
  

نندسان مي تواآ،وريم كه بيانگر واقعيتي است كه هرگاه مردم بدان توجه كنندآدر فصل اول اين مجموعه گزارشي را مي:انقالب اسالمی
اين انعطاف ناپذيري . گوياي انعطاف ناپذيري قدرت مدارها است ،يم و مكانيسم تقسيم به دوژتجزيه ر. خويشتن را از استبداد مافياها برهانند

. دقوت تصور مي كنن ،مي شوند امدن اينگونه رژيم هآمردم اين ضعف را كه سبب از پا در . نها به دو و حذف يكي از دو مي شودآعامل تقسيم 
  .اين ضعف را تشريح كرده ايم و باز تشريح خواهيم كرد. سودندآن مي آبسيار زود خود را از شر  ،اگر واقعيت را همان سان كه هست مي ديدند

قسمت اول تحقيقي را مي خوانيد پيرامون سازمانهاي سياسي و ديني و خانواده ها و اشخاصي كه در كودتا هاي مختلف  ،در فصل دوم      
 ،به استبداد ،نانآموجب شد شركت كنندگان در كودتاها بمانند و همچنان بر  ،غفلت مردم ايران از بكار بردن روش صحيح. داشته اند شركت

  .حكومت كنند
: اين گزارشها گويا هستند. ورده ايم كه ويكيليكس انتشار داده استآترجمه هاي گزارشهاي ديگري از گزارشهاي سري را  ،در فصل سوم     

اين واقعيت را عيان مي كند  ،در عين حال. يم بر محور قدرت امريكا تنظيم مي شودژگوياي اين واقعيت هستند كه سياست داخلي و خارجي ر
پس تبليغات اين دستگاه و . يم مافياها فلسفه افالطون و ارسطو و نه اسالم استژي راهنماي رژكه دستگاه حاكمه امريكا مي داند ايدئولو

از راه جنگ و حاكم كردن مزدورانش بر  ،جز از رهگذر توجيه سلطه گري اين قدرت بر جامعه هاي مسلمان ،يراني نمايش بر ضد اسالممزدوران ا
  اين كشورها نيست

  .ورده ايمآاطالعات و موضعگيريها در باره پرونده اتمي ايران را گرد  ،در فصل چهارم       
ستند  هر دو بسيار گويا. ار نظر يكي از ادگار مورن و ديگري از زيگلر را از نظر خوانندگان مي گذرانيمترجمه هاي دو اظه ،و در فصل پنجم      

  .يندآو بكار همه انسانها مي 
  4در صفحه     

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

  )١٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

 علم ما همه شیران ولی شیر
                          َ      َ حمله مان از باد باشد د م به د م

   "موالنا "
  مقدمه  

  
اين كر ذ،  دشرح زندگي تيمورتاش  بپردازقبل از اينكه نگارنده به 

و روش سياسـي تيمورتـاش نمونـه     مـنش كه  را الزم مي بيندنكته 
 . استبداديروش اكثريت كارگزاران دولت منش و بارزي است از 

 ،ن ارتـزاق مـي كننـد   آنند و يا از آكارگزاراشخاص و افرادي كه 
گروهها و نخبگـان  كثيري از  متاسفانه  .پيدامي كنندزندگي انگلي 

روش اينگونـه   مـنش و  .بشـدت معتادنـد   ،گيايـن زنـد  سياسي بـه  
اين بود كه  ،تا به امروز ن زمانآاز در زمان پهلوي اول و  ،نخبگان

سـلطه  قـدرت  حمايـت   برخـوردار از  مقتـدر  طريق يك رهبـر  از
نـان  آ .جامعه ايران زد مي توان دست به اصالحات در ،خارجيگر

ايـن سـان    ،نن روز انگلستان را در ايراآيعني سياست  ،سلطه بيگانه
آنها اين واقعيت را مي دانستند كـه رضـا خـان    . توجيه مي كردند

ايـن  . نظامي بي سـواد و داراي انـواع ضـعفها مـي باشـد      يك فرد
ن آكردند كه خود قرباني  را ايجادمكانيزمي  با دست خودنخبگان 
سـپرده  ، سرايـران  اسـتقالل  نقـض آزاديهـا و  بي اعتنـاء بـه   . شدند

او . شـد  1299كودتـاي   فرمانده قواي قزاق در كه شخصي شدند 
 بـا . وزير جنـگ شـد   روزه سيد ضياء طباطبائي، 100سياه در كابينه 

اقتدار بيانگر كه  -» من حكم مي كنم « با  و حمايت دولت انگليس
نخسـت  لقـب سـردار سـپهي و مقـام        ، است قانون نشناسگرائي 

ون اينكه از تـاريخ درس  بد ،هنوز هم تشنگان قدرت. وزيري يافت
  . دنبال مي كنند، اين طرز فكر و روش را عبرت بگيرند

  12صفحهدر 

 علي شفيعي

  )۴(روانشناسی استقامت 
  استقامت و رشد

امي ملتها و فرهنگهاي موجود در اين جهان، قهرمانان ملـي و مـذهبي خـاص جامعـه و     چرا تم: هيچ به اين موضوع فكر كرده ايد كه
فرهنگ خويش را دارند؟ چرا همة اين ملتها، بخصوص ما ايرانيان، قهرمانان اسـاطيري و غيـره اسـاطيري خـويش را بشـدت دوسـت       

تاريخ زندگي سياسي و اجتماعي دوران حيات آنهـا  ميداريم و براي مقام و منزلت شان در فرهنگمان احترامي خاص قائليم؟ چرا ما به 
بيش از اندازه عالقمنديم؟ و پيرامون تراژدي، فاجعه و يا مصيبت هائيكه مستبدين و زورمداران زمانشان به حق آنان روا داشتند، بويژه 

تتبع ميكنيم؟ و باالخره، چرا و چگونـه   استقامت و مقاومت آنها در مقابل همة آن سختيها، كنجكاويم و آنها را هر زمان مطالعه، تحقيق و
اين قهرمانان ملي و مذهبي ما بر ضربات عظيم سرنوشت ساز دوران حيات خويش پيروز شدند و به صف شخصيتهاي بزرگ تـاريخي و  

  پهلوانان ناجي حيات ملي و ديني ما پيوستند؟
اجتماعي، سياسي، عقيدتي و مبارزات آنهـا، حامـل پيـام و     زيرا كه زندگي. بنظر من، ما قهرمانان ملي و ديني خود را دوست ميداريم

به حكـم تجـارب همـة انسـانها از جامعـه و تاريخشـان،       : آن پيام و اين حقيقت اينها هستند. حقيقتي بزرگ براي تمامي بشريت هستند
ي بـي امـان عليـه زور و    استقامت كردن و ايستادن در موضع حق، يعني پاسداري از حقوق ذاتي خود و همنوعان خـويش، مبـارزه ا  

اين استقامت و مبارزة پيوسته و با مداومت سبب رشد و . ستمگري، عليه تجاوز به حقوق انسانها و عليه زشتيها و بيعدالتيها را طلب ميكنند
لتهاي اين ولي تجارب تاريخي ما ايرانيان و ديگر م. رشد و خوشبختي چيزهاي زيبا و دوست داشتني هستند .خوشبختي انسانها ميشوند

اينها، يعني رشد و خوشبختي، زماني براي ما ممكن ميشوند كه ما با استقامت و شجاعت و تهـور در برابـر سـختيها،     :جهان به ما ميگويند
  . تا با فائق شدن بر آنها، سربلند و مفتخر، رشد و خوشبختي را در آغوش گيريم. ستمگريها و ناحقي ها بايستيم
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  ایرانیان ی پرسشهابه پاسخ 

  ابوالحسن بنی صدر
  

وقتی دشمن، انسان را از درسها 
  غافل می کند

    
 ۷۵۸در انقالب اسالمی شـماره . پرسش کرده بود ۴۷هموطنی      

ــه  ــودمآپرســش از  ۳ب ــد از . نهــا پاســخ داده ب ــه یــک چن اینــک  ب
  :پاسخ می دهم ،پرسشهای دیگر او

يه اي كـه از قبـل بـر پيـامبر     آو  ديدگاه شما در رابطه با حديث غدير-4
اليوم اكملـت لكـم ديـنكم واتممـت علـيكم      ":نازل شد كه خداوند فرمود

چه چيزي باعث تكميل ديـن شـده    يست؟چن نعمت آ چيست؟ "نعمتي
 شيعه و سني حديث را پذيرفتند ولـي بحـث برسـر واژه مـولي در     است؟
همچنين ديدگاهتان دربـاره حـديث    شما چه نظري داريد؟ .است حديث

تالش براي  يا شما عمل به مصلحت وآرا ) ع(سكوت علي ثقلين چيست؟
  حق خود گذشت؟ حفظ وحدت ميدانيد كه از

اصطالحي كـه برخـي مخـالفين     (يات جنايي آاز شما تقاضا دارم كه  -5
  12انفـال    28-163-12-5يـات توبـه   آهماننـد  ) اسالم به كار مي برنـد 

يـات غنيمـت گيـري    آنـين  چهم.....  و 4محمد 61احزاب   38-33مائده 
را مورد بررسي قرار دهيد ..... و 20فتح   27احزاب   12-69همانند انفال 

 كنيـز داري در  درباره ي چگونگي برده و .گر چه شايد بارها نوشته باشيد
  .توضيح دهيد قران نيز

  
  :پاسخ به پرسش چهارم٭ 
  
یکـی اینسـت کـه او  ،مـی شـود) ص(از نقد هـایی کـه بـه پیـامبر     

بیان قدرت و مرام دولتی است کـه  ،پس اسالم. دولت تأسیس کرد
. یـدآقرن پـیش تأسـیس کـرده اسـت و بکـار امـروز نمـی  ۱۴او در 

در  ،موضوع پرسش چهـارم پرسـش کننـده گرامـی نیـز اینسـت کـه
شـد یـا نشـد؟ ) ع(لـی ن عآیا ریاست دولت نوبنیـاد از آ ،غدیر خم
یـا او بخـاطر وحـدت مسـلمانان از حـق خـود گذشـت؟  آ ،اگر شد

  پرسش کننده پرسشهای دیگری را با من در میان گذاشته است 
  2در صفحه      
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  ضد و نقیض کارهای و  بندیها  هدر بند فراوانی دست ،شفته حالآولی  والیت مرده، ◀
  ۴  ص :خودشان

  ۸۸خرداد  ۲۲تاکودتای مرداد۲۸دتای بازشناسی عواملی که ازکو ◀
  ۶ ص :داشته اند شرکت  

  اسرائیل می خواست حمله نظامی کند اما حمله ویروسی کارگر تر شد◀
  ۸   ص :...یم بکار گیرد و ژامریکا باید گروه رجوی را بر ضد ر – 

  درصد  ۵۳٬۸صاحب   ملی هاء ماورا: الگوی غرب شکست خورده و زیگلر: ادگار مورن◀
  ۹  ص :د جهان هستندتولی

  ۱۱   ص :ناتوانیش را بیشتر می کند  ،ناتوان کاری می کند توانا جلوه اش دهد: اله وفاژ ◀
 ١١  ص  :زوال مافیاها است یم محکوم بهژهمچنان رویه ر ،اعدام و دستگیری و شکنجه◀

  رژيم بي سر؟
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بنـا مـی  ،بـر ایـن فـرض ،نهـا نیـزآکه 
دولـت تأسـیس ) ص(شوند کـه پیـامبر 

کرده است و دولت رئیس می خواهـد 
را شایســـته ایـــن مقـــام ) ع(و او علـــی 

حدیث ثقلین نیز اینطور . دانسته است
ــامبر قــر ن و آمعنــی شــده اســت کــه پی

عتـــرت  و اهـــل بیـــت خـــود را برجـــا 
ــه مســلمانان هشــدار داده گذاشــ ته و ب

اســت هرگــاه ایــن دو را از دســت فــرو 
پـــس . گمـــراه نمـــی شـــوند ،نگذارنـــد

ــی  ــردم حــق  عل ــر م و ) ع(حکومــت ب
ــدان او اســت ــه والیــت . فرزن در توجی

معقــول : مطلقــه فقیــه نیــز مــی گوینــد
نیست که خداوند تکلیف حکومـت را 

  :اما. معین نکرده باشد
ت در مدینــــه دولــــ) ص(پیــــامبر  – ۱

جامعـه بــازی را تشــکیل . تشـکیل نــداد
داد که افرادش در شورا عضو بودنـد و 

اداره  ،شورا جامعه ای  را که خود بـود
خود نیز منتخب  ،)ص(پیامبر . می کرد

). ۱۸یـه آسوره فتح   ،نآقر( مردم بود 
یــا در غــدیر خــم، آپرســش اینســت کــه 

مردم را دعوت فرموده است که دست 
نکننـد و  علـی ورد بزرگ خود را رها آ
را معرفــی فرمــوده و حاضــران در ) ع(
نـامزد او را بـرای تصـدی  ،ن اجتماعآ

 ،ن جامعه پذیرفته اند و یا خیرآامامت 
یه و روایت ایـن بـوده اسـت آمنظور از 

دنبـال . زاد تمام شدآکه دوران جامعه 
را هـم ) ع(تأسیس دولت بروید و علی 

رئیس دولـت خـود بگردانیـد؟ جامعـه 
ریت شورائی که هـر مسـلمان ای با مدی

 ،نخستین تجربه در تاریخ ،نستآعضو 
. بـدین سـو اسـت) ص(از بعثت پیامبر 

. این تجربه گرانقدر است که رهـا شـد
خویشتن را ادامه دهنده ایـن ) ع(علی 

جهانگشائی و اسـتقرار . تجربه می دید
دولت بدون از خود بیگانه کردن بیان 

ر بـ. میسـر نبـود ،زادی در بیان قـدرتآ
نــه کتــاب  ،اثــر ایــن از خــود بیگــانگی

، )ص(راهنمــا شــد و نــه عتــرت پیــامبر 
امام جامعه ای با سـازماندهی شـورائی 

  .گشت
برای این که پرسـش کننـده و  همـه       

ــان ــه  ،ایرانی ــد ک ــان نمانن ــن گم در ای
رویــداد بــه گذشــته ای تعلــق دارد کــه 

قــرن از آن مــی گــذرد و  ۱۴افــزون بــر 
نها مـی آاره بکار بدانند که تجربه همو

زادی آید اگر بخواهند در اسـتقالل و آ
ور مــی شــوم کــه در آزنــدگی کننــد، یــاد

هـدف اسـتقرار  ،جریان انقالب ایـران
 ،ایـن هـدف. والیت جمهور مردم شد
قـای آبر زبان  ،در جمله های گوناگون

بیان راهنمـا نیـز . خمینی جاری گشت
 ،اما این بار. زادی شدآبیان استقالل و 

 ،می باید به عهد وفـا مـی کـرد کسی که
عهد بشکست و والیت جمهور مردم را 

 ،ن که والیت مطلقه فقیه استآبا ضد 
دین را در بیان اسـتبداد . جانشین کرد

حـال اگـر . از خود بیگانه کرد ،فراگیر
ــدار ــای قدرتم ــر  ،عقله ــر س ــزاع را ب ن

قـــدرت نـــاچیز کننـــد و همگـــان نیـــز 
بپذیرند که نـزاع بـر سـر قـدرت بـوده 

دو برداشـت از دولـت پیـدا مـی  ،ستا
تجربه مردم سـاالری (شوند و واقعیت 

)  زادیآبیـــان (و حقیقـــت ) شـــورائی
در . بدست فراموشی سپرده مـی شـوند

قرنهــا اســت کــه بــه دســت  ،واقــع نیــز
از ایـن رو . فراموشی سـپرده شـده انـد

اســت کــه عقلهــای قدرتمــدار کوشــش 
ن واقعیـت آتمام می کنند که نگذارند 

زور مـدارها . ینـدآبـه یادهـا  و حقیقت
ــداد   ــند روی ــی کوش ــز م ــان نی ــن زم ای
انقــالب همانگونــه کــه روی داد ثبــت 

زادی و والیــت جمهــور آشــود و بیــان 
دغدغـه خـاطر . مردم  نیز از یاد بروند

ن آ ،ن نگذشـتآن حقی کـه از آعلی و 
  .ن تجربه و این امامت بودآکتاب و 

» حــق «از ) ع(ایــن امــر کــه علــی  – ۲
ذشـت تـا وحـدت مسـلمانان از خود گ

دروغی است که بر اسـاس  ،دست نرود
بـــه دســـت فراموشـــی ســـپردن حقـــی 

ن آاز ) ع(ساخته شـده اسـت کـه علـی 
ــه : نگذشــت ــا بیگان او بطــور مســتمر ب
مبــارزه  ،ن در بیــان قــدرتآکــردن قــر

او نیک می دانسـت سـلطه گـری . کرد
دولت استبدادی را بر جامعـه تحمیـل 

ین دارد کـه می کند و بهـائی بـس سـنگ
ـــدیگر ـــی  یک ـــلها از پ ـــد  ،نس ـــی بای م

ــد ــیم. بپردازن ــی بین ــه م ــانطور ک  ،هم
جامعه عرب همچنان دارد ایـن بهـا را 

ایــن جامعــه همچنــان  . مــی پــردازد
گرفتــار اســتبدادها و در موضــع زیــر 

ــت ــلطه اس ــای . س ــز دارد به ــران نی ای
. سلطه گری پیشین خود را می پـردازد

در  ،هن شـد کـآبـر  ،دانائی که علی بود
. تجربه را از سر گیـرد ،دوران خالفت

زیـر سـلطه  –کوشید به روابـط مسـلط 
. پایـان بخشـد ،میان عرب و غیر عرب

امـــا بـــه . زادی شـــدآدوران  ،دوران او
ــدرس ــول راســت م ــار  ،ق ــر ب عــرب زی

سیاســت برابــر گردانــی عــرب بــا غیــر 
معنـائی  ،خالفـت امویـان. عرب نرفت

جــز ایــن نداشــت کــه  عــرب معتــاد بــه 
. ســلطه گــری را برگزیــد ،رتمــداریقد

ــز ــروز نی ــی  ،ام ــان کــه عــرب م هــر زم
خواهد بر ضد قدرت و بقصد باز یافت 

به یاد علی  ،زادی عمل کندآاستقالل و 
همــان ســان کــه در جریــان . مــی افتــد

اما چـه . انقالب الجزایر به یاد او افتاد
  . سود که باز از یادش برد

ن آدر   ،یـهآبنـا بـر  ،اما نعمتـی کـه  -  ۳
ن برخـوردار آمسلمانان بتمامـه از  ،روز

دولــت و  ،بنــا بــر توضــیح فــوق ،شــدند
ــیس  ــودآنصــب رئ ــان . ن نب زادی و آبی

ــی ــاد امامــت ،عل ــای  ،نم امامــت بمعن
ــه رســاننده  ــه نتیج ــده و ب ــه دهن ادام

بـا نظـام شـورائی و  ،تجربه جامعـه بـاز
پیامبر  ،و گرنه. زادی بودآمجری بیان 

کـه از  خرین چیـزیآنمی فرمود ) ص(
ریاســـت « ،ســـر مـــؤمن بـــدر مـــی رود

دست بیعتی ) ع(است و علی » دوستی
 ،را که از سوی دو رئیس دو تیره قریش

بسـویش دراز شـده  ،ابوسفیان و عباس
هرگــاه ایرانیــان از . پــس نمــی زد ،بــود

در مــی یابنــد چــرا  ،ایــن دیــد بنگرنــد
شبی پیش از  ،قای خمینیآوعده های 

بـا  هر گـاه حاضـر بهمکـاری(» عزل«
 ۸حزب جمهـوری اسـالمی بگردیـد و 

رئیس  ،سازمان سیاسی را محکوم کنید
جمهوری و فرمانده کل قوا می مانید و 
هر کس را شما بگوئید نخست وزیر می 

ــیم ــا  ،کن ــه  ت ــر ن ــی رومآاگ را  ،)خــر م
نپذیرفتم و زندگی و مبارزه در شـرائط 

...  ن ریاســت جمهــوری وآتــرور را بــر 
  .ترجیح دادم

یم ژدو طرف در ر ،ن روز تا امروزآاز      
و دو رأس مثلث زور پرسـت در بیـرون 

  :دو دروغ را ورد زبان کرده اند ،یمژر
یکدسته از کذابان مدعی هستند کـه  •

هدف انقـالب اسـتقرار والیـت مطلقـه 
  و. فقیه بوده است

دسته دیگری از کـذابان، انقـالب را  •
خشونت بار و خشونت گستر تبلیغ مـی 

خــود زور پرســت بــوده  کننــد و چــون
ــد ــه ،ان ــوند ک ــی ش ــدعی م  ،ن روزآ ،م

همگان زور پرسـت بـوده انـد و نزاعـی 
. جز نـزاع بـر سـر قـدرت نبـوده اسـت

خاطر نشان کـنم کـه خطرنـاک  ،گذرا
نها هستند کـه امـروز بـر آترین عناصر، 

ن آمرامی افراطی هستند و فردا بر ضد 
ــی شــوند ــرام افراطــی م در تــاریخ  . م

یرانگر ترین ضـربه هـا و ،معاصر ایران
را اینگونه کسـان بـر اسـتقالل ایـران و 

زادی خــــود و یکایــــک آاســــتقالل و 
 ،بـرای نمونـه. ایرانیان وارد کـرده انـد
کسـانی بودنـد  ،در رهبران نهضت ملی

خود را ضد انگلیسی و ضد  ،غازآکه در 
امریکائی تمام عیار جلوه مـی دادنـد و 

ن نهضت آهمین ها بودند که وقتی به 
ن نهضت و آدر ضدیت با  ،ت کردندپش

ــری  ــدیمی  ،نآرهب ــدمتگزاران ق از خ
امپراطوری نیز پیشی گرفتند و کودتای 
ــد ــروز گرداندن . شکســت خــورده را پی

ــان ــوع کس ــن ن ــه « ،ای ــان ب ــازه مؤمن ت
ــه ــه فقی ــت مطلق ن روز و ضــد آ» والی

در کودتـای خـرداد  ،اسالمهای امـروز
ــز ۶۰ هــم . نقــش مشــابهی جســتند ،نی

هستند کسانی که نه تنها  ،نهاآاز  ،امروز
گمان می برند ضد والیـت فقیـه شـده 
اند و کار خود را این کرده اند که همه 

در دوران  ،را شـــریک جـــرائم خـــود

بلکـه ضـد  ،مرجع انقالب ایـران کننـد
بـدیهی اسـت . اسالم افراطی گشته اند
ــند ــی پرس ــود نم ــان آ: از خ ــا تغییرش ی

صــوری اســت یــا واقعــی؟ هرگــاه ایــن 
در مــی  ،ا از خــود مــی کردنــدپرســش ر

ــد کــه تغییرشــان صــوری اســت . یافتن
همچنان قدرت پرست هستند جز این 
که  اکنون محور فعال مایشاء مطبـوع 

این جماعت . دیگر است ،و مطلوبشان
زیـرا از یـاد . خطرناک ترین ها هستند

مــردم مــی برنــد کــه انقــالب خشــونت 
زادی آزدائی و اندیشه راهنمایش بیـان 

ســتقرار والیــت جمهــور ا ،و هــدفش
قرار بود امـام  ،قای خمینیآ. مردم بود

چنین انقالب بزرگی در تاریخ ایران و 
امـا دمـاغ او خـورد . بسا جهان بگـردد

بین بود و قدرتمداری او عناندار عقـل 
ــر  نــش داشــت کــه دم از آاو  گشــت و ب

والیت مطلقه فقیـه بزنـد و ضـد کسـی 
  .بشود که قرار بود بگردد

دو رأس دیگــر مثلــث دســته ســوم   •
ــتند ــدعی . زورپرســت هس یــک رأس م
نها بوده و خمینـی آاست انقالب ملک 

ن را غصب کـرده اسـت و رأس دیگـر آ
ــران  مــدعی اســت انقــالب را مــردم ای

ــد ــران  ،نکردن ــور در اجــالس  ۷س کش
گوادولـوپ کردنـد و بـی بـی سـی نیــز 

  ...نها شد وآوسیله اجرای تصمیم 
پرسـش نیازی نیست که  ،بدین سان     

قـرن  ۱۴کننده گرامی و دیگر ایرانیان 
عقب بروند ببینند امر چگونه واقع شد 

ن تجربــه بــس ارزشــمند آو چســان بــه 
پایــان داده شــد و بــا کــدام فریفتاریهــا 

ن آزادی از یاد مردم بـرده شـد و آبیان 
از . بیــان بــا بیــان قــدرت جانشــین شــد

 ،ســال ۳۰بــه رغــم  ،یــاآ: خــود بپرســند
یاد کسی مانده است به  ،توضیح مستمر

انقالب برای کدام هدف روی داد و در 
قای خمینی چه نقشی آ ،جریان انقالب

ــه  ــی داد و از روز ورود ب ــود م ــه خ را ب
چه نقشی را یافت و عوامل ایـن  ،ایران

دگردیسـی کـدامها بودنـد؟ اگـر پاســخ 
زاده آبــر او و هــر انســان  ،منفــی اســت

ایست که نسل امروز را از هدف انقالب 
استقرار والیت جمهور مردم بـود و که 

زادی بود آن که بیان آاندیشه راهنمای 
ن کـه اسـتقالل و آو از اصول راهنمای 

زادی و رشــــد بــــر میــــزان عــــدالت آ
اجتمـاعی و اسـالم بیـانگر ایـن اصـول 

هشـدار  ،به نسل امروز.  گاه کنندآ ،بود
ن آاز ایــن موضــع افراطــی بــه  ،بدهنــد

قدرت در بندگی  ،موضع افراطی رفتن
ماندن و استقرار والیت جمهور مـردم 

  .را نا ممکن کردن است
  
پاســخ پرســش پــنجم در بــاره  ٭
  :نآقر» یات جنائیآ«
  
  
يـات جنـايي   آاز شما تقاضـا دارم كـه    -  ۵
اصطالحي كه برخي مخالفين اسالم به كار (

- 163- 12- 5يـات توبـه   آهمانند ) مي برند
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يات غنيمت گيري آهمچنين .....  و 4محمد
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را مورد بررسي قرار دهيد گر چه شايد ..... و
 درباره ي چگونگي برده و.بارها نوشته باشيد

  .توضيح دهيد قران نيز كنيز داري در
  
یـه هـای سـوره آبه پرسش در بـاره  – ۱

پاســخ   ،یــه اول ببعــدآاز همــان  ،توبــه
بـه  ،بـه اختصـار ،با وجود این. ده امدا

پرسش پاسخ می دهـم تـا مگـر درسـها 
بکار نسل امروز در فـرا گـرد بـاز یافـت 

مخالفــان «  :زادی بیاینــدآاســتقالل و 
یه ها را بر اصل ثنویـت معنـی آ» اسالم

یـه هـا از آعقل قدرتمـدار بـه . می کنند
بـه  ،دیدگاه قدرت مـی نگـرد و الجـرم

کــه ندارنــد و نهــا معــانی را مــی دهــد آ
یـه هـا دارنـد و آمعانی را نمی بیند کـه 
  :درسهای بزرگ هستند

عهــــد شناســــی را ارزش  ،درس اول •
کردن و معیار سنجش پندار و گفتـار و 

  . کردار کسان کردن است
درس دوم هشدار است نسبت به این  •

واقعیت که زورگو بر عهـدی وفـا نمـی 
نمی باید بـار  ،چون عهد شکست. کند

بنگرید به تجربه . او عهد بستدیگر با 
دهه ای که از انقـالب ایـران گذشـته  ۳

هــر گــاه عهــد شناســی را معیــار . اســت
نـه  ،سنجش عیـار صـداقت مـی کردنـد

: قای خمینـی جـرأت مـی کـرد بگویـدآ
من در جریان انقالب مصـلحت دیـده 
ام حرفی را بزنم و امروز مصلحت مـی 

و نـه سـتون  ،ن را بگـویمآببینم خالف 
ی قدرت ایجاد می شـدند و نـه پایه ها

اول  ،باز اگر. استبداد باز سازی می شد
 ،بار کـه قدرتمـدارها عهـد را شکسـتند

ــه  ــردم ب ــور م ــا آجمه ــای اول ت ــه ه ی
 ،دوازده سوره توبه عمـل کـرده بودنـد

نــه اســتبداد بــه خــود مــی دیدنــد و نــه 
گروگانگیری و نه جنـگ و نـه ویـران 
کــردن از روی قــرار و قاعــده ارکــان 

  . کار استبدادیان می گشت ،ملی حیات
چون عهد شناسـی نقشـی بـی چـون  •

در عـین  ،در صلح زیستن و رشد کردن
 ،زادی داردآبرخورداری از اسـتقالل و 

با عهد شکن، چیره کردن او  مماشات 
بر خویشتن و ریشه حیات خویش را به 

ــر او ســپردن اســت جامعــه ای کــه . تب
بخواهــد از حقــوق خــویش برخــوردار 

می بایـد نسـبت  ،و در صلح بزیدبماند 
به عهـد شـکنی کـه جنـگ را رویـه مـی 

عهـد  ،القید نماند و بـا قاطعیـت ،کند
شناسی و حق صلح را بر کرسـی قبـول 

بــه ترتیبــی کــه همگــان عهــد . بنشــاند
   ،پس.شناس شوند

تحـریم جنـگ در . صلح حق اسـت •
تمرین عمل به حـق  ،چهار ماه از سال

عهـد  به زورمدارهائی کـه . صلح است
 ،می شکنند و جنـگ را رویـه مـی کننـد

هنوز می باید مهلت داد تا مگر به حق 
صلح گـردن نهنـد و وفـای بـه عهـد را 

  .رویه کنند
زمـــوده را آچـــون  ،بـــا وجـــود ایـــن •
عهد شکنی که زور  ،زمودن خطا استآ

ورد را نمی باید به خـود راه آدر کار می 
کسی که حق را از (= چرا که کافر . داد

عهـد ) ن ناحق مـی کنـدآاندن راه پوش
خلق  ،شکن تا وقتی حق را می پوشاند

و خوی زورمداری و سـلطه گـری را از 
. دست نمی دهد و عهد شکن می مانـد

عهد می شـکند و  ،هر گاه فرصت بیابد
  . زور می گوید

ــن درس را در       ــان ای ــاش ایرانی ای ک
زندگی فردی و جمعی خویش بکار می 

ــد و ایــن ســان ــا ،بردن ر زور و زور گرفت
  .باوری و زور مداری نمی ماندند

جنگ با متجـاوز بـه دیـن و  ،و هنوز •
انسان در حقوقش را می باید با امامـان 

 ۱۲یه آ(محدود کرد ) ائمة الکفر( نها آ
غیر از این که افراد عـادی ). سوره توبه

بسا حق را نمی شناسند و چشم و گوش 
اطاعت می  ،بسته و در مواردی از ترس

ــد ــه . کنن ــد دامن ــن اســت نبای ــا ممک ت
بــدین . نهــا گســترش دادآجنــگ را بــه 

در جنگی نیز که سـلطه جویـان  ،سان
روش می باید ایجاد  ،به راه می اندازند

ــــافتنآفرصــــت  ــــرای  ،زادی را بازی ب
اکثریتـــی باشـــد کـــه تـــابع حکـــم زور 

  .هستند
یم صـدام ژماه اول جنگی که ر ۹در      

وش از ایـن ر ،به دو کشور تحمیل کـرد
یم مالتاریا و ژدر مبارزه با ر. پیروی شد

مافیاهای نظامی مالی نیز از ایـن روش 
  . می باید پیروی کرد

یـه آ –سوره توبـه  ۵و   ۴یه های آدر   •
ــالم«را  ۵ ــان اس ــز آدســت » مخالف وی

درسهای  بزرگ دیگری را  ،- کرده اند
  :موزدآمی 

ــف  ــالم  –ال ــه در اس ــن ک درس اول ای
تـدافعی  جنـگ. جنگ تعرضی نیسـت

  و. هست
ویـز آجنگ تـدافعی نبایـد دسـت –ب  

هر گاه بـر  ،یعنی مشرکان. تعرض شود
بنـا بـر اصـل  ،عهد خود وفـا مـی کننـد

سـوره (» تو را و دین من مرا ،دین تو«
ولو دسـت بـاال را  ،مسلمانها ،)کافرون

نها شوند آنباید متعرض  ،داشته باشند
نهــا وفــا آو مــی بایــد بــه عهــد خــود بــا 

  و. کنند
نها کـه عهـد مـی شـکنند و آاما به  - ج  

یه ها بر شمرده آکارهایی می کنند که  
عهـــد شـــکنی و یـــاری دشـــمنان (انـــد 

مسلمانان و بیرون کردن پیامبر از مکـه 
و شروع کردن جنگ و پوشاندن حـق 

ــوز ،...)و  ــی  ،هن ــت م ــاه مهل ــار م چه
و مقـرر مـی کنـد کـه پـس از سـر . دهد

ویـه مدن مهلت و ماندن کـافران بـر رآ
زور . (نـان جنگیــدآمــی بایـد بــا  ،خـود

باوران اقتلوا را کشتن ترجمه کرده اند 
و غافــل بــوده انــد کــه اگــر دســتور بــر 

... دیگر دسـتگیر کـردن و  ،کشتن بود
به معنی شدند و نمی باید بعد از اقتلـوا 

نهــا را دســتگیر آمــی بایــد ) مدنــد آمــی 
نها را محاصره کرد و از هر سـو آکرد و 

ــا ــتدر میانش ــه . ن گرف ــر توب حــال اگ
 ،کردند و نماز گزاردند و زکـوة دادنـد

و هـــر گـــاه مشـــرکی اســـالم . زادانـــدآ
نیاورد، اما پنـاه جسـت و خواسـت کـه 

می باید بـه او  ،بداند دین چه می گوید
بـازش  ،پناه داد و حتی بـه منـزل خـود

 ،بدین سان). سوره توبه ۶یه آ( گرداند
نمـی بایـد  ،حتی هـدف چنـین جنگـی

زادی جریــان آجــوئی کــه بایــد ســلطه 
در «بنا بـر اصـل   ،چراکه. باورها باشد

بـه زور نمـی شـود  ،»دین اکراه نیسـت
. کسی را بـه قبـول اسـالم نـاگزیر کـرد

مشـرکان یکـی از سـه  ،۵یـه آبنا بر  ،پس
  :روش را می توانند برگزینند

  . بر رویه تجاوزگری بمانند -  ۱ 
  اسالم گزینند و – ۲
در صـورت تـرک . ترک رویه کنند – ۳ 

. باید گذاشت بـراه خـود برونـد ،رویه
نهــا کــه بــر رویــه آتنهــا بــا  ،بــدین قــرار

جنــــگ و  ،تجــــاوزگری مــــی ماننــــد
محـل عمـل پیـدا ... دستگیر کـردن و

  .می کنند
در دهه اول قرن بیسـت و  ،و اینک      

مدعیان دفـاع از حقـوق  ،یک مسیحی
سرزمین های مسلمان نشـین را  ،انسان

مــردم . گ کــرده انــدعرصــه هــای جنــ
فلسطین از وطـن محـروم شـده انـد و 

نها را تصرف کرده و آمتجاوزان، وطن 
تـش آنهـا آبـر  ،از جنگ دوم بدین سـو

بــا  ،در کــدامیک از جنگهــا. مــی بارنــد
ن رفتـار آموزشهای قرآمتجاوزان برابر 

شده است؟ هر گاه مسـلمانان بـه ایـن 
ــد ــی کردن ــل م ــها عم ــوز آ ،درس ــا هن ی

ــتبدادهای دســت ــر  اس ــانده ب ــا آنش نه
یا زمانی مسلط و آحکومت می کردند؟ 

  ...یاآقرنها زیر سلطه می گشتند؟ 
پرسش کننـده گرامـی نوشـته اسـت       

پـس . زاد را خوانده اسـتآکتاب عقل 
می داند که عقـل قدرتمـدار کـار را بـا 

شـروع مـی  ،تخریب و با تخریب خود
یه ها آعقل قدرتمداری که از این . کند

نهـا را آنـده را نیاموختـه و درسهای ارز
ــائیآ« ــای جن ــه ه ــده اســت» ی  ،خوان
ویـز اسـالم سـتیزی آرا دست » اقتلوا«

بـا  ،کرده و غافـل بـوده اسـت او خـود
همان روش را بکار مـی بـرد کـه  ،نآقر

ــیم  ــد و تعل ــی دان ــن روش  زشــت م ای
خود !. زشت را به قرآن نسبت می دهد

یــه هــا معــانی را کــه خواســته داده آبــه 
بدون دادن حق  ،ن راآد قراست و خو

محکوم به اعدام کـرده و حکـم  ،دفاع
راسـتی . اعدام را به اجرا گذاشته است

اینست که این روش زشت ترین روشها 
زاد آعقـل . و خود تخریبی بتمام است

بــا دیــن و بــاور و اندیشــه دشــمنی نمــی 
هـر گـاه . ن را در یابدآمی کوشد . کند

یعنــی . نقــد کنــد ،در خــور نقــد یافــت
ذیرفتنی را از ناپـذیرفتنی جـدا کنـد و پ

ناپــذیرفتنی را اصــالح کنــد و نــاقص را 
دشــمنی بــا دیــن و مــرام و . کامــل کنــد

خویشــتن را زور بــاور معرفــی  ،اندیشــه
  .کردن است

ــس از آ – ۲ ــیش و پ ــای پ ــه ه ــه آی  ۱۲ی
 ،سوره انفال نیز مربوط به جنـگ بـدر

نخســتین جنگــی اســت کــه کــافران و 
ــد ــرار. مشــرکان تحمیــل مــی کنن  ،از ق

  فضربوا فوق االعناق و اضربوا منهم «
  یه یک درس آ. است» کل بنان

  3در صفحه      

 وقتی دشمن، انسان را از درسها غافل می کند
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مخالفان «موزد که به چشم عقل آمی 
  :نیامده است» اسالم

ــا ضــد حــق • دارنــده  ،در رویــاروئی ب
. اسـتوار بایسـتد ،حق می باید بر حـق

ترس نه در او که در زورگو است که می 
 ،که متجاوز به حقچرا . باید خانه کند

بـه حـق  ،تا به حق خـود تجـاوز نکنـد
 ،دیگری تجاوز نمی کند و صاحب حق

پـس . مدافع حق متجاوز نیز مـی شـود
صاحبان حقی که مورد تجاوز قرار مـی 

باید اطمینان خاطر بیابنـد کـه  ،گیرند
پیــروز مــی  ،هــر گــاه بــر حــق بایســتند

این اطمینان خاطر و  ،یه هاآدر . شوند
کـه  بـه ایسـتادگان بـر  قوت قلب است

  . حق داده می شود
اما در جنگی که یک طرف صاحب       

حــق اســت و طــرف دیگــر متجــاوز بــه 
صاحب حق با قاطعیت تمام می  ،حق

هـر  ،چـرا کـه در جنـگ. باید بجنگـد
نقـش . بازنـده مـی شـود ،طرف بترسـد

عامل ترس ایجاب می کند که صاحب 
حق بر متجاوز  ضریه های کـاری وارد 

 ،تا او از سلطه جوئی از راه جنـگکند 
هـر گــاه  ،بــا ایـن حــال.  مـأیوس شـود

ضربه را به ترتیبی وارد کند که متجاوز  
ــد ــده بمان ــات و  ،از او ،زن در حــق حی

  .دفاع کرده است ،دیگر حقوق نیز
فضـربوا «مراد از دسـتور   ،از این رو     

نــاتوان کــردن  ،را» ...فــوق االعنــاق و
. کـرده انـددشمن از جنگ نیـز معنـی 

شــمار مســلمانان  ،ن جنــگآچــون در 
 ،بسیار کمتر از شمار کافران بوده است

پـــس هـــدف دســـتور ایجـــاد تـــرس و 
منصرف کردن متجاوز از تجـاوز بـوده 

قاطعانه جنگیدن به ترتیبی کـه  :است
نیکـوتر  ،دشمن از تجاوز منصرف شود

  . روش می شود
: سوره مائده ۳۸تا  ۳۳یه های آاما  – ۳

جــازات محـــارب و دزد را م ،یـــهآ ســه
در باره جرم و مجازات . معین می کند

 ،حـــق ،انســـان«در کتـــاب  ،نآدر قـــر
بـه » نآقضاوت و حقوق انسـان در قـر

پرسش کننده . تفصیل بحث شده است
و کسان دیگری کـه ایـن نوشـته را مـی 

ن کتاب مراجعه آمی توانند به  ،خوانند
خـاطر نشـان مـی  ،با وجود ایـن. کنند

جنگ کردن با خدا  ۳۳یه آکنم که در  
بر   ،به جنگ ،و) حق( = و رسول خدا 

روی زمین فساد گسـتردن را جـرم مـی 
خوانــد و مجــازات جــرم را معــین مــی 

کشــتن یــا قطــع دســت و پــا و یــا : کنــد
کسانی را که پـیش از  ،۳۴یه آدر .  تبعید

خـود بـه جنـگ پایـان  ،دستگیر شدن
و . از مجازات معاف می کند ،می دهند

مجـازات دزد را معــین  ،نیـز ۳۸ یـهآدر 
سرنوشـــت  ،یـــه هـــاآبقیـــه . مـــی کنـــد

پوشانندگان حق را در  رستاخیز معین 
   :می کنند

ــه آ • ــتن  ،۳۲ی ــن را کش ــک ت ــتن ی کش
تمامی انسانها و زنده کردن یک تـن را 

در . زنده کردن تمامی انسانها می دانـد
از ایـن رو . جنگ نیز  چنین باید کـرد

ن را کـه آ ،ناناز دشم ،)ع(بود که علی 
بـه شمشـیر  ،زاد شدن مـی یافـتآقابل 

  . نمی سپرد
در مقـام . جنگ خوب وجود نـدارد •

جهـاد  ،دفاع در برابر متجاوز بـه حـق
. واجب می شود اما تا حد رفـع تجـاوز

جنگ عمل شیطانی و فساد گستری بر 
   ،با وجود این.  روی زمین است

حدود، حداکثر مجازاتهـا هسـتند و  •
افــزون بــر  ،ت حــداکثرتعیــین مجــازا

نیـاز  ،داشتن علم و بی غرضی خداوند
ــای  ــول راهنم ــه اص ــی دارد ک ــه قاض ب
قضــاوت را بشناســد و حکــم او نــاقض 

ن قضـاوت را تـابع آاصولی نشود که قـر
  :نها کرده استآ

تـابع  ،بنا بر قرآن ،قضاوت در اسالم •
ــت ۲۰ ــل اس ــد در . اص ــی بای ــی م قاض

از . ن اصــول را رعایــت کنــدآقضــاوت 
اصــل مهلــت  ،ن اصــول اســتآلــه جم

پس اگـر . دادن و اصل ترمیم و جبران
ایـن دو  ،نآحکمی صـادر شـود کـه در 

اصــل و اصــول دیگــر رعایــت نشــده 
کسی  ،بدین سان. ظالمانه است ،باشند

که اسلحه بدست مـی گیـرد و در مقـام 
دفاع از خود در برابر متجاوز به حقـی 
نیست بلکه در مقام سلطه بر صـاحبان 

اگر  ،محارب می شود، او را ،حق است

از کـــرده خـــود  ،پـــیش از دســـتگیری
پشیمان نشـده و جنـگ را رهـا نکـرده 

گانه می باید  ۲۰با رعایت اصول  ،باشد
 ،بـود) ع(قاضی که علی . مجازات کرد

  .به محارب مهلت داد
هر گاه  ،در مورد مجازات سارق نیز  •

شرائط الزم برای تحقق جـرم سـرقت 
ی بایــد اصــول قاضــی مــ ،جمــع باشــند

بیســـتگانه را در حکـــم خـــود در بـــاره 
  . رعایت کند ،سارق

امر بس مهمی که بکار بـردن منطـق      
ن مـی شـود و آصوری مانع از توجه به 

یــا بــه دلیــل بکــار  ،»مخالفـان اســالم«
ن غافل شده انـد و آن منطق از آبردن 

می خواهند عقول جمعـی و  ،یا دانسته
نسـت کـه ای ،ن غافل کننـدآفردی را از 

خواه در باره مجازاتها و خواه در بـاره 
اجـرای هـر رهنمـود و دسـتور  ،جنگ

 ،هـر نظـام قضـائی. تابع اصـول اسـت
قـانون جـرم را . اصول راهنمـائی دارد
ــر  ــالوه ب ــف و ع ــل و  ،نآتعری ــد اق ح

امـا . حداکثر مجازات را معین می کند
 ،در مقام قضاوت و صدور حکم ،قاضی

ی نظـام با لحاظ کردن اصـول راهنمـا
 ،ن نیـزآقر. می باید رأی بدهد ،قضائی

اصــول بیســت گانــه ای را مقــرر کــرده 
قاضی می باید از   ،در قضاوت ،است که

هر گـاه نظـام قضـائی . نها پیروی کندآ
با نظامهای قضـائی  ،نآبنا بر قر ،اسالم

مشــاهده  ،کنــونی مقایســه واقعــی شــود
خواهـــد شـــد کـــه نظامهـــای قضـــائی 

ب افتـــاده هنـــوز بســـیار عقـــ ،کنـــونی
شــمار اصــول بســیار  ،نهــاآدر . هســتند

مجازاتها سـخت تـر  ،کمتر و در نتیجه
  .   و کم نتیجه بخش تر هستند

ــه آدر   -  ۴ ــد ۴ی ــوره محم ــاره  ،س در ب
مـوزد کـه آهمـان درس  را مـی  ،جنگ

موخته اسـت و آسوره انفال   ۱۲یه آدر 
همان توضیح را تأیید مـی کنـد کـه در 

مـی : داده شدسوره انفال  ۱۲یه آمورد 
باید دشمنی را که جنگ براه انداختـه 
 ،اســت و قربانیــان تجــاوز را مــی کشــد

کشت و اسیر گرفت تا که جنگ شدت 
از  ،خــود را از دســت بدهــد و متجــاوز

ــهآدر . منصــرف شــود ،تجــاوز روش  ،ی
: عمل با اسیران را نیـز معـین مـی کنـد

زاد کـــردن در ازای آزاد کـــردن و یـــا آ
قایسـه اسـت بـا قابـل م .دریافت فدیـه

رفتار قوای امریکا با اسیران عراقـی در 
زندان ابوغریب و با اسیران افغـانی در 

  زندان گوانتانامو
: سوره انفال ۶۹تا  ۱۲یه های  آاز   – ۵

ــاره  ــه آدر ب ــا در . توضــیح دادم ۱۲ی ام
  :بایدم گفت ،یه های دیگرآباره 

قانونی را باز می گویـد کـه  ۱۳یه آدر  •
کسـی : وانده می شودقانون مکافات خ

به زور از پـا در  ،وردکه زور در کار می آ
ید و کسـی کـه جنـگ در کـار مـی آمی 
تش خشونتی می سوزد که بر آدر  ،وردآ

کسی که فکـر مـی کنـد . افروخته است
برای هدف خوب می تـوان وسـیله بـد 
ــه  ــرد و زور را وســیله رســیدن ب بکــار ب

به هدف سـازگار  ،هدف خوب می کند
سد که ویران شدن و ویران با زور می ر

ــن . کــردن اســت ــانها ای ای کــاش انس
و بکار مـی  موختندآدرس بزرگ را می 

  .بردند
اثرات مرگبـار  ،۱۶تا  ۱۴یه های آدر  •

فرار از برابر دشمنی را گوشزد می کنـد 
  . که به جنگ تهاجمی دست زده است

موزد کـه آمی  ، ۱۹تا  ۱۷یه های آدر  •
ــاعی ــرای خــ ،هــر گــاه جنــگ دف دا ب

یعنی جنگ کنندگان استقالل و  ،باشد
ــر آ ــد و ب زادی خــود را از دســت ندهن

ن آخداوند پیـروزی را از  ،حق بایستند
بدین معنی کـه چـون . نان کرده استآ

بــه دشــمن  ،از حــق بیــرون نرفتــه انــد
زور مداری را  ،متجاوز فرصت داده اند

ــوق  ــوق خــویش و حق ــد و حق رهــا کن
ه از یــآاینســت کــه . دیگــران را بشناســد

مــــی ) پوشــــانندگان حــــق(کــــافران 
از شکست خود عبـرت گیرنـد  ،خواهد

  .و از عناد با حق دست بردارند
یـک رشـته پنـدها  ۲۹تا  ۲۰یه های آ •

در بــاب عمــل بــه . هســتند بــه مؤمنــان

 ،حقوق و اطاعت از خداونـد و رسـول
اطاعـت  ،در حقیقـت. در عمل به حق

از خدا و رسول عمل به حقوق خویش 
نه تنهـا . وق دیگران استو رعایت حق

به این دلیل که از حق مطلق کـه خـدا 
جز حـق صـادر نمـی شـود و نـه  ،است

تنهــا بــه دلیــل فهرســت شــدن حقــوق 
بلکه بـه دلیـل تصـریح  ،نآانسان در قر

ن را آشما حق را می شنوید پس : یه هاآ
بــدترین جنبنــدگان نــزد . از یــاد نبریــد

نهایند که کر و الل هسـتند و آخداوند 
  . نمی کنند تعقل

اما جنگ تـدافعی گرچـه امـر واقـع      
است کـه موضـوع شـور شـورای مـردم 
مورد تجاوز می شـود و پـس از تصـمیم 

مقام اجرا است و  ،مقام دفاع ،به دفاع
مـی  ،از مسئول اجرای تصمیم به دفاع

اما ایـن اطاعـت نیـز  ،باید اطاعت کرد
یعنـی . بـر میـزان حـق باشـد ،می بایـد

ی باید با همان هدف دفاع کنندگان نم
بجنگند که متجاوزان سلطه طلب می 

 ،پس اطاعت از خدا و رسـول. جنگند
عمــل بــه حــق کــردن حتــی در جنــگ 

عمـل شـده  ،یـهآهر گاه به ایـن . است
 ۸در جنـگ  ،مردم ایران و عـراق ،بود
چنان زیانهای عظیم نمی دیدند  ،ساله

و سرنوشت منطقـه ایـن نمـی شـد کـه 
  .اینک هست

همان قـانون مکافـات را  ،۳۰یه آدر  •
خداوند نا متعین : باز توضیح می دهد

کــه انســان  ،پــس وقتــی متعــین. اســت
) شکلی از اشکال زورگوئی(است، مکر 

باید مطمئن باشـد کـه  ،را بکار می برد
زمانی این مکر به او و کسان او بـاز مـی 

چــرا  کــه هسـتی هوشــمند بــی . گـردد
تـا بـی  ،یعنـی هـر عملـی. نهایت است

برخود می افزاید و سرانجام به  ،نهایت
هنـوز اقبـال . عمل کننده باز می گـردد

در  ،می باید با مکار یار باشد که مکـر او
جا به او بازگردد و او از کـرده خـویش 
پشیمان شود و حقوق ذاتـی خـویش را 

ــاد  ــه ی ــه آب ــدگی را عمــل ب ن آورد و زن
و . حقوق و رعایت حقوق دیگران کند

بـه . ر مـی شـودگرنه روزگار او سـیاه تـ
ـــد کـــه  ـــانی بنگری سرنوشـــت زورگوی

مـی ... خویشتن را مکار و سیاست باز و
خوانـده انـد و گرفتـار مکـر بـزرگ تــر 

گرفتار مکـری شـده انـد کـه . شده اند
نهـا نیسـت کـه بـر خـود آجز مکر خود 

ــاز آافــزوده و بــزرگ گشــته و بــه  نهــا ب
  . گشته است

هم کـافران را   ۳۴تا  ۳۱یه های آدر  •
دهد و هـم چگـونگی رفتـار بـا  پند می

نهـا مـی گوینـد آ: نها را معین مـی کنـدآ
خداوند بر  ،ن راست استآاگر این قر

نهـا آخداونـد بـه . نها عذاب نازل کندآ
پاسخ می دهـد کـه فرصـت بـاز یـافتن 

و خطاب بـه . نها نمی ستاندآحق را از 
تا تو در میان این : فرماید)  ص(پیامبر 

ب نمــی کــافران را عــذا ،مــردم هســتی
شـکار آدلیل ایـن رفتـار خداونـد . کنم
حضور پیامبر برای ارشـاد اسـت : است

و عــذاب بــی محــل و نــاقض پیــامبری 
حقانیــت حــق در خــود  ،و نیــز. اســت

دلیـل  ،ن حق باشدآپس اگر قر. نستآ
. نســتآیــه هــای آحقانیــت در یکایــک 

ــا  ــد و ی ــو بودن ــر راســت گ ــافران اگ ک
یـه را در آمی باید دلیل صـحت  ،باشند
یــه هــا بجوینــد و نــه در عــذاب آود خــ

. روش نیز عمل به حق اسـت. خداوند
رشـد مـی  ،زیرا چون به حق عمل کنی

ــان  ــی و رشــد کن ــی آزاد و آکن ــر م زادت
  .شوی

یــه  قاعــده مهمــی را آ ،بــدین ســان       
ــد ــی کن ــان م ــاطر نش وجــود حــق : خ

باوران و عمل کنندگان به حق در یک 
د و به این لحاظ که الگو هسـتن ،جامعه

ـــدی  ـــرت و حقوقمن ـــان فط مخاطبش
ــانها ــذر  ،انس ــردن ب ــه درو ک ــذاب ک ع

جای بـه تحـول بـه یمـن  ،کاشته است
وجــود اســوه هــای حقمــداری و ایفــا 
کنندگان نقش نیروی محرکه تغییر می 

 ،نها که بر حـق مـی ایسـتندآپس . دهد
به مردم خود فرصتی سـخت گرانقـدر 

ــدر  مــدن از آارزانــی مــی کننــد بــرای ب

تن وجدان بر حقوق ذاتـی غفلت و یاف
نهــا نبایــد در آ. و عمــل بــه ایــن حقــوق
  .پیروزی خود تردید کنند

ســخن از راه و  ،۴۰یــه آتــا  ۳۵یــه آاز  •
راه خانـه کعبـه را : روش کافران اسـت

ن به نماز آبر روی مردم می بندند و در 
نیـایش  ،در روزگـار مـا نیـز. می ایسـتند
همــین ســلب . زاد نیســتآ ،پروردگــار

. دلیل دروغ گوئی مدعی اسـت ،زادیآ
یمی که نیایش را نیز تحت مهار خود ژر

 ،ن روزآ. ضــد دیــن اســت ،وردآدر مــی 
برای جلـوگیری از  ،کافران سلطه جو

پـول خـرج مـی کردنـد و  ،تبلیغ اسالم
عصـــر «بـــا وجـــود ایـــن کـــه  ،امـــروز

ثروتهـای  ،خوانده می شود» اطالعات
. بزرگ خرج سانسور کردنها می شوند

بـــاط جمعـــی یـــا در مهـــار وســـائل ارت
استبدادها هستند و یا از سـوی قـدرت 
ـــدرت  ـــامی و ق ـــدرت نظ ـــرمایه و ق س

 ،از ایـن رو. سیاسی خریداری شده اند
جهاد افضل اسـت و  ،مبارزه با سانسور

ــردن ــور نک ــتن را سانس ــاد  ،خویش جه
  .اکبر

بـــه کـــافران بشـــارت و  ،بـــا اینهمـــه     
هشــدار مــی دهــد کــه اگــر تــرک رویــه 

بخشوده  ،نهاآهای پیشین  کرده ،کنند
یه همان قاعده را باز می آ. خواهند شد

از کـــرده پشـــیمان شـــدن و : گویـــد
زادی خویش را باز یافتن و آاستقالل و 

سـبب  ،به حقوق خـویش عمـل کـردن
بــه  ،مــی شــود کــه  کــرده هــای پیشــین

  . خنثی و بی اثر شوند ،تدریج
همان قاعده  ، ۵۵تا  ۵۱یه های  آدر  •

ه کافران خاطر نشـان مـی را تشریح و ب
  .ن می دروند که کاشته اندآ :کند

 ۶۹و  ۶۸و  ۶۷یه های آو  ۴۱یه آدر   •
از غنیمــت جنگــی و چگــونگی  ، ۷۰و 

. رفتار بـا اسـیران سـخن بمیـان اسـت
هر  ،جنگی که متجاوز ابتدا کرده است

در دفــاع از حــق  ،گــاه صــاحبان حــق
خود اسـتواری نشـان دهنـد و دانـش و 

ود را نیـز نیـک بداننـد فن دفـاع از خـ
. پیــروز مــی شــوند ،)۶۰یــه آموضــوع (
غنیمت  ،یدآنچه از دشمن بدست می آ

همــه ایــن . جنگــی خوانــده مــی شــود
ـــدگان در آاز  ،غنیمـــت ن شـــرکت کنن

ن متعلق بـه آیک پنجم . جنگ نیست
خداونـــد و رســـول او و خویشـــان او و 
یتیمان و بی چیزان و  در راه ماندگان 

  . بی بضاعت است
رســم قتــل و غــارت  ،یــهآدر ایــن       

ــــی دارد ــــر م ــــان ب . شــــهرها را از می
 ،رهنمودی کـه هنـوز انسـانهای امـروز

مـی دانـیم کـه . بدان عمـل نمـی کننـد
عفـو عمـومی  ،پیامبر بهنگام فتح مکـه

ـــا. اعـــالن کـــرد جنـــگ  ،در زمـــان م
تجاوزگرانه به راه می اندازند و شهرها 

نهـــا آو روســـتاها را بـــر روی ســـاکنان 
بـا کشـت و  ،می کننـد و هـر گـاه ویران
مـردم  ،کشوری را فـتح کردنـد  ،کشتار

. ن را از هســــتی ســــاقط مــــی کننــــدآ
ــردم  ــر م ــانده را ب ــای دســت نش دولته
شکست خورده تحمیـل مـی کننـد و از 

ــاآ ــابع  ،نه ــرداری از من ــره ب ــاز به امتی
  ...ثروتشان را می ستانند و

به پیامبر دستور  ،اما در باره اسیران      
زاد آدر ازای  ،د از اســــیرانمــــی دهــــ
نـه  ،در حقیقت. فدیه نستاندکردنشان 

 ،او که شرکت کنندگان در جنـگ بـدر
ــد ــه بودن ــرفتن فدی ــتار گ ــس . خواس پ

زاد کــردن اســیر و نــه آ ،بهتــرین روش
زاد کـردنش در ازای آبرده کـردن و یـا 

هــر گــاه جنــگ . گــرفتن فدیــه اســت
نه غنیمـت و  ،تعرضی ممنوع می گشت

  . محل نمی یافتند ،ننه اسیر گرفت
 ،۶۶و  ۶۵و  ۵۱تــــا  ۴۲یــــه هــــای آ •

روشــهای بــس ارزنــده ای را در جنــگ 
در جنگ  :تدافعی خاطر نشان می کند

تـن  ۱۰۰۰و  ۲۰۰تن بر  ۱۰۰ ،تدافعی
تن متجاوز پیـروز مـی شـوند  ۲۰۰۰بر 

هــر گــاه از قواعــد جنــگ ) ۶۵یــه آ(
اتحاد بر سر حـق . تدافعی پیروی کنند

تـرس در دشـمن و شجاعت در خود و 
 –پروریدن و متجاوز را کوچک دیـدن 

که از رهگذر تجاوز حقیر و ناتوان نیـز 

هســت چــرا کــه انســان توانــا زور نمــی 
و بــه منــافقی کــه اراده هــا را   - گویــد 

میـدان عمـل نـدادن و  ،سست می کند
ــذیری را  ــر شکســت ناپ قــول دشــمن ب
دلیــل ندیــدن ضــعفهایش دانســتن و 

استفاده  چشم گشودن بر این ضعفها و
 ،نهــا بــرای ضــربه زدن بــه متجــاوزآاز 

ـــد از قواعـــدی هســـتند کـــه در  یکچن
جنگ تدافعی و یا در مبارزه بـا دولـت 
استبدادی متجاوز به حقوق مردم مـی 

در  ،هر گاه مـردم ایـران. باید بکار برد
ایـن قواعــد را  ،یـم کنـونیژمبـارزه بـا ر
پیــروز مــی  ،بــدون تردیــد ،بکــار برنــد

  .شوند
قانون همواره  ،۵۶تا  ۵۲ای یه هآدر  •

معتبر در این هستی را خاطر نشان مـی 
قدرت از تضاد و دشمنی پدید می : کند

یــد و در تضــاد و دشــمنی از میــان مــی آ
اســتبداد فراگیــر فرعــونی میــرا . رود
گرچه خود اسباب مرگ خویش . است

امـا نیـروی محرکـه  ،را فراهم می کنـد
ن آای می باید که خویشتن را از سلطه 
ن آ. رها کند تا بنای استبداد فـرو ریـزد

ــی  ــه موس ــروی محرک ــوم او ) ع(نی و ق
ـــروی محرکـــه اندیشـــه آ. شـــدند ن نی

. زادی بـودآراهنمائی جسـت کـه بیـان 
انســـانهائی کـــه نیـــروی  ،بـــدین ســـان

ـــد ـــان  ،محرکـــه بودن برخـــوردار از بی
ــه را در  ،زادیآ ــای محرک ــر نیروه دیگ

ــتقالل و  ــم ژزادی از رآراســت راه اس ی
ــد و  فرعــون ــار انداختن ــم از ژن رآبک ی

ـــت ـــان برخاس ـــروز. می ـــران ام  ،در ای
یــم بیــرون ژانســانهای بســیار از مهــار ر

نهــا آزادی در اختیــار آبیــان . رفتــه انــد
یـم از میـان ژر ،پس بنا بر قـانون. است

هر گاه نیروی محرکه ای . رفتنی است
که انسانها هستند قواعـد پیـروز شـدن 

رسـیدن  زمـان ،در مبارزه را بکـار برنـد
  .به این پیروزی بسیار کوتاه می شود

بر این اصل که صلح حق  ،۵۷یه آدر  •
ــت ــی  ،اس ــی را م ــر  آروش ــا مگ ــوزد ت م
ن منصرف آاز   ،جنگ ناکرده ،متجاوز
همراه کـردن تهدیـد بـا انـدرز و : شود

به ترتیبی که متجاوز به خود  ،مجازات
  .ید و تجاوزگری را رها کندآ

تــــــار رف ۵۸و  ۵۶یــــــه هــــــای آدر  •
ــد : متجــاوزان را خــاطر نشــان مــی کن

ــــه ) پوشــــانندگان حــــق(کــــافران  ب
تجاوزگری و عهد شـکنی شـناخته مـی 

در  ،بهترین روش با عهـد شـکن. شوند
او را به ابتال خواندن یعنـی عهـد  ،غازآ

زمـودن آبستن و او را به وفای بـه عهـد 
بعــد از شکســتن عهــد از ســوی . اســت

بهتــرین کــار  ،قدرتمــدار تجــاوز پیشــه
بر فرض . جربه را تکرار نکردن استت

هشیاری را هیچگاه  نبایـد  ،بستن عهد
  . از دست داد

باز  ،۶۴و  ۶۳و  ۶۲و  ۶۱یه های آدر  •
درســهای همــواره بکــار بردنــی را مــی 

چون صلح حق اسـت هـر گـاه : موزدآ
پیامبر  ،دشمن متجاوز تن به صلح داد

مـی  ،و هر کسی بر راه و روش او اسـت
قصــد فریــب . ذیردبایــد صــلح را بپــ

هر گـاه . ویز نکندآدشمن را نیز دست 
جنــگ  ،بــه ایــن درس عمــل مــی شــد

بـه پایـان  ۶۰در خرداد  ،عراق با ایران
می رسـید و از دو نسـل جـوان ایـران و 

نهـا در جنـگ آعراق ،هـم جمعیتـی از 
تباه نمی شدند و هم جمعیت دیگـری 

نهــا فرصــت رشــد را از دســت نمــی آاز 
ا می خواسـت پایـه یم مالتاریژر. دادند

پــس  ،اســتبداد خــویش را محکــم کنــد
قصد خدعه عـراق و تجـاوز مجـدد آن 

بهانه کرد  ،هر زمان که فرصت یابد ،را
ــه داد ــگ را ادام ــه آدر . و جن ــه  ۶۲ی ب

ــامبر  ــی  ،)ص(پی ــان م ــاطر نش ــد خ کن
فرصت صـلح را از بـیم خدعـه دشـمن 

خداونـــد . ینـــده از دســـت ندهـــدآدر 
 حــامی صــاحبان حقــی اســت کــه حــق

مـوزش آایـن . ورنـدآصلح را به جا می 
ــز هســت کــه  ــای ایــن واقعیــت نی گوی
برخــورداری از حــق و پاســداری حــق 

مـــادگی آنیـــاز بـــه هشـــیاری و  ،صـــلح
روزافزون و الگو شدن برای جامعه ها 
دارد چنانکــه هــیچ جامعــه ای اجــازه 

  .تجاوز  را به حاکمان خود ندهد
  

  16در صفحه      
  

 وقتی دشمن، انسان را از درسها غافل می کند
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ان مـي تواننـد   خواننـدگ  ،و در فصل ششم  
اله وفا در باره حاصـل اجـراي قـانون    ژنوشته 

  .يارانه ها را تا اين هنگام بخوانند
و در فصل هفتم خبرهاي تجاوزهـا بـه          

  :ورده ايمآحقوق بشر را در ايران گرد 
  
  

ــي   ــرده، ول ــت م                       والي
                       شــفته حــال، در بنــد  آ

                        فراواني دسته بنـديها و  
                   كارهاي ضد و نقـيض  

     :      خودشان
  

گزارشـي كـه در زيـر مـي     : سالميانقالب ا
گـزارش   ،پيش از ايـن . از ايران است ،خوانيد

 ،»بيـت رهبـر  «در باره وجود سه گرايش در 
ن وضـعيت  آ ،در اين گـزارش . درج شده بود

معلوم مي شود گروه بندي . به روز شده است
گـزارش گرايشـهاي   . چهارمي نيز وجود دارد

در حكومت و مجلس و قوه قضائيه و  ،موجود
 ،در فصـل سـوم  . را نيز مـي شناسـاند   ،اهسپ

گزارشي از گزارشهاي سري منتشـره توسـط   
وريــم در بــاره بيمــاري آويكيلــيكس را مــي 

خامنه اي و اينكه او مي خواهد فرزند خود را 
جانشين خويش كند و از بابت بهـم ريخـتن   

اما . نگران است ،اوضاع در صورت مرگ خود
ر يم بي سـ ژر ،حقيقت اينست كه هم اكنون

  :  شده است
ــا    ــان  برخورده ــه روز در ي روز جري ب

واليت مطلقه نشان مي دهـد   دولت تحت
كه ديگر دنداني در دهان خامنه اي باقي 

تواند مانند سابق است و ديگر نمي نمانده 
ضـعف   .دندان نشـان بـدهم   ،نآبه اين و 

كـه ديگـر   اسـت  به جايي رسيده  »رهبر«
ل و حخود  را  مسائل بيت دتواننمي حتي 

  . كشور  زمامداريچه رسد به فصل كند 
كودتـاي  بر اثر ترتيب دادن خامنه اي     
با خود آن كرد كـه همـه    ،88خرداد  22

مستبدان تاريخ در روزهاي آخـر عمـر بـا    
ه و كار را به جايي رسـاند ا .خود مي كنند

حاال فكر مي كند چـاره اي جـز   كه است 
پـس چـون هـر     .نـدارد » خر رفـتن آتا «

خر مـي رود ولـو بـه سـقوط     آتا مستبدي 
  .يم بيانجامدژر

 وضعيت بهسيد علي خامنه اي  وضعيت      
روزهـاي آخـر   در محمد رضا شاه پهلوي 

كسـي   ،ن روزهاآدر . مي ماندسلطنت او 
براي او تره هم خورد نمي كرد و در عين 

مي حال با برگزاري نمايش هاي تبليغاتي 
 در .كوشيد خود را قدر قدرت جلوه دهد

كـه   واليت مطلقه خامنه ايروزهاي آخر 
خـر  آي با روزهاش را بنگريم، شباهت هاي

ــيم، ســلطنت شــاه ســابق ــان مــي بين  .عي
بــه قــم و آن  خامنــه اير يــســفرهاي اخ

خـود بـه امـام    وصل كـردن   و هانمايش 
بـا   ،هـا و همچنين امضاي نامـه   )ع( سجاد

براي ايـن كـه بگويـد     »علي ابن الجواد«
گفتـه مـي    ت كه همان سيد خراساني اس

سر و كلـه   در زمان ظهور امام زمان، شود
و  »قم الوداع«و نمايش اش پيدا مي شود 

غـدير  «جمع كردن هزاران بسيجي با نام 
در قياس با غدير خم بدين معني كه (» قم

و حضور  )مجتبي به جانشيني برگزيده شد
همه براي ايـن  ... سيد علي در آن برنامه و

ال بدهد خامنـه  احتمكسي  مبادااست كه 
  .اي دچار ضعف و فتور شده است

  
سـه قـوه   و  بنيادهاوضعيت  ٭

  :مجريه و مقننه و قضائيه
  

در  همانگونــه كــه در بــاال اشــاره شــد،     
هـر كـس بـه     .، بلبشو اسـت سراي قدرت

دنبال حفظ مقام و موقعيت خود و حذف 
 ايجادتنها توان خامنه اي نه . استديگري 

، بلكـه خـود در   نـدارد  دولت راثبات در 
حال تبديل شـدن بـه مهـره اي از مهـره     

موقعيـت  هايي است كه در تالش حفـظ  
  .خويشند

در ايران، به دليل نياز به حفظ قـدرت       
بــه ايرانيــان  ياســتبدادي، قــانون اساســي

در آن، اوال همـه كـاره    كـه تحميل شـد  
 هقـو  هر سهبر  »رهبر«است و ثانيا  »رهبر«

هـا  بنيادقـوا و   حاكميت دارد و ثالثا همـه 
عمل مي خواهد  »رهبر«بايد همانگونه كه 

همچنـان بـر قـدرت بـاقي      كه اوتا  كنند
كـار او  » همĤهنگ كردن سه قـوه «. بماند
بـا   ،او اين كـار را در صـورت الزم  . است

اما  .انجام مي دهد ،صدور حكم حكومتي
خامنـه اي  در وضعيت فعلي، ديگر حنـاي  
در  . نداردنزد سه قوه و بنيادها ديگر رنگ 

و سه قـوه  ها و بنيادزير، وضعيت برخي از 
ــا   ــي آنه ــادهاي درون ــات و تض را اختالف

  :بررسي مي كنيم
  خامنه اي رهبري و بيت  )نهاد(بنياد   -  1
 ،مجلس خبرگان رهبري - 2
  ،مجمع تشخيص مصلحت - 3
  ،قوه مجريه - 4
  ،قوه مقننه - 5
  ،يهئقوه قضا - 6
  ،نهادهاي نظامي و امنيتي - 7
  ،نهاد مرجعيت و حوزه ها - 8
  
  :خامنه اينهاد رهبري و بيت  - 1
  

روابط ميان اعضاي بيت رهبري با خود     
سيد علي و همچنين روابط ميـان اعضـاي   

، تـا  )نهادهـا (سه قوه و بنيادهـا  اين بيت با 
قبل از بـر سـر كـار آمـدن سـيد محمـد       
ــا     ــات، تقريب ــود اختالف ــا وج ــاتمي، ب خ

بيت و ديگـران   هماهنگ بود و افراد اين
عمل مـي   همسوا و خيانتها تهدر كليه جناي

از هنگام بر سر كـار آمـدن سـيد     .كردند
ــار علــي خامنــه اي و  كليــه افتــادن اختي

در امنيتي و نظامي و تروريستي  سازمانهاي
كه در دوران رياسـت   -  سيد علي، دست

جمهوري هاشمي رفسنجاني او نيز شريك 
ستورات اعضاي بيت د –در اختيارات بود 

 .مي كردندهماهنگ اجرا را 
با انتخاب سيد محمد خاتمي، به تدريج،     

 بيـت بـا  ميان  اختالفات در بيت رهبري و
سازمانها و گروههاي ذي قدرت بيـرون از  

 بزرگشكاف روز به روز  .شدندآغاز  ،بيت
بـراي   بيـت خامنـه اي  تر شد تا جايي كه 

، و اصالح طلبان حذف سيد محمد خاتمي
بـا   .استفاده كـرد  هقوسه  و بنيادهاه از كلي
، محمود احمدي 84» انتخابات«در  تقلب

ب صـا بعـد از انت  .نژاد را بر سـر كـار آورد  
محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري 

سه به تدريج اختالفات ميان اعضاي بيت با 
خارج از بيـت   قوه و سازمانها و گروههاي

، بـا برگـزاري   ايـن اختالفهـا   .دشدنبيشتر 
رياسـت جمهـوري و    »انتخابات«مين ده

 .شدندعلني  انجام كودتا،
مـي كوشـيد   سيد علي خامنـه اي كـه        

را ســيد مجتبــي  )همچنــان مــي كوشــد(
 براي رسيدن به مقصود، ،وليعهد خود كند

 شكار تريند كه به آشمجبور  ،88در سال 
با بـر سـر   مگر شكل دست به تقلب بزند تا 

نژاد، و كار آوردن مجدد محمود احمدي 
مقابل قرار دادن او با هاشمي رفسنجاني و 

را بـراي جانشـيني   زمينـه   ،حذف هاشمي
هاشـمي متوجـه    .ماده كنـد سيد مجتبي آ

شده بود كه خامنه اي مـي خواهـد او را   
هرگـاه  : اين بود كـه گفـت  . كنار بگذارد

به قم مي رود و به  ،رهبر او را مرخص كند
اطـالع   ،بتـازگي . طلبگي مشغول مي شود

: حاصل شـد كـه خامنـه اي گفتـه اسـت     
هاشمي را نبايد كنار گذاشـت بلكـه بايـد    
. كــاري كــرد كــه او خــود كنــار بكشــد 

ــم  ،دي 19بمناســبت  ــردم ق ــام م  ،روز قي
هاشمي رفسنجاني بيانيه اي صادر كـرده و  

از مراجــع قــم كــه مــورد حملــه  ،نآدر 
يـم  ژكيهان و ديگـر ارگانهـاي تبليغـاتي ر   

 ،قرار گرفتـه انـد  مالي  –مافياهاي نظامي 
دفاع كرده و خامنـه اي را از حملـه بـي    

اشـاره او صـريح   . نصيب نگذاشـته اسـت  
  :است

به رسم ايجاز، به تاريخ معاصر ايران، به «     
پـردازم   عنوان ام القراي جهان اسالم مـي 

كه سلطنت به شيوه اشراف مكـه و مدينـه   
در انديشه شوم حكومت موروثي به شيوه 

 ».دادي داشتديكتاتوري و استب
سلطنت در ايران همواره موروثي بود،     

: پس خطاب به خامنه ايست كه مي نويسد
بـه   ،در انديشه شـوم حكومـت مـوروثي   «

. »شيوه ديكتـاتوري و اسـتبدادي داشـت   
ــه اي ــه او پاســخ داد ،در جــا ،خامن در : ب

دي نـزد او   19حضور كساني كه بمناسبت 
را  نهـا آكساني كه شما  : گفت ،رفته بودند

بازيچـه دشـمن    ،سران فتنه مـي خوانيـد  
مي بايست مي فهميدنـد و بازيچـه   . شدند

بعـد هـم كـه پـرده از فتنـه      . نمي شـدند 
مي بايد از كرده خود اظهـار   ،برداشته شد

مرتكـب  . پشيماني مي كردند كه نكردنـد 
 !گناه شدند

به خوبي مي داند تا زماني كـه  » رهبر«    
وردار هاشمي بر سر كار و از قـدرت برخـ  

نمي تواند به راحتي سيد مجتبي   او باشد،
زيـرا بـه هـر حـال      .الب كندقرا به مردم 

فكــر  درهاشــمي رفســنجاني حتــي اگــر 
سـيد    نباشـد،  جانشين خامنه اي شدن نيز

مجتبي را فردي داراي صـالحيت بـراي   
 وا .نمـي دانـد   ،تصدي واليت مطلقه فقيه

اگر بتواند خود را رهبر مـي كنـد و اگـر    
را جانشين مي كند رهبري د شوراي نتوان

لت فعل آرا بعنوان سيد حسن خميني  ياو 
 . مي كند» رهبر« ،خود

بــه هنگــام برگــزاري آخــرين دور        
رياست جمهوري، هاشمي كه  »انتخابات«

و باندهاي پيرامـون  » رهبر«متوجه تالش 
مجدد احمدي نژاد شـده   تحميلاو براي 

خالفـت  بود، با ارسال نامه اي سرگشاده، م
ايـن  . شـكار كـرد  خود با سـيد علـي را آ  

 –، بعد از آن، در سخنراني هـا  را مخالفت
. شكار كردمصاحبه ها بيشتر آ –نماز جمعه 

ســپاه و واواك و نيروهــاي تــا آنجــا كــه 
را ترسـيم و  » فتنه«سازمان نماي  ،انتظامي

قـرار  » سـاختار فتنـه  «هاشمي را در رأس 
يكـان  از نزد ،الهـام  ،دادند و ايـن روزهـا  

در . مرتب بـه او مـي تـازد     ،ادژاحمدي ن
هاشـمي  : خرين تاخت زباني به او گفتآ

مشغول رهبري جريان فتنـه   ،ساكت نيست
ــران . اســت ــري اي ــابع خب ــز من ــابر ،ني  بن

ــتوري، ــخنان    دس ــوير و س ــار تص از انتش
  :شدندممنوع هاشمي رفسنجاني 

  بسمه تعالي «
اداره كــل  اداره كــل اخبــار داخلــي،    

  ،اداره كل اخبار استانهاو   خارجياخبار 
ز اين تاريخ، انتشار گزارش تصـويري از  ا 

ــمي    ــالم هاش ــاي حجــت االس ــه ه برنام
يس محترم مجمـع تشـخيص   ئرفسنجاني ر

 .مصلحت نظام، ممنوع اعـالم مـي گـردد   
بديهي است مستثنيات ايـن دسـتورالعمل   

از طريق معاونت خبـري بـه واحـد     صرفا
دالرضــا عب - .ذيــربط ابــالغ خواهــد شــد

  »داوري
، خامنـه اي كه  نندآحاكي از اطالعات     

به سيد مجتبي گزينش  براي قطعي كردن
حذف هاشمي  خود را درچاره  ،وليعهدي

 وزيرا تا زماني كه ا .ديده استرفسنجاني 
خامنه اي در قيد حيات و در قدرت باشد، 

نمي تواند به راحتـي فرزنـد بـي لياقـت     
  .خويش را وليعهد خود كند

بـا  كـردن او   اين روزها نيز، برخـورد       
 سـيد علـي  : عيان هستندهاشمي به خوبي 

 ، در سفرهاي پي در پي بـه قـم،  خامنه اي
كنار رفتن هاشمي را در  زمينه سازي براي

بـا  . رأس دستور كار خود قرار داده است
ي براي حل و فصل مسائل سه ايجاد گروه

 را هدفهاشمي  اختيار ستن ازاك، قوه نيز
 از طريق احمدي نـژاد و  .رار داده استق

نزديكــان او هــم او را زيــر حملــه گرفتــه 
اتهامات پي در پـي در   وارد كردن: است

 ،واهاشـمي و خـانواده   به  مورد فساد مالي

دانشگاه آزاد، همـه و  كاستن از نفوذ او در 
مي دهند كه خامنه اي در كـار   همه نشان

مجبور كردن هاشـمي بـه كنـاره گيـري     
اگـر هاشـمي حـذف     مي داند يراز .است

، از جملـه  »سـران فتنـه  «با نشود، برخورد، 
سيد حسـن   وخاتمي  وكروبي و موسوي 
در همـين   .خواهد شدسان نآ... خميني و

زمستان معلوم مي شود فشارها مؤثر شـده  
انـد و هاشـمي رفسـنجاني خـود را كنــار     

و اگر فشارها او را از . خواهد كشيد يا خير
خامنـه اي او را رئـيس    ،ميدان بدر نبرنـد 

مجمع تشخيص مصلحت خواهد كـرد يـا   
خير و اعضاي مجلس خبرگان او را رئيس 

  .مي كنند يانه؟
زاكاني يكي از نمايندگان طيف حـامي      

ــدان    ــه اي و از منتق ــي خامن ــيد مجتب س
احمدي نژاد مي گويد كه فتنه اي بدتر از 

ــه ســال  در راه اســت ايــن مهــره  88فتن
ي به خوبي مي داند كـه  نظام –اطالعاتي 

در آينده چاره اي به جز حذف هاشمي و 
اما اگر چنـين   .جناح نزديك به وي نيست

اي بزرگتر به وجود خواهـد   »فتنه« كنند
آمـاده   حـاال در حـال    ازاينست كه . آمد

 »فتنه«با آن  براي روياروئيسازي شرايط 
  .هستند

، در شرايط فعلي »رهبر«به هر حال بيت    
مشـكل اخــتالف ميـان اعضــاي   خـود، بــا  
مسـتقر در آن، روبـرو    اشخاصخانواده و 

اين اختالفات چهار گـروه بنـدي و   . است
  :ورده اندآچهار خط را پديد 

هر چنـد در   :خط سيد علي خامنه اي -  1
بيشتر مواضع ميان سيد علـي خامنـه اي و   
ديگر اعضاي خـانواده همـاهنگي وجـود    

عميقي  دارد، اما در مواردي نيز اختالفات
وضعيت سيد علي با توجه به . دنوجود دار

بــه ايــن اميــد  آينــده خــود و فرزنــدش،
و رياسـت   88خرداد  22كودتاي رهبري 

ــه  ــژاد را بخشــيدن ب محمــود احمــدي ن
با حداقل مخالفـت  كودتا كه  تصدي كرد

امـا بعـد از    .شـود مي هاي مردمي روبرو 
اعتراضات  و گسترش »انتخابات«تقلب در 

در خيابانهـا،  معتـرض  مردم  و كشتارمردم 
اختالفاتي ميان سيد علي و سيد مجتبـي و  

كـه بـر ديگـر     ندسيد مسعود به وجود آمد
 .ندنيز تسري يافت »رهبر«اعضاي بيت 

ــه اي     ــات   خامن ــاس اطالع ــر اس ــه ب ك
كودتا در برابر  ناصحيح فكر مي كرد مردم

، سكوت خواهند كرد، از راه تقلب بزرگ
مردم روبـرو شـد،   وقتي با اعتراض شديد 

سيد مجتبي و عوامل اطالعاتي را مسـئول  
امـا كـار را از كـار    . فريب خـود دانسـت  

گذشته مـي دانسـت و چـاره خـود را در     
 ايـن شـد كـه بـه    . خر مي ديـد آرفتن تا 

برخاست و پـيش  حمايت از احمدي نژاد 
نتيجـه انتخابـات را   نگهبان نكه شوراي آاز 

يـن  بيانيه اي صـادر كـرد بـه ا    ،اعالم كند
و مــانع از » فصــل الخطــاب«تصــور كــه 

ن آاز . برخاستن موج اعتراض مـي شـود  
بـا تمـامي پيشـنهادهاي مصـالحه      ،پس نيز

نهـا را  آمخالفت كرد زيرا قبول هريك از 
ــردن امكــان   ــان ب شكســت خــود و از مي
جانشين خود كردن مجتبي ارزيـابي مـي   

ــرد ــن رو. ك ــت از   ،از اي ــار از حماي ناچ
اما در اين مـورد   .دشد و ماناحمدي نژاد 

  . اختالفاتي با سيد مجتبي دارد
، افـرادي  خامنـه اي  در كنار سيد علي     

در درون و بيرون بيت وجود دارنـد كـه   
حداقل با مسئول دفتر احمدي نـژاد و تـا   

از  .اخـتالف هسـتند  حدي با خود وي در 
محمـد تقـي    واحمـد جنتـي    ،نهاجمله آ

احمـد  و محمـد يـزدي    ومصباح يـزدي  
ــات ــادي  و مي خــ ــن فيروزآبــ و حســ

مرتضي نبـوي   وبادامچيان  وعسگراوالدي 
حـداد   وحسين شـريعتمداري   وحقاني و 

 ...مير حجازي و وعادل 
نزديكان به خط سـيد علـي خامنـه اي        

معتقدند كه بايد از احمدي نژاد تا زمـاني  
، اسـتفاده  نشـده اسـت  كه هاشمي حذف 

در عين حال بايد با احمدي نژاد بـه   .كرد
گونــه اي رفتــار كــرد كــه دچــار تــوهم 

خـارج   »رهبر« خودسري  نشود و از مهار
ــا  .نشــود ــ ام ــتقامت احمــدي ن اد در ژاس

رحـيم مشـايي و محمـد رضـا     حمايت از 
، آنچنان اونشان مي دهد كه ... رحيمي و 

گـاه از وضـعيت   آنـا   نـد، نكه آنها فكر ميك

بــه تــن  ،نيســت و بــا اســتفاده از وضــعيت
مي لي خامنه اي ناز سيد ع محضاطاعت 

اد و ناتواني ژباوجود رفتار احمدي ن. دهد
 ،خامنـه اي و نزديكـان او   ،او و حكومتش

سيد علـي  . چاره را در تحمل او مي بينند
ـ  همـواره از   خامنه اي در  ،ادژاحمـدي ن

اما در پـس پـرده،    .حمايت مي كند ،علن
خود را وادار به حمله  كسان بهنزديكترين 

بـا   .ن وي مي كنـد به احمدي نژاد و يارا
هــاي افــرادي ماننــد دنگــاهي بــه برخور

محمـد   واحمـد جنتـي    ومصباح يـزدي  
ــزدي  ــاتمي  ويـ ــد خـ ــين  واحمـ حسـ

مرتضــي  وعســگراوالدي   وشــريعتمداري 
بـا  ... سـليمي نمـين و  و بادامچيان  ونبوي 

رحيم مشائي و رحيمي و خـود احمـدي   
مي توان دست داشتن خامنـه اي را   ،ادژن

 . شاهده كرددر اين مخالفت م
 گروههـا  خامنـه اي ايـن  در اين خط      

جامعــه  وهيــات موتلفـه اســالمي   :هسـتند 
جامعه روحانيت مبارز  واسالمي مهندسين 

جامعه  وجامعه مدرسين حوزه علميه قم   و
انصار  وجامعه زينب  واسالمي دانشجويان 

ــز و... وحــزب اهللا  ــاتي چــون  ،ني مطبوع
 جمهوريرسالت و  وكيهان روزنامه هاي 

كه بـا هـم   اختالفاتي  وجود را، با اسالمي 
 .دهستندر خط سيد علي خامنه اي  ،دارند

ســيد  :خــط ســيد مجتبــي خامنــه اي - 2
پــدر بــي  ،شــدن» رهبــر«مجتبــي بــراي 

از راه  كودتـا  سرپرستيكفايت را وادار به 
 ،ورد اوآبنا بـر بـر   .كرد انتخابات تقلب در

بـا   ،هر گاه تقلب بزرگ اعتراض برانگيزد
 ،چند تن ديگـر زدن چند نفر و دستگيري 

همـين  . مي توان اوضاع را آرام سـاخت 
 خطاي فـاحش موجب  »وضعيت سنجي«

وقتي مسئله بغرنج . خامنه اي شد سيد علي
كشـتار   صـدور دسـتور   مجبور بـه او شد و 

مردم در خيابانها و دستگيري هاي گسترده 
و شكنجه و تجاوز و قتـل در زيـر شـكنجه    

شـديد   اوقـات تلخـي  زاده  به آقا  ،گشت
 .يدند هراهبياما چاره اي به جز ادامه  .كرد

، سيد علـي بـا نصـب    برغم اوقات تلخي    
 كـرد فرماندهاني كه سيد مجتبي معرفـي  

در همـان  . كشتار مـردم را تشـديد كـرد   
نصب قضاتي از سـوي سـيد    در پي ،حال

ئي سركوب اعتـراض  قضادستگاه  مجتبي،
 . ي گذاشته شدبرعهده قوه قضائ ،كنندگان

در خط سيد مجتبي خامنه اي، برخـي        
از نمايندگان حضور دارند كه به شدت از 
وي حمايت مي كنند اما در عين حال بـه  

احمدي  عنانكه  كنندگونه اي عمل مي 
خود داشـته باشـند و    دستنژاد را نيز در 

را بلكه حـذف   رحيم مشايي و حاميان وي
 15بيشتر از  ادژحال  اينكه احمدي ن. كنند

نها را به نزديكان آتن را روانه كرد تا جاي 
 .رحيم مشائي بسپارد

و سروري  وافرادي چون حسين طائب     
محمـد   وزاكاني  ودهقان  ووحيد جليلي 
 ،نيـز  و ... مهـدي طائـب  و   ورضا نقـدي  

گروه رهپويان انقـالب اسـالمي از جملـه    
 .حاميان اصلي اين خط مي باشند

سيد مسعود  :ود خامنه ايخط سيد مسع - 3
خامنه اي داماد آيت اهللا خرازي و شوهر 

سـيد   .خواهر صادق خـرازي مـي باشـد   
مسعود همانند پدر همسر خـود نسـبت بـه    
اتفاقات بعد از انتخابـات بـا پـدر و بـرادر     

زيرا بعد از انتخابات  .مشكل دار شده است
و كشــتار در خيابانهــا، آيــت اهللا خــرازي 

بـا سـيد    ،ي ددمنشانهبر سر سركوبهانسبت 
و سعي ا .پيدا كردعلي خامنه اي بگو مگو 

سـركوبگري بگـردد   كرد كه مانع از ادامه 
، توانست با تـاثير  باوجود اين. اما نتوانست

بر داماد خود، وي را از همسويي بـا سـيد   
 .باز دارد ،كم و بيش علي و سيد مجتبي،

خط سيد مسعود تا حدي به ريشهري و      
است و به طـور كلـي بـا     هاشمي نزديك

سياست هاي داخلي و خـارجي محمـود   
 از حاميان .احمدي نژاد در تضاد مي باشد

اين خط، به جـز آيـت اهللا خـرازي مـي     
كنعـاني مقـدم   و صادق خـرازي   ازتوان 

كمال خرازي  ودبير كل حزب سبز ايران 
نشريه حزب اهللا نيز تـا حـدي در    .نام برد

 .همين خط مي باشد
بـه جـز   : »رهبـر «بيـت   اينيروه خط -  4

اختالفات موجود ميان اعضاي خانواده در 
ــت، ــي  بي ــادر پ ــب در  كودت از راه تقل

برخي از افراد مورد  ، 88انتخابات در سال 
  اعتماد رهبري نيز به تدريج يا دست به 

  
  5در صفحه      

  رژیم بی سر؟ 
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مخالفــت زده يــا ســكوت اختيــار و از    
كـرده  خودداري  چيانكودتابا همراهي 

ـ ر دي چـون نـاطق نـوري،   افرا. اند يس ئ
كه به شـدت از   »رهبر«دفتر بازرسي بيت 

سوي احمـدي نـژاد مـورد حملـه قـرار      
يس اجرايي بيـت  ئگرفت و مير حجازي ر

كه جاي خود را بـه وحيـد داد و    »رهبر«
يس حفاظـت  ئهمچنين محمد گلپايگاني ر

 ،اينان .در اين خط هستند... و »رهبر«بيت 
را در ي خود قبل موقعيتاين روزها، ديگر 

و بــه دليــل عــدم  ندارنــد» رهبــر«بيــت 
  .همراهي تا حدي منزوي شده اند

  
  :مجلس خبرگان رهبري- 2
  

كودتا، مجلس خبرگـان   از انجامتا قبل     
رهبري سالي دو بـار تشـكيل مـي شـد و     
همواره سيد علي را مورد تاييد قـرار مـي   

بهتــرين فــرد بــراي  اوداد و مــي گفــت 
امـا بعـد از    .رهبـري اسـت  تصدي مقـام  

ــا توجــه بــه مخالفــت هاشــمي كودتــا ، ب
، اين كودتايس اين مجلس با ئرفسنجاني ر
بـه   .شـته اسـت  تـنش گ  گرفتارمجلس نيز 

گونه اي كه وقتي حاميان كودتا دست به 
به رياسـت  تالش براي بركناري هاشمي و 

خبرگـان  مجلـس   ،رساندن ديگري زدنـد 
ـ هاشـمي ر و  زير بار نرفـت   رهبري  يسئ

بـا توجـه بـه تركيـب     . ي مانـد مجلس باق
در صورت مرگ خامنـه   ،مجلس خبرگان

مـالي از   –اي و ناتواني مافياهاي نظـامي  
هاشمي  ،تحميل نامزد خود به اين مجلس

در صورت فشـار  . مي تواند رهبر نيز بشود
ــرون ــه   ،از بي ــس را ب ــد مجل ــي توان او م

 . مقاومت برانگيزد
اعضاي اين مجلس هم  ،حال حاضردر      
هستند و هم جيـره  » رهبر«زيده هاي برگ

مجلس خبرگان در  ،با وجود اين ،خوار او
برخي نمايندگان مخالف اعمـال رهبـري   
هســتند كــه معروفتــرين آنهــا، آيــت اهللا  

علـن بـا   در دستغيب شيرازي مي باشد كه 
رهبري و شيوه حكومتداري وي مخالفت 
كرده است و هستند نمايندگاني كـه هـم   

جـرأت ابـراز   امـا   خط دستغيب مي باشند
ــدمخالفــت علنــي  بايــد منتظــر . را ندارن

و ديـد   جلسات آينـده ايـن مجلـس بـود    
مجلس در برابر ماجراي حـذف هاشـمي   

يـا  آ .رفسنجاني چه رويه اي را اتخاذ كرد
 ،يـد آاگر فشار از سوي خامنـه اي بعمـل   

مقاومت مي كند؟ كساني كه اعضاي ايـن  
نهــا آدر  ،مجلــس را خــوب مــي شناســند

پس يا بايـد   .ي مقاومت را نمي بينندتوانائ
هاشمي رفسـنجاني تسـليم شـود و رئـيس     

شق سـوم اينسـت   . مجلس بماند و يا برود
كه اعضـاي مجلـس مـرگ خامنـه اي را     
نزديك بينند و هاشمي دست بـاال را پيـدا   

 . كند
  
   :مجمع تشخيص مصلحت نظام - 3
  

مجلسـي اسـت    يكي از دو ،اين مجمع      
. استشمي رفسنجاني ها باكه رياست آن 

در كار  ، با كمك شوراي نگهبان،خامنه اي
. كاستن از اختيـارات ايـن مجمـع اسـت    

اعضاي تشكيل دهنده اين مجلس عموما با 
 خامنـه اي ب ومنص حكومتسياست هاي 
علت نيز احمدي به همين  .مخالف هستند

مـي كنـد و   شـركت ن ن آاد در جلسات ژن
  . وجودش را ناديده مي گيرد

مجمع يكـي از پـر   اعضاي اين  ابانتص    
زيـرا در   .شـد خواهـد  ها تنش ترين انتصاب

صورت بركناري هاشمي وضعيت به سمت 
فتنـه  « ،يا بـه قـول ذاكـري    بحران نهايي،
ــر ــزرگ ت پــيش خواهــد رفــت و در » ب

مقام  اينصورت انتصاب مجدد هاشمي به 
 عقب نشيني سيد علي خامنه اي به حساب  ،

يكـي از   ،تصاباين ان. شدخواهد گذاشته 
مـأيوس  : دو معني را بيشتر نخواهد داشت

شدن خامنه اي از جانشين كردن مجتبـي  
  .و يا تسليم كامل شدن هاشمي رفسنجاني

به هر حال اين مجمع در حال حاضـر       
كودتـا   حكومتكمتر در خط حمايت از 

مي باشد و بيشتر جانب نمايندگان مجلـس  
 .را گرفته است

  
قــوه   گرايشــهائي كــه در ســه

وجـــود دارنـــد و در برابـــر 
  :يكديگر قرار گرفته اند

 
  :قوه مجريه  - 1
 
قوه اي كه اصلي ترين حامي آن برخي    

و برخـي چهـره    »رهبـر «از اعضاي بيـت  
مـي باشـند، از   ... هاي شـوراي نگهبـان و  
ـ  هنگام بر سر كار آمدن  بـا   ،ادژاحمدي ن

انتخابات، تا به حال،  از راه تقلب در كودتا
 . كنداعتبار كسب  استته نتوانس

 ت به عنـوان حكوميس ئمردم بيشتر به ر    
لطيفه مـي نگرنـد و هـر از چنـد     موضوع 

گاهي، برايش جوكي مي سازند و بـه او و  
در زير دو نمونـه   . ت او مي خندندحكوم

كـه  را نقل مـي كنـيم   از آخرين لطيفه ها 
ساخته شده و از طريـق   »رهبر«او و  براي

پخـش  ل در ميـان مـردم   پيام كوتاه موباي
 :شده اند

   :شيطان ءنامهاستعفا •
پروردگار محترم از آنجا كه جمهـوري      

فريفتن بشر شايستگي بيشتري از  اسالمي در
، لذا خواهشمند ابراز كرده استاين حقير 

  يد ئاست با استعفاي اينجانب موافقت فرما
   :جوابيه خدا

جناب شيطان الـرجيم بـه دليـل سـلب        
واليـت  توسـط   اينجانـب، از يار شدن اخت

استعفاء نامه شـما  رسيدگي به  توانائي ،فقيه
لذا درخواست خود را همراه بـا  . را ندارم

كپي كارت ملي و فرم هاي الف و ب بـه  
   !يدئدفتر مقام معظم رهبري  ارسال نما

. نماينـده ولـي فقيـه در آسـمان    . با تشـكر 
   .پروردگار سابق

 ي نـژاد كه احمدپيامبران  هفت صفت  •
پيامبر امي بـود و او دل  : نها را داردآضد 

او نماد  ،نماد اخالق بود عيسي . سياه است
موسي سحر سـاحران را  . بد اخالقي است

سـپرده  جـادوگري  او خود به  ،باطل كرد
نــوح از بــدان تبــري جســت و او  .اســت

ورده آبدكاران را به گـرد خـويش گـرد    
 او  ،سليمان با حيوانات حرف مي زد .است

ــي   ــون در م ــوه  آدم  .وردآاداي ميم مي
ممنوع را يكبار خورد و او همـه روز مـي   

  .زيبا بود و او زشت استيوسف خورد و 
ت همانند ديگـر  حكومدر خود  ،باري       
، اختالفـاتي ميـان   دو قوه ديگـر دها و بنيا

از يك سو و برخي يـاران و   ادژاحمدي ن
خود را نشـان   از سويي ديگر، اوهمراهان 

بركناري فله اي همكاران دليل . دهندمي 
. بي خدشه ايست بر وجود ايـن اختالفهـا  

ــات، در  ــين اختالف ــهم ، او ت اولحكوم
تـن از وزرا و   10بـيش از   شـدند موجب 
لجاجـت هـاي    گرفتار ،از مشاوران برخي

بر كنار مقام خود از شوند و  احمدي نژاد 
 .شوند

نـزد  ت دوم احمـدي نـژاد و   حكومدر     
كــه عمومــا از رايحــه خــوش  وحاميــان ا

ــالب   ــارگران انق ــت ايث خــدمت و جمعي
و خطـوط مختلفـي    ، خـط هستنداسالمي 
 .دنمي شو مشاهده

پيش از شرح خـط هـاي موجـود در          
ــه ــوه مجري ــه ذكــر اســت كــه   ،ق الزم ب

ــاي    ــر اعض ــالوه ب ــود ع ــات موج اختالف
ـ ت در ميان حكوم  وت بـا مجلـس   حكوم
مع با مج حكومت وت با قوه قضاييه حكوم

بــا بيــت  حكومــت وتشــخيص مصــلحت 
بـا نهادهـاي امنيتـي و     حكومتو  »رهبر«

 .دننظامي وجود دار
رحيم مشـايي پـدر    :خط رحيم مشايي - 1

عروس محمود احمدي نژاد در واقع مراد 
مـي   »رابط احمدي نژاد با امام زمـان «و 

به همين دليل احمدي نـژاد بـراي    .باشد
حفظ رحيم مشايي حاضر بـه فـدا كـردن    

. شـده اسـت  ه ياران و نزديكان خـود  هم
همين حمايت بود كه در دور قبلي  بخاطر

و در بسياري از وزرا و حتـي بـرادر خـود    
روزهاي اخير بسياري از همكاران خود را 

 .دكربركنار 
احمدي نژاد اعتقاد خاصـي بـه رحـيم         

لذا با هر گونه انتقادي كـه از   .مشايي دارد

ـ مـي   ، به شدت برخورديدآبعمل  وا . دكن
حتـي در   ،او در كنـار خـود  حفـظ  براي 

در خـط  . مقابل سيد علي خامنه اي ايستاد
رحيم مشايي افرادي چون حسين بهـداد،  
معاون سياسي او كه قبال به دليل اخـتالس  

. ، قـرار دارد شـت از خبرگزاري بركنـار گ 
ســابقه تــرين  محمــد رضــا رحيمــي از بــا

مفسدان اخالقي و مالي از ديگر افراد اين 
از خط ميباشد و در كنار آنهـا مـي تـوان    

چون  دانشـجو از عوامـل اصـلي     كساني 
و وزير فعلـي   »انتخابات«بزرگ در تقلب 

جوانفكر، مشاور رسـانه اي   وعالي  آموزش
 واحمدي نژاد و مسئول خبرگزاري ايرنـا  

يس فعلـي سـازمان ميـراث    ئحميد بقايي ر
يس ئفرهنگي و از جمله نمايندگان ويژه ر

ــور  ــلي   وجمه ــل اص ــولي از عوام محص
علي  وكودتاي انتخاباتي و وزير فعلي رفاه 

ـ معـاون ر  سعيد لو، ـ يس جمهـور و ر ئ يس ئ
علي دارابي معاون و سازمان تربيت بدني  

صدا و سـيما و از عوامـل ارشـد جمعيـت     
ابوالفضل زهره وند سفير سابق  وايثارگران 

ـ و از معاونـان ويـژه ر   اايران در ايتالي يس ئ
تهد زاده از مشاوران برجسـته  مج وجمهور 

از مشاوران  شيخ االسالمي ويس جمهور ئر
يس جمهـور و وزيـر كـار و امـور     ئسابق ر

  .نام برد اجتماعي،
از نزديكتـرين  او  :خط هاشـمي ثمـره   - 2

دوستان و ياران محمود احمدي نژاد مي 
تا حدي بـا خـط رحـيم مشـايي      اما. باشد

 در علـن بـروز  اين اختالف  .اختالف دارد
 ايــن گــروه حــامياعضــاي . نمــي شــود

احمدي نژاد هستند اما انتقـاداتي نيـز بـه    
ايـن  افـراد  از جملـه   .برخي افراد دارنـد 

، مي توان به پرويز فتاح وزير سـابق  گروه
 ســردارو نيــرو و معــاون قرارگــاه خــاتم  

محمـد نجـار    ووحيدي وزير فعلي دفاع  
... وزير دفاع سابق و وزير فعلـي كشـور و  

 .اشاره كرد
ـ برادر ر :خط داوود احمدي نژاد - 3 يس ئ

جمهور كه در خط مقابـل رحـيم مشـايي    
قرار گرفته است و به همين دليل از پست 
رياست بازرسي دفتـر رياسـت جمهـوري    

وي در حـال  . به حاشيه رفت و دشبركنار 
حاضر، رياست دفاع غير عامل را بر عهـده  

نام افراد زير از مي توان  اودر كنار  .دارد
بـه   حكومـت به تدريج، از  ،اين افراد .برد

اما به دليـل حفـظ    .حاشيه رانده شده اند
ت احمدي حكومده ئموقعيت همچنان زا

نهـا  آاسـامي يكچنـد از   . نژاد مـي باشـند  
مهدي كلهر، مشاور مطبوعاتي و  عبارتند از

غالمحسين الهـام   ورسانه اي احمدي نژاد 
ـ سخنگوي سـابق   ت و وزيـر سـابق   حكوم

فعـال مشـاور اسـت امـا در     دادگستري كه 
 مهـرداد بـذر   وجلسات حضور نمي يابـد  

 ويس سازمان ملي جوانـان سـابق   ئپاش ر
مـوزش و پـرورش   آعلي احمـدي وزيـر   

محمد علي رامـين، معـاون سـابق     وسابق 
علي اكبر ثمري از مشـاوران   ووزير ارشاد 

سابق كه خطبه عقد دختـر مشـايي و پسـر    
حـاجي علـي    واحمدي نـژاد را خوانـد   

يس ئيس جمهور و رئكبري  مشاور سابق را
مرتضـي آقـا    واسبق سازمان ملي جوانان 
ـ تهراني استاد سابق اخالق  اد و ژاحمدي ن

در . و نماينـده فعلـي مجلـس    حكومت او
ــه   ــته ب ــاي وابس ــان گروهه ــمي ت حكوم

احمدي نژاد برخـي بـه شـدت از سـوي     
برخي ياران سيد علي خامنه اي و برخـي  

له قرار گرفتـه  نمايندگان مجلس مورد حم
و برخي روابطي حسنه با بيت و نمايندگان 

 .مجلس دارند
  
  قوه مقننه  - 2
  
يكـي از   مالي - مافياهاي نظامي مجلس     

ها خـود را  است كه در آن، اختالف سه قوه
اين مجلس به  .بي پرده تر نشان مي دهند

اصــــطالح اصــــولگرا كــــه همگــــي 
بـا تاييـد شـوراي نگهبـان      ،»نمايندگانش«

به اين محل آمده انـد، در طـول    رهبري
انتخابات و قبل از آن دچار تضـادهايي بـا   

ـ با  ويكديگر  ت و بـا برخـي نهادهـا    حكوم
به گونه اي كه اين تضادها بعـد از   .ندشتگ

 .، شدت بيشتري پيدا كردكذائيانتخابات 

در حال حاضر، برخي نمايندگان مجلـس  
ديگر ماننـد نماينـدگان دوره هـاي قبـل     

به احكام حكومتي رهبري  اهميت زيادي
، مـي بيننـد  نمي دهند و هر زمان كه الزم 

 .ت منصوب رهبـري مـي تازنـد   حكومبر 
 »نمايندگان«البته ناگفته نماند كه برخي از 

در  ،عواقب مخالفت علنيبه دليل ترس از 
بسياري موارد جانب احتياط را رعايت مي 

  .كنند و مهر سكوت بر لب مي زنند
ـ     س بـه چنـد دسـته    در حال حاضر مجل

  :مختلف تقسيم مي شود
بــه  »رهبــر«حــامي  »نماينــدگان« - 1
گفته مي شود كه به شـدت   »نمايندگاني«

حمايت مي كننـد و در برخـي    »رهبر«از 
در برابـر مصـوبات    ،»رهبر«مواقع با اشاره 

ـ مجلس يـا  در برابـر    ت قـرار مـي   حكوم
  .گيرند

حــــامي هاشــــمي  »نماينـــدگان « -  2
در مواقـع   »ينـدگان نما«ايـن  : رفسنجاني

خاص در برابر اتهامات دولتيان از هاشمي 
را  ورفسنجاني حمايت كرده و حملـه بـه ا  

  .دكننمحكوم مي 
حامي اصالح طلبان كـه   »نمايندگان« - 3

و در مواقع خاص، بـا   هستندنفر  50حدود
ــه   ــور در جلس ــدار حض ــمي  دي ــا هاش ب

سيد محمـد خـاتمي و حتـي     ورفسنجاني 
ـ   بـا  را  ت خـود  موسوي و كروبـي مخالف

  .مي كنند اظهاركودتاچيان 
حــامي اصــولگرايي بــه  »نماينــدگان« - 4
گفتـه ميشـود كـه در برابـر      »نمايندگاني«

 »نماينــدگان«در كنــار برخــي  حكومــت
 حكومـت ديگر قرار مـي گيرنـد و منتقـد    

  .احمدي نژاد مي شوند
كه تعداد  حكومتحامي  »نمايندگان« - 5

اما  .ر بودنف 60آنها در ابتداي دوره حدود 
در حال . به تدريج از تعداد آنها كاسته شد

 10حاضر، تقريبا در برخي موارد به حدود 
، بستگي به اهميت البته. نفر كاهش مي يابد

بحث دارد  موضوعمسئله يا طرح يا اليحه 
در برخـي مواقـع بـه     حكومـت عملكرد . 

گونه اي است كه حاميان وي در مجلـس  
ـ بـا  عامل اصلي برخورد انتقادي  ت حكوم

مي شوند مانند برگزاري همايش ايرانيـان  
انحالل  دانشـگاه علـوم    وخارج از كشور 

بي برنامگي وزارت نفـت    وپزشكي ايران 
  ....و –
ت حكومدر حال حاضر مجلس در برابر    

شمشير را از رو بسته و تنها زماني كوتاه مي 
ــت    ــوي بي ــه از س ــد ك ــر«آي ــا  »رهب ب

يـا در   .دتمـاس گرفتـه شـو    »نمايندگان«
، »رهبر«برخي موارد، از سوي سپاه يا بيت 

 با اعزام نيروهاي چماقدار در برابر مجلس،
ولي در  .دچار ترس شوند و دم فرو بندند

ـ  كل، قوه مقننه روابط خوبي بـا  ت حكوم
ـ ندارد و بنا به اخبار، ر يس و معـاون ايـن   ئ

يه در روز انتخابـات،  ئقـوه قضـا   قوه و نيـز 
وسوي، پيروزي وي حسين م مير بهتلفني، 

  .نده ارا بر احمدي نژاد تبريك گفت
يس اين قوه با توجه بـه برنامـه سـتاد    ئر    

اسـت  اشخاصـي  جزء  ،كودتاي انتخاباتي
اين موضوع موجب  .دنشو تصفيهكه بايد 

يس اين قوه و برخي ئبروز اختالف ميان ر
عـالوه   .ت شده استحكوممقامات حامي 

ت و محكويس ئبر آن قانون شكني هاي ر
مقابله الريجاني با وي بر تنش ميان اين دو 

، ايـن  از قـرار . اسـت  هشـت قوه تـاثير گذا 
اختالف و تضاد تا حذف يكـي از ايـن دو   

  .يابدمي نفر همچنان ادامه 
  
   :يهئقوه قضا -  3
  

يكــي از ســه قــوه اي كــه در اختيــار       
يه ئالريجاني قرار دارد، قـوه قضـا   انبرادر

ش از بـه رياسـت   پـي  اين قـوه،  .مي باشد
اختيـار  در  ،رسيدن شيخ صادق الريجـاني 
و آنچنان ا .محمود هاشمي شاهرودي بود

اما از هنگام بر سـر   .ت درگير نبودحكومبا 
كــار آمــدن صــادق اردشــير الريجــاني،  

ـ اختالفات ميـان   ت و قـوه قضـاييه   حكوم
يكي از عوامل مهم آن،  .تشديد شده است

در » رهبـر «بيـت   اعضـاي دخالت برخي 
و ت حكومحمايت از  بخاطرمور قضايي، ا

ــان   ــركوب مخالف ــم ژن در درون رآس ي

فسـاد  جلوگيري از تعقيب قضـائي،   .است
ت از حكومــبرخــي از اعضــا و مشــاوران 

ــد    ــتالف ميباش ــم اخ ــل مه ــن . عوام اي
به جاهاي باريك كار را  دارد  جلوگيري 
بايد دخالت كند  »رهبر«بسا يا . مي كشاند

بايد در  حكومتات  يا اينكه برخي از مقام
  .دبشوندادگاه پاسخگوي فساد خود 

هنگــامي كــه صــادق الريجــاني قصــد     
بـا   قصـد او  گرفتن ايـن مقـام را داشـت،   

روبـرو   مخالفت آيت اهللا وحيد خراسـاني 
خـود  پـدر همسـر   ف ربـه حـ   وولي ا .دش

گوش فرا نداد و گرفتار قوه اي شـد كـه   
ــل  ــار كام ــتآاختي ــر« ن در دس و  »رهب

اجـازه نمـي   اينهـا  و او است اعضاي بيت 
دهند الريجاني حتي اگر بخواهد كـاري  

اختالفـات در ايـن    .كند قادر به آن باشد
قوه نيز به خوبي مشهود است و جريانـات  

  :دخالت مي كنند نآمختلفي در 
كه تالش دارد  : خط صادق الريجاني -  1

در حمايـــت از بـــرادر خـــود مـــانع از 
ــين  حكومــتخالفكــاري هــاي  و همچن

الت برخي از اعضاي وابسـته بـه بيـت    دخ
رهبري در امور قضا شود كه تـا بـه حـال    

در  .نتوانسته موفق شود و شايد هـم نشـود  
كنار وي برادر ديگر يعنـي محمـد جـواد    
الريجاني قرار دارد كه در تـالش توجيـه   
. جنايات نظام در مجـامع جهـاني ميباشـد   

ــع   ــاهرودي در واق ــد ش الريجــاني همانن
مي باشد و قضاياي اصلي ويترين اين قوه 

در رابطه با محاكمات و قضاوت در اختيار 
بازجويان و مـاموران نيروهـاي امنيتـي و    
اطالعاتي وابسته به بيـت رهبـري و سـپاه    

  .پاسداران مي باشد
يسـي از  ئر ابراهيم :يسيئخط ابراهيم ر -  2

جنايتكاران به نام تاريخ انقالب اسالمي مي 
، بـا  او ،ن سـو بـدي  از ابتداي انقالب .باشد

خـود، صـدها نفـر را بـه      »احكام شرعي«
و يكي از سـه  ا .كرده استاعدام محكوم 

زنـدانيان سياسـي در   كشـتار  عضو اصـلي  
  .بوده است1367تابستان 

يسـي، در حـال حاضـر، بـه     ئابراهيم ر      
يه حرف شنوي ئعنوان معاون اول قوه قضا

مستقيمي از بيت رهبـري و بـه خصـوص    
 اي دارد و در بيشـتر سيد مجتبـي خامنـه   

چند و چون احكـام صـادره   و محاكمه ها 
ــا ــراض  دادگاهه ــاره اعت ــذائي در ب ي ك

» انتخابـات « در ،كنندگان به تقلب بزرگ
بــوده كــارگردان اصــلي  ،88خــرداد  22

 دستگيري هـا و محاكمـات بعـد از   . است
... وحسـين طائـب و نقـدي    را او و كودتا 

بي سيد مجتها را مي ساختند و پرونده كه 
 ،نها در جنايتهـا بـود  آخامنه اي كه حامي 

به  تجاوز وشكنجه  وكار محاكمات نمايشي 
ابـراهيم  .نـد را عهده دار بـوده ا زندانيان 

» روحــاني« يســي دامــاد علــم الهــدي،ئر
مشـهد  خشونت طلبي چون خود، و مقـيم  

   . مي باشد
محسـني اژه اي   :خط محسني اژه اي -  3

باشد كه نيز از شقي ترين قضات ايران مي 
با احمدي نژاد در برخي موارد اختالفات 

انتخابـاتي،   بعـد از كودتـاي   .اساسي دارد
بود به شـدت از   واواكهنگامي كه وزير 

سـوي احمــدي نـژاد مــورد انتقـاد قــرار    
در حــال  .گرفــت و از كــار بركنــار شــد

و در  »رهبر«حامي  دادستان كل وحاضر، 
ـ برخي موارد عامل كنترل  ت مـي  حكوم

سني اژه اي كاري بـه برقـراري   مح. باشد
عدالت در جامعه ندارد و تنهـا بـه حفـظ    
نظام و خود مي انديشد و از هيچ خالفـي  

رويگــردان  حفــظ موقعيــت خــودبــراي 
  .نيست

در خود   ،اين قوه نيز مانند دو قوه ديگر     
و با برخي خطوط در قـوه هـاي ديگـر و    

هماهنگي و با برخي اختالف  بنيادهابرخي 
ن قوه نيز بـه زودي شـاهد بـروز    اي. دارد

درگيري هـايي هـم در خـود و هـم در     
شايعاتي مبني . رابطه با ديگران خواهد شد

دختـر   يةاهللا وحيد خراساني بـه آاينكه  بر
خود اجازه نداده است با همسـرش شـيخ   

. در يـك خانـه بسـر بـرد     صادق الريجاني
در سفري به قم، هنگامي  :شنيده مي شوند

همسر خود رفته آيت  كه وي به خانه پدر
از دختـرش پرسـيده    اهللا وحيد خراساني

 وكه مرجع تقليد شما چه كسـي اسـت و ا  
 گفته به دخترشما و پدر  :است هپاسخ داد

اگر من هستم شما اجازه نداريـد بـا    :است
منظور  .اين آقا در يك خانه زندگي كنيد

 .الريجاني خانه صادق
  6در صفحه      

  رژیم بی سر؟ 
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و وضعيت در سـپاه و واواك  
  :در بنياد مرجعيت

 
وضعيت در سپاه و واواك و قواي  – 1

   :انتظامي
  
كه به شدت دچار اختالف  سازمانهائياز     

ســـپاه و واواك و  ،هســـتندو نـــاهمگني 
چـرا كـه در ايـن     .نيروهاي انتظامي انـد 

خـط و خطـوط گونـاگوني     نيـز ، سازمانها
ـ وجـود دار  د كـه بـا يكـديگر بـه مقابلــه     ن
 :برخاسته اند

درگيري سردار جعفري و احمدي نژاد      
كه از سوي وب سـايت ويكيلـيكس افشـا    

از يكي از اين درگيري ها  شده گوشه اي
ن كـه  آپيش از  ،خبر اين درگيري. است

گزارش شده  ،توسط ويكيليكس منتشر شود
صــحبت از ســيلي  ،ن گــزارشآدر . بــود

ـ  اد از جعفـري نشـده   ژخوردن احمدي ن
اه تكذيب مـي  وقوع اين اتفاق را سپ. بود
حقيقت اينست كه  اخـتالف وجـود   . كند
برنامـه   به خصـوص بعـد از اجـراي   . دارد

دفمندي يارانه ها، اين اختالفـات ميـان   ه
ــد از برخــي مقامــات  ــا يكچن حكومــت ب

واواك و اطالعـات  سرداران و مسـئوالن  
 .گسترش يافته است سپاه 

فرماندهان سـپاه   باديدار مصباح يزدي      
واواك و مسـئوالن  از ي ضـ عپاسداران و ب

و سـخنان   اطالعات سپاه و نيروي انتظامي
وي در نكوهش رحيم مشـايي، منجـر بـه    

 حكومت بـا بروز درگيري هاي آتي ميان 
خواهد  سپاه و واواك نتظامي ونيروهاي ا

واواك بر » وزير« ،شايعه تغيير مصلحي. شد
عالوه بر آن نگاه برخـي از  . سر زبانها است

سـيد مجتبـي و احمـدي    اين مسئوالن به 
 .مـي باشـد  » رهبر«نگاهي متفاوت با  ،نژاد

زيرا برخي از ايـن سـرداران و مسـئوالن    
بنـابر  را اصال قانوني نمي دانند و  حكومت

 .ندارندحمايت از آن 
هفته هاي آينده در رابطه بـا مشـكالت       

روز  طرح هدفمندي يارانه ها كـه روز بـه  
از  ت در اجراي ان ناتواني بيشـتري حكوم

 شدن تاريخنزديك با  .خود نشان مي دهد
برخـورد بـا   با وجود  مجلس و  »انتخابات«

 اختالفهـا و  هاشمي و سيد حسن خمينـي،  
نـد  خواه در اين سازمانها بيشتر  هابرخورد

 . شد
 
  :مرجعيت و حوزه ها بنياد - 2
  
 بنيـاد  يكي هاي مهم در ايران،بنياداز        

ـ   در طول .مرجعيت است د از سـالهاي بع
ها از سـوي  ضربه بيشترين  انقالب اسالمي،

اين ضـربه  . شده استن وارد آبر حاكمان
كه مراجع حمايت خود را ها سبب شدند 

از  حكومـت كــاهش دهنـد و در برخــي   
 در برابـر ن مخالفـت كننـد و   آبـا   مواقع 

 .ايستادگي كنند توقعاتش
 از، 88خـرداد   22تا قبل از كودتـاي         

د، تنهـا صـداي مرحـوم    ميان مراجع تقلي
 .آيت اهللا منتظري، به گـوش مـي رسـيد   

يـم  ژي كـه ر كودتـا و جنايـات   ولي بعد از
، صداي مراجع تقليد بلنـد تـر   مرتكب شد

 وعالوه بر آيت اهللا منتظري، صـانعي   .شد
دستغيب  وموسوي اردبيلي  وبيات زنجاني 

 و حتي شبيري زنجاني نسبت بـه  ،شيرازي
 .تراض كردندمديريت خامنه اي  اعشيوه 

منتظـري واليـت   يـت اهللا  تا جايي كـه آ 
 .شرك دانستاز مصاديق مطلقه را 

بـا  زمان به بعد، اخـتالف مراجـع    از آن   
 همچنان ادامه يافت تا هنگـامي خامنه اي 

كه آيت اهللا منتظـري بـه رحمـت خـدا     
ســيد علــي و حاميــان وي از ايــن  .رفــت

فرصت استفاده كـرده و ديگـر مراجـع را    
بـه سـكوت    مگـر قرار دادند تا تحت فشار 

ولو در شكل  ،اما اعتراضها .وادارشان كنند
. ادامــه يافتنــد ،نـق زدن و ايــراد گـرفتن  

سفرهاي خامنه اي به قم نيز نتيجه منتظر را 
نهـا را مـورد   آكيهان  ˝اخيرا. ببار نياوردند

وضـعيت چنـان   . انتقاد و تهديد قـرار داد 
يم نيز خود ژشده است كه مراجع حامي ر

  . ا ناگزير ديده اند دم فرو بندندر

خامنـه اي  سيد علـي   ،در سفرها به قم       
خود يه براي تاييد براي گرفتنمراجع را، 

ــا هاشــمي  ــز مخالفــت ب ــدش و ني  و فرزن
موسوي و كروبـي،   وخاتمي  ورفسنجاني 

قـرار داد كـه صـداي     آچنان تحت فشار
 برخي مراجع كه تا به حال سكوت كـرده 

آخرين نمونه ها،  از .ر آورددهم بودند را 
ــه  ــوان ب ــه مــي ت ــد نمون اســتفتاء از وحي

خراساني در رابطـه بـا زنـدانيان سياسـي     
شــبيه آيــت اهللا  او  فتــوائي. اشــاره كــرد
دسـتگيريها و شـكنجه   . ه استمنتظري داد

بـا  . زندانيان را خالف شرع دانسـته اسـت  
توجه به نوع رفتار سيد علـي خامنـه اي و   

بايـد بـه    نـژاد،  ت محمود احمديحكوم
زودي شــاهد برخــورد مراجــع ديگــر بــا 

ادامه اين تـنش هـا مـي    . حاكميت باشيم
تواند ضربه اي مهلك بـه حاكميـت وارد   
سازد زيرا اين مراجع مقلداني براي خـود  

بـا  مراجـع  دارند كـه در صـورت مقابلـه    
حاكميت آنها به نظر مرجـع تقليـد خـود    

  .دكرعمل خواهند 
گروههـا و   ،كنـوني  يمژدر ر: انقالب اسالمي

يـم  ژاشخاص و خانواده هائي هستند و زمام ر
را در دست دارنـد كـه در كودتاهـا شـركت     

  :داشته اند
  
  

                     بازشناسي عواملي كـه  
         مرداد تا   28          از كودتاي 

    88      خرداد     22      كودتاي
 :              شركت داشته اند

 
خرداد ماه  22در كودتاي انتخاباتي در     

، كساني و گروه هائي شـركت  1388سال 
و  32مرداد  28ند كه هم در كودتاي داشت

شركت داشـته   60هم در كودتاي خرداد 
غفلت ايرانيـان از شناسـائي كسـان و    . اند

گروههائي كه در كودتا شركت داشته اند 
شـان، دو   و آسان، گذشته را به واگذاشتن

عامل مهم از عوامل اين كودتـا هـا بـوده    
گرنه، چگونـه ممكـن بـود كسـاني      و. اند

يانت كنند و دست به تركيب نوبت اول خ
آنهــا نخــورد و نوبــت دومــي در خيانــت 
شركت كنند و باز، به كار گرفتـه شـوند و   
نوبت سومي در خيانت كودتا نقـش پيـدا   

  كنند؟
براي آنكـه ايـن عوامـل در كودتـاي           

چهارمي شركت نكنند، كار اول شناسـائي  
وقتي كودتـاي خـرداد   . كردن آنها است

د تــا حــد مقــدور روي داد، ســعي شــ 88
عوامل پشت پرده ايـن كودتـا شناسـايي    

مطالعه بقصد شناسائي اين گروهها و . شوند
كه برخـي از   اشخاص، به اين نتيجه رسيد

اين افراد و گروهها در كودتاهـاي قبلـي   
از اين رو، بهتـر آن  . نيز  دخالت داشته اند

بود كه ولو به اختصار، نقش اين گروه ها و 
ي قبلي نيز شناسائي اشخاص در دو كودتا

اين شناسائي امكان مي دهـد نكـات   . شود
كور شركت افراد و گروههـا و قـدرتهاي   
خارجي حـامي آنهـا در كودتـا بـر ضـد      
حكومت هاي ملي در ايـران، بازشناسـي   

در زير، اين عوامل در سه كودتاي . شوند
گذشته شناسـائي مـي شـوند و سـپس بـه      
روشن سازي برخي ارتباطات ميـان ايـن   

مــل و گروههــا و قــدرتهاي خــارجي عوا
 .حامي آنها پرداخته ميشود

 
كودتا بـر ضـد دولـت ملـي     - الف

 :دكتر محمد مصدق
  
شـركت   يدست اندركاران و گروههـا    

ــا و حام ــكننــده در كودت و  يخــارج اني
آنها عبارت بـوده   يدست نشاندگان داخل

 اند از

 يدر كودتـا  -  يشمال هيدخالت همسا - 1
ـ   ـ   يبر ضد حكومـت مل ر مصـدق از  دكت

  .حزب توده قيطر
ـ  يدخالت كشـورها  - 2 ـ  يغرب و  سيانگل

ـ   بر يدر كودتا كايامر  يضد حكومـت مل
 قيدكتر مصدق از طر

خـانواده   24و حـدود   يخانواده پهلو •
كـه از راه برقـرار كـردن روابـط      ياشراف
بوجـود   يقدرت، شبكه تارعنكبوت يشخص

ــد ــروط. آورده بودنـ  ت،يدر دوران مشـ
خانواده هـا   نياز ا انرينخست وز يتمام

مهـم   يوزارت خانه هـا  رانيوز. بوده اند
 .زين

 يلژ پهلو بخصوص ،يفراماسونر يلژها •
. در آن عضـو شـده بـود    زيكه شاه سابق ن

دو  ياعضـا  يشـود كـه اسـام    يم ادآوري
در  ،يكـائ يو امر يسيانگل يدسته فرماسونها

سـه   نيرائ لياسماع: افتنديدوره شاه انتشار 
لژهـا انتشـار    ياعضا يمعرفجلد كتاب در 

ـ را ن يجلـد چهـارم  : گفـت  ياو م. داد  زي
است اما جرأت انتشار را ندارد و بـه   هنوشت

امانت سپرده است بعـد از مـرگش منتشـر    
. نكرده اسـت  داياما تا امروز، انتشار پ. شود

 اســتيجانبــدار س يدر برابــر، فرماســونها
 يلژها ياعضا ياز اسام يانگلستان، فهرست

 .را انتشار دادند كايفدار امرطر يماسون
از  كچنديو فرزند او و  يلشگر زاهد سر •

 .افسران ارتش
 فيو الشر ييحزب زحمتكشان مظفر بقا •

و  يوشـل يو د ينيو قوان يو بنكدار و پارس
 ...و ياشراف ريم رينظ يافراد

ـ  • دسـته   مشـكوك و چنـد   اريانجمن بس
ـ انجمن ضد بهائ اي هيحجت  يبـه رهبـر   تي

 ينخع منيو فرهنگ ر يحلبمحمود  خيش
 و
دو  يتحـت رهبـر   انياز روحان كچندي •
 .يو كاشان يبهبهان اهللايت آ
 ينواب صـفو  ياسالم به رهبر انيفدائ  •

دكتـر   ديشـه  ييخدا كه با استفاده از عبد
مرداد  28را ترور كرد و در كودتا  يفاطم

 ،يجسـت و در دوره زاهـد   ينقش ثـانو 
كرد اما  دايپ تيفعال يمدت چند ماه آزاد

و  ريبعد از ترور ناموفق عال، سرانش دسـتگ 
 .اعدام شدند

بـه   يبـا مـرام نـاز    يتنـدرو  يگروهها•
  :چون يكسان يرهبر

كـه شـمس    "اسالم نيجامعه مجاهد" •
ــاد اهللا  تيــآن را از طــرف آ يقنــات آب

 ياعضـا  از يبرخـ . كرد ياداره م يكاشان
ـ گروهها بـا انجمـن حجت   نيا و حـزب   هي

 .بوده اندزحمتكشان مرتبط 
و  ييمشـكوك بهـا   يافراد خانواده ها •
ـ  منيتبار چون فرهنگ ر يهودي و  ينخع

 ...و ياسپهبد
 رانيــچماقــداران وابســته و حقــوق بگ •

ـ نظ يدسـتگ  بـه سـر   يو خارج يداخل  ري
ـ مـخ و ط  يمعروف به ب يشعبان جعفر  بي
، 42خـرداد   15 اميق يدر پ -  يحاج رضائ
ـ  ريشاه اعدام شد و ام ميتوسط رژ ور و موب

 ...و يخيرمضان 
گروه ها و اشخاص، گروه هـا و   نياز ا     

ضد  بر 60خرداد  يدر كودتا رياشخاص ز
 : شركت كردند ران،يا خيمنتخب اول تار

 
ـ   -  ب ـ  نيكودتا بر ضـد اول  سيرئ

ابوالحسـن   ديجمهور منتخـب، سـ  
 :1360صدر در سال  يبن
 
شـركت   يدست اندركاران و گروههـا    

و  يخــارج انيــامح –كننــده در كودتــا 
 :آنها عبارتند از يدست نشاندگان داخل

 گـان ير كـا، يدر امر: و انگلسـتان  كايامر – 1
 يخود را از سازش پنهان يجمهور استير

ــا خم ــيب ــت ين ــهياو  ارانيو دس ــود و  افت ب
 ليــبــه وك نيلــود كــليهمــانطور كــه ما

 يگفته بود كه از سو يفرانسو يدادگستر
ــه كــاخ ســف ــود ديقطــب زاده ب ، رفتــه ب

ـ و رژ ينيوجود خم گانيحكومت ر او  مي
به قول . دانست يم كايرا به سود منافع امر

هم عامل ثبات كشور و هـم مـانع    ن،يلود
و منطقه و هم  رانيدر ا يبسط نفوذ شورو

ـ دن يعامل صدور نفت به بازارهـا  . بـود  اي

آلــن  ،يســيانگل يبعــدها، در دادگــاه 
جنگ : دفاع انگلستان گفت ريكالرك، وز

و  جـاد يگلستان و غرب بود اسباب ابسود ان
 جـاد ياسـباب ا . ميردادامه آن را فراهم ك

صدام به جنگ  ختنيانگ جنگ را از راه بر
ارتـش   رازهيكردن شـ  يو متالش ياز سوئ

ـ توسط ا رانيا ـ بخت يادي ـ و مالتار اري از  اي
اما عامل ادامـه  . فراهم كردند گر،يد يسو

 . او بودند ارانيو دست ينيجنگ خم
سـابق در كودتـا بـا     يشـورو دخالت  - 2

ــحما ــكار از خم تي ــيآش ــا و  ين و كودت
 يحزب توده بـه رهبـر   قياز طر تيحما
 هيروسـ  رياست كه سـف  يدانستن. يانوريك

صدر رفت و سه تقاضـا داشـت و    ينزد بن
ـ داد هرگـاه او بـا ا   يقول م تقاضـاها   ني

ــا   ــر رقب ــد، از او در براب ــت كن  شيموافق
ارت آن سه تقاضا عب. خواهند كرد تيحما

 :بودند از
و  وانيد ايدر باره طبقه نومانكالتورا  –1. 2

كه طبقه رانت خواران  يدولت يفن ساالر
ـ  ليرا تشك دادنـد، در كارنامـه خـود     يم

 .دينگو يباره سخن نيو در ا سديننو يزيچ
 تياز جنبش مقاومت افغانستان حما – 2.2
 .نكند

ـ  تيامن مانيبا پ – 3. 2 فـارس كـه    جيخل
 .كند، موافقت كند يم شنهاديپ يشورو

 شـنهاد يسه پ نياز ا كيچيو چون او ه      
حزب توده مأمور شـد معلـم    رفت،يرا نپذ

در ساختن شـعار   ياسالم يحزب جمهور
ـ    يو اجـرا  يصـدر و طراحـ   يبر ضـد بن

. صـدر بگـردد   يخزنده بر ضد بن يكودتا
ـ خلق را ن انيحزب توده، فدائ بـا خـود    زي

د آمـد  بخو يسازمان وقت نيا. همسو كرد
 . كودتا بود تت دولاضرب ريكه ز

 ،يبقـائ  يحزب زحتمكشان بـه رهبـر   – 3
كـه در   كـا يانگلسـتان و امر  اسـت يعامل س

ــه  يمجلــس خبرگــان، نقــش مــؤثر در ب
كـرده   يباز هيفق تيرساندن وال بيتصو

همچـون   ز،ين 60خرداد  يبود، در كودتا
. صاحب نقـش شـد   32مرداد  28 يكودتا
 يا شده ولجد – تيچون حسن آ يكسان

طرز فكـر   آن يو عامل نفوذ ييهمفكر بقا
 ميو ابــراه ياســالم يدر حــزب جمهــور

 ياحمد كاشان ديو س فيو الشر انيلياسراف
ــراد نزد يو حــاتم ــو اف ــراه كي ــه اب  ميب

ـ  رينظ انيلياسراف ثمـره و   يهاشـم  يمجتب
 ...نژاد   و يمحمود احمد

 يمشكوك و چند دسته ا اريانجمن بس - 4
و  يخامنـه ا  تييضد بها انجمن اي هيحجت
ـ  يزديو مصباح  يخزعل و نـاطق   يو جنت
ــور ــ ين ــر وال يو عل ــياكب ــواد  يت و ج

ـ  يمادرشاه و بـرادران   يسـجاد  نيو حس
 يو مهـد  المهيد ديو عبدالمج ييعبدخدا

و  يو سرهنگ اقارب پرست و فلسـف  بهيكت
 ريم يو مصطف رشاكبر پرو يو عل يشجون

 يذعامـل نفـو   نـان ياز ا يبخش...  و  ميسل
 . بودند ياسالم يدر حزب جمهور هيحجت

وابسته به قـدرت و ثـروت و    تيروحان - 5
 يبـاز سـاز   يكـه بـرا   گانگـان يهمفكر با ب

گذاشته  ينيخم ارياستبداد، خود را در اخت
ـ ياسـت كـه خم   يدانستن. بودند خـود   ين

جانبدار كودتا بر ضد مصدق بود و به قول 
در  ،يحـائر  يمهد د،يگرانقدر فق لسوفيف

» همفكر« ياهللا بهبهان تيد كودتا، با آمور
ـ خـود ن  ينيخم. ودب مصـدق از  : گفـت  زي

مـرداد   28 ياو كودتا. خورد يلياسالم س
كرد كه بر بناگوش  فياسالم توص يليرا س

و  يچون بهشت يانيروحان. مصدق وارد شد
ــباح  ــمص ــم يزدي ــنجان يو هاش و  يرفس
و  يزديــو محمــد  يلــياردب يموســو
ـ  يهـدو و م يشهريو ر ييمقتدا ... و  يكن
 .در كودتا شدند ينيخم ارانيدست

ـ  يموتلفه اسـالم  تيجمع يگروهها - 6  اي
اسالم و حزب اهللا و تشـكل   انيهمان فدائ

 ياسـالم  يهمسو و حـزب جمهـور   يها
بـه   ،ينيو نظارت خم تيتحت حما رانيا

ــر و  يچــون عســگر اوالد يكســان يرهب
 ديو س يبهشت نيو محمد حس يزديمحمد 

و  يرفسنجان يو اكبر هاشم يخامنه ا يعل
و محمد  ينبو يتضو مر انياسداهللا بادمچ
ــاهنر و ــ... رضــا ب ــا ياز اعضــا يبرخ  ني

ــن حجت   ــا انجم ــا ب ــگروهه ــزب  هي و ح
 .زحمتكشان مرتبط بوده اند

از . يانقالب اسالم نيسازمان مجاهد – 7
 نيا. بود يكس بهزاد نبو نيآنها، فعال تر

وران در د كباري. سازمان دوبار منحل شد
خرداد  22 يبعد از كودتا كباريو  ينيخم
سران آن محكوم  گريو د يبهزاد نبو. 88

 . به زندان شدند
افراد و خانواده مشكوك با سابقه تبـار   – 8

ــا ــوديو  ييبهـ ــنظ يهـ ــحب ريـ اهللا  بيـ
ــگراوالد ــآ«و  يعسـ ــائر» اهللا تيـ  يحـ

و روح  رازيشـ  يامام جمعه كنـون  يرازيش
ـ  يروحـان  ديو حم انينياهللا حس همـان   اي

 نيو حســـ يسنگســـر يارتيـــصـــادق ز
 ...نژاد  و يو محمود احمد يعتمداريشر
چه آنها كـه   د،يو جد ميقد يماسونها – 9

در داخل كشور بودند و چه آنهـا كـه در   
 يسالها بعد از كودتـا . خارج كشور بودند

ماسـونها، در   ي، فهرسـت اسـام  60خرداد 
 .افتيكتابها، انتشار 

ان و سـران آن  از سپاه پاسدار يبخش - 10
و دادگــاه انقــالب و جهــاد  تــهيكم زيــو ن

چـون محسـن    ياز سپاه، كسان. يسازندگ
ـ و محسن رف يو تهران يرضائ دوسـت،   قي

تحـت امـر    تـه يكم. ها بودنـد  نيفعال تر
بود و آن دسـته از افـرادش    يكن يمهدو

نقش فعال داشتند كه مجرمـان در دوران  
ـ از سـقوط آن رژ  دشاه، بودند و بع بـه   م،ي

ــهيكم تيوعضــ ــد ت ــا در آمدن ــاد . ه جه
 ينـاطق نـور   يتحت سرپرسـت  يسازندگ

ـ   چـون   يبود و دادگاه انقـالب را جالدان
 يو قدوسـ  يو الجـورد  يالنيگ يمحمد
 . داشتند اريدر اخت

ـ چماقداران وابسته و حقـوق بگ  - 11  راني
 يچون هـاد  يكسان يوابسته به سركردگ

... و حـاج غـالم  و   يبخش يو حاج يغفار
 يسرپرست چماقداران يد جنتبعد ها احم

نام ... و» انصار حزب اهللا «شد كه بر خود، 
 .نهادند

ـ بخت يدسـتگ  طلبها به سـر  يپهلو – 12  اري
نوژه  يصدام، كودتا ميرژ يكه با همكار

حملـه   زنـده يرا سازمان داد و سـپس برانگ 
 . شد رانيعراق به ا

 انيرا ع تيواقع نيدو فهرست، ا سهيمقا     
در هـر دو كودتـا    يهائكند كه گروه يم

را داشـته انـد و توانسـته انـد      ينقش اصـل 
بـا خـود    زيرا ن يگريگروهها و اشخاص د

مسـلح و   يروهايو ن انيروحان: همراه كنند
 اسـت يعامـل س  ياسيس يحزبها و سازمانها

و چماقداران، همـراه بـا قـدرت     يخارج
ــار ــل 5 ،يجخ ــل اص ــا را  يعام دو كودت
خانواده  ان،ياز روحان. داده اند يم ليتشك

در هر دو كودتا شركت  ينيو خم يكاشان
ـ اال ا. داشته اند ـ   ني نقـش   ،يكـه در دوم

طرفدار كودتا  ،يرا داشت و در اول ياصل
 تيبه آ يبهبهان اميحامل پ ،يتيو بنا بر روا
 ،ياسـ يس ياز سازمانها. بود ياهللا بروجرد

در . در هــر دو كودتــا بــود يبقــائ روهگــ
ـ  28 يكودتـا  ارتــش در  از يمــرداد بخش

خـرداد   يكودتا شركت كرد و در كودتا
ــ60 ــپاه و د ي، بخش ــرياز س ــا« گ  ينهاده

حـزب تـوده در هـر دو كودتـا     . »يانقالب
 يدر كودتـا  نكـه ياال ا. صاحب نقش شـد 

آشكار در كودتا شركت كرد و  60خرداد 
شركت داد  دتادر كو زياز چپ را ن يبخش

ــا ــر ن  يو ج ــا و اگ ــام ــت زي از . نگذاش
بار با  نياسالم ا انيفدائ ،يمذهب يگروهها
هـا، در   يضد بهائ زيمؤتلفه و ن تينام جمع

 يها شهياند. هر دو كودتا شركت داشتند
شركت كنندگان در دو كودتـا،   يراهنما
مشـابه   يمحتـوائ  ،يظـاهر  يكسانيبرغم نا
 يحـزب تـوده بـه حـزب رهبـر     : داشتند

ـ كننده پرولتار ـ يقائـل بـود و خم   اي بـه   ين
ــوال ــفق تيـ ــش. هيـ ــزب  آن بخـ از حـ

زحمتكشان كه در كودتا شركت كرد، هم 
ـ وال ياز آغاز، دم از طرفـدار  مطلقـه   تي

 ينهادها«آن بخش از سپاه و . زد يم هيفق
كـه در كودتـا شـركت كردنـد،      »يانقالب
ـ از وال يجانبدار يمدع ـ فق تي . بودنـد  هي

 يانقالب اسالم نيمؤتلفه و سازمان مجاهد
ـ از وال يهم دم از جانبدار ـ فق تي ـ  هي  يم

هـم در دوره شـاه و    ز،ين يضد بهائ. زدند
ـ يهم در دوره خم بـه   يابيروش دسـت  ،ين

. داشتند يرا م ميقدرت از راه نفوذ در رژ
گروههـا، قـدرت را از آن    نيهمه ا يبرا

ـ ا. بـود  زيخود كردن، مقدم بر همه چ  ني
ـ  يبود و هست كه بـرا  ـ افتن و ي حفـظ   اي

شـدن را   يقـدرت خـارج   ارتيقدرت، دس
  .داننديند و مدانست يواجب م

  7در صفحه      
 

  رژیم بی سر؟ 
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كـه در هـر دو    نيا گريامر بس مهم د       
و  يروحان يكودتا، خانواده ها و گروهها

كرده اند، با  يرا باز يكه نقش اصل ياسيس
عنكبـوت   قدرت، تار يروابط شخص جاديا

قـدرت را بوجـود آورده    يروابط شخص
 .اند

و  كـا يو امر هيدو كودتـا، روسـ   در هر       
. زيعراق ن ميو رژ. نگلستان نقش داشته اندا

مرداد، شاه نخست  28 يدر كودتا نكهياال ا
 ريعراق غ. شد يرائيو پذ ختيبه عراق گر

خرداد  ياما كودتا. نكرد فايا ينقش نياز ا
نـوژه و سـپس حملـه     ي، بدون كودتا60

 يشـدن  جـام مشكل ان اريبس ران،يعراق به ا
 . بود

 
خـــــرداد  22 يكودتـــــا - ج

از دو  يكــيضــد  رچــه بــرگ1388
بر ضد  يبود، اما كودتائ ميجبهه رژ
 :بود زيملت ن تيحاكم

 
شـركت   يدست اندركاران و گروهها     

ــا و حام ــكننــده در كودت و  يخــارج اني
آنها عبارت بـوده   يدست نشاندگان داخل

 :اند از
» انتخــاب«از  هيآشــكار روســ تيــحما - 1

ـ  غـات يهمراه با تبل. نژاد ياحمد بـر   يمنف
نژاد  يسفر احمد. يموسو نيحس ريمضد 

ـ از ناح ه،يروسـ بـه  بعد از كودتا   هيروسـ  هي
 ياحمد يبه او و از سو دنيبخش تيمقبول

 .نژاد كسب  بود
 اتيكه ادامه ح ميدر رأس رژ يكسان – 2
 زيبا شـرق و سـت   يهمكار استيرا س ميرژ

ـ  يآشكار و سازش پنهان داننـد   يبا غرب م
ــ اســتيس( ــ كي ســازمان ) مثبــت يطرف
ــد د ــا بودن ــدگان كودت ــه ا: هن و  يخامن

طائب و  نياو، حس تيفرزند و در ب يمجتب
ــل ــ يميس ــاديو ف نينم ــ و يروزآب  نيحس
 يبـا كشـورها   هگرو نيا...و يعتمداريشر
و ونـزوئال و   هيو سـور  يو كره شـمال  نيچ

ـ ن كاراگوئهيو ن يويكوبا و بول از همـان   زي
 .كند يم يرويپ استيس
ه با افراد افراد حزب زحمتكشان همرا - 2 
 يهاشم يچون مجتب يا افتهيچهره  رييتغ

ــجو و  همچنــ   ــامران دانش ــره و ك  نيثم
(  يپـور محمـد   يچون مصـطف  ينيرابط

ـ و  عبدالحم)  سيمرتبط با انگل ( موالنـا   دي
... و ياحمـد  ريو هوشنگ ام) كايامر ميمق

 .مرتبط هستند يمشائ ميكه با رح
مشـكوك و چنـد دسـته     اريانجمن بس - 3

از  زيمتما فيدوران با سه ط نيادر  هيحجت
 جمله 

و  يو جنت يزدياهللا مصباح  تيجناح آ  •
 ...و  يخزعل

 يو مادر شاه يخامنه ا يعل ديجناح س •
 ...و يروزآباديو ف ميسل ريو م
 مينـژاد و رحـ   يجناح محمود احمـد  •

 ...ثمره و  يو هاشم يمشائ
وابسـته بـه قـدرت و ثـروت      تيروحان - 4

و  يهمـدان  ينـور و  يهمچون خامنـه ا 
ـ و مصباح  يرازيمكارم ش و محمـد   يزدي

مـأمور قتـل عـام    ( يسيرئ ميو ابراه يزدي
ـ ) 1367در تابستان  انيزندان  يو احمد جنت

 ...و  ييومقتدا يو ابوالقاسم خزعل
 نيــدر ا: »يمــذهب« يگــروه تنــدرو - 5

ــامل انصــار حــزب اهللا و را   حــهيدوره ش
ـ  يقدم يخوش خدمت به رهبر  نيو حس

ـ  يحمد رضـا نقـد  طائب و م اهللا  نيو حس
 يخامنه ا يعل ديتحت نظارت س... كرم و 

 ... و  ينژاد و احمد جنت يو محمود احمد
گروهها با انجمن  نيا ياز اعضا يبرخ      
و حزب زحمتكشان مـرتبط بـوده    هيحجت
 .اند

با خانواده مشكوك و با سـابقه   يافراد – 6
همچـون روح اهللا   يهـود يو  ييتبار بهـا 
ــ ــو حم ناينيحس ــان دي ــ يروح  نيو حس
ــر ــ يعتمداريش ــد عل ــ يو  محم و  نيرام
 ...و باند او  و يرازيش يحائر

 يروهــاياز ســپاه و واواك و ن يبخشــ - 7
سپاه پاسداران  ر،ياخ يدر كودتا: يانتظام
ـ و ن جيو بس  يبـه فرمانـده   يانتظـام  يروي

ـ   يسرداران و  يجعفـر  يچون محمـد عل
مقدم و احمد  يو احمد يمحمد رضا نقد

ــا رادان و حســ ر ــب و حســ  نيض  نيطائ
 ... و   يفضل يو عل يهمدان

وابسته بـه   رانيچماقداران و حقوق بگ - 8
بــه  يروهــاين هيــدوره كل نيــدر ا: ميــرژ

اصطالح خود سر وابسته به سپاه پاسداران 
تحـت   يكه همگ يانتظام يرويو ن جيو بس
فرمانده كل  يو نظارت و فرمانده يرهبر

ـ  ديقـوا، سـ   ــ  يخامنـه ا  يعل  يو فرزنـد ب
و فرمانده  يخامنه ا يمجتب دياو س تيكفا
 يروزآبـاد يحسـن ف  ديمسلح سـ  يروهاين

 .كردند يعمل م
كــه در  ياســيس ياز ســازمانها يبخشــ      

نقش داشـتند، چـون    60خرداد  يكودتا
ــد  ــازمان مجاه ــالم  نيس ــالب اس و  يانق

 – ياسـالم  ياز حزب جمهور يشهائيگرا
ـ بانقر –منحل شد  ينيكه در دوره خم  اني

 . كودتا شدند
بر اساس اسناد و مدارك و گفتـه هـا،         
ـ روابـط گسـترده م   ميكوشـ  يم ـ ا اني  ني

كـه از   يامر مهم. ميكن يعوامل را شناسائ
شـود،   يسه كودتا حاصل م يواقع سهيمقا

بـا  . اسـت  يكم شدن نقش قدرت خارج
ـ واقع كيهر سه كودتا،  ن،يوجود ا را  تي

قــدرت : كننــد يگوشــزد مــ انيــرانيبـه ا 
 ينم رانيعمل در درون ا بهتوانا  يخارج

كه قدرت پرستان بـه آنهـا    يشود مگر وقت
 .رجوع كنند

 
ــدهايپ -  د ــكوك م يون ــمش  اني

 :تهايگروهها و شخص –احزاب 
 

 يبرخـ  يمطالعات انجـام شـده بـر رو       
مسـتند و اخبـار و    ينقل قول هـا  –اسناد 

اطالعات مندرج در گفته ها و مصاحبه ها، 
 ياشخاص و گروه هـا  انيتباط موجود ار

را  »ينيد«و  »يمرام«و  يو روحان ياسيس
 : كند يمسلم م

ــاط م • ــارتب ــا   اني ــان ب حــزب زحمتكش
دهندگان حزب  ليمشكوك تباران و تشك

 .ياسالم يجمهور
حزب زحمتكشان با انجمن  انيارتباط م •

  هيحجت
بـا مشـكوك    هيانجمن حجت انيارتباط م - 

 تباران 
عامـل كودتـا بـا     ونيروحان انيارتباط م - 

 و حزب زحمتكشان  هيانجمن حجت
 هيوابسته بـه همسـا   يروهاين انيارتباط م - 

ــمال ــان يش ــه   ونيو روح ــا ب ــل كودت عام
 60سال  يخصوص در كودتا

ـ ارتباط م -  مسـلح   يروهـا يافسـران ن  اني
 هيشركت كننده در كودتا  با انجمن حجت

 و حزب زحمتكشان 
كودتـا بـا    يحام ونيروحان انيارتباط م - 

  گانهيب يعوامل كشورها
مسـلح بـا    يروهـا يافسران ن انيارتباط م - 

 مشكوك تباران 
تند رو بـا حـزب    يگروهها انيارتباط م - 

  هيزحمتكشان و انجمن حجت
ـ قـدرت م  يروابط شخص -  خـانواده   اني
را  يكـه در كودتاهـا نقـش محـور     يهائ
 .كرده اند يباز
ــدرتها -  ــاط ق ــارج يارتب ــايامر يخ و  ك
 يبـا اسـتفاده از دولتهـا    هيلستان و روسانگ
 . يمحل

راهنما و  يها شهيعناصر مشترك در اند - 
ـ : هدف شركت كنندگان دركودتا  يهمگ

شناخته اند و جانبـدار   يقدرت را هدف م
 يترق ا،يصالحان، پرولتار ه،يفق(  يكتاتوريد

وجه . بوده اند) آن  ريو غ يماسون يخواه
 نسـت يقـدرت ا  يانهايب نيا گريمشترك د

و   رنديگ يم اديكه بدون استثناء، بر تضاد بن
داشته انـد و   زيرا ن ريها  مشترك ز يژگيو

 :دارند
ــاحب    • ــود را ص ــه خ ــوده ك ــزب ت ح

داند و حزب  ياز طبقه كارگر م تيمأمور
خود را تنها گـروه   هيكشان به كنار، بقتزحم
دانند و  يخداوند م يشده از سو تيهدا

هسـتند   انشانيمعتقدند كه تنها خود و حام
 نيشوند و به هم يكه در آخرت رستگار م

 گـران يدانند و د يخود را خواص م ليدل
معتقدند كه حكومت به آنهـا   هاآن. را عوام

 رتيبصـ  يدارا يرويشده و تنها ن ضيتفو
از نظرات آنهـا در مـورد    يبه برخ. هستند

 : ميو قدرت او توجه كن هيفق تيوال

حالـت  بعد از آل محمد امـت  «: يجنت - 
را دارد كه پـدر نـدارد و سـفارش     يميتي

امامـان از آنهـا    ياند كه علما به جـا  كرده
امت را بـر عهـده    تيكنند و هدا تيكفا
كه بعد از پـدر متكفـل    يميمانند ق رنديبگ

 ) 1(» است تامياداره امور ا
كـه   سـت يتنهـا ن  هيفق يول«:يقم يآذر  - 

ـ صاحب اخت بالمعـارض در تصـرف در    اري
بلكـه اراده   باشد، يس مردم ماموال و نفو

ــ ــدر توح ياو حتـ ــرك ذات  ديـ و شـ
موثر است و اگـر بخواهـد    زين يتعال يبار
ـ حكـم تعط  تواند يم ـ توح لي را صـادر   دي

ـ پروردگار را در ذات و  يگانگيو  دينما  اي
» اعـالم دارد  ليتعط هدر پرستش محكوم ب

)2( 
فقيه نسبت به جان و مال و  يول«: يجنت  - 

 يهمان اختيـار . ار داردناموس مردم اختي
فقيـه ايـن   . داشـت ) ص(كه پيغمبر اكرم 

مقام و واليت را به منظور حفظ مصـلحت  
 )3(» .امت دارد

 ازمنــديانــد و ن مــردم نــاقص«: ينــيخم  - 
كـه   ياند، پس به حاكم اند و ناكامل كمال

 ) 4(» .صالح باشد محتاجند نيام ميق
محسـوب   تـام يملت به عنـوان ا «: يجنت - 
ـ  و شوند يم ـ و وال ميعالمان در حكم ق  اني

به تمـام امـور    يدگيامر هستند كه كار رس
 ) 5(» .مردم را دارا هستند

ـ يواقع هيفق تيوال«:ينيخم  جـز قـرار    يت
 ) 6(» .صغار ندارد يبرا ميق نييدادن و تع

 هياگر مسئله واليت مطلقه فق«: يا خامنه  - 
اى  كه مبنا و قاعده اين نظـام اسـت، ذره  

، مـا گـره كـور خـواهيم     دار شـود  خدشه
 ) 7(» .داشت

فقهاي جامع الشرايط از طرف « : ينيخم - 
معصومين نيابـت در تمـام امـور شـرعي،     
سياسي و اجتماعي دارند و تولي امـور در  

 )8(» غيبت كبير موكول به آنان است
ايـن چـه حرفـى اسـت كـه      «:يخزعل - 

گويند اگر مردم خواستند، مـردم چـه    مى
خــدا را اجــرا انــد؟ مــردم احكــام  كــاره
مردم محترم و عزيزند اما بـراى  . كنند مى

اجراى احكام خدا، نه براى بـر هـم زدن   
 )9(» .احكام خدا

ـ  «: انيغرو -  داننـد كـه    يمردم خـوب م
حكومت مال مردم نيست بلكـه حكومـت   

در انتخابـــات و . متعلـــق بـــه خداســـت
بيعت با واليت فقيه  يرفراندومها مردم برا

 )10(» حكم خداتعيين  يروند نه برا يم
ــيخم -  ــا وال«:ين ــت ب ــمخالف ــفق تي  ه،ي

 )11(» با اسالم است مخالفت 
است  ياز موضوعات هيفق تيوال«:ينيخم - 

شـود و   يم قيكه تصور آنها موجب تصد
ـ چندان به برهان احت  نكـه يا... نـدارد  اجي

ـ فق تيوال«امروز به   يچنـدان تـوجه   »هي
كرده،  دايبه استدالل پ اجيشود و احت ينم

مسلمانان عمومـا و   ياوضاع اجتماععلتش 
 )12(» باشد يخصوصا م هيعلم يحوزه ها

ــيخم -  ــر فق«: ين ــاگ ــادل   هي ــالم و ع ع
حكومـت داد، همـان    ليبپاخاست و تشـك 

ـ را كه پ يتيوال جامعـه    در امـر اداره  امبري
مـردم الزم    و بر همه باشد، يداشت دارا م

 )13.) (است كه از او اطاعت كنند
ــارات ايــن تــوه«:ينــيخم  -  م كــه اختي

ــرم  ــول اك ــومتي رس ــتر از ) ص(حك بيش
بود يا اختيارات حكومتي ) ع(حضرت امير
بيش از فقيه است، باطل و ) ع(حضرت امير
خدا به ولي " :مكارم شيرازي ".غلط است

اجازه داده ) عج(فقيه از طريق امام زمان 
 ) 14(» كه حكومت كند

از  ييپرتـو  ه،يفق تيوال«: يجعفر سبحان - 
 ) 15(» مام زمان استا تيوال
را  يطانيعناصر مزدور ش«: يزديمصباح  - 

جا آهنگ مخالفـت بـا    هر. ديكن ييشناسا
ـ فق يول اي هيفق تيوال سـاز شـده آن را    هي

اسـت،   ينادان ياگر از رو د،يخاموش كن
و شـبهه اش را رفـع    ديده حيتوض شيبرا
اسـت، او   يغرض ورز ياگر از رو د،يكن

 ) 16(» .ديرا خفه كن
 تياز وال يا حكومت كه شعبه«:ينيمخ  - 

 هياز احكام اول يكياهللا است،  مطلقه رسول
اسالم است و مقدم بر تمام احكـام نمـاز و   

 )17(» .روزه و حج
واليت فقيه محور اساسي «: يكن يمهدو - 

گوئيد مشروعيت واليـت   مي. انقالب است

فقيه از سـوي مـردم اسـت؟ ايـن حرفهـا      
 )18(» يد؟ ا چيست؟ از خودتان درآورده

چرا جامعه عصـر امـام صـادق    «:يبهشت  - 
جامعه صحيح و سالم اسالمي نبود؟ چـون  

 )19(» واليت فقيه نداشت
 زهياطاعت از شاه با زور و سر ن«:يخزعل  - 

واجب  هيفق يباطل است، اما اطاعت از ول
 )20(» .است

ـ رهبـر  «: ينيمشك -  ـ  اي ـ فق يول را خـدا   هي
ت چون مردم قـدر  يول. كند يمنصوب م

ـ   صيتشخ ـ تواننـد او را پ  يندارنـد، نم  داي
 )21(» كنند

واليت فقيه ادامه واليت فرزند «:ينماز  - 
اميرالمؤمنين است و به همين علـت همـه   

چرا كـه ولـي     اند، دشمنان از آن ناراحت
ـ      يفقيه عـادل، منصـوب ذات اقـدس اله

 )22(» .است
ولي فقيـه در حكومـت   «: مصباح يزدي  - 

ا از خــدا اســالمي مشــروعيت خــود ر  
 ) 23(» گيرد مي

 سـت ين يزيچ كي هيفق تيوال«: ينيخم - 
. كه مجلس خبرگان درست كـرده باشـد  

 ياست كـه خـدا   يزيچ كي هيفق تيوال
درست كرده است، همان  يتبارك و تعال

 ) 24(» اهللا است رسول تيوال
واليت فقيه از عنايـات عـرش   «: نمازي -  

 )25(» است ياله
هستم كه از  ينفر آدم كيمن «:ينيخم -  

 )26(» .دارم تيطرف شارع مقدس وال
 يقـوا  ديگو يم يقانون اساس«:يخزعل -  

ـ . است هيفق تينظر وال ريثالثه ز  يشما وقت
 20 ديرا قبــول نداشــته باشــ هيــفق تيــوال
ــليم ــليم 30 چيكــه هــ وني  يهــم را وني
ـ به تائ يرا نيتا ا دياوريب ـ مقـام وال  دي  تي

 )27( »ستينرسد معتبر ن
مخالفت بـا ولـي فقيـه،    «:يدزيمصباح   - 

مخالفت با امامان و در حقيقت شـرك بـه   
 )28(» خدا است

 بيتكذ ه،يفق تيمخالفت با وال«:ينيخم - 
 )29(» .ائمه و اسالم است

 ...و 
 
ــا     ٭ ــمان    ي        باوره ــود را آس   و    ي                 خ
ـ    ي                  دانند و بر آن پـا    ي م   ي   عقل    ي   م

ـ  غ   ي        و باورها    ان ي  اد   ه ي  كل  .       فشارند    ر   ي
ـ    ر ي                 از باور خود را  غ         معانـد     و   ي     عقل

ـ                      دانسته و معتقدند كه پ        آنهـا        روان   ي
  :                 رستگار نخواهند شد

 
به جـز حكومـت خـود را،     يهر حكومت - 

حكومتشان ادامه  نديدانند و مدع يناحق م
 .باشد يدهنده راه ائمه م

 ياموال و انفاس عمـوم  هياستفاده از كل - 
دانند و خود را بر جان و  يرا حق خود م

 .ارندپند يمال و ناموس مردم حاكم م
قتل و ترور و » نظام مقدس«حفظ  يبرا  - 

 . دانند يرا مجاز م بيدروغ و بهتان و فر
 گريد يعموما در رابطه با مردم به گونه ا - 

 يخود به شكل انيكنند و در م يصحبت م
و در تالش هستند تا مردم از پندار و  گريد

 .ابندي يگاهآكردار آنان كمتر 
ـ با گسترش علوم جد -  ص و بـه خصـو   دي

 يروانشناسـ  –از جمله حقوق  يعلوم انسان
مخـالف  ... و يجامعه شناسـ  – تيريمد –

ـ تغ ايبوده و در تالش حذف   يمحتـوا  ريي
 .آن هستند

ــكل -  ــنظر هي ــف اتي ــاع يفلس و  يو اجتم
كننده  دييتأ يرا جز نظرها.. و يروانشناس

گرچه . خوانند يرا باطل م رياستبداد فراگ
 ،يپرسـت  ارسطو هستند اما در قـدرت  رويپ

 .شناسند يحد نم
باورها به شدت  گريبا عرفان و تصوف و د - 

ـ ن يبرخورد كرده و مكانهـا  آنهـا را   شياي
 .آورند يبه تصرف خود در م اي بيتخر

با معتقدان به اهل تسنن به شدت مخالف  - 
هستند و سالهاست كه در رابطـه بـا آنـان    

ـ بـه درگ . كننـد  يرفتار با دشمن را م  يري
الب در كردستان و گنبد و انق يابتدا يها

و بلوچستان،  ستانيدر س رايخوزستان و اخ
ممانعت . دهند يم يدو طرف، رنگ مذهب

از خروج رهبران اهل تسنن و مخالفت بـا  
نمـاز   يساخت مسجد در تهران و برگـزار 

 يرهبران مـذهب  يجمعه آنان و ترور برخ
به آنان   يانيم يپست ها يو عدم واگذار

برخـورد بـا    يها وهيشاز  ييگوشه ها... و
ـ   ياهل تسنن در سالها  يبعد از انقـالب م

 يتا حد ياهللا منتظر تيدر زمان آ. باشد
بود امـا   يو سن عهيش انيتالش بر وحدت م

ـ با حضور دولت جد كـه هماهنـگ بـا     دي
ـ اعتقادات حجت ـ  يرهبـر  يا هي باشـد   يم

 .ستين ياز وحدت  خبر گريد
آنها به شدت اقتدار گرا و انحصـار گـرا    - 
ـ را در حاكم گـران يستند و حضور ده  تي

به دوسـتان   يحت رنديپذ يوجه نم چيبه ه
كننـد   يرحم نم زيامر ن نيسابق خود در ا
بـه دو و حـذف حـذف     ميو از قاعده تقس

 .كنند يم يرويشونده پ
ـ به شـدت بـا حاكم   -  ـ  يروهـا ين تي  يمل

و  تيــمخــالف بــوده و در صــورت حاكم
و  انـت ياستقرار آنان بـا توسـل بـه هـر خ    

ـ  يتيناج  يدر كودتا بر ضد آنان شركت م
 .  كنند

 يبا دكتر مصدق و مهـد  ديمخالفت شد - 
 ريم رايصدر و اخ يبازرگان و ابوالحسن بن

ـ در رژ يبا آنكه موسـو  يموسو نيحس  مي
نـامزد   يرا بـرا  تشيبوده اسـت و صـالح  

ـ شـدن، تأ  يجمهـور  استير كردنـد،   ديي
 .كور آنها است ياز قدرت پرست يناش
ـ يطرفدار استبداد د انينروحا يحام -   ين

و  يتـا كاشـان   ياهللا فضل اهللا نور تياز آ
بــوده انــد و  يخامنــه ا نــكيو ا ينــيخم

 .هستند
ــدشــمن ب -  ــتند يآزاد اني ــمن . هس دش
آنهـا   يدشمن. جمهور مردم هستند تيوال

چون دكتر محمد مصدق و دكتر  يبا كسان
اهللا  تيو آ يعتيو دكتر شر يفاطم نيحس

و مهندس بازرگـان و   صدر يو بن يطالقان
طرز فكر آنها با  يبخاطر ناسازگار يمنتظر

 . است رشانياستبداد فراگ
افراد گروهها و احـزاب ذكـر شـده بـا      •

ـ   يب ايواسطه  ـ  يواسطه به صـورت مخف  اي
ارتبـاط داشـته و در برابـر     گريكديبا  يعلن

ــا ــراد و گروهه ــورت   ياف ــه ص ــل ب مقاب
 :ندينما يهماهنگ عمل م

 مورد نظر در ارتباط بـا  يافراد گروهها - 
پسـت هـا و مناصـب     هيمعموال كل گريكدي

و  ياسـ يو س يو نظـام  يو اطالعـات  يتيامن
خـود دارنـد و    اريرا در اخت... و  ياقتصاد
ــدها ــماف يبان ــك يياي ــ ليتش ــد  يم دهن
مقامات  نيقرار گرفتن افراد در ا يچگونگ

ـ گذشته تا به حـال مو  يدر طول سالها  دي
 .باشد يامر م نيا

در  كيمختلـف شـر   يراد و گروههااف •
ـ كودتاها عموما مناصب ز ـ را در اخت ري  اري

 :داشته اند
ــكل - 1 ــات   هي ــورد نظــر در مقام ــراد م اف

ـ يو امن يو نظام يروحان و  يو اطالعـات  يت
 .قرار داشته اند يضد اطالعات

در مقامات مختلـف جابجـا شـده  امـا      - 2
مانـده و در   يهمواره صـاحب مقـام بـاق   

 .بوده اند  رگيكديارتباط با 
ماندن در قـدرت   يبرا لهيرا وس دهيعق - 3
 . دهند يم رييدانند و بنا بر اقتضا تغ يم
سـوابق  . دارنـد  ياصرار بر پنهان كـار  - 4

صـاحب   يوقت. كنند يرا پنهان م شيخو
 . گردند يم زيشوند، مرموز تر ن يمقام م

گروههـا تـا قبـل از     ياشخاص و اعضا - 5
انقالب با واواك انقالب با ساواك و بعد از 

 . مرتبط بوده اند
از افــراد و  ياز بعــد از انقــالب برخــ  -  6

 يگروههـا بـر مراكـز اسـناد     نيا ياعضا
 . داشته و دارند تيريكشور مد

ـ در ادامه ا    ـ مطالعـه، ارتباطـات م   ني  اني
ــا انجمــن حجت ونيروحــان ــب و حــزب  هي

مشـكوك تبـار و    يزحمتكشان و گروهها
 .رديگ يم مورد توجه قرار  گانگانيب

ــن        ــات، انجم ــه ارتباط ــل از ورود ب قب
ـ  يو حزب زحمتكشان را معرف هيحجت  يم
 :ميكن

  دارد دنباله
 

اينـك ببينـيم گزارشـهاي     : انقالب اسـالمي 
در  ،محرمانه كه ويكليكس انتشار داده اسـت 

مـده  آچـه  ... اد و ژباره خامنه اي و احمدي ن
  :است

  
  8در صفحه     

  

  رژیم بی سر؟ 
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                        خامنــه اي بيمــار و در 
                   ار مــوروثي كــردن    كــ

ــري «   –       اســـت   »         رهبـ
ــرو   ــزدي پي ــباح ي                        مص
ــت و در  ــون اس                     افالط
ــش   ــزرگ نق ــب ب                      تقل

  –                  كليدي داشته اسـت  
ــدي نــ  ــي  ژ            احم         اد م

   :                    خواهد معامله كند اما
  
  
                        خامنــــه ای بیمــــار و در کــــار    ٭

                           جانشین کردن مجتبی و نگرانی 
ــی  ــور در پ ــاتی کش ــی ثب ــت ب                          باب

          ماده شـرکت  آ        قالیباف   –       مرگ او 
       جمهــوری                   در انتخابــات ریاســت 

      ...:        می شود و      ۲۰۱۳
  
گزارش از كنسول امريكا در استانبول به    

نـوامبر   19به تاريخ  ،وزارت خارجه امريكا
  :و داراي اين نكات است 2009

  
  :خالصه گزارش◀

  
يك تاجر ترك كه معامالت وسـيعي بـا    •

تنهـا راه بـراي   : به مـا گفـت   ،ايران دارد
تجارت و كار فرمائي در ايران اينست كـه  

اتصال داشـته   ،يمژبا يك مقام عالي رتبه ر
 ،نچه بـه او مربـوط مـي شـود    آدر . باشي

 ،شريك ايرانـي او بـه مجتبـي خامنـه اي    
فرزند خامنه اي رهبر جمهـوري اسـالمي    

او گفـت دو بانـك   . متصـل اسـت   ،ايران
و ديگري  Halkيكي هلك  ،دولتي تركيه

در كار زمينه سنجي هستند بـراي   ،زراعت
ر ايران تا كه تاجران ترك گشودن شعبه د

بتوانند با بانك ديگري غير از بانـك ملـت   
طرف تمـاس مـا بـا شـهرداري     . كار كنند

. كار مي كند ،براي ايجاد فروشگاه ،تهران
همين امر سبب ارتباط نزديك او با دفتـر  

ــاف ــت  ،قاليب ــده اس ــران ش ــهردار ته . ش
مخاطبان او به او گفته اند كه قاليباف خود 

ــاده شــركآرا  ــات رياســت م ت در انتخاب
  . ميكند 2013جمهوري سال 

طرف تماس با ما همچنين اصـرار كـرد    •
كه حكومت امريكا مي بايد تا زود است با 

زمـان دارد از  «زيـرا  . ايران معاملـه كنـد  
بيماري خامنه اي نگراني . » دست مي رود

ور است و جانشين او شـدن يـك رهبـر    آ
جديد يك دوره بي ثبـاتي بوجـود مـي    

معامله بـا ايـران بسـا     ،ن دورهآد و در ورآ
  .مقدور نيست

مـا نمـي تـوانيم    : ارزيابي كنسول امريكـا 
در ايـن   ،صحت قول طرف تـرك خـود  

باره كه شريك او متصل به مجتبي خميني 
اما قول شريك ايراني . است را تأييد كنيم

مبنـائي   ،و باز مـا . او مي تواند راست باشد
صـحت   در اختيار نداريم بـراي ارزيـابي  

قول او در باره بيمـاري خامنـه اي رهبـر    
از ديگر طرفهاي تمـاس خـود نيـز    . يمژر

 ،در عـوض . همين اطـالع را شـنيده ايـم   
قــول طــرف تــرك خــود بــر ايــن كــه  
شــركتهاي خــارجي بــراي پــرداختن بــه 

مي بايد با يكـي   ،تجارت و صنعت با ايران
 ،يم اتصال پيدا كنندژاز مقامات بلند پايه ر

  . بر مي دانيممعت ˝را قويا

  
  :تفصيل گزارش ◀

  
ــازگي  • ــه ت ــا ب ــر   ،م ــان اوزدمي ــا كيه ب

Ozdemir   خواهشــمند (ديــدار كــرديم
ــد  ــام او محفــوظ بمان ــدير ). اســت ن او م

يـك شـركت    ،اينوسـت  - شركت پارس 
در سـاختمان و   ،ترك است كه در  ايران

فعاليت  ،ي و خريد و فروش ساختمانژانر
يرانـي  اوزدمير ميگويد شركائ ا. مي كند

 ،رهبــر ،دارد كــه بــا خــانواده خامنــه اي
تـاجري   ،از جمله شركاي او. اتصال دارند

فرزند رهبـر   ،است كه با مجتبي خامنه اي
براي : او به ما گفت... ارتباط نزديك دارد

اين كه يك شـركت خـارجي بتوانـد در    
بايـد بـا يكـي از مقامـات      ،ايران كار كند

و  يم ارتباط نزديك داشـته باشـد  ژارشد ر
بهتر از . خود را تحت حمايت او قرار دهد

داشتن حمايت عضـوي از خـانواده    ،همه
رهبر و يا  مقام ارشدي از سپاه پاسـداران  

او پس از تأكيد بر ضرورت داشـتن  . است
توضـيح داد كـه بعـد از انتخابـات      ،حامي

تجـارت   ،2009وئـن  ژرياست جمهـوري  
دو . افـت كـرد   ،علت 3به  ،تركيه با ايران

  :ياسي و يك علت اقتصادي بودندعلت س
يـم حـامي   ژبيشتر شركتهاي كـه در ر  -  1

بخـاطر   ،وئنژبعد از انتخابات ماه  ،نداشتند
سـرمايه هـاي    ،ترس از خطرهاي سياسـي 

ــد  ــران خــارج كردن ايــن . خــود را از اي
 TIBCشــركتها نيازمنــد شــركائي چــون 

  . بودند كه نداشتند
 –شركتهائي كه با امپراطوري صنعتي  – 2
هاشـمي   ،جارتي رئيس جمهوري پيشـين ت

وئـن  ژاز مـاه   ،رفسنجاني اتصـال داشـتند  
توسـط شـركتهاي متعلـق بـه سـپاه       ،ببعد

ــه     ــته ب ــاي وابس ــداران و بنياده ن آپاس
بنيادهاي خيريه كه فعاليتهـاي بازرگـاني   (

  . رانده شدند) مي كنند
شركتهاي ترك كه در قلمرو نفـت و   – 3

سـال  در  ،گاز سرمايه گذاري مي كردنـد 
فعاليتهــاي خــود را بســيار كــاهش  ،2009
مبـادالت   ،بنا بـر ارزيـابي اوزدميـر    .دادند

 ،2010و سال  2009بازرگاني در بقيه سال 
او مـي گويـد بـه    . افزايش خواهند يافت

انجام معامله بزرگ خود كه ايجاد بزرگ 
خوش بـين   ،ترين فروشگاه در تهران باشد

موافقت شهرداري تهران  ،به زودي. است
او بــه جهــش . را دريافــت خواهــد كــرد

 ،اقتصادي ايـران حتـي در زمـان سـخت    
  .خوش بين است

بخشي از اقتصاد ايـران   ،از ديد اوزدمير •
. بخش بانك اسـت  ،كه نقش كليدي دارد

بدون همكاري نظامهـاي بـانكي ايـران و    
مبادالت با ايران نمي توانند توسعه  ،تركيه
ـ  : او بـه مـا گفـت   . بيابند ي دو بانـك دولت
در  ،يكي هالك و ديگري زراعـت  ،تركيه

وردن موافقت دولتهاي تركيه آپي بدست 
ــران   ــراي تأســيس شــعبه در اي ــران ب و اي

نهـا اينسـت كـه بـه     آنخستين كار ... است
به ترتيبـي  . شركتهاي ترك خدمت دهند

كـه   –نها بتوانند به جاي بانك ملـت  آكه 
با شعبه هاي اين دو  ، - در تركيه شعبه دارد

 ،بنـا بـر قـول اوزدميـر    . ار كننـد بانك كـ 
حكومت تركيه به ايـن دو بانـك توصـيه    

تا وقتي كه » رام پيش بروندآ«كرده است 
روشن شود كـه ديپلماسـي بـين المللـي     
موفق مي شود و يا شكست مـي خـورد و   
معلوم شود مجازاتهاي بـانكي كمتـر مـي    

  .شود و يا بيشتر
بيشترين بخش معامالت اوزدمير با ايران  •
ايرانيها يورو را . ورو پرداخت مي شودبه ي

بر ليره ترك ترجيح مي دهند و تركها نيز 
  .ريال را نمي خواهند

ــران • ــاره خصوصــي ســازي در اي  ،در ب
خصوصي سازي بعضي : اوزدمير مي گويد

از بخشهاي اقتصادي مـورد توجـه خامنـه    

او نمـي  . ايست و از تقدم برخوردار است
زياد ) سپاه و نيز(خواهد به دستگاه اداري 

خامنـه اي   ،بنا بر قول اوزدمير. فشار بياورد
مي خواهد صنايع پتـرو شـيمي و بـرق و    
توزيع و حمـل و نقـل  و بعضـي بانكهـا و     
بخشي از كشتي راني و برخي از بنيادها را 

اما اوزدمير بـر  .  به اصطالح خصوصي كند
اينست كه خامنه اي اصرار دارد بخشـهاي  

» اي مطمـئن دسـته «نفت و مخـابرات در  
  . قرارداده شوند

اما بـزرگ تـرين مشـكل اينسـت كـه            
مقامات تصميمي گيرنده ايران نمي داننـد  

فـروش يـك   . خصوصي كردن يعني چـه 
بانك دولتـي و يـا شـركت مخـابرات بـه      
 ،شركتي كه خود در كنترل دولت اسـت 

اوزدمير مي گويد . خصوصي سازي نيست
ردار شـه  ،قاليبـاف  ،در ميان مقامات ايراني

تنها كسي است كه درك غـرب را   ،تهران
از خصوصي كردن مي داند و معتقد است 
ــي    ــش خصوص ــد بخ ــران نيازمن ــه اي ك

  .نيرومندي است
  
ــامزد    ◀ ــر ن ــه را ب ــاف دارد زمين قاليب

ــدن در   ــوري ش ــت جمه  2013رياس
  :ماده مي كندآ
  

از گفتگو با مقامـات  : اوزدمير مي گويد     
 ،با قاليباف شهرداري كه در ارتباط مستقيم

دانسـته اسـت كـه     ،هستند ،شهردار تهران
قاليباف از هم اكنون در كار زمينه سـازي  
براي نامزد رياسـت جمهـوري شـدن در    

او در پشـت صـحنه   . است 2013انتخابات 
فعاالنه كار مي كند تا حمايـت خامنـه اي   

 ،در حقيقـت . وردآيم را بدسـت  ژرهبر ر
 22(وئـن  ژاگر قاليبـاف در انتخابـات مـاه    

براسـاس يـك    ،شركت نكـرد ) 88خرداد 
تفاهم اظهار نشده بود كه او اين بار نـامزد  

نـامزد   ،ينـده آنشود تـا كـه در انتخابـات    
بنـابر قـول   . مرجح دستگاه رهبـري باشـد  

قاليباف منافع حاصل از مقام خود  ،اوزدمير
را كنار مـي گـذارد تـا هزينـه انتخابـات      

او مراقب . رياست جمهوري را تأمين كند
وري پول سبب نشود كه آاست كه جمع 

مد و پاك آبه اعتبار او بمثابه يك مدير كار
ــام    ــهرداري را از انج ــاي ش ــز مقامه و ني
خدمات شهري و ديگر وظايف خويش باز 

  .دارد
  
زمان دارد از دست مي رود زيـرا   ◀

تــا  ،خامنــه اي بيمــار اســت و امريكــا
بايـد بـا ايـران معاملـه      ،فرصت هست

  :كند
  

صيل نيز همان اطالع  و تفسير بـاز  در تف    
نويسي شده است كه در  خالصه گـزارش  

  . مده استآ
  
                  اد حاضر به معاملـه  ژ       احمدی ن   ٭

                 درجــه بــا اورانیــوم      ٤٬٥         اورانیــوم 
                      درجه اسـت امـا مـی خواهـد     ۲۰

                             معامله بـه ترتیبـی انجـام بگیـرد 
    !:                       که شکست پیروزی جلوه کند

  
سفير امريكـا در   ،تاريخ گزارش جفري ◀

 ،نكارا به وزارت خارجه امريكـا آاز  ،تركيه
  : است 2009نوامبر  17
دقيقــه اي  40ايــران موضــوع مالقــات  •

وزير خارجه تركيـه   ،گردون با داود اوقلو
وزيـر خارجـه تـازه بـا     . نوامبر بود 12در 

ــود  ــو كــرده ب ــاره . البرادعــي گفتگ در ب
درجــه  4.5جزئيــات فرســتادن اورانيــوم 

د همـان روز  او گفتـه بـو  . ايران به تركيـه 
ايـن  . صبح  به واشنگتن نيز تلفن مي كنـد 

امر موضوع دو جلسه گفتگوي طوالني بـا  
در اسـتانبول   ،ايرانيها در يك شـنبه شـب  

ايرانيها گفتند كه مي خواهند با سوالنا .شد

نها به تركها گفته اند با كوپر آ. ديدار كنند
اعتماد ]نها آ. و انگليسها مشكل جدي دارند

نها همچنين آ. امريكائيها دارند را به » بيشتر
درجـه از   20ترجيح مي دهنـد اورانيـوم   

  .امريكا دريافت كنند تا از روسيه
ماده آ –ايرانيها الف : دادود اوقلو گفت •

اند هيأتي را به وين بفرستند تا در باره اين 
به تركيه اعتمـاد   –ب . پيشنهاد گفتگو كند

 با ،در درون ايران –و ج . كامل مي كنند
در : او گفـت . مشكل جدي روبرو هسـتند 

ـ    ،حال حاضـر  اد را از ژتركيـه احمـدي ن
» انعطاف پـذير «ديگر اعضاي ارشد دولت 

كشـور مبنـي    5بعد از اظهاريه . تر مي بيند
ميـز  آبر اين كـه معاملـه اتمـي موفقيـت     

خواهد شد هرگاه  توانـائي اتمـي ايـران    
ـ   ،كاهش داده شود اد تحـت  ژاحمـدي ن

برخي محافل ايـران  . است» فشار سخت«
قبـول   ،با وجود اين اظهـارات  ،رفتار او را

  . شكست تلقي كرده اند
اد ژتركيه از احمدي ن ،در اين موقعيت •

يا مشكل رواني است و نـه  آ: پرسيده است
نفس مبادله؟ و او تصديق كرده است كـه  

ايرانيهـا بـا پيشـنهاد    . مشكل روانـي اسـت  
م از موافق هستند اما نياز دارند تلقي مـرد 

ايرانيهـا پيشـنهاد   . معامله را مثبت بگرداننـد 
كيلوي اول بـه جزيـره    400مي كنند كه 

 20كيش منتقل شود و در ازاي اورانيـوم  
ايـن  . مبادلـه شـود  ) كيلو 40تا  30(درجه 

قسمت از معامله مي بايد به ترتيبي مبادلـه  
. شود كه افكار عمومي ايران را پسند افتـد 

بـه   ،يلوي ديگـر ك 800در باره  ،نآپس از 
 ˝احتماال . وفق گزينه تركيه عمل مي كند

داود . مبادله انجام مي گيرد ،در دو قسمت
ــو گفــت ــذيرفت ايــن : اوقل البرادعــي پ

  .پيشنهاد را مورد توجه قرار دهد
نـرال  ژبـا   ،چهارشنبه: داود اوقلو گفت •

مشاور امنيتـي رئـيس جمهـوري     ،جونس
ال نـر ژ. ديدار و گفتگو كرده است ،امريكا

جونس گفته است شايد ما بايد بـه ايرانيهـا    
كيلـو را بـه    600 ،پيشنهاد كنـيم همزمـان  

كيلو را به تركيه منتقل  600جزيره كيش و 
ما نمي توانيم جواب : گردون گفت. كنند

چراكه براي . رسمي به اين پيشنهاد بدهيم
امـا  . ن را مي شـنويم آاولين بار است كه 

وجـود  پيش بيني من اينست كـه ترديـد   
 4.5نكــه تمــامي اورانيــوم آدارد پــيش از 

 20اورانيـوم   ،درجه از ايران خارج شـود 
بهتر اينست كـه  . درجه به ايران داده شود

كيلو اورانيـوم بـه خـارج از     1200تمامي 
  . ايران انتقال داده شود

داود اوقلو خاطر نشان كرد كه ايـن دو   •
پيشــنهاد نخســت . پيشـنهاد مختلــف اسـت  

درجه  20ان طالب اورانيوم اينست كه اير
حتي اگر ايـن  . كتور تهران استآبراي ر

مـا مـي بايـد در جهـت      ،كار انجام بگيرد
ــازي   ــي س ــت غن ــردن ظرفي محــدود ك

اگـر مـا در بـه    . كار كنـيم  ،اورانيوم ايران
 ،انجام رساندن اين پيشنهاد موفـق شـديم  

يد آو وضعيت جديد بوجود مي » اعتماد«
  .دماده مي شوآو زمينه گفتگو 

مـدهاي منفـي وضـع    آپي  ،داود اوقلو •
مجازاتها و بكار بردن قواي نظامي بر ضـد  

گردون به داود . ايران را خاطر نشان كرد
نكـارا پيرامـون پـي    آاوقلو در باره بيانيـه  

 ،مدهاي مجهز شدن ايران به بمب اتميآ
تركيـه   ،البته: داود اوقلو گفت. وردآفشار 

ن درسـت بهمـي  . گاه اسـت آاز اين خطر 
دليل است كه اين سان سخت بـا ايرانيهـا   

رئيس جمهوري تركيـه   ،گل. كار مي كند
ــز ــتانبول ،ني ــا  2بمــدت  ،در اس ــاعت ب س

  .اد گفتگو كردژاحمدي ن
گردون خاطر نشان كرد كه ما مي دانيم  •

كمـك يـار    ،بمثابه واسطه ،كه نقش تركيه
برخي از اظهارات اخير نخست وزير . است
در بـاره نظـر تركيـه     سـئوالهائي را  ،تركيه

نسبت به مسئله اتمـي ايـران و نقشـي كـه     
. برانگيختـه انـد   ،تركيه به خود مي دهـد 

گـاه  آاز ايـن نگرانيهـا   : داود اوقلو گفـت 
: و به اين بسـنده كـرد كـه بگويـد    . است

روزنامه گاردين پاسخهاي نخست وزير را 
ارزيابي نخست . صحيح انتشار نداده است
بيرون بـرده   ،نآوزير از زمينه و موقعيت 

از اردوغان پرسيده شده است . شده است
يا شما ايران را دوست خود مـي دانيـد؟   آ

ديگر ممكـن نبـود    ،»نه«اگر او مي گفت 
خـرين  آبتوان تهران را متقاعد كرد با اين 

تنها تركيه مي توانـد  . پيشنهاد موافقت كند
ميـز  آبا ايرانيها زبان بي مالحظـه و انتقـاد   

در  ،نكـارا آه اين دليـل كـه   بكار برد تنها ب
  .پيام دوستي به ايران داده است ،علن

گرودن از وزير خارجه تركيه خواسـت   •
تركيه پيامي علني به ايران بدهـد حـاوي   
هشدار به نتايج ناديده گرفته شدن قطعنامه 
. هاي شوراي امنيت سازمان ملـل متحـد  

نخسـت   ،اردوغـان : داود اوقلو پاسـخ داد 
همين كار را  ،از تهران بهنگام ديدار ،وزير

او تأكيـد كـرد كـه سياسـت     . كرده است
متمايل به غـرب   ،خارجي تركيه در منطقه

است اما گـرايش بـه عـدالت نيـز دارد و     
 ،سياست خارجي تركيـه . ديدگاه نيز دارد

غير از گزينه ايران و گزينه » گزينه سومي«
كه او ايـن دولـت را عروسـك    (عربستان 

نتيجـه  . اسـت  )موز امريكا خوانـد آدست 
نفـوذ ايـران را در منطقـه    «اينست كه مـا  

  .»محدود مي كنيم
هر دو گـزارش بيـانگر يـك    : انقالب اسالمي

در سياســت داخلــي و  : واقعيــت هســتند 
. قدرت امريكا نقش اول را دارد ،يمژخارجي ر

در مقـام  » انعطـاف ناپـذيري  «با اسـتفاده از  
امريكـا و غـرب موفـق شـده      ،دولت زورمدار

فرصتهاي . يم را در انزوا نگاه داردژراست اين 
يم بسوزاند و ايـران را  ژرشد را به دست اين ر

  . باج گزار همه دولتها بگرداند
  
                       مصباح یزدی مـردی کـه قـوی    ٭

ــ ــدی ن ــر از احم             اد اســت و در  ژ             ت
      خــرداد     ۲۲                 تقلــب در انتخابــات 

                      نقــش تعیــین کننــده داشــته    ،  ۸۸
ــه احمــدی   –    اســت  ــه ای ب                   خامن

   :   ...               اد نزدیک نیست و ژ ن
  

گزارش از سفارت امريكـا در بـاكو بـه         
گـزارش  . وزارت خارجه اين كشور است

را يكي از ديده بانهائي تهيه كـرده اسـت   
كه امريكا در اطراف ايران مستقر كـرده و  

يم و ژمأموريتشان كسب اطالع از درون ر
. ن به وزارت خارجه امريكا اسـت آانتقال 

ئي نام آن ايراني كه به ديـده بـان امريكـا   
  :سانسور شده است ،اطالع داده

در  ،ايكس به ديده بان گمارده بر ايران •
قدرتمند تر از احمدي «: گفته است ،باكو

ميز ماه آاد و كسي كه در انتخابات تقلب ژن
نقـش كليـدي ايفـا    ) 88خرداد  22(وئن ژ

او مصــباح . »مصــباح يــزدي اســت ،كــرد
يــزدي را كســي توصــيف كــرد كــه     

ضـــد  ˝عميقـــاي سياســـي او ژايـــدئولو
در پشـت پـرده عمـل    . دموكراتيك است

مي كند و نفوذ او براي بسياري از ناظران 
اين طلبه . غير قابل ارزيابي است ،خارجي

استدالل مي كرد كه ايران وارد يك تغيير 
رواني سياسي تاريخي شده اسـت و ايـن   

 ،اين تغيير رهائي بخش. تحول ادامه دارد
سـني و  سه مرحله مهم دارد و مانع هـاي  

همگـان  . طبقاتي را از ميان برداشته اسـت 
در هنگامه اين . در اين تغيير شركت دارند

او خامنـه اي را بـازيگري توصـيف     ،تغيير
ــه در   ــرد ك ــدآك ــمي   ،ن واح ــا هاش ب

رفسنجاني پـر تحـرك و مصـباح يـزدي     
مي بايد بـازي كنـد و در پـي     ،سخت سر

او نيــز . فرصــت بــراي دادن مــانور باشــد
لفان چگونـه از انترنـت و   توضيح داد مخا

وسائل ارتباط جمعـي بـين المللـي بـراي     
اين . انتشار پيامهاي خود استفاده مي كنند

طلبه همچنين گفت كه مشكل مواد مخدر 
مشكلي است كه بر مشـكلهاي موجـود    ،نيز

  . افزوده شده است
  9در صفحه      

  

  رژیم بی سر؟ 
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مصباح يزدي  افالطـون را رهبـر    ◀
فلسفي خود مي دانـد و سـخت ضـد    

  :دموكراسي است
  
بمدت چندين سال او در : ايكس گفت •

ي و فعاليتهــاي ژبــاره زنــدگي و ايــدئولو
مطالعـه   ،يت اهللا مصـباح يـزدي  آسياسي 

 ،او حـاال خـود را در بـاره او   . كرده است
  .متخصص مي دادند

مصباح يزدي پشت پرده كـار  : او گفت •
نتيجـه اينسـت كـه نقـش او در     . مي كند

 ،بر سياسـت كـاران  سياست ايران و اثرش 
. تصـور مـي شـود    ،نچـه هسـت  آكمتر از 

 ،قاي ايكـس آپس اسم كوچك (كيومرث 
توضيح داد كه مصباح ) ا.ا! كيومرث است

گاه بـه افالطـون    ،يزدي همچون خميني
بخصـوص بـه كتـاب    . ارجاع مـي دهـد  
او افالطون را رهبـر  . جمهوريت افالطون

او سـخت ضـد   . فلسفي خـود مـي دانـد   
وكراسـي ليبـرال و   دم. دموكراسي اسـت 

ن موجب انحراف انسانها و بازيچـه  آلوازم 
نهـا و فسـاد اخالقشـان    آهواي نفس شدن 

انحـراف اخالقـي و سياسـي از    . مي شـود 
مصـباح يـزدي   . صراط مستقيم دين است

ســالها اســت كــه نفــوذ خــود را در ســپاه 
او . پاسداران و بسيج گسـترش مـي دهـد   

نقشي سخت كليدي در تقلب در انتخابات 
او در كارهــاي . داشــت)   88خــرداد 22(

يــم چــه پــيش و خــواه پــس از ژديگــر ر
انتخابات نيز همين نقـش كليـدي را ايفـا    

ــاي . كــرد ــا و فعاليته ــدون درك باوره ب
شما نمي توانيد بفهميـد در   ،مصباح يزدي

  . ايران و بر ايران چه مي گذرد
از زمان انتشار كتاب واليـت  : انقالب اسالمي
از زمــان حضــور  بخصــوص ،فقيــه خمينــي

ايـن هشـدار مرتـب داده     ،خميني در فرانسه
شده است و هنوز داده مي شود كـه واليـت   
مطلقه فقيه از فيلسوفان يونـاني معـروف بـه    

افالطـون و   ،هژبوي ،فيلسوفان ضد دموكراسي
. ارسطو است و كمتر ربطي به اسـالم نـدارد  

ــواع ديگــر اســتبدادهاي فراگيــر  آ بشــخور ان
پيـــرو ارســـطو و واليـــت مطلقـــه پـــاپ (

ــر ديگــر استالينيســم و  ،اســتبدادهاي فراگي
نيز ايـن دو فيلسـوف   ) نازيسم پيرو افالطون

بـه جـاي   » دشمنان اسالم«اما چرا . بوده اند
به اسالم ناسزا مي گوينـد   ،افالطون و ارسطو

) فرعونيت(كه ضد استبداد و استبداد فراگير 
. است؟ زيرا با اصل استبداد مخـالف نيسـتند  

ســتقرار اســتبداد خــويش بــر ايــران درپــي ا
  . هستند

  
  :ايران دارد تغيير مي كند ◀

  
يـك   ،ايكس توضيح داد كـه در ايـران   •

اتحاد . تحول تاريخي در حال انجام است
وســيعي ميــان طبقــات ســني و اجتمــاعي 

ايـن تحـول   . مده اسـت آمختلف بوجود 
  :يك فرا گرد با سه مرحله خطير دارد

ـ  – 1 د از انتخابـات  مرحله اول بالفاصله بع
شـكوك و عصـبانيت و ريخـتن    . غاز شدآ

. گي اين مرحلـه بـود  ژمردم به خيابانها وي
ــات ــيش از انتخاب ــان  ،پ ــياري از ايراني بس

فـي   ،استدالل مي كردند كه در اين نظام
هـر گـاه   . الجمله دموكراسي وجود دارد

در جهـت   ،يم را به حال خود بگذاريمژر
ـ  ،بيشتر دموكراتيك شدن . دتحول مي كن

نها كـه در اصـالح   آحتي مخالفان نظام و 
احساس كردند  ،يم شك داشتندژپذيري ر

بنـا  . يم از درون ممكن استژكه تحول ر
ــول ايكــس ــر ق ــات و  ،ب ــدن انتخاب دزدي

مثـل   ،سركوب وقيحانـه بعـد از انتخابـات   
ايـن امـر   . سيلي بود كه بر صورت بنوازند

  . بمقياس وسيع اين نظر را بي اعتبار كرد
 29(وئـن  ژ 19ومرث خطبـه هـاي   كي -  2

خامنـه اي را عامـل مرحلـه دوم    ) خرداد 
نكه او تبريك آبعد از . اين تحول مي داند

ــ  ــدن احمــدي ن ــي انتخــاب ش اد و ژعلن
خواســت « پيــروزي در ايــن انتخابــات را

او . تهـران منفجـر شـد    ،خوانـد » خداوند
جنبش مـردم تهـران را بعـد از اظهـارات     

كه خـود  ( خامنه اي با جنبش دانشجويان
در سـال  ) ن شـركت كـرده بـود   آنيز در 

ما بيهوده : مقايسه كرد و توضيح داد 1999
ن بوديم كه مردم جنوب شـهر  آدر انتظار 

 ،اما اين بار. به جنبش ما بپيوندد و نپيوستند
جنــوب ) 1388خــرداد (  2009وئــن ژدر 

. شهري ها در همه جنبش ها حاضر بودنـد 
ــا 1378( 1999بخــالف جنــبش  ــه دنب ل ب

در  ،)يم در كوي دانشگاه تهرانژجنايت ر
روزهاي بسياري مردم يا در خيابانها و يا بر 

در شمال و . بامهاي خانه ها شعار مي دادند
دانشجويان و بازاريها شـعار   ،جنوب تهران

مرگ بر خامنه اي  و مرگ بـر ديكتـاتور   
مـردم  . ما متحد شده بوديم. سر مي دادند

و ) د از نماز جمعهروز بع(در خيابانها بودند 
  .يم شدندژافرادي هدف تير قواي ر

مرحله سوم با خطبه هاي نماز جمعـه   – 3
 17بســيج كننــده هاشــمي رفســنجاني در 

رامش كنـوني  آ. شروع شد) تير 27(وئيه ژ
يــك رشــته . شــما را بــه اشــتباه نيانــدازد

او . فعاليتهــاي سياســي انجــام گرفتــه انــد
ي رفسنجاني را مردي روشـن بـين و دارا  

امـا  : شخصيت قوي توصيف كرد و گفـت 
نقش مهم  ،در كوتاه مدت ،يمژدر درون ر

خويش را حفـظ مـي كنـد و نيـاز مـالي      
  . وردآمخالفان را بر مي 

  
اد نزديك ژبه احمدي ن«خامنه اي  ◀

  :»نيست
  
رهبـر نظـام شخصـا    : ايكس مي گفـت  •

از   ˝او قويـا . اد نيستژنزديك به احمدي ن
بلكه چون . نداد حمايت نمي كژاحمدي ن

موســوي پــر / ميــان هاشــمي رفســنجاني
تحرك و مصباح يزدي و سـخت سـراني   
گيــر كــرده اســت كــه مصــباح يــزدي و 

نهــا آاد و پاســداران حــامي ژاحمــدي نــ
. ناگزير است تعـادل برقـرار كنـد    ،هستند

عرصـه   ،گير كردن ميان ايـن دو جريـان  
بخصوص كه هدف . مانور را تنگ مي كند

. دش مجتبـي اسـت  ينده خود و فرزنآاو 
مخالفان مي خواهند خامنه اي را  ،بنظر او

از گروه مصباح يزدي  دور كننـد و جلـو   
  .تجاوزها به قانون و حقوق بشر را بگيرند

  
مخالفان از وسائل ارتبـاط جمعـي    ◀

  :بين المللي و انترنت استفاده مي كنند
  
بيشترين مردم ايـران  : ايكس  مي گفت •

ــاي نمايشــي ســخت   منزجــر از دادگاهه
بـا وجـود سـوءظن تـاريخي كـه      . شدند

هيچكس قبـول   ،ايرانيان به انگلستان دارند
نكرده است كه كشورهاي خارجي جنبش 

ايرانيـان بـه   . اعتراضي را برانگيخته باشـند 
وســائل ارتبــاط جمعــي داخلــي اعتمــاد  

سانسور، موسـوي و متحـدان او را   . ندارند
ن داشته است كـه از وسـائل ارتبـاط    آبر 

ارجي و انترنـت بـراي تبليغـات    جمعي خ
حتـي در روسـتاها و   . خود استفاده كننـد 

يـك تـن از    ،در هـر خـانواده   ،دست كم
ايرانيهـا مهـارت   . انترنت استفاده مي كنـد 

يم برقرار ژپيدا كرده اند سانسوري را كه ر
بطــور وســيع . بــي اثــر كننــد ،مــي كنــد

بينندگان بـي بـي سـي و صـداي امريكـا      
العات را از منبـع  اط ،هستند و بطور وسيع

پخـش مـي    ،نيروي مخالف و منابع ديگـر 
  . كنند

  
مواد مخدر مشكلي ديگرند كه بـر   ◀

  :مشكلها افزوده است
  
ــگاه   • ــري درب ورودي دانش ــه مت در س

شما نمي توانيد تنقالت بخريـد امـا    ،تهران
 ،از جملـه هـروئين   ،مي تواند مواد مخدر

هروئين به اندازه يكبـار مصـرف و   . بخريد
تريـاك  . يك دالر قيمـت دارد  ،8 كراك

و ترامـا  .  كه ديگر سخت بـه رواج اسـت  
ن را آدول بسيار طالب دارد و مي تـوان  

هـر  .بدون نسخه پزشك از داروخانه خريد
  .ن نيم دالر استآقرص  10
  
  :اوباما در ايران بسيار محبوب است ◀
ايرانيها پرزيدنت اوباما  ،بنا بر قول ايكس •

رند و كوششـهاي او  را بسيار دوست مي دا
او تنها سياستمداري است . را ارج مي نهند

امريكا در  ˝عموما. كه من دوست داشته ام
  . ميان ايرانيان بسيار محبوب است

يك رأس مثلث زور پرسـت  : انقالب اسالمي
در پي معامله با امريكا به ترتيبـي اسـت كـه    

. پيـروزي جلـوه دهـد    ،ن را نزد مردمآبتواند 
 ،گر خـود را بـراي فـروش   رأس ورشكسته دي

نهم به ارتجاعي تـرين گـرايش در دسـتگاه    آ
  :حاكمه امريكا عرضه مي كند

  
  

                   اسرائيل مي خواسـت  
                       حمله نظامي كنـد امـا   
                    حمله ويروسي كـارگر  

                امريكـا بايـد     –        تر شـد  
                   گروه رجوي را بر ضد 

     ...               يم بكار گيرد و  ژ ر
  
  
                           اسرائیل خود را برای جنگ با    ٭

      لـه بـا                   ماده می کرد اما حم آ      ایران 
                               ویروس کار تولید بمب اتمی را تا 

   :               به تأخیر انداخت      ۲۰۱٥    سال 
  
روزنامـه   ،رتصآها ،2011انويه ژ 2در  ◀

اسرائيلي يكي از گزارشهاي سري را انتشار 
. داده است كه ويكيليكس انتشار داده بـود 

از سفارت  ،2009بنا بر اين گزارش كه در 
امريكا در اسرائيل به وزارت خارجه امريكا  

رئـيس   ،گـابي اشـكنازي   ،داده شده است
بـه مقامـات امريكـا     ،ستاد ارتـش اسـرائيل  

ماده جنـگ  آاسرائيل خود را : گفته است
تهديـد موشـكي ايـران بـراي     . مي كنـد 

اسرائيل بيشتر از هر زمان ديگـري جـدي   
  . شده است

عضـو   ،يـك اسـكلتن  آاو در ديدار با        
ايران : مجلس نمايندگان امريكا گفته است

. فروند موشـك شـهاب اسـت    300داراي 
سرعت پرتاب اين موشكها  مجـال دفـاع   

  .براي اسرائيل باقي نمي گذارد
اشكنازي بيشتر از  ،با وجود خطر ايران       

حماس كه غزه را كنترل مي كند و حزب 
بيشتر ابراز نگراني مي  ،اهللا در جنوب لبنان

  . كرد
 15اشكنازي بـه هيـأ ت امريكـائي در          

جنگ با حمـاس  : گفته است ،2009نوامبر 
من دارم . يا حزب اهللا اجتناب ناپذير است

ارتش اسرائيل را براي جنگ گسـترده اي  
تهديد موشكي بيشتر از هر . ماده مي كنمآ

حزب اهللا : او گفته است. زمان ديگر است
حماس ممكن است . موشك دارد 40000

  . تل آويو را موشك باران كند
در غـزه و در   ،با فلسطيني هادر جنگ       

تن كشـته   1400حدود  ،2008ماه دسامبر 
اشكنازي گفته است اسـرائيل نمـي   . شدند

ــدي   ــگ بع ــد در جن ــه  ،خواه هيچگون
محدوديتي را بلحـاظ كشـته شـدن غيـر     

  .نظاميان بپذيرد

  
          نمی تواند       ۲۰۱٥             ایران تا سال    ٭

   :              بمب اتمی بسازد
  
ميدل ايست نيـوز    ،2011انويه ژ 7در  ◀
ميـر  : ز قول موساد گزارش كرده اسـت ا

بـر  : داگان رئيس سازمان موساد مي گويد
نهـا روبـرو   آاثر مشكالت فني كه ايران بـا  

نمي توانـد   2015اين كشور تا سال  ،است
سـال   8او كـه مـدت   . بمب اتمي بسـازد 
بـاز نشسـته    ،انويهژ 6در  ،رئيس موساد بود

  . شد
ي زمـان  ،در دوران رياست او بر موساد      

سـال   1تا   6اسرائيل مدعي شد كه ايران 
مـدت  . ديگر صاحب بمب اتمي مي شود

مد و ايـران بمـب اتمـي    آتعيين شده سـر 
ــرد  ــد نك ــال : تولي ــتگاه  ،2003در س دس

ايـران در  : اطالعاتي اسرائيل مـي گفـت  
. صاحب بمب اتمي مي شـود  ،2007سال 

تـا  : همين مقامـات گفتنـد   ،2007در سال 
. مي مـي شـود  صاحب بمب ات 2009سال 

را سال دسـت   2010سال  ،2009در سال 
.  يافت ايران به بمـب اتمـي اعـالن كـرد    

را سـال دسـتيابي    2011سـال   ،مدتي بعد
اينك كه حمله . ايران به بمب اتمي گفت
رئيس موسـاد   ،ويروسي انجام گرفته است

نمي توانـد   2015ايران تا سال : مي گويد
  .بمب اتمي توليد كند

ايـن سـان    ،رتـص آر ها يوسي ملمن د    
بـر   ،تاريخ توليد بمب اتمي را تغييـر دادن 

بلكـه   ،اثر اشتباه در ارزيـابي نبـوده اسـت   
در  ،بخاطر مشكالتي بوده است كه ايـران 

نهـا  آبـا   ،جريان اجراي برنامه اتمي خـود 
  . روبرو شده است

داگان در مراسم تحويل مقام خود بـه       
حـزب  : گفـت  ،جانشين خـود  ،تمير پاردو

اهللا لبنان كه وابسته به ايران است قـدرت  
كشـور دنيـا بيشـتر     90تش موشـكيش از  آ

 ،ايران جبهه اي در شمال اسـرائيل . است
توسط حزب اهللا  لبنان و جبهه ديگري در 

توسـط حمـاس گشـوده     ،جنوب اسرائيل
  .است

  
ســــــیا و موســــــاد و : واواک ٭

انتلیجنــــت ســــرویس در قتــــل 
دانشــمندان اتمــی ایــران شــرکت 

  :ددارن
  
) 2010انويـــه ژ10( 89ديمـــاه  20در  ◀

واواك گفته اسـت كـه سـيا و انتليجنـت     
و ) سـازمان جاسوسـي انگلسـتان   (سرويس 

در قتل ) سازمان جاسوسي اسرائيل(موساد 
.  همكار يكديگرنـد  ،دانشمندان اتمي ايران

واواك از كشف يك شبكه  دست پرورده 
موساد خبـر داده اسـت كـه در ايـران و     

  .ان شبكه داردخارج از اير
ــالمي ــالب اس ــن  : انق ــاري اي ــاره همك در ب

انقـالب  . سازمانها، واواك كشفي نكرده اسـت 
اسالمي ترجمه تحقيقي را انتشار داده بود در 

  .باره اين همكاري
  
تحریمها در : هیالری کلینتون ٭

کند کردن رونـد اجـرای برنامـه 
  :اتمی ایران مؤثر شده اند

  
وزيـر   ،نتونهيالري كلي ،انويهژ 10در  ◀

روزه خود را از  5خارجه امريكا كه ديدار 
غـاز كـرده   آشيخ نشين هاي خليج فارس 

كشورهاي عرب را به تشديد تحـريم   ،بود
ايران فراخواند و توضيح داد كه تحريمها 
در به تأخير انداختن  اجراي برنامه اتمـي  

مـا زمـان بدسـت    . ايران مؤثر شـده انـد  
  . ورده ايم اما نه زيادآ

ــال ــالميانق ــدان بيشــتر از  : ب اس صــد چن
تخريب از روي قرار و قاعده اقتصاد  ،تحريمها

مــالي و  –كشــور توســط مافياهــاي نظــامي 
 ،اد و حكومت اوژاحمدي ن ،نهاآمأمور اجرائي 
  . اثر گذاشته اند

   
جمهوريخواه هاي امريكـا از  
تروريستها حمايت مي كنند و 
از حكومت اوباما مي خواهند 

ا بــر ضــد مجاهــدين خلــق ر
  :به خدمت بگيرد ،يم ايرانژر
  
الورنــــــس  ،2011انويــــــه ژ 6در  ◀

استاد تاريخ در دانشگاه وست  ،داويدسون
از اين كه سه  ،چستر در پنسيلوانياي امريكا

ــا   ــواه امريك ــزب جمهوريخ ــام ح در  ،مق
اجتماعي در پـاريس شـركت كـرده و از    
حكومت امريكا خواسته اند گروه رجـوي  

هاي تروريست خارج و را از فهرست سازمان
اظهار  ،يم ايران به خدمت بگيردژبر ضد ر

شگفتي كـرده و مقالـه اي را انتشـار داده    
  :است

رياكــاري امريكــا در مــورد مبــارزه بــا  •
سياســت . امــر تــازه اي نيســت ،تروريســم

تروريسـت  «پيشگان و مطبوعات امريكـا از  
ابراز انزجار مي كنند و خود را در كار » ها

از راه مبارزه بـا تروريسـم    ،كادفاع از امري
در » تروريسـت هـا  «اما وقتي . مي شمارند

نهـا  آاز  ،نها عمل مي كنندآجهت دلخواه 
نمايان ترين نمونـه اش  . حمايت مي كنند

حمايــت خــانواده بــوش از تروريســتهاي 
 ،در خاورميانه نيز. راست گراي كوبا است

اينگونه سياستمداران از سياست يك بام و 
  :وي مي كننددو هوا پير

: و حاال واشنگتن پست خبر داده اسـت  •
ــام    ــروه از نـ ــك گـ ــزب آيـ وران حـ

بــه  ،در مــاه پــيش ،جمهوريخــواه امريكــا
به دعوت كميته فرانسوي . پاريس رفته اند

ايـن سـازمان   . براي دموكراسي در ايران
سخت چسبيده به سازمان مجاهدين خلق 

امـا گـروه مجاهـدين خلـق     . ايران است
گروه ايراني است كه در  كيست؟ اين يك

التقـاطي از  (ي ماركسيسـتي  ژغاز ايدئولوآ
در . مي داشته است) ا .اسالم و ماركسيسم ا

وزارت خارجـه امريكـا ايـن     ،1997سال 
گروه را در فهرست گروههاي تروريسـت  

يكچنـد از سـران حـزب     ،و حاال. قرار داد
نهـا مـي   آجمهوريخواه امريكـا را حـامي   

  :يابيم
ــف جيول • ــانيرودول ــابق   ،ي ــهردار س ش

 ،  Mukaseyو مايكل موكازي  ،نيويورك
وزير دادگستري در حكومت بوش و تـوم  

. وزير امنيت داخلـي و فرانسـس اف   ،ريج
مشاور امنيت داخلي كاخ سفيد  ،تون سند

ــوش ــت ب ــن ،در حكوم ــا  ،در عل از اوبام
گـروه مجاهـدين   ... اوبامـا «: خواسته انـد 

سـت  خلق را از فهرست سـازمانهاي تروري 
ن را در كوششــها بــراي آخــارج كنيــد و 

 ،سرنگون كردن دولـت مالهـا در تهـران   
  !. »بكار گيريد

اين چهار تني كه خـود   ،به سخن ديگر     
را مدافع امريكا در برابر خطر تروريسم مي 

اينك به حمايت از يك سازمان  ،خواندند
جوليـاني   ،از جمله. تروريست برخاسته اند

حده امريكا نبايد تنها اياالت مت«: گفته است
در كنار شما باشد بلكه مي بايـد بـا شـور و    

شـما همـان   . هيجان در كنـار شـما باشـد   
چيزهــائي را مــي خواهيــد كــه مــا مــي 

  .»خواهيم
يكــي از بهتــرين وكــالي  ،داويــد كــل •

 ،در نيويورك تـايمز  ،مدافع حقوق مدني
مســئله « : وضــعيت را توضــيح مــي دهــد
ه امريكا نام اينست كه دولت اياالت متحد

سازمان مجاهـدين خلـق را در فهرسـت    
بنـا  . قرار داده است ،سازمانهاي تروريست

تدارك مستقيم و يـا غيـر مسـتقيم     ،بر اين
با هرگونه حمايت  ،نهاآزمينه فعاليت براي 

و بنـابر رأي دسـتگاه   . جـرم اسـت   ،مادي
  حمايت مادي نه تنها پول و ديگر  ،قضائي

  
  10در صفحه      

  

  رژیم بی سر؟ 
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بلكـه   ،مادي را در بر مي گيـرد كمكهاي 
سـازمان  «سخن گفتن همĤهنگ شده بـا  

ن سـازمان را  آبسود » تروريست خارجي
  ». نيز شامل مي شود

 ،همانطور كه كل توضيح مـي دهـد        
اين قـانون نـاقض حـق اول شـهروندان     

بعد از ترورهاي . زادي بيان استآ ،امريكا
 ،اين حق به ترتيب بـاال  ،2001سپتامبر  11
در  ،در دادگاه ،قانون بتازگي. دود شدمح

هولــــدر و هومانيتــــارين الو «مــــورد 
ــت  holder and) (،»پروجكــــ

humanitarian law project موضوع
حكومت اوباما بود كه بـا  . جر و بحث شد

قانون را به  ،موفقيت در برابر دادگاه عالي
  .كرسي قبول نشاند

ي به مردم شـيكاگو  آاف بي  ،در نتيجه      
نĤپوليس كـه بـا سـازمانهاي مقاومـت     و مي

 ˝كتبا  ،فلسطيني و كلمبيائي اتصال داشتند
ابالغ كرد كه اتصال با اين سازمانها جـرم  

تن در پاريس  4حضور اين  ،و اينك. است
همراه با سـران گـروه   (نها آو سخن گفتن 

حكومــت اوبامــا را در ) مجاهــدين خلــق
موقعيتي قرار داده است كه نـه راه پـيش   

زيرا هر گاه بخواهد بـا  . نه راه پس دارد و
مـي   ،اين چهار نفر برابر قانون عمل كنـد 

نها همان رفتار را بكند كه با مردمي آبايد با 
از شيكاگو و مينĤپوليس كه بـا سـازمانهاي   

و اگـر  . فلسطيني و كلمبيائي ارتباط دارند
تبعيضي را قائل شـده   ،قانون را اجرا نكند

  .مي كند است كه قانون را بي اعتبار
يا حكومت اوباما اين كار را مي كند؟ آ      

در بـاره   ،اگر اوباما به صورت بسنده كنـد 
نهـا  آسفر اين چهار تن به پاريس و سخنان 
قانون  ،در حمايت سازمان مجاهدين خلق

بايـد خـاطر نشـان    . را اجرا نخواهد كـرد 
كنيم كه پرزيدنت اوبامـا تـن بـه تعقيـب     

همباز بودند مجرماني كه با حكومت بوش 
 ،اين چهـار تـن   ،به احتمال بسيار. نيز نداد

در شمار كساني كه با سازمانهاي تروريست 
 ،نها حمايت مـي كننـد  آاتصال دارند و از 

  .قرار نخواهند گرفت
! امـا چـرا يـك بـام و دو هـوا؟ خــوب      •

پرزيدنت اوباما به اجماع سياسي بسيار بهـا  
مردمـي كـه در خـود امريكـا     . مي دهـد 
از سازمانهاي » حمايت مادي«ت ممكن اس

فلسطيني يا كلمبيائي بكننـد يـا نكننـد كـه     
قـدرت   ،خوانده مـي شـوند  » تروريست«

نها نمـي تواننـد مـانع از    آ. سياسي ندارند
نهـا از  آ. ن قـانون شـوند  آتصويب اين و 

هيچ وسيله ارتباط جمعي نمي توانند وقت 
  .و يا فضا براي توضيح بخواهند

 ،ز پاريس باز گشـته انـد  نهائي كه اآاما      
بـه سـخن   . مي توانند اين كارها را بكننـد 

اگر شما به اندازه كافي نفوذ داشـته   ،ديگر
باشيد، مي توانيد از قانوني گريبان برهيـد  

 ،نها كه اين نفـوذ را ندارنـد  آ ،كه ديگران
  . نمي توانند

 ،زمـاني . بسا همواره چنين بوده اسـت       
قـانون  «: دكالرانس داورو خاطر نشان كر

ادعا نمي كند هر عمل غيـر شـرافتمندانه   
  ...اي را مجازات مي كند

بوش و دوستان نزديـك او  . دبل يو ژرژ •
قــوانين كشــور و قــوانين بــين المللــي را 

نها  ترجمان آرفتار . مرتب زير پا گذاشتند
نهـا بـود و فاسـدها را بـه كـار      آشخصيت 

  . نها تبعيت كنندآگماردند تا از 
بدتر و بسا بدترين اينست كه همان اما       

ما . رفتار را از حكومت اوباما مشاهده كنيم
بـاالخره  (از او انتظار اين رفتار را نداشتيم 

او حقوقدان متخصص در حقوق اساسـي  
و چنين رفتاري از كسي كه ما فكـر  ) است

امـا  . انتظـار نمـي رود   ،مي كنـيم هسـت  
  ...بسا ما همه در اشتباه بوده ايم ،افسوس

. وضعيت خطرناك اسـت  ،در واقع ،اما •
حتي وقتي نمايندگان  ،احترام براي قانون

زود زايـل   ،ن را تصويب مي كنندآمردم 
مي شود وقتي مجريان اجـرايش نكننـد و   

 ،لوئي برانـديس . ن را دور بزنندآفاسدان 
: قاضي ديوان عالي امريكا نيك گفته است

 ،اگر ما مي خواهيم قانون رعايـت شـود  «
يد نخست قانون را رعايـت كردنـي   مي با
  . كنيم
عدم رعايت قانون مـي   ،بعضي اوقات      

تواند همگاني شود وقتي قانوني كه وضـع  
 ،امـا در نظـام امريكـا   . مي شود بـد اسـت  

امـا ايـن   ... يـد و مـي رود  آقانون بد مي 
عـدم رعايـت   . موردي ديگر است ،مورد

اين . قانون بخاطر اعمال قوه سياسي است
  .عدم رعايت نظام را به خطر مي اندازد

وجه المصالحه شدن روشي : انقالب اسالمي
مدن به خـدمت  آبا در  ،است كه گروه رجوي

وجه المصالحه شد وقتي . يم صدام برگزيدژر
يـم  ژدر مقام معامله بـا ر  ،كه كشورهاي غرب

ايـن گـروه را در فهرسـت     ،ن گيتـي هـا  ايرا
پــس از . ســازمانهاي تروريســت قــرار دادنــد

بنـا بـر تحقيقـي كـه در      ،يم صدامژسقوط ر
ايـن گـروه بـه خـدمت      ،امريكا انتشار يافـت 

دست  ،شكارآعلني و  ،مد و اينكآاسرائيل در
به دامان فاسد ترين عناصر دسـتگاه حاكمـه   

 ،ائيلالبته با كمك البي اسـر  ،امريكا شده اند
نها را به خـدمتكاري  آتا مگر حكومت امريكا 

  .خود بپذيرد
ـ   ،و اما اد ژضربه هايي كه حكومت احمـدي ن

 ،به اقتصاد ايران وارد كرده است و مـي كنـد  
مـدهاي  آدر نخسـتين پـي   . مرگبار هسـتند 

الـه وفـا را مـي    ژنوشـته   ،اجراي قانون يارانه
دو نظــر و چنــد خبــر  ،نآپــيش از . خوانيــد

  :بخوانيد اقتصادي را
  
  

        الگـوي    :             ادگار مـورن 
                 غرب شكست خورده و 

          ملي هـا   ء      ماورا  :      زيگلر
     درصد       53  ,    8      صاحب  

   :                توليد جهان هستند
  
  

 ،دانشمند كهن سال فرانسه ،ادگار مورن    
از )  2011انويـه  ژ 8(در مصاحبه با لوموند 

  :جمله گفته است
  

ادگار مـورن جامعـه شـناس،    
اقتصــاد دان و حقــوق دان و 

ساله فرانسـه مـي    89 فيلسوف
الگوي غـرب شكسـت   : گويد

بسـتن  آخورده است و شـب  
  :است تا چه زايد سحر

  
جهان به حركت جنون  ،2010در سال  •
موتور ايـن حركـت   . ميز خود ادامه دادآ

سه وجه جهاني كردن و غربـي كـردن و   
اين سه  دانـش و فـن و سـود    . رشد است

بدون مهار و قاعده و قانون را تغذيـه مـي   
  .دكنن
تحـت   ،توحيد فن و اقتصـاد در جهـان   •

رهبـري يـك سـرمايه داري مـالي عنــان     
امـا  . همچنـان عمـل مـي كنـد     ،گسيخته

درب بـر روي خـود   «واكنشهاي از نـوع  
قومي و ملي و ديني را نيز ببار مـي  » بستن

ورد كه بنوبه خود از هم پاشيدگي هـا و  آ
زادي ها و آدامنه . نزاع ها را بر مي انگيزد

. كوتـاه و كوتـاه تـر مـي شـود     بردباري 
) تضاد خيـر و شـر  (تعصب ها و ماني گري 

فقر تنها موجـب غنـاي   . دامن مي گسترند
طبقه هاي متوسط در بخشـي از جمعيـت   

فالكـت   ،بلكه و بخصـوص . دنيا نمي شود
جمعيتي عظيم از مـردم دنيـا را ببـار مـي     

نمايشگاههاي اين فقر  ،زاغه نشين ها. وردآ
  . سياه هستند

با انحطاط  ،از اين پس ،كردن دنيا غربي •
سـه ملـت بـس    . همراه شده اسـت  ،غرب

 ،2010در : مـده انـد  آبزرگ با قـوت رو  
قديمي ترين و پرجمعيت ترين و از لحاظ 

برخــوردار تــرين از بــاالترين  ،اقتصــادي
ميزان رشد و صادر كننـده تـرين كشـور    

دولتهـاي غـرب و شـرق و     ،چـين  ،جهان
تـا  . ه استجنوب را خجول و ترسان كرد

نهــا را از حضــور در مراســم آبــدانجا كــه 
اعطاي جايزه نوبل صلح بـه يـك چينـي    

  .ترسانده است ،يم چينژمخالف ر
سه  ،براي اولين بار ،2010در سال  ،و نيز •

بـا   ،بيـرون از نفـوذ غـرب    ،كشور جنـوب 
: يكديگر به شور نشستند و تصـميم گرفتنـد  
را تركيه و برزيل و ايران اين امر بي سابقه 

مسابقه رشد اقتصـادي در  . بوقوع رساندند
حالي در شرق و برزيل انجـام مـي گيـرد    

بحران اقتصـادي زمـين گيـر     ،كه غرب را
  . كرده است

انسـان   ،در سـطح جهـان   ،جهاني شدن •
 ،در عـوض . گرائي را توان نبخشيده است

يك جهان وطني مجـرد بمعنـاي جـز بـه     
ورترين فعاليتها نينديشيدن و گرايش آسود 

به خصوصيات قومي بسـته و ملـي گرائـي    
بمعناي خـودداري  حتـي از    ،هاي مجرد

پديد  ،انديشيدن به سرنوشت جامعه جهاني
  . ورده استآ
رشد نه تنها يك فرمول استاندارد غربي  •

گي ها و همبستگي و ژكردني است كه وي
معارف و هنر زيستن تمدن هاي سـنتي را  

فني بلكه عنان گسيختگي  ،ناديده مي گيرد
اقتصاديش استقالل جامعه ها را در اداره  –

 ،و ايـن امـر  . ناچيز مي كند ،امور خويش
  .انسانيت را تهديد مي كند

خود را بمثابه راه حل  ،غرب در بحران •
بحران  ،در طول زمان ،اما. صادر مي كند

است كه صادر مي كند و بحران است كه 
بحران رشـد   ،بدبختانه. به غرب باز ميگردد

ران جهـاني شـدن و بحـران غربـي     و بح
اينها . يندآشدن به چشم سياستمدارها نمي 

سياست را در خدمت اقتصاد گرايان نهاده 
اند و همچنان بـر ايـن نظرنـد كـه رشـد      
اقتصادي راه حل تمامي مسائل اجتمـاعي  

ــت ــراي   . اس ــق اج ــا مواف ــب دولته اغل
دســتورهاي صــندوق بــين المللــي پــول 

سياسـت   حال اينكه ايـن صـندوق  . هستند
رياضت اقتصادي را دستور مي دهـد كـه   

  . براي مردم كشورها زيانمند است
ن آقـدرت تصـميم از    ،اما در همه جـا  •

 ،يعني در دست بورس بازان. بازارها است
در  ˝تقريبـا . يعني سرمايه داري مالي است

بانكها كه بـورس بازيهاشـان ايـن     ،همه جا
نجـات   ،ورده استآبحران جهاني را ببار 

بازار شكل يك زور . ه و حفظ شده اندداد
كور را پيدا كرده است كه چاره اي جـز  

انديشـه بـس   . ن نيسـت آاطاعت از تقدير 
 ،فقيري كه در همه جا تدريس مـي شـود  

نكـه  آحـال  . دانشها را بند از بند مي گسلد
انديشه غني انديشـه ايسـت كـه دانشـها را     
مجموعه كند و بكار حل مسائل همگاني و 

فقر انديشه  ،در قلمرو سياست. بردبنيادي  ب
راهنمــا از هــر قلمــرو ديگــري شــديدتر  

يـك كـوري    ،نتيجـه . احساس مـي شـود  
اين كـوري را ايـن   . عموميت يافته است

جامعـه بـا   «تصور كه ما از امتيازهاي يـك  
بيشتر مـي   ،برخورداريم» دانش و شناخت

  .كند
زمون تعيين كننده واپس رفتن جهان آ •

گاه ترين كسـان  آ شكست ،2010در سال 
گاه ترين كس از آبر بغرنج بودن جهان و 

همه خطرها كـه انسـانيت را تهديـد مـي     
ابتكار متواضـعانه  . است ،باراك اوباما ،كند

براي يافتن راه حلي براي مشكل فلسطين 
و تقاضاي توقف خانـه سـازي در سـاحل    

. توسط نتان ياهو رد شد ،غربي رود اردن
هاي محافظه كار فشار نيرو ،در خود امريكا

ــان و بخشــي از جماعــت   ــل گراي و انجي
تمامي وسائل فشار بر اسرائيل را از  ،يهودي

حتي حكومـت امريكـا   . كار انداخته است
نمي تواند كمك فني و مالي به اسرائيل را 

وخامت بارتر شدن . وردآبه حال تعليق در
نست كه او آمانع از  ،وضعيت در افغانستان
يزي براي منازعات مآبتواند راه حل صلح 

  ...در اين كشور پيدا كند
در  ،در همان حال كه امريكـا و روسـيه   •

بر سر كاهش سالح هسـته اي   ،2010سال 
رزوي عاري كردن جهان آ ،توافق كردند

ــأمين   ــا راه ت از ســالح هســته اي كــه تنه
سالمت كره زمـين و زينـدگان اسـت را    
خود بـزرگ نمـائي كـره شـمالي از راه     

ته اي و توليد احتمالي اين توليد سالح هس
بـه دسـت فراموشـي     ،سالح توسط ايران

هرگاه وضع بهمـين منـوال ادامـه    . سپرد
سالح هسته اي مينياتوريزه و همگاني  ،يابد

  .و خصوصي خواهد شد
همه عوامل دركار قـوت بخشـيدن بـه     •

ــهاي افراطــي ــا  ،گرايش ــه در اروپ از جمل
نـه تنهـا سـاخت  اروپـا بـه پايـان       . هستند
بلكه پول واحد كـه گمـان    ،ده استنرسي

در تهديد  ،برگشت ناپذير است ،مي رفت
اروپا كه ميشد اميدوار بود در حـال  . است

فعـل   ،خود را نازا ،نوزايش خالقيت است
نـاتوان از كوچـك    ،از نفس افتـاده  ،پذير

ترين ابتكار براي حـل مسـئله اسـرائيل  و    
بدتر . فلسطين و خير و سالمت جهان است

اد پرست ژاحزاب ضد خارجي و ن ،از اين
كه متالشي كردن اتحاديه اروپا را هـدف  

ايـن حزبهـا در   . فعالنـد  ،خود كـرده انـد  
همانطور كـه حـزب نـازي    . اقليت هستند

هـيچكس  . سال در اقليت بـود  10بمدت 
كشـوري كـه بـا     ،لمانآفكر نمي كرد در 

فرهنگ ترين كشور اروپا بـود و توانمنـد   
قـوي تـرين   ترين سوسيال دموكراسي و 
حـزب نـازي    ،حزب كمونيست را داشت

  .بتواند بطور قانوني به قدرت برسد
در ده سـالي   ،حركت بسوي فاجعه ها      

شتاب مي  ،شروع مي شد 2011كه از سال 
كـه خـرد   » انسان خرد گرا«كوري . گيرد

گــرائيش فاقــد جامعيــت اســت دارد بــه 
مـي پيونـدد كـه    » انسان ديو خو«كوري 

  . خشمهاي خويش استبرده نفرتها و 
مرگ استبداد فراگير، عنان گسـيختگي   •

شگرف تعصـب مـذهبي و سـرمايه داري    
نيروهـاي   ،در همه جـا . وردآمالي در پي 

متالشــي كننــده و تجزيــه كننــده دارنــد 
الگوي غرب شكسـت  ... پيشرفت مي كنند

    .خورده است
ــرژ ــتمدار و  ،ان زيگلـ سياسـ

مشـاور   ،جامعه شناس سوئيسي
ملــل در بــاره  ه ســازمانژويــ

خطرات جهاني شدن سرمايه 
: داري مالي هشدار مي دهـد 

ــاحب    500 ــي ص ــاوراء مل                م
ــان   53, 8 ــد جه درصــد تولي

  :هستند
  
نـوول سـوليداريته    ،2011انويه ژ12در     

Nouvelle Solidarité  خود 2در شماره، 
ايـن  . سخنان زيگلر را انتشـار داده اسـت  

  او را بـا روزنامـه   نشريه قسمتي از مصاحبه
Le Temps au pointسـپتامبر   30 مورخ

  :انتشار داده است 2010
ــلت   • ــاني، داراي خص ــالي جه ــام م نظ

خود را كشتن : امپراطوري و كشنده است
و گرسنگي و فقـر سـياه بـر دوش ضـعيف     

همه چيز را بكـار گرفتـه   . ترين ها مي نهد
اند براي نجات منافع سود گرانـه اي كـه   

سرمايه داري  ،ر بورس بازيزياده روي د
مالي را در معـرض ورشكسـت قـرار داده    

بدين خاطر است كه ما نياز فـوري  . است
به يك نظام بانكي جهـاني داريـم كـه در    
خدمت سـرمايه داري مـالي بـورس بـاز     

  .نباشد
ــار          ــده گرفت ــاني ش ــالي جه ــام م نظ

دو مـاه بعـد از   . ورشكست اخالقي اسـت 
ــاز بحــرانآ ــر  ،غ ــران  ،2008در اكتب رهب

 1.7كشورهاي منطقه يورو تصميم گرفتند 
بيليون يورو را به نجـات بانكهـا اختصـاص    

همان سياستمدارها مواظبت كردند . دهند
كه بودجـه برنامـه غـذائي سـازمان ملـل      

ميليـارد دالر   3ميليارد دالر بـه   6از  ،متحد
ديگـر در   ،بر اثر اين كـاهش . كاهش يابد

كان مدرسه به كود ،هندوراس و بنگالدش
و از جيـره غـذائي   . غذا داده نمـي شـود  

اردوگاههاي پناهنـدگان در دارفـور كـه    
كالري كه بـه بدنشـان مـي رسـد كـافي      

سياســتمداران . كاســته مــي شــود ،نيســت

بمثابه نوكران راه زناني عمل كرده اند كه 
با سرمايه مردم  ،در بازار بورس ،از دير گاه

مـار  نهـا بـه ايـن ق   آ. قمار مي كنند ،جهان
ادامــه مــي دهنــد و گوششــان بــه فريــاد 

  . گرسنگان جهان بدهكار نيست
. اين امر به معناي مرگ اشخاص اسـت  •

كودكان محكوم به گرفتاري به بيماريهاي 
در . مزمن و مرگ از گرسنگي مي شـوند 

ــا ــر  ،دني ــه 5در ه ــودك از  ،ثاني ــك ك ي
بخاطر كمبود ويتـامين  . گرسنگي مي ميرد

A نسان ديد خود را يك ا ،هر چهار دقيقه
و  ،يكـي  ،انسان 6از هر . از دست مي دهد

سخت گرفتار كمبود غذائي  ،بطور مداوم
پندار  همه و هم نئو ليبرال وجدان . است

به رشد پايـدار را سـخت خـراب كـرده     
اين امر كـه كودكـان از گرسـنگي    . است

« اينطور معنـي مـي شـود كـه      ،مي ميرند
ه طبيعت قانون خـود را بـه اجـرا گذاشـت    

ــت ــال ! » اس ــه از  آح ــودكي ك ــه ك نك
بـه قتـل    ،در حقيقـت  ،گرسنگي مي ميرد

و قاتلهــايش مــي بايــد در . رســيده اســت
دادگـاهي كـه سـران    (دادگاه نورنبرگ 

  .محاكمه كرد) نازي را محاكمه كرد
ميليـارد  12مـي تـوان    ،با امكانات امروز •

مشـكل عـدم توزيـع    . انسان را سـير كـرد  
ـ  . صحيح تنها نيست ادن امكانـات  بكـار نيفت

سرمايه اي و فني و ديگر نيروهاي محركه 
  . در توليد مواد غذائي عامل مهمتري است

رئيس مؤسسـه شـيلر    ،هلگا زپ الروش      
هشدار داده بود كه حيـات   2008مه  3در 

او خواسته بـود توليـد   . بشر در خطر است
او اعضـاي  .  مواد غـذائي دو برابـر شـود   

فراخوانده بود سازمان جهاني بازرگاني را 
ورده آكه توليد و تجارت سود جويانه فـر 

ن توليـد  آهاي ويرانگر را رها و به جـاي  
اين هشـدار  . مواد غذائي را دو برابر كنند

را او بمناسبت اجالس سـران كشـورهاي   
امـا  . جهان بخاطر تغذيه و كشـاورزي داد 

گوش بـه هشـدار او نـداد و     ،ن اجالسآ
ه مـواد  نتيجه اين شد كـه توليـد و ذخيـر   
  .غذائي كمتر از حد اقل الزم شد

ــد ممكــن و در         ــر كــردن تولي دو براب
زير ساختها وجود دارنـد و  : دسترس است

و ) مثل طرح درياچه چـاد  (ب آطرحهاي 
رال و طرح ناواپـا مـي   آباز يافت درياچه 
بخصوص مي بايد بـذر  . توانند اجرا شوند

در اختيــار گذاشــت و راه كشــيد تــا كــه 
هاي كشاورزي قابل حمل و نقل ورده آفر

ب آبكار بـردن تراكتـور و تبـديل    . شوند
كارهـاي شـدني   ... ب شـيرين و آشور به 
احتكار مواد غـذائي   ،افزون بر اين. هستند

بخاطر رساندن سود بـه حـداكثر جنايـت    
به بهره برداري فرساينده از زمينهاي . است

  ...كشاورزي مي بايد بالدرنگ پايان داد و
ن اسـت كـه اقليـت سـفيد     قـر  5مدت  •

اين كار را . پوست دنيا را استثمار مي كند
ــا و   ــتار در امريك ــارت و كش ــا غ ــراه ب هم
. امريكاي التين و ديگر قاره ها مـي كنـد  

ن را انباشـت  آاين غارت بود كه مـارك  
بعـد نوبـت بـه    . ابتدائي سرمايه مي خواند
بـردن سـياهان   : تجارت سه جانبـه رسـيد  

نهـا بـه سـفيد    آوختن افريقا به امريكا و فـر 
 ،سال150مدت  ،بعد. پوستها و شكر به اروپا

حـاكم   ،كشتار مردم مسـتعمره هـا و حـاال   
 ،كردن بدترين نظام ها بر زندگي جهـان 

همراه با ديكتاتوري جهاني سـرمايه مـالي   
ز عنـان گسـيخته،   آحـرص و  . جهان شده

. استثمار همه جانبه انسان، تخريب طبيعت
مـاورائ   500 ،نيبنا بر گزارش بانك جهـا 

در سـالي   ،ملي كه بزرگ ترين ها هستند
درصد توليـد  53,  8صاحب   ،كه گذشت

ثروتـي   ،بدين سان. ناخالص جهان هستند
عظيم در دست اين ماوراء ملي هـا جمـع   

فقري اسـت   ،نآمده است و ما به ازاي آ
كه عايد جمعيتي عظيم از مردم دنيا گشـته  

  . است
اگيـر سـرمايه   اسـتبداد فر :  انقالب اسـالمي 

دهـه اسـت كـه بنـي      4نزديك به  ،ساالري
در باره اش مي نويسـد و   ،صدر بطور مستمر
در دوران مرجـع انقـالب   . سخن مـي گويـد  

ايران كوشيد ايران را از سلطه ايـن اسـتبداد   
مالتاريا عامل اين استبداد شـد و  . خارج كند

او را  ،بـه دروغ  ،تـا بـود  . برضد او كودتا كـرد 
دنــــد و اينــــك او را ليبــــرال مــــي خوان

او را سانسور مـي  . سوسياليست لقب داده اند
زادي را بمثابه آكنند تا ايرانيان ندانند او بيان 

بـه انسـانهاي امـروز و فـردا      ،انديشه راهنمـا 
  .پيشنهاد مي كند

  11در صفحه     

  رژیم بی سر؟ 
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  اله وفاژ
  

ناتوان کاری می کند توانـا 

نـاتوانیش  ،جلوه اش دهد

    : را بیشتر می کند
  

ــه هــا و اجــرا ــانون ياران ي ق
عقب نشيني در برابر اعتراض 

  سه صنف
  

ـانون  ـابق قـ ـا "مطـ ــه هـ ــردن یاران ــد ک هدفمن
مصوب مجلس نظام والیت فقیه ،دولت مـی "

اقــدام بــه آزاد   ۱۳۸۹بایســتی از ابتــدای ســال 
ســازی قیمتهــای  حاملهــای انــرژی مــی کــرده 
است و مطابق همان قانون، دولت تنها پـس از 

و افــزایش قیمــت حاملهــای حــذف یارانــه هــا 
التفاوت آن از مردم، مجاز  انرژی و دریافت مابه

های حـذف  درصـد یارانـه ۵۰به پرداخت تنها 
در واقـع دولـت احمـدی . شده به مردم اسـت

ـان  ۴۰نژاد بر سـر تصـاحب  ـارد توم هـزار میلی
ـا، کـه مجلـس  درآمد حاصل از حذف یارانـه ه

ن هــزار میلیــارد تومــان آ ۲۰اســالمی تنهــا بــا  
موافقت کرده بود، برای اینکه فرصت بیشتری 
برای خالی کردن جیب مـردم ایـران  و خزانـه 
آنها داشته باشد، زمان اجرای طرح را تا آذر ماه 

چنانچـه  دولـت . به تعویـق انـداخت ۸۹سال 
ــزایش  ــژاد مــی خواســت پــس از اف احمــدی ن
قیمتها و گرفتن پول از مردم كه حداقل یك ماه 

ـای  بطول می انجامید، اولین قسط از یارانـه ه
نقدی را پرداخت كند، اجرای این طرح مسلما 

و بـرای . با تنش و مقاومت مردم مواجه می شد
مقابله با جو مخالفتی که ممکن بود پیش بیایـد 
صــالح را بــر  ایــن دیــد کــه قبــل از آزاد ســازی 
ـاب مـردم از  قیمتها، با واریز کردن پول به حس

ه تاثیرگـذاری نقطه نظـر روانـی جلـو هـر گونـ
ـانون مصـوب . منفی را بگیرد ـابق ق ـاز مط ـا ب ام

ــزی  ــت از بانــک مرک ـتقراض دول ــس اسـ مجل
از ایــن رو تنهــا راهــی كــه مــی . ممنــوع اســت

توانست برای پرداخت یارانه نقـدی بـه مـردم، 
ـیش  ـا و تحقـق درآمـد پ قبل از حـذف یارانـه ه
ـاره بـه  بینی شده، کارساز باشد روی آوردن دوب

تفاده از ورد خامنه ای در صدور بی قانونی و اس
حکم حکومتی برای گشودن  قفل خزانه را بـه 

  !روی دولت بود
جالب اینکه خبر را تا میشد مسکوت گذاشتند و 

ـاریخ  ـایت فـردا نیـوز در ت در  ۸۹آذر  ۳۰تنها س
ـا  ــه هـ ــع یاران ــوان منب ــری تحــت عن ــل خب ذی
: کجاســت ؟ از قــول یــک منبــع آگــاه  نوشــت

اجرای این طرح درآمـد  اکنون که هنوز از قبل
ـیش مـی آیـد  کالنی حاصل نشده است سوال پ
ـامین شـده  که منبع اولیه یارانه نقدی از کجا ت

ـا  است؟ یک منبع آگاه بـه یکـی از خبرگزاری ه
ایـن رقـم از محـل تنخـواه بانـک :  گفته است

مرکزی تعیـین شـده اسـت و چـون بـر اسـاس 
قانون استقراض از بانک مرکزی ممنوع است، 

ـا  ای برنامـه باید به گونـهدولت  ریزی کنـد کـه ت
ـازگردد  .!قبل از اتمام سال این مبلغ به بانک ب

اما همانقدر که دولت احمدی نژاد برداشتهای 
ـاب  ـانون خـود را از حس بی حساب و خالف ق

میتـوان !!ذخیره ارزی باز پرداخت کرده است
انتظار داشت، خلف وعده نفرموده و این مبلغ 

ـا ـاب بانـک مرکـزی را هم تا پایان س ل بـه حس
  !واریز نماید

ـای  نگارنده خاطر نشان می سازد کـه بـدهی ه
معوقه دولت به بانک مرکزی تنها تا پایان سال  

ـیش از  ۱۳۸۸ ـارد  ۱۴رقم هنگفت ب هـزار میلی
اظهارات بهمنی رئیس ( تومان را شامل می شود

جــام جــم  ۸۹مــرداد  ۱۹کــل بانــک مرکــزی 
  ) آنالین 

ـانون، و اما با هم نظاره  ـابق ق کنیم که اگـر مط
ـال  ـان س دولت قصد داشته باشد در سه ماه پای

هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، بایـد  ۲۰
ـان  ۱۰نصف این رقم را یعنی  هزار میلیارد توم

ـیان توزیـع  ـان متقاض در قالب یارانـه نقـدی می
ــاس گفتــه . کنــد ــاد ، يارانــه " وزيــر"بــر اس اقتص

هزار نفـر واريـز  ۵۰۰ميليون و  ۶۰نقدي براي 
ـان را در  ۸۱چنانچه رقم . شده است هـزار توم

هزار نفر مشموالن دریافـت  ۵۰۰میلیون و  ۶۰

هزار  ۵یارانه نقدی ضرب کنیم، رقم نزدیک به 
ـابق  میلیارد تومان حاصل مـی شـود و اگـر مط
گفته سخنگوي طرح تحوالت اقتصادي، اين 
ـاري  ميزان يارانه بار ديگر پيش از پايان سال ج

ه حساب سرپرستان خانوار واريز شود، دولت ب
ـان را  ۱۰تا پايان سال حدود  ـارد توم هزار ميلي

  .به حساب خانوارها واريز خواهد كرد
ـانون هدفمنـد کـردن یارانـه  ۵۰ها،  براساس ق

درصـــد از درآمـــد حاصـــل از اصـــالح قیمـــت 
بـه صـورت یارانـه ( حاملهای انـرژی بـه مـردم 
ــــدی ــــر نق ــــدی و غی ــــه  ۳۰، )نق ــــد ب درص

درصد به دولت بـه منظـور  ۲۰تولیدکنندگان و 
ـارات هزینـه ای و تملـک  جبران آثار آن بر اعتب

بــر . یابــد دارائیهــای ســرمایه ای اختصــاص می
ـار  ۵۰همین اساس، اگر  هـزار  ۴۰درصـد اعتب

ـا در الیحـه  میلیارد تومانی هدفمندی یارانـه ه
ـیم، رقـم  ـبه کن ـال آینـده را محاس  ۲۰بودجه س

آیــد کــه در  دســت می ان بــه هــزار میلیــارد تومــ
صورت موافقت مجلس، بابـت یارانـه نقـدی و 

  .غیر نقدی به مردم تخصیص خواهد یافت
ــدار  ــر از مق ـال حاض ـارد  ۴۰در حـ ــزار میلیـ ه

تومــانی کــه دولــت از حســاب تنخــواه بانــک 
مرکزی استقراض کرده است، چنانچـه وعـده 
ـا  ـاب خانواره دوم یارانه های نقدی را بـه حس

) تــا ایــن تــاریخ نکــرده اســت  واریــز کنــد کــه
هزار میلیارد  تومان آن اعتبار دریافتی را   ۱۰تنها

ـا و بقیـه  ـارد را بـه  ۳۰خرج خانواره هـزار میلی
  !.جیب زده است

و اما دولت با وجود اینکه بر این گمان بـود کـه 
با ایجاد جو سرکوب و تهدید و ارعاب و حبس 

نمونه (             و دستگیری منتقدان به این طرح 
ـا  ـیس دان ـای رئ ـتگیری آق ـا ) واضح آن دس توان

خواهد بود از اعتراض مردم جلـوگیری بعمـل 
ـامیون داران،  آورد، تنها با اعتراض سه صنف ک
مرغــداران و نانواهــا کــه کمــی ســامان یافتــه و 
منسجم و در شهرهای متعـدد رخ داد، مواجـه 

اولــین واکــنش دولــت در واکــنش بــه . گردیــد
کنندگان  راننـدگان و مصـرفاولین اعتراضـات 

ـلی ســوخت، شــل کــردن ســر کیســه و روی  اص
دولت احمدی . آوری به بی انضباطی مالی بود
بـرای راضـی  ۸۹نژاد ناچار شد در دوم دی ماه 

ـین توســـط شـــهریار  ــ ـتن معترض ـــه داشــ نگ
ــدی ــری و  افن ــر راه و تراب ـاون وزی ــه معـ زاده ک

االختیــار ایــن وزارتخانــه در ســتاد  نماینــده تام
ــ ــده   دی یارانههدفمن ـارد  ۸۰هاســت، وع میلیـ

از سـوی دولـت بـرای بال عـوض  تومان کمک
ـان کامیون ـای کشـور را بدهـد نوسازی ناوگ . ه

ـله  ۳درست یکروز بعد همانا در  ـاه  بالفاص دیم
ـین عقب ـاهد دومـ ــرح  شـ ــت از ط ـینی دول نشـ

هدفمنـــدی در برابـــر اعتـــراض مرغـــداران 
ــای  میلیـون لیتــر  ۱۵۰گردیـدیم و وعـده  اعط

ـین گاز وئیل ارزان به مرغداران را داد و همچن
گروه کنترل بازار تصمیم گرفت تا یک میلیون 
تن گندم دامی به عنوان دان مرغ با قیمت هـر 

ـاد  ۱۷۰کیلوگرم  ـار وزارت جه ـان در اختی توم
کشاورزی قرار گیرد تا واحدهای مرغداری که 
ـتند، منتفـع شـوند و . نیازمند استفاده از آن هس

مرغـداران : ر بازرگانی اعالم کردنیز معاون وزی
ــه التفــاوت قیمــت جدیــد گازوئیــل   ۱۵۰(ماب

ریال را بـه  ۱۶۵و قیمت قدیم آن یعنی ) تومان
روز بعـد از  ۳. صورت اقساط بازپرداخت کننـد

ـا اعتـراض صـنف  ۶آن دولت در  ـار ب دیماه اینب
ــه  ــدان  ب نانوایــان مواجــه شــد و در واکــنش ب

ت بــرای هــر نانوایــان نیــز وعــده داده کــه دولــ
میلیون تومان تحت عنوان  ۳۰واحد نانوایی، 

ـان . اعتبار بهسازی در نظر گرفته اسـت" بدینس
ـین اعتراضـات  دولت احمدی نژاد در برابر اول

های  مقام(مردمی که چنان نیز گسترده نبودند 
هزار کامیون صحبت کردنـد کـه  ۶۰دولتی از 

ـان حمـل و  ـام ناوگ یک بخش نسبتا کمـی از تم
عقــب نشــینی  ۳مجبــور بــه ) ر اســتنقــل کشــو

  .عمده گردید
صنف  ۳البته ناگفته نماند که اعتراضات این      

ـا  از نتایج سـحر اسـت و دولـت بعـد از اینکـه ت
ـا  ـازی قیمته چند ماه دیگر اثرات تورمی آزاد س
ـتقیم مـردم مشـهود خواهـد  بر روی زندگی مس
ـاهد خواهـد  شد، صبح دولت اعتراضـات را ش

ـیش رود  و اگر دولت. بود بر همین منوال بـه پ
کــه در برابــر اعتــراض بقیــه اصــناف، منــابع را 
جهت تحت کنترل در آوردن اعتراضات هزینه 
ـای بــدون  ـاتم بخشــی هـ کنــد و روی بــه حـ
بازگشت آورد، با تامین مابقی تعهدات خـود از 
ــی از حــذف یارانــه ــل درآمــدهای ناش ها  مح

چگونه تامین خواهد شد؟ آیا ایـن نـوع عقـب 

سریع و بی برنامه خود بهترین گـواه بـر  نشینی
  شکست این طرح در آستانه اجرایش نمیباشد؟

و امــا دولــت احمــدی نــژاد از یکطــرف بــرای   
جلوگیری از اعتراضات مردمی وانمود می کنـد 
که قصد ثابت نگه داشتن قیمتها را دارد آنهـم 

هر چنـد ثابـت . بیشتر با ابزار سرکوب و تهدید
ر واقــع خــود یــک نــوع نگــه داشــتن قیمتهــا د

ـا  نقض غرض است و با هدف آزاد سازی قیمته
ـان  روز از  ۲۰نقض قابل جمع نیسـت، و در پای

آزاد سازی قیمتها ، مردم با افزایش قیمت نـرخ 
کرایه تاکسی و مینی بـوس و کرایـه متـرو و نیـز 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاغذ، روبرو 

ـنا. شدند زارت نامـه و طبـق تفاهم بگزارش ایس
گروه كااليي قـرار  ۱۱های  بازرگاني با اتحاديه

افـزايش ا پايان سال است كه قيمت اين اقالم ت
ـامل محصـوالت لبنـي،  ۱۱ایـن . نيابند ـاال ش ک

ــودر  ــد و شــکر، پ ـاتي، قن ماكــاروني، روغــن نبـ
روزه، تاير، عايق رطـوبتي،  شوينده، جوجه يك

  .رنگ و رزين، چوب و صنايع نساجي میباشد
شاهده شد که مطابق آمار رسـمی بانـک اما م    

خبرگزاری مهر، در  -  ۸۹دیماه  ۱۳مرکزی در 
ـازی  هفته منتهی به دهم دی ماه جاری آزاد س
قیمتها، قیمت برخی کاالهای لبنی که قرار بـود 
ــزایش یافــت و همــراه بــا آن  ــد اف افــزایش نیاب
ـات و میـوه  نیـز افـزایش  قیمت، گوشت، حبوب

  .یافتند
احمــدی نــژاد و مســئوالن  همچنــین دولــت    

اقتصادیش  بطـور مرتـب  منکـر اثـرات تـورمی 
ـا مـی گردنـد ـازی قیمته نگارنـده . طرح آزاد س

برای اینکه بر خوانندگان مشخص سازد که بـه 
ـایی هماننـد بسـیاری وعـده  انکار دولـت کودت
هــایش نبایــد اطمینــان کــرد، دالیلــی چنــد بــر 
ـاه آینـده را کـه حاصـل  افزایش تورم در چنـد م

اثـر  ۱۰رح آزاد سازی قیمتها است و حداقل ط
  : مترتب بر آن را ذکر می نمایم

بر همگان واضح است که اقتصاد علمی است    
که همه اجـزاء کـالن و خـورد آن بـه یکـدیگر 
ـاثیرات  چون ظروف مرتبطه متصـل و از هـم ت

بعلـت اینکـه در . همسو و نا همسو مـی پذیرنـد
ـا در ــر اقتصــاد کشــور خصوصـ  حــال حاضــر ب
شرایط تحریم  ركود حاكم است، پس در ایـن 

  : شرایط
هر گونه تزریـق پـولی خـورد و بتـدریج  بـه - ۱

ـا، بـه  جامعه، همچـون توزیـع نقـدی یارانـه ه
ـازار تولیـد مولـد شـدن، جـذب  جای جـذب ب

مشاهده اثرات . بازار مصرف غیر مولد می گردد
ـله  ـا فاص ـته ب تورمی اینگونـه تزریـق پـول پیوس

  .خ می دهدزمانی چند ماهه ر
ـا در  در  - ۲ ، ۸۹دی  ۳و وقتـــی  بگـــزارش ایلنــ

آخرین رقم اعالم شـده از حجـم نقـدینگی در 
ـلما  ۲۵۰گردش  هزار میلیارد تومان است، مس
میلیارد تومان منابع مرحله اول  ۴۸۰۰با واریز 

ها  پرداخت نقدی قانون هدفمند کردن یارانه
به حساب مردم، حجم نقدینگی در گـردش از 

  .هزار میلیارد تومان خواهد گذشت ۳۰۰مرز 
ــول - ۳ ــه پ ـتیابی ب ــت دسـ ــت باب و چــون دول

پرداختــی بــه حســاب خانوارهــا، استقراضــی از 
بانک مرکزی انجام داده است و بانك مركـزي 
ـازار بـه  ـادل آن در ب اين رقم را قبـل از آنكـه مع
دالر بفروش رساند، در اختيار دولت قرار داده 

ود حاکم بـر آن، است، و بازار ريال به دليل رك
ظرفيت جذب اين ميزان دالر را نـدارد، خـود 
این امر پایه گذار دامـن زدن بـه تـورمی شـدید  

  .می گردد 
از سوي ديگر بر دارايي های خارجي بانـك - ۴

مركــزی اضــافه مــي شــود كــه در نتيجــه بانــك 
مركــزي بابــت تســعير ارز انباشــته شــده در ســر 
ود فصل دارايی های خارجی خود نيز بايد حد

ـات بـه  ۵تا  ۳ هزار ميليارد تومان به عنوان مالي
دولت بپردازد كه اين نيز بر حجـم نقـدينگي و 
در نهايت بر عـدد نـرخ تـورم خواهـد افـزود و 
میتــوان پــیش بینــی کــرد کــه بدینســان حجــم 

ـان نیـز  ۳۰۰نقدینگی  از مرز  ـارد توم هزار ميلي
  .بگذرد

اثر پنجم پرداخت یارانه ها بصورت نقدی، - ۵ 
ن استکه  به تناسب افزایش سـریع نقـدینگی ای

در نتيجه در فاصله . در جامعه، كاال توليد نشده
ـا  ـاال ه چند ماه جامعه شاهد افزایش  قیمـت ک

  .درصد  خواهد شد ۵۰ نزدیک به حداقل
اثــر دیگــر تــورم  ناشــی از آزاد ســازی قیتهــا - ۶ 

ـا بـین در آمـد و  ـادن م بیکباره، فاصله بیشتر افت
ـیم . تهزینه مردم اس ـار عظ و مردم  تحـت فش

تورم، به اعتصابات و اعتراضات شدید متوسـل 
ـاج دهـی و عقـب  خواهد شوند و یا دولت بـه ب

نشــینی متوســل میشــود و عمــال فاتحــه طــرح 
ـاز از  ـا ب هدفمندی یارانه ها خوانده میشـود و ی
ـان بخـش  ـتمزد كاركن پول نفـت، حقـوق و دس
هــاي مختلــف دولتــي و غيــر دولتــي را نیــز بــه 

هــر چنــد . ين ميــزان افــزايش خواهــد دادهمــ
الرضــا ثروتــي عضــو كميســيون گفتــه موســي به

هزار بنگاه  ۳۰۰برنامه و بودجه مجلس، يارانه 
كوچك از سال گذشته پرداخت نشـده اسـت و 
ــی  ــد ول ــرار دارن ـا در خطــر ورشکســتگي ق آنهـ

تواند موضوع هدفمنـدي  شوراي عالي كار نمي
ــه مزد ســال ها را در تعيــين حــداقل دســت ياران

ــول  ــت پ ــرد، چــرا كــه دول ــده در نظــر بگي آين
پـردازد و در ايـن زمينـه  ها را به مـردم مي يارانه

نيازي به افزايش بيش از اندازه حداقل دستمزد 
ها  به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانـه

  !.نيست
ـاهش  - ۷ ـا، ک ـازی قیمته از اثرات دیگـر آزاد س

تحـت  میزان سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت
تــاثیر افــزایش قیمــت حاملهــای ســوختی مــی 

چرا که هیچ بخش تولیدی خصوصی در . باشد
ـات ـا مختصــ ـادی بــ ـیط اقتصــ  ۵۰تـــورم : محــ

ـای دولتـی و  درصدی، بی ثباتی تصـمیم گیریه
سیاسی توان  - نیز عدم وجود امنیت اجتماعی 

. و قوه حیات و ادامه حیات را نخواهد داشـت
غیـر ولـد و  این مختصات زمینه و بستر تجارت

ـای غیـر تولیـدی و  رانت خواری و سـود آوریه
  .داللی را فراهم می آورد

ـادی را  - ۸ ــود اقتصـ ــزان رک ــر می ـین ام و همـ
ـاری و بـه تبـع آن  ـاخته بـر میـزان بیک تشدید س

  .جرمهای اجتماعی  میافزاید
ـاری دولـت  - ۹ همچنین میزان هزینه های ج

افزوده می گردد و نیز بعلت افزايش سود آوري 
اقتصاد غير مولد، بر سرعت گردش پول  بخش

ـا  و در نتيجه حجم نقدينگي و  تعداد واسطه ه
  .افزوده خواهد شد

ـا  - ۱۰ ـاه همـراه ب ناگفته هویدا اسـت کـه هرگ
افزایش قیمت تولیدات داخلـی نـرخ ارز تغییـر 
ننمایــد، ایــن امــر بــر روی رقابــت پــذیری ایــن 
تولیــدات اثــر منفــی گذاشــته و رشــد صــادرات 

از نفتی و غیر نفتـی را در برابـر رشـد  کشور اعم
  .واردات با کاهش مواجه می سازد

و اما مهمترین درس مقاومت این سه صنف در 
این است که دولت کودتایی در شرایطی نیست 
که به اعتراضات متشکل و سراسری مردم که با 
عزمی جزم بیان شوند تاب بیاورد و مجبـور بـه 

ـنه مـردم بایسـ. عقب نشینی خواهد بـود تی پاش
آشــیل نظــام والیــت فقیــه را در تمــامی وجــوه 

اقتصادی و اجتماعی بیابند و به تـوان - سیاسی
خود و ترس نظام از انسجام خود واقف گردند 
ــبش خــود بــرای اعتــراض بــه  و بــه اعــتالی جن

ـالی ـیهن - سیطره نظام مافیایی م ـامی بـر م نظ
  . خود بیفزایند

 
يمي كه زورمـداري  ژچنين ر: انقالب اسالمي

جز  ،توانائي انعطاف پذيري را از او ستانده است
  اعدام و زندان و شكنجه چه مي تواند كرد؟

  

                      اعــدام و دســتگيري و 
                   شكنجه، همچنان رويه 

                   يم محكوم بـه زوال   ژ ر
   :           مافياها است

  
  
، به گزارش وبالگ شعر ۸۹دی  ۹در تاریخ  ◀

ـالش  - تالشی  شهرام آزموده، سردبیر ماهنامـه ت
ی  به دلیل پرونـده  مربـوط و. روانه زندان شد

به شکایت شهرداری اسالم علیه او راهی زندان 
ـالم مـدعی سـت کـه . شده است شـهرداری اس

ـاری  ــه درج اخبـ ـالش ب ــه تـ ــوده در ماهنام آزم
 .مبادرت نموده که واقعیت ندارد

، بــه گــزارش فعــالین ۸۹دی  ۱۰در تــاریخ  ◀
حقــوق بشــر و دمکراســی در ایــران، گروهــی از 

 ۲۸به شعبۀ ) عزادار(پارک الله  حامیان مادران
ـار شـدند . دادگاه انقالب برای محاکمـه احض

کـه ) عـزادار(اسامی حامیان مادران پارک الله 
: به دادگاه انقالب احضار شـده انـد عبارتنـد از

خانم ژیال کرم زاده مکوندی، دکتر لیال سـیف 
. اللهی و خانم فاطمه رستگاری نسب می باشند

همــین شــعبه بــرای  همزمــان احضــاریه ای از
ـارک  ـادران پ ـان م ـنی از حامی ـام احس خانم اله

  . ارسال شده است) عزادار(الله 
روز  - ، به گزارش هرانا ۸۹دی  ۱۲در تاریخ  ◀

شنبه یازدهم دی ماه کارگران اخراجی نساجی 
صبح تا نزدیـک ظهـر،  ۱۰کردستان از ساعت 

ـنندج واقـع  مقابل اداره کار و امور اجتماعی س
 .جام جم، دست به تجمع زدنددر خیابان 

ـتم آذر  این تجمع بدنبال تجمعی که مورخ بیس
ـار  ماه در اعتراض به لحـاظ نکـردن شـرایط ک
ـان،  ـان آور در ســوابق بیمــه ایشـ ســخت و زیـ

 .صورت گرفته است
ــه گــزارش فعــاالن ۸۹دی  ۱۲در تــاریخ ◀ ، ب

ـال  حقوق بشر در ایران، بهنام ابراهیم زاده، فع
کودکــان، از ســوی کــارگری و مــدافع حقــوق 

ـای امنیتـی  ۱۵شعبه  ـام ه دادگاه انقالب به اته
 .به بیست سال زندان محکوم شده است

ـام ابـراهیم زاده بایـد     ـاه، بهن بنا به حکم دادگ
سال را در زندان رجایی شهر کرج و  ۱۰مدت 
 .سال دیگر را در زندان اوین بگذراند ۱۰
، بـه گـزارش جمعیـت ۸۹دی  ۱۳در تاریخ ◀

ا تبعــیض تحصــیلی، فــؤاد خانجــانی مبــارزه بــ
ـایی از سـوی  دانشجوی محروم از تحصـیل به

ـاوت  ۲۸شعبه ی  دادگاه انقالب تهران بـه قض
قاضــی مقیســه بــه چهــار ســال حــبس تعزیــری 

 . محکوم شد
ــه گــزارش فعــاالن ۸۹دی  ۱۳در تــاریخ ◀ ، ب

ـادری کـه در تیـر  حقوق بشر در ایران، قدریـه ق
یه بازداشت توسط اداره اطالعات اروم ۸۹ماه 

ـا انفـرادی، یکـم  شده بود، پس از تحمل ماهه
ـاه  دی ماه سالجاری از سـوی شـعبه یـک دادگ
ــری  ــه ده ســال حــبس تعزی ــه ب ــالب ارومی انق

 . محکوم شد
، به گزارش ایسنا، هفت ۸۹دی  ۱۳در تاریخ ◀

نفر از افرادی که در تهیه و توزیـع مـواد مخـدر 
خطرنــاک اعــم از هــروئین و کــراک فعالیــت 

د، در محــل زنــدان مرکــزی کرمانشــاه، داشــتن
 .اعدام شدند

ـاریخ ◀ ــد ۸۹دی  ۱۳در تـ ــزارش واح ــه گ ،  ب
ـتری  مرکـــزی خبـــر، روابـــط عمـــومی دادگســ

بهمن ریگی به : سیستان و بلوچستان اعالم کرد
اتهام محاربه و تیراندازی و کشتن چهار نفـر از 
افراد بیگناه در زاهدان و ایجاد رعب و وحشت 

خریـد و نگهـداری مـواد  در بین شـهروندان و
حکم اعـدام . مخدر به اعدام محکوم شده بود

ـایی   ـالی قض بهمن ریگی پس از تایید مراجـع ع
  .در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد

ـتان  ۱۳نیز،  ۸۹آذر  ۲۹و در       تن را در بلوچس
  .اعدام کرده بودند

، رضــا رخشــان رئــیس ۸۹دی  ۱۳در تــاریخ ◀
نیشـکر هفـت  هیئت مدیره سندیکای کارگران

تجدیـدنظر اهـواز ۱۳تپه که قبال از سوی شعبه 
ـان عمـومی  به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذه
ـاه زنـدان محکـوم شـده بـود، صـبح  به شش م
امروز جهـت اجـرای حکـم  بـه شـعبه اجـرای 
ـا  احکام دادسرای شوش مراجعه کـرد و از آنج

 . راهی زندان فجر دزفول شد
اتحادیــه ، بــه گــزارش ۸۹دی  ۱۴در تــاریخ ◀

ـتیک  آزاد کارگران ایران اعتصاب کارگران الس
ـنبه  ـاه شـروع  ۱۱بارز کـه از صـبح روز ش دی م

شده است امروز نیز همچنان ادامه پیدا کـرد و 
این کارگران سومین روز اعتصاب خود را پشت 

 .سر گذاشتند
ـیس  بنا بـر ایـن گـزارش طـی دیـروز و امـروز رئ
ـان  ــور در میـ ـا حض ــه بـ ــن کارخان ــت ای حراس

ارگران بطــور مرتــب آنهــا را تهدیــد و اعــالم کــ
کرده اسـت در صـورتی کـه بـه اعتصـاب خـود 
ـان ویـــژه را وارد کارخانـــه  ـان ندهیـــد یگــ پایــ
خواهیم کرد تا شما را بازداشت و پوست تان را 

  .بکنند
، دکتر لطیف حسنی و ۸۹دی  ۱۴در تاریخ  ◀ 

آیت مهر علـی بیگلـو در اعتـراض بـه وضـعیت 
بالتکلیــف خــود و شــرایط غیــر انســانی محــل 

 ۱۱نگهداری شان در زندان تبریز، از روز شنبه 
  .غذا زده اند دی ماه، دست به اعتصاب

دکتــر حســنی و آیــت مهــر علــی بیگلــو کــه از    
اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شـده انـد 

ماه بازداشـت انفـرادی  ۷پس از سپری نمودن 
ـات تبریـز از  در بازداشتگاه مرکزی اداره اطالع
چندی پیش به بنـد ویـژه زنـدان تبریـز منتقـل 

  .شدند
ـاریخ ◀ ـا، ۸۹دی  ۱۴در تـ ، بــه گــزارش هرانـ
  دی در یک سخنرانی  ۱۴دن روز سه شنبه تم
  

  14در صفحه  

 رژیم بی سر؟
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

مستبدی را می تراشند و خود خدمتگزار او می 
ـازات«از شــــوند و  » رهبــــر«بنــــدگی » امتیـــ

ـان. برخوردار می شـوند ـار  ،این طـرز فکـر و رفت
دارند که در خانواده و محیط  تربیتیرا از خود 

ـاعی یافتـــه انـــد  Authority)( یـــتآمر. اجتمـ
فروکاسته مـی شـود و ارزش  ،بکار بردن زوردر

ـانواده . اول مــی گــردد ـاد خـ ـای و بنیـ بنیادهـ
همـه بـر ودینـی فرهنگـی  سیاسی و اقتصادی و

ـازمان یافتـه انـدآاساس  ـتبداد. مریت س  ،در اس
ـا "نگرش های پندارگونه و خرافاتی و  عقده ه

ـای روانــــی  ذهنیــــت و عنیــــت " و گــــره هـــ
)object-subject ( بـدون .دشونجامعه می 

ـای عمـل مـی آن،نقد و ارزیابی  چه  را که راهنم
این  . می پذیرند  ،مریت قدرتآبه حکم  ،کنند

فراگرد رهائی و  آزادی   نکه درآبی » نخبه ها«
ـا و  ،شـوندخود و جامعـه  درچنبـرۀ ایـن جبره

تقـال مـی نـد و طموانع رشد اجتماعی در می غل
جان کالم اینکه . بیابنداینهمانی  کنند با قدرت

ــدرت و  ــه ق ــوف ب ـا معط ــرش و روش آنهـ ، نگ
غفلــت از آزادی خــود و انســان حقــوق مــدار و 

ـا آزنـــدگی  ـان نهــ  و تکـــرار" تـــراژدی "ترجمــ
 Satiric Comedy) (" طنــز آلــودکمــدی "

    .می باشدجامعه زیسته در استبداد ذهنیت 
ــنا      ــوی دوم،روش، مــنش و  ی  در دوران پهل

ـــوی ـــس از ،هژب ـا پ ــ ـــرداد  ۲۸ یکودت  ۱۳۳۲م
ــر ضــد حکومــت ملــی امریکــائی  –انگلیســی  ب
. یـم شـدژن رآمنش و روش کارگزاران ، مصدق
ـله جلیلـه روحانیـت «  یمژر در ،نآپس از  سلس
مافیــائی یــم ژر ،همــین مــنش و روش ،»شــیعه

یــم ســبب ژورد و ایــن رآرا پدیــد   والیــت فقیــه
و  دو نظــام مســتبد شاهنشــاهی. ن شــدآتــداوم 

ـای، »یمالشاه« ـار ه ـاز و ک ـاراج   س ـارت و ت غ
ـارتگران، رشـوه  ثروت و سرمایه ملی توسـط  غ
خواران، رانت خواران و دزدان و در رأس آنها 

اسـالم اینکه در دولت  شاه سابق و خاندانش و
ـام فاسـد  مداران والیی و سران حکـومتگر نظ

چنانکه که غارت کـردن . تکمیل شدند والئی، 
ـای م ـتمر لـی و به غارت دادن ثروته روشـی مس

ســرمایه ملــی ایرانیــان،  و پــول و گشــته اســت
ـای  ــه بانکهـ ـا، ب ـارگزاران آنهـ ـا و کـ توســط آنهـ
ـای اسـمی و  مطمئن کشـورهای غربـی و بانکه

ـای  ویژه  ،رسمی ایـن و پولشـوئی در مؤسسـه ه
از بخت بد ملت . یابدمی  انتقال   آنقطه از دنینآ

در این برهـه  ،ایران، این بیداد و غارتگری هم
ـابقنچـه در دوره آ از تاریخ نیز، بـدتر از ـاه س  ش

   !ادامه دارد   ،بود
  
بیانات ارسالن خلعتبري، وكيل ورثه سردار      

ـایی اســعد، در ـالي جنـ پـــس از   كشــور ديوانعـ
در محاکمــه پزشــک احمــدی  ۱۳۲۰شــهریور 

از  یبخشـ ،سال ۶۸در طول این  . روشن است
ـانها و مـردم هنخبگان، سازمانها و گرو  همچن

نــزد نخبگــان . مــی کننــدغفلــت مــوزش آ آن از
ـان مـورد  ـنش و روشـی  همچن قدرت دوست م

منافع شخصی و گروهـی  قبول و عمل است که 
ـتبداد د و سـمقدم می شنارا  .... و ـال اس ـا اعم ب

سیاسی و اشاعه فرهنگ سیاسی آمریـت ، زور و 
و  جامعه می کنـددر بنیادهای را روش کار  قهر 
ای  قاعده  را ل قدرت برتردر مقاب یریپذ میتسل

می شناسد و می کند که بی چون و چرا بایـد از 
 یفـرد مـ ،یفرهنگـ نیدرچنـ.  ،ن پیروی کردآ

ـای  کوشد تا به هر نحـو ممکـن ـبکۀ تاره در ش
ـتبد   تیضار، عنکبوتی قدرت  ـاکم  مس ـا  راح ب

مـدار و بدسـت آورد و بـه یا بی واسطه   واسطه
ــا از .  شــود  کیــاو نزد میحــر  ه اتصــال بــااز رات

چپــاول کشــور بــه ثــروت و  بــا ،قــدرت سیاســی
ـبب، فرصـت طلبـ نیو بـد. مکنت برسـد  ،یس
 یمســلکهرهــری  و  ...یچاپلوســدوگــانگی ،  

ـنش و این . ابدی یم شیوعی و اجتماعی اسیس م
ـاروش  ـلطه  بـ ــی و سـ ـتبداد  داخل توقعــات  اسـ

ـا  ی باشد مسازگار همسو و  خارجی  آزادی  اما ب
ـا عـدال ،استقالل و رشد و حقـوق ت و همـراه ب

ــهروندی و  ـان  ش ــی  ایرانیـ ــوق مل ســخت حق
     . ازگار استسنا

 
شـما مـی « : در دادگاه گفتارسالن خلعتبری 

ـا  ـا قلـدری ب گوئید یک حکومت دیکتاتوری، ی
ایــن مملکــت  بولــدورم در اصــل اولــدورم و
همــۀ اختیــارات را بــه دســت  تأســیس شــده، و

همه را مجبور نمود، برخالف میـل و  گرفت، و
ـال زشـت خـالف  ،ارادۀ آزاد خود مرتکب اعم

مــورد  یاشخاصــ هلــآن جم و از. قــانونی شــوند
ـتند و چـون . تعقیب هستند که ارادۀ آزاد نداش

مطیع آن حکومت بودند، آنها هم یـک جزئـی 
چــون دیگــران مجــازات  و. از آن کــل هســتند

ــوند ـازات ش ــد مجـ ـا نبای ــد، آنهـ ــده ان ـا .نش امـ
مسئولیت مسئولین ازکجا شروع مـی شـود، بـه 

اشخاص مورد تعقیب ما  کجا منتهی می شود و
ـئو ممکـن اسـت ایـن اصـل  .؟لندتا چه حد مس

 ۱۲۹۹عــدم مســئولیت را تــا روز ســوم  اســفند  
 به در» حکم می کنم« و از روزی که . برگردانند

ـا روز بیسـت و  و دیوار شهر تهران نوشته شـد، ت
ـاد،  پنجم شهریورکه حکم کننـده از قـدرت افت

ـاری  را بـه   کسی خود را مسئول نداند، و همه ک
ـا . غیر قانونی، نسبت دهد آمر آیا این چنین ادع

  و حرفی صحیح است؟
دهان و قلم  آن  از »حکم می کنم«از روزی که 

جاری شد، همانطوری که ) رضا خان(شخص 
عــده ای از آن حــرف و آن مــرد نفــرت پیــدا 

آن  کردند، عده ای هم به استقبال آن حـرف و
گفتند این حرف آخرین دوا، و این مـرد  مرد و

ـته خو .نجات دهنده است ـان مـی این دس دش
ـتند کــه دردل ســودای ترقــی مملکــت  دانسـ

ترقـی  قدم بـرمندارند، بلکه قصد ترقی خود را 
ــت در ــد مملک ــی پرورانن ــر م ــروز . س ــذا از آن ل
ـته شـد مملکت به دو ـته ای در .دس زیـر آن  دس

علــم رفتنــد و دســته ای در خــارج ماندنــد، یــا 
ـات و. علـم نرفتنـد مخالفت کردند یا زیر  جنای
ایـن بیسـت  این مملکت در اعمال زشتی که در
 طرف آنهایی اسـت کـه زیـر سال واقع شده، از
امرا  این دسته عبارت بودند از .علم آن رفته اند

ـیون و وکــــالی مجلــــس و و ـال سیاســـ  رجـــ
ـای  ـای احـــزاب و ن روزآمنورالفکرهــ  و رؤســ

ـای « امروز کـه . صاحبان جراید قسمتی از »  آق
راه  و میما اشتباه کرد ندیگو یآنها رفته است، م

 میبــود دواریــام رایــز میغلــط را انتخــاب کــرد
ـایا. کند دایمملکت به دست آن مرد نجات پ  نه

ـته  کی. اشتباه نکرده اند و ندیگو یدروغ م دس
ـته ر کیخواستند،  یوزارت م  کیـ، اسـتیدس

 کیـدسته وکالت مجلس،  کی ،دسته سفارت
ـال و ملـک و دسته پول و ـایا ۀهمـ م ـا  و  نه      ً   عالم

بـه آن شـخص کمـک کردنـد و       ً        ًعامدا  و قاصدا 
ــام و نفــع و  زیــهمــه چ خــود را بــر تیــموقع مق
ـتند کسـندا یم  نهایا رایز .دادند حیترج کـه  یس
» کنم یحکم م«خود را با  یمل حکومت ریکار

ـا، و حـبس و رانیو شالق زدن مد  و روزنامـه ه
کردن  ترور و خواهان،یبدون جهت آزاد دیتبع
طپانچــه  توســل بــه تــرور و و د،آزا ســندگانینو
هر گز نخواهـد   ،شروع کند دیکشتن عقا یبرا

 ق  قانون بـرابمط و یتوانست طبق قانون اساس
 او کــه از ییپــس آنهــا .جامعــه حکومــت کنــد

ــانون را  تیـکردنــد، اصـل عــدم رعا تیـحما ق
 تیقانون رعا یوقت دندید رایز. استقبال کردند

 دنیهمه موفق به رسـ از نشود، خود آنها زودتر
 را در یمراحـل ترقـ. شـوند ید  ممقاصد خو به

 .مـودینفر خواهند پ کی ۀ، و به ارادیمدت کم
ـانون و جامعـه را خـود  یشخصـ  یبـه رأ آنها ق

پـول گرفتنـد،  نهایا دسته از کی .نمودند میتسل
ــ ــ کی ـام وزارت و کرس ـته مقـ ــت، و یدسـ  وکال

ـال و پـول در یجمع آور دند،ید  گرید ۀدست  م
بـود کـه   نیـا .قائد توانا ممکـن اسـت  یۀسا ریز

و  میتقـد ایـقانون و مملکت را به او فروختنـد، 
 ».دندیگرداو  میتسل

 یپه شــاه شــد، مرحــوم فروغــســســردار  یوقتــ 
 ،آن روز رات،ییتغ جادیا که در یخواست از کس

 یمرحمتـ یکـرده و مـورد بـ یرا باز  یرل مهم
ـاه از او پرسـ ،کنـد یواقع شده بود، شفاعت  دیش
برخـوردار  یجـوان از ، وی؟هرگز جوان بـوده ا

که تـو صـحبت  یچون من به شخص ؟یشده ا
 ینزد من قرب گریپول داده ام، او د  یکنیاو م از

 .ندارد
بعد ما و  که خود را با پول فروختند، و یکسان ایآ

ـا را در مقابـل پـول فروختنـد،  یآزاد قانون و م
ـتباه کـرده ا نـدیتواننـد بگو یم ـئول  و میـاش مس
ـتین ــزمرحــوم داور و م؟یسـ ــعدل ری ــت، و هی  وق

ـتند  یم ایامثال آنها  آ و مورتاشیمرحوم ت توانس
ـپه را خـورد ندیبگو  ایـآ م؟یکه ما گول سردار س

کـرده بـود،  لیمـرد تحصـ کیکه  مرحوم داور
 یرانیمـد ،جنـگ بعد از یدانست که اروپا ینم
 جـــرج و کلمانســـو دارد، و در دیـــللو  لیـــقب از
توانند  یاشخاص عالم به اوضاع زمان م ،رانیا

کــه   یاشخاصــ موفــق بــه اصــالحات  شــوند، و
 یدارند فکر ینوشتن به سخت سواد خواندن و

ـال  آننخواهند داشت کـه بتواننـد  فکـر را اعم
 یایـانـد، و ازمزا دهیـغـرب را ند یایـکنند، دن

 یمـ شـما  تصـور ایـآ علوم امروزه بهره هستند؟
ـاشیو ت کـه داور دیـکن ـا نمـ و مورت ـال آنه  یامث

 یآنها نم ایآ ست؟یسردار سپه نابغه ندانستند که 
مشـت   دانستند که سردارسپه کـه فقـط بـه زور 

ـانون و همـه  ،فرصـت نیاولـ در اتکاء دارد و ق

ـا مـ یپا م ریز را زیچ ـتند کـه  یگـذارد؟ آنه دانس
که سـواد نـدارد  ی، و کسستیسردار سپه نابغه ن

 یآنطور رو به ترق ایکه دن یموقع ،ستمیقرن ب در
  قـبع ی، نخواهد توانست کشوررود یم یعلم

ـات دن اجیمانده را که احت مـدرن  یایـبه معلوم
مرد زورمند  نیدانستند ا یاداره کند و م را دارد

         ً وصف عالما   نیبا ا .است و به قانون اعتنا ندارد
ـار ـا او در ی       ً      و عامدا  همک  او را قبـول کردنـد و ب

ـانون و آزاد ــر یمحــو قـ ــدند کیش ــالء  .ش وک
 خود آنها  در یتند که وقتدانس ینم مجلس مگر

ــه زور انتخــاب  شــدند، در ۀدور دوره  پــنجم ب
 بــه زور یگــریششــم ممکــن اســت اشــخاص  د

 انتخاب شوند؟
ـا بـه تصـور. ستندندا یم چرا قـدر  هـر نکـهیا ام

ـا  کتری، نزدندیتملق  بگو خواهند شـد، و اگـر ب
 یآن دستگاه سمت در شهیکار کنند، هم میآن رژ

ــد داشــت ــه د مملکــت را ،خواهن ـاتوریب   یکتـ
ـان در ازاء پـول، بعضـ یبعضـ .فروختند  یهاش

، و رهیــغ وزارت و و مقــام وکالــت ازاء در گــرید
ـا  یهـم رو به آخـر اکه  ت  دیدید  یآن تختـه ه

تــابوت درگورســتان آن روز  بهارســتان، برقــرار 
ـتهایالیسوس مگر .ماندند ـتند کسـی نمـ س  یدانس

ـنم یحکم م« که حکومتش با   یشـروع  مـ» ک
  یاست، نم ی     ً           مسلکا  مخالف آزاد    ً  عمال  و و شود

ـا  پـس رنجبـر را بـرآورد؟ یتواند آمال  تـوده ه
ـازش کتاتوریچرا با د  اندیرمـ مگـر کردنـد؟ س

انتقــاد  یبــرا ی،عشــق نــدیدد یکــه مــ یدیــجرا
  ،رود یمـ نیاز ب قلم و فکر یشود، آزاد یترورم
ـتند اندا ینم  یمـ تیـتقو را او کـه یمـیرژ نیـس

 یقانون و حکومـت ملـ و یدکنند، مخالف آزا
 رایـکردنـد؟ ز یم  تیحما چرا از او پس است؟

 یمجلس کمک مـ  یندگیانتخاب آنها به نما در
ـا ریـداد و ز یکرد و به آنها پول  مـ  یبـرا او یۀس

کـه  یوقتـ آن؟  نـدیدد یمـ یبهتـر ۀنـدیخود آ
ـان  ، دکتـر مصـدق در مجلـس ۱۳۰۴درنهم آب

وکال  یا ،گفت یزد و م یخود را چاک م ۀنیس
را از   یعمل قانون اساس نیبا ا د،یکن یاشتباه م

 از و داور  د،ینکن میو مملکت را تسل د،ینبر  نیب
 یحمله مـ او وکال بر از  یعده ا طرف  دولت و
ــد، مگــر ــ در داور کردن دانســت  یدل خــود نم

آن وکـــال مگـــر  د،یـــگو یمصـــدق راســـت مـــ
 ی، هـم داور مـچرا؟ نبود یتظاهرشان مصنوع

ـتند کـه مصـدق  یوکـال مـ هـم دانست، و دانس
ـا خــود را بــه آن . دیــگو یراســت مــ ـا آنهـ امـ

ـته و فهم ـل دهیـــحکومـــت، دانســ کـــرده  میتســ
ــد ــردن ايــران هــم در و » ....بودن ـانيزه ك مکـ

. ماههاي اول سلطنت رضاشاه، شروع گرديـد
ـادي و  ـاه شـد، و اي ـار ش و مركز ايـن عمـل، درب

كار هم، كساني بودند كه  نعوامل مخصوص اي
ـاه، چـه در در ايجا د زمينه سلطنت و قـدرت ش

كمــك هــائي كــرده  ،مجلــس و چــه در خــارج
ـته شـدند. بودند ـال دو دس يـك : از اين جا رج

دسته از قبيل مرحوم مدرس، و دكتر مصدق، و 
ــده اي از  ــك، و ع ــؤتمن المل ـيرالدوله، و م مشـ
ديگران جدا شـدند، وكيـل شـدند رد كردنـد، 

گـر، دسته دي .نكردند شدند، قبول دعوتبکار 
از قبيــل . از عوامــل اجــراي ايــن نقشــه شــدند

ــرهم و  تيمورتــاش و داور  ــد  .غي حــبس و تبعي
مدرس، در واقع براي اين بود، كه براي اجراي 
ـانعي در بـين  ـا، م نقشه مکانيزه كردن ايرانـي ه

كشتن اراني و فرخي، در سال هاي بعـد . نباشد
ـانو سخت گيري به آزاديخو ـاذ رويـه  اه و اتخ

سبت به اصالح طلبان، تماما براي بي رحمانه ن
 .اجرا و تكميل اين نقشه خائنانه فاشيستي بـود

ـته  ـاه نگذش هنوز مدت كمي از سـلطنت رضاش
ـأمورين  ـاالر، م بود، كه در پشـت مسـجد سپهس
پليس روز روشن به روي مرحوم مدرس شليك 

ـالم مانـد ـان روز . كردند، ولي او نمـرد و س هم
فهميدنـد بزرگ و كوچك، وكيل و وزيـر  ،همه

ـاهي  كه اين عمل از ناحيه پليس است، كه درگ
در رأس آن قرار داشت، مرحوم مدرس هم بـه 

گفـت و در مجلـس هـم قيـل و   دوستان خـود
قال برخاست، ولي چـون موضـوع مربـوط بـه 
ـانوني اعتـراض  مقامات باالتر بود، حتي داور ق

  !نكرد
ـا آن حکومـت « اشخاصي كه از آن روز به بعد ب

، مــي دانســتند، بــا حکــومتي همکــاري كردنــد
همکاري مي كننـد، كـه نقشـه اش تـرور كـردن 

لـذا همـه . اسـت یآزادي خواهان و فكـر آزاد
حکومت ديکتاتوري از آن . آنها مسئوليت دارند

ـا و بـدون پـروا نقشـه كشـتن  زمان بـه بعـد، علن
آزادي و حقوق فردي و مکانيزه كردن افـراد را 

قــوه  چــون در مقابــل،. اجــراء و تكميــل نمــود
ـافظ آزادي و شخصـيت  مجريه و قوه اي كه ح
ــازي بودنــد،  فــردي در مقابــل ماشــين غــالم س
وجود داشت، لذا اول مي بايستي اين دو قوه را 

ـاخت قـوه مقننـه اگـر . از بين برد، و ضعيف س
آزاد گذاشــته مــي شــد و مــردم بــه ميــل خــود، 
ــد،  ــي كردن ـاب م ــس را انتخـ ــدگان مجل نماين

ـاب  ــي انتخـ ــود اشخاص ــن ب ــه ممک ــوند، ك ش
مخالفت با نقشه اطاعت غالمانه و تبديل افراد 

لــذا حکومــت . آزاد بــه غــالم و بنــده مــي نمــود
وقت، آزادي مردم را در انتخاب كردن وكالي 
ـاب  خود سلب نمود، و در صـورتي كـه طـرف ب
ــداران و  ــه فرمان ــود، ب ــت ب ــل و توجــه دول مي
ـتم  شهرباني ها اطـالع داده و وكـالء دوره هف

ـين شـده مجلس، حسب اال مـر و سفارشـي تعي
انــد، البتــه معلــوم اســت، چنــين وكالئــي كــه 
انتخــاب خــود را مــديون عمــل ديگــري، مــي 

 بـراي مـردم  دانستند، نماينده مردم نبودند كه 
كار كنند، و يکي از آنها كه مرد منصـفي اسـت و 

بعد از شهريور، گفته بود مردم . وكيل رشت بود
ـا را  ـتند م ـا داش ـين انتظار عجيبي از م كسـي مع

ـار مـي كـرديم ـا هـم بـراي او ك . كرده بود، و م
نقشه مکانيزه كردن مملکت، از مجلـس، يعنـي 
مركز ثقل كشور شروع شد، و وقتـي سـر كشـور 
ـاد بـه بدنـه سـرايت  ـلم بـود، فس فاسد شـد، مس

براي مجلس رئيسي انتخاب شد . خواهد نمود
كه به ماشين بيشتر شباهت داشت تا يك رئيس 

اي ملي، هيئت دولت نيز اين آزاد، مجلس شور
اعمال را مي ديدند، ولي نه فقط سکوت اختيار 
مي كردند، بلکه خودشان مجري اين نقشه هم 

ـابود . بودند پس آن اعضاي دولتـي كـه بعـد از ن
ــي  ــر نم ــد، و اگ ــه را پذيرفتن ــوه مقنن ــدن، ق ش
خواستند با آن حکومت و در طريق اجراي آن 

ـتي بالفاصـ ـار كننـد، مـي بايس ـتعفا نقشه ك له اس
ـا قبـول اصـل بنـدگي و  ـار برونـد، ب بدهند و كن
ـا رياسـت پيرمـرد  غالمي بود، كـه يـك دولـت ب

  ) ۱(».محافظه كاري، هفت سال دوام نمود
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معظــم  ســردار»«عبدالحســین تیمورتــاش«   
        فرزنـد» معززالممالـك«، ملقب بـه »خراسانی

ــان نردینــی بجنــو - كــریم « . بــود» ردیدادخ
ـال  ــ ـــدود س ـــرمعظم درح ـــی ۱۲۶۰امی شمس

ـان » نردین«در ازتوابع خراسان، چشم به جه
 پس ازگذراندن تحصیالت مقدماتی در. گشود

ـــود و ـاه خ ــ ـــوار زادگ ـادگیری س ــ ـاری و  ی ــ  ك
ـان روســـی،  تیرانـــدازی،برای فراگیـــری زبــ

» الدولـه میرزا رضاخان ارفع«باحمایت پرنس
آباد شد  قروسیه، عازم عش ایران در مختار وزیر
ـیه تحصـیل  مدارس درجه  یکی از و در یك روس
وزارت  هنگــام مراجعــت بــه ایــران در» .کــرد

دوره دوم مجلس  در. خارجه شروع به کارکرد
ازخراسان انتخاب وپس ازکودتای ناصرالملک 

ـان  و تعطیل مجلـس بـه ریاسـت قشـون خراس
ـار شـد درکابینـه .  منصوب ودرمشهد مشغول ک

ـال وثوق الدولـه  ـاش چنـد  ۱۲۹۷در س تیمورت
ـیالن  ـا بـه سـبب )  ۲(گردیـدماهی حاکم گ ، ام

ناخشنودی عمومی و بـه ویـژه موضـوع اعـدام 
ـار  شماری از جنگلیها از جمله دکتر حشمت، ي

ـان، مـورد   ميـرزا وفادار  اعتـراض  کوچـک خ
ـاره اهالي رشت قرار گرفت سر ـام کن گیری  انج

ـا روز دوره چهارم و در در، )۳( کرد   دوره بعد ت
ـار خـــدمت در آخـــر ــ ـان  از وزارت درب خراســ

 در دوره چهارم و پنجم جـزو. انتخاب می شد
ـیرالدوله بـه در سران مجلـس بـود و کابینـه مش

ـا  درنخست وزیری سردار وزارت عدلیه و سپه ب

ـان و عامـه ازخـود  فوایـد وزیـر سمت والی کرم
ـان کی وستشای ـارم  در .داد لیاقـت نش دوره چه

ـا  و) ۴(   »مجلس به سردارسپه نزدیک همراه ب
پایه  یکی از ،فروغی، داور ونصرت الدوله فیروز

استبداد رضا خانی  گذاران سلطنت رضاخان و
انتخابات دورۀ پنجم مجلس شوراى ملى، . بود
ـاش برگزار۱۳۰۲تابستان  در كـه  - شد و تيمورت
ـان بـــود والـــى آن دوره در ـابوربه  - كرمــ ازنيشــ

 در. وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد
ـيس ا لـــوزرائى  ـاخان ســـمت رئــ آن دوره، رضــ

. احمدشاه، به اروپا مسافرت كرده بود داشت و
نايـب رئيسـى   فكـر  او، در مجلس پنجم نـه در

ـاس مـى ! نه نطق كردن بود و ـا احس ولـى هرج
كرد كه سردارسپه احتياج به دفاع يا فعاليت و 
دوندگى دارد، در حق او دريغ نمى كرد و چون 

ـام ـيون نظ ـا وی بـود و رياست كميس  مجلـس ب
ـا ايـن   همة از سپه بيشتر سردار ـا ب ـيون ه كميس

آن دو   كميسيون سروكار داشت، خود به خود
ا لخصـوص بـه او،  به هم نزديـك شـدند، علـى

ــوان « بــيش از پــيش مشــوق وی در اطــالق عن
   )  ۵( .وی بود  یاز کارها» سردار

ـاره   ـاره دخالـت درب زنده یاد دکتر مصدق در ب
ـا ـتم دوره ت در  انتخابــ تقنینـــه، مجلـــس  هفــ
ـات دوره « : ی  می گویدشورای مل وقتـی انتخاب

هفتم شروع شده بود بوسیله تیمور تاش از شاه 
وقت مالقات خواستم وقت شرفیاب  شدم بـه 
شاه اظهار نمودم کـه اگـر دولـت مـی خواهـد 
بــرخالف  مصــالح مملکــت قــرار دادی منعقــد 

وره مثل وثوق الدولـه کـه در انتخابـت د( سازد
ـتم نبایـد ) چهارم کرد ـات دوره هف البته انتخاب

ــر از صــالح  ــود غی ــر مقص ــی اگ ــد ول آزاد  باش
ـات  مملکت نمی باشد، خوبسـت کـه در انتخاب
ـا  نماینـدگان حقیقـی ملـت بـه  دخالتی نشود  ت
مجلــس  وارد شــده از مصــالح مملکــت دفــاع 

شاه تیمور تاش را خواست و پرسید مگـر . کنند
:  کنند؟  او هم گفت نه در انتخابات دخالت می

دکتــر مصــدق  را  قــانع کنیــد کــه  : شــاه گفــت
ـاق . جعلیات  را تکذیب کنـد ـاش در ات تیمـور ت

خود   بمن گفت در حضور اعلیحضرت غیر از 
تیمور ( آن  مطلبی که گفتم نمی توانستم بگویم

ـای  دکتـر مصـدق بـه قـرآن قسـم   تاش برای آق
ـاه راسـت ـاه ش  خورده بود که من در حضور ش

لیست مشترکی .  بیائید باهم صلح کنیم) نگفتم
مـدرس ، ( نفر از ملت  ۶نفر از دولت و  ۶باشد 

مشیرالدوله، مستوفی ممالک ، تقی زاده ، دکتـر 
ـیم) مصدق . و قضیه را بـه ایـن ترتیـب حـل کن

ـات  ـا ازادی  انتخاب ـاش ب چون راه حل تیمور ت
ـات بـه  تطبیق نمی کرد قبول نکـردیم و انتخاب

(      .)دولت می خواست برگزار شـدصورتی که 
۶  (  

ـپه كابينـ كـه سـردار - ۱۳۰۳در شهريور ماه  ه س
ــو تشــکيل داد  ــه  - خــود را از ن تيمورتــاش را ب

وزارت فوايــد عامــه و تجــارت منصــوب كــرد و 
ـان . فروغى را به سمت وزير ماليـه برگزيـد از مي

وزيران، تيمورتاش رابط بين سفارت شوروى و 
. نگليس با رضاخان بودفروغى، رابط سفارت ا

اين دو نفر، مى كوشيدند تا رضايت انگلستان و 
ـاخان جلـب  شوروى را نسبت به سـلطنت رض

ـاق. كنند لدولـه فیـروز انصـرت  و داور« بـه اتف
و انقــراض  سلســله   ۱۳۰۴جلســه نهــم آبانمــاه 

گذارد که   ره  و پایه  دستگاهی  رااقاجاریه را اد
   ) ۷( »دهر سه را  به دیار  نیستی فرستا

ـای  ـاره  کاره زنده یاد یحیی دولت آبادی در ب
ــد ــی نویس ـار « :  تیمورتــاش م تیمورتــاش در بـ

باشکوهی  برای  پهلوی  مرتب  می کند و طولی 
نمی کشد که مرجع کل امور  مملکت  و واسطۀ 
ـان  میان همه با شاه  واقع  می گردد، غیر نظامی
 و کارهای  مربوط  به نظام، چه شاه پهلوی  در
کارهای  نظامی  مانند ایام وزارت جنگ خـود 
دخالت تام کرده به هیچکس  هیچگونه رخنه 
نمی دهد و اگر رسم  وزارت جنـگ  را بـر سـر  
                                       ً کسی  بگذارند صـورتی  اسـت بـه معنـی  و ابـدا  

اما در کارهای  ... اختیاری  به او داده نمی شود
غیر نظامی  شاه پهلوی حاجتمند وجود چنین 

     ً                    خصوصا  در مسائل مربـوط  بـه شخصی  است م
ـار روس بلشـویک کـه از  خارجه و بالخص به ک
آنها  اندیشه  دارد  و در دست داشـتن  شخصـی 
را که زبان آنها  را بداند و با چرب زبانی  بتوانـد 
ـنم مـی  ـال  نمایـد مغت آنان را  به مصـلحت اغف

بــه هــر صــورت جــای  تیمورتــاش  در . شــمارد
ـالی اسـت و  ا و جـای  خـود را  دربار پهلوی  خ

مــی گیــرد، در صــورتی  کــه معلــوم نیســت آیــا  
تیمورتاش  با آن  تلون مزاج که دارد  و تجاوز از 
حدی الزمۀ هر متلون المزاج است آیا  خواهد 
ـاه پهلـوی طـوری  توانست  خود را در مقابل ش
ـا نـه؟ و در  نگاه دارد که تا آخر عمر دوام کنـد ی

  روس و  سیاست  خارجی آیا  خواهد  توانست
  13در صفحه      
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

انگلیس  هر دو را راضی  نگاه دارد تا به واسطۀ 
نارضائی  یک طرف   از او  و یا  نارضائی  هـر دو 

ـا  بعـد از طرف  از دو جانب  لطمه نخورد، و  آی
ـاز  آنکه  شاه پهلوی  احتیاجش بر طـرف  شـد ب

ـا نــه  و  هـم او  ایـن تقــرب  را خواهـد داشــت ی
ر کــار بالخــره بــا  بــی بنــد و بــاری  شــدیدکه  د

ـا دارد  ـا و زیــاده رویهـ خــرج، بلکــه  ولخرجیهـ
                                    ً    عاقبت زندگانی  او چه خواهد شد، خصوصا  با 
رفیق  ناقالئی  که دقیقه ای  دست از او بر نمـی 
ـا  دارد، یعنی  فیـروز میـرزا نصـرت الدولـه، اینه

در آینـده بایـد ) جـواب آنـرا(مسائلی  اسـت کـه 
به هر صورت اکنون  این شخص . انتظار کسید

شخص دوم مملکت شمرده مـی شـود و هـر  ، 
ـار  بایـد  کس به اسـم   ـیس دولـت باشـد ناچ رئ

مطیع اوامر تیمور تاش  کـه حکایـت کننـده از 
  ) ۸( » ...امر شاه است بوده باشد

ـاط تیمورتاش فردی خبره، صاحب قلم و  قی ن
ــر ــه   دســت و زب و  فرانســه ، روســی  هــای زبانب

 در مقاالت او ترجمه و آثار. مسلط بودانگلیسی  
ـلطنه . جراید تهران دیـده مـی شـود مخبـر الس

در هوش، فراسـت، : هدایت  تاکید می کند که
ــه  پشــتکار، مجلــس آرائــی ،چــاره جــوئی، نکت
ــاش انگشــت ایــراد نمــی تــوان  ســنجی،  تیمورت

بآب زنی، هوس رانی هم بی پروائی، . گذاست
خشونتش بیش از مالطفت بود .  بافراط داشت

ـاداتی . و اواخر  بی غروری  نمی نمود ـار ع دچ
ـات را در پـرده مـی  هم بود که گاه آنهمه معلوم
افکند، چه بحث بر کسی در حالی که نداند چه 

  ) ۹(» ....می گوید و چه می کند
ـاد   ـاره فسـ همچنــین  دکتــر قاســم عنــی در بـ

تیمور :  و زنبارگی  تیمور تاش می نویسد اخالقی
تاش دو سه ضعف داشت؛  فوق العاده عیاش و 
شهوتران بود، شهوتران به حد افراط  و چـون 
ـام وجـود و  ـاد گـوئی  تم چشمش به زنی می افت
حواسش متوجه به چنگ آوردن آن زن بـود و 
ـتح  ـام عوامـل ف به چنگ هم  می آورد، زیرا تم

ـیچ  در... زن در او جمع بـود ـتی  از ه ـالم مس ع
زنی نمی گذشت و سیاه و سـفید و خـوب  و بـد 

دیگــر از ضــعف هــای ... بــرای او یکســان بــود
تیمورتاش اعتیاد شدید بـود بـه الکـل، بـه حـد 

ـاز .  افراط  مشروب  می خورد ـار ب دیگر آنکه قم
  )  ۱۰(» ...قهاری بود

  را مأمور جلوس به سلطنت او رضا خان پس از
تا روزی که ازخدمت معاف   وکرد  وزارت دربار
بدون  متنفذ ترین مردان کشوربود و شد یکی از

کوچکترین کاری صورت نمی  اداره او و دستور
با بررسى شواهد و مـدارک، مـى تـوان . گرفت

ــاش در رســاندن  گفــت كــه بجــز تــالش تيمورت
رضاشاه به سلطنت، چندين عامل ديگر نيز در 

يـن از جملـه ا: اين انتخاب دخيل بـوده اسـت
كــه، رضاشــاه وزيــر دربــارى مــى خواســت كــه 

ـاه، مـى ) ۱۱(. پهلوى باشد  شايستة دربار رضاش
ـائى  ـای اروپ خواست دربارش را تا حـد درباره
ـاش  ارتقا دهد و براى اين كار، كسى جز تيمورت

كــه هــم تحصــيل كــرده و هــم بــاهوش و  - را 
ـان  ـين بـه چنـدين زب سخن دان بـود و همچن

از سـوى . ديدمناسب ن - خارجى تسلط داشت 
ديگر، از آن جا كه رضاشاه تربيت قزاقى داشت 
و تمام عمر خود را در سربازخانه گذرانده بود، 
ـاهى چنـــدانى از امـــور سياســـى و  در ابتــدا آگــ

ـار خـود بـه  .كشورى نداشـت ـابراين، در درب بن
كسى نياز داشت تا امور كشـورى را اداره كنـد و 

ـب ر تـت براى اين كار، تيمورتاش را از همه مناس
زيرا او، هم با شوروى ها و هم با انگليسى . ديد

اين دليل، در . ها مراوده و روابط حسنه داشت
                   ً                سخن خود رضاشاه كامال  مشخص است كه در 

 «:گفته بـود کـه  ابتداى سلطنتش به تيمورتاش
ايران را اداره خواهيم  از امروز به بعد ما دو نفر 

ـاى  . کرد ـامى كاره ـا نظ ـا مـن و كاره ى ا ش ب
  ) ۱۲(. ش با  توا  سياسى

ـاس، توسـعه بهداشـت،  متحدالشکل کـردن لب
اصالحات کشاورزی، لغو كاپیتوالسیون و حق 
ـ كه در دست یك مؤسسه خارجی  نشر اسکناس 
ـارات  ـارج نیـز از ابتك بود، اعزام دانشجو بـه خ

ـاش و داور بـــــود بـــــه گفتـــــة )۱۳(.تیمورتــــ
 :مخبرالسلطنه هدایت رئیس الوزرای وقت

ـاه  ماست و دربار اش وزیرتیمورت«  رافع بین ش
ـاه   ت ئهی و ـاد ش و نافذ در هر کار ،طـرف اعتم

است و از سیاست آگاه ، روزی در هیئت دولت  
  ) ۱۴( » .فرمودند قول تیمورقول من استشاه 

ـاش و فاطمی در سیف پور ـاره سـقوط تیمورت  ب
  :مرگش می گوید زندان و

ل کرده نق آشنایان او آنچه اغلب نزدیکان واز « 
ـاد او جاه طلبـی و و درجه اول غرور د،ان  اعتم

درجـه دوم سـوء  در به حرفهای ظاهری شاه و
 اســتبدادی شــاه و خــوی دیکتــاتوری و ظــن و

تمامی حسودان و جاسوسان و مخالفین بـوده 
نتیجـه  کـه در می گوینـد نزدیکان تیمور. است

ـای سیاسـی و ـاد در پیشرفت ه همـه  قـدرت زی
ـازه از گاهی از امور، تیمور  مراجعه و گرفتن اج

رضا شاه را کـم  ،این عمل شاه غفلت می کرد و
  راه را برای نابودی او بدبین و کم به او ظنین و

  . کرد هموار
ـــۀ ر ایـــن غـــرو ـــه گفت ـیدکه ب ـایی رســ ـــه جــ ب

افسردگی درهیا  روزی در تیمور«مخبرالسلطنه
 :ت دولت این ادبیات را برخواند

  ابلهی  شب چراغی بجست  یکی ز 
 که با وی بدی عقد  پروین درست 

  فزون تر زماه و زخورشید  بود 
  سزاوار بازوی  جمشید بود 

  خری داشت آن ابله کور دل 
  به جانش بدی جان خر متصل 

  چنین شبچراغی که ناید به دست 
  شنیدم  که بر گردن خر ببست 

  من آن شب چراغ سحر گاهیم  
  که روشن کن از ماه تا ماییم 

  ت ابله شعار ولیکن مرا بخ
  ببستست بر گردن روزگار  
)۱۵ (  

ـاش بعـد از  سوءظن رضاخان نسبت بـه تیمورت
ــرارداد دارســی بیشــتر لغــو مــاجرای نفــت و  ق

ـاطرات خـود  گردید و تقی زاده در قسمتی ازخ
 :درباره این ماجرا می نویسد

ـتند و رضا شاه با مرحوم فروغی سر«  . سـر داش
آن  قبـل از. ...یعنی به او همه چیز را مـی گفـت

ـاری،  حرکت که امتیازنامه را انداخت توی بخ
ــا او صــحبت . فروغــی را خواســته بــود قــدری ب

کرده وگفته بود من امـروز مـی آیـم بـه هیئـت 
ـاید بـد  وزرا و ـنم و بـه شـما هـم ش اشتلم مـی ک
گفته . قبال گفته بود که دلگیر نشود به او. بگویم

مـن  از). یعنی به مـن ( بود به فالنی هم بگویید
مـی دانسـت اگرحـرف . ه را داشتظاین مالح

تندی می زد که اینها در این کار تاخیر کردنـد، 
ـاتر را ... من جـواب مـی دهـم آمـد و همـین تئ

گفـت کـه بـه مـن مـی گوینـد وزیـر . بازی کـرد
وزیـر خارجـه داخـل چـه آدمـی . خارجه بیاید

بعد از انداختن قرارداد ( است؟ وقتی که رفت 
ـاش بـدنش بد) دارسی در بخاری  بخت تیمورت

تیمورتــاش گفــت آقایــان تشــویش . مــی لرزیــد
نداشته باشید، این تغییر و اوقات تلخی که شـد 

).......... یعنـی مـن(به من بود و به فـالن کـس 
وقتی که امتیازنامه نفت را پاره کرد و انـداخت 
تــوی بخــاری گفــت برداریــد بنویســید مــا ایــن 

ـاش... امتیازنامه را فسـخ کـردیم خیلـی  تیمورت
ـا ... مضطرب بود گفـت بایـد امشـب از ایـن ج

نرویم و این کار را بکنیم واال اسباب زحمت می 
ـان شـــب فســـخ امتیازنامـــه را . شـــود ـا همــ مــ
 »  ...نوشتیم

بعـد از « :تقی زاده سـپس  شـرح مـی دهـد کـه
و ابالغ آن به شرکت نفت انگلیس  فسخ امتیاز 

 و ایران، او به وسیله سهیلی که با مصطفی فاتح
دوست بـوده ) عضو ارشد ایرانی شرکت نفت ( 

ـات،  ـام جزئی مطلع می شود که انگلیسیها از تم
یعنــی حرفهــای رضــا شــاه در هئیــت دولــت و 

ـاری خبـر انداختن پرونده نفت در . دارنـد بخ
تقی زاده به تیمورتاش می گوید که این هیئـت 

ــا از آن بــه  وزیــران مــا ســوراخی دارد کــه خبره
این  یمورتاش هم پیش ازت می کند و بیرون درز

که این مطلب از طریق فروغی یا تقـی زاده بـه 
ـاه  ـا ش گوش رضا شاه برسد، موضوع را بـه رض
می گوید و عین حرف تقی زاده را هم نقل مـی 

ـیس شـهربانی وقـت . کند ـاه بـه آیـرم رئ رضا ش
دستور تعقیب قضیه را می دهـد و آیـرم پـس از 

نتیجـه مالقات و مذاکره با تقی زاده و سهیلی، 
ــوءظن را  ـاال س ــه احتمـ تحقیقــات خــود را، ک
ـا  متوجه خود تیمورتاش میکرده اسـت بـه رض

ـاره بـه ایـن . شاه می دهـد تقـی زاده پـس از اش
ـیری « مطلب می گوید ـاش تقص بیچاره تیمورت

نداشت، ولی رضا شاه مـی گفـت سـوراخ خـود 
تیمورتاش است و ازطریق اوست که آنها مطلع 

وزجمعـه کـه دفتـر این شدکه همان ر. شده اند
هــم نبــود بــه اوکاغــذ نوشــت کــه از وزارت 

ـاف اســت ـیم دیــدیم . دربارمعـ ـا رفتـ فــردا مـ
  ) ۱۶( »...تیمورتاش نیست

 
 از تقــی زاده ضــمن اشــاره بــه وقــایعی کــه بعــد
ـــد ـــی گوی ـاش رخ داد م ــ ـاری تیمورت ــ « : برکن

ـاش مثـل مـرض  سوءظن شاه نسبت بـه تیمورت
هـم به پیشخدمت . دائما ازاوحرف می زد. بود

ـایی مـی آورد مـی گفـت فروغـی دل بـه . که چ
دلش میداد، به من هم همیشه مـی گفـت، مـن 

 به من گفت چطور یک روز... جواب نمی دادم
جـواب . می شود آدم این قدربی شرف میشـود

حوصله اش سرآمد وگفت شما چه مـی . ندادم
ـی طـور  نگوئید؟ گفتم هر چـه بـود از اول هم

گفتـه .... .این حرف خیلی بهش برخـورد! بود
. بود تیمورتاش می خواهد پسر مرا از بین ببـرد

یکی از دوستان من گفت رضا شاه خودش به او 
گفته بود نمی دانی این پدرسوخته چه خیاالتی 

او . ولی ما از این نیت او آثاری ندیدیم....داشته
اگر به خاطرش خطور کرده بـود . غافلگیر شد

مـی  تـدبیری ،اوست که چنین روزی در انتظار
 )    ۱۷(  ».....کرد

ــی،  ـاز دارس ـا در امتیـ ــود تـ ــر آن ب تیمورتــاش ب
ــدنظر شــود ــران تجدی ـا منــافع ای  .متناســب بـ

ـا سـر ـیس  اگرچه مذاکرات او ب جان کـدمن، رئ
ـیس   هیئت  ۴مدیرۀ شـرکت نفـت ایـران وانگل

ـلی نداشـت و  لسال به طو ـا حاص انجامید، ام
ـید کـه  تیمورتاش سـرانجام بـه ایـن نتیجـه رس

ـبر و تأمـل  ،راه برای ایـران بهترین سیاسـت ص
ـاه  آن. است تا زمان این امتیازنامه به سر رسد گ

برای استیفای حداقل حقوق ایران، مندرج در 
امتیازنامــه کــه شــرکت مــذکور آن را نادیــده 

ـاه  می ـئله بـه دادگ ـاع مس گرفت، از طریـق ارج
طــوالنی شــدن  ) ۱۸( المللــی، اقــدام کــرد  بین

ـــدگمانی ـــه  مـــذاکرات نفـــت، ب ـاه را ب رضاشــ
تیمورتاش تشدید کرد و شاه سـرانجام تصـمیم 

اگرچــه  )  ۱۹. ( بــه لغــو امتیــاز دارســی گرفــت
ـاگون  تیمورتاش قصد داشت به شیوه های گون

و اتــالف وقــت، تصــمیم رضاشــاه را بــه تعویــق 
از سـوی ) ۲۰(           .افکند، اما سودی نداشـت

ـا  ــذاکره بـ ـاش در م ــختی تیمورتـ ــر، سرس دیگ
ـیس در شرکت نف ـتهای انگل ت و انتقاد از سیاس

ـا انگلیســیها وجــود  ـال ایــران موجـب شــد ت قب
چنین بـه . تیمورتاش را مانع حل مسئله بدانند

ـاز دارسـی در  نظر می ـای امتی ـا الغ  ۶رسـد کـه ب
، زندگی سیاسی تیمورتاش نیز بـه ۱۳۱۱آذرماه 

 ۱۳۱۱دی ماه  ۳پایان رسید و سرانجام وی در 
ـار شـــد ـار برکنــ البتـــه در ســـقوط )  ۲۱(  . از کــ

تیمورتــاش، گذشــته از ایــن موضــوع، عــواملی 
دیگر نیز نقش داشت؛ از جمله سوءظن شـدید 
ـا  وجــود رجــال  ــه او و اینکــه اساسـ ـاه ب                           ً           رضاشـ

ویـــژه ولیعهـــد   توانمنـــد را بـــرای خـــود و بـــه
ـاک می  ) ۲۲. (دانســـــت نوجـــــوان، خطرنــــ

و  ) ۲۳( ناخشــنودی و دسیســۀ رجــال سیاســی
ـا آنچه به عنوان نزدیک ی به روسها برای مقابله ب

انگلیس عنوان شده، نیز در مجموعـۀ عوامـل، 
  ) ۲۴(قابل تأمل و بررسی است

ـیلی  تیمورتاش و پسرش مهرپور، در سـفر تحص
 ۱۵بـه سـویس در ) ولیعهـد(محمدرضا پهلوی 

ــد۱۳۱۰شــهریور  . ، جــزو همراهــان وی بودن
             ً                         تیمورتاش ضمنا  مأموریت داشت که از سـویس 

ـان، فران ـیس به آلم ـا و سـپس بـه انگل سـه، ایتالی
ـار ـات کشـورها در ب ـائل فـی ه برود و با مقام مس

ــابین مــذاکره کنــد ــا ســرجان . م وی در لنــدن ب
ـیس هیئــت مــدیره و مــدیرعامل  کــدمن، رئـ
شــرکت نفــت ایــران و انگلــیس، در خصــوص 
افزایش سهم ایران از درآمدهای نفت، مذاکره 
ـاه اقامـت بـی نتیجـه، بـه  کرد و پـس از یـک م

تیمورتاش در راه بازگشت به . س بازگشتسوئی
ـیلوف، وزیـر  ـال وروش ـا مارش ایران، در مسـکو ب

ــگ، مالقــات خصوصــی کــرد ــن . جن ــر ای خب
ـاکروان، سـفیر ایـران در  ـتح الل ه پ                 ّـ                         مالقات را ف
مســکو، بــه اطــالع رضاشــاه رســاند و مــأموران 
ـیس  اطالعاتی انگلیس نیز بـه سـرتیپ آیـرم، رئ

شایع شـد کـه در     ً بعدا  . شهربانی، گزارش دادند
این سفر کیف محتوی نامه های تیمورتاش به 

تیمورتاش پس از بازگشـت، . سرقت رفته است
با بی میلی و سرزنش شاه مواجه شد؛ ازینرو، از 
ـتراحت و  شاه تقاضای مرخصی کرد و برای اس
. رفع کسالت عازم بندر چمخاله در لنگرود شد
ـاه پـــس از آن نیـــز تغییـــری نکـــرد ـار شــ  . رفتــ

تاش به رغـم نفـوذ و قـدرت فـراوان ، بـه تیمور
ـانی در  ــور ناگهـ بازداشــت و از  ۱۳۱۱دی  ۳ط

   )۲۵.( وزارت دربار عزل گردید 
  
ـتان »  بلوشر «  ـان کـه از دوس ـار  آلم وزیـر مخت

ـایش   در ،نزدیک تیمورتاش  بوده یادداشـت ه
ـار از « : نوشته است در اوایل باز گشت وزیر درب

ـال ـا، هنـوز صـداهای مخ ف مجـال و سفر اروپ
ـتان  ـا در تابس جسارت خود نمایی  نداشتند، ام

وضع صورت دیگری به خود )   ۱۳۱۱(  ۱۹۳۲
ـایعاتی بـه گـوش  . گرفت ـاف ش از اطراف و اکن

همه این صحبت ها مربوط  می شـد . می رسید
به اتفاقاتی که در طول مسافرت روی داده بـود 

ــاکی از ا ر را از ابــود کــه وزیــر دربــ یــنو همـه ح
ـایع کردنـد کـه . بیاندازندشم شاه چ ـار ش یک ب

را عقب  زده و همـه ) محمد  رضا شاه(  ولیعهد

بار دیگر  انتشار . جا  خود را به رخ کشیده  است
دادنــد کــه  در لنــدن وظیفــه داشــته اســت بــا 
شرکت نفت  ایران و انگلیس مذاکراتی در باره 
از دیــاد عوایــد ســاالنه ایــران انجــام دهــد، امــا 

ـالی مذاکرات را طوری ـات م ـا توقع شخصـی  ب
ـامی  و شکسـت  ـا ناک توأم کرده کـه  سـرانجام ب
روبروشده است و باالخره او را به ارتکاب  این 

ـیههمتهم کردند که  گناه ـا  ،نگام عبور از روس ب
ـته و  سران شوروی  گفت و گوهای مهمـی داش

ـام  در ضمن نطقی که در کرملین در سر میـز  ش
اه اسـم ایراد کرده حتـی  یـک کلمـه هـم از شـ

در همین احوال  باز شایع شد کـه  .نبرده است
تیمورتــاش  مخــارج پــر زرق و بــرق خــود را از 

ـأت مـطریق  یره بانـک ملـی دروابطی که با هی
ـا تأمین می کنـد در  دارد ـارجی را بـه  آنج ارز خ

اه یقیمت رسمی  می گیرد و بعد آن  را در بازار س
 ».می فروشد

ای خود دکتر سیف پور فاطمی در یادداشت ه
ـاه : می نویسد و بعد ها معلوم شد که شخص ش

ـارش زده   از کلیه تهمت هایی که بـه وزیـر  درب
او    دستور  خـودبمی شد مطلع بود و شاید هم 

ـالفین . شهر بانی دست به این کار  زده  بود مخ
 دیگر  هم از این فرصت استفاده کرده و نقشه از 

ـال  حبین بردن  یثیـت مـردی کـه مـدت  ده س
ه چیز را فدای قدرت سردار سپه کرده بـود هم

  ».کمک می کردند
ــر مختــار آلمــان در  در خــاطرات  بلوشــر  وز ی

ـان اپ ،ایران یان سرنوشت تیمور تاش چنین  بی
 :شده است

در روز  پنجشــنبه قبــل از عیــد مــیالد  مســیح  « 
ـاقط  شـده  ۱۹۳۲ ـاش س خبر  ایـن کـه  تیمورت

. شـد است به سرعت  در سراسر  تهران منتشـر 
ـاطعیتی کـه معمـول  او بـود  ،شاه با سرعت و ق

ـا  وارد  و   شضربه ای غافلگیر کننده به تیمور ت
وی  را از کار  برکنار  کرد و در خانه اش  تحـت 

بازار  شایعات  عجیـب  و غریـب . داد قرار نظر
گرم شد و احدی  نمی توانست باور کند مردی 
 در که از هفت سال  پیش سر رشته کلیه امور را

   .دست داشته ناگهان کنار گذاشته شود
ـا تلفـن   وزیر  دربار  در منزل  تحت نظر بود و ب

در برابـر خانـه، . نیز نمی شد با او تماس گرفت
ـیچ کـس  نظامی کشیک مـی داده و بـر قوای  ه

تی نزدیکانش معلوم نبود که  در درون خانـه ح
چون این وضعیت چندین هفته  .چه می گذرد

ـان( دوام یافت، من  ـار آلم ـا یـک ) وزیـر  مخت ب
منـزل او مستخدم زن کـه مـی توانسـت آزادانـه 

کردم و از طریـق  رفت و آمدکند، تماس برقرار
ـــه  ـــف هرهفت ـــرایط توقی ـــه ش ـــدم ک او فهمی

ـای  شــدیدترمی شــود و دیگــر ایــن کــه اعضـ
ـین  خانواده اجازه تـرک منـزل را ندارنـد و از ب
خریـد  بیست نفر خدمه خانه، فقط آشپز بـرای

 ،بـه شـهر دارد و آن هـم در اواخـر نزه رفتاجا
وضع مزاجی تیمور تاش کـه  .همراه یک سرباز

اثـر  تغییراتـی  به خودی خود هم علیل بود در
ــ ــد آم ــدگانی اش پدی ــه در زن ــود رو بــه دک ه ب

وخامــت گذاشــت و از نظــر روحــی نیــز از  پــی 
ـارد  بردن به این که دستی که گلوی  او را می فش

ـارش شـدیدتر مـی  روز  به روز  محکـم تـر و فش
چنـد هفتـه از ز او را پـس ا. دشود، رنج مـی بـر
ان بردنـد، آن هـم بـه قصـر دبیمارستان بـه زنـ

قجرکــه دیوارهــای رفیــع و بــی پنجــره اش در 
ـا مهابـــت  ـاده تهـــران بـــه شـــمیران بــ کنارجــ

ــت ـته اس ــه وی . سرافراشـ ــدا ب ـا ابت ــن جـ درای
وی می توانست سلول خود  .امتیازهایی دادند

ـپز خـودش را با اثاث یه خودش مبله کند و به آش
دستور بدهد برایش غذا بپزد، اما این امتیازات 

همین که آخرین . به نحو ظالمانه ای سلب شد
ـار  قطعه فرش را هم از او گرفتند، این مـرد بیم

پرورده ناگزیر شـد  روی سـنگ مرطـوب و  ناز
ق بخوابـد، غـذای خصوصـی را ابرهنه کف اتـ

شد غذای زندان را   هم منع کردند و او مجبور
ـار . که می ترسید مسموم  باشـد بخـورد چنـد ب

ـارانش کننـد بـدین . اظهار  عالقه کـرد کـه تیرب
ترتیــب  آن وزیــر  قــاهر قدرتمنــد بــه گناهکــار 
بیچاره ای  بـدل  شـد کـه چشـم بـه راه اعـدام 

به فراست  چندی بعد تیمور. خود نشسته باشد
ـته  ـیش روی او گذاش دریافت کـه غـذایی کـه پ

ــموم  اســت وشــ ــرد و از ده مس ـا ک  خــوردن ابـ
ـاه کـه آچندین روز را بدون غذا گذراند ولی  نگ

ـا  ـان شـب ب گرسنگی زور آور شـد خـورد و هم
این . دردهای  وحشتناک روزگارش  به سر آمد

ـاق  در  ـاه  ۱۱اتفـ ــر مـ ــر (  ۱۳۱۲مه ــوم اکتب س
ـانواده . روی  داد)  ۱۹۳۳ ـــ ـاه خ ـــ ـپس  ش ـــ س

د و به مـردم تیمورتاش  را به خراسان تبعید کر
ـاه اطـالع داده شـد  هم ضمن چند خـط  کوت
ـتال بـه آنـژین دپـواترین  که تیمور تاش براثـر  اب

 .»درگذشت
ـاش  چنـین بـود ـانی . پایان کار تیمور ت وی  قرب

ـیش از هـر کـس   ـا  ب                     ً               شاهی  شد که خـود شخص

 ) ۲۶( ».دیگربه قدرت رسیدن او سهیم بود
ــد از« وزارت دربــار  برکنــاری از تیمورتــاش بع

ـا  قریب به دو ماه در خانه اش تحت نظر بـود ت
ـال  ۲۹اینکه در  ـاه س بازداشـت  ۱۳۱۱بهمن م

ـا وضـع مـوهنی بـه زنـدان شـهربانی  گردید و ب
ـاه . انتقال یافت ـاش در اواخـر اسـفند م تیمورت

ـتفاده از  ۱۳۱۱ ــ ـــدلیس و سوءاس ـام ت ــ ـــه اته ب
ـالغی ارز از بانـک  موقعیت، که شامل گرفتن مب

ـال  ملی و فروش آن به قیمت آزاد بود به سـه س
ـین  ــد و در دومـ ــوم گردی ــرد محک ـبس مج حـ

به جرم ارتشاء به پنج  ۱۳۱۲محاکمه در تیرماه 
ـاش . سال حبس مجرد محکـوم گردیـد تيمورت

عالوه بر محکوميت زندان در دو محاکمـه بـه 
ـال و  ۹۲۰/  ۵۸۵  پرداخـــت ليـــره  ۱۰۷۱۲ريــ

انگليسي محکوم شد، که با تبديل ليره بـه نـرخ 
ـالغ  ۸۴۰/ ۲۲۸/ ۱                بـه          ًروز جمعا  ـال ب ري
ااین مبلغ در آن زمان رقم هنگفتی . مي گرديد

ـام امـوال منقـول و  به شمار می آمـد و ارزش تم
  ».منقول تیمورتاش بیش از این مبلغ نبود غیر

در دوران محاکمه و زندان چنان « تیمور تاش 
ضعف و زبونی  از خود نشان داد، که سـقوط او 

مرحله برای ارضاء طبع کینه توز رضا شاه تا این 
کفایت می کرد و ترجیح می داد  که وزیر در بار 
ـا  ـاه ب مقتدر پیشین، وکسی که وانمود می کرد ش
زیچه ای در دست  اوست، با همان اتهام حقیر 
ــدان بپوســد . اخــتالس و ارتشــاء در گوشــۀ  زن

تیمــور تــاش در جریــان محاکمــه عجــز والبــۀ 
های تضرع آمیز ی برای رضا زیادی کرد و نامه 

شــاه نوشــت، کــه هیچکــدام در دل ســنگ او 
  )۲۷(» . اثری  نبخشید

ـیروس غنـی ـاه: (به نظـر س ـا ش در حـوالی ) رض
و چند ساله خیلی پیر تر ه از مردی پنجا ۱۳۱۰
ـا اجـل  نهراس نزدیـک شـد.  مینمود مـرگ ی

ـاحب اقتــدار  ـان صـ ـانی او را بــه اطرافیـ ناگهـ
او هـم بـه درد  طولی نکشیده. بدگمان ساخت

ـار ربی درمان سالطین ق ن نوزدهم ایران گرفت
ــراد  ــردن اف ــین ب ــه تهمــت زدن و از ب شــد و ب
ـا  قدرتمندی  پرداخت که رقیب خـود  مـی انگ

 .شت
ـاه  ـا ش تیمورتاش به دالیل  آشکار فردی که رض

موفقیـت او در ادارۀ . واهمه داشـت بیش از  او
مملکــت  بــا کــاردانی و لیاقــت بــه زودی بــالی 

آنچــه  آتــش بــدگمانی  شــاه را .  ... انش شــدجــ
ـیس وقـت   بیشتر دامن  زد گزارشهای  رئیس پل

بود کـه مـی  –رقیب سر سخت تیمورتاش  –او 
ـاش را  ،گفت اعضای کابینه و دولتیان تیمـور ت

ـا . ندددست کم همتراز  رضا شاه مـی شـمر رض
ـاش  داده  ـارات بـه تیمورت شاه خود آنقدر اختی

. بـود فرمانبردار او شدهبود که تمامی حکومت 
 بنابراین شگفت آور نبود که جراید خارجی هـر

ـتند نقـش  ،گاه چیزی راجع  به ایـران مـی نوش
ــاش را برجســته مــی کردنــد گــرایش ..... تیمورت

ـیچ  ـتبداد البتـه ه ـان ورضا شاه به اس قـت از می
ولــی در چنــد ســال اول ســلطنتش بــه  نرفــت،

ـا ـبتا  مج ل                                  ً    اندیشه های گوناگون و دگرگون نس
ـال داز ح. خود نمایی داده بود ـا  ۱۳۱۱ود س ت

 ۱۳۲۰اش از سلطنت  در شهر یور  یگیر هکنار
خود کامه تر شد و حالـت مطلـق  اندیشـی اش  

 .تمام معنا شـد دیکتاتوری  به.  بیشتر  بروز کرد
ـاه  ـا ش کـه ن بودیـامشغله و وسواس فکری رض

پسرش به تاج  و تخت برسد و دودمانش ادامـه 
فته ابعاد بیماری کژ خیالی به خـود یابد، رفته ر

خاصه که رؤسای متوالی پلیس نیز این  .گرفت
ـاش  را در . آتش را دامن می زدنـد وقتـی تیمورت

ـار برداشـت ۱۳۱۱دیماه  ـار را  ،از ک وزارت درب
باره دائر  دو  ۱۳۱۸به کل منحل کرد که تا آبان 

اتهام و محکومیت رسمی تیمورتاش فساد . نشد
سوء استفاده از مقررات ارزی و رشوه خواری و 

جرایم غیر رسمی از  یرضا  شاه تهمت مشت. بود
ـاختن  جمله نقشۀ براندازی  خود و محـروم س

ـا . ولیعهد از تاج و تخت را نیـز بـه او بسـت رض
         ً                                  شاه ظاهرا  باور داشت که مشتی از وزیران دیگر 

تیمورتــاش را در . هــم در توطئــه دســت دارنــد
هـم بـه  فیـروز. ددر زندان کشتن ۱۳۱۲مهرماه 

ـابهی در ـاختگی مشــ ـات ســ اردیبهشـــت   اتهامــ
ــود۱۳۰۹ و در دیمــاه  مجــرم شــناخته شــده ب
ـید ۱۳۱۶ ـا خـود کشـی . در زندان به قتـل رس ب

ــ ــه در ۱۳۱۵ نداور در بهم ــوچکی ک ــروه ک ، گ
ـاه  ـا ش موفقیتهای سالهای نخست سلطنت رض

ـان رفتنـدسب » .......یار دخیل بودند همـه از می
)۲۸  (    

ن نوشــته در بــارۀ  چگــونگی مــرگ  مســتند تــری
ـائیان  ـتهای  عباسـقلی  گلش تیمورتاش ، یادداش
اســت کــه در آن زمــان مــدعی العمــوم دیــوان 

ـتان دیـوان کیفـر (جزای عمال دولـت  ) دادس
ــوده اســت ـارۀ  ایــن واقعــه  . ب ـائیان دربـ گلشـ

  : اینگونه به قلم می آورد
  

  ۱۴در صفحه      
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
بیســـــــــت و هشـــــــــتمین 

  »سالگردتولددکترمصدق 
  
مدعی العموم دیوان جزای   – ۱۳۱۲مهرماه « 

ـتمعمال دولـت  چنـد روزی  اسـت وزیـر . هس
محبوب ما آقای داور به وزارت دارائی  منصوب  

گرچـه دو . خیلی  از پیش  آمد ملـولم. شده اند
ـار کردنـد تـو را بـه  روز بعد مرا خواستند و اظه

ـازه و .  وزارت دارائی منتقل خواهم کرد خبر  ت
ـای  مهمــی کــه امــروز دارم ایــن بــود کــه  آقـ

با تلفن  به من گفت صدراالشراف  وزیر عدلیه  
ـا  آقای تیمور تاش  در محبس فوت کرده انـد، ب
ــۀ جنــازه و  ــرای معاین ــرویم ب طبیــب قــانونی ب

گفتم در مردن اشـخاص . تنظیم صورتمجلس
معمول نبوده مدعی العموم برود خـود طبیـب 

اظهار کردند که آقای  آیرم . قانونی کافی است 
  رئیس نظمیه تقاضا دارند مدعی العموم 

در این بین صدای تلفن بلنـد . ضر باشدهم حا
آقای بهرامی  رئیس تأمینات موضوع را باز  .شد

ـادآوری کـرده و گفتنـد اتومبیـل هـم  با تلفـن ی
ـات آمـد. فرستادیم ـای دکتـر . اتومبیل تأمین آق

ـا هـم بـه . م آمدنـدقزل ایاغ طبیب قانونی هـ ب
ـیم در . محبس قصر کـه مکـرر دیـده بـودم رفت

محــبس  آقــای رئــیس تأمینــات  و آقــای ســید 
ـیس  محـبس  و دکتـر   ـان راسـخ رئ مصطفی خ
ـای سـرهنگ   ـانونی و آق علیم الدوله طبیـب  ق

در راهروئی  . سرداری رئیس پلیس حاضر بودند
ـیم در . که اطاق  محبوسین مخصوص  بود رفت

د گفتند نصـرت الدولـه در موقـع اطاقی  که بع
ــوده وارد شــدیم روی تختخــواب  . حســبش  ب

بیجامۀ ابریشم سـفید . تیمورتاش خوابیده بود
ـا          که روی سینه اش  به حروف  فرانسه الـف  و ت

)A.T (رنـگ . برو دری شده بود بر تن داشـت
ـا کبـود  ـاخن ه بدن که سرد بـود بکلـی زرد و ن

مـذاکراتی  هـم . دمعاینه طبی به عمل آمـ. بود
ـاغ شـد و  بین دکتر علیم الدوله و دکتر قزل ای
ـارض   ترتیب حملۀ قلبـی کـه مـدعی  بودنـد ع
ـیده   شده و در چه ساعت شب  به آنها  خبـر رس
ـاش مـرده بـود نیـز  و وقتی  دکتـر آمـده تیمورت
مــذاکره شــد و انفرمیــۀ کشــیک هــم ســئواالتی 

د راین گیرو دار  آقای راسخ  می گفـت .  کردند
بلی   چند روز بود مبتلـی بـه آنـژین دوپـواترین 
ـاره نمـی دانسـت آنـژین دوپـواترین  بوده، بیچ

ـال  . چیست یک چیزی یاد گرفته بود در هر ح
. از آنجا بیرون آمدیم.  صورتمجلس  نوشته شد

ـیدیم دیـدم دکتـر قـزل  وقتی به دیوان جزا رس
ـندلی  ایاغ به قدری ناراحت اسـت کـه روی ص

خورد و بعـد از مـدتی . استقند داغ خو. افتاد
ـا : مکث و تأمل  گفت یک چیزی مـی گـویم ام

چیسـت؟ : گفتم . قسم بخور که به کسی نگوئی
تیمورتاش نمرده بلکه او را مسموم کرده : گفت
بعـد . این حـرف در نظـر مـن  غریـب آمـد. اند

ـته : گفت اشتباه نکرده ام ، مسلم است او را کش
به مرگ پس چرا تصدیق کردید که : گفتم .اند

می خواهی مـن هـم مثـل  : طبیعی مرد؟  گفت
ــوم؟ ــت. او بش ــرد و رف ــداحافظی ک ــر . خ عص

فردا کـه . بیچاره دچار  حملۀ سختی  شده بود 
به عیادت او رفتم التماس کرد مبادا این حـرف 
ــاد   ــان مــن بــر ب ــائی گفتــه شــود کـه  دودم بـه ج

ـا حـبس و بـی  .خواهد رفت معلوم مـی شـود ب
خــاموش نشــده و ایــن  ابروئــی آتــش کینــۀ شــاه

روزها که  کاراخان کفیل وزارت خارجۀ روسیه 
ـاطتی  از  در تهران اسـت حـدس  مـی زننـد وس
ـاش  کـــرده  کـــه در مـــرگ او عجلـــه  تیمورتــ

  ) ۲۹(» .کردند
 ی، فردا۱۳۱۲روز نهم مهرماه  مورتاشیقتل ت

ـاون وزارت امورخارجـــه  ـان معــ ســـفر کاراخــ
ـاد یشورو ـاق افت ـلط. به تهران، اتف نه مخبرالس
ـاط سـفر  ران،یوقت ا رینخست وز تیهدا ارتب

ــدان ـا زن ـان را بـ ــدن ت یکاراخـ ـاشیش در  مورتـ
کــرده و  دییــخــود تا" خــاطرات و خطــرات"

 مـورد نیـدر ا یبامداد شرح مفصل تـر یمهد
 ۱۳۱۲در هشــتم مهرمــاه «  ســدینو یداده و مــ

 یامور خارجه شورو سریکاراخان قائم مقام کم
ــا ــرا یلمفصــ فاتیآمــد و دولــت تشــر رانی  یب

ــذ ــد جلســه  یاز و ییرایپ ــه عمــل آورد و چن ب
ـــ ـــذاکرات ب ـــاو و نخســـت وز نیم ـــو وز ری  ری

ـاد- یامورخارجه راجع به امور تجار و  یاقتص
 یبرا هیظاهر قض. صورت گرفت یامور سرحد

ـا نیحسن تفاهم و ارتباط حسنه ب و  هیدو همس
امور مذکوره در باال بود، لکن باطن امر و علت 

ـان بـه ا و  یآزاد یفقـط بـرا رانیـآمدن کاراخ
ـا ـاشیت ییرهـ ــ مورتـ ــود و حت ــد ب ــا یاز بن  نی

را  مورتــاشیو عفــو ت شیبخشــا یعنــیموضــوع 
ـاه عنـوان کـرد، ولـ ـا ش ـاه  یهنگام مالقات ب ش

ـامال درک  ضوعچون قبال مو مورد بحـث را ک
ـان موضــوع  یکــرده بــود، مــوقع کــه کاراخـ

ـاشیت ـــ مورتــ ـاه عفـــو و  دیکشـــ شیرا پ و از شــ
ا کـرد، جـواب داد از قـرار او را تقاضـ شیبخشا

 یفکر یول ستیاو خوب ن یمعلوم حال مزاج
ـنم یباب م نیدر ا ـان ....... ک بعـد خـود کاراخ
ـا یبرا زنـدان قصـر رفـت و نظـرش از  یتماش

ـاشیبود که ت نیقصر ا هرفتن ب ـات  مورت را مالق
ـا ایـکـه از او جو یکند، اما وقتـ او را  یشـد و ج

چنــد روز « : گفتنــد یزنــدانبانها بــه و د،یپرســ
  )۳۰(»....است که در گذشته است

ـاش در« روز نهـم  درباره چگونگی قتل تیمورت
ــاه  ،  دکتــر جــالل عبــده دادســتان ۱۳۱۲مهرم

ـاری  ــه مختـ ـان محاکم ــر در جریـ ــوان کیف دی
ـتان او  آخرین رئیس شهربانی رضا شاه وهمدس
روایتی دارد و براساس پرونده های موجود می 

ـــد ـاش « :نویس ــ ـــدی، تیمورت ـــک احم را پزش
رئــیس کــل شــهربانی وقــت و  برحســب دســتور

ـترکنین مسـموم مـی  رئیس زندان، با تزریـق اس
کنــد، ولــی چــون مختصــر حیــاتی داشــته، بــه 

ــد خــروش و ــر محم اظهــارات   شــهادت دکت
معین طبیب ابوالقاسم حائری، بـرای ایـن کـه 
کار وی زودتر تمام شود، بالش و پتو را بر دهان 

   دکتـر عبـده  » ....وی گذارده و خفه مـی کننـد
به سمت  ها تیشکا نیا بیدر تعق«: می گوید  
ـاس وظ فـریک وانیدادستان د کـردم؛  فـهیاحس

از  یخــال یاقــدام نیالبتــه دســت زدن بــه چنــ
ـاه انقالبـ  لیتشـک یاشکال نبود که بتوان دادگ

 اراتیــکــه طبعــا همــراه بــا اخت یداد، دادگــاه
ـان هیـتا کلباشد  توانستی م یشتریب را کـه  یکس

اند -آلوده کرده گرانیرا به خون د وددست خ
بـه آزار مـردم پرداختـه  یگـرید بیـبـه ترت ایو 

ـازات قـرار بگ بیـبودند مورد تعق و  رنـدیو مج
 یاقدام چیکه شاه وقت با ه میفزایب دیرا با نیا

ـاق پـدرش را بـه  ـاطرات دوران اختن  ادیـکه خ
و  یمحاکمه مختار   )۳۱( »  .آورد موافق نبود

 نیاز پرســر و  صــداتر یربانعوامــل او در شــه
بــود کــه دکتــر  ۲۰ وریمحاکمــات بعــد از شــهر

مــورد اتهــام  ۴۰ یادعانامــه مفصــل یعبــده طــ
و مباشرت در قتل و اعمال  یرقانونیبازداشت غ

ـانون د ـار گـریخالف ق ـبت داد و  یبـه مخت نس
ضمن مـدافعات  زیمدافع او ن لیو وک یمختار
ـتند کـه  دیـنکتـه تاک نیـا یشتر رویخود ب داش

اوامــر  یچــه واقــع شــده در اجــرا-آن شــتریب
ـار یشفاه  یپادشاه وقت بوده و در واقـع مخت

دکتـر عبـده . حکم مامور معذور را داشته است
در  یمــدافعات نطــق مفصــل نیــدر پاســخ بــه ا

و  دیکرد که موجب شهرت او گرد رادیدادگاه ا
ــهیدر نت ــسمج ۱۴در انتخابــات دوره  ج ــه  ل ب
از نطـق  یسـمتق. تهران انتخاب شـد یندگینما
ـایدر ا: گونـه اسـت نیا خـواهم کـرد  یسـع نج

ـا و چـرخ روزیـد یشـهربان بیدستگاه مه  یه
را در  یشـماری بـ گناهانی آن را که ب یطانیش

ـابود کـرده،  یها دم پره ـا را ن خود گرفتـه و آنه
ـا ـار ینشان بدهم تا معلـوم شـود آق کـه  یمخت

اتهــام قــرار  یصــندل یرو رامــروز مظلومانــه بــ
چه کاره بوده است و به دسـت او  زرویگرفته د
محتـرم  ئتیه... انجام گرفته است یئاتیچه س

 نیمتهمــ دهیــپر رنــگ یهــا افــهیدادگــاه بــه ق
موقــع ارفــاق روا  نیــدر ا د،یــحاضــر نگــاه نکن

در موقـع  انیـآقا نیـطور کـه ا-همان د،یمدار
ـانروا ــ ـــه هـــ ییفرم ـــرحم  چیخـــود ب کـــس ت
  )۳۲( .»...نکردند

کیـل ورثـه سـردار خلعتبری بعنـوان وارسالن 
جالد  ،پزشک احمدیددمنشانه ، اعمال اسعد 

ـاتور رضا خان ـتور دیکت ـاشت  ؛کـه  بدس  ،یمورت
محمـد  و سردار اسعد ،شاهرخ یخسروارباب ک
ـاند  را ...ویـزدی  یفرخ نگـرش  و  بـه قتـل رس

نسبت بـه ایرانـی و » رژیم استبدادی رضا شاه «
یند می گو «  :اینگونه بیان کرد  ،در کل انسان را

ـان میدهـد . و حقیقت هم دارد و دوسیه ها نش
. مـی گرفـت   انعامی ،که احمدی برای هر قتل

سـردار اسـعد و    اگر مقتول از کله گنده ها مثل
ـامش  ـان و همـین  تیمورتاش بود، انع صـد توم

ـا و اشـخاص  حدودها بود، و اگـر ازخـرده پاه
ـام درتهـران و زنـدان بودنـد،  غیر معـروف گمن

ـان نفری ده الی پانز ـان مـی گرفـت، هم ده توم
طوری که پاسبانها و مأمورین شهر داری بـرای 
ـان  سگ کشی از قرار سگی پنج قران یا یک توم

   ایـن احمـدی هـم مقاطعـه بـرای .می گرفتند
و محبوسین بی گناه را از روی  آدمکشی داشت

ـان  .مثل سگ می کشت ،مقاطعه وقتی بین انس
و سگ در جامعه از لحاظ ارزش فرقـی وجـود 

ـان یـک  - نداشته باشد برای کشتن سـک و انس
احمـدی هـم  - الزم اسـت"استرکنین " مقدار

ـافه  ـتری و ایـن اض آدم می کشت اما با نـرخ بیش
نرخ خون انسان بر سگ نه از این جهت است 

ـتگاهی  ـا (   که در نظر احمدی و دس رژیـم رض
ـار مـی کـرد،  )شاه  ـاه آن ک ـا   که او در پن سـگ ب

ضافه را در واقع بـرای انسان فرق داشته، بلکه ا
می گرفت کـه دادن ) گواهی فوت( آن تصدیق

چنان تصدیق ها به غیر از او از عهـدۀ دیگـری 
 )  ۳۳(  » .نمی آمد   بر
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   ۳۴۳ – ۳۴۶صص  –-  ۱جلد   ، ۱۳۸۸
ســناد و مکاتبــات تیمورتــاش وزیــر دربــار ا  -  ۲

  ۲۳ص  -  ش؛۱۳۸۳تهران، رضاشاه، 
ــ محســن صــدر، خــاطرات صدراالشــرف   -  ۳ ـ
، چــاپ اول، تهــران، وحيــد، )محســن صــدر(

  ۲۴۱- ۲۳۶ ص  - ۱۳۶۴
ـاطمي نصــرت -  ۴ ــور فـ ــه  «- الله ســيف پ آيين

ـاطرات دكتــر نصــرت ـيف  عبــرت، خـ الله سـ
به كوشش علـي دهباشـي، چـاپ ،  »پورفاطمي

   ۷۱۹ص  .۱۳۷۸اول، تهران، انتشارات سخن، 
ــ -  ۵ ــران ، از اب ـاريخ اي ــمار تـ ـاقلى ، روزش قر عـ

ـار ۲مشروطه تا انقالب ، جلد   ، تهران نشـر گفت
   ۲۰۳صص   -   ۱۳۷۲ - 
دکتــر مصــدق در دوره «  - مرتضــی مشــیر   -  ۶

صـص    -  ۱۳۷۸ –نشر هنر   - »قاجار و پهلوی 
۱۳ – ۱۲  
گوشه ای  از خاطرات  –دکتر مرتضی مشیر  -  ۷

 – ۱۳۷۷ –م نشر گند –من در پنجاه سال اخیر 
  ۲۴۹ –صص 

حیات یحیی، چاپ   - یحيی دولت آبادی -  ۸
صــص   – ۴ ، جلــد۱۳۷۱   ،تهــران، عطــار دوم 
۳۹۱ – ۳۹۰   
، ) مخبرالســـلطنه(،  یقلی، مهـــد تیهـــدا  -  ۹

ـارم ، تهـران ،  خاطرات و  خطرات، چاپ چه
   ۳۹۶ص    –۱۳۶۳زوار ، 
ــی    -  ۱۰ ــم غن ــر قاس ـتهای  دکت ــه  - یادداشـ ب

صـفحات  –جلـد اول   - غنی اهتمام سیروس  
۱۶۸ – ۱۶۷ .  
ـاز م؛یابـراه ،یخواجه نور  - ۱۱ عصـر  گرانیب
ص  - ۱۳۵۷ دان،یــتهــران، نشــر جاو ،یــیطال
۴۲  
ـاش، دكتـر جـواد   - ۱۲ صعود و سقوط تيمورت
  ۹، ، ص ۱۳۷۹االسالمي، انتشارات توس،  شيخ
ــ - ۱۳ ــدگ زاده، یتق ــن، زن ـان یحس ــه  ،یطوفـ ب

  ۲۳۱ص   -  ۱۳۷۲افشار، تهران،  رجیکوشش ا
ـلطنه(،  یقلی، مهــد تیهــدا - ۱۴ ، ) مخبرالسـ

ـارم ، تهـران ،  خاطرات و  خطرات، چاپ چه
 ۳۷۱ص   -  ۱۳۶۳زوار ، 
الله سيف پور فاطمي، آيينه عبرت،  نصرت - ۱۵

ـاطمي خاطرات دكتر نصرت  - الله سـيف پورف
   ۷۲۰ – ۷۲۱ص 
زاده، ســید حســن؛ زنــدگی طوفــانی تقــی - ۱۶

 .۲۳۰ص   - ) زادهخاطرات سید حسن تقی(
   ۲۳۲، ص جاهمان - ۱۷
صـــعود   -  االســـالمي دكتـــر جـــواد شيخ - ۱۸

  ۲۰۸ - ۲۰۹صص     - وسقوط تيمورتاش، 
ـاتح یمصــطف   - ۱۹ ــت «     فـ ـال نف ـاه سـ پنجـ
  ۲۸۵ ص   - ۱۳۵۸ –انتشارات پیام  - »رانیا

ــ -  ۲۰ ــدگ زاده، یتق ـان یحســن، زن ــه  ،یطوفـ ب
 صـص  – ۱۳۷۲ -  افشار، تهـران، رجیکوشش ا

۲۳۱ -۲۳۲.(  
، ) مخبرالســـلطنه(،  یقلیمهـــدهـــدایت   -  ۲۱

  ۳۹۵ص  - خاطرات و  خطرات
ــ -  ۲۲ ــدگ زاده، یتق ص  ،یطوفــان یحســن، زن
،  یقلی، مهــد تیهــداو نگــاه کنیــد بــه    – ۲۳۴

ص » خاطرات و  خطـرات «،) مخبرالسلطنه(
 -  ۳۹۷  
ويپرت بلوشـر، سـفرنامه بلوشـر، ترجمـه  -  ۲۳

شـركت سـهامي : كيکاوس جهانداري، تهران 
    ۱۹۹ص  – نتشارات خوارزميا

ی علم:  ناشر خاطرات ابوالحسن ابتهاج   -  ۲۴
 –یـک جلـد  - ۱۳۷۱: انتشار  سال اول:  چاپ

  ۳۶ص 
 استیدر صحنة س مورتاشی، ت یباقر عاقل -  ۲۵
 ۲۸۲، ۲۷۰ـ ۲۵۸ش، ص ۱۳۷۱، تهران  رانیا

ـیر  -  ۲۶ گوشـــه ای از  « –دکتـــر مرتضـــی مشــ
ـال اخیـر ـاه س   - ص صـ » خاطرات من در پنج

۲۵۳  -  ۲۵۱  
ناگفته ها : پدر و پسر« - ی طلوع محمود  -  ۲۷

ــدگ ـار پهلو یاز زن ـایو روزگـ ــم  - » هـ ــر عل  –نش
  ۳۰۴ص  – ۱۳۷۲
ـاخان، : رانیا«ی غن روسیس -  ۲۸ برآمدن رض

حســن  ،»هایســیبرافتــادن قاجــار و نقــش انگل
ـاد    – ۱۳۸۵ –نشــر نیلــوقر   - )متــرجم(کامشـ

   ۴۲۳ -  ۴۲۲ صص 
ـائیان به نقل از   -  ۳۹  –خاطرات عباسقلی گلش

تیمورتاش  در صحنۀ سیاست ایران تألیف باقر  
   ۳۳۱ – ۳۳۲صص  –عاقی 
 -  ، خاطرات و  خطرات،) مخبرالسلطنه  -  ۳۰
   ۳۹۵ص 
ـال « - دکتـــرجالل عبـــده  -  ۳۱ چهـــل ســ

 ،»رانیـا یپلماسـیو د یاسیس ییدرصحنه قضا
  .۱۶۳ص - ، ۱، ج۱۳۶۸تهران؛ رسا، 

ـــــــالل   -  ۳۲ ـــــــده، ج ـا هما - عب ــــــ   - نج
 .۱۶۰ـ۱۵۶ص
ــرو معتضــد    -  ۳۳  - »پلــیس سیاســی « –خس

   ۳۱۶ – ۳۱۷صص 

  رژیم بی سر؟
  

 در تهــران، مســیحیان تبشــیری را کــه در ایــران
ـانی  " فاسـد و منحـرف"فعالیت مـی کننـد جری
از طریــق محافــل "خوانــد کــه افکــار خــود را 

تـرویج مـی " فرهنگی که در انگلیس دایر است
همچنین از سوی منابع غیر رسـمی گفتـه . کند

ـا  شده افرادی كه تاكنون به واواک ـار و ی احض
توســط مــاموران لبــاس شخصــی در منازلشــان 

  .نفر بوده اند ۶۰بازداشت شده اند، بیش از 
، دکتر لطیف حسنی و ۸۹دی  ۱۴در تاریخ  ◀

آیت مهر علـی بیگلـو در اعتـراض بـه وضـعیت 
بالتکلیــف خــود و شــرایط غیــر انســانی محــل 

 ۱۱نگهداری شان در زندان تبریز، از روز شنبه 
  .غذا زده اند دی ماه، دست به اعتصاب

دکتــر حســنی و آیــت مهــر علــی بیگلــو کــه از    
اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شـده انـد 

ماه بازداشـت انفـرادی  ۷پس از سپری نمودن 
ـات تبریـز از  در بازداشتگاه مرکزی اداره اطالع
چندی پیش به بنـد ویـژه زنـدان تبریـز منتقـل 

  .شدند
ـاریخ ◀ ـا، ۸۹دی  ۱۴در تـ ، بــه گــزارش هرانـ
ـنبه تم دی در یـک سـخنرانی  ۱۴دن روز سه ش

در تهــران، مســیحیان تبشــیری را کــه در ایــران 
ـانی  " فاسـد و منحـرف"فعالیت مـی کننـد جری
از طریــق محافــل "خوانــد کــه افکــار خــود را 

تـرویج مـی " فرهنگی که در انگلیس دایر است
همچنین از سوی منابع غیر رسـمی گفتـه . کند

ـا  شده افرادی كه تاكنون به واواک ـار و ی احض
توســط مــاموران لبــاس شخصــی در منازلشــان 

  . نفر بوده اند ۶۰بازداشت شده اند، بیش از 
ـاریخ ◀ ـا، ۸۹دی ۱۵در تـ ، بـــه گـــزارش هرانــ

لئونــارد " مــاموران اطالعــات اســتان كشــیش 
ـیان  ـانی " كشیشـ ــت ربـ ـای جماع ـبان كلیسـ شـ

ـــه  ـــه اداره  ۱۰اصـــفهان را روز جمع ـاه ب ــ دیم
 .ازداشت کردنداطالعات آن شهر احضار و ب

ـاریخ  ـان ۱۵در تـ ـا، عثمـ ــزارش هرانـ ــه گ دی ب
ـادری دو تـن از افـراد مکتـب  عبدی و یاسین ق
ـاعت یـک  قران پیرو احمد مفتـی زاده  را در س

ـای . بامداد بازداشـت کردنـد در یـورش نیروه
امنیتی به منازل این افراد کلیه لوازم شخصی از 
جمله کامپیوتر و کلیه اسناد و مدارک شخصی 

 .ن نیز ضبط شدندایشا
ـاریخ  ◀ ـا، ۸۹دی ۱۵در تـ ، بــه گــزارش هرانـ

ساله  ۶۱حجت االسالم علی عبادی جامخانه 
ـابقه  ۵۰و از زندانیان سیاسی دهه  ـتر س کـه پیش

را نیز داراست بـه همـراه  ۶۰بازداشت در دهه 
ـیم  دو فرزند و دامادش مجموعا بـه هجـده و ن

سال تبعید بـه زنـدان  ۱۰سال حبس تعزیری و 
ایــن روحــانی منتقــد .محکــوم شــدند خلخــال

ـال  ۲۰حکومت در  توسـط  ۸۸فروردین ماه س
ماموران واواک مشهد به همراه دختـر، پسـر و 
. دامادش بازداشت و بـه واواک منتقـل شـدند

روز انفـرادی تـوام  ۳۰۰نامبرده پس از تحمـل 
با شکنجه های روحی و جسمی به زندان وکیل 

 .آباد مشهد منتقل شد
ــه گــزارش فعــالین ۸۹ی د۱۵در تــاریخ  ◀ ، ب

حقــوق بشــر و دمکراســی در ایــران، زنــدانی 
سیاسی کیوان صـمیمی مـدیر ماهنامـه نامـه بـه 
دادگاه انقالب تهران برده شد و مورد محاکمه 

ــرار گرفــت صــمیمی همــراه بــا تعــدادی از . ق
زندانیان سیاسی طی بیانیه ای خواستار تشکیل 

یـن کمیته تحقیق بین المللی شده بودند و به ا
 .دلیل دادگاهی شده است

ـاریخ ◀ ـا، ۸۹دی ۱۵در تــ ، بـــه گـــزارش رهانــ
مرتضــی گلــی زاده عضــو شــورای مرکــزی و 
ـتان  ـارکت اس مسئول روابط عمـومی جبهـه مش
ــز در  ـیش نی ـال پـ ــورای دو سـ ــزی در عاش مرک
خیابــان بازداشــت شــد و منــزل شخصــی اش 

  .مورد بازرسی قرار گرفت
ـاریخ ◀ ، بـــه گـــزارش ايـــران ۸۹دی ۱۷در تــ
ـاده كا رگر، كارخانه لوله سازي البرز واقع در ج

ـاه اسـت ۴                      ٍ      قديم كرج داخل كفش ملي   سابق  م
به كارگران خود حقوق پرداخت ننموده است 
ـيده و  و كارگران روز يك شنبه دست از كار كش
اعتصاب كردند  و جلوي درب دفتـر مـديريت 

ـا . تجمع نموده و خواهان حقوق خود شدند ت
خت نشده است و كنون همچنان حقوقي بردا

ـا معلـوم را  ـارگران وعـده آينـده اي ن فقط بـه ك
 .دادند
ـاریخ ◀ : ، بـــه گـــزارش کلمـــه۸۹دی ۱۷در تــ
الله باستان فارسانی از فعاالن کانون صنفی  نبی

ــه  ــت از مدرس ــهرکرد در راه بازگش ـان ش معلمـ
ــد نظــر اســتان . بازداشــت شــد دادگــاه تجدی

ـال  ـاری، محکومیـت یـک س چهارمحال بختی
ـنفی  زندان نبـی ـانون ص ـتان، عضـو ک اللـه باس

معلمان در شهرکرد را در حالی تاییـد کـرد کـه 
این معلم به دلیل بیماری در بیمارستان به سـر 

 .برد می
ـاریخ ◀ ـا، ۸۹دی ۱۷در تـ ، بـــه گـــزارش هرانــ

ـــه گلپری حبيب ـــی،  الل ـين ميرزاي ــ ـــور، حس پ
احمد سليمان و احمـد تمـوئی، سـه تـن از  علی

زی ارومیـه، زندانیان محبـوس در زنـدان مرکـ
 .دست به اعتصاب غذا زده اند

به گزارش ندای سبز آزادی، سعید مرتضوی  ◀
ـات و . دوباره به حرف آمده است جالد مطبوع

ـبز کهریـزک، و  قاتل زهرا کاظمی و شهدای س
شکنجه گر فعاالن سیاسی و دانشجویی و مأمور 
ابالغ دستور جنایت به زنـدابنان کهریـزک، از 

  !ت کهریزک، تبرئه شداتهام آمریت در جنایا
سعید مرتضوی که از چاکران آستان استبداد،    

! خوانده اند) خامنه ای" (آقا " ذوالفقار " او را 
همان است که به اعتراف " ذوالفقار آقا " و این 

مستقیم متهمان اصلی فاجعه کهریزک در قتل 
امیر جوادی فر، محسن روح االمینی و محمـد 

ـا کـه در  کامرانی، آمر اصلی بـوده اسـت و دریغ
سرزمین مـن آنچـه پیـدا نمـی شـود جرعـه ای 

 .عدالت است
به اعتراف سرتیپ عزیزالله رجب زاده یکی از    

ـان جنایـت،  متهمان پرونده کهریزک که در زم
ـامی تهـران بـزرگ بـوده  فرمانده نیـروی انتظ
ــعید  ــزک س ــت کهری ـلی جنای ــر اصـ ــت، آم اس

  .مرتضوی است
ــه گــ۸۹دی  ۱۸در تــاریخ  ◀ ـا ، ، ب زارش هرانـ

منصور نقی پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر 
دادگاه انقالب اسالمی تهران  ۲۶از سوی شعبه 

به ریاست قاضی پیر عباسی به هفت سال حبس 
 ۱۱۰وی  پـس از تحمـل . تعزیری محکوم شد
الـف زنـدان اویـن در  -  ۲روز انفرادی در بنـد 

ـا تودیـع وثیقـه صـد  ۳۰ خرداد ماه سالجاری ب
یون تومانی به صورت موقـت از زنـدان آزاد میل
 .شد
در : ، به گزارش جـرس۸۹دی  ۱۸در تاریخ ◀

ـیس شـعبه  ـاه انقـالب از  ۱۴  ِ                  پی  امتناع رئ دادگ
ـام  ــۀ مهــدی معتمــدی مهــر، بــه اتهـ محاکم

فعالیـت "، "عضویت در نهضت آزادی ایـران"
ـام ــه نظـ ــی علی شــرکت در تجمعــات "، "تبلیغ

رت در تهیـه مباش"و " خیابانی پس از انتخابات
، "المللی و تنظیم بیانیه درخواست نظارت بین

 - جلســه دادرســی و محاکمــۀ ایــن فعــال ملــی
 ۲۸دی مــاه، در شــعبه  ۲۲مــذهبی، در تــاریخ 

دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسـه برگـزار 
 .خواهد شد

ـاریخ  ◀ ، بـــه گــزارش حکـــم ۸۹دی ۱۸در تـ
نهــایی دادگــاه بــرای شــیوا نظرآهــاری، فعــال 

ـال حـبس تعزیـری، تبعیـد بـه  ۴: حقوق بشر س
  .ضربه شالق ۷۴زندان شهر کرج و 

، به گزارش میزان خبر، ۸۹دی  ۱۸در تاریخ ◀
ـان نهضـت  ـاخه جوان مهدی قلی زاده عضو ش
آزادی ایران بـه حکـم قاضـی پیـر عباسـی و بـه 
اتهام عضویت در نهضت آزادی، تـالش بـرای 
بی آبرو کردن نظام جمهوری اسالمی، حضور 

ـاهر ــه در تظـ ــی ب ــی حرمت ــورا و ب ات روز عاش
مقدســات، اقــدام علیــه امنیــت ملــی از طریــق 
ـال حـبس تعزیـری  اجتماع و تبانی بـه شـش س

 .محکوم شده است
ـاریخ  ◀ ـنا، ۸۹دی ۱۸در تــ ، بـــه گـــزارش ايســ

ـتان اصـفهان از  قاضي محمدرضا حبيبي دادس
ـاق مـواد مخـدر در  ۴اعدام  ـام قاچ نفـر بـه اته

ــر داد هــار نفــر از ایــن چ. زنــدان اصــفهان خب
  . عوامل قاچاق و توزيع مواد مخدر بوده اند

ـاریخ  ◀ ــه ۸۹دی  ۱۹در تـ ــزارش کمیت ــه گ ، ب
ـاه تجدیـد نظـر  گزارشگران حقوق بشـر، دادگ
ـار  ـام حـبس و جریمـه چه استان گلستان، احک
تن از اعضای ستاد میر حسین موسوی در ایـن 

ـادر کـرد کـه بـر اسـاس آن، مبـین . استان را ص
میلیون  ۲۰حبس تعزیری و سال  ۲میرعرب به 

مــاه  ۴ریــال جریمــه نقــدی، حســین مطلــوبی 
ــری و  ــه  ۱۰حــبس تعزی ـال جریم ــون ریـ میلی

ماه حبس تعزیری و  ۴نقدی، علیرضا رهنمایی 
میلیــون ریــال جریمــه نقــدی و همچنــین  ۱۰

روز حبس تعزیری محکوم  ۹۱سامان بزرگی به 
 .شدند
، به گزارش کمپین بین ۸۹دی  ۲۰در تاریخ ◀

ی حقــوق بشــر در ایــران، نســرین ســتوده المللــ
وکیل مدافع عده زیادی از کسانی بـوده اسـت 
که بعـد از اینکـه حـق خـود را در اعتـراض بـه 

ـال  ـات مــورد مناقشــه سـ اجــرا  ۱۳۸۸انتخابـ
ـتگیر و  کردنـــد، بـــه صـــورت خودســـرانه دســ

سال حـبس تعزیـری ،  ۱۱محکوم شده اند، به 
سال محرومیت از ارائه خدمات حقـوقی و  ۲۰
ـین و ـال ممنوعیـــت از  ۲۰کالـــت و همچنــ ســ

ـنج . خروج کشور محکوم شد قاضی وی را بـه پ
“ اقدام علیه امنیـت ملـی،”سال حبس به اتهام 

ــه اتهــام  عــدم رعایــت حجــاب ”پــنج ســال ب
ـیلم سـخنرانی، ـال “ اسالمی در یک ف و یـک س

محکـوم کـرده “ تبلیغ علیه نظام”حبس برای 
 .است
ان خبر، ، به گزارش میز۸۹دی  ۲۰در تاریخ ◀

سال حبس تعزیـری و  ۱۰حکم  عماد بهاور به 
ــزاب،  ۱۰ ــت در اح ــت از فعالی ـال محرومی سـ

ـا و فضــای مجــازی و رئــیس شــاخه  رســانه هـ
 .جوانان نهضت آزادی ایران تایید شد
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روانشناسی استقامت 
)۴(  

  
ـاعی  ـای طبیعـی و اجتم در حقیقت فاجعـه ه
فردی و جمعی همیشه در زنـدگی بشـر وجـود 

فاجعه های سیاسـی همچـون . دداشته و دارن
استبدادهای توتالیتر در جوامع گوناگون نیـز 

خـود  وجود داشته و هنوز هم مثل در جامعـۀ
ـائی از ایـن . ما ایران، وجود دارند ـا راه ره تنه

فاجعه ها استقامت و مقاومت کردن در برابـر 
ما فاجعـه . آنان تا نیست و نابود شدنشان است

ـای طبیعــی جمعــی مثــل زلزلــه و ســیل،  هـ
طوفانهــای مخــرب عظــیم و یــا ســرما و گرمــا 
ـاالخره  ـای شــدید و بیــرون از انــدازه و بـ هـ

 - آلودگیهای محیط زیست در زمان خودمان 
ـا - که بیشتر فاجعـۀ سیاسـی ـاعی اسـت ت اجتم

ـای فـردی . را میشناسـیم - طبیعی از فاجعـه ه
طبیعی مثل بیماریهای سـخت عـالج ناپـذیر، 

ـا تصادفات وسائل نقلیه، سقوط هوا پیماها و ی
فاجعه های اجتماعی محصول ناهنجاریهای 
ـارت  ـار قهـر و غضـب و غ اجتماعی، مثل گرفت
آمرین و عاملین انـواع اسـتبدادها گردیـدن و 
یا قربانی جنحه ها و جنایات تبهکاران شـدن، 

  . نیز آگاهیم
ــۀ  ـا مطالع ـاهده و یـ ــی، مشـ ــه روانشناس از جنب
یم اینگونه فجایع و تأثیر مسـتقیم و غیـر مسـتق

آنهــا بــر روی مــا انســانها بســیار حــائز اهمیــت 
ـاهد : است ـا ش ـان م بدین صـورت کـه، هـر زم

ـاعی کـه بـر سـر  ـایع طبیعـی و اجتم چنین فج
پیش خود و در . ملتی و یا فردی میآیند، شدیم

ـا خـود  خفا شکر گـذاری میکنـیم، چـرا کـه م
ـا . قربانی مستقیم چنین فاجعه ای نشده ایم ام

ـا ا: شــگفت انگیــز اینکــه ـا مـ ـات و یـ ز حکایـ
سرگذشــتهائی خوشــمان میآیــد و از شــنیدن و 
خواندن آنها لذت میبریم، که در این حکایات 
ـایع و  ـار فجــ ـانهائی دچــ و سرگذشـــتها انســ

ـا اسـتقامت و . مصیبتهای بزرگ میشوند ولی ب
ــی  ــی پروائ ــهامت و ب ـا ش ــی و بـ ــخت کوش س
ـائب و مشـــکالت را از ســـر  خـــویش، آن مصــ

از آن مهمتـر . ندگذرانده، پیروز و موفق میشـو
وقتی آن ملتها و افراد در اثر استقامت و : اینکه

پایداری خویش، بر سختیها و مشکالت چیـره 
ـا  گشتند، رشد نیز میکنند و تبدیل به ملـت  و ی
انسانهائی میشوند خوش سـیرت و الگـو بـرای 

بخصــوص از جنبــه روحــی و روانــی . دیگــران
ــز  ــر از گذشــته نی ـا شــادتر و خوشــبخت ت آنهـ

  . ندمیشو
  

ـا  ـاهده ای بـرای م حاصل و نتیجۀ چنـین مش
ـا حکایــات و سرگذشــتهای  چیســت؟ چــرا مـ
ـا اســـتقامت را  ـانهای ســـخت کـــوش و بــ انســ
دوست داریم بشنویم و یا بخوانیم؟ چـرا ایـن 
ــتالء خــویش،  ــق امتحــان و اب ـانها از طری انسـ
ـاتر و  ــویتر، توانـ ــر، ق ـانهای بهت ــه انسـ ــدیل ب تب

  محبوبتری میشوند؟
زندگی و مبارزات انسانهای : حاصل آن اینست

ـناخت  ـاوم، شــهادت بــر وجــود یــک شـ مقـ
شــناختی کــه . روانشناســی بســیار مهــم میدهــد

ـا بـه آن توجـه       ً                                       غالبا  یا نادیده گرفته میشـود و ی
  :آن شناخت اینست. کمتری مبذول می گردد

ـانها توانــائی خاصــی وجــود   ـا انسـ در درون مـ
ـا این توانائی تنها زمانی بطـور واقعـی و . دارد ب

قوت و قدرتی تمام فعال و شکوفا خواهد شـد 
کــه مــا در برابــر ســخترین مشــکالت شــرایط 
حیــاتی خــویش قطــع امیــد نکــرده، ســخت 

در ایــن شــرایط بــه یمــن . اســتقامت کنــیم
استقامت خویش بشدت تهیـیج و برانگیختـه 

چـرا؟ چونکـه بـه نبـردی سرنوشـت . میشویم
واکنشـهای مثبـت و . ساز فرا خوانده میشـویم

ـا  قوی  ـان را عمیق                                    ً در برابـر سـختیهائی کـه انس
ـا عالمـت  ـان میکننـد، تنه آشفته خاطر و پریش
شجاعت طبع و توانائی روانی اقلیتـی انگشـت 

بلکــه بطــور واقعــی . شــمار از انســانها نیســتند
ـا  نزدیک به تمامی افرادی که دچار مشکل  و ی
فاجعه ای دگرگون کننـدۀ سرنوشـت خـویش 

ده و مقاومــت گشــته انــد و امیــد از دســت نــدا
کرده اند، گزارش از این تهیـیج و برانگیختـه 

از آن  .شـــدن قـــوی در درون خـــود میکننـــد
مهمتر اینکه آنها بطور علنـی شـرح میدهنـد و 
تفسیر میکنند که پـس از پایـداری و اسـتقامت 
ـان  بایسته در برابر آن حادثـۀ شـوم، زنـدگی ش

  .بهتر و مثبت تر از گذشته نیز شده است
ـانها، نیروهای دگر  ـا انس ـات م گون کننـده حی

ـا  ـاگون در درون م که از طریق بحرانهای گون
ـا زمینـــۀ موضـــوع  ـاد میشـــوند، اینروزهــ ایجــ
. پژوهشی جدید در علم روانشناسـی شـده انـد

رشـد پـس از ضـربه "به این زمینۀ تحقیقی نام  

ـانی "روحــــــــــــی ـان آلمـــــــــــ ـــــــــــ ، بزب
posttraumatisches Wachstum   را

ـایج اولیــــه و تــــ. داده انــــد اکنونی ایــــن نتـــ
ــروف نیچــه، فیلســوف  ــه مع تحقیقــات، جمل

ـانی را تأییـد میکنـد نیچـه گفتـه . سرشناس آلم
آنچه ما را هالک نکنـد، سـخت تـر و : " است

  ."استوارتر میکند
تحقیقات فوق نشان میدهنـد کـه پـس از وارد 
ـان  آمدن ضربه های روحی شدید، عالئم پریش
و آشــفته کننــدۀ زنــدگی انســانها، تنهــا نتیجــه 

حتی . مکنه فجایع و تجارب بسیار بد نیستندم
ــزد  دهشــتناکترین حــوادث و اتفاقــات تنهــا ن
ـــد از دســـت داده،  ـــراد کـــه امی ـــی از اف اقلیت
ــدهای  ــی آم ــرات و پ ــد، اث ــتقامت نمیکنن اس

ـال . مزمن و منفی باقی خواهنـد گـذارد احتم
غالــب انســانها پــس از : بســیار قــوی اینســتکه

امت و تجربه ضربه روحی شدید، بکمک استق
پایــداری خــود تمدیــد اعصــاب کــرده، بهبــود 

از آن مهمتــر اینکــه، بکمــک تجــارب . میابنــد
  .حاصل از استقامت خویش، رشد نیز میکنند

در نتیجــه هــر ملــت و یــا فــردی کــه بتوانــد بــا 
اســتقامت و پایــداری موانــع شــدید و ضــربات 
دگرگون کنندۀ حیات و سرنوشـت خـویش را 

ـا هد زنـده ای تحمل کرده از سـر بگذرانـد، ش
چـرا . خواهد شـد" خوشبختی حقیقی"برای 

که ما انسانها جهت رسـیدن بـه خوشـبختی و 
داشــتن یــک زنــدگی خــوب و راحــت نیــاز بــه 
: چیزهائی داریم کـه خیلـی بیشـتر و مهمتـر از

میل و لذت و تمتع، سرگرمی و تفریح و تفنن، 
. و یا حض و کیف و ارضاء هوسهایمان هستند

فتن آن در دوران جســتجوی خوشــبختی و یــا
کنونی متأسفانه برای غالب انسانها حالتی بـی 
. رمغ، پژمـرده و بـی روح را پیـدا کـرده اسـت

شــادی و خوشــبختی خالصــه شــده در شــکار 
ـا دسـت  لحظات، لحظاتی پر تمتع و تفنن و ی
کم، گذران زندگی که در آن، احساسات منفـی 
  . مثل درد و رنج و مشقت، رخت بربسته باشند

ـا ی بشـدت سـطحی، تنـگ و بسـته از این معن
ــــری از  ــــزرگ دیگ ـبختی، بخــــش ب ـــ خوش

ـا " خوشبختی حقیقـی" ـا ن ـا نمیشناسـد و ی را ی
ـانی دقیقتـر. دیـده میگیـرد آن احســاس : بـه بی

زمانی حاصل ما خواهد " خوشبختی حقیقی"
                                  ُـ     شد که ما دارای یـک زنـدگی هدفـدار و پ ر از 

زنــدگی  کــه مــا بــا . معنــی و معنویــت، باشــیم
سخت کوشـی خـویش آنـرا بنحـو استقامت و 

ایـن خوشـبختی را مـن  .احسن رهبری کنـیم
خوشـبختی کـه . میدانم" خوشبختی حقیقی"

تشکیل یافتـه از خصـلتهای خدشـه ناپـذیری، 
ـان و  ـا را در زن ـا میتـوانیم آنه خصلتهائی کـه م
ـاهده  مردان پر اسـتقامت و سـخت کـوش مش

  .کنیم
ایــن خصــائل را هــر انســان آزاده ای دوســت 

آنهــا را نــزد خــویش ســتایش و تحســین دارد و 
ـا اســـتقامت، . میکنـــد ـان و مردانـــی کـــه بــ زنــ

مداومت و سخت کوشی در برابـر مشـکالت و 
سختیها، بدیها و ناحقیها و ستمگریهای زمان 
خویش سخت و استوار ایستادند و می ایستند، 
به حکم تجربۀ دورانها، پهلوانان ملـی و دینـی 

واهنــد جامعــه خــود شــده انــد و میشــوند و خ
. ما این مردان و زنان را دوسـت میـداریم. شد

زیرا که از جنبۀ روانشناسی، میخواهیم صـفات 
و خصــائل خــوب آنهــا را در زنــدگی و مــنش و 
شخصــیت خــود، بمثابــه نیروهــای دگرگــون 

ـا بـه . کنندۀ حیاتمان، فرهنگ خویش کنیم م
ـان ملـــی و دینـــی خـــویش ســـخت  پهلوانــ

ـا اسـتقا. عالقمندیم مت خـویش چرا که آنها ب
ـاز فـردی و  بر فاجعه ها و ضربات سرنوشت س

ـائق آمدنـد در طـول . اجتماعی دوران خـود ف
ـا ایسـتادگی در موضـع حـق،  حیات خـویش ب
توانستند به ما بیاموزند، چگونه میتوان زندگی 
خویش را با وجود تمامی مشکالت و سختیها، 
ــو و کامــل از  ســر و ســامان داد و ســامانه ای ن

را درک و لمـس " قیقـیخوشبختی ح"رشد و 
  .نمود

باحتمــال بســیار قــوی ایــن ســئوال بــه ذهــن 
خواننــدگان گرامــی خطــور خواهــد کــرد کــه 

ـای " خوشبختی حقیقی" چه عالئم و نشانه ه
ویــژه ای دارد کــه نصــیب انســانهای مقــاوم و 
ـا میشـوند؟ جـواب  قهرمانان ملی و مـذهبی م

  :اینست
، مخلـوطی "خوشـبختی حقیقـی"بنظر مـن، 
ـا ـای است از رض ـبت بـه توانائیه یت عمیـق نس

خـویش همــراه بــا احساســی بــازهم عمیقتــر و 
ـانهای دیگـر، و  قویتر از نزدیـک بـودن بـه انس

ـا در ایـن مـدل از . درک و دوست داشـتن آنه
رشد و خوشبختی، احساسات مثبـت و خـوب 

البتـه ایـن . بر احساسات منفی و بد غلبه دارند
ـبت بـه ـا نس  احساسات با نگرانیها و دلتنگـی ه
ـانها، غنـی یافتـه  زندگی و سرنوشـت دیگـر انس

ـــد ـانهای . ان ـــت انســ ـــی باب بخصـــوص نگران
محروم، زیر سلطه، ستمدیده و نیز حتی افراد 
ـات خـود و  ـای محرکـۀ حی جاهلی کـه نیروه
جامعه شان را تبدیل به زور و خشونت میکنند 
و در خدمت استبداد سـتمگر، زنـدگی خـود و 

  . دیگران را تباه میکنند
ـانم ال ـــگ،خــ اســـتاد   Laura Kingرا کین

روانشناسی از دانشگاه میسوری، نسبت بـه ایـن 
  )۱: (امر تأکید میکند که

خوشــبختی تنهــا یکــی از ارزشــها در زنــدگی " 
ـان اســت ارزشــهای دیگــری همچــون . انسـ

همدردی، خردمندی، از خودگذشتگی، نوع 
ـاهم، بصـــیرت و خالقیـــت، بـــه  دوســـتی، تفــ

واقــع ولــی بعضــی م. همچنــین مهــم هســتند
ـــدگی  ـای ســـخت زن ـات و ابـــتالء هــ امتحانــ
ـا  ـائل را در درون م میتوانند این صفات و خص

  ."بیدار و شکوفا کنند
گاهی مواقع نیز اتفاقات و حوادث ناگوار، در 
ــردی و اجتمــاعی  ـا و فجــایع ف ــع بحرانهـ واق

تا ما فرایند دردناک تغییر و تحول " ضرورند"
خــویش را بپــذیریم و تــن بــه تغییــر و تحــول 

ــه . هــیمد در حقیقــت راه دشــوار اســتقامت ب
ـاییم گـذران یـک  .سمت و سوی رشـد را بپیم

زندگی راحـت، بـی غـم و درد، و زیسـتی آرام،  
ـافی نیسـتند ـانها . بدون تالش و تقـال، ک ـا انس م

ـاهی  نیاز به رشـد روحـی داریـم و ایـن رشـد گ
مواقع تنها به قیمت درد و زجری که همـراه و 

کوشـی هسـتند، پیوسته با اسـتقامت و سـخت 
ـا میس ر خواهــد شــد ــرای مـ ــ          ب ــه .            ّ ــر ک ــن ام ای

ـبب  استقامت در برابر سـختیها و مشـکالت س
ـازتر شـود و نیـز  میشود که نظام درونی انسان ب
بدین خاطر که هـدف از هـر گونـه اسـتقامتی 
باز یافتن استقالل و آزادی خـویش اسـت، در 
ـای اسـتقامت،  نتیجه یکی از مهمترین ویژگیه

  . باز و روشن کردن استپیشاروی خود را 
ـارد تدشـی  ، Richard Tedeschiبرای ریچ

ــــگاه  ــــی در دانش ــــتاد روانشناس  Northاس
Carolina  ـــین ـــت چن ـای معرف ــ ـــش ه جه
او معتقـد . ، امری غیر مترقبه نیستندبرانگیزی

  )۲( :است
ــدۀ شخصــیت، " ــر دهن ــی تغیی احســاس درون

ـانهائی  غالبأ شاخص و عالمتی است بـرای انس
ـا آن که در بحرانی بس یار سخت بسر میبرند و ب

  ."دست و پنجه نرم میکنند
رشـد پـس از ضـربۀ " تدشی، خود مبتکر واژۀ  

تحقیقــات وســیع او بخــوبی . اســت" روحــی 
ـاتی : نشان میدهنـد ـارب حی ـانهائی کـه تج انس

     ً                                  شدیدا  سختی را با اسـتقامتی خسـتگی ناپـذیر 
تجاربی مثل شکنجه شدن و  - تحمل میکنند 

د جسـمی و روحـی را تحمل خشونتهای شـدی
کـردن و یــا مبـتالء بــه یـک بیمــاری ســخت و 

این افراد ابتدا با ایـن . - ناگهانی شدن و غیره
اندیشۀ هولناک دست به گریبانند کـه زنـدگی 
ـابود  ـال ن ـاال، در ح آنها همین جا و همـین ح

ــدتهای . شــدن اســت ــی م ـا حت بعضــی از آنهـ
ــدید، از  ــی ش ــربۀ روح ــس از آن ض ــدی پ مدی

ل حافظــه و عالئمــی دیگــر بیخــوابی، اخــتال
شبیه به اینها، از سلسله عالئم فشارهای روحی 

  .سخت، رنج میبرند) استرس(
ولی تدشی و دیگر محققینی کـه در ایـن زمینـه 
: کــار کــرده انــد، بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد

ـار چنـین ضـربه  ـانیکه دچ زندگی اکثریـت کس
های روحی گردیده اند و امید از دست نـداده 

ده اند، در پـی و پـس از بهبـود، و استقامت کر
جهت بهتری یافته و غنی تر و رضایتمند تـر از 

ـان مـــی یابـــد ـال از جنبـــه . گذشـــته جریــ حــ
روانشناســی، جــای پــرداختن بــه ایــن پرســش 

ــر و . اســت ــراد چــه تغیی ــه اف در درون اینگون
تحــوالتی، چــه کنشــها و واکنشــهائی صــورت 
ـا پـس از اسـتقامت و پایـداری  میگیرند، که آنه

برابر ضربه های روحی شـدید، حتـی رشـد در 
نیــز میکننــد؟ آن تغییــرات و تحــوالت از ایــن 

  :قرارند
روانـی شـدیدی  - وقتی به انسانی ضربۀ روحی 

 Traumaدر پزشـــگی و روانپزشـــگی بـــه آن (
این ضربه شبیه به رعد . وارد میشود.) میگویند

احســاس بهــا دادن "و بــرق بــا قــوتی تمــام بــه 
فـرد ) مند بودن خـودیا احساس ارزش" (بخود

در روانشناســی بــه ایــن  پدیــده . ضــربه میزنــد
ـانی  ـان آلمـــ -Ich) " مــــن - شــــوک "بزبـــ

Schock) در واقع حوادث و وقایع . میگویند
     ً                                 عمیقــا  تکاندهنــده میتواننــد مکــانیزم عــادی 
. حفاظت روان را برای مدتی از کار بیاندازنـد

برای . کنند" یخ زده و منجمد"باصطالح آنرا 
اثــر حملــه ای شــدید و ناگهــانی بــه مثــال در 

   ً                      مثال  در منظـر عمـومی خـوار و  - شخصیت ما 
ـای جسـمی و  تحقیر شدن، یا تحت شکنجه ه
روحــی شــدید قــرار گــرفتن و یــا بناگهــان بــا 
ـان گیـر  ـاعی گریب ـا اجتم فاجعه ای طبیعـی و ی

واکــنش مــا شــبیه بــه عضــوی از بــدن  - شــدن
است که در اثر استعمال داروی بیهوشـی، بـی 

ـا . یشودحس م بدینصورت که برای لحظـه و ی
ـار میافتـد و مـی  ـا از ک لحظاتی زمان در نظر م

ـاس . ایستد حتی زمین را ما زیر پای خود احس
سر ما خالی و تهی از هر گونـه فکـر . نمی کنیم

و بــاالخره دنیــای آشــنا و . و تصــوری میشــود
ـامال   ـاره ک ـا، بـه یکب ـان م ـاد و اطمین                                         ً مورد اعتم

ـاالت و . مان میآیـدغریبه و بیگانه بنظر ایـن ح
ـانهائی کـه  یا حالتهائی شبیه به اینها، بـرای انس

ـانی  ــر جـ ــی(از نظ ــدیدترین ) فیزیک تحــت ش
. تهدیــدها قــرار میگیرنــد، نیــز اتفــاق میافتــد

مثــل نمــایش و صــحنه ســازیهای اعــدامهای (
مصنوعی برای زندانیان که در همۀ زنـدانهای 
سیاســی رژیمهــای اســتبدادی و توتــالیتر رواج 

ـات در درون .) دارنـــد  - مـــن"در ایـــن لحظــ
ـبت بـه " شوکه " شدۀ ما، آن اطمینان قوی نس

خود، در ما متالشی " وهم آسیب ناپذیر بودن 
ــران میشــود ــن، آن پــردۀ . و وی ــالوه بــر ای ع

ـابین درک و برداشـت                 ً                     حفاظتی که معمـوال   م
ـاره  درونی ما، و جهان بیرون از ما قرار دارد، پ

ــود ــده میش ـا. و دری ــحنه هـ ـناریوهای  ص و سـ
ـا،  ـای م                   ُ                      زندگی روزمرۀ ما، خ لق و خـو و عادته
حس و درک ما از دنیا، به معنای واقعـی کلمـه 

در این حالت شوک زده . همگی بر باد میروند
ـا شـقاوت و  ـام وجـود خـویش، ب ـا تم گی، ما ب
بیرحمی عظیمی، تسلیم حـوادث و رویـدادها 

  .میشویم
ـاال                       ً                شگفت انگیز اینکه کامال  شبیه به آنچه در ب

ـارۀ  ـان نیـز در ب منقلـب " احـوال"آمد را عارف
بــه " مقــامی"شــدن خــویش بهنگــام گــذار از 

ـاالتر" ـام بـ ــد" مقـ ــزارش میکنن ــین . گ همچن
ـادات شـدید مـذهبی دارنـد،  افرادی کـه اعتق

ـارب  " بیـدار و هوشـیار " حاالت فوق را از تج
در نظـر  .شدن ناگهانی خویش، بازگو میکننـد

ـا افرادیکه این تجارب درون ی را در ایـن حالته
میکنند، رنگها به یکباره تندتر و شدیدتر دیـده 

ـای زنـدگی روزمـره بـه . میشوند اشیاء و ابزاره
ناگهان زیبائی معنوی خیره کننده ای بدسـت 

ـا . میآورنــد ـارب ذهنــی و درونــی بـ ایــن تجـ
اختالل روانی لطیف و دگرگون کننده ای کـه 

  .آمیخته با ترس و وحشت هستند، همراهند
W. Keith Campbell  ـــــص در متخص

کـه  Georgiaروانشناسی اجتماعی از دانشگاه 
در مورد این پدیده روانی تحقیق کرده اسـت، 

  )۳:(مینویسد
ـان " من خود"زمانیکه "  ما از تصویر ایـن جه

ـا )ناپدید شـود( رخت بربندد  ـا در نظـر م ، دنی
ـاده عظـیم و مقتـدر، و بسـیار  بناگهان فوق الع

این لحظه، لحظـۀ . میشود زیبا و قابل تحسین
ـاز میکنـد و  ـا را ب تجربه ای است که چشمان م

ـای تـو : ما خـواهیم گفـت آه خـدای مـن، دنی
  ."     چقدر زیبا و با عظمت است

 - شوک "بسیاری از کسانیکه وارد آمدن ضربۀ 
را تجربه کرده اند، ولی خود مانـده انـد، " من

یعنی اسـتقامت کـرده انـد، پـس از آن گـزارش 
                   ً            کــه زنــدگی آنهــا شــدیدا  تغییــر کــرده  میکننــد
بدینصورت که ارزشهای کهنه و قـدیمی . است

ـان بـه  که در سر داشتند، بخصـوص عادتهایش
ــد ــد شــده ان ـا ناپدی ــر کــرده و یـ ــدریج تغیی . ت

ـات خـویش بـه ایـن نتیجـه  کمپبل، در تحقیق
ـانهائیکه  ـامی انس میرسد که بیش از نیمـی از تم

انـد، از یک چنین ضربۀ روحی را تجربه کرده 
ـان  اثـــرات مثبـــت دراز مـــدت آن در زندگیشــ

  :کمپبل مینویسد. گزارش میکنند
تجــارب منفــی مصــیبت آور و ســخت متــأثر " 

کننــده میتواننــد وضــعیت فعلــی زنــدگی مــا را 
ـان دهنـد کـه در  چنان به لـرزه در آورنـد و تک
ــرات و تحــوالت  ــر روی تغیی ـا د ری ب          َ                          درون مـ

یتوان در این باب گشوده شده، م. گشوده شود
یا در مصرف الکـل و مـواد مخـدرهای دیگـر، 
بخصــوص کزکردگــی و افســردگی روزافــزون 

ـا ایسـتاد . ، فرو رفت و غرق شد)دپرسیون( و ی
ـانی قــویتر، نســتوه تــر،  و اسـتقامت کــرد تــا انس

  ."  بهتر و خوشبخت تر از گذشته گردید
در حالت دوم، یعنی برای اینکه انسانی بتوانـد 

اجعه شخصـیت خـویش خود بماند و پس از ف
را رشد داده و با واقعیتهای جدید و نو زنـدگی 
ـا  خود، بطور مسـتقیم رابطـه برقـرار کـرده و ب
ـاز بـه  آنها خوب کنار آیـد، بـیش از هـر چیـز نی

بقــول حــافظ . اســتقامتی آگــاه و دانســته دارد
  :شیرازی

  راه عشق ار چه کمینگاه کماندارانست 
  هرکه دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد

نسان بایسـتی اراده ای سـخت و قـوی داشـته ا
ـای تغییــر و  ـان فرس ـا بتوانـد فراینـد ج باشـد ت

ــ  در حقیقــت قبــول و تحم ل . رشــد را بپــذیرد ّ                   
سـختیها و اســتقامت و پایـداری در برابــر آنهــا 

  .است که سبب رشد روحی ما میشود

       ً                                و دقیقــا  اینســت تفــاوت مــابین انســانی کــه بــا 
ـا   اســـتقامت خـــویش و پنجـــه نـــرم کـــردن بــ
ـا  مشکالت و سختیها، قویتر شده و سـرانجام ب
ــد، بــا  شــادی و امیــد از آنهــا خالصــی مــی یآب
ـا و سسـتی  انسانهائیکه توسط بحرانها بـه کژیه

  .ها و بیراهه های کارپذیری راه میبرند
شناختی که غالب روانشناسان صاحب نظر در 

بنا بر ویژگی های : آن متفق القول اند، اینست
ارد، ســاز و کــارش در خاصــی کــه اســتقامت د

ـا  ـاز و تحـول پـذیرکردن م ـانها، ب درون ما انس
طوریکه ما از بندگی انواع اسـتبدادها و . است

عقب افتادگیها بدر آئـیم و راه رشـد و تکامـل 
  .خویش را هموار سازیم

استقامت در برابر بحرانهای فردی و جمعـی، 
ســبب میشــود کــه مــا نســبت بــه جهــانی بهتــر، 

ـانی پـــر از عـــدل و  ـانهائی کـــه جهــ داد و انســ
صاحب تمامی حقوق هستند، سخت باورمنـد 

ـا را بـه تـالش و تقـال مـی . شویم ـاد م این اعتق
ـا . اندازد یعنی آن باور و اعتقادی را در درون م

ـال میکنـــد کـــه زور گـــویی و زور  ســـخت فعــ
پــذیری را شایســتۀ  شــأن و مقــام انســان نمــی 

ـان را مجموعـه ای . داند در عوض زنـدگی انس
در . و پر از معنـی و معنویـت مـی بینـدهدفدار 

کـه اینصورت به این امر سخت باورمند اسـت 
مــا انســانها بمقــدار بســیار زیــادی بــر وقــایع و 
ـاعی و  حـــوادث، بخصـــوص بـــر امـــور اجتمــ
سیاسی که برما میگذرند، نفوذ و تسـلط داریـم 

  .و قادریم آنها را تغییر دهیم
ـان  همانگونه که در نوشته قبلی نیز آمد، هر زم
ــر ســختیها اســتقامت کــردیم،  ـا در براب کــه مـ
ـا، از جملـه  ـای محرکـۀ درونـی م تمامی نیروه

این . مجموعۀ استعدادهایمان فعال میگردند
ـا میشـود ـا را . امر سبب تحول پذیر شدن م و م

ـاده و مهیــا بـرای یــک زنـدگی آزاد میکننــد . آم
ــدی  ــی رش ــی و کم ـاظ کیف ــه از لحـ ــدگی ک زن

  .  روزافزون دارد
ـام تدشی، به در ـای زنـدگی، ن  ستی بـه بحرانه

seismisch بمعنای زلزله و آنچه مربـوط بـه
ــود را داده اســت ــرزه میش ــین ل ــد . زم او معتق

  :است
ـا  ـای پایــه ای مـ ـادات و باورهـ ـا اعتقـ بحرانهـ

بـه  - شـبیه بـه زمـین لـرزه و زلزلـه - انسانها را 
در واقـع آن . تکانها و جنبشی شدید وامیـدارد

به لـرزه میانـدازد کـه پایه ها و شالوده هائی را 
پـس از . ما زندگی خویش را بر آن بنا کرده ایـم

ـاس و پایـه  لرزشهای شدید و ویـران شـدن اس
ـاز  های قدیم، ما به شالوده های نو و جدید نی

  . پیدا میکنیم
اما یافتن پایه و اساسی نو بـرای زنـدگی، بـرای 
باورهــا و اعتقــادات و ارزشــهای خــویش، کــار 

ـانی نیسـتند ـان بایسـتی نـه  .سهل و آس زیـرا انس
ـار                                ً               تنها نوع فکر و اندیشه و طبیعتا  اعمال و رفت
خود را تغییر دهد، بلکـه مجبـور اسـت ادامـۀ 
زندگی و راه و چار آینـدۀ خـویش را نیـز بطـور 

ــه تصــور درآورد ایــن امــر . شــفاف و روشــنی ب
                           ً         کــاری بــس ســخت و دشــوار و غالبــا  همــراه و 
و  همــزاد بــا عالئــم و نشــانه هــای کزکردگــی

خــوردن غــم و . اســت) دپرســیون(افســردگی 
ـــدۀ خـــویش را  غصـــه، نالیـــدن در درون، آین
تاریک و سیاه در نظر آوردن و گاه برای خـود 
ـا  آرزوی مرگ کردن، اجزاء پیوسته و همـراه ب

  .از سرگذراندن بحرانها هستند
حافظ در غزلی بسیار زیبا این حاالت تغییـر و  

ـا شـدن از بحـر ـادی و ره ان تحول و سپس ش
او . درونی را سروده و نمایان اهل خرد میکنـد

  :اینگونه میسراید
  روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

  زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد  
  آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود

  عاقبت در قدم باد بهار آخر شد  
               ُ                صبح امید که ب د معتکف پردۀ غیب

  شدگو برون آی که کار شب تار آخر   
  آن پریشانی شبهای دراز و غم دل 

  همه در سایۀ گیسوی نگار آخر شد    
  باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز

  آنهمه غصه که در دولت یار آخر شد  
  ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد

  که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد  
پریشانی شبهای دراز و " در حقیقت انبوهی از 

ـای را جهت از س" غم دل  ر گذراندن بحرانه
ـا اسـتقامت و  ـا بایسـتی ب سرنوشت ساز، نـه تنه
ـا  نیـز بـرای                                 ً          پایداری به جان خریـد، بلکـه غالب
ــر و تحــول اندیشــه و عمــل انســان، ایــن  تغیی
ــز  حالتهــا، منطقــی، مفیــد و نتیجــه بخــش نی

  .هستند
  16در صفحه      
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وقتی دشمن، انسان را 
  از درسها غافل می کند

  
  
و  این درس زیبا ۶۴و  ۶۳یه های آدر    

مــوزد کــه از حــق آمــد را مــی آبــس کار
دوســتی کــاری ســاخته مــی شــود کــه از 
ثروتهای روی زمـین هـم سـاخته نمـی 

هم در پیشگیری از گرفتار تضـاد . شود
منافع شدن جامعه و هم در بازداشـتن 

ــداران از تجــاوزگری چــرا کــه . زورم
 ،نها دوسـتی مـی کنـیآجامعه ای که با 

خود مانع از تجاوزگری حاکمـان مـی 
ــر وفــق الگــوئی کــه حــق  ،شــود بســا ب

تغییــر مــی کنــد و حاکمــان  ،مداراننــد
  .  تجاوز پیشه را می رانند

 ،به کـافران تجـاوز پیشـه ، ۶۸یه آدر  •
هشــدار مــی دهــد کــه خداونــد بنــا بــر 

نها در ایـن جهـان نـدارد بلکـه آعذاب 
حاصــل  ،نهــا خواهــد رفــتآنچــه بــر آ

یه آاین . بذری است که خود می کارند
: مـوزدآی همـواره کارسـاز مـی نیز درس

عمـل بـه حـق . عمل برخود افزا اسـت
بر خود می افزاید و رشـد بـر رشـد مـی 

بـر خـود مـی  ،افزاید و عمل بـه نـاحق
ــرگ و  ــر م ــی ب ــرگ و ویران ــد و م افزای

زورمـدار  ،ویرانی می افزاید و سرانجام
  . وردآحق ناحق کن را از پا در می 

ــیش از آ – ۶ ــای پ ــه ه ــه آی ــوره  ۲۷ی س
یـــه در بـــاره  جنـــگ آب و ایـــن احـــزا

ـــگآدر . احـــزاب اســـت ـــی  ،ن جن بن
ــه ــد  ،قریظ ــا محم ــان خــویش را ب پیم

شکستند و با دشـمن متجـاوزی کـه بـه 
ــودآجنــگ  . همدســت شــدند ،مــده ب

حیــات جامعــه مســلمانان را در خطــر 
ســفیران پیــامبر را از . جــدی افکندنــد

خــود راندنــد و مســلمانان را میــان دو 
ی از درون یکی از بیـرون و یکـ ،دشمن

نها با متجاوزان نیز بـه آاما . قرار دادند
نکـه آپـس از  ،در نتیجه. راه وفا نرفتند

 ،متجاوز از تجاوز منصرف شـد و رفـت
پیشنهادهای سه گانه کعب . تنها شدند

  .ابن اسد را نیز ناشنیده گرفتند
امر واقعی  ،یه حکمی را در بر نداردآ     

ه مـدآیـه آنچـه در آ :را گزارش می کنـد
توضیح ایـن . اجرای حکم قاضی است
در  زورمــداری  ،کــه افــراد بنــی قریظــه
ابن اسد کـه از . انعطاف ناپذیر ماندند

نهـا هشـدار داد کـه آنها بود بـه آسران 
این انعطاف ناپذیری ضفف است و بر 

در قلعه . اما نشنیدند. بادشان می دهد
ــر ــه جنــگ ایســتادند ،خیب شکســت . ب

اسـیر  ،دنـدنها کـه زنـده مانآ ،خوردند
ــامبر . شــدند ــا خواســت آاز ) ص(پی نه

نها چگونـه بایـد رفتـار آخود بگویند با 
نها نپذیرفتند کـه بنـا بـر قـانون آ. شود

سعد بن معـاذ . نها رفتار شودآاسالم با 
پیـــامبر نیـــز . را قاضــی معـــین کردنـــد
اگر بنا بر عمـل . قضاوت او را پذیرفت

. نیــازی بــه قاضــی نبــود ،ن بــودآبــه قــر
نها آ. ن را اجرا می کردآحکم قرپیامبر 

ن بـا آخود نخواسـتند برابـر قـانون قـر
وردن آن را اسـالم آنها رفتار شود زیرا آ

قاضــی از هــر دو طــرف . مــی دانســتند
 ،اگر حکـم قضـائی صـادر کنـد: پرسید

ــامبر و اســیران  ــذیرفت؟ پی ــد پ خواهن
اما او بر طبق کدام . پاسخ مثبت دادند

بیمـار  قانون حکم داد؟ او که زخمی و
ــود ــا ،ب ــاخت ،در ج ــانون نس ــابر . ق بن

. قــانونی رأی داد کـــه وجـــود داشـــت
در  ،ن رأی دادآقــانونی کــه بــر طبــق 

ــــود آقــــر ــــورات ب ــــود امــــا در ت ن نب
)Deuteronome xx, 10 – 14 :( در

خطاب بـه فرمانـده قشـون در  ،تورات
« :مــده اســتآکــار تصــرف یــک شــهر 
صـلح پیشـنهاد  ،نخست به اهالی شـهر

بـه شـهر در  ،قبول کردند اگر. می کنی
ئی و اهالی شهر خـدمتکار تـو مـی آمی 

شهر  ،اگر  اهالی شهر نپذیرفتند.شوند
ــه جنــگ مــی گشــائی . را محاصــره و ب
. مردان را همه از دم تیـغ مـی گـذرانی

ـــان و  ـــان و کودک ـــال و آزن ـــه از م نچ
ن تــو مــی آاز  ،حیــوان در شــهر هســت

تعیین شـده  ،بنابر حکم قاضی. »شوند
 وارثـانمسـلمانان   ،قریظـهتوسط بنی 

  . نان در زمین و اموال شدندآ
تکرار کـنم کـه پیـامبر بهنگـام فـتح      

صـلح را  ،نآقـر. مکه عفـو عمـومی داد
حقی از حقوق انسان شناخت و جنگ 

رفتار با دشـمنی . تعرضی را ممنوع کرد
یـه آ ،که از بیرون حمله می کنـد را نیـز

معـین  ،به شرح فوق ،های سوره انفال
  .ده استکر
ــا         ــه دو درسآو ام ــره  ،ی ــا در زم بس

موزد و ایرانیان آمهمترین درسها را می 
ایــن دو درس را  ،در ســه انقــالب خــود

  : بکار نبردند
دمـی از آحیات و مرگ را : درس اول •

بیـــان  :اندیشـــه راهنمـــای خـــود دارد
انسـان را در بیراهـه مـرگ مـی  ،قدرت
 بیان قدرتی کـه سـلطه گـری را. اندازد

نهـا را در آدمیان تعلیم مـی دهـد و آبه 
  ،انعطـاف ناپـذیر مـی کنـد ،زورمداری

. نها را به وادی مرگ  راهبر مـی شـودآ
شــگفتا کــه معتــادان بــه ســلطه گــری و 

از . ســلطه پــذیری عبــرت نمــی گیرنــد
اسرائیلیان از تاریخ خـود درس  ،جمله

سـال  ۶۰عبرت نمی گیرند و افزون بر 
ف ناپذیرند انعطا ،در زورمداری ،است

و حکــــم تــــورات را در بــــاره مــــردم 
از یاد برده انـد . فلسطین بکار می برند

که زمانی نیز سلطه پذیر شدند مرگ و 
شـگفت . ویرانی فراوان به خود دیدند

نکــه فلســطینیان ضــعف انعطــاف آتــر 
ناپذیری اسـرائیل را قـوتش انگاشـته و 
. خویشتن را بـه سرنوشـت سـپرده انـد

عطـاف ناپـذیری ایرانیان نیـز ضـعف ان
ن می آیم والیت مطلقه فقیه را قوت ژر

انگارنـــد و مـــی گوینـــد در کشـــتن و 
کردن حد نمـی شناسـند، ... شکنجه و

ـــا  ـــوان ب ـــس نمـــی ت ـــه آپ ـــه مقابل ن ب
فــرق اســت میــان انعطــاف . برخاســت

ناپذیری وقتی انسان بر حق می ایسـتد 
. و انعطاف ناپذیری وقتی زور می گوید

ناس در اولی قوت  است وقتـی حـق شـ
نهـا آبر حق می ایستد و  ،برابر زورمدار

نیاز   ،میان خود ،که  بر حق می ایستند
زاد اندیشه ها دارند تا که از آبه جریان 
بـــه  ،برداشتهاشـــان از حـــق ،راه نقـــد

نها در برداشتی نزدیـک تـر بـه آتوحید 
. اما دومی ضعف اسـت. حق بیانجامد

زیرا زور است که  فصـل الخطـاب مـی 

تجزیه از پس تجزیـه را  ،زوراین . شود
به انعطاف ناپذیرها تحمیل می کند تـا 

پیامبر از این ضـعف . وردآاز پایشان در 
یـه آ. بود که سود جست و پیروز گشـت

در برابر  کسانی که به زور می : می گوید
هرگـاه اسـتوار  ،خواهند سلطه جویند

ئین زورپرستی خود از پای آبه  ،بایستی
اسـتوار  ،نی را نیـزیم کنوژر. یندآدر می 

و نستوه ایستادن است کـه از پـا در مـی 
هر قدرتی چـون مقاومـت نبینـد . وردآ

 ،بزرگ می شود و چون مقاومت ببیند
گرفتار قانون انحطـاط و انحـالل مـی 

ــود ــی . ش ــاف نم ــه انعط ــداری ک زورم
! شـگفتا. یـدآزودتر از پا در مـی  ،پذیرد

ــن ضــعف  ــا ای ــیه و اروپ ــا و روس امریک
ا شــناخته انــد و گرفتــار یــم رژبــزرگ ر

ــــگ  ــــانگیری و جن ــــاله و  ۸گروگ س
مجازاتهای اقتصادی و گرفتـار کـردن 

تش و بحران اتمی  اش کرده  آدر حلقه 
ـــرین فرصـــت هـــای رشـــد را از  و بهت

یم را باجگـذار ژایرانیان ستانده اند و ر
همـان ضـعف را  ،کرده اند و ایرانیـان

قوت می بینند و توجیـه گـر بـی عملـی 
  !می کنند

به هـدف  ،هر سه انقالب: درس دوم •
ــا . نرســیدند ــار ب ــه بخــاطر رفت از جمل

ــاوز  ــر متج ــلطه گ ــا س ــه ب ــائی ک گروه
نهـا کـه آ ،در حقیقـت. همدست شدند

ــوند ــی ش ــارجی  م ــدرت خ ــتیار ق  ،دس
ــه ترکیبشــان نخــورد  ،هرگــاه دســت ب

سرانجام عامـل تجدیـد سـلطه بیگانـه 
از . چنانکه در ایـران شـدند. می شوند
ــرت ــاد هو ،راه عب ــه ی ــانی را ب ــت کس ی

وریم که در انقالب مشروطیت بودنـد آ
امــا پیمــان شکســتند و بــه اســتبدادیان 

شــرکت  ۱۲۹۹پیوســتند و در کودتــای 
سـاله را بـر  ۲۰جستند و استبداد سـیاه 

ایران حاکم کردند و راه رشدی را کـه 
از راه  ،بـاز. بسـتند ،انقالب گشوده بود

وریم آهویت کسانی را به خاطر  ،عبرت
و خرداد  ۳۲مرداد  ۲۸ه در کودتای ک
همان خانواده ها و . شرکت کردند ۶۰

» مـذهبی«همان گروههای سیاسـی و 
 ،هرگــاه. در ســه کودتــا شــرکت کردنــد

انقالبیان خائنان به انقالب مشروطیت 
نهـا آرا به خود راه نمی دادند و دسـت 

اینهمـه  ،را از دولت کوتـاه مـی کردنـد
رداختـه بهای سنگین که  مردم ایران پ

  . پرداخت نمی شد ،اند و می پردازند
ماجرای جنگ  ،سوره فتح ۲۰یه آ -  ۷

 ،ور مــی شـود و درس بــاالآخیبـر را یـاد
کوتاه شـدن دسـت سـلطه جویـان از (

  .را خاطر نشان می کند) سر مسلمانان
 ،امــــا چــــرا عقلهــــای قدرتمــــدار     

درسهای بس ارزشـمند را نمـی بیننـد و 
کـه ندارنـد؟  یه ها می دهنـدآمعانی به 

نه تنها بـه ایـن دلیـل اسـت کـه اصـول 
ن را نمـی شناسـند و نمـی آراهنمای قر

خواهند هم بشناسند و نمی داننـد کـه 
یه نمی باید معنائی داشـته باشـد آهیچ 

بیشـتر بـه ایـن  ،ناقض اصول راهنمـا و
ــا اصــل قــدرت مخــالف  ،خــاطر کــه ب
ــا شــکلی از قــدرت مخــالف . نیســتند ب

ــد شــکل ــدرت  هســتند و مــی خواهن ق
. ن کننـدآجانشـین  ،مورد پسند خود را

و گرنه می توانستند بجـای ضـدیت بـا 
بـه خــود  ،اسـالم بــه شـیوه زورمدارانــه

بدهنـــد و همـــین » ســـکوالر«صـــفت 
 ،درسـها و روشـها را خـود بکـار برنـد و

بــه جامعــه ایرانــی  ،ولــو از قــول خــود
  .  پیشنهاد کنند

   

  

  )4(روانشناسي استقامت 
  

ـای سـخت،  البته افرادیکه در پی بحرانه
ــرای  ــو را ب ــد و ن ــومی جدی ــی و مفه معن
ـأ نیایـد  زندگی خویش پیدا میکننـد، حتم
فــوق تصــور قــوی، اســتثنائی و آدمهــائی 
ـا اســتعداد باشــند ــد و بـ . بشــدت خردمن

ـان  ـات متعــددی نشـ آنطــور کــه تحقیقـ
میدهند، قاعـدتأ اینگونـه افـراد در آنچـه 
ــوط  ـا مرب ــی آنهـ ــه ثبــات روحــی و روان ب

یشتر آدمهای متوسط و معمـولی میشود، ب
ولــی تفــاوت آنهــا در مقایســه بــا . هســتند

ـا  ــدن بحرانهـ ــانیکه در از ســر گذران کس
: کمتر موفقیت دارنـد، در ایـن سـت کـه

ــدۀ  ـان کنن ـاگوار و پریشـ ــاق نـ ـا اتف اولیهـ
ـات خـویش،  زندگی خود را در رونـد حی

) بیـوگرافی(یا بهتر بگوییم در زندگینامـۀ 
ـان میتوان ـاعی، خودشــ ـام اجتمــ نـــد ادغــ

ــد ــراد . کنن ــه اف ــه اینگون ــی ک ــدین معن ب
حاضرند فرایند دردناک معنای جدید و 
ـا  نو بـه خـود و زنـدگی خـویش دادن را ب

ـا و . استقامت شایسـته بپذیرنـد اندیشـه ه
ـا کـرده  روشهای قدیم زندگی خود را ره

کلیـد . و خویشتن خویش را تغییر دهنـد
اصلی و یا شاهراه رشد شخصیت در ایـن 

ه است که ما این تغییـر و تحـول امر نهفت
در اثر قبول این تحول اسـت . را بپذیریم

ـان بهتـر و  که ما رشد میکنیم و زنـدگی م
  .    خوشبخت تر از گذشته جریان می یابد

ــه  ــردازیم ب ــه روانشناســی بپ حــال از جنب
ــر اســتقامت و : پاســخ ایــن ســئوال در اث

قبول تغییر و تحول باورها و ارزشها، چه 
التی در درون فــرد صــورت فعــل و انفعــا

ــوند و  ــد او میش ــبب رش ــه س ــد ک میگیرن
زندگی او بهتر از گذشته جریان مـی یابـد 
ـادتر و  و مهمتــــر از همــــه اینکــــه او شـــ

  خوشبخت تر از گذشته میشود؟
کسانیکه با پایداری و اسـتقامت، بحـران 
تغییــر و تحــول خــویش را بــا موفقیــت از 
ســر میگذراننــد، در وجــود خــود بــا یــک 

درونی تازه و نوئی مواجه خواهند آزادی 
آزادی که وجـود آنـرا در گذشـته در . شد

درون خویش هرگز نمیتوانستند احساس 
این آزادی در اثر رها شدن . و تصور کنند

از قیــد و بنــدهای درونــی، بزبــان فلســفی 
ــدر،  ــی ص ــن بن ــدن از " ابوالحس ـا ش رهـ

، "  ّ                          حــد ها و محــدود کننــده هــای درون 
ـا میشـود م بیرونـی ایـن عالئـ. حاصل آنه

ـامح  ــود و tolerance آزادی، تسـ ـا خ بـ
مــدارا کــردن بــا خــود و . دیگــری اســت

ـاری، صـــلح  دیگـــری، شـــکیبائی و بردبــ
صـلح پـذیری و  دوستی و صلح طلبـی و

رهــا شــدن از تمناهــا و آرزوهــای مــادی 
  . بیش از اندازه، دیگر عالئم آن هستند

ـاز را از  ـای سرنوشـت س هر کـس بحرانه
درون تغییر کنـد، پـس  سر گذرانده و در

ــاس  ــته احس ــر از گذش ــی کمت از آن، خیل
ـــد ـــده میکن ـــرس از آین ـــره و ت ـا . دله ــ ب

روانـی،  - وجودیکه تجربۀ ضـربۀ روحـی
ــت ــرس و وحشــت اس ــو از ت . خــود ممل

بســیاری از کســانیکه توانســته انــد بعــد از 
ـات دهنــد"ایــن ضــربه  ، از "ادامــۀ حیـ

نیــروی عظیمــی کــه در درونشــان ایجــاد 
آنان . تی و تعجب میافتندمیشود، به شگف

ــوی بدســت  ــس ق ــه نف ـاد ب ـان اعتمـ چنـ

ــه در تصــورات و احساســات  ــد، ک میآورن
ـای بـزرگ و  ـام کاره خویش قادر به انج

  .عظیم میشوند
Richard Tedeschi  کــــه از طریــــق

ـادی از ایـن  ـا تعـداد زی تحقیقات خـود ب
ـــته،  ـــوالنی داش ـای ط ــ ـــراد گفتگوه اف

  :مینویسد
شتناک هیچیک از کسانیکه حاالت وح"

ــه کــرده  از ســرگذراندن بحــران را تجرب
است، ادعا نمیکند که آن حال و احـوال 

و در خـالل بحـران . خوب و عالی بودند
نیز، هیچ کسی این فکر را به مغز خـویش 
راه نــداده بــود کــه از طریــق ایــن تجربــه 

هر کسی سعی داشته و . میتواند رشد کند
. تالش میکرده که تنها ادامه حیات دهـد

ر نگــاه و نظــری بــه گذشــته، ایــن ولــی د
ـارش را  انسانها خیلی بیشـتر از آنکـه انتظ
داشــته باشــند، ســود بردنــد و خشــنودی 

  ." حاصلشان شد
در حقیقت رشد انسان زمانی تحقـق مـی 
یابد که فکر راهنمای او در استقامتی کـه 
ــیم، آزادی و اســتقالل و هــدف بــاز  میکن

چـــرا؟ . یافـــت تمـــامی حقـــوقش باشـــد
ـا مـی آموزنـد چونکه تجربۀ :  دورانها به م

هــم انســانها و هــم جامعــه هــا بــه یمــن 
استقامت است که آزادی و رشـد خـویش 
ـات  ــۀ حیـ ــه ادام ـا ب ــد و توانـ ـاز میابن را بـ

  . میشوند
و در پایان ایـن سـئوال بـه ذهـن خطـور 

ـا نیـز . خواهد کرد ـا و ملته ـا جامعـه ه آی
ــ                    پــس از تحم ل بحرانهــای شــدیدی کــه  ّ         

ـای دســـــت آورد و محصـــــول نظام هــــ
اســـتبدادی اســـت، میتواننـــد بـــه یمـــن 
اســـتقامت خـــویش، آزاد شـــوند و رشـــد 
ـا  کننـــد؟ در واقـــع رابطـــۀ اســـتقامت بــ
ـامی  اســتقرار و بخصــوص اســتمرار نظـ
ـاالر چگونـــه اســـت؟ در نوشـــته  مردمســ
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