
  

  
در مصر . مي گردند اينك دارند از تونس به مصر و از مصر به ايران باز ،ي ايرانيان برانگيخته اندموجهائي كه جنبش همگان :اسالمی

يم ژخشونت را ر ،مطابق معمول. جنبش همگاني بود ،روش در خور هدف. نسل جوان هدف روشني را برگزيد و وارد عمل شد ،نيز
المسلمين ايا اسالم اخوان آ. معين نيست ،انديشه راهنما ،مهمتر از همه ،رهنوز تكليف بسياري از امو ،با وجود اين. بكار برد و مي برد

مالي با  –يم مافياهاي نظامي ژيمي از نوع رژهم اسالم خميني و مالتاريا است و اين خطر وجود دارد كه جاي استبداد كنوني را ر
به بزرگ  ،در مقياس جهان ،ائل ارتباط جمعياينست كه وس. ري استآلعاب اسالمي بگيرد؟ پاسخ حكومت اسرائيل به اين پرسش 

نكه وقوع جنبش مي بايد بدين معنا باشد كه اسالم بمثابه بيان قدرتي خشونت ستا و خشونت آحال . كردن اين خطر مشغولند
ته بد و اسالم بيانگر حقوق انسان و موافق دموكراسي است كه اعتبار جسته و امكان خروج از مدار بس. گستر بي اعتبار شده است

 ،نآنظرها و داده ها و اطالعات مي بايد ما را از وقوع تحول در طرزفكر ها و يا عدم وقوع  ،در فصل اول. ورده استآبدتر را فراهم 
  .گاه كنندآ

اده و گزارشها و خبرها در باره سپاه و نيروهاي انتظامي و بسيج و نيز دو گزارش از گزارشها كه ويكيليكس انتشارد ،در فصل دوم     
شكار ميكند كه براي استبداديان غني كردن اورانيوم وسيله ايست براي آجانشين خميني با يكديگر مي دهد و نيز  4خبراز نزاع 

  .معامله با امريكا
 ،سال پيش انگلستان را كه در دسترس مطالعه محققان قرارداده شده اند و محقق ايراني 30قسمتي از اسناد محرمانه  ،در فصل سوم

اين . نوشته شود ،وريم با توضيحات تا كه تاريخ همان سان كه روي داده استآرا مي  ،نها را ترجمه و تنظيم كرده استآرشي تف
هرگاه ايرانيان  وابسته ها را به خود راه . زادي را از استبداديان وابسته تميز مي دهندآباشندگان در راست راه استقالل و  ،سناد نيزاا

راه و داده ها و اطالعات » وزير« ،گزارشي از جلسه استيضاح بهبهاني ،تحت سلطه بيگ درفصل چهارم ،طي دو قرنايران  ،نمي دادند
اد و حكومت او است و نيك نشان مي دهد چسان ثروت كشور را ژاستيضاح گوياي بي كفايتي كامل احمدي ن. وريمآاقتصادي را مي ا

ميليون نفر مي شود و  75جمعيت . برهم افزوده مي شوند –كسر ذخيره ارزي  كسر بودجه و –كسريها . مي خورند و مي خورانند
  . فقر و نابساماني هم گسترش مي  يابند

  3در صفحه     

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

  )١٩( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

دیپلماسی انگلیس «: الهه گفت مصدق در دادگاهدکتر  ◀
د، رژیم برای این که نیات خود را به صورت دیگری عملی ساز

دیکتاتوری را که بیست سال از آن حمایت نمود، بر سر کار 
منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل . آورد

به این . این بود که بالنحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید
ترتیب، آن چه که می بایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشاء 

این سلطه . ا گردیدبلیات گوناگون و مصائب طاقت فرسای م
یعنی . به وسیله  یک کمپانی صاحب امتیاز عملی می گردید

عالوه بر این که نفت ما را به سوی انگلستان می کشاند، به 
  »  .ضرر ایران فواید کثیرمالی عاید انگلستان می ساخت

شرکت نفت « : الول ساتن، نویسنده انگلیسی می نویسد
. از دخالت بیگانگان بودانگلیس و ایران تجسم و خالصه ای  

این مؤسسه یکی از بزرگترین منابع ثروت ایران را  در اختیار 
داشت و از آن بهره برداری می کرد و در ازای میلیونها که از 
کشور می برد، مبلغ ناچیزی به دولت می داد و با چنان 

ایل و  استقاللی  رفتار  می کرد که دولت ایران از هیچ رئیس
درطرز  رفتار . بود تحمل نمی نمود در هم مقتدرقبیله ای هر ق

داد که برای  با ایرانیان از عالی و دانی چنان نخوتی  نشان می 
وقت به عظمت گذشتۀ خود فخر می کرد  نژادی که بیش از هر

 .و به آیندۀ درخشان خود اعتماد داشت قابل تحمل نبود
)۷۱ (  

  
  12 در صفحه

  عذرا حسینی 
  

 انتخاب حیاتی، هلحظدر هر ملتی 
   ،را می یابد استبداد یا آزادی

  ن رامغتنم شماردآبر او است که 
  

مشاهده امواج خروشان جمعیت در خیابانهای قاهره     
، در اسکندریه و سوئز مرا به )آزادی - در میدان تحریر(

همان جوشش، همان هیجان، همان  .زمان انقالب برد
  .امید، همان اراده هدفمند و روشن

ملتی به تنگ آمده و جان به لب رسیده از تحقیر، از بی     
عدالتی، از خشونت، از ترس، از بی کاری، از بی آینده 

  !مبارک برو: گی، از یاس و بی امنیتی، همه فریاد میزنند
ا سخت اما او باز ایستاده است و سکان حکومت ر

چسبیده، چشمها وگوشهایش را بسته و حضور میلیونی 
ازاستبداد نمی بیند و نمی  مردم و خشم و نفرت آنها را

مردم با زهم روزی از پی روز دیگر به خیابانها می . شنود
  !برو . ما تو را نمیخواهیم: آیند و فریاد بر می آورند

  
   15 در صفحه

بیانیه مجامع اسالمی ایرانیان به مناسبت 
 بهمن ۲۲سالگرد انقالب 

  
با سالم بر مردم ایران و درود بر نسلی که معلم ورود ملتها به 

  .صحنه و پیروز کردن گل برگلوله شد 
جنبش عمومی مردم ایران برضد نظام استبداد سلطنتی و 

 پیروز شد، ۱۳۵۷برای استقرار حاکمیت ملت،  که در سال 
فصل جدیدی از مبارزات آزادیخواهانه را در جهان گشود 
وبه مبازران آموخت که با جنبشی فراگیر و به روش مسالمت 
آمیز، به شرط استوار ایستادن بر حق حاکمیت خویش، 

و رژیم استبدادی تا . میتوان گل را بر گلوله پیروز کرد
دندان مسلح را، با وجود تمامی حمایت های سلطه گران و 

  . بابان زور از آن، سرنگون کردار
روش پیروز انقالب مردم ایران سر مشق ملتها شد در      

از آن پس، جنبش هایی شد که . برخاستن به جنبش عمومی
ملتها، در شرق و غرب برپا کردند، هرجا هدف مشخص 

فرو ریختن دیوار برلین که از میان : یافت، پیروز شد
درت را در پی آورد و برخاستن نظام جهانی با دو ابر ق

اروپای شرقی را از سلطه روسیه بدر برد و صاحب مردم 
ساالری گرداند و فروپاشی دیکتاتوریهای امریکای التین و 
استقرار دموکراسی در کشورهای آن و جنبشها در آسیا و 

  . افریقا
 15در صفحه

 
 
 
 
 
 

New   
  14در صفحه   
    

  
  پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران

  در سالروز انقالب 

  هدف را مشخص باید کرد
  

نسلهای  ،در پایان سی و دومین سال پیروزی انقالب ایران    
  در شمال افریقا و در خاورمیانه به جنبش روی      ،جوان

نه به : هدف جنبش مشخص است ،در سه کشور. ورده اندآ
مردم این سه کشور در یافته اند . ری به دموکراسیآ ،دیکتاتوری

 ،غازآاز  ،یمژکه جنبش بدون هدف و یا محصور در حصار ر
  :ن برهان استای ،قاطع ترین برهان. محکوم به شکست است

یم ژسران ر ،یم می کندژوقتی جنبش خود را محدود به حدود ر 
و مأموران سرکوب و دستگاههای لشگری و کشوری می دانند که 

 ،ن و در سرکوبگریآیم ماندگار است و در ابراز وفاداری به ژر
یم را انعطاف ژانعطاف ناپذیری ر. بایکدیگر مسابقه بدهند

موفق  ،)یت مطلقه جبار برخودپذیرفتن حاکم(پذیری جنبش 
اما وقتی جنبش همگانی می شود و هدف مشخص می . می گرداند

» ری به والیت جمهو مردمآ ،نه به والیت فقیه«نظیر  ،یابد
دستیاران جبار و قوای سرکوب و دستگاههای لشگری و کشوری 

ن و آپس در دور شدن از . یم ماندگار نیستژدر می یابند که ر
امری که در . بایکدیگر مسابقه می دهند ،مردمنزدیک شدن به 

در تونس و مصر نیز دارد  ،در این ایام. واقع شد ،انقالب ایران
  .  واقع می شود

جنبش بی هدف و یا باهدفی که تغییر بنیادی در رابطه ملت با 
از . محکوم به شکست است ،غازآهم از  ،وردآدولت پدید نمی 

ملت از حق حاکمیت خویش  ،غازآاز  ،جمله به این دلیل که
در کدام کشور و در چه تاریخی دیده شده . چشم پوشیده است

ن آاست که جباری بگذارد ملتی از حقی برخوردار شود که ملت 
  را بکار نمی برد و نمی خواهد؟ 

  
  !هموطنان عزیز

روشنفکران و رهبران سیاسی تونس و مصر سرزنش می  ،امروز     
نه تنها . عقب مانده اند ،وانانبخصوص ج ،شوند که از مردم

خود زمینه ساز جنبش نشدند بلکه دمیدن سپیده انقالب را نیز 
   ،نهاآنها عبور کرده است و آاینست که جنبش از . ندیدند

  
عقب مانده اند و  هنوز نمی دانند چه موضعی بایدشان اتخاذ 

گیجی نگذاشته است فاصله را شتابان طی کنند و خود را به . کرد
  ش مردم برسانندجنب

  2در صفحه   
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   ۳ صمصریان را از مدار بسته بد و بدتر بیرون می آورد و یا نه؟  ،جنبش همگانی ◀
  حکومت و مجلس و  -وضعیت درسپاه و نیروهای انتظامی و بسیج  ◀
  ۶ ص؟ ماجرای سفر به لندن –جمع رو در رو م

  ۸ ص : رویاروئی جبهه استقالل و آزادی با جبهه استبداد و وابستگی، به روایت اسناد◀

  ۱۰   ص: نماد بی کفایتی و کسریها و فقر و بیکاری  و فسادی که ببارآورده است ◀
 ۱۱  ص:  ماعی استپاسخ رژیم به مبارزان و نیز قربانیان آسیبهای اجت ،زندان و اعدام◀

  

  گردند  موجها به ايران باز مي
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نچــه بــه ایــران مربــوط مــی آامــا در 
نهــا کــه تجربــه انقــالب آجــز  ،شــود

ایران را رها نکرده اند و محل عمل 
یم و درون ایران ژسیاسی را بیرون ر

هـدف را  ،شناخته اند و بطور مسـتمر
ری بـه والیـت آنه به والیت فقیـه و «

ــردم ــور م ــد» جمه ــرده ان ــین ک  ،تعی
و اهل سیاست به این » روشنفکران«

بســنده نکــرده انــد کــه یــا محــدوده 
یم  و یا محـدوده رابطـه قـدرتهای ژر

بلکــه  ،محــل عمــل کننــد ،خــارجی را
یــم ســاخته نبــود و ژکــاری را کــه از ر

اینــان انجــام داده انــد و مــی  ،نیســت
ــــد ــــها و : دهن ــــواع ترس ــــای ان الق

ــای  ــالب والق ــرس از انق بخصــوص ت
ــر ــردم ای ــاتوانی در م ــی . انن ــا نم بس

 ،داننــد کــه بــه قــول عــالء االســوانی
یمهای استبدادی ژر ،نویسنده مصری

 ،را قــوای ســرکوب نگــاه نمــی دارنــد
ترس مردم از قوای سرکوب نگاه می 

این ترس و احساس ناتوانی که . دارد
نگــاه مــی  ،در مــردم القــاء مــی شــود

یم را محـل ژنها که محدوده رآ .دارد
ترسـها  بیشـتر ،عمل سیاسی می دانند

نهــا کــه وابســتگی خــود بــه قــدرت آو 
بیشــتر  ،خــارجی را توجیــه مــی کننــد

زادکردن خویش از آناتوانی مردم از  
و هر دو . القاء می کنند  یم جبار راژر

ــه  گــروه از پیشــنهاد هــدف روشــنی ب
حتـی  نمـی تواننـد . ایرانیان ناتوانند

  . به خود هویت قابل تعریفی بدهند
در تـونس و  پیروزی جنبش مـردم      

مسـلم مـی  ،اینک جنبش مـردم مصـر
ــاتوانی حاصــل ترســها و  ــه ن ــد ک کنن
محل عمل و هدفی است که انتخاب 

هرگاه مـردم تـونس در بنـد . می شود
یم ژترسها می ماندند و در محدوده ر

ــی ــن عل ــی  ،ب ــتار اصــالحات م خواس
ـــه و ژچـــون ر ،شـــدند ـــم را پذیرفت ی

ـــاتوانی خـــویش را تصـــدیق کـــرده  ن
ناپـذیری کـه ضـعف  انعطـاف ،بودند

ن مـی آقـوت  ،بزرگ دولت جبار بود
جبار و دسـتیاران او انعطـاف . گشت

ــد وعــده  ــا چن ــاربردی را ب ــذیری ک پ
کاری که بن علـی  –همراه می کردند 

عبور از «و با  –و دستیاران او کردند 
انعطاف ناپذیری راه بردی  ،»بحران

ایـن . خویش را بیشـتر مـی گرداندنـد
دن سـرکوبگری و کار را با فراگیر کر

ناچیز کـردن نیـروی محرکـه ای کـه 
غاز می آ ،برانگیزنده جنبش شده بود

بعـد از  ،کاری که جبار ایران. کردند
جنــبش مــردم ایــران در اعتــراض بــه 

  . کرد ،تقلب بزرگ در انتخابات
از زمـانی کـه جمهـور  ،بدین قـرار      

گون کردن ژمردم هدف خویش را وا
ــار ژر ــه والیــت ف(یــم جب ــه ب ــهن و ) قی

ری آ(برقــرار کــردن حاکمیــت خــود 
 ،مــی کننــد)بـه والیــت جمهــور مــردم

توانائی خویش را بازمی یابند و تـرس 
از خانه مردم رخت بر می بنـدد و بـه 
خانــه جبــاران مــی رود و ســکنی مــی 

 ،جنبشــهای تــونس و مصـــر. گزینــد
ـــخت  ـــای س ـــده ه ـــده در آپدی موزن

پیش از : معرض دید جهانیان هستند
اســتبدادها را  ،شــورهادر ایــن ک ،ایـن

توجیـه » اسـالم گرائـی«وجود خطر 
 ،اما در جریان جنبش مـردم. می کرد

یمهـــای ژهـــای ر» لبـــاس شخصـــی«
تونس و مصر دست بـه قتـل و غـارت 

ــد مــردم ایــن دو  ،بــدین ســان. زدن
ـــران ـــردم ای ـــور از م راه و روش  ،کش
موختنـــــد و آجنـــــبش همگـــــانی را 

یـــم ژاز ر ،یمهـــای ایـــن دو کشـــورژر
ــ ــت مطلق ــهوالی ــتفاده از  ،ه فقی « اس
ها در قتل و غارت را » لباس شخصی

جز این که زیر . موخته و بکار بردندآ
دسـت بـه غـارت و  ،نظر دوربـین هـا

جنایـــت زدنـــد و هویـــت خـــویش را 
ــدآبرجهانیــان  ــاوجود . شــکار کردن ب

همچنان کوشش می شود تـرس  ،این

از نــاامنی را عامــل منصــرف کــردن 
تـرس این . مردم مصر از جنبش کنند

می تواند مؤثر افتد اگر جنبش هدف 
ــرض داشــتن  ــا برف ــد و ی روشــنی نیاب

مردم خـود را توانـا بـه  ،هدف روشن
از ایـن . متحقق کـردن هـدف نیابنـد

ــق  ،رو ــه متحق ــا ب ــدیل توان وجــود ب
هم مانع از چیره شدن  ،کردن هدف

احساس ناتوانی به مـردم مـی شـود و 
ـــق هـــدف را  ـــان از تحق هـــم اطمین

  .قطعی می گرداند
  

  !جوانان ایران
  

ـــای رژاز وی      ـــی ه ـــران و ژگ ـــم ای ی
ــونس بــی هــدف ژر یمهــای مصــر و ت

 ،یـــک زمــــان. نهـــا اســــتآبـــودن 
ـــی  ـــد م اســـتبدادها خـــود را هدفمن

ــمردند ــت رژ: ش ــی خواس ــاه م ــم ش ی
ایـــران را بـــه دروازه تمـــدن بـــزرگ 

یمهـــای بعـــث ســـوریه و ژر ،برســـاند
خـــــــود را در خـــــــدمت  ،عـــــــراق

. مــی دانســتند» ی بعــثژایــدئولو«
» ناسیونالیسـم«ناصریسم در خدمت 

انقالب سفید شاه شکسـت . عرب بود
بـی » ی شاهنشاهیژایدئولو« ،خورد

یــم شــاه بــی هــدف ژفرجــام شــد و ر
پس از انقالب و در پی ایجـاد . گشت

والیـــت  ،ســـتون پایـــه هـــای قـــدرت
جمهور مـردم جـای بـه والیـت فقیـه 
مطلقـــه ســـپرد و ایـــن اســـتبداد از 

. وان گشتساختن جامعه اسالمی نات
» حفــظ نظــام«دیــری نگذشــت کــه 

بنـا  –اینـک  ،شـد» اوجب واجبات«
قـای خامنـه ای در جمـع آبر سخنان 

» جامعه مدرسین حوزه قم«اعضای 
یم و حفظ ژیکدست نگاه داشتن ر -
ـــر«  ـــودن رهب  ،»فصـــل الخطـــاب ب

 ،یعنی ،دغدغه او و دستیاران او شده
بــدین . یــم بــی هــدف گشــته اســتژر

هـا بـه سرنوشـتی یمژاین گونه ر ،سان
یمهـای ژدچار شده انـد کـه تمـامی ر

بـی : ن مـی شـوندآدچـار  ،استبدادی
هدف می گردند و سـرانجام کارشـان 

ایـن . دشـوحفظ موقعیـت جبـار مـی 
  . زمان سقوط است ،زمان

ـــار       ـــیش از  ،۱۳۸۸در به ـــاهی پ م
در  ،در هــــامبورگ ،تقلــــب بــــزرگ
یـم ژعالئم مـرگ ر ،اجتماع ایرانیان
مــالی را تشــریح  –ی مافیاهــای نظــام

یـم دسـت ژمـی دانسـتم ایـن ر. کردم
ــی هســت ــین تقلب ــار چن ــروز. بک  ،ام

گـاه اعتـراف آناخود ،قای خامنه ایآ
ن تقلـب را بـدان خـاطر آمی کند که 

یــم دو ژکـارگردانی کــرده اســت کــه ر
ـــود ـــای . ســـر نش ـــراف گوی ـــن اعت ای

یم ژر: واقعیتی دیگر و بس مهم است
د مـالی نمـی توانـ –مافیاهای نظـامی 

محوری جز محـور والیـت مطلقـه را 
اصـالح  ،به سـخن دیگـر. تحمل کند

در جهتی ناسازگار بـا والیـت مطلقـه 
امـــا . مطلقـــا نـــاممکن اســـت ،فقیـــه

ــه ژر ــز ب ــدارد و ج ــدف ن ــه ه ــی ک یم
مقـــام معظـــم «تمرکـــز قـــدرت در 

کـه بخـود مـی  ،نمی اندیشد» رهبری
بالــد بـــا روشـــهای جنایتکارانـــه بـــه 

 ،فته استمقابله جنبش مردم ایران ر
ور را هنر آکه انعطاف ناپذیری مرگ 

کـه از  ،و دلیل زندگی خود می شمارد
بکــار گــرفتن نیروهــای محرکــه در 

یکسره ناتوان گشته و  ،ساختن و رشد

ــا را  ــن نیروه ــران ســازی ای ــاد وی ابع
چنان بزرگ کـرده اسـت کـه حیـات 

که تحقیـر  ،ملی به خطر افتاده است
ز خصوص شما جوانـان را ا ،ایرانیان

جز مـرگ چـه  ،اندازه گذرانده است
  سرنوشتی می تواند داشته باشد؟

  
  !زنان و مردان جوان ایران

  
اقبال با خدمتگزار شـما  ،باردیگر      

یار بود و پـیش از جنـبش جوانـان در 
باز  ،... تونس و مصر و یمن و اردن و

او از موقعیــت جــوان  ،در هــامبورگ
ــروز  و نقــش جــوان در  ــان ام در جه

ها و چرائی برخاستن جنـبش  جامعه
یمهــای ژهـا در جامعـه هــای تحـت ر

. اســتبدادی فرســوده ســخن گفــت
که  –جنبش جوانان در تونس و مصر 
نهــا آقشــرهای ســنی دیگــر نیــز بــه 

ــر درســتی  –پیوســتند  ــل و آب ن تحلی
قواعــــدی شـــــهادت دادنـــــد کـــــه 

بخصـوص وقتـی  ،جنبشهای همگانی
ن آاز  ،ن مــی شــوندآغــازگر آجوانــان 
  .کنند پیروی می

ــهای        ــریح جنبش در توصــیف و تش
تحقیــر  و : تــونس و مصــر مــی گوینــد

بیکاری و فقر انگیزه های جنبش هـا 
افزون بر اینها و بسا مهمتر . بوده اند
محکومیــت نسـل جــوان بــه  ،از اینهـا

مـــرگ اجتمـــاعی اســـت کـــه ســـبب 
. برخاستن جوانان به جنبش می شود

توضیح این که دولت استبدادی بـی 
کار خود را تخریب نیروهـای  ،هدف

جوانـان کـه نیـروی . محرکه می کنـد
محرکــه هدفمنــد هســتند و بــه دیگــر 
 ،نیروهای محرکه هـدف مـی بخشـند
بـا  ،به جای جامعه باز و تحول پـذیر

ــاعی  ــته ای  –نظــام اجتم سیاســی بس
ینده آکه نه تنها افق  ،روبرو می شوند

بلکــه در   ،نزدیــک و دور را مــی بنــدد
کــار  ،نقــش بــه کنــار ،زمــان حــال نیــز

برای تأمین معیشـت نیـز بـه جوانـان 
دولتهـا وقتـی  ،در حقیقت. نمی دهد

چون پیدا شـدن  ،بی هدف می شوند
هــر هــدفی بیــرون از خــود را عامــل 

ــا مــی  ،مــرگ خــویش مــی شناســند ت
ــروی  ــا نی ــدیل ی ــدایش ب ــد از پی توانن

کــار . جانشــین جلــوگیری مــی کننــد
بجــائی مــی رســد کــه هرگونــه هــدف 

را نیـز بـر » خـودی هـا«توسط یابی 
یـم شـاه چـون بـه ایـن ژر. نمی تابنـد

دو حزب شاه ساخته را  ،مرحله رسید
منحل کرد و حـزب واحـد سـاخت و 

همه می باید  ،فرمان داد که ایرانیان
امـا رهبـری . عضو ایـن حـزب شـوند

حزب رسـتاخیز نیـز از تعیـین هـدف 
یـم ژو اینک بنگرید که ر. ناتوان شد

بهمان سرنوشـت  والیت مطلقه فقیه
از تقلـب بـزرگ . گرفتار شـده اسـت

ســری  ،»یــک ســر«یــم ژر ،بــدین ســو
ــته اســت ــرار. خــالی جس ــای آ ،از ق ق

خامنه ای دریافته است که بی هدف 
یـم و جلـوگیری از بـا هـدف ژشدن ر

مـرگ اجتنـاب  ،شدن جامعـه جـوان
از . یم را زود رس تر می کندژناپذیر ر
» اندیشـه ورزان«در اجتماع  ،این رو

یـم ژیم شرکت کرد تا مگـر بـرای رژر
ــد ــدفی بجوین ــن . ه ــود از ای ــل ب غاف

بعد  ،یم شاهژر ،واقعیت که پیش از او
ایـــن  ،از شکســـت انقـــالب ســـفیدش

ــده   ــه را برعه دانشــگاهی  ۴۰۰وظیف

ن مسـتبد از واقعیتـی بـس آهـم . نهاد
مهمتر غافل بود و هم ایـن مسـتبد از 

ن ناســــازگاری آن غافــــل اســــت و آ
دادی با هـدفی غیـر مطلق نظام استب

ــــز  ــــدرت و تمرک ــــام «ن در آاز ق مق
» مقام معظم رهبری«و یا » سلطنت
چراکــه قــدرت هــدفی جــز . اســت

قـــدرت و متمرکـــز شـــدنش در یـــک 
. شــخص نمــی توانــد داشــته باشــد

جهــت تحــول اســتبدادهائی کــه از 
هدف مطلوب جامعه مشروعیت مـی 

ــد ــردن  ،گیرن ــین ک ــت جانش ن آجه
تـا  ،درایـن جهـت ،هدف با قـدرت و

این همان . رفتن است ،تا مرگ ،خرآ
ن آبیراهه است که تمامی اسـتبدادها 

  .را تا وادی مرگ رفته اند
 ،بـا جنـبش خـویش ،شما جوانان      

» انتخابـات«در پی تقلب بـزرگ در 
کـــدام هـــدف را  ،۱۳۸۸خـــرداد  ۲۲

را » رأی مـن کـو«برگزیدید؟ هرگـاه 
شـمار بزرگـی از شـما  گویـای هـدف 

یـم ژدف جز اصالح راین ه ،بشماریم
می . حاکم  نمی توانست باشد و نبود

کنیـد و » دو سـر«ن را آخواسته ایـد 
نظـام والیـت «در حدی که  ،سر دوم

ـــه  ،اجـــازه مـــی دهـــد» مطلقـــه فقی
بـاور . خواستهای شما را متحقق کند

نـــامطلوب امـــا «کـــرده بودیـــد کـــه 
پـس غافـل . این هدف اسـت» ممکن

ل یم توانا بـه قبـوژبودید که هرگاه ر
مقــام «هــدفی جــز تمرکــز قــدرت در 

منتظـر جنـبش  ،بـود» معظم رهبری
خـود ایـن هـدف را بـر . شما نمی شد

این غفلت در خور سرزنش . می گزید
ــت ــالب . ســخت اس ــدف انق ــرا ه زی

زادی و رشــد بــر آاســتقالل و  ،ایــران
میزان عدالت و اسالمی ترجمان این 

و  ،بعنــوان اندیشــه راهنمــا ،اصــول
منزلـه اسـاس والیت جمهـور مـردم ب

سازماندهی نظام اجتمـاعی و دولـت 
والیت فقیه استخدام زور بـرای . بود

بازداشتن جامعه از  تحقق بخشـیدن 
غـاز تـا خـرداد آبه این هدف شد و از 

زور را بـــر ضـــد هـــدف انقـــالب  ،۸۸
  .ایران بکار برده بود

در پاسخ همین  ،قای خمینیآوقتی    
ــه ایآ حکومــت  :نوشــت ،قــای خامن

دم بر دیگر احکـام دیـن و اسالمی مق
یـم را بـا ژرابطه ر ،نها استآحاکم بر

پیـــاده کـــردن « -هـــدفی ادعـــائی 
ــــز قطــــع کــــرد -» اســــالم ــــا . نی ب

در قــــانون اساســــی و » بــــازنگری«
والیت مطلقـه «رسمیت بخشیدن به 

با خدا و دین نیز قطع رابطـه  ،»فقیه
چرا که والیـت مطلقـه فقیـه از . کرد

الیت یا معنی وآ. مصادیق شرک است
مطلقه فقیه جز اینست که هر هـدفی 
جــز ایــن والیــت مطلقــه ناســازگار بــا 

نســت؟ پــس شــما نمــی بایــد آوجــود 
غافـــل مـــی شـــدید و نمـــی بایـــد بـــر 

ــت ــی ر ،واقعی ــه حاصــل ژیعن ــی ک یم
قطع رابطه به هـدف انقـالب و بکـار 

ن و سپس قطع آانداختن زور بر ضد 
 ،شـد و مانـد» اسالم عزیـز«رابطه با 

بایـد . و چشم ببندیدچشم می بستید 
مــی دانســتید و بایــد بدانیــد کــه ایــن 

اگـر بخـاطر . یم هدف پذیر نیستژر
چشــم انــداز بیســت « ،فریــب شــما

حاوی هدفها را سر هم بنـدی » ساله
. ن را از بـین مـی بـردآخـود  ،می کند

ن آبر  ،ادژچنانکه حکومت احمدی ن
  . چشم انداز پرده ای سیاه کشید

  
سـاالن میـان  ،جوانان ،نوجوانان

  !و کهن ساالن ایران
  

نچـه آنوبت به نوبت توضیح دادم      
تصـور مـی » نامطلوب اما ممکـن«را 

در . نامطلوب و ناممکن اسـت ،کنید
پرتو جنبش ها در تـونس و مصـر مـی 

ــد کــه   ــد مشــاهده کنی نچــه را آتوانی
ــاممکن« ــا ن ــوب ام تصــور مــی » مطل

بـه . مطلـوب و ممکـن اسـت ،کردید
محدوده نظـام  این دلیل ساده که در
تعیـــین هـــدف  ،سیاســـی اســـتبدادی

ن ممکـن آناممکن است و در بیـرون 
از زمانی که جامعه ملـی هـدف . است

مطلــوب او  ،خــویش را معــین کــرد
ــود ــی ش ــن م ــد . ممک ــی توانی ــما م ش

هدف  ،مگر در انقالب ایران: بپرسید
جامعه ملـی مشـخص نبـود پـس چـرا 
ایــن جامعــه نتوانســت بــدان تحقــق 

بـاز سـازی شـد؟ بـه  بخشد و استبداد
در کتابها و پرشـمار  ،این پرسش شما

مقالــه هــا و مصــاحبه هــا پاســخ داده 
امــا هرگــاه در پرتــو جنــبش ســال . ام
تونس  ۸۹ایران و جنبشهای سال  ۸۸

پاسـخ را  ،در پرسـش بنگـریم ،و مصر
  : می یابیم

هدف وسیله را معـین مـی کنـد و  – ۱
هدف و وسیله در اصـل راهنمـا بیـان 

هرگـــاه هـــدف والیـــت . مـــی شـــوند
ــود ــی ب ــردم م ــور م ــیله  ،جمه ن آوس

تصدی این حاکمیت از سـوی مـردم 
مــی شــد و بــرای ایــن کــه مــردم مــی 
ــت را تصــدی  ــن حاکمی ــتند ای توانس

هـر ایرانـی مـی بایـد اسـتقالل  ،کنند
زادی در آخویش در گرفتن تصمیم و 

گزینش نـوع تصـمیم و دیگـر حقـوق 
ــی  ،خــویش را ــی خــود م ــوق ذات حق

ایــن حقــوق عمــل مــی دانســت و بــه 
  .کرد
بــرای ایــن کــه دولــت بــا والیــت  – ۲

مـی  ،جمهور مردم سازگار مـی گشـت
ــدرت  ــد نظــام دولــت از دولــت ق بای
محور به دولـت حقـوق محـور تغییـر 

وقتــی نظــام دولــت قــدرت . مــی کــرد
محور برجا مانـد و سـتون پایـه هـای 

مسلم  ،ن ساخته شدآجدید نیز برای 
و مـانع بود که استبداد برجا می ماند 

  .از تحقق حاکمیت ملت می شود
بدیلی توانا به نماینـدگی والیـت  – ۳

جمهــــور مــــردم و تصــــدی دولــــت 
نبـودش و یـا .  حقوقمدار ضـرور بـود

ناتوانیش همان وضعیتی را پدید مـی 
ـــد آ ـــران پدی ورد و در آورد کـــه در ای

جنــبش هــای تــونس و  ،حــال حاضــر
  .مصر را با خطر روبرو کرده است

در  ،نـائی یـا نـاتوانی بـدیلاما توا       
از خــــود او  و در قســــمت  ،قســــمتی
  :از جامعه است ،دیگری

ـــد از والیـــت  • ـــدیلی کـــه بخواه ب
می باید  ،جمهور مردم نمایندگی کند

ــزان آاســتقالل و  ــر می زادی و رشــد ب
بــه . داد و وداد را هــدف و روش کنــد

ترتیبی که نماد این اصـول و الگـوی 
ــتقالل و  ــت در اس ــد زادی و رآزیس ش

بر او است که اندیشـه راهنمـا . بگردد
زادی کند و ایـن بیـان بـرای آرا بیان 

شــنا و پــذیرفتنی آ ،مــردم یــک کشــور
  . باشد

  16در صفحه     
  

 هدف را مشخص باید کرد
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وزهــا بــه خبرهــاي تجا ،در فصــل پــنجم       
جمـع   ،مونه خروارن حقوق بشر را بعنوان مشت

  :ورده ايمآ
  
  

ــا جنــبش همگــاني، آ ي
مصـــريان را از مـــدار 

د و بـدتر بيـرون   بسته ب
  :ورد و يا نه؟آمي 

  
يكي از بـزرگ   ،عالء االسواني

جامعـه  : ترين نويسندگان مصر
ــاني   ــبش همگ مصــري در جن

سياسي  –براي نظام اجتماعي 
  :ديگري است

  
عالء االسواني كه يكـي از بـزرگ تـرين       

نويسندگان مصر و از نزديكان البرادعي است 
و لوتان  )2011انويه ژ 31(به پرسشهاي فيگارو 

ـان    ) روزنامه سوئيسـي  ( وضـعيت را ايـن س
  : تشريح كرده است

االسـواني  ،)انويهژ 31(در گفتگو با لوتان  ◀
ـارك  : گفته است  ،وضعيت كنوني بـراي مب

تنها . زاد شدن استآيك بحران اما براي ما 
وسيله رها شـدن او از بحـران اينسـت كـه     
فريادي را كه مردم مصر يـك هفتـه اسـت    

مصـريان در شـهرها و   . بشـوند  ،سرمي دهند
بعد ! مبارك برو: روستاها فرياد سر مي دهند

ارتش مي تواند تعادل را حفـظ   ،از رفتن او
در پي يك  ،كند تا پس از يك دوران گذار

ـاالر     ،انتخابات دموكراتيك دولـت مـردم س
  . برقرار شود

. كوچـه اسـت   ،يم مباركژمخالف واقعي ر
ـاي ر  ـ  ژاحزاب قانوني، ساخته ه . تنديـم هس

چون البرادعـي وجـود    ،شخصيتهاي مقبول
ـاي    دارند كه مي توانند و مي روند نقـش ه

نچه بيش از همه آاما . خود را برعهده گيرند
ـاله در   22و  20گويا است حضور جوانان  س

نها هستند كه جنبش اعتراضي آ. صحنه است
ــت ــد ،را از راه انترن ــه راه انداختن ـيار . ب بسـ

ـاط برقـرار    سازمان يافته اند و ميتوا ننـد ارتب
نها هستند كه اجتماعي يك ميليوني آكنند و 

  .را تدارك مي بينند
ـا  آاما : روزنامه نگار مي پرسد      ـا مـي   آي نه

يم بـه دموكراسـي را   ژن رآتوانند گذار از 
مسئله : تصدي كنند؟ االسواني پاسخ مي دهد

ـاني   ،در غرب. نيست ملتهاي عرب را كودك
ي كه بايد كرد در مي پندارند كه سر از كار

مصـر  . غرب بايد دست بـردارد . ورندآنمي 
بسيار  ،1840نخستين كشور عرب است كه در 

ــرب   ــورهاي غ ـياري از كش ــر از بسـ  ،زود ت
نخستين قانون اساسي و . پارلمان داشته است

نخســتين انتخابــات دموكراتيــك را داشــته 
هـزاران  . ما از صفر شروع نمي كنيم... است

ما . حيت وجود دارندمصري باكفايت و صال
مثـل  . تنها توسط ديكتاتورها فلج شده بوديم

ـاتوري فرانكـو    ،اسپانيولي ها كه توسط ديكت
 ،االسـواني . فلج شده بودند ،سال 40بمدت 

ـاره    ـان در ب خطـر اخـوان   «در پاسخ به لوت
نست كه بنگريم آزمان : مي گويد» المسلمين

ـارك   ژو ببينيم كه اين مترسـك را ر  يـم مب
اين اخـوان  ! »يا ما و يا طالبان«: ساخته است

. المسلمين نيستند كه اين انقالب را كرده اند
ـند   500حتي اگر  ـته باش در  ،هزار عضو داش

مسئله . ميليون، عددي نمي شوند 84مقايسه با 
  .نها نيستندآبزرگ ما 

اين پاسخها را داده  ،و به پرسشهاي فيگارو ◀
  :است

د اينك يك هفته است كه مصريها بـر ضـ   •
برخاسته اند و جنبش از نفس  ،حسني مبارك
ـار وقـوع ايـن      آ. نيافتاده است ـا شـما انتظ ي

: جنبش را داشتيد؟ االسواني پاسخ مي دهـد 
يا مردم مصـر  آمن اغلب از خود پرسيده ام 

روزي بيدار مي شوند؟ اينك يك هفته است 
همــراه بــا تظــاهر . كــه مــن در كوچــه ام
ـنم نچـه مـي ب  آاز . كنندگان در كوچه ام  ،ي

اين يك مصر جديد . سخت افتخار مي كنم
نچه آ. ن مردم نيستندآاين مردم ديگر . است

 ،سبب مي شود يك ديكتاتوري مـؤثر شـود  
ـيس   ،پليس نيست ،سركوب نيست ترس از پل

وقتي مردمي موفق مي شوند از ترس . است
. از ديكتاتوري توانا تـر مـي شـوند    ،يندآبدر

خته انـد  زادي را پرداآمصريها بهاي تحصيل 
  .ديگر نمي توان به عقب بازگشت ،و امروز

اما حسني مبارك اينطور نشان مـي دهـد    •
دست از قـدرت بـر نمـي دارد؟     ،خرآكه تا 

ـارك  : االسواني پاسخ مي دهد كاري كه مب
همان كاري است كـه   ،دارد انجام مي دهد

ـام مـي   آديكتاتورها در  خرين دقيقه ها انج
ا هميشه بسيار ام. مي كوشد معامله كند: دهند

من هرگز سخنراني بـن علـي را   . دير است
خطاب به مردم تـونس فرامـوش نخـواهم    

ما در ايـن  ... »من شمارا درك كردم«: كرد
من اميـدوارم كـه   .  مرحله از انقالب هستيم

مبارك دريابـد   ،يا فردا و يا پس فردا ،امروز
  .كه كارش تمام است

او اينطور مـي نمايـد كـه     ،اما تا اين زمان •
ـاب مـي    ،روي حمايت ارتش از خـود  حس

ـيح مـي دهـد   . كند ارتـش  : االسواني توض
اين ارتش يك قـوه  . نگراني عمده ما نيست

ـين   مسلح چون قوه هاي مسلح امريكاي الت
يك سازماني است كه همه مصريها به . نيست

ارتش هرگـز بـر ضـد    . ن مي نازندآداشتن 
ـاوجود ايـن  . مردم وارد عمل نشده است  ،ب

ـان  من مطمئ نم كه اگر مبارك كمترين امك
بكارش  ،براي بكار بردن ارتش را مي داشت

ارتش مردم را انتخاب  ،امروز يا فردا. مي برد
ارتشيها . كرد و جانب مردم را خواهد گرفت

ـلحه    مثل پليسها نيستند كه به روي مـردم اس
افراد  ،در برابر وزارت كشور ،روز شنبه. بكشند

ـ   ـار  . تندپليس مردم را به گلولـه بس و در چه
  .افتاد و مرد ،مرد تير خورد ،قدمي من

ـاب  : فيگارو از االسـواني مـي پرسـد    • انتص
نظاميان را به مقام معاون رئيس جمهـوري و  
نخست وزير را چگونه بايد ارزيابي كـرد؟ و  

. معناي مهمي ندارد: االسواني پاسخ مي دهد
ـيش   ،در مصر وزير، منشي رئيس جمهوري ب
ـيس  . ري خدا اسـت رئيس جمهو. نيست رئ

قاضــيان و روزنامــه نگــاران  و : همــه اســت
ـان  ـا   ... و ارتشيان و وزيران و اداري مشـكل م

. هيچگاه تركيب هيأت وزيـران نبـوده انـد   
يـم يعنـي   ژيم بـود و هسـت و ر  ژمشكل ما ر
  .مبارك

همــان  ،هماننــد خامنــه اي: انقــالب اســالمي
ـان     ،واليت مطلقه ـاب و هم همان فصـل الخط

  .روش
ـال حاضـر   : و مي پرسدفيگار •  ،پـس در ح

چاره ادامه دادن به جنبش است؟ االسـواني  
زيرا . انتخاب ديگري نداريم: پاسخ مي دهد

يك ديكتاتوري است كه مـدتي   ،در برابر ما
مردم . دراز توسط غربيان حمايت شده است

ـارك را      مصر رنج مي برنـد زيـرا غـرب مب
ما خود  ،از اين پس. تشخيص مي داد» مفيد«

  .ايد سرنوشت خود را در دست بگيريممي ب
ـا شـما   آهر دو روزنامه از او پرسيده انـد   • ي

خوشبين هستيد؟ و عالء االسواني پاسخ داده 
دوستان روشنفكر مصريم همواره مـرا  : است

من . دمي بسيار خوشبين توصيف كرده اندآ
ـام     همواره بر اين باور بوده ام كـه مـردم قي

تكيـه نمـي    ديكتاتوري بر زور. خواهند كرد
يـم مـردم را   ژر. كند، بر ترس تكيه مي كند

قانع مي كند كه ناتوان است و مي بايد خفه 
وقتي ديوار تـرس فـرو   . شود و اطاعت كند

 ،مدندآريخت و مردم از زندان ترس بيرون 
كـه  » مبارك بـرو « .يم سرنگون مي شودژر

مردم فرياد مي زنند مي گويـد كـه مـردم    
. افكنـده انـد  لباس ترس را كنـده و بـدور   

ـاهر كننـدگان     ميدان تحرير در اشـغال تظ
  .مصر همين است. است

  
فوريــه امــواج جمعيــت،  2در 

: شهرهاي مصـر را فراگرفتنـد  
شما گفتيد انقالب؟ اين انقالب 
به انقالب ايران مي ماند يـا بـه   

  :سقوط ديوار برلن؟
  
فوريه مردم  2در توضيح جنبش  ،لوئي لما   

  :مصر نوشته است
ـا سـقوط     جنبش  • مصر به انقـالب ايـران ي

ديوار برلن مي ماند؟ گرچه جنبش مصـريان  
گي خود را ژورد اما ويآهر دو را بخاطر مي 

ـائي از جمعيـــت شـــهرها را   . دارد دريــ
امريكائيان بدين خاطر كه . فروپوشانده است

يـم خـود را   ژبموقع شاه را ناگزير نكردنـد ر 
يت اهللا خميني جانشين آديدند  ،اصالح كند

بـدترين ضـد    ،نهاآشد كه همچنان براي  او
اگر با تمام امكانات از  ،بعكس. مدل ها است

جنبشــهاي مــردم كشــورهاي شــرق اروپــا  
ديكتاتوريها بسا جنبشـها   ،حمايت نمي كردند

  .را فرو مي خواباندند و برجا مي ماندند
بديهي است هيچيك از ايـن دو مقايسـه    •

ـتند    ـانع كننـده نيس » انقالبـي «هـر  . كامال ق
ـناخته   . گي خـود را دارد ژوي ـانگي و ناش يگ

اگر انقالبها يكسان بودند و . هاي خود را دارد
ـاخ   ،يكي و همان انقالب تكرار مـي شـد   ك

ـان را  » نقشه راهي«سفيد  داشت و هربار هم
راه حلـي   ،براي انقـالب مصـر  . بكار مي برد

تـونس نيـز   » انقالب ياسمن«در باره . ندارند
سال بعد از  30 ،سانبدين . راه حلي نداشتند

ن روز نيـز راه  آمسلم شد كـه   ،انقالب ايران
ايرانيان  ،نآسي سال بعد از . حلي نداشته اند

به جنبش برخاستند و  امريكائيها گذاشتند در 
  .فرو خوابد ،خون

نچه در ميدان تحرير چشم را خيره مـي  آ •
ـيچ    ،كند اينست كه جنبش مردم مصـر از ه

. روي نمي كنـد الگوي از پيش ساخته اي پي
ـتي «بر ضد  شـعاري نمـي   » دشمن صهيونيس
يم از ژاز اين دشمني كه مدتي دراز ر. دهد

ـتن صـداها بـه     ،نآ در جلوگيري از برخاس
ـا    اعتراض نسبت به تحقير ها و محروميـت ه

يـد  آيم مي ژديگر نه بكار ر ،استفاده مي كرد
ـبش   ـاي   . و نه بكار مـردم در جن ديگـر خلقه
ـان  . نمي شوندعرب نيز به اتحاد دعوت  هم

ـام    ـاطرش انج هدفي كه انقالب افسران بخ
در ايـن  . ديگر انگيزه جنبش نيسـت  ،گرفت

الگـوئي  . انقالب تونس است ،تنها مرجع ،جا
ـبش خـود    كوچكي كه مصر بزرگ بكار جن

و درپي (چنانكه پنداري مصريها . گرفته است
ـار  ) نها بسا اردنيها و يمني ها و سعوديهاآ در ك
  .اول شروع كنند نند كه از سالآ
ـنگتن   ،باوجود اين ناشناخته ها •  ،بـراي واش

اگر جنبشي كه مصر : يك معلوم  وجود دارد
ـاپيش     را فراگرفته اسـت،  ـانطور كـه پيش هم
قدم اولي بسوي پختگـي   ،احساس مي شود

 ،ن خواهـد شـد  آيمي كه حاصـل  ژر ،باشد
كمتر با سياست امريكا سازگار خواهد شد كه 

ـا  اين خطر. يم كنونيژر  ،ي است كـه امريك
  .زاد شدن دنياي عرب بايد بپردازدآبخاطر 

  
یـــم ژسرنوشـــت ر: بنـــی صـــدر ٭

تعیین می  ،فوریه ۲ ،امروز ،مبارک
  :شود

  
ـاس    ،فوريه 2در  ◀ زماني كه قشـوني از لب

شخصي ها و چماقداران رسمي و اجيـر در  
بي بي سي  ،كار تصرف ميدان التحرير بودند
را چگونـه   از بني صدر  پرسيد وضعيت مصر

مي بينيد و پيش بينـي شـما چيسـت؟ او در    
ـارك   ژاول ايـن كـه ر  : پاسخ گفـت  يـم مب

ميرنـده   ،يمي  بي هدف  است و بنا بر اينژر
ـان   ژدوم اينكـه تكليـف ر  . است يـم او و زم

در ميدان تحرير معلـوم مـي    ،رفتنش امروز
اگر قواي مبارك توانستند ميدان را از . شود

ـيش  يك و ،ورندآتصرف مردم بدر ضعيت پ
وضـعيت   ،يد و اگر نتوانند تصرف كنندآمي 

يـم  ژوضعيت تغييـر ر . يدآديگري پيش مي 
سرنوشت را انـدازه مقاومـت   . يدآپيش مي 

  .مردم تعيين مي كند
و جوانان مصر دليري سخت ارزشمندي را   

ميـدان را بـه تصـرف قـواي     . ابراز كردنـد 
مبارك ندادند و  سرنوشت كشور خويش را 

هجوم روز دوم نيز بجائي نرسيد . تغيير دادند
و مبارك و معاون او و نخست وزيرش كوتاه 

حمله چماقداران و لباس شخصي ها . مدندآ
در برابر دوربين ها و در برابـر ديـدگان   ... و

به اجماع از  ،جهانيان انجام گرفت و جهانيان
يــم از ژمبــارك خواســتند تــن بــه تغييــر ر

  .ديكتاتوري به دموكراسي بدهد
  

ــد  ادع ــر ض ــي ب ــه البرادع انام
ــا  20:يــم اوژمبــارك و ر  30ي

اسـالم در   ،سال بعـد از پيـامبر  
بيان قدرتي سازگار بر واليـت  
مطلقه يـك تـن بـر جامعـه از     

  ...:خود بيگانه شد و
  
ـا   ژ 30در      انويه نيوزويك گفتگوي خـود ب

چنين است وضـعيت  . البرادعي را انتشار داد
  :مصر از ديد او

بات پر تقلب مجلس مصر دوماهي از انتخا •
ـني    ،ن انتخاباتآدر . مي گذرد حـزب حس
ـان   ،در مجلس مصر ،مبارك  3 ،بـراي مخالف

ـا  . درصد بيشتر سهم قائل نشد حكومت امريك
نيز گفت اين انتخابات بهت زده اش كـرده  

نچه مـرا بهـت زده كـرده    آ ،راستش. است
ـاري جـز    ،است اينست كه حكومت اوباما ك

ـار  . و نكرد نيافت ،ابراز بهت زدگي اين اظه
  .نظر  بمذاق مردم بي مزه بود

زماني كه جنبش مردم مصر خيابانها را  ،بعد •
نكـه مـردم تـونس    آبعـد از   ،فراگرفته بـود 

ـيالري    ،ديكتاتور را بيرون كردند ـنيدم ه ش
دولــت مصــر : كلينتــون را كــه مــي گفــت

است و اظهار اميدواري مـي كـرد   » باثبات«
ـ   ـاي مش ـافع  كه اين دولت به نيازه روع و من
من حيـران  . مردم مصر پاسخ درخور بدهد

مقصود وزير خارجه : شدم و از خود پرسيدم
امريكا از باثبات چيست؟ او مي دانـد مـردم   
مصر چه بهائي را بابت اين ثبات پرداخته اند؟ 
تا كجا حكومت امريكا مي خواهـد از ايـن   

ـا  آيم حمايت كند؟ ژر ـال حكومـت    29ي س
ده در سراسر مصر كه حالت فوق العا(نظامي 

مردم مصر را مجبور مي كرد تحت مقررات 
ـامي زنـدگي كننـد    ـيس  ) حكومت نظ و رئ

سال واليت مطلقـه   30جمهوري كه بمدت 
داشته است و مجلسي كه به دلقك خانه مي 
 ،ماند و يك دستگاه قضائي كه استقالل ندارد

ـنم كـه نـه    و . يعني دولت با ثبات؟ من مطمئ
 ،واعد نيستند كه شمامطمئنم كه اين همان ق

. ن پيروي مي كنيـد آاز  ،با كشورهاي ديگر
ـبه   ،نچه ما در مصر مشاهده مي كنيمآ يك ش

زيرا ثبات واقعي را دولتي پيـدا  . ثبات است
مي كند كـه بطـور دموكراتيـك از سـوي     

  .مردم برگزيده شده باشد
ـا در   • هرگاه مي خواهيد بدانيد چرا امريك

ن را آدليـل   ،دخاورميانه هيچ اعتباري نـدار 
. در رفتار حكومت امريكا مي بايد سراغ كنيد

مردم منطقه از واكنش حكومت شما نسبت به 
اين . سخت بور شدند ،انتخابات مجلس مصر

ـا  آواكنش  نها را در نظر خود نسبت به امريك
ـاي دوسـت   وقتي پاي رژ: راسخ تر كرد يمه

امريكا از سياست يك بام  ،امريكا بميان است
يم ژيعني در كنار ر. يروي مي كندو دو هوا پ

جبار قرار مي گيرد تنها بدين خاطر كه ايـن  
ـا يـك    . يم با منافع شما سازگار استژر ـا ب م

ـا يـك ركـود    . تالشي اجتماعي روبـروئيم  ب
با يك سركوب و تضييق . اقتصادي روبروئيم

سياسي روبروئيم و ما صداي اعتـراض شـما   
  .ويمامريكائيها و نيز اروپائيها  را نمي شن

وقتي شما مي گوئيد دولت مصـر   ،در نتيجه  
ـاي مـردم مصـر را     آدر پي  نست كـه نيازه

ـيار  : من ناگزيرم بگويم ،وردآبر حاال ديگر بس
اين ديگر واقع گرائي سياسي نيـز  . دير است

پيش از . ديديم در تونس چه گذشت. نيست
نچــه را كــه در ايــران آديــده بــوديم  ،نآ

متصديان امـور   اين رويدادها به. گذشته بود
حالي مي كنند اين واقعيت را كه ثبات يك 

  . نستآزاد بودن آدولت ناشي از منتخب 
ـا   ،در غرب ،البته • شما متقاعد هستيد كه تنه
از اين سوئي  ،لترناتيو ممكن در دنياي عربآ
جهادگران اسالم  ،ن سوآيمهاي جبار و از ژر

. قطعا اين اعتقاد نادرسـت اسـت  . گرا است
 ،واهيم از مصــر صــحبت كنــيمهرگــاه بخــ

فراوان كادرهاي الئيك و ليبـرال طرفـدار   
ـا  آاگر شـما بـه   . اقتصاد بازار وجود دارند نه

ـازمان     ،فرصت بدهيد ـاري خـود س به همك
خواهند داد و يك دولت مدرن و ميانـه رو  

ــد ــردم ســخت . را برخواهنــد گزي ايــن م
  .خواهان رسيدن به بقيه دنيا هستند

ي قـرار و قاعـده اسـالم    نكه از روآبجاي     

مي بايد از  ،سياسي را به القاعده نسبت بدهيد
ـين در ايـن امـر      نزديك و با ديد واقعيـت ب

در حدود  ،از نظر تاريخي كه بنگريم. بنگريد
ـيري    ،سال بعد از  پيامبر 30يا  20 اسـالم تفس

جست سازگار با اختيار مطلق يك ولي امـر  
يچكس به ه ،كه جز به خدا) خليفه و سلطان (

ـار را  . پاسخگو نبود بديهي است اين تفسير ك
ـيار   ،بر كسي كه حاكم است ـان مـي   آبس س

ـيش  . كند رهبـر يـك گـروه     ،چند هفتـه پ
فتوائي  ،مسلمان محافظه كار افراطي در مصر

» توبـه «من مي بايد  ،نآصادر كرد كه بنا بر 
 ،در علن ،مي كردم چرا كه با رئيس مبارك

هرگاه من  ،بر فتوابنا . اظهار مخالفت كرده ام
ـاكم حـق    ،بر مخالفت خود اصـرار ورزم  ح

اين طرز فكر و عمل ما را بـه  . دارد مرا بكشد
ـا  . قرون وسطي بازمي گرداند ـا كسـي   آام ي

شنيد كه حكومت مصر اين فتـوا را محكـوم   
؟ نه هيچ كس ن بكندآكند و يا  اعتراضي به 

  .نشنيد
من اميدوارم راهي بسوي  ،برغم اين همه •

در . يدآيافته  ،ميزآبه روشهاي مسالمت  ،تغيير
ــان نيســت كــه از آ ،كشــوري مثــل مصــر س

خواست نام و شماره برگ هويت  ،اشخاص
خود را زير تقاضاي اصالحات دموكراتيـك  

يك ميليـون   ،باوجود اين. قيد كنند ،بنيادي
يم بسان ژر. نفر اين خواست را امضاء كردند

 ،دميموني كه هيچ نمي بيند و هيچ نمي شنو
ـان   اين يك ميليون امضاء را نديد و خواستش

  .را نشنيد
ـان مصـر سـر     • ـبر جوان مد و آاينست كه ص
ـا مـي    ،نچه را شما در اين روزهاآ در خيابانه

  . نها استآكار  ،بطور كامل ،بينيد
ـا راه بـراي       ـتم زيـرا ايـن تنه من از مصر رف

وقتـي در  . شنواندن خواست مردم مصر بود
اما به مصر . مل بودمدر سانسور كا ،مصر بودم

بازمي گردم و همراه مردم به خيابانها در مي 
مـن  . زيرا انتخاب ديگري وجود ندارد. يمآ

به اين جمعيت عظيم مي پيوندم بدان اميـد  
 ،در حال حاضر. كه وضعيت از بد بدتر نشود

ـنيده   ژهنوز ر يم صداي انقالب مـردم را نش
  .است

ـيش  ،هر روز • ـا حكومـت     ،از روز پ ـار ب ك
حتي بـراي ترتيـب دادن مرحلـه     ،اركمب

اينست كه اين راه . مشكل تر مي شود ،انتقال
او  ،از ديد مردم. حل درپيش گرفتني نيست

. سال دارد 82سال  حكومت مي كند و  30
راه  ،از ديـد مـردم  . زمان زمان تغيير اسـت 

ـا ر آ ،حل يمـي دموكراتيـك   ژغازي ديگر ب
  .است

نمـي   تغيير چه مدت بطول مي انجامـد؟      
غيـر از   ،چون مصر چنانكـه در تـونس  . دانم

نيروي ديگري نيـز   ،رئيس جمهوري و مردم
ـان . ن ارتش استآوجود دارد و   ،تا اين زم

ارتش بي طرف مانده است و من فكـر مـي   
. كنم اين بي طرفي را حفظ خواهـد كـرد  

افسران و سربازان مصري جزء جامعه مصري 
ـ  . هستند ردم محروميتها و فشارهائي را كـه م

مي شناسند و مي خواهنـد   ،تحمل مي كنند
  . ملت را حفظ كنند

مردم مصر ديوار ترس را  ،اما در اين هفته      
فرو ريختند و حال كه اين ديوار فرو ريخته 

ـا  آديگر هيچ زوري مانع از رسيدن  ،است نه
  .به هدفشان  نمي تواند شد

             
ترس واشنگتن  از اسالم گراها 

  :ب و واقعيت؟در جهان عر
  
در هافينگتون  ،جف كوهن ،انويهژ 29در     

پست مقاله اي انتشار داده است داراي ايـن  
  :نكات

ــر خــود آدر ســالهاي  • مــارتين  ،خــر عم
ـامي   ،لوتركينگ در اعتراض به مداخالت نظ

ـاي سـوم    ،امريكا بر ضد جنبشهاي مترقي دني
نها كه دست به آ«: سخنان كندي را باز گفت

غيـر ممكـن    ،ميز مي زننـد آمت انقالب مسال
ميز را اجتناب ناپـذير  آاست انقالب خشونت 

ـان مـي   آدهـه از   3اينك كـه  . »كنند ن زم
گــذرد و مــا شــاهد جهــت يــابي سياســت 

مـي بايـد سـخن     ،خارجي امريكا بوده ايـم 
ـيم و بگـوئيم   ـا كـه   آ«: كينگ را به روز كن نه

انقـالب اسـالمي    ،انقالب سكوالر مي كننـد 
  ».ب ناپذير مي كنندافراطي را اجتنا

در دوران جنگ سرد كه چند دهه بطول  •
  سياست امريكا در دنياي مسلمان اين ،انجاميد

بود كه اصالح گرايان سكوالر و جنبشـهاي   
  كودتاي سيا برضد . چپ را حذف كند

  4در صفحه     
  

 موجها به ايران بازمي گردند
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حكومت مصدق كه دموكرات و سكوالر بود 
ن و جانشي) البته بخاطر نفت ايران( ،1953در 

ـاه و حمايـت از      ـاتوري ش ـا ديكت كردنش ب
ـتگير و  ژر يمهاي ديكتاتوري كه كارشان دس

ـا بـود     ،شكنجه و اعدام سكوالرها و چـپ ه
ـا را تشـكيل    محتواي سياست خارجي امريك

  .مي داد
تنها جائي كـه مـردم    ،در اين ديكتاتوريها •
و در . مساجد بودنـد  ،زادي اجتماع داشتندآ

قتها جنبشـهاي  بعضي و ،خارج از اين مساجد
يـم  ژر. مدنـد آاسالمي افراطي پديـد مـي   

يمهاي ژنمونه بارز ر ،شكنجه گر شاه در ايران
ديكتاتوري بود كه كارشان حذف ميانه روها 

اين رويه بود كـه بـه پديـد    . و چپ ها بود
مدن جنبش خميني و برقراري جمهـوري  آ

  .كمك رساند ،اسالمي در ايران
نگتن بموازات سياست ضد كمونيست واش •

ــگ   ــوتر كين ــه ل ــد  آك ــواس ض ن را وس
سياســت  ،كمونيســت توصــيف مــي كــرد 
بـر ضـد    ،حمايت از اسالم گرائـي افراطـي  

جنبشهاي سكوالر و يا دولتهاي سكوالر متحد 
ـا ر    يـم  ژشوروي و در مظان متحـد شـدن ب

  . نيز  رويه حكومتهاي امريكا بود  ،شوروي
ـالهاي   ،در افغانستان       پـس از   ،1980در س

سيا عمليات سري بس  ،قواي شورويهجوم 
ـيم دادن مجاهـدين    پردامنه اي را براي تعل

ـا آافغاني و مجهـز كـردن    ـازمان داد  ،نه . س
. نها سازمان طالبان را تشكيل دادندآبرخي از 

مسلمانهاي  ،براي كمك به مجاهدين ،امريكا
ـتان    متعصب را از كشورهاي عرب بـه افغانس

را تشـكيل   نها سازمان القاعدهآبعضي از . برد
  .دادند

اســرائيل بــراي شــاخ ترشــيدن در برابــر  •
در  ،نآزاديـــبخش و رهبـــري آســـازمان 

باني مبارزان مسلمان شد  ،سرزمينهاي اشغالي
تا برضد سكوالرها مبارزه كنند و شـماري از  

  . وردندآسازمان حماس را پديد  ،نهاآ
هيچيك از اين واقعيتها امور مبهمـي كـه        

ـائل  . نيستند ،باشدمشاهده شان مشكل  تنها وس
ـين   ارتباط جمعي امريكا هستند كه تاريك ب

يكي از  هشدارهاي تلويزيون امريكا . هستند
ـا      كه هدفش ايجاد تـرس و توجيـه مقابلـه ب

ـيد از  : اين بـود  ،جنبش مردم مصر بود بترس
ـا در    جنبش دموكراتيك برضد متحـد امريك

فوكس نيوز و سي ان ). و نيز در تونس(مصر 
 ،كريس متنيوز و ان بي سي  پي در پيان و 

ـا در    ،1979در : هشدار مي دهنـد  متحـد م
ـا بـه قـدرت       ايران ساقط شـد و افراطـي ه

  . رسيدند
ـا و          ـا و شـكنجه ه ـا توقيفه همين  تلويزونه

ـا در مصـر   يـم  ژتوسـط ر  ،سربه نيست كردنه
ـانه اي   ،بـه نـدرت  .  مبارك را نمي بينند رس

ـ   ورد كـه  آي اين واقعيت را برزبان يا قلـم م
يم مصر بر ضد ژبهاي اسلحه و تجهيزاتي كه ر

با پول ماليات دهنـدگان   ،مردم بكار مي برد
ـارك را  . امريكائي پرداخت شـده اسـت   مب

هموراه پرزيدنت خوانده اند و هيچگاه او را 
بخالف رئيس جمهور (ديكتاتور نخوانده اند 

  ). ونزوئال را كه منتخب مردم اين كشور است
ل ارتباط جمعي امريكا از رئيس وقتي وسائ •

بعنـوان متحـد    ،)ونيـز تـونس  (جمهور مصر 
ـا تروريسـم صـحبت مـي      امريكا در مبارزه ب

البته نمي گويند كه سيا افراد را در اين  ،كنند
ن كشــور مــي ربــود و در اختيــار ايــن  آو 

ــكنجه   ــر ش ــي داد تــا زي ــرار م متحــدان ق
  . مجبورشان به اعتراف كند

كس نمي داند كار حقيقت اينست كه هيچ •
اما همانطور كه . اين جنبش بكجا مي انجامد

وقوع انقالبي اجتناب  ،لوتر كينگ مي گفت
ـاد عـرب كـه    . ناپذير است ديكتاتورهاي فس

ـامي   ـا اسـت  آواشنگتن ح  ،بطـور قطـع   ،نه
همانطور كه صدام متحد . سرنگون مي شوند

يم او را سـرنگون  ژامريكا بود و امريكا خود ر
  . كرد

امريكا جانب مردم عرب را بگيرد و هرگاه  •
ــه حمايــت از ديكتاتورهــا پايــان بدهــد   ،ب

سكوالرها و دموكراتها امكان مي يابند دلهاي 

نها را بر ضد اسالم آورند و آمردم را بدست 
  . گرايان افراطي برانگيزند

. دموكراسي يـك ايـده بـزرگ اسـت          
ـا     ـارجي امريك  ،افسوس كـه در سياسـت خ

    .اعراب نجسته استهيچگاه محلي از 
حسني مبـارك و چگـونگي   

مــدن آرفــتن او و تــرس از 
  اخوان المسلمين؟

  
ــد  ٭ ــارك مــي گوي از : حســني مب

رياست جمهوري خسته شده اسـت  
بلبشو مـي   ،اما اگر كناره گيري كند

شــود و دولــت بــه تصــرف اخــوان 
  :يدآالمسلمين در مي 

  
حســني مبــارك در  ،2011فوريــه  3در  ◀

ـا سـي ان    از رياسـت  : گفـت  ،انمصاحبه ب
جمهوري خسته شده است و مايل به مانـدن  

بلبشو  ،اما اگر استعفاء كند. در اين مقام نيست
ـلمين    مي شود و مصر به دست اخـوان المس

  .مي افتد
نيويورك تايمز اطالع  ،2011فوريه  4در  ◀

ـا    داد كه حكومت اوباما در حال مـذاكره ب
ـ   ب  دولتيها و مخالفان است براي اينكـه ترتي

كاخ سفيد اين خبر را . رفتن مبارك را بدهد
  . تأييد كرد

جمعه وداع مبارك «روز  ،در همين روز ◀
ـيم مـردم    ،»با رياست جمهوري اجتماع عظ

در قاهره و اسكندريه و ديگر شـهرهاي   ،مصر
نها كه در ميدان التحرير بـه  آ. مصر برپا شدند

ـارك   : گفتند ،استقامت ايستادند تا وقتـي مب
. ميدان را ترك نخواهند گفت ،كنداستعفاء ن

با احترام و  ،البرادعي نيز از مبارك خواست
استعفاء كنـد و بگـذارد    ،حفظ كرامت خود

نظــام جديــد مــردم ســاالر جانشــين نظــام 
  .استبدادي او بگردد

  
ـبش مـردم مصـر     ٭ خامنه اي به جن

صـــفت اســـالمي داد و خواهـــان 
استقرار دولت اسالمي شد و اخوان 

: پاســخ بــه او گفــت در ،المســلمين
انقالب را مردم مصـر كـرده انـد و    

  :اسالمي نيست
  

پس از اظهارات خامنه اي در نماز جمعه  ◀
ـبش مـردم مصـر را انقـالب      4 فوريه كه جن

رزو كـرد كـه در مصـر    آاسالمي خوانـد و  
در سايتي به زبان . دولت اسالمي تشكيل شود

انگليسي با عنوان وب سايت رسمي اخـوان  
  :ن موضع اتخاذ شده استاي ،المسلمين

اخوان المسلمين انقالب مصر را انقـالب  «    
مردم مصر مي داند و نه يك انقالب اسالمي 
ـلمان و     و بر اينست كه در انقـالب مصـر مس
ـازمانهاي سياسـي     مسيحي و  همه فـرق و س

  »شركت دارند
اخوان المسلمين در بيانيه  ،در همين تاريخ     

تشكيل دولتـي   خواستار ،خود به زبان عربي
  :گي ها شده استژبا اين وي

                ً      ً                 أن تكون مصر دولة  مدنية  ديمقراطيـة ذات  «    
األمــة فيهــا هــي مصــدر .. مرجعيــة إســالمية

السلطات، يتحقق فيها لكل المـواطنين الحريـة   
ـام     والمساواة والعدالة االجتماعيـة، وتعتمـد النظ
                                                البرلماني نظام ا للحكـم، وتكفـل حريـة تكـوين     

ـام  األحزاب وال جمعيات، مع تأكيد االستقالل الت
  ».للقضاء

ـا   اينكه مصر دولتي مدني دموكراتيك«      ب
و امت مصـر مصـدر   ... مرجعيت اسالم باشد

زادي آتمامي شـهروندان از  . حاكميت باشد
برخوردار باشند  و برابري و عدالت اجتماعي

زادي آو نظــام دولــت پارلمــاني و متكفــل 
با تأكيد بر . دتشكيل احزاب و جمعيت ها باش

  .»استقالل تام  قوه قضائيه

ـانون اساسـي      ◀ دانستني است كـه برابـر ق
ـاس ديـن    ،يم مباركژر تشكيل حزب بر اس

ـا وجـود ايـن     ،طرفـه اينكـه  . ممنوع است ب
اخوان المسلمين وجود داشت و  ،ممنوعيت

با  ،در حقيقت. در انتخابات شركت مي كرد
ـاالر   ،جلوگيري از تشكيل يك بديل مردم س

ـاه  : مدار بسته بد و بدتر ايجاد كرده بود هرگ
ـلمين را بـر    ،يم جبار او نباشدژر اخوان المس

يـم  ژيمي از نوع رژمصر مسلط مي سازد و ر
چنانكـه در  . ايران در مصر تشكيل مي دهـد 

ـا سـي ان ان    ـارك  ) فوريـه  3(مصاحبه ب مب
ـار نمـي رود كـه     مدعي شد بدين خاطر كن

ـلمين دولـت     ،اگر بـرود  را در اخـوان المس
  .اختيار مي گيرند

ـال   ،فوريه 6در  ◀ بي بي سي فارسي با كم
ـاوي  ــلمين    ،الحلب عضـو ارشــد اخـوان المس

در اين مصاحبه او از حمايـت  . مصاحبه كرد
خامنه اي از انقالب مصر تشكر كرد و » امام«

انقالب مصر اسالمي نيست زيرا اخوان : گفت
نـوع  . ن را رهبـري نمـي كنـد   آالمسلمين 

ـين مـي كنـد   دولت را رأ . ي مردم مصر مع
دولت  ،هرگاه مردم دولت اسالمي خواستند

. نه ،اسالمي تشكيل مي شود و اگر نخواستند
: اد را نيز ستود و گفتژاو شجاعت احمدي ن

وزير خارجه كنـوني مصـر كـه بـه سـخنان      
بايـد   ،خامنه اي اعتراض كرده است» امام«

استعفاء دهد و او از روابط مسلمانها بايكـديگر  
  . گاه نيستآ

اسالمي كه  ،بنا بر اين اظهارات: انقالب اسالمي
ـان   ،رهبران اخوان المسلمين در سـر دارنـد   بي

   .قدرت است
  
                            واکنشها به اظهارات خامنـه ای    ٭

ـــاهو و ر ـــان ی ـــم  ژ                       و اســـتفاده نت    ی
   :                         مبارک از اظهارات خامنه ای

  
رابـــرت گيـــبس،   ،2011فوريـــه  4در  ◀

ـنش  سخنگوي كاخ سفيد، روز جمعه در وا ك
به موضعگيري رهبر جمهوري اسالمي ايران 
ـا توجـه بـه      در قبال حوادث مصر، گفـت ب

بــار اعتراضــات پــس از  ســركوب خشــونت
ـال    انتخابات رياست جمهوري ايـران در س
ـاي جمهـوري اسـالمي  در     گذشته، مقام ه
جايگاهي نيستند كه درباره اتفاقات مصر نظر 

 .دهند
رابــرت گيــبس در پاســخ بــه پرسشــي در   
ــي    خ ــت اهللا عل ــعگيري آي ــوص موض ص

ـام   خامنه اي در روز جمعه مبني براين كه قي
ـان اسـرائيل و     مردم مصر، قيام عليه هـم پيم

موضعي كه ايـران در  «: آمريكا است، گفت
قبال مصر گرفته جالب توجه است چرا كـه  

ــي  ــران م ــردم اي ــوقي   م ـتند از حق خواسـ
برخوردار باشند كه هم اينك مردم در قاهره 

) آن موقع ايـران (خوردارند، ببينيد از آن بر
اي از سـوي مـردم    در مقابل چنين مطالبـه 
 .خود چگونه اقدام كرد

كنند از اين كه ببينـد   جهانيان استقبال مي    
ـازه   دولت ايران سعه صدر داشته باشد و اج
بدهد مردم كشورش  به طور مسالمت آميـز  
ـاهرات    همانند مردم در قاهره دست بـه تظ

  ». بزنند
 ،مركل ،)2011فوريه  4(نا بر دويچه وله ب ◀

كه در اسـرائيل بسـر مـي     ،لمانآصدراعظم 
 ،به نتان ياهو توصيه كرده اسـت  ،برده است

ـاي   شهرك سازي را متوقف كند و گفتگوه
ابراز نگرانـي   ،و نتان ياهو. صلح را پيش ببرد

يم اسالمي تند رو ژكرده است كه در مصر ر
ـا . يم مبارك شودژجانشين ر مـي   ،صرتآه

دولتـي   ،نتان ياهو از اين كه در مصر :نويسد
نگـران   ،يدآچون دولت تركيه نيز برسر كار 

  . است
ـين روز      ـليمان  ،در همـ ــر سـ ـاون  ،عم معـ

ويـز  آمبارك نيز سخنان خامنه اي را دست 
ـام اصـالحات از    كرد براي توجيه لزوم انج

  !مجاري قانوني
با  راستهاي افراطي در اسرائيل: انقالب اسالمي

ـالي كـه خامنـه اي     –يم مافياهاي نظامي ژر م
ـ  » رهبر« » رئـيس جمهـوري  «اد ژو احمـدي ن

ارتباطي از نوع ارتباط ظروف مرتبتـه را   ،نستآ
ـان موضـع را مـي     ،در بزنگاهها. دارند يكي هم

. گيرد و يا كار را مي كند كه ديگري مـي كنـد  
ـاي تعجـب كـه خامنـه اي      كـه   –پس چه ج

به جنبش مـي   سخت از برخاستن نسل جوان
ترسد و مي كوشـد اينطـور وانمـود كنـد كـه      

يم او ژيمي از نوع رژجنبشها در تونس و مصر ر
به ياري نتان ياهو بشتابد و  –را برقرار مي كند 

جنبش مردم مصر  ،بلكه باتفاق اسرائيل و امريكا
  .يم مبارك را بازبسازندژرا مهار كند و ر

  
کنار رفتـه اسـت و  ˝مبارک عمال ٭

مان روبـــط نزدیـــک بـــا عمرســـلی
  :امریکا دارد

  
ـام  ،2011فوريه  4در  ◀ نخسـت   ،شب هنگ

رئيس حسني مبارك : وزير جديد مصر گفت
ـاره     ˝عمال ـا كن كناره گيري كرده اسـت ام

  .گيري رسمي او زمان مي خواهد
نيويورك تايمز خبـر   ،2011فوريه  5در  ◀

ـارك بـراي    داده است كه احتمال دارد مب
  .لمان برودآبه معاينه عمومي پزشكي 

و گزارشي از گزارشـهاي محرمانـه كـه     ◀
ـاكي اسـت    ،ويكيليكس انتشار داده است ح

ـليمان  ـيس  واواك مصـر كـه     ،كه عمر س رئ
 ،اينك معاون رئيس جمهـوري شـده اسـت   

بنا بر ايـن  . روابط بسيار نزديك با امريكا دارد
 ،اسـت  2009وريـل  آ 12ن آسند كه تاريخ 

حمايت مـي   يم مباركژحكومت اوباما از ر
ـا در منطقـه    ـافع امريك  ،كند زيرا در حفظ من

  .نقش محوري دارد
  
                       یم اسـتبدادی بهمـان نسـبت  ژ ر   ٭

    از     ،                     کــه از هــدف خــالی مــی شــود
            میلیـارد دالر     ٤۰  :               فساد پر می شود

    !:                  ثروت خانواده مبارک
  

ــه  4در  ◀ ـاردين   ،2011فوري ــه گـ روزنام
ــان خاورميانـه را گــزارش  آبـر  ورد كارشناس

ارك و خانواده او در حدود مب: كرده است
) ميليارد ليره انگليسـي  43.5(ميليارد دالر  70

ـتر ايـن ثـروت بـه     . ثروت اندوخته انـد  بيش
. بانكهاي انگلستان و سوئيس سپرده شده است

مقداري نيز در بانكهاي نيويـورك و لـوس   
  . نجلسآ

ـيس      30در طول        ـارك رئ ـال كـه مب س
 ،نآجمهوري بوده است و سالهاي پيش از  

از سرمايه گذاريها و ديگر معامله هاي بزرگ 
ن بـوده  آكه دولت و ارتـش يـك طـرف    

اغلـب  . درصدهاي كالن گرفته است ،است
ـتانده و   اين درصد ها را در خارج از مصر س

  . به بانكها سپرده شده اند
كه بنا بود جانشين پدر  - فرزند او جمال       

ـاردر   ،و پسـر ديگـر او عـالء    –شود   نيـز ميلي
ـال در شـماره     . هستند  28خانـه مجلـل جم

 ،در بلگراويا در مركـز لنـدن   ،ويلتون پالس
  . مورد سرزنش همگان است

جمــال امــاني اســتاد علــوم سياســي در       
ـتون    70ثـروت : مـي گويـد   ،دانشـگاه پرينس

ـادل   ميليارد دالري مبارك و خانواده او مع
ـاكم بـر كشـورهاي     ثروت خانواده هاي ح

و به اي بـي سـي گفتـه    ا. خليج فارس است
بابــت (ثــروت را از رانــت خــواري : اســت

ورده آفـراهم  ) خريدهاي نظامي و دولتـي 
  . است
ـال           ديكتاتورهاي خاورميانه چـون احتم

براي اينكه ثروتهاشان  ،سرنگوني را مي دهند
تـدابير الزم را   ،بهنگام سقوط توقيف نشـوند 

ـا سـقوط   . اتخاذ مي كنند ـا آاينست كه ب  ،نه
چنانكـه  . عايد كشورهاشان نمي شـود  پولي

ـانواده      اطالع دقيقي از ايـن كـه ثـروت خ
  . وجود ندارد ،مبارك در كجا است

  
كريستوفر داويد سون استاد علوم سياسي       

ـارك و  : مي گويد ،و كارشناس خاورميانه مب
همسر او سوزان و دو پسر او ثروت خود را از 

ـتاني گـرد    ورده و از راه شـريك  آدرصد س

شدن با شركتها و سرمايه گذاران خارجي بر 
ـبط  آن افزوده و آ ن را از خطر توقيف و ض

ديكتاتورها با  ،در خاورميانه. حفظ كرده اند
درصــد  51شــركتهاي خــارجي بــه نســبت 

ـبت    ،در مصـر . شريك مي شـوند   20بـه نس
 ،غازآدر  ،در عوض. درصد شريك مي شوند

 ،درصد مي گيرند و ثروتي را كه بدين سان
  . از خطر مصون مي كنند ،ورندآدست مي ب

ـارك         الخبر خبر مي دهد كه خانواده مب
در شركتهاي غربي سهم دارد و سودي كـه  

ورد مـي  آميليون دالر بـر  15سالنه  ،مي برد
  . شود

و نشـريه  ) فوريـه  2(استراتفور : انقالب اسالمي
. هاي ديگري به اخوان المسليمن پرداختـه انـد  

  :نها نقل مي كنيمآز اطالعات زير را ا
  

اخوان المسـلمين و تحـول   
ن در طول حيات خـود و  آ
يا جانبداران الگوي تركيـه  آ

  :اكثريت دارند؟
  
سال توجيه  30ترس از اسالم گرائي طي  •

ـارك بـر مصـر     كننده ديكتاتوري بود كه مب
 ،در طـول ايـن مـدت   . حاكم كـرده بـود  

تمايلهاي دموكرات و الئيك سـركوب مـي   
 ،بترساند اگر من نباشم ،مبارك يمژشدند تا ر

ـاي تنـد     اخوان المسلمين و بسا اسـالم گراه
  . روتر بر مصر حاكم مي شوند

روشنفكران  ،در طول اين سالها: انقالب اسالمي
او به  ،مصري كه با بني صدر تماس مي گرفتند

كوشـش   ،ور مي شد كه راه حلآنها مرتب يادآ
ـان     در  زادي وآبراي بازگفتن اسـالم بمثابـه بي

وردن مـردم مصـر از مـدار    آبيرون  ،همان حال
لترناتيو مـردم  آاز راه ايجاد يك  ،بسته بد و بدتر

ايـن  . مدنـد آكوششهائي نيز بعمل . ساالر است
كوشش و تحول طرز فكرهاي ديني بـه انـدازه   

مؤثر شدند  ،وردآاي كه مردم را از مدار بسته بدر
 .اما بديل مردم ساالر قوي نتوانست شكل بگيرد

ـان مـي      ضعفي كه در حال حاضـر خـود را نش
ايـن بـود كـه بخشـي از       ،نآيك دليـل  . دهد

يا ترجيح دادنـد   ،روشنفكران و مبارزان سياسي
ـا     ژجانب ر ـا اسـالم گراه يم مبارك را بگيرنـد ت

. قوت نگيرند و يا قيد سياست و مبارزه را زدنـد 
ـامزد     4تا جائي كه البرادعي در  فوريـه گفـت ن

بعد گفت هرگاه مردم . سترياست جمهوري ني
ـان روز . بخواهند نامزد مي شود ـائل   ،در هم وس

شـروع كردنـد بـه بـزرگ      ،ارتباط جمعي غرب
ـا  . دبير كل اتحاديه عـرب  ،كردن عمر موسي بن

ـا بـه     ،بر قول نويسنده الجزايري سـفارت امريك
  !البرادعي اخطار كرده است خود را جلو نياندازد

مده اند آا در مردم مصر به خيابانه ،و امروز •
ـا يـك    ژاما نه براي اين كه ر ـارك را ب يم مب

ـين    ژيم اسالمي از نوع رژر يـم ايـران جانش
اسرائيل و غرب اين ترس  ،با اين حال. كنند

ـا   را اظهار مي كنند كه اخوان المسلمين تنه
نيروي متشكل نيرومند در مصر است و هرگاه 

ـين   ،يم مبارك سقوط كندژر ن مـي  آجانش
ـلمين چگونـه   اينك ببي. شود نيم اخوان المس

  :مد و تحول كردآپديد 
به سال  ،اخوان المسلمين در اسماعليه مصر •

ـام حسـن    ،توسط يك معلم مدرسه ،1928 بن
پدر او از مريـدان محمـد   . تشكيل شد ،البناء
بادي آهمكار سيد جمال الدين اسـد  ،عبده

ـلمانان بـود     ـبش بيـداري مس ايـن  . باني جن
اسـالم بمثابـه   ( نخستين سازمان اسـالم گـرا  

در دنياي مسلمان سني مـذهب  ) يژايدئولو
ـاعي بـراي     . بود ـبش اجتم نخست يـك جن

ـا      ـام رقابـت ب تجديد حيات اسـالم و در مق
  . گرايش ملي گراي چپ و سكوالر بود

ايجاد (نخست بكار امداد و تعليم و تربيت      
ســرانجام راه بــه . مــي پرداخــت) مــدارس

  .سياست برد
از ارزشهاي اسالم و انديشه  البناء ملقمه اي •

ــرب را ســاخت  ــه . هــاي سياســي غ انديش
راهنماي التقاطي كه او ساخت هم با اسـالم  
ـا غربـي كـردن      سنتي ناسازگار شد و هـم ب

اين انديشه، ملي گرائي را نيز در . كامل مصر
بر مي گرفت و زمينه ساز تجديـد خالفـت   

  . بود
ـام  : جهاد را اين سان معنـي مـي كـرد        قي

ـا وقتـي برضـد قـواي اشـغالگر       ،انهمسلح تنه
  اشغال مصر توسط انگلستان و اشغال فلسطين (

  5در صفحه     

  بازمي گردندموجها به ايران 



                                                                                                                                                                                       

 

 
5 
 

 
 

 1389اسفند8تابهمن25از769شماره  2011 فوريه   27تا  14از 

 

ـاد خوانـده مـي شـود    ) توسط اسرائيل . جه
  گاه آ       براي    جهاد بمعناي كوشش ،وگرنه
. توده ها و بسيج سياسي مردم اسـت   كردن

ـاي    هريك از اين ابعادي كه انديشـه راهنم
سبب  ،ا تشكيل مي دادنداخوان المسلمين ر
ـيش از   ،1940در سالهاي . قوتش مي شدند ب

  .يك ميليون عضو پيدا كرد
غاز سبب قوت اخـوان  آاگر در : انقالب اسالمي

ـان   ،المسلمين شده باشند سـبب   ،در طـول زم
برخوردهاي دروني بيشتر از : ن شده اندآضعف 

  :اخوان المسلمين را ضعيف كرد سركوبها،
ـلمين قـوت مـي     بتدريج كه اخوان • المس

ـتر  آنگراني دستگاه سلطنت از  ،گرفت ن بيش
وقتي جنگ دوم بين المللـي روي  . مي شد

لمان آاخوان المسلمين جانبدار نازيهاي  ،داد
بـراي   1948در جنـگ  . بر ضد انگلستان شد

جلــوگيري از تأســيس دولــت اســرائيل در 
  . خاك فلسطين شركت كرد

ـلمين         يـم  ژر ،قوت گرفتن اخـوان المس
سلطنتي را ترساند و دستگيريهاي وسيع سران 

ـلمين    ـنش   ،و اعضاي اخـوان المس ن آواك
اين . يم به قوت گرفتن اين جمعيت بودندژر

ـار داد    شد كه سازمان به اعضاي خـود اختي
برابــر انديشــه  ،نآكــه بــدون مراجعــه بــه 

محمود ترور . فعاليت كنند ،راهنماي سازمان
وسط يكي نخست وزير مصر ت فهمي نقراشي

نقطـه    ،1948از اعضاي اخوان المسلمين در 
  . عطفي در تحول اخوان المسلمين شد

البناء اين ترور را محكوم كرد و خواست       
ـا دوري     ـلمين از اينگونـه فعاليته اخوان المس

توسـط   ، 1949اما خود او در سال  . گزينند
  .ترور شد ،يم سلطنتيژمأمور ر

ـام حسـن ا   •  ،لحـديبي يك قاضي مشهور بن
ـاء شـد    ،بعنوان رهبر ـين البن در اكتبـر  . جانش

ـيس و مصـر    ،1951 دولت مصر قرارداد انگل
ـان   ،نآدر پـي  . را ملغا كرد 1936مورخ  مي

قواي انگلستان مستقر در كناره ترعه سـوئز  و  
ـان مصـري   ـا روي مـي    ،نظامي زد و خورده

افراد اخوان المسلمين نيز در اين زد . دادند
ـا ايـن كـه    . كردندو خوردها شركت مي  ت

در  ،زاد به رهبري جمال عبدالناصرآافسران 
يــم ســلطنت را ژكودتــا كردنــد و ر ،1952

ـان ناصـر و اخـوان     ،غازآدر . برانداختند مي
يـم  ژر. مـد آالمسلمين رابطه نزديك بوجود 

جديد تمامي سازمانهاي سياسي را به غيـر از  
ـان  . اخوان المسلمين منحل كرد و چون مي

 ،رئيس دولت جديد و ناصـر  ،سرلشگر نجيب
اخوان المسلمين جانب  ،مدآبرخورد بوجود 
ـار شـد و ناصـر    . ناصر را گرفتند نجيب بركن

اما اين دوستي دير . رئيس دولت جديد شد
  :نپائيد

ـلمين را  ژر ،1954در  • يم ناصر اخوان المس
جمعيت متهم شد كـه  . غير قانوني اعالم كرد

و سران . برضد دولت جديد توطئه مي كند
از جملـه رهبـر    ،كادرهاي اخوان المسلمين

  . دستگير شدند ،الحديبي ،نآ
اما . زاد شدندآدستگير شده ها  ،مدتي بعد    

ـا ناصـر و ر    يـم او بـراي   ژرابطه الحـديبي ب
ـازمان  ـاز شـد    ،اعضاي س ـئله س اخـوان  . مس

ـان گـرفتن حكومـت     المسلمين خواستار پاي
  . نظامي و استقرار دموكراسي پارلماني شد

ـتان   ژر ،در همين زمان      ـا انگلس  ،يم مصـر ب
ـاء كـرد    . قرارداد تخليه كانال سـوئز را امض

اخوان المسلمين اين قرارداد را خيانـت بـه   
ايـن شـد   . ن مخالفت كردآمصر شمرد و با 

ـاي جمعيـت بـه      ،كه از نـو  سـران و كادره
زندان رفتند و حمالت تبليغاتي برضد اخوان 

يـم  ژر. دهمه روزه و گسترده شـ  ،المسلمين
ناصر اصرار كرد الحديبي از رهبري سازمان 

  . كنار رود
ن دسته از افراد سازمان كه ديگر در مهار آ •
دسـت بـه تـرور     ،1954ن نبودند در اكتبر آ

يـم  ژترور موفق نشد و بـه ر . عبدالناصر زدند
فرصت داد وسيع تـرين سـركوبها را برضـد    

الحـديبي  . اخوان المسلمين سازمان بدهـد 
در . شكنجه و به زندان محكوم شد دستگير و

ـيد قطـب    كـه عضـو    ،اين دوره بود كـه س
ن پيوسـت و متفكـر   آبـه   ،سازمان نيـز نبـود  

ـلمين و رهبـر    ـا شـد  آاخوان المس او نيـز  . نه
گرفتار و شكنجه و به زندان طوالني محكوم 

او اخوان . اما افكار او راديكال تر شدند. شد
 يـم ناصـر  ژالمسلمين را به سرنگون كـردن ر 

معالم في (او نوشته هاي بسياري دارد . خواند
ـتقبل لهـذا   و  .و هـذا الـدين   .الطريق المس
 8تفسير قرآن در (  في ظالل القرآنو  الدين
و العدالة االجتماعية و اإلسالم والسـالم  ) جلد

 ...العالمي و قيمة الفضيلة بين الفرد والجماعة و
ـازمان   ،نهاآو مجموعه )  و انديشه راهنماي س

بسياري ديگر از مسلمانان مصر و دنياي عرب 
  . شده است

تن ديگر از سران اخـوان   6سيد قطب و      
اما انديشـه  . اعدام شدند ،1966المسلمين در 

نسل جديـدي از  . او باني جهادگرائي گشت
اينان كه مي . مبارزان اسالم گرا سر برداشت

گروههاي اسالم گـرا را   ،خواستند در جهان
در اخوان المسلمين بمثابه جمعيتي  ،دبنياد نهن

كــه اصــول اســالم را بــا ارزشــهاي غــرب  
ـاطي پديـد   آدر ورده آميخته و يك فكر التق

  .مي نگريستند ،است
شكست  ،عامل قوت گرفتن گرايش جديد •

از اسـرائيل   1967روزه  6اعراب در جنـگ  
ــود ــور  ،1970بعــد از مــرگ ناصــر در . ب ان

ادات سـ . السادات رئيس جمهوري مصر شـد 
. بتدريج از فشار بر اخوان المسلمين كاسـت 

ـادات از  . ن را از دسـت نـداد  آاما مهار بر س
اخوان المسلمين براي مهار گرايشهاي چـپ  

بعـد از دو دهـه تحمـل    . استفاده مي كـرد 
ــت  ــركوب دول ـا   ،س ـلمين بـ ــوان المسـ اخ

ن جدا شدند و آگرايشهائي روبرو شد كه از 
االسالميه  و جامعة» تنظيم الجهاد«سازمانهاي 

ـالهاي    . را تشكيل دادنـد  ـازمانها در س ايـن س
ـا  1980 ــد  1990تـ ــوت گرفتن ــوان . ق اخ

يم سـعودي روابـط نزديـك    ژالمسلمين با ر
ـار ناصريسـم   آيافت زيرا سعوديها از  ن در مه

بكمك سـعوديها بـود كـه    . سود مي جست
  .اخوان المسلمين توانست خود را حفظ كند

ـ  • ـانوني  با اينكه اخوان المسلمين هيچگ اه ق
از اين امركه دولت سادات وجودش را  ،نشد

ـازمان خـود      روا مي ديد بـراي تجديـد س
ـلمين   ،تا اين زمان. استفاده كرد اخوان المس

. تحولهاي فكري و سازماني به خود ديده بود
ـا برضـد ر   يـم  ژمتهم نيز شده بود كه با امريك

ـادات  . ناصر  همكاري كرده است  ،با قتـل س
باز دچار تغيير  ،را سازمانيم مبارك ژرابطه ر

  .شد
در سوريه اخوان المسلمين قوت گرفت و  •

ـام كـرد و    ژبر ضد ر ن آيم حافظ االسـد قي
بـه   ،در فلسـطين . يم هزاران تن را كشتژر

 ،نخسـت اسـرائيل  . سازمان حماس بدل شد
ـازمان    ـات و سـ ــر عرفـ ــعيف ياس ــراي تض ب

. حماس را تقويت كرد ،زاديبخش فلسطينآ
  . ر غزه مسلط شده استاما اينك حماس ب
اخوان المسلمين همـواره   ،اما در خود مصر

چند . يك سازمان عمل گرا باقي مانده است
بمثابه يك سازمان  ،نكه القاعدهآدهه پيش از 

 5در مصر  ،جهاني جهاد گرا وارد عرصه شود
گروه جهاد گرا شـكل گرفتـه و عمـل مـي     

ـالف     آ. كردند ـلمين مخ ـا اخـوان المس نها ب
. نها بسيار مشـهور شـدند  آگروه از  دو. بودند

ـادات را كشـت و     يكي تنظيم الجهاد كـه س
 ،1990ديگري جامعة االسالميه كه در سالهاي 

ـلحانه  ـتن    ،دست به عمليات مس از جملـه كش
ـار   . توريست ها زد اين گروهها سـرانجام مه

ـلحانه را   شدند و  اين دو گروه نيز مبارزه مس
ـا    . ترك گفتنـد  بـه  افـرادي از ايـن گروهه

  .القاعده پيوستند
ــد از ترورهــاي   • ــرب بخصــوص بع  11غ

ـاي اسـالمي را بـه يـك      ،سپتامبر همه تمايله
ـلمين  . چشم مي بيند فرقي ميان اخوان المس

ـاد گـرا     ـازمانهاي جه كه عمل گرا است با س
ـتمداران بلكـه     . قائل نمي شود ـا سياس نـه تنه

محققان دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي نيـز   
شـهاي مختلـف قائـل نمـي     فرقي ميان گراي

 ،سود همه را بـه يـك چشـم رانـدن    . شوند
ـاد گـراي     ـازمانهاي جه يكچند القاعده و س

  . ديگر بردند
  
اخــوان المســلمین و طــرز فکــر  ٭

،گـــرایش بـــه الگـــوی ترکیـــه و 
  :اهمیتش در جامعه امروز مصر؟

  
ـات   • بدين خاطر كه در مصر هيچگاه انتخاب
بوبيت و از ميزان مح ،زاد انجام نگرفته استآ

ـلمين   ـاهي  آ ،توان سازماني اخـوان المس گ
كه انتخابات كمتر  ،2005در انتخابات . نيست

فرمايشي و ساختگي  ،نآاز انتخابات پيش از 
نماينده در مجلس مصر  88اين سازمان  ،بود

ـاي مجلـس را    20پيدا كرد كه  درصد اعض
  . تشكيل مي دادند

ـيد و   • بوش به رياست جمهوري امريكا رس
ـيد و سـخن از   به عرا ق و افغانستان لشگر كش

صدور دموكراسي به خاورميانه بزرگ بميان 
ـاتوري عـرب كـه    ژورد و به رآ يمهاي ديكت

دسـت   ،ورد از باالآفشار  ،متحد امريكا هستند
ـتري      به اصـالحات بزننـد و دموكراسـي بيش

ــد ــرار كنن اعضــاي اخــوان  ،در مصــر. برق
ن شدند كه فرصـت را بـراي   آالمسلمين  بر

ر كردن سهم خود از نمايندگان مجلس بيشت
  . مغتنم بشمارند

ـلمين از درون منشـعب و          اما اخوان المس
ـان  . گرفتار نزاع نسلها بود. متفرق بود در هم

ـاي  آحال كه قديمي ها مي خواستند  رمانه
ـا   35(نسل جوان تر  ،نخستين را حفظ كنند ت

به الگوي حزب عدالت و رشـد  ) ساله ها 45
  . مي جستندتركيه تمايل 

اخوان المسلمين انحصار بيان اسالمي را        
گرايش بزرگ محافظه . نيز از دست مي داد

كار با قرائت اخوان المسلمين از اسالم موفق 
در مصر يك گرايش سلفي غير . نبود و نيست

بيشترين مقامات . سياسي مهم نيز وجود دارد
ز دانشگاه االزهر  نه از اخوان المسلمين  و نه ا

. حمايت مي كنـد  ،هيچ گروه اسالمي ديگر
حزب الوسط كه اجازه فعاليـت   ،براي مثال

ـالف را نـدارد   گـروه   ،بعنوان يك گروه مخ
جدا شده از اخوان المسلمين اسـت كـه از   

اما از . اخوان المسلمين نيز عمل گرا تر است
تنظيم الجهاد و جامعة االسـالميه چـه مانـده    

ـيده و  است؟ اين دو از خشونت چشـم پو  ش
ـاچيز     القاعده را محكوم كرده انـد و البتـه ن

گروه كوچكي جهاد گرا پيوسته به . شده اند
سيماي سازمانهاي اسالمي را تارتر و  ،القاعده

  .مبهم تر مي كند
ـلمين يـك     ،در حال حاضر • اخـوان المس

يعنـي  . سازمان ديني امتحان نـداده ايسـت  
امتحان برقدرت شـدن و قـدرت را هـدف    

غـرب   ،بنا بر اين. را نداده استخود نكردن 
يد اگـر اخـوان   آنيز نمي داند چه پيش مي 

المسلمين بزرگ ترين نيروي سياسي بعـد از  
  .مبارك بگردد

ـلمين نيـك از  مخالفـت در     • اخوان المس
خود مصر و منطقه و  غرب  با حاكم شـدنش  

ـارك    ژسـقوط ر . گاه اسـت آبر مصر  يـم مب
ـا   ،سركوبها كه طي چند دهه ديده است بس

ـلمين   فرصتي تاريخي در اختيار اخوان المس
ـا  . بگذارد اينست كه اخوان المسلمين  بسيار ب

خـود را جلـو نمـي    . احتياط عمل مي كند
ـامزد رياسـت       اندازد و تصـريح مـي كنـد ن
ــي    ــد و درپ ــي كن ــي نم ــوري معرف جمه

خواستار دموكراسي . حاكميت بر مصر نيست
  . است

در نوفل مي دانيم كه خميني : انقالب اسالمي
ـان  آاسالم بمثابه بيان  ،لوشاتو ورد آزادي را بر زب

ـان در  . و عهد كرد از جمله اين عهد كه روحاني
ـا چـون اسـباب    . دولت مقام نخواهند جست ام

ـلحت : گفـت  ،قدرت را فراهم ديد در  ،از راه مص
نها آفرانسه صحبتهائي را كرده است و متعهد به 

ن اخـوا » يژايـدئولو «وقتي اسـالم كـه   . نيست
حتـي   ،المسلمين است هنوز بيان قدرت است

 ،اگر هم الگو حزب عدالت و رشد تركيـه باشـد  
نست كه بيان ديني كه انديشه راهنما آنيازمند 
ـان   ،فيلسوف فرانسـوي  ،بقول فوكو ،مي شود بي

نيازمند  ،نآقدرت دموكراتيك باشد و بيشتر از 
) از ديني و غير ديني (آنست كه دولت بي مرام 

ن را وسـيله اسـتقرار   آرتيبي كه نتوان شود به ت
 ،نهـم بيشـتر  آاز . استبداد ديني يا مرامـي كـرد  

راء و عقايد و تغييـر طـرز فكـر    آنيازمند كثرت 
ـاكم     –ديني مـردم مصـر    اصـل اطاعـت از ح
زادي آو توسـعه فرهنـگ    –هركس كـه شـد   

ـار   ،بنا بر اين. است ارائـه اسـالم    ،ضـرورترين ك
مصـري و جامعـه   زادي به جامعـه  آبمثابه بيان 

هاي ديگر است تا مگر طـرز فكـر دينـي ايـن     
  .جامعه ها تغيير كند

امريكا در سالهاي اخير تجربه هاي فراوان  •
از راه سروكار پيدا كردن با نيروهاي اسـالم  

حزب عدالت و رشـد  . گرا پيدا كرده است
امريكا  ،در عراق. مهمترين نمونه است ،تركيه

ا سازمانهاي سني هم با سازمانهاي شيعه و هم ب
اخوان المسلمين  ،با وجود اين. سروكار دارد

سازماني اسـت در هالـه    ،از ديد امريكا ،مصر
نه امريكا و نه اسـرائيل حاضـرند   . اي از ابهام

منافع خود را بدست نقش تقدير ساز اخوان 
بمثابه مهمترين نيروي سياسـي در   ،المسلمين

 60يـم  ژامكان فروپاشي يك ر. مصر بسپارند
ـار اخـوان     ،ساله در مصر ـتي را در اختي فرص

ـيچ نـه معلـوم    . المسلمين قرار مي دهد اما ه
ـلمين دو شـقه نشـود    يـك  : كه اخوان المس

مدن با اسرائيل آتمايل راديكال مخالف كنار 
ـاي قـرارداد    و همكاري با امريكا و موافق الغ
مصــر و اســرائيل و تمــايلي موافــق محتــرم 

ـا ام    ـاري ب ـا شمردن قـرارداد و همك در . ريك
موضع اخوان المسلمين اينست  ،حال حاضر

ـا اسـرائيل را محتـرم خواهـد      كه قرارداد ب
  . شمرد

  
اخوان المسـلمین بـرغم تعیـین  ٭

البرادعی بعنوان طـرف گفتگـو بـا 
یم و بـرغم تأکیـد اینکـه شـرط ژر

گفتگو را رفـتن مبـارک قـرارداده 
فوریه بـا  عمـر سـلیمان  ۵در  ،بود

  :گفتگو کرد
  

ـام  ،2011ريه فو 5در  ◀ اخـوان   ،شب هنگ
ـاره   ــرد در بـ ــه صــادر ك المســلمين اطالعي

ـليمان    ،گفتگويش در همان روز ـا عمـر س  ،ب
دليل را هم اطالع از انـدازه  . معاون مبارك

يم براي تن دادن بـه خواسـت   ژمادگي رآ
مــردم مصــر و هــم جلــوگيري از هرگونــه 

و منطقه ) امريكا (از جهاني  ،مداخله خارجي
  .  ر كردذك) ايران(اي 
ـيتهاي          عمر سليمان با تنـي چنـد از شخص

. يم نيز گفتگو كرده استژمستقل و مخالف ر
البرادعـي  . اما با البرادعي گفتگو نكرده است

شرط گفتگو را رفتن مبارك قرار داده بود و 
و  ،از جمله اخوان المسلمين ،اجماع سازمانها

يـم  ژجوانان او را نماينده خود در گفتگو با ر
  . ن كرده اندمعي

ـارش   : انقالب اسالمي سالي كه نكو اسـت از به
ـار   . پيدا است وقتي يك جمعيتي شـرطي در ك

ورد و باتفاق ديگران نماينـده معـين مـي    آمي 
به مردم  ،كند و قول خود را محترم نمي شمارد

حواسشان جمع باشد كه چنين : مصر مي گويد
به  ،جمعيتي وقتي در موضع قدرت قرار گرفت

مگر اين كه . امروزش عمل نخواهد كردقولهاي 
ـارك   راست گفته باشد و خواسته باشد بداند مب

  ؟!چه وقت مي رود
  

برندگان و بازندگان جنبش 
    :مردم مصر كيانند؟

ــه ژ 31در        پاتريــك بوكانــان  ،2011انوي
ـائي برنـدگان و    ) نتـي وار آسايت ( بـه شناس

  :بازندگان جنبش مردم مصر پرداخته است
نخسـت    ،ن بزرگ ترين بازنـدگان از ميا •

ـام اسـت و   . مبارك است چرا كه كارش تم
  . امريكا و اسرائيل هستند ،پس از او

خـر  آسال بـه   ،اگر نه هفته و ماه ،مبارك      
او ديگر . مقام خود را بايد ترك كند ،نرسيده

رئيس جمهوري نخواهد شد و فرزند او نيـز  
  .او نيز به لندن رفت. نامزد نخواهد شد

 ،امروز: يكي ارتش مصر است ،از برنده ها •
ـام اسـت   ايـن  . كار حزب حاكم مصر نيز تم

ـپرده      حزب سرنوشت مصـر را بـه ارتـش س
ـتقرار    . است ـاهره اس ـاي ق ارتش در خيابانه

ميز مـردم  آجسته و بروي تظاهرات مسالمت 
  . تش نمي گشايدآ

ـاي  ژارتشيان مصر نيز مي داند بر سر       نراله
. مدآم شاه چه ژاز سقوط ر بعد ،ارتش ايران

. مـد آو نيز مي دانند بر سر ارتش تركيه چـه  
وقتي خواست او باشد كه بگويـد حكومـت   

  . اردغان بايد بماند و يا برود
ـلمين اسـت كـه     ،برنده ديگر • اخوان المس

نچه مربوط مي شود آرقيب ارتش است در 
قديمي ترين سازمان مذهبي . به مهار دولت

مان يافتـه تـرين نيـروي    در خاورميانه و ساز
موقعيت خويش را بمثابه  ،يم مصرژمخالف ر

ـازمانها و وزن     ـتالف احـزاب و س بخشي از ائ
مده مي آعمده خود در اين ائتالف بدست 

  . يابد
اما چرا امريكا و اسرائيل بطور مسلم بازنده  •

ــك انتخابــات   ــرا در ي ـتند؟ زي زاد در آهسـ
اكثريــت مــردم بــه  ،كشــورهاي خاورميانــه

ـا را از  آاني رأي مي دهند كه كشـور  كس نه
  . امريكا و اسرائيل دور نگاه دارند

نچه ما آاما چرا از ما نفرت دارند؟ بخاطر       
ـان و  آ. هستيم ـات و  آزادي بي زادي مطبوع

ـا آ زادي انتخابــات آزادي اجتماعــات و يـ
بـراي بدسـت   . نيستند كه منفور مي دارنـد 

بـه  زاديها مردم اين كشـورها  آوردن اين آ
بـدين    ،در حقيقـت . مـده انـد  آجنبش در

زاديها را مي آخاطر است كه مردم مصر اين 
  . خواهند و ما پشت سر مبارك ايستاده ايم

ـا   آامريكا بخاطر  ،نه در منطقه      زاديها كـه م
. منفور نيسـت  ،ن برخورداريمآامريكائيان از 

ـا متنفـر     بخاطر دموكراسي كه ما داريـم از م
ـاطر از   ،كاري ما اسـت بخاطر ريا. نيستند بخ

ـا   دموكراسي سخن گفتن ما و از ديكتاتوره
ـا    . حمايت كردن ما است بخاطر ايـن كـه م

يمهــائي هســتيم كــه مــردم را از ژحــامي ر
  .زاديها و دموكراسي محروم مي كنندآ

عربها به ما ميگويند شما دم از حقوق بشـر        
مي زنيد و سالهاي دراز مـردم عـراق را در   

ادي گرفتــار فقــر غــذائي و محاصــره اقتصــ
ـبب مـرگ    هـزار   500داروئي كرديد و س

از ما متنفرند زيرا ما به . كودك عراقي شديد
ن كشـور  آنكه آنها حمله كرديم بي آكشور 

  . ميزي عليه ما كرده باشدآعمل خشونت 
ـلحه    : به ما مي گويند      شما بـه اسـرائيل اس

داديد تا مردم فلسطين را از سـرزمين خـود   
به ما مي گويند وقتي به اسرائيل حمله . برانند

ـا وقتـي     ،مي شود شما محكوم مي كنيـد ام
هفته بر لبنان بمب مي بارد  5اسرائيل بمدت 

و در غزه جنگي نابرابر به راه مـي انـدازد و   
تن را مي كشد و خانه هاي مـردم را   1400

ويران مي كند و هزاران نفر را زخمي مـي  
  . دم فرو مي بنديد ،كند

د از اين كه اسرائيل تركيه را بمثابه يك بع •
حـزب اهللا در بيـروت    ،متحد از دسـت داد 

در پي انتشار  ،قوت گرفت و مقامات فلسطين
حاكي از  ،گزارشهاي سري توسط ويكيليكس

زد و بندشان با اسرائيل و امريكا و امتياز دادنها 
اسـرائيل   ،و حاال. بي اعتبار شدند ،به اسرائيل

  . دشمن تر با او̋ قطعادر انتظار مصري 
ده بـزرگ ديگـر وجـود    رندو ب: انقالب اسالمي

  :دارند
زادي و آكـه اسـتقالل و    يمردم ٭

حقوق مي يابند و اسالم بمثابه بيـان  
ــر  آ ــزرگ تـ ــده بـ زادي، دو برنـ

  :جنبشهاي مردم تونس و مصر هستند
  

نخست رهبر حزب نهضت اسالمي در تونس 
 اسـالم « ،و سپس اخوان المسلمين در مصـر 

ــي ــد» خمين در جريــان . را تكــذيب كردن
ـان     ،انقالب ايران نيز خميني اسـالم بمثابـه بي

اين اسـالم در بـر مـي    . زادي را ارائه كردآ
زادي جامعه ملـي و هـر   آگرفتند استقالل و 

انسان و حقوق انسان و حقوق ملي و رشد بر 
ن آواليـت را از  . ميزان عدالت اجتماعي را
خميني كـه  چرا .  جمهور مردم مي شناخت

در نجف واليت فقيه را تدريس كرده و جز 
ـناخت  در نوفـل   ،فقه تكليف مدار را نمي ش

ـاتو ــردم و   ،لوشــ ــور مـ ــت جمهـ از واليـ
زادي و آحقوقمنــدي انســان و اســتقالل و 

رشد بر ميزان عدالت اجتماعي سخن گفت؟ 
زيرا ترديد نداشت كـه دم زدن از واليـت   

حقـوق  فقيه و اسالم بمثابه بيان قدرت و نفي 
ـان   ـبب   ،انسان و تأكيد بر تكليفمنـدي انس س

بمثابه رانده از  ،شكست و ماندن او در فرانسه
 ،در تونس ،اگر امروز هم. قم و نجف مي شد

حزب نهضـت اسـالمي و در مصـر اخـوان     
المسلمين از دولت مـدني و دموكراسـي و   
ـا     حقوق انسان و كثرت گرائـي و موافقـت ب

ـتن بـه   منزلت برابـر زن و مـرد و نظـر ند    اش
ـاطر   ،سخن مي گويند ،دولتمداري بدين خ

ـان     است كه اطمينان دارند اسـالم بمثابـه بي
ـا مـي شـود   آ قدرت سبب انـزواي  اگـر  . نه

سبب شكست  ،موجب شكست جنبش نگردد
و ايـن درس بـزرگ   . نها مي شـود آقطعي 

. تجربه سه جنبش ايران و مصر و تونس است
هرگاه مردم اين كشورها طـرز فكـر دينـي    

زادي را انديشـه  آرا تغيير دهند و بيان خود 
يعني زندگي خـود را   ،راهنماي خود كنند

  زاد و حقوقمند و درآبمثابه انسانهاي مستقل و 
ـامان دهنـد   ،رشد - 1 ـتر از    ،س  90بـراي بيش

درصد از زندگي خود بي نياز از دولت مي 
ــدآشــوند و فرهنــگ   ،زادي كــه مــي يابن

  بضرورت دولت را حقوقمدار مي كند
  

  6در صفحه  

 موجها به ايران بازمي گردند
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درصدي از زندگي را كه دولت بايـد   10و  
موافق حقوق ملـي و حقـوق    ،وردآبسامان 

  .وردآانسان و عدالت اجتماعي به سامان مي 
صـحت ايـن رهنمـود را     ،نمونه ايـران       

چــرا كــه در نخســتين . تصــديق مــي كنــد
 ،انتخابات كه انتخابات رياست جمهوري بود

ا اسالم بمثابـه  نامزد كساني كه عهد خود را ب
زادي شكستند و جانبدار اسـالم بمثابـه   آبيان 

ـنجاني    (بيان قدرت   ،بـه قـول هاشـمي رفس
و . وردآدرصد رأي  4 ،شدند) »اسالم فيضيه«

راء آدرصد  76 ،زاديآمبلغ اسالم بمثابه بيان 
امر مهم تر ايـن كـه چـون    . وردآرا بدست 

ـان قـدرت در جامعـه اقليـت      اسالم بمثابه بي
ـار  ،بندگان قدرت ،محض بود  ،تحت امر جب

سال است با مرگبارترين  30كودتا كردند و 
مـردم   ،يعنـي . روشهاي حكومت مي كننـد 

. ايــران فرهنــگ دموكراســي را يافتــه انــد
اميدوار باشيم كه مردم تونس و مصر نيز اين 

در  ،هرچند مي دانيم. فرهنگ را يافته باشند
 بيشتر از نيم قرن كار شده است بـراي  ،ايران

ـا  . زاديآيافتن و پيشنهاد اسالم بمثابه بيان  ام
موختني ها آتجربه ايران به كشورهاي ديگر 

  .موزدآموخته است و مي آرا 
ـاه بـه كمتـر از     -  2 مردم مصر و تونس هرگ

دموكراسي قانع نشوند و مـردم كشـورهاي   
از برنـدگان   ،يم هاي استبدادي نيزژتحت ر

ـتند   .قطعي جنبشهاي مردم تونس و مصر هس
علي صالح رئيس جمهوري يمن  ،هم اكنون

. ينده نامزد نمي شودآمي گويد در انتخابات 
دولت الجزاير وعده الغاي حكومت نظامي و 

زادي مطبوعات و اجتماعات را در آبرقراري 
نخسـت   ،در اردن. ينده مي دهدآروزهاي 

ن را آوزير تغيير مي كند و جنبش كنندگان 
ـالكي  نـور  ،در عراق. كافي نمي دانند ي الم

ـار  ـامزد نخسـت    ،مي گويد براي سومين ب ن
يم سوريه مي گويد ژوزيري نخواهد شد و ر

ـبش  . اصالحات را شروع كرده اسـت  و جن
  .ادامه دارد

مالي نيز از بزرگ  –يم مافياهاي نظامي ژر    
ـاطر كـه  . ترين بازندگان است  ،هم بدين خ

در برابـر   ،بخالف ديگر كشـورهاي اسـالمي  
ـان     ،يان قدرتاسالم بمثابه ب اسـالم بمثابـه بي

ـان  آ زادي در انقالب ايران و سپس در جري
ـايش  آ ،مقاومت در برابر بازسازي استبداد زم

لترناتيو آخود را با موفقيت گذرانده است و 
واليت مطلقـه فقيـه   . مردم ساالر وجود دارد

يـم بـي هـدف    ژشكستي قطعي خورده و ر
همان فقـه  (» اسالم فيضيه«گشته و خود ضد 

ـنجاني   مد ن را آاري است كه هاشـمي رفس
  .نيز گشته است) اسالم فيضيه خواند

شـفته  آاينك بنگريم به درون : انقالب اسالمي
  :يم و در تغيير طرز فكر و رفتار ايرانيانژر
  
  

ــپاه و  ــعيت در سـ وضـ
نيروهــاي انتظــامي و  

ــيج ــت و  - بسـ حكومـ
مجلس و مجمـع رودر  

ماجراي سـفر بـه    –رو 
  :لندن

  
  

پاه، گويـاي  دستگيريها در س
وجــود برخوردهــا در ايــن 

سياســي  –ســازمان نظــامي 
  :است

 
بتازگي تعدادي از افسران عالي رتبـه را        

صحبت از كودتا نيز شده . دستگير كرده اند
ـپاه و     . است اطالع زيـر وضـعيت درونـي س

ـان قـم و     ـان روحاني         ِ                                     خامنه اي  قرار گرفته مي
  :شكار مي كندآتاحدودي  ،سپاه را

اطالعيه اي صادر شد از سوي  هفته پيش- 1
سردار شريف سخنگوي روابط عمومي سپاه 

تنها اطالعيه ها  شد ن اعالمآپاسداران كه در 
و سخناني مورد تاييد سپاه است كه از سوي 
ـا   فرمانده كل قوا يا فرمانده سپاه پاسداران ي

  .روابط عمومي سپاه صادر شده باشد
ـته بـود وضـعيت     اين اطالعيه كه بسيار سربس
دروني سپاه پاسداران را به خوبي مشـخص  

در درون سپاه اطالعيه هايي منتشر : مي سازد
مي شود كه با كليـت تصـميمات و عملكـرد    

ـاير اسـت    ـپاه مغ اطالعيـه   .كودتاچيان در س
  :را به ذهن متبادر مي كندواالت زير ئس
ـاي ايـن    -  چه اطالعيه هايي در ميان نيروه

  ؟ ندنهاد صادر شده ا
ـادر  اين اطالع -  يه ها از سوي چه كساني ص

  ؟ ندگرديده ا
صادر كنندگان چه جايگاهي دارنـد كـه    - 

  قادر به انتشار اين اطالعيه ها مي باشند؟ 
ميزان همبستگي صادر كنندگان اطالعيـه   - 

ها با بدنه سپاه تا چه اندازه مي باشد كه ايـن  
  وحشت را ايجاد كرده است؟ 

سپاه با  رابطه صادر كنندگان اطالعيه ها در - 
عوامــل بيرونــي يــا سياســيون و روحــانيون 

  چگونه است و تا چه اندازه  مي باشد؟ 
آغاز اين حركت از چه زماني بـوده كـه    - 

ـاس خطـر     ـپاه احس اكنون روابط عمومي س
  كرده است؟ 

چه رابطه اي ميان دستگير شـدگان اخيـر    - 
  سپاه با اين اطالعيه ها وجود دارد ؟ 

  ...و
كــه اختالفــات درونــي  مســلم اينســت       

نيروهاي تندرو و ميانه رو و منتقـدان وضـع   
ـات   موجود در درون اين نيرو قبل از انتخاب
ـا     نيز وجود داشت به خصـوص در رابطـه ب
ـات در    ــي اوقـ ــه برخ ـايي ك ــري هـ درگي

ـا    .دانشگاهها به وجود مي آمـد  ـا ب تقلـب  ام
ــزرگ در انتخابــات و ـا،  ب ـام كودتـ در انجـ

 ،نه در آنيروهــاي ســپااز برخــي  شــركت
اختالفات ميان برخي سرداران سپاه با برخي 

هـر چنـد قبـل از     .شدمسئوالن كودتا آغاز 
مافياهاي  انتخابات نيز، با توجه به نوع عملكرد

، عده اي از فرماندهان فعلي و مالي - نظامي 
ـپاه سابق  ـين     س ، حمايـت خـود از ميـر حس

ـانواده   و موسوي را اعالم نمـوده بودنـد   خ
برجسته اين نيرو نيـز در   هاي برخي شهداي

و از  كنار موسـوي و كروبـي قـرار گرفتنـد    
 شدندان سابق پدر خود روبرو قطارهمسوي 

فرزندان  شماري ازكه  كشيدو كار به جايي 
پاه پاسداران، به دليل حمايـت از  سشهداي 

موسوي و كروبي و ديدار با آنها دستگير و به 
دستگيري برخـي   و نيززندان انداخته شدند 

سرداران همچون مقدم و رشيد و كرمـي   از
سپاه را اختالفات ميان افراد رده باالي  ،... و 
  .شكار كردآ
ـاي ديـروز         –در جريان يكي از برنامـه ه

ـا حضـور      ـيما كـه ب امروز و فرداي صدا و س
، مشخص شد كه برخي از اجرا شدشمخاني 

فرماندهان برجسته اين نيرو فتنه ادعايي سيد 
ا حركت پرشور مردم مـي  علي خامنه اي ر

كه ايـن  شـد در آن برنامـه، مشـخص    .دانند
فرمانده و برخي هاي ديگر كه مانند او فكـر  
ــات را       ـلي ايـن جريان مـي كننـد عامـل اص
ـپاه مـي       ـاني در س ـام شـدن كس صاحب مق

ـته  دانند و  انـد كه اصال در جبهه حضور نداش
معتقد هستند كه جريان اخبار و تاريخ جنگ 

 در دوران جنـگ  توسط عواملي كـه اصـال  
  .نبوده اند در حال تحريف است

انقـالب   در روزهاي جنبش پرشور مردم،     
ـاي   اسالمي  از اختالفات ميان برخـي نيروه

ـا بـر   . اين نهاد گزارش داد   ،ن گـزارش آبن
 اختالفات موجود قبل و بعد از انتخابات منجر

برخـي از سـرداران   به كنار گذاشته شـدن  
يا  نها وآشدن به استعفا يا مجبور  سپاهپرسابقه 

  .شدنشان گشته استبه حاشيه رانده 
روابـط   گزارش شـد كـه   در همان زمان     

ـپاه    بسيار نزديكي ميان برخي فرمانـدهان س
پاسداران با افرادي چون سيد حسن خميني 

 ومير حسين موسـوي   وهاشمي  وخاتمي  و
حتي برخي از افراد . وجود دارد.. .كروبي و 

ـا قـرار   موسس هيات رزم ندگان در كنار آنه
به گونه اي كه در يك شب از مراسم  .دارند

احياي سال هاي گذشته در كنار سـخنراني  
ـيد حسـن خمينـي و     ها ي افرادي چون س
خاتمي سرداراني مانند شـمخاني و محسـن   
رضايي و برخي هاي ديگر به ايراد سخنراني 
پرداختند تا نشان دهند كه گرايش به كـدام  

  .سو دارند
ـا و         همانگونه كه اختالفات در ديگر نهاده

ـار اسـت،     قوا در حال رسيدن به حـد انفج
ـال رشـد و     ـپاه در ح اختالفات در درون س

، ن مرحلهآدررسيدن به مرحله اي است كه 
ـتش بـر    سيد علي خامنه اي نيز كاري از دس

ـا كـه      .نمي آيد به خصـوص در ايـن روزه
كه مـردم بـر ضـد     ارتش برخي از كشورها،

طرفـي در   ، اعالم بييم جنبش كرده اندژر
ـات كـرده انـد از جملـه مصـر و       اين جريان

در سپاه بـر سـر ضـرورت پرهيـز از      تونس،
  .گفتگو مي شود ،شركت در سركوب مردم

ـاي      ـان نيروه ـپاه بروز تنش هاي اخير مي  س
نشان مي دهد كه برخي از سرداران بزرگ 
جبهه هاي جنگ متوجه دخالت بـي دليـل   

ـاس    در ان سپاه ـته شـده و احس تخابات گذش
ـپاهيان بـه ايـن     .خطر كرده اند برخي از س

ـيش آمـد   نتيجه رسيده اند كه  در صورت پ
حركت اعتراضي مردم در آينـده نزديـك   

ـا   آ نها نيز بايد بيطرفي خود را اعالم نماينـد ت
مورد خشم مردم قرار نگيرند زيـرا عملكـرد   
ـاد در   سپاه پاسداران و بسيج وابسته به اين نه

ـتن    ،شتار بعد از انتخاباتك ـين رف موجب ازب
  .مشروعيت اين نهاد در ميان مردم شده است

ـيد علـي خامنـه اي     - 2  باز خبر رسيد كه س
سفري به قم داشته است تا شايد بتواند برخي 

خبـر  . مسائل پيش آمده را حل و فصل نمايد
رسيده كه نامه اي از سوي برخي مراجـع و  

. وشته شده استن اوعلما و گروهها خطاب به 
كه بايد شيوه  در نامه به او گوشزد شده است

نچـه در  با توجه به آ: اي ديگر در پيش بگيرد
تونس و مصر و كشورهاي ديگـر روي داده  

، پيدا شـده انـد  و نيز مسائلي كه در سپاه  ،اند
ـا     او بهتر است كه  روشـي ديگـر در رابطـه ب

البتـه   –و مخالفان در پيش بگيـرد   حكومت
گفته مي .  – استهنوز منتشر نشده  اصل نامه
افرادي چون جوادي آملي  نامه راشود كه 

 ...صافي گلپايگاني و بخشي از حزب اهللا و و
  .امضا كرده اند

ـاي   اشـد، ين بنامه هم محتواياگر      واقعيته
  :شكار مي كندآزير را 

ـاي    خامنه ايوضعيت  -  ميان مراجـع و علم
  .قم بسيار بدتر از گذشته شده است

بهتر است، براي آرامش بيشتر، به  خامنه اي - 
تا مجبور بـه   اقامت گزيندقم برود و در آنجا 

   .مد به ان شهر نشودآاين همه رفت و 
ديدار جوادي آملي در  معلوم مي شود كه - 

شب ورود خامنـه اي بـه قـم، در آن سـفر     
جنجالي و ديدار صافي گلپايگاني به صورت 

نيز بـه دليـل   ن سفر آجمعي با خامنه اي در 
 .فشارهايي بوده كه به آنها وارد شـده اسـت  

ـتاني و     همانگونه كه ديـدار آيـت اهللا شهرس
با ... ن شكل و شمايل و چفيه وآهمراهانش با 

فشار نيروهاي امنيتي و نظامي صورت گرفته 
   .بود

ـامي آيـت اهللا    ،گروه حزب اهللا -  گروه ح
ـات      ،تقلبـي خرازي است كـه بعـد از انتخاب

يي از عملكرد نيروهاي نظامي را بـه  انتقادها
ـانده بـود    خامنـه اي  . گوش خامنـه اي رس

عصباني شده بود كه چرا چنين گزارشي بـه  
ـ آ. او داده مي شـود  ت اهللا خـرازي پـدر   ي

همسر مسعود خامنه اي مي باشد كـه اخيـرا   
ـاي وي و برخـي     گزارشاتي از مخالفـت ه

انتشار يافتـه  نزديكانش با عملكرد كودتاچيان 
مــي شــود كــه  شــنيدهبــه تــازگي . اســت

مخالفتهايي از سوي مصـطفي فرزنـد ديگـر    
ـنيده   حكومتخامنه اي با  و عوامل كودتا ش

ـاثير بـرادر    آشده است كه علت  ن را هـم ت
يعني محمد حسين خوشوقت مدير  وهمسر ا

ـارجي،   ـات خ ، مـي  بـر او  كل سابق مطبوع
ـادق      .دانند همانگونه كـه افـرادي ماننـد ص

بر مسـعود خامنـه اي    وذداراي نف خرازي را
  .است مي دانند وكه شوهر خواهر ا

بايد منتظر نشست تا اين نامه هم چون نامه     
  .انتشار يابدهاي ديگر 

ــعيت  ــي وض ــروي شناس ني
  :از درون انتظامي

  
ـامين     ـامي ت بديهي ترين وظيفه نيـروي انتظ
امنيت است، جلو گيري از سرقت و دزدي، 

... مواد  مخدر و مبارزه با گردنكشان، مبارزه با
ـامين       ـايش شـهروندان  ت به ترتيبـي كـه آس

ـار     . گردد در سالهاي اخيـر، بـه شـهادت آم
ميزان جرائم، نيروي انتظامي نتوانسته است از 

ـالي اسـت    . عهده اين مهم برآيد ايـن در ح
كه نيروي انتظامي، با اجراي طرحهايي نظير  
ـار خـود را نـزد مـردم از      گشت ارشاد، اعتب

بطوري كه اينك خصلت . تدست داده اس
اكثـر  . مردمي خود را از دست داده اسـت 

ـاي   مردم با ديدن افراد نيروي انتظامي به ج
احساس امنيت و آرامش، دچار اضـطراب و  

  .هراس مي شوند
به عالوه حضور فعال اين نيرو در سركوب    

مردم، هر بار كه جنبشـي روي داده اسـت،   
و در  78مانند حمله به كوي دانشگاه در سال 

ـبش مـردم ايـران در پـي تقلـب       طول جن
بزرگ، سبب شده است كه مردم از نيـروي  

ـال    .انتظامي دلخوش نباشند اگـر چـه در س
ـپاه    ــر از سـ ـامي كمت ــروي انتظـ ـته ني گذشـ

  .پاسداران و بسيج با مردم مقابله كرد
وضعيت اين نيروي سركوبگر را نه از بيرون    

ـيم، از وضـعيت    بلكه از درون كه بررسي كن
  : آن اطالع صحيح تري بدست مي آوريم

ـيار      • ـا كمبـود بودجـه بس نيروي انتظامي ب
چنانكه گاهي پيش مي . زيادي مواجه است

يس يك كالنتري يك بسته كاغـذ  ئآيد كه ر
A4   در خواست مي كند و به اين زودي ها

با سهميه اي كردن بنزين، . دريافت نمي كند
اجه نيروي انتظامي با كمبود شديد بنزين مو

ـال، ر    . است ـ به صـورتي كـه بـراي مث يس ئ
كالنتري  يك كارت به گشت موتوري خود 

ـا پمـپ بنـزين    : مي دهد و به او مي گويد ت
اين كمبود بنزين ! برود و يك ليتر بنزين بزند

تا آنجا تاثير گذار است كه كالنتري ها حتي 
ـاني خـود را بـه     بسياري از گشت هاي خياب

   !.دليل نبود آن، كاهش داده اند
ـاه    • كميسيون پيشگيري از سرقت در هـر م

در . جلســه تشــكيل مــي دهــد 5- 4حــدود 
ـاس    بسياري از جلسات، در باره لزوم تهيـه لب
ـامي    كامل براي موتور سواران نيـروي انتظ
ـار نيـز، تصـويت مـي      بحث مي شود و هر ب

ـالي . شود ـياري از   ،ليكن به دليل ضعف م بس
ه موتوري هاي نيروي انتظامي از داشتن كال

ايمني و همچنين تعدادي از اعضاي گـروه  
ـتاني محـروم    ضربت از لباس تمام چرم زمس

  .اند
سرقت در  100حدود : آمار باالي سرقت •

طول يك شبانه روز، در شهرهاي بـزرگ از  
جمله تهران، سبب بازداشت دزدان توسـط  

ـامي مـي شـوند    عـدم وجـود   . نيروي انتظ
ـايي و نيـروي      ـتگاه قض ـان دس هماهنگي مي

ـاي     انت ظامي باعث بي اثـر شـدن فعاليـت ه
براي مثال، نيـروي  . نيروي انتظامي مي شود

انتظامي با تالش فراوان موفق مي شود يكي 
او را . از بزهكاران منطقه اي را دستگير كنـد 

روز بعد، دستگاه . به دستگاه قضايي مي سپارد
قضايي، با صدور قرار كفالت، او را آزاد مـي  

قضايي هم با مشكالت زيرا خود دستگاه . كند
! عديــده از جملــه نداشــتن زنــدان كــافي 

  .مواجه است
اين رويه تاثير روحي بسيار بدي بر نيـروي     

ـا مـي بيننـد كـه      . انتظامي مي نهد زيـرا آنه
از ديگر سو، بر . عملكردشان بيهود بوده است

ـنگين    ـيار س يك مأمور نيروي انتظامي نيز بس
اي  مي آيد كه يك چاقو كـش را از محلـه  

با هزار زحمت و ريسك  دستگير نمايد و روز 
از ديد نيـروي  . باره همانجا ببيند بعد او را دو

انتظامي، بزهكار گرفتن و تحويل قوه قضائي 
دادن، تنها باعث دشمن تراشي براي آنها مي 

ـا از مواجهـه     . شود به همين دليـل اكثـر آنه
ـاك پرهيـز مـي     گسترده با بزهكاران خطرن

ـانون، اگـر در    از طرف د. كنند يگر، طبـق ق
درگيري با متهم و حتي مجرم، متهم يا مجرم 
ـانون قـرار    آسيبي ببيند، پليس تحت پيگرد ق

در اين ميان، آنچه نقطـه  . خواهد مي گيرد
ـناخته مـي شـود     عـدم   - 1ضعف اساسي ش

حمايت نيروي انتظامي از كارمندانش كه در 
ـتند و   عـدم وجـود    - 2مواقعي سرباز نيز هس

ـام آموز ـا و   نظـ ــه كاردهـ ــب ب ــي مناس ش
و . مـي باشـد   يسربازانش در زمان درگير

اين مسئله همان دليلـي اسـت كـه فاجعـه     
  .ميدان كاج را رقم زد

اين مسائل و آگاهي از اين امر كـه تخـم       
به دليل نابساماني ها، از ... بزه كاري، اعتياد و 

ـاري و   جمله عدم وجود فرصت شغلي و بيك
ه صورت گستره كاشته در جامعه، ب... گراني و

ال و صپاشيده شده و مي شود، احساس استي
ـاد    ـامي ايج درماندگي در افراد نيروي انتظ

  .كرده است
ـامي      • يكي ديگـر از مشـكالت نيـروي انتظ

طبق بخشنامه هاي . نداشتن افراد كافي است
نيروي انتظامي، از سرباز وظيفه نبايـد بـراي   
ـا ديگـر مراجـع      انتقال مجرم به زنـدان و ي

ـين يـك سـرباز    . قضايي استفاده شود همچن
ساعت در كالنتري ها خـدمت   8وظيفه بايد 

ولي به دليل كمبود نيرو اين بخشنامه ها . كند
بسيار اتفاق مي افتد كه . به اجرا در نمي آيند

در جريــان انتقــال يــك مــتهم بــه زنــدان، 
همدستانش او را فراري مي دهند و  سـرباز  

صـورت عـدم   در  - بيگناه مجبور مي شـود  
يافتن و بازگرداندن متهم به زندان در ظرف 

  .خود به جاي او به زندان برود - روز  3
ـاد    • ـامي فس مشكل عمده ديگر نيروي انتظ

تا جايي كه حتي . مالي گسترده در آن است
سربازهايي نيز كـه مسـوليت محـدودي در    
كالنتري ها به دسـت مـي آورنـد، از ايـن     

اب رجـوع  موقعيت براي سركيسه كردن ارب
بدون زير . استفاده مي كنند... و كسبه محل و

ـا     ميزي، انجام كار مردم ممكن اسـت كـه ب
براي مثال، براي . چند روز تاخير روبرو شود

ـا ابـالغ      ـاه و ي ارجاع يك پرونده بـه دادگ
ـاه و      ـتهم بـه دادگ ... ابالغيه يا بردن يـك م

ارباب رجوع بايد بـه صـورتي از خجالـت    
  !يايندكارمند مربوطه در ب

بسياري از مخارج كالنتري ها توسط كسبه     
آنها اين پـول را مـي   . محل تامين مي شود

پردازند براي اينكه نيروي انتظامي لطف كند 
ــت و    ـامين امني ــه تـ ــود ك ــه خ ــه وظيف و ب
جلوگيري از دزدي هاي شبانه است، عمـل  

  !كند
متاسفانه . مشكل ديگر ضعف مديريت است •

م سـوادي و عـدم   اكثر مديران به دليل كـ 
وجود روحيه دانشـجويي، عالقـه اي بـراي    
تحصيل مفاهيم انساني و جديد اين زمانـه را  

در نيروي انتظامي بـه دليـل وجـود    . ندارند
روح نظامي حاكم اين موضوع بيشتر از ساير 

  .دستگاههاي دولتي، خود را مي نماياند
در نيروي انتظامي در واقع اين زور مطلق    

ـا كسـي    . ا مي باشداست كه حكمفرم حـق ب
امـروزه بـر   . است كه درجه اش باالتر است

ـازماني بـدون    همگان مسلم است كه هيچ س
توسل به دانش مديريت جديد كه بر مبناي 
حقوق انسانها بنا شده اسـت، تـوان متحـول    

  . كردن خود را نمي يابد
ـامي كـه زخمـي     • مشكل ديگر نيروي انتظ

و  كهنه اسـت، بعـد از تجميـع ژانـدارمري    
شهرباني و كميته ها در يك ساختار جديد به 

اين مشكل . نام نيروي انتظامي به وجود آمد
چيزي نيست جز تبعيض بين كميته چي ها و 

عدالت مهمترين عنصري است كـه  . سايرين
ـازمان را    نبود آن در يك سازمان، پيكـره س

ـاكميتي  . همچون موريانه مي خورد البته ح
ـاره  كه بر مبناي تبعيض شكل گرفت ه است چ

ـا و تحـت    اي جز ميدان دادن به خودي ه
ولـي ايـن   . فشار قرار دادن ديگـران نـدارد  

ـامي را در سـطح كـالن     تبعيض نيروي انتظ
ايـن  . مديريتش بسيار شكننده كـرده اسـت  

تبعيض تا جايي است كه از درجه سـرهنگي  
به باال، تنها به دستور شخص رهبر اسـت كـه   

كساني كـه  چه بسيارند . درجه داده مي شود
با داليلي نظير  –كه بخش عقيدتي نبه دليل اي

مجـوز دريافـت    - ...عدم اعتقاد به واليت و
درجه را نداده است، سالهاست نتوانسته انـد  

قدرت بخش عقيـدتي  . درجه شان را بگيرند
تا آنجاست كه يـك سـرهنگ را بـه دليـل     

  .تراشيدن ريش با تيغ، مواخذه مي كند
ـال  از طرف ديگر، پس جنبش  • مردم در س

ـا اعـالم    ، در پي هر تجمع در خيابان و88 ي
تجمع و حتي انتشار شايعه اي بر قصد تجمع، 
نيروي انتظامي به حالت آماده باش در مـي  

ـامي،  . آيد افسران و درجه داران نيروي انتظ
ـيار     از اين آماده باش هاي پـي در پـي، بس

براي، مثال روز تولـد شـهيد   . خسته شده اند
ان و يا برگزاري مراسم در فـالن  ندا آقا سلط

  دانشگاه و يا برگزاري مراسم دراويش 
  7در صفحه     

  

 به ايران بازمي گردند موجها
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ـامي را بـه حالـت     ... گنابادي و نيـروي انتظ
اين خستگي باعث . آماده باش در مي آورند

  نارضايتي شده است به طوري كه تهديد 
شدن سران جنبش سبز توسط خطيبان نماز 

وي جمعه، باعـث اعتـراض درونـي در نيـر    
ـاند از  . انتظامي مي شود زيرا آنها را مي ترس

باره به درد سر هاي سال گذشته  اين كه دو
اين اظهار نظر ها و همچنين برخورد . ببفتند

نيروي انتظامي در سال گذشته آشـكار مـي   
كند كه مواجهه آنها با مردم نه از روي اعتقاد 
به نظام و يا عقيده اي خاص بلكه تنها از ترس 

. كم نياوردن از يكديگر اسـت  بخاطرتنبيه و 
هر كالنتري فكر مي كند اگر ساير كالنتـري  
ها بيشتر سركوب كرده باشند، نانش آجر مي 

از اين رو، ضعف خود مي داننـد كـه   . شود
ـات را كنتـرل    فالن كالنتري توانسته اعتراض

  .كند و كالنتري آنها نتوانسته است
ـايين و      • اين نارضايتي بـه دليـل درآمـد پ
مچنين بهره كافي نبردن از خوش خدمتي  ه

اگر چه  در . سال گذشته، افزايش يافته است
نيروي انتظامي به صورت آشكار شخص اول 
نظام مورد نقد قرار نمي گيرد ولـي كليـت   

  .نظام نقد مي شود
  

بسيجي هـا ي دانشـگاهها و   
  :شيوه كارشان؟

     
رمز موفقيت بسيجي ها در تشكيالتي بودن    
از بودجه دانشگاه نهايت استفاده را . ستنهاآ

ـار هـم    . مي برند در موقعيتهاي مختلـف كن
) موافـق (جمع مـي شـوند و از سـخنرانان    

از اطالعــات روز بهــره . دعــوت مــي كننــد
طرز فكر و شيوه  موافق اطالعاتالبته . مندند

 .بسيار سمج و داراي اعتماد بنفسند. رفتارشان
. ستاي حمايت رژيم اسواين اعتماد بنفس 

. دارنـد از نـوع خـوارج   و رفتاري اعتقادي 
. اجازه توهين به مقدسات خود را نمي دهند

ـ   توسل بـه  با  عمـل   يهـوچي گـري و تيم
ــا(نفـر   10ن، هـر كـدام   كـرد  را ) از نامطلعه

ـا   . چه زباني و چه با خشونت .حريفند هـر ج
كم مي آورند يا مي گويند آقا گفته كه شما 

ـا   .گفتـه جرات نكني بگويي آقا غلط كرده  ي
تو را به دوست خود حواله مي دهند كه بـه  

يا در نهايـت  . قول خود قوي تر از آنهاست
ـا دزد     مي گويند اينكه فالني فاسـد اسـت ي

ـتكش و   ... است و يا  ـئولين زحم ربطي به مس
نكته جالب كه در بحث با . روحاني ما ندارد

ـا  : ، اين است كهشدمتوجه مي توان آنها  آق
مي گويد مثال دانشـگاه  سخنراني مي كند و 

سخن مي روند بسيجي ها .  بايد اسالمي شود
كتاب مـي خواننـد،   . را عملياتي مي كنند او

. جلسه مي گذارند و بروشور چاپ مي كنند
ـايج را    مسابقه مي گذارند و در آخر، ايـن نت

ـبتهاي    . چاپ مي كننـد  ـاتيد در مناس بـه اس
مختلف كتاب، خودكار تبليغاتي، تقدير نامه و 

ـيه اي  . مي دهند. .. ضمن اينكه بحثهاي حاش
ـاتي فـراوان   . نيز راه مي اندازند با موج تبليغ

مثال مدتي است به يهوديت گير داده انـد و  
مو به مو همه چيز را توطئه غرب مـي بيننـد   
ـا      ـان بـراي دني ـا و كليپهايش كه توسط فيلمه

ـان  . ساخته شده است از نمادهاي عادي چن
مي آورند كه تفسيرهاي عجيب و غريب در 

ـتند  از . داستانهاي علمي و تخيلي اينگونه نيس
آنجائيكه همزمان با طرح اين مسائل صـدا و  
سيما نيز به آن مي پردازد، به نظر مـي رسـد   
ـتاي رد گـم    اقدامي هماهنگ شده در راس
ـان   كردن حقيقتي است يا آماده كردن اذه

ـا در    . براي حرف مهمتري ضـمن اينكـه آنه
ا از زبان خودشان بـه  جلسات نقدهاي روز ر

عنوان سئوال مطرح مي كننـد و خـود نيـز    
چرا عده اي : به طور مثال. جواب مي دهند

ـند   . در صدد زدن ريشه واليت فقيه مـي باش
بي خردها در آخر نيز گمان مي كنند مساله 
با جواب آنها حل شده و به مخاطب فهمانده 
شده كه كرسي آزاد انديشـي راه انداختـه   

ـتگي   اما از . اند حق نگذريم پـرتالش و خس
  .ناپذيرند

ضمن اينكه بسيجي فعال بودن در دانشگاه     
سالي . مي شود سربازي موجب كسر خدمت

بـراي  . نها كم مي كنـد آاز خدمت  روز 45
اينكه بدانيد امروز به چه فكر مي كننـد بايـد   
آخرين سخنراني آقا را گوش دهيد تا محور 

به اين فكر  هيچگاه. كارهايشان دستتان بيايد
نمي كنند كه آقا ممكن است حرف بي ربط 

ـاد رهبـري در   . زده باشد كار ديگري كه نه
 بـراي ايـن كـه    –دانشگاه انجام مي دهـد  

ـان   - ببنـدد  حقيقـت   را بـر اينها  هايذهن نش
دادن فيلمهايي بريـده و مهندسـي شـده از    

در آخر نيز در . رفتار بعضي روشنفكران است
مي قبوالنند كه ديديد نقد و بررسي، به افراد 

اينهــا فاســدند، دزدنــد، درد ديــن و مــردم 
ـا را مـي بينـد     . ندارند هر دفعه كه فـرد اينه

ـاختار ذهنـي اش      موجب مي شـود كـه س
با انسان روشن و مطلعي كه . جهت دار بشود

ـائن، دروغگـو و     روبرو شـود از اول او را خ
ـاله در    . شارالتان ببيند البته متاسـفانه ايـن مس

در . ها به بسيجي ها ختم نمـي شـود  ايران تن
طرفداران راديكال جنبش سبز و مجاهدين 

ـا اگـر   . نيز به وفور ديده مي شود  جلسـه اينه
، براي روشن كردن ديگـران  برپا شودبحثي 

مي آيند تا ثابـت كننـد تـو نفهمـي و بايـد      
  . اصالح شوي

  
میلیارد تومان برای  ۴۰۰ساالنه  ٭

ـــیج در  ـــای بس ـــاختن پایگاهه س
  :ور خرج می شودسطح کش

  
سردارمهدي جمشيدي،  ،به گزارش ايرنا ◀

ـيج    ـازمان بسـ ـايري سـ ـيج عشـ ــوول بسـ مس
ـال  : ه اسـت مستضعفين، گفت ـارد  400امس ميلي

ـيج در      ـاي بس ـاخت پايگاهه تومان بـراي س
ايـن مبلـغ   . سطح كشورهزينه شـده اسـت  
 .است 89معادل كل اعتبار بسيج در سال 

ـنجم توسـعه و بـر        ـاس   تا پايان برنامه پ اس
ـاالنه   ـان   400تصويب مجلس، س ـارد توم ميلي

ـاه     ـاي عمرانـي پايگ براي هزينه در برنامه ه
  .هاي بسيج كشور اختصاص يافته است

  
ـ  اد ژجنگ مغلوبه احمدي ن

با مجلس  و مجمع تشخيص 
 :مصلحت

  
 - بهمن ماه  12روز سه شنبه  - هنگامي كه       

ــر راه     ـاني وزي ـاح بهبهـ ـان استيضـ در جريـ
ـاني صـحبت از نظـر    احمدي نـژاد،   الريج

ـتالف     ـايش اخ از شرعي رهبري بر عـدم نم
د كـه  ش معلوم  سه قوه را مطرح كرد، سوي

براي جلوگيري از رشد  »رهبر«تالش هاي 
ـيده  رو به تزايد اين اختالفات، به جايي  نرس

زيـرا قبـل از آن، نامـه اي از سـوي      .است
ـيان و   محمود احمدي نژاد خطاب به مجلس

ــه ــواي مقنن و قضــاييه و مجمــع  روســاي ق
 ،ن نامـه آدر . تشخيص مصلحت انتشار يافت

 گرفت و به آنان را به باد انتقاد اد ژاحمدي ن
ـام و    .متهم كردقانون شكني  اين نامـه را اله

ـا     ـا امض باند او نوشته اند و احمدي نـژاد تنه
  .ن بوده استآكننده 

ابتدا به صـورت غيـر    جلسه روز سه شنبه،     
ـ  تشكيل شدعلني  ـ رمگـر  ا ت يس مجلـس و  ئ

ـان هـم    برخي نمايندگان كه در واقع به ج
ـند    ـپس   افتاده بودند بـه نتيجـه اي برس و س

ـا بـه محـض     .جلسه علني را تشكيل دهند ام
حكومت آغاز جلسه علني، نمايندگان حامي 

كه تصميم گرفته بودند به هر صورت مانع از 
سخنان جلسه غير علنـي  ، اين استيضاح شوند

ـاختند  ـايد بتواننـد جلـوي      را علني س ـا ش ت
برخورد هاي الريجاني و . را بگيرند استيضاح

برخي نمايندگان نشان مي دادكه انها تصميم 
ـا   عملـي   ،حكومـت خود را براي برخورد ب

  .را هم كردندهمين كار  . خواهند كرد
وزير راه به دستور محمود احمدي نژاد        

ــع،  .در ايــن جلســه حضــور نيافــت  در واق
د دستور داده بود كه هيچ كس احمدي نژا

قصـد   .در اين جلسه حضور نيابد حكومتاز 
ـازد و     او اين بود كه ـار س مجلس را بـي اعتب

ـام نمـي    . بگويد ـاح انج فكر مي كرد استيض
ايـن   .گيرد و مجلس تـودهني مـي خـورد   

او نمـي  قا محمود بوده است و آوزير استاد 
ـاح   خواست اجازه بدهد مجلس او را استيض

مي  مجلس و برخي از نمايندگانيس ئر .كند
براي  .دانستند وزير در جلسه حاضر نمي شود

ـ اينكه به  بفهماننـد مجلـس در    ادژاحمدي ن
 حكومتراس امور است و قدرتش بيشتر از 

بهبهاني، وي  نيافتن حضور ا وجودمي باشد، ب

ـار  غيابي استيضاح كردند و را  از وزارت بركن
حامي و همه تالش هاي نمايندگان  .ساختند

ـانع   ييس جمهورئر و رهبري نيز نتوانستند م
  .از اين كار شوند

كـه برخـي از    روشن شد، هادر سخنراني     
معاونان وزارت راه بـراي اينكـه نماينـدگان    
استيضاح كننده را مجبـور بـه پـس گـرفتن     
امضاهاي خود كنند، از فشار و تهديد و باج و 

امــا در نهايــت  .نــدارشــوه اســتفاده كــرده 
ســتند تعــداد نماينــدگان را بــه حــدي نتوان

در سـخنان  . انجام نگيردبرسانند كه استيضاح 
بـه عـدم   شـدن  برخي نماينـدگان تهديـد   

اجراي پروژه هاي استانهايي كه نماينـدگان  
، و نيز .شدآنها وزير را استيضاح كرده اند افشا 

ـا   گفتندبرخي نمايندگان  به آنها تلفن شده ي
ـام داده   ــاح، نــد كـه در صــورت  اپيغ استيض

  .هرچه بينند از چشم خود ديده اند
ـيچ        نكته اول اينكه در حمايت از وزيـر ه

ـان   سـخنراني   حكومـت نماينده اي از حامي
نكرد و حتي در تذكر ها نيز تنها به اين نكتـه  
اكتفا مي كردند كه مجلس بـه دليـل عـدم    
حضور وزير نمي تواند وي را استيضاح كند 

زير حـد  به نندگان يا اينكه تعداد استيضاح ك
معلـوم شـد اينگونـه     و. نصاب رسيده اسـت 

  .نيست
نكته ديگر اينكه بعد از راي عدم اعتماد بـه      

ـان روز بعـد از    14وزير در اخبار ساعت  هم
ــاني  ــاد بــه بهبه اعــالم خبــر راي عــدم اعتم
ــان برنامــه  گــزارش ويــژه و تفســيري از هم

ـين   .شدخبري در اين رابطه پخش  براي اول
به راي عدم اعتماد  ،صدا و سيما تاريخ بار در 

مجلس  موضوع اين تفسير شد كه يك وزير 
 .بدهد را مي تواند راي عدم اعتماد به وزير

ـاد حـق مجلـس     استيضاح و رأي عدم اعتم
اين توضيح از قرار براي اين بود كـه  . است

 ،اد نتواند بي اعتناء به رأي مجلسژاحمدي ن
ـا  . گاه داردبهبهاني را در رأس وزارت راه ن ب

اد مدعي شد كه عمل ژاحمدي ن ،اين حال
مجلس غير قانوني است و او مردم را از رفتار 

  . گاه خواهد كردآغير قانوني مجلس 
ـلي     ◀ ـان نيـز پاسـخ مفص  ،و مجلس خبرگ

ـ  ،89بهمن  16بتاريخ  اد كـه از  ژبه احمدي ن
  :قانون اساسي بي اطالع است داد

ني امور در اگر رئيس جمهور به روند قانو«    
ـئوليت  ـاي مجلـس،    حوزه اختيارات و مس ه

شوراي نگهبان، قوه قضائيه و مجمع تشخيص 
ـانون     اعتراض دارد، بايد درصـدد اصـالح ق
  ».اساسي آن هم از مجاري معين شده برآيد

ـار بـراي      ،در اين نامه       ـا بخـواهي اختي ت
. مجمع تشخيص مصلحت قائل شـده اسـت  

  .جنگ مغلوبه ادامه دارد
  

يليكس گزارش محرمانـه  ويك
اي انتشار داده است كه بنـا  

مجتبـي   ،از سالها پيش ،نآبر
را براي جانشين پدر شـدن  

ماده مي كننـد و مـاجراي   آ
  :سفر او به لندن

  
ــزارش     ـاريخ گ ــت 2008اوت  21 ،تـ . اس

گزارش دهنده سفارت امريكا در لنـدن بـه   
  : وزارت خارجه امريكا است

هبر جمهوري فرزند ر ،مجتبي خامنه اي – 1
در درون  ،علـي خامنـه اي   ،اسالمي ايـران 

ـين   ،يمژر مردي قوي و داراي توانائي جانش
پدر او نيز در او . پدر شدن بعنوان رهبر است

او دوسـت  . به چشم جانشين خود مي نگـرد 
نزديك قاليباف شهردار تهران است و از ديد 

. مقام دوم را دارد ،در بيت خامنه اي ،بسياري
او . سپاه مرتب توجيه مـي كننـد  او را سران 

نيك از محدوديتهاي خود بمثابه يك جوان 
  .گاه استآ
سال دارد و  41مجتبي خامنه اي حدود  – 2

غير . با دختر حداد عادل ازدواج كرده است
با اين . دو زن ديگر را صيغه كرده است ،از او
مده و آاو به لندن . بچه دار نشده است ،حال

لندن تحـت معالجـه   در بيمارستان كرومول 
خانواده او اميدوارند زود .  قرار گرفته است
مي بايد براي  ،با اين حال. صاحب بچه شود

بعد از . مدĤبه لندن براي معالجه مي ،بار چهارم
در . همســر او بــاردار شــد ،دو مــاه معالجــه
ورد و آفرزند پسري بدنيا  ،بازگشت به تهران
  . علي نام گرفت

مجتبي در سايه پـدر   ،در بيت خامنه اي – 4
او با اصغر حجازي كه بنا . خود كار مي كند

از  ،بر گزارشها مرد قوي بيت رهبري اسـت 
  ...نزديك كار مي كند

مجتبي، مجاري دسترسي به پدر خود را  - 5
ـيار بـه او      تا حدودي كنترل مـي كنـد و بس

حتي در سفرها كه پدرش بـه  . نزديك است
  .ن نقطه كشور مي كندآاين و 

ـاور پـدر اسـت و           او عالوه بر اين كه مش
نقش  ،خامنه اي مرتب با او مشورت مي كند

محوري در همه امور سياسي و امنيتـي دارد  
كه خامنه اي و بيـت رهبـري تصـدي مـي     

  .كنند
او بسيار خود از اوضاع كشور مطلع مـي   – 6

از مجاري  مختلف كسب اطـالع مـي   . شود
ز جمله ا. از جمله از مجراي سران سپاه. كند

يكي  ،كساني كه او را از امور مطلع مي كنند
فرمانده سپاه و ديگـري   ،محمد علي جعفري

  . سردار محمد باقر ذوالقدر هستند
ـاقر       – 7 ـا محمـد ب ـيار نزديـك ب او رابطه بس

او همـواره از  . شهردار تهـران دارد  ،قاليباف
ـيش و بعـد از   . قاليباف حمايت مي كند او پ

ــوري  ــت جمه از قاليبــاف  ،انتخابــات رياس
  ...حمايت كرده است و مي كند

مجتبـي   ،يـم ژدر درون ر ،بنا بر گزارش – 8
ـائي فـوق      كسي توصيف مي شـود كـه توان

 ،اما. ن نيز مي افزايدآالعاده سياسي دارد و بر
او بـراي   ،بنابر معيارهاي جمهوري اسـالمي 

مانع ديگـر او  . رهبر شدن هنوز جوان است
نتظار نمـي  ا. محدود بودن سواد فقهي است

رود  بتواند تحصيل را تا اجتهاد ادامـه دهـد   
او از . يــت اهللاآچــه رســد بــه يــافتن مقــام 

گاه است و انتظار ندارد آمحدوديتهاي خود 
  .رهبر تنهاي ايران شود

ـال  -  9 ـا و     ،با اين ح ـاطر مهارته مجتبـي بخ
از ديـد   ،يمژدر درون ر ،ثروت و ائتالفهايش

ـال      ،بسياري ـا ظـرف چنـد س  ،نـده يآزود ي
ـاكي از   . جانشين پدر مي شـود  گزارشـها ح

ايننــد كــه هاشــمي رفســنجاني نيــز بخــاطر 
ــان  ،موقعيـت و ثــروت و تجربــه اش  در مظ

اال اينكه سـن  . جانشين خامنه اي شدن است
شاهرودي  ،غير از او. باال، فساد، مانع او هستند

ـائيه ( نيـز در موقعيـت   ) رئيس پيشين قوه قض
ـ  . رهبر شدن است ـانع او عراق ي بـودن او  م

 ،حسن خمينـي  ،يت اهللا خمينيآنوه . است
 ،يم قرار گرفته استژبرغم اينكه در حاشيه ر

او و . سومين نامزد جانشيني خامنه اي اسـت 
هاشمي رفسنجاني و مجتبي خامنـه اي مـي   

  . توانند شوراي رهبري را تشكيل دهند
به فساد خانواده خامنه اي نيز  ،گزارش  – 10

ـاد    ژرسـران  . پرداخته اسـت  يـم از ايـن فس
  .گاهندآ

 – 1ور مي شـود كـه   آياد: انقالب اسـالمي 
مافياي خامنـه اي را ايـن نشـريه بـه تفصـيل      

ـالي مـي   ژهر ر. شناسانده است يمي از هدف خ
ـامي     ،شود از سر فاسد مي گـردد و بتـدريج تم

ـاي   -  2و . يم از فساد پـر مـي شـود   ژر نامزده
ــه اي ــيني خامن ــه اي و  ،جانش ــي خامن مجتب

ي و حســـن خمينـــي و هاشـــمي شـــاهرود
معرفـي كـرده    ،از سالها پيش ،رفسنجاني را نيز

ـاي خـرداد    – 3و . است از راه تقلـب   88كودت
ـا مسـئله جانشـيني     ،بزرگ در رابطه مستقيم ب

بود و شرح ماجرا را  ،خامنه اي توسط فرزندش
 – 4. در اختيار مطبوعات جهان قرار داده است

ي را شـروع  غاز نزاع بر سر جانشيني خامنـه ا آ
: حمله هاي تبليغاتي به نامزدها معلوم مي كنـد 

ـاني      ـاز  آحمله بـه هاشـمي رفسـنجاني از زم غ
ـامزد رياسـت       گرفت و وسـعت يافـت كـه او ن

ـ   ،جمهوري شد و با تقلـب  اد را بـه  ژاحمـدي ن
 84يعني از خـرداد  . رياست جمهوري رساندند

حمله به شاهرودي نيز از زماني ).  2005وئن ژ(
. شروع شد ،قوه قضائيه بود» رئيس«كه او هنوز 

اما . او در برابر حمله دوام نياورد و عقب نشست
يعني  ،از  تقلب بزرگ ،حمله به حسن خميني

ـا  . ببعد شروع شده و ادامه دارد 88از خرداد  ام
معناي بزرگ اين نزاعها اينست كه خامنه اي و 
ـا     فرزند او مجتبي حاضر نيستند كـه ديگـري ب

شركت كند و يا حتي رقيب مجتبي در رهبري 

  . او بگردد
يم انتشار ژهرگزارش كه در باره سران ر – 5    

ـام و پـول و     آحاوي حرص  ،مي يابد ـا بـه مق نه
ـارجي اسـت      ـا قـدرت خ . فساد و بده بسـتان ب

ـا در ازاي   بنگريد به درخواست حاكمان از امريك
  :چشم پوشي از غني سازي اورانيوم

  
پــرواز مســتقيم بــه امريكــا و 

مل رهبري نظـام نشـدن   شا
تحريمهــــا و خــــودداري 
اسرائيل از حملـه پيشـگيرانه   

يـم از امريكـا   ژتوقعات ر... و
اســت تــا كــه غنــي ســازي 

  :اورانيوم را متوقف كند
  
ـا در        ويكيليكس گزارش از سـفارت امريك

ـاريخ     12لندن به وزارت خارجه امريكا در ت
ــرده اســت  2008اوت  ــر ك نكــات . را منتش

  :رتند ازن عباآاساسي 
 ،يكژمؤسسه بين المللي مطالعات استرات – 1  

كنفرانسـي برگـزار    ،اوت 3و  2در روزهاي 
مشاور  ،مجتبي هاشمي شجره ،از ايران. كرد

رئيس جمهوري  ،ادژاصلي محمود احمدي ن
نماينده ايـران در   ،و عضو كابينه او و سلطانيه

ي اتمـي و جليلـي   ژانس بين المللي انـر آژ
و !!) اي امنيـت ملـي اسـت   اينك دبير شور(

مــدير كــل اداره  ،اســامپور و علــي بــاقري
مصطفي دولت يار و  ،اروپاي وزارت خارجه

ــد  ــران در هلن ــفير اي ـاران ،س ـا زيـ در  ،رضـ
ـا . كنفرانس شركت داشتند ـام   ،از امريك ويلي

وزير سابق دفاع و فيتزپاتريك از حزب  ،پري
و )  D – NJ(جمهوريخواه و راش هولـت   

سفير سابق از ويدرو ويلسون سنتر  ،ويليام مولر
ـالوار از   ـيگفريد هكـر از    SFRCپانت ت و س

ـتنفورد  ديـدار در خانـه ايـران،    . دانشگاه اس
  .جنب سفارت ايران انجام گرفت

ـائي در گفتگـو   -  2  ،شركت كنندگان امريك
ــران بعــد از  : گفتنــد سياســت امريكــا در اي

ـا    ن آانتخابات تحت تأثير برنده شدن ايـن ي
ـتند   طرف قرار ن ـا خواس مي گيرد و از ايرانيه

. اميدي به تغيير جهت ايـن سياسـت نبندنـد   
ـين تأكيـد كـرد كـه      طرف امريكائي همچن

و به . امريكا خواهان تغيير رابطه با ايران است
ـاريخ    ،نامه اي كه رايس  5وزير خارجه بـه ت

ـاون     ژ وئن امضاء كـرده اسـت و حضـور مع
در گفتگوهاي  ،برنس ،وزارت خارجه امريكا

ـا در  ژ 19 وئيه و ايده ايجاد دفتر منافع امريك
ـان بـراي    آ. استناد كرد ،تهران نها گفتنـد زم

  .پاسخ ايران كوتاه است
ـين      – 3 ـيوم ب ـاره كنسرس بعد از بحـث درب

اظهاريه  ،نآالمللي و فهرست شرائط تشكيل 
ـا تشـكيل   ̋ ايران روشن كرد كه ايران قطعا ب

  .ن مخالف استآ
ـائي از  در باره ديدار دانشـمند  – 4 ان امريك

تأسيسات اتمي ايران صحبت شـد و طـرف   
دو طرفـه باشـد و    ،ايراني گفـت مـي بايـد   

ـات      دانشمندان ايرانـي نيـز بتواننـد از تأسيس
ـائي   . اتمي امريكا ديدار كننـد  طـرف امريك

  .موافق نبود
ـا      – 5 جواد هامان پـور بطـور خصوصـي ب

ـيد . فريتزپاتريك گفتگـو كـرد   اگـر  : او پرس
از  ،اورانيوم را متوقف كند ايران غني سازي

امريكا چه مابه ازائي دريافت خواهد كـرد؟  
مجازاتها الغاء خواهند : فيتزپاتريك پاسخ داد

ـافي       . شد ـا بـه ازاء را ك ـان پـور ايـن م هام
او اســتدالل كــرد كــه ايــران از . ندانســت

ـا     ،مجازاتها صدمه نمي بينـد و ايـن مجازاته
ـا  آبهرحال بسود سخت سران و هـدفهاي   نه

ــردن   ا ــه ك ــه موجــب روي ــرا ك ــت چ س
  . خودتكافوئي مي شود

فيتزپاتريك اظهار ترديد كرد كه مجازاتها      
  . اثري بر اقتصاد ايران نداشته باشد

مجتبي هاشمي ثمره سـخنان احمـدي    – 6
رگاه بطور رسمي ايـن  ه: اد را تكرار كردژن

ـنهاد شـود   ـا   ،ايده پيش  ن برخـورد مثبـت  آب
وليه اي مي بايـد  اما قدمهاي ا. خواهيم كرد
از جمله اين قدمها است پاسخ . برداشته شوند

ـاي ايـران كـه برقـرار شـدن       مثبت به تقاض
  : او گفت. پروازهاي مستقيم به امريكا است

  
  8در صفحه     

  

 موجها به ايران بازمي گردند
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سفير سوئيس در تهران بايد شروع كنـد بـه   
او . براي سفر به امريكا ،دادن تعدادي ويزاها

   .گفت اين پيشنهاد شخصي او است
كس ديگري  ،از اتفاق: توضيح سفارت امريكا

كه از تهران بازگشته و با چند تن از وزيـران  
ـاي   ،ديدار داشته مي گويد برقراري پروازه

مسافر بري مستقيم اهميت بسيار زيادي براي 
  .مقامات تهران دارد

ـاره       ديگر ايرانيان نيـز بـه فيتزپاتريـك در ب
ـتقيم ف  ـار  موافقت با برقراري پروازهاي مس ش

ـا ايـن     . وردندآ ـاال موافقـت ب او گفت احتم
ــود   ــد ب ــن نخواه ـنهاد ممك ــرا در . پيشـ زي

مجازاتهاي بعدي، اينگونه پروازها را ممنـوع  
  . خواهند شد

طرف ايراني بر كمك نكردن به مبارزه با  – 7
ـتان بـه ايـران      قاچاق مواد مخـدر از افغانس

ـاك در    . متمركز شـد  از افـزايش توليـد تري
ـان پـور   .افغانستان گفـت  در گفتگـوي   ،هام

ولو ايران و امريكا در مـورد اتـم    ،خصوصي
ـان     ،اختالف دارند ـتان و پاي در مـورد افغانس

دادن به جنگ و تأمين ثبات در افغانستان مي 
  .توانند همكاري كنند

طرف ايرانـي مـي خواسـت اسـرائيل      – 8
دست از تهديد ايـران بـه حملـه پيشـگيرانه     

  ...بردارد
» اصـولگرايان « - 1 ،دين سانب: انقالب اسالمي

ـا     ـا امريك غني سازي اورانيوم را وسيله معاملـه ب
. از امريكا خواسته ها دارند ،نآدر ازاي . كرده اند

ـازي را مـردم ايـران مـي        بهاي ايـن بحـران س
امريكا منافع خود را مي خواهـد   – 2و . پردازند

و برايش مهم نبوده است كه اصالح طلب برنده 
ــوند و  ـات  ش ـا  انتخابـ ـا«يـ  – 3و .  »راديكالهـ
استقالل را ضابطه رابطـه   ،هيچيك از دو طرف

نچه مهـم  آبا دنياي خارج نمي دانند و برايشان 
صد افسـوس كـه در    – 4و . است قدرت است

زادي آنهــائي كــه اســتقالل را از آتنهــا  ،ايــران
مجـري   ،جدائي ناپذير مي دانستند و مي دانند

رابطه با دنياي  برنامه استقالل در ايران و تنظيم
  :بر اصل موازنه عدمي بودند و هستند ،خارج

  
  

ــه   ــاروئي جبهــ رويــ
ــتقالل و  ــا آاس زادي ب

ــتبداد و   ــه اســ جبهــ
ــه روايــت  ،وابســتگي ب

  :اسناد
  
  

قاي مجيد تفرشي كه محقق آ: انقالب اسالمي
گزارشــهاي ســفارت (اســناد  ،در تــاريخ اســت

انگلســتان در تهــران بــه وزارت خارجــه و نيــز 
ايرانيــان بــا مقامــات انگلســتان و  گفتگوهــاي 

مراجعات قدرت طلبان در كار جلـب حمايـت   
يمهاي عرب از ژانگلستان و امريكا و اسرائيل و ر

. به فارسي تدوين و انتشار داده اسـت  ،را) خود 
ن گزارشـهائي  آنوعي از : اين گزارشها دو نوعند

ن مقام انگليسـي داده  آهستند كه اين مقام به 
ـار سياسـتگذاري     چون اينگونه. اند گزارشـها بك

ـاگزير  ،مده اندآمي  در حـد اطـالع گـزارش     ،ن
بــي طرفانــه و خــالي از گزافــه گــوئي  ،دهنــده
امــا نــوع دوم كــه گــزارش ســخنان  . هســتند

ـا    » ايرانيان« ـام  آمراجعه كننده بـه ايـن ي ن مق
انگليسي هستند و براي جلب حمايت از كساني 

ري ماده خدمتگذاري به امپراطوآبوده است كه 
حاوي دروغ و گزافه گـوئي و   ،انگلستان بوده اند

  .كوچك و بزرگ كردن ها هستند
بخش اول اين گزارش مربوط مي شود بـه       

ـان فارسـي و بخـش دوم     ن آبي بي سي به زب
مربوط مي شود كه ايران بعد از انقـالب و بنـي   
صدر و چهار احتمال در باره تحول وضعيت در 

دوم درج و بــا بخــش  ،در ايــن شــماره. ايــران
  :توضيحات الزم همراه مي شود

   
  :مجید تفرشیتوضیح ٭
 
ـاله       آرشيو ملي بريتانيا مطابق سنت همـه س

ـاي   خود در نيمه دسامبر گذشته نيز پرونـده  ه
سندهاي مربوط به تحوالتي كه سي سال تمام 
از وقوع آن گذشـته را طـي مراسـمي بـر روي     
 تعداد محدودي از پژوهشـگران و نويسـندگان  

در بخش قبلي گزارش در مـورد ايـن   . آزاد كرد
  سندها توضيحاتي در مورد آنها داده شد، شيوه
پژوهش آنها تشريح گرديد و نيز مروري صورت 

اي كه اين  المللي در دوره گرفت بر تحوالت بين
  .سندها معطوف به آن هستند

   
  :سال پرتالطم ٭
  
مــيالدي در ايــران بــا 1980ابتــداي ســال  

زمان، گرم  هاي داخلي و هم نگسترش بحرا
شدن تنور مبارزات نامزدهاي انتخابات اولين 

ـاطق  .دوره رياست جمهوري تـوأم بـود   من
ــحرا،   ــركمن ص ـتان، ت ـان، بلوچسـ آذربايجـ
خوزستان و كردستان، هر يك به نـوعي در  

اي و مطالبات  هاي منطقه تب و تاب ناآرامي
هاي سياسي طرفـدار و   قومي بودند و گروه

مت مركزي هـم بـر شـدت و    مخالف حكو
  .افزودند دامنه بحران مي

   
  :درباره جالل الدین فارسی ٭
  
 David Norman) ديويـــد ردوي 

Reddaway)   ـا در دبير دوم سفارت بريتاني
دي 12/ 1980تهــران در روز دوم ژانويــه   

اي اجمالي  در گزارشي به لندن، اشاره1358
كرده بود به گرم شدن مبارزات انتخاباتي و 

دهاي مختلف رياست جمهوري از قبيل نامز
ـادق     ابوالحسن بني صدر، حسـن حبيبـي، ص

ـادق قطـب     طباطبايي، داريوش فروهـر، ص
ــالم    ـين اع ــدني و همچنـ ــد م زاده و احم
نورالدين كيانوري دبير كـل حـزب تـوده    

ـامزدي كـه   "ايران مبني بر حمايت از  هر ن
ولي محور اصلي ايـن  . "پيرو خط امام باشد
الـدين   يداتوري جـالل گزارش مساله كاند

اين گزارش البته قبـل از اعـالم   . فارسي بود
عدم صالحيت فارسي براي نامزدي و كناره 

ـته    گيري اجباري وي از اين رقابت ـا نوش ه
  .شده است

ـاره بـه حمايـت       در اين گزارش ضـمن اش
ـا از    دانشجويان اشغال كننده سـفارت آمريك

الدين فارسي، درباره او چنين تحليـل   جالل
ـتر     به نظر مي": استشده  رسـد فارسـي بيش

ـا مـدير اجرايـي       يك نظريه پـرداز اسـت ت
ار و با توجه به عدم آشنايي عمـومي  زتأثيرگ

ـابي     نسبت به او، به نظـر مـي   رسـد كـه انتخ
. عجيب براي حزب جمهوري اسالمي است

ممكن است بهشتي قصد دارد تا زمان مرگ 
خميني و شايد پس از آن، به فيلسوف انقالب 

چرا كه هيچ   .يك نقش ثانويه بدهد] سيفار[
ـا در    يك از مالها در شوراي انقـالب مشخص

، وارث خوبي بـراي  ]فلسفه انقالب[اين زمينه 
  .خميني نيستند

ـارانش     ـتي و ي  ،همچنين ممكـن اسـت بهش
ـين    داشتن يك چهره فرمايشي گير كـرده ب

كه محتمل است  - آنان و شوراي نگهبان را 
د حين فقيه واپس از درگذشت خميني جانش

مفيــد بداننــد، و نخســت وزيــر هــم  - شــود
فارسي شايد بتواند اين . مملكت را اداره كند

  ".نقش ضروري و اخته شده را ايفا كند
   
  :دیوید ردوی، دبیر دوم سفارت بریتانیا ٭
  
از ابتداي پيروزي انقالب، ردوي بـه دليـل    

ـان    ارتباطات گسترده و آشنايي كامل بـه زب
ايراني و همچنين ازدواج فارسي و فرهنگ 
هاي مشهور قاجاري،  وادهنبا زني ايراني از خا

. چهره كليدي سفارت بريتانيا در تهران بـود 
با خروج جان گراهام، سفير بريتانيا از تهـران  
ـان آن بـه حـداقل      و كاهش تعـداد كاركن

  .ممكن، اهميت ردوي دو چندان شد
. اسـت 1953ديويد نـورمن ردوي متولـد    

ـا  1977هاي  لتهران در سا ـتين  1980ت نخس

ماموريت ديپلماتيك خارج از كشـور ردوي  
تهـران را بـراي   1980او در اواخر سال . بود

خدمت به عنوان دبير اول در مادريد ترك 
ردوي  .در آن جا مانـد 1984كرد و تا سال 

ـال   پس از چهار سال اقامت در لندن، در س
دبير اول سفارت بريتانيا در دهلـي نـو   1988
ـال    ردو. شد ـار ديگـر در س ـاي   ي يـك ب ه

ـا  1990 ـات ايــران و  1998ت و در اوج اختالف
ـلمان   اروپا پس از بحران ناشي از ماجراي س
رشدي كاردار سفارت كشـورش در تهـران   

  .شد
ـا  1993او در سالهاي     ـاردار و نفـر   1997ت ك

ــد  ــرس ش ــوينس آي ــفارت در ب در . دوم س
ـادي شـدن     2002ابتداي سال  و پـس از ع
ك تهران و لنـدن، ردوي بـه   روابط ديپلماتي

. عنوان سفير جديد بـه ايـران معرفـي شـد    
دولت ايران پس از مدتي تعلل در پـذيرش  

ـا قبـول ردوي     ،وي نهايتا عنوان كرد كـه ب
دولت محمد خاتمي علت رد . مخالف است

كردن ردوي را رسما اعـالم نكـرد و حتـي    
دخالت شخصي توني بلر و مكالمه تلفني وي 

ن را راضـي بـه پـذيرش    با خاتمي نيز ايـرا 
  .ردوي نكرد

هاي داخل ايران يهـودي بـودن و    رسانه    
ـارجي     ـازمان امنيـت خ عضويت وي در س

را دليل ) سيكس.آي.ام(اس .آي.اس /بريتانيا
هر دو اتهام . عدم پذيرش وي عنوان كردند

  .توسط لندن و ردوي تكذيب شد
اگرچه عدم پذيرش ردوي توسـط ايـران    

ان و لندن را گل آلود براي مدتي روابط تهر
كــرد، ولــي نتوانســت مــانع ارتقــاي او در  

ردوي در همان . هاي ديپلماتيك شود سمت
ـتان و سـقوط     سال و به دنبال اشـغال افغانس
طالبان، براي چند ماه نماينده ويژه بريتانيا در 

ـله  . كابل شد او سپس براي يك سال در فاص
ــراي فرصــت  2003تــا 2002هــاي  ســال ب

پـس از  . انشگاه هاروارد رفـت مطالعاتي به د
ـارجي بـه      ـاپي خ آن نيز به سه ماموريـت پي

تا 2003از . عنوان كميسر عالي و يا سفير رفت
در دوبلين و 2009تا 2006در كانادا، از 2006

تــاكنون ســفير كشــورش در 2009از ســال 
  .آنكارا است

ها و  با يك مرور اجمالي در مجموعه فعاليت 
ـا در   مكاتبات ردوي جوان در سفارت بريتاني

تهــران در دو دوره حضــورش در ايــران و 
ـا     ـات او ب ـاركرد و ارتباط مقايسه كارآيي، ك
ديگر همكاران او در دوره قبل و بعد از وي، 

توان دريافت كه درك وي از جامعـه و   مي
ــب    ـيش از اغلـ ــران بــ ــت در ايـ حكومـ

ـا     ديپلمات هاي ديگر بود و از ايـن جهـت ب
مات مطـرح  وجود غير قابل اثبات بودن اتها

ـايد بتـوان      شده توسط ايـران عليـه وي، ش
هاي ايران در مورد ردوي را درك  نگراني
  .كرد

   
  :شیخ علی تهرانی ٭
  
بهمن 4/ 1980ژانويه 24ردوي طي گزارش  

ـيخ علـي    1358 خود، ضمن گزارش نامـه ش
ـاره نقـش    تهراني به آيـت اهللا خمينـي در   ب

ـيخ علـي     ـتي، ش پشت پرده سيد محمد بهش
اي  رفسنجاني و سيد علي خامنهاكبر هاشمي 

در كانديــداتوري نافرجــام جــالل الــدين 
فارسي در انتخابات رياسـت جمهـوري، بـه    
ـان انقالبـي    بررسي اختالفات در بين روحاني

هايي كه  فارسي به دليل افشاگري. پرداخت
ـيخ     در باره افغاني تبار بـودن وي توسـط ش

علي تهراني انجام شد مجبور به كناره گيري 
  .هاي انتخاباتي شد ابتاز رق

تهراني در اين نامه ضمن متهم كردن سـه      
عضــو شــوراي رهبــري حــزب جمهــوري 
ـامزدي فارسـي     ـتفاده از ن اسالمي به سوء اس
براي پيشبرد اهداف خود در قبضـه كـردن   
قدرت با وجود آگاهي از عـدم صـالحيت   
ــوري،    ــت جمه ـامزدي رياس ــراي نـ وي ب

ـار خامنـه   توهين ادر اي، بـر  هاي شخصي نث
ـابق خـود    همسر خود كرد و او را شاگرد س

  .خواند
ـتار محاكمـه       ـين خواس علي تهرانـي همچن

ـاي   مهدي بازرگان شده بود، چرا كه به ادع
انتظام كه  تهراني، اتهامات متوجه عباس امير

گير مطرح شـده   توسط دانشجويان گروگان
ـان در    ـازه بازرگ بود همگي با آگاهي و اج

ت گرفتـه  دوران نخست وزيري وي صـور 

  .بودند
ـاره بـه         در پايان گزارش ردوي در ايـن ب

ـتي،  ": عنوان نتيجه گيري ذكر شده بود بهش
تواننـد   اي به آساني نمـي  رفسنجاني و خامنه

او عضـو  . اتهامات تهراني را ناديـده بگيرنـد  
تـرين   مجلس خبرگان بوده و يكي از قـوي 

خمينـي او را بـه   . حاميان واليت فقيه اسـت 
سـد و از نظـر تقـوا و هـوش،     شنا خوبي مي

چنين چهره افشاگري ". شهرت زيادي دارد
چون تهراني و با رابطـه نزديـك بـه گـروه     

مفيدي است به ايـن   يحاكم در قم، يادآور
نكته كه مالها هم مانند سياستمداران سكوالر 

ـا   دسته بندي دارند و به زحمت مي توان آنه
را پس از درگذشت خميني در جبهه متحد 

  .افتواقعي ي
ـال مـدركي بـراي      اگر مي  خواهيم بـه دنب

ــراي تحكــيم   تــالش بهشــتي و شــركايش ب
ـيم، بايـد    موقعيت خودشان در آن زمان باش
ـان      ـاي شـوراي نگهب توجه خاصي بـه اعض

  ".بكنيم
  :گزارش گراهام- صدر  بنی ٭
  
و بالفاصله 1358بهمن 8/ 1980ژانويه 26روز  

پــس از پيــروزي بنــي صــدر در انتخابــات 
ـام   رياسـت ج  ـان گراه  Jon) مهـوري، ج

Graham)    سفير بريتانيا در يـك گـزارش
ـادي   چهار صفحه اي به معرفي و بررسي انتق

هــاي اقتصــادي و سياســي  چكيــده آمــوزه
حجم اصلي اين گزارش . صدر پرداخت بني

جنبه توصيفي دارد ولي در پايان آن نظرات 
دو چيـز  " :صدر آمده است سفير درباره بني
شخصيتي قوي دارد  صدر بني. مشخص است

و قادر است روح وفاداري را به ديگران الهام 
ـاي بنـد بـه     . دهد من شخصا او را مـردي پ
داراي شـجاعت ابـراز   . دانم هايش مي گفته

گويد براي  مطالبي كه به طور خصوصي مي
  ".عموم است

ـيم   ما نمـي ": دهد سفير بريتانيا ادامه مي    دان
ـيده، چگ  حاال كه بني   ونـه صدر به قدرت رس

براي . هاي خود را عملي خواهد كرد انديشه
ـاد وي بـه   انديشـه غربـي     مثال درمورد اعتق

ـتين آزمـون او   ... آزادي ابراز عقيـده   نخس
مطيع كردن دانشجويان است و مـن اصـال   
مطمئن نيستم كه او بتوانـد در ايـن آزمـون    

هـر  . دوم موضوع اقتصاد اسـت . موفق شود
ـار او بـه عنـوان ر    ـ چه كه آغاز ك يس قـوه  ئ

ـتهم    مجريه به تاخير بيفتد احتمال اين كـه م
ـيري متوجـه او      شده و بدون ايـن كـه تقص
باشد، به عنوان عامل شكست اقتصاد معرفـي  

  )1( ".شود بيشتر خواهد شد
اگر او در اين ": گراهام در پايان تاكيد دارد 

هــا هــم موفــق شــود، بــرغم همــه  آزمــون
تعامل زمينه غربي او، باز  ها و پس گرايي عقل

او طبعا و بر . ما با دولت او آسان نخواهد بود
هايش به هر نوع دخالت ايران  اساس آموزه

در اقتصاد جهاني كه ما خواهان آن هستيم و 
. سـوءظن دارد  ،منافع غرب طالب آن است

ـيم   با اين همه مي)  2( توانيم او را متقاعد كن
ـاور  . نيستيم] ايران[كه ما در پي تصرف  من ب

ـاري، اگـر نـه بـه      دارم كه  با درايـت و بردب
هدف، دست كم به روابطي نزديك دسـت  

  "خواهيم يافت
  
  :گزارش لمپورت –بنی صدر ٭ 

  
ـاريخ سـوم      در پاسخ به اين گـزارش، در ت

ــفند، اســـتيون لمپـــورت 12/ مـــارس اسـ
 (Stephen   Lamport)  يكي از مسئوالن

ـا كـه    بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتاني
ـا  1975 هاي خود در سال در تهـران  1979ت

خدمت كرده بود، يادداشت تكميلي درباره 
ـالف  ": صدر نوشت بني او با واليت فقيه مخ

هاي سياسي ليبرال  گاهداست و از برخي دي
از قبيل مشاركت عمومي و ضرورت تلفيـق  

بـه  . كند انضباط با قانون مداري حمايت مي
شود كه  خاطر اين گرايش، به غلط تصور مي

ـتر از    بني صدر ره بري است كـه خيلـي بيش
ـيوه غربـي    ،خميني، روحانيان و تندروان ش

ــراي غــرب   دارد و بنــابراين تعامــل بــا او ب
  ".تراست آسان

صدر را از نظـر   ما نبايد بني": لمپورت افزود 
ـان و ميانـه     ،شخصيت سياسي هماننـد بازرگ

اگرچـه  . روهاي سكوالر سال گذشته بدانيم
لــي هــايي هســت، و ميــان آنــان شــباهت

بـراي نمونـه   . اختالفات اساسي با هم دارند
صدر به سياست استقالل از شرق و  تعهد بني

هاي آزادي بخش  غرب و نگاه او به جنبش
ـال   . و حركتهاي اسـالمي  ـين در ح همچن

صدر  حاضر هيچ دليلي وجود ندارد كه بني
همكــاران خــود را از بــين كســاني چــون  

  )3( ".بازرگان برگزيند
ـا     در ادامه اين گز  ارش آمـده اسـت كـه ب

ـا واليـت فقيـه،      وجود مخالفت بني صـدر ب
قدرت وي به رهبري آيت اهللا خميني گره 

در صورت فوت خميني، اقتـدار  "خورده و 
هاي مهمي  چهره. رود بني ضدر نيز بر باد مي

ـتي و     ـاني همچـون بهش به خصوص روحاني
ـتند كـه بنـي صـدر را دوسـت       ديگران هس

ـا وجـود راي خيلـي     ـاد او در  ندارند و ب زي
انتخابات رياست جمهوري، قادرند عمال، مثال 

 ".از طريق مجلس شورا با او مخالفت كننـد 
)4(  
   
صــدر در انتخابــات  پــس از پیــروزی بنی ٭

  :ریاست جمهوری
  
ـام در گـزارش    -ژانويه 27گزارش     گراه

ديگري كه دو روز پس از برگزاري انتخابات 
ـان اعـالم     رياست جمهوري ايـران و در زم

صـدر و   ابعاد پيروزي بنـي "نتايج ارسال شد 
شكست حبيبي با توجه بـه حمايـت حـزب    
جمهــوري اســالمي و مالهــاي مهــم از او،  

  ".آور بود شگفت
بهمـن، ديويـد    7/ ژانويـه 27در همان روز  

ردوي گزارشي از نخستين نشست مطبوعاتي 
ـات   بني صدر، دو روز پس از برگزاري انتخاب

طع او ارسال رياست جمهوري و پيروزي قا
صـدر بـه اعـالم     در اين نشست، بنـي   .كرد

ـايل داخلـي كشـور، از     مواضع خود در مس
ـا  . گيري پرداخت جمله بحران گروگان او ب

ـاره وجـود گرانـي در      ـنا درب رويكردي آش
ـان پيـرو خـط    ": كشور سخن گفت با بازاري

ـايين آوردن     ـاري بـراي پ امام درباره همك
  ".قيمتها صحبت خواهد كرد

ـا  در همين  نشست بني صدر ضمن مخالفت ب
اعمال زور و انتقاد از عمليات نظامي دولـت  
مركزي در كردستان، حل مشكل اين منطقه 
را در گرو باور داشتن بـه وحـدت كشـور و    

ــيض ــا اعمــال تبع ــاي دينــي و  مخالفــت ب ه
ـتان    ــردم كردسـ ــت و از م ــي دانس فرهنگ
خواست تا با اعتماد به دولت در حـل ايـن   

  )5( .مساله ياري كنند
ردوي همچنين با اشاره به حمايت ابوشريف  
فرمانده سپاه پاسـداران از  ) عباس آقا زماني(

: صدر و حضور او در اين نشست نوشـت  بني
شايعاتي وجـود دارد كـه گـروه فـداييان     "

صــدر صــحبت  بــاره تــرور بنــي اســالم در
كنم كه حمايت  و من تصور مي) 6(اند  كرده

دادن  ،رصـد  ابوشريف و پاسـداران از بنـي  
هر چند كـه فعـال   . نوعي حمايت به او است

اي مسئوليت سپاه پاسداران در شوراي  خامنه
  ".انقالب را برعهده گرفته است

ـايل        در يك گزارش تفصيلي ديگـر از مس
ـته كـريس رنـدل       داخلي ايـران كـه نوش

(Chris Rundle)  ديگر ديپلمات جـوان ،
 بود، در1980دان بريتانيايي در ژوئن  فارسي

ـين   موضوع اختالفات جناحي در ايران چن
ـتي و    بـه نظـر مـي   ": آمده است رسـد بهش

اند كه اكنون زمان رقابـت   صدر دريافته بني
بهشتي معموال طـرف  . نهايي فرا نرسيده است

تر است، ولي مقام رياسـت جمهـوري    قوي
ـته     ـاه داش ـازي نگ بني صدر را همچنان در ب

 راسپوتين، چنان كه طبقه متوسـط  ... .است
گوينـد، قـدرت    هوادار غرب به بهشتي مـي 

  )7( ".واقعي در مسابقه است
در ابتـداي   صـحرا  بازتاب حوادث تـركمن  

، يكي از مناطق بحران زده ايران 1980سال 
/ 1980فوريه 28گزارش . تركمن صحرا بود

ردوي به لندن، به تحوالت آن 1358اسفند 9
ده روز قبل از ايـن   .منطقه اختصاص داشت

ــ  ــزارش، جن ــران  گ ــن از رهب ـار ت ازه چهـ
ـازمان     ـاي سـ شــوراهاي تــركمن و اعضـ

ـاده    چريك هاي فدايي خلق ايـران، در ج
ـين    . بجنورد كشف شد ـار نفـر، حس اين چه

ـاج،      ـنده توم ـير محمـد درخش جرجاني، ش
ـام      عبدالكريم مختـوم و محمـد واحـدي ن
ـا نماينـدگان     داشتند كه ظاهرا از مـذاكره ب

  .گشتند دولت برمي
  3در صفحه     

 موجها به ايران بازمي گردند
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هاي فدايي با  ه دنبال اين حادثه، چريكب 
ــه    ــل جبه ــر از قبي ــروه ديگ ــت گ حماي

  دمكراتيك 
ـاهراتي   ملي، كومله، راه كارگر و پيكار تظ
ـپاه     ـازمان دادنــد و سـ را در تهــران سـ

پاسداران را به ربودن، شـكنجه و قتـل ايـن    
  .چهار نفر متهم كردند

ـپاه پاسـداران و     به نوشته ردوي، واكنش س
. ين حادثه مبهم و چند پهلو بودمسئوالن به ا

ـپاه از سـوي      نخست ابوشـريف فرمانـده س
صدر براي بررسي ماجرا به گنبد رفت و  بني

يس جمهـور  ئگزارشي هم از اين ماجرا به ر
ـتاندار مازنـدران   . جديد داد عبـدالعلي  [اس
نيز ضمن رد كشته شدن اين چهار  [مصحف

نفر توسط اعضاي سپاه، عنوان كرد كه چهار 
هاي مقتول، خود نيز  ر محافظ تركمنپاسدا

ـپاه نيـز    ."انـد  متعاقبا در گنبد شهيد شده" س
ها و پاسداران محافظ  اعالم كرد كه تركمن

آنان توسـط گروهـي ديگـر مـورد حملـه      
مقر گروه خلـق  "مسلحانه واقع شده بوده و 

تركمن در گنبد يك مركز جاسوسي بـراي  
در . بـوده اسـت   "ايجاد يك ارتش خلقـي 

ـناخته همين ار ـا عنـوان    تباط گروه ناش اي ب
ـلحانه "  "فداييان خلق تركمن پيرو مشي مس

ـار فـرد    با صدور بيانيه اي مسئوليت ترور چه
ــت  ــده گرفـ ــركمن را برعهـ ــر . تـ از نظـ

هاي فدايي ايـن گـروه و بيانيـه آن     چريك
ـايي    .جعلي بود ـات بريتاني در گزارش ديپلم

ـته شـدن    تـركمن و  137ضمن اشاره به كش
ــركمن و 81خمــي شــدن پاســدار و ز36 ت
ـپاه در حـوادث مختلـف منطقـه     67 عضو س

ــده اســت  ــركمن صــحرا آم احســاس ": ت
شخصي من اين است كه واقعا مهـم نيسـت   
ـانده، ولـي    چه كسي اين افراد را به قتل رس

ـاآرامي در   ها و زخمي تعداد كشته ها، ابعاد ن
ـان مـي   دهـد و ايـن حادثـه در     گنبد را نش

 ".ق استمجموع نشانگر قدرت فداييان خل
)8(  

وقتي من و نورمن مك ": افزايد ردوي مي   
ــويين در  (Norman MacSween) س

اكتبر گذشته به گنبد سفر كرده بوديم، شـهر  
. پر از شعارهاي هوادار فـداييان خلـق بـود   

جالب اين جا است كه يكي از چهار نفـري  
كه به عنوان رهبران خلق تـركمن معرفـي   

به نظر . ستاند در واقع اهل خوزستان ا شده
رسد كه احساسات ضد رژيم در منطقه از  مي

طريق جنبش خود مختاري طلبانه تركمن و 
فداييان نمايان است و جدا كردن بين ايـن  

مــا دقيقــا  .اي نيســت دو دســته كــار ســاده
دانيم كه فداييان تا چه حد بر فرماندهي  نمي

ـنيده  ايـم   خلق تركمن كنترل دارند، ولي ش
هستند و بنابراين مستعد  كه تقريبا بدون رهبر

ـازماندهي      ابزار واقع شـدن توسـط يـك س
  ".مناسب هستند

گفتني است، نورمن مك شين كه در ايـن   
گــزارش از او بــه عنــوان ديپلمــات همــراه 
ردوي در سفر به گنبد ياد شده، ظاهرا يكـي  
ـا     از ماموران مخفي سـرويس امنيتـي بريتاني
ــد افشــاگري   ــوده و موقعيــت وي در چن ب

او . سيكس آشكار شـده اسـت  .آي.ام درباره
ـالهاي   ـله سـ ــه در فاصـ ـا 1972ك در 1995تـ

هاي نايروبي، تهران، بن و استكهلم  ماموريت
و قبل از افشاي 1995خدمت كرده، از سال 

ـات اس  / اس.آي.نام و سمتش، فرمانده عكلي
  .سيكس در مسكو بود.آي.ام

در اين پرونده ها، گزارشي محرمانه از يك    
ي به منطقـه تـركمن صـحرا    سفر ديگر ردو
ـين    . وجود دارد ـله ب ـا  11اين سـفر در فاص ت

در ايـن   .خرداد انجام شد28تا 21/ ژوئن18
ـايتي عمـومي از      ـاره بـه نارض گزارش با اش
دولت مركزي، اين شايعه مطرح شـده كـه   
كشاورزان بومي منطقه تركمن صحرا قصـد  
دارنــد بــراي آن كــه غالتشــان بــه دســت 

يفتـد، محصـوالت   ماموران جهاد سازندگي ن
ـا  . كشاورزي خـود را آتـش بزننـد    ردوي ب

وجود ابراز ترديد به عملي شدن اين تهديد 
ـانگر       ـايل نش نوشته است كـه ايـن گونـه مس
نارضايتي عمومي از حكومـت مركـزي در   

  .منطقه تركمن صحرا است
ـا وجـود      ـايي، ب به نوشته اين ديپلمات بريتاني

گسترش نارضايتي در منطقه تركمن صـحرا،  
ردم از ترس ماموران سپاه پاسـداران، كـه   م

بعضا در لباس ماموران جهاد سازندگي ظاهر 
ـادره    مي ـا مص شوند، و نگراني از دستگيري ي

هايشان از ابراز مخالفت پرهيز  اراضي و مغازه
ـادره    . كنند مي ـين بـه مص  12ردوي همچن

مغازه و دستگيري كل اعضاي شوراي محل 
كالله در  و يكي از معتمدين منطقه در بخش

اي خود خبر داده  همان دوره سفر يك هفته

  .است
ــايي در ادامــه مــي  ــات بريتاني : افزايــد ديپلم

سؤال اين است اهالي روستاها تا چه مدت "
هاي آمرانه ماموران جهاد سازندگي  فعاليت

ـازماندهي   صرف. كنند را تحمل مي نظر از س
ـنش   معموال ضعيف، عامل اصلي كه مانع واك

ان اين است كه بسياري از آنان آني روستايي
ـادره شـده    بر اين باور هستند كه اراضي مص

هرچند . بين آنان تقسيم و توزيع خواهد شد
جهــاد ســازندگي تــاكنون همــه زمينهــاي 

ـته و از     مصادره ـاه داش اي را براي خـود نگ
بـه  كـه  هاي سنتي زمين داران  ارايه كمك
  ".دهد خودداري كرده است اهالي مي

دامــه بــا ادبيــاتي نــامعمول در ردوي در ا   
ـيش بينـي       دنياي ديپلماتيـك ايـن گونـه پ

ـاور    :  كند مي ـيم اراضـي   [وقتـي ايـن ب تقس
نهايتا به گل بنشيند، ] هاي بين اهاليه مصادر

آن گاه روستاييان ممكن است اعضاي جهاد 
سازندگي را تنها گير آورده و همان رفتاري 

يعني  .را با آنان كنند كه با ژاندارمري داشتند
ـا بـه       افراد ناپديد مـي  ـازه آنه ـا جن شـدند ي

هر چند فعال به نظـر  . شد گودالي افكنده مي
رسد كه پاسداران بدون هيچ مشـكلي از   مي

  ".كنند جهاد سازندگي حمايت مي
ــر از      ــزارش ديگ ــك گ ـبال در ي ردوي قـ

ـاورزان در   ــط كشـ ــرمن توس ــوزاندن خ س
خوزستان و تركمن صحرا بـه عنـوان يـك    

او . ي عليه دولت ياد كرده بوداقدام اعتراض
ـاي   همچنين احتمال داده بود كه گـروه  ه

ـايتي و جهــاد   ــزايش نارضـ ــراي اف چــپ ب
ـاب نيـز       ـاد جـو ارع سازندگي به دليـل ايج
 .ممكن است به اقدام مشابهي دسـت بزننـد  

)9(  
   
  :های حسن آیت نوار گفته٭
  
انتشار متن پياده شده اظهارات خصوصـي      

ان حزب جمهوري حسن آيت، يكي از رهبر
صـدر و   اسالمي و از مخالفان سرسخت بنـي 

ـ هاي پنهاني براي تضيف ر افشاي برنامه يس ئ
خرداد روزنامه انقالب  27جمهور، در شماره 
صدر و حاميانش، جنجال  اسالمي، ارگان بني

ـاز     جديدي را در صحنه سياسـي كشـور آغ
  .اي داشت كرد و تبعات گسترده

ش كــريس رنــدل ديپلمــات بخــش پــژوه 
 4/ ژوئـن  25وزارت خارجه بريتانيا در تاريخ 

ـا عنـوان    ـته بنـدي   "تير طي گزارشي ب دس
ـات   "سياسي ايران و نوار آيت به بررسي تبع

ـار    .اين ماجرا پرداخت به نوشته رنـدل، انتش
نوار آيت، موجب شد تا سازمان مجاهـدين  

صدر كـه پـس از شـروع     خلق و جناح بني
ـا   اهانقالب فرهنگي و تعطيل شـدن دانشـگ   ه

 .تر شـوند  تضعيف شده بودند به هم نزديك
)10(  

ـا    اين گزارش عنوان مي     كرد كه ايـن تنه
اين : تغيير در گروه بندي سياسي ايران نبود

موجـب  ] جو پس از انتشار نوار آيت[شرايط 
ـايد   انزواي حزب جمهوري اسالمي شد و ش
ـتي     به همين دليل بود كه اخيـرا دكتـر بهش

ــذاكرات ناتمـــامي را ــدگان  مـ ـا نماينـ بــ
هاي فدايي خلق، كه اخيرا به دليـل   چريك

ـتان احترامـي     ـان در كردس تعديل مواضعش
ـته اسـت   كسب كرده ـاد    .اند، داش البتـه اتح

رســمي بــين حــزب جمهــوري اســالمي و 
ـا   ها قابل تصـور نيسـت، ولـي آن    چريك ه
تواننــد بــه طــور تــاكتيكي در برخــي  مــي

  )11( ".موضوعات انقالب با هم متحد شوند
ـا    يكي از رهبران چريك    ها در گفتگـويي ب

نگارنده، ضمن تاييد اين ماجرا اعالم كرد كه 
ـازمان     ـا انشـعاب س موضوع تقريبا هم زمان ب

ها بـه دو گـروه اقليـت و اكثريـت      چريك
صورت گرفت و تعامـل مثبـت اكثريـت و    
ـال   حزب جمهوري اسالمي به مدت يك س

ـاز برخـورد   1360تا خرداد و تير  و زمان آغ
لحانه بين جمهوري اسالمي و مجاهـدين  مس

  .ادامه يافت1360خلق و حادثه هفتم تير 
   

  :"ایران و غرب٭"
  
ـا عنـوان      ـيلي ب ايـران و  "در گزارشي تفص

ـاتي در    "غرب كه توسط يك گـروه مطالع
ـتي دو   ــه سرپرسـ ـا ب ــه بريتانيـ وزارت خارج
ـايل   نماينده ارشد پارلمان و سه متخصص مس

مرداد  10/ اول اوتخاورميانه تهيه و در روز 
ـال شـد،    به برخي از نهادهاي حكومتي ارس
درباره وضع ايران پس از استقرار جمهوري 

با توجه به همـه  ": اسالمي عنوان شده است
توان تصور كـرد كـه آيـت اهللا     داليل، مي

ـلط       ـاتش بـر ايـران تس ـان حي خميني تا زم
ـاد     ـايد زي خواهد داشت، ولي ايـن دوره ش

ـان   طول نكشد و براي آينده ايران چهار امك
متصور است كه ممكن است كه تركيبـي از  

  ".آنها نيز قابل طرح باشد
چهار گزينه متصور توسط اين گزارش براي  

آينده ايران به طـور خالصـه از ايـن قـرار     
  :بودند

تواند خـود را   رژيم كنوني شيعه مي - يك" 
تحكيم بخشيده و با اطمينان در قدرت بماند 

قوي در منطقه خليج  و ممكن است به نحوي
و عراق گسترش يافته و به گروههاي ] فارس[

ـني    ـين از س ـيعه و همچن ـاي   تحت ستم ش ه
. بنيادگرا در بسياري از كشورها حمايت كند

اين امر ممكن است بـه صـورت حكومـت    
مستقيم روحانيان باشد يا حكومت غيرمستقيم 

ـا بـراي    اسالمي با حفظ برخـي از سـمت   ه
  ".روحانيت

ـپس    وجود  - دو" ـاش و س يـك دوره اغتش
ـا      ايجاد يك حكومـت طرفـدار كمونيسـم ب
ـاح   حمايت حزب توده و ديگر نيروهاي جن

  ".چپ
ـپس     - سه" ـاش و س وجود يـك دوره اغتش

ايجاد يك ديكتاتوري نظامي ضد كمونيستي 
كه ممكن است پس از مـدتي از درون آن  

  ".يك حكومت قانون مدار متولد شود
يار شديد و فرو رفتن در اغتشاش بس - چهار"

هاي غيرقابـل   نهايتا تجزيه ايران توسط گروه
  ".كنترل اقليت قومي

ـامعلوم      در ادامه گزارش ضـمن تاكيـد بـر ن
ها عنـوان   بودن برتري هر يك از اين گزينه

شده كه نيروهاي خارجي از جمله عراق بـه  
ـتند و     گزينه سوم براي ايـران عالقمنـد هس

ـامي مـي    " ـاتوري نظ توانـد   تنها يـك ديكت
ـاخص آن    رو شنفكري ليبرال كـه چهـره ش

توانـد در موضـعي    دكتر بختيار است را مي
ولـي ارتـش   . تاثير گذار به كشور برگردانـد 

هنوز از نظر روحي بر اثر حـوادت هيجـده   
   ".ماه اخير درهم شكسته است

ـار نظـر كـرده        : اين گـزارش صـريحا اظه
ـاد يـك حكومـت     " مشخص است كـه ايج

ـان صـدور     ـاآرامي  قانون مدار كـه خواه ن
نباشد كامال مطلوب ] فارس[اسالمي به خليج 

با اين همه، اقدام از سوي غـرب  ). 12(است 
ـيار      ـين وضـعي بس ـاد چن براي كمك به ايج
خطرناك بوده و ممكن است تاثير معكـوس  

ـافي در   آمگر . داشته باشد ن كه حمايـت ك
ـته    داخل ايران از اين موضوع وجـود داش

سـت كـه   با اين همه به سـود غـرب ا  . باشد
دولــت ايــران بــه عنــوان ســد راه قــدرت 

  ".اندازه كافي مستقل و قوي باشد شوروي به
   
  :وزیر رئیس جمهور و نخست ٭
  
صـدر بـه    فاصله ايجاد شده بين انتخاب بني 

رياست جمهوري و معرفي و تاييـد نخسـت   
ـاظران   وزير توسط مجلس از نظر برخي از ن

ر صدر در براب مسايل ايران به ضعف جبهه بني
جبهه رهبري حزب جمهوري اسالمي تعبيـر  

مدير وقت (براي مثال سعيد ابطحي . شد مي
ـاد محمـد     بانك ملي ايران در لنـدن و دام
حســين خــان قشــقايي يكــي از چهــار پســر 

در ) الدولـه قشـقايي   اسماعيل خان صـولت 
ـان     16/ ديدار هفتم اوت ـا ج مرداد خـود ب

ـا از      گراهام، سـفير فراخوانـده شـده بريتاني
صدر در اين كشاكش  ان، به مشكالت بنيتهر

  .اشاره كرد
ـاد از           در ايـن ديـدار ابطحـي ضـمن انتق

اوضاع ايران و پيش بيني تصفيه آتي خود و 
اشتباه ": ديگر همكاران بانكي ارشدش گفت

صدر مانند بازرگان قبل از او، اين  بزرگ بني
ـاز نكـرد     ـا قـدرت آغ او . است كه از ابتدا ب

ـتم ] صـدر  بني[ ـتي   سياس داري در گـروه بهش
نيست كه بيش از پيش عمال كنترل اوضاع را 

  ".در دست دارد
ـادار احمـد مـدني را      ابطحي همچنين دري

براي رياست جمهوري ايران مناسبتر از بني 
ـار و    صدر مي دانست و تركيب مـدني، بختي

حسن نزيه با حمايت نيروهاي مسلح را براي 
  .دانست رهبري آينده ايران مفيد مي

به دنبال معرفي محمد علي رجايي از سوي  
ـامزد نخسـت وزيـري و     بني صدر به عنوان ن

تاييد او در مجلس، لمپورت در گزارشي بـه  
مرداد، انتخاب رجايي 22/ آگوست13تاريخ 

بـه نظـر آشـكار    ": را اين گونه ارزيابي كرد
رسد كه اين انتخاب يك شكست بـراي   مي
صدر،  دو نامزد ترجيحي بني. صدر است بني

سيد احمد خميني و مصطفي ميرسليم بودند 
كه اولي توسـط شـخص خمينـي و دومـي     

در نتيجـه  . توسط تندروان مجلس رد شدند
صدر مجبور شد حق قانوني خود بـراي   بني

كميته  معرفي نامزد نخست وزيري را به يك
  )13( ".پارلماني واگذار كند

   
  :نارضايتي و انفعال ٭
  
ـامر   دبيـر   (Alfonse Hamer) آلفونس ه

ـان     دوم سفارت هلند در تهـران كـه در پاي
ماموريت و بازگشت به كشورش، روز هشتم 

ـاره  17/ دسامبر آذر برخي از مالحظاتش درب
ايران را در اختيار همكار بريتانيايي خود قرار 

پايينتر طبقه متوسط نگران وضع  بخش": داد
مملكت هستند و اطرافيان خمينـي را بـراي   

. كننـد  اطالع رساني غلط به امام شماتت مي
طبقه پايين و پرولتارياي شهري نيز بـه طـور   

ـيچ  . )14( اي ناخشنود هستند فزاينده ولي ه
ـتثناي طبقـه     يك از گروه هاي جامعه، بـه اس

ـان،  مرفه، به دليل غرورشان نسبت بـه انق  البش
ـا  . زننـد  دست به فعاليتهاي مخالف نمي مطلق

ـازمان     ـاي س هيچ اشتياقي هم بـراي فعاليته
  ".يافته اپوزيسيون وجود ندارد

  ...ادامه دارد 
گزارشها توضيح ها مي طلبند : انقالب اسالمي

تا دانسته شود رويدادها چرا روي دادنـد و اگـر   
مستبدهاي وابسته در راستاي منافع انگلسـتان  

ـاي امـوري كـه     ،رب عمل نمي كردندو غ به ج
  :چه اموري واقع مي شدند ،واقع  شدند

با توجه به تجربه نهضت ملـي شـدن     -  2و  1
ـا در  ــراي از پـ وردن آنفــت و روش انگلســتان ب

در اظهار  ،حكومت مصدق از راه فشار اقتصادي
بنـي صـدر   . نظر گزارش دهنده بايد تأمل كرد

گروهـي را  تصدي وزارت دارائـي را پـذيرفت و   
ـا    ـات بانكه كـه   –مأمور تهيه طرح تجديد حي

همه ورشكست بودند و بانك مركزي اسكناس 
طـرح  . –براي گذاشتن در اختيار مردم نداشت 

بـه يمـن تـدابير    .  تهيه و به اجرا گذاشته شـد 
ميليارد دالر شده  16ذخيره ارزي ايران  ،متخذ

مد سبب شـد كـه   آتوزيع در ،و در داخل كشور
مد از متوسط آمتوسط در ،روستاها در شهرها و

اما گروگانگيري و توقيف ... و. هزينه بيشتر شود
ـا   ،پولهاي ايران و سپس جنگ و سرانجام كودت

ـا   اقتصاد ايران را از نو مصرف محور گرداندند و ب
  .منافع انگلستان و غرب سازگار گشت

ـلطه گـر       -  3 استيون لمپورت كـه از ديـد س
ـا  ،ارزيابي مي كنـد  زادي بـر  آيكـي   ،هدو نظرگ

زادي آاستقالل مقدم است و ديگري استقالل و 
از يكديگر جدائي ناپذيرند را با يكديگر مقايسـه  
مي كند و خاطر نشان مي كند كه انگلسـتان و  

 ،با گروه بني صدر ،بنابراين ،غرب با نظرگاه دوم
حال اگر . مشكل پيدا مي كند ،صاحب اين نظر

ديگر  ،ا بنگريمدر پرتو اين تشخيص در رويداده
تعجب نمي كنيم از اينكه گروگانگيري و جنگ 
ـادي و جنـگ راه انـداختن در     و محاصره اقتص
ــتري در    ــونت گس ــد و خش ــتان و گنب كردس

در دوران بني صدر بـه   ،نزديك به همه ،شهرها
ـان  آعامالن . ايران تحميل شدند نها قدرت طلب

جنگ تا زماني كه منافع انگلستان . وابسته بودند
 ،نآادامه يافت و پس از  ،ب ايجاب مي كردو غر

ـاد    دولت ايران گيتي ها استقرار جسـت و اقتص
  .مصرف محور و وابسته گشت ،ايران
ـاهده مـي          باز تعجب نمي كنيم وقتـي مش

كنيم گزارشها جملگي حاكي از وابستگي مثلث 
ـا  . زور پرست به امريكا و انگليس هستند مالتاري

ـا   كه گزارشها حاكي از روابط سازشكارانه شان ب
امريكا و انگلستان بـود و گزارشـها ايـن روابـط     

البته نه همه رابطه  –شكار مي كنند آننگين را 
ـا .  - ها را   ،طرفه اين كه در روزهاي بعد از كودت

سندي  ،دستگاه تبليغاتي خميني و دستياران او
را كه سخت مايه افتخار بني صدر و همكاران او 

ـان انگليسـي    ،بود ـار دادنـد و    ،بـه زب ن را آانتش
سند مي . بني صدر خواندند» سند جاسوسي«

بني صدر و دوستان او را نمي توان خريد : گفت

زماني كـه بنـي صـدر و    : و پيش بيني مي كرد
ممكن اسـت   ،دوستانش به تبعيدگاه باز گردند

غافـل از ايـن كـه او و    . به پول نياز پيـدا كننـد  
ادي را مي زآيارانش شيوه زندگي در استقالل و 

شناســند و درمانــده و نيازمنــد نمــي شــوند و 
نكه بندگان قدرت بنده زور و زور آحال . نشدند

ماندند و نيازمنـد قـدرتي شـدند كـه خمينـي      
ش خوانـد و بـه قـول مـك     »شيطان بـزرگ «

رئيس جمهـوري   ،مشاور امنيتي ريگان ،فارلين
ـا زانـوي      ،اسبق امريكا سـرانجام در برابـر امريك

  .زدتسليم برزمين 
پيش بينـي گـزارش دهنـده بـه واقعيـت       -  4

پيوست و مجلس محصول انتخابات تقلبي كـه  
توسط خميني به رئيس جمهوري و مردم ايران 

ــيس   ،تحميــل شــد وســيله كودتــا برضــد رئ
  .دموكراسي در ايران شد ،و درواقع ،جمهوري

گــزارش در بــاره سياســت بنــي صــدر در  -  5
د كـه  دروغ سازاني را رسوا مـي كنـ   ،كردستان

در كار قلب حقيقت بـوده انـد و    ،سال 30طي 
چـرا حقيقـت را قلـب مـي     . هنوز نيز هسـتند 
ـازي   ژكنند؟ زيرا عامل ر يم صدام در زمينـه س

ـا آنكـه بنـي صـدر      براي حمله عراق شدند و ب
موفق شده بود طرح خودمختاري كردسـتان را  

بـراي   ˝دقيقا ،از تصويب شوراي انقالب بگذراند
» جنـگ افـروزي  « ،در نيايد اينكه طرح به اجرا

يكي از دهها سند اسـت كـه    ،اين سند. كردند
  .انتشار يافته اند و خواهند يافت

يكي  ،ترور بني صدر توسط فدائيان اسالم – 6
ـا    . از طرحهاي ترور او بود برخـي از ايـن طرحه

از جمله طرح قتـل او  (وارد مرحله عمل شدند 
ــفند  14در  ــگاه 59اس ــق  ) در دانش ـا موف امـ
  .تندنگش
  بني صدر  ،تا اين جا    

زادي را اصول راهنماي خود آاستقالل و  - الف  
  .و كشور مي داند و به اين اصول عمل مي كند

ـالف واليـت فقيـه اسـت     –ب   . بني صدر مخ
ـال   يـت و بهشـتي در   آهرگاه گزارش نقش امث

پيشنهاد واليت مطلقه فقيه به مجلس خبرگان 
ـال ا     نگلـيس  نيز انتشار مـي يافـت و نقـش عم

در پـيش كشـيدن واليـت    ...) يـت و آبقائي و (
هم مردم ايران مـي   ،نيز انتشار مي يافتند ،فقيه

» ميد اين انگلنـد «دانستند  واليت مطلقه فقيه 
است و هم افكار عمومي در انگلسـتان و غـرب   

يم مالتاريا و اسالم توجيه ژمي توانست دريابد ر
  . گر خشونت چگونه پيدا شد

فق راه حل سياسـي مسـئله   بني صدر موا –ج 
  .كردستان است

ـاي دينـي و      - د  بني صدر مخالف تبعـيض ه
  .فرهنگي است

ـا انقـالب فرهنگـي و تعطيـل      –ه  بني صدر ب
ـالف اسـت   انقـالب فرهنگـي و   . دانشگاهها مخ

تعطيــل دانشــگاهها بقصــد تضــعيف او انجــام  
  . يت بودآاز كارگردانها يكي حسن . گرفتند

از حـــزب  مركـــب ،مثلـــث زورپرســـت  –ه 
گـروه  (يم پهلوي ژجمهوري اسالمي و بقاياي ر

و گروههائي كه از راه ...) هاي بختيار و اويسي و 
ـا     ـازش ب ايجاد برخوردهاي نظامي و سـپس س

سازش حزب تـوده و  (حزب جمهوري اسالمي 
ـانع از    ،)فدائيان خلق اكثريت ـا م متفق شدند ت

همان سياست را اجرا . موفقيت بني صدر شوند
ـان   ،با محارم خود ،يتآحسن  كردند كه در مي

نبايد گذاشت بني صدر ): يتآنوار (گذاشته بود 
 ،چون نتوانسـتند . در هيچ زمينه اي موفق شود
يت عامل آو حسن . ترور و كودتا را روش كردند

  .سياست انگلستان بود
امر در خور توجه است كه اين گزارشها سري    

ـا  آاز  ...خمينـي و بهشـتي و   ˝قاعدتا. بوده اند نه
حال چگونه است كه در فلج . اطالع نداشته اند

كردن بني صدر همان كارهائي را كرده اند كـه  
  مده اند؟آدر اين گزارشها 

. نزاع قدرت ميان بني صدر و بهشتي نبود – 7
بهشتي نه در جامعه زمينه داشت و نه مقبـول  
ــه در   ــود و ن روشــنفكران و حتــي روحانيــان ب

خـود  . جانبداري داشتدستگاه اداري و نظامي 
اعتراف كرده است در  ،او در نامه اش به خميني

در . دستگاههاي اداري و نظامي در اقليت است
ـامزد حـزب    ،انتخابات رياست جمهـوري نيـز   ن

ـاورد   4جمهوري   تقابـل  . درصد بيشـتر رأي ني
ـان رئـيس جمهـوري و گرايشـهاي      ،واقعي مي

ي هوادار دموكراسي با خميني و هواداران بازساز
  .استبداد وابسته بود و هنوز هم هست

سخن شگفتي است اين سخن كـه مهـم     -  8
بسيار مهم اسـت  . نيست چه كسي كشته باشد

زيرا هـم او  . دانسته شود چه كسي كشته است
ـار     ورده و از آاست كه جنـگ و خشـونت در ك

  عوامل بازسازي استبداد و حاكميت مالتاريا 
  كس ومهم است كه مسئوليت هر . گشته است

  
  10در صفحه     

  موجها به ايران بازمي گردند
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هر گروه در بازسازي استبداد وابسـته دانسـته    
جنـگ در گنبـد را دليـل     ،گزارش نويس. شود

قدرت گرفتن فدائيان خلق در مازندران دانسته 
ن آحال اينكه زمان گذشت و بخشـي از  . است

متحد  ،60در كودتاي خرداد ) اكثريت(سازمان 
ـاي    . حزب جمهوري اسالمي شد هـم خـود به

نگين اين همدستي را پرداخت و هـم مـردم   س
ايران كه هنوز تحت استبداد وابسته زندگي مي 

  .كنند
رودي در گزارش خود احتمال داده اسـت   -  9

كــه عناصــر چــپ بــراي ايجــاد نارضــائي و يــا 
ـاد جـو      ـازندگي بـراي ايج عناصري از جهاد س

اما عوامل . تش مي زده اندآخرمن ها را  ،ارعاب
. هلوي را از قلم مي انـدازد يم سرنگون شده پژر

بساط ترور و ايجاد ناامني از  ،يم شاهژبا سقوط ر
ــه هــا و آراه  ــه خان را ... تــش زدن و دســتبرد ب

ـان نيـز ايـن گونـه روشـهاي      آ. گستردند ن زم
نسـبت داده مـي    ،»ضد انقالب«جنايتكارانه به 

  . شدند
تعطيـــل  ،در گـــزارش خـــود ،رنـــدل – 10

سـبب   ،رهنگـي دانشگاهها را ببهانـه انقـالب ف  
تضعيف بني صدر و مجاهـدين خلـق دانسـته    

ـاد  سـخنان    ،هرگاه در گزارش خـود . است مف
معلوم مي شد كـه   ،يت را ذكر مي كردآحسن 

 ،هدف انقـالب فرهنگـي و تعطيـل دانشـگاهها    
 ،»محروم كردن بني صدر از پايگاه مهم خـود «

ــوده اســت ــه حســن  . ب ــه اي ك ــت و آبرنام ي
ـأمور اجـراي    قطـع   ،ن بودنـد آهمانندهاي او م

ـا مـردم بـود      . كردن رابطه رئـيس جمهـوري ب
اگر نتوانيم مردم را از بني : يت گفته بودآحسن 

بني صدر را از مردم جـدا مـي    ،صدر جدا كنيم
تعطيــل دانشــگاهها و تصــرف راديــو و . كنــيم

تلويزيـــون و تعطيـــل دانشـــگاهها و تحـــريم 
زيـرا  . كفايت نكردند) توسط خميني(سخنراني 
ـازار « ،دوستانش با موفقيت بني صدر و » راديو ب

ــد ــد از  30. را بكــار انداختن  ،ن ايــامآســال بع
بنـي  : مـي گوينـد  ) خامنه اي(دستياران جبار 

صدر از راه سخنراني مـردم را هيپنـوتيزم مـي    
ن آپس سانسور بنـي صـدر بـراي    . كرده است

  !بوده است كه مردم هيپنوتيزم نشوند
يزم نمـي  و حق اينست كه مردم هيپنـوت        
ـا از راه معرفـت بـر حقـوق     آوجـدان   ،شدند نه

خويش غني مي گشت و اين وجدان بود كه با 
بيهوده نبود . بازسازي استبداد مخالفت مي كرد
بنا  ،رفراندوم(كه در پاسخ به پيشنهاد بني صدر 

ميليـون   35: خميني گفـت  ، )بر قانون اساسي
  .و كودتا كرد. بگويند بله من مي گويم نه

گزارش به اتحاد فدائيان خلـق و حـزب     -  11
ايـن   ،در واقع. پرداخته است ،جمهوري اسالمي

و حـزب  ) اكثريـت (اتحاد ميان فـدائيان خلـق   
و بعد  60در كودتاي خرداد . مدآاسالمي بعمل 

ن برجا بود تا اينكه نوبت به سـربريدن ايـن   آاز 
  .نچه رفتآن رفت آسازمان رسيد و بر 

لـت قانونمـدار كـه    يك دو ،بنا بر گزارش -  12
رامي اسالمي به خليج فارس آخواهان صدور نا 

ـا دولتـي كـه سـد راه     . مطلوب است ،نباشد ام
ـات  « ،شوروي سابق بگردد بـوده  » اوجـب واجب

ويـز غـرب در مـورد    آدسـت   ،هم اكنون. است
دموكراسي خـوب  (از همين نوع  ،تونس و مصر

ن وجود دارد كـه اسـالم   آاست اما چون خطر 
ـام   ،را بدست گيرندگرايان قدرت  بهتر است نظ

اصـالح   ،سياسي تا حدي كه خطر ايجاد نكنـد 
  . است!) شود
ـلمان از مـدار          براي اين كه كشـورهاي مس

نمـي تواننـد منتظـر     ،ينـد آبسته بد و بدتر بدر 
ـا اسـت كـه    آبر. تغيير سياست غرب بماننـد  نه

اسالم را بمثابه بيان آزادي بجويند و كشورهاي 
بازاني كه اسالم را وسيله توجيـه   خود را از دين

بـه  . برهنـد  ،قدرت طلبي و خشونت كرده انـد 
ديـن   ،يمن پيشنهاد اين اسالم است كه اينـك 

ـازد  بـه  . خشونت ستا اعتبار باخته است و مي ب
 ،اين كوشش مي بايد ادامه داد و در همان حال

ـا كـه     آاستقالل و  ـا كـرد ت زادي را اصل راهنم
از مدار بسته و در در درون  ،كشورهاي مسلمان

  .از سلطه رها شوند ،رابطه با غرب
ـاره چگـونگي    – 13 اطالع گزارش نويس در ب

در دو . نخست وزير شدن رجائي نادرست است
ـاجرا توضـيح    ،كتاب نامه ها و خيانت به اميد م

. رجائي را خميني تحميل كرد. داده شده است
ماده حمله بـه ايـران مـي شـد و     آنكه عراق آبا 

ـاط  ـا       ،ربدين خ بنـي صـدر صـالح ندانسـت ب
 ،مقابله كنـد  ،خميني و مجلس دست نشانده او

تن دادن به نخست وزيـري   ،در خيانت به اميد
  .رجائي را اشتباه خود خوانده است

 ،نارضـــائي از خمينـــي و دســـتياران او – 14
روز  ،خصوص سران حزب جمهـوري اسـالمي  

بطوري كـه در اواخـر ارديبهشـت و    . افزون بود
ــل خــر ــزان   ، 60داد اوائ نظــر ســنجي هــا مي

درصـد و ميـزان    50محبوبيت خميني را زيـر  

درصــد و  80محبوبيــت بنــي صــدر را  بــاالي 
منفورترينها ها را بهشتي و هاشمي رفسـنجاني  

ـاين   ،از جملـه . و خامنه اي نشان مـي دادنـد   ب
دليل و جنگي كه بني صدر داشت به پايان مي 

ـاي خـرداد    ،برد ـان . شـدند  60سبب كودت  هم
وزير دفاع انگلسـتان در   ،لن كالركآجنگي كه 

در دادگاه رسيدگي بـه فـروش    ،حكومت تاچر
ـاره اش   ،غير قانوني اسلحه به ايران و عراق در ب

جنگ در سـود انگلسـتان و غـرب بـود     : گفت
  .اسباب ايجاد و ادامه اش را فراهم كرديم

 60و جبــار و وابســتگانش كــه در خــرداد       
د ايـران را مصـرف محـور و    اقتصا ،كودتا كردند

ايــران در بــدترين  ،وابســته گرداندنــد و امــروز
  :وضعيت از نظر اقتصادي است

  
  

ــايتي و    ــي كف ــاد ب نم
كسريها و فقر و بيكـاري   

ورده آو فسادي كه ببار
  :است

  
جلســه  )جامعــه شــناس(سـعيد پيونــدي   ◀

 ،استيضــاح بهبهــاني وزيــر راه را ايــن ســان
  :خالصه كرده است

 
  هرج و مرج مدیریتی ناتوانی و •
 
ـين     آشفتگي و ناكارايي آشكار مديريتي اول

بـه گفتـه   . انتقاد مجلـس بـه وزيـر راه بـود    
نمايندگان، بهبهاني به خاطر ضعف مـديريتي  
نوعي هرج و مـرج در ايـن وازرتخانـه بـه     
ـابقه   وجود آورده كه هيچ گاه در گذشته س

عمر متوسط يك مدير در زيـر  . نداشته است
ـاي   ـاه   6ايـن وزارت خانـه از   مجموعه ه م

ـال،   3تجاوز نمي كند و در زماني كمتر از  س
. بارها مديران اصلي و ميانه تعويض شده اند

ــعه    ـاخت و توس ــركت سـ ـال ش ــراي مثـ ب
زيربناهاي حمل و نقـل كشـور كـه بخـش     
بزرگــي از بودجــه وزارت را بــه خــود    

ـار   5ماه گذشته  30اختصاص مي دهد در  ب
 .تغيير مديريت داشته است

نكته ديگر انتخاب افراد بـي تجربـه و غيـر        
ـاز بـه      متخصص براي مشاغلي اسـت كـه ني
ـااليي   توانايي و تجربه فني و مديريتي بسيار ب

ـاح   . دارند جمشيد انصاري در جلسـه استيض
ـئوليت همـه سـوانح    «: گفت تا كي بايد مس

ـا     ـان انـداخت؟ آي هوايي را به گردن خلبان
ـان  همين عارضه به دليل تربيت نشدن  خلبان

ـا تخصـص در     مجرب نيست؟ وقتي كسـي ب
رشــته پزشــكي عمــومي در راس دانشــكده 
صنعت هوايي قـرار مـي گيـرد و بعـد هـم      
ـارف اسـالمي     ـيلي مع فردي با مدرك تحص
جايگزين او مي شود، انتظاري جز اين هـم  

بهمن  12خبرگزاري مهر، . (نمي توان داشت
1389( 

ـانس          ـا ليس احمد تـوكلي هـم از فـردي ب
ـار خـود را پـس از    حسا بداري نام برد كه ك

انتقال از ارتش از مسئول حراسـت فيزيكـي   
ـين    شركت فرودگاه ها شروع كـرده و جانش

ـازمان    25مديري با  سال سابقه تخصصـي س
. ها شده است هواپيمايي و شركت فرودگاه

ـين گفـت در هيئـت      نماينده تهـران همچن
ـاي   مديره شركت مادر تخصصي فرودگاه ه

هاي  افراد كم تجربه و با گرايشكشور هم از 
ـا حـوزه هوانـوردي      تحصيلي غيرمـرتبط ب
استفاده شده است و حتي يك مهندس نيـز  

الـف،  . (شود در اين هيئت مديره ديده نمي
 )1389بهمن  12
ـا          نماينده ديگري درباره نـوع برخـورد ب

ـان    ـامي مخالف كارشناسان گفت وزير راه تم

ارتخانــه راه آهــن مغناطيســي را از ايــن وز
 .اخراج كرد

مديريت مالي وزارت راه يكـي ديگـر از       
. محورهـــاي انتقـــادي نماينـــدگان بـــود

نمايندگان فهرست بلند بااليي از بـدهكاري  
هاي وزارت راه به بخـش خصوصـي ارائـه    

هزار ميليارد تومان  1400انصاري از . كردند
ـاي     ــوزه هـ ــه ح ــدهكاري وزارت راه ب ب

يش اعتبارات سال مطالعاتي خبر داد كه پيشاپ
كـرده  » پيش خور«بعد اين وزارتخانه را نيز 

ـان مـي دهـد كـه     . است از نظر وي اين نش
وزارت راه هــيچ برنامــه ريــزي و اولويــت 

. براي انجام پروژه هاي خود ندارد  گذاري
  )1389بهمن  12خبر آن الين، (

 
طرح های عـریض و طویـل بـدون  •

  بودجه
 

ـاي بـزرگ و بـدون      كلنگ زدن طـرح ه
پشتوانه مالي و اجرايي نكته اي بـود كـه در   

ـاس   . سخنان چند نماينده مطرح شـد  بـر اس
گفته آن ها، ساختن آن چه كه وزير وعـده  
اش را در بخش جاده و راه آهن براي دوره 

سال طول مي  19تا  13ساله داده است از  4
 .كشد

 8فقره قراداد براي  13نمايندگان از جمله از 
كشور سخن گفتند كـه   هزار كيلومتر راه در

ايـن  . از حد حرف و وعده فراتر نرفته است
ـاي در دسـت     در حالي است كه پـروژه ه
اجراي راهسازي نيز ناتمام مانـده و سـرعت   

براي مثال با وجـود آن كـه   . الزم را ندارند
ـال بـه    توانايي ساخت راه آهن ايران در س

كيلومتر فراتر نمي رود،  400طور متوسط از 
ـام ر  ـاختن   وزير هنگ ـاد از س  6800اي اعتم

ـان     4كيلومتر در طول  سال صـحبت بـه مي
 .آورده بود

مشكل در اين ميان از امكانات فني و نيـروي  
انساني و مديريتي فراتر مي رود، حتي معلوم 
ـا    ـالي از كج نيست پول اين طرح هاي خي

تـوكلي نماينـده تهـران در    . بايد تامين شود
 4800همــين رابطــه از وزيــر پرســيد بايــد 

ــن    ــد، اي ــده باش ــداث ش ــومتر راه اح كيل
كجاست؟ نمونه ديگري كه نمايندگان به آن 
ـاره راه    اشاره كردند، وعده هاي وزيـر درب
تهران شمال بود كه همچنان در ركـود بـه   

 .سر مي برد
توكلي نماينده تهران آمار دقيقـي از وعـده   
ـا كلنـگ زدن      ـتوانه دولـت و ي هاي بي پش

احمدي  هايي سخن گفت كه زيرفشارهاي
وي از جمله به كلنگ . نژاد صورت مي گيرد

حـرم  «كيلومتري  1100زدن طرح معروف 
و خط آهـن سـريع تهـران مشـهد     » تا حرم

ـاي بودجـه      ـيچ ج  89اشاره كرد كـه در ه
نيامده و هيچ يك از مراحل عملياتي خود را 
ـان   پشت سر نگذاشته در حالي كه بايد تا پاي

 .به بهره برداري برسد 91سال 
كـه اجـراي آن بـدون    » حرم تا حرم«راه 

مناقصه و مقدمات فني به سپاه واگذار شـده،  
ميليارد تومان بودجه در  2200تا  1700نياز به 

ـارات     سال دارد كه اين خـود نيمـي از اعتب
ـال    1389عمراني حمل و نقل وزارت در س

ـين از طـرح   . را در بر مي گيـرد  وي همچن
مشـهد سـخن   - برقي كردن راه آهن تهران

ت كه با شتاب كنوني برخالف گفته وزير گف
 .سال طول خواهد كشيد 11سال، كه  4نه 

نماينده اروميه با اشاره به ده ها طرح بزرگ 
ـاز    25ناتمام گفت كه با گذشت  ـال از آغ س

ـ تهران اين پروژه هنوز   ساخت قطار اروميه 
 )1389بهمن  12مهر، . (تمام نشده است

ـان د   ولـت در  به گفته انصاري نماينـده زنج
حالي از طرح هاي جديد صحبت مي كند 
كه ميزان مطالبات پيمانكاران از سيستم راه و 

. هزار ميليارد تومان رسيده است 7ترابري به 
هــاي ديگــري از  وي همچنــين بــه بخــش

ـا   وعده هاي بهبهاني وزير راه و ترابري كه ت
ـاره كـرد و گفـت      : كنون محقـق نشـده اش

ـاده بـودن راه   متاسفانه وزير راه بارها از « آم
ميليون  16اي  آهن تهران به سنندج با سرمايه

يورويي و راه آهن مراغه به اروميه با سرمايه 
ميليون يورو و ميانه به تبريز خبـر دادنـد    16

ها عملي نشـده   ولي هيچ كدام از اين پروژه
 )1389بهمن  12مهر، . (است

راه آهن سريع اصفهان، قم، تهـران و مشـهد   
هاي وزير اسـت كـه    از وعده به عنوان يكي

بدون پشتوانه، بررسي فني و بصورت تبليغاتي 
بـه گفتـه تـوكلي بـراي     . طرح شده اسـت 

 1400ساخت اين راه آهن كـه طـول آن   
ميليارد  13كيلومتر است به گفته شخص وزير 

يورو سرمايه گذاري الزم است و اگـر قـرار   
باشد اين حجم سرمايه از محل منابع دولتي 

ـان الزم دارد   10بيش از  تامين شود سال زم
زيرا منابع دولتي كامال محدود است و چنين 

  .امكاني وجود ندارد
 
  :افتتاح طرح های ناتمام •
 

افتتاح تبليغاتي طرح هاي ناتمام يكي ديگر از 
مواردي بود كه در سخنان نمايندگان طرح 

ـاح زود    . شد ـيراز از افتت دستغيب نماينـده ش
ـتانه    - هنگام راه آهن شيراز اصـفهان در آس

انتخابات سال گذشته و وضعيت نامناسب آن 
سخن گفت كه سه روز پس از افتتاح متوقف 

چرا كه زير سازي الزم صورت نگرفته و . شد
ـتاب بـراي      ريل ها در مقاطعي بـه دليـل ش
افتتاح زودرس، روي شن هاي نكوبيده قرار 

 .داده شده بود
وي با يادآوري مشكالت فني و ايمنـي ايـن   

سير از وزيرسوال كرد كه چگونـه ايـن راه   م
ماه پـس از   20آهن افتتاح شده است و چرا 

اين افتتاح هنوز امكان استفاده از آن وجود 
 )1389بهمن  12خبر آنالين، . (ندارد

پــرديس هــم  - موضــوع بزرگــراه تهــران 
زاكــاني نماينــده . سرنوشــت مشــابهي دارد

تهران با نشان دادن تصاويري از پيĤمـدهاي  
: فتتاح زودهنگام اين آزادراه تهران گفـت ا
ـال   « ـاد در س ايشان يك بار قبل از راي اعتم

ـا      ـاح كردنـد ام گذشته ايـن آزاد راه را افتت
ـاره     ـاح آن را دوب امسال هم قبـل از استيض

او با نشان دادن عكس خرابي » .افتتاح كردند
ـتن      ـا ريخ هاي زودهنگام آن گفـت كـه ب

الت خاك دستي و بدون آزمايش آن، آسـف 
 .كرده اند

ـاي        ـاخت ه به گفتـه ايـن نماينـده زيـر س
نامناسب گوياي ايجاد يك بحران جديد در 
تهران و نشان دهنده رعايت نشدن حـداقل  

اين . هاي فني در راه سازي در كشور است
تخلفات در كمربند چالوس نوشـهر نيـز رخ   
. داده و ميلياردها تومان به كشور ضربه خورد

ـاي تكميـل   زاكاني در پايان گفت ك ه به ج
ـاي وزيـر هـر روز     پروژه هاي نيمه تمام، آق

  )1389بهمن  12مهر، ! (كلنگ مي زند
 
  :فساد و حیف و میل اموال عمومی•
 

ريخت و پاش ها و سوء استفاده هاي بزرگ 
مالي جاي خاصـي در سـخنان نماينـدگان    

ـتناد بـه گـزارش    . داشت برخي از آنها با اس
بات تالش كميسيون تفريق و يا ديوان محاس

ـترده در      ـالي گس ـاطي م كردند از بـي انظب
 .وزارت راه پرده بردارند

تخلـف وزارت راه و   220نماينده زنجان از 
ترابري سخن گفت كه از جمله آن ها، ارائه 
ـتگان وزيـر در پـروژه     مناقصاتي به برخي بس

ـام خمينـي بـود    ذاكـر از  . هاي فرودگاه ام
ارداد با استفاده مالي و قر ميلياردها تومان سوء

مــديران داخلــي وزارت راه انتقــاد كــرد و 
ـيچ اقـدامي را در ايـن     : گفت وزيـر راه ه

راستا صورت نداد و اصرار بر ابقاي مسئوالني 
 .داشت كه اين قراردادها را امضا كردند

از  87بهبهاني در ششـم خـرداد   «: وي گفت
 - امضاء قرارداد ايجاد قطار مغناطيسي تهران 

يليارد تومان هم هزينـه  م 10مشهد خبر داد، 

مطالعاتي براي اين پروژه پرداخـت كـرد و   
پــروژه قطــار : در آخــر مــاجرا نيــز گفــت

 ».مغناطيسي عملياتي نيست
نماينده شيراز نمونه ديگري از اين حيـف و  

ـالي  «:ميل ها را به ميان كشيد و گفـت  در ح
ـتگاه راه آهـن در      كه نسبت بـه تمليـك ايس

ـام شـده   شرق شيراز كارهاي مقـدماتي ان  ج
ـتگاه راه      ـان ايس ـا تغييـر مك بود، به يك باره ب

ميليارد تومان هزينه  120آهن به غرب شيراز 
مازاد بر اين پروژه تحميل شد كه اين هزينه 
مشخص نيست از جيب چه كسي پرداخـت  

 »مي شود؟
ـيلي   احمد توكلي با بيان اينكه اطالعات تفص

سال اخيـر   2از عملكرد بخش راه سازي در 
نيست به گزارش عملكرد سه ماهه در دست 

اول برنامه چهارم توسعه استناد كرد و خبر از 
شكاف جدي ميان پول هاي خرج شـده و  

  .ميزان پيشرفت طرح ها داد
 
  :بی ارزش بودن جان انسان ها •
 

ـار عمـومي و    نمايندگان نوع برخورد به افك
قربانيان حوادث گوناگون حمل ونقـل را از  

» نـوكر «در حـرف  سوي دولتي كه خود را 
 .مردم مي داند را نيز به باد انتقاد گرفتند

آمار تلفات جاده اي ايران به طـور متوسـط   
برابر شاخص مشابه در اروپاي غربي  5بيش از 
ــه ازاي يــك ميليــون  340(اســت  كشــته ب

ـا   60جمعيت در برابر  و وزارت ) نفـر در اروپ
راه با وجود وعده هاي مختلف هيج اقـدام  

 .هش تلفات انجام نمي دهدعملي براي كا
نماينده شيراز از آمارهاي تلفات در حمـل و  
نقل ريلي نيز خبر داد كه همچنان علت آن 
ها در دست بررسي است اما با وجود خروج 

ـا كـه بـه      مـورد   10پياپي قطارها از ريـل ه
ـيون   رسيده است، هنوز اين علت در كميس

 .عالي سوانح شناسايي نشده است
ده اروميه به سـقوط مكـرر   سلمان ذاكر نماين

چند سانحه ديگر «: هواپيما پرداخت و پرسيد
. بايد رخ دهد كه وزير راه را استيضاح كنيم

روز  7كشته و  169سقوط توپولف كاسپين با 
ـته و   17بعد سانحه ديگري با  ـاه بعـد    5كش م

هواپيماي تابان در مشهد و بعد فوكر در تبريز 
ـا      ـته در   77و نهايتا بويينـگ ايـران ايـر ب كش

 »كشته كم است؟ 269اروميه كافي نبود؟ 
وي گفــت كــه از زمــان ورود بهبهــاني بــه 

ــه  198وزارت راه از  ــد هواپيمــا ب  216فرون
 18ايم كه نشان دهنده افزايش  فروند رسيده

ـال آنكـه   . فروند هواپيماي فرسوده است ح
ـارج     75 ـا بايـد از رده خ تا از اين هواپيماه

 .شود
فقط به ناكارايي ها  صحبت هاي نمايندگان

برخي از اين . و بي سياستي محدود نمي شد
كه حتي دولت فرهنـگ عـذر خـواهي از    
ـا    مردم را ندارد و با پنهان كردن واقعيـت ه
در حوادث تالش مي كند افكار عمـومي را  

نماينده اروميه در . فريب دهد، انتقاد كردند
اين باره گفت كه اي كاش وزير راه پس از 

ش اروميه بـراي جلـوگيري از   حادثه دلخرا
داد ولي  اعتمادي مردم خودش استعفا مي بي

  .افسوس از يك عذرخواهي كوچك
 
  :قانون شکنی و بی اخالقی سیاسی •
 

در كنار مسائلي كـه بـه عملكـرد وزارت راه    
مربوط مي شد، نوع برخورد دولت با پرسش 
ـارها و     ـادات نماينــدگان و فشـ ـا و انتقـ هـ

ني كه بـراي عملـي   تهديدهاي آشكار و پنها
نشــدن استيضــاح صــورت گرفــت توســط 

 .چندين نماينده به ميان كشيده شد
از چند روز پيش از استيضاح، دولت با روش 
هــاي مختلــف در تــالش منصــرف كــردن 
نمايندگان بود و تا صبح سه شنبه نيـز معلـوم   
ـا     نبود آيا استيضاحي در كار خواهـد بـود ي

ـ    . خير اره اكبريان نماينـده كـرج در ايـن ب
پرسيد آيا درست است يكـي از نماينـدگان   
طرفدار وزير به همراه معاون پارلماني يكـي  

  هاي نمايندگان ها در صندلي از وزارتخانه
  11در صفحه     

  

  موجها به ايران بازمي گردند
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بگردند و نمايندگان را تهديد كنند كـه در   
ـاح، حـوزه    صورت منصرف نشدن از استيض

 .كنند انتخابيه را از امكانات محروم مي
ـي ــده شـ ــع  نماين ــد و تطمي ــم از تهدي راز ه

ـاد    پيمانكاران درباره استيضاح وزيـر راه انتق
ـاران و   كرد و فاش كرد كه بسياري ازپيمانك
مسئولين مرا تهديد و خطاب به مردم منطقـه  
وعده داده اند كه اگر نماينده شما امضايش 
را پس بگيرد جاده هاي شما را آسفالت مـي  

  .كنيم
وايـت  پرده آخر نمايش دولت هم خـود ر 

ديگري است از روابط ميان نهادهاي قدرت 
ـا بـه قـوانين كشـور و       و ميزان پايبنـدي آنه
ـاي سياســت    ـاي معمــولي دنيـ . هنجارهـ

خودداري احمدي نژاد و بهبهاني از آمـدن  
  به مجلس براي پاسخگويي به استيضاح دهن

ـانون، مجلـس و       كجي آشكاري بـود بـه ق
ـان دهنـده بحـران بـي      نمايندگان آن و نش

بحرانـي  . دي كنوني در راس حكومتاعتما
كه بازيگران آن براي خود مرزي در قانون 

  .شكني، بي اخالقي و زد و بند قائل نيستند
 
  :ینه دولتئوزارت راه، آ•
 

آن چه در وزارت راه گذشته و چند و چون 
ـان     ـين و تك ـايش غمگ استيضاح وزير راه نم
دهنده مديريتي است كه امـروز در ايـران   

انصاري نماينده . در دست داردزمام امور را 
ـاني كـه بـه لقـب      درباره ميزان توانايي بهبه

: هم مفتخر شده، مي گويد» پدر راه ايران«
ـيم،   « اگر به وزير بگوييم جاده به مـريخ بكش

قبول مي كندچون اصالبه لوازم كار آشنايي 
 ».ندارد

شايد به همين خاطر اسـت كـه نماينـدگان    
ه دولتـي كـه از   منتقد با زبان بي زباني دربار

حمايــت همــه جانبــه آيــت اهللا خامنــه اي 
ـان      برخوردار است سـخن از فاجعـه بـه مي

 .آوردند
ـايتي، آشـفتگي و      اما فاجعه فقط بـه بـي كف

فاجعه ديگـر ايـن   . ناتواني محدود نمي شود
ـا، بـي     ـاتواني ه است كه دولت نه تنها اين ن
كفايتي ها، سوء مديريت و درهم ريختگـي  

ارد و حاضـر هـم نيسـت    آشكار را قبول نـد 
حرف منتقدان را بشنود كه تالش دارد ايـن  

 .واقعيت ها را به گونه ديگر جلوه دهد
ـار دارد كـه از    امروز ايران با دولتي سر و ك
ـانون متنفـر     نظارت و حساب پـس دادن و ق
است و با گفتمان پوپوليستي تالش مي كنـد  
حتي منتقـدان درون حكـومتي را هـم بـه     

» خدمات درخشان«راه در » سنگ اندازي«
  .خود متهم كند

خود » استاد«احمدي نژاد درباره وزير راه و 
گفته است كه ايشان به اندازه همه تاريخ راه 

رسانه ها . ايران جاده و راه آهن ساخته است
در همين روزها نوشته اند وزير راه با آگاهي 
ـالي     ـاي شـديد م به برخي از محدوديت ه

را » حرم تا حرم«وعده عملياتي شدن پروژه 
ظرف سه سال داد و در پاسخ به محل تامين 

پروژه به نام امام رضا است «: منابع گفته است
 ».و ايشان منابعش را براي ما تامين مي كند

ـا،     ـا، ناكارآمـدي ه آيا همه اين نابساماني ه
ـاي        ـا، وعـده ه ـاي بـي انته ـافي ه خيال ب
ـا را مـي     ـا و دروغ ه عوامفريبانه، شكست ه

به پاي وزير راه نوشت؟ آيا كارنامه توان فقط 
بقيه وزارتخانه ها از وزارت راه بهتر است؟ آيا 
ـاير    نمايندگان خواهند توانست به سـراغ س
وزارتخانه ها هم بروند و نشان دهند كه اين 
سال ها در ايران چه گذشته و اكنـون چـه   
مي گذرد و از كساني كه از اين دولـت بـه   

ند و مجلـس را  طور همه جانبه پشتيباني كرد
به دادن راي اعتماد بـه آن مجبـور كردنـد    

  بخواهند به آنها و به مردم پاسخگو باشند؟
  
میلیــــارد دالر بــــه ۱۲حــــدود  ٭

 حساب ذخیـره ارزی واریـز نشـده
  :است

 
ـا   : گفته است ،89بهمن  13 ◀ نماينده قـم ب

ميليون  700ميليارد و  11انتقاد از واريز نشدن 
به حساب ذخيـره  دالر از درآمد نفتي كشور 

ارزي، خواستار رعايت ضوابط مالي و قانوني 
دليـل  : شد و گفت حكومتكشور از سوي 

دولت براي واريـز نكـردن پـول نفـت بـه      

 .حساب ذخيره ارزي غيرموجه است
علي بنايي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و    

محاسبات مجلس شوراي اسالمي در گفت و 
 كومتح: گو با خبرگزاري خانه ملت گفت

ميليــون دالر مابــه  800ميليــارد و  4حــدود 
 900ميليارد و  6التفاوت قيمت فروش نفت و 

ــال     ميليـون دالر از عوايـد فــروش نفـت س
گذشته را هنوز به حساب ذخيره ارزي واريز 
نكرده است و استداللش هم براي اينكار اين 
ـال تصـفيه    است كه بايد اين مبالغ را آخر س

برداشتي از قانون  كند، در صورتي كه چنين
برنامه چهارم توسعه به هيچ وجه مورد قبول 

 .و موجه نيست
  
ـــــف ٭ ـــــارد دالری  ۲۱تخل میلی

  ۸۹بودجه  حکومت از
 
ـار كـوچكي نـژاد،     ،89بهمن  16در  ◀ جب

ـا گفتـه اسـت   مجلـس   »نماينده« ـا   :مافياه ب
ـته،    9ارزيابي عملكرد دولـت در   ـاه گذش م

ـنواتي    مشخص شده است كه در بودجـه س
ـارد   21آقاي احمدي نژاد،  دولت هزار ميلي
 .انحراف وجود دارد)ميليارد دالر  21(تومان 

كه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس  او
بـراي واقـع گرايانـه    «: افزوده اسـت است، 

، عملكرد بودجه دولت 90شدن بودجه سال 
ـبات    89در سال  بررسي شد و ديـوان محاس

ـارتي مجلـس،       ـازوي نظ كشور بـه عنـوان ب
ارشي از اين ارزيابي به كميسيون برنامه و گز

  .»بودجه ارايه كرد
ـاهش         ـادرات نفـت، ك كاهش توليـد و ص

سرمايه گذاري هاي ناشي از درآمـد نفـت،   
ـاب      واريز نشدن مازاد درآمـد نفـت بـه حس
ذخيره ارزي و عدم پرداخت تسـهيالت دو  
ميليارد دالري متروي تهران، عمـده تـرين   

  .موارد تخلف حكومت است
  
  :دنذخایر ایران روند نزولي دار ٭
 
ترين گـزارش   تازهايسنا  ،89بهمن  17در  ◀

)  2011انويـه  ژ(واحد اطالعات اكونوميست 
ذخاير ايران به  ،نآبنا بر . را انتشار داده است

جز طال در سال جاري كاهش بيش از شش 
ـاير  : ميليارد دالري خواهد داشت ميزان ذخ

ـت      ـال گذش  81ه را ايران بـه جـز طـال در س
بيني  ميليون دالر برآورد و پيش 59ميليارد و 

ـارد و     ـا شـش ميلي  250كرد كه اين ميزان ب
ـاري بـه     ـال ج  74ميليون دالر كاهش در س

 .ميليون دالر برسد 809ميليارد و 
ـال   كشـور   1387به اعتقاد اكونوميست در س

ترين ميزان ذخاير خارجي خود  شاهد بيش
ه ميـزان  بود و طي سال جاري و سال آيند

اين ذخاير روند نزولـي بـه خـود خواهنـد     
 .گرفت

ـال   اكونوميست عنوان كرده است كه در س
 72ذخاير ايران به جز طال با ثبت رقم  1390

ميليــون دالري، كــاهش دو  809ميليــارد و 
ميليارد دالري نسبت به سال جاري خواهـد  

 .داشت
ـال    همچنين پيش بيني شده است كـه در س

ـا   1391 ميليـون   500رد و كاهش يـك ميلي
 71دالري، ذخاير ايران بـه جـز طـال را بـه     

 .ميليون دالر خواهد رساند 309ميليارد و 
ـاير   1392بر اساس اين گزارش در سال  ذخ

ـارد و   70به جز طالي كشور معادل   309ميلي
ـا   ميليـون   200ميليون دالر خواهد بود كه ب

ـال   بـه   1393دالر كاهش اين شاخص در س
 .ميليون دالر خواهد رسيد 109ميليارد و  70

ـاخص     1394سال  سالي است كـه بـراي ش
ـارد و   69ذخاير به جز طالي ايران رقم  ميلي

 .بيني شده است ميليون دالر پيش 109
  

ـا گسـترش     : انقالب اسـالمي  گسـترش فقـر ب
ـارزه  آ سيبها و نابساماني هاي اجتماعي و نيز مب

يم راه حلي ژبراي احقاق حقوق همراه است و ر
دان و شكنجه و اعدام نمي شناسد و بكار جز زن

  :نمي برد

  
  

زندان و اعـدام پاسـخ   
يم به مبـارزان و نيـز   ژر

ســـيبهاي آقربانيـــان 
  :اجتماعي است

  
، بــه گــزارش ایلنــا، حجــت ۸۹بهمــن  ۳در  ◀

االســالم ســید محمــد موســوی پــور  دادســتان 
ــه و بویراحمــد از  ــومی و انقــالب کهگیلوی عم

ـا اعدام یک متجاوز به عنف و نـ اموس مـردم ب
استفاده از سالح سرد در زندان مرکزی یاسوج 

  .مرکز این استان خبرداد
ـاه : بهمن بـه گـزارش ادوار نیـوز ۳در  ◀ دادگ

انقالب تبریز هفت تن از فعاالن این شهر را که 
ـتگیر شـده ۸۸بعد از تقلب بزرگ خرداد  ، دس

ـتند بـه  بودند و هم اکنون با قید وثیقه آزاد هس
دکتر غفار فرزدی، دکتر باقر  .انددادگاه فراخو

ـیخ  صدری نیا، عباس پـور اظهـری و وحیـد ش
بیگلو که در بهمن ماه سال قبل دستگیر شـده 

ـار  ۳بودند از طرف شعبه  دادگاه انقـالب احض
 .شده اند

ـانون حمايــت  ۴در ◀ بهمــن بــه گــزارش كـ
ـا،  ـتي هـ ـان و بازداشـ ـان باختگـ ـانواده جـ ازخـ

ـاظمي و مح مـد علـي زندانيان سياسي جعفر ك
ـاری (     ّ     حاج آ قايي  ـاط و همک هر دو به اتهام ارتب
  . اعدام  شدند) با مجاهدین

ـاه اطـالع۸۹بهمن  ۴در  ◀ ، بـه گـزارش پایگ
ـانی دادسـرای تهـران، ــاکش زاده  رس قـوام عط

ـاه فرزنـد  فرزند شـکور، مصـطفی کریمـی خانق
ـام  محمد و رضا دهقان فرزند حسینعلی بـه اته

ــاوز بــه عنــ ــاب عمــل شــنیع تج ــا یــک ارتک ف ب
ایـن  .نوجوان بـه اعـدام محکـوم شـده بودنـد

حکــم ســحرگاه  پــیش از طلــوع خورشــید در 
  .حیاط زندان اوین اجرا شد

ــــن  ۴در  ◀ ـا، ۸۹بهم ـــ ــــزارش هران ــــه گ ، ب
محکومیــت شــاهین زینعلــی از ســوی دادگــاه 

در همـین  .تجدید نظر استان تهران تائید شـد
ـتا اخطاریـــه ای از طـــرف شـــعبۀ اجـــرای راســ

روز از تاریخ ابالغ مبنی بر  ۲۰مهلت  احکام، با
ـلیم وثیقـه  معرفی شاهین زینعلی به زنـدان، تس

ـامبرده در شـعبه  .گذار شده است ـاه  ۲۶ن دادگ
ــه دوســال و ــری  ۹۱انقــالب ب روزحــبس تعزی

  .محکوم شده بود
فعالین حقـوق "، به گزارش ۸۹بهمن  ۵در  ◀

ــران ــی در ای ــر و دمکراس ــی " بش ــدانی سیاس زن
ـا  ــ ـــگ داودی ب ـــد ارژن ـازی جدی ـــده ســ پرون

ـاه زنـدان محکـوم  ۱۴بازجویان واواک،  بـه  م
  .شد
ـیامک ۸۹بهمن  ۵در  ◀ ، به گزارش امـروز ، س

نگار، وبالگ نویس و خبرنگار قادری، روزنامه
ـال زنـدان و پرداخـت  ـار س سابق ایرنا، بـه چه

ســیامک قــادری  .جریمــه نقــدی محکــوم شــد
ام، خبرنگار ایلنا به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظـ

بـه … تشویش اذهان عمـومی، نشـر اکاذیـب و 
چهار سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده 

  .است
متهم به  ۲، به گزارش آینده،  ۸۹بهمن  ۵در ◀
های كامران خاكی و مهران خاكی به اتهام نام

االرض در زنـدان ، محاربه و افساد فیقتل عمد
به گزارش روابـط  .بجنورد به دار آویخته شدند

ـتان عمو ـتری كـل اس می روابط عمومی دادگس
ـات ایـن دو خراسان شمالی، از مهم ترین اتهام

ـان یـك پمـپ برادر می توان به قتل عمـد نگهب
، زورگیری مسلحانه از پزشکان با سـالح بنزین
مجــاز و ، خریــد و نگهــداری ســالح غیــرگــرم

ـلحانه و اخـالل در مهمات آن ، پنج سرقت مس
  .نظم عمومی اشاره كرد

، به گزارش هرانا، اعدام یکی ۸۹بهمن  ۶در  ◀
ـپاه پاسـداران در اهـواز  از فرماندهان ارشـد س
بــرای مرعــوب کــردن ســایر فرمانــدهان ســپاه 
پاسداران که در حال فاصله گرفتن از رژیم ولی 

  ساله تحت ۵۲عبدالرضا غرابات   .فقیه هستند
ـاط  عنوان اتهاماتی مانند ادعای خـدایی و ارتب

در زنــدان کــارون  اهــواز بــه دار  بــا امــام زمــان
ـال . آویخته شد ـات  در س ـای غراب بـه  ۱۳۸۶آق

دلیــل مخالفــت بــا ایــن رژیــم و تــدریس درس 
اخالق در مسیر حمیدیه به اهواز دستگیر و بـه 
زندان کارون اهواز منتقل شد و تا زمان اجرای 

بنابـه گفتـۀ . حکم اعدام در این زندان بسر بـرد
ـا بـه خانواده اش در طـی مـدت باز داشـت، آنه

ندرت قادر به مالقت با او بودند و قبل از اعدام 
  .به خانوادۀ او  اجازۀ آخرین وداع داده نشد

جسد او توسط مامورین واواک، شبانه و دور از 
ـار  ـاالتر از چه زادگاهش در محلی بنام برومیر ب

ـپرده شـد تعـدادی از . شیر اهـواز بـه خـاک س
ده بودند فرماندهان پاسداران تالش زیادی کر

تــا حکــم اعــدام او را  لغــو کننــد ولــی صــادق 
  .الریجانی بر اجرای حکم اعدام اصرار داشت

عبدالرضا غرابات فرمانـده لشـگر ولـی عصـر     
اندیمشــک بــود و در  –مســتقر در جــاده اهــواز 

تحــت عنــوان بازنشســتگی از کــار  ۱۳۸۱ســال 
ــدریس . برکنــار شــد ــه ت بعــد از برکنــاریش او ب

ـــالق روی آورد ـــی از .  اخ ـات یک ــ ـای غراب ــ آق
فرمانــدهان ارشــد ســپاه پاســداران در جنــوب 
ایران  بود که با شـمعخانی و جعفـری فرمانـده 

 ۳او . فعلی سپاه پاسداران رابطۀ خوبی  داشت
  .بار بازداشت شده بود

، به گزارش کمیته هماهنگی ۸۹بهمن  ۶در  ◀
شـب  ۱۲برای ایجاد تشکل کارگری، از ساعت 

، بین کارگران ایران خودرو بهمن ۶صبح  ۵تا  
واقعـه . و حراست کارخانه درگیری بوده است

ــن صــورت روی داده اســت کــه یکــی از  ــه ای ب
کارگران شرکتی شیفت شب را، کـه در قسـمت 
ـا  ـار مـی کنـد، ب حمل و نقـل داخـل کارخانـه ک

ـار مـی کننـد ـاری مجبـور بـه ک ایـن . وجود بیم
کارگر پس از این که با حال ناخوش خود چند 

ـاعت سرو ـیم  ۱۱یس کار می کنـد حـدود س و ن
ـارگرانی، کـه بـرای  دیشب با خودرو خـود بـه ک
زدن کارت ساعت در محل کارت ساعت جمع 

نفر از آنان را می کشد و  ۸شده بودند، می زند و 
پـس از ایـن حادثـه، . نفر را زخمی می کنـد ۱۳

ــه بالفاصــله جنــازه هــا را بــا  مســئوالن کارخان
ـا . مـع مـی کننـدآمبوالنس از محل حادثه ج ام

ـارگران را کـه سـر از  ـازه یکـی از ک کارگران جن
ـا  تنش جدا شده بود از دست آنان می گیرند و ب
روی دســت گــرفتن آن در داخــل کارخانــه بــا 

مدیر عامل ایران (» مرگ بر نجم الدین«شعار 
ــودرو ــد) خ ــی کنن ـاهرات م ــن . تظـ ــی ای در پ

حرکــت، بــین کــارگران و نیروهــای حراســت 
ــاد ــا ابتــدا . مــی شــود درگیـری ایج حراســتی ه

ـا بعـد  کارگران را از کارخانه بیرون می کننـد ام
ـارگران در بیـرون کارخانـه  که مـی بیننـد کـه ک
ـانع  ـا را مـی بندنـد و م تظاهرات می کننـد دره
پیوســتن کــارگران داخــل بــه کــارگران بیــرون 

کارگران چند تن از مدیران . کارخانه می شوند
ـاهر. را کتک می زنند ـارگران تجمع و تظ ات ک

هم در داخل و هم در بیـرون کارخانـه توسـط 
ـله از تهـران و  نیروهای ضدشورش، که بالفاص
کرج و جاهای دیگـر بـه محـل کارخانـه آورده 

هــم اکنــون . شــده بودنــد، ســرکوب مــی شــود
ــل  ــره کام ــودرو در محاص ــران خ ــه ای کارخان

ـایی . نیروهای ضدشورش است به سـرویس ه
ارخانــه مــی کــه کــارگران شــیفت صــبح را بــه ک

آورده اند گفته شده است که آن ها را بـه خانـه 
هایشان برگردانند زیرا کارخانه تعطیل اسـت و 

امـروز صـبح . عزای عمومی اعالم شـده اسـت
هیچ کارگری را به داخل کارخانه راه نداده اند 
و برخی از کارگران نیز که از دیشب در کارخانه 
ـته انـد بیـرون  محبوس شـده انـد هنـوز نتوانس

  . بیایند
ـارزه ۸۹بهمن  ۶در  ◀ ، به گزارش جمعیت مب

با تبعیض تحصیلی، هیوا مجیدزاده دانشجوی 
محــروم از تحصــیل از ســوی ســازمان قضــایی 
نیروهــای مســلح بازداشــت شــده و بــه زنــدان 

 .انتقال داده شد 
، بــه گــزارش هرانــا، رســتم ۸۹بهمــن  ۷در  ◀

ـتمی اهـل  میرزایی اهل ارومیـه، اسـماعیل رس
ـاد ارومیه ـیراز، و فره ـاری اهـل ش ، محمـد چن

حاتمی اهل ارومیه، اسامی چهار فردی هستند 
ـام . که در زندان ارومیـه اعـدام شـده انـد احک

اعدام این افراد بر اساس جرایم مربوط به مواد 
  .مخدر صادر شده بود

، به گزارش کلمه، سمیه فرید، ۸۹بهمن  ۷در �
ــش  ـازمان دان ـان و عضــو سـ ــوق زنـ ـال حق فعـ

ــران آموختگــا از ) ادوار تحکــیم وحــدت(ن ای
دادگــاه انقــالب بــه دو ســال  ۲۸ســوی شــعبه 

 .حبس تعزیری محکوم شد
، »میـزان خبـر«، به گزارش ۸۹بهمن  ۸در  ◀

زهــرا بهرامــی کــه در تظــاهرات روز عاشــورای 
سال گذشته بازداشت شده بود در زندان اویـن 

مقامات ایران جرم خانم بهرامـی را  .اعدام شد
ـالی حمل مواد مخ در عنوان کرده بودند در ح

هلنـدی - که به گفتۀ دختر این شهروند ایرانـی

ــده ـا وع ــکنجه و بـ هــای مقامــات او تحــت ش
 .قضایی ایران این اتهام را پذیرفته بود

بــه گــزارش بــی بــی ســی،  ۸۹بهمــن  ۷در  ◀
ـا مـواد  هفت تن از محکومان جـرایم مـرتبط ب

حصار در کرج اعدام شده مخدر در زندان قزل
 .اند
ـایت ۸۹بهمــــن  ۱۱در  ◀ ، بــــه گــــزارش ســـ

چهارده نفراز دراویش طریقـت : مجذوبان نور
ــت ــل نعم ــه دلی ـتان ب ـادی سروسـ ــی گنابـ الله

ــراض ــداری آن تحصــن اعت ــز مقابــل فرمان آمی
شهرستان به اتهام اخالل در نظـم عمـومی بـه 
ـار  ـتان احض دادسرای عمومی و انقالب سروس

 .شدند
نیــوز،  ، بــه گــزارش ســحام۸۹بهمــن  ۱۱در  ◀

تجدید نظر دادگاه  ۵۴محبوبه کرمی، در شعبه 
ـال  انقالب به ریاسـت قاضـی موحـد بـه سـه س

این حکم به وکیل . حبس تعزیری محکوم شد
وی از  .وی، محمد شریف، ابـالغ شـده اسـت

مبرا شده و برای عضویت “ نشر اکاذیب”اتهام 
بـه “ مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایـران”در 

فعالیــت ”بــه اتهــام  تحمــل دو ســال حــبس و
ـا قصـد ”، “تبلیغی علیه نظام ـانی ب اجتماع و تب

نیز به تحمل “ ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
  .دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود

،  بــه گــزارش جمعیــت ۸۹بهمــن  ۱۱در  ◀
ــارزه بــا تبعــیض تحصــیلی، نویــد خانجــانی،  مب
ـال حقـوق دانشجوی محروم از تحصـیل و فع

دادگاه انقالب اسالمی  ۲۶ی بشر از سوی شعبه
ـال ۱۲به ریاست قاضی پیرعباس، به تحمـل  س

 حبس تعزیـری و جریمـه نقـدی محکـوم شـد
ـاری بـه  ۲۹وی پیش از این در . ـال ج آذرماه س

اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان و تبلیغ علیه 
ـار و گـزارشنظام به واسطه ـا و ی انتشار اخب ه

ی بیگانه، انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوها
عضویت در شورای مرکزی کمیته گزارشـگران 
حقوق بشر و همچنین تشکیل گروه محرومین 

  .از تحصیل مورد محاکمه قرار گرفته بود
، بــه گــزارش ايلنــا،  دبيــر ۸۹بهمــن  ۱۲در  ◀

ـارگران  اجرايي خانه كارگر گلستان از تجمع ك
ـار و امـور  نئوپان شموشك در مقابل اداره كل ك

ـتان خبـر مـي اجتماعي استان  ۳۰۰ .دهـدگلس
ـاه حقـوق و  ۲۰كارگر اين كارخانه نزديك به  م
   .مزاياي معوقه طلبکار هستند

ـا در ۸۹بهمن  ۱۳در  ◀ ، به گزارش میزان، تنه
ـان اهـل  یکماه گذشته بیش از نه نفر از هموطن
ـتان سردشـت بازداشـت شـده سنت در شهرس

اتهام این افراد عضویت در القاعده و تبلیغ  .اند
  . ابیت عنوان شده است وه
، به گزارش داشـجو نیـوز، ۸۹بهمن  ۱۳در  ◀

 ۳بهاره هدایت، مجید تـوکلی و مهدیـه گلـرو، 
ـاه  فعال دانشجویی، مجددا از زنـدان بـه دادگ
انقالب احضار و در دادگاه انقالب اسـالمی بـه 

  .ریاست قاضی مقیسه محاکمه شدند
ـان، ۸۹بهمــن  ۱۳در  ◀ ، بــه گــزارش موکریـ

ـتری و خلیل بهرا میان، وکیل پایه یـک دادگس
مــدافع سرشــناس حقــوق بشــر توســط دادگــاه 
ـیم حـبس  ـال ون انقالب تهران بـه تحمـل یکس

ـان وکیـل پایـه یـک . محکوم شد خلیل بهرامی
ـیس شـعبه  دادگستری از سوی قاضی مقیسـه رئ

ـام تبلیـغ علیـه ۲۸ دادگاه انقالب تهران بـه اته
ـائیه بـه تحمـل  نظام و توهین به رئیس قوه قض

  . یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد
، به گزارش ایسنا، بر اساس ۸۹بهمن   ۱۵در  ◀

دادگاه انقالب اسـالمی تهـران  ۲۸حکم شعبه 
ـار شـهروند  ـا حق به قضاوت قاضـی مقیسـه، نیم

  . سال حبس محکوم شد ۵بهایی به تحمل 
ـارس، آيـت۸۹بهمن   ۱۶در  ◀ ، به گـزارش ف

ـينی گرگـالله صافی گلپايگانی، علوی  انی و حس
زنجانی، از مراجـع تقلیـد ایـران، در پاسـخ بـه 
ـــزام  ـــی، اع ـــزاری دولت ـــک خبرگ ـتفتاء ی ــ اس

هــای بــرون ورزشــکاران زن ايرانــی بــه رقابــت
ــرزی را  ـاف«م ـالف عفـ ــالم » مخـ ــرام اع و ح
  .کردند

، به گزارش انقالب اسالمی ۸۹بهمن  ۱۸در  ◀
کــارگر کارخانــه الســتیک ۱۳۰۰در هجــرت،  

ــران در  ــرز ته ـنبه در الب ـنبه و یکشـ ـای شـ روزهـ
ـنایع  اعتراض به اجرا نشدن تعهدات وزارت ص

 .و کارفرمای خود دست به اعتصاب زدند
بهمن به گزارش انقـالب اسـالمی در  ۱۸در  �

هجرت، حکم دادگاه ویژه روحانیت اصفهان 
به  ریاست حسین بهرامی مبنی بر خلع لباس و 
ـانگیر  ــــت جهـــ محرومیــــت دایمــــی از وکال

الزم بـه ذکـر اسـت کـه . ی شـدمحمودی قطع
اتهام اصلی جهانگیر محمودی وکالت برخـی 
ـــه  ـــه حشـــمت الل ـاالن سیاســـی از جمل از فعــ
ــل  ـاتمی، ابوالفض ـان حـ ــی خـ ــرزدی، عیس طب

 . عابدینی  است 
  

 موجها به ايران بازمي گردند
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

بهمــــین جهــــت  در ايــــام ديکتــــاتوري 
ها اجـازه داده  رضاخان حتي به انگليسي

شـــده بـــود در تعيـــين مقامـــات كشـــور و 
افرادي كه بايـد بـه مجلـس شـوراي ملـي 

بـراي . راه يابند دخالـت مسـتقيم نماينـد
نمونه، تلگرافچي مخصوص رضاخان در 
خاطرات خود معترف اسـت كـه سـفارت 
انگليس در تهران فهرسـت كسـاني را كـه 

آمدنـد تأييـد  ها بيـرون مي بايد از صندوق
هرچه خواستم بفهمم كه علت «: كرد مي

ايـــن تغييـــر چيســـت، بـــاالخره چيـــزي 
فقط در بين گفتگـو ايـن طـور . نفهميدم

اظهار داشت كه گويا مقامات خـارجي بـا 
انتخاب شدن من مخالف هستند و البتـه 

دكتــر )۷۲(» مقصــودش انگليســها بــود
ــتقيم  ــت مس ــورد دخال ــز در م مصــدق ني
ـــدگان  ـــين نماين ســـلطه خـــارجی در تعي

دوران حکومــت پهلــوي اول مجلــس در 
كدام مجلـس، همـان مجلـس «: گويد مي

كه در زمان تسلط شاه فقيد هيچ وكيلـي 
به مجلس نرفت مگر بـا تصـويب سـفارت 

باز همان مجلـس كـه رئـيس آن  .انگليس
را يك اكثريت متكـي بـه سياسـت بيگانـه 

  ) ۷۳(.»انتخاب نمود
خــاطر نشــان مــی ســازم مجلــس شــورا ی 

بـا   ۱۳۳۲مـرداد   ۲۸ملی پس از  کودتای 
مداخله  انگلیس، آمریکـا  و دربـار، اکثـر 
ـــا  و  ـــا ، گروهه ـــدگان آن ازجناحه نماین

ـــــــای ـــــــف  لژه ـــــــومختل  نریفراماس
)Freemasonry  (بنابراین  پس . بودند

از کودتــا  برضــد حکومــت ملــی دکتــر 
بـــه جریـــان انـــداختن « مصـــدق بـــرای 

اسـتفاده ) درجهـت ( دوباره نفت ایـران 
ریکـا،  پـس از امضـای غرب و متحدین آم

قـــرار داد کنسرســـیوم از ســـوی  دولـــت 
زاهدی، مستلزم تصویب  آن بوسیله قـوه 

سنا، که نیمی از اعضـای . مقننه کشور بود
آن منتخــب  شــخص شــاه بودنــد، بــدون 
هیچ گونه  مشـکلی قـرار داد را تأییـد مـی 

کرد، ولـی تصـویب  قـرار داد در مجلـس  
شکیل شورای ملی  آسان نبود و منوط به ت

« مجلسی  بود که نمایندگان آن به دقـت 
امـا برگـزاری . شـده باشـند» دست چین 

انتخابات برای ایجاد چنین مجلسی، جز  
در محیط اختناق و سرکوب ملت امکـان 

  )  ۷۴(» .نداشت
هندرســن  اصــرار داشــت « دیگــر اینکــه 

انتخابــات دوره هیجــدهم زودتــر انجــام 
ــرار داد  ــی ق ــورای  مل ــس ش ــود و مجل ش

سـفیر آمریکـا . سرسیوم را تصویب کنـدکن
در پاسخ به درخواست شاه مبنی بر دادن 
کمک مـالی  بیشـتر بـه ایـران پاسـخ  مـی 

تـا زمـانی کـه مسـأله نفـت ایـران « : دهد
حل نشود و مجلس قـرار داد نفـت و نیـز  
در خواست وام را تصویب نکنـد، دولـت 
آمریکا نمی توانـد بـه ایـران بـیش از ایـن 

ــد  ــا   (...)کمــک کن ــره آمریک ــرای کنگ ب
ــا کمــک بیشــتر  بــه ایــران، در  موافقــت ب
ــه نفــت  صــورتی کــه مــذاکرات مربــوط ب
                         ً        پیشــرفت نداشــته باشــد، ظــاهرا  نــاممکن 

ــا . اســت ــه بریتانی ــن جامع ــر ای ــزون ب اف
خشمگین خواهـد شـد و دولـت انگلـیس 

  )۷۵(» ...زیر فشار قرار خواهد گرفت
شده  رژیم » دست چین« سرانجام وکال 

ــ ــا ب ــدکودت مجلســی کــه .  ه مجلــس رفتن
انتخاباتش بدانحد از فضـاحت بـوده کـه 
ــاچی را کــه  در لیســت  حتــی ســفیر کودت
نامزدهـــای انتخابـــاتی بـــرای مجلـــس 

در . دخالت داشت  به اعتراض  واداشـت
بــاره ایــن موضــوع هندرســن در گــزارش  
دیدار خود با حسین عالء  وزیر دربار  می 

بـه صـراحت و بـدون مالحظـه، «: نویسد
ـــان  ـــا وی درمی ـــات را ب موضـــوع انتخاب

وی پــذیرفت از طریــق وزارت . گذاشــتم
ــد برخــی از چهــره هــای  ــار ســعی کن درب

، »نــامطلوب و ناپســند را کنــار بگــذارد 
همین وکـالی فرمایشـی قـرارداد ننگـین 

با این . کنسرسیوم  را به تصویب رساندند
هرگاه ایـران دولتـی مسـتقل مـی «وجود 

کــا و انگلســتان یافــت، بــر او بــود از امری
و قرارداد  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸بابت کودتای 

کنسرسیوم و ربـع قـرن  رژیـم اسـتبدادی 
  »   .شاه، غرامت مطالبه کند 

ــاب   ــر ازکت ــد ســند زی در ایــن رابطــه چن
« جمــال صــفری  -ابوالحســن بنــی صــدر

نهضت ملی ایران و دشمنانش بـه روایـت 
اسناد سخن می « به نقل ازکتاب » اسناد 
ــد ــناد ســری  مج(» گوین ــل اس ــه کام موع

مربــوط بــه رویــدادها در روابــط خــارجی  
ایــران بــا ایــاالت متحــده و انگلســتان در 

ــــران   ــــی ای  – ۱۹۵۴دوران نهضــــت مل
را در اینجا می آورم  کـه دخالـت ) ۱۹۵۱

ــات مجلــس هیجــدهم   امریکــا در انتخاب
 : شورای ملی  را نشان می دهد

ــند   - ۱ ــران ، (  ۳۸۹در س ــوامبر  ۱۹ته ن
هندرســــن بــــه وزارت خارجــــه ) ۱۹۵۳

انتخابـــات «: امریکـــا تصـــریح مـــی کنـــد
                ً                 مجلس بایستی کـامال   کنتـرل شـود و هـر 

روی فهرســــت ) شــــاه و زاهــــدی ( دو، 
                             ً       نامزدهای انتخابـات  بایدمشـترکا  توافـق 

 ) ۷۶.(کنند 
ژانویـه  ۷تهـران، (  ۴۰۵سند شماره   - ۲

ـــه وزارت )  ۱۹۵۴ ـــن ب ـــزارش هندرس گ
اختالفـات جـدی خارجه امریکا در بـاره 

شاه و زاهدی بر سـر انتخابـات فرمایشـی 
  : است

اگــر چــه شــاه و زاهــدی مــی کوشــند      
صورت ظاهر را حفظ کننـد و اختالفـات 

شـکار نکننـد، آجدی بر سـر انتخابـات را 
ولی روشـن اسـت کـه هـیچ یـک از وضـع 

شاه در پشت صحنه . کنونی راضی نیستند
 سرنخها را بسود برخی از داوطلبان مورد

عــالء، وزیــر . عالقــه خــود در دســت دارد
چنــد هفتــه : دربــار،  بــه مــن اظهــار کــرد

پیش، علم، رئیس امالک سلطنتی و او بنا 
فهرستی از نامزدهای  ،بر درخواست شاه

ــیم  ــس، تنظ ــرای مجل ــده ، ب ــنهاد ش پیش
شاه ایـن فهرسـت را بـا فهرسـت . کردیم

            ً                       زاهدی که قبال   تهیـه شـده بـود، مقایسـه 
سـپس . نها خوشحال شدآ کرد و از تشابه

یک فهرست موقتی مرکب از لیست تهیـه 
امـــا بـــه علـــت اعمـــال نفوذهـــای . شـــد

گونــاگون، ایــن لیســت تلفیــق شــده، بــه 
. دفعات، مورد تجدیـد نظـر قـرار گرفـت

تعدادی از نامزدهای واجد شرائط بهتـر  
با بعضی که اشـتهار بـد داشـتند، تعـویض 

  .شدند
در میــــــان منتقــــــدین انتخابــــــات،      

... باتمانقلیچ، رئـیس سـتاد ارتـش اسـت 
در سوم ژانویه، عالء بـه مـن اظهـار کـرد 
که باتمانقلیچ با لیست بلندی از شکایات 

مـــده بـــود و عقیـــده داشـــت، آنـــزد وی 
ــرای بدســت  ــه ب ــال توطئ ــدی در ح زاه
گرفتن نیروهای مسلح، قوه قانونگذاری 
و سازمان اداری کشور و سـپس سـرنگون 

: بـه عـالء گفـتممـن ... کردن شاه اسـت 
اطمینـان دارم کــه مسـاعی زاهــدی بــرای 

  .تقویت شاه است
زرده آاتهاماتی از سوی سیاست کـاران     

ـــا : خـــاطر مطـــرح مـــی شـــود امریکائیه
ـــد درســـت  ـــه کـــرده ان فهرســـتهائی تهی
همانطور که انگلیسی ها در گذشته عمل 

  )  ۷۷( .می کردند
 هیژانو ۸تهران ، (   ۴۰۷سند شماره   - ۳

 کــایامر ریگــزارش هندرســن ســف)  ۱۹۵۴
ـــدر ا ـــه در بـــاره  رانی بـــه وزارت خارج

 یشــیفضــاحت بــار شــدن انتخابــات فرما
 : است

اظهــار کــرد  در مــورد  ریــنخســت وز    
. اســــت دواریــــانتخابــــات دلگــــرم و ام

شـاه و او  بیکه بـه تصـو یفهرست وکالئ
ــاره ... شــده اســت  لیــتکم ده،یرســ در ب
 قنــات ریــنظ یانتخــاب داوطلبــان دیـتجد

 ،یاشـراف ریـو م یکاشـان یو مصطف یبادآ
رغم فقدان  اعتماد کامل  یعل« :او گفت

شده است  نانآ رشیمجبور به پذ نها،آبه 
وی  همچنین اظهار داشت گرچـه آنهـا . 

افراد  فرصت طلبی  هستند، لکن آنها در 
شرایط  بسیار دشواری  که تنهـا دوسـتان 
معدودی  وجـود داشـتند از خـود نسـبت 

ــه او و  ــاداری نشــان داده ب دولــت وی وف

بودنــد و تــاکنون نیــز کــاری کــه مــوجبی 
ــا از فهرســت  ــار گذاشــتن آنه ــرای  کن ب

... . » نامزدان گردد  انجام نداده بودنـد
در اینجا بود که وی هیچ گـاه  اشکال «و 

ــک  ــه ی ــد  ک ــئن باش ــت مطم ــی توانس نم
فرصت طلب سیاسی  موفق بـه دسـتیابی  

ــه ــه گــوش شــاه نشــده و وی  را ب ــراد  ب ای
ســخنان و یادســت زدن بــه اقــدامی  کــه 
موجب  برهم خوردن و واژگون ساختن 
تعـــادل سیاســـی  بشـــود، اغـــوا و راضـــی 

ـــد ـــ ... » .ننمای ـــا یبررس ـــدمات یه  یمق
ـــفهرســـت کاند ســـفارت  یاز ســـو داهای

کـه متأسـفانه تنهـا شـمار  نسـتآاز  یحاک
از وجهـــه برجســـته و  نهـــاآاز  یمعـــدود
 )  ۷۸(. برخوردارند یاحترام مل

ژانویــه  ۱۸تهــران ، (  ۴۰۹در ســند  - ۴
ـــی خـــود را از ) ۱۹۵۴ ، هندرســـن نگران

: روند انتخابات فرمایشی گزارش می کند
از راههای مناسب و در خور امریکـائی، «

من دیروز پیام دوستانه ای برای نخسـت 
وزیر فرستاده و مؤکـدا نگرانـی خودمـان 
را در بـــاره چگـــونگی گـــردش امـــور بـــه 

واســطه هــا، بهنگــام . ندماطــالع او رســا
ــات، وی را  ــاره جزئی ــو در ب ــاده آگفتگ م

ــد ــروز . همکــاری یافتن ــین دی مــن همچن
صبح، ضمن دیدار با عالء بـه صـراحت و 
بدون مالحظه، موضـوع انتخابـات را بـا 

وی پـــذیرفت از . وی درمیـــان گذاشـــتم 
طریــق وزارت دربــار ســعی کنــد برخــی از 
چهــره هــای نــامطلوب و ناپســند را کنــار 

  )  ۷۹. (ذاردبگ
بلــه قربــان  همــین نماینــدگان فرمایشــی 

دارسـی کـه  ۱۹۳۳قـرارداد ننگـین گوی 
 نمایندگان ملت نبودنـد و آنها  هیچکدام

ــا را تحــت  ــه آنه ــرای اینک ــان  ب ــا خ رض
مصــونیت                        ً کنتــرل و تــرس نگهــدارد قــبال  

بـــا ســـر  را لغـــو نمـــود،  شـــان پارلمـــانی 
بـه تصـویب قـرارداد را  سپردگی و تـرس 

پس از آن رضاخان دستور داد «.درساندن
ــه از قــرارداد هــيچ ــه از نفــت و ن   ديگــر ن

بحثي در محافـل دولتـي و غيردولتـي بـه 
ميان نيايد، در مطبوعات منعكس نشود و 

ــورد  در دوره ــز م هــاي بعــدي مجلــس ني
بـه موجـب  .بحث نمايندگان قرار نگيرد

ها براي  ، انگليسي اين قرارداد استعماري
به ايـران پرداخـت شلينگ  ۴هرتن نفت 

كردند و مبلغـي هـم از منـافع خـالص  مي
ـــه ايـــران مي ـــد صـــاحبان ســـهام ب . دادن

كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنهـا از 
پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف 
بود بلکه هيچگاه دفاتر محاسـبات خـود 

»  سري«داد و آن را  را به دولت ارايه نمي
ــرا.  دانســت مي ن كــه در نتيجــه دولــت اي

ــاني  مالــك نفــت و ســهيم در درآمــد كمپ
بود، چشم بسته ناگزير بود حرف شركاي 

ايــن . غــارتگر انگليســي خــود را بپــذيرد
كمپاني هيچگاه قدمي در جهت آمـوزش 

ـــه ـــي  حرف ـــان و كـــارگران ايران اي كاركن

ــــت برنمي ــــدگان و» . داش ــــین نماین هم
فرمایشــی احســنت گــو   و بلــه قربــان گــو 

روز جلـــس  همـــانطور کـــه در گـــزارش م
بطــور ۱۳۱۲ یکشــنبه هفــتم خــرداد مــاه 

آشکار نشان می دهد، با خفـت و خـواری 
بــر ضــد بــا عجلــه و شــتابان قــرار داد را  

  به تصـویب مـی رسـانندحقوق ملی ایران 
ـــن مجلـــس فرمایشـــی و کـــذائی،  و در ای

آقایانی  «:مجلس  می گوید  رئیسدادگر، 
ــاده  ــا م ــه ب ــام ...   ک ــد قی ــت دارن موافق

ـــد ـــرو . فرماین ـــدگان ب ـــر نماین ـــی  اکث م
مـــی کـــرد ،   تصـــویب و رئـــیس  خاســـتند

بدون اینکه آنها اعتراضی به این قرار داد 
برای را  کمپانی «  استعماری بنمایند  که

ــات خــود در  ــدت ســی ســال اول عملی م
ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که بـه 
 نفع دولت وادارات محلی فعـال برقـرار و

. نـدنمود» شود معـاف آتیه وضع می  یا در
را بــرای مــدتی کــه  دارســی  قــرار داد«  و

ابتــدای آن از تــاریخ اجــراء و انتهــای آن 
خواهـد بـود  ۱۹۹۳دسامبر  ۳۱در تاریخ 

و مـدت  آنـرا  تـا  .نـددکربکمپانی اعطاء 
ــاریخ  بــه تصــویب »  ۱۹۹۳دســامبر  ۳۱ت
  .رساندند

  
گـزارش  ،بعنوان سـند تـاریخی 

ــه ــم ک ــی دوره نه ــس فرمایش   مجل
ـــه  قـــرارداد ننگـــین دارســـی  را ب

ــــار   ،تصــــویب رســــانید در اختی
  :خوانندگان قرار می دهم

  
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هفـتم 

ــــاه  ــــرداد م ــــفر  ۳( ۱۳۱۲خ ) ۱۳۵۲ص
 :فهرست مذاکرات

 .تصویب صورت مجلس) ۱ 
شــور ثــانی و تصــویب قــرارداد امتیــاز ) ۲ 

 .جنوب)نفت(استخراج نفط
ــع و) ۳  ــ موق ــه بع خــتم  –د دســتور جلس

 .جلسه
بریاسـت  مجلس دو ساعت قبل از ظهـر( 

ــد ــکیل گردی ــر تش ــای دادگ صــورت .) آق
مجلس روز پنج شنبه چهارم خـرداد مـاه 

قرائــت ) منشــی(را آقــای مؤیــد احمــدی 
] تصــویب صــورت مجلــس -۱. [نمودنــد
دکتر حسنخان . آقای دکتر ادهم -رئیس

بنــده میخواســتم عــرض  –لقمــان ادهــم 
ــاین  ــودم ب ــریض ب ــنم م ــب ک جهــت غائ

. بوسیله تلفن هـم عـرض کـرده ام. بودم
در صورت مجلس نظری نیسـت؟  -رئیس

-۲. [صورت مجلس تصـویب شـد) خیر(
تصـــویب قـــرارداد امتیـــاز  شـــور ثـــانی و

شـور دوم  -رئیس] استخراج نفط جنوب
الیحه نفط مطرح اسـت خبـر کمیسـیون 
اقتصــاد ملــی در تأییــد شــور اول قرائــت 

ــین الشــورین کم. میشــود ــر ب : یســیونخب
کمیسیون اقتصاد ملی با حضـور نماینـده 

دولت  ۲۴۴۱دولت تشکیل و الیحه نمره 
جنـوب را بـرای شـور  راجع بامتیاز نفـط

دوم مطرح نموده باالخره خبر شـور اول 
را تأییـــد وعلیهـــذا راپـــرت آنـــرا بعـــرض 

قـرارداد امتیـازی کـه از . مجلس میرساند
طــرف دولــت شاهنشــاهی ایــران بشــرکت 

ــیس و ــط انگل ــران محــدود نف  ۲۹در  ،ای
 . اعطاء گردیده است ۱۹۳۳آوریل 

بقصــــد برقرارکــــردن امتیــــاز : مقدمــــه
ــاریخ  ــه در ت ــازی ک ــدی بجــای امتی جدی

به ویلیام نکس دارسـی داده شـده  ۱۹۰۱
بود ایـن امتیـاز را دولـت ایـران اعطـاء و 

 "کمپانی نفط انگلـیس وایـران محـدود"
 . آنرا قبول مینماید

فوق در آتیـه بـر روابط طرفین مذکور در 
: تعریفـات. طبق این قرارداد خواهد بود

بعضـــی اصـــطالحات مســـتعمله در ایـــن 
داد قطع نظر از هر معنی دیگری کـه رقرا

ممکن است در حال یـا درآتیـه در مـوارد 
قرارداد مطـابق  دیگر داشته باشد در این

 . تعریفات ذیل معنی خواهد شد
. یعنــی دولــت شاهنشــاهی ایــران : دولــت

ــانی ــی  :کمپ ــیس "یعن ــط انگل شــرکت نف
و تمـام شـرکتهای تابعـه  "وایران محدود

ایــــران  شــــرکت نفــــت انگلــــیس و. آن
یعنــی شــرکت نفــط انگلــیس : محــدود

وایــران محــدود یــا هــر شــخص حقــوقی 
دیگری که با تصویب دولت ایران مطابق 

 .این امتیاز بدو منتقل شود ۲۶ماده 

یعنی هر شـرکتی کـه در آن : شرکت تابعه 
ق تعیین بیش از نصف مدیران کمپانی ح

           ً                           را مستقیما  یا غیر مسـتقیم داشـته باشـد و
یـــا آنکـــه کمپـــانی در آن شـــرکت بطـــور 
مســـتقیم یـــا غیـــر مســـتقیم مالـــک یـــک 
مقــداری ســهام باشــد کــه بــیش از پنجــاه 
درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت 

 .مزبور را برای کمپانی تضمین نماید
یعنـی روغـن نفـط خـام و گازهـای : نفط 

و مومهـــای ) اســـفالتها(طبیعـــی وقیرهـــا 
طبیعی و تمام مشـتقات دیگـری کـه یـا از 
مـواد مـذکوره حاصــل میشـود یـا بوســیله 
اختالط وامتزاج این مواد بمواد دیگـری 

 .بدست میآید
یعنــی تمــام : عملیــات کمپــانی در ایــران 

فنـــی کـــه  عملیـــات صـــنعتی و تجـــاری و
             ً                       کمپانی منحصرا  برای اجرای این امتیـاز 

ــام ــد انج ــیس. میده ــدمات  -رئ ــن مق ای
اگرچه در یک ماده گذاشـته نشـده اسـت 
ولی این مقدمات معهود است یعنی قوت 

 . یک ماده قانونی را خواهد داشت
: مــاده اول : مــاده اول قرائــت میشــود• 

دولت بر طبق مقـررات ایـن امتیـاز حـق 
مانع للغیرتفحص واسـتخراج نفـط را در 
ء حــدود حــوزه امتیــاز بــه کمپــانی اعطــا

میکند و همچنین حق انحصاری تصـفیه 
و هــر نــوع عملــی را در نفطــی کــه خــود 
تحصــیل کــرده وتهیــه آن بــرای تجــارت 

و همچنـین دولـت در تمـام . خواهد بود
وســعت خــاک ایــران بکمپــانی حــق غیــر 
انحصــاری حمــل ونقــل نفــط و تصــفیه و 

و تهیـــه آن بـــرای  هرنـــوع عملـــی در آن 
و تجارت و همچنین فروش آن در ایـران 

 -رئـیس. صادر کردن آنرا اعطاء مینمایـد
. اشـکالی نیســت. مـاده اول مطـرح اسـت

اکثـر . (موافقین باماده اول قیام فرمایند
 . تصویب شد.) قیام نمودند

ــاده دوم قرائــت میشــود•  ــاده دوم: م : م
 ۳۱حـدود حـوزه امتیـاز تـا تـاریخ  -الف

عبــارت خواهــد بــود از  ۱۹۳۸دســامبر 
ــو ب خــط حــوزه کــه واقــع اســت در جن

بنفشی که در روی نقشه که طرفین امضاء 
کرده و منضم بقرار داد است رسـم شـده 

ــت ــا  -ب. اس ــی ت ــد منته ــانی بای  ۳۱کمپ
در حـوزه مـذکور در فـوق  ۱۹۳۸دسامبر 

یک یا چندین قطعه زمین را بهر شـکل و 
وسعتی و درهر نقطه کـه مقتضـی میدانـد 

مجمــوع ســطح یــک یــا . انتخــاب نمایــد
ب شده باشد نباید از چند قطعه که انتخا

یکصــــد هــــزار میــــل مربــــع انگلیســــی 
هر  –تجاوز نماید ) میل مربع ۱۰۰۰۰۰(

میل سـاده مطـابق اسـت بـا یـک هـزار و 
 ۳۱کمپــانی در تــاریخ . ششصــد و نــه متــر

یا قبل از آن یک قطعـه یـا  ۱۹۳۸دسامبر 
قطعاتی را که بطریق فوق انتخـاب کـرده 

ــد داد ــدولت اطــالع خواه ــا  ب ــر .     ً                     کتب به
عنامه نقشه ها واطالعات الزمه برای اطال

تشــخیص و تحدیــد قطعــه یــا قطعــات 
منتخبه از طرف کمپانی ضـمیمه خواهـد 

 .شد
 ۱۹۳۸دســــامبر ۳۱بعــــد از تــــاریخ  -ج

کمپــانی دیگــر حــق تفحــص واســتخراج 
نفــت را جــز در قطعــه یــا قطعــاتی کــه 

ــد  ــوق ) ب) (Paragraphe(مطــابق بن ف
انتخــاب کــرده اســت نخواهــد داشــت و 

بعــد از ایــن تــاریخ عبــارت  متیــاز حـوزه ا
خواهد بود از قطعه یا قطعاتی کـه بـدین 

از انتخـاب آنهـا  طریق انتخاب گردیده و
نیز بترتیب مذکور در فوق بدولت اطالع 

ماده دوم مطرح  -رئیس. داده شده باشد
ـــانی کـــه . ؟اشـــکالی نیســـت. اســـت آقای

ـــد ـــام فرماین ـــد قی ـــام . (موافقن ـــر قی اکث
 . تصویب شد) نمودند

 –مـاده سـوم : ماده سوم قرائت میشود •
کمپــانی حــق غیــر انحصــاری ســاختن 
وداشتن لوله های حمل نفـط را خواهـد 

کمپانی در تعیین محل سیر لولـه . داشت
ــداختن آنهــا  هــای نفــط خــود و بکــار ان

مـاده سـوم مطـرح  -رئـیس. مختار اسـت
مـاده سـوم موافقـت بـا آقایانی کـه . است

) م نمودنـداکثـر قیـا(دارند قیام فرماینـد 
 . تصویب شد

مـــاده : مـــاده چهـــارم قرائـــت میشـــود• 
هــر زمــین بــایر متعلــق  -الــف –چهــارم 

بدولت کـه کمپـانی بـرای عملیـات خـود 
درایـــران الزم بدانـــد واز بـــرای مقاصـــد 
                                    ً عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجانا  

  13در صفحه     
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »دق سالگردتولددکترمص
  

ــد ــد ش ــذار خواه ــانی واگ ــه . بکمپ طریق
  ذیل    بترتیب  اراضی مذکور تحصیل 

هــر وقــت قطعــه از اراضــی : خواهــد بــود
مـــذکوره مـــورد احتیـــاج کمپـــانی واقـــع 
میشود باید کمپانی یک یـا چنـدین نقشـه 
ــا  ــاج ب ــورد احتی ــین م کــه در روی آن زم
رنــگ آمیـــزی مشــخص گردیـــده باشـــد 

ولــت در د. بــوزارت مالیــه ارســال بــدارد
صورتیکه اعتراضی نداشـته باشـد متعهـد 
ــاریخ  ــاه از ت ــه م ــه در ظــرف س ــود ک میش
وصول تقاضای کمپانی موافقـت خـود را 

ــدارد ــر متعلــق  -ب. اظهــار ب اراضــی دائ
بدولت را که کمپـانی احتیـاج پیدامیکنـد 
بطریقی که در جزء قبـل مـذکور اسـت از 
دولــت تقاضــا خواهــد کــرد و دولــت در 

ت خـود را در مقابـل ظرف سه ماه موافقـ
تقاضای کمپانی دایـر بفـروش آن اراضـی 

در صورتیکه دولت .اشعار خواهد داشت 
ــ ــاجی ب ــوره ه اعتــراض واحتی اراضــی مزب

قیمـــت ایـــن اراضـــی را . نداشـــته باشـــد
قیمت مزبور  –کمپانی تأدیه خواهد کرد 

بایــد عادالنــه باشــد و از قیمــت متعــارف 
اراضــی کــه از همــان نــوع بــوده وهمــان 

را داشته ودر همـان حـوزه واقـع  مصرف
ــد در  -ج. شــده باشــد نبایــد تجــاوز نمای

صــورتی کــه دولــت در مقابــل تقاضــاهای 
) alinea(پــیش بینــی شــده در جزوهــای 

مذکور در فوق جوابی ندهـد ) الف و ب(
پــس از انقضــای دو مــاه از تــاریخ وصــول 
تقاضـــاهای مزبـــوره کمپـــانی تذکرنامـــه 
 .جدیــــدی بــــدولت خواهــــد فرســــتاد

نچــه بتذکرنامــه مزبــور نیــز در ظــرف چنا
ــاریخ وصــول جــوابی داده  یــک مــاه از ت

سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی  ،نشود
اراضـی را کـه متعلـق  -د. خواهد گردیـد

بــدولت نیســت و بــرای کمپــانی باشــد بــا 
ــا  ــور و ب ــاحبان اراضــی مزب ــا ص ــق ب تواف
توســط دولــت کمپــانی تحصــیل خواهــد 
 کرد در صورت عدم حصـول موافقـت در

ــور  ــت بصــاحبان اراضــی مزب قیمــت دول
اجـــازه نخواهـــد داد کـــه بـــیش از نـــرخ 
متعــارفی اراضــی متشــابه مجــاور مطالبــه 

ـــد ـــرای تقـــویم اراضـــی مـــذکور . نماین ب
منظوری که کمپـانی از مصـرف آنهـا دارد 

امــاکن  -هـــ . مأخــذ قــرار داده نمیشــود
مقدســه و ابنیــه تــاریخی و محلهــایی کــه 

توابــع  جنبــه تــاریخی دارنــد و همچنــین
آنهــا تــا دویســت متــر مســافت از مقــررات 

کمپـانی حـق  -و. مذکوره مستثنی هستند
غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در 
ــه جــای دیگــر واز هــر  ــازی ن حــوزه امتی
زمین بـایر متعلـق بـدولت بـرای مصـرف 
عملیات خود از هـر نـوع خـاک وشـن و 
آهــک و ســنگ گــچ و ســنگ ومصــالح 

. ه نمایــد                   ً       ســاختمانی دیگــر مجانــا  اســتفاد
ــواد  ــتفاده از م ــر اس ــه اگ ــلم اســت ک مس
مذکوره موجب ضرر شخص ثـالثی باشـد 
ـــارات ذوی  ـــران خس ـــانی جب ـــد کمپ بای

 . الحقوق را بنمایند
 -طباطبائی دیبـا. آقای طباطبائی -رئیس

این جا در اول مـاده ذکرشـده اسـت هـر 
بائر متعلق بدولت که کمپانی برای  زمین

د بنـده عملیات خود در ایـران الزم بدانـ
عقیده ام این است که در حوزه امتیازیـه 
یعنی آن جاهایی که حوزه امتیازیه است 
اگــر اراضــی دائــر یــا بــائری کمپــانی الزم 
داشته باشد دولت نباید باو بدهد ولی در 
کلیه ایران را خارج از حوزه امتیازیه کـه 

مخبــر . نوشــته شــده بنــده عقیــده نــدارم
ن چـو -)فهیمـی(کمیسیون اقتصاد ملـی 

ــتخراج  ــرای اس ــی ب ــانی یک ــات کمپ عملی
فقط واینها در حوزه امتیـاز اسـت و یکـی 
هـــم بـــرای لولـــه کشـــی وعملیـــات غیـــر 
انحصـــاری اســـت کـــه خـــارج از حـــوزه 

آقایانی کـه  -رئیس. امتیازیه است میباشد
ــد قیــام  ــت دارن ــاده چهــارم موافق ــا م ب

 -رئــیس). اکثــر قیــام نمودنــد. (فرماینــد
 .تصویب شد

مـاده پـنجم : ئت میشودماده پنجم قرا• 
عملیات کمپانی درایـران بطریـق ذیـل  –

  : محدودمیشود

ساختمان هـر خـط آهـن و هـر بنـدر  -۱
جدیدی موکول بحصـول موافقـت قبلـی 

اگر  -۲. بین دولت و کمپانی خواهد بود
کمپانی توسعه ارتباط تلفـونی و تلگرافـی 
و تلگــراف بــی ســیم وهــوا پیمــایی فعلــی 

شـــد قبـــل از خـــود را در نظـــر داشـــته با
تحصـیل اجـازه دولـت در ایـن خصـوص 

اگـر دولـت بـرای . اقدامی نمیتواند بکند
دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فـوق 

ط نقلیـه و ئالعاده دیگـری احتیـاج بوسـا
تعهـد  ،وسائل ارتباطیه کمپانی پیـدا کنـد

مینمایــد حتــی االمکــان کمتــر موجــب 
نیـــز  تضـــییق عملیـــات کمپـــانی بشـــود و

از ایـــن حیـــث متوجـــه خســـارتی را کـــه 
کمپــانی میگــردد بطــور حقانیــت جبــران 

گفتــه (اشــکالی نیســت ؟  -رئــیس. نمایــد
آقایــانی کــه موافقنــد قیــام ) خیــر: شــد

ــد  ــد(فرماین ــام نمودن ــر قی ــیس.) اکث  -رئ
 . تصویب شد

: مـاده ششـم : ماده ششم قرائت میشود• 
ــف  ــدون  –ال ــه ب ــانی مجــاز اســت ک کمپ

ــه  تحصــیل جــواز مخصوصــی آنچــه را ک
    ً                   حصـــــرا  بـــــرای مصـــــرف اعضـــــاء و من
خدمین خود الزم دارد وارد نموده و تمس

حقوق گمرکی ومالیاتهای معمولـه حـین 
کمپانی تـدابیر الزمـه را . ورود را بپردازد

اتخــاذ خواهــد نمــود کــه اجنــاس وارده 
ـــر مســـ خدمین خـــودش تباشخاصـــی غی

کمپـانی  -ب. فروخته یـا واگـذار نگـردد
ــدون تحصــیل جــواز مخصوصــی حــق  ب

داشت که لـوازم و مصـالح وآالت  خواهد
را که بـرای )دارو(طبی وجراحی و ادویه 

ــخانه ــ مریض ــبه ــود در  ا و مط ــای خ ه
ــــیاء  ــــد واش ــــران الزم دارد وارد نمای ای
واجناس مذکوره در موقـع ورود از تأدیـه 
ـــوع مالیـــات و  حقـــوق گمرکـــی و هـــر ن
عــوارض بــدولت و ادارات محلــی معــاف 

ــــود ــــد ب ــــیل  -ج. خواه ــــدون تحص ب
جوازی و بدون پرداخت هیچ  هیچگونه

نـوع حقــوق گمرکـی و مالیــات وعــوارض 
بـــدولت و ادارات محلـــی کمپـــانی حـــق 
                            ً      خواهد داشت آنچه را که منحصرا  بـرای 
ــران الزم دارد وارد  ــود در ای ــات خ عملی

ــد صــادرات نفطــی از پرداخــت  -د. نمای
حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض 
بــدولت و ادارات محلــی معــاف خواهــد 

ــــود ــــیس .ب ــــاده ششــــم مطــــرح  -رئ م
. درایــن مــاده هــم اشــکالی نیســت.اســت

آقایانی که بـا مـاده ششـم موافقـت دارنـد 
.) اکثـــر قیـــام نمودنـــد. (قیـــام فرماینـــد

 .تصویب شد -رئیس
: ماده هفـتم: ماده هفتم قرائت میشود• 

کمپانی و مستخدمینش از حمایـت  -الف
  قانونی دولت 

دولــت در  -ب. منــد خواهنــد بــود بهــره 
د قــوانین و مقــررات مملکتــی همــه حــدو

نــوع تســهیالت ممکنــه را بــرای عملیــات 
هـر  -ج. کمپانی مبـذول خواهـد داشـت

گــاه دولــت درحــوزه امتیازیــه باشــخاص 
دیگــری امتیــازاتی بــرای بکــار انــداختن 
سایر معادن اعطاء کند بایـد وادار نمایـد 
که احتیاطات الزمـه را بعمـل آورنـد کـه 

لیات کمپانی عملیات آنها بمؤسسات و عم
کمپـانی مکلــف  -د. خسـارتی وارد نســازد

ــه و  ــاختن خان ــرای س ــه را ب اســت منطق
دکاکین وسـایر بناهـای دیگـر خطرنـاک 
است تعیین کند تا دولت بتواند اهـالی را 
ــع  ــل من ــکونت در آن مح ــبوق و از س مس

 .نماید
آقایـانی کـه ) خیر(اشکالی نیست؟ -رئیس

بـــا مـــاده هفـــت قیـــام  موافقـــت دارنـــد
ــ ــد. (دفرماین ــام نمودن ــر قی ــیس) اکث  -رئ

 .تصویب شد
مـــاده : مـــاده هشـــتم قرائـــت میشـــود•  

کمپــانی ملــزم نخواهــد شــد کــه  -هشــتم
                              ً هیچ قسـمتی از وجـوه خـود و مخصوصـا  
عواید حاصله از فروش صادرات خـود را 

ـــد ـــدیل نمای ـــی تب ـــول ایران ـــیس. بپ  -رئ
آقایـانی ) خیـر: گفته شـد(اشکالی نیست؟

ارنــد قیــام کــه بــا مــاده هشــتم موافقــت د
ــد ــتند. (فرماین ــدگان برخاس ــر نماین ) اکث
 . تصویب شد -رئیس

 –مـاده نهـم : ماده نهم قرائـت میشـود• 
           ً                      کمپــانی فــورا  تــدارکات خــود را خواهــد 
دیـــد کـــه بوســـیله یـــک کمپـــانی فرعـــی 
استخراج نفت ایالت کرمانشـاه را شـروع 

آقایـانی  -رئـیس. و در محل تصفیه نماید
ــاده نهــم موافقــت دار ــا م ــام کــه ب ــد قی ن

ــد ــتند. (فرماین ــدگان برخاس ــر نماین ) اکث
 .تصویب شد -رئیس

 -I: ماده دهـم : ماده دهم قرائت میشود 
مبالغی که بر حسب این قرارداد از طـرف 

عالوه بـر (کمپانی باید بدولت تأدیه شود 
) مبالغی که در مواد دیگر پیش بینی شـده 

حـق  –الـف : بشرح ذیل تعیـین میگـردد
 ۱۹۳۳کـه از اول ژانویـه  االمتیاز سـالیانه

شروع میشود بمبلغ چهار شـلینگ بـرای 
هر تن نفتی کـه بـرای مصـرف داخلـی در 

یـا از ایـران صـادر  ایران بفروش برسـد و
ــود ــا  -ب. ش ــادل ب ــی مع پرداخــت مبلغ

ـــر % ۲۰بیســـت درصـــد  آنچـــه اضـــافه ب
ــادی  ۶۷۱۲۵۰ ــهام ع ــره بصــاحبان س لی

ــران محــدود  ــانی نفــط انگلــیس وای کمپ
یـع بعنـوان زخـواه ایـن تو توزیع میگردد

یکــــی از ) dividende(ســــهم منــــافع 
یـا از وجـوه ذخیـره همـان  سنوات بـوده

 ۳۱کمپانی که اضافه بـر ذخـایری کـه در 
ـــامبر  ـــاتر خـــود  ۱۹۳۲دس بموجـــب دف

مجموع مبـالغی  -ج. موجودداشته باشد
که برای هر سال مسیحی بر حسـب جـزء 
های الـف و ب از طـرف کمپـانی بـدولت 

میشود نباید هرگز از هفتصـد  ایران تأدیه
 ۷۵۰۰۰۰(و پنجاه هزار لیره اسـترلینگ 

تأدیـه  -II. کمتـر باشـد) لیـره اسـترلینگ
در ایــن مـــاده از طـــرف   وجــوه مـــذکور

. کمپانی بطریق ذیل بعمـل خواهـد آمـد
 ۳۰ژوئــــن و  ۳۰مــــارس و  ۳۱ -الــــف

ه عـدسامبر هر سـال هـر دف ۳۱سپتامبر و 
نصد مبلغ یکصد وهشتاد وهفت هزار و پا

ــترلینگ  ــره اس ــه (لی ــوط ب ــه مرب  ۳۱تأدی
    ً                 فــورا  پــس از تصــویب ایــن  ۱۹۳۳مــارس 

در   -ب) قـــرارداد بعمـــل خواهـــد آمـــد
ـــاریخ بیســـت وهشـــتم فوریـــه  و  ۱۹۳۴ت

منبعد در همین تـاریخ در هـر سـال حـق 
االمتیاز مربوط بسـال قبـل بابـت هـر تـن 

پـس از وضـع ) الف I(نفط بر حسب جزء 
یــــره مبلـــغ هفتصـــد و پنجـــاه هـــزار ل

) لیـره اسـترلینگ  ۷۵۰۰۰۰(استرلینگ 
ــزء  ــابق ج ــه مط ــف II(ک ــه ) ال ــبال تأدی ق

ــه  -ج. گردیــده اســت  ــالغ الزم التأدی مب
این ماده در ) ب I( بدولت بر حسب جزء 

موقع تقسیم منافع بسهام عادی پرداخته 
در موقع انقضـای ایـن   – III. خواهد شد

امتیاز و همچنـین در صـورت تـرک آن از 
کمپــانی  ۲۵ی مطــابق مــاده طــرف کمپــان

از %) ۲۰(مبلغــی مســاوی بیســت درصــد 
بابتهـــای ذیـــل را بـــدولت ایـــران تأدیـــه 

اضل بین مبـالغ فاز ت -الف. خواهد کرد
کـه ) general reserve(کـل ذخـائری 

کمپانی نفت انگلیس و ایران محـدود در 
تــاریخ انقضــاء و یــا تــرک امتیــاز موجــود 
خواهـــد داشـــت و مبـــالغ ذخـــایری کـــه 

دســـامبر  ۳۱نی مـــذکور در تـــاریخ کمپـــا
از  -ب. موجــــود داشــــته اســــت ۱۹۳۲

تفاضل بین مبالغ موجودی کـه از طـرف 
ایران محـدود در  کمپانی نفت انگلیس و

ــاز بحســاب  ــا تــرک امتی ــاریخ انقضــاء ب ت
منقــــول میشــــود و موجودیهــــایی کــــه 

از طـــرف  ۱۹۳۲دســـامبر  ۳۱درتـــاریخ 
کمپــانی مزبــور بحســاب منقــول گردیــده 

ـــت ـــه پردا. اس ـــوه الزم التأدی ـــت وج خ
مـاه بعـد از ه بدولت بر حسب این جزوک

تاریخ تشکیل مجمع عمـومی کمپـانی کـه 
ــکیل  ــاز تش ــرک امتی ــا ت ــس از انقضــاء ی پ

دولـت  -IV. میشود انجام خواهد گرفت
 طبـوحق خواهد داشت که محاسبات مر

ــ ــا ) الــف I(جــزو ه و ب  ۲۸را کــه منتهــی ت
فوریـــه هـــر ســـال بابـــت ســـال گذشـــته 

. میشود تفتیش و رسیدگی نمایـدفرستاده 
V- برای جلوگیری از امکان توجه ضـرر 

تنزل قیمت پول  بدولت در موقع ترقی و
انگیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصـل 

هر گاه موقعی قیمت طال  -الف. نمودند
لیـره  ۶(در لندن از شش لیره اسـترلینگ 

در مقابـل یـک اونـس تـروی ) استرلینگ
)ounce troy (بــرای هــر  تجــاوز نمایــد

کــه عــالوه بــر شــش لیــره ) penny(پنــی 
اســترلینگ در مقابــل یــک اونــس تــروی 

)ounce troy ( در روز پرداخــت قیمــت
ــالغ الزم  ــه مب ــر کلی ــد ب ــی نمای ــال ترق ط
التأدیه بدولت از طرف کمپـانی بموجـب 

ــرارداد  ــر (ایــن ق ــالغی کــه ب باســتثنای مب
) الــف وب III(و ) ب I(حســب جزوهــای 

بایـد  ۲۳از مـاده ) الف I(این ماده وجزو 
ــد ــدولت برس ــزار و ) ب ــک یکه ــزان ی بمی

مبــــالغ ) ۱۴۴۰/۱(چهارصــــد و چهلــــم 
هـر  -ب. مزبوره افزوده خواهـد گردیـد

گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگـر 
ــامالت  ــا ومع ــای عمــومی قیمته طــال مبن

های مـذکور در فـوق  نیست وطریق تأدیه
تضمینی را که منظور طرفین اسـت بـرای 

راهم نمینمایـد طـرفین موافقـت دولت ف
مینماینــد کــه وضــعیت تضــمین مزبــور را 
تغییــر دهنــد و در صــورت عــدم حصــول 

) ۲۲مــــاده (موافقــــت قضــــیه مطــــابق 
بحکمیت ارجاع خواهـد شـد و شـرایطی 
را که باید جانشین تضمین مـذکور گـردد 

ــوم  معــین و ــرا نیــز معل ــاریخ اجــرای آن ت
پرداخـت   هر گـاه در -VI. خواهد نمود

غ الزم التأدیــــه بــــدولت مطــــابق مبــــال
                  ً    این قـرارداد اتفاقـا  از  تاریخهای مقرر در

ــرای  ــد ب ــأخیر بعمــل آی ــانی ت ــه کمپ ناحی
در % ۵مــدت تــأخیر از قــرار پــنج درصــد 

ـــانی  ـــوره را کمپ ســـال فـــرع وجـــوه مزب
آقــــای  -رئــــیس. خواهــــد پرداخــــت

عرضـی  -طباطبـائی دیبـا. طباطبائی دیبـا
هـم آقایـانی کـه بـا مـاده د -رئیس. ندارم

اکثـر قیـام . (موافقت دارندقیام فرماینـد
 .تصویب شد -رئیس.) نمودند

ــت میشــود•  ــاده یــازدهم قرائ مــاده : م
ــازدهم  ــرای مــدت ســی  – I -ی ــانی ب کمپ

ـــران از  ـــات خـــود در ای ســـال اول عملی
پرداخــت هــر گونــه مالیــاتی کــه بــه نفــع 
دولت وادارات محلی فعال برقرار و یـا در 

بـود و در  آتیه وضع میشود معاف خواهـد
عوض مبالغ ذیل را بدولت تأدیه خواهد 

درمــدت پــانزده ســال اول  -الــف. نمــود
فوریه هـر سـال و  ۲۸این قرارداد بتاریخ 

نـه  ۱۹۳۴فوریه  ۲۸برای اولین مرتبه در 
پــنس بابــت هــر تــن از شــش میلیــون تــن 

ــن ۶۰۰۰۰۰۰( نفطــی کــه بابــت ســنه ) ت
االمتیـــاز  گذشـــته مســـیحی مشـــمول حق

ـــذکور در جـــزو  ـــف I(م ـــاده ) ال  ۱۰از م
میگردد وشـش پـنس بابـت هـر تـن نفـط 
اضافه بر رقم شش میلیون تـن مـذکور در 

ــه خواهــد نمــود ــانی  -ب. فــوق تأدی کمپ
تــأمین میکنــد مبــالغی را کــه بــر طبــق 
جزوهـــای فـــوق الـــذکر تأدیـــه مینمایـــد 
هیچوقت از مبلغ دویست و بیست و پنج 

ــترلینگ  ــره اس ــزار لی ــره  ۲۲۵۰۰۰(ه لی
در مــدت  -ج. متــر نباشــدک) اســترلینگ 

پانزده سال بعد یک شلینگ بابت هر تن 
) تـــن ۶۰۰۰۰۰۰(از شـــش میلیـــون تـــن 

ــیحی  ــته مس ــنه گذش ــت س ــه باب ــی ک نفط
 I(مشـمول حـق االمتیـاز مـذکور در جـزو 

میگردد و نه پنس بابـت  ۱۰از ماده ) الف
هر تن نفط اضافه بـر رقـم شـش میلیـون 
. تن مذکور در فـوق تأدیـه خواهـد نمـود

مپانی تضمین میکند مبالغی را که بر ک -د
ــق جــزو  ماقبــل تأدیــه مینمایــد ) ج(طب

هیچوقت از سیصد هزار لیره اسـترلینگ 
 -II. کمتـر نباشـد) استرلینگ ۳۰۰۰۰۰(

راجـع بمیـزان مبـالغی ۱۹۶۳قبل از سنه 
کــــه کمپــــانی در ازای معافیــــت کامــــل 

در ایــران از پرداخـت هــر  عملیـات خـود
ــاتی بنفــع دولــت و  ــه مالی ــا ادارات گون ی

سال دوم کـه منتهـی  مدت سی  محلی در
ـــه ســـنه  ـــردازد  ۱۹۹۳ب ـــد بپ میشـــود بای

طــرفین توافــق نظــر حاصــل خواهنــد 
 .ماده یـازده مطـرح اسـت  -رئیس. نمود

کـه موافقنـد قیـام  اشکالی نیست آقایـانی
 -رئــیس.) اکثــر قیــام نمودنــد. (فرماینــد

 . تصویب شد
مــاده : مــاده دوازدهــم قرائــت میشــود• 

ــــم دوازد ــــف –ه ــــانی راجــــع  -ال کمپ
بعملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران 
مینماید جمیع وسایل معمـول و مناسـب 
را بــرای تــأمین صــرفه جــویی واســتفاده 
ــظ  ــرای حف ــود و ب ــات خ ــل از عملی کام

االرضــــی نفــــط و بــــرای  مخــــازن تحت
استفاده از امتیاز خـود بطرزیکـه مطـابق 
آخــرین ترقیــات علمــی وقــت باشــد بکــار 

هرگاه در حـوزه امتیـاز  -ب. هد بردخوا
غیر از نفط سایر مواد معدنی و بیشه هـا و 
جنگلهای متعلـق بـدولت موجـود باشـد 
کمپــانی نمیتوانــد آنهــا را بکــار انداختــه 
 واســتفاده نمایــد و یــا مــانع عملیــات و

مشروط بر اینکـه . (استفاده دیگران بشود
.) رعایـت شـود ۷مقررات جزو ج از ماده 

ــی در صــورت ــه و ول ــدنی بیش ــواد مع یکه م

 جنگلهــــای مــــذکور بــــرای تجســــس و
اســتخراج نفــط الزم باشــد کمپــانی حــق 

ــا را خواهــد داشــت  -ج. اســتفاده از آنه
کلیـــه حفریاتیکـــه منجـــر بکشـــف نفـــط 

آب و یا مواد قیمتی دیگـر در آن  نگشته و
پیدا میشود باید برای دولت حفظ شود و 
    ً                                فورا  کمپانی دولـت را از کشـفیات مزبـور 

لع سازد ودولت هر چه زودتر ممکـن مط
باشــد بکمپــانی تمایــل خــود را نســبت بــه 
ــور اعــالم خواهــد  ــات مزب تصــرف حفری
داشــت ودر صــورت تصــرف آنهــا دولــت 
مراقبت خواهـد کـرد کـه مـانع عملیـات 

آقایانی که بـا مـاده  -رئیس. کمپانی نشود
دوازدهــم موافقــت دارنــد قیــام فرماینــد 

یب تصــو -رئــیس) اغلــب قیــام نمودنــد(
 .شد
ــاده ســیزدهم قرائــت میشــود•  ــاده : م م

ــیزدهم  ــه  –س ــد ک ــد مینمای ــانی تعه کمپ
بخرج خود و در یک مـدت مناسـبی هـر 
ــد  ــده دولــت تقاضــا میکن موقعیکــه نماین
سوادهای صحیح از تمام طرحهـا ونقشـه 
ها و رسمها و سایر مدارک واسناد راجـع 

االرضـی  االرضـی و طبقات بوضعیت سطح
حوزه امتیازیه کـه و حفر چاهها مربوط ب

بعـالوه . موجود دارد بوزارت مالیه بدهد
ـــام  ـــانی تم ـــاز کمپ ـــدت امتی ـــام م در تم
اطالعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه 
عملیــات خــود در ایــران بدســت آورده 

تمام اسناد . بدولت ارسال خواهد داشت
و مـــدارک مزبــــوره را دولـــت بعنــــوان 

در  -رئـیس. محرمانه تلقی خواهد نمـود
: گفته شد(ه سیزدهم اشکالی نیست؟ ماد

ــا مــاده ســیزدهم قیــام ) خیــر مــوافقین ب
 -رئــیس.) اکثــر قیــام نمودنــد. (فرماینــد

  .تصویب شد
مــاده : مــاده چهــاردهم قرائــت میشــود• 

دولت بمیـل خـود در  -الف –چهاردهم 
هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر 
به تفتیش عملیات فنـی کمپـانی در ایـران 

ی اجرای این مقصود از اهل نموده و برا
خبــــره و متخصصــــین فنــــی مــــأمورین 

کمپـــانی تمـــام مـــدارک و  -ب. بگمـــارد
اســناد مربــوط باطالعــات علمــی و فنــی و 
ــدازه  تمــام مؤسســات و وســائل و آالت ان
گــرفتن اســتخراج نفــط را در دســترس 
مـــأمورین خبـــره و متخصصـــین دولـــت 

ارد و بعـالوه مـأمورین مزبـور زخواهد گـ
ات کمپـانی ودر تمـام خـاک در تمام ادار

ایران حق تحصیل هـر گونـه اطالعـی را 
ــــت ــــد داش ــــیس. خواه ــــاده  -رئ در م

) خیـر: گفتنـد(چهـاردهم نظـری نیسـت 
. موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند

 . تصویب شد -رئیس) اکثر قیام نمودند(
ــت میشــود•  ــانزدهم قرائ ــاده پ ــاده : م م

دولــت حــق تعیــین یکنفــر  –پــانزدهم 
ه را خواهـــد داشـــت و نماینـــده نماینـــد

نامیـده ) مأمور دولـت شاهنشـاهی(مزبور 
 :شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت

اطالعـــاتی را کــــه در حـــدود حــــق  -۱
صاحبان سـهام کمپـانی اسـت از کمپـانی 

در تمـــام جلســـات  -۲. تحصـــیل نمایـــد
هیئت مدیره و کمیته هـای آن و در تمـام 
جلسات مجمع عمومی که بـرای مـذاکره 

ر مسائل راجع بروابط دولـت و کمپـانی د
 -۳. تشکیل شده باشد حضـور بهمرسـاند

کمیته را که کمپانی بقصـد توزیـع اعتبـار 
وبــرای نظــارت در  ۱۶مــذکور در مــاده 

تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل میدهد 
و بـــا حـــق رأی قـــاطع   بعنـــوان رســـمی

تقاضـا نمایـد کـه جلسـات . ریاست نماید
قت کـه الزم مخصوص هیئت مدیره هر و

بداند برای مذاکره در مسائلی کـه دولـت 
پیشــنهاد مینمایــد تشــکیل گــردد جلســات 

ـــانزده  ـــدت پ ـــوره در م ـــد از  مزب روز بع
وصول تقاضـای کتبـی بـه منشـی کمپـانی 

کمپانی بابت حقـوق . تشکیل خواهد شد
و سایر مخارج نماینده مزبـور سـالیانه دو 
ــدولت خواهــد  ــره اســترلینگ ب هــزار لی

  . پرداخت
  

  14در صفحه
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

نماینـده          ً                    دولت کتبـا  کمپـانی را از تعیـین 
ــور ــد  مزب ــع خواه ــین او مطل ــا جانش و ی
در ماده پانزدهم نظـری  -رئیس. ساخت
. که موافقند قیام فرماینـد آقایانی. نیست

 . تصویب شد -رئیس.) اکثر قیام نمودند(
مــاده : شــانزدهم قرائــت میشــودمــاده • 

طـرفین تصـدیق دارنـد و  – I –شانزدهم 
قبول مینمایند که اصلی که مدار اجـرای 
این قرارداد میباشـد آنسـت کـه در منـافع 
طرفین حفظ حـد اعـالی منـتج بـودن و 

عملیـات کمپـانی  صرفه جویی در اداره و
مسـلم   – II. در ایران ضرورت عـالی دارد

ـــــنعتگرا ـــــانی ص ـــــه کمپ ـــــت ک ن و اس
 مستخدمین فنی وتجاری خود را باندازه

بــا تجربــه  کــه اشــخاص ذیصــالح و ای
ـــران  ـــاع ای ـــران یافـــت شـــود از اتب درای

ایــن نیــز مســلم  انتخــاب خواهــد کــرد و
اســت کــه مســتخدمین غیــر فنــی کمپــانی 

 III.       ً                          منحصرا  از اتباع ایران خواهنـد بـود
ــد در اینکــه  – ــت مینماین ــرفین موافق ط

هیه نمایند که بر طرح عمومی مطالعه و ت
     ً              مرتبا  مستخدمین غیر  طبق آن هر سال و

 آنهـا بطـور   بجـای تقلیل داده و ایرانی را
تصاعدی در کوتاه ترین مـدت ممکـن از 

کمپـــانی   – IV. اتبـــاع ایرانـــی بگمارنـــد
ســالیانه مبلــغ ده هــزار لیــره اســترلینگ 
ــتان  ــران در انگلس ــاع ای ــرای اینکــه اتب ب

نفت را فرا فنون مربوط بصناعت  علوم و
اعتبـــار . گیرنـــد تخصـــیص خواهـــد داد

مذکور بوسیله یک کمیته که مطابق ماده 
. تشکیل میشود بمصرف خواهد رسید ۱۵

) خیــر: گفتنــد(اشــکالی نیســت؟  -رئــیس
کــه بــا مــاده شــانزدهم موافقــت  آقایــانی

اغلـــب قیـــام . (دارنـــد قیـــام فرماینـــد
 . تصویب شد -رئیس.) نمودند

مــاده : مــاده هفــدهم قرائــت میشــود•
ــدهم  ــانی تشــکیالت و مخــارج  –هف کمپ

تأسیسات و تفتـیش واداره وسـایل صـحی 
ــدترین  وصــحت عمــومی را مطــابق جدی
طریقه حفظ الصحه معموله در ایـران در 

مســاکن اعضــاء و  ابنیــه و تمــام اراضــی و
عملجات خود که در حوزه امتیازیـه کـار 

آقایانیکـه  -رئـیس. میکنندبعهده میگیرد
ــدهم م ــاده هف ــا م ــام ب ــد قی وافقــت دارن

ـــد ـــر برخاســـتند. (فرماین ـــیس.) اکث  -رئ
 . تصویب شد

مــاده : مــاده هیجــدهم قرائــت میشــود•
وقـــت کمپـــانی ســـهام  هـــر -هیجـــدهم

جدیدی برای عامـه اشـاعه میدهـد بایـد 
دفــاتر ثبــت تقاضــای اشــتراک آنــرا در 
همـــانموقع کـــه در ســـایر نقـــاط شـــروع 
 -میشود در تهران نیز برقرار نماید رئیس

ــا ــاده هیجــدهم موافقــت  نیآقای کــه بام
ــام فرماینــد اکثــر نماینــدگان . (دارنــد قی

 . تصویب شد -رئیس.) قیام نمودند
ــود•  ــت میش ــوزدهم قرائ ــاده ن ــاده : م م

ـــوزدهم  ـــرای احتیاجـــات  –ن ـــانی ب کمپ
ــران و ــی ای ــات  داخل ــه احتیاج از آنجمل

  نفط   و  )Motor Spirit(   دولت بنزین
 Fuel(و مـازوت ) Kerosene+(  المپ 

oil ( که از نفط ایـران حاصـل میشـود بـر
در  -الـف: اساس ذیـل خواهـد فروخـت

ـــدل  ـــانی مع ـــال کمپ ـــر س ـــن ه اول ژوئ
رومانی راراجع به بنزین ) فوق(قیمتهای 

و نفــط المــپ ومــازوت معــدل قیمتهــای 
خلیج مکزیک را راجـع بهـر یـک ) فوب(

از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده مـاه 
معین خواهـد آوریل  ۳۰گذشته تا تاریخ 

نازلترین معدلهای مـذکور اختیـار  –کرد 
بـرای سـالی کـه از اول » اساس قیمتهـا «

. ژوئن شـروع میگـردد قـرار داده میشـود
قیمتهای اساسی بمنزله قیمت در تصـفیه 

کمپانی بنـزین و  -ب. خانه تلقی میگردد
نفــت المــپ و مــازوت را بــه ترتیــب ذیــل 

ـــت ـــد فروخ ـــرای  -۱: خواه ـــدولت ب ب
اختصاصــی خــودش ولــی نــه احتیاجــات 

قیمتهـای «برای فروش بدیگران مطـابق 
فـوق بـا ) الـف(مـذکور در جـزو » اساسی

 -۲%) ۲۵(تخفیف بیست و پـنج درصـد 
ــان  ــدگان مطــابق هم ــایر مصــرف کنن بس

با تخفیـف ده درصـد ) قیمتهای اساسی (
ـــه -ج%) ۱۰( ـــانی حـــق دارد کـــه ب کمپ

) الـف(قیمتهای اساسـی مـذکور در جـزء 
مــل و نقــل و توزیــع و مخــارج حقیقــی ح

فــروش و همچنـــین مالیــات و عـــوارض 
. موضوعه بر محصوالت مزبور را بیفزایـد

دولت صادر کـردن محصـوالت نفتـی  -د
ـــانی  ـــوق کمپ ـــررات ف راکـــه مطـــابق مق
. فروختـــه اســـت قـــدغن خواهـــد کـــرد

. در ماده نوزدهم اشـکالی نیسـت -رئیس
ــانی ــوزدهم موافقــت  آقای ــاده ن ــا م ــه ب ک

.) اکثر قیام نمودنـد. (دارند قیام فرمایند
 . تصویب شد -رئیس

ماده بیسـتم : ماده بیستم قرائت میشود• 
I- )در مدت ده سـال آخـر امتیـاز و ) الف

یا در فاصله دو سال پـس از اطـالع قبلـی 
 ۲۵که راجع بتـرک امتیـاز مطـابق مـاده 

داده میشود کمپانی جـز بشـرکتهای تـابع 
خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین 

از امــوال غیرمنقــول خــود راکــه قســمت 
در  –درایــــران موجــــود اســــت نــــدارد 

مدتهای مذکور نیز کمپانی حق انتقـال و 
خـــارج کـــردن هـــیچ قســـمتی از امـــوال 

مگــر آنکــه اشــیاء  .منقــول خــود را نــدارد
 -ب. مزبوره از حیز انتفـاع افتـاده باشـد

در تمام مدت قبل از ده سال آخـر امتیـاز 
          ً پـانی مجانـا  هیچ قطعه از اراضی را که کم

از دولــت تحصــیل کــرده اســت نمیتوانــد 
ـــین هیچیـــک از  انتقـــال دهـــد و همچن
اموال منقول خود را نیز باسـتثنای آنچـه 
غیر مفید و یا اینکـه دیگـر مـورد احتیـاج 
عملیات کمپانی درایران نیست نمیتوانـد 

موقـع خـتم امتیـاز   در – II. خارج نمایـد
خواه این خـتم بواسـطه انقضـای عـادی 

یــا بهــر نحــو دیگــری پــیش آمــد  ومــدت 
کرده باشد تمام دارائی کمپانی در ایـران 
بطور سالم و قابـل اسـتفاده بـدون هـیچ 
ــران  ــدولت ای ــق ب ــدی متعل مخــارج وقی

ـــردد ـــه  -III. میگ ـــی (جمل ـــام دارائ ) تم
ابنیــه و  مشــتمل اســت بــر تمــام اراضــی و

ـــه هـــا و ســـاختمانها وچاههـــا و  کارخان
ــ ــه ه ــا ولول ــایی و راهه ــدهای دری ای س

حمل نفت و پلها ورشته نقب های فاضل 
ــــع آب و ماشــــینها و  آب و وســــایل توزی

ه آالت و لـاز آنجم(تجهیزات  مؤسسات و
تمـام وسـائط نقلیـه  از هر قبیل و) ادوات

الن پمثال از قبیل اتومبیل وگاری و آئـرو(
ـــایر )  ـــده وس ـــار ش ـــاس انب ـــام اجن و تم

اشیائیکه کمپانی در ایـران بـرای اجـرای 
. ز از آن اســـتفاده مینمایـــدایـــن امتیـــا

در ماده بیست هم اشکالی نیسـت  -رئیس
کــه موافقنــد بــا ایــن مــاده قیــام  آقایــانی
.) اکثر نمایندگان قیام نمودنـد. (فرمایند
 . تصویب شد -رئیس

مـاده : ماده بیست و یکم قرائت میشود• 
طـرفین متعاهـدین اعـالم  –بیست ویکم 

 میدارند که اجرای این قرارداد مبنـی بـر
اصــول متقابــل حســن نیــت و صــداقت و 
ــرارداد  تفســیر معقــول و متناســب ایــن ق

            ً                 کمپانی صریحا  تعهـد مینمایـد کـه . باشد
در هــــر وقــــت و در هرموقــــع حقــــوق 
وامتیازات ومنافع دولت را در نظر داشته 

یـا خـودداری از  واقدام به هـیچ عملـی و
 عملــی کــه موجــب زیــان دولــت باشــد

غـو نخواهـد دولت ل این امتیاز را. ننماید
آتیـه بوسـیله  کرد و مفـاد مقـررات آن در

یـــا  و هـــیچ قـــانون عمـــومی وخصوصـــی
 نظامـات اداری و هیچیک از دستورات و

یا عملیات مقامـات اجرائیـه قابـل تغییـر 
که بـا مـاده  آقایانی -رئیس. نخواهد بود

اکثـر (بیست ویکم موافقند قیام فرماینـد 
 . تصویب شد -رئیس.) قیام نمودند

مـاده : بیست و دوم قرائت میشودماده • 
هـــــر قبیـــــل از  -الـــــف: بیســـــت ودوم

ــــرفین و  ــــین ط ــــله ب ــــات حاص اختالف

ـــر  ـــی از تعبی ـــات ناش ـــا  اختالف       ً                       مخصوص
ــــوق و  ــــه و حق ــــن امتیازنام مــــدلول ای

همچنین هر  و مسئولیتهای مقرره در آن 
اختالف نظر در مواردی که بموجب این 
امتیازنامــه محتــاج بتوافــق نظــر طــرفین 

ق حکمیـــت قطـــع وفصـــل اســـت بطریـــ
ی کــه تقاضــای فــطر -ب. خواهــد شــد

ــد تقاضــای خــود را  ــد بای حکمیــت میکن
طرفین هر .               ً           بطرف دیگر کتبا  ابالغ نماید

یک یـک حکـم معـین نمـوده و حکمـین 
قبل از شروع بحکمیت یک حکـم ثـالثی 

هـر گـاه حکمـین  –انتخاب خواهندکرد 
نتواننــد در ظــرف دو مــاه نســبت بتعیــین 

نظــر حاصــل نماینــد حکــم ثالــث توافــق 
حکم مزبـور را بتقاضـای یکـی از طـرفین 
رئیس دیـوان داوری دائمـی بـین المللـی 
تعیـــین خواهـــد نمـــود چنانچـــه رئـــیس 

المللی از حیـث  دیوان داوری دائمی بین
حــائز ) ج(ملیــت وتابعیــت مطــابق جــزو 

شــرایط الزمــه بــرای تعیــین حکــم ثالــث 
نباشــد حکــم ثالــث بوســیله نایــب رئــیس 

ــور ــوان مزب ــد دی ــد ش ــین خواه  -ج. مع
یــا  حکــم ثالــث بایــد از ملــت ایــران و

انگلیس باشد و بعالوه ارتباط نزدیک نیز 
نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلـق 
بیکــی از مســتملکات یــا ممالــک تحــت 
الحمایه و یا مستعمرات و ممالـک تحـت 

ممــالکی کــه بوســیله یکــی از  قیمومیــت و
ا اشغال مملکتین مذکور در فوق اداره و ی

ــل اینکــه در خــدمت یکــی  شــده و ــا مث ی
یـــا میباشـــد  ازممالـــک مزبـــوره بـــوده و

ــد ــی از طــرفین  -د. نداشــته باش ــر یک اگ
شصــــت روز بعــــد از وصــــول تقاضــــای 
حکمیت طرف مقابل حکم خود رامعـین 

یا تعیین آنرا بطرف دیگـر ابـالغ  نکرده و
ننماید طرف مزبـور حـق خواهـد داشـت 

ئمــی بــین کــه از رئــیس دیــوان داوری دا
ــی  ــیس در موردیکــه (الملل ــا از نایــب رئ ی

پیش بینـی ) ب(مطابق قسمت اخیر جزو 
ــده  ــد کــه یــک حکــم ) گردی تقاضــا نمای

ـــررات  ـــابق مق ـــرد ذیصـــالحیت مط منف
در اینصـورت  مذکور در فوق تعیین کند و

ــرد  ــم منف ــیله حک اخــتالف موجــود بوس
 -هــ . مزبور قطع و فصل خواهد گردید
ــت ــات در حکمی ــابق  اصــول محاکم مط

همان اصـولی خواهـد بـود کـه در موقـع 
ـــــت در ـــــی  حکمی ـــــوان داوری دائم دی

وقـت . مجری اسـت المللی معمول و بین
و محل حکمیت را بر حسب مـورد حکـم 

) د(ثالث یا حکم منفـرد مـذکور در جـزو 
حکــم حکمیــت  -و. معــین خواهــد کــرد

مستند بر اصـول قضـائی مـذکور در مـاده 
ــــ ۳۸ ــــوان داوری دائم ــــنامه دی ی اساس
المللــی بــوده و قابــل تجدیــد نظــر  بین

ــد ــد گردی ــت  -ز. نخواه ــارج حکمی مخ
بنحویکه در رأی حکمیـت معـین میشـود 

کـه  آقایانی -رئیس. تأدیه خواهد گردید
با ماده بیست و دوم موافقت دارنـد قیـام 

 -رئــیس.) اکثــر قیــام نمودنــد. (فرماینــد
 .تصویب شد

مـاده : ماده بیست وسوم قرائت میشود• 
از بــرای تصــفیه کلــی  -I –وم بیســت وســ

تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تـا 
ــرارداد  ــاریخ اجــرای ایــن ق باســتثنای (ت

) آنچــه مربــوط بمالیاتهــای ایــران اســت
 –الـف : کمپانی بشرح ذیل اقـدام میکنـد

بفاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک 
لیره  ۱۰۰۰۰۰۰(میلیون لیره استرلینگ 

. خـت و بعـالوهخواهـد پردا) استرلینگ
مبــالغ الزم التأدیــه بــدولت را بابــت  -ب

 ۱۹۳۲و  ۱۹۳۱عمـــــل کـــــرد ســـــنوات 
در مـاده ده ایـن قـرارداد  برمبنای مذکور

نــه مطــابق اســاس امتیــاز دارســی پــس از 
وضــع دویســـت هــزار لیـــره اســـترلینگ 

کــه برســم ) لیــره اســترلینگ  ۲۰۰۰۰۰(
بابـت حـق  ۱۹۳۲مساعده در ظرف سـنه 

یکصد و سیزده هزار و  االمتیاز پرداخته و
چهارصد و سـه لیـره و سـه شـلینگ و ده 

کــــه ) لیــــره  ۱۱۳۴۰۳-۳-۱۰(پــــنس 
                ً                  باختیار دولت قـبال  ودیعـه گـذارده شـده 

درهمـان  -II. تصفیه و تأدیه خواهد شـد
مــدت مــذکور در فــوق در مقابــل دعــاوی 

 ۲۱دولت بابت مالیات گذشـته از تـاریخ 

 ۱۹۳۲دســـامبر  ۳۱الـــی  ۱۹۳۰مـــارس 
لغی بر حسب مبنای مـذکور در کمپانی مب

محاســبه  ۱۱مــاده  Iجــزو الــف از بنــد 
وبدون رعایت تضمین مذکور در جزو ب 
. از بند مزبور بدولت تأدیه خواهـد نمـود

که بـا مـاده بیسـت وسـوم  آقایانی -رئیس
اغلب قیـام . (موافقت دارند قیام فرمایند

 . تصویب شد -رئیس). نمودند
: دمــاده بیســت وچهــارم قرائــت میشــو• 

هر گاه بمناسـبت  –ماده بیست و چهارم 
الغای امتیاز دارسی نسـبت بقراردادهـای 

تــا  ۱۹۳۲اجــازه کــه قبــل از اول دســامبر 
که امتیاز مزبور اجـازه میـداده  ای اندازه

ــین  ــاتی ب ــده اختالف ــد گردی ــت منعق اس
افــراد تولیــد گــردد اختالفــات  کمپــانی و

مزبـــوره مطـــابق قواعـــد تفســـیریه ذیـــل 
اگر قـرارداد  -الف: یافت فیصله خواهد

ــاز  ــر حســب مــدلول خــود در آخــر امتی ب
مـه  ۲۸تاریخ   دارسی باید خاتمه بیابد تا

الغـــای امتیـــاز مزبـــور  بـــا وجـــود ۱۹۶۱
هـر  -ب. باعتبار خود باقی خواهـد مانـد

گاه در قرارداد پیش بینی شـده باشـد کـه 
عالوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی 

قـرارداد مزبـور  در صورت تجدیـد امتیـاز
 ۳۱نیز تجدید میشود اعتبار آن تـا تـاریخ 

رئـیس . باقی خواهد مانـد ۱۹۹۳دسامبر 
ــت – ــرح اس ــارم مط ــت وچه ــاده بیس . م

 آقایـانی) خیـر: گفته شد(اشکالی نیست؟ 
. که بـا ایـن مـاده موافقنـد قیـام فرماینـد

 . تصویب شد -رئیس.) اکثر قیام نمودند(
ــنجم قرائــت میشــود•  ــاده بیســت و پ : م

در آخـر هـر سـال  –ماده بیسـت و پـنجم 
مســیحی کمپــانی حــق خواهدداشــت کــه 
این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه 
دو ســـال قبـــل از آن دولـــت رااز نیـــت 

در خاتمـه .        ً                خودکتبا  مطلع ساخته باشـد
الذکر کلیـه دارائـی کمپـانی در  مدت فوق

 ۲۰مــاده IIIبطوریکــه در قســمت (ایــران 
و بدون هـیچ قیـدی       ًمجانا ) تصریح شده

قابل استفاده ملک دولت  و بطور سالم و
خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونـه 

چنانچه نسـبت . تعهدی بری خواهد بود
بــه تعهــدات طــرفین مربــوط بــه قبــل از 
انقضای مدت مذکور در فـوق اختالفـاتی 
حاصل شود بطریـق حکمیـت مـذکور در 

 -رئـیس. قطع و فصل خواهد شد ۲ماده 
گفتـه (ین ماده هـم اشـکالی نیسـت؟ ا در
کــه بـا مــاده بیســت و  آقایـانی) خیــر: شـد

اغلب قیـام . (پنجم موافقند قیام فرمایند
 .تصویب شد -رئیس.) نمودند

مـاده : ماده بیست وششم قرائت میشود• 
این امیتاز برای مدتی که  –بیست و ششم 

ابتــدای آن از تــاریخ اجــراء و انتهــای آن 
خواهـد بـود  ۱۹۹۳دسامبر  ۳۱در تاریخ 

 ۳۱قبل از تاریخ . بکمپانی اعطاء میگردد
این امتیاز نمیتواند خاتمه  ۱۹۹۳دسامبر 

پیدا کند مگر در صورتیکه کمپانی مطابق 
یا آنکـه محکمـه  آنرا ترک کند و ۲۵ماده 

حکمیت بر اثر ارتکـاب تخلفـی از طـرف 
کمپــانی نســبت بــاجرای مقــررات ایــن 

تخلـف . ردقرارداد ابطال آنرا اعـالم بـدا
بمعنــی مــذکور در فــوق منحصــر بمــوارد 

هـر گـاه مبلغـی کـه بـر  -الف: ذیل است
حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت 
ــاریخ  ــد از ت ــاه بع ــا یکم ــه شــود ت پرداخت

هــر گــاه  -ب. صــدور رأی تأدیــه نگــردد
یا اجبـاری  تصمیم بر انحالل اختیاری و

ـــه شـــود ـــانی گرفت در مـــورد ســـایر . کمپ
قررات این قـرارداد تخلفاتی که نسبت بم

از هر یک از طرفین ناشـی شـود محکمـه 
اثرات مترتبه  حکمیت درجه مسئولیتها و

هــر نــوع . بــر آنــرا تعیــین خواهــد نمــود
انتقــال امتیــاز مشــروط بتصــویب دولــت 

کـه بامـاده  آقایـانی -رئـیس. خواهد بـود
اکثـر . (موافقت دارنـد قیـام فرماینـد ۲۶

 .تصویب شد -رئیس.) برخاستند
ماده : بیست وهفتم قرائت میشود ماده• 

ایـــن قـــرارداد پـــس از  -بیســـت وهفـــتم
ــرف  ــیح آن از ط ــس و توش تصــویب مجل
. اعلیحضرت همایونی قابل اجرا میگردد

دولت تعهـد میکنـد کـه دراسـرع اوقـات 
ایــن امتیازنامــه را بــرای تصــویب تقــدیم 

 ۱۹۳۳آوریل  ۲۹در تاریخ . مجلس نماید
  . یداین قرارداد در طهران منعقد گرد

  . آقای شریعت زاده -رئیس
ــریعت زاده  ــذکر  –ش ــتم ت ــده میخواس بن

بــدهم کــه جملــه ثــانوی ایــن مــاده زائــد 
است زیرا کـه ایـن تعهـد از طـرف دولـت 
انجام شده است و حـاال تصـویب میشـود 
. بنابراین ذکرش در اینجا ضرورتی ندارد

برای دوراندیشی همینطور آقـای  -رئیس
انـــد  دکتـــر طـــاهری پیشـــنهادی نوشـــته

مقام منیع ریاسـت دامـت : قرائت میشود
قسمت  ۲۷عظمة، پیشنهادمیکنم در ماده 

» دولت تعهدمیکنـد«اخیر ماده از جمله 
ایـن  -مخبـر. الی آخر مـاده حـذف شـود

 .جمله در جـزو قـانون الزم نیسـت باشـد
این را حذف کنند همان جمله اول ماده 

قـــانون کـــافی اســـت ایـــن جملـــه را  ۲۷
ت دارد کــه حــذف کمیســیون هــم موافقــ

  . الزم نیست که جزء قانون باشد و شود
ازحیث  –نظر دولت؟ وزیر مالیه  -رئیس

 اینکه حذف ایـن جملـه فرقـی نمیکنـد و
رأی  -رئـیس. مانعی نـدارد بنـده مـوافقم

بــا حــذف جملــه کــه  ۲۷میگیــریم بمــاده 
بعقیــده دولــت هــم مــانعی نــدارد آقایــان 

اغلــب قیـــام . (مــوافقین قیــام فرماینـــد
  . تصویب شد -رئیس.) ندنمود

اشــکالی . کلیــات ثــانی اســت مــذاکره در
یـک   :وزیر مالیه .آقای وزیر مالیه. نیست

چـون همـه چیـز . کلمه در اینجـا هسـت
تصویب میشود الزم است که عرض کرده 

ــرا اینجــا ــه  .باشــم این ــتن، فرانس ــه م البت
در فقـره  ۱۵مـاده  امضاء شده اسـت ودر
یکه مسبوق آقایان ،دوم عبارت متن فرانسه

هستند میدانند که بعضی عالمت وقـف و 
سکته در فرانسه هست که بقول خودمـان 
ــاده  ــم افت ــا از قل ســجاوندی یکــی از اینه
بوده است وهمچنین یک عالمـت جمـع 
در آخر یکی از این کلمات در معنـی فـرق 

اگر  .               ً                  میدهد و اشتباها  از قلم افتاده است
آن عالمت وقف از قلم افتـاه آن عالمـت 

این معنی را میدهد کـه  ،ع هم نباشدجم
نماینده دولت حـق حضـور دارد درتمـام 
جلســات هیئــت مــدیره و همچنــین مثــل 
یــک مطلــب دیگــر حــق دارد در تمــام 
جلسات مجمع عمومی که بـرای مشـاوره 
 .امور راجع به ایـران تشـکیل شـده باشـد

ــق  ــن اســت کــه مطل ــل ای ــی مث ــی اول یعن
میشود درهمه جلسـات هیئـت مـدیره در 

موقـــع حـــق جلـــوس دارد ولـــی در  هـــر
مجمع عمـومی آنوقـت حـق حضـوردارد 
که مجمع عمـومی رای امـورات مربوطـه 
بروابط کمپانی وایران شـور داشـته باشـد 

ایـن یـک جملـه  .ولی منظـور ایـن نبـوده
واحـــده بـــود یعنـــی در جلســـات هیئـــت 
ـــومی  ـــع عم ـــات مجم ـــدیره و در جلس م
وقتیکه برای اینکـار تشـکیل میشـود حـق 

در فارسی فرقی نمیکنـد هـر . حضور دارد
خواسـتم عـرض  .دو معنی مستفاد میشود

کــنم ایــن اشــتباه شــده بعــد نماینــدگان 
کمپانی که مرور کرده بودنـد دیدنـد کـه 

تلگراف کرده بودند کـه  .این اشتباه شده
ایـن  .این شاید معنی غیر منظور را بدهد

است که ما اصـالح کـردیم البتـه مجلـس 
را هـم مسـبوق که رأی میدهـد بایـد ایـن 

  ). صحیح است. (باشد که رأی میدهد
ـــیس ـــان در تصـــحیح موافقـــت  -رئ آقای
  ) بلی: گفته شد( ؟دارند

رأی میگیریم بمجموع قرارداد آقایانیکـه 
 . موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد

ورقـه سـفید  ۱۰۵اخذ آراء بعمـل آمـده (
عده حاضر در موقـع  -رئیس). تعداد شد

رأی  ۱۰۵کثریـت اانفـر ب ۱۱۳اعالم رأی 
موقــع ودســتور جلســه -۳. [تصــویب شــد

کـار دیگـری  -رئـیس.] ختم جلسه –بعد 
ـــــداریم اگـــــر موافقـــــت  در دســـــتور ن

صـحیح (جلسه را ختم کنـیم  ،میفرمایید
ــت ــازدهم ) اس ــنبه ی ــده پنجش ــه آین جلس

، دسـتور .خرداد سه سـاعت قبـل از ظهـر
  . لوایح اداره صناعت

 مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم(
  . ) شد

  ) ۸۰( دادگر –رئیس مجلس شورای ملی 
  

  ..ادامه دارد
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 هلحظـــــدر هـــــر ملتـــــی 
اســتبداد  انتخــاب حیــاتی،

بـر او  ،را می یابـد یا آزادی
ــــنم آاســــت کــــه  ن رامغت

  شمارد
  

ـــــد روز مقاومـــــت و      بعـــــد از چن
و پیگیـری مـردم، بـاالخره ایستادگی 

. وی از خــود واکنشــی نشــان میدهــد
کنــد و  نخسـت وزیـرش را عـوض مـی

یـــک ارتشـــی را کـــه رئـــیس ســـازمان 
امنیت کشور است، معـاون خـود مـی 

تحقیرآمیز تر از ایـن نمـی شـود . کند
فکـر مـی کنـد بـا . با مردم رفتار کـرد

مــردم ســاده و زود بــاوری ســر و کــار 
مـی . می خواهد آنها را بفریبـد. دارد

ــاورد ــان بدســت بی ــد زم ــا . خواه ام
چطور می شود مردم باور کنند کسـی 

ســالها شــریک جــرم و ضــامن و کــه 
حــافظ دســتگاه آقــای مبــارک بــوده 
اســت، رفیــق مــردم شــود، دســت بــه 
اصالحات بزند و خواستهای مردم را 

پس باز مردم فریاد بـر ! برآورده کند؟
مــی آورنــد و اعتــراض مــی کننــد و بــه 
تظاهرات ادامه مـی دهنـد و بـه ایـن 
ژست کمرنـگ وحتـی بیرنـگ آقـای 

ردم ایـران مـ. مبارک وقعی نمی نهند
و او ! شاه بایـد بـرود : فریاد می زدند

ــدرت،  ــه جــای دســت کشــیدن از ق ب
. نخست وزیر هایش را عوض می کرد

مبـارک هــم همــان کــار را تکــرار مــی 
  . کند

ــه     ــه در تجرب ــا آنک ــرا ب ــدانم چ نمی
ثابت شده اسـت مقاومـت در مقابـل 
خواست مردم بـی فایـده اسـت و بـه 
م نتیجه نمـی رسـد، مسـتبدان بـاز هـ

گوشـها را . اصرار بـه مقاومـت دارنـد
می بندند و چشـمها را نیـز و در کـاخ 
ــد و  ــی کنن ــاج، خــود را محصــور م ع
چهار دسـتی بـه قـدرت مـی چسـبند؟ 
ــتان را  ــاثر زرپرس ــوره تک ــران در س ق

زرپرسـتان : اینگونه توصیف می کنـد
تــا آخــرین لحظــه زنــدگی تــا آخــرین 
نفس، تا وقتی پایشان لب گور است و 

ای پذیرایی آنهـا آمـاده مـی گور را بر
کنند، تا در دل خاک مدفون شـوند، 
و می دانند دیگر راه برگشـتی بـه ایـن 
ــادت خــواهی  ــاز از زی ــا نیســت، ب دنی

  . دست برنمی دارند
ــدار و      ــر از پن ــار ت ــه ب ــدتر و فاجع ب

کــردار زر پرســتان، پنــدار و کــردار 
انسانهائی است که در برابـر قـدرت و 

ر و حــریص مقــام، بــا زهــم ضــعیف تــ
و تا آخرین دم زنـدگی دوسـت . ترند

در صـدر . دارند در مقام خود بماننـد
قرار بگیرند، فخـر بفروشـند، دسـتور 
دهند، اطاعت شوند، مسلط باشـند و 
همه کس و همـه چیـز را دسـت آمـوز 

در تاریخ ایـران، شـاهانی . خود کنند
بوده اند که برای حفظ قدرت خود، 

. انـد حتی فرزندان خود را نیز کشـته
ــو  ــارک ت ــای مب ــد آق ــی گوین ــردم م م

سال اسـت  ۳۰.سال داری ۸۲اکنون 
. دیگـر بـس اسـت. حکومت می کنـی
ــرو ــن و ب ــئولیت را ! ول ک ــذار مس بگ

  .منتخب مردم برعهده بگیرد
اما، در او، شهوت مقام آنقـدر مهـار    

نکردنی است که حاضر نیست به این 
کـم نیسـتند . خواست مردم تن دهد

ــالکی کــه  ــدرت ســران مم چــون از ق
ــاد عمــر نمــی  ــار زده میشــوند، زی بکن

دوری از قدرت را تحمـل نمـی . کنند
ــه  ــرگ ب ــد، م ــی زین ــر نم ــد و دی کنن

گویی بدون قـدرت . سراغشان میاید
و زندگیشان . نمی توانند زندگی کنند
  . در قدرت خالصه میشود

آنها که شهوت مقام دارند، از آنها       
کــــه شــــهوت مــــال دارنــــد بســــیار 

حاضرند فراوان ناسزا . کترندخطرنا
بشــــنوند، تحقیرشــــوند، هـــــزاران 
جنایـــت کننـــد، اطرافیـــان خـــود را 
قربانی کنند ولی بر سر قدرت بماننـد 

  .و باز در مقابل مردم بایستند
مبارک نیز باز می ایستد و مقاومت      

روز  ۸امــا بــاالخره بعــد از . مــی کنــد
تظاهرات پـی در پـی مـردم، و بـرای 

نها، مجبـور مـی شـود بـه آرام کردن آ
تلویزیــون بیایــد و خطــاب بــه مــردم 

او مــی گویــد خواهــد . ســخن بگویــد
ــا وقتــی !. مــاه دیگــر ۸رفــت ولــی  ام

! زمان ریاست جمهوری اش بسررسد
قـــول میدهـــد در انتخابـــات آینـــده 

چنـد اصـل از . شرکت نخواهـد کـرد
. قــانون اساســی را تغییــر خواهــد داد

هیأتی هم بـرای ایـن کـار معـین مـی 
مـی . مظلوم نمایی نیز مـی کنـد! کند

به مصر . گوید وطنش را دوست دارد
و می خواهـد در ! خدمت کرده است

ــرد ــا هــیچ . ســرزمین خــودش بمی ام
ـــن کـــه  صـــدای  ـــر ای ســـخنی دال ب
اعتراض مردم را شنیده و به خواسته 
ـــد، از  هـــای مـــردم تمکـــین مـــی کن

  .سخنانش شنیده نمی شود
مــــردم مــــایوس و ســــرخورده و     
ضی از سخنانش، باز بـه خیابانهـا نارا

مـــی ریزنـــد و اینبـــار، وی نیروهـــای 
سرکوب خود را، پلیسهای خود را بـا 
ــده  ــای خری ــدل و آدمه ــهای مب لباس

با اسب، با . شده را به میدان می آورد
شتر، با چمـاق، بـا کوکتـل مولوتـف، 
می خواهد ساده اندیشانه نشان دهد 
ــردم  ــوز عــده ای بیشــمار از م کــه هن

ــا  ــه . او هســتندمصــر ب ــوز ب چــون هن
ـــا و  حمایـــت آمریکـــا و جامعـــه اروپ
کشــورهای مســتبد عربــی امیــد وار 

کشورهای مستبد عربی نیـز از . است
  . وی حمایت می کنند

چــون خــوب مــی داننــد کــه اگــر      
انقــالب در مصــر پیــروز شــود، نســیم 
آزادی به کشورهای تحت فرمان آنها 
نیز خواهد وزید و آنها نیز باید غـزل 

آمریکـــا و . داحافظی را بخواننـــدخـــ
اروپــــا نگــــران منــــافع خـــــود در 

ــتند ــه هس ــز . خاورمیان ــرائیل نی و اس
نگران است دوست نزدیـک خـود را 
از دست بدهد و دیگـر بـا فلسـطینیها 
نتوانـــد رفتـــار دیـــروز و امـــروزش را 
تکرار کند و به تجاوز به سـرزمینهای 

پــس مبــارک هنــوز . آنهــا ادامــه دهــد
بتوانــد قــدرت را امیــد وار اســت کــه 

ـــدارد ـــتد و . نگه ـــی ایس ـــاز م ـــس ب پ
حاضــر میشــود . مقاومــت مــی کنــد

هــزاران زخمــی، دههــا نفــر کشــته 
تا مرزجنگ داخلی  پـیش مـی . شوند

پـس تـا . رود بلکه باز بر قدرت بمانـد
و . آنجا که می تواند مقاومت می کند

نمی داند که نیروهای مخالف، وقتی 
ـــوند،  ـــته نش ـــود خس ـــت خ از مقاوم

ــــاز  مــــایوس نشــــوند، بایســــتند  و ب
  . بایستند، پیروز می شوند

حــال بایـــد دیـــد کــدام یـــک بـــا      
اســـتقامت خـــود طـــرف دیگـــر را از 

مردمـی کـه . میدان بدر خواهد کـرد
برای آزادی و دموکراسی ایستاده اند 

  . و یا آنها که به قدرت چسبیده اند
هر چند دستهای طرفداران آزادی     

ت، ولی باید خالی از توپ و تانک اس
بهــای پایــداری بــرای . انتخــاب کــرد

  .احقاق حقوق  پیروزی است
مبــــارک نمیتوانــــد بینهایــــت بــــه    

و یـک زمـان از . سرکوب ادامـه دهـد
امـا . ادامه سرکوب باز داشـته میشـود

همانطور که . نباید به وی فرصت داد
ــدن  ــته ش ــرروی خس ــتبدی ب ــر مس ه
مـــردم از مقاومـــت ســـرمایه گـــذاری 

ز در انتظــار فرســایش میکنــد، او نیــ
در صـورت . جنبش مردم مصـر اسـت

سست شدن مردم، او است که موفـق 
مــی شــود و زنــدان و داغ و درفــش و 
اعــدام اســت کــه عایــد مــردم، بــویژه 

  .جوانان می شود
باید مقاومت مردم بی وقفـه ادامـه    

همـانطور . یابد و به او مجـال ندهـد
که شـاه رفـت، آقـای  مبـارک نیـز بـه 

ــتمر ــن اس ــداری یم ــت و پای ار مقاوم
  .مردم خواهد رفت

فقط باید بعد از پیروزی مواظـب و    
مراقب بود دو باره دیکتـاتوری جـان 
. : نگیرد و از جای دیگر سر بر نیاورد

" نکند که، به قول مرحوم بازرگـان، 
  . "از در برود و از پنجره بدرون بیاید

ــــا      ــــا و اروپاییه ــــون آمریکاییه چ
  ود در منطقه براحتی از منافع خ

ـــالمی  ـــامع اس ـــه مج بیانی
ــــبت  ــــه مناس ــــان ب ایرانی

  بهمن ۲۲سالگرد انقالب 
  

در دنیـــای مســـلمان نشـــین، گرچـــه 
ــانون  ــه ق ــد ک نخســت مصــریها بودن
اساسی و مجلـس یافتنـد، امـا جنـبش 
همگـــانی شـــیوه مبـــارزه ایســـت کـــه 
ایرانیــان، از انقــالب مشــروطه بــدین 
سو، ابداع کردند و هر بار کـه هـدف 

ود، پیـروزی نیـز بدسـت مـی معین بـ
مشروطیت ایران و نهضت ملـی . آمد

، حاصــل ۵۷کــردن نفــت و انقــالب 
جنبشهائی بودند کـه مـردم کشـور در 

با آنکه هر نوبت، . آنها شرکت کردند
استبداد بازسـازی شـد، ایـن جنبشـها 
الگـــوی بســـیاری از کشـــورها بـــرای 
استقالل و رهایی از سلطه بیگانگان 

ز جهـان عـرب و امروز نی.... شدند و
دنیای اسالمی است که شاهد جنبش 
های مردمی است که بنـا بـر اعتـراف 
ـــا  بســـیاری از مفســـران، الگـــوی آنه
. جنــبش عمــومی مــردم ایــران اســت

اما، ما هر بـار بـا بـاز سـازی اسـتبداد 
چرا که سقوط رژیم  . مواجه بوده ایم

در ســقوط اشــخاص نــاچیز شــد و مــا 
ا بــرآن نشــدیم نظــام اســتبدادی را بــ

  . نظام مردم ساالر جانشین کنیم
انقالب ایران ، به نظام شاهنشاهی     

با سابقه بیش از دو هزار پانصد سـال 
سـال خانـدان  ۶۰وسلطه نزدیک بـه 

امـــا . پهلــوی بـــر کشــور، پایـــان داد
استبداد سخت سرکوبگر پهلویها، بـا 
ـــی  ـــتن فضـــای سیاســـی در دوران بس

سیاســی  –طــوالنی، نظــام اجتمــاعی 
ابســته ای را بوجــود آورده بســته و و

بود که تغییـر آن نیازمنـد یـک بـدیل 
ــود ــا ب ــیار توان ــتر .  بس ــان بیش دو امک
اســتقرار جمهــوری : وجــود نداشــتند

  بر اصل حق حاکمیت مردم یا
  
  

صــرفنظر نخواهنــد کــرد و متاســفانه 
ــی و  ــان داخل ــا خائن ــورهای م در کش
سرسپرده ها و کسانی که منافع خـود 

جیح مـی دهنـد را بر حقوق مردم تـر
نیز بسیار و از عرق وطن پرسـتی تهـی 
هستند و همیشه در کمینند که از هـر 
راه شـــده دوبـــاره نظـــام ســـابق را 
بازبسازند و با اسـمی دیگـر هـم شـده 
بــه ســود جــویی هــای خــود و غــارت 
ـــس  ـــد، پ ـــه دهن ـــردم ادام ـــوال م ام
پیشــــاپیش مــــی بایــــد پایــــه هــــای 

آنهـا بایـد . دموکراسی را استوار کـرد
راری رژیــم جمهــوری اســالمی از برقـ

از یـاد نبرنـد کـه، . ایران پند بگیرنـد
در ایران، قدرت پرستان با همکـاری 
و همگــامی دســتگاه ریگــان و بــوش، 
انقالب مـردم ایـران را از رسـیدن بـه 
هدف بازداشـتند و دیکتـاتوری را دو 
باره بر مردم ایران حـاکم گرداندنـد 
تا منافع کور خـود را حفـظ نماینـد و 

. ر مردم را دو باره سـیاه بکننـدروزگا
ــای  ــی از تفاوته ــبختانه یک ــا خوش ام
تظاهرات مردم مصر با ایران در  این 
است که من ندیدم مردم مصر عکس 
کسی را در تظاهرات بـا آن شـکل کـه 
ــد، علــم  ــران عمــل کردن مــردم در ای

دنبال یک شخص، یک رسـتم . کنند
دستان بروند و توانائی هـای خـود را 

ای یــک فــرد خالصــه در توانــایی هــ
او را در ماه ببینند و از وی یک . کنند

ابر مرد بسازند که اگر هم فاسد بـود 
ویا قدرت وی را فاسد کـرد، نتواننـد 

و . او را براحتی از بـاال پـایین بکشـند
  . این خود جای امیدواری است

امیــد کــه مــردم ایــران نیــز جنــبش    
خود را پی بگیرند و تجربه ای را کـه 

موختند و بکار بردند و بکار دیگران آ
می برند و به پیروزی رسـاندند و مـی 
رســانند، نیمــه کــاره رهــا نکننــد و در 
مقابـــل زور حـــاکم، یکپارچـــه یـــک 
هــدف را کــه همــان تعــویض بنیــادی 
. نظام حاکم است را خواستار شـوند

باشد که آنها نیز شاهد پیـروزی را در 
  . آغوش کشند

آن اولــی نیازمنــد . بازســازی اســتبداد
ـــود کـــه ســـازمانها و شخصـــیتهای  ب
سیاســــی، فرهنــــگ آزادی و مــــردم 

کم شمار بودنـد . ساالری می داشتند
تشکیل . آنها که این ویژگی را داشتند

نهادهـــایی کـــه اســـباب بازســـازی 
استبداد را در اختیار اسـتبدادگرایان 
ــه اســتقرار رژیــم والیــت  گذاشــت، ب

  . فقیه انجامید
کــه  تهـاجم گسـترده ســلطه گـران      

تمـــایلی بـــه اســـتقرار یـــک نظـــام 
ـــتقالل و  ـــر اصـــول اس ـــاالر ب مردمس
آزادی نداشــــتند و گروگــــانگیری و 
محاصره اقتصادی و نهایتا جنگ را، 
با تشویق صدام حسین بـه حملـه، بـه 
ایران تحمیل کردندکه بنا بر اعتراف 
بســیاری از دســت انــدرکاران وقــت، 
ــران را  ــالب ای ــار انق ــز مه ــدفی ج ه

ـــت ـــا. نداش ـــن ته ـــرون، ای جم از بی
اســتبدادگرایان را بــه تصــرف دولــت 

ــرد ــا ک ــا و . توان ــارآیی کادره ــدم ک ع
ــازماندهی  ــنفکری در س ــه روش جامع
مردمساالری، باعث شـد کـه انقـالب 
ایران از درون توسـط دیـن سـاالران 
قدرتمدار که تجدیـد بسـاط خالفـت 
اسالمی، از نوع بنی امیه و بنی عباس 
ـــد ـــر میپروراندن ـــانی را در س ، و عثم

ــرد ــه قــرار گی ــین . مــورد حمل همچن
ســــازمانهای مســــلحی کــــه رؤیــــای 
ــا  ــتند، ب ــر را در سرداش ــی دیگ انقالب
گســتردن بســاط خشــونت در کشــور، 

  . کار را بر مالتاریا آسان کردند
ــالب را از      ــه انق ــده ای ک خطــر عم

درون تهدید میکرد، خطـر مالتاریـا، 
. بــه ســرکردگی آقــای خمینــی بــود

ب مــردم شخصــیتی ســخنگوی انقــال
شد که ابتدا سخنگوی جنبش شـد و 
از اســـتقرار والیـــت جمهـــور مـــردم 
جانبـــداری کـــرد و  در برابـــر نظـــام 
شاهنشاهی، نه بر سر والیت فقیه کـه 
بر سر حـق حاکمیـت ملـت ایسـتاد و 
ــه درســت،  ــداد و، ب ــه ســازش ن تــن ب
ــته را  ــتبدادی وابس ــم اس ــالح رژی اص

شــاه صــدای انقــالب . ممکــن نشــمرد
اما درجا، حکـومتی از . مردم را شنید

انتظـار همگـان . نظامیان تشکیل داد
این بود که آقای خمینی بر عهد خود 
با والیت جمهور مـردم وفـا کنـد امـا 

ضـــعف بـــدیل سیاســـی . وفـــا نکـــرد
مشاهده شد واما کوششها بـرای رفـع 

رهبر بـال منـازع .  آن بجائی نرسیدند
گشتن آقای خمینی و برخـورداری او 

گــروه هــای  از حمایــت همــه جانبــه
سیاسی، خطر بازسازی استبداد را در 

نسبت به این خطر هشـدار . برداشت
امـا همگـان گرفتـار . نیز داده می شد

فکـــر ثـــابتی بودنـــد کـــه بنـــا بـــرآن، 
روحانیــــان توانــــا بــــه اداره کشــــور 

پــس هرگــروه و شخصــی در . نیســتند
پــی آن بــود کــه بهتــرین موقــع را بــر 
. دولتمـــدار شـــدن از آن خـــود کنـــد

ـــف ـــت متاس ـــد اکثری ـــر از دی انه خط
جامعه پنهان ماند و هشدارهای عده 
ــد  ــاه بودن ــر آگ ــن خط ــه ای ــه ب ای ک

خطـر بـاز سـازی . نادیده گرفتـه شـد
بـا . استبداد این بار در ردای مـذهب

ــانون  ــان ، ق ــس خبرگ ــای مجل کودت
اساســــی و محــــدود کــــردن حــــق 
ــه والیــت فقیــه و  حاکمیــت مــردم  ب
ســپس بــا تهدیــد و تحدیــد هــر روزه 

ی ها و نقض عهـدها و نهایتـا بـا آزاد
،  آقـای خمینـی  ۶۰کودتای خـرداد 

  . حاکم مستبد ایران شد
ــگ        ــون جن ــان  ۸چ ــه پای ــاله ب س

رسید، آقای خمینـی کـه جـام زهـر را 
سرکشـــیده بـــود، ایـــن بـــار، والیـــت 
مطلقه را اعالم و باز سـازی اسـتبداد 
را کامل و خود را مالک جـان و مـال 

مـردم ایـران  .و ناموس مردم گرداند
ــــام  ــــدگی در نظ ــــال زن ــــی س در س
ـــه هـــای  جمهـــوری اســـالمی، تجرب

ـــد ـــادی را از ســـر گذراندن دهـــه : زی
شصت که با کشتار مخالفـان نظـام از 
ــران  ــر ای ــرین دوران معاص ــک ت تاری
ـــا خاتمـــه جنـــگ، دوران  اســـت و ب

را بــا آقــای رفســنجانی و " ســازندگی"
ســپس بــا ریاســت جمهــوری آقــای 

و آنگــاه " اصــالحات"خــاتمی دوران 
ــــژاد دوران  ــــدی ن ــــای احم ــــا آق ب

ــه " مهــروزی و اصــولگرایی" را تجرب
امــا ایــن تجربــه هــا بــه آنهــا . کردنــد

آموخــت کــه در ساختاراســتبداد آن 
هم مطلقه،  رعایت حقوق و کرامـت 

  .انسانی محلی از اعراب ندارد
ــه مــا آموخــت کــه نظــام       ــه ب تجرب

ــر  ــامی ب ــا نظ ــه ب ــه فقی ــت مطلق والی
مـردم در تضـاد  اساس حق حاکمیت

کامـل اسـت و انتظـار اصـالح آن، در 
راستای احقاق حق حاکمیت مـردم،  

ایـــن انتظـــار تنهـــا . بیهـــوده اســـت
عمــــرچنین نظامهــــایی را طــــوالنی 

در طـی سـی و دو سـال کـه از . میکند
انقالب میگذرد و بـا گذشـت بـیش از 
سی سال از استقرار نظام والیت فقیه 

دی در ایران ، ایرانیان فرصتهای چن
را بدســت آوردنــد تــا حــق حاکمیــت 

اماهر بار با ایجاد . خویش را بازیابند
ــا تبلیــغ  تــرس هــای کــاذب همــراه ب
اصالح پذیری رژیم،  کـار رهـا شـدن 

  .از سلطه استبدادیان، ناتمام ماند
تجربــه مــردم تــونس و مصــر پــیش      

روی ماســت و بــه مــا میگویــد کــه بــا 
استقامت و نفی کلیت نظام فاسد ونه 

یرش بخشی از آن است که میتوان پذ
 ۸۸در سـال . به حقوق خویش رسـید

ـــور  ـــزرگ، حض ـــب ب ـــدنبال تقل و ب
میلیونی مـردم در جنـبش، تـک پایـه 

اما تردیـد . استبداد را به لرزه درآورد
ــه را  ــبش پای ــا جن ــدند ت ــانع ش ــا م ه
بـــردارد و رژیـــم مافیـــایی بـــا رژیـــم 

این تردیـد . دموکراسی جانشین شود
ی را کــه بــه جــان هــا از تردیــد و شــک

ــتند و  ــود، کاس ــاده ب ــتبدادیان افت اس
ــرکوب  ــا س ــا ب ــد ت ــان دادن ــدو امک ب
گسترده و بکار گیری ماشین شکنجه 
و اعدام، آتش جنبش عمومی مردم را 

اینـک . با خاکستر اسـتبداد بپوشـاند
ــا  ــه م ــونس و مصــر ب ــردم ت ــبش م جن
میگویـــد زمـــان، زمـــان بـــر خاســـتن 
معلمان جنـبش عمـومی یعنـی مـردم 

ــرا ــه ای ــتبداد مطلق ــایی از اس ن و ره
این تجربه به ما نیز می آمـوزد . است

هر گاه جنبش فراگیر و حضور مردم 
گســترده و هــدف مشــخص و قطعــی 
ـــه  ـــادر ب باشـــد، عوامـــل اســـتبداد ق
سرکوب نخواهند بود و ایستادگی بـر 
حـــــق حاکمیـــــت مـــــردم، نظـــــام 
ــرد  ــد ک ــاگزیر خواه ــتبدادی را ن اس
چماقــداران و عوامــل ســر کــوب را، 
همچون رژیمهـای تـونس و مصـر، از 

گسترش خشـونت . صحنه خارج کند
و موج اعدامها که با جنـبش عمـومی 
مـــردم تـــونس ومصـــرهمزمان شـــده 
است نشان از ترس بیش از حد رژیـم 
. از سرنوشــــــت محتــــــوم اوســــــت

ــا  ــه پ ــا ب ــاه ملته ــه هرگ ــتی ک سرنوش
خاســتند و بــر حــق پــای فشــردند بــا 

هـر . سقوط مستبد رقم خورده اسـت
ادامه این رژیم فاسد و تبهکار بـر روز 

خرابی و ویرانی و خشـونت ناشـی از 
  .استبداد می افزاید

ایرانیان از تردید بـدر آئیـد و شـک    
نکنیـــد کـــه نظـــام اســـتبدادی تـــاب 
مقاومــت در برابــر جنــبش عمــومی و 
ــه  ــه ب ــی ن ــردم یعن ــاطع م خواســت ق
والیت فقیه و آری به والیت جمهـور 

ــردم را نخواهــد داشــت یافــت باز. م
آزادی و استقرار حق حاکمیت ملـت 
در دسترس است فقط اراده و همتـی 

  .به گستردگی ایران را میخواهد
ســــالگرد انقــــالب بــــر تمــــامی     

  آزادیخواهان مبارک باد
  

  مجامع اسالمی ایرانیان
  ۱۳۸۹بهمن  ۲۲
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جلسه بحث و گفت و 

 شنود
  ابوالحسن بنی صدر

 
بررسی وضعیت کنونی 

 جنبش ایران
  
ذيری رژيم واليت انعطاف ناپ *

فقيه در خشونت ضعف يا قوت 
 آنست؟

انقالب و اصالح پذيری    *
 رژيمھای ديکتاتوری؟

نقش و وظيفه مردم در   *
داخل و خارج از کشور برای 
پايان بخشيدن به استبداد و 
  استقرار دموکراسی چيست ؟

  
از کليه ھموطنان عزيز دعوت 

ل خود می نماييم با شرکت فعا
  .ار تر کننداين بحث را پرب

تا  ۱۸ساعت ،۲۰۱۱فوریه۱۹
۲۲    
  دانشگاه کلن سالن: مکان  

XXIV  
  
"Universität"    ٩با خط 

 تا ايستگاه دانشگاه
Universität zu Köln 
– Wiso Gebäude  
(WiSo-Schlauch) 

  
Hörsaal XXIV   

  
هدف را مشخص باید 

  کرد
  
جامعـــه ای کـــه هـــدف خـــویش را  •

ــد ــی کن ــین م ــد در برا ،مع ــی بای ــر م ب
شدائد مقاومت کند و  جمهور مـردم 

ــه  ــیدن ب ــق بخش ــرکت آدر تحق ن ش
نها آکنند و مراقبت کنند هیچ عاملی 

. را از متحقق کـردن هـدف بازنـدارد
اعتیـــاد بـــه اطاعـــت از  ،بـــه اعتیـــاد

بــازنگردد و نگــذارد قــدرت  ،قــدرت
ـــاز بســـازند و  پرســـتان اســـتبداد را ب

  . ن خود کنندآدولت  را از 
را در نیمـــه  بخصـــوص تجربـــه – ۴

رهاکردن را با تجربه را تا رسیدن به 
ــه دادن ــد ،نتیجــه ادام ــین کن . جانش

بـر او اسـت کـه موانـع  ،برای این کار
ـــاعی و  سیاســـی و اقتصـــادی و اجتم
فرهنگــی برخــورداری از اســتقالل و 

زادی و دیگر حقوق را شناسائی کند آ
مـردم ایـران نبایـد . و از میان بردارد

نقالب مشـروطیت از یاد ببرند که از ا
به  ،غیر از سه انقالب بزرگ ،تا امروز

امــا . فــراوان جنبشــها دســت زده انــد
به نتیجـه نرسـانده  ،یکی از اینهمه را

بر ایـن مـردم  اسـت کـه از خـود . اند
بپرســند چــرا جنبشــهای خــود را در 

نهـا آنیمه رها کرده اند؟ این پرسـش 
را به یاد واقعیت دیگری می اندازد و 

 ،ر زنــدگی شخصــی نیــزد :ن اینســتآ
ــردن ــا ک ــه ره ــا را در نیم ــه ه  ،تجرب

ــی  ــی هــدف م ــرانجام ب ــدگی را س زن
توجه به این واقعیت مبارزه . گرداند

ــیم و  ــالب در تعل ــر و انق ــا طــرز فک ب
  ،در حقیقت. تربیت  را ضرور می کند

نســل جــوانی کــه اســتبداد پــرده  – ۵
ینــده قــرارداده آســیاهی میــان او و 

بــه  ،اســت تحقیــر شــده و بــی هــدف
دمکی محکوم به تکـرار اعمـال یـک آ

عصیان بر . نواخت تبدیل شده است
نیـاز . راه بجائی نمی برد ،این تحقیر

به انقالب اسـت تـا مگـر نسـل جـوان 
رمــان بجویــد و عقــل او اســتقالل و آ
زادی را اندیشـه آزادی بیابـد و بیـان آ

راهنمـــا کنـــد و طـــرح جامعـــه ای از 
ا بـه زاد و پیشرو رآانسانهای مستقل و 

بــدون اندیشــه راهنمــا . اجــرا گــذارد
در خالء  ،عقل او ،زادیآکردن بیان 

  . اندیشه راهنما نمی ماند
 ،مــدنآزیــرا خــالء را بمحــض بوجــود 

. ن بیــان قــدرت پــر مــی کنــدآایــن یــا 
همان فاجعه که در پی انقـالب ایـران 

توضــیح ایــن کــه در دوران . روی داد
ــاه و بهنگــام انقــالب و پــس از   ،نآش

. زادی پیشنهاد شـدآبمثابه بیان  اسالم
گل برگلوله پیروز شد  ،ن بیانآبه یمن 

ــان ــر ،و همچن ــای دیگ ــه ه  ،در جامع
  .درکار پیروز کردن گل بر گلوله است

بازوان بخشی از جوانان  ،ن روزهاآاما  
بـه زور از میـان «بی قرار بودند تا بکار 

. روند» برداشتن موانع در کوتاه مدت
نهـا بـه اسـتخدام بدین سـان بـود کـه آ

ن نسـل و نـه آنه . مدندآاستبدادیان در
ــروز ــوز از خــود نپرســیده  ،نســل ام هن

یا ممکن است اندیشه راهنمائی آ: است
توجیـه  ،که گل را بر گلوله پیروز کـرد

گر چنین خشونت کوری گشته باشـد؟ 
نها که این پرسش را از خود نکردند و آ
نهــا کــه تــابع ایــن فکــر جمعــی جبــار آ

نیــازی بــه اندیشــه راهنمــا شــدند کــه  
یا در آ. اسالم  را مقصر شمردند ،نیست

و نیــز ... پرتـو جنـبش تـونس و مصـر و 
می تواننـد  ،مثالی که ترکیه امروز است

این واقعیت را دریابند کـه وقتـی دیـن 
تــا ایــن  ،یــک جامعــه ای اســالم اســت

زادی نشـود و دسـت کـم بـا آدین بیان 
ــازگار نگــردد ــای  ،دموکراســی س ملته

از  ،لمان  در بند مدار بسته اسـتبدادمس
  خالصی نمی جویند؟  ،نآ

نمـی توانسـت نیمـه  ۸۸جنبش سال      
تمام رها نشود از جمله به این دلیل که 
هــدف را بــدون اندیشــه راهنمــائی کــه 

نمــی تــوان تعیــین  ،زادی اســتآبیــان 
وســیله  ،هــدف کــه تعیــین نشــد. کــرد

جامعه . درخور را نیز نمی توان برگزید
فتار سـرگردانی مـی شـود و از خـود گر

فایـده کـاری کـه مـی کنـیم : می پرسـد
چیست؟ پاسـخی کـه ایـن پرسـش مـی 

هرگاه . رها کردن جنبش است ،جوید
ــه  ــه نتیج ــه را ب ــد تجرب ــلی بخواه نس

اندیشــه راهنمــائی کــه بــر مــی  ،برســاند
. گی ها می باید داشته باشدژوی ،گزیند

  :گی هاژاز جمله این وی
شد برای تنظیم رابطه نباید مرامی با •

انسان با قدرت بلکـه مـی بایـد اندیشـه 
زادی آراهنمائی باشد برای اسـتقالل و 

  ،در نتیجه. انسان
برای اینکه دولت قدرتمدار نشـود و  •

ـــت  ـــابع والی ـــردد و ت ـــدار بگ حقوقم
اختیــار اندیشــه  ،جمهــور مــردم باشــد

نه تنها نبایـد در دسـت دولـت  ،راهنما
ائی بیـان بلکه محـک شناسـ ،قرارگیرد

اینست  ،از جمله ،زادی از بیان قدرتآ
ن آنتوانـد  ،از جمله دولـت ،که قدرت

ن جمــع آرا وســیله کنــد و یــا حتــی بــا 
  ،در عوض .شود

ــان  • ــار ممکــن آبی ــد بک ــی بای زادی م
کــردن همکــاری انســانهای مســتقل و 

زاد و حقوقمنـــد بـــرای اداره زنـــدگی آ
 ،بی نیاز از استفاده از قدرت ،هدفمند
ــواه د ــواه در خ ــانواده و خ ــطح خ رس

ایــن بیــان . بیایــد ،ســطح یــک جامعــه
زادی کامل اسـت وقتـی هـیچ خالئـی آ

 ،در جـا ،چرا کـه قـدرت. باقی نگذارد
زادی را آن را پر خواهـد کـرد و بیـان آ

در بیان قدرت از خود بیگانـه خواهـد 
  .کرد

 ،زادی کامـل باشـدآبرفرض که بیان  •
ی مـ ،ن را بکـار مـی برنـدآانسانهائی که 

. باید مراقب باشند زور در کار نیاورنـد
ــان  ،از ایــن رو از تفاوتهــای بنیــادی بی

زادی بــا بیــان قــدرت یکــی نیــاز بیــان آ
زاد اندیشه ها و بیـان آزادی به جریان آ

. قدرت به قطع جریان اندیشه ها است
بنـا بـر  ،دیگری شناختن حق اخـتالف

برداشــتهای گونــاگون از حــق  و  ،ایــن
بـه  ،تالف بـه توحیـدگذار دائمی از اخ

  . زاد اندیشه ها استآیمن جریان 
گـی بـس مهـم را ژزادی این ویآبیان  •

 ،دارد که بکـار بـردن منطـق صـوری را
عقـل . بعنوان روش نـاممکن مـی کنـد

در  ،زاد را دائــم بــا واقعیــتآمســتقل و 
از ایـن . ارتباط مستقیم نگـاه مـی دارد

نزاعهــائی کــه حاصــل بکــار بــردن  ،رو
بـی محـل مـی  ،سـتندمنطق صـوری ه

توضیح این که فرض کنیم بیان . شوند
ــا صــفت اســالمیآ ــه انســانها  ،زادی ب ب

هرگــاه منطــق صــوری . پیشــنهاد شــود
سان مـی تـوان نسـبت بـه آ ،روش باشد

ورد چنانکــه آحساســیت پدیــد  ،اســالم
ن آعقلها خویشتن را سانسور کنند و از 

بر فرض که بتوان . بیان محروم بمانند
بیـان  ،فلسـفه دیگـری با صفت دین یـا

انسانهائی  ،زادی را به جامعه ارائه کردآ
به  ،که منطق صوری را روش کرده اند

ـــی آ ـــدآن روی نم ـــرا خـــود را . ورن زی
سانسور می کننـد و بـرای ایـن سانسـور 

  . نیز دلیل می تراشند
انســان امــروز نبایــد گمــان کنــد در       

زادی به انسـان آبیان  ،طول تاریخ بشر
بایـد بپـذیرد کـه . ده اسـتپیشنهاد نشـ

این بیان پیشنهاد شده اسـت و بایـد از 
بـدتر  ،خود بپرسد چرا سانسور شـده و

بیــان  ،گــاه ،چــرا بیــان قــدرت و ،نآاز 
ن شــده آجانشــین  ،اســتبداد فراگیــر

زادی آاست؟ هرگـاه بپـذیرد کـه بیـان 
پس خود را از قید منطـق  ،وجود دارد

ن می شود کـه آصوری رها می کند و بر
صــورت بــه محتــوا گــذر کنــد و اگــر از 

بـدون بکـار   ،مشاهده کرد کـه بیـان را
مـــی توانـــد بکـــار ببـــرد و  ،بـــردن زور

از راه  ،زادی خــــویش راآاســــتقالل و 
ن آبراو اسـت کـه  ،دامن بگسترد ،رشد

  .را بعنوان اندیشه راهنما بپذیرد
ــران      ــروز ای ــل ام ــد  ،نس ــوز در بن هن

ــده اســت منطــق صــوری . صــورت مان
بــا راه حـل معــین را در نظــرش مسـئله 

مسئله غـامض و بـدون راه حـل کـرده 
اسـالم دیـن اکثریـت بزرگـی از : است

از ترسهای بخشی از . مردم ایران است
یـم مرتـب القـاء مـی ژکه ر –این مردم 

یــم ژیکــی اینســت کــه هرگــاه ر –کنــد 
اسـالم نیـز از  ،والیت فقیه سقوط کنـد

بپـذیرد  ،اما اگر این نسـل. میان میرود
زادی مـی بایـد آاسالم بمثابـه بیـان  که
گـی هـای ژگی های بـاال و دیگـر ویژوی

زادی را داشـــته باشـــد و بیـــان آبیـــان 
ـــتآ ـــدار ،زادی و دول ـــی حقوقم  ،حت

چرا که این بیان  ،جمع ناشدنی هستند
ــتقالل و  ــد در اس ــتن هدفمن روش زیس

ــدی اســتآ ــه  ،زادی و حقوقمن پذیرفت
 ،است که دین می باید از اسارت قدرت

پذیرفته است . جمله دولت رها شوداز 
که دین نمی باید توجیـه گـر خشـونت 

پذیرفته است کـه دیـن مـی بایـد . شود
حــق اخــتالف را بپــذیرد امــا عامـــل 

پذیرفتـــه اســـت کـــه . دشـــمنی نباشـــد
همگان حق دارند اندیشه های خود را 

نهـا هسـتند آزاده آاظهار کنند و مـردم 
که بهترین سخن را بر می گزیننـد بـی 

ن آبه گوینـده و صـورت و رنـگ  توجه
  . سخن

  
  !ایرانیان

  
نگذاریـد سـایه شـوم  ،درنگ نکنید     

انتخاب روشنی  ،ترس برایران دیرپاید
انتخـاب ملتـی  ،در حال حاضـر. بکنید

که معلم جنبشـهای همگـانی ظفرمنـد 
نه بـه والیـت فقیـه و «جز  ،بوده است

نمــی  ،»ری بــه والیــت جمهــور مــردمآ
ایـــن هـــدف را  هرگـــاه. توانـــد باشـــد

روش شما جنـبش همگـانی  ،برگزیدید
ــود و  ــی ش ــی م ــونت زدائ ــا خش ــوأم ب ت

زادی مـی آبیـان  ،اندیشه راهنمای شما
ــــردد ــــروز را ،گ ــــر ام ــــد مص  ،بنگری
کــه ســرزمین زنــدگان شــده  ،ســرزمینی
ــت ــروز. اس ــا دی ــه ت ــتان  ،ک ــه گورس ب

پیش از جنبش مردم . خاموش می ماند
 بعـد از: خبرنگاری از من پرسید ،مصر
نوبت کدام کشور است؟ پاسـخ  ،تونس
باور نکرد چرا که مصریان . مصر: دادم

ــی  ــاوت م ــی تف ــل و ب ــی منفع را مردم
گاه نبود که نسل آاز واقعیتی . انگاشت

بـــه  ،ن قرارگرفـــتآجـــوان وقتـــی در 
 ،امید که ایـن نسـل.  یدآجنبش در می 

دیگر بر زمین  ،اینک که برخاسته است
ه ننشـــیند و مصـــر را ســـرزمین جامعـــ

بنگریــد کــه هــر . زادگــان بگردانــدآ
 ،جنبش در هر کشور که روی می دهـد

ســر زمینــی  ،نگــاه هــا را بســوی ایــران
موزگـار روش پیـروز آبرمی گرداند کـه 

همــه مــی پرســند و مــا . بــوده اســت
چرا مـا : ایرانیان نیز از خود می پرسیم

ــزم  ــن ع ــا ای ــزیم و ب ــتیم؟ برخی نتوانس
  .برخیزیم که این بار می توانیم

  
ـــراد نیروهـــای مســـلح  ،و شـــما اف

ستمدیده های ابزار سـتم بـر ملـت 
  !ایران

  
شما ستمدیده اید چرا کـه بازوهـای     

زاد خــود آخــود را از فرمــان عقلهــای 
. وردیـدآبدربردید و به فرمان جبار در 

جبــار تــوان و فرصــت رشــد را از شــما 
به  ،نسل انقالب و ،ستاند و بدست شما

انقــالب و  نســل اول بعــد از ،نآدنبــال 
اینک نسل دوم و سوم بعد از انقالب را 

 ،روز اول. دارد از رشد محروم می کند
شــما را فریفــت کــه گویــا هــدف دارد و 
شــما ندیدیــد کــه اســتبدادش حاصــل 

امروز دیگـر . قطع رابطه با هدف است
ــز   نمــی توانــد یــک هــدف دروغــین نی

ــد ــدان بفریب ــما را ب ــازد و ش از راه . بس
دادن در  فســــاد گســــترده و شــــرکت

سرکوبگری است که می خواهد شما را 
  . ناگزیر کند در خدمتش بمانید

اگر نمی خواهید از سرنوشت ارتش       
اگـر نمـی خواهیـد  ،ایران درس بگیرد

ن ارتش سرانجام از اسلحه آبدانید که 
کشیدن برروی مردم خود بازایسـتاد و 
فرصت جنگ با متجاوز را بـرای بـدل 

ــه یــک ارتــش م ــد شــدن ب ــی غرورمن ل
از رفتار ارتشهای تونس  ،مغتنم شمارید

یـم بـی ژمیـان ایـن ر. و مصر بیاموزیـد
دف و فرسوده محکوم به مرگ و ملت 

حایــل نشــوید و بعنــوان عامــل  ،ایــران
ــد ،ســرکوب ــل نگردی سرنوشــت . حای

یم میرنـده گـره ژخود را با سرنوشت ر
ــد ــه ر. نزنی ــی ک ــرا ملت ــی ژزی ــم را نم ی

وی حیاتی را از یمی که نیرژخواهد بر ر
  .پیروز می شود ،دست داده است

غوش مردم ایران بر روی فرزنـدان آ    
جـــــوان خـــــویش کـــــه ســـــرفرازی 
خدمتگزاری به مردم ایـران را بـر مـی 

  .باز است ،گزیند
  خدمتگزار شما مردم ایران و ایران

  ابوالحسن بنی صدر         
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