دوم، . اسالم� مـورد نظـرش بـود

یعن� کودتا، را بر گزید تا والیـت مطلقـه 
برای ایـن . خود را بر جامعه تحمیل کند

کار نیازمند به کار گیری تمام� ابزارها از 
بســتن فلــه ای روزنامــه هــا تــا دســتگیری 
هــای گســترده و شــ]نجه و اعــدام دی[ــر 

ــود ــان ب و  ۶۰اد خــونین در خــرد. اندیش
ماههای بعد از آن، جنایتها وسـعت� بـاور 

ایــن خــط . نکردنــ� بــه خــود گرفتنــد
خـــــونین هـــــم چنـــــان از مبـــــارزان و 
آزادیخواهــان و دگــر اندیشــان قربــان� 

ــرد ــام� دوران . می[ی ــ� درتم ــای خمین آق
ــرد و  ــدیس ک ــونت را تق ــداریش خش زمام
فرمان ش]سـتن قلمهـا و بریـدن زبانهـا و 

او زمــان� کــه . ا دادبــردار کــردن ســرها ر
اظهار پشیمان� می]رد عذر میخواست کـه 
چرا زودتر از این ها چوبه های دار را بـر 

امـــروزهم راه او !.قـــرار نکـــرده اســـت
همچمنــان در نظــام والیــت فقیــه دنبــال 
میشود و خطش، تقـدس خشـونت، روش 
. ح]ــومت� نظــام حــاکم بــر ایــران اســت
ـــام، تقـــدس خشـــونت و دوران  خـــط ام

آغازدوران سـیاه� و تبـاه�  زمامداری او
غفلت از خط او و طالیی . در ایران است

ــــداریش و آرزوی  ــــدن دوران زمام خوان
بازگشت به آن دوران، جفـای بزرگـ� بـه 

گویـای عـدم . حق حاکمیت مردم اسـت
باور به این حق نیز میباشد زیرا دو خـط، 
ــت  ــه نتیجــه اش والی ــام ک ــ� خــط ام ی]
ــتقالل و  ــا خــط اس ــه اســت ب ــه فقی مطلق

ـــت آ ـــه اســـتقرارحاکمیت مل زادی کـــه ب
  .تحقق م� بخشد، در تضاد هستند
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غفلـــت هـــا، تصـــرف 
خاکریزهـــا وکودتـــای 

قسمت دوم و   -خزنده
  پایان�

  
انتقاد می]نیم، اگر پافشاری کرد جلویش 

تکلیــف مــا را اســالم روشــن . مــ� ایســتیم
کرده، تازه رئیس جمهور خیلـ� کـاره ای 
نیســـت، مســـئولیت بـــه عهـــده دولـــت و 

دولـت را هـم رئـیس . شورا اسـت مجلس
جمهور معرف� می]ند کـه بـا رأی مجلـس 

ــد ــار بیای ــر ک ــد س ــورا بای ــه . ( »ش روزنام
  )۹/۱۱/۵۸جمهوری اسالم� 

خط انقالب و اسالم هـم کـه از دیـد آنهـا 
همان اسالم فقاهت� و والیت . معلوم بود

فقیـــه و تکلیـــف هـــم همـــان تصـــاحب 
مجلس و در پی آن کنترل رئیس جمهـور 

ـــه ســـران حـــزب جمهـــوری  کـــه در نام
اسالم� بـه آقـای خمینـ� از آن یـاد شـده 

اما قبل از انتخابات مجلـس، اولـین . بود
اختالف بین این دو جریان مشخصا بـین 
آقای بن� صدر از ی� سو و آقـای خمینـ� 
ــــالم�  ــــوری اس ــــران حــــزب جمه و س
واقمــارش بــر ســر چ[ــونگ� حــل مســئله 

آقـای . گروگانهای سفارت آمری]ا رخ داد
� صدر بر این عقیده بود کـه گروگانهـا بن

ــه  ــارج و ب ــجویان خ ــت دانش ــد از دس بای
تحویل   دولت قانون� ناش� از رای مردم،

داده شوند تا در مذاکرات علن� و رسـم� 
با دولت آمری]ا ایـن مسـئله حـل و فصـل 

در مقابــل، آقــای خمینــ� و ســران . شــود
حزب جمهوری اسالم� می[فتند بایـد تـا 

کرد تا تکلیف آنها را تش]یل مجلس صبر 
آقــای بنــ� صــدر در . مجلــس معــین کنــد

برخ� از سخنران� های خود به مخالفت 
با ادامه گروگانگیری ومسائل و مش]الت�  
کـه در رابطــه بــا گروگانهــا بوجــود آمــده 

او معتقــد بــود کــه . بــود اشــارات� می]ــرد
عمل گروگانگیری روحیه مردم امری]ا را 

نفعــال کــه پــس از جنــگ ویتنــام دچــار ا
شده بود به روحیه تهاجم� باز می[رداند 
ــب خــوبی را  ــایج و عواق ــل نت ــن عم و ای
برای انقالب، ایران و منطقه بل]ه جهـان 

در آن زمان بر او معلـوم . نخواهد داشت
شده بود که ی]� از اهداف گروگـانگیری 
و طراحان آن، دقیقـا بـاز گردانـدن ایـن 
ــان  ــرین جری ــ� ت ــلط افراط ــه وتس روحی

سیاســت آمری]ــا اســت و نکتــه راســت بــر 
عنوان� کـه هـادی  –جالب اینکه مالتاریا 

 -غفاری برای روحانیت حاکم ب]ـار بـرد
شری� معتبری بـرای اجـرای ایـن طـرح 

ــود ــیس اداره . ب ــفق رئ ــردار مش ــرا س اخی
اطالعــات ســتاد کــل ســپاه در ســخنان 

خــودی «خــود، در جمــع » محرمانــه«
، در مشـهد، گروگـانگیری را طرحـ� »ها

ــد کــه توســط آمری]ــا ــ� کن ئ� توصــیف م
آنها، یعن� موسوی خـوئین� هـا، » عامل«

او توضـیح مـ� . در ایران اجرا شده است
دهد که سرویسهای اطالعات� امری]ا، بـه 
ماموران خود آموزش م� دهند که، برای 
مقابله با حرکت های انقالبـی، یـ� کـار 
ــه و  ــا حمل ــه ســفارت آمری] ــه ب اینســت ک

ــــن کــــا. اشــــغال شــــود ر، هــــدف از ای
مجوزساختن برای مداخله آمری]ـا بـرای 
بازگردان وضـعیت بـه وضـعیت سـابق در 

ــــه کشورهاســــت ــــن گون در همــــین . ای
سخنران�، او مدع� است اسناد و مدارک 
قطع� بر عامـل سـرویس هـای جاسوسـ� 
. غـرب بـودن خـوئین� هـا، وجـود دارنــد
توضــیح مــ� دهــد کــه او، بــا ایــن عمــل، 

م شـده آقای خمین� را در برابر عمل انجا
در همـین رابطـه مهنـدس . قرار داده بود

سحابی از اعضای شورای انقالب چنـین 
دعوا بر سر گروگانهـا، حـل «  : م� گوید

مسئله سفارتخانه و بعد انتخابات، بیشـتر 
ـــن  ـــب زاده و ای ـــدر و قط ـــ� ص ـــین بن ب

بن� صـدر و قطـب زاده ... روحانیون بود
واقعـــا ) دانشـــجویان(از رفتــار بچـــه هـــا

هر روز هـم درگیـری مـ� . دعصبان� بودن
دائـم ... بچه ها کارهایی م� کردنـد. شد

بحث . عصبان� بودند، هر شب بحث بود
دائم� بین بن� صـدر و قطـب زاده و ایـن 
ـــالب و حـــزب  ـــورای انق ـــانیون ش روح

جمهوری وجود داشت، مهمترین مسـئله 
) بــا گروگــانگیری( روحــانیون. ایــن بــود

 مخالف بودند، همه آنها با گروگـانگیری
مخالف بودند، ولـ� می[فتنـد مـوج� راه 
. افتاده ما بایست� بر این موج سوار شـویم

بنـ� صـدر . حرف مرحوم بهشت� این بـود
طرفدار برخورد قاطع و جـدی و علنـ� و 
صریح بود، خـودش هـم ایـن کـار را مـ� 

) روحـانیون شـورای انقـالب (اینهـا. کرد
ــا ایــن هــا دعــوا . نمی]ردنــد ــ� صــدر ب بن

  . »داشت
ین ترتیــب آقــای خمینــ� وســیله بــد     

خیانت� بزرگ بـه ایـران و انقـالب مـردم 
آن شــد کــه محاصــره اقتصــادی ایــران و 

ه و سرانجام ژسپس ماجراهای طبس و نو
جنگ عراق با ایـران و حمایتهـای غـرب 
از آن با خسارات عظیم جـان� و مـال� کـه 
. در پــی داشــت از ثمــرات شــوم آن اســت

وگانهـا اختالف بر سر راه حـل مسـئله گر
ــوار  ــوز ن ــه هن ــت ک ــال� اوج می[رف در ح
ســخنان بهشــت� کــه در جمــع محــارم ادا 
ــا  ــود از گروگانه ــه ب ــرده  و در آن  گفت ک
باید مثل ی� آتوعلیـه بنـ� صـدر و کـارتر 
. اســـتفاده کــــرد، انتشـــار نیافتــــه بــــود
روحانیون قدرت طلب به خصـوص آنهـا 
که در حزب جمهوری اسالم� گرد آمـده 

 ۲۸/۱۱/۱۳۵۸در نامه  بودند، همانها که 
« خود به آقای خمین� نوشـته بودنـد کـه 

ـــروز  ـــد از آن و ام ـــروزی و بع ـــیش از پی پ
معتقد بودیم و هستیم کـه نظـام اسـالم� 
در ایـران بــدون پشــتوانه ای از تشــ]یالت 

» سیاســ� تضــمین دوام نــدارد –مــذهبی 
در تدارک کار خود برای برقـراری نظـام 

فتگـو بـا مورد نظرشان اقامات� از جمله گ
ــد ــام دادن ــا را انج ــایی ه ــن . آمری] در ای

زمینه، از جمله میتوان به جلسه محرمانه 
ای که در آستانه پیروزی انقالب و خروج 
شــاه از ایــران بــا حضــور آقایــان موســوی 
اردبیل� ومهندس بازرگان در منزل آقـای 
فریدون سحابی  تشـ]یل شد،اشـاره کـرد 
ــت  ــفیر وق ــولیوان س ــه س ــه در آن جلس ک

ــوده اســتآمری ــز حاضــر ب ــن . ]ــا نی در ای
یم� با اتحاد ارتش ژجلسه توافق میشود ر

ــت تشــ]یل شــود جلــد دهــم ( و روحانی
اسناد النه جاسوس�، خاطرات سولیوان، 

ــان ــدس بازرگ ــاید در ). خــاطرات مهن ش
همین راستا بود که پس از کشف کودتای 

ه، آقای بهشت� در پـی انجـام اجـرای ژنو
ــوری اســالم�  ــای حــزب جمه ــ� کودت م

شود و در شورای انقالب، در غیاب رئیس 
جمهور، طرح� را پیشنهاد می]ند کـه بنـا 
ــه ای  ــد و کمیت ــش منحــل میش ــر آن ارت ب
ــالب و  ــورای انق ــدگان ش مرکــب از نماین
سپاه و دادگاه انقالب اداره امور کشـور را 

ــت ــ� گرف ــدس . در دســت م مرحــوم مهن
بازرگان در این جلسه  ضمن مخالفت بـا 

ــا علیــه  آن از ایــن طــرح ــه عنــوان کودت ب
حـل مسـئله . رئیس جمهـور یـاد مـ� کنـد

گروگانهـــا توســــط آقـــای بنــــ� صــــدر 
میتوانست  تضـعیف بیشـتر مواضـع آقـای 
خمینـ� و سـران حـزب را بـدنبال داشــته 

لذا همانطور که بهشت� گفتـه بـود، . باشد
از آن بــه عنــوان ابــزاری علیــه آقــای بنــ� 

ـــد اســـتفاده میشـــد! صـــدر و کـــارتر . بای
بــات ریاســت جمهــوری آمری]ــا و انتخا

ــن فرصــت را  ــات� ای ــت هــای انتخاب رقاب
برای آنها فراهم آورد تا با تماسـهایی کـه 
با مقامات و افراد وابسته به جنـاح رقیـب 
ـــد  ـــوش گرفتن ـــان و ب ـــ� ری[ ـــارتر یعن ک
پیشــــنهاد بــــه تــــاخیر انــــداختن آزادی 
ــروزی  ــارتر و پی ــت ک ــا ش]س ــا ت گروگانه

ــد ــ. ری[ــان را مطــرح نماین ــن از جمل ه ای
تماسها میتوان به تماس و گفتگوی آقـای 
خامنه ای با سرهنگ اسـ]ات در تبریـز و 
تماس نماینده آقای خمین� در واشـنگتن 

ژ رژ(با نمایندگان ستاد انتخابات� ری[ـان 
و تماسهای ) آلن و م� فارلین و سیبرمن

فرستاده های آنها با امری]ائیـان در هتـل 
ریـد، رافائل در پاریس و همچنـین در ماد

افشای این ماجرا بعد هـا اکتبـر . یاد کرد
کتابهـای بسـیاری در . سوپرایز نام گرفت

افشای ایـن زد و بنـد انتشـار یافتـه انـد از 
جمله کتابها و تحقیقات آقای بن� صدر و 
دی[ری تحقیقات روبرت پـاری محقـق و 
ــا  ــرین آنه ــهور ت ــایی مش ــنده آمری] نویس

بدین ترتیـب بـود کـه بـر خـالف . هستند
اسـتقالل بـا قـرار مـدارهایی کـه بـا  اصل

ــب  ــام در جل ــین گ ــتند، اول ــا گذاش آمری]
حمایت خارج� از کودتا علیه رای مـردم 

را برداشــتند و تالشــهای آقــای بنــ� صــدر 
بــرای آزاد ســازی گروگانهــا از دو ســو،در 

اساسـ� . ایران وآمری]ا با مانع روبرو شـد
ترین حربه که حـزب جمهـوری اسـالم� 

ی بنـ� صـدر و اجـرای در مخالفت با آقـا
طرح کودتـای خزنـده علیـه او در دسـت 
داشت، کسب اکثریت نمایندگان مجلس 
با توسل به تقلب و سـپس تعیـین نخسـت 
. وزیری بود که رئیس جمهور را فلج کنـد
تا او قادر به اجرای سیاسـت هـا وبرنامـه 

آنها برای نیل به ایـن هـدف . خود نباشد
حتـــ� بـــه ســـراغ مخـــالفین� کـــه چشـــم 

ــددیدن ــز رفتن ــر . شــان را نداشــتند نی دکت
کریم سـنجان� از رهبـران جبهـه ملـ� در 

در همین زمان بـاز ... «:این باره می[وید
عرض می]نم مدت� جلو تـر یـا عقـب تـر، 
برای اینکه تواریخ وقایع کـامال در نظـرم 
ـــا و از  ـــتان م ـــر از دوس ـــ� نف ـــت، ی نیس
مرتبطین بـا آقایـان روحـانیون کـه مقـام 

هم داشـت، محرمانـه  دولت� نسبتا مهم�
به دیدن من آمـد و از مـن خـواهش کـرد 

او از طــرف آقــای . کــه اســم او را نبــرم
خمین� ماموریت داشت و به من گفت آقا 
فرموده اند آیا حاضرهسـتید کـه ریاسـت 
دولـــت را قبــــول کنیـــد؟ در آن موقــــع 
اختالف بین بن� صدر و حزب جمهـوری 

  .اسالم� شدت یافته بود
  خست وزیر؟در باره تعیین ن -س
ــر و  -ج ــین نخســت وزی ــر ســر تعی ــ� ب بل

  وزراء
ــدر  -س ــ� ص ــر بن ــت وزی ــما نخس ــه ش ک

  بشوید؟
در این . بله که من نخست وزیر بشوم -ج

تاریخ مجلـس هنـوز رسـما تشـ]یل نشـده 
ســوابق . بــود ولــ� در شــرف افتتــاح بــود

رفتــاری کــه در ایــن مــدت بــا مــن شــده، 
ســـوابق انتخابـــات کرمانشـــاه و ســـوابق 

ری و غیره را بـه خـاطر آوردم بسیج عشای
پرسیدم که به چـه ترتیـب . و متحیر شدم

باشد؟ از جـواب مبهمـ� کـه آن رابـط بـه 
من داد، فهمیدم که مرا به عنوان محلـل 
میخواهند و غرض این است که با رئـیس 

ــوری در بیفــتم دیــدم کــه چنــین . جمه
کاری شایسته مـن نیسـت کـه آلـت دسـته 

مـرا  بندی های سیاسـ� بشـوم و بعـد هـم
قاطعانـه . بدتر از بازرگـان قربـان� ب]ننـد

در آن روزهـا گفتگـوی . معذرت خواستم
دو ســه نفــر دربــین بــود از جملــه از مــن 

بـه نقـل از .( اسـتمزاج کردنـد و رد کـردم
طــرح  -خــاطرات دکتــر کــریم ســنجابی

بـه کوشـش حبیـب  -تاریخ شفاه� ایران
  ).الجوردی

ســرانجام نخســت وزیــری کــه ضــد بنــ�    
کنــد را در شــخص رجــائ�  صــدر عمــل

ــد ــای . یافتن ــ�، آق ــای خمین ــار آق ــر فش زی
رجائ�، توسـط آقـای بنـ� صـدر، بعنـوان 

امـا او . نخست وزیر به مجلس معرف� شد
ــ�  ــت را نم ــئولیت دول ــه مس ــرد ک ــد ک قی

ــذیرد خــود آقــای بنــ� صــدر ی]ــ� از . پ
اشتباهات و غفلتها را به اجبـار پـذیرفتن 
ــر  ــت وزی ــوان نخس ــه عن ــایی ب ــای رج آق

حمله صدام حسـین بـه ایـران، . ماردمیش
ابتدا آقای خمین� و جناح والیت فقیـه را 

با توجه به وضعیت� کـه . وحشت زده کرد
با دسـتگیری سـران ارتـش و فرمانـدهان 
ــان  ــال آقای ــود و عم ــده ب ــود آم ــا بوج آنه
والیت مابان، ارتش را فلـج کـرده بودنـد 
ــگ  ــت در جن ــه ش]س ــد ک تصــور می]ردن

سـتاد ارتـش  جانشین رئـیس. حتم� است
روز بـرآورد  ۴نیز زمان مقاومـت ارتـش را 

سران حـزب جمهـوری زمینـه . کرده بود
سازی م� کردند که مسئولیت ش]سـت را 
کــه اگــر روی مــ� داد خــود بــا فروپاشــ� 
ارتــش مســبب آن بودنــد، بــر دوش آقــای 
بن� صدر ب[ذارند و او را بـرای همیشـه از 

امــا آقــای بنــ� . صــحنه سیاســ� دور کننــد
ر بازسازی ارتش را با دمـوکراتیزه صدر کا

کردن ارتش به نیروهای توانمند در ایـن 
ــش بازســازی شــد و در . ارگــان ســپرد ارت

ظرف کمتر از شـش مـاه نیروهـای مسـلح 
ایران بـا فـداکاریهای بـی ماننـد نـه تنهـا 
ــار و  ــت مه ــر را نخس ــاوز گ ــای تج نیروه
سپس ناگزیر از عقب نشین� کردند، بل]ـه 

رفتن قـرار داد آتـش صدام را تـا پـای پـذی
بـــس و صـــلح و پرداخـــت غرامـــت نیـــز 

از ایـن رو بــود کـه هـراس بــه دل . بردنـد
اگر نصف ایران : سیاهشان افتاد و گفتند

از دســت بــرود بهتــر از آن اســت کــه بنــ� 
ــزد آقــای . صــدر در جنــگ پیــروز شــود ن

خمینــ� رفتنــد و بــه او گفتنــد کــه امــروز 
شما به زحمت از پس محبوبیت بن� صدر 

� آئید اگر او در جنـگ پیـروز شـود، بر م
سوار بر تانکها، پیروزمندانه به تهران م� 
آید و دی[ر فل� هـم حریـف او نخواهـد 

اخیــرا . شـد و همـه چیــز از دسـت میـرود
آقای شـمخان� در مصـاحبه بـا تلویزیـون 
جمهــوری اســالم� ایــن وسوســه را کــه 
بهشت� و هاشـم� رفسـنجان� و خامنـه ای 

داختنـد، تکـرار به جـان آقـای خمینـ� ان
کار شـ]ن� در امـر جنـگ کـه یـا بـا . کرد

پیـــروزی بـــر مهـــاجمین و یـــا تالشـــهای 
هیئـت هـای میـانج� میتوانسـت بـه ایــن 
ــرب و  ــه در ســود غ ــوز ک ــگ خانمانس جن
اسـرائیل شـروع شـده بـود پایـان بدهــد، 
ی]ــ� از کارهــای روزمــره والیــت فقیــه 

روزی آقـای رجـایی، .  خواهان شده بود
ن� می]ـرد و می[فـت نخست وزیر، سخنرا

پیروزی که با ایـن ارتـش بدسـت بیایـد را 
نمیخــــــواهیم و روزی دی[ــــــر آقــــــای 
ــس بــود، در  ــه رئــیس مجل ــنجان� ک رفس
حالی]ــه میلیونهــا دالر اســلحه ای کــه در 
ــــود و  ــــداری شــــده ب دوران شــــاه خری
همچنــین رکــن اصــل� تجهیــزات ارتــش 
ایران را اسلحه آمری]ایی تش]یل میـداد، 

ه اســلحه آمری]ــایی می[فــت مــا نیــازی بــ
آقای خمین� برای استقرار نظام !. نداریم

اسالم� مورد نظر خود و تحمیـل والیـت 
فقیه به مردم ایران باید مانع اصل� یعنـ� 

ابتدا سع� . رای مردم را بی اعتبار می]رد
ــه ای  ــه بیراه ــ� صــدر را ب ــای بن ــرد آق ک

آقــای بنــ� . ب]شــاند کــه خــود در آن بــود
مینـ� را بـه صدر سع� داشت کـه آقـای خ

تعهدی کـه بـا مـردم، در نوفـل لـو شـاتو، 
نامه هایی کـه او بـه . بسته بود پایبند کند

آقای خمین� نوشـته و در کتـاب نامـه هـا 
آقای بن� . گرد آوری شده گواه این امرند

صدر سع� کرد تـا اختالفـات را از طریـق 
مردم و با مراجعـه بـه آرای عمـوم� حـل 

تقاضـای  لذا، بر طبق قانون اساس�. کند
رفسنجان� در این بـاره در . رفراندوم کرد

جمعـه « : کتاب عبور از بحران مینویسـد
ــه  ۱ خــرداد صــبح زود از دماونــد بــه خان

. کارهــای جــاری را انجــام دادم. آمــدیم
احمد آقا خمین� تلفن� پیشـنهاد کـرد کـه 
نهادها تبری� پیروزی را به خدمت امـام 

اگـر . بدهند کـه فرمانـده اصـل� قواسـت
ن پیشنهاد با اشاره امام باشد، حاک� از ای

تصمیم امام در مورد فرمانده� نیروهای 
مسلح است و این به علـت موضـع تشـنج 
آفـرین آقـای بنــ� صـدر در ایـن چنــد روز 

مخصوصا در رابطـه بـا طـرح . اخیر است
اوست که اگر بـر " مصدق بازی" رفراندم

فرض محال چنین پـیش بیایـد بـی شـ� 
از دست خواهـد  ریاست جمهوری را هم

ــتباه . داد ــ� صــدر ســخت در اش ــای بن آق
در این روز آقای رفسـنجان� و » .....است

هم چنین آقای خمین� نگران� خـودرا از 
محبوبیت آقای بن� صـدر نـزد ارتشـیان و 
هم چنین نزد مردم کـه ناشـ� از رهبـری 
. او در  اداره جنگ است را بروز میدهنـد
بـه  آنها با توجه بـه افکـار عمـوم� نسـبت

خــود میدانســتند اگــر چنــین رفرانــدوم� 
ــه .برگــزار شــود حتمــا بازنــده انــد پــس ب

مخالفــت بــا آن پرداختنــد و حتــ� آقــای 
خمینـــ� در یـــ� اقـــدام شـــ[فت انگیـــز 
دری� سخنران�، با عصبانیت  با اشاره به 
رفراندوم گفت اگر ملـت ب[ویـد بلـه مـن 

آقای خمینـ� چـون مطمـئن !. می[ویم نه
اسـتقالل و آزادی  شد آقای بنـ� صـدر راه

را رها نمی]ند و تـن بـه والیـت مطلقـه او 
نمیدهد تصـمیم بـه کودتـا و برکنـاری او 

انجام مرحله پایـان� کودتـا را بـر . گرفت
آقـای رفسـنجان� .  عهده مجلس گذاشت

  :دراین باره می[وید
خــــــرداد  ۲۵ -عبــــــور از بحــــــران«    

جلسه هیئت رئیسه داشتیم، در مورد .....
کفایـت سیاسـ� بنـ�  کیفیت طـرح سـلب

صدر، شب در دادگستری، جلسه مشورت� 
بـود کـه در ....قوای سـه گانـه بـا سـپاه و 

ـــت حرکـــت سیاســـ� و تبلیغـــات و  کیفی
دســتگیری ســران مخالفــان محــارب و 

  .مسائل روز تصمیم گیریهایی شد
امــام : احمــد آقــا تلفــن کــرد و گفــت   

میفرمایند، زودتر مجلـس در مـورد آقـای 
ــ� صــدر، تصــمیم ــرد بن ــ� . ب[ی ــروز بن ام

صدر، جـواب مغرورانـه ای بـه اظهـارات 
امــام داده، معلــوم اســت، نمیخواهــد بــه 

  » .راه بیاید

اما جـواب آقـای بنـ� صـدر بـه سـخنان    
آقای خمین� چه بود که آقـای رفسـنجان� 

  آنرا مغرورانه میخواند؟
  :به نقل از کتاب نامه ها

  بسم ال�ه الرحمن الرحیم
  � خمین�حضرت آیت ال�ه العظم

هنوز فرمایشات شما را به تمـام� نشـنیده 
اما ایـن هشـداری کـه مرتـب از رادیـو . ام

پخـش میشـود، را شــنیدم، ایـن جــواب را 
  :عرض می]نم

ــردم-۱ ــرض ک ــات ع ــه دفع ــازعرض . ب ب
می]ــنم اینجانــب در هــیچ اتحــادی وارد 

خبرهایی که در پیام های قبلـ� . نشده ام
شـما بـود، محتـوایی منطبـق بـا واقعیـت 

در مراجعـت بــه تهـران هـم بــه . نداشـت
ــه علــت اینکــه در  علــت کســالت، وهــم ب
معرض ایـن گونـه حـرف و نقـل هـا قـرار 
نگیرم، از پـذیرفتن اشـخاص خـودداری 

فکر کنید شاید کسان� هستند کـه . کردم
میخواهند کار کشور را به همـین ترتیـب 
که مالحظه م� شود به نابودی کشـانند و 

� رسـانند تـا خبرهای دروغ را به شـما مـ
ــد متعهــد  ــور را از فرزن ــما و کش ــاید ش ش

  .والیق خود محروم سازند
آیا قانون باید درباره همه بـه تسـاوی  -۲

اجرا شود، یا به تبعیض؟ اگر راهپیمـایی 
و تظاهرات نبایـد انجـام گیـرد پـس ایـن 
ــد در  ــین آزادن ــروه مع ــرا گ ــد روزه چ چن
خیابانها تظاهرات کننـد و ناسـزا و شـعار 

ــد؟ بجــ ــد و دهن ــد و بزنن ــردم بیفتن ان م
ب[یرنـــــد و ببرنـــــد؟روزاول مـــــاه مـــــه 

به گروه هایی که به غیر دین ) روزکارگر(
عقیــده دارنــد، اجــازه اجتمــاع داده شــد 

  .کس� متهم به شرکت در وحدت نشد
آیــا شــورای عــال� قضــایی و بقیــه کــه  -۳

فرموده اید اینجانب نباید ب[ـویم آنهـا را 
ــانون ا ــق ق ــد طب ــدارم بای ــول ن ساســ� قب

تش]یل شود یا خیـر؟ وبایـد طبـق قـانون 
ــا شــورای عــال�  ــر؟ آی ــا خی ــد ی عمــل کنن
قضائ� حق وضع قـانون دارد یانـه؟ اگـر 
نــدارد اینجانــب کــه بایــد مجــری قــانون 
ــع  ــویم وض ــق دارم ب[ ــم، ح ــ� باش اساس
قــانون نکنــد یــا خیــر؟ اگــر دادســتان 
انقالب که هیچ یـ� از شـرایط قاضـ� در 

نون اساس� و او جمع نیست، بر خالف قا
قـانون مطبوعــات روزنامـه هــا را توقیــف 
کرد، باید ب[ویم چرا خالف قانون عمـل 
ـــه  ـــردم را ب ـــر م ـــر؟ و اگ ـــا خی ـــد ی می]ن
اســتقامت در برابــر قــانون شــ]ن� آشــ]ار 
ــا  ــردم ی ــورش ک ــه ش ــوت ب ــدم، دع خوان

  دعوت به قانون؟
گمان اینجانب اینست کـه رفتـار شـما  -۴

ــــت ــــه نیس ــــب عادالن . در حــــق اینجان
جانب هیچ نیت بدی نسبت بـه شـما و این

با کمال صـداقت خـدمت . کشور نداشتم
وضـعیت کشـور بحرانـ� اسـت تـا . کردم 

ــانون نشــود،  ــر اجــرای ق ــا ب ــ� کــه بن وقت
این است که هر وقـت . بحران� تر میشود

که خونسردی بـاز آمـد، اجـازه بفرمائیـد 
بحث آزادی که قبال اجازه نفرمودیـد، بـا 

ــه  ــردمســئوالن قــوای ســه گان . انجــام گی
. اینجانب به رای مـردم همـواره پایبنـدم
گمان نیز نم� کنم کس� باشم کـه خـالف 
. خواست مردم عمل کرده باشم یـا ب]ـنم
عصبانیت شما به هـر انـدازه کـه باشـد از 
صداقت اینجانـب نسـبت بـه شـما کاسـته 

باز هم به ح]ـم وظیفـه دینـ� . نم� گردد
ــور در  ــد آرامــش کش ــ� کــنم کلی عــرض م

اطمینان بدهید قـانون و . ستدست شما
اگـر آزادی . تمام قـانون اجـرا مـ� گـردد

اجتماع طبـق قـانون اساسـ� بایـد بـرای 
ــ�  ــما مصــلحت نم ــر ش ــد و اگ ــه باش هم
بینید، پس هیچ گروه نباید اجتماع کنـد، 

ســایر . در بــاره مطبوعــات هــم همینطــور
تاکید م� کـنم، رفتـار . امور نیز همینطور

د خـود را شما هرچه باشد اینجانـب تعهـ
  .نسبت به شما نقض نمی]نم

  ابوالحسن بن� صدر
  ».۱۳۶۰خرداد ۲۵
در این نامه بـه خـوبی آشـ]ار اسـت کـه    

آقای بن� صدر سع� دارد تا آقای خمینـ� 
را بــه اجــرای قــانون اساســ� وادارد و بــر 
ــــت  ــــ� از او اطاع ــــای خمین عکــــس آق
میخواهــد و اینکـــه مقامامـــات� را کـــه او 

ــا ــ�، بن ــانون اساس ــتش  خــالف ق ــر والی ب
گمارده است را بـه رسـمیت بشناسـد وبـه 

  در . اصطالح آقای رفسنجان� به راه بیاید
  12در صفحه    
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ــــازی  ــــل بازس عوام
اســــتبداد، بعــــد از 

ـــــالب  چـــــه  ۵۷انق
  )۷(کسان� بودند؟

  
که کس� در آن واحد هم خواهان والیت 
جمهور مردم و هم خواهان والیت فقیـه 

ا بایــد ایــن تنــاقض انــدر تنــاقض ر. باشــد
ــگ  ــان رنگارن ــالم� خواه ــوری اس جمه

  .برای مردم حل کنند
مهــدی کروبــی در آخــرین بیانیــه اش در 
ارتباط با اختیارات خامنه ای سئوال مـ� 

چرا با توسل بـه والیـت " کند و م� گوید 
فقیــه تیشــه بــه ریشــه قــانون اساســ� و 
جمهوری اسالم� برخواسته از رأی مردم 

فقیـه آنقـدر زده و اختیار و دامنـه والیـت 
توســعه داده شــد کــه بعیــد مــ� دانــم در 
مـــواردی ایـــن مقـــدار اختیـــار از ســـوی 
خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز 
داده شده باشد و حت� گمان نم� کنم که 
خدا چنین حق� بـرای چنـین برخـوردی 
بــا بنــدگان را بــرای خــودش نیــز درنظــر 

  ). ۱"(گرفته باشد؟ 
بماننـد بیانیـه  آقای کروبی در بیانیه خود

م� خواهد وانمود کند ) ۲(آقای موسوی 
ــرخالف دوران امــام،  کــه نظــام حــاکم ب

در واقع آنان . نظام� تمامیت خواه است
با این سخن م� خواهند ب[ویند فقط در 
دوره احمدی نژاد به رهبری خامنـه ای، 
استبداد و ظلم و ستم و تجاوز بـه حقـوق 

م و شهروندان ایرانـ� و آزادی ذاتـ� مـرد
کشت و کشـتار شـروع شـده اسـت و ایـن 

از دوران  تمامیت خواه� انحراف� اسـت
بطوری]ـه مهـدی کروبـی . والیت خمین�

" در بیانیـــه خـــود والیـــت خامنـــه ای را 
مـ� " خیانت به دین مردم و والیت فقیـه

ــ� در  ــای خمین ــا باورهــای آق ــد کــه ب دان
  . تضاد است

اصــالح طلبــان مــ� خواهنــد بــه مــردم و 
ل جوان� که شـاهد جنایـات مخصوصًا نس

دوران خمین� نبوده اند حقنـه کننـد کـه 
ــ�  ــوده اســت ول ــ� ب ــ� طالئ دوران خمین

آنــان بــا . دوران خامنــه ای جنــائ� اســت
تقسیم عامدانه والیت فقیـه بـه دو دوران 
م� خواهند به ایرانیـان تلقـین کننـد کـه 
گویا در دوران خمین� نه کسـ� بـه امـر او 

اعدام و اسیر سرکوب و ش]نجه و نه کس� 
و والیـت خامنــه ای . و کشـته شـده اسـت

ازنــوع مصــباح یــزدی اســت کــه هــیچ 
این خـالف . ارتباط� با والیت امام ندارد

واقعیــــت اســــت حــــال کنــــون� رژیــــم 
جمهوری اسالم� و وضعیت مردم ایـران 
نشان از گذشته شان دارد، پس محصـول 
تفکر و سیاستهای دوران خمینـ� ناچـاراً 

است که امروز بر ایران  و منطقنًا آنچیزی
میـــراث راه و روش و . ح]ـــم مـــ� رانـــد 

م]تـب خمینـ� را ســید علـ� خامنــه ای و 
مصباح یزدی به ارث برده انـد و آنـرا مـو 

  .به مو اجرا م� کنند
آقــای کروبــی چنــان از هتــک حرمــت 
ـــه اش  مراجعـــ� چـــون صـــانع� در بیانی
حرف م� زند که گوئ� آیات عظام� مثـل 

، ســید حســن ســید کــاظم شــریعتمداری
قم�، سید محمـد شـیرازی، سـید محمـد 
روحان�، سید صادق روحان� و حسـینعل� 
منتظری و حت� بنوع� مرحـوم پسـندیده 
برادر ناتن� خمین�  نـه در دوران خمینـ� 
که در دوران پهلوی مـورد بـی حرمتـ� و 

خمینـ� . اهانت و هتاک� قرار گرفته انـد
حت� فرمان سر به نیست کردن یـار خـود 

ــ ــت ال� ه حســن الهــوت� را صــادر کــرد  آی
چون او شروع به اعتراض کرده بود و در 
ــری  زمــان� کــه غرضــ� اقــدام بدســت گی
ــی  ــان� نمــود ب ــه طالق ــت ال� ــدان آی فرزن
تفــاوت از کنــار آن گذاشــت و بــا ســ]وت 
ــ� صــحه  ــین عمل ــود بــر جن ــادار خ معن

  .گذاشت
روحانیون سـن� هـم از دسـت خمینـ� در 

شـیخ عـذاب بودنـد، عالمـه مفتـ� زاده و 
مـورد هتـاک� قـرار .. عزالدین حسـین� و 

بطوری]ه شیخ عزالدین حسـین� . گرفتند

از ترس جان به کردستان عراق گریخـت 
و عالمه مفت� زاده مـدتها در زنـدان بسـر 

  .برد
ــد از  ــدنبال آنن ــب ب ــالح طل ــران اص رهب
خمین� چهـره ای مظلـوم و پـاک سـازند 

شـاید آنـان . تا جنایات او را تطهیر کننـد
کــه در دوران خمینــ� وحشــت و  غافلنــد

ترور حاکم شد و آزادی و امنیت از ایران 
رخت بر بست و جنایات مرتکب شده بـه 

 ۶۰دسـتور و بــا رضـایت خمینــ� در دهــه 
آری . ح]م جنایـت علیـه بشـریت را دارد

نه گذشته قابل شستشو است و نه خمینـ� 
ـــر در آب  ـــ� اگ ـــاک شـــدن� اســـت حت پ
. اقیانوســـهای جهـــان غســـل داده شـــود
دامنه جنایات او چنان هولنـاک بـود کـه 

ــال  ــه ای  ۶۷در س ــری در نام ــای منتظ آق
ــا ایــن : خطــاب بــه خمینــ� گفــت شــما ب

  . کارها روی ساواک شاه را سفید کردید
ی� لحظه خلخال� را بیاد بیآوریم ایشان 
کس� است کـه بـه فرمـان خمینـ� حـاکم 

ــال� . شــرع شــد ــه خلخ ــ� ب ــم خمین ح]
الم جنــاب حجــت االســ: "  چنــین اســت

  دامت افاضاته -آقای صادق خلخال� 
به جنابعال� ماموریت داده م� شود تا در 
دادگــاه� کــه بــرای محاکمــه متهمــین و 
زندانیان تشـ]یل میشـود، حضـور بـه هـم 
رســـانده و پــــس از تمامیـــت مقــــدمات 
محاکمه، با موازین شرعیه ح]ـم شـرع� 

" روح ال�ه الموسوی خمین� .  صادر کنید
)۳(  

خمینـ� بـا افتخـار مـ� حاکم شـرع امـام 
ح]م اعدام خیلـ� هـا را صـادر : " نویسد

کردم و لی]ن هیچ ی� را خـودم شخصـاً 
  ) ۴" (اجرا نکردم

ــدان  ــازگ� از زن ــه بروجــردی بت ــت ال� آی
نــواری بــه بیــرون فرســتاده اســت کــه در 
یوتیــوب موجــود مــ� باشــد او از زبــان 
روحان� دی[ری که زمان� جـزء خـواص و 

سـت و اکنـون در آشنا با خلخـال� بـوده ا
زندان بسر م� بـرد وضـعیت خلخـال� در 
روزهـای آخـر عمـرش را چنـین توصــیف 

ـــــد ـــــ� کن ـــــعیت� : م خلخـــــال� در وض
بسـیارمتعفن، اســفبارو اسـفناک بســر مــ� 

) خلخال�( برده است و ادامه م� دهد او 
از نظر فکری، روحـ� و جسـم� وضـعیت� 

ایـن روحـان� بـه . دلخراش داشـته اسـت
در ایـن " اسـت کـه نقل از خلخال� گفتـه 

چند سال بسیاری را کشـته ام و آمـارش را 
نم� دانم و بسیار اضطراب دارم و هرچـه 

ــر ســید  ــه ام ــ�( کــردم ب ــود و او ) خمین ب
دست مـرا در کشـتارهایم بـاز گذاشـت و 
من هیچ[ونه مسئولیت دینوی و اخروی 

آقای خلخال� بـه فـامیلش . را نم� پذیرم
 گفته است که مجوزهای دستنویس سـید
را در کفــنم  ب[ذاریــد تــا خیــال مــن از 
حساب و کتـاب و بـازجوئ� هـای قیامـت 

  ).۵" (راحت شود
اصــالح طلبــان چنــان از دوران طالئــ� 
ــا در آن  ــد کــه گوی امــام صــحبت مــ� کنن
ـــر  ـــت و دگ ـــوده اس ـــوع ب ـــ]نجه ممن ش
اندیشان را بـه جـرم دگـر اندیشـ� تحـت 
تعقیب قرار نم� گرفته اند و روانه زندان 

د و در دوران طالئـ� آزادی نم� کـرده انـ
بی داد م� کـرده اسـت و حقـوق انسـانها 
.  در تمام� زمینه ها رعایت م� شده است
و همه ایرانیان بدون جنگ و خـونریزی 
در صــلح و صــفا زنــدگ� مــ� کــرده انــد و 
آنان از دولتـ� حقـوق مـدار و جامعـه ای 
قانون مدار برخوردار بوده انـد یـا الاقـل 

  . ه اندبه این سمت روانه بود
در دوران طالئــ� امــام مــرد و زن ایرانــ�  

در زندانها ددمنشانه ش]نجه مـ� شـدند و 
زنــان و دختــران مـــورد تجــاوز جنســـ� 
وجســم� قــرار مــ� گرفتــه انــد و بســيارند 
ــا جــان  ــر شــ]نجه ی ــه در زی ــدانيانª ک زن
دادنــد یــا در اثرشــ]نجه هــاي وحشــیانه، 
كور يـا كـر يـا فلـج يـا مبـتال بـه دردهـاي 

اند و كسـª بـه داد آنـان نمـª  مزمن شده
شـــخص خمینـــ� از ب]ـــارگیری . رســـد

ــوده  ــع ب ــامال¬ مطل ــدانها ک شــ]نجه در زن
ســعید حجاریــان کــه همچــون . اســت

... رمضـان زاده، گنجـ�، عبـاس عبـدی و
کمیته نازی آباد جنوب تهـران را تشـ]یل 

ی]� از بنیان گـذاران اصـل� . م� داده اند
 ساواما و وزارت اطالعات رژیم جمهوری

ــا . اســالم� مــ� باشــد او در گفــت و گــو ب
مـن بـه حـاج " عمادالدین باق� م� گوید 

ــراد  ــئله ای ــن مس ــتم اوال  ای ــا گف ــد آق احم
حـاال آقایـان شـورای . قانون اساس� دارد

ـــا  ـــای م ـــیش پ ـــان خودشـــان راه پ نگهب
گذاشتند و گفتند ایراد قـانون اساسـ� را 
م� شـود درسـت کـرد، امـا بنـده خـدمت 

به آقا هـم بفرمائیـد شما عرض م� کنم و 
کــه اگــر فــردا یــ� سیســتم اطالعــات� 
ــت  ــری درس ــر رهب ــر نظ ــزی را زی متمرک
کردیم هر اتفاق� که در آن افتاد بـه پـای 

یعن� اگر یـ� نفـر . ایشان نوشته م� شود
بیرون آمد گفت مثال¬ من را آنجا شـ]نجه 
ـــد،  ـــد و چـــه نکردن ـــد، چـــه کردن کردن

آیـا امـام مـ� . باالخره مسئول امـام اسـت
ذیرد؟ حاج احمد آقا رفـت و برگشـت و پ

گفت نه، آقا گفتند ما نمـ� خـواهیم ایـن 
البتـه مـن ایـن . چیزها را به ما بچسـبانید

جمله مرحوم حاج احمد آقا را تا به حاال 
این باعث مـ� شـد کـه . به کس� نگفته ام

بچه هائ� که در اطالعات کار م� کردنـد 
ــام  ــ� ام ــد وقت ــوند و ب[وین ــبهه دار بش ش

که ما زیر نظرش باشیم البد نفـس  نپذیرد
این بـود کـه مـن بـه . کار ی� عیبی دارد

". بچه ها نگفتم و به پائین منتقل نکردم
)۶(  

با این حساب از حرف سعید حجاریان به 
حاج احمد آقا و پاسخ خمین� معلوم مـ� 
شود کـه خمینـ� کـامال¬ درجریـان اعمـال 
شــ]نجه معترضــین و مخــالفین رژیــم در 

است و با ب]ارگیری ش]نجه  زندانها بوده
  . مخالفت� نداشته است

آقای حجاریان در جای دی[ری م� گوید 
متهم کننـدگان الجـرم منظورشـان : "... 

این است که ایـن اتفاقـات در زمـان امـام 
چون ی]� از اینها گفته بـود . افتاده است

ایــن افــرادی کــه از دم]راســ� دفــاع مــ� 
البه کنند در زمان امام ما را به سـیخ و صـ

اینها متوجه لوازم حرفشـان . م� کشیدند
نیسـتند کــه کــل سیسـتم را در زمــان امــام 

  ).۷" (تخطئه م� کنند
آقـــای حجاریـــان در گفـــت و گـــو بـــا 
ـــه شـــ]نجه کـــردن  ـــاق� ب ـــدین ب عمادال

  .اعتراف م� کند
م� گویند شما که مدع� : سعید حجاریان

دم]راســ� و توســعه سیاســ� هســتید چــه 
د ب[ویـد شـما سوابق� دارید، مـ� خواهنـ
قبال¬ انقالبـی . االن از انقالب بر گشته اید

  ... .بودید ول� حاال
یعنـــ� آن وقـــت کـــه : عمادالـــدین بـــاق�

  ش]نجه م� کردید انقالبی بودید؟
ــان ــه آن : ســعید حجاری ــ� االن ب ــه، ول بل

  )۸.  (شعارها پشت کرده ایم
ــم�  ــد هاش ــاطر دارن ــان بخ ــالح طلب اص

گل� رفسنجان� و سید عل� خامنه ای  سـو
های امام راحل و با پشتیبان� و فرمان آن 
امام، هر خیانت و جنایت� که میل ایشـان 
بود برعلیه مـردم ایـران و حقـوق آنـان و 

سـرکوب . مخالفین خود انجام م� دادند
جـزء ) فیزی]ـ� یـا سیاسـ�( و حذف رقبـا 

  .اقدامات روزانه آن دو بود
ــام و  ی]ــ� از افتخــارات ســوگل� هــای ام

ف اولین رئـیس جمهـور هم[نانشان، حذ
ــدا  ــه از ابت ــود ک ــران ب ــردم ای منتخــب م
مخــالف انــواع شــ]نجه هــا، اعــدام هــا، 
ایجاد سانسور، بستن روزنامـه هـا، ب[یـرو 

از آنجائی]ه . بندها و سرکوب آزادیها بود
بن� صدر از آزادی مردم و حقـوق انسـان� 
آنان حمایت م� کرد جزء نادر سیاسـیون 

ول مخالفـت آن دوران بود که از همـان ا
خود را با والیت فقیه در شـورای انقـالب 
و در سطح جامعه اعالم نمـود و در سـال 

ــــدان آزادی خطــــاب بــــه  ۱۳۵۹ در می
ــا مخــالفین : خمینــ� گفــت هیتلــر هــم ب

خود چنین رفتاری را نم� کرده است کـه 
در باب خـذف بنـ� صـدر و . شما م� کنید

دی[ران آقای حسن یوسف� اشـ]وری مـ� 
  :نویسد

چه موجب تصديع و نگـارش ايـن اما آن"
يادداشت شد، نامه سرگشاده حضـرتعال� 
به رهبری و سپس ديدار سـه سـاعته شـما 

وقت� نامه شما را خوانـدم . با ايشان است
سال پيش از قضـا در  ۲۸حافظه ام مرا به 

بـرد  ۶۰همين روزهای داغ خرداد سـال 
و سخن� از شـما را در ذهـن و خـاطره ام 

ـــرد ـــده ک ـــاد آو. زن ـــه ي ـــه در روز ب ردم ک
استيضاح رئيس جمهور وقت، ابوالحسن 
بنـــ� صـــدر، در مجلـــس هنگـــام تـــنفس 
مجلس دوست مشترک مان آقـای محمـد 

بــه ) نماينــده برازجــان(مهــدی جعفــری 
شــما گفــت ايــن شــيوه هــايی کــه شــما و 
دوستان تان در پيش گرفته ايـد نادرسـت 
است و در آينـده نظـام را دچـار مشـ]ل و 

در حال سرکشـيدن  بحران م� کند و شما

فنجــان چــای بــا اعتمــاد بــه نفــس کامــل 
نگران : هميش[� و لبخند معنا دار گفتيد

يـا (نباشيد، هرچه پيش بيايد، با ي� فتوا 
امام حـل مـ� ) ترديد از من است. فرمان
  )۹! (کنيم

آقای اش]وری در جـای دی[ـر نامـه خـود 
  :به رفسنجان� م� نویسد

اکنون سخن من ايـن اسـت کـه جنـاب "
 ! شم�ها

اگر از همان آغـاز سـنگ بنـا را کـج نمـ� 
گذاشــتيد و هشــدارهای خيرخواهــان را 
مــ� شــنيديد، اکنــون کــار بــه اينجــا نمــ� 

شــما در زمــان اقتــدار و مســؤليت . رســيد
تان از همـين روش اسـتفاده کرديـد و يـا 
در برابر ستمها و خالفکاريها و افشـاگری 
های احمدی نژادهای آن زمان دست به 

د و يـــا در بهتـــرين حالـــت توجيـــه زديـــ
س]وت� کـه در آن شـرايط . س]وت کرديد

ــا و  ــد آن خالفه ــاز جــز تأيي سرنوشــت س
ــا و  ــا معن ــ� ه ــی اخالق ــا و ب ــامردم� ه ن

بــه يــاد مــ� . حــداقل نتيجــه ای نداشــت
آوريــد افشــاگری هــای دانشــجويان پيــرو 
خــط امــام را؟ حتمــا نطــق هــای آتشــين 
نمايندگان حزبی و حزب اللهـ� مجلـس 

ــ ــه اول در ب ــت و ب ــور وق ــيس جمه اره رئ
تعبيــر دشــنام گونــه شــما و دوســتان تــان 

ــ� » ليبرالهــا« ــه خــاطر م ــه خــوبی ب را ب
زمــــان� کــــه در مجلــــس اول ! آوريــــد

نمايندگان در بيرون مجلـس و در داخـل 
پارلمان بوسيله احمدی نژاد هـای صـدر 
انقالب مـورد تـوهين قـرار مـ� گرفتنـد و 

مانند کتـک خـوردن (کتک م� خوردند 
د ســـالمتيان نماينــده اصـــفهان در احمــ

همدان و کتک خوردن محمد محمـدی 
گرگـــان� نماينـــده گرگـــان در دانشـــ]ده 

و يــا بــا شخصــيت� ) کشــاورزی در گرگــان
چون مهندس بازرگـان و دکتـر سـحابی 
چنان م� کردنـد، شـما بـه عنـوان رئـيس 
مجلس چه کرديد؟ به ياد مـ� آوريـد کـه 
ــما  ــه ش ــار ب ــد ب ــان چن ــتان م ــن و دوس م

ــ]ل و مراج ــل مش ــرای ح ــرديم و ب ــه ک ع
چــاره جــويی از شــما کمــ� خواســتيم؟ 
زمان� که دوسـت و هـم سـنگر و حـداقل 
بســته شــما مرحــوم الهــوت� بــه چنــان 
سرنوشـــت� دچـــار شـــد، عکـــس العمـــل 
صاحب قدرت� چـون شـما چـه بـود؟ آيـا 
چند جمله تسليت و حداکثر چند قطـره 
اش� کفايـت مـ� کـرد؟ آری ايـن قـانون 

ه تاريخ و رسم روزگـار است و سنت ديرين
که وقت� خليفه کش� باب شد، دي[ـر حـد 
ندارد و ديوار کج باال رفته روزی فرو مـ� 
ريــزد و مم]ــن اســت معمــاران را هــم در 

تا آنجا که امروز نوبت . زير آوار نابود کند
بــه شخصــيت دوم جمهــوری اســالم� در 
دهــه شصــت رســيده و فــردا ام]ــان دارد 

ت� اشـاره که، چنان که شما هـم بـه درسـ
کرده ايد، به شخصيت اول کنـون� نظـام 

  )۱۰". (نيز برسد
اعتقــاد داشــتن بــه خمینــ� نبایــد باعــث 

ــا شــود ــت ه ــان کــردن واقعی شــاید . پنه
اعتقاد آقایان موسوی و کروبی به دوران 
ــان در  ــد چــون آن ــل هضــم باش ــام قاب ام
ســــالهای اول انقــــالب جــــزء ســــران و 
 پایوران نظام والیـت فقیـه بـوده انـد؛ در
نتیجه هم منافع شـان و هـم اعتقادشـان 
ایجاب م� کند که در حفـظ نظـام کوشـا 
باشند و دوران ده سـاله وحشـت خمینـ� 
را دوران طالئ� معرفـ� کننـد و بـه مـردم 
وانمود کنند که دوران کنون� انحراف� از 

ـــت ـــام اس ـــت، . دوران ام ـــه وحش در ده
ــاوری و  ــود ب ــاس خ ــدر احس ــ� آنق خمین

ــ� کــرد کــه قطــب ز ــتبدی م ــا مس اده را ب
توطئـه ای بـه قتـل رسـاند و بـا آیـت ال�ـه 
شریعتمداری چنان کرد که آن مرجع پیر 
برای گناه انجام نداده مجبـور شـد توبـه 
کند و در زمان کودتا بر علیـه بنـ� صـدر، 

میلیون ب[ویند آری من م�  ۳۵گفت اگر 
ــه ــویم ن ــوب . گ ــخنانش در یوتی ــوز س هن

موجودند که گفت مـا اشـتباه کـردیم کـه 
د از ش]ستن رژیم فاسد شـاه مخـالفین بع

را و سران احزاب را خفه نکـردیم و اگـر 
چوبه های دار بر مبدان هـای بـزرگ بـه 
پـــا کـــرده و مفســـدین و فاســـدین را درو 
ـــان را بـــه قتـــل مـــ�  ـــودیم و آن کـــرده ب

.... رساندیم و قلـم هـا را مـ� ش]سـتیم و
  )۱۱.(این مسائل بوجود نم� آمد

م� دهــۀ اول ح]ومــت جمهــوری اســال
رهبـر / حزب فقط حزب ال�ه "یعن� دهه 

خـونین تـرین دهـۀ ایـن " فقط روح ال�ـه
نظام بوده که با آخرین دورۀ حیات آقای 

فتـوای . خمین� نیز همزمـان بـوده اسـت
نفر بی  ۵۰۰۰خمین� جهت کشتار قریب 

در زندان های ایران  ۶۷گناه در تابستان 
ــه  ــ� صــورت گرفت ــین دوران طالئ در هم

ــًا ــت و اتفاق ــین  اس ــات هم وزارت اطالع
آقای موسوی ی]� از مجریان سه گانۀ آن 

  . اعدام ها بود
خمینــ� پرســتان چــه در داخــل و چــه در 
خارج کشور تالش دارند خمینـ� را غسـل 

ـــت او را  ـــد و دوران حاکمی ـــد دهن تعمی
دوران مردمســـاالری و آزادیهـــا قلمـــداد 

  . کنند تا از او ی� استثناء بسازند
مـا « : اره مـ� گویـدآقای خاتم� در این ب

ــول  ــه وجــود قب ــا هم ــردم ســاالری را ب م
داریــم و معتقــدیم کــه اســالم� کــه امــام 
نماینده آن بود با مـردم سـاالری سـازگار 
بــود، آزادی بیــان آزادی اندیشــه و آزادی 
اجتماعات، انتخابات آزاد شرایط� اسـت 

ســاالری بایــد وجــود داشــته  کــه در مردم
مــا باشــد و واقعــا اگــر ایــن طــور بــود 

توانیم در مسیر اهداف انقالب حرکت  م�
  )۱۲(» .کنیم و جلو برویم

اصــالح طلبــان مــ� خواهنــد در گذشــته  
زندگ� کنند و نم� خواهنـد تـرک عـادت 
. کننــد و گذشــته خــود را بــه نقــد ب]شــند
جــای بســ� تاســف اســت کــه بســیاری از 
نخب[ان و نیروهای سیاس� ما چنین فکر 

نقــد  مــ� کننــد کــه اعتــراف بــه اشــتباه و
ــ�  ــ� سیاس ــا خــود کش ــاوی ب ــته مس گذش

در صـورتی]ه اعتـراف بـه اشــتباه و . اسـت
نقد گذشته بیان تجربه و درس آموزی از 
تاریخ است که بـرای خـدمت بـه کشـور و 

  .مردم ب]ار گرفته میشود
جدا از نظرات سیاس� آقای تـاج زاده کـه 
در اینجــا قصــد برخــورد بــا آنــان نیســت، 

ارزشـمند کاری که او شروع کـرده اسـت 
پـدر، مـادر، « م� باشد او در نوشته خـود 

گذشـته خـود را زیـر » !ما باز هم متهمیم
" ذره بین برده است و بدرست� م� گویـد 

بايد مانع تكرار خطاهـاي عصـر انقـالب 
شـرط ضـروري ايـن . درعصركنونª شويم

كــار پــذيرش خطاهــا و آمــادگª بــراي 
ــه اتهام ــد  پاســخ[ويي ب هــاي نســل جدي

يشـ[اه نسـل جديـد بـه آن اگر در پ. است
ــــيم، ــــراف نكن در آن ...... خطاهــــا اعت

صورت نسل جديد همه را بـه يـك چـوب 
خواهد راند و ناخودآگـاه و بـدون درس 

ــه تكــرار شــيوه هاي  گــرفتن از گذشــته ب
ــدع  ــا مب ــد پرداخــت ي ــا خواه ــتباه م اش

بــه . تر خواهــد شــد هــاي خطرنــاك روش
ªــان  عــالوه نم ــرو گفتم ــوان خــود را پي ت
آن همـه تأكيـد بـر دموكراسـª، پاريس با 

حقــوق بشــر، آزادي بيــان و مطبوعــات و 
ــان و  ــوق زن صــدا و ســيما و احــزاب، حق

ها، آزادي انتخابات، جمهوريت و  اقليت
ــــا اســــالميت دانســــت و از  پيونــــد آن ب

ــه  ريشــه ــع و خطاهــايي ك ــل، موان ها، عل
هـــا در  مــانع تحقـــق آن حقــوق و آزادي

  )۱۳. (ادوار بعدي شد، سخن نگفت
زاده اعتراف به اشتباه خود مـ� کنـد  تاج

و با همین اعتراف هم مقـام خـود را بـاال 
مـ� بـرد و هــم تجربـه را در دیـد مــردم و 
بویژه نسل جـوان ایـن سـازندگان ایـران 

او اذعان م� کند کـه . نوین قرار م� دهد
به همين دليـل مـا حتمـًا بايـد اعتـراف " 

هاي نمايشـª و آن  كنيم، اما نه در دادگاه
ـــور  ـــا مªط ـــه بازجوه ـــه  ك ـــد و ب خواهن

اتهامات موهوم مرتكـب نشـده، بل]ـه در 
نسـل . پيش[اه ملـت و بـر اسـاس حقيقـت

انقالب بايد اعتراف كند، ولª نه به دليـل 
مجاهـــــده امـــــروزينش بـــــراي بســـــط 
دموكراسª و تـرويج حقـوق بشـر، كـه بـه 
ــل از  ــت و كام ــتفاده درس ــدم اس ــت ع عل

صـدايي را بـر  هايي كه ظهور تک  فرصت
هاي انقالب اسالمª و  تر عبور از آرمانبس

ªغيـرمم]ن م ªكـرد اصول قانون اساسـ .
ــه  ــابراين اگرخطــايي وجــود داشــته ك بن
داشـــته اســـت، آن خطـــايي نيســـت كـــه 

ªگويند و اگر بايد اعتراف كرد  بازجوها م
  و حالليت طلبيد كه بايد هم طلبيد، 

بايـــد از برخوردهـــاي ناصـــوابي كـــه بـــا 
سحابي صـورت مهندس بازرگان و دكتر 

  گرفت، عذر خواست و نيز بايد از همه 
 ªكــه خواهــان فعاليــت قــانون ªسياســيون

هاي مختلـف  بودند و حقوقشان به بهانه
همچنـين بايـد . نقض شد، پوزش طلبيـد

از تحميل يك سبك زندگª به شـهروندان 
ـــª آنـــان  ـــت در حـــريم خصوص و دخال

  ).۱۴" (معذرت خواست
نظـام  در شرایط� کـه ایرانیـان در مقابـل

ــه  ــرای  رســیدن ب ــه ب ــه فقی ــت مطلق والی
آزادی و حقوق خـود بـه پـا خواسـته انـد 
چه تحول� بزرگ� خواهد شد اگرتمـام� 
گروه ها و فعاالن سیاس� که بان� و باعث 
ـــد  ـــذهبی شـــده ان اســـتقرار اســـتبداد م
همجــون تــاج زاده شــروع بــه نقــد خــود 
نمایند، نقد از گذشته تنها بـا گفـتن یـ� 

ا یـ� پـوزش خواسـتن کلمه ببخشید و یـ
  .حل نخواهد شد

فعاالن سیاس� که در اوائل انقـالب خـود 
عامــل بازســازی اســتبداد بــوده انــد اگــر 
امروز واقعًا و عمال¬ به دم]راس� و حقـوق 

  بشر اعتقاد دارند و اگر حقیقت جو
  16در صفحه    

  



                                                                                                                                                                                       

 

 

14 

 

 
 

 2010ژو ئيه    18تا   5 از

 
   1389   تير 27تا   14از    753   شماره 

 1388
 

   

خردا د بمناسـبت  ۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــر  ـــد دکت ـــال[رد تول س

ینامـه زندگ  - »مصدق 
  ) ۳(دکترمحمدمصدق 

  
بنــابراین در نــزد اینهــا مصــالح، منــافع و 
حقــوق ملــ� بعنــوان یــ� اصــل در نظــر 

زیـرا اینهـا ! وعمل محل� از اعراب نـدارد
بـــه  وجـــدان اجتمـــاع� وحقـــوق ملـــت 
احتـرام نمــ� گذارنــد و بـا حمایــت و ســر 
سپردگ� به قدرت خارج� میل بـه کسـب 
 قدرت داخل� برای زیر پاگذاشتن حقوق

به بیان دی[ـر بـه اسـتقالل و . مردم دارند
آزادی و به مردم که حق حاکمیت از آنها 
است باور نداشـته و در تزلـزل شخصـیت 
وهویت فردی و جمع� خود ناقض اصـل 

  . استقالل شده و م� شوند
هم اکنون جامعـه ملـ� مـا در طـول سـ� 

فرقــه جلیلــه «ســاله اســتبداد مــذهبی 
ــت ــام » روحانی ــ«بن ــت فقی » هنظــام والی

هماننـــــد عصـــــر قاجـــــار و پهلـــــوی 
ـــت  ـــای منفع ـــروه ه ـــر و گ گرفتارعناص

مـ� » صـغیر«پرست� هستند کـه مـردم را 
ــدرت  ــان� ق ــ� را قرب ــالح مل ــد و مص دانن
طلبی و منافع شخص� خـود کـرده انـد و 
در جنایت، فساد و خیانت گوی سبقت را 

بدون ش� ح]مت عمل� آنها . ربوده اند
 ناش� از ح]مت نظـری م]تـب هزارسـاله

م]تب "» روایت� و حدیث� «ضد و نقیض 
  .  حوزه ای  روحانیت شیعه است" انتظار

بدیه� است همـین عناصـر و گروههـای  
ـــه  ـــتند ک ـــو و جبارهس ـــومتگر زورگ ح]
بطورمستمرناقض حقـوق طبیعـ� و ذاتـ� 
انسان و حقوق مل� بـوده و کـارگزار قـرار 
دادهـائ� بــر ضــد کشورشــان  شــده و مــ� 

  :ظیرباشند و قرار دادهائ� ن

  
عهدنامه گلستان بین ایران و روسـیه   -۱
عهدنامه ترکمن چای ایران و • ) ۱۸۱۳(

عهدنامـه تركمـان چـاي ): ۱۸۲۸(روسیه 
كه ي]ª از ننگين تـرين معاهـدات ايـران 
ــگ  ــران در جن ــت اي ــي ش]س ــت در پ اس
ايران و روس كه يك بار قـرارداد گلسـتان 
را كه آن نيز ننگين بود و بخـش هـايي از 

ــر ــه روســيه داده شــدخــاك اي در . ان را ب
ــاطق� کــه از  ــه من عهدنامــه گلســتان جمل

 -قـره بـاغ  : ایران جـدا شـد آمـده اسـت
قوبـا  –شیروان  –خانات موش]�  -گنجه

گرجسـتان  –داغستان  –-باکو  –دربند  –
وهرجا از والیات تـالش را کـه بالفعـل در 

و بدنبال آن عهدنامـه   .تصرف روسیه بود 
ــث وا ــرکمن چــای باع ــات ت گــذاری خان

ــت روســیه و  ــه دول ــروان و نخجــوان ب ای
تخلیه تالش و مغان از سـپاه ایـران شـد و 
همچنین اتباع در ايران از تابعيت نسبت 
به قـوانين حقـوقª و بـراي ايـران معـاف 

اعطــاي حــق كاپيتوالســيون بــه . (شــدند
 . گردید....  و) روسيه

 ۱۹۰۷در قرارداد :  ۱۹۰۷قرار داد    - ۲ 
گلـــیس، دولـــت انگلـــیس بـــین روس وان

تعهد کرده بود که در شمال خطـ� کـه از 
قصر شیرین شروع شده و پس از عبـور از 

بـه ) در خراسان(اصفهان و یزد و کاخ� 
ـــــران  ـــــرز ای ـــــای م نقطـــــه ای درملتق
ــده  وافغانســتان و روســیه مــ� رســد درآین
هیچ[ونه امتیاز اقتصـادی و بازرگـان� از 

ــراف و  ــک و تل[ ــن و بان ــل راه آه ... قبی
برای خود، اتباع خود و اتباع دول ثالث 

 .مطالبه و اخذ ننماید
بهمین ترتیب دولت انگلیس نزد دولـت  

روسیه متعهد بود که در منطقـه ای کـه از 
مرز سه کشور ایران و روسیه و افغانسـتان 
ــ�،  ــتن از گزی ــس از گذش ــده وپ ــاز ش آغ
بیرجند و کرمان به بنـدرعباس مـ� رسـد 

ــ ــرده و ب ــازی نک ــه امتی ــازات مطالب ا امتی
 .ی]دی[ر مخالفت� ننمایند

ــات� در   ــرارداد ترتیب ــن ق ــین در ای همچن
مورد استهالک قروض ایران مورد توافق 

غیــر از ایــن دو منطقــه . قــرار گرفتــه بــود
نفــوذ بـــاق� منـــاطق باصـــطالح منطقـــه 

  .بیطرف بود
ح]ومــــت وثــــوق  ۱۹۱۹قــــرار داد  - ۳

پـس از جنـگ جهـانª : الدوله با انگلیس
ــت ــر ايــران اول، انگلس ان قــراردادي را ب

تحميل كرد كه از ايران به امضـاي وثـوق 
ــاكس  ــه امضــاي ك ــيس ب ــه واز انگل الدول

وثــوق الدولـــه بـــا . وزيــر مختـــار رســـيد
هم]ـاري نصــرت الدولــه و صــارم الدولــه 

 ªكه هريك مبالغ ªوثـوق الدولـه ( درحال
ـــــه  ۲۰۰,۰۰۰ ـــــان، نصـــــرت الدول توم
ـــــه  ۱۰۰,۰۰۰ ـــــارم الدول ـــــان و ص توم
از دولــت انگلســتان ) تومــان ۱۰۰,۰۰۰

را بـا  ۱۹۱۹رشوه گرفتـه بودنـد قـرارداد 
دولت انگليس منعقد سـاخت و از اينجـا 

سرانجام بـا . يك گرفتاري جديد آغاز شد
مخالفت بسـیاری از روحـانیون، روزنامـه 
نگاران، و خطبای آن دوره در برابر ايـن 
ــدرس،  ــن م ــید حس ــه س ــرارداد از جمل ق

آن معـزول قرارداد ش]ست خـورد، عاقـد 
شد وبـه اروپـا رفـت و میـرزا حسـن خـان 
مشيرالدوله پيرنيا صـدارت يافـت، امـا در 

قــرارداد .كمتــر از ي]ســال اســتعفا كــرد
هاي انگلسـتان  فقط ي]ª از گزينه ۱۹۱۹

زنـده یـاد سـید . براي تسلط بر ايران بود
ــ�  ــورای مل ــس ش ــدرس در مجل ــن م حس
: دوره پنجم در ضمن سخنانش م� گویـد

ـــ... «  ـــه قـــول ملـــت ای ـــا اینکـــه ب ران ب
کـــم رشـــد و ) انگلیســـ� هـــا( حضـــرات

نرسیده بود، با اینکه اکثریت مردمش بـه 
پــیچ و خــم هــا و رمــوز سیاســت آشـــنا 
نبودند، الحق و االنصاف مخالفـت خـود 
را با قرار داد به بهترین وجه� که مم]ـن 

نه اینکه زیدی ب[ویـد مـن . بود نشان داد
ا مخالفت کردم، یا حسن مخالف بـود، یـ

ــر، ســرعمده . حســین مخالفــت کــرد خی
موفقیت ملت همـان سرشـت و خصیصـه 

قوه ملت . ذات� ملت بود که مقاومت کرد
و طبیعت ملت، یعن� قویترین نیروئ� که 
م� تواند با هر دسیسه و تهـاجم� مقابلـه 

   .»...کند، باعث این موفقیت گردید
، طــرح كودتــا ۱۹۱۹بــا ش]ســت قــرارداد 

ــ� ــفند( حــوت  ۳انگلیس ــید ۱۲۹۹) اس س
ضیاء و رضا خان در دستور كار انگلسـتان 

  .قرار گرفت
کــه رضــا شــاه پــس از  ۱۹۳۳قــرارداد  – ۴

خـود و مسـلط   هاى ح]ومت تح]يم پايه
»  دارس8«شدن بر اوضاع، با لغو قرارداد 

شمس8 قرارداد دي[رى كـه  ۱۳۱۲ در سال
بــود بــا   مراتــب، بــدتر از قــرارداد اول  بــه

نفـر دي[ـر، بـا  زاده و چنـد دستيارى تقـ8
قــرارداد . (منعقــد كــرد  دولــت انگلســتان

مطــــابق ) ۱۹۳۳مشــــهور بــــه قــــرارداد 
  .قرارداد

 –امینــ�  ۱۳۳۳قــرار داد کنسرســیوم  - ۵
قـراردادی اسـت کـه رژیـم کودتـای : بیج

مـرداد  ۲۸تیمسار زاهدی پس از کودتای 
ــین  ــ� ب ــا کنسرســیوم� از شــرکتهای نفت ب

نفتـ� برداری از منـابع .الملل� برای بهره
 .ایران بست

 -قـرارداد امینـ�«در این قرارداد کـه بـه 
نیـز معـروف شـده اسـت، بـرخالف » پیج

ــاز هــم  قــانون ملــ� شــدن نفــت ایــران ب
ــه  اکتشــاف و اســتخراج و فــروش نفــت ب

های خارج� سـپرده شـد و .دست شرکت
بــا نــام (ایــران بــه دریافــت حــق االمتیــاز 

 .اکتفا کرد) »پرداخت اعالم شده«مبهم 
 -داد براساس اصـل کلـ� پنجـاهاین قرار

مــذاکره کننـده اصــل� . پنجـاه طــرح شـد
ایران در مسائل مربـوط بـه ایـن قـرارداد 
ــه  ــ� کابین ــر دارائ ــ� وزی ــ� امین ــر عل دکت

بـــر اســـاس ایـــن . ســـپهبد زاهـــدی بـــود

ــیس  قــرارداد شــرکت نفــت ایــران و انگل
، ٪۴۰، شـــرکتهای آمری]ـــائ� نیــــز ۴۰٪

 ٪۶و شـرکت فرانسـوی  ٪۱۴شرکت شـل 
  .فع کار سهیم بودنددر منا

کـه بـه  ۱۳۵۹قرارداد الجزایر مورخ   - ۶
در : معـروف اسـت» بيانيه هاي الجزاير«

خمینــ� ، امضــای ایــن قــرارداد، شــخص 
بهشـــت�، هاشـــم� رفســـنجان�، احمـــد 
خمینــ�، رجــائ� و بهــزاد نبــوی، شــرکت 

گروگــانگیری کــه بــه ظــاهر . داشــته انــد
ــام«توســط  ــرو خــط ام ــجویان پی » دانش

سبب شد که دیپلمـات هـای انجام شد و 
ــایی  ــان  ۱۳آمری] ــان  ۱۳۵۸آب ــه گروگ ب

انقــالب «گرفتــه شــوند، توســط خمینــ� 
ــد» دوم  ــده ش ــه . خوان ــانگیری، ب گروگ

ــدرت  ــت ق ــاز تثبی ــه س ــده زمین ــور عم ط
ـــرکوب نیروهـــای  ـــت خـــواه و س تمامی
. سیاســ� مســتقل در داخــل کشــور گشــت
سپاه پاسداران و جهاد سـازندگ� هـم در 

ایـن دو . داشته اند اشغال سفارت شرکت
بظاهر تحت نظـر شـورای انقـالب بـوده 
انــد امــا شــورا از نقشــه اشــغال ســفارت و 

  !. گروگانگیری بی اطالع بود
روز، گروگـان هـا آزاد  ۴۴۴باری، پـس از 

را بهــزاد » بيانيـه الجزايــر«البتــه . شـدند
او و رجـائ� میدانسـته . نبوی امضـاء کـرد

ــره خیــانت� معــادل  ــد قــرارداد الجزی ان
سالها بعد، . است ۱۹۱۹خیانت قرار داد 

از قول این دو نوشته شد که نـزد خمینـ� 
رفته اند و به او گفته اند این کار خیانـت 
اســت امــا خمینــ� از آنهــا خواســته اســت 
قرارداد را امضاء کنند و آنها نیـز اطاعـت 

ی]� از گناهان ابوالحسـن . امر کرده اند
بنـــ� صـــدر از نظـــر خمینـــ� و اعـــوان و 

رش این بود که زیر بار ایـن قـرارداد انصا
صـیانت از حقـوق ملـت را . ننگین نرفت

بـا تـن نـدادن بنـ� . بر خود فرض شـمرد
صــدر بــه ســازش پنهــان� بــا گرداننــدگان 
حــزب جمهوریخــواه امری]ــا، ســرانجام، 
ــت  ــا زد و اکثری ــه کودت ــت ب ــ� دس خمین
نمایندگان زورپرست وعملـه قـدرت بـین 

یــــا آزادی، اســــتقالل و حقــــوق مــــردم 
سرسپردگ� به استبداد و قدرت، دوم� را 
انتخاب کردند و رأی به عدم کفایت بنـ� 
صدر اولین رئیس جمهور منتخـب مـردم 

  )۱!. (ایران دادند
llll  و اما، در ایران در پایان جنگ جهـان�

اول در اثــر قحطــª بــزرگ در ســالهاي 
ــــــيش از  ۱۹۱۹-۱۹۱۷  ۱۰مــــــيالدي ب

ميليــون ايرانــª بــه كــام مــرگ كشــيده 
 .دميشون

مـيالدي  ۱۹۱۵تا پايـان  ۱۹۱۴در سال «
ــي  انگليســª هــا، روس هــا و تــرك هــا، ب
طرفــª ايــران را در جنــگ جهــانª اول 
ــراي  ــيه ب ــا و روس ــد و بريتاني نقــض كردن
 ªپنهــان ªتقســيم جديــد ايــران بــه تــوافق

 ۱۹۱۵دسـامبر  –در مرحله دوم . رسيدند
ایـران بـار دی[ـر مـورد  – ۱۹۱۷تا مـارس 

. وســیه قرارگرفــتتهــاجم انگلســتان و ر
ــید و  ــرانجام� نرس ــه س ــان� ب ــالش عثم ت
روسیه و انگلستان بخش هـای وسـیع� از 
. خاک ایران را به کنترل خود درآوردنـد
انگلســتان کــه قــبال بخــش هــای جنــوب 

را در نــوامبر  –خوزســتان  –غــرب ایــران 
 ۱۹۱۵اشـــــغال کـــــرده بـــــود، از ۱۹۱۴

و اســتیالی خــود را بــر دی[ــر )  ســلطه(
جنـوب غربـی گسـترش مناطق جنـوب و 

 ».داد
 محمد قل� مجد در کتاب  قحط� بـزرگ

بـا وقـوع انقـالب روسـيه ...«: م� نویسـد
ارتش اين كشور در ايران از هـم پاشـيد و 
نيروهــاي روســª خــاك ايــران را تــرك 

بـه ايـن ترتيـب مجـال تسـلط بـر . كردند
ــا شــد . تمــام ايــران بــراي انگلســتان مهي

ا بـه م ايـران ر۱۹۱۸انگليسª ها تا ژوئيه 
اشغال خود درآوردند و بعد از سه سـال و 
نيم با بر تخت نشـاندن ارثيـه شـوم خـود 

سالهاي ننگين و سـياه ) رضاخان پهلوي(
 . حضور خود را به درازا كشيدند

ي]ــª ازمصــائبي كــه بــه دليــل حضــور 
ــت،  ــان رف ــر ايراني ــª ب ــاي انگليس نيروه

-۱۹۱۹( فاجعـــــه قحطـــــª ســـــالهاي 
ــــــا ) م۱۹۱۷ ــــــارن ب  ۱۲۹۶-۱۲۹۸(مق

ªاست كه در سراسر كشـور ) هجري شمس
به وقوع مª پيوندد و به تاوان آن بيش از 

. ميليون ايرانª به كـام مـرگ میرونـد ۱۰
قحطª، زمانª اتفاق مª افتد كـه سراسـر 
ـــتان  ـــان انگلس ـــران در اشـــغال نظامي اي
است، اما آنها نـه تنهـا هـيچ كـاري بـراي 

مبارزه با قحطª و كمـك بـه مـردم ايـران 
ه عمل]ــرد شــان اوضــاع را نكردنــد، بل]ــ

وخيم تر كرده و سبب مـرگ ميليـون هـا 
درســت زمــانª كــه مــردم . نفـر مــª شــوند

ايران به دليـل قحطـª نـابود مـª شـدند، 
ارتــش بريتانيــا مشــغول خريــد مقــادير 
عظيمª غله و مواد غذايي از بـازار ايـران 
بود و با اين كار هم افزايش شديد قيمـت 

مـردم  مواد غذايي را سبب مª شد و هـم
. ايران را از ايـن آذوقـه محـروم مـª كـرد
جالبتر ايـن كـه انگليسـª هـا حتـª مـانع 
ــد و  ــا، هن ــذايي از آمري] ــواد غ واردات م

به عالوه . بين النهرين به ايران مª شدند
در زمان قحطª، انگليسª ها از پرداخـت 
ــران اســتنكاف  ــª اي ــول درآمــدهاي نفت پ

  )  ۲( ». ...ورزيدند
جهــان�، دولــت و در پایــان جنــگ اول 

ـــود و خـــود را  ـــاتح اصـــل� ب ـــیس ف انگل
. توانــاترین امپراتــور جهــان مــ� دانســت
نیروهــای آن کشــور بــر سراســر ایــران، 
. خاورمیانه، قفقاز و ترکستان مسـلط بـود
با سقوط دولت تزاری و پیـروزی انقـالب 
اکتبر و ش]سـت آلمـان و ترکیـه عثمـان�، 
بزرگتـــرین رقیبـــای در جنـــگ ش]ســـت 

نه منازعـــات سیاســـت خــورده و از صـــح
جهان خـارج شـده بودنـد، هـیچ قـدرت� 

  .  نم� توانست با بریتانیا برابری کند
امپراتوری انگلستان از ی� قرن پیش از   

این تاریخ در ایـران و افغانسـتان و تبـت، 
در دو سوی مستعمره هند، در گیر رقابت 
ــا  ــت ب ــرانجام توانس ــود و س ــیه ب ــا روس ب

تان و تبـت افغانس ۱۹۰۷امضای قرار داد 
را در منطقه نفـوذ خـود در آورد و  ایـران 
را با روسیه بـه دو منطقـه نفـوذ شـمال� و 
جنوبی تقسیم کنـد و ایـران زیـر بـار ایـن 

  .قرارداد نرفت
كــار گــردان بعــدي ســلطه انگلســتان بــر 

  Lord Curzon »لــرد كــرزن«ايــران، 

معاون و بعدا وزير امور خارجه انگلستان 
قـام دولتـª دربـاره بود كه قبل از قبـول م

ــــه  ــــياي ميان ــــتان و آس ــــران، افغانس اي
مطالعات و تحقيقات فراوان كرده بـود و 

هم او بـود كـه . كارشناس اين منطقه بود
ـــران  ـــردن اي ـــه ك طـــرح تحـــت الحماي

) معروف به وثوق الدولـه ۱۹۱۹قرارداد (
   .را تهيه كرده بود

در پایان جنگ، لرد کرزن در مـوقعیت�  «
ــ ــت ب ــ� توانس ــه م ــود ک ــراح ب ــة ط ه منزل

ــد ــل کن ــران عم ــا در ای ــت بریتانی . سیاس
کـه ) کمیته ای بین وزراتـ�(کمیته ایران 
ــه  ــه توصــیة او ) ۱۲۹۶۵( ۱۹۱۷در ژوئی ب

تشــ]یل شــده بــود، پیشــاپیش تریبــون� در 
اختیار او نهاده بود تا بتواند از طریق آن 
بــر مــذاکرات مربــوط بــه ایــران نفــوذ 
گــذارد، بلفــور وزیــر خارجــه، ریاســـت 

سات را به عهده داشـت، لـی]ن کـرزن جل
دیـری . دستور جلسات را تعیین مـ� کـرد

نپایید که او بـا وزرات خارجـه در تنظـیم 
نگـام� کـه . سیاست  در ایران سهیم شـد

ـــــــاین  ـــــــارلز )۱۲۹۶(۱۹۱۷در پای ، چ
در )  بریتانیـــا ( مارلینـــگ، وزیـــر مختـــار

تهران، خواهان دستوالعملهای مشخص 
سـ� درایـران لندن در بارة  خط مش� سیا

« شـد،  کابینـة جنـگ اعـالن داشـت کـه 
لرد کرزن و وزیر  امور خارجه م� بایسـت 
مســئله را بررســ�، ودســتورالعملهای الزم 

موقعیت کرزن با تشـ]یل . را تدوین کنند
کمیته شرق کابینه جنگ که بـر کمیتـه « 

ایرا ن تفوق داشـت و آن در خـود جـذب 
  ) ۳(» . کرد و تح]یم شد

ــرا«   ن ی]ــ� از دل مشــغولیهای مســأله ای
ــود ــ� عمــده کــرزن ب ــافرتش در . ذهن مس

ــوان ) ۱۲۶۸( ۱۸۸۹ ــابش تحــت عن و کت

که به شدت مـورد » ایران و قضیه ایران«
او ایــران را .. تجلیــل قــرار گرفتــه بــود

ــــاً  ــــت در «اساس ــــی اهمی ــــره ای  ب مه
کـرزن . مـ� دیـد»  کشم]ش  بر سـر هنـد

ترکسـتان، افغانسـتان، مـاورای « نوشت، 
در نظر بسیاری این اسام�  -ایرانخزر و 

فقط  احساس� از دور افتادگ� مطلـق، یـا 
خاطره فراز و نشیبها و عشقهای نافرجـام 

بایـد اعتـراف کـنم، در . را بر م� انگیزاند
نظر من، این کشورها چیزی بیش ازمهره 
های صفحه شطرنج� نیستند که مسـابقه 
برای فرمـانروایی بـر دنیـا روی آن بـازی 

فرمـانروایی « در نظر او کلید . »م� شود
بدون هنـد بریتانیـا « . بود" هند"بر دنیا 

» نم� توانست به حیات خود ادامه دهد،
ی]سره به سطح قدرت� درجـه « و بریتانیا 

  »   .سه سقوط  م� کرد
زمـین « به » حاکم دنیا« نقش بریتانیا از 

او . تنـزل مـ� کـرد» بازی بی ش]وه دنیـا
طـور کـه از مردم درست همـان « نوشت،

آکروپولیس در آتن بـاال مـ� رونـد، یـا در 
آبهای نیـل بـه سـیاحت مـ� پردازنـد، بـه 

  )۴(».تماشای ما خواهند آمد
  
لرد کرزن در گـزارش تـاریخ�  ⊲⊲⊲⊲

خــود بــه کابینــه بریتانیــا در بــاره 
  : چنین گفت ۱۹۱۹قرار داد 

  
همقطــاران مــن در کابینــه مم]ــن اســت 
متوجــه ایــن موضــوع شــده باشــد کــه در 

ــــ� رشــــته عــــ ــــر ی رض ماههــــای اخی
تل[رافهـــای متـــوال� میـــان وزارت امـــور 
( خارجه و نماینـده سیاسـ� مـا در تهـران

. رو و بـدل شـده اسـت) سر پرس� کـاکس
همـه ایـن تل[رافهـا، چنانکـه مـ� دانیــد، 
مربوط  به عقد قرار دادی هسـتند کـه تـا 
اواخر مشغول انجام مذاکرات مربوط به 

ـــم ـــوده ای ـــران ب ـــت ای ـــا دول ـــن . آن ب ای
مذاکرات از موقع� شروع شد کـه کابینـه 
جنـگ بریتانیـا، کمیسـیون امـور خــاوری 
ــن بخــش از سیاســت  ــئول ای خــود را مس
خــارج� مــا و مــأمور رســیدگ� بــه مســائل 

  . خاورمیانه و شرق نزدی� کرد
لـرد  –مستر بلفـر( اعضای این کمیسیون  

ــل ــرت سیس ــماتز -راب ــرل اس ــتر  –ژان مس
) داری  و نماینـــدگان خزانـــه -مونتـــاگو

هم[� از همـان اول کـار در جریـان ایـن 
مذاکرات بوده اند و ش]ل نهائ� قـرارداد 
بــاالخص مــورد تصــویب مســتر مونتــاگو 

و مسـتر چمبـرلن ) وزیر امور هندوسـتان(
ــ�( ــر ) وزیردارائ ــتر بلف ــور (و مس ــر ام وزی

) وزیــر خارجــه کــه فعــال در پــاریس اســت
  .قرار گرفته است

ــون کــه مــتن پیمــان خوشــبختا نه در اکن
ـــا کمـــال  ـــه امضـــاء رســـیده، ب تهـــران ب
خرســندی مــ� تــوانم خالصــه ای از ایــن 
مذاکرات و تبادل نظرها را که منتهـ� بـه 
« نتیجه ای شده است که حـق دارم آن را

توصـیف » نتیجه ای بسیار رضایت بخش 
کــنم، بــه اطــالع هم]ــاران ارجمنــدم در 

  .کابینه برسانم
وضع ایـران . موقع� که جنگ شروع شد

دسـتهای : طور خالصه از این قرار بودبه 
که بـا  ۱۹۰۷خود ما را قرارداد بد فرجام 

روســیه داشــتیم بســته بــود و آزادی عمــل 
مان در این قسـمت از جهـان بـی نهایـت 

قــرار داد (ایــن قــرارداد . محــدود بــود
با اینکه هدف اصل� اش این بـود ) ۱۹۰۷

که به اختالفات و منازعات دیـرین روس 
ران خاتمـه دهـد و ثبـات و انگلیس در ایـ

ــه نحــوی کــه در آن  تشــ]یالت ایــران را ب
ــر دوران  ــود، در سرتاس ــود ب ــاریخ موج ت
اعتباراتش، ازطرف دولـت و ملـت ایـران 
با نظر خصومت تلق� شد و روسها نیز در 
عمل آن را وسیله ای برای تح]یم حلقـه 
فشار خـود را منـاطق شـمال� ایـران قـرار 

خاصمات در نتیجه، هنگام� که م. دادند
بین الملل� و جنگ جهان� آغاز شـد و مـا 
بــرای پیشــرفت هــدف مشــترک در ســل� 
متفقــان روســیه درآمــدیم، بــد رفتــاری و 
ــ�  ــث تحری ــه باع ــها ک ــت روس ــوء نی س
ــه  احساســات خصــمانه ایرانیــان نســبت ب
روسیه شده بود عمال دامنگیر ما هم شـد 
زیـرا بریتانیـای کبیـر در چشـم آنهـا یــار و 

ایرانیـان . ه م� شدهمدست روسها شمرد
  این طور فکر م� کردند که ما از هرگونه 

  یاست روسها و هر نوع رفتار آنها درس
   

  15در صفحه
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ــبت   26« ــردا د بمناس خ
صد و بيسـت و هشـتمين   
 »سالگردتولددكترمصدق

  محمد كتردزندگينامه  -
  ) 3(مصدق 

  
ایران پشـتبان� مـ� کنـیم و بـه ح]ـم ایـن 

ا کــرده وحــدت منــافع کــه بــا روســیه پیــد
نسبت به تمام آرزوهـا و مقاصـد ملـ� ایم،

ــ�  ــومت م ــم  خص ــه چش ــز ب ــان نی ایرانی
  . نگریم

تمام احساسات حسنه و همدردی بـاطن� 
که از طرف ملت ایران در مراحـل اوایـل 
ــزی  ــای مرک ــه دول اروپ ــبت ب ــگ نس جن

ابــراز شــد بی[مــان ) آلمــان و متحــدینش(
ناشــ� از همــین طــرز فکــر بــود کــه مــا را 

ســوء روســیه بــرای از بــین شــری� نیــات 
. بردن اسـتقالل کشورشـان مـ� شـمردند
گرچه ح]ومت ایران بـه ظـاهر بیطرفـ� 
خـود را در ایــن جنــگ اعــالم کــرده بــود 
ــه  ــا آنجــا ک ــران ت ــت ای ــت و مل ــ� دول ول
توانســتند بــه فعالیــت هــا و دسیســه هــای 
دشــمنان مــا در خــاک کشورشــان کمــ� 
کردند و وضع عموم� ایران تحـت تـأثیر 

کـه برخـ� از آنهـا  -امل متعـددعلل و عو
ــا، برخــ�  ــات مضــر آلمانه ــ� از تبلیغ ناش
ــه  ــا ب ــام� ترکه ــه نظ ــول حمل ــر معل دی[
ایــران، و قســمت� هــم معلــول خصــومت 
خود ح]ومـت ایـران نسـبت بـه متفقـین 

چنان سخت و حسـاس گردیـد کـه   -بود
ما برای حفظ امنیـت مرزهـای افغـان، و 
نیز برای حفاظت از منافع مستقیم خـود 

تفقین مان در ایـران، ناچـار شـدیم از و م
درعین بـی ( همان آغاز امر، این کشور را 

ــ�  ــه شــ]ل صــحنه ای از ) طرف تقریبــا ب
صــحنه هــای مهــم جنــگ جهــان�  تلقــ� 

  .کنیم
مخاصــمات و قیامهــای شــدید محلــ� در 
قسمت جنوب کشور صورت گرفت کـه در 
آنجا ی� نیروی نظام� بوم� بنام اسـپیار 

تحت نظر افسـران  )تفنگداران جنوب ( 
ایــن نیــرو . بریتانیــائ� بوجــود آمــده بــود

  وظایف ژاندارم و پلیس راه را برای دفع 
فتنـــه اشـــرار، دور نگهداشـــتن آنهـــا از 
راههـــای  تجـــارت� کـــه معبـــر کاالهـــای 
انگلیس� بود، و حفظ  آرامـش در نـواح� 

ی� بار، در عرض . جنوب، انجام م� داد
همــین جنــگ، نیــروی اســپیار و افســران 
انگلیســ� اش  در معــرض خطــری چنــان 
بــزرگ قــرار گرفتنــد کــه دولــت بریتانیــا 
ناچــار شــد ایــن قــوه محلــ� را بــا اعــزام 
 .نیروهای تازه نفس از هند، تقویـت کنـد

بـرای ) خراسان( در نواح� خاوری ایران
اینکـــه از تمامیـــت مرزهـــای افغانســـتان 
حراست شود اقدامات مهم و عملـ� الزم 

ــود ــمن، در . ب ــن ض ــمال در ای ــمت ش قس
غربـی کشــور، مــادام کــه ترکهــا و آلمانهــا 
ــود  ــغال خ ــازع تحــت اش ــاز را بالمن قفق
داشتند، هر لحظـه بـیم آن مـ� رفـت کـه 
قــوای آنهــا بــر ایالــت مــرزی آذربایجــان 
نازل شوند و این ام]ان بـه حـدی حـاد و 
نزدی� بود که ی� بار حت� خـود تهـران 
را در خطـــر ســـقوط قـــرار داد و چنـــدی 

کـه ح]ومـت مرکـزی را وادار نمانده بود 
برای جلوگیری . به فرار از پایتخت سازد

از وقوع این حادثه و حفظ موقعیت مان 
در مناطق ساحل� خزر، و نیز برای اینکه 
ــه آســیا از راه  ــا ب ــدازی آلمانه از دســت ان
ــا  ــوگیری شــود، ناچــار شــدیم ب ــا جل دری
کمال عجله نیروهائ� از بـین النهـرین و 

ایــن نیروهــا . نــیمبغــداد وارد ایــران ک
ـــز در محـــور بغـــداد  درحـــال حاضـــر نی

قـزوین  –همـدان  –کرمانشـاه  –خانقین 
موضع گرفتـه انـد ولـ� امیـدواریم کـه در 
آتیه ای نه چندان دور بتوانیم همـه شـان 

  .»را از خاک ایران فرا خوانیم
ی� : ...کرزن درادامه گزارشش م� گوید 

سال قبل ی� ستاره ما درخشیدن گرفـت 
ـــان  ـــدانهای و نش ـــگ در می ـــه جن داد ک

جنگ باختری به پایان موفقیت آمیـزش 
نزدی� م� شود و حت� به خـود ایرانیـان 
هم ثابت شد که دی[ر امیدی به پیـروزی 
آلمانهـــا نیســـت، ی]ـــ� از سیاســـتمداران 

برجسته ایرانـ� بـه نـام وثـوق الدولـه کـه 
همواره نسبت به منافع بریتانیا در ایـران 

نه داشــته احساســات و خــط مشــ� دوســتا
است از طرف شـاه مـأمور تشـ]یل کابینـه 

  . گردید
میــان هم]ــاران او دو وزیــر دی[ــر ایرانــ� 
بودند که هردو، مثل خود نخست وزیـر، 
جدأ عقیده داشتن که آتیه ایران فقط  بـا 
اتکا به قـدرت انگلسـتان تضـمین شـدن� 

اعلیحضـرت (خود مقـام سـلطنت . است
کـه عـین ایـن ) سلطان احمد شاه قاجـار

ظر را داشت بـالطبع از وزرای سـه گانـه ن
تـوأم بـا تشـ]یل کابینـه  .پشتیبان� م� کرد

جدیــد، مــا نیــز ی]ــ� از مــأموران الیــق و 
مجــرب خــود، ســر پرســ�  کــاکس، را بــه 
عنــوان وزیــر مختــار بریتانیــا در ایــران 

ایـن . انتخاب و به آن کشور گسیل کردیم
شخص که برای سـالیان متمـادی کمیسـر 

در خلیج فارس بود و پـیش مقیم بریتانیا 
ـــران، ارشـــد صـــاحب  ـــه ای از حرکـــت ب
ــرین ــین النه ــا در ب ــ�  م ــبان سیاس ( منص

بشمار م� رفت، بـا تعلیمـات� ) عراق عرب
به ایران گسیل شد کـه  خالصـه اش نیـل 
. به توافق� رسم� با ح]ومـت ایـران بـود
ســیر پرســ� کــاکس دســتور داشــت بــرای 
عقــد قــراردادی بــا ایــران ب]وشــد کــه در 

جــه آن منــافع آتــ� بریتانیــا در ایــن نتی
قسمت از جهان از برخـورد صـاعقه هـا و 
گزنـــدهایی از آن نـــوع کـــه در ســـالهای 
اخیــر بــه کــرات بــا آن روبــرو شــده اســت 

نیـز مـ� خواسـتیم شـهپر . محفوظ بماند
حمایت خود را بر فرق کشوری کـه مبـتال 
به ضعف  عالج ناپذیر است و بدون تکیه 

اند سرپا بایستد بر عصای خارج�  نم� تو
چنــان ب[ســترانیم کــه ایــن کشــور بتوانــد 
اســــتقالل و ح]میــــت خــــود را میــــان 

مـذاکرات� . کشورهای جهان حفـظ کنـد
که در عـرض  نـه مـاه گذشـته در جریـان 
بوده و اکنون به نتیجه ای رضایت بخش 
رسیده، ثمره کوشش توأم ح]ومت ایران 

  .و سر پرس�  کاکس بوده است
بسته شده در عمـل  مفهوم قرار دادی که 

این نیست کـه  قیمومـت کشـور ایـران بـه 
عهده ما واگـذار شـده باشـد یـا اینکـه در 
ــار  ــری در ک ــین تعبی ــت چن ــرف دریاف ش
نیست که ایـران خواسـته باشـد بخشـ� از 
آزادی و حاکمیــت خــود را بــه مــا تســلیم 
کند یا اینکه ما در شـرف قبـول تعهـدات�  

ه در تازه و پرهزینه در این کشور باشیم کـ
  .آتیه فشاری سنگین بر دوش ما باشد

ــد اصــال چــه ....«  اگــر کســ� ســئوال کن
دلیل� هست؟ ما پذیرای مسئولیت� چنین 
ســنگین در ایــران مــ� شــویم و چــرا ایــن 
کشور فرتوت را به حـال  خـود رهـا نمـ� 
کنیم که چهار اسبه به سوی زوال افسـانه 
ای اش نزدی� شود؟ جواب این سـئوال 

ل حاضـر بـا توجـه بـه این است که درحـا
موقعیـــت جغرافیـــائ� ایـــران و عظمـــت 
منافع ما در این کشور، و نیز بـا توجـه بـه 
امنیت آت� امپراطوری مـا در خـاورزمین، 
رها کردن این کشور به حـال خـود عمـال 
غیــر مم]ــن اســت، کمــا اینکــه در عــرض 
پنجاه سال گذشته هم غیـر مم]ـن بـوده 

ــد خــود را از . اســت انگلســتان نمــ� توان
وضـــاع ایـــران کنـــار ب[یـــرد و در قبـــال ا

حــوادث� کــه درایــن کشــور رخ مــ� دهــد 
ازآن گذشـته، . خونسرد و بی اعتنا بمانـد

اکنــون کــه مــا درشــرف قبــول مســئولیت� 
عـراق ( قیمومت بر بین النهرین –جدید 
هستیم و ایـن مسـئولیت مـا را از  –) عرب

سوی غرب نیز هم مرز و همجـوار ایـران 
هـیچ وجـه نمـ� خواهد ساخت، دی[ربه 

تــوانیم اجــازه دهــیم درخطــه ای چنــین 
حساس که میان مرزهـای امپراطـوری مـا 
در هند و مرزهای کشـور نـو بنیـان عـراق 
واقع شده، خالئ� ایجاد شود که به علت 
ســوء ح]ومــت بــه بســتری مســتعد بــرای 
دسیســه هــای بــین المللــ�، آشــفتگیهای 
سیاســ�، و هــرج مرجهــای مــال�، تبــدیل 

  .گردد
شــته اگــر قــرار بــراین باشــد کــه از آن گذ

ایــران تنهــا و بــی]س بــه حــال خــود رهــا 
شـود، بـه دههــا دلیـل مح]ــم جـای ایــن 
ترس هست که سیل نفوذ بلشوویزم که از 
مرزهای شمال� این کشـور سرچشـمه مـ� 
. گیرد سرانچام سرتاسر ایران را فرا گیرد

آخــرین دلیــل بــرای توجیــه بــاالخره، 
گرفته ایم  مسئولیت� که در ایران به عهده

این است که مـا در گوشـه جنـوب غربـی 

ــافع�  ایــن کشــور مالــ� ســرمایه هــا و من
بزرگ به ش]ل چاههای نفت هستیم کـه 
ــا  ــا از آنه ــائ� بریتانی ــروی دری ســوخت نی
تأمین مـ� شـود و همـین موضـوع نـوع� 
اهمیت استثنائ� به نقش ما در این نقطـه 

  .از جهان م� بخشد
ل و بــا در نظــر گــرفتن مجمــوع ایــن علــ

عوامل، تمایالت وزارت خارجـه و وزارت 
ــق  ــن تعل ــر ای ــر دو ب ــتان ه ــور هندوس ام
گرفته است که پیمان� با ایران بسته شـود 
که به موجب آن، بی آنکه مجبور باشـیم 
اداره مســتقیم ایــن کشــور را بــه عهــده 
گیریم یا اینکه پای خـود را در مسـئولیت 
های سترگ مال� وارد کنیم، مع الوصـف 

باشیم که به کم�  مستشاران و در وضع� 

کارشناسان خود و به یمن راهنمائیهـایی 
که م� کنیم ، ح]ومت این کشـور را قـادر 
سـازیم کـه وضــع کنـون�  خـود را اصــالح 

  .دگرگون کند
در تحـــت مـــواد ایـــن قـــرار داد، کـــه  

مـذاکرات مربــوط  بـه آن خاتمــه یافتــه و 
متن سند همین امروز امضـا شـده اسـت، 

یر به عهده م� گیـرد کـه بـه بریتانیای  کب
حســــاب دولــــت ایــــران، مستشــــاران و 
کارشناسـان� از آن گونــه کـه بــرای شــعب 
مختلف وزارتخانه های ایران الزم اسـت 

در . دراختیـار اولیـای ایــن کشـور ب[ــذارد
میان اصالحات بیشماری که دولت ایران 
خیال دارد انجام دهد ی]ـ� هـم تشـ]یل 
. نیـــروی متحـــد الشـــ]ل نظـــام� اســـت

اساس برنامه هائ� که در دسـت اسـت، بر
تمام نیروهای پراکنده نظـام� ایـران کـه 
تا امـروز در نقـاط مختلـف کشـور وجـود 

ســــربازان وظیفــــه،  –داشــــته اســــت 
ــیس  ــزاق، و پل ــون ق ــدارمری، دیویزی ژان

هم[� در بطن ایـن ارتـش یـ�  –جنوب 
مــا خیــال . پارچــه متشــ]ل خواهنــد شــد

ولـت داریم افسران و فرماندهان� را که د
ایران برای تش]یل این نیـرو الزم دارد در 

از آن گذشــــته، . اختیارشــــان ب[ــــذاریم
ــرده  ــت ک ــتان موافق ــه داری  انگلس خزان
= است اعتباری به مبلغ دو میلیـون لیـره 

شش میلیـون تومـان بـه پـول (استرلینگ
دراختیار دولت ایران ب[ـذارد تـا ) آنزمان

این دولت بتواند اصالحات� را که در نظر 
  .آغاز کند است

ــــه داری  ح]ومــــت هندوســــتان و خزان
کــه درآمــد  -بریتانیــا تــأمین ایــن مبلــغ را

گمرکــات ایــران وثیقــه بــاز پرداخــت آن 
بالســویه بــه عهــده گرفتــه  –خواهــد بــود 

در مـــتن قـــرارداد ایـــن نکتـــه بـــه . انـــد
صراحت اشعار شده اسـت کـه قسـط اول 
ایــن وام تـــا مـــوقع� کــه رئـــیس هیئـــت 

ایــران وظــایف مستشــاران مــال� مــا در 
رسم� خود را که نظـارت کامـل بـر امـور 
دارائ� ایـران اسـت تحویـل نگرفتـه، بـه 

در بقیـه  .ح]ومت ایران پرداخت نگردد
قســـمتهای قـــرار داد، مـــواد و شـــرایط 
مختلف به نظرتان خواهد رسـید کـه بـه 
موجــــب آن مــــا خــــواهیم توانســــت از 
ح]ومــت ایــران در تحقــق بخشــیدن بــه 

ی ترضـیه نشـده قسمتهایی چنـد از دعـاو
  .اش پشتیبان� کنیم

ما حصل این ترتیبات و نتیجه قـراردادی 
که امروز بسته شد این نیست که خواسـته 
ـــرزمین� تحـــت  ـــه س ـــران را ب باشـــیم ای

به عکـس، . الحمایه بریتانیا مبدل سازیم
ــاده اول قــرارداد، دولــت  ــه موجــب م ب
ــــه  اعلیحضــــرت پادشــــاه انگلســــتان ب
و  صــراحت متعهــد شــده اســت اســتقالل

تمامیــت ارضــ� ایــران را از هــر حیـــث 
محتــرم بشــمارد ولــ� در ضــمن، بــا بســته 

شدن این قرار داد و اجرای موافقانه آن، 
ـــای  ـــا و رقابته ـــه ه ـــام آن دسیس ـــه تم ب
حســـادت آمیـــز میـــان دول رقیـــب، کـــه 
آشــفتگ� اوضــاع ایــران را درپــی دارد، 
خاتمه داده و خود ایران هـم بـه شـرط� 

قانه در کــه ســهم خــود را صــحیح و صــاد
ــت�  ــد فرص ــا کن ــرار داد ایف ــن ق تحــت ای
ــا بــه ســالمت  بیماننــد خواهنــد داشــت ت
سیاس� و ثبات و امنیت� از آن نـوع کـه در 
عـــرض یـــ� صـــد ســـال گذشـــته هرگـــز 
ــت یابــد و  ــت دس ــده اس ــرش را ندی نظی
بــاالخره ایــن قــرار داد، اگــر بــه نحــو 
رضــایت بخــش اجـــرا گــردد، تضـــمین� 
ــرق  ــان ش ــ� جه ــرای صــلح آت ــا ب گرانبه

  .خواهد بود

ــذاکرات  ــران کــه در سراســر م پادشــاه ای
منته� بـه ایـن قـرارداد، بـا نظـری بسـیار 
ــین  ــت در هم ــته اس ــرکت داش ــاعد ش مس
آینده نزدی� از کشورمان دیدن خواهـد 
کرد تا بدین وسـیله حسـن نیـت خـود را 
نسبت به اولیای این کشور علنأ ابراز دارد 
و من شخصأ امیـدوارم کـه انتشـار همـین 

ـــراردا ـــرای ق ـــم آن ب دی کـــه نکـــات مه
استحضار هم]ارانم تشریح شـد و پخـش 
شدنش در دنیا، خود مدرک�  باشـد قـانع 
کننده که روابط  میان دو کشور که بـرای 
ــا رشــته هــائ� بســیار  مــدتهای متمــادی ب
نزدی� به هم پیوند خورده است، از این 
ببعد، بموجب قرارداد جدید، بر پایه ای 

ار خواهــد مح]ــم تــر و مطمــئن تــر اســتو
  ) ۵( -"ش گرزن آف کدلتسن: امضا."شد

ــان  ــه، در آن زم ــیح اینک ــده « توض نماین
سفارت انگلیس شخصا به دیـدار مرحـوم 
مدرس رفـت و ضـمن صـحبتهایی کـه بـا 
وی کرد علت مخالفتش را با یـ� چنـین 

اسـتقالل « قراردادی که در مـاده اول آن
بــه صــراحت هرچــه » و حاکمیــت ایــران

ــده  ــمین ش ــامتر تض ــدتم ــا ش ــود جوی . ب
ــود  ــه وی داده ب ــه ب ــدرس جــوابی را ک م
ــــای  ــــ� از نطقه ــــمن ی] ــــدها در ض بع
مشهورش در مجلس در جلسه دهـم آبـان 

  :، به اطالع نمایندگان ملت رساند۱۳۰۳
همچنانکه در بدو صحبت خود عـرض « 

کردم چون مزاجم خیلـ� کاهیـده شـده 
اســت لــذا مجبــورم آنچــه را کــه در قلــب 

مـرم وفـا نکـرد دارم عرض کنم که اگـر ع
این حرفهائ� که امـروز مـ� زنـم تـذکری 
باشد بـرای شـماها کـه رفیقتـان روزی در 

  ...مجلس این چیزها را گفت
دسـت� . مثال آمدند قرارداد درست کردند

. از غیب بیرون آمد و بر سینه نـامحرم زد
ه� آمدند به من م� ... هرچه کردند نشد

. گفتنــد ایــن قــرارداد کجــایش بــد اســت
هر کجایش . ازموادش بد استکدامی� 

بد است، موردش را ذکر کنیـد تـا بـرویم 
ــیم؟ ــ� دادم. اصــالح ب]ن ــن جــواب م : م

ی� نفـر . آقایان، من رجل سیاس� نیستم
آخونــدم و از رمــوز سیاســت ســر در نمــ� 

اما آن چیزی که اسـتنباط مـ� کـنم . آورم
در ایــن قــرارداد بــد اســت، همــان مــاده 

مـــا : اولـــش مـــ� باشـــد کـــه مـــ� گویـــد
اسـتقالل ایـران را برسـمیت ) انگلیسیها(

ایـن مثـل ) خنده نمایندگان( م� شناسیم
« :این است که ی]� بیاید و به من ب[ویـد

ــه رســمیت مــ�  ــرا ب ســید، مــن ســیادت ت
ـــد جهـــت » .شناســـم هـــ� اصـــرار کردن

مخالفت شما چیسـت؟ بـاز همـان حـرف 
سابق خـود را تکـرار کـردم کـه مـن مـرد 

ر در نمـ� سیاست نیستم و از این کارها س
ـــن ممل]ـــت رجـــال سیاســـ�  . آورم در ای

اما به همان . فراوانند به آنها رجوع کنید
دلیل� که عرض کردم اسـتنباط  مـ� کـنم 

  ».این قرار داد بد است

ایــن جــوابی  بــود کــه بــه طراحــان و  
امـا ... «...اما . موافقان قرارداد م� دادم

غور و مطالعه اگر کس� در کنه این قضیه 
ح و منظور باطن� قرار داد را م� کرد و رو

م� ش]افت، دو چیـز را آنـاً  مـ� فهمیـد و 
استنباط مـ� کـرد و آن ایـن بـود کـه ایـن 
قــرارداد مــ� خواهــد اســتقالل مــال� و 

  .نظام� مان را از دستمان ب[یرد
چون اگر بنا باشـد ایـران مسـتقل بمانـد  

: همــه چیــزش بایــد دســت ایرانــ� باشــد
چــه  حــالش، مــالش، حیثیــتش، چــه اش،

اش، همه چیـزش بایـد متعلـق بـه ایـران 
باشــد، امـــا ایـــن قـــرار داد یـــ� دولـــت 

را در دو چیـز مهـم ) انگلیستان( خارج� 
در پـولش و در : ممل]ت شـری� مـ� کـرد

ــام� اش ــوه نظ ــده ... ق ــل عم ــن دلی و ای
  ) ۶( ».مخالفت من بود

هنگـام� «: هوشنگ صـباح� مـ� نویسـد
که از کرزن پرسیدند چ[ونه م� خواهـد 

مخالفت احتمال� ایرانیها بـا سیاسـتش با 
موضـوع بـا پـول « مقابله کند، پاسـخ داد

ام]انـات مـال� ابتـدا » .حل خواهـد شـد
بــرای خریــد متحــدان محلــ� و بعــد، بــه 
منظور کسب نفوذ در دولت ایران به کـار 

ایـن روشـها در کشـاندن . گرفته مـ� شـد
ــوری بــه جرگــه  امپراطــوری غیــر « کش

ــا امتحــان»  رســم�  خــود را پــس  بریتانی
  .داده بودند

در اواخر جنـگ بـه تعـدادی از نخب[ـان 
طبقــه حاکمــه ایــران وجــوه� پرداخــت 

تــا آنــان را بــه هم]ــاری بــا بریتانیــا . شــد
ــــزد ــــه . برانگی ــــن ( ۱۹۱۸در ژانوی بهم

ــر )  ۱۲۹۶ ــه وزی ــرد ب ــنهاد ک ــیل پیش سس
بـه آن « داده شودمختار در تهران اجازه 

رزشـش دسته از ایرانیان� که فکر م� کند ا
درمـاه مـه، وزیـر » .را دارند رشوه بدهـد

مختار گزارش داد کـه شـاه حاضـر اسـت 
وثوق الدوله، نامزد مـورد عالقـه بریتانیـا 

ـــــه  ـــــرری ماهان  ۲۰,۰۰۰را، در ازای مق
تومان، به مقام رئـیس الـوزرائ� منصـوب 

کمیتـــه شـــرق� بـــه او اختیـــار داد . کنـــد
درمـــاه )  لیـــره ۵,۰۰۰(تومـــان  ۱۵,۰۰۰

ــد ــه . پیشــنهاد کن در همــان جلســه، کمیت
موافقت کرد به سـردار ظفـر، رئـیس ایـل 
بختیـــــــاری، تـــــــا پایـــــــان جنـــــــگ 

بپـردازد ) لیـره ۵۰۰(تومان ۱۵۰۰ماهانه
مشروط  برآنکه او رئیس ایل بـاق� بمانـد 

» .از هر لحاظ از نیات ما متابعت کند« و
درماه ژوئـن، هنگـام� کـه فـارس صـحنه 
شورشـهای عشـایری  ضـد انگلیسـ� بـود، 

ه تصمیم  گرفت به فرمانفرما، والـ� کمیت
» وال� و دوست مـا« فارس تا زمان� که او

ـــه  ـــد، ماهان ـــاق� بمان ـــان  ۶,۰۰۰ب ( توم
ضـــمنأ . مقـــرری بپـــردازد) لیـــره ۲,۰۰۰

ــه قــوام الملــ�،  مقــرری  مشــابه� هــم ب
  .رئیس عشایر خمسه، پرداخت شد

اختالف نظر چندان� بر سراین پرداختها 
ــ. وجــود نداشــت ــام م ــثال، هنگ ذاکره م

درباره اوضاع فارس، بلفور استدالل کرد 
که چون بریتانیا نیروی کـاف� در جنـوب 

بایـــد سرکیســـه را شـــل « ایـــران نـــدارد،
تنها اعتراض کـرزن ایـن بـود کـه » .کنیم

شــاهزاده (مبلــغ پرداختــ� بــه فرمانفرمــا 
عبدالحسین فرمانفرما وال�  وقت والیت 

مونتـاگو در پاسـخ . است» زیاد« ) فارس
ــه او رشــوه  «گفــت  ــر مــ� خــواهیم ب اگ

دهیم که طرف ما باق� بماند، باید آمـاده 
باشیم رشوه ای چنان کالن بپردازیم کـه 

کینـز،  ».سرسپردگ� اش را تضـمین کنـد
نماینده خزانه داری در کمیتـه، اعتـراض 

باید کم]های « خاص� نداشت م[ر آنکه 
مال� را که به افراد بسیار مهـم مـ� دهـیم 

  » .محدود کنیم
نابراین مبلغ� که به وثوق الدوله، رئیس ب

( الـــوزرا، و وزرای خارجـــه و مالیـــه اش
ــه و  شــاهزاده فیــروز میــرزا نصــرت الدول

، بــه )شــاهزاده اکبــر میــرزا صــارم الدولــه
اصطالح گروه سه نفری، به منظـور عقـد 

ایـران و انگلـیس ) ۱۲۹۸(۱۹۱۹قرارداد 
پرداخــت شــد، تغییــر جهــت در سیاســت 

ی که این پرداخـت را چیز. انگلیس نبود
گـروه سـه . متمایز سـاخت مبلـغ آن بـود

« لیــره بــرای  ۲۰۰,۰۰۰نفــری خواســتار
  کرزن این . شدند» روغنکاری چرخها

ـــت ـــغ را کـــالن یاف ـــود . مبل او حاضـــر ب
لیره از بودجـه سـرویس مخفـ�  ۲۰,۰۰۰

  فسادی که« بپردازد، اما خواهان
  16در صفحه    
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خردا د بمناسبت صد و  26«
 شــتمين ســالگردبيســت و ه

  »مصدق  دكتر تولد
لیـــره خـــرج بـــر مـــ� داشـــت  ۲۰۰,۰۰۰

گروه سه نفری این پیشـنهاد را رد » .نبود
ـــرد ـــار . ک ـــر مخت ـــاکس، وزی ـــ� ک ( پرس
در تهران، پیشنهاد کرد کـه ایـن ) بریتانیا

ــه  ــط قرض ــتین قس ــه نخس ــه منزل ــغ ب مبل
. منظور شـده در قـرارداد پرداخـت شـود

ــنهاد ا ــن پیش ــذیرفتن ای ــراه کــرزن از پ ک
او کاکس نوشت چنانچـه کابینـه . داشت

  فعل� سقوط  کند، این موضع که
ـــین  نخســـتین قســـط قرضـــه صـــرف چن
منظوری شـده اسـت در ایـران فـاش مـ� 
شود و به حیثیت شـغل� گـروه سـه نفـری 
شدیدأ لطمـه مـ� زنـد و درصـورت علنـ� 
ـــ�  ـــر م ـــدید را ب ـــای ش ـــدن، انتقاده ش

ــزد ــی]ن کــاکس پافشــاری کــرد ».انگی . ل
کرزن موضوع را بـه صـالحدید سرانجام 

روزی کـه قـرارداد . خود او واگـذار کـرد
امضــاء شــد، کــاکس اعتبــاری بنــام وزیــر 
ــه  ــزد بانــک شاهنشــاه�  ایــران ب مالیــه ن

) لیـره۱۳۱,۰۰۰(تومـان  ۴۰۰,۰۰۰مبلغ 
لی]ن، کم]های مـال� عمـدتأ بـه . باز کرد

صـورت قرضـه هـائ� بـه دولـت ایــران در 
تنهـا )   ۱۲۷۹(  ۱۹۰۰پـیش از سـال . آمد

لیره بود   ۵۰۰,۰۰۰بده� خارج�  ایران 
از بانـــگ )   ۱۲۷۱(  ۱۸۹۲کـــه آن را در

شاهنشـــاه� اســـتقراض کـــرده  بـــود تـــا 
خسارت ادعائ� شـرکت انگلیسـ� االصـل 
تنبـــاکوی رژی را پـــس از لغـــو امتیـــازش 

لــی]ن بــدهیهای خــارج� تــا . بپــردازد
میلیون لیـره  ۶/۸معادل )  ۱۲۹۳( ۱۹۱۴

و تــا ) بــه انگلــیس  میلیــون لیــره  ۶/۲(
ــادل )  ۱۲۹۸(  ۱۹۱۹ ــون   ۱۰/ ۶مع میلی

  .لیره افزایش یافت
(  ۱۹۰۰در طـــول نیمـــه نخســـت دهـــه  

ایران صحنه رقابتهـای )  ۱۲۷۹ – ۱۲۸۹
قرضـه . شدید مال� انگلیس و روسیه بـود

و ) ۱۲۷۹( ۱۹۰۰هــای کــالن روســیه در
ــــیس را از )  ۱۲۸۱(  ۱۹۰۲ ــــت انگل دول

ــاعده ــ� پرداخــت مس ــه  ضــرورت سیاس ب
بریتانیـا ( وزیر مختار . ایران آگاه ساخت

در تهــران وزارت خارجــه را مجــاب کــرد 
ــران ــه ای ــرض دادن ب ــه ق ــای « ک ــه معن ب

به منزلـه بخشـ� از » .قدرت سیاس� است
بهای قرضـه هـای روسـیه، ایـران متعهـد 
شــده اســت کــه از هــیچ قــدرت خــارج� 
دی[ـر بـدون رضــایت روسـیه، حـداقل تــا 

دولـت . نکند ، استقراض)۱۲۸۹(  ۱۹۱۰
انگلیس تصمیم� گرفت به منظور بی اثر 

ـــتن  ـــردن و ش]س ـــار و « ک ـــت انحص پش
کنتــرل مــال� کــه روســیه تصــور مــ� کــرد 

ــه او داده، از » قراردادهــای  قرضــه اش ب
طریق بانک شاهنشاه� ایران پول قرض 

ایـــن بانــک شـــرکت� متعلــق بـــه . دهــد
انگلیس بـود کـه بـه منزلـه بانـک دولتـ� 

  .ایران عمل م� کرد
از قرضه نه تنها به مثابـه وسـیله ای بـرای 
مقابله با نفوذ روسیه، بل]ه بـرای تح]ـیم 
سلطه انگلیس بر جنوب ایـران از طریـق 
برقــراری حــق تقــدم بــر ضــبط عوایــد 
ــت  ــارس، و تقوی ــیج ف ــادر خل گمرکــ� بن

در تهـران هـم ) بریتانیا( موقعیت سفارت
 ۱۹۰۳وزیــر مختــار در. اســتفاده مــ� شــد

هر قدر ایران را بیشتر  «نوشت،)  ۱۲۸۳(

بخود مقـروض کنـیم، تسـلطمان بـر ایـن 
کشــور، و نفــوذ سیاســ� مــان بــر دولــتش 

بنــابراین کم]هــای  ».بیشـتر خواهــد شـد
مال� به دولت ایران به صورت مهمتـرین 
ابزار سیاست آتـ� مـا الزامـأ ایـن خواهـد 
بود که با دادن کم]های مال� نفـوذ خـود 

  » .را بر دولت ایران گسترش  دهیم
مارلینک، با تأیید کمیته شرق، اینک مـ� 
توانســت بــا وعــده مســاعده هــای ماهانــه 
ــاه بــرای  ــر اغــوای ش ــاع� خــود را ب مس
انتصاب کابینه ای دوسـتانه در تهـران بـه 
. ریاســت وثـــوق الدولـــه، متمرکـــز کنـــد
اوضاع به قدری وخیم بود که دولت نم� 
توانست حقوق افسران و کارمندان خـود 

)  ۱۲۹۷( ۱۹۱۸تابســتان در . را بپــردازد
ماههایی گذشت کـه حقـوق آنـان معـوق 

احتیاج مبرم به پـول، همـراه . مانده بود
با حضـور تعـداد روز افزونـ� از سـربازان 

  ) اسفند( انگلیس�، که در ماه مارس 
ــد،  ــغال کردن ــران را اش ــی ای ــمال غرب ش
سـرانجام شـاه را مجبــور بـه پــذیرفتن در 

اوت  در اوایـل. خواستهای مارلینک کرد
ــرداد(  ــه را احضــار )م ــوق الدول ، شــاه وث

. کرد و فرمان تش]یل کابینـه را بـه او داد
دیری نپائیـد کـه شـاه نخسـتین مسـاعده 

ــــــغ  ــــــه مبل ــــــه اش را ب  ۱۵,۰۰۰ماهان
دریافـــت کـــرد و ) لیـــره  ۵,۰۰۰(تومـــان

دولــت انگلــیس پرداخــت مســاعده هــای 
( تومـــان ۳۵,۰۰۰ماهانـــه ای  بـــالغ بـــر 

لیـره،  ۱۳۷۰۰ لیره و ۱۱۶۰۰معادل بین
بــه ) بـر اسـاس  نوسـانات نـرخ تبـدیل ارز

  . دولت ایران را آغاز کرد
با حضور وثوق الدوله آش]ار سـر سـپرده  

ــود  ــداوار ب ــا امی در مســند قــدرت، بریتانی
ــم  ــ� مح] ــر اساس ــال� اش را ب ــرل م کنت

قـرار داد ایـران و انگلـیس، . استوار سازد
پیشــنهادی کــرزن تــا حــدودی بــه منظــر 

ــرل ــأمین کنت ــران  ت ــه ای ــر مالی ــیس ب انگل
  )  ۷. (طرح شده بود

  
   :توضيحات و مآخذ

  
ــك – ۱ ــده ي ــالب ضــد" پرون نوشــته " انق

ها  ، سـال)فرزند رجائ�( غالمعلª رجايي
. پيش، در روزنامه ياس نـو، انتشـار یافـت

كيـــومرث "نوشـــته بخشـــª از خـــاطرات 
ªاز هم]ـــاران مســـتقيم " صـــابري فـــومن

ده در آن نوشـته آمــ. شـهيد رجـايي اســت
 :است
 ªاز جمــاران  رجــائ� و بهــزاد نبــوی وقتــ

برگشتند، بهـزاد تـا مـرا ديـد از تـه سـالن 
صـابري، ببـين تــو بـه عنـوان يــك : گفـت

نويسنده شاهد باش قرار اسـت مـا كـاري 
ب]نــيم كــه فــردا بــه مــن خواهنــد گفــت 

ولª تو شاهد باش كـه ! الدوله ايران وثوق
ما فقط بـه اطاعـت امـر امـام ايـن كـار را 

ªيمكن م!  
این متن به ) ۸۲دی  ۳۱(یاس نو : منبع

  .قلم فرزند محمد عل� رجائ� است
ـــدر    - ۲ ـــ� ص ـــه در بن ـــاى از  ای  نام آق

ـــاريخ  ـــ8 در ت مـــ�   ۱۳۵۹/۱۰/۲۹خمين
حــد " خواهــد کــه امضــاء قــرارداد در 

او در .  است و مـانع از آن شـود"   خیانت
دي[ر چه عرض كنم «: این نامه م� گیود 
ستان در جلسه شوراى كه اينجانب در تاب

انقـالب گريـه كــردم كـه ايــن ترتيـب كــار 
كشور را به تسليم خواهد كشـاند و ضـربه 
خطرناك8 به اسـاس موجوديـت انقـالب 

ايــن نتيجــه، نتيجــه خــوبى . خواهــد زد
ــت ــداى . نيس ــه خ ــود ك ــورى نش ــال¬ ط اق

نكرده ب[ويند آقا اين ترتيـب را موافقـت 
ــفرمود ــه. دن ــور گفت ــر  اينط ــه رهب ــد ك ان

ـــــت كـــــرده اســـــتانقـــــال               » .ب موافق
کتــاب نامــه هــا؛ از بنــ� صــدر بــه :  منبــع

به اهتمام فیـروزه بنـ�   خمین� و دی[ران
خرداد  –انتشارات انقالب اسالم�  -صدر

   ۲۳۴ص   - ۱۳۸۵
 –قحطـ� بـزرگ  –محمد قل� مجد   - ۲

 –م  ۱۹۱۷ – ۱۹۱۹/ ۱۲۹۶  -۱۲۹۸
ــــ�  ــــد کریم ــــه محم ــــه    -ترجم مؤسس

ــات و  ــ� مطالع ــهای سیاس ــار  –پژوهش به
 –نگاه کنید به فصل اول و دوم   -۱۳۸۲
  ۸۳.تا  ۱۵ص 
سیاســـــت انگلـــــیس و پادشـــــاه� ( - ۳

رضاشاه، نوشته دکتر هوشـنگ صـباح�، 
تهـران  –ترجمه پروانه ستاری نشر گفتار 

  ).   ۱۹و  ۱۸ -صص  ۱۳۷۹
  ).   ۳۰و  ۲۹و  ۲۸ -صص  -همانجا  – ۴
اســــناد : شــــيخ االســــالمª، جــــواد - ۵

ــا، دوم،  ــه بريتاني ــه وزارت خارج محرمان
  ۲۸تا۲۳صص  - ۱۳۶۸. تهران، كيهان

  .  ۱۵تا  ۱۳ص  -همانجا -  ۶
ـــــاه�  - ۷ ـــــیس و پادش ـــــت انگل سیاس

رضاشاه، نوشته دکتر هوشـنگ صـباح�، 
تهـران  –ترجمه پروانه ستاری نشر گفتار 

  ). ۴۰تا  ۳۲ص ( ۱۳۷۹
 ،ªــالم ــيخ االس ــاب ش ــه کت ــد ب ــاه کنی نگ

ــواد ــناد محر: ج ــه وزارت خارجــه اس مان
ــا، دوم، تهــران، كيهــان   - ۱۳۶۸. بريتاني

توضیح  اینکه بخشـ� از ایـن اسـناد را در 
  . ادامه نوشته  خواهم آورد

 ۷۱۱برابـر باســند (  – ۱سـند شــماره  -۱ 
ــ�  بریتانیــا  ــه  اســناد سیاس  –در مجموع

  ).جلد چهارم
سرپرسـ�   ۱۹۱۹تل[راف مورخ نهم اوت  

 –) لندن –کرزن از تهران به لرد ( کاکس
   ۲۹ص 
در  ۷۳۴برابر بـا سـند ( ۲سند شماره  - ۲

اوت  ۲۲نامــه مــورخ ) مجموعــه اســناد 
  -سرپرســ� کــاکس بــه لــرد کــرزن ۱۹۱۹
   ۳۰ص 
جــزء ضــمایم ســند ( ۳ســند شــماره   - ۳

ــماره  ــناد  ۷۳۴ش نامــه ) در مجموعــه اس
سرپرس�  کاکس   ۱۹۱۹/ مورخ نهم اوت 
   ۳۰ص  -به وثوق الدوله

جزء ضمایم سند شماره ( ۴اره سند شم ۴
ــــه مــــورخ نهــــم اوت  ۷۳۴   ۱۹۱۹/ نام

ص  -سرپرس�  کـاکس  بـه وثـوق الدولـه
  ۳۱تا  ۳۰
ــماره  - ۵ ــند ش ــند ( ۵س جــزء ضــمایم س

در مجموعــه اســناد سیاســ�  ۷۳۴شــماره 
رونوشت سه فقره نامه، نامـه ای ) بریتانیا

ـــاریخ نهـــم اوت  ـــه در ت روز (  ۱۹۱۹/ ک
ــرارداد ــه امضــای) امضــاء ق ســر پرســ�  ب

کاکس وزیـر مختـار بریتانیـا در تهـران و 
هــر کــدام از ســه وزیــر امضــاء کننـــده 

ــرارداد ــوق ( ق ــه وث ــان ب ــن خ ــرزا حس می
اکبـر میـرزا صـارم  –الدوله نخسـت وزیـر

و فیـــروز میـــرزا  –الدولـــه وزیـــر دارائـــ� 
تسـلیم شـده ) نصرت الدوله وزیر خارجـه

   ۳۱ص  –. است
ه برابـر بـا سـند شـمار( ۶سند شـماره  -۶

تل[ـراف مـورخ ) در مجموعه اسـناد ۷۱۲
ــازدهم اوت  ــر  ۱۹۱۹ی ــه س ــرزن ب ــرد ک ل
  .۳۳تا  ۳۲ص  -پرس� کاکس 

برابـر بـا سـند شـماره (  ۷سند شماره  - ۷
تل[ـراف مـورخ ) در مجموعه اسـناد ۷۱۳

سر پرسـ� کـاکس بـه  ۱۹۱۹یازدهم اوت 
که رونوشت آن به هندوستان ( لرد کرزن

  ۳۴تا  ۳۳ص   -)مخابره شد
برابـر بـا سـند شـماره (  ۸ند شماره س - ۸

تل[ـراف مـورخ ) در مجموعه اسـناد ۷۱۴
سر پرس� کاکس به   ۱۹۱۹دوازدهم اوت 

  ۳۵تا ۳۴ص  -لرد کرزن 
برابـر بـا سـند شـماره ( ۹سند شـماره  -۹

تل[ـراف مـورخ ) در مجموعه اسـناد ۷۱۵
لـرد کـرزن بـه  سـر  ۱۹۱۹دوازدهم اوت 
   ۳۶تا   ۳۵ص   -پرس� کاکس 

  .....و
  ...امه دارداد

عوامـل بازسـازي اســتبداد،   
چه كساني  57بعد از انقالب 

  )7(بودند؟
  

هستند صادقانه به مردم ب[وینـد کـه چـه 
  م� دانند

زیــرا مــردم خواهــان شــنیدن حقیقــت 
افـرادی کـه بـا گفـتن حقـایق بـه . هستند

مردم م� توانند تحول� در تفکـر و ذهـن 
خود ایجاد کنند بسیارند که از آن جملـه 

عبــدال]ریم ســروش و صــادق زیبــا «: انــد
کــالم دربــاره فاجعــه انقــالب فرهنگــ� و 
نقششان در این فاجعه، مصطف� معـین و 
محســن کــدیور و عطاءال�ــه مهــاجران� و 
علیرضاعلوی تباردر باره وقـایع دانشـ[اه 

و نقششـان در انقـالب  ۶۰شیراز در سـال 
فرهنگــــــ� و ســــــرکوب و لــــــو دادن 

دربـاره دانشجویان، علیرضـا علـوی تبـار 
نقشــش در وزارت مخــوف اطالعــات آن 
دوران درشـــیراز و ســــعید حجاریــــان و 

ــــ� و ــــیس وزارت .....گنج ــــاره تاس درب
اطالعات و شـ]نجه دسـتگیر شـدگان در 

تـا  ۶۰اوائل انقالب بویژه در سـال هـای 
و نقشش حجاریان در کودتای نـوژه،  ۶۲

حمید رضا جالئ� پور درباره کشتار مردم 
فرمانـده� او و ایـن قارنا توسط سپاه بـه 

هرکس به جای من بود همین " پاسخ که 
، عطاءال�ـه مهـاجران� از "کار را م� کـرد

خــاطراتش در مجلــس اول و فحاشــ� بــه 
بازرگان در مجلـس و روزنامـه والفجـر و 
ارتباط تنگاتنگش با ح]ومتیـان، محسـن 
آرمین درباره بـازجوئ� هـائ� کـه او را بـه 
ـــراف  ـــرای اعت ـــرادرش ب ـــ� ب ـــر حت تعزی
ــاره  ــراهیم اضــعرزاده درب وامیداشــت، اب
اشغال سـفارت آمری]ـا و گروگـانگیری و 
ــــن و آن در  ــــه ای ــــناد علی ــــدن اس خوان
تلویزیون و دوران تصـدی اش در وزارت 

، عبـــاس عبـــدی و ۶۱ارشـــاد در ســـال 
محســــن میردامــــادی دربــــاره حادثــــه 
گروگــانگیری و اشــغال ســفارت آمری]ــا، 
عبـــاس عبـــدی در بـــاره فعالیـــت اش در 

اطالعات گفته هـای بسـیار دارد از  بخش
جمله در بخـش اطالعـات خـارج� نهـاد 
اطالعات نخست وزیری و مسـئولیت اش 
بعنــــوان معاونــــت سیاســــ� دادســــتان� 

 ۶۷موسوی خوئین� ها در قتل عام سـال 
، اکبـــر گنجـــ� بعنـــوان مســـئول واحـــد 
ـــاس  ـــا عب ـــاطش ب ـــدت� ســـپاه و ارتب عقی
ــپاه پاســداران و  ــ� فرمانــده س دوزدوزان

ن خدمتش در سپاه پاسداران و نـوع دورا
دستگیری و ش]نجه جوانان و نوجوانان 

و  ۶۰کشـــورمان توســـط ســـپاه در ســـال 
بخش فرهنگ� سفارت ایـران در ترکیـه و 
ـــان  ـــور در زم ـــان در آن کش ـــرور ایرانی ت
سفیری منوچهر متک�، صادق طبا طبائ� 
در بــــاره تجــــارت اســــلحه و مــــاجرای 

ه در گروگانگیری و زد و بند تهیـه اسـلح
ــان جنــگ، اینــان و دی[رانــ� چــون  زم
بهــزاد نبــوی و محســن ســازگارا قطعــاً 
ناگفتــه هــای فراوانــ� دارنــد کــه چــه 
خوبســت توســط خودشــان بــه اطــالع 

  ).۱۵(» شهروندان ایران� برسد
اگر م� خواهیم استبداد بازسازی نشـود  

و به دم]راسـ� برسـیم بایـد اشـتباهات و 
ن حقــایق را بــه مــردم گفــت، نقــد دی[ــرا

کاف� نیست باید خود را هم مورد پرسش 
گذشـته دسـت از ســر . و نقـد قـرار دهــیم

کس� بر نم� دارد م[ر اینکه آن فرد ترک 
یــ� . عــادت کنــد و خــود را تغییــر دهــد

معتــاد بــه مــواد مخــدر زمــان� مــ� توانــد 
مدع� تـرک اعتیـاد باشـد کـه بـا گذشـته 

یـ� معتـاد بـه . خود عمال¬ مرزبندی کنـد
زمـان� مـ� توانـد تـرک قدرت و اسـتبداد 

اعتیاد کند که گذشته خود را تغییر دهـد 
این تغییر با بیان اشتباهات گذشته و نقد 
آن صورت پذیراست و گرنه ما م� تـوانیم 
روز و شب گذشته این و آن را نقد کنیم و 
به دی[ران ناسزا ب[وئیم بدون آنکه نقش 

  .     خود را در این گذشته توصیح دهیم
ـــان مخصو ـــه ایرانی ـــل جـــوان ک صـــاً نس

مش]الت آینده کشور را بدوش مـ� کشـند 
اگر بنـا دارنـد بـه حقـوق انسـان� خـود و 
آزادیهــای ذاتــ� خــویش برســند بایــد بــه 
فعاالن و نخب[ان سیاسـ� دوران خمینـ� 
برخورد کنند و از آنـان سـئوال کننـد کـه 
چه کرده اند و دسـت انـدرکار چـه بـوده 
 اند که استبداد مذهبی توسط خمین� بـا
هم]اری آنـان بـر ایـران حـاکم شـد و در 
نتیجــه اعمــال شــان ایــران بــه چنــین 
سرنوشت فالکت باری دچار شـده اسـت 

  . و مردمش چنین نگون بخت گشته اند
برای گذار به دم]راس� باید روشن 
سازیم با چه کسان� و چه دید و چه 

از . چراغ� قصد پیمودن این راه را داریم
� که دیروز خود سئوال کنیم آیا به آنان

عصای دست خمین� و پایه ریز استبداد 
سال  ۳۱بوده اند و امروز بعد از گذشت 

از تاسیس جمهوری اسالم� از گفتن 
واقعیتها به مردم طفره م� روند میشود 
  اعتماد کرد و با آنان به دم]راس� رسید؟ 
یا جنبش کنندگان و نیروهای سیاس� از 
گذشته عبرت خواهند گرفت و با گذشته 
سیاه و خونبار خمین� و نظام حاکم در 
کلیت اش مرزبندی خواهند کرد تا به 

یا جنبش کنندگان و . دم]راس� گذر کنند
نیروهای سیاس� از گذشته عبرت 
نخواهند گرفت و بدوران وحشت و 

مردم . ترور خمین� رجعت داده میشوند
خود تصمیم ب[یرید و راه خود را 

ای قاطعانه انتخاب کنید چون تالش بر
پیروز گرداندن جنبش آزادیخواهانه 

  . کنون� بعهده شما مردم ایران است
  سرافراز و پیروز باشید

Fa_rastgou@yahoo.com 
 

)۱(                                    -http://asre 
nou.net/php/view.php?objnr=1

            0392 
)۲(                                     http://asre-

nou.net/php/view.php?objnr=1
0318  

  ۱۹خاطرات خلخال� صفحه ) ۳(
ایام انزوا، خاطرات آیت ال�ه ) ۴(

   ۱۲خلخال� ص 
)۵ (

http://www.youtube.com/watch
?v=4QnUEHS7IYU  

گفت و گو با سعید حجاریان برای ) ۶(
   ۳۵تاریخ، نشر ن� از عمادالدین باق� ص 

   ۵۰همانجا ص ) ۷(
   ۵۰همانجا ص ) ۸(
نامه سر گشاده به هاشم� ) ۹(

رفسنجان�، از حسن یوسف� اش[وری به 
   ۱۳۸۸خرداد  ۲۲تاریخ 

  همانجا) ۱۰(
)۱۱(     

http://www.youtube.com/watch
?v=_zG_mJFnEhE&feature=rel
ated  

)۱۲ (
http://www.parlemannews.ir/?n

=11918  
)۱۳(  

http://norooznews.info/news/17
839.php  

  همانجا) ۱۴(
اقتباس از کتاب ایستاده بر آرمان، ) ۱۵(

  ۱۲۱-۱۲۰به قلم عل� غریب ص 
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