
  

نمايشـگاهي گشـته اسـت كـه،يـمژدوران تالشـي ر ،پرده را دريده اند و اينك،نآروز قهر و روزهاي پر تنش و پر برخورد بعد از11:انقالب اسالمی
  . يم تشريح مي شوندژچند و چون تالشي ر ،از زبان اطالع ها و خبرها و موضعگيري ها ،در فصلهاي اول و دوم. ن مشغولندآايرانيان و جهانيان به تماشاي 

به  ،در اين فصل. ه اندرائي كردآصف  ،اثر رابطه با قدرتهاي خارجي بر تقابلهاي گروه بنديهائي را شناسائي مي كنيم كه رو در روي يكديگر ،در فصل سوم
  .مي پردازيم ،نيز ،يمهاي استبدادي نفتيژوضعيت بحرين و سوريه و سياست امريكا در قبال جنبش بحرين و ر

ور مـي  آيـاد  ،در ايـن جـا  . وريـم آيم بي كفايت و متالشي را گرد مي ژداده ها و خبرها و گزارشهاي اقتصادي گوياي اثرات مديريت يك ر ،درفصل چهارم
  . گزارش مي كند ،ن را دراداره اموركشورآيم وكفايت ژانسجام يك ر ،بعد اقتصادي بهتراز بعدهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي شويم كه

زاد شده آ ،»سري است«از قيد  ،به تازگي ،اين اسناد. قسمتي ديگر از گزارش مجيد تفرشي را در باره اسناد سري انگلستان نقل مي كنيم ،در فصل پنجم
  .يم صدام و چرائي رفتارحكومت تاچر را روشن مي كنندژتوسط مأموران ر ،چند و چون اشغال سفارت ايران در لندن ،ضيح ها كه داده شده اندتو. اند

  :ورده ايمآخبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را گرد  ،در فصل ششم
  
  

  خامنه اي راه ها را يكي پس از ديگري بر روي خود بست و راهي
  :قي نگذاشتجز رفتن با   

  
 :  مفری جز رفتن نیست ،در بن بست پیش پای خامنه ای

 
   :زآشتی نظام برانداو قهر   ٭
 
خامنه . شدید بود ،یم بطور عامژبر خامنه ای بطور خاص و بر رقهر محمود احمدی نژاد گذشت و ضربه این قهر  ده روز از •

داللت کامل می کرد بر بی کفایتی او و بـر ایـن کـه  ،نآیرون از یم و بژزیرا در ر. ن را خطرناک تشخیص دادآای طوالنی شدن 
اد ژزیـرا ادامـه قهـر احمـدی نـ. اعتبار او بسیار کاهش یافتـه اسـت ،اد او را به چیزی نمی گیرد و در مجموعه دولتژاحمدی ن

مـدهای حـذف آی ایـن شـد کـه پـ. نزدیـک بـودنش بـه سـقوط بـود ،ن و بنا بر اینآبمعنای تعطیل دولت و تصدیق فلج کامل 
در  »نماینـدگان« .اد بگـرددژمـاده دادن رأی بـه عـدم کفایـت احمـدی نـآاد را پذیرفت و به مجلس اشاره کـرد کـه ژاحمدی ن

احمـدی دیدار بـا  بهنگام ،»نمایندگان«از سوی عده ای از  امراین  .ندشد ییس جمهورئبه عدم کفایت سیاسی رتدارک رأی 
زیـرا نمـی توانـد حکـم خـود را پـس . »خـر بـرودآتـا «حالی کردند که خامنه ای مصمم اسـت  نها به اوآ. اطالع داده شد ،ادژن

ن سـر آبلکه به این معنی است که یـک سـر دارد و ، دیگر بدین معنی نیست که نظام دو سر دارد ،چرا که این پس گرفتن. بگیرد
  .بازگردد وزیرانبه جلسات هیات دد و دم فرو بنمجبور کرد اد را ژاحمدی ن ،تهدید به عزل.  اد استژنیز احمدی ن

 4در صفحه   

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

  )٢۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

زندگينامه رضا خان  و گوشه اي از خصوصيات  اخالقي  او قبل 
  پس از كودتـا    » خلق و خوي رضاشاه « ةباردر  و 1299از كودتا  

كه در اين بخش مي خوانيد، بيانگر  قوتها و ضعف هائي است كـه  
ه دولت انگليس در راستاي اهـداف  رضا خان در اثر سر سپردگي ب

  .  بر مردم ايران تحميل شد 1299و منافع آن  با كودتاي 
  

قبـل از   زندگينامه و  خصوصيات  اخالقي رضا خان◀
  :1299كودتا 

 
هجـري خورشـيدي در روسـتاي    1256اسفند  24رضا خان در 

ملك الشعرا بهـار بـر   . آالشت از توابع سوادكوه مازندران زاده شد
افسرسواد » داداش بيك «رضا خان ميرپنج پسر، : است كه اين نظر

طبع » خاني « بود، نام اين طايفه در تاريخ» پاالني « كوهي از ايل 
پتروگراد برده شده است و تا جائي كه بياد دارم غير از آن تـاريخ  

االت حـ كه وقايع حكام گيالن و الهيجان و ظهور شـاه اسـمعيل و   
ويسد نامي از اين طايفه در تاريخ برده خان احمد  گيالني  را مي ن

 .نشده است
از مرحوم ميرزا محمود رئيس كه مـردي  ) بابل( در بار فروش  

يعنـي رضـا   ( شاه: معمر و فاضل و درويش بود، شنيدم كه مي گفت
»  پهلـوي  « و » پاالني « و از قضا بين . است» پاالني « از ايل ) شاه 

گمـان نـدارم خـود شـاه     قرابت لفظي عجيبي موجود اسـت، امـا   
پهلوي را « ملتفت نام عشيرة خود بوده و اين نام خانوادگي  يعني 

 .بدين مناسب انتخاب كرده باشد
  

  13 در صفحه
 !ريغ نفرمائيدنشريه، دياري ماليازمحترمدوستان

!ما را نياز به ياری شماستبرای ادامه انتشار،   
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     به یاد مهندس بازرگان
  پایان عصر روشنفکری دینی؟

       
یا آ: از من خواسته شد به ان پرسش پاسخ دهم ،چند سال پیش     

عصر روشنفکری دینی پایان یافته است؟ به تازگی باز از من 
خواسته شد نظر خود را در باره روشنفکری دینی و روشنفکر دینی 

مقاله  در ،فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی ،ادگار مورن. بنویسم
  :این واقعیت را باز می گوید ،خود)  ۲۰۱۱وریل آ ۲۵لوموند (

از زماني ضعف . ن نيز مي شودآاما نيرومندي خودجوشي ضعف «     
مي شودكه كار ديگر نه ويران كردن يك ديكتاتوري كه بناي يك 

يك غليان خالق  ،در نسل جوان در جنبش ،البته. دموكراسي است
مساعد . ان از بي نظمي جدائي ناپذير استاما اين غلي. وجود دارد

وردن آكار را يا سر به اطاعت فرود . انشعابها و سرگشتگي ها است
. وردني نيستندآبر ،بالفاصله ،زودرس و يا اظهار توقعاتي مي كشاند كه

فقدان انديشه اي در باره بغرنجي  ،در اروپا ،در فرانسه ،هم اكنون
راگرد تاريخي جهاني شدن وجود در باره ف ،در باره جامعه ،انسان
نست كه در برابر شتابان آوجود نداشتن اين انديشه مانع از . ندارد

واكنشي ابراز و جهت حركت به زندگي  ،رفتن جهان به لجه نيستي
  .تغيير داده شود

او نخستين كس نيست كه نبود انديشه راهنماي درخور زمان سخن      
اين واقعيت را بر زبان  ،يگر غربانديشمندان د ،پيش از او. مي گويد

فولر اين پيش بيني را كرده بود كه اين انديشه در . ورده بودندآو قلم 
انديشه  ،در ايران ،اما. ايران و يا چين و يا مصر يا هند جسته آيد

. راهنمائي راهنماي انقالب شد و پيروزي گل بر گلوله را پيروز كرد
زادي در آتر گشته و به مثابه بيان كامل ،به يمن درس تجربه ،اين انديشه

هرگاه ايرانيان به دوستي ها و دشمني . اختيار جامعه امروز ايران است
ميز با انديشه هاي راهنما پايان دهند و بپذيرند كه اقوي آهاي تعصب 

و  مدن از موافقت و مخالفت هاي ويرانگر استآدليل رشد بيرون 
ترین سخن را به زمودن و برگزیدن بهآن شوند که زحمت آبر

جهانیان را  ،زادیآمیز بیان آکاربرد موفقیت  ،خود بدهند
فراخوانده اند به پایان دادن به جنگهای ویران گر و ورود به 

   .زادیآعصر صلح و استقالل و رشد و 
  2در صفحه     
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  1 ص :خامنه اي راه ها را يكي پس از ديگري بر روي خود بست و راهي جز رفتن باقي نگذاشت ◀
  7 ص: چگونگي پخش خبر از صدا و سيما –سپاه و جنبش مردم  –حكومت چند زن داران  ◀
  اد نمي گذارد يا به عكس ؟ژمدي نخامنه اي مي خواهد با امريكا كنار بيايد و اح ◀

  8  ص :زاد زنان سوريهآ –بحريني ها قرباني موقعيت  - 
نقدينـه را چـه كسـاني     –  افـزايش نـرخ ارز   –درصد تورم ناشي از اجراي قانون يارانه هـا  40 ◀

  9 ص صاحب مي شوند؟
  به روايت ،1359در ارديبهشت  ،گروگانگيري اعضاي سفارت ايران در لندن◀

  10 ص : محرمانه انگلستاناسناد  
بـه نـام    اي  بـراي مسـئله   يـم ژن و شكنجه و اعدام راه حل رازند –زنان ايران  زادآكهريزك ◀

12 ص»:حقوق انسان«

        خامنه اي خود را محكوم 
  به رفتن كرد
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ـــا      ـــا  عصـــر آاین پرســـش کـــه ام ی
ــه پایــان رســیده  روشــنفکری دینــی ب
است ؟ می توانـد بـراین مبنـی بعمـل 

، است که مده باشد که  عصری بودهآ
وجـود » روشنفکران دینـی « ن، آدر 

داشــته انــد و موضــوع کارشــان دیــن 
پرسش، گویای برداشـت  . بوده است 

فکری دینی نیز پرسش کننده از روشن
یــا آامــا از چــه رو مــی پرســد . هســت 

ــرا  ــی ف ــنفکری دین ــان عصــر روش پای
یــا بــا توجــه بــه کــار آرســیده اســت ؟  

» روشـنفکران دینـی « کسانی کـه بـه 
یـا عصـر آمعروف بوده اند، می پرسد 

این کار به پایان نرسیده است ؟ اگـر 
را  » روشنفکران دینـی « تاریخ و کار 

 ا بــر پرســش، نیــز نمــی شــناختیم، بنــ
پایان یافتن و یا نیافتن زمان مقصود 

  :دو کار می تواند باشد 
انطبــاق دادن دیــن بــا نظرهــای  – ۱

  فلسفی و علمی 
خـر رسـیدن قابلیـت انطبـاق آبه  – ۲

وردهای علمی و یـا بـه آدین با دست 
ــاق و حــل  ــن انطب ــیدن ای ــان رس پای

  . شدن مشکل 
اما کار سوم ،  بازگرداندن دین  به      

زادی است و آفطرت خویش که بیان 
شـــفاف و خـــالی از اعوجـــاج نگـــاه 
داشتن و جلوگیری از مبهم گردانیها 
به قصد از خود بیگانه کردن دیـن در 

، کـه در پرسـش است» بیان قدرت « 
چـرا کـه پرسشـگر مـی .  نیامده اسـت

ــد  بازگردانــدن دیــن از   -الــف : دان
خــود بیگانــه بــه دیــن فطــری و یــا از 

ــدرت  ــان ق ــان بی ــه بی  –زادی و ب آب
غـاز آزادی، آشفاف نگاه داشتن بیان 

و . شـــده اســـت و پایـــان نیـــز نـــدارد
غاز شـده آچرا « : هرگاه کسی بپرسد 

، پاسـخ او مـی »است و پایـان نـدارد 
  : تواند چنین باشد 

  
پایان عصر روشـنفکری بمثابـه 
انطباق دین با نظرهای فلسفی 

  :و علمی 
  

مـانی کـه عصر این روشنفکری از ز     
بنا بر انطباق دین بـا توقعـات قـدرت 

فلسفه و منطق و .  غاز می گیرد آشد، 
فقه حوزه های دینی، نزد سـنی هـا و 
شیعه ها، تردیدی باقی نمـی گذارنـد 
کــه انطبــاق دیــن بــا فلســفه و منطــق  
ارسـطوئی و فقــه یهــودی ، از دیرگــاه 

هرگــاه بخــواهیم .  غــاز شــده اســت آ
، حـوزه صفت غـرب زده را بکـاربریم

های دینی قدیمی ترین غرب زده هـا 
  . هستند 

تا زمانی که غرب از قلمرو اسالمی      
ــوق  فلســفه و منطــق و کرامــت و حق
انسان را اخذ می کرد، حـوزه فکـری 

. اســــالمی مرکزیــــت مــــی داشــــت 
متفکران مسلمان بر عقول اهل علـم 

ـــد  ـــاکم بودن ـــرب ح ـــرق و غ . در ش
چنانکــه قــرن یــازدهم اروپــا را قــرن 

و  مـی گوینـد... و وعلی سـینا گوینـدب
اندیشــه اصــالت و کرامــت انســان را ، 
در قــرن پــانزدهم مــیالدی،  جیــوانی 

ــدوال   ــو دال میران  Pico dellaپیک
Mirandola Giovanni     بیان « از

اخـذ کـرد و )  )ع(علی ( » یک عرب 
عربهـا نخسـتین : انگلس گفته اسـت 

مردمــی هســتند کــه توحیــد را کشــف 
  . کرده اند 

اما غرب به پیش افتاد و کار دیگر       
ــد  ــرفتن . ش ــی گ ــل پیش ــی از دالی یک

غرب، تحول اندیشه راهنما در غـرب 
: و تحول نپذیرفتنش در شـرق اسـت 

شــرق کشــف خــود، توحیــد را از یــاد 
استحاله اصل راهنمای دیـن از . برد 

ن، ثنویـــت تـــک آتوحیـــد بـــه ضـــد 
محــوری  و جانشــین توحیــد شــدنش 

و روش »  و منقـــــول معقـــــول « در 
شــدن منطــق صــوری در فقــه ، دیــن 

زادی را در بیـــان قـــدرت از خـــود آ
بدان اصل و این منطـق، . بیگانه کرد

ـــان و  ـــه،  از انس ـــدریج، در تفق ـــه ت ب
ن، غفلت آن و سرانجام از قرآحقوق 

به قول میـرزا محمـود شـهابی، . شد 
ــر« ــه  ق ــه ب ــه ، مراجع ــاذ آدر فق ن ش

ج، چنـین شـد کـه، بـه تـدری.  »است
انسان صـاحب کرامـت و ذی حقـوق 
از فقه بیـرون رفـت و انسـان تکلیـف 
مند و مطیع مقامی که برجـان و مـال 

ــد دارد، وارد  ــاموس او بســط ی ن آو ن
رابطــه تکلیــف بــا حــق قطــع و . شــد

تکلیف، تکلیفی که اطاعـت از اوامـر 
و نواهی قـدرت اسـت و نـه عمـل بـه 
حقی از حقوق ،  بـر حـق مقـدم و بـر 

نجا کـه مسـلمانان آتا . ن حاکم شد آ
گــاه امــا از حقــوق آاز تکــالیف خــود 

و . ذاتــی خــویش بــی اطــالع هســتند 
نها بگوئی، تکلیف عمل به آهرگاه به 

حق است و تکلیفی که عمل به حقی 
نباشــد، حکــم زور اســت، در شــگفت 
مــی شــوند چنانکــه پنــداری بــه دیــن 
جدیدی فراخوانده می شوند و یـا بـا 

  .  بدعتی در دین روبرویند
نتیجــه ایــن شــد کــه، از  دوران       

رنسانس بدین سو،  نوبت بـه انطبـاق 
اسالم بـا ایـدئولوژیها و نظریـه هـای 

بـا وجـود .  جدید علمی غـرب رسـید
این،  الزم دیده نمـی شـود کـه  اصـل 
راهنما و منطق صوری نیز بـا تحـول 
اصل راهنما و روش شناسی در غرب،  

« از ایـــــن رو، . انطبـــــاق جویـــــد 
، بر اصل ثنویـت »نفکران  دینی روش

تک محوری و بـا بکـار بـردن منطـق 
ــد  از  ــته ان ــاق « صــوری، نتوانس انطب

  . قدم فراتر گذارند » صوری 
در حقیقت، سـیر اندیشـه فلسـفی،      

ــــت دو محــــوری را  در غــــرب، ثنوی
. جانشین ثنویت تـک محـوری کـرد 

ــن  ــد  و ای ــز روش گردان ــه را نی تجرب
ــز  ــوری را نی ــار روش منطــق ص گرفت

ن شـعبه فلسـفی  آ. نقدی جـدی کـرد 
کــه ثنویــت تــک محــوری را اصــل 
راهنما نگاه داشت، در روش،  دست 

ــه انقــالب زد  ــن و . ب ــد دی ــم از بن عل
ــرو خــاص  ــرون شــد و قلم ــفه بی فلس

ــفی . بجســت  ــده فلس ــرایش عم دو گ
مدنـد و دو رشـته بیـان قـدرت آپدید 
  :وردند آپدید 

نظریه افالطونی که بـه بیـان هـای • 
قدرت یـا ایـدئولوژیهائی سـرباز کـرد  
که در قرن بیستم میالدی  بر اروپـای 
ـــدند و  ـــرقی حـــاکم ش ـــزی و ش مرک

  .حیاتشان در شکست پایان یافت 
ــه نخســت در •  ــطوئی ک ــه ارس نظری

کلیسا بر نظریه افالطونی غالـب شـد 
. ورد آو والیت مطلقـه پـاپ را پدیـد 

اما تحول اصل راهنما از ثنویت تـک 
ـــه ثن ـــت دو محـــوری، محـــوری ب وی

ـــرای  ـــا ب ـــرون کلیس ـــی در بی قلمروئ
ـــرال  لیبرالیســـم و ســـرمایه داری لیب

ایــــن اصــــل راهنمــــا، . ورد آپدیــــد 
دموکراسی بر اصل انتخاب را ممکـن 

بــدین ســان، نخبــه گرائــی .  ســاخت 
. افالطــونی و ارســطوئی، برجــا مانــد 
ــه رأی مــردم  ــه هــا ب  –اال اینکــه نخب

 مـأمور   -نزدیک تر بـه نظـر ارسـطو 
دولت حقـوق مـدار مـی شـدند و مـی 

  .شوند 
بــدین قــرار، بــر دو اصــل راهنمــا ،      

یکی ثنویـت تـک محـوری و دیگـری 
ثنویـت دو محــوری ، انــواع بیانهــای 
قدرت ساخته شدند و جنگهای بـس 

ــار  ــار و ویرانگــر بب ــه آمرگب ــد ک وردن
نهـا را بــه خـود ندیــده آتـاریخ چــون 

مســلم شــد کــه از خــود بیگانــه . بــود
ن آن توسـط فلسـفه قــدرت شـدن دیـ

ــه اســت و دیــن از خــود  انجــام گرفت
ـــردم را  ـــاران و م ـــه رابطـــه جب بیگان
رابطه اطاعـت دومـی هـا از اولـی هـا 

ـــده اســـت ـــان. گردان  ،در طـــول زم
 ،نآهمـــه نـــوع  ،بیانهـــای قـــدرت

زمـــوده شـــدند و حاصـــل آســاخته و 
غـرب محـروم  ،وضعیت کنونی غـرب
اندیشــه ای اســت  ،از اندیشــه راهنمــا

ن را از مسـئله سـازی برهـد و که انسا
به او توانائی حـل انبـوه مسـئله هـا را 

روشـنفکران « اینست که کار   .بدهد
انطبــاق   کــهقــدیم و جدیــد، » دینــی 
، بود ایدئولوژیهای روز هدین بدادن 

  . بی محل شده و پایان یافته است
همزمــــان، در قلمــــرو دیــــن، در      

غرب، دو جریان تا بـه امـروز، ادامـه 
  :ه اند یافت
ــام   - ۱ ــا تحــول نظ ــن ب ــاق دی انطب

بـاز  ˝نسـبتابسته به  ˝نسبتااجتماعی از 
، بنا بر این، انطباق جوئیش با تحول 
در هر چهار بعد سیاسـی و اجتمـاعی 
ــه هــا .  و اقتصــادی و فرهنگــی جامع

چنانکه،  کلیسای کاتولیک که دیروز 
ــود،  ــان ب ــوق انس ضــد کرامــت و حق

نسـان امروز مدافع کرامت و حقـوق ا
ــا  ــته و ب ــاعی گش ــدالت اجتم ــز ع و نی
سرمایه داری عنان گسیخته ، مبـارزه 

  . می کند 
تجربه سخت درخـور توجـه نسـل      

امروز و نسلهای فردا ها این است که 
، دیـن » سوسیالیسـتی « در رژیمهای 

ایـدئولوژی حـاکم را   -زدائی   الـف 
نه تنها پیروز نگرداند  که کارش را به 

سانسور شـدید  –و ب شکست کشاند  
ن شد که دیـن بتوانـد پـا بـه آمانع از 

پای تحـول جامعـه هـا تحـت سـلطه 
نتیجـه  -ج .  امپراطوری تحول کنـد

اینست که هنوز باور دینی مـردم ایـن 
ــا حقــوق انســان و  بخــش از جهــان ب

  . ستی نجسته امردم ساالری سازگار
پیــدایش نظریــه ای کــه معرفــت   - ۲

مـــی   دینـــی را تـــابع معرفـــت علمـــی
بنــا بــر ایــن نظــر، در ایــن . شــمرد

ـــی  ـــام علم ـــدریج احک ـــت ، بت تابعی
احکــام دینــی را نســخ و ســر انجــام ، 

ژول .  علم  جانشین  دیـن مـی شـود 
فری، وزیر فرهنگ فرانسه که قـانون 

ـــه تصـــویب  ۱۹۰۵الئیســـته را در  ، ب
مجلس ملی فرانسه رساند، خطاب به 

ــا گفــت  ــا و شــما را  : کلیس تکلیــف م
ن روز او آ. ن مــی کنــد مدرســه معــی

سال بعـد،  ۱۰۰هرگز تصور نمی کرد 
در مدرسه، دین مدعیان را به مبـارزه 

ها از یـاد مـی »  الئیک « می طلبد و  
برند که معنـای الئیسـیته بـی طرفـی 

موز و آدولت و مدرسه بود و نه دانش 
مدرسه در برابر دیـن « برای دفاع از 

  !، قانون وضع می کنند» 
ل بودنــد کــه علــم هرگــز نهــا غافــآ     

زیرا هر . نمی تواند کار دین  را بکند 
زمان علم بخواهد کار دیـن را بکنـد 
دیگر علم نیست و هیچ نه معلوم کـه 

شکسـت دردنـاک . بتواند دین بشود 
« ایدئولوژیهای مدعی داشتن صفت 

که خواستند جانشـین دیـن »  علمی 
علـم بـاوری « شوند و نیز  سرنوشـت 

ــه»   ــار  و وضــعیتی ک ورده اســت، آبب
ه انـدردگشکست نظریـه ای را مسـلم 

که گمـان مـی بـرد علـم دیـن را  ستا
ــد  ــی کن ــن  . نســخ م ــه ای ــا توجــه ب ب

کـه از  -واقعیت، انطباق دین با علم 
غاز،  در مقایسـه ای صـوری خالصـه آ

ــد   ــی ش ــت  -م ــی تبعی ــق اول و بطری
معرفــت دینــی از معرفــت علمــی،  بــه 

ر این د. محک تجربه ، بی اعتبار شد

»  روشـنفکر دینـی « ، کـار  قلمرو نیـز
  .  قدیم و جدید نیز پایان یافت

جریان اندیشه در غرب، از سـوئی،      
و حاصــل تجربــه هــا از ســوی دیگــر، 
کسی چون فوکویامـا را بـه ایـن فکـر 
انــداخت کــه گویــا پایــان تــاریخ فــرا 

زیــرا ســرمایه داری . رســیده اســت 
در ایــن . لیبــرال پیــروز گشــته اســت 

دیـن بـا دادن ، بـا انطبـاق قلمرو نیـز
سرمایه داری لیبـرال، کـار روشـنفکر 

  .دینی ، به پایان می رسد 
بسـا . اما تاریخ پایان نیافتـه اسـت      
بســتن انقالبــی در اندیشــه راهنمــای آ

ــت ــته اس ــان گش ــدن:  انس ــه ش  تجرب
تجربــه تجــدد عقــل نیــز اندیشــه و 

کســی . نــدمــداری را از اعتبــار انداخت
محور تعقـل ایـن : پرسید چون نیچه

عقل  که خدا شـده اسـت، چیسـت ؟ 
پرسش او، پاسخی جز این نمی یافت 

فلسـفه عقـل . که محور قدرت اسـت 
ــت و دوران  ــئوال رف ــر س ــت « زی پس

شروع شد و روشنفکران و » مدرنیته 
ن داشــت کــه آفیلســوفان غــرب را بــر

بگویند ، و به صراحت،  که از لحـاظ 
بســت  اندیشــه راهنمــا، غــرب بــه بــن

هنگامی کـه گربـاچف : رسیده است 
مد ، روشنفکران فرانسوی آبه پاریس 

به او گفتند که غرب نازا شـده اسـت 
مگـــر در شـــرق ، اندیشـــه راهنمـــای 

و گراهام فـولر . ید آجدیدی، جسته 
بر ایـن نظـر شـده اسـت کـه  اندیشـه 
راهنمای عصـر جدیـد  مـی توانـد در 
یکی از کشورهای ایران و مصر و هند  

شـرائطی را بـر او . ین خلق شود و چ
می شمرد که بیشتر از دیگر کشورها ، 

 ،امـــروز . در ایـــران، جمـــع هســـتند 
ادگار مورن مـی گویـد غـرب اندیشـه 

از این ،پس. راهنمای درخور را ندارد
ــا عقــل  دیــد،  از دیــد تطبیــق دیــن ب
مداری و تجدد  هـم کـه نظـر کنـیم، 

را  پایـــان » روشـــنفکر دینـــی « کـــار 
  . یابیم  یافته می

در جریــان ایــن تحــول طــوالنی      
غرب، انسان، بمثابه موجود صـاحب 
کرامــت و خردمنــد و  حقــوق منــد 
مســئول سرنوشــت خــویش و ســازنده 
نظــام اجتمــاعی،  در هــر چهــار بعــد 
ـــاعی و  سیاســـی و اقتصـــادی و اجتم

ن آامـا، . فرهنگی، وارد  صحنه  شـد 
کرامت با این تعریف   -انسان کریم  

لتی برای رسیدن به هـدفی آنه  که او 
، بلکه موجود رشـد یـابی  اسـت  کـه 
خود هدف رشدی می باشـد  کـه مـی 

،  اینـــک، در نظـــام ســـرمایه  -کنـــد 
بیرون می رود تاریخ داری، از صحنه 

ن،  شـئی ، آلـت  وکمتـر از آتا بعنوان 
ـــود آوارد  ـــا . ن ش ـــک آهان ـــت نی رن

اگـر نمـی خـواهیم نسـل : هشدار داد
هانی تشـکیل  باشـد از جامعه ج ،آینه

ــارد  ــد میلی ــه و چن ــت نخب ــک اقلی ی
دست بکار شـویم کـه فـردا  ،گوسفند
هشدار شنیده نشد و اینک . دیر است
ـــان ـــرمایه داری  ،انس ـــدمت س در خ

و، بدســـت خـــویش،  اســـتلیبـــرال 
ــی محــیط زیســت را  ــه م ــد و ریش آالی

کــار . ســوزاند مــی حیــات خــود را 
وارونه گشته است و کلیسائی کـه،  در 

پـانزدهم، بـه کسـی اجـازه نمـی  قرن
داد بــرای انســان کرامــت و حقــوق 
قائل شود ،  امروز، جانبـدار کرامـت 
و حقوق انسـان  و عـدالت اجتمـاعی 

بــا وجــود ایــن، همچنــان در .  اســت 
بند تثلیث اسـت و در انطبـاق طلبـی  

نجــا  رفتــه  اســت کــه دیگــر نمــی آتــا  
تواند  به نیاز انسان امروز و فـردا، بـه 

زادی، بـه آاستقالل و بـه ، به معنویت
خشـــونت زدائـــی و بیـــرون رفـــتن از 

ن، آمداربسته ای پاسخ گوید که،  در 
هم :   ِ                      ش ئ شدن انسان مضاعف است 

یکی از ابزار تولید و هـم  محکـوم بـه 
چــرا کــه . جبــر مصــرف انبــوه اســت  

بدون این مصرف، کـار و بـدان حتـی 
منزلت شئ  و بسا زنـدگی را از دسـت 

این دید که بنگری ، می  از .می دهد 
ـــی هرگـــاه  ـــی « بین » روشـــنفکر دین

بخواهد  بکار انطباق دین بـا اندیشـه 
ــار غربیــان ادامــه دهــد، حکــم  و رفت
تاریک فکری خویش را امضاء کـرده 

   .است 
و اما بازگشـت بـه دیـن ، جریـانی       

که در غرب و در شـرق  مشـاهده مـی 
  :شود 

  
ــاز یافــت : بازگشــت بــه دیــن  ب

ــن بمث ــان دی ــه بی ــا آاب زادی و ی
ــــت  ــــان آبازیاف ــــه بی ن، بمثاب

  :قدرت ؟ 
  
  intelectuelترجمه » روشنفکر «    

ن مــــأخوذ از غــــرب آو تعریفهــــای 
در غــرب ، از جملــه ، ایــن . هســتند

کسی که : تعریفها  را پیدا کرده است 
نظر ساز کسی که کار دماغی می کند، 

ــدرت ــبان ق ــداری وســگ پاس  قدرتم
 systeme(ظام کسی که نو،است...و
خری به تعریف آتعریف . می سازد  ) 

نکه علـم و آفیلسوف می ماند پیش از 
ــرون  ــفه بی ــرو فلس ــن از قلم ــر و ف هن

یـا روشـنفکر کسـی هسـت آاما . روند 
ــان  ــه بی ــنهاد آک ــق و پیش زادی را خل

ـــوف  ـــول فیلس ـــه ق ـــاه ب ـــد؟ هرگ کن
فرانسوی، فوکو، اعتماد کنیم و  بیان 

ه را ، هایی که ساخته شـده انـد، همـ
بیان قدرت بدانیم ، در غـرب چنـین 

کسانی بـوده . کسی یافت نشده است 
بیـــان قـــدرت « انـــد و هســـتند کـــه 

ــا نقــد و » دموکراتیــک  را  ابــداع و ی
ــد  ــا ، در قلمــرو . کــاملتر کــرده ان ام

اسالمی،  که روشنفکران یا مترجمان 
رای متفکــران غــرب بــوده انــد و یــا آ

 تطبیق دهندگان دین بـا یافتـه هـای
ن بوده اند کـه شـرقیان آغرب و یا بر

می باید از دین و فرهنگ خود خالی 
ی ژن ایـدوئولآو ایـن و  و از فرهنگ 

غرب پر شوند، اینک که غرب  دیگـر 
فرهنگ خویش را جهان شمول نمی 

ن نیست کـه جهانیـان را آخواند و بر 
غربی کند، چـه » تا مغز استخوان « 

ـــف  ـــتجات مختل ـــرای دس ـــاری ب ک
  اقی می ماند ؟ روشنفکری ب

ــرای ایــن       در امریکــا  ، دو پاســخ ب
  :پرسش یافته شده اند 

توفلر بـر اینسـت کـه مسـئله  هـایی  •
که در موج دوم ایجـاد شـده انـد، در 

بنـا بـر . موج سوم ، حل خواهند شد 
ایــن، مســائلی کــه بایــد حــل شــوند، 

نهـــائی هســـتند و آموضـــوعهای کـــار 
. خواهند بود که کار دماغی می کنند 

ــه  ــول او ب ــاعی « ق » مهندســی اجتم
ــد  ــوپر مــی مان ــوفلر، . پ ــا  وعــده ت ام

چــرا کــه . وعــده  ســرخرمن اســت 
. مسئله ساز مسئله حل کن نمی شـود 

توضیح این که تا نظام سـرمایه داری 
لیبرال برجاست و مسـئله مـی سـازد، 
در مــوج ســوم، مســئله هــا بــر مســئله 

د و هیچیـک نـهای موجود مـی افزای
ــائلی را ــرده  از مس ــاد ک ــه ایج ــم ک ه

بـه ایـن . است، نمی توانـد حـل کنـد 
ــر ــدرت ف ــل کــه ق ــب آدلی ورده تخری

است و ادامه حیات قدرت و متمرکـز 
وبـــزرگ شـــدنش ابعـــاد تخریـــب را 

در حقیقت، تنهـا . بزرگ تر می کنند 
برای روشـنفکرانی کـار مـی مانـد کـه 
نقـــش ســـگ پاســـبان ســـرمایه داری 

   با توجه. سلطه جو را بازی می کنند 
به این امر کـه ایـن قـدرت جهـان را 
فراگرفته و اینک در کار تصرف  فضا 
و زمانهای دور است، کـار بـرای ایـن 
دسته از روشنفکران بسیار زیاد اسـت 

  .  و بیشتر و بیشتر نیز خواهد شد 
ـــر داده •  ـــخی دیگ ـــانتینگتن پاس ه

  است که، بلحاظ صوری، بازتاب
بازگشت به هویتهـای : واقعیت است 

  .  تمدنی و تدارک برخورد  –دینی 
  

  2در صفحه
  

 ؟دینیپایان عصر روشنفکری
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برخورد تمدنها ترجمان نیـاز قـدرت 
زیـرا بـدون . به ضـد و دشـمن اسـت 
ید  و بـر جـا آتضاد، قدرت پدید نمی 

  . نیز نمی ماند 
نظـــام جهـــانی پیشـــین بـــا دو ابـــر     

پایان عصر « در . قدرت، فرو ریخت 
، بنـــا کـــردن نظـــامی »ایـــدئولوژیها 

ئولوژیهای در جهـــانی برپایـــه  ایـــد
غرب نیز ، . ستیز، دیگر ممکن نیست 

ــر  ــز  ب ــر ثنویــت تــک محــوری و نی ب
ثنویــت دو محــوری، تمــامی انــواع 
ایـــدئولوژیهای متصـــور را  ســـاخته 

ـــــدئولوژی .  اســـــت  از ســـــوئی ، ای
جدیدی که بتوان در ساختن قـدرت 
رقیبی بکار برد، هرگاه سـاختنی بـود 

ن، سـاخته آ، با وجود نیـاز شـدید بـه 
بود و،  از سوی دیگر، ناتوانی از  شده

تولید اندیشه که مقارن شده است بـا 
کـــاهش ســـطح وجـــدان علمـــی و 
معرفت سیاسی  جامعه هـا، بازگشـت 
ــه   ــی و بســا زمین ــه رویاروئیهــای دین ب

ــای صــلیبی را  ــد جنگه ــاده آتجدی م
کـه  -وقتـی در فرانسـه  .  کرده است 

پمپیـــدو ، رئـــیس جمهـــوری اســـبق 
متمـدن تـرین « رافرانسه  فرانسـویها 
ــین  ــت روی زم ــد » مل ــی خوان ،  -م

روزنامــه هــای لومونــد و لیبراســیون، 
ــائین  ــده بخــاطر پ ــدن ســطح آعم م

دانش سیاسی مردم فرانسه، با وجـود 
روش کردن ساده تـر نویسـی، گرفتـار 
کاهش تیراژ هستند، می توان فهمید 
ــوعی از  ــرای ن ــیعی ب ــه وس ــه عرص چ

مـده اسـت و آبوجود » روشنفکران«
  .چرا
از راه اتفـاق نیسـت کـه در حـوزه        

ــــده  ــــک پدی ــــا ی هــــای تمــــدنی، ب
هماننـــــدهای دکتـــــر : رویـــــاروئیم

در ... ظـــواهری و مصـــباح یـــزدی و 
ـــتها  در  قلمـــرو اســـالمی  و  انتگریس

ـــان  کاتولیکهـــا ،  ـــا  –می همزمـــان ب
پیـــدایش خمینیســـم ، لوفوریســـم در 
ــا جنــبش وســیعی  ــدا شــد ام ــا پی اروپ

کـه جنـگ را و  بنیادگراهـا  –نگشت 
شرط رجعت مسـیح مـی انگارنـد  در 

همانندهاشــان ،  –میــان پروتســتانها 
ورده آکه  فرقه مصـباحیه  را بوجـود 

انـــد ، مبـــادرت بـــه جنـــگ و انـــواع 
خشـــونتها را ســـبب تعجیـــل ظهـــور 

بـا توجـه . مهدی موعود می باوراننـد
ــائی  ــلکهای امریک ــم مس ــدم ه ــه تق ب

ئـین آامثال مصباح یزدی در ساختن 
ـــه جنـــگ ،  خشـــونت و ـــین آتوجی ئ

خشونت زورپرستان ایرانی مأخوذ از 
بنیادگراهــای امریکــائی اســت و دم 

پوشـاندن » هجمه فرهنگی«زدن از 
فراوان   - این تقلید میمون وار است

بنیادگراهـــائی چـــون . شـــده انـــد 
  Foxmanفــوکس مــن . ه . براهــان آ

ــار و  ــدار و گفت ــد  پن ــی خواهن ــه م ک
امریکـائی  کردار امریکائیان را از فرد

تا دولـت امریکـا، مسـیحی کننـد و یـا 
ــودی  ــتاینده یه ــام س ــونی ه ــار م الم
بمثابــه قــوم برگزیــده هســتند و یــا 

ـــار  فیلوسمیتیســـم   - philoجانب
semitisme   هســــــــتند  و ضــــــــد

اسالمهائی چون میشل اولیـک و  نـی 
،  ۲۰۰۱پل، برنده جایزه ادبی سـال 

تـــــش  کینـــــه و آ، از دو ســـــو ، ... و
ــر مــی خشــونت را هر چــه شــعله ور ت

  . سازند  
در امریکــا، بنیادگراهــای دینــی و       

محافظه کاران جدید دولت را قبضه 
فکـری « ورده هـای آو فر. کرده اند 

بر ضد اسـالم و، در قلمـرو اسـالمی » 
بر ضد غرب، به حد تولیـد و مصـرف 

مرزهائی کـه تصـور . انبوه رسیده اند 
می شد محو شده اند، از نو، در شکل 

دشـــمن هـــا را از » دیـــوار شـــرم « 
یکدیگر جدا و در برابر یکـدیگر قـرار 

در ایـن جـو دشـمنی و در . می دهند 
، دو  جریـان ، دو » دیوار شـرم« قید 

مشــاهده مــی » بازگشــت بــه  دیــن « 
شـــود کـــه هـــردو بازگشـــت صـــوری 

  :هستند 
بازگشــت بــه دیــن، دیــن بمثابــه • 

وســیله توجیــه خشــونت  بــه قصــد 
( » عظمــت  اســالم دوران « تجدیــد 

متـــــداول در کشـــــورهای عـــــرب 
، یا به قصـد پـاک )خاورمیانه و مصر 

کردن اسـالم و مسـلمانان راسـتین از 
ئین  خشونتی کـه در آ( وجود ناپاکها 

و یــا  ) افریقــای شــمالی  بکــار مــی رود
ئــین آ( بــه قصــد رفــع فتنــه از جهــان 

خشــونتی کــه مصــباح یــزدی ســاخته 
و ایـــن بازگشـــت ، بهیچـــر) .  اســـت 

بازگشـت بـه . بازگشت به دین نیست 
ن بــا آمیخــتن آفلســفه ارســطوئی و 

نظریه ای است که شرارت و خشونت 
  .  را ذاتی طبیعت انسان   می شناسد 

زادی اسـت ، آاسالم بیـان ! شگفتا     
از جمله ، به این دلیـل کـه  بـاوری را 
ـــه  ـــار انـــداخت کـــه خمیرمای از اعتب
سرشت انسان را خشـونت گمـان مـی 

انســان را موجــودی بــا فطــرت . د بــر
ـــد و ســـلم جســـتن   ( خـــدائی  خوان

را روش و حق بـر صـلح را از ) اسالم 
( حقوق او  گرداند، تا مگـر از قـدرت 

و رهنمـود . زاد شود آباوری، ) زور = 
چـرا کـه اقـدام بـه  .ن حـق اسـتآقر

خشونت، بطور خود جـوش،  ممکـن 
زیـرا خشـونت کـنش نیسـت ، . نیست 

چ موجودی را نمی هی. واکنش است 
توان یافت که بتواند بدون محـرک، 
بطور خود جوش و ابتـدا بـه سـاکن، 

صد افسـوس کـه ، . خشونت بکار برد 
منطــق صــوری و محــور عقــل شــدن 

ئـین آقدرت،  دیـده عقـل سـازندگان 
های خشـونت  را کـور کـرده اسـت و 

زادی  ذاتـی خـویش آدیگر  فطـرت و 
وگـر نـه، نخسـت ، . را نیز  نمی بیننـد

ــی  ــود، م ــئن آدر خ ــا مطم ــد ت زمودن
یا خشونت خودجوش ممکن آشوند  

  هست یا نیست ؟ 
بهر رو ، این تمایل مطلوب غرب        

را  » جنـگ صـلیبی « است چرا کـه  
بیهـوده نیسـت . قابل توجیه می کند 

ـــان    کـــه رســـانه هـــای گروهـــی جه
ورده های خشونتهای این تمایـل آفر

ئـین آو تراوشهای مغـزی سـازندگان 
های خشـونت  را خـوراک  همـه روز 

  . خود کرده اند 
خالی بودن این تمایـل از اندیشـه       

ــــونت،  ــــودنش از زور و خش ــــر ب و پ
مسئولیت و کـار بسـیار سـنگینی را بـر 

ارتقـای : زاد مـی نهـدآدوش عقلهای 
ــز سیاســی  ســطح وجــدان دینــی و نی
جامعــه هــا، جــدا کــردن فرهنــک از 

)  ورده هـای زور آفـر( = ضد فرهنگ 
زاد کردن جامعه هـا از اعتیـاد بـه آو 

« خشونت و رها کردن دین از دست 
کـه دیـن را  » سگهای پاسبان قـدرت 

ئــین خشــونت نــاچیز مــی کننــد و آدر 
جلــوگیری از ســقوط ســطح معرفــت 

ـــا، ـــه ه ـــردن  جامع ـــرار ک از راه برق
زاد اندیشــه هــا و اطــالع آجریانهــای 

ها  و تذکار مداوم حقوق انسان به او 
ملی به هـر جامعـه و حقـوق  و حقوق

جامعــه انســانی بــه جهانیــان ، کــار 
« و چــه » دینــی « روشــنفکر ، خــواه 

اما ایـن کـار تنهـا .  است » غیر دینی 
  . کار او نیست

ــن،        ــیش از ای ــه، پ ــری ک ــلطه گ س
صــــفت اســــتعمارگر داشــــت و،  در 
جامعه های زیر سلطه، در پی حذف  

تـا  شـددین و عقیم کردن فرهنگهـا  
اســــتقرار ســــلطه خــــویش  را  کــــه 

همیشگی گرداند، ستون پنجمـی نیـز 
« بساخت که کارش دین  و فرهنـگ 

ــومی  ــود » ب ــتیزی ب ــتون .  س ــن س ای
پنجم هـم اکنـون نیـز وجـود دارد و 

عناصـر متعلـق بـه ایـن . فعـال اسـت 
ن آنهـــا کـــه ایـــن یـــا آســـتون و نیـــز 

ـــــذ و  ـــــرب اخ ـــــدئولوژی را از غ ای
ن چیـز آکوشیدند جانشین دین و هر

مـی خواندنـد ، از » روبنـا « کنند که 
موانعی که گمان می بردند باید از سر 

بـود » روشنفکر دینی « راه بردارند، 
توجیهی که یافته بودند این بود کـه . 

روشـــنفکر صـــفت روشـــنفکری را از 
دست مـی دهـد هرگـاه بـه قیـد دیـن 

اما غافل بودند که عقـل . مقید باشد 
 غـاز مـیآقدرتمدار بـا تخریـب خـود 

اسـتدالل « توضیح این که این . کند 
، اقراری صریح  بـود بـر روشـنفکر » 

چــرا کــه کــاری جــز . نبــودن خــویش 
ن آاین یـا . نمی کردند » ایده « اخذ 

یــدئولوژی را  اخــذ مــی کردنــد کــه ا
مرام قدرت بیش نبودنـد  و قلمروئـی 
بسیار محـدود تـر از قلمـرو دیـن مـی 

تفاوت بسیار مهم دومی نیـز . داشتند 
ــان  ــه خــود را آمی ــا ک ــنفکر « نه روش
می خواندند و کسانی که کـار » دینی 

ن آخویش را اخذ ایدئولوژی و تبلیغ 
ن این آکرده بودند، وجود داشت  و 

که روشنفکر بمعنای کسی که  کارش 
هرگـاه  –روشن و شفاف کردن است 

روشنفکران جامعـه هـای مـا در حـد 
ـــد ،  ـــف روشـــنفکر بگردن ـــن تعری ای

تصوری می یابند و نقش توانائی فوق 
ــای ســطح  ــده ای در ارتق ــین کنن تعی
وجدان همگانی  می جویند  و تحول 
نظــــام جامعــــه مــــا را ،  از نظــــامی 
اجتمــاعی نیمــه بــاز بــه بــاز و تحــول 

ایـن جـرأت   -پذیر، ممکن می کنند 
را به خود می دهـد  کـه  برداشـتها از 
ــر ســئوال  اصــول و فــروع دیــن را زی

.  شنهاد کند ببرد و نظرهای جدید پی
ــــنفکری دو  ــــین روش ــــون، چن و چ
جریـــان اندیشـــه و اطـــالع را بـــرای 
شــفاف گــردن بیــان دیــن ضــرور مــی 
داند، نه تنها سانسور نمی کنـد کـه بـا 

پـس از راه  .سانسورها مبارزه می کند 
اتفـــاق نیســـت کـــه در تـــاریخ ماصـــر 

مبلـغ ایـن یـا » روشنفکران « ایران، 
ـــن کـــه آ ـــه تنهـــا دی ـــوژی، ن ن  ایئول

ئولوژیهای رقیـــــب و حتـــــی ایـــــد
برداشتهای گروهای رقیـب از همـان 
ایدئولوژی را سانسور می کرده انـد و 

روشـنفکران « هنوز نیـز مـی کننـد و  
با سانسورها مبارزه کرده انـد » دینی 

 .  
یک دلیل عمده سانسـورچی شـدن • 

ن ایدئولوژی  اینسـت آمبلغان این یا 
همه را «که  دین ستیزی نیاز دارد به 

با وجـود ایـن .  »ک چوب راندنبه ی
که می گویند،  قرائتهـای مختلـف از 
دیـــن وجـــود دارنـــد، امـــا کارشـــان 
استفاده از منطق صـوری و صـغری و 

قصـد بـی اعتبـار ه کبری سـاختن، بـ
و »  روشـنفکران دینـی « کردن کـار 

اعتبار بخشیدن به ادعای خود  است 
بــن و اســاس همــه برداشــتها یکــی «: 

« صـــفت  دیـــن نمـــی توانـــد: اســـت
در .  »را از دســت بدهــد» ارتجــاعی 

اسالم همان است کـه « حال حاضر، 
اســـالم « و » خمینـــی گفـــت و کـــرد 

همان است که مصباح یزدی هـا مـی 
از زبــان و قلــم » گوینــد و مــی کننــد 

« از این رو، سانسـور .  نها نمی افتد آ
،  شــرط  مــؤثر »  روشــنفکران دینــی 

ــاگون  ــره هــای گون ــغ  تی شــدن  تبلی
  .ن ستیز است دی

در برابر، بازگشت به اسالم بمثابه       
با دادن معنـی میانـه رو  -دین وسط  
ــه وســط  ــه   -ب ــی اســت ک روش دوم

این بازگشـت نیـز .  اتخاذ شده است 
بازگشــت بــه اســالم نیســت ، دو نــوع 

  :انطباق طلبی است 
اسـالم سیاسـی « گردانی از  روی – ۱
ــه »  ــنتی « و بازگشــت ب ــالم س . » اس
ــ ن بازگشــت ، هــم در حــوزه هــای ای

ــه در حــوزه هــای  ــی شــیعه و هم دین
غافـل . دینی سنی، تمایلی قوی است 

مـی » اسـالم سـنتی « از این که  اگـر 
توانست صراط مستقیم رشـد جامعـه 
هــای مســلمان در اســتقالل بگــردد، 
چرا جامعه های مسلمان بخـش زیـر 
سلطه جهـان را تشـکیل مـی دادنـد و 

مســلمان  چــرا در همــه جامعــه هــای
استبداد حاکم بود ؟  در این جامعـه 
ها تنها دولـت نیسـت کـه اسـتبدادی 

ــا نهــاد ( اســت ، بنیــاد  دینــی نیــز )  ی
ــه ای کــه هــر  اســتبدادی اســت بگون
چون و چرائی می تواند چون و چـرا 
کننــده را گرفتــار حکــم بالنقــض و 

» از امــــروز ملحــــدی « بالشــــفقت 
ــــد ــــز . بگردان ــــاعی نی ــــاد اجتم بنی

بـــرای مثـــال، . اســـت اســـتبدادی 
ــای  ــه ه ــانواده، در جامع ــاخت خ س

اســالمی، نــه تنهــا مــرد ســاالر و مــرد 
محور است، بلکه بر پایه دون انسـان 

گردانـدن زن ... ) ضعیفه ، عورت و( 
و والیت مطلقه مرد بـر زن و فرزنـد، 

بنیادهـای علمـی و .  بنا جسته اسـت 
هنری و تربیتی جامعه های مسـلمان 

بر اصـل ثنویـت  نیز استبدادی و همه
  . تک محوری، ساخت پذیرفته اند

این تمایل از واقعیت دیگـری نیـز      
ــه : غافــل اســت  اســالم « بازگشــت ب

بازگشت بـه بـن بسـت و بسـا »  سنتی 
زیرا  سیر تحول فقه ، . ناممکن است 

انطبـــاق مـــداوم دیـــن بـــا قـــدرت را 
بـرای مثـال، تنـزل . گزارش می کند 

ـــان  ـــد دون انس ـــا ح ـــت زن ت ( منزل
ن و انطبــاق جســتن بــا آبریــدن از قــر

و تعیـین تکـالیف در ) نظریه ارسطو 
باب پوشش ، در باب رابطه با شوهر، 
ــاب  ــد ، در ب ــا فرزن ــه ب ــاب رابط در ب
رابطه با بیرون از محدوده زناشوئی، 
ــدئولوژیهای  ــا ای ــت ب ــاق اس در انطب
استبداد فراگیر یا نزدیـک بـا فراگیـر 

  در جهـــان امـــروز ،. دوران باســـتان
ن آنکـــه قـــدرت دیگـــر بـــا آبخـــاطر 

ن برداشت از منزلت آتعریف از زن و 
و تکا لیـف او سـازگار نیسـت ،  حتـی 

ن نــــوع ایــــدئولوژیها نیــــز تغییــــر آ
ـــد  ـــه ان ـــت، . پذیرفت ـــر ایـــن واقعی ب

ن آواقعیت دومی افزوده مـی شـود و 
. تحــول جامعــه هــای اســالمی اســت

ایـــن تحـــول،  انســـان مســـلمان را از 
انه در بیان قدرت ، اسالم از خود بیگ

  . بیزار و دور می کند 
کـه نـه »  پویا « اسالم میانه رو و  – ۲

ــای  ــان ه ــفی و بی ــهای فلس ــا گرایش ب
مـده آقدرتی که تاریخ مصرفشـان سـر

است،  که با حقوق انسـان، بـا مـردم 
ـــونت  ـــزاری از خش ـــا بی ـــاالری، ب س
انطباق مـی جویـد  و خـود را تمـایلی 

ــــا  صــــفت  ــــا » فرهنگــــی « ب « و ی
ــی فر ــی  –هنگ ــد » سیاس ــی خوان : م

هرچند ایـن تمایـل نسـبت بـه تمایـل 
ــــان  ــــت انس ــــد و منزل ــــا رش اول  ب
ســازگارتر اســت، امــا انطبــاق طلبــی  
است با برداشت غرب از حقوق بشـر 
ــی از صــلح  ــردم ســاالری و حت و از م

ایــــن انطبــــاق طلبــــی در . طلبــــی 
بعــدهای سیاســی و  اقتصــادی بســیار 

یبـی کـه امـا  بـه ترت. نمایان تر اسـت 
مد، غـرب  بـر دو اصـل ثنویـت تـک آ

محـــوری و دو محـــوری، هـــر بیـــان 
خـاطر  بدان. ممکنی را ساخته است 

که غرب قدرت را محور و نیز هـدف 
ــطوره رشــدی کــه  ــرده اســت، اس ک

بانیـان . ساخته بود نیز شکسته است 
مــردم ســاالری از فردگرائــی افراطــی 
که سبب تنهـا شـدن انسـان در برابـر 

رمایه داری مــی قــدرت دولــت و ســ
شـــود، از همگـــانی شـــدن خشـــونت 
بخــاطر هــدف شــدن قــدرت در هــر 
چهـــار بعـــد واقعیـــت اجتمـــاعی ، از 
همگانی شدن فسـاد از رهگـذر ارزش 
ــه  ــدرت در هم و هــدف اول شــدن ق
شکلها که این بت عیار بدانها در مـی 

از بریـدن رشـته .  ید، نگـران بودنـدآ
های پیوند و انسـجام ملـی و از میـان 

دان ملی و بسا انحالل ملت رفتن وج
.  ، ابراز نگرانـی شـدید کـرده بودنـد 

در برابر فعالیتهائی کـه انسـانها همـه 
روز بدانها سرگرم هستند و هدفشـان 
قدرت اسـت، ایـن دیـن بـود کـه مـی 
بایــد، بیــرون از دولــت و بیــرون از 
قدرت، فراخوانی همه روزه مـی شـد 

.  شما از یک گوهرید ! که ای انسانها 
ــاق طلــب از ایــن کــار امــا د یــن انطب

بـرغم پیشـرفت .  ناتوان گشته اسـت 
ــا شــتابی سرســام  ــم ب ور، فاصــله  آعل

وجــدان علمــی و معرفــت جامعــه بــا 
. رشــد علمــی و فنــی بیشــتر مــی شــود 

لذا، بازگشـت بـه دیـن ، هرگـاه دیـن 
ینـــده آزاد و افـــق آنتوانـــد عقلهـــا را 

انســان را روشــن کنــد، گریــز وحشــت 
  . نمی شود زده به تاریکی بیش 

راستی اینسـت کـه دیـن هشـدار و       
انــذار روزانــه اســت بــه انســان کــه از 

زادی و حقــوق آفطــرت خــویش، از 
ــل مشــو ــن .  فطــری خــویش، غاف دی

ـــا   هشـــدار و انـــذار پیوســـته اســـت ت
را از  جــادوگری کــه قــدرت اســت او

اصل خویش نبرد  و بـه زورمـداری و 
ــر ســر . خشــونت معتــاد نکنــد  چــه ب

ــان آانســان مــی  ــن، در بی ــد اگــر دی ی
نجا از خود بیگانه شود کـه آقدرت تا 

ئــین خشــونت نــاچیز بگـــردد ؟ آدر 
دیگر کدام هشدار و انذار او را به بـاز 

زاد و آیــــافتن انســــان کرامتمنــــد، 
حقوقندی می خوانند که، در فطرت 

  خویش، بود ؟ 
میزان تخریبـی کـه روش و هـدف      

کردن قدرت در جهان امروز ببار می 
ورد و فســادی کــه جهــان را فــرا مــی آ

ســــیبهای آگیــــرد و نابســــامانیها و 
اجتمــاعی کــه همگــانی مــی شــوند و 
پیشخور کردنی که جـائی بـرای امیـد 
به فردا نمی گـذارد و از خـود بیگانـه 
شــــدن نیروهــــای محرکــــه و بکــــار 
افتادنشــان در بــزرگ کــردن ابعــاد 

ینـده ای کـه آتخریب و متعین کردن 
ینــده ای آ تردیــد جــدی وجــود دارد

ــه  ــد ب ــه رس ــد، چ ــدگی باش ــرای زن ب
زنــدگی بهتــر، همــه مــی گوینــد و بــه 
فریاد که، در بحبوحه پیشرفت علمی 
و فنی ، درست وقتی که انسـان گمـان 
مــی کنــد تمــامی راز و رمــز زنــدگی را 

ینده خویش را بی کران آیافته و افق 
ینـده دور بـه جـای آکرده است، افق 

ا نیز خود، افق امروز و فردای خود ر
  . بسته می بیند 

این واقعیتها می گویند که دین ها      
ینـد آنتوانسته اند نقشی را از عهده بـر

که بانیان مردم سـاالری گمـان بـرده 
چرا ؟ زیرا  در انطباق جـوئی . بودند 

  ، تا جائی رفته اند که
نچـه پذیرفتـه انـد، آبرای هـر –الف  

زادی آکرامت انسان، حقوق انسـان، 
تعریفی جز همان تعریـف . ..انسان و

ـــال،  ـــرای مث ـــه، ب ـــد  ک ـــی کنن را نم
امـا ایـن تعریـف، . لیبرالیسم می کند 

زادی، بــه ضدشــان، آتعریــف حــق و 
طرفه ایـن کـه . یعنی به قدرت، است 

ــوق و  ــز، آحــافظ حق ــان نی زادی انس
غافـل از ایـن کـه . قدرت دولت است

این کار  گوشت را به گربـه سـپردن و 
داشـتن را ن آی از از او انتظار پاسدار

  ! است 
نگرش دین ها بـه انسـان سـبب  –ب 

» ینـده ایآمرزهـای « شده است که 
ــد ،  ــی کنن ــنهاد م ــان پیش ــه انس ــه ب ک
فضـــای تنـــگ و بســـته ای، بـــیش،  

انسان امروز، گرفتار بحـران . نیستند 
این  هاز جمله ، ب. شدید هویت است 

علت که  نـه دیـن و نـه علـم ، فضـای 
« . نمــی گذارنــد بــازی در اختیــار او 

او همــان اســت کــه » فضــای حیــاتی 
بنـا . قدرت از پـیش متعـین مـی کنـد 

بود دین و علم انسان را  از تنهائی در 
ظلمات، پیشاروی غول قدرت که هر 
دم بزرگ تـر و بـه سـتاندن حیـات از 
انسـان و هـر جانـدار حـریص تـر مـی 

نـور علـی « شود، رها و به بـی کـران 
تی و عشـق زادی و رشد و دوس» آنور 
اما ، انسان را در تـاریکی ، . ورند آباز 

در چنگ این غـول، تنهـا رهـا کـرده 
ئینـه جهـان آایران امـروز را کـه . اند 

وحشـت  ،ران، انسـان آبپنداریم ، در 
زده و تنها ، در ظلمات و گرفتار غول 

کــه گریزگــاه نمــی مــی یــابیم قــدرت، 
چرا کـه از خـود بیگـانگی دیـن  .یابد

ــان قــدرت  ــاچیز شــدنش در در بی و ن
ئــین خشــونت از عوامــل درمانــدگی آ

انسان در تنهائی و تـاریکی و وحشـت 
ئینه ایران امروز، انسان  ایـن آ. است 

عصر را ، همـان سـان کـه هسـت، بـر 
. موز، مـی نمایانـدآعبرت زاد و عقل آ

در حقیقت، در موقعیت زیـر سـلطه، 
را در » روشــــنفکر دینــــی « عرصــــه 

ـــا  ـــن ب ـــاق دی ـــوق زادی و آانطب حق
نسان که غرب مسلط تعریـف آانسان، 

. می کنـد، بسـیار تنـگ تـر مـی یـابیم 
برای مثال، بنـا بـر نظـری کـه امـروز 
ــری  ــر براب ــدالت ب ــول اســت،  ع مقب

  16در صفحه    تعریف می شود  و،

 ؟دینیپایان عصر روشنفکری
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دســت  ،ادژامــا تهدیــد احمــدی نــ • 
مد غیر آسه پی  ،به حذف ،پرورده خود

  : قابل اجتناب برای خامنه ای دارد
قدرت به مرحله ای از تحول خـود  – ۱

سـاز و کـار  ،رسیده است که حـاال دیگـر
از راه  ،تقسیم بـه دو و حـذف یکـی از دو

حذف دست پرورده ها و دست نشـانده 
  .ها عمل می کند

غير قابل اعتماد اسـت و  » رهبر« ،˝پس اوال
ترس و سـوءظن او را بـه حـذف دسـت     
پرورده و دست نشانده نيز بر مي انگيـزد و  

كم استعدادها نيز  ،استعدادها به كنار ،˝اثاني
مقامي تحت واليت مطلقـه او   تن به قبول
بي بازگشت شـدن   ،اين دوره. نمي دهند

  .يم استژدوره انحطاط و انحالل ر
مشكل اصلي دولت و ملت و نيز ديـن   – 2

وقتي  ،زيرا. واليت فقيه است ،و روحانيت
ن آرئيس جمهوري تا حدودي مسـتقل از  

كـار او مـي شـود و او را بـه      مـانع  ،است
تداركاتچي بدل مـي كنـد و وقتـي هـم     

دولـت فلـج مـي     ،دست پروده او اسـت 
  . شود

ترديد در صحت تشخيص خامنـه اي   – 3
چـرا كـه   . حتي براي افراد تحـت امـر او  

اد را با تقلـب بـزرگ تحميـل    ژاحمدي ن
كرد و جنبش مردم را به خـاك و خـون   

 دسـت پـرورده اش بـه او    ،كشيد و حـاال 
  .دهن كجي مي كند

خامنـه   ،مدآباوجود علم به اين سه پي      
زيرا كوتاه . تا آخر برود ،اي تصميم گرفت

و » رهبـر «مدن را مساوي بي نقش شدن آ
  .واليت فقيه يافت

 
كه نه حسن تشـخيص  » رهبري« ٭

  :دارد و نه حسن تدبير
  
از ديـد بسـياري از    ،تشخيص خامنه اي •

هيچگـاه   ،يـم ژكادرهاي سپاه و سياسـي ر 
ــد هاشــمي رفســنجاني : صــائب نبــوده ان

گزيده او نبود بلكه خامنه اي رهبري را از 
در انتخابــات رياســت   ،امــا. او داشــت
 ،ساله هاشـمي  8در پايان دوره  ،جمهوري
تشخيص او نـه  . ناطق نوري بود ،گزيده او

در مورد ناطق نوري و نـه در بـاره رفتـار    
 ،امــروز. ب در نيامــدآصــحيح از  ،مــردم

در . ناطق نوري هم از نظر او افتاده اسـت 
ـ  ،1384انتخابات  اد را ژاو جانب احمدي ن
دستور تقلب صادر كرد و به قيمت . گرفت

 ،جلوگيري از انتخاب هاشـمي رفسـنجاني  
. اد را رئيس جمهوري گردانـد ژاحمدي ن

دسـت بـه    ،88خـرداد   22در  ،سال بعد 4
باز بـراي  . كودتاي بس فضاحت باري زد

حاصل كارش رابطه . ادژدي نتحميل احم
ــن   ــرورده اش و اي ــا دســت پ او اســت ب

  . وضعيت دولت و كشور است
چون اصـل را بـر انـدازه     ،در سپاه نيز     

گذارده است و تا ايـن  » رهبر«اطاعت از 
سپاه جز در سركوب مردم و رانـت   ،زمان

 ،بكار نرفتـه اسـت   ،خواري و همه كارگي
تيار اخ. نها گشته استآضد مردم و حقوق 

ن نيز در دست گروه بندي هاي مافيائي آ
از افسـر   ،نه در سپاه و نـه در ارتـش  . است

منصـــوبان او . برجســته خبـــري نيســت  
ــري« ــده» دفت از قمــاش  ،هــاي رزم ندي

بيهــوده . بــادي و جعفــري هســتندآفيروز
نيست كه ارزيابي همين سپاه اينسـت كـه   

روز  6حـد اكثـر    ،در صورت بروز جنـگ 
  .   وردآدوام مي 

ـ   در طول روزهاي  •  ،ادژقهـر احمـدي ن
 كـرد در چند سخنراني، تالش  ،خامنه اي

مـي  و مـدعي  ا .بگيرد هديدااختالفات را ن
اما حملـه امـام   . اختالفي وجود ندارد شد

ـ  در  ،ادژجمعه تهران و مداح به احمدي ن
معلـوم كـرد او بشـدت     ،حضور خامنه اي

سيب ديده مي بينـد و عصـباني   آخود را 
» رهبري بيت«، در تابعان اوعملكرد . است

در ميـان  و در مجلس شـوراي اسـالمي   و 
ائمه جمعه و  و نزدفرماندهان سپاه و بسيج 

 سياسيون و مسـئوالن مختلـف،   وجماعت 
سيبي را كه واليت فقيه آو  شدت اختالف 

مگــان هر را بــ ،و خامنـه اي ديــده اسـت  
 :شكار كردآ
فرماندهان سـپاه، تـنش هـايي    در ميان  •

به گونه اي كه يكـي از   .ه استشدايجاد 
مخالفت احمـدي   :گفته استفرماندهان 

نــژاد بــا فرمــان رهبــري در مــورد وزيــر 
كـه انتخـاب    معلـوم كـرد  مـا   راطالعات ب

نها كه ما آحاال زبان . بوديم كردهاشتباهي 
اد مي ترسـاندند  ژرا از سركشي احمدي ن

به  . نيز بار ما مي كنند متلك ها. دراز است
دند به اين آدم نبايـد اطمينـان   ما گفته بو

از ايـن   .كنيم و ما كرديم و اشتباه كـرديم 
او . بابت از همه عذر خـواهي مـي كنـيم   

هـم اكنـون اخـتالف و     :ادامه داده است
دودستگي در ميان برخي واحدهاي بسيج 

ممكـن اسـت   و سپاه بـه وجـود آمـده و    
مگـر   .عنقريب به درگيري هايي بيانجامـد 

اعت كامل خـود از  يس جمهور اطئاينكه ر
اما اگر ايـن كـار را   . كندرهبري را اعالم 

ديگر به او اطميناني نيست و هـر   ،هم بكند
آن بايد منتظر مخالفت هـاي او بـا اوامـر    

 ،به نظر ايـن فرمانـده سـپاه    .رهبري باشيم
يابـد   ادامه تـا انتهـا   مـاجرا  بهتر است كه 

ـ   . اد معـين شـود  ژيعني تكليف احمـدي ن
اما احمـدي  . وردآمي  وگرنه عواقب ببار

. اد گزينه خامنه اي و بيت او بوده استژن
مرتكب شده و چـون  » رهبر«پس خطا را 

اد را تحميــل كــرده ژبــه زور احمــدي نــ
ايـن او   ،نظريـه واليـت فقيـه   «بنابر  ،است

است كه صالحيت ندارد و بايـد تكلـيفش   
  . معين شود

چــون بــي كفــايتي و عــدم صــالحيت  •
معلـوم شـده    ،است كه برهمگـان » رهبر«

اينطور توجيه مـي كننـد    ،مبلغان او ،است
گزينه . نبود» رهبر«اد گزينه ژكه احمدي ن

با توجـه بـه    ،»رهبر«اصول گرايان بود و 
او را خيـر الموجـودين    ،نامزدهاي ديگـر 

اما اين . ديد و حمايت علني نيز از او نكرد
زيرا خامنه اي . كار ساز نشده است ،توجيه

افكـار او  : گفـت  ،خرداد 29در نماز جمعه 
اد نزديك تر از افكار او ژبه افكار احمدي ن
. است –ساله  50دوست  –به افكار هاشمي 

اعتمـاد   ،در جلسه با مدرسـين قـم   ،در قم
. اظهار كرد ،ادژكامل خود را از احمدي ن

بــه  ،و بــاز او بــود كــه پــيش از انتخابــات
اد و وزيران او گفـت طـوري   ژاحمدي ن

سـال ديگـر هـم     4ن كه كار كنيد مثل اي
  .تصدي دولت با شما است

  
قهــر و بازگشــت بكــار احمــدي  ٭
شكار مـي  آاد، امور پنهاني را كه ژن

  :كند
  
 ،ادژاحمدي ن  ميان خامنه اي واختالف  •

ناگهان و بر سر عزل وزير واواك بوجـود  
بسياري بـر  . سابقه داشته است. نيامده است

اين نظـر هسـتند كـه خامنـه اي خـود را      
زير ديده است ماجرا را علني كند و در ناگ

واقــع ايــن او بــوده اســت كــه دمــل را 
كساني كه در مجلس روضه . تركانده است

بـا حضـور    ،فاطميه دركنار او نشسته بودند
ــا رفتــار : خــود مــي گوينــد خامنــه اي ب

اد و طرفدارانش با ايـن كسـان   ژاحمدي ن
سـاعته   6و زمان حضـور  . موافق نبوده اند

زمان شدت گرفتن  ،واواكخامنه اي در 
خامنـه   ،با اين حضـور . اختالف بوده است

اي قصدي جـز ايـن نداشـته اسـت كـه      
اد خارج و ژواواك را از كنترل احمدي ن

. تحت كنترل مسـتقيم خـود قـرار دهـد    
موضوعهاي اختالف هم يك به يك بـروز  

  :كردند
ــت     – 1 ــم و رياس ــس نه ــات مجل انتخاب

در  اد به مردهژهرگاه احمدي ن. جمهوري
او و گروهي  ،دست مرده شوي بدل شود

» انتخابـات «ن دو آ ،ورده استآكه گرد 
  .را خواهند  باخت

دخالت هاي روزمره خامنه اي و بيت  – 2
اد بـر  ژاو در امور كشور و اصرار احمدي ن

اينكه خامنه اي بگذارد او كشـور را اداره  
از زمان نصب مشائي به معاون اولـي   ،كند

مسلم شـد كـه    ،سورئيس جمهوري بدين 
يم يك سر داشته ژخامنه اي مي خواهد ر

يم يـك سـر   ژر. ن سر نيز او باشدآباشد و 
مي توانست اصل اسـتقالل مـادون را در   

اما خامنـه اي از  . حوزه مسئوليتش بپذيرد
قماش شاه سابق است و اين استقالل را دو 

 ،از ايـن رو . يم تلقي مي كندژسر شدن ر
يـن دوئيـت بـه    دوئيت ناگزير شد و كار ا

  . تقابل كشيد

اد وزيران اصلي را ژاحمدي ن ،وزيران -  3
شـيوه اي كـه او   . منصوب خود نمي داند

در ادغام وزارت خانه اي در پيش گرفتـه  
خبري را تأييد مي كند كه حـاكي   ،است

از قصد او بر تغيير وزير نفت و وزيـر رفـاه   
با وزيـر كشـور نيـز موافـق     . اجتماعي بود

دغـام وزارت خانـه هـا بـا     بر سـر ا . نيست
 ،براي نخستين بـار . مجلس نزاع پيدا كرد

. شوراي نگهبان جانب مجلـس را گرفـت  
اد در نظــام ژنكــه احمــدي نــآحــاكي از 

  .مده استآواليت فقيه به انزوا در 
ـ آ – 4 اد مـي دانسـت نبايـد    ژيا احمدي ن

وسيله كار خامنه اي بشود و تاريخ مصـرف  
جنتـي گفتـه   خود را به پايان رساند؟ او به 

زيرا او بـوده  . وامدار نيست» رهبر«بود به 
اصالح طلبان (است كه كار معارضان رهبر 

را تمـام  ) و هاشمي رفسنجاني و گـروه او  
مسئله اتـم را او بـه ايـن جـا     . كرده است

رسانده است و قانون يارانه ها را او به اجرا 
اما هيچيك از اين سه كـار  . گذاشته است

موضوع نزاع سـخت  . ندبه اتمام نرسيده ا
مشائي متهم است كه با اصـالح   :نيز هستند

ــنجاني در   ــمي رفس ــروه هاش ــان و گ طلب
طرفداران او هم خامنه اي و . ارتباط است

طرفداران او را مـتهم مـي كننـد كـه بـا      
ـ    اد مـي  ژاصالح طلبان بر ضـد احمـدي ن

توكلي نيـز شكسـت   . خواهند متحد شوند
اد مي ژن قانون يارانه ها را به پاي احمدي

 ،اد رانـده شـود  ژاما اگر احمدي ن. نويسد
قانون شكست خورده روي دست خامنـه  

اما مسئله اتمـي جـز تحـريم    . اي مي ماند
ــورهاي    ــاورده و كش ــار ني ــتر بب  1+ 5بيش
دبير  ،موضوعي براي گفتگو در نامه جليلي

طـرف  . نمـي بيننـد   ،شوراي امنيت ملـي 
اد و مشائي را مـتهم  ژخامنه اي، احمدي ن

سازش با امريكـا و حتـي اسـرائيل مـي      به
ـ . كنند مشـائي را   –اد ژجماعت احمدي ن

: مي خوانند و مي گويند» انحراف جديد«
انحراف جديد مدعي بود كه چون اينك 

مي تواند بـا   ،ايران در موضع قدرت است
بـه ايـن گفتگـو نيـز     . امريكا گفتگـو كنـد  

حكم حكومتي صـادر  » رهبر«. مشغول بود
ا هر دولتي مذاكره كنيم ما ب: كرد و گفت

هرگـاه   ،با وجود ايـن . با امريكا نمي كنيم
پرونـده   ،اد كنار گذاشته شـود ژاحمدي ن

اتمي و تحريمهائي كه شدت مـي گيرنـد   
بـدين  . نيز روي دست خامنه اي مي ماند

ـ   ،ترتيـب  اد اسـتخوان را الي  ژاحمـدي ن
زخم نگاه داشته است و بر اين گمان است 

دست به تركيـب   كه خامنه اي نمي تواند
  .او بزند

جبهـــه  ،جبهـــه ديـــن و روحانيـــت – 5
اگـر خامنـه اي   . روياروئي ديگري اسـت 

يكـي بخـاطر    ،سفرهاي مكرر به قـم كـرد  
جبهه متحدي بود كه روحانيان قم برضـد  

اد و حكومـت او تشـكيل داده   ژاحمدي ن
حتي مصباح يزدي  لب به انتقاد از . بودند

او . داد گشوده بوژمشائي و خود احمدي ن
ظهور يك سيد محمد «به تازگي نسبت به 
.  هشــدار داده اســت» علــي بــاب جديــد

بسياري از روحانيان طراز اول مقصر اصلي 
بـه قـول علـم    . را خامنه اي مي دانسـتند 

وضـعيت حـوزه    ،امام جمعه مشهد ،الهدي
» رهبـر «داشت از مهار خارج مي شد كـه  

  . وردآبه قم رفت و وضعيت را به مهار 
اد با مجلـس  ژع حكومت احمدي ننزا – 6

حمله هاي . سابقه دارد ،و قوه قضائيه ها نيز
اد به برادران الريجاني و ژزباني احمدي ن

مكرر شـده   ،حمله هاي اين برادران به او
 ،علــي الريجــاني ،هــم اكنــون نيــز. انــد

مجلس ادغام وزارت خانه هـا را  » رئيس«
ــد و شــيخ صــادق   ــانوني مــي دان ــر ق غي

» انحراف جديد«به خطر  الريجاني نسبت
  . هشدار مي دهد

انزواي احمـدي   ،حاصل اين تقابل ها      
روحانيـان  . يم استژاد در سطح باالي رژن

دو طـرف   ،يمژدر بدنه ر. هم با او مخالفند
در جامعه نيـز هـر دو   . مده اندآبه انزوا در

 ،نزد روحانيـان . مده اندآطرف به انزوا در
ـ   ضـوب  اد و مشـائي مغ ژگرچه احمـدي ن

هستند اما خامنه اي نيز مقصر اول وضعيت 
با توجـه بـه ايـن وضـعيت     .  كنوني است

اد به خامنه ژاست كه طرفداران احمدي ن
اي و دستياران او هشدار مـي دهنـد كـه    

كار را بـه زد و خـورد    ،ادامه اين وضعيت
  . خونيني مي كشاند

ـ  ،روز قهر 11پس از         اد بـه  ژاحمدي ن
خـتالف و كشـماكش   ا ،كار بازگشـت امـا  

ــه اســت  ــز گرفت   :ادامــه دارد و شــدت ني
دارد مـي گويـد دردهـايي    اد ژاحمدي ن

طرفـداران  . نگه مي دارددر دل دارد كه 
خامنه اي نيز رفتارشان با او رفتـار باكسـي   

اطمينـاني بـه وي   اعتماد و ديگر است كه 
  . نيست

ايـن روش را    »رهبر بيت« خامنه اي و  •
 ،تا ممكـن اسـت  در پيش گرفته است كه 

ـ » رهبر«حساب  اد ژرا از حساب احمدي ن
جدا كند و هرچه از جنايـت و خيانـت و   
فســاد اســت را بــه پــاي او و حكومــت او 

ــد ــر. بنويس ــال حاض ــابر  ،در ح ــظ بن حف
 ،اد در مقام رياسـت جمهـوري  ژاحمدي ن

امـا دو عامـل ممكـن    . تا پايان دوره است
اد را تا پايـان دوره  ژاست حفظ احمدي ن

  .ناممكن كند ،لهچهارسا
از فشار نماينـدگان مجلـس و برخـي     -  1 

ي كـه  و سياسـيون  سران سپاه و روحانيـان 
يـا   »ييس جمهورئر« تكليفبايد معتقدند 

ــه اول پيرامــون وي هرچــه   حــداقل الي
  .شود  معينسريعتر 

 ،در حـال حاضـر   :ادژرفتار احمدي ن – 2 
سخنان برخي نزديكان احمـدي نـژاد در   

و تهديـدها   يم مشـايي حمايت از او و رح
نست كه احمدي آحاكي از  ،كه مي كنند

: اد و گروه او بنابر روش عمل مي كننـد ژن
: ناگزير كردن خامنه اي  از يكي از دو كار
 ،علني كردن دخالتهاي خـود و در نتيجـه  

مقصر اول جلـوه كـردن و يـا كاسـتن از     
دخالتها و تن دادن به وجود سـر ديگـري   

ـ   باشـد و   اد مـي خواهـد  ژكه احمـدي ن
  . پذيرفته شود

ـ عدم كفايت سياسي ر •  :ييس جمهـور ئ
: گفته اسـت » نمايندگان«اد به ژاحمدي ن

 . دليـل مـي خواهـد   عدم كفايت سياسي 
بازگشت او به كار معلوم كرد كـه دانسـته   

حكـم حكـومتي   «است عـدم تمكـين بـه    
ــه عــدم كفايــت او ، »رهبــر دليــل رأي ب

ه به او به اين امر نيز پي برد ك. خواهد شد
ــه اي مجلــس دارد خــود را  اشــاره خامن

ماده رأي دادن به عـدم كفايـت او مـي    آ
خامنه اي حربه ديگري جز   ،در واقع. كند

در اختيـار  » عدم كفايـت سياسـي  «حربه 
همزمان بـا تهيـه طـرح     ،پس. خود ندارد

شمشـير   ،كودتا بر ضد دست پرورده خود
را باالي سر احمـدي  عدم كفايت سياسي 

  . داد قرار داژن
جبهه هـاي متعـدد نـزاع    

ــدي نــ   ــان احم اد و ژمي
بنابر  ،گروه او با خامنه اي

  :موضعگيري ها
  
ادغام وزارتخانه ها تـازه تـرين    ٭

موضوع نزاع مجلس با حكومـت و  
از » شـــوراي نگهبـــان«حمايـــت 

  :مجلس
  

 8، احمدي نـژاد  90ارديبهشت  19در  ◀
وزارت خانه را در يكديگر ادغـام كـرد و   

  :ه جديد ايجاد كردچهار وزارت خان
هيئت وزيران در راستاي چابك سـازي     

 53دولت و به منظور اجراي حكـم مـاده   
قانون برنامه پنجم توسعه، جزئيـات ادغـام   
وزارتخانه هاي راه و مسكن، نيرو و نفـت،  
صنايع و معادن و بازرگـاني و رفـاه امـور    
اجتماعي و كار و امور اجتماعي را تعيـين  

وزيـران وزارت   بـا تصـويب هيئـت    .كرد
صنايع و معادن با همه امكانات، تجهيـزات،  
اموال منقول و غير منقول و نيروي انساني 
ــاني  ــوط در وزارت بازرگ ــدات مرب و تعه

 .ادغام شد
وزارت راه و ترابري نيز با همه امكانـات،     

تجهيزات، اموال منقـول و غيـر منقـول و    
نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت 

 "شهرسازي ادغـام و بـه عنـوان    مسكن و 
وزارت مسكن و شهرسازي و راه و ترابري 

 .ناميده مي شود "
همچنين با تصويب هيئت وزيران، وزارت 
رفاه و تامين اجتمـاعي بـا همـه امكانـات،     

اموال منقـول و غيـر منقـول و     تجهيزات، 
نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت 

 .كار و امور اجتماعي ادغام شد
ر اين اساس، كار گروهي متشكل از وزير ب

كار و امور اجتماعي، معاونان برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي رئيس جمهور و توسعه 
مديريت و سرمايه انسـاني رئـيس جمهـور    
تشكيل شد تا نسبت به تهيه تشكيالت جديد 
و تعيين تكليف اموال، امكانات، تجهيزات، 

يد نيروي انساني و اختيارات و وظايف جد
اقدام و نتيجه براي طي مراحل قانوني بـه  

 .هيئت وزيران ارائه شود
 ،پارلمــان نيــوز ،90ارديبهشــت  21در  ◀

ورده آرا ايــن ســان  نــژاد احمــديقــول 
كنـد عـين    رئيس مجلس فكـر مـي  : است

اي در تالشند دولـت را   عده. قانون است
اگـر   .به اقدام خالف قـانون مـتهم كننـد   

كرد رهبر معظـم   اختالفي نيز بين قوا بروز
 .انقــالب ايــن مســاله را حــل مــي كننــد 

قانونگذار بهتر است امروز يك بار ديگرآن 
چنـد نماينـده    .بخواند قانون را كه نوشته،

اعضـاي   رنمي توانند به نمايندگي از سـاي 
  .محترم مجلس سخن بگويند

» رئـيس «پيش از او، علـي الريجـاني،    ◀
 اقـدام بـه ادغـام   : مجلس مافياها گفته بود

وزارت خانه ها، بـدون آوردن اليحـه بـه    
ــس،   مجلــس و تصــويب آن توســط مجل

  .عملي غير قانوني است
شــوراي «طرفــه ايــن كــه ايــن بــار،  ◀

  : جانب مجلس را گرفت» نگهبان
متن نامه آيت اهللا احمد جنتـي بـه علـي    

  :الريجاني بدين شرح است
 

 آقاي دكتر الريجاني
 رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي

 يكمسالم عل
/ 19د مورخ /9687/10عطف به نامه شماره 

  در خصوص درخواست  1390/ 2
تفسير اصل يكصـد و سـي و سـوم قـانون     

ــورخ   ــه م ــي در جلس  1390/ 2/  21اساس
  شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي 

نظر شورا به اتفاق آرا به شرح . قرار گرفت
 :زير اعالم مي شود

با توجه به وضوح اصول قانون اساسـي      
ــل   ــا اص ــر در   133خصوص ــه تغيي هرگون

وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغـام دو  
يا چند وزارتخانه بايد به تصـويب مجلـس   
شوراي اسالمي برسد و تا قبل از تصـويب  
مجلس تغييري در مسـئوليت و اختيـارات   

هاي قبلـي بـه وجـود     وزيران و وزارتخانه
 .نخواهد آمد

غـام  وزير وزارتخانه هاي جديـد يـا اد      
شده در هرصورت وزير جديـد محسـوب   
شده و نياز به اخذ راي اعتمـاد از مجلـس   

 .شوراي اسالمي دارد
 احمد جنتي

   دبير شوراي نگهبان قانون اساسي
  

يك نماينده مجلس   ،ارديبهشت 22در  ◀
نظر مجلس را در باره  ،ادژاحمدي ن: گفت

  .ادغام وزارت خانه ها پذيرفت
ــا در  ◀ ــت 24ام ــاي  نا ،ارديبهش ــه ه م

در . اد به سه وزير انتشـار يافـت  ژاحمدي ن
علـت پايـان داده شـدن بـه      ،نامه هاي او

ادغام وزارت خانه هـا ذكـر    ،نهاآخدمت 
  ؟!شده است

  
وابسـته   ،به ادعاي روزنامه جوان ٭

» جريــان انحرافــي « ،بــه ســپاه 
ــ( دارد ) اد و گــروه اوژاحمــدي ن

فتنه اي بزرگ تر را سـازمان مـي   
  :دهد

 
د با تغيير وزراء مي خواهد بار اژاحمد ن ◀

پاي رهبري را با حكم حكومتي بـه   ،ديگر
 19( روزنامـه جـوان  : اين قضايا بـاز كنـد  

 :نوشـته اسـت   ،وابسته به سپاه ،)ارديبهشت
  نژاد در برابر حكم  مقاومت احمدي

  
  5در صفحه

 خامنه اي خود را محكوم به رفتن كرد
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اي مبني بر ابقاي حيدر مصلحي وزير  خامنه
اطالعات طرحي از پيش تعيين شده بـراي  

با رهبـر جمهـوري اسـالمي بـوده     » تقابل«
هدف جريان انحرافي دولت دهـم    .است

عالوه بر محكم كردن «از اجراي اين طرح 
جــاي پــاي خــود در بدنــه نظــام، جــذب 

بـرداري از   نيروهاي مخالف نظام براي بهره
 .بوده است» هاي آنان ظرفيت

» اي فتنه«اين اقدام جريان انحرافي بستر    
در آينـده عليـه رهبـر     تر است كـه  بزرگ

جمهوري اسالمي به اجرا گذاشته خواهـد  
ـناريوي    .شد ـا س ـالش  «جريان انحرافي ب چ

مستمر، قصد دارد به نظام فشار وارد كرده و 
ـا عـدم اجـراي طـرح     ـاي   با تغيير وزرا ي ه

مختلف، بارديگر پاي رهبر انقالب را به ايـن  
 ».قضايا باز كنند

ـا نژاد قصد دارد  تيم احمدي      م معظـم  مق
ــري ــظ   «را  رهب ــراي حف ــد ب ــور كن مجب

مصلحت بارديگر از حكم حكـومتي جهـت   
 ».اصالح امور استفاده كند

ـا   نزديكان احمدي     نژاد مشكالت فراواني ب
ـا   ــد امـ ــه دارن ــي فقي ــعار «ول ـان ش همچنـ

دهنـد و خـود را در    مداري سر مي واليت
  ».كنند هاي ساختگي پنهان مي پشت پرچم

  
: سـته بـه سـپاه   روزنامه جـوان واب  ٭

اد اصول گرايـان  ژگروه احمدي ن
و اصالح طلبـان   4الي   3را داراي 
  :ميليون رأي مي داند 14را داراي 

  
 ،90ارديبهشــت  21روزنامــه جــوان در  ◀

ـان انحرافـي در دولـت    : نوشته اسـت  جري
ثبـت  «طـرح  كند با اجراي  دهم تالش مي

پايگاه اجتماعي خود «، »تعارض با حاكميت
طلبان سوق  اي ارزشي به اصالحرا از نيروه

ـاد دارد كـه     تيم احمدي» .دهد نـژاد اعتق
 3اهللا حـدود   پايگاه اجتماعي امت حـزب «

ميليـون   14گران  ميليون و پايگاه فتنه 4الي 
 ».است

مخالفت با حكم حكـومتي  (با اين اقدام «    
ـام وزارت واواك   ـلحي در مق ) بر ابقاي مص

ضـعيف  اين پيغام را به همگان دادنـد كـه ت  
ـام   جايگاه واليت فقيه در فرآيند سياسي نظ
ــت    ــده در دول ــن جريــان خزن ـا از اي تنهـ

نـژاد بـراي    حاميان احمدي«و » .آيد برمي
، ســناريوي رهبــر معظــم انقــالبمقابلــه بــا 

را در دستور كار خود قرار » چالش مستمر«
 .اند داده

   
هشــدار مصــباح يــزدي در بــاره  ٭

 "محمـد علــي بــاب "ظهـور يــك  
  :ديگر

  
بــه گــزارش مركــز  ،ارديبهشــت 21در  ◀

بـراي چنـدمين    ،مصباح يزدي ،خبر حوزه
ـبت بـه برخـي      بار طي دو هفته گذشته نس

ـا در عرصـه    فرقه هاي انحرافي و ظهور آنه
ـبت  او  .هاي سياسي هشدار داده اسـت  نس

جديــدي در گــري  بــه خطــر رواج بــابي
مراقب باشيم ثمره خون : ه استكشور، گفت

ا در برابـر دشـمنان بـه    هـ   شهداء و مقاومت
جديـدي   "سيد علي محمد باب"پيدايش 

ـا  در ديدار او  .منجر نشود ـاي حـزب   ب اعض
ـاره بـه رواج انحـراف      ـا اش مؤتلفه اسالمي ب
فكري جديدي در جامعه و مطـرح شـدن   

خود جامعـه  ) عج(امام زمان«تعابيري چون 
درسـت  : تصـريح كـرد    ،»كنـد  را اداره مي

ــر   ــخن ب ــن س ــدا اي ــه در ابت اي اســت ك
ــه حضــرت  ارادتمنــدان و عالقــه منــدان ب

ولي وقتي به آن   خوش باشد،) عج( اهللاةبقي
ـاك   كنيم، مي فكر مي توانيم به آينده خطرن

ايـن سـخن بـه ايـن       .اين سخن پي ببريم
) عـج (معني است كه اگر خود ولـي عصـر  

نيازي به واسـطه و    كنند، جامعه را اداره مي
  !نائب نيست

جامعه رواج يابد و كسي اگر اين تفكر در      
دهـد، قـدرت در    كه اين تفكر را رواج مي

ـال    درصـد  99اختيار داشته باشد و بـه احتم
هاي خارجي نيز ضـميمه آن شـود،    كمك

 آيـد؟  چه شرايطي در جامعه به وجـود مـي  
اگر اين جريان ادامه يابد و يك روز ديديم 

ـاب   "كه  ديگـري بـه    "سيد علـي محمـد ب
ن شـهيدان و  دست خودمان و با ثمره خـو 

هــاي فــراوان بــه وجــود آمــده  مقاومــت
حال اگر كسي رياست،  .تعجب نكنيم است،

پول و سوابق داشته باشد و خدمات دولـت  
نهم و دهم نيز در اختيار او قرار گيرد و چـه  

يس جمهور هم بگويد؛ هر چه دارم از ئبسا ر
ـته   چه تأثيراتي مي ،!او بوده است تواند داش

  باشد؟
اد بود ژمي دانيم كه احمدي ن :انقالب اسالمي

ـان اداره مـي كنـد     ـام زم . كه گفت كشور را ام
كـه احمـدي نـژاد را     –اينك مصـباح يـزدي   

ـائي   - نعمت آسماني مي خواند  او و رحيم مش
را متهم مي كند كه قصد دارنـد علـي محمـد    

  .باب اين زمان بگردند
  
 »رئـيس «(شيخ صادق الريجـاني  ٭

ام جرياني انحرافي تمـ  :قوه قضاييه
نكات انحرافات گذشته را با هـم در  

  :يك جا جمع دارد
  

بـــه گـــزارش  ،90ارديبهشـــت  21در  ◀
شيخ صادق الريجاني گفته  ،خبرگزاري مهر

ـا هـم    : است ـان م متأسفانه بايد گفت در زم
جريــاني انحرافــي كــه گويــا تمــام نكــات 
انحرافات گذشته را با هم در يك جا جمـع  

ـا و    در  دارد، در كمرنگ كـردن نقـش علم
ـيار   ترويج ايراني گري و قوميت گرايي بس
تالش مي كند و مردم را ارجاع مي دهـد  
به كوروش و هخامنش و ديگـران و بعـد از   
ـاذب، در    ـاي ك آن طرف در ترويج عرفانه
جن گيري و رمالي هم تالش مي كند كـه  
. مشخص نيست اينها چه نسبتي با ديـن دارد 

ـنفكري مـي     در حاليكه اينها هـم دم از روش
نند و با سكوالرها خيلي راحت جمع مـي  ز

اي  كنند و هم با عـده  شوند و همراهي مي
ــدان الابــالي دم خــور هســتند و   از هنرمن

البتـه  عرفانهاي كاذب را ترويج مي كنند و 
ـاط بگيرنـد    از اينكه با اجانب هم پنهاني ارتب

  .خيلي ابائي ندارند
                ً                       اين جريان اتفاقا  در مفاسد اقتصادي هـم      

وقتـي  . ند و بي امان جلو مي روندور غوطه
كــه انســان تقــوا را از دســت داد در همــه 
مجاري و در همه مجال مشـكل پيـدا مـي    

 .كند
ـان  «روشـن اسـت كـه    : انقالب اسالمي جري

ـائي ژيعني گروه احمدي ن» انحرافي او . اد و مش
ـاد       ـا اجانـب و فس ـاني ب ـاط پنه گروه را به ارتب

ـ . اقتصادي نيز متهم مي كند نيـز   ادژاحمدي ن
برادر شيخ صادق را بـه   ،محمد جواد الريجاني

بردن و خوردن زمينهاي لواسانات متهم كـرده  
  . بود
  
احمــدي : قــدرت اهللا عليخــاني ٭

نژاد مـي خواهـد مجلـس دولتـي     
  :ايجاد كند

 
، به گزارش پارلمان 90ارديبهشت  13در  ◀ 

ـاني، عضـو اصـالح      نيوز، قـدرت اهللا عليخ
ـائي  : طلب مجلس مافياها گفته است از آنج

كه ما انقالب و رهبري كشورمان را دوست 
ـا     مان مي داريم دل خواست ايـن دولـت ب

ـا عمـل       ـات موجـود بهتـر از اينه اين امكان
 .كرد مي

كـرديم   ما پيش بيني چنين روزهايي را مي
ـان بنـي   صـدر را ديـده    بخصوص اينكه زم

ـان و      . بوديم ـا تـدبير بزرگ ـا اميـدواريم ب ام
ـام و در رأ  ـام معظـم   دلسوزان نظ س آن مق

اي  اين قضايا بـدون اينكـه هزينـه    ،رهبري
ــالب در برداشــته باشــد   ــراي نظــام و انق ب

ـات مجلـس نزديـك     .برطرف شـود  انتخاب
ـان وجـود دارد   3نماينـدگان   .است . جري

يكي اصالح طلبان، اصولگرايان و گروهـي  
ـتند و از   ــولگرايان هسـ ــعب از اص ــه منش ك

ند كه كن اند و زمينه چيني مي حاميان دولت

حضور خود را بطور مستقل از اصـولگرايان  
نمايان كنند؟ حضور اصالح طلبان را چگونه 

 بينيد؟ مي
زمان آقاي هاشمي رفسنجاني كه حزب      

كارگزاران تشكيل شد گروهي از وزرا وارد 
ايـن   ياين حزب شدند و مسئوالن رده باال

ـتند   چـون نمـي  . وزرا را نهي كردند خواس
خواست  د، امام هم نميانتخابات دولتي شو

ـات    ــود و انتخابـ ــي ش ــه انتخابــات دولت ك
دولـت اكنـون از   . بايست مردمي باشـد  مي
ها قبل شروع كردند كه اكثريت مجلس  ماه

را به دست گيرند، درحاليكه ايـن بـرخالف   
ـات      اصل مجلس مردمـي اسـت كـه انتخاب
ـال آن مجلـس    دولتي برگزار شود و به دنب

ـان   داده اسـت  دولتي شكل گيرد تاريخ نش
هر زمان مجلس با دولـت هماهنـگ بـوده    

مجلس بايد رفيق . نتيجه خوبي نداشته است
ـا در مقابـل      دولت و دلسوز كشـور باشـد ام
دولت باشد و دولت هـم حـدود خـود را    

 .بداند
ـا احمـدي     : انقالب اسالمي نـزاع خامنـه اي ب

نژاد، فرصتي شد براي اين كـه مـردم ماهيـت    
را » هبـــرر«دوســـتدار »  اصـــالح طلبـــان«

بشناسند و ببينند كه اينان جـز قـدرت نمـي    
فرصت را مغتـنم شـمرده انـد بـراي     . خواهند

تملق از خامنه اي و همدستي با دسـتياران او  
قصد گروه احمـدي نـژاد   . بر ضد احمدي نژاد

اصـول  «بر تصرف مجلس آينده را، پيش از او، 
  . گرايان گفته بودند

  
روز خانـه نشـيني    11ناگفته هاي  ٭
  :مدي نژاداح
 
ـاني   ،90ارديبهشت  22در  ◀ علي رضا زاك

ـان انقــالب و     ــل جمعيــت رهپويـ دبيرك
مجلـس در سـرمقاله هفتـه نامـه      »نماينده«

ن كـه  آقسـمتهائي از  . ته اسـت پنجره نوشـ 
ـيش   تصديق گزارشي است كه در شماره پ
 ،انقالب اسالمي از نظر خوانندگان گذشت

ـال  : اينست سوم تا چهاردهم ارديبهشت امس
اهد رخدادي بوديم كه با ويژگي خاصي ش

مانند  كه داشت در تاريخ انقالب اسالمي بي
ـاي دكتـر احمـدي   . بود نـژاد در   جناب آق

ســابقه در اعتــراض بــه حكــم  اقــدامي بــي
ـاي     حكومتي مقام معظم رهبـري بـراي ابق
وزير اطالعات به منزل رفت و پس از يازده 

. نشيني به محل كار خود بازگشـت  روز خانه
ي حكم رهبـر عزيـز انقـالب و علـت     چراي

ـاي     مقاومت رياست محتـرم جمهـوري، ج
بررسي جدي دارد اما در اين نوشته سـعي  
دارم به نكاتي چنـد پيرامـون حواشـي آن    

  :بپردازم
ـايي از انحـراف در     از همان ابتـدا رگـه  .  ه

ـاهده بـود كـه     برخي از عناصر آن قابل مش
ـايي  رفته كـه   رفته غلظت بيشتري يافت تا ج
يه حساب و حـذف عناصـر خـدوم، بـه     تسو

ـپس بـه     اي آشـكار بـراي آن   برنامه ـا و س ه
عملي واجب براي يكدست كردن دستگاه 
اجرايي كشور در جهت رسيدن به اهـداف  

  .شان تبديل گرديد ناصواب
ـاك و مشـكوك       نمود اين جريان خطرن

نـژاد روز بـه    پيرامون جناب آقاي احمدي
ـايي   به كم كار روز نمود بيشتر يافت و كم ج

كــه چنــدي قبــل مــدير حفاظــت  رســيد
ــخنراني   اطالعــات وزارت اطالعــات در س
مبسوطي در داخل ايـن وزارتخانـه ضـمن    

هاي فتنه   ، عاليم و نشانه88كالبدشكافي فتنه 
بينـي كـرد،    تري را براي آينده پيش بزرگ

ـاق و انجمـن     كه به گفته وي تركيبـي از نف
ايـن  كند و البته،  حجتيه آن را راهبري مي
ـاتي و    گفته كه مبتني بر دريافت هاي اطالع

هاي صرف بيان شده بود   زني  بدور از گمانه
سبب شد تا وي از مسئوليت خويش عزل و 

 .نشين گردد خانه
ـلحي        ـاي مص با تصميم و اقدام جناب آق

براي تغيير يكي از معاونين خـود در وزارت  
ـاز     اطالعات، دور جديدي از فعاليت ـا آغ ه

ـات     رايط بهشد و ش ـا القائ سمتي رفت كـه ب

انجام گرفتـه، رياسـت محتـرم جمهـوري     
تصميم به عزل وزير اطالعات گرفـت، كـه   
مخالفت محرمانـه كتبـي و شـفاهي رهبـر     
فرزانه انقالب، جهت مصلحت كشور با ايـن  
عزل را درپـي داشـت و پـس از مقاومـت     

نژاد، با دستور و حكـم علنـي    آقاي احمدي
ت ابقا شد كه اعالم آن له وزير اطالعا معظم

ــي ــن   در س ــه اي ــروردين در نمازخان ام ف
ـام   وزارتخانه، غريو شادي سربازان گمنام ام

را كـه  ) الشـريف  فرجه تعالي اهللا عجل(زمان 
ـا    هاي جريان انحرافي در سينه در اثر فشار ه

هاي نگران   حبس شده بود، بلند كرد و دل
پرســنل خــدوم آن وزارتخانــه را آرامــش 

 .بخشيد
ـا       گرچه اخبار مالقات اشخاص مختلـف ب

ـان     رياست جمهوري و سـخنان صـريح ايش
ـات  ـا    خطاب به چند نفر از مالق كننـدگان ب

ـتر برانگيخــت و    وي، حساســيت ـا را بيشـ هـ
ميليــون رأي و  35اظهاراتشــان در داشــتن 

ـام ايـن    اهتمامشان در مقاومت در برابر انج
ـاه    ـيانت از جايگ حكم حكومتي به سبب ص

ـات نادرسـت و    ! وريجمه يسئر عمـق القائ
ـيكن بعـد از     ـاند، ل خطرناك را به ظهور رس
ـادي كشـور در فقـدان وي و      ـير ع طي مس
ـتن سـطح    شدت ناراحتي عمومي و باال رف

ـاي   انذار ها از عدم تمكين ايشان، جناب آق
ـازده روز در     دكتر احمـدي  نـژاد پـس از ي

هيأت دولت حاضر و اظهارات شفافي را در 
قيه و ضرورت تبيين آن حمايت از واليت ف

ــوگيري از سوءاســتفاده عناصــر   ــراي جل ب
ـاه   سياسي و ممانعت از دفاع بد از اين جايگ

  .مهم ابراز داشتند
  
ـ    ٭ اد و ژجنتي هم ضـد احمـدي ن

پول جمع مي : گروه او شد و گفت
كنند براي انتخابات و روزي نظام و 

  :نها خواهند رسيدآمردم به حساب 
 
ـيخ   ،90هشـت  ارديب 23در نماز جمعه  ◀ ش

ـان « ،احمد جنتي گفتـه   »دبير شوراي نگهب
ـا،   اي كه گفتيم بايد ارزش آن عده: است ه

ــد،   مــردم و واليــت فقيــه را در نظــر بگيرن
مقصـود او احمـدي   (اي دور يك نفر  حلقه

ـات را بـه وجـود    ) اد استژن نزنند و انحراف
كنند كاري بـرخالف   نياورند، آنها خيال مي

ـام دهنـد   مصالح مملكت و ولـي فقيـه   . انج
بداننــد قســمت زيــادي از كارهــايي كــه  

كنند مقدمات انتخابات است، اگر همـه   مي
هاي كالنـي كـه جـذب و     پول. آن نباشد
. كنند از ديد مردم مخفي نيسـت  توزيع مي

رسند،  روزي مردم و نظام به حساب آنها مي
ـا برخـورد     ـا آنه اگر امروز مصلحت نيست ب

ـا رسـ     ـاب آنه يده شود، ولي روزي بـه حس
اين افراد از يك طرف با پـول  . خواهد شد

كننـد و روي خـوش بـه     و روابط كار مـي 
ـايي  بيگانه ـان    ها و چراغ سبز به آمريك ـا نش ه
ـاجور و   مي دهند و از سوي ديگر اقدامات ن

 .دهند ناپسند انجام مي
ادعاي تشرف خـدمت حضـرت وليعصـر        

كننـد،   كنند؛ كسـي را عـزل مـي    مي) عج(
بعـد هـم بـه    . موده اسـت گويند آقا فر مي

كنند كـه   طلسم و كارهاي رمالي توسل مي
ـام ايـن     دشمنان خيال مي كنند داخـل نظ
ـالي اسـت    كارها انجام مي شود، اين در ح

شـود و نـه در    كه نه در دولت اينگونه مـي 
فقط يك عده . ميان مقامات مسئول مملكت

ـان   بادمجان قاب چين هستند و اينها خودش
اهنـد ديگـران را   خو شوند و مي خراب مي

ــد   ــراب كنن ــز خ ــدود و   .ني ــرادي مع اف
شمار هستند كه اينگونـه اقـدامات را    انگشت

ـا    انجام مي ـال آنه دهند در حالي كه پر و ب
ـال    ــت و خيـ ــدن اس ــي ش ـال قيچ در حـ

  .كنم بتوانند خيلي دوام بياورند نمي
 

يــــا ســــپاه، ميــــدان آ
زمائي گرايشها شـده  آزور

مـاده اجـراي   آاست و يا 
    :ببند؟ طرح بگير و

در  تصفيه شديد يا جنگ داخلـي  ٭
  :سپاه؟

 
همزمان با سالروز تاسيس سپاه پاسـداران   •

بمثابه  ،در تحول و عملكرد سپاهاگر  .هستيم
ـازمان   ــك ســ ـامي يـ ــي  –نظــ  –سياسـ

ـيم   ايدئولوژيك، وسـعت و   ،نيك تأمـل كن
شدت ويرانگري حاصل از زوج زور و مرام 

اني اول قرب. ن سان كه بايد در مي يابيمآرا 
ـازمان در    ــن سـ ــه اي ـتند ك ـاني هسـ جوانـ
ويرانگري و تحت استبداد ويرانگر بكار مـي  
برد و مردمـي كـه در بعـدهاي سياسـي و     

تخريـب   ،اقتصادي و اجتماعي و فرهنگـي 
ـيس ايـن    در پـي . مي شـوند  ـازمان تاس  ،س

را سركوب مالتاريا كار تصرف دولت از راه 
ـا  درگيـري  . شروع كرد ـتان  ه  ودر كردس

ـار  ... خوزستان و صحرا وتركمن  وگنبد  ك
ـپس  . را بسيار آسان كرد اين برخوردها و س

ـپاه     ،ويـز آدست  ،جنگ بـزرگ كـردن س
و دامنه خشونت سراسر كشور را فـرا  . شدند
 . گرفت

ـاز جنـگ ايـران و     ،با وجود ايـن      در آغ
  عراق، سپاه پاسداران تنها چند تيپ نيرو

 اطرخـ  بـه  ، به تدريج ،اما. در اختيار داشت 
و  بـه سـركوب مـردم   خميني و مالتاريا نياز 

با واگذاري امكانات و  ،ادامه دادن به جنگ
ـپاه     امتيازات هر چه بيشتر بر كـم و كيـف س

ـتر هزينـه    . افزوده شد در سالهاي جنگ بيش
بـر   .شدشته گذا سپاهجنگي در اختيار هاي 

ــدافزود ســپاهقــدرت  و از تــوان ارتــش  ن
 . كاستند

ـا پـذيرش    با پايان جنگ كه  • در نهايـت ب
قطعنامه توسـط خمينـي صـورت گرفـت،     

طلبكارانه وارد شـهرها و مـدعي    سپاه افراد
شدند كه اگر آنها نبودنـد ايـران از دسـت    

ـابي   كه خود در قـدرت  مالتاريا .رفته بود ي
امتيازات فراوان ن شد آبرشريك بود، سپاه 

خود بنهد و ستون فقرات استبداد در اختيار 
ـتن  با در اختيار د ـپاه اش ـالفتي را   س ، هـر مخ
 . سركوب نمايد

ـياري       به جرات مي توان گفت كه در بس
ــي   ــئوليت هــاي سياس ــي واز مس  و فرهنگ

ـاري   وامنيتي  واقتصادي  وديپلماسي   وتج
 وآموزشـي   وحراستي  واطالعاتي  ،بازاري

بخـش  . سپاه مقام اول را دارد....  ورزشي و
ـاد در يـد سـ    عمده اي از دولت و  پاه اقتص

 :است
تــا  3از ســاخت موشــك هــاي شــهاب      

ـان،  ــد كــش تنبـ ــه تولي از واردات  كارخان
كاالهاي قاچاق تا واردات عسل قالبي چين 

از توليد زير دريايي تا  وو تخم مرغ سوري 
ـام،    ـاخت چفيـه و لنــگ حم از ســاخت   س

هسته اي در نطنز تا ساخت ميـز و   تأسيسات
از توليد سدهاي كوچك و بزرگ  صندلي،

پالستيكي، از توليـد انبـوه    تا ساخت ظروف
ساختمانهاي غير قانوني در زمين هاي غيـر  
ـتاها، از توليـد     قانوني تا لوله كشـي در روس

لوازم آن تا واردات انواع ميوه،  كامپيوتر و
ـا واردات    از صادرات ميعانات گاز و نفـت ت

ـا    لوازم ماهواره، از صادرات مواد مخـدر ت
ر قاچاق، از صـدور  واردات ارز و طال به طو

ـا   نيروهاي تروريستي به اطراف و اكناف دني
تــا صــدور قاچــاق اســلحه بــه كشــورهاي 
ــذاري در   ــي، از بمــب گ ـايي و عرب افريقـ

در كشورهاي مختلف تا ترور سران سياسي 
از سـاخت زنـدانها    ،كشورداخل و خارج 
آماده سازي وب سايت از  تا انتشار نشريات،

 طالب، تربيت تعليم و ها و وب الگ ها تا 
از ساخت آيات  عنوان هاديان سپاه، تحت

عظــام جعلــي تــا تجــاوز بــه دختــران در 
ــدانها، ــر شــركت هــاي  ا زن ــديريت ب ز م

 –موتــور ســازي   –اتوموبيــل ســازي  
دوچرخه سازي تا مديريت كارخانه فرش 

  ماكاروني و چيپس و پفك  –ماشيني 
  

  6در صفحه
  

 خامنه اي خود را محكوم به رفتن كرد
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ـ  ا نمكي، از وزارت نيرو تا مخابرات و نفت ت
ـا و    استانداري هاي مختلف، فرمانـداري ه
ـازي و   بخشداري ها، از مديريت شهرهاي ب
باغ وحش ها تا سرپرستي تيم هاي ورزشي 

  ،... تيراندازي و –كشتي قايقراني  –فوتبال 
ـالي   از رياست دانشگاهها و مراكز آموزش ع
ــدارس و      ــديريت م ـا م ـاعي تـ ــر انتفـ غي
ـتانهاي دولتــي و غيــر دولتــي، از     دبيرسـ

ــ ديريت گمركــات هــوايي و دريــايي و م
زميني تا مديريت اسكله هاي غير دولتـي و  

ـاز، از واردات  ــر مجـ ـاو و    غي ــت گـ گوش
ـادرات    ـاژ و صـ ـا مونتـ ــرغ تـ ــفند و م گوس

ـاخت و   اتوموبيل به سوريه و ونـزوئال،  از س
ـان و سـوريه و      ـاده در لبن ـاه و ج ساز نيروگ

ـيون    ـازجويي از سياس  –ونزوئال و كلمبيا تا ب
ـتي و  ا و استادان دانشـگاه،  معلمان ز سرپرس

ـا نماينـدگي مجلـس و      مديريت زنـدانها ت
ـا   ــوزش خلبــاني تـ شــوراهاي شــهر، از آم
ــه نيروهــاي   ــدازي ب ــك تيران ــوزش ت آم

از قضاوت در دادگاهها تا مديريت  خودي،
برج ميالد، از مديريت بر تلفن هاي ثابت و 
همراه تا ساخت دكل هاي پارازيـت ضـد   

ـاهواره  ي، از واردات لـوازم  ا ديش هاي م
ـاق،    ـاي قاچ ـا داروه از مـديريت   آرايش ت

ـاي     ـبكه ه حوزه هاي علميه تا مـديريت ش
تلويزيوني در خارج از كشور، از مـديريت  
ـا فـروش     تعاوني هاي مختلف در بـورس ت

    ...ازنفت و گاز به صورت قاچاق، و
توان سپاه را بمثابه يك  ،اين همه اشتغال •

 ،اسـت و درون را نيروي نظامي بسيار كاسته 
صــحنه كشــماكش گــروه بنــديها را منــافع 

سپاه پاسـداران ايـن    :متضاد گردانده است
ـار   زيـرا . روزها حال خوشـي نـدارد   گرفت

ـ جنگ و درگيري ميان ر و  ييس جمهـور ئ
ـان   . است رهبر شده ـا آنچن اين درگيري ه

انـد  فرمانـدهان آن انداختـه   براندام رعشه 
ـتي  نمي دانند چـه سرنو اينان . مپرسكه  ش

ـپاه و سرداران  افراد. در انتظارشان است ، س
از چند سال پيش، به درخواست رهبـري و  
. فرماندهي سپاه وارد مسائل سياسـي شـدند  

رتـش نبايـد وارد   اينطور توجيه شـد كـه ا  
اما ما به اين دليـل كـه     مسائل سياسي شود

 –ايـدئولوژيك   –سياسـي   –نيروي نظامي 
وانيم براي هستيم مي ت...انتظامي و –امنيتي 

ـاتي    حفظ نظام وارد مسائل سياسـي و انتخاب
به سياست و اقتصاد و همين ورود  اما. شويمب

ـاط   دين و فرهنگ بـه  ـپاه سـرعت   انحط س
ـا حضـور     بخصوص .بخشيد مداخلـه  كـه ب

ـات   ــه در انتخابـ ــب در  جويان ـام تقل و انجـ
ـار و آبـروي    انتخابات مختلف، ته مانده اعتب

  .سپاه را برد
ـان   ،88 تخاباتي سالدر كودتاي ان • به فرم

بعد از تقلب . شد عمل واردسپاه  ،خامنه اي
و رياسـت جمهـوري   گسترده در انتخابات 
او در براي حفظ  ،ادژبخشيدن به احمدي ن

ـتار    دسـت ، يمهـور مقام رياست ج بـه كش
ــه   مــردم در خيابانهــا و شــكنجه و تجــاوز ب
دختران و پسران در زندانها و قتل بازداشت 

ــه .شــدگان زد ــه اي كــه برخــي از  ب گون
ـته بـه    سپاهفرماندهان  و خانواده هاي وابس

ــراض زده و    ــه اعت ــت ب ــهداي آن دس ش
ـا  مخالفت خود را با ادامه اين اعـالم   جنايته

 . دندكر
ــه از      ـان هرچ ـاي  زمـ ــزاري كودتـ برگ

گذشت، دامنه اعتراض  مي بيشتر انتخاباتي،
ـايي كـه     .تر مي شد ، گستردهسپاهدر  ـا ج ت

ــدهان ك ــه  ســپاهودتــاچي فرمان ــور ب مجب
ياران سابق خود شـد و   دستگيري برخي از

و بازنشستگي  ءبرخي ديگر را وادار به استعفا
 . دكر
ـاني  سپاهاختالف در  • ، رو به رشد بود تا زم

ـان    احمـدي  و  خامنـه اي كه درگيـري مي
ـيش آمـد  نآواواك و وزير ، بر سر ادژن  .، پ

 سپاهاين بحران ضربه شديد ديگري بر پيكر 
ــي  از    .ارد آوردو ــه بعض ــه اي ك ــه گون ب

و برخـي   خامنه اي شدندفرماندهان حامي 
اد برخاستند و ايـن  ژاحمدي نبه حمايت از 

هر دو  .ندرو در روي يكديگر قرار گرفت دو
مورد تمسخر سپاهياني واقـع شـدند كـه از    

 . جنبش مردم حمايت كرده بودند
رسي ها، در حال حاضر، سپاه كـه  بر ا برنب    
 به دو بخش حامي نظام و حامي جنبش قبال

ـام    اينك تقسيم شده بود، ـامي نظ  بخـش ح
 :  سه گروهبه است  شده  خود تقسيم

ــه اي   -  1 ــي خامن ــه  –حاميــان ســيد عل ب
ـان   خصوص برخي از فرماندهان كه از هم

محمود احمـدي   رياست جمهوريابتدا با 
نژاد مخالفت مي كردند اما به دليـل تاييـد   

نمــي علنــي را الفــت ، ايــن مخ»رهبــري«

محمد جعفري  از اين قماش هستند. كردند
محسن رضايي - شمخاني  - رحيم صفوي  - 
ـيد   – ــي رشـ ـايي  –غالمعل ــي رضـ -  مرتض

ـاني   ـادي    –غالمعلي رمض  - حسـن فيروزآب
محمد باقر ذوالقدر  - حسين نجات  –مقدم 

و برخي ديگر از ... و  - محمد باقر قاليباف  –
يس ئابات از رفرماندهان كه در دوران انتخ

ـا بـه      ـا ايـن روزه جمهور حمايت كرده ام
وي تبديل شده اند ماننـد سـردار    انمخالف

قاسم سليماني  –محمد رضا نقدي  –جواني 
ــي    .... و ــرداران برخ ــن س ــر اي ــالوه ب ع

نمايندگان رهبري در سپاه كه به شـدت از  
احمدي نژاد و باند وي در جريان انتخابات 

ـان وي  حمايت  مي كردنـد نيـز بـه مخال    ف
تبديل شده اند از جملـه حجـت االسـالم    

نماينده رهبري در سپاه پاسـداران   سعيدي
ـ  همجتبي ذوالنور قائم مقام نمايند – ري رهب

ـاون   علـم الهـدي   –پاسـداران   در سپاه مع
حسين  –نماينده رهبري در سپاه پاسداران  

ـپاه پاسـداران     ـات س  –طائب معاون اطالع
 ..احمد سالك كاشاني و

ــ -  2 ــدي نــ ان حامي ــده اي – ادژاحم ع
 در پـي كـه   هستندكودتاچي جنگ طلب 

ـ رياست جمهوري  بـه   ،ادژيافتن احمدي ن
ـنهاد  او بـه خامنـه اي   تدريج، از سـوي   پيش

ايـن گـروه    .ديافته انشده و مقامات بااليي 
در جريان انتخابات و بعد از آن، به سـختي  
تالش كردند تا مانع از انتخاب فـرد مـورد   

 در سركوب هاي بعـد از  نظر مردم شوند و
ـال    ،در سركوب مردم انتخابات، سـخت فع

ـتند    . بودند ـان هس سـرداراني  در شـمار اين
 –محمد رضا رادان  –چون احمدي مقدم 

 –ساجدي نيا  –فضلي  –همداني  –عراقي 
ــروز از زمــان   ،اينــان ... و - رجــب زاده  ب
ـ   اختالف ميان  ، ادژخامنـه اي و احمـدي ن

اطاعت خود از  .گزيده اندهمچنان سكوت 
البتـه برخـي    .انـد كـرده  را اعالم ن »رهبر«

روحانيون جديد و تازه به دوران رسيده نيز 
ـان جهـت حمايـت از       ـار ايـن نظامي در كن

ـان . احمدي نژاد و بانـد او قـرار دارنـد     اين
حتي در مقابل مصباح يزدي نيز موضعگيري 

ـايي و    از مطلـق كرده و بـه طور  ـيم مش رح
  . ننداحمدي نژاد حمايت مي ك

ـاي          ـپاه صـحنه درگيريه براي اين كه س
بيت خامنـه اي و فرمانـدهي    ،داخلي نشود

ـپاه را مـأمور     ،سپاه دو طرح تهيه و افـراد س
البتــه مــي بايــد . نهــا كــرده انــدآاجــراي 

ـاه شـرائط     آ ـا كـه هرگ مادگي پيدا كنند ت
 .طرحها را به اجرا بگذارند ،ايجاب كردند

گفته  نهائيآبه  –جنبش موافق سپاهيان  -  3
ـا       ـات ب مي شود كـه حتـي ازقبـل از انتخاب
حمايت از كانديداتوري موسوي و كروبي 

خط كشي  سپاهميان خود و ديگر سرداران 
ـامي   ـا بـوده و بعـد از    آكرده و تا انتها ح نه
ـار    ـا قـرار گرفتـه و    آانتخابات نيـز در كن نه

ـا ديگـر سـرداران كـه در      مخالفت هايي ب
ـتند     ـا شـركت داش . انـد  كـرده سركوب ه

نها از سپاه تصفيه شده و بعضي بـه  آبرخي از 
محل هاي ديگر تبعيد شده و عـده اي نيـز   

 . اجبارا بازنشسته اعالم شدند
سپاه پاسـداران، در  سرداران اين بخش از   

موقعيت بهتري در سپاه پيدا  شرايط كنوني،
ـامي      .كرده اند ـاي سـرداران ح زيـرا خط

ـا  و نيز خامنه اي كه در كاحمدي نژاد  ودت
بر افسران و درجـه داران و   ،شركت كردند

ـته اسـت   ،حتي افراد عادي سپاه . عيان گش
ـا و   » اشتباه كرديم« ،اين روزها كم بـه زبانه
  .يدآقلمها نمي 

 –از اين سرداران مي تـوان بـه مقـدم         
ـاره كـرد و   ... بختياري و –محسن رشيد  اش

ـاران او نيـز    البته افرادي چون شمخاني و ي
ـار ايـن گـروه قـرار     در حال ح اضر در كن
  . گرفته اند

  
دو طرحي كه بيت خامنـه اي و  ٭

فرماندهي سپاه تهيه كرده و سـپاه  
مــاده مــي آ ،نآرا بــراي اجــراي 

  :كنند
  
شش ساعتي كـه خامنـه اي در واواك    •

مــدهايش بــه قــم و آگذرانــد و رفــت و 
گويـاي   ،جلسات متواليش با سـران سـپاه  

به ايران  نگراني شديد او از سرايت جنبش
بخصـوص موجـب    ،وضعيت سوريه. است

تحول وضـعيت در  . وحشت او شده است
بحرين و عراق و يمن  و نقشي كه عربستان 

خارجي سـپاه را  » وظايف« ،بازي مي كند
ماده باش ضرور آحالت . بيشتر كرده است

طرح مقابله با  ،يكي از دو طرح. شده است
وضعيت در سوريه و لبنان و خليج فـارس  

هر زمان اين مقابله اجتنـاب ناپـذير   است 
حمايتهـا از  (تصدي بخشـي از طـرح   . شد
يم سوريه و حزب اهللا لبنان در سوريه و ژر

لبنان و جنبش مردم بحرين و نيـز جنـبش   
هـم اكنـون   ) مردم يمن و شيعه عربسـتان 

امـا بخـش ديگـر عمليـات     . اجرا مي شود
هرگـاه در سـوريه   : نظامي گسترده اسـت 

. يـد ليبـي پـيش آ   وضعيتي مثل وضـعيت 
  ،بــا اســتفاده از فرصــت ،هرگــاه اســرائيل

هرگاه . دست به عمل نظامي در لبنان بزند
جاي خود  ،يمژدر بحرين مقابله مردم با ر

را به مقابله گروه يا گروه هـاي مسـلح بـا    
و هر گاه ايران تهديد نظـامي  . يم بدندژر

  .شود
اما طرحي كه سپاه براي مقابله با جنبش  •

  :شامل اين قسمتها است ،است تهيه كرده
يك سر نگاه داشتن سـپاه و مقابلـه بـا     – 1

بـر   ،وضعيتي كه ممكن بود و ممكن اسـت 
يـم  ژاد در سطح رژاثر بركناري احمدي ن

چيدن بالهـاي   ،در اين طرح. يدآبوجود 
ـ  از طريـق دسـتگيريها هـم     ،ادژاحمدي ن

  . اكنون در دست اجرا است
وفادار بـه   ˝نكه مجريان كامال آپس از  – 2

در سـطح   ،كنتـرل وضـعيت را   ،خامنه اي
سازمانهاي دولتي و نيروهاي سپاه و بسيج و 

ـ   ،وردنـد آبدسـت   ،مجلس اد ژاحمـدي ن
وگرنه عزل توسـط رأي   ،تهديد به استعفاء

به عـدم كفايـت او توسـط مجلـس و يـا      
ـ  . بازگشت به كار شـد  اد كـه  ژاحمـدي ن

گمان مي كرد خامنه اي نمـي توانـد تـا    
ويران كردن ساخته خود پيش حذف او و 

خامنه اي را تهديد كرده بود يا  ،لذا ،برود
استعفاي مرا بپذيريد و يا دست از حمايت 

خود تهديد شد و به سـر   ،مصلحي برداريد
  .كار باز گشت

قهر او هيچگونه واكنشي در جامعه بـر   – 3
محلي براي اجـراي   ،بنا بر اين. نيانگيخت

نبش مردم قسمت سوم طرح كه مقابله با ج
بيم خامنه اي و دستياران او . پيدا نشد ،بود

از اين بود كه لطمه شديدي كه به اعتبـار  
او وارد شــده و مقابلــه اي كــه ميــان او و 

فرصــتي  ،روي داده ،دســت پــرورده اش
فراهم كند براي برخاسـتن مـوج جديـد    

بي طرفي كامل مردم مسلم كـرد  . جنبش
بنـا  . هر دو طـرف مطـرود مـردم هسـتند    

يـم خـود را   ژخطر جنبش بر ضد ر ،اينبر
ن بخش آپس مي بايد . قطعي تر بروز داد

ـ  «بعـالوه   ،از سپاه و بسـيج   ،»هژنيـروي وي
ايـن  . ماده مقابله با جنبش مـردم بگـردد  آ

ــرح ــمت از ط ــراي   ،قس ــدابير ب ــامل ت ش
جلوگيري از برخاستن موج و در صـورت  

 ،در ايـن قسـمت  . نسـت آمهـار   ،برخاستن
 ،هاي مأمور سركوبوظايف هر يك سازمان

 ،و ســپاه» هژنيــروي ويــ«ســپاه و بســيج و 
  .مشخص شده است

انقالب در تونس و مصـر و  : انقالب اسالمي 
جنـبش در سـوريه و يمـن     ،در حال حاضـر 

مسلم مي كند كه اينگونه طرحها سد سازي 
با خار و خاشاك در برابر سيل و بسا سونامي 

حتـي در  . است هرگاه، جنبش همگاني شود
بدون اسـتمداد از   ،شيني چون بحرينشيخ ن

يم نمي تواند در برابر ژر ،قواي مسلح خارجي
  .جنبش مردم بايستند

 
عضويت ائمـه جمعـه در هيـات    ٭

   علمي دانشگاهها
 
از زمــان بــر ســر كــار آمــدن محمــود •

، دانشـگاهها بـه   و حكـومتش  احمدي نژاد
، نهاآتصفيه به خامنه اي دليل نياز سيد علي 
و هـر از چنـد    .شتار گدچار تحوالت بسي

گاهي برخي از استادان با سابقه يا مجبـور  
 .  يا اخراج مي شوند وبه استعفا 

 منزلــهاســتادان بــه  درمطلقــه   واليــت    
ـ عـالوه بـر ا   .نگـرد  مي يمژردشمنان  ن، ي

دانشگاه را پايگاه اصلي مخالفـت بـا خـود    
دانشـگاه از همـان    دربيند و اين نگاه  مي

صـميم بـه انقـالب    د كـه ت شـ زماني آغـاز  
كـار بـه    .فرهنگي در دانشگاهها گرفته شد

جايي رسيد كه براي ضربه زدن به اولـين  
ايـران،  مـردم  منتخـب   ييس جمهـور ئر

دانشگاهها را به تعطيلي كشاندند تـا بـدون   
كــار  حضــور دانشــجويان در دانشــگاهها 

 . كودتاي خود را به انجام رسانند
بـه   در آن روزگار، باند حاكم بر ايـران  •

كمك و برنامه ريزي حزب زحمتكشـان و  
وابستگان به مظفـر بقـايي از جملـه حسـن     
ــود    ــرافيليان و محم ــراهيم اس ــت و اب آي
كاشاني و البتـه محمـود احمـدي نـژاد و     
هاشمي ثمره كه از شـاگردان اسـرافيليان   
بودند، تصـميم گرفتنـد، بـا بـه اصـطالح      

محروم «تعطيل دانشگاه و (انقالب فرهنگي 
زمينـه   ،)»صدر از بازوي خـود كردن بني 

نـوار معـروف بـه     .كودتا را فراهم آورنـد 
طـرح تعطيـل كـردن    حسن آيت برنامـه  

 دليـل  او . دانشگاه ها باز گـو شـده اسـت   
را كـه  به تعطيلي كشاندن دانشگاهها  اصلي

محروم كردن بني صدر از دانشگاه ها مي 
  . تشريح كرده است ،دانسته

همچنان  حسن آيت كه مرد، ياران وي     
به راه او ادامه دادند تا جـايي كـه وقتـي    
احمدي نژاد به سر كار آمـد، اسـتادان را   
سكوالر خواند و گفت كه از اين بـه بعـد   
اجازه كـار بـه آنهـا را نخواهـد داد و بـه      
تدريج شروع به تصفيه اسـتادان بـا سـابقه    

كار به جايي رسيد كـه در  . دكردانشگاهها 
شجو را بـه  دان كامران ،خوددوم  حكومت

عنوان وزير آموزش عـالي بـراي تصـفيه    
شــديد تــر و ســركوب دانشــجويان و    

 . سر كار آورد ردانشگاهها ب
دانشجو از اعضـاي خـانواده مشـكوك     •

دانشجو مي باشد كه هـم او و هـم ديگـر    
سر كار آوردن محمود  ربرادران وي در ب

 احمدي نژاد بسيار تالش كردند و بعـد از  
رياست جمهوري ه اد بژرسيدن احمدي ن

كليدي را در اختيـار   مقامهاي، )دور اول(
ــد  ــود گرفتن ــال .خ ــات س ،  88در انتخاب

ي را بـر  لوصدانشجو كه معاونت سردار مح
خامنه اي اي كه برنامه طبق  عهده داشت،

تقلـب بـزرگ    ،و بيت او تهيه كرده بودند
بعد از آن، هر . در انتخابات را سازمان داد
ـ   ارقرار نگيرنـد از  دو براي اينكه تحـت فش

وزارت كشور دور شده و يكي بـه وزارت  
اموزش عالي رسيد و ديگـري بـه وزارت   

 . رفاه
دانشجو، از هنگام بر سر كـار آمـدن در       

كرده اسـت و  اين وزارتخانه، تالش بسيار 
 يـم ژردانشگاهها را آنگونه كه  مي كند كه

، از ايـن رو  .مي خواهـد، متحـول سـازد   
دانشگاهها و اسـتادان   سايؤتصفيه وتغيير ر

   :گفـت را در دستور كار خود قـرار داد و  
دانشگاهي كه در آن دين نباشـد بايـد بـا    

دستور حمله بـه   وهم ا. خاك يكسان شود
د بـه  كردانشگاه علوم پايه زنجان را صادر 

اين دليل كه در دانشگاه نماز جماعت برپا 
  ...نمي شود و حراست وجود ندارد و

ايـن وزيـر   كارهاي آخرين از جمله        
وابسته كه هم در مدرك دانشگاهي مشكل 

اين بود كه  ،دارد و هم در خروج از دين
دستور داد همه ائمه جمعه به عنوان عضـو  
هيات علمي به دانشگاهها بروند و عالوه بـر  
 . مزاياي ديگر حقوق بگير دانشگاهها شوند

دانشجو، بـه قـول حاميـان ريشـهري،           
در خارج مشغول بـه تحصـيل    هنگامي كه

بود، براي ازدواج بـا دختـري يونـاني از    

ازدواج  .شتدين خارج شده و مسيحي گ
در كليسا برگزار شد و البتـه   ،او و همسرش

ــريات  ــه  آنش ــن رابط ــز در اي ــان ني ن زم
از جملــه  وا. گزارشــي را منتشــر ســاختند

افرادي است كه از سوي نشريات علمي به 
معرفي شـده و   عنوان سارق مطالب علمي

گفته مي شود كه مـدرك دكتـراي ايـن    
عضو كابينه هماننـد ديگـر اعضـاي آن، از    
ــا   ــد رض ــردان، محم ــه عوضــعلي ك جمل

البتـه  . قالبي مـي باشـد  ... رحيمي، فقيه و
كسي هم نمي پرسد چطور حكم مرتد در 
مورد يكي اعـدام مـي شـود و در مـورد     

  !وزارت ،ديگري
عـه  هـزار امـام جم   6در ايران، حـدود   •

اصلي و موقت داريم كه بـا دسـتور ايـن    
هزار عضو جديد  6وزير بي لياقت حدود 

ـ هيات علمي به دانشگاهها تحميل خواه د ن
اندك دانشـي   اين امام جمعه ها اگر .شد

از بين رفـتن امـوال    ي بابتنگران داشتند،
 .و وقت دانشجويان كمتر مـي بـود  مردم 

وقتي علم و سواد امام جمعه هاي تهران و 
در نازل تـرين   ،و مشهد و تبريز و شيراز قم

 وضع سواد امام جمعـه هـاي    ،سطح است
در حدود صـفر   ،الجرم رهاي كوچك،هش

  ..است
امام جمعه . قم مركز ديني شيعه است        

اين شهر مي بايد در شمار باسواد ترين هـا  
سـعيدي   »حجـت االسـالم  «، امـا او . باشد
خامنـه   :همان كس است كه گفـت . است
و . يـا علـي گفتـه اسـت     ،هنگام تولـد  اي

 احمد خاتمي امام جمعـه موقـت تهـران،   
دست كمي از سعيدي در بـي سـوادي و   

  .دروغگوئي و هرزه درائي ندارد
 
    :خبرهاي گويا 
  :»رئيس جمهوري«سئوال از  ٭
  

 24در  ،بنـــا بـــر اطـــالع از داخـــل ◀
زيـر ورقـه سـئوال از رئـيس      ،ارديبهشـت 
مضاء كـرده  ا» نماينده«110 ،جمهوري را

اد در حال ژدر روزهائي كه احمدي ن. اند
ــود ــيس  ،قهــر ب صــحبت از ســئوال از رئ

حتـي مهنـدس   . مـد آجمهوري به ميـان  
: گفـت  ،در مجلس مافياها» نماينده« ،باهنر

سعي مي كنيم كار به دادن رأي بـه عـدم   
اد سركار ژبعد كه احمدي ن. كفايت نكشد

گفتند موضوع سئوال و طـرح   ،حاضر شد
با چراغ  ،اما. فايت منتفي شده استعدم ك

سـئوال از رئـيس    ،دو باره ،سبز خامنه اي
» نماينده« 110جمهوري مسئله روز شده و 

نگاه  ،هدف اصلي. ورقه را امضاء كرده اند
» عزل به جرم عدم كفايت«داشتن شمشير 
قول جنتـي بـر   . اد استژبر سر احمدي ن
در حال » جريان انحراف«اين كه پرهاي 

نيــز گويــاي ايــن  ،دن هســتندچيــده شــ
واقعيت اسـت كـه برنامـه حـذف گـروه      

اد در دست اجـرا اسـت و بـر    ژاحمدي ن
  .شدت برخوردها افزوده خواهد شد

  
ــراي    ٭ ــار ب ــاه عم ــاد قرارگ ايج
اد و گـروه  ژاحمدي ن» چيدن پر«
  :او
  

قرارگاه «قرارگاهي به نام  ،بنا بر اطالع ◀
هـدف از ايجـاد   . ايجاد شده است» عمار

ـ  چ ،نآ اد و گـروه او  ژيدن پر احمـدي ن
ايــن قرارگــاه بخشــي از عمليــات . اســت

افـرادي از  . حذف را انجـام خواهـد داد  
  سپاه در اين قرارگاه عضو هستند و كساني

اد از هواداران ژكه تا زمان قهر احمدي ن 
  :در اين قرارگاه عضويت دارند ،او بودند

حسن عباسي و كوچك زاده و حميـد       
  برادر (ان و مهدي تائب رسائي و پناهي

  
  7در صفحه

  

 خامنه اي خود را محكوم به رفتن كرد
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و حســـين اهللا كـــرم سردســـته ) تائـــب
چماقداران و سعيد حـداديان از اعضـاي   

  .اصلي اين قرارگاه هستند
  
ــدارك  ٭ ــال روز 14ت ــرداد س خ

  :مرگ خميني
  

از هم اكنـون در تـدارك سـال روز     ◀
برنامه بـا   ،اما اين بار. مرگ خميني هستند

هم قـرار  : برنامه سال پيش تفاوت مي كند
جلو سخنراني حسن  ،است مانند سال پيش

بلحـاظ جلـوگيري از    –خميني را بگيرند 
نامزد رياست جمهوري شدن او و رقابتش 

و هـم    –با مجتبي خامنه اي بر سر رهبري 
  .»انحراف جديد بشدت برخورد شود«با 
  
ــه اي و   ٭ ــه در حضــور خامن جلس

  :؟!»وزير«مرخص كردن سه 
  
 ياحمـد  ينامـه هـا   يبهشت،ارد 24در  ◀

نفـت و   »يـر وز« ي،كـاظم  يـر بـه م نژاد 
 ي،و محصـول  يعصـنا  »يروز« يان،محراب

انتشـار   ي،رفاه و امـور اجتمـاع   »يروز«
گفته  يجانيالر يباره، عل يندر ا. يافت
 يدر حضور مقـام معظـم رهبـر   : است

و توافق شد كه دولت بر  يمجلسه كرد
اما . نگهبان عمل كند يطبق نظر شورا

نژاد خطـاب بـه سـه     ياحمد ينامه ها
دادن به خدمت آنهـا   يانعلت پا ير،وز

 .را ادغام وزارتخانه ها گفته است
 يكـه انقـالب اسـالم    يبنا بر اطالع     

 بدست آورده است، 
 يآلـودگ  »يروز«سه  يعلت بركنار -1

 يــانبــا آنكــه محراب. آنهــا اســت يمــال
خواهر زاده او است، اما بـرمالء شـدن   

نـژاد را   ياو، احمـد  يخورد و برد مال
 يــرم. او كــرده اســت ييــراز تغ يرنــاگز
 يمـال  يآلودگ يزن يو محصول يكاظم
كـه مـأمور انجـام     ياما محصول. دارند

 ژادن يتقلب بزرگ بزرگ شد و احمد
رساند، نـه تنهـا    يجمهور ياسترا به ر

پاداش نگرفت كه از وزارت كشـور بـه   
. كرد يداانتقال پ يوزارت رفاه اجتماع

نژاد، بـرادر   يبه داوود احمد ينكاو ا
شـده   يـك نـژاد، نزد  يمحمود احمـد 

 يداداوود با برادر خود اختالف پ. است
 ياو اســت كــه بــه جنتــ. كـرده اســت 

ـ  مـع اطالع داده است كه پـول ج   يم
او . كنند تـا در انتخابـات خـرج كننـد    

 يمــاريبعنــوان ب يمارســتان،در ب يكبــار
اما بقـرار مسـموع،   . شد يبستر ي،كبد

 . رده بودندمسمومش ك
دادن بـه دوران   يـان علـت پا  يدق – 2

 يبه ظاهر، با تـوافق  ،»يروز«وزارت سه 
در حضــور  يــدگو يمــ يجــانيكــه الر

بعمــل آمــده اســت، ســازگار » رهبــر«
و بنـا بـر    يـد گو ياو دروغ م يا. يستن

نــژاد ادغــام وزارت  يتوافــق، احمــد
روانــه كــردن ســه  يــلخانــه هــا را دل

نژاد،  يداحم ياشمرده است و  »يروز«
 ي،توافق در حضـور خامنـه ا   وجودبا 
را بعلـت   »يـر وز«اعتناء بدان، سـه   يب

. ادغام وزارت خانه مرخص كرده است
او ادغام وزارت خانه ها  يگر،به سخن د

ـ   واكـنش  . دانـد  يرا امر انجام شـده م
 يـن ا ،»يروز«سه  ييربه تغ يجانيالر يعل

ـ  حـق   يجمهـور  يسبوده است كه رئ
او نسبت به . كنار كندرا بر يراندارد وز

، »به علت ادغام وزارت خانه هـا «  يدق
  .سكوت كرده است يخدر آن تار

  

احمدی نژاد بعد از تسلیم از ٭ 
 :دید مردم

بنابر گزارش از ايران، نگاه مردم بـه      
احمدي نژاد  بعد از برگشتنش بـه سـر   

پيش از اين، آنها . كار تغيير كرده است
فق بودند، او را كه با او مخالف و يا موا

مردي جازم و يك دنده كـه از حـرف   
. خود بر نمي گردد، گمان مـي بردنـد  

اينست كه از زمان مخالفتش با خواسته 

هاي خامنه اي، آدمي تخمين ميزدنـد  
كه شـايد خيـاالتي در سـر دارد ومـي     
خواهد و مي تواند در برابر خامنـه اي  

اما وقتـي ديدنـد سـر را پـائين     . بايستد
ر كار بازگشـت، موافـق و   انداخت و س

مخالف  مي گويند او را با پس گردني 
به كار بازگرداندند و شروع كردند بـه  

اين نظر را در .  خورد و خمير كردنش
در جمـع  . هر جمعي مي تـوان شـنيد  

دانشجوئي و در جمع معلـم و اسـتاد و   
در جمع بـازاري و اداري و در جمـع   
كارگري، مي توان ايـن جملـه هـا را    

ين مموتي رو بـا پـس گردنـي    ا: شنيد
برگرداندش بكـار و او نشـون داد كـه    

  .نيست» رقمي«
واقعيت اينست كـه وقتـي متصـدي         

چنــين مقــامي بــه آراي مــردم متكــي 
اگـر وارد  . نباشد، بر سر حق نمي ايستد

. دعوا هم بشود، دعواي قـدرت اسـت  
پس اصل اينست كه در سـراي قـدرت   

ـ  .  بماند دي عاقبت او نيز، عاقبـت احم
وزير عزل مي كند توي : نژاد مي شود

ــد  ــي زنن ــنش م ــد،  . ده ــي كن ــر م قه
تسليم مـي شـود و   . تهديدش مي كنند

تازه اول  بكار افتادن او و دسـتيارانش  
در دستگاه شخصيت خوردكني واليت 

بنا بر اطالع از داخل . مطلقه فقيه است
نظام، احمدي نژاد ديگر بـراي خامنـه   

  . اي قابل تحمل نيست
  

گزارشهاي فصل دوم كه از : ب اسالميانقال
رويـدادهاي موضـوع    ،ايران دريافت شده اند
روشنتر در معرض ديد  ،گزارشهاي فصل اول

  :موز قرار مي دهندآعقلهاي عبرت 
  

حكومـــت چنـــد زن 
سپاه و جنبش  –داران 

ــردم  ــونگي  –مـ چگـ
پخش خبـر از صـدا و   

  :سيما
  
 

يـا   حكومت چنـد زنـه هـا   
  :ايجاد شبكه روابط شخصي

  
بـار ديگـر بـه     ،طرح مربوط به خانواده     

طرفداران طـرح مـي    .مجلس آورده شد
 .داده شده اسـت تغييراتي در آن : گويند

بـراي   ،است كـه  از جمله اينكه قرار شده
ازدواج دوم، حتما اجازه همسـر اول الزم  

قائم به زور است و كه  يميژردر اما . باشد
برخي مسئوالن آن حداقل دو زن دارنـد  

اگـر حقـوق و منزلـت و    ن طرح، حتي اي
بطـور كامـل رعايـت     ،نآكرامت زن در 

 يد؟آبه چه كار مي  ،شده باشد
حميدبقايي براي راضي كـردن همسـر    •

امـام زمـان   : به او گفتـه اسـت  دوم خود 
بـا تـو ازدواج كـنم و     اسـت دستور داده 

بـرده اسـت   را نزد رحيم مشايي زن حتي 
 !كه وي زن را توجيه كند تا
ابقه جواني سيد علي خامنه اي كـه  از س •

شود  گفته مياو دو همسر دارد و  ،بگذريم
را ريشهري در  اواي  »صيغه«پرونده زنان 

را از زشـتكاري او  اختيار داشت و خميني 
 .گاه كرده بودآ
رحيم مشايي، مـراد محمـود احمـدي      •

كسي اسـت كـه بـه     ،اويس دفتر ئنژاد و ر
كه به  –عضو واواك و منتقد خود  ،گلپور

اد نامه نوشته و مـورد  ژتازگي به احمدي ن
جـواب داده   –انتقادش قرار داده اسـت  

همسـر خـود    3شـما بهتـر اسـت بـه     : بود
دو يعنـي  . خود دو همسـر دارد  ،بپردازيد
تا به حـال شناسـايي شـده     شرسمي همسر
  . اند
ـ معاون اول ر محمد رضا رحيمي، • يس ئ

، نيز از جمله افرادي اسـت كـه   يجمهور
رسـمي  وي شناسـايي    اقل دو همسـر حد

باي يكـي از همسـران   قشده اند هر چند 
وي با انگليسي ها گـره خـورده و همسـر    

 . ديگر او با توده اي ها
مهدي كلهر، مشاور ارشد احمدي نژاد،  •

سـال   ،اين شـخص . دو همسر رسمي دارد
گذشته، در يك درگيري با همسر اولـش،  

كمك همسايه ها به  .را داشت واقصد قتل 
 .همسر اول آمدنـد و او را نجـات دادنـد   

 زورمــداري بــود كــه ســبب شــد همــين 
ن كشور آاز و  كندفرار  به آلمان دخترش
 . كندپناهندگي تقاضاي 

علي رازيني كـه سـالها    »االسالم ةحج« •
ــتاني ــات دادس ــوان  ،در مقام رياســت دي

ه و از جنايتكــاران بنــام بــود... عــدالت و 
 . دارد دو همسر رسمي  ،يم استژر
چنـد همسـر و    ،از مسئوالنبرخي ديگر  •

انـد  جملـه  ن از آ .دارنـد همسر صيغه اي 
محسني   وسعيد مرتضوي  ويسي ئابراهيم ر
حسين طائـب  وعباسعلي عليزاده  واژه اي 

  ...و
ريـم كـه گـروه بنـدي هـاي      ژدر اين  •

مافيائي از راه شبكه روابط شخصي بوجود 
 ،يكـي از همسـران   ،دست كـم  ،مده اندآ

گره گاه روابط شخصي قـدرت خـانواده   
شوهر با خانواده همسر و اين دو خـانواده  

 ،در مجمـوع  ،با خانواده هائي اسـت كـه  
  . ورندآيك شبكه گسترده را بوجود مي 

ما شبكه هـاي   ،پيش از اين: انقالب اسالمي
در سـطح سـران    ،روابط شخصـي قـدرت را  

اينك معلوم مي شود كه . شناسانده ايم ،يمژر
شبكه هـاي   ،طح زيرين هرم قدرت نيزدر س

ايـن  . روابط شخصي قدرت تشكيل شده انـد 
اطالع جاي تحقيق جامعه شناسانه پيرامـون  

امــا . روابــط شخصــي قــدرت را نمــي گيــرد
ور آاهميت اين روابط را به اهـل تحقيـق يـاد   

نها است كه در پي اين تحقيـق  آبر. مي شود
يـم و چگـونگي   ژزيرا بكار شناسـائي ر . شوند
ير دولت واليت فقيه به دولت حقوقمـدار  تغي

  .يدآو مردم ساالر سخت مي 
 

نارضائي خامنه اي از سـپاه   
بخاطر رفتـارش بـا جنـبش    

   ؟!مردم ايران
 
در سـپاه   »نماينده ولـي فقيـه  «سعيدي،  •

در جريــان فتنــه تمــام  :گفــتپاســداران 
نگيني بار مقابله با فتنه گـردان بـر دوش   س

او روشـن   سـخن . عده كمي از سپاه بـود 
سيد علـي خامنـه    سپاه پاسداراني كه كرد

اي و ديگر كودتاچيان از جملـه محمـود   
به آن، دلخوش بوده اند، ...احمدي نژاد و

بر ضد اين  ،مردم ايران 88 جنبش سالدر 
ه ژارتش وي. وارد عمل نشده است ،جنبش

كه در اختيار مستقيم خامنه ايست و لبـاس  
 شخصي هـا و بخـش كـوچكي از سـپاه و    

دستور سركوب مردم را اجرا كرده  ،بسيج
  . اند
تني چند از سران سپاه كه در  ،غير از او     

به  ،كودتا و سركوب مردم نقش داشته اند
تن ندادن بخشي از سـپاه بـه شـركت در    

  :اعتراف كرده اند ،سركوب
جعفري، در يك سخنراني، در  »سردار« •

در جريان فتنه برخي : گفت سال گذشته،
يان حامي فتنه گران بودند كـه بـا   ازسپاه

آنها صحبت و گفتگو شد تا متوجـه قضـايا   

نمي شد با شدت بـا آنهـا برخـورد     .شوند
 .كرد

اين يكي از اعترافاتي بود كـه فرمانـده       
ارتباط برخـي   در باره كل سپاه پاسداران

او  .وردآبـه عمـل    مسئوالن سپاه با جنبش،
از . دنمي شد با آنها برخورد كـر  گفته بود
 ،امـا . دشـ اكتفـا  نهـا  آبـا  به گفتگو  اين رو

كــه برخــي از  ننــدآحــاكي از اطالعــات 
ند، از ه انشدقانع گفتگو  كه در فرماندهان 

. نـد ه ااخراج و بازنشسته اجباري شـد  سپاه
ند و ه ادستگير و به زندان افتاد نيز تعدادي
   .شه انده محل هاي ديگر تبعيد گچند تن ب

مانده نظامي استان سردار علي فضلي فر •
ــه هنگــام ســركوب اعتراضــات   قــزوين ب
مردمــي ايــن اســتان، در ســالهاي قبــل و 
فرمانده سـابق يكـي از لشـكرهاي اسـتان     
تهران كه در جريان درگيري هاي بعد از 
كودتاي انتخاباتي از عوامل و فرمانـدهان  
: سركوب مردم در خيابانها بود، گفته است

با سـيد   برخي از سپاهيان از برخوردي كه
حسن خميني در روز سخنراني در سالگرد 

بـود، معتـرض    امام خمينـي بـا وي شـده   
 .بودند

د اسخنان سردار علي فضلي نشان مـي د    
ــهتعــدادي از فرمانــدهان ســپاه   نســبت ب

كه با سيد حسـن  ميزي آخشونت برخورد 
خميني، در مراسم سالگرد مرگ خمينـي،  

در . اعتراض داشته انـد  صورت گرفته بود،
اليكه اين مراسم با اطالع كامل سيد علي ح

خامنه اي و محمود احمدي نژاد برگـزار  
شده بود و ايـن برخـورد از قبـل توسـط     

بنـابراين،  . شـده بـود   طراحيحاميان آنها 
دانسـتند كـه چـه     سپاهيان به خوبي مـي 

كساني عامل اين برخورد بـوده انـد و در   
عين حال گزارشات نشان مـي دهـد كـه     

ندهان سابق سپاه كـه عضـو   برخي از فرما
هيات رزمندگان بوده و هسـتند سـالها در   

خمينـي،   رمگـاه مراسم شب هاي احياي آ
در كنار سيد حسـن خمينـي بـه اجـراي     
برنامه هاي خاص مي پرداختند و حـامي  

  .او بودند
االسالم ابوالفضل واليي، نماينـده   ةحج •

ـ    : ه اسـت ولي فقيه در سـپاه عاشـورا، گفت
ازنشسته هاي ايـن نهـاد   مشكل اصلي سپاه ب

هستند كه در جريان فتنـه از آن حمايـت   
 .كردند و بايد فكري به حال آنها كرد

واليي هم متوجـه شـده    ،بدين ترتيب     
سـپاه  كه سرداران و قـديمي هـاي   است 

انتخابات رياست فرصت دريافته اند كه در 
 .اسـت  جمهوري، كودتايي صورت گرفته

خالفت كـرده  مكودتاچيان نها با كودتا و آ
 1389بهمــن مــاه  25در راهپيمــايي  .انــد

، ســپاههنگــامي كــه برخــي از نيروهــاي 
به سركوب شديد مردم گرفتند، از  صميمت

رزمندگان سابق جبهه هاي جنگ و  سوي
ــتانهاي   ــاي آن دوران، از اس ــته ه بازنشس

چنـد نامـه   ... تهران و ومازندران  وزنجان 
ر در تهديد كردند كه اگ نهاآ . ندمنتشر شد

برابر اعتراض مردم برخيها بخواهند دست 
به سركوب و كشتار بزنند، بايد منتظر پاسخ 

نيروهاي سپاه  در آن روز، .شديد ما باشند
ـ را وارد قضيه نكن تالش كردند تا خود . دن

تنهــا بســيجيان تــازه بــه دوران رســيده و 
مدند و در انتها آنيروي انتظامي به خيابانها 

 . وارد قضيه شدندبرخي واحد هاي سپاه 
محمد حسين رحيميان  »االسالم ةحج« •

ـ   نماينده ولي ه فقيه در بنياد شهيد نيـز گفت
متاسـفانه برخـي از خـانواده هـاي      :است

شهدا و جانبازان از فتنه گران حمايت مي 
 .كنند

رحيميان كه زماني قرار بود بـه عنـوان       
فرد مستقل به شكايات كانديداها رسيدگي 

بندگي سيد علـي خامنـه    كند دم خروس
اي را در جريان كودتا بـه خـوبي نشـان    

اكثـــر خـــانواده هـــاي  او نگفـــت .داد
رزمندگان آن دوران و خانواده شـهدا از  
جنبش مردم حمايت كرده اند و همچنين 

كـه افـراد   اسـت   به روي مبارك نيـاورد 
خانواده همت و باكري در جريان بعـد از  

و  كودتا با چه برخوردهايي روبـرو شـده  
سر از زندان در آوردند تا مابقي خـانواده  

درس بگيرند و نفس ها را شهدا و جانبازان 
 ةحجـ «همـين  . در سينه ها حـبس كننـد  

فريبكار نگفت ميرحسين موسوي  »االسالم
 ودكترسليماني برادر شـهيد   وبرادر شهيد 

سحرخيز  وشهيد  4عروس كروبي خواهر 
 و عبداهللا مومني برادر شهيد وبرادر شهيد 

حسيني بهشـتي  و همت فرزند شهيد همت 
مقــدم معلــول و جانبــاز  وفرزنــد بهشــتي 

   .دبودن... جنگ و
علي شمخاني فرمانده سابق سپاه و وزيـر  •

پيشين دفاع در جريان منـاظره در برنامـه   
والي ئسـ  پاسـخ فردا، در  –امروز  –ديروز 

 :كه مجري در مورد فتنه كرده بود، گفت
بـا  . ردم اسـت منظور شما حضور پرشور م

 موافـق كودتـا  بـا  و نشان داد ا، اين پاسخ
در فرمانـدهي سـپاه    ونيست و البته نظيـر ا 

نها شنيده مي شـود  آبسيارند كه  كمتر نام 
 ....سردار رشيد و ومانند سردار مقدم 

فرمانــده ارتــش نيــز طــي ســخناني از  •
حمايت برخي سربازان و وجـود تصـاوير   

اد و رهبــران جنــبش در پادگانهــا خبــر د
نمي بايست با آنها بـا شـدت عمـل     :گفت

 . برخورد كرد
اين فرمانده ارتـش بـه خـوبي از جـو         

 –حمايت سربازان در پادگانهـاي ارتـش   
آگاه بود و مي دانست كـه بدنـه   ... سپاه و

نيروهاي نظـامي و برخـي فرمانـدهان از    
 . حاميان جنبش ملت ايران بوده اند

ــبهم آدر       ــه م لــي ع شــكار كــردن گفت
مــي تــوان برخــي از ايــن     ســعيدي،

كودتـا و   شـركت كننـده در   فرماندهان 
 :ي را يكبار ديگر معرفي كردسركوبگر

 –فضـلي   –عراقـي   –سرداران همداني   
 –خــاكپور  –خليلــي  –احمــدي مقــدم 

ذوالقدر احمـد و   –رجب زاده   - رادان 
 –نجـات   –رمضاني  –نقدي  –محمد باقر 

روحانيوني ... سعيد قاسمي و –فيروزابادي 
 –ابوالفضـل واليـي    –چون علي سعيدي 

پناهيـان   –حسين طائب  –مجتبي ذوالنور 
  ... و

 ازپخــش اخبــار  چگــونگي
تحـت اداره  صدا و سيماي 

 :مطلقهي امر ول
 
بيـت  تحت اداره و امـر  صدا و سيماي      

رهبري مدتهاست كه از مـردم خـواهش   
مي كند به اخباري كه پخـش مـي كنـد    

د و هر از چند گاهي مجريـان  اعتماد كنن
مـي  20/30 و 20خبري برنامه هاي خبري 

گويند به ما اعتماد كنيد يا از اعتمادي كـه  
به ما داريد متشكريم در حاليكه خـود مـي   
دانند كه اعتماد مردم به آنها از بـين رفتـه   

 . است
ــز        ــيما و در مرك ــدا و س ــين ص در هم

ايـن سـازمان    تحقيقات و پـژوهش هـاي  
كه از مردم نظر سنجي مـي كنـد   هنگامي 

ن سازمان طي يميزان اعتماد كنندگان به ا
درصـد   5پژوهش هاي انجام شده حدود 

درصــد زيــاد و  7حــدود  –خيلــي زيــاد 
درصد تا حـدي و مـابقي كـم و     9حدود 

حال بـا توجـه بـه آمـار      .خيلي كم است
اعتماد كنندگان به برنامه هاي خبري صدا 

سـي تهيـه و   و سيما كه توسط معاونـت سيا 
به نقش ايـن سـازمان در    منتشر مي گردد،

راست كردن دروغ و سانسور اطالعـات و  
  :مي پردازيم ،انديشه ها و جعل خبرها

بخش سياسي صدا و سيما از دير زمـاني   •
ه در دست عناصري از وابستگان به كاست 

  آنها كنترل. سپاه و كودتاچيان مي باشد
پي در  .دكاملي بر اخبار صدا و سيما دارن 

، بــا انتشــار اخبــاري 88كودتــاي خــرداد 
در سراسر  كذب و دروغ سعي كردند تـا  

امـا  . ورنـد آشـفتگي پديـد   آذهن مـردم  
فـاش   ،به محك ملموسات آنها دروغ هاي
مردم به سرعت متوجـه دروغ  . مي شدند

در نتيجـه اخبـار    .خبرها مي شـدند بودن 
 20 اخبار ساعتصدا و سيما و به خصوص 

خبري آن  دروغگوترين بخشرا 20/30و 
نهـا سـلب اعتمـاد    آاز و  ندسازمان دانسـت 

 : از جمله. كردند
كـه   - مصاحبه با خانواده ترانه موسوي   -

براي رد گم كردن در تجاوز و قتـل ايـن   
گناه خـانواده حسـين طائـب و     دختر بي

   ،- در صحنه نمايش نقش يافتندباجناق او 
  

  8در صفحه

 خامنه اي خود را محكوم به رفتن كرد
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ـ  ار شـد  دروغي چنان فاحش و فضاحت ب

كروبـي نيـز نقـش    . فاشـد شـد   ،كه در جا
 .طائب را در اين دروغ سازي بر مال كرد

بـاز ايـن    :قبور دسته جمعيفيلم انتشار   -
معاونت سياسي صدا و سيما بـود كـه وارد   

. دهـد   واقعيت را وارونه جلوهشد تا عمل 
قربانيـان  با نمايشي مضـحك تـالش كـرد    

ـ  .بنمايانـد را سربازان گمنام سركوب  ك ي
نيـز  منكر وجود قبور دسـته جمعـي    نوبت
مـدعي شـد كـه     بي ادبانهدر نهايت،  .شد

عمـومي   مسـتراح اين محـل بـراي تهيـه    
 .... بازسازي شده و

مه هـاي خبـري   اقتل ندا آقا سلطان برن  -
بـا تهيـه    كـرد صدا و سـيما بارهـا تـالش    

 رب  را جنايت، اين هاي ضد و نقيضگزارش
و نقـيض  ضد  .بنهد »دشمنان نظام« دوش

نيز  صدا و سيما را حتي مسئوالن گوئي ها
جالـب تـر اينكـه     .مي انـداخت  به خنده 

صدا  "پرس تي وي"برنامه انگليسي زبان 
كـرد و  تهيـه   بارهو سيما گزارشي در اين 

ــه شــده   ســعي كــرد آن را گــزارش تهي
 .جابزندخبرنگاران و گزارشگران خارجي 

اما معلوم شد كه گزارشگر خانمي ايرانـي  
تي  –نام هاشمي و از گزارشگران پرس  به
ــان در گــزارش وي اســت كــه  – ــه زب ب

 . انگليسي صحبت مي كرد
خبرهاي مصور دروغ در باره ا و هگزارش -

... سيزده آبان و وتير  18 وروزهاي قدس 
كـه توسـط گزارشـگران و     1388در سال 

 و پخــشخبرنگــاران ايــن ســازمان تهيــه 
غ نمونــه هــاي كــم ماننــد از درو ،ندشــد

فيلمهـا كـه اشـخاص تهيـه      .سازي بودنـد 
فيلمـي كـه گوگـل     ،كردند و در موردي

مايــه رســوائي كارگــاه دروغ  ،انتشــار داد
 .سازي شدند كه صدا و سيما است

 ســاختگي ازگــزارش كــامال جعلــي و  -
. روز عاشـورا  جنبش مردم درانبوه حضور 

  اين حضور پرشور  كردصدا و سيما تالش 
را وارونـه سـازي   ) ع(بيانگر قيام حسين و 

  يم صحنه ها ساختند وژمأموران ر. كند
صدا و سيما از صحنه  فيلم گرفت و فيلم را  

متعصبان را تحريك كنـد   پخش كرد تا مگر
و ســركوب خــونين را توجيــه كنــد و بــي 

ـيش   ـيش از پ بـراي   ،دادگاههاي خود را ب
ا هگزارش. تحريك كند ،انجام وظيفه جنايت

به شـعور مـردم    به حديو خبرهاي منتشره 
موضـوع بحـث در    توهين كرده بـود كـه  

صـورت   معاونت سياسي صدا و سيما شـد و 
روز  در بارهجلسه خصوصي معاونت سياسي 

ن يعاشورا توسط نيروهاي مبارز حاضر در ا
صدا گاهي مردم رسيد و مردم آسازمان، به 

يم را نيك ژرايشگران جنايتهاي رآو سيماي 
 . شناختند

مال افريقا تا چين جنبش از شاين روزها،  •
رفتار صدا و سيما در باره هر يـك از  . است

بازتاب سياسـت ضـد ايـران و     ،اين جنبشها
 :يمهاي استبدادي استژحمايت از ر

ـتند كـه    اين رسانه خبرهاي    همان ها هس
ـابع ديگـر    وكيهان  روزنامه فارس نيوز و من

ـار مـي     وابسته به بيت رهبـري  ـپاه انتش و س
ـتن صـدها    با وجـود   .دهند ـار داش در اختي

خبرنگــار در داخــل و خــارج از كشــور از 
ن سان كه روي آ ،رويدادها انتشار خبرهاي

براي نمونه، . خودداري مي كنند ،داده اند
 فــروردين مــاه 21روز   20اخبــار ســاعت 

 :دكرچنين خبرهايي را پخش 
ن را آدر درگيري هاي بحرين كه مردم  -

شــهيد روز ثبــات ناميــده بودنــد يــك نفــر 
ـاره بحـرين  . گرديد خبـر   ،همـه روز  ،در ب

ـاي   ژپخش مي كند و به ترتيبي كه ر يـم ه
ـارس   ـيج ف ـاي   ،مستبد كشورهاي خل خبره

ميز آميز و موضعگيريهاي تحريك آتحريك 
ـبش مـردم      تر را دست آويـز سـركوب جن

يم هيچ ترسناك تـر از ايـن   ژبراي ر. كنند
دموكراسـي برقـرار    ،نيست كه در بحـرين 

 . شود
يم مبارك ژخبرها هم ضد ر ،باره مصردر  -

تنظيم و پخش مي شدند و هم نقش اخوان 
. مي دادند  جلوه  المسلمين را تعيين كننده

بديهي است اينگونه خبر سازيها مورد بهـره  
برداري اسرائيل قـرار مـي گرفـت و مـي     

 .گيرد
وقتـي  . سكوت مي كنـد  ، باره سوريه  در -

ـاي ر  ،هم سكوت را مي شـكند   يـم ژدروغه
ـاز مـي      ،بعث همجنس و متحـد خـود را ب
 شـهر در : خبر مي دهـد  ،براي مثال. گويد
، مردان مسلح به مردم حمله كردنـد و  عادر

يك نيروي انتظامي و يك راننده آمبوالنس 
ـامي و     .كشته شد ـاي نظ در اين شـهر نيروه

ـايي    انتظامي بدون هيچ سالحي بـه راهپيم
ـاب زده    مردم نظارت داشتند اما مـردان نق

ــه ــدازي كــرده و  ب ــردم تيران ــر  23م را نف
يم و حـزب  ژاز شركت ر ،صد البته  !!كشتند

اهللا در سركوب جنبش مردم و از شعارهاي 
 .كلمه اي پخش نمي شود ،مردم  سوريه

خبرها همـه گزارشـگر    افغانستان،باره   در -
كشته شدن افراد ارتش امريكا و متحدان او 

البتـه  . و يا مردم غير نظامي بي دفاع هستند
 ،يـم ژبـر ضـد ر   ،تظاهرات مردم در كابـل 

ـاق مـواد مخـدر از    . سانسور مي شـود  قاچ
  .طريق ايران نيز

خبرها ضد اسرائيل و نيز  ،باره فلسطيندر  -
ـتح و بسـود      ضد دستگاه خود گـردان و الف

ـال . حماس تهيه و پخش مي شوند  ،براي مث
ـاي    در : خبر مي دهد ـان حملـه نيروه جري

فر شهيد شدند و در غاصب صهيونيستي سه ن
انتهاي خبر گفت كه تعداد شهدا در طـول  

نفر رسيده  و ايـن در   35دو هفته گذشته به 
حالي است كه در اخبار ساعت پيشين گفته 

ـار بخـش ديگـري     18بود كه  نفر و در اخب
نفر و به نظـر مـي رسـدكه در     17گفته بود 

مار را جمع كرده آاين بخش خبري هر دو 
 . بود ردهكپخش را  35و عدد 

يـم قـذافي   ژخبرها ضـد ر  ،باره ليبيدر  -
ـار  . تهيه مي شوند ـان نيسـت زيـرا    آاما ك س
ـالي   ،طرف ديگر امريكا و اروپا و شوراي انتق

ـا اسـت  آموقت تحـت حمايـت    بـراي  . نه
ـال توجـه    :گوينـده خبـر گفـت    ،نمونه ح

ماهـه   18بينندگان را به گفتگـوي دو بچـه   
ان بـه ايـن   ليبيايي در رابطه با حمله امريكايي

 2بعد از آن، حدود  .يمئكشور جلب مي نما
دقيقه، دو كودك ليبيايي را نشان  داد كـه  
ـا يكـديگر    در حال بازي كودكانه بودند و ب

ـپس  مجـري    . گفتگو مي كردند : گفـت س
  ! چه دنيايي دارند اين بچه ها

ـيما   -  ـبش   ،از ديد خبرسازان صـدا و س جن
ر جنبش ب ،همچون ديگر جنبشها ،مردم يمن

ـبش   . يم علي بن صالح هستندژضد ر بـه جن
اشاره نيز نمي  ،زادي و مردم ساالريآبراي 
 .  شود
ـا          ـاي خبـري دني در حاليكه تمام شبكه ه

نفـر   300خبر مربوط به كشته شدن بيش از 
ـيما   ،اند در سوريه را منتشر ساخته  صـدا و س

در . را عادي مـي دانـد  سوريه وضعيت در 
خبري و سياسـي  شبكه هاي  همان حال كه

بـراي   مي گويند و به تكرار كهاين سازمان 
ـبش مـردم   ما شيعه و سني فرقي ندارد،  جن

ـني مـي      بحرين را جنبش شيعه بـر ضـد س
عربستان و مسئوالن بحـرين را بـه   نماياند و 

   .نسل كشي و شيعه كشي متهم مي كنند
در  ،يمي از درون متالشـي ژر: انقالب اسالمي

مي تواند ناتواني مفـرط  ن ،رابطه با دنياي خارج
بخصوص كه درون متالشي را . خود را بپوشاند

ــر« ــوري«و » رهب ــيس جمه ــدگاه » رئ در دي
  :جهانيان قرارداده اند

  
  

خامنه اي مي خواهـد  
با امريكا كنـار بيايـد و   

ــدي نــ  ــي ژاحم اد نم
 - گذارد يا به عكـس ؟  

ــاني   ــا قرب ــي ه بحرين
زاد زنــان آ –موقعيــت 

  :سوريه
  
  

ي و وقتي طـرف خامنـه ا  
اد ژطـــرف احمـــدي نـــ

يكــديگر را بــه ســازش بــا 
  :امريكا متهم مي كنند

  
مسـئول روابـط اروپـا بـا      ،شتونا ٭

پاســخ ايــران : خــارج مــي گويــد
موضوعي براي گفتگو با ايران باقي 

  :نمي گذارد
  

نامه اي به ايران  ،شتونانخست كاترين  ◀
نوشت و پيشنهاد كرد گفتگوها در باره برنامه 

مـه   10در . ر گرفتـه شـود  اتمي ايران از س
جليلـي بـه ايـن    ) 90ارديبهشت  20( ،2011

  .نامه پاسخ داد
ـ    ،مه 10در همان تاريخ  ◀ اد ژاحمـدي ن

كه براي شركت در كنفـرانس كشـورهاي   
در يك  ،نكارا رفته بودآكمتر توسعه يافته به 

ايران بـه زودي بـه   : كنفرانس خبري گفت
ايـران  . شتون پاسخ مي دهنـد انامه كاترين 

ـا كشـورهاي    ـتقبال مـي    1+5از گفتگو ب اس
  . او پيشنهاد كرد ميزبان تركيه باشد. كند

ـ   ،بدين ترتيـب : انقالب اسالمي  ،ادژاحمـدي ن
اطالع نداشته است كه در » رئيس جمهوري«

به مسئول سياسـت  » ايران«پاسخ  ،همان روز
ـاريخ  . خارجي اروپا تسليم شده است وقتي از ت

از  ،طريـق اولـي   بـه  ،دادن پاسخ اطالع نداشته
او عـالوه  . ن نيز بي اطالع بوده استآمحتواي 

» رئـيس « ،است» رئيس جمهوري«بر اين كه 
گفـتن  . شوراي عالي امنيت ملـي نيـز هسـت   

نكه بگويد به آبه  ،ندارد كه اگر او اطالع داشت
: بايـد مـي گفـت    ،زودي پاسخ داده مي شـود 

امروز پاسخ ايران داده شده است و با اطـالع از  
واي پاسخ به پرسشها پاسخ مي گفت و از محت

  ...گفتگو استقبال مي كرد و
ـاحبه در همــان روزكـه نامــه تســليم          مص

ـاه      ،شتون شـده اسـت  آ غيـر از بـي اطـالع نگ
ـا    ،داشتن او گوياي صحت خبري است كـه بن

ـ  ،بر آن ـا جليلـي بعنـوان دبيـر     ژاحمدي ن اد ب
ـالف اسـت و اگـر     شواري عالي امنيت ملي مخ

  .ت او را تغيير مي دادمي توانس
بـه  ) 90ارديبهشت  21(  2011مه  11در  ◀

ــزاري رويتـــرز، ماجـــا   گـــزارش خبرگـ
ـتون، در   كوسيانسيك، سخنگوي كاترين اش
ـئول    خصوص نامه اخير سعيد جليلي بـه مس

نامه «: گفت  سياست خارجي اتحاديه اروپا
سعيد جليلي حاوي چيز جديدي نبود و بـه  

ــد تــوجيهي  ــراي  نظــر نمــي رســد بتوان ب
ــذاكرات تــازه باشــد  ــزاري م ــي .برگ خيل

ـا در خصـوص    متعجب شديم كه ايرانـي  ه
برگزاري دور تازه مـذاكرات حـرف مـي    

ـازه . زنند ـا    آنها تاكنون پيشنهاد ت اي را بـه م
 ».اند ارائه نكرده

ـان  : انقالب اسالمي  ،پاسـخ جليلـي   ،بـدين س
اد را از گفتگو با كشـورهاي  ژاستقبال احمدي ن

تغييـري   ،افزون بر ايـن . كردبي محل  ،1+  5
مشاهده مي  1+ 5اساسي در رفتار كشورهاي 

نه تمايل سابق را به گفتگو دارند و نه بـه  : شود
هاي و هوي پيشين در باره برنامه اتمي ايـران  

چرا؟ پاسخ پرسش را گـزارش  . ادامه مي دهند
كارشناسان سازمان ملل متحد اين طـور مـي   

  :دهند
  
زارش بنــا بــر گــ: سوشــيتدپرسآ ٭

تحريمهـا   ،كارشناسان سازمان ملـل 
سبب شده اند كـه پيشـرفت برنامـه    

  :اتمي ايران كند شود
  

ــه  11در  ◀ ـيتدپرسآ ،2011مــ  ،سوشـــ
گزارش كارشناسان سازمان ملـل متحـد را   

ـار داده اسـت   ـات  . در باره پيشرفت انتش نك
  :ن عبارتند ازآعمده 

ايرانيها به استفاده از شركتهائي كـه نقـش    •
ازي مي كنند و روشـهاي ديگـر   پوشش را ب

 ،براي دور زدن تحريم هاي شوراي امنيت
اجراي برنامـه   ،با وجود اين. ادامه مي دهد

. كند شـده اسـت   ،بر اثر تحريم ها ،اتميش
ي ژزيرا تحريمها خريد تجهيزات و تكنولـو 

اتمي و موشكي را سخت تـر و پـر خطرتـر    
هنوز بر رهبراني  ،با وجود اين. كرده است

اثري كه سبب تغيير   ،م گيرندگانندكه تصمي
  . نداشته اند ،نها شودآنظر 

ن آو ايران به فرستادن اسلحه بـه ايـن و    •
ـتفاده از    ،كشور و خريدهاي ممنـوع  ـا اس ب

ـار    مجاري پولي بيرون از كنترل و حمـل ب
ـائي كـه پـرچم ايـران را       ـتي ه توسط كش

بـه غنـي كـردن    . ادامه مـي دهـد   ،ندارند
ـنگين  بآاورانيوم و توليـد   ادامـه مـي    ،س

زمايش آ ،در قلمرو موشك دوربرد نيز. دهد
ـان بـه     موشكها و تهيه تجهيزاتي كـه فروشش

  .پي مي گيرد ،ايران ممنوع است را
ـا  آ • ـتادن   ،شكارترين نقض تحـريم ه فرس

اسلحه متعارفي به سوريه و متحـدان خـود   
  . در كشورهاي همسايه است

واپسين قطعنامه شـوراي امنيـت كـه در     •
ــژ ســپاه  ،ن ســال پــيش تصــويب شــد وئ

. پاسداران را مورد مجازات قرار داده است
سپاه شركتها و سازمانهائي را مهار مـي كنـد   

بمب اتمـي  (كه با توليد اسلحه تحريم شده 
شـركت   ،و نيـز . سر و كار دارند) و موشك

كشتي راني جمهوري اسالمي در مهار سپاه 
  .است

سالح سپاه كه تصميم گيرندگان در باره      
بـر   ،هسته اي و موشكهاي دوربرد نفوذ دارد

نفوذ خود در قلمروهاي سياسي و اقتصادي 
  .مي افزايد ،و اجتماعي

عناصر سپاه پاسداران در قلمرو فعاليتهاي       
از  ،)سـالح اتمـي و موشـك   (تحريم شـده  

 ،يژجمله تهيه مـواد و تجهيـزات و تكنولـو   
ـترده اي را برعهـده دارنـد و     فعاليتهاي گس

ـا   شـركتهاي   ،براي گريختن از بنـد تحريمه
  .پوششي ايجاد كرده اند

ــه شــوراي امنيــت        شــركت  15قطعنام
ـپاه را     متعلق به سپاه و شـماري از سـران س

 ،اما اين شركتها و افـراد . تحريم كرده است
ـتند   جزئي از مجموعه شركتها و افرادي هس
كه سپاه در اجراي برنامه اتمـي و موشـكي   

ـا توجـه بـه    . استفاده مي كندنها آخود از  ب
ــه    ــي در تهي ــركتهاي پوشش ـتفاده از ش اسـ

ايـران   ،نيازمنديهاي برنامه اتمي و موشـكي 
ــد تحريمهــاي شــوراي   در گــريختن از بن

  .موفق بوده است ،امنيت
ـازمي     9گزارش  • ـات ب ـا جزئي رويداد را ب

اين رويدادها نقض تحريمها از سوي . گويد
مولـه  از ايـن جملـه اسـت مح   . ايران است

ايـن  . اسلحه اي كه قواي ناتو ضبط كردند
اسلحه را سپاه براي طالبان در استان نيمروز 

و اسـرائيل نيـز سـه    . فرستاده بود ،افغانستان

محموله اسلحه را ضبط كـرد كـه ايـران از    
ـال    ـاس ارس طريق سوريه و مصر براي حم

  .كرده بود
ـانتينر   13سپاه  ،در ماه اكتبر گذشته نيز       ك

ـات  . افريقا فرستاده بود به غرب تفتيش مقام
. نها اسلحه اسـت آنيجريه معلوم كرد كه بار 

ـپاه نقـش كليـدي را     دو شركت پوششي س
ـاني بهينـه و    : بازي كرده اند شـركت بازرگ

ـاختمان عمـومي   . بازرگاني بين المللي و س
كارشناسان تهيه كننده گـزارش از شـوراي   
امنيت مي خواهند  اين دو شـركت را نيـز   

و نيز از شوراي امنيت خواسته . م كندتحري
اند در باره دو شركت كشتي رانـي كـه در   
شمار خطوط كشتيراني ايران هستند تحقيق 

  .نها را نيز مجازات كندآو 
ايران بسا در پي خريد اورانيوم است هم  •

بــراي غنــي كــردن و هــم بــراي مصــرف 
ـنگين اراك آتأسيسات  ـا   . ب س ـا تحريمه ام

است روش تهيه مواد  ايران را مجبور كرده
ايران . ي را تغيير دهدژو تجهيزات و تكنولو

ــت     ـار بدس ـيش در كـ ـيش از پـ وردن آبـ
ـات   ژتكنولو ـار تأسيس ي براي بهتر كردن ك

نچـه را ايـران الزم دارد   آهمه . خود است
 ،ي تحريم شـده ژدر فهرست مواد و تكنولو

نها هم كه در فهرسـت  آاما بخشي از . نيستند
  .ته است خود توليد كندايران توانس ،هستند

ـتند     ،يك نمونه       ـاي فسـفربرنز هس مفتوله
كره جنوبي كشتي حامل  ،كه در ماه فوريه

كتـور  آاين مفتولها در ر. ن را توقيف كردآ
ـار  آ ب سنگين  در دست ساختمان ايران بك

  . مي روند
ـين   ،انويـه ژدر ماه  • ـات چ در بنـدر   ،مقام

ضبط  لومينيوم راآبشكه پودر  302 ،شانگهاي
. كردند كه قرار بود به ايران حمـل شـوند  

اين پودر در رنگ سازي و پالستيگ سازي 
 100بكار مي روند اما مي توانـد در توليـد   

  .تن  سوخت موشك نيز بكار رود
نكه اعضاي سازمان ملل متحد متعهدند آبا •

ـاال و      ـامالت پـول و ك كه از راه كنتـرل مع
 ،افزودن كنتـرل گمركـي و ديگـر تـدابير    

 ،جازاتهاي مقرر عليه ايران را اجـرا كننـد  م
ـازمان    192كشور از  66تنها  كشور عضـو س

ملل متحد گزارش خود را در باره اجـراي  
  .مجازاتها را به اين سازمان داده اند

ــالمي ــالب اس ــرور  : انق ــه ويروســي و ت حمل
ـا از سـوي    دانشمندان اتمي و تشديد تحريمه

ور نشـده  در گزارش منظ ،امريكا و كانادا و اروپا
ـا از ايـن واقعيـت كـه     آ. اند گاهي امريكا و اروپ

ــزاع   ،بحــران اتمــي ــه در ن ــيله ايســت ك وس
يم با ملت ژيم با يكديگر و رابطه رژجناحهاي ر

گــاهي بــر درون متالشــي آنقــش دارد و نيــز 
نها به گفتگـو  آاز عوامل بي رغبت شدن  ،يمژر

ـا اسـت     ژبا ر ـاي و هـوي ه . يم و كاسـتن از ه
: گر بر طبل جنـگ نمـي كوبـد   اسرائيل نيز دي

حمله : داگان رئيس پيشين موساد گفته است
هوائي به ايران ابلهانه ترين سـخني اسـت كـه    

ـار او را   . شنيده ام گرچه وزير دفاع اسـرائيل ك
محكوم كرده است و وزير دارائي گفته است او 

ولــي  ،بايــد نظــرش را بــراي خــود نگــاه دارد
ـامي     بـه  حكومت نتان ياهو هم كـه حملـه نظ

ـا كـرده بـود     ـا امريك  ،ايران را شرط همراهي ب
  . ديگر بر طبل جنگ نمي كوبد

  
اد مانع سـازش خامنـه   ژاحمدي ن٭

ست و يا خامنه اي مانع اي با امريكا 
  :اد با امريكا است؟ژسازش احمدي ن

  
اينك كه نـزاع دو طـرف علنـي شـده      ◀

هريـك از دو طـرف ديگـري را بـه      ،است
  :سازش كاري متهم مي كنند

 ،همانطور كـه در فصـل اول شـرح شـد     •
احمـدي  : طرفداران خامنه اي مي گوينـد 

دركار  ،رحيم مشائي ،اد و همكار اصلي اوژن
ـا و اسـرائيل بـوده انـد كـه       سازش با امريك

با گفتن جمله اي مانع از سازش  ،خامنه اي
: نها شده است و او اين جمله را گفته استآ

  . نيمنمي ك ،با امريكا ،باهركس مذاكره كنيم
ـتگاه   ژگروه احمدي ن ̋،متقابال • اد نيـز دس

ـته    خامنه اي را متهم مي كند كه قصـد داش
است از باالي سر دولت با امريكا و اسـرائيل  

ــد  ــه كن ـتان معامل ــ ،و عربسـ ــدي ن  ادژاحم
  . نگذاشته است

  
  9در صفحه

  

 خامنه اي خود را محكوم به رفتن كرد
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اما امور واقع نيز شـهادت خـود را مـي        
  :دهند

ــيكس   – 1 ــزارش ويكيل ــالب  –گ در انق
حاكي است خامنه اي علي  –مد آاسالمي 

اكبر واليتي را بـه عربسـتان فرسـتاده و از    
ملـك عبـداهللا خواسـته اسـت ميــان او و     
خامنه اي رابطه مستقيم برقـرار شـود و او   

اما ارتباط برقرار نشـده  . هم پذيرفته است
  .است

اد بــه شــيوه اي ســخت ژاحمــدي نــ – 2
ر وزير خارجه را كه د ،متكي ،ميز آتوهين 

او وزيـر  . بركنـار كـرد   ،سفر مأموريت بود
در شب اول روضه . خارجه خامنه اي بود

او در  ،اد غايب بودژكه احمدي ن ،فاطميه
شمار كساني بود كـه در كنـار خامنـه اي    

  . نشسته بودند
ـ ژاحمدي ن – 3 ه بـراي  ژاد چهار مأمور وي

خاورميانه و اروپا و عراق و افغانستان بطور 
  .قا بطور عام معين كردسيا و افريآخاص و 

دليل اصلي او براي بركناري مصلحي  – 4
: ناتواني واواك در خـارج از ايـران بـود   

وقــوع جنبشــها و بــي اطالعــي واواك از 
نها و از رهبـري و ميـزان شـركت    آوقوع 

نها و سياسـت دولتهـا در قبـال    آمردم در 
  . جنبش ها بنا بر كشور

: اين چهار امر واقع هـم مـي گوينـد         
ـ  ن بـوده اسـت وزارت   آاد بـر ژاحمدي ن

را از كار بياندازد و » بيت رهبري«خارجه 
او قصــد داشــته اســت : هــم مــي گوينــد

سياســت خــارجي كشــور را تحــت مهــار 
نصب صـالحي بـه   . مستقيم خود قرار دهد

با توجه به سابقه كار او در  ،وزارت خارجه
ي اتمي و رياسـت  ژانس بين المللي انرآژ
نست كـه او مـي   آاز حاكي  ،ي اتميژانر

 1+  5خواســته اســت طــرف كشــورهاي 
  . حكومت او باشد

واكنش شديد خامنـه اي و دسـتياران         
 ،نهاآگوياي اين واقعيت است كه براي  ،او

بسـيار مهمتـر    ،رابطه با قدرتهاي خـارجي 
ــي   ــات داخل ــت از مالحظ ــعيت (اس وض

ــات    ــردم و انتخاب ــادي م ــده و آاقتص ين
دي هاي سياسـي و  روياروئي ها با گروه بن

دست بـاال را   ،در حقيقت. است) روحاني 
بـه دارنـده    ،در سياست خـارجي داشـتن  

امكان مي دهد كه در سياست داخلي نيـز  
امـور واقـع زيـر    . دست باال را پيـدا كنـد  

  :گوياي اين واقعيت هستند
ــدن  – 1 ــاعت در واواك 6گذران در  ،س

بحبوحه جنبشها كه از شمال افريقا تا چين 
بعد از هشدار دادن بـه  . رگرفته اندرا در ب

ســران ســپاه و واواك كــه در منطقــه    
اتفاقهاي مهـم روي خواهنـد داد و بايـد    

  .ماده باشيدآ
صدور حكم حكومتي بر خالف قانون  – 2

بـاز بـر    ،اساسي و نصب مصلحي به وزارت
  .خالف قانون اساسي

پاسخ جليلي به اشتون بـدون اطـالع    – 3
  .ادژاحمدي ن

ـا  – 4 ــه هـ ــو   حمل ــر س ـاتي از ه ي تبليغـ
ـپاه و جنتــي و    ( بخصــوص از ســوي سـ
ـ   ) مجلس» نمايندگان« اد و ژبـه احمـدي ن

بنا . نها دادنآمشائي و نسبت سازش گري به 
نست و خامنه اي آبر سنتي كه خميني باني 

ـار كـه    ،ن پيروي مي كندآاز  » رهبـر «هرب
سازش مي كند و يا در كار سازش با قدرتي 

ـار را   دستگاه تبلي ،خارجي است ـاتي دو ك غ
ـا  : مي كند يكي تشديد حمله به قدرتي كه ب

ن معامله شده است و ديگري متهم كردن آ
ـاندگي    ن آديگري يا ديگران به دسـت نش
ـا       ـتن قصـد معاملـه ب ن آقدرت و يا بـه داش

  .قدرت
خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و محسن  – 5

از كساني هستند كـه دو معاملـه   ... رضائي و
ـا   اكتبر سورپرايز   - و ايران گيت را با امريك

دومي را با بسياري از كشورهاي اروپائي نيز 
ـاح    . انجام داده اند – ـاي افتض در معاملـه ه
خامنه اي  ،افزون بر اين. كاركشته اند ،ميزآ

ـادي كـردن    مي خواست و مي خواهد ع
رابطه با امريكا را به ترتيبي انجام دهـد كـه   

سـود  هم اين كار به نام او ثبت شود و هـم  
  . بزرگ برايش داشته باشد

حال كه دو طـرف يكـديگر را لـو داده         
ـارجي نيـز دسـت     ،اند از لحاظ سياست خ

ـته و ر  ـال فلـج     ژيكديگر را بس يـم را بـه ح
  .ورده اندآدر

  
چرا امريكـا بـر سـركوب    
جنبش مردم بحرين چشم 

    :بسته است؟
 ،الورنــس داويدســون ،2011مــه  11در      

ـ   ـاريخ در دانش ـتر در   استاد ت گاه وسـت چس
ــه اي در بــاره وضــعيت در  ،پنســيلوانيا مقال

ـبش     ـال جن ـا در قب بحرين و سياست امريك
نكات عمده . انتشار داده است ،مردم بحرين

  نوشته او عبارتند از
شــيخ بحــرين ســركوب را روش كــرده  •

ـيعه مـذهب      است تا اكثريت مـردم كـه ش
. قدرت سياسي مهمي بدست نياورند ،هستند

رويه  ،چرا نسبت به سركوب مردم اما امريكا
سكوت اتخاذ كـرده اسـت؟ زيـرا بحـرين     

يك دارد و ژبــراي امريكــا اهميــت اســترات
ـترات   ـام اسـ ـتقرار نظـ ــرينژاسـ  ،يك در بح
  .موهبتي براي ايران است

. شگفت ادعائي است اين ادعا: انقالب اسالمي
 ،چرا كه بهنگام حملـه بـه افغانسـتان و عـراق    

بر برقراري دموكراسـي  امريكا مدعي بود عالوه 
يم ايران را نيز در معـرض  ژر ،در اين دو كشور

استقرار دموكراسي  ،و حاال. تغيير قرار مي دهد
موهبتي براي ايران اسـت؟ راسـتي    ،در بحرين

يم ايران از استقرار دموكراسي در ژاينست كه ر
  .سخت هراسان است ،بحرين

ـتند  • ـيم از  . قربانيان سركوب شيعه ها هس ب
رود كه شيعه هاي بحرين با دولـت  ن مي آ

ـيم       ـتان شـوند و ايـن ب شيعه ايـران همداس
. توجيه مي كند سياست امريكا در بحرين را

يـم  ژاما هرگاه بخواهيم ببينيم چسان يك ر
مذهبي مي تواند در فاشيسم از خود بيگانـه  

يـم بحـرين را   ژمـي بايـد ر   ،و فاسد شـود 
يـك   ،در ماه فوريه. مشاهده و بررسي كنيم

ميـز كـه شـركت    آه تظاهرات مسالمت رشت
ـيعه   ،نهاآكنندگان در  در اكثريتي بزرگ، ش

ـيعه   70(بودند  درصد جمعيت بحرين  را ش
نها بـه  آ. انجام گرفتند ،)ها تشكيل مي دهند

يــم شــيخ اعتــراض ژميــز رآرويــه تبعــيض 
جنبش توسط ارتش و  ،اما به زودي. داشتند

ـا كمـك قـواي دولـت       پليس بحـرين و ب
ارات عربـي متحـده سـركوب    سعودي و ام

يـم  ژروش يك ر ،روشي كه بكار رفت. شد
  .فاشيستي بود

مه روي گاتمن كـه در   6گزارش مورخ      
ـار يافتـه اسـت      ،مك كالچي نيـوزپيپر انتش

ـاه  «: سخت گويا است مقامت بحرين دادگ
نها اعتـراض  آهاي سري برپا كرده اند و در 

. كنندگان را به مرگ محكـوم كـرده انـد   
. اران مخالف را توقيف كرده انـد سياستمد

پرســتاران و پزشــكاني كــه زخمــي هــا را 
ـام  . توقيف كـرده انـد   ،درمان كرده اند نظ

ـاي     ـيعه ه ـتر ش درمان و بهداشت را كه بيش
ـين بـرده انـد    ،تصدي مي كـرده انـد   . از ب

شــيعه را از كــار بيكــار كــرده انــد و  1000
ـا را قطـع كـرده انـد    آحقوق و مزاياي  . نه

ـتگير كـرده   روزنامه نگار ان كتك زده و دس
و تنها روزنامه مخالفان را توقيف نموده . اند
هيچ ضربه اي سخت تر از اين بر پيكـر  . اند

چرا كه نسبت . اين ملت نمي شد وارد كرد
سركوب خـونين  . است 4به  1 ،سني به شيعه

و زنداني كردن و شكنجه دادن و به اعـدام  
نچـه بـه   آمحكوم كردن و از ميان بردن هر

نها از كار آيعه تعلق دارد و محروم كردن ش
ـام پـذير       ،مدآو در زخمـي نيسـت كـه التي
  » .باشد

مـدي قـوانين   آاما امري كه اعتقاد به كار •
همانطور كه  ،بين المللي را متزلزل مي كند

اين سـركوبها  «استفان الندمن بر اينست كه 
ـاء    ژتوسط ر يمي انجام مي گيـرد كـه امض

سساتي است كه كننده نزديك به تمامي مؤ
به خدمات انسان دوستانه مي پردازند و يا از 

ـاع مـي كننـد     ـان دف  ،از جملـه . حقوق انس
ـين المللـي حمايـت از حقـوق     « سازمان ب

ـازمان حمايــت از  « و » مـدني و سياسـي   س
و » حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگـي 

ــر  « ــكنجه و ديگ ـا ش كنوانســيون مبــارزه بـ
ـاني     ـا   رفتارهاي بـي رحمانـه و غيـر انس و ي

و » تنبيهات موجب انحطاط شخصيت انسان
  »... و» كنوانسيون حقوق كودكان«

ـار        ـات ك ـاني  آامضاء كردن اين مؤسس س
ـا  ژاست كه اينگونه ر چهـره   ،بـدان  ،يـم ه

  . واقعي خود را مي پوشانند
درصد جمعيت  20شيعه ها حدود  ،امروز •

ـتند  ـتر در ايـران و   . مسلمانان جهان هس بيش
نزاع شيعه . و لبنان متمركزندعراق و بحرين 

ـامبر اسـت     ـيني پي در ... و سني بر سـر جانش
ميز با آسني ها رفتاري تبعيض  ،طول تاريخ

  .شيعه ها داشته اند
 1000اين دو تمايل اسـالمي  ،بدين سان      

ـا يكـديگر    سال در نزاع  و رقابت ادواري ب
اما هيچگاه جنگهاي وحشت انگيز . بوده اند

ـا يكـديگر    و مرگبار كه فرقه هاي مسيحي ب
  . با هم نداشته اند ،داشته اند

متحـد مهمـي   «امريكا همواره بحرين را  •
 ،مي خواند و با بحرين» كه عضو ناتو نيست

 ،بنا بـر ايـن  . پيمان دفاع امضاء كرده است
امريكا توجه خاص به بحرين دارد و نگـران  

گـزارش شـده   . وضعيت در بحرين اسـت 
پرزيدنت اوباما  ،راست كه بهنگام انقالب مص

: يمهاي سعودي و بحرين گفتـه اسـت  ژبه ر
مي بايد بيشترين اصالحات سياسي را بعمـل  
بياوريد تا كه وضعيتي نظير وضعيت مصر در 

هردو از اين تذكر . اين دو كشور پيش نيايد
ـارك   اوباما تلخ كام شده و از اين كه او مب

ـباني شـده انـد    ،را رها كرده اسـت  از . عص
ـا   ،جنبش مردم بحـرين  زمان سركوب اوبام

ـا او  . در باره بحرين سكوت گزيده است ام
ـا مـي بايـد برضـد       در موقعيتي است كـه ي
ـا     سركوب موضع بگيرد و يا اگـر بخواهـد ب

ناگزير اسـت چشـم    ،ديكتاتورها رفيق باشد
  ...نها ببنددآبر سركوبگري 

ـار چـه    : و پرسش امروز اينست • ـام ك فرج
ـال  مي شود؟ يك گفتـه قـديمي ده هـ    ا س

ـا اسـت     : است كه در واشنگتن بـر سـر زبانه
رهبران عرب كه با نفتي كه دارند چه مـي  

ن را آيــا مــي خواهنــد آخواهنــد بكننــد؟ 
ـاالي     ،بنوشند؟ به سخن ديگر نفـت يـك ك

مهـم نيسـت كـه     ،بنا بر ايـن . تجارتي است
يم هاي سعودي و شيخ بحرين و ايران و ژر

ـا  آ .با شما موفق هستند يا خيـر  ... عراق و نه
بنا بر . نفت مي فروشند و ما نفت مي خريم 

ـتبدادي ايـن   ژاين چرا بايد از ر يم هاي اس
كشورها  حمايت كنيم؟ چرا نبايد از مردمي 

يمها اعتراض مي ژحمايت كنيم كه به اين ر
ـتيم  . كنند . ما همه طرفدار دموكراسـي هس

  .دست كم اينطور ادعا مي كنيم
ـان    كه تنها پاي نفـت  ،افسوساما       بـه مي

نهــا آديكتــاتوري هــائي كــه مــا از . نيســت
حمايت مي كنيم وجود اسرائيل را پذيرفته 
اند و بر ويران شدن ملت فلسـطين توسـط   

  . اسرائيل چشم بسته اند
دموكراســي هــائي كــه ممكــن اســت       

ـا را  آبسا رويـه   ،يمها شوندژجانشين اين ر نه
رفتار مصـريان بعـد از سـقوط    . دنبال نكنند

ـال   يم مژر بارك گوياي تغييـر روش در قب
ـاد   . اسرائيل است ـاي اتح اين وضعيت گوي
يـم  ژمثل ر ،يمهاي خون ريزژاعالن نشده ر

ـا اسـرائيل اسـت     ،بحرين ـيخ بحـرين   (ب ش
  ). همكاري با اسرائيل را پذيرفته بود

اسرائيل يكي از قوي ترين البي  ،در برابر •
. يمهاي استبدادي عرب اسـت ژها هوادار ر
بخصوص از طريـق   ،وردآار مي همواره فش

يـم  ژبراي جلب حمايت امريكا از ر ،كنگره
اسرائيل و البي هايش از ايـران  . هاي عرب

ايـن تـرس را   . شيعه ترس ايجاد مـي كنـد  
يمهائي چـون  ژتوجيه مي كند حمايت از ر

: يــم ســعودي و بحــرين را مــي گوينــدژر
اكثريت بسيار بزرگ اعتراض كننـدگان در  

ـاه پيـروز شـوند    .شيعه هستند ،بحرين  ،هرگ
ـتانه برقـرار مـي     بحرين با ايران رابطه دوس

هرگز نبايد گذاشت چنين امري روي . كند
  .دهد

ـار نيسـت كـه مـردم بحـرين       • اين اول ب
ـام   1990در سالهاي . جنبش مي كنند نيـز قي

. كردند و به صدور بيانيه ميثاق ملي انجاميـد 
برفرض كه اين بار جنبش مـردم   ،بنا بر اين
مـردم   ،در فرصـت ديگـري   ،شودسركوب 

. ورندآبحرين مي توانند باز به جنبش روي 
  .جنگ داخلي روي دهد ،بسا اين بار

  
ــان   ــوريه در آزنـ زاد سـ

وضعيت سـوريه   –جنبش 
ــي    ــه م ــت ك ــان نيس چن

  :؟!نمايانند
  
ــان  ٭ ــبش آزن ــوريه در جن : زاد س

نهمين جمعه جنـبش، جمعـه زنـان    
  :زاد نام گرفتآ
  

ــري در   ◀ ــودي اوف ــه  13ال در  ،2011م
ـيون گزارشـي در     روزنامه فرانسـوي ليبراس
باره نقش زنان در جنبش مردم سوريه انتشار 

  :داده ست
ـان  « ،نهمين جمعه جنبش • » زادآجمعه زن

انقـالب سـوريه   «در فيس بوك . نام گرفت
ــرين ســايتي كــه راه و روش  ،»2011 مهمت

مـده  آاين توضيح  ،جنبش را معين مي كند
ــت ـا   13در «: اس ــه مـ ــت  م ـاطر كرام بخـ

خواهران در بنـد خـود و در اعتـراض بـه     
  . جنبش مي كنيم ،نهاآزنداني شدن 

از تــال  ،»خــواهران زنــداني«در ميــان  •
ـام   19دختر  ،الملودي ساله وبالك نويسي ن

ـاه   2009مي برد كه در  توقيف شده و در م
. سال زندان محكوم شده اسـت  5به  ،فوريه

ـار   يم او را متهم مي كند كه براي ژر ـيا ك س
  .مي كرده است

اما گزارشگران بدون مرز تأكيد مي كند     
ـادي اســت در    «كـه   او يـك دانشـجوي ع

وبالگ خود نظر خويش را در باره جامعـه  
او بطـور عمـده در   . »انتشار مي داده است

ـاره   ـا آباره فلسطيني ها مي نوشته و در ب  ،نه
  .نامه اي نيز به اوباما نوشته است

ـار و كسـي كـه     ، دانا الجوابرا      روزنامه نگ
براي رعايت شدن حقوق انسان مبارزه مي 

در دمشق توقيف شـده   ،مارس 16در  ،كند
ـتگير    . است ـاهرات اوليـه دس در يكي از تظ

ـتر زن  ،تـن  100حدود . شده است در  ،بيش
ـاع كـرده     برابر وزارت كشور سـوريه اجتم

زادي زنـدانيان سياسـي   آبودند و خواستار 
ـاه  . بودند ـا در  آاو  ،وريـل آاواسط م زاد  ام

ـا  .  دو باره دستگير مي شود ،اول مه طوهام
. يك مبارز كمونيست قديمي است ،معروف

سال زندان  15به  ،1995او در  ،بدين خاطر
او تمام مدت محكوميـت  . محكوم شده بود

در  ،با وجود اين.  را در زندان مي گذراند
  . دستگير و زنداني مي شود ،2010فوريه 

يــك زن مبــارز ديگــر كــه در  ،همــ 9در  •
 ،تظــاهرات دمشــق شــركت داشــته اســت

 ،بنا بر قول مبارزان بسياري. توقيف مي شود
ـبش حضـور دارنـد    . زنان بسيار بيشتر در جن

ـاهرات شـهرهاي    شركت انبوه زنان در تظ
در . عمــوده و راســتان شــگفت انگيــز بــود

ــدمير ــهرك  ال ــرد و  3000 ،ش زن  1500م
  .دست به تظاهرات زدند

ـبش   ،تا اين زمان     زنان يا در تظاهرات جن
. نمي كردند و يا لب به سخن نمي گشودند

مــي  ،متخصــص ســوريه ،فابريــك بــاالنش
در جمعيتي كه از مساجد خارج مي : گويد
بخصـوص  . زنان مشاهده نمي شدند ،شدند

ـتند     ـين هس اين ساكنان محله هاي فقيـر نش
ـبش شـركت مـي كننـد     ـان  . كه در جن اين

. مذهب بس سنت گرا هستندعربهاي سني 
ـان   ،نهاآاز ديد  جاي زنان در كوچه و خياب
بخصوص اگر خارج شدن از خانـه  .  نيست

ـاال  ،خطرناك باشند نبايـد از خانـه    ،مثل ح
  .خارج شوند

صدها زن در بيدا نزديـك   ،مه 13اما در     
نهــا آ. دســت بــه تظــاهرات زدنــد ،بانيــاس

  . زادي شوهران خود بودندآخواستار 

ـار    جا • معه سوريه يك جامعـه محافظـه ك
زنان در تظاهرات شـركت   ،نآاست و در 
مشكل اين است كه وقتي مردم . نمي كنند

ـئله امنيتـي    ،دست به تظاهرات مي زنند مس
ـاع  . پيدا مي كنند بنا بر اين در مساجد اجتم

مي كنند و در مساجد زنان براي نماز نمـي  
ـار    ،از اين رو. روند زنان فن ديگـري در ك

اجتماعات جداگانه ترتيب مـي  : رده اندوآ
به خود مي گويند پليس نمي توانـد  . دهند

ـار را    . تش بگشايندآبرروي ما   اگـر ايـن ك
ميز نشان آمردان واكنشي سخت قهر  ،بكنند

  . مي دهند
 ،زن 100حدود  ،در دمشق ،بدين ترتيب     

در دو نوبت دست  ،بيشتر روشنفكران الئيك
ـاس نيـز  در .  به تظاهرات زدنـد  وقتـي   ،باني

ارتش وارد شهر شدند  و دست به دستگيري 
ـتار     ،ها زدند ـاع كردنـد و خواس زنان اجتم

ـا  آتـن از   4. زادي شوهران خود شدندآ نه
بر اثر تير اندازي قواي مسلح كشته شـدند و  

دو . بسياري را سخت مبهوت كـرد  ،اين امر
زنان صدها تـن   ،در جنوب بانياس ،روز بعد

ـاهرات زدنـد  شدند و دست به  ـا از  آ. تظ نه
ـيان    سدهاي كنترل مأموران امنيتـي و ارتش

ـاهرات  ژگذشتند و بر ضد سركوب ر يم تظ
  . كردند

مبــارزه بــراي « از ديــد ويســام طريــف  •
ــدفهاي   ــدفي از ه ــرد و زن  ه ــري م براب

ــت ــه. جنــبش اس ــوريه اي زن  ،البت زن س
ــوق  ــد از حق ــوريه اي يكچن ــه  ،س از جمل
را  ،الـدين ازدواج كردن بدون موافقـت و 

ـبكي  . دارد اما جنايتهاي ناموسي مجازات س
ـياري   مي شوند و زنان با مسائل اجتماعي بس

با وجود ايـن همـه    ،اما امروز.  روبرو هستند
تحــولي در حــال انجــام « ،زن در خيابانهــا

  .»است
  
يكي از نادر روزنامه نگاران غرب  ٭

روز  6كه به سـوريه رفتـه و مـدت    
 ،وضــعيت را بررســي كــرده اســت

واقعيت را جـز آن مـي دانـد كـه     
وسائل ارتبـاط جمعـي تبليـغ مـي     

  !:كنند
  

روزنامـه   ،مارتين فلچـر  ،2011مه  13در  ◀
يكـي از بـس كـم شـمار      ،نگار تايمز لنـدن 

روزنامه نگاران غرب كه به عنوان توريسـت  
ـاهدات خـود را   ،به سوريه رفته اسـت   ،مش

  :گزارش كرده است ،كوتاه
ه بيشترين مردم در غرب تبليغ مي شود ك •

ـا مـن        ـتند ام ـار اسـد هس سوريه بر ضـد بش
ــر يــافتم  ــده ت ــردم از . وضــعيت را پيچي م

اطرافيان بشار اسد نفرت دارند بخاطر فاسـد  
ـياري از   . نهاآبودن و خشونت گري  ـا بس ام
ـا گفتگـو كـردم   آسوري هائي كه من با   ،نه

ـيس جمهـوري      هنوز بر اين باورنـد كـه رئ
ـاطر   اصالح گر اسـت و بخصـوص او را   بخ

ـا و اسـرائيل   « »  ايستادگي او در برابـر امريك
  .دوست دارند
اين خبرنگار نمي داند كـه در  : انقالب اسالمي

يـم  ژهركس بخواهد ر ،كشورهاي استبداد زده
ـانش را   ،را انتقاد كند مستبد را خوب و اطرافي
و البته در جامعه اي كـه چنـد   . بد مي شمارد

ـ   ،دهه در سانسـور بـوده اسـت    ه مـردم چگون
ـارجي      بدانند استبداد نيازمنـد سـتون پايـه خ

ـاز خـود را از راه    ژر. است يم سوريه نيز ايـن ني
ـاالخره . وردآستيز و سازش بر مي  قشـون   ،و ب

ـار   كشي به شهرها مورد پيدا نمي كرد اگر بش
ـاني برخـوردار بـود     او . اسد از محبوبيـت همگ

ـان    ،اينك ورده آسخن از گفتگوي ملي بـه مي
ـاي . است؟ ينـده معلـوم مـي شـود     آ در روزه

صورت سازي است كه چيـزي از واقعيـت در   
  .اين گفتگوي ملي وجود دارد

  
  10در صفحه

  
  

 ود را محكوم به رفتن كردخامنه اي خ
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ناشي  ،درصد تورم 40
از اجراي قانون يارانه 

افزايش نـرخ ارز   –ها 
نقدينه را چه كساني  –

  :صاحب مي شوند؟
  
  
ــورم ٭ ــدي  ،ت ــالگرد هدفمن ــا س ت

  رسد درصد مي 40ها به  يارانه
 
اد ژاحمــدي نــ ،90 ارديبهشــت  25در ◀

پيش بيني مي كردنـد كـه بـا    : گفته است
درصـد  75اجراي هدفمنـدي يارانـه هـا    

دو روز پيش . كو؟. تورم به وجود مي آيد
   ،از او
 .خانـــه ملـــت ،ارديبهشـــت 23در  ◀

(.icana.ir)      عضـو كميسـيون اقتصـادي
هايي  مجلس با بيان اين كه دولت مكانيزم

تـورم دارد،   براي جلـوگيري از افـزايش  
ها مقطعي اسـت و   اين مكانيزم: تأكيد كرد

گو نيست و با ادامه روند  براي هميشه پاسخ
درصـد   50تـا   40كنوني سرانجام تورم به 

 .خواهد رسيد
كارشناسان : محمدرضا خباز تصريح كرد   

در سـال   نـد بيني كرده بود اقتصادي پيش
رو   بـه  درصـد رو  30گذشته با تورم باالي 

هاي دولت نرخ  د، اما با مكانيزمخواهيم ش
درصــد  12.5تــورم در ســال گذشــته بــه 

 .رسيد
نماينده بردسـكن و كاشـمر در مجلـس        

شوراي اسالمي، در تشريح مكانيزم دولـت  
براي جلوگيري از افزايش تـورم توضـيح   

هـاي   قوه مجريـه از بودجـه پـروژه   : داد
كاهد و با تزريق آن در بـازار   عمراني مي
 .، نرخ تورم را كنترل كندكند تالش مي

وي با بيان اين كه اين مكـانيزم دولـت       
موقتي و مقطعي اسـت و بايـد بـه دنبـال     

امسـال  : راهكاري دائمي بود، تأكيد كـرد 
مجلس با توجـه بـه    يها نيز مركز پژوهش

روند افزايشي تورم به علت اجراي قـانون  
بيني كرده اسـت   ها پيش هدفمندي يارانه
جرايي شـدن ايـن قـانون    كه در سالگرد ا

 .درصد برسد 40تورم به ) آذر 28(
اي اسـت كـه    تورم، فنـر فشـرده شـده       

ــي  ــارج م ــرل خ ــاالخره از كنت ــود و  ب ش
نرخ تورم مانند فنري اسـت كـه   . جهد مي
خواهد بپرد، اما با فشار و كنترل جلوي  مي

گيريم؛ نبايد فراموش كـرد كـه    آن را مي
دوام  اين فنـر و نـرخ تـورم زيـر فشـارها     

آورد و روزي از كنتـــرل خـــارج  نمـــي
 .خواهد شد

ــز    ◀ ــيس مركـ ــوكلي، رئـ ــد تـ احمـ
اي  هاي مجلس، در نامه سرگشاده پژوهش

در باره نحوه اجـراي قـانون هدفمنـدي    
  ها تأكيد كرده است كه ارقام نرخ يارانه

ـته     ـال گذش تورم ماهانه از دي تا اسفند س
ـالي كـه از    4.3تا  5.2بين  درصد بود؛ در ح
ـا آذر   88سال اول  ـاي تـورم    ، نـرخ 89ت ه

 .در نوسان بود 8.1ماهانه بين صفر و 
ـاري نـرخ    اگر در ماه    هاي بعدي سال ج

ـين حـدود باشـد، نـرخ      تورم ماهانه در هم
، )90تا آخـر آذر   89ماه  از اول دي(ساالنه 

 .درصد خواهد شد 40حدود 
بـه  » نماينده«مكانيسمي كه : انقالب اسالمي

جز استفاده از ارز حاصل  ،ستن اشاره كرده اآ
ـار   از فروش نفت براي وارد كردن كاال و نيز بك
ـا    ( بردن زور براي جلوگيري از افـزايش قيمته

ـات سـنگين و      تهديد به زنـدان و بسـتن مالي
هر . نيست) جريمه كردن و قطع اعتبار بانكي 

دو نوع مكانيسم ويران گر اقتصاد كشـور مـي   
سـود واردات   زيرا به توليـد داخلـي بـه   . شوند

ـاال   صدمه جبران ناپذير مي زنند و البته مانع ب
وقتـي دالر بـرغم   . رفتن قيمتها نيز نمي شوند

 1200تومــان بـه حــدود   900از  ،فراوانـي ارز 
ـا   ،تومان مي رسد  ،چگونه ممكن اسـت قيمته

افــزايش  ،حتــي قيمتهــاي كاالهــاي وارداتــي
 . نيابند

  
قيمتهاي ارزهاي خارجي باال مي  ٭

  :روند
 
خبر  روزنامه ابتكار ،90ارديبهشت  22در  ◀

شــايعه توقــف فــروش نقــدي : داده اســت
ات ارزي از ســــوي برخــــي  حــــوالج

ـاجران    صرافي هاي خارج از كشور بـراي ت
ــفاف   ـين ش ــي ارز و همچنـ ــودن  متقاض نب

ــي، از داليــل عمــده   ــداران ارز دولت خري
نوسانات رو به رشد قيمت دالر در روزهاي 

ـازار    گشت و. اخير اعالم شد گـذاري در ب
ـاي فـروش انـواع ارز، از     آزاد و صرافي ه

جملـــه دالر و يـــورو، در روز چهارشـــنبه 
دهنده نوسانات قيمتي رو بـه رشـد در    نشان

اكنـون   كه هم نحوي روز گذشته است، به5
ـا   قيمت خريد هر دالر در تابلوي صرافي ه

ـا1050 ــز   1051تـ ــروش آن ني ـان و ف تومـ
 .تومان درج شده است1054تا1053

ـازار    • با وجود ايجاد نوسانات طوالني در ب
ارزهــاي معتبــر، از جملــه دالر، بســياري از 

اكنون از درج قيمت خريد و   ها هم صرافي
 فروش دالر امريكا در تابلوهاي خود خـود 

اكنون   در بازار آزاد نيز هم .كنند داري مي
ــداري 1180هــر دالر امريكــا  تومــان خري

ـان شو تومان نيز فروخته مي1190و   د كه نش
توماني هر دالر از 130دهنده تفاوت قيمتي 

همچنين  .هاست بازار آزاد تا تابلوي صرافي
ها بين  هر يورو نيز ديروز در تابلوي صرافي

تومان درج شده كـه قيمـت    1553 تا1502
ـاوت    1556تا1504فروش آن از  ـان متف توم

اين، قيمت خريد بازار آزاد  وجود است؛ با
تومــان و قيمــت  6901يــوروي اروپــا نيــز 

ـازار    فروش آن  1700هم از سـوي دالالن ب
 .شود تومان اعالم مي

ـانات قيمتـي     • ـار نوس پوند انگليس نيز دچ
اكنـون قيمـت     كه هم نحوي  شده است، به

ـين    خريد هر پوند در تابلوي صـرافي  ـا ب ه
تومــان در اخــتالف اســت،  1900تــا1925

ضــمن اينكــه قيمــت فــروش آن نيــز     
ـا  1945تا1920 ـا . ن درج شـده اسـت  توم  ب
ـا    هاي مهر در گفت اين تالش وجود وگو ب

ـلي    برخي از صرافي ها در زمينه داليـل اص
بروز نوسانات قيمتي در بازار ارزهاي معتبر، 

ـا از   نتيجه ماند و صـرافي  از جمله دالر بي ه
ـيحات در   بيان هرگونه جزئيات يا ارائه توض

ـا   . كنند باره خودداري مي اين برخي نيـز ب
ـاي يـك كلمـه    پاسخ و » دانـم  نمـي «اي  ه

ـايد« ـا «و » شـ ــي »     ً  حتمـ ــعي م ــد از  س كنن
پاسخگويي به داليل افزايش ارزهاي معتبـر  

ـات جالـب     . طفره بروند يكـي ديگـر از نك
ــرافي   ـابلوي ص ــه در تـ ــه   توج ـايي ك هـ

اند، افزايش  هاي ارزها را درج كرده قيمت
قيمت دالر استراليا و كانادا در مقايسه با دالر 

 كه هر دالر كانادا هـم  نحوي  به امريكاست،
ــرافي    ــي ص ـابلوي برخ ــون در تـ ـا  اكن هـ

ــداري و  1235 ـان خري ـا1255تومـ  1260تـ
ـين هـر   . شـود  تومان نيز فروخته مي همچن

ـان خريـداري و    1275دالر استراليا نيز  توم
ــز در تــابلوي صــرافي  1295 هــا  تومــان ني

  . شود فروخته مي
اما در گوشه و كنار مراكز اصلي خريد و  •

فروش ارزهاي خارجي، از جملـه ميـدان   
ـندگان آزاد    فردوســـي، دالالن و فروشــ

ـا هنـوز اميدوارنـد     آن. شوند مشاهده مي ه
ـترياني را پيـدا   كننـد، ضـمن اينكـه     كه مش

ـا مهـر، از      ها در گفـت  برخي از آن وگـو ب
شدن مشتري خريد ارزهاي معتبـر و بـه    كم

ـازار     نوعي توقف خريـد و فـروش ارز در ب
يكــي از فروشــندگان . نــدگوي ســخن مــي

ـاره بـه    ارزهاي خارجي در بازار آزاد، با اش
برخي نكات مهم در زمينه داليـل افـزايش   

روز گذشــته، 5قيمــت ناگهــاني دالر طــي 
ترين دليل اين موضـوع توقـف    مهم: گفت

ـا    فروش نقدي دالر و برخي ديگـر از ارزه
وي در . هاي دبي و تركيه اسـت  در صرافي

تاجران اصلي خريد : توضيح بيشتر بيان كرد
حوالجات ارزي نيازهاي خود را از طريـق  

دهند  هاي خارجي انجام مي برخي صرافي
كه به دليل نوسانات قيمتـي در كشـورهاي   

ـاي آن  اكنون صرافي  شده، هم ياد ـا از   ه ه
ـيان ايرانـي و      فروش نقـدي دالر بـه متقاض

ـيان كشـورهاي    به صورت كلي، شايد متقاض

ـالي  كنند، ديگر خودداري مي كـه در   درح
وضعيت عادي، پـس از ارائـه درخواسـت،    

ـاي كشـورهاي    حواله ارزي بـه صـرافي   ه
ـاعت، در  48اكثـر پـس از    يادشده حـد  س

اختيار مشتري در هر كشـوري كـه مـدنظر    
اين فروشنده بازار . گرفت وي بود، قرار مي

آزاد همچنين با تأكيد بر اين موضوع كه به 
ــزايش قيمــت دالر در روزهــاي  ــل اف  دلي

كننـد كـه    گذشته، تاجران ايراني اعالم مي
ها متوقف شود و  خريد حوالجات ارزي آن

زدن بـه   اين يكـي ديگـر از داليـل دامـن    
ـازار ارز اسـت، گفـت    از آن : نوسانات در ب
ها كه  سو، متأسفانه فروش ارز در شعب بانك

ـارجي     قرار بـود بـه   ازاي هـر گذرنامـه خ
ــه مشــتري واگــذار شــود،   دوهــزار دالر ب

 .شود صورت واقعي دنبال نمي به
درصـد از  10اكنون  هم: وي تصريح كرد   

ـا   مشترياني كه براي فروش ارز بـه بانـك   ه
                         ً     كنند، واقعي هستند و واقعا  قصد  مراجعه مي

سفر به كشور خارجي را دارنـد و متأسـفانه   
ـتفاده از روش    ـا اس ـاي   بسياري از افـراد ب ه

ـاي جعلـي و    مختلف از جمله ارائه بليـت  ه
پاسپورت، بـه دريافـت ارز دولتـي از    حتي 
ـازار آزاد اقـدام     بانك ها و فـروش آن در ب
  .كنند مي

  
هـزار ميليـارد    10بودجه يارانه ها ٭

  :تومان كسرى دارد
 
ــت  22در  ◀ ــرار   ،90ارديبهش ــه اب روزنام

ـانون  : گزارش كـرده اسـت   اقتصادي در ق
ـال ،  ــه سـ ــل از  1390بودج ــد حاص درآم

ـا   ـارد  هـزا  54هدفمند كردن يارانه ه ر ميلي
تومان منظور شده ولى اين رقـم بـه طـور    

ـارد   10كامل قابل تحقق نيست و  هزار ميلي
ـا ثروتـى،   . تومان كسرى دارد  موسـى الرض

عضــو كميســيون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ـا در     ـا ايرن شوراى اسالمى در گفت وگـو ب
ـار       مورد علـت ايـن كسـرى درآمـد، اظه

ـا  : داشت يارانه نقدى كه دولت به خانواره
بسياربيشتر از درآمدى است كه  ى پردازد،م

ـيب      ـا نص ـازى يارانـه ه از محل هدفمند س
ـال    .دولت مى شود وى با اشاره به اينكـه س

برابر ميزان درآمد حاصل  2دولت  گذشته،
از افزايش قيمت كاالهاى يارانـه اى را بـه   
خانوارها به عنوان يارانـه نقـدى پرداخـت    

ـ     : كرده، افزود ـا توجـه بـه درآم د دولـت ب
حاصل از هدفمند سازى يارانه ها حـداكثر  

هزار تومان به هر نفر در ماه  25مى توانست 
ـانون    : ثروتـى گفـت  .بپردازند ـاس ق بـر اس

هدفمندسازى يارانه، هزينه پرداخت يارانـه  
ـله از    نقدى بايد از محل درآمـدهاى حاص
اجراى قانون تامين شـود ولـى دولـت بـر     

را برابر درآمـد حاصـل    2خالف اين قانون 
ـان     ـين دليـل در زم پرداخت كرد و به هم
ـاى     ـبى از يارانـه ه حاضر مردم رضايت نس

: نماينده مردم بجنورد افـزود  .نقدى دارند
در جلسات كميسيون تلفيق درآمد حاصـل  
ـا اجـراى     از فروش هشت قلم كاالى كـه ب
ـا     ـا، نـرخ آنه قانون هدفمند سازى يارانه ه

ـبه   رقـم بدسـت    .دشـ افزايش يافت، محاس
ـالى   27آمده،  هزار ميليارد تومان بود؛در ح

ـاز بـراى پرداخـت يارانـه      كه مبلغ مورد ني
هزار و  45هر نفر در ماه (نقدى به خانوارها 

ـان اسـت   40) تومان 500 . هزار ميليارد توم
بـراى جبـران ايـن كسـرى     : ثروتى گفت

ـان از   500مجلس هفت هزار و  ميليارد توم
درآمدهاى نفت را براى پرداخـت يارانـه   

ـاص داد، از سـوى   نق دى به خانوارها اختص
درصـدى   20ديگر با دادن اختيار افـزايش  

ـان    قيمت كاالهاى يارانه اى به دولـت، امك
ميليارد تومان درآمد  500تامين پنج هزار و 
مجموع اين : وى افزود. ديگر را ايجاد كرد

هزار ميليارد تومان مى شود كـه   13دو رقم 
ـان بـه   هزار ميليا 27با اضافه شدن به  رد توم

هزار ميليارد تومان مى رسد كه بـه   40عدد 
ايــن ترتيــب درآمــدهاى دولــت كفــاف  

ثروتـى  .پرداخت يارانه نقدى را مـى كنـد  
 10، 1390در بودجــه ســال : تصــريح كــرد

ـان هـم بـراى پرداخـت      هزار ميليارد توم
يارانه به بخـش توليـد منظـور شـده ولـى      
درآمدى براى اين مورد پيش بينـى نشـده   

ـان در    10در كل  است و ـارد توم هزار ميلي

ـا     رابطه با درآمد هدفمند كـردن يارانـه ه
عضــو كميســيون برنامــه و ..كســرى داريــم

هـر  : بودجه مجلس شوراى اسالمى گفـت 
چند اختصاص درآمد نفت براى پرداخـت  
يارانه خالف قانون است اما در زمان حاضر 
چاره اى نيست و نمى توان يارانه خانوار را 

  .كاهش داد
مدي كه مـي  آدر ،بدين سان: انقالب اسالمي

يــك بخــش يارانــه : بخــش مــي شــد 3بايـد  
مستقيم به افراد و يك بخش براي كمـك بـه   
صنايع و كشاورزي و يك بخش بـراي بودجـه   

ـاي سـرانه را نيـز     ،اينك ،دولت كفاف يارانه ه
در . بايد نفـت فروخـت و يارانـه داد   . نمي دهد

ـا با افزايش قيمت تمام شـده ك  ،عوض از  ،االه
نها در رقابت با واردات كاسته و كارخانـه  آتوان 

ها  و كشت و صنعت ها و بسا كشت يكچنـد  
از فرآورده هاي كشاورزي را مجبور از تعطيـل  

  .مي كند
  
نقدينگي كشور  :فريبرز رئيس دانا ٭

  شود؟ نصيب چه كساني مي
 
كــانون مــدافعان حقــوق بــه گــزارش  ◀

ــه روز جهــاني كــا  - كــارگر ــژه نام رگر وي
گفته  ،اقتصاد دان ،فريبرز رئيس دانا ،- 1390
يادآور شوم كه نقـدينگي، مجمـوع    :است

ـپرده  ـاي   پول نقد دست مردم به اضافه س ه
ـپرده   جاري به اضافه بحسا ـاي انـواع    س ه

انداز مردم و بخـش خصوصـي    حساب پس
 .است) نه دولت(

نقـدينگي كشـور در    1389در پايان سال  •
اما يك . تومان بودهزار ميليارد  240حدود 

ـان از   60يعني چهارم آن،  هزار ميليارد توم
ـيار    ــمار بسـ ـار ش ــدينگي، در اختيـ ــن نق اي
محدودي از اشخاص است كه يا بـه طـور   
ـا از طريـــق   شخصـــي و خـــانوادگي يــ

هاي متعلق به خودشان، آن را مورد  موسسه
ـاي   اما سازمان. دهند برداري قرار مي بهره ه

ــي، ي   ـبه دولت ـا شـ ـبه خصوصــي يـ ــي شـ عن
انـد و   هايي كه از يك طرف دولتي سازمان

ـا از طـرف    از مزاياي آن سودها مي برند، ام
ـامالت و    ديگــر دســت  ـان بــراي معـ شـ

ـاي   گذاري در بازار مثل شـركت  سرمايه ه
ـنجم، يعنـي      48خصوصي باز است، يـك پ

هزار ميليارد تومان از اين نقـدينگي را، بـه   
ايـن دو گـروه،   . خود جـذب كـرده انـد   

به سادگي و با تكيـه بـر روابـط و     توانند مي
ـا وام بگيرنـد و    هاي خود از بانك دارايي ه

ـار نقـدينگي را بـه سـمت خـود        با ايـن ك
گويد كـه دولـت    يك برآورد مي. بكشانند

ـان   40هزار تا  35هم، بين  هزار ميليارد توم
از اين نقدينگي را، باز از طريق وام گـرفتن  

 . گيرد ها، در اختيار خود مي از بانك
 75توان گفـت جمعيـت    در مجموع مي •

هزار ميليارد تومان  95ميليون نفري كشور با 
ـتند، يعنـي بـه طـور      نقدينگي، رو به رو هس

ميليــون تومــان  1/27مســتقيم هــر فــرد بــا 
  اما به بقيه. نقدينگي در جامعه رو به رو است

 : داستان توجه كنيد
گيري بخش كثيري از  امكان واقعي وام      

كــارگران، . فر يــا نــاچيز اســتمــردم، صــ
كشاورزان، اقشار پاييني جامعـه، كارمنـدان   
دون پايه، زنان كم درآمد، جوانان، بيكاران 
ـاغل مـوقتي و قـراردادي،     و دارندگان مش

ـثال      نمي ـاري خـود، م توانند براي امـور ج
ـايل خانـه، خريـد       تعمير منـزل، خريـد وس
اتومبيل، هزينه تحصيل و تـأمين جهيزيـه و   

ــي    ازدواج  ـان، وام ـا خودشـ ــدان يـ فرزن
ـاي   شايد فقط در فرصـت . دريافت كنند ه

هايي استثنايي، بتوانند  تصادفي يا ابراز لطف
. جا وام بگيرنـد  جا و آن مبالغ اندكي از اين

هــا در دســت  پــول. هــا بســيار گراننــد وام
هاي  هاي دولتي و خصوصي و موسسه بانك

اعتباري است كه بـه عنـوان مالـك پـول،     
ـا مطالبـه    بسيار بااليي بـراي وام هاي  بهره ه
 . كنند مي

كه در ادبيات رسـمي،  (دو نوع نرخ بهره  •
ـا   بـراي وام ) خوانندش مي” نرخ كارمزد“ ه

 : در نظر گرفته شده است
، كه نرخ آن در سال ”اي مبادله“يكي به نام 
درصد است و آن ديگري بـه   12در حدود 

ـاركتي “نام  ـاب آن در   ، كـه علـي  ”مش الحس

درصد است، كه حتما به حـدود   16حدود 
 . درصد خواهد رسيد 20
گيرند كه از موقعيـت   اولي را كساني مي     

اصـال  . ممتاز و ويژه در جامعه برخوردارنـد 
ـا اختـراع     اين نوع وام ها، گويي بـراي آنه
ـال سـرمايه   . شده است گـذاران   دومـي م

ـا و   ها و شركت است، مال آنها كه با بانك ه
شوند و  اري شريك ميگذ موسسات سرمايه

 . بلدند كه پول درآورند
به درد بخور، نياز بـه    گرفتن وام به اندازه•

ـام پـولي      وثيقه ـا نظ ملكي و داشتن رابطه ب
درآمــدها و بخــش  محرومــان و كــم. دارد

ــث در     ــن حي ـار، از اي ــروي كـ ــم ني اعظ
 . برند محروميت به سر مي

هاي  وام. اند بازارهاي ربايي گرم و فعال    
كـه  (درصـد   40هاي  نمان برانداز با نرخخا

ـان     براي هر ماه، به ازاي يـك ميليـون توم
ـان بهـره    40تا  30شود  وام، مي ) هـزار توم

خيلي از مردم كـم درآمـد و   . رواج دارند
ها ورشكست  متوسط، از طريق اين وام  طبقه

 . اند و راهي زندان شده
ـا   درصـد از چـك   12در سال گذشته  • ه

ــد، د ــت خوردن ـاليبرگش ــغ  ر حـ ــه مبل ك
درصد كـل ارزش   4/5هاي برگشتي،  چك
رساند  اين مي. هاي مبادله شده بودند چك

  هاي كم  كه صاحبان چك
  

ارزش، يعنــي كــم درآمــدها، چكشــان بــر 
 . گردد مي

ميليـون   75  اگر كسي بخواهد يك خانه •
دوام و  اي ارزان و بـي  توماني يعنـي خانـه  

ـايي در   كيلـومتري   50- 60كوچك، در ج
ـان را    9ركز تهران بخرد، بايد م ميليـون توم

ـاه در بانـك مسـكن بگـذارد و      6حداقل  م
ـازه در ايـن    18سپس  ميليون وام بگيرد و ت

درصد از ارزش خانه  36صورت، در حدود 
 . را در اختيار دارد

هـزار   40اما بخش خصوصي، در حدود  •
ميليارد تومان، بدهي عقب افتاده به دولـت  

ـال  ). سر جاي خود ها بقيه بدهي(دارد  خي
هاي خصوصي، كـه بـه    كنيد اين بانك مي

ـامالت    ميني سوپرها و بنگاه  اندازه ـاي مع ه
انـد،   امالك، در هر گذر و برزني سبز شـده 

ـان     مالي شده  از كجا تغذيه انـد؟ بلـه، از هم
ــدهي ــر  آن. هــاي عقــب افتــاده ب هــا گي

و ملك و دارايي دارند   زيرا بانك. افتند نمي
ـارد     شعبهو سر قفلي  ـا ميلي ـان، ميليارده هايش

ارزد، و روز به روز هم بر قيمتش افزوده  مي
افتاده  هاي عقب توانند بدهي شود و مي مي

تر بيندازند و با پول آن، بانك  را مدام عقب
ـا را بـه    ها بگشايند و پـول  باز كنند و شعبه ه

       ِ     بازار ر بايي   گردش بادكنكي بكشانند يا روانه
انـد كـه از گزنـد     روماين مردم محـ . كنند

ـاطر بـدهي    تورم مي ـاه  –سوزند يا به خ گ
ـار و     –شندر غاز بـدهي  فـراري و بـي اعتب

  . شوند زنداني مي
ـا دسـت    شركت • هايي وجود دارند كه ب

آينـد و   مـي  - و فقط با دست خالي - خالي 
گـذاري بزرگـي،    هاي سـرمايه  براي طرح
ي الزم را  سـرمايه   بندند و همـه  قرارداد مي

ـاي   ها و كارفرما، يعني سازمان بانكنيز از  ه
ـاي كـالن   . گيرند دولتي، مي حقوق و مزاي

ـان   مديران و سلسله مراتب ابواب جمعي آن
ـاداش   ـا و كارانـه   به جاي خـود و پ ـا و   ه ه

به جـز  . ها هم باز به جاي خود خوش دست
ـين قيمـت    آن، اين شركت هايي كه در تعي

مناقصه دست داشته يا اصال با ترك مناقصـه  
تواننـد سـودهاي    انـد، مـي   ميدان آمده به

ـاپيش  . كالن ببرند بخشي از اين سودها، پيش
ــق    ــهامداران اصــلي تعل ــديران و س ــه م ب

ـافتي و     آن. گيرد مي ـيش دري ـالغ پ ها از مب
ـاس صـورت وضـعيت،       دريافت ـا، بـر اس ه

ـاي    قسمت خود را بـر مـي   دارنـد و در ج
ـارات و داخـل     ـا ام ديگر، از اروپا و كانادا ت

خريــد خانــه و ملــك، ســاخت  كشــور، بــه
مجتمــع تجــاري و بســاز بفروشــي، اقــدام 

بنابراين نقدينگي كـه بايـد بـراي    . كنند مي
ـار   هاي عمراني و سرمايه طرح گذاري به ك

ـا بـه    رود به جاهايي كـه از آن  برود، مي ج
جا عامـل   يابد و در آن جاهاي ديگر راه مي

 . شود سود و رانت مي
تي كـه  دانم آن شـرك  من هنوز خوب نمي

بــا صــد هــزار تومــان ســرمايه در تــاريخ  
و شناسنامه  277800تحت شماره  89/03/25

  رسد و  به ثبت مي 10320271640ملي 
  
  

  11در صفحه
  

 خامنه اي خود را محكوم به رفتن كرد
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 21همان روز، پنج ميليارد دالر پول از تعهد 
ـازي   13ميليارد دالري را، براي فاز  طرح گ

ـاز   پارس جنوبي، با شركت دولتي نفت و گ
ـا كنـون چـه     ب پارس قـرارداد مـي   نـدد، ت

ـاز، از   پيشرفتي در كار استخراج و پااليش گ
ـا        حوزه ـته و ت ـترك ايـران و قطـر داش مش

. كنــون چــه مبلــغ دريافــت كــرده اســت
هاي اوليه و خام حاكي از آن اند كـه   يافته

ـارد      اين شركت تا كنـون، چنـد صـد ميلي
با آن چـه  (تومان پيش دريافت داشته است 

 ) اند؟ ها كرده
ـان يكـي و    شركت دي    ـابه هم گري نيز مش

بـه   89/04/24توسط همان كسان، در تاريخ 
ــماره  ــي   377660شــ ـنامه ملــ و شناســـ

ـان    10320271046 ثبت شد و فـرداي هم
ـاي    ـاي امضـ ــت پـ ـا رف ـان جـ روز در همـ

 . قراردادهاي مشابه
اش،  اين در جايي است كه در همسايگي •

كارگران پتروشيمي ماهشهر به دليل نبودن 
ـافي   امنيت شغلي،  قراردادهاي موقـت، ناك

بودن حقوق و دستمزد و تعويق افتادن آن، 
البتـه در  . برنـد  در وضع اعتراض به سر مـي 

اعتصاب و كمي جدي شـدن    صورت ادامه
ـته و    شـوند اخـالل   كارشان، مي گـر و وابس

بـر   هاي رانـت  عامل نفوذ بيگانه، اما شركت
هاي  كه كارآمدي اثربخش آنها براي طرح

ـيار جـدي دارد و    عمراني، جاي  مناقشـه بس
اي به شدت ناعادالنه، منابع پـولي را   گونه به

ـاالران    كننـد، مـي        ِ       از آن  خود مي شـوند س
  . ها زير ساخت  رشد اقتصادي و توسعه  قافله

و در اسناد منتشر شـده توسـط   : انقالب اسالمي
ـانگيري    ،دولت انگلستان ـاره گروگ سندهائي نيزدر ب

در ارديبهشــت  ،اعضــاي ســفارت ايــران در لنــدن
  :منتشر شده اند ،1359

  
  

گروگانگيري اعضـاي  
ــران در   ــفارت ايـ سـ

در ارديبهشــت  ،لنــدن
به روايت اسناد  ،1359

  :محرمانه انگلستان
  
 

  :مقدمه مجيد تفرشي
  
آوريـل   30ساعت يازده و نيم صـبح روز   

ــرد 1359ارديبهشــت  10/ 1980 ، شــش ف
مسلح كه خود را از اهـالي عـرب اسـتان    

كردند، با هجـوم بـه    عرفي ميخوزستان م
تـن از   26داخل سفارت ايران در لنـدن،  

كاركنان و مراجعان را گروگـان گرفتـه و   
. ساختمان را به اشـغال خـود درآوردنـد   

گزارشهاي اوليه ارسـالي وزارت خارجـه   
بريتانيا درباره اين حادثه حاكي از عراقـي  

چنـان كـه در پايـان    . بودن مهاجمان بود
آمد، اسناد تازه يـاب  اين گزارش خواهد 

نيز تا حد زيادي صحت ايـن ديـدگاه را   
  .كند ثابت مي

اين عده خود را ايراني، وابسته به سازمان     
ـتار   سياسي خلق عرب معرفي كرده و خواس
ــي در    ــداني سياسـ ــدين زنـ آزادي چنـ
خوزستان و اعطاي خودمختاري به منطقـه  
شده و تهديد كرده بودند كـه درصـورت   

 26هايشان، همه  يع خواستهتحقق نيافتن سر
ـادق قطـب   . گروگان را خواهند كشت ص

زاده وزير خارجه ايران در پاسـخ بـه ايـن    
  ".بگذاريد چنين كنند": تهديد گفت

ـته      ــده آزادي   خواسـ ــن ع ـاي اي  91هـ
زنـــداني عـــرب از زنـــدانهاي ايـــران و 
ـان از كشــور و ملحــق شــدن     خروجشـ

ـارت سـفراي    (گيرها به آنان  گروگان ـا نظ ب
و همچنين ) زاير، عراق و اردن در لندنالج
ـناختن حقـوق ملـي مـردم     " به رسميت ش

در دوره شـش   .از سوي دولت بود "ايران
اي كه سفارت ايران در اشـغال بـود،    روزه

محوطــه مقابــل ســفارت ايــران و ابتــداي 
ــوادار     ــت ه ــو از جمعي ــدپارك ممل هاي

ايـن  . جمهوري اسالمي و مخالفان آن بـود 

ـا  تجمعات كه شركت كنن دگان در آن بعض
ــود  ــو موجـ ــد جـ ــم نبودنـ ــي هـ   ايرانـ

  .كرد گيري مسلحانه را تشديد مي گروگان
ايرانيان هوادار حكومت تهـران معمـوال        

ـاز     با تجمع در برابر سـفارت و برقـراري نم
جماعت در پياده رو خيابان، به امامت يكي 
از روحانيان جوان ايراني مقيم لندن سـعي  

بـرداري   مده بهـره داشتند از شرايط پيش آ
  .تبليغاتي كنند

اين مراسم گاه با واكنش ايرانيان مخالف      
شد و گاه نيـز   جمهوري اسالمي مواجه مي

غيرايرانيـــان مـــثال جوانـــان ســـرخوش 
غيرسياســـي بريتانيـــايي بـــه تمســـخر آن 

ـاه    ها پرداختند كه خود اين واكنش مي گ
ــدي منجــر   ــري و دردســر جدي ــه درگي ب

  .شد مي
هاي مختلـف   حالي بود كه شبكهاين در     

تلويزيوني به طور شبانه روزي و و راديويي 
مستمر به پوشش خبري روند اشغال سفارت 

  .مشغول بودند
ـله اشــغال ســفارت و حملــه           در فاصـ

ـاختمان،  .آي.نيروهاي اس اس به داخل س
گيرهــا چنــد نفــر از جملــه يــك  گروگــان

سـي، يـك   .بـي .كارمند شبكه خبـري بـي  
ستاني، يك خانم منشي سفارت، توريست پاك

ـئول     ـانم مس يك خبرنگار سوري و يـك خ
در  .روابط عمومي سـفارت را آزاد كردنـد  

هــاي بــاقي مانــده نيــز دو  ميــان گروگــان
ـاني    ديپلمات ايراني به نام ـاس لواس هاي عب

و علي اكبـر صـمدزاده   ) وابسته مطبوعاتي(
كشته و غالمعلي افروز كاردار و علي دادگر 

ســـفارت نيـــز توســـط متـــرجم محلـــي 
ــدند   ــي ش ـلح زخم ـاي مسـ . گروگانگيرهـ

ـا    ــري لفظــي بـ ــل درگي ــه دلي ـاني ب لواسـ
ـان حملـه     گروگان ها و صـمدزاده در جري

ـته شـدند   ـته    .ماموران به سفارت كش ـا كش ب
ـاموران دولـت    شدن لواساني، مذاكرات م
بريتانيا براي حل مسالمت آميز ماجرا به بـن  
ـات     ـام عملي بست رسيد و تصميم بـراي انج

  .ها قطعي شد جات گروگانن
    

  :ها عمليات نجات گروگان•
  

ـاي          ـان، اعض خالصه آن كـه در ايـن زم
بــر ) اس.يآ.اس(نيروهــاي هــوابرد ويــژه 

ـات   اساس يك نقشه تمرين شده به نام عملي
نيمرود، داخل سفارت ايران هجوم بـرده و  
با كشتن برق آساي پنج تن از شش اشغالگر، 

ـام     .ها را آزاد كردند گروگان جـواني بـه ن
گيـر زنـده    فوزي بداوي نژاد، تنها گروگان

ـان كـردن    مانده حادثه بود كه به دليل پنه
ـا آزاد مانـد    خود در ميان صف گروگان ه

كه بعدا در خارج از محوطـه سـفارت و در   
هــا  مقابــل هايــد پــارك توســط گروگــان

  .شناسايي و دستگير شد
دهـد كـه    اسناد تازه آزاد شده نشان مي     
رت خارجه بريتانيا از سفراي كشورهاي وزا

ـا      ـا ب ـته بـود ت مختلف عربي در لندن خواس
وگو با اشغالگران براي  گري و گفت ميانجي

كمك به حل مسالمت آميز و بدون خـون  
ريزي ماجرا وارد صحنه شوند، ولي به جـز  
نماينده سازمان آزادي بخـش فلسـطين در   

ـات   ـاي عـرب    لندن، هيچ يـك از ديپلم ه
  .)1(ين كمك نشدندحاضر به ا

  
ــد عــرب و اهــل  : توضــيح ــه ان گروهــي گفت

خوزستان هستند و سفارت ايـران در لنـدن را   
ن را به گروگان مي گيرند و آتسخير و اعضاي 

حكومــت انگلســتان از ســفارتهاي كشــورهاي 
ـاني كننـد و      ـا در مي ـا  آعرب مي خواهـد پ نه

نها دليـل بـر اطـالع    آ؟ امتناع !امتناع مي كنند
واقعيت است كه اين عـده مـأموران    نها از اينآ
يمهاي عرب كـه  ژر ،وگرنه. يم صدام بوده اندژر

در اظهار نزديكي به دولت انقالب بـر يكـديگر   
چنـين فرصـتي را بـراي     ،سبقت مي گرفتنـد 

اما اگر عـراق دسـت   . اقدام از دست نمي دانند
بدين خاطر بود كه در تدارك  ،به اين اقدام زد

ــود و گمــان  مــي بــرد بــا  جنــگ بــا ايــران ب
ـاي   ،خوزستاني خوانـدن مـأموران خـود    عربه

ـا آورد و آخوزستان را بـه حركـت در مـي      ،نه
ـاوز     همان زمينه اي را در خوزسـتان بـراي تج

مــاده مــي كننــد كــه اســلحه و پــول آعــراق 
يــــم در كردســــتان و ژن رآگيرنــــدگان از 

ـا  هـم در   . وردنـد آذربائيجان غربي بوجود آ ام

ـان  آو خوزستان و هـم در كردسـتان    ذر بائيج
ـاي      غربي تيرش به سـنگ خـورد و هـم كودت

در معـرض تالشـي قـرار     ،نآه كه هدف از ژنو
مانع از تجديد سازمان ارتـش   ،دادن ارتش بود

ـلي    . و دفاع موفق از وطن شد ـا پرسـش اص ام
 ،لن كالركآحكومت تاچر كه به قول : اينست

ـاد و ادامـه جنـگ را     ،وزير دفاعش اسباب ايج
ـاده مــي كــرده  آ وارد  ،در ايــن تــاريخ ،اسـت م

مرحلـــه تـــدارك جنـــگ شـــده بـــود و در 
  ؟گروگانگيري از اين ديد  مي نگريست ياخير

  
ـاي ضـربت         ـات، نيروه قبل از آغاز عملي

ـات   بريتانيايي براي انجام موفقيت آميز عملي
نامه مصونيت  نجات، ضمن دريافت ضمانت

ـين   قضايي از تبعات اقدامات خود و همچن
ــر  ــه عم ــش بيم ــي   پوش ـازه ب ــي، اجـ مكف

ـا در       محدوديت حكـم تيـر يافتـه بودنـد ت
 نـد صورت لزوم و هر موقـع كـه الزم ديد  

و هر كسي را كـه الزم ديدنـد    نندشليك ك
  .بكشند

هــاي منتشــر شــده بعــدي كــه  گــزارش    
هيچگاه به طور جدي تكذيب نشد، حاكي 
از آن بود كه مارگارت تاچر نخسـت وزيـر   

ـا   بريتانيا تاكيد كرده بود كه  همـه گروگانه
ـا بايـد     بايد زنده بمانند و همـه گروگانگيره

خصوص كشته شدن دو تـن   به. كشته شوند
ـا كـه در موقعيـت حملـه و      از تروريست ه

ــه نگهبــاني از   ـا ب ــد و تنهـ خطرنــاك نبودن
ـاجرا      گروگان ـام م ها مشغول بودنـد بـر ابه

ـاي حـل نشـده     . افزود ـاله از معماه اين مس
  .)2( ستحادثه سفارت ايران در لندن ا

    
  :انتقاد از عمليات نجات•
  

اگرچــه پــس از حادثــه ســفارت ايــران،     
دولــت محافظــه كــار بريتانيــا از عملكــرد  

اس در .آي.نمايندگان خود و ماموران اس
يورش به ساختمان سفارت تقدير كرد، ولي 
ـين   در همان موقع منتقدان دولت و همچن
بعدها پژوهشگران و مستند سازان تلويزيوني 

ـاجرا     تأك ـان حـل آن م يد داشتند كـه امك
ها نيـز   بدون خونريزي و قتل عام تروريست

  .ممكن بوده است
ـات          دو ماه پس از ايـن حادثـه، يـك هي

ــرد نيروهـــاي   ــي عملكـ ـتقل بازرسـ مســ
اس را مورد ارزيابي و تحقيق قرار .آي.اس

داده و در آخر تاييد كردند كه در عمليات 
ـاي  كار خالف و غيرقانوني از سـوي نير  وه

  .ويژه صورت نگرفته است
ـات    ريــزي برنامــه      ـاي اوليــه عمليـ هـ
اس سه روز بـه طـول انجاميـد و    .آي.اس

ولـي  . انجام عمليات توسط آنان قطعي نبود
گيران  پس از آن كه در روز ششم، گروگان

جنازه يكي از ديپلماتهاي ايراني را به خارج 
ـات زودتـر از     از ساختمان انداختنـد، عملي

كل عمليات . بيني شده آغاز شد زمان پيش
اس .آي.نجات پس از هجوم نيروهاي اس

دقيقـه طـول    15به داخـل سـفارت فقـط    
  .كشيد

ـ بر اساس يك گزارش ديويـد ميـرز ر   يس ئ
بخــش خاورميانــه وزارت خارجــه بريتانيــا، 
ـان    زماني كه سفير كويت براي تبريـك پاي

ما نسبت به : اشغال تلفن زد، ميرز به او گفت
ي كشـورهاي عـرب نااميـد    واكنش سـفرا 

شـدند كـه    ها حاضر مـي  اگر آن. ... شديم
ـاجرا برعهـده      نقش سازنده تـري در ايـن م

ـته    بگيرند، ممكن بود پنج گروگان گيـر كش
  .)3( شده زنده بمانند

دادن چنين  ،در حقيقت  -  3و  2توضيحهاي 
زيرا مسلم مـي  . دستوري معما را حل مي كند

ـاچر مـي دانسـته ا      سـت  كند كـه حكومـت ت
گروگانگيران عرب اهـل خوزسـتان نيسـتند و    

نمي خواسته اند پيش از وقـوع  . عراقي هستند
ـان   ،جنگ از عمـل بـدون    ،افكار عمـومي جه

ـاه شـود  آيم صـدام  ژبهانه و مجوز ر  ،وگرنـه . گ
. دليلي براي صدور اين دستور وجـود نداشـت  

ـا   ،طرفه اين كه وزارت  ،بعد از كشـتن گروگانه
ير كويـت گفتـه   خارجه همين حكومت به سف

ـانگيران     ـا گروگ است اگر اقدام مي كرديـد بس
ـا  آاين سخن معما اسـت؟  . كشته نمي شدند ي

نزد سفير ايـن   ،يم صدامژبنا بر قرار و مدار با ر
ـا بـر كشـتن        طور وانمود كـرده اسـت كـه بن
گروگانگيرها نبوده است؟ بديهي است كشـتن  

ـاه داشـتن هويـت      گروگانگيران و محرمانـه نگ
يم صـدام  ژبه زيان ايران و به سود ر عملي ،نهاآ

  .و زمينه سازي براي جنگ بود
  
موفقيت در پايان سـريع اشـغال سـفارت       

ايــران موجــب شــهرت جهــاني نيروهــاي 
ـازه آزاد  . اس شد.آي.اس بر اساس اسناد ت

شــده، پــس از ايــن مــاجرا چنــد دولــت  
هــاي مشــابه  خــارجي بــراي حــل بحــران

ن خواهان به خدمت گرفتن و اجيـر كـرد  
  .اين ماموران شده بودند

    
  پيام تاچر به رهبران ايران•
  

ـاجراي اشـغال،          ـان م بالفاصله بعـد از پاي
ــت   ــه دول ــي ب ــه در گزارش وزارت خارج
ـا       ـا سـفير بريتاني ـيه كـرد ت محافظه كار توص
ـارت      شخصا حامـل دو نامـه از سـوي مارگ
تاچر نخست وزيـر آن كشـور بـه رهبـران     

وزارت هــاي  ديگــر توصــيه. ايرانــي شــود
ـا در   خارجه افزايش كاركنان سفارت بريتاني
تهران و آغاز يك تالش جديد براي جلب 
حمايت كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها 
ـتر بـه ايـران     براي كمك به ايجاد فشار بيش

ـايي    براي آزاد كردن گروگان ـاي آمريك ه
  .بود
در گزارش وزارت خارجه تاكيـد شـده       
ها از  ر ايرانيما بايد از خشنودي و تشك«: بود

نتيجه راضي كننده ماجراي اشغال سفارت، 
  ».بهره برداري كنيم

بــر ايــن اســاس، و بــا توجــه بــه طــرح      
ـ هاي اميـد بخـش از طـرف ر    ديدگاه يس ئ

ـاع از ضـرورت آزاد     جمهور ايـران در دف
ـايي،    درنگ گروگان كردن بي ـاي آمريك ه

مارگارت تاچر از شرايط پيش آمده ناشـي  
ـتفاده     از خاتمه ماجراي سـفارت ايـران اس

ـتقيم    كرد و تصميم به نگارش نامه ـايي مس ه
صدر براي  خميني و بني  اهللا خطاب به آيت
  .هاي آمريكايي گرفت آزادي گروگان

اي با انشايي كامال حساب شـده   تاچر در نامه
به رهبر انقالب ايران تاكيد كرد كه به هيچ 
ــه   ــد زدن بــين دو حادث وجــه قصــد پيون

. ر تهران و لندن را نـدارد گيري د گروگان
خـواهم   مي ... با اين همه از امام خميني"

كه براي نشان دادن حسن نيت بـه مـردان   
ـان خـود را بـراي آزادي      شجاعي كـه ج

هاي ايراني بـه خطـر انداختنـد و     گروگان
شكرگزاري به خداوند براي حفـظ ايمنـي   

ـان ـتور آزادي    گروگـ ــي، دسـ ـاي ايران هـ
  ".در كنندهاي آمريكايي را صا گروگان

ـارش        گراهام سفير بريتانيا كه در زمان نگ
ـا     اين نامه در ايران حضـور نداشـت، شخص

اهللا خميني از طريق  براي ابالغ نامه به آيت
. صــدر، از لنــدن بــه تهــران بازگشــت بنــي

ارديبهشـت در   18 /گراهام در روز هشتم مه
يس جمهور ايران گفت كه ايـن  ئديدار با ر

اسـت و لنـدن بـراي     »كامال شخصي«نامه 
ـايي  ـا ترغيـب    ارسال آن نه توسط آمريك ه

ـا مشـورت كـرده اسـت       ـا آنه . شده و نـه ب
ـليت    گراهام همچنين، مراتب تاسـف و تس

گيــري،  رسـمي لنــدن در مــورد گروگــان 
اشــغال ســفارت و كشــته شــدن دو تــن از 

هاي سـفارت را بـه دولـت ايـران      ديپلمات
ابالغ كـرد و ضـمنا از زنـده مانـدن اكثـر      

بني صـدر  . ها ابراز خوشوقتي كرد گانگرو
نيز در پاسخ پيام تشكري از اين بابت بـراي  
ـتاد  . مارگارت تاچر نخست وزير بريتانيا فرس

اهللا  ولي گزارشي از واكنش احتمالي آيـت 
  .)4( خميني به نامه تاچر وجود ندارد

گزارشي از واكنش خميني به نامه :  4توضيح 
ـا . وجـود نـدارد   ،مارگارت تاچر ـاي   ام گروگانه

خرين لحظـه رياسـت جمهـوري    آامريكائي تا 
پس خميني واكنش منفـي  . رها نشدند ،كارتر

اين واكنش را يا بنا بـر رويـه   . نشان داده است
اظهار قدرت به اينست كه وارونه درخواست  –

ـاچر و      –انجام بگيرد  ـا ت ابراز كـرده اسـت و ي
ـاه بخواهنـد      حكومت او مي دانسـته انـد هرگ

مـي بايـد از او    ،انها را رها نكنـد خميني گروگ
ـاي   آبخواهند كـه در ازاي   زاد كـردن گروگانه

. او نيز گروگانهاي امريكائي را رها كنـد  ،ايراني
جــاي كمتــرين ترديــد نيســت كــه تــاچر و  

ـاب   ،حكومت او انتخاب شدن ريگان را بر انتخ
شدن دوباره كارتر به رياست جمهوري ترجيح 

ـا   ريگان ،در حقيقت. مي داده اند يسـم در امريك
در خــور . همــان تاچريســم در انگلســتان بــود

وري است كه نخسـتين تماسـهاي گـروه    آياد
ريگان  هم با نزديكان بني صدر و هم با سران 
ـان خمينـي    ،حزب جمهوري اسالمي و نزديك

ـان بـه   . مدندآبعمل  1980در بهار  گروه خواه
ــداختن  ــأخير ان ــد از  آت ـا بع ـا تـ زادي گروگانهـ
پاسـخ  . جمهوري امريكا بودند انتخابات رياست

بنـي صــدر منفــي شــد و گــروه معاملــه را در  
  .وردآبا گروه خميني بعمل  1980اكتبر

    
  :ها تعمير سفارت•
  

اشــغال مســلحانه ســفارت ايــران توســط     
  اشغالگران و سپس هجوم نيروهاي مسلح

  
ويژه بريتانيايي به داخل ساختمان و وقـوع   

ـين دو     ـلحانه ب ـنگين مس ـته،  درگيري س دس
ــده اي از     ــش عم ــب بخ ــب تخري موج

از سوي ديگـر  . ساختمان سفارت ايران شد
هاي ديپلماتيك بريتانيا در تهـران   ساختمان

نيز بر اثر چند بار حمله و آتـش سـوزي در   
ماههاي قبل و بعد از پيروزي انقالب تا حـد  
ـالها   زيادي آسيب ديده بودند و لندن از س

ـاز  كـرده   قبل پرونده مطالبه اي بابت آن ب
  .بود
ها كشمكش و مـذاكره بـي    پس از مدت    

نتيجه بين تهران و لندن بـر سـر پرداخـت    
خسارتهاي متقابل و رد پيشنهاد، صـرف نظـر   
كردن از هر دو مطالبه توسط طرفين، نهايتا 
بر سر اين نكته توافق شد كـه هـر يـك از    

ــه ــرفين هزين ـازي   ط ــر و بازسـ ـاي تعمي هـ
د را ساختمان طرف مقابـل در كشـور خـو   

اين اقـدام بـه تـدريج و بـه     . برعهده بگيرد
ـا    كندي عملي شد و نخست سـفارت بريتاني
در تهران و بعد سفارت ايـران در لنـدن در   

  .به طور كامل بازسازي شدند 1990اوايل 
    

ـاره • ــزارش دربـ ــومي    گ ــات ق مطالب
  :هاي ايران عرب

  
حادثه خـونين اشـغال سـفارت ايـران و         

ومي توســط طــرح مطالبــات سياســي و قــ
گيرهاي عرب خوزستاني، موجب  گروگان

ـا      ـان وزارت خارجـه بريتاني ـا كارشناس شد ت
ـابقه     دست به تهيه گزارش ـاره س ـايي درب ه

ـتان    فعاليت هاي سياسي و قـومي در آن اس
  .بزنند

ها، تحليل مبسـوطي از   يكي از اين گزارش
ــه ــر   ريش ــت معاص ـاريخي و موقعي هــاي تـ

. بـود خوزستان و اعراب ساكن آن منطقـه  
ـاريخي      در اين گـزارش پـس از مقدمـه ت

ــه ": آمــده اســت ، 1979تــا انقــالب فوري
ـا   اپوزيسيون سياسي عرب توسط حكومت ب
اقتدار و كمك مالي بـه برخـي از رهبـران    

ـابقا جوامـع عـرب    . شد قبايل كنترل مي س
هاي مختلـف   ترين جوامع اقليت جزو فعال

ايران نبود، ولي براي مدت طوالني از نظـر  
كردند مورد  و سياسي احساس مي فرهنگي

  ".اند تبعيض واقع شده
ـيف          در ادامه اين گـزارش پـس از توص

فقر و عقب ماندگي بسياري از مردم عـرب  
ــت   ــده اس ـتان آم ـاوجود ": در خوزسـ بـ

ـا   ــالب، تنهـ ـايتي از اول انق گســترش نارضـ
اقليتي از اعراب خوزستان خواستار جدايي 

فروردين  /1979در مارس . هستند] از ايران[
ـاني   1358 ـيخ خاق ، رهبر مذهبي محلي، ش

، مردم را }آيت اهللا طاهر آل شبير خاقاني[
او . به حضور در ميتينگ بزرگـي فراخوانـد  

ضمن آن كه تجزيه طلبـي را رد كـرد، بـه    
  يد تاسيس ثبت ئطور جدي خواستار تا

  12در صفحه  

 منه اي خود را محكوم به رفتن كردخا
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موسســات آموزشــي، حقــوقي و مشــورتي 

يندگان عرب عرب زبان و افزايش تعداد نما
  )5( .در مجلس شد

بخش ديگري از اين گزارش به واكنش      
ـاي اعـراب    جمهوري اسالمي به خواسته ه

در ابتـدا بـه نظـر    «: خوزستان مرتبط است
رسيد كه مقامات دولت جديد مركـزي   مي

ـاري   ايران خواهان اعطاي نوعي خودمخت
ـتان   ــراي اسـ ــه خوزســتان و همچنــين ب ب

ـا   ... دردسرساز كردستان بودند  ولي بعـدا ب
ها، مقامات با بـي فكـري و    گسترش شورش

ـادار   عدم انعطاف واكنش نشان دادند و دري
ــوع   مــدني اســتاندار خوزســتان بــا هــر ن

اعزام . خودمختاري در استان مخالفت كرد
به منطقه نيز تنها  1979سپاه پاسداران در مه 
ها منجـر و وضـعيت از    به روگرداندن عرب
  )6(»  .آن نقطه بحراني شد

ـيحهاي  ــراوان  ژر – 6و  5توضـ ــدام ف ــم ص ي
ـاي ايرانـي را در      كوشيد اما موفـق نشـد عربه

ـلح كنــد و در   ،خوزســتان  ،ن اســتانآمسـ
شكسـت او  . به راه انـدازد » جنبش مسلحانه«

ـاني مقـيم خـرم     . كامل بود شـبيرخاقاني روح
هنوز دولتي نيـز   –مأموران خميني . شهر بود

او  –و بودنـد  نشده بودند و تحت امر مستقيم ا
ـاري در ايـن      آرا به قم  ـا اقامـت اجب وردنـد و ب

ـان او را نيـز    . مجبور كردنـد  ،شهر بـرادر و كس
وقتي بنـي صـدر بـه رياسـت     . دستگير كردند

ـاب شـد   از خمينـي خواسـت    ،جمهوري انتخ
ـا شـد     ـا كنـد و او ره . برادر شبير خاقاني را ره

دستگيري شبير خاقاني و بـردنش بـه قـم  و    
مثل بسـياري از اقـدامات    ،دستگيري كسانش

ـا كـه در    . خطا بود ،زورمدارانه يكچنـد انفجاره
ـازمان داده شـدند   حاصـل ايـن    ،خوزستان س

ــدني  ــركوبگرانه م ــدامات و روش س ــه اق  ،گون
چنانكه با تغيير . استاندار وقت خوزستان بودند

ديگـر   ،روش و با وجود تجاوز عـراق بـه ايـران   
 يم صدام نگذاشـت ژكسي خود را در خدمت ر

ـا را بـر     ،وعربهاي خوزستان زنـدگي در چادره
تحت اشـغال قـواي    ،ماندن در خانه هاي خود

  .ترجيح دادند ،صدام
  

ــه        ـاره ب ــمن اشـ ــزارش ض ــه گ در ادام
ـبير   دستگيري و تحت كنترل واقع شدن ش

ماه اخير، به  12خاقاني عنوان شده كه طي 
ـتان، خوزســتان بيشــترين   ـتثناي كردسـ اسـ

ـاي   خشونت و ناآرامي را د ر بيش از هـر ج
شماري از اعـراب بـه   «  :ايران داشته است

دستگير و بـه  ’ جاسوسان بعثي عراقي‘عنوان 
هــاي  عنــوان خرابكــاري و ديگــر فعاليــت

  )7(»  اند چريكي اعدام شده
 6و  5همانطور كه در توضـيحهاي  : 7توضيح 

 ،ميــز و ســركوبگرانهآروشــهاي تحقيــر  ،مــدآ
نها سود مي آيم صدام از ژروشهائي بودند كه ر

يـم در  ژن رآاندك شماري به خـدمت  . جست
ـات   ،و نيز ،مدند و نقاط شهريآمي  در تأسيس
در  ،تغيير روش. بمب گذاري مي كردند ،نفتي

به بمـب گـذاريها    ،رياست جمهوري بني صدر
ـار    آدرخور ياد. پايان بخشيد وري اسـت كـه ك

. غــاز كــردآبــاداني كشــور را او از خوزســتان آ
و حـل مشـكل شـوري     اريبيآتجديد شبكه 

طرح اولي بـود كـه    ،ب و زه كشي زمين هاآ
او بـه  . در خوزستان بـه اجـرا گذاشـته شـد    

  روستاهاي عرب نشين نيز سفر كرد و ميان
  

  
عهد دوستي و مودت بوجـود   ،او و اين مردم 
  . مدآ

در مقـام   ،دانستني است كه بنـي صـدر        
ــه     ــهري مؤسس ــي ش ــه شناس ــو جامع عض

 ،به اتفاق ،ات دانشگاه تهرانمطالعات و تحقيق
جامعه شناس فرانسوي و يك گروه  ،پل ويي
چنـد   ،42تـا   1339در سال هـاي   ،تحقيق

تحقيق در باره خوزسـتان انجـام دادنـد كـه     
موانـــع اجتمـــاعي رشـــد «نهـــا آيكـــي از 
اين شـد كـه برداشـتن    . نام دارد» خوزستان

جنگ . اين مانع ها را كار اول خويش گرداند
نه تنها سبب  ،استبداد مالتاريا ،نآو به دنبال 

نهـا افـزود و   آشد موانع برجـا ماننـد بلكـه بر   
حاصل كـارش وضـعيت كنـوني خوزسـتان     

  .است
  

در بخش ديگري از گزارش مربوط بـه      
در سـال  ": اعراب خوزستان آمده اسـت 

گذشته، حكومت آيت اهللا خميني مكـررا  
عراق را به مسـلح كـردن سـتيزه جويـان     

ـ  ار قـرار دادن تـداركات   عرب و در اختي
ها براي عبور از مرز  عمليات چريكي به آن

در ايـن قسـمت، طـي    . متهم كرده اسـت 
ها آشكارتر به تشويق  هاي اخير عراقي هفته

ــت ــتان   فعالي ــتي در خوزس ــاي تروريس ه
  .اند پرداخته

در بخش پاياني اين گزارش عنوان شده    
كــه دولــت عــراق خــود را از مســئوليت 

اشغال سفارت ايـران در   گيري و گروگان
هاي عراقـي   لندن مبرا دانست، ولي رسانه
ايـن اقـدام   "به حمايت و تمجيد علني از 

  .پرداختند "تروريستي
    

كارگرداني عمليات اشـغال سـفارت   •
  ايران

  
هايي كه در آن زمـان   برخالف گزارش    

منتشر شـد و هـم اكنـون نيـز بـه عنـوان       
ــه شــده، يــك   ــاريخي پذيرفت واقعيــت ت

رش محرمانه وزارت خارجه به تـاريخ  گزا
تير بـا اسـتناد بـه سـوابق      27/ جوالي 18

اشـغالگران    دهـد كـه   كنسولي نشان مـي 
ــراق و داراي    ــد ع ــران متول ــفارت اي س
گذرنامه عراقي بـوده و بـه عنـوان اتبـاع     
ــت در    ــد اقام ــت روادي ــراق درخواس ع
بريتانيا كرده بوده و، بـر اسـاس مـدارك    

ون هيچ پرسشـي  ارايه شده در دادگاه، بد
درباره قصد سفرشـان ويـزا گرفتـه و وارد    

  .بريتانيا شده بودند
ـ ر (David Miers) ديويد ميـرز      يس ئ

بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا، در 
ها به  اين گزارش با توجه به اتهامات ايراني

كند كه  ها توصيه مي همكاري با تروريست
بـه   اين اطالعات فعال مكتوم نگاه داشـته و 

جاي ارايه يا انتشار در بايگاني نگاه داشـته  
  )8( .شود

عذر سري نگـاه داشـتن تابعيـت    :  8توضيح 
يـم  ژگروه گروگانگير و مأموريتشان از سوي ر

چرا كه وقتـي  . عذر بدتر از گناه است ،صدام
نـان و عضويتشـان را   آحكومت تاچر تابعيت 

 ،پنهان مي كنـد  ،يم صدامژدر سازمان ترور ر
تابعيت دروغين را راست جلوه مـي   ،در واقع

گروگـانگيران خـود را اهـل خوزسـتان     : دهد
نهـا  آپس پنهان كردن تابعيت . خوانده بودند

اما  اين . نها بوده استآدادن تابعيت ايران به 
دليل كه چون ايرانيان حكومـت انگلـيس را   
 ،به همكاري با تروريسـتها مـتهم مـي كنـد    

از اين كه  غير ،نها را پنهان مي كنيمآهويت 
اين واقعيت را نيـز   ،دليل را موجه مي گرداند

شكار مي كنـد كـه حكومـت تـاچر هويـت      آ
دم كش را پنهان كرده است آگروگانگيرهاي 

يـم  ژزيرا مي خواسته است عمل تروريستي ر
چه سودي در اين كار . صدام را پوشش دهد

داشته است؟ با توجه به اين كـه چهـار مـاه    
ان حمله كـرد و وزيـر   ارتش صدام به اير ،بعد

دفاع در حكومت تاچر گفته است جنـگ در  
سود انگلستان و غرب بـوده اسـت از ايـن رو    

ن را فراهم كرده اسـت  آاسباب ايجاد و ادامه 
و وزير خارجه اسبق انگلستان نيز بـه بغـداد   
رفته و صدام را به جنگ با ايـران برانگيختـه   

يـم  ژهـم ر  ،افشاي هويت گروگانگيران ،است
بـرو مـي كـرد كـه     آن بي آرا بيش از صدام 

بتواند دست به جنگ بـا ايـران بزنـد و هـم     
حكومتهاي انگليس و امريكا را از بـرانگيختن  

. ناتوان مي ساخت ،يم به حمله به ايرانژن رآ
مسئوليت دولت انگليس در تجاوز صـدام بـه   

  .  ايران قطعي است
  

پس از پايـان يـافتن مـاجراي خـونين         
لندن، دادگاهي غيرعلني  سفارت ايران در

نژاد تنها بازمانـده   به اتهامات فوزي بداوي
در ايـن   .گروه تروريستي رسيدگي كـرد 

در نگـارش عربـي   (نـژاد   دادگاه، بـداوي 
گيري تنها  كه هنگام گروگان) نجاد بداوي

سال سن داشت، به حبس ابد محكـوم   23
او پس از چند بـار تقاضـاي آزادي و   . شد

و  2008ا در نوامبر سـال  رد اين تقاضا نهايت
سـال از زنـدان آزاد و    28پس از تحمـل  

زندگي جديدي را با هـويتي جديـد در   
  .بريتانيا آغاز كرد

وزارت كشــور بريتانيــا ضــمن آن كــه      
اعالم كرد تقاضاي پناهنـدگي سياسـي از   

نـژاد را رد كـرده،    سوي وكـالي بـداوي  
اعالم كرد كه اعطاي پناهندگي سياسي به 

با اين . تروريست ممكن نيست يك محكوم
همه، به دليل تـرس از شـكنجه يـا اعـدام     

نژاد در ايـران، از اخـراج    احتمالي بداوي
ــران    ــه اي ــترداد او ب ــا و اس وي از بريتاني

 .خودداري نمود و بـه او پناهنـدگي داد  
)9(  

يك تن از گروگانگيران خـود را   – 9توضيح 
در شمار اعضاي سفارت قرار مـي دهـد و از   

در بيرون از سفارت شناسائي . ي رهدمرگ م
بــا وجــود . و دســتگير و محكــوم مــي شــود

. هويت او همچنان سري مـي مانـد   ،محاكمه
يك عراقي محكوم را به ايران چرا بايد  ،اگر نه

بازمي گرداندند تـا كـه بـه دليـل نگرانـي از      
به او اجـازه مانـدن    ،شكنجه و اعدام شدنش

از گذشت بعد ! در انگلستان را بدهند؟ شگفتا
سال و در حالي كه عراق در تصرف قواي  28

هنوز حكومـت   ،امريكا و انگلستان بوده است
انگلستان نمي خواسته است تابعيت عراقي او 

اگر مي گفت اين شخص عراقي . دانسته شود
مـي بايـد او را بـه عـراق بـازمي       ،بوده است

يـم  ژوقتـي ر  ،بازگرداندن او به عراق . گرداند
ومت در دست شـيعه هـا   صدام نيست و حك

يا ممكن نبود سبب بازخواني پرونـده  آ ،است
 ،گروگانگيري اعضاي سفارت ايران در لنـدن 

حقايق را از پرده بيرون اندازد؟ طرفه اين كه 
باوجود معلوم شدن تابعيـت گروگـانگير هـا    

 ،مـالي  - يم مافياهاي نظامي ژر ،بطور رسمي
شــكار شــدن آن نشــده اســت خواســتار آبــر

اگـر انگلـيس و    ،در حقيقـت . ددحقيقت بگر
غـازگر جنـگ   آيـم صـدام   ژامريكا از طريق ر

يم خميني اسـباب ادامـه   ژاز طريق ر ،شدند
نها كه افتضاحهاي اكتبر آ. ن را فراهم كردندآ

ــار   ــت را بب ــران گي ــد و آســورپرايز و اي وردن
هم  ،موجبات ادامه جنگ را نيز فراهم كردند

كنند  به استبداد حكومت مي ،اكنون بر ايران
از عمـر   ،و هر حقيقتي كه از پرده بيرون افتد

  .نها مي كاهدآيم جنايت و خيانت و فساد ژر
  

هاي مختلـف سـه دهـه اخيـر      پژوهش     
منــابع مســتقل، ترديــدي در كــارگرداني 
عمليــات اشــغال و گروگــانگيري ســفارت 
ايــران در لنــدن توســط ســازمان امنيــت 
حكومت صدام حسـين و رهبـري سـامي    

يكي از ماموران ارشد امنيتـي   محمد علي
عراق و بازيچه قرار گرفته شدن گروگـان  

  ) .10( گيرها باقي نگذاشته است
حال كه معلـوم اسـت سـازمان    :  10توضيح 
گروگانگيري اعضـاي  ) مخابرات عراق(امنيت 

سفارت ايران در لندن را طراحي و اجرا كرده 
چـرا   ،ن نيز شـناخته اسـت  آاست و مسئول 
در عـراق و اسـناد     پرونده امر نبايد محتويات

انتشــار يابــد و  ،منتشــر نشــده در انگلســتان
نهـا عمـل   آمسئوليتها معين و مسئوالن بـه  

كنند؟ جانهـاي قربانيـان و جنـگ و قربـاني     
شدن يك نسل ايراني و عراقي و نيز زنـدگي  
در همسايگي در حال و آينده درگرو روشـن  

حقـايق   ،مقدم بـر همـه  . شدن حقايق است
نها كه در اسـباب ايجـاد و   آجنگ و  پيرامون

بـر مـردم    ،مي بايد ،ادامه آن را فراهم كردند
  .شكار شوندآ ،منطقه و مردم جهان

  

ــان آكهريــزك  زاد زن
ــران  ــدان و  –ايـ زنـ

ــدام راه   ــكنجه و اع ش
          يـــم بـــراي ژحـــل ر
بـــه نـــام  اي  مســـئله

  :»حقوق انسان«
  
  

، به گزارش راديو 90ارديبهشت  17در  ◀
ــان ــدانيان سياســي زن از  :آلم برخــي زن

شـهر بـه زنـدان قرچـك      زنـدان رجـايي  
كهريزك "ورامين، جايي كه از آن با نام 

پـدر  . انـد  كنند منتقل شـده  ياد مي "دوم
گويــد نــاخن چنــد  شــبنم مــددزاده مــي

ــدان را   ــن زن ــي زن در اي ــداني سياس زن
  .اند كشيده

پدر شبنم مددزاده دربـاره تنهـا تمـاس       
ــر خــود ا ــي دخت ــدان قرچــك تلفن ز زن

ارديبهشـت   17شـنبه  (امـروز  «: گويـد  مي
بابـا مـا را   ": ، تماس گرفت و گفت)1390

جـا نـاخن    آن گويـد   بردند قرچك، مـي 
هـا   اند، روزي يك تكه نـان بـه آن   كشيده

ايسـتند   دهند، با باتوم باالي سرشان مي مي
گويند همين است كه هسـت، بايـد    و مي

هركـاري  . بخوريد، نخوريد همين اسـت 
كشـند، كـاري    زننـد، مـي   كننـد، مـي   مي

بـا بـاتوم    …حتي ناخن، شـكنجه، . ندارند
گويد  اند و وقتي زنداني مي جا ايستاده آن

! مريض يعني چه: گويند مريض هستم، مي
 »!مريض يعني مردن

زندانيان سياسي  ،90ارديبهشت  17در  ◀
زن كــه بــه زنــدان قرچــك انتقــال داده 

ت ايـران،  خطاب به مل نامه اي اند در شده
خـواهي   هـاي بيـدار، تظلـم    همه وجدان

، 14آنها از نگهـداري كودكـان   . اند كرده
ســاله در ايــن زنــدان خبــر داده و    15

زندان قرچك ورامـين شـامل   «: اند نوشته
ــا    ــوله ب ــر س ــه ه ــوله اســت ك ــت س هف

هايي به ظرفيت چند ده نفر تجهيـز   تخت
ست كـه در هـر    اين در حالي. شده است

زنـداني   200ها بيش از  كدام از اين سوله
عــدم وجــود  . شــوند نگهــداري مــي 

ترين سيسـتم، بـراي تهويـه هـوا،      كوچك
بار بهداشتي بـه نحـوي كـه     وضعيت اسف

بوي فاضالب و شـدت گازهـاي ناشـي از    
آن براي بسياري از زندانيان ناراحتي هاي 

  ».تنفسي جدي به وجود آورده است
به گزارش هرانا،  ،90ارديبهشت  20در ◀

ــهر  ــه شـ ــهسـ ــدان   ٔ وند در محوطـ زنـ
بـه دار  ) استان آذربايجان غربي(مياندوآب

نهـا قاچـاق مـواد    آجـرم   .آويخته شـدند 
 .مخدر ذكر شده است

پـنج زنـداني در    ،ن نيـز آروزي پيش از  
زندان مركزي اروميه اعدام شـده بودنـد   

عارف "كه بنا به اطالع گزارشگران هرانا، 
ــيدپور ــتاي  "رش ــل روس ــه"اه و  "ماوان

 "حقـي "اهل روستاي  "ار ماندااسفندي"
منطقه ترگور از توابـع شهرسـتان اروميـه    

  . اسامي دو تن از اعداميان است
ــت   20در ◀ ــزارش  90 ارديبهش ــه گ ، ب

چهار نفر در زنـدان كرمـان اعـدام    : هرانا
بر اساس اعالم دادگستري استان .نده اشد

. الـف "كرمان، هويـت اعـدام شـدگان    
 "ب. ع"و  "د. ن"، "ب. ن"، "الـــــف

 .عنوان شده است
اين چهار تن به اتهام قاچاق مواد مخدر    

هزار  20از نوع كراك و هروئين و حمل 
مپول نورجيزك از سوي دادگاه انقالب آ

 .كرمان به اعدام محكوم شده بودند
ــت 20در ◀ ــزارش    ،90 ارديبهش ــه گ ب

ــا ــزاري هران ــات  :خبرگ ــاموران اطالع م
، محمـد  در ايـن تـاريخ   شهرستان گنابـاد، 

دادگـاه   101فر كه از سوي شـعبه   كاشاني
ضـربه   50ماه حـبس و   5جزايي گناباد به 

،  سال تبعيد محكوم شده است شالق و يك
 .صبح امروز بازداشت شد

ــت   20در ◀ ــزارش   ،90ارديبهش ــه گ ب
نيوز، قاضي در جلسـه دادگـاه تنهـا     سحام

و  "جـوان بـودن  "اعالم كرد كه به دليل 
اسـت، يـك   اينكه همسر وي نيـز زنـداني   

سال از اين حكـم بـراي چهـار سـال بـه      
صورت تعليق در خواهد آمد و يك سـال  

   .ديگر تعزيري است
به گزارش فارس  ،90ارديبهشت  22در ◀

آوات رضــانيا از دانشــجويان دوره  هرانــا،
علوم ارتباطات دانشگاه تهـران از   ايدكتر

دادگـاه نظـامي تهـران بـه      2سوي شـعبه  
ان و جريمـه  رياست قاضي فراتي به زنـد 

رضانيا از دانشجويان كرد اين . محكوم شد
 "اخالل در نظم عمومي"دانشگاه به اتهام 

ضـربه شـالق    74ماه حبس تعليقـي و   3به 
ميليـون جريمـه محكـوم شـده      3بدل به 
  . است
به گزارش هرانا،   ،90ارديبهشت  22در ◀

هـاي   طـب «محمد علي طاهري بنيانگذار 
 »ايمنتولوژيمكمل ايراني فرا درماني و س

به اتهام ارتداد براي سـومين بـار توسـط    
  .اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شد

به گزارش منـابع   ،90ارديبهشت  22در ◀
نفــر در زنــدان هــاي  8خبــري رســمي، 

اين اعدام هـا  . اند اعدام شدهآذربايجان 
ــاي   ــدان ه ــه در زن ــه صــورت جداگان ب
مركزي اروميه و ميانـدوآب بـه اجـرا در    

اسامي سه تـن از ايـن افـراد،    .تآمده اس
عــارف رشــيدپور، اســفنديار منــداحكي و 

  .ايوبيان اعالم شده است) تيمن(تيمور 
همزمان ايرنا، از اعـدام سـه نفـر كـه           

خوانـده شـده    "قاچاقچي مواد مخـدر "
اند، در محوطه زندان مياندوآب در استان 

  وب سايت .آذربايجان غربي خبر داد
هـا را   نام دو تـن از آن آژانس خبري موكريان 

اهللا درويشي و فكري تيموري اعالم كـرده   فتح
  است
، به گزارش بي بي سي  90ارديبهشت  23در ◀

اي در بـاره   نگاري كـه نامـه   محموديان روزنامه
وقوع تجاورز جنسي در زنـدان رجـايي شـهر    
كرج منتشر كرده بود، به زندان انفرادي منتقل 

  .شده است
محموديان كه در شهريور  در قسمتي از اين نامه

در «: ، به خامنه اي نوشته شده، آمـده اسـت  89
بندهاي مختلف زندان رجايي شهر عمل لـواط  
به صورت امري معمـولي و قابـل پـذيرش در    

در اين زندان هر كسي كه كمـي  . آمده است
زيبايي در چهره داشته باشد و احيانـا زوري در  

ش بازو نداشته باشد و يا پـول خـوبي در حسـاب   
نداشته باشد كه باج بدهد به ديگران، به زور در 
سالن هاي مختلف و هـر شـب در يـك اتـاق     
گردانده مي شود و هر مفعولي صاحبي دارد و 

آورد و بعـد از   از اين بابت پولي به دسـت مـي  
 .»چند وقت هم او را به ديگري مي فروشد

طبق مشاهده يك زنداني سياسـي، بـه يـك    « 
رتبه تجـاوز شـده   م 7جوان در طول يك شب 

است و وقتي صبح به زندانبان شكايت مي كند 
) يا به گفته مسئولين زندان سـوئيت (به انفرادي 
ــدون اينكــه هيچكــدام از  منتقــل مــي شــود ب

 ».متجاوزين حتي مورد سئوال واقع شوند
يك روز پيش از انتشار نامه آقاي محموديان  •

نامــه خــانواده هــاي زنــدانيان سياســي زن در 
رامين در ارتباط با موضوعي متفـاوت  قرچك و

منتشر شده بود كـه نويسـندگان آن، در مـورد    
زنـداني ايـن    600براي  "خطر مرگ"وجود 

بازداشتگاه به علـت شـرايط بهداشـتي نـاگوار     
 .هشدار مي دادند

،  به گـزارش  هرانـا،   90ارديبهشت   23در   ◀
مــريم بهــرمن، فعــال جنــبش زنــان در شــيراز 

  بازداشت شد
گـــزارش ســـاالنه   90ارديبهشـــت  22در  ◀

ــل انتشــار يافــت  ــين المل ــو ب در .  ســازمان عف
گزارش، موارد نقض حقوق بشر در ايـران، بـه   

تبعيض مذهبي و قومي و : تفصيل شرح شده اند
اجــراي مجــازات اعــدام، بــه ويــژه در مــورد 

رواج شــكنجه در زنــدانها، . مجرمــان نوجــوان
توقيــف روزنامــه هــا و روزنامــه نگــاران و     

و محكوم كردن ... انشجويان و سياستمداران ود
برق آسـاي آنهـا در دادگـاه هـا غيـر علنـي و       
  . جنايتهاي بسيار ديگر كه ايرانيان از آنها آگاهند

،  به گـزارش كمپـين   90ارديبهشت  23در   ◀
 بين المللي حقوق بشـر از قـول پيمـان روشـن    
  ضمير که يک ماه از دوران بازداشت خود را 

  16در صفحه  
  

 خامنه اي خود را محكوم به رفتن كرد
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
ــالگرد ــتمین س ــت و هش  بیس

  »مصدق  دکتر تولد
  

: خود شاه، شاه سـابق، روزی مـی فرمـود
آقــا محمــد خــان کــه از شــیراز فــرار کــرد در 
حدود سوادکوه،  خـانوادۀ مـارا فریـب داده 

من طفـل : با خود همراه کرد و نیز می گفت
شیرخوار دو ماهه بودم که با مـادرم از سـواد 

هران روانه شده بودیم، در سرگدوک کوه بت
فیرزوز کوه من ازسـرما و بـرف سـیاه شـدم و 
مادرم بخیال آنکـه مـن مـرده ام، مـرا بچـار 
وادار سپرد که مرا دفن کند و حرکـت کننـد، 
چار وادارمـرا در آخـور یکـی ازطویلـه هـا بـا 
ــراه  ــه ب قنــداق برجــا گذاشــت وخــود و قافل

ر قافلۀ ساعتی دیگ. افتاده به فیروزکوه رفتند
دیگری مـی رسـند و در قهـوه خانـۀ گـدوک 

یکـی از آنهـا گریـۀ طفلـی را . منزل می گیرند
می شنود میرود و کودکی در آخور می بینـد، 
او را بــرده گــرم مــی کننــد و شــیر میدهنــد و 
جانی میگیرد و در فیروزکوه بمادرش تسـلیم 

 )  ۱!(می نمایند
ــاب  • ــدۀ کت ــرد آورن ــتمی، گ ــاد رس فره

ــا پهلوی" ــت (" ه ــه رواي ــوی ب ــدان پهل خان
ــناد ــوان )اس ــر عن ــانوادۀ رضــاخان"، زي " خ

بــا آنکــه بــيش از دو ســه نســل از : "نويســد می
               ً گذرد، اطـالع کـامال   تاريخ مورد مطالعه نمی

دقيقــی از آبــاء و اجــداد رضــاخان در دســت 
ســليمان بهبــودی، پيشــکار و يکــی از . نيســت

نزديکترين افراد به رضـاخان، داداش بيـک 
را پــــدر  - عبداللــــه خــــان  -  ســــوادکوهی

« :کنــد و مــی نویســد رضــاخان معرفــی می
ــدهی آن  ــا مرحــوم (فرمان ــوادکوه ب ــوج س ف

عبدالــه خــان معــروف بــه داداش بیــک پــدر  
 )  ۲(» .بود)  رضا خان ( اشرف

اما حسـين مکـی اعتقـاد دارد کـه داداش 
توانســته پــدر  بيــک بــه لحــاظ زمــانی نمی

 :رضاخان باشد
نم سربازی را که به اسم توا نمی... من       

داداش بيک سر زنجير ميرزا رضـای کرمـانی 
قاتل ناصرالدين شاه را در عکـس مشـهور در 
دست دارد، پدر سردار سپه بدانم؛ زيـرا رضـا 
شاه هفتاد سال عمر کرده و با اين که پدرش 
در طفوليت رضا فـوت کـرده باشـد در سـال 

ق کــه تــاريخ قتــل ناصــرالدين شــاه .ه ۱۳۱۳
رش زنده نبوده کـه اسـمش داداش است، پد

بيک و سرباز فوج سوادکوه بوده سـر زنجنـر 
يکی از درباريان نزديـک . قاتل را گرفته باشد

رضا شـاه کـه مـن بـه صـحت قـول او خيلـی 
ای از  گفــت يــک روز رســاله اعتمــاد دارم می

آلمان راجـع بـه سـلطنت رضـا شـاه بـرای او 
فرستاده بودند، نويسنده در مقدمه از قاجـار 

ای هم به قتل ناصـرالدين  هم نوشته و اشاره
شاه کرده و اين عکس قاتل و زنـدانبان او را 

شـاه بـه ايـن . در رسالۀ خود گرآور کرده بود
عکـس کـه رسـيد گفـت مـن ايـن شـخص را 

شناسم؛ بعد از پدرم، مادرم مـرا بـه  خوب می
رفتم، اسـمش  اکثر پيش او می. او سپرده بود

روز کسـی ايـن  شـايد تـا آن. داداش بيک بود
ســرباز فــوج ســوادکوه را کــه در زمــان قتــل 

های سلطنتی  ناصرالدين شاه قراولی عمارت
شــناخته و از همــين  بــا آن فــوج بــود، نمی

هـا افتـاد، و  معرفی رضا شاه اسـم او در دهن
چون او پدر سردار سپه معروف شده به ايـن 
جهت است که پـدر رضـا شـاه را موسـوم بـه 

از طـرف ديگـر اسـم . اند داداش بيک دانسته
 ..."ام ديگری هم برای پدر رضا شاه نشـنيده

)۳ ( 
از "رضاشـاه « کیوان پهلوان درکتـاب  •

عباسـعلی خـان : می نویسـد" الشتر تا االشت
قـبال از طـرف فـوج سـوادکوه ) سرگرد( یاور 

ــات ــه(بعنــوان رئــیس تأمین ــار ) نذری بابــل کن
منســوب مــی شــود و پــس از ازدواج بــا نــوش 

ــرین وی ر ــار آف ــل کن ــه باب ــراه خــود ب ( ا هم
می برد جائیکه همسر دومش خانم ) درازکال

عباسعلی خان از خـانم . کوچک سکنی دارد
دو پسـر بنـام هـای : فرزند داشت ۵کوچک 

نامدار و جـواد و سـه دختـر بنـام هـای دری 
در آن زمان عباسـعلی . جهان، نبات، حکیمه

پس از . خان شصت و اندی سال سن داشت
در . اری استسـقا مبـتال مـی شـودمدتی به بیم

این هنگـام بـه آالشـت پیغـام مـی فرسـتد تـا 
  برادرزادهایش نونوش خانم 

جـد (و کوکـب خـانم ) جد مادری نگارنده(
ــده ــدری نگارن ــد) پ ــزدش بیاین ــه  . ن ــرا ک چ

عباسعلی، پـس ازمـرگ بـرادرش فضـل اللـه 

) ســــالگی  ۲۶( خــــان در ســــنین جــــوانی 
. گرفـتسرپرسـتی خـانواده بـرادر را بعهـده 

پس از مدتی همسر برادر متوفی خود را بعقد 
) سـروان( فرزند بزرگترش فتح الله سلطان 

ــا خــانم (ازهمســر اولــش  . در مــی آورد) هم
عباسعلی خان از همسر اولش کـه در آالشـت 

. پسـر و سـه دختـر داشـت ۴زندگی می کرد، 
احتمـاال ) سـروان (فتح الله سـلطان : پسران

دالله سـلطان در جنگ هرات کشته شد و عب
) سروان جد مادری نگارنـده ازطـرف مـادر(

ــر بیمــاری در جــوانی فــوت کــرد،  کــه در اث
خورشـید، : دختران - اسمعیل و عنایت الله 
ـــــــوش همســـــــر . بهـــــــار و خـــــــاور نون

نــوه ) ســرهنگ عبدالحســن خــان(صمصــام
چراغعلی خان بزرگ بـرادر عباسـعلی خـان 

: خــانم بــزرگ، عالیــه و پســران: فرزندشــان
فتحعلی بوده اند که این دو تـن  فضل الله و

از زمــــان کــــودکی رضــــاخان نگذاشــــتند 
ارتباطشــان بــا وی و خــانواده پــدریش قطــع 

   .شود
جـــده (کوکـــب همســـر دوم موســـی خـــان 

پسـر چراغعلـی خـان ) نگارنده از طرف پـدر
همسـر . برادر بزرگتـر عباسـعلی خـان اسـت

. اول موسی خان هنگام زایمـان در گذشـت
موسـی خـان دوتـن فرزندان کوکب خانم و 

ــام هــای عیســی  ــده از (بن ــزرگ نگارن ــدر ب پ
 . ذوالفقار و دخترش ننه آقا بود) طرف پدر

نونوش و کوکـب بـه عمویشـان عباسـعلی 
آقـا جـان ( خان بسیار وابسته بودند و به وی 

آنها به درازکال نزد عمویشـان مـی . می گفتند
ناگهان عمـو . روند و چند روز آنجا می مانند

د با آنها ونوش آفرین و دیگـر تصمیم می گیر
 .همسرانش برای معالجه به تهران برود

همگی بقصـد تهـران حرکـت، و در بـین  
راه در کاروانســــرا ســــخت ســــر اطــــراق و 
استراحت می کنند و تصمیم عباسعلی خـان 
عوض می شود و به دخترها می گوید که آنها 
ــار دار اســت و نزدیــک  و نــوش آفــرین کــه ب

حمل راه سـخت تـا وضع حملش میباشد و ت
تهران را نـدارد بـه آالشـت برونـد و خـود بـا 
. همراهانش بسوی تهـران حرکـت مـی کنـد

ــب  ــوش و کوک ــا نون ــراه ب ــرین هم ــوش آف ن
همانجــا بــا بیمــار خــداحافظی مــی کنــد و از 
رودخانه تالر می گذرند و بسمت آالشت مـی 

فرزندان نـوش آفـرین از شـوهر اولـش . آیند
زند دیگـرش بـا نیز همراهش بودند و علی فر
 ) ۴. (عباسعلی خان بتهران رفت

از همـان بـدو ورود : نیازمند مـی گویـد• 
توزیها  آفرین به آالشت، حسادتها و کینه نوش

بیک در میان اقـوام و  نسبت به زوجه داداش
بیـک در  داداش. اعضای خانواده شروع شد

آفرین  مدت اقامت در آالشت، مواظب نوش
ــه او نرســد ــا آســیبی ب ــود ت ــتن . ب ــد از رف بع

آفرین در وضعیت بـدتری  بیک، نوش داداش
او بــدون شــوهر و در میــان . قــرار گرفــت

وچهــارم   گروهــی دشــمن، در تــاریخ بیســت
دنیا آورد که نام او  ش پسری به.۱۲۵۶اسفند 

 ) ۵(را رضا گذاشتند
ـــرگ  ـــنیدن م ـــد از ش ـــرین بع ـــوش آف ن
عباسعلی خان تقاضای رفـتن بـه تهـران مـی 

د فامیــل و بــرادرش را کنــد زیــرا اقامــت نــز
ملـک الشـعرا در  ایـن بـاره . مناسبتر می داند

پدر مرد، مادرش که از اهل محل : می نویسد
نبــود بــا طفــل صغیرشــیرخوار از ســواد کــوه 

ــد ــران آم ــیم بته ــه گفت ــن خــانم . چنانک ای
برادری داشت ابوالقاسم بیک نام که خیـاط 
قزاقخانه بود و بعد بدرجۀ سرهنگی رسید و 

تا مرحوم شد، خانم نـامبرده نـزد پس از کود
برادرخود رفت و طفل را نیز بـا خـود بـرد و  

  )  ۶. (این کودک در خانۀ دائی بزرگ شد
این داستان را رضاشاه بارهـا در دوران «

آهن شـمال  پادشاهی و در هنگام ساخت راه
برای اطرافیان از جمله محمدعلی فروغی و 

رضـا و . اسـت حسن اسـفندیاری نقـل نموده
ـــا ـــداری و م ـــنگلج در ن ـــه س درش در محل

مخـارج زنـدگی . کردنـد تهیدستی زندگی می
آنان تا هفت سالگی رضا بر عهـده سـرهنگ 

او در آن زمــان بنــام . لــو بــود ابوالقاســم آیرم
پـس از . ابوالقاسم بیک، خیاط قزاقخانه بود

خان آیـرم زنـدگی  مرگ وی سرتیپ نصرالله
 ) ۷.(کرد آنان را اداره می

              ً    مـادر او اصـالتا  از : نویسـد  رستمی مـی  •
پــس از فــوت دادش . مهــاجرین گرجــی بــود

ـــک در  ـــدگان  . ق.ه ۱۲۹۵بی ـــه و بازمان ورث
ــهم  ــادرش را از س ــغیر و م ــل ص ــوفی  طق مت
االرث و دارائــی محــروم نمــوده آنهــا نیــز بــه 
تهران روانه می شوند و برادر دادش بیـک از 

خورشـید خـانم، دری . آنها حمایت می کند
ت خــانم دختــران دادش بیــک خــانم و نبــا

بوده اند و رضا بعدها فرزندان نبات خانم را 
به سرپرستی و کار پردازی  امالک مازنـدران 

محمد رضا پهلوی  مدعی اسـت . معین نمود
ســالگی وارد  بریگــاد  ۱۴کــه رضــا خــان در 

مهـدی . قزاق شد و به سلک نظامیان در آمد
بامداد ورود رضا خان به خـدمت قزاقخانـه 

سالگی  وی ذکر  نمـوده و یـاد آور مـی  ۲۲را 
شــود کــه وی قبــل از آن فــوج ســوادکوه کــه 
ابــوابجمعی  میــرزا علــی اصــغر خــان امــین 

  .  السطان بوده مشغول کار شده بود

رضــا خــان پــس از بقــدرت رســیدن ...
ــه معرفــی خــانوادۀ خــود  ــدان تمــایلی ب چن
نداشــت بلکــه مــی کوشــید آنــان را از ذهــن 

اریخ بزدایـــد چـــرا اطرافیـــان و حافظـــۀ تـــ
انتســاب او بــه یــک آشــپز یــا کســانی از طبقــۀ 

او حتـی . مردم مایۀ سرشکستگی وی می شد
به ویران کـردن قبـر پـدر خوانـده و مـادرش 

اگرچه  حسین  مکی این عمـل او . اقدام کرد
را حاکی از بی قیـدی او بـه مـذهب  دانسـته 
اما آنچه  قابل  تأمل است اینکه یاد آن اصـل  

ی و عـامی چـون خـوره ای روح و نسب عاد
این پادشاه نوظهور را مـی آزرد و رضـا خـان 
همـــواره ســـعی در فراموشـــی آبـــا و اجـــداد 

ــت ــته اس ــویش  داش ــه : خ ــد  ک ــری نپائی دی
فــوت کــرد و ) مــادر رضــا خــان ( مشــارالیها 

جسد او را در قبرستان چهـار راه حسـن آبـاد 
ــن  ــی باشــد دف ــی م ــه فعل ــه محــل اطفائی ک

ننـد کـه در دورۀ پهلـوی نمودند وهمه می دا
قبرستان مزبور را نیز از میان بـرده بـه جـای 
آن باغ بزرگ فعلی که در انتهای  آن عمارت 

عـدم عالقــۀ .  اطفائیـه اسـت ایجــاد نمودنـد
                             ً         پهلوی به شـعائر مـذهبی کـه کلیتـا  ناشـی از 
المــذهبی  مشــارالیه بــود، موجــب شــد کــه 
     ً        ًٓ                           عالما  و عامـدا  و بـا اینکـه مـی دانسـت هنـوز  

تخوانهای مادرش در قبرستان حسن آبـاد اس
وجود  دارد دستور داد کـه قبرسـتان حسـن 
ــاد را از بــین بــرده و عمــارت و ســاختمان  آب

ــد ــاد  نماین ــه را ایج ــر . اطفائی ــه قب ــع ب راج
در جنـــــب  مرقـــــد شـــــاه (داداش بیـــــک 

ــوطی و  ــه صــحن ط ــروف ب ــدالعظیم مع عب
ــاه ــرۀ ناصرالدینش ــل مقب ــز، تصــادفا  ) مقاب            ً نی

نـی مـوقعی کـه مشـغول تـرمیم یع. معلوم شد
ــک در  ــر داداش بی ــنگ قب ــد س ــرۀ بودن مقب
باالی  پلکان به دست آمد و پس از کـاوش  و 
.  تحقیقات محل  قبر متوفی نیـز معلـوم شـد

پــس از اینکــه جریــان را بــه  پهلــوی گــزارش 
دادند چون حاکی  از یادآوری  خاطره های  
گذشته بود و میل  داشـت کـه تجدیـد بشـود 

و بـا ایـن   - وینده پرخاش نمـوده نسبت به گ
از ســر  مــرده هــا دســت بــردار « عبــارت کــه 

  . نظریه خودش  را ظاهر ساخت  - » نیستند
ســرانجام، رضــا خــان تصــمیم گرفــت 
شــجره ای غیــر واقعــی از خــود ارائــه دهــد، 
شجره ای که سبب  شرمسـاری  وی نباشـد و 
از آن گذشــته، سرگذشــت او را  بــه اشــرافیت 

  )  ۸.( دقبل  مربوط ساز
روایت  مسعود بهنود در باره گذشته رضـا  • 

نـوش  آفـرین زنـی از طایفـۀ : خان  اینسـتکه 
پاالنی  که هرگز ازدامنۀ آالشت و سواد کـوه 
و از خــانواد و طایفــۀ خــود دور نشــده بــود، 
چندان که فرزندش شـش ماهـه شـد، سـردر 

هرجـا . پی داداش بیک، شـوهرش گذاشـت
زن کــه هنــوز  . ســراغی از او گرفــت و نیافــت

هیجده ساله نشـده بـود، بـی قـرار بـود ولـی 
هرکس  چیـزی مـی گفـت تـا آن . نومید نبود

که یکی ازنـوکران خـان بـه او خبـر  داد کـه 
در تهـران اسـت و ) داداش  بیـک( عباسعلی 

درکاروانســـرایی نزدیـــک دروازۀ خراســـان 
نوش آفرین، روزی نـوزاد خـود . مسکن دارد

ازنــوکران امیــر را برداشــت وبــا گــاری یکــی 
زمسـتان . مؤید سوادکوهی  راهی تهران شـد

ــیه راهــی  ــه ازروس ــاروانی ک ــا ک ــا ب ــود وآنه ب
درجمع مردانی  . پایتخت  بود،  همراه شدند

که هر کدام تفنگـی بـه دوش داشـتند، تنهـا 
پناه نوش آفرین یک گروه خارجیـان بودنـد 

اما قافلـه دربـرف . که با خود  دو زن داشتند
رفتند و زن که قنـداق بچـه را  ماند، فرنگیان

به تن خود بسته بود، باز با نوکران امیرمؤیـد 
شـــبی را . آنهـــا گرفتـــاربوران شـــدند. مانـــد

هرچه به زن  توصیه . درکلبه ا ی به سربردند
می کردند که باز گردد و یا درهمان بـین راه 
بماند تا زمستان سـپری شـود، او بـا التمـاس 

. نان می رفـتراه خود را می گشود و همراه آ
درششمین روز سفر، بـوران و بـرف  گـاری و 
اســب  را بــه دره ای  انــداخت و زن، بــا یــک 

در او رمقی نمانـده . نفرازهمراهان تنها ماند
بود و کودک نیزدر زیـر پتـو ، دیگـر صـدایی 
نداشت که در قهوه خانه امـامزاده هاشـم را 

قهوه چی  با احتیاط  در حـالی  کـه . کوفتند
ست داشـت در را گشـود، بـرف و چوبی  به د

بوران چرخ می زد و به د اخـل کلبـه راه مـی 
قهوه چی انتظـار نداشـت کـه زنـی  را . یافت

او قنــداق . ببینــد کــه گریــان پنــاه مــی جویــد
ــی  ــار بخــاری هیزم ــه جــان را کن ــل نیم طف

قهـوه چـی   - گذاشت و درگوشه ای  کز کرد
ــاه  ــداخت و آنگ ــر او  ان ــتین  را روی  س پوس

نوش آفرین سینه خود را . لش شدمتوجه طف
ــه  دورازچشــم مردانــی کــه در داخــل کلبــه ب
کشیدن وافور مشغول بودند، دردهان طفـل 

زن  . امــا طفــل جــان نداشــت.  گذاشــته بــود
آنها که درکلبـه . فریادی زد و کمک خواست

بودند متوجه او شـدند،  قهـوه چـی ، قنـداق 
بچه را بلند کرد و به کنار منقل برد و مـردی  

ه زیر  پوستین قوز کرده بود، دود تریاک را ک
به صورت طفل رها کرد ، با چنـد بـار فـوت، 

. زن ازحـال رفتـه بـود. صدای طفل بلند شد
قهـوه .  مردان قنداق طفل را درمیان گرفتند

ــه  دســت  ــات ، ب ــا نب چــی چــای غلیظــی  ب
پیرمردی  داد که همراه آنهـا آمـده بـود و او   

دان با قاشق مر. دردهان نوش آفرین ریخت
. ازهمان چـای دردهـان طفـل مـی ریختنـد

طفل و مادرش  از مرگ حتمی نجات یافتند 
و دو روز در امامزاده هاشم ماندند تـا بـوران 
فرو نشسـت و همـراه قافلـه ای  دیگـر  راهـی  

  .تهران شدند
اما در تهران، سعادتی درانتظار زن نبـود، تـا 
چندهفته کـه دادش بیـک را نیافـت و وقتـی 

او را یافت، دادش بیک که دو زن دیگـر  هم 
داشت حاضر نشد وی را، و طفلش را که رضا 
نـــام داده بودنـــد در تهـــران نگـــاه دارد، او 
درزمره نوکران میرزا حسین خان سپهسـاالر 
صــدراعظم، در آمــده و یکــی ازبناهــایی کــه 

در ایـن . سپهساالرمی سـاخت، نگهبـان بـود
زمــان بیســت و پــنج ســال از ســلطنت ناصــر 

  .الدین شاه می گذشت
ــه آالشــت برگشــت او . نــوش آفــرین، بهــار ب

دو سه سالی بعد بـه . درجوانی  بیوه شده بود
عقــد نایــب حســین یکــی ازتفنگچــی هــای 

رضا، فرزند او که شـیطان .  امیرمؤید در آمد
و بازیگوش بـود، در خانـه نـا پـدری  زنـدگی 

هـــراز گـــاه عمـــویش . ســـختی را آغـــازکرد
او . الطفـت مـی کـردچراغعلی خان وی را م

از ناپــدریش مــی ترســید و او را مــی دیــد کــه 
شبها با مادرش تندی می کنـد و گـاه او را  بـا 

ده ساله بود که بادیـه را . مشت و لگد می زند
برسر نایـب حسـین کوفـت و تـا او رفـت کـه 
شوشکه اش را بردارد از خانه گریخت و پس 
از آن، گهگاه زمانی که نایب درخانه نبـود بـه 

دار مادرش می رفت که حاال  دختری هم دی
رضا، شـبها در کلبـه کـوچکی . پیدا کرده بود

ــی  ــزرگش م ــاتنی  ب ــه خــواهر ن ــار خان در کن
خوابید وروزها  در کوه و اطـراف مـی پلکیـد 
وهرباراشک های مادر را می دید، دلش آتش 

بـــه داداش بیـــک لعنـــت مـــی . مـــی گرفـــت
این کـاری بـود کـه مـادرش ودو زن . فرستاد
ر داداش بیــک و بقیــه اهــل طایفــه هــم دیگــ

گهگاه چون تیره بختـی  نـوش آفـرین رامـی 
بیشترین کاررضـا . دیدند از آن ابائی نداشتند

چرانـــدن گوســـفندان ده بـــود و همیشـــه 
داوطلب رفتن به سه راهایی بود کـه درپـنج 
مـاه از ســال در نـوک کوههــا برپـا مــی شــد و  
 درآن جا  شیر  گوسفندان  را می دوشـیدند و
می زدند و مردان، پنیرها و ماست خیکـی  را 
ســوار  بــراالغ و قــاطر کــرده ، بــه ده مــی 

. همیشه سهمی  برای مادر می بـرد. رساندند
هرچه می گذشت شرارتش بیشتر می شد، در 
پانزده سالگی قلدر و وقوی شرورشـده بـود، 
چنان که بی ترس از نایب، گاه بـدون سـالم 

ن بـود و درهمـین سـ. از کنارش می گذشـت
که کوهها و جنگلهای آالشت را تاب  نیاورد 
، راهی  سواد کوه شد واز آن جا به بارفروش 
ــاه  ــرالدین ش ــی ناص ــرانجام، وقت ــت و س رف
ازسفرفرنگ برمی گشت، در زمره محافظان 
کاروانی  در آمد که رساندن بارهای سوغاتی  

ــه عهــده داشــت در همــان جــا . فرنــگ را ب
ران چــون درتهــ. تفنگــی هــم نصــیب  اوشــد

بــرای دریافــت دســتمزد بــه نایــب الســلطنه 
کامران میرزا رجـوع کـرد،  چشـم شـاهزاده 

قــد و بــاالیش  کمــک کــرد وبــه . بــه او افتــاد
استخدام وزارت جنگ در آمد، در حقیقـت 

  .محافظ  اندرون  نایب السلطنه شد
شبها درقراولخانـه مـی خوابیـد وقمـاروعرق 
خوری نمی گذاشـت تـا پـولی ذخیـره کنـد و 
چنـان کـه آرزویـش  بــود بـرای نـوش آفــرین 

چنـان کـه وقتـی ازسـوی حکومـت . بفرستد
تهــران بــه نگهبــانی ســفارت هلنــد فرســتاده 
شد، بازنتوانست ازانعـام هـای فرنگـی هـای 
چیزی ذخیره کنـد،  بلکـه نزدیـک  بـود سـر 

شبی  که کشـیک او بـود، زیـن . خود را ببازد
ـــانی در  مرصـــع و طالکـــوب  و جـــواهر نش

سفارت گذاشته شده بود، این زیـن نگهبانی 
را یکی از شاهزادگان هلنـدی بـرای مسـعود 
ــزرگ شــاه و  ــد ب ــرزا ظــل الســلطان فرزن می
. مالک اصفهان و خطه فارس  فرستاده بـود

وقتی معلوم شد که دو تکه ازجواهرات زیـن 
. کنده و ناپدید شـده، جنجـالی بـه راه افتـاد
و . دوســه روزی دردوســتاقخانه حــبس شــد

به وساطت کسی که فرمانـدهی اورا  سرانجام
داشـــت، نجـــات یافــــت و بعـــداز مــــدتی 
سرگردانی وسفر به آالشت، دو باره به تهران 

بـه گفتـه هـاوارد مستشـار عـالی ) ۹. (برگشت
ســـفارت  انگلســـتان در تهـــران  در هنگـــام 

  )۱۰(»سی ضربه شالق  خورد «حبس 
بهنود به  شـرارت، قماربـازی وعـرق خـوری 

شــــاهزاده  میــــرزا رضــــا خــــان در زمــــان 
عبدالحسین فرمانفرما  والی کرمانشاه  اشاره 

اما قمه کشی ، قمار هرشـبه، و « : می کند که 
بدمستی ازسرش دور  نشد، وبـرای بـد مسـتی 
بارهــا گرفتارشــد و یکبــار کــه فرمانفرمــا  بــه 
دشت نرگس رفته بود، مستی او ودر گیـریش 
با تفنگچی هـای خـان گلهـراو را بـه غضـب 

ا گرفتـار کـرد و بـه دستورشـاهزاده فرمانفرم
« بدستور فرمانفرمـا « و ...  »   .شالق خورد

ــر  ــا شصــت تی ــار ب ــران روش ک ــر نظرافس زی
رضا قـزاق « لقب  تازه ای به جای  .  بیآموزد

ــود»  ــارش ب ــر « در انتظ ــا شصــت تی . »رض
دراین زمان، به امرفرمانفرمـا، فطـن الدولـه 
نـۀ پیشگار شـاهزاده، اتـاقی درکنارهشـتی خا

خود به او داده بود و هرشـب سـینی عـرق  و 
  )  ۱۱(» .وافور او را مهیا می کردند

،  ۱۲۹۲در « : بهنود در ادامه آن می نویسد   
ــحنه و  ــرار ص ــع اش ــأموریتی در دف ــد  ازم بع

بـه فکـرآن . حدود مرزی ، راهی تهـران شـد
که در تهران می ماند،  خانه ای کوچـک  در 

کـه تهـران سنگلج اجاره کردو شـش مـاهی  
درایـن زمـان . بود و درآنجا سـکونت داشـت

فریــاد همســایه هــا وصــاحبخانه ازدســت او 
ورفقایش  بلند بود قزاق هـا هرشـب  درایـن 
خانه جمع می شـدند و بسـاط عـرق خـوری  
وآس بازی برپا بود وعربده ها یشان همسـایه 

اهــالی بــه پیشنمازمســجد . هــا را آزار مــی داد
مـد کسـی را شیخ مح. سنگلج متوسل شدند

مأمورکرد که به رضا خان ماکسـیم بگویدکـه 
اگردست از شرارت بر نـدارد، بـه دیویزیـون 

ـــزاق شـــکایت خواهـــد کـــرد ـــن . ق ـــا ای ام
تا ایـن کـه مأموریـت . اخطارهم کارساز نبود

گیالن پیش آمد و رضا خان ماکسیم به سـفر 
ازاین سفرهمه خوشحال بودنـد مگـر . رفت

احب  امیرخــان مباشــر ســردارعظیم کــه صــ
  خانه بود و برای جمع آوری اجاره باید 

ــاد ــه راه مــی افت ــال مســتأجرین ب . مــدام دنب
سخت ترازهمه این قزاق  بود که فقط  وقتی 
درآس بازی  برنده می شـد، اجـاره بهـا را بـا 

دراین سـفربود . فحش و ناسزا  می پرداخت
که  تاج مـاه، پسـری  بـرای  او آورد کـه چنـد 

  .ماه بیشترزنده نماند
در بازگشت، بازگذارش به پـارک فرمانفرمـا  

ــا  ــه ب ــار را داد  ک ــکرترتیب ک ــاد، ساالرلش افت
اما ازایـن .  مزایای بیشتر راهی کرمانشاه شود

. مزایا و حقـوق چیـزی درکـف او نمـی مانـد
چنان که وقتی قرارشـد در معیـت فرمانفرمـا 
به تهران برگردد، تنها مایملک او اسبی  بود 

. ئی به اوهدیه کـرده بـودکه  امیر امجد کلیا
ــی  ــد ول ــن اســب را بفروش ــت ای ــی خواس م
میرپنج معاون اردو که با او و احمد آقا خان 
فرمانده رسته سـوار  بـد بـود شـایع کـرد کـه 
اسب رضا خان بد قـدم  اسـت و خـود بـرآن 
پنج تومان قیمت گذاشت، رضا خـان اسـب  

تومـان فروخـت،  ۱۰را به احمد آقا خان بـه 
  ۱۵را شبانه در قمار باخت و ولی همان مبلغ 

  14در صفحه  )۱۲(.تومان هم بدهکار  شد
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
ــالگرد ــتمین س ــت و هش  بیس

  »مصدق  دکتر تولد
  

دوشـبی  در بیرونـی  زبه تهـران کـه رسـید بـا
ــه کــرد و از خــوان کــرم  ــه بیتوت فطــن الدول
فرمانفرما برخوردار  شد تا آن که خانه ای در 

در . رد، ازمباشرسردار رفعتسنگلج اجاره ک
این خانه نیز اوضاع بهتر از خانۀ قبلی  نبود، 
با این تفاوت که او  قدرتی به هم زده ، نـوکر 
. ومصــدری  داشــت و پــول خــرج مــی کــرد

درهمین خانه، بعد ازسـالها و بـرای آخـرین 
حمداللـه ، مصـدرش  . باردادش بیک را دید

را  به یاد می آورد که سرشبی، پیرمرد فقیری
با لهجه غلیظ مازندرانی در را کوفـت و رضـا 

رضــا خــان مشــغول آس . خــان را خواســت
ـــه  ـــزاق ، از جمل ـــا دوســـه افســـر ق ـــازی ب ب
امیراحمدی وعبدالرضا خان بـود، وقتـی بـه 
درخانه رسـید و چشـمش  بـه پیـر مـرد افتـاد 
شروع کرد بـه فحاشـی، و پریـد روی داداش 
ز بیک و چون حمدالله و دیگران پیرمرد را ا

ــا هفــت  ــرون کشــیدند،  رفــت  ت چــنگش بی
تیــرش را بیــآورد و او را بکشــد کــه  دیگــران 

  .پیرمرد را فراری دادند
داداش بیک تا مدتی در مغازۀ مرغی  میـدان 
حسن آباد کارمی کرد و سر انجام وقتی مرد، 
کسبه محـل بـی آن کـه بداننـد او پـدرهمان 
رضاخان ماکسیم است کـه بـا کسـبۀ جنـوب 

لج رفت و آمـد دارد، وی را در میدان و سنگ
  .قبرستان حسن آباد دفن کردند

گور او ، همچنان مهجور بود  تا پانزده سال 
بعد که رضا خـان بـه سـلطنت رسـید، شـیخ 
الملک اورنـگ و سـلیمان خـان بهبـودی از 
ــر شــدند و  ــا خب ــق کســبۀ محــل از آن ب طری
درصدد خوش خدمتی  به شـاه سـنگی  روی 

ا بـاال بردنـد، ولـی ان انداختند و سطح آن ر
چون رضا خان را بی خبر به قبرستان بردند 

بـا « با غضب  او رو به رو شدند که  می گفـت
دو »  گورپدرهمه شان. مرده ها چکار دارید

باره  قبر داداش بیک مهجور شد تا بعـد کـه 
اطفائیــه تهــران در آن  محــل  قرارگرفــت از 

  ) ۱۳. (یادها رفت
خـان و مـادر  تاج الملوک  همسر دوم رضا •

محمــد رضــا شــاه ســابق  در خــاطراتش  مــی 
یک روز  مرحوم  پدرم  به خانه آمـد « : گوید

و اطالع داد لشـکر قـزاق هـای وفـادار را بـه 
تزار  ایران تقویت شده و انگلیسی ها اسلحه 
وقوای  زیادی  به آن  ملحق کرده و  و قصـد 
حمله به قفقازیه و بازکرفت منطقه را دارنـد 

بایـد همـراه لشـکر روسـها سـفید بـه و او هم 
  .بادکوبه برود

انگیســـی هـــا حتـــی  ســـربازان خودشـــان و 
ســـربازانی را از مســـعمرات آورده و قـــاطی  

  .لشکر  قزاق کرده بودند
پدرم همراه قزاق ها  و انگلیسـی هـا رفـت و 
چند ماهی در جبهه های متفرقـه  جنگیـد و 

  .خسته و کوفته به ایران بازگشت
اطالع داد که یک سـرباز در او در مراجعت  

جبهه جان او را از مرگ حتمی  نجـات داده 
رضـا «است این سـرباز فداکارکسـی نبـود اال

درجبهـه ) رضـا. ... (همسر آینـده بنـده» شاه
در کنار پدرم بوده و گویا موقعی که پـدرم در 

» رضـا« محاصره چند انقالبی قرار می گیرد
دد و با شصت تیر خود آنها را به گلوله می بنـ

  .پدرم را از آن مقتل حتمی نجات  می دهد
در دیویزیون قزاق مسئول یـک » رضا«    ًاصال 

« قبضه شصت تیر بود و به همین خـاطر بـه 
  .معروفیت داشتت» رضا شصت تیری

تاج الملوک درباره مادر رضا شاه کـه پـس از 
بـه تهـران » رضا«مرگ شوهرش با فرزندش

فـرین نـوش آ: می آیند؛  اینگونه یاد مـی کنـد
خانم در تهران برادری داشت که او مـی رود  
و رضا را تـا سـنین نوجـوانی  در خانـه بـرادر 

  .بزرگ میکند
پــس از آنکــه رضــا از آب و آتــش مــی گــذرد و  

برای خودش ممر در آمدی پیدا میکند نوش 
آفــرین خــانم بــرای خــود شــوهری  اختیــار 

  .کرده و خانه برادر را ترک می کند
ازدواج دوم  خـــود  نـــوش آفـــرین خـــانم از

ــد ــد نش ــش از  .  دارای  فرزن ــوهر دوم ــا ش ام
« همسر  اول خود یـک پسـر  داشـت بـه نـام 

که از آن به بعد شد برادر ناتنی  » حد یکجان
  !رضا شاه

یک روز  رضا  دختری  را همراه خـودش  ...  
ــن  ــه مــن گفــت ای ــه کــاخ شــهری آورد و ب ب

  .دخترم ا ست
ه موقـع                 ً            بعد بـرایم مشـروحا  تعریـف کـرد کـ 

خدمت در آتریاد همدان با یک زن  همدانی  
ازدواج موقت  کـرده و ایـن » صفیه« به نام 

  .دختر حاصل آن ازدواج است
     ً ظـاهرا  . را هرگـز ندیـدم) صفیه(من این زن 

ــه   ــرده و  ب ــین ک ــرری  تعی ــرای او مق ــا ب رض
  .همدان  می فرستاد

دختــرش را هــم تــا مــوقعی کــه بــه ســلطنت 
م  و همانطور  که گفتم رسید، من  ندیده بود

ــر بــی اطــالع  ــادر و دخت از موضــوع ایــن م
اما رضا پس از  بـه سـلطنت  رسـیدن و . بودم

قدر قدرت شدن موضوع را به مـن  گفـت و 
دخترش را هم به کاخ آورد و اسـم او را هـم 

همـدم « خشـک و خـالی بـود » همدم« که 
  )۱۴.(گذاشت» السلطنه

در همدم بعدها بـا ناپسـری نـوش آفـرین مـا 
رضاخان بنام حدیکجان  بعدها بنام  هـادی  

  . آتابای  که پزشک ارتش  شد ، ازدواج کرد
تاج الملـوک در آغـاز زنـدگی مشـترک بـا 

ــد ــی گوی ــه « : رضــا خــان م ــدرم یــک خان پ
) در حسن آبـاد( کوچک در حوالی  منزل ما 

برای رضا اجاره  کرد  تا عروس  خـود را  بـه 
  ....آنجا ببرد

:  ب  زنـدگی  مـا چـه بـودحاال بگویم اسبا
یک عدد زیلوی  ساده که کف  یک اطـاق  را 

یـک عـدد طشـت و یـک .     ً          کامال  مـی پوشـاند
عدد کوزه ودو عدد صـندوق چـوبی و چنـد 
دست لحاف و تشک و یک لحـاف  کرسـی و 

  .مقداری  خرت و پرت
من در همین خانه محمـد رضـا و اشـرف  
را به دنیا آوردم که محمد  رضـا چنـد دقیقـه 

   ) ۱۵. . :تر از اشرف پا به دنیا گذاشتزود
رضا در نوجوانی خیلی زحمت کشیده ... 

. بود آنطوریکه که خـودش تعریـف مـی کـرد
مدتها شاگرد مسگری بوده و کارش  دمیـدن 

ــا دهــان(  ــوده ) ب در دم آتشــخانه مســگری ب
بعد ها چند شغل دیگـر راهـم تجربـه . است

می کنـد کـه آخـر سـر  جـز و ابـواب  جمعـی 
ل خانه  سفارت انگلسـتان مـی شـود و اصطب

پس . در آنجا اسب ها را تیمار می کرده است
ــود ــی ش ــزاق  م ــون ق ــن وارد دیویزی »   .از ای

).۱۶ (    
  
نصــرالله ســیف پــور  فــاطمی  در بــاره     •

  :زندگی رضا خان قبل از کودتا می نویسد
دبیر اعظم نقـل مـی کـرد کـه در اوایـل « 

لمــان در ســلطنت رضــا شــاه، مجلــه ای در آ
اطراف رضا شاه و سابقه فامیلیش تحقیقـاتی 
به عمل آورده  و نسـخه ای از آن را بـه دربـار 

ــه شــرحی . مــی فرســتد در ایــن شــماره مجل
راجع به سلطنت ناصرالدین شـاه دیـده مـی 
ــرزا  ــل او، می شــود و در ضــمن عکســی از قات

رضـا شـاه بـه . رضای کرمانی  وجـود داشـت
ه کــرده و عکــس زنــدانبان میــرزا رضــا اشــار

این عکس شبیه به پدرم اسـت و  او « میگوید
ــار  ــی درب ــأمور قراول ــوه م ــواد ک ــوج س در ف

  ».ناصرالدین شاه بوده است
در جــوانی رضــاخان زنــدگانی ســختی  

داشته و وسائل تعلیم و تربیت بـرایش میسـر 
نبــوده و نوشــتجاتی  کــه در موقــع کودتــا بــه 
خط او دیـده مـی شـود مملـو از غلـط هـای 

در یکـــی از آنهـــا  مـــأمور را . اســـتامالیـــی 
ــــور « ــــورت را » معم ــــورت« و ص « و » س

نوشـته و انشـاء او هـم » حسـتند«را » هستند
در حدود انشـاء طفـل کـالس سـوم ابتـدایی 

  .است
افرادی که در جـوانی او را مـی شـناختند 
ــاجراجو و   ــور، م ــور، جس ــردی مته وی را م

درصـورت و . اهل جدل معرفـی  مـی کردنـد
عالمـــت زخـــم و قمـــه و  بـــدن او چنـــدین

ــده مــی شــد ــان، . شوشــکه دی ــان قزاق در می
معـروف بـوده » شوشکه کـش « رضاخان به 

  .است
رضا خان، در سن پانزده سالگی به کمک 
خالویش به عنوان قزاق پیاده وارد  فوج اول 

رئــیس فــوج غالمرضــا . قزاقخانــه مــی شــود
خــان میــرپنج در اوایــل ســلطنت رضــا شــاه 

د که میر پـنج کـه بـا مدتی حاکم  اصقهان بو
پدرم دوستی  داشت مکرر راجـع بـه جـوانی 
رضا خـان صـحبت کـرده و  مـی گفـت رضـا 
خان جوانی  با استعداد، با اراده و با هوش و 
. در کارها شجاع و در عین حال بردبـار بـود

موقعی که دولت چندین شصت تیر از آلمان 
ــه داد،  ــزاق خان ــل ق ــرد و آن را تحوی وارد ک

مت گروهبان گروه شصت تیر رضا خان به س
پـس از  چنـد سـال بـه واسـطه . انتخاب شـد

ــر  ــان شصــت تی ــت در گروه ــتکار و لیاق پش
شهرت پیدا کرد و به رضـا خـان شصـت تیـر 

ــاکی و تهــور و . معــروف شــد ــه واســطه بیب ب
مهارت در به کار بردن شصت تیـر در جنـگ 
های غرب تحت سـرکردگی فرمانفرمـا و در 

رمانــدهی جنــگ هــای آذربایجــان تحــت ف
جعفر قلی خان سردار اسعد بختیاری مـورد 

ــرد ــرار مــی گی ــدهان ق بعــدها . توجــه فرمان
سردار اسعد و نصرت الدولـه پسـر فرمانفرمـا 

  .در زندان رضا شاه کشته شدند
شهاب السلطنه بختیاری می گفـت در ... 

جنگ های غرب، رضا خان و شصت تیرش 
ــازی کــرده و در نتیجــه قــرب و  رل مهمــی ب

یاد در نزد شـاهزاده فرمانفرمـا پیـدا منزلت ز
  .کرد و او را به درجه سلطانی ارتقاء داد

رضــا خــان در خراســان و قســمت هــای 
مجاور جام و با خزر نیـز مأموریـت داشـته و 
                         ً               دبیر اعظم می گفت که کرارا  به یاد مسـافرت 
هایش در آن منطقه و سـاختن کلبـه گلـی در 

و جام و ایام خـوش آن روز گـاران مـی افتـاد 
به طـور مفصـل آن خـاطرات را تجدیـد مـی 

  .کرد
در قیام جنگـل، رضـا خـان جـزو آتریـاد 

تحت نظر افسران روسی  و انگلیسی   همدان 
انجام وظیفه می کرد و در آنجا بود که مـورد 
توجه آیرونساید فرمانـده قـوای انگلـیس در 
قزوین قرار گرفت و در نتیجـه مقـدرات او و 

  .دمردم ایران  به کلی  عوض ش
  ما  همه شیریم، شیران علم« 

  »حمله مان از  باد  باشد دم بدم
رضا خان مـدتی هـم بـا درجـه سـرهنگی در 
قزاقخانه تهران مشـغول  بـوده و در آنجـا بـا  
سید ضیاء الدین و کاظم خان و مسعود خان 

  .آشنا می شود
ــا   ــپهدار، رض ــه س ــای اول کابین در روزه

مـی خان برای چند روز از قزوین بـه تهـران 
ــیس   ــا بعضــی مقامــات ســفارت انگل ــد و ب آی

انگلـیس هـا در . تماس نزدیک داشـته اسـت
تهران و والیـات عـالوه بـر مـأمورین رسـمی 
سفارت و کنسولگری ها، همیشه چند نفـری 
رابه اسم پژوهش گر و خاورشناس اعزام مـی 

این افراد زبان و تـاریخ ایـران را در . داشتند
ران مــی لنــدن آموختــه و هنگــامی کــه بــه ایــ

آمدنــد اغلــب در قســمت هــای پــائین شــهر، 
خانــه ای اجــاره و بــین مالهــا و دانشــمندان 
رفت و آمد کرده و یکـی  دو معلـم فارسـی  و 

در . ادبیات بـرای خـود انتخـاب مـی کردنـد
 ۱۳۱۸ – ۱۳۱۴شهر اصفهان در سال هـای  

ــون خــود را عاشــق و  ــیس لمبت ــام م ــی بن زن
مـی  دلباخته فارسی و فرهنگ ایران معرفـی

ــی . کــرد ــروف فارســی و عرب ــزد راشــد مع ن
با اغلب روحانیون وقـت و . تحصیل می کرد

حــاکم و روزنامــه نویســان و مــأمورین ســر و 
در طول مدت چهار سال اقامـت . سرداشت

اصفهان به تمام دهات و ایاالت بختیـاری و 
چهار لنـگ سرکشـی کـرده و انـواع و اقسـام 

ایــن زن . اطالعــات جمــع آوری مــی کــرد
م جنــگ یکــی از مــأمورین عــالی رتبــه هنگــا

سرویس جاسوسی در تهران بـود و سـر ریـدر 
بـــوالرد ســـفیر انگلـــیس در کتـــاب هـــایش 

بعــد از . خــدمات ذیقیمــت او را مــی ســتاید
جنگ هم بـا آن کـه بـه نـام اسـتاد فرهنـگ 
                                      ً    ایران در دانشگاه لندن مشغول بود، کـرارا  از 
طــرف مقامــات انگلیســی بــه تهــران رفتــه و 

وزارت خارجه را بموفع اجـرا مـی دستورات 
  .گذارد

در روزهــای بحــران سیاســی ایــران، بــه  
گفته ملک الشعرا مردی به نام کریستوفر کـه 
در  قشـــون انگلـــیس  بـــا درجـــه ســـرهنگی 
خدمت می کرد به نام خاورشناس و محقـق 

ایـن شـخص بـا بیشـتر . در تهران می زیسـت
هاوارد و « ایرانیان تماس  داشته و به  کمک 

  .نقشه کودتا را می کشیده است» ارتاسم
رضاخان شبی با کریسـتوفر مالقـات مـی 

در تاریخ سیاسی ( کند و به گفته ملک الشعرا
کریســـتوفر پیشـــنهاد مـــی کنـــد کـــه بایـــد ) 

کودتایی به دست قوای قزاق صورت گیرد و 
حکومت قوی تشکیل گردد و به هرج ومـرج 

ســرتیپ رضــا خــان مــی . خاتمــه داده شــود
شـماها  هـر . هل سیاست نیستممن ا« گوید

تصــمیمی  بگیریــد مــن حاضــرم آن را اجــرا 
سید ضیاء الدین بیشتر این روایـات و » .کنم

ــی  ــرد و م ــی ک ــد م ــول و تأئی ــات را قب حکای
رضا خان در هفته هـای اول از مـن « :گفت

حرف شنوی داشت و مرتـب مـی گفـت مـن 
هر چـه دسـتور بدهیـد . اهل  سیاست نیستم
لـی همـین کـه در تهـران و. من اجرا می کنم

آشنایانی  پیدا کـرد و یکـی دو نفـر از اعضـای  
ــه او  دولــت محمــود جــم و عــدل الملــک ب

مــأمور ســفارت » هــاوارد« نزدیــک شــدند و 
هم دید که من حاضـرم بـا سـفارت دوسـت 
باشم ولی برای نوکری حاضـر نیسـتم و شـاه 
هم از من بـدگمان شـد و فکـر کـرد کـه مـی 

میـرزا را بـه خواهم بـرادرش محمـد حسـن 
جای او بگذارم، همه با هم همدست شده و 
بعد از سه مـاه شـاه بـه مـن پیشـنهاد کـرد بـا 

با وجـود آن . سمت سفارت رم به ایتالیا بروم
کــه  شــش هــزار  ژانــدارم در تهــراه بــه مــن 
وفــادار بودنــد نخواســتم جنــگ خــانگی  و 

از این رو به شـاه گفـتم . بردار کشی آغاز  کنم
ایـت بخشـیدم و تصـمیم بـه عطایت را بـه لق

استعفا گرفته و به اتفاق کاظم خان و سیاح و 
مســـعود خـــان و اپیکیـــان تهـــران را تـــرک 

  ) ۱۷( » .گفتم
« ملک الشعرا در ادامه آن مـی نویسـد  •

ــار گــردن  از روزی کــه بحــد رشــد رســید آث
فرازی و سرکشی در او پیـدا آمـد و تـا پـانزده 

در  .سالگی آزاد و راست راست راه مـی رفـت
آن هنگام دائی او وی را بعنوان پیـاده قـزاق 
بفوج اول قزاقخانه سپرد و رئیس این فـوج، 
غالمرضا خـان میـر پنجـه بـود و در آن فـوج 
قرارگذاشتند هـر سـواری کـه بیمـار شـود یـا  
غایب  باشد این پیاده قزاق به نیابت او سوار  

  .شده  وارد صف گردد
شصـت تیـر « مظفر الدین شاه چند عدد

وارد کرد بـوده از آنجملـه یکـی بقزاقخانـه » 
ـــــه  - داد  ـــــروف ب ـــــه خـــــان مع « عبدالل

که پدرش روزی ماژور فوج » ماژورسرهنگ
اتریشی بوده است، فرمانده گروهان شصـت 
تیر شد و رضـای  قـزاق پیـاده بسـمت و کیـل 
باشی این گروهان انتخاب گردید و بـاالخره 
فرمانده گروهان شد و رفته رفتـه در قسـمت 

رضـا « ه کردن شصت تیر ترقی کرد و به ادار
نامدار شد و در سفر هـای » خان شصت تیر 

عمدۀ جنگی از قبیل جنگ بـا رحـیم خـان 
ــت  ــده ای بریاس ــه ع ــل ک ــانلو در اردبی چلی
ــــر  ــــادر پس ــــردار به ــــان س ــــر قلیخ جعف

بختیـاری از چریـک و » سردار اسعد«بزرگ
یفــرم خــان « قــزاق فرســتاده شــده بودنــد و

 - انی هـم بـا  آنهـا بـود رئـیس شـهرب» ارمنی 
شبی در مدرسۀ . رضاخان نیز شرکت داشت

وزیر جنگ » سردارسپه« ارامنه نمایش بود، 
» ســردار اســعد« و ســردار بهادرکــه آنوقــت

لقب یافته بـود و جمعـی دیگـر از رجـال نیـز 
ــتند  ــوت داش ــودم –دع ــنهم ب ــی از . م در یک

فواصل پرده های نمایش دراطـاقی هـدایت 
ان محتـرم تهیـه و شدیم که مخصوص مهمـ

چیده شده بود، سـردار سـپه مـرا نیزدعـوت 
کــرد و درآن اطــاق ســر میــز نشســته بــودیم و 
صـحبت هـای متفــرق بمیـان آمـد، منجملــه 
ســردار اســعد اشــاره بــه ســفر اردبیــل کــرده 

درســفری کــه مــا در رکــاب حضــرت : گفــت
ســردار ســپه ... اشــرف بــه اردبیــل رفتــیم

خیـر : نگذاشت سـخنش تمـام شـود وگفـت
ــن ــودم م ــد از آن ....  در رکــاب  شــما  ب و بع
  :گفت

را از مـرگ نجـات » یفرم« من در آن سفر«
دادم زیرا اشرار دره ای را از دو طرف گرفتـه 
و تا ته دره و کوهها را در دست داشـتند و مـا 
در جلگــۀ مقابــل آن دره اردو زده بــودیم و 
میدان جنگ فاصلۀ زیـادی نداشـت و بـدرۀ 

از دشـمن خبـری  روزی. مزبور نزدیـک بـود
نشد، یفرم سوار شده برای تحقیق از مواضع 
مقــدم دشــمن تنهــا پیشــرفت و مــن ملتفــت 

یفــرم رفــت . خــبط او شــدم، و نگــران بــودم
       ّ                          داخــل در ه شــد و بالفاصــله صــدای  شــلیک 

  .»تفنگ شنیده شد و یفرم بر نگشت
ساالرالدوله در سفر جنگی بزرگ و مشهور « 

سـوار  که با طوایـف کلهـر قریـب چهـل هـزار
بقصد  گرفتن تهران تا ساوه پیش آمـده بـود، و 
ـتاد،  ـاری را بـدفاع او فرس دولت خوانین بختی
و . نیز رضا خان و شصت تیرش شرکت داشـت

باز بعد از آن محاربه در سفر جنگی دیگری کـه 
ـاهزادۀ  ـین میـــرزای «بریاســـت شــ عبدالحســ

ـأمور » فرمانفرما به دفع ساالرالدوله عـده ای م
ـــ ـــد و یف ـــرب گردی ـــروف غ ـــگ مع رم درجن

ـا » جنگ  شورجه«به ـان ب بقتل رسید، رضا خ
ـانی کـه در  شصت تیرش شرکت داشت و از کس
ـا  ـنیدم کـه مـی گفتنـد رض آن جنگ بوده اند ش
خان کمال شـهامت و جـالدت را بخـرج داده 
بود، و یکـی از عوامـل عمـدۀ شکسـت اشـرار و 

  )  ۱۸(» عشایر توپخانه و مقاومت رضا خان بود
ـا « ار می افزایـدملک الشعرا به ـین کودت اول

ـال  ـان در ســ ـا خــ ـــدهی  ۱۲۹۶رضــ ـــه فرمان ب
استاروسلســکی برعلیــه فرمانــده بریگــاد قــزاق 

ـا، . یعنی سرهنگ کلرژه بـود  در اثـر ایـن کودت
ــکی  ـیه بازگشــت و استاروسلس ــه روسـ ــرژه ب کل

 )۱۹(» .فرمانده بریگاد قزاق در ایران شد

خصو صـیات اخالقـی و شخصـی  ◀
  :  رضاخان پس از کودتا

  
ـاخان  خصوصیات اخالقی و شخصـی  رض
پس از کودتا  منفک از تربیت گذشته اش نبوده 
ـا  است چنانکـه سـلیمان بهبـودی  پیشـکار رض

ـاطراتش مــی نویســد  ـان درخـ ـام  :خـ در هنگـ
ــر جنــگ از  مراجعــت رضــاخان در مقــام وزی

ـامد کـرد و آن از « رشت  حادثـۀ  عجیبـی  پیش
یـک                                  ً این قرار  بود کـه حضـرت اشـرف  اخیـرا  

ـیاه  خریـداری  کـرده  ـان  س حلقه انگشتر برلی
ـا . بودند و در انگشت داشتند بین راه  قـزوین ت

آبیــک اتومبیــل پنچــر شــد و حضــرت  اشــرف 
ناراحت شدند، بطوری که با مشت پشت گردن 

ـاده شـدند پـس از رفـع . راننده زدند و مدتی  پی
عیب اتومبیل و حرکت به تهران مالحظـه مـی 

ـا ـاده اسـتکنند کـه تخمـۀ برلی یکـی  از . ن افت
را مــأمور مــی کننــد کــه ) حمداللــه( همراهــان

ـاده را ،  ــداری خــاک جـ ــرده  مق ــت ک مراجع
      ً                                   مخصوصا  در محلی  که راننده را با  مشـت زده 
                            ً                بودند، سرند  می کنند، تصادفا  برلیان پیـدا مـی 

  )۲۰. (شود
  
ـاره   • دیگر اینکـه محمـد قلـی  مجـد  در ب

ـاه« ـاب    »گذشته  و خلق و خـوی رضاش در کت
بنا  به »   رضا شاه و بریتانیا« پژوهشی خود بنام 

ـا  آورده اسـت  اسناد وزارت امور خارجـه آمریک
     : که 

ـام،  .Godon P) ( گـــوردن پـــی، مریــ
Marriam  کــاردار موقــت آمریکــا، در گــزارش

خــود در بــاره وضــعیت جســمانی  ۱۹۳۹ســال 
ـاه در حـدود « :رضا شاه می نویسد گویا سن ش

ـاهرا  تـالش  شصت و نه                        ً      سال باشد، هر چنـد ظ
ـان بدهنـد ـال جـوانتر نش » .می کنند او را ده س

ـنده ای بـود کـه  بـه  ـار و نویس کمتر روزنامـه نگ
جک . زندگینامه  رسمی  رضا شاه وقعی  بگذارد

کالمر، روزنامه نگار واشنگتن  پست، در مقالـه 
ـاید، ژنـرال  ـاره سـر ادمونـد آیرونس ای  که در ب

ـا انگلیسی، در این  ـاند، رض روزنامه به چاپ رس
ـال بعـد، « : شاه را اینگونه معرفی کرد ـار س چه

ـاتی نیمـه قـزاق و نیمـه راهـزن،  ـان ده رضا خ
نخست طاووس ایران را که با  خلع احمد شاه 

ولـی پـس از » .خالی  مانده بـود، غصـب  کـرد
اعتــراض شــدید وزارت امــور خارجــه امریکــا، 

پـس                          ً         روزنامه واشنگتن پست سـریعا  حـرفش را 
  .گرفت و عذر خواهی  کرد

ـان گـــــونتر« )  John Gunther(» جــــ
در «نویســنده آمریکــایی در کتــابش بــا عنــوان 

ـاخت،  ۱۹۳۹که در سال » درون آسیا منتشر س
ــه رضاشــاه اختصــاص داده اســت . فصــلی را ب

ـاه  گونتر در باره زنـدانیان سیاسـی عصـر رضاش
نه محاکمـه ای وجـود دارد، و نـه «: می نویسد

ـته . یحکم دادگاه ـان برداش خصـم بایـد از می
ـا بـه مصـلحت ضـرورت  شود، و اگر مـرگش بن
یابد، نه با تبر میر غضب و گلوله تفنگ جوخـه 
اعدام که با روش ملودرام تر خوراندن سـم بـه 

آنهایی کـه روش فـوق را نمـی . سراغش می آید
ـازی بـه  ـاطر آن را مصـون س پسندند با مالل خ

دلپذیر  یک روز خوب و. روش پهلوی می نامند
 .  ّ                                   حب ی در چای ناشتایی می اندازند و فاتحه

      ً                                  احتماال  هم اعالم می کنند که بخت برگشته بر 
  ».اثر سکته مغزی مرده است

ـا هـم از   گونتر فاش می کند کـه حتـی سـگ ه
: قساوت اعلیحضرت بـی نصـیب نمـی ماندنـد

که البته بی وقفـه در (وقتی شاه در سفر است «
یه ای کـه شـب را ، در هر روستا و قر)سفر است

ـان  منزل می کند سگ ها را می کشند، زیـرا ایش
ـان را  خواب سبکی دارند، و هر صدایی خوابش

ـاره مـی » .پریشان می کند ـین اش گـونتر همچن
ـاه بـزرگ تـرین مـال ک «: کند که                          ّ  می گویند ش

.                     ً                     آسیاست، البته احتماال  بعد از امپراطـور ژاپـن
ـیعی دارد کــه  در سرتاســر ایــران امــالک وسـ

   ً           ا  از صاحبان عمدت
از . ... یــاغی ســابق شــان مصــادره کــرده اســت

ـا  ـایونی تنهـ ــرت همـ ــه اعلیحض ــب اینک عجای
پادشــاه ایــن عــالم هســتند کــه بــه هتــل داری 

امور سیر و سیاحت در ایران در . اشتغال دارند
ــا، علــی  ــار دولــت اســت؛ و اکثــر هتــل ه انحص

ـای خـزر، بـه  الخصوص هتل های حاشیه دری
 )I(».شخص شاه تعلق دارد

ـپو،  توصیفاتی که معاصران رضاشاه، نظیر میلس
و همچنین مقامات سفارت آمریکا در گـزارش 
ـان از او بـه دسـت  های دیپلماتیک محرمانه ش

  رضاشاه» رسمی«می دهند، با زندگینامه 
ـاوت دارد ـا آســـمان تفــ ـین تــ بـــه گفتـــه . از زمــ

  15در صفحه  یک «، رضا     (Arthur Millspaugh)میلسپو
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بمناسبت صـد  ،خرداد۲۶«
 و بیست و هشتمین سـالگرد

  »مصدق  دکتر تولد
  

ـا غرایـز«است؛ » دهاتی مازندرانی  موجودی ب
بدوی، تربیت نیافته و تجربه ندیـده، در حلقـه 
ـاورینی بــــزدل و  نــــوکرانی متملــــق، و مشـــ

ـبال  هـم در ... خودخواه                    ً       قساوت و طمـع، کـه ق
 ُ                                        خ لق و خوی او بارز بود، چنان رشـد یافتـه کـه 

به مـرور . ... البش مبدل گشته استبه صفات غ
  زمان، مشاوران 

ـار گذاشـت و  کم و بیش شرافتمندش را کن
بدترین آدم های مملکت را به دور خود جمـع 

ـاخت بـه . کرد، و همه را همدسـت خـویش س
آنهــا لطــف و مرحمــت مــی کــرد و امتیــاز مــی 

ـاداش . بخشید با دقت حیرت آوری، رذایل را پ
و در همان . می کردمی داد و فضایل را مکافات 

         ً                               حال، شخصا  سرمشقی عالی از فساد گسترده را 
پیش روی مردمش می گذاشت که خیلی خوب 

 )II(».از آن تقلید می کردند
ــت  ــه رســمی او کــه از طــرف دول زندگینام
ـاور نزدیـک  ایران ارائـه شـده و بخـش امـور خ
ـته و  ـا آن را ویراسـ ــه آمریکـ ــور خارج وزارت ام

ـیار تفـ نامـه . اوت داشـتاصالح کرده بـود، بس
ـیار محرمانـــه مـــورخ  ری « ۱۹۳۹مـــی  ۲۹بســ

کنســول ســفارت Ray Atherton) (» اتــرتن
ــه  ــدن، ب ـا در لن ــوری. واالس اس«آمریکـ ( » م

Wallace S.MuraY) رئیس بخش امور خاور �                   ُ 
ـا، شــامل  ــور خارجــه آمریکـ نزدیــک وزارت ام
. بخشی از گزارش محرمانه آن وزارتخانه است

ـا اترتن از هیو میالرد، دب یـر دوم سـفارت آمریک
 .:نام می برد ۱۹۳۰در تهران در سال 

آوریـل  ۷واالس عزیز؛ عطف به نامه مورخ 
شما درباره گذشته شاه ایران، در زیـر بخشـی از 
زندگینامــه بســیار محرمانــه ای کــه ســفارت بــا 
ــه  ـازه تهی ــب اجـ لطــف خــود در حــق اینجان
رونوشـــت از آن را داده، و بـــه موضـــوع نامـــه 

 .، ایفاد می گرددمربوط می شود
، ۱۸۷۳متولــد حــدود . پهلــوی، رضاشــاه«

ـالی سـوادکوه  فرزند خانواده ای کوچک از اه
ـازی . مازندران پدرش ایرانی و مادرش زن قفق

تبار بود که والدینش پس از الحاق بخش هایی 
ـیه بـــه موجـــب عهدنامـــه  ـاز بـــه روســ از قفقــ

ـاه آورده بودنـد در سـن . ترکمنچای به ایران پن
ه بریگاد قزاق ایران پیوسـت و او را سالگی ب ۱۵

 .به اصطبل بانی گماشتند
به تدریج مدارج ترقی را طی کرد و به سبب 
ـان  ـاکی اش مـورد توجـه مربی شجاعت و بی ب
ـاه  ـاهرا  هرگـ ــت، و ظـ ــرار گرف ـامی روس ق                             ً       نظـ
نیرویی برای دستگیری راهزنان و یا سـرکوب 
آشوب ها به هر نقطه از کشور اعزام می شد، او 

در ابتدای جنـگ بـه . آن شرکت داشت نیز در
درجــه ســرهنگی ترفیــع یافتــه بــود، و در ســال 

که بریگاد قزاق، که حال به لشکر تبدیل  ۱۹۲۱
شـده بـود، در شــمال کشـور از داشـتن افســران 
ـاطع  روس محروم شـد و نیازمنـد فرمانـدهی ق

در » .بود، رضاخان برای این امر انتخـاب شـد
ــه ایــن مطلــب کــه شــاه     ً قــبال  گــزارش فــوق ب

ـا در تهـران بـود« » اصطبل بان سفارت بریتانی
 .اشاره ای نشده است

میالرد می گوید که وقتی در تهران بوده از "
ـیس  شخصی به نام ویلکینسن، که به گمان او رئ
ـا  بانک شاهنشاهی ایران بود، مـی پرسـد کـه آی
ـانی کـه قـزاق بـوده در  حقیقت دارد که شاه زم

یک عکس هم بیرون بانک نگهبانی می داده و 
ــن  ــز ای ــت، و او نی ـانی از او هس ـال نگهبـ در حـ

ـین مـی . مطلب را تأیید می کنـد ـیالرد همچن م
ـال  ـاه در ح گوید که عکـس دیگـری هـم از ش
. نگهبانی جلوی در سفارت بریتانیا وجود دارد

ـای  البته میالرد خودش هیچ یـک از عکـس ه
ـین مـی گویـد کـه . فوق را ندیده بـود او همچن
ـبال  آشپز ایرانی اش گ ـاال  (              ً فتـه اسـت کـه ق       ً احتم

ـان بـوده و ) قبل از جنگ آشپز دوم سفارت آلم
چند بار در شب های سـرد، وقتـی کـه سـفارت 
ـته، بــرای رفیــق قــدیمی اش،  ـانی داشـ میهمـ
ـانی مـی  رضاخان، که جلـوی در سـفارت نگهب

 )III".(داده، یک فنجان قهوه فرستاده است
ـاریخ  ژوئــن، مــوری ایــن پاســخ  ۱۶در تـ
ـتاد محرمانه را ری عزیـز؛ از «: برای اترتن فرس
، کـه در آن قسـمتی از ۱۹۳۶مـه  ۲۹نامه مورخ 

زندگینامه بسیار محرمانه شاه را برایم نقل کرده 
ـیار سپاسـگزارم ـا  . بودی، بس               ً ایـن خالصـه دقیق

همــان چیــزی بــود کــه بــه دنبــالش بــودیم، و 
اطمینان می . اطالعاتی را که داشتیم تأیید کرد

و همچنین منبعی که از آن دهم که این خالصه 
ـاقی خواهــد  ـامال  محرمانـه ب                 ً                    بـه دسـت آمـده ک

ـال ) IV(».مانـــد ـین مـــوری ۱۹۳۹در ســ ، همــ
ـاخان را کـه قـرار بـود » رسـمی«زندگینامه  رض

ـاران توزیـع شـود، ویراسـت و  بین روزنامـه نگ
 .شسته و رفته کرد

گزارش های دیپلماتیک سفارت آمریکا در 
ـاتی  تهران، مملو از اشاراتی از این دست بـه ده

بودن رضاشاه و نداشـتن تحصـیالت رسـمی و 
ــی فرهنگــی اش اســت ـارلز ســی. ب .    ً          مــثال ، چـ

ـارت،  ـار  (Charles C. Hart)هـ ــر مختـ وزی
ـاه را  یـک «آمریکا، در گزارشی محرمانه رضاش

ـان انـدازه بـی  دهاتی بی سواد از پدری بـه هم
هارت در گزارش دیگـری ) V.(می نامد» سواد

سال پادشاهی بر تخـت  حتی پنج«: می نویسد
ــز خشــونت و  ــران نی طــاووس شاهنشــاهان ای
وقاحت سرگروهبانی بنیانگذار سلسله پهلـوی 

ـنم کـه . را صیقل نداده است ـان مـی ک البته گم
ــد ـیح نباش ــه توضـ ـازی ب ــه در . نیـ ـایعی ک از وقـ

ـیش  گزارش هایم شرح داده ام، و آنهایی کـه پ
از من گزارش شده است، و همچنین نظر کلی 

ـا  ناظران                                   ً ذیصالح ایرانی این مطلب بایـد تقریب
 )VI(».بدیهی باشد

هارت در گزارشش از اولین مالقاتی کـه در 
: بــا رضاشــاه داشــت، مــی نویســد ۱۹۳۰فوریــه 

البتــه شــاید نظــرم عــوض شــود، ولــی از نــزد «
ـتم مـردی کـه  ـان داش ـتم، ایم رضاشاه که برگش
ـاتوحش  ـتر ب مالقات کرده بودم چنـد قـدم بیش

 )IIV(».فاصله ندارد
وقتی هارت چهار سال بعـد ایـران را تـرک 
کرد، نه فقط نظـرش عـوض نشـده بـود، بلکـه 
متقاعد بود که برداشت اولیه اش از شخصـیت 

 .رضاشاه بسیار بلندنظرانه بوده است
ــار وحشــیانه و  شــرح مــوارد متعــددی از رفت
خشن شخص شاه با نوکران، باغبانان، مدیران 

د ارتـش، و سالخورده روزنامه ها، افسـران ارشـ
ــه در گــزارش هــای دیپلماتیــک  ــران کابین وزی

طبق گزارش ها، . سفارت آمریکا پراکنده است
ـارگران  هر وقت اعلیحضرت گمان مـی کـرد ک
ـار نمـی دهنـد،  راه آهن آن قدر که باید تن به ک
ـاد شـالق بگیرنـد؛  ـا را بـه ب دستور می داد تا آنه
ـایی کـه بـرای  خود شاه اگر از کار عمله و بناه

ـا اعلی حضرت کاخ می ساختند راضی نبـود، آنه
را زیــر مشــت و لگــد مــی گرفــت؛ و بــا مــدیران 

 .روزنامه ها نیز رفتار خشنی داشت
وابســته » جــدلیکا. فرانــک ســی«ســروان 

ـا عنـوان  ـا در گزارشـی ب خلـق و «نظامی آمریک
 :می نویسد» خوی رضاخان

رضاخان، رئیس الـوزرای جدیـد ایـران، « 
م سیاسی کشور رسیده اگر چه به عالی ترین مقا

ــوز نتوانســته الاقــل یکــی از اخــالق  اســت، هن
روزهای گذشته اش را کـه سـرباز و افسـر قـزاق 

رضاخان هنوز میل دارد . ... بود به کنار بگذارد
اشخاصی را که خالف اراده اش عمل می کننـد 

وقتی وزیر جنگ بود هم بـه .     ً          شخصا  تنبیه کند
ـیلی مـ ی هنگام غضب به صورت فرد مقابـل س

ـال مـی  ـاد کتـک مـی گرفـت؛ ح زد یا او را به ب
خواســت طــرف رئــیس الــوزرا باشــد یــا رئــیس 
 .نظمیه، مدیر روزنامه، افسر و یا هر مقام دیگر

طی دو هفته گذشته نیز وی از دسـت چنـد 
                                    ً      نفر غضبناک شد، که البته بالفاصله شخصا  آنها 

ــک زد ــرین . را کت ـازه ت ـا، تـ ــزارش هـ ــق گ طب
ـانش یـک افسـرپلیس . و یـک مـال بودنــد قربانی

شکی نیست که عدم خویشتنداری رضاخان در 
. مقابــل ایــن غرایــز بــدوی نفــرت انگیــز اســت

ـامطلوبی، علـــی  ـاری ذهنیـــت نــ ـین رفتــ چنــ
ـاد مـی کنـد . الخصوص در بین خارجی ها ایج

یک روزنامه تهرانی که جسارت کـرده و از ایـن 
رفتــار رضــاخان انتقــاد کــرده بــود، بالفاصــله 

ـار بـرای آ. توقیف شد نکـه درک بهتـری از رفت
رئیس الوزرا داشته باشیم، باید محیطی را که در 
آن بزرگ شده و شـرایط جسـمی و ذهنـی او را 

  )۲۱(» ...مدنظر قرار دهیم
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)  رضاخان ( واستندهنگامي كه مي خ« : خوانيم
به تهران حركت كنند، اندوخته اي  نداشتند و 
فقط  يك اسب خوب  كه امير امجد كليائي به 
ايشان هديه كرده بود داشـت و خواسـت آن را   

ميرپنج در سرباز خانه شهرت انداخت . بفروشد
كه  اسب ياور رضاخان بدقدم است و به همين 

ـاور   من  نزد . جهت، خريدار خوب پيدا  نكرد ي
رضا خان رفتم و گفتم اين اسب  را نفـروش و  

بگذار، من  به وسـيله شـخص    ]كذا  [به اينجا 
: جواب داد. مطمئني برايت به تهران مي فرستم

پــول الزم  دارم و در تهــران هــم اســب  نمــي 
. پس خودم اسـب  را مـي خـرم   : گفتم. خواهم
به قيمتي كه مير پنج مي خواهد بخـرد  : گفت

از پيشنهاد او بي اطالعم ولي : مگفت.  نمي دهم
ـان   [يكصد تومان  خـودم خريـدارم و    ]ده توم

ـاني     ـان  [يك اسـكناس صـد توم بـه    ]ده توم
ميرپنج كدورتش از من زيادتر شد . ايشان دادم

ـاط       و نقشه اي كشـيد، بـدين معنـي  كـه بس
 ]ده تومان  [قماري راه اندازد و اين صد تومان 

ـان ببـرد   را بـه عنـوان    شـب . را از  ياور رضا خ
از جمعي  دعـوت   ]و  [خداحافظي از ياور رضا 

ـار آن صـدتومان    كرد كه من هم بودم و در قم
ـان [ ــرد و     ]ده تومـ ـان ب ـا خـ ـاور  رضـ را از يـ

هم طلبكار   ]پانزده تومان [يكصدپنجاه تومان 
ـاختم    ]سي تومان [شد و من سيصد تومان .  ب

دو ساعت بعد از نصف شب پاكباخته از منـزل  
                                       ً     رون آمديم و به منزلهاي خود رفتـيم و بعـدا    بي

معلوم شد كه با چند نفر تباني كرده و با خدعه 
ياور رضا خان . كرده بود]كذا  [مارا سرو كيسه 

به نقل ( » .فرداي آن شب به تهران حركت كرد
ـارم    –تاريخ معاصر ايـران  « از   ـاب چه  - » كت

 1371مؤسسه پژوهشي و مطالعات فرهنگـي ،  
  ) 161 – 162صص   - 
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   17 – 20صص 

  
ـا   1274اسـفند   27(           ُ   الملوك آير ملو تاج◄ ت
معروف ) در آكاپولكو، مكزيك 1360اسفند  19
دومين همسر رضاشاه پهلـوي  » ملكه مادر«به 

 ..است
ـاور   تاج ـان   ) سـرگرد (الملوك دختر ي تيمـور خ

ه مازندران و از آيرملو و از خوانين بزرگ سوادكو
اسد  4( 1294رجب  15سران قزاق بود كه در 

سالگي  24در سن ) 1877ژوئيه  26  /  1256
 .سالگي به عقد رضا خان در آمد 18يا به قولي 

ـاه  محمدرضا الملوك مادر  تاج پـس از   كـه  . ش
لقـب  » مادر  ٔ ◌  ملكه«پادشاهي رضاشاه پهلوي، 

 .گرفت
ان خورشيدي به عقد رضاخ 1295وي در سال 
ـاخان چهـل    . ميرپنج درآمد ـام رض در آن هنگ

 .سال داشت 25الملوك  سال و تاج
او زماني كه هنوز رضا شاه افسر آترياد قزاق بود، 

ــراي تشــكيل . بــا وي ازدواج كــرد رضــاخان ب
ـاره   خانواده خود در محله سـنگلج خانـه   اي اج
الملـوك در   نمود و رضاخان هنگام ازدواج با تاج

) سـرگردي (ياوري شمسي درجه  1294سال 
داشــت و از او داراي چهــار فرزنــد بــه نامهــاي 

ــرف )ش1296(شـــمس  ، محمدرضـــا و اشـ
ـا ) ش1298( . شــــد) ش1301(و عليرضـــ

الملوك پس از فوت رضاشاه با غالمحسـين   تاج
  .صاحب ديواني ازدواج كرد

ـال پسـر     صاحب ديواني در واقع هم سـن و س
ـاخه      تاج ـاي   الملـوك بـود و عضـو يكـي از ش ه

الملـك شـيرازي در اسـتان     متنفذ قوام خانواده
ـان   . آمـد  فارس بـه شـمار مـي    غالمحسـين خ

صاحب ديواني پس از اين وصلت مدارج ترقـي  

را طي نمود و خيلي زود به نمايندگي مجلـس  
ـاب گرديـد   «  و سـپس  زن   شوراي ملي انتخ

 ...و» ذبيح اهللا ملك پور 
ــوك در روز  تـــاج ــفند  10الملـ در  1360اسـ

بر اثر كهولت درگذشت و به  آكاپولكوي مكزيك
 .خاك سپرده شد

ـاج الملـوك،    ،در پايان كتاب خاطرات  ت
ـاره  را توضيح زير  مصاحبه گنندگان در ب

ـاج الملـوك كـه     ـار «علت دفن ت  در كن
ـايد بـراي    »  ها دفـن شـد   خانمان بي  ش

هواداران ساده دلي كه بـه ايـن خانـدان    
عبـرت و   يـك درس  دخيل بسـته انـد  

زورمـداران و سـر    كه از بشودهشداري 
 سپردگان ايراني به بيگانه كه  پهلوي چي 

  . مي باشند،  فاصله بگيرند آنها  از  جنسو 
     
  :يك توضيح ازمصاحبه كنندگان •
  

ـا ملكـه       ـا ب آخرين جلسه ديـدار و گفتگـوي م
خانم تاج الملـوك   - همسراول رضا شاه - پهلوي

ـالي  . درنيويورك بـود  1979مارس  20در درح
ـان   كه قراربود  ـا ايش مجددا در پايان همان ماه ب

مالقات كرده و گفتگوهاي خود را پي بگيـريم،  
مطلع شديم كه ايشان دربيمارسـتان مركـزي   

 .نيويورك دارفاني را وداع گفته است
گفتگوي ) ملكه مادر( با درگذشت ملكه پهلوي 

 .جواب ماند بي  ما نا تمام و بسياري ازسئواالتمان
درنظرداشتيم بـه   پس ازدرگذشت ملكه پهلوي

ـابق     ـلطنتي س ـانواده س جهت رعايت احترام خ
ـا را     ايران و بويژه شاهدخت اشـرف، ايـن نواره
ـا بـه    دراختيار ايشان گذاشته و براي انتشار آنه

ـائيم  ـا رويـداد   . صورت كتاب كسب اجازه نم ام
ـا را از ايـن تصـميم منصـرف و       ـاري م تاسف ب

كرده واداركرد تا متن نوارها را بروي كاغذ پياده 
و بمنظور اداي دين به يـك زن رنـج كشـيده،    
ـان   منتشر و به آگاهي ايرانيان درهمه نقاط جه

 .برسانيم
ماجرا از اين قرار بود كه پس از در گذشت ملكه 

ـا   - مقتدر پهلوي همسررضا شاه، مادرمحمدرض
زني كه مقتدرترين نخست وزيران ايـران   - شاه

همچــون قــوام الســلطنه بــه دســتان او بوســه 
دند و بسياري ازسياستمداران و رجال طراز ز مي

آمدنـد و   اول و امراي ارتش كشور با اشاره او مي
رفتند جنازه او كـه در بيمارسـتان مركـزي     مي

نيويورك تك و تنها و درنهايت غريبي مـرده و  
در روز مــرگ هــيچكس بــاالي ســر او نبــود،  

ها روي زمين ماند و كسي بـراي دفـن او    هفته
  .اقدامي نكرد

 
از مرگ وي هيچيك از بازماندگانش  پس

ـارج بيمارسـتان و    حاضر به پرداخت مخ
ـازه     مخارج كفن و دفـن او نشـدند و جن
ملكه قدرتمند ايران براي نزديـك بـه دو   
ماه در سردخانه بيمارستان بالتكليف باقي 

 !ماند
هاي ملكه  تهيه كنندگان نوارمصاحبه( ما 

كه براي مدت چندماه جهت )تاج الملوك 
نوارهاي مصاحبه در اطراف او بوديم، ضبط 

ـاج    از اين برخورد غير انساني با ملكـه ت
بـويژه آنكـه   . الملوك شگفت زده شديم

متوجه شديم حتي رضا پهلوي نوه ارشـد  
بانو تاج الملوك كـه وارث ثـروت عظـيم    

باشد از  چندين ميليارد دالري پدرش مي
ـام      پرداخت چنـد هـزار دالر جهـت انج

ـاع   مراسم خاكسپاري ما در بـزرگش امتن
هر يك از بازماندگان خانواده پهلوي . كرد

پرداخت مخارج بيمارستان وكفن و دفـن  
را به ديگري حواله كرد، تا سرانجام فـرح  
پهلوي مبلغ پنج هزار دالر از پاريس براي 
غالمرضا پهلوي فرستاد و از او خواست تا 
اين پنج هزار دالر را صرف مراسـم دفـن   

ـا   ا. تاج الملوك كند ما متاسـفانه غالمرض
پهلوي كه آلوده به مواد مخدر اسـت و از  
نظر خست و پول پرستي شهره خـاص و  

باشد پول اهدائي فرح را به جيـب   عام مي
 !زد و صرف اعتياد خود نمود

سرانجام جنازه همسر قدرتمند رضا شاه و 
ـا  كمـك      ـاه پهلـوي ب مادر محمدرضا ش
ــمن   ــورك و در ضـ ــهرداري نيويـ شـ

خانمان  بي  اد معتاد، ولگرد،خاكسپاري افر
هاي فاقد هويتي كه هر روز و شب  و جنازه

درگوشه و كنار بنـدر نيويـورك كشـف    
گردند بدون هيچگونه مراسمي در گور  مي

ـان مخصـوص    بي دسته جمعي و  نام و نش
 .اين افراد به خاك سپرده شد

از ايـن  )  مصاحبه كنندگان با ملكه پهلـوي ( ما 
عين حال تاسف عميـق  امر دچار شگفتي و در 

شديم و تصميم گـرفتيم بـراي اداي ديـن بـه     
ـا را بـه       ـا م پيرزني كه در نهايـت صـداقت باره
ـاري و كهولـت     حضور پذيرفت و در عـين بيم

ـاي   سن و ضعف مفرط قواي جسـمي پاسـخ   ه
هاي او را  صبورانه اي به سئواالتمان داد صحبت

بدون هرگونـه دخـل و تصـرف و كـوچكترين     
 .الح به چاپ برسانيمويراستاري و اص

ـان     در پايان وظيفه خـود مـي   ـا از آقاي دانـيم ت
ـانم فيـروزه     ـار و خ صاحب ديوان، صاحب اختي
رستمي  نديمه مخصـوص ملكـه پهلـوي كـه     

ـا را فـراهم    امكان و اسباب انجام اين مصاحبه ه
 .آوردند سپاسگزاري نمائيم

 1980اگوست  18 -  لندن
محمود  - تورج انصاري - مليحه خسروداد

  لي باتمانقليجع
  

ص  ( نگاه كنيد به خاطرات  تاج الملوك پهلوي 
485  -483 (  
مادر فرح پهلوي نيز در خاطرات خـود   ٭

  :نويسد همين نكته را اينگونه مي
  

موقعي كه ملكه مادر در بيمارسـتان نيويـورك   
بستري بود بر سر جـواهرات او بـين شـمس و    
ـا از سـوي ديگـر      اشرف از يك سـو و غالمرض

و دعوا پيش آمد و معلوم شد شـمس  درگيري 
ميليون دالر جواهرات ملكه مادر را  15به اندازه 

ـان راه حلـي را     . ربوده است اشـرف در ايـن مي
پيشنهاد كرد و قرار شد جواهرات را به شـهرام  
بدهند تا او بفروشد و پول را بين فرزندان ملكـه  

  .مادربه نسبت تقسيم كند
ـا سـرطان    هم كـه ) تاج الملوك(ملكه مادر ... ب

دست و پنجه نرم مي كرد در نيويورك دارفاني 
ـا   را وداع گفت و هيچيك از اين خواهر و برادره
حاضر نشدند جنازه آن بدبخت را از روي زمين 

با آنكه دلخوشي از ) فرح(     ً        نتيجت ا دخترم ! بردارند
ـاه (تاج الملوك  هـزار دالر   12نداشـت  ) مادرش

ج كفن و براي غالمرضا پهلوي حواله كرد تا خر
    12                بعد ا شنيديم غالمرضا . دفن ملكه مادر كند

ــه   ــه ب ــه جيــب زده و بــا مراجع هــزاردالر را ب
شهرداري نيويورك و ثبت نام در ليست فقـرا و  
ـادرش را     ـازه م استفاده از قانون شـهرداري جن
ـاي دسـته جمعـي     بدون تشريفات و در گوره

  ! دفن كرده است
ـ    (دخترم فرح  ـا  ـادر  خاطرات بانو فريـده ديب م
 - الهـه   –فيـروز   رئـيس : متـرجم )فرح پهلـوي 

 –نشر به آفـرين    –احمد  –پيراني : ويراستار 
 498 - 499 - صص  -   1379

ـاج الملـوك پهلـوي     -  14 ) آيرملـو (خاطرات ت
ـا    همسر اول رضا شاه پهلوي و مادر محمـد رض

دكتـر مليحـه   : مصاحبه كنندگان» شاه پهلوي 
مود علي مهندس مح...تورج انصاري... خسروداد

  - 1380چاپ دوم  –نشر به آفرين  - باتمانقليچ 
  25 -   34صص   

   29همانجا ،  ص     -  15
  33پيشين ،   ص     -  16
ـاريخ مختصـر احـزاب     بهار، ملك - 17 الشعرا، ت

سياسي؛ انقراض قاجاريه، چاپ رنگين، تهـران،  
  )  69 – 72صص  –1323.

   74 – 77پيشين  صص     -  18
 -  182صــص    –اطمي ســيف پــور  فــ  - 19

179   
خـــاطرات «  -  3316پيشـــين ،   ص    -  20

»  سليمان بهبودي،شمس پهلـوي،علي ايـزدي  
طرح : نشر  - به اهتمام  غالمحسين ميرزاصالح  

  ) 11ص   - 1372 –نو 
ـاه و  « - دكتر محمد قلـي  مجـد     -  21 رضاش

ــر اســاس اســناد وزارت خارجــه   - »بريتانيــا  ب
مؤسسـه   - ي ترجمه مصـطفي اميـر   –آمريكا 

ـار     - مطالعات و پژوهشهاي سياسي   1389به
  50تا  45صص   - 
  پي نوشت ها  ٭
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V  - 00بي /36( 282هارت، گزارش شماره ،
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  پایان عصر
  نی؟روشنفکری دی

  
زادی آبنا بر تعریف مقبول دیگری ،  

زادی آنجـــا اســـت کـــه آهـــرکس تـــا 
ــری از  ــود آدیگ ــی ش ــروع م ــا ش .  نج

هرگــاه  ایــن دو تعریــف از عــدالت و 
لن تـورن آزادی را بپذیریم، به قول آ

زیـرا ، . ، یکی ناقض دیگری می شود 
ــانها را  ــوان انس ــی ت ــو،  نم ــن س از ای
ز مجبور کرد برابر کوشش کننـد  و،  ا

ــــــابرابر آ ن ســــــو،  کوششــــــهای  ن
ــــد و  ــــابرابر مــــی یابن حاصــــلهای ن

نـاقض عـدالت  ،نابرابری دارا و ندار
ــود  ــی ش ــارزه . م او راه حــل را در مب

مستمر قشرهای مختلف جامعه برای 
متعادل کردن توزیع امکانها می بیند 

ــرای .  ــدن و ب ــوا مان ــط ق ــا در رواب ام
ــردن، در  ــارزه ک ــردن، مب ــادل ک متع

ابری روز افــــزون عمــــل، بــــه نــــابر
جز این نیـز ممکـن . انجامیده است 

زیــرا  روابــط قــوا، قــدرت مــی . نبــود 
ــز و  ــر، متمرک ــه جب ــدرت ب ــد و ق زای

ـــاز متمرکـــز و  بـــزرگ و متکـــاثر  و ب
مــی شــود  و نابرابریهــا را روز بــزرگ 

افزون تر و میزان تخریـب نیروهـای 
لــذا، . محرکــه را بــزرگ تــر مــی کنــد 
موقعیت  پذیرفتن این دو تعریف، در

زیر سـلطه، اقتصـادی را بوجـود مـی 
ورد که ایران امروز پیدا کرده اسـت آ

ابعــاد فاجعــه بــزرگ تــر مــی شــوند . 
وقتی دین بـه قـدرت سـرمایه والیـت 

  . مطلقه می بخشد 
اصالح دینی « بدین قرار، دوران        

که از دیرگاه و، بنا بـر صـورت ، در » 
« و  » معرفــت فلســفی « انطبــاق بــا  

ــر » علمــی  –فــت فلســفی معر ــا ب و بن
ــا قــدرت ، در  محتــوی،  در انطبــاق ب
طبع گردان و توقعـات روز بـه روزش 
ــه  ــود، ب ــی ش ــد و م ــی ش ــه م ، خالص

از لحـاظ  سـاختن و . مـده اسـت آسر
وردن بیانهـــای قــــدرت، آبعمـــل در

و این تاریخ . تاریخ پایان یافته است 
  .غاز شده است آزادی است که آبیان 

  
  غاز آزادی و آان غاز تاریخ بیآ

  :» روشنفکری دینی « 
  
بیرون رفـتن از ظلمـات قـدرت بـه     

. زادی دارد آزادی نیاز بـه بیـان آنور 
کار روشنفکر در خور این عنوان ، بـا 
صفت دینی یا بی صفت دینی، یافتن 

.  زادی اسـت آو پیشنهاد کردن بیـان 
زادی آیافتن و پیشـنهاد کـردن بیـان 

؟ در انقالب، ممکن است یا نا ممکن 
ن در روزها که مردم ایران گل را آدر 

بــر گلولــه پیــروز مــی کردنــد، میشــل 
مــی  مــنفوکــو، فیلســوف فقیــد ، نــزد 

ــد آ ــه  . م ــد چگون ــت بدان ــی خواس م
انقــالب ایــران ممکــن گشــته اســت ؟ 
ــه مردمــی بطــور خــود جــوش  چگون
سازمان یافته اند و در سرتاسر کشور، 
ــاخته  ــر س ــآهنگی را میس ــبش هم جن

بیان قدرتی که چنین جنبشی را  اند؟
میسر کند، نمـی یافـت و مـی دانسـت 
بدون اندیشه راهنما قدم از قدم نمی 

  . توان برداشت 
یا  جهان، در انقالب ایران، شاهد آ    

زادی نبود ؟  در پاسخ او،  آخلق بیان 

از موازنه عدمی ، بمثابه اصل راهنمـا 
بر اصل ثنویت، . وردم آسخن بمیان 
ن بیــان قــدرت را نمــی آا جــز ایــن یــ

امــا بــر اصــل موازنــه . تــوان ســاخت 
.  زادی سـاختنی اسـت آعدمی، بیـان 

بدین سان،  روشنفکری که بخواهـد 
زادی شـود، کـار اول او آدر پی بیـان 

بـه ایـن . یافتن اصل راهنما می شود 
کــار کــه پرداخــت، در مــی یابــد کــه 

در زادی اینهمــانی جســتن بــا هســتی آ
ـــق  ـــ. اســـت مقـــام خل زادی را  آن ای

در کتـاب . عقل، بگاه خلق، می یابد 
زاد،  روشــهای دو عقــل، یکــی آعقــل 

زاد را آعقل قدرتمدار و دیگری عقل 
ن اصل راهنمائی آ. ، باز شناسانده ام 

کــه عقــل را بــرروی هســتی بــاز کنــد، 
بیشــتر ، اینهمــانی بــا هســتی را میســر 
کند، ثنویت که عقـل را در محـدوده 

. کنــد، نیســت دو محــور زنــدانی مــی 
( = توحیــد در مفهــوم موازنــه عــدمی 

رها شدن از محدود کننده هـا  و بـاز 
، )شدن بروی هستی هوشـمند، خـدا 

ــه عقــل  ــائی اســت کــه ب اصــل راهنم
زادی آزادی و تــوان بازجســتن بیــان آ

بدین اصل است که دین  . را می دهد 
از قیــد و بنــد قــدرت رهــا مــی شــود ، 

م را دین ، به یمن موازنـه عـدمی، علـ
نیز از زنـدان ثنویـت و از بنـد قـدرت 
رها می کند و در اصل راهنما با دیـن 

علــم جــای . ایــن همــانی مــی جویــد
ــا  هســتی  خــود را  در رشــد انســان، ت

نـزاع تقـدم و . هوشمند، باز می یابد 
تــأخر دیــن و علــم و انطبــاق یکــی بــا 
ــد  ــذیرد  و رش ــی پ ــان م ــری، پای دیگ

 عمـران همـراه بـا زادی و آانسان در 
  . طبیعت ،  ممکن می شود 

تاریخ  زندگی کـه قـدرت مـداری        
ــاریکی و آ ــرگ در ت ــرگ ، م ن را در م

ویرانی،  دارد به پایان می بـرد، دیـن 
زادی مــی توانــد و مــی آبمثابــه بیــان 

ن را از کام مرگ بیرون کشد و، آباید 
زنــدگی نیــاز . زادی، ادامــه دهــد آدر 

ه دارد مرزهــائی از میــان برخیزنــد  کــ
در میان نهاده اسـت ) زور ( = قدرت 

زادی تأمـل آدر تعریف لیبرالیسم از . 
بایــد کــرد تــا شــدت تنهــائی انســان و 
تنــگ و تــاریکی  زنــدانی را در یافــت  

بنـا  -که  ساخته  مرزهائی است  کـه 
هـر  -زادی در لیبرالیسـم آبر تعریف 

فرد با تمامی افـراد دیگـر روی زمـین 
اسـتقالل  از این انسـان. پیدا می کند 

زادیهــــایی کــــه در خــــود دارد، آ و
وجـدان مسـتمر . همواره غافل است

ــــه  ــــه آب ــــوق و ب ــــه حق ــــا و ب زادیه
اسـتعدادهای ذاتــی، بـاز کــردن افــق 
اندیشــه و عمــل تــا خــدا و در اختیــار 

ــد در  ــهای رش ــتن روش زادی، آگذاش
.   زادی همین استآدین بمثابه بیان 

بر هر انسان  است کـه در جسـتجوی 
از یـاد نبـریم کـه در . ن شـود این بیـا

. یــد آپرتــو نــور،  قــدرت پدیــد نمــی 
ـــاریکی اســـت و از راه  ـــدرت زاده ت ق
ــه  ــزودن اســت ک ــام اف ــر ابه ــام ب ابه

. متمرکز و بزرگ و متکاثر مـی شـود 
ابهام زدائی  و زندگی را روشن کردن 
و جریان روشن کردن را همچنان به 

زادی و آپیش بردن ، نقد کردن بیان 
غــاز ایــن کــار آ.  نســت آ کامــل کــردن

  .ناپیدا است و پایان نیز نمی پذیرد 
  

خامنه ای خود را 
  محکوم به رفتن کرد

  
زنــدان کــارون اهــواز بــه ســر بــرده  ۶در بنــد 

است، این، زندان کارون اهواز از نظر تراکم 
بـــيش از حدزنـــدانی و  فقـــدان بهداشـــت و 
تغذيه بسيار نامناسب و بازار داغ موادمخـدر 

ــدم ت ــی و و ع ــدانیان سیاس ــان زن ــک می فکی
  . عادی، وضعیتی بس طاقت فرسا دارد

ــــت  ۲۳در   ◀ ــــه گــــزارش ۹۰ارديبهش ، ب
ــران،  ــر اي ــوق بش ــدافعان حق ــزاری م خبرگ
عليرضــا فرشــی از فعــالين فرهنگــی و مــدنی 
آذربايجان و عده ای ديگـر از فعـالين امـروز 

 .بازداشت شدند
همچنين اکبر آزاد ومهدی اسماعيلی نيـز • 

 .ز در تهران بازداشت شدندامرو
مهدی درخشان و همسرش کـه در تجمـع • 

اعتراضی عليه خشک شـدن درياچـه اروميـه 
در تبريــز شــرکت داشــتند، امــروز بازداشــت 

 .شدند
ـــــه گـــــزارش ۹۰ارديبهشـــــت  ۲۳در ◀ ، ب

خبرگـــزاری هرانـــا، عبـــاس صـــالحیان از 
ـــادی  دراویـــش طریقـــت نعمـــت اللهی گناب

سـوی اداره ساکن در شهرستان گلپایگان از 
 .اطالعات این شهرستان احضار شده است

،  بـه گـزارش خبـر ۹۰ارديبهشت  ۲۳در   ◀
در پـی انتشـار بیانیـۀ انجمـن :  گزاری هرانـا

صنفی معلمان کردسـتان، شـیوا عـاملی راد و 
اسکندر لطفی دو عضو دیگر از اعضـای ایـن 
انجمــن بــه ســتاد خبــری اداره اطالعــات 

 .مریوان احضار شدند
،  به گزارش هرانـا، ۹۰ارديبهشت  ۲۳در   ◀

معـین «در پی اجرای طرح تفکیک جـرایم 
از زندانیان سیاسی محبوس در » محمدبیگی

زنــدان قزلحصــار کــرج، بــه زنــدان رجــایی 
 .شهر کرج منتقل شد

معــین محمــد بیگــی، از دســتگیر شــدگان 
ــات، پــس از تحمــل حــوادث پــس از انتخا ب
 حصار، به زندان رجاییلیکسال حبس در قز

 .شهر کرج منتقل شده است
: ، بـه گـزارش  ايسـنا۹۰ارديبهشت  ۲۳در ◀

چهار قاچاقچی مواد مخدر از سوی دادگـاه 
. انقالب كرمان به دار مجازات آويخته شدند

بر اسـاس اعـالم دادگسـتری اسـتان كرمـان، 
کيلـو و پانصـد  ۸به جرم حمل » الف.الف«

کيلو  ۵به جرم حمل » ب.ن«گرم هروئين، 
 ۴به جرم حمـل » د.ن«کراک، گرم  ۸۰۰و 

به جرم » ب.ع«گرم هروئين و  ۶۷۰کيلو و 
هــزار ويــال آمپــول نــورجيزک از  ۲۰حمــل 

ســوی دادگــاه انقــالب كرمــان بــه اعــدام 
با درخواست عفو و يک . محکوم شده بودند

درجـــه تخفيـــف نامبردگـــان در مراجـــع 
صالح عفو و بخشـودگی مخالفـت شـده  ذی
  . بود
به گـزارش هرانـا،  ، ۹۰اردیبهشت  ۲۴در  ◀

روح الله زيبايي شهروند بهايي ساكن كـرج 
اردیبهشــت مــاه پــس از  ۲۱روز چهــار شــنبه 

احضار به دادگاه انقالب كرج و برگزار شدن 
جلســه دادگــاه بازداشــت و بــه زنــدان قــزل 

 .حصار منتقل شد
، به گـزارش کلمـه، ۹۰اردیبهشت  ۲۴در   ◀

 ۲۱مــریم بهــرمن فعــال جنــبش زنـــان در 
 .شت  بازداشت شده استاردیبه

، به گـزارش  هرانـا،  ۹۰اردیبهشت  ۲۴در  ◀
اردی بهشــت مــاه، چهــار نفــر در يــزد  ۲۲در 

اعــدام شــدند کــه اجــرای حکــم ســه تــن از 
اين چهار نفـر . ايشان در مالءعام بوده است

در  ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸های  کـــــــه در ســـــــال
های ميبـد، طـبس و يـزد بـه اتهـام  شهرستان

شـت شـده و بـا رای بازدا" تجاوز بـه عنـف"
دادگاه کيفری استان يزد بـه اعـدام محکـوم 

 .شده بودند
، بـه گـزارش کلمـه، ۹۰اردیبهشت   ۲۴در ◀

بازجویی از حمزه کرمـی بـه خـاطر نگـارش 
نامه به دادسـتان کـل کشـور دربـاره شـکنجه 
های دوران بازجویی اش، در زندان، توسط 

  . واواک، مورد بازجوئی قرار گرفته است
  

: ، به گـزارش هرانـا۹۰اردیبهشت  ۲۴در  ◀
سـال  ۱۱هوتن کيان، وکيل دادگسـتری بـه 
هـوتن . حبس تعزيری، محکـوم شـده اسـت

کيان وکيل پايـه يـک دادگسـتری در تـاريخ 
برابر با دهـم اکتبـر  ۱۳۸۹مهر  ۱۸شنبه  يک

در دفتر خود به هنگام مالقـات  ۲۰۱۰سال 
با دو خبرنگار آلمانی و پسـر سـکينه آشـتيانی 

ــو ــای زن محک ــار توســط نيروه ــه سنگس م ب
اطالعاتی و امنيتی اسـتان آذربايجـان شـرقی 

 .بازداشت شدند
قابل توجه است که هـوتن کيـان يـک روز     

ـــــری  ـــــت پيگي ـــــيش از بازداشـــــت جه پ
هايش از جمله پرونـده خـانم سـکينه  پرونده

ديوانعـــالی کشـــور  ۱۹محمـــدی بـــه شـــعبه 
مراجعــه و مقالــه پژوهشــی در نفــی سنگســار 

د را بــه شــعبه موصــوف تقــديم نوشــته بــو
نمايد که به نفی نظريات آيت الله خمينی  می

ــر ســابق جمهــوری اســالمی( صــراحتا ) رهب
پردازد و نيز مشـاجره لفظـی شـديدی مـا  می

ای در خصـوص  بين وی و آقای محسـنی اژه
های خـودش صـورت  اطاله دادرسی پرونده

 . گيرد می
، به گزارش  رهانا، ۹۰اردیبهشت   ۲۵در   ◀
ــا فرارســیدن ه اردیبهشــت کــه  ۲۵مزمــان ب

دانشجویان این روز را به عنوان روز اعتراض 
خود به فضای امنیتی دانشگاه ها اعالم کرده 

ــد ــال . بودن ــای فع ــره ه از ورود برخــی چه
دانشجویی و شناخته شده بـه دانشـگاه امیـر 

 .کبیر ممانعت به عمل آمده است
،  به گزارش کلمه، ۹۰اردیبهشت   ۲۵در   ◀
انواده های زنـدانیان سیاسـی از اعتصـاب خ

غـــذای خشـــک مهـــدی محمودیـــان ابـــراز 
 . نگرانی شدید کرده اند

ــــت   ۲۵در  ◀ ــــه گــــزارش ۹۰اردیبهش ، ب
دانشجونیوز، محبوبه کرمی از فعاالن جنبش 
زنــان و کمپــین یــک میلیــون امضــاء، صــبح 

سال حبس  ۳امروز برای اجرای شدن حکم 
 .در زندان اوین بازداشت شد

، به گزارش وبالگ ۹۰اردیبهشت   ۲۵  در◀
طی گزارشهای تلفنـی از , بهمن ۲۵شهیدان 

شــهر اراک نیروهــای ضــد شــورش بــا یــراق 
مخصـــوص و شـــناخته شـــده اش روبـــروی 
دانشگاه آزاد اراک حضور پیدا کرده و آمـادۀ 
برخورد با اعتراض احتمـالی بـا دانشـجویان 

 .می باشد
 ، به گـزارش نـدای۹۰اردیبهشت  ۲۵در   ◀

ســـبز امیـــد، هفتصـــد روز از حـــبس کیـــوان 
.. صـمیمی، روزنامــه نگـار زنــدانی مـی گــذرد

در فــردای “ بــودن”مــردی کــه بــه جــرم 
انتخابات مهندسی شـده، بازداشـت و روانـه 

  . اوین شد
خانه «، به گزارش  ۹۰اردیبهشت   ۲۵در   ◀

 ۵۴، کرمــی در شــعبه »حقــوق بشــر ایــران
ضـی تجدید نظر دادگاه انقالب به ریاست قا

موحد به سـه سـال حـبس تعزیـری محکـوم 
وی پــیش از ایــن در دادگــاه بــدوی در . شــد

دادگاه انقـالب تهـران بـه ریاسـت  ۲۶شعبه 
قاضی پیرعباسی، به تحمل چهار سال حبس 

 .تعزیری محکوم شده بود
ــه کرمــی  ــوق «اتهامــات محبوب فعالیــت حق

بشری، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و 
کـاب جـرایم علیـه امنیـت تبانی بـا قصـد ارت

  .عنوان شده بود» نشر اکاذیب”کشور و 
، بنـــا بـــه اطـــالع ۹۰اردیبهشـــت  ۲۵در   ◀

گزارشگران هرانا، بـر اسـاس حکـم دادگـاه 
انقالب، فیض اللـه روشـن، شـهروند بهـایی 
ســاکن ســاری بــه پــنج مــاه حــبس تعزیــری 

  .محکوم شده است
، به گزارش بی بـی ۹۰اردیبهشت  ۲۵در  ◀

محمدی، همسـر آقـای رحمـانی سی، نرگس 
انقالب   دادسرای عمومی و ۶گفت که شعبه 

میلیــون  ۱۵۰تهــران پــس از ســپردن وثیقــه 
تومانی اجازه آزادی آقـای رحمـانی را صـادر 

 .کرده است
، بـه گـزارش کلمـه، ۹۰اردیبهشت  ۲۵در ◀

زندانی هوادار جنبش سـبز هـم  ۱۰۰بیش از 
زنـدان اویـن نگهـداری  ۳۵۰اکنون در بنـد 

شوند، بندی که اکنون به عنوان جایگـاه  می
ــران  ــی ای ــدانیان سیاس ــداری زن ــلی نگه اص

 . شناخته می شود
، بـه گـزارش  منـابع ۹۰ارديبهشت  ۲۵در ◀

خبری تحول سبز، صبح امروز و همزمان بـا 
ـــراض دانشـــجويان  ۲۵ ارديبهشـــت روز اعت

خبرهای رسيده از دانشگاه اصفهان حکايت 
می در ايـن از برقرای يک نوع حکومت نظـا

 .دانشگاه را دارد
، به گزارش جـرس، ۹۰ارديبهشت  ۲۵در  ◀

دانشجویان بـا تعطیلـی کالسـها و تجمـع در 
محوطه دانشگاهها اعتراض خود بـه فضـای 
امنیتی ایجاد شده در دانشگاهها را به نمایش 

  .می گذارند
بـر :  اردیبهشت  به گزارش  هرانـا ۲۶در    ◀

ــیض ا ــالب ف ــاه انق ــم دادگ ــاس حک ــه اس لل
روشن، شهروند بهایی ساکن ساری بـه پـنج 

   .ماه حبس تعزیری محکوم شده است
ــا  ۲۷در    � ــزارش  هران ــه گ  - اردیبهشــت ب

وحید نبی زاده شهروند سلماسی بـر اسـاس 
ســال زنــدان  ۲۵حکــم دســتگاه قضــایی بــه 

 .محکوم شد
: اردیبهشت به گزارش میزان خبر ۲۷در    ◀

ل ملـی ایـن فعـا. تقی رحمانی بازداشت شـد
مذهبی که تنها دو روز پیش و بعـد از سـپری 
کردن حدود دو ماه زنـدان بازداشـت شـده 

  .بود، امروز بازداشت شد
دو « –اردیبهشت به گزارش  هرانا  ۲۷در  ◀

شـنبه  برادر عبدالله و محمد فتحی، صبح سه
اردیبهشــت در زنــدان اصــفهان بــه دار  ۲۷

بـه جهـت  یبـرادران فتحـ  » .آویخته شدند
که بـه صـورت مسـلحانه انجـام داده  یسرقت

بودنــد مــتهم بــه مجاربــه شــده و بــه اعــدام 
ــدند ــوم ش ــال در. محک ــاده  یح ــه م  ۶۵۲ک

« : دارد یمقــرر مــ یقــانون مجــازات اســالم
سـارق  ایهرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و 

مسلح باشد به حبس از سه مـاه تـا ده سـال و 
شـود و اگـر  یضـربه محکـوم مـ ۷۴ تـاشالق 
ــ ــن یجرح ــر  زی ــالوه ب ــد ع ــده باش ــع ش واق

مجازات جرح به حـداکثر مجـازات مـذکور 
 .»گردد  یماده محکوم م نیدر ا
  : اردیبهشت به گزارش دانشجونیوز ۲۸در◀

در ادامــه برخــورد بــا وکــالی دادگســتری 
فاطمه تمیمی وکیل پایـه یـک دادگسـتری و 

 .بازداشت شد
فعــالین "گــزارش اردیبهشــت بــه  ۲۸در◀

ـــر و دمکرا ـــوق بش ـــرانحق ـــی در ای :" س
نفــــر از  ۳۵اعتصــــاب غــــذای بــــیش از 

زنـدانیان سیاسـی در اعتــراض بـه انتقــال 
ــــه  ــــگ داودی ب ــــدانی سیاســــی ارژن زن

زنــــدان  ۱ســــلولهای انفــــرادی بنــــد 
  .ردشت کرجهگو
گـــزارش ســـحام اردیبهشـــت بـــه  ۲۸در◀
تقی رحمانی، زندانی سیاسی که روز : نیوز

اردبیهشت ماه از زندان اویـن  ۲۵یکشنبه 
شد دو روز بعد دوباره بازداشت شـد آزاد 

و اکنون دوباره پس از چند ساعت بودن 
 .در اوین آزاد شده است

ــایت اردی ۲۸در◀ ــزارش س ــه گ بهشــت ب
مصـطفی دانشـجو یکـی از : مجذوبان نور

ــی  ــت الله ــله نعم ــش سلس ــالی دراوی وک
اردیبهشت  ۲۸گنابادی، عصر چهارشنبه 
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