
  

يم خميني با امريكا وژدر پي يك دوره معامله پنهاني ر،اسرائيلي به رياست مك فارلين–هيأت امريكائي،1986مه27در:انقالب اسالمي
  .ن افتضاح بين المللي را از نظر خوانندگان مي گذرانيمآتازه اي در باره  اطالعات ،در فصل چهارم اين مجموعه. وارد ايران شد ،اسرائيل

گزارشي از ايران را از نظر خوانندگان مي گذرانيم كه هم واجد اطالعات مهم درباره نزاع خامنه اي و دستياران او با احمدي ،در فصل اول    
  .اتخاذ شده از سوي دو طرف را بر خواننده روشن مي كننداد و دستياران او هستند و هم چون و چراي اطالعات و مواضع ژن

وسعت و شدت برخورد دو طرف را باز مي  ،ورده ايم كه در رابطه با يكديگرآنها را آ ،از مواضع متخذ و اطالعات منتشر شده ،در فصل دوم     
  .گويند
را در بيگانه كردن انقالب ملتهاي عرب در ضد  ،سوديري هابخصوص گروه  ،يم سعوديژاطالعات مهمي را در باره نقش ر ،در فصل سوم      

از نظر  ،نها در بدست گرفتن عنان جنبش در سوريه و نيز سركوب بحرينآانقالب و زمينه سازي براي مداخله نظامي غرب در ليبي و نقش 
يم و نيز تشديد مجازاتها و بر مال ژهاي اتمي ري اتمي در باره فعاليتژانس بين المللي انرآژگزارش  ،در همين بخش. خوانندگان مي گذرانيم

  .ورده ايمآيم با شركتي اسرائيلي را جمع ژشدن معامالت ر
  :خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي گذرانيم ،پنجم و در فصل       

  4در صفحه     

 نھمين، بمناسبت صدو بيست وخرداد ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٢٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

خــرداد، مصــادف بــا  صــد و بيســت و نهمــين   26روز ◀
سالروز  تولد دكتر محمـد مصـدق  نمـاد آزاديخـواهي ،     
استقالل طلبي و دمكراسي ايران مي باشد و بدين مناسبت 

بپـردازم ، لـزوم      1299ادامـة كودتـاي   پيش از اينكه بـه  
اشارة كوتاهي  در بارة آن  بزرگمرد  در اينجـا ضـروري    

  :است 
  
در پيام مصدق خطاب  به مردم ايران ونسل جوان كشور بـه   •

:   آمده استعنوان آخرين دفاع خود  در دادگاه بدوي نظامي 
نم  به من گناهان زيادي نسبت داده اند، ولي  من خود مي دا«  

كه يك گناه بيشتر ندارم و آن اين اسـت  كـه تسـليم تمـايالت     
خارجيان نشده و دست آنان را از منـافع  ثـروت ملـي  كوتـاه     
كرده ام و در تمام دوران زمامداري خـود، از لحـاظ سياسـت    
داخلي و خارجي فقط يك هدف  داشته ام  و آن  اين بود كـه  

عـاملي  جـز     ملت  ايران بر مقدرات خود مسلط  شـود و هـيچ  
 .  اراده ملت در تعيين سرنوشت  مملكت دخالت نكند

  11 در صفحه

 سحابی مھندس عزت هللا
  درگذشت

  
ديرپـاي   مهندس عزت اهللا سـحابي مبـارز  

تـالش   نهضت ملي ايران كه عمـري را در 
ــتقرار ــتقالل و  بــــراي اســ آزادي، اســ

ــود    ــرده ب ــپري ك ــران س ــي اي دموكراس
در  1390خرداد  10سحرگاه روز سه شنبه 

  .سالگي جهان را بدرود گفت81سن 
    

 14در صفحه   

  

  

  

  

  
  

  گذشتناصر حجازی در 
  

ــوب  ــي از محب ــازي يك ــر حج ــرين  ناص ت
بازيكنان تاريخ فوتبال ايـران، صـبح  روز   

بـر اثـر ابـتال بـه      1390خـرداد   2دوشنبه  
سـالگي در   62بيماري سرطان ريه در سن 

بيمارستان كسراي تهران جهان را بـدرود  
  ..گفت

  
  

 15در صفحه   

  شھادت خانم ھاله سحابی
  
  

زنان و عضو هاله سحابي فعال امور 
دختر عزت  و» مادران صلح ايران«

 11روز چهارشنبه  در  اهللا سحابي،
پيكر پدرش  يعيخرداد در هنگام تش

و جرح ماموران امنيتي  در اثر ضرب
    .به شهادت رسيد

  
  16در صفحه 

 
  

 !ريغ نفرمائيدنشريه، دياري ماليازمحترمدوستان
!شماستمالییما را نياز به ياربرای ادامه انتشار،

    ابوالحسن بني صدر 
 مهندس عزت الله سحابی رفت و ماند

  
از زمان آشنائي و همرزمي مـا افـزون بـر نـيم قـرن مـي       

هم در . انقالب، فرصت همكاري را نيز فراهم آورد. گذرد
در . شوراي انقالب و هم در هيأت وزيران، همكـار شـديم  

يـز  راهنما، موافقـت و ن  طول اين مدت دراز، از نظر انديشه
  .مخالفت وجود داشته است

  16در صفحه     

 
 
  
  
 
 

New    
    
    

  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  بنی صدر ابوالحسن 

  

  ن؟آبدیل و هدف اول 
  

  آقاي بني صدر عزيز دوست
مشهور به جنبش ( جنبش اعتراضي مردم با توجه به تحوالت اخير در

فعاليت در جهت دست يابي به سياستي روشن و موثر در جريان ، )سبز
تصميم گيري سياسي  به فعاليت هاي فكري نيرومند كردن اين. است

مي فرستم تا  حضورتانپرسش هاي زير را بدين منظور . ياري مي رساند
آن ها و يا سئواالت ) و يا بخشي از(بنا به تمايل خود پاسخ دهيد به همه 
، دريافتي از شما را مصاحبه هاي. احتمالي ديگر كه در اين جا نيامده اند

» عصر نو«به سايت هاي  در صورتي كه مخالفتي با انتشار قيد نشده باشد،
  .ل مي كنمارسا» اخبار روز«و 
تقاضا  .ماه مه مي باشد 22تا  15از  پاسخ هايتان،زمان براي دريافت    

دارم طي ايميلي كوتاه، تصميم خود را در باره پاسخ دادن يا ندادن به 
   .  پرسش هايم، اطالع دهيد

  با تشكر قبلي
 نادر عصاره 

.frossareh.nader@neuf 
  2011 آوريل 21 - 1390ارديبهشت  1 پنجشنبه

  2در صفحه     
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  ۴   ص :هم رو در روی» رئیس جمهوری جن زده«و » رهبر ساواکی« ◀

  مشائی در کار حذف والیت فقیه است؟  –! حادثه عظیمی روی می دهد؟ ،در خرداد ◀
  ۵  ص:... روحانیان دولتی پرداخت شده است و به میلیارد تومان پولی که ۷۶۰ - 

  ۶ ص :انس و تشدید تحریم ها  و انزوای ایرانآژگزارش  –ضد انقالب در دنیای عرب ◀

  ۹ ص:به ریاست مک فارلین به ایران اسرائیلی – ورودهیأت امریکائیبیست وپنجمین سال ◀

 ۱۰  ص :قدرت پرستان جرم ارتداد تراشیده اند و جوانان را به این جرم اعدام می کنند ◀

  بيست و پنجمين سال ايران گيت 
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را  89بهمن مـاه   25حركت مردم در - 1
چگونه ارزيابي مـي كنيـد؟ قـدرت هـا و     

دانيـد؟ و كـال    ضعف هاي آن را چه مـي 
بهمـن   25كشاندن مردم بـه خيابـان در   

در ايــن چــه پيامــدهائي داشــته اســت؟  
ــور ــبش، عب از حركــت در چــارچوب  جن

را  »نوبــت ســيد علــي«شــعار قــانون بــه 
  چگونه ارزيابي مي كنيد؟

جـع  انقش رهبران و قدرت هـا و مر  --2
ــي و   ــين الملل ــز سياســت ب فكــري  و ني
ــر نفــوذ خــارجي در شــكل   مطبوعــات پ

بهمــن در  25گيــري گــرايش حــاكم بــر 
ميان جوانـان كـدام اسـت؟ احساسـات و     
عصــبانيتي كــه در ميــان جوانــان شــكل 
گرفته بـود آيـا توسـط جريـان حـاكم و      

خارجي نظير بـي بـي    هاي رسانهبرخي  
  سي دامن زده مي شد؟

بهمــن  25تعريــف مــا از جنــبش    -3
چيســــت؟ برخــــي آن را جنبشــــي   
. دموكراتيك و ضد استبدادي مـي داننـد  

ــد    ــك و ض ــبش دموكراتي ــن جن ــرا اي چ
. استبدادي است و نـه ضـد واليـت فقيـه    

ممكن است گفته شود كه مطالبه نهفتـه  
شروع » راي من كو«دراين جنبش كه با 

اي دموكراسي خواهانه بـوده   د، مطالبهش
آيا يك جنبش تحت تـاثير عوامـل   . است

تواند از برخـي   نمي …محيط، رهبري و 
هاي خود منحرف شود؟  از اهداف و آماج

و به صرف اينكه با مطالبـات دموكراسـي   
خواهانه آغاز شده، تا انتها بـدون انحـراف   
پيش خواهد رفت؟ اين جنبش، همگـاني  

است كه بيشتر از قبل از است يا جنبشي 
وسعت و همه گير بودن آن كاسته شـده  

  است؟ علل اين كاهش چيست؟ 
چشم انداز اين جنبش چيست؟ گفته  -4

مي شود كه اين جنبش شكسـت ناپـذير   
به چه دليلي مي توان به ايـن بـاور   . است

داشت در حالي كـه بعـد از مـدتي هنـوز     
از جملـه جنـبش    اجتمـاعي جنبش هاي 
منبع تـداوم  . ندگيخته نشده اكارگري بران

حيــات ايــن جنــبش مشــخص چيســت؟ 
البته شرايط جامعه مـا بـا بحرانـي همـه     

بحـران عـوارض   . جانبه تعريف مـي شـود  
ولــي . اجتمــاعي خــود را خواهــد داشــت

شكست ناپذيري يك جنبش معين بايـد  
با داليل خـاص خـود همـراه باشـد و نـه      
صرفا با بحران كـه محـيط آن جنـبش را    

  .مي سازد
بحران سياسي درون رژيم، روحانيـت   -5
جمكراني (با افراطيون » اصول گرايان«و 
، و شكاف هاي درون دسـتگاه حـاكم   )ها

بيـت   قدرت درچه آينده اي دارد؟ مراكز 
رهبري و دولت هر كـدام چـه اهـدافي را    

  ؟و چه آينده اي دارند دنبال مي كنند
ــادي  -6 ــران اقتصـ ــا،  بحـ ــريم هـ ، تحـ
اضـات مردمـي و   اعتر و» هدفمندسازي«

كارگري براي كار و نـان، چـه آينـده اي    
ــدار ــراي   ن ــا ب ــبش ه ــن جن ــش اي د؟ نق

  چه خواهد بود؟ فرسايش مراكز قدرت
تاثير شرايط منطقه بر جنبش كنوني  -7

كنيـد؟   مردم ايران را چگونه ارزيابي مـي 
آيــا شــرايط در ايــران بــا مصــر و تــونس 
نزديك است؟ آيا روان شـدن جوانـان در   

انداختن خامنـه اي در  بربراي بهمن،  25
ايران، در شرايط كنـوني ممكـن و مفيـد    

  بود و يا تحت تاثير از منطقه؟
كشورهاي بزرگ جهان چه خطراتـي    -8

را براي جنبش مردم ما ايجاد مي كننـد؟  
آنان در حمايت از جنبش  اصلي آيا هدف

ــاي  25 ــته هـ ــاع از خواسـ ــن، دفـ  بهمـ
 اسـت،  استبداد دينـي ضد  آزاديخواهانه و
هسـته اي و   و مـاجراجوئي  يا بـه بحـران  
منطقـه اي   تشـنج آفـرين   سياست هـاي 
؟ بعــالوه آنــان چشــم دارنــدرژيــم ايــران 

خود، اهداف خود را چگونه » همراهي«در
دنبال مي كنند؟ آيا دست به تحريكـاتي  
نمــي زننــد كــه بــا مصــالح مــردم ايــران 

در ايـن زمينـه چـه بايـد     خوانائي ندارد؟ 
  كرد؟

 هـاي  ادامـه جنـبش   خط مشي براي -9
اخيـــر چيســـت؟ بـــراي رســـيدن بـــه  
دموكراسي، چه راهي بايد رفـت و معيـار   
ما براي ارزيابي كدام است؟ آيـا حركـاتي   

شـوراي همـاهنگي   «نظير سه شنبه هاي 
و حتــي حركــات و جنــبش » ســبز اميــد

، بـراي جنـبش   رهايي بيشتر و شـديد تـ  
در مفيد است؟ به جاي اين حركات و يـا  

آلترنـاتيوي مـي تـوان    آنهـا، چـه    تكميل
  داشت؟

آزادي  راه همه گير كـردن جنـبش   - 10
چيسـت؟ علـل    خواهانه و ضد استبدادي

شكاف در ميان مـردم و شـركت نكـردن    
برخـــي طبقـــات و اقشـــار در جنـــبش 
اعتراضي شهرهاي بزرگ چيست؟ آيا بـه  

مطالبـات جنـبش    ذكـر شـعارها و  صرف 
هاي اجتماعي، آنان به جنبش اعتراضـي  

مـي پيوندنـد؟   ) نبش سـبز مشهور به ج(
بـراي   چگونـه  مقـدم را مطالبات همگاني 

تعريف مي كنيد؟ كسب قدرت؟ يـا   مردم
  دموكراسي و نان و آزادي؟

آيا جنبش در خيابان عمده اسـت؟   - 11
ــا در مرحلــه   پرســش ايــن اســت كــه آي
كنوني، جنبش عملـي در خيابـان عمـده    
است، يا تدارك سياسـي و فكـري؟ و يـا    

چـه پيشـنهاد مـي    چيز ديگر؟ مشخصـا  
  كنيد براي انجام دادن و اقدام كردن؟

قبول داريم كـه دموكراسـي بـدون     - 12
، نمي تواند وجود داشته )پلوراليسم(تنوع 
آيا هـر يـك از گرايشـات سياسـي     . باشد

نظيـر گـرايش   (موجود در جنبش ايـران  
موسوي و كروبي و يا گرايشات معتقد بـه  
ابطــال قــانون اساســي و روش مبــارزاتي 

موكراتيك و يا باالخره گرايش خواسـتار  د
تعيين تكليف با همه جنـاح هـاي رژيـم    

مطابق منشور منتشره ) جمهوري اسالمي
و يا مواضع اعالم شده مـدافع پلوراليسـم   
هستند؟ آيا هر يك از گرايشات نـامبرده،  
به تنهائي و با ناديده گرفتن طـرف هـاي   
ديگــر مــي تواننــد دموكراســي را تــامين 

  كنند؟
ــه   -13 ــع ب ــان راج ويراســت دوم «نظرت

چيسـت؟ ارزيـابي   » منشور جنبش سـبز 
ما از گـرايش موسـوي و كروبـي كـدام     ش

است؟ گرايش موسـوي و كروبـي را يـك    
جريان ايدئولوژيك و غير دمـوكرات و يـا   

ــاني  ــا ســمتگيري بســويجري تابعيــت  ب
قــدرت سياســي از راي مــردم و خواهــان 
جــدائي نهــاد ديــن از دولــت و خواهــان  

بـا   اپوزيسيونيسم مي دانيد؟ رابطه پلورال
چـه  » شوراي هماهنگي راه سـبز اميـد  «

با به بنـد كشـيدن   در برخورد بايد باشد؟ 
خانگي موسوي و كروبـي و همسرانشـان   
چه روشي بايد داشت؟ روش تا كنوني، يا 
ــت و    ــد موقعي ــر و در ح ــوردي فرات برخ

  مبارزه آنان؟
ــكل از    -14 ــي متش ــبش سياس ــا جن آي

ك و چپ بايست خـود را  احزاب دموكراتي
در درون آن منشور قرار داده و به نقـد و  
گفتگو براي تكميل آن قناعت كند يا اين 
كه بعنوان يك نيروي مسـتقل و متعلـق   
به جريان سياسي غير مذهبي جامعه بايد 
 مبادرت به انتشار پالتفرم خـود بنمايـد؟  

موضوعات اساسي اين پالتفرم را چه مـي  
  دانيد؟

ــابي شــ  -15 ــزاب و  ارزي ــش اح ما از نق
ــيون در     ــپ و اپوزيس ــاي چ ــازمان ه س
جنبش اعتراضي دو ساله اخير چيسـت؟  

مشتمل بر  اپوزيسيون پر سابقهآيا نيروي 
 ، ســازمان هــا و شخصــيت هــاياحــزاب

دموكراتيك و چپ، بـدون برخـورداري از   
هويت مشترك و جمعـي و اعـالم شـده،    

در حد خود و نه (قادراست حضوري موثر 
داشــته ) ر جنــبش مردمــيبعنــوان رهبــ

ــا بــدون ايــن وجــود و حضــور   باشــد؟ اي
ــبش     ــركت در جن ــين ش ــتقل در ع مس
همگاني مـي تـوان بـه رفـع ايـن ضـعف       

  پرداخت؟
حركات برخي تا كنون اپوزيسيون از  -16

شده  انجام كه به دعوت موسوي و كروبي
آيا اپوزيسـيون  . حمايت كرده است ،است

 ،در عين همراهي با اين گرايش مي تواند
داشـته باشـد؟    نيـز  خط مشـي مسـتقلي  

  چگونه؟
اپوزيسيون سياسي، كه از احزاب و  – 17

ــازمان ــيت س ــر   و شخص ــا غي ــاي غالب ه
مذهبي تشكيل مي شود، هنـوز از برآمـد   

م و يـك خـط   رجمعي حـول يـك پالتفـ   
شـكاف  . مشي سياسي نا توان مانده است

هــاي درون آنــان ناشــي از چيســت و راه 
  كدام است؟ اين هارفع 
 آمــاج مقــدم سياســياز نظــر شــما  -18

كـه راه  اپوزيسيون چيست، آماج مقدمي 

  را هموار مي كند؟ جنبش پيشرفت 
  

به پرسشهاي شـما، در نوشـته هـاي         
 ،بدين سو 1388خرداد  خود، بويژه از 

پاسـخها نوشـته ام و ايـن      ،بطور مرتب
پاسخ ها در انقالب اسالمي و سـايتهاي  

ــد  ــه ان ــار يافت ــر انتش ــ. ديگ وردن آاز ب
چكيده ها نيز خود كتابي مفصـل مـي   

 ،به چهار پرسش پاياني ،از اين رو. شود
پاسخ مي نويسـم و از واپسـين پرسـش    
شروع مي كنم بـا مقدمـه اي در بـاره    

  :»اپوزيسيون«
  
مـاج مقـدم   آ: دهمژپرسش هـ  ٭

  :سياسي اپوزيسيون چيست؟
  
دو نوع اپوزيسيون تعريف  ،در غرب – 1

در سيســتم و اپوزيســيون : شــده انــد 
هـدف اولـي تغييـر    . اپوزيسيون با سيستم

جانشين تمايل و يا مجموعـه   ،نظام نيست
. تمايلهائي شدن اسـت كـه بـر قدرتنـد    

خوانـده مـي   » اپوزيسيون منفي«دومي 
شــود و نيــرو يــا مجموعــه اي از نيروهــا 
تعريف مي شـود كـه هـدف خـويش را     

ايـن اپوزيسـيون   . تغيير نظـام مـي دانـد   
ه درون سيستم در نيايد مراقب است كه ب

زيرا مي داند بدين از  ،ن نشودآو جذب 
در معـرض انحطـاط و    ،خود بيگانه شدن

  . انحالل قرار مي گيرد
با توجه بـه پرسـش چهـاردهم شـما و         

خـاطر نشـان مـي     ،نآپرسشهاي پيش از 
كنم كه بـديل يـا نيـروي جانشـين كـه      
تعريف خود را از هدفي مي گيـرد كـه   

مي تواند به گروه هاي  ،تغيير نظام است
بــه . جهــت بدهــد ،سياســي درون نظــام

هرگاه نظام در مسير انحالل  ،سخن ديگر
اين بديل است كه زمامـدار   ،افتاده باشد

ن و استقرار نظـام جديـد مـي    آانحالل 
  .شود

را كلمـه اي  » اپوزيسـيون «اما مـن   – 2
چـرا  . نابجا مي دانـم  ،بيشتر ،مبهم و نارسا

 ،»پـوزه «ود را از تعريف خـ » اپوزه«كه 
يعني نظامي مي گيـرد كـه يـا در درون    

ن آنست و مـي خواهـد  قـدرتي را از    آ
خود كند كه در اختيار حاكمان اسـت و  

نست و مي خواهد نظـامي  آيا در بيرون 
. جانشـين كنـد   ،باز بر مدار قدرت ،ديگر

بيـان قـدرت و    ،انديشه راهنماي هـر دو 
اولي مـي  . هدف هر دو نيز قدرت است

رد نظام نياز به تغيير ندارد و هرگـاه  پندا
مــي توانــد  ،قــدرت را او تصــدي كنــد

اصالحش كند و دومي گمـان مـي بـرد    
خـوب   ،نسـت آنظام و قدرتي كه مـدار  

نيستند و هرگاه نظـام ديگـري بـر مـدار     
بـراي   ،قدرتي از نوع ديگر جانشين شود

زحمتكشان تفوق مي جويند و نظام  ،مثال
هر دو از اين . طبقاتي را تعيير مي دهند 

واقعيت غافلند كه قدرت يك نوع بيشـتر  
خـود وسـيله    ،ندارد و  چون هدف شود

خويش مي گردد و وارونه هدف دلخواه 
يم پيشين روسيه ژر. را متحقق مي گرداند

دو نمونه از  حاصل  ،يم كنوني ايرانژو ر
در هر دو . منفي هستند» اپوزيسيون«كار 
ف گشته قدرت وسيله نمانده و هد ،نمونه

و وارونه هدفهاي ادعائي متحقـق گشـته   
  .  است

معلوم نمـي شـود كـه     ،افزون بر اين     
سـالها اسـت   . خود كيسـت » اپوزيسيون«

مي شنويم گروههاي سياسي معينـي كـه   
يـم كنـوني   ژخود را جانبدار براندازي ر

اصرار مي ورزند كه هدف تنها  ،مي دانند
بايد برانداختن  نظام باشد و مدعي مـي  
شوند نظام جانشين را مـردم معـين مـي    

ي »اپوزيسـيون «غافل هستند كـه  . كنند
 ،كه نظام جانشـين را معرفـي نمـي كنـد    

ينده را القاء مي كند كه عاملي آترسي از 
  . يم مي شودژاز عوامل ادامه حيات ر

نهــا كــه آضــرور اســت   ،از ايــن رو – 3
نظام جانشـين   ،خواستار تغيير نظام هستند

زيرا اين هدف است كه . ندرا پيشنهاد كن
كـه بجـا    - به گروه يا گروه هاي سياسي 

 ،- نهـا را بـديل بخـوانيم    آن  يـا  آاست 
  .تعريفي دقيق و شفاف مي بخشد

نها كـه نظـام را قابـل    آبديهي است       
نخســت اصــالح يــا  ،اصــالح مــي داننــد

اصالحهائي را بايد پيشنهاد كنند كه مـي  
انسانها را  ،دينآيد يا آپندارند اگر به عمل 

زادي و ديگر حقوق ذاتي آاز استقالل و 
ــه را از حقــوق جمعــي   خــويش و جامع
برخوردار مي كند و كشور را در راسـت  
راه رشد بر ميزان عدالت اجتماعي قـرار  

نها است كـه بداننـد طفـره    آبر. مي دهد
رفتن از ارائه دليل يا داليـل بـر اصـالح    

 يم و بيان اصالح يا اصـالح ژپذير بودن ر
در شـمار   ،هائي كه پيشـنهاد مـي كننـد   

مهمترين عاملهاي فروخوابيـدن جنـبش   
  . بوده است

جامعه ايراني جنبش همگـاني بـراي         
. يم سلطنت را تجربه كرده استژتغيير ر

تصوري از نظـام جانشـين نيـز     ،ن زمانآ
ابهامهـا از   ،با  ايـن وجـود  . وجود داشت

در . اســباب بــاز ســازي اســتبداد شــدند
ائي هم كـه جنبشـهاي همگـاني    كشوره

 ،يم هاي استبدادي را روانه كرده انـد ژر
چرا . خطر باز سازي استبداد وجود دارد

كه نه بديلي عرض وجود كرده اسـت و  
نه نظام جانشيني بمثابه هدف وجود دارد 

زادي و آانسان ها اسـتقالل و   ،نآكه در 
ديگر حقوق ذاتي خويش را بـاز يابنـد و   

 ،ا جامعـه هـاي ديگـر   رابطه جامعه ملي ب
بيـرون   –بروفق حقوق ملي برقرار شـود  

و  –زيـر سـلطه    –رفتن از روابط مسـلط  
رشد بر ميـزان عـدالت اجتمـاعي ميسـر     

  .  شود
را هدف نهائي معين » ماج اولآ«اما   – 4

بنا براين فرض كه هدف نهـائي  . مي كند
جانشين كردن نظام واليت مطلقه فقيه بـا  

ــد و    ــري باشـ ــام ديگـ ــام ن آنظـ نظـ
مـاج اول  آ ،باشـد » دموكراسي شورائي«

نه به واليت : ري مي شودآيك نه و يك 
كلمه . ري به واليت جمهور مردمآفقيه و 

واليت را بر كلمه حاكميت رجحان مـي  
مالتاريا بـه   –دهم زيرا فاقد عنصر قدرت 

 –كلمه ضد معنائي را داده است كه دارد 
ــت ــان در   آ. اس ــركت همگ ــوع ش ن ن

خويش است كه رابطه ها  مديريت جامعه
زادي و حقوقمندي آترجمان استقالل و 

حق . دوستانه مي شوند ،بنا بر اين ،انسانها
راء و عقايد به آكثرت  ،بنا بر اين ،اختالف

. مثابه حقي از حقوق انسان پذيرفته است
نكه نيازي بـه  آاين حق بكار مي رود بي 

هرچنـد  . برقرار كردن رابطه قـوا باشـد  
اسي شورائي اسـتقرار مـي   زماني دموكر

جويد كه تضـادهاي اجتمـاعي از ميـان    
مي بايـد   ،غازآهم از  ،اما ،برخاسته باشند

ن آمعلــوم باشــد روشــي بــراي اســتقرار 
دموكراسي در پيش گرفته مي شود كـه  

زادي برخوردار و آانسانها را از استقالل و 
بمثابه حقوقمندها از امكانات برابر استفاده 

واليـت جمهـور    ،انبـدين سـ  . مي كنند
هـدف اول را تحقـق    ،به ضرورت ،مردم

دو حـق   ،زاديآبخشيدن به اسـتقالل و  
ذاتي و جدائي ناپذير انسان حقوقمنـد و  

  .هر جامعه اي مي گرداند
گـي هـاي   ژور مي شوم كـه وي آياد       

ــي    ــردم و دموكراس ــور م ــت جمه والي
شورائي را پيش از ايـن تشـريح و نظـام    

  .  هاد كرده امجانشين شفافي را پيشن
روشن است كه وقتي هدف جانشين  – 5

 ،كردن نظام مردم ساالري شورائي است
گروه هاي سياسي وابسـته بـه قـدرتهاي    

حتـي   ،خارجي و ناسازگار با دموكراسي
دموكراسي از نوعي كه در غرب برقـرار  

نها هم آ. محل نمي يابند ،در بديل ،است
زنـداني   ،كه خويشتن را در درون نظـام 

در ايـن بـديل محـل نمـي      ،ه انـد كرد
  ،در حقيقت. جويند

نها كه در درون نظام واليـت مطلقـه   آ •
نمي توانند بگويند از ايـن   ،فقيه زندانيند

واقعيت بي اطالعند كه اصل اطاعـت از  
بــا اصــول جــدائي ناپــذير » ولــي امــر«

 ،زادي انسان و نيز جامعه مليآاستقالل و 
در  ،بـا واليـت جمهـور مـردم     ،بنا بر اين

نها هم بايد بدانند و بسا آپس .  تضاد است
مي دانند كه محل مبارزه بيرون از نظـام  

درون  ،زاديآبنا بر دو اصل استقالل و  ،و
  .ايران است

نهــا كــه وابســته انــد و جانبــدار آامــا  •

براي اين كـه در   ،يم هستندژسرنگوني ر
پذيرفته شوند و مشـروعيت  » اپوزيسيون«

ر كـار مـي   دو فريـب د  ،ورنـد آبدست 
نظــام : دليــل اول: مــي گوينــد: ورنــدآ

: جانشين را مردم معين مـي كننـد و دوم  
در  ،زادي جدا استآحساب استقالل از 
استقالل ديگر ارزشي  ،عصر جهاني شدن

زادي را مـا نيـز   آ. را كه داشـت نـدارد  
  !قبول داريم

از  ،نمي توان گفت نمـي داننـد كـه        
 داشتن حـق تصـميم را اسـتقالل    ،جمله

گويند و توانائي گزينش نـوع تصـميم را   
كســي كــه تــوان . زادي مــي خواننــدآ

توانائي  ،صد البته ،گرفتن تصميم را ندارد
تعريفهـايي  . ن را نيز نداردآگزينش نوع 

بـدون   ،زادي مي جويندآكه استقالل و 
بيانگر جدائي ناپـذيري ايـن دو    ،استثناء
 ،جدا كردن ايـن دو از يكـديگر  . هستند

به هر دو را نا ممكن و هر دو عمل كردن 
نمـي تـوان   . را غير قابل تعريف مي كند

معنـاي  بـه   اسـتقالل گفت كه نمي دانند 
به نفس و اعتماد به نفس و عرفـان   اتكاي

بر اسـتعدادها و حقـوق خـويش و بكـار     
ــداختن اســتعدادها، خــواه در ســطح  ان

 ،زاديآاز  ،شخص و خواه در سطح ملت
ن روش آو  به معناي توانائي گزيدن اين

. جـدائي ناپـذير اسـت    ،ن كارآو اين و 
اسـتقالل  نمي توان گفت كه نمي دانند 

انــدازه ميــزان ســنجش در ايــن معنــي، 
ابتكار يك شـخص و يـك ملـت    زادي آ

در جامعه به نسـبتي كـه ابتكارهـا    . است 
همگاني تر هستند و ميـزان ابتكـار بـاالتر    

  .بيشتر استزادي آو  است، استقالل
توجيــه وابســتگي   ،زاديآاســتقالل از 

خويش و برداشتن مانع از سر راه مداخله 
قدرت پس اصرارشـان بـر جـدا كـردن     
حساب خارجي در امـور داخلـي ايـران    

راه دادن وابسته هـا   ،افزون بر اين. است
سبب استوار كردن عزم حاميان  ،به بديل

بـه  . ن مـي شـود  آيم  بـر حمايـت از   ژر
و هم جامعه ملي را بدگمان  ،سخن ديگر

نسبت به شركت در جنبش همگاني كـم  
يـم  ژرغبت مي كنـد و هـم تـك پايـه ر    

قــواي مســلح و ســازمانهاي ســركوب و (
 ،نآدر پاســــداري از  ،را) روحانيــــان

  .استوارتر مي كند
با اين وجود و برغم اين واقعيت كه  – 6

يـك مبـارزه    ،مبارزه با مثلث زورپرسـت 
نمـي بايـد    ،بديلي با ايـن هـدف   ،است

هـاي زبـاني ايـن مثلـث      واكنش حملـه 
نمـي بايـد راه تحـول را     ،و نيـز . بگردد

مي بايد بزرگ راه  ،به عكس. نها ببنددآبر
نها بخواهد در آورد و از آتحول را پديد 

اين تحول خوش فرجام است . ن شوندآ
بـراي   ،و هر اندازه زودتر انجـام پـذيرد  

  .    بهتر است ،نهاآايران و خود 
  
  :پرسش پانزدهم ٭
  

رزيابي شما از نقش احزاب و سازمان ا -  15
هاي چپ و اپوزيسيون در جنبش اعتراضي 
دو ســـاله اخيـــر چيســـت؟ آيـــا نيـــروي 

، مشـتمل بـر احـزاب    اپوزيسيون پر سـابقه 
دموكراتيـك و   سازمان ها و شخصيت هاي

چپ، بدون برخورداري از هويت مشترك و 
جمعي و اعـالم شـده، قادراسـت حضـوري     

نوان رهبر جنبش حد خود و نه بع رد(موثر 
يا بدون اين وجود و آداشته باشد؟ ) مردمي

حضور مستقل در عين شركت در جنـبش  
همگــاني مــي تــوان بــه رفــع ايــن ضــعف  

  پرداخت؟
  
  :پاسخ به پرسش پانزدهم ٭
  

دهم كـار پاسـخ   ژپاسخ به پرسش ه      
  :سان مي كندآبه اين پرسش را 

كوشش براي ايجاد بديلي با هدف  – 1
مــده اســت؟ ايــن آ بــه عمــل ،روشــن

كوشش به نتيجـه رسـيده اسـت؟ مـي     
مـده  آتوان پاسخ داد كوشش به عمل 

امـا اگـر   . اما بـه نتيجـه نرسـيده اسـت    
  :بگويمبايد  ،بخواهم پاسخ رادقيق كنم
ديناميـك   ،يمژاز اين نظر كه ديناميك ر

  تجزيه و ديناميك نيروهاي خواستار
  

  3در صفحه     
  

 ن؟آبدیل و هدف اول



                                                                                                                                                                                       

 

 
3 
 

 
 

                     1390خرداد  29تا  16از   777  شماره   2011يولي   19تا  6از 

 

اد بوده استقرار دموكراسي ديناميك اتح 
. تغييـري بـس مهـم روي داده انـد     ،اند

بديهي است كه بـه يمـن جنـبش مـردم     
ايران اسـت كـه اولـي گرفتـار جريـان      
تجزيه گشته و دومي ها توانائي همگرائي 

هرگـاه موقعيـت   . و اتحاد را جسـته انـد  
يم و وضعيت كنوني كشـور را  ژخود و ر

نيك درك كنند و عزم حيات در مبارزه 
يند كه در پاسـخ بـه   براي هدفي را بجو

توانـا بـه    ،دهم پيشنهاد كـردم ژپرسش ه
 .ايفاي نقش خود بمثابه بديل مي شوند

ورده آنبود هويـت جمعـي كـه فـر     – 2
شركت در جبهه اي مي شود كـه نقـش   

محروم كردن  ،بديل را برعهده مي گيرد
نقـش  . خويش است از ايفاي نقش بديل

نها محدود مي شـود بـه نقشـي كـه در     آ
مردم ايران بازي كردند  88جنبش سال 

و قابل مقايسه مي شود با نقشي كـه ايـن   
گونه شخصيت ها و سـازمانها در جنـبش   

  . هاي مصر و تونس ايفا كردند
بديهي است كه همزمان بـا شـركت    – 3

مـي تـوان هويـت     ،در جنبش همگـاني 
بـديل را   ،نآبيشـتر از   ،جمعي و مسـتقل 

چرا كه جنبش تا تمامي عوامـل  . ساخت
  - از جمله بديل  –با پيروزي خود مساعد 

ادامه نمي  ،تا رسيدن به هدف ،را نجويد
اما شخصيت و يـا سـازمان سياسـي    . يابد

و از  ،هويت خـود را از انديشـه راهنمـا   
هدف و روش و اندازه فعاليـت خـويش   

پس بر او نيست كه به انتظـار  . مي جويد
برخاستن موجهـاي جنـبش بنشـيند و در    

هويـت جمعـي    در پي ،گرماگرم جنبش
 ،هرگاه هدف را نيك تشخيص دهد. شود

به ميزاني كـه انديشـه راهنمـايش بيـان     
برانگيزنــده  ،زادي اســتآاســتقالل و 

نهـا  آموجهاي جنبش و جهت دهنده بـه  
  ،بااين وجود. مي شود

هر شخص و يا هر سازمان سياسي كه  – 4
بـه   ،بخواهد در رابطه با جنبش همگـاني 

ر مقـام  مـي بايـد د   ،خود هويت بدهـد 
بديل قرار گيرد و در مقـام بـديل عمـل    

بـه او   ،زيرا قرارگرفتن در اين مقام. كند
امكان مي دهد نماد بديل ضرور بگردد و 
 ،براي شخصيت ها و سـازمانهاي سياسـي  

  .وردآامكان شركت در بديل را فراهم 
  
  :پرسش شانزدهم ٭
  

حركـات  برخي تا كنون اپوزيسيون از  -  16
شـده   انجـام  كروبي كه به دعوت موسوي و

آيـا اپوزيسـيون   . حمايت كرده اسـت  ،است
در عين همراهي با ايـن گـرايش،    مي تواند

داشــته باشــد؟  نيــز خــط مشــي مســتقلي
  چگونه؟

  
  :پاسخ به پرسش شانزدهم ٭
  
زيـرا از جملـه   . پرسش روشن نيست – 1

دعوت بـه  جنـبش    ،دعوت هاي اين دو
ــراي  ــانون  «ب ــازل ق ــدون تن ــراي ب اج
» اپوزيسيون«ن بخش از آ .است» اساسي

 ،كه از چنين حركتي حمايت كرده است
. حكم انحالل خود را امضاء كرده اسـت 

چرا كه اين هدف متعلق به اين رهبـري  
تحـت   ،ن را مي پذيردآاست و هركس 

اين رهبري قرار مي گيـرد و اسـتقالل و   
بـدين  . هويت خود را از دست مي دهد

و حمايت از حقوق انساني ايـن دو   ،قرار
نهـا يـك سـخن    آارج نهادن به مقاومت 

است و همساني جستن با آنها درهـدف و  
نها بـراي  آشركت در حركتي به رهبري 

اجراي بـدون تنـازل   «تحقق هدفي كه 
. سخني ديگر اسـت  ،است» قانون اساسي

اولي كاري بجا و دومي كـاري نابجـا و   
ــيت و     ــت و شخص ــده هوي ــاد دهن برب

  .زادي خويش استآاستقالل و 
مردم ايران  ،نجا كه من مي دانمآتا  – 2

امـا ايـن   . خود تصميم گرفتند بر خيزنـد 
زيرا فرق  ،جنبش نمي توانست ادامه يابد

» رأي من كـو «است ميان هدف كردن 
واليـت  (» حق من كـو «با هدف كردن 

هـدف   ،در مصر و تـونس ). جمهور مردم
اين شـد كـه مرحلـه    . شد» حق من كو«

در . فـت اول جنبش با موفقيت انجام گر
» حق من كـو «هرگاه  ،اين دو كشور نيز

شفاف نگردد و جنبش به استقرار واليـت  
يكـي از دو   ،جمهور مردم موفـق نشـود  

يـا مـردم   : وردآنتيجه را بيشتر ببار نمـي  
ساالري نيم بند سازگار با سلطه امريكـا و  

بازسازي استبداد خواهـد   ،يا حتي ،اروپا
ه احتمال وقوع نتيج ،در حال حاضر. بود

  . اول قوي تر است
ن بـود كـه   آكار درست  ،بدين قرار      

بطـور   ،نآو بعـد از   88پيش از خـرداد  
براي مردم توضيح داده مـي شـد    ،پيگير
قابل اصالح  ،يم واليت مطلقه فقيهژچرا ر

جز در جهـت تحقـق حاكميـت مطلـق     
بايــد . نيســت ،»رهبــر« ،قــدرت كــانوني

عوامل پيـروزي يـك جنـبش همگـاني     
كسان و سازمانهائي به  –شدند  تشريح مي

بايـد   ،از جملـه .  –اين مهـم پرداختنـد   
توضيح داده مي شد كه تا وقتـي هـدف   

جنـبش   ،حقوق همگـان نگـردد   ،جنبش
قابليت ادامه تا پيروزي را به دست نمـي  

هرگاه شخصيت هـا و سـازمانهاي   . وردآ
 ،سياسي به دنباله روي بسنده كرده باشند

موقعيت خويش خويشتن را انكار كرده و 
را از دست داده و به مردم كشور حقيقت 

اعتمـاد مـردم را از    ،بنابراين. را نگفته اند
نها است كـه در  آبر. خود سلب كرده اند

صدد جبران خطا شوند و به ضرور ترين 
ــاد گشــتن اســت  ــل اعتم ــار كــه قاب  ،ك

  .بپردازند
مي بايد  ،هر زمان مردم جنبش كنند  -  3

قد هدف به ترتيبـي  ن: نقاد بود و نقد كرد
حقـوق ذاتـي انسـان و     ،كه هـدف اول 

واليـت جمهـور    ،بنا بر ايـن  ،جامعه ملي
و اســتقرار دولتــي حقوقمــدار و  ،مــردم

در جريان رشد بـر   ،مجري تصميم مردم
هـدف دوم و    ،ميزان عـدالت اجتمـاعي  

استقرار دموكراسي شورائي هدف غـائي  
چنـان كـه زن و مـرد ايرانـي و     . بگردد

لحظـه   ،وام عضو جامعه مليهريك از اق
پيروزي جنبش را لحظه حقوقمند گشتن 
بشمارند و جنـبش را تـا پيـروزي ادامـه     

چرا كه . نقد روش نيز ضرور است. دهند
تحول سرانجام بخـش نيـاز بـه شـركت     

از ايـن  . همگان در جنبش همگاني دارد
يد كه موانع آن مي آنقد روش بكار  ،رو

امـه  از سر راه همگاني شدن جنـبش و اد 
  . برداشته شوند ،جنبش تا پيروزي

زادي نه تنهـا  آاستقالل و  ،بدين قرار      
دو حق از حقوق هر انسان و هر گروه و 

گروه و سازمان سياسي  ،از جمله ،سازمان
بلكه براي ايفـاي نقشـي بايسـته و     ،هستند
  . ضرور هستند ،شايسته

قايـان موسـوي و كروبـي    آاما اگـر   – 4
نقش شخصـيت   ،ددعوت به جنبش كردن

هــا و ســازمانهاي سياســي و نيازشــان بــه 
. بيشتر مي شود ،زادي خويشآاستقالل و 

ماندن در محدوده (نها آزيرا انتقاد موقع 
اجراي بدون تنازل (نها آو موضع ) يمژر

نيز بر كارشان افزوده مـي  ) قانون اساسي
زادي آبـه يمـن ايـن اسـتقالل و     . شوند

خود را است كه جنبش اين دو و حاميان 
بـه   ،در راست راه تحول خوش فرجـام 

  .پيش مي برد
وري اسـت كـه  انتقـاد    آدر خور ياد     

تميز سـره از نـا سـره و    . ويرانگري نيست
پــذيرفتن ســره و برخــودار كــردنش از 

بـه ترتيبـي كـه    . گي هاي حق استژوي
ابهام هـا زدوده شـوند و هـدف و روش    

  .شفافيت كامل بجويند
  
  :پرسش هفدهم ٭
  

اپوزيسيون سياسي، كـه از احـزاب و    – 17
هاي غالبا غير مـذهبي   و شخصيت سازمان

تشكيل مي شـود، هنـوز از برآمـد جمعـي     
م و يك خط مشي سياسي رحول يك پالتف

شكاف هاي درون آنـان  . نا توان مانده است
كـدام   ايـن هـا  ناشي از چيست و راه رفـع  

  است؟
  
  :پاسخ به پرسش هفدهم ٭
  

ي را در كوشش از ديد كسي كه عمر     
پاسـخ   ،براي ايجاد جبهه گذرانده اسـت 

اگــر چنــين جبهــه اي : پرســش اينســت

بـدين معنـي اسـت     ،بوجود نيامده است
ن ضعيف تر از آكه عوامل مساعد با ايجاد 

در تـاريخ  . ن هسـتند آعوامل مانع ايجاد 
جبهه اي به رهبري مصدق  ،معاصر ايران

بـا بيـرون رفـتن    . و كاشاني شكل گرفت
و تني چند و به خـدمت قـدرت    كاشاني

مـرداد   28كودتاي  ،مدنشانآخارجي در
جبهـه  . ممكن شد و جبهه از ميـان رفـت  

مدنـد و دوام  آملي دوم و سومي پديـد  
كوشـش   ،در سال اول انقـالب . نياوردند

در پـي  . ميسر نشـد  ،شد جبهه ايجاد شود
شــوراي ملــي  ،1360كودتــاي خــرداد 

 مقاومت تشكيل شد و سرنوشتي را يافـت 
مكـرر   ،ن پس نيـز آاز . گاهيدآن آكه از 

. اتحاد ها ايجاد شده و از ميان رفتـه انـد  
عاملهــائي كــه مــانع از تشــكيل جبهــه و  
رسيدن به اتحـاد مـي شـوند را از زبـان     

واقعيتي كه جبهـه  . واقعيت مي بايد شنيد
هــا و اتحادهــاي ايجــاد و منحــل شــده 

. عوامل بسياري را بر مـي شـمرد   ،هستند
 ،بر مي گزينم و به شرح زيـر  عامل را 10

  :ورمآمي 
 ،به قـول فوكـو   ،انديشه هاي راهنما – 1

ايـن بيانهـا بـه    . بيان هاي قدرت هسـتند 
تضاد اصالت مـي دهنـد و بـه ضـرورت     

فيلسوف  ،امروز. قدرت را هدف مي كنند
 ،ادگـار مـورن   ،و جامعه شناس فرانسوي

بـا فقـدان انديشـه     ،در غـرب : مي گويد
وقتـي غـرب   . روئيمراهنماي درخور روب

يهائي ژايـدئولو  ،با اين مشكل روبرو است
كه از غرب اخذ شده و بـا واقعيتـي كـه    

سـازگاري نيـز نيافتـه     ،جامعه ايران است
نها آئي پيدا مي كنند؟ نقد آكجا كار ،اند

زادي و آدر جهـــت تغييـــر بـــه بيـــان 
 ،برخورداري از توان حل مسـائل كشـور  

  .ضرورترين كارها است
انســان بــدون انديشــه  ،جــودبــااين و     

اما ايـن انسـان مـي    . راهنما وجود ندارد
بايد تجربه و انتقاد را روش كند و بطـور  

انديشـه راهنمـاي خـود را در     ،پي گيـر 
ــدن  ــان آجهــت متحــول گردان ن از بي

چـون  . تغيير دهد ،زاديآقدرت به بيان 
ثبات رأي نيـز   ،اين نقد انجام نمي گيرد

نسـبت بـه   دمي زمـاني  آ. ميسر نمي شود
انديشه راهنما متعصب است و زماني ضد 

انديشـه هـاي    ،اين به كنار. ن مي شودآ
راهنمائي كه بيانهاي قدرت بسا به محك 

مانع بـزرگ اتحـاد    ،زموده نشدهآتجربه 
هم دارنده را از همگرائي باز مي . هستند

دارند و هم او را با انديشه هاي راهنماي 
هاي شناخت انديشه . ضد مي كند ،ديگر

بسا بي غيرتي تلقـي مـي    ،راهنماي ديگر
نتيجـه اينسـت گـروه هـا و افـراد      . شود

هر گروه . سياسي يكديگر را نمي شناسند
قالبهائي را مي سـازد و دارنـدگان طـرز    

قالـب   ،نهـا آدر يكي از  ،فكرهاي ديگر را
  .گيري مي كند

بيان قدرت هدفي جز قدرت را نمي  – 2
هـه  جب. دمـي بگـذارد  آتواند پيش پـاي  

از ميان رفتـه   ،هايي كه به تشكيل نرسيده
اند و جبهه هائي كه مرحله هائي را طـي  

جبهه ملي (كرده و به هدف نزديك شده 
 ،غازآيا از  ،از ميان رفته اند ،و سپس) اول

قدرت را هـدف گردانـده انـد و يـا بـه      
بـراي گرايشـهائي از آن جبهـه،     ،تدريج

جـاي خـود را    ،زاديآهدف استقالل و 
في سپرده انـد كـه قـدرت اسـت     به هد

نمونه، تحول بعـدي جبهـه ملـي اول و    (
  ). شوراي ملي مقاومت

اتحادهائي كه قدرت  ،در تاريخ ايران     
تا رسيدن به هدف و  ،را هدف كرده اند

) دولـت ( = » اداره قـدرت « ،نآپس از 
سلسـله هـاي   . مـده انـد  آنيز از عهـده بر 

در انقـالب  . سلطنتي از اين نـوع هسـتند  
زادي و واليـت  آهدف استقالل و  ،يرانا

ــود ــا اتحــاد. جمهــور مــردم ب مثــل  ،ام
اتحادهائي كه سلسـله هـاي سـلطنتي را    

مونيـك  ژيك عنصر ه ،وردندآپديد مي 
) خميني و روحانيـان قدرتمـدار  (داشت 

كه » مستضعفاني«با استفاده از  ،اين عنصر
گرفتار اين وهم بودند كه صاحب قدرت 

هستند كه قدرت را نها آشده اند و اينك 
 ،به عنوان هدف ،قدرت را ،بكار مي برند

زادي و واليت مطلقه آجانشين استقالل و 
فقيه را جانشـين واليـت جمهـور مـردم     

مقايسه اتحـاد دوران انقـالب بـا    . كردند
مـا را از   ،اتحاد دوران نهضت ملي ايران

گاه مي كند كه غفلت آواقعيتي بس مهم 
ف شود سبب مي شود قدرت هد ،نآاز 

مونيك عامل از هـم پاشـيدن   ژو عنصر ه
عناصـر   ،در جبهه ملـي اول : جبهه بگردد

مصدق و گرايشهاي وفـادار بـه    ،محوري
هـدف   ،خـر آزادي را تا آاستقالل و  ،او

شناختند و از مبارزه براي تحققشان دست 
بـرغم   ،بنا بر اسـناد  ،از اين رو. برنداشتند

نهضـت   ،بيرون رفتن بخشي از جبهه ملي
ملي كردن صنعت نفـت و  (ي به هدف مل

جبهــه تــا . بســيار نزديــك شــد) دولــت 
خــود از . وردآرســيدن بــه هــدف دوام 

كودتـا ضـرور شـد و انجـام     . ميان نرفت
 :درس ايــن دو تجربــه اينســت. گرفــت

گرايشهاي شركت كننده در اتحاد نمـي  
اگر هـم   ،بايد بر يكديگر تفوق بجويند و

 وجود عنصر يا عناصـر محـوري اجتنـاب   
اين عنصر يا عناصر مي بايـد   ،ناپذير باشد

نمــاد هــدف باشــد و يــا باشــند و مــردم 
مطمئن باشند كه از هدف جدا نمي شود 

  .و يا نمي شوند
رابطه قيم و صغير با مردم، عامل سوم  – 3

توضيح اين كه . پا نگرفتن اتحاد ها است
حزب هاي سياسي كه در ايـران تشـكيل   

ـ  ،غازآاز  ،شده اند ش رهبـري  به خود نق
كننده و به جامعه نقـش رهبـري شـونده    

از وجود وجدان همگاني غافل . داده اند
دانائي قائل نبوده و بنا را بر  ،و براي مردم

نتيجه اينست كـه  . نها گذاشته اندآناداني 
ــردم را ني  ــل از راه م ــد Ĥعم ــه ان . موخت

گمانشان ايـن بـوده اسـت و هنـوز نيـز      
 نهـا سـازمان رهبـري   آاينست كه اتحـاد  

 ،در جا ،ورد و مردمآكننده را پديد مي 
چـون  . نها مي شوندآتابع اوامر و نواهي 

 ،مي بينند كه حركتي از سوي مردم نشد
ن پايــان آاتحــاد را بيهــوده يافتــه و بــه 

در مرحلـه   ،حـال ايـن كـه   . بخشيده اند
هـم   ،يـد آاتحادي كه پديـد مـي    ،اول

روش كار را مـي بايـد عمـل از طريـق     
م هـدف را اسـتقالل و   مردم بشناسد و ه

 ،به خود ،زادي و حقوقمندي كند و همآ
كار نيروي . نقش نيروي محركه را بدهد

وردن نياز جامعه است وقتـي  آمحركه بر
نيـروي  . يـد آمي خواهد بـه جنـبش در  

محركــه در جنــبش قــرار مــي گيــرد و  
سازماندهي خودجـوش جامعـه را ميسـر    

چند و چون نيروي محركـه و  . مي سازد
ــل  ــن  ،را نآروش عم ــيش از اي ــه  ،پ ب

ــيل ــيح داده ام ،تفص ــسآاز . توض  ،ن پ
 ،نوبت به سخنگوئي مي رسد و سـرانجام 

اين جامعه است كه ابتكار عمل را بايد از 
 –ن خود كند و هرگاه نيروي محركـه  آ

را توانا به ايفاي  –بسا چند نيروي محركه 
ن اين نقـش را مـي   آبه  ،نقش بديل ديد

مـي بايـد    پيشـاپيش  ،بااين وجـود . دهد
معلوم باشـد كـه وظيفـه بـديل تصـدي      

ايـن دوران كـه بـه    . دوران انتقال است
راء و عقايـد  آاصل بر كثرت  ،انجام رسيد

و البته واليت بـا جمهـور مـردم اسـت و     
رأي مردم است كه اكثريت و اقليـت را  

ورد و هر دو نقشـهاي تعيـين   آپديد مي 
كننده خويش را در استقرار دموكراسـي  

 ،بــه دموكراســي شــورائين آو تحــول 
  .برعهده مي گيرند

محل عمل اتحاد يا جبهه بطور شفاف  – 4
فت بزرگ كـه بـه   آ :مي بايد معين باشد

حيات شوراي ملي مقاومت و اتحادهاي 
. تغيير محـل عمـل بـود    ،ديگر پايان داد

توضيح اين كه محل عمـل نيروئـي كـه    
زادي آاستقالل و  ،بنا بر اين ،دموكراسي

يم واليت ژدر بيرون ر ،درا هدف مي كن
ــران  ــه درون اي ــه و البت ــاي  ،فقي ــه معن ب

. اسـت  ،استقالل از هر قـدرت خـارجي  
هرگاه يك و يا چند گرايش محل عمـل  

جبهه يا اتحاد از ميان مي  ،را ترك كنند
حتي وقتي شخصـيتها و سـازمانهاي   . رود

 ،يـم ژسياسي در نزاع گرايشهاي درون ر
از يـك طـرف حمايـت مـي      ،در هدف

هويت خـويش   ،مدآبه شرحي كه  ،دكنن
را از دست مي دهنـد و اگـر در اتحـاد    

ن اتحاد را از ميان آ ،شركت داشته باشند
  .مي برند

 ،ور مي شـوم كـه از تجربـه هـا    آياد       
. يكي تجربه اتحاد در سطح شـهرها بـود  

بخاطر جـذب شـدن كسـان و     ،نهاآهمه 
از  ،يمژدر يكي از دو طرف ر ،گروههائي
از نخســتين و  ،از ايــن رو.  دميــان رفتنــ

تعيين محل عمل جبهه يا  ،مهمترين كارها
اتحادي است كه مي خواهد در خدمت 

  . جنبش مردم ايران قرار گيرد
از  ،خود سانسوري و سانسور يكـديگر  – 5

از  ،عوامل پا نگرفتن و بر فرض پـاگرفتن 
در . مدن جبهه يا اتحاد بوده استآپا در 

 ،مـي شـود   هر اتحادي تشـكيل  ،حقيقت
تمايل دارد به سانسور گرايشهاي تشـكيل  

ويـز كـردن   آدهنده خود از راه دسـت  
نه تنهـا در درون  . »يك صدا ،يك جبهه«

زاد انديشه ها آدو جريان  ،جبهه يا اتحاد
زاد آو اطالعات برقرار نمي شوند و بحث 

بلكه جبهه تمايـل دارد   ،روش نمي گردد
. به سانسـور گرايشـهاي خـارج از خـود    

و » رهبري جنبش سبز« ين بال دامنگير هم
» رهبري«ن آاز عوامل جدا شدن ها از 

هرگاه شخصيت ها و سـازمانهاي  . گشت
زاد را قدر شناسند آتجربه بحث  ،سياسي

و جلسه ها را به جلسه هاي بحث آزاد به 
دو  ،معناي درست كلمـه بـدل گرداننـد   

زاد انديشه ها و اطالعات برقـرار  آجريان 
بانيـــان و شـــركت  مـــي شـــوند و بـــه

نقش مهـم غنـا بخشـيدن بـه      ،كنندگانش
وجدان همگاني و ممكن گشـتن جنـبش   

  .همگاني را مي دهد
اســطوره كــردن ســازمان و برقــرار   -  6

كردن رابطه رهبـري كننـده و رهبـري    
شونده ميان سـازمان و اعضـاي خـود و    
ميان سازمان و سازمانهاي ديگر به اسـتناد  

نيـروي  «ضرورت قرار گرفتن در موقـع  
اين عامـل نيـز از    :»مونيژبرخودار از ه

ــا در ــي آعوامــل از پ ــدن شــوراي مل م
شــكل نگــرفتن  ،نآمقاومــت و پــيش از 

ــالب    ــال اول انق ــه در س ــزب (جبه ح
مونيـك  ژجمهوري خواهان موقعيـت ه 

 ،در هـر دو مـورد   ،از بد اقبالي. شد) بود
موني طلب قدرت فراگيـر  ژسازمانهاي ه

ان را بايـد  اسطوره سازم. را مي طلبيدند
شكست و پذيرفت كه تغيير رابطه انسان و 

رهبـري  : سازمان ضرورتي به تمـام دارد 
كننــده اعضــا و ســازمان وســيله اســت و 

  . هدف را نيز اعضا معين مي كنند
 ،برقرار كردن روابط شخصي قدرت – 7

عامــل  ،در ســطح يــك ســازمان سياســي
و در سطح يك جبهه يـا  ،انشعاب مي شود

ن مـي  آمتالشي شـدن  از عوامل  ،دولت
هم در سطح سازمان سياسي و هم . گردد

برقـرار كـردن روابـط     ،در سطح جبهـه 
وردن آشخصي قدرت با هـدف بدسـت   

. مهار سازمان و جبهـه انجـام مـي گيـرد    
فراوان مشاهده شده است كـه عضـويت   

بـا   ،بخاطر تسويه حساب سياسي ،در جبهه
اعضاي ديگر سـازمان عضـو جبهـه و يـا     

چنانكه عضـويت در  . استرقيبان سياسي 
بكـار   ،كنفدراسيون دانشـجويان ايرانـي  
ــه تســويه حســابها رفــت نخســت . اينگون

ــازمانهاي سياســي را متالشــي كــرد و   س
  . سرانجام خود متالشي شد

زادي آحتي وقتي هـدف اسـتقالل و        
اتحاد مي بايد شكلي را بجويد كه  ،است

  موني از ژمحل عملي براي اعمال ه
دن روابط شخصي قـدرت  راه برقرار كر

بــاقي نگــذارد و جبهــه را وســيله تســويه 
وري است كـه  آدر خور ياد. حسابها نكند

اشـخاص بـر    ،در شوراي ملـي مقاومـت  
اساس رابطـه شخصـي رهبـري سـازمان     

به عضويت دعوت  ،نهاآمجاهدين خلق با 
رهبـري حـزب جمهـوري    . شده بودنـد 

اسالمي نيز از راه روابط شخصي قـدرت  
 ،هـردو از ميـان رفتنـد   . دمده بوآپديد 

 ،عاملي مهم از عوامـل از ميـان رفتنشـان   
  .اين عامل بود

گريز از روشنائي و گرايش مصرانه به  – 8
ــام ــات و   : ابه ــه مطالع ــاني در مؤسس زم

مشـغول تحقيـق در    ،تحقيقات اجتمـاعي 
ــدم كــه از      ــزاب سياســي ش ــاب اح ب
. مشروطيت بدين سو تشكيل شده بودنـد 

مرامنامه و برنامه از مبهم بودن  ،ن زمانآ
در . عمل حزبها بـس شـگفت زده شـدم    

هـدف  هـا را مـبهم      ،جبهه ملي دوم نيـز 
  .تعريف كردن ضرور شمرده مي شد

  
  15در صفحه     
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و » رهبـــر ســـاواكي«
رئيس جمهوري سحر «

رو در » و جــــن زده
  :روي يكديگر

  
  

وري شـده در  آاطالعات گـرد : انقالب اسالمي
  :ت كرده ايماين فصل را از ايران درياف

   
ميان خامنـه اي  تشديد اختالفات  ٭
ـ  » ساواكي« جـن  «اد ژو احمـدي ن

  :»زده
   

هر روز كه از آغاز سال جديد مي گذرد      
ـا ر  ـ بر شدت اختالفات رهبر با بصيرت ب يس ئ

افزوده مـي   »ذوب در واليت فقيه«جمهور 
ـا  دو طرف ، حاال ديگر .شد از رو را شمشير ه

ـا را بـراي    سيد علي افسار .اندبسته  برخي ه
ـا كـرده      دريدن محمود احمـدي نـژاد ره

ـباح      .است ـايي ماننـد مص ـيخته ه افسار گس
 ومحمد باقر قاليباف  وعلي الريجاني  ويزدي 

ـتمي     وصادق الريجاني   وسـردار قاسـم رس
ـايي   وسردار حسن عباسي  علـم  و حميد رس

ـاهنر و     و الهدي ـا ب ... ذوالنـور و محمـد رض
نژاد چنان تنگ  را بر محمود احمدي عرصه

يكـي از  كرده اند كـه وي راهـي بـه جـز     
ـابع     : انتخاب ندارددو يا بايـد بـه مهـره اي ت

مطلق در دستان سيد علي خامنه اي تبـديل  
ـان    ـارزه مي شود و يا ميدان را براي ايجاد مب

  .خود و سيد علي گسترش دهد 
احمدي محمود  طرز فكراخالق و رفتار و      
ـا    ر مـي انگيزنـد  او را به مقابله ب ،ادژن حتـي ب

برايش فرقي نمي كند كه در جناح   .»رهبر«
ـا    .مقابل چـه نيرويـي قـرار دارد    وي بـه تنه

چيزي كه فكر مي كند دشمن مقابل است و 
هـر چـه در تـوان دارد بـه      ،براي شكستش

 .ميدان مي آورد
در برابـر   ،خـود را ، خامنـه اي سيد علـي       

رف با كسي ط. ده استقرار دا ادژاحمدي ن
ـيرت خوانـدن     است ـان  كه با بـي بص مخالف

انتخاب احمدي نژاد به  :، گفتادژاحمدي ن
 شدليل در راه انقالب بودن و مطيـع بـودن  

در نماز جمعه گفت كه  .است انتخاببهترين 
است تا به افكار هاشمي نزديكتر  افكارش به او
ـار    .رفسنجاني رهبـر  «اما در حال حاضـر ك

ـار شـدن    بـه  نگون بخت » بـراي  دسـت بك
. اد رسيده اسـت ژاحمدي نحذف يا كنترل 

ـا      ـار را بـه اينج ـايتيش ك يعني بخاطر بي كف
 .رسانده است

ـاكي از اين      ـيد علـي    ندشنيده ها ح كـه س
خامنه اي جنتي را مأمور ابالغ پيام خود بـه  

يا تسليم مي شويد : اد كرده استژاحمدي ن
خر دوره بكار خود ادامه مي دهيد و يا آو تا 

هيأتي سه نفره را هم مأمور . مي كنيداستعفاء 
ــباب عـزل او را    اگــر  ،كـرده اســت كـه اس

ـتور او  . فراهم كنند ،سركشي كرد  ،بنا بـر دس
. اد را چيدژنخست مي بايد پرهاي احمدي ن

ـاران   از اين رو است كه حمله شديد به همك
ـتياران او  ژاحمدي ن ـتگيري دس در  ،اد و دس

قـرار   دستور كار واواك و سپاه و قوه قضائيه
ـان و  . گرفته است قـواي  هم اكنون روحاني

ـان   و مقننه و قضاييه ـان   وشوراي نگهب خبرگ
و سپاه و بسيج وارد عمـل   و واواك رهبري 

ـ  بر شده اند و مرتب عرصه را   ادژاحمـدي ن
 .مي كنندتنگ 

همه سياسيون حامي واليت مطلقه معتقدند    
ـا كنتـرل     ـان دارد ب كه بايد تا جايي كه امك

اد بگذارند اين دو سال ديگر بـه  احمدي نژ
خرداد سعيدي  7در  ،با وجود اين. انتها برسد

ـ    اد ژهشدار داد كه ممكن اسـت احمـدي ن
  . را بشكند» رهبر«شيشه صبر 

ـ        ـار    ژاحمدي ن ـتياران او نيـز بيك اد و دس
ـان    : ننشسته اند ـترده روحاني ـاد گس افشاي فس
ميليــارد تومــان پــولي كــه از  760(دولتــي 

ـا پرداخـت شـده    آلت به بودجه دو در  –نه
ميليارد تومان پرداخت  36حكومت خاتمي 

اد افـزون  ژمي شد و در حكومت احمدي ن
گوياي غرق بـودن   –برابر شده است  20بر 

لودادن مجتبـي بمنزلـه    ،اينان در فساد است
ـا  » رهبر«كسي كه  ـيس جمهـوري  «را ب » رئ

شـماره كـردن بـي     ،سرشاخ كـرده اسـت  
ـلحي    ـاي مص ـايتي ه واواك و » وزيــر« ،كف

ـپاه » فرمانده« ،جعفري ـاي خـورد و    ،س افش
 ...  بردهاي مصباح يزدي و دستياران او و

از روزي كه خامنـه اي بـه دروغ گفـت         
اختالف ها و ضربه زدنها بـه   ،اختالفي نيست

ـيش شـده      ،يكديگر ـتر از روز پ هـر روز بيش
ـ . است اد ژخامنه اي فكر مي كرد احمدي ن

او همان روز كه به سركار اما  .مي شودتسليم 
در اختالف دارد و گفت با خامنه اي  ،مدآباز

نمايندگان براي : پاسخ تهديد مجلسيان گفت
 مدركبايد  منصدور عدم كفايت سياسي 

 .داشته باشند
كـه  نظر بر اين بود  عيد نوروز،تا پيش از       

ـاري    براي ،خامنه اي احتماال، خـروج از فش
ايي از دسـت  كه بـه وي وارد شـده و رهـ   

با ايجاد تصادفي ساختگي وي  ،ادژاحمدي ن
عنوان شهيد هم به او مي دهد و  مي كشدرا 

شر احمدي را از خود  ،و بدون پرداختن بها
از او تمجيـد و تعريـف   . رها مـي كنـد  نژاد 

بسيار پر تالش و مبارز  مرديكه خواهد كرد 
بـوده  ... در خط رهبري و و و مقاوم و مطيع

ت خدا اين بـود كـه در راه   خواس اما. است
اما از سـر بـي   . به شهادت برسد انجام وظيفه

مشكل بركناري مصلحي را نه بطريق  ،كفايتي
به يـك   ،عاقالنه كه از راه نشان دادن قدرت

تشديد درگيري ها . بحران بزرگ بدل كرد
نمي او كه ديگر رسانده است به جايي را كار 
زيرا  .اد را بدهدژد ترتيب قتل احمدي نتوان
احمدي شرايط، هر اتفاقي كه براي  اين در
ـئول  پيش آيد،  ادژن همگان خامنه اي را مس
 .ن خواهند شمردآ

حوادث روزهاي اخير و به خصوص حملـه  
ـاران و  بـه احمـدي نـژاد     همه جانبه و همك

خامنـه اي  د كـه  ننشان مي ده ،دستياران او
 ،براي خالصي از شكست قطعي كه خـورده 

باورانـدن  » سحر شده«و » جن زده«دركار 
اد و قربــاني ســحر و جــادوي ژاحمــدي نــ

محمـود   .اطرافيان معرفي كـردن او اسـت  
كه ديگـر   است متوجه شدهنيز احمدي نژاد 

نمي تواند همچنان خود را معتقد به واليـت  
 او هـم  لذا، .جلوه دهدرهبري  فقيه و مطيع

خامنه اي و دسته او گرفته تصميم به مبارزه با 
  .است

ـاي   بنا شود اگر رايط حاضر،در ش     داشته ه
در مقام زور  ،شودبررسي  نزاعهر دو طرف 

 .اي بيشتر استسيد علي خامنه زور  ،زمائيآ
ـاي   ـنش ه غيـر معقـول محمـود     اما از واك

احمدي نژاد نبايد غافل شد زيرا وي نـه بـر   
ـاس   اساس عقل و انديشه و درايت بلكه بر اس

 قول افـراد نزديـك   احساس و لجاجت و به
ـا از  . ميكنـد دريافت ها عمل  بر پايه ،اوبه  ام

 ،لحــاظ شكســت و پيــروزي در نظــر مــردم
. شكست قطعي را خامنه اي خـورده اسـت  

ـام خـود را از    ژزيرا احمدي ن اد گرچـه مق
ـتد   ،خامنه اي دارد اما هرگاه در برابر او بايس

ـار   ،حتي به قيمت بركنار شدن نزد مردم اعتب
ـال  . پيدا مي كنـد  اي هـم   نكـه خامنـه  آح

ـاخته خـود را      اكنون بازنده اسـت زيـرا س
هراندازه ويراني را بيشتر . ويران كرده است

. شكست خود را بزرگ تر خواهد كرد ،كند
ـيوه كـج    از اين رو است كه مي خواهد بش

ـ  ،دار و مريز ـا آخـر دوره   ژاحمدي ن اد را ت
هرچند ممكن . رياست جمهوري تحمل كند
د در برابر نتوان ،است كينه توزي كه او است
 ،موختـه خـود  آوسوسه ادب كردن دسـت  

 . مقاومت كند
ـتن ايـن           گرچه هاشمي رفسنجاني با گف

ـام      جمله كه با رفتن بنـي صـدر مـردم و نظ
به خامنه اي پند مـي دهـد    ،يكدست شدند

اما خامنه اي نمي  ،اد را روانه كندژاحمدي ن
اد را روانه كند و خود را به ژتواند احمدي ن

ـان    دامن ها ـنجاني و اصـالح طلب شمي رفس
زيرا مي داند هم دو سـر طـال مـي    . بياندازد

البته . بي اختيار مي گردد» رهبر«شود و هم 
. اد نيز مي ترسـد ژاز افشاگري باند احمدي ن

ـناد و مـدارك بـر    زيرا اين باند نيز  ضـد  اس
   :در اختيار دارد وبيت ا خامنه اي و

ـان ريشـه    ماهها قبل،      ري برخـي از نزديك
به  شدن مدعي شدند رحيم مشايي با نزديك

برخي از اسناد و اند جواد مادرشاهي توانسته 

مدارك مبني بر نزديكي سيد علي خامنه اي 
ـباح يـزدي و   و خزعلي  وجنتي  و ـا  ... مص ب

ـاه را بدسـت    ـناد   آساواك ش ورد و ايـن اس
ارتباط با ساواك از طريق انجمـن  حاكي از 

ـناد در   رحيم مشايي از .هستندحجتيه  اين اس
در برابر سيد  روز مبادا استفاده خواهد كرد و
ـتاد  ـناد   . علي خامنه اي خواهد ايس البتـه اس

از جمله  .فراواني در اختيار اين باند مي باشد
هاشمي هزاران سندي كه عباس پاليزدار از 

نزديكان روحاني رهبري ماننـد   رفسنجاني و
ــاطق نـوري   وخزعلـي   وجنتـي   واعــظ  ون

ــرور برخــي  ا وطبســي  مــامي كاشــاني و ت
ـترده      ـاد گس ـين فس ـپاه و همچن سرداران س

دسـت درازي بـه   (خامنـه اي  وابستگان بـه  
دريافت ماجراي  ،از جمله اموال بيت المال،

كارخانجات ايـران  از اتومبيل هاي مختلف 
ـاي از رده    به... خودرو و قيمت اتومبيـل ه

ـازمان بازرسـي كـل     )....و شده خارج از س
ـا را  كشور خارج سا خته بود كه برخي از آنه

ـا    و كـرد در سخنراني همدان افشا  ايـن افش
يا مجموعـه   .موجب دستگيري او شدكردن 

اي از اسنادي كه گفته مي شود همين باند به 
ـلحي از   ، در چنـد  واواككمك معاون مص

ـاخته اسـت    ـارج س ـارج   ماه گذشته خ و خ
، يكي از علل بروز درگيري ن اسنادآكردن 
  .ها بود

ـيم        نزديكان باند ريشهري معتقدند كه رح
مشايي برخي از اسناد ارتباط و وابستگي هاي 

با ساواك، قبل از و مقامات به انجمن حجتيه 
ـان     ـاهي كـه در آن زم انقالب، را از مادر ش

ـاد بـوده،   ـ  مسئول مركز اسناد سلطنت آب ه ب
  .دست آورده است

ــاواك در  ،بعــد از انقــالب     ــناد س كليــه اس
ـا  ـلطنت آبـ ــواد   ،دسـ ــديريت ج ــت م تح

مادرشاهي قرار گرفـت و گفتـه مـي شـود     
 .شده اندهزاران سند از اين مجموعه مفقود 

ـاهي   معلوم است  فردي چون جـواد مادرش
ـ دوم انجمـن حجتيـه و ري   شخصكه  يس ئ

ـان     بخش اطالعات اين انجمـن بـود، در زم
ـال جمـع آوري    رياست بر اين مركز، به دنب

ـنادي ر   ا از ايـن  چه اسنادي بوده و چـه اس
ـادر   . مجموعه خارج ساخته اسـت  جـواد م

ـيد     ـار س شاهي از آن به بعد همـواره در كن
ــي و    ـات امنيت ــه اي و در مقامـ ــي خامن عل

ـاني كـه   خـواه   اطالعاتي قرار گرفته بود زم
در دفتر رياسـت جمهـوري    ومشاور امنيتي ا

بود و چه زماني كه از سوي سيد علي خامنه 
رفتن اسناد اي به همراه عسگراوالدي براي گ

جاســوس روســي پناهنــده بــه كــوزكچين 
ـناد را از     ـتان رفـت و آن اس انگليس به پاكس

و چـه   كرددريافت  انتليجنت سرويسمامور 
ـام دفتـر بازرسـي بيـت       سالهايي كـه در مق

  .رهبري مشغول به انجام وظيفه بود
احمـدي   باندكه  نندآحاكي از اطالعات      

ـار  را دنژاد نيز برخي اسناد و مدارك  ر اختي
شايد يكي از داليل وحشت از برخورد  .دارد

با اين باند همانا وجود اين اسناد و مـدارك  
 .باشد

 
مركـز راهبـردي (قرارگاه عمـار ٭ 

  ):جبهه اهل والء
  
ـا بانـد         به تازگي، قرارگاهي براي مقابلـه ب

ـاران وي تشـكيل     محمود احمدي نـژاد و ي
ـئوالن آن   .است شده مـي گوينـد   البته مس
ـال قبـل تـدارك    كيل تش اين قرارگاه از س

ـ اما شواهد نشان مـي ده  .ديده شده بود د ن
ـا كه بعد از  برخورد محمود احمدي نـژاد    ب

 ،صالحيبركناري بر سر  سيد علي خامنه اي،
ـاه      ،وزير واواك ـاد ايـن قرارگ ـباب ايج اس

   .ماده شده اندآ
اسامي افراد و اعضاي شـوراي مركـزي        

ـانيون   دهنـده ح  قرارگاه نشان  وضـور روح
ـا    نمايندگان مجلس و سرداراني است كـه ت
ـامي     ـيرت ح سال قبل همانند رهبر بـي بص

خامنـه اي  اخيرا كـه  . اد بوده اندژاحمدي ن
ـتياران   ،خود را باز كرده» چشم بصيرت« دس

تقـال  او، به فكر چاره افتاده و خود همانند او 
ننـد و  احمدي نـژاد را كنتـرل ك  مي كنند 

ـات« ــس» انتخابـ ــت  آ مجل ــده را از دس ين
ن را آحكومت و باند او خارج سازند و خود 

   . انجام دهند
ـاي    :نام قرارگاه اسـت نكته جالب       بـه ج

ـاه  كلمه  حزب يا جمعيت يا جامعه، را قرارگ
حضور و معموال محل قرارگاه . نام كرده اند

عمل افراد يك سازمان جاسوسي و يا نظامي 
خصي جزء بر طبق اساسنامه، موارد مش .است

   : قرارگاه هستند به اين شرحوظايف 
ـاي   - پيگيري مطالبات رهبـر انقـالب   • اعض

 به اين نتيجه رسيده اند كهاين قرارگاه گويا 
كه گرفتن است آنچنان ناتوان شده  »رهبر«

قرارگاه خاصي مي ايجاد ، نيازمند شمطالبات
در حاليكه همه ملت ايران مـي داننـد    .باشد

ـان كـه مطالبات ت كه ايـن خامنـه اي اسـ     ،ش
اين او اسـت  . را پس نمي دهد ،حقوق شان

ــام خـويش را از اســتبداد دارد و در    كـه مق
ـاب     خدمت اين استبداد اسـت كـه از ارتك
ـادي      هيچ جـرم و جنايـت و خيانـت و فس

   . روگردان نيست
ـال انقـالب    • هماهنگ ساختن نيروهاي فع

شـوراي مركـزي    ،بـدين ترتيـب   - اسالمي
ـيچ     استقرارگاه معترف  ـال ه كه  تا بـه ح

ـال انقـالب     ـاي فع هماهنگي اي ميان نيروه
 32غافل از اين كه طي . استاسالمي نبوده 

يم را ژهربار از راه حذف خواسته اند ر ،سال
اختالفها تشـديد   ،در عمل ،يكدست كنند اما

  .يافته و چند دستگي بيشتر شده است
معلوم نيست  - نظارت و نقد عملكرد نهادها •

ارگاه در كجاي قانون قـرار دارد  كه اين قر
و آنها  ندكه تصميم گرفته بر نهادها نظارت ك

در حاليكه خود بـه خـوبي مـي     .را نقد كند
ـا تحـت نظـر      » رهبـر «داند كه اكثـر نهاده

ـيش از  حق كس هيچ  . هستند ـا   آتفت ـا و ي نه
ـا حكـم   نها آبر عملكرد نظارت  را ندارد مگر ب

  .»رهبر«
ـار   رصد فعاليت • ض انقـالب  هاي جبهـه مع

ـار   ،بـدين ترتيـب  : اسالمي واواك و در كن
ــداران اطالعــات و دســتگاههاي  ســپاه پاس

يـد  آقرارگاهي بوجود مي  ،اطالعاتي ديگر
ـارض را بـر   كردن ار رصد كه ك نيروهاي مع

 ي قرارگاه البته تركيب اعضا .مي گيردعهده 
در نهادهاي امنيتـي  اينان  نشان مي دهد كه 

  .عضويت دارندو نظامي 
 هاي پيدا و پنهان دشـمنان  ناسايي دستش•

ايـن بنـد از    - امل داخلي آنهاوو ع خارجي
ـاه  اساسنامه نيز  در  معلوم مي كند اين قرارگ

 .دخالت خواهد كردامنيتي و نظامي  امور
صحنه عمـل تحـوالت    بصيرت افزايي در •

ـيرتي   :داخلي از ، »رهبـر «با توجه به بي بص
ت افزايي ، اعضاي اين شورا به فكر بصيرقرار

زيرا در مـورد   .او افتاده استو بيت  »رهبر«
باند احمدي نژاد و ياران وي تقريبا در ايران 

لجوج  –دروغگو بودن  –همه فريبكار بودن 
بودن و ابله بودن او را مي دانستند به جز باند 

ـين شـورايي    وو بيت ا »رهبر« و اعضاي هم
شـده  كه هم اكنون در پي بصيرت افزايـي  

  .اند
  
کیب اعضای شـورای مرکـزی تر٭

  :این قرارگاه نیز جای تامل دارد
  
حجت االسالم والمسلمين مهدي طائب  -  1

برادر  –رئيس شوراي مركزي قرارگاه عمار 
يس انجمن سبز واليي كـه  ئحسين طائب و ر

در جريان جنبش ملت ايران بـراي ربـودن   
عالوه بـر  . كلمه سبز انجمني ايجاد كرده بود

رهپويان انقالب اسـالمي   عضوجامعه اون، يا
  .استدر كنار زاكاني و وحيد جليلي است و 

حجت االسالم عليرضا پناهيان نايب رئيس   - 
از  –معروف به عليرضا مارمولـك   –قرارگاه 

شاگردان مصباح يزدي كه مدتي بـه دليـل   
سخنان او در كانادا ممنوع التصوير شده بود 

ايشان از سخنرانان معروف بيـت رهبـري    –
سخنرانان جلسات هفتگي انصار حزب اهللا واز

عضو هيات امناي دانشـكده هنـر دانشـگاه     - 
تهران در كنار عزت اهللا ضـرغامي و مسـعود   

حال از هنر چه مي داند . ده نمكي مي باشد
  .گاه استآخدا 

ــالم و المســلمين  - 2 ــدي  حجــت االس مه
ـاه  مسئول ستاد ماندگاري سـخنران   - قرارگ

ــط  هميشــگي صــدا و ســيما در مــورد  رواب
دختــران و پســران و از ســخنرانان جلســات 

  .هفتگي انصار حزب اهللا
 - حجت االسالم والمسلمين حميد رسايي - 3
ـابق    –فعلي مجلس  »نماينده« مدير كـل س

ـاردي او در     وزارت ارشاد كـه پرونـده ميلي
ـاب    رابطه با مفقود شدن بن هاي خريـد كت

رسايي  .بود مطرح شدهمجلس هم  درحتي 
رسخت محمود احمدي نژاد در از حاميان س

ابتداي انتخاب او به رياست جمهوري بـود،  
ـله   او، از اورفته رفته، به دليـل عملكـرد    فاص

ـبانده      ـالف چس گرفته و خود را بـه بانـد مخ
دي و از  9رسايي مدير مسئول نشـريه   .است

  .سخنرانان معروف صدا و سيما مي باشد
ـاران   از - االسالم علـي ثمـري   حجت  -  4 ي

ـيغه عقـد     محمود احمدي نژاد كه حتـي ص
دختر رحيم مشايي و پسر محمـود احمـدي   

يس ئنيز به صف مخالفان ر وا –نژاد را خواند 
  .جمهور پيوسته است

ـبخش   - 5 ـلمين روان  - حجت االسـالم والمس
ـبخش دبيـر سياسـي نشـريه پرتـو       قاسم روان
ـالها از    واليت  وابسته به مصباح يزدي كـه س

ـ  اع مـي كـرد   احمدي نژاد در برابر همه دف
از  او. به جمع مخالفان او پيوسته است اينك

  .است شاگردان معروف مصباح يزدي
ـاج سـعيد قاسـمي    - 6 واي بـه   - مهندس ح

ـامش     روزي كه فردي از مطـرح شـدن مق
ايـن سـردار    از در اطالعيـه، . خجالت بكشد

سپاه، به عنوان مهندس نام برده شده است تا 
جلوه و جاسوسي نظامي  شايد كمتر قرارگاه،

ـاه    . نكند ـاون قرارگ ـاني مع سردار قاسمي زم
ــروري در   ـاني و س ـار زاكـ ـاراهللا و در كنـ ثـ

ـان   .سركوب مردم شركت  داشـت  در جري
ـامي    ــرداران حـ ـاتي از س ـاي انتخابـ كودتـ

ـاطر  . احمدي نژاد بود ـابقه نيـز  آبخ از  ،ن س
  .خود داري مي شود، شنظاميذكر عنوان 

ـامي و    - مهدي كوچك زاده - 6 سـردار نظ
 »نماينـدگان «ن انصار حزب اهللا و از سخنرا

ـا،   بود حامي محمود احمدي نژاد  كـه باره
، مجادله هايي با ديگـر نماينـدگان   بخاطر او

اين روسي تبار در جريان بعد از . است كرده
ـا موسـوي و    كودتاي انتخاباتي در مالقات ب
كروبي و خاتمي آنها را تهديد بـه برخـورد   

ـال  ،اينك. كرده بود ـال   با گذشت دو س ح
ـاده   ـادش افت كـه احمـدي نــژاد و    اسـت  ي

  .گروهش منحرف بوده اند
عضو برجسته توجيهات  - زاده نادر طالب -  7

ـيما  ئضد امريكايي و ضد اسرا  –يلي صدا و س
يلكردگان امريكا كه سالها توجيه گـر  صاز تح

در صــحنه  حضــور انقالبــي احمــدي نــژاد
  .بودسياسي كشور 

ـتگان   - حاج حسين يكتا -  8 ـپاه   از وابس بـه س
   .پاسداران

سردار جنگ نرفته سپاه و  - حسن عباسي -  9
در  از توجيه گـران حضـور احمـدي نـژاد    

ـاد او . صحنه سياسي كشور بود  از مديران نه
يس ئــســالها مشــاور ر رياســت جمهــوري و

ـان اينك . بود يجمهور ـته   او به مخالف پيوس
  .است

سردار حسين اهللا كرم  - اهللا كرم حسين - 10
خامنه اي و مجري اوامر وي  يار سيد علي –

يس انصار حـزب  ئدر سركوبهاي خياباني و ر
ـان   اهللا كه سالها كاردار نظامي ايران در بالك
ـان احمـدي نـژاد     بود او نيز به جمع مخالف

  .است پيوسته
مداح معـروف بيـت    - سعيد حداديان -  11

ـالهاي     رهبري و انصار حـزب اهللا كـه در س
ـ   ود و اخير از حاميان جدي احمدي نـژاد ب

ـ  در دانشـگاه   »ي جنـگ شـهدا « نبراي دف
ـاد   صنعتي شريف دانشجويان را به شدت به ب

دست به مخالفت با ايـن   كهكتك گرفت تا 
او اخيرا به دليل مخالفت با رحيم  .زنندنعمل 

بـه احمـدي نـژاد    ناسزاهاي ركيكي مشايي 
ـ از سوي دفتر ر. داد از وي  ييس جمهـور ئ

ه وارد يئشكايت شد اما طبق معمول قوه قضا
  .عمل نشد

برادر سـعيد جليلـي و از    - وحيد جليلي- 12
ياران و نزديكان زاكاني و مهـدي طائـب و   
عضو جامعه رهپويان انقالب اسالمي و همكار 
ـا     ـان ب در وب سايت جهان نيـوز و از مخالف

  .سابقه رحيم مشايي و باند احمدي نژاد
از اعضاي وابسته به انصار  - حسين روشن - 13

  .حزب اهللا
  
  :شنیده های گویا٭
  

شنيده مي شود كـه خامنـه اي سـالمت     ◀
     ً              اخيرا  او قادر بـه  . خود را از دست مي دهد

در خـور  . كمر راست كردن نيز نبوده است
وري است كه علت دشمني خامنه اي و آياد

  از جمله اين  ،فرزندش مجتبي با رحيم مشائي
  

  5در صفحه     
  
  

 بیست و پنجمین سال ایران گیت
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تا معلوم نيست : قول رحيم مشائي بوده است
ـيس جمهـوري  آانتخابات  » رهبـر « ،ينده رئ
  .زنده بماند

كه حكم انفصال محمـد  مي شود شنيده  ◀
ـاون اول ر   ـ رضا رحيمـي مع يس جمهـور،  ئ

اما هنوز . استقوه قضاييه صادر شده  توسط
رحيمـي بـه دليـل    . نكرده انـد منتشر ن را آ

ـاي بـزرگ و     ـتالس ه دست داشتن در اخ
ـا   5 محكوم بهفساد اقتصادي  ـال انفص ل از س

نيز به  حميد بقايي. خدمات دولتي شده است
  .سال انفصال محكوم شده است 4

زدن ضربه به حاميان احمـدي نـژاد، بـه         
 .دانرحيم مشايي برس كار را به گرفتن تدريج،

ـ  ،با وجود حمله ها از هر سو اد از ژاحمدي ن
  .دفاع كرد ،او و بقائي و ديگر همكاران خود

  
  
دارد سـال  سال جهاد اقتصادی ٭

   :ورشکست اقتصادی می شود
  

ـادر بـه    »وزير« ◀ بازرگاني اعالم كرد كه ق
ـا نيسـت  شدن قيمتهاي  كنترل گران  .كااله

به هنگام اجراي هدفمندي يارانه  نكهآحال 
ـپاس از   و ها، در راديوي ايـران، ا  ضـمن س
ـاد     شـد همكاري مردم مـدعي   ـا ايج كـه ب

هزاران بازرس صنفي دولت با هـر گرانـي   
حتي انبار برخي تجار  .د خواهد كردبرخور

 تا ماه قبل،. را به جرم احتكار مصادره كردند
ـااليي گـران   او ، مدام مدعي بود كه هيچ ك

توانايي ناوي به اخير اما اعتراف  .نخواهد شد
ـان مـي دهـد كـه       از ـا نش كنترل قيمـت ه

 كـه است هم به اين نتيجه رسيده   حكومت
 .يدآبر نمي كاري از دستش  ديگر
سالي كه از سوي سيد علي سال جهاد  در◀

اقتصادي اعالم شد به نظر مي رسد كه وضع 
   .برعكس شده است

وزارت نفت فعال تعطيل است نه وزير دارد  •
نه سرپرست و نماينده در اوپـك  و در ايـن   

مد آب معلوم نيست كه درآلود كردن آگل 
نفتي در اين مدت به چه صورت بوده و چه 

  .ن استآكسي مسئول 
وزارت نيرو به مشكل ادغام برخورد كرده  •

و وزيرش پا در هوا است زيرا قبال گفته شده 
بود كه وي قرار است عالوه بر وزارت نيـرو  
وزير نفت هم شود اما به دليـل سـخنان بـي    
برنامه او و احمدي نژاد حال مجلس حتي به 
او راي هــم نخواهــد داد و در نتيجــه ايــن 

  .وزارتخانه نيز شل شده است
ـاي   • وزارت صنايع كه يكي از وزارتخانه ه

مهم اقتصادي است در حال حاضـر بـدون   
وزير مشغول به كار گل مي باشد و سرپرست 

ـ معرفي شده از سوي ر يس جمهـور مـورد   ئ
تاييد مسئوالن و معاونان اين وزارتخانه نيست 
و بــا افشــاي اخــتالس و دزدي در برخــي  
 كارخانجات همه چيز اين وزارتخانه به هـم 

گفته مي شود كه وزيـر قبلـي   . ريخته است
قاي احمدي نژاد پرونده آيعني خواهر زاده 

ميليارد توماني در اين وزارتخانـه   6اختالس 
  .دارد

وزارت بازرگاني كه وزيرش از حاال راي  •
اعتماد مجلس را از دسـت داده در حاليكـه   
ـاه     ـا نگ نمي تواند وزارت خانه خود را سـر پ

ـنايع  دارد هندوانه اي ديگ ر به نام وزارت ص
به دستش داده اند كـه عنقريـب هـر دو را    
خواهد انداخت و فعال اين وزير نيز اعتـراف  

  .به ناتواني دركنترل قيمت ها كرده است
وزارت كار و امور اجتماعي از وزارتخانـه  •

ـار برنامـه    هاي مهم كه در حال حاضر گرفت
ادغام وزارتخانه ها و در هـم و بـرهم شـده    

مار بيكاران آر اين وزارتخانه حتي وزي .است
ـيل   خود را در اختيار ندارد و نمي داند با س
ـئوليت وزارتخانـه    بيكاران چه كند حال مس

  .اي ديگر را عهده دار شده است
ـاري وزيـرش در     • ـا بركن وزارت رفاه كه ب
نجا نيز همه چيز بـه هـم خـورده و كسـي     آ

  .جوابگوي ارباب رجوع نيست
ه ها بلبشوي بازار سـكه  در كنار اين وزارتخان

ـ ارز با عدم مـديريت ر  –طال  – يس بانـك  ئ
شـفته  آمركزي بازار ارز و طال را بـه شـدت   

ـا گرانـي    ساخته و افزايش قيمت اين كااله
جديدي به بازار وارد ساخته و بورس را بـه  

  .سوي سقوط به پيش مي راند
از سويي ديگر سازمان ملي جوانان مـدتها   •

ـئول نـدارد و    ـاي    است كـه مس همـه كاره
ـا شـده    ناكرده اهللا بختكي به حال خود ره

  .اند
سازمان تربيـت بـدني بـه دليـل تشـكيل       •

وزارتخانه ورزش و جوانان نيز به حال خود 
رها شده و دولت از معرفـي وزيـر ورزش و   

يس ئجوانان سر باز مي زند و مجلس نيز از ر
جمهور شكايت كرده اما اين وزارتخانه وزير 

ــدارد و  ـئول و    ن دوآن ــي مسـ ـازمان ب سـ
سرپرست مانده اند و كار ورزش بـه مشـكل   

  .برخورده است
در كنار اين از هم پاشيدگيها دادستان كل  •

يس ئشكايتهاي عليه ر كشور سخن از پيگيري
  .دزنجمهوري مي 

يس بازرسي كل كشور مي گويـد كـه   ئر •
يس جمهور ئقاي رآاسامي مفسدان اقتصادي 

ـادي   ن مفآرا بررسي كـرده و در   سـد اقتص
  .مشاهده نكرده است

ــژاد را    • ــدي ن ـين احم ــه ماشـ ــردي ك ف
يسه بانكهاي ئخريداري كرده و عضو هيات ر
ميليارد  1200سامان و گردشگري مي باشد و 

تومان بدهي بانكي دارد راسـت راسـت در   
و كسـي پيگيـر او    .تهران گردش مـي كنـد  

 .نيست
ـان مـي دهـد كـه       • گزارشات مجلـس نش

خابات سود سهام عـدالت را  دولت قبل از انت
ميليـون نفـر بـراي     8بدون برنامه به حـدود  

 .گرفتن راي پرداخت كرده است
ـا    • بـه   مجلس مدعي است كـه واريـزي ه

 همردم در سال گذشته از بابت ياران حسابهاي
، بـي  مـده انـد  آحكومت بعمل ها از سوي 

 هاي ديگـر  رديف و از  بودهحساب و كتاب 
ــا بــر ايــنب. انـد پرداخــت شــده  بودجـه   ،ن
 .ندقانوني نبوده ا پرداختها

ـندوق     • وزير اقتصاد مي گويـد كـه در ص
ـ ر –ذخيره ارزي پول نيست  يس جمهـور  ئ

ميليارد دالر موجود است  100مي گويد كه 
ـارد دالر  12و مجلس مي گويد  ـال  . ميلي ح

   .چقدر است خدا مي داند
  
واواک عرصه برخورد گرایشـها  ٭

جـدا و گشته و دارد از قوه مجریه 
   :می شود» رهبر«تابع 

  
رفت و  واواكاز زماني كه علي يونسي از     

ـاي    ـارترين نيروه جاي او را دو تن از فريبك
ـا  ئقوه قضا يه بر عهده گرفتند اين وزارتخانه ب

وردن نيروهاي تازه كار بسيجي و آبر سر كار 
سپاهي وارد دوره اي جديد از امور امنيتـي  

  .شتو اطالعاتي گ
ـيد علـي    ،وزارت علي يونسـي در دوران  س

ـاز    خامنه اي براي اينكه به اطالعات مـورد ني
دســت يابــد تصــميم بــه ايجــاد ســازمانهاي 
اطالعــات مــوازي گرفــت هــر چنــد كــه 
ـان ابتـداي     اطالعات سپاه پاسـداران از هم

ـاد     ،انقالب براي خـود  ـتكي ايج دفتـر و دس
ـات      واواككــرده بــود و از كليــه امكانـ

ـات  با ايجا .برخوردار بود د سازمانهاي اطالع
نجايي كه آموازي رهبري تصميم گرفت تا 

ـار در   واواكمي تواند از قدرت  كه به اجب
اختيار سيد محمد خاتمي قرار گرفت بكاهد 
ـامي   و در نتيجه با ايجاد اطالعات نيروي انتظ

ـا  – ـاع  –يه ئقوه قض و واگـذاري   وزارت دف
ـپاه پاسـداران و     ـات س قدرت بيشتر به اطالع

سترش اطالعات بيت رهبري بـر  همچنين گ
  .قدرت خود بيفزايد

ــژاد و         ــدي ن ــود احم ـاب محم ـا انتخـ بـ
ـام   واگذاري كار به دروغگو و فريبكاري به ن
محسني اژه اي بيت رهبري خوشحال از در 

به سرعت دست به كار  گرفتن واواكاختيار 
ـناد و مـدارك موجـود در     ن آجابجايي اس

از و مدارك  تا مبادا آن اسناد وزارتخانه شد
ـاني برضــد او و     ـارج و زمـ ـارش خـ اختيـ

 واواك .دستيارانش مورد استفاده قرار گيرند
، در ادژخامنــه اي و احمــدي نــدر اختيــار 

محسني اژه اي، دهها تيم جاسوسي و  وزارت
خرابكــاري و مــرتبط بــا جاسوســان ســيا و  

د و كراينتليجنت سرويس و موساد را كشف 
ـار در   چندين جوان بيگناه را بـه جـرم   انفج

آذربايجــان  –كرمانشــاه  –تهــران  –شــيراز 
اين وزارتخانه  .به چوبه دار سپارد... غربي و 

زوار آنقـدر   - محسني اژه اي  –با اين وزير 
، وزارت او كه در روزهاي آخر در رفته شد

، حكـم  خامنـه اي ب ويس جمهـور منصـ  ئر
ـاتواني   بركناري محسني اژه اي را به دليل ن

  .دكرصادر 
ــ     ا كودتــاي انتخابــاتي و عــدم بصــيرت ب

ـار ديگـر    رهبري در انتخاب فرد مورد نظر ب
سـر   ريس جمهور بئاحمدي نژاد به عنوان ر

ـتور مجبـور      .كار آمـد  ـا بـه دس بـي   شـد بن
   .وزير واواك كنداطالعاتي را 

ـيد علـي       مصلحي كه زماني از شاگردان س
خامنه اي و نماينده وي در بسيج و سپاه بـود  

 .سئوليت اوقاف را بر عهده داشـت و زماني م
خواري شيراز، دسـت در   زمين ماجرايدر 

ـان،     دست سردار عبـدالعلي نجفـي و فالحي
د تا كرسردار دزد تالش بسيار  ه آنئبراي تبر

ـاي وي     شايد بتواند عباي خـود را از زيـر پ
ـيد و عبـدالعلي    .خارج سازد اما به نتيجه نرس

ـا وا   .نجفي از كار بركنار شـد  سـطه  بعـدها، ب
ـئوليت حفاظـت از     گري  ـا بـه مس برخي ه

ـلحي نيـز      ـيد و مص وزيـر  احمدي نـژاد رس
  .واواك شد

بــار ديگــر  واواكبــا انتخــاب مصــلحي،      
ــد و    ـترده اي ش ــرات گسـ ـتخوش تغيي دسـ
ـا    ـته ي نيروهاي با سابقه قبلي به سرعت بازنشس

وابسته بـه   افراد ،هابه جاي آن .ندشتمستعفي گ
ند شده جايگزين نهاد هاي نظامي بسيج و سپا

و همه خالي بندي هاي اين نهادها در رابطه 
  .با مسائل داخلي و خارجي را به كار بستند

ـازه وارد بـه ايـن           ـاي ت هماهنگي نيروه
ـيج   وزارتخانه با نيروهاي سپاه پاسداران و بس
ـات   در جريانات بگير و ببندهاي بعد از انتخاب
 به گونه اي بود كه حتي بسياري از نيروهاي
با سابقه اين وزارتخانه از چگونگي عمـل بـه   

كار اين خنده و تحقير به  .بودندافتاده خنده 
جايي رسيد كه در يك روز چندين تـن از  
ـالها در    معاونان با سابقه اين وزارتخانه كـه س
اين مقام ها بودند به دستور احمدي نـژاد از  

  .كار بركنار شدند
ـاي            ـالي بنـدي ه مصلحي كـه آمـد، خ

 ويـك روز ا  :ت و رهبري ادامه يافتمحكو
دههــا جاســوس را واواك مــدعي شــدكه 

روزي ديگـر مـدعي    .ه اسـت دستگير كـرد 
ـاره داشتن سند  توسـط  دريافـت پـول    درب

 .شدموسوي و كروبي از كشورهاي خارجي 
بمب گذار و قاتل دكتر علي زماني ادعا كرد 

و آن فــيلم  اســت محمــدي دســتگير شــده
و ســيما منتشــر  مصــاحبه مســخره را از صــدا

ن فرد آبعد معلوم شد دروغ بوده و . ساخت
ن گفته ها همه خياالت آتوابي بيش نبوده و 

ـلحي بـوده اسـت     . گروه وابسته به بانـد مص
ـلحي      ـته بـه مص چندي بعد همين بانـد وابس
ـازمانهاي جاسوسـي، بـه      مدعي نفـوذ در س

ضـربه   :خصوص سيا و موساد شـد و گفـت  
ـازمانهاي   ـاي س جاسوسـي   سنگيني به نيروه

الف و بعــد معلــوم شــد . اســت وارد آورده
  .گزاف مي زده است

ـتگيري       اين روزها نيز، اخباري مبني بر دس
ـامور   42جاسوس و افشا شدن حـدود   30 م

سازمانهاي جاسوسي از اين وزير بـه گـوش   
ـاتي   ميرسد كه در اطالعيه منتشر شده از كلم

. اسـت مانند جانانه و قدرتمند استفاده شـده  
ـا   خامنه ايحاميان همه  فكر مي كردند واقع

ـا نفـوذ در بانـدهاي     اين وزارتخانه توانسته ب
اطالعاتي و گروههاي جاسوسي كشورهاي 

در اطالعيه  .دست يابد موفقيتبيگانه به اين 
اين وزارتخانه گفته شد كـه برخـي از ايـن    
افراد در ارتباط با دريافت ويزاي دانشجويي 

ي ســازمانهاي گرفتــار نيروهــا... و اقامــت و
ـان بـر كـف و     جاسوسي شده و نيروهاي ج

ـتگير    گمنام ـايي و دس امام زمان آنها را شناس
دو روز بعد از انتشار ايـن خبـر،    .كرده است

ـتگيري     عضـو   30خبر ديگري مبنـي بـر دس
ـين    بهايي و مرتبط با دانشگاهها از سـوي هم

 شـد مـدعي  واواك . وزارتخانه انتشار يافت
ـتادان در  كه اين افـراد و دانشـجو   يان و اس

ـا       ـتگير شـده و از آنه ـان دس ـا بيگانگ ارتباط ب
ـادي بـه دسـت آمـده      اطالعات و اسناد زي

مدعي بود واواك در همين اطالعيه، . است
ـازي روابـط       كه اين افـراد بـه صـورت مج

  .گسترده اي با يكديگر و بيگانگان داشتند
 كـه معلـوم شـد    انتشار اطالعيـه، پس از       

 اعضاي وابسته به دانشـگاه، دستگير شدگان از 
كه  اند دانشجويان و اساتيد بهايي بودهيعني 

ـانوني     در استان تهران و البرز بـه صـورت ق
ـيچ مشـكل      مشغول آموزش بـوده انـد و ه

ـت   .نـد ه اامنيتي و قانوني براي ادامه كار نداش
كه همين وزارتخانه يكـي دو   اين نكته ديگر

ـاي اول و د    وم،روز بعد از انتشار اطالعيـه ه
ـتگيري   ـا صــدور    پيرامـون دس ـان، ب جاسوس

اطالعيه اي ديگر اساتيد دانشـگاه را تهديـد   

كرد كه در صورت پاسخ دادن به ايميل ها و 
ـا برخـورد     ـا آنه درخواست هاي مشكوك ب

ــا و . خواهــد شــد ــتگير كــردن ه يعنــي دس
ـازي بـراي    ،اطالعيه صادر كردن ها زمينه س

ـا آترساندن دانشگاهيان و ناگزير كردن  از  نه
ـا    خود سانسوري تا حد باز نكردن ايميـل ه

گفتند كه اين  واواكي ها  دها،بع. بوده است
ـتند در    جاسوسان دستگير شده تصـميم داش
مراكــز مختلــف ميــان مــردم و حاكميــت  

  !اختالف ايجاد كنند
حال وزارتخانه اي كـه مـدعي نفـوذ در       

ــيا اســت  ــاد و س ــازمانهاي جاسوســي موس س
اساتيد آنهم از طريق  چگونه از ارتباط برخي

ـاده     ايميل با ديگران اينگونه بـه وحشـت افت
  .؟است

ـاتي   : انقالب اسالمي ـاي تبليغ از ميان حمله ه
ـ     ـاران و  ژكه از هر سـو بـه احمـدي ن اد و همك

نمونه هائي را كه جهـت   ،دستياران او مي شود
گزارشـي  . وريمآدر فصل دوم مي  ،ياب هستند

ـاي   مـبهم  ،كه فصل اول اين مجموعه اسـت  ه
شكار تر آنها را آحمله ها را روشن و جهت يابي 

  :مي گرداند
  
  

ــه   ــرداد، حادثـ در خـ
ــي   ــي روي مـ عظيمـ

مشائي در كار  –! دهد؟
ــه   ــت فقي ــذف والي ح

ــارد  760 - اســت؟  ميلي
تومــان پــولي كــه بــه 
روحانيــــان دولتــــي 
پرداخت شـده اسـت   

  ...و
  
  
حادثه ای بـزرگ  در خرداد ماه ٭

  :؟!روی می دهد
 
ينـده نيـوز از قـول    آبهشت، اردي 31در  ◀

خبر از وقوع » يكي از سران جريان انحراف«
: حادثه اي بزرگ در ماه خرداد داده است

طي هفته هاي اخير تغيير موضع مكرر برخي 
مسئوالن نسبت به موضوعات مختلـف، ايـن   
پرسش را ايجاد كرده كه هدف اين جريان 
از وقــت كشــي چيســت؟ و چــرا جريــان  

ـيني،  با تغيير م انحرافي وضع مكرر و عقب نش
هزينه هاي سنگيني را بدون به دست آوردن 
دستاوردي مشـخص پرداخـت مـي كنـد؟     
خبــري موجــب رمزگشــايي از علــت ايــن 

يكي از سران جريان انحرافي به : رفتارها شد
بـه زودي   :برخي نزديكان خود گفته اسـت 

اتفــاق مهمــي رخ خواهــد داد كــه رونــد  
ريان تغيير حوادث را در كشور به سود اين ج

ـابع   خواهد داد، ظاهرا وي اين خبر را از من
خاص و متصل به غيب خود به دست آورده 

اما اينكه از نظر اين جريان چه اتفاقي . است
 ؟قرار است طي چندهفته آينده رخ بدهد

يكي از پاسخها مي تواند وقوع حادثه اي  •
براي يكي از مسئوالن ارشد باشد كه تـوازن  

جريان بر هم زنـد و پاسـخ    اين سودقوا را ب
دوم به موضوع ظهور خفي بازمي گردد كه 
ـان مطـرح    چندماهي است توسط اين جري

 .مي شود
ـات       كـه همچـون   - بر اساس برخي رواي

ـا ظهـور    بسياري از اخبار و احاديث مرتبط ب

قبــل از ظهــور امــام  - قابــل اتكــا نيســتند
، ايشان بـه صـورت مخفيانـه در    )عج(زمان

ـال    مدينه ظهور كر ـا سـه س ده و بين يك ت
مقدمات خروج خود و اعالم علني ظهور را 

  .فراهم خواهند كرد
ـال روز مـرگ    ،خـرداد 14در مراسم  ◀ س

اد سخنراني نمي ژاحمدي ن ،اين بار ،خميني
نخست حسن خميني و سپس خامنه اي . كند

  .سخن خواهند گفت
  
اسناد زیادی : نژاد داود احمدی ٭

یی در اختیـــار دارم؛ رحـــیم مشـــا
  :!دنبال حذف اصل نظام است

 
ــدي نــ  ◀ ــود   ،ادژداود احم ــرادر محم ب

ـائي بـه   ژاحمدي ن اد و مخالف سرسخت مش
ـادي   :خبرگزاري فارس گفته است ـناد زي اس

دال (درباره گروه انحرافي در دسـت دارم  
خواهد تنها خواسته  كه اين گروه مي)بر اين 

خود حذف نظام واليـي را در ايـن كشـور    
اكنـون   برم، اما هـم  سم نميمن ا. پياده كند

سردمدار فساد كالن در جامعه همين گـروه  
توان تعبيري  انحرافي است و بهتر از اين نمي

ـاد اعـم از سياسـي و     . داشت آنها انـواع فس
  .اقتصادي را دارند

ـال بـه      برادر رئيس       ـين ح جمهـور در ع
مقوالت ديگري نيز از فساد گـروه انحرافـي   

ـار ايـن    اشاره كرد اما گفت كـه و  قـت انتش
را بـراي    اكنون نيست و بايد آن مطالب هم

ـا   . وقت ديگري گذاشت اسنادي هسـت ام
وي تصريح .                  ً          برخي از آنها كامال  سري هستند

كه  در عين حال بخشي از اين اسناد را : كرد
هــايم افشــا  انــد در ســخنراني   ّ           ســر ي نبــوده

ســنگ بنــاي گــروه انحرافــي را . ام كــرده
هاي مطـرح   چهره صدر گذاشته است و بني

شده اخير در گروه انحرافي در ادامه همان 
  . كنند مسير حركت مي

ـلي        ـاي اص وي در مورد اينكه تعداد اعض
گروه انحرافي در بدنه دولت چند نفر است 

كنيـد،   بينـي مـي   و آينده آنها را چطور پيش
ـاد بودنـد، متحمـل     : گفته است ـا زي اگر آنه
شــديم، ولــي  هــاي زيــادي مــي خســارت

آينده آنها نيـز   ،عدادشان بسيار اندك استت
هاي انحرافي است و اينها  همانند ساير گروه
گروه انحرافي تـالش  . شد  هم تمام خواهند

كند كه تنها خواسته خود يعنـي حـذف    مي
  .نظام واليي را در اين مملكت پياده كند

  
در اد ژاحمــدی نــمشــاور ســابق  ٭

نژاد  تیم احمـدی :امور روحانیون
  :ای خواهد ایستاد امنهمقابل خ

 
ــرداد  1در  ◀ ــزارش    ،1390خـ ــه گـ بـ

ـاور    ناصر سقاي بـي   خبرگزاري رسا، ـا مش ري
گفتـه  در امور روحانيون  ادژاحمدي نسابق 
ـتن    استراتژي تيم احمـدي  :است نـژاد شكس

ساختار جمهوري اسالمي و رويارويي با علي 
ريا درجمـع   آقاي سقاي بي .اي است خامنه

هاي قـم گفتـه    و طلبه گروهي از روحانيون
انزواي حوزه، «هدف جريان انحرافي : است

روحانيت و تبديل كردن نقش رهبـري بـه   
ـيم احمـدي    .است» يك جايگاه تشريفاتي ت

خواهـد بـه طـور كلـي      نهايت مـي   در اد ژن
گويند  روحانيت را كنار بگذارد از اين رو مي

. واليت فقيه باشد اما جز نصيحت كاري نكند
گفتـه  } مشايي رحيم{حرافي س جريان انأر

ـام    « :بود ـا نظ شش سال اول، زمان مـدارا ب
ـان    ــر، زمـ ـال آخ ــت و دو سـ ــالمي اس اس

 ».ساختارشكني است
 
 ،بعد از ظهور صـغیر امـام زمـان ٭

والیت فقیه بی محل می شود و از 
  :بین می برد

 
ــت  31در  ◀ ـاي  « ،90ارديبهش ـايت هـ سـ

در كار حمله تبليغاتي به گـروه  » محافظه كار
نوشته اند اين گـروه مـدعي    ،ادژمدي ناح

پــس از ظهــور خفــي، نــواب امــام  :اســت
از نيابت ) از جمله ولي فقيه(دوازدهم شيعيان 
  .ساقط خواهند شد

  6در صفحه     
  

 بیست و پنجمین سال ایران گیت
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تــر علــي مطهــري گفتــه بــود تــيم  پــيش•
رخ » ظهور صـغير «نژاد معتقد است  احمدي

داده و ديگر نبايد از واليـت فقيـه اطاعـت    
ـا در دوره  ظهـور صـغ   .كرد ير رخ داده و م

             ً                            ظهور صغير اصال  نيازي به ولي فقيه نداريم و 
              ً                           توانيم مستقيما  احكام را از خود امام زمان  مي

 ».دريافت كنيم
ـا   • مهدي خزعلي نيز در يادداشتي سربسته ب

خرداد «: اشاره به وقايع پيش رو نوشته است
اي بـه مراتـب بزرگتـر     امسال آبستن حادثه
خــرداد نــوزادي متولــد اســت، نيمــه دوم 

ـاده   خواهد شد كه رشدي سريع و خارق الع
تنها نگراني من اين است كه  .خواهد داشت

اين پديده از كنترل خارج شود و همه چيز 
ـامين غـذاي ايـن     را نابود كند، من نگران ت
مولودم، اين مولـود همـه چيـز را خواهـد     

از  .بلعيد، به صغير و كبير رحم نخواهد كـرد 
ر چاره باشيد، هر چند بسيار ديـر  امروز به فك

شده است و برايتان تدبيري نمانـده اسـت،   
و بـراي  . توانم بگويم برايتان متاسفم فقط مي

ملتي بزرگ كه بايد شاهد بلعيده شدن همه 
مـردم بـراي   . اش باشـد  دار و ندار و هستي

  ».تان دعا كنيد ميهن
  
ـــیم  ٭ ـــا ت ـــه ب ـــرای مقابل ســـپاه ب

  :شود نژاد آماده می احمدی
 

  خبـر «بـه گـزارش    ،1390ارديبهشت  30در 
حسين همداني فرمانده سپاه تهـران   ،»آنالين

ـيم     ـا اقـدامات ت از آمادگي سپاه براي مقابله ب
اهللا جـواني   يـد  .ه استنژاد خبر داد احمدي

ــه    ــز نســبت ب رئــيس اداره سياســي ســپاه ني
گـرا و   فاسد، شياد، قدرت«هاي اين تيم  برنامه

 .سته اهشدار داد» شيطاني
ـنش بـه    : اسـت همداني گفته     ـپاه در واك س

نژاد اقدام  اي و احمدي ها ميان خامنه اختالف
كـرد  » فاطميون«به برگزاري رزمايشي به نام 

ـايش اعـالم حمايـت از     كه هدف از اين رزم
 .اي بود علي خامنه

ـازه       ـپاه تهــران در تـ تــرين  فرمانــده سـ
نـژاد   گيري خود در برابر تيم احمـدي  موضع
ناحيه بسيج در طول چند ماه  23«: استگفته 

ـا يـك اقـدام     آينده خود را آماده مي كنند ت
  ».پيشگيرانه انجام دهند

  
و » جاسوس امریکا« ۳۰توقیف  ٭

تـن  ۲۶ن با توقیف افزون بر آربط 
   :از نزدیکان احمدی

  
ـاتي از دو    ،ارديبهشت 31از  ◀ حمـالت تبليغ
 :تشديد شده اند ،سو
الحي اسـت كـه   اصـط » جريان انحرافي« •

بكار نژاد  تيم احمدي در بارهاي  حاميان خامنه
ـاد آن   ايـن   .مي برند ـيم، بـه اعتق ـيچ    ت ـا، ه ه

 .اعتقادي به واليت فقيه ندارد
 ٬چند ساعت پس از اظهارات آقاي مصلحي •

 30اي از بازداشـت   نيز با انتشار اطاعيه واواك
ـا در ايـران،    نفر به اتهام جاسوسي براي آمريك

 .لزي و امارات خبر دادما ٬تركيه
ـا    رسد اين اطالعيه بـي  به نظر مي      ـاط ب ارتب

 ،اخيرا يـك تـن ديگـر   (  25دستگيري حدود 
ـتاد منشـور     علي »االسالم حجت« پور دبيـر س

ـالي    ـتالس م نيـز   اخالقي فوتبال به جـرم اخ
ــت   ــده اس ــف ش ــن از نزديكــان ) ا.ا.توقي ت

ـاي اخيـر نباشـدكه     نـژاد در هفتـه   احمدي ه
كنند  اي تالش مي ران حامي خامنهكا محافظه

هاي خارجي معرفي  ها را وابسته به قدرت آن
 .كنند

واواك بر اظهارات مصلحي و بيانيه تلويحي  •
دهـد   نژاد به خوبي نشان مي تيم احمديضد 

كه كنترل اين وزارتخانـه بـه طـور كامـل از     
ـار    دست احمدي نژاد خارج شـده و در اختي

 .فته استرهبر جمهوري اسالمي قرار گر
محمدرضــا نقــدي رئــيس ســازمان بســيج  •
ها سـكوت اعـالم    عفين نيز پس از مدتضمست

ـات    ما در ماه«: كرده است هاي آينـده اطالع
تري از جريان انحرافي را به مردم ارائه  مفصل
 ».دهيم مي

اي نيز  صفوي مشاور علي خامنه يحيي رحيم •
ـا      ـامال محرمانـه ب كه هفته گذشته ديـداري ك

ـته، گفتـه   مراجع تق سـرنخ  : اسـت ليد قم داش
هاي سياسي انحرافي در دست  برخي جريان

 .است» هاي اطالعاتي بيگانه سرويس«

ـيش   حاميان خامنـه  • ـيم    اي نگـران پ بينـي ت
نژاد از وقايع چند ماه آينده هستند و  احمدي

ـيش  تفسير گـويي ارائـه    هاي متفاوتي از اين پ
بــراي يكــي از » وقــوع حادثــه«: انــد كــرده
هاي ارشد جمهـوري اسـالمي و اعـالم     مقام

ـيعيان در    » ظهور مخفـي « ـام دوازدهـم ش ام
ـايت    ـا   مدينه،دو تفسيري است كـه ايـن س ه

  .اند اتفاق بيفتد احتمال داده
  
مدیران دولت دهم در فهرسـت  ٭

  :جاسوسان سیا
 
خبرگــزاري فــارس  ،1390خــرداد  1در  ◀

چند تن از مديران دولتي در  :خبر داده است
شدگان متهم بـه جاسوسـي    اشتفهرست بازد
ـام   .قرار دارند يـك مـدير   «در اين فهرست ن

وجود » دولتي و چند مدير نهادهاي خدماتي
شـدگان كـه جـذب     يكي از بازداشت .دندار

ــي از    ــود، در يكـ ــده بـ ـبكه شـ ــن شــ ايـ
سال سابقه فعاليـت   25هاي كشور  خانه وزارت
رساني  يكي از مديران يك نهاد خدمات. دارد

هاي اين نهاد  ار مهمي از ريز فعاليتنيز بسته بسي
ـاد   خدماتي و شيوه هاي خرابكاري در اين نه

  ».را آماده ارسال كرده بود
  
ـائی ٭ ـاون رئـــیس  ،حمیـــد بقــ معــ

ســال انفصــال از  ۴، بــه یجمهــور
  :محکوم شد خدمات دولتی 

  
سايت الف خبـر   ،1390ارديبهشت  31در   ◀

ـيس  : داده است حميد بقائي معاون اجرائي رئ
 4ور با حكم ديـوان عـدالت اداري بـه    جمه

  .سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شد
  
بهتر است ما : تهدید حمید بقائی ٭

  !را دستگير نکنيد
 
: جوان نوشته اشـت  ،90ارديبهشت  31در ◀
 كه از مريدان رمال بزرگ )حميد بقائي( وي

بــا «:ه اســتمــي باشــدگفت) رحــيم مشــائي(
و اقتـدار   بازداشت ما مسائل حل نمـي شـود  

 !»گرايان به نتيجه نمي رسند
به گزارش خبرنگار نـداي انقـالب يكـي از        

ـان    ـيم  ( نزديكترين چهره ها به ليـدر جري رح
ـاران حلقـه يـك او     ) مشائي انحرافي كـه از ي

در  محسوب مي شود در جمعي از همكاران و
محــيط كــاري كــامال فرهنگــي، بــر مبنــاي  

ا  كه استراتژي غوغاساالري وشلوغ كردن فض
ـفته    رويكرد جديدي از اين جريان بـراي آش

اظهارات   سازي و جودرست كردن مي باشد،
 .كرده استتاملي  لقاب

نامبرده كه اخيرا حكمـي در مـورد او نيـز         
صادر شده با حالتي مصنوعي وظاهرا برآشفته 

اين رفتار در شان «:گفته استاز فضاي كنوني 
وبي كه فتنه ما نبود ونمي بايست مارا باهمان چ

ايــن  .گــران را مــي راندنــد  مــي آزردنــد
تصميمات صحيح نيست ونبايد طرح برخـورد  

با بازداشـت  . وحذف ما را در برنامه قرار دهند
ـان بـه      ما مسائل حل نمي شـودو اقتـدار گراي
ـان     نتيجه نمي رسند، ايـران از آن همـه ايراني

  !».است ونبايد اين واقعيت ناديده گرفته شود
  
ـــین ال ٭ ـــته حس ـــرم، سردس ـــه ک ل

 ،مشائی» انحرافهای «چماقداران 
شاخص های فکـری، عقیـدتی و «

ـان انحرافــــی در  »سیاســــی جریـــ
اد را بـه ایـن ژحکومت احمـدی نـ

  :فهرست کرده است ،شرح
 
گزارش » عماريون« ،90ارديبهشت  31در  ◀

حاج حسين اهللا كرم در آخرين  :كرده است
جلسه شوراي حزب اهللا شاخص هاي فكري، 

تي و سياسي جريان انحرافي در دولـت  عقيد
 :ده استآقاي احمدي نژاد را تبيين كر

ـاي فكـري و عقيـدتي     • شناخت شاخص ه
 جريان انحرافي در دولت آقاي احمدي نژاد

 .دوستي با مردم اسرائيل -  1
ـاء الهـي    -  2 ـاريخ انبي زيـر  (نگاه تحريفي به ت

 )حساله حضرت نو 950سوال بردن مديريت 
اسـالم  (دوران اسالم گرايـي  ادعاي پايان -  3

  !)هست اما دورانش به پايان رسيده است
باور به ايـن كـه   (طرح مسئله مكتب ايراني -  4

 )واژه ايراني ذكر است
زيبايي وسيله شيطان ( انديشه اباحي گري -  5

ـايي و علـم بايـد خـدا را     ...نمي شـود  در زيب
ـتجو    جستجو كرد، در قدرت بايد خـدارا جس

 )كرد، عرفان اين است
مشـكل ايـن اسـت    (تفكر پلوراليسم ديني  -  6

 )!كه به تعداد انسان ها خدا هست
ـام     -  7 ـا ام ـاط ب مواضع انحرافي در باب ارتب

ـتيم و  ) (عج(زمان ما اكنون در عصر ظهور هس
اينجا هر كه ارتباطش با آقا بيشتر باشد مقرب تر 

  )است
حمـل ريتميـك قـرآن،    ( تسامح فرهنگي -  8

  ).. رمت موسيقي وهنرناميدن رقص، عدم ح
 

شاخص هاي سياسي جريان منحـرف   •
  :در دولت آقاي احمدي نژاد

  
عدم تبعيت كامل از مقام عظماي واليـت   -  1
 )مولوي و ارشادي كردن نظرات ايشان(
ـ تالش در مهره چيني در اطـراف ر  -  2 يس ئ

ــور ــت اول، ( جمه آقــاي رحيمــي در معاون
ـاي   سرپرستي نهاد رياست جمهوري براي آق

  ...)و بقايي
 عدم مرزبندي شفاف با فتنه گران -  3
ــاي ديگــر  -  4 ــان ه ــا جري ــاري ب عــدم همك

 اصولگرا
ـاد   -  5 تالش براي بسط اختيارات و ايجاد تض

طرح الحاق سازمان حج و (در مديريت كشور
ـان      ـا زم زيارت به سازمان ميـراث فرهنگـي ت

 )... مخالفت صريح مقام عظماي واليت و
ـ   -  6 ا روحانيـت و  عدم همدلي و همراهـي ب

 مراجع عظام تقليد
ـام و ديـدارهاي    -  7 سفرهاي خارجي پر ابه

ـيش از    ( مشكوك ـافرت بـه ب كشـور   100مس
 سفر آن كسي اطالع ندارد 80خارجي كه از 

( 
ــديريتي ســازمانها و   -  8 ــور م دخالــت در ام

ـارات   نچگونگي هزينه كرد ( بودجـه و اختي
ــه اســالمي   ــه وعــاظ، جامع انشــقاق در جامع

 ...)و دانشجويان
ـادي   -  9 تغييـر و  (مهره چيني در مراكـز اقتص

تحول در هيئت مديره شركت ها ي دولتـي  
ــاي  و شخصــي ســازي برخــي از شــركت ه

 ...)وبزرگ خودرو سازي 
ــات  -  10 ــات زودرس بـــراي انتخابـ تحركـ

ـتان  (مجلس تشكيل ستاد هاي انتخاباتي در اس
 )... ها و برگزاري جلسات انتخاباتي و

سازي براي برقراري رابطه تالش و بستر  -  11
ـا      (با آمريكا ـاد از نحـوه برخـورد متكـي ب انتق

يس بعـد از عـزل   ئكلينتون، ديدار با سفير سـو 
 )متكي

ارتباط با عناصر سياسي مرتبط با حزب به  -  12
انصـــار هاشـــمي ( اصـــطالح كـــارگزاران

 )رفسنجاني
ـ سوء استفاده از اعتماد ر -  13 يس جمهـور و  ئ

در جلـوگيري از  بهره گيري از اين ظرفيـت  
  هرگونه نقد عملكرد

گوياي اين  ،اين فهرست بند باال: انقالب اسالمي
واقعيت است كه مكانيسم تقسيم به دو و حـذف  

ـتگاه اداري و     ،يكي از دو ـاده اسـت و دس بكار افت
ـيع   ژر» كادر سياسي« ـيار وس يم يك تصفيه بس

ـام محكوميـت       ـا محاكمـه و صـدور احك همراه ب
  . دروبرو خواهد ش ،شديد

  
بـه   حكومتميلياردي  760كمك  ٭

ـانيون  ــاد بــزرگ   روح ـاي فس ــا افش ي
روحانيــان دولتــي از ســوي رئــيس 
 ،خبرگذاري جمهوري اسالمي ايران

  : اد استژكه از نزديكان احمدي ن

 
ميليارد تومان  760پرداخت   ،خرداد 7در  ◀

مشـرق  .  افتضاح پر جنجالي شـد  ،به روحانيان
ه از خبرگزاري نيوز كه خبرنگاران اخراج شد

جريان «: ن را اداره مي كنندخبر دادآفارس 
قصد دارد  ٬با اعطاي وام به بسيجيان» انحرافي
نـژاد   تيم احمدي .ها اختالف بيندازد ميان آن

به برخي از روحانيون قم » مبالغ قابل توجهي«
هاي خـود   رساله«ها خواسته  پرداخته و از آن
ـار    .را منتشر كنند ـا ايـن ك بـدنبال   اين تيم  ب

 ».است» سازي مرجع«
اكبـر جـوانفكر    چندي پس از آنكـه علـي       

ـاني   760مديرعامل ايرنا از كمك  ميليارد توم
منتشـر   ٬هاي علميه قم خبر داد دولت به حوزه

 .شود مي
ـنش     اعالم اين كمك      ـا واك هاي دولتـي ب

اي مواجـه   گروهي از روحانيون حامي خامنه
ــد ــت: ش ــدايي  آي ــي مقت ــدير  اهللا مرتض م
خـرداد گفتـه    7در هاي علميه كشـور   حوزه
ـاي   اگر چنين خدمتي هم به حوزه« :است ه

ـان    علميه شده باشد، آيا مصلحت است كـه بي
ـاس    ؟ شود ـار ايـن خبـر تم ـاي   پس از انتش ه

ـاتيد   فراواني از سوي بيوت مراجع تقليد و اس
برجسته گرفته شد، مبني بر اينكه ممكن اسـت  

ـته   اين خبر در ميان مردم تاث ـامطلوبي داش ير ن
 ».باشد

ـاي   محمودرضا جمشيدي، مـدير حـوزه   • ه
علميه خواهران هـم پـول دادن دولـت بـه     

ـا   حوزه هاي علميه را به معناي ارتباط داشتن ب
پول دولت، پول «: ندانسته و گفته است  حوزه

 !! »ولي فقيه است
ـاط   «آقاي جمشيدي افزوده كه      عـدم ارتب

ـا پـول دا    دن بـه حـوزه   وثيق با روحانيـت ب
ـالي بـه     ، كمـك »شـود  درست نمـي  ـاي م ه

شـود و ايـن    ها صرف ساخت و ساز مي حوزه
 .ها منتي بر سر حوزه نيست پول

ـاي علميـه بـه     پاسخ شوراي عالي حوزه • ه
هاي دولت با  دريافت كمك : اينست جوانفكر

 موافقت برخي از بزرگان انجام شده
 :متن اين جوابيه به شرح زير است

 )زيد توفيقه(لي اكبر جوانفكر جناب آقاي ع
 سرپرست محترم روزنامه ايران

 سالم عليكم
با احترام، در سرمقاله روزنامه ايـران مـورخ      
مطالبي در حمايت از دولـت محتـرم    2/3/90

بيان شده و به عنوان تيتر اول روزنامه نيز قـرار  
گرفته كه موجب سوء تفاهم براي برخـي از  

ـا   منين و نگراني علما گرديؤم ده، الزم اسـت ب
رعايت امانتداري نكات ذيل در همان صفحه 

 .و با همان كادر به اطالع عموم برسد
نــژاد  دولــت خــدمتگزار آقــاي احمــدي) 1

هاي مالي به مراكـز دينـي،    نخواسته از كمك
ـتفاده     حوزه ـاز جمعـه اس ها و يا مصالهاي نم

ـيات     ابزاري كند ضمن آنكـه شـرايط و مقتض
ــت  ـات دول ـان در توفيقـ ــوه   زمـ ـا در نح هـ

ـاي مختلـف    اري به عمـوم برنامـه  زخدمتگ ه
 .كشور متفاوت است

ـاريخ خـويش    ) 2 روحانيت شيعه در طـول ت
وامدار هيچ گروه، حزب و دولتي نبوده و در 
ـاع   كمال استقالل وظيفه الهي خويش كه دف
ـا    از حق بوده است را انجام داده، امروز نيـز ب
ــرفراز   ــي و س پشــتيباني كامــل از نظــام والي

ـاز باشـد از سـر    ج مهوري اسالمي هر كجا ني
دلسوزي و دفاع از مسير حق تذكراتي را بـه  

مردان داشته و دارد و استقالل خويش  دولت
 .كند را با هيچ چيزي معامله نمي

هاي دولت براي تامين زير  دريافت كمك) 3
ها و امور خدماتي حوزوي با موافقت  ساخت

ـا   برخي از بزرگان انجام شده، لي ايـن در ح
است كـه كمـك هزينـه زنـدگي حـداقلي      
ـام    طالب و فضال از طريق شهريه مراجـع عظ

 .شود تامين مي) حفظهم اهللا (تقليد 
ـارات   عالي خود خوب مي جناب) 4 دانيد اعتب

ـيچ   و كمك ـاه صددرصـد    هاي دولتـي ه گ
گردد به ويژه در سالي كه اليحـه   استيفاء نمي

بودجــه آن در دومــين مــاه ســال مــالي از  
مجلــس محتــرم شــوراي اســالمي تصــويب 
 .گذشت

ـا   هاي تخصيصي به حوزه هر چند كمك) 5 ه
ـارات تخصيصـي     و مراكز ديني نسبت بـه اعتب

ـاهي، ورزشـي و     انـدك  ... مراكز علمـي، رف
ـافه كـردن عنـوان كمـك بـه       است ولي اض

ها در كنار كلمه مراكز ديني با توجه بـه   حوزه
ها و برجسته  درصد پايين مبلغ كمك به حوزه

ها و القاي آن صحيح به نظـر   دن نام حوزهكر
  .رسد نمي

 760،از ديــد ايــن شــخص: انقــالب اســالمي  
الزم بـود او  . كمك ناچيزي اسـت  ،ميليارد تومان

شهريه اي را كه مراجع به طالب مـي پردازنـد و   
تا همگان دريابند  ،ن را نيز اظهار كندآمنابع مالي 

يـت  يم واليت مطلقه فقيه چسان دين و روحانژر
در . لت قدرت فاسد و فساد گستر كـرده اسـت  آ

ناچيز پولي است كه بابت سهم امام بـه   ،حقيقت
لـت شـدن ديـن و    آ. مراجع پرداخت مـي شـود  

 ،روحانيت سبب شده است كه مردم بـه مراجـع  
ـا پـول     . پول ندهند ،خاصه دولتي ها ـا ب حـوزه ه

ـادي   ـار  (دولت و پول حاصل از فساد اقتص انحص
ـا و  و واگـذار ... شكر و  اداره مـي  ...) ي كارخانـه ه
ـاني  760كمك «افشاي . شوند بـه  » ميليارد توم

روحانيان از سوي جوانفكر كه از نزديكان احمدي 
ـان       ،نژاد است ـاري بـه روحاني ضـربه اي بـس ك

ـباح يـزدي و     ـاي  » مرجـع «دولتي نظيـر مص ه
 ،يـم ژدر عمـر ر  ،بدون ترديـد . يم استژساخت ر

ـاد ر  ـته  يـم پـرد  ژهيچگاه اين سان از فس ه برداش
نشده بود و نقش واليت فقيـه در فاسـد كـردن    
ـين در معـرض    روحانيت و حوزه هاي ديني چن

  .ديد مردم قرار نگرفته بود
  

 ۱۴۰۰آیــا احمــدی نــژاد هزینــه ٭ 
میلیارد تومانی سفر خامنه به قـم را 

  :نپرداخته است؟
 
قم » نماينده «، علي بنائي، 90خرداد  7در  ◀

ـا گفتـه اسـ    دولـت در  : تدر مجلس مافياه
ـان بـراي    390بودجه امسال بايد ميليارد توم

اي بـه قـم    اعتبارات سفر استاني علي خامنـه 
داد كه از اين كار خـودداري   اختصاص مي
در سفر سال گذشته مقام معظم  .كرده است

ـار     1400 ٬رهبري به قـم  ـان اعتب ـارد توم ميلي
تصويب شده كه دولت از گنجانـدن آن در  

آنچـه   .كرده استبودجه امسال خودداري 
ـاص بودجـه    مسلم است به علت عدم اختص

در حـق مـردم قـم     ٬سفر مقام معظم رهبري
  !! اجحاف شده است
ــالب اســالمي راســت يــا دروغ در بودجــه  :انق

ـفر خامنـه اي بـه قـم     يـك   ،نگنجاندن هزينه س
ـاني    1400حرف است و خرج سفر  ـارد توم ميلي
. حـرف ديگـري اسـت    ،خامنه اي از تهران به قم

هزينه اي نه تنها بيانگر تضاد واليت فقيـه   چنين
 ،بلكه گوياي تدني خامنـه اي  ،با هر ارزشي است
ـارد  1» نماينده«حتي اگر. بعنوان انسان است ميلي

رقم گزارشگر از  ،ميليون تومان گفته باشد 400و 
اندازه بيرون رفتن شخص پرستي و شدت ترس 

اين چرا كه . از انزوا و انزجار مردم از خامنه ايست
    . پول خرج جمعيت كشي شده است

  
  

ضد انقـالب در دنيـاي   
انس آژگزارش  –عرب 

و تشديد تحـريم هـا و   
  :انزواي ايران

  
  

به خصوص  ،نقش سعوديها
باند سوديري در از خـود  
ــاي   ــردن انقالبه ــه ك بيگان
دنيـــاي عـــرب در ضـــد 

  :انقالب
  

تيري ميسان  ،2011مه  11در: انقالب اسالمي
ضــد انقــالب در «وان مقالــه مفصــلي زيــر عنــ

او معروف به دقت . انتشار داده است» خاورميانه
ـايش بيشـتر در    . نظر و عمل نيسـت  نوشـته ه

  مطبوعات عرب و نشريات چپ غرب و امريكاي 
  ما اطالعاتي را از نوشته. التين انتشار مي يابند

   7در صفحه     
  

 بیست و پنجمین سال ایران گیت
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از  ،او نقل مي كنيم كه با مراجعه به منابع ديگر 
  :مطمئن شده ايمنها آصحت 

ـازمان سياسـي    • سوديري ثروتمند ترين س
. از دههــا ســال بــدين ســو اســت  ،جهــان

 ،فرزنـد ابـن سـعود    53فرزند از  7سوديريها 
 7اين . باني سلسله سعودي در عربستان هستند

يكي از همسران  ،فرزند از شاهزاده سوديري
نها ملك فهـد بـود   آرئيس . ابن سعود هستند

با مـرگ  . سلطنت كرد 2005تا  1982كه از 
ـاقي مانـده انـد و اينـك      6 ،او ـا را  آتن ب نه

بـزرگ  . سوديري هاي ششگانه مي خواننـد 
ـتان   ،ترشان شاهزاده سلطان وزير دفاع عربس

  . بدين سو است 1975از 
ـا    ،بدين سو 1960از سالهاي      سـوديري ه

ـاب       ـا خـرج كـردن بـي حس  ،هستند كـه ب
ورده آيمهاي وابسته به غرب را بر سـركار  ژر

  . اند
تـن بـه    5 ،تا كنون ،از فرزندان ابن سعود •

ـلطنت رســيده انـد   ــاه كنـوني . س ملــك  ،ش
ـال دارد  87عبداهللا اول كـه   ـا   آ ،س دمـي ت

گرچه يكسـره از  . حدودي روشن بين است
اما دريافتـه   ،غافل است ،واقعيتهاي اين زمان

ـان مـي    است كه نظام سلطنتي كنوني از مي
ن آاينست كه بر .رود اگر تن به اصالح ندهد

ـاه را     ـين ش شده است روش گـزينش جانش
ينده را آمقرر كرده است كه شاه . تغيير دهد

ـين كنـد   ـاي ايـن   . شوراي سلطنت مع اعض
شــوري از شــاخه هــاي مختلــف خانــدان 
سعودي برگزيده مي شوند و ممكـن اسـت   

  .شاه جوان تري را به جانشيني برگزيند
موافـق  اما سوديري ها با اين نظر عاقالنـه      

ـازگار نمـي     آ. نيستند ـافع خـود س ن را با من
زيــرا از رهگــذر چشــم پوشــيدنها از . داننــد

 ،سلطنت بخاطر فقدان سالمت و داليل ديگر
ـين    ،سه تن از سوديري ها مي تواننـد جانش

ساله  85 شاهزاده سلطان : ملك عبداهللا شوند
ـاله  78(و شاهزاده نايف  وزيـر كشـور و    ،)س
ـاض  ،)هسال 75(شاهزاده سلمان  از .  حاكم ري
ملك  ،برادر نا تني خود ،نهاآاين رو است كه 

  . عبداهللا را منفور مي دارند
  
  :بازگشت بندر بوش ٭
سوديريها تحت رهبري  ،70در اواخر دهه  •

او بــه اســتعدادها و . شــاهزاده فهــد بودنــد
پي برد و چـون   ،فرزند سلطان ،خصائل بندر

ـا فر  ،به سلطنت رسيد ـا   او را  به امريك ـتاد ت س
ـا    قرارداد خريد اسلحه را با حكومـت امريك

ـيل موافقـت   . ببندد روش كار او را در تحص
ـنديد   ،پرزيدنت كارتر ـيار پس چـون بـه   . بس
نخست او را مشاور خود كرد  ،سلطنت رسيد

بندر . و سپس سفير عربستان در امريكا گرداند
  . سفير عربستان در امريكا ماند ،2005تا سال 

ـاطر  . كنيز ليبائي است مادر او يك      اما بخ
ــت  ـته اس ـايش توانسـ ــود را ،توانائيهـ در  ،خ

در دوران اقامت ... بركشد ،خانواده سعودي
ـنگتن  ـانواده بـوش    ،طوالنيش در واش ـا خ  ،ب

بخصـوص  . دوست بسيار نزديك گشته است
سـخت نزديـك   ) پدر خانواده(بوش  ژرژبا 

  ... است بطوري او را بندر بوش مي خوانند
از رهگذر افتضاح اليمامه  ،م انگلستانمرد       

ـاح   ،اين افتضاح. به وجود او پي بردند افتض
ـاريخ    ـلحه در ت خريد بزرگ ترين خريد اس

ـال   20در دوطـل  : بود ـا   1985(س  ،)2005ت
 80صنايع هوائي انگلستان اسلحه اي به بهاي 

بخشـي از  . ميليارد دالر به عربستان فروخـت 
ـابهاي  آبهاي  ـاي   ن را محرمانه بـه حس مقامه

 2. دولت سعودي و احتماال  انگليسي ريخت
ن سهم شاهزاده بندر شـد و  آميليارد دالر از 

خـر بنـدر مـردي    آ. به حساب او ريخته شد
  :است كه مخارجش بسيار زياد است

وري است كه ايـن  آدر خور ياد: انقالب اسالمي
شخص نقش مهمي در بـرانگيختن صـدام بـه    

يم ژطه امريكا با رحمله به ايران بازي كرد و واس
صدام بود و حمايت امريكا از حملـه عـراق بـه    
ايــران و مســاعد كــردن كشــورهاي عــرب بــه 

ـار او   ،يم صدام در حمله به ايرانژحمايت از ر ك
  .بود
كار تعليم و تربيت كساني كه در افغانستان  •

. با ارتش سرخ جنگيدند را او برعهده داشت
س را او بود كه دعوت سيا و انتليجنت سـروي 

ـيم و    ـباب تعل اجابت كرد و تهيه بودجه و اس
ـان را عهـده دار شـد    . گسيل كردن داوطلب

ميلياردر ضـد   ،كسي جز بن الدن ،دستيار او
  . كمونيست نبود

هيچ ممكن نيست شـمار افـرادي را كـه          
در . ورد كـرد آبر ،پرنس بندر در اختيار دارد

او در بسيار از ترورها و منازعات  ،طول زمان
ـلمان  مس ـاي مس ـا    ،لحانه در دني از مـراكش ت

ايجاد  ،نهاآيكي از . دست داشته است ،چين

ـتح االسـالم  در    يگ گروه فلسطيني به نام ف
ايــن گــروه ســني مــذهب  . لبنــان اســت

ـاد      برانگيختن پناهنـدگان فلسـطيني بـه ايج
به قصد ايجاد  ،امارت نشيني در جنوب لبنان

افـراد   اما مقرري. نزاع با حزب اهللا لبنان بود
افراد پرنس  ،2007به موقع نرسيد و در سال 

. بندر در اردوگاه فلسطينيان موضع گرفتنـد 
ـا  آتن از پناهندگان فلسـطيني از   30000 نج

ارتش لبنان وارد عمل شد و پـس  . گريختند
اردوگــاه را بــه تصــرف  ،از دو مــاه جنــگ

  .وردآدر
ـائي   ،2010غاز سال آدر  • پرنس بندر كودت

كردن ملك عبداهللا و نشاندن را براي بركنار 
توطئه او . تدارك ديد ،پدر خود به جاي او

ـاوين     ـا عن كشف شد و بندر مغضوب شـد ام
ـال   . رسمي خود را از دست نـداد  ـا در س ام

ملك عبداهللا سالمت از دست بداد و  ،2010
. چند نوبت مورد عمل جراحي قرار گرفت
 ،ســوديري هــا بــه كمــك حكومــت اوبامــا

ـا  . مقرر كردند ،يب سابقجانشيني را به ترت ام
  ...ملك عبداهللا نمرد و

  
ـا و از   ٭ سوديريها در كار مهار انقالبه

خود بيگانه كردنها در ضـد انقـالب   
  :هستند

  
سوديرها با يك دست به مبارك  ،در مصر •

پول مي دادند و با دست ديگـر بـه اخـوان    
ـاي   ،اينك به زور پول. المسلمين و از راه ايف

ـلمين و   ،نقش دستيار امريكا ميان اخوان المس
اتحاد بوجود  ،افسران طرفدار امريكاي ارتش

ـان  . ورندآمي  اين اتحاد جديد قدرت را مي
خود تقسيم و رهبران انقالب را طرد كـرده  

ـانع از تشـكيل مجلـس      . است ـاد م ايـن اتح
. مؤسســان بــراي تهيــه قــانون اساســي شــد

كميسيوني تشكيل داد و يك اصالح جزئـي  
ورد و بـه رفرانـدوم   آبعمل  در قانون اساسي

 ،اسالم را دين رسمي دولت خواند. گذاشت
به زيان اقليت مسيحي قبطي ها كـه حـدود   

. درصد جمعيت مصر را تشكيل مي دهند 10
يم مبارك سركوب مي شـدند و  ژاينها در ر

افزون . در انقالب بطور وسيع شركت كردند
شـخص دوم   ،دكتر محمـود عـزت   ،بر اين

واستار اجراي بالدرنـگ  اخوان المسلمين خ
ـاي اسـالمي    شريعت و برقرار شدن مجازاته

  . شد
 ،ســخنگوي اخــوان المســلمين در مصــر     

تبليغات خود را بر پايه لغو توافقنامـه كمـپ   
داويد ميان مصر اسرائيل قرار نـداده اسـت   
ــي   ــد همجــنس گرائ ــه  برجــرم گردان بلك

حتي اكثريـت   ،بنا بر قول او! قرارداده است
يك دولت  ،جرم را جرم نشمارند جامعه اين

ن را مجازات آ ،مسلمان بايد بر طبق شريعت
  . كند

وائل غنيم كه نقش اول را در برانـداختن   •
ـازي كـرد  ) مبارك(جبار مصر  در جشـن   ،ب
ـينان    ،پيروزي ـند نش اجازه نيافت در كنار مس
ميليون نفر شركت  2ن جش كه آدر . بنشيند

شدند و  بي نقش ها مسند نشين ،كرده بودند
 ،در عوض. با نقش ها به مسند راه داده نشدند

ـلمين    ،يوسف القرداوي واعظ اخـوان المس
 ،به قطـر  ،سال از تبعيدگاه خود 30كه بعد از 

ـلي     ،باز گشته است توانسـت سـخنراني مفص
ـلب تابعيـت   . بكند او كه توسط عبدالناصر س

عصـر   ،اينك نماد عصر جديد ،مصر شده بود
ـا  آتي مسالمت اجراي شريعت و همزيس ميز ب

  . يم صهيونيست اسرائيل شده استژر
 ،كه –برنده جايزه صلح  ،محمد البرادعي     

اخــوان المســلمين او را  ،در دوران انقــالب
زاده جلوه آبعنوان سخنگو برگزيدند تا باز و 

ـام   ،توسط افراد اخوان المسلمين - كنند بهنگ
ــدوم  ــه رفران ــك  ،رأي مخــالف دادن ب كت

ك از صحنه سياسي طرد شـده  او اين. خورد
  .است

به  ،اخوان المسلمين با ايجاد حزب جديد •
وارد عرصـه  » زادي و عـدالت آحزب « نام 

ـازمان حمايـت از   . سياسي مصر شده انـد  س
ن حمايـت مـي   آدموكراسي امريكا نيـز از  

اين حزب به تقليد از حزب عـدالت و  . كند
در تونس نيز . تأسيس شده است ،رفاه تركيه
  .ي را بكار برده اندژتراتهمين اس

ـار بـردن    ،در اين موقعيت و وضـعيت      بك
ـاي دينـي مكـرر مـي      خشونت بر ضد اقليته

تش كشيده آدو كليساي مسيحي ها به . شود
  ...مي شوند

ـان   ،بدين سان: انقالب اسالمي اسالم بمثابه بي
ـا اينـك    قدرت در انقالب مصر نقشي نيافت ام

ـار   ،يـم جانشـين در دسـتور اسـت    ژايجاد ر بك
در خـور  . يـد آسازش حزب و قواي مسلح مي 

بـه   ،در مصاحبه ها ،وري است كه بني صدرآياد
 ،مردم تونس و مصر و ديگـر كشـورهاي عـرب   

مـه   27در . هشـدار داد  ،نسبت به ايـن خطـر  
مدند و آمردم قاهره به ميدان تحرير در  ،2011

. زادي و دموكراسـي  بايسـته شـدند   آخواستار 
كار را بـر   ،زاديآبمثابه بيان  نبود بديل و اسالم

ـاخته اسـت   عاجـل  . نسل امروز مصر مشكل س
ـان   آترين كار  نها برخوردار كردن خـويش از بي

زادي و بديلي است كه بـه حقوقمـدار كـردن    آ
  .توانا باشد ،دولت و اداره كشور در دموكراسي

ـيش از ايـن    ،سوديري ها ،در ليبي • حتي پ
ـتان چـرا   ـبز  كه دولتهاي فرانسه و انگلس غ س

افراد مسلح را وارد  ،خيزش مسلحانه را بدهند
ــد ــد كــه اســلحه و  آ. ليبــي كردن نهــا بودن

ـاه و   ،پرچمهاي سرخ و سياه وسبز با حالل م
در  ،ستاره كه نماد سلطنت سنوسي ها اسـت 

هدفشان اينست كـه بـه   . ليبي توزيع كردند
 ،يم ليبي پايان بدهند و اگر توانستندژحيات ر

  .سلطنت برسانند محمد السنوسي را به
نخست اين شوراي همكاري خليج فارس      

يم ژبود كه خواستار مداخله نظامي بر ضد ر
هيأت نمايندگي  ،و در اين شورا. قذافي شد

يم سعودي بود كه مانورهاي ديپلماتيـك  ژر
ـا حملـه    را تصدي كرد تا كه اتحاديه عرب ب

  ...نظامي غرب به ليبي موافقت كند
ـيني    ،1971از سال  ،بحرين • ـيخ نش يك ش

ـان توسـط    ،در حقيقت. مستقل است همچن
نها خليفـه را  آ. انگليسي ها حكومت مي شود

سال  40به نخست وزيري برگزيدند و مدت 
. است كـه او نخسـت وزيـر بحـرين اسـت     

سوديري ها نيز عامل باقي ماندن اين شخص 
ـاد . در نخست وزيري بوده اند و هستند  ،حم

ـ  ،شيخ بحرين ـار  يك پايگاه دري ائي در اختي
ـا     . امريكا گذاشـت  ـبش مـردم بحـرين ب جن

ـام مشـروطه    ،هدف ـاد نظ  ،در حقيقـت  ،ايج
ـا  آ. جنبش براي يافتن استقالل نيز هسـت  نه

ـتان بـر بحـرين     مي خواهند قيمومت انگلس
پايــان پــذيرد و امريكائيــان پايگــاه خــود را 

يـم  ژر ،موفقيت جنبش در بحـرين . برچينند
از . ي گردانـد عربستان را از اساس متزلزل م

سوديري ها شيخ بحرين را متقاعـد   ،اين رو
كردند اميد مردم بحرين را در خـون ايـن   

شــاهزاده نــايف كــه از . مــردم غــرق كنــد
 ،سوديري ها و ضامن بقاي نظم مستقر اسـت 

سال  41او مدت . مردي انعطاف ناپذير است
ـات    ـازمان  (است كه وزير كشـور و اطالع س

ـا    ـات سـعودي ه در . اسـت ) امنيت و اطالع
 ،گسيل قوا به بحرين و سركوب مردم بحرين

ـازي كـرده اسـت      13در : نقـش اول را او ب
ـا  ،مارس ـتس   ،وزير دفاع امريك  ،روبـرت گي

. براي همأهنگ كردن عمليات به منامه رفت
ـ  ،روز بعد معـروف بـه    ،ه سـعودي ژقواي وي

وارد  ،تحت فرماندهي نايف ،»عقابهاي نايف«
ردم بحــرين شــدند و ســركوب خــونين مــ

ـاز كردنـد  آبحرين را   ،ظـرف چنـد روز  . غ
. ويران شـدند  ،تمامي نمادهاي جنبش مردم

حتي بنائي كـه در وسـط ميـدان مرواريـد     
صدها تن كشته . ويران شد ،ساخته شده بود
ـالي بـود    10شكنجه كه . و يا ناپديد شدند س

. بكار گرفته شد ،از نو ،كنار گذاشته شده بود
ــتاراني كـه تظاهر   كننــدگان پزشـكان و پرس

 ،در بيمارستانها ،زخمي را درمان كرده بودند
در زندانهاي مخفي زنداني و . دستگير شدند

  . سپس در دادگاه هاي نظامي محاكمه شدند
نچه مهمتر است تبديل نزاع مردمي  آاما       

با گروه بنديهاي صاحب امتياز خود فروخته 
. به نزاع مذهبي شيعه و سني اسـت  ،به بيگانه
ـانواده   اكثريت بحريني ها شيعه هستند اما خ

. سني اسـت  ،حاكم و اقليتي از مردم بحرين
ـان انقالبـي   آمحمل  –اين مذهب شيعه  رم
هـدف سـركوب شـده     –روح اهللا خميني 

مسجد  25» عقابهاي نايف« ،در يك ماه. است
ـان كردنـد و بـه      ـاك يكس  253شيعه را با خ

  . عبادتگاه خسارت وارد كردند
ـبش اعتراضـي  تن از  21       در  ،رهبران جن

نها آ. دادگاه فوق العاده محاكمه خواهند شد
ـتند    . با خطر محكوميت به مـرگ روبـرو هس

ـا  ـا ابـراهيم      ،بيشتر از شيعه ه ـيخ ب ـتگاه ش دس
) چـپ الئيـك  (رهبر حـزب واعـد    ،شريف

ـني     دشمني مي ورزد چرا كه با ايـن كـه س
  . است بر ضد شيعه وارد عمل نشده است

 ،چـون ليبـي   ،در سوريه نيـز  :انقالب اسالمي 
. سوديري ها عناصر مسلح را وارد عمل كردنـد 

جنــبش . ميــز بــودآجنــبش مــردم مســالمت 
ميز از راه همگاني شـدن اسـت كـه    آمسالمت 

ـا  . يم حفـظ مـي كنـد   ژخود را از خشونت ر ام
ـلح وارد عمـل مـي شـوند     بـه   ،وقتي افراد مس

از شمار شـركت كننـدگان در جنـبش     ،تدريج
ـان هم. مي كاهند شـرائط را بـراي مداخلـه     ،زم

 ،در يمن نيز. قدرتهاي خارجي فراهم مي كنند
ــد  ــد همــين بــازي را مــي كنن ــبش . دارن جن

ـا     ،كنندگان يمن فرياد مي زنند كـه جنـبش م
ميـز  آميز است و تا پيروزي مسالمت آمسالمت 
. نها مسلح ها را بـه خـود راه ندادنـد   آ. مي ماند

جنـبش   ،نها شـوند آهرگاه موفق به طرد كامل 
  .نها پيروز مي شودآ

ـات كـردن      • ـا در بـي ثب نقش سوديري ه
غاز و ادامه جنبش ماجراي آ هنويسند: سوريه

شرح مي كند و به  ،در سوريه را از ديد خود
توضيح چگـونگي وارد عمـل شـدن افـراد     

در شـهر  : مسلح مزدور سوديري ها مي رسد
قشون . افراد مسلح وارد عمل مي شوند عا،رد

ـيل مـي شـود و زد و    سوريه به اي ن شهر گس
در  ،ايــن صــحنه. خــورد روي مــي دهــد

از افـراد  ... شهرهاي ديگر تكـرار مـي شـود   
نها اعتراف آ. مسلح شماري توقيف مي شوند

بـه اسـم    ،مي كنند كه نماينده مجلس لبنان
پـول و   ،طرفدار سعد حريري ،جمال جرح

حريري در سرمايه . اسلحه دريافت كرده اند
وابسته است بـه   ،ظ سياسيعظيم خود و بلحا

 ،هـدف سـوديري در سـوريه   . سوديري ها
يم سوريه به تـن دادن بـه   ژمجبور كردن ر

ـا  آفرستاده هاي . خواستهاي خويش است نه
از بشــار اســد خواســته انــد دو  ،بــه دمشــق

  :وردآنها را برآخواست 
  بريدن از ايران و – 1
قطــع حمايــت از مقاومــت فلســطين و  – 2

  .راقحزب اهللا لبنان و ع
ـار اسـد بـه ايـن دو خواسـت            هرگاه بش

ـاي   ،تمكين نكند سوديري ها كار برخورده
خونين را به جائي خواهند رساند كه غـرب  
  . دست بكار حمله نظامي به سوريه نيز بشوند

عبــدالحليم خــدام كــه  ،در ســوريه نيــز      
عمري در دستگاه حافظ اسد و فرزند او بود 

ري را يافته بود و مقام معاونت رياست جمهو
همان نقش  ،و رهبر اخوان المسليمن سوريه

را برعهده دارند كه وزير دادگستري قذافي 
ـالي پيـدا كـرده      بعنوان رئيس شـوراي انتق

  . است
جنبش مـردم سـوريه برحـق    : انقالب اسالمي

اما اين جنبش مي بايد خود را از مداخله . است
ـلح مـزدور      –خارجي   –از جملـه عناصـر مس

جنــبش همگــاني وقتــي اقبــال . دحفــظ كننــ
ـان حضـور و     پيروزي مي يابد كه كمتـرين امك

جنـبش مـردم   . عمل به قدرت خارجي ندهـد 
ـال  . ايران بدين روش بود كـه پيـروز شـد    درح

غرب در موقعيتي نيسـت كـه ابتـدا بـه      ،حاضر
ـازمان   . قشون كشي كند ،ساكن اينست كـه س

ـاد كـرده انـد     ـا ايج در  ،مسلحي كه سوديري ه
نقش ويران  ،از جمله در عراق ،عربكشورهاي 

هشياري . كردن جنبشها را برعهده گرفته است
مردم اين كشورها و هـدف شـدن اسـتقالل و    

مي تواند پول و اسلحه سعوديها را بي اثر  ،زاديآ
  .كند

ـا   • دالرهاي نفتي كه در اختيار سوديري ه
ـاي مختلـف       ـاخه ه ـته اسـت ش است توانس

ـا  . را بخرد ،غير از حماس ،اخوان المسلمين ب
سازماندهي از خود بيگانه كردن  ،وجود اين

ـا مشـكلي روبـرو     انقالب ها در ضد انقالب ب
ـاهزاده   تا اين زمان،: شده است مزدوران ش

تحت القاعده و بـن الدن عمـل مـي     ،بندر
ـته شـده و     . كردند اما اينـك بـن الدن كش

ـاد   . وضعيت نيز تغيير كـرده اسـت   پـس جه
حاال . ي بجويدگرائي مي بايد تعريف جديد

ديگر مجاهـدان مـي بايـد دوش بـه دوش     
زمايش اول آليبي ميدان . قواي ناتو بجنگند

جهــاد بــا . ايــن نــوع جهــاد گرائــي اســت
ـا هـدف    ،كمونيست جاي خود را به جهاد ب

يافتن هدف شـرعي جديـد   . ديگري بدهد
براي جهاد برعهده شيخ يوسـف القـرداوي   

  .نهاده شده است
ـا  نرال پترائوس كژ      ه فرمانده قواي امريك

در خاورميانه بود و سوديري ها عمليات خود 
اينك  ،با او همĤهنگ مي كردند ،را در منطقه

ـاري   ،از اين پس. رئيس سيا شده است همك
سازمان يافته تر و هدفهايش دقيـق تـر مـي    

  .گردد
ـان   ،يكبار ديگر: انقالب اسالمي بايد خاطر نش

ـازمانهاي تروريسـت   بـط قـوا   در روا ،كرد كه س
ميان دولتها است كه امكان و ميدان عمل پيـدا  

اين سازمانها در خدمت هيچ ديـن و  . مي كنند
در خدمت قدرت هاي منطقـه   ،مرامي نيستند

ـازمانها  . اي و جهاني هستند مبارزه با اينگونه س
كه جنايتهاي خود را با ترور اخالقي همراه مـي  

ـافع . ضرورتي به تمام دارد ،كنند  غرب، بنده من
ـافع هسـتند كـه      سرمايه داري است و ايـن من
ــت    ـازماني وارد فهرس ــد سـ ــي كنن ـاب م ايجـ

ـا از    ـارج  آسازمانهاي تروريست بگـردد و ي ن خ
داخل و خارج شدن واقعيت را تغيير نمي . شود
ـازمان تروريسـت     . دهد واقعيت اينسـت كـه س

ـا       پولي بـس هنگفـت الزم دارد و ايـن پـول ي
ـاي ح   ـا دالره اصـل از  دالرهاي نفتي است و ي

دو  ،مـد آدو منبـع در . تجارت مواد مخدر اسـت 
در مواردي . ورده استآنوع سازمان ترور بوجود 

ـامي   ژسازمان ترور ر( ـاي نظ ـالي   –يم مافياه م
سازمان تـرور از هـردو منبـع     ،)حاكم بر ايران 
  .ارتزاق مي كند

  
ــاردين ــي  : گ ــان انگليس نظامي

مـأمور  » عقابهاي نايف«مربيان 
  :هستندسركوب جنبش بحرين 

  
روزنامه انگليسي گاردين  ،2011مه  28در  ◀

عربستان را » هژنيروهاي وي«گزارش داد كه 
ـيم مـي     مربيان انگليسي تعليم داده انـد و تعل

  : دهند
ـيم مـي بيننـد و    ژنيروهاي وي • ه در مكه تعل

ـأمور سـركوب      ـتند كـه م همين نيروها هس
افشاي اين امر . جنبش مردم بحرين شده اند

ـازمانهاي مـدافع   موجب برانگ يخته شدن س
. حقوق بشر به اعتراض شـديد شـده اسـت   

وزارت خارجه انگليس ناگزير شد بپذيرد كه 
اين امر موجب نگراني ها بابت رعايت نشدن 

  .حقوق انسان است
از  ،زادي دسترسي بر اطالعاتآبنا بر حق  •

ـان     ـاره نقـش نظامي وزير دفاع انگلستان در ب
نظاميان انگلس  :او گفت. انگليس پرسيده شد

: افراد گارد ملي عربستان را تعليم مي دهنـد 
خنثـي  . موزندآنها مي آمهارتهاي الزم را به 

برقراري نظام عمومي و پيگـرد   ،كردن بمب
ـتان بـه   ... و تير اندازي و هيأت نظامي انگلس
در اين كشور به افراد گارد  ،تقاضاي عربستان

  .ملي تعليم مي دهد
تيم تعليم  20نگلستان ابزرور فاش كرد كه ا •

ـتان  . دهنده به عربستان فرستاده اسـت  عربس
ـا را مـي     حقوق و هزينه تمامي افـراد هيأته

هزينه هاي جانبي نظير هزينه  حمل . پردازند
  .و نقل و سامان دهي را نيز مي پردازد

تـن از افـراد    1200خانواده شيخ بحرين  •
گارد ملي را براي پايان بخشيدن به تظاهران 

ـار گرفتـه اسـت    ،ني هابحري ـان آ. بك  ،ن زم
ــت   ـتان گف ــت انگلسـ ــهاي : حكوم گزارش

ـاي   سازمانهاي حقوق بشر در باره زياده رويه
ــوق     ــه حق ـاوز ب ـتان در تجـ ـامي عربسـ نظـ
شهروندان بحريني سـخت نگـرانش كـرده    

  . است
ـاين برضـد       • ـاي عضـو كمپ نيكوال جيـل ب

نقش مهم انگلستان «: فروش اسلحه مي گويد
ـتان  در تعليم و تربي  ،ت افراد گارد ملـي عربس

ــارد كــه  ــالها اســت بــه ايــن گ در طــول س
مأموريتش حفظ امنيت داخلي ايـن كشـور   

توانائي سركوب جنبش مردم را داده  ،است
  .است

ـانواده       • تحليلگران بـر ايـن باورنـد كـه خ
سعودي حفظ موقعيت خود در منطقه را در 

يم هاي كنـوني كشـورهاي   ژپاسداري از ر
مانعي بر سر راه  ،اگر نه. ندخليج فارس مي دا

  .گسترش نفوذ ايران نمي ماند
ـين المللـي      ،اليويه اسپراگ • مـدير عفـو ب

انگلستان كه برنامه هاي تسلحاتي انگلستان را 
ما نگراني  ،سال گذشته«: مي گويد ،مي پايد

يم سعودي اسلحه ژخود را در باره اين كه ر
و تجهيزات انگليسي را در جنگ سري يمـن  

ـتان   . اظهار كرديم ،ي بردبكار م قـواي عربس
  . بسياري از غير نظاميان يمني را كشتند

ـتان هفتـه     ،نيك هاروي • ـاع انگلس وزير دف
پيش در پارلمان تصـديق كـرد كـه افـراد     

  نيروهاي مسلح انگلستان افراد گارد ملي 
  8در صفحه     

  

 بیست و پنجمین سال ایران گیت



                                                                                                                                                                                       

 

 
8 
 

 
 

                     1390خرداد  29تا  16از   777  شماره   2011يولي   19تا  6از 

 

: او گفتـه اسـت  . عربستان را تعليم مي دهند
ـارد ملـي   ممكن است برخـي از افـرا  « د گ

ـتند    ـتقر هس موختـه  آعربستان در بحرين مس
ـار بـرده     هاي خود از هيأت انگليسـي را بك

  .»باشند
ـلي   : انقالب اسالمي وزير محافظه كار جـرم اص

دولت انگلستان را با اعتراف به تعلـيم دادن بـه   
ـأت   ،در حقيقت. افراد گارد ملي مي پوشاند هي

ـايف  «هاي انگليسي بـه   ـاي ن روشـهاي  » عقابه
زادي آكوب جنبش مردم بخاطر استقالل و سر

ـام   ،در ليبـي  ،همـين دولـت  . را مي پوشانند بن
از راه بمـب و موشـك    ،حمايت از غير نظاميان

ــان را مــي كشــد ــاران، غيــر نظامي دو وكيــل . ب
دادگستري در كار تسليم اعالم جـرم بـر ضـد    

  .  ساركوزي هستند
ـارد ملـي      • اعتراف به اين امر كـه افـراد گ

ـيم داده مـي    براي حفظ  امنيت داخلـي تعل
ـتان درد    ،بالقوه ،شوند براي حكومـت انگلس
ـان هفتـه   . ور استآسر  ،چرا كـه در روز پاي

ـالي اي را بـراي    8كنفرانس  كشور كمك م
ـتقرار      ـار اس كمك به كشـورهائي كـه درك

ن آمصر و تونس و مبلغ (دموكراسي هستند 
ــد) ميليــارد دالر اســت 40 . تصــويب كردن

دادن قواي ضد جنبش براي اعتراف به تعليم 
ـاي   ،دموكراسي نسـت كـه حكومـت    آبمعن

  . انگلستان گرفتار تنازع با خويش است
نماينـده مجلـس كـه از     ،جوناتان ادوارد •

ـامي    ـاي نظ وزير دفاع در باره نقش هيأت ه
ـارد ملـي    انگلستان در تعليم دادن به افراد گ

گفت اين امر كه انگلستان قواي  ،سئوال كرد
ـيم  يم ديكژيك ر تاتوري سركوب گر را تعل

ايـن چهـره از   . قابل فهـم نيسـت   ،مي دهند
ـا  ،دموكراسي ما  ،براي بسياري از ملتهاي دني

پذيرفتني نيست كه دولـت  . ور استآشك 
يمي را مجهز كند و قواي ژانگلستان چنين ر

رفتــار . ن را تعلــيم دهــدآمــأمور ســركوب 
سخن گفتن از دموكراسي (رهبري انگلستان 

ــان حـــال حمايـــت كـــردن از  و در همـ
 ،چه محافظه كار و خواه  كارگر ،)ديكتاتورها

  . بسيار رياكارانه است
ـتان  • ـال   ،از وزارت دفاع انگلس  2006در س

حال كه دو باره سئوال مي . سئوال شده بود
شود بدين معنا است كه سالها است كه هيأت 
ـيم مـي     هاي انگيسي افراد گارد ملـي را تعل

هيأت  ،تا امروز 1964ال از س ،در واقع. دهند
هاي انگليسي افراد گارد ملي را براي مبارزه 
ـتان    ،با تروريسم و حفظ امنيت داخلـي عربس

ـارد  . تعليم مي دهند خانواده سعودي اين گ
ورد زيرا مطمئن نبود در صورت آرا بوجود 

يـم حمايـت   ژارتش از ر ،بروز جنبش مردم
ــد ــراد گــارد در انگلســتان. كن در ســند  ،اف

ـيم يافتـه انـد    هورست  . و دارتموس نيـز تعل
وزارت دفاع انگلستان تصديق مي كند كـه  

ـاي  آافراد گارد ملي براي مقابله با نا  رامي ه
  .شهري تعليم مي بينند

ـيس بـراي    ،در سال گذشته • حكومت انگل
ـازه خـدمت در     163 ـامي اج كارشناس نظ

ـاد كـرده اسـت     ،نآهمـراه  . عربستان را ص
ـار مـي    اسلحه و تجهيزات كه افراد گارد بك

ـتان    ،ميليون ليـره  110به مبلغ  ،برند بـه عربس
انگلستان به  ،2009در سال . صادر كرده است

عربســـتان نارنجـــك دســـتي و تفنگهـــاي 
مخصوص تك تيراندازان و ديگر تجهيـزات  

  . براي مقابله با شورش را صادر كرده است
عربستان  ،سخنگوي وزارت دفاع انگلستان •

ـيج    سعودي و كشـورهاي دي  گـر حـوزه خل
ـاي كليـدي  «فارس را  ـتان در  » طرفه انگلس

با كمك .  مبارزه با تروريسم توصيف مي كند
به عربستان و تعليم افراد گارد ملي اش ما بـه   

را  ،نها حقوق بشر و توانائي حفظ جان افرادآ
  ! موزيمآمي 

ـپس  • ـارگر مـي      ،مايك گ عضـو حـزب ك
ـتان   : گويد ـتان از عربس حمايت نظامي انگلس
» تعادل مشـكل «دي برقرار كردن يك سعو
عربستان با تهديد القاعـده   ،از يك سو. است

يـم سـعوي   ژر ،روبرو است و از سوي ديگـر 
وقتي سرو كار . متجاوز به حقوق انسان است

يا بايـد چشـم بـر     ،يمي استبدادي استژبا ر
ـا در رعايـت    تجاوزها به حقوق بشر بست و ي

  .نها كوشيدآشدن 
رويــه  ،ســال 47ول در طــ: انقــالب اســالمي

انگلستان اين بوده است كه بر تجاوز به حقـوق  
چشـم بـر    ،در بحرين ،اين بار. بشر چشم ببندد

تجاوز عربستان به مردمي بسته است كه از يك 
جز برقرار دموكراسي نمي  ،خانواده بدون حامي

  .خواسته اند
  
دو وكيل دادگسـتري فرانسـه در    ٭

ـاركوزي   ـيس   ،كار شـكايت از س رئ
بخاطر جنايت  ،ي اين كشورجمهور

  :هستند ،بر ضد بشريت
  

نـوول ابسـرواتور خبـر     ،2011مه  30در  ◀
ـا   وزيـر خارجـه    ،داده است كه رونالـد دوم

هردو وكـالي   ،سژاك ورژاسبق فرانسه و 
ـاي     ،مشهور فرانسـوي  ـانواده ه از سـوي خ

وكالت جسته انـد   ،قربانيان بمباران هاي ناتو
 ،ي فرانسهرئيس جمهور ،تا بر ضد ساركوزي

  .اعالم جرم كنند
اعـالم   ،در تريپـولي  ،مـه  29در  ،اين دو      

بخاطر جنايت بر ضـد   ،كردند از ساركوزي
در يك . به دادگاه شكايت مي كنند ،بشريت

ــرانس مطبوعـــاتي ــده وزارت  ،كنفـ نماينـ
ايــن دو وكيــل : دادگســتري ليبــي گفــت

دادگستري داوطلب شـده انـد كـه وكيـل     
ـاي   خانواده هائي بگردند كه قرباني بمبارانه

ـاركوزي    . ناتو شده انـد  ـانواده از س ايـن خ
شاكي هستند چرا كه او سـردمداري حملـه   

  . نظامي به ليبي را برعهده گرفته است
اين دو وكيل دادگستري از سـوي ايـن         

. خانواده ها به دادگاه شكايت خواهند بـرد 
دوما كه وزير خارجـه فرانسـه در حكومـت    

از «: خاطر نشان كرده است ،دسوسياليستها بو
اين كه مأموريت ناتو حمايت از مـردم غيـر   
 ،نظامي بود و حاال اين مـردم را مـي كشـد   

س گفتـه  ژو ور. سخت مبهوت شـده اسـت  
دولت فرانسه توسط مشتي ولگـرد و  «: است

ــاي عضــو . »قاتـل اداره مــي شــود  او دولته
ـيف كـرد و    آاتحاديه  تالنتيك را قاتـل توص
  . »سكوت را فرو مي ريزيمما ديوار «: گفت

 ،رونالد دوما ممكن است وكالت قذافي را •
ـائي مـورد    هرگاه در دادگاه بين المللي جن

  . محاكمه قرار گيرد، بعهده بگيرد
دو وكيل  ،در پايان دو روز بازديد از ليبي •

ــد  ـتري گفتن ــه  : دادگسـ ــه تهي ــه زودي ب ب
ـاه مشـغول    دادخواست براي تسليم به دادگ

    .مي شوند
انــس بــين  آژرش گــزا

ــر  ــي ان ــي و ژالملل ي اتم
  :تشديد مجازاتهاي ايران

  
ی ژانـس بـین المللـی انـرآژظن  ٭

اتمی بر این که ایـران درکارتولیـد 
ــه  ،بمــب اتمــی اســت قــوت گرفت

  :است
  

قســمتهائي از گــزارش  ،2011مــه  24در  ◀
ي اتمـي  ژانس بين المللي انرآژعلني نشده 

. شـدند منتشـر   ،در باره فعاليتهاي اتمي ايران
  ،نهاآبنا بر 

ـات  ژانس بين المللي انرآژ • ي اتمي اطالع
ورده است حاكي از اين آجديدي بدست 

كه فعاليتهاي اتمي ايران مي تواننـد هـدف   
اين اطالعات در بر مـي  . نظامي داشته باشند

 ،انسآژگيرند نتايج فعاليتهاي بازرسي را كه 
  . در ايران انجام داده است ،تا روزهاي اخير

ايران به  ،غم قطعنامه هاي شوراي امنيتبر •
  . غني سازي اورانيوم ادامه مي دهد

ـنبه  9گزارش  • يـك   ،صفحه اي روز سه ش
روز بعد از تشديد مجازاتهاي ايـران توسـط   

به دسـت خبرگـزاري رويتـر     ،اتحاديه اروپا
  . رسيده است

ـا   ،انسآژمدير كل  ،مه 6در  • ـانو آيوكي  ،م
ي اتمي ايـران  ژنامه اي به رئيس سازمان انر

ـبت بـه    آژنوشت و نگراني هاي  انـس را نس
 ،وجود يك بعد نظامي در برنامه اتمي ايران

او در نامه خود . بارديگر مورد تأكيد قرار داد
ـته اسـت    ،دواني - به فريدون عباسي  خواس

انـس را از  آژامكان بازرسي  ˝كه ايران سريعا
محل ها و تجهيزات و مـدارك و اشـخاص   

ند تا كه پاسخهاي پرسشهاي ذيربط فراهم ك
  .بي پاسخ مانده داده شوند

ـان دلمشـغول   : گزارش مي گويد • همچن

كارهائي كه در گذشته ممكن اسـت بـراي   
ـا    ـند  و ي توليد كالهك اتمي انجام شده باش
ـام   در حال حاضر ممكن است در دست انج

انس در آژاز زمان گزارش پيشين كه . باشند
جديدي در اطالعات  ،ماه فوريه داده است

باره فعاليتهاي اتمي دريافت كرده است كـه  
ممكن است هدفشان توليد كالهـك اتمـي   

انس مشغول بررسي اين آژهم اكنون . باشد
  .اطالعات است

 ،بدين سو 2007از اول  ،بنا بر اين گزارش •
ميزان توليد اورانيوم به ميزان كم غني شده  

ـاه فوريـه  . تن است 4.1 ،توسط ايران  ،در م
ايـن انـدازه   . تن بـود  3.6ن غني شده ميزا

درصد غني  90هرگاه تا  ،اورانيوم غني شده
ـان  ،شود بـراي توليـد دو    ،بنابر نظر كارشناس

  . بمب اتمي كافي است
ـابع  آژگزارش  • انس معلوم مي كند كه من

ـال افـزايش    ژاورانيوم در اختيار ر يـم در ح
  ،ماهانه ،بطوري كه ايران توانسته است. است

بـر ميـزان اورانيـوم غنـي شـده      درصد  30
معنــاي  آن اينســت كــه ويــروس . بيفزايــد

خنثي گشته و تأسيسات اتمـي   ،استاكس نت
  . دارند كار خود را انجام مي دهند

رئيس سازمان  ،فريدون عباسي ،مه 25در  ◀
ـين المللـي    آژگزارش  ،ي اتميژانر انـس ب
: ي اتمي را تكذيب كرده و افزوده استژانر

ناي اطالعات دروغي تهيه اين گزارش بر مب
شده است كه كشورهاي پر تبختر در اختيار 

ـاره او   . انس قرار داده اندآژ كشور مـورد اش
  .امريكا بوده است

  
تشديد مجازاتهاي ايران از سـوي   ٭

  :اتحاديه اروپا
  

رويتر گزارش كرد كـه   ،2011مه  23در  ◀
اتحاديه اروپا بر مجازاتها اقتصادي ايران بسيار 

  :ستافزوده ا
اجالس شوراي وزيران خارجه اتحاديـه   •

شركت ديگر ايراني را بـر   100 ،در بروكسل
هدف . فهرست شركتهاي تحريم شده افزود
اجـراي   ،از تشديد مجازات اينست كه ايران
توقيـف  .  برنامه اتمي خود را متوقـف كنـد  

يم ژدارائي ها و ندادن ويزا به مقامات ديگر ر
  . نيز مقرر شده است

ـارجي  آن كاتري • شتون مسئول سياست خ
ـاه    ،اتحاديه اروپا نگرانـي   ،در اوائـل ايـن م

اتحاديه را از عدم پيشرفت گفتگوها با ايران 
 ،پاسخ ايـران بـه نامـه او   : او گفت. ابراز كرد

. موضوعي براي مذاكره باقي نمـي گـذارد  
اميدوارم ايران در رفتار خود باز انديشد و به 

  .ميز مذاكره باز گردد
: ديپلماتهاي اروپائي گفتنـد  ،ين تاريخدر ا •

ـامل بانـك       EIHشركتهاي تحريم شـده ش
)Europaeisch - Iranische 

Hadelsbank ( لمان فعاليـت دارد  آكه در
ـامالت    . نيز مي شود اين بانـك در قلمـرو مع

كشتي راني . ايران فعاليت مي كند –لمان آ
و شركتهاي مهندسي و سازمانها و شـركتهائي  

اه پاسداران كنترل مي شوند و كه توسط سپ
ـازات   ،يا در مالكيت سپاه هستند مشمول مج

  . شده اند
امريكا نيز معامله با ايـن بانـك و از طريـق     •

ـاي     ،اين بانك را ـيم از اينكـه كاره بخاطر ب
مالي شركتهائي را انجام مي دهد كه بـراي  

تحـريم    ،برنامه اتمي ايران فعاليت مي كنند
  .كرده بود

ـتقبال كـرده و   واشنگ      تن از اقدام اروپا اس
قدرتهاي جهان همچنان مي بايد : گفته است

مجازاتهاي ايران را تشديد كنند تا كه ايران 
  .غني سازي اورانيوم را متوقف كند

مقــام  26( ايــران نيــز متقــابال اشــخاص  ◀
  .و شركتهاي غربي را تحريم كرد) امريكائي 

  
امريكا شركتهاي خارجي را بخاطر  ٭
  :مجازات كرد ،امله با ايرانمع
  

سوشيتدپرس گزارش آ ،2011مه  24در  ◀
ـارجي   كرد كه امريكا يكچند از شركتهاي خ

ـا ايـران   ـازات كـرده    ،را بخاطر معامله ب مج
  : است

از جمله شركت نفـت   ،شركت خارجي 7 •
ـتراني   ونزوئال كه دولتي است و شركت كش

اســرائيلي در شــمار شــركتهائي هســتند كــه 
ـاطر   . ه اندمجازات شد اين شركتها بـدين خ

كه معامالتشان با ايران به اين كشـور كمـك   
ـيش ببـرد    ،مي كند كه برنامه اتمي خود را پ

  .مجازات شده اند
شركتهاي ونزوئالي پترولئوس دو ونـزوئال      

فـر بـرادرز   آف سنگاپور و آو تانكر پسيفيك 
ــروپ  ــرائيل و آگ ـيپ  آف اس ـيتد شـ سوشـ

شميكال كمپاني ف موناكو و پتروآبروكينگ 
ـينال   ف جرسـي و انـد ايـران و    آاند انترناش

ـتر گـروپ    ف يونايتـد عـرب   آرويال اوئيس
ـيپ   ف يونايتـد عـرب   آاميرات و سپيدي ش

شركتهائي شـده انـد كـه     ،اميرات اند ايران
  . مجازات شده اند

ـاي  آهمه اين شركتها به ايران فر      ورده ه
  .نفتي مي فروخته اند

ـال • ـان حـ ــ ،در همـ ــخص و  15ا امريك ش
شركتهائي را در چين و ايران و كره شـمالي  

ـا   ،و سوريه و كشورهاي ديگر بخاطر معامله ب
ايران و كمك به پيشبرد برنامه موشك سازي 

  .مجازات كرده است ،و اتمي ايران
امريكا شركتهائي را كه به ايران بنزين مي  •

فروشند و يا بنزين بمقصد ايران حمـل مـي   
. مجازات قـرار مـي دهـد   كنند را نيز مورد 

ـا     وزارت خارجه امريكا گفـت ايـن مجازاته
  . بازهم تشديد خواهند شد

  
شــرحی کــه نیویــورک تــایمز در  ٭

ــاره مجــازات شــرکت اســرائیلی  ب
بخاطر معامله با ایران انتشار داده 

  :است
  

شـرحي   ،نيويورك تايمز ،2011مه  26در  ◀
درباره تحريم شركت اسرائيلي بخاطر معاملـه  

  :ران انتشار داده است داراي اين نكاتبا اي
نخست وزيـر   ،در همان حال كه نتان ياهو •

اسرائيل در باره لزوم تشديد مجازاتهاي ايران 
وزارت خارجه  ،توسط امريكا سخن مي گفت

فـر  آايران اعالم كرد امريكا شركت اسرائيلي 
  . برادرز گروپ را مجازات كرده است

ـا         حكومـت   تصـميم وزارت خارجـه امريك
 ،وزارت خارجـه . اسرائيل را در تنگنا قرار داد

بال فاصله بعد از پايان ديدار نتان ياهو با اوباما و 
كلنجار او با اوباما بر سر بازگشـت اسـرائيل بـه    

فهرسـت   ،اسرائيل و فلسـطين  1967مرزهاي 
شركتهائي را منتشر كرد كه مورد مجازات قرار 

  . گرفتند
نياز نيست در باره : يك مقام اسرائيلي گفت •

ـا  سـخني گفتـه    ،گزينش زمان اعالن مجازاته
دليل عيني براي اين كه وزارت خارجه . شود

ـا را اعـالن كنـد     ـين مجازاته  ،در اين روز مع
يا اين اعالن معني خاص خود آ. وجود ندارد

را ندارد؟ من نمي توانم سخني بگويم اما نمي 
توان كسي را بخاطر مظنون بودنش نسبت بـه  

او . اب زمان اعالن مجازات سرزنش كـرد انتخ
بخاطر مالحظات ديپلماتيك نمـي خواسـت   

  . نامش برده شود
حكومت اوباما ربطي ميان اعالن مجازاتها و  •

يك مقام . حضور نتان ياهو در امريكا نمي بيند
ـا وزارت  : ارشد حكومت اوباما مي گويد ماهه

ـاره      ـاي خارجـه و خزانـه داري در ب خانه ه
كار كـرده   ،بايد مجازات شوند شركتهائي كه

كار روند خود را طي كرده و حاصـل  . است
  .اعالن شده است ،كار

دادن اين اطالع كه يمـي از   ،با وجود اين •
ـاي اسـرائيلي داراي     ـانواده ه مشهور ترين خ
ـا ايـران     ـتقيم ب شركتي است كه بطور غير مس

ور آبراي اسرائيل دردسـر   ،طرف معامله است
در رأس شـركتهاي چنـد   اين خانواده . است

  .ميليارد دالري قرار دارد
فـر  آشـركت   ،بنا بر قول وزارت خارجـه        

ـعبه    ـنگاپور   آبرادرز گـروپ و ش ن كـه در س
ـيفيك اسـت    ـانكر پاس  ،اقامتگاه دارد و نامش ت

و آسوشيتد شيپ بروكينگ آهمراه با شركت 
ـاريخ   ،موناكو بخاطر نقششان در معامله اي به ت
 8ه به ايران تانكري بـه مبـغ   ك  ،2010سپتامبر 

ـتيراني   650ميليون و  هزار دالر به شركت كش
ـازات شـده انـد    ،ايران فروخته اند ايـن  . مج

شركت ايراني را امريكا و اروپا بخاطر اين كـه  
تحريم  ،در خدمت فعاليتهاي اتمي ايران است

معاون وزارت  ،جيمس اشتين برگ. كرده اند
مد خود از آايران در: خارجه امريكا مي گويد

فروش نفت را صرف برنامه اتمي مـي كنـد و   
ـاندن   خريد ابزار دو منظوره را جز بقصد پوش

  .هدف خود نمي كند
طرفه ايـن كـه هـر دو شـركت از بانـك       •

  . صادرات و واردات امريكا وام گرفته اند
ـادر كـرده و   • در  ،تانكر پاسيفيك بيانيه اي ص
 شركت بر اينست كه تصـميم : گفته است ،نآ

ـات    . امريكا بر خطا است ـا مقام زيرا شـركت ب
امريكا همكاري كرده و تمامي اطالعات را در 
اختيار امريكا گذاشته و اين اطالعات حاكي از 

پاي ايران در ميان  ،بهيچ رو ،نند كه در معاملهآ
نماينده شركت اسـرائيلي نيـز در   . نبوده است

اقدام امريكا بـر  : تلويزيون اسرائيل گفته است
  . سوء تفاهم انجام گرفته است اثر
  
ـادر  ۱۰ ٭ تانکر نفتی اسرائیل در بن

  :!پهلو گرفته اند ،ایران
  

خبرگــزاري فرانســه   ،2011مــه  29در  ◀
ـال اخيـر   10گزازش كرده است كـه در    ،س

نفتكش متعلق به گروه اسرائيلي  10دست كم 
فر برادرز گروپ كه از سوي امريكا مجازات آ

. ران پهلو گرفته انددر بندرهاي اي ،شده است
ـاز    اين واقعيت را تلويزيون دولتي اسـرائيل ب

تلويزيون به مدارك موجود در بانـك  . گفت
ـا    ـائي در دني داده ها در باره حمل و نقل دري
ـا    ـتكش ه استناد كرد و تصريح كرد كه اين نف

ـام   آفر برادرز گروپ و شعبه آمتعلق به  ـا ن ن ب
در بندر اين كشتي ها . تانكر پاسيفيك بوده اند

  . عباس و جزيره خارك پهلو گرفته اند
ـاني و    ،محمد نهاونديان      ـاق بازرگ رئيس اط

صنايع ايران خريد نفتكش از ايـن شـركت را   
  اما. تكذيب كرد

انجمن اسرائيلي اومتـز كـه بـراي بهتـرين      •
فـر  آ«: مي گويد ،حكومتگري مبارزه مي كند

تنها شركت اسـرائيلي نيسـت   » برادرز گروپ
ـتقيم و   ،جمهوري اسالمي ايران كه با بطور مس

 29در  ،اين انجمن. معامله مي كند ،غير مستقيم
مه در نامـه اي بـه كنتـرل كننـده دولـت و      
ـتور     دادستان عمومي نوشـت، خواسـت دس

در باره شركتهاي اسرائيلي كـه   ،انجام تحقيقي
با اين كشـور معاملـه مـي     ،برغم تحريم ايران

ـا  .  كنند را بدهند ـا در اسـرائيل   بنا بـر رس نه ه
ـا    قانوني وجود دارد كه شركتها را از معاملـه ب

نها كه در بخـش  آشركتهاي ايراني بخصوص 
اما هيچ . ممنوع مي كند ،ي فعاليت دارندژانر

وزارت خانــه اي نخواســته اســت مســئوليت 
  .ن را برعهده بگيردآاجراي 

ـيركنندگان        ـار   «بسياري از تفس ـان بك دو زب
ـاهو  ،ائيلرهبران اسر» بردن  ،بخصوص نتان ي

ـان كـرده و    نخست وزير اسرائيل را خاطر نش
او مدام جامعه بين المللي را زير فشار : گفته اند

مي گذارد كه بر شدت مجازات ايران بخاطر 
ن نشده است ببيند آبيفزايد اما بر ،برنامه اتميش

شركتهاي اسرائيلي به خواست او عمـل مـي   
  كنند يا خير؟     

ـامي    : ميانقالب اسال ـاي نظ ـا و مافياه  –مالتاري
همـواره   ،مالي از گروگانگيري و جنگ بدين سـو 

ـازش  : دو زبان بكار برده اند يكي زبان معامله و س
پنهاني با اسرائيل و امريكا و ديگري زبان ستيز كه 

  .در علن بكار مي برند
  
تن را به جـرم  ۸حکومت اسپانیا  ٭

توقیف  ،فروش هلی کوپتر به ایران
  :کرد

  
لفردو آ ،وزير كشور اسپانيا ،2011مه  27در  ◀

ـپانيولي و   5اعالن كرد كـه   ،پرز روبالكابا  3اس
 ،به جرم فروش هلي كوپتر بـه ايـران   ،ايراني

  . توقيف شده اند
ـيح داد        سخنگوي وزارت كشور اسپانيا توض
ـاخت    212فروند هلـي كـوپتر بـل     9كه  س

صـورت  قرار بوده است از بارسلون به  ،امريكا
  . به ايران صادر شوند ،قطعات

ـاع   آها  • رتص فاش مي كند كـه وزارت دف
اسرائيل اين هلي كوپترهاي ساخت امريكا را 

  به تاجري  ،كه ارتش اسرائيل بكار مي برد
.  اسپانيولي به اسم پدرو ماتورنا فروخته است

ميليون  20فروش اين هلي كوپترها به بهاي 
. ام شـده اسـت  انجـ  ،با موافقت امريكا ،دالر

  نها را به ايران آشركت متعلق به پدرو ماتورنا 
  9در صفحه     

  

 بیست و پنجمین سال ایران گیت
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ـا  . فروخته است اسرائيل تأكيد مي كند كه ب
موافقت امريكا هلي كوپترها را فروخته است 

  !و معامله كامال  تميز است
  
ــس ٭ ــرت گیتس ــاع  ،روب ــر دف وزی

امریکا از نگاهداری قـوای امریکـا 
ان سخن در عراق بخاطر مهار ایر

  :می گوید
  

وزيـر   روبرت گيتسـس  ،2011مه  24در  ◀
ـا  در مؤسسـه اينترپرايـز سـخن     ،دفاع امريك
 ،او از حفظ قواي امريكا در عراق. گفته است

. بخاطر مهار ايران جانبـداري كـرده اسـت   
انـس  آژسخنان او همزمان است با گـزارش  

ي اتمي حاكي از ظن قوي ژبين المللي انر
ـار    انس در اين باآژاين  ره كـه ايـران در ك

  .توليد بمب اتمي است
نوري المالكي با ماندن  ،نخست وزير عراق     

ـال    ،قواي امريكا در عـراق   2011بعـد از س
بــدين شــرط كــه . موافقــت كــرده اســت

اجماعي بر سر ماندن قواي امريكا در عـراق  
ـاممكن   . وجود داشته باشد ـاعي ن چنين اجم

است چرا كـه طرفـداران مقتـدا صـدر در     
بغداد تظاهرات بزرگي را ترتيب دادند و در 

تهديد كردند هرگاه قواي امريكا عراق  ،نآ
جيش المهـدي وارد جنـگ    ،را ترك نكنند

  . نها خواهد شدآبا 
گيت مخالفت مقتدا صدر را قابل اهميت      

ن را بازگو كردن مخالفت ايران آندانست و 
  .شمرد

هـم در اكتبـر    سبرت گيت رو: انقالب اسالمي
. سورپرايز و هم در ايران گيت نقش داشته است

ـال بـرمالء    ،بدين سان در بيست و پنجمين س
وزير دفاع امريكا يك  ،شدن افتضاح ايران گيت

ايـران  » رهبـر « ،اما در ايـران . ايران گيتي است
ـلحت  . گيتي است رئيس مجمع تشخيص مص

دبيــر مجمــع تشــخيص . ايــران گيتــي اســت
ـاران   محاف. مصلحت، ايران گيتـي اسـت   ظـه ك

جديد عامل كشاندن امريكا در جنگ شـدند و  
ايران گيتي ها دستيار خميني در برقرار كـردن  

ـا تصـرف دولـت    ايـران را در   ،استبداد بودند و ب
  : يم استبدادي نگاه داشته اندژر
  

بيست و پنجمين سـال  
 –ورود هيأت امريكائي 

ــه رياســت   ــرائيلي ب اس
  :مك فارلين به ايران

  
  

اعتـراف بـه    ،سال 25بعد از 
ــوئي خمينــــي و  دروغگــ

  :هاشمي رفسنجاني؟
  

با قديري ابيانه،  محمد رحماني:انقالب اسالمي
گفتگوئي انجام داده و اين گفتگـو مربـوط مـي    

ـاء نيـوز در     4شود به افتضاح ايران گيت و  رج
ايـن  . ، آن را منتشر كـرده اسـت  1390خرداد 

هاشمي رفسنجاني » مشاور مطبوعاتي«شخص 
نوشتن كتاب در باره ايـران گيـت   مأمور . است

ـات   . بوده است اما مي گويد چون مركـز مطالع
استراتژيك حاضر به همكاري  نشـده اسـت، او   

مـدعي  . نيز از نوشتن كتاب منصرف شده است
است رفتن مك فارلين و هيأت تحت رياست او 
به ايران، شكست بزرگ براي امريكا و پيـروزي  

توضيح نمي بديهي است ! براي ايران بوده است
دهد هرگاه رفتن اين هيأت بـه ايـران پيـروزي    
بود، چرا رژيم آن را مخفي مي كرد؟ چرا پـس  
ـالمگير شـدن     از انتشار خبر توسط الشـراع و ع
افتضــاح، ســيد مهــدي هاشــمي و گــروه او را 

ـار   و دستگير و او  تني چند را اعدام كردنـد و ك
ـامي     ـائم مق » رهبـر «به بركناري منتظـري از ق

نماينده از وزير خارجـه در   8ا وقتي كشيد؟ چر
ـا پيـروزي     –باره ورود هيأت به ايـران   كـه گوي

پرســش كردنــد،  –بــزرگ ايــران بــوده اســت 
» پوچ«نماينده را  8خميني غضبناك شد و آن 

ــمي     ــرادر زاده هاش ـفر ب ـاجراي سـ ــد؟ مـ خوان
ميليـون دالر   6رفسنجاني به واشنگتن و گرفتن 
ـا را  چرا روي داد؟ چرا مراجعه به اسر ائيل و امريك

رژيم ايران آغاز كرد؟ اگر امريكا بود كه چون ديد 
ـأت بـه     ايران دارد در جنگ پيروز مي شـود، هي
ـلحه، سـه برابـر      ايران فرستاد، چرا ايران بابـت اس
بهــاي آن، پــول مــي پرداخــت؟ چــرا در لبنــان 
ـا،   گروگانگيري مي كرد تا در ازاي آزاد كردن آنه

يمـت بخـرد؟ چـرا    اسلحه، آنهم بـه سـه برابـر ق   
ـأت   خميني دروغ مي گفت؟ وقتي او از آمدن هي
ـا نبـوده كـه بـي      اطالع داشته است، پس امريك
اطالع به ايران هيأت فرستاده، رژيم خميني بوده 
ـأت      ـا هي كه دعوت كرده است و چـون ديـدار ب

ـلحه و    - امريكائي  اسرائيلي، آنهم براي خريـد اس
وزيـر  ادامه دادن جنگي كه به قول آلن كـالرك،  

دفاع در حكومت تاچر، در سود انگلستان و غرب 
بوده است، كاري بس خطرناك بوده است، پـس  
ـنجاني از      از ورود هيأت بـه ايـران، هاشـمي رفس

  . ديدار و گفتگو با آن، خودداري مي كند
ـام، روبـرت            ـين اي دانستني است كه در هم

سال است در  25پاري، روزنامه نگاري كه حدود 
بر سورپرايز و ايران گيت تحقيق مي كند، باره اكت

سه مقاله، دو مقاله در باره اكتبر سورپرايز و يـك  
ـار داده اسـت    بـه  . مقاله در باره ايران گيـت، انتش

مناسبت بيست و پنجمين سال ورود هيأت مك 
 :فارلين به ايران، ترجمه مقاله او را نيز مي آوريم

  
ـئوالن ارشـد كشـور از عـدم     : رحماني • مس

ع خود در ماجراي سفر مك فارلين خبر اطال
ميدهند، آيا اين سفر بدون هماهنگي و اتفاقي 

 انجام گرفته بود؟
 .نه بدون هماهنگي نبوده است: قديري ٭
ـا واليتـي   : رحماني • پس چگونه از هاشمي ت

ـفر مـك      ـاجراي س ـا از م تصريح دارند كه م
 ايم؟ اطالع بوده فارلين بي

اشد، وقتي آقاي الزم نيست اتفاقي ب: قديري ٭
هاشمي ماجرا را به امام اطالع ميدهـد، قـرار   
ـاقي     ـات اتف ميشود رابطه باز نشود، خيلـي اوق
ـات       ـا مقام ـائل را تنه ميافتد كـه بعضـي از مس

  . خاصي بدانند
اينكه آقاي هاشمي اعالم كردند در جريان  •

ـپورت   نبوده ام و مك فارلين سرخود و با پاس
عجيـب بـه   جعلي به كشور آمده شايد كمي 

نظر رسد، براي يك ميهماني ساده خانوادگي 
ـاهنگي بـه عمــل ميĤيـد چطـور يكــي از      هم
عاليرتبــه تــرين مقامــات كــاخ ســفيد بــدون 
  هماهنگي به كشور دشمن خود سفر مي كند؟ 

ـامي كـه   : قديري ٭ جناب آقاي هاشمي هنگ
ـاجرا را مطـرح مـي     مطلع شدند با امام اين م

ـازه  هنگامي كه ايشان ضـمن داد . كنند ن اج
 .ميفرمايد حاال ببينم چه ميشود

ـات    • اما مك فارلين را كسي در ايـران مالق
                                      ً     نكرد، اگر قرار بود كسي مالقاتش نكنـد اصـال    

 چرا به ايران آمد؟
اين هم جزو همين موارد عجيـب انقـالب    ٭

ـئول درجـه چنـد     است، هنگامي كه يك مس
امريكا ميخواهد به كشوري سفر كنـد بايـد از   

ضمن هماهنگي مقدمات سفر آماده مدتها قبل 
ـات     ـاالترين مقام شود در حالي كه يكـي از ب
ـعف    ـانه ض كاخ سفيد به كشور ما ميĤيد اين نش

 .كشور ما نيست
ـا مـك    : رحماني • تا به چه ميزان برخـورد ب

ـاي بعـدي    فارلين و هيأت امريكايي و ماجراه
اي  آن با عرف ديپلماتيك تطبيق دارد؟ عـده 

ـارل  ين بـه تهـران بهتـرين    معتقدند سفر مك ف
موقعيت براي كاهش فشارهاي بين المللـي و  

ها بوده به تعبير ديگر ايـن   تأمين مايحتاج جبهه
ـارلين   كارشناسان معتقدند فرصت سفر مك ف

 تبديل به يك تهديد شد؟
البته اولين بار اين رويداد سـري از  : قديري ٭

بيت آقاي منتظري و شخص مهدي هاشـمي  
ـاش   معدوم و از طريق نشر يه لبناني الشـراع ف

شد، بنا به اين قرار نبود كه به اين زوديها مسئله 
رسانه اي شود و وقتي اين مسئله مطـرح شـد   
ايشان مسئله را در نمازجمعه افشا ساختند چـرا  
ـاپ     كه تا هنگامي كه الشـراع موضـوع را چ

ـايعه اسـت   ـا  . كرده باشد اين امر در حد ش ام
ي و هنگامي كه رئيس مجلس شـوراي اسـالم  

ـاجرا      فرمانده جنـگ آن را مطـرح ميكنـد م
البته من معتقد نيستم كـه ايـن   . متفاوت ميشود

ماجرا ميتوانست به بهبود روابط ايران و امريكا 
 .منتهي شود

آقاي هاشمي در خاطرات خـود  : رحماني •
ـاي وحيـد    آورده اند كه چند روز قبل به آق
مسئول اطالعات سپاه مأموريـت دادنـد كـه    

رعهده گيرد، منظور از حفاظـت  حفاظت را ب
چيست، آيا حفاظت از هيأت امريكايي مد نظر 

 ؟بوده است
 .نميدانم: قديري ٭
اطالع نداريد يا صالح نيست كـه  : رحماني •

 بيان شود؟
 .نميدانم: قديري ٭
ـأت   : رحماني • گويا اسرائيل هم در ايـن هي

 .نماينده اي داشته است
در . نماينـــده نداشـــته اســـت: قـــديري •
ـا     كش ـا خـود را ب ورهاي مختلف اسـرائيلي ه

كنند  پاسپورت امريكايي يا اروپايي معرفي مي
حتي ممكن است كسي خـود را بـه عنـوان    
ـايي   خبرنگار واشنگتن پست با پاسپورت امريك
ـته   معرفي كند اما شما از تابعيت او اطالع نداش

ـاهي بـراي نماينـدگان      . باشيد ـاق گ ايـن اتف
ـثال    مجلس نيز به نوع ديگري رخ م          ً     ي دهـد م

كسي خود را خبرنگار ايراني معرفي مي كنـد  
ـار         ً                   ً              و بعدا  مشخص مي شود كه مثال  وي خبرنگ

 .سي بوده بي بي
ـان    ايشان گفته: رحماني • ـام را در جري اند ام

. گذاشتم نه اينكه امام در جريان بـوده اسـت  
 .اين دو خيلي متفاوت است

به هرحال آقاي هاشمي اين عمل : قديري ٭
 .وقع انجام دادندرا به م

اي دارم، انجيل  يك سؤال حاشيه: رحماني •
ـاي       امضا شده و كلـت چگونـه بـه دسـت آق

خود مك فارلين كه نداده بود . هاشمي رسيد
 پس واسطه چه كسي بود؟

كيك هم آورده بودند اما دوستان : قديري ٭
كنند و همانجا  در فرودگاه به كيك رحم نمي
ـابقي را بـه    ـاي   خورده ميشود اما م دسـت آق

 .رسانند هاشمي مي
ـتاده   : رحماني • انجيل و كلت كه پـس فرس

 .نشد
كيك خورده شده را كه نمي شد : قديري ٭

 .پس داد، كلت و انجيل را هم پس ندادند
ـاجراي     : رحماني • ـابي كلـي شـما از م ارزي

 فارلين چيست؟ مك
ـاطع و    : قديري ٭ اين ماجرا يـك پيـروزي ق

  .ي شودبسيار بزرگ براي كشور محسوب م
  : انقالب اسالمي

 ،قدرت پرستان را زبان و روش يكـي اسـت   –1 
افتضاح و شكست بزرگ را پيروزي وانمـود مـي   

 ،در همين قسمت از گفتگو كه نقـل شـد  . كنند
 ،كسي افتضاح ايران گيت را پيروزي مي داندكـه 

ـال  25با وجود گذشـت   بـه   ،حاضـر نيسـت   ،س
  !پرسشها پاسخ گويد

ـيش اطـال   – 2 ـا ورود   خميني از پ ـته و ب ع داش
. هيأت مك فارلين به ايران موافقت كـرده اسـت  

عده اي با پاسپورت عوضي بـه  : پس وقتي گفت
دروغ  ،نها را در جائي قـرارداده آمده و ايران آايران 

اي كـه  » نماينـده « 8ن آ. رسوائي را مـي گفـت  
كمتـر از خـود او    ،خوانـد » پـوچ «نها را آخميني 

ده انـد زيـرا نماينـده    نها پوچ بـو آ. بوده اند» پوچ«
به وظيفـه و   ،واقعي مردم نبودند و با تشر خميني

  .مسئوليت خويش عمل نكردند
مسئول  ،وحيد ،پيش از ورود هيأت به ايران – 3

ـأت مـي      ،حفاظت سپاه مأمور حفـظ امنيـت هي
ـيش  ،به سخن ديگر. شود ترتيـب داده   ،سفر از پ

  .شده بوده است
ــودين   – 4 ــر از ل ـأت غي ــت صهيوني ،در هيـ س

نير مدير كل وزارت خارجه اسرائيل نيز  ،امريكائي
قديري به حضور اسـرائيلي  . عضويت داشته است

در هيأت اعتراف مي كند اما با دروغ مي خواهـد  
وانمود كند كه هاشـمي و خمينـي و خامنـه اي    

ـائي   اسـرائيلي   –نمي دانسته اند كه هيأت امريك
بـوده  اسرائيل  ،غازآاز  ،نكه واسطه كارآحال . است
  .است

افشاي ماجراي ايران گيت كـه   ،بدون ترديد – 5
غاز آتوسط نشريه انقالب اسالمي  1984از سال 
) خبرهاي ورود اسلحه امريكائي به ايـران  (گرفت 
افشاي رابطه توسط روزنامه الشراع و به  ،و سپس

ـاني ر    ،نآدنبال  ـيلي روابـط پنه يـم  ژافشاي تفص
توسط بنـي   خميني با امريكا و كشورهاي اروپائي

بخشــي از اطالعــات توســط نزديكــان  –صــدر
و نشـريه   –منتظري در اختيار او قرار مي گرفت 

ـاه    ،انقالب اسالمي يكي از مهمترين عوامـل كوت
سـود  «ممكن بـود   ،وگرنه. شدن عمر جنگ شد
ايجــاب كنــد كــه جنــگ  » انگلســتان و غــرب
  . همچنان ادامه يابد

ــاي  ،اينــك ببينــيم ــاري چــه يافتــه ه روبــرت پ
ــت   ــران گي ـاره افتضــاح اي ــدي را در بـ در  ،جدي

  :اختيارخواننده مي گذارد
  

ـاري  غـاز ايـران   آ: روبرت پ
، دنبالـه اكتبـر   85گيت سال 

  : است 80سورپرايز سال 
  
ـاطر    ،2011وريل آ 15در  • ـاري خ روبرت پ

ـامانه سياسـي   : نشان مي كنـد  ـانه اي   –س رس
امريكا چنان كار مي كند كه اسناد مسلم را نيز 

اگـر نتوانسـت   . احتي سانسـور مـي كنـد   به ر
توجه همگان  ،سانآ ،وجودش را سانسور كند

ـاهي  «. ن بر مي گيـرد آرا از  دروغ » بـي گن
ـان   ،ريگان را در ماجراي اكتبر سـورپرايز  چن

حتي برخي از بهتـرين   ،باورانده اند كه امروز
 –افتضاح ايران گيـت را   ،تاريخ نگاران امريكا

ـان  مبادله اسلحه با گروگانها ي امريكائي در لبن
غيـر   يـك امـر   ، – 1986 -  1985در سالهاي 

سال زودتـر   5عادي و نه دنباله افتضاحي كه 
و حــق . تلقــي مــي كننــد ،روي داد ،نآاز 

اينست كه ايران گيت دنباله اكتبر سـورپرايز  
  :است
ـاري  ،2011انويه ژ 24در  ٭ مقالـه   ،روبرت پ

ـاريخ   ،اي در انتقاد ادعاي تد كوپل  23در ت
  :انتشار داده است 2011انويه ژ
كســي كــه زمــاني نــان تهيــه  ،تــدكوپل •

 1980گزارشي در باره بحران گروگانگيري 
ـاي سـفارت    ( به گروگان گرفته شـدن اعض

مي پنـدارد   ،و انكار حقيقت را خورد) امريكا
بوش را كه  –مي توان خيانت گروه ريگان 

ـيدن كوششـهاي     جلوگيري از به نتيجـه رس
 ،براي مـدتي طـوالني   ،ر بودپرزيدنت كارت

  . بپوشاند
) 2011انويـه  ژ 23(او در واشنگتن پست        

مدعي شده است كه ايرانيان، گروگانها را تا 
ـان  آلحظه  در  ،خر اداي سوگند توسـط ريگ

به  ،نآنگاه داشتند و پس از  ،1981انويه ژ 20
ـازه پـرواز دادنـد    ،نآهواپيماي حامل  . اج

ـارتر و  : ريح بـود پيام ايرانيها روشن و صـ « ك
تنبيـه   ،حكومت او بخاطر اقدام بر ضد ايران

شتي جويانه آست ژ ،شدند و نسبت به ريگان
ـار     ـتار رفت ـاپيش خواس اي نشان دادند و پيش

  » بهتر واشنگتن نسبت به ايران شدند
ـان        ،اما كوپل مي گويد كه حكومت ريگ

برداشــت ديگــري از چرائــي رهــا كــردن 
ــاي ــا در لحظــه ه اول زمامــداري  گروگانه

رئيس جمهـوري جديـد   «: ريگان مي كنند
ـنش خـود و   آ زاد شدن گروگانها را نتيجه م

ـا  . اخطارهايش بـه ايـران مـي دانـد     ايرانيه
دريافتند با رئيس جمهوري جدي روبرويند 
كه اخطارهاي خويش را به عمل در خواهد 

دوران حكومت كارتر و اظهار ضـعف  . وردآ
عمل از موضع  او به پايان رسيده و روزهاي

اين شد كه مالها براي . قدرت فرا رسيده اند
ــان ــاب از  ضــرب شســت ريگ هــم در  ،اجتن

 ،نخســتين لحظــه هــاي زمامــداري ريگــان
  . »زاد كردندآگروگانها را 

 ،كوپل براي اينكه چنين توجيهي را بسازد •
از . واقعيت هاي بسياري را ناديده مي گيـرد 

ـا عـراق   ايران در جنگ : جمله اين واقعيتها ب
ـا   . بود و نياز مبرم به اسلحه داشت چرا بايـد ب

زادي گروگانها آماه  4مدت  ،وجود اين نياز
را به تأخير بياندازد تنها براي اين كه كارتر را 

نكـه تهديـد   آبه جاي  ،تنبيه كند؟ چرا ريگان
ـاتي را بـه اجـرا     هاي دوران مبارزات انتخاب

 اسلحه امريكائي از سوي اسرائيل بـه  ،گذارد
ايران روان شد؟ بدون ترديد كوپل بهتر مي 

 ،از طريق اسرائيل ،داند چرا اسلحه امريكائي
  . به سوي ايران روان شد

بعد از سقوط هواپيمائي كه از اسرائيل بـه   •
 ،1981وئيه ژدر  ،ايران اسلحه حمل مي كرد
ــوتس  ،توســط شــوروي ســابق نيكــوال ولي

Veliotes،    معاون وزارت امـور خارجـه در
اطـالع   ،در حكومت ريگان ،ر خاورميانهامو

ـا      ـان بطـور سـري ب يافت كه حكومت ريگ
فروش اسلحه امريكائي توسـط اسـرائيل بـه    

ـاحبه   ،او. موافقت كرده است ،ايران در مص
ـا    «: گفته اسـت PBSبا  ـايم ب بعـد از گفتگوه

بر من روشن شد كه  ،مقامات ارشد حكومت
ما موافقت كرده ايـم اسـرائيل مـي توانـد     

ســليحات امريكــائي را بــه ايــران برخــي ت
  ».بفروشد

پس از سرنگون شدن هواپيماي حامل      
ـادن     اسلحه به ايران و از پـرده بيـرون افت

وليوتس به اين نتيجه رسيد كه معاملـه   ،ماجرا
ـا ايـران    ـان ب ـات    ،گروه ريگ ـيش از انتخاب پ

انجــام  1980رياســت جمهــوري درنــوامبر 
رسـد  بنظر مـي  «: او گفته است. گرفته است

پيش از انتخابات رياسـت   ˝كه معامله محتمال
 ،از اين رو. انجام شده است 1980جمهوري 

ــي  ــرو امنيــت مل ـا در قلم ــرائيلي هـ در  ،اس
ـان  مـن  . نقـش پيـدا كردنـد    ،حكومت ريگ

ـان گرفتـه   آدريافتم كه تماسـهائي در   ن زم
  ».شده اند

ـاه باشـد كـه    آكوپل همچنين مي بايد  • گ
ات ارشد ايران و از جمله مقام ،فراوان شاهد

كساني كه در عرصه بين المللي صاحب نقش 
كشـف وليـوتس را بسـط داده و     ،بوده انـد 

ـا را     جزئيات تماسها و معامله بـر سـر گروگانه
از پـرده   ،پيش از انتخابات رياست جمهوري

شكار كرده اند كـه  آنها آ. بيرون انداخته اند
نه مربوط به  ،جريان اسلحه امريكائي به ايران

كه مربوط به معامله بر  1986و  1985اي ساله
ــت    ـات رياس ـيش از انتخابـ ــرگروگانها پـ س

  .جمهوري امريكا بوده است
ـال    : انقالب اسـالمي   ،1981ايـن نشـريه از س

انتشار  ،اطالعاتي را كه از ايران دريافت مي كرد
يكي بـه   ،همزمان با دو حمله انتحاري. مي داد

ري بـه  ستاد تنفگداران امريكا در بيروت و ديگـ 
ـان و    قواي فرانسه و به گروگان گـرفتن امريكائي

نچـه  آتوضيح داد كه در  ،فرانسوي ها در بيروت
ـا  ،به امريكا مربوط مي شود  ،دليل اينگونه كاره

عمل نكردن امريكا به تعهد خويش در معاملـه  
مبادلـه   ،بر سر گروگانها است و در مورد فرانسه

. يكـي از داليـل اسـت    ،گروگانها با بنـي صـدر  
وزير كشور  ،مارچياني كه از سوي پاسكوا ،بعدها

ـا گفتگـو     ،در حكومت شـيراك  ـا گروگانگيره ب
بنـي صـدر را بـه    : نها گفتـه بـود  آبه  ،كرده بود

يعنـي  . ترتيب ديگري مي توانيم ساكت كنـيم 
بني صدر از  ،همان زمان. مي توانيم او را بكشيم
  .ن را فاش ساختآموضوع مطلع شد و 

امريكا بر ميزان فروش اسلحه  ،1984از سال     
اما در حدي كه جنگ ادامه پيدا . به ايران افزود

. كند بدون اين كه يكي از دو طرف پيروز شـود 
ـاح   ،و چون افتضاح ايران گيت بر مالء شد افتض

ـلحه بـه      ،هاي ديگر همه فـروش محرمانـه اس
شكار شدند و كار يك چند از ايران گيت آ ،ايران

يرندگان فروش اسلحه ها به محاكمه تصميم گ
. كشيد) در انگلستان و اتريش و سوئد و امريكا(

ـاع  آ ،در پرتقال گاه شدن نخست وزير و وزير دف
سبب كشته شدنشان  ،از معامله اكتبر سورپرايز

تـن سـر بـه نيسـت      40حدود  ،در امريكا. شد
براين ايـن كـه    ،ايران گيتي ها ،در ايران. شدند

 ،نشـود افتضاح سـبب از دسـت رفـتن دولـت     
لودهندگان را گرفتند و كشـتند و منتظـري را   

  ...بركنار كردند و
كوپل بايد همه اين امور را بداند كـه در   •

ـناد   ،ABCبرنامه شب تلويزون  يكچند از اس
ايــن  ،1991در  ،بــراي مثــال. ارائــه شــدند

ـيد    ،در برنامه شـب خـود   ،فرستنده ـا جمش ب
در باره ديـدار   ،تاجر و كارگزار سيا ،هاشمي

ـاتي   ،حرمانه ويليام كيسيم رئيس ستاد انتخاب
او شرح داد . مصاحبه كرد ،در مادريد ،ريگان

براي شركت در كنفرانس در  ،چسان كيسي
ـا     ،در لندن ،باره تاريخ ـا شـد ام سوار هواپيم

ـا    ،پيش از رفتن به لندن به مادريد رفـت و ب
در .  ديدار و گفتگـو كـرد  » ايران«فرستاده 

قصد سـفر كيسـي   كوپل نوشت كه م ،1991
  .فاصله كمي با مادريد داشته است

ـار        ـله  بب ـايج بالفاص : وردآاما برنامه شب نت
روشن كرد كه مراكز قدرت در برابر تهديد 
ـاره سـري كـه اكتبـر       به انجام تحقيـق در ب

ـيب  آچه انـدازه   ،سورپرايز نام گرفته بود س
  . پذير هستند

برنامـــــه اي  ،1991در  ،نآپـــــيش از  •
كه با كمك من توليد  PBSبراي تلويزيوني 

  گروه : مدرك جديدي را بر مالء كرد ،شد
مانع كار  ،در قفاي كارتر و حكومت او ،ريگان
و . زاد كــردن گروگانهــا شــده اســتآاو در 

 ،عضو پيشين شوراي امنيت ملي ،گاري سيك
  مقاله اي در نيويورك تايمز انتشار داد و در 

است كه ن توضيح داد چرا بر اين باور شده آ
ريگان با ايران معامله محرمانه اي را انجام داده 

  .است
   10در صفحه     
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ـال        ن شـد  آكنگـره بـر   ،1991در اواخر س
يا ايـران گيـت   آتحقيق كند در اين باره كه 

غازي دارد كــه معاملــه پنهــاني بــر ســر آســر
  ؟ است 1980گروگانها در 

نه تنها براي جمهوريخواه . خطر بزرگ بود •
بدين خاطر كه بوش رئيس جمهوري بود (ها 

بلكه بـراي  ) و در معامله پنهاني شركت داشت
بعنـوان   ،چرا كـه نقشـي كليـدي   . اسرائيل نيز

حـزب  . بازي كرده بـود  ،واسطه انجام معامله
ليكود كه رهبرش مناخيم بگين نخست وزيـر  

ن بيم داشت كه هرگاه كارتر بـراي  آاز  ،بود
اسـرائيل را   ،باردوم به رياست جمهوري برسد

براي تخليه سرزمين هاي فلسـطين و تشـكيل   
 ،از اين رو. دولت فلسطين تحت فشار بگذارد

ـان بـود      از نامزد رياست جمهـوري كـه ريگ
  . حمايت كرد

اسرائيل و متحدان امريكائيش يعني محافظه      
 ،كاران جديد از افسر اطالعاتي پيشين اسرائيل

او نـه  . سخت عصباني بودند ،مناش - ري بن آ
ـا روزنامـه       ـاجراي اكتبـر سـورپرايز را ب تنها م

ماده بود در آبلكه  ،نگاران در ميان گذاشته بود
او از برنامه اتمي اسرائيل . كنگره شهادت بدهد
ـاكت     . نيز پرده برداشته بود ايـن بـود كـه س

  .واجب اول شد ،كردن و بي اعتبار كردن او
افتضاح اكتبر سورپرايز چهره هاي سياسـي   •

ن جملـه  آاز . كا را نيز تهديـد مـي كـرد   امري
راكفلر بانـگ  : بودند راكفلر و هانري كيسينجر

ـان را داشـت و دارد   در دوران . چيس مانهات
. اين بانك پولهاي ايران را اداره مي كرد ،شاه

ـتانده بودنـد     . ايرانيان از اين بانـك وام نيـز س
هرگاه دولـت انقالبـي تصـميم مـي گرفـت      

بانك  ،بانك خارج كندپولهاي خود را از اين 
ـا  . در معرض ورشكستگي قرار مـي گرفـت   ام

ـار مـي   آكيسينجر كه  ن زمان براي راكفلر ك
ـاندن   ،زماني با نيكسون ،كرد در به شكست كش

ـان حكومـت جانسـون و     گفتگوهاي صلح مي
دست داشـت و چـون نيكسـون بـه      ،ويتناميها

او نيز وزيـر خارجـه    ،رياست جمهوري رسيد
  . شد
از سازمان دهندگان گروگانگيري  كيسينجر     

او همان كار را با كارتر و . و اكتبر سورپرايز بود
 ،حكومت او كرد كه با جانسون و حكومت او
ــلح كــرده بــود ــاي ص ــاجراي گفتگوه . در م

رسانه اي با نفوذ خود  –كيسينجر شبكه سياسي 
كساني چون كاترين گراهام ناشـر  . را داشت

يوزويـك و  واشنگتن پست و صاحب كمپاني ن
  . جزء شبكه او بودندو كوپل  ABCبسا 

اشخاص با نفـوذ بـر    ،1991در  ،از اين رو       
محافظه  :جلوگيري كنند ،ن شدند از تحقيقآ

دست بكار ... كاران جديد و مجله نيوزويك و
ـتون  : شدند نيو ريپابليك مقاله اي را به قلم اس

ـا   . امرسون انتشار داد روابط بسيار نزديـك او ب
ـيده نبـود   ،ب ليكود اسرائيلحز . بركسي پوش

نيوزويك مقاله اي با امضاي سـر دبيـر خـود    
اين شخص از نزديكان . مينارد پاركر انتشار داد

  . كيسينجر بود
ـاي    ،اين دو مقاله        خـر  آهـر دو در روزه

هر دو با راست . منتشر شدند 1991هفته نوامبر 
ــدن ـا را دروغ خوان ــورپرايز را  ،هـ ــر س اكتب

  .ائي بي مبني گرداندندادع
هر دو مجله مدعي شدند شهادت جمشيد         

هاشمي در باره ديدار كيسي با مقامهاي ايران 
ـاريخ   . در مادريد راست نيسـت   28زيـرا در ت

ـاريخ در     ،1980وئيه ژ كيسـي در كنفـرانس ت
دو مقاله دو نشـريه زمينـه را   .  لندن بوده است

ـنا تحقيـق د  آ ـاره  ماده كردند بر اين كه س ر ب
ــس    ــد و  مجل ـا كن ــورپرايز را رهـ ــر س اكتب
نمايندگان نيز به راه پرده كشيدن بر حقيقـت  

  .برود
ـفر كيسـي    • مسلم بود كه دو مجله در باره س

هدفشان از دو مقاله اين بـود  . دروغ نوشته اند
كه توجه ها را از اكتبر سورپرايز بـر گيرنـد و   

ـاپيش  ،اگر هم قرار به تحقيق شد ن آبـه   ،پيش
ما كشف كـرديم كـه هـر دو    .  بدهند جهت

رسانه اي سند گزارش كننـده   –مجله سياسي 
نچه آسفر كيسي به لندن را غلط خوانده اند و 

ـته    از قول برخي حاضران در كنفـرانس نوش
  . يكسره دروغ بوده است ،اند
ـاحبه     ،ما روبـرت دالـك        ـاريخ دانـي مص ت

ن آكرديم كه نقشي كليدي در ترتيب دادن 
از او در باره حضور كيسـي  . داشت كنفرانس

دالك به ما . در جلسه صبح كنفرانس پرسيديم
من حاضران در كنفرانس را از زير نظر : گفت

ـال كيسـي    ،گذراندم و در سالن چشمم به دنب
بــود امــا او نيامــده بــود و در ســالن حضــور 

  . نداشت
سند واقعي نشان مي دهد كه كيسي تا بعد       

به محل كنفـرانس نرفتـه    وئيهژ 28از ظهر روز 
ـبح   ،بنا بر اين. است ن آاو مي توانسته است ص

ـاي ايرانـي ديـدار     ،در مادريد ،روز با مقام ه
كرده باشد و بعد از ظهر نيز خود را به لندن و 

 ،به سـخن ديگـر  . محل كنفرانس رسانده باشد
دليلي كه دو مجله نيو ريپابليـك و نيوزويـك   

ـيون  حتـي ك . قالبـي بـود   ،ساخته بودند ميس
تحقيق مجلس نمايندگان ناگزير شد اين دليل 
سازي را نادرست بشمارد و خود دليل ديگري 

  . بتراشد كه بنوبه خود دروغ بود
ــر • ســخنگوي هيــأت  ،نگــرآكــرگ  ،ديرت

ــن گفــت  ،محققــان ــه م از دروغ ســازي : ب
نيوزويك در باره سفر كيسي به لنـدن شـوكه   

ـاخته آ. شده است  نها مي دانستند كه دروغ س
اين غير شرافتمندانه ترين كاري بود كه «. اند

در عمر روزنامه نگاري خود از  يـك روزنامـه   
  .»نگار ديده ام

» روزنامه نگاري«ما قدري بيشتر از  ،و امروز      
مالك اين مجله مارتين . نيو ريپاليك مي دانيم

. پرتز است كه از محافظه كاران جديد اسـت 
ـافع اسـر   ائيل در اين شخص وكيل مدافع من

بسياري در  ،1991در  ،بيشتر از اين. امريكا است
واشنگتن امرسون را يك روزنامه نگار جـدي  

او خود را  يك مبارز سرسخت . مي پنداشتند
  . با مسلمانان جلوه مي داد

امرسون به خود باليده است كـه   ،به تازگي     
در  ،به پتـر كينـگ كـه جمهوريخـواه اسـت     

ــرار دادن   ــق  ق ــوع تحقي ــم موض راديكاليس
در يكــي از . كمــك كــرده اســت ،اســالمي

ـازجوئي   شگفت انگيز ترين كار كه  موضوع ب
ـا اسـت       ،گرداندن يـك گـروه دينـي امريك

امرسون به پتر كينگ خورده مي گيـرد كـه   
ـاهدان برضـد اسـالم     چرا او را در فهرست ش

ـازه . گرايان راديكال قرار نـداده اسـت   او  ،ت
) يش عقيـده  تفت(خود را قرباني مك كارتيسم 

ـازه نـداده انـد در    . نيز مي داند زيرا به او اج
بـر ضـد اسـالم     ،كميته امنيت داخلي مجلس

  .شهادت بدهد ،گرايان راديكال
چنين كساني در معامله پنهاني : انقالب اسالمي

سپس . با خميني و دستياران او شركت كرده اند
منكر كرده خود شده اند و با ناچيز كردن اسـالم  

براي امريكا دشـمني را   ،گرائي راديكالدر اسالم 
تراشيده اند كه توجيه گر جنگ سلطه جويانـه و  

  . ترور و جنايت است
امروز روشن است كه مارتين پترز و استون  •

ـاركر ايـدئولو   ي در سـر  ژامرسون و مينارد پ
نها را به جعل و تزوير بـراي لـوث   آدارند كه 

. بــر انگيختــه اســت ،كــردن اكتــر ســورپرايز
سال پيش  20: نها هنوز همان استآي ژاتاستر

تئوري «نها اكتبر سورپرايز را مصداق آ ،از اين
ـا وجـود اينكـه     ،و حاال. جلوه دادند» توطئه ب

ـام معاملـه      ،طي دو دهه ـاكي از انج ـناد ح اس
همچنان به انكار  ،پنهاني برهم افزوده شده اند

  .      حقيقت مي پردازند
مي كند  خردمندي قراردادي هنوز ايجاب •

كه داستان دروغي پذيرفته شود كه در اوائل 
ـازيگران     . ساخته شد 1990 ـار را بـر ب زيـرا ك

ن مي شـود  آسان مي كند و مانع از آسياسي 
كه قدرتمندان بابت جرمي كه مرتكب شـده  

  . مجازات شوند ،اند
اين همان داستان ساختگي است كه كوپل      

ـاز  ) 2011انويه ژ 23(در واشنگتن پست  مـي  ب
بدين !. يندهآنويسد و نتيجه ها مي گيرد براي 

ـاي   ،سان به جاي نوشتن اين واقعيت كه ماله
به خاطر به رياسـت   ،ايراني و جمهوريخواهان

ـان و   و معاونت رياست جمهوري رسيدن ريگ
بوش با يكديگر معامله كرده اند و راه را بـراي  
جريان اسلحه امريكائي از طريق اسـرائيل بـه   

كوپل مدعي مي شـود كـه    ،ردندايران باز ك
ـارتر  ـان   ،ايرانيها بخاطر انزجار از ك زادي آزم

ـان     گروگانها را لحظه شـروع زمامـداري ريگ
ـان بـه   . معين كردند از خطر حمله نظامي ريگ

  .ايران نيز ترسيدند
امروز ديگر كوپل مي داند كه انتقام منتظـر   •

ـان نبـود   ،از ايران او مـي  . در دستور كار ريگ
ــه ت  ــد ك ـالي   دان ـاي توخـ ـا توپهـ ــد هـ هدي

ـايد هنـوز  ...بودند ـاي     ،ش ـان از حملـه ه ترس
ــك در   ــك و نيوزوي ــخت نيوريپالي  ،1991س

: عـدول كنـد   ،كوپل از حقيقتي كه گفته بود
جمهوريخواهان به ايرانيان وعده داده بودند 
 ،جريان اسلحه به سـوي ايـران برقـرار شـود    

ـات رياسـت      ـيش از انتخاب ـا پ هرگاه گروگانه
ـا  آو . نشوند جمهوري رها زاد كردن گروگانه

ـان    ،همزمان با شروع رياست جمهـوري ريگ
وردن حد اكثر اثر تبليغاتي بسـود  آبخاطر ببار 

ـاده اي   ،رئيس جمهوري و حكومت جديد م
  ...از مواد توافق پنهاني بود

ريگان رياست : همه به نوا رسيدند ،از معامله •
نخست وزير اسرائيل از  ،بگين. جمهوري يافت

ت كارتر سود جست زيرا اگر كارتر براي شكس
ـا بـر    ،بار دوم به رياست جمهوري مي رسيد بن

ـيس جمهـوري مقتـول مصـر      ـا رئ  ،توافقش ب
اسرائيل را براي تخليه سرزمين هاي فلسطيني 
و تشكيل دولت فلسطيني زير فشار سخت قرار 

اسرائيل از راه فـروش   ،افزون بر اين. مي داد
موجبات ادامه جنگ  ،اسلحه امريكائي به ايران

عراق را فراهم  ،و تضعيف دشمن بزرگ خود
يمهاي ايران و عراق نيز اسلحه را در ژر. وردآ

ـتند و     ـاز داش اختيار يافتند كه سخت بـدان ني
يم ايران از فروشهاي محرمانه ژگردانندگان ر

  . اسلحه به ايران سود هاي هنگفت بردند
ـاهي   ،در فصل اول: انقالب اسالمي  گزارش كوت

. درج اسـت  ،در باره وضعيت اسفبار اقتصاد ايـران 
داده هــا و اطالعــات گويــاي  ،در فصــل پــنجم

وضعيت اقتصاد كشور در دولت ايران گيتي ها را 
  :ورده ايمآگرد 

  

قــدرت پرســتان جــرم 
ارتداد تراشـيده انـد و   
جوانان را به اين جـرم  

  :اعدام مي كنند
  

ـاريس    ◀ مـه   26در  ،دادگاه تجديـد نظـر پ
 ،كم خود را بر محكوميـت ايـو بونـه   ح ،2011

ـادر     رئيس پيشين ضد جاسوسـي فرانسـه را ص
او از حكم دادگاه بدوي تقاضاي تجديد . كرد

دادگاه تجديد  ،برغم تشبثاتش. نظر كرده بود
ـابي  . نظر نيز او را محكوم كرد اين شخص كت

ـاي    ،را كه گروه رجوي نوشته بودند بـه امض
ـا  ،در كتاب. خود انتشار داد از  ،ن گـروه مخالف

ـادانلو    ـانگير ش جمله دكتر احسان نراقي و جه
ـاه  . مأموران واواك خوانده شـده انـد   دادگ

ــن دو را وارد   ــز شــكايت اي ــد نظــر ني تجدي
  . تشخيص داد

گروه رجوي محكوميت ايو بونه  ،بنا بر رويه     
را جاســوس شــناخته شــدن دكتــر نراقــي و 

يـك قلـب    ،اين عمل گـروه . شادانلو گرداند
گوياي اصرار گـروه بـر   . ساده نيستحقيقت 

ضديت با حقوق انسان و اصرار بر ادامه دادن 
و ايـن قلـب كـردن    . به ترور اخالقي اسـت 

ـاب را   واقعيت بيانگر اين واقعيت است كه كت
ـته اسـت   تـدني  . نه ايو بونه كه اين گروه نوش

ـأمور    ،بيشتر از اين نمي شود كه گروهي ـا م ي
بكار تجاوز به  پيشين دستگاه جاسوسي فرانسه را

به اين دليل كه . حقوق هموطنان خود بگيرد
ينـده  آدر شـماره  . نها با گروه مخالف هستندآ

ترجمه حكم دادگاه از نظر خواننـدگان مـي   
  . گذرد

ــت  20در  ◀ ــزارش   ،90ارديبهشـ ــه گـ بـ
موكريان، پنج نفر از زندانيان زندان مركـزي  
اروميه، در محوطه ي زندان به دستور مراجع 

اتهام افراد اعـدام  .به دار آويخته شدندقضايي 
شده از سوي مراجع قضايي جرائم مربوط به 

 .مواد مخدر عنوان شده است
ـا،    ،90ارديبهشت  22در  ◀  بـه گـزارش هران

ـاهري بنيانگـذار    ـاي   طـب «محمد علي ط ه
ـايمنتولوژي  بـه   »مكمل ايراني فرا درماني و س

ـات   اتهام ارتداد براي سومين بار توسط اطالع
  . پاسداران بازداشت شد سپاه
به گزارش  دانشجو  ،90ارديبهشت  24در  ◀

نيوز، منوچهر متكـي كـه در آيينـي از سـوي     
ــز « ــه اســالمي دانشــگاه تبري در تــاالر  »جامع
ايــن دانشــگاه پيرامــون تحــوالت  »شــفايي«

ـا اعتـراض       خاورميانه سـخنراني مـي كـرد ب
ـفاهي     دانشجويان به عدم پرسـش و پاسـخ ش

ـات حراسـت     در پي. مواجه شد ايـن اعتراض
ــوي   رئــيس (دانشــگاه در حضــور آقــاي عل

ـازه سـ  ) دانشگاه وال ئمسئولين را مجبور به اج
  .شفاهي كردند

به گزارش مجذوبان  ،90ارديبهشت  27در ◀
نور، چهارده تن از دراويش طريقـت نعمـت   

ارديبهشت ماه از  25اللهي گنابادي روز يكشنبه 
ناباد سوي اجراي احكام دادسراي شهرستان گ
در . براي اجراي حكم شالق فراخوانده شدند

ـادي در  1388تير ماه  ، جمعي از دراويش گناب
ـاد     ـتان گناب ـانوني دادس اعتراض به رفتار غيرق
مقابل دادگستري آن شهرستان تجمع كـرده  

تـن از دراويـش    24  بودند كه در اين واقعـه، 
ـاه  . بازداشت و به محاكمه كشيده شدند دادگ

درويش را به سه ماه و  24ز اين نفر ا 14گناباد 
ـال  ( يك روز حبس تعليقي  و ) به مدت سه س

 5نفر ديگر را بـه   10ضربه شالق تعزيري و  25
ضربه شـالق و   50ماه حبس تعزيري به انضمام 

يك سال تبعيد به مناطق محروم محكوم كرد 
دادگاه تجديد  12كه اين حكم از سوي شعبه 

د تأييد قرار نظر استان خراسان رضوي نيز مور
 . گرفت

خانـه  «به گـزارش    ،90ارديبهشت  27در  ◀
فاطمه تميمـي وكيـل پايـه    » حقوق بشر ايران

يــك دادگســتري و عضــو كــانون وكــالي  
ــاموران  ــتري مركــز، امــروز توســط م دادگس

ـال    واواك ـامعلومي انتق بازداشت و به محل ن
 .داده شده است

به گـزارش تحـول    ،90ارديبهشت  28در  ◀
پي اعتراضات صورت گرفته از سوي سبز ، در 

برخي دانشجويان مشهد نسبت به مراسم تشييع 
ـام  جنـگ از دانشـگاه،     تـن از   13           ِ                       اجساد گمن

دانشجويان دانشگاه سجاد، از دانشگاه اخـراج  
 .شدند

ــا،  ،90ارديبهشــت  28در  ◀ بــه گــزارش ايلن
كارگران نساجي مازنـدران بـه دليـل عـدم     

مقابـل  دريافت حقوق چندين ماهه خـود در 
 .شهر تجمع نمودند فرمانداري قائم

به گـزارش كميتـه    ،90ارديبهشت  29در  ◀
گزارشگران حقوق بشر، سيامك سهرابي، فعال 
دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف طي حكمي 

ـعبه   ـام      26از سوي ش ـاه انقـالب بـه اته دادگ
اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي 

ـا . سال حبس محكـوم شـد   5به  بق حكـم  مط
ـال   5صادره مدت محكوميت وي به مدت  س

 .به حالت تعليق در خواهد آمد
به گـزارش سـحام    ،90ارديبهشت  30در  ◀

نيوز، دادستان عمومي و انقالب يزد گفت كه 
بـه اعـدام   “ اتهام تجاوز به عنـف ”چهار نفر به 

 .محكوم شده بودند
جمال قضاوتي بدون اين كـه بـه هويـت         

ه كند، افزود كه سه نفـر از  اعدام شدگان اشار
مجرمان در يكي از محالت شهر يزد و در مالء 
عام به دار آويخته شده و يك نفر ديگر هم در 

  .زندان مركزي اين شهر اعدام شده است
به گزارش شعبه اول  ،90ارديبهشت  31در  ◀

ـقز، صـالح مصـطفي پـور       دادگاه انقـالب س
ر سال د 20شهروند سقزي را به تبعيد به مدت 

شهر ميناب واقع در استان هرمزگان محكـوم  
ـيش در    7مصطفي پور كه حدود . كرد ـاه پ م

سقز دستگير شده از سوي دادگاه انقالب ايـن  
ـا يكـي از     ـاري ب شهر به اتهام عضويت و همك

سال  20احزاب مخالف نظام به تبعيد به مدت 
  در شهر ميناب محكوم شد 

ـيج     ،90ارديبهشت  31در ◀ بـه گـزارش خل
شــماري از ملوانــان اســتان  مقابــل   فــارس،

ـيدگي   استانداري تجمع كرده و خواستار رس
ـازي   به مشكالتشان شدند كه در پي محدود س

اين گروه پـس  .ته لنجي ايجاد گرديده است
ـا      ـان ب از پايان جلسـه شـوراي اداري، همزم
ـا   خروج برخي مديران از استانداري مانع آنه

ئوالن شده و خواستار انتقال مشكل شان به مس
ـان     .مربوطه شدند برپايه ايـن گـزارش، ملوان

عالوه بر پارچه نوشته اي كه در اختيار داشتند، 
ـنه ايـم  "شعار   "استاندار محترم، گشنه ايم گش

ـان    سر داده و خواستار رسيدگي به مشـكل ش
 .شدند

ـان،      ،90خرداد  2در  ◀ بـه گـزارش  موكري
سه نفر از زندانيان زندان مركزي اروميـه، بـه   

تور مراجع قضايي در محوطه اين زنـدان  دس
دو تن از ايـن زنـدانيان    .به دار آويخته شدند

ن اهـل اروميـه    - اهل شيراز و ديگري چنگيز

اتهام افراد اعـدام شـده از سـوي     .مي باشد
مراجع قضايي، جرائم مربوط به مواد مخـدر  

  .عنوان شده است
ـان،     ،90خرداد  2در   ◀ بـه گـزارش موكري

ـار  خبر رسيده از م ـان    و نطقـه س ـاميش بوك ق
ـاي   حاكي از آن است كه كارگران كوره ه

ارديبهشت ماه سال  31آجر پزي اين منطقه از 
آنهــا  .  جــاري دســت بــه اعتصــاب زده انــد

ـاي خـود    خواستار افزايش ميزان دستمزد ه
 . شده اند

ـبز،    ،90خرداد  2در  ◀ به گزارش تحـول س
سعيده كردي نژاد دانشجوي كارشناسي ارشد 

ـاه    اق درب دانشـگاه   88تصاد انـرژي كـه تيرم
ـال     تهران مركز بازداشت شده بـود بـه دو س

 .حبس قطعي محكوم شد
به گزارش دانشـجونيوز،   ،90خرداد  2در ◀ 

ـلي حملـه بـه      ـامالن اص در حاليكه آمران و ع
، هنوز معرفي 88كوي دانشگاه تهران در سال 

نشده و مورد محاكمـه قـرار نگرفتـه انـد، در     
دگي به اين پروندة ملي اعالم شد جريان رسي

ـبس و جريمـه نقـدي،     كه با صدور احكام ح
دانشجويان اين دانشگاه مجموعا به بيش از ده 

 .سال حبس محكوم شدند
خانه حقـوق  «به گزارش  ،90خرداد  2در  ◀

رضا صفري از معلمين شهر اصفهان » بشر ايران
ــاموران بــه  ــا هجــوم م در روز دوم خــرداد ب

شده و وسايل منـزل اعـم از   منزلش بازداشت 
كامپيوتر و كتاب و جزوات ايشان جمع آوري 

 .به مكان نامعلومي برده شده است گرديده و
به گزارش دانشـجونيوز،   ،90خرداد  3در  ◀

جمعــي از دانشــجويان ســبز دانشــگاه علــم و 
ـهادت   صنعت، به مناسبت فرارسيدن سالگرد ش

ـاي درسـي     كيانوش آسا، با تحريم كـالس ه
د و خاطره اين شهيد سبز دانشگاه علم و خود يا

 .صنعت را گرامي داشتند
ــرس، در   ،90خرداد  4در ◀ به گزارش جـ

ـازي،       ـييع پيكـر ناصـر حج جريان مراسـم تش
ـتاديوم آزادي،    اسطوره فوتبال ايـران در اس
كه با حضور هزاران نفر از مردم برگزار شـد،  

كه شعارهاي آزاديخواهانـه   گروهي از حضار
ـاس  سر مي داد ند، توسط نيروهاي امنيتي و لب

ـامعلوم      ـاي ن شخصي ها بازداشـت و بـه محله
ـتم كـم    .منتقل شدند تـن از شـركت    10دس

ـازي     ـپاري ناصـر حج كنندگان مراسم خاكس
 . دستگير شدند

ــرس،     ،90خرداد  5در  ◀ بـه گـزارش جـ
ـان در روز    ـندگي كاش كارگران شركت ريس
 سوم خرداد با تجمع در مقابل فرمانداري اين
ـاده خـود        ـبت بـه حقـوق عقـب افت شهر نس

اين كارگران بمدت سي ماه  .اعتراض كردند
حقــوق دريافــت نكــرده انــد و تعــدادي از 
ـندگي دسـت بـه     كارگران اين شركت ريس

 .اعتصاب غذاي نامحدود زده اند
نفر در  11به گزارش ايرنا،  ،90خرداد  5در  ◀

بنا بر اين  .شهرهاي مختلف ايران اعدام شدند
چهار نفر به اتهام قاچاق مواد مخـدر   گزارش

  . در زندان ياسوج به دار آويخته شدند
چهار نفر . نفر در ساري، يك نفر در قزوين 2

تن از اين افراد در  5 .در شيراز اعدام شدند
 .مال عام اعدام شدند

ـالين  «بـه گـزارش     ،90خرداد  6در  ◀ فع
، اجـراي  »حقوق بشر و دمكراسي در ايـران 

ـادي    ر بارهدحكم  شالق  زنداني سياسي ه
ـاع   سببعابدي با خدا  و  او شـده  قطع نخ

ـندلي      قادر به حركـت نيسـت و بـر روي ص
  .چرخ دار قرار دارد

به گزارش كلمه، محسن  ،90خرداد  9در  ◀
در انتخابات رياسـت   88برازوان رئيس ستاد 

توسـط    ،شجمهوري، هفته گذشته در منزل
  .بازداشت شد واواكي ها

بــه گــزارش  فــارس،  ،90رداد خــ 9در  ◀
ــت آبــادي دادســتان  عبــاس جعفــري دول

 300بـراي  : عمومي و انقالب تهـران گفـت  
متهم در رابطه با قاچاق مواد مخدر و كساني 

گـرم هـروئين بـه همـراه      30كه حـداقل  
  .اند حكم اعدام صادر شده است داشته

متأسفانه در بين اين : دادستان تهران گفت     
دانه درشت باشند بـه چشـم   افراد كساني كه 

ـيم بـه سـمت     نمي خورند و ما بايد تالش كن
كساني برويم كه سردمداران توزيع و حمل 

   .و نقل مواد مخدر هستند

 بیست و پنجمین سال ایران گیت
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
 تولد سالگرد نهمینبیست و 

  »مصدق  دکتر
  

پس از پنجاه سـال مطالعـه و تجربـه ، بـه 
تقالل این نتیجه رسیدم که جز تأمین آزادی و اس

ـر مشـکالت  کامل ، ممکن نیست که ملت ایران ب
و موانع بی شماری  که در راه سعادت و عظمت 
خود دارد، غلبه کند و  برای نیل  به این منظور  تا 

  .آنجا  که توانستم، کوشیدم
ـتند سرنوشـت مـن و   راست است که مـی خواس

ـران کننـد،  ولـی  ـرت دیگ خانواده ام را درس عب
ــنم کــه نهضــ ــاموش مــن  مطمئ ت ملــی ایــران خ

ــود و  ــی ش ــوش نم ـز فرام ــدنی نیســت و هرگـ ش
سرنوشت افراد در مقابل  حیات و استقالل ملل 

تنها آرزویم این اسـت کـه  . بی ارج و ارزش است
ملت ایران، عظمـت و اهمیـت نهضـت خـود را 
بخوبی درک کند و به هیچ صورت از تعقیب راه 

  .پرافتخاری که رفته  است، دست نکشد
که تمام طبقات و آحاد و افراد، از پیـر و  امیدوارم

ـر  جو ان، پیرو هر مسلک و مذهب و دیـن، در ه
شغل  و مقام، این معنی را بخوبی درک کنند که 
بیش از یک قرن سیاست های  مخرب و مهلـک 
ـأثیر فـوق  ـا ت ـز  م خارجی  در مقدرات وطـن عزی
العاده داشت و تمام جریان سیاسی  و اقتصـادی  

ـا  مملکـت را تحـت  ـأثیر  مـی گرفـت؛ مخصوص                       ً ت
ـیس  و  نفوذ  سیاسی و اقتصادی امپراطوری  انگل
ـابق نفـت  ـان شـرکت س حکمرانـی  آشـکار  و پنه
ــان  تجدیــد  جنــوب کــه در مــدت نــیم قــرن امک
ـا ســلب   ـرافتمندانه را از مـ ــت شـ حیــات  و فعالی
کرده بود، مقتضیات سیاسی دنیا و عشق و عالقه 

ـا ای که عموم طبقات و افراد مملکت  به مبارزه ب
ـرد ایـــن سیاســـت  ـرطان مهلـــک و طــ ایـــن ســ
استعماری  داشتند، به من و دوستانم فرصت داد 
ــم  ــد و اراده محک ــت بلن ـتمداد از هم ـا اسـ ـا بـ تـ
هموطنان در قطـع نفـوذ ایـن سیاسـت مخـرب 
ـاه  ـاط حکمرانـــی ایـــن پایگــ ـیم و بســ ـام کنــ قیــ

  )۱(» .استعماری را برچینیم
  
ـارۀ  مصدق  در دادگاه تجدیدنظر نظامی • در ب

عدم  اعتنا به اصـول قـوانین اساسـی و «مضرات 
  : می گوید» اجرای آن 

عدم اعتنا به اصول قـوانین اساسـی و اجـرای آن 
ـتعمارگران  به ضرر مردم سـبب مـی شـود کـه اس
ـر تحمیـل کننـد . بتوانند ارادۀ خود را بـه یـک نف

ســطح فشــار هــر قــدر وســیعتر  باشــد اثــر فشــار 
ـین اکنـون مـن . نامحسوستر است بـه جـرم هم

ـاه را   اظهار نظر و به جرم این که  دسـتخط پادش
اجرا نکرده ام  در یک دادگاه نظامی  که هویـت 

  .آن بر کسی  مستور نیست محکوم شده ام
من نه به مال عقیده دارم نه به مقام و هدف مـن 
یکی است و آن استقالل و عظمـت کشـور اسـت 
ــه خــاطر همــین هــدف زنــده ام و کمــال  کــه ب

دی استکه در این راه از بین بروم و خـدا را سربلن
شاکرم که در خالل  این سرنوشت تیره و تار کـه 
برایم مقدر فرموده است این محاکمه وسیله ای 
ـار   ـروطیت در افک ـال مش شد که پس از  پنجاه س
عمــومی ایــن مســأله مطــرح  شــود کــه در رژیــم 
مشروطه و دموکراسی عزل و نصب رئیس دولت 

هراقتدارات حکومـت اسـت بـه که عالیترین مظ
ارادۀ یک نفر است یا بـه ارادۀ اکثریـت ملـت؟ و 
ـا مـی توانـد  شخص غیر مسئوول و تغییر ناپذیر آی
فرماندۀ مطلق العنان باشد و باز هم آن مملکـت 
را مملکت مشروطه بداننـد یانـه ؟ محاکمـۀ مـن 
تنها یک امری نیست داخلـی چـون کـه نهضـت 

ـران سـبب شـده کـه محاکمـه ـین  ملی ای ـۀ ب جنب
المللی هم پیدا کند و مورد توجه دنیا قرار بگیـرد 
ـا مـی  و همه می خواهند بدانند نتیجۀ آن بـه کج
رسد؟ چنانچه دادگاه نظامی در معنـی و مفهـوم 
ـالم و سیاسـت  مشروطیت شک کنـد ، عقـالی ع
شناسان معنای  مشروطیت را خوب  فهمیده اند 

ـروطیت  ـرن  مش ـا، و اگر ببینند گه پس از نیم ق م
ـروطیت  رجال و دادرسان محاکم در الفبای مش
وامانده و مردی  را به جـرم ایـن کـه گفتـه اسـت 
وزرای دولــت و نخســت وزیــر  فقــط در مقابــل 
مجلسین مسئوولیت دارند، محکوم  مـی کننـد و 
باز اگر  ببینند دولتی که استعمارگران بیگانـه را از 
مملکت بیرون رانده دچار حبس و بند می کننـد 

ـا چگونـه و ن اسزا  می گویند، آیا به رشد سیاسـی م
  )  ۲(فکر  می کنند؟

  
ـرک زاده  یکـی از    • زنده یاد مهندس احمد زی

یاران مصدق در بارۀ  دکتر مصدق  رهبر نهضـت 
  : ملی ایران  در خاطراتش آورده است 

ـتند چـون وقتـی  « مردم مصـدق را دوسـت داش
ـان   ـان را بیـ ـات خاطرشـ ـرف  مــی زد مکنونـ حـ

ــه راســتگویی ، درســتکاری، . دمیکــر مصــدق  ب
  .وطن پرستی  و دانشمندی مشهور بود

ـفاتی   ـتکرداری از جملـــه صــ ـتگویی و راســ راســ
ـابراین  هستند که هر انسانی باید  داشته باشد و بن
ـرار  ـتمداران ق نمی توان آنها را وسیلۀ تمایز سیاس

ولی ملـی گرایـی، دمـوکرات ).            ًالبته معموال ( داد 
ـانونی عمـل بودن، به قانون  احترام گـذاردن و ق

کــردن صــفات سیاســی ای هســتند کــه مــردان 
دکتـر مصـدق از . سیاسی را از هم جدا مـی کننـد

روز اولی که داخل در دنیای سیاست شده تا آخر 
ـان داده   ـالیتش ، نش ـام دوران فع عمر یعنی در تم
که مردی وطن پرست اسـت، نـه وطـن پرسـت 

ـتای ـتی را مـی س ـا در کتابی که فقط وطن پرس د ی
وصف آن شعرهای زیبایی می سراید ولی حاضر 
ـال درخـدمت وطـن خـرج  نیست حتی  یـک ری

او یک وطن پرست به معنی حقیقی لغـت . نماید
ـر . است ـافع وطـن را همیشـه ب بدین معنی که من

منافع شخصی  خود مقدم دانسته و در تمام عمر  
ـال  فعال خود  برای وطن مبارزه کرده، جان و م

او یـک . اه وطن دریع نداشته اسـتخود را در ر
  .وطن پرست ملی گراست

مصدق مردی آزادیخواه اسـت بـدین معنـی کـه 
      ً                                     حقیقتا  به آزادی سیاسـی  پایبنـد بـوده، مخـالف  
. عقیــدۀ خــود را مــردود یــا نــابود نمــی خواهــد

ـردم عقیـــده منـــد  و  مصـــدق بـــه حاکمیـــت مــ
ــانون را الزم مــی  دمــوکرات اســت و  حکومــت ق

ـانون داندو هیچ گاه د ر صدد بر نمی آید که  از  ق
 ۱۳۳۰در یــازدهم اردیبهشــت .  ســر پیچــی کنــد

ـر را بـه شـهربانی نوشـت « : دکتر مصدق نامـۀ زی
ـران آنچـه بـه  شهر بانی کـل کشـور، در جرایـد ای
شخص اینجانب نگاشته می شود، هر چه باشند 
ـیچ وجـه نبایـد مـورد  و هر که نوشته باشد، به ه

ـام دوران » ...اعتراض و تعرض  قرار گیرد در تم
زمامداریش  دکتر مصدق در روزنامه های کشـور 
ـیچ وقـت  آماج هزارها تهمت قرار گرفت ولی ه
روزنامــه  ای بــدین علــت توقیــف نشــد و هــیچ 
او . ناسزاگویی  مورد تعقیب قانونی قرار نگرفت

ـــدۀ  ـــه عقی ـــدیق  و ب ـــت ص ـــی گف ـــه م در آنچ
قسمت  .  آزادیخواهی  خودش  همیشه پایبند بود

ـتنباط  شخصـی در ایـن ا عظم آنچه  به عنوان اس
ــۀ شــناخت ایــن صــفات در  نوشــته آمــده بــر پای

« همیشـه خـواهیم گفـت. مصدق استوار  اسـت
چنین شد  چون مصدق  وطن پرست و ملی گرا 
بــود، چنــین کــرد چــون دمــوکرات و معتقــد بــه 
حکومت قانون بود و باالخره چنین شـد چـون  

توانست چنین با صفاتی  که مصدق  داشت  نمی 
   ")  ۳(» . نشود

ــارانی داشــت کــه بــه  مصــدق در اطــراف خــود  ی
ـرای بررسـی   مسائل  روز آشنا بودند، دانش کافی ب
ــی را  ــه سیاس ـادی  و چ ــه اقتصـ ـا  چ ـرار دادهـ قـ

ـتداران .  داشتند یارانی که ماننـد خـودش از دوس
  .راستین وطن بودند

ـاگرد  ـام  ش ـالی مق مهندس حسیبی ، مهندس  ع
رســه پلــی تکنیــک پــاریس و مدرســه قــدیمی  مد

ـانی  ـاس جه ـاریس  و دانشـمندی بـه مقی معدن پ
ـتگی ناپـذیر . بود توجه به جزئیات و پشتکار خس

که از خصوصیات محققین است از  مشخصـات 
ـای  ـه ه او بود، بنابراین پیچ و خمها و چاله چول

ــای فنــی  گمــراهش نمــی کــرد اســتادان . فرموله
ـر  حقوقی مانند دکتر شایگان و دکتر سنجابی ه

قرار داد را با دقت زیر و رو  کرده مفهوم حقیقـی 
عالوه  براین از دانـش  . آنها را روشن می ساختند 

. حقوقدانان مشهور بین المللی  استفاده  می شد
ـر  رادمردانـــی  چـــون مهنـــدس رضـــوی ، دکتــ
ـالح، محمـود  معظمی ، دکتر فاطمی ، اللهیار ص

ـا  نریمان، روز نامه نگاران، بلنـدگویان احـزاب  ب
مقاالت و سخنرانیهای خود مردم را روشـن مـی 

  .ساختند
دکتر مصدق خود سیاستمداری کهنه کار بود و با 
ــنجم داخلــی و دسیســه  ــتون پ نحــوۀ عملکــرد س
ــنایی کامــل  ــارجی آش ــتمداران خ ــای  سیاس بازیه

تهدیدها و تطمیع ها را نادیـده گرفتـه و . داشت
ـتقالل  ـان اس ـندی کـه همچن حاضر نشد هیچ س
ایران را دستخوش مطامع خارجی باقی نگاه می 

ـرار داد . دارد امضا کند اگر  مصدق  یکی از ایـن ق
ـا  هایی را که به او  ارائه شده بود امضا می کرد و ب
ـروت اصـلی  ـنایع نفـت کـه ث نوعی ملی شـدن ص
ــاه مــی  ــارجی نگ ــان در دســت خ ایــران را همچن
داشت موافقت کرده بود، دیری نمی گذشت که 

ـا ــد و دولــتش سـ ــی ش ـا خــودش  تــرور م قط  یـ
ـاتوری  پـس از   ۲۸حکومتی شبیه حکومت دیکت

مــرداد بــر ایــران مســلط شــده و قــرار دادی کــه 
ـرار  امضای مصدق  را در زیر داشت به صـورت ق

ـر . دادی شبیه کنسرسیوم در می آمد آن وقت دیگ
یــک رجــل . دکتــر مصــدق دکتــر مصــدق  نبــود

ـا دک ـر سیاسی در ردیف سید حسن تقـی زاده  ی ت
علی امینی  بود و شاید به مقامی پایین تر تنزل می 

چون آنها الاقل  بهانۀ حکومت دیکتاتوری   کرد
ـتند،  ـتبداد و عـــدم آزادی عمـــل را داشــ و اســ

ـان ملـی شـدن  درصورتی کـه مصـدق ایـن قهرم
ـای  ـرای ابق ـران ب ـردم ای صنعت نفت، کسی که م
ـری  ـرده بودنـد، نخسـت وزی مقامش فداکاری ک

خست وزیر صد سال اخیر بود و که مقتدرترین ن
را ورد زبان خود داشـت، ایـن بهانـه را »  ملت« 

از طــرف دیگــر ملــت ایــران اگــر مــی .  نداشــت
ــی و  ــت قراردادهــای  دارس ــه حقانی ــت ب توانس

و کنسرســیوم بــه عنــوان اینکــه بــاز بــر او   ۱۳۱۲
تحمیل شده اند درمحافل بین المللی اعتـراض 

ــه قــرار د ــه مــی توانســت ب ــد، چگون ادی کــه کن
ـر منتخـب   نخست وزیر  محبوبش ،  نخسـت وزی

  خودش  امضا کرده بود اعتراض کند؟
ـا    ـا نـه تنه ـرار داد ه مصدق  با امضا نکردن این ق

ـران دارد  ـروز  در ایـ ــه امـ ـامی  ک ــه مقـ خــود  را ب
ــت ایــران را  ــه  اســلحۀ بــزرگ مل ـانید، بلک رسـ
همچنان در دست ملت باقی نگاه داشت و حتی 

خــود بــه ایــران عزیــزش ) ســقوط( بــا شکســت 
  )    ۴(».خدمت کرد

ـید جـوادی  در  مقالـه ای  • علی اصغر حـاج س
 فلســفه - از نــو شــناخت دیــکــه با یمــرد« بنــام 
بـه ایـن » دکتر مصـدق یاجتماع یاسیس شهیاند

و پرسر و  نیمهمتر«: نکتۀ مهم اشاره  می کند که
کــه دکتــر مصــدق در جهــت  یگــام نیصــدا تــر

پر  خیخود در تار یقممتاز اخال تیشخص تیتثب
ـاجرا ـا و در جنــگ حق یمـ ـا  قــتیوطــن مـ بـ
ـایواقع ــود  یتهـ ــه خ ــکن مســلط برجامع کمرش

ـلطنت  ـا س برداشت در دو داستان مخالفـت او ب
ــال  ــپه در س ــاخان ســردار س و  یشمســ ۱۳۰۴رض

شـدن صـنعت  یو ملـ او یرینخست وز یماجرا
 .شودینفت خالصه م

ـا آنکـه از عاقبـت  ،نخسـت یماجرا در مصـدق ب
 یکـه مرکـب از وکـال یفت خود در مجلسمخال

مجــذوب و  ایــمرعــوب از قــدرت ســردار ســپه و 
ـان قـول دواریام کـه در  یبه الطاف او بود، بـه هم

 رالدولهیالممالک و مش یبا مستوف یجلسه مشورت
ـاطر ترد  یو خـوددار دیـو موتمن الملـک بـه خ

ـار ۀآنها در شرکت در جلس ـاز ت  یخیسرنوشـت س
ـا گفتـه بـود آقاداده بود عمل کرد که آن بـه  انیـج

ـر حقـوق م کیـ یتوپچ روز  کیـکـه  دهنـدیعم
ـناخت واقع. توپ درکند ـا ش  تیـدکتر مصـدق ب

ـا از جلسـه کـه از  رونیـب یمسلط بر جلسـه و فض
 یو توطئــه طرفــداران امپراطــور یقبــل بــا تبــان

 زراالو سیو مزدوران بساط سردارسپه رئ سیانگل
ـا  دیـتامـل و ترد یشده بود بدون لحظه ا هیتعب ب

 یا جـهیمخالفت با سلطنت سردار سپه که بـه نت
و استقرار استبداد مطلقـه  تیجز بطالن مشروط

ـت تیبه جنگ واقع دیرسینم ـر سرنوش  یرفت و ب
ــوار ــه در ت ـار شــد ک ــه  خیگرفتـ آن دوران مطالع

 .شودیم
شدن صنعت  یمل یماجرا ایدوم  یدر ماجرا اما

ــنفــت و نخســت وز دکتــر . دکتــر مصــدق یری
ـار تیشخص مصدق در نقش ـا تک خیدر ت ـر  هیـب ب

که  داشتیگام برم یخود، در فضائ نشیدانش و ب
 ویاسطوره عبور رستم از هفت خوان الحالک د

ــارزهء حق ایــو  بــا  یرســتم قــتیهفــت مهلکــه مب
. کنـدیزنده م یرا از زبان فردوس یالحاک تیواقع

ــداســتان نخســت وز و تــالش او در مبــارزه  یری
ـانون ملـ بیو تصو هیته یبرا شـدن صـنعت  یق

 یاز نفـوذ و دخالـت امپراطـور دیـنفت و خلـع 
است که با تمام قدرت در پشت شـرکت  سیانگل

ـر ایــ سیو انگلــ رانیــنفــت ا  شیتیدر واقــع بـ
  )۵( .بود ستادهیا ومیپترول

ــی  • ــدین عظیم ـتاد تــارفخرال ــگاه  خیاسـ دانش
ايدرآمر )Connecticut( کـــتیکانت ـاره  ک ــ در ب

ی  دامنه دار ی به رغم  تالشها: مصدق می نویسد
که برای  بی اعتبار کردن مصدق  صورت گرفت 
ـتم ،   او به نماد جنبشی  تبدل شد  که در سـدۀ بیس
یــا  دســت کــم  پــس از جنــگ جهــانی دوم ، از 
مهمتــرین جنبشــهای  اســتعمار  ســتیزانۀ جهــان 

او از پیشگامان اصلی ایـن جنبشـها در سـدۀ .  بود
ـر،  از جملـ ـال بیستم و پیشرو رهبرانـی دیگ ه  جم
اما مصدق، . عبدالناصر، رئیس جمهور مصر ، بود

بر خالف برخی دیگر از سران این گونه جنبشـها، 
ـا و ارزشـــهای آن  ـا تمـــدن مـــدرن و هنجارهــ بــ
ـاه،  ـان جایگ ـران هم ـرای ای سرستیز نداشـت و ب
ـــه  ـــت ک ـــی خواس ـایی را م ــ ـتها بهروزیه ــ فرص
ـا برخـــوردار  ـرافراز  از آنهــ کشـــورهای  آزاد و ســ

ـا از دی. بودند دگاه او دلبستگی به تمـدن مـدرن ب
ـران مانـدگار بـود، بـه  ـرین  ای آنچه از فرهنگ دی
ویژه با فضیلتهای مدنی کهـن، آمیـزه ای فـراهم 
ــی توانســت دســتمایه ای بــرای  مــی کــرد کــه م
پیشرفت بـه سـوی  دموکراسـی مـدرن در کشـور 
ـتوار کنـد و  ـای  فرهنـگ ملـی را اس باشد، پایه ه

ـنش و من ـتوار  » ملـی « شـی کشورداری را بر بی اس
ـزه ای از . گردانـــد ـنش آمیــ ـنش  و مــ ایـــن بیــ

ــتگیهای  وطــن دوســتانه و آزادیخواهانــه و  دلبس
هدف  آن دامن  زدن به .  مسئولیتهای  مدنی بود

اعتمــاد بــه خــود و برکشــیدن روح تــالش بــرای 
ـران  پیشبرد مشروطیت و استقالل و سربلندی  ای

ـا. بـــود ـزه ای  از ارزشـــهای مـــدرن روزگــ ر آمیــ
ـای  ـنتها و ذخیـره  ه روشنگری و گزیده ای از س

  )   ۶.(اخالقی تاریخ گذشتۀ ایران بود –فرهنگی 
در    اصل مـوازۀ منفـیابوالحسن بنی صدر  به   •

: اندیشۀ خالق مصدق تأکید می کندبدینسان که 
به اندیشه راهنما و اخـالق  . مصدق زنده است«  

ـاپیش انسـ انها که آن اندیشه  در عمل اوست، پیش
ـتقالل، بـه  را به آزادی ، به بازیافتن حقوق، به اس
غرور  انسانی  یا زیست در آزادی ، در حقـوق ، در 

  ».استقالل می خواند
مبارزه برای :  قوت او در اندیشه خالق او  است« 

استقالل و مبارزه برضد  استبداد را مجوز سازش 
ـرد ـارجی نک ـان اصـل . به هیچ قـدرت خ ـر هم ب

که در واقـع یـک  –ر این دو مبارزه موازۀ منفی، د
ـردم   - مبارزه اند  ـتاد و بـه م ـای خـود ایس روی پ

ـا ایـن روش . خویش  تکیه کرد ـارزه ای  ب ـا مب تنه
بود که می توانست ادامه بجوید و قرنی است کـه 

تنها این مبارزه است که آزادی  . ادامه یافته  است
و استقالل را هدف کرده است و بدون تردید بـه 

  ) ۷(» . دف می رسداین ه
  

نظر  ۱۲۹۹اما  در باره کودتای    ◄
ـاب  علي اصغر زرگـر ـاريخ «در کت ت

روابط سياسي ايـران و انگلـيس در 
ـاه، ـا شــ ـــی ) ۸(» دورۀ رضــ ـا پ ــ و ب

نوشت های  آن  در ایـن مجموعـه  
  : به شرح زیر می خوانید

  
ــال  « ــای س ــیدن ۱۹۲۱کودت ، کــه بــه قــدرت رس

ـا رضاخان منجر شد در زمانی رخ دا د که ایران ب
ـرین ادوار یبحران یکی از ـاریخ معاصـرخویش  ت ت

همانگونه که مالحظـه خواهـد شـد، . روبرو بود
ـتقر در  اگرچه طرح کودتا را مقامات انگلیسی مس
ایران، ریختند، ولی عوامل داخلـی نقـش مهمـی 

ـا کردنـد ـا . در ظهور رضا خـان ایف در واقـع کودت
تجزیــــه و  جهــــت جلــــوگیری از اقــــدامی در

آمــدن آن در یــک  گرفتــار حالل کشــور یــااضــم
ـال  دولتی که در .بود» انفجار انقالبی« اواخر س

اعظــم  تحــت ریاســت الــوزرایی ســپهدار۱۹۲۰
تشکیل شد از لحاظ داخلی ضعیف ترین دولـت 

دوره  می رفت، و مشروطیت به شمار بدو ایران از
ـر ای از انفعال و کشـورحکمفرما  تشویش مـدام ب

ـانی ۱۹۲۱سال اوائل   در )۱(.گردید ، اکثر ایرانی
ـر که از ایـن نکتـه  رشد سیاسی برخوردار بودند ب

ـا بـه یـک  دولـت  واقف بودنـد کـه مملکـت آنه
ـر دارد ـاج واف همانگونـه کـه . مرکزی  قوی احتی

موضوع تنها این نبود کـه « آقایف اظهار می دارد
ـار  اقشار فرو دست مردم نمی خواستند، بلکه اقش

ـر نمـی  ـتند بـه سـبک باالی مردم هـم دیگ توانس
شرایط  داخلـی از ایـن ) ۲(».گذشته ادامه دهند

ـاه جـوان مـردد و مطیـع بـود . شـد نمـیبدتر  ش
 شرؤیای سفر به اروپا در سر داشت و ملت خـوی

ـان  ــه سرنوشــت خودشـ ــی خواســت ب ـز م را نیـ
ت و و              ً    اکم ایــران کــامال  فرتــحــطبقــه . گــذارداو

ناالیق بود و توده های  مردم نیز بـه نحـو شـدید 
 ۳(. ندۀ خود بی تفاوت بودنـدآییر و نسبت به فق
ـرای مقاومـت . امنیت داخلی  وجود نداشـت)  ب

ـامی بـه  ـرین حملـۀ نظ در مقابل حتـی ضـعیف ت
کشــور هــم هــیچ  نیــروی نظــامی کــارا وجــود 

منی کشور و ناتوانی دولت مرکزی در انا . نداشت
ـر مملکــت، دخالــت  ـرل مــؤثر ب ـال یــک کنت اعم

حفاظت از منابع سیاسی ا به منظور یدولت بریتان
   .تجاری  اش  را اجتناب  ناپذیر  ساخت  - 

ـزود و  دو عامل دیگر نیز بر پیچیدگی موقعیت اف
ـا خـان در  زمینه را برای کسب قدرت توسـط رض

ـاخت ۱۲۹۹اسفند  /   ۱۹۲۱فوریه  ـاعدتر س . مس
ــای آزاد « یکــی ماهیــت گریــز از مرکــز نهضــت ه

ــی  ــمالی گــیالن » یــبخش مل ــت ش و در دو والی
ـانع از آن بـود کـه آذربایجان بود، ایـن حرکتها م

ـتقرار نظـم در  ـیم قـدرت دولـت و اس برای تحک
ـران ایـن . ایران زمینه مساعدی فراهم شـود رهب

ضد انگلیسی بوده و با دولت هوا خـواه  حرکتها 
آنها حتـی پـس . بریتانیا  به جنگ برخاسته بودند

نکــه حکومــت ملــی گــرای مشــیر الدولــه نیــز آاز 
وثوق الدله شد، باز هم دست از ن دولت جایگزی

ـران  ـرل دولـــت تهــ ـر کنتــ مقاومـــت در برابــ
تالشهایی که برای جلوگیری از روند . برنداشتند

ـرکوبی ایـــن  تجزیـــه و اضـــمحالل کشـــور و ســ
ـیش از  حرکتها الزم بود، این دولـت ضـعیف را ب

بعــالوه فشــار مــالی فــوق . پــیش نــاتوان ســاخت
ی  کـه تشـکیالت العاده و فساد و تباهی گسترده ا

ـار  ـــود دولـــت را از کــ ـــه ب ـر گرفت ــ اداری را در ب
این، رؤسای ایالت و اشـراف  عالوه بر. انداخت

ــت مرکــزی  ــک دول ـتقرار ی ـا اسـ ـز بـ ــدار نیـ زمین

ـنتی  و  ـتار آن بودنـد، موقعیـت س قدرتمند خواس
ممتاز  گروه فوق الذکر را که مدتهای مدید بود از 

اده ساخت متشتت این دولت فئودال مآب استف
  ) ۴( .می بردند به خطر  می افکند

دوم آنکه از انقالب مشروطه به بعد و بـویژه پـس 
از شروع جنگ جهانی اول، در میان نمایندگان 
ـا فرقـه گرایـی مزمنـی  مجلس و اعضاء کابینـه ه
پدیدار گشت که در تضعیف نظام مشروطه مـؤثر 

اعضاء لیبرال مجلس و هیئت های دولت . افتاد
ـرای  از لحاظ کمی و  تجربـی ضـعیف بودنـد و ب

ــوگیری از  ــت جل ـا در جه ــه ای پویـ ــه  برنام ارائ
 ۱۹۲۱سقوط و فرو پاشی نظام مشروطه در سال 

ـافی  بودنـد ۱۲۹۹/  ـازمان ک در  .فاقد قدرت و س
نتیجه بسیاری از ملیون از ناتوانی دولت در اعادۀ 

ـیاری از . نظم دچار نگرانی روز افزونی شـدند بس
ن نتیجه رسیده بودند کـه در رهبران ایرانی به ای

ن یـا راه حـل موجـود اهـبرابر چنین وضعیتی تن
ا نیــروی  هــاســت کــه از طریــق یــک کودتــا بــه تن

سازمان  یافته اجتماعی،  یعنی قشـون روی آورده 
ـا ) ۵(.شود ـابع ایرانـی، رض ـابر یکـی از من ان خـبن

ــه  ــه دادن ب ـا، بــرای خاتم ــل از  کودتـ ــدتها قب م
ـنهاد )  ۶(مدرس  اغتشاش داخلی،  یک بار به پیش

اکثر ایرانیانی که  یول )۷(.همکار داده بوده است
ـاد  ـنا بودنـد، اعتق به واقعیات سیاسی آن زمان آش
ـتر از آن  ـران بیش ـا در ای داشتند که قـدرت بریتانی
ـر  بود که یک کودتاچی ایرانـی بتوانـد آن را از نظ

   .دور دارد
از لحــاظ خــارجی، مشــکل اصــلی از رویــارویی 

هــر دو . یس حاصــل شــده بــودلــنگشــوروی و ا
قدرت بنا به دالیل مختلف، نیروهای خود را در 

نیروهای شوروی . خاک ایران نگهداشته بودند
ـای ما ـر جــ ده و بـــه حمایـــت از نـــدر شـــمال بــ

ـا  ـیالن ادامـه دادنـد، آنه جمهوری شوروی در گ
بــه توافــق  نولــت ایــرادامیــدوار بودنــد کــه  بــا 

جهـت  ینیا بدبرسند، در حالیکه نیروهای بریتان
ـالی  ـروی احتم در ایران مانـده بودنـد کـه از پیش
روسها به تهران جلوگیری کرده و امیدوار بودند 

ـرار داد  بتواننـد  ۱۹۱۹که پس از منتفـی شـدن ق
  .برای مسئله ایران یک راه حل  نهایی بیابند

ـا  هدف اساسی بریتانیا  آن بـود کـه یـک دولـت ب
ـران ایجـ اد کنـد ثبات و نیروی مسلح قـوی در ای

که بتواند از رسوخ بیشتر بلشویکها درخاور میانـه 
ـازه داده  . از طریق ایـران، ممانعـت کنـد ـر اج اگ

ـال آن  میشد بلشویسم بر ایران چیره گردد، احتم
ــد مــانع از آن شــود کــه  ـا نتوان کــه روزی بریتانیـ
ـار شـود  ـابه دچ ـتی  مش هندوستان نیز بـه سرنوش

ــود ـیار ب ــن رو کودتــای . بسـ  ۱۲۹۹/  ۱۹۲۱از ای
ـران بعنـوان یـک  ـاریخی ای ـا نقـش ت طرح شـد ت
ـیه  ـا و روس ـین امپراطـوری بریتانی دولت حائـل ب

  .شوروی از سر گرفته  شود
  
   :نقش بریتانیا در کودتا •
  
، تــا ۱۹۲۰                 ً              دولــت بریتانیــا قــبال  در اواخــر ســال  

ـا بـه دالئـل  اقتصـادی، تصـمیم  حدود زیادی بن
ـا اول آوریـل   گرفته بود ـرو/  ۱۹۲۱کـه  ت ردین  ف
ـام آن (   (Norperforce)، قوای شمال ۱۳۰۰ ن

ـا کـه در شـمال غربـی  ـای  بریتانی بخش از نیروه
ـارج کنـد) ایران مستقر  شده بودند . را از ایران خ

این تصمیم همراه با خطر فزایندۀ بلشویسـم ) ۸(
ـامی در  ـات، اصـالحات نظ در گیالن و دیگر والی

ایـن  از. ایران را به یک ضرورت تبدیل کرده بود
مقامــات  آیــدنکــه تخلیــه قــوا بعمــل آرو قبــل از 

ـین طـرح ریختنـد  انگلیسی در لندن و ایران چن
ــای  ــامی ایرانــی بــر ج ــتۀ نیــروی نظ کــه یــک هس
ــس از خــروج نیروهــای  ــد پ ــه بتوان ــد ک گذارن
ـایی  ـروی نه بریتانیا، نظم را حفـظ نمـوده و پیش

ــه در  ــه ســوی تهــران ک ــویکها را ب ن زمــان آبلش
  .ی نمود، مانع گردداجتناب ناپذیر  م

یکـی از اهـداف  ،تشکیل یک قوای متحدالشـکل
به شمار  می رفت، بـدین  ۱۹۱۹اساسی قرار داد  

اســفند /  ۱۹۲۰منظــور  در اواســط مــاه مــارس 
یــک کمیســیون نظــامی مشــترک ایــران و ۱۲۹۸

ـازمان ارتـش  بریتانیا در تهران تشکیل شـد کـه س
ـیون . یندۀ ایران را طرح ریزی کندآ بـه این کمیس

صورت متفق القول توصیه کرد که لشکر قزاق بـه 
ــک  ــدارمری در ی ــوب و ژان ـیس جن ــمام پلـ انض

ولی   )۹(.نیروی نظامی متحدالشکل ادغام گردد
ـین  ــ ـــل استاروسلســـکی از همراهـــی در چن کلن

وی از شـرکت در هرگونـه . طرحی امتناع ورزید
ـر اسـاس  تغییر و تحول در سازمان نیرویـی کـه ب

ـاد وی معاهداتی استوار شد ـا بـه اعتق ه بود کـه بن
استاروسلسکی . هنوز معتبر  بودند،  امتناع ورزید

ـرل  معتقد بود اگر برای قرار دادن قزاقها در کنت
  بعنوان شخصی «بریتانیا همکاری  می کرد

  12در صفحه  
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
 تولد سالگرد نهمینبیست و 

  »مصدق  دکتر
  
نانه ای منافع خائ که به نحو شد قلمداد خواهد 

  ) ۱۰(».روسیه را قربانی کرده است
بــا چینــین اســتداللی از طــرف استاروسلســکی،  

روشــن اســت کــه چــرا انگلیســیها اینچنــین بــر 
ــد  ـران تاکی ـزاق ایـ ــوای قـ ــالل ق ــرورت انح ض

ــود و در . داشــتند ــه افســران روســی اعتمــاد نب ب
ـا را بـه  ـالی بلشـویکها، قزاقه صورت حملـۀ احتم

ولی برای ) ۱۱(.د کار کنندحمایت از شوروی وار
ـزاق چـه  ـا قـوای ق دولت بریتانیا این مسئله کـه ب

  .باید  کرد، مسئله ساده ای نبود
ـر  ۶در  ـر  ۱۴/  ۱۹۲۱اکتبــــ ، وزارت ۱۲۹۹مهــــ

ـرال هالـدن،  ـا طـی تلگرافـی بـه ژن جنگ برتیانی
ـرین،  فرمانده عالی  نیروهای بریتانیا در بین النه

قوای شمال  «به ژنرال آیرونساید، فرمانده جدید
ــــالع داد»  ـئله  اط ـــ ــــکل حــــل مس ــــه  مش ک

ـادی « استاروسلسکی و دیویزیون قزاق  تا حـد زی
ـاردانی و سرســـختی  خـــود  ـیت، کــ بـــه شخصــ

ــاید بســتگی دارد او بایــد تــالش کنــد کــه . آیرونس
نفــوذ شخصــی خــود را بــر استاروسلســکی و هــر 
ـات  ـا ایـن امکان نیروی ایرانی دیگر بر قرار کند، ت

ـر آ ـاختآنها در جهـت ب ـای  نورده س ـته ه خواس
مقامــات سیاســیمان در تهــران بــه نحــو احســن 

ایـن تلگـراف بـه صـورت  در )۱۲(.هدایت گردد
ر تام داده می شـد کـه اتلویحی به آیرونساید اختی

  .شر  افسران دیویزیون قزاق را کم کند
ـروی   در این بین دیویزیون قزاق ؛ بعنوان تنها نی

از ســوی  نظــامی کــارا و  بــا دیســیپلین موجــود،
حکومت مشیر الدوله وظیفه یافته بود که بر ضـد 
نیروهــای شورشــی کوچــک خــان و  همراهــان 

در آغاز چنین می . بلشویک  آنان وارد عمل گردد
ـیان  ـا شورش نمود کـه قـوای مزبـور در برخـورد ب

ــایی دارد ــا کوتــاه . موفقیته ولــی  پیشــروی  قزاقه
ـاه  اوت . مدت بـود ـا کـه در اواخـر  م   اوایـل/  آنه

شهریور سعی کرده بودند انزلی را تسخیرکنند نـه 
تنهــا کــاری از پــیش نبردنــد، بلکــه از رشــت نیــز 

ـر . بیرون رانده  شـدند ـاه اکتب ـا در م ـر /  قزاقه مه
ـاز  رشت را تسخیر  کردند، ولی پس از چنـد روز  ب

استاروسلسـکی  .  هم از آنجا  بیرون  رانده شـدند
ـار  خـود را در مقام فرمانده کل قوای قزاق ، اعت ب

ـا و هزیمـت .      ً           کامال  از دسـت داد شکسـت قزاقه
ــی   ـا  بــرای مقامــات انگلیس ــوع آنهـ ــب الوق قری
ـران روسـی را از  موقعیت را فـراهم  آورد کـه افس

  .صفوف  قزاقها تصفیه کنند
ـا در  ـفیر بریتانیـ ـاید و نــورمن، سـ ـرال آیرونسـ ژنـ
ـاه و  ـا ش تهران، طی چند جلسه گفتگوی پیگیر ب

ر ضرورت تعویض  افسران روسی  دولت ایران ، ب
  .با افسران انگلیسی تاکید  ورزید

آنها را تهدید کردند که درصورت عدم موافقت  
ـا را  ـای بریتانی ـان ،  نیروه و همراهی با پیشنهاد آن
ـالی  ـای  م     ً                                     فورا  فراخواهند خواست و تمام کمکه
ـرد ـزاق  را قطـع خواهنـد ک . بریتانیا بـه قـوای  ق

)۱۳(  
ابر فشار آنان ایستادگی کرد  و در مشیرالدوله در بر

ـر  ۲۸نتیجـــه  در  ـان   ۳/  ۱۹۲۰اکتبــ  ۱۲۹۹آبــ
ـرد کـه .  معزول  شد « ولی شاه جوان موافقت ک

، با بریتانیا به کار بپـردازد» با توجه به منافع ایران
ـامی وی محسـوب مـی  و از آنجایی که بریتانیا ح
ـا نگذارنـد ـرد کـه  وی را تنه . شد از  آنان تقاضا ک

ـا   )۱۴( قرار شد که با ملحوظ داشتن نظر بریتانی
ــپهدار  ، یــک دولــت جدیــد انتخــاب  گــردد و س
اعظم که در مورد تمایل  وی    به اجـرای  برنامـۀ  
انگلیسها تردیدی  نبـود،  ایـن مهـم را بـه عهـده 

  )۱۵.( گرفت
مقامات انگلیسی تالش داشتندکه نگذارند قوای 

ـای  زیرا آگاه بودنـ. قزاق وارد تهران شود ـر پ د اگ
ـا را از  قزاقها به تهران برسد دیگر نمـی تـوان  آنه
ـر  آنجا بیرون کشید، و ایـن وضـع مـی توانسـت ب
ــاگواری  ــیار ن ــأثیر بس ــا در ایــران ت سیاســت بریتانی

ـتی ) ۱۶.( داشته باشد نیروهای قزاق پس ازشکس
که متحمل شدند  توانستند از رشت عقب نشینی 

نطقه ای درچنـد ، م" آقا بابا"کنند، ولی اینک در 
ـازد ـتقر س ـا ، مس . مایلی  قرار گاه نیروهای  بریتانی

ـران  مع هـذا وظیفـه اصـلی  وی آن بـود کـه افس
ـازد از آنجـایی کـه . روسی را از  افرادشان جدا س

ـــود،  ـــراه ب ـاید هم ــ ـا آیرونس ــ ـال ب ــ بخـــت و اقب
استاروسلسکی  به دلخواه وی رفتار  کرد و قبل از 

ـند،  ـران برس استاروسلسـکی آنکه افرادش  بـه ته
ــود در  ـر  ۲۹خ ــد و  ۷/ اکتبـ ـران آم ــه تهـ ـان ب آبـ

هنگــامی کــه بــه حضــور شــاه بــار یافــت اطــالع 
ــته  ــام خــویش معــزول گش حاصــل کــرد کــه از مق

ـا را . است وی تالش کرد که دو باره کنترل قزاقه
ـاید در  در دست گیرد ولی موفق نشد، زیرا آیرونس

مقام احتیاط پیشدستی کرده ارتباطـات تلگرافـی 
ـر گرفتـه ب ین واحدهای  مختلف  قزاق رازیر نظ

ـا . بود ـرای  قزاقه ـال ، ب لهذا هنگامیکه منباب مث
پیــامی ارســال  مــی شــد کــه بــه ســوی پایتخــت 
ـان  ـتن فرم حرکت کنند، تلگرافچـی انگلیسـی م
مزبور را تغییر  داده و  قزاقها  همچنان در کنترل 

ـا"انگلیسیها در  ـا باب ـا ایـن . برجـای  ماندنـد" آق ب
ه  استاروسلسکی از یک حمایت نظامی  مؤثر  حیل

   )۱۷  (. محروم  گردید
ـــه   ـران روســـی ، از جمل ـام افســ ـیها تمــ انگلیســ

استاروسلسکی ، را  تحت  بازداشت قرار داده و به 
  .عراق  انتقال دادند

ــددولت ایــران ســردار همــایون، یکــی از  هرچن
ـام فرمانـدهی  ـلطنت، را بـه مق اعضاء خاندان س

ـزاق  منصـوب  داشـت، ولـی   جدید دیویزیـون ق
ـاقی  مانـد ـا ب .  کنترل مؤثر قزاقها در دست بریتانی

ــپرده شــد،   ــا  بــه کلنــل اســمایث س ادارۀ امــور آنه
ـا بـه  نامبرده  یکی از افسران انگلیسـی  بـود کـه  بن

ـازمان یـک ارتـش   ۱۹۱۹مفاد  قرار داد  ـرای  س ب
   )۱۸(  . نوین به ایران اعزام شده بود

ـا چـه لندن برای مدتی  ـا قزاقه نمی دانسـت کـه ب
ـایع . کند ـر مـی آمـد کـه لنـدن اصـال  از وق                          ً          بـه نظ

ـران اطالعـی نـدارد ـان روزی کـه . جاری  ای هم
ـرزن طـــی  ـزول  گردیـــد، گــ استاروسلســـکی معــ
تلگرافی  به نورمن ،از این  نکته گالیه داشـت کـه 
ــداری  ــوچکترین هش ــه ک ــدون آنک ـر ب ـار دیگـ بـ

ــا آنچــه  ش  یــک چــرخ« دریافــت داشــته باشــد ب
تلقی می کنـد، » معکوس کامل درسیاست ایران

زیرا تا یک هفتۀ قبل، علیرغم . مواجه شده است
تردیدهایی که موجود بود، نـورمن وزرات امـور 
خارجه بریتانیا را متقاعد ساخته بود که موفقیـت 

از نخســت وزیــری  « سیاســت بریتاینــا در ایــران 
ـیرالدوله  ـــــ ــــــت از ... مش ــــــل و حمای و تحم
ـا  اکنـون همـه . جدا  نمی باشد استاروسلسکی ام

کــرزن در ادامــه مــی » .چیــز تغییرکــرده اســت
ـیر ناپدیـــد شـــدن « افزایـــد ـازیگران در مســ و بــ

اختیــاری و اجبــاری مــی باشــند بــدون آنکــه بــا 
ـا [ دولت اعلیحضرت  هیچگونـه  ]پادشاه بریتانی

ـرزن » . مشورتی  صورت گرفته باشد در خاتمـه ک
ـر ایـن  بدون« به نورمن هشدار می دهد  تردید ب

نکته واقف می باشد ، که ژنرال آیرونساید و شـما  
با تصمیم گیری در مورد  یک سیاست جدیـد بـه 
ـا انتخـاب  شیوه ای که  توصیف  نمـوده ایـد، و ب

  ]خـط مشـی جدیـد  [عواملی برای اجرا ی ایـن 
ـا  مسئولیت  مهمی  را برعهده گرفتـه ایـد کـه تنه

  ) ۱۹( ».موفقیت می تواند آن را توجیه کند
ـران از   برای کرزن موفقیت سیاست بریتانیا در ای

ـرار داد  او جــدایی  ۱۹۱۹۱تصـویب و اجـرای ق
ـر آن بـه نحـو  ناپذیر بود، قرار دادی که تا به آخرب

ــاری مــی کــرد ولــی نــورمن کــه بــر .  غریبــی پافش
ـران واقـف بـود، از موفقیـت  واقعیات سیاسـی ای

ـر داشـت وی  بـه خـوبی مـی . یک برداشت دیگ
ـرده دا ـند م نست که قرار داد مزبور هم اکنـون س

ـرمندگی سیاسـت  ـا  مایـه ش ای بیش نیسـت و تنه
ـرای  ـا بایـد ب بریتانیا  می باشـد و از ایـن رو بریتانی
تشــکیل یــک ارتــش ایرانــی کــه توســط بریتانیــا 
رهبری گردد که خـود  یکـی از اهـداف قـرارداد 
بــود بــه صــورتی  مســتقل از قــرار داد وارد  عمــل 

ورمن  در توجیه اخـراج استاروسلسـکی  ن.  گردد
ـیر  ـاختن حکومـت وجیـه المللـه مش و قربانی  س

اخراج استاروسلسـکی « : الدوله به کرزن نوشت
ـران  و افسران روسی او ، و کنترل  انحصـاری افس
ـا را  انگلیسی برتنها نیروی منظم نظامی ایـران، م
بــویژه از تغییــرات نابهنگــام سیاســتهای داخلــی 

ـتقل   ـران مســ ـته و در صـــورت  فقـــدان ایــ داشــ
ـرار داد ـال  تـدریجی  ق ـارجی ، اعم  [تحوالت خ

  )۲۰(» .را تضمین می کند  ] ۱۹۱۹
نــورمن هــم رأی بــا ژنــرال دیکســون سرپرســت 
ـتار تشـکیل  ـامال  خواس ـا ، ک ـامی بریتانی                           ً               هیئت نظ
ـران  ـر  افس ـر نظ ارتش متحـد الشـکلی بـود کـه زی
ـام نمـوده  و  انگلیسی  قوای قزاق را در خـود ادغ

 ۲۱.دولت بریتانیا  نیز به آن کمک مالی  نماید
ـلیم   ـنهاد را تس ـارخود  ایـن پیش نورمن بنا به ابتک

دولــت ایــران در آغــاز ایــن . دولــت ایــران نمــود
ولی پس از مدتی برای تحقق .  پیشنهاد را رد کرد

ـرد ـا تمـاس حاصـل ک ) ۲۲. (آن با سفارت بریتانی
ـین  ـالی چن ـئولیت م لندن میـل نداشـت  کـه مس

دید سازمان گسترده ای را به عهده گیرد، ولی تج
ـزاق  مربـوط  تا بدانجایی که به امور  دیویزیون  ق
می شد، کرزن این نکته را برای  نـورمن توضـیح 

لندن حاضر خواهد بود برای کمک به « داد  که 
ـاید و  ـرال آیرونس افسران انگلیسی که از سـوی  ژن
ـازمان  [شما انتخاب می گردند، در امر تجدید س

» .   ً                         فعال  مساعدۀ  دیگری ارائه  دهـد ] قوای قزاق 
درنتیجه دیویزیون  قزاق همچنان بر جای  ) ۲۳(

  . ماند
ـاید   ـرو را  –برای آیرونس       ً                   کـه عمـال   فرمانـدهی نی

مهمتــرین مســئله موجــود در  –برعهــده داشــت 
رابطه با قوای قزاق، تاریخ روزی بـود کـه  قـوای 

قزاقهــا  از قیــد  بریتانیــا  از ایــران خــارج  شــده و  
ـئله )  ۲۴. (نظارت بریتانیا  رها  می شدند لهذا مس

رهبری می بایست هرچه زودتر فیصله می یافـت 
آیرونساید  که بر تجدید سازمان  قزاقها  نظارت . 

داشت، از عملکرد  آتریاد همدان  و فرمانده آنان 
ـرار گرفتـه بـود ـأثیر  ق )  ۲۵.( رضا خان، تحـت ت

ــاید و  ـرال آیرونس کلنـل اســمایث کــه وی را در ژن
ــدند                   ــمم ش ــد ، مص ــه بودن ـر گرفت « نظـ

او را  بــه » بیــدرنگ و الاقــل بــه صــورت موقــت
ـرا ) ۲۶.( فرماندهی دیویزیون منتصب سازند با ف

ـــه  ـیدن ژانوی ــ ـات  ۱۲۹۹دی /  ۱۹۲۱رس ــ نظری
ـا   آیرونساید در مورد نقش  آتی رضا خـان  و قزاقه

  .فته بودشکل  مشخصی  به خود  گر
ـران مـی «  او در خاطرات خو د نوشـت  آنچـه ای

ـا  . خواست یک رهبر بود مـن در ایـن کشـور  تنه
یــک نفــر  را دیــدم کــه توانــائی رهبــری ملــت را 

ـا خـان بـود.  داشت ـردی  کـه در رأس  . او رض م
تنهــا  نیــروی  مســلح  کــارآی  کشــور  قــرار  مــی 

ن ایا شاه آنقدر  قوۀ تمیز  دارد  کـه بـه ایـ. گرفت
  ) ۲۷( ».مرد  اعتماد کند

اگر چه آیرونساید همانند  پادشاه ایران و برخـی   
از مقامات اروپائی  در تهران دچار  این  وحشـت 
ـا روسـها  نشده بود کـه بـه محـض خـروج بریتانی

، ولی معتقد  بودنـد . دست به تعرض خواهند زد
ـرویج  ـر ت که  شاید  روسها  تمام مساعی خـود را ب

ـتمداران مسالمت آمیز  آ ـان سیاس راء خـود در می
ـز   ـترده  تمرک ـائ گس ـا یـک  ارتش ایرانی ، همـراه ب
دهند و لهذا  به نظر او تنها راه  جلوگیری از یک  
. انقالب داخلی  در دیکتاتوری  نظامی نهفته بود

مع هذا  دگرگونی و تحول جامعـۀ ایرانـی )  ۲۸( 
ـام سیاسـی  نباید به اندازه ای  شدید  باشد  که نظ

سراســر نــابود  ســاخته و در نتیجــه  وضــعیتی  را
ـیش آورد ـامعلوم  پــ فوریـــه  ۱۲لهـــذا  در روز  . نــ

در  آخرین گفتگـویی  ۱۲۹۹بهمن   ۲۳/  ۱۹۲۱
ـاید صـورت گرفـت،  ـا خـان و آیرونس که بین رض
ـا خـان   آیرونساید  حاضر شد با  دو شـرط بـه رض
  :اجازه دهد که قدرت را در تهران بدست گیرد

گــردد کــه در حــین خــروج  وی متعهــد)  الــف 
ــا را  مــورد  حملــه قــرار  انگلیســیها  از  ایــران ، آنه

  .ندهد
برای سرنگونی  شاه  دست  بـه یـک  اقـدام )  ب  

ـازه  قهر آمیز  نزده  یا وقوع چنین  اقـدامی  را  اج
در مـورد   ]رضا خـان     [آیرونساید  نوشت.  ندهد

 هر دو  خوااستۀ  من قول  قاطعانه داد که  طبـق 
  )۲۹. (میل  ما عمل نماید

ـاهره بـه  ـرانس ق ـرای حضـور در کنف آیرونساید ب
ـار  شـد ـران را .  بغداد  احض وی  قبـل از  آنکـه  ای

ـاه  بـه  ـا  و ش ترک کند  برای دیدار از سفیر بریتانی
ـایع .  تهران  رفت بنا  به شرح آیرونساید از این وق

ـا  ـیاری کـه ب وی نورمن  را در بارۀ گفتگوهای بس
ن داشته و برنامه ای  که قرار بود حداقل رضا خا

ـا صـورت  یک ماه  قبل از خروج نیروهای بریتانی
ـرا بـه محـض آنکـه  بگیرد، درجریان گذاشت، زی
نیروهای انگلیسی خارج می شدند دیگر  معلـوم 

)   ۳۰. (نبود که وضعیت بعدی  قابل کنترل  باشد
ـاه  آیرونساید در جلسۀ  دیگری  کـه بـه حضـور ش

کرد وی را متقاعد سازد که اختیاراتی رسید سعی 
ـاه مخالفـت . به رضا خـان تفـویض کنـد ولـی ش

ـا )  ۳۱( .کرد باالخره کمتر  از شـش روز  بعـد رض
                     ٍ                       خان به کمک کلنل اسمای ث و تنی  چند از  دیگر  
ـیاءالدین  ـید ض ـا س افسران انگلیسـی ، و همـراه ب
طباطبائی ، از  روزنامه نگاران  معروف  آن زمان، 

در رأ س  ۱۲۹۹دوم اسفند /  ۱۹۲۱فوریه   ۲۱در 
)  ۳۲.( قزاق  به سوی  تهران پیشروی کرد ۲۵۰۰

ـا   ـا قبـل از کودت آیرونساید در یادداشتهای خود  ت
ـاره ای نمـی  ـا خـان  اش ـتیار رض به سید ضیاء دس

ولی در روایتی  دیگر از کودتا بر تقش دست . کند
ـای خــود  ـا  و فعالیته ـفارت بریتانی ـاران س انـدر ک

ید ضــیاء در زمینــه اقــدامات اولیــه تاکیــد بــه ســ
  )۳۳.( سزایی شده است

ـرال دیکسـون، سرپرسـت هیئـت  بنا به نوشتۀ ژن
ـفارت ،  ـبق س ـامی اس ـته نظ نظامی بریتانیا و وابس
ـر  ـران آشـکارا اخـتالف نظ انگلیسیهای  مقیم ته

برخی از مقامات بریتانیا ، از جمله خـود . داشتند
ه انــد کــه در ژنــرال دیکســون خواســتار آن بــود

تالشــی بــرای نزدیــک شــدن بــه ملیــون، بــویزه 
مشروطه خواهان قدیمی ، با احساسات عمـومی 

ـتارآن بودندکـه . کنار بیاینـد ـران خواس ولـی دیگ
ـا » سیاسـت سرسـختانه« همان به اصطالح کم

  .فی السابق  ادامه  یابد
کسانی که هوا خواه سیاسـت اخیرالـذکر بودنـد  

قومی مطیع  بودنـد کـه اعتقاد داشتندکه ایرانیها 
با  اعمال شیوه های غیردموکراتیک درمیان آنها 

ـید ـرا هنگامیکـه . زودتر می شـد بـه نتیجـه رس زی
ـرد مزبـور بـه رأی   دستاوردهای  حاصل از عملک
ـرای کسـب   ـائلی  کـه ب العین مشاهده گردد ، وس
ـرار                                ً                آنان به کار رفته است نیز عموما  مورد قبـول ق

ـر نورمن خود . خواهد گرفت به یک راه مبتنی ب
ـاالخره از سـوی  قانون اساسی معتقد بود،   ولی ب

متقاعــد » شــیوه هــای  سرســختانه« هــواداران 
  ) ۳۴.(گردید

ـرد   ژ نرال دیکسون که مخالف آن طـرح بـود، ف
دیوانه ای  تلقی  گردید  و سفیر  بریتانیا  خواستار  

ـران شـد سیاسـت )  ۳۵. (احضار فوری وی از ته
ـردی اتخاذ شده بر  آن قرار داشت که به کمک ف

عادی  یک دولت قوی استقرار یابد که بدون دو 
دلی و تردید برنامۀ بریتانیا را در ایران پیاده کرده 
و بر ضد مخالفان سیاسی این برنامـه برخـوردی  

  .قاطع در پیش گیرد
ـرای ایـــن منظـــور کاندیـــداهای   ـیها بــ انگلیســ

از یکــی ) ۳۶.(متعــددی را در نظــر گرفتــه بودنــد
ـر  ـادی  و س ـردی ع ـیاءالدین بـود؛ ف آنان سید ض
ـا   ــود از بریتانیـ ــدتها ب ــه م ــد ک ــۀ رع ـر روزنام دبیـ

وی  در میــان انگلیســیهای . هــواداری  مــی کــرد
ـا  ــت آنهـ ــود  و از حمای ــوب ب ـیار محب ـران بسـ ایـ

سید ضیاء بویژه با هاروارد دبیر شرقی .  برخوردار
ـاال  . سفارت بریتانیا روابط نزدیکی  داشـت       ً احتم

ـا  هاوارد درمورد سیاستهایی که از سفارت بریتانی
. سرچشمه می گرفت نظری تعیین کننده داشـت

ملک الشعراء بهار، که از ناظران دقیق اوضاع آن 
  :زمان محسوب  می شد می گوید

ـیاء بـود کـه باعـث شـد   دوستی هاوارد با سید ض
بریتانیا سید ضیاء را در مبارزه برای  اصـالحات و 

  )  ۳۷.(در کشور یاری  دهداستقرار  نظم 
ـیاء در  ـید ضــ ـا ، ســ ـته از حمایـــت بریتانیــ گذشــ
امررهبری  و اصالح شور و شوق فراوانی  از خود 

ــل از کودتــا از . نشــان مــی داد ــد مــاه قب وی چن
                                   ً     سردبیری رعد دست شسته و خود  را کامال  وقف 

ــود روزی  کــه ســپهداراعظم . سیاســت کــرده ب
ـی اء بـه یـک کابینه خویش را تشـکیل داد، سیدض

ـا « ازدوستان خود اظهارداشـت  هیچکـدام اینه
ـاری  ـــد کــ ـان بای ـا خودمــ ــ ـتند، م ـزی نیســ ــ چی

ـیاء در ) ۳۸(»...بکنیم مهمترین امری که سید ض
اجرای برنامه اش با آن روبـرو بـود، جلـب یـک 
نیروی وفادار  و کار آمد  بـه شـمار  مـی رفـت کـه 
ـرل  ـرده و کنتـ ـا کـ ـا حمایــت آن کودتـ بتوانــد بـ

ـید . را بدست گیرد حکومت مرکزی از ایـن رو س
ـانه  ضیاء متوجه  دیویزیون قزاق شد که  هنوز نش

ـا . هایی از نظم و دیسپلین را در بر داشـت بریتانی
ـرار داد  ـاندن  ق در اقدامی جهت به تصـویب رس

کمک مالی خود را به قوای  مزبـور  قطـع  ۱۹۱۹
ـا  رفـت و .  کرده بود سید ضیاء به  سفارت بریتانی

شد که به منظور  وجود  یک  قـوای   خواستار آن
ـا ،  ـای  بریتانی نظامی  مؤثر پـس از  خـروج نیروه

ــه گــردد تــا )  ۳۹.( کمکهــای مــالی بیشــتری ارائ
ـالی  ای  ـای  م ـاعی  وی کمکه ـر مس حدودی بر اث
ـین  انجام گرفـت و تمـاس  نزدیـک و مـداومی  ب
ـران انگلیسـی   ـران ایرانـی  و افس ـیاء و افس سید ض

  .رار شدقوای  مزبور  برق
ســید ضــیاءالدین در نزدیــک شــدن بــه قزاقهــا، 
ـران ژنـدارمری کـه در  ـته از افس ازحمایت آن دس
ـرار  ـزاق ق ـیها و قـوای  ق ـان انگلیس مقام رابط  می

ـیاء )  ۴۰.(گرفته بودند برخوردار  گردید ـید ض س
در مقابل مخالفت دیگر افسران ایرانی به تبعیـت 

دهی و اطاعت از یک قزاق، رضاخان را به فرمانـ
  ) ۴۱.(بخش نظامی کودتا  منصوب  کرد

ـای مهـم  رضا خان، بعنوان فردی  فاقـد ارتباطه
فامیلی که عملیات او را محدود سازد و بـه مثابـه 
افسری  که به شجاعت درنبردمعروفیت داشت، 

ـیاء پـس از . انتخاب مناسبی بود ـید ض مع هذا س
ـتانش آنکه به فلسطین تبعید شد  بـه یکـی از دوس

که درطول راه مدام رضاخان را بـه  اظهار داشت
ـا ... «حرکت واداشته به او امـر مـی دادم و او را ب

ـیدم ـر طـرف مـی کش ـید )   ۴۲(» ...خود بـه ه س
ـاز  ـران ب ضیاء بیست سال بعد، پـس از آنکـه بـه ای

ـاردهم  ـات مجلـس چه   [ گشت در یکـی ازجلس
دکتـر مصـدق  تبـدیل شـد، بـه   ]  ۱۳۲۳اسفند   

وی در . ه گذاشـت                ً   ادعای خـویش مجـددا  صـح
مقــام دفــاع در برابــر اتهامــات وارده، مســئولیت 

  )  ۴۳(».را پذیرفت ۱۹۲۱کامل کودتای 
  

در بــاره  کودتــای  ســوم  ســیف پــور فــاطمی ◀
ـران   ۱۲۹۹اسفند  و اثرات آن در تاریخ  معاصر ای

  :می نویسد
ـاملین آن، «  در اطراف کودتای سـوم حـوت و ع

ی در مدح و ضیاء الدین و رضا خان مقاالت زیاد
ـتجات  ـناد و نوش ذم منتشر  شده، ولی کمتر به اس
ـال  ـر از رجـ ـای دو نفـ ـا  یادداشــت هـ       ً                            مخصوصـ
انگلیس که در این امر رل مهمی بازی کرده انـد، 

ـازه . اشاره شده اسـت ـا اج مـن در ایـن بخـش ب
ـازه مـی خـواهم کـه از روی  خوانندگان عزیز اج
ایــن اســناد و گفتــه هــای مســببین کودتــا پــرده 

ه و تا جایی که میسر است قسمتی از تاریخ برداشت
این واقعه که تاریخ ایران را از هر جهـت عـوض 

  ».کرد  روشن سازم
در میــان اســنادی کــه اکنــون در دســت اســت  

  :گفتارهای زیر از  هر حیث مورد توجه است

ـاید  -  ۱ ـرال آیرونســـ ـای ژنـــ    (یادداشــــت هـــ
Edmond Ironside  (  فرمانده قشون انگلیس

و  ۱۹۱۹و  ۱۹۱۸روسیه در سال های  در شمال 
ـران  فرمانده قوای انگلیس در قزوین و شـمال ای

و بازرس ستاد کل   ۱۹۲۱و  ۱۹۲۰در سال های 
  .انگلیس  در جنگ جهانی  دوم

ــی لــرن  -  ۲  Percy(             ِ          یادداشــت هــای س رپرس
Loraine    ( ـران در دوران ـیس در ته سفیر انگل

  . نخست وزیری  و تاجگذاری  سردار سپه
گفتار رادیـو  لنـدن پـس از سـوم  شـهریور و   -  ۳

  .اشغال ایران
اظهارات سردار سپه  در منزل  دکتر مصدق    -  ۴
  ) یادداشت های دکتر مصدق ( 
بیانات سید ضیاء الدین پس از سوم شـهریور  – ۵

  ).من عامل کودتا بودم( و اعالمیه سردار سپه 
د           ً                                 چنانچه قبال  هم اشاره کرده ایم ژنرال آیرونسای

ــت  ــوای انگلــیس در قــزوین مأموری ــده ق فرمان
داشــت کــه قزاقخانــه ایــران را از افســران روس 
ـران انگلیسـی   پاک کرده و آن را تحت اداره افس

وی بــرای انجــام ایــن مأموریــت بــه . قــرار دهــد
ـیرالدوله  تهران می رود وبا نخست وزیر وقت مش
ـال تنـدی  مذاکره می کند، ولی مشیرالدوله با کم

ـه از طـرف . (رد مـی دهـد به او جواب ـیر الدل مش
نورمن تهدید شده بود که مشیرالدوله بشـدت در 

ـار : جلو ایستاده بود و می گفت نورمن، وزیر مخت
ــدی  ـال تن ـا کمـ ــه و بـ ـر او رفت ــه دفتـ انگلــیس ب
ـران روس،  یادداشتی مبنی برتقاضای اخراج افس

ـه  یادداشـت را . روی میز او می گذارد مشیر الدول
ـرا در  رد کرده و نورمن را مالمت می کنـد کـه چ

ـانیت  دفتر رئیس الوزرای ایران، شرط ادب و انس
ـته و از او مـــی خواهـــد کـــه  را ملحـــوظ نداشــ

چون خوداری می . ازجسارتش معذرت بخواهد
کند، او را از دفترش بیرون کرده و بعـد از آن روز  

  .)از پذیرفتن او خودداری کرد
ـیس نـــورمن   ـار انگلــ ـر مختــ  Herman) وزیــ

Norman )  ـار شاه را تهدید کرده و او را بـه اجب
ـــد ـــی کن ـران روس م ــ ـــراج   افس ـــه اخ . وادار ب

               ً                            مشــیرالدوله فــورا  اســتعفا داده و ســپهدار مــأمور 
تشکیل کابینه می شود و امور قزاقخانه در شـمال 

 Henry(          ً                   ایــران فــورا  بــه دســت کلنــل اســمیت 
Smythe   ( ـرار داد یکی از افسـرانی کـه طبـق  ق

ـردوثوق الدوله  ـرار مـی گی . به تهران آمـده بـود ق
سردار همایون فرمانـده ایرانـی قزاقخانـه را هـم 
ـا               ً                               انگلیس ها عمال  از کار برکنار و بـه جـای او رض

ـفارت . خان را می گمارند درضمن آیرونساید و س
ـتقیما  درپرداخــت حقــوق واداره  ـیس مسـ               ً                      انگلـ
قزاقخانــه دخالــت کــرده و ســید ضــیاءالدین را 

ی کــه  بانــک شــاهی واســطه پرداخــت وجــوه
  .دراختیارش گذارده قرار می دهند) انگلیسی(

ـا  بـه  ۱۹۲۰در تاریخ اول نوامبر                ً    آیرونساید شخص
ـران ایرانـی   ـا بعضـی افس اردوگاه قزاق مـی رود، ب

ـرد ـاس  مـــی گیــ ـان روز  . قزاقخانـــه  تمــ در همــ
  :آیرونساید در دفتر یادداشتش چنین می نویسد

ی شک یکـی از رضا خان فرمانده آتریاد تبریز ب«
ـرهنگ اسـمیت . بهترین افسران ایرانی اسـت س

                           ً             توصیه می کند که رضا خان عمـال  فرمانـده ایـن 
ـران  دسته باشد و تحت ریاست سیاسـی کـه از ته

ـاردهم » .تعیین شده بود  عمل کند درتاریخ چه
                  ً                که آیرونساید مجددا  به دیدار او می  ۱۹۲۱ژانویه 

  :رود در دفتر خود چنین  می نویسد
دیــدار قزاقــان ایرانــی رفتــه آنــان را از نظــر   بــه« 

ــان . گذرانیــدم ــامانی بــه وضعش اســمیت ســر و س
مواجب این ها مرتب پرداخت شده . داده است

ـاس و مسـکن دارنـد . است و اکنون این افـراد لب
ـر و بـی بـو و  فرمانده کنونی  قزاقان موجود حقی

ـرهنگ . خاصیتی است روح و روان این گروه س
ـیار رضاخان است، یعن                    ً       ی  همان مردی که قبال  بس

اســمیت مــی گویــد . بــه او عالقمنــد شــده بــودم
مــردی  نیکوســت و مــن بــه اســمیت گفتــه ام بــه 

سردار همایون نماینده شاه و فرمانـده ( همایون 
مرخصی بدهد تا به سرکشـی  امـالک ) کل قزاق 
  » .خود برود

ــا خــان را  ــایون، رض ــاید پــس از رفــتن هم آیرونس
ـرده و بـه معاون اسمیت و فر مانده ایرانی قزاق ک

ـران از قشـون  فکر  می افتد کـه قبـل از تخلیـه ای
ـرده و  ـران را یکسـره ک ـار حکومـت ته انگلیس ک
ـرار داد  وثـوق                               ً                 حکومتی سرکار  بیاورد  که عمال  ق

  .الدوله  را  اجرا کند
ـاق   ـاید بـه اتف در تاریخ سی و یکم ژانویـه، آیرونس

ــات کــرد ــاخان مالق ــا رض ه و در کلنــل اســمیت ب
ــد ــی نویس ــه چنــین م « :یادداشــت هــای روزان

رضاخان مایل است کاری انجـام دهـد و از ایـن 
کــه مشــغول هــیچ کــاری نیســت آزرده خــاطر  

  ».است
ـر  یادداشـت   در تاریخ هیجـدهم ژانویـه  در دفت

  :آیرونساید  مطالب  زیر دیده  می شود
  13در صفحه  در تاریخ سی و یکم ژانویه آیرونساید به اتفاق
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
 تولد سالگرد نهمینبیست و 

  »مصدق  دکتر
  
ــات کــرده و در   ــاخان مالق ــا رض کلنــل اســمیت ب

ـا « : یادداشت های روزانه چنین مـی نویسـد رض
خان مایل  است کاری  انجام دهـد و از ایـن کـه 

  ».مشغول هیچ کاری  نیست آزرده خاطر است
ـر یاد  داشـت در تاریخ  هیجـدهم ژانویـه در دفت

  :آیرونساید مطالب زیر  دیده می شود
ـا «  ـیش از آن کـه از ایـن ج     ً                                   شخصا  عقیـده دارم پ

ـنم ـا بک . برویم باید این افراد  را به حال خود  ره
در واقع یک دیکتاتور نظامی گرفتاری های ما را 
بــر طــرف خواهــد کــرد و  مــا را  قــادر  خواهــد 
ــیچ درد سـری  ایــن کشــور  را  ـاخت کــه بـی ه س

  ».مترک گوئی
ـاید راجـع بـه «  در تاریخ دوازدهم فوریـه آیرونس

: مذاکره و قول و قرار با رضاخان اظهار می دارد
ـرکردگی  ـرده ام و س من با رضـاخان مصـاحبه ک
ـپرده ام او . قزاقان ایرانی را به طور قطـع بـه او س

ــه  ــی  و رک تــرین مــردی اســت ک مــردی  واقع
بــه او گفتــه ام قصــد دارم بــه . تــاکنون دیــده ام

ـا تد ریج او را از قید تسلط خود رها سازم و بایـد ب
ــتن  کلنـل اسـمیت ترتیبـی بدهـد کـه پـس از رف
. ستون منجیل با شورشیان رشـت مقابلـه نمایـد

ـا رضـاخان  درحضور اسمیت صحبتی طـوالنی ب
ـا الزم اسـت . انجام دادم در این فکر بـودم کـه آی

تضمین کتبی بگیرم یا نه؟ ولی سرانجام بـه ایـن 
که تضمین کتبـی نتیجـه نخواهـد  نتیجه رسیدم

ـر قـول خـود  ـا بخواهـد زی ـر  رض داشت، زیرا اگ
ـرفا  خواهـد گفـت                            ً           بزند چنین خواهد کرد و ص
قول هایی که داده است تحت فشار بوده اسـت 

مــوقعی کــه . و او مجبــور بــه رعایــت آنهــا نیســت
ـرده و او را بـه  ـا ک تصمیم گرفتم که بند رضا را ره

بــرایش  روشــن حــال خــود بگــذارم دو نکتــه را 
  :ساختم

هنگامی کـه از هـم جـدا مـی شـویم نبایـد از  - ۱
پشت سر مرا هدف قرار بدهد، زیرا این عمـل بـه 
ـا حــزب  ــد و تنهـ ــد ش ـر خواه ـابودی  او منجـ نـ
ـرای  ـرد و بـ ــد کـ ـتفاده خواه ــی از آن اسـ انقالب

  .دیگران جز زیان نتیجه ای  نخواهد بخشید
ـا . شاه را به هیچ وجه نباید کنار  بگذارد  -  ۲ رض

به چرب زبانی  همـه جـور  قـول  داد  و مـن و او 
ـتور  دست یکـدیگر را فشـردیم و بـه اسـمیت دس
دادم رضا را بتدریج آزاد  ساخته و  به حال خـود 

  .»بگذارد
در یادداشت های آیرونساید در تاریخ چهاردهم  

  :و پانزدههم فوریه جمالت زیر دیده می شود
ـری  اسـتکودتا برای ما بهتر از هر چیـز د«  . یگ

  .»من  به نورمن پیر قوت قلب  خواهم داد
ـردم«  ـا نـورمن صـحبت ک ـا ب او .  من در باره رض

بـه او . بسیار بیمناک بود که مبادا شاه کشته بشـود
گفتم من به رضا اعتماد و اطمینان کامـل دارم و 
ـرده   ـا ک ـان را ره دیر یا زود مجبور بودم او و  قزاق

 » .که به کار  خود برسند
ز اول حوت آیرونساید تهران را به قصد بغداد  رو 

ـید  ۱۲۹۹ترک کرد و روز سوم حوت  کودتای س
ـیا ــورت  ءضـ ـران ص ـا خــان در تهـ ــدین و رضـ ال

ـام  آنآیرونساید در . حقیقت به خود گرفت هنگ
ـار . در بغداد بود ـای  روزانـه اظه در یادداشـت ه

  :می دارد
رضا خان در تهران کودتا کرد ه است، ولـی بـه « 

که به من داده وفادار مانده اسـت و نسـبت  قولی
ـرده اسـت  .به شاه اظهارمتابعـت و صـمیمیت ک

تصور می کنم مردم فکر می کنند من عامل کودتا 
اگر  به حقیقت حادثه دقیق شویم ایـن . بوده ام

  .»کودتا کار من  است
ـال  دنیس رایت سفیرانگلیس در ر ِس   ـران ازس ته

ـا د« در کتاب ۱۹۷۱تا ۱۹۶۳ ـیس ه ـان انگل رمی
  :چنین می نویسد» ایرانیان

ـر«  ـا وزی ـاه  بامداد روز کودت ـا ش ـا ب ـار بریتانی مخت
ـتوری آ                 ً    مالقات کرد و ظاهرا  بی  نکه از لنـدن دس

ـاه گفـت کـه  داشته باشدمن باب راهنمایی بـه ش
ـا  ،تنها راهی که برایش باقی مانـده آن اسـت کـه ب

ـته  ـازد و خواس سرکردگان کودتا رابطـه برقرارس
  » .ا بپذیردهای  آنها ر

ـاردهم ـیاءالدین در مجلـس چه ـید ض خـود را  ،س
ـانده معرفـی  ـا خـان را دسـت نش عامل کودتا و رض

ـروف . کرد ـه مع مـن عامـل « رضا خـان در اعالمی
  .خود را عامل کودتا نامید» کودتا  بودم

ـیاء  ،در دوره چهاردهم در مجلس ـید ض ـا س مـن ب
ـه  الدین همکاری و دوستی داشتم و اغلب راجع ب

 روزهای قبل از کودتا و حکومت صد روزه اوضاع
ـر از .  ... اش صحبت می کرد ـر دیگ به عـالوه دو نف

ـیاح  دوستان بسیارنزدیک من کلنل کاظم خـان س
ـران  ـه از افســ ـان کــ ـان کیهــ ـعود خــ ـاژور مســ و مــ

ـیاء الـدین  ژاندارمری  و همدست و همکار سید ض
ـته آبودند نیز یادداشت های زیادی از  ن دوره داش

ـیاءالدین . جامعی به من دادندو اطالعات  سید ض
ـه  ـه ب می گفت که در سال های قبل از کودتا همیش
ـرار  ـوی ق این فکر بوده که یا در رأس یک دولـت ق
ـؤثر درسیاسـت،  ـه م بگیرد و یا با ایجاد یـک روزنام

ـاری کنـدد ـاری و همک ـوی را ی روی . ولت هـای ق
همــین اصــل روزنامــه رعــد را بــه وجــود آورده و 

ـارجی ـه روی حمایـــت از خـــ سیاســـت خــ ودرا بــ
ـرار داد و  کشورهای انگلیس و فرانسه در جنـگ ق
ـه و  در سیاست داخلی هم از حکومت وثوق الدول

ـام انقـالب روسـ .قراردادطرفداری کرد ـه یهنگ ه ب
ورهای آذربایحـان  شـتحریک او دولت استقالل ک

ـی  دو ارمنستان و قفقازیه را به رسمیت شناخت و س
اده به بادکوبه و ایروان ضیاء با سمت سفیر فوق الع

و تفلــیس رفــت و قــرار داد تجــارتی و فرهنگــی و 
ـام  ـرد و هنگ ـرار ک ـور برق ـورهای مزب سیاسی با کش
                               ً          مراجعــت بــه ایــران در مقــاالتش شــدیدا  از رفتــار 
ـازه ـورهای ت  ،دولت بلشویک ها و حمله آنها به کش

ـر  ازد و پس رانتقاد ک ـه فک ـه ب استعفای وثوق الدول
ـنهاد وزارت کودتا افتاد و هن ـپهدار پیش ـه س گامی ک

خارجه را به او کرد رد کرده و می گوید این دولت 
ـتند ـاظم خـان و نـب. ها داخـل آدم نیس ـا ک ابراین ب

ـراز و  مسعودخان و زمان خان افسران ژانـدارم هم
ـا  ـه دسـت ژانـدارم ه ـا ب همفکر شده و برای کودت

ــد ــی کش ـه م ـید. نقشـ ــم سـ ـه زع ــی بـ ـران  ،ول افسـ
ـر نبودنـد  ژاندارمری تربیتشان طوری بود که حاض

برخالف قانون عملی انجام بدهند و این روحیه و 
ـا الزم  نحوه زندگی سرعت  عملی را که یـک  کودت

ـود ـرده بـ ـا ســلب کـ ــل  .دارد از آنهـ ــمن عم درض
کــه دیگــران هــم از قبیــل نصــرت  شــد مستحضــر

ـانو عظمـی ـر ب مظفرالـدین ( الدوله و مـدرس و پس
نایشان رنگ زیاد به فکر کودتا هستند ولی ح) شاه 

ـتانش . نداشـــت ـا ( از ایـــن رو دوســ ـیس هــ ) انگلــ
ــزاق   ــه ق ــه خـود را متوج ـه توج ـنهاد کردنــد ک پیش
خانه کرده و  رضا خان را برای  همکاری  انتخـاب 

  .کند
ـود ملک الشعرا بهار که با سید خیلی نزدیـک و از  ب

ـید بـی را  آنچه  ،کودتا اطالعات زیاد داشت که س
  :طور بیان کردپرده  به من گفت این 

ــد قــرار داد در «  از زمــان ســر پرســی کــاکس عاق
ســفارت انگلــیس در تهــران دو عقیــده مختلــف 

ـه فارسـی را . وجود داشت هاوارد رایزن سفارت ک
ـردان  ـیاری از  دولتم خوب  صحبت می کرد  با بس
تهران همکاسه و هم پیاله بود ولی از وثوق الدوله، 

ـا   .مدآصارم الدوله و فیروز خوشش نمی        ً مخصوص
ـرار داد را جـزو رجـال  ـاوارد عاقـدین ق ـا ه که آنه

معتقد بودکه در ایران نو بایـد گذشته می دانست و 
ـه  ودنبال مردان با استعداد و بی نام  نشان رفت و ب

ـان  عالوه او مایل  بود که کودتا باید به دست نظامی
نهایت چون افسران رمز حکومـت . صورت بگیرد

ـا و مملکت داری را نمی دان ند در رأس دولت کودت
  .باید یکی از روشنفکران خوشنام  قرار بگیرد

اســمارت کــه او هــم در امــور ایــران زیــاد اطــالع  
داشــت بــه  نظــامی هــا معتقــد نبــود و مــی گفــت 
ـراد صـالح و  ـه دسـت اف حکومت آتیه ایران بایـد ب
ـا  ــن رو بـ تحصــیل کــرده و خوشــنام باشــد و از ای

ـروز  و افرادی  مانند تیمور تاش، ملـک ال ـعرا و فی ش
ـرد ارادت  ـران ن ـر و دیگ عالء  و نصرالملک و دادگ

  .می باخت
ـیس  ـامی انگلـ ـران نظـ ـا افسـ ـا بـ ـا وارد درکارهـ هـ
ـاید رضـاخان  همکاری می کرد و همین که آیرونس
ــاوارد مــأمور پیــدا کــردن شــریک  را پیــدا  کــرد، ه

ـیاء . کشوری او شد او هم این قرعه را به نام سید ض
ـه اوضاع ا. الدین  زد ـا ب ـه بلشـویک ه ـران و حمل ی
ـرس شانزلی و ت کیل حکومت کمونیستی گیالن و ت

شــاه  از هــرج و مــرج و فشــار  لنــدن تشــکیل  ایــن 
  .حکومت قوی را  تسریع  کرد

ـوی  ـار هـــم روی کشـــمکش حکومـــت قــ در دربــ
ـار ق اثـمو. اختالف  وجود داشت ـر درب ـه وزی لدول

ـاه ل   ً    جدا  مخا ف بود و از شغل خود استعفا داد و ش
ـه جـای او منصـمشا ـردوورالملک را ب ـین . ب ک مع

ـیاءالدین و رفیـق   ـید ض ـتان س الملک یکی از دوس
هاوارد به سمت  رئیس دفتر  مخصـوص  انتخـاب 

  .شد
ـا درمانـده شـده و خدر  ـپهداردر کاره ارج هـم س

ـیرالدوله و . استعفای خود را تقدیم شاه می کند مش
مستوفی و فرمانفرما از قبول مسئولیت سرباز زدنـد  
ــام ریاســت دولــت بودنــد  ــه در پــی  مق ــایی ک و آنه

اســتمداران تهــران حاضــر یمطــرود جامعــه و س
  :به قول سعدی. نبودند با آنان همکاری  کنند

ـه زر مـی  یآن که زاهد  است  زر  نم«  ـتاند و آن ک س
  »ستاند زاهد نیست

ـه   ـأمور تشـکیل کابین ـپهدار را م ـاز س از این رو شاه ب
دولـت خـود  ،ل از کودتاسپهدار  پنج روز  قب. کرد

  .:معرفی کرد یررا  به شرح ز
ـر هسپ دار رئیس الوزرا و وزیر عدلیه، امیر نظـام وزی

ـین  رجنگ، سردا ـراف، ام معتمد وزیر پست و تلگ
ــر  ــرالملک وزی ــاف، نص ــارف و اوق ــر مع الملــک وزی

ـرزا عیسـی خـان کفیـل  فواید عامه و تجـارت، و می
  .وزارات  مالیه

ـه تشـک ـر از همان روز که کابین یل شـد، سـی و دو نف
تهــران حضــور    روکــالی  مجلــس چهــارم کــه د

ـته و مخالفـت  ـه رعدنوش داشتند نامه ای به روز نام
ـرار داد اعـالم کردنـد عـده ای هـم از . خود را با ق

دولتمردان در منزل عبدالحسین خان تیمور تاش 
رمن ون ،اجتماع کرده و با وزیر مختار تازه انگلیس

و خاطرنشان کردند که قرارداد مالقات کرده و به ا
ـه  ـازه ب ـوان جـان ت مرده است و به هیچ وجه نمیت

 یخـوب اسـت از دولـت ملـ. کالبد آن برگردانیـد
ـر اسـت پـس از  حمایت بکند و مجلس هـم حاض
ـر و  ـران س ـار ای ـه ک ـا ب ـیس ه ـا کمـک انگل افتتاح ب
ـرین  ـویزم و متجاس سامانی  داده و جلو هجوم بلش

  .را بگیرد
بینه اسمارت به منزل ملک الشعرا در روز تشکیل کا
ــد هــر جــرفتــه و بــا او در ای اد  حکــومتی کــه بتوان

ـوذی را سـرکوب و یـک رژیـم دصاحب   اعیه با نف
ــه وجــود آورد  ــاتوری ب ــه دیکت مقتــدر و ثابــت و نیم

که بهتر اسـت  ی کندمملک پیشنهاد . صحبت کرد
لــه، تیمورتــاش، حبیــب اللــه خــان دونصــرت ال

ـا  یبانی، سید ضیاءالدینش را با هم متحد کرد و آنه
ـوای ژانـدا مری یـک دولـت رمی توانند با کمک ق

ـه در . قوی تشکیل بدهنـد ن موقـع آنصـرت الدول
ـه پـس از  بین راه لندن و تهران بود و نظر داشت ک
ـوی اقـدام  ورود به ایران در تشـکیل یـک دولـت ق

ـه ملـک. نماید ـه گفت ـه  ،ولی ب ـود ک ـاراین ب عیـب ک
ــال و اعیــان ایــران حاضــ ر نبودنــد جوانــان بــا رج

ـید  ـاش و ســ ـور تــ ـه و زرنگـــی  ماننـــد  تیمــ عرضــ
  .ضیاءالدین را به بازی  بگیرند

این سنخ فکر غلط را نتیجه محافظه کاری  ،ملک
.  رژیم های سلطنتی و اعیانی در ایران مـی دانسـت

ـردم را ازهـم  ترتیبات غلط وتشکیالت نادرسـت م
جدا کرده و حکومت های طبقاتی راه همکاری و 

ـود یاریمه ـراد . رابه روی همه بسته ب ـه اف در نتیج
حقد وحسـد   الیق یا فرصت نداشتند یا در معرض

ز  میان می اهمه را   رباالیی  ها قرار  گرفته  و به مرو
  .بردند

    ً کــامال   ،یــن  نظــر  ملــکاز اســید ضــیاء الــدین را  
  :طرفداری کرده و می گفت

در  مشکل بزرگ کار او هم در دوره کودتا و هـم «  
ـا و الیـق  ـه رجـال توان ـود ک دوره چهاردهم ایـن ب
ـر نبودنـد ـانگی حاض . برای همکاری و اتحاد و یگ

جــه او مجبــور  شــد کــه بــا چنــد  نفــر  افســر  یدر نت
ـه  ـزاق ک ژاندارمری  بی بو و خاصیت و رضاخان ق
ــاری  ــره دسیســه  و عــدم  صــمیمت بــود همک خمی

  ) ۹(   ».کند
  
  

   :توضیحات و مآخذ◄
  
ـامي    دكتر مح -  1 ـه نظ دو (مد مصـدق در محكم

ـر،     )جلد ـزرگ مه ـرهنگ جليـل ب ، به كوشش س
ـه    .(1363تهران، نشر تاريخ ايران،  ـاب را ك ايـن كت

ـاه      ـر محمـد مصـدق در دادگ شامل دفاعيات دكت
ــار در  ــوفر دو ب ــارات نيل ــامي اســت انتش بــدوي نظ

ـرده   78و  69هاي  سال در يك جلد  نيز منتشر ك
   166ص  ،) - است
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ـوفر      -  1376- خسرو سعيدي توسط انتشارات نيل

   267 – 268صص 
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جلســه بزرگداشــت دكتــر محمــد  در « يجــواد
 يمارس توسط مجامع اسـالم  12مصدق كه روز 

  . برگزار گرديد» سيدر پار انيرانيا
ــدين عظيمــي   -  6 ــي و «  - فخرال حاكميــت مل

 -  1383  - نشــر نگــارة آفتــاب  - » دشــمنان آن
   16-   17صص    

يادوارة پنجاهمين ملي شـدن   –يژة مصدق و«   7
نشرية »  تشكيل دولت مصدق     - » صنعت نفت

ــماره - آزادي   ـتان و  27و  26دورة دوم، ش ، تابسـ
   271ص  -  1380پائيز 
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مھندس عزت هللا 
  ی درگذشتسحاب

  
در  1309عزت اهللا سحابي،كه در سال 

تهران چشم به جهان گشـود، بـه دلیـل فعالیـت 
ـای سیاســـی و فرهنگـــی پـــدر از کـــودکی و  هــ
. نوجوانی با مسائل فکـری و سیاسـی درگیـر بـود

زیرا پدرش یدالله سحابی بود از مبارزین نهضت 
حمد مصـدق  بـود و ملی ایران به رهبری دکتر م

در بنیان گذاری ۱۳۳۲مرداد  ۲۸پس از کودتای 
نهضــت مقاومــت ملــی و ســپس نهضــت  آزادی 

  .ایران شرکت فعال داشت 
ـر روز « ـران  ۲۸هنگامی کـه در عص مـرداد در ته

وزیری و خانه دکتر مصدق در حـال  مقر نخست
ـاله  ۲۳اللـه سـحابی  تاراج و غارت بـود، عزت س
نشــکده فنــی دانشــگاه کــه ســال قبــل از آن از دا

التحصیل شده بود، در رابطه با امـور  تهران فارغ
انجمن اسالمی دانشجویان و مجله گنج شایگان 

برد پس از بازگشت به تهران  در همدان به سر می
ـنج  ـارم مجلـه گ با موافقت دوستانش شماره چه

ـا اختصـاص داد ـا . شایگان را بـه موضـوع کودت ب
ـای  بی از ســحا ۱۳۳۲مــرداد  ۲۸وقــوع کودتـ

نخستین کسانی بود که به نهضـت مقاومـت ملـی 
ــه دانشــگاه  نهضــت «ایــران پیوســت و در کمیت

فعــال شــد کــه بــدان روزگــار، » مقاومــت ملــی
او . ممنــوع و فعالیــت هــای آن زیــر زمینــی بــود

ــه  ـریات نهضــت، از جمل ــع نشـ ــوولیت توزی مس
ـا و روزنامـه  را برعهـده » راه مصـدق«اعالمیه ه

پس از توقیـف  ۱۳۳۳ سحابی در تیرماه. داشت
در . دستگیر شـد» راه مصدق«چاپخانه روزنامه 

ـار و  ـیم و انتش بازجویی ها مسوولیت تهیـه و تنظ
پـس . توزیع روزنامه را به تنهایی بر عهده گرفـت

از آزادی از زندان، بار دیگر فعالیت های خـود را 
ـارات و  در نهضت مقاومت ملی و در کمیتـه انتش

پـی  - هندس بازرگان به ریاست م - تبلیغات آن 
فعالیــت هــای او، بــار دیگــر منجــر بــه . گرفــت

دستگیری وی شد و سحابی باز هـم مسـوولیت 
  ».انتشار روزنامه را پذیرفت

ـاد  عزت الله سحابی پس از آن بارها به زندان افت
ـال  ـاه در ســ ـار در دوران شــ ـرین بــ  ۱۳۵۰و آخــ

ـا  ۱۵بازداشت و به  سال زنـدان محکـوم شـد و ت
 .در زندان بود ۵۷ل وقوع انقالب سا

عزت الله سحابی در سال های انقالب و پـس از 
آن عضو شـورای مرکـزی نهضـت آزادی، عضـو 
ـان اول و  شورای انقالب، نماینده مجلس خبرگ
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس اول بــود و در 
ـازمان  دولت مهندس مهدی بازرگان ریاسـت س

 .برنامه و بودجه را بر عهده داشت
ــت ـا ســقوط دول ــدی  بـ ــدس مه شــادروان مهن

ـای  بازرگان،عزت اللـه سـحابی نیـز از سـمت ه
ـال پـس از انقـالب . دولتی کناره گرفـت چنـد س

ـاد  - گروه معروف به فعاالن ملـی  مـذهبی را بنی
ـال  نهاد که از آن دوران تا کنون از گروه های فع

 .در عرصه اپوزیسیون سیاسی ایران است
عزت الله سحابی در دوران ریاسـت جمهـوری 
رفسنجانی و به دستور او، به دلیل امضای نامه ای 
در نقــد سیاســت رئــیس جمهــور در خصوصــی 
ســازی و اعمــال شــیوه هــای خشــن ســرکوب و 

ـتبداد، بازداشـت و شـکنجه شـد ســحابی در . اس
ـار زنـدانی و آخـرین  جمهوری اسالمی نیز چند ب

ـرهم زدن «بار به اتهام  ـا هـدف ب ـروه ب تشـکیل گ
ــه امنیــت کشــور، تبلیــغ علیــه  نظــام و تــوهین ب

ــه » مســؤوالن .  ســال زنــدان محکــوم شــد ۱۱ب
ناگفته نماند همین رفسنجانی   در آنزمان دستور 

وی ! که این سحابی کمی پررو شـده «داده بود  
  » ! را بیاندازید به زندان تا روش کم بشه

ـردا«مجله  ۱۳۷۰او در سال  ـران ف ـر » ای را منتش
ـری ـار خـود از حرفـه ای ت ـا کرد که در روزگ ن و ب

ـردا نیـز در . نفوذترین نشریات ایران بود ـران ف ای
او  ۱۳۷۹توقیــف شــد و در اواخــر  ۱۳۷۹ســال 

  .دوباره دستگیر و زندانی گردید
 ۱۳۷۹در اواخـر آذر : "خود سـحابی مـی گویـد
ــد ــن را دســتگير كردن ــه دنبــال . م ــن ب ـه م البتـ

. برلين يك بار ديگر هم بازداشت شدم كنفرانس
. و در آمـدم در زندان بـودم دو ماهي در آن زمان 

محاكمه شدم وقاضـي مقـدس  ۷۹در پاييز سال 
ـال  ۶من را به  ـرد حـبس س ـال و  ۵. محکـوم ك س

شش ماه براي جرياني كـه هـدف اش برانـدازي 
بعـد از ايـن  . ايران بوده است جمهوري اسالمي

 آذر مــن را بــه دانشــگاه ۱۶مــاجرا بــه مناســبت 
ت كردم من آن جا صحب. اميركبير دعوت كردند

ـا كه  ـايد  بالفاصله بعد از آن صـحبت ه ـا  ۱۸ش ي
ـار شـدم ۱۹ ـاه انقـالب احض . آذر بود كه به دادگ

 ۲۶آقاي حـداد در شـعبه   درآن جا طي دو جلسه
از مــن بــازجويي كــرد و ســپس درجلســه ســوم 

ـاونش از مــن ــازجويي كــرد وبعــد از آن هــم  مع ب
ـتيد  مـن بازداشـت . گفت كه شما بازداشـت هس

ازداشــت ابتــدا مــن را بــه زنــدان درايــن ب .شــدم
ـا عـده اويـن بردنـد كـه  ۳شـماره  اي از  در آن ج

ــد آقــاي  ـتند مانن ــور داشـ ــي حض ـاالن سياس فعـ
اميرانتظام، و آن  طبرزدي، آقاي زيد آبادي، آقاي

نفره هم كه در جريان قتل هاي زنجيره  ۶گروه  
ـا حضـور  اي با سعيد امامي متهم بودند در آن ج

ـا بـودم،مـد بنده به . داشتند  ت يـك هفتـه آن ج
سپس از آن جا من را بـه زنـدان انفـرادي منتقـل 

ـاز  بازجويي  در زندان انفرادي. كردند ـايي آغ ه
ـابقه نداشـت ـا آن موقـع س ـان . شد كـه ت در جري

ــده توســط قاضــي مرتضــوي  مســايل بــرلين بن
ـار ايـن گونـه نبـود، بازجويي شده   بودم ولي رفت

توهين و  محترمانه بود، در بازجويي هاي جديد
اين بازداشت   در. تهمت امثال اين ها شديد بود

شروع شد مـن بـه مـدت  ۱۳۷۹كه از اواخر آذر 
انفــرادي بــودم آن هــم بــه  شــش مــاه در زنــدان

چشــم بســته و اصــال نمــي دانســتم كجــا  صــورت 
ــن. هســتم ـا  م ــدان افتــاده ام، امـ ــه زن ــي ب خيل

و بعد  انقالب بازجويي که آن بار شد حتي قبل از 
ـازجويي نشـده بـود از آن . هم از من ايـن گونـه ب

كـه بعـدها كـه آزاد  رفتارهايي با من انجـام شـد
در مجلــه آفتــاب خوانــدم تحــت عنــوان  شــدم 

در زنــدان هــاي  شــکنجه ســفيد کــه بــه تــازگي
شـکنجه  . جمهوري اسالمي مرسوم شـده اسـت

زنـداني را نمـي زننـد،  سپيد شکنجه اي است كـه
بـه همـراه تهمـت بلکه با تلقين مداوم و تـوهين 

سنگين كه به هيچ وجه بـه آدم نمـي   هاي خيلي
ـا بتواننـد بـه  چسبد، روحيه زنداني را مي شکنند ت

ــداني نفــوذ و  شخصــيت او را  ايــن ترتيــب در زن
رفتار با من که در زنـدان انجـام  اين. عوض كنند

شد، به گونه اي بود كه از بعد از ظهر به بازجويي 
ـردا صـبح ايـ  مـي ـا ف ـتم و ت ـازجويي ادامـه رف ن ب

ــازجويي ــان ب ــاز صــبح را در مک مــي  داشــت و نم
ـازجويي مـي  ساعت مداوم  ۱۸. خواندم از مـن ب

صـورت ادامـه  و روز بعد اين روند به همين. شد
كه  بعد هم من را به زنداني منتقل كردند . داشت

ـيس اداره زنـدان . كجاست نمي دانستم حتي رئ
ـرده ها از وجود اين زندان اظهار بي اطالعـي  ك

ـروف  ۵۹متوجه شـدم كـه زنـدان  بعدها . بود مع
ــوده اســت ـار بــدي. ب ـال روزگـ را از  بــه هرحـ
   ".سرگذراندم

علیرغم این همه شکنجه ها ، رنج ها و  زنـدانها، 
ــه ایــران« ســحابی از تــرس   ــه قــانون » تجزی ب

ـزم«اساسی  جمهوری اسالمی ایران  شـده »  ملت
. تبود و سیاست اصالح درون نظام را پیش گرف

ـا راضـی «سحابی در مصاحبه ای  گفته بود که  م
ـتیم و  به شکست نظام و سرنگونی حکومـت نیس
ـای  ـتار بق برای حفظ ایران هم کـه شـده، خواس

ـاه می. حکومتیم ـران  ش ـروم، ای ـر ب گفـت مـن اگ
شود و نشد، چون همین روحانیت  ایرانستان می

ـر ایـن حکومـت از . آن را حفظ کرد االن هم اگ
ـادر بین برود، ما چن دتا  چهره پیر ملی مذهبی ق

بــه اداره امــور نیســتیم و بنــابراین، ایــران حتمــا 
ـا ایـن را نمی ایرانستان می ـا . خـواهیم شـود و م م

ـانون اساسـی و اصـالح  ـتار اجـرای ق فقط خواس
داری هستیم  روشهای حکومت کردن و مملکت

 ».و بس
ـروردین  ۲۱ســحابی در  تظلــم و «در  ۱۳۹۰فـ

ــاب بــه مــردم  » و حکومــت ایــرانرنجنامــه خط
برای بنده که فضای بازجویی و زنـدان : "نوشت

ــه  ــالب را تجرب ــد از انق ــل و بع ــت قب در حاکمی
ـاچیزی  کرده ام، انقالبی که به سهم خود نقش ن

ـنم  در آن داشته ـان ک ام، بسیار غمبار است که اذع
برخوردهــای غیراخالقــی بــا زنــدانیان و تهدیــد 

یــان جــان و ســالمت آنــان بــا تبعیدکردنشــان م
ـا  برخی متهمان به قتل و آدم کشی و زیر اعدام و ی

ـر  ـار ب ـان و آوردن فش اعمال فشار و فحاشی بـه زن
ـایر آن  برخی از آنان برای اعترافات شرم آور و نظ

ـا بی  در رژیـم قبـل نیـز کـم ـابقه ی ـابقه بـوده  س س
 ".است

دانم بر حاکمان ما چه رفتـه اسـت کـه  من نمی"
ی این طور قیـد برای حفظ قدرت دو روزه دنیای
ـر روش  هرگونه اخالق و مذهب را زده اند و از ه

ـتفاده  ــود اسـ ــدرت خ ــه ق ـرای ادام ـزاری بـ و ابـ
ما یادمان نرفته است که قبل از انقـالب . کنند می

ـران را نقـد می کـردیم کـه هـدف،  چه طـور دیگ
 ".کند وسیله را توجیه نمی

ـرد مـذهبی کـه اخـالق را " من به عنـوان یـک ف
دانم و  ف اصـلی مـذهب مـیستون فقرات و هد

پیامبرمان هم برای تعالی اخـالق مبعـوث شـده 
ـارم االخـالق(است  شـرمم ) انی بعثت التمم مک
کنم که به نام خدا و  ای زندگی می آید در زمانه می

دیــن، دختــران و پســران و زنــان و مــردان ایــن 
ـر  گـویی و حق جامعه را به جرم حق خـواهی زی

گیرنـد،  ی میترین فشارهای جسمی و روح شدید
ــه ــه کــار  وقیحان ترین کلمــات را بــرای بــانوان ب

  ".خواهند ها می برند و اعترافات دروغ از  آن می
ـاد فرهنگـي مهنـدس  در جلسه هم« انديشـي بني

ــق و  ــورد روحيــات و خل مهــدي بازرگــان در م

مهندس سـحابي در سـخنراني » خوي ايرانيان 
ت نهادي اقتصـادي  تاثير تحوال«كوشد  خود مي
ـات  دوره ـات و خلقيــ ـر  روحيــ پهلـــوي دوم را بــ

 :  وی می گوید»  .ايرانيان، بررسي و تبيين كند
ـات او را " ولي روحيه تجارتي ايراني بود كه توفيق

سبب شد نه روحيه صنعتگري او، مثل كروپ در 
هاي اخير بـه علـت  ولي متاسفانه در سال. آلمان

ــين،  سياســت هاي دولــت، كشــورهايي ماننــد چ
انـد  آنقدر در صنعت كفش جلـو افتاده... ويتنام و

توجهي ندارد و به   كه كفش ملي ديگر توليد قابل
. هاي خارجي تبديل شـده اسـت فروشنده كفش

به نظر من، كفش ملي به لحاظ كيفيـت و درجـه 
   . ساخت از ديگر صنايع جلوتر بود

هاي اقتصــادي نيــز متاســفانه  امــا در ســاير رشــته
ـفافيت عدم<اصل  ـاد> ش ـران حـاكم  در اقتص اي

ـر نهــادي را در بخــش  ــي كمتـ ــت، يعن ــوده اس ب
خصوصــي شــاهديم كــه مايــل و راضــي بــه ارائــه 

اين مشـکل . كاركرد خود به صورت واقعي باشد
ايـن . حتي در بسياري از متدينان هم وجود دارد

ق ايرانيان تبـديل  شفافيت به بخشي از اخال عدم 
ـناختيم و  خيلـي از متـدينان را مي. شده اسـت ش

ـام  مي شناسيم كه ماليات دولت را درست و به تم
ـان را صـحيح  كننـد و سودآوري پرداخت نمي ش
ـاي  عرضه نمي نمايند ولـي از آن طـرف، در كاره
البتـه . كنند المنفعه زيادي مشاركت مي خير و عام

ها  از اين جهت، از خيلي از تازه به دوران رسيده
ـا  بهترند ولي باال ـام اقتصـادي كشـور را ب خره نظ

ـفافيت خـود تحت  عدم ـرار مي ش ـاثير ق . دهنـد ت
شــفافيت در زمينــه سياســت و  ايــن مســاله عــدم 

ـان تبـديل  فرهنگ هم به جزئي از اخـال ق ايراني
ـراغ داريـم كـه . شده است ما كمتر شخصي را س

نظر خود در مورد يك مساله سياسـي بـه صـورت 
ـان كنـد؛  ـفاف بي صاف و پوست كنـده و بطـور ش

ـا اينكـه ايـن اخـال  . نـدپيچان همه چيز را مي ق  ام
چگونه به وجود آمده است، به نظر مـن بايـد آن 

ــاريخي مــردم ايــران جســت  را در عــدم  امنيــت ت
از زمــان هخامنشــيان بــه ايــن ســو، . وجــو كــرد 

اين عدم . ايم همواره چنين وضعي را شاهد بوده
ـزمن و طـوال ـتمر و م مـدت، باعـث  ني  امنيت مس

ـــك  پنهان ـــي از مايمل ـاري بخش ــ ـا  و داراييك ــ ه
ـتر <: گويـد اين روايـت كـه مي. شده است مي اس

ــذهبك ــك و م ــك و ذهاب ـين > ذهب ــم در همـ ه
ـان و مخفـي بـدار <تامل اسـت؛   راستا قابل بپوش

ـيه > .ات را دارايي و ارتباطات و عقيده ايـن توص
در بخــش خصوصــي ايــران، از تــاجر گرفتــه تــا 

دار و تا سياسيون، به نوعي مورد توجه بوده  مغازه
در حالي كـه . دقيقا مورد عمل واقع شده است و

ـيعه  گونه توصيه اين ـژه ش  - ها به علت شرايط وي
ـاس  اميه و چـه در دوره بني چه در دوره بني  - عب
ـازمان . مطرح شده است ـيعه بـه مثابـه يـك س ش

ـرده اسـت،  گونه روايت مخفي اين ها را لحـاظ ك
ق  م، اين به بخشي از اخال اما در قرون بعد از اسال
ـان تبـــديل شـــد ـفانه ايـــن وضـــع . ايرانيــ متاســ

ب تشديد شد، چرا كه  بعد از انقال) شفافيت عدم(
امنيــت، تمــامي كســاني كــه وارد   اضــافه بــر عــدم

ــان  - شــوند  بخـش خصوصـي مي اعـم از مهندس
مشاور و پيمانكاران و مهندسان ناظر و مجـري و 

ـر   ف فاصله و اخـتال - ... صنعتگران و تجار و نظ
ت نيز موجب تشديد عدم شفافيت آنان با حکوم

كنم  من فكر مـي. شود كاري مضاعف مي و پنهان
قياتي  در كمتر كشوري شاهد چنين وضع و اخال

قيــات خــاص،  باشــيم و البتــه موجــد ايــن اخال
ــاختارهاي اجتمــاعي و  ــاي اجتمــاعي و س نهاده

من به شدت مخالفم . اقتصادي و سياسي هستند
اتــي ايرانيــان ق را يــك امــر ژنتيکــي و ذ كــه اخــال
ـاعي موجـود . بدانيم اين جامعـه و روابـط اجتم

قيات يك نوزاد را به تـدريج شـکل  است كه اخال
كـل <: فرماينـد حضرت رسول هم مي. دهد مي

ايـن پـدر و > ...مولود يولد علي الفطره ثـم ابـواه
ـاي  اسـت كـه اخال) جامعه(مادر  ـات و رفتاره قي

لوح  بچه،. دهد كند و شکل مي طفل را ايجاد مي
پاكي است كه در اختيار نظام اجتماعي و نهادها 

ـتند  و ساختارهاي جامعه قرار مي گيرد و آنها هس
  ". كند قيات خود را به طفل القا مي كه اخال

يکي ديگر از نكات مهم و قابل اشاره در بررسـي "
ت نهادي اقتصادي در دوره پهلـوي دوم،  تحوال
گرچـه ايـن وضـع ا. رفتن درآمد نفت اسـت  باال

ـاال خره  براي حکومت منافع فراواني داشت اما ب
ــم  ــهمي از آن ه ـاچيز  - س ــد نـ نصــيب  - هرچن

اين چنين بود كـه قـدرت خريـد . شد جامعه مي
ـان، زنـدگي مصـرفي . رفت  مردم باال از همان زم

ـا توجـه بـه . در ايران شتاب بيشتري گرفت مـن ب
شاهد  - ام  نسل را لمس كرده ۳كه  - سن و سالم 

دهم كه قبـل از ملـي شـدن  و شهادت ميام  بوده
ـان كـه  نفت و حتـي در دوره مصـدق هـم، ايراني
درآمــد مفــت و مجــاني نفــت را نداشــتند، بســيار 

ـارتر و بيشــتر اهــل كوشــش زحمــت . بودند پركـ
كشيدن و تامين معاش در جامعه، امري معمول 

ـري از مفـــــت خوري و  و رايـــــج بـــــود و خبــــ

ــام فقــط قشــري بودنــد بــه . خواري نبــود رانــت ن
ــا كــه معــروف بــود بــه زبان ل دال ــامين  ه ــازي، ت ب

ــه كــار مي معــاش مي ــه، بقي ــد وگرن ــد و  كنن كردن
ـا كوشـش و  زحمت مي كشيدند و معاش خود را ب

اگرچه بـه علـت . كردند رنج و فعاليت تامين مي
ــت، همــين  ــدان امني ــدم ثبــات سياســي و فق ع

ها نيز هيچ وقت مستمر و پيوسته و تـوأم  فعاليت
   ". شد گري انجام نمين با آينده

ـا دزد  گوينـد ايراني نكته ديگر آنكـه برخـي مي" ه
ـتند ــك و ذات . هسـ ــن صــفت در ژنتي ـا اي ـا آيـ امـ

ـا و  ـا نظــام اجتمــاعي و نهادهـ ايرانيــان اســت يـ
كنند؟ از آنجا  ساختارها آن را به افراد تحميل مي

كــه بنــده معتقــد بــه تــاثير نهادهــا در خلقيــات 
ـردم ميكنم كـه وقتـي  هستم، عرض مـي بيننـد  م

هــا، بــه فكــر خــود و در  ســران كشــور و حکومت
ـتند، عمـال ـاول هس بـه   كوشش براي ظلـم و چپ

ـاه . غلتند نادرستي مي  ورطه ـان قاجاريـه، ش از زم
ـتد، از او  قبل از اينكه حاكمي را بـه وال يتـي بفرس

ايــن تعهــد بــاج بــراي والــي، . گرفــت بــاجي مي
شـده را  طبيعتا والي، رقم باج داده. مفروض بود

ـامين مي - ن بـود  كه كـال -  ـردم ت ـرد از م و در . ك
عمل، كاركنان و كارگزاران و ماموران حکومت، 
ـتقيم، عهـده ـتقيم و غيرمس دار  چنين نقشي را مس

ـراوان  ها و پژوهش در كتاب. شدند مي از (هاي ف
ـبش  ـاي فخرايـي در مـورد جن جمله دركتاب آق

بينيم كــه چگونــه مــاموران وصــول  مــي) ن گــيال
ـاجم ـارت و ب ـردم را غ گيري  اليات در روستاها، م
ـاموران  يعني از شاه به والي، و از او به . كردند مي م

. شـد دستان حکومت، اين دزدي القا مي و كار به
ـان  كه مردم پرداخت طبيعي است كننـده و مؤدي

شـدند؛ هرچنـد  ماليات هم از اين وضع متاثر مي
ــنتي، خيلــي  ــاي دينــي و س مــردم بــه علــت باوره

ايـن . كردنـد چيزها را در ميان خـود رعايـت مي
وضع با گسترش مدرنيسم در كشور كاهش يافت 

ــاي شــرعي و مراقبت و از رعايت ــنتي و  ه ــاي س ه
با اين وضع و روند اسـت كـه . مذهبي كاسته شد

ـردم  ـين م متاسفانه هيچ وقت جامعه را از فساد ب
   ". بينيم خالي نمي

ـتبداد و  قبــل از انقــال" ـاله اسـ ـاق و ب مســ اختنــ
ـاال ـنفكران و فع ن سياسـي  سركوب را بيشتر روش

ـتر ريخـت و  لمس مي كردند و عموم جامعه، بيش
ــدالتي پــاش حکومــت و بي هاي اقتصــادي و  ع

ديدند و لمـس  زورگويي كاركنان حکومت را مي
فرهنگ دزدي با افزايش قيمت نفت . كردند مي

ــد  ــديد ش ــوعي تش ــه ن ــوي دوم، ب و در دوره پهل
ـاهد  ۱۸تصادي اگرچه رشد اق درصدي را نيـز ش

ـاش . بوديم ـاد و ريخـت و پ ـا فس اين رشد البتـه ب
ـا  و اين. همراه بـود ـردم ب طـور بـود كـه روابـط م

فساد و ارتشاي موجـود . نه نبود حکومت، همدال
در نهادهاي حکومتي و ادارات دولتي هم به اين 

   ". زد وضع دامن مي
ــال خــود " ــاس كننــد مملکــت م اگــر مــردم احس

ـار  ت يا دولتآنهاس ـان اسـت، رفت شان از خودش
ـاال آنها تغيير مي ـاه اول   كند؛ شما احتم يکـي دو م
ـردم از  پيروزي انقال ب را به ياد داريد؛ سرمستي م
ـياري از  ب موجـب مي پيروزي انقـال شـد كـه بس

ــان خــود مــردم، رفــع و  اختال ــا مي ــات و دعواه ف
ـا و مراجـع قضـايي  نتري رجوع شود و بـه كال ه

ـادفي رخ مـيمراجعه ن ـر تص ـا اگ داد، دو  كننـد؛ ي
آمدنــد و صــورت هــم را  طــرف بــا هــم كنــار مي

احساس اينكـه مملکـت . رفتند بوسيدند و مي مي
قيات سنتي مردم  مال خودمان است، اخال  حاال

   ". داده بود را تغيير 
ـياري از اخال" ـات زشـــت هســـت كـــه در  بســ قيــ

ــان وجــود دارد ــتم و  مــن ملت. ايراني پرســت نيس
ق  خــواهم مــردم ايــران را از هرگونــه اخــال نمي

ـردي . مذموم مبرا بدانم و تبرئه كنم مسـووليت ف
بــه جــاي خــود محفــوظ اســت، امــا وقتــي ايــن 

كنيم و تـه و  شکافيم و بررسي مي قيات را مي اخال
ـرار مـي دهيم،  توي تاريخي آن را مورد ارزيابي ق

ناشي شده ) حکومت>( ها باال<بينيم كه از آن  مي
ــه شــده. اســت النــاس علــي ديــن <: اينكــه گفت
  ". واقعيت است> ملوكهم

ـری کـه در   شادروان سـحابی در سـخنرانی دیگ
ــارخ  ــام   ۱۳۷۴/ ۲/  ۲۹ت ــاق ملــی«بن منشــور :  میث

ـین سالگشـت خاموشـی  مصدق به یاد سـی ودوم
ـر نهضـت ملـی » تبعیدی احمد آباد ـزار رهب بر م

ـــوان  ـــه عن ـــدق  ب ـــد مص ـر محم ــ ـران دکت ــ ای
ـیپهای مردانـی کوتاهترین راه « در روشها و پرنس

ـانی   ـر و مصـدق  را، کس چون قائم مقام، امیر کبی
ـا  و  که در زمان خود بیان و صدا و سـمبل  درده
ـز   ــدند و گذشــت زمــان  نیـ ــت  ش آرمانهــای مل
ـا  را  قاطعیت و صحت  راه و مسلک و هـدف  آنه

  : به مردم  ایران پیشنهاد نمودو  گفت»  تأئید کرد
ـا ب"  ـران و بـه اینجانب  ب ـر ای ـاریخ معاص ررسـی ت

ویــزه دوران جنــبش ملــی و نیــز تجــاربی کــه در 
طول عمر کسب کرده ام به این نتیجه رسیده ام 
ــت دار  ــت جه ـر حرک ـان هـ ـا و بنیـ ـر بنـ ــه زیـ ک
اجتماعی یک سلسله مبانی و پرنسیپهای است که 

بیشتر جنبۀ بینشی و اخالق جمعی دارند تا برنامۀ 
ار ملت به صورت یـک سیاسی و باید در میان اقش

ـان  فرهنگ عمـومی در آینـد و قبـل از آن نیـز می
پیشــگامان، روشــنفکران، مصــلحان و صــالحان 
جامعه به صورت یک میثاق و پیمان ملی مطـرح 

ـانی و اصـولی . باشند ـین مب برای دستیابی به چن
نیز می توان کار و تالش نمود و از تجارب سیاسی 

با توجه بـه و اجتماعی  موجود استفاده کرد ولی 
ـاهترین راه،  اوضاع خطیرکنـونی بـه عنـوان کوت
ـاییم در روشـها و  پیشنهاد بنـده ایـن اسـت کـه بی
ـر  و  پرنسیپهای مردانی چون  قائم مقام، امیر کبی
ـان خـود  ـانی کـه در زم مصدق تحقیق کنیم، کس
ــای ملــت   ــا  و آرمانه ــان و صــدا و ســمبل درده بی
ـان  نیـز  قاطعیـت و صـحت   شدند و گذشت زم

ـردر وقتـی از . اه و مسلک و هدف  آنها  را تأئیـد ک
چهل سال هنوز  هم هر از  چند گاهی گوشه ای 
از خدمات و یا صالحیتهای میرزا تقی خان امیـر 
ـیم،  پـس  کبیر و دکتـر مصـدق  را کشـف  مـی کن
بیاییم بررسی کنیم که او از چه روشـها، بینشـها  و 

ـرده اسـت  آن روشـها  و. اخالقیاتی پیروی  می ک
بینشــها  را اســتخراج کنــیم و در میــان خودمــان 

ـیم ـیم و . رواج دهـ ــه کنـ ـیت او مطالع در شخصـ
ـاه  ـیده، آن گ ـام رس ببینیم با چه فضایلی به آن مق

ـاییم ـا را بعنـوان یـک . پرنسیبها را نهادینـه نم آنه
سلســله اصــول اجتمــاعی و ملــی و میثــاق  مــورد 

ـاییم ـارزان مطـرح نم ـفانه . قبول مردم و مب متأس
یب ما ایرانیها بوده که کمتر به جمع بنـدی  این ع

ـا و  ـری و تئوریــک، روی  یافتــه هـ و بحــث نظـ
تجارب  خود  می پـردازیم و مصـدق و امیرکبیـر 
هم فرزندان ایـن ملـت بودنـد و بـه ایـن جهـت 
ـا در  کمتر  آثار مکتـوب  و مباحـث  نظـری  از آنه
                            ً                  دست داریم که از آنها مسنقیما  به اصول  عقایـد و 

ی  تئوریــک  یــا خالقیــت  آنهــا  دســت  پرنســیبها
لــذا  مجبــوریم کــه از عملکردهــا و رفتــار . یــابیم

 - اجتماعی  آنها، این اصول و پرنسیپهای سیاسی
ـاد و هیجـان در  اجتماعی کـه مـی توانسـت اعتم

  ".میان توده های  ملت ایجاد کند، نظر دارم
ـرد کـه یـک درد : اول" مصدق درزمانی ظهـور ک

ان و ایرانیان را رنج می داد دیرینه و مضاعف، ایر
استبداد داخلی . و آن درد  استبداد و استعمار بود

بدون استعمار خارجی و بذل و بخشش امتیازات 
ــی  ــت نم ــت و مملک ــۀ  مل ـان از کیس ــه بیگانگـ ب
ـای نفــوذ خــود را در درون   ـه هـ توانســت پنجـ

مصدق  با شناخت دقیـق ایـن . جامعه فرو نماید
مقابله  کرد و هم ضـد  درد زمانه با هر دو  مشکل 

  .استبداد و هم  ضد استعمار بود
مصدق به استقالل و تمایمت ارضـی کشـور : دوم

ـتقالل مـرادف و  ـرای او اس عشق می ورزید ولی ب
ـاعی  مالزم با پیشرفت و توسعۀ اقتصـادی و اجتم
کشور بود و بدون ترقی و توسعه، کسب استقالل 

ـتقالل. را ناممکن می داست  نمـی شـود دم از اس
ــعۀ  ــد و توس ــور، رش ــی در عــین حــال کش زد ول
ــتقالل خــواهی  ــاعی نیابــد، اس ــادی و اجتم اقتص
ـالی و رمانتیـک  بدون توسعه و ترقی یک امـر خی

امیرکبیر و مصدق یکی از پیشگامان توسعۀ . است
ــادی   ــا کمتــر  - اقتص ــاعی ایــران بودنــد و م اجتم

ـزرگ در ایـن  رئیس دولتـی را بـه انـدازۀ آن دو ب
  .پیشتاز  دیده ایمزمینه فعال و 

ــان : سـوم  ـافع و مصـالح هم ـرای مصـدق  من « ب
ـران و ایرانـــی  »  موجــود فراگیرملـــی  یعنـــی  ایــ

اولویت اول را داشت و آن را بر منافع و مصالح و 
عقاید گروهبندیهای اجتماعی و سیاسی کشـور و 
حتی بر جان و مال حیثیت شخصی اش تقدم و 

می توانست  در  نظر او  همه چیز . ترجیح می داد
ـافع و مصـالح ملـی  ـرز  من ـا م ـا  ت محترم باشـد ام

  .ایران
ـارم ـا داشــت و : چهـ مصــدق دلــی چــون دریـ

ــود ـتوار ب ــوه اسـ ــی او را  از . همچــون ک ـا دل دریـ
با مردم و . اهل شعار نبود. عملکردش می فهمیم

ـای  تعلـق  بـه  ملت وسعت نظر داشت و در تنگن
رحمـة « گروه و مکتبـی  خـاص  نمـی گنجیـد و 

به همین جهت در دوران حکومـت . بود» ملهلل
ـروز  او وفاق و مشارکت بین  همـۀ ملـت رشـد و ب

  .یافت
او به طبقات فرودست و زحمتکش کشور : پنجم

ـان سیاســی و  ـا  نخبگـ ـتر  توجــه داشــت تـ بیشـ
اجتماعی  و به رغم پیشینۀ خانوادگی اش صـفت 
مردم گرائی داشت و هیچ  چیز  را از ملت پنهان 

بر عکس  در برابر  دشـمنان داخلـی  اما. نمی کرد
ـریح  ــوی  دل و صـ ــت، ق ــور و مل ـارجی کش و خـ
ــی  ــکالت هراس ــدات و مش ــود از تهدی ــه ب الهج

  .نداشت
                         ً            دیگر ویزگی مصدق که اتفاقا  امروز خیلـی : ششم 

به درد ما می خورد پایبنـدی  بـه  تجربـه و تعقـل 
مصدق  اهل ابـداع و نـوآوری  بـود و کمتـر . بود

ـاه رهبری توانسته اس ـر  کوت ت به انـدازه او در عم
  حکومتش این همه نوآوری  و ابتکار داشته 

   15در صفحه     
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مھندس عزت هللا 
  ی درگذشتسحاب

  
ـاردهم و . باشد مبانی استدالل او در مجلس چه

بـه عنـوان یـک » موازنه منفـی « طرح  سیاست 
اصــل در سیاســت خــارجی نتیجــۀ ارزیــابی او از 

ـالۀ ـاه س ـردان  ایرانـی و  رفتار یکصد و پنج دولتم
ـز . آثار  و عواقـب  آن در جامعـه بـود ـین ت همچن

ــدون نفــت او صــددر صــد مــأخوذ از  اقتصــاد ب
تجربۀ  داخلی  و فهم شرایط  خارجی  و داخلـی 
ـتخراج شـده  کشور بود که از درون نیاز عصر  اس

ـال . بود و  ۱۹۵۸این ابـداع و خالقیـت او در  س
ــا، از طــرف  نظر یــه پــردازان پــس از  انقــالب کوب
ـام  ـایی از « اقتصادی  سیاسی جهان سوم با ن ره

از طرفـی  . مطـرح شـد» اقتصاد تک محصـولی 
ـروف و  ـای مع مصدق هرگز در چارچوب  الگوه

تحـول سیاسـت . مد زمانه اسیر و محصـور نبـود
 ۱۳۳۲تا مـرداد  ۱۳۳۰حکومتی او از اردیبهشت 

یک حرکت پراتیک و سنجیده همراه با تحلیـل 
ــه  ــرال دموکراســی« از واقعگران ــه ســوی  » لیب ب

بـود، » دموکراسی رهبری  شـده « روشی به نامئ
سیاستی  متناسب  و در خور جوامع تحت سلطه 

  .و پیرامون طالب  استقالل بود
و بــاالخره مصــدق بــرخالف بســیاری از : هفــتم

ـالی دقیـق و  زمامداران امـروز، نسـبت بـه امـور م
ـین حساس بود و بزرگان گذشته ما همه این چ ن

) ص( می دانیم پیشوای ما حضـرت علـی . بودند
نســبت بــه امــور مــالی و بخصــوص هزینــه هــای 
کارگزاران دولت بسیار دقیق بود و در این زمینـه 

  .خیلی سخت گیری میکرد
ـردم مجموعـه   به هر حال  مسائلی  که عرض  ک

ای  از برنامه ها و عملکرد مرحوم مصـدق  بـود و 
ـائل   تصور من این است که پایبندی او به این مس

ما نیز  امروز  بایـد اصـولی  . او را به آن مقام رساند
را که این گونه افراد به آنها پایبند بودند به عنـوان 
میثاق و عهد نامه بین خودمان مطرح کنیم و بـه 
ـر اسـاس  ـا مجـددا  حرکتـی  ب ـیم ت                           ً                آنها پایبند باش

مـن فکـر مـی . الگوی مصدق در ایران آغاز شود
ـنم کـه مــی  ــاق ک ــا ایـن اصــول  یـک میث تـوانیم ب

ـرک  ـا آن وجـــدان پرتحــ ـازیم تــ نامـــۀملی را بســ
شخصی به یک حرکت جمعی تبدیل شود و اگر 
ــن  ــی  آغــاز  شــود، آن وقــت در ای چنــین حرکت
ـای  امیـد و برکـت بـه  لحظات سـخت روزنـه ه

  ."روی  ما گشوده خواهد شد
ـریه  ـاران سـحابی در نش ـانی از همک « رضا علیج

ـردا  ـزت اللـه سـحابی  مـی  در» ایران ف مـرگ ع
ــالیان و . پیرمــرد راحــت شــد: "نویســد در ایــن س

ــه دار ـر او غص ـال اخیـ ــن یکسـ ــویژه در ای ـر و  ب تـ
ـران عصبانی ـرای ای گفـت  می. تر از همیشـه بـود ب

شــود و  ایــران مثــل یــک قالــب یــخ دارد آب می
حاکمانش بالهت آمیز، این فاجعـه را موفقیـت 

مـرش یکسـره او در سالیان آخر ع .دانند خود می
ـران می ــود از ایـ ــده آن ب ـران آین ــت و نگـ در . گف

مراسم بزرگداشت سالگرد در گذشت پدرش در 
حسینیه ارشاد وقتی سخنرانان مختلف از دیانت 

ـاز شـب و تعبد و روزه های  های سالی دو ماه و نم
ـید گفـت همـه  پدرش گفتند؛ نوبت که بـه او رس

ـری  این ـا خـدایش بـود و ام ها در رابطـه پـدرم ب
صوصــی بــرای او؛ مهــم ایــن اســت کــه ایــن خ

ها چــه تــاثیری در رابطــه او بــا  هــا و تعبــد نیایش
ترین  و در همانجا یکی از مهم. گذاشت مردم می

ــه ــه ده ـالیان و بلک ــرش را  نظــرات سـ های اخی
 ."گفت

ـا " ـتم ام ـردی مـذهبی هس او گفت من خودم ف
تواند مذهب  گویم محور وحدت ایران نه می می

را که ایرانیان مذاهب مختلـف چ باشد و نه زبان
دارند و عقاید گوناگون و نیز به زبانهای مختلف 

گوینــد و تاکیــد بــر محــور قــرار دادن  ســخن می
. زنـد ها خود بـه اخـتالف و تفرقـه دامـن می این

ـردم باشـد، خـود  آنچه می تواند محور وحدت م
همـه  .رشد و اعتال و سربلندی ایران. ایران است

ـای راسـت  حتـی جریان ــان  –ه  –حـداقل در زب
تواند با این محـور  گویند و کسی نمی همین را می

ـر ایـن پـرچم . اتحاد ملی مخـالف باشـد ـا زی تنه
او . تواننـــد جمـــع شـــوند اســـت کـــه همـــه می

ـروزی و موفقیـت و  ـاد را رمـز پی همگرایی و اتح
ـا،  و همیشه همه نیرو. دانست اعتالی کشور می ه

ــد ان تفکــرات و ســالئق و عقایــد گونــاگون را ب
  ".کرد سفارش می

شادروان مهندس عزت الله سحابی، شخصیت 
ـتقالل،  ملی و آزادیخواه و تالشـگر راه آزادی، اس
ـارزی  ـانواده مبـ ـران بــود و درخـ دموکراســی ایـ
ـر یداللـه سـحابی تربیـت یافـت و   همچون دکت

ـا  ـان ب ـر پیم پدر و تربیت کننده هاله، زنی کـه برس
نهراسید آزادی و حقوق  مردم از زندان، شکنجه 

ــه  ــدرش ب و ســرانجام در مراســم خاکســپاری پ
  . شهادت رسید  می باشد

ـاد  ـپاری زنـده ی روز آنالین در باره مراسـم خاکس
مهندس عزت اللـه سـحابی  و مـرگ  دختـرش 

ـر مهنـدس :  "هاله  می نویسد ـییع پیک مراسـم تش
ـینی و  ـاه حس ـین ش ـا سـخنرانی حس سحابی که ب

ـان اب ــاز شــد، در هم ــا لطـف اللــه میثمـی آغ تــدا ب
ـار  ـامی و امنیتـــی دچــ ـای انتظــ دخالـــت نیروهــ

ه بـود  شـد گر چه پیش از این اعالم . اختالل شد
ـا ابتـدای کوچـه، در  ـازه ت ـایعت جن که اجازه مش

ـا ایـن . متری وجـود دارد ۲۰۰مسیری حدودا  ب
ـا بـه انـدازه ی چنـد قـدم  حال نظـم مراسـم تنه

 .بیشتر طول نکشید
ـر بـه درگیری مهم چهارشنبه که در نهایـت م نج

ـان  ـین زم فوت مرحوم هاله سحابی شد، در هم
آنجا که نیروهای امنیتی تالش داشتند با . رخ داد

اعمال خشونت و زور پیکر مهندس سحابی را از 
در ایـن . دست تشییع کنندگان و خانواده بگیرند

درگیــری ابتــدا تــابوت حامــل پیکــر عــزت اللــه 
سحابی نقش بر زمین شد و لحظاتی بعد بود کـه 

له سحابی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی ها
ـار روزآنالیـن . قرار گرفت در این صـحنه خبرنگ

ــکم وی را  ــه ش ـربه ب ــک ضـ حــداقل برخــورد ی
 .مشاهده کرده است

ـین شـده و  در حالی کـه هالـه سـحابی نقـش زم
رسید، نیروهای امنیتـی جسـد  بیهوش به نظر می

یــک آمبــوالنس منتقــل   مهنــدس ســحابی را بــه
ـانی بـه در ه. کردند مان زمان عملیات امداد رس

ـا برخــورد و  ــه بـ ــه ســحابی نیــز در دو مرحل هال
. ممانعت مامورین حاضـر در محـل مواجـه شـد

تنها بعد از بردن پیکر مرحـوم سـحابی از محـل 
ـال او بـه  بود که نزدیکان دخترش موفـق بـه انتق
ـتان  ـردن بـه بیمارس ـرای ب ـین ب داخل یـک ماش

 .شدند
خــود را بــه محــل پــس از ایــن تشــیع کننــدگان 

آن توســط  گورســتانی رســاندند کــه در ورودی 
ــود ــی بســته شــده ب مــاموران و . نیروهــای امنیت

هــای انتظــامی در دو ردیــف دو ســوی  ماشــین
ـای  اتومبیـل. خیابان را در اشغال خود داشتند ه

انتظامی شامل چند ده دستگاه ون و بنز الگانس 
بوس متعلق به نیروی  چند دستگاه مینی. شد می
نتظامی که پر از مامور و سرباز بودند نیز در محل ا

تعداد زیادی مامور، اعم از لباس  .حضور داشتند
ــتان  ــا در داخـل قبرس ـژه ناج ــارد وی شخصـی و گ

مراسم خاکسپاری بدون حضور خانواده . بودند
ـر  انجام شده بود، خبرنگار روز ندیـد کـه کسـی ب
ـا  جنازه نماز گذاشته باشد، احمد منتظری کـه بن

ـر  به ـر پیک ـا ب وصیت مهندس سحابی آمده بود ت
 .وی نماز گذارد، مانند سایرین پشت در بسته بود

تعدد دوربین های فیلمبرداری و عکاسی نیـز در 
خیابان، ورودی قبرستان و داخـل آن چشـمگیر 

از همه افردای که وارد قبرستان می شـدند، . بود
ـا . شـد به کرات فیلم و عکس تهیه می افـراد بعض

ـتان مـــیگروهـــی  ـــه . شـــدند وارد گورســ ـا ب ــ بن
اگر عکاسان مستقر   ی خبرنگار روز گاه  مشاهده

ـرادی  ـره همـه اف در جلوی در موفق به ثبت چه
شدند، عکاسان  که با هم قصد ورود داشتند نمی

ـاالی . حاضر از آنها عکس تکی تهیه کردنـد ـر ب ب
ــدس ســحابی و در کنــار خــانواده  آرامگــاه مهن

و یـک عکـاس بـه طـور ایشان نیز یک فیلمبردار 
نیروهای  .دایم مشغول تهیه فیلم و عکس بودند

لباس شخصی مستقر در اطراف قبر، زمانی کمتـر 
ـردم  ـلیت بـه م از قرائت یک فاتحـه و عـرض تس

ـتادن مـی ـایقی بعـد از ورود  .دادنـد اجازه ایس دق
ـریعتی  مردم به داخل قبرستان، حـال سوسـن ش

و عــده زیــادی دور وی جمــع  بــه هــم ریخــت 
ـا لگـد زدن بـه  ماموران سعی می. ندشد کردنـد ب

مردم و علی الخصوص آقایان آنها را از محل دور 
ـریعتی نزدیـک بـه . کنند ـانم ش وخامت حال خ

در همــین لحظــات . نــیم ســاعت طــول کشــید
ـر وخامـت حـال هالـه سـحابی،  اخباری مبنی ب

ـا مـی ـید بدون اشاره به فوت وی به گـوش ه  .رس
ـر مـی برخورد ماموران هر لحظـه خشـن شـد و  ت

ـیش از یـک دقیقـه در  تقریبا کسی نمـی توانسـت ب
ـته و  ضرب و شتم. جایی ساکن بایستد های جس

ای در داخــل و بیــرون قبرســتان روی  گریختــه
علی رغم ازدحام نسبی جمعیت در داخل، . داد

ـر مـی ـرد تقریبا فضا در یک سکوت کامل بـه س . ب
ساعت حدود نه صبح بود که برخورد ها باز هـم 

ـتگان مرحـوم شدید ـام بس تر شـد و در ایـن هنگ
ســحابی ضــمن تشــکر، از مــردم خواســتند کــه 

ـرک کننـد ـاتوم. قبرستان را ت ـر ب ـای  حـاال دیگ ه
نیروی انتظامی برای خروج مردم از قبرستان بـه 
کار افتاده بود، اما جمعیت با آرامی مشغول ترک 

  ».محل بود
ـاد  روان ایـــن پـــدر و  روح و    و  ایـــن دختـــر شــ
  باد    دوام  پر  راهشان

  ناصر حجازی در گذشت 
  

ـازی در روز  ـال  ۲۸حجــ ـاه ســ ــ در ۱۳۲۸آذرم
او دوره ابتدایی را . تهران دیده به جهان گشود

در دبســتان هخــامنش و دوره دبیرســتان را در 
های ســعادت، ســینا، ســهند و شــرق  دبیرســتان

ـال  ـالی  ۱۳۵۰طی کـرد و  در س وارد مدرسـه ع
ـــه شـــد و بعـــد از  ـال بـــ ۶ترجم ه دلیـــل ســ

های ورزشی موفق شد، لیسانس خـود  مسافرت
  .را دریافت کند

ـال  ۱۳۴۷حجازی در سال   عضوتیم ملی فوتب
ـیم ملـی . ایران شد وی بعد از ملحق شدن به ت

ـیا  ایران توانست با تصاحب جام ملت ـای آس ه
ــه افتخــارات خــود ) ۱۹۶۸( ۱۳۴۷در ســال  ب
درآن زمان عزیز اصلی دروازبان اصلی . بیافزاید

درسن  از  ۱۳۴۸حجازی در سال . م ملی بودتی
ـال  ۱۹ ـیم ملـی فوتب سالگی دروازه بان اصلی  ت

 ۲۲ایران گردید و اولین بازی ملـی خـود را در 
در آنکــارا در مقابــل پاکســتان  ۱۳۴۸شــهریور 

به نفع ایران پایان  ۲بر  ۴انجام داد که با نتیجه 
ـام ملت .یافت ـیا را  وی قهرمانی در ج ـای آس ه

ـار دی ـالدوبــ )  ۱۳۵۱( ۱۹۷۲های  گـــر در ســ
همراه با تیم ملی ایران تجربه ) ۱۳۵۵( ۱۹۷۲و

ـانی در بازی. کــرد ـیایی   یــک قهرمـ ـای آسـ هـ
 ۱۹۷۲، حضـــور در المپیـــک  ) ۱۳۵۳( ۱۹۷۴

)  ۱۳۵۷( ۱۹۷۸مونیخ و جام جهانی )  ۱۳۵۱(
آرژانتــین، کســب ســهمیه حضــور در المپیــک 

مــونترال و مقــام ســومی جــام )  ۱۳۵۵( ۱۹۷۶
اش  را در کارنامه ورزشی ۱۹۸۰ای آسیا ه ملت
 .دارد

و در  ۱۳۵۹ناصــر حجــازی، آخــرین بــار ســال 
ـازی ایـران  ۲۹حالی که تنها  سال داشت و در ب

. کویـت درون دروازه تــیم ملـی قــرار گرفــت - 
ـان اول ایـران  ۱۳۵۹حجازی تا سال  دروازه ب

ها که  ساله ۲۹بود اما بعد از آن به خاطر قانون 
ـیش از  حضور در دروازه را برای بازیکنانی کـه ب

ــع می ۲۹ ــد من ـال دارن ــرد، در اوج دوران  سـ ک
ورزشی از تیم ملی کنار گذاشته شد و سـرانجام 

ســالگی کنــار  ۳۶فوتبــال را در  ۱۳۶۵در ســال 
 .گذاشت

ـازی در  ـتین تجربــــه مربیگــــری حجـــ نخســـ
ناصــر حجــازی در . محمــدان بــنگالدش بــود

 ســاله بــود، بــه ۴۰و در حــالی کــه  ۱۳۶۹ســال 
ـای  وی مربی بسـیاری از تیم. ایران بازگشت ه

ــهرداری  ـارت، ش ــک تجـ ــل بان ـال از قبی فوتبـ
ــز، ذوب ـازی تبری ـین سـ ـان، ماشـ ــن و  کرمـ آه

ـتقالل  سپاهان اصفهان، نساجی مازنـدران، اس
ـتقالل اهـواز بـوده  تهران، استقالل رشت و اس

 .است
ـتقالل تهـران، ناصـر  در زمان مربیگری تیم اس

ـا ایــن تــ ـازی توانســت ب ــام حج ــال ج یم بـه فین
باشــگاههای آســیا برســد ولــی در نهایــت آبــی 

در . پوشان را به نایب قهرمانی قاره کهن رساند
ـته  ـازی توانس طی دوران مربیگری، ناصـر حج
اســت بازیکنــانی ماننــد علــی دایــی و رحمــان 

  .رضایی را به فوتبال ایران معرفی کند
ـــه ـــي دهروي ـازی  مرتض ــ ـــدوره حج ـــه هم ک

ـاره ناصــر بــو» کــالس مربیگــری«در د، در بـ
ـاالری مـی نویسـد : حجازی در روزنامه مردمس

ـان ورزش از  البته در اين روزها بسياري از بزرگ
خصوصيات خوب ناصرخان سـخن گفتـه انـد 
ولــي همــه در برخــي خصوصــيات هــم نظــر و 
مشترک هستند و آن اينکه حجازي حاضر نبود 
ـام جلـوي کسـي خـم و  براي گرفتن پست و مق

صداقت در . يم فرود آوردراست شود و سر تعظ
گفتار و عمل  باعث شده بود تا همـه دوسـتش 
ـاي  داشته باشند البته بـرخالف عـده اي آدم ه
ـال  دالل و سود جو در فوتبال که هميشه به دنب
ـا  منافع شخصي خودشان هستند، ناصـرخان ب
مردم زندگي کرد و هميشه درد آنها را به همراه 

ـا را داشت و بدون ترس و واهمه اي سخن آ نه
از تملق و چابلوسي بيـزار بـود، . به زبان ميآورد

صــفاتي کــه ايــن روزهــا بــين عــده اي کــه مــي 
ـند، مـوج  ـال باش خواهند به هر قيمتـي در فوتب

ـال  .مي زند ولي بايد به مـردم و هـواداران فوتب
هم تبريک گفت که قدر خادمين واقعي ورزش 

ـانگر ايـن . را مي دانند ـا بي حضور بي شـمار آنه
ه پست و مقام باعـث محبوبيـت نيسـت است ک

بلکه با مـردم بـودن بزرگتـرين مـالک بـزرگ 
بــه هرصــورت اميــدواريم مــرگ . بــودن اســت

ـايي کـه  ناصرخان تلنگري باشد براي همه آنه

ـتان قبلـي  بعد از رسيدن به مقامي مـردم و دوس
  » .خود را به فراموشي مي سپارند

دربــاره  اش    "وب ســایت شخصــی حجــازی"
حجــازی هــر از گــاهی نقــل «: نوشــته اســت

قولهایی را بیان مـی کنـد  کـه تعریفـی از شـرف 
او در پاسخ به آینده فوتبال ایـران .انسانی است
حاصــل عشــق مترســک بــه کــالغ :مــی گویــد 

براستی حاصل عشق . نابودی یک مزرعه است
ـای  ــه داللیهـ ـا ب ـا بجـ ــدیریتهای نـ بعضــی از  م

ـا مرسوم، نمـی ت ـال م ـابودی فوتب وانـد باعـث ن
 »باشد؟

  
ـازی در گفـت و  بهناز شفیعی همسر ناصـر حج
ـازی داشـت، آن  ـا حج گویی کـه ایـن اواخـر ب

در متن  ایـن . گفتگو را به نوشته درآورده است
  : گفت و گو آمده است

ـیم  - نازی *«  سال هایی که توی تهران به تو ت
 نمیدادن چی؟ به پروین حسادت نمی کردی؟

ـتم : ناصر -  خوب توی تهران تیم نمیـدادن رف
االن هم توی تهران به من . کرمان، رفتم تبریز

اصــال لــذت هــم میبــرم کــه تــوی . تــیم نمیــدن
 .تهران بهم تیم نمیدن

ولی من یکی از این که توی تهران به تو : نازی*
 .تیم نمیدن خیلی حرص می خورم

همیشـه )  دامادشان(سعید! ببین نازی: ناصر - 
ناصرخان تو بایـد : ی زنه و میگهحرف خوبی م

منم . تاوان حجازی بودن خودت رو پس بدی
دارم تاوان همین حجازی بودن خودم رو پس 

خودت بهتـر مـی دونـی تمـوم زنگـی ام . میدم
 .همین خونه اس و چیز دیگه ای ندارم

  ....درسته اما: نازی*
اما دومی نداره، من پای عقاید خـودم : ناصر -  

دونم تورو هم خیلی اذیت  می. محکم وایسادم
ـتم داره یـه بغضـی . کردم ولی خدا خیلی دوس
  » ...توی گلوم مونده که حتما باید بگم

ـام  همسر ناصر حجازی در مقدمه این نوشته بن
ـاد از سـرمون« » مائیم و یار مهربـون همـین زی

مفتخرم مـی نویسـم و تأکیـد مـی ": تاکید کرد
 کنم، افتخار می کنم، لحظه بـه لحظـه تجربـه
کردم مردی را که هرگـز جلـوی کسـی سـرخم 
نکرد، خم نشد و برای یک لقمه نان چـرب تـر 
پشــت دوتــا نکــرد و بــدین شــکل در دل مــردم 

ی که امروز باور کنید هیچی »ناصر«. خلق شد
اش نیست و بیهوده و بی خودی مرا اذیت می 

می خواهم به حرمت همان روزهای بی . کند
ـاد تکرار و عاشقانه دانشـکده برسـر  ناصـرم  فری

ـا  بکشم؛ مـرد تـو چیزیـت نیسـت، تـواز همـه م
ـایی،  ســـرحال تـــری، تـــو هنـــوز اســـطوره مــ

مـی خـواهم خیلـی . اما دلم نمی آیـد....برخیز
ـاز بـه  چیزها از خیلی کسان دیگر بنویسم ولـی ب

  ".باز هم بگذریم...حرمت ناصر نمی توانم و
ـییع پیکـر پـدرش  ـازی در مراسـم  تش آتیال حج

مام مردم کـه در مراسـم پـدرم من از ت« : گفت
ـام . کنم شرکت کردند، تشکر می واقعا سنگ تم

گذاشتند و گله دارم از صدا و سیما که در طول 
های تلویزیـونی  این چند روز، یک بار در برنامه

اعالم نکردند که مراسم پدرم چه زمانی برگزار 
شـد،  اگر زمان مراسم امروز اعـالم می. شود می

آمـد و  زشـگاه آزادی میجمعیت بیشتری بـه ور
 .شد مراسم با شکوه بیشتری برگزار می

: وی خطاب به رئیس سازمان صداوسیما گفت
آیا پس از مرگ، هنوز ! پدرم مرد! آقای ضرغامی
التصویر است؟ گفتنی است، ناصر  هم او ممنوع

حجازی بعد از انتقاداتی که به عملکرد دولت و 
التصــویر شــده  وضــعیت فعلــی داشــت، ممنوع

 »!ودب
ــه  حجــازی در باشــگاه اســتقالل تهــران ازاو ب
ــرده  ــوان تنهــا اســطوره ایــن باشــگاه نــام ب عن

ـال . شود می ـال  ۱۳۷۸در س ـیون فوتب کنفدراس
ـین دروازه ـان برتـر  آسیا وی را بـه عنـوان دوم ب

  .         ِ                    قرن بیستم  این قاره انتخاب کرد
ـازي در روز  ـييع پيکــر ناصــر حجـ مراســم تشـ

ـا حضـور هـزا ۴چهارشنبه  ران نفـر از خـرداد ب
هاي دور و نزديـك خـود را  هواداراني كه از راه

ـانده بودنـد در ورزشـگاه آزادی   به پايتخت رس
ـازي  ـاد حج برگزار شد و سرانجام پیکر زنـده ی

ـپرده  در قطعه نام آوران و هنرمندان به خاك س
 .شد

ـا و  حجازی دارای دو فرزنـد بـه نام ـای آتوس ه
ـیال . انـد آتیالست که هر دو فوتبالیسـت بوده آت

کـرد  چند سال در تیم استقالل تهران بازی می
ـال  و آتوسا هم نخستین کاپیتان تیم ملـی فوتس

سعید ) همسر آتوسا(دامادش . بانوان ایران بود
ـازیکن حرفـه ـال اسـت و  رمضانی هم ب ای فوتب

  .فرزند آنها نیز امیرارسالن نام دارد
  .باد روانش شاد 

  

  ن؟آبديل و ھدف اول 
  

 ،كـه هرگـاه بخـواهيم    با اين توضـيح 
از گـرايش   ،هدفها را شفاف بيان كنـيم 

از  . مردم به جبهه ملي كاسته مي شـود 
گريز از روشنائي بـه   ،ن زمان تا امروزآ

ســـراي ابهامهـــا را روش ســـازمانهاي 
سياسي و نيز شخصيتهاي سياسـي يافتـه   

  .ام
قاي خميني نيز بـر  آ ،در دوران انقالب

م سـخن  اين بود كه بايد دو پهلو و مبه
ور شـدم كـه شـما در    آبه او ياد. گويد

مبهم گوئي فرصت انتقـاد   ،غرب هستيد
و حمله هاي تبليغاتي شديد بـه شـما را   

ناگزير از اتخاذ مواضع . ايجاد مي كند
 ،در تهران ،اين مواضع. نسبتا  شفاف شد

ايـن شـد كـه    . دست و پا گيـرش شـد  
ــت ــه: گف ــر مصــلحت ،در فرانس ــا ب  ،بن

ــه ام ــخناني گفت ــ. س ــد ام روز الزم باش
  .نها را مي گويمآخالف 

از  ،پالتفرم هـاي مـبهم   ،بدين قرار      
عوامل كوتاهي عمر جبهه و يـا اتحـاد   

شفاف كردن تعريف از هدف . مي شود
و هـــدفها و روش و رابطـــه شـــركت 

در شـمار   ،كنندگاه در جبهه يـا اتحـاد  
  .كارهاي ضرور است

نبود رابطه ميان اتحاد يا جبهـه بـا     - 9
جبهـه ملـي اول بـه نيـاز     :  از جامعـه ني

جامعــه بــه اســتقالل بــه معنــاي پايــان 
 ،زاديآبخشيدن بـه سـلطه خـارجي و    

 ،جلوگيري از بازسازي استبداد وابسـته 
با تقـدم   ،جبهه ملي دوم. پاسخ مي داد

نه بـه نيـاز جامعـه     ،زاديآبخشيدن به 
ملي كه به اين نياز پاسخ مـي داد كـه   

خـود   قدرت خارجي مسلط را بر ضـد 
سرنوشـتي كـه جبهـه ملـي     . بر نيانگيزد

سرنوشـت   ،ن پـس آاز  ،دوم پيدا كرد
همه اتحادهائي شد كه نياز جامعه ملي 

. ن نيـاز جانشـين كردنـد   آرا با اين يـا  
ورده هـاي  آاتحادهاي كوتاه عمـر فـر  

فرصت هـايي بـوده انـد كـه سـاخت      
نظيـر فرصـتي كـه     –گمان بـوده انـد   

ــود  ــوش ب : ســاخت گمــان، در دوره ب
روه هائي بر ايـن گمـان شـدند كـه     گ

پـس  . حمله امريكا به ايران قطعي است
 ،لترناتيو شد و يـا دسـت كـم   آمي بايد 

لترنـاتيو نقـش پيـدا    آبعنوان بخشـي از  
 ،در دوران انقـالب  ،نآپيش از . -كرد 

اتحاد هـا بـراي اسـتفاده از فرصـت و     
نبود رابطه با . مدندآزمامداري بوجود 

 ،ا بجا از وضـعيت نياز جامعه و ارزيابي ن
بلكه عامل  ،نها شدآنه تنها عامل شكست 

قاي خمينـي و  آ(مونيك ژقوت عنصر ه
  . گشت) روحانيان تشنه قدرت

براي اينكه اتحـاد دوام   ،بدين قرار      
ورد و قابليت طي مراحل تـا رسـيدن   آ

به مرحله بديل و ايفـاي ايـن نقـش را    
مي بايـد بـه ديرپـا تـرين و      ،پيدا كند

ـ  رين نيازهـاي جامعـه پاسـخ    همگاني ت
  . گويد

دست كـم ضـعف    ،اگر نه فقدان – 10
اخالق سياسي از عوامل تعيـين كننـده   

با غفلت از اين واقعيت كه عقـل  : است
 ،قدرتمدار با تخريب شروع مـي كنـد  

رايج تـرين روش در   ،تخريب يكديگر
اين تخريب همراه . قلمرو سياسي است

. است با بي ثبـاتي بـس شـگفت انگيـز    
يح اين كه وفاي به عهد با هدف و توض

. بس كمياب گشته است ،اتحاد پذيرفته
 ،نتيجه اينست كه اطمينان بـه يكـديگر  

در حـد اقـل    ،اگر نگوئيم وجود ندارد
وقتي شركت كنندگان در اتحاد . است

به يكديگر اعتماد نمي كننـد و در كـار   
مـردم   ،تخريب يكديگر نيـز بـوده انـد   

اعتمـاد   ،هـا نآچگونه بتوانند بـه اتحـاد   
كنند؟ عادي شدن تخريـب يكـديگر و   

از موانـع   ،نقض عهد با هـدف و اتحـاد  
  .بزرگ بر سر پا گرفتن اتحاد است

ــال      ــه ح ــرور   ،در هم ــا ت ــارزه ب مب
اخالقي و بسا تمامي روشهاي تخريبي و 

 ،دروغ و نقش دادن به اخـالق سياسـي  
ــالم كــردن محــيط سياســي  ــراي س  ،ب

  .ضرورتي به تمام دارد
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شھادت خانم ھاله 
  سحابی

  
سایت مدرسه فمینیستی  در باره  زنده یاد هاله 

  :سحابی  آورده است
ـال  " ـانواده ۱۳۳۴به س ـارز چشـم  ای در خ مب

و امروز که او درگذشت فقط . به جهان گشود
او يکــی از مبــارزان قــديمی . ســال داشــت ۵۶

ـارزاتی  .ايران بود از قبـل از انقـالب سـوابق مب
ـــو ـــت و همينط ـــالبداش ـــد از انق او از . ر بع

ـادران صـلح«اعضای  بـود و عضـو رسـمی » م
شورای فعاالن ملی مذهبی و قـرآن پـژوه و از 

 .فعاالن حوزه زنان بود
در ميدان  ۱۳۸۸مرداد  ۱۴هاله سحابی را در 

ـا  ــت بـ ــه در مخالف ــی ک ــتان و در تجمع بهارس
نژاد  برگزاری مراسم تحليف محمود احمدی

، تشـکيل شـده های اطراف مجلس در خيابان
ـاتوم،  ـا زخـم ب بود در حالی که سر و صورتش ب

پس از آن او را . خونفشان بود بازداشت کردند
به دو سال حبس محکوم کردنـد و حکـم اش 
به اجرا درآمد و او در ميان زنان زنـدانی اويـن 
بــود تــا ايــن کــه خبــر ســکته و بســتری شــدن 
پدرش، مهندس عزت الله سحابی، قلب همه 

ـاالخره پـس از چنـد  .را تکان داد زندانبانان ب
روز بســتری شــدن پــدرش، بــه هالــه ســحابی 
مرخصــی مــی دهنــد تــا ايــن آخــرين روزهــای 

 .وداع را در کنار پدر باشد
هاله سحابی يکی از مبارزان پيشکسوت ايـران 

وی حتا از قبل از انقالب سوابق فعاليـت . بود
ـارزات  های اجتماعی و فرهنگـی داشـت و مب

هالـه از . انقالب نيز پـی گرفـتخود را بعد از 
ـانوادۀ شـناخته شـده و اصـيل و  دامان يک خ

ــده اســت ــران فرارويي او محقــق . مبــارز در اي
قـرآن (پيگير و خستگی ناپـذير متـون مقـدس 

بــود و » مــادران صــلح«و از اعضــای ) مجيــد
ـاالن ملـی مـذهبی و از  عضو رسمی شورای فع

 .فعاالن حوزه زنان بود
ـان قـرآن هاله سحابی به راسـتی ا ز معـدود زن

ـات برابـری زن  پژوه ايرانی بود که به دنبال اثب
ـای طـوالنی از عمـر خـود را بـه  و مرد، سال ه
ـالی  جستجو و استخراج جايگاه و منزلـت متع
زنان و برابری آنان نسبت بـه مـردان در قـرآن 

او که به همراه نادر قيداری . مجيد صرف کرد
ـام  ـا ن ـابی ب قلـه  احـد،«و لطف الله ميثمی کت

ــديريت ــه م صــفحه،  ۳۰۵را در » بحــران، قل
سال ها پيش منتشر کرده، دغدغه اش در طـی 
ـافتن راهـی بـرای ورود و  ـاخر، ي سال های مت
اثبات برابری زن و مرد و سـرايت دادن آن بـه 
ـ  افکــار بخشــی از جامعــه بــود کــه امــروز ملــی 

 .مذهبی اش می خوانند
وقتــی قــرآن را بــا : هالــه ســحابی معتقــد بــود

اهی زنانه بخـوانی و دغدغـه ات ايـن باشـد نگ
ـان را در قـرآن بررسـی  که بخواهی حضـور زن
کنی، آن وقت چهـره زنـی را مـی بينـی کـه بـر 
ـااليی برخـوردار  اساس آيات قرآن از منزلت ب

ــده اســت ـادی، . ش ــه حــق اقتصـ ــی ب دسترس
ممانعــت از زنــده بــه گــور کــردن دختــران، و 

سـت کـه اجبار به ازدواج با آنان نکات مثبتی ا
ـا  ـاد ام در تاريخ آن روزگار برای زنان اتفاق افت
ـاوتی پيـدا کنـد  تفاسير امروزی بايد شـکل متف
ـامبر بـه حـق  به گونه ای که اگر زن در زمان پي
ارثی معادل نصف مرد می رسـيد بايـد در ايـن 

ـادی،  ۱۴۰۰ ـاس پيشـرفت اقتص سال و بـر اس
اجتماعی زنان، در اين موارد مفسران ما قايـل 

تازه ای می شدند که متاسـفانه چنـين  به نگاه
 ».چيزی به چشم نمی خورد

در  ۱۳۸۷خـــــرداد  ۲۹هالــــه ســــحابی در 
ــوان  ـا عن ــر شــريعتی«ســميناری بـ » زن و دکت

کار  یدغدغه ها و پرسش هايش را در سال ها
و تالش در حوزه قرآن پژوهی چنين بيان مـی 

ــد ـاره «: کن ــن کتــاب دربـ ـا هــر آنچــه در اي آيـ
برای هميشه بوده اسـت؟ موضوع زنان آمده، 

يــا از همــان آغــاز هــم تعــدادی از ايــن آيــات 

ـاهی بـه آيـه  موقتی بوده ـا در مـدت کوت انـد و ي
 »اند؟ ديگری تبديل يافته

ـال او معتقـد بـود فضـيلتی کـه در «: با ايـن ح
قــرآن آمــده معنــای عينــی و مــادی دارد و نــه 

هر جا در قرآن سـخن از برتـری . صرفا ارزشی
ـا و فضيلت کسی بر د يگری است، دلـيلش غالب

ـای  ـايی ه ـات و توان ـا در امکان همان برتری ه
هر جا در قرآن از فضـيلت . دنيايی بوده است

روزی، قدرت، علم، : صحبت شده است مراد
مثالبارهــا از فضــيلت . دانــش و مهــارت اســت

ـا  های قوم بنـی اسـرائيل سـخن گفتـه اسـت ي
پـس ... بر پيامبران ديگر يا ) ع(فضيلت داوود 

در . ری ارزشی از ايـن واژه مـراد نمـی شـودبرت
اين کتاب معموالبه صاحبان فضيلت امـر مـی 

را کـه محـروم ترنـد » ديگران«شود تا حقوق 
ــد ــت کنن ــود . رعاي ــی ش ــه آزادان خطــاب م ب

ـان را بکننـــد، بـــه ثروتمنـــدان  رعايـــت بردگــ
خطاب می شود، انفاق کنند يا اين که بـه مـرد 

. سـتبرای مراعات حقوق زن سفارش شـده ا
سوره نساء آمده است، چرا بـه  ۷۵حتی در آيه 

خــاطر مستضــعفان و مــردان و زنــانی کــه زيــر 
ستم ظالمان قـرار گرفتـه انـد نمـی جنگيـد و 
ـابراين اگـر در آن  ـاری نمـی کنيـد؟ بن آنان را ي
روزگار مرد خطاب آيات قـرآن اسـت بـه ايـن 
دليل بوده که در آن دوره امکاناتی بـيش تـر از 

ـا ديگـر فضـيلت زن داشته است ا ما ايـن روزه
به معنايی که در قرآن آمده است صرفا به مـرد 
محــدود نمــی شــود و زنــان نيــز در جامعــه از 
. سطوح مختلف فضيلت برخوردار شـده انـد

ـاره  ـا کـه درب جالب اين است کـه در سـوره نس
فضيلت مردان صحبت شده، اين آيه نيز آمده 

ـايی کـه "است که  ـبت بـه فضـيلت ه هرگز نس
ش از ديگـری دارد حسـرت نخوريـد و يکی بـي

ـاقی مـی  تمنا نکنيد، برای مـردان آن چيـزی ب
ـان نيـز  ماند که خود کسب کرده اند و برای زن
همــان نصــيبی مــی مانــد کــه خــود بــه دســت 

ـای " آورده انــد و ايــن نصــيب هــم کــه معنـ
اقتصــادی و مــالی دارد مــی توانــد بــه معنــای 

  ».امکانات ديگر اجتماعی هم باشد
 در باره  »مادران صلح  «از یکینفر فروزا شهال

ی هالـه سـحاباندیشه و خصوصیات اخالقـی  
  :نوشته است 

کرده بـودم  دایپ یآزاد شده بود راه یوقت از « 
پــدر در  نیصــبح هــا بــر بــال. نمیــبب شــتریاو را ب

ــ مارســتانیب ــ یم ــد و  ینشســت کتــاب م خوان
. گذاشت یم انیرا با او درم شیانسان یاهایرؤ

 دیلرز یکرد که قلبم م یاو نجوا مگاه چنان با 
 .شد یهمراه م شیبا اشکها میو اشکها
ـا ــ ـــع  باره ـــت از جم ـادران «در راه بازگش ــ م
از رنـج  م،یکرد یبا هم صحبت م ی، کل»صلح

ـا در جامعـه  یاخالقـ یها و بـ یها ، نامردم ه
ـا : روز به من گفت کی. گفتم یم شهال جان م
ـاع در  دیـتا کنـون با م،یزنده مانده ا یادیز دف

ـان یاز خواســـت زنـــدگ ـان  یبـــرا یانســ زنــ
ـان و همـــه؛ شــه  دهســـرفراز شـــ یدیوکودکـ

 ...میباش
قرآن پژوه، فعال  سنده،ینقاش ؛ شاعر، نو هاله
ر واقــع ددر حــوزه زنــان و کودکــان، و  یمــدن

 .بود اریتمام ع یفعال اجتماع کی
 نیـکـه ا دمیازش پرس یخودمان یلیبار خ کی

ـاریا تقوا و ،یمهربان ت،یهمه انسان ـا  ث را از کج
ــه ا ــه ب ــآورده و چگون ــدرجــه، نا نی ــده  لی ش

  است؟
هســتم کــه  یتمــام کســان ونیمــن مــد: گفــت

قــول داده ام کــه در ... اکنــون حضــور ندارنــد
 ».راه انسان، قدم بردارم

خـرداد یـک  ۱۰هاله سحابی در روز سه شنبه 
ـا فرزانـه  روز قبل از شهادتش در گفـت و گـو  ب

پـدر قبـل از رفـتن بـه : گفـت) جرس ( بذرپور
زندان به من توصیه مقاومت و اسـتفاده بهینـه 
ـا  ــه در آنجـ ــد ک ــی کردن ــت و فرصــت م از وق

ـات عیـد . داشـتخواهم  ـا در آخـرین مالق ام
احوال بچه ها را می پرسـیدند بیشـتر از  نوروز

آنکــه از مــن بپرســد، احــوال بهــاره هــدایت و 
خیلی از این موضوع . مهدیه گلرو را پرسیدند

نگران بودند که صبر شان تمام شـود و دسـت 

ـان مـی  ـئن ش به اعتصاب غذا بزنند و من مطم
آرامش دارند کردم که بچه ها در زندان خیلی 

ـان را مطـرح مـی کننـد و  و با متانـت حرفهایش
سفارش می کرد که از قول من به آنها بگو اگـر 
رابطه خودشان را با خدا محکم کنند مطمئن 

 .باشند همه چیز درست می شود
در زندان من خبـر : هاله در ادامه آن می گوید

از بیرون نداشتیم، یکبار مـن را صـدا کردنـد و 
مــن چــون الزم بــود کــه . ندتعهــداتی خواســت

بیشــتر فکــر کــنم تعهــد کتبــی نــدادم و آنهــا 
منصرف شدند بعد یکباره هفته بعدش خیلـی 
فوری بـه مـن مرخصـی دادنـد و تعهـدی هـم 
نخواستند و من تازه بیرون که رسیدم متوجـه 

آن زمان پدر در بیهوشی کامل . حال پدر شدم
بود و من نتوانستم با او صحبت کنم اما خیلـی 

ـا را حرف ها را به ایشان گفتم و سـالم زنـدانی ه
ـنید و . رساندم ـا را مـی ش فکر می کنم همه آنه

حرفی به من نگفت و خاموش بود و پیامی بـه 
امــا . مــن نفرســتاد و مــن هــم محــروم شــدم

 اشکالی ندارم چون خوشبختانه کتابی تازه از
ـاب، کـه در آسـتانه  ـام سـه کت ایشان دیـدم بـه ن

 د مجوز انتشارش راچاپ است ولی هنوز ارشا
ـازه آ .است نداده ـاب مطلـب ت نقدر از ایـن کت

گرفتم که فکر کردم پدرم نشسته و حـرف مـی 
 .زند
اما این را بگویم که دغدغـه مهنـدس بـرای ...

ـا فقـط بـه  ایران بود و اعتقاد داشت که اگـر م
یک اصل آزادی اعتقاد داشتیم باید تا آخر می 

و هم بـه  اما وقتی چند اصل داشتیم .ایستادیم
عدالت و آزادی و ترقی همزمان توجه کـردیم 
آن وقــت بایــد همــه اینهــا را بــرای یــک اصــل 

  ».باالتر محدود کنیم و آن ایران است
حسینی  مبارز دیر پای نهضت ملـی  حسین شاه

چگونگی مرگ هاله را اینگونـه  شـرح   ،ایران
جنازه مهنـدس سـحابی در منـزل « :می دهد

راسم مذهبی آن خودش شستشو داده شد و م
ای  انجام گرفت اما از همان داخل منزل عده

ـناس کـــه وارد خانــه شخصـــی مهنـــدس  ناشـ
شــروع بــه اخــتالل در  ،ســحابی شــده بودنــد

ـاعت «: گوید او می. مراسم کردند از حـدود س
ـازه در داخـل  ۷ صبح که مراسم شستشوی جن

عــواملی کــه وارد خانــه شــده  ،خانــه آغــاز شــد
زودتر مراسم را تمام  آوردند که بودند فشار می

ـارج شـوید  کنید و جنازه را ببرید و از خانـه خ
ـامی  ولی خانواده و دوستان مقید بودند که تم

  .»مسايل رعایت شود
دیگـری   گوید پس از اتمام مراسم عـده وی می

ـاس شخصــــی داخــــل خانــــه شــــدند و  لبـــ
خواســتند جنــازه را بــا خــود ببرنــد کــه بــا  می

و در  مخالفــت جمعیــت حاضــر روبــرو شــدند
ـا خـود  ـازه را ب داخل خانـه موفـق نشـدند جن

 .ببرند
ـا سـر  خانواده سحابی قصد داشتند جنازه را ت
ـان  کوچه تشییع کنند اما وقتی به نزدیک خیاب

رسند همان عده به همـراه تعـداد دیگـری  می
لباس شخصی به سمت جنازه هجـوم آورده و 

 .گیرند کنندگان می آن را از دست مشایعت
 

نی آن لحظه را اینگونه توصیف حسی آقای شاه
نزدیک سر کوچـه کـه شـدیم، یـک «: کند می

ـا  ـان در آنجـ آمبــوالنس بهــداری شــهر لواسـ
ـان عوامـل  گذاشته شده بود و تعـدادی از هم
ـانی  داخل جمعیت ایستاده بودند و یکباره کس
را که مشغول حمل جنازه بودند و با تنها شعار 

اللـه  یالله، علـی ول الاله االالله، محمـد رسـول
گفتند، ایـن را صـریح بـه شـما عـرض کـنم  می

دادنــد، همــه را کنــار  هــیچ شــعار دیگــری نمی
. زدنــد و مرحــوم مهنــدس ســحابی را گرفتنــد

ــد ممانعــت  عــده ــوی جنــازه بودن ای کــه جل
ـان بـه دختـر  کردند، اعتراض کردند که ناگه
مهندس حمله کردنـد، دختـر زمـین خـورد و 

ــد ــویش زدن ــه پهل ــد ب ــش لگ ــنج ش ــردم. پ  م
ـازه را از دسـت  عقب نشینی کردند و آقایان جن

گرفتنـــد،  مـــردم گرفتنـــد و در حینـــی کـــه می
ـاد کـه  مختصر توهینی شد، جنازه به زمین افت
ــل  ــد و در داخ ــد کردن ـازه را بلن ــددا  جنـ      ً                               مج

آمبوالنس گذاشتند و آمبـوالنس را بـه سـرعت 
البته . به طرف قبرستان لواسان حرکت دادند

نــد، تــا بــه دختــر بطبــع مردمــی کــه آنجــا بود
رسیدند و همچنین به برادر مهندس سـحابی 

اسـت و  شان مهندس فریدون سحابی که اسم
ـایش  به دختر ایشان هم چندین لگد به پهلو ه

کردند و محمد رسـول   زدند و مردم سروصدا
اللــه گفتنــد ولــی آقایــان جنــازه را برداشــتند و 

  .»رفتند
ـاتی فدراسـیون بـین  در بیانیه مشـترک مطبوع

و ) FIDH(مللــی جامعــه هــای حقــوق بشــر ال
ـاع از حقــــوق بشــــر در ایــــران  جامعــــه دفـــ

)LDDHI ( ـنبه ــ ـار ش ــ ـــرداد  ۱۱در روز چه خ
ـا در  :آمده است ۱۳۹۰ ـانم هالـه سـحابی ب خ

ــی از  ــل و عکس ــته گ ــک دس ــتن ی دســت داش
ـاپیش تشـییع کننـدگان حرکـت  پدرش در پیش
ـاس شخصـی حملـه و  ـاموران لب می کرد کـه م

ــد عکــس را ا ــالش کردن ـاره ت ــد و پـ ز او بگیرن
ــد ـاموران . کنن ــه مـ ــد ک ــی گفتن ـاهدان عین شـ

امنیتــی از بــاتوم اســتفاده کردنــد، خــانم هالــه 
ســحابی بــه زمــین افتــاد و در راه بیمارســتان 

 .درگذشت
ـانم  ـای رسـمی ایـران علـت مـرگ خ رسانه ه

ــرفا  ــحابی را ص ــی«س ــت قلب ــزارش » ایس گ
اما آقای فریدون سـحابی، عمـوی او، . کردند

مشـت و لگـد بـر «سحابی در اثـر گفت خانم 
  » .افتاد و دیگر بلند نشد» سینه و پهلو

با حامد سحابی که اینک هـم : روز می نویسد 
ـا خـواهرش را  پدر را از دسـت داده و هـم تنه
ـامخی فرزنـد  تماس گرفتیم و هم با یحیـی ش

بــاره دفــن شــبانه هالــه مــی  از آن هــا در. هالــه
و  حامد سحابی توان صـحبت نـدارد. پرسیم

یحیـی مـی . می خواهد با یحیی حرف بـزنیم
 .اصـرار داشــتند کـه شــبانه دفـن کنــیم: گویـد

فشارهایی کـه از قبـل بـر سـرچگونگی تشـییع 
. پـــدربزرگم وجـــود داشـــت ادامـــه داشـــت

ــی  ــودیم م ــوکه ب ــدت ش ــه ش ــز ب ـانواده نی خـ
خواستیم مادرم را برای یک شب بـرای خـود 
داشــته باشــیم، امــا نگذاشــتند فشــارهایی کــه 

ـایی کـه مقا م های امنیتـی آوردنـد و تهدیـد ه
صورت گرفت باعث شد بـیش از ایـن نتـوانیم 

بــه ناچــار شــبانه مــادرم را بــا . مقاومــت کنــیم
 .حضور ماموران دفن کردیم

فرزند هاله سحابی سپس از درگیریهای خود 
ـا هـم سـخن مـی گویـد قـرار نبـود  :ماموران ب

ـانونی  ـا بردنـــد پزشـــکی قــ ـایی ببرنـــد امــ جــ
گروههــای مختلفــی دخیــل   یــاگو. کهریــزک

ـا هـم . بودند در این امر و اختالفاتی داشـتند ب
ـازه  ـاری کننـد  بردند و بدون اینکه روی جن ک

 .آوردند و شبانه مادرم به خاک رفت
ــر میدهــد کــه خــانواده اش  ــین خب او همچن
ـازه برگــزاری هــیچ مراسـمی ندارنــد و مــی  اج

ـادرم : گوید بنا داشـتیم مراسـم پـدربزرگ و م
برگزار شود اما همین االن که با شـما  همزمان

ـا گفتنـد بایـد لغـو شـود و  صحبت میکنم بـه م
  ».اجازه هیج مراسمی نیست

سرانجام پیکر بی جان هاله سحابی شـیر زن  
ـای  مبارز راه آزادی و استقالل  ایران را  نیروه
امنیتی ساعتی پیش به لواسانات منتقل کردنـد 

قصـد این در حالی است که خانواده سـحابی 
ـاموران امنیتـی  تشییع جنازه او را داشتند اما م
با توسل به زور پیکر وی را از خانواده گرفتـه و 
به آنها اعالم کردند که جنازه را برای دفن بـه 

ـانواده سـحابی . لواسانت منتقـل مـی کننـد خ
ـان  نیز بدون این که بتوانند خود پیکـر عزیزش

  . را همراهی کنند راهی لواسانات شدند
« تالشـگر مـدنی و زنـدانی سیاسـی  ،هاله پیکر

به طـور مظلومانـه » آزاده زنی ایستاده بر حق 
ـا )خـرداد ۱۱( امشب   ۲۱در ساعت  حضـور  ب
 ...دوسـتان و ،هزار نقر از نزدیکان  بیش از دو

در بهشت فاطمیه لواسان و در جایی که صبح 
در ، پدرش به خـاک سـپرده شـده بـود  امروز 
  ....او آرام گرفت  کنار

  
  روانش شاد و راهش پر تداوم 

  

مھندس عزت هللا سحابی 
  رفت و ماند

  
از نظر چند و چون فعالیت سیاسـی و هـدف 

و عــدم ) در دموکراســی(و روش نیــز، توافــق 
. وجــود داشــته انــد) درتغییــر رژیــم (توافــق 

ــرر  ــاره روش و هــدف، مک مواضــع او را در ب
 با این وجـود، او را کسـی. انتقاد نیز کرده ام

ــرای  ــارزه ب ــر راســت راه مب ــه ب ــته ام ک دانس
اخالقمندی و . استقالل و آزادی مانده است

ویژگی های انسانی ستایش برانگیز او را هـم 
  .همواره قدر شناخته ام

اینک، بـا درگذشـت او، از انـدک شـمار هـم 
نســلهایم کــه از هــدفی روی نگرداندنــد کــه 
اســتقالل و آزادی هســتند، انگشــت شــماری 

سـالهای پایـانی عمـر . نمی ماننـدبیش، زنده 
اینان نیز می گذرند با این وجود، بـه روحیـه 
جوان، به کار ساختن زنـدگی در اسـتقالل و 

امیــــدوارم همچنــــان در . آزادی هســــتند
ایستادگی برحق بیفزایند و شهادت زمـان در 
باره پاک دستی و آزادگی و مبارزه گری و راه 

ل و روی پیوســته آنهــا، در راســت راه اســتقال
آزادی، نسل امروز و نسلهای آینده را بـه کـار 

مهندس سحابی می دانست و اینان نیـز . آید
می دانند که رنج ها وقتـی انسـان زنـدگی در 
اســتقالل و آزادی را بــر مــی گزینــد، در کــام 

 .آدمی، شهد و شکر می گردند
موضع هائی که از دید او صحیح بـوده انـد و 

ی هـر از دید من ناصحیح، چون موضع هـا
اما استقامت، آنهم در . ، نقد پذيرندمبـارزی

سال، اينست كاري كه آزادگان،  81طول 
ايـن آن تجربـه   . به اجماع، ارج مي نهنـد 

ارزشمندي است كه بكار نسلهائي مي آيد 
كه مي خواهنـد در اسـتقالل و آزادي و   

كام او را، شهد . حقوقمندي زندگي كنند
تـا  و شكر پيـروزي ايرانيـان بـر اسـتبداد     

كام او كه هم در . جاودان شيرين مي كند
زندانهاي شاه و واليت مطلقه فقيه و هم در 
وطني كه جباران زندان كرده انـد، عهـد   
وفا با هدف را نشكست، از اسـتقرار مـردم   
ساالري بر اصول استقالل و آزادي و رشد 
بر ميزان عدالت اجتمـاعي، تـا جـاودان،    

 .شيرين باد
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  !ايرانيان داد بخواهيد و داد بستانيد

    
دختر  ،رامگاه ابديآبهنگام بدرقه پدر تا     
زاده زني ايستاده بر حق آ ،هاله سحابي ،او
زنـي را  . جنايتكاران جبار شهيد كردند ،را

به مشايعت پدر  ،شهيد كردند كه از زندان
بدين خاطر شهيد كردنـد كـه   . مده بودآ

تشييع، وقار در خور پدري را  ،خواسته بود
. خرين نفس يك مبارز ماندآبجويد كه تا 

مهندس صباغيان نيـز از جنايـت جنايـت    
  .پيشگان در امان نماند

ايرانيان بدانند كه اين جنايت در حـق       
ــي ــي كــه زن وطــن اســت  ،زن  ،در ايران

پس سر ها را از . جنايت بر ضد وطن است
و رازي سينه هاي تسليم بـر داريـد و سـرف   

داد ايـن  . ايستادگي بر حق را باز جوئيـد 
شهيد و بسـيار شـهيدان ديگـر را از جبـار     

 ،نگذاريد سكوت در برابر ستم جبار. بستانيد
شما ملت بزرگ را شريك جنايـت جبـار   

ايـران سـراي بـي دادگـري گشـته      . كند
ــت ــرزمين   . اس ــران را س ــد و اي برخيزي

  .دادگري بگردانيد
   1390خرداد  11

  بني صدرابوالحسن 

    Nr.777   6 – 19  Juli   2011                              1390خرداد29تا16از 777 شماره  


