
  

، يعني جنبش مردم ايـران بعـد از تقلـب    »فتنه«اطالعات سپاه و واواك و اطالعات نيروهاي انتظامي كار مشتركي را در باره  :انقالب اسـالم�
مان نمـا،  صفحه انتشار داده اند، چند سـاز  110كه در » تحقيق«در اين . داده اند» لو«بزرگ در انتخابات، تهيه كرده اند و البته خود نيز آن را 

يم خصـلتهاي سـركوب   ژبدين سان، آشكار كرده اند كه ر. و دستياران رديف اول تا رديف چندم آنها را مشخص ساخته اند» سران فتنه«نقش 
بود و با جعـل   1360چرا كه رهبر فتنه، هاشمي رفسنجاني است كه زير دست خميني، كارگردان كودتاي . يم استالين را بازيافته استژگرانه ر

 8با سازشهاي پنهاني با امريكا و انگليس و اسرائيل عامـل ادامـه جنـگ بمـدت     . كرد» رهبر«مه از قول خميني و صحنه سازي، خامنه اي را نا
يمي است كه محصولش انواع مافياهاي رانت خوار و سبع تـرين  ژاز آن روز تا امروز، در خدمت ر. از راه اعدام شد» مسئله مخالفان«سال و حل 

در رديـف دوم، موسـوي خـوئيني هـا، داسـتان كـل اسـبق و سرپرسـت         . او رهبر اسـت » ساختار فتنه «بنا بر اين تحقيق، در . استخيمان ژد
به قول خميني انقالب دوم و به قول سردار مشفق، طرحي امريكائي كه موسوي خوئيني ها آن را بدست دانشـجويان بـه اجـرا     –گروگانگيرها 
 8يم واليت مطلقه فقيه و ميرحسين موسوي نخست وزير بمدت ژسال رئيس جمهوري در ر 8و سپس بمدت و محمد خاتمي، وزير  –گذاشت 

  .سال، قرار دارند
را مي آوريم و ذيل آن، هدفهاي سه سازمان تهيـه كننـده ايـن    » جريان فتنه«در فصل اول اين مجموعه، سازمان نماي رهبري و هدفهاي      

  .ذرانيمگزارش را از نظر خوانندگان مي گ
  .يم با آنها روبرو است، تشريح مي كنيمژچالش بزرگي را كه ر 5در فصل دوم، دو چالش باقي مانده از      

  3در صفحه      
  

خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٩( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جمال صفری

راه آهن ساختن  ايران سخن از يكه در اسناد دولتاولين بار  ⊲⊲⊲⊲
است كه ناپلئون سوم امپراطور فرانسه  يبميان آمده است، در نامه ا

 پس از بازگشت فرخ خان امين الملك  1858آوريل  14در تاريخ 
در آن نامه  )1.(به ناصرالدين شاه نوشته استسفير ايران از  فرانسه 

 اشاره شده است كه انگليس ها ميخواستند از استامبول يآهنبه راه 
تا خليج فارس بكشند و تا هندوستان امتداد دهند و در همان سال 

درهمين سال، . وارد مرحله عمل شدميالدي  1858 –قمري  1273
انگلستان، افغانستان از ايران جدا شد و ظاهرا روس ها در آن  يبسع

مقابله با اين  يراانگليس ها هم ب ) 2( .زدند يمنطقه دست به اقدامات
روس ها بكمك حاج ميرزا حسين خان سپهساالر ترساندن .وضع و

امتياز معروف رويتررا از ناصرالدين شاه گرفتند كه از جمله مواد آن 
  .كشيدن خط آهن از رشت به تهران و از تهران به خليج فارس بود

شدن آن بود و روس ها نيز  يوسعت دامنه اين امتياز مانع عمل
  . . . »بشدت با آنان مخالفت كردند

  11حه در صف

  ژاله وفا

ي در صنعت انسان يروينوضعيت پژوهش و 
  نفت ايران 

تقديم به گارگران شريف پتروشيمي پرديس و خانگيران كـه در  
آتــش ســوزي جــان باختنــد و دولــت حتــي بــه خــانواده آنهــا 

  .كوچكترين رسيدگي نكرده است
نعت در بخش چهارم سلسله نوشتارهايي كه به بررسي وضعيت ص 

تـن از   3نفت و گاز كشور اختصاص داده ام ،طبـق درخواسـت   
كاركنان شركت نفت و گاز ايران به بررسي وضـعيت پـژوهش و   

  .نيز نيروي انساني صنعت نفت و گاز كشور ميپردازم
قبل از پرداختن به  مساله پژوهش در صنعت نفت مقدمتا بايسـتي  

ـ     ع اصـلي و  خاطر نشان سازم كه در هر جامعـه اي كـه تنهـا  منب
همانند نفت در ( اتكاي دولت بر يك صنعت تك محصولي است 

كل كشور و اقتصاد با مجموعه اي از عوارض روبرو است )ايران 
  و مسلما در اين نوع اقتصاد وابسته بخشهاي مولد اقتصاد، مقهور 
    14در صفحه 

  جهانگير گلزار 

  بي آيندگي كودك ايراني 
  

در كشورهاي اروپايي كه رشد جمعيت رو به كاهش اسـت  
و ادامه نسل و حيات جامعه در خطر است، جامعه جـوان را  

ر در كشورهايي كـه د . جزو سرمايه حياتي جامعه مي دانند
چند دهه گذشته اسباب رشد خود را فراهم نموده انـد بـه   
مسئله رشد جامعه جـوان جهـت شـكوفا شـدن اسـتعدادها      

رشد اين كشورها در پرتو رشد . ارزش فوق العاده داده اند
تجربه ايـن كشـورها الگـويي    . نسل جوان فراهم شده است

شده است كه ديگر كشورها بتوانند تجديد نظري در ديد و 
تجديـد  . به جوان و كودك و آينده او بنمايند روش خود

نظري كه رشد كودك و جوان را حيات كـل جامعـه مـي    
  . بيند

كشور ما از نظر تركيب جمعيت نسبت به ديگر كشـورها در  
 . شرايط استثنايي قرار دارد

 1ايران كشوري جوان از لحاظ جمعيت مي باشد و سـاالنه  
   .ميليون نفر به جمعيت آن اضافه مي شود

    15صفحه  

  از سعيد به توان دو

  .تش ايرانتقديم به تيزپروازان ار

  ، ی�� از معجزه ها ۹۹کمان 
 که ارتش ایران آفرید

  
متني كه مي خوانيد خود مي گويد كه گزارشگر  :انقالب اسالم�

آن، كسي است كه نخستين عمليات نيروي هوائي ايران را نيك 
مي شناسد و نيك از نقش نيروي هوائي ايران در نجات ايران آگاه 

ه ايران آمدند، جملگي كشور اسالمي ب 8وقتي سران . است
ارتش ايران، حماسه نبود، : ارزيابي ياسر عرفات را تصديق كردند

گزارش زير، شرح يكي از معجزه ها است كه  . معجزه بود كه آفريد
  :معجزه گرهاي آن، خلبانان رشيد ايران بودند

    10در صفحه

 
 
 
 
 
 

New  
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  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

    ابوالحسن بن� صدر
ا زورپرست تسلیم برحق باید ایستاد ت
  شودحق

 صدر بني سالم آقاي
  .مبارك باشد  عيد فطر بر شما و خانواده شما

آيه  ،يونس در سوره. وال را مطرح كنمئخواستم از فرصت استفاده كنم و دو س
  :خود آيه به قرار زير است. از قول موسى نفريني را مياورد 88

در ) سرشار(نت و اموالى تو فرعون و اطرافيانش را زي! پروردگارا«: موسى گفت
از راه تو گمراه ) آنها بندگانت را(در نتيجه ! اى، پروردگارا زندگى دنيا داده

اموالشان را نابود كن و دلهايشان را سخت و سنگين ساز،  ! پروردگارا. سازند مى
  » .كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند

قدرت را  گويد پول و مي. فهمم مي است خواست موسىرا كه قسمت اول آيه    
. فهمم اما قسمت دوم آيه را نمي. و گرفته شود و بگير تا به اين ترتيب توان ا از ا

دردناك عذاب مستحق سخت بشود تا   خواهد كه فرعونيان دلشان چرا موسى مي
و را نرم كن تا حق را  و ديده ا آيا بهتر نبود از خداوند بخواهد كه دل  شوند؟
. شود از اين قسمت آيه جز نفرت كور چيز ديگري دستگيرم نمي من. دريابد
به طور خالصه . كند ند كار را بد تر ميه اي كه در اين مورد كرديتفسيرها

ديگر راه برگشت  ،به اينجا رسيد  بعد از اينكه انساني گويد مي ميگويند موسى
اوال آيه اين بود كه بايد  اگر اينطور بود مي. وارد شود او ندارد مگر اينكه عذاب بر

رساند  را مي اينطور كه ترجمه شده يك نگراني موسى. و را از سر راه بردار و بس ا
را و برداشته شود  آن دنيا از ا كه نكند فرعون دلش نرم شود و ديگر عذاب

  .رساند مي
  2در صفحه
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  هاشم� رفسنجان� و اصالح طلبان ،بفرموده سه سازمان حاکم بر کشور ⊲
  ۴  ص !باید حذف شوند 

  مش�ل بزرگ ۵همه با همه در نزاع هستند، با  یم� که در درونشژر ⊲
  ۴ ص :۲- روبرو است 

  اصرار بر حمله به ایران و عراق  ،چن� معاون بوش Iدی :خاطرات تون� بلر ⊲
  ۷  ص :و افغانستان داشت

  قرضه نجوم� دولت  –ذخیره ارزی ناچیز  –نیم� از صنایع تعطیل  ⊲⊲⊲⊲
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. سوال دوم در مورد قصـاص دزدي اسـت  
 يمن كتاب قضاوت شما را خواندم و حتـ 

وال ئاز شما در اين مورد سـ  ،سالها پيش
اينكـه دسـت دزد   . كردم اما قانع نميشوم

بايد قطع شود با اصل جبران پـذيري در  
تناقض است زيرا اوال مجرم دست را براي 

مجرم تا آخر  ثانياًز دست داده و هميشه ا
كه مي شود به اين خاطرانگشت نما  عمر
عالوه بـر اينكـه    .ي كرده استدزد زماني

. كند يك خشونت را در جامعه قانوني مي
از مفسران ميگويند آيه مال   اينكه بعضي

دوا را جامعــه وفــور اســت هــم دردي    
  زيــرا قــرآن بايــد روش زنــدگي. نميكنــد

 را اينكه خداوند آيه. دباش كردن در حال
بفرسـتد  ) مدينه فاضـله (براي آينده دور 
  .دردي دوا نميكند

فتن پيشاپيش از اينكه وقت براي پاسخ گ
ــد،  ــرف مـــي كنيـ ــيار صـ ــما بسـ از شـ

  .ارمزسپاسگ
  كامروا باشيد

  مجيد
  
  :پاسخها به دو پرسش ٭
  
هرگـــاه ترجمـــه را بـــا اصـــول   - 1

راهنمـاي قـرآن مقايسـه مـي كرديـد،      
. شديد كه ترجمه غلط است متوجه مي

سـوره  (و باز اگر آيه را با آيه ديگـري  
تطبيق مي كرديـد كـه بـه    )44طه، آيه 
مي فرمايـد بطـرف فرعـون    ) ع(موسي 

برو بلكه متنبـه شـود، بـاز متوجـه مـي      
  : شديد كه آيه غلط ترجمه شده است

نه پيش از ابتال كه در پايان ابـتال   – 1.1
از خداونـد مـي   ) ع(است كـه موسـي   

ــباب   ــون را از اس ــت فرع ــد دس خواه
او بـه طـرف   . قدرتمداري كوتاه كنـد 

فرعون رفته و او را به ترك زورمداري 
دعوت و سحر ساحران را باطـل كـرده   

فرعـون پشـت كـرده و در حـال     . بود
من خداي اعالي شـما  : رفتن گفته بود

  . هستم
 سـت از خداوند نخوا) ع(موسي  –2، 1

يمان دلهاي فرعونيان را سخت كند تا ا
چـون او مـي   . نياورند و عذاب ببيننـد 

دانست كه فرعون بـه خـواب ديـد در    
قوم بني اسرائيل، پسري متولد مي شود 

قرآن، از جمله، سوره قصص، آيه هاي (
كه دولت فرعـون را سـرنگون   ) 12تا  1

پــس او پريشــان دل شــد و . مــي كنــد
ــند   ــر را بكش ــوزادان پس ــان داد ن . فرم

هــد اينســت كــه از خداونــد مــي خوا
وحشـــت از ســـقوط را در دلهـــاي   

اسـتدالل مـي   . فرعونيان تشـديد كنـد  
چون تا عذاب نبينند ايمان نمـي  : كند

مگـر   تـا (را سخت كن  آنهادل آورند، 
بـه دو ترجمـه بـه زبـان     ). ايمان آورند

فرانسه و دو ترجمه به زبان فارسـي نيـز   
با . ديستنترجمه ها غلط ن. مراجعه كردم
ـ   كـه  اين تفـاوت   ه زبـان  ترجمـه هـا ب

فرانسه، دقيق تر هستند و خواننده را بـا  
مشكلي روبرو نمي كنند كه شما بـا آن  

آن پيامبر گرامـي نيـز   . روبرو شده ايد
خواستار رها شدن فرعون و فرعونيـان  

خواســت او . از فرعونيــت بــوده اســت
  :برآورده مي شود

: سوره يونس مـي گويـد   90آيه  – 1،3
فرعون را در ميـان گرفـت،    ،چون آب

به تو ايمان : خداوند گفتاو خطاب به 
بــدين ســان،وقتي  فرعــون . مـي آورم 

ــو   ــر س ــا را از ه ــد و راه ه ســختي دي
بـدين  . برخود بسته ديـد، ايمـان آورد  

قرار، آيه ها به انسان هـا قاعـده اي را   
مي آموزد كـه همـواره بكارشـان مـي     

  :  آيد
زور پرست از راه در آمـدن كسـان        

. به راه نمي آيـد به قلمرو حاكميت او، 
در موافقـت بـا   .  مي بايد بر حق ايستاد

. دلخواه او، يك قدم نيز نبايد برداشت
زيرا اين به يمن ايستادن بر حق اسـت  
  .كه زور پرست به حق تمكين مي كند

هرگاه ايرانيان ايـن قاعـده را بكـار        
برده بودند، گرفتار استبداد نمي شـدند  

بكار برند، و اگر امروز نيز اين قاعده را 
بشرط آنكه نه . از بند استبداد مي رهند

با زور پرست حاكم و نه بـا زورپرسـتان   
ــازش   ــات و س ــر مماش ــا را ب ــب، بن رقي

  .نگذارند

اين قاعده  همه روزه بكار مي رود       
و بدون ترديد شـما مـوارد بسـياري از    

ــيد  ــي شناس ــتن آن را م ــار رف ــر : بك ه
جنايتكـاري وقتـي در تنگنـا قـرار مــي     

يرد و وحشت از كـرده اش، دلـش را   گ
همچنانكـه  . پر ميكند، پشيمان مي شـود 

هر مستبدي وقتـي در تنگنـا قـرار مـي     
گيرد، پشيمان مي شود امـا وقتـي كـه    

فرعـون  . ديگر پشيماني سـودي نـدارد  
اسـتالين  . بهنگام غرق شدن پشيمان شد

وقتي خشونت بـي حـدش همـه را بـه     
تنگ آورد و همسرش خودكشي كرد و 

ــر ــگ را   هيتل ــي جن ــوليني وقت و موس
باختند و شاه سابق وقتي صداي انقالب 

خمينـي وقتـي   . را شنيد، پشيمان شدند
نسلي را در جنگي قرباني كرد، نخسـت  

كـاري   –تصميم به كناره گيري گرفت 
كه توسط فرسـتاده اش بـه او پيشـنهاد    

اما زورپرستاني كـه افتضـاحها    –كردم 
بپا كرده و جنـگ را تـا شكسـت ادامـه     
. داده بودند، او را از اين كار بازداشتند
با اين وجود ، جام زهـر شكسـت را بـه    

  . دست او دادند و او سركشيد
بدين قرار، ترجمـه نارسـا و تفسـير          

غلط ناشي مي شود از نشناختن اصـول  
راهنماي قرآن و امرهاي واقع مستمر و 
قاعده هايي كه قرآن در اختيار انسـان  

ها، در ديـن بيگانـه    اين قاعده. مي نهد
ــر اصــل   ــابراين، ب ــدرت، بن ــان ق در بي
ثنويت و با بكار بردن منطق صوري، به 

اگر عقلهـا آزادي  . چشم عقل نمي آيند
خويش را بازيابند، در مي يابند هر گاه 
بــر حــق بايســتند، دولــت زورگويــان، 
صداي آنها را خواهـد شـنيد و تسـليم    
خواست به حق مـردم ايسـتاده برحـق    

  .خواهد شد
    

نيك يادآورشده ايـد كـه بريـدن     – 2
دست با اصل جبران و ترميم خوانـائي  

كليد مشكل در همين يـادآوري  . ندارد
است، هرگاه توجه كنيد كه فرع تـابع  

حداكثر . اصل است و نه اصل تابع فرع
اما قاضـي  . مجازات دزد، قطع يد است

علم پيدا كند بر جرم و هويت مي بايد 
را صادر كنـد  حكمي مجرم و آن گاه، 

تـا ايـن   (با اصول بيسـت گانـه اي   كه 
سـازگار باشـد   ) جاي تحقيق اين جانب

يكـي از آن  . كه قرآن مقرر مـي كنـد  
يكي . اصل جبران و ترميم استاصول، 

ديگر اصل مهلت اصالح به مجرم دادن 
اصـل   18بنا بـر ايـن دو اصـل و    . است

ديگر، قاضي نمي تواند حكـم بـه قطـع    
ســوره مائــده،  38در آيــه . يــد بدهــد

در . خداوند مجازات را مقرر مي كنـد 
همـان سـوره مقـرر مـي كنـد       39آيه 

هرگاه مجرم توبه كرد خداوند توبه او 
بدين قرار، مجارات نمي . را مي پذيرد

بـا  . بايد مهلت توبه را از مجـرم بسـتاند  
  اين وجود ،

شـما مــي توانيــد بپرســيد چــرا   -1،  2 
مجازات حداكثر را مقـرر كـرد وقتـي    
قاضي، بخاطر وجوب رعايـت اصـول،   
نمي تواند حكم بـه حـداكثر مجـازات    
بدهد؟ به داليل فـراوان، اول بـه ايـن    
دليل كه از آن زمان تـا زمـان مـا، در    
بسياري از جامعـه هـا، مجـازات سـارق     
بسيار سنگين تر بود و هنوز هـم هسـت   

هم اكنون در چـين مجـازات رشـوه    (
دوم بــه ايــن ).  خـواري اعــدام اســت 

كــه هرگــاه نخســت مجــازات و  دليــل
آنگاه حد معين نشود، دنيا بكـام دزدان  

چنانكـه  . و زورگويان چپاولگر مي شود
هــم اكنــون، يــك اقليــت كوچــك از 

ميليــارد نفــري  7جمعيــت نزديــك بــه 
درصـد   80جهان ، صـاحب افـزون بـر    

ترديـد نكنيـد كـه    . ثروت جهان هستند
اين اقليت از راه سعي خويش صـاحب  

  از اين رو،. نشده اند اين ثروت عظيم
قاضــي مــي بايــد مســتقل و آزاد  -2.2

كـــار اول قاضـــي مســـتقل از . باشـــد
ــخيص حــق و دادن   ــداران، تش قدرتم

يعني مي بايد از . حق به حق دار است
همان قاعـده ايسـتادن برحـق پيـروي     
كند و بـديهي اسـت كـه مجـازات، از     
جمله، وسيله ناگزير كردن مجرم از تن 

كردن ديگـران   دادن به حق و منصرف
  و . از ارتكاب جرم و جنايت است

ســوره مائـــده،   38بنــابر آيـــه   - 2،3
. مجازات مي بايد از سـوي خـدا باشـد   
يعني اسـتقالل و آزادي و حقوقمنـدي   

چرا كه خداوند . را به مجرم بازگرداند
حـق اسـت و از او نـاحق صـادر نمــي     

در برابر مجرمي كه حق خـويش  . شود
ـ    رده اسـت،  و حق ديگـري را از يـاد ب

بنـا بـر همــان   . اغمـاض روا نمـي دارد  
قاعده، بر مجرم سخت مي گيـرد تـا او   
از غفلت از حقوق خويش بـدر آيـد و   
دريابد كه تـا بـه حقـوق خـود تجـاوز      
. نكند، به حق ديگري تجاوز نمي كنـد 
بدين سان، بازآوردن به حـق و رابطـه   
ها را رابطه هاي حقوقمندها گرداندن، 

ــلي از  ــم اص ــدف و ه ــم ه ــول  ه اص
  . راهنماي قضاوت است

  
پرسش یI  ۴۷سه پرسش از  ٭

  :هموطن گرام�
  
سـوره ي   59در رابطه با بخشي از آيـه  -

اطيعواهللا واطيعو الرسول واولي االمر "نسا 
ــنكم ــه    "م ــخ ب ــما آن را در پاس ــه ش ك

ــد در    ــرح داده بودي ــر ش ــوطني ديگ هم
تفسير الميزان مرحوم عالمه طباطبا يـي  

ا با داليلي رد مـي  آنچه شما مي گوئيد ر
كنند وسپس برهان ها و رواياتي نيـز بـر   
داللت بر اهل بيت بودن و عصـمت اولـي   

چون . حال من گيج شدم.االمر مي آورند 
. هم شما داليلي داريـد، هـم آن مرحـوم   
نظر شما چيست ؟آيـا شـما از ديـد گـاه     
عالمه آگاهيد؟و چرا در آياتي ديگـر كـه   

خـود و  خداوند مؤمنين را بـه اطاعـت از   
رسول فرا مي خواند از كسي يـا كسـاني   

  ديگر سخني نيست؟
به ابن عباس نماينـده  )ع(حضرت علي -2

اعزامي خود براي مذاكره با زعماي فرقـه  
خـوارج در نهـج البالغــه چنـين فرمــوده    

بـا ايشـان بـا اسـتناد بـه قـران         ": است
مناظره مكن زيرا كه قران دو پهلو اسـت  

. در بـر دارد واحتماالت وتوجيهات بسيار 
يكي از آنها را تو مي گويي و يكـي ديگـر   

در عـوض بـا آنهـا بـا     . را آنان مي گويند
ــن ) حــديث(ســنت  احتجــاج كــن در اي

صورت دستت بازاست وآنان گريز گـاهي  
ــت ــد ياف ــيض  ( "نخواهن ــه ف ــج البالغ نه

كه آقاي ) االسالم خطابه ي هفتادو هفتم
سـال آن را   1400شفا در كتاب پـس از  

چگونه مي توان دو . انده استواقعيت خو
پهلويي را آن هم از زبـان حضـرت علـي    

  پذيرفت؟) ع(
آيا شما با آثار آقايان شجاع الدين شفا -3

) روشـــنگر(و دكتـــر مســـعود انصـــاري 
ســال آقــاي علــي  23وهمچنــين كتــاب 

دشتي دربـاره اسـالم آشـنائيد؟ نظرتـان     
چيست و آنها را چگونه كتاب هـايي مـي   

  بينيد؟
       
  :خها به سه پرسشپاس ٭
  
تفسير مرحوم طباطبـائي را دوبـاره    – 1

. او استدالل مرا رد نمي كنـد . خواندم
را با توسـل بـه منطـق     طرز فكرييك 

طـرز فكـري   . صوري توجيه مـي كنـد  
توجيه مي شود كه از آيه بر نمي آيـد،  
راست بخواهي از فلسفه ارسطو بر مـي  

صاحب الميزان، خود تصريح مـي  . آيد
تفسير منطق صوري را بكـار  كند كه در 
اما بسا غفلـت داشـته اسـت    . برده است

كه منطق صوري را اوال ً تنها بـر اصـل   
ثنويت تك محوري مي توان بكار بـرد  
كه ضد توحيد است و ثانيا ً بكار بـردن  
منطق صوري عقل را از ديدن واقعيتها 

چـرا كـه تنهـا محـور     . ناتوان مي كند
ر را فعال را مي بيند و محور فعـل پـذي  

. جز بعنوان مطيع محور فعال نمي بيند
نخست ببينيم محور فعال و محور فعـل  
پذير كدامها هستند و سپس بنگريم كـه  

  :مفسر كدام واقعيتها را نديده است؟
محور فعال خداونـد و پيـامبر و    – 1.1

محور فعل پذير نيـز  . اولي االمر هستند

رابطـه محـور فعـال و    . مؤمنان هسـتند 
ر بـا اطاعـت دومـي از    محور فعل پـذي 

اولـي االمـر مـي    . اولي برقرار مي شود
بايد معصوم باشد زيـرا اوامـر و نـواهي    
خداوند را بي كم و كاست به اجرا مي 

و معصـوم جـز امامـان دوازده    . گذارد
بـدين سـان،   . گانه نمي تواننـد باشـند  

توجيه او، مطاع بودن غير معصوم را رد 
به سـخن ديگـر، كسـي نمـي     . مي كند

د به نماينـدگي از معصـوم دعـوي    توان
  .واليت بر مردم را بكند

  :اما غفلت ها – 1.2
غفلت از اين واقعيت كه پـيش   –الف  

از تصميم، امري وجود ندارد تا اطاعت 
  .معني پيدا كند

ــدا و   –ب   ــر خــ ــواي امــ از محتــ
در حقيقـت، از  . پيامبرغفلت مـي شـود  

خداوند كه حق مطلق است جـز حـق   
حتـواي امـر   پـس م . صادر نمـي شـود  

حقـوق، ذاتـي حيـات    . حقوق هسـتند 
انسانند و اطاعت از خداو پيامبر، عمـل  

بـدين قـرار، عمـل بـه     . به حقوق است
حقوق، آزاد شـدن بـه يمـن رابطـه بـا      
خداونـد و غافــل نشـدن از اســتقالل و   

  .آزادي و حقوق خويش است
از اين واقعيت غفلـت مـي شـود     –ج  

كه مقام قضاوت با مقـام اجـرا متفـاوت    
پيامبر، در مقام قاضـي، حكـم بـر    . است

ــم از   ــد و در دادن حك ــي ده ــق م ح
اصول راهنمـاي قضـاوت پيـروي مـي     

پـس اطاعـت از امـر، اطاعـت از     . كند
  .حكم قاضي است

از اين واقعيت غفلت مي شود كه  –د  
پيــامبر، بنــا بــر نــص قــرآن، برگزيــده 

پـس در امـوري كـه بـه     . مؤمنان بـود 
ــوان   ــدند، بعن ــي ش ــوط نم ــي مرب  وح

  .منتخب مردم عمل مي كرد
از اين واقعيت غفلـت مـي شـود     -ه   

كه معني آيه نبايد با معـاني آيـه هـاي    
معني كـه  . ديگر قرآن تناقض پيدا كند

هـركس  «او به آيه مي دهد، بـا آيـات   
و با » خود خويشتن را هدايت مي كند

ــديگر   «  ــي يك ــات ول ــان و مؤمن مؤمن
و بـا آيـه هـائي كـه پيـامبر را      » هستند

مـردم نمـي   ... ك و وكيل و پـدر و مال
  .شناسد، تناقض پيدا مي كند

يكجا مي گويد حق شور را براي  -1.3
مؤمنان شناخته است اما حق تصـميم را  

بكـار بـرد ن   . از آن پيامبر دانسته است
منطق صوري، در نتيجـه محـور فعـال    

واقعيتهـا   ايـن او را ازگرداندن پيـامبر،  
  :غافل كرده است

غفلـت كـرده    قعيـت ايـن وا از  –الف  
كه امـور خـارج از امـر وحـي و      است

زيـرا  . هسـتند تشريع، بـه مـردم راجـع    
  .امرهم شوري بينهم: فرمود

از اين واقعيت غفلت كرده است  -ب  
. كه عزم، مرحلـه ورود در اجـرا اسـت   
. اگر امري نباشد، عزمي وجـود نـدارد  
مرحله اي كه در آن، امـر ايجـاد مـي    

ه ايجاد امر شود، مرحله شور و رسيدن ب
ــت ــه  . اس ــت ن ــه، اطاع ــن مرحل در اي

حـال  . موضوع دارد و نه ممكن اسـت 
آنكه در مرحله اجرا، منتخب شورا كـه  
ولي امر مي شود، مجري است و مقـام  

با اين وجـود ،  . اجرا مقام اطاعت است
در مقام و موقع اجرا نيز خداونـد امـر   

  به اين ترتيب،. به شور مي كند
باال بدرآئيم،  هرگاه ازغفلت هاي -1.4

آيه هاي قرآن چون آب زالل و روان 
  : مي شوند

llll  قــرآن را بمثابــه روش، خداونــد بــه
پس ايجاد كننده . پيامبر وحي مي كند

آن بخش كه نياز بـه  . امر خداوند است
براي مثال، (تشريع چگونگي اجرا دارد 

نمــاز در قــرآن اســت و ترتيــب نمــاز  
 گزاردن را پيامبر، آن سان كه خداوند

را ) به او مي آموزد، تشـريع مـي كنـد   
پس ايجاد كننده . پيامبر انجام مي دهد
  . اين امر پيامبر است

llll    قضاوت مقام تشـخيص حـق و دادن
پيـامبر در مقـام   . حق به حق دار است

قاضي خود مي بايـد ايـن تشـخيص را    
اين مقام، مقـام اطاعـت نيسـت    . بدهد

امـر  . چون هنوز امري واقع نشده است

حكم است را، پيامبر، بر وفق كه صدور 
بدينسان با تحقق . قرآن، ايجاد مي كند

امر كه صدور حكم قاضـي اسـت وارد   
اين مرحله، مرحله . مرحله اجرا ميشويم
  .اجرا ي حكم است

llll     در آنچه به زنـدگي انسـانها مربـوط
مي شود، امر را خود آنهـا ايجـاد مـي    
. كنند، زيرا فرمود امرهم شوري بيـنهم 

امر، مقام اطاعت نيست زيرا  مقام ايجاد
ايـن  . در اين مقام، اطاعت محال است

مقام، مقام شـور بـا هـدف ايجـاد امـر      
پس از آنكه امر ايجاد شد، نوبت . است

ايـن مقـام، مقـام    . به اجـرا مـي رسـد   
كسي كـه مـردم او را بـر    .اطاعت است

. مي گزينند، ولي امر اجـرا مـي شـود   
نخست او مي بايـد از مصـوب شـورا را    

ا كند و  سپس، بهنگـام اجـرا، مـي    اجر
  با اين وجود ،. بايد از او اطاعت كرد

llll    ،در اين مقام نيز، خداوند بـه پيـامبر
چــون . دســتور مــي دهــد شــور كنــد

ــاه   ــا او اســت، هرگ ــئوليت اجــرا ب مس
ــز   خواســت نظــر شــورا را در اجــرا ني
رعايت كند، بر او است كه به خداونـد  

 سـوره آل  159در باره آيه . توكل كند
عمران، مرحـوم طالقـاني ايـن نظـر را     

پرتـوي از قـرآن،   (اظهار كـرده اسـت   
صـفحه هـاي    قسمت پنجم جلـد سـوم  

  ):298و  295
آيه بعد از شكست در جنگ احد نازل      
اصل شورا را تحكـيم  «با وجود اين، . شد

مي كند چون پايه اجتماع اسالمي اسـت  
و براي هميشه تا انديشه ها و اسـتعدادها  

د و هـر صـاحب رأيـي خـود را     بروز كننـ 
شريك در سرنوشـت بدانـد و مسـلمانان    
بــراي آينــده و هميشــه تربيــت شــوند و 
بتوانند در هرزمان و هرجا بعد از غـروب  

فاذا عزمـت  ... نبوت، خود را رهبري كنند
شاورهم فـي  «تفريع بر ... فتوكل علي اهللا

است كه چون در مشاوره رأي بـر  » االمر
، بايد عزم كني و انجام كاري انجام گرفت

تصميم قاطع بگيري، ديگر ترديد و شك 
و دو دلي به خود راه نـدهي و توكـل بـه    

  »... خدا كني 
كه در يونان قديم، يادآور مي شوم      

با وجود دموكراسي، بهنگام جنگ، يك 
فرمانده معين مي شد و واليـت مطلقـه   

در جنگ احـد نيـز، همـان    . مي جست
يرفتـه نشـد   پذ. روش را پيشنهاد كردند

امر آنها شورا بين «چرا كه، بنا بر اصل، 
چــون شكسـت ببــار آمــد،  . »آنهـا بــود 

جانبداران آن نظر، بر درستي آن بيشتر 
 159ايـن شـد كـه آيـه     . اصرار كردند

سوره آل عمران اصل شـورا را تثبيـت   
با توجه به اين كـه مقـام جنـگ،    . كرد

مقام اجرا است و در اين مقام، هدف و 
ه مي شـوند و نقشـه تهيـه    روش برگزيد

مي گردد، در اين مقام نيز، آيـه اصـل   
در سـال روز  .  شورا را برقرار مي كنـد 

ساله، مقايسه كنيد روش آقـاي   8جنگ 
تا من هستم جنگ هسـت دعـا   (خميني 

را با رهنمـود  ...)  كنيد خميني بميرد و
  . قرآن

بدين سان، آيه هاي قرآن، با يكديگر    
كمتـر تناقضـي    .خوانائي پيدا مي كنند

آيه ها همĤهنگ مـي  . بوجود نمي آيد
شوند تا  به انسانها بهترين روش زندگي 

روش زنـــدگي . جمعـــي را بياموزنـــد
جمعي كه بخاطر مدار شـدن قـدرت و   
ــتقالل و آزادي و   ــانها از اس ــت انس غفل
حقوق خويش، در هيچ جامعه اي، بكار 

  در جامعه هاي مسلمان هيچ . نمي رود
ـ . بكار نمي رود اري، بنـا بـر روش، در   ب

آنچه به سازمان دادن زنـدگي جمعـي   
  :مربوط مي شود

واليت با جمهور مردم مي شـود كـه    -
از راه شـركت در شـورا و ايجـاد امــر،    

مـردم  (اين واليت را اعمال مي كننـد  
  ).ساالري شورائي

مردم  يا خود مجريان امر مي شـوند   -
ــد  ــي كنن ــاب م ــا را انتخ ــا آنه در . و ي

، مجري يا مجريـان، در  صورت انتخاب
ــا    ــردم و ي ــا م ــرا ب ــونگي اج ــاره چگ ب

نيكـوترين  . منتخبان آنها شور مي كنـد 
كار اينست كه نظـر شـورا را بـه اجـرا     

زيـرا روش تجربـي   . بگذارد يا بگذارند
است و رعايت نظر شورا، هـم موجـب   

  مسئوليت شناسي و خلق فرهنگ
  

  3در صفحه

  شود حقزورپرست تسلیم برحق باید ایستاد تا 
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ــم    ــود و ه ــي ش ــتقالل و آزادي م اس
  . ها را آسان مي سازدتصحيح خطا

  :پاسخ  پرسش دوم شما اينست – 2
ــيض        ــه  ف ــر جم ــه ت ــج البالغ در نه

است و  77االسالم ، جزء نامه ها، شماره 
  :متن عربي و فارسي آن اينست
لعبـد اهللا  ] 5[و من وصيه له عليه السالم 

بن العباس ، لمـا بعثـه لالحتجـاج علـي     
ن ال تخاصمهم بـالقرآن ، فـا  ] 6[الخوارج 

القرآن حمال ذو وجوه ، تقول و يقولون ، 
ولكن حاججهم بالسـنه ، فـانهم لـن    ] 7[

 يجدوا عنها محيصا 
 ترجمه

از سفارشهاي امام عليـه السـالم بـه     [5]
براي  را ه ويك عبداهللا بن عباس هنگامي
بـا آيـات   ] 6[گفتگو نزد خوارج فرسـتاد  

[  قرآن با آنها محاجه نكن چرا كـه قـرآن  
مختلــف و  يمعـان ] ان بـراي ايـن لجوجـ   

تو چيزي مي  .امكان تفسير گوناگون دارد
و سخن به جائي [ گوئي و آنها چيز ديگر 

لكـن بـا سـنت پيـامبر     ] 7] [نمي رسـد  
صلي اهللا عليه و آله و سلم با آنهـا بحـث   
نما كه در برابر آن پاسخي نخواهند يافت 

  ] و مجبور به تسليمند[ 
ه پرسش كننده گرامي توجه كنـد كـ       
، نـه بـا مـتن    ي كه او نقل كرده استقول

عربي مي خواند و نه با متن ترجمه فيض 
 .  االسالم

نخست يادآور شوم كه هرگـاه    -1،  2
بشماريم ، )  حديث(» گفته ها«سنت را 

چنانكه پرسش كننده در پرسـش آورده  
، تنـاقض  )ع(است، قول منتسب به علي 

پيدا مي كند با نص قرآن كـه خـود را   
بـدون اعوجـاج توصـيف مـي      مبين و

راستي نيز اينست كه بنابر اصـول  . كند
راهنماي قـرآن و بـر اسـاس شناسـائي     
امرهاي واقع مستمر، خواننده، قرآن را 

و . سراسر شفاف و سر راست  مـي يابـد  
تناقض پيدا مي كند با قول و فعـل   نيز،

كـه او خـود را قـرآن نـاطق     ) ع(علي 
بود؟  آيا خود او انساني دو پهلو. خواند

آيــا وي فــراوان انســانهاي دو پهلــو را 
انتقاد نمي كرد؟ و باز تناقض پيـدا مـي   

آن امام در پاسخ بـه   201كند با خطبه 
  . پرسش در باره حديث هاي دروغ

ايــن قــول قطعــي الصــدور نيــز  - 2.2
گفته هاي ما را بـه  « با اين قول . نيست

قرآن بسنجيد اگـر نخوانـد، بـه دورش    
مقابلـه قولهـا    .قض دارد، نيز، تنا»افكنيد

با قرآن از اين اصل پيـروي مـي كنـد    
كه قرآن قطعي الصدور اسـت و قـول   
هاي پيامبر و امامـان، قطعـي الصـدور    

پـس اطمينـان از صـحت آنهـا     . نيستند
  . موكول است به مقابله آنها با قرآن

امـا در  . در قرآن تنـاقض نيسـت   -3، 2
قول و فعلهـاي انسـانها احتمـال  دادن    

جعـل قولهـا   . تناقض بجا اسـت وجود  
كه جاعالن مي كنند نيز بخاطر وجـود  
اين احتمال حتي در قول و فعل پيامبر 

از اين رو، احتجاج بـه حـديث،   . است
با توجه به وجود احاديث ضد و نقيض، 

زيـرا يكـي مـي    . راه به جائي نمي برد
تواند به حديثي استناد كنـد و ديگـري   

)  ع(پـس علـي   . به حـديثي نـاقض آن  
نمي فرمايد به قرآن احتجاج نكنيد و به 

  . حديث احتجاج كنيد
و اما اگر سـنت، عمـل يـا قـول      -4، 2

بنا بر اين كه بنا بـر فـرض،   پيامبر باشد، 
وقتي بـه عمـل    سنت همان قرآن است

در مي آيد، هرگـاه  قطعـي باشـد كـه     
پيامبر ترجمـان آيـه اي و   يا قول عمل 

يا آيه هـائي از قـرآن اسـت، سـنت او     
در معني آيه يا آيه هـا   ي چون چرا جا

در ايــن صــورت، . نمــي گــذاردبــاقي 
سنت معني شفاف و سر راست قـرآن را  

باوجود ايـن، اشـكال    .ادبه دست مي د
  :باقي مي ماند

كتـاب بـراي آن   بنا بـر قـرآن،     -5، 2
  ):64سوره نحل، آيه (است كه 

ما اين كتاب را بر تو نـازل نكـرديم   «      
برسـرش اخـتالف مـي    مگر آنچه را كـه  

كردند، براي آنها تبيين كند و براي قومي 
كه ايمان مـي آورنـد، هـدايت و رحمـت     

   .»باشد
پس پرسيدني است از چـه رو امـامي      

بود، از ابـن عبـاس نمـي    ) ع(كه علي 
حقيقتي را آشـكار  خواهد با اين قرآن 

كند كه خوارج با غفلـت از آن بـه راه   
منتسـب   در نامه اختالف و شقاق رفتند؟

توصيف » ذو وجوه«، قرآن )ع(به علي 
كـه مشـكل   » دو پهلو«ونه  –شده است 

 -گرداندن قرآن است... ساز و مبهم  و
اين امر كه قرآن، را وجـه هـا اسـت و    
عقلها را، درگستره خـود، بـه كـار مـي     

و هر عقل، بنا بر اصل راهنمـا و   خواند،
بدسـت مـي   علم و تقوي،از آن حاصل 

بايــد، عقلهــاي  الجــرم نمــي  ، آورد
. جوينده را در برابر يكديگر قرار دهـد 
به سخن ديگر، همگان مي بايـد در آن  
وجه كه رابطه هاي انسانها را تنظيم مي 
كند، اتفاق نظر پيدا كنند و آيـه هـاي   
قــرآن  بــراي همگــان، معــاني يكســان 

آن هنگـام كـه قـرآن بـر     . داشته باشند
پيامبر نازل شـد، سـاكنان شـبه جزيـره     

پسĤيه هاي . ن دانشمندان نبودندعربستا
قرآن مي بايـد بـراي بـا دانـش و كـم      

  .  دانش معاني همسان مي داشتند
اختالف بر سر معاني آيه ها از خـود       

اخـتالف از بيـرون   . قرآن نبود و نيست
هرگاه توضيح اينكه . قرآن بود و هست

بـدانيم  بيان استقالل و آزادي را قرآن 
زگار بـا  كه هست، آيـه هـا، وقتـي سـا    

اصول راهنمـاي قـرآن معنـي شـوند،     
بايكديگر تناقض پيدا نمي كنند و معاني 

داشـتن  . يكسان براي همگان مي يابنـد 
وجوه مانع از يكساني معاني آيـه نمـي   

مساعد رشد عقل آزاد و غـور در  . شوند
. اما چنين نيسـت . وجوه قرآن مي شود

وقتي عقل قدرتمدار است و بـر اصـل   
كـه ايـن يـا آن     راهنماي قدرتمداري

ــل    ــل عق ــر تماي ــا ب ــت،  بن ــت اس ثنوي
قدرتمدار، آيه ها، اين يا آن معـاني را  
مي يابند و بدون كمتـر ترديـد، ميـان    
معاني اي كه به آيه ها داده مي شـوند،  

  . فراوان تناقض پديد مي آيند
به ابن عبـاس   ) ع(بنا بر تاريخ، علي      

ــت ــوده اس ــان  : فرم ــه در مي ــدان ك ب
. ن قـرآن وجـود دارنـد   خوارج حافظا

بـزرگ  ) ص(من از كودكي بـا پيـامبر   
مي دانم هر آيه چه معني مـي  . شده ام
تو با آنها به مباحثه بنشين تا خـود  . دهد
مـي آيـد و بـه    ) ع(چـون امـام   . بيايم

قرآن با آنها استدالل مي كند، حـدود  
تن از خوارج، از كرده پشـيمان   4000

  . مي شوند و به راه مي آيند
ين قرار، اگـر سـنت را ترجمـان    بد     

قرآن بدانيم كه مي بايـد باشـد،  نمـي    
) ع(توان گفت نامه منقول قـول علـي   

مگر اين كه معني توصيه بـه ابـن   . است
عباس اين باشد كه چون قرآن را بيـان  
آزادي بداني و آيه هايش را بـر وفـق   
اصول راهنماي آن معني كنـي، دروغ  
ـ     از بودن معني كردن آيه هـا بنـا بـر ني

  . قدرت، سخت آشكار مي شود
يادآور مي شوم كه در نهج البالغـه،       

قولهاي ديگري به آن امام مبين منتسب 
هستند كه با قرآن و روش او در تناقض 

  .هستند
از آن سه تن، آقايان علي دشتي و   - 3

ــم   ــي شناس ــفا را م ــدين ش ــجاع ال . ش
اما پـيش  . كارهاي هر دو را خوانده ام

ش شما، به اين مهم مـي  از پاسخ به پرس
  :پردازم

) ع(اگر متني را كه به حضرت علـي      
منتسب است از كتاب و يا مقاله اي نقل 
كرده ايد، متن منقول را با متني كـه از  
نهج البالغه  ترجمه فيض االسالم است ، 
مقايسه كنيد و ببينيد چسان با كاسـتي و  
افزودن، تعريف از قـرآن ، تكـذيب از   

چگونه قول منتسب به  آن شده است و
با ذهن نويسـنده كتـاب و يـا    ) ع(علي 

كس يـا  . مقاله مأخذ،سازگار شده است
كساني كه با كاستي و افزودن و بسـا بـا   

ذو وجـوه جانشـين   (برداشتن كلمه اي 
ــا  ــده اســـت بـ ــو اســـت  «شـ دو پهلـ

ــر   ــات بســيار در ب واحتمــاالت وتوجيه
جانشين كردنش بـا كلمـه يـا    و) » دارد

ناي سخن را ضـد قـول   يي، معكلمه ها
گوينده مي كننـد، بـه يقـين، در مقـام     

در مقام پوشاندن . كشف حقيقت نيستند
ــا قدرتمــداري  حقيقتــي هســتند كــه ب

پــس شــما و ديگــران . ناســازگار اســت
كمترين كار اينست كه به . بهوش باشيد

مأخذ رجوع كنيـد و از صـحت قـولي    
. كه نقل شده است، اطمينان پيدا كنيد

به پرسش شما پاسخ مـي   با اين توضيح،
  :دهم
llll  ســال را در دوره شــاه،  23كتــاب

آن زمان، از من خواسـتند  . خوانده ام
اما اين كـار را  . بر آن رديه اي بنويسم

زيرا روا نديدم وقت را به جاي . نكردم
پرداختن به بيان آزادي، صـرف رديـه   
نوشتن بر كتابي كنم كه افزون بـر كـم   

در  عمق بودن، فراوان تحريف و جعل
  . بردارد

بعد از مهاجرت، چون بر اثر گفتار و      
كردار روحانيان زورپرست، زمينه رد و 
ــن    ــت، از م ــراهم گش ــالم ف ــار اس انك

. سـال را نقـد كـنم    23خواستند كتاب 
يكبار ديگر آن را خواندم و بـاز بهمـان   
نتيجه رسيدم كه نبايد وقـت را صـرف   

بخصـوص كـه مشـغول    . اين كار كـنم 
م سـاالري بـودم و ايـن    تحقيق در مرد

سال از وقت را از آن خود  20تحقيق، 
  . كرد
llll    اما نوشته هاي آقاي شـجاع الـدين

نوعي از آنها ترجمه هـا  . شفا، دو نوعند
پيش از آمدن به فرانسه، ترجمه . هستند

بخـاطر قلـم   . هـاي او را مـي خوانـدم   
و نوع ديگري از ايـن  . روان و زيبايش

د از انقـالب  نوشته ها، آنها هستند كه بع
آيــه هــائي از    ،در آنهــا. نوشــته اســت

قرآن را نقل و يا از نوشته هاي مـن  و  
ــت  ــرده اس ــل ك ــران نق ــل . ديگ از نق

قولهايي كه از من كرده است، يكي نيز 
آيه هايي كه نقـل كـرده   . راست نيست

است، باز يا وجود ندارند و يا او جعـل  
  :چند نمونه. معني كرده است

ــد  – 1 ــ 1در جلـ ــات جنايـ ت و مكافـ
صـفحه  (از  خيانت به اميـد  ) 99صفحه (

بني صدر اين قول را نقل كـرده  ) 325
  :است
ــره  ...«     ــر منتظ ــار غي ــرانجام انتش و س

بسياري از اسناد محرمانه سفارت امريكـا  
در تهــران، نادانســته هــا و ناگفتــه هــاي 
فراواني را آشكار نمايد، تـا ايـن واقعيـت    

روز اول بخوبي روشن شود كـه مـا نـه از    
مسلمانان دو آتشه اي بوديم، نه به رهبـر  
عاليقدر انقالب اعتقاد زيادي داشتيم، نـه  

او و از  »نادانيهـاي «در جريان انقـالب از  
بـي خبـر   » بي محتوائي انديشه هـايش «

  »بوديم
كتاب خيانت به اميد،  325در صفحه     

 .كلمه اي از اين نقل قول وجود ندارد
ني در هيچ جاي اين جمله ها با اين معا

  .آن كتاب نيز وجود ندارند
جلد اول، باز قولي  100در صفحه   - 2

كتاب خيانت به اميـد   330را  از صفحه 
نقل مي كند، كه در آن صـفحه كتـاب   

در آن صفحه آمده است . وجود ندارد
كه پاسخهاي پرسشهاي روزنامه نگـاران  
را هيأتي مركب از بني صـدر و دكتـر   

ــب زاده و  ــزدي و قط ــي  .. .ي ــه م تهي
دركتـاب  مكافـات و مجـازات    . كردند

اين سـان  بـه تـوهين و تحقيـر آقـاي      
  :خميني بدل شده است

زيرا بعدا خود ما اعتـراف كـرديم   ... «     
كه اين گفته هـا حتـي مـنعكس كننـده     

حرفهائي بود كه مـا  . نظرات خود او نبود
برايش مي نوشتيم و در هنگام مصـاحبه  

    »...م وها، در دهانش مي گذاشتي
جلد اول، قولي را   380در صفحه   - 3

خيانـت بـه   (از بني صدر نقل مي كند  
. كه نصف قـول اسـت  )286اميد صفحه 

بنا بر اين، راسـت را بـه دروغ بـزرگ    
  :بدل كرده است

ــال «     ــتان س ــزل 1355در تابس ، در من
ب .آقاي دكتر تقي زاده در لندن، آقاي ب

گفت كـه   كه به تازگي از ايران آمده بود،
امريكائيان بـه او و سـي نفـر از مـدعوين     
ديگر، در جلسه اي، در سفارت، گفته اند 
كه دولتمردان ايران آثار نـاتواني از خـود   
ــازه   ظــاهر مــي كننــد و بايــد گروهــي ت

اگر آمـادگي داريـد و   . جايشان را بگيرند
در خود ايـن توانـائي را مـي بينيـد، وارد     

  »گود شويد ما حمايتان مي كنيم
  
قول را نصف كرده است بـراي ايـن      

نتيجه گيري كه گويا انقالب را امريكـا  
راه انداخته و آنها كه جانشـينان شـاه و   
دستيارانش شـدند، از حمايـت امريكـا    

دنبالـه نقـل قـول    . برخوردار بوده اند
  :اينست
بنا بر قول او، ايـن گـروه پاسـخ    «       

شـما بايـد برويـد بـه سـراغ      : داده اند
به مبارزه سياسي مشـغولند و  كساني كه 

بدين صفت در ميان مردم اعتبار دارند 
مقـام امريكـائي   . ما تكنوكرات هستيم. 

مقصودتان چه كساني است؟ : مي پرسد
و . كساني نظيـر بنـي صـدر   : مي گويند

نـه او و  : مقام امريكائي پاسخ مي دهـد 
ماركسيسـت و  . نظيرهاي او نمي شـوند 

مـي   به او جواب. طرفدار مسكو هستند
ماركسيست نيسـتند  . چنين نيست: دهند

ــتند   ــز نيس ــكو ني ــدار مس ــام . و طرف مق
يـك هفتـه بعـد    : امريكائي مـي گويـد  

در اين ديدار، همـان  . يكديگر را ببينيم
آقـاي  . درسـت اسـت  : مقام مي گويد

بني صدر ماركسيست و طرفدار روسـيه  
امـا بـا سياسـت امريكـا دشـمن      . نيست
  .»است
ز قول، سـفيد را  بدين سان، با نيمي ا    

امريكائيــان خواهــان : ســياه مــي كنــد
گروهــي بــوده انــد طرفــدار سياســت 
امريكا براي اين كه جانشين متصـديان  

خواهان انقـالب و  . يم شوندژفرسوده ر
  .يم نبوده اندژتغيير ر
به همين رويـه    3و  2در جلدهاي       

ــرين   ــزرگ ت جعــل قــول و ســاختن ب
ــفحه   ــه داده و در ص  2012دروغ ادام

شاهكاري از دروغ و ) جلد سوم(كتاب 
در كتاب خيانت بـه  . جعل ساخته است

ــد  ــفحه (اميــ ــحبت از ) 159صــ صــ
او قـول را چنـان   . گروگانگيري اسـت 

نقل كرده است كه پنـداري سـخن از   
  :انقالب ايران است

ــي    «      ــه حت ــت ك ــن جاس ــب اي جال
يم واليـت  ژر» رئيس جمهوري«نخستين 
گـر صـاحب   در همين زمينه با دي... فقيه 

  :نظران منتقد همصدا شده است
نه تنها مردم ايران كه مردم امريكا «      

نيز فريب خوردند و بـه دسـتگاه حاكمـه    
خود اجازه دادند انقالب و زندگي ملتي را 

اما بايد بدانند كه خودشـان  . ويران سازد
نيز بهاي سـنگين ايـن ويـران سـازيها را     

ند آيا كساني پيدا خواه. خواهند پرداخت
شــد و درصــدد تحقيــق در ايــن مســئله 
برخواهند آمـد و مسـئوالن ايـن فاجعـه     
بزرگ را كه اينهمه ويراني به دنبال آورده 
است، تعيين و به افكـار عمـومي امريكـا    
معرفي خواهند كرد؟ آيا ايـن تحقيـق در   
صــورت انجــام، وجــدان ملــت امريكــا را 
نسبت به دسـتگاه حاكمـه امريكـا آگـاه     

  »خواهد ساخت؟
خــود محمــد رضــا شــاه، در آخــرين      

روزهاي زندگي پـر مـاجراي خـويش، در    
  :ارزيابي همين واقعيت نوشت

همانهائي كه به اصرار از من خواسته «    
بودند بخـاطر خـدمت بـه صـلح جهـان،      
پاسدار امنيت خاورميانـه باشـم، حـاال از    
درخوش آمدگوئي به كساني درآمده انـد  

  »...انندكشور ايران را به ويراني مي كش
بـــدين ســـان، مســـئله اي كـــه        

كـه بـر اثـر پـي      –گروگانگيري است 
گيري بني صدر مجلس امريكـا كميتـه   
تحقيق براي تحقيق در باره آن منتشـر  
كرد و محققاني چند به تحقيق در بـاره  
آن پرداختند و تحقيـق هـاي خـود را    

با انقالب جانشـين مـي    -منتشر ساختند
كـا مـي   شود و عامـل انقـالب نيـز امري   

  !گردد
همــين » تولــدي ديگــر«كتــاب در      

در : روش را با قرآن بكـار بـرده اسـت   
سراسر كتاب او، حتي يـك مـورد كـه    

آورده  نو افـزود  نآيه اي را بي كاست
وقتـي الزم ديـده   . باشد، وجود نـدارد 
آيـه  نسـبت داده و   هاست، به قرآن، آي

ساخته خود را دست آويز رديه نويسـي  
او بـا علـي دشـتي     تفـاوت . كرده است
تي زماني روحاني بوده و شاينست كه د

. چون او، دروغ را فاحش نساخته است
اين امر كه الزم ديده انـد بـه آيـه هـا     

بدهند و يا نصف آيـه   را معاني دلخواه
ــه آن معنــي دلخــواه  را را بياورنــد و ب

حجـت  بدهند و دروغ بزرگ بسـازند،  
است بر اين واقعيت كه حق و حقيقـت  

ــي ــت ردكردن ــنم . نيس ــي ك ــرار م : تك

هركس راست را دروغ مي كند، عقلي 
قدرتمدار دارد و  هيچ زورپرسـتي بـه   

چنـد  . رد حق و حقيقت توانا نمي شود
  :نمونه
بـه  » متعـدد «نسبت دادن آيه هاي  – 1

در صــفحه : قـرآن كــه در قـرآن نيســتند  
  :كتاب تولدي ديگر مي نويسد 233
نند آيات متعددي از قرآن گواه بر اي«     

ــيش از   ــام اهللا، از پ ــت ممتــازي بن كــه ب
اسالم، در عربستان شناخته بوده اسـت و  
مقــامي مــافوق بــت هــاي ديگــر داشــته 

  . »است
بديهي است كه حتي يـك آيـه در         

قــرآن چنــين دروغ بزرگــي را در بــر 
خود او، آيه اي را نقل مي كند . ندارد

  : كه وارونه ادعاي او را ثابت مي كند
از آنها بپرسي چه كسي آسمانها اگر «     

و زمين را آفريد و خورشـيد و مـاه را در   
: جاي خود قرار داد؟ پاسخ خواهند گفـت 

و اگر بپرسي چـه كسـي بـاران مـي     . اهللا
زنـده مـي كنـد؟     فرستد و زمين مرده را

پـس چــرا  . اهللا: جـواب خواهنـد گفــت  
( امروز روي از حقيقت مـي گردانيـد؟  

  » 63و 61عنكبوت 
ايـن كـه آيـه قـرآن اينسـت      حال      
  ):63سوره عنكبوت، آيه (

و اگر از آنها از آفريننده آسمانها و «        
زمين و نظم دهنده به گردش خورشيد و 

پس چـرا  . اهللا: ماه  بپرسي، خواهند گفت
اگـر از    ٭خود را به فريب مـي سـپارند؟   

آب نازل از  آسمان آنها بپرسي چه كسي 
پـس از مـرگ   مي كند و بدان زمـين را،  

ــه  )خــزان( ــد، هــر آين ــده مــي گردان ، زن
بسا . سپاس گو خدا را. اهللا: خواهند گفت

  ».بيشتر آنها  نمي انديشند
آيه ها به روشني تمام از آنهـا سـخن       

نمي گويد كه اهللا را بـت بـزرگ مـي    
دانسته اند، از آنها سخن مي گويد كـه  
خداوند را خالق هسـتي مـي داننـد و    

ـ  بـه هـيچ روي   .  دبدو روي نمي آورن
سخن از آنها كه بت مي پرستند بميـان  

  .نيست
او چون فكر كرده است همگـان بـر       

ايــن باورنــد كــه مــردم عربســتان بــت 
پرست بوده اند، پس مـي پذيرنـد كـه    
البد مردم عربسـتان اهللا را بـت بـزرگ    
مي دانسته اندو گرنه از كساني كـه اهللا  
را جز بـت نمـي شـناخته انـد، چگونـه      

غافل  از از اللهي جز بت پرسيد؟  بتوان
اين كه  قرآن هر زمـان از بـت سـخن     

از جملـه وقتـي بـت    (بميان مـي آورد  
شكني ابراهيم و سخن گفتن او بـا بـت   

، از بــت )پرســتان را شــرح مــي دهــد
شـما بتـي را مـي    : پرستان مـي پرسـد  

   ؟نيستپرستيد كه به كاري توانا 
آيــا او مــي دانســته اســت كــه اهللا       
ن، بت بزرگ عرب نبـوده اسـت و   قرآ

خـدا را خـالق هسـتي     بسياري از عربها
مي دانسته اند اال اينكه بت را شفيع مي 

سـوره اعـراف   ( شمردند و بنا بر قـرآن  
به بتهاي خـود، اسـامي مـي    ، )180آيه 

يـا مـي   دادند كه خداونـد را هسـتند،   
دانسته و از بـي اطالعـي خواننـدگان،    

خـود  سوء استفاده كـرده اسـت؟ اگـر    
نمي دانسته جهل خويش را تبليغ كرده 

در جهل را و خوانندگان كتاب خويش 
رده و اگر مي دانسته خواننـدگان  فرو ب

   . خود را فريب داده است
مورد نصف آيـه را نقـل كـردن و      - 2

آيه ها را جا به جا كردن و به آيـه هـا   
 342در صـفحه  : معاني دلخواه را دادن

  :استآورده »  تولدي ديگر«كتاب 
زناني را به نكاخ خـود درآوريـد كـه    «    

دو يـا سـه و يـا    . مورد پسـندتان باشـند  
و چنانچه دلپسـندتان نبودنـد، در   . چهار

» امر طالق دغدغه اي به خود راه ندهيـد 
  )19نساء، (

ــه       ــي از آي ــمت اول، بخش ــا قس  3ام
سوره نساء است كه با كاستن و افزودن 

 قسـمت دوم، . به آن، نقل كـرده اسـت  
همين سوره است كه  19قسمتي از آيه 

  :معني آن را  قلب كرده است
  

  16در صفحه

  شود حقزورپرست تسلیم برحق باید ایستاد تا 
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در فصـــل ســـوم، بـــه آن بخـــش از     

خاطرات توني بلر، نخست وزيـر پيشـين   
انگلستان مي پردازيم كه بنا بر آن، ديك 
چني اصرار داشته است بعد از عـراق بـه   

در اين فصل به نظرها و . ايران حمله شود
ي وضعيت ايران در منطقه خبرهاي گويا

  .و جهان نيز مي پردازيم
در فصل چهارم، خبرها و داده هـاي        

اقتصــادي گويــاي ورشكســتگي دولــت و 
ركود اقتصادي را از نظر خوانندگان مـي  

  .گذرانيم
در فصل پنجم، قسـمت ديگـري از          

فهرست اسـامي اعضـاي مافياهـا را مـي     
قام و يم مالتاريا صاحب مژآوريم كه در ر
و باالخره در فصل ششـم،  . موقع شده اند

خبرهاي تجاوزها به حقـوق بشـر را مـي    
  :آوريم

  

ســه ســازمان  فرمــودهب
ــور،   ــر كشـ ــاكم بـ حـ
ــنجاني و   ــمي رفس هاش
ــد   ــان باي ــالح طلب اص

  :حذف شوند
  
  

  :هدفها و استراتژي
  
  :هدفهاي بلند مدت – 1
llll   ــي ــانون اساس ــد ق ــر و تجدي  –تغيي

صـدا و   -حذف رهبري و واليت فقيـه، 
  نيروهاي مسلح -شوراي نگهبان -سيما

مصــوبات  -محــدود كــردن رهبــري -
  .حوزه دين و مذهب -مجلس

  
  :هدفهاي ميان و كوتاه مدت

  
llll 1 –  حذف نظارت استصوابي شوراي

  نگهبان و 
  حذف احمدي نژاد به هر قيمت و – 2
  بازگشت به قدرت و – 3 
طرح محدود و پاسخ گـو كـردن    – 4 

  .رهبري
  :به قدرت بازگشت ٭
بدون كمك رهبري و با عبور از مباني  

  . ديني
ــردن    ٭ ــخگو ك ــدود و پاس ــرح مح ط

  : رهبري از راه
فعال كردن مجلس خبرگان جهت  – 1

  نظارت و نقد رهبري،
ــردن   – 2 ــدت دار كـ ــورائي و مـ شـ

  رهبري، 
تعيين مرجع رسيدگي بـه شـكايات    – 3

  از رهبري،
عـــزل ) امكـــان(بوجـــود آوردن  – 4

  محاكم قضائي، رهبري توسط
تدوين شرح وظائف جديـد بـراي    – 5

  رهبري و
  .تشريفاتي كردن رهبري – 6
  

نمودار سازمان و ارتباطـات  
  :فتنه

  
  :اليه رهبري ٭
  

  هاشمي رفسنجاني
موسوي خوئيني ها و محمد خـاتمي و  

  ميرحسين موسوي
: متصديان اليه طراحي و سازمان دهـي 
مهدي هاشمي و عطريانفر و بهزاد نبوي 

ــ ــين زاده و الري و و تـ اج زاده و امـ
  مرعشي

مشـاركت و  : سازمانهاي سياسي مجـري 
مجاهدين انقالب اسالمي و كارگزاران 
و مجمع روحانيون مبارز و اعتماد ملـي  

  .و حلقه مير حسين

سازمانهاي مجـري دسـتيار سـازمانهاي    
  :باال
گروهكها و ضـد انقـالب بـه ويـژه      – 1 

  منافقين و نهضت آزادي و 
2 - NGO ــ ــي ه ــوي (اي داخل گفتگ

  و ) تمدنها
  ستاد ميرحسين و – 3
  و) قيطريه(ستاد طلبان  –4 
  ستاد كروبي و - 5 
  .اراذل و اوباش – 6 
  
llll  ــان ــه(ســتاد طلب ــر) قيطري  خــود زي

  :مجموعه دارد
ســازمان  –پــويش  –ســتادهاي فرعــي 

  .كميته صيانت –رأي 
llll  اراذل و اوباش با ستاد طلبان اتصال

  88ريق ستاد پيدا مي كنند از ط
  
ارتباطات كشـورهاي خـارجي و بـه     ٭

ويژه امريكـا و انگلـيس بـا چهـار اليـه      
  »جريان فتنه«رهبري كننده 

1 – NGO  هاي خارجي  
  :سفارتخانه ها و رسانه هاي بيگانه – 2
  نقش جواسيس-1، 2
گروهك هـا و ضـد انقـالب، بـويژه      -

  .منافقين و نهضت آزادي
- NGO  ــي ــاي داخلـ ــوي (هـ گفتگـ

  ).تمدنها
نخستين و آشكار تـرين  : انقالب اسالمي

  :سخن اين دو نمودار، اينست
  

 –دولت مافياهـاي نظـامي   
مالي مي گوينـد بلـه مـائيم    
كــه حكومــت مــي كنــيم و 
فهرست اسامي و سازمانهاي 

طـرح  «آمر و مأمور اجراي 
را مـأموران مـا تهيـه    » فتنه

كساني كه نامشان . كرده اند
آمده اند، » تحقيق«در اين 

  :د حذف شوندباي
   
چهـــار اليـــه رهبـــري كننـــده و  - 1

كــه » طــرح فتنــه«ســازمانهاي مجــري 
حذف آنهـا در دسـتور كـار قـرار مـي      

  . گيرد، مشخص مي شوند
سه سازمان تهيـه كننـده گـزارش،     - 2

ــداران و واواك و   ــپاه پاسـ ــي سـ يعنـ
نيروهاي انتظامي، دولـت را در دسـت   
دارند و برآنند كـه بـا حـذف كسـان و     

ــازمانهائ ــأموران   س ــران و م ــه آم ي ك
را تهيه كرده انـد،  » طرح فتنه«اجراي 

  . در حاكميت بدون مزاحم شوند
مـالي   –در برابر مافياهاي نظـامي   – 3

يم قـرار  ژجبهه گسترده اي در درون ر
  .مي گيرد

نــزاع هــا كــه اصــول گرايــان بــا  – 4
يكديگر دارند و نيـز بنـا بـر شـنودها و     

ـ  «هـا كـه  در   » اعتراف« » هسـاختار فتن
گنجانده اند، سه سازمان حاكم، وقعـي  
نيز براي اصـول گرايـان سياسـي كـار     

  .قائل نيستند
هدف هاي دراز و ميـان و كوتـاه    – 5

ــاي    ــد مافياه ــتن، از دي ــدت را داش م
  .مالي جرم است –نظامي 

انتشار گزارش همراه است با قـول   – 6
آن زمـان  : او گفته است. احمدي نژاد

از همـه  كه امام گفـت مجلـس بـاالتر    
امـروز ديگـر   . است، نخست وزيـر بـود  

ــاالتر از ــس ب ــه نيســت مجل ــي . هم يعن
مجلس و دستگاه قضائي مي بايـد تـابع   
قوه مجريه تحت امر مافياهـاي نظـامي   

  .مالي باشند –
و حسين طائب سخني بس شـگرف   – 7

در دوران خاتمي، عباس عبدي : گفت
را دســتگير و بــه جــرم انجــام ســنجش 

امـروز  . اني كردندافكار، محكوم و زند

او از طريـق ابطحـي   : طائب مي گويد
به اسرار موشكهاي دور برد پي بـرده و  

بنا . آنها را در اختيار امريكا گذاشته بود
نيز، او يكي از رابطهـا  » ساختار فتنه«بر 
معنـي  .  با امريكا اسـت » سران فتنه«ي 

سخن او اينست كه سردار مشفق راست 
 گفتــه اســت كــه گروگــانگيري طــرح
امريكــائي بــوده كــه توســط موســوي  
خــوئيني هــا و دســتياران او، از جملــه 
عباس عبدي، بـه اجـرا گذاشـته شـده     

 :است
llll 2010شـهريور   29(از خبر آن الين :(

سپاه متوجه شد  ،در زمان آقاي خاتمي
 هاي دور كه اطالعات مربوط به موشك

پيگيـري كردنـد و   . اسـت   برد لو رفتـه 
اين ماجرا ديدند يكي از كساني كه در 

  آقاي عباس عبدي بوده  ، دخالت داشته
اين موجب شد كه بيشتر بررسـي  . است
بعد متوجه شدند كه دشمن به ما . كنند

تحقيقـات  . اسـت   خيلي نزديـك شـده  
نشان داد كه آقاي ابطحي با موضوعات 
سري سروكار دارند و اين اطالعات بـه  

ايشـان هـم بـا همـين     . رسـد  ايشان مي
ــاط   ــات ارتب ــتندجريان ــناد و . داش اس

آقاي  ،مدارك اين ماجرا كه منتشر شد
ايــن . عبــدي هــم كــه دســتگير شــدند

جريان هـم در قالـب اطالعـات سـري     
آقاي ابطحي و . مطرح شد و به ما رسيد

. عباس عبدي بـا هـم ارتبـاط داشـتند    
اي مـا را   يعني آقايي كه اطالعات هسته
اما مـن  . داشت با ايشان ارتباط داشتند

هـا را   اي ابطحي اين حرفنگفتم كه آق
  .است  به كسي زده

محمود كاشاني شرح مي دهد كـه   - 8
چسان بهزاد نبوي، مجلس را در مـورد  
. قــرارداد الجزيــره فريــب داده اســت
چون روبرت پاري نيز مقالـه جديـدي   
انتشار داده است، بـه سـخنان محمـود    
ــاري، در   ــرت پ ــته روب ــاني و نوش كاش

  .ازيمشماره آينده، به تفصيل مي پرد
دفتر مير حسين موسـوي تفتـيش و    – 9

هرآنچه در آن بـود خـالي شـد و او و    
خاتمي . كروبي، ممنوع المالقات شدند

بــه خامنــه اي هشــدار داد كــه حــذف 
كنندگان امـروز، فـردا در برابـر رهبـر     

سـال از   29با گذشـت  . خواهند ايستاد
: ، او تازه مي پرسـد 60كودتاي خرداد 

  !زاد باشيم؟مگر ما انقالب نكرديم آ
پيش از تشكيل مجلـس خبرگـان،    - 10

ــيس     ــردن رئ ــين ك ــحبت از جانش ص
مجلس، هاشـمي رفسـنجاني بـا محمـد     

: امـا احمـد خـاتمي گفـت    . يزدي بود
تغيير رئيس مجلس خبرگان در دسـتور  

مجلـس كـه تشـكيل    . كار مجلس نيست
ــس    ــت مجل ــخص گف ــان ش ــد، هم ش
خبرگان حق پرسش از رهبر را نـدارد  

البته به اين دليـل  . ضاحچه رسد به استي
كه رهبر را خداوند معـين مـي كنـد و    

حال آنكه بنا بر ! مجلس كشف مي كند
ــل  ــس    111اص ــي، مجل ــانون اساس ق

خبرگان حق استيضاح و عزل رهبـر را  
ــق   . دارد ــس ح ــن مجل ــر اي ــال اگ ح

پرسيدن نيز نداشته باشد، يعنـي، رابطـه   
گونه مي شود و از ايـن پـس، همـه    ژوا

سـه سـازمان كودتـا    ارگانها تحت امـر  
بخصـوص كـه   . كننده قرار مي گيرنـد 

ــوه از    ــه ق ــتقالل س ــژاد اس ــدي ن احم
. و مطرود مي دانـد » غربي«يكديگر را 

البد از ديد او يـك قـوه بيشـتر وجـود     
است و قانون » قدرت«ندارد و آن قوه 

گذاري و قضاوت مي بايد مطيع محض 
  و. قدرت باشند

  
 ،اگر پيش از انتخابات آينـده  +

  :اي بميرد؟ خامنه
  
ــهريور  28در  ⊲⊲⊲⊲ ــبز 89شـ ــداي سـ ، نـ

  :آزادي خبر زير را انتشار داده است
گفتنيست شكري به اين دليل كه اهـل  
ــاران    ــتان و همك ــدران و از دوس مازن
ــايي در وزارت   ــيم مشـ ــديمي رحـ قـ
اطالعات است و به اين دليل كه مشايي 
ــوده   ــه ب ــي گفت ــه اي خصوص در جلس

معلـوم نيسـت كـه رهبـري تـا      « :است

و اين   »انتخابات سال آينده زنده باشد
حرف به گوش رهبـري رسـيده اسـت    

  .بركنار شده است
ايـن را مـي دانـيم كـه     : انقالب اسـالمي 

ــب . خامنــه اي بيمــار اســت ــس از تقل پ
بزرگ، نيز، دليل تحميل احمدي نـژاد را  
بهر قيمت، احتمال مرگ خامنه اي و بنا 
بـا  . براين، گزينش جانشـين او دانسـتيم  

از ميزان صحت خبر آگـاه نيسـتيم،    آنكه
و » سـاختار فتنـه  «اما وقتـي خبـر را بـا    

مقابلـه و  ... موضعگيريهاي احمدي نژاد و
مقايسه مي كنيم، ترديـدهايمان برطـرف   
مي شود كه غير از تغييـر اساسـي بـراي    
آنكه دولت تحت سـپاه و واواك و قـواي   
انتظامي قـرار بگيرنـد، مسـئله جانشـين     

يمي ژدر ر. ه روز استخامنه اي نيز مسئل
چــالش بــزرگ، مافياهــاي  5در گيــر بــا 
   :مالي در نقش بند ايوان هستند –نظامي 

  
  

يمي كه در درونـش  ژر
همه بـا همـه در نـزاع    

ــا   ــتند، ب ــكل  5هس مش
  :2- بزرگ روبرو است

  
  

مشكل چهارم، مخالفت  -4
همگـاني مـردم ايـران بـا     

ــرس ر ژر ــم و ت ــم از ژي ي
  : جنبش مردم

  
llll بدين سو، 88ز خرداد ا ،حاكميم ژر 

با استفاده از كليه امكانات و ترفنـدهاي  
بـه   فريبكارانه در تبليغات رسـانه اي   و 

 –كار گيري تمام داشته هـاي نظـامي   
ــي  ــاتي  –امنيت ــداري  –اطالع  -چماق
كـرده اسـت مـرگ    تالش ... قضايي و 

حاميان و حواريـون خـود   جنبش را به 
جنبش اضطراب ناشـي از بـيم   . بقبوالند

يـم را در دلهـاي سـران و    ژز سقوط را
از ايـن  . حاميان جنبش انداختـه اسـت  

رو، بازگرداندن روحيه ضـرورت تمـام   
هـر چـه از   بخصـوص كـه   . يافته است

ــبش   ــرگ جن ــالم م ــام اع ــتر هنگ  بيش
نه تنها متوجـه شـد كـه     يمژ، رگذشت

بــه بلكــه خطــر اســت،  جنــبش نمــرده
اليــه هــاي زيــرين جنــبش در آمــدن 
به گونـه  . ساس كرداجتماع را بيشتر اح

اي كه ديگر صحبتي از مرگ بـه قـول   
جز ايـن كـه   . خودشان فتنه نمي كنند

ــامي    ــاي انتظ ــپاه و نيروه واواك و س
سـاختار  «گزارش مشتركي زير عنـوان  

در سازمان نمائي . انتشار داده اند» فتنه
كه در صفحات اول اين گـزارش درج  
است، هاشمي رفسنجاني رهبـر و مقـام   

ــد از او ــوي و  دوم بع ــاتمي و موس ، خ
ــد   ــرار دارن ــا ق ــوئيني ه ــوي خ . موس
: دادستان تهران و انقالب نيز گفته است
ســران فتنــه محاكمــه خواهنــد شــد و 
پرونده مهدي هاشمي باز است و او بـه  

شهريور  25در . ايران احضار شده است
نيز دفاتر ميـر حسـين موسـوي، مـورد     

  . يم قرار گرفتندژتفتيش مأموران ر
 llll  صحبت هاي سيد علـي  خرين آدر

در ديدار با سران سه قـوه و   ،خامنه اي
نهـايي را كـه   ، او خواست آنمايندگان

 ،بنا به داليلي از حاكميت دور شده اند
سخن . -نقل به مضمون  –د نرا برگردان

بلكـه  خـود او  نشان داد كه نـه تنهـا    او 
نيز به اين نتيجه رسيده اند  دستياران او

كارانه صـدا و  كه بر خالف تبليغات فريب
مطبوعـات   سـيما و ائمـه نمـاز جمعـه و    

ــد در روز   ــد بودن ــه معتق ــته ك  22وابس
ــيد    ــرا رس ــبش ف ــرگ جن ــن م  – بهم

دادستان تهران و انقـالب مـي گويـد،    
جنبش در خيابانها فـروكش كـرد و بـه    

ن روز آو از  -شكل هاي ديگر در آمـد 
به بعد ديگر صحبتي از فتنه گران نيست 

راكنده شده انـد،  ، پنهاآگرد  و مردم از
بعـد از  در حقيقت، . جنبش نمرده است

همـه   ،ن تـاريخ آبيش از شـش مـاه از   
اصولگرايان به اين نتيجه رسيده اند كه 

ايـن   ،با توجه به عملكـرد كودتاچيـان  
باند كودتا است كه حاميان خـود را از  

است كـه بـر    دست داده  و اين جنبش
حاميانش افـزوده گشـته و روز بـه روز    

 .مي شود تر توانمند
ــان         ــرد كودتاچي ــي عملك ــا بررس ب

ـ   ان مسـتبد  مشخص مي شود كـه حاكم
براي از بين بردن جنبش ملـت ايـران   

ـ  امـا  . ه انـد زد يدست به اعمال فراوان
خرين سخنراني سيد علـي خامنـه اي   آ

موفق نشـده   كاركه در اين  معلوم كرد
 ياز روش هـا  يـك چنـد  در زيـر   .اند

 جنبش دنفرو خوابانكودتاچيان براي 
 :مي كنيمرا فهرست 

ــل از       ــهاي   قبــ ــت روشــ فهرســ
 مي بيند يادآور شود الزم  ،كودتاچيان

كـه   انـد متوجـه شـده    استبداديانكه 
بــراي ادامــه الزم را  ديگــر مشــروعيت

اگر تن به انتخـاب  . يم ندارندژر حيات
ــين دوره   ــات دهمـ ــردم در انتخابـ مـ

ــوري بده ــرياســت جمه ــا  ،دن ــا ب قطع
 ،كانديـداهاي مخـالف  انتخاب يكي از 

چپـاول امـوال    فشار و اختنـاق و ادامه 
بخشي  ناگزير،. ملت سخت خواهد شد

از دسـت   قانوني خـود را  از قدرت فرا
ــا  .د دادنــخواه لــذا تصــميم بــه كودت

 گرفتند و معتقد بودند كه مي توانند بـا 
 ،اسـتفاده از نيروهــاي ســركوبگر خــود 

چنـد روز   مردم را طي صداي اعتراض
اما بعد از كودتا متوجه  .ندخاموش ساز
مـأموران اطالعـات سـپاه و    شدند كـه  

فاقــد واواك و نيــز مشــاوران آنهــا   
و درك صحيح از رفتار  اطالعات الزم 
 :مردم بوده اند

  
llll    روشهائي كه اسـتبداديان بـراي

  :خواباندن جنبش بكار برده اند
 
ــه   - 1 ــات ب ــترده در انتخاب ــب گس تقل

 فرمـان اين . فرمان سيد علي خامنه اي
و بسيار ناشـيانه و  توسط سپاه پاسداران 
ناشـيانه و  نقـدر  آ .نابخردانـه اجـرا شـد   

كـه خـود   دستور اجـرا شـد   نابخردانه 
تقلب بيش از  اصولگرايان متوجه شدند

بزرگ است و آشكارا انجام شده اسـت  
 .كه بتوان از پـي آمـدهايش گريخـت   

، كوشــش »ســاختار قــدرت«امــروز در 
انتخابـات  براي دو مرحلـه اي كـردن   

سـران  «رياست جمهـوري را بـه پـاي    
اما رويه اسـتبداديان  . مي نويسند» فتنه

اينست كـه قـول و عمـل خـود را بـه      
كساني نسبت مي دهند كه مي خواهند 

حقيقــت اينســت كــه . حذفشــان كننــد
بخشي از اصول گرايـان بـر ايـن نظـر     
شدند كـه اگـر انتخابـات ابطـال نمـي      
 شود، دست كم وقوع تقلبات گسـترده 
تصديق شود و با ابطـال تعـداد الزم از   

انتخابـات   شوراي نگهبـان آراي قالبي، 
را دو مرحله اعـالن و ترتيـب دور دوم   
را بدون تقلب بدهـد  تـا مگـر بريـدن     

  .  يم قطعي نشودژمردم از ر
كه از قبـل   چيانبرخي از ياران كودتا

انتخابات، انتخـاب مجـدد    از برگزاري
  يليونم 24احمدي نژاد را با حدود 

ــد    ــرده بودن ــالم ك ــي  –راي اع مجتب
  حجت االسالم حميد  وهاشمي ثمره 

، گرچـه  -خانم الله افتخـاري   ورسايي 
زمينه سازي بود، امـا پيشـاپيش معلـوم    

انجـام خواهـد    كرد كه تقلـب بـزرگ  
اشتباه بزرگ نامزدهاي اصالح  .گرفت

ــيم تحــريم    ــه از ب ــود ك ــن ب ــب اي طل
م را انتخابات توسط مردم، نه تنهـا مـرد  

از قطعــي بــودن تقلــب بــزرگ آگــاه 
نكردند، بلكه گفتند هـر انـدازه ميـزان    
ــتر   ــردم در دادن رأي بيش ــاركت م مش

 . باشد، خطر و اثر تقلب كمتر مي شود
تماس تلفنـي الريجـاني و بـاهنر بـا         

گفتن پيـروزي او در  موسوي و تبريك 
  ، حاكي 88 خرداد 22در روز ، انتخابات

  
  5در صفحه

  فتنه 
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پيـروزي موسـوي را    دو،است كـه آن  
بسا فكر مي كرده  .نده اقطعي مي دانست

اند با گفتن تبريك، متصديان تقلـب را  
امـا اشـتباه مـي    . از تقلب باز مي دارند

خامنـه اي و سـران مافياهـاي    . كردنـد 
مــالي در بيراهــه اي افتــاده  –نظــامي 

مراجعـه بـه   . بودند كه بازگشت نداشت
 جـا بـراي ترديـد نمـي    » ساختار فتنه«

گذارد كه از ديـد خامنـه اي و سـران    
ــامي   ــاي نظ ــروزي   -مافياه ــالي، پي م

ــه    ــر رابط ــوي را تغيي ــين موس ميرحس
با جامعه به زيان رهبر و محدود » رهبر«

شدن او در مرحله اول و حذف واليت 
آنها . فقيه در مرحله دوم، مي دانسته اند

ــراي توجيــه تقلــب » دليــل«ايــن  را ب
كـه   بزرگ سـاختند و بـه ايـن عنـوان    

مسئله مسئله بقاي نظـام واليـت اسـت،    
 . توجيه كردند» شرعا ً«تقلب را 

هنگام اعالم : سركوب هاي خياباني -2
مردمي كه مي دانسـتند   ،نتايج انتخابات

به چه كسي راي داده انـد بـه خيابانهـا    
بـه  . مده و خواهان راي خود بودنـد آ

سـرداران  ، دستور سيد علي خامنـه اي 
را سركوب مردم  سپاه پاسداران فرمان

ـ  به نيروهاي سـركوبگر صـادر   د و كردن
از هيچ نها نيز در حمله به مردم ايران آ

 .خشونتي فروگذار نكردند
كـه پـس   از كليه نيروهاي چماقدار  -3

بـه  » خود سـر « از انجام جنايت، صفت
حمله به برخـي   در آنها داده مي شود،

ــز ــه در  مراك ــبشك ــروي  جن ــش ني نق
ــتند،  ــه را داش ــد محرك ــاه  مانن خوابگ

شـماري از  دانشگاه و به قتـل رسـاندن   
پـس از انجـام   . شد دانشجويان استفاده

سـران  جنايت در خوابگاه دانشجويان، 
بـه   گانحمله كننـد  گفتندكودتا يم ژر

 !خوابگاه ناشناس و خود سر بـوده انـد  
اما بعد از انتشـار فيلمـي كـه از حملـه     
ــه   ــداران ب ــامي و چماق ــاي انتظ نيروه

پخـش شـد   ي بي سي، توسط بخوابگاه 
همـان   »هاخودسـر «همه متوجه شدند 

نيروهايي هستند كه سـيد علـي خامنـه    
نهــا را بــر عهــده آاي فرمانــدهي كــل 

 .دارد
ــي      ــت   يكـ ــه هويـ ــاني كـ از كسـ
ســيد  را لــو داد، شــخص» خودســرها«

ايــن گــروه  فرمانــده ،علـي خامنــه اي 
در پرسـش و  او . بودنظامي و چماقدار 
 ،روزهاي اخيـر در  ،پاسخ با دانشجويان

برخيهـا رفتنـد در مجلـس و بـه     : گفت
حـاال   –برخي كارها اعتـراض كردنـد   

تـري دادنـد    چند نفري هم شـعار تنـد  
نقـل بـه    (نها برخورد كرد آنبايد كه با 
   ).مضمون 

سـيد علـي خامنـه اي     ،در اين پاسـخ   
اظهـار  از چماقـداراني  خود را حمايت 
ــس كــرد  ــه درب مجل ــد و كــه ب آمدن

مجلس را تهديد كردند كه مجلسيان را 
تهديد شعارهاي آنها . بندندمي به توپ 

نماينـدگان   بـر ضـد    آميز و ناسزا آميز
، با ارعاب نماينـدگان  .سردادندمجلس 
ــا ــتند  آنه ــدگان«توانس را وادار » نماين

 ،زادآدانشگاه كنند رأيي را كه به طرح 
 .باطل كنند داده بودند،

 الًاوكه  معلوم كردحمايت سيد علي     
را داده حمله به مجلس دستور خود او 

، اگــر نــه، آلــت فعــل مافياهــاي اسـت 
مالي و ناگزير است زورگوئي  –نظامي 

. هاي آنها را تصـديق و تصـويب كنـد   
يـم چنـان بهـم ريختـه     ژثانياً وضعيت ر

است كه مجلس خط سيد علي را نمـي  
خواند و براي ارعـاب مجلـس نيـاز بـه     

اننـد  م ،مـوارد ديگـر   .چماقداران است
و  87حمله به خوابگاه دانشگاه در سال 

حمله به خوابگاه دانشـجويان در سـال   
و همچنين حمله به خوابگاه سبحان  88

 88محل اسـتقرار نماينـدگان در سـال    
 در آنها، كه هستنداز جمله عملياتي ... و
اگــر خــود نقــش فرمانــده را » رهبــر«

نداشــته اســت، الجــرم نقــش آلــت را 
 . داشته است

در پرسـش و پاسـخ بـا     ،»رهبر«ته الب   
، سخني نيز گفته اسـت كـه   دانشجويان

او گفتـه  . گوياي بي اعتبـاري او اسـت  
دسـتور   ،در رابطه با برخي مسائل :است

ــي داده ــا  .ام بررس ــه  ام ــانطور ك هم
واقعيتها گـزارش مـي كننـد، مجريـان     

 ( .اعتنائي به دستورهاي او نكـرده انـد  
 .)نقل به مضمون

نتايج انتخابات و رسمي  غيربا اعالم  -4
شــوراي ، پــيش از آنكــه »رهبــر«پيــام 

بطور رسمي نتـايج انتخابـات را   نگهبان 
مـردم   .اعالن كند، كودتـا انجـام شـد   

خامنــه اي . دســت بــه اعتــراض زدنــد
ــردم   ــبش م ــد و  جن ــاش خوان را اغتش

ــزوم دســتور ســركوب و  در صــورت ل
 آتش گشودن بر روي جنبش كنندگان

تك تيرانـداز و  نيروهاي  .را صادر كرد
چماقداران به اصطالح لبـاس شخصـي   
كه از پادگانهاي نظامي سپاه به خيابانها 

بودند و به جاي چمـاق در  آورده شده 
شـروع بـه    ،جيب خود كلـت داشـتند  

هدفمند از كمر بـه بـاالي   شليك هاي 
با ايجاد رعـب و   مگرتا  .ندكردجوانان 

وحشت مردم را وادار به عقـب نشـيني   
دســت وحشــيگري هــا  از ايــن .كننــد

نيروهاي نظامي بسيار انجـام دادنـد تـا    
 :جنبش را متوقف كنند از جمله

ــداد - ــل تع ــان در  قت ــادي از جوان زي
خيابانهاي تهران و شهرستانها بـه فجيـع   

گردن  ترين شكل و زدن گلوله به سر و
 . نهاآو سينه و صورت 

ا ســـلطان  و تهيـــه آقـــقتـــل نـــدا  -
ن رد سناريوهاي مختلف براي گم كرد

ــاران   ــاي جنايتك ــه اي پ ــأمور خامن . م
گزارشي بود كه انتشار نها آ كارخرين آ

. وي تهيه شده بود –تي  –توسط پرس 
كـه بـه روشـني دروغ هـاي      گزارشي

 .كردآشكار مي را  يمژر
ابتدا  :سبعيتن آقتل ترانه موسوي با  -

ــناريويي ــايش  سـ ــه نمـ ــاختند و بـ سـ
وجـود  تنها سه ترانه موسوي  :گذاشتند

را ي، او بعد در سناريوي ديگـر . تندداش
بعـد محسـني    .مقيم كانادا اعالم كردند

اصال چنين كسي وجـود  : اژه اي گفت
جســد وي بــه  ،نــدارد و بعــد از مــدتي
 .خانواده اش تحويل شد

نفر از جوانان معتـرض   4قتل حداقل  -
. در زيـر شـكنجه در زنـدان كهريـزك    
خامنه اي هم زنـدان كهريـزك پيـدا    

. زد بـه زنـدان ابوغريـب    كرد كه پهلو
اگر مي گفت به علت وقوع جنايتها آن 
را تعطيل مي كند، ممكن بـود كسـاني   
باور كنند كه او از جنايتهـاي سـبعانه و   

علـت تعطيلـي    امـا او . شنيع خبر ندارد
را بهداشـتي نبـودن    زندان كهريـزك 

بعد معلوم شد چنـد   .كرداظهار زندان 
نفــر از جملــه فرزنــدان  روح االمينــي 

ن زنـدان زيـر   آدر ... وجوادي پور و  
 .شكنجه به قتل رسيده اند

نفر از دختـران و   5تجاوز به حداقل  -
تكـرار لكـه    پسران سرافراز ايـران كـه  

ننگ زنـدانها و بازداشـتگاههاي دوران   
افشاي اين جنايات نه تنهـا  . خميني بود

موجب مرگ جنبش و وحشت مبارزان 
ـ ژربروي نداشته آنشد بلكه  كلـي  م را بي
  . از بين برد

جهت ايجاد وحشت  ،استفاده از ترور -
ــرور خــواهر زاده   ــه ت ــرس از جمل و ت
مهندس موسوي و دكتر پوراندرزجاني 
پزشك زندان كهريزك و دكتـر علـي   

كـه حـامي   ... محمدي استاد دانشگاه و 
 .جنبش بودند

قتل وحشيانه جـوان معتـرض توسـط     -
ــروي خــودرو انتظــامي در حــوالي  ني

ــ  ــدان ول ــيلم  مي ــه ف ــر ك از ن آي عص
بازگو كننده ايـن   .تلويزيونها پخش شد

زندان محكوم  به ،خانم توسلي جنايت،
زاد و در پنـاه ولـي فقيـه    آشد اما قاتل 

 . استمطلقه 
ــرض و     - ــان معت ــي از جوان ــل يك قت

انداختن وي از روي پل حافظ در روز 
كارد عاشورا بعد از وارد كردن ضربات 

ملـبس بـه   توسـط نيروهـاي    بر تـن او، 
 .لباس شخصي

قتل تعدادي از دانشجويان در حملـه   -
ناجوانمردانه نيروهاي لباس شخصـي و  
نيــروي انتظــامي در خوابگــاه دانشــگاه 

ن حملـه وحشـيانه بعـدها    آفيلم  .تهران
 .منتشر شد

حمله به خوابگاه دانشگاه امير كبيـر و   -
ــروي   ــط ني ــر توس ــگاه ديگ ــا دانش دهه

لبــاس انتظــامي و ســپاهيان ملــبس بــه 
رعب و وحشـت  براي انداختن شخصي 

قبيــل  از ايــن. دانشــجويان دلهــايدر 

حمالت در دانشگاههاي شهرهاي شيراز 
 وتبريــز  واهـواز   ومشـهد  و اصـفهان   و

در  .انجام گرفته اند... اراك و واروميه 
برخي موارد دانشجويان توسط ضربات 

 .نده اچاقو و تير به شهادت رسيد
ـ  - ر از جوانـان  ضرب و شتم هزاران نف

هاي نيروهاي سـپاهي   دارتوسط چماق
ملــبس بــه لبــاس شخصــي و نيروهــاي 
ناجوانمرد نيـروي انتظـامي  و اعضـاي    

ـ  رهاي محمـد رسـول   گضد مردمي  لش
اهللا و سيد الشهداي سپاه پاسـداران در  

، ديگـر لشـگرهاي   در شهرستانها . تهران
سپاه همين حمله ها را به مـردم كـرده   

  . اند
ــر  - ــتگيري چه ــي دس ــاي سياس و  ه ه

از  .مطبوعــاتي جهــت كنتــرل جنــبش
 رمضـان  وتاج زاده  وامين زاده  ،جمله
عماد  وبادي آزيد وبهزاد نبوي  وزاده 

 احمـد  وعيسي سـحرخيز   والدين باقي 
ــل  ــاني   وقاب ــفايي فراه ــن  وص محس

هنگامـه   وسعيد حجاريان  وميردامادي 
شـيوا   وبدرالسادات مفيـدي   وشهيدي 

 وبهشـتي   ومقـدم  سـردار   وهاري آنظر
ــوان صــميمي  ــومني  وكي ــداهللا م و عب

دههـا نفـر ديگـر از    ... و بهاره هـدايت 
ــر از   ــزاران نف ــين ه ــارزان و همچن مب
ــران و   ــاي تهـ ــين در خيابانهـ معترضـ

 .شهرستانها
ــايي - ــي و   برپـ ــاي نمايشـ دادگاههـ

كساني كه زير شكنجه، آمـاده  اعترافات 
ايـن  . حضور در اين نمايش شده بودند

بي آبروئي بازهم بيشـتر   موجبنمايش 
چند  ،در اين بين. شد يمژريه ئقوه قضا

تن از بيگناهان كه مجبـور بـه اعتـراف    
نمايشي شدند بـه اعـدام محكـوم و بـه     

  .قتل رسيدند
 حمله به خانه هاي مـردم و ضـرب و   -

شتم افراد خانواده بـه جـرم سـردادن    
برخي از ايـن   هايفيلم .نداي اهللا اكبر

 .ه انددشمنتشر حمالت جنايتكارانه 
قتل جوانان كشور و فشـار شـديد بـر     -

مرگ براي اين كه نان آخانواده هاي 
و تهديد به خود را اعالم نكنند عزيزان 

ـ اينكه اگـر اعـالم    د ديگـر اعضـاي   كنن
لـذا   .خانواده نيز به قتل خواهند رسيد

تهيـه  مار قطعي شهداي جنـبش  آهنوز 
 .استنشده 

شـاي  قتل و دفن شـبانه جوانـان و اف   -
بـه دروغ  جنتي  .گورهاي دسته جمعي

ن سـربازان  آايـن قبرهـا از    مدعي شد
گمنامي است كه در جريان جنـبش از  

آن  !.سوي مردم بـه قتـل رسـيده انـد    
انـد   از مسئوالن خواستهسربازان گمنام 

بگردند نان گمنام و نامشخص آقبرهاي 
 !.دنبمان و
سـاختار  «كساني كه به قـول  حمله به  -

م رهبــران فتنــه هســتند، رده دو» فتنــه
ــي  ــي يعن ــدي كروب ــين  ومه ــر حس مي

موسوي و زهرا رهنورد و سـيد محمـد   
 5در همين ماه رمضان، بمدت . خاتمي

شب و روز، خانه كروبـي را بـه رگبـار    
 .سنگ و گاه گلوله بستند

جرم و جنايت همه دهها مورد ديگر     
دد منشانه و با هدف  انداختن ترس در 

نايت انجـام شـده   رخي اوقات جب. دلها
در برابر ديد مردم انجـام و  را بي محابا 

را كه ترس به نمايش در مي آوردند تا 
جنايتها و . عامل خواباندن جنبش كنند

نتوانستند مردم را بي ... ضد اطالعات و
اما توانسـتند مـردم را در   . تفاوت كنند

ــد   ــرار دهن ــش ق ــن پرس ــر اي در : براب
يــم، هــر كــار كــه ژچهــارچوب ايــن ر

» اصالح آن از درون«ي بود، براي شدن
 هـدف  و روش را . نتيجه نـداد . كرديم

 22بعـد از راهپيمــايي  . بايـد تغييــر داد 
تصــميم بــه تغييــر شــيوه  ، مــردمبهمــن

باعث  امرهمين . مبارزاتي خود گرفتند
يـم كودتـا و   ژبيشتر شدن ترس سران ر

آنهــا گيجــي دستيارانشــان از ســقوط و 
ــا . شــد ــه در روزه ــت ك ــن واقعي ي اي
ــ ــمژريخي، رات ــهرهاي   ،ي ــران و ش ته

بزرگ را اشغال نظامي مي كند و ايـن  
واقعيــت كــه موضــوع اصــلي ســخنان 
ــاي    ــا اعض ــدارش ب ــه اي، در دي خامن

البتـه  (مي شـود  مجلس خبرگان، ترس 
او مدعي بود اطمينـان در دلهـاي او و   

دستيارانش و ترس در دلهاي مخالفـان  
ــا وژاو و ر ــم او امريك ــرده ... ي ــه ك الن
غافـل از اينكـه وقتـي موضـوع     . است

سخن ترس مي شود، الجـرم او اسـت   
كه مي ترسد و هدف و روش نيروهاي 
دموكرات مي بايد اين ترس را در دل 
او و دستيارانش شديد كنند تا مگـر بـه   

و واقعيتهاي ) خواست ملت، تسليم شود
يم مي داند، ژديگر، حاكي از آنند كه ر

ط مي يم و تغيير آن مربوژدر آنچه به ر
شود، مردم در كار گذار از ترديـد بـه   

  . تصميم هستند
و در خانـه  مراجـع مخـالف    بـه فشار  -

يكـي از شـيوه هـاي    زنداني كردنشان، 
ــراي جلــوگيري حاكميــت  ــه ب از ادام
ــبش  ــودجن ــت . ب ــام آمخالف ــات عظ ي
و روحانيـاني چـون    صـانعي  ومنتظري 

ــاني   ــات زنج ــاني   وبي ــد خراس و وحي
ـ جـب  مو... موسوي اردبيلي و  د كـه  ش

ـ  بـا اسـتفاده از لبـاس    ان مسـتبد،  حاكم
نهـا  آمردم با  مانع از ديدار ها،شخصي 

دفاتر برخـي  توسط مأمورانش به . شوند
تـا شـايد    يـورش بردنـد  از اين مراجع 

د رابطه مراجع و مردم مخالف را نبتوان
نيز با شكسـت  كار اين  در . دنقطع نماي

ــرو شــدند ــد از   .روب ــد كــه بع هــر چن
اهللا منتظري حاكميـت  يت آ درگذشت

ـ  نسـبتا ً  نفس امـا ادامـه    ،كشـيد  يراحت
مخالفت از سوي صانعي و بيات زنجاني 

... ملي و آو موسوي اردبيلي و جوادي 
همچنان تنور رابطـه مـردم بـا مراجـع     

 .مخالف را گرم نگاه داشته است
سركوب به برخـي روحـانيون بـراي     -

ام نجــبــا ا :ايجــاد تــرس در ايــن قشــر
نيروهاي وابسـته بـه    ،باتيكودتاي انتخا

كه از قبل برخي چهـره هـا را     -يم ژر
مشـخص   ،فشـار قـرار دادن   براي تحت
را بـراي  زندگي  شرايط  -كرده بودند

نها آدر هر موقعيتي . نها سخت كردندآ
اسـامي  . را مورد تهديد قـرار ميدادنـد  

 »ســاختار فتنــه«اينگونــه روحانيــان در 
سـيد محمـد    ومحتشمي پور . آمده اند
ــد انصــاري  وخــاتمي  موســوي  ومجي
موسـوي   وحسـن خمينـي    وبجنوردي 
 ... و وتبريزي 

فتنه خوانـدن جنـبش ملـت بـزرگ      -
دامها بـود كـه خامنـه اي و    ايران يكي 

دستياران او سـاختند و او خـود در آن   
. را فتنه خواندمردم ايران جنبش  .افتاد

 بـا ن را آ با بكار بـردن قيـاس صـوري،   
تـا بـا    تا مگـر  ختجنگ جمل مشابه سا

 ساده انديش مأموران و كم شمار مردم
ـ را بفريبد و آنها را بـه م  بـا مـردم    هقابل

مــأموران ارشــد ســپاه و . مــأمور كنــد
ــدند  ــار ش ــت بك ــالس . واواك دس مج

تشكيل دادند و نـوار  » محرمانه«توجيه 
صـدا و  . سخنان خود را انتشـار دادنـد  
» اعتـراف «سيما مأمور شد كه با انتشـار  

» فتنـه «واواك و سپاه، » فياتكش«ها و 
را دســت ســاخت امريكــا و انگلــيس و 

ــد  ــغ كن ــرائيل تبلي ــز، . اس ــرانجام ني س
صفحه انتشـار   110را  در » ساختار فتنه«

در فرصـتي ديگـر ايـن سـند را     . دادند
در اينجا، خاطر نشـان  . بررسي مي كنيم

مي كنيم كه ايـن سـند، بيـانگر شـدت     
تـــرس خامنـــه اي و دســـتياران او از 

اين سـند بـه   . بش مردم ايران استجن
مردم ايران روشن مـي گويـد كـه بـر     

يم بايد بيفزاينـد تـا  از   ژفشار خود بر ر
  . بند استبداد رها شوند

صورتجلسه معاونت سياسي صدا  بنابر  -
حملـه  ، مقرر بود كه همزمان بـا  و سيما

، مي بايد صحنه به مردم در روز عاشورا
ـ       ردمها بسـازند و آنهـا را بـه حسـاب م

بنويسند و در برنامه هاي خبري و ديگر 
ي گرانــ اغتشــاش برنامـه هــا، مـردم را   

 بـا هلهلـه و كـف و سـوت     بخوانند كه 
رگ مگر تا ، نهم در روز عاشوراآ زدن،

بـه  بجنبـد و خونشـان    غيرت متعصبين 
 مـردم  بـا  به مقابله خونين آيد و جوش 
كوتـاهي   نيـز  از هيچ جنايتي. برخيزند
ــد و ــل  مطمــئن ب نكنن ــا قت اشــند كــه ب

اغتشاشگران هلهلـه گـو و كـف زن بـه     
 !.بهشت مي روند

در همان حـال مـي    حاكمان مستبد    
. مرگ جنبش را اعالم مي كننـد ترسند 

از مـرگ   اما عالئم حاكي از آنند كـه  
   :خود مي ترسند

وحدت ميان مردم در مخالفـت بـا    -1
حاصل آگاهي  يم واليت مطلقه فقيهژر

  .يمژهيت اين رمردم ايران از ما
يـم آنهـا را   ژكساني كـه ر مقاومت  - 2

يعني موسـوي و  . سران فتنه مي خواند
برغم تشديد فشـار  ... كروبي و خاتمي و

ان مسـتبد،  حاضر نيستند با حاكمبه آنها، 
 .از در مصالحه درآيند

ــي در    - 3 ــاي سياس ــاهنگي نيروه هم
داخل و خارج از كشور كه از روز اول 

و با هـدف   ردم در حمايت از م ،جنبش
ايــن . اســتقرار واليــت جمهــور مــردم

نـه تنهـا كـاهش    همĤهنگي در حمايت 
 .استنيز شده نيافته كه شفافتر 

مقاومت زندانيان سياسـي در برابـر    - 4
شكنجه و فشار متجاوزين به حقوق بشـر  

مبارزان  بدانجا كه اينك، در زندانها تا 
ان از درون زنــدان حاكمــهســتند كــه 

 .ندشار قرار داده اتحت فمستبد را 
ارسال نامه هاي زندانيان و مواضع  - 5

بــاره نهــا در آبســيار شــفاف و شــجاعانه 
 حكومــت خامنــه اي و واليــت فقيــه و

نشان مي دهد كه ديگر زنـدانها   ،كودتا
قــادر بــه تحمــل ايــن همــه مبــارزه و 

 برابر آنها، در  يمژرد و نشجاعت را ندار
  . زبوني است كه اظهار مي كندضعف و 

جهـاني مـدافع   حمايت سـازمانهاي   -6
و سازمانهاي ايرانـي مـدافع   حقوق بشر 

 يـم ژرعرصه را بر  حقوق بشر و رسانه ها
ــگ   ــدت تنـ ــه شـ ــتبـ ــرده اسـ . كـ

برخوردهاي عجوالنه و نابخردانه با اين 
و رسـانه هـا گويـاي تـرس از     سازمانها 

ــار   ــه در انتظـ ــت كـ ــرانجامي اسـ سـ
 .استبداديان است

ــي د   -7 ــاي پ ــيني ه ــب نش ــي عق ر پ
حاكميت در برابـر مبـارزان داخلـي و    
خارجي در پي افشـاگري هـاي انجـام    

ــده  ــراندر ش ــرون اي ــن . درون و ب اي
را تحـت فشـار شـديد     يـم ژر افشاگريها
از  عضـي به گونه اي كه باند قرار داده 

به اين نتيجه رسـيده   يمژگردانندگان ر
 .نيسـتند وضـعيت  اند كه قادر به كنترل 

ند كـه بـا فـدا    ن باشآبهتر است در پي 
كردن برخي ها مدتي زمان بـه دسـت   

اين روزها صـحبت از محاكمـه    .ورندآ
ايــن احتمــال . ســعيد مرتضــوي اســت

وجــــود دارد كــــه او و يكچنــــد از 
 . همانندهايش را قرباني كنند

پـيش از   نـوار سـردار مشـفق    نتشارا -8
ــان   ــه اي و بيــت او زي ــه خامن همــه، ب

يمي را زير سـئوال بـرد كـه    ژر. رساند
نداري هـيچ كـاره اسـت و مـأموران     پ

قدرتهاي خارجي هر كار مي خواهنـد  
گروگـانگيري كـه   . در ايران مي كننـد 

ــد،    ــالب دوم خوان ــي آن را انق خمين
دست ساخت امريكا و مجري اين طرح 

  ... و. امريكائي، موسوي خوئيني ها شد
نوار مردم ايران را از درون متالشي     
  دلهاي از ترسي كه در . يم آگاه كردژر

يم خانه كرده است، آگاه كرد ژسران ر
يــم بــدان گرفتــار ژو از تزلزلــي كــه ر

  . است، آگاه كرد
و وقتي هاشمي رفسنجاني خمينـي   – 9

را، آنهم  در مـاه رمضـان و مكـرر، بـه     
خواب مي بينـد و از او اسـتمداد مـي    

يم آنقـدر تـوان باختـه و    ژكند، يعني ر
بي اعتبار شده است كه دست به دامان 

سي شده است كـه در حيـات خـود،    ك
  مرگ بر مرگ و ويراني بر ويراني 

افزود و سرانجام جـام زهـر آلـود سـر     
كشيد و همـين هاشـمي رفسـنجاني در    

ــت  ــيف دوران او گف ــال «: توص  ده س
خــراب كــرديم و حــاال هــم كــه مــي 

  .»خواهيم بسازيم، نمي گذارند
  ...و
  

» آدم«مشكل پـنجم نبـود   
  :دانا و توانا به مديريت

   
ــروز، در طــول       ــا ام ــالب ت  30از انق

و حـذف اسـتعدادها   » پاكسازي«سال، 
دوره هاشـمي  . يم شده اسـت ژروش ر

  رفسنجاني و بعد دوره خاتمي، از شدت 
  6در صفحه 

  

  فتنه 
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امـا بـا رسـيدن    . پاكسازي كاسـته شـد  
احمدي نژاد به رياست جمهوري، يك 

او از . پاكسازي عمومي انجـام گرفـت  
يكبار، رحيم  .مي خواست» آدم«سپاه، 

: صفوي، فرمانـده پيشـين سـپاه، گفـت    
آقاي رئيس جمهـوري از مـا آدم مـي    
. خواهد ما هم به او معرفـي مـي كنـيم   
آنها هم كه از قلم افتاده بودند، بعـد از  

خـرداد   22تقلب بـزرگ در انتخابـات   
ــدند 88 ــفيه ش ــالي . ، تص ــزار  150س ه

ــد    ــي كنن ــاجرت م ــز مه ــتعداد ني . اس
ـ    ز مطيـع و  احمدي نـژاد رابطـه اي ج

از ايـن رو، چنـد   . مطاع را نمي شناسد
نوبت وزير نفت و وزير دارائي و رئيس 
ــت  ــر داده اس ــزي را تغيي ــك مرك . بان
حاصل تصفيه هـاي مـداوم ايـن شـده     
است كه سالها است، در وضعيت سنجي 
هاي مختلـف بـين المللـي، ايـران در     

در حـال  ). 1(رديفهاي آخر قرار دارد 
ضد بهـائي   حاضر، صحبت از اينست كه

دارند رقبا را از ) انجمن حجتيه ايها(ها 
خميني زدائـي  . صحنه خارج مي كنند

هاشـمي خمينـي را بـه    . كار آنها است
خواب مي بينـد و از او اسـتمداد مـي    

. كرده اند» فتنه«خود او را رهبر . كند
و خامنه اي نـاگزير مـي شـود كـه در     

خـط  «، خود را پيرو »خبرگان«حضور 
نــا نگوينــد آلــت فعــل بخوانــد » امــام

مشـاوران نظـامي و   . حجتيه ايها اسـت 
دستگاهي كه واليتـي  (مشاوران سياسي 

و برخــي از ) سرپرســتي مــي كنــد   
ــان  ــوري  (روحاني ــاطق ن ــه ن ) از جمل

خامنه اي خـود نيـز   . حجتيه اي هستند
اختالفـات در  . حجتيه اي بـوده اسـت  

و در دســتگاه حكومــت » بيــت رهبــر«
اد مـي  مشاور مطبوعـاتي احمـدي نـژ   (

انتقاد رهبـر متوجـه متكـي بـود     : گويد
چون يك امـر درون دولتـي را علنـي    

ــود ــوه ) كــرده ب ــز در مجلــس و ق و ني
بي . است» آدم«قضائيه، ناشي از نبودن 

سوادها و بي كفايتها كه جز زور گفـتن  
و زور شــنيدن نمــي داننــد، نــاگزير بــا 

برخوردهاي . يكديگر گالويز مي شوند
و نيـز مرامـي    گروه بنـديهاي مافيـائي  

درون ) حجتيه اي و ضـد حجتيـه اي   (
  .يم را بازهم متالشي تر كرده استژر
  
در ميان كشورهاي جهان، اتباع  -1

كشور مـي تواننـد   14ايران، تنها به 
ايرانـي  . بدون ويزا مسـافرت كننـد  

يكي به آخر مانده است و واپسـين  
  :كشور افغانستان است

  
براساس گزارش منتشر شده شركت  ⊲⊲⊲⊲
سـويس  : در زوريخ* ي و همكارانهنل
ــنبه جـــون ( ــال  27چهارشـ ) 2007سـ

ــهروندان   ــه شـ ــد كـ مشـــخص گرديـ
كشورهاي آمريكا، دانمارك، و فنالنـد  
بيشترين آزادي بـراي مسـافرت بـدون    

 .. داشتن ويزا را دارا هستند
شهروندان اين سـه كشـور مـي تواننـد     

كشـور دنيـا    130بدون اخـذ ويـزا بـه    
كشـورهاي   ،بعد از ايـن . مسافرت كنند

آلمان، ايرلند و سوئد قـرار دارنـد كـه    
شهروندان آنها مي توانند بـدون اخـذ   

  . كشور مسافرت كنند 129ويزا به 
همچنين شـهروندان ژاپـن، انگلسـتان،    

كشور،  128فرانسه و ايتاليا مي توانند به 
كشـــــورهاي كانـــــادا، اســـــتراليا، 

كشـور   125لوگزامبورك و نيوزيلند به 
  . سافرت كنندبدون اخذ ويزا م

 127بلژيكي ها با مسافرت بدون ويزا به 
  . كشور در رده چهارم جدول هستند

در جدول زير رتبه كشورها بر حسب    
ــدون   ــافرت آزاد و ب ــه مس ــي ب دسترس
محدوديت هاي اخذ ويـزا نشـان داده   

  . شده است
  
كشور، ايـران كشـور    193 از و  

ــتان   ــود و دوم و افغانس ــد و ن ص
سومين كشور  كشور صد و نود و

  .است
  
در كشوري چنين منزوي، بـا وجـود       

يم، هر ژاقتصادي در ركود و فلج، در ر

گروهي براي گروه ديگر پرونـده مـي   
ســـازد و دســـتگاه اداري و حكومـــت 

  :نمايشگاه بي كفايتي و ناتواني است
  
رحيم مشـائي و علـت بـر جـا      ٭

ــوم    ــورد هج ــرغم م ــدنش ب مان
شـدنش از هــر ســو اينســت كــه  

هــاي پــيش از انقــالب  پرونــده
خامنه اي و عده اي ديگـر را در  

  :اختيار دارد
  
llll     بنا بر اطالع، رحـيم مشـائي پرونـده

هاي قبل از انقالب عـده اي، از جملـه   
ــار دارد  ــه اي را در اختي در آن . خامن

پرونده ها اسـنادي وجـود دارنـد كـه     
پرونده داران را ناگزير مي كنند دست 

  .به عصا راه بروند
llll براي او پرونده ساخته انـد و  متقابال ً 

از جملـه پرونـده ديـدار و    . مي سازند
. گفتگو با مقامات امريكائي و اسـرائيلي 
از جمله گفته مي شود كه عكـس او را  

  . در حال گفتگو گرفته اند
llllي بـا نـام مسـتعار مرتضـي     ئرحيم مشا

 مهنـدس الكترونيـك از   –محب االوليا 
 دانشگاه صنعتي اصفهان عضو اطالعـات 

ــالب   ــل انق ــر در اواي ــت و رامس معاون
اطالعات سـپاه در كردسـتان در كنـار    
محمد رضا نقـدي در قرارگـاه حمـزه    

 ي كـه  به هنگـام . بوده استسيد الشهدا 
وي  بـود،  احمدي نژاد فرماندار خـوي 
  .عضو شوراي تامين استان بود

مادرشاهي كه از مشـاوران مطمـئن       
و از اعضــاي بلنــد پايــه  »بيــت رهبــر«

مـــن حجتيـــه مـــي باشـــد داراي انج
رشيوي بزرگ از اسناد بيـت و اسـناد   آ

زماني مسـئول   او. دوران شاه مي باشد
رشـيو اسـناد سـاواك بعـد از انقـالب      آ

ــوده اســت ــنادي از آدر  . ب نجــا او اس
ــا و   ــه اي هـ روابـــط انجمـــن حجتيـ

بـرده  با سـاواك را بيـرون    شانهمكاري
و در اختيار داشـته  اين اسناد را ا. است
ي ئنفـوذي هـاي رحـيم مشـا    ما ا. است

ورده آن اسناد را بـه دسـت   آبرخي از 
 ن اسناد خامنـه اي آاند و با استفاده از 

و  ميرحجازي و ديگـر  يزدي و  مصباح 
نزديكان خامنه اي را تحت فشـار قـرار   

  . داده است
مســئول «واواك، او بعــد از تشــكيل     

ــتراتژي   ــدوين اس ــوري   ت ــام جمه نظ
ايرانـي   اسالمي در خصوص كردهـاي 

سسـه مطالعـات   ؤم«سسين ؤاز ماو . »شد
كه عمـده   واواك بودوابسته به  »علمي

ــاليتش  ــه   فع ــژوهش و ارائ ــق و پ تحقي
خصوص مسائل قوميت هاي  راهكار در

ايراني، شناخت بيشتر آنان و همبسـتگي  
  .ملي بود

llll وزير كشور بـود،  بشارتي  بهنگامي كه
ــور   او ــاعي وزارت كش ــديركل اجتم م
بــه راديــو پيــام رفــت و ســپس و . شــد 

  .گشتن شبكه آمسئول 
llll  ــون ــژاد   و چ ــدي ن ــود احم محم

معاونت فرهنگـي  شهردار تهران شد، او 
هنري شهرداري تهران و فرهنگسراها  –

را بر عهده گرفت و در تبليغات رياست 
جمهوري ميلياردهـا تومـان از بودجـه    

رسـاندن احمـدي   شهرداري را خـرج  
  .نژاد به رياست جمهوري كرد

llll مدير مسئول نشريه سوره با انتشـار  و ا
در حــال حاضــر اســت و بــين المللــي 

در البتـه   :داردمشاغل و مناصب زير را 
پـدر  تار عنكبـوت روابـط شخصـي، او    

  :عروس احمدي نژاد مي باشد
  ،يس مركز مطالعات جهاني شدنئر - 1
رئيس جمهـور در شـوراي    جانشين  -2

  ،عالي ايرانيان خارج از كشور
 و وراي نظــارت بــر صــداعضــو شــ   -3

  ،سيما
  حكومت،عضو شوراي فرهنگي   -4
جمهـور در شـوراي    نماينده رئيس   -5

ــر   ســازمان صــدا و ســيماي نظــارت ب
  ،جمهوري اسالمي ايران

ــاد و   -6 ــاي اقتص ــيون ه ــو كميس  عض
  حكومت،فرهنگي 

عالي در مورد طـرح    رياست كميته -7
  هند، -پاكستان -خط لوله گاز ايران

   فتر محمود احمدي نژاديس دفئر -8
ينده روشن در مورد آسسه ؤيس مئر -9

ن امسـال يـك   آامام زمان كه بودجـه  
   ،ميليارد و دويست ميليون تومان بود

ــده نخســت  -10 ــس از نماين ــژه و پ وي
ــه اي و   ــراض خامن ــدگان«اعت » نماين

يس جمهــور در ئــر مجلــس، مشــاور 
  خاورميانه 

عضـــو هيـــات مـــديره شـــركت  -11
ــا همكــاري كــامپيوتري رايا ــه شــهر ب ن

خسـرو   –افرادي چـون حميـد بقـايي    
ــاظمي  ــاني آك ــا   –ذربايج ــد رض مجي

كـه بسـياري   ... و كاظم كيا پاشا-ربيعي 
از قراردادهاي سازمان ميراث فرهنگي 
و رياســت جمهــوري بــا ايــن شــركت 

  .دمنعقد مي ش
  
ــــــــر و ٭  استیضــــــــاح دو وزی

برخوردها میان احمـدی نـژاد 
  :با شیخ صادق الریجان�

  
llll حكومترار است دو نفر از وزراي ق 

احمدي نژاد يكي وزير نيرو و ديگـري  
 . وزير جهاد كشاورزي استيضـاح شـوند  

نها را مجلس آنامه درخواست استيضاح 
  .دستور مجلس قرار داده استدر 
llll  ميان برخي مقامات قضايي و شوراي

اخـتالف  عالي ايرانيان خارج از كشـور  
كـه   علـت اينسـت   .پديد آمـده اسـت  

خي از فراريان ايراني كه بعد از سي بر
بـا حمايـت    ،سال به كشور برگشته انـد 

ي و بخــش حقــوقي ئبانــد رحــيم مشــا
شوراي عالي ايرانيان خـارج از كشـور   

 فتنبـاز پـس گـر    ايشكاياتي مبني بـر 
تسـليم كـرده   ي خـود  و دارائ زمين ها

شكايتهاي آن را مـورد  يه ئقوه قضا .اند
ن آ روياما . رسيدگي قرار داده است

بنـاي   وزمينها در حال حاضر كارخانـه  
بعضـي از  . ساخته اندتجاري و مسكوني 

. اين زمين هـا نيـز زيـر كشـت هسـتند     
ــرفان ــوني آنهــا  متص ــر بــه   كن حاض
  . نيستندزمين ها برگرداندن 

اين امر و نيز امر دعـوت از كسـاني        
كه در دوره شـاه تصـدي داشـته انـد،     
موجب اعتراضهاي شديد بـه احمـدي   

هـم بـه   . اد و رحيم مشائي شده استنژ
قوه قضائيه اعتـراض شـده و هـم قـوه     

نهـــاد رياســـت «قضـــائيه مســـئول را 
  .مي داند» جمهوري

llll   بر سر سه امريكائي كه در مرز عـراق
. دستگير شـده انـد نيـز اخـتالف اسـت     
احمدي نژاد خواستار رها كـردن هـر   

آزادي دختري كه يكـي  . سه تن است
اما دستگاه . ز كردنفر بود، اعالن ني 3از 

ــوي دهــن او زد ــار . قضــائي ت ــا فش ام
احمدي نـژاد سـبب شـد كـه او را بـا      

ميليون تومان وثيقـه، آزاد   500گرفتن 
بنا . كنند و او آزاد شد و از ايران رفت

بر اطالع، احمدي نژاد فشـار وارد مـي   
كند كه دو امريكائي ديگـر را نيـز آزاد   

 .كنند
گروه� که از مدیران واواک  ٭
ــا و  ــته و ی ــش کش ــات ارت اطالع

زندان� شده اند جز ی�� که در 
  :است» بیت خامنه ای«
  
llll  سرهنگ كتيبه رئيس اداره اطالعات

در يـك  . ستاد ارتش و ضد بهـائي بـود  
  .تصادف كشته شد

llll   سرهنگ آگاه نيز كشته شـده اسـت .
او نيز در اداره اطالعـات سـتاد ارتـش    

او و كتيبـه را بـه اتفـاق    . كار مي كـرد 
كاشاني، فرزند آيت اهللا كاشـاني   احمد

احـد كاشـاني از   . دستگير كرده بودنـد 
  . پيروان مظفر بقائي

llll   محمد رضوي در مركز اسـناد بـود .
مسئول اسناد در نخست وزيري گرفتـار  

  .فجائه يا سكته ناگهاني شد و مرد
llll   ــران در ــاردار اي ــدي ك ــي محم تق

  .افغانستان شد و در زندان كشته شد
llll  اسـناد سـاواك كـار    مادر شاهي در

مــي كــرد و بســياري از پرونــده هــا را 
در اطالعات نخست وزيـري  . بيرون برد

او . در نخست وزيري رجـائي نيـز بـود   
بيـت  «عضو انجمن حجتيه و اينـك در  

  . است» خامنه اي
llll  سال زندان  5بهزاد نبوي محكوم به

او مــتهم بــه دســت داشــتن در . اســت
انفجار نخست وزيري بود كه منجـر بـه   
ــر در   ــا هن ــائي و ب ــدن رج ــته ش  6كش

شنود اشباح مـدعي  . شد 1360شهريور 
است كه او اطالعات سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي را اداره مـي كنـد و در   
آغاز انقالب، در كميته تهران، كارهـاي  

  .اطالعاتي را تصدي مي كرده است
llll بيژن تاجيك محكوم به زندان است.  
llll    پـي  سعيد حجاريان تـرور شـد و در

و جنـبش مـردم، دسـتگير    تقلب بزرگ 
  .شد
llll    خسرو قنبري تهرانـي، در اطالعـات

مـتهم بـه دسـت    . نخست وزيـري بـود  
داشتن در انفجـار نخسـت وزيـري نيـز     

  . او اينك زنده و بيكار است. بود
  
 ۱۳۸۹شـــهریور  ۲۷از نامـــه ٭ 

: کروبی به هاشـم� رفسـنجان�
ــی کفــاین� و ســوء مــدیریت  ب
ســــبب آشــــفتگ� در تصــــمیم 

شـده هـا ری در همه عرصـه گی
  : است

 
آنچه از عملكرد مديريتي اين دولت بر 
مي آيد، آشفتگي در تصميم سـازي در  
تمام عرصه هـاي مـديريتي اسـت، بـه     
طــوري كــه تمــامي اصــول و مفــاهيم 
مديريتي، در آن شكل ديگري به خـود  

البته دولـت مكـرر اعـالم     .گرفته است
خطا  نموده است با اين روش آزمون و

نظرهاي غير مسئوالنه كـه يـك    هارو اظ
ــود    ــي شـ ــور مـ ــوع كشـ روز موضـ
هولوكاست و روز ديگر غرامت جنـگ  
جهــاني دوم و روز ســوم مــديريت بــر 

ــان و  ــز آشــفتگي در   …جه ، كــه ج
ــاهد   ــزي را ش سياســت و كياســت، چي
نيستيم و بيچاره ملتي كـه بايـد هزينـه    
سنگين اين بي خردي ها را بپـردازد و  

بته كه بـا هزينـه   و صد ال. نياوردبر لب 
اي كه از اسالم و بيت المال مسلمين و 
ــت     ــه قيم ــاالخره ب ــور و ب ــان كش كي
آلودگي زمزم، براي خود نام و نشـاني  

بـراي مثـال بـه چنـد     . فراهم مي كنند
مورد از اعمـال روش هـاي مـديريتي    
اين دولت كه به واقع جز شرمندگي و 
بي اعتباري ملت بزرگ ايران، در بـين  

را در بر نداشـته اسـت،    جهانيان چيزي
 :را بر مي شمارم

عـدم اتكـا بـه تئـوري مشـخص       -الف
مديريتي و سردرگمي در تصميم گيري 

 ،و تصميم سازي
بي توجهي به برنامه چشم انـداز و   -ب

برنامه هاي ميان مـدت و حتـي كوتـاه    
 ،مدت

تصميم گيري فردي و عدم اتكا بـه   -ج
 ،خرد جمعي

قــانون گريــزي و عــدم تمايــل بــه  -د
 ،نظارت و كنترل قانوني

نتيجه عوامل فوق، ركـود اقتصـادي،      
عدم وجود امنيت اقتصاد، رشد بيكاري 

كـه آمارهـاي    …شدن جامعه و  و فقير
رسمي، گويـاي واقعيـت تلـخ بحـران     
. اقتصادي و اجتماعي در كشـور اسـت  
هرچند كه دولت مكررا هر گونه ادعـا  
در اين راستا، حتي آمارهاي رسـمي را  

ــز من ــراض  ني ــه اعت ــود، و ب ــي ش ــر م ك
نمايندگان محترم مجلس در دستكاري 
كردن آمار رسمي كشور، توجهي نمـي  

تضعيف موقعيت كشور در جهـان  . شود
را نه از منظر دولت، بلكه از منظر ملـت  

آيا جايگاه ايـران و ايرانـي، در   . بنگريم
جهان هيچگـاه حتـي بـه ايـن انـدازه      
تضعيف شده است؟ آيا مي دانيد امروز 
مــا بــا توجــه بــه تحــريم هــاي متعــدد 
ســازمان ملــل كــه تمامــا نــه بــه دليــل 
حمايت ملت ايران از انرژي هسته اي، 

ـ    گـي و  ه بلكه از بي خـردي، بـي تجرب
گزافه گـويي مكـرر دولـت، بـه ويـژه      
رئيس جمهـور، اينگونـه منـافع ملـي و     
ــده   ــه دار گردي ــي خدش ــت ايران هوي

 است؟
  
ــازار    ٭ ــا ب ــت ب ــزاع حكوم « ن

ــط  ــديريت غل ــل   م ــت عام دول
  »گراني است، نه بازار

  
ــرداد  24در  ⊲⊲⊲⊲ ــزارش  89مـ ــه گـ ، بـ

احمـــد كريمـــي خبرگـــزاري مهـــر، 
هـاي   دبير كل جامعه انجمـن ، اصفهاني

سـايت   اسالمي اصـناف و بـازار بـه وب   
دولت با اعالم مكـرر  : اقتصاددان گفت

هاي اساسـي ارزان   در مورد تامين كاال
مسبب تورم است، زيرا توقع در مـردم  

 .كند د مي ايجا
ــي     ــر گران ــازار را مقص ــت، ب ــا  دول ه
هاي دولت  داند اما بازار هم سياست مي

 .شناسـد  هـا مـي   را عامل افزايش قيمت
گيري اعتصاب در بـازار تهـران و    شكل

ها كه منجر بـه دسـتگيري    افزايش تنش
برخي از بازاريان شد، بيش از پيش بـر  

 .افزوداختالف بين بازار و دولت 
ترين واكنش نسـبت بـه    تازهحاال در     

عملكرد دولت در رابطه با بـازار، دبيـر   
هاي اسالمي اصـناف   كل جامعه انجمن

و بــازار اعــالم رقــم ميليــاردي تخلــف 
ــي  ــان را عمل ــر«بازاري ــا  غي ــانوني و ب ق

 .عنوان كرده است» اهداف سياسي
  هفته گذشته جواد تقوي، معاون    
كننــدگان و  ســازمان حمايــت مصــرف 

ندگان، در يك نشست خبري با كن توليد
اشاره به برگزاري طرح ويـژه نظـارتي   

تا هفدهم : ماه مبارك رمضان گفته بود
هــزار پرونــده 24مــرداد مــاه جــاري، 

تخلف بازاريان مـورد رسـيدگي قـرار    
ميليـارد و   24هـا   گرفته كـه ارزش آن 

 .ميليون ريال است 700
ــه        ــل جامع ــر ك ــل، دبي ــا در مقاب ام

ي اصـناف و بـازار در   هاي اسالم انجمن
بـا  » اقتصاددان«سايت  وگو با وب گفت

معاون سازمان حمايت    اشاره به سخنان
ــد مصــرف ــدگان و تولي ــدگان،  كنن كنن

يادآور شد كه اعالم كردن تخلفات بـه  
 .است» تخلف«اين صورت، خودش 

احمد كريمي اصفهاني بـا تاكيـد بـر       
كه بازرس حـق نـدارد، تخلفـي را     اين

: ت نرسيده، اعالم كند، گفـت كه به اثبا
گـاه حـق نـدارد تخلـف      بازرس هـيچ 
اي را اعالم كند و تا اثبـات   كشف شده

نشدن جرم فـردي در محـاكم قضـايي    
اعــالم عمــومي آن، خــود يــك جــرم 

يعني ابتدا بايد در دادگاه طـرح  . است
ــر   شــده، ســپس حكــم قاضــي مبنــي ب

گـاه قابـل    مجرميت صادر شـود تـا آن  
 .اعالم باشد

  با انتقاد از عملكرد دولتكريمي  
در زمينه كنترل گراني، مشكل گرانـي   

دانسـته و  » مـديريت غلـط  «را ناشي از 
ايــن خــود دولــت «عنــوان كــرد كــه 

كه با مديريت غلـط بـه گرانـي    » است
هـا   مديريت  سوء«دولت  .زند دامن مي
دولـت، تقصـير را گـردن     .»بيند را نمي

اندازد تا  اقشار مردمي چون اصناف مي
هــا را  مــديريت  يــت دولتــي ســوءماه

  .برطرف كند
ــالمي ــالب اس ــن  ژر: انق ــر اي يمــي درگي

سـاله   8مشگلهاي بزرگ، بعـد از جنـگ   
نيز، همچنان ايـران را در پرتگـاه جنـگ    

 :نگاه داشته است
  

  7در صفحه 

  فتنه 
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ــر  : خــاطرات تــوني بل
ــ ــاون   كدي ــي مع چن
اصرار بـر حملـه    ،بوش

ــراق و   ــران و ع ــه اي ب
  :افغانستان داشت

  
  

ــر، : اســالمي انقــالب ــوني بل خــاطرات ت
نخسـت وزيـر پيشـين انگلسـتان انتشـار      

در اين خاطرات، از جمله، به اصرار . يافت
ــيس     ــين رئ ــاون پيش ــي، مع ــك چن دي
ــوش   جمهــوري امريكــا، بهنگــامي كــه ب
رئيس جمهوري بود، بر جنگ با ايـران و  

روبـرت  . عراق و افغانستان پرداخته است
ر مقالــه اي د) 2010ســپتامبر  6(پــاري 

توضيح اين قسمت از خاطرات، نگاشته و 
نكات عمده آن عبارتند . انتشار داده است

  :از
llll  ديك چني(Dick Cheney)  بر ايـن

باور بود كه امريكا نه تنهـا بـا تروريسـم    
ــا دولتهــاي   كــه » الت«اســالمي كــه ب

سازمانهاي تروريسـت را حمايـت مـي    
تنهــا راه . كننــد، نيــز در جنــگ اســت

نيــز رســاندن پيــروزي در ايــن جنــگ 
  . قدرت امريكا به حداكثر است

llll  يـم در  ژديك چني خواهان تغييـر ر
يـم  ژزيـرا ايـن ر  . تمام خاورميانه بـود 

او مـي  . دشمنان منـافع امريكـا هسـتند   
خواست در باره كشورهاي نظير ايـران  
و سوريه و عراق و دست نشانده هاشان 

اين و آن ... يعني حزب اهللا و حماس و
ــار ــد بك ــرد روش، را باي ــد از . ب ــا بع ام

سپتامبر معتقد شد كه تنهـا   11ترورهاي 
بر ضد اين كشور ها، . زور كارآئي دارد

بدون ترديد و اما و اگر، زور بايد بكـار  
  .برد
بعد از گذشت سـالها، عالمتهـا از ايـن     

استراتژي محافظـه كـاران جديـد كـه     
 –و اسـرائيل   –حمله به دشمنان امريكا 
و با حمله بـه    كه با جنگ با ايران آغاز

سوريه و ايران دنبال مي شد، مشـاهده  
امـا بـه نـدرت هزينـه بـس      . مي شدند

سنگين اين جنگ بـا مـردم امريكـا در    
در نشـريه هـاي   . ميان گذاشته مي شـد 

محافظـه كـاران جديـد، بـه اشـاره، از      
تدارك جنگ، مقاله هائي انتشـار مـي   

بعد از حمله به عـراق، محافظـه   . يافتند
سش را در ذهن هـا جـا   كاران، اين پر
ــت : مــي انداختنــد ــد از صــدام نوب بع

كــداميك از ســران ســوريه يــا تهــران 
است؟ و پاسخي كه باز آنها در ذهن ها 

مردان واقعي : جا مي انداختند اين بود
  .  به تهران مي روند

llll     ،بنا بر طرح محافظـه كـاران جديـد
، در ايران و سـوريه  »يمژتغيير ر«وقتي 

نان رو در روي به انجـام رسـيد، دشـم   
اسـرائيل، يعنـي حـزب اهللا در لبنـان و     
حماس در فلسطين، منزوي مي شوند و 
ديگر دولتي نيست كه بـه آنهـا پـول و    

اسرائيل مي تواند شرايط . اسلحه بدهد
خود را به فلسطيني ها تحميل كند و بنا 
بــر توافــق تحميلــي، زمينهــاي ســاحل 
غربي رود اردن ضميمه اسرائيل بزرگ 

اسرائيل بزرگ واقعيت پيدا  مي شود و
  .مي كند

  
  :شكست قطعي ٭
llll     اين نقشه تغييـر خاورميانـه از دسـت

ــم  ــاي    5ك ــيش از تروره ــال پ  11س
آن زمـان، يـك   . سپتامبر، تهيه شده بود

ــد، از   ــاران جدي ــه ك ــروه از محافظ گ
جمله ريچارد پـرل و دوگـالس فيـث،    
ــود در    ــر ليك ــاهو، رهب ــان ي ــاق نت باتف

نوشـته  . كار شدند، وارد 1996انتخابات 
ــوان   ــا عن ــاران ب شكســت «محافظــه ك

، بمعناي استراتژي جديد بـراي  »قطعي
امنيت واقعي، اين فكـر را توجيـه مـي    

يمهـاي دشـمن   ژكرد كه تنها با تغييـر ر 
شكسـت  «كشورهاي مسلمان مي تـوان  

ــي ــرد» قطع ــق ك ــذر . را متحق از رهگ

ــي    ــاي ب ــام گفتگوه ــي و انج ديپلماس
ست نمي حاصل صلح، نتيجه دلخواه بد

  . آيد
، اسـرائيل  »شكست قطعي«با تحقق       
نياز ندارد كه درپـي صـلح از راه    ديگر

بلكه از راه . تفاهم متقابل و سازش برود
ــز و ســرنگون   ــاروئي خشــونت آمي روي

يم صـدام بـه   ژيمهائي چون رژكردن ر
  . اين هدف مي رسد

نقشه سرنگون كردن، حسين نام گرفت  
ـ  «: و اينطور توجيـه شـد   رنگون ايـن س

كــردن يــك هــدف اســتراتژيك مهــم 
اسرائيل، بـر اسـاس حـق ايـن كشـور      

يـم حـافظ   ژبي ثبـات كـردن ر  . »است
اسد در سوريه اين نتيجـه را ببـار مـي    
آورد كــه حــزب اهللا از حــامي خــود، 
سوريه، كه نقش كليدي داشت، محروم 

ايـران نيـز   . و در نتيجه منزوي مي شـد 
يـم  ژيـم بـود و تغييـر ر   ژنيازمند تغيير ر

شكسـت  «اما آنچه . ايران در برنامه بود
وارد كردن بدان نيـاز داشـت،   » قطعي

سـرنگون كـردن   . حمايت امريكـا بـود  
ــاري   ژر ــامي، ك ــدام از راه نظ ــم ص ي

بزرگ بود كه اسرائيل به تنهائي تـوان  
هزينـه انسـاني و   . نظامي آن را نداشت

اقتصادي چنين جنگي را اسرائيل نمـي  
  . توانست بپردازد

ــد  1998در      ــاران جدي ــه ك ، محافظ
را در » شكســت قطعــي«امريكــا، نقشــه 

طـرح قـرن   «طرح امريكـا، بـا عنـوان    
گنجاندند و به پرزيدنت » جديد امريكا

يم صـدام  ژبيل كلينتون فشار آوردند ر
  . را سرنگون كند

با اينهمه، تنها تا آنجا پيش رفت كـه       
تحريم سخت تـري بـه عـراق تحميـل     

ي جنگي عـراق  كند و پرواز هواپيماها
را برفراز بخشي از خـاك ايـن كشـور    
ممنوع كرد و هر از چندي حمله هاي 

امـا بـا   . هوائي به عـراق را دسـتور داد  
وجود الگور، معاون رئيس جمهوري در 
كاخ سفيد و طرز فكر كلينتـون، حملـه   

  .به عراق، ميسر نبود
ــي        ــزرگ وقت ــانع سياســي ب ــن م اي

 جورج بوش، با كمك محافظه كـاران، 
، بـه رياسـت جمهـوري    2000در سال 

بـا  . امريكا رسيد، از ميان برداشـته شـد  
كـه    2001سـپتامبر   11وجود ايـن، تـا   

ــاي   ــرج ه ــه ب ــده ب ــتهاي القاع تروريس
نيويورك  حمله كردند، فضاي سياسـي  
امريكـا مسـاعد جنــگ و انتقـام گيــري    

  .نبود
ــاي       ــين در تروره ــدام حس  11و ص

ائـي  سپتامبر دست نداشت و افـراط گر 
بـوش و  . القاعده را نيز طرد كرده بـود 

بلر بـراي حملـه بـه عـراق همداسـتان      
مخالفتهاشـان بـا يكـديگر بيشـتر     . بودند

براي مثال اختالف بر سر . تاكتيكي بود
اين بود كه جنگ را به شوراي امنيـت  
پيشنهاد و بـا تصـويب شـوراي امنيـت     
سازمان ملـل بـدان دسـت بزننـد و يـا      

ن ملـل و يـك   بدون مراجعه بـه سـازما  
» متفقـان داوطلـب  «طرفه و بـا عنـوان   

  .انجام بدهند
بنا بر قول بلـر، ديـك چنـي مطلقـا          

مخالف رفتن به شـوراي امنيـت بـوده    
اما بلر رفتن به شوراي امنيـت را  . است

از لحاظ سياسي ضرور مي دانسته است 
و در ديداري كـه بـا بـوش در كمـپ     

بعمل آورده  2002سپتامبر  7داويد، در 
اسـت، موافقـت بــوش را بـا رفـتن بــه     

بلـر  . شوراي امنيت بدست آورده است
وقتي جورج بوش گفت با «: مي نويسد

رفتن به شوراي امنيـت موافـق اسـت،    
ديك چني مدتي . فضاي ديدار باز شد

در گفتگوها شـركت داشـت و صـريح    
گفت كه بـا رفـتن بـه شـوراي امنيـت      

او سـخت سـر پيگيـري    . مخالف اسـت 
  . »بود
  
  :ه مشتركزمين٭
اما بلر توضيح مـي دهـد كـه رفتـار         

تهاجمي ديك چني با رفتار بوش، تنهـا  
تفـاوت رفتـار   . در درجه تفاوت داشت

بلر مـي گويـد او   . اين دو بنيادي نبود
ديك چني را كسي مـي دانـد كـه بـه     
ناروا از سوي ميانه روهـا و مترقـي هـا    

از ديـد  «: مي نويسـد . بدنام شده است
ند البتـه او يـك   كساني كه چـپ هسـت  

حتـي  . چهره غير پيچيده نامحبوبي بود
مي بايـد  . ميانه روها از او منزجر بودند

بيشتركاوش مي كردي تا طبيعت ديك 
. چني را آنسان كه بود، در مـي يـافتي  
ــردم   ــياري از م ــا بس ــن از او ب درك م

من فكـر مـي كـردم او    . تفاوت داشت
يك ايده محوري داشت كه مي گفت 

او بر اين باور . گرفت بايد آن را جدي
و {... بود كـه امريكـا در جنـگ اسـت    

اينك كه مـا را بـه   } جواب او اين بود
جنگ كشانده اند، يا بايد تغيير دهـيم و  

بدين سان، بلـر  . »يا تغييرمان مي دهند
كه مي داند رفتار ديك چني مـردم را  
وحشت زده كرده اسـت، نسـبت بـه او    

  .يك اندازه همبستگي اظهار مي كند
من فكر نمي كنم موضع ديك چني      

از ديد او، . بيانگر نظري خردمندانه بود
ي ژجنگي بود و خصم ما يـك ايـدئولو  

پاسـخ  . داشت و ما را تهديد مـي كـرد  
نهائي و در خور به اين تهديد، گسترش 
دموكراســــي و آزادي در ســــرزمين 

وقتـي قـرار بـر سـرنگون     . دشمن بـود 
بـا   يم صدام بود، اين پاسخ راژكردن ر

  .  هر زباني مي شد توجيه كرد
مشكل من با راهـي  «: بلر مي نويسد     

كه چني پيش پا مي گذاشت، اين بـود  
كه روش او را براي  رسيدن به هـدف،  

دقيقاً به اين دليل كه . ناقص مي دانستم
ي توجيـه  ژجنگ بر مدار يك ايـدئولو 

پـس آن را در سـطح انديشـه    . مي شد
يبي مي بايـد  به ترت. مي بايد مي برديم

عمل كرد كه علت پديد آمدن جنـگ  
و سقوط نه در ما كه نزد سقوط يابنـده  

بـه سـخن   .  ي او  جسته آيدژو ايدئولو
ديگــر، تنهــا يــك اســتراتژي ترجمــان 

نبايـد  . قدرتي بزرگ، كفايت نمي كرد
. كار به جنبه نظامي محـدود مـي شـد   
افزون بر مردم خاورميانه، مردم دنيـاي  

بايد با خود همراه مـي  اسالم را نيز مي 
. كرديم و با دنيا اتحادي را مي ساختيم
اين امر يك امر فرعـي و بـي اهميـت    
نبود بلكه بخش مهم كار و ببار آورنـده  

بدين قرار، بلر بر اينست » . پيروزي بود
كه عزم ديك چني بر از ميان برداشتن 
رهبــران منفــور امريكــا در خاورميانــه، 

اسـت تـا   بيشتر جنبـه تـاكتيكي داشـته    
ــتراتژيك ــزرگ  . اس ــه طــرح  ب ــا آنك ب

ــر   ــراي تغيي ــد ب ــاران جدي محافظــه ك
يمهاي خاورميانه بزرگ از راه جنگ ژر

كه ترجمان ديـدگاهي افراطـي بـود،    
. مورد موافقت بلر و بوش بـوده اسـت  
بلر و ديگراني كه خود را ميانه رو مـي  
خوانند، با عزم ديك چني بـر جانشـين   

ضـد  يمهـاي ضـد اسـرائيل و    ژكردن ر
و ايـن نقشـه را   . امريكا، موافق بوده اند

مي خواسـته  » دموكراسي«تحت بيرق 
غافل از اين كه جنگـي  . اند اجرا كنند

گســترده تــر را تــدارك مــي بيننــد و  
  .ديدند

جنگ بـدين خـاطر كـه    : انقالب اسالمي
ضد حق حيات و حق انسـان بـر صـلح و    
ديگر حقوق او و عملـي شـيطاني اسـت،    

ن توجيه آسان مـي  اي. توجيه مي خواهد
شود وقتي كشوري كه جنگ با آن اعالن 

. يمي داشته باشد ضد حقوقژمي شود، ر
يم بحران سـاز نيـز باشـد و    ژهرگاه اين ر
نيز بدانـد، توجيـه   » نعمت«بسا جنگ را 

جنگ براي قدرتي كه دسـت بـه جنـگ    
. تعرضي مي زند، بازهم آسان تر مي شود
محافظــه كــاران جديــد برجــا هســتند و 

ن بكار تبليـغ ضـرورت جنـگ بـا     همچنا
باوجود مرگ و ويراني كه . ايران مشغولند

ميليـارد دالر   3000و جنگ پديد آورده 
به پاي امريكا خرج گذاشته است، هم بلر 
از دست زدن به جنگ پشيمان نيسـت و  

مروجان جنگ در امريكـا و اسـرائيل    هم
جنــگ مشــغولند و هــم در  بكــار تــرويج

زنـدگي مـردم را    يم مافياها، جوژايران، ر
  :جو جنگ مي كند

  
در : ســـردار سرلشـــ�ر رشـــید٭ 

آستانه یI جنگ احتمـال� در 
  ۰آینده هستیم

ــه گــزارش 1389شــهريور  27در  ⊲⊲⊲⊲ ، ب
يس سـتاد  ئايسنا، سردار رشيد، جانشين ر

: كل نيروهاي مسلح ايران گفتـه اسـت  
در حال حاضر هم در شـرايط تهديـد   «

ـ   به سر مي م بريم و ارتش و سپاه مـا دائ
كننـد و ايـن سـخن     خود را آماده مي

گزافه نيست كه ما در آستانه يك جنگ 
 ». احتمالي در آينده هستيم

سرلشگر پاسدار غالمعلي رشيد، طـي      
هـر  «: همايشي در تهـران، گفتـه اسـت   

 10زنند و در طول  روز طبل جنگ مي
سال گذشته همواره تهديداتي بر عليـه  

كـنم   البته فكر مي. ما وجود داشته است
فرماندهان نظامي آمريكـا ايـن اشـتباه    
اســتراتژيك را مرتكــب نخواهنــد شــد 
زيرا از لحاظ نظامي قـادر بـه حمـالت    
زميني عليه ايـران نيسـتند و نسـبت بـه     

كـنم   اقدام هوايي و موشكي فكر نمـي 
اين خطاي اسـتراتژيك را فرمانـدهان   
نظامي مرتكب شوند زيرا آنها به خوبي 

قـــدرت داننـــد كـــه ايـــران از  مـــي
ــاالي موشــكي   ــوان ب ــدگي و ت بازدارن

هـاي   برخوردار است و در دريا قابليت
 .»فراوان دفاعي دارد

يس سـتاد كـل نيروهـاي    ئجانشين ر    
مسلح ايران، با اشاره به اينكه در جنـگ  
ــت     ــك مل ــراي ي ــردن ب ــدگي ك زن

در «: ترين موضوع است، افـزود  جدي
هـاي   جنگد اما نسل جنگ يك نسل مي

ــادي از تجرب ــي زي ــات آن م ــد  ي توانن
شود بقـا،   جنگ باعث مي. استفاده كنند

موجوديت و استقالل كشـور بـه خطـر    
بيفتد به همين منظور دو طرف از تمـام  

در . كننـد  قوا براي پيروزي استفاده مي
طول هشت سـال جنـگ، عـراق عليـه     
ــود از      ــردم خ ــي م ــا و حت ــور م كش

هاي شيميايي استفاده كـرد و در   سالح
هـا عليـه    مريكـايي سالهاي اخيـر هـم آ  

افغانستان و اسرائيل در لبنـان در   عراق،
هاي نامتعـارف   روزه از سالح 33جنگ 

  ».استفاده كردند
» سـردار «سـخن  معناي : انقالب اسالمي

رشيد اينست كه ايران در معرض جنـگ  
آيـا مردمـي   . با اسلحه غير متعارف اسـت 

كه از زبـان جانشـين رئـيس سـتاد كـل      
كـه ممكـن   نيروهاي مسلح مـي شـنوند   

است در حمله بـه ايـران از سـالح اتمـي     
ــه اي و   ــاي خوش ــا بمبه ــاكتيكي و ي ... ت
استفاده شود، بـرآن مـي شـوند سـرمايه     
گذاري كنند و يا سرمايه هاي خود را در 
 ...اولين فرصت از كشور خارج كنند؟ آيا

  

جنـگ بـا   : واشنگتن پست
ميليــارد دالر  3000عــراق 

  :خرج برده است
  

، 2010سـپتامبر   5در : انقالب اسـالمي 
واشنگتن پست گزارشي را در باره هزينه 

نكاتي از آن . هاي جنگ انتشار داده است
كه از ديد ايرانيان و ايران مي توانند مهم 

  :و سودمند باشند، عبارتند از
llll  مـا بـرآورد كـرديم     2008در سال ،

 3000كه هزينه جنگ با عراق، سـر بـه   
مــي يـادآور  . ميليـارد دالر خواهـد زد  

شود كه حكومت بوش بـرآورد كـرده   
ميليـارد   60تـا   50بود كه هزينه جنگ 

  . دالر خواهد شد
اما امروز، كه امريكا جنگ در عراق      

را به پايان مي بـرد، معلـوم مـي شـود     
ــرآورد  ــون  3ب ــرآورد  (تريلي ــامل ب ش

كارشناسان از هزينه هاي جنـگ و اثـر   
، كمتـر  2008سال ) آن بر اقتصاد امريكا

زينه ايست كه جنگ به پاي امريكا از ه
  . گذاشته است

llll     اكنون كـه دو سـال از آن ارزيـابي
مي گذرد، بر ما روشن مي شود كـه در  
برآورد آن روز مـا، تمـامي هزينـه هـا     

هزينه هـائي كـه از   : لحاظ نشده بودند
يا بـه قـول   » ممكن بود بشوندها«مقوله 

اقتصاد دانها هزينـه هـاي فرصـتهاي از    
بـه حسـاب گذاشـته نشـده     دست رفته، 

براي مثال، اگر به عـراق حملـه   . بودند
نكرده بوديم، آيـا هنـوز در افغانسـتان    

مشغول جنگ بوديم؟ اما  پرسـش تنهـا   
نيسـت، بلكـه بايـد    » چه مي شـد اگـر  «

بپرسيم اگر به عراق حمله نمي كرديم ، 
آيا بهاي نفت چنان شتابان افزايش مي 

ـ    ن يافت؟ آيا قرضه امريكا رقمـي بـه اي
بزرگي مي شد؟ آيا بحران اقتصادي به 

  اين شدت مي گشت؟ 
احتماالً پاسخ به هر چهار پرسش، نـه       

درس اصلي اقتصـادي كـه بايـد    . است
در بـر مـي   ( گرفت، اينست كـه منـابع   

. كمياب هسـتند ) گيرد پول و توجه را 
اگر آنهـا را در جـائي بكـار برديـد، در     

  .جاي ديگر نمي توان بكار برد
در مورد جنـگ عـراق و   : ب اسالميانقال

ايران، ما فرصت رشد يك نسـل را كـه از   
و نيـز  ) نفله شدن يك نسـل (دست رفت 

فرصتهاي استقرار مـردم سـاالري كـه از    
دست رفت و باز فرصـت رشـد اقتصـادي    
كه به فرصت رانت خـواري و پيـدايش و   
رشد مافياها بدل شد، بارها خاطر نشـان  

ايــران كــرده و بطــور مســتمر بــه مــردم 
هشدار داده ايم كـه جنـگ و زنـدگي در    
بحرانها، نه تنها ايـران را از اسـتعدادهاي   
خود محروم مي كند و سرمايه هـايش را  
برباد مي دهد، بلكه نسـلهاي آينـده نيـز    
بســا نتواننــد خســران عظــيم را تــدارك 

رفتارهاي گرايشهاي سياسي و نيز . كنند
مردم كشور، وقتي با محك ايـن واقعيـت   

ه شود، روشن مي شود چرا بـرغم  سنجيد
خطــري چنــين بــزرگ، ايــران همچنــان 

مــالي  –يــم مافياهــاي نظــامي ژتحــت ر
  .است

  
  :افغانستان ٭
llll   حمله به عراق، توجه ما را از جنـگ

ــاال، وارد . افغانســـتان برگردانـــد و حـ
. دهمين سال ايـن جنـگ مـي شـويم    
موفقيت در اين جنگ همچنان دور از 

يد طالبان را بسا ما مي با. دسترس است
مهار مي كرديم بـه ترتيبـي كـه زيـان     

ــراي . كمتــري مــي رســاندند امريكــا ب
ــتان،  ــه  14.7افغانس ــارد دالر بودج ميلي

ميليـارد   20كمتـر از  (معين كرده بـود  
در ) خـرج شـد   2002دالر كه در سال 

 53همان حال، ما براي جنگ با عراق  
ــه   ــر گرفت ــه در نظ ــارد دالر بودج ميلي

ــوديم ــالها. بـ و  2005و  2004ي در سـ
ما، ساالنه، چهار برابر افغانسـتان،    2006

مشـكل  . در عراق خرج جنـگ كـرديم  
مي توان باور كرد كه اگر منـابع خـود   
را به جنـگ بـا عـراق اختصـاص نمـي      
داديم، گرفتار چنين جنگ خونيني در 

، 2003در سـال  .  افغانستان مـي شـديم  
گسيل نيرو بـه افغانسـتان مـي بايـد بـه      

مـي بـود كـه كـار طالبـان       اندازه اي
بـه   2010نيروئي كه در . ساخته مي شد

افغانستان فرستاده شـدند، در آن سـال   
  .مي بايد فرستاده مي شدند

  
  :نفت ٭
llll  ،وقتي امريكا با عراق وارد جنگ شد

دالر  25بهاي نفـت بشـكه اي كمتـر از    
پيش بيني مي شد كـه در سـالهاي   . بود

بعد نيز قيمـت نفـت در همـان حـدود     
 ،2008در پـي جنـگ، در سـال    . اندبم

بـه  . دالر رسـيد  140بهاي نفت به بشكه 
باور ما، جنگ در خاورميانه كه بـزرگ  
ترين صادر كننده نفت در جهان است، 
  . عامل عمده باال رفتن قيمت نفت است

نه تنها به ايـن دليـل كـه صـدور نفـت      
عراق قطع مي شد بلكه بـي ثبـاتي كـه    

ـ   ار مـي  جنگ خاورميانه را بـدان گرفت
  .كرد، سبب گراني قيمت مي شد و شد

ميليــارد دالر  3000بهنگـام محاسـبه        
هزينه جنگ، ما جنگ را عامل افزايش 

ــمرده   5 ــكه، ش ــر بش ــت ه دالر در قيم
اما  بر ايـن اعتقـاد بـوديم كـه،     . بوديم

  كه  تر، مي گويدمحاسبه واقع بينانه 
دالر در هــر  10جنــگ ســبب افــزايش 

 250فزايش، مبلـغ  اين ا. بشكه مي شود
ميليارد دالر از رهگذر افـزايش قيمـت   
نفت، بـر هزينـه هـاي جنـگ افـزوده      

اما اين افـزايش هزينـه در حـد    . است
با افزايش قيمت نفـت  . برآورد ما نماند

بيشتر و بيشتر شـد و اثـر ويرانگـري بـر     
  .اقتصاد گذاشت

  8در صفحه

  فتنه 
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  :قرضه امريكا٭
llll  بــدون ترديــد جنــگ عــراق مبلــغ

اين . رضه امريكا افزوده استمهمي بر ق
اولين بار در تـاريخ امريكـا اسـت كـه     
حكومت براي جنگ ماليات وضع مـي  

نتيجه اينست كه قرضـه امريكـا از   . كند
ــارس  6.4 ــون در م ــه 2003تريلي  10، ب

پـيش از  (رسيد  2008تريليون در سال 
يـك چهـارم از   ). بروز بحران اقتصادي

. اين افزايش نتيجه مستقيم جنگ اسـت 
ين برآورد شامل هزينه هـاي درمـاني   ا

شركت كنندگان در جنـگ نمـي شـد    
كه نيم تريليون بـر قرضـه هـا افـزوده     

  .است
  
  :بحران مالي ٭
llll   ــي از ــي ناش ــالي در بخش ــران م بح

قيمت بـاالي نفـت بـدين    . جنگ است
معني است كه پـولي كـه در خـارج از    
امريكا خرج مي شود، در خـود امريكـا   

گـر، هزينـه   از سوي دي. خرج نمي شود
هاي جنگ موجب افـزايش فعاليتهـا و   

پـرداختن  . باال رفتن توليد نمـي شـوند  
پول به طرفهاي خارجي قـرارداد كـه   
در عراق كار مي كنند، پولي نيست كه 
خرج آن، در كوتاه مدت، سبب توسعه 

از آن سـو،  . فعاليتهاي اقتصادي بگـردد 
ــولي و  از دســت فروهشــتن سياســت پ

  ...ن شدمالياتي از عوامل بحرا
افزايش بهاي نفت گرچه : انقالب اسالمي

به اقتصاد امريكا زيان رسـانده اسـت امـا    
اوالً سود شركتهاي نفتـي را تـا بخـواهي    

اين شركتها بر نفت عـراق  . باال برده است
چنگ انداخته انـد و سـالها از ايـن نفـت     

هزينه هاي جنگي نيـز  . سود خواهند برد
سـود  به صنايع جنگي امريكا تا بخـواهي  

بدين سان، مردم امريكا زيان . رسانده اند
ديده اند امـا شـركتهاي نفتـي و اسـلحه     
سازي تا بخواهي سـود بـرده انـد و مـي     

پرسش اينست كه از چـه رو مـردم   . برند
امريكا به نامزدهاي اين شركتها رأي مـي  

ميليـارد دالر   3000دهند و بـراي خـود   
زيان و براي اين شركتها سودهاي نجومي 

آنهـا بايـد از خـود    . ب مـي شـوند؟  را سب
ميليـارد   60بپرسند بستن قرارداد فروش 

دالر هواپيماي جنگي بـا عربسـتان، چـه    
ــاتي را در     ــي ثب ــگ و ب ــو جن ــدازه ج ان

هزينه هـائي  . خاورميانه سنگين مي كند
ــد و   كــه مــردم ايــن منطقــه مــي پردازن
سرانجام هزينه اي كه امريكائيان خواهند 

  :د شد؟پرداخت چه اندازه خواهن
  
ــادل  ٭ ــا مع میلیــارد  ۶۰امری�

دالر پیشرفته تـرین هواپیمـای 
جنگ� به عربستان م� فروشـد 

  :به قصد مهار ایران
  
پس از انتشار خبـر فـروش پيشـرفته     ⊲⊲⊲⊲

جديد به  15 –ترين جتهاي جنگي اف 
ميليارد دالر به عربسـتان، در   60ارزش 
ــاريخ  ــپتامبر  18ت ــورك 2010س ، نيوي

ارتش امريكا به مـا  افسران : تايمز نوشت
مي گوينـد هـدف حكومـت اوبامـا از     
فروش اين جت ها بـه عربسـتان، توانـا    
كردن اين كشـور و ديگـر كشـورهاي    

ــران اســت  ــه مهــار اي ــا . منطقــه ب اوبام
برآنست كه موافقت كنگـره را بـا ايـن    

نمايندگان كنگـره  . فروش بدست آورد
از آن بيم دارند كه در اختيار عربسـتان  

جنگنـده هـا، از لحـاظ    قراردادن اين 
افزون بر . نظامي، به زيان اسرائيل باشد

، هلي كوپترهـاي  15 -اف  175فروش 
ــرو بــر و كشــتي هــاي جنگــي و      ني
موشكهاي دفاعي بـه عربسـتان فروختـه    

  .خواهند شد
. اسرائيل نيز ابراز نگراني كرده است    

اما امريكا به اين كشـور اطمينـان داده   
ر اختيـار  است كه موشكهاي دور برد د

عربستان گذاشته نمـي شـوند و هـدف    
  .تنها مهار ايران است

يك مقام ارشد حكومـت اوبامـا بـه         
ما مـي خـواهيم   : نيويورك تايمز گفت

ايرانيها بفهمنـد كـه برنامـه اتمـي آنهـا      
موجب تفوقشان بر همسايگانشـان نمـي   

ما مي خواهيم ايرانيها بفهمند كه . شود
هنـد شـد،   اگر فكر مي كنند برنده خوا

فكرشان بر خطا است هم امروز بازنـده  
  . اند و هم فردا

از زماني كه اليحه فـروش سـالحها        
روز طول  30به مجلس مي رود، مدت 

. مي كشد تـا تكليـف آن معلـوم شـود    
نماينــدگان چنــدان پرســش نخواهنــد 

زيرا حكومـت توضـيحات الزم را   . كرد
داده است و نيز تعداد كاري را هم كه 

وش در امريكـا ايجـاد خواهـد    اين فـر 
بـا اينهمـه،   . كرد، برآورد كـرده اسـت  

برخي از نمايندگان از آن بـيم دارنـد   
كه مجهز شدن عربستان به اين سالحها، 

ســه . از تفـوق نظـامي اســرائيل بكاهـد   
نماينده به اوباما نامه نوشته انـد كـه بـا    

ي ژفروش اسلحه اي بـا چنـين تكنولـو   
زيرا بـرغم   .پيشرفته به عربستان مخالفند

اينكه دولت سـعودي تكـرار مـي كنـد     
دوســت امريكــا اســت، متحــد امريكــا  

فروش اين اسلحه بـه عربسـتان،   . نيست
منطقه را بي ثبات مي كند و به امنيـت  

  .اسرائيل صدمه مي زند
يـم مافياهـاي   ژوجـود ر : انقالب اسالمي

مالي دست آويزي شـده اسـت    –نظامي 
ــت      ــروت از دس ــردن ث ــرون ب ــراي بي ب

هاي نفت خيز و جلب اين ثروت به كشور
امريكا بقصد رهيدن از بحـران اقتصـادي   

فرصتهاي رشد از دست مي رونـد  . شديد
و ثروتها خرج تسليحات مي شـوند زيـرا   
دولتهاي منطقه اسـتبدادي و نسـبت بـه    
ملتهاي خود خارجي و نسبت به اقتصـاد  

درآنچه به منطقه . مسلط، داخلي هستند
 –ياهاي نظامي يم مافژمربوط مي شود، ر
يم شوروي سابق، بهانـه  ژمالي بيشتر از ر

ساز چپاول ثروتهاي كشورهاي نفت خيز 
  .توسط امريكا و اروپا است

  
ـــا  ٭ دو ســـوم مـــردم امری�ـــا ب

حمله نظام� به ایران مخـالف 
  :هستند

  
، نتايج سـنجش  2010سپتامبر  17در  ⊲⊲⊲⊲

افكار امريكائيان در باره حمله نظامي به 
بنا بـر ايـن سـنجش    . فتايران انتشار يا

افكار، دو سوم امريكائيان با ايـن حملـه   
  :مخالف هستند

llll  امريكائي، يك نفر بـا حملـه    5از هر
ايران، در صورتي كه به اجراي برنامـه  

  . اتمي خود ادامه دهد، موافقند
llll   ــت ــه درخواسـ ــنجش بـ ــن سـ ايـ

Chicago Council on Global 
Affairs بنـا بـر ايـن    . انجام شده است
افكار، هر گاه ايـران دسـت از    سنجش

 18غني سازي اورانيوم بر نـدارد، تنهـا   
درصد امريكائيان موافق حملـه نظـامي   

درصـد بـر ايـن     41. به ايـران هسـتند  
نظرند كه مي بايد تحريمهاي اقتصادي 

درصــد بــر ايــن  33را تشــديد كــرد و 
باورنــد كــه مــي بايــد همچنــان از راه 

  . ديپلماتيك رفت
llll پرسش كـه سـازمان    در پاسخ به اين

درصـد   21ملل متحد چـه بايـد بكنـد؟    
پاسـخ مـي دهنــد بايـد دسـتور حملــه     

درصـد   45نظامي به ايران را بدهـد و  
درصــد   26موافــق تشــديد تحريمهــا و 

  . طرفدار مذاكره هستند
llll      در صورتي كـه اسـرائيل بـه ايـران

حمله كند، نيمي از امريكائيهـا مخـالف   
ـ      ه حمايـت دولـت امريكـا از ايـن حمل

اگر حملـه بـه اسـرائيل بخـاطر     . هستند
درصـد   56تالفي حمله اسرائيل باشـد،  

امريكائيان مخالف آنند كـه امريكـا بـه    
و . حمايت از اسرائيل وارد عمـل شـود  

  .درصد موافق حمايت امريكا هستند 38
llll   در آنچه به نزاع اسرائيل و فلسـطين

درصد امريكائيـان   66مربوط مي شود، 
ـ   ا مـي بايـد بـي    معتقدند دولـت امريك

درصـد برآننـد كـه     28و . طرف بمانـد 
  . امريكا مي بايد جانب اسرائيل را بگيرد

اما اگر مردم امريكا امروز : انقالب اسالمي
با جنگ بيشتر مخالف شـده انـد، بـدين    
خاطر است كه با مجازات اقتصادي ايران 

اقتصاد ايران بدون . بيشتر موافق شده اند
 80. اســتمجــازات نيــز، گرفتــار ركــود 

درصد و بيشـتر اقتصـاد دولتـي اسـت و     
باوجود درآمد نفت، قرضه هاي دولت آن 

  :را دولتي ورشكسته گردانده است
  
  

نيمي از صنايع تعطيـل  
 –ذخيره ارزي ناچيز  –

 –قرضه نجومي دولت 
يارانه ناچيز و تورم رو 

  : به افزايش
  
  
درصــد صــنايع  ۵۰حــداقل  ٭

ــال  ــر فع ــا غي ــل ي ــور تعطي کش
  است

  
، مـردم سـاالري،   89شهريور  27در  ⊲⊲⊲⊲

سخنان دكتر سيد حسين نقوي حسـيني  
  :را اين سان نقل كرده است

اين توسعه تا چه زماني ادامه داشـت  ٭
  و از چه زماني با مشكل مواجه شد؟

llll   خيلـي   80اين توسعه تا اوايـل دهـه
يعني نمودار صنعت كشـور،  . خوب بود

، 80اما از اوايل دهـه  . نمودار رشد بود
وزه صنعت با يك مشكالتي روبـرو  درح

شديم كه نه تنها آن سرمايه گذاري هـا  
متوقف شد، بلكـه ايـن نمـودار توسـعه     
كشور جهت عكس به خـود گرفـت بـه    
طوري كه امروز بر اساس آمـاري كـه   
در ذهـن دارم مــي تــوانم بگــويم كــه  

درصــد صــنايع نســاجي مــا  90حــدود 
  .تعطيل است

  آيا منبع آن موثق است؟٭
llllرا ازمركز پژوهش هاي  آمار بله، اين

مجلس عرض مي كنم كه مستند و قابل 
درصـدي   90اگرتعطيلـي  . اعتماد است

صنايع  نساجي را به طـور ميـانگين بـه    
صنايع ديگر هـم تعمـيم بـدهيم، بايـد     
بگوييم كـه امـروزه حـداقل بـه طـور      

ــانگين  ــور  05مي درصــد از صــنايع كش
امـا بـا كمـال    . تعطيل يا غيرفعال است

ن روند رو به پايين صـنعت مـا   تاسف اي
شدت گرفتـه و بـه جـايي رسـيده كـه      
امروز وقتي به شـهرك هـاي صـنعتي،    
كارخانه ها وكارگاه هـا سـرمي زنـيم،    
كارگاه هايي را مشاهده مي كنـيم كـه   

كـارگر آنجـا مشـغول     05يـا  40زماني 
و در اين كارخانه فعال، اقتصـاد   .ندبود

حيــات داشــت و چــرخش ســرمايه بــه 
هـم بـازار    .مـي گرفـت   خوبي صورت

فروش براي توليدشان وجـود داشـت،   
هم كارگر كار داشـت و دسـتمزد مـي    

ار سود سـرمايه  زگرفت و هم سرمايه گ
اش را مي برد امـا امـروز اغلـب ايـن     
ــت و    ــته اس ــان بس ــا درش ــه ه كارخان

  .كارگرانشان اخراج شده اند
  
حساب ذخیـره ارزی کمتـر از ٭

، بعضـ� مـواد میلیارد است ۱۰
درصد و برخ� دیZر  ۸۰ برنامه
  :درصد اجرا نشده اند ۱۰۰

 
، فرارو گزارش 1389شهريور  22در  ⊲⊲⊲⊲

نـژاد، عضـو   ي جبار كوچك: كرده است
كميسيون برنامـه بودجـه در گفتگـو بـا     

ــارس  ــزاري فـ ــه اســـتخبرگـ : گفتـ
ــره ارزي در  « ــاب ذخي موجــودي حس

ميليـارد دالر   10حال حاضر، كمتـر از  
موجودي حسـاب ذخيـره ارزي    .است

هـاي   به دليل پرداخـت وام بـه بخـش   
مختلف شناور است اما در حال حاضـر  

 . »ميليارد دالر است 10كمتر از 

وي همچنــين بــا اشــاره بــه جلســات    
كميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم 
و بررسي انحرافـات موجـود در برنامـه    

برخي از مـوارد  «: تصريح كرد  چهارم،
تـا  درصـد و برخـي ديگـر     80برنامه تا 

درصد اجرا نشده است و بـه طـور    100
ــيش از    ــارم ب ــه چه ــي در برنام  30كل

  . »درصد انحراف وجود دارد
  

دولـــت دهـــم بـــده�ارترین  ٭
سـرانه  .سال گذشته ۳۰دولت 

ميليـون  ۲/۲ايرانـy  بدهy هر 
  :تومان

  
اطـالع داده   كلمـه ، 89شهريور  27در 

ــت ــه    : اس ــالم روزنام ــال اع ــه دنب ب
كـه حجـم    سـاالري دربـاره ايـن    مردم

نهادهاي داخلـي   بدهي دولت دهم به
ميليـارد دالر رسـيده    127و خارجي به 

دولـت طـي    رساني است، پايگاه اطالع
بانـك مركـزي   «: گزارشي اعالم كـرد 

 127بدهي (ساالري  آمار روزنامه مردم
را خالف واقع و ) ميليارد دالري دولت

 ».غير مستند اعالم نموده است
رسـاني   اطـالع پايگـاه  (اين گزارش      

در حالي به اعالم بانك مركزي ) دولت
ميليارد  127بر كذب بودن بدهي  مبني

دالري دولت استناد نمـوده كـه هـيچ    
بانك مركزي يـا مسـئوالن    گزارشي از

 127اين بانك در مورد تكذيب بـدهي  
در پايگـاه ايـن    ميليـارد دالري دولـت  

هـا   ها و رسـانه  بانك يا ساير خبرگزار ي
روابـط عمـومي    مسـئوالن درج نشده و 

بانك مركزي هم خبـري از درج ايـن   
 گــزارش در ســايت دولــت ندارنــد و

معلوم نيست سايت دولت ايـن خبـر را   
به نقل از كدام مسـئول و مقـام بانـك    

 .درج نموده است مركزي
ــوق      ــب ف ــه مطل ــت ب ــا عناي ــال ب ح

پردازيم به تشـريح جزئيـات بـدهي     مي
ــي و   ــه نهادهــاي داخل دولــت دهــم ب

 :خارجي
بنا به گزارش بانك مركزي در بخش    

 ترين بـدهي  گزيده آمار اقتصادي مهم
 55400هـاي دولتـي    دولت و شـركت 

 هاي كشور و بانك ميليارد ريال به بانك
مركزي است كه عـدم پرداخـت ايـن    

هـا باعـث قفـل شـدن      بدهي به بانـك 
هــا در  نــاتواني بانــك سيســتم بــانكي و

گـــران و  پرداخـــت وام بـــه صـــنعت
ــدا ــتنيازمن ــده اس ــه. ن ش ــار  البت آم

 11هاي بانكي دولت مربـوط بـه    بدهي
 است كه با توجـه بـه   1388ماهه سال 

شايعاتي درباره افزايش نقدينگي بـراي  
واريز يارانـه نقـدي در اجـراي طـرح     

هزار  10ها و كمك حدود  يارانه حذف
ــالي بانــك ــارد ري ــه شــركت  ميلي هــا ب

دولتـي بـراي خريـد گنـدم      بازرگاني
و ساير  1389تير و مرداد  كشاورزان در

حاضـر بـدهي بـانكي     عوامل در حـال 
هزار ميليارد ريال  600دولت به حدود 
براي جلـوگيري از   لذا. بالغ شده است

هاي دولـت بـه    ساير بدهي ،اطاله كالم
درج  صورت خالصـه در جـدول ذيـل   

ــي ــدول   م ــاي ج ــع انته ــردد و جم گ
كننده حداقل ميزان بـرآوردي   منعكس

 .اشدب مي بدهي دولت
براساس جمـع سـتون بـدهي جـدول     

هاي دولت بيش از  فوق مجموع بدهي
اگـر  . ميليـارد تومـان اسـت    هزار 148

بودجـه  ) ميليارد تومان 60000(كسري 

را نيـز بـه آن    (1389(سـال جـاري   
هـاي   اضافه كنـيم مجمـوع بـدهي   

بــا (دولــت در پايــان ســال جــاري 
نظم و انضباط مالي دولت ماننـد   فرض
تفاق بـدي رخ ندهـد و   هاي قبل ا سال

المللي  هاي بين مانند تحريم ساير مسائل
 …و ركود حاكم بـر اقتصـاد كشـور و    

ــالي ــرات م ــان اث ــر   زي ــتري ب ــار بيش ب
هاي دولت و اقتصاد كشور وارد  فعاليت
هزار ميليارد تومـان   154 بالغ بر) ننمايد

حـال اگـر جمــع   . گـردد  بـرآورد مـي  

در پـنج سـال    درآمد نفت و گاز كشور
ميليارد دالر در نظر  400حدود را  اخير

 كــه متأســفانه بــه علــت   (بگيــريم 
هاي دولت رقم واقعـي آن   كاري پنهان

 154را بـه مجمـوع   .) گـردد  اعالم نمي
  ميليارد تومان اضافه كنيم، به رقم  هزار

ــومي  ــان    554نج ــارد توم ــزار ميلي ه
ســال اخيــر  5دولــت در  هــاي هزينــه
رســيم كــه اگــر ايــن هزينــه را بــا  مـي 
اجتمـاعي و   آوردهاي اقتصادي، تدس

ــيم در آن  فرهنگــي كشــور مقايســه كن
 اي كـه در ايـن   صورت به عمق فاجعه

 .بريم كشور اتفاق افتاده است پي مي
به عبارت ديگر، به رغـم درآمـدهاي      

سابقه حاصل از فروش نفـت و   ارزي بي
ساله اخير، كشور داراي رشـد   5در  گاز

خ و نـر  88درصد در سال  0/5اقتصادي
براسـاس اعـالم   (درصـد   14/6 بيكـاري 

در سه ماه اول سال ) معاون وزارت كار
درصـد در   10/8رسمي  و نرخ تورم 89

كه البته نرخ (بوده است  88پايان سال 
بـه داليـل متعـدد     تورم اعالمي دولت

مورد وثوق كارشناسان اقتصادي، مردم 
حــوزه  و حتــي برخــي علمــاي دينــي

د كـه نـرخ   آنها معتقدن .باشد علميه نمي
اعالمـي   تورم واقعي بسيار باالتر از نرخ

به هر حـال، بـا عنايـت بـه     ) قرار دارد
 سـاله اخيـر فعاليـت    5مطالب فوق در 

دولت نهـم و دهـم كشـور در مسـيري     
 قرار گرفته اسـت كـه نـه تنهـا لياقـت     

هــاي  بــرداري مناســب از ثــروت بهــره
را  …خدادادي به همراه نفت و گاز و 

ــته ــ  نداش ــه ح ــت، بلك ــوق اس ق و حق
هاي آينده ايـن كشـور را از ايـن     نسل

تـاراج داده   هاي خـدادادي بـه   ثروت
  .است

  
مانده طلـب بانکهـای کشـور ٭ 

هــــزار میلیــــارد  ۲۳۱از مــــرز 
  :تومان گذشت

  
ــهريور  29در  ⊲⊲⊲⊲ ــزاري 89شـ ، خبرگـ

مجموعـه  : گزارش كـرده اسـت   فارس
  بانكهاي كشور و موسسه اعتباري توسعه 

  ال جاري در پايان ارديبهشت ماه س
  ميليارد تومان  861هزار و  231بيش از 

  
  

مانده تسهيالت ارزي و ريالي داشته اند 
 .كه وصول نشده است

ــيش از ايــن     ارقــام متفــاوتي از   ،پ
مطالبات معوق بانكها اعالم شده بود كه 

هـزار   50هزار ميليارد تومـان تـا    38از 
ميليارد تومان در نوسـان بـوده اسـت،    

هارنظرهـاي رسـمي   ولي در آخرين اظ
از  ،بهمني رئـيس كـل بانـك مركـزي    

هــزار ميليــارد تومــان از    7وصــول 
هــزار ميليــارد تومــان    50مجمــوع 

  .مطالبات معوق بانكها خبر داده بود
  

  9در صفحه

  فتنه 
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ــه    ــورتي ك ــزارش، در ص ــابراين گ بن
مطالبات معوق بانكهـا بـر اسـاس گفتـه     

هـزار ميليـارد تومـان     43هاي بهمنـي  
 231جموع مطالبـات  باشد، با توجه به م

 18.6هزار ميليارد توماني بانكها بيش از 
  .درصد مطالبات بانكها معوق است

  
ــديان ٭ ــار چك :نهاون ــاي  آم ه

برگشـــــتy كشـــــور بـــــه رقـــــم 
  :اي رسيده است سابقه بي
 
، به گزارش ايسنا، 89شهريور  28در  ⊲⊲⊲⊲

، رئيس اطاق بازرگـاني  محمدنهاونديان
ان س اتاق بازرگاني ايـر ئير: گفته است

هـاي   در نقد شرط جديد صدور كارت
مبني بـر داشـتن گـواهي    را بازرگاني 

: هاي برگشتي عنوان كرد نداشتن چك
هــاي  بــا توجــه بــه اينكــه آمــار چــك

اي  ســابقه برگشـتي كشـور بــه رقـم بـي    
 75رسيده كه قبل از اين تنها در سـال  

اينگونـه بــوده اســت، حـال اگــر ايــن   
ــوع را در بخــش كــارت   هــاي  موض

مــد نظــر قــرار دهنــد ايــن بازرگــاني 
 .سليقگي است بي
ــت      ــه در نشسـ ــديان كـ محمدنهاونـ

يس سازمان توسعه تجارت ئمشترك با ر
گفـت بـا    و روساي تشكالت سخنان مي

اشاره به شرط جديد گـواهي نداشـتن   
ــك ــدور    چ ــراي ص ــتي ب ــاي برگش ه
بايـد  : هاي بازرگاني اظهار كـرد  كارت

واقعيت شرايط اقتصـادي كشـور را در   
هـا و   مناسـبات بـين بنگـاه    .تنظر گرف

هاي كشور نياز بـه يـك بـازنگري     بانك
هـا اختيـارات غيـر     دارد كه براي بانك

ايــن يــك  .قابــل تعــرض قائــل باشــيم
ــا  بــي عــدالتي و نــابرابري اســت كــه ب

ــاري    ــابتي همك ــاد رق ــائات اقتص اقتض
 .ندارد

  
یارانه هـا سـبI و هزینـه هـا  ٭

که آزاد کردن قیمتها ببـار مـ� 
  :نندآورند سنگی

  
ــر   29در  ⊲⊲⊲⊲ ــزاري مه ــهريور، خبرگ ش

براسـاس دسـتور    :گزارش كرده اسـت 
ــيس   ــژاد رئ ــر محمــود احمــدي ن دكت
جمهوري اسالمي ايران يارانه نقدي از 
اول مهرماه امسال يعني پنجشنبه هفتـه  
جاري به حساب سرپرست خانوار واريز 

برآوردهاي انجام شده نشـان   .مي شود
ــه  مــي دهــد دولــت در مرحلــه اول ب

ميليون ايراني يارانـه نقـدي    61دود ح
د، البتـه دولـت   كـر پرداخت خواهـد  

قصد دارد يارانـه نقـدي را بـه حسـاب     
 .سرپرست خانوار واريز كند

براســـاس قـــانون هدفمنـــدكردن      
درصد از درآمد حاصل از  50ها،  يارانه

  اصالح قيمت حاملهاي انرژي به مردم 
، )به صورت يارانه نقدي و غير نقـدي ( 
 20درصــد بــه توليدكننــدگان و    30

درصد به دولت به منظور جبـران آثـار   
ــه اي و تملــك  ــارات هزين ــر اعتب آن ب

. يابد يهاي سرمايه اي اختصاص ميئدارا
درصـد اعتبـار    50برهمين اساس، اگـر  

هــزار ميليــارد تومــاني هدفمنــدي  20
هزار  10يارانه ها را محاسبه كنيم، رقم 

ه بابـت  آيد ك دست مي ميليارد تومان به
يارانه نقدي به مردم تخصيص خواهـد  

 .  يافت
llll   مبلغ يارانه نقدي در صورت توزيـع

 :تومان 27322مساوي؛ ماهانه 
حال اگر فرض را بر ايـن بگيـريم كـه    

ــرم   61حــدود  ــه ف ــي ك ــون ايران ميلي
اطالعات اقتصـادي را پـر كـرده انـد،     
يارانه نقدي بگيرند، در اين صورت هـر  

ع برابر يارانـه  در صورت توزي -ايراني 
 934هـزار و  163 -نقدي ميـان مـردم   

تومــان يارانــه نقــدي در ســال آينــده 
همچنــين اگــر رقــم  . خواهــد گرفــت

ماه باقي  6تومان را بر  934هزار و 163
هزار  27مانده از سال تقسيم كنيم، رقم 

تومان حاصل مي شود كه سـهم   322و 
 -هـر ايرانـي از يارانــه نقـدي در مــاه    

مسـاوي يارانـه بـين     درصورت توزيـع 
 .  خواهد بود -ايرانيان 

llll مبلغ يارانه نقدي اقشار آسيب پذير: 
ــدين   ــمس ال ــارات ش ــه اظه ــه ب باتوج
حسيني وزير امور اقتصـادي و دارايـي   

ميليـون نفـر قشـر     10،5مبني بر اينكـه  
آسيب پذير و تحت پوشـش نهادهـاي   
ــتري برخــودار   ــه بيش ــايتي از ياران حم

مـه دولـت،   براسـاس برنا . خواهند شـد 
درصد  10يارانه نقدي اين قشر بيش از 

حـال  . ساير اقشار جامعـه خواهـد بـود   
ميليون  61ميليون نفر از  10،5سهم اين 

نفر كـل مشـموالن دريافـت يارانـه در     
درصد مي شـود   17مرحله اول حدود 
درصد ديگر، سهم  10كه با اضافه شدن 

هـزار ميليـارد    10درصدي از رقـم   27
انه نقدي اقشار آسـيب  تومان ميزان يار

بــرهمين . پــذير را مشــخص مــي كنــد
ميليــارد تومــان  2700اســاس، احتمــاال 

يارانه نقدي ميـان اقشـار آسـيب پـذير     
بدين ترتيـب رقـم   . توزيع خواهد شد

يارانه نقدي هـر يـك از اقشـار آسـيب     
تومـان   142هـزار و   257پذير سـاليانه  

به عبارتي، اگر اين رقم را بـر  . مي شود
قي مانده از سال تقسـيم كنـيم،   ماه با 6

رقم يارانه نقدي ماهانه هر يك از افراد 
هـزار تومـان    43اين قشر جامعه حدود 

 .  مي شود
llll مبلغ يارانه نقدي ساير اقشار: 
 50،5در عين حال، رقم يارانه نقـدي     

 7300ميليون ايراني ديگر نيـز از رقـم   
ميليارد تومان اعتبار باقي مانـده تـامين   

سهم هر نفر از اين رقم در . دخواهد ش
هـزار   144شش ماه باقي مانده از سال 

 24يعني ماهانه حـدود   -تومان  554و 
 .خواهد بود -هزار تومان 

پــيش از ايــن وزيــر امــور اقتصــادي و 
مبلـغ يارانـه نقـدي    : دارايي گفته بـود 

تعيين شده است ولي فعال اعـالم نمـي   
كنيم، ضمن اينكـه ظـاهرا قـرار اسـت     

هور به صـورت رسـمي مبلـغ    رئيس جم
 .يارانه نقدي هر ايراني را اعالم كند

ــدن : انقـــالب اســـالمي درازاي آزاد شـ
قيمتها، ميزان يارانه اي كه به هر فرد در 

كيلـو   1.2ماه داده مي شود، تنهـا بهـاي   
ــدون اســتخوان  ــر آســيب (گوشــت ب غي

آسـيب  (كيلو و اندي گوشت  2و ) پذيرها
از رهگـذر   اما هزينه ها. مي شود) پذيرها

آزاد شدن قيمتها و بزرگ تر شدن حجم 
بودجــه و نقدينــه، بخــاطر تــورم، بســيار 

اگر نفت نيـز نتـوان   . سنگين خواهند شد
فروخت و يا كمتر بتوان فروخت، اقتصـاد  
ايران و زندگي اقتصادي مردم ايران، چـه  

  :سرنوشتي خواهد يافت؟
  
ــادا، حســاب  ٭ وقتــ� در روز مب

 دخــل و خــرج اقتصــاد نفتــ�
صنعت نفت و گـاز -خواند نم�

ـــد ـــرض تن ـــران در مع بـــاد  ای
  ها تحریم

 
ــهريور 22در  ⊲⊲⊲⊲ ــروز،   89ش ــايت ام س

اهللا حسينيان را انتشـار داده   نوشته امين
 :است
هاي تصويب شده عليه ايران،  تحريم    

تنـگ  -1:شـوند  با دو هدف اعمال مـي 
ايجــاد  -2كــردن حلقــه منــابع ارزي، 

ــوالت    ــد محص ــوان تولي ــكل در ت مش
ايـن  . االيشي بـراي مصـارف داخلـي   پ

ــور   ــابق ام ــي س ــدير اجراي ــدگاه م دي
الملل در شركت ملي نفت ايـران و   بين

مـدت   عضو سابق كميته استراتژي بلند
 .پك استوسازمان ا

درصـد   80از نظر اقتصادي بـيش از      
درصـد   70منابع ساالنه ارزي، بـيش از  

هاي عمـومي و حـدود    گذاري  سرمايه
االنه دولت به وسيله درصد بودجه س 50

به همين . شود صادرات نفت، تأمين مي
دليل كاهش صـادرات نفـت و كـاهش    
منابع ارزي تأثير مستقيم و قابل توجهي 
بر كـل اقتصـاد كشـور و در نتيجـه بـر      
زنــدگي روزمــره هــر ايرانــي خواهــد 
گذاشت و ايجاد مانع در توسعه صنعت 
نفتي ايران فشار زيـادي را بـر اقتصـاد    

 .د خواهد نمودكشور وار

علــي رغــم انكــار اثــرات تحــريم بــر    
ها و داليلـي   صنعت نفت ايران شاخص

وجود دارد كه اثرات تحريم را اثبـات  
ــي ــد مـ ــه. كنـ ــروژه  ،از آن جملـ پـ
برداري از حوزه نفت و گاز پارس  بهره

جنوبي كه در خليج فارس قرار گرفتـه  
و كشور قطر نيـز در آن سـهيم اسـت و    

جذب فنـاوري   هاست كه در حال سال
هـاي   گذاري از سوي شركت و سرمايه

ــين ــالمل ب ــون   ل ــت و اكن ــي اس ي نفت
برداري گاز را در بخش خود آغاز  بهره

 .كرده است
ايران تاكنون موفق شده است تنهـا      
بينـي شـده بـراي     فاز پيش 28فاز از  8

برداري از اين حـوزه را بـه اجـرا     بهره
فــاز هــم مربــوط بــه  8برســاند و ايــن 

هاي خـارجي   ي است كه شركتدوران
گذاري در اين پـروژه   حاضر به سرمايه

هـا،   بودند ولي از زمان اعمـال تحـريم  
هـاي   هاي خارجي سـرمايه  اين شركت

 .اند خود را از اين پروژه خارج كرده
برداري  وزارت نفت ايران براي بهره    
ــا    6از  ــده ب ــاي باقيمان ــروژه از فازه پ

شــركت  10كنسرســيومي متشــكل از  
يراني قـرارداد بسـته اسـت و ايـن در     ا

ها بـراي   شرايطي است كه اين شركت
اين كار نياز به وارد كـردن تجهيـزات   

هـاي   فني مانند شيرآالت مربوط به چاه
ــا و  نفــت و تجهيــزات حفــاري در دري

ميليـــارد دالر  21جـــذب حـــداقل  
در شرايط فعلـي   .گذاري دارند سرمايه

هاي اعمال شـده، هرگونـه    و با تحريم
ــن د ــه اي ــتيابي ب ــاوري س ــه فن ــا  گون ه

اين بحران بـه صـنعت   . غيرممكن است
هاي نفتـي   حوزه. شود گاز محدود نمي

ايران نياز به تزريق گاز به ميزان بسـيار  
بـرداري بـاقي    باال دارد تـا قابـل بهـره   

هاي  بمانند و اگر ايران نتواند در حوزه
 7يـا   6نفتي خود گاز تزريـق كنـد تـا    

نفتي براي صادر  سال آينده ديگر هيچ
امـروز   .كردن وجود نخواهـد داشـت  

يك ميليـون و ششصـد    ،مصرف داخلي
نـرخ افـزايش    .هزار بشكه در روز است

درصـد در سـال    7تـا   6مصرف حدود 
است و با همين روند مصرف داخلي تـا  
شش سال آينـده بـه دو ميليـون بشـكه     

در ايـن صـورت تـوان    . خواهد رسـيد 
مصـرف  توليد نفت خام تنها جوابگـوي  

واقـع صـنعت    داخلي خواهـد بـود در  
ــد    ــد ارزي نخواه ــر درآم ــت ديگ نف

 .داشت
هاي مـدرن   با توجه به اينكه فناوري    

هاي بزرگ نفتـي   تنها در دست شركت
ــت،   ــي اس ــايي و ژاپن ــايي، آمريك اروپ

هـا   ها توسط اين شـركت  اعمال تحريم
ايران را براي توسعه صنعت نفت و گاز 

خواهــد  بــا مشــكالت فراوانــي مواجــه
ــالزي،   ــد م ــورهايي مانن ــاخت و كش س

توانند كمك مؤثر  اندونزي يا چين نمي
جهت رفع مشكالت پـيش روي صـنعت   

 .نفت ايران نمايند
برخي صاحبنظران معتقدند بخشي از    

ها كه به تازگي وضع شده است،  تحريم
هايي است كه براي فـروش   محدوديت
هاي نفتي در نظر گرفته شـده   فرآورده

آنكه ايران دومين توليدكننده  با. است
كشـــورهاي (بـــزرگ عضـــو اوپـــك 

اســت، يــك ســوم ) صــادركننده نفــت
ــزين و بخشــي از گازوئيــل مصــرفي  بن
خود را از كشورهاي ديگـر خريـداري   

 .كند مي
ميليـون   43توليد بنزين ايران حدود   

ليتر در روز است، اما مصـرف بـه طـور    
. ميليون ليتـر در روز اسـت   67متوسط 

ليتـر  ميليون  90زوئيل حدود مصرف گا
در روز است كه به طور ميانگين حدود 

. شـود  ميليون ليتـر آن وارد مـي   3تا  2
ــزين    ــأمين بن ــران ت ــلي اي ــكل اص مش

هـاي تـازه    وارداتي است كـه تحـريم  
تواند مشكالتي را بـراي آن ايجـاد    مي

ــا مســئله ايــران فقــط مــواد  . نمايــد ام
ــت  ــرفي نيس ــوختي مص ــران در . س اي

هـا   شته بـه دليـل تحـريم   هاي گذ سال
نتوانسته است سرمايه مورد نياز را براي 

  .توسعه صنعت نفت و گاز تأمين نمايد

در اين شرايط، دولت ايران سياسـت     
هاي داخلي را براي  استفاده از شركت

. توسعه صنعت نفت را در پـيش گرفـت  
حال سؤال مهم اين است كه با توجـه  
 به وضعيت مـالي و كمبـود سـرمايه در   

هــاي داخلــي چطــور  شــركت ،ايــران
خواهند توانست اين حجم هنگفـت از  

ــرمايه  ــدود (س ــارد دالر 21ح را ) ميلي
در . ؟هـا تـأمين كننـد    براي اين پـروژه 

هاي وابسـته بـه    حالي كه همين شركت
سپاه در تأمين پول مـورد نيـاز دو فـاز    
پارس جنوبي كلي تـالش كردنـد، امـا    

ـ   ام سرانجام اجراي اين كار را نيمـه تم
 .رها كردند

اين در شرايطي است كه دولت در      
هاي گذشته تالش بسياري كرده تا  سال

مشكل كمبود سرمايه در صنعت نفت را 
هـا   حل كند و وزارت نفت ايران مدت

كوشيد تا بانك ويژه صنعت نفت ايجاد 
. كند، امـا مـوفقيتي بـه دسـت نيـاورد     
مدتي هم منابع داخلي وزارت نفت بـه  

تصاص داده شد، اما كـافي  اين كار اخ
 .نبود

سرانجام دولت فروش اوراق مشـاركت  
ــين المللــي را در  ارزي در بازارهــاي ب

قــانون بودجــه گنجانــد و قــرار اســت 
ميليارد دالر اوراق مشـاركت   11حدود 

المللي فروخته شود تا  در بازارهاي بين
بخشي از نياز پولي صنعت نفـت تـأمين   
ز شود كه براسـاس آمارهـاي رسـمي ا   

زمــان انتشــار اوراق مشــاركت مــذكور 
ميليون يورو از  700تاكنون تنها حدود 

اوراق مذكور به فروش رسيده اسـت و  
هـاي جديـد    با توجه به اعمال تحـريم 

رسد بخش قابل توجهي  بعيد به نظر مي
 .از اين اوراق فروخته شود

ظرفيت توليد نفت ايران هم اكنون      
ــون و  4 ــكه در   200ميلي ــزار بش روز ه

انداز بيست ساله  است كه براساس چشم
قرار اسـت  ) 1404تا سال (توسعه كشور 

. به هفـت ميليـون بشـكه در روز برسـد    
اكنون بيشـتر از   توليد گاز ايران نيز هم

مكعب در روز اسـت و   ميليون متر 500
انـداز   قرار است براسـاس برنامـه چشـم   
 .بيست ساله به سه برابر افزايش يابد

ها، ايران براي رسيدن  بيني بنابر پيش    
مدت بيست سـاله   به اهداف برنامه ميان

ميليـــــارد دالر  500بـــــه حـــــدود 
گــذاري در صــنعت نفــت نيــاز  ســرمايه

در اين شرايط، متأسفانه ايران نـه  . دارد
هاي طاليي را كه به واسطه  تنها فرصت

ــي از   ــي ناش ــدهاي نفت ــزايش درآم اف
افزايش قيمـت نفـت را جهـت تـأمين     

ورد نياز توسعه صـنعت نفـت و   سرمايه م
گاز از دست داده است، بلكه به واسطه 

المللـي تـأمين سـرمايه     هاي بين تحريم
مورد نياز را از طريق جلب مشاركت و 

گذاران خارجي نيز از  همكاري سرمايه
  .دست داده است

  
اسرائيل واسطه خريد و فروش  ٭

  :ايران با غرب
  
ــه 2010اوت  31در  ⊲⊲⊲⊲  ، روزنامـــــــ

گزارشـي را   MaarivمـĤريو   اسرائيلي
ــه   ــاره ك ــن ب ــار داده اســت در اي انتش
اسرائيل واسطه خريد از ايران و فروش 

در مقدمــه، گــزارش . بــه ايــران اســت
خاطر نشان مي كند كه اسرائيل حساب 
اقتصاد را از حساب دشمني بـا ايـن يـا    

بـا وجـود   . آن كشـور جـدا مـي دانـد    
دشمني با ايـران، درپـي توسـعه داد و    

ايران و واسطه داد و ستد شـدن  ستد با 
  :ايران با غرب است

llll  اسرائيل مرمر را از  ايران وارد و آن
ايـن كـاال   . را به امريكا صادر مي كنـد 

يكي از دهها كـاال اسـت كـه اسـرائيل     
  :واسطه داد و ستد آنها است

llll    بانك المي يكي از اولـين مؤسسـات
اسرائيل است كه از ايران سنگ گـوهر  

گ از يــك شــهر ايــن ســن. مــي خــرد
قديمي ايران از منطقه اي به نام گوهر 

  آن سنگ را بعد از استخراج،. تپه است

از آنجا صادر مي . به اصفهان مي آورند
دو نوع از اين مرمر، يكي سـبز و  . شود

ديگري خاكستري را معماران اسـرائيل  
ايـن سـنگ، بمحـض    . نيك مي شناسند

  .وارد شدن، بفروش مي رسد
llll يـز بهمـين ترتيـب    محصوالت ديگر ن

نخسـت ببينـيم   . وارد اسرائيل مي شوند
  :مرمر چگونه وارد اسرائيل مي شود؟

  مرمر از طريق تركيه وارد اسرائيل     
 Made«با كاتينر و با مارك . مي شود

in Turkey«   ــداركي ــا م ــراه ب ، هم
حاكي از اين كه كـاال سـاخت تركيـه    

آساني از گمـرك تـرخيص و    است، به
اين تنها يكي  .د مي شوداسرائيل وار به

از روشها است كـه بـراي وارد كـردن    
كاالهـاي  . كاال به اسرائيل بكار مي رود

ديگر، نظير منسوجات و فرش و شـريني  
جات و البته پسته با استفاده از يكـي از  

  .روشها، وارد اسرائيل مي شوند
llll    ايران و سوريه و ايـران كشـورهائي

ـ    ا هستند كه دشمن بشـمارند و معاملـه ب
  با وجود اين، معامله . آنها ممنوع است

با اين كشور ها بطور مرتب انجـام مـي   
اين معامله هـا از طريـق كشـور    . گيرد

  . ثالث انجام مي گيرند
اثــر ايــن داد و ســتدها بــر اقتصــاد      

اسرائيل و امريكا و جيب احمدي نـژاد  
  چيست؟ 

llll   شيوه هائي كه در پوشاندن واقعيـت
سـال پـيش،    10حـدود   :بكار مي روند

وقتي ميري كزر، معمار بنـاي مركـزي   
ــر    ــه آن را در براب ــومي، نقش ــك لئ بان
مديران بانـك گشـود و تشـريح كـرد،     
وارد كردن ده ها هزار متر مربع سنگ 
گوهر ايران، جزء كوچكي از مصالحي 
بشمار بود كه مي بايد در بنـا بكـار مـي    

مديران بانك تيمي را معين كرد . رفتند
. ر سنگ را انتخاب كندكه به كمك كز

در آنجا، با دقـت،  . هيأت به يونان رفت
آن زمان، . سنگ گوهر را انتخاب كرد

سنگ گوهر از ايران به شـهر درامـا در   
در آنجـا تـراش   . يونان صادر مـي شـد  

از . دادن به سـنگ انجـام مـي گرفـت    
. يونان، سنگ به اسرائيل حمل مي شـد 
. و اغلب از طريق تركيه صادر مي شـد 

رامـا، نـزد تـاجران سـنگ، از راه     نام د
  . اتفاق، نام سنگ گوهر  شد

: منابع ما در بان لئومي مـي گوينـد       
مديران بانك نمي دانستند سنگ گوهر 

آنهـا گمـان مـي    . متعلق به ايران است
  . كردند اين سنگ يوناني است

ــه در          ــت ك ــا نيس ــك تنه ــن بان اي
ساختمان مركزي آن، سنگ گوهر بكار 

در صدها مؤسسـه دولتـي و    .رفته است
خانــه هــا و مؤسســات خصوصــي، ايــن 

غيـر از سـنگ   . سنگ بكـار رفتـه اسـت   
گوهر، ديگـر انـواع مرمـر، گرافيـت و     
اونــيكس از ايــران، از طريــق يونــان و 

  .تركيه، وارد اسرائيل شده اند
llll  ــر از  3در ــر، واردات مرم ســال اخي

: ايران به اسرائيل افـزايش يافتـه اسـت   
ــه از طر  ــري ك ــه وارد  مرم ــق تركي ي
درصـد سـنگي    60اسرائيل مـي شـود،   

در . است كه وارد اسـرائيل مـي شـود   
اين سالها، واردات سنگ مرمر از ايران 

ميليون دالر بوده  22به اسرائيل، حدود 
  . است
طرفه اين كه شركت صـادر كننـده       

درصد، متعلـق بـه    90مرمرها، به ميزان 
و اين سنگ در همه . دولت ايران است

اگر اسـرائيل  . جهان مشتري دارد جاي
  .نخرد، ديگران آن را خواهند خريد

  
  :  فرش ايران ٭
llll  روشـن مـي   » فـرش ايـران  «عنوان

گويد كه در كدام كشـور توليـد شـده    
رش در اسـرائيل از  فروشندگان ف. است

مشتريهاي خود پنهان نيز نمي كنند كه 
البتــه مــي . فــرش بافــت ايــران اســت

افزايند كه فرش ايران در هند و چـين  
وقتي يك فروشـنده  . نيز بافته مي شود

به ما گفت نام كشور توليد كننده فرش 
سري است، براي ما مشكل نبود بـدانيم  

اگـر فـرش قـم يـا      . مقصود او چيسـت 
ان، نامهاي مأنوسـي هسـتند،   فرش اصفه

بخاطر اينست كـه روزمـره، خبرهـا در    
  باره مراكز اتمي قم و اصفهان را مردم 
  13در صفحه 

  فتنه 
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

10 

 

 
 

سپتامبر  27   2010  اكتبر 10تا     1389 مهر   18تا  5زا   759   شماره  

 

   

ی�ـــــ� از ، ۹۹کمـــــان 
ــش  معجــزه هــا کــه ارت

 آفریدایران 
  

صدام بـه خیـال  ۵۹شهریور سال  ۳۱روز 
زیـر پـا گذاشـتن تمـام  روزه و با ۶نبردی 
 ۱۵ بین الملل� با حمله هوایی به قوانین

پایZاه نیروی هوایی و فرودگاه رسـما بـه 
 .حمله كرد خاك ایران

   :حمالت هوایی عراق آغاز شد
فرونــد  ۶دقیقــه بــا  ۱۳:۴۵در ســاعت *

 �  اهواز، به فرودگاه ۲۳می
دقیقه با سه فروند میـ�  ۱۴:۱۵ساعت *

  به فرودگاه تهران،  ۲۳
فرونـد میـ�  ۴ دقیقه بـا ۱۴:۴۵ساعت *

سه فروند میـ� به فرودگاه همدان و  ۲۱
�به  به فرودگاه سنندج، هشت فروند می

فرودگـاه تبریـز و بــا چنـد فرونــد هـم بــه 
شهرهای بوشهر، کرمانشـاه و اسـالم آبـاد 

  .کرد حمله
در هنگام حملـه . ول� این پایان کار نبود

ــا اعــالم ــاد تهــران ب ــه فرودگــاه مهرآب  ب
اس�رامبل، دو فرونـد فـانتوم ایـن پایZـاه 

در . � هـا مـ� کننـداقدام به رهZیری می
ــان ــا  جری ــه جمع ــن حمل ــد از  ۵ای فرون

هواپیماهــای عــراق ســاقط شــد کــه ســه 
ـــد ـــط پدافن ـــد آن توس ـــاه  فرون فرودگ

همــدان، یــI فرونــد توســط خلبانــان 
فرودگاه تبریز و یI فرونـد هـم درغـرب 

بـــود از ایـــن مجمـــوع ی�ـــ� از  تهـــران
خلبانــان اقــدام بــه خــروج اضــطراری از 

آیـد  ارت در مـ�اس هواپیما م� کند که به
 Iو مشخص م� شود کـه ایـن شـخص یـ

  .مصری م� باشد
عراق در ایـن حمـالت بـا توجـه بـه پـیش 

ــه  ــ� برنام ــزان و استراتژیســت بین های  ری
هـا كـه تـوان عملیـات�  و غربی این كشـور

نیروی هوایی ایران را بیش از س� درصد 
درنظـر داشـت ضـمن  كردند، برآورد نم�

ــات احت ــه عملی ــZیری ازهرگون ــال� پیش م
بعـدی  جویانه، راه را برای مقاصـد انتقام

خود باز كنـد، امـا تیزپـروازان ایرانـ� در 
 پاسـخ بـه ایـن تجـاوز بعـد از دو سـاعت

  .اقدام به مقابله نمودند
ــام  ــا انج ــران ب ــش ای ــوایی ارت ــروی ه نی

در قالـب دو گـروه " انتقام"عملیات� بنام 
اولـین پاسـخ " آلفـارد"و " البرز" پروازی

 .دادندرا به صدام 
نخستین گروه پروازی بـود كـه از " البرز"

پایZــاه ششــم شــ�اری در بوشــهر ســاعت 
دقیقه، نخستین حمالت هوایی  ۳۰ و۱۶

خود را علیه عراق آغاز كرد و هواپیمـای 
ایــن گــروه، پایZــاه " ئــ�۴-اف " فــانتوم
در اســتان بصــره و ام " شــعیبیه "هــوایی 

ــا . كوبیــد القصــر را درهــم ایــن حملــه ب
روازان� چون شـهید یاسـین�، حضور تیزپ

مهر، شهید  طالب شهید خلعتبری، شهید
 .اكرادی و سپید موی آذر صورت گرفت

" آلفـا رد"دقیقه نیـز تـیم ۲۵و ۱۷ساعت 
 ازپایZاه سوم ش�اری با حضـور خلبانـان

شـــ�اری همـــدان  ۳۲و  ۳۱گردانهـــای 
وارد عملیـات شـد و پایZـاه ) شهید نـوژه(

را " میسـان "اسـتان  در" كـوت "هـوایی 
ــرار داد ــود ق ــالت خ ــاج حم ــن . آم در ای
ــوایی ــروی ه ــه، نی ــه دلیران ــران  حمل ای

خلبانان� چون سرلش�ر خالـد حیـدری و 
ـــه  سرلشـــ�ر محمـــد صـــالح� را در حمل

بـه منطقـه كـوت عـراق از  هوایی هوایی
 .دست داد

ساعت پـس از اولـین  ۲بدین ترتیب تنها 
 ۳۱تجــــاوز دشــــمن در بعــــدازظهر روز 

هـم عـراق، شـعیبیه و پایZاه م شهریور دو
الرشید با حمالت خلبانـان غیـور نیـروی 

نظراصــل�  .شــد هــوایی در هــم كوبیــده
فرمانـــدهان نیـــروی هـــوایی ازاجـــرای 
ســریع ایــن عملیــات در حقیقــت آغــاز 

ــ� ــت جنگ ــه استراتژیس ــ� علی های  روان
آنـان حمـالت  ارتش عراق بـود، چـرا كـه 

ـــروی ـــه نی هـــوایی  هـــوایی خـــود علی
را با اتكا بـر ایـن جمهوری اسالم� ایران 

ــروی  ــه نی ــد ك ــرده بودن ــاور طراحــ� ك ب
تــوان پاســخZویی بــه تهــاجم را  هــوایی

ــــت و بی ــــد داش ــــس  نخواه ــــگ پ درن
 ازحمــالت، شــیرازه ایـــن نیــرو ازهــم

شده و اركان نظام فـرو خواهـد   گسیخته
 .ریخت

از سوی دیZر نظر فرماندهان، بـر اعـالم 
مثـل، سـرعت،  توان مقاومت، مقابلـه بـه 

نـــدگ� و قابلیـــت انعطـــاف كوب قـــدرت
نیروی هـوایی ارتـش جمهـوری اسـالم� 

تـا شـاید آنـان  ایران به زمامدار عراق بود
را از ادامه خشـونت و دشـمن� آشـ�ار بـاز 

 .دارد
اما اصرار نیروی هـوایی عـراق بـر ادامـه 
حمالت باعث شد تا صـبح روز ی�ـم مهـر 

های  ی�ــ� از بزرگتــرین پاســخ مــاه بــا
 .هوایی جهان مواجه شوند

ــه حمایــت كشــورهای  ــا توجــه ب صــدام ب
ـــات  ـــتن ام�ان ـــار داش ـــی و در اختی غرب

هــوایی قصــد تخریــب  پیشــرفته نیــروی
روحیه ارتش ایـران و فلـج كـردن قـدرت 

 كـاف� اسـت. ارتش را در آسـمان داشـت
نگاه� به توانمندی هـای هـوایی عـراق 

  . در ابتدای جنگ بیندازیم
  

  : اوایل جنگ توان هوایی عراق در
فروند هواپیمای ش�اری و  ۶۰۷ بالغ بر* 

  بمب افكن،
  فروند هل� كوپتر،۱۶۹*  
های زمین  دستگاه پرتابZر موشك ۷۷۵* 

و  ۶، ســام ۳، ســام۲عمــدتاً ســام(بــه هــوا 
  ، )رولند

  عراده توپ های پدافند هوایی، ۷۱۳*
ــه،  ۱۱۶ ــار اولی ــای اخط ــتگاه راداره دس

 .آتش بود ارتفاع یاب و كنترل
ـــران در  ـــب ای ـــن ترتی ـــه ای ـــرین ب بزرگت

عملیات هـوایی خـود بـه عـراق، ی�ـ� از 
های جهـان در آن زمـان  ارتش بزرگترین

 .را در بهت و حیرت فرو برد
ــات کمــان  ــ�  ۹۹طراحــ� عملی شــروع م

  .شود
ــازه آغــاز راه بــود ــروی . ایــن ت پرســنل نی

معاونـت (جمهوری اسالم�  هوایی ارتش
ـــا ـــات پایZاهه ـــای عملی ـــتور ) ه ـــا دس ب
سـرتیپ  اییفرمانده محتـرم نیـروی هـو

که شخصا در طرح ایـن " جواد فکوری"
عملیــات شــرکت داشــت، شــبانه مشــغول 

طرح عملیات� البرز مـ� شـوند و  طراح�،
طرح عملیات در واپسین دقـایق شـامZاه 

در همـین . م� شود آماده ۵۹شهریور  ۳۱
ــه  ــغول ب ــ� مش ــه فن ــام� خدم ــین، تم ح

، MK82/83/8 کاربودنـد تــا بمــب هــای
ــب ــ بم ــه ای، موش ــای خوش ــای ه I ه

 Iهای حرارت� و موشـ Iموش ،Iماوری
هـا لـود  های راداری را بر روی جنگنـده

ــد ــرح، . کنن ــن ط ــرای ای ــتای اج در راس
خلبانــان در هــر پایZــاه بــه فرمانــده� 

ــده ــر روی  فراخوان ــبح ب ــا ص ــدند و ت ش
برنامه پروازی، نوع ماموریت و مشـخص 

قرار بZیرد،  نمودن اهداف� که باید هدف
ـــد ـــ. کـــار کردن ت و برگشـــت، مســـیر رف

بانــدهای فرعــ� بــرای فــرود اضــطراری، 
ســوخت گیـری در آســمان و  محـل هـای

نقاط� که باید از آن جا از مـرز گذشـت و 
  .شدند وارد عراق شد، مشخص

  : پایZاه های شرکت کننده در عملیات
قرار بر این شد کـه پایZـاه هـای تهـران، 

(  ۴بوشــهر بــا یZــان هــای اف  همــدان و
ه هـــای تبریـــز و خـــود و پایZـــا) فـــانتوم

خـود ) تـایZر( ۵دزفول با یZان هـای اف 
ــاه  Zــد و پای ــات شــرکت کنن ــن عملی در ای
 های هفتم و هشتم ش�اری با یZان های

خــود، کــار پشــتیبان� را ) تام�ــت( ۱۴اف 
  .برعهده بZیرند

  :نام عملیات بر این اساس قرار شد
، نمــادی از آتــش ۹۹نــام عملیــات کمــان 

وز و بـه بـه سـوی متجـا خشم ملت ایـران
عبارت� یعن� تیـری در چلـه کمـان و رهـا 

نقاط عـراق  نمودن آن تا دور دست ترین
نیز  ۹۹عدد. تا یادآور آرش کمانگیر باشد

ــه از تعــداد صــفحات طــرح  الهــام گرفت
 .عملیات� البرز بود

  
  :زمان عملیات

  
زمان عملیات طلـوع آفتـاب در سـرزمین 

ایـن  ایـن انتخـاب بـه. عراق انتخاب شد
د که خورشید از شرق طلـوع مـ� دلیل بو

ــد از  ــ� بای ــ� م ــد و هواپیماهــای ایران کن
پـس تیـغ . غرب پرواز م� کردنـد شرق به

تیــز آفتــاب در چشــمان پدافنــد زمــین بــه 

گیـری برایشـان  هوای عراق بود و هـدف
  .بسیار مش�ل بود

  :منطقه عملیات 
منطقه عملیات نیز سرتاسر خاک عراق،  

یشـZاه هـا، پاال تمام پایZاه های هـوایی،
مخـازن ســوخت و دیZـر اهــداف در حــد 

ـــ�  ۳۰فاصـــل مـــدار  درجـــه شـــمال� یعن
تــرین مــدار در خــاک عــراق تــا  جنــوبی

درجـه  ۳۷شمال� ترین مدار آن کـه مـدار 
 .شد شمال� را شامل م�

  
 :علل انتخاب این اهداف 

نیـروی زمینـ� دشـمن را از : بعد تاکتی��
 رزمـ� و آتـش –ابعاد خـدمات پشـتیبان� 

ن� هوایی، دفاع هوایی، اطالعات پشتیبا
و هشــدار اولیــه در میــدان رزم بــا کاســت� 

 ....فراوان روبرو کرد های
برآوردهــای هــوایی عــراق : بعــد دفــاع� 

حاک� از زمین گیر بـودن نیـروی هـوایی 
ــات  ایــران ــین عملی داشــت و انجــام چن

ســنگین هــوایی، مــ� توانســت معــادالت 
 .بریزد نظام� عراق را به هم

  :اتآغاز عملی
قرار بر این شد که عملیـات بـدین شـ�ل 

در ســاعت مقــرر تانکرهــا در : آغــاز شــود
مالقات حضور داشته باشند و ابتدا  محل
های پایZاه همدان به پرواز درآیند  ۴اف 

ــه اهــداف خــود  و بــدون ســوختگیری ب
  . حمله کنند

دو دقیقه بعد از آنها، فانتوم هـای پایZـاه 
ختگیری به پـرواز درآینـد و بـا سـو تهران

  . هوایی، به اهداف خود حمله کنند
های پایZـاه بوشـهر  دو دقیقه بعد فانتوم

به پرواز درآیند و آنها نیز بـا سـوختگیری 
  . کنند هوایی به اهداف خود حمله

هــای پایZــاه  ۵در همــین زمــان هــم اف 
های تبریز و دزفـول بـه پـرواز در آمـده و 

خـود را بمبـاران کننـد و در ایـن  اهـداف
هـا از پایZـاه هـای مربوطـه  ۱۴ف زمان ا

و کار پشـتیبان� عملیـات�  به پرواز در آیند
 .را از پشت مرزها به عهده بZیرند

بــزرگ تــرین عملیــات تــاریخ نیـــروی  
  :هوایی

ــال  ــاه س ــر م ــم مه ــداد روز ی�  ۱۳۵۹بام
ــه ــروز از هجــوم  درحــال� ک ــر از ی� کمت

ــیهن  ــه م هواپیماهــای دشــمن متجــاوز ب
ــ ــا اب  الغ رمــزعزیزمــان نمــ� گذشــت، ب

بــه پایZــاه هــای هــوایی، " ۹۹کمــان "
پایZاه بوشهر که تـا بـه . عملیات آغاز شد

فرونـد فـانتوم را بـا هـم  ۴۰پرواز  آن روز
هواپیماهـا . تجربه نکرده بود، آماده بود

پـروازی قـرار گرفتنـد و ی�ـ�  برروی باند
پـــس از دیZـــری در دل آســـمان جـــای 

هـوایی، بـه  بعد از سـوختگیری. گرفتند
در آسـمان . هداف حرکت کردنـدسمت ا

ــن اولــین  ــه ای ــن ک ــاطر ای ــه خ ــداد ب بغ
ــات ــود،  عملی ــوایی ب ــروی ه ــزرگ نی ب

بـه شـ�ل� . ناهماهنگ� بوجود آمده بـود
پایZاه بوشهر به آن  که وقت� هواپیماهای

جا رسیدند، هواپیماهای دیZر از ارتفـاع 
بودند که خلبانـان  باالتر درحال بمباران

بـا، خـود را در شجاع ما با مانورهـایی زی
مـورد نظـر را  امان نگاه داشـته و اهـداف

مـوج دوم حمـالت آغـاز . بمباران کردنـد
آغـاز  پایZاه تهران حمله ای دیZـر را. شد

نمود که بر اساس آن هشت فروند فانتوم 
، چهـار بمـب MK82 بمب ۶هر کدام به 

Iهای راداری مسلح شـدند و بـه  و موش
همــراه یــI فرونــد فــانتوم شناســایی بــه 

هـوایی الرشـید در  قصـد بمبـاران پایZـاه
ــ�  ــین الملل ــاه ب ــداد و فرودگ ــوب بغ جن

ورود بـه  قبـل از. بغداد به پرواز در آمدند
خاک عراق، فانتوم ها به دودسته تقسیم 
ــرز ــاع از م ــردن ارتف ــم ک ــا ک ــدند و ب  ش

وقتـ� . گذشتند و وارد خاک عراق شدند
به بغداد رسیدند، پدافند عراق کـه دیZـر 

ود، آسمان بغداد را بـه گلولـه ب آگاه شده
گرفته بودند و دودهـای ناشـ� از آن کـل 

ــان . بــود آســمان را پوشــانده ولــ� خلبان
شــجاع نیــروی هــوایی بــا رشــادت� مثــال 

پایZـاه  زدن�، بـه سـمت اهـداف خـود در
الرشید و فرودگاه بغداد شـیرجه رفتنـد و 
 تمام� بمب های خود را بر روی اهداف

انـد فرودگـاه، ریختند کـه در نتیجـه آن ب
ساختمان های آن و ماشـین آالتـ� کـه در 

  .داشت، تقریبا منهدم شد آن قرار
  :وضعیت دشمن بعد از پایان عملیات 

ــده در  ــین ش ــیش تعی ــداف از پ ــام� اه تم
کوبیـده شـد و هـیچ  خاک عراق در هـم

  .منطقه عملیات� از قلم نیفتاد
  :در این عملیات

  الرشید بغداد، پایZاه های هوایی* 
  Zاه هوایی کوت در استان العماره، پای*
  پایZاه هوایی موصل در استان نینوا، *
 پایZاه هوایی ناصریه در استان ذیقار،*
  پایZاه هوایی شعبیه در استان بصره، *
پایZــــاه هــــوایی کرکــــوک در اســــتان *

  کرکوک، 
شــامل دو  پایZــاه هــای هــوایی حبانیــه*
  پایZاه تموز و هضبه در غرب بغداد، *
  وایی ام القصر، پایZاه ه*

  الملل� بغداد و  فرودگاه بین
  فرودگاه المثن�، 

  پروازی پایZاه کرکوک،  هر دو باند
  پاالیشZاه های نفت کرکوک و بصره، 

   فرودگاه حبانیه شمال�،
  فرودگاه المثن�، 

  پل های ارتباط� تنومه و بصره،
  چاه های نفت باباگرگر، 

  موصل،  مخازن نفت
  تاسیسات گازی کرکوک، 

توسط بمب افکـن هـای ایرانـ� بمبـاران 
  . شد

موارد یاد شـده، تنهـا قسـمت� از خسـارت 
 بـا انجـام ایـن. های وارد بـه عـراق بـود

 ۵۵عملیات، نیروی هوایی عراق بیش از 
درصد از توان عملیـات� خـود را از دسـت 

پایZاه های هوایی آنـان  داد و تا مدت ها
 از تمام یا بخش� از تـوان قادر به استفاده

ــد ــات� خــود نبودن هــوایی  پایZــاه. عملی
الرشید به عنوان ی�� از مهم ترین پایZاه 

 روز نتوانسـت ۶۹های هوایی عـراق، تـا 
عملیات� شود کـه ایـن خـود شـدت تـاثیر 
حمالت خلبانان تیز پرواز نیروی هوایی 

از ســــویی تمــــام  را نشــــان مــــ� داد و
ــاره ایــن نیــرو  برآوردهــای دشــمن را درب

ــود ــرهم زده ب ــ. ب ــانزی ــات آن  را اطالع
ح�ایت از زمینگیر بودن نیـروی هـوایی 
ایران داشت و براست� خلبانان شجاع ما 

تمـام� معـادالت عـراق را بـرهم  نـه تنهـا
ریخته بودند، بل�ه به کشـورهای دوسـت 

شامل کشورهای عـرب  و هم پیمان عراق
حاشیه خلیج فارس، فرانسـه، آلمـان و از 

ده قـاطع دا همه مهم تر آمری�ـا، پاسـخ�
ــد کــه  ــده بودن ــازه فهمی ــان ت ــد و آن بودن
 محاسباتشـان چنـدان دقیـق هـم نبـوده

 .است
شرح عملیات� نقاط� که مورد هدف قرار  

 :گرفت
فرونـد هواپیمـا جنگنـده بمـب  ۴۸) الف

از پایZـاه هـوایی دوم تبریـز،  F5E افکن
هــوایی موصــل در شــمال شــرق�  پایZــاه

 .عراق در استان نینوا را در هم کوبیدند
ــب  ۱۶) ب ــده بم ــا جنگن ــد هواپیم فرون

از پایZـــاه ســـوم شـــ�اری  F4E افکـــن
کــوت در اســتان  همـدان پایZــاه هــوایی

 .العماره عراق را به خاک کشیدند
ــد  ۴۰) ج ــارم  F5E فرون ــاه چه Zاز پای

ش�اری دزفول به پایZـاه هـوایی ناصـریه 
 .ذیقار عراق حمله کردند در استان

از پایZاه ششم ش�اری  F4E فروند ۱۲) د
به پایZاه هـوایی شـعبیه عـراق در اسـتان 

 .یورش بردند بصره
ـــوم  ۱۲)  ه ـــاه س Zـــانتوم از پای ـــد ف فرون

ش�اری همدان به پایZاه هـوایی الرشـید 
 .بغداد حمله ور شدند در نزدی��

پایZاههای هوایی حبانیه شامل تمـوز ) و
و هضــبه در غــرب بغــداد، فرودگــاه بــین 

 بغداد، پایZاه هـوایی کرکـوک در الملل�
استان کرکوک، فرود گاه المثن� و برخـ� 

دیZــر در امــواج بعــدی  فرودگاههــای
 .حمالت هوایی بمباران شدند

در موج دوم حمالت هوایی، پایZاه ی�ـم 
شــ�اری مهرآبــاد و پایZــاه دوم شــ�اری 

ــا ــز ب ــاده،   تبری ــای آم ــ� از هواپیماه نیم
 .حمله ور شدند

های خـارج� نیـز پـس از ایـن  خبرگزاری
ــان عملیــات بــا اذ عــان بــه مهــارت خلبان

هـایی كـه در عـرف ایـن  قابلیت ایرانـ� و
ها پـیش بینـ� نشـده، مجبـور بـه  جنگنده

 .گسترده شدند بازتاب این حمله
ــ� را اعجــاب  ــان ایران ــرواز خلبان ــان پ آن
انگیـز و مــانورهوایی آنــان را در بغــداد و 

برابر پدافند هـوایی قدرتمنـد عراقـ�  در
ــد ــر خواندن ــی نظی ــا، ب ــ. ه ــانه ه ای رس

مردم از ادامه ایـن  همZان� نیز از وحشت
آنـان اذعـان . بمباران هوایی خبر دادنـد
چنـان مـانور  داشتند که خلبانـان ایرانـ�

البه الی ساختمان های بغداد م� دادنـد 
ــم ــران زده شــده ای ــات و حی ــا م  .کــه م

عکاســـ� آمری�ـــایی، عکســـ� از ی�ـــ� از 
فـــانتوم هـــای ایرانـــ� از طبقـــه چهـــارم 

خود گرفته بـود  ونتساختمان محل س�
ــد فــانتوم  ــI فرون ــ� داد ی ــان م ــه نش ک

چهـار  نیروی هوایی در ارتفاع� کم تر از
متر از سطح زمـین پـرواز مـ� کنـد و ایـن 
ــان  Zــر هم ــ� را ب ــان ایران ــارت خلبان مه

آن چه که مـ� شـود از اخبـار . نمود ثابت
منتشــر شــده متوجــه شــد، ضــربه شــدید 

ــود کــه عــراق و هــم  روحــ� و وحشــت� ب
 .نش خورده بودندپیمانا

این عملیات مهم رویـای خـوش قادسـیه 
ــــرف  ــــه روزه و تص ــــتح س ــــدام در ف ص

مصـاحبه در تهـران را  خوزستان و انجام
به یاس مبدل كـرد بـه طـوری كـه بعـد از 

هـــیچ  انجـــام ایـــن عملیـــات قـــادر بـــه
 .توضیح� نشد

از آن پس عملیات های پـی در پـی و بـی 
ـــاع  ـــار دف ـــروی هـــوایی در كن ـــه نی وقف

نیروهــای ســطح� و بســیج  نــهقهرمانا
نیروهـای مردمـ� ادامــه یافـت و آنچنــان 

ساخت كـه  ضربه ای به دشمن بعث� وارد
ــه طــور  ــگ، صــدام ب ــین روز جن در دهم
ی�جانبــه خواســتار آتــش بــس گردیــد كــه 

ــن حركــت ــتراتژی  ای ــین ش�ســت اس مب
عراق در حمله بـه خـاك ایـران بـود و بـه 

از  دلیــل ایــن كــه دشــمن بخــش وســیع�
ن را در اشــغال داشــت مــورد اراضــ� ایــرا

 .پذیرش واقع نشد
  
  : عقابان از دست رفته 

نیروی هوایی ارتـش تعـدادی از بهتـرین 
شـهیدان . نیـز از دسـت داد های خـود را

  : عزیز
  همایون شوق� - ۱
  غفار رامین فر  -۲
  غالمحسین عروج�  - ۳
  دین محمدی  مسیح ال¦ه - ۴
  بهرام عشق� پور  - ۵
   عباس اسالم نیا - ۶

از این دسـته، پی�ـر پـاک و مطهـر چهـار 
اول تـاکنون بدســت نیامـده و جــزو  نفـر

مفقــودین دفــاع مقــدس مــ� باشــند و دو 
عنـوان لیـدر دسـته  نفر دیZـر نیـز کـه بـه

پــروازی پایZــاه همــدان بودنــد، بــر روی 
تــالش  پایZـاه دچــار نقـص فنــ� شـدند و

شــان بــرای نشــاندن هواپیمــا نیــز موفــق 
 اپیمایشان بر روینبود و برای این که هو

خانــه هــای ســازمان� فرودگــاه ســقوط 
نکند، آن را بـه سـاختمان نیمـه کـاره ای 

کوبیدند و بدین ش�ل جاودانه  در پایZاه
 .شدند

  
 : منابع

http://isfahan.sajed.ir/articles/11-
articles/51.html 

http://parvazidigar.persianblog.ir/
1384/11/ 

http://newcoy.persianblog.ir/post/
274 

http://newcoy.persianblog.ir/post/
317 

http://www.farsnews.com/newste
xt.php?nn=8606270054 

بــه تــاریخ  ۴۳۲۰روزنامــه ایــران، شــماره 
   ۱۴صفحه  ،۲/۷/۸۸

http://www.magiran.com/npview.
asp?ID=1953937 

  ایستاده بر آرمان عل� غریب
http://www.tebyan.net/index.aspx

?pid=934&articleID=460976 
خطرات و خـاطرات حمیدرضـا تنـدرو و 

 انتشارات نیروی هوایی -مهرداد نصرت�
 )هاجا ارتش

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

11 

 

 
 

سپتامبر  27   2010  اكتبر 10تا     1389 مهر   18تا  5زا   759   شماره  

 

   

بمناسـبت  ،خرداد۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــــر  ســـــالZردتولد دکت

  »مصدق 
  

ــاز  ــده از تحصــیل امتی چــون منظــور عم
همینكـــه در ) ۳(مـــذكور روس هـــا بـــود 

ی انگلیس تسلیم شـدند و مقابل تقاضاها
ـــتان  ـــه دیZردرافغانس ـــد ك ـــد نمودن تعه

انگلــیس هــا نیــز ” . . .دخالــت نكننــد 
دست ازحمایت رویتربرداشتند وموضوع 
امتیــاز راه آهــن سراســری ایــران ازمیــان 

ــت ــذكور در ) ۴.  (رف ــن م ــازراه آه و امتی
هجری رسـما  ۱۲۹۰میالدی  ۱۸۷۳سال 

  ) ۵.(»لغو و باطل گردید
بــاره لغوامتیــاز رویتربــه چارلزعیســوی در

هرچند که بنا :این نکته اشاره م� کند که
همـرا ه بـا ضـرر . م ۱۸۷۲به امتیاز  رویتر

قابل توجه� ملغ� شد وایـن امتیازنقطـه 
عطف  جالبی درتاریخ معاصر ایـران مـ� 

میــدان گســتره آن ازیــI نظربــی . باشــد
« لـرد کـرزن آنـرا بـه عنـوان  –نظیر بـود 

ه بــه اروپــا جــان قــرارداد مهــم رویتــر  کــ
بخشــید و تمــام منــابع ایــران را بــه مــدت 
ــرار  ــان ق ــار بیZانگ ــال در اختی ــاد س هفت

ـــــــت از   .داده توصـــــــیف کـــــــرده اس
نظردیZراین امتیاز نه تنها دولت  روسـیه 
ــار  ــای آن فش ــرای الغ ــا ب ــI کــرد ت تحری
زیادی بـه دولـت ایـران وارد سـازد بل�ـه 
باعــث  گردیــد کــه یــI ســود متقابــل 

را )   (Falkenhagenفال�نهـــــــاگن 
بالخـره ازراه . نیزبرای خود تأمین نماید

ــال  ــر در س ــه رویت ــاز ک ــن امتی ــد ای تجدی
بــــرای تــــأمین  خــــود کــــرد، .  م۱۸۸۹

منجربه برقراری  بانک شاهنشاه� ایران 
 –وبطورمســـتقیم شـــرکت نفـــت  ایـــران 

  )۶(انگلیس  گردید 
ـــرزن ـــرج ك ، ) (George Curzonج

ـــام  ـــران و قضـــیه «درکتـــاب خـــود بن ای
  :م� نویسد»  ایران

تری  تكلف چندی بعد موضوع نقشه بی«
ژنــرال یــا  ۱۸۷۴بــه ســال . در میــان آمــد

فن فال�نهــاگن یــك افســر مهنــدس  بــارن
بازنشســته روســ� كــه چنــدین رشــته خــط 
آهن در گرجستان ساخته بـود بـه تهـران 
آمد و در ظاهر بـه حسـاب خـودش، ولـ� 
در واقــع بــا حمایــت شــدید دولــت روس 

ــرای ســاختن  ــرز  راهب ــا در م آهــن از جلف
آهـن  شمال غربی ایران تا تبریز كه با راه

تفلـــیس ارتبـــاط یافتـــه باشـــد پافشـــاری 
احتیـاج بـه ذكـر نیسـت كـه آن « ، »نمود

كار فقط محـض تـأمین مصـالح تجـارت� 
روسیه یا خیـاالت كشورگشـائ� او تمهیـد 
شده بود و حال آنكه شایعه امتداد آن بـه 

ور بود كه اگر طرف بغداد نیز به این منظ
روزی دولت روسیه تصـرف آن قسـمت از 
خاك عثمان� را مناف� بـا هشـتمین ح�ـم 
اخالقــ� تــورات ندانســت یعنــ� اقــال بــال 

  .مانع دید، دسترس� به آن   داشته باشد 
یــك ارمنــ� تبعــه فرانســه مقــیم  ۱۸۷۸در

اسالمبول بنام آلئون كه نماینـده كمپـان� 
آن فرانسوی بود امتیازی بدست آورد كه 

  . نیز از رشت تا تهران بود
سرانجام بواتال نام� كه امتیازچ� چیـره 

دست� است و چند بار برای تأسیسات گاز  
ــرق و راه ــازات� در تهــران  و ب ــازی امتی س

بدست آورده بود امتیـازی جهـت ایجـاد 
چنـد رشــته خــط آهـن تحصــیل كــرد كــه 

ترین آن  خط�  از رشت تا پایتخت  عمده
... هر امتــداد یابــدبــود كــه بعــداً تــا بوشــ

آهن  بین� و مقرر شده بود كه این راه پیش
افتتاح شود و مدت امتیـاز  ۱۸۸۵در سال 

  .هم نود و نه سال بود
اما ی�� از اقالم امتیـازات گـروه بواتـال   

نفسه اهمیت� نداشـت مـآال درسـت  كه ف�
از جمله امتیـازات� كـه داده . از كار درآمد

كوتـاه شده بود ی�� هم رشته خط آهنـ� 
Decawville) دكوویــــل از تهــــران بــــه

) »ع«عبدالعظیم  زیارتگــاه معــروف شــاه
 .واقع در شش میل� جنوب شهر بود

امتیاز به یـك سـندی�ای بلژی�ـ� فروختـه 
شــركت خــط آهــن «شــد كــه عنــوان آن 

امیــدوار بودنــد كــه آن . اســت» ایــران
آهن از شـمال ایـران  مقدمه ساختمان راه

موضوع آن  فارس خواهد بود كه تا خلیج

و در ژوئیـه ... همواره مطرح بـوده اسـت
شـــاه آن خـــط آهـــن را افتتـــاح  ۱۸۸۸
همــین كمپــان� بــه منظــور )۷(» .نمــود

نمــوده در  جبــران ضــرری كــه تحمــل م�
امتیاز كشیدن واگـون اسـبی  ۱۸۸۹سال 

تهران را از آقای بواتال خریـداری كـرده 
است كـه خطـوط آن در حـال حاضـر بـه 

هـای پایتخـت  نطور پـنج میـل در خیابا
 )۸.(امتداد دارد

ــران كــه بعضــ� از   دســته ارتجــاع� در ای
ــان ــام� ایش ــاه� ح ــا گ اند مخــالف  ماله

ای هســتند كــه باعــث  هرگونــه فكــر تــازه
ــا و  ــور آنه ــا در كش ــوذ اروپ ــرفت و نف پیش
موجب تسـریع زوال قـدرت طـوالن� امـا 

حتـ� اگـر حـس . حاصل ایشـان بشـود بی
شـود  تر ضدیت در ایران منتف� یا خفیـف

تـــا تضـــمین دولتـــ� در میـــان نباشـــد 
گونـه وسـیله اطمینـان كـاف� فــراهم  هیچ

داران را ترغیب و  نخواهد بود كه سرمایه
یـا حتــ� ســوداگران پـر دل را تشــویق بــه 
اقـــــدامات� در ایـــــن زمینـــــه مشـــــ�وك 

 )۹.(بنماید
ـــه در راه ایجـــاد  ـــانع� ك ـــرین م و بزرگت
خطوط آهـن در ایـران هسـت طبیعـ� یـا 

بل�ــه سیاســ� و ناشــ� از تجــارت� نیســت، 
ضــدیت سرســخت خودخواهانــه دولــت 

هنگــام� كــه وزیــر ) ۱۰.(تــزاری اســت
 ۱۸۸۸مختار انگلیس در تهران در پـاییز 

ــه  ــوط ب ــه مرب ــول معــروف امتیازنام ــه ق ب
ــه  ــه ب ــرد ك ــاه تحصــیل ك ــارون را از ش ك

ران� در  منظـــور افتتـــاح ســـرویس كشـــت�
بـــه پـــرنس ... رودخانـــه كـــارون بـــود

ختــار روس در ایــران دولZــوروك� وزیــر م
دستور رسید كه سـختگیری و فشـار آغـاز 
كند و در اثر تهدیدات او ناصرالدین شاه 
ناچار شد سندی امضاء و تسـلیم كنـد كـه 

آهـن بـه  تا پنج سـال در ایـران امتیـاز راه
دیپلماس� روس از آن ) ۱۱.(احدی ندهد

نموده است كه از تأسیس  پس مباهات م�
و نطفه كار را  آهن در ایران جلوگیری راه

اصال¾ نابود و بدین ترتیـب نهضـت ایـران 
نــو را تــا ده ســال دچــار تعویــق كــرده 

 )۱۲.(است
ازهمه باالتر اینكه مـن معتقـدم دولتـ� «

كــه از ایــن جریــان بــه احتمــال قــوی 
برخوردار خواهد شد روسیه نیست، بل�ه 
انگلســتان اســت، زیــرا كــه بــا ســرمایه 

� آن انگلیس� است كه ضمنًا منـابع طبیعـ
سرزمین م�شوف و مسـتعد اسـتفاده قـرار 

تر انگلسـتان  گیرد و با اطالعات� جامع م�
خواهد توانست كه بعداً راجع بـه توسـعه 
خطــوط آهــن در ایــران گــام بــردارد و بــا 
مــرور زمــان پیشــرفت ایــن كــار بیشــتر بــا 
نحــوه عمــل انگلســتان منطبــق خواهــد 

  )۱۳(».گردید
ن سیاست بریتانیا در خطه خراسـان ایـ«

است كه مصالح انگلستان و افغانستان را 
ــه هــیچ وجــه  در آنجــا مصــون ســازد و ب
تغییری را در وضع كنون� ایران نپذیرد و 
بخصوص ناظر و نگـران آزادی راههـائ� 
باشد كه برای پیشرفت تجارت انگلستان 
ضــرورت كامــل دارد و اگــر آن راههــا بــه 
ــه  ــدرت� بیZان ــت ق ــت در دس ــای دوس ج

از لحـاظ هندوسـتان باشد خطر نمایـان� 
  )۱۴(».خواهد بود

 
ـــن گذشـــته،   ـــتان  ارزش منف�«از ای سیس

بــرای روس، بــرای انگلســتان بــرعكس 
بـه عبـارت دیZـر روس . جنبه مثبـت دارد

مند است كه بر سیستان دست یابـد  عالقه
تــــا از افتــــادن آن در دســــت انگلــــیس 
جلوگیری نماید زیـرا كـه در ایـن صـورت 

ز و متضـمن های دور و درا نه فقـط نقشـه
ام نقـش بـر  اثرات بسیاری كـه شـرح داده

آب خواهد شد، بل�ه انگلسـتان در وضـع 
و حال مناسـبی قـرار خواهـد گرفـت كـه 
خواهد توانست بـه آسـان� موقـع آسـیائ� 

  )۱۵(».رقیب خود را تهدید كند
ای كـه بریتانیـا  با تنهـا وسـیله« بنابراین، 

قادر است تقریبًا تحت شرایط متساوی با 
رقابت كند این است كـه تاكتیـك حریف 

ــد و آن ســاختن  ــود او را تعقیــب نمای خ
آهـن در جنـوب اسـت تـا اثـرات خـط  راه

آهن ماوراء بحر خزر را در شـمال خنثـ� 
كند و اجناس بمبئ� بـا همـان سـهولت و 
سرعت به مقصد برسد كه كاالی سـاخت 

چنـین خـط ... رسد مس�و به خراسان م�
بایـد آهن� كه مبـدأ آن هندوسـتان اسـت 

  )۱۶(» .اولین مقصد آن سیستان باشد

آهن� از لحاظ  ارزش چنین خط«بدینرو، 
ـــای  ـــه بازاره ـــد ب ـــاختن هن ـــك س نزدی
خراسان به نظر مـن قابـل انكـار نیسـت، 

الجیشـ�  ول� به همان اندازه مزیـت سوق
آن هم آش�ار است چون كه انگلسـتان را 
قــادر خواهــد ســاخت كــه وضــع مســاعد 

ــــرزم ــــاع از س ــــت دف ــــاح� جه ین جن
افغانســتان كــه حفاظــت آن را برعهــده 
ــأمین و از  ــویش ت ــرای خ ــت ب ــه اس گرفت
ـــدان شـــمال� كـــه  پیشـــرفت بیشـــتر آزمن

ام جلـوگیری كنـد و  شرحش را باز نمـوده
گرنه بعید نیست كه روابـط متعـادل بـین 

  )۱۷(».دو امپراتوری مختل شود
مـــا «: کـــرزن در ادامـــه آن مـــ� نویســـد  

ســایل روزگــاری را امیــدوار هســتیم كــه و
حمل و نقـل از شـمال بـه جنـوب بـه هـر 
صورت� كه باشد شهرهای عمـده مركـزی 
از كرمانشاه در غـرب تـا كرمـان در شـرق 
بــا وســیله بخــار بــه هــم مربــوط شــوند از 
همان محـور و جهتـ� كـه شـیب عمـوم� 

ــدون اســتثناء  ها و فرورفتگ� جلZــه ــا ب ه
یعنــ� از شــمال غربــی بــه . مســاعد اســت
اصــل� كــه بــر  آهــن از راه. جنــوب شــرق�

طبق نقشه طوری كشیده شود كـه مـآال بـا 
ـــد . خـــط آهـــن هندوســـتان ارتبـــاط یاب

آهن سیستان انحراف طبیع� و فرعـ�  راه
ای از خـط اصـل� بـه سـمت  و فقط شاخه

شــمال خواهــد بــود و در عــین حــال راه 
ارتباط بـا دریـا نیـز بـدین ترتیـب تـأمین 

  )۱۸(» .خواهد گردید
آهـن  یـن راهاقیانوس هند محور ارتباط ا 

خواهــد شــد و همــان نقشــ� را در حــدود 
شرق� ایفا خواهد كرد كـه بحـر خـزر در 
مــورد خــط آهــن مــاوراء دریــای خــزر در 

  )۱۹.(كند شمال شرق� م�
بعضــ� از نویســندگان، : کــرزن مــ� گویــد

آهن� را بین مشهد و تهـران   كشیدن خط
... انــد مایـل اســت توصـیه كرده ۵۵۰كـه 

مشــهد بــدون  آهــن تهــران بــه ارتبــاط راه
تردید كاالی انگلیسـ� زیـادتر از حـاال را 
به بازارهای خراسان خواهد رسانید، اما 
شاهراه واردات� اجنـاس هنـد و انگلـیس 
باید كماكان طریـق جنـوب باشـد چـون 
ــران  Zــرای دی ــت ب در آن حــدود راه رقاب
مســدود اســت و عقــل و ســالح انگلیســ� 

نمایـد كـه در اصـالح و بهبـود  ایجاب م�
ای جنوب تالش كنیم نه اینكه در ه جاده

صدد برآئیم كه ابهت از دست رفتـه را در 
 )۲۰.(شمال باز یابیم

کرزن به طـرح راه آهـن در ایـران اشـاره 
م� کند و در بـاره خـط راه آهـن محمـره 

تهران تاکید مـ�  –بروجرد  –) خرمشهر(
ــــه ــــد ک ــــره « : کن ــــهر(محم  –)خرمش

تر  تروراحت راه آسـان -تهـران –بروجرد
شاره نموده بودم از دهانـه رودخانـه كه ا

كارون از میـان شـهرهای بـزرگ ایـاالت 
زرخیز غربی تا پایتخت ساخته شـود و از 
قرار معلوم جمل�Z بـر ایـن قـول هسـتند 
كه یZانه خط آهن ایران است كه ام�ـان 
ــه از  ــ� اســت ك ــود تجــارت� دارد، خط س

) به احتمال بیشتر شـاید محمـره(شوشتر 
آبــاد و  ان بــه خرمشــروع و از میــان لرســت

توان آن  بروجرد منته� شود و از آنجا م�
را با آسان� به كرمانشـاه و همـدان و خـط 
تهــران و بغــداد ارتبــاط داد و از طـــرف 

آباد و قم و مأال به تهـران،  دیZر با سلطان
بندر جدید جنوبی ایران چند صـد مایـل 

تر خواهـد شـد و مـانع  به پایتخت نزدیك
اه كـــاروان� عظیمــ� هـــم ماننـــد كتـــل ر

بــر آنكــه   عالوه. شــیراز نــدارد –بوشــهر
تجـارت وارداتـ� و صـادرات� ایـران را بــه 
ــد  ــوف خواه ــارس معط ــیج ف ــمت خل س

خیزترین نـــواح�  ســاخت از میـــان غلــه
ایــران نیــز خواهــد گذشــت و در حــال و 

بــه . آبــادان� شــهرها تــاثیر خواهــد نمــود
عبارت دیZر هم خط سیر تجارت داخل� 

شــد و از مــازاد و هــم خــارج� خواهــد 
محصوالت داخل� مقداری هم به خـارج 

  ».خواهد رسید
کرزن در ادامـه آن بـرای اینکـه مـردم را  

بــه بــاور تظــاهرات مــذهبی مشــغول و 
ســـرگرم باشـــند و دســـت انگلـــیس را در 
غــارت و چاپیــدن بیشــتر بــاز گــذارد مــ� 

 : گوید
هنگام� كه راجع بـه سـاختن جـاده در «

بتــه همــان خــط ســیر صــحبت داشــتم، ال
آهن را هم در آن حـدود  ام�ان ایجاد راه

در ایـران قسـمت . از نظر دور نگذاشـتیم
عظیم نیروی انسان� صرف سیر و حركت 

ــارت� و م�ان هــای مقــدس  بــین نقــاط زی
آهن محمره را بسازند   شود و اگر خط م�

هـا  دسترس� آسان به پنج تا از ایـن بارگاه
قــم در شــمال كــه . میسـر خواهــد گردیــد

خـواهر امـام ) ع(حضرت فاطمه  آرامZاه
هـــای كـــربال و  اســـت و بارگاه) ع(رضـــا 

نجــف و ســامره كــه همــه در مجــاورت 
فرات و دجله است و به ترتیب مزار امـام 
حســین و حضـــرت علـــ� و امـــام حســـن 

باالتر از همه راه م�ـه . است) ع(عسZری 
شود كه هر مسلمان خـالص شـایق  باز م�

ــاج�  ــوان ح ــراز عن ــرای اح ــه ب ــت ك اس
كم یك بار در عمر خـویش بـه آنجـا  دست
هر گاه در نظر بیاوریم كه هر ساله . برود

صدها هـزار نفـر بـا تـالش بسـیار بـه ایـن 
آورنـــد و فرامـــوش هــــم  امـــاكن رو م�

كنیم كه اهال� آسیا عالقـه خاصـ� بـه  نم�
تــوان قیــاس  مســافرت بــا تــرن دارنــد، م�

كرد كه عایدات سرشاری نیز نصیب مـا و 
بـــادت و زیـــارت را بســـیاری از اهـــل ع

  )۲۱(» .خشنود و سعید خواهد گردانید
بنا برآن بود که در زمـان ح�ومـت وثـوق 

ایــن طــرح  ۱۹۱۹الدولــه بــا قــرار دا د 
اســتراتژی نظــام� بمــورد  اجــرا گذاشــته 
شــــود و در اســــناد وزارت امورخارجــــه 

لـرد  ۱۹۱۹بریتانیا صورت جلسه سپتامبر 
کرزن با فیروز میـرزا نصـرت الدولـه مـ� 

  : انیمخو
باالخره رسیدیم به مسـئله احـداث راه « 

ـــاط�  ( آهـــن، ایجـــاد شـــب�ه هـــای ارتب
ــــره  ــــه و غی ــــای شوس ــــیدن  ) راهه کش

سیمهای تلZراف، و بـه طـور کلـ� تنظـیم 
برنامـــه هـــای عمرانـــ� بـــرای پیشـــرفت 
اقتصاد و صنعت ایـران، حضـرت واال بـه 
ــود کــه هرچــه  ــ� نگــران ب ــت خیل حقیق

ح�ومـت زودتر نقشه ای که مورد توافـق 
طرفین باشد تنظیم شود که بر اسـاس آن 
ــا  ــه کــار کننــد و ب هــر دو طــرف شــروع ب
انتشار اعالن مناقصه، کسـان� را کـه مایـل 
به شرکت در این طرحها باشـند انتخـاب 
و امتیازات الزم مـال� بـرای اجـرای ایـن 

  .طرح ها را تامین کنند
کـامال بـا ایـن نظـر مـوافقم : جواب دادم

ایــن مســئله خیلــ�  زیــرا بــه خــاطر آوردن
مهم است که در حال� که دولـت بریتانیـا 
حتمًا متمایل به ایـن نظـر اسـت کـه مـثال 
احداث هر نوع راه آهـن یـا راه شوسـه را 
ــن  ــ� کــه ای ــه نظــر اثرات ــران از زاوی در ای
ــایر  ــتان و س ــان� انگلس ــ� در بازرگ عمران
مصالح مربوط  به انگلیس� ها م� بخشد، 

ه مهــم و مــورد بررســ� قــرار دهــد، مســئل
اساســ� کــه مــافوق ایــن مالحظــات قــرار 

تامین منافع و مصـالح « دارد، به حقیقت
است که هر دو طرف همیشه باید » ایران

  )  ۲۲( » .در نظر داشته باشند
 ۱۹۱۹در تلZراف مورخ  س� و ی�م اکتبر 

« : سرپرس� کاکس به کـرزن  آمـده اسـت
کلنل واالس  اخیرا بـه طـور خصوصـ� از 

ستمزاج کرد کـه آیـا مم�ـن صارم الدوله ا
است مذاکرات قطع شده آنهـا دوبـاره، و 
این بار به صورت� نوین و تعدیل  شده، از 
سر گرفته شـود؟ صـارم ادولـه متقـابال در 
خواست کرد که کلنـل واالس عجالتـًا آن 
سه خواسـته دیZـر شـرکت نفـت ایـران و 
ــابق  ــذاکرات س ــمن م ــه ض ــیس را ک انگل

قاضـایی ارائـه شـده اسـت پـس بZیـرد و ت
تسلیم ح�ومت ایران ب�ند که موضوعش 
ــوط   ــن  مرب ــاختمان  راه آه ــه س ــط  ب فق

نظیـــر حـــق (باشــد و تقاضـــاهای دیZـــر 
ـــره  ـــادن و غی ـــتخراج مع ـــر )  اس را در ب

  .بZیرد
ــل  ــه، کلن ــارم ادول ــیه ص ــرای توص در اج
واالس چنــد روز پــیش طرحــ� کــه جنبــه 
مقدمات� داشت تقدیم معظم له کـرد کـه 

مـــورد نظـــر از بموجـــب آن خـــط آهـــن 
آغاز و پـس از عبـور از ) خرمشهر( محمره 

شهرهای  خرم آبـاد، مخـزن، کرمانشـاه، 
از . همدان، به بندر انزلـ� خـتم میZـردد

طــرف  صــارم الدولــه  بــه کلنــل واالس  
اطالع داده شد که طـرح پیشـنهادی وی 
در اولین فرصت به جلسه هیئـت وزیـران 
ــری  تقــدیم و رویــش بحــث و تصــمیم گی

  .دخواهد ش
در صــورتی�ه ایــن طــرح علــ� االصــول  
مورد پسند کابینه  قرار م� گرفـت، کلنـل 
واالس خیـــال داشـــت از هیئـــت مـــدیره  
شـــرکت  نفـــت اختیـــارات الزم را بـــرای 
ــه  ــد و ســپس نقش ــت کن ــل آن دریاف تکمی
احداث راه آهن  را پـس از مشـاوره  قبلـ� 

ــرض اجــرا  ــه مع ــا، ب ــت بریتانی ــا ح�وم ب
  )     ۲۳.( بZذارد

و ۱۹۱۹نبال ش�ست ننگین قـرار داد بد  
با تحقق کودتای سوم اسفند سید ضیاء و 
ــن  ــیس توانســت ای رضــاخان دولــت انگل
ـــه  ـــپردگانش ب ـــر س ـــط س ـــرح را توس ط
سرکردگ� رضا خـان بـا الیحـه ای کـه از 

  !.مجلس گذاراند به مورد اجرا بZذارد
ــت  ــل مخالف ــون عل ــرای توضــیح پیرام ب
مصدق بـا الیحـه راه آهـن، بـی مناسـبت 
نیست نخست عوامل� را که بایـد در تهیـه 
طرح راه آهن ایران مورد توجه قرارداد، 
بررس�  کنیم، سپس بـه تشـریح نظریـات 

 .مصدق  در این زمینه بپردازیم
در تهیه طرح یI راه آهن سراسری باید  

، )دفـاع از کشـور( سه عامل اسـتراتژی�� 
اقتصادی، ترانزیـت  بـین المللـ� و داد و 

و ارتبـاط  و حمـل و نقـل )  ستد بازرگان�
همچنــین . داخلــ� در نظــر گرفتــه شــود

دقت به عمل آید که راه آهـن سراسـری، 
ـــت  شـــهرهای مهـــم کشـــور را کـــه اهمی

  انتهایی    نقطه  اقتصادی دارند، به دو
ــین » آزاد«  ــاط  ب ــأمین ارتب ــور ت ــه منظ ب

 .الملل�، متصل کند
هنگام تهیه طرح مسیر راه آهن سراسری 

ی مهــم کشــور، بــه لحــاظ ایــران، شــهرها
باستثنای   –جمعیت و موقعیت اقتصادی 

ــــران  ــــد از –ته ــــارت بودن ــــز، : عب تبری
 .اصفهان، مشهد، کرمانشاه و رشت

 Iطرح مسیر راه آهـن سراسـری، هیچیـ
از شهرهای بـاال را بـه ی�ـدیZر مربـوط  و 

راه آهـن از منتهـ� الیـه . متصل نم� کـرد
جنوب، یعنـ� خـور موسـ�، در مجـاورت 

اق  که از نظر دفاع� آسیب پـذیر و مرزعر
ــود،  ــبت ب ــا مناس ــتراتژی�� ن ــه اس از جنب
شروع م� شد و در منته� الیه شـمال، بـه 

بندر گز، کـه بـه هـیچ نقطـه » بن بست« 
ــد ــ� گردی ــاط  نداشــت، خــتم م . ای ارتب

ــــری،  ــــن سراس ــــب راه آه ــــدین ترتی ب
ـــــI از مقتضـــــیات  پاســـــخZوی هیچی
ترانزیت خارج�، اقتصاد داخل�، ارتباط 
ـــه  ـــز جنب ـــور و نی ـــارج کش ـــ� و خ داخل

 . استراتژی�� نبود
باز « ط� دو قرن اخیر دروازه ها و بنا در 

ـــه خـــارج، از لحـــاظ  ورود و »  ـــران ب ای
خروج کـاال و مسـافر، در شـمال و شـمال 

بــرای ارتبــاط  راه ( غربــی شــهر تبریــز 
شوسه و راه آهن به اروپا از طریق روسـیه 

خطـوط  انتهـای( و بنـدر انزلـ� ) و ترکیه
» )کشــت� رانــ� بازرگــان� شــوروی بودنــد

)۲۴ (  
 
llll   ــرای راه آهــن ــه مســیری ب چ

  سراسری مناسب بود؟
 
ــر قشــم و هنگــام « ( هرمــز و ســپس جزای

، )مـیالدی  ۱۵۰۷ –هجری  قمـری  ۹۱۳
در آن جزایر تأسیسات  تجـاری و دفـاع� 

ــاد کردنــد ســپس نخســتین کشــت� . ایج
ــاری و  ــاالی تج ــا ک ــپانیائ� ب ــاری اس تج

ــاع� ــد دف ــتین . ایجــاد کردن ســپس نخس
کشت� اسپا نیایی با کاالی تجاری فراوان 

 ۱۰۲۵( در بنــدر جاســI لنگــر انــداخت
) مـیالدی   ۱۶۱۶نوامبر  –هجری قمری 

چندی بعد نماینده شرکت هند شـرق� از 
انگلیس در اصفهان به حضور شاه عبـاس 
رسید و اجازه تاسـیس مراکـز تجـاری در 

ـــهرها ـــز ش ـــارس ونی ـــیج ف ـــادر خل ی بن
دولـت . اصفهان و شیراز را دریافـت کـرد

صــفوی نیــز بــرای ایجــاد شــب�ه راههــای 
بازرگان� در ایـران، منطقـه بنـدرعباس و 

بــدین . جزایــر اطــراف را در نظــر گرفــت
ترتیب همه کشورهای اروپای غربی، این 
ـــاال و  ـــرای ورود و خـــروج ک ـــه را ب ناحی

 . مسافر انتخاب کرده بودند
کشور پهنـاور ایجاد راه آهن سراسری در 

و کوهستان� ایران، که فاقـد جـاده هـای 
شوسه و مناسب بود، آنهم بـدون گـرفتن 
ــه ملــت  ــای دیرین ــارج از آرزوه وام از خ
ـــان  ـــت و دارای چن ـــمار میرف ـــران بش ای
اهمیت� بود که هرگونه پرسش و بحث در 
زمینه های فن�، اقتصـادی و اسـتراتژی�� 
آن به عنوان مخالفت با یـI اقـدام ملـ� 

م� شد؛ به همین دلیل هنگام� کـه  تلق�
دکتر مصدق مخالفـت خـود را بـا الیحـه 

  ایجاد راه آهن  در مجلس شورای مل� 
  

  12در صفحه 
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بمناسـبت  ،خرداد۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــــر  ســـــالZردتولد دکت

  »مصدق 
  

اظهار کرد، با طوفان� از انتقاد روبرو شد 
و مخــــــالف » منفــــــ� بــــــاف « و او را 

بـا ایـن حـال مصـدق  .اصالحات دانستند
بــا آگـــاه� از چZـــونگ� طرحـــ� کـــه در 
ــود،  ــا ب ــت  بریتانی ــاز و خواس ــتای نی راس
هنگام طرح الیحه راه آهـن  در مجلـس، 
بــا آن مخالفــت کــرد و بــا ارائــه نظریــات 
خود، عدم ضرورت احـداث چنـین خـط 
آهن� را اثبات کرد و خاطر نشان سـاخت 
که عـالوه بـر اینکـه از لحـاظ  اقتصـادی 

به صرفه نیست، بل�ـه خیانـت بـه مقرون 
 )  ۲۵(»ممل�ت است

ســـرهنگ ســـتاد، منصـــور رحمـــان� در «
ـــــور  ـــــه پروفس ـــــه نظری ـــــاطراتش ب خ

در   Professor Guinsbergگینزبـرگ
رابطــه چZونــه مســـیر راه آهــن از نظـــر 
تجاری و اقتصادی اشاره مـ� کنـد  و مـ� 

در اقتصاد بازرگـان� کـه از جملـه :  گوید
یونیورســیت�  مــواد تدریســ� مهــم کلمبیــا

اســت، اجتنــاب اکیــد از رفــت و برگشــت 
زیادی در راه آهـن ازجملـه اصـول اولیـه 

اعوجــاج راه ( الزم الرعایــه شــمرده شــده
آهن بـه دلیـل جغرافیـائ� ربطـ� بـه ایـن 

به همین جهـت در تمـام .) مطلب  ندارد
کشــــورها مســــیرهای راه آهــــن هــــای  
سراسری، از نقـاط� عبـور داده مـ� شـود 

قــل جمعیــت مصـــرف  کــه نســبت بـــه ث
کننــده، جنبــه مرکزیــت داشــته باشــد، تــا 
محمــوالت دچــار رفــت و برگشــت هــای 

. چنانکـه قـبال¾ گفتگـو شـد. زیادی نشوند
دریــاران بــه ح�ــم  جغرافیــائ� و ثقــل 
: توزیـــع ســـ�نه، ایـــن نقـــاط عبارتنـــد از

بندعباس، شیراز، اصـفهان، قـم، تهـران، 
کـاف� اسـت . قزوین،  رشت و بندر انزلـ�

بیـاوریم کـه در وضـع تحمیلـ� راه به یـاد 
آهن سراسری، تمام محموالت به مقصـد 
خرمشهر ناچار باید پس از ورود به خلیج 
فارس، از مقابل  بندرعباس رژه بروند تـا 

کیلـومتر راه اضـاف� در  ۱۰۰۰پس از ط� 
امتداد غرب و شـمال غـرب بـه خرمشـهر 

آنوقــت آن محمــوالت بایــد دو . برســند
و متر با کسـری از کیل ۱۰۰۰مرتبه  همان 

آن  را برگــردد تــا در قســمتهای مرکــزی و 
 .شرق ایران  بدست مصرف کننده برسد

ــد  ــد بیرجن ــه مقص ــه ب ــI محمول ــس ی پ
کیلو متر راه بیهوده باید ط� کنـد  ۲۰۰۰

ایـن رفـت . تا بدست مصرف کننده برسد
مستلزم کرایه اضاف� » بیهوده« و برگشت

اســت و مصــرف » حقیقــ�«اســت، کــه 
اره که کوچ�ترین دخـالت� در کننده بیچ

ـــدرعباس  انتخـــاب خرمشـــهر بجـــای بن
او هـیچ راهـ� . بپـردازد» بایـد« نداشته،

» جریمــه« بــرای فــرار از پرداخــت ایــن 
  )۲۶(».ندارد

توضیح اینکه مقالـه زیـر را دکتـر مصـدق 
در اواخر دوره ششم تقنینیه تهیه کـرده و 
ــود  ــداده ب ــازه ن ــان اج ــیات آن زم مقتض

  .منتشر شود
  
نظریـــــــات  کارشناســـــــ�  «  ⊲⊲⊲⊲

مهنــدس کاساکوســ��  راجــع بــه 
  »راه آهن ایران

  
ـــرم  ـــدس محت ـــ�� مهن ـــای کاساکوس آق
وزارت فوائــد عامــه در موضــوع راه آهــن 
ایران عقایدی  در دو رساله اظهار نمـوده 
اند که متاسفانه بعد از مذاکرات مجلـس 
ــب رســید و موجــب تاســف  ــن جان ــه ای ب
ــا  ــا ت ــدرجات آنه ــرا از من ــه چ ــد ک گردی

بـی اطـالع بـوده و در  ۱۳۰۷رداد مـاه خ
مـواقع� کـه لـوایح تصـویب خـط آهــن و 
مخارج آن در مجلس مطرح بود استفاده 
ننمــودم، البتــه مــراد اســتفاده ایســت کــه 
شخص اینجانب م� کرد و اال هیچ دلیـل 
ــی   ــد و از رأی ــت را متقاع ــ� اکثری و منطق

  .که داد منحرف نم� نمود
کـه  نظریات مشـارالیه آنقـدر مفیـد اسـت

ــت  ــه، الزم دانس ــد از مطالع ــب بع اینجان

ــزی از موضــوع حــذف  ــدون اینکــه چی ب
شـــود آنهـــا را خالصـــه نمـــوده بمعـــرض 

بعقیــده مهنــدس . مطالعــه عمــوم گــذارد
مزبور هر ممل�ت� که شـروع بـه راه آهـن 
می�ند اول باید خط اصل� را ایجـاد کنـد 
و بعــد بتــدریج خطــوط  فرعیــه را بــه آن 

  . ملحق نماید
یــI ممل�ــت مــن حیــث  خطــوط آهــن«

المجموع بمنزله جسد زنده م� باشد که 
. دارای  اســـتخوان بنـــدی معـــین اســـت

ــتون  ــل س ــل� مث ــط اص ــر خ ــابراین اگ بن
ــب داده شــود  ــدن درســت ترتی ــرات ب فق
ــحیح و  ــور ص ــد بط ــ� توان ــدن م ــام ب تم
بقاعده ایفاء وظیفه نماید و اگـر خطـوط 
فرعیــه نیــز هریــI در جــای خــود بخــط 

دل الزم در کــار اصــل� متصــل شــوند تعــا
تولید گردیده با صرف اقل درجه قوا حد 
ـــر صـــرفه جـــوئ� در وقـــت حاصـــل  اکث

  ».خواهد شد
ی�� از دالیل اینکـه در انتخـاب اولـین « 

خط تا چه درجـه مم�ـن اسـت راه خطـا 
( و محمـره) بنـدرگز(پیمود خط بند جـز

مـ� باشـد زیـرا قسـمت شـمال� ) خرمشهر
طهران  –خط مزبور یعن� قسمت بندرجز

توضــــیح دکتــــر (گــــر دارای اهمیــــت ا
ـــران: مصـــدق ـــدر جـــز از نظـــر  –طه بن

صادرات مهم نیست زیرا بیشـتر صـادرات 
مربوط نواح� شمال� است که حمل مال 
ــاج�  ــدران احتی ــان و مازن ــاره گیلی التج
برای بندر جز ندارد و در آذربایجان هـم 

جلفــا و ســایر  -بوســیله خــط آهــن تبریــز
 خصوصـ�.) وسایل حمل روسیه م� شـود

و محلــ� اســـت قســـمت جنـــوب آن کـــه 
محمره باشد شامل هیچ کیفیت –طهران

ــن  ــرح آن از ای ــت و ش ــیت� نیس و خصوص
ــرار اســت ــداران خــط طهــران : ق  –طرف

محمره درتعیـین نظریـه خـویش اینطـور 
استدالل م� کنند که خط مزبور بهتـرین 
ــواح�  ــرای حمــل امتعــه ن راهــ� اســت ب
ساحل� بحرخزر به بازار اروپا چون اقصر 

رق ما بین بحرخزر و خلیج فـارس مـ� ط
باشد درصورتی�ه راه نزدیـI صـادرات و 

بــازار اروپــا و   -واردات نــواح� بحرخــزر
  -موصــــل -بــــالعکس خــــط پهلــــوی

  .»اس�ندرون است
از روی نقشه خوب روشن م� شـود کـه « 

چقــدر مصــنوع� و بــر خــالف طبیعــت 
خواهــــد بــــود اگــــر بارهــــای شــــمال� 

نـوب بـا کیلـو متـر بطـرف ج ۱۴۰۰تقریبًا
راه آهــن حمــل شــود و از آنجــا  مجــدداً 
بوسیله کشت� هـا عربسـتان را دور زده بـه 

  .»دریای مدیترانه برسد
در ممل�تــ� مثــل ایــران کــه کلیــه فاقــد «

طرق و شـوارع صـحیح� اسـت، جبـران 
ــــط  ــــن فق ــــاختمان راه آه ــــارج س مخ
درصــورت� مم�ــن اســت کــه ایجــاد آن بــا 
 منظور اصل� یعن� آبادان� ممل�ت توافـق
داشته باشد وبـا ارتبـاط بـین المللـ� هـم 
وفــق دهــد تــا بتوانــد امتعــه خارجــه را از 
. ممل�ت عبور داده جلب ترانزیت نمایـد

زیرا حمـل و نقـل محلـ� و عبـور و مـرور 
داخل� بخودی خود چندان زیـاد نیسـت 
و برای اینکـه راه آهـن بتوانـد بـه وجـود 
خود ادامه دهد باید بقدر کاف� بـرای آن 

نمـود و چـون خـود ممل�ــت  بـار تـدارک
نم� توانـد مقـدار کـاف� را تـأمین  نمایـد 
ـــل مســـئله  ـــه راه صـــحیح ح ـــس یZان پ
ساختمان راه آهن در ایران این است کـه 
ــه  ــل� ک ــط اص ــI خ ــاختن ی ــطه س بواس
دریای آزاد را در اروپا و آسیا بهـم متصـل 

  .»سازد ترانزیت بین الملل� جلب شود
ــاوریم « ــاطر بی ــابقه را بخ ــرون س ــر ق اگ

واهیم دیــد کــه یZانــه علــت اصــل� خــ
اهمیت و ثروت ایران از این جهت بـوده 
 -که تمام راه های کاروان رو بـین اروپـا 

هندوســتان از ایــران مــ� گذشــته و کلیــه 
بارهای ترانزیت� از این راه حمـل و نقـل  
مــ� شــد ولــ� از افتتــاح کانــال ســوئز  راه 
ــین  ــت ب ــران اهمی ــاروان روی ای ــای ک ه

دسـت داده و تجـارت،  الملل� خـود را از
ــا را پــیش گرفــت بوســیله حســن . راه دری

انتخاب خط اصل� راه آهن ایران مم�ـن 
اســت کــه وضــعیت و عظمــت ســابق ایــن 

  .ممل�ت را اعاده داد
برای انجام این مقصود تنها خطـ� کـه « 

ــه  ــد باشــد راهــ� اســت ک ــد مفی ــ� توان م
ــــروم  ــــر آن بحرال ــــI س ــــای ( دری دری

اقـع و در مدخل تمـدن اروپـا و) مدیترانه
سر دیZرش اقیانوس هند و در این خطـه 

بی�� از بنادر ایران که قابل دخول کشت� 
هـای اقیـانوس باشـد متصـل شـود و ایـن 
شرط در آتیه جهت ترق� ممل�ت و بسـط 

  »تجارت خارج� اس اساس است
هـــیچ یـــI از خطـــوط راه آهـــن کـــه « 

ــه  ــ� باشــد ن محــدود بحــدود ممل�ــت م
موجب  فایده مستقیم خواهد داشت و نه

تزییــد تجــارت خواهــد شــد و نــه مســئله 
حمــل و نقــل را بــرای ایــران حــل توانــد 

  » .نمود
افکارونظریات سابقه نسبت به راه آهن «

که وسیله عمده و ضـروری حمـل و نقـل 
داخل�  شمرده م� شد اخیرًا تغییـر کلـ� 
ــا و  ــه در اروپ ــ� ک ــاین معن ــت ب ــه اس یافت
امری�ا و افکار عموم� قویًا متوجه توسعه 
. راه های شوسـه و نقلیـه موتـور گردیـده

دلیل آن هم ایـن اسـت کـه نقلیـه موتـور 
دار بعلــت تســهیل حمــل و نقــل بارهــای 
جزئ� بیشتر و بهتر رفع حـوائج محلـ� و 
روزانه خال� مـ� نمایـد و نسـبت بتوسـعه 
تجــارت هــم مــؤثر اســت زیــرا هــم بــرای 
ــرای  ــ� و هــم  ب حمــل و نقــل هــای محل

مات داخل� عملیات نظام� و حفظ انتظا
نظر باینکه م� توانند در راه هـای شوسـه 
نزدیI هر آبادی حرکت خود را قطـع و 
تجدید نمایند رجحان غیرقابـل انکـاری 

بــدون اینکــه ... نســبت بــه راه آهــن دارد
مبالغ خطیری برای ایجاد راه های ریـل 

پس بهتر ایـن اسـت کـه . دار مصرف شود
مسئله حمل و نقل داخل� بهمین ترتیـب 

  »ددحل گر
بنــابراین مقــدمات مهنــدس مزبــور خــط 
 –اصل� راه آهن ایران را خـط چـاه بهـار 

قصر شیرین مـ� دانـد بـاین طریـق کـه از 
 -ریZـان  -چاه بهار شروع شده از بمپـور

 –دولـت آبـاد  –اصـفهان  –یزد  -کرمان 
ـــاه  ـــوک  –قصـــر شـــیرین  –کرمانش کرک

بZـــذرد و در موصـــل بـــراه آهـــن بغـــداد 
( ال�ســــندرت متصـــل و از آنجــــا بنــــدر 

ساحل مدیترانه منته� گردد ) اس�ندرون
و بـــاین طریـــق دو دریـــای آزاد میترانـــه 
وعمــان بی�ــدیZر متصــل و جمــل و نقــل 
مال التجاره و مسافرت از اروپا به آسـیا از 
ــرا  ــود زی ــر ش ــا میس ــ�� و دری ــق خش طری
ــطه  ــه بواس ــت ک ــن اس ــه ای ــ�ندرون ن اس
وضعیت بندری م� توانـد بارهـائ� کـه از 

ــا  ــت� ه ــ� شــود بواســطه راه کش ــاده م پی
بحــری بطــرف آســیا حمــل کنــد بل�ــه 

راه ( بواسطه راه آهنـ� کـه از بنـدر مزبـور
باسـالمبول میـرود هـر مـال ) آهن بغـداد

التجـــاره اروپـــائ� مم�ـــن اســـت بـــدون 
ـــق اســـالمبول  ـــدریا از طری ـــاج ب  –احتی

اس�ندرون وارد ایران شود و برای اینکـه 
صـل راه آهن اروپا براه آهن هندوستان و

شود و از بالگیریهای مختلف که موجـب 
خـــرج و تـــاًخیر حمـــل و نقـــل اســـت 

  .جلوگیری شود
آقــای کاساکوســ�� شــعبه دیZــری بــرای  

 –این خط قائل است کـه از بـین کرمـان 
بمپور جدا شده به میرجـاوه و یـا  دزداب  
ــن  ــراه آه ــل ب ــه متص ــه بالنتیج ــد ک برس

  .هندوستان شود
هرگــاه ســئوال کننــد کــه بجــای خــط 

ـــاد  –فهان اصـــ ـــت آب  –کرمانشـــاه  –دول
موصـل آیـا بهتــر نیسـت کــه خـط آهــن از 

 –میانج  –قزوین  –به طهران  –اصفهان 
ساوجبالغ گذشته از آنجا بموصل منتهـ� 

جواب مهندس مزبوراین است که   شود؟
چون مـراد ایجـاد خـط اصـل� اسـت کـه 
ــین المللــ� اســت و در  شــامل ترانزیــت ب

اشـد بـه ترانزیت هرقدر خـط کوتـاه تـر ب
صرفه نزدیـI تـر و لـذا ایـن راه بـا سـایر 

البتـه . طرق بهتر م� تواند رقابـت نمایـد
 –مقتض� است که خـط آهـن از اصـفهان 

ب�رمانشاه و از آنجا به موصل متصل شود 
دولـت  –اصـفهان  –زیرا خـط چـاه بهـار 

ـــاد   ۲۳۰۰موصـــل  –قصـــر شـــیرین  –آب
کیلومتر بیشتر نیست درصـورتی�ه از چـاه 

 -قـزوین   –تهـران  –اصـفهان  بـه –بهار 
کیلـو  ۲۷۷۰موصل  –ساوجبالغ  –میانج 

کیلو متر بیشتر و چنین  ۴۷۰متر است که 
مســافت�  در ترانزیــت فــوق العــاده مــؤثر 

  .است
بهتــرین بنـدر طبیعــ� «بعقیـده مشـارالیه 

ایران چـاه بهـار بلوچسـتان اسـت کـه در 
دریای آزاد واقع شـده و خـارج از خلـیج 

و در طــرف شــمال  محصــور فــارس اســت
شبه جزیره ایسـت ) راس کالب( چاه بهار

که توقف گـاه خـوبی بـرای کشـت� هـای 

اقیانوس اسـت چـون هـم کشـت� هـا مـ� 
توانند بساحل نزدیI شوند وهم عمق و 
وسعت دهانـه کـاف� اسـت و بعـالوه شـبه 
جزیره مزبور از بادهائ� هـم کـه درآنجـا 
مــ� وزد محفــوظ مــ� باشــد و نــزول از 

ـــر ـــتان ای ـــار کوهس ـــاه به ـــرف چ ان بط
هیچZونه اش�ال تکنی�� ندارد بـرخالف 
بنادر خلیج فارس کم� عمـق و محفـوظ 

بطوری�ــه حتــ� . نبــودن دهانــه معروفنــد
کشت� های متوسط هـم بایـد در مسـافت 

گذشـته . بعیدی  از ساحل توقـف نماینـد
از آن جبال مرتفع� سواحل خلیج فارس 
را از فـــالت ایـــران جـــدا ســـاخته اســـت 

متـداد خـط آهـن بـه بنـادر آن بطوری�ه ا
  ».اش�االت تکنی�� بسیار دارد

ــول بــه بنــدر چــاه بهــار در تمــام «  دخ
ــه  ــرض دهان ــانع و ع ــال م ــال ب فصــول س
خلیج متجاوز از هفت کیلـو متـر و عمـق 

فـوت  ۴۸آن در تمام وسعت دهانه تقریبا 
و در فاصله یI کیلو متری تـا ) ذرع ۱۴( 

  .فوت است ۳۶تا  ۲۴ساحل بعمق  
رأس (ال دماغــه مرســوم بمتحــدیندر قبــ

ایســتگاه عــال� مــ� باشــد کــه ) کــالب 
محفــوظ از بــاد و بــرای توقــف هــر عــده 
ــانوس گنجــایش  ــزرگ اقی کشــت� هــای ب

ـــدر جـــز » .دارد  –درصـــورتی�ه خـــط بن
محمــره مفیــد نیســت زیــرا از ی�طــرف 
ــای محصــور بحــر خــزر  ــه دری محــدود ب
اسـت و از طــرف دیZــر خلــیج فــارس کــه 

م بواسطه صحرای عمق آن کم است و ه
عظیم عربستان از دسترس دنیا دور است 
بندر محمره دارای نواقص طبیعـ� اسـت 

از دهانـه مـدخل شـط « به این معن� کـه 
العرب فقـط وقتـ� کشـت� هـای اقیـانوس 
م� تواند عبور کننـد کـه آب بـاال ایسـتاده 

خـط (عمـق دهانـه و وسـمع فـاز «. باشد
 آن دائمـًا در تغییـر اسـت و) السیر کشـت� 

در وقت� که آب کـم اسـت عمـق آن فقـط 
مـ� باشـد و اگـر ) ذرع ۴قریب (فوت ۱۳

بنا باشد دهانه را پاک کند هر سـال بایـد 
و یI مبارزه بی » این عمل را تکرار کرد

حاصـــل� بـــا رســـوب رودحانـــه نمـــود 
کشــت� هــای بــزرگ اقیــانوس بــه «واال

بنـدری کــه در کانــال واقــع اســت داخــل 
کیلـو متـری  ۶یـا  ۴نم� شوند و تقریبًا در

بندر مابین مـدخل کانـال و جزیـره دیبـا 
کشتیهای کوچI هم در . توقف م� کنند

فاصله نـیم کیلـومتری لنگـر مـ� اندازنـد 
اوایـل ( ول� در موقع طغیـان رود کـارون

و » توقف کشـتیها غیـرمم�ن اسـت) بهار
وقت� کـه کشـتیها نزدیـI سـاحل نرسـند 
بایــد دو دفعــه مــال التجــاره را بــارگیری 

ه هــم مســتلزم خــرج زیــاد و هــم کــرد کــ
تکرار بارگیری اغلب موجـب فسـاد مـال 
م� شود بعالوه عایـدات خـط  محمـره و 
آتیه آن در صـورت توسـعه راه هـای آهـن 
محــل بســ� تردیــد اســت زیــرا اگــر تمــام 
بارهای بنادر جنـوب هـم جمـع شـود بـه 

که قسمت� » .هزار تن بالغ نم� گردد ۵۰
یالــت از آن از بنــدرعباس و بوشــهر بــه ا

کرمان و فـارس میـرود و آن قسـمت� هـم 
که متعلق بخوزستان است بـا بـودن رود 
کـــارون بـــه راه آهـــن محتـــاج نیســـت و 
ــه  ــم ک ــوب ه ــت جن ــرکت نف ــای ش باره
گمرگ محمره وارد مـ� شـود بـا وسـایل 
نقلیه شرکت مزبور حمـل میZـردد و اگـر 
امروز قسمت� از واردات از طریق محمـره 

ت قبلـ� وارد م� شود خط محمـره اهمیـ
را از دست خواهد داد زیرا سرعت سیر و 
کم بودن مخاطرات سـبب مـ� شـود کـه 
تجار، راه بری را به دریا تـرجیح دهنـد و 
از نظـــر صـــادرات هـــم نـــواح� شـــمال� 
بارهــای خــود را بمحمــره نمــ� فرســتند 
زیــرا از حیـــث طــول زمـــان و مخـــارج، 

فـرض کنـیم کـه از . مقرون بصالح نیست
بخواهنـد ) د مالیردولت آبا( مرکز ایران 

مال التجاره  را حمل به اروپـا کننـد بایـد 
آن را بی�� از بنادر بحر مدیترانه فرسـتاد 
خواه اینکه بندر مزبور پرت سـعید باشـد 

  .یا اس�ندرون
در اینصورت بایـد دو راه در نظـر گرفـت 
راه بحری و بری یعن� دولت آباد محمره 

پرت سعید و یا بری فقـط یعنـ� دولـت  –
 –موصل اس�ندرون  -قصر شیرین  –آباد 

حال بایـد دیـد کـه کـدام یـI از ایـن دو 
  »طریق کوتاه تراست

 ۷۰۰از دولت آباد تا محمـره بـا راه آهـن 
کیلـو متـر و از محمــره تـا پــرت سـعید بــا 

ــت�  ــاً  ۶۲۰۰کش ــه مجموع ــو  ۶۹۰۰ک کیل
  .متر است

 –کرمانشـاه  –درصورتی�ه از دولـت آبـاد  
ـــیرین  ـــر ش ـــوک  –قص ـــل  –کرک  –موص

ــ�ندرون  ــدر اس ــیبین  بن ــو  ۱۲۲۰نص کیل
تفریـق  ۶۹۰۰متر و چون ایـن عـدد را از 

کیلو متر از راه ثـان�  ۵۶۸۰کنیم راه اول 
طوالن� تراست و علـت اینکـه بعضـ� هـا 
ـــد  ـــه ان ـــر گرفت ـــره را در نظ خـــط محم
اشتباه� است که در نظر اول از مالحظه 
سطح� نقشه ایران نموده و اینطور تصور 

ین خط بـرای اتصـال دو که ا« کرده اند 
دریای خزر و خلـیج فـارس اقصـرالطرق 
است درصـورتی�ه حقیقـت غیـر از ایـن و 
انتخــاب خــط مزبــور برســم خــط اصــل� 
اساساَ اشتباه بزرگ� اسـت زیـرا طـول راه 

)  کیلو متر  ۶۲۰۰( بحری محمره به اروپا
از کانــال ســوئز ب�لــ� از نظــر محــو شــده 
 است و احتراز از ایـن بعـد مسـافت فقـط
بوسیله راه� ام�ان پذیر خواهد بـود کـه 
ـــرود ـــه ب ـــای مدیتران ـــه دری » از ایـــران ب

بنــــابراین کوتــــاه� راه باعــــث فوائــــد 
  :چندیست که محتاج به بیان است

بــرای مقایســه  –اوال صــرفه جــوئ� کرایــه 
کرایه بحری با کرایـه راه آهـن پروفسـور 
اولنرلونس آلمان� از احصائیه های حمل 

ج م� کند که نسبت و نقل اینطور استخرا
کرایه بحری به کرایه راه آهن مساویسـت 

در اینصـورت کرایـه  ۵/ ۵بـه   ۱به نسـبت 
پـرت سـعید  –کیلو متر از محمـره  ۶۲۰۰

ــافت  ــ� شــود  ۱۱۲۵مس ــومتر داده م کیل
ــنج  ــا راه آهــن پ ــه ب ــارت آخــری کرای بعب
برابــر و نــیم از کرایــه بــا کشــت� گــران تــر 

  .است
د کـه در اینصورت بایـد چنـین فـرض کـر

طریـق (اگـر مـال التجـاره از دولـت آبـاد 
وارد پـــرت ســـعید شـــود بایـــد ) محمـــره

کیلومتر با راه آهـن را تائیـد  ۱۸۲۵کرایه
محمـره بـا راه  –کرد یعن� از دولت آبـاد 

پـرت  –کیلـو متـر و از محمـره  ۷۰۰آهن 
  ۶۲۰۰سعید  
۷۰۰  +۱۱۲۵  =۵/۵  :۶۲۰۰    = ۱۸۲۵ 

ــــت آبــــاد   ــــدر  –و چــــون از دول ــــا بن ت
 –محمــره  –�ندرون از دولــت آبــاد اســ

  .کیلو متر کوتاه تر است ۶۰۵پرت سعید 
گرچه هر قدر مسافت کمتـر باشـد کرایـه 
 Iمم�ن اسـت یـ Iهم کمتراست معذل
مطالعه مختصری هم  در مبلغ کرایـه کـه 

  .معمول کنون� است نمود
ــــدن  ــــرت ســــعید  –مارســــ�  –از لن  –پ

کیلو متـر اسـت کـه  کرایـه  ۱۳۴۰۰بصره
پــنج لیـره کـه مساویسـت بــا  هـر یـI تـن

  .قران ۲۵۵
بصـره کمتـر  -هرچند مسافت پرت سعید

لندن اسـت یعنـ�  –از مسافت پرت سعید
و از پــرت  ۶۲۰۰بصــره  -از پــرت ســعید 

ــعید  ــدن  –س ــ�  ۷۲۰۰لن ــت ول ــو اس کیل
بصـره بیشـتر  –چون زحمت پرت سـعید 

است لذا اینطور فرض می�نیم کـه هـر دو 
ــند در اینصــورت کر ــم باش ــادل ه ــه مع ای

  .قران است ۱۴۷پرت سعید تا محمره 
دولت آبـاد هـم  –کرایه راه آهن محمره 

بحد وسـط  هـر تـن دریـI کیلـو متـر دو 
قـران  ۷۰کیلـو متـر ۷۰۰شاه� است کـه 

  .م� باشد
۲۱۷ =۷۰+۲۰+۱۲۷  

ـــرت  ـــه از پ در اینصـــورت مجمـــوع کرای
قران است  ۲۱۷تهران  –محمره  -سعید

ـــاد  ـــت آب ـــافت از دول  –درصـــورتی�ه مس
ـــاه کرم ـــ�ندرون  –اش ـــو و  ۱۲۲۰اس کیل

قـران اسـت کـه  ۱۲۲کرایه هـر یـI تـن 
پـرت  -محمـره  –چون کرایه دولت آبـاد

 –کرمانشـاه  –سعید را از کرایه دولت آباد
اســ�ندرون تفریــغ شــود حمــل و نقــل بــا 

  .قران ارزانتر خواهد شد ۹۵خط  اخیر
۹۵=۱۲۲ -۲۱۷   
 –از اس�ندرون –صرفه جوئ� زمان ! ثانیا

کیلومتر اسـت  ۱۵۶۰طهران –دولت آباد
که اگر  سرعت سیر راه آهن را بحد اقـل 

ــاعت�  ــه س ــاب  ۴۰ک ــت حس ــومتر اس کیل
ســاعت مســافرین از  ۳۹در مــدت . کنــیم

  .اس�ندرون وارد طهران م� شوند
۳۹  =۴۰  :۱۵۶۰  

ــعید ــرت س ــورتی�ه از پ ــره  –درص  –محم
ــاد ــت آب ــران  –دول ــر  ۷۲۰۰طه ــو مت کیل
� آن را بایـــد بـــا کشـــت ۶۲۰۰اســـت کـــه 

  دیZر را با راه آهن پیمود و ۱۰۰۰و
  13در صفحه 
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بمناسـبت  ،خرداد۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ـــــر  ســـــالZردتولد دکت

  »مصدق 
  
شبانه روز نم� تـوان بطهـران  ۱۹کمتراز 

رســید خصوصــاً اینکــه بــرای حمــل مــال 
التجــاره زمــان طــوالن� تــری بایــد پــیش 
بین� کرد چـه بـر طبـق ایـن حسـاب بایـد 

لندن تا محمره چـون راه مال التجاره از 
روز وارد شــود  ۳۸مضــاعف اســت مــدت 

درصورتی�ه معمـوالÏ دو یـا سـه مـاه طـول 
. م� کشد تا از لنـدن بـار وارد بنـدر گـردد

علت هم اینست کـه گـاه� مـال التجـاره 
باید در بنادر بماند تا برای کشت� بمقـدار 
کاف� بار فراهم شـود و گـاه چـون کشـت� 

نــد، لــذا در هــا مســتقیماً بمقصــد نمــ� رو
مراکز تجارت� مثل بمبئـ� و مـدرس بایـد 
بار را از کشت� پائین آورد و بعد بـا کشـت� 

این است که برای . های دیZر روانه نمود
ورود مال التجـاره بایـد موعـدی بـیش از 
آنچه که مال التجاره را از کشت� مسـتغن� 
نم� کند این وضع را تغییـر نخواهـد داد 

خــط آهــن درصــورت� کــه بعــد از ایجــاد 
طهــران چنانچــه  –دولــت آبــاد  –موصــل

مال التجاره با راه آهن حمل شود مـدت 
روز و اگــر تــا اســ�ندرون بــا دریــا و از  ۱۲

آنجا با راه آهن حمل شود چون از لنـدن 
تا بنادر مدیترانه هم سیر کشت� ها مرتب 

روزه  ۲۲وهــم ســرعت آنهــا بیشــتر اســت 
مســافرین هــم بــا . وارد تهــران مــ� شــود

روز وبا ترنهـای سـریع  ۷معمول�  ترنهای
ــــیر ــــن راه را  ۵الس ــــد ای ــــ� توانن روز م

همینطــور اســت اگــر کســ� از . بپیماینــد
ــه هندوســتان مســافرت کنــد کــه  لنــدن ب

 ۲۲بمبئـ�  -امروز از طریق بحری لنـدن 
روز وقت م� خواهـد درصـورتی�ه ایجـاد 

ــ�ندرون  ــن اس ــاد  –خــط آه ــت آب  –دول
هـد و روز تقلیـل مید ۹میرجاوه آن را بـه 

نتیجه این اسـت کـه مسـافرین و پسـت از 
ــدوچین  –جنــوب چــین  -اســترالیا  –هن

هندوستان به اروپ و بـالعکس از طریـق 
  .ایران حرکت م� نمایند

حمل و نقل با کشت� مم�ـن اسـت  –ثالثا 
دستخوش اتفاقـات شـود لـذا محتـاج بـه 
بیمه و وسـایل عدیـده اسـت درصـورتی�ه 

اسـت و راه آهن باعث اعتماد و اطمینان 
سرعت سیر موجب مزید ارتباط و تـأمین 
ــن  ــرر مســتلزم ای ــار در موعــد مق حمــل ب
خواهــد بــود کــه بــرای انجــام سفارشــات 
تجارت�  و حمل و حفاظت امتعه به بیمه 
و وجود واسطه و دالل و غیـره احتیـاج� 

  .نباشد
ســـرعت حمـــل امتعـــه دوران «  -رابعـــاً 

حمــل ســرمایه را تســریع خواهــد کــرد و 
عـث مـ� شـود کـه بـا سـرمایه این خود با

کم� مؤسسات بزرگتری ایجاد گردد کـه 
از ی�طرف منافع آنهـا را زیـاد نمـوده و از 
ـــزل  ـــت واردات را تن ـــر قیم Zـــرف دی ط

  ».دهد
ــاً  ــل  –خامس ــل و نق ــم حم ــرعت و نظ س

موجب این م� شود کـه از تغییـر اوضـاع 
ــزل قیمــت در  ــل ترقــ� و تن اقتصــادی مث

یــا از بازارهــای تولیــد و مصــرف امتعــه و 
تبدیالت در کیفیات عرضه و تقاضا بـرای 

  ».امر تجارت استفاده شود
حمـــل و نقـــل از طریـــق بحـــر  –سادســـًا

ــز تجــارت�  ــتلزم مخــارج گــزاف مراک مس
زیرا مال التجاره در انبارهای این «است 

مراکز باید مـدت� معطـل بمانـد تـا بقـدر 
لزوم بـرای کشـت� هـا بـار جمـع شـود در 

عطلـ� در مـورد صورتی�ه  این انتظـار و م
  .حمل با راه آهن وجود نخواهد داشت

بطـــور خالصـــه نتیجـــه نظریـــات آقـــای 
کاساکوســ�� ایـــن اســـت کـــه راه آهـــن 

ــ�ندرون  ــاوه  –اس ــا  –میرج ــار ب ــاه به چ
ــاد  ــت آب ــه از دول ــه آن ک  –خطــوط فرعی

طهران ساخته شود راه� است  –همدان 
که هم بـرای منـافع داخلـ� مفیـد اسـت 

را به هندوستان وهم راه� است که اروپا 
. و شـــرق االقصـــ� متصـــل مـــ� ســـازد

محمره حتـ�  –طهران « درصورتی�ه راه 
ــ�  ــت را نم ــروری ممل� ــوائج ض ــع ح رف
تواند عهده نماید چون مسائل راجعه بـه 
ــاره  ــال التج ــال م ــت ایص ــ� و فوری ارزان
ــرعت  ــاع وس ــدم انقط ــرر و ع ــد مق بموع
حمـــل و نقـــل را حـــل ننمـــوده و بـــرای 

ش سـرمایه تجارت اسباب سـرعت و گـرد
نم� شود و فقط تاثیرش برای یI ناحیه 
خوزســتان خواهــد بــود و بنــابراین نمــ� 
تواند خط مستقل� محسـوب شـود و بایـد 
تـابع نقشـه کلــ� و توسـعه آینـده خطــوط 

  » .آهن باشد
  

  فتنه
ــد  . اســرائيل مــي شــنوند و مــي خوانن
اتحاديــه اطاقهــاي بازرگــاني اســرائيل 
حاكي از آنست كه فـرش وارداتـي از   

درصـد   40) هند و چين(اين دو كشور 
. فرشي است كه وارد اسرائيل مي شود

هزار دالر از طريـق   425بطور متوسط، 
.  هزار دالر از طريق تركيـه  30آلمان و 

مثل مرمر، مشكل مي تـوان گفـت چـه    
مقدار از اين فرشها در ايران بافته شده 

در سـالهاي اخيـر، واردات فـرش    . اند
زيرا مشتريها دست بافت كم شده است 

  .فرشهاي مدرن را ترجيح مي دهند
llll ــه وارد   90و ــته اي ك ــد از پس درص

اسرائيل مي شود، نيز از طريـق تركيـه   
  ...است

مي دانيم كه پول شكلي : انقالب اسالمي
از اشكال قدرت است و نه تنها دين ندارد 

نخسـت مالتاريـا   . كه دين سوز نيز هست
طــرف بازرگــاني بــا اســرائيل و اســرائيل 
ــپس     ــود و س ــلحه ب ــد اس ــطه خري واس

مــالي، از راه اظهــار  -مافياهــاي نظــامي 
ــا راســتها و راســتهاي  ــاني، ب دشــمني زب
افراطي اسرائيل دليل حاكميـت يكـديگر   

اما دشمني زباني البتـه مـانع از   . شده اند
ــود   ــي ش ــود آور نم ــتدهاي س . داد و س
مافياها خلق و خوي سوداگران حريص را 

  :دارند
  

ضاي فهرست اسامي اع
مافياها كـه از رهگـذر   
اســتبداد مالتاريــا، از  
انقــالب بــدين ســو،   

  13 –تشكيل شده اند 
  
  

  . نماینده امام در کویت –احمد  –مهری 
از مـرتبطین  –حبیـب ال¦ـه  –مهمان نواز 

  .حجت االسالم –با قوه قضاییه 
  . نماینده مجلس –عل�  –موحد ساوج� 

معــاون حــوزه  –حمیــد رضــا  –موحــدی 
  .ه قضائیهریاست قو

ـــدی ســـاوج�  ـــ� –موح نماینـــده   –عل
از اعضــای . نفــره ۹۹از گــروه  –مجلــس 

  .سیاس� که فوت کرد –باند قضایی 
ــ�  ــد –موحــدی قم حــاکم شــرع  –محم

ــت  ــه شص ــالب در ده ــای انق  –دادگاهه
  .حجت االسالم. فوت کرده است
نماینـده  –محمد علـ� –موحدی کرمان� 

  حاکم شرع  –نفره ۹۹ازگروه  –مجلس 
  
  
بعض� اشخاص منورالفکر ایران براین « 

ــرای ســاختمان راه  ــده هســتند کــه ب عقی
ــتفاده از  ــه اس ــد مالحظ ــران نبای ــن ای آه
عایدات را کرد و م� گویند راه آهن برای 
ایــن ســاخته مــ� شــود کــه اســباب ترقــ� 
ممل�ــت بشــود ایــن نظــر ترقــ� ممل�ــت 
ــد  ــ� وجــوه� بای البتــه صــحیح اســت ول
 بمصـــرف ایجـــاد راه هـــایی برســـد کـــه
اهمیت اقتصادی و ممل�ت� داشـته باشـد 

  »دریای مدیترانه –مثل اقیانوس هند 
مهنــدس محتــرم مــ� گویــد کــه تمــام 
پیشنهادات� که به کمیسیون خط راه آهن 
ایران شده و از مطالعات� که بعمـل آمـده 

کـه نـه خـط محمـره و نـه « مسـلم اسـت 
ــوبی  ــواحل جن ــه بس ــری ک Zخطــوط  دی

خلــ� متصــل مــ� شــود و تنهــا اهمیــت دا
دارند و ترانزیت اروپا و هنـد جلـب نمـ� 
کند نمـ� تواننـد  مخـارج�  را کـه  بـرای  

  .ساختمان آنها م� شود جبران نمایند
عل� ایحال بدون ادعای غیب گوئ� م� «

تــوان از پــیش گفــت کــه هرگونــه امیــدی 
ــه تســهیل  ــت راجــع ب ــت  و دول ــرای مل ب
حمــل امتعــه ایــران بواســطه راه محمــره 

خواهد گردید و عالوه  قطعًا مبدل بیاس
ــ�  ــس از صــرف ســرمایه گزاف ــر اینکــه پ ب
اسباب بهبودی اقتصادی نخواهد شد بـر 
بودجه ممل�ت نیـز بـار سـنگین خواهـد 
بود و عاقبت در اصـل مسـئله اهمیـت راه 
آهن  برای ایران در افکـار عمـوم�  سـوء 

  )  ۲۷(» اثر خواهد بخشید
  

  ....ادامه دارد

ــالم�  ــالب اس ــای انق حجــت  –دادگاهه
نماینــــده رهبــــری در ســــپاه . االســــالم
  .پاسداران

فرزنـــد آیـــت ال¦ـــه  –موحـــدی کرمـــان� 
موحدی کرمـان� کـه در بانـد اقتصـادی و 
امنیت� بود و به جرم جاسوس� اطالعـات 

  .دستگیر شد
رئیس کمیتـه حمایـت  –احمد  –موسوی 

ـــطین  ـــردم فلس ـــالم� م ـــالب اس  –از انق
  .حجت االسالم

ن� کــه در از نیروهــای دادســتا –موســوی 
گـــوهر دشـــت و  –زنـــدانهای قزلحصـــار 

 –اوین خدمت مـ� کـرد و کتـابی بـه نـام 
ــاقض از مارکسیســت دارد ــبال در . تن وی ق

جهــاد ســازندگ� زنجــان بــه کــار مشــغول 
  .بود

  .پاسدار زندان اوین –موسوی  
ــوی  ــدین  –موس ــراج ال ــای  –س از نیروه

کمیته انقالب اسـالم� و مافیـای قضـایی 
  .حجت االسالم –
از مـدیران سـابق  –سید علـ�   –وسوی م

عضــو بانــد  –دفتـر حقــوق� صــدا و سـیما 
  .رسانه ای
 –موسـوی  –سـید محمـد بـاقر –موسوی 

عضو شورای سرپرسـت� و نظـارت صـدا و 
  . سیما

نماینده مجلس  –سید مرتض�  –موسوی 
ــیون قضــایی – از اعضــای  –عضــو کمیس

وابســته بــه بانــد سیاســ� نظــام والیــت 
 .مافیاها

 –حجــت االســالم  –موســ�  –موســوی 
نماینده خمینـ� در غـرب کشـور در سـال 

۵۹ .  
نماینـده مجلـس  –سید احمـد  –موسوی 

معاون پارلمان� رئیس جمهـور و سـفیر  –
  . ایران در سوریه

ـــ�  ـــریم  –موســـوی اردبیل ـــد ال� از  –عب
آیـت  –روسای قوه قضائیه و حاکم شرع 

  .ال¦ه
موسوی اردبیل� پسـر آیـت ال¦ـه بـا دختـر 

  .د هاشم� شاهرودی ازدواج کردمحمو
ــ�  ــوی اردبیل ــاد  –موس ــر و دام Zــر دی پس

  . جوادی آمل�
پسر دیZر و داماد آیت   –موسوی اردبیل� 

ال¦ه شهرستان� نماینده آیت ال¦ه سیستان� 
  .در قم

ـــــوردی  ـــــوی بجن ـــــد  –موس از  –محم
مســئوالن شــورای عــال� قضــایی در دهــه 

  .آیت ال¦ه –شصت 
ـــزی  ـــوی تبری ـــر ابوال –موس  –فضـــل می

از  –نفـره   ۹۹از گـروه  –نماینده مجلس 
حجت  –ح�ام شرع دادگاههای انقالب 

  .االسالم
از  –ســـید رســـول  –موســـوی تهرانـــ� 

نیروهای وابسته به بانـد رسـانه ای نظـام 
  .حجت االسالم –والیت 

از  –سید محمد علـ�  –موسوی جزایری 
ــــالب  ــــای انق ــــرع دادگاهه ــــام ش ح�

  .حجت االسالم –خوزستان 
از  –ســید محمــد  –وی خــوئین� هــا موســ

ح�ام شرع و روسـای دادسـتان� در دهـه 
  .حجت االسالم –شصت 

از مدیران استانهای صـدا  –موسوی زاده 
  .عضو باند رسانه ای –و سیما 

 –سید محمد حسـن  –موسوی شوشتری 
از ح�ــام شــرع و اعضــای شــورای عــال� 

  .آیت ال¦ه –قضایی در دهه شصت 
 –محمد حسین سید  –موسوی شوشتری 

از ح�ـــام شـــرع و روســـای دادگاههـــای 
  .حجت االسالم –انقالب در دهه شصت 

ـــراز ـــوی ف ـــد  –موس ـــا از بان ـــد رض محم
حجــــت . خشــــونت طلــــب مصــــباحیه

  .االسالم
از مداحان بانـد سـرکوب  –موسوی قهار 

  .های خیابان� نظام والیت
از  –ســـید رمضـــان   –موســـوی مقـــدم 

  .نیروهای سرکوب های خیابان�
ـــیس ســـابق صـــدا و  –نـــژاد موســـوی  رئ

از اعضای بانـد  –سیمای استان خراسان 
  .رسانه ای نظام والیت مافیاها

سـفير وقـت ايـران   –حسـین  –موسویان 
  .درآلمان درشب�ه ترورخارج ازکشور

ـــویان�  ـــین –موس نماینـــده  –ســـید حس
  . نفره ۹۹گروه  از–مجلس 

ــور  ــین   –موســ� پ ــد حس حجــت  –محم
دامــاد ، وروزیــر کشــ نمعــاو –االســالم 

   .محمد رضا باهنر
ـــــدیران وزارت  –موســـــ� خـــــان�   از م

  .اطالعات
ــــده دور اول  -احمــــد –مــــوالیی  نماین

   .مجلس شورای اسالم�
از مداحان باند سـرکوب هـای  -موالیی 

  .خیابان� نظام والیت
عضـو شـورای نگهبـان  –محمـد  –مومن 

از اعضای دادگاههای انقالب  –دور اول 
  .و حاکم شرع

از مـداحان بانـد سـرکوب هـای  -مومن� 
  .خیابان� نظام والیت

ـــد  ـــدی  -موی ـــین عاب ـــای  –حس از روس
. یس زنــدان انزلــ�ئــر –زنــدانهای ایــران 

وی از شغل بازجویی و سـر بـازجویی بـه 
  .این پست رسید

از وابســتگان بــه بانــد قضــایی  -مویــدی 
  .حجت االسالم -نظام والیت

ــومن بال¦ــه  معــاون پارلمــان� وزارت  –م
   .اطاتارتب

مدیر کل وزارتـ� صـنایع و  –مودب شعار 
   .معادن

ــارم شــیرازی  ــه  –م� ــته ب ــای وابس از علم
  .یت ال¦هآ –نظام والیت 

از وابسـتگان بـه بانـد  -احمـد  –میانج� 
  .حجت االسالم  -قضایی نظام والیت 

از روسای زندانهای ایران و عضـو  –میثم 
  .مافیایی قضایی

 –یتــ� از نیروهــای امن –وطالــب بمیــر ا
  .اطالعات� خارج از کشور

حجــت  –محمــد رضــا  –میرتــاج الــدین� 
ــز و از  نماینــده مجلــس از –االســالم  تبری

عضــــو  –اعضـــای گــــروه اصــــولZرایان 
   .برجسته باند  سرکوب های خیابان�

نماینــده  –ســید مجتبــی  –میــر جعفــری 
  .نفره ۹۹گروه از  –مجلس 

ــادق –اصــغر  -میرحجــازی  ــد ص  -محم
مسئول اطالعـات بیـت  –حجت االسالم  

عضـو بانـد ترورهـای خـارج� و  ،رهبری
  .داخل�

نماينـــده   -عـــالء –میرمحمـــد صـــادق� 
عنوان  بخش معادن، كس� كه همه او را به

اولين . شناسند پدر گچ و سيمان كشور م�
سال  ۳۸الحسنه انقالبی را  صندوق قرض

از  -پـيش در مسـجد ُلـرزاده تأسـيس كــرد
والیـــت  اعضــای بانـــد اقتصـــادی نظـــام

  .مافیاها
از نیروهـــای  -محمــد  –میــر محمـــدی 

جاسوســ� در خــارج از کشــور وابســته بــه 
  .اطالعات� –باند امنیت� 
جانشینÑ فرمانـده�Ñ نیـروی  -میراحمدی

  .سردار سپاه –مقاومتِ بسیج 
سـردار نیـروی انتظـام� و  –میر احمـدی 

عامــــل ایجــــاد درگیــــری در خوابZــــاه 
   .دانشZاه تهران

ـــــران  ـــــماع –می ـــــای  -یل اس از نیروه
جاسوســ� در خــارج از کشــور وابســته بــه 

  .اطالعات� –باند امنیت� 
از ســخنرانان مراســم انصــار  -میربــاقری 
  .حزب ال¦ه
   .مدیر کل وزارت� کشور –میرباقری 

 -میرجان� از فرماندهان سـپاه پاسـداران
  .سردار سپاه
از مداحان باند  -سید مهدی  –میرداماد 

  .ام والیتسرکوب های خیابان� نظ
از نیروهــــای  –محســــن  -میردامــــادی 

از عوامل اصل� . اطالعات در دهه شصت
از اعضــا دانشــجویان درگیــری در م�ــه و 

خط امام و گروگانگیران اعضاء سـفارت 
از نزدی�ــان مقــام معظــم کــه امری�ــا و 

  .اکنون اصالح طلب شده است
ــــان�  ــــرزا علی ــــ� مشــــ�ین�  –می از  -عل

 -ام والیـت وابستگان به باند قضایی نظـ
  .هیت ال¦آ

یس مرکــز بهــره وری ملــ� ئــر -میرزایــی 
   .اعضای باند اقتصادی از. ایران

   .پاسدار زندان لنگرود –میرزایی 
از مداحان بانـد  -حاج اسالم  –میرزایی 

  .سرکوب های خیابان� نظام والیت
ــــی  ــــد  –میرزای ــــاق  –حمی قــــای آباجن

مسـئول خانـه فرهنـگ  –منوچهر متکـ� 
  .ئ�ایران در بمب

ــــی   ــــدال¦ه  –میرزای ــــر اس ــــئول دفت مس
الجــوردی کــه مجــوز مــرگ زنــدانیان را 

  .صادر م� کرد
 –از اعضــای مافیــای سیاســ�  –میرســلیم 
ـــات موتلفـــه  –اقتصـــادی  –قضـــایی  هی
  .اسالم�

وی ســـالها از  –یوســـفعل�  –میرشـــ�اک 
ســخنگویان و حامیــان رســانه ای بانــد 
ــعار و  ــود و اش ــان� ب ــای خیاب ــرکوب ه س

ســیاری در مــورد ایــن گــروه ب مــدح هــای
ــــود ــــرده ب ــــدوین ک ــــوح�  .ت از  –میرل

نیروهـای وابسـته بـه بانـد سـرکوب هـای 
ــ� در  ــان� و از نیروهــای مهــدوی کن خیاب

  .این گروه
از ح�ام شـرع  -ابوالفضل –میرمحمدی 

  .حجت االسالم –دادگاههای انقالب 
عبــدالعل� معــاون پارلمــان�  -میرکــوه� 

   .وزیر دادگستری
از اعضـای بانـد  -دار سپاه سر–میرکیان� 

یان ئسـرکوب هــای خیابـان� و گــروه فــدا
نـواب از نزدی�ـان سـعید  –ناب محمدی 
  .امام� و واقف�

   .پاسدار نگهبان زندان –جواد   -میری 
از مـدیران سـازمان  -مصـطف�  –میریان 

  .عضو باند رسانه ای –صدا و سیما 
سردار فرمانده پدافنـد  –احمد  -میقان� 

   .ءاالنبیا هوایی خاتم
  

 –یم مافیاهای نظـام4 ژو ر: انقالب اسالم�
  :مال4 بر گستره سرکوب م4 افزاید

  
  

ـــــرهزار ۱۰ شـــــمار  نف
توقیف شدگان جنـبش 

زنــدان مخــوف� کــه  –
ــر و صــدا  ــی س درآن، ب
اعدام م� کنند و دیZـر 

  :یمژجنایتهای ر
 
 
، به گـزارش فعـالین ۸۹شهریور  ۱۵در ⊲⊲⊲⊲

پـی  حقوق بشر و دم�راس� در ایـران، در
اعتراضات زندانیان سیاس� و عادی اهـل 
تســنن، کرمــان� و فرجــ� رئــیس و معــاون 
اطالعات زندان و پاسدار بنـدها بـه ی�ـ� 
ــه  ــام عطــا ال¦ ــدانیان اهــل تســنن بن از زن
عزیزی یورش م� برند و او را بـا ضـرب و 

زنـدان گـوهر دشـت کـرج  ۶شتم به بنـد 
 .منتقل م� کنند

: ، به گـزارش جـرس۸۹شهریور  ۱۵در ⊲⊲⊲⊲
حسن بـاالیی فعـال مـدن� آذربایجـان� و 

ــوردی  ــروه کوهن ــدیر گ ــه جــI«م » گل
ــاد  ــارس آب ــامورین واواک، در پ توســط م
ــامعلوم�  ــان ن ــه م� ــان، بازداشــت و ب مغ

 .منتقل شده است
، به گـزارش فعـالین ۸۹شهریور  ۱۵در ⊲⊲⊲⊲

حقوق بشـر و دم�راسـ� در ایـران، ح�ـم 
ــدان�  ــم زن ــه معل ــدام علی ــری اع ضــد بش

ـــر ـــا قنب ـــر اعتراضـــات عبدالرض ی در اث
ــه  ــته شــد و ب ــ� ش�س ــین الملل گســترده ب

 .زندان تبدیل گشت
، به گزارش دانشـجو ۸۹شهریور ۱۵در ⊲⊲⊲⊲

نیــوز، ســه دانشــجوی دانشــZاه فردوســ� 
مشهد به نام های مهدی خسـروی، امـین 
 Iریاح� و حمید رضـا امیـر خـان� بـه یـ
سال حبس تعزیری که به مدت پنج سـال 

، مح�ـوم به حالت تعلیق در آمـده اسـت
 .شدند

: ، به گـزارش جـرس۸۹شهریور ۱۷در ⊲⊲⊲⊲
احمد قابل پژوهشZر دین� و از شاگردان 
آیت ال¦ه حسـینعل� منتظـری ایـن بـار بـه 

احمـد قابـل . دادگاه فریمان احضار شـد
ــس از تحمــل  ــه  پ روز بازداشــت،  ۱۷۰ک

خرداد ماه با قرار وثیقـه از زنـدان مشـهد 
 آزاد شـده بـود، بـار دیZـر بـه دادگـاه فــرا

 .خوانده شد
ـــــهریور  ۱۷در ⊲⊲⊲⊲ ـــــزارش ۸۹ش ـــــه گ ، ب

مردمـI، ســردار علــ� فضـل� کــه اکنــون 
ــور  ــان ن ــزی راهی ــاه مرک ــده قرارگ فرمان

شـنبه در سـخنان� کـه در  است، دیروز سه
جلســه شــورای اداری اســتان خوزســتان 
مطرح کرد و در خبرگـزاری دولتـ� ایرنـا 

کـه  یا چنان -منتشر شد، تعداد معترضان 
ـــــد  ح�ومـــــت م� ـــــه«گوی  -» گران فتن

ـــات را  بازداشت  ۱۰شـــده پـــس از انتخاب
 .هزار نفر بر شمرد

هزار نفر از این عـده  ۵«به گفته فضل�،   
اند، امـا  به آغوش اسالم و انقالب برگشته

ــن  ــر ای Zــر دی ــنج هــزار نف در خصــوص پ
  .»اتفاق نیفتاده است

، به گـزارش هرانـا ، ۸۹شهریور  ۱۷در ⊲⊲⊲⊲
ـــــام  ـــــه ن ـــــ� ب ـــــهروند تهران ـــــI ش ی

دادگـاه  ۷۱توسـط شـعبه " لحسینعبدا"
کیفری اسـتان تهـران بـه ریاسـت قاضـ� 
نورال¦ه عزیزمحمدی، به اعـدام مح�ـوم 

این شهروند به اتهام قتل فـردی بـه . شد
که برادر همسرش بوده، بـه " مهدی"نام 

 .قصاص مح�وم شده است
  16در صفحه
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وضعيت پژوهش و 
در  یانسان یروين

  صنعت نفت ايران
  

معـروف . خواهند بود بخشهای غیر مولد
اســت کــه در کشــورهای صــنعت� بــرای 
ــم و  ــر عل ــه ب ــروت در کشــور تکی ــد ث تولی

ایـن امـر در . درصد م� باشـد ۷۰دانایی  
ایران با در نظر گرفتن وضعیت پـژوهش 

در کشـور مـا کـه . درصد است ۲۰کمتر از 
اقتصـــاد آن رانتـــ� اســـت، حتـــ� بخـــش 
خصوص� نیز برای تولیـد ثـرو ت تمـایل� 

و از . ق و پژوهش نشان نم� دهدبه تحقی
آنجا که دولـت در کـانون و مرکـز توزیـع 
ــ� بخــش  ــت، حت ــه اس ــرار گرفت ــت ق ران
خصوص نیز در عوض کـاهش هزینـه هـا 
ــه حــوزه  ــ� ب ــق نزدی� ــع� دارد از طری س
هــای رانتــ�، بهــره وری خــود را افــزایش 

خصوصا در صنعت نفت و گاز چـه . دهند
در دروه رفســـــــنجان� و چـــــــه در دوره 

و ) با وزیـر نفتـ� هماننـد زنگنـه ( �خاتم
ــتراتژی  ــژاد،  اس ــدی ن ــز در دوره احم نی
اصـــــل� در سیاســـــتهای وزارت نفـــــت،  
اســتخراج هــر چــه بیشــتر نفــت و گــاز و 

در . فروش آن و کسب در آمد بـوده اسـت
این دولتهـا فقـدان برنامـه ای منسـجم و 
ــدیریت صــحیح  ــتای م ــنجیده در راس س

زی ذخــایر نفتــ� کشــور کــه بــه بهینــه ســا
تولید و کاهش آن اهمیت بایسـته را داده 
و پژوهش و تحقيق در طرح هـا و پـروژه 
هاي صنعت نفت با هـدف تبـديل منـابع 
نفت و گاز به ارزش افزوده صورت گيرد، 

  .بسیار آش�اربوده و هست
  
llll ــنعت ــاوري در ص ــژوهش و فن پ

   نفت
  

ـــت  ـــنعت نف ـــا وری در ص ـــژوهش و فن پ
موضـوعy كليـدي، اسـتراتژيك و حسـاس 

بـرای رســيدن بـه موقعيـت ممتــاز . سـتا
جهانy به لحاظ شاخص های توليد علم 
و فنــاوری، امــروزه کشــورها و  شــركتهاي 
كوچــك وبــزرگ نفتــ� دنيــا، هــر يــك بــه 
تناسب سهم خود از اقتصاد نفـت و گـاز، 
ــژوهش و  ــه امــر پ ــژه اي را ب بخشــهاي وي

بودجــه ای . تحقيــق اختصــاص داده انــد
صــرف  كــه شــركتهاي بــزرگ نفتــy دنيــا،

امور تحقيقـاتy خـود مـy كننـد، بهتـرین 
گواه بـر اهميـت امرپـژوهش و دسـتيابي 
به تكنولوژي های نوين و کـاربردی  نـزد 

من باب مثال کشورهایی نظیـر . آنهاست
ـــم  ـــت حج ـــتن نف ـــدون داش ـــه ب فرانس
تحقیقـات و پــژوهش بسیارگســترده ای را 

آمــار كشـــورهاي . دارد Totalدر شــرکت 
ن تقيسم بنـدي مختلف صنعتy جهان، اي

بودجـه % ۶۰را نشان مy دهد كه حدود 
ـــات  ـــورها صـــرف تحقيق ـــاتy كش تحقيق

ـــعه ـــدود  اي مy توس ـــود، ح ـــه % ۲۵ش ب
تحقيقـات كاربردي و بقيه به تحقيقــات 

yكـه . يابـد بنيادي اختصـاص م yدر حـال
فقط حدود  براساس آمارهاي ارائه شده،

بودجـــة تحقيقـــاتy در كشـــور مـــا % ۱۱
ـــعه ـــات توس ـــرف تحقيق ـــود  اي مy ص ش

، بررسـy رونـد ۱۳۸۱شيخان و رضـايي (
ـــران و  ـــات صـــنعتy در اي برنامـــه تحقيق

ــورها ــاير كش ــا س ــه آن ب ــلنامه . مقايس فص
سياست علمy و پژوهشy رهيافت شـماره 

تعــــــــداد محققــــــــین و ) ص۱۲۳:  ۲۸
پژوهشZران نسبت به جمعیت حت� طبق 
بر آورد پرويـز نـوری مـدیركل پـژوهش و 

در :"ان اسـت فناوري وزارت نفت بدینسـ
نفر، در  ۲۵۰۰کشورهای پیشرفته بیش از 

ــیش از  ــه ب  ۱۰۰۰کشــورهای توســعه یافت
 ۵۰۰نفر، در کشـورهای در حـال توسـعه 

نفر و در کشـورهای عقـب مانـده بـیش از 
میلیــــون نفــــر  ۱نفــــر محقــــق در  ۲۰۰

جمعیـــت وجـــود دارد کـــه در ایـــران بـــا 
 ۱۵میلیون نفـر جمعیـت بایـد  ۷۵حدود 

  ."اشته باشدهزار محقق وجود د
اما در جامعه جـوان مـا، كـه از مهـاجرت 

yــج م ــا رن ــن  مغزه ــه ای ــرد، دســتیابی ب ب
میــزان بــه علــت فقــدان  فضــای مناســب 
ــاع�  ــ�، اجتم ــت سیاس ــه امنی ــژوهش ک پ
ــرین آن شــرایط  ــه ت ــ� از پای وقضــایی ی�

است، متاسـفانه امـری محـال جلـوه مـ� 
" وزيـر" محمد رضا مقدم معـاون . نماید

هش و فناوری نیـز اقـرار نفت در امور پژو
هــم ):  ۸۹مــرداد  ۱۹شــانا ( مــ� کنــد کــه

اكنون به لحاظ فنـاوری نسـبت بـه سـاير 
صنايع نفت كشورهایي جهان در جايZاه 

  .مناسبي قرار نداریم
نوآوری در صنعت نفت تـا کنـون بیشـتر    

ــوژی  ــI تکنول ــاوت از ی ــتفاده متف در اس
قدیم�، تولید از میدانهای با عمـر زیـاد و 

اشت از میدانهایی که تـاکنون تولیـد برد
آنها مقرون به صرفه نبوده، نمـود داشـته 

در ایـــن نگـــاه  نـــوآوری تنهـــا . اســـت
ای اسـت کـه  ب�ارگیری روشهای پیشـرفته

افزایش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز 
کشــور را بــه دنبــال داشــته باشــد، امـــا 
نوآوری همراه با رشـد و از طریـق بهبـود 

ول، کـاهش هزینـه کیفیت، توسعه محص
تولیــد، بهبــود مراحــل تولیــد، کــاهش 
مصــرف انــرژی، رعایــت عمــران محــیط 
زیســت، ایجــاد مزیــت رقــابت� و گســترش 

تعریف ... سهم بازار وایجاد بازار جدیدو
  . شود م�

قبل از پرداختن به مشـ�الت و ضـعفهای 
امر پژوهش در صنعت نفـت و گـاز کشـور  
به معرف� مختصر پژوهشZاه صنعت نفت  

  :میپردازم
ــایت  ــت در وب س ــنعت نف ــZاه ص پژوهش
خــود ایــن پژوهشــ�ده را اینســان معرفــ� 

  :نموده است
پژوهشــZاه صــنعت نفــت ي�ــy از مراكــز 
تحقيقاتy پرسابقه كشور است كـه اولـين 

ـــــــال  ـــــــار در س ـــــــy در  ۱۳۳۷ب شمس
فنـy دانشـZاه تهـران بـا عنـوان  دانش�ده

هاي تحقيقـــاتy در زمينـــه  آزمايشـــZاه«
 ۱۳۳۹در سال . ار كرد، شروع به ك»نفت

هاي مهندســــy و  آزمايشــــZاه«بــــا نــــام 
بـا عنـوان  ۱۳۴۴و در سال » برداري بهره

آزمايشــــZاههاي تحقيقــــات موتــــوري «
محـل (درتأسيسات ري » سوخت و روغن

yايـن . مشغول بـه كـار شـد) سازمان  فعل
سازمان تا شروع انقالب اسالمy زير نظر 
امور توسعه و تحقيقات شركت ملy نفت 

اي كـه در  با تغييـرات عمـده .ر داشتقرا
 yو (طرحهاي تحقيقـات yدر جهـات كيفـ

yكمـــ ( ،yـــزان فعاليتهـــاي خـــدمات و مي
اي و نيز با شناخت  آزمايشZاهy و مشاوره

توانائيها و خدمات ايـن مركـز و تثبيـت و 
تأييد توان بـالقو×ه و بالفعـل آن بـه عمـل 
 ،yآمد، اين مركز پژوهش و خدمات علمـ

 ۱۳۶۸مــه اصــولy ســال طبــق موافقــت نا
شــــوراي گســــترش وزارت فرهنــــگ و 

 ،yاه صنعت نفـت«آموزش عالZپژوهش «
ــده شــد ــه . نامي ــن پژوهشــZاه، در زمين اي

اي  كـاربردي و توسـعه تحقيقات بنيادي،
پژوهشZاه ياد شده اكنـون . فعاليت دارد

 yـــروي انســـان ـــوجهy ني ـــل ت تعـــداد قاب
نفــردر  ۲۲۷متخصــص دارد كــه شــامل 

نفـر  ۱۶۷ ليسـانس،سطح دكتري و فـوق 
نفـــر نيـــروي پشـــتيبانy  ۳۱۷ليســـانس و 

yــان، . باشــد م ــن مي نفــر عضــو  ۲۶۷از اي
  .هيئت علمy پژوهشZاه مy باشند

ــب اینکــه گرچــه پژوهشــZاه صــنعت  جال
سـال اســت كـه فعاليــت  ۵۰نفـت حــدود 

 ۷۸دارد، ولy به طور رسمy از سال هـاي 
-۷۷  yواحـد پـژوهش بـه چـارت ســازمان

ــ ــه. ه اســتوزارت نفــت راه يافت ــه  ب گفت
ــن ــژوهش و ف ــديرعامل شــركت پ آوري  م

ــل  ــدادي اص ــيمy ح ــه نامــه (پتروش هفت
بحــث ):"  ۲۰۰۸مــارس ۳۰دانــش نفــت 

. پژوهش در پتروشيمy بسيار جوان است
ــy و  ــورت عمل ــه ص ــژوهش ب ــه پ بطوري�
منســجم از حـــدود پـــنج ســـال پـــيش در 

دكتــر  و." پتروشــيمy شــروع شــده اســت
ت در نفـ"وزیر " محمدرضا مقدم معاون 

مـرداد  ۱۹امور پژوهش و فناوري تازه در 
نظامنامـه : " اعالم میدارد کـه) شانا (  ۸۹

جديد پژوهش و فناوري صـنعت نفـت از 
شــهريور امســـال در ايـــن صـــنعت اجـــرا 

  .!!خواهد شد 
llll مش�الت و ضـعفهای تحقیـق و

ــاز  ــت و گ ــنعت نف ــژوهش در ص پ
  :ایران بطور کل� از قرار ذیلند

  

ز بــه جــدی نگــرفتن  نيــا -۱◄
ــــاوری در  ــــق فن ــــژوهش و خل پ

  .صنعت نفت
همانگونــه کــه اشــاره شــد تــا زمــان� کــه  

هدف اول در سیاستهای نفت�، استخراج 
هر چه بیشتر نفت از چاهها باشـد، کمتـر 
به امر نیاز به خلق و توسعه  تکنولژی بـه 
مثابــه ابــزار کســب منــافع اقتصــادی بهــا 
داده م� شود وایجاد قابلیت تولید یعنـ� 

ــو افــزای ــوان طراحــ� و مهندســ� و ن ش ت
آوری فنــاوری در ایــن صــنعت نهادینـــه 

در واقع مدیران مسـئول در . نخواهد شد
شــرکتهای نفــت و گــاز  حتــ� دانــش فنــ� 
برای توليد يك محصول را چندين بـار و 

آنهـم در . با پول نفت خریداری م� کنند
عصری که بعلت رشـد علـم و تکنـولژی، 

ل بیشـتر سـا ۲عمر مفید هـر تکنـولژی را 
تازه در مرداد ماه امسال آقای . نم� دانند

نفـت در امـور " وزيـر"دكتر مقدم معاون 
پــژوهش و فنــاوری بــا تاكيــد بــر ايــن كــه 
كشــورهای غربــی هميشــه فنــاوری هــای 
قــديم� و از رده خــارج شــده خــود را بــه 

وفرامـوش مـ� کنـد بـه ( ايران م� دهنـد،
نقش خود نیز اشاره کند که ما نیز بعلـت 

تن برنامه تا کنـون نیـز  خریـده ایـم  نداش
بر اسـاس نظـام نامـه :" وعده م� دهد !) 

جديـد پـژوهش و فنـاوری صـنعت نفــت، 
تالش مy شود از خريـداری م�ـرر دانـش 
ــف  ــابه در صــنايع مختل ــون� مش هــای كن

  !"جلوگيری شود
تا زمان� که مهندسین نفت ما در بسیاری  

از کارخانجات صنعت نفت کاربران و یـا 
کاران دستگاههای واردات� هسـتند تعمیر

و در جریان تولید و ماهیت آن قرار نمـ� 
ـــال  ـــرار دادهـــای انتق ـــ� ق ـــد وحت گیرن
تکنولژی نیز غالبا بصورت خرید اسـت و 
موجب توسعه تکنولژیI در ایـن صـنایع 
نم� گردد، صنعت نفت جانمایـه خـود را 
از منابع خارج� خریداری خواهد کرد و 

  .بدان وابسته خواهد بود
 
وابســـــتگy عمل�ردهـــــای -۲◄

پژوهش� به سليقه هـای مـديريت� 
  .و سياس�

  
متاســـفانه درشـــرکتهای نفـــت و گـــاز،  

ـــژوهش  ـــر پ ـــه ام بســـیاری از مـــدیران  ب
اعتقادی ندارند و به آن به عنوان يك امر 
صوری نگاه م� كنند و در تصـميم گيـری 
های انتقال تكنولوژی و سياست گـزاري 

یـI . های كالن پژوهش حضـور ندارنـد
نمونــه آشــ�ار آن تصــمیم گیــری سیاســ� 
ی�باره در باز نگری در تولید گاز طبیعـ� 

و صـادرات آن در پـس ) ال ان ج� (مایع 
تحریمها و تکیه را صرفا بر صـادرات گـاز 
ــه گذاشــتن اســت کــه  از طریــق خــط لول
نگارنــده در نوشــتار قبلــ� بــه بررســ� آن 
پرداختم  و توضـیح دادم کـه بـا اینگونـه 

های ی�باره، تمام� انرژی انسان� باز نگری
و سرمایه و پژوهشهایی که در باره تولیـد 
و صادرات گاز مایع طبیع�  ب�ار رفته بـی 

همچنـین ي�ــy ديZــر از . اثـر  مــ� گردنــد
ايــرادات، ناتمــام مانــدن كــار و برنامــه 

در . پــژوهش پــس ازتغييــر مــديران اســت
برخــy از مــوارد مشــاهده شــده اســت كــه 

امه های مديران قبلy مديران جديد، برن
 yرا رها و برنامه هاي تازه ای را شروع مـ
كنند كـه ايـن امـر خـود  باعـث از دسـت 
دادن زمان و افزایش هزينه مy شود و بـه 
نتیجه نرسـیدن و ابتـر مانـدن طرحهـای 

  . پژوهش� میشود
   

کمبــود بودجــه پژوهشــ� و  -۳◄
  .موانع ساختاری در امر پژوهش

  
ل محمــد علــ� در دو نوشــتار قبلــ� از قــو

مـدير پـژوهش و فنـاوري شـركت عمادی 
) پتـرو نـت  ۸۹تیـر  ۲۴( ملy نفـت ایـران

 ۲نقــل کــردم کــه  بودجــه پــژوهش تنهــا 
 درصــد بودجــه عملیــات� شــرکت نفــت

باشـد ميليارد تومـان مـ�  ۵۵  تا   ۵۰همانا 
که با این حساب در واقـع بودجـه حـوزه 

ســه برابــر ) میلیــارد تومــان  ۱۷۳(علمیــه 
!. هش� شرکت نفت مـ� باشـد بودجه پژو

ــاقر مهــاجران� رئــيس پژوهشــZاه آقــای  ب
در مصاحبه  ۸۶دیماه  ۲۲صنعت نفت در 

ـــ�  ـــوان م ـــا روزنامـــه مردمســـاالری عن ب
ما بودجه پژوهشـy ! کدام بودجه؟:"کند

ـــداريم ـــوق و . ن ـــط حق ـــت فق وزارت نف
بقيه را بايـد . دستمزد ما را مy دهد و بس
 بعــد اجــازه. خودمــان درآمــدزايی کنــيم

خرج از همان درآمدي کـه ايجـاد کـرده 
ايم را از هيـات امنـا مـy گيـريم کـه وزيـر 

  . "نفت و وزير علوم عضوش هستند
مهندس پرويز نـوری مـدیركل پـژوهش و 

ــز ــت نی ــاوري وزارت نف ــن  ۱( فن  ۸۷بهم
اعـالم کـرده اسـت کـه بودجـه  )جام جـم

 yپژوهش که از يك درصـد درآمـد عمليـات
لـت وجـود شركت ها تامين مy شـود ، بع

قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ در ايـن 
بـه . مسير، بازدارنده و محدوديت زاسـت

عنوان مثال، قانون مناقصات همان گونه 
ـــر موضـــوعات قابـــل  Zـــه دربـــاره دي ك
اجراست، درباره پژوهش براحتy اعمـال 

ــت ــدنy نيس ــا . ش ــا ب ــل م ــين دلي ــه هم ب
براي . دانشZاه ها طرف قرارداد شده ايم

مصـوب شـده اسـت  بخش خصوصy هـم
كــه از وزارت علــوم مجــوزی بZيرنــد و 
براي جذب بودجه بـا مـا طـرف قـرارداد 

 ۲۰۷، ۱۳۸۵وزارت نفت در سـال . شوند
ميليارد تومان بودجه پژوهش داشت كـه 

درصد از آن جذب شـد و موانـع  ۵۹تنها  
موجــود بــر ســر راه عقــد قراردادهــای 
پژوهشــy، اجــازه جــذب تمــام بودجــه را 

بودجــه پــژوهش  ۱۳۸۶ در ســال. نــداد
ميليـارد تومـان بـوده و  ۲۲۰وزارت نفت 

. امسال نيز كمy بر آن افزوده شده اسـت
مشخص اسـت كـه جـذب تمـامy بودجـه 
پيش بينy شده در سـال جـاري همچـون 
ـــف  ـــل مختل ـــه دالي ـــته ب ســـنوات گذاش

ناگفته پیداسـت ."ام�انپذير نخواهد شد
که طبيعتًا وقت� مديريت� توانا و قوی و با 

مه بودجه پژوهش�  را هدايت نكند و برنا
مش�الت بوروکراتیـI و سـاختاری برجـا 
ــر  ــأثيری ب ــم ت ــاف� ه ــه ک ــد، بودج بمانن
پــژوهش و در نتيجــه بــر توســعه كشــور 
نخواهد گذاشت و ايـن بودجـه بـه هـدر 

  .خواهد رفت
  
ــــروی انســــان� -۴◄ ــــود نی کمب

  . متخصص
  
باقرمهاجران� رئـيس پژوهشـZاه صـنعت  

در اولــــین )  ۸۶آبــــان  ۸ایســــنا (نفــــت 
ماههای حضور خود در پژوهشZاه اعـالم 

 PhD متخصـص ۶۰وجود حـدود : کرد
های اسـتراتژیI  در پژوهشZاه بـا برنامـه

صنعت نفت تناسـب نـدارد و ایـن تعـداد 
افراد برای تحقـق اهـداف پژوهشـZاه در 

کــاف� نیســت و بــرای توســعه  ۸۷ســال 
 ۳۰۰فعالیتهــای پژوهشـــ�  بــه حـــداقل 

ــاز  ــری نی ــتمتخصــص دکت ــن در . اس ای
" وزير"حال� است که  دكتر مقدم معاون 
 ۱۹شـانا (نفت در امور پژوهش و فناوری 

ــديران ) ۸۹مــرداد در نخســتين نشســت م
ـــا  ـــاوري صـــنعت نفـــت، ب ـــژوهش و فن پ

 ۲۰يادآوري اين كه بر اساس چشم انـداز 
ــاوري در  ــه فن ــد در زمين ــران باي ســاله، اي

رتبــــه نخســــت منطقــــه  ۱۴۰۳ســــال 
ــه را در  ــته باشــدخاورميان !! اختيــار داش

برای ارتقای پژوهش و فناوری در : گفت
بينــy شــده كــه  نســل پيش ۵صــنعت نفــت 

ها در نســل  اكنــون در برخــy شــاخص هم
قــرار  ۲يــك و در برخــy ديZــر در نســل 

داريم، ولy برنامه ريزی شده تـا دو سـال 
سـال آينـده بـه  ۵آينده به نسل سـوم و تـا 

نســل چهــارم برســيم كــه در ايــن صــورت 
ـــان  yم ـــا پاي ـــيم ت ـــدوار باش ـــوانيم امي ت

ــاوری در  چشــم ــه نخســت فن ــه رتب انداز ب
  !خاورميانه دست پيدا كنيم

  
◄۵-  yعدم ارتباطات بين المللـ

 وتمــاس بــا تجربيــات شــرکتها و
 ،yران خارجZپژوهش  

  
از دیZــر مشــ�الت و کمبودهــای پــژوهش 
در صــنعت نفــت و گــاز کشــور اســت کــه 

امـن زده مساله تحریمها نیز بسیار بدان د
حاضر پژوهشZران در اين  در حال. است

زمينه با محـدويتهاي مـالy و اقتصـادي و 

به گريباننـد، در حـالy کـه  سازمانy دست
داشتن ارتباطات بـين المللـy ي�ـy از راه 

ــريع در ــای تس ــاوری  ه ــه فن ــتيابي ب دس
  .است

  
ــــژوهش در  -۶◄ ــــدن پ دور مان

صــنعت نفــت از گردونــه رقابــت، 
  بازار و مشتری، 

  
y ديZر از داليل عقيم مانـدن پـژوهش ي�

فصــل . درصــنعت نفــت كشــورمان اســت
مشترک همه سرمایه گذاری ها در بخـش 
پتروشــیم� و نفــت و گــاز، ایــن اســت کــه 

نبایسـت� . هیچ کدام مطالعه بـازار نیسـت
در اختراع وپژوهش تنها در حد و سـطح 
خلق یI ایده و طرح جدیـد مانـد بل�ـه 

ه بهـــره بایســـت� در راســـتای نـــو آوری بـــ
برداری و استفاده تجاری از يI ايـده در 
ــا  ــد ي ــI محصــول جدي ــد ي ــت تولي جه
بهبود محصول موجود در بازار نیـز گـذر 

و با در نظر گرفتن اسـتراتژی بـازار . کرد
مصــرف، ميــزان ريســI را بــه حــداقل 
رســـانده و فرصـــت هـــای جديـــد بـــرای 
. توسعه و تاثيرگذاری در بازار ايجاد کرد

ـــــع پ ـــــه در واق ـــــرفتهچـــــرا ک ترين  يش
توانند  ها زمانy م�   ها و تكنيك تكنولوژی

منشأ رشد اقتصادی باشند، كـه در توسـعه 
ـــوالت و خـــدمات نوآورانـــه، بـــه  محص

وقتـ� کـه . های بازار نیـز توجـه شـود نياز
گسترش دوایـر پژوهشـ� بـدون تقاضـای 
حقیقـــ� صـــنعت انجـــام میZیـــرد و نیـــز 
تحقیقات� هرگز بـه نتیجـه نمیرسـند و یـا 

به حل مساله صنعت نم� شوند و یـا  ناظر
قابل انتقال به صنعت نیستند، همه با هم 
موجب اتـالف سـرمایه و تخریـب فضـای 

جالب توجـه اسـت کـه . رقابت� م� شوند
طرح رساندن ایده تا بازار  در پژوهشـZاه  

 ۲صنعت نفت عمر چندان� ندارد و تـازه 
زیرا آقای !! سال است که اجرایی میشود 

� رئــیس پژوهشــZاه صــنعت باقرمهــاجران
معتقـد ) ۸۷خـرداد ۲ ۱نفـت نیـوز (نفت 

ـــد :" اســـت ـــا "در گذشـــته فراین ـــده ت ای
مطرح بود کـه تنهـا بـه ایجـاد " محصول

شــد و تضــمین�  واحــد صــنعت� منجــر م�
ــازار  ــه ب ــول ب ــه محص ــت ک ــود نداش وج

که اینک " ایده تا بازار"برسد، اما فرایند 
شـــود،  ها بـــه کـــار گرفتـــه م� در برنامـــه

ــــامین ارزش تکم ــــده حلقــــه ت ــــل کنن ی
در همـــین . تولیـــدات پژوهشـــZاه اســـت

ــــرد  ــــود عمل� ــــت بهب ــــاط در جه ارتب
پژوهشZاه در این بخش، واحد تحقیقات 
ــــZاه  ــــه پژوهش ــــازار در درون مجموع ب

کـه  صنعت نفـت راه انـدازی شـده اسـت
وظیفه شناسایی نیـاز سـنج� بـازار و هـم 

اما ". بازاریابی محصوالت را بعهده دارد
ـــتبدادی از آنجـــ ـــام اس ـــر نظ ـــه در ه ا ک

ــه، مجموعــه  ــت فقی ــه  نظــام والی منجمل
نگری اصل نیست و بر اساس اصل تقـدم 
ایده ای بر سایر ایده ها رفتار میشـود، بـه 
جایی اینکه راه حل مش�ل نگرش صرف 
بــه تحقیقــات و پژوهشــهایی کــه در طــ� 
فرایند خود از ایده  راه به بـازار نمیبرنـد 

از این قبیل را از  نگریسته شود، اظهارات�
ــاقر مهــاجران� رئــیس پژوهشــZاه  ــان ب زب

در  ۸۶آبــان  ۲۲ (صــنعت نفــت میشــنویم
ــــه مردمســــاالری  ــــا  روزنام مصــــاحبه ب

در صحبت هاي خود : سوال خبرنگار):"
. از لفظ پژوهشZر صنعتy استفاده کرديـد

ــنعتy و  ــZر ص ــان پژوهش ــاوتy مي ــه تف چ
دانشZاهy مy بينيـد؟ تفـاوت بسـيار زيـاد 

ن اصـال پژوهشـZر دانشـZاهy را مـ .است
ـــدارم ـــول ن ـــy در دوران قب ـــون وقت ، چ

بحران بوديم، وارد ميدان نشدند و حال 
آنکــه پژوهشــZر صــنعت� مــا ايثــار کــرد و 
 yدرجه علم� ارتقاء مقام در هيـات علمـ
ــداي  ــاه شخصــ� خــود را ف Zو رشــد جاي

  ."کمI به صنعت کرد
ــوع نگــرش  ــن ن ــه پیداســت کــه  ای ناگفت

ـــ ـــه هم ـــبت ب ـــلبی نس ـــZران س ه پژوهش
دانشــZاه� فضــای ارتبــاط دانشــZاه بــا 
ــا خــواه  صــنعت را  در ایــران کــه خــواه ن
بسیار سرد و کدر است را خرابتـر نیـز مـ� 

 ۲۷( بـی دلیـل نیسـت کـه جدیـدا . سازد
ــای )  ۸۹شــهریور  ــر هــا از قــول آق در خب

  دانشZاه صنعت� شریف  روستا آزاد رئیس
  

  15در صفحه 
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وضعيت پژوهش و 
در صنعت  یانسان یروين

  نفت ايران
  

در گفتگو بـا خبـر گـزاری مهرمیخـوانیم 
وزارت نفـــت در ی�ســـال گذشـــته :" کـــه 

وزارت نفـت  تعامل نحوه بحث بازنگری
بـــــا دانشــــــZاهها را مطــــــرح کــــــرده 

ــت ــاد .اس ــن اعتق ــZاهها ای ــت دانش  اس
نیـازی بـه توقـف  بـازنگری برای این که

 طرحها و تسویه حساب طرحها نیست اما
نها قراردادهای جدیدی وزارت نفت نه ت
 اجــــرا نکــــرد بل�ــــه بــــا دانشــــZاهها

و ! قراردادهای گذشته را نیز متوقف کرد
در  الیــــه ای بــــر اســــاس یــــI طــــرح،

دانشــZاه صــنعت  متشــ�ل از نفــت وزارت
یI پژوهشـ�ده و  نفت، نفت، پژوهشZاه

ــرژی ــات ان ــه  مرکــز مطالع ــن وزارتخان ای
تش�یل شده اسـت کـه قـرار اسـت وزارت 

ایـن  پژوهشـ� را ابتـدا بـه نفت هر پروژه
گفتنـد  آنها ارجاع دهد و اگر چهار مرکز

پـروژه بـه  نم� توانیم انجام دهیم، آنگاه
ــن  .دانشــZاهها ارجــاع شــود از ظــاهر ای

نیایـد،  چیزی به نظـر مم�ن است تئوری
ایـن چهـار  اما واقع قضـیه ایـن اسـت کـه

 مرکـــز پژوهشــــ� وابســــته بــــه وزارت
� کـل تـوان پژوهشـ ظرفیت انجـام نفت
ــد و را نفــت ــن ظرفیــت را  ندارن ــ� ای وقت

ــه گفــتن نداشــته نمــ� " باشــند حاضــر ب
لذا اینطور رفتـار . هم نم� شوند" توانیم

معموال پروژه ها را م� گیرند  که م� کنند
رد مــــ�  و دســــت دوم بــــه دانشــــZاهها

  ".یعن� واسطه گری صرف این .کنند
 
llll ــان� ــروی انس ــا وضــعیت نی و ام

  . صنعت نفت و گاز
 

ــ ــه نظــری ابتــدا ب ــن زمین ه آمــار هــا در ای
ــافکنیم ــم� وزارت : بی ــای رس ــزارش ه گ

نفت نشان م� دهـد کـه مجمـوع نیـروی 
 ۹۱انسان� صنعت نفت در سال گذشته را 

نفر تش�یل داده اند کـه ایـن  ۴۵۴هزار و 
نفر کارمند و حدود  ۳۲هزار و  ۸۷تعداد 

ــا . نفــر کــارگر هســتند ۴۱۵هــزار و  ۴ پان
� نفت انرژی ط� نیوز پایZاه اطالع رسان

از نظر میزان " گزارش� اعالم کرده است 
تحصیالت در یI دهه گذشته نشـان مـ� 

درصـد  ۸۰حدود  ۱۳۷۸دهد که در سال 
نیــروی انســان� شــاغل دارای تحصــیالت 

ـــپلم  ـــر دی ـــپلم ) درصـــد ۵۵(زی  ۲۵(و دی
 ۳۴امـا در حـال حاضـر  .بوده اند) درصد

ــپلم  درصــد از ســمتهای صــنعت نفــت دی
درصـد زیـر دیـپلم  ۱۶٬۴(تر  نپذیر و پـایی

بــوده ) درصــد دیــپلم پــذیر ۱۷٬۴پــذیر، و
ــه  ــمتها دارای  ۲۶٬۹ضــمن آنک درصــد س

فــوق دیــپلم (شــرایط احــراز تکنســین� 
 ۲٬۱درصــد لیســانس پــذیر و ۳۴٬۱، )پــذیر

ــاالتر و ــذیر و ب ــانس پ ــوق لیس  ۲درصــد ف
ها نیـز فاقـد شـرایط احـراز  درصد سـمت

همچنـین . بوده که تحت بررس� هسـتند
ــت جم ــاغل در صــنعت نف ــان ش ــت زن عی

 ۶۸نفر بوده که  ۴۱۹حدود چهار هزار و 
درصد زنان شاغل در صنعت نفـت دارای 
تحصــیالت دانشــZاه� لیســان� و بــاالتر 

بررس� وضـعیت سـن� در صـنعت . هستند
نفــت کشــور حــاک� از آن اســت در حــال 

ــزار و  ــرو  ۴۴۰حاضــر حــدود ی�ه ــر نی نف
سال در صنعت نفت خـدمت  ۲۵کمتر از 

کنند و این در حال� است که کارکنـان  م�
سال باالترین آمار را  ۵۰تا  ۴۵گروه سن� 

از سوی دیZر هـم  .در صنعت نفت دارند
ــت  ــه صــنعت نف ــل مجموع ــون در ک اکن

 ۶۰نفر از کارکنان با بـیش از  ۷۸۸تعداد 
ســال ســن کماکــان مشــغول بــه فعالیــت 

 .هستند
هزار نفـر  ۱۷همچنین هم اکنون حدود 

هـزار نفـر  ۶سال و حـدود  ۵ با سابقه زیر
ســـال در خـــدمت  ۱۴تـــا  ۱۰بـــا ســـابقه 

صنعت هستند که بیشترین تعـداد از نظـر 
ــین  ــدمت ب ــابقه خ ــا  ۲۰س ــال را  ۲۴ت س

بررســ� میــزان ورود و . شــامل مــ� شــوند
سـال گذشـته  ۵خروج نیـروی انسـان� در 

 ۱۵حــاک� از آن اســت کــه در ایــن مــدت 
ــارج و  ــت خ ــر از صــنعت نف ــزار نف  ۱۸ه

ــ ــتراتزیI هزارنف ــنعت اس ــن ص ر وارد ای
هـای انجـام شـده از  بین� پـیش . شده اند

 ۵خروج عادی کارکنان صـنعت نفـت در 
سال آینده به تفکیI مقطع تحصـیل� در 

ــال  ــرین خروجــ� را خــواهیم  ۸۹س کمت
 ۹۱داشت و بیشترین خـروج در سـالهای 

بـر . و بعد از آن اتفاق خواهد افتـاد ۹۲و 
کـه اگـر  این اساس کارشناسان معتقدنـد

ــروی انســان�  ــه جــذب نی امــروز شــروع ب
ــــا احتســــاب دوره  جــــایZزین شــــود، ب
ـــده  ـــI ســـال آین ـــر از ی آموزشـــ�، زودت

توان این نیروهـا را بـه کـار گرفـت و  نم�
باید به سرعت دراین مورد تصمیم گیری 
و اقـــدامات الزم در وزارت نفـــت انجـــام 

  .شود
بــا  ۱۳۸۹مــرداد ۲۴همچنــین  پانــا نیــوز 

محمـد صـادق� مـدیرکل سید علیرضا میر
ــ� ــر وزارت ــام داده "دفت ــت  انج ــر نف وزی

کس� که حضورش مایه گالیه هـای . است
شــدیدی از طــرف بســیاری از کارکنــان 
نفت شده است و در نامه ی�� از کارکنان 
شرکت نفت به نگارنـده نیـز آمـده اسـت 
کــه وی قــرار اســت بــا تجدیــد نظــر و 
جایZزین� نیروهای کارکشته و متخصـص 

سـیج� هـا و کادرهـای سـپاه در نفت بـا ب
ســطح مــدیریت�، فاتحــه شــرکت نفــت را 
بخواندکــه ایــن ظــن بــا هشــداری کــه 
نگارنده نسبت به سلطه سـپاه بـر صـنعت 

نوشـتار قبلـ� داده  ۳نفت و گاز کشور در 
ام، نسبت به تسری ایـن سـلطه در سـطح 
مدیریت� شرکت نفت نیز محـل و میـدان  

نـد کـه پانا نیـوز نیـز اذعـان می�. م� یابد
بســیاری از کارشناســان نفتــ� معتقدنــد 
حضور فردی مثل میرمحمـد صـادق� کـه 
از حوزه بازرگـان� اسـت در حـوزه منـابع 
انسان� نفت، بدون شـناخت از بدنـه ایـن 
ـــیارغیر کارشناســـ� اســـت . صـــنعت، بس

میرمحمد صادق� در این مصـاحبه اعـالم 
ــدیران و  ــن� م ــانگین س ــه می ــد ک ــ� کن م

تـا  ۵۵ضر بـین کارکنان نفت� در حال حا
 ۶۰سال اسـت در حـال� کـه افـراد در  ۵۹

در حــال . ســال�Z بازنشســته مــ� شــوند
نفر در نفت کار م� کننـد کـه  ۷۸۸حاضر 

 ۱۱سـال دارنـد و حـدود  ۶۰سن� بـاالی 
سـال  ۶۰تـا  ۵۵نفر هم بـین  ۵۰۰هزار و 
ســال آینــده بایــد  ۵بنــابراین تــا . هســتند

ــیش از  ــر از  ۱۲منتظــر خــروج ب هــزار نف
ن صنعت نفت باشیم کـه تعـدادی کارکنا

از این افراد قطعا از پست هـای مـدیریت� 
  .بازنشسته م� شوند

ــتمزد  ــوق و دس ــودن حق ــایین ب ــه پ وی ب
کارکنان شرکت نفت در مقایسه با حقوق 
و دســـتمزد کارکنـــان دیZـــر کشـــورها در 
ســ�وهای نفتــ� و دکــل هــای حفــاری 

حقـوق : اذعان م� کنـد و اعـالم مـ� کنـد
 ۱۰تـا  ۷ی خارج� بـین کارکنان شرکتها

برابر حقوق� است کـه مـا بـه کارشناسـان 
  !.فعال بر س�وهای خود م� دهیم

ـــــروی انســـــان� صـــــنعت  وضـــــعیت نی
اســــتراتژیI نفــــت ایــــران را از زبــــان 
مســـئولین آن در ایـــن نظـــام مشـــاهده 

اما وقت� اظهار نظـرات کـارگران . کردیم
و کارمندان شرکت نفت را مالحظـه مـ� 

فصـل مشـترک حـرف کنیم، م� بینیم که 
كــاهش خــدمات : آنهــا ایــن مــوارد اســت

رفـــاه�، كـــاهش حقـــوق پایـــه، كـــاهش 
ـــافه ـــاعات اض ـــت  س ـــدان امنی كاری، فق

حقوق� و شغل� نزد کارمندان و کـارگران 
پیمان�، كاهش سرمایه گذاری خارج� در 
بخش نفت بر اثر تحریمها و در نتیجـه از 
بــین رفــتن موقعیتهــای شــغل� و اخــراج 

ر راکــد مانــدن بســیاری از کارکنـان در اثــ
طرحهای نفت�، و تسلط شـرایط رکـودی 
ــی اجــرای  ــور در پ ــ� کش ــاطق نفت ــر من ب

های بـی خردانـه  احمـدی نـژاد  سیاست
  .در سطح خارج� و داخل�

عیســـــــ� کمـــــــال�  ۸۹خـــــــرداد  ۸در 
دبیراجرایی خانـه كـارگر بوشـهر از رشـد 
میزان بی�ـاری در ایـن اسـتان خبـر داد و 

ایع بــزرگ و اســتان بوشــهر صــن:" گفــت
تاثیرگــذاری نــدارد و تنهــا مركــزی كــه 

توانست بی�اری استان را كاهش دهـد  م�
منطقه عسلویه بود كه آن هـم بـا بحـران 
بی�اری و تعطیل� واحدهای ایـن منطقـه 

هزار نفـر  ۶۰در گذشته . روبرو شده است
ــار م� ــلویه ك ــه عس ــه در  در منطق كردندك

هزار نفــر در عســلویه  حــال حاضــر هشــت
ــار م� ــت ك ــد، گف ــال : كنن ــار س ــ� چه ط
ــن منطقــه  ۵۲گذشــته  هــزار كــارگر در ای

انـد و ایـن در  شغل خود را از دسـت داده
حال� است كه دولت همچنان ادعـا دارد 

انـدازی  های متعـددی در حـال راه پروژه
  !"در این منطقه است

بدینسان مالحظه مـ� شـود کـه در نظـام  
ــه تســلط اســتبداد ضــد رشــد  ــت فقی والی

ست که فقدان برنامـه ریـزی باعث شده ا
صحیح اسـتراتژیI تـرین صـنعت ایـران  
ــه  ــم در زمین ــژوهش و ه ــر پ ــم در ام را ه
وضع معیشت و شغل نیروی انسان� آن بـا 
    . مش�الت عدیده ای دست بZریبان سازد

بی آیندگ� کودک 
  ایران�

  
س/ال  ١٨ميليون نفر از جمعيت کشور زي/ر  ٢١
 . سال می باشند ٣٠ميليون زير  ٣۵و 

درص//د جمعي//ت يعن//ی  ٣٠تع//داد کودک//ان اي//ران  
از اين .ميليون نفر را شامل می شود  ٢١حدود 

باب///ت  نگ///اه ب///ه آين///ده و ف///راھم آوردن ش///رايط 
مساعد رشد ب/رای اي/ن بخ/ش از جمعي/ت کش/ور 

  .امر بسيار مھمی است
رشد جامعه در پرتو رشد اقتص/ادی و ي/ا ف/راھم 

شد و بودن امکانات کافی اقتصادی ميسر می با
نجم//ن  حماي//ت از در اي//ران ام//روز بن//ا ب//ه گفت//ه 

ب//ه عل//ت فق//ر ب//يش از ح//د، : "حق//وق كودك//ان
ميليون  5/3بيش از   85طبق سرشماری سال 

البت//ه  .ش//ده ان//دك//ودك از چرخ//ه تحص//يل خ//ارج 
ميليون ک/ودک خ/ارج از چرخ/ه تحص/يل  ۴آمار 

يک//ی از دTي//ل اص//لی خ//ارج . ني/ز داده م//ی ش//ود
م/دارس بخ/اطر وارد ش/دن شدن اين کودکان از 

طب/////ق اي/////ن . آنھ////ا در ب/////ازار ک/////ار م/////ی باش/////د
سرش//ماری کودک//انی ک//ه مس//تقيم ب//ا ک//ار درگي//ر 

ھ/زار نف/ر اع/Yم  ۶٧٠ھستند را يک ميلي/ون و 
 5/2 البت/ه در بعض/ی از آم/ار انجمنھ/ا. می کنن/د

  ."ميليون کودک کار نيز اعYم می گردد
ک//ار و ام//ور  "ري/وز"ی اTس//Yم خيعبدالرض/ا ش

 ٨٩تي///////ر  ٢٣در ( ی در اي///////ن ب///////ارهتم///////اعاج
 یا ف/هيوظ چيقانون ھ/: گفت )خبرگزاری فارس 

وزارت ک///ار در قب///ال کودک///ان ک///ار در  یرا ب///را
و  خص////وص آم////وزش مش////خص نک////رده اس////ت

خص//وص  ني//در ا یتيمس//ئول چيک//ار ھ// وزارت
  !"ندارد

دلي//ل اص//لی وارد ش//دن کودک//ان ب//ه ب//ازار ک//ار 
فقر است فقری خانواده ھای ايرانی است و اين 

که والدين آنھ/ا را ن/اگزير م/ی س/ازد ت/ا کودک/ان 
 . خود را در کسب در آمد با آنھا ھميار کنند

ھ/زار توم/ان در آم/د، خ/ط فق/ر  ٩٠٠طب/ق آم/ار 
 ٢۴در اي/ران ام/روز ب/يش از . اعYم ش/ده اس/ت

يعن/ی ح/دود . ميليون با فقر شديد مواجه ھس/تند
  .ميليون خانوار ايرانی 5555

مع//ادل  ٨٣يد در س//ال طب//ق آم//ار خ//ط فق//ر ش//د
 650مع//ادل  ٨۶ھ//زار توم//ان و در س//ال  ٢٣٨

 ٩٠٠بيش///تر از  ٨٩ھ///زار توم///ان و در س///ال  
بدين سان رشد فق/ر . ھزار تومان آمار می باشد

درص///د ب///وده  ١٨در س///الھای گذش///ته  س///اTنه 
  . است

خانواده ھايی که ب/ا فق/ر س/ر درگريبانن/د، توج/ه 
ر اي//ن د. کمت//ری ب//ه آين//ده فرزن//دان خ//ود دارن//د

خانواده ھا خشونت عليه کودکان و زنان بيشتر 
اعتياد در اين خانواده ھا بيش/تر مش/اھده . است

  .می شود
اعتي//اد يک//ی ديگ//ر از عوام//ل م//وثر در ک//ودک 

در . آزاری و خش//ونت علي//ه کودک//ان م//ی باش//د
ميليون  ۶/٢حال حاضر طبق آمار دولتی حدود 

 ۴معت////اد و طب////ق آم////ار غي////ر دولت////ی ب////يش از 
تع/داد . ن معتاد در کشور موجود می باش/دميليو

کس//انی ک///ه ب///ه الک//ل اعتي///اد دارن///د را ب///يش از 
فق/ر ناش/ی از . ھزار نف/ر تخم/ين م/ی زنن/د ۵٠٠

اعتياد چه از نظر مالی و از آن مھم تر يعنی از 
نظ///ر فرھنگ///ی ت///اثير خش///ونت ب///ار خ///ود را ب///ر 

عتي/اد وال//دين ک//ودک ا. روی کودک/ان م//ی گ//ذارد
از . خ//ود ب//ی تف//اوت م//ی کن//درا نس//بت ب//ه آين//ده 

نظر تص/ميم گي/ری شخص/ی ض/عيف و معت/اد ب/ه 
اين کودکان، افرادی مطيع و يا . قدرت می گردد

  . بسيار خشونت طلب خواھند شد
طYق نيز از مواردی است که  تاثير مخرب  ب/ر 

آمار طYق در اي/ران ک/ه . روی کودکان ميگذارد
ناش///ی از بيم///اری ھ///ای اجتم///اعی و کمبودھ///ا 

ازدواج  ۴حکاي//ت از آن دارد ک//ه از ھ//ر  اس//ت،
  . ازدواج  به طYق منجر می گردد ١

خش//ونتھای اجتم//اعی و مخصوص//ا خش//ونتھای 
سياس///ی ک///ه بص///ورت ق///انون دولت///ی ب///ه م///ردم 

اي////ن خش////ونتھا در س////طح . تحمي////ل م////ی ش////ود
خانواده ھا خود را نشان می دھ/د و از ع/واملی 
م///ی گ///ردد ک///ه باع///ث وارد ش///دن خش///ونت ب///ه 

از طرف ديگر، فض/ای . جوان بگردد کودکان و
دوگ/انگی ک/ه در درج/ه اول ق/درت ح/اکم بوج//ود 
آورده است تاثير ب/د آموزش/ی ب/ر روی کودک/ان 

فضای خشونت رژيم، مردم را ناچار . می گذارد
می کند که در درون خانه يک نوع شخص/يت و 
در بي/رون از خان/ه شخص/يت ديگ/ری را بي/ان و 

گی در رفت//ار اي//ن دوگ//ان. از خ//ود نش//ان بدھن//د
روزم////ره وال////دين ت////اثير ب////د خ////ود را ب////ر روی 
فرزن//دان ميگ//ذارد و باع//ث م//ی گ//ردد ک//ه دارای 

م///ثY ب////رای . تربي///ت دوگان///ه و دو رو بگردن///د
 ۶دخت///ران پوش///ش اجب///اری ک///ه از س///ن پ///ايين 

سالگی شروع می شود، پوششی است که نم/اد 
خشونت و اجباری است که حکومت به کودکان 

ين اکث////راً ب////ا اي////ن فش////ار وال////د. روا م////ی دارد
در واق//ع از ک//ودکی حکوم/ت ب//ه دخت//ر . مخالفن/د

به ديد شیء جنس/ی م/ی نگ/رد و ب/ه او اي/ن دي/د 
تاثير اين برخورد با کودکان . را تفھيم می نمايد

آم//ار مص//رف ب//يش از ح//د ل//وازم آرايش//ی اس//ت 
که ايران مقام اول مصرف اي/ن م/واد را در دني/ا 

  . دارد
م آرايش//ی و آنھ//م ب//ه س//ن ک//م اس//تفاده از ل//واز

شکل غل/يظ آن در اي/ران ماي/ه نگران/ی بس/ياری 
  . از روانشناسان و جامعه شناسان گرديده است

ب///ر نام///ه ھ///ای تلويزي///ونی ک///ه م///ی بايس///تی در 
خش///ونت زداي///ی نق///ش ب///ازی کنن///د، ام///روز ب///ا 
برنام//////ه ھ//////ايی سراس//////ر ممل//////و از تحقي//////ر، 
عصبانيت، خش/ونت، فحاش/ی و تزوي/ر، ب/دل ب/ه 

  . رشد گرديده اند ابزار مانع
نبود امکانات کافی آموزشی مبتن/ی ب/ر آزادی و 
رش///د ک///ودک و آم///وزش حق///وق او و دف///اع از 

دلھ//ره و اض//طراب . حق//وق کودک//ان و انس//انھا
وال//دين نس//بت ب//ه آين//ده کودکانش//ان، وقت//ی م//ی 
 ١بينن//د ک//ه درب//ازار ک//ار ب//ا وارد ش//دن س//اTنه 

ميلي//ون متقاض//ی جدي//د ج//ايی و آين//ده ای ب//رای 
ودکان آنھا ارائه نمی دھد، باعث می گردد ک/ه ک

ھمين عدم اطمينان را روزان/ه ب/ه کودک/ان خ/ود 
  .نيز انتقال دھند

 یھ//ا یكارشناس//ان اجتم//اعي معتقدن//د، ناھنجار
، یاز قبي//ل فق//ر، كمب//ود امكان//ات زن//دگعی اجتم//ا

س///وء مص///رف م///واد مخ///در و اعتي///اد، مح///يط 
خ//انواده را  ،و ط//Yق ی، بيك//اری خش//نخ//انوادگ

كن/د ت/ا  ی مب/تY م/ یاجتم/اع یھا به ان/واع آس/يب
نم/ی احساس ل/ذت و رض/ايت  یآنجا كه از زندگ

س///رخوردگي و وحش///ت کنن//د و در اي///ن حال///ت، 
. خود را ب/ا خش/ونت ب/ه ک/ودک انتق/ال م/ی دھن/د

در اش//كال كت//ك زدن، پ//رت ك//ردن،  خش//ونتاي/ن 
زدن، حبس كردن، گرسنه نگه  یسيل ،لگد زدن
 ، داغ ك/ردن،واداشتن، به کارھای سخت داشتن

ه طوريك/ه ب/ر ب/. ی نماي/دبروز م/... سوزاندن و 
درص//د كودك//ان ب//ه ھنگ//ام  ١۵  اس//اس تحقيق//ات 

دچ//ار جراح//ت و  ،تنبي//ه ب//دنی از س//وی وال//دين
  . شوند مصدوميت می

آق//ای عص//مت ي//اری، مس//ئول واح//د م//ددکاری  
انجمن حماي/ت از کودک/ان عن/وان م/ی نماي/د ک/ه  

  دھد در ايران نشان مینتايج يک تحقيق ميدانی 
ھ///ا از ط///رف وال///دين  درص///د ك///ودك آزاری   ٧۵

ب///ه عقي///ده كارشناس///ان، در . انج///ام ش///ده اس///ت
مط////رح  ی، تنھ////ا ص////دمات فيزيك////ك////ودك آزاری

به مراتب  یآن اثرنی روا یھا نيست بلكه آسيب
        . تر دارد تر و عميق ی طوTن

 یك//ه ب//ه م//واد مخ//در رو یدرص//د جوان//ان  ٩٠  
آزاد وال///دين خ///ود مخصوص///ا  م///وردان///د  آورده

وحش///ت ك///ودك، . پ///دران خ///ود ق///رار گرفت///ه ان///د
خانواده و آموزش ندادن مربيان  یمسايل حيثيت

 یو مديران مدارس و دانش آموزان ب/راي آگ/اھ
ھ//ا  یبخش//يدن ب//ه كودك//ان در مقاب//ل ك//ودك آزار
ری س/بب ش/ده اس//ت ك/ه اغل//ب م/وارد ك//ودك آزا

    . پنھان بماندھا 
اس/ت  یم/ا معم/وT جس/مدر كشور  یكودك آزار

، ك/ودك یجمس یولي شكل پنھان تر كودك آزار
اس//ت ك//ه توس//ط وال//دين ي//ا خ//ود  یجنس// یآزار

  . ماند یم یمخف "حفظ آبرو" یكودك برا
بيشتر مادران به گمان آنك/ه ب/ا افش/اي خش/ونت 

خ/انواده  یپدر كه موجب آزار ك/ودك ش/ده آب/رو
ك/ه از ط/رف پ/در  لم/یمقاب/ل ظ ،افتد یبه خطر م
روا داش///ته و ي///ا خ///ود م///ادر ب///ه ك///ودك  خش///ن

  .كنند شود، سكوت مي یم
  

ترســـها و خشـــونتهای اجتمـــاع� 
ـــ� شـــود  ـــه م فرهنگـــ� را چZون

  . جبران کرد؟ 
  

بخشی از اين جبرانھ/ا باي/د در چھ/ارچوب خان/ه 
وظيف//ه پ//در و م//ادر اس//ت ک//ه در . انج//ام بگي//رد

س//عی کنن//د ک//ه ب//ا . خ//دمت فرزن//دان خ//ود باش//ند
مس//اعد ب//ر اص//ل آزاديھ//ا  ف//راھم آوردن مح//يط

يعنی بر اصل برخوردار شدن کودکان از حقوق 
. خ//ود زمين//ه ھ//ای رش//د آنھ//ا را ف//راھم نماين//د
البته والدين می بايستی از س/Yمت ک/افی م/الی، 
... اش/////تغال، امني/////ت، مس/////کن و  بھداش/////ت و 

برخوردار باش/ند ت/ا بتوانن/د ب/ا آرام/ش بيش/تر و 
بخ/ش ک/ار  اي/ن. بھتری به کار آموزش بپردازند

دول//ت اس//ت ک//ه نيازھ//ای جامع//ه را متناس//ب ب//ا 
  . برخورداری از حقوق شھروندان فراھم کند

در کشورھای استبدادی امکانات رش/د از م/ردم 
اس/تبداد تخ/م اس/تعدادھا را م/ی . گرفته می ش/ود

اس//تبداد رش//د را در تض//اد ب//ا خ//ود م//ی . خ//ورد
استبداد رشدی را مشروع م/ی دان/د ک/ه در . داند

در کش//ور اي///ران ک//ه اس///تبداد . و باش///دخ//دمت ا
دينی از بدترين ن/وع استبدادھاس/ت، نظ/ام ح/اکم 

تحم//ل ھيچگون///ه تح///ولی ک//ه ب///ه زع///م آنھ///ا در 
م///ردم . تض///اد ب///ا وTي///ت آنھ///ا باش///د را ن///دارد

قرباني//ان اس//تبداد ول//ی فقي//ه ھس//تند و زن//ان و 
مادران و کودکان آس/يبھای ب/زرگ را در درج/ه 

  . اول می بينند
Tيت فقيه که ضد حقوق عمل می کن/د در نظام و

و ولی فقيه صاحب مال و جان و ن/اموس م/ردم 
اس//ت دف//اع از حق//وق و رش//د ام//ری غي//ر قاب//ل 

  . تحقق است
در فض///ای آزاد . رش///د فض///ای آزاد م///ی خواھ///د

. است که امکان انتخاب و رشد ميسر می گ/ردد
در اس///تبداد دين///ی ح///اکم ب///ر اي///ران، ول///ی فقي///ه 

ت دارد ک/////ه ب/////ه مجموع/////ه ق/////درت را در دس/////
مناس///بتھای مختل////ف اي///ن ق////درت را ب///ه اف////راد 

رش/د ک/ودک و رش/د و . مختلف تفويض می کن/د
در . انتخاب کودک در تضاد است با وTيت فقي/ه

نظ//ام وTي//ت فقي//ه ھ//ر ان//دازه گروھھ//ای م//دافع 
حق//وق بش//ر فع//التر م//ی ش//وند ب//ه ھم//ان نس//بت 

مخصوص//ا . خش//ونت نظ//ام ھ//م بيش//تر م//ی ش//ود
نھ//ا بيش//تر ض//ربه وارد م//ی خش//ونت نظ//ام ب//ه آ

کند که خواھ/ان تحق/ق حق/وق انس/انھا در تغيي/ر 
در اي/ن نظ/ام م/ردم وTيت/ی . اين نظام م/ی باش/ند

در اين نظام اس/ت ک/ه کودک/ان آم/ار م/ی . ندارند
  . آماری که بيانگر بی فردايی آنھاست. شوند

درص/د پ/در و مادرھ/ا تنبي/ه  50در ايران ام/روز 
در . م//ی دانن//د خ//ود" ح//ق"ک//ردن فرزن//دان را 

ايران امروز اعتراض به تجاوز به کودکان ضد 
وقت//ی کس//ی ک//ه ب//ه او . آب//رو عم//ل ک//ردن اس//ت

تج///اوز ش///ده اس///ت ش///کايت م///ی کن///د در چش///م 
غي/ر . بسياری کار نادرستی مرتک/ب ش/ده اس/ت
در . مس///تقيم جامع///ه از متج///اوز دف///اع م///ی کن///د

اي///ران ام///روز آم///ار کودک///ان معت///اد و کودک///ان 
ان ک///ار و کودک///ان از تحص///يل خياب///انی و کودک///

چون ننگ رژيم است، به ... محروم  و کودکان 
مس/ئوTن نظ/ام ب/ا . درستی ارائه داده نمی ش/ود

بی شرمی اعYم ميکنند چون اکثريت بچ/ه ھ/ای 
در ( کار و بچه ھای خيابان غير ايران/ی ھس/تند 

ما مسئوليتی ) واقع می گويند که افغانی ھستند 
گويی با اين گفته با شکم . !در قبال آنھا نداريم 

گرسنه خوابيدن بچه افغانی و يا تجاوز ب/ه بچ/ه 
افغانی و يا معتاد شدن بچه افغانی و يا از صبح 
تا شب کار کردن بچه افغ/انی، ب/ه ص/رف اينک/ه 

چنين ديدی !. ايرانی نيست، مشروعيت می يابد
  . ضد آزادی و ضد ارزشھای يک انسان است

آي/ا . م کودک/ان را داردايران ب/اTترين آم/ار اع/دا
سال اعدام و خشونت عليه کودکان،  ٣٠بعد از 

وضعيت کودکان ايران بھتر شده است؟ آيا قھ/ر 
در جامع//ه نس//بت ب//ه کودک//ان کمت//ر ش//ده اس//ت؟ 
چرا باي/د ھن/وز در اي/ران اع/دام داش/ته باش/يم و 
ص/حنه ھ/ای اع/دام ب/دون سانس/ور ب/ه ک//ودک و 

ظ//ر ک//دام ت//رس م//د ن. ب//زرگ نش//ان داده ش//ود؟
. ترس از عمل و يا ت/رس از نظ/ام؟. نظام است؟

اص//Yح اي//ن . در اي//ن نظ//ام آين//ده تاري//ک اس//ت
نظ///ام سراس///ر فس///اد و خش///ونت حت///ی در ح///ق 

س//ازش و . کودک//ان بيگن//اه،غير متص//ور اس//ت
دوره رياس//ت جمھ//وری اص//Yح  ٢کوت//اه آم//دن 

طلبان و يک سال تبليغات اصYح طلب/ان بع/د از 
ال رفت///ار سراس///ر انتخاب///ات دوره ھش///تم در قب///

خش//ونت طل//ب نظ//ام ح//اکم، بي//انگر اي//ن واقعي//ت 
اس//ت ک//ه بس//ياری از  اص//Yح طلب//ان حک//ومتی 
معتقدن////د چنانچ////ه اس////تبداد بمان////د، ول////ی س////ھم 
اص////Yح طلب////ان در ق////درت ني////ز محف////وظ بمان////د 

اما واقعيت امر اين است که اي/ن . اشکالی ندارد
ضد حيات جامعه . نظام ضد حقوق عمل می کند

از او نمی شود خواست . عمل می کندو طبيعت 
ک//ه ول//ی فقي//ه برس//ر مق//ام و ق//درت ب//ی ح//د و 
حص//ر خ//ود ابق//ا ش//ود و مق//امی ق//در ق//درت ک//ه 
ق//درت خ//ودش اص//ل اس//ت آزاديھ//ای م//ردم ني//ز 

چرا که آزادی مردم ب/ه معن/ای نب/ود ول/ی ! باشد
  . فقيه و قدرت او است

پ//س اول//ين ق//دم در جھ//ت تح//ول اساس//ی ب//رای 
دانمان، برداش/تن م/انع ب/زرگ، آين/ده بھت/ر فرزن/

ت/ا . يعنی استبداد دينی حاکم ب/ر اي/ران م/ی باش/د
آن مھ//م ب//ه س//رانجام برس//د، وظيف//ه طرف//داران 
حق/وق انس//ان اس//ت ک//ه ب//ه م//ردم حق//وق آنھ//ا و 
چگ/////////ونگی برخ/////////وردار ب/////////ودن از آن را در 

  . چھارچوب خانواده گوشزد کنند
تا کودکی با آزاديھ/ا رش/د نکن/د و ت/ا مردم/ی ب/ه 

ق خ//ود واق//ف نش//وند، م//ردم س//اTری ني//ز حق//و
  . برقرار نخواھد شد

حق کودک/ان ماس/ت ک/ه ب/دون خش/ونت و ب/دون 
ت/رس از ول//ی فقي//ه و پاس/دارانش و ط//رز تفک//ر 
خش//ونت طل//ب آنھ//ا، در آزادی و ش//ادی رش//د و 

  . زندگی کنند
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  فتنه
   
، به گـزارش جـرس، ۸۹شهریور ۱۷در ⊲⊲⊲⊲

ـــــه ـــــه  نصـــــیر بوشـــــهر از هفت های  نام
ب استان بوشهر، در جلسـه روز طل اصالح

گذشــته هیــأت نظــارت بــر مطبوعـــات 
 .توقیف شد

ـــــهریور  ۱۷در ⊲⊲⊲⊲ ـــــزارش ۸۹ش ـــــه گ ، ب
احمــد ســلیمان� زنــدان� کــرد : موکریــان

اهل اشـنویه در زنـدان ارومیـه دسـت بـه 
نامبرده که بیش از پـنج . اعتصاب غذا زد

ماه است در زندان ارومیه محبوس اسـت 
ــه ــراض ب ــنبه در اعت ــت  از روز ی�ش مخالف

مسئولین زندان بـا انتقـال وی بـه زنـدان 
محل س�ونتش اعتصاب نمـوده و در پـی 

 .آن به قرنطینه زندان منتقل شده است
ـــا، اســـام� و ۸۹شـــهریور ۱۷در ⊲⊲⊲⊲ ، رهان

زنـدان� سیاسـ�  ۶۰۰اطالعات مربوط به 
های ایران را فهرسـت  محبوس در زندان

از . تن زن هستند ۶۳از آنها، . کرده است
نفـر  ۳۵۴ان� موجود در لیسـت، زند ۶۰۰

نفـر در  ۲۴۶دارای مح�ومیت قضـایی و 
از لیسـت اسـام� . برند بازداشت به سر م�

سـال  ۱۰نفر ح�م بـاالی  ۹۴مح�ومان، 
هـای سـنگین� را دارا  داشته و مح�ومیت

 .هستند
، به گزارش فعـالین ۸۹شهریور ۱۷در   ⊲⊲⊲⊲

حقوق بشر و دم�راس� در ایران،  زندان� 
ائم� از دستگیرشــدگان سیاســ� هــادی قــ

روز عاشورا به زندان گنبد کابوس تبعیـد 
 .شد
، بــــه گــــزارش ۸۹شــــهریور  ۱۸در   ⊲⊲⊲⊲

ــان تعــدادی از کــارگران شــرکت : موکری
کرپ ناز کرمانشاه روز گذشـته در مقابـل 
مــدیریت بانــک ملــت ایــن شــهر حاضــر 

خواسته کارگران حاضـر در محـل .شدند
از مــدیریت بانــک، پرداخــت حقــوق بــه 

افتـاده چهــار مـاه و واریـز کــردن تعویـق 
 .حق بیمه چند ماهه اخیر بوده است

، به گـزارش هرانـا، ۸۹شهریور  ۱۸در  ⊲⊲⊲⊲
مریم ضیا، فعال حقوق کودک، از سـوی 

دادگاه انقالب به ریاست قاض�  ۲۸شعبه 
 Iمقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام، بـه یـ

 .سال حبس تعزیری مح�وم شد
فعـالین ، به گزارش ۸۹شهریور  ۱۸در  ⊲⊲⊲⊲

حقوق بشـر و دم�راسـ� در ایـران، آقـای 
ـــی  ـــدان�، در پ بروجـــردی، روحـــان� زن
اعتراض به فقدان ام�انات اولیـه انسـان� 
و پایمــال شــدن حقــوق زنــدانیان، بــرای 
چنــدمین بــار مــورد هتــاک� و فحاشــ� 

 .مسئولین زندان اوین قرار گرفت
، به گزارش میـزان،  ۸۹شهریور  ۱۸در  ⊲⊲⊲⊲

ز زنــدان وکیــل آبــاد نامــه افشــاگرانه ای ا
مشهد، از ابعاد دیZری از وضعیت وخـیم 

 ۵۰۰حقوق بشر در ایـن زنـدان از جملـه 
اعدام مخفیانه در یI سال گذشته پـرده 

 .برداشته است
در زندان وکیل آباد مشهد، فجایع� بـه    

وقوع م� پیوندد که سـبعیت آن توصـیف 
زنــدان وکیــل  ۵انــدرزگاه . ناپــذیر اســت

دترین و مخفـ� تــرین آبـاد مشـهد رمزآلـو
بند زندان وکیل آبـاد مشـهد بـوده کـه بـا 
چیدن پتو در ورودی اندرزگاه در هنگام 
بازرسیهای بین الملل� به عنوان انبار پتو 
معرف� م� گردد و کمتـر کسـ� اطالعـات� 

 ۵انــدرزگاه . دقیــق از وضــعیت آن دارد
بنـد بـه  ۴زندان وکیل آباد مشـهد شـامل 

 :ترتیب
بـه اعـدام بـه جـرم  مح�ـومین: ۱۰۱بند 

 نفر ۵۰۰فروش مواد مخدر بیش از 
اکثــرا مح�ــومین بــه قصــاص، : ۱۰۲بنـد 
 نفر ۲۵۰نفر و دیZر جرائم حدود  ۳۰۰
سـال بـا  ۲۵تـا  ۱۸بند جوانان : ۱۰۳بند 

جرائم سرقت، زنا، فـروش مـواد مخـدر، 
 نفر ۶۰۰حدودا 

جــرائم ســرقت، مــواد مخــدر، : ۱۰۴بنــد 
 نفر ۶۰۰ا ساله ها به باال حدود ۲۵زنا، 

و  ۱۰۳، ۱۰۲در هـــر یـــI از بنـــدهای    
نفـــر مح�ـــومین بـــه  ۲۰۰حـــدودا  ۱۰۴

اعدام هستند که با تایید حفاظت زنـدان 
 .به آنجا منتقل شده اند ۱۰۱از بند 

، به گزارش شـهرزاد ۸۹شهریور ۱۹در  ⊲⊲⊲⊲
نیوز، مریم ضیا، فعال حقـوق کودکـان و 

جمعیـــت تـــالش بـــرای جهـــان� "مــدیر 
 ۲۸ی  ز ســوی شــعبه، ا"شایســته کودکــان

ــام  ــه اته ــه "دادگــاه انقــالب ب ــغ علی تبلی
بـــه یـــI ســال حـــبس تعزیـــری " نظــام

ــد ــوم ش ــاه را قاضــ� . مح� ریاســت دادگ
 . مقیسه برعهده داشت

: ، به گـزارش جـرس۸۹شهریور  ۲۲در ⊲⊲⊲⊲
ابراهیم مل��، پژوهشـZر دینـ� و شـاگرد 
آیت ال¦ه منتظری بـا ح�ـم دادگـاه ویـژه 

ـــ ـــه پرداخـــت پ نج روحانیـــت مشـــهد، ب
میلیون تومان جزای نقدی و خلع لبـاس 

اسـفند  ۲۲اتهامـات وی کـه . مح�وم شد
سال گذشته بازداشـت شـد و یـI مـاه در 
سلول انفرادی و سه مـاه در بنـد عمـوم� 
واواک مشــهد حــبس بــود، تــوهین بــه 

 .رهبری و تبلیغ علیه نظام بود
، بـه گـزارش هرانـا، ۸۹شهریور  ۲۲در ⊲⊲⊲⊲

را " شاهین"دادگاه کیفری استان تهران 
به جرم قتل صاحب کـار خـود بـه اعـدام 

این درحـال� اسـت کـه ایـن . مح�وم کرد
ــرده  ــات خــود را رد ک ــام اتهام ــتهم تم م

  .است
، بـه گـزارش هرانـا، ۸۹شهریور  ۲۲در ⊲⊲⊲⊲

ــان و  ــوق زن ــال حق ــان فع ــد غزنوی محم
ــوم  ــته عل ــه رش ــش آموخت کودکــان و دان

سال حبس تعزیـری مح�ـوم  ۵سیاس� به 
  .شد
، به گزارش هرانا به ۸۹ور شهری ۲۳در ⊲⊲⊲⊲

نقل از منابع آگاه استان مازندران، دکتر 
علیزاده رئیس سابق دانشـZاه مازنـدران، 
دکتــر احمــدپور رئــیس فعلــ� دانشــZاه 
ـــر عســـ�ر جـــانعلیزاده  مازنـــدران و دکت
ــیروان�  ــنعت� نوش ــZاه ص ــت دانش سرپرس
بابل اقدام به اخراج فعـالین دانشـجویی 

ن� است ط� گفت. این دو دانشZاه نمودند
روزهای اخیر مسـئولین ایـن دو دانشـZاه 
پس از سخنان وزیر علـوم مـوج جدیـدی 
از فشارها و برخوردها را بـر ضـد فعـالین 

  .دانشجویی این دو دانشZاه بر انگختند
عمــاد بهــاور، ســارا خــادم�، اشــ�ان     

ذهابیــان، ســیاوش ســلیم� نــژاد و ایمــان 
صــــدیق� از جملــــه فعــــالین سیاســــ� و 

دانشــZاه صــنعت� نوشــیروان� دانشــجویی 
بابـل و دانشــZاه مازنـدران بــوده انـد کــه 
ط� هفته هـای اخیـر و بـا صـدور اح�ـام 
جداگانه ای ح�م قطع� اخـراج خـود را 

 .دریافت کرده اند
، بـه گـزارش هرانـا، ۸۹شهریور  ۲۳در ⊲⊲⊲⊲

فاطمـــــه نصـــــیرپور ســـــردبیر نشـــــریه 
و عضـو » آذربایجـان قـاین�«دانشجویی 

ف شــده ،آرمــان تشــ�ل دانشــجویی توقیــ
ـــوی دادگـــاه  ـــZاه آزاد تبریـــز از س دانش

انقالب مرند به شش مـاه حـبس تعزیـری 
اتهـــام ایــــن فعــــال . مح�ـــوم گردیــــد

دانشــجویی تبلیــغ علیــه نظــام از طریــق 
چاپ ویژه نامه تش�ل دانشـجویی آرمـان 
دانشZاه آزاد تبریز به مناسبت روز چهان� 

زن (»آذربایجــان قــادین�«زن بــا عنــوان 
  .عنوان شده است)�آذربایجان

، بـه گـزارش هرانـا، ۸۹شهریور  ۲۴در ⊲⊲⊲⊲
مهندس رضا کرمـان� و حسـین شـهریاری 
ــری  از اعضــای ســابق شــورای عــال� رهب
حــزب پــان ایرانیســت بــه همــراه حجــت 
کالشــ� مســؤول ســازمان جوانــان حــزب 
پــان ایرانیســت توســط نیروهــای امنیتــ� 

 .بازداشت شدند
، بـه گـزارش کلمـه، ۸۹شهریور  ۲۴در ⊲⊲⊲⊲
 ۳۹ها در شـیراز،  ر موج تازه دسـتگیرید

ـــه  منـــدان آیت تـــن از طـــالب و عالقه ال¦
پیش از این هـم . دستغیب دستگیر شدند

هشت تن از هواداران ایـن مرجـع تقلیـد 
های  دستگیر شده بودند که با دستگیری

شدگان اخیـر  جدید، تعداد کل بازداشت
 .نفر رسیده است ۴۷به 
: ـرس،به گزارش جــ۸۹شهریور  ۲۵در ⊲⊲⊲⊲

از آغــاز شــهریور مــاه، قاضــ� غالمحســین 
ــام�  ــرای نظ ــژه دادس ــازپرس وی ــ� ب ترک
تهران، در جریان پیZیری پرونـده حملـه 

به کوی دانشـZاه تهـران، اقـدام  ۸۸سال 
به احضار گسترده گروه� از دانشـجویان 
ساکن کـوی دانشـZاه بصـورت تلفنـ� بـه 
ســازمان قضــائ� نیروهــای مســلح کــرده 

 .است
، بـه گـزارش هرانـا ۸۹ر شـهریو ۲۵در  ⊲⊲⊲⊲

مال محسن حسین� امام جمعه اهل سـنت 
شهر کامیـاران و قاضـ� دادگـاه خـانواده 
ایــن شــهر طــ� روزهــای گذشــته توســط 
نیروهــای امنیتــ� در کامیــاران بازداشــت 
شــده و بــه م�ــان نــامعلوم� منتقــل شــده 

 .است
، به گزارش کمپـین ۸۹شهریور  ۲۵در  ⊲⊲⊲⊲

ــل  ــد قاب ــر، احم ــوق بش ــ� حق ــین الملل ب
پژوهشZر دین� پـس از آنکـه در خصـوص 
اعدام گسـترده زنـدانیان مـواد مخـدر بـا 
ــر  Zــار دی ــرد ب ــو ک ــت و گ ــا گف ــانه ه رس

مسـؤولین . بازداشت و روانـه زنـدان شـد
قضایی هنـوز در خصـوص بازداشـت وی 

 .توضیحات� ارائه نکرده اند
، بـه گـزارش کلمـه، ۸۹شهریور  ۲۵در  ⊲⊲⊲⊲

ندس نیروهای امنیت� با حمله به دفتر مه
موســوی، اقــدام بــه تفتــیش و بازرســ� از 
محــل کــرده و برخــ� وســایل موجــود در 

نیروهــای . انــد دفتــر را نیــز بــا خــود برده
امنیت�، کامپیوترهای موجـود در دفتـر را 

 .آوری کردند جمع
، بـه گـزارش هرانـا، ۸۹شهریور  ۲۶در ⊲⊲⊲⊲

همسر حسن اسـدی زیـدآبادی خبـر داد، 
الغ در ابتدای بازداشـت قـرار کفالـت ابـ

ـــا عـــدم اطالع ـــه  شـــده، امـــا ب رســـان� ب
خــانواده، او را بــدون قــرار بازداشــت بــه 

ــدت  ــه م ــانون� ب روز در  ۲۱صــورت غیرق
اند و پـس از آن، در روز  زندان نگه داشته

شهریور این قرار کفالت به بازداشـت  ۲۲
 .تبدیل شده است

، بـه گـزارش سـایت ۸۹شهریور ۲۶در  ⊲⊲⊲⊲
ــه  ــردی ب دادگســتری خراســان شــمال� ف

گـــرم  ۴۰۱تهـــام حمـــل و نگهـــداری ا
ـــیروان  ـــتان ش ـــه در شهرس ـــتال ک کریس

ــود،  شــهریور اعــدام  ۲۳دســتگیر شــده ب
  نام این فرد در این گزارش اعالم . شد

برحـــق بایـــد ایســـتاد تـــا 
ـــــــلیم  ـــــــت تس زورپرس

  شودحق
  
پس اگر ترسيديد از اينكه نتوانيد «     

در باره يتميان به قسط رفتار كند، پس 
با زناني كه خاطر آنها ) ٭(ازدواج كنيد 

پـس  . را مي خواهيد، دو و سه و چهـار 
اگر ترسيديد نتوانيد عدالت كنيد، پس 

و اگر كنيز داريد  ).ازدواج كنيد(با يكي 
بدو بسـنده كنيـد كـه نزديـك تـر بـه       

  .»عدالت است
ــده  –) ٭( ــاي شــفاء الزم ندي اوال ً آق

 237است يادآور شود كه بنا بـر آيـه   
بـا زن اسـت و او   سوره بقره ايجـاب  

و ثانيـا ً  . است كه شوهر بر مي گزيند
ديد نتوانيد بـه  ياگر ترس«نصف آيه را 

عدالت رفتار كنيد، پس تنهـا بـا يـك    
ــد ــن ازدواج كني ــي آورد و  را» ت نم

بــدين روش، بــزرگ تــرين دروغ را 
اما قسمت دوم كـه از آيـه   . مي سازد

همين سوره نقل مي كند، سـاخته   19
كند تـا وارونـه    خود را آيه قرآن مي
  :آيه اينست. رهنمود قرآن را بسازد

اي كساني كه ايمان آورده ايـد  «      
بر شما حالل نيست كه زنـان را بـه   
زور به ارث بريد و بـر زنـان سـخت    
گيري مكنيد تا كه قسمتي از آنچـه  

. بازگيريـد ) مهـر (را به آنها داده ايد 
مگــر ايــن كــه عمــل بســيار زشــت 

با آنها خوش . آشكاري از آنان سرزند
و اگـر از همسـر خـود    . رفتار باشـيد 

كراهت پيدا كرديـد، اظهـار كراهـت    
بسـا از چيـزي كراهـت مـي     . نكنيد

يابيد كه خداوند در آن، بـراي شـما   
   .»خير قرار داده است

مــوارد ديگــر را پرســش كننــده و     
ديگر حقيقت جويان خود مي تواننـد  

  . با آيه هاي قرآن تطبيق كنند
به اين پرسـش پاسـخ دادم،    و اگر    

براي اين بود كه خوانندگان بداننـد،  
بسا عقل قدرتمدار كه دعـوي آزادي  
خواهي مي كند، غافـل از ايـن كـه    
چون با تخريب شروع مي كند و اين 
... تخريب را با جعل قـول و بهتـان و  

انجام مي دهد، زورمـداري خـود را   
تصديق مي كند بنـده  . ثابت مي كند

            .  قدرت است زور و در خدمت
  
  

  .نشده است
، به گزارش هرانا، ۸۹شهریور ۲۶در  ⊲⊲⊲⊲

بـــا گذشـــت چنـــدین روز از بازداشـــت 
ایــوب نعمتــ�، دانشــجوی محــروم از 
ـــوم  ـــوق و عل ـــ�ده حق ـــیل دانش تحص
سیاس� دانشZاه تهران خـانواده وی در 

  .بی خبری مطلق به سر میبرند
ــــه گــــزارش ۸۹شــــهریور  ۲۶در  ⊲⊲⊲⊲ ، ب

ــــوز، دادگــــاه  ۵۴شــــعبه  دانشــــجو نی
تجدیدنظر تهران ح�م صادره از سوی 

دادگاه انقـالب اسـالم� مبنـ�  ۱۵شعبه 
سـال و  ۸بر مح�ومیت مجید توکل� به 

 .نیم زندان را تایید کرد
، به گزارش کلمه، ۸۹شهریور  ۲۹در  ⊲⊲⊲⊲

خــواهر عبدالرضــا تاجیــI، روزنامــه 
 ۵نگــار و فعــال حقــوق بشــر، بــه شــعبه 

ضـار و بـه نشـر بازپرس� زندان اویـن اح
اکاذیب، اجتماع و تبان� و اقدام تبلیغـ� 
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  :ما با موارد ذیل  موافق نبودیم...  
ما  از ابتدا  با تدارک بازگشت   ---

به استبداد بعد از  پیـروزی  انقـالب  
به زعم و فهم خود  کـه همـه اسـناد 

  :آن موجود  م� باشد
ــــالب  و  *  ــــای انق ــــاه ه ــــا دادگ ب

  اعدامهای  برق آسا،
ــدد   * ــز  تع ــرج و مراک ــا هــرج و م ب
  درتق
بـا شـ�نجه و زنـدان هـا   و انــواع   *

  آن،
باســـــلب  آزادیهـــــای  فـــــردی و  *

  اجتماع� ،
ـــای    * ـــق  و تأســـیس ارگانه ـــا خل ب

ــه هــ ــوان پای ــوالده  بعن ــد ال ی  اجدی
اســـــــتبداد جدیـــــــد و اســـــــتقرار 

  دی�تاتوری ،
و در زمینه دخالتهای  بـی مـورد   * 

  آقای خمین� و دستگاه روحانیت
ــ * ــ اوب ــه توجــه نکــردن بــه موق ع، ب

خواسته های به حـق  ملـت، چـه از 
ــب   ــت و چــه از جان ــب  روحانی جان
ــــ�  ــــت م ــــت، مخالف ــــت موق دول

  ..نمودیم
  

اگــر اینهــا موجــب تضــعیف دولــت 
ــا ســقوط آن شــده اســت  موقــت و ی

  »از متن کتاب « ...حق باآنها است 
  

ــا     ــاب ب ــت کت ــاع و در یاف ــرای ابتی ب
ــــاس حاصــــل  ــــر تم آدرســــهای زی

  !فرمائید
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