
  

  
يم و برخوردهاي درونيش را از زبان اطالعات و گزارشها كه ژوضعيت ر ،موعه استدر فصل اول كه مفصل ترين فصل مج :انقالب اسالمی

يم هيچ زمĤن به اين شدت نبوده است و ژگفته اند برخوردها در درون ر. بررسي كرده ايم ،دريافت كرده ايم و اطالعاتي كه انتشار يافته اند
از او  ،يكچند از نزديكان او ،از اين رو. ورده استآاين وضعيت را خود بوجود » رهبر«اما . نخواهد گذاشت اين وضعيت ادامه پيدا كند» رهبر«

چندي پيش محمد خاتمي در يكي از سخنرانيهاي خود چنين . (بن بست را بگشايد ،خواسته اند از راه پوزش از مردم واستمالت از مردم
يا او توانا به پوزش خواستن آ) "!رهبرعذر خواهي كنند"هم از پيشنهادي راخطاب به خامنه اي بيان كرده بود و نيز خواسته بود كه مردم

يا پوزش او اگر با كاستن از ميزان سركوب آاست و مي تواند كينه خويش را مهار كند؟ مي تواند جنون قدرت طلبي خود را تسكين دهد؟ و 
  .زارشها به اين پرسشها پاسخ مي دهنددر فصل اول اطالعات و گ... ياآبر شدت نفرت مردم از او نمي افزايد؟  ،همراه نباشد

در فصل سوم، يك رشته گزارشها در . را از نظر خوانندگان مي گذرانيم» سربازان گمنام امام زمان«بخش ديگري از كارنامه  ،در فصل دوم  
  .ورده ايمآگرد  ،رده استو وضعيت اسفباري كه گروه رجوي پيدا ك» بحران ايران«يم و شدت گرفتن ژباره جنبشها در دنياي عرب و نقش ر

يم واليت مطلقه ژيمي از نوع رژيم و چرا فسادگستري ذاتي ساخت رژاله وفا در باره فساد گستري رژقسمت سوم از مقاله  ،در فصل چهارم  
  .ورده ايمآفقيه است را 

ورده آرا جمع  ،نمايان مي شوند» قانون يارانه«ثار اجراي آ ،در اين ايام كه به تدريج ،در فصل پنجم، چند داده گوياي وضعيت اقتصاد ايران 
  .ايم
     :ورده ايمآخبرهاي تجاوزها به حقوق بشر را گرد  ،ودر فصل ششم  
  

  اد رفتني يا ماندني است؟ژاحمدي ن –! ايران مال من است
  !دولت منم و مصالحه؟: سپاه - 

  
 خط قرمز را نه –اد ژبر سر رفتار با احمدی ن» بیت رهبری«اختالف در 

  :؟می روداد می ماند یا ژاحمدی ن –اد که سپاه تعیین می کند ژاحمدی ن
  
  :اد اختالف نظر دارند و خامنه ای باید معذرت بخواهدژعلی خامنه ای و مجتبی بر سر احمدی ن ٭
  
که با این: خامنه ای میان او با مجتبی و مجتبی با بردارهایش اختالف نظر است» بیت«در  ،بنا بر اطالع کسب شده◀

اینک  ،بود ۸۸خرداد  ۲۲اد و دستیار اول خامنه ای در تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری ژمجتبی حامی احمدی ن
استدالل او اینست که با وجود تمکین نکردن به حکم . بر این است که نباید به او مهلت داد و می باید درجا او را معزول کرد

. ابهت رهبری را شکسته است ،ولو سر به زیر شود ،ماندن او در مقام خویش ،ن اوو بی وقر و اعتبار کرد» رهبر«حکومتی 
 ،اد دست از پا خطا نکندژاما خامنه ای بر این رأی است که هرگاه احمدی ن. دیگر کسی رهبر را فصل الخطاب نخواهد شمرد

  .ام البته خود او استاست و نظ» نظام«او نگران . برکار بماند ،می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری
را » رهبر«اگر موسوی حکم حکومتی : می گویند. مده می دانندآفرزندان دیگر خامنه ای مجتبی را مسئول وضعیت پیش      

اد ضربه شدیدی به اعتبار و توانائی مدیریت ژروزه احمدی ن ۱۱اما قهر . به او وارد نمی شد دیدضربه ای ش ،اطاعت نمی کرد
  .او منصوب خامنه ایست ،ه است زیرا از دید دنیاوارد کرد» رهبر«

  4در صفحه

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٣٠( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

   :او» كتاب سياه « تقريرات سيد ضياء و ◄
  

الع دارند  اطخوانندگان وآگاهان به تاريخ معاصر ايران  بخوبي 
در مجلس چهاردهم شوراي ملي در بـارة رضـا    كه دكتر مصدق

خـاطر دارم  ب« :گفـت  1299يكي از عاملين اصلي كودتاي  ،نخا
منزل مـن بـا حضـور مرحـوم      سپه رئيس الوزراء وقت در رسردا

مشيرالدوله و مستوفي الممالك و دولت آبادي و مخبرالسـلطنه و  
را انگليس آورد و ندانست با كي اظهار كرد كه م تقي زاده و عال 

بـاب حرفـي زد ولـي     آنوقت نميشد در ايـن  .سرو كار پيدا كرد
كسي كه او  روزگار آن را تكذيب كرد و بخوبي معلوم شد همان

  ) 1( ».را آورد چون ديگر مفيد نبود او را برد
را تأئيد كرده  دولت آبادي در خاطراتش اين گفتة مصدق يحيي

 خصوصي مشاوره جلسات همين از يكي در «:است  و مي نويسد 
 پرستي وطن از بود، منعقد السلطنة مصدق محمد دكتر خانه در كه

 انگليسـيها  مرا] فرضا[ مثالً گفت) رضاخان( او. آمد ميان به صحبت
 ) 2(» .كردم خدمت وطنم به آمدم وقتي اما آوردند، سركار

جمـال   يمحمـدعل زنده يـاد   يادداشتهاي ينكها قبل از ينرو،از ا 
چگونگي  شكلگيري كودتـاي سـوم    بارة در يدضياءزاده راكه س

به  سخنان    ياشاره ا يد،است بخوان يركردهبه او تقر 1299اسفند 
ـ  يمجلس چهـاردهم شـورا   «كه او در بكنم  ياءض يدس در »  يمل

نامـه اش   بـار دفاع از خود در جواب مخالفت دكتر مصدق با اعت
: را بـه دروغ اظهـار نمـود   مجلس آشـكا  يندگانچشم نما يجلو

ـ  تمام« شـما را سـفارت روس و    يالوزراهـا و دولـت هـا    يسرئ
ـ  يستنها رئ يدادم يلو تشك يبتصو يسانگل كـه   يالوزراء و دولت

 ،شـد  يلتشـك  يسفارت اجنب ةمتعال بدون مداخل يبشهادت خدا
  .دولت من بود

    13در صفحه    
ما را  !اينترنتی چاپی و بصورت نشريهاين  وخوانندگان محترم دوستان

  !ائيدفرماز کمک مالی دريغ ن، خود نشريه برای ادامه انتشار
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  ۹۰تا بهار  ۶۰از بهار 

  
به مناسبت  ،پرسش که ایرانیان ۴۰۰۰مبارزی عزیز، افزون بر    

ورده اند را آبعمل  ،ر برنامه پارازیت صدای امریکاشرکت من د
. بررسی و پرسشهای زیر را استخراج و برایم فرستاده است

و ربط  ۶۰پاسخها به این پرسشها هم می توانند کودتای خرداد 
ن را با ادامه جنگ و ربط این دو را با گروگانگیری معلوم کنند و آ

رار والیت جمهور مردم هم بکار نسل امروز در مبارزه بخاطر استق
از . به شماری از این پرسشها پیش از این پاسخ داده ام. یندآمی 

  : باز پاسخ می دهم ،راه فایده تکرار
  
نها می توانند برای جمهور آپرسشهایی که پاسخها به ٭

  :مردم بی فایده نباشند
  
شما به طور علني و مستند قبل از انتخابات رياست جمهوري مخالف  - ۱

راي % 76مخالف اسالم فقهي بوديد و , مخالف گروگانگيري, فقيه واليت
نفرات دوم و سوم و چهارم انتخابات هم مانند شما نظر داشتند و . آورديد
آيا اين نشان مي . راي آورد% 4حزب جمهوري اسالمي تنها  ايكاندبد

دهد كه مردم مخالف خميني بودند يا فكر مي كردند او از شما حمايت 
  يا چه؟ مي كند و

ارتش ايران در همه زمينه ها نيروهاي عراق , مدتي قبل از عزل شما  -  2
به جايي رسيده بود كه . را در هم كوبيده و در آستانه پيروزي بود

به ايران  ميليارد دالر 1000كميسيون بي طرف با قرار داد صلح كه 
خسارت مي خواست بدهد و مرزهاي رسمي ايران را قبول كرده بود با 

چه كساني از آمدن اين كميسيون جلوگيري كردند . امضاي صدام حسين
  و باعث ادامه جنگ شدند؟

آيا شما اولين و آخرين اصالح طلب اين نظام شمرده مي شويد زيرا  - 3
شما هم مي خواستيد با قانون اساسي آن زمان كه البته اصل واليت فقيه 

  به هدف برسيد؟, را نداشت
  2در صفحه    
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  ! دولت منم و ایران مال من است: سپاه -احمدی نژاد رفتنی یا ماندنی است؟  ◀
  ۱  ص! صالحه؟م –       
  ۶ ص :۲ –کارنامه جنایت  و فساد سربازان گمنام امام زمان  ◀
  ایران در عراق و سوریهفلسفه جنگ؟ شدت بحران ایران به اوج می رسد؟ نقش  ◀
  ۷  ص و لیبی؟ سرنوشت اردوگاه اشرف؟       
  ۱۰ ص :  ۳بخش –رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام والیت فقیه : ژاله وفا ◀
  ۱۲ ص: ترازنامه اقتصادی رژیم مافیاها است  ،سقوط ارزش پول و تورم و رکود و بیکاری ◀
 ۱۲  ص :ا گزارش می کندافزودن بر اعدام ها و سرکوبها، وحشت  رژیم ر ◀
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حـق  "بـه   "راي من كجاست "شعار - 4 
آيـا اصـالح   . تبـديل شـد   "من كجاسـت 

طلبان اين هدف شفاف مردم كه استقرار 
حاكميت مردم مي باشد را سانسـور مـي   

  كنند؟
با كودتا عليه خميني موافق بوديـد    - 5

يا خير و آيا طرحي در اين مورد به شـما  
  پيشنهاد شد با خير؟

واليت بـا  "خميني در پاريس گفت   - 6
جمهور مـردم اسـت و ميـزان راي ملـت     

آيا ايشان از پله هاي هواپيمـا كـه    "است
  آمد پايين اينها همه يادش رفت؟

شما خطاب به اصـالح طلبـان مـي      - 7
گوييد كه جنبشي كه خود را در محدوده 

محكـوم بـه شكسـت    , رژيم تعريف كنـد 
  به چه دليل؟. است

رخواست اصـالح طلبـان در   مشكالت د 8
مورد اجراي بدون تنازل قانون اساسي كه 
فقط زماني قـانوني هسـت كـه بـا اصـل      
واليت فقيه زاويه پيدا نكند در چيسـت و  
  آيا مي تواند جنبش را پيش ببرد يا خير؟

شما مي توانستيد با كمي سازش با   - 9
خميني پست و مقام خود را نگاه داريد و 

چيزي باعث شد كه چه .هزينه اي ندهيد
كـار پيشـنهاد رفرانـدوم بـه      به جـاي آن 

اگـر   ": خميني داديد و او در جواب گفت
بگويند بـه  , ميليون آنزمان 35همه ايران 

  ؟ "من مي گويم نه, بني صدر آري
اين نظام از اول روش تقسيم بـين    - 10

خودي و دشمن را پيشه گرفته وكماكـان  
مي گويد يا سركوب مي كنم يـا سـقوط   

شــما در اول انقــالب پــس از . مــي كــنم
با بدترين ها شـروع  : اعدامهاي اول گفتيد

مي كنند و با بهترين ها تمام مـي كننـد   
اول بازماندگان رژيم . تا ديگر كسي نماند

سپس شما و مجاهدين و بازرگـان و  , شاه
قطب زاده و احمد خميني و هـم اكنـون   
ــوي و    ــاتمي و موس ــان و خ ــالح طلب اص

و احمــدي نـــژاد و   هاشــمي و كروبـــي 
ايــن خاصــيت قــدرت اســت يــا ...مشــايي

  ؟كودني جمهوري اسالمي
جمهــوري اســالمي بارهــا فرصــت   - 11

ب اكثريــت و ســهــاي طاليــي را بــراي ك
مشــروعيت گــرفتن از مــردم را از دســت 

مانند انتخاب شما كه عزل شديد و . داده
يا استعفاي مجلس ششم و يـا اصـالحات   

چـرا  . روبيخاتمي و يا آمدن موسوي و ك
نظام هزينه ماندن خـود را هميشـه زيـاد    
مي كند و تن به بني صدر و يا اصالحات 
خاتمي يا انتخاب موسوي نمي دهد؟ آيـا  

  اين نظام اصالح نا پذير است و چرا؟
پيشنهاد شما بـراي تشـكيل يـك      - 12

جبهه را براي مبارزه با اسـتبداد توضـيح   
  .بدهيد

ــش گرو - 13 ــانق ــازيگ  نگيري در بازس
ــا   ــود و مخالفــت شــما ب اســتبداد چــه ب
گروگانگيري به چه دليل بود در حالي كه 
خميني اينكار را انقالب دوم و بزرگتـر از  

  .انقالب اول ناميد
  
  :پاسخها به پرسشها ٭
  
ور آیـاد ،در پاسخ به پرسـش اول  - ۱

 ،مــی شــوم کــه دقیــق تــرین تاریخهــا
   :تاریخی است که استمرار دارد

نـوع اسـالم کـه  نآمخالفت با  -۱٫۱
بیــان قــدرتی از نــوع والیــت مطلقــه 

ـــه اســـت ـــه دارد ،فقی بهنگـــام . ادام
نخستین انتخابات ریاست جمهوری 

ــران ــه  ،ای ــاظران و روزنام ــابی ن ارزی
نگاران ایرانی و خارجی این بـود کـه 

از جملـه بخـاطر مخالفـت بـا  ،مردم
تصدی دولـت توسـط روحانیـان، بـه 

ت این مخالف. بنی صدر رأی داده اند
استمرار جسته است و هم اکنون نیز 
مردم ایران با والیـت مطلقـه فقیـه و 
ابــزار قــدرت شــدن دیــن و بیگانــه 

مخـــالف  ،شـــدنش در بیـــان قـــدرت
خونــد دولتــی مــی آنهــا نــه آ. هســتند

ــه دولــت  ــد و ن ــدیآخواهن ــه . خون ن

دین دولتی می خواهنـد و نـه دولـت 
  . دینی

بســیاری مــدعی بــوده انــد کــه  –۱/۲
ی دانسـتند چـه چیـز را مردم ایران م

نمـی خواهنـد امـا نمـی دانسـتند چــه 
بدین سخن کـار . چیز را می خواهند

ــی  ــوز م ــاندند و هن ــی پوش خــود را م
کارشان زمینه سـازی بـرای . پوشانند

.  استقرار استبداد فراگیر مالتاریا بود
هنوز نیـز کارشـان برجـا و برپـا نگـاه 

 ،از اتفـاق. داشتن این استبداد اسـت
ــاتشــب پــیش از  جلســه  ،روز انتخاب

قــای آ. شــورای انقــالب تشــکیل بــود
هاشــمی رفســنجانی از جلســه خــارج 

ــد ــه بع ــد دقیق ــه  ،شــد و چن ــه جلس ب
مــی . احمــد آقــا بــود :مــد و گفــتآباز

امام می فرمایند مدرسـین قـم  :گفت
قای بنی صدر بسـود آقـای آمی گویند 

حبیبی کنار برود و بعد نخست وزیـر 
. اسـت بشود که اختیاراتش هم بیشتر

هـدف رسـیدن بـه  :نپذیرفتم و گفتم
ــتر نیســت ــارات بیش ــا اختی ــامی ب . مق

هدف معلـوم کـردن صـحت و کـذب 
ــت ــا اس ــی از دو ادع ــا :یک ــک ادع  ،ی

ــــان آادعــــای شــــما  ــــان روحانی قای
ــا بــر ایــن ادعــا. قدرتمــدار اســت  ،بن

مردم در پیروی از روحانیت انقـالب 
ــد و انقــالب  نهــا هــدفهای آکــرده ان

مـی » حانیـترو«نچـه آمشخصی جز 
ادعـای دیگـر . نداشته است ،خواهد

اینست که شما دنبال رو مردم شـدید 
ــتقالل و آو  ــا اس ــر آنه ــد ب زادی و رش

میزان عدالت اجتماعی و اسـالمی را 
می خواسته اند که بیانگر این اصول 

شــهر بــه شــهر رفتــه ام و ایــن . باشــند
اصول را تعریف و تشـریح کـرده ام و 

بـه خـاطر   از مردم خواسته ام هرگاه
بـه مـن  ،این اصول انقالب کرده انـد

برنامــه ای را هــم ارائــه . رأی بدهنــد
این اصـول  ،نآکرده ام که با اجرای 
ـــی شـــوند ـــق م ـــردم . متحق ـــردا م ف

خواهند گفـت کـدام یـک از ایـن دو 
هرگاه بـه مـن رأی . ادعا راست است

معلـوم  ،بدون  کمترین ابهام ،دادند
می شـود انقـالب ایـران هـدف هـای 

خص مــی داشــته اســت و شــما از مشــ
  . مردم پیروی کرده اید

درصـــد  ۴ادعـــای اول حـــدود  –۱/۳
گرچــه از کودتــای خــرداد . رأی آورد

زاد انجـام آانتخابـات  ،بدین سـو ۶۰
هر بـار کـه مـردم در  ،اما ،نگرفته اند

با وجود  ،دادن رأی شرکت کرده اند
ـــار  ـــه و در اختی ـــه فقی ـــت مطلق والی

ــر« ــت» رهب ــودن دول ــد ،ب اران جانب
ـــان ـــر از  ،حاکمیـــت روحانی  ۱۰کمت

هرگاه دولتی مستقل . درصد بوده اند
از والیـــت مطلقـــه فقیـــه انتخابـــات 

ـــــدآ ـــــدی کن ـــــد  ،زادی را تص درص
طرفـــــداران دولـــــت روحانیـــــان 

درصـد خواهـد  ۴قدرتمدار کمتـر از 
  . شد
جانبـــداران مـــردم  ،ن زمـــانآ –۱٫۴

درصــــد رأی  ۹۰ســـاالری بیشـــتر از 
 ،زادی راآ گرایشــی کــه بیــان. وردنــدآ

ـــالب  ـــه اندیشـــه راهنمـــای انق بمثاب
پیشنهاد می کرد و بطور شفاف اصول 

نهـــا بـــا آراهنمـــای انقـــالب و ربـــط 
درصد  ۷۶ ،یکدیگر را توضیح می داد

بـا بـی  ،امـروز. وردآراء را به دسـت آ
ـــت ـــث زور پرس ـــدن مثل ـــار ش  ،اعتب

ــتر از  ــی بیش ــداران دموکراس ن آجانب
روز هســتند و بســا در یــک انتخابــات 

درصــد  ۸۰رای ایــن گــرایش از آ ،زادآ
ــز بیشــتر مــی شــود ــاریخ . نی ــین ت چن

مستمری است که جـا بـرای کمتـرین 
ــه ر ــذارد ک ــی گ ــاقی نم ــد ب ــم ژتردی ی

والیــت فقیــه رفتنــی و دموکراســی بــا 

ــان  ــا آبی ــه راهنم ــه اندیش زادی بمثاب
  .مدنی استآ
قــــای خمینــــی در بــــاب آبــــا  –۱/۵

انتخابات ریاسـت جمهـوری گفتگـو 
ر بر ایـن شـد کـه او نفـی و قرا. کردم

بگــذارد مــردم . اثبــات نداشــته باشــد
خود صـاحب صـالحیت را تشـخیص 

او پـذیرفت . دهند و به او رأی دهنـد
قـول  ،امـا در عمـل. و اعالن نیز کرد
قــای رجــوی نقــض آخــود را در بــاره 

  .کرد
ــسآاز        ــا  ،ن پ ــیس جمهــوری ه رئ

جـز . بوده اند» رهبر«برگزیده های 
ــورد  ــاتآم ــای خ ــل از . میق ــک دلی ی

دالیل رأی دادن مردم به او این بـود 
ــامزد   ،»رهبــر«کــه مــردم دانســتند ن

در انتخابات . قای ناطق نوری استآ
از جملــه  ،مــردم ،نیــز ۸۸خــرداد  ۲۲

قـای آبه این دلیل که دانسـتند نـامزد 
بــه  ،اد اســتژاحمــدی نــ ،خامنــه ای

. قای میر حسین موسوی رأی دادندآ
 –اهای نظـامی قای خامنه ای و مافیآ

  .مالی ناگزیر کودتا کردند
هرگاه پرسش کننده و  ،بدین سان      

ـــه  ـــان در خـــود بمثاب جمهـــور جوان
تـــــاریخی کـــــه اســـــتمرار دارد و در 
وضــــعیت کنــــونی بمثابــــه حاصــــل 
تــاریخی بنگرنــد کــه اســتمرار جســته 

ــت ــردم در  ،اس ــرا م ــد چ ــی یابن در م
نخستین انتخابات ریاست جمهوری 

ـــی صـــدر رأی د ـــه بن ـــد و چـــرا ب ادن
روی داد و چــرا  ۶۰کودتــای خــرداد 

ـــد و  ـــان رویاروین ـــان همچن دو جری
نها چه می خواستند و چه آهریک از 

ن روز آدر می یابنـد کـه  :می خواهند
نزاع برسـر والیـت جمهـور مـردم بـا 
والیت فقیه بود و امروز نزاع بـر سـر 
والیت جمهور مردم و والیت مطلقه 

کــه و تردیــد نمــی کننــد . فقیــه اســت
والیت فقیه رفتنـی و والیـت جمهـور 

  .  مدنی هستندآمردم 
  
در پاســخ بــه پرســش دوم خــاطر  – ۲

  :نشان می کنم
 ،ارتش ایران از ماه دوم جنـگ –۲/۱

ن خـود آابتکار عملیات نظـامی را از 
دو  ،در ششـــمین مـــاه جنـــگ. کـــرد

 :مدنـدآهیأت با دو پیشنهاد به ایران 
ــالمی  ــرانس اس ــه کنف ــأتی ک ــی هی یک

ــأمور ــود و  م ــراری صــلح کــرده ب برق
دیگــری هیــأتی کــه کنفــرانس غیــر 
. متعهدها تعیـین و گسـیل کـرده بـود

 ،قــای خمینــیآشــورایعالی دفــاع و 
پیشنهاد غیر متعهدها را با اصالحاتی 

قـرار شـد هیـأت بـه عـراق . پذیرفتند
ــین ــرود و موافقــت صــدام حس ــا  ،ب ب

 ،پیشنهاد پذیرفته شده از سوی ایران
ت اطالع داد که هیأ. را تحصیل کند

قـرار . صدام پیشنهاد را پذیرفته است
.  شد ۶۰خرداد  25مدن هیأت در آبر 

میزان غرامتی که آن زمان کشورهای 
 ،عـرب برانگیزنـده صـدام بـه جنــگ
 ،پیشنهاد می کردند بـه ایـران بدهنـد

میلیــارد  50مــا . میلیــارد دالر بــود 25
هزار میلیـارد . دالر مطالبه می کردیم

ـــر ـــود  وردآدالر ب خســـارت جنـــگ ب
 ،توسط حکومت هاشـمی رفسـنجانی

    ،نآبعد از پایان 
مــدن آامــا چــه کســانی مــانع از  – ۲٫۲

ــران شــدند؟ امــر واقــع  ــه ای هیــأت ب
قــای رجــائی بــه آاینســت کــه از دفتــر 

وزیر خارجه کوبا تلفـن مـی شـود کـه 
فعال   ،بلحاظ فعل و انفعالهای جاری

  . مدن به ایران منصرف شویدآاز 
ا امر واقع مستمر پاسخ بـه ایـن ام      

ــد ــی ده ــق م ــائی آ :پرســش را دقی نه
مـدن هیـأت آکودتا کردند و مـانع از 

صلح به ایران شدند که ادامه جنـگ 
را بـــرای اســـتقرار اســـتبداد خـــویش 

بــا انگلســتان و . ضــرور مــی شــمردند
ــترک در  ــع مش ــرائیل نف ــا و اس امریک

ــتند ــگ داش ــه جن ــان و . ادام ــا ریگ ب
جمهــوری و کــه رئــیس ) پــدر (بــوش

ـــد ـــوری بودن ـــیس جمه ـــاون رئ  ،مع
ـــر ســـورپرایز را بعمـــل  ـــه اکتب معامل

قـای آلت کردن آنها با آ. ورده بودندآ
ــی ــد و  ،خمین ــت را تصــرف کردن دول

ن را در تصــرف خــود آ ،بطــور مســتمر
دارند و همچنـان ایـران را در حلقـه 

تش و وضـعیت جنگـی نگـاه داشـته آ
سـتیز  ،زیرازیـر معاملـه و رویـارو. اند

نها با بکار انداختن سـتون آ. نندمی ک
بخصــوص ســپاه،  ،پایــه هــای قــدرت

کودتــا کردنــد و اینــک ســپاه مــدعی 
  ...است که دولت او است و

ینـــده آنســـل امـــروز و نســـلهای      
لـن آهیچگاه نبایـد از یـاد ببرنـد کـه 

وزیــر دفــاع در حکومــت  ،کــالرک
ــــاچر ــــت  ،ت ــــران گی ــــاه ای در دادگ

ــا " :گفــت ،انگلیســی جنــگ عــراق ب
 ،ان در سود انگلستان و غرب بـودایر

ن را فــراهم آاســباب ایجــاد و ادامــه 
چرا که استبداد در کشـوری ." کردیم

ــران ــه خــارجی ،چــون ای ــدون پای  ،ب
بدون نگاه داشتن کشور در  ،بنابراین

برپـا نمـی  ،زیر سـلطه –روابط مسلط 
بـــدون  ،هـــم بـــه ایـــن دلیـــل. مانـــد

اســـتقرار مـــردم ســـاالری  ،اســـتقالل
  .محال است

    
ــی  – ۳ ــوم م ــش س ــه پرس ــخ ب در پاس

  :بایدم گفت
 ،در پیش نـویس قـانون اساسـی –۳/۱

والیــت جمهــور  ،نآشــالوده اصــول 
امـا مجلـس خبرگـانی کـه . مردم بـود
از موضوع وکالـت خـود  ،تشکیل شد

ــانون اساســی  خــارج گشــت و یــک ق
ن ضـدین آ ۶و  5نوشت کـه دو اصـل 

در پی جر و بحث مفصـل بـا . هستند
یت فقیه جـای بـه وال ،قای منتظریآ

قای خمینی آهرگاه . نظارت فقیه داد
ــرد ــی ک ــی را نقــض نم ــانون اساس  ،ق
 ،اعمــال اصــل والیــت جمهــور مــردم

ــت ــی گش ــن م ــرار . ممک ــای آ –از ق ق
مشکینی که تا زنده بود رئیس مجلس 

در نماز جمعه قم گفتـه  ،خبرگان بود
ســــر  ۱۱۰بــــود در مــــورد  اصــــل 

قــای آ –روحانیــت کــاله رفتــه اســت 
متوجــه شــده بــود کــه  ،دیــر ،خمینــی

فرصت مجلـس خبرگـان را از دسـت 
ــار  ــه او اختی ــی ب ــانون اساس داده و ق

ایــن شــد کــه . اجرائــی نــداده اســت
ــرد ــانون اساســی را روش ک . نقــض ق

قـــای هاشـــمی رفســـنجانی آ ،بعـــدها
 ،امام با وجـود قـانون اساسـی :گفت

  . والیت مطلقه فقیه را اعمال می کرد
تا کودتای  –قای خمینی آپس اگر      

بار قانون اساسی  ۷5اقال  ،۶۰خرداد 
قانون اساسـی را  –را نقض کرده بود 

مـر تشـکیل مجلـس آنقض نمی کرد و 
قالبــی و تحمیــل حکومــت و نصــب 
رئیس شـورایعالی قضـائی و دادسـتان 

بــر خــالف قــانون اساســی نمــی  ،کــل
اصـالح طلبـی موضـوعیت پیـدا  ،شد

اما نقـض قـانون اساسـی از . نمی کرد
او نیــز محلــی بــرای اصــالح ســوی 

زیـرا مــی . طلبـی بـاقی نمــی گذاشـت
باید همگـان بـه رئـیس جمهـوری در 
اســتقامت در برابــر تجــاوز بــه قــانون 
اساسی و استقرار والیت مطلقه فقیـه 

. تأسی مـی کردنـد ،یا استبداد فراگیر
به حق حاکمیت خود عمل  ،نکردند
خالء ناشی از عمـل نکـردن . نکردند

(= ت را قـدرت مردم به حق حاکمیـ

قـــای خمینـــی و آپـــر کـــرد کـــه ) زور
دستیارانش هم بکار می بردنـد و هـم 

  .لت فعلش بودندآ
بــه  ،نچــه موضــوعیت داشــتآ – ۳/۲

ما . نتیجه رساندن تجربه انقالب بود
براین نظر بودیم و هستیم که انقالب 
نمی باید تجربه نیمـه تمـام بگـردد و 
به سرنوشت انقالبهای پیشین گرفتار 

پــس بــر ســر اصــول راهنمــای . شــود
بــــا تمــــام تــــوان  ،انقــــالب ایــــران

میثـاق ( شرکت در ابتال ها . ایستادیم
با حزب جمهوری اسالمی که توسـط 
ـــه  حـــزب نقـــض شـــد و کـــارش را ب

قـــای آانحـــالل کشـــاند و میثـــاق بـــا 
خمینی که از سوی او دو نوبت نقـض 

نوبت اول بیان انقالب را نقـض  :شد
هـار کرد که خـود در نفـل لوشـاتو اظ

کرده بود و نوبت دوم قانون اساسـی 
را نقض کرد  کـه خـود رأی دادن بـه 
ــود ــده ب ــرعی خوان . آن را واجــب ش

میلیون بگویند بله  35 :وقتی او گفت
کاری بـیش از نقـض  ،من می گویم نه
ــرد ــاق ک ــرا ر ،میث ــونی را ژزی ــم فرع ی
جام زهـر  ،سرانجام ،اما. برقرار کرد
ـــید ـــری . را سرکش ـــا رهب ـــاق ب و میث

مان مجاهدین خلق کـه از سـوی ساز
قـای رجـوی آ. این رهبری نقض شـد

نیز کـار خـود و سـازمانش را بـه ایـن 
این امکـان را فـراهم  ،)افالس کشاند

ورده اســت کــه انقــالب ایــران بــه آ
هـــدف خـــویش کـــه متحقـــق شـــدن 

ن و استقرار والیـت آاصول راهنمای 
  .برسد ،جمهور مردم است

ور اما تاریخ بمثابه مجموعه ام – ۳٫۳
ــازهم  ــه پرســش را ب ــتمر پاســخ  ب مس

بـا کودتـای خـرداد  :دقیق تر می کند
 ،اصول راهنمـای انقـالب ایـران ،۶۰

ــزان آاســتقالل و  ــر می زادی و رشــد ب
عدالت اجتماعی و نیز اسـالم بمثابـه 

در . یکسره رها شده انـد ،زادیآبیان 
ــردم « ،نتیجــه ــور م ــا جمه ــت ب والی
قـای خمینـی در آکـه از زبـان » است

جــای بــه  ،لوشــاتو اظهــار شــدنوفــل 
پس . والیت مطلقه فقیه سپرده است

قــانون  ۶و  ۵تضــاد میــان دو اصــل 
 ،اساسی مصوب مجلس خبرگان اول

هرگاه بنا بـر . ادامه دارد ،بدون وقفه
 ،استقرار والیت جمهور مردم بگـردد

زیرا . اصالح طلبی بی محل می شود
 ،با حذف والیت مطلقـه فقیـه ،تضاد

دو طرف  ،ین قراربد. حل شده است
ـــتمر رو در روی یکـــدیگر  ـــور مس بط

نها که بـر اصـل والیـت آ: ایستاده اند
نند که آجمهور مردم ایستاده اند و بر

ــه نتیجــه  ــران را ب ــالب ای ــه انق تجرب
نهــا کــه مــدعی والیــت آبرســانند و 

مطلقــه فقیــه هســتند و بــرای والیــت 
محلی از اعـراب قائـل  ،جمهور مردم

محــل  چــون اصــالح طلبــی. نیســتند
 ،عملــی در ایــن رویــاروئی نمــی یابــد

اصــالح طلبــان در محــدوده  ،الجــرم
والیت مطلقه فقیه زندانی مـی ماننـد 
و نمی توانند برای مردم والیت قائل 
 ،شوند و در رویاروئی سرانجام بخش

نظـام «محل عملی جز  جانبداری از 
از ایــن رو . پیــدا کننــد» والیــت فقیــه

شدار قای خامنه ای هآدائم به  ،است
می دهند کـه حافظـان واقعـی نظـام 

نهـا را بـی آنها هستند و هرگاه نظام آ
ــد ــش کن ــه  ،نق ــا جبه ــاروئی ب در روی
تنهــا مــی مانــد و ســقوط  ،دموکراســی

  . می کند
تاریخ بمثابـه امـر  ،با این حال – ۳/۴

ــه مشــترکی ،واقــع مســتمر ــان  ،مای می
» ولی امـر«مقابله رئیس جمهوری با 

نکـه بنـا بـر آ بـا: شکار مـی نمایـدآ ،را
قــــانون اساســــی مصــــوب مجلــــس 

  والیت فقیه در نظارت  ،خبرگان اول
  

   3در صفحه    
  

 ۹۰تا بهار۶۰از بهار
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  قای آاما چون  ،فقیه خالصه می شد
خمینی بـه ایفـای نقـش نـاظر بسـنده 

مجموعه سـه (تن به دولتی  ،نمی کرد
نمــی  ،کــه تحــت امــر او نباشــد) قــوه
تن نـدادن او امـری مسـتمر شـد . داد

قـای خامنـه ای آ ،امـروز ،بطوری کـه
نجــا پــیش رفتــه اســت کــه بــرای آتــا 

در حـوزه  ،برگزیده و تحت امر خود
کمتـرین اسـتقالل عملـی  ،مسئولیتش

ــل نیســت ــرار. قائ ــدین ق ــا  ،ب ــه تنه ن
در جهـــت محـــدود  ،یـــمژاصـــالح ر

بلکـه  ،نـاممکن اسـت» رهبر«کردن 
رئیس جمهوری و وزیران تحـت امـر 

ــر« ــار و  ،»رهب ــای اختی ــوزه ه در ح
 ،یار محدود خـویش نیـزمسئولیت بس

  . فاقد اختیار هستند
رده آاصالح طلبی فر ،بدین سان       

ـــود و  ـــده از واقعیـــت ب ـــی بری ذهنیت
در طـــول  ،از ایـــن رو اســـت. هســـت
دو گــرایش عمـده پیــدا کــرده  ،زمـان
گرایشی که واقعیـت را قـدرت : است

ن مــی آحــاکم مــی انگــارد و جــذب 
شود و گرایشی که پی می بـرد والیـت 

ن نـــوع از تنظـــیم رابطـــه بـــا آفقیـــه 
قدرت است که انسـان را از حقـوق و 
کرامــت خــویش غافــل مــی کنــد و 

این گرایش به . محکوم به زوال است
جبهــه مــدافع والیــت جمهــور مــردم 

  .می پیوندد
  
ـــه پرســـش چهـــارم  – ۴  در پاســـخ ب

  : عرض می کنم
ــــی و  – ۴٫۱ ــــاروئی واقع چــــون روی

رویـــاروئی  میـــان  ،ســـرانجام بخـــش
) حـق مـن کـو(ور مـردم والیت جمه

اصـالح طلبـانی  ،با والیت فقیه است
اجــرای بــدون «کــه گمــان مــی بــرد 
والیت مطلقـه  ،»تنازل قانون اساسی

فقیه را قابل تحمل مـی کنـد و بـرای 
والیت جمهور مردم نیز محل  عملی 

حاضر نشدند نتیجه  ،وردآبوجود می 
قــــای خــــاتمی و آســــاله  ۸تجربــــه 

و پس از پیش . حکومت او را بپذیرند
حاضـر نشـدند و نیسـتند  ،نیز ،تجربه

ــازل  ــدون تن ــرای ب ــه اج ــد ک بپذیرن
والیت فقیه را مطلقـه  ،قانون اساسی

چه بخواهند و  ،در نتیجه. تر می کند
تن به شـفاف کـردن  ،خواه نخواهند
همچنـان در ابهـام . خود نمی دهنـد

حاضر نیستند بگویند اصالح : هستند
حاضر نیستند توضیح . طلبی چیست

بدهنــد اجــرای بــدون تنــازل قــانون 
چـــه تغییـــری در وضـــعیت  ،اساســـی

ــان و  ــدی انس ــود حقوقمن ــونی بس کن
ــی  ــوق مل ــه از حق برخــورداری جامع

ورد؟ حاضـــر آخـــویش بوجـــود مـــی 
چگونـه مـی خواهنـد :نیستند بگویند
ــین دو ضــد ــور  ،ب ــت جمه یکــی والی

 ،مردم و دیگری والیت مطلقـه فقیـه
ورند؟ حاضـر نیسـتند آسازش بوجود 

در  ،برفـرض کـه یکبـار دیگـر: ویندبگ
مجلس اکثریت پیدا کردنـد و رئـیس 

چـه  ،جمهوری نیز اصالح طلب شـد
قــــای خــــاتمی و آکــــاری بیشــــتر از 

حکومت او و مجلس ششم می توانند 
  انجام دهند؟ 

پرسشــهای اصــلی را  ،بــدین ســان      
نها نمـی آسانسور می کنند و مطلقا به 

» دلیلـــــی« ،در عـــــوض.  پردازنـــــد
قـانون : ده اند و تکرار می کنندتراشی

ن رأی آن رو که مـردم بـه آاساسی از 
ید که بگـوئیم آن می آبکار  ،داده اند

امـا البـد مـی داننـد . چه می خواهیم
در  ،کــه بــه قــانون اساســی کنــونی کــه

ــه  ،نآ ــا والیــت مطلق ــه ب والیــت فقی
فقیــه جانشــین شــده اســت و ســالب 

مــردم  ،والیــت جمهــور مــردم اســت
همه پرسـی کـه . داده اندایران رأی ن

ـــان  ـــک اســـتبداد در شـــرائط خفق ی
. فاقـد اعتبـار اسـت ،برگزار مـی کنـد

اعتبــار دادن بــه ایــن قــانون اساســی 

نهـا مـی آسلب صفت اصالح طلب از 
چــرا کــه افــزون بــر بــی اعتبــار . کنــد

ــانون اساســی ــودن ق اصــالح یــک  ،ب
نظــــام در جهــــت مخــــالف اصــــل 

ن کـه والیـت آمحوری قانون اساسی 
  .ناممکن است ،فقیه استمطلقه 

امــا سانســور جبهــه جانبــدار  – ۴/۲
از پـــیش از  ،والیـــت جمهـــور مـــردم

غــاز شــده و تــا آ ۶۰کودتــای خــرداد 
در ایــن . امــروز ادامــه یافتــه اســت

هــــر ســــه رأس مثلــــث  ،سانســــور
سانسور تنها . زورپرست شرکت دارند

ــور نوشــته هــا و گفتــه هــا در  ،سانس
ـــــان  ـــــیح بی زادی و اصـــــول آتوض

. نیســـت ،انقـــالب ایـــران راهنمـــای
ــای  ــه و اصــول راهنم ــور اندیش سانس

ــز هســت ــران نی چنانکــه . انقــالب ای
گفته های خمینی در نفل لوشاتو نیز 

 ،راســت بخــواهی. سانســور مــی شــود
انواع سانسورها بکار می روند تا بیان 

زادی به وجدان همگانی راه نجوید آ
و اندیشــه راهنمــای جامعــه نگــردد و 

ــ ــد س ــان ندانن ــای ایرانی ــه ه تون پای
دولت جبار کدامهایند و چگونه باید 

نهــا را برداشــت و ایــن دولــت را بــه آ
ــدار ــوق م . منقلــب کــرد ،دولــت حق

ندانند چگونه می توان جامعه را بـاز 
  . و تحول پذیر کرد

ســـاختن و انتشـــار  ،بـــر سانســـور       
ــزود ــد اف ــز بای ــا را نی ــواع دروغه . ان
انها تولید و انتشار دروغها با ناسزا بار

مثلث زور پرسـت و نیـز . همراه است
معتادان به قدرتمداری که بسـا خـود 

ــوکرات و  ــد... را دم ــی برن ــان م  ،گم
تــــرور «هنــــوز ندانســــته انــــد کــــه 

خود  ،سرانجام ،زادگانآ» شخصیت
از این قاعـده . می شود ،ویران سازی

که هرکس خود خویشتن را می سازد 
و یا ویران می کند و کسی نمی توانـد 

گاه نیسـتند و آ ،را خراب کند دیگری
نهـا آاگر هم تجربه این قاعـده را بـه 

نهــــا بــــه آعقــــل  ،فهمانــــده باشــــد
ویرانگــری معتــاد گشــته اســت و جــز 

  .ویرانگری تولید نمی کند
ــش       ــردن آت ــرد ک ــه در س ــی ک روش

سانسور و بی اثر کردن دروغ و ناسزا 
ــــک دارد  ــــه اســــت و این بکــــار رفت

 ،نـدشـکار مـی کآمدی خویش را آکار
  : عبارت است

ایســتادن بــر حــق و اظهــار حــق و  •
تشریح  پیوسته حقوق ملـی و حقـوق 
انســــان و توضــــیح مــــداوم اصــــول 

ــزان آاســتقالل و  ــر می زادی و رشــد ب
وفـای  ،بنا بـر ایـن ،عدالت اجتماعی

ــا تجربــه انقــالب ایــران و  بــه عهــد ب
  . نآاندیشه و اصول راهنمای 

 هر انسانی کـه بـا زور و ،بدین سان    
 ،زورپرســتی بــه مبــارزه بــر مــی خیــزد

نخســت عقــل خــویش را مــی بایــد 
نگـــاه بدانـــد آزاد کنـــد و آمســـتقل و 

وقتی قرار اسـت بـا جبـاران حـاکم و 
نمـی  ،قدرتهای سلطه گر مبارزه کنـد

باید خویشتن را در مـدار بسـته دروغ 
چـرا کـه . شنیدن و گفتن زندانی کند

ــته ــدار بس ــن م ــد  ،در ای ــروز زورمن پی
باید راست پندار و . است دروغگوتر 

  .راست گفتار و راست کردار شد
زادی خـویش را آگوهر اسـتقالل و  •

به هیچ بهائی نفروختن و بـه قـدرت 
بیگانــه در امــور داخلــی کشــور نقــش 

  . ندادن
  بی پاسخ گذاشتن ناسزاها  •
ــا • ــرار دروغ ه ــازان از تک  ،دروغ س

ـــرغم  ـــودن آب شـــکار کـــردن دروغ ب
 ،پس. ایستند باز نمی ،ساخته هایشان

ــازنمودن تناقضــهای موجــود در  از ب
دروغها و مبارزه با دروغ بمثابه تنهـا 

زبان قدرت ویرانگر و مبارزه بـا ایـن 
  .هیچگاه نباید باز ایستاد ،قدرت

ـــز  • ـــها و نی ـــدفها و روش ـــای ه افش
خیانتها و فسادها و جنایتهای مثلـث 
زور پرســـت  و نیـــز قـــدرت پرســـتان 

 ،ن حـالو در همـا. »ظاهر الصالح«
زادی و رشــد آراســت راه  اســتقالل و 

ـــر روی آرا بر ـــا بنمـــودن و ب ـــا آنه نه
  .بازنگاه داشتن

خویشتن را به سیل فشـارهایی کـه  •
بعمــل مــی آینــد و انبــوه وسوســه هــا 
نســپردن و از رفــتن بــه ســوی هــدف 

باید همـراه بـا بکـاربردن   ،بازنگشتن
: این درسها. درسهای موفقیت باشند

ــدمی  - ۱ ــه ع ــا موازن ــل راهنم را اص
بنـا  ،کردن و به خداوند توکل کردن

زادی خـویش آاز اسـتقالل و  ،بر ایـن
ـــل نشـــدن و  ـــه  - ۲غاف برخـــود تکی

کردن و ایستادگی خـود را منـوط بـه 
 - ۳ایســتادگی دیگــری نگردانــدن و 

ن را در نیمه آتجربه را روش کردن و 
زمـــایش آاز ورود در  ،رهـــا نکـــردن

را  زمـایشآهمکاری نترسیدن و ایـن 
مدن نتیجه رهـا نکـردن آتا به دست 

به حقوق خود عمل کردن و از  - ۴و 
حقوق دیگران دفاع کردن و در ایـن 
دفاع از اصل تقدم حقـوق انسـان بـر 
بــاور و خــوب و بــد پنــدار و گفتــار و 

 - ۵و  . پیــــروی کــــردن ،کــــردار او
مصلحت و تکلیـف را عمـل بـه حـق 
دانستن و تکلیف و مصـلحت بیگانـه 

حکـم زور شـمردن و بـدان با حق را 
امیـــد و شـــادی و  - ۶تـــن نـــدادن و 

ــر  شــکیبائی را بیانگرهــای وجــدان ب
زادی و عمــل بــه حقــوق آاســتقالل و 

خــویش دانســتن  و همــواره شــاد و 
و همـواره بـه . امیدوار و شکیبا بودن

ــاد ور شــدن کــه غــم و تــرس آخــود ی
گویای غفلت از حقـوق و تسـلیم زور 

ـــت ـــتن اس ـــداری گش  - ۷و .  و زورم
تقوای اخالقـی و  - ۸وفای به عهد و 

از  ،بکـــار انـــداختن اســـتعدادها - ۹
جمله استعداد دوست و همکار شدن 

ــه عــدمی ــر اصــل موازن در قطــع  ،و ب
ـــدم  ـــاری تق ـــتی و همک رابطـــه دوس

عکس العمـل نشـدن  - ۱۰نجستن و 
و عمل دشمنانه زورپرست را فرصـتی 

ــرای ابتکــار عمــل شــمردن و   - ۱۱ب
جمله به معنـای  رشد کردن مداوم از

و  ،گذار دائمی از نـاتوانی بـه توانـائی
بنا بر این غافل نشدن از جهاد  - ۱۲

اکبــر کــه انتقــاد از خــویش بــه قصــد  
. بازیافتن استعداد امـام گشـتن اسـت

ینده های دور قرار آبمعنای در  ،امام
گــرفتن و در حــال عمــل کــردن و در 
عمــل بــه حقــوق و دفــاع از حقــوق و 

ادگـــــــری و دانـــــــش و تقـــــــوا و د
  . پیشی جستن ،خدمتگزاری

 ،مـــردم ایـــران ،مخاطـــب را یکـــی •
ـــناختن ـــل . ش ـــش فع ـــردم را از نق م

گـاه آپذیرانه خود و عوامل و دالیلی 
یم جبـاران ژنها را تحت رآکردن که  

نها را بـه آتوانائی های . قرار داده اند
وردن و راه و روش بیــرون آیادشــان 

ا رفتن از مدار بسته بد و بدتر و ترسـه
نوشته ها . نها تشریح کردنآبرای  ،را

ــه هــا مــی بایــد هــر شــنونده و  و گفت
خواننده را به یک فرستنده در سطح 

ــد ــدل کن ــه ب ــه  ،جامع ــی ک ــه ترتیب ب
ــاریخی و ملــی و علمــی  وجــدانهای ت

  . جامعه غنی و شفاف بگردد
  
در پاسخ به پرسش پـنجم عـرض  – ۵

  :می کنم
قای خمینـی رهبـری آکودتا را  – ۵/۱

قایان احمد خمینـی و آ ،نفر ۴ کرد و
بهشتی و هاشمی رفسـنجانی و خامنـه 

ــد ــتیاران اصــلی او بودن جــز . ای دس
مهــدوی کنــی و موســوی  ،ایــن هــا

یـت آاردبیلی و محمد یزدی و حسـن 
ـــز ... و محســـن رضـــائی و نقـــش  ،نی

  . دستیارهای ردیف دوم  را داشتند
ــا وجــود آ – ۵/۲ ــا طــرح ضــد کودت ی

ری آداشــت؟ پاســخ بــه ایــن پرســش 
ارتشیان پیشـنهاد  ،در کرمانشاه: است

کردند ارتش طرح ضد کودتا را اجرا 
ــد ــه . کن ــتمآب ــا گف ــاوت : نه ــک تف ی

اساسی که میان مـا و مالتاریـا وجـود 
اینست کـه مـا وطـن خـویش را  ،دارد

 ،دوست مـی داریـم و حاضـر نیسـتیم
ـــیم و در  ـــرک کن ـــگ را ت ـــه جن جبه
تهران و شهرهای ایـران وارد جنـگ 

ــوی ــی بش ــی . مداخل ــتبدادیان م امااس
ــر از  ــرود بهت ــور ب ــد نصــف کش گوین

نست که بنـی صـدر در جنـگ پیـروز آ
ـــردد ـــه .  بگ ـــتم ک ـــق نیس ـــس مواف پ

ارتشیان جبهه ها را تـرک کننـد و در 
دسـت  ،تهران و بسا در همـه شـهرها

افـزون بـر . به عملیات نظـامی بزننـد
با کودتا برضد کودتا نیز موافـق  ،این

حفـظ  ،یتزیرا بر فرض موفق. نیستم
بـه . دولت هدف اول دولت می شـود

این ما خواهیم بـود کـه   ،سخن دیگر
. اســـتبداد را بـــاز ســـازی مـــی کنـــیم

ــت از  ــن آحاکمی ــردم اســت و ای ن م
مردم هستند کـه مـی بایـد بـه مقابلـه 

  . برخیزند
برای اینکـه نگوئیـد  ،باوجود این      

و نگوینــد امکــان برانــدازی اســتبداد 
به بنی صدر خوندها وجود داشت و آ

 ،هــم پیشــنهاد کــردیم و او نپــذیرفت
. عملی بودن پیشنهاد را بررسی کنـیم

جانشــین  ،از شــهید سرلشــگر فالحــی
رئـــیس ســـتاد خواســـتم وضـــعیت را 

ارتش حد اکثر : او گفت: تشریح کند
ــران دارد ــا . دو گــردان در ته ــه ب البت

ایــن دو گــردان نمــی تــوان کودتــای 
دسـت کـم مـی . مالتاریا را خنثی کرد

باید دو لشگر از جبهـه هـا بـه تهـران 
ــرد ــرای رســاندن دو . ب ــان الزم ب زم

ورد آلشــگر بــه تهــران را یــک مــاه بــر
اما ضـد کودتـا مـی بایـد ظـرف . کرد

ــا غــافلگیر کــردن  ــد ســاعت و ب چن
بدین سان بود . دشمن انجام می شد

کـــه پیشـــنهاد دهنـــدگان و دیگـــران 
ــی  ــنهاد عمل ــه پیش ــدند ک ــد ش متقاع

  . نیست
ــ – ۵/۳ ــرح ب ــه ط ــردم ب رانگیختن م

ــردن  ــی ک ــا خنث ــور در صــحنه ی حض
مــن  ،ن زمــانآ. کودتــا توســط مــردم

قای خمینی کسـی آهنوز می پنداشتم 
. نیست که بر روی مردم اسلحه بکشد

تنـــی چنـــد از همکـــاران و دوســـتان 
هشدار می دادنـد کـه او بـرای حفـظ 

.  مردم را به مسلسل مـی بنـدد ،قدرت
بـــه اجـــرا  ،پـــی در پـــی ،ســـه طـــرح

  : ته و ناکام شدندگذاش
طــرح اول بســتن بــازار و حضــور  •

رئیس جمهوری در اجتمـاع مـردم و 
مدن در سـطح شـهر و آبه حرکت در 

خلع سـالح افـراد مسـلح تحـت امـر 
شـهید . این طرح اجرا نشـد. مالتاریا

فروهر که برای اجرای طرح در بازار 
بازاریـان را مشـغول  ،حاضر شده بود

او گفتـه نهـا بـه آ. به بکـار دیـده بـود
ما فکر مـی کـردیم سـه شـنبه «بودند 

  ! »ینده روز عمل استآ
خرداد که جبهـه ملـی  ۲۵اجتماع  •

مردم تهران را بدان فراخوانـده بـود 
و قــرار بــود در میــدان فردوســی برپــا 

از «قای خمینی جبهـه ملـی را آ. شود
خوانــد و چماقــداران » امــروز مرتــد

. زادی کــردآخــود را روانــه میــدان 
ــ ــوت کنن ــر دع ــدان حاض دگان در می

قای مهنـدس بازرگـان نیـز آنشدند و 
تبری نامه ای نوشت که صدا و سـیما 

ــه  ،در همــین روز. پخــش کــرد مــن ب
مخفی گـاهی رفـتم کـه خانـه یکـی از 

  .دوستان شهید فروهر بود
مـــردم تهـــران و  ،خـــرداد ۳۰در  •

شهرهای دیگر به حمایت از منتخب 
دو روز پیش از . مدندآخود به صحنه 

قـــای خمینـــی مردمـــی را کـــه آ ،نآ
بـه قطـع  ،بخواهند راه پیمـائی کننـد

در این .  سر و دست تهدید کرده بود
تهدید او با بستن مردم به گلوله  ،روز

عملـی  ،و بکار افتـادن ماشـین اعـدام
  .شد
چاره تشکیل شورای ملی مقاومـت     

و حضـــور در صـــحنه جهـــانی بـــرای 
مبارزه بااستبداد شد که بـا جنایـت و 

. غـــاز مـــی شـــدآانـــت و فســـاد خی
مهاجرت ضرور شد زیرا هـم بلحـاظ 

قــــای خمینــــی و آمعاملــــه پنهــــانی 
قایان ریگـان و بـوش آدستیاران او با 

که اینک رئـیس جمهـوری و معـاون 
اکتبـر (رئیس جمهوری امریکا بودند 

بــدین خــاطر کــه  ،و هــم ،)ســورپرایز
نهـا آهدفهای کودتاچیان که یکـی از 

که هـدف  – ادامه دادن به جنگ بود
نهـا و امریکـا و انگلسـتان و آمشترک 

امریکا و انگلسـتان و  ،-اسرائیل بود 
ــرائیل ــران ،اس ــتقیم   ،در ای ــش مس نق

از این رو بـود کـه بـه . پیدا می کردند
در نخسـتین  ،محض ورود به فرانسـه

ــاحبه ــدف از هجــرت ،مص ــتم ه  ،گف
ــــان  ــــک می ــــط ارگانی ــــای رواب افش

  . خمینیسم و ریگانیسم است
بـر سـه  ،ما شـورای ملـی مقاومـتا     

زادی و عــــدم آاصــــل اســــتقالل و 
قای رجـوی آبه .  مونی تشکیل شدژه

ما و شـما وارد یـک ابـتال و : گفته شد
قـای خمینـی آبـه . زمایش می شـویمآ

صد درصد اعتماد داشـتیم وایـن شـد 
ن ،بــه شــما صــد در صــد بــی آنتیجــه 

ـــادیم ـــس. اعتم ـــس از  ،پ امتحـــان پ
نخواهـد یم خمینـی انجـام ژسقوط ر

بلکه روز به روز انجـام و نتیجـه . آمد
ــردم اعــالم خواهــد شــد ــه م صــد . ب

افسوس کـه او و دسـتیارانش هـر سـه 
ــه خــدمت  اصــل را نقــض کردنــد و ب

یـک رأس  ،باوجود این. صدام رفتند
ــز ــت نی ــث زور پرس ــه رأس مثل  ،از س

زور پرســـت  ،امـــروز. مـــردود شـــد
امتحان نداده و نا شـناخته ای برجـا 

و امیـــد بـــه اســـتقرار نمانـــده اســـت 
ــردم ــن  ،والیــت جمهــور م ــر ای ــا ب بن

ـــر اصـــول اســـتقالل و  دموکراســـی ب
ـــدالت آ ـــزان ع ـــر می ـــد ب زادی و رش

  .بزرگ است ،اجتماعی
 ۶۰کودتا در کودتـای خـرداد  – ۵/۴

ــا خــود آ. خالصــه نمــی شــود ن کودت
ــا هــا  رشــته بهــم پیوســته ای از کودت

ــا امــروز ۶۰از خــرداد . بــود یــم ژر ،ت
. تـای دائمـی اسـتیـم کودژحاکم، ر

نســـل امـــروز بـــا تأمـــل در کودتـــای 
و خــورده کودتاهــا کــه از  ۸۸خــرداد 

بـه  ،ن روز تا امروز انجام گرفته انـدآ
یکی ایـن کـه : دو واقعیت پی می برد

تا وقتی مردم زندگی فردی و جمعـی 
را عمــل بــه حقــوق خــویش نکننــد و 

 ،زاد زندگی کننـدآنخواهند مستقل و 
دیگـر . ندتحت دولت جباران می مان

یمـی اسـت کـه ژاین که کودتا ذاتـی ر
یک محور دارد و بـرای خـود قـدرت 

ایــن قــدرت مــی . مطلــق قائــل اســت
بایـــد بکـــار رود تـــا از راه متمرکـــز و 

پس مدام می . دیر بپاید ،بزرگ شدن
 ،باید بـا نقـض قـوانین خـود سـاخته

ــد ــا وارد . زور گوی ــانون را ب ــض ق نق
انجـام مـی ) کودتـا(کردن ضـربه هـا 

  یم ژاصالح ر ،از این دیدگاه نیز .دهد
 ،در جهت رهاکردنش از کودتـاگری

  .     ناممکن است
  

   16در صفحه    
  

 ۹۰تا بهار۶۰از بهار
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يات اهللا خرازي آ«از جمله ( در بيت  ◀
شـماري از   آن،و خارج از ) و خوشوقت

طرفداران واليت مطلقه فقيه به خامنه اي 
پيشنهاد كـره اندكـه بابـت حمـايتش از     

ــ ــدي ن ــان اژاحم ــات و اد در جري نتخاب
از مردم معـذرت   ،سركوب خونين مردم

بـه او اطمينـĤن داده انـد اگـر     . بخواهد
 ،دلبستگي خود به معنويت را اظهار كنـد 

عواطف مردم را نسبت به خـود بـر مـي    
نگيزد و براي بـن بسـت كنـوني مفـري     

حمايـت از احمـدي   . وردآبوجود مـي  
اد ديگر كار ساز نيست و مشكل افزا نيز ژن

مـي گوينـد    ،ن با اين نظـر مخالفا. هست
ديگر نمي شـود جلـو    ،اگر او چنين كند

مردم را گرفـت و شـوراي نگهبـان هـم     
ناچــار مــي شــود صــالحيت نامزدهــاي 

هشـدار  . اصالح طلـب را تصـديق كنـد   
اكثريت بـا  (حداد عادل كه مجلس ششم 

مـي توانـد تكـرار    ) اصالح طلب ها بـود 
روي پرده زير پرده ايست كه تقابل  ،شود

ــا ــان معــذرت خــواهي موافق ن و مخالف
  . خامنه اي باشد

مشاهده رفتار مجلـس و سـپاه و قـوه         
 ،اد و خود اوژقضائيه با نزديكان احمدي ن

گوياي ايـن واقعيـت اسـت كـه بنـا بـر       
اد و ناگزير كردنش به ژتحريك احمدي ن

ويـز الزم  آواكنشهائي اسـت كـه دسـت    
  :براي عزل او بشوند

  
دولت : سپاه» فرمانده«جعفري  ٭

مائيم و خط قرمز را ما معـين مـي   
  :كنيم

  
محمد  ،به گزارش ايلنا ،90تير  14در  ◀

   ،علي جعفري
اد  كه گفته بود ژدر پاسخ به احمدي ن •

دولت خط قرمز من است هرگاه از اين 
افشاگري خواهم كـرد و   ،خط عبور شود

نيز خاتمي كه سه شرط براي شركت در 
اسـت  گفتـه   ،انتخابات معين كرده است

  ! خط قرمز را ما معين مي كنيم
در پاسخ به اين پرسش كه چـرا سـپاه    •

ـ   اد را دسـتگير مـي   ژنزديكان احمـدي ن
سپاه ضابط قوه قضـائيه  : گفته است ،كند

است و قرار بر اين شده است كـه سـپاه   
تعقيب منحرفان و مقابله به جريان فساد را 

  . برعهده بگيرد
ـ    • ت در پاسخ به پرسـش از قلمـرو فعالي

تغييرات سـاختاري در  «: گفته است ،سپاه
سپاه كمك بسيار خـوبي كـرد تـا سـپاه     

نجام ماموريـت هـاي نظـامي،    اعالوه بر 
نجـام ماموريـت هـاي فرهنگـي،     ابراي 

  .» سياسي و اجتماعي نيز وارد عرصه شود
   سحام نيوز،به گزارش  ،90تير  16در  ◀

حفـظ همـه   «: گفته اسـت مصباح يزدي 
هـا و دسـتگاه هـا بـه     دستاوردهاي نهاد 

عهده سپاه است و بدون وجود سپاه هيچ 
دستگاهي قادر به آنجام وظايف خود در 

سپاه  . كشور نيست و بواقع كم مي آورد
تنها نهادي است كه تمام نيازهاي كشـور  
را برطرف مـي كنـد و هـر گـاه بـه آن      

تـا  . احتياج باشد، در صحنه حاضر اسـت 
به بدون وجودش قادر  انقالبجايي كه 

ادامه حيـات نيسـت و قـوام و اسـتواري     
 .واليت فقيه بر عهده سپاه است

ن سپاه موسوم ا، در ديدار با پاسداراو      
به مداحي ادامـه  ، »علي ابن ابيطالب«به 

نهادي در جامعه مـا  «: داده و گفته است
وجود دارد كه نه تنها از جامعه محافظت 

نـه اي  ا، بلكـه بـه طـرز هنرمند   مي كنـد 
هاي ديگر نهـاد هـا را در زمينـه    كمبود 

هـــاي فرهنگـــي، سياســـي، اخالقـــي، 
ن اجبر …ني وااجتماعي، بهداشتي، عمر

سـپاه نهـادي    .كرده و بال واليت اسـت 
است كه هم خطرهـاي دشـمن را دفـع    
مي كند و هم با گرفتن گوشه هاي زمين 
افتاده از كار كشور به الگويي براي كـار  

. ني كشـور تبـديل مـي شـود    اهاي عمر
مچنين ياور تام واليت در تمام زمينه ها ه

ن هـا و فتنـه هـا    ااست و هميشه در بحر
سپاه نهادي است كه با  .است انقالبسپر 

قلب و روح مردم و واليت پيوند خورده 
است و تكيه گاه و پنـاه جامعـه و سـتون    

  .»تعلمدار واليت فقيه اسو انقالبخيمه 
روشن تر از مصباح ممكن : انقالب اسالمي

يم واليت فقيه جز واليت زور ژگفت ر. بودن
وقتي مداحي چـون مصـباح يـزدي    . نيست

سپاه را اينسن مي ستايد و قوام و استواري 
واليت فقيه را هم به سپاه منوط مي كند و 
چنين قلمرو گسترده اي را عرصه عمـل او  

چـرا جعفـري نگويـد دولـت      ،مي شناسـد 
  مائيم؟ 

اقتصاد  وبا توجه به اين كه بخش بزرگ     
پس هـر چهـار    ،كشور در دست سپاه است

ــاعي و    ــادي و اجتم ــي و اقتص ــد سياس بع
فرهنگي واقعيـت اجتمـاعي عرصـه مطلـق     

نـه تنهـا    ،بدين سان. العناني سپاه شده اند
دولت در تصرف سپاه است بلكه رابطه سپاه 

بسيار فراگيـر تـر از رابطـه     ،با جامعه ايراني
ا زيــر. يـك قشــون اشــغالگر بــا كشوراســت 

قشون اشغالگر تمامي عرصه هـا سياسـي و   
اقتصادي و اجتمـاعي و فرهنگـي را عرصـه    

ي آ«به فرياد . هاي يكه تازي خود نمي كند
ميـز داده  آپاسخهاي اعتـراض  » نفس كش
  :شده است

  
در اعتراض نامه حسن خمينـي   ٭

نكته ايست  ،سپاه» فرمانده كل«به 
گوياي جعلي بودن نامه اي كه به 

  :شد» رهبر«منه اي خا آن،استناد 
  

نامه حسن خمينـي   ،90خرداد  15در  ◀
خطاب به محمد علي جعفري انتشار يافته 

  :است
ن اسردار عزيز، مگر شـما خـود و ارگـ   «  

و  انقالبوابسته به خود را ملتزم به اصول 
مگـر امـام    نيـد؟ ادستورات امـام نمـي د  
 :اينگونه وصيت نكردندكه

 وصيت اكيد من به قـواى مسـلح آن  «   
ن طور كه از مقررات نظام، ااست كه هم

عدم دخول نظامى در احزاب و گروهها 
ها اسـت بـه آن عمـل نماينـد و      و جبهه

نتظامى و اقواى مسلح مطلقا، چه نظامى و 
پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب 
و گروهـــى وارد نشـــده و خـــود را از 

در ايـن  . بازيهاى سياسى دور نگه دارنـد 
ند قدرت نظامى خـود را  ناتو صورت مى

ــى    ــات درون گروه ــظ و از اختالف حف
ن الزم اسـت  اندهاو بر فرم. مصون باشند

ن خود را از ورود در اكه افراد تحت فرم
از  انقـالب و چـون  . احزاب منع نماينـد 

ـ  ن اسـت،  اهمة ملت و حفظ آن بر همگ
دولت و ملت و شوراى دفـاع و مجلـس   
شوراى اسالمى وظيفـة شـرعى و ميهنـى    

است كـه اگـر قـواى مسـلح، چـه      ن اآن
ن و طبقات باال و چه طبقات بعد، اندهافرم

برخالف مصالح اسالم و كشور بخواهنـد  
نجـام دهنـد يـا در احـزاب وارد     اعملى 

اشكال بـه تبـاهى كشـيده     شوند كه ـ بى 
شوند ـ و يا در بازيهـاى سياسـى وارد     مى

و . شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند
رهبـرى اسـت كـه بـا     بر رهبر و شوراى 

قاطعيت از اين امر جلـوگيرى نمايـد تـا    
  ».ن باشداكشور از آسيب در ام

خامنه اي كـه سـپاه را حـاكم بـر     اما      
رهبـري قالبـي    ،كشور گردانـده اسـت  

» وصيت نامـه «در دو جمله اي از  :است
ها خط كشيده ايم كـه تأمـل   آنكه ما زير 

بهنگـام نوشـتن    ،مي بينيم خمينـي  ،كنيم
قانون اساسي مصوب مجلس   ،نامهوصيت 

بنا بر . خبرگان اول را در سر داشته است
اگر يـك نفـر انتخـاب    (رهبر  ،قانون ناي

اگـر چنـد تـن    (و شوراي رهبري ) شود
. بايد مرجع باشد و باشـند  ،)انتخاب شوند

در . اما خامنه اي مجتهد نيز نبوده اسـت 
خمينـي نقـل قـول     ،همان وصيت نامـه 
. ز ممنوع كرده استشفاهي از خود را ني

غيـر  ( پس اگر هم نامه منتسـب بـه او را   
ــود    ــر ش ــد رهب ــي توان ــز م ــع ني ) مرج

جعلــي  ،كارشناســان بــين المللــي خــط
بنا بر اين قسـمت از   ،تشخيص نمي دادند

و نيـز جعلـي    آنوصيتنامه جعلي بـودن  
بودن قـولي محـرز اسـت كـه هاشـمي      

در بـاب   ،در مجلس خبرگـان  ،رفسنجاني

ــه اي ــين خامن ــري تعي ــه رهب توســط  ،ب
قاي خامنـه اي را داريـد   آشما ( خميني 

 آناسـتناد بـه   . ورده استآبر زبان ...) و
نامه و اين قول جعلي براي نقض قـانون  

. اين دو را مجرم نيـز مـي كنـد    ،اساسي
 –ها هم نقض قانون اساسي است آنجرم 

كه اعضاي رأي دهنده نيز شريك جـرم  
 ،نبـود  ها هستند زيرا اگر هم نامه جعليآن

خميني حق نداشت قانوني اساسي را كه 
 آنرهبر موجوديت و مشـروعيتش را از  

و هم جعل نامـه   –نقض كند  ،مي گرفت
بيهـوده نيسـت كـه دوران سـياه     . و قول

خميني در دوران خامنـه اي و هاشـمي   
  .  رفسنجاني سياه تر گشته است

  
اد سپاه را افشـا مـي   ژاحمدي ن ٭

 ۵31دارائــي هــاي CNNكنــد و 
 –ن از سـران مافياهـاي نظـامي    ت

  :مالي را انتشار داده است
  

اد ژدر همــان حــال كــه احمــدي نــ ◀
تهديد مي كرد اگر از خط قرمزي عبور 

از وارد كـردن   ،شود كـه دولـت اسـت   
( » بـرادران «توسـط   ،ورده هاآقاچاق فر

زاد كشور آزاد و غير آاز بندرهاي ) سپاه
و مي دانيم معاون او در امر . سخن گفت

ارزه بـا قاچـاق و نيـز مجلـس ميـزان      مب
ــاق را  ــارد دالر  20واردات قاچــ ميليــ

و باز مـي دانـيم بخـش    . ورده كردندآبر
ــدر و   ــواد مخـ ــاق مـ بزرگـــي از قاچـ

  .محصوالت در دست سپاه است
ــا  ◀ ــوني  CNNامـ ــتنده تلويزيـ فرسـ

فهرستي از  ،2011وئن ژ 20در  ،امريكائي
مـالي را انتشـار    –سران مافياهاي نظامي 

مي دانيم كه چنين فهرسـتي  . استداده 
اسـامي كـه در   . منتشـر شـده بـود    ،پيشتر

اعضـــاي  ،مـــده انـــدآ  CNNســـايت 
مافياهائي هستند كه انقـالب اسـالمي بـه    

باوجود . ها را معرفي كرده استآنتفصيل 
اين اسامي مشاهده مي شوند كه در شرح 
حال سران و اعضاي اصلي مافياها نيامده 

تمـاد نمـي   اع CNNبـه فهرسـت   . بودند
  :توآن كرد مگر در دو مورد زير

خانواده هاي خامنـه اي و هاشـمي    – 1
رفسنجاني و طباطبائي و عسـگر اوالدي و  
مصباح يزدي و هاشمي ثمره و فيـاض و  

حســـين شـــريعتمداري (بانـــد كيهـــان 
بطور خانوادگي به شـغل   ،)ودستياران او

  .مافيا گري مشغولند
از  )درصد  90بيشتر از (شمار بزرگ  – 2

. سپاه هسـتند » سردارهاي«بخور و ببرها 
ــر از  ــز  10كمت و » روحــاني«درصــد  ني

ــتند  ــازاري هس ــد   . ب ــدن درص ــم ش ك
البته سـردارها نيـز   (و بازاري » روحاني«

گويـاي تغييـر   ) اغلب بچه بازاري هستند
. يـم اسـت  ژموقعيت اين دو گـروه در ر 

  . يم در دست سپاه استژاينك ر
تمام اسامي و باز تكرار مي كنيم كه بر  •

ارقام و  مؤسسات بانكي كه اين ارقام بـه  
مهـر تصـديق نمـي     ،ها سپرده شده اندآن

بخصـوص كـه پـيش از انتشـار     . توان زد
در  آنمشـابه   ،CNNفهرست در سـايت  

  . برخي از سايت ها انتشار يافته بود
  
كميته اي كه خامنـه اي بـراي    ٭

بررســي قــانون شــكني هــاي    
اد تشــكيل ژحكومــت احمــدي نــ

 100ســــئوال  8داده اســــت و 
  :ادژنماينده مجلس از احمدي ن

  
ــوراي    ◀ ــو ش ــي، عض ــا ترق حميدرض

مركزي حزب موتلفه اسالمي، در مصاحبه 
خبر داده كـه علـي   » آتي نيوز«با سايت 

خامنه اي كميته ويژه اي بـراي بررسـي   
» نون شكني هاي دولت احمدي نژاداق«

ندازه حمله به اتا اين  .تشكيل داده است
ت و اصطكاك بين قـوا را تقريبـا در   دول

در دوره . هــيچ دوره اي شــاهد نبــوديم
رياست جمهوري بنـي صـدر هـم ايـن     
وضعيت فقط براي چند مدت بـه طـول   

تا خـرداد   59اسفند  14يعني از . نجاميدا
كه در نهايت منجر به عزل بني صـدر   60
در واقع موضوع بني صدر تـا ايـن   ...شد

حجم باال و   .آندازه كش پيدا نكرده بود
نــدازي و پرتــاب كــردن اكــم نظيــر تير

گفتـه  » تهمت و افترا نسـبت بـه يكـديگر   
اجـازه   انقـالب يقينا رهبر معظـم  «: است

نخواهند داد كه اين وضعيت ادامه پيـدا  
چـون ادامـه آن بـه ضـرر نظـام و      . كند

مقام رهبـري بـا   . كشور تمام خواهد شد
جديت در حال مـديريت ايـن اوضـاع    

نخواهنـد داد كـه ايـن     هستند و اجـازه 
  ».شرايط ادامه پيدا كند

مجلس كه » نماينده « 100پرسش  10 ◀
  :تقديم مجلس شده است 90تير  15در 

نون تســهيالت ارزي بــراي اـ چــرا قــ  1
ن شـهرها و حمـل و   متروي تهران و كال

نقل عمومي ساير شهرها، علي رغـم نيـاز   
ن سازي ترافيـك،  امبرم اين شهرها به رو

ـ  نـه  ااز هدفمنـد شـدن يار  خصوصا با آغ
 نرژي، ابالغ و اجرا نشد؟احامل هاي 

ن پس از پنج ماه اناـ وزير ورزش و جو  2
ـ  نون تشـكيل وزارت ورزش و  ااز ابالغ ق

ن با نامه اي غير معمول به مجلـس  اناجو
معرفي شد، آيا اين امر نوعي تالش براي 

 نون نيست؟اگريز از اجراي ق
دي ـ طبق آمار رسمي نرخ رشد اقتصا  3

بوده و اگر نرخ % 1زير  89كشور در سال 
اعالم شده از سوي صندوق بين المللـي  

بوده است در % 3پول را بپذيريم حدود 
% 8حالي كه طبق برنامـه بايـد حـداقل    

ــا ايــن امــر حــاكي از ضــعف  . باشــد آي
مديريت اقتصادي كشور نيست؟ همچنين 
با اين نرخ رشد آيـا ممكـن اسـت يـك     

غل در كشـور  ميليون و ششصـد هـزار شـ   
 ايجاد شده باشد؟

ميليـارد تومـان بودجـه     1500ـ مبلـغ    4
ارتقاء شاخص هاي فرهنگـي كشـور در   

چگونـه هزينـه    1389نون بودجه سال اق
 شده است؟

نه هـا پـنج   انون هدفمند كردن ياراـ ق  5
ن اساله بـوده اسـت در حـالي كـه ميـز     

نـرژي  اافزايش بهاي برخي حامل هـاي  
اجـراي   نشان مي دهد كه دولت مـدت 

ــر از  ــه  3آن را كمت ســال در نظــر گرفت
در نتيجه مردم بايد فشار غير الزمي . است

را در پرداخت بهاي مـثال گـاز مصـرفي    
همچنين سهم بخش توليد . تحمل نمايند

صنعتي و كشاورزي تـاكنون بـه درسـتي    
ن تمام شـدن  اپرداخت نشده و باعث گر

هزينه توليـد كـاال و محصـول گرديـده     
ـ  چرا دولت. است نون امقيد به اجراي ق

 مجلس نيست؟
ـ مقاومت يازده روزه جناب عـالي در    6

اسالمي  انقالبمقابل حكم حكومتي رهبر 
مبني بر ابقاي حجـت االسـالم مصـلحي    
 وزير محترم اطالعات چه توجيهي دارد؟

ـ چه ضرورتي وجود داشت كه آقـاي    7
منوچهر متكي وزير سابق امور خارجه در 

ه سنگال عزل شود ن ماموريت خود بازم
به طوري كه عالوه بر تحقيـر شخصـيت   

ن در ان، نظام جمهوري اسالمي ايـر اايش
 سيب ببيند؟آن اسطح جه

ـ اين سخن جناب عالي كه مجلس در   8
راس امور نيست، چه هدفي را دنبال مي 

 كند؟
نتقـاد  اـ چرا جناب عالي با علم به اينكه   9

ــي مجريــ  ــ«ن ااز برخ ــاف و اق نون عف
نه ملي موجـب كـاهش   ارسدر » حجاب

اقتدار نظام در اين حوزه و بـدتر شـدن   
وضع پوشش اسالمي در جامعـه خواهـد   
شد، در برنامه زنده تلويزيوني ضمن متهم 

ـ  ن ايـن قـĤنون، بـر    اكردن برخي مجري
خــالف اجمــاع فقهــا بــر وظيفــه دولــت 
اسالمي در آن مرتبه از امر بـه معـروف و   

ـ      نونانهي از منكر كـه نيازمنـد اعمـال ق
است، با اعالم اين مطلـب كـه راه حـل    
اين مسئله منحصر به كار فرهنگي اسـت،  
از دولت سلب مسئوليت نموديد و پس از 
مخالفــت گســترده مراجــع تقليــد، ائمــه 

ن مجلس با اجمعه، علماي بالد و نمايندگ
ن شما، در مصاحبه زنده تلويزيـوني  اسخن

ـ  ن ابعدي اعالم كرديد كه سخن من هم
ـ . است كه گفتم ن رفتـار شـما چگونـه    اي

 توجيه مي شود؟
ن بـه  اترويج مكتب اير«ـ چرا نظريه    10

را كه توسـط رئـيس   » جاي مكتب اسالم
ن شد علي رغـم ضـديت بـا    ادفتر شما بي

اسـالمي و مخالفـت قاطبـه     انقالبني امب
مراجع عظام تقليـد و علمـاي بـزرگ و    

ن نظــام، تاييــد و بــر آن تاكيــد ادلســوز
اسالمي  انقالبه نموده باعث تنزل جايگا

ـ     ن او زنده شـدن تعصـبات قـومي در مي
ن وحدت ان و سوء استفاده مخالفانامسلم

اسالمي گرديديد؟ اصوال چـرا از گـروه   
علـي رغـم   » نحرافيان اجري«موسوم به 

هشدار و اعالم خطر علماي بزرگ اعالم 
برائت نمي كنيد بلكه از اين افراد دفـاع  

  مي نماييد؟
اني سخني مهم الريج ،در همان تاريخ ◀

 ،در ديدار بـا رهبـر  : ورده استآبر زبان 
ايشان فرمودند مجلس مي تواند از رئيس 

يعنـي  . جمهور سـئوال و استيضـاح كنـد   
جــواز ســئوال و استيضــاح را خامنــه اي 

  .داده است
ممكـن  : و مهدوي كني گفتـه اسـت   ◀

اســـت انتخابـــات مجلـــس و رياســـت 
  .جمهوري باهم انجام شوند

كار از هشـدار و انـذار    ،ببه اين ترتي     
گذشته و دو قوه مقننـه و مجريـه دسـت    

از . اد شـده انـد  ژبكار بركناري احمدي ن
بسـتگي دارد   ،ماندن يا رفتن او ،اين پس

به درجه خود خويشتن را خنثي و بر اثـر  
  . كردن او

  
يا سـه شـرط خـاتمي بعـد از     آ ٭

انجام مصالحه بر زبـان او جـاري   
  :شده است؟

  
رط بـراي شـركت در   سه شـ  ،خاتمي ◀

 و نانياآزادي زنـد : انتخابات قائـل شـد  
و  ايجاد فضاي باز و سالم و امـن سياسـي  

  . زادي آنتخاباتآتأمين 
   ،در پي اظهارات او     
» فرمانده كـل « ،محمد علي جعفري ◀
تبري » جريان فتنه«به كساني كه از  ،سپاه

اجـازه شـركت در انتخابـات     ،جسته اند
  .مجلس را داد

 ،مجلــس» رئــيس« ،الريجــانيعلــي  ◀
شماري از اصـالح طلبـان را نـزد خـود     

هـا خواسـت در انتخابـات    آنخواند و از 
البته الريجـاني بـه   . مجلس شركت كنند

» فتنـه «ها گفته اسـت كسـاني كـه در    آن
مي توانند در انتخابات شركت  ،نبوده اند

  .كنند
ارگان حزب اعتماد  ،از روزنامه اعتماد ◀
نشريه مصاحبه ها با  .رفع توقيف شد ،ملي

هاشمي رفسـنجاني و خـاتمي و سـخنان    
  .اين دو و ديگران را انتشار مي دهد

هاشمي رفسنجاني در تالش است تـا   ◀
مگر ائتالفي بـراي شـركت در انتخابـات    

  . مجلس بوجود بياورد
خامنـه اي در تنگنـا    ،و بنا بـر اطـالع   ◀

اد بــه ترتيــب كنــار ژاحمــدي نــ: اســت
ه بـه او رأي داده  كساني ك ،گذاشته شود

در انتخابات بدون حضور طرفداران  ،اند
در صورتي كه . او شركت نخواهند كرد

اصالح طلبان نيـز در انتخابـات شـركت    
 10ميزان شركت در انتخابات زير  ،نكنند

درصد خواهد شـد و همـان سرنوشـتي    
يــم را خواهــد گرفــت كــه ژگريبــان ر
اينسـت  . يم مبارك را گرفـت ژگريبان ر
مصالحه انجام گرفته  ،يك اطالع كه بنا بر

نزديكـي  : اين اطـالع مـي گويـد   . است
اگر از موسوي و كروبـي   ،هاي انتخابات

از شدت حصرشان بسيار  ،رفع حصر نشود
اال اين كه اگر اين دو . كاسته خواهد شد

در موقعيتي نيسـتند كـه    ،زاد نيز بگردندآ
يـم  ژر. تن به شركت در انتخابات بدهند

هـا را عالمـت   آنسكوت اميدوار است كه 
رضا قلمداد كند و شماري از مردم را بـه  
ــاورد  ــاي رأي بيـ ــندوق هـ ــاي صـ . پـ

بلندگوهاي هاشمي رفسنجاني در خارج 
  به خود منصب سخنگوئي  ،از كشور نيز

  
   5در صفحه    

  
  

 !ایران مال من است؟
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مردم را مي دهند و از قول مـردم مـي   
درصــد مــردم در انتخابــات  60: گوينــد

ود بهنود قول مسع. (شركت خواهند كرد 
  ).است
اما اطالع ديگري بر اينست كـه هـم         

اظهارات جعفري و هـم سـخناني كـه از    
ند آنگوياي  ،قول خاتمي انتشار يافته اند

روزنامـه  . كه مصالحه انجام نگرفته اسـت 
  :ورده استآميهن از قول خاتمي 

 سـيد  ، به گزارش ميهن،90تير  20در  ◀
محمد خاتمي بـه تـازگي در ديـدار بـا     

ن سياسي شمال كشور بـه  معي از فعاالج
نتخابات اباره  طرح صريح ديدگاهش در

پيش رو پرداخته كه به هر دليلـي منتشـر   
خـاتمي در آن ديـدار بـه    . نشده اسـت 

نبايد  84ما از سال« : صراحت گفته است
نه امتاسـف ! نتخابات شـركت ميكـرديم  ادر 

ايـن بـار اگـر شـرايط     . اين اشتباه ما بود
نتخابات شركت نمي ادر  فراهم نشد حتما

اين نظـر  «: وي البته افزوده است. »كنيم
شخصي من است و همه بايد بعد از شور 

 »و رايزني با هم تصميم بگيريم
خاتمي در اين ديدار كه فايل صـوتي     

ن در جلسه، در ااش توسط يكي از حاضر
اختيار روزنامه ميهن قرار گرفتـه، تاكيـد   

حقـوق  نيم از امگـر ميتـو  «: كرده اسـت 
ني كـه  امردم بگذريم؟ گيرم كه تمام كس

در اين حوادث كشته دادند بيايند بگويند 
امــا مگــر ! ن گذشــتيمااز خــون فرزنــدم

ن از حقوق حقـه مـردم گذشـت؟    اميتو
ن سياسـي حتمـا بايـد آزاد    ازندآني. خير

. فضــاي امنيتــي بايــد بــاز شــود. شــوند
مگر با . نه برگزار شودانتخابات بايد آزادا

وي و كروبي قـرار نگذاشـتيم   آقاي موس
كه سه شرط فـوق را داشـته باشـيم و بـه     
آينده نگاه كنيم؟ در عين حال حرفهـاي  

ن يك اتمـام حجـت   اند به عنوامن ميتو
هر چند به نظر نميرسد گوش . تلقي شود

امـا روزي  . شنوائي وجـود داشـته باشـد   
  .»تاريخ قضاوت خواهد كرد

اطالع ديگـري حاكيسـت    ،و باالخره ◀
» تحليل گران« ،دستگاه خامنه اي كه در

اصالح طلبان سر «به نتيجه رسيده اند كه 
قــادر بــه بــرانگيختن مــردم بــه » بــه راه

يم نيز نمي ژر. شركت در انتخابات نيستند
» سـران فتنـه  «تواند تن بـه مصـالحه بـا    

در واقع تنگنائي كه خامنه اي در . بدهد
يكسويش وسـعت   ،گرفتار شده است آن

وي ديگـرش مصـالحه   تحريم است و سـ 
ــت     ــه در فرص ــي ك ــه ترتيب ــومي ب عم

 آنمردم صـحنه سياسـي را از    ،انتخابات
جنبش همگاني غير  ،خود كنند و اين بار

خامنه  ،بنا بر اين اطالع. قابل مهار بگردد
اي هم از تحريم وسيع و هم از به جنبش 

پـس رأي او و  . مدن مردم مي ترسدآدر
شده  مالي براين –سران مافياهاي نظامي 

و اين كار . است كه از ميزان تنش بكاهند
اد و گـروه او  ژرا از راه فشار به احمدي ن

و وادار كردنش به سر به زير شدن انجام 
يعنـي  (البته منظور تـنش درونـي   . دهند

ـ    ) اد و گـروه او ژتنش بقيه بـا احمـدي ن
ها كه از جنبش و غير قابل مهـار  آن. است

شـركت  : مي گوينـد  ،شدنش مي ترسند
درصد مردم در انتخابات كافي  20نده كن

ـ . است اد ژبشرط اين كه گروه احمدي ن
ها آنتحت فشار بيش از حد قرار نگيرند و 

  . نيز از شركت در انتخابات منصرف نشوند
خامنه اي نمي خواهد زمان برخـورد       

زيرا هنوز . اد را جلو بياندازدژبا احمدي ن
و ني اعلي الريج: جانشيني براي او ندارد

بسـيار   دو بردارش كه در دستگاه هستند،
ضرغامي هم منفور است و بكـار  . منفورند
ــي  ــدآنم ــائي در  . ي ــاف كاره ــالي ب ق

شهرداري كـرده اسـت امـا هـم قـوم و      
خويش باز است و هم در بيت خامنه اي 

  .و سپاه مخالفان زياد و جدي دارد
  

محمد شريف ملك زاده 
  :و اطاق دو دره

  
سوابق فساد ملك  ازاين روزها بحث      

كسي كه او را معاون وزير خارجه  – زاده
كردند و ناگزير استعفا كرد و توقيف شـد  

انجـام  به اين دليل در سطح عمـومي    - 
كه اين شخص در تيم رحـيم  شده است 

كسي از مقامات مسئول  .مشايي قرار دارد
در قوه قضاييه تا به حال در مورد اعمال 

ري اظهـار نظـ  خالف اين شخص هـيچ،  
همĤنگونه كه تا چندي پـيش   .نكرده بود

در مورد محمد رضـا رحيمـي و حميـد    
بقايي و حتي خود رحـيم مشـايي هـيچ    
گزارشي به مردم داده نمي شد زيـرا تـا   

ه و سـ ن در يـك كا ان همه دستشازم آن
  .ن در يك آخور بوداسرش

 حكومـت سال قبل هر نماينده حـامي     
ــغ  ــان را از دســت  100مبل ــون توم ميلي

ـ رك رحـيم مشـايي  از سـوي ر   مبا يس ئ
ي دريـغ  ي بجمهور در قبال حمايت ها

نحرافـي دريافـت   ااز به اصطالح گـروه  
ائمه جمعه  ها بودنـد كـه در   . بود كرده

ميليـون   50عيد امسال هـر كـدام مبلـغ    
ن دست مبـارك بـه دليـل    اتومان از هم
 .بودند نحراف دريافت كردهاحمايت از 

بذل اين ولي هيچ مقام مسئولي در مورد 
اتهـامي وارد    ،و بخششها از بيـت المـال  

ن قضايي چرا كه برخي از مسئوال .نياورد
از جمله دادستان كل كشـور و تهـران و   

يه در قبال مخفي ئقضا يس قوهئن رامعاون
كردن برخي خالف هـاي ايـن گـروه و    

بس گران  گروههاي ديگر چه هديه هاي
  .ندادريافت كرده  قيمت

ــك ز      ــريف مل ــد ش ــي از محم اده يك
ن نزديك به رحـيم  ااعضاي مهم و از يار

وي سالها  .مشايي و حميد بقايي مي باشد
در وزارت كشور و وزارت امور خارجـه  

ـ   ني امناصبي را در اختيار داشـت و از زم
د، وارد شـ كه با رحـيم مشـايي نزديـك    

ـ اچرخه  . گشـت  ني آنهـا انحراف امام زم
ن رياسـت  ادر دور. هم مي كـرد تظاهر 

ر سازمان ميـراث فرهنگـي   بايي رحيم مش
وي معاونت امور بين الملل اين سـازمان  
را در اختيار داشت و كليه امـور مربـوط   

ن ابه ارتباطات بين مشايي و بقايي و ديگر
ــ ــا برخــي از خارجي ــن اب ن از ســوي اي

همواره در  .مي شد طرح و اجرامعاونت 
 كنار رحيم مشايي به كشورهاي خارجي،

فرهنگـي سـفر مـي    ميراث به بهانه حفظ 
اما در واقع بيشتر به دنبال برقراري  .كرد

و  ارتبــاط بــا برخــي سياســيون خــارجي
  .ن مهاجر در خارج از كشور بودنداايراني

ن سازمان ميراث املك زاده در ساختم    
ن ازنجــ – انقــالبن افرهنگــي در خيابــ

بـود   . داشـت اطاقي داشت كه دو درب 
ديدار  نتظارااطاق به يكي از اين درب ها 

كـه، در آن،   باز مي شـد ن با وي اكنندگ
منشـي    منشي كه فاميـل همسـرش بـود،   

ن را در او مراجعه كنندگا .گري مي كرد
ن اصورتي كه ملك زاده موافق ديدارش

درب . بود به اطـاق هـدايت مـي كـرد     
ديگــر اطــاق مخصــوص ورود و حضــور 
برخي چهره هـا بـود كـه معمـوال نمـي      

هـا بـه   نسـت كـه آن  ابايست كسـي مـي د  
 افـراد  البتـه   .ندامالقات ملك زاده آمده 

سازمان از وجود اين درب خبر داشـتند  
گـاهي  . ن از آن بي خبر بودندااما ديگر

ــك زاده از درب منشــي دار   ــات، مل اوق
وارد مي شد و به سـرعت از درب ديگـر   
ــدم حضــور   خــارج و كســي متوجــه ع

نمـي  خـود  چندين ساعته وي در اطـاق  
  .شد
كوك سالها دراين مقـام و  اين فرد مش     

ـ   ن خـارج از  ادبيري شوراي عـالي ايراني
معاونت رحيم مشايي را در ارتباط  ،كشور

با آنها و داد و ستدهاي مـالي بـر عهـده    
داشت و از قبل آنها دهها پرونـده فسـاد   

به  يه و وزارت اطالعاتئمالي در قوه قضا
  .مده استآوجود 

 از هنگاميكــه علــي اكبــر صــالحي بــه    
رت امور خارجه آمد فشار زيادي بـر  وزا

ازافــراد را بــه  تــا برخــي شــتاو وارد گ
يكـي   . برگماردنه امعاونت اين وزارت خ

با دستور مستقيم  از آنها ملك زاده بود كه
احمدي نژاد و به پيشنهاد  رحـيم مشـايي    

خارجـه  » وزير«مقام به اين  احراز جهت
ـ ا. معرفي شد ن اما از آنجاكه وي در جري

ن خـارج از كشـور كـه سـال     ارانيسفر اي
گذشته صورت گرفت و ريخـت و پـاش   

و كــرده بــود هــاي چنــد ده ميليــاردي 
تصدي در دورآن  ،براي اوپرونده هايي 

معاونت ميراث فرهنگي، ازسوي سـازمان  

 شـده بـود،   تشـكيل بازرسي كل كشـور  
 موضـوع ، معاون وزيـر خارجـه شـدنش   

ت و مجلس و قوه حكومدرگيري ها بين 
ن مخــالف اواصــولگراي واواك يه وئقضــا

  .احمدي نژاد شد
گفتــه مــي شــود كــه ملــك زاده در      
، برخي از هاي خود به خارجن سفراجري

را ســاواكي هــا و فــراري هــاي ايرانــي 
، پيگيـر  مالقات مي كرده و در بازگشـت 

دريافت حقوق معوقـه چنـد ده سـاله و    
 .مي شده استامالك مصادره شده آنها 

ه ومان به چنگ آوردميلياردها تنيز خود 
خرج كـردن پـول   ملك زاده در  .است

 ، در سفرهاي خـارجي خـود،  بيت المال
نواده و اخـ  و اعضـاي ن ايـار براي بردن 

  . دريغ نمي كرده استنش اوابستگ
امـور   »وزير«مجلس به  »نمايندگĤن«     

خارجـه دو روز فرصـت داده بودنـد تـا     
را تهديـد  و ا .ملك زاده را بركنار نمايـد 

در غير اينصـورت خـود   بودند كه كرده 
ـ استيضاح خواهرا وي   »وزيـر « .دكـر د ن

امور خارجه در برابر پرسش نماينـدگĤن  
ن برخـي امـور   اگفته بود كه من در جري

از  بسياري سخن او معلوم كرد كه. نيستم
امور اداري كه پـيش از ايـن در اختيـار    

در اختيار محمود حاال ديگر  ،بود» وزير«
ن و مشـاورآن  اينـدگ احمدي نـژاد و نما 

  .گرفته اندقرار  وويژه ا
احمـدي نـژاد بـه    اين شد كه وقتـي      

ابتداي  مجلس آمد، ديگر از آن استقبال
دوره دوم رياست جمهوري اش خبـري  
نبود و تنها چند نماينده بـه اسـتقبال وي   

ن نيز برخورد ارفتند و در مجلس نمايندگ
ـ خوبي با او نكرده و به مخالفت بـا ر  يس ئ

نــامزد او را بــراي ر  برخاســتند و جمهــو
بــا  ن،انــاوزارت ورزش و جو تصــدي

كمتـرين راي مثبـت مــورد تاييـد قــرار    
در حاليكه خـود سـجادي وزيـر     .ندادند

سر  ،هاي ديگر» وزير«نسبت به پيشنهادي 
ن بـا  اامـا فـداي لجبـازي نماينـدگ     .بود

 »وزيـر «هنگـامي كـه    .شد ادژاحمدي ن
معلوم  ،اوردپيشنهادي راي مورد نياز را ني

شد كه اگر استيضاح وزيـر خارجـه هـم    
سبب رأي عدم اعتماد بـه   مطرح مي شد
متوجـه   چـون حكومتيـان   .او مي گشت

مخالفت هاي مجلس شـدند بـه سـرعت    
اعالم كردنـد تـا   نامه استعفاي ملكزاده را 

  .خارجه استيضاح نشود» وزير«كه 
ــالمي  ــالب اس ــق  : انق ــي از ح ــي ملت وقت

تحريم هرچـه   ،حاكميت خود محروم است
يكي از شيوه هاي بكـار   ،وسيع تر انتخابات

در صـورتي  . بردن حق حاكميت مي شـود 
كه اكثريت بزرگ جامعه انتخابات را تحريم 

سـپاه  (ستون پايه هاي واليت مطلقه  ،كنند
و بسيج و دادگاه انقالب و نيروهاي انتظامي 

مطمئن مي شوند كـه  ...) و لباس شخصي و
 ،يمژدر حمايت از رپس . يم مردني استژر

 ،در سطح جامعه ،اين ايام. سست مي شوند
يم و زمان ژموضوع اصلي گفتگوها سقوط ر

  :ستآن
چنــد گــزارش از چنــد   

ــهري  ــيط ش ــاي  ،مح گوي
 آناشتغال ذهنـي ايـن و   

  :گروه اجتماعي
  
تيـر   2خرداد تا پنجشـنبه   31سه شنبه   •

ن در حال اجو جامعه همچن. تهران بودم
بـا پژويـي   . شدن استتغيير و ملتهب تر 

ن من اهمراه. مسافر كش به تهران رفتيم
ساله بود كه دير به سـربازي   33يك فرد 

. رفته بود و جزء نيروهاي حافظ صلح بود
. نگليسي بسيار تسلط داشـت ان ازيرا به زب

فرد ديگري بود كه چند ماهي بـه علـت   
ــراي پرداخــت مهريــه   نداشــتن پــول ب

بود  نياهمسرش در بخش مالي اوين زند
ديگري فـردي سـاده   ). به گفته خودش(

ن ازم. نندهابه همراه ر. دل روستايي بود
ساعته تا تهران بـه تبـادل نظـر و رد و     2

بسـيار عـالي   . بدل كردن اخبار گذشـت 
حتي روستايي همراه ما نيز دل پري . بود

نه موافـق بحـث   اداشت و به نظرم صادق

اطالعات جمع همراه بسيار باال . جمع بود
من با اينكه فكـر مـي كـردم بسـيار      .بود

تحليلها و نكات . مسلط به اخبار روز هستم
ــ   ن آنهــا ابسـياري را بــراي بـار اول از زب

  . شنيدم
ـ       ن از سـقوط نظـام بـه    اجمع با اطمين

ن مسـئولين  اتنها نگر. زودي خبر مي داد
آينده بودند كه بايـد خرابـه اي را آبـاد    

بداد همچنين از دوره گذار از است. سازند
ـ  ن شـده در  ابه آزادي به دليل نفرت پنه

دل مردم كه ممكن است موجب تصـفيه  
شدن خونين حتي در دعواهاي شخصي 

بـا يكـي از   . ن بودندان افراد شود نگرامي
ن آزادي ان در تهران مابين ميـد اهمراه

من و او متفـق  . هم همراه بودم انقالبتا 
ــوديم كــه هرچــه بيشــتر بايــد   القــول ب

، جنايت، تجـاوز را در  ماجراهاي دزدي
خصوصا براي افراد . جمع ها مطرح كرد

. ساده دل يا روستايي كه كمتـر مطلعنـد  
زيرا با تكرار آنها نيز ممكن است بـه ايـن   

 ،ضمنا جمع. نتيجه برسند كه خبري است
درصد معتقد  5حتي تحليل من مبتني بر 

به نظام را نيز قبـول نداشـت و بـا ذكـر     
كمتر از اين  ن مي گفتامصداقهاي فراو
معتقد بودند آنهايي كـه  . تعداد مي باشند

نـه  . با نظامند به دليل منافع شخصي است
البته به نظرم چـون بيشـتر   . اعتقاد دروني

به تهران رفت و آمد داشتند اين مساله را 
 5ن به نظـرم  ادر شهرست. ذكر مي كردند

  .درصد منطقي باشد
نظامي همراه ما از بـي عرضـگي هـا،        

حالــت تســليم و  تهــا و بــه زعــم او،حماق
ن انكته هاي بسـياري عنـو   يهاارتشرضاي 
به طور مثال مي گفت مـن عينـك   . كرد

آفتابي مي زنم زيرا نامه از بهداري ارتش 
يكـي از  . دارم كه چشمم حسـاس اسـت  

. سرهنگ ها گفته بود چـرا عينـك زدي  
چرا تيپت شبيه ارتش آمريكا است؟ مـي  

سـرهنگ مـا   گفت با احترام گفتم جناب 
. بايد از ارتش آمريكا با ابهـت تـر باشـيم   

. نيمان بـد اچرا بايد آنها را باالتر از خودم
در جواب گفته بود اين حرفها گنده تـر  

بدبختها را آنقـدر سـپاه   . نت استااز ده
تحقير كرده اسـت كـه فكـر مـي كننـد      

  . آراستگي نشان استكبار است
نكته بسيار جالـب اينكـه هيچكـدام از         
تنهـا از  . ن از اسالم بد نمي گفتندامراهه

سوء استفاده مالتاريـا از اسـالم شـكايت    
ن مي كردنـد  اداشتند و متفق القول عنو

كه اين افـراد بـه هـيچ مـرام و مسـلكي      
اعتقاد ندارند و با عرض معـذرت آنهـا را   

نستند و در مقابـل ايـن   احرام زاده مي د
كه من مي گفتم شايد عده اي مغز شويي 

ن مي كردنـد در تهـران   اشند عنوشده با
اتفاقاتي كه افتاد اثر هر نوع مغز شويي را 

نـده  ااز بين مي برد و اگر كسي با رژيم م
است تنها و تنها براي منفعت است كه بـه  

البته اين مساله نظـر  . رژيم چسبيده است
  .آنها بود

خرداد كرايـه بـي آر    31روز سه شنبه  •
تــي در مســير آزادي تهــران پــارس    

 100) اتوبوس تندرو در بعضي از مسيرها(
 150تومان و اتوبوس در مسيرهاي ديگر 

نـه خـواهرم بـودم و    اشب خ. تومان بود
كرايه بي آر . رفتم انقالبصبح دوباره به 

تومان و اتوبوسها شده  200تي شده بود 
البته مسيري كه من سوار  ،تومان 300بود 
در بعضـي  . انقالباز عبدل آباد تا . شدم

خطوط افـزايش مبلـغ كمتـر از ايـن      از
در راه فردي همكالم بـا مـن   . مقدار بود

شد و اعتقاد داشت سكوت مردم مقطعي 
ترتيب مـردم را   "است و مي گفت اينها 
مـردم را تـرس   . در بازداشتگاه ها دادند

نـي بـه زودي   اامـا ايـن گر  . گرفته است
ما كه  "ن آنها را بر باد خواهد دادادودم

ن مـا بـه   اور و اطرافيبحث مي كرديم د
نگاهي توام . طرز عجيبي نگاه مي كردند

. ني و اعصاب به هـم ريختـه  ابا ترس، نگر
بار اول در زندگي بود كـه چنـين نگـاه    

نگـار فـردي   ا. هايي را تجربه مي كـردم 
تمام وجودش فريـاد باشـد امـا جلـوي     

موقع پياده شدن . خودش را گرفته باشد
دند كـه  ننده غر زانيز چند نفري بر سر ر

يكدفعـه دو  . تومان زياد نكـردي  50چرا 
ننده گفـت مـن كـه زيـاد     ار. برابر شده

. نكردم برو به اوني بگو كـه زيـاد كـرده   
ــه روي   ــكايت ك ــن ش ــماره تلف ــنم ش اي

نده شده اكاغذي به جلوي اتوبوس چسب
وال ئهنگام سكوتي مرگبار س در اين. بود

ضمنا فرد همراه . كننده را فرا مي گرفت
نه شير نيز برداشته شده اريا من مي گفت

درصد به قيمـت حـدود يـك     65( است
  . )ليتر شير اضافه شده است

ــايم را       ــام دادماكاره ــه  . نج ــب ب ش
اطـالع يـافتم   . رفتمدانشجويان خوابگاه 

. بودندهم اتاقي  3، كه در يكي از اطاقها
نفر از اروپا و آمريكـا پـذيرش گرفتـه     2

ــاده   ــد و مقــدمات ســفر را آم مــي بودن
درحـال پـذيرش   هـم  يك نفـر  . كردند

تـا   بـود  درتهـران،  ،كردنكار  وگرفتن 
  . پول سفر را جمع كند

پــر بــود از تمســخر ديگــري ق طــاا       
بچـه  . هاشمي، خامنه اي و احمدي نژاد

ــا، از خــو ــي  ده ــا را در م ، صــداي آنه
 ازنشــجو بــود ادختــري كــه د. آوردنــد
ــيما - صــدا ــه   ،س ــه داشــت ك ــي گل كل

نسور ارا نيز س) خامنه اي( »آقا«صحبتهاي 
اگـر   :دآنشجوئي بـه او گفـت  . مي كنند

خيلـي از صـحبتهاي    !بـدان  ،نمي دانـي 
را اگر پخش كنند باعث آبروريزي  »آقا«

  .ست»آقا«نسور به نفع اس. است
مـاجراي   ،شـريف دانشگاه خوابگاه  در •

 2نفر بـراي   3 :عجيبي اتفاق افتاده است
شـده   در اين خوابگاه سـكني داده  هفته
ني اقرار است براي المپياد جه 3اين . اند

. رياضيات به خارج از كشور اعزام شـوند 
نتخاب شده بودنـد  انفر  11از كل كشور 

دوره (كه سـال آخـر دوره متوسـطه را    
و بدون ) نندامي گذرننشگاهي را اپيش د

نشگاه شريف پـذيرش شـده   اكنكور در د
ــ ا ــته همزم ــد و دو رش ــي توان ــد ان م نن

نفـر   3ايـن   ،نفر 11از اين . دآنتخاب كنن
ني انتخاب شده بودند كه شهرسـت انهايي 
ـ  . بودند ن هتـل نگرفتـه   ادر تهـران برايش
ن به اساتيدي كـه  ابه قول خودش. بودند

 20به آنها درس داده بودند نيـز سـاعتي   
هــزار تومــان پرداخــت كــرده  25الــي 
در حالي كه در كالسهاي كنكـور  . بودند

هـزار   100 در تهران هـر سـاعت بـاالي   
اين اساتيد به گفته . تومان دريافتي دارند

تن براي رضاي خدا و شايد براي  3اين 
اعتبار قبول كرده بودند كه بـراي  كسب 

نكته جالب اينكـه  . اين مبلغ درس دهند
نفر  3هنگ كننده اين Ĥدر لحظه آخر هم

پيشنهاد كرده بود كـه ايـن دو هفتـه تـا     
آنهـا  ه اينست ك. ن نرونداپرواز به شهرست

  . سكني داده بودندخوابگاه شريف در را 
 3ايـن   غـذاي شرم آور اين كه فكر       
كه چكيده علم يك كشورند و بـراي  تن 

د را نيـز  نافتخار آفريني بايد به خارج برو
دانشجويان ساكن خوابگاه  .نكرده بودند

سهيم مي غذاي خود  ها را دربايد آنمي 
نهـا  حتي پول تو جيبي نيـز بـه آ  . كردند

بـا افتخـار    دانشجويانالبته . نداده بودند
 اال اين كه. برعهده گرفتندني آنها را اميزب

باور نمي كردند سرمايه هاي يك كشـور  
. نه در تهـران رهـا شـوند   ااينگونه مظلوم

وقتي با بهترينها چنين مـي كننـد معلـوم    
است در نقاط دور افتاده كشور چه مـي  

  .گذرد
جراي چندي پيش مجله موفقيـت مـا   •

فردي روستايي را ذكر كـرده بـود كـه    
كنكور را آورده بود اما به دليل  380رتبه 

نسته بود براي ادامه انايي مالي نتواعدم تو
ه در كـ از آنجا. تحصيل بـه تهـران بيايـد   

نه دآنشگاه اايران اگر فردي در دوره روز
دولتي پذيرفته شود و به هر دليلي نـرود  

بـه   دو سال محروم از تحصيل مي شـود 
خدمت سربازي رفتـه بـود و بعـد از آن    
دوباره در كنكورشركت كرده بود و رتبه 

بنــده خــدا را . تــك رقمــي آورده بــود
وزارت علوم احضار كرده بود و مجـددا  

ماه بعد  3ن گرفته بودند آنهم ااز او امتح
ن مـي كردنـد   ااز آزمون اوليه، زيرا گم

. والها را از طريقي بدست آورده استئس
نسته بود اكه در آزمون مجدد توجالب آن

در مصـاحبه  . درصد بزنـد  100رياضي را 
ن كـرده بــود كـه اينكـار موجــب    اعنـو 

ناراحتي شديدش شده است زيرا به علت 
. روستايي بودن او را پايين شمرده بودند

  او اشاره مي كرد دوست دارد بعد از 
  

  6در صفحه    
  

 !ایران مال من است؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

6 

 

 
 

            1390  مرداد 9تا  تير 27از 780   شماره   2011يولي    31تا  18از 

 

اتمام تحصيل به محل خـود رفتـه و بـه    
كرمĤنشاهي  او. نجا بپردازدخدمت در آ

  .بود
ببينيد كه چه استعدادها در اين كشور    

همچون او وجود دارند كه به علت بـي  
ند يا خواهنـد  اتدبيري رژيم از بين رفته 

  . رفت
ميليـارد تومـان    50سپاه قزوين حدود  •

زمين از شهرداري قزوين گرفته اسـت و  
پل بزند  10قرار شده است كه عوض آن 

نيز تومان ميليارد  5ه احداث آنها كه هزين
ني اعليخـ اين اطالع از قـول  . دشونمي 

به گوش مـردم شـهر   نماينده بوئين زهرا 
   .رسيده است

نه در اه متاســفكــ از آنجـا : خبـر ديگــر  •
ايران بـازار رمـالي و جـن گيـري داغ     

نـه  ادهاي با پيشگو ها كه آناز قول . است
دهـان بـه    ،مـد دارنـد  آرفـت و   درشت
در يـم  ژرسقوط  ل مي شود كه دهان نق
هوري دو دور بعد اتفاق مـي  مجرياست 

. !!سـال آينـده   9تـا   5يعني مـابين  . افتد
روشن است كه قول پيشگوها فاقد اعتبار 
است اما گويـاي تغييـر فضـاي جامعـه و     

ــر ر يــم اســت كــه دارد ژخواســت تغيي
   .  همگاني مي شود

ــر  • ــوع ديگ ــفرهاي  : موض ــدا س جدي
بـه نقــاط  هــا م ناخـ ي مركــب از گروهـ 

ني و ديگر جاها زياد شـده  امذهبي، باست
نمهـا  ادر بسياري از اين سـفرها، خ . است

پرده هاي اتوبـوس را مـي كشـند و بـا     
گذاشتن موسيقي هاي لوس آنجلسي بـه  

 امـر ايـن  . رقص و پايكوبي مي پردازنـد 
دهد جامعه چقدر نياز به شادي مي  نشان

پيدا كرده و از غم و درد به ستوه آمـده  
كوچكترين روزنه  تا بدآنجا كه از  .است

هــا بــراي بيــرون ريخــتن عقــده هــاي 
در سـالن  . استفاده مي كند اش فروخفته

و هر اجتماع زنانه ديگـر هـم همـين     ها 
توجه بايـد كـرد   . رفتار مشاهده مي شود

موضـوع را بفهمنـد يـا    مأموران اگر كه 
كسي گزارش دهد، بار اول تذكر جدي 

ارت مربي گري را مي دهند و بار دوم ك
براي يك سـال باطـل مـي كننـد و بـار      
بعدي براي ابد اجازه مربي گـري بـه او   

جالب اينكه در گذشته اي  . نخواهند داد
ن دور، بسـياري در خبـر چينـي    انه چند

مي ربودند اما يكديگر گوي سبقت را از 
ــا وجــود  امــروز، ــب  و نون محروميــتاق
قـانون   آن نهي از منكر،مأموران  مراقبت

و براي  به ورق پاره اي تبديل شده است
  . مأمورآن كسي تره خورد نمي كند

مأموران استبدادي از نـوع  : انقالب اسالمي
اغلـب   ،استبداد فراگير واليت مطلقه فقيـه 

زورپرستاني هستند كـه خـود را محـروم از    
)  آندر دوران شاه سابق و پيش از (قدرت 

لـت را  آكـه نقـش   آنتصور مي كره اندو بـا  
لت زورگوئي آ ،دو امر سبب مي شوند ،رنددا

يكي اين كه جنايت و فساد را بكـار  : بمانند
بردن قدرت تصـور مـي كننـد و احسـاس     
قدرتمداري مي كننـد و ديگـر ايـن كـه از     
 بازگشــت بــه دورآن محروميــت از قــدرت،

چشـم انـدازي اسـتقالل و    . وحشت دارنـد 
زاد را نيـز نمـي   آزادي و زندگي در جامعه آ

قل تحت امـر جبـاري كـه قـدرت     ع. بينند
 ،ها را از باز يافتن خويش بمثابـه  آن ،است

زاد و حقوقمنـد بـاز مـي    آانسان مستقل و 
امـام  » سـربازان گمنـام  «دادن صفت . دارد
جنايت و فساد را در نظرشان مشروع  ،زمان

  :نيز مي گرداند
  
  

كارنامـــه جنايـــت  و 
ن گمنـام  اسـرباز فساد 

  2 -  ناامام زم
  

نها ان در زنـد ان و دخترازنتجاوز به  - 17
 انقـالب ن اوايل ااز هم –و بازداشتگاهها 

ن در هر پوششـي  ان گمنام امام زماسرباز
ن زن بـه  انيابراي گرفتن اعتراف از زنـد 

ها تجاوز كرده و در مواردي نيز بـراي  آن
ـ آناعدام  ن اها بر اساس فتواي برخي مفتي

ها آنن دختر را اعدام نمود به اكه نمي تو
. ده و سپس اعدام مـي كردنـد  تجاوز كر

يـت اهللا  آ ،نادر رابطه با تجاوز به دختـر 
قـاي  آنامـه اي بـه    65منتظري در سـال  

خميني مـي نويسـد و او را هشـدار مـي     
ن اايش .نها چه خبر استادهد كه در زند

ــا مــي :مــي گويــد نيــد در بعضــي اد آي
ن انهاي جمهــوري اســالمي دختــرازنــد
قـل  به ن- ن را به زور تصرف كردند؟ اجو

قاي خميني آيت اهللا منتظري به آاز نامه 
 .1365مهر ماه  19در  

ن ان به زنان گمنام امام زماتجاوز سرباز   
 هن تا سالهاي اخيـر ادامـه داشـت   او دختر

قــاي كروبــي در جلســه اي بــا آنكــه اچن
يه از تجاوز به ئن قوه قضااحضور نمايندگ

  :ن خبر داد و گفتادختر
 نياقاي الريجآجناب ...

نمي دآنم تا چه حـد از آنچـه كـه در       
جلسات ما با كميته منصوب جنابعالي براي 
. پيگيري حوادث اخير گذشت با خبريـد 

براي آگاهي مردم و همچنين شما عرض 
ـ   ن محتـرم  اميكنم كه ما دو جلسه بـا آقاي

 "خلفــي، محســني اژه اي و رئيســي  "
داشتيم كه اين جلسات به صورت مطلوب 

و در آنها گوشـه   و مناسبي نيز پيش رفت
ــدادي  ــدك از اســنادي كــه ااي و تع ن

 قابـل  نشانگر برخي اتفاقات ناگوار و غير
نتخابات بود ابخشايش در روزهاي پس از 

در جلسه اول سه سـند  . ارائه و بازگو شد
ــا ســي دي و   دربــاره ســه نفــر همــراه ب
مدارك الزم ارائه شد كه نشانگر تجاوز و 
ــر   ــال رخ داده ب ــي اعم ــكنجه و برخ ش

ــر ــرادخت ــتگاههاي ان و پس ن در بازداش
عالوه بـر ارائـه   . مشخص و نامشخص بود

اين سه سند، اشـاره اي نيـز بـه صـورت     
شفاهي به اتفاقاتي شد كه براي دو دختر 

و سـعيده  » واقعـي «نه موسـوي  ايعني تر
جلسـه دوم نيـز   . پورآقايي رخ داده بود

دوشنبه هفته جاري برگزار شد و حـدود  
نجاميد و در ايـن  ا سه ساعت نيز به طول

ن، من اجلسه نيز در كنار بحث هاي فراو
سندي جديد ارائه كردم البته با اين قيد 
و شرط كه نبايد به واسطه اين افشـاگري  

نواده او حق خواهي، براي آن فرد و خـ 
ــد  ــاقي رخ ده ــاتي از آن  .اش اتف اتفاق

ــ   ــن و در زم ــيش از اي ــه پ ــت ك ن ادس
كي مسئوليت دادستان سابق تهران براي ي

كه من به عنوآن سند معرفـي   از افرادي
كرده بودم پيش آمد و برخـي مشـكالت   

نوادگي و شرهاي جديـد مترتـب بـر    اخ
بدين ترتيـب ايـن بـار    . نواده شداآن خ

سند خود را دادم امـا سفارشـات الزم را   
هم كردم كه مباد غفلتـي كـه دادسـتان    
قبلي تهران مرتكب شده بود تكرار شـود  

به ماجرا باز شود كـه  و پاي واسطه هايي 
بــه جــاي دادخــواهي و دفــاع از حــق 

نـدركار  امظلوم و محاكمه ظالم، دسـت  
كـردن يـك فـرد در     تهديد و بي آبـرو 

ن شوند ان و همسايگاخĤنواده و نزد آشناي
آبروي دستگاه قضـا آن   ،و از ديگر سوي

هــم در كشــوري اســالمي را بــه قيمــت 
ن ان، چنــين ارزانــدن ظالمــĤامصــون م
البته اين را هم بگـويم كـه در   . بفروشند

اين جلسات كه بـراي بررسـي گـزارش    
هايي از وقوع شكنجه و اعمال ناشايسـت  

ن هــا و پيگيــري انجــام گرفتــه در زنــدا
نتخابات تشكيل شده بود، احوادث بعد از 

باري از من پرسيدند كه آيا تداوم جمع 
آوري اســناد شــكنجه و تجــاوز و كشــتار 

د و آيا ممكن نيامردم را به مصلحت مي د
 نيست كه اين

ن بيافتد؟ كه من نيـز  اسناد به دست نااهال
ـ     ن ادر پاسخ گفـتم ايـن اسـناد را در مك

محفوظي نگهداري مي كنم و در صورت 
دستيابي به نتيجه، از بين خـواهم بـرد و   
تاكيد كردم كه اسـناد تجـاوز و شـكنجه    
هيچ مايه افتخار نيست كه بخواهم آنها را 

هدارم و يا بـر ديـوار   در صندوقچه اي نگ
اسنادي است براي دسـتيابي بـه   . بياويزم

ندن حـق مظلـوم از ظـالم    اعدالت و ست
متجاوز كـه بعـد از دسـتيابي بـه نتيجـه،      
مرجح آن است كه نـابود شـود و بـوي    

دهنده ظلـم نهفتـه    متعفن و صورت آزار
 .در آن از بين برود

نيد كه اگـر مـن در مسـير    ااين را هم بد
تيجـه اي خـالف نتيجـه    تحقيق خود به ن

سابق در خصوص صحت و سقم ادعاهاي 

ن نيز رسـيدم، خـود پـيش    ايكي از شاكي
نجام دادم، اقدم بودم و تصحيح الزم را 

از جمله در مورد سعيده پورآقـايي كـه   
برخي تحقيقات تكميلي من ناقض گفتـه  
هاي پيشين بود و از اين رو تصحيح الزم 
از ســوي خــود مــن و هيــات پيگيــري، 

بـه هـر حـال امـا ايـن      . ت گرفـت صور
ن با اشـاره  او من در پاي دوجلسه گذشت

به مورد دردناك ديگري كه بـه تـازگي   
گزارش آن به من رسيده بود گفـتم كـه   

نب اين اهمچنĤن درصدد پي جويي جو
ماجرا هسـتم و اسـناد آن را نيـز پـس از     

همچنين . تحقيق كامل ارائه خواهم كرد
نـب  اجواز من خواسته شد كه در يافتن 

ن مـاجراي ترآنـه موسـوي تحقيـق     اپنه
نجام دهم و دسـتگاه قضـايي را   ابيشتري 

در اين مسـير در روشـن شـدن زوايـاي     
با اين حال . ن باشمان ماجرا ياري رساپنه

ن جلسه دوم پيشنهاد كـردم  ان همادر پاي
استقبال كميته نيـز   و اين پيشنهاد مورد –

كه بياييد و مـاجراي سـند    - قرار گرفت 
ن و سند بردن را در همينجا خاتمه آورد

دهيم و شما نيز در كـار كشـف حقيقـت    
شويد چرا كه همين اسناد و موارد ارائـه  

نـداختن حقيقـت و   اشده براي برآفتاب 
ندن نورعـدالت بـر چهـره اصـحاب     اتاب

 .شرارت، كفايت مي كند
 قاي الريجĤنيآجناب 

اين پيشنهاد را دادم و رفتم و جلسه ما بـا  
امـا  . به خوبي خاتمه يافت كميته منتخب

جمعيتي با . فرداي آن روز ورق برگشت
حكم دادستاني آمدنـد و بـه دفتـر مـن     

آنجا را مورد تجسس قرار . حمله آوردند
دادند و به تجسس در وسايل نيـز بسـنده   

 ...نكردند كه حتي نوشته ها و نامه
 :ن در زيــر شــكنجهانيامــرگ زنــد -  19

روهـاي  ن بـه همـراه ني  ان امام زماسرباز
شخصي پوش در موارد سپاهي  قضايي و 

فشـار   چنĤن تحـت آنن را انيابسياري زند
قرار مي دادند كه گاهي منجر به مـرگ  

ن در زير شكنجه مـي شـد و در ايـن    آنا
ــوه قضــاييه   رابطــه اســناد بســياري در ق

قاي بنـي  آبراي اولين بار . موجود است
نها فرياد بـر  اصدر در مورد شكنجه و زند

ن اينچنين ااده بر آرمتاب ايسورد در كتآ
 : مده استآ

صدر از وجود شكنجه و  ني كه بنيازم...
آسـا آگـاه شـد بـا تمـام       هاي برق اعدام

در . وجود به دستگاه قضايي حملـه كـرد  
ــد 59عاشــوراي  ــادادر مي   ن آزادي فري

 :ن گفتازن
در قĤنون اساسـي مگـر شـكنجه حـرام     "

نشده؟ ممنوع نشده؟ در كجاي دنيـا، در  
دين و در كدام كشور و حكومـت   كدام

ن وجـود دارد؟ چـرا   انوع زند 6اسالمي 
تكبيـر مـردم در   [اينها تعطيل نمي شـود؟ 

ن ان شش نوع زنـد ما اال] ن آزادياميد
ن اهاي آقاي خلخالي، زند نازند. داريم

ن اني، زنـد ان شـهرب ا، زندانقالبدادگاه 
ن سپاه اها، زند ن كميتهادادگستري، زند

جهـت   و صدها نفـر بـي  ها  ده. ناپاسدار
ن مـا  انوع زنـد  6با اين . ندا گرفتار شده

چرا بايـد هـر   . ايم چيزي بدتر از گذشته
ن داشته باشد؟ اكس و هر نهادي يك زند

جـو اسـالم جـو    . اينها بايد تعطيل شـوند 
ــتگاههاي   ــه دس ــن هم ــاد اســت اي اعتم

چـرا  . !ترسناك مخـوف درسـت نكنيـد   
هيئتي تشـكيل نمـي شـود كـه بـه كـار       

هاي گوناگون برسد؟چرا در رژيم  نازند
ــالمي،  ــااس ــانس ــه ان و ج ــن هم ن او اي

ن مثـل آب  امنزلت شده است كه بتو بي
خوردن محكوم كرد و بدون اينكه كسي 
ــور   ــرد؟ چط ــام ك ــار او را تم ــد ك بفهم

بـه    وگيرنـد  شود كه اشخاص را مـي  مي
ــد ــزو  ازنـ ــا جـ ــد و ماههـ ن مـــي برنـ

گردنـد؟ بـس كنيـد     ن مياشدگ فراموش
دستگاه قضايي نبايـد ابـزار   . را اين كارها

ن ااگر اين طور شد اين هم. قدرت شود
است كه حسين به خاطرش قيام كـرد و  

   ".شهيد شد
جمهـور بـا    پس از اتمام حجت رئـيس  •

آنهـا نـه تنهـا     ،ها نانبان و زنداگر شكنجه
پوزش نخواسـتند كـه ضـمن تغييـر نـام      
شكنجه بـه تعزيـر، آن را دسـتور اسـالم     

   :ندنداخو

اگر مقصود «: شهري االسالم ري حجت -
ن تنبيهـاتي  ارئيس جمهور از شكنجه، هم
ن حــدود و ااســت كــه اســالم بــه عنــو

كنـد، مـا منكـر آن     تعزيرات مطرح مـي 
 .»نيستيم، زيرا دستور اسالم است

تعزير مي كنيم و تعزير بـا   « :الجوردي -
  .» اجازه حكام شرع است

محـارب  « :نـي اهللا محمـدي گيال  آيت -
اش پذيرفتـه   ز دستگير شـدن، توبـه  بعد ا
ن است كه قرآن اشود و كيفرش هم نمي
حلـق  . تـرين وجـه   كشتن به شديد. گفته

بـارترين حالـت    آويز كردن به فضـاحت 
تعزيـر بايـد پوسـت را بـدرد، از     . ممكن

ن را درهـم  اگوشت عبور كند و اسـتخو 
   .» دشكن
ها شكنجه  نادر زند« :اهللا قدوسي آيت -

هـاش   امـا مجـازات  گيـرد،   صورت نمـي 
  .»گردند شرعي اسالمي اعمال مي

يكـي از  «: اهللا موسـوي تبريـزي   آيت -
احكام جمهوري اسالمي اين اسـت كـه   
هركس در برابر ايـن نظـام امـام عـادل     

اش  زخمي. بايستد، كشتن او واجب است
ايـن  .تر كرد تا كشته شـود  را بايد زخمي

چيزي نيست كه تـازه  . حكم اسالم است
  »آورده باشم

صـدر   بنـي «:ها گفـت  خلخالي نيز بعد -
مرتبــا مســئله شــكنجه را بــراي كوبيــدن 

ن مي كـرد و تـا   اعنو انقالبدادگاههاي 
بنـي صـدر   . اين اواخر دست بردار نبود

تعزيرات شرعي را جزو شكنجه به حساب 
خواست با روش اروپايي  مي آورد و مي

   .»دعمل نماي
االسالم محمـد منتظـري اعـالم     حجت -

صـدر بـه    تهام وارده از سوي بنيا«: كرد
وجـه    روش بازجويي و بازپرسي به هيچ

او را بـا تهديـد و   (  .»دباشـ  صحيح نمـي 
تحبيــب خمينــي از گفــتن حقيقــت بــاز 

  .)ا. نشريه ا! داشتند
صـدر را بـه    اهللا بهشـتي امـا بنـي    آيت -

شك در  بي« :محاكمه تهديد كرد وگفت
ني كه شايعه شـكنجه در  اموقع خود، كس

كـرده انـد، تحـت     هـا را درسـت   نازند
  .»دگيرن تعقيب قضايي قرار مي

صدر،  در پي بني پس از اعتراضات پي     
هيئـــت بررســـي شـــايعه شـــكنجه در «

طـور كـه    ناتشكيل شد اما هم »ها نازند
رفت و در گفته محمد منتظري  نتظار ميا

بـه دسـتور    هم آورده شد، ايـن هيئـت،  
. شــد، وجــود شــكنجه را منكــر خمينــي

 ،60رتي كه بعـد از كودتـاي خـرداد    بشا
به بنـي صـدر    ،زماني وزير كشور نيز شد

ها اسـت كـه بـه    آنشكنجه بيش از : گفت
شما گزارش كره انداما به من گفتـه انـد   
گزارش تهيه كنـيم كـه شـكنجه وجـود     

 :ندارد
يك عضو همين هيأت رسيدگى بـه  «     

، آقاى بشـارتى بـه   »شايعه وجود شكنجه«
رواجى دارنـد كـه    ها شكنجه: من گفت

ند، در ا آنچه به شما گزارش كرده. مپرس
مقايسه بـا آنچـه هسـت، مشـت در برابـر      

گفتم پـس گـزارش كنيـد    . خروار است
ن آن را ابلكه پيش از آنكه دير شود، بتـو 

مـا  . نماتـو  نمـى : گفـت . ريشه كن كـرد 
  .» ت مأموريم بگوئيم شكنجه نيس

 فهرســت. ننشســت  صــدر از پــا امــا بنــي
هـا را بـراي مسـئولين     و اعدام ها شكنجه

 :ن عالي كشور فرستاداديو
وقتي فهرست شكايات واصله از سـپاه  «   

ــاي موســوي   ــراي آق ــاه ب را طــي دو م
كمترين عملي از سوي  ،اردبيلي فرستادم

دستگاه قضايي كه بايد عدل اسـالمي را  
آنچـه از ايـن   . برقرار سازد مشاهده نشـد 

كنجه مورد ش 250فهرست به يادم مĤنده ، 
مورد قتل و بسياري موارد توقيف و  31، 

مصادره بود، با آقاي خميني هم در ايـن  
د اما هيچ جوابي نـدا . باره صحبت كردم

«. 
مشـاهده كـرد   صـدر   ني كـه بنـي  ازم    

مـإموران بهشـتي و حـزب    گرآن  شكنجه
ــي   ــتگاه خمين ــوري اســالمي و دس جمه

الملـل را بـه    ، تالش كرد عفو بـين هستند
 :ياري بطلبد

وقتي نماينده عفو بـين الملـل آمـد    «     
ــه او  ــر مــن، ب ــواع اعكــس از  400دفت ن

شكنجه ها را دادم تا آنها را نگـاه كنـد و   

 فقـط نگوييـد  . هيچ مالحظه نكنيد: گفتم
د ئيبگو. كه اين عكس ها را از من گرفتيد

ها هست براي اينكـه مـن    كه اين شكنجه
مي خواهم شكنجه تعطيل شـود ولـو در   

يند كه دولت از جمله من كـه  خارج بگو
. رئيس جمهور هستم، اين مسئله اي نيست

مسئله اين است كه اين بساط بايد تعطيل 
تا عكس را دادم بردنـد   400همين . شود

ـ    . براي آقاي خميني ن ابـه نظـر مـن ايش
هيچ پوزشي ندارد نه در پيشگاه خلق، نه 

ست نيدر پيشگاه خدايي كه به آن معتقد 
چون مـن ترديـد   . اشدو اگر هم معتقد ب

دارم آدمي كه اين جور زور بگويـد بـه   
اين آشكاري و به اين سهلي آدم بكشـد،  

ند بـه خـدا بـاور جـدي داشـته      ااين بتو
   .»باشد

بعد از آن، منتظري در نامه اي به .... و •
آيا ... « :چنين نوشت 65خميني در سال 

نهاي جمهوري اسـالمي  انيد در زنداد مي
ياتي شده كه هرگز نظير به نام اسالم جنا

  !آن در رژيم منحوس شاه نشده است ؟
ن مشـهد در اثـر   انيد در زنداد آيا مي ...

نيهاي انبودن پزشك و نرسـيدن بـه زنـد   
بعدا ناچـار شـدند حـدود     ،نادختر جو

بيســت و پــنج نفــر دختــر را بــا اخــراج 
 ن و يا رحم ناقص كنند؟اتخمد

ه ني كانيادآنيد چه بسيارند زند آيا مي...
در اثر شكنجه هاي بي رويه كور يا كر يا 

ند و افلج يا مبتال به دردهاي مزمن شده 
 ن نمي رسد؟اكسي به داد آن

نيد عده زيادي زيـر شـكنجه   اد آيا مي...
يت اهللا آبه نقل از نامه - بازجوها مردند؟ 

مهر مـاه   19قاي خميني در  آمنتظري به 
1365. 

ن  ايناو قتل زندگري اين روند شكنجه      
ن اسـرباز رويـه معمـول    تا هـم اكنـون،  
 .استن اگمنام امام زم

ن و ادفن بدون اجازه فـوت شـدگ   -  20
ـ امم  :نانعت از برگزاري مراسم ترحيم آن

ن گمنام امام ايكي از تخصص هاي سرباز
تـا كنـون دزديـدن     انقالبن از بدو ازم

ن مخالف حاكميـت و  اجنازه فوت شدگ
مـي   هـا ن آنانـدگ ادفن بدون اجازه بازم

دفـن   با جلوگيري ازن ااين سرباز. باشد
ــريعتمداري،  ــت اهللا ش ــازه آي ــن  جن اي

جنايت را بـر جنايتهـاي ديگـر خـويش     
زمĤني : افزودند و همچنان بدان مشغولند

با جنازه مرحـوم محمـد تقـي شـريعتي     
ـ   ن مـي  اهمين كار را كردند به جـز ايش

 –ن از افرادي چون مهدي هاشـمي  اتو
ـ  –اميد نجـف آبـادي    ه تـا سـردار   گرفت

محمــد  –نع ژالــه اصــ –داوود كريمــي 
دآنشجوي شاهرودي و اخيرا بـا جنـازه   
مرحوم مهندس سحابي و دختر شهيدش 

. نجـام دادنـد  اهاله سحابي همين كار را 
يكي از پروژه هاي بزرگ دفن جنازه به 

يـت اهللا منتظـري   آهنگام دفن مرحـوم  
بنا بـه دسـتور خـĤنواده نمـي      .پيش آمد

نه كه تمايل دارند مراسم را نستند آنگواتو
به جا آورنـد همچنـين قبـل از مرحـوم     
سحابي در ماجراي دفن پدر مهندس مير 

ن گمنـام امـام   احسين موسوي نيز سرباز
ن خود اقدام به حمل جنازه نموده و ازم

نجـام مراسـم   ادر بهشت زهرا نيز مĤنع از 
 .خاكسپاري و تعزيه شدند

فين در مورد اجساد مخـال  جنايتاين      
بــا گروههــاي سياســي از جملــه  مــرتبط

ن امرحــوم دكمــه چــي و اعــدام شــدگ
نات اخيـر بسـيار بـدتر و خشـن تـر      اجري

 . صورت گرفته است
ن به هنگام دفـن  اندگاحمله به بازم -  21

ـ   اجنازه وابسـتگ   :نان و ضـرب وشـتم آن
د، گروهي از شهمĤنگونه كه در باال ذكر 

ـ    ن در بخشـي  اسربازآن گمنـام امـام زم
بــا دفــن و تشــييع جنــازه فــوت  مــرتبط
ن كه ان  سازماندهي شده و هر زماشدگ

ضرورت مي بينند به محل رفته و با بردن 
ن مĤنع از برگزاري اجنازه و دفن  مرحوم

ن شـده و در مواقـع   امراسم در گورسـت 
ن به ضـرب و  اندگاخاص با حمله به بازم

ن مي پردازند تا مجلس به سرعت آناشتم 
م ختم پدر مهنـدس  در مراس .خاتمه يابد

ن امـام  اگروه از سرباز نموسوي نيز همي
  ن اقدام به ضرب و شتم برادر و ديگر ازم

  ن مهندس موسوي و جلب برخياوابستگ
  

  7در صفحه    
  

 !ایران مال من است؟
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ها نمودند در مراسم خـتم مرحـوم   آناز  
دكتر سحابي نيز با حمله بـه شـهيد هالـه    
ــب    ــتم وي موج ــرب و ش ــحابي و ض س

 . شدند وشهادت ا
ن اسـرباز  :عدام هاي دسته جمعيا -  22

بعد از كودتاي خرداد  ن،اگمنام امام زم
، بارها اقدام به اعـدام دسـته جمعـي    60
، به 60در طول سال  .اند ن كرده انيازند

دستور خميني در اكثر شـهرهاي ايـران   
ــارز ــر امب ــاي ده نف  و ين را در گروهه

 ي و بيشـتر نفـر  60و حتـي   يبيست نفـر 
ي خاصـي بـه   اعدام كرده و در گورهـا 

 . خاك مي سپردند
بزرگترين پروژه اعدام دسـته جمعـي       

بدســتور شــخص  67اعـدام هــاي سـال   
يس جمهــور آن ئــخمينــي و تاييــد ر 

سيد علي خامنـه اي و ديگـر    همينسالها،
قضات معروف و جنايت پيشه بود كـه در  

نفــر از  5000كمتــر از ســه مــاه بــيش از 
ـ ابهترين جو ن ايـران را بـه   ان و مبـارز ان

جوخه هاي اعدام سپرده و در گورهاي 
 .دفــن كردنــددســته جمعــي و مخفــي 

ن جنايت ضد بشـري  امعروفترين گورست
ــه   ــهنظــام واليــت مطلق ــت ،فقي ن اگورس

ن جنـازه  ان است كه در آن، هزاراخاور
با بولدوزر و بيل ميكĤنيكي دفـن شـده و   

ن دفن شده در اين اخĤنواده هاي مبارز
ننـد  ابدكـه  نـد  آندر پي ن هنوز اگورست

 آنن در كـدام قسـمت از   اجنازه عزيزش
ن اقرار دارد همـين شـكل دفـن مبـارز    

نها نيز ديده شـده  ااعدام شده در شهرست
ن بـه  ان گمنام امام زمااخيرا سرباز. است

دستور ولي فقيه مطلقه سيد علـي خامنـه   
ن و ان خاورااي تصميم به تسطيح گورست
ند تا شايد بـا  اتبديل آن به پارك نموده 

كردن صورت مسئله به خيال خـود   پاك
اما از آن غافل هستند  .شوندخاطرآسوده 

كه اين گورسـتĤن را تبـديل بـه پـارك     
ن نمـوده و بــراي خـود مشــكل   ازادگـ آ

 . جديدي ايجاد خواهند كرد
جمعـي و دفـن    پروژه قتل عام دسـته    

جنازه ها از آن تاريخ تا بـه حـال ادامـه    
  ،88خرداد سال  22كودتاي  بعد از: دارد

 .شــدندگورهــاي دســته جمعــي كشــف 
ن ان همراه بـا ايـن سـرباز   برخي مسئوال

ـ  ن بـراي رد گـم كـردن    اگمنام امام زم
اعالم كردند كه اين گورهـا مربـوط بـه    

به ....  و  هستندن ان گمنام امام زماسرباز
ــه برخــي از   ــته ب ــايت وابس ــر وب س خب

 :كنيمن گمنام توجه اسرباز
دبيـر   احمد جنتـي  :خبرگزاري فارس    

 302ن در ارتبـاط بـا قطعـه    اشوراي نگهب
بهشت زهرا و قبرهاي بي نام و نشاني كه 
در اين قطعه وجود دارند به خبرگزاري 

تمامي اين قبرها متعلق بـه   :فارس گفت
ن مـي  ان گمنام امام زمان و سربازابسيجي
 .باشد

ايــن افــراد در طــول : وي ادامــه داد   
حيات خويش همواره به صورت گمنـام  
به اسالم و نظام خدمت مي كردنـد و در  
وصيت نامه همگي نيز نوشته شـده اسـت   
كه پس از مرگ به صورت گمنـام دفـن   

 .شوند
ــزود      ــين اف ــن  : وي همچن ــامي اي تم

نتخابـات  ان گمنام در وقايع اخيـر  اسرباز
ن به شـهادت  اكشور به دست اغتشاش گر

ند و ما نيز بـر طبـق وصـيت آن    ارسيده 
ن را به صـورت  او آنن عمل كرده اعزيز

گفته ميشود پيكرهاي .گمنام دفن كرديم
مطهر نه بسيجي معـروف كـه همـواره از    

ن سخن گفته ميشود اما اسامي اشهادت آن
آن ها اعالم نمي شود نيز در ايـن قطعـه   

 .به خاك سپرده شده آند
فريب و دروغ از سر و روي اين خبـر     

بر اساس اخبـار و اطالعـات در    .مي بارد
تنها يك لباس  88ات بعد از خرداد ناجري

آنهـم   .شخصي حامي حاكميت كشته شد
و ديگــر از  خــودروبــر اثــر تصــادف بــا 

 ن كسي كشته نشدان گمنام امام زماسرباز
.  
  

 

فلسفه جنـگ؟ شـدت   
بحران ايـران بـه اوج   
مي رسد؟ نقش ايـران  
ــوريه و  ــراق و س در ع
ليبــــي؟ سرنوشــــت 

  :اردوگاه اشرف؟
  
  

محافظه كاران جديـد و  
ها و نـزاع  آنفلسفه جنگ 

علني ساركوزي با اوبامـا  
  :بر سر جنگ ليبي

  
ن ها جنگ انئوك: روبرت پاري ٭

و بازهم جنگ و جنگ بيشتر مـي  
و روزنامه هاي نيويورك  خواهند

تايمز و واشنگتن پست مبلغ مـرام  
  :ها هستندآن
  

روبرت پاري مقالـه   ،2011وئيه ژ 2در  ◀
اي در توضــيح جنــگ طلبــي محافظــه  

ان جديد و نقش دو روزنامه معـروف  كار
 ،نيويورك تايمز و واشنگتن پست ،امريك

كه گوياي  آننكاتي از . انتشار داده است
هدف محافظه كـاران جديـد از جنـگ    
طلبي و علت پشتيباني ايـن دو نشـريه از   

  :عبارتند از ،هايندآن
 ،در واشـنگتن  ،محافظه كاران جديـد  •

 آنبخـش عمـده   . همچنان قدرتمندنـد 
اطر حمايت دو روزنامه واشنگتن پست بخ

در جنگ طلبي  ،هاآنو نيويورك تايمز از 
كـه  آنبا . و هدفشان از جنگ طلبي است

 ،اين دو روزنامه اعتبار از دست داده اند
امــا هنــوز حمايتشــان از اســباب عمــده 

 ،از ايـن رو . قدرتمندي نئوكان ها است
به چگونگي حمايت ايـن دو روزنامـه از   

  :پردازم نئوكان ها مي
روزنامه نيويورك تايمز سـخت مصـر    •

است كـه حكومـت اوبامـا جنـگ را تـا      
مـذاكره  . يم قذافي ادامه دهدژسقوط ر

بـدون ايـن    ،براي پايان دادن به جنـگ 
كه پيـروزي نظـامي بـي خدشـه اي بـر      

اين روزنامـه تأكيـد   . بر نمي تابد ،قذافي
مــي كنــد كــه نــاتو مــي بايــد در كنــار 

بنظـر  . في بجنگـد يم قـذا ژشورشيان با ر
ناتو مي بايد  ،سرمقاله نويسان اين روزنامه

به بمباران منطقه اي كه اقامتگاه قذافي و 
چه بـاك  . ادامه دهد ،ستآنكسĤنش در 

ــوه او و   ــد و ســه ن از كشــته شــدن فرزن
ديگراني كه در اين منطقه زنـدگي مـي   

  . كنند
ــنگتن پســت       ــايمز و واش ــورك ت نيوي

. يبـي اسـت  خواستار جنگ طوالني بـا ل 
چرا؟ زيرا هدف محافظه كـاران جديـد   
  :جنگ طوالني با ليبي را ايجاب مي كند

هدف اصلي محافظه كاران جديـد از   •
جنگ بخصوص در منطقه : جنگ اينست

تا زماني كـه مهـار امريكـا بـر      ،خاورميانه
منابع نفت و گاز اين منطقه و برخود اين 
منطقــه كامــل گــردد و ديگــر خطــري  

مـي بايـد ادامـه     ،ديد نكنداسرائيل را ته
  . يابد
بديهي است نئوكان هـا از سرنوشـتي       

كه دو جنگ با عـراق و افغانسـتان پيـدا    

در دو . عبـرت نمـي گيرنـد    ،كرده است
امريكـائي كشـته    6000جنگ دست كم 

ميليارد دالر هزينه شـده   1000شده و بسا 
. است اما پيروزي بدسـت نيامـده اسـت   

ران جديـد بـا   محافظه كا ،افزون بر اين
همه جبارهاي حاكم بـر منطقـه مخـالف    

ها با جبارهائي مخـالف هسـتند   آن. نيستند
  . كه در مهار امريكا نيستند

دو روزنامه نيويورك تايمز و واشنگتن     
در  ،پست مبلغان اين دو هدف نئوكان ها

. جنــگ و بــازهم جنــگ هســتند ،نتيجــه
هرگونه خشـونتي كـه بـر ضـد رهبـران      

بكار رود را » نادوست«هاي مسلمان و دولت
صدام مثال بارز اين رفتار . تأييد مي كنند

زماني كه صدام دوست : دو روزنامه است
يـم  ژاين دو روزنامه از ر ،شمرده مي شد

اما از زمان اشغال . او حمايت مي كردند
او  ،كويــت و جنــگ اول خلــيج فــارس

اين دو نشريه از جنگ . شيطان مجسم شد
ـ  ا عـراق حمايـت   بوش پدر و بوش پسر ب

  . كامل كردند
كار ركني كه وسائل ارتباط جمعـي        
ترديد در درستي مواضع و دعاوي  ،است

ها و دادن اطالعات غير نحكومت و نقد آ
امـا دو ايـن   . جانبدارانه به مـردم اسـت  

 ،نه تنها دروغهـاي كلـين پـاول    ،روزنامه
وزير خارجه امريكا در شوراي امنيـت را  

مهر صحيح اسـت   آنبربلكه  ،نقد نكردند
  . زدند

قواي امريكا عراق را اشغال كردند اما     
يـم  ژاثري از توليد بمـب اتـم توسـط ر   

كه واشنگتن پست آنبا . صدام بدست نيامد
يم صدام ژمدعي شده بود مجهز بودن ر

وقتـي   ،است» امري مسلم«به بمب اتمي 
هم مسلم گشت كه دروغ بودن دعـوي  

 ،رد هياتف ،حكومت بوش امر مسلم است
اگـر هـم   «: گفت ،سرمقاله نويس روزنامه

بهتـر اينسـت كـه نگـوئيم      ،راست نباشـد 
  !» راست نبود

سال بعـد از اشـغال عـراق و     8 ،امروز     
مسلم شدن اين امر كه عراق بمب اتمـي  

نيـز نبــوده   آننداشـته و در كـار توليــد   
هنوز بر همان  Fred Hiattهيات  ،است

هنـوز  . سال پيش خويش اسـت  8موضع 
مصر است كه امريكا مي بايد تهاجمي تر 
در امور كشـورهاي خاورميانـه مداخلـه    

 ،»شـرور «دمهـاي  آمي بايد برضـد  . كند
عمـل   ،ادژقذافي و بشار اسد و احمدي ن

  . كند
بـه جـاي عبـرت     ،و نيويورك تـايمز      

 آن،گــرفتن از رويــه نادرســتش و تغييــر 
بخش عقايد روزنامه را بـه يـك نئوكـان    

  . درو رزنتال سپرده استنآبنام 
و نيــز بخــش اخبــار روزنامــه را هــم       

بيـل كلـر   . نئوكان ها در اختيـار دارنـد  
مسئول اين بخش است و او كسي اسـت  
كــه در روزهــاي اول بعــد از اظهــارات 
دروغ و غير شرفتمندانه كلـين پـاول در   

در هفته نامـه نيويـورك    ،شوراي امنيت
هاي مهـر  تايمز مقاله اي نوشت و بر دروغ

او همچنان بكـار خـود   . صحيح است زد
بخصوص  ،ادامه داد و مبلغ نئوكان است

در تبليغ بر ضد اسالم و مسلمانان و صفت 
  .دشمن به مسلمانان دادن

روبرت پاري به تفصيل در بـاره نقـش    •
كلر در باره انتخابات رياسـت جمهـوري   

توضيح داده است . امريكا پرداخته است
ــورك  ــر در نيوي ــه كل ــب  ك ــايمز جان ت

اعتراض كنندگان به صحت انتخابـات را  
احمدي  ،از ديد نئوكان ها ،گرفت چون

تحقيـق در بـاره   «. اسـت » دشـمن «اد ژن
دانشگاه » رفتارها در قلمرو سياست جهاني

دليـل بـر تقلـب در انتخابـات      ،مري لند
ســه . رياســت جمهــوري ايــران نيافــت

سازمان نظر سـنجي نيـز بـه ايـن نتيجـه      
ـ رسيدند كه  اد تقلبـي  ژانتخاب احمدي ن
  . نبوده است

ســه سـازمان نظــر   آنامـا  : انقـالب اســالمي 
سنجي در ايران دست به نظـر سـنجي علمـي    

نظر سنجي كـره   ،ها از طريق تلفنآن. نزده اند
اندو به اين واقعيت نيز توجه نداشته اند كه بـا  

پاســخ دهنــدگان  ،وجــود كنتــرل مكالمــات
هـا  آنو . حاضر نمي شوند حقيقت را بگوينـد 

تلفن دارند و مي توانند با خارج ارتباط تلفني 
معرف قشرهاي مختلف جامعـه   ،برقرار كنند

ــران نيســتند ــده و  . اي ــق كنن ــود تحقي كــافي ب
ايـن امـر واقـع را     ،سازمانهاي سنجش افكـار 

هـزار   40:موضوع تحقيق خود قرار مي دانـد 
هزار سـيار بـوده    14ها آنصندوق رأي كه از 

 8صبح تـا   8وانسته است از چگونه مي ت ،اند
شب و در چنـد شـهر بنـا بـر ادعـاي وزارت      

بـا   ،نزديـك  ،شـب  11و حتـي   10كشور تـا  
  ؟ميليون رأي اخذ كنند 40به  ،وسائل دستي

رهبران فكري نئوكـان هـا و مفسـران     •
روزنامه هاي نيويورك تايمز و واشـنگتن  

مدام از عمليات سـري امريكـا در    ،پست
ن اســت كــه روشــ. ايــران مــي نويســند
بـي ثبـات كـردن     ،هدفشان از اين كـار 

دولت ايران و بسـا زمينـه سـازي بـراي     
اسرائيل بـه ايـران    –حمله نظامي امريكا 

  .  است
هر دو روزنامه جانبدار سرسخت تغييـر   •
هـا بـه تكـرار از    آن. يم در ليبي هسـتند ژر

پرزيدنت اوباما مي خواهند از شورشيان 
را بـا  ضد قذافي حمايت كند و اين كار 

حمله هوائي شديد به قواي نظامي ليبـي  
  .آنجام دهد

نويسنده به ماجراي سـاقط   ،در اين جا    
كردن هواپيماي پانام بر فراز الكروبي و 

ــردن  ــوم كـ ــي عبدالباســـط محكـ علـ
مأموران اطالعاتي ليبي مي  از ،المقراحي

: پردازد و اين اطالع مهم را باز مي گويد
يك حكـم  بيشتر  ،2001حكم دادگاه در 

دادگاه به  آنيكي از قاضيان . سياسي بود
گفتـه   ،استاد دآنشگاه ،ديرك وآندروال

فشار عظيمي به دادگاه وارد شـد  «: است
  . »تا اين حكم را صادر كند

بعـد از  ايـن كـه شـهادت      ،2007در       
دادگــاه  ،شــهود اصــلي بــي اعتبــار شــد

محكوميت المقراحـي   ،اسكاتلند پذيرفت
  .نظر قرار دهدرا مورد تجديد 

ــه        ــا اينهم ــه    ،ب ــر روزنام ــش خب بخ
يم قذافي را ژهمچنان ر ،نيويورك تايمز

مجرم جرم ساقط كردن هواپيماي پانـام  
بديهي است . بر فراز الكروبي مي خواند

يــم ليبــي را امريكــا و انگلســتان ژاگــر ر
نه المقراحي محكوم  ،دوست مي دانستند

به  مي شد و نه نيويورك تايمز قذافي را
خاطر سقوط هواپيماي پانـام تروريسـت   

  . مي خواند
اما چرا روزنامه هاي نيويورك تايمز و  •

واشنگتن پست چنين رويه اي را دارنـد؟  
زيرا بايد مردم امريكا همواره بر اين باور 
بمانند كه ارتش امريكا همواره مي بايـد  

باشـد و  » دولت هاي شر«ماده جنگ با آ
يـم و  ژر. ودهـا وارد عمليـات شـ   آنبرضد 

قدرتمدارهاي بد در خاورميانـه و نقـاط   
مردم امريكا مـي  . ديگر دنيا وجود دارند

بايد توجيه شوند كه دليل عقالني وجود 
دارد بر بكار رفتن ارتش امريكـا بـر ضـد    

يم و بكار نـرفتنش بـر   ژاين قدرتمدار و ر
توجيــه . يمــشژقدرتمــدار و ر آنضــد 

گري بر عهده اين دو نشريه بطور خـاص  
  .و مطبوعات امريكا بطور عام است

  
وعـده  ): 2011وئيـه  ژ 5(لوموند ٭

گاه تريپولي بد فرجام شـد زيـرا   
ســاركوزي و اوبامــا رويــاروي   

  :يكديگر قرار گرفتند
  
رئــيس جمهــوري  ،نيكــوال ســاركوزي •

 ،نتوانســت از بــروز خشــم خــود ،فرانســه
در حاشـيه   ،وئنژ 24در . جلوگيري كند

ــا در برو  ــران اروپ ــلاجــالس س او  ،كس
وزيــر دفــاع امريكــا را  ،روبــرت گيــتس

چرا كه اين . سخت مورد انتقاد قرار داد
وزير كه دارد مقام وزارت را ترك مـي  

به جانشين خود وصيت مي كند كه  ،كند
بودجـه  . به ارتشهاي اروپائي تكيـه نكنـد  

ــاچيز و    ــائي ن ــورهاي اروپ ــامي كش نظ
منشـاء ضـعف   . مد استآارتشهاشان ناكار

  . مين استناتو نيز  ه
بمباران هوائي ليبي كاري نيسـت كـه    •

او . باشـد  آنوزير دفاع امريكا خواهـان  
اين كار را دريغ كردن بخشـي از تـوان   
نظامي امريكا از  مناطقي مي داند كـه از  

خليج فارس و : حياتي هستند ،ديد امريكا
حـوزه اقيـانوس    ،سـيا آمقابله با ايـران و  

: اسـت رئيس سابق سـيا نيـز گفتـه    . كبير
بخـاطر ضـعف    ،امريكا به جنگ بـا ليبـي  

  . بس اندك مي پردازد ،ارتشهاي اروپا
ســاركوزي كــه از اظهــارات روبــرت      

سـخنان  : مي گويد ،شفته استآگيتس بر
قاي روبرت گيتس بس نابجـا و يكسـره   آ

شركت امريكا در جنـگ  . نادرست است
ليبي در دو هواپيماي بي خلبان و چنـد  

. خالصه مي شـود هواپيماي سوختگيري 
در : ميزي مـي گويـد  آاو با لحن تمسخر 

او ترديـد  . اين باره مـا سـخت حساسـيم   
اوباما در مـورد مداخلـه امريكـا در وارد    
شدن به جنگ ليبي مـي پـردازد و مـي    

دمي اين اندازه مسئول آبه فكر « : گويد
و باهوش كه پرزيدنت اوباما است خطور 
نمي كند كه بگويد عمده بار جنگ ليبي 

  . »بر دوش امريكا است
عدم تفاهم ميان ساركوزي بـا اوبامـا         

بعد  ،كه پيش از جنگ ليبي وجود داشت
در پايان . از اين جنگ تشديد شده است

روز بعد از شروع بمبـاران   10 ،ماه مارس
بود كه اختالف نظر سـختي ميـان    ،ليبي

اوباما گفـت تمـامي   : مدآاين دو بوجود 
ــا را از هواپيماهــاي بمــب افكــن ا مريك

تصميم امريكـا را  . عمليات خارج مي كند
ساركوزي ضربه سختي دانست كه بـر او  

را رهـا كـردن    آنزيرا . وارد شده است
بـه  . تلقي مي كرد آنجنگ در بحبوحه 

اوباما تلفن كرد و تمام توان خود را بكار 
به اوبامـا  . برد تا مگر  نظر او را تغيير دهد

از عمليات خارج كردن هواپيماها : گفت
عالمــت دادن بــه قــذافي اســت و بــس 

  .مصيبت بار است
را شــكاف افتــادن ميــان  آنقــذافي      

. ها ارزيابي مـي كنـد  آنمتفقين و تضعيف 
اين كار امريكا بسود قذافي عمل كـردن  

بيرون رفتن . ساركوزي برخطا نبود. است
چه آنسبب طوالني تر  از  ،امريكا از جنگ

. شـته اسـت  گ ،پيش بيني شده بود جنگ
ولو عرصـه بـر قـذافي تنـگ شـده امـا       

  . سرانجام جنگ نامعلوم شده است
واشـنگتن   ،غازآهم از  ،حق اينست كه    

هشدار داده بود كه ميـزان شـركتش در   
پـس  . جنگ بس محـدود خواهـد بـود   

محلي براي سوء تفـاهم وجـود نداشـته    
: اطرافيان ساركوزي مـي گوينـد  . است

شـفاف و   گاهي چيزها به اندازه كـافي «
  .   »دقيق گفته نمي شوند

 ،بمـدت يـك هفتـه و بيشـتر     ،غازآدر  •
فرانسه مخالف بـود كـه نـاتو فرمانـدهي     

ساركوزي . جنگ با ليبي را برعهده بگيرد
فكر مي كرد انگلستان و فرانسه مي توانند 

وپــه از ژلــن آ. ينــدآاز عهــده جنــگ بر
واكنش افكار عمـومي دنيـاي عـرب در    

انگلسـتان  . ليبـي بـود  برابر جنگ ناتو بـا  
واماند و جانبدار استفاده از امكانات نـاتو  

هم بلحاظ از راه تأمل و هم به ايـن  . شد
 ،خاطر كه به قول يك مقام ارشد امريكـا 

 ،اگـر نـاتو نبـود   . صفر اسـت  ،بديل ناتو«
  .»عملياتي نيز در ليبي انجام نمي گرفت

وزارت دفاع امريكا نسـبت بـه فرانسـه     •
قـرارداد دفـاعي    :سخت عصـباني اسـت  

 2010فرانسه بـا انگلسـتان كـه در نـوامبر     
يكـي از كارهـاي عمـده     ،انجام گرفـت 

نيكوالســـاركوزي در قلمـــرو سياســـت 
جلـوگيري از   آنهـدف  . خارجي است

حذف شـدن اروپائيـان از عرصـه هـاي     
قرار . يك در دنيائي نامطمئن بودژاسترات

بر اينست كه زماني دو ارتـش هـم نبـرد    
ينست كه قـرارداد هنـوز   مشكل ا. گردند

دفـاع اروپـائي نيـز    . عملياتي نگشته است
 ،وپهژلن آ. هنوز واقعيت پيدا نكرده است

 ،در پايان ماه مـارس  ،وزير خارجه فرانسه
سـت كـه دفـاع    آنبـيم  : تلخ كام گفـت 

  . اروپائي يك سازمان امداد  بماند
ورد دقيقي از ايـن  آحكومت اوباما بر     

. وردآبه عمـل  خالء قدرت نظامي اروپا 
روزي بعـد از حملـه    ،مـارس  20هم در 

يـك مقـام ارشـد     ،هاي هوائي به ليبـي 
همـه دريافتـه انـد كـه     « : امريكا گفـت 

انتخــابي جــز فرمانــدهي امريكــا و نــاتو 
   ،بعد از ترديدها ،فرانسه. »وجود ندارد

سرانجام به تصدي جنگ از سـوي نـاتو   
  اما باراك اوباما بهيچ رو. رضايت داد

  
  8ر صفحهد    

  

 !ایران مال من است؟
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نمي پـذيرفت كـه امريكـا فرمانـدهي      
اين شد . جنگ در ليبي را برعهده بگيرد

كه بمحض از ميـان بـردن پايگاههـاي    
امريكا  ،موشكي و دفاع ضد هوائي ليبي

هواپيماهاي خـود را از عمليـات خـارج    
  .كرد

نـاتو   ،براي نخستين بار در تاريخ خود •
پوششي شد براي بيرون رفـتن امريكـا از   

اوباما بهيچ رو نمي پـذيرفت كـه    .جنگ
امريكا وارد سـومين جنـگ گسـترده بـا     
كشــوري از كشــورهاي دنيــاي مســلمان 

امريكاي امروز به امريكاي بعـد از  . بگردد
جنگ ويتنام مي مĤند و پاريس با چنـين  

اوبامـا در كـار   . امريكائي سرو كـار دارد 
ست كه به سمت يابي رهبري امريكا را آن

ذيرفت وارد مـاجراي  تغيير دهد و اگر پ
تنهـا بـدين خـاطر بـود كـه       ،ليبي شـود 

همدلي خود را با خواسـت دموكراسـي   
  .ملتهاي عرب اظهار كند

شــمال  ،از ديــد امريكــا ،از ايــن رو       
مسئله ايست كه اروپائيان مي بايـد   ،افريقا

بدان بپردازند البته به ترتيبي كـه اعتبـار   
تن واشـنگ  ،بدين خاطر. ناتو از ميان نرود

 ،سوخت رساني( به ارتشهاي اروپا كمك 
هواپيماهــاي بــدون خلبــان و اطالعــات 

اروپائيان . خود را دريغ نمي كند) نظامي
امريكائي هـا  . سخت به كمكها نياز دارند

بيشتر از اين مي كنند به اين ترتيـب كـه   
نرال كانـادائي كـه سـمت معـاون     ژيك 

فرماندهي  ،فرمانده امريكائي ناتو را دارد
  . برعهده داردرا 
يك كارشناس نظامي اروپائي توضـيح   •

مــي دهــد كــه علــت عصــبانيت شــديد 
وزارت دفاع امريكا از فرانسه اينست كـه  
امريكا را به جنـگ ليبـي كشـانده اسـت     
بدون ايـن كـه اروپـا توانـائي عمليـات      
.  نظامي درخور اين عنوان را داشته باشد

فرانسه بخاطر يك رشته كارهاي نابجا نيز 
جمله اند نديده  آناز . نش مي شودسرز

گرفتن ايتاليا بـا وجـود ايـن كـه داراي     
پايگاههاي نظامي ضرور نزديك به ليبـي  

ــوت  . دارد ــرش دع ــت ديگ ــار نادرس ك
ــه اجــالس   ــه ب ــارس  19نكــردن تركي م

ايـن  . كشورهاي عضو ناتو در پاريس بود
كوشيديم جبران كنيم ) امريكا(خطا را ما 

زم شد يـك  ال ،سرانجام. و بي حاصل شد
ميـان   ،مـارس  24در  ،كنفرانس ويدئوئي

هيالري كلينتون و وزيران خارجه فرانسه 
و انگلستان و تركيه تشـكيل شـود تـا كـه     

را  آننزاعــي را رفــع كنــيم كــه خطــر 
داشت كه ماشين نظـامي نـاتو را از كـار    

  .بياندازد
روزنامه نگـار   ،در قسمت پاياني نوشته      

يعادگاه فرانسه به توضيح داده است چرا م
  .وردآبا امريكا نه نزديكي كه دوري ببار 

  
در اوج » بحران ايـران «

  :شدت خويش است
  

ميدل ايست به قلم  ،2011وئيه ژ 2در  ◀ 
گـزارش مفصـلي    Kotsevويكتور كتسو 

به اوج شدت رسيدن بحران «زير عنوان 
ــران انتشــار داده اســت كــه واجــد  » اي

  :اطالعات زير است
امريكا و متحـدانش بـر    ،ندر برابر ايرا •

با وجود . شدت تحريم ايران مي افزايند
سخن از نوعي سازش بنظر اجتنـاب   ،اين

قواي  آن،اما بسا پيش از . ناپذير مي رسد
صحبت از گفتگو اسـت  . قهريه بكار روند

هنـوز سـري    ،اما مذاكره كننده كيسـت 
  .است

برخورد مسلحانه نيز مي تواند چندين      
ترجيح غـرب اينسـت   . دشكل بخود بگير

تهديـد بـه   . فرو پاشد ،يم از درونژكه ر
در . يـد آجنگ نيز همچنان به عمل مـي  

ايـران نيـز دنـدان     ،پاسخ به اين تهديـد 
مĤنور موشكي اخير ايران . نشان مي دهد

  .پاسخي به اين تهديد است
هـر دو   ،در روزها و هفته هاي گذشته •

ــه رخ   ،طــرف قــواي نظــامي خــود را ب
يده و يكديگر را تهديد كرده يكديگر كش

ايران يك مـانور موشـكي    ،اين هفته. اند
»  6پيامبر بزرگ «با اسم رمز  ،روزه را 10
پرتــاب  ،رادارهــاي جديــد. غــاز كــردآ

موشك از پايگاه هاي موشكي زير زميني 

مستحكم و موشكهاي زمين به زمـين كـه   
همه كشورهاي خاورميانه را مـي توانـد   

  . هدف قرار دهد
نسـبت   ،لماتهاي غربي با اعالم خطرديپ •

ايـران  . واكنش نشان دادند ،به اين مانور
موشكهاي دور برد توانا به حمل كالهك 

ويليـام  . زمايش كرده استآاتمي را نيز 
وزير خارجه انگلستان به بـي بـي    ،هاگ

ايران قطعنامه  ،بدين كار: سي گفته است
. شوراي امنيت را نقض كرده است1929

نگ قول او را تكذيب كـرده  ايران بالدر
اما اعالن خطر ويليام هاگ معنـي  . است

بخصوص كـه همزمـان   . دار و مهم است
شده است با اعالن ايران كه قصـد دارد  

درجـه   20اورانيـوم را تـا    ،تا پايان سـال 
  .غني كند

يوسي ملمن تحليل گر اسـرائيلي مـي       
ويز غني كـردن اورانيـوم   آدست : گويد

كتـور كوچـك   آروجـود   ،درصـد  20تا 
اما غني كردن اورانيـوم تـا   . تهران است

درصد گويـاي توانـائي كارشناسـان     20
 93ايراني بـه غنـي كـردن اورانيـوم تـا      

درجـه بكـار    93و اورانيوم . درصد است
  .يدآتوليد بمب اتمي مي 

بزرگ ترين نگراني ملمن اينست كـه       
ـ  اد رئـيس جمهـوري   ژمحمود احمدي ن

قامات ارشد ايـران  ايران و تني چند از م
مـدن مهـدي   آبر اين باورند كـه شـرط   

ــزرگ   ــت ب ــه اكثري ــود اينســت ك موع
جمعيت جهان در جنگي بزرگ از ميـان  

  .»بروند
اين استدالل افراطي گـري و خـود        

اما تحليل گران غرب . اعالن خطر  است
يم ايـران عقـل   ژبر اين نظر هستند كه ر

ها مي گوينـد كـه   آنبرخي از . گرا است
سـال   10ست ايران در خاورميانه در سيا

. همسازتر است ،از سياست امريكا ،گذشته
در همان حال كه امريكـا در خاورميانـه   

ايران شطرنج بازي  ،پوكر بازي مي كرد
  . مي كرد

بازي شطرنج همـان واقـع گرائـي در     •
. تنشها رو به افزايش هستند. سياست است

يك عمـده سياسـت   ژايران تهديد استرات
ــا ــه اســت امريك . و متحــدآنش در منطق

وضعيت وخامت بارتر شده است بعـد از  
ايران اعـالن   ،در اوائل سال جاري ،كهآن

كرد يكي از هواپيماهاي بـدون خلبـان   
امريكائي را ساقط كـرده و اطالعـات در   

را در  آني بكـار رفتـه در   ژباره تكنولـو 
  .  اختيار روسيه نيز مي گذارد

يـران  بعضي پيش بيني مي كنند كـه ا  •
ماده است نسبت بـه هرگونـه مداخلـه    آ

پاســخ  ،غــرب در امــور داخلــي ســوريه
برخي ديگر بر اين نظرنـد  . نظامي بدهد

كه ايران با استفاده از بيـزاري پاكسـتاني   
در حال نزديك  ،ها و افغاني ها از امريكا

ايـران در  . شدن به اين دو كشور اسـت 
خنثـي   ،دوستي بـا پاكسـتان و افغانسـتان   

لماسي عربستان را نيـز منظـور   كردن ديپ
سـت كـه   آنعربستان در كار . كرده است

  . نزاع ميĤن سني و شيعه را برانگيزد
اما مهمترين مشكل امريكـا در منطقـه        

قرار است تا پايان مـاه سـال   . عراق است
امريكـا قـواي خـود را از عـراق      ،جاري

از  ،يكچنــد از كارشناســان. خــارج كنــد
ر مي دهند كه در هشدا ،استراتفور ،جمله

نفـوذ ايـران در عـراق مـي      ،دراز مدت
يم عربستان را كه متحـد اصـلي   ژتواند ر

  . بي ثبات كند ،امريكا است
سـت كـه   آنايران نيز نگران  ،در برابر     

امريكا حضور خويش در عراق را دائمـي  
كند و همه كار مي كند تا كه امريكـا بـه   
. خروج قواي خود از عراق شتاب بخشـد 

فزوني گرفتن  ،ر يكچند از گزارشگرانبناب
اخير خشونت در عراق را ايران سـازمان  

به امريكا پيام مـي   ،مي دهد و با اين كار
  .در عراق نمĤنيد: دهد

سـاني مـي توانـد بـه     آاين وضعيت به  •
. وخامــت بگرايــد و بــه جنــگ بيانجامــد

بخصوص كه در جبهه هاي ديگـر در دو  
ــران  ــوي اي ــان دارد و   ،س ــگ جري جن

فيست حمله اي به قواي امريكا انجـام  كا
گيرد و ثابت شود از سوي ايران است و 

  . كار به جنگ بكشد

ــه   • ــوا در منطق ــدانش ق ــا و متح امريك
دو ناو هواپيما بر امريكا . متمركز مي كنند

دبكا كه يك سايت . در خليج فارس است
تحليل اسرائيلي است كه هم  –اطالعات 

 ،تشر مي كندشايعه ها و هم اطالعات را من
كشتي هـاي   ،هفته گذشته: خبر مي دهد

جنگــي و زيــر دريــائي هــاي ايــران در 
رد دو نـاو هواپيمـا بـر     ،بهاي بحر احمرآ

يست هاي ژاسترات. امريكا را مي جسته اند
مد و شدهاي ناوهاي امريكائي را آايران 

. عالمت خطر براي ايـران مـي شـمارند   
يكي  ،بنابر منابع نظامي ما: دبكا مي نويسد
اينترپرايز كه كهنه تر است  ،از اين دو ناو

تشـش كمتـر از نـاو    آو سرعت و قـدرت  
بـه مديترآنـه    ،بوش اسـت  ژرژهواپيمابر 
پايگـاه هـاي    ،جـا آنزيـرا در  . رفته است

اما . حمايت مي كنند آنهوائي امريكا از 
بهـاي خلـيج   آبوش به  ژرژناو هواپيمابر 

ايـن نـاو بـي نيـاز از     . فارس رفته اسـت 
مـي توانـد دسـت بـه عمليـات       ،مايتح

  .جنگي بزند
ناو هواپيما بر اينترپرايز بكار عمليـات        

هر زمـان كـه   . يدآدر ليبي و سوريه مي 
در حــال . ورود در جنــگ ضــرور شــود

 ،در مديترآنه آنهدف از استقرار  ،حاضر
يمهاي ليبي و سـوريه  ژهشدار دادن به ر

  .است
ن نـزاع قـدرت ميـا    ،در ماههاي اخير •

يت اهللا علي آ ،يمژاد و رهبر رژاحمدي ن
موقعيـت  . خامنه اي شدت گرفتـه اسـت  

هر . ايران در سوريه نيز خراب شده است
گرفتـار مشـكل    ،يم ايران و سوريهژدو ر

  . عدم مشروعيت شده آند
اد بـا  ژرابطه احمدي ن ،از دو ماه پيش     

بسياري پيش بيني . خامنه اي بحراني شد
اد مجبور از استعفاء ژكردند كه احمدي ن

چندتن از همكاران احمدي . خواهد شد
ممكن و محتمل است . اد توقيف شدندژن

كه نفوذ غرب در جهت تشديد برخـورد  
اما مشكل اين . اين دو طرف بكار مي رود

يـم ايـران از   ژي در اينست كه رژاسترات
بسا بـه نـزاع   . گاه استآبطور كامل  آن

را  شدت مي بخشد تا مگر مخالفان خـود 
اين رويه هم در عرصه داخلي . مات كند

بــر ضــد  ،و هــم در عرصــه بــين المللــي
  . بكار مي برد» جنبش سبز«
وضعيت سـوريه نيـز سـخت ناروشـن      •

به مـدد   ،يم اسد برجا بماندژاگر ر. است
حمايت شديد ايـران برجـا مـي مانـد و     

در دامن ايران مي افتد و بـدان   ،ناگزير
يـم  ژر ،دتدر كوتاه م. وابسته مي گردد

اسد كه پيش از اين سياست خاص خـود  
نـاگزير از تابعيـت از سياسـت     ،را داشت

يـم ايـرن   ژر ،به سخن ديگر. ايران است
دارد حريف بـازي سـطرنج بـا رهبـران     

يـك قـدم    ،يم ايـران ژر. غرب مي شود
. مـده اسـت  آبسوي هدف خويش جلـو  
ورده است و آاين امر خطري واقعي ببار 
نــاگزير شــوند  امريكــا و متحــدآنش بســا

ينده نزديك بعمل آآنتخابهاي سختي در 
بسا ناگزير شوند قـدرت نظـامي   . بياورند

  . خود را بكار برند
سياســتمداران و تحليــل  ،در اســرائيل •

ينـده  آگران حاضـر نيسـتند بگوينـد در    
نزديك اسرائيل به ايـران حملـه نظـامي    

: اما همچنـان مـي گوينـد   . خواهد كرد
جوديت اسرائيل ايران تهديدي براي مو

البته اسرائيل به داشتن قول و فعل . است
در همان زمـان كـه   . متناقض شهره است

اينطور  ،حمله نظامي را تدارك مي كند
وانمود مي كنـد كـه چنـين قصـدي را     

  .ندارد
عربستĤن سـعودي نيـز در هفتـه هـاي      •

و در همـان  . اخير سكوت گزيـده اسـت  
 به بحران اين دو ،در يمن و سوريه ،حال

در ايـن مـورد نيـز    . كشور مشغول است
رامش قبل از طوفان آ ،سكوت مي تواند

 ،مـي توانـد   ،بطـور خـاص   ،سوريه. باشد
محل برخورد ميان ايران و   ،چون عراق
  .امريكا بگردد

بسـا بـا حمايـت    (يم سوريه ژهرگاه ر     
محـور ايـران و     ،سـقوط كنـد  ) خارجي

سوريه و حزب اهللا و حماس در معـرض  
بسـا  . دن قرار خواهـد گرفـت  متالشي ش

گرچه . ايران ناگزير شود وارد عمل شود

براي مثال (اين عمل محدود خواهد بود 
سـاني مـي   آبـه   ،)عمل نظامي در عـراق 

  . وردآتواند جنگ ببار 
شدت مقابلـه ميـان دو    ،بطور عمومي     

اقـدامي  . طرف به اوج خود رسيده است
بنظـر اجتنـاب    ،كه وضعيت را تغيير دهد

اقدام مي تواند پوشيده . ذير مي نمايدناپ
ميختـــه اي از خرابكـــاري و مـــĤنور آ( 

ــر ر  ــك و تغيي ــم از درون در ژديپلماتي ي
و يا ) برخي از كشورها كه كليدي هستند

  .باشد) جنگ(باز 
بالفاصـله و يـا در زمـاني     ،بدين قرار     

يكـي از دو تحليـل مـي توانـد      ،نزديك
و يـم ايـران   ژفروپاشـي ر : تحقق بجويد

متحدانش و يا گرفتار شكست شدن امريكا 
وردن ايران بمثابـه  آو متحدانش و سر بر
  . قدرت متفوق منطقه

  
سناتور جو ليبـرمن پـيش بينـي     ٭

يم ايـران  ژمي كند كه روزهاي ر
  :شمرده اند

  
سناتور ليبرمن كـه   ، 2011وئيه ژ 3در  ◀

مدام به حكومت امريكـا فشـار وارد مـي    
فزايد و ايران را به كند بر فشار بر ايران بي

در مصـاحبه بـا    ،حمله نظامي تهديد كند
تلويزيوين فوكس مطلق به نئوكـان هـا   

نظر من اينست كه روزهـاي  : گفته است
ــت  ژر ــمرده اس ــران ش ــم اي روز  آن. ي

زادي آاكثريــت ايرانيــان كــه خواســتار 
 ،رؤياي خود را تحقق يافته بيننـد  ،هستند

من اميـدوارم مـا هركـار    . نزديك است
يم ايران هرچـه  ژبراي اينكه ر ،م باشدالز

  .بكنيم ،زودتر سقوط كند
كمك كـردن بـه ايرانيـان     ،از ديد او    

كاري بيشتر  ،زادي بجويندآبراي اين كه 
از اعتراض بـه تجـاوز بـه حقـوق بشـر و      

هـا مـي   آن. حمايت از دموكراسي اسـت 
گويند اين كمك برايشـان مصـيبت بـار    

ادعـا   ليبرمن در باره كمكي كـه ... است
مـي   ،مي شود ايران به طالبان مي كنـد 

من فكر مي كنم مردم بايد بدننـد  : گويد
بـزرگ  . چرا ايران اين كار را مي كنـد 

از  ،يت اهللا هـا در ايـران  آترين وحشت 
استقرار دموكراسي در افغĤنستĤن و عراق 

هـا از بهـار   آنبزرگ ترين وحشت . است
مـن اميـدوارم رئـيس    . عرب توفيق يابد

مــك ايــران بــه طالبــان را جمهــوري ك
محكوم كند و به ايران هشدار بدهد اين 

  .وردآجز زيان ببار نمي  ،برايش ،رفتار
  
يكي از فرماندهان سپاه تهديـد   ٭

مي كنـد كـه در صـورت حملـه     
ناوهاي هواپيمابر  ،نظامي به ايران

امريكا هدف حملـه هـاي تالفـي    
  :جويانه قرار خواهند گرفت

  
پست تهديد امير  واشنگتن ،وئيهژ 9در  ◀

فضـاي   –فرمانده هوا  ،علي حاجي زاده
سپاه پاسداران را مورد ارزيابي قرار داده 

حاجي زاده گفته است در صورت : است
ايـران   ،حمله اسرائيل و يا غرب به ايران

ناوهاي هواپيما بر امريكا را مـورد حملـه   
اين سـخنان را  . موشكي قرارخواهد داد

وزه اظهـار  بمناسبت مĤنور موشـكي ده ر 
ايـران  : روزنامه مـي نويسـد  . كرده است

اغلب تهديد مـي كـرد كـه در صـورت     
به تأسيسـات و منـافع    ،حمله به اين كشور

امريكا در همه جمله ضربه وارد خواهـد  
امـا ايـن بـار و در فرصـت مـĤنور      . كرد

اميـر علـي حـاجي زاده بـراي      ،موشكي
موشكها ناوهاي هواپيما بر امريكا را هدف 

براي اولين : او گفته است. كندمعين مي 
موشك ايران تا اقيـانوس هنـد بـرد     ،بار

يعني اين كه خليج فارس و . داشته است
تحت پوشـش   آنسوي  آنتنگه هرمز و 

او گفته اسـت  . موشكي ايران قرار دارند

ــائي  ــران توان ــه اســت كــه  آناي را يافت
همزمان چندين هـدف را مـورد حملـه    

ـ  . موشكي قرار دهـد  ويزون او كـه در تل
توضـيح   ،دولتي ايران سخن مـي گفتـه  

زمايش موشـكي مـاه   آداده است كه در 
كيلـومتر   1900با بـرد   ،دو موشك ،بهمن

  . زمايش شده آندآ
و  3ايران مي گويد موشكهاي شهاب       

كيلـومتر بـرد    2000افـزون بـر    2سجيل 
پايگاههاي امريكـا   ،بنا بر اين قول. دارند

ل و بخشي از در خليج فارس و نيز اسرائي
اروپا تحت پوشش موشكي ايـران قـرار   

پايگاه ناوگĤن پنجم امريكا در . مي گيرند
سوي خليج فارس  آنبحرين است و در 

دو . نيز امريكا كشـتي هـاي جنگـي دارد   
كشتي جنگي ايران وارد مديترآنه شـده  
آند و يك زير دريائي ايران بعد از آنجام 

  . بازگشته است ،مأموريت در بحر احمر
حــاجي زاده همچنــين گفتــه اســت      

ايران فن ساختن موشك زمين به دريا با 
ورده آســرعت فــوق صــوت را بدســت 

كارشناسـĤن احتمـال مـي دهنـد     . است
چيني ها به ايران در سـاختن موشـكهاي   

بنا بـر  . زمين به دريا كمك رسĤنده باشند
ــد   ــران مــي توآن قــول حــاجي زاده اي

و  3 موشك دوربرد تر از موشكهاي شهاب
بسازد اما چون بدآن نياز ندارد  2سجيل 

زيـرا اسـرائيل و پايگاههـاي    . نمي سـازد 
امريكا در تير رس اين دو نـوع موشـك   

  . هستند
  

ايران در سوريه و ليبي و 
لبنان و عراق دست انـدر  

  :كار است
  
بازي ايران در بحران هاي ليبي ٭

يـم  ژيم ايران به رژيا رآ: و سوريه
غـرب   قذافي كمك مي كنـد تـا  
  :نتواند به سوريه بپردازد؟

  
وئيـه گـزارش كــرده   ژ 5لومونـددر    ◀

  : است
يا مداخله نظامي غرب در ليبي سبب آ •

اتحاد محرمانه ميان ايران و قذافي گشته 
است؟ محافل اطالعـاتي غـرب بـه ايـن     

جمهـوري  . پرسش پاسخ مثبت مي دهند
بيم دارد كـه نتـايج    آناسالمي ايران از 
ريكا و اروپا در افريقاي عمليات نظامي ام

شمالي سبب شود كه ليبي پايگاهي براي 
يـم قـذافي   ژبـه ر  ،از اين رو. ناتو بگردد

كمك مي كند تا كه جنگ هرچه بيشـتر  
  . طوآلاني شود

سـت  آنايران دركـار   ،بنظر اين منابع     
يمهــا در كشــورهاي ژكــه از فروپاشــي ر
اين فروپاشي را عامـل  . عرب سود جويد

يت غربي هـا در خاورميانـه   تضعيف موقع
و نيز عامل منصرف كننده توجه . مي بيند

جامعه بين المللي از برنامـه اتمـي خـود    
  .تصور مي كند

در : منابع اطالعاتي غرب مـي گوينـد   •
ــه ــاه م ــه اي ،اول م ــي خامن ــر  ،عل رهب

جمهوري اسالمي ايران بـه سـپاه قـدس    
در  ،يـم قـذافي  ژدستور داده است بـه ر 

امريكـا و انگلـيس و   جنگ با  محـور شـر   
ايـن كمـك   .  كمك نظامي كند ،فرانسه

از جملـه   ،شامل فرستادن اسلحه به ليبـي 
موشكهاي زمين به زمين و زمين به هوا و 
همينطور نارنجك انداز براي بكار رفـتن  

ايـن  . يم قذافيژبر ضد قواي مخالفان ر
كار برعهده افراد سپاه قـدس مسـتقر در   

. اسـت سودان و الجزايـر واگـذار شـده    
حدود يك صد تن از افراد سـپاه قـدس   
وارد شرق ليبي نزديك به مرز مصر شده 

  .اند
  

   9در صفحه    
  
  

 !ایران مال من است؟
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حسين طائب رئـيس اطالعـات سـپاه       
پاسداران يك گروه از افسـران عـالي   

. رتبه سپاه را به تريپولي فرستاده است 
ها مشورت دادن در مـورد  آنمأموريت 

ها آن .كنترل ارتباطات و اطالعات است
همچنين بـه ارتشـيان ليبـي چگـونگي     
اســتتار اســلحه و مهمــات و نيــز افــراد 

  . موزندآنظامي را مي 
ي علي ژاسترات ،بنابر قول منابع غرب •

خامنه اي اينست كـه تـا ممكـن اسـت     
زمان اشتغال غربيها را بـه جنـگ ليبـي    

به ترتيبي كه توان مقابلـه  . طوالني كند
متحد  ،يم سوريه ژبا سركوب مخالفان ر

را در خــود  ،عمــد ه ايــران در منطقــه
  .نبينند

ــاي   • ــي انتقاده ــاتو در ليب ــه ن مداخل
اينست . شديد روسيه را برانگيخته است

كه جلو هرگونه اقدام غرب از طريـق  
ــوريه   ــورد س ــت را در م ــوراي امني ش

 ،وپـه ژلن آ ،وئيهژدر اول . گرفته است
او . به مسكو رفـت  ،وزير خارجه فرانسه
وزيــر خارجــه  ،وروكوشــيد ســرگي ال

روســيه را بــا تصــويب قطعنامــه برضــد 
. موافق كنـد  ،سوريه در شوراي امنيت

يـم  ژفرانسه بر اين نظر است كه رفتار ر
ورده آسوريه و وضـعيتي كـه بوجـود    

است تمامي منطقـه را بـي ثبـات مـي     
  . كند

ايـران را   ،وريـل آامريكا هم در ماه  •
يــم ســوريه در ژمــتهم كــرد كــه بــه ر

وب شـديد جنـبش مـردم    سياست سرك
بــه ســوريه . ســوريه كمــك مــي كنــد

تجهيزات سـركوب و دسـتگاه سانسـور    
 ،وئـــنژ 24در . انترنـــت داده اســـت

اتحاديه اروپـا نيـز همـين اتهـام را بـه      
ايران وارد كرد و تصـميم گرفـت سـه    
مقام ارشد سپاه پاسـداران را مجـازات   

 ،اتحاديه اروپا محمد علي جعفري. كند
قاســم ســليماني  فرمانــده كــل ســپاه و

 ،فرمانده سپاه قـدس و حسـين طائـب   
رئــيس اطالعــات ســپاه پاســدارآان را 

  .مجازات كرد
با استفاده  ،مانورهاي ايران در منطقه •

برخوردها ميان  ،از عصيان ملتهاي عرب
يم سـعودي را تشـديد   ژايران شيعه و ر

يـم  ژترس از بلند پـروازي ر . كرده اند
 يمهـاي سـلطنتي كشـورهاي   ژر ،ايران

داشت كه در مـاه   آنخليج فارس را بر
مداخله نظامي كنند  ،در بحرين ،مارس

يم ژتا كه جنبش بحريني ها را بر ضد ر
  .فرو بخوابانند ،شيخ بحرين

بنـابر   ،كمك نظامي ايـران بـه ليبـي    •
 ،چه منابع اطالعاتي غرب مي گوينـد آن

زيـرا  . بنظر مخالف با واقع مـي نمايـد  
ــران  ــي اي ــئوآلن سياســي و دين در  مس

يـم  ژماههاي اخير مرتب از مخالفـان ر 
در همـĤن  . قذافي حمايت كـرده انـد  

حال غربيها ها را بخاطر تجديد دوران 
. مورد انتقـاد قـرار داده آنـد    ،استعمار

. يم همواره بد بوده اسـت ژرابطه دو ر
ايران سرهنگ قذافي را مسئول ربودن 
و كشتن موسـي صـدر رهبـر روحـاني     

ــان در ســالهاي  مــي  1970شــيعيان لبن
  . داند
منابع اطالعاتي مي گوينـد بخـاطر        

روابط بد بوده است كه كمك كـردن  
يـم  ژموجـب اخـتالف در ر   ،به قذافي

علي خامنه اي موافق : ايران شده است
بـوده   آناد مخالف ژكمك، احمدي ن

ــت ــل   . اس ــه اي فص ــي خامن ــر عل نظ
الخطاب گشته و دستور او به كمكي كه 

به  ،جام بگيردمي بايد سخت محرمانه ان
  .اجرا گذاشته شده است

 ،يـم قـذافي  ژبا كمك رساندن بـه ر     
يم ايران توانائي خـود را بـه زيـان    ژر

ايران همين . رساندن به غرب نشان داد
ــاندن   ــتان از راه رس ــار را در افغانس ك

  .اسلحه به طالبان كرده است
قائـل  » قـدرت «اينهمـه  : انقالب اسالمي

مالي  –امي يم مافياهاي نظژشدن براي ر
مقداري بخـاطر پوشـاندن ضـعف مفـرط     

وقتــي قــدرت نظــامي اروپــا . اروپـا اســت 
وارد  ،منهاي امريكـا مسـاوي صـفر اسـت    
ــي   ــگ ليب ــا در جن ــدن امريك را  آن ،نش

حتـي بـا وجـود ورود    . طوالني مـي كنـد  
در . را طــوالني مــي كنــد آن ،امريكــا در 

ب آاروپا مي خواهد بي گدار بـه   ،حقيقت
گ داخلي به ليبي خود زدن و تحميل جن

    .را بپوشاند
نقش حزب اهللا در تـرور  

رقابت ايـران   –حريري 
 –و تركيـــه در منطقـــه 

  :ايران در عراق
  
ــار عضــو  ،قاضــي تحقيــق ٭ چه

ــه    ــتهم ب ــان را م ــزب اهللا لبن ح
 ،شركت در قتل رفيـق حريـري  

  :نخست وزير اسبق لبنان كرد
  

ــن ژ 30در  ◀ ــزارش   ،2011وئ ــه گ ب
ــه  ــزاري فرانس ــق  كم ،خبرگ ــه تحقي يت

برگزيــده ســازمان ملــل متحــد نتيجــه 
ــق     ــل رفي ــاره قت ــود در ب ــق خ تحقي

 14نخست وزير اسبق لبنان در  ،حريري
را تسليم دادستان بيـروت   2005فوريه  
روز وقــت  30حكومــت بيــروت . كــرد

دارد متهمــان را دســـتگير و تحويـــل  
ه  محاكمه قـاتالن حريـري   ژدادگاه وي

يـدا  متن گزارش انتشـار پ  ،دهد وگرنه
مصطفي بدرالدين و سليم . خواهد كرد

اعضـاي حـزب اهللا    ،عياش و اسد صبرا
لبنان هستند كه بنا بـر گـزارش كميتـه    
تحقيق در قتل رفيـق حريـري دسـت    

  .داشته اند
خبرگزاري از قول منابع اطالع مي  ◀

تـن بـه    17تا  14  ،دهد كه در گزارش
. شركت در قتل حريري متهم شده اند

وزنامــه اســرائيلي ر ،هــارنوتآاديــوت 
براينست كه نام دوتن از نزديكان بشـار  

يكـي  : اسد نيز در شمار متهمان هسـتند 
صـف  آماهر اسـد بـرادر او و ديگـري    

  . شوكت برادر زن او
امريكا و فرانسه و سازمان ملل متحـد      

به دولت لبنان تعهدات بين الملليش را 
هـم در بـاره   . خاطر نشـان كـرده انـد   

متهمـان و هـم در   دستگيري و تحويل 
درصـد را   49(ه ژباره هزينه دادگاه وي

احتمال ). دولت لبنان مي بايد بپردازد
زد و خوردهاي مذهبي و طايفه اي در 

حـزب اهللا گـزارش را   . لبنان مـي رود 
نمي پذيرد و اسرائيل را به قتل حريري 

اكثريت حكومت جديد . متهم مي كند
هرگــاه . را حــزب اهللا در اختيــار دارد

ت بخواهد بـه تعهـداتش عمـل    حكوم
حكومــت  ،كنــد و حــزب اهللا نخواهــد

هنوز برنامه خود را به تصويب مجلـس  
  .سقوط مي كند ،نرسانده

  
رقابــت تركيــه و ايــران در    ٭

  :عراق
  

ــن ژ 29در  ◀ ــان  ،2011وئ ــين ك  ،س
محقق ارشد در مؤسسه صلح امريكا كه 

 ،براي رشد عراق برنامه تهيه  مـي كنـد  
ــه  ــران و تركي ــت اي ــراق را  رقاب در ع

  :موضوع نوشته خود كرده است
دو قدرت خاورميانـه كـه دارنـد رو     •

با عـراق   ،يعني تركيه و ايران ،يندآمي 
شريك تجارتيش هستند . همسايه هستند

و به سرعت صاحب نفوذ در عراق شده 

نـد كـه بـا خـارج شـدن      آندركار . اند
  . خالء را پر كنند ،قواي امريكا از عراق

ست كه دو كشور آننگران واشنگتن       
ايــران و تركيــه همكــاري و تعــاون در 

امـا اخـتالف ديـدگاه دو    . پيش گيرند
كشور در باره منطقه و خصوصا در باره 

احتمال اين كه بـا  . شكار استآ ،عراق
اين دو به رقابتي  ،رفتن امريكا از عراق

ــت   ــه در دوران خالفـ ــد كـ بازگردنـ
  .قوي است ،در عراق داشتند ،عثماني

دف تركيـه در عـراق اينسـت كـه     ه •
فراگرد سياسـي بـه سـلطه هيچيـك از     
گروه هاي مذهبي و قوي بـر ديگـران   

اين كشور يك عراق قوي را . نيĤنجامد
هم بسود امنيت خود مـي دانـد و هـم    

و فعاآلنـه در توسـعه   . بسود ثبات منطقه
صنعت نفت و گاز عراق سرمايه گذاري 

تا كـه هـم نيـاز خـود را بـه      . مي كند
ي رفع كند و هم مسير صدور نفت ژانر

  . و گاز عراق به اروپا بگردد
اما ايران ترجيح مي دهد عراق فعل  •

ساختي را پيدا كنـد   آنپذير و دولت 
شــيعه هــا نقــش مســلط را  آن،كــه در 

ايران يك عراق قـوي را  . داشته باشند
مانع بسط نفوذش در منطقه مي داند و 
نگراني شديد از اينكه يك عراق قـوي  
بارديگر دست به جنگ با ايران را بزند 

توسـعه صـنعت نفـت و گــاز    . نيـز دارد 
عراق را سـبب تبـديل عـراق بـه يـك      

  .رقيب قوي نيز مي داند
اما بغداد خود بر اين باور است كـه   •

مي تواند رهبري خاورميانه را بدسـت  
اما در حال حاضر كوشش خـود  . وردآ

وردن وضعيت داخلي آرا وقف بسامان 
هويت ملـي و اتخـاذ سياسـتي     و تعيين

خارجي است كه شيعه و سـني و كـرد   
در وضعيت كنـوني  . موافق باشند آنبا 

عـراق تمايـل    ،كه دولت انسجام ندارد
عرصه مبـارزه دو جبهـه سـني و     ،دارد

جبهـه سـني مـدافع وضـع     . شيعه است
موجود است و جبهه شيعه بـه رهبـري   

» محـور مقاومـت  «ايران در كار ايجاد 
  . است

ركيه خود را از نزاع اين دو جبهـه  ت •
سياسـت    ،در عراق ،بيرون نگاه داشته و
مي كوشـد عـراق   . خاص خود را دارد

قوت بگيرد و اسباب ادغام اقتصاد عراق 
. را در اقتصاد جهاني فـراهم مـي كنـد   

كارا مي كوشد سوءظن شـيعه هـا را   آن
ها اطمينان مي دهد كـه  آنبه . رفع كند

ـ   لط كـردن  در جبهه سني ها بـراي مس
سود . اقليت سني بر دولت عراق نيست

تركيــه و عــراق در اينســت كــه عــراق 
  .دولتي منسجم و توانا پيدا كند

امريكا نيز موافق افزايش نفوذ تركيه  •
زيرا سبب مي شود كـه  . در عراق است

. نفوذ ايران در عـراق محـدود بگـردد   
چون سود تركيه در اينست كـه عـراق   

قــومي  گرفتــار كشاكشــهاي مــذهبي و
نشود و نمانـد و چـون خواهـĤن يـك     

امريكا نسبت به بسـط   ،عراق قوي است
. نفوذ تركيه در عراق خوش بين اسـت 

چرا كه حكومت اوباما برنامه خـود در  
عراق را يك دولت با ثبات و كشـوري  
برخــودار از اقتصــادي مــي دانــد كــه 

  . وردآنيازهاي جامعه عراق را بر
با  يك عراق قوي و ،در سطح منطقه •

بسا يك محور رقابت ميĤن تركيه  ،ثبات
عـراق قـوي تركيـه را    . با ايران اسـت 

يد و ايران را خوش نمـي  آخوش مي 
  . يدآ
امريكا بسا با تر كيـه بـر سـر سياسـت      •

مبنـي بـر    ،خارجي جديد ايـن كشـور  
ــا همســايگان خــود   ،مســئله نداشــتن ب

اما اين را نيـز  . اختالف نظر داشته باشد
شـتي دادن  آبـا  مي دانـد كـه تركيـه    

دموكراسي و اسالم و تحصيل توانـائي  

 ،زاريـش آاقتصادي و ديپلماتيك و بي 
يـم  ژجاذبه اي بسيار بيشتر از ايران بـا ر 

  . دارد  ،زارآاستبداد ديني و پر 
ــن رو     ــان از  ،از ايـ ــا همچنـ امريكـ

همكاري تركيه و عراق در قلمروهـاي  
 ،اقتصــادي و نفــت و گــاز و بازرگــاني

و رشد اين دو كشور . كنداستقبال مي 
ي خود در عـراق و  ژرا بخشي از استرات

بعـد از تخليـه عـراق از قـواي      ،منطقه
  .خود در سال جاري مي دآند

هرگاه عراق متالشي : انقالب اسـالمي 
ايران برنده نيست و اگر هـم   ،شود

بـاز در رقابـت بـا     ،يك كشور بماند
زيرا طرفي كـه  . بازنده است ،تركيه

ق قـوي و رشـد   خواستار يـك عـرا  
محبوب مردم عـراق و   ،يابنده است

طرفــي كــه خواســتار يــك عــراق  
منفور مردم  ،ناتوان و درمانده است

با توجه به امكĤنات . عراق مي شوند
ــه و   ــامي تركي ــز نظ ــادي و ني اقتص

چـرا  . بازنده ايران مي شود ،امريكا
ــدازه كــه از   كــه تركيــه بهمــĤن ان

مـي   ،دموكراسي برخـوردار اسـت  
ــام  ــد ح ــتقل و  توان ــي مس ي دولت

يمـي كـه   ژامـا ر . حقوقمدار بگردد
ــر اســت  ــتبدادي ويرآنگ نمــي  ،اس

توآنــد در عــراق خواهــان دولتــي 
ــول    ــر اص ــده ب ــا ش ــدار بن حقوقم

زادي و رشد بر ميـزان  آاستقالل و 
از ايـن رو  . عدالت اجتماعي باشـد 

بعنـوان   ،است كه بطور روز افـزون 
منفور سني  ،مĤنع ثبات و رشد عراق

يـم  ژنĤن ورود قواي رهمچ(و كرد 
به خاك كردستان عراق تنش سـاز  

و نيز شيعه هـاي عـراق مـي    ) است
اما اگـر عـراق از نـو گرفتـار     . شود

حتـي اگـر عامـل     ،استبداد بگـردد 
بـاز ايـران    ،متفوق شيعه هـا باشـند  

ــت  ــده اس ــك ر . بازن ــرا ي ــم ژزي ي
 ،استبدادي در كشوري چون عراق

نيازمند به حداكثر رسĤندن قـدرت  
هرگـاه ايـن دولـت    . دولت اسـت 

 ،بخواهد در منطقه نقش پيـدا كنـد  
الجرم . نيازمند اقتصادي قوي است

يـم مافياهـاي   ژمقابل مي شود بـا ر 
زمان برجا  آنمالي اگر تا  –نظامي 
  .بمĤند

  
رئــيس ســتاد مشــترك  ،مــولن ٭

گفتگوها بـا عـراق   : ارتش امريكا
ادامه دارند و ايران محـور ايـن   

  :گفتگوها هستند
  

درياساالر مايكـل   ،2011ئيه وژ 7در  ◀
رئيس ستاد ارتش امريكـا تأييـد    ،مولن

كرد كه حكومت اوباما در حال گفتگو 
ــراق و     ــر ع ــت وزي ــالكي نخس ــا الم ب
حكومت او در باره ادامه حضور نظامي 

بعد از ماه دسامبر سال  ،امريكا در عراق
  .جاري است

بعد از ماهها فشار مقامـات   ،گفتگوها     
ت عراق براي اين كـه  امريكا به حكوم

اين حكومت درخواست ادامه حضـور  
غاز شده آ ،نظامي امريكا در عراق بكند

 50امريكا كمتـر از   ،در حال حاضر. اند
  . هزار نيرو در عراق دارد

مولن بر اينست كه در حال حاضـر       
گفتگوها بطـور كامـل بـر روي ايـران     

امريكا همچنان ايران . متمركز شده اند
اين كه گـروه هـاي شـيعه را    را بخاطر 

مسلح مي كنـد و بـه خشـونت بـر مـي      
مقامات ارتش . سرزنش مي كند ،انگيزد

امريكا مي گويند برخـي از سـالحهائي   
 ،كه گروه هاي شيعه در اختيـار دارنـد  

. ها قـرار داده اسـت  آنايران در اختيار 
مولن مي گويـد ايـن اسـلحه گويـاي     

مداخله ايران در امور داخلـي عـراق   
  .است

مولن مصر است بر اين كه دولـت      
عراق مي بايد به امريكا كمك كند تـا  

. كه نفوذ ايران را در عراق مهـار كنـد  
دولت ايران روابط نزديك با حكومت 

ــالكي دارد ــن كــه  . م ــه اي ــا توجــه ب ب
حكومت مالكي متكي است بر ائتالفـي  
از سازمانهاي شيعه و با توجـه بـه نفـوذ    

تخليـه عـراق از    ،ايران در اين سازمانها
  .امري بسيار مشكل است ،قواي امريكا

واشنگتن پسـت   ،2011وئيه ژ 10در  ◀
خبر داده است كه حكومـت عـراق بـا    
ادامه حضور نظـامي امريكـا در عـراق    

ائـتالف شـكننده   . موافقت نكرده است
ورده آاي كه حكومت عراق را پديـد  

اســت نتوانســت بــا مĤنــدن شــماري از 
از دسـامبر سـال   بعـد   ،نظاميان امريكـا 

اينـك حكومـت   . موافقت كند ،جاري
اوباما وقت كمـي دارد بـراي انتخـاب    
ميان تخليه كامل خاك عراق و ماندن 

  .آنمدهاي سياسي آو تن دادن به پي 
جالل طالبـاني كـه در هفتـه هـاي          

اخير دو بار گروه بندي هاي سياسي را 
ــديگر   ــق بايك ــراي تواف ــه كوشــش ب ب

ها وقـت داد  آنبه دوهفته  ،خوانده بود
  . كه با يكديگر به توافق برسند

حكومت امريكا بر اينست كه ماندن      
هـزار نفـري    46هزار تن از قـواي   10

يك . معقول مي نمايد ،امريكا در عراق
مقام نظامي امريكـا مـي گويـد چنـين     

يكي از مقامهاي . ارزيابي حدسي است
شركت كننده در گفتگوها توضيح مـي  

رقـم حـدس و فـرض    دهد چـرا ايـن   
چه آنعراقي ها نمي توانند بر سر : است

نمي . به اجماع برسند  ،بدان نياز دارند
توآنند بر سر كـاري كـه امريكـا بايـد     

تـا وقتـي   . توافق كننـد  ،برايشĤان بكند
چه نياز دارند توافق نكرده آنها بر سر آن
محاسبه شمار نظاميان امريكائي كه  ،اند

 ،تجهيزاتشان مي بايد در عراق بمانند و
  . ميسر نيست

نوري : مقامات امريكائي مي گويند      
نخست وزير عراق به برخي از  ،المالكي

: مقامــات حكومــت خــود گفتــه اســت
هزار از  30پرزيدنت اوباما مي خواهد 

. قواي امريكا را در عراق باقي بگـذارد 
اما كاخ سفيد مي گويد اين رقم بسـيار  

ظر گرفتـه  باالتر از رقمي است كه در ن
  .شده است

بعضي از مقامات حكومت اوباما مـي      
احتمال قوي اينست كه گـروه  : گويند

خــري كــه آبنــديهاي سياســي تــا روز 
قواي امريكا خاك عراق را ترك مـي  

امـا يـك مقـام    . به توافق نرسند ،كنند
ايـن امـر غيـر قابـل     : ديگر مي گويـد 

و نيز غير قابـل اجتنـاب   . اجتناب نيست
ا چيزي موافقـت كنـيم كـه    نيز كه ما ب

بـي   ،بـاوجود ايـن  . ها مـي خواهنـد  آن
تصميمي حكومت عـراق بـراي اوبامـا    

زيــرا هــر انــدازه . زار دهنــده اســتآ
ديرتر عراقي ها تصميم بگيرند زمان او 
را براي توضيح دادن وضعيت به مردم 

از ديـد  . امريكا  مشكل تر خواهد بـود 
هـزار   100حكومت اوباما كه تا كنـون  

قشون امريكا را از عـراق خـارج   تن از 
هنـوز يـك رشـته كارهـا      ،كرده است

وجود دارنـد كـه ايجـاب مـي كننـد      
: شماري از قواي امريكا در عراق بمانند

ــم    ــا تروريس ــارزه ب ــاي  (مب ــه ه حمل
تروريستي اخير و كشته شدن ارتشـيĤان  
امريكائي گويـاي جـدي بـودن خطـر     

تعليم نيروهاي مسـلح   ،)تروريسم هستند
ص در زمينـه هـاي دفـاع    عراق بخصو
بخشي از فعاليتهاي ارتـش  . ضد هوائي

امريكا را مي توان از كشور ثالث انجام 
اما بخشي ديگـر نيـاز بـه اسـتقرار     . داد

شــماري ار ارتشــيان امريكــا در عــراق 
  . دارند

   10در صفحه    
  

 !ایران مال من است؟
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طرح سفير امريكا بـراي  
 –تخليــه پايگــاه اشــرف 

ــه  ســازمان مجاهــدين ب
شخصـــيتهائي كـــه بـــه 
ميتنيگ خود دعوت مي 

هـزار   40تـا   ٢۵كند از 
ــه  ــردازد و ب دالر مــي پ
افراد عادي خرج سفر و 

  : پول جيبي مي دهد
    
ســفير  ،طــرح جــيمس جفــري ٭

امريكا براي تخليـه پايگـاه اشـرف    
انحالل سـازمان و اسـكان   : اينست

افراد در قسـمتهاي ديگـر خـاك    
  :عراق

  
مك كالچـي نيـوز    ،2003وئيه ژ 3در ◀

سفارت امريكـا  : رش كرده استپيپر گزا
در بغداد به سازمان مجاهدين مسـتقر در  
اردوگاه اشرف هشـدار داده اسـت كـه    
بازديدهاي مرتب ارتش امريكا به زودي 

چـاره كـار انحـالل    . به پايان مي رسـند 
سازمان شبه نظـامي مسـتقر در اردوگـاه    

  .است
 ،سفير امريكا در عراق ،جيمس جفري      

ا سازمان ملل همكاري امريكا ب: مي گويد
مي كند بـراي اينكـه سـاكنان اردوگـاه     

در محـل   ،اشرف در نقاطي دور از ايران
اسكان داده  ،هائي كه امنيت داشته باشند

اينسـت كـه اينـان     آنامـا شـرط   . شوند
 آنسازمان خود را منحل كنند و افـراد  

ــد   ــل متح ــازمان مل ــيارياي س  ،از كميس
  .تقاضاي پناهندگي كنند

هبـري سـازمان كـه در پـاريس     اما ر     
مستقر است طرح سفير امريكـا را رد مـي   
كند و مي گويد اعضاي سازمان تـرجيح  
مي دهند در همان اردوگاه كـه اينـك   

بميرند و در قسـمتهاي   ،زندگي مي كنند
  .ديگر خاك عراق اسكان داده نشوند

محمد محدثين نماينده رسمي كمپ       
حث نيز اشرف طرح سفير امريكا را قابل ب

  . نمي داند
اسكان : سفارت امريكا در بغداد گفت      

دادن اعضاي سازمان در نقـاط مختلـف   
در مرحله بعدي . عراق مرحله اول است

. ها به كشورهاي ديگر برده خواهند شدآن
ســخنگوي ســفارت امريكــا  ،داويــد رنــز

ــت ــرف   : گف ــاه اش ــاكنان اردوگ ــا س ب
گفتگوهائي در جريĤن است بـراي ايـن   

ها بطور داوطلب اردوگاه را تـرك  آنكه 
كنند و در نقاط ديگر عراق سكني گزينند 

هـا در  آنتا كه حكومت عراق نيز با اقامت 
  . نقاط ديگر خاك عراق موافقت كند

 ،اما مشكل اين جاست كه هيچ كشـور      
نه امريكا و نه كشـورهاي عضـو اتحاديـه    
اروپا حاضـر نيسـتند اعضـاي سـازمان را     

هـائي كـه   آنتنها . بپذيرند بعنوان پناهنده
ــا قبــول تابعيــت   ــد و ي پناهنــدگي دارن

مي توانند به كشور  ،كشوري را كرده اند
  .مربوطه بازگردند

اينســت كــه وزارت  آنيــك دليــل       
خارجه امريكا اين سازمان را در فهرست 

  . سازمانهاي تروريستي قرار داده است
  

سازماني كه فعاليت خـود را بـا    ٭
ان امريكائي شـروع  كشتن مستشار

ها را به متينـگ  آنحاال نه تنها  ،كرد
بلكـه بـه    ،خود دعوت مـي كنـد  

ارتجــاعي تــرين عناصــر دســتگاه 
بابـت حضـور در    ،حاكمه امريكـا 

هــزار دالر مــي  40تــا  ٢۵از  آن،
  :پردازد

  
شخصـيتهاي  «خبر پرداخت پول بـه   ◀

و غير امريكائي براي حضور در » امريكائي
رسانه هاي  ،ويتوسط گروه رج ،ميتنيگ

وال  ،از جملـه . مختلف انتشـار داده انـد  
گـزارش   2011مـه   13ورنـال  ژاستريت 

  :كرده است
يك گروه ايراني تبعيدي متحد صدام  •

حســـين كـــه درفهرســـت ســـازمانهاي 
يعني سازمان  ،تروريستي امريكا قرار دارد

مجاهدين خلق در پايتخت هاي امريكا و 
بخشيدن اروپا تبليغات وسيعي براي بهبود 

ــود را    ــهء  و خـ ــه وجهـ ــاتيو آبـ لترنـ
يم معرفي كـردن بعمـل   ژدموكراتيك ر

  . وردآمي 
اما حكومت اوباما و مقامات اروپائي از      
بيم دارند كه به سياست واشـنگتن در   آن

يـم  ژنزديك شدن به نيروهاي مخـالف ر 
ها مي گويند امريكـا  آن. ايران صدمه بزند

اهد در نظر ايراني ها حكومتي جلوه خو
كرد كه به گروهي روي خوش نشان مي 

سـخت نـامحبوب    ،دهد كه نزد ايرانيان
ها بخاطر اتحـاد  آنو نفرت مردم از . است

نظامي اين گروه با صدام حسين در دهه 
و عمليات تروريستي  1990و  1980هاي  

  . در داخل ايران است
گروهي كه بـه تـازگي از مجاهـدين     •

جـيم جـونس    ،خلق حمايت مـي كننـد  
شاور پيشين امنيت ملي و دنيس بلر مدير م

پيشين امنيت  و جـيمس وولسـي رئـيس    
از  ،اينـان و ديگـران  . پيشين سـيا هسـتند  

شهردار پيشين  ،جمله ماير رودي جولياني
نيويــورك بــراي حمايــت از گــروه، در 

امـا  . اجتماع مجاهدين شـركت كردنـد  
هزار دالر پول  40تا  25ها از آنبسياري از 

  . گرفتند
 ،برغم تاريخ خشونت بار ايـن سـازمان      

اين شخصيت ها خواستار خارج كـردن  
از فهرست سـازمانهاي تروريسـت    آننام 

ــتند ــن. هس ــوارد دي ــين  ،ه ــيس پيش رئ
بـه تـازگي    ،دموكراتيك ناشينال كميتي

هـا كـه پـول    آناز سوي : گفت ،در لندن
مـي   ،هائي كه پـول نگرفتنـد  آنگرفتند و 

د از فهرست اين سازمان را مي باي: گويم
ــازمانهاي تروريســت خــارج كــرد    . س

طرفداران خـارج كـردن مجاهـدين از    
: ليست سازمانهاي تروريست مـي گوينـد  

اين سازمان به غـرب در بـاره فعاليتهـاي    
 ،در عراق. اتمي ايران اطالع داده است

اين . با قواي امريكا همكاري كرده است
دو دليل براي خارج كردن اين سـازمان  

پلــت فــورم . ي هســتنداز فهرســت كــاف
  .سازمان نيز دموكراتيك است

محمد محدثين عضـو ارشـد بـازوي          
: مـي گويـد   ،سياسي سازمان در پـاريس 

ــال   ــازمان در س ــواع   2001س ــه ان هم
ديگر دليلي . خشونت را ترك گفته است 

نمــي مانــد بــراي ايــن كــه ســازمان در 
  .فهرست سازمانهاي تروريست باقي بماند

رش وزارت خارجــه روزنامــه از گــزا ◀
امريكا در باره سازمانهاي تروريسـت نيـز   

بنا بر گـزارش  . ورده استآسخن بميان 
وزارت خارجــه  2010اوت  5گــزارش 

سـازمان مجاهـدين خلـق جـزء      ،امريكا
در بخشـي از  . سازمانهاي تروريست است

شرح فعاليتهاي اين سازمان كه به دو دهه 
  :مي خوانيم ،مربوط مي شود 90و  80
گروه با گارد جمهـوري   ،ا بر گزارشبن   

عراق در سركوب شيعه ها و كردهـا كـه   
ــد ژبرضــد ر ــته بودن ــم صــدام برخاس  ،ي

گــروه  ،1992در . شــركت كــرده اســت

كشور  13همزمان به سفارتهاي ايران در 
توانـائي   ،و بدين سان. حمله كرده است

ــه عمليــات  ســازمان را در دســت زدن ب
در  .گسترده را به نمايش گذاشـته اسـت  

سازمان مجاهدين خلـق بـه    ،1998سال 
يك رشته بمب گـذاريها و حملـه هـا بـا     

تـن را   15خمپاره در ايران دست زده و 
كشته و شماري ديگـر را زخمـي كـرده    

افسـران نظـامي    ،1999وريل آدر . است
عــالي رتبــه را هــدف تــرور گردانــده و 

  .نرال علي صياد شيرازي را كشته استژ
سـازمان فرمانـده    ،2000وريـل  آدر        

امـا مسـئول   . قرارگاه نصر را كشته اسـت 
همĤهنگ كردن سياست هاي ايـران در  

عمليـات  «در دوران . عراق بـوده اسـت  
عمليـات   ،2000در فوريـه  » بزرگ بهمن

گـروه  . بر ضد ايران افزايش يافته اسـت 
در ... دهها حمله بر ضد ايران كرده است

سـازمان بـه يـك     ،2001و  2000سالهاي 
حمله ها با خمپاره بر ضد نظاميĤن و  رشته

افراد  غير نظامي و نيز ساختمانهاي دولتي 
. دست زده اسـت  ،در نزديك مرز عراق
ــي   ــين اف ب ــال آهمچن  ،2001ي در س

هزار  400هفت ايراني را توقيف كرد كه 
ــازمان     ــته بس ــي وابس ــراي گروه دالر ب

ــق ــدين خل ــارات متحــده  ،مجاه در ام
ل براي خريـد  اين پو. مي فرستاد ،عربي

به دنبـال بمبـاران تجهيـزات    . اسلحه بود
رهبري سازمان با  ،سازمان توسط متفقين

. تش بس گفتگو كـرد آقواي متفق بر سر 
و اسلحه سنگين خـود را تحـت كنتـرل    

 ،2003از ســال . قــواي متفــق قــرار داد
عضو سازمان در اردوگاه  3400 ،بدين سو

  .اشرف اقامت دارند
...  

يم ژسنادي كه بعد از سقوط ربنا بر ا        
تـا   1999از  ،مدندآبدست  ،صدام حسين

سازمان مجاهدين خلق ميليونهـا    ،2003
 ،»نفت در ازاي غذا«دالر از طريق برنامه 
 13فهرست اسـامي  . دريافت كرده است

مـد  آاستفاده كننده از اين برنامه بدست 
هـا  آنكه سازمان مجاهدين خلق يكي از 

ويـدئوها در   ،ايـن افزون بـر  . بوده است
ايــن ويــدئو هــا . اختيــار قــرار گرفتنــد 

ــم دادن   ــه از مراس ــتند ك ــائي هس فيلمه
چمدانهاي پول توسط مقـام عراقـي بـه    

برداشـته   ،رهبران شناخته شـده سـازمان  
افـراد سـازمان توسـط     ،و نيـز . شده انـد 

  .ارتشيان عراق تعليم داده مي شده اند
گزارش شـمار اعضـاي سـازمان را در        

ورد آهـزار نفـر بـر    10تـا   5 ،ر دنيـا سراس
هـا در  آنكـه بخـش عمـده    . كرده است

پاريس و پايتخت هـاي عمـده اروپـائي    
نفــر در  3400 ،در عــراق. ســكني دارنــد

از شـرائط  . كمپ اشرف بسـر مـي برنـد   
اين بود كه  2003تش بس آموافقت نامه 

اسلحه سنگين خود را تحت كنترل قواي 
ن بـر  سـازمان افـزو  . متفقين قرار دهنـد 

دستگاه تانك و توپخانـه و اسـلحه    2000
 ،2006تـا   2003از . ديگر را تحويـل داد 

شمار قابل اهميتي از اعضاي سـازمان بـه   
اختيار خـود اردوگـاه اشـرف را تـرك     

و چند صد تـن از سـازمان جـدا    . گفتند
  . شدند و به ايران بازگشتند

...  
كمكهاي خارجي كه سازمان دريافت     

زاد آعمليـات  «كـه  آنپـيش از  : مي كنـد 
ــراق  ــازي ع ــود آ 2003در » س ــاز ش  ،غ

ــامي و    ــك نظ ــدين كم ــازمان مجاه س
يـم صـدام   ژبيشترين كمك مـالي را از ر 

 ،يم صـدام ژبا سقوط ر. دريافت مي كرد
سازمان مجاهـدين سـازمانهاي پوششـي    
ايجاد كرده اسـت كـه كارشـان كمـك     
گرفتن از ايرانيان تـرك وطـن گفتـه و    

  .مقيم كشورهاي خارجي است
فــرآنس ون كــاتر فرســتنده خبــري  ◀

گزارشي خبري در باره چگونگي  ،فرانسه
جمعيت كشي به ميتينگ گـروه رجـوي   

در نزديكـي پـاريس    ،2011وئن ژ 19در 
بنا بر ايـن  . تهيه كرده و انتشار داده است

افـراد از   ،از نقاط مختلف اروپـا  ،گزارش
مليت هاي مختلف را با دادن خرج سـفر  

ورده آبه پـاريس   ،يبيو اقامت و پول ج
گزارشگر از اجتماع كه نـه بـه يـك    . اند

 ،نيـز  ،ميتينگ كه به يك نمايش مي مانـد 

 ،در مقابل تريبون. فيلم برداري مي كرد
افراد گروه بودنـد ايسـتاده و شـعار مـي     
 ،دادند و هلهله مي كردند امـا در عقـب  

جمعيتي بود كه از نقاط مختلف اروپا بـه  
ايشگر بـا كسـاني   نم. ورده بودندآپاريس 

 ،ورده شـده بودنـد  آهم كه بـه پـاريس   
ــرد و   ــاحبه ك ــب  آنمص ــا ترتي ورده آه

  .    شدنشان را به پاريس شرح دادند
ي مي گويد بعد از آف بي ا: انقالب اسالمي

گـروه بـه    ،تاريخي كه محدثين مـي گويـد  
اين گروه . خشونت گري مشغول بوده است

ز ا. تمامي آنواع خشونت را رها نكرده اسـت 
به بدترين نـوع خشـونت كـه تـرور      ،جمله

امـا  . همچنان مشـغول اسـت   ،اخالقي است
گروهي كه خويشتن را ضد امپرياليست مي 
خوآند و كار را با كشتن مستشارآن نظـامي  

وقتي تا اين اندازه از خـود   ،غاز كردآامريكا 
بيگانه شده اسـت كـه در عـراق بـا ارتـش      

وردن آامريكـا همكـاري مـي كنـد و بــراي     
ــرين عناصــر دســتگاه حاكمــه  ا رتجــاعي ت

نفـري   ،مـده آافزون بر خرج رفت و  ،امريكا
فاسـد و   ،هزار دالر پول مي دهد 40تا  25

بـودن و نبـودنش در   . منحط گشـته اسـت  
فهرست سازمانهاي تروريست چـه چيـز را   
تغيير مي دهد؟ كاري كه اين گروه مي بايد 

انقالب سازماني و اخالقي و بازيـافتن   ،بكند
ش بمثابه يـك گـروه سياسـي ايرانـي     خوي

  .زادي استآعامل به استقالل و 
  
  

  ژاله وفا
  
  

ــره  ــكوپي پيك راديوس
فساد در نظـام واليـت   

  3بخش –فقيه 
  
  
م ايــــــن ودر دو بخــــــش اول و د  

نوشتارنگارنده  به بررسي فساد اقتصادي و 
نحوه رانتخواري درنظـام واليـت فقيـه    

در پرداخته و با مقايسه موارد رانتخواري 
مربـوط بـه   1377يكـي سـال    دو مقطع،

محاكمه كرباسچي شهردار وقت تهران و 
ــ ــارير كرباســچي در امعاون نش و نقــل اق

دادگاه، و ديگري در مقطع كنـوني كـه   
ن اسـنادي  ابرخي سايتهاي محافظه كـار 
ن احمـدي  امبني بر دست داشتن نزديك

نژاد در مفاسد اقتصادي و سوء استفاده از 
رانـت اطالعـاتي   موقعيت سياسي خود و 

نتشار ادر راستاي بهره برداري  اقتصادي، 
ند پرداختم و محـرز گرديـد كـه    اداده 

شيوه و مجـراي مشـابه و عمـده  فسـاد     4
  :اقتصادي در نظام واليت فقيه رايج است

سود جستن از تفـاوت قيمـت ارز    –الف 
  دولتي و فروش آن در بازار آزاد

ــرداري از امك  - ب ــره ب ــاير  ابه ــات س ن
هاي دولتــي و بنيــاد هــا و رواج دســتگاه

ــدير آن   ــابين م ــاء م ــاء و ارتش دادن رش
و گســـترش چتـــر رانـــت  دســـتگاهها

  .نوادگياخ
ــاي بالعـــوض و - ج  ــتفاده از وامهـ اسـ

برخــورداري ازتســهيالت سيســتم بــانكي 
بــراي مقاصــد شخصــي و بــا اســتفاده از 

  رانتهاي سياسي
سرمايه گذاري در صادرات و واردات - د

  كاال و قاچاق كاال
در دو بخش نخست نوشتار دو مورد الف 
و ب را بررسي كـردم و در ايـن شـماره    
نمونه هاي  مـورد ج را مـورد شناسـايي    

  : قرار ميدهم
  
ــوض و  - ج ــاي بالعـ ــتفاده از وامهـ اسـ

برخورداري ازتسـهيالت  سيسـتم بـانكي    

بــراي مقاصــد شخصــي و بــا اســتفاده از 
 رانتهاي سياسي

قبل از پـرداختن بـه نمونـه هـاي سـوء      
استفاده از تسهيالت بـانكي بـا اسـتفاده از    

الزم اسـت خـاطر نشـان     رانت سياسـي، 
سازم كه در هر كشوري سرمايه گـذاري  

توسـعه اقتصـادي    نقش مهمي در رشد و
ايفا مي كند و  از عوامـل اصـلي توليـد    

همچنين بـا افـزايش بهـره وري     .ميباشد
ساير عوامل توليـد موجبـات بـاال رفـتن     

 .اه را فراهم مي آورداشتغال، توليد و رف
بانك ها در هر كشوري بعلت گستردگي 

ن ان در اقصي نقـاط كشـورها رو  اشعباتش
ــع   ــازمان  در جم ــاراترين س ــرين و ك ت

ن اآوري و نيز توزيع سرمايه هي شهروند
چرا كه با . در زمينه هايي مولد مي باشند

ند آنها را اندازهاي مردم ميتواتجهز پس 
تجـاري   به سـمت بنگاههـاي توليـدي و   
از طرفـي   كشور سوق دهند و با اين كار

از عوامل توليد را كـه در صـورت نبـود    
ننـد را بــه ســمت  اسـرمايه عاطــل مــي م 

اشتغال با بهره وري باال هدايت كنند و از 
طرف ديگـر سـرمايه هـاي راكـد را در     
بخشهاي توليـدي و مولـد  اقتصـاد بكـار     

البته اينها در صورتي اسـت كـه   . ندازندا
ــا ــام ب ــد  نظ ــدمت رش ــا در خ نكي واقع

در ايـران   .اقتصادي و رفاه مـردم باشـد  
گويي سرمايه قابل توجهي بـا توجـه بـه    

  50نزديك به ( ن معوقات بانكيميزان كال
در اختيار افـرادي  )  هزار ميليارد تومان 

از آنجا كه حيات هر بانكي ! محدود است
موكول  به وصول  بموقع اقسـاط خـود   

ين علـل عـدم   است ، يكي از عمـده تـر  
پرداخت معوقـات بـانكي در ايـران كـه     
خود بدل به يك معضل اقتصـادي شـده   
است، اين است كه چون تفاوت بين نرخ 
برگشت سرمايه از سرمايه گـذاري زيـاد   
است، و نرخ بازگشت سـرمايه باالسـت و   
ــا بخــش    ــه ب ــانكي در مقايس ــاي ب نرخه

هستند افراد بسياري  خصوصي كم است،
ـ     دنبال اعتبـارات و  كه بـا رغبـت زيـاد ب

تسهيالت بانكي مي باشند  كه البته  سـود  
ــي    ــراد م ــيب اف ــام آور نص ــاي سرس ه

ن تسهيالت بانكي اگدن دارناوبدينس.كند
به رانتي دست پيدا كرده و مي كنند  كه 
 .بــه ســهولت از آن دســت نمــي كشــند

ميزان  88توضيح آنكه در بهمن ماه سال 
 هـزار  45معوقات بانكي به رقمي بيش از 
درصد  22ميليارد تومان رسيد كه معادل 

از كل تسهيالت پرداختي سيسـتم بـانكي   
آمارهـا  .در چارچوب عقود مختلف بـود  

نيز نشان مي دهـد ميـزان بـدهي هـاي     
ـ   88معوق بانكي از ابتداي سال  ن اتـا پاي

درصـد رشـد    40معادل  89آذرماه سال 
دليـل اينكـه ايـن معوقـات     . كرده است

ا حتــي وامهــا بازپرداخــت نميشــود و يــ
تمديد مي شود اين است كه افرادي كه 

بـا  . وامهاي ميلياردي دريافت كـره انـد  
-  16( توجه به تفاوت قيمت سود بـانكي 

 30- 40( وسـود در بـازار آزاد  ) درصد12
 6حاضــرند حتــي جريمــه    ،)در صــد

درصدي تعويق را پرداخته و اين سرمايه 
بدست آمـده را در بـازار آزاد در قبـال    

. د و بهره هاي باال بكار گيرنددريافت سو
از اينرو است كه تمديـد وام و بلطـايف   
 الحيــل از بازپرداخــت آن ســرباز زدن،
موجبات  سود آوري هنگفتي براي آنهـا  

عضـو  » موسي الرضا ثروتـي «.شده است
كميسيون برنامه و بودجه مجلـس معتقـد   

بانــك هـاي كشــور هـم اكنــون   : اسـت 
دم هزار ميليـارد تومـان از مـر    50حدود

هزار ميليـارد   8طلبكارند و چيزي حدود 
نفر اسـت   84تومان اين بدهي متعلق به 

نه برخالف ضوابط بانكي و گـاه  اكه متاسف
بدون سـپردن وثيقـه الزم ايـن ميـزآن     
ــور     ــانكي كش ــتم ب ــهيالت را از سيس تس

  .ندادريافت كرده 
  

  11در صفحه    
  
  

 !ایران مال من است؟
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كـه دريافـت نشـدن     وي با اشاره به اين
ط بانك ها از اين قبيـل  وثيقه كافي توس

افراد نشان دهنده اين است كه بانك ها 
در رعايــت ضــوابط و مقــررات اعطــاي 

مـي   ه انـد دتسهيالت جدي برخورد نكر
پرسد كه وقتي بانـك هـا از يـك طـرح     

درصدي مـي گيرنـد    120توليدي وثيقه 
ـ  ن اچرا آن را براي افراد وابسته و نزديك

  به اجرا نمي گذارند؟
ده  وامها و تسهيالتي كه در به اعتقاد نگارن

  بدون در نظر گرفتن اهداف  ،ن اعطاازم
واقعي بانكي دركمـك بـه رشـد توليـد     
كشور با استفاده از رانـت سياسـي صـرفا    

ــيه اي« ــام    » توص ــند ، درهنگ ــي باش م
عمـل  » توصيه اي« پرداخت معوقات نيز

  .خواهند كرد
 3جالب توجه اينكـه روزنامـه ابتكـار در    

از مصاحبه خبرگـزاري   به نقل 90خرداد 
فارس با صمد عزيز نژاد يـك كارشـناس   

مطالعات مركـز  " :مطلع اقتصادي نوشت
دهـد كـه    هاي مجلس نشان مي پژوهش

ن با هدف بـه  اگيرندگ برخي از تسهيالت
كارگيري تسهيالت در اماكن مقـدس از  

ها تسهيالت دريافت كرده اند ولـي   بانك
اين منابع را بعـد از دريافـت در بخـش    

اين . يي از جمله تجارت به كار گرفتندها
افراد عـالوه بـر اينكـه بعـد از دريافـت      

ها از بازپرداخت  ها سال تسهيالت از بانك
آنها امتنـاع كـرده انـد بعـد از گذشـت      

ند و نه تنها اصل ا ن شدهامدتي مدعي زي
پول را پرداخت نمي كنند بلكـه بـدهي   

هاي خاصـي   خود را با استفاده از واسطه
ــه يكــي  ــذار  ب ــاي خــاص واگ از نهاده

 "!كنند مي
ــĤن     ــتفاده معاون ــوء اس ــه س ــا نمون و ام

ـ  ن كرباسـچي از  اشهرداري تهران در زم
  :سيستم بانكي

ار ميكنـد  ركرباسچي در دادگاه اق–الف 
ن براي پرداخـت  ااز حساب مدير ": كه 

ن اسـتفاده  اوام و يا وام بالعوض به مدير
مي شده است و در مـواردي كـه مـدير    

نـدن وام نمـي   اوفق به بازگردمربوطه م
!) ؟( بوده اين پول را از جـاي ديگـري   

   ". جايگزين مي كرديم 
: باز طبق اقرار شخص كرباسـچي  و –ب 

ميليون ريال كه مربـوط بـه    200مبلغ  "
ــق   ــت، از طري ــوده اس ــور ب وزارت كش
واسطه اي به نام شـركت هميـاري شـهر    
داري اروميه، در اختيـار وي قـرار مـي    

 ": د وي اقرار مي كنـد كـه  خو ". گيرد
اين مبلغ را وزارت كشور آن هم بـدون  

( ! ) اينكه وي تقاضـاي وام كـرده باشـد    
ســاله در اختيــار او قــرار  4بصــورت وام 

  ". داده است 
و چند نمونه از وامها و تسهيالت بانكي كه 

ن سياسي احمدي نژاد تنها از قبل انزديك
  موقعيت ويژه سياسي خود دريافت 

  :ندا  كرده 
 1388ني سال ادر ماه هاي پاي - 1مورد◄

دادگاههاي نظام واليت فقيه بـه پرونـده   
چند مفسد اقتصـادي رسـيدگي كردنـد    

مرتبط با يكـي از شـركت    هن پرونداهيك
ـ    ن فـاطمي  اهاي دولتـي واقـع در خياب

و بر اساس آن اين افـراد   تهران مي بود
نســته بودنــد بــا جعــل اســناد دولتــي اتو

ايــن . اخــتالس كننــد ميلياردهــا تومــان
متهم دارد كه اتهـام آنهـا بـر     54پرونده 

اســاس كيفرخواســت صــادره از ســوي 
ــران،    ــالب ته ــومي و انق ــراي عم دادس
ــتالس، معاونـــت در  ــاركت در اخـ مشـ

چند نفره به   اختالس توام با تشكيل شبكه
ن بيمه، وصول اهمكاري با كارمند  واسطه

هاي ناشي از اختالس شركت  وجه چك
حصـيل مـال نامشـروع از محـل     بيمه و ت

اخـتالس  . هاي مذكور است وجوه چك
ميليارد توماني اتهام تنها يكي از اعضاي 6

  .ند بوده استااين ب
به گزارش ايسنا در دومين جلسة دادگـاه  
متهمان پرونده فساد و اختالس گسترده و 
چندين ميلياردي بيمـه ايـران، كـه روز    

درحاليكـه محمـد   ( ،89دوشنبه نهم اسفند

ضا رحيمي معـاون اول احمـدي نـژاد    ر
ن يكي از متهمـان دولتـي و اصـلي    ابعنو

پرونــده بــدليل اعمــال نفــوذ نهادهــاي 
 76در شعبه ) نوني، در آن غايب بود،افراق

ن تهران برگزار شد ، ادادگاه كيفري است
مطابق اظهارات متهم رديف سوم پرونده 

از او نام بـرده  » ك.ب«ن اكه تحت عنو
هاي  گرديد كه پروندهشده است، معلوم 

هـزار پرونـده    400شعبه فاطمي حـدود  
  !ندابوده است كه گم شده 

ــايت جهــ   ــزارش س ــنبه ابگ  28ن در ش
نــه ادر خ«ن  اتحــت عنــو 89 فــروردين

افشـا   ،»ن فاطمي چه گذشته اسـت اخياب
مي كند كـه در خĤنـه فـاطمي چنـدين     
مورد سوء استفاده هاي مالي برنامه ريزي 

ي شخصيت هاي و اجرا شده است و برخ
ن آنها بـه  اسياسي و قĤنونگذاري و وابستگ

نـد، سـامĤن   انه رفت وآمد داشته ااين خ
نه فاطمي ادادن به همه ماموريت هاي خ

 "جـابر ابـدالي  "بر عهده فردي بـه نـام   
يكي از افراد كليدي در اين  .بوده است

است كه فقـط از   "جابر ابدالي"پرونده 
ـ  - (....)آقاي  ي منظور محمد رضـا رحيم

دسـتور مـي    -  معاون اول احمدي نـژاد 
وي پس از دستگيري به همه  .گرفته است

موارد اتهامي خود اعتراف كـرده اسـت   
ن آزاد مـي  ادر حالي كه رحيمي همچن

  :اين سايت ادامه ميدهد. باشد
جابر ابدالي بعد از مذاكره بـا برخـي از   

نـه مسـكوني   اشركا پيشنهاد تهيـه يـك خ  
ن ااز سـاختم براي پيگيري كارها، خارج 

هاي دولتي را مي دهـد و ايـن پيشـنهاد    
از همين . مورد قبول اعضا قرار مي گيرد

رو وي مسؤول پيگيري و تهيه يك محفل 
جابر فردي است كه در  .تيمي مي شود 

نتخابات مجلس هشتم، چكهايي با مبـالغ  ا
ن اقابل توجه در اختيار برخـي نماينـدگ  

وي همچنين . مجلس قرار مي داده است
چكهـايي را  (!) ماجراي يك استيضاح  در

براي برخي افـراد صـاحب راي و نفـوذ    
وي اين چـك هـا را بـا     .صادر مي كند

مـي كشـيده   ) رحيمـي (هماهنگي آقاي 
او كه به دليـل تخلفـات متعـدد از    . است

بيمه ايران اخراج مي شود، بـدون آنكـه   
سابقه استخدامي داشته باشد در يك نهاد 

ه اين نهاد، اسـناد  ن نمايندانظارتي به عنو
بيمه سناد بيمـه ايـران را رسـيدگي مـي     

وي كـه بـه علـت حمـل و     . كرده است
فــروش مــواد مخــدر محكوميــت دارد، 
وظيفه كار چاق كني براي برخي افـراد  

ينـه  زسياسي را برعهده داشـته و بيشـتر ه  
) رحيمـي (هاي خود را از حساب آقـاي  

به طور مشخص  .برداشت مي كرده است
ميليون تومان و  700بلغ چك به م 2وي 

) رحيمي(ميليارد تومان از حساب آقاي 2
ــت  ــرده اس ــت ك ــه . برداش ــا اينك وي ب

نه فاطمي را نداشـته،  امسؤوليت اصلي خ
اما كليه هماهنگي ها و برنامه ريزي ها را 

  . نجام مي داده استانه ادر اين خ
استفاده از  در واقع  محمدرضا رحيمي  با

از بانــك موقعيــت سياســيش در دولــت  
ميليـون دالر   700مركزي وامي به مبلـغ  

 "ن ميهنان گستراآرم"براي  دو شركت
ــ "و  ــتوار جه ــتون اس ــه  "ناس ــق ب متعل

ن ابدالي گرفته و ما بازاء آن عمل ابرادر
درصـد از مبلـغ وام را بعنـوآن     15تا  10

وي در  .پورسĤنت دريافت كـرده اسـت  
مجموع براي خĤنه فاطمي بيش از يـك  

 .وام گرفته  است ميليارد دالر
ن به خاطر دارند كه احمـدي  اخوآنندگ

ن رحيمـي  انژاد درپي شروع محكمه يار
ني انه فاطمي در يك سخنرادر پرونده خ
 300ن، بـه غصـب   ادركرم89در خرداد  

هكتار زمـين در اطـراف تهـران توسـط     
كــه جــز جــواد  شخصــي اشــاره كــرد

ني رئـيس  اني بـرادر علـي الريجـ   االريج
ني رئـيس قـوه   اجـ مجلس و صـادق الري 

در واقع احمـدي نـژاد   . قضاييه نمي بود
بدون اشاره مستقيم، رئيس دو قوه نظـام  
را شريك جرم و همكار با كسي عنـوآن  

هكتـار   300كرد كـه در اطـراف تهـران    
زمين را غصب كرده و آنĤن قصد دارنـد  

 .اين اقدام وي را قĤنوني كنند
احمدي نژاد بدون نام بردن، مجلس بـه  

ني را به تالش بـراي  االريج رياست علي
نوني متهم كرده كه در پي آن اتصويب ق

ند براي اين زمين اني مي تواجواد الريج
ها سند مالكيـت دريافـت كنـد و ادامـه     
داده است كه اگر دولت در مقابل ايـن  

بــه  - عمــل مقاومــت كنــد قــوه قضــائيه 
اقدام بـه   - ني ارياست ديگر برادر الريج

  .هد نمودصدور اين سند مالكيت خوا
مورد دوم مربوط مي شود به - 2مورد◄

ن سيستم بانكي ايكي از بزرگترين بدهكار
  . ن بقايي و شمايي ميباشداكشور كه از يار

به شرح ذيل  90در فروردين 24كيهĤن   
چند روز پس از افشاي نام و ":آنتشار داد 

سوابق يك بدهكار بزرگ شـبكه بـĤنكي   
ر ن سكوت در قبال اين خباكشور، همچن

ادامه دارد و بخش هاي مربوطه اجرايي 
كه وظيفه شفاف سازي و اطالع رسĤني را 

ند درباره اين خبـر،  ادارند، ترجيح داده 
 !سكوت كنند

اخيرا در خبري اعالم » دي 9«هفته نامه 
ـ   نكي اكرد يك بدهكار بزرگ به شـبكه ب

ايـن نشـريه رقـم بـدهي او را     كشور كه 
د، ميليارد تومان عنـوآن كـرده بـو   1200

نك گردشگري ادرصد سهام ب30صاحب 
ـ    اب( ن انك تازه تاسـيس متعلـق بـه نزديك

ن انك سامادرصد از سهام ب 34و ) مشايي
 .است

تنها دارايي اين فـرد  «بنابر اين گزارش، .
در سالهاي گذشته يك سوله بوده كه بـه  

نبار و كارهاي كوچـك صـنعتي   اعنوآن 
وي به تدريج از . استفاده مي كرده است

رتباط هـاي مختلـف دولتـي بـه     طريق ا
ني دست پيـدا مـي كنـد، بـه     ثروت كال

سرمايه 10طوري كه گفته مي شود جزو 
وي بـا همـاهنگي   . دار برتر كشور اسـت 

بقايي توآنسته است تـا پوشـش خطـوط    
نه اوي در كارخ. را بگيرد) آتا(هواپيمايي 

در عين حال، » .هاي فوالد نيز سهام دارد
نكهاي او يا ب نك مركزيانهادهايي مĤنند ب
ن كه در ايـن خبـر از   اگردشگري و سام

آنها نام برده شده بود، تاكنون، علي رغم 
بازتاب وسيع خبر، واكنشي نشـان نـداده   

 .ندا
در واكنش » رجĤنيوز«و اما پايگاه خبري 

بخـش هـاي    ":نوشـت » دي9«به خبـر  
مرتبط بايد پاسخگو باشـند كـه چـرا در    

ـ    ك حالي كه دولت بارها بـه ويـژه در ي
سال اخير بر برنامه ريزي بـراي وصـول   

نكهــا تاكيــد كــرده و امطالبــات معــوق ب
جلسات متعددي از ستاد مبارزه با مفاسـد  
اقتصادي نيز به همين موضوع اختصاص 

نـد در عـين   اداده شده، فـردي مـي تو  
ن بـه  ااينكه يكـي از بزرگتـرين بـدهكار   

نكي كشور و در واقع بيت المـال  اشبكه ب
درصد سـهام دو  30از است، دارنده بيش 

ايـن در حـالي   . نك خصوصي نيز باشداب
در  85اســت كــه رئــيس جمهــور ســال 

ن يكـي از سـفرهاي   ادولت نهم در جري
ني خود از دو نفر ياد كرد كه بـراي  ااست

ــود، از   ــاردي خ ــدهي ميلي پرداخــت ب
نكهاي ديگـر وام هـاي سـنگين گرفتـه     اب

جالـب اينكـه، برخـي رسـĤنه هـا       .بودند
ند فردي كه خودروي ا خاطرنشان كرده

رئــيس جمهــور را در  504قــديمي پــژو 
ن مزايده سال گذشـته خريـداري   اجري

نكي و صاحب سهام اكرد، همين بدهكار ب
  ". نك خصوصي بوده استادو ب

نامه  نگارنده ياد آوري مي نمايد كه  هفته
متعلق به حميد رسايي نماينـده  » دي 9«

محافظه كار مجلـس نظـام واليـت فقيـه     
كرده بود فردي كه خودرو رئيس اعالم 

نـام  » دشـتي «دولت را خريده مهنـدس  
ن بياد دارند كه  خودرو انندگاخو. دارد

ن بـه قيمـت دو   ااحمدي نـژاد در آبـاد  
ميليون تومان بـه نماينـده    500ميليارد و 

سـايت  . يك شركت ايراني واگذار شـد 
ــاك در  ــرداد  2تابن ــد   90خ ــي نويس م

ــد   ": ــĤن خري ــركت در جري ــل ش وكي
نژاد حاضـر بـه    احمدي 504رو پژو خود

دشـتي يكـي از   .افشاي نام شـركت نشـد  
آيد كـه بـا    ترين افرادي به شمار مي مهم

اسفنديار رحيم مشايي و همچنين بقـايي  
ترين موضوع  مهم.. در ارتباط بوده است

در مورد دشتي به شرايط مالي او مربوط 
ــي ــود م ــ. ش ــه كيه ــورخ اروزنام  24ن م

يكــي از كــه دشــتي را   89فــروردين
ن بـانكي معرفـي   اتـرين بـدهكار   بزرگ

گفتـه  « : نويسـد  كرده در اين بـاره مـي  
شود بحث خريد ايـن خـودرو يـك     مي

اي براي ايجاد حاشيه امن  موضوع حاشيه
ن بـانكي  در عدم بازپرداخت بدهي كال

جمهوري و با طراحي  بدون اطالع رئيس
برخي افـراد مشـكوك و نفـوذي بـوده     

  ".است
ــورد◄ ــ- 3م ــوط ميش ــانكي مرب ــه ب ود ب

خصوصي كه وجوه دولتي را براي ارئـه  
  .تفاده كرده استستسهيالت كم بهره ا

حسين اسالمي سخنگوي كميسيون اصل 
وگو  مجلس شوراي اسالمي در گفت 90

با اشاره به عملكرد  90خرداد  22با فارس 
در ": مسئوآلن بانـك گردشـگري گفـت   

بانك گردشـگري كـه بـانكي خصوصـي     
ده كه دولتـي هـم   است، وجوه اداره ش

بهـره   هستند، بـراي ارائـه تسـهيالت كـم    
ل اسـت كـه   اجاي سؤ .آند استفاده شده

چرا وجوه اداره شـده دولتـي در يـك    
شـود و چـرا    بانك خصوصي استفاده مي

هاي ديگـر از ايـن موضـوع بهـره      بانك
گذار بانـك   ني كه سياستاكس! برند؟ نمي

ــين   ــه چن گردشــگري هســتند، دســت ب
نين و اايـن خـالف قـو    ند وا اقدامي زده

مقررات است و در واقع آنهـا بـا چنـين    
المــال را دســتاويز قــرار  اقــدامي، بيــت

ن اينكه اگر كسي ااسالمي با بي ."ندا داده
اين مسئله را تكذيب كنـد، اسـناد آن را   

وجـوه اداره  : منتشر خواهم كرد، گفـت 
شده مورد استفاده در اين بانك دولتـي  

ا در بـانكي  اي اين وجوه ر هستند و عده
كه خود سهامدار آن بـوده و آن بانـك   

  .خصوصي هم هست، استفاده كرده اند
و خاطر نشان كـرد كـه قبـل از رياسـت     
بقايي در سازمان ميـراث فرهنگـي تهيـه    
سازوكار چنين اقدامي آغاز شده بود، اما 

ن رياسـت بقـايي   ااصل موضوع در دور
   .شكل گرفت

 4مربـوط اسـت بـه بـدهي      – 4مورد◄
ميليارد توماني سايپا به سيستم بانكي  هزار
  : كشور

سند  2 89اسفند  21ن نيوز در اسايت جه
ارائه داد مبني بر اينكـه شـركت سـرمايه    

 90گذاري سـايپا كـه مالكيـت بـيش از     
ــركت    ــود ش ــه خ ــق ب ــد آن متعل درص
سايپاست و ساير زير مجموعـه هـاي آن،   

درصدي سايپا را از  28,83تاكنون بلوك 
ه بهمــن و ســرمايه شــركت هــاي گــرو

گذاري تامين اجتماعي به ارزش بيش از 
ند اميليارد تومان خريداري كرده  1450

درصد از آن به  30كه با توجه به اين كه 
صورت نقدي بوده اسـت، بابـت حصـه    

ميليارد  435نقدي معامله مي بايست مبلغ 
فارغ از تبعاتي كه  .تومان پرداخت كند

نعت اين خريد براي شركت سـايپا و صـ  
خودروي كشـور بـه بـار خواهـد آورد،     
سوال اساسي اين است كه بـا توجـه بـه    

ــرمايه  ــركت   175س ــاني ش ــارد توم ميلي
سرمايه گذاري سايپا، مبلـغ نقـدي ايـن    

ميليـارد تومـان    435معامله  ـ كه حـدود   
 است ـ چگونه تامين شده است؟

 31بررسي صورت هاي مالي منتهي به     
ذاري سـايپا  شركت سرمايه گ 89شهريور 

و مقايسه آن بـا صـورت هـاي مـالي آن     
روشـن ميسـازد    88اسفند  29شركت در 

 31كــه صــورت هــاي مــالي منتهــي بــه 
نده بدهي اين شركت، بـه  ا، م89شهريور 

ميليارد تومـان   333شركت سايپا بيش از 
است كه اين بدهي بابـت ارزش زمـين   
هاي خريداري شده در سـنوات قبـل و   

!! بابت خريد سهامعلي الحساب دريافتي 
همچنين صـورت هـاي مـالي    . مي باشد
بيـĤنگر آن اسـت    88اسـفند   29منتهي به 

ــاي   ــين ه ــت ارزش زم ــدهي باب ــه ب ك
 7,7خريداري شده در سنوات قبل مبلغ 

ميليارد تومان بوده است بنابراين بـدهي  
بابت علي الحساب دريافتي براي خريـد  

ميليـارد تومـان خواهـد     325سهام، مبلغ 
منطقا مربوط است به خريد سهام بود كه 

بـه عبـارتي   . سايپا از گروه بهمن و شسـتا 
شركت سايپا براي خريد سـهام سـايپا تـا    

ميليـارد   325مبلـغ   89شهريور  31تاريخ 
تومان به سرمايه گذاري سايپا پرداخـت  

بايـد  ":ن نيـوز ميپرسـد  اجه.نموده است
ن شركت سايپا با چه مجـوزي  اديد مدير

ان از وجوه شـركت  چندصد ميليارد توم
را كــه متعلــق بــه بيــت المــال اســت از 
شركت خارج و در اختيار زير مجموعـه  

شركت . نداهاي اقماري خود قرار داده 
ن ابزاري براي اهاي اقماري كه به عنوآ

مقاصد بĤندي آقايĤن درآمده اسـت امـا   
چرا . ن سايپا را يدك مي كشدانام كاركن

ف دستگاه هاي نظارتي در قبال اين تخل
بگزارش سايت "ند؟اآشكار سكوت كرده 

بـه دنبـال    1388مـرداد   13شفاف نيـوز  
سـاز   ن مالي در بزرگترين خـودرو ابحر

Ĥنه خبرها حكايت از آن دارد كه اخاورمي
سـازي   ن صنعت خودرو به خـودرو ابحر

  .سايپا نيز رسيده است
، شـركت  »شـفاف «همچنين به گزارش  

ر سايپا كه سرمايه ثبتي خود را در شهريو
هزار ميليارد تومـان   1,4ماه سال گذشته 

نده بود به دليل سرمايه گذاري هاي ارس
مختلف بدون توجـه بـه ظرفيـت هـاي     

هزار ميليارد  4شركت هم اكنون بيش از 
ن بـدهي  اايـن ميـز  . تومان بدهي دارد

ميليــارد تومــان كمتــر از شــركت  1000
خوآنندگن ميدآنند . ن خودرو استااير

زار بدهكاري يـك  كه در عرف معمول با
نكي اند به شبكه باشركت معتبر تنها مي تو

  .باشد
در اين راستا نيز نائب رئـيس كميسـيون   

مجلـس شـوراي اسـالمي مـي      90اصل 
قرار بـود مـردم بـا     44طبق اصل : گويد

هـا را بخرنـد و طبـق     پول خود شركت
ــت ــذاري سياس ــت آن را   گ ــاي دول ه

مديريت كنند اما شرايطي به وجود آمد 
يرمجموعـه سـايپا كـه سـرمايه     شركت ز

نسـته  اميليارد تومان است، تو 40اش  ثبتي
را بـه   سهام سايپا و يـك  شـركت ديگـر   

ــزار و  ــان   500ارزش دو ه ــارد توم ميلي
خريداري كند كه مطمئنا اين پول را از 

بــه اعتقــاد وي  بــا   .ســايپا گرفتــه اســت
ــازمان   ــر س ــهام ديگ ــن س ــداري اي خري

سـيون  ن محاسـبات و كمي ابازرسي، ديـو 
نند سـراغ  اتو نمي 44طبق اصل  90اصل 

ن را خـارج  اآنها رفته و گردش مالي شـ 
كنند، در واقع اين افـراد بـا ايـن شـيوه     
خود را از گردش سيستم نظارتي خـارج  

 .كردند
بر اساس اظهارات  نائب رئيس كميسيون 

مجلس شوراي اسالمي، آنها بـه   90اصل 
كنند و در حـال   شركت سايپا بسنده نمي

ــ ــركت   حرك ــرفتن ش ــمت گ ــه س ت ب
خودرو با همين شـيوه هسـتند كـه     ايران

ن امطمئنا پس از آن به سمت بانك پارسي
نه بورس كه مـرتبط  اگ57هاي  و شركت

  ".روند با آن است، مي
در شماره آينده نمونه هاي دست داشتن 

نحصار ادر قاچاق كاال را با بهره گيري از 
اطالعاتي و موقعيت سياسي مورد بررسي 

  .ر ميدهيمقرا
  

   12در صفحه    
  
  

 !ایران مال من است؟
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يم مافياهاي نظـامي  ژر: انقالب اسالمي 
مالي نمي تواند حقوق ملي ايرانيـان و   –

فسـاد بـر   . را رعايت كننـد  ،حقوق انسان
فساد مي افزايند و تا مي تواننـد ميـزان   

اينست  آنرانت خود را باال مي برند و حال 
درصد ظرفيت كار مي  30كه كارخانه ها با 

و اقتصاد مصرف محور گرفتار تـورم و  كنند 
 :  ركود و بيكاري مي شود

 
   

سـقوط ارزش پـول و   
تــــورم و ركــــود و 
بيكــــاري ترازنامــــه 

يم مافياها ژاقتصادي ر
  :است

  
مـردم ايـران از   : گزارش رويتـرز ٭

   :ن مي ترسنداسقوط پول ملي ش
ـا  اه گزارش عصر ايرب ◀ ن در اين گزارش ب

ـاي مـردم از    وضـعيت   اشاره به نگرآنـي ه
اقتصادي كشور مي نويسد كه قيمـت سـكه   

ني اطال با تاثير پذيري از افزايش قيمت جه
ـادي ايـر    ـال  اطال و وضـعيت اقتص ن در س

هـزار   312ني يافته و از اگذشته جهشي ناگه
هزار تومان در  455به  1389تومان در سال 

 .رسيده است 1390بهار سال 
نــي كــه نخواســته ان ايرايــك اقتصــاد د    
ش فاش شود درباره داليل افزايش بيش نام
ن در ادرصدي قيمـت سـكه در ايـر    40از 

يـك دليـل    " :يك سال گذشته مي گويد 
اين مساله اين است كه بـه دليـل محـدود    
شدن فرصت هاي سرمايه گـذاري از نظـر   
مردم اين كار به عنوآن يك راه مطمئن تر 
براي سرمايه گذاري اسـت و دليـل ديگـر    

ني مردم از سـقوط  او نگرافزايش نرخ تورم 
 ."ارزش پول ملي است 

ـاله بـورس بـه     39محمد يك كارگزار      س
رويترز مي گويد كه به دليل تشديد تحريم 

نتقال ان اها و از بين رفتن يا كمتر شدن امك
دارايي ها به ديگر كشـورها بـراي سـرمايه    
گذاري ، مردم راه ديگري بـه جـز خريـد    

 .دسكه براي سرمايه گذاري ندارن
ـازار تهـران بـه       يك    ـنده طـال در ب فروش

عموما با افـزايش  : خبرنگار رويترز مي گويد
قيمت، تقاضا براي خريد در بازار كـم مـي   
ـاع   شود اما در مورد طال به نظر ميرسد اوض

ن ابه گونه ديگري است به طوري كه همزم
ـا بـراي     ـازار، تقاض با افزايش قيمت آن در ب

 ."خريد هم افزايش پيدا كرد
رويترز در ادامه گزارش خود تفاوت نرخ     

ن و كاهش نرخ سـود  اتورم موجود در اير
نكي از سوي دولت را عامـل  اسپرده هاي ب

ديگري براي افزايش تقاضاي خريد طـال و  
ن يك راه براي سرمايه گذاري اسكه به عنو

موجودي هاي نقدي كوچك مـردم مـي   
 .دآند

ـاهش نـرخ           اين گزارش مي افزايـد ك
ـا  اود سپرده هاي بس نكي مردم را واداشت ت

ـارج  اموجودي نقدي خود را از ب نك ها خ
ـااليي كننـد كـه     كنند و آن را تبديل به ك

ن با رشـد تـورم ارزش آن افـزايش    اهمزم
ـاد امـروز       يابد و با توجـه بـه وضـعيت اقتص
ايرآن يكي از بهترين و مطمئن تـرين ايـن   
كاالها طـال و سـكه اسـت كـه قيمـت آن      

قيمـت   .با جهش تورم باال مي رودن اهمزم
ــران از   ـازار ته ـان در  1050دالر در بـ تومـ

ـيده   1250اوايل سال  به  در ماه گذشته رس
است كه يكي از داليـل ايـن امـر هجـوم     
مردم براي خريد ارزهاي خارجي به جاي 

 .نگهداري ريال است 
ن اافزايش قيمت طال و سكه در بازار ايـر      

ـ اي از ايردر سال گذشته حتي بسيار ن را اني
ـته و    از برگزاري رسوم سنتي خـود بازداش
آنها را مجبور كـرده رسـوم خـود را تغييـر     

ـا طبـق   ااير. دهند يا آن را اجرا نكنند ني ه
ن خـود  ايك سنت در مراسم ازدواج نزديك

ن خود سـكه  او يا براي كادو دادن به نزديك
ـال    مي دهند اما افزايش قيمت سـكه در س

ـار   انيايرگذشته بسياري از ا ن را به تغييـر رفت
ــو   ـا ت ـياري از آنهـ ــون بسـ ـته، چ ن اواداشـ

هزار تومان براي خريد يك  455پرداخت 
  .گرمي را ندارند 8سكه طالي 

  
درصـدي نقـدينگي در    25رشد  ٭

درصدي بـدهي   76رشد / 89سال 
  :دولت به بانك مركزي

  
خبر نيـوز گـزارش كـرده     ،90تير  19در  ◀

ركـزي بـه   براساس جوابيـه بانـك م  : است
ـال    ــدينگي در سـ ــم نق ــر حج ـايت خب سـ

 :درصد رشد كرده است 25معادل 89
ــ    ن آمارهــاي منتشــر نشــده بانــك ادر مي

ـاره شـد حجـم       مركزي همـĤنطور كـه اش
نقــدينگي نيــز بــه چشــم مــي خــورد كــه 

نه به نظر مي رسد روابط عمـومي  اخوشبخت
ـام پاسـخ بـه مطلـب       بانك مركـزي در مق

، بالخره »بهمني ركورد دار چاپ اسكناس«
ـاخص را اعـالم      به صورت مكتـوب ايـن ش

ـ  ـال  اكرد، بر اساس اين گزارش در پاي ن س
حجــم نقــدينگي در كشــور بــه رقمــي  89

هزار ميليارد تومان رسيده است  294معادل 
 89و به اين ترتيب مي توآن گفت در سال 

درصد بـوده   25نرخ رشد نقدينگي بيش از 
است كه باالترين نرخ رشد نقـدينگي طـي   

  .سه سال گذشته محسوب مي شود
بر اساس آمارهاي بانك مركزي طـي نـه      

ميزان بـدهي دولـت    89ماهه نخست سال 
ـادل    درصـد رشـد    76به بانك مركـزي مع
ـارد    9,2داشته و از رقمي معادل  هـزار ميلي

ـارد    16,3تومان به رقمي معادل  هـزار ميلي
 .تومان رسيده است

  
ـ   ٭ ن ركـود در توليــد و  اخيـز توام

  :در اقتصاد تورم
 
جهĤن نيوز گزارش كـرده   ،90تير  18در  ◀

اخبار و شواهد حاكي از ايـن اسـت   : است
كه كشور عالوه بر تورم حاصل از سياسـت  
هــاي دولــت و بانــك مركــزي وارد فــاز  
جديدي از ركود شده است كه بنگاه هاي 
توليدي با مشـكل نقـدينگي مواجـه و زيـر     

 .ظرفيت هميشگي خود توليد مي كنند
ـته و در پـي          ـال گذش ركودي كـه از س

سياست هايي كه دولت براي پائين آوردن 
تورم به كار گرفته بـود، در كشـور شـدت    

البته بايد گفت هدفي كه فقط . گرفته است
ـا موفقيـت    چند ماه دولت توآنست آن را ب
اجرا كند و با شروع هدفمند كردن يارآنـه  
ها تورم به كشور بازگشته و از سوئي ركـود  

 .صل از اين طرح براي كشور باقي مĤندحا
حقيقــت تــاريخي موجــود در اقتصــاد       

ـ   ـترين   اكشور نشان مي دهـد زم ني كـه بيش
حجم نقدينگي در سطح جامعه وجود دارد، 

ن با مشـكل نقـدينگي مواجـه    اتوليد كنندگ
بوده و به پائين ترين ظرفيت خود در توليد 

 .مي رسند
مشـكل   امروز هم در اقتصاد كشور ايـن      

ـا ظرفيـت   اوجود داشته و توليد كنندگ ن ب
درصــد  30كمتــر از (هميشــه پــائين تــر از 
توليد مي كنند كه نشان مي  )ظرفيت اسمي

دهد با مشكالت جدي مواجه هستند؛ نتيجه 
ــوق    ــت حق ــدم پرداخ ــوع ع ــن موض اي

ن از كار است كـه  اكارگرآن و يا اخراج آن
ـادي از ايـن     در اين چند ماهه شـواهد زي

اين موضوع نشان . مشاهده شده استمسئله 
مي دهد كه كشور در حال ورود بـه يـك   

 .ركود جدي مي باشد
ـاالرفتن  ان مثال مي توابه عنو      ن گفت ب

ـاختم  ني از جملـه  اقيمت مسكن و مصالح س
ــر و يــا ســاير  اســيم ــه هــاي اخي ن در هفت

ـاز مـردم م     ننـد  اكاالهاي اساسـي مـورد ني
ـان  گوشت، روغن و برنج اشاره كرد كه  نش

ـاعف   از افزايش قيمت ها و ايجاد تورم مض
 .در كشور است

ـيد مج      ـيون   اشـ ـاري عضــو كميسـ نصـ
: اقتصــادي مجلــس در ايــن زمينــه گفــت

ــي« ــ  دولت ـا خواه ــود  اهـ ــذيرفتن رك ن پ

اقتصادي كشور نيستند و آنها بر ايـن باورنـد   
ـاد     كه با اعالم كردن وضـعيت خـوب اقتص

ـاد را   اتو كشور مي  نند عمـال وضـعيت اقتص
ريزي و  در صورتي كه برنامه. بهبود ببخشند

هــاي مناســب اســت كــه  اتخــاذ سياســت
قتصاد كشور را از حالت ركود در اند اتو مي

 .»بياورد
ن اورود كشور به ركود آن هـم در دور      

رونق درآمدهاي نفتي يكي ديگر از داليل 
مديريت ناصحيح اقتصادي دولت در ايـن  

ـال  . سال هاست ـاكنون   83كشور ما از س ت
ميليارد دالر درآمد نفتي داشته  240بيش از 

تا قبل از برنامـه  . كه اين رقم بي سابقه است
ميليــارد دالر 15نه چهــارم كشــور مــا ســاال

درآمد نفتي داشت اما از آن بـه بعـد ايـن    
 .ميليارد دالر افزايش يافـت  80رقم حتي تا 

ـانه ركـود در    يكي ديگر از مصاديقي كه نش
وط نرخ رشد، آن هم سطح جامعه است سق

اعالم نشدن نرخ رشد در . با اين شتاب است
ند يكي از داليل اين موضوع اكشور مي تو

ـاري يكـي ديگـر از داليـل      . باشد نـرخ بيك
وجــود ركــود در جامعــه بــاال رفــتن نــرخ 
ـيس مركـز      بيكاري بوده كه طبـق گفتـه رئ

درصـد   13,5درصدي بـه   3آمار با رشدي 
 .رسيده است

ـتي هـم   باالرفتن م      يزان چك هاي برگش
يكي ديگر از داليل ورود كشور بـه ركـود   

ن اقتصادي دليـل افـزايش   اكارشناس. است
ـتي را بـه ركـود      سابقه چك بي ـاي برگش ه

عـالوه  . دهند ن نسبت مياحاكم بر بازار اير
ـتي مبلـغ    بر افزايش تعداد چك هاي برگش

ـته در رونـد       ـال گذش آنها نيـز در چنـد س
  .صعودي قرار گرفته است

  
گزارش كوتاهي از ايران در باره  ٭

آمار كار و بيكـاري در  بر سر جنگ 
  :مجلس صحن 

  
از ، بــه درخواســت برخــي تيــر 19روز  ◀

، بــراي روشــن شــدن آمــار »نانماينــدگ«
ـ و ر »وزير«بيكاري دو  ـار   ئ ـازمان آم يس س

در  .نــده شــدنداكشــور بــه مجلــس فراخو
 شدندنجام شده مطالب مهمي افشا امباحث 
  :نها عبارتند ازكه اهم آ

كار و امور اجتماعي مدعي بـود   »وزير« •
ـام   كه با توجه به اطالعات موجود از جمله ن

نام خĤنوادگي و شماره كارت ملـي كـه    –
ميليون نفـر در   1,76در اختيار دارد حدود 

 .نـد ان كشور به كار مشـغول شـده   ااست 31
با آمار ارايـه  را مخالفت خود  »نانمايندگ«

ـا   :سپس گفـت » وزير « .دكردناظهارشده  ب
درصـد   8آزمايي و كاهش  توجه به راستي

ـته     آاز اين  ـال گذش مار بايد بگـويم كـه س
ـته   ـاد     1,65دولت توآنس ميليـون شـغل ايج

  .نمايد
ـادل  ابعد از وزير، نوبت به سخن • ن دكتر ع

آمــار ارايــه شــده از  :او گفــت .آذر رســيد
 .ت صــحيح مــي باشــد  حكومــســوي 

 .نيز مخالفت كردند با قول او» نانمايندگ«
نيز به  او. رفاه بود »وزير«نفر سوم عباسي  •

ـار   حكومـت سـخن    گونه اي در تاييـد آم
  . گفت

ـ و ر »ءوزرا« اناز سـخن  پيش و پس     يس ئ
مجلـس در   »نماينـده «سازمان آمار، شـش  

ـائي را  مخالفت با آمار ارايـه شـده    داده ه
ـار   معلـوم مـي كردنـد   ه ارائه كردند كـ  آم

 :ح و دوباره كاري استت ناصحيحكوم
بنــده بــه : گفــت» نماينــدگĤن«يكــي از  •

ــو ـت  اعن ــس از اسـ ــده مجل نداري ان نماين
ن را كردم و در سـه  درخواست آمار شاغال

، سه آمار متفاوت بـه مـن   منوبت درخواست
ني كه جهت بررسي به مركز اارايه شد و زم

هزار شـغلي   50اشتغال رفتم متوجه شدم از 
درصد بيمـه شـده    15كه مدعي بودند تنها 

  .وجود داشت
ـار   :گفـت مجلـس   »نماينده«توكلي،  • آم

نين اقتصادي بايد اميزان اشتغال بر اساس قو
ـادي همخـو   ـته  ابا ميزان رشد اقتص ني داش

ـاتمي   آباشد كه ندارد و در دولت  ـاي خ ق
ـتغال مشـغول    600كه حدود  هزار نفر به اش

 6شــدند رشــد اقتصــادي حــدود بــيش از 
ت مدعي است كه اين درصد بود و اگردول

ميــزان اشــتغال ايجــاد كــرده چــرا رشــد 
ـال اخيـر حـدود يـك      اقتصادي در سه س

ي باشد و چرا دولت مدرصد يا كمتر از آن 
  ؟ميزان رشد اقتصادي را اعالم نمي كند 

ـتغال    :گفتنماينده اي  • ـار اش اگر اين آم
صحيح باشد بايد به همين ميزان بيمه شـده  

شـود كـه    ن افـزوده ابه جمع بيمـه شـدگ  
ـيار كمتـر از آن اسـت     . اينگونه نيسـت و بس

 .بنابراين اين آمار صحيح نمي باشد
ـنبه        الزم به ذكر است كه در برنامه سـه ش

ـ  ) تير 14(شب  ن اصدا و سيما گفتگـويي مي
مجلــس و نماينــده  »نانماينــدگ«يكــي از 

نماينده  .نجام شدات در همين رابطه حكوم
 88و  89ت مدعي بود كه در سالهاي حكوم

ند و نماينده اهزار نفر بيمه شده  625حدود 
ـا در   مجلس هم گفت كه بر اساس آمار، تنه

هــزار نفــر بــه بيمــه  135حــدود  89ســال 
ن كشور افـزوده شـده اسـت يعنـي     اشدگ

ـايي     10حدود كمتـر از   ـار ادع درصـد آم
 .اشتغال 

ن گفت نماينده دولـت  ايكي از نمايندگ •
ت هر در كميسيون مدعي شدبه ازاي ساخ

ـاغال   60 ن افـزوده  متر مسكن يك نفر بـه ش
ـاره      ـا دوب شده استكه اين اشتغال بـه نظـر م
ـاخت مسـكن و    شماري است زيرا بعد از س

ن شاغل قبلـي بـه محلـي    ااتمام آن باز هم
 .ديگر رفته و مشغول به كار مي شود

 ءمجلـس از وزرا  »نانماينـدگ «ن، ادر پاي    
ـ  ام و خواستند در صورتي كه آمار دقيق با ن

نوادگي و شماره كارت ملـي دارنـد   انام خ
ـا نماينـده   ادر اختيار نمايندگ ن قرار دهند ت

ـت  ـتن آن    اهر شهر و اس ـار داش ـا در اختي ن ب
ـند و از    ابتو نند پاسخگوي مـردم خـود باش

ـ  ئگفته هاي وزرا و ر ـار ق نع ايس سازمان آم
 .نشدند و كار پيگيري آمار دروغ ادامه دارد

فت كـه بنـده بـه    گ »نانمايندگ«يكي از  •
داري  ن نماينده مجلس سه بار از استاداعنو

درخواست ارايه امار اشتغال نمودم كه هـر  
 .سه بار آمار گوناگوني به دست من رسيد

در بازديدي كه از يكي از مراكز نمـودم       
مشاهده كردم كه با توجـه بـه امـري كـه     

ـتغال حـدود   حكوم  50ت داده منبي بر اش
رصد بيمـه شـده وجـود    د 15هزار نفر تنها 

   .داشت
گفت كه اگر ايـن   »نمايندگĤن«يكي از  •

ميزان اشتغال به وجـود آمـده باشـد بايـد     
ميزان بيمه شده به كشور اضافه شـده   همين

ن اين را نشان نمي اباشد كه آمار بيمه شدگ
دهد و به قول يكي ديگر كمتر از يك سوم 

  .است 
 اي معتقـد بـود كـه بـه ازاي     »نماينده« •
ـا   50جاد هر شغل دولت بايد حدود اي  70ت

ميليون تومان هزينه كند و اگر آمار درست 
ـته حـدود     درباشد دولت بايد  ـال گذش س

ـتغال ميكـرد در     200 ميليارد دالر هزينـه اش
مد دولـت از صـدور نفـت    آحاليكه كل در

بنابراين  .دمي از اين مبلغ مي باشيكمتر از ن
  .مار صحت نداردآاين 

يم و ايـن  دركشوري با اين رژ :انقالب اسالمي
اقتصــاد و ايــن ميــزان از گرآنــي و بيكــاري و 

يــم از مــردم روز ژالبتــه وحشــت ر ،نابســاماني
ـان  ،افزودن و در نتيجه  ،تجاوزها به حقوق انس

  :خشنتر مي شوند ،بازهم
  

افزودن بر اعدام هـا و  
يم ژوحشت ر ،اسركوبه

  :را گزارش مي كند
  

نيـوز،   بـه گـزارش سـحام    ،90تير  6در ◀
، در گزارشــي، كميســيون قضــائي مجلــس

ــد هــا در ايــران را  ناوضــعيت رفــاهي زن
نســت و بــه نقــل از عــزت اهللا انامناســب د

ـايي   يوسفيĤن، يكي از اعضاي كميسيون قض
هــا هشــت برابــر  نازنــد: مجلــس، نوشــت
 .نــدا ني در خــود جــا دادهاظرفيــت، زنــد

هـزار   55هاي كشور  ظرفيت اسمي زندآن
ني اهزار نفـر زنـد   220ش از نفر است، اما بي

ـا قابـل    نان بعضي از زنـد اساختم .هستند ه
نيĤن در ان بيماري زنـد ااستفاده نيست و امك

ــد  ــعيت نامناســب بهداشــتي زن ـا  ناوض هـ
  .باالست

ـين      ،90تير  7در  ◀ ـين ب بـه گـزارش كمپ
خرداد سال  25تاريخ در المللي حقوق بشر، 

ـاد   اتن ديگر در زند 26جاري  ن وكيـل آب
ـالي اسـت   . ندادام شده مشهد اع اين درح
ن، دادستان شـهر مشـهد محمـود    اكه همزم

ـته   ذوقي نيز به اعدام هاي اعالم نشده و دس
ـ  اجمعي در زند ن ان وكيل آباد مشـهد اذع

   .كرده است
ــر  8در  ◀ ــه گــزارش جــام جــم   ،90تي ب

ـامين   اآنالين، جمعي از كارگر ـازمان ت ن س
ـت  ن پاكدشـت  ااجتماعي كه عمدتا از شهرس

شند در اعتراض به وضـعيت نامناسـب   مي با
ني خـود و عـدم دريافـت    ابهداشتي و درم

حقوق كافي از صبح امروز مقابـل مجلـس   
  .تجمع كردند

، به گزارش هرآنا، اسماعيل 90 تير 8در  ◀
ن و كنشـگر  اعبدي، آموزگار رياضي دبيرست

ن تعليقـي  ان به ده سال زنـد اصنفي فرهنگي
طبايي اين حكم به عليزاده طبا .محكوم شد

ـت   .دشوكيل عبدي اعالم  ن اعبـدي در تابس
ـارجي، در  با يكي از رسĤنه 88 ـاره  هاي خ ٔ ب

ــي    ــرورش و برخ ــوزش و پ ــعيت آم وض
گو نمود كـه پـس    و ني گفتان زندافرهنگي

روز را در  44از آن بازداشت شـد و مـدت   
  .ندان اوين گذرازند
نــا، نــورا ابــه گــزارش ره ،90تيــر  8در  ◀

ـايي  انشجوياد سهرنگي و آوا توكلي از ن به
ـايي،  اد نشگاه قشم، به علت اعتقاد به آيين به

   .دنشگاه اخراج شدنااز د
ـا، يوسـف    ،90تير  9در  ◀ به گزارش هرآن

ـالگي   19ندرخĤني متهم است كه در سن  س
ـيحيت     از دين اسالم خارج شـده و بـه مس
ـايي   ــه مقامــات قضـ ــه گفت روي آورده و ب

ـال   ـا بـراي    جمهوري اسالمي در ايـن س ه
بر همين اساس، . يحيت تبليغ كرده استمس

ـيال ادادگستري است 11از سوي شعبه  ن ن گ
بــه » ارتــداد و تبليــغ مســيحيت«بــه اتهــام 

  .ن به اعدام محكوم شده استانامسلم
نون حمايـت  ابه گزارش ك ،90تير  9در  ◀
ـ انواده جااز خ نـه وكالـت   ان، پروان باختگ

ن در انشــجوياعليرضــا صــفرزاده، وكيــل د
ساله مـدتي   45اين وكيل . غو شدن، لااصفه

ن انشـجوي اپيش وكالـت پرونـده برخـي د   
بازداشتي را قبول مي كند و به دفاع از آنها 

ـاه، يكـي از    . مي پـردازد  ـات دادگ در جلس
ن بـه  انشـجوي ان امنيتي كه همـراه د امامور

ـار خشـن و اه     نـت  ادادگاه مـي آمـد، رفت
اين وكيل  .داشتمي  ناآميزي با دآنشجوي

نست در مقابل اوظيفه خود مي داز آنجا كه 
اين رفتار مي ايستد و بعد از مدتي از مامور 

ايـن شـكايت از   . خشن شكايت مـي كنـد  
ن، نتيجـه  ان اصـفه امامور دستگاه امنيتي است

اين وكيل، پرونـده   ضدبر  :مي دهدعكس 
تشـكيل مـي   ن ااي در دادگاه انقالب اصفه

تبليــغ «بــه چنــد اتهــام از جملــه  او .شــود
ـت مذهب تسن ـتهم و  ، »نان در اس ـاه  م دادگ

  !نه وكالت وي مي دهداراي به لغو پرو
ـال زنـد     ،90تير  9در  ◀ ن احكـم يـك س

ـاتيد د  ـام نـور    اسعيد غفاري از اس نشـگاه پي
ـاه تجديـد    ياسوج و فعال سياسي در دادگ

دادگاه انقالب شيراز به رياست  16نظر شعبه 
ـام بـرده ابـراهيم       قاضي افضل بـه وكيـل ن

  .ه استدشبالغ مشكات شفاها ا
ـيس     ،90تير  11در  ◀ به گـزارش مهـر، رئ

ـت   ـتري اس ن اردبيـل از صـدور   اكل دادگس
ــدام   ــم اع ــراي حك ــدود ب ــر از  40ح نف

ن مــرگ در ايــن ان و ســوداگراقاچاقچيــ
وي با بيĤن اينكه در آينـده   .ن خبر دادااست

ـاهد اعـدام    انزديك مردم است ن اردبيـل ش
ـاي    ادشمن ن دين، اخـالق، هويـت و باوره

ـافه كـرد    مل ـتگاه  : ت خواهنـد بـود، اض دس
ـا در خصـوص     قضايي دغدغه خـĤنواده ه

ن مـرگ  اموادمخدر را با اعـدام سـوداگر  
  .پاسخ خواهد داد

ـيش از   ،90تير  12در  ◀ به گزارش هرآنا، ب
ن شهرداري خرمشـهر بـه   انفر از كاركن 120

دليل دريافت نكردن حقـوق معوقـه خـود    
   .مقابل شهرداري خرمشهر تجمع كردند

  
  16در صفحه

  
  

 !ایران مال من است؟
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بمناسبت صد  ،خرداد٢۶«
ينو بيست و   سالگرد نھم

  »مصدق  دکتر تولد
  

بله دوله ها و ملك ها و سلطنه ها نمـي  
 فهمند اين نكته را، يكنفر مدير روزنامـه 

مــي فهمــد هــر كســي را بهــر كــاري  
. ساختند، ميل آن را بر سرش انداختند

ــرا    ــاه م ــوم احمدش ــرت مرح اعليحض
تخط هم بمن داد و احضار فرمود و دس

حاال داخل . اختيارات تام هم بمن داد
اين بحث نميشوم كه اين مقدمه را من 

. چيده بودم يا ديگـران چيـده بودنـد   
بعقيده حضرتعالي صحيح بود يـا غلـط   

دكتـر  (نتيجه اش را به بينيم چـه بـود؟   
ايــن ! خيــر آقــا). قــرار بــود -مصــدق

انگليسي ها پيش . كودتاي انگليسي نبود
انگليس ها سياست سه ماهه . ستندبين ه

ــد ــت   . ندارن ــتان ميخواس ــر انگلس اگ
سياســت ســه ماهــه داشــته باشــد كــار 
انگلستان چند قرن پيش مثل كار امروز 

نخير ايـن يـك كودتـاي    . ما شده بود
پـس چـه    -دكتر مصدق(انگليسي نبود 

. فداكاري سيد ضـياءالدين بـود  ) بود؟
حاال ايـن اظهـارات مـن شـما را قـانع      

حقايق ديگـري هسـت كـه مـن     نكرد، 
نگفتم و نميگويم اگر ميخواهيد بدانيـد  
محكمه علياي عـدالت ملـي را تشـكيل    

! ن براي محاكمه حاضر هسـتم م! دهيد
)3 (  
جمـال زاده  نويسـنده    محمد علي   •   

  : بنام ايراني  شرح مي دهد
در همان اوقاتي كـه آقـا سـيد ضـياء      

ــائي  هنــوز  در ســويس   الــدين طباطب
و  هنوز  به فلسطين  و از آنجا به  بودند

( ايران  نرفته بودند،  شـبي كـه تريتـه    
شهر  كوچكي  در كنار  درياچة  لمـان   

نجـا   آو نود  كيلو متري  از ژنو  كه در 
بـه ژنـو  آمدنـد،  بـه     )  منزل  داشتند 

منزل  مـا تشـريف فرمـا  شـدند ، مـرا      
مسرور  و مفتخر  فرموده بودند، اوراقي  

نشان دادند  و گفتند تصـميم    را به من
         گرفته ام  كه خاطرات خودم در بـارة  

و وقايعي كه پس  از كودتـا  »  كودتا« 
رخ داد بنويســم و چــون هموطنانمــان 

» دولــت ســيا« دولــت مــرا در ايــران 
خوانده اند، خيال دارم به ايـن كتـاب    

گفتنـد  . بـدهم » كتـاب سـياه  « عنوان 
نون نوشـته  مقداري  از آن  را هم تـاك 

بـا  . ام و آورده ام  به تـو نشـان بـدهم   
اظهار مسـرت و داشـته  باشـم بعـداً بـه      

ولي مانند  هميشه  صبر  .  عرض  برسانم
و حوصله نداشت و  مي خواسـت  هـر   

چه  زودتر كار انجام يابد و قـرار شـد    
كه خود ايشان در همان  مجلس  آنچه 
را  نوشته و  به روي  كاغذ آورده انـد،  

» ديكته« نند و در حقيقت تقرير و بخوا
ــه صــورت   كننــد و مــن تنــد و تيــز  ب

  .يادداشت براي خودم بنويسم
دفتر يادداشتم حاضر بـود و دسـت بـه    

كار  شديم و اينك  آنچه  در آن  شب  
به صورت  يادداشـت   برداشـته ام، در   

. اينجا از نظر خوانندگان مي گـذارانم 
 چندي  پس از آن  سيد  از  سويس  به

دعوت مفتي  فلسطين بـدانجا مسـافرت   
كرد و از فلسطين هم به  ايران رفـت و  

« تا  جايي  كـه بـر مـن معلـوم اسـت      
به چاپ  نرسيد و هيچ نمي » كتاب سياه

دانــم آيــا  نســخة آن در  جــايي بــاقي 
اكنون كه چهل و پنج . مانده است  يانه

سال از آن تـاريخ مـي  گـذرد و ايـن     
رج افشار براي سطور  را به  تقاضاي  اي

مجلة آينده مي نويسم متوجه شدم كـه  
تاكنون خيال مي كردم، كه خـاطرات  

سيد را از  روي اوراقي  كـه بـه خـط     
ســيد بــود و آن شــب بــرايم آورد، در 

ولي  بـه  . دفترچه يادداشتهايم نوشته ام
هنگام كار، بر مـن معلـوم شـد كـه در     
اشتباه بوده ام و سيد تقرير مـي كـرده   

. ادداشت بر مي  داشـته ام است و من ي
ناچار بااطمينان خاطر مي توانم بگـويم  

( اگر  معايب  و نواقصي  در كار باشـد  
مثالً در اسامي  اشخاص  و رتبة نظـامي   

بيشتر متوجه خود سـيد خواهـد   )  آنها 
بود كه گاهي  در نقل مطالـب  دچـار   

پس در بـارة صـحت و   . ترديد مي شد
وارد  سقم مطالب  مسـئوليتي  بـر مـن    

نيســت و  ســعي  داشــته ام مطالــب  را 
  .همچنان كه شنيده ام نقل  كنم

اكنون به يادداشتهاي دفتر  يادداشـتم   
مي رسيم به همان صورتي  كه در آنجا 

  :قلمي  شده است
ديشب  دو شنبه شب  بيسـتم مـاه مـه    « 

ميالدي  آقاي  سيد ضياء الـدين   1935
« در ژنو  منزل ما آمدند و صـحبت از  

به ميان آمد و  آنچه در ذيـل   »  تا كود
مي آيد  بنا  به تقرير ايشـان در همـان   
وقت در دفتر چة يادداشـتهايم تحريـر   

  ».شده است
كـه از طـرف  وثـوق      1920در سال « 

الدوله مأمور بستن عهد نامه بـا دولـت   
شـدم و  ) شـوروي  ( جديد آذربايجـان 

همين كاظمي  منشي مخصـوص  مـن   
يرزا هـم بـود و   بود و شاهزاده جالل م

هـم  ) كاظم خـان سـياح  (  كاظم خان 
اين  كـاظم  . بود)  نظامي ( آتشه ميليتر

. خان را مدتي  بـود كـه مـي شـناختم    
چون چند سال  قبل با برادرش  دكتـر  
استوار و همين پروفسـور حسـن خـان    

هندي  قبلي  در تهـران خيلـي خيلـي     
نزديك و دوست يك جهـت بـوديم و   

بــر حســب  قــرار گذاشــته بــوديم كــه 
پيشنهاد ميرزا حسن خان هر سه نفر  بـا  
هم به ژاپن بـرويم  و در آنجـا  كميتـة    
انقالب  آسيايي تأسيس  كنـيم و دكتـر   
به عنوان طبيب  و ميرزا حسن خان بـه  
عنوان معلم و من هم به عنوان نويسنده 

ولـي  سـفارت   . و كار چـاق كـن آنهـا   
ــران در همــان   انگلــيس  از دولــت  اي

ميــرزا حســن  خــان را اوقــات تســليم 
خواست و ما مجبور شـديم او را  فـرار    
بدهيم و خود من  هم چندي  بعـد بـه   
پاريس  رفتم  و درس  مـي خوانـدم و   
يك روز صبح ديدم كسي با لكد بـه در  

مي زنـد و معلـوم شـد دكتـر  اسـتوار       
 "يپرم  «است  كه آمده است و  گفت 

از من خواسته كه در نظميه بـا او  كـار   
و بنابراين  به ايران برمي گردم و   بكنم 

براي بعضي  كارها به پاريس  آمـده ام   
و مي دانم  كه در مراجعـت بـه ايـران    

كشـته خــواهم شــد و از  شــما اســتدعا   
دارم  كه دو برادر كوچك مرا   كه در 
اســتانبول در مدرســة نظــامي  هســتند 

بعدها وقتي  به ايران .  نگهداري  كنيد
ن دو برادر  را در مراجعت مي كردم اي

در .  كوچك بودنـد .  استانبول  ديدم 
برگشت به ايران و پيش  آمدن  جنگ، 
ــون   ــر دو  وارد  قش ــي  ه ــاظم و عل ك
ــت     ــد و در فرون ــده بودن ــاني ش عثم

.  جنگ مي كردنـد   ]جبهة بغداد[بغداد
كاظم خيلي شجاعت كـرده بـود و دو   

بار  از خط  روس ها  در همدان  و آن  
و براي بعضي  مأموريتها طرفها گذشته  

ــه همــراه   ــود و ب ــه تهــران رســيده ب ب
( خواهرش عيال  دكتر  منوچهر  خان 

كه دكتـر اسـت ولـي قـدري  ديوانـه       
است و همسرش  زني بود خيلي مـوقر  
و ســنگين و مــن خيلــي  بــه او  ارادت 

ــيد    ) دارم ، ــن س ــه  اي ــود ك ــه ب گفت
ضياءالدين خادم روس هاسـت و اگـر    

در . ا  مـي كشـتم  دستم مي رسـيد او ر 
مراجعت به بغداد در موضع جنگ و زد 
و خوردي  كه انگليسي  ها غالب  شده 

و تركها تسليم شده بودنـد بـه او خبـر     
رسيده بود كه بـرادرش  علـي گلولـه    

بنابراين بـا  .  خورده و كشته شده است
افرادش جلو رفته بود و اسـير  شـده و   

عاقبت او را  به هندوستان برده بودندو  
ن در تهران با وثوق الدولـه صـحبت   م

كردم و  كاظم را به تهـران آوردنـد و   
 ريمرمشكل  بود كه  براي  او در ژاندا

كاري  پيدا كردم و همين  كه صحبت 
مأموريت به قفقاز  به ميـان آمـد  او را    

. به عنوان  آتاشه ميليتر  با خـود  بـردم  
قفقازي  ها به  ما اهميت نمي دادنـد و  

ا  در واقع دست نشانده و مي گفتند شم
كلني انگليسـي هـا هسـتيد و در  ايـن     
صورت چه  عهد نامه اي  مي خواهيـد  

مـي دانيـد كـه در آن     . با مـا ببنديـد   
تاريخ انگليسي ها قفقاز  را گرفته بودند 

«          گويا به عنـوان  (و فرمانده كل 
در تفليس  بـود، از اينـرو مـا     ) »كميسار

اشـتيم و بـراي   بناي  ولخرجـي  را گذ 
جلب  توجه مردم ميهماني  هاي مجلل 

حقوق  مـن  مـاهي  هـزار    . مي داديم
تومان  و حقوق  كاظم خـان و مسـعود   

ــي    ــود ول ــان ب ــاهي صــد توم خــان م
« و غيره هم  مي گرفتند و » اندامنيته«

ــار  مخفــي ( » فــون ســكره هــم ) اعتب
داشتيم و كـم كـم  اغلـب  بزرگـان و     

حاضـر  مـي   اعيان شهر  سـر سـفرة مـا    
شدند و مثالً موقع عيد نوروز  به وثـوق   
الدوله تلگراف  كردم و  صـد صـندوق    
مركبات و صـد جعبـه گـز  خواسـتم و     

ولي كار گران زياد ايراني  كـه  . رسيد
در  قفقاز  كار مي كردند مثالً هشت يـا  
دوازده  هزار  نفر  از رعاياي  زنجان از 

افشـار  فـراري  شـده و قفقـاز      ... دست
كـه شـما از    . مده بودند و مي گفتند آ

. طرف  خان ها آمده ايد و ظالم هستيد
من  ميان آنها مي رفتم و مي گفتم من 
هم  مثل  شما  كاركن و روزنامه نويسم 

عاقبـت  . ، گور پدر هر چه  خان اسـت 
چون  ديدم  كار پيشرفت نمي كند بـه  

انگليسي  كه  از  ايران با او   "توكس "
آن وقت در تفليس  بـود    آشنا  بودم و 

و خيلي  ايران  را دوست  مي داشـت   
كـه خـوب    ) يا تلگراف كـردم ( نوشتم 

بود تغيير  مأموريت مـي گرفتيـد و بـه     
او  هـم آمـد، و    . باد كوبه مي  آمديـد 

چون خيلي  با هم رفيق  بوديم و سابقه 
داشتيم كم كم مردم ديدند و بر اعتبار 

هيئتـي    ما افزوده مي شد و  يـك روز  
از صاحب  منصبان انگليسـي  از بـاطوم   

مأمور بودند  براي  تنظـيم  . وارد شدند
از . قشون  ايران و به  ايران مي رفتنـد 

جمله اسمارت بـود كـه سـپس  مـأمور     
يـدم  د. ديويزيون قزاقهاي  ايران شـد 

كــاظم چشــمش  بــه يكــي  از صــاحب 
منصبها كه افتاد ، گفت اين همان كسي 

ـ   داد اسـير  كـرد و   است كه مـرا در بغ
معلوم شد كه همين طـور هـم هسـت،     
به هر  حيث  آن وقت هر گـاه كـاظم   
خيلي  عصباني  مـي شـد و  از اوضـاع    
ايران شكايت مي كرد  من مـي گفـتم   

تو به من  پانصد  نفر  آدم مسلح بده تـا   
من همة اين اوضـاع را عـوض   كـنم،    

خالصه پـس از مراجعـت  بـه تهـران ،      
زمـان خــان مــأمور   كـاظم و مســعود و 

قزوين  شدند و  با اسمارت براي تنظيم 
امور  چهار  هزار  نفر  قزاقي  كه  آنجا  

از جملـه    ( بي تكليـف مانـده بودنـد ،    
سران اين  قزاقها يكي  همين رضا خان 
بود كه آن وقتهـا ميـر پـنج بـود و در     

جنگلهاي  با بلشـويك هـا در گيالنـات     
و  دو بــرادر زنــش كشــته شــده بودنــد

خودش  شش مـاه در قـزوين بـا سـاير      
قزاقها اجازه نداشتند  به تهران بيايند و 
كسانشــان را ببيننــد و خيلــي  بــه آنهــا 

و از صـد  هـزار   )  سخت گذشـته بـود  
گويـا  بانـك   ( توماني  كه انگليسي  ها 

سردار  ( به سپه دار  رشتي ) شاهنشاهي 
كه رئيس الوزرا بود  مي دادند ) منصور

قها  چيزي  فرستاد و اسمارت براي  قزا
مجبور شده بود به هزار حقـه بـازي از   

ارسي هاي  كهنة قشون جنوب  بـراي   
زمان خان هم .  قزاقها كفش  تهيه كند

.  صــندوقدار و هــم  محاســب  بــود   
اسمارت در تهران با من  صحبت كـرد  
و  من با سپهدار كه مثل  همه مرا  خاية 

بسيار  چپ نرمان سفير  انگليس  كه آدم 
نجيب  و خوبي  مـي دانسـت صـحبت    
كردم و  بنا شد  سي هـزار  تومـان بـه    

ولـي  وقتـي  پـول  بـه     . قزاقها  بدهند
ــيس     ــايون رئـ ــردار همـ ــت  سـ دسـ
ديويزيون  قـزاق  كـه در تهـران بـود      
افتاد بيست و پـنج هـزار تومـان آن را    
برداشت و فقط  پنج  هزار تومـان  بـه   

ديد كه  اسمارت وقتي  . قزوين  فرستاد
من نفوذي  دارم  بيشتر  به من  مراجعه 

  . مي كرد
اســمارت انگليســي  كــه متــرجم او ل  

سفارت انگليس  بود، فردي  بسيار ايران 
. دوست و با من  در تهران رفيـق بـود   

يك  شب كاظم كه  بـا مسـعود اغلـب     
شبها از قزوين  به تهران مي آمدنـد، و  

ه من  با  هم بوديم و باز  بر مي گشتند ب
گفت آيا  يادتان هست كه مي گفتيد با 
پانصد نفر  اوضاع را به  هم  مـي زنيـد   

حــاال چهــار هــزار  قــزاق  در قــزوين   
من پرسيدم آيا مي توان از آنها .  است

از دو هزار نفر  .  گفت بله.  استفاده كرد

بنا .  آنها  مي توان خو ب  استفاده كرد
  .شد  دست  به كار  شويم

ات چند نفر در كار بودنـد،  در آن  اوق
از يك طرف  ميرزا كوچك خـان كـه   
ــود و از    ــتاده ب ــا فرس ــين  قزاقه آدم ب
يكطرف هم فرمانفرما كه مي خواسـتند  
ــور را در   ــد و ام ــا بكنن در واقــع كودت

انگليسي ها مصـمم شـده   . دست بگيرند
بودند شده بودند از شمال ايران عقب 
بنشينند و بانك شاهنشاهي شعبات خود 

و ( از چند نقطة شـمال مثـل تبريـز    را 
احمد شاه هم . برچيده بود) گويا رشت

. خواسته بود پايتخت را به شيراز  ببـرد 
ولي كرزن گفته بود كه بايـد اصـفهان   
پايتخت شود و مشغول تهيـة ايـن كـار    

بـراي بـردن شـاه بـه اصـفهان      . بودند
محتاج قوا بودند و بنا شد كـه  پانصـد   

. تهران بياينـد  نفر از قزاقهاي قزوين به
درخود تهـران هـم عـده اي قـزاق  و     
ــدارم  بــود كــه از جملــه صــاحب   ژان
منصبان آنها حبيب اهللا خان شـيباني  و  

اميــر  .  ســيف اهللا خــان شــهاب بودنــد
موثق  هم در قزوين و اسماً رئيس قـوا   

با او  يك شب  صحبت كرديم كه . بود
مجري  خيال  ما بشود  و قوا  را  او بـه  

رسماً  گفت من دل ايـن  . ياوردتهران ب
. كار را نـدارم، دور  مـرا قلـم بگيرنـد    

كاظم هم گفـت بـراي  آوردن قـزاق     
من بايد لبـاس  قزاقـي  بپوشـم و ايـن     

نگ را من قبول نمـي كـنم و از ايـن    ن
مسـعود هـم  البـد  بـه     .( قبيل صـحبتها 

ما .) ز. ج . مالحظاتي زير بار نرفته بود 
فرط ازمن مطالب را از  زمان خان كه 

ــودم و در آن   هوشــش از او خــائف  ب
مسـتور  ، اوقات فقط  از او مي ترسيدم 

داشته بوديم و او نمي خواست در كار 
صندوق اقدامات غير مشروع بكنـد و از  
مشروعيت مي ترسيد و چون بـا وثـوق   
الدوله هم خيلي خيلي  نزديـك بـود،   
مي ترسيديم مطالب  را براي  او فـاش  

ــد ــن رو از. كن ــعود  از اي ــاظم و مس ك
پرسيدم در ميان صاحب منصبان آنجـا  
كي قابليت دارد كه قزاقها را به تهـران  

نظر ما اين بود . گفتند رضاخان. بياورد
نفـر    2000نفـر قـزاق ،    50 0كه جاي 

ــراي     ــه اج ــاي  اينك ــه ج ــاوريم و ب بي
خياالت دولت را بكنيم خودمان با كـم  
ايــن قزاقهــا شــهر را بگيــريم و كودتــا 

كـاظم و مسـعود مـأمور حاضـر     . بكنيم
در آن وقـت  . كردن رضا خـان شـدند  

رضا خان بـه كـاظم و مسـعود وز مـان     
ولـي   . خان و امير موثق سالم مـي داد 

وقت وارد اتاق دفتر آنها مي شد، آنهـا  
هم به او دست  مي دادند، جـز زمـان   
خان و به همين مالحظه هم رضا خـان  

رضـا  . از او هنوز هم خوشش نمي آيد
حاضر مي شود كـه قزاقهـا را بـه    خان 

ولــي  درســت ملتفــت . تهــران بيــاورد
مطالب  نيست و همين قدر مـي دانـد   

بـراي  . كه سركردة قزاقها خواهد شـد 
دادن فرماندهي  ايـن  . آمدن به تهران

قزاقها به رضا خان كه ميـرپنج بـود در   
حالي  كـه در بـين صـاحب  منصـبان     
قزاق  در قزوين سردار و غيـره متعـدد   

از اين رو من با . ند، كار آساني نبودبود
ســردار همــايون صــحبت كــردم و او  
چــون مــي ترســيد كــه ســپهدار او را  
معــزول كنــد، مــن  هــم  بــه او گفــتم 

ــيس     ــرف  رئـ ــن  از طـ ــنهاد مـ پيشـ
عاقبت حاضر  شد  كه حكم . الوزراست

فرماندهي  رضا خـان را بدهـدو ولـي    
من با او  شرط  كردم  كـه حكـم فعـالً    

اشـد  و در كتـاب  هـم ثبـت     مخفيانه ب
اسمارت و البـد  . حكم  صادر شد. نشود

انگليسي ها مي دانسـتند كـه اقـداماتي     
در جريان است  و صـحبت از تشـكيل    
دولتي  قـوي  در بـين اسـت ولـي  از     
اينكه  من رئيس  خواهم شـد و غيـره،   

در اين بين  باز سيصد . خبري  نداشتند
 هزار  توامان به دولـت داده شـد و از  

هزار تومـان  بـراي    ... اين مقدار  مبلغ
قزاقهاي  قزوين  فرستاده شده بود  كه 
بيست هزار تومان  آن در صندوق  نزد 
ــا كــاظم  قــرار   زمــان خــان  بــود و  ب
گذاشتيم  كه شـب  حركـت  بـرود  و    

اين مبلغ  را بدون  آنكـه  زمـان خـان     
بفهمد توقيف  كند و  همين طور  هـم  

ــد ــل .  ش ــه  روز قب ــت    دو س از حرك
قزاقها از قزوين  ، فيـروز  ميـرزا  وارد   

تهران شده بـود   و همـه جـز مـن بـه      
از ايـن رو  بـه   .  ديدن او رفتـه بودنـد  

كنسـول  انگلـيس  متوسـل       "هوارد "
شده بود و بنـا  شـد مالقـات در منـزل     

انجــام ) در ســفارت انگلــيس ( هــوارد
فيروز  ميرزا در باره لزوم تشكيل .  شود

ي  صحبت كرد و من خيلـي   دولت قو
به او بد گفتم  كه چرا در صورتي  كـه  
ما  براي  مصلحت مملكـت، عهـد نامـه    
اي  را با انگليس  الزم دانسـته بـوديم،   
اينها رفته اند  كثافت كاري كرده انـد  
و يك صد هزار  ليره از انگليس گرفتـه  

انــد  و گفــتم كــار از مــا گذشــته و مــا  
ـ  راي  ايـن  كثيف و آلوده شده ايم و ب

مملكت ديگر نمي توانيم كاري بكنيم و 
در همـان  .  اشخاص   ديگري  الزم اند

اوقات صحبت از اين هم  شده بود كه 
فرمانفرما رئيس  الوزرا شود ولـي  مـن    
درروزنامــه، هيــاهو راه انــداختم و بــه 

سخت به آنهـا  » طوفان ارتجاع«عنوان 
تاختم، لذا  از ايـن خيـال  تـا حـدي      

  .ندمنصرف  شد
خالصه  در آن شب  فيروز ميرزا از من 
قول  گرفت كه اگـر  دولتـي  تشـكيل     
داد من  ضديت نكنم و من  هـم بـه او   

  .قول دادم
پنجشنبه، در نيمه هـاي  شـب  قـوا  از    

مـا بـا كـاظم  و    .  قزوين حركت  كرد 
مسعود  قرار  گذاشته بوديم كه يكصـد  
نفر  ژاندارم هم كه آنجا  بودند همراه 

ند كه در موقع لـزوم  حـافظ  مـن    بياي
  .باشند

اينها آن شـب  را و فـردا را هـم  كـه     
جمعه  بود، در راه بودنـد و چـون  دو   
قسمت بودند، قسمتي  پيـاده و قسـمتي   
سواره به تهران نزديك  مي شدند و از 

آن جمله همين احمد آقا خان بود كه  
حاال امير لشكر  است و  اسكندر خان از 

زاقخانه و بـاقر خـان   صاحب  منصبان ق
رضا خان واقعـاً  . هم همراه آنان بودند

اما . لياقت فوق العاده ابراز داشته است
در تهران و سردار  همـايون نـزد  مـن    
آمده است كه چه خبـر  شـده اسـت،    
اين رضا خان كه شما  گفتيد مـن او را  
فرمانده كنم، حاال با دو هزار  نفـر  راه  

. اسـت افتاده و در بـار  مشـوش  شـده    
معلوم شد كه شاه  اوقات تلخي  كـرده  
است و سردار همايون  هـم گفتـه كـه    
اين  كار  به امر  رئيس الـوزر اسـت و   
رئيس الوزرا را هم گفته است كه مـن  

خالصه دارند دسـت و پـا    . خبر  ندارم
مــي كننــد  كــه از  ورود  رضــا خــان  
جلوگيري  شود كـه بـا ايـن قـوا وارد     

خان در همان  گويا رضا. ( تهران نشود
قزوين براي قزاقها نطـق  آتشـيني  در   

باره فساد امور  كرده و آنهـا را حاضـر    
كرده بود كه  بـه تهـران برونـد، ولـي      

  )ز.ج... درست خاطرم نيست
به سردار همايون گفتم كاري  نـدارد،   

به سفارت  انگليس  مي گـويم از ورود  
قزاقها جلوگيري  شـود سـپس عـرق و    

مد و سردار  همـايون  شطرنج به ميان آ
دير وقت، مست و خراب  از خانة مـن   

من بدون آنكه به احـدي   .  بيرون رفت
خبر  بدهم صبح زود  درشكه گـرفتم و  
ــه    ــدم و ب ــاده ش ــرون دروازه پي در بي
نوكرم گفتم من كاري  دارم، شما شب 
در فالن باغ شـميران اسـباب  عـيش و    
نوش و فـالن تـارزن و فـالن خـانم را     

و  خودم در اتـومبيلي كـه    حاضر كنيد
كاظم و مسعود آورده بودند سوار شدم  
و عمامه را برداشـتم و كالهـي بـر سـر      
نهادم و با اين  هيئت تـازه  بـه طـرف     

حاال صبح شنبه است . كرج روانه شديم
و قواي  پياده به كرج رسيده اسـت  و   

مـن بـه مهـر    . سواره ها در مهر آبادنـد 
خانه پيـاده  آباد  رسيدم و در آن قهوه 

شدم و وارد اتاقي  شدم و براي اولـين  
بار با  رضا خان روبرو شدم،  عموماً مرا 

با حضور مسعود و . آقا خطاب  مي كنند
)  و احمد آقا خـان؟ ( كاظم و رضا خان 

بناي  صحبت را گذاشتيم و از اوضـاع  
ــد  ــا زده شـ ــراب  حرفهـ ــتم . خـ گفـ

اعليحضرت شاه خيلي  از اين  اوضـاع  
ت ولي  اين اعيان و اشراف  ناراضي  اس

فاسد و بي غيرت دور او را گرفته اند و 
  .نمي گذارند بيچاره كاري بكند

   14در صفحه    
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بمناسبت صد و  ،خرداد٢۶
ت و  ينبيس الگرد نھم  س

  »مصدق  دکتر تولد
  
من به قرآن قسم . بنا  شد قسم بخوريم 

م كــه در راه مملكــت و قــانون خــورد
ان فشـاني   جـ و شاه كار كـنم و   اساسي
. وردرضا خان فقط  اسم  شاه را آ .كنم

پنج حـاال  بعد از قسم خوردن گفتيم مير
بايد براي قزاقها و قوا نطق بكنيـد و او  

من پيشاني  او . نطق  بسيار مهيجي  كرد
را بوسيدم و گفتم از اين پـس  رئـيس   
ديويزيون هستيد و نقشة كار را چيديم 
كه يك دسته به كهريـزك برونـد كـه    

گر  خواستند شـاه را از  آن راه فـرار   ا
بدهند جلوگيري  شـود و چنـد دسـته    
هم براي حفـظ  دروازه هـا ، و كـاظم    

وعـده اي   ( خان هم با پنجاه ژانـدارم  
بــراي گــرفتن نظميــه مــأمور ) قــزاق ؟

شدند و ما  هم بنا شد وقتي  شيپور مي 
در  اين ميـان  . زنند همه حركت كنيم

بلنـد  )  وله ؟و گل( صداي  داد و بيداد 
كــه  ! شــد ســه اتوموبيــل رويــزرويس 

ــده هــا  هــم از صــاحب منصــبان   رانن
انگليســي هســتند و شــاهزاده امــان اهللا 
ميرزا از راه قزوين رسيده انـد و عـازم   
تهران اند و نمي خواهند به حكم  قـوا  
ــد و از    ــه ش ــا گرفت ــو آنه ــتند، جل بايس
انگليسي ها قول شرف گرفتـه شـد كـه    

ده انــد بــه كســي مطــالبي  را كــه ديــ
و با يك اتومبيل روانـة تهـران    نگويند

با شـاهزاده  (شدند و دو اتوموبيل ديگر
من هـم  . توقيف شدند) امان اهللا ميرزا 

فوراً يكي  از آن دو اتومبيـل را گفـتم   
ــيس ديويزيــون دارد  ــه رئ در . تعلــق ب

مجلس  قسم، پس از نطق رو به كـاظم  
خان كردم و گفـتم  از آن پـولي كـه    

ماست ده هزار  تومان فوراً بـه  پيش  ش
رئيس ديويزيون بدهيد كـه بـين قـوا    

اسباب  تعجب  آنها شد و .  قسمت شود
قـواي   . پول داده شد و قسمت كردند

ما همه تفنگ داشتند ولي فشنگ خيلي 
پانزده هـزار يـا پنجـاه هـزار     . كم بود

فشنگ به هزار زحمت  تهيه شده بود و 
ولـة  و تعـدادي گل ...  دو  عراده تـوپ 

لباسـهاي قـوا پـاره و خـراب  و     . توپ
در .  خود قوا همه خسته و رفته بودنـد 

ــا خبــر  رســيد كــه ســردار   همــين اثن
ولي  همـين  . همايون وارد  شده است

كه اوضاع را ديده، ملتفت شده  اسـت  
پس  است و  گفته است بـراي   كه هوا 
به قزوين مي روم و بـه  طـرف     تفتيش

ين  كه  از  قزوين رهسپار شده بود و هم
اردو دور  شده بـود از راه بيراهـه  بـا    
اســب  برگشــته  و خــود را بــه تهــران 

رضا خان از اين شجاعت . رسانيده بود
او تعريف كرده بود و گفته بود نظـامي  

در امامزاده معصوم خبر . حسابي  است
مي رسد كه دو اتوموبيل از طرف  شهر 

حاال  شب  است و  معلوم مي . مي رسد
در يك اتومبيل اديب السلطنة  شود كه

رشتي و معين الملك، منشي  مخصوص 
ــر از   ــر دو نف ــل ديگ ــاه و در اتوموبي ش
صاحب  منصبهاي  انگليسـي  بـا درجـه    
هستند و  مي خواهنـد  بـا رضـا خـان     

من به رضا خـان گفـتم   .  صحبت كنند
كه چطور بايـد صـحبت كنـد كـه مـا      
خدمتگزار شاه هستيم و غيره و غيـره و  

تاريكي  بيـرون ايسـتادم، بـه     خودم در
اتـاق  . طوري كه  مجلس را مي ديـدم 

كثيفي بود با دو پنجـره  و يـك  دربـه    
. طرف  حياط  و يك  در طرف  راسـت 

اديــب الســلطنه و ديگــران وارد اتــاق  
رضـا خـان وارد  شـد و    . شده  بودنـد 

قلـب   . سالم داد و همه ايسـتاده بودنـد  
من مي زند كه خـدايا اگـر اينهـا رأي    

ضا خان رابزنند كار ما خيلـي خـراب    ر
اول . است و در محبس خواهيم افتـاد 

اديب  السلطنه بناي صحبت را گذاشت 
ــراي  پرداخــت حقــوق    كــه دولــت ب
قزاقها و قدرشناسي خدمات آنها حاضر 

بعد كلنل انگليسي . است و فالن و فالن
به فارسي  گفت كـه سـفارت انگلـيس    
ضــمانت كــرده اســت كــه حقوقهــا را 

بعــد از آن صــاحب  منصــب  . انندبرســ
بود قـدري   ... ديگر انگليسي  كه اسمش

به انگليسي  حرف  زد و كلنـل ترجمـه   
اول  رضا خان شـرحي  در بـاره   . كرد

اوضاع گفت و خـوب  هـم حـاال كـه     
كه مـن پريـدم تـو    ... وعده مي دهيد

همــه مــرا مــي شــناختند، ولــي  . اتــاق
مخصوصـاً كـه مـن    . باورشان نمي شـد 

ـ  زم عـوض شـده بـود و سـياه     كاله و پ
نتراشيده درست مثـل  نهليسـت هـاي     

مــن بــا صــاحب منصــبها . روس  بــودم
ــي    ــا انگليس ــا آنه ــت دادم و اوالً ب دس
صحبت كـردم و بعـد تـازه بـا اديـب      
السلطنه و معين الملك طـرف  صـحبت   
شدم و بناي  نطق  را گذاشتم كه ايـن  
صاحب  منصبان قزاق  غيرتمند هسـتند  

هستند و عـزت نفـس و    و فالن و فالن 
ناموس  و غيرت دارنـد، بـه آنهـا ظلـم     
فراوان شده  است و حاضر نيستند بيش 
از اين قبول كنند و دست رضا خان  را 

در  . گــرفتم و از اتــاق بيــرون كشــيدم
صورتي كه خود رضاخان هم كامالً بـا  

بنــا شــد صــاحب  . مــن هــم آواز  بــود
ولــي  مــا . منصــبان انگليســي برگردنــد

گر خطري  در بين راه متوجـه  گفتيم ا
آنها بشود ما مسـئوليتي  نـداريم و آنهـا    

ولـي  . هم قبول كردنـد و بـاز  گشـتند   
آقايان اديب السلطنه و معين الملك را 

معـين  . گفتيم بمانند، تـا بـا هـم بـرويم    
. الملك گفت مي خواهيد چـه كنيـد؟  
. گفتم بايد دولت قوي  تشـكيل  شـود  

گفـتم  گفت اگر  پايتخت حاضر نشود،  
ــگ «  ــبيح در  . »جن ــك تس ــين المل مع

دست دور  اتاق  مي گشت  مي گفـت  
بـه  . »خدايا، خدايا خودت رحم كـن «

محض بيرون آمدن از اتاق، شيپورچي 
را كه من قبالً به رضا خان گفته بـودم،  

گفتم شيپور زد و  همه . حاضر شده بود
مــن جلــو رفــتم و بــا . بــه  راه افتادنــد

تم هم من و رضاخان معانقه كردم و گف
هم شما مسـلمانيم و در گـوش او دعـا    

درتمـام ايـن   . خواندم و  راه افتـاديم 
مدت مسعود خان، پهلوي  مـن بـود و   
خيلي  چيزهـا بـه مـن يـاد مـي داد و      

يـادم رفـت   . مردم را معرفي مي كـرد 
كه قبالً دسـته اي  از صـاحب منصـبان    
ارشد و پير و محترم قزاقخانه هـم مـي   

ـ    ا را پـس مـي   آمدند و رضـا خـان آنه
وقتــي  رضــا خــان بــا اديــب  . فرســتاد

السلطنه و اينها در اتـاق  صـحبت مـي    
كرد، من به  اين رضا قلـي  خـان كـه     
حـاال رئـيس بانـك ملـي  اســت و  آن     
ــر   وقــت كــامالً خوشــگل و مثــل دخت
فرنگي  بود، گفتم به رئـيس خـود بگـو    
رئيس  اتاماژور مي گويـد يـك دقيقـه    

دم ايـن  مقصـو . تشريف بياوريد بيـرون 
.  بود كه نگذارم كمترين تمكـين كنـد  

ولــي  وقتــي  رضــاقلي خــان پيغــام را 
ــانيد ــت ، رس ــان گف ــا خ ــيس  « رض رئ

  » .اتاماژور كدام خري است
من و . حاال راه افتاده ايم و شب  است

مسعود با پنجاه ژاندارم و پنجـاه قـزاق    
در اين بين خبر دادنـد كـه   . در  عقبيم

و  مـي   رئيس  ديويزيون برگشته اسـت 
سالم  داد و . خواهد  با شما حرف  بزند

گفت خبر رسـيده اسـت، كـه دروازه    
رابسته اند و قوايي از تهران دم دروازه 

مي خواسـتم بپرسـم اگـر     . آمده است
استقامت كننـد تكليـف چيسـت، ولـي      
مثل اينكه به من الهام شده باشد، گفتم 

سـالم كـرد و   » .به شهر شليك كنيـد « :
زاده معصوم به قـراول  در امام. برگشت

» گله ن كيم؟« گفته بودند. رسيده بود
رضا خان كـه خـودش جلـو قـوا بـود      

« و بعد گفته بـود » قارداش « گفته بود
. »نـه « گفته بود» آيا حكم داري بزني 

و آنهـا را هـم    » پس با ما بيا« گفته بود 
جلو دروازه . به خود ملحق  كرده بود
 رضـا خـان  . سيف اهللا جلو آمـده بـود  

گفتـه  . »چرا آمـده ايـد  « پرسيده بود 
بودند براي ممانعت شما از دخـول بـه   

گفته بود آيا حكم داريـد  بزنيـد؟   . شهر
گفتــه بــود پــس چــرا .  گفتــه بــود نــه

گفته بود چـون  . جلوگيري  مي كنيد؟
مي گويند شما مي خواهيد عهـد نامـة   

رضـا  . ايران و انگليس  را مجـرا كنيـد  
هـد نامـه   خـواهر  ع .... خان گفته بـود 

، بيا  راه بيفـت و آنهـا را هـم  بـا     .....را
وقتـي  مـا وارد   . خود همراه كرده بود

ــوا رســيديم و از   ــه ق شــهر  شــديم و ب
در خيابـان  . پهلوي  آنها روانـه بـوديم  

اميريه از اتومبيل پياده شديم و بر اسب  
نيمـه  . سوار شديم و به قزاقخانه رفتـيم 

وقتــي بــه قزاقخانــه . هــاي  شــب بــود
ديم، ديديم جمعيت زيـادي  ولـو   رسي

من  به رضا خان گفتم بابـا اينهـا   . است
رضا خان بناي  توپ و تشر را  . كي اند؟

مـا بـه    .  گذاشت و قزاقخانه خلوت شد
اتاقي  رفتيم در حالي كه بسـيار خسـته   

اديـب السـلطنه و معــين   . شـده بـوديم  
ــاق  ديگــر توقيــف   الملــك هــم در ات

ارد  شـد و  در اين بين قزاقي  و. بودند
رضـا  . گفت حضرت فرمانفرما آمده اند

خان كمي دستپاچه شد ولي گفتيم بـه  
شاهزاده بگوئيد قدري  صبر  كند و  در 
اين  بين كـاظم خـان سـياح رسـيد و     
رئيس  نظميه را كه وسـتال سـوئدي  و   
ــت   ــود، آورد و گف ــده اي  ب ــرد گن م

من بـه رئـيس    . نظميه تسليم شده است
دهي كه مطيـع  نظميه گفتم اگر قول ب

باشــي  رياســت را بــه خــودت وا مــي 
گفت به شرطي كه اوامـر شـما   . گذارم

اين قول را بـه او  . خيانت به شاه نباشد
ضمناً چون اديـب  .دادم و كار تمام شد

السلطنه عضو نظميه را هم كـه بعـد بـه    
سرداري  موسوم شد، همراه برديم بـه  
آنها گفتيم فوراً در همان شب  بروند و 

ادي  را كه نام بردم، توقيف اشخاص زي
كنند و  گفـتم هـر كـس  را هـم مـن      

فراموش كرده ام نام ببرم ولـي تصـور    
مــي كننــد كــه  مخــل آســايش اســت 
توقيف كنند و چون فرمانفرما هم يكي 
دو بار فرستاده بـود كـه چـرا معطلـش     
كرده انـد گفـتم بـه شـاهزاده بگوئيـد      

. توقيف است و حضار تعجـب  كردنـد  
بروند  از رئيس  خزانـه   در ضمن گفتم،

يك صد هـزار  تومـان بگيرنـد و بـين      
ــا و از آن   ــد و رأس ــيم كنن ــا  تقس قزاقه
جمله به خود رضا خان،  به هر  كـدام  
انعامي كه چند هزار تومـان بـود داده   

شد و حكم  شد كه  يك هفته هر شـب   
به قزاقها  و افراد  پلو و خورش  بدهند 

براي آنها  و  و ابداً الكل  استعمال نشود
سينما تو گراف  بياورند كه بيرون نروند 

و اسباب اذيت  مـردم شـهر را فـراهم     
نياورند و در  همان روز  ورود به تهران 

كه يك  دفعه با هـم   هم قرار  شده بود 
بــه . ده  تــوپ در شــهر  شــليك  شــود

اندازه اي كه  صداي  مهيبي كرد   كه 
همة مـردم از خـواب بيـدار  شـدند و     

  .زنهاي حامله بچه انداختند بعضي
بعدها كاظم خان به من  گفت  كـه از  

آن  بيست هزار  تومان قزوين،  هنـوز   
ده هزار  تومان نزد من  است، بـا ايـن   

گفتم به قزاقخانه بدهند  . مبلغ چه كند؟
  .و حاال تأسف  مي خورم

در همان نيمه شب  خبر  آوردنـد كـه    
  سردار معظم كه بعد تيمور تاش  باشـد 

معلوم شد  مجلس  داشـته  . آمده است
. اند و با زني  دانمـاركي  بـوده اسـت   

  .گفتم برود
اشتباهي كه از همان وقت شـد، ايـن    

بود كه اشخاصـي را كـه توقيـف  مـي     
كردند  به قزاقخانه مي آوردند و وقتي 
قزاقخانه پر شد، بنا شد آنها را بـه قصـر   
قاجار  ببرند  و همان جا  هم  رضا خان 

به طـوري  كـه   .  زاقهايش  اردو زدبا ق
هر روز  فرمانفرما  مي توانست بـا رضـا   

خان  صـحبت  كنـد و  اسـباب  نفـاق      
در همــان شــب  وقتــي  . فــراهم ســازد

رئيس  نظميه در قزاقخانه بود رضاخان  
را به عنوان  رئيس  ديويزيون و كـاظم  
خان را به عنوان حاكم نظامي  تهـران  

يك  همـان  شب  را هر  . معرفي كردم
جا  زيـر توتونچـه هـاي  قزاقهـا روي     

صبح معلوم شد  چند . نيمكتها خوابيديم
نفر كه از آن جمله عموي  شاه و  پسـر   
كامران ميرزا كـه از صـاحب منصـبان    
قزاقخانه بود از طرف اعليحضرت آمده 
اند كه قصـد چيسـت؟ مـن هـم شـرح      
مفصلي  مبني  بر نارضايتي  از اوضاع و 

ضرت، گفتم كه مقصود اطاعت از اعليح
ما اين است كـه دولـت قـوي  داشـته     

شب  بسيار  خسته بودم به منـزل  . باشيم
. رفتم و گفتم احدي  مـرا بيـدار نكنـد   

ولي  ديـدم كسـي  مـرا سـخت  مـي      
جنباند و گفت صاحب منصي از طـرف   
رضــا خــان آمــده اســت كــه تشــريف 

معلوم شد به حضور شـاه  . رفتم. بياوريد
حمود خان  مطبعه يك از ميرزا م.  بروم

ســردار ي  گــرفتم و بــا  همــان وضــع 
نخراشيده و نتراشـيده بـه  فـرح آبـاد     

ــتم ــدم. رف ــك  . وارد  ش ــاه روي ي ش
صندلي  نشسته بود و وليعهد هم حاضـر  
بود  و ديگران از گوشه هـا بـه مـن بـا     

شاه  . حالتي  مخصوص  نگاه مي كردند
گفت بنشينيد و من روي قالي  نشستم و 

من با  كمال ادب  .  ع شدصحبت  شرو
ــه او    ــارت ب ــداقت و جس ــا ص ــي ب و ل

فهماندم كـه چطـور خائنـان دربـاري      
دارند تـاج و تخـت او را بـه بـاد مـي      

گفتم كه فروش  گنـدم و انبـار   . دهند
عاقبت گفـت   .  داري  سزوار شاه نيست

شما بايد رئيس  الوزرا بشـويد و برويـد   
در آن . اتاق  ديگر  تا حكم نوشته شـود 

اق  همين قـدر نوشـته شـد كـه مـن       ات
ولـي  مـن اصـرار     . رئيس الوزرا هستم

كردم كه من اختيارات تامه الزم دارم 
و عاقبت شاه از من  قـول گرفـت كـه    
بعد از يك مـاه بگـذارم بـه فرنگسـتان     
برود و اختيارات تامه هم در حكم وارد 

اين قول دادن من خبط  ديگري .  شد
  . از جانب من بود

يسي ها مرا  نمـي شـناختند   چون  انگل 
من به توكس  در قفقاز  متوسـل شـدم    
كه مرا  به انگلو فيلي  به كرزن معرفـي  

م به لويد  جارج كه رئيس دكند و  خو
ــوزرا بــود تلگــراف  كــردم كــرزن . ال

خوشش نيامده بود و اينها خبطهاي من 
  .بود

انگليسي  ها از من  مـي خواسـتند كـه    
تهـران    نگذارم وزير مختار روس وارد

مـن  تمكـين  نكـردم و پـس  از     . شود
الغاي  قرار داد انگلـيس  و ايـران كـه    

وثــوق الدولــه بســته بــود،  از انگلــيس  
براي قشون، مشـاورها  خواسـتم و لـي    
حاضر نشدند  بدهند و گفتند  فقط  بـر  

. طبق  قرار داد حاضـريم عمـل كنـيم   
ولي  اگر خودتان از انگليسي ها مشاور 

  .ي  نمي بينيمبگيريد ما مانع
سه ماه بعد  كه بنـا شـد مـن از ايـران      

بيرون بروم  اسمارت انگليسي كه بسـيار   
ايران دوست  بود نزد شـاه  رفتـه بـود    
كه وقتي  پدر  شما  مجلس  را به توپ 
بست، مـا وسـاطت كـرديم و مشـروطه     
طلبان از ايران توانستند بيرون برونـد،  
حاال هم وساطت مي كنـيم كـه  سـيد    

الدين به سالمتي  بيـرون بـرود و   ضياء 
  .شاه قبول  كرده بود

( من از رضا خان و چنـد نفـر  قـزاق      
خواسـتم كـه مـرا  از    ) گويا هشت نفـر 

ولي  بين شـاه  . ايران به سرحد برسانند
و رضا خان قرار شده بود كه در قزوين 
كار مرا بسازند و اسمارت اسباب  نجات 

رضا جان  من شد و به او گفتم يعني  به 
هزار  25خان كه براي مخارج مسافرت 
گفـت  . تومان از صندوق ماليه بـردارم 

هر قدر  مي خواهيد برداريد ولي مـن  
وقتـي  بـه   . هزار  تومـان برداشـتم   25

ــا را   ــازه فرمانفرم ــيدم ت ــداد  رس ... بغ
متأسفانه در همين  جا يادداشتهاي  من 

)  5(ان پناه در تقريرات  سپهبد  يزد  •  )  4. (به پيايان مي رسد
براي دكتر غني آمده است كـه   رضـا   

خان در سخنراني خود براي سـربازان   
خداوند مرا برانگيزانده كه « مي گويد

البتــه  ايــن »  كارهــا را  درســت كــنم
خداوند همان  انگليسي ها مـي باشـند    

 .كه او را براي كودتا انتخـاب كردنـد  
بـا تلگـراف خـود ،     همان خدائي كـه  

به رقصيدن  و دور خـود    «خان رارضا 
 . واداشــت » چرخيــدن و بشــكن زدن 

باره رضا خان  و   درپناه  ان سپهبد يزد
  : كودتا شرح مي كند

رئيس فوج من  شـد  كـه   » 1915در « 
من  معاون و سرهنگ بودم و او ميرپنج 

. در جنگ با روسها در گيالن بـود . بود
.  از همان اول  مرد متين با فكري  بـود 

روزي . رنفرما تا ژوري رسيددر بساط ف
شاهزاده در تهران بـه يكـي  از روسـها     
رضا خان را معرفي  مـي كنـد و  مـي    
گويد  اين رضا خان  است، ياور است، 
دلي  دارد  به اين اندازه ودو دست را 
طوري  نگه  مـي دارد  يعنـي  خليلـي    
بزرگ و مغزي  اين اندازه، دو دسـت  

را نزديــك  مــي كنــد كــه حكايــت از  
حاصــل   آنكــه مــرد . كــوچكي  كنــد

رشيدي  است، اما بي فكر، آشنايي او با 
. سياست اصوالً در  بساط  فرمانفرما شـد 

در . بعدها  با نصرت الدولـه  آشـنا شـد   
آنوقــت  ســرتيپ بــود وقتــي ميســيون 
انگليسي  در مقدمـه اي كـه منجـر  بـه     

شد ميسـيون انگليسـي  در    1919معادة 
انـة قـديمي    خيانان قوام السلطنه در خ

كــه آن وقــت والــي  ( قــوام الســلطنه 
نجـا  آمنزل  داشت و در ) خراسان بود

كميسيونهايي مي شد كه بعـدها مـاژور   
انگليسـها  . فضل اهللا خان خود را كشت

در ايـن وقـت   . از قزاقها كوك بودنـد 
رضا شاه گلرپه را ار ميان بـرده بـود و   
استراسلسكي رئيس قزاقخانـه بـود و  او   

مد كه رضا خان را  ذليـل  در صدد بر آ
. رضــا خــان هــم دشــمن او بــود.كنــد

ميسيون انگليسي  مي  خواست قزاقها را 
از ميان ببرد  و قواي  مختلفي  ترتيـب   

رضا خان . بدهد و  مشغول  مطالعه بود
ــه   ــه ظــاهراً  ب ــوق الدول ــه وث در كابين

دســـتياري  نصـــرت الدولـــه  بـــا آن  
كميسيون آشنا شد و به  رئيس ميسـيون  

نگليسي  گفت از ميان بردن قزاقخانه و ا
روسها  كاري ندارد و حاضرم و امثـال  

رضـا  . او هم  مشغول  مطالعه شـد   .آن
ــه گــيالن  برگشــت  ــاالخره  .  خــان ب ب

ــديم  ــران آم ــه ته در ده .  روزي  رو ب
شش فرسخي  قزوين  كه ملك احمـد  

روزي  . اطراق كرديم. شاه  بود، بوديم
ــه يــك  ــراف نوشــت و داد  ب ــر  تلگ نف

ــزوين     ــه  ق ــرو ب ــت ب ــرجوخه و گف س
تلگراف  را مخابره كن، بـاش  تـا  مـن    
بيايم و در برگشتن  مواظـب  بـاش بـه    

  .من برسي
روزي  در بلنديها بـوديم و آمـديم رو   
. بــه قــزوين، كســي  از دور  مــي آمــد

گفت گـو يـا  سـرجوخه  اسـت  مـن      
. بادوربين نگريسته، گفتم خـود اوسـت  

را داد    تلگـــراف. خالصـــه  او رســـيد
يـك دفعـه  رضـا شـاه  شـروع      . خواند

ــود    ــيدن  و دور خ ــه رقص ــد  ب كردن
چرخيدن و بشكن زدن و گفت كارهـا  

معلوم شد تلگراف  كرده و . درست شد
تذكر داده مذاكرات  خود را كه مـن  

حاضــرم و موقــع فــرا رســيده اســت و  
فوق  العاده خوشـوقت بـود و بـه مـن      
گفــت  غصــه نخــور  كــه كارهــا همــه  

آمديم بـه قـزوين  و بـه    . ست استدر
ــاد در    ــاه  آب ــه ش ــيديم  ب ــدريج  رس ت
قزوين ، روزي  دو نفـر  نـزد او بودنـد    
كه من  نمـي شـناختم، معرفـي  كـرد     

و كلنـل  كـاظم   ) 6(مسعود  خان ماژور
مرا هـم  معرفـي   . بودند )7(خان سياح 

كه اين مرد يك  رو داشت و صد كرد  
مـه و  آستر و آرتيست به تمام معني  كل

مردي  هـم بـود  كـه    .  بسيار ماهر بود
مواظـب  .  قلب و سپاسگزاري نداشـت 

خالصـه در  شـاه   .  نقشه كار خود بـود 
آباد من كه رسيدم  به سپهبد شاه بختي  
كه آن  وقت زير دست من بود گفـتم   
جلــو  فــوج مــن  بــاش و مــن خــودم  

صدا كرد  و معرفي كرد . نزديك  رفتم
هـم  كـه    به سـيد ضـياء و سـيد ضـياء     

كالهي  گذاشـته بـود معرفـي كـرد و     
گفت جناب آقاي  سـيد ضـياء نخسـت    

سـيد ضـياء از رضـا خـان     . وزير ايران
پرسيد كم و كسر چـه داريـد؟  گفـت    

گفـت  . گفت قريباً مي رسد. اول لباس
ديگر ؟ گفت حقوق  سـه مـاه افـراد و    
صاحبمنصبان نرسيده، گفت پـول هـم   

لباســها رســيد كــه  . امــروز  مــي رســد
فشهاي انگليسي  بود و نيز كيسه هـاي  ك

رضـا  . قران رسيد، همـه پـول گرفتنـد   
خان به من گفت  فوج مراجعت كنـد  

.  شام  هم زود بخورد. كه  ناهار بخورد
همة كارها را . اول غروب  حاضر باشند

ــردم ــه اي  . ك ــي چ ــان كرس ــا خ رض
گذاست و رفت باال  و گفت همكـاران  

ن تـا  عزيز  او ضاع را ديده اند در گيال
گــردن در لجــن بــوديم، لبــاس نمــي 
دادند، پول نمي دادند، بـه حـرف مـا    

بايـد   بـه ايـن ترتيـب      . نمي رسـيدند 
خداوند مرا برانگيزانده كه . خاتمه داد

سـربازها دسـت   . كارها را  درست كنم
بـع كـه   . فرمان داد راحت كنند. زدند

به  خلوت آمد  من بودم و سـيد ضـياء   
سم همچـو  گفت من به خدا ق. هم بود

بي اختيار  به زبانم آمد  .  فكري نداشتم
  سيدضياء هم . كه خدا مرا مإمور كرده

  15در صفحه    
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بمناسبت صد و  ،خرداد٢۶
ت و  ينبيس الگرد نھم  س

  »مصدق  دکتر تولد
  

خـدا   .  گفت  به فال  نيك مي گيـريم 
كنـد  برانگيزانـده شــده باشـيم بــرا ي    

. خالصـه نصـف  شـب    .اصالح مملكت
. كرديم ششصد نفر فقط بـوديم حركت 

حبيب اهللا شيباني  در باغ شاه  با عـده  
قزاقهـاي تهـرا ن    . اي  مأمور شهر بـود 

كه عدة كمي بودند امر  شده بـود در  
.  قزاقخانه را ببندند و در داخل  باشـند 
. فوجي هم مـامور  محافظـت شـهربود   
.  وارد شديم، دو سه تيـر و  تفنـگ شـد   

شـدند و  بـر     دو نفر  هم اتفاقي  كشته
در قزاقخانه را هـم  .  شهر  مسلط شديم

باز  كردند و  كودتا  شروع شد  تا سوء 
روزي  رضا . تفاهمات با سيد شروع شد

خان بـه مـن  گفـت در هيـأت سـيد ،      
يكي .  پيشنهاد كرده كه دو قشون باشد

نظامي و يك  براي وصـول  و ايصـال    
من جـداً مخالفـت   . ماليات و امثال آن

رأي تـو  . ز هيأت بيرون آمـدم كردم، ا
  ».چيست؟ گفتم  همين  است

خالصه شرحي  مشبع صـحبت كـرد و    
در مقابل  از پادشاه امروز  صحبت كرد 
. كه محاط است به يك مشت جاسوس

خالصه اينكه  شاه اسرار  را  نگـاه نمـي   
به همـه حرفهـاي خـود را مـي     . دارد
 در خاطرات محمد رضا آشـتياني اما  •  )  8(»  .زند

كاظم خان روايت زاده آمده است كه 
ــتوردهنده و   ــاره دس ــز درب ديگــري ني

او مـي   ، اسامي دستگيرشوندگان دارد
  :گويد

آشنايي و روابط  دوستانه  بـين مـن  و   
كلنل  كاظم خان  سياح ، چنـد  سـال    

كلنل . قبل از  شهريور  بيست  آغاز  شد
كـــاظم  خـــان  ســـياح، يكـــي از     

ــازيگران و د ــدگان وبـ ــت گرداننـ سـ
ندركاران كودتاي  شب سوم  حـوت   ا

آن حادثـه، نقشـهاي    دربود و او  1299
و در .  بغايت مهمي بـه عهـده  گرفـت   

كمانـداني  « صبح شب  سوم حوت   به 
يـــا فرمانـــداري  نظـــامي  تهـــران  »  

لكن پس از نيل رضا خان .  منصوب شد
به مقام  وزارت جنگ و سپس رياسـت   

ا رهـا  الوزرائي و سـلطنت ، او سـياح ر  
كرد و شغل مناسب شأن  و مقـام او بـه   

ســياح در ايــام  . ســياح  ارجــاع ننمــود
قدرت و فرمانروايي رضا خان، در هـر  
فرصتي  به بدگويي و انتقـاد از او مـي   

نشست، و از رضا شاه به عنـوان مـردي    
  .حق ناشناس  و ناسپاس  ياد مي كرد

بعد از حادثه شهريور و سقوط  رضا شاه 
من و سـياح بـه    نستي  بي، آشنايي ودو

. صميميت  و نزديكـي  بيشـتر  گرائيـد   
ــر    ــت  دكت ــاالخص در دوران حكوم ب

كه در آن ايام غالبـاً    -مصدق السلطنه 
يـا مـن    . يا سياح به منـزل او مـي زدم  

سري  براي ديدار از سياح به منزل  او 
سياح مدتي  بعـد از  سـقوط    . مي زدم 

بد  دكتر مصدق السلطنه، و توفيق  سـپه 
زاهدي  در كودتـاي  بيسـت و هشـت    

ــرداد  ــه و ب 1332م ــه رفت ــ، رفت يج ردت
مــريض  و بيمــار شــد ، و در منــزل     
مسكوني  خود،  واقع در  كوچه استخر 
در خيابان شاهرضا، بيمـار و نـاتوان در   

و ايـام واپسـين عمـر    . بستر افتاده بـود 
و من نظـر بـه   . خويش راطي مي كرد

بعضي از  سوابق دوستي  و صحبت با او،
عيادتش  مـي رفـتم  و كنـار    روزها  به 

بسترش مي نشستم و او مطـالبي  راجـع   
 نو فـروغ آ  به ماوقع كودتا و جزئيات

حادثه و همچنين علل آن، بـرايم نقـل   
  .مي كرد

يك روز بي آنكه مـن از او پرسـش و    
سئوالي كنم، او خـود در همـان حـال    
فگار و ناتواني با صدايي  ضعيف، آغـاز  

د و  داسـتاني نقـل نمـود از    سخن كـر 
ماجراي قبل از كودتـا و حضـور سـيد    
ضياءالدين و ميرپنج رضا خـان همـراه   
آترياد همدان و گروهـان ماكسـيم در   

  .قزوين
سـيد   در قـزوين مـن بـه   « :سياح گفت

نمـي دانـم كـه    ( » .ضياءالدين پيوستم

سيد ضياءالدين از قفقاز به قزوين رفت 
مـدتها   چه سيد ضياءالدين. يا از تهران

 1299قبل از واقعه شـب سـوم حـوت    
سفري به جنوب روسـيه كـرده بـود و    
چند ماهي  در بالد  مختلف قفقاز  بسـر  

يـك روز  در  « :سياح گفت. ) برده بود
ين سيد ضياءالدين مـرا نـزد خـود    وقز

طلبيد و از من خواهش  كـرد كـه  بـه    
اردوي  قزاقها  رفته، رضا خان را ببيـنم  

ج رضا خـان بگـويم   و قول  او به ميرپن
كه خود و آترياد همـدان و گروهـان   

ماكســيم و همــة افــراد  زيــر فرمــانش   
آماده براي حركت بـه سـوي  تهـران    

  ».باشند
من پيام سيد ضياءالدين را بـه ميـرپنج   

رضا خان در پاسـخ  . رضا خان  رساندم
مـن و افسـران   « :سيد ضياءالدين گفت

زير دستم، مبلغ هشت هزار تومـان بـه   
ــخاص  ــزوين و  اش ــهر ق ــف در ش مختل

انتقال ما به ديار ديگر غير ممكن اسـت  
يـك هـزار   « سپس اضافه نمود كـه  »  .

تومان  از اين هشت هزار  تومان ، دين 
شخصي من  است ، كه  به هـيچ  وجـه   
ارتباطي نه بـه  آقـا  سـيد ضـياءالدين     

من خـود   .  دارد و نه به اشخاص  ديگر
دين خويش را از جيب خود  خـواهم  

رداخت  و به هـيچ  وجـه حـاجتي  و    پ
نيازي بـه كمـك ديگـران  بـه منظـور       

  .پرداخت  دين  خويش ندارم
من نزد سيد ضياء الدين  بـاز گشـتم  و   

آنچه  رضا خـان  گفتـه بـود،  بـرايش      
  . بازگو  كردم

! بسـيار خـوب   : سيد ضياءالدين گفت  
مـن در ظـرف  امشـب و    ! عيبي ندارد 

را آمـاده   فردا صبح  همـة ايـن مبلـغ     
شما فردا عصـر نـزد مـن    . م كردهخوا

ــما     ــل ش ــغ را تحوي ــن مبل ــد و اي بيايي
اردوي  بـه  و شـما  آن را   . خواهم داد

قزاقها  ببريد  و بـه شـخص رضـا خـان      
  ».بدهند

اما سيد  ضـياءالدين از قسـمت اخيـر      
ع  جـ پيام  رضاخان  در شگفت بـود،  را 

عصر فـرداي  .  به دين شخصي خودش
ن از نــو  خــدمت  ســيد همــان روز مــ

ضياءالدين  رسـيدم و او مبلـغ  هشـت    
هزار  تومان اسكناس  صـد تومـاني بـه    
من تحويل  داد، و از من خواست كـه  
همة  آن مبلغ را در وجه  شخص  رضا 

و سـپس  اضـافه  نمـود    .  خان  بپردازم
كه او  خود مي داند كه با  ايـن مبلـغ   

  .چه  بايد كرد
ا رفتم  و همة  و به اردوي  قزاقهنمن از 

هشــت هــزار تومــان اسكناســهاي صــد 
. توماني  را پيش روي رضا خان نهـادم 

رضا خان با دقت تمام، نخست همة آن 
س ده بـرگ از  پاسكناسها را شمرد، و س

ــت و   ــار گذاشـ ــها را كنـ آن اسكناسـ
برداشت  و به من مسترد  نمود و گفـت  

اين مبلغ هزار تومان  چنانكه  به شما  « :
شخصي  من است و به هيچ گفتم دين  

خواهشـمندم از  . كس ارتباطي  نـدارد 
آقا سيد ضياءالدين تشكر  كنيـد و ايـن   

  » . مبلغ  را به او باز  پس بدهيد
من با گشاده رويـي و لبخنـد بـه رضـا     

مبلغ  هفت هزار  تمان  «خان  گفتم كه 
كه صاحبمنصبان زيـر دسـت  شـما  در    

اين شهر  مقروض اند،  مبلـغ  هنگفتـي    
ــت ــام    . اس ــه ن ــازه  دارم  ك ــا  اج آي

شـما     زطلبكاران  و هويـت  آنـان را ا  
 » بپرسم؟

ايـن  ! معلوم اسـت «  : رضا خان  گفت 
مبلغ  را صاحبمنصبان زير دست من  به 

چند  مغازة عرق  فروشـي  و امـا كـن     
و مـن خـود   ! فساد  و فحشا مقروض اند

امشب  تـا فـردا  ظهـر در اداي  ديـن     
م  گماشت تـا بهانـه   آنان  همت  خواه

اي  براي خروج از قزوين  و انتقال  به 
  »تهران نداشته باشند

ــيد      ــه س ــان را ب ــزار توم ــن آن ه م
و آقـا سـيد   . رد داشـتم تضياءالدين مس

ضياءالدين  دچار  تعجب  شد، كه  مير 
پنج رضا  خان   باذ غـرور  و مـنش  از   
مبلغ  هزار تومـان صـرف  نظـر كـرده     

وامان  مجـاني  و  آن هم  هزار  ت. است
  .بالعوض

مـن  «  :سياح با ايماء و شاره  ي گفـت 
هنــوز  در نيــافتم كــه خــود ســيد     

چـه    ازضياءالدين آن مبلغ هنگفت  را 
سـت بـه   ناشخاصي  و از چه محلي  توا

دســت آورد، كــه مبلــغ هشــت هــزار  
ن  روزگـار،  آتومان پول نقد، آنهم در 

ال ، حـ لكن به هـر  . مبلغ هنگفتي  بود
الدين آن مبلـغ را در ظـرف    سيد ضياء

مدتي كمتر از بيسـت و چهـار سـاعت     
تهيه  نمود، و چنانكه ذكر  شد بـه مـن   

  ».داد و  من تحويل  رضا خان  دادم
چند روز قبـل از شـب   « : سياح گفت 

ــراي انجــام مأموريــت   ســوم حــوت ب
محرمانه اي من از بيراهه روانه تهـران  
شدم وبالفاصله بعد از ورود به تهران به 
ســفارت امپراتــوري انگلســتان و دفتــر 

كلنـل فريـزر نيـز    . مستر هاوارد شتافتم
پـس از  . دردفتر هاوارد حضور داشـت 

ســالم و عليــك و احوالپرســي مختصــر 
مستر هاوارد چند ورق كاغذ پيش روي 
من نهاد كه نام شايد بيشتر از هزار تـن  
از شخصيت هاي برجسته تهران بـر آن  

وي بـه  سـپس ر . اوراق نوشته شده بود
من نموده گفت شـما بالفاصـله بعـد از    
صورت پذيرفتن كودتـا بـه كمانـداني    
پايتخت منصوب خواهيـد شـد از شـما    
مي خواهم كه همه اين اشـخاص كـه   
ــده اســت   ــن ليســت آم نامشــان در اي
شخصــاً بازداشــت كــرده در قزاقخانــه 

  ».زنداني كنيد
چرا ايـن كـار را از   « :من گفتم شما   -

كــه او هــم  رضــاخان نمــي خواهيــد؟
فرمانده قزاقان كودتاچي  است و هـم  
بالفاصله بعد از وقوع كودتا به رياسـت  

  » .ديويزيون قزاق منصوب خواهد شد
هاوارد سكوت كرد و كلنل فريزر روي 

مگـر شـما نمـي    « به من نمود و گفـت  
دانيد كه در گذشته همين رضاخان بـر  
در خانه بعضـي از ايـن شـاهزادگان و    

شـاهزاده كـامران    اشراف از آن جمله
ميرزا و فرمانفرما يا قـراول بـوده و يـا    
اسكورت كالسكه آنهـا و او روي آن را  

نعمتان و مخدومان سابق  ندارد كه ولي
ــدان    ــه زن ــد و ب ــتگير كن ــود را دس خ

  ».افكند
من پاسخي به هـاوارد و كلنـل فريـزر     

و آن چنــد  ورق كاغــذ را بــر . نــدادم
م و  داشته، از  سفارت انگليس خارج شد

ــتراحت در  زپــس  ا ــد ســاعت  اس چن
ــو راه   ــتانم  از ن ــي  از دوس ــزل  يك من

  .قزوين  را پيش گرفتم
دو شب قبل از كودتا در آبيك بين راه 

آن اوراق را بـــه  ٬قـــزوين و تهـــران 
رضاخان ارائه دادم و از او خواستم كه 
شخصاً همه آن اشخاص كه نامشـان در  
آن ليست آمده است را بازداشت كند 

  .ر قزاقخانه زنداني نمايدو د
شــما «  :رضــاخان لبخنــد زد و گفــت 

بالفاصله بعد از پيروزي كودتا به سمت 
كمانداني پايتخت منصوب مي شويد و 
ــداني   ــخاص و زن ــن  اش ــتگيري اي دس

. كردن آنها از وظايف مسـلم شماسـت   
ص  را كـه نامشـان   اة اين اشخمشما  ه

ــت،     ــده اس ــر ش ــت ذك ــن ليس در اي
نزد مـن بـه قزاقخانـه    بازداشت كنيد و 

  ».بفرستيد، مسئوليت آن بر عهدة من
ضمناً سـياح  مطلـب  ديگـري تلويحـاً      
: راجع به رضا شاه بر زبان  راند و گفت

درست است كه رضـاخان  ان هـزار   « 
تومان دين  خود را با غرور  و طمئنينه 

د ضـياءالدين  يبه من مسترد  نمود، و س
ـ  ن نيز علو طبع او دچار حيرت  شد، لك

من اطمينان  دارم كه مسلماً  رضا خان  
هفت هزار تومان  بقية  آن وجه ،  آناز

ن آكه در ! به جيب زدرا شخصا،ً مبلغي 
ــام  ــد تــن اي ــاد  چن صاحبمنصــب آتري

ماكسيم، محال بـود  همدان و گروهان 
را بـه چنـد  عـرق    كه  چنـين  مبلغـي   

قزوين مديون  و فاحشه خانه درفروشي 
خان  با اين عمل خواسـت    رضا! باشند

ثابت كند كه  او اصالً اهميتي  به پـول   
نمي دهد  و تمايلي  ندارد  كه ديگران 

  » .دين او  را به طلبكارانش تأدية نمايند
رضا خان دروغ مـي  « :سياح مي گفت

و حتماً شايد دو ثلـث  آن مبلـغ   ! گفت
هفت هزار تومان باق  مانده را شخصـاً  

  » ! به جيب زد
كاظم خان سياح  برايم گفت كه  كلنل 

سيد ضياء الدين، ماهها  قبل  از بر پـا   « 
شدن كودتا، نقشه هاي  مفصل و دامنـه  
داري جهـــت انجــــام رفورمهــــا  و  
اصالحات  طرح كرده بود و خود  مي 
پنداشت كه سالهاي  سال همچنـان بـر   

مسند صدارت  مملكت مسـتقر خواهـد   
را  و نقشه ها و رفورم هاي  خود ! ماند

و همچنـين  را  » .عملي  خواهد نمـود 
وقتـي  « :جع  به رضا خان  مـي گفـت  

ــزاق  را   ــون ق ــان رياســت ديويزي فرم
او از فـرط   . بدست رضـا خـان دادنـد   

شادي در پوست خود  نمي گنجيـد و  
و انديشـة  ! با دمش گردو  مـي شكسـت  

حتي وزارت جنگ در خاطرش خطور 
نمي كرد و هر گـز  فكـر نمـي كـرد و     

نمود كه روزي  تاج بر سـر    تصور  نمي
او خواهنـــد نهـــاد و از او پادشـــاهي  

  ».خواهند ساخت
ايـــام، چنانكـــه گفـــتم  آنســـياح در 

روزهاي  پايان عمر خويش راطي  مي 
از اين گفتگو، سياح  دكرد و  مدتي  بع

. زنـــــدگي را بـــــدرود گفـــــت و
  )  9(».درگذشت

  
يكي از اسنادي كه مؤيد نقش  ◀

ــتان در كود ــتقيم انگلس ــاي مس ت
ــترك سيدضــياء و رضــاخان   مش

  : است
  
از جمله اسنادي كه مؤيد نقش مستقيم  

انگلستان در كودتاي مشترك سيد ضياء 
باشد، تلگرامي است كـه   و رضاخان مي

وزير مختار انگلستان در ششم »  نورمن«
بـا  ) سه روز بعد از كودتـا ( 1299اسفند 

بـه لنـدن   »  فوق العـاده محرمانـه  «قيد 
در اين تلگراف كه .  تمخابره كرده اس

در جلـد  » 683سند شـماره  «به عنوان 
ــي   ــناد سياس ــه اس ــيزدهم از مجموع س

  : خوانيم ، چنين مي بريتانيا آمده است
سيد ضـياء الـدين طباطبـائي دربـاره     «

سياستي كه قرار اسـت پـس از تشـكيل    
اش اتخاذ كند، اطالعات محرمانه  كابينه

.  زير را در اختيار من قـرار داده اسـت  
والً خيال دارد، تا آنجا كه بتواند عده ا

اعضاي كابينه را محدود كنـد و انجـام   
ها را، بي آنكـه   وظايف غالب وزارتخانه

وزيري تعيين كند، بـه دسـت معاونـان    
بـه عقيـده   . ها بسـپارد  همان وزارتخانه

وي بدون اعـالم لغـو شـدن قـرارداد،     
ــه ــت   كابين ــد توانس ــز نخواه اش هرگ

گفـت   چنانكه مياما . شروع به كار كند
توأم با اعالميه مربوط به لغـو قـرارداد،   
اعالميه ديگـري نيـز بـه ايـن مضـمون      
منتشر خواهد شد كه قصد دولت ايران 
از لغو قرارداد مزبور، ابراز هـيچ گونـه   
خصومت نسبت به بريتانياي كبير نيست 
و كابينه جديد منتهـاي سـعي خـود را    
بكار خواهد برد تا حسن نيت ايـران را  

بت به انگلسـتان كـه بـه عقيـده وي     نس
مهمترين شـرط بقـاي اسـتقالل ايـران     

  .است ثابت كند
طبق اطميناني كه سـيد  (از آن گذشته 

هـاي الزم بـي    قـدم ) ضياء به مـن داد 
اي از  درنگ برداشته خواهد شد تا عده

ــي در   ــاران انگليسـ ــران و مستشـ افسـ
هاي جنـگ و ماليـه مشـغول     وزارتخانه

ام آنهـا بـه   خدمت گردند ولي استخد
ــي  ــور خصوص ــرارداد   ط ــاس ق ، براس

االثنين صورت خواهـد گرفـت تـا     بين
بهانه به دست دشمنان ما نيفتد كـه هـو   
بيندازند و بگويند قـراردادي كـه لغـو    
شده بود، به نحـوي ديگـر بـه معـرض     

بـه گفتـه   (نيز .  اجرا گذاشته شده است
دقت خواهد شد كه فعاليت ) سيد ضياء

ارشد انگليسـي   اين گروه از كارمندان
، حتـي المقـدور    دردواير دولتي ايران

جلب توجه عامه را نكنـد و بـه همـين    
دليل در اعالميه رسمي كـه راجـع بـه    
وظــايف ايــن گونــه مستشــاران منتشــر 
خواهد شد بـه عمـد از آوردن كلمـه    

اجتناب و همين قدر اعـالم  »  انگليسي«
خواهد شد كـه دولـت جديـد خيـال     

ــف  ــورهاي مختل ــايي دارد از كش اروپ
اي مستشار براي سر و سامان دادن  عده

هاي ايـران   به امور بعضي از وزارتخانه
  .استخدام كند

براي اينكه ظاهر اين اعالميـه محفـوظ   
بماند، از فرانسويان و آمريكائيـان و در  

هـا، دعـوت    مرحله آخر حتـي از روس 
اي مستشـاربراي   خواهد شد كـه عـده  

ه انجام وظيفه  در وزارتخانه هـايي كـ  

اهميتشان كمتر است دراختيـار دولـت   
هدف سيد ضياء ازاعالم . ايران بگذارند
، ايــن اســت كــه حتــي   ايــن دعــوت

المقدور نظرمساعد دولتهاي خارجي را 
ــد   ــه خــود جلــب كن ــه كابين نســبت ب
ودرعين حال خاك به چشم بلشـويكها  
ــا متوجــه   ــي بپاشــد ت وناراضــيان محل

جنـگ  (نگردند كه دو وزارتخانه مهـم  
بـه دسـت مستشـاران انگليسـي     )  وماليه

  . سپرده شده است
ــد مركــب   ــروي نظــامي جدي يــك ني

ــدرنگ   5000از ــت بي ــرار اس ــرباز ق س
تشكيل شود و براي دادن ترتيبات ايـن  

افسـر ارشـد   (مسئله از سرتيپ هادلستن 
ــيس ــه   )  انگل ــد ك ــد ش ــوت خواه دع

فرمانـدهي قـواي مزبــور را بـه عهــده    
پس ازاينكـه  (اين نيروي نظامي . گيرد

وظايف قواي ما را كه هـم  ) تشكيل شد
اكنون درشمال ايـران جلـو بلشـويكها    

  . اند، به عهده خواهد گرفت ايستاده
سيد ضياء محرمانه به من گفت كـه در  
حال حاضر به قـواي نظـامي انگلسـتان    
احتياج شديد دارد و بنابر اين سربازان 
انگليسي كه در قزوين هسـتند، عجالتـاً   

رك كنند تـا آن  نبايد خاك ايران را ت
نيروي محلي كه وي درصـدد تشـكيل   
آن است به وجود آيد و بتواند وظايف 

  . ها را برعهده گيرد كنوني انگليسي
حكومــت جديــد اميــدوار اســت كــه 
مقادير هنگفتي وجـه نقـد از زنـدانيان    
متمول وصول كند وسيد ضياء اميدوار 

اي كـه از ايـن راه    است كه با بودجـه 
د دست به تأسـيس  كند، بتوان تأمين مي

نيــروي نظــامي جديــد و انجــام ســاير 
ســيد . اصــالحات الزم در كشــور بزنــد

بـراي اينكـه   :  ضياء ضمناً به مـن گفـت  
آميـز حكومـت كنـوني     رويه خصومت

شوروي نسبت به ايران تشـديد نشـود،   
اين موضوع فوق العاده مهم است كـه  

اش طـوري رفتـار    وي و اعضاي كابينه
ي دولــت كننــد كــه ســيماي آنگلــوفيل

در . جديد حتي المقدور پوشيده بماند
پايــان ايــن مصــاحبه رئــيس الــوزراي 
جديد به مـن گفـت كـه اگـر بريتانيـا      
بخواهد نفوذ و قـدرت سـابق خـود را    
كماكان در ايـران داشـته باشـد، بايـد     
ظاهر را رها كند و باطن را بچسبد، بـه  
اين معني كـه نفـوذ خـود را در آتيـه     

ه اعمـال و  ، از پشـت پـرد   بعكس سابق
طوري رفتار كند كه سيماي بريتانيـاي  
كبير حتي المقدور به چشم ملت ايران 

سيدضياء كامالً مطمئن بود كـه  . نخورد
اگر ما نصايح و پيشـنهادهاي او را بكـار   

، چنين سياستي در مرحله آخر به  بنديم
نفع كامـل بريتانيـا تمـام خواهـد شـد      
واغلب آن مزايـايي را كـه دولـت مـا     

بـه دسـت آورده    1919رداد تحت قرا
بود، بعد از الغأ قرارداد نيز كماكان در 

ــرد    ــد ك ــظ خواه ــرده حف ــت پ . پش
رونوشــت ايــن تلگــراف بــراي اطــالع 
سرپرستي كاكس به بغداد هـم مخـابره   

  )  10(» نورمن« .شد
  
  :نويسد مي»  زاوش.  م.ح «
توان گفـت كودتـايي    در حقيقت مي«

كه سيد ضياء و رضاخان را بـه قـدرت   
ند، برخاسته از ديپلماسـي انگلـيس   رسا

ــره   ــاركت چه ــا مش ــه ب ــود ك ــاي  ب ه
فراماسونر پشـت صـحنه عملـي شـد و     
افسران انگليسي مقيم ايران كـه وابسـته   
به لژ اعظم اسكاتلنديارد بودند مجريان 

عوامل محركـه  . اصلي اين طرح بودند
و هـــدايت كودتـــا نيـــز بـــر عهـــده 
فراماسونهاي ايـران بـود و رضـاخان و    

ــي  ــيد ض ــط  س ــائي فق ــدين طباطب اء ال
  ) 11(».سرنشيان اين مركب بودند

 
  

جـا در   بعلت محدود بـودن  : توضیح 
توضــيحات و  انقــالب اســالمي، نشــريه
بخــش در ســايت انقــالب  ايــن مĤخــذ

  .مد آبا متن خواهد  اسالمي همراه
  

  ادامه دارد
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والیت فقیه ،  بدعت  و  «

  »فرعونیت بنام دین
  

تازه ترین کار پژوهشی 
محمد جعفری به زودی 

  انتشار می یابد
 

اين كه شما مالحظه مي كنيد كه "
ــال    ــي س ــول س ــران در ط در اي
گذشته بـه اتهـام ارتكـاب حـدود     
شرعي همه ساله تعدادي اعـدام و  

خورنـد،  يا رجم شده يا شالق مـي  
بيش از آنكه ربطي به اسالم و حتي 
فقـه ســنتي داشـته باشــد بـه نظــام    
قدرت و نظريه ارعاب حكـومتي و  
حفظ حكومت از اوجـب واجبـات   

ما در كشور بـا  .  است بر مي گردد
يك دسـتگاه قضـائي جبـار روبـرو     
هستيم كه به جاي اجراي عـدالت  
در كشور، خـود مـدعي مـردم در    

ري جهت اجراي منويات ديكتـاتو 
واليــت مطلقــة فقيــه اســت و چــه 
بدرستي آقاي بني صـدر در مقـام   

به  1360رياست جمهوري در سال 
آقاي دكتر بهشـتي رئـيس ديـوان    

! آقاي بهشـتي  ": عالي كشور گفت
وقتي مدعي خـود قاضـي اسـت و    
اين پرونده سازي هاي مفتضح مي 

 137ص (".كند دادرس خدا است
  )      كتاب

  
بران در امور نهي شـده بـر پيـام    *

  قرآن  
حدود اختيارات پيامبرو رسـالت  * 

 .در قرآن
واليــت فقيــه چگونــه صــيغه اي * 

  است؟
نقــد مبــاني فقهــي حكومــت    * 

 اسالمي، از آيت اهللا منتظري
  

  یورو ۲۵ :قیمت
   

عالقمنــدانی کــه مایــل بــه خریــد 
کتاب هستند، از طریق آدرسهای 
ــــاب را  ــــد کت ــــی توانن ــــل م ذی

 :خریداری کنند
  :نیکپست الکترو  

 mbarzavand@yahoo.com 
    :آدرس پستی

Enghelabe Eslami 
Zeitung  
Postfach 11 11 18  
D – 60046 Frankfurt – 
Germany 

  ٩٠تا بھار  ۶٠از بھار 
  
 ،در پاسـخ بـه پرسـش ششـم شــما – ۶

ــر نخســت شــادی خــود ر ــن ام ا از ای
ابراز می کنم که جامعه امـروز ایـران 

قــای آ ،مــی دانــد در نوفــل لوشــاتو
ــه  ــرد ک ــه ک ــالمی را عرض ــی اس خمین

ـــــــــتقالل و  ـــــــــانگر اس زادی و آبی
حقوقمندی انسان و جامعه و والیـت 
ــزان رأی مــردم  ــور مــردم و می جمه

  :و سپس عرض می کنم. بود ،است
او زبان  ،در بدو ورود به ایران – ۶/۱
. ی را با زبان قدرت جانشین کردزادآ

هم در فرودگاه و هم در بهشت زهرا 
سخنرانی هایی کرد که مفهـوم آن را 
: در این جملـه میتـوان خالصـه کـرد

امروز همه ملک ایران زیـر عبـای مـا 
  ! است

اما به خصوص در فرمان انتصـاب      
ــه نخســت آ قــای مهنــدس بازرگــان ب

» والیـت شـرعیه«وزیری بود کـه بـه 
در پاسـخ بـه ایـن . اسـتناد کـردخود 

نــاقض » والیــت شــرعیه«پرســش کــه 
: گفــت ،والیــت جمهــور مــردم اســت

برای بستن دهان قشری هـا در کنـار 
والیت شـرعیه  ،اعتماد مردم به خود

قانون اساسی بر  ،وگرنه. وردمآرا نیز 
اصــل والیــت جمهــور مــردم تهیــه 

پــیش نــویس  قــانون . خواهــد شــد
هـور اساسی هـم بـر اصـل والیـت جم

  . مردم تهیه شد
سـاختن سـتون  ،با این وجـود – ۶/۲

سپاه که اینک خود (پایه های قدرت 
را صاحب دولـت و اقتصـاد و تعیـین 
کننده حد و مرز سیاسی بـرای گـروه 

می دانـد و کمیتـه ... ها و اشخاص و
هــا کــه نــام نیــروی انتظــامی برخــود 
نهاده اند و بسیج و دادگاه انقـالب و 

شـــورای عـــالی بنیـــاد مستضـــعفان و 
انقالب فرهنگی و انحصار تبلیغات و 

قـای آو بـه مالکیـت ...) قوه قضائیه و
ــی در  نهــا و نیــز برجــا آوردن آخمین

گذاشتن خالء ها و ایجاد خالء های 
جدید و نیاز تشنگان به قدرت که بی 

ــد و  ــت بودن ــرار تصــرف دول ــای آق ق
لت دست بکـار مـی آخمینی را بمثابه 

ـــد ه ســـبب شـــدند کـــه عرصـــ ،بردن
قـــای خمینـــی روز بـــه روز آمداخلـــه 

ــرانجام دم از  ــود و س ــر ش ــترده ت گس
  . والیت مطلقه فقیه بزند

دقیق  ،تاریخ بمثابه امر مستمر – ۶/۳
تر و راست تر از هر گوینده ای نسـل 

ن طور که واقع شـده آامروز را از امر 
والیــــت : گــــاه مــــی کنــــدآ ،اســــت

به تدریج محدود شده  ،جمهورمردم
در انتخابـات ریاسـت تا اینکـه . است

تقلـب دیگـر  ،خرآجمهوری دو دوره 

ــزی از  ــاقی نگذاشــته اســتآچی . ن ب
 ،ســرانجام ،عامــل محــدود کننــده و

 ،ناچیز کننده والیـت جمهـور مـردم
ــا  ــه ای و آتنه ــی و خامن ــان خمین قای

ــه هــای قــدرت  ــا و ســتون پای مالتاری
بسـا مـردم نقـش مهمتـری  ،نبوده اند

ــته  ــت از خــود داش ــلب حاکمی در س
این مردم هستند که حقی را کـه . ندا

در پی کودتـای . دارند بکار نمی برند
رأی من کو «با شعار  ،نیز ،۸۸خرداد 

ــــد»  ــــبش کردن ــــاه از روز . جن هرگ
ــت خــویش  ،نخســت از حــق حاکمی

خــالء حاکمیــت  ،غافــل نمــی شــدند
مد که قدرت پرسـت بـا آبوجود نمی 

ــه ــت مطلق ــر آ ،دم زدن از والی ن را پ
  . کند
والیت مطلقه فقیه از  ،ن قراربدی       

. راه پر کردن خالء میسر گشته اسـت
غیر از خالء بزرگ که غفلت مردم از 

ورده آحــق حاکمیــت خــویش پدیــد 
ـــی  ـــی کـــه ،وردآاســـت و م در  ،خالئ

با چشـم پوشـیدن  ،متصدیان ،دولت
از اختیــار و مســئولیت خــویش پدیــد 

ــی  ــان آم ــه روحانی ــی ک ــد و خالئ ورن
ئولیت بخــاطر عمــل نکــردن بــه مســ

خـــویش و اظهـــار نکـــردن حـــق در 
ــود مــی  ــور جبــار بوج ورنــد و آحض

ــی کــه اقتصــاددانان و سیاســت  خالئ
شناســان و معلمــان و دانشــجویان بــا 

ــردن داشــته خــود  ــار نب دانــش و (بک
 ،بـاالخره ،ورنـد وآبوجود می ) بینش

خالئی کـه افـراد نیروهـای مسـلح بـا 
لــت فعــل بوجــود مــی آایفــای نقــش 

پـر نمـی ) زور(= جز با قـدرت  ،ورندآ
جز پر » رهبر«شوند و والیت مطلقه 

شــدن خــالء بــا زور و والیــت مطلقــه 
  .نیست ،زور
جامعه ای که بخواهد  ،بدین قرار     

بنا بـر ایـن والیـت  ،زادیآاستقالل و 
خـالء را بـا شـعور  ،خویش را بازیابـد

بر حق و بکار بردن حق مـی بایـد پـر 
این جامعـه ملـی اسـت کـه مـی . کند

قلمرو والیت خویش را بگسـترد باید 
ــد ــه را برچین ــه والیــت فقی از . و دامن

شــرکت در  ،ایــن دیــد کــه بنگــریم
 ،انتخابـــات در نظـــام والیـــت فقیـــه

چشـــم پوشـــیدن از حـــق حاکمیـــت 
ـــرو  ـــردن قلم ـــترده ک ـــویش و گس خ

تحــریم . والیــت مطلقــه فقیــه اســت
ــبش در ــه جن ــات و ب ــا آانتخاب ــدن ب م

ـــت ـــافتن حـــق حاکمی  ،هـــدف بازی
به  ،اریخ بمثابه امر مستمراینست که ت

  .موزدآنسل امروز می 
به پرسشهای باقی مانـده در نـوبتی     

  .دیگر پاسخ می دهم
  

  !ست؟اايران مال من 
  
  

نفر  6به گزارش هرآنا،  ،90تير  12در ◀
ن قزل حصـار و  ازند 2ن واحد انيااز زند

 1نفـرادي بنـد   اني از سلولهاي ايك زند
اي ن گوهردشت كرج جهـت اجـر  ازند

. ن اوين منتقل شدنداحكم اعدام به زند
ــنبه   ــبحگاه روز يكش ــا ص ــاه  12آنه تيرم

ن انـه در زنـد  ابصورت گروهـي و مخفي 
  .اوين به دار آويخته شدند

به گزارش هرآنا، سـيد   ،90تير  13در  ◀
ني از ســوي دادگــاه اجــواد كوچصــفه

ن تهران به چهار سـال و  اتجديد نظر است
وي  .شش ماه حبس تعزيري محكوم شد

از ســوي  13/9/89مطــابق راي صــادره 
دادگاه انقالب تهران به رياسـت   28شعبه 

تبـĤني بـه    قاضي مقيسه به اتهام اجتماع و
قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور به 

سـال حـبس تعزيـري و نيـز بـه اتهــام       2
سـال حـبس    5توهين بـه مقدسـات بـه    
 اعتراضدر پي  .تعزيري محكوم شده بود

يد نظرخواهي، پرونده به و تجد به حكم 
دادگاه تجديد نظر بـه رياسـت    54شعبه 

قاضي موحدي ارجـاع و النهايـه حكـم    
سـال تقليـل و    5،2توهين به مقدسات به 

  .عينا تاييد شد... نياحكم اجتماع و تب
به گزارش هرآنا، حسن  ،90تير  13در ◀

يونسي، وكيل دادگستري و فعال سياسي 
 مــت در حكو ،واواكو فرزنــد وزيــر  

خاتمي كه در اسفند سال گذشـته بـراي   
دو ماه بازداشت شده بود، پـس از تاييـد   
حكمش در دادگاه تجديـد نظـر، بـراي    

ن محكوميــت خــود بــه انــدن دوراگذر
  .ن احضار شدازند
ــر  14در ◀ ــزارش آذوح ،   ،90تي ــه گ ب

محمد جراحى فعال كارگرى اهل تبريز، 
ساله، و عضـو كميتـه پيگيـرى ايجـاد      48

خـرداد  30آزاد كـارگرى، روز  تشكلهاى 
اجراى احكـام   11بدنبال احضاريه شعبه 

  .دن شانه زندادادگاه انقالب دستگير و رو
ــر 14در  ◀ ــا، 90 تي ــه گــزارش هرآن ، ب

نه بـه  ابا يـورش وحشـي   واواكمامورين 
 60ني سياسـي دهـة   امنزل شخصي زنـد 

در  او را عابدي باخدا،) هوشنگ(مهدي 
دستگير و   ،بودحالي كه در بستر بيماري 

  .بردندبه نقطة نامعلومي 
به گزارش هرآنا، بهنام  ،90تير  14در ◀ 

زاده، فعـال كـارگري، از سـوي      ابراهيم
دادگاه انقالب بـه تحمـل پـنج     28شعبه 

وي بـه  . سال حبس تعزيري محكوم شـد 
ــام  ــ«اته ــاع و تب ــامااجتم ــه نظ  » ني علي

  .است محكوم شده
 نونابـه گـزارش كـ    ،90تيـر   14در   ◀

ــ حمايـــت از ــانواده جاخـ ن و انباختگـ
دبيـر  , بازداشتي ها، علي اكبر محمدزاده

به  نشگاه صنعتي شريف،انجمن اسالمي دا
ـ  ن، تحـت  اعلت عدم همكاري با بازجوي

ــد فشــارهاي شــديد در ــه ازن ن اويــن ب
   .سرميبرد

به گزارش مهر، مـرور   ،90تير  15در   ◀
جديدترين آمار ثبت احوال كشور نشان 

ان طـالق در پـنج ســال   مـي دهـد ميــز  
درصد رشد داشته و بيشترين  37گذشته، 

هستند كه كمتـر  آنها مربوط به زوجهاي 
   .سن دارندسال  30 از

ـ  ،90تير  16در   ◀ ن، ابه گزارش موكري
ن مركزي اروميه، ان زندانيادو نفر از زند

به دستور مراجع قضايي در محوطه ايـن  
ن  - صـديق  . ويخته شدندآن به دار ازند

ك از سوي مراجع قضايي به  - مهدي و 

اعدام محكوم و سحرگاه حكم آنها اجـرا  
اتهام افـراد اعـدام شـده از سـوي      .شد

مراجع قضايي، جرائم مربـوط بـه مـواد    
  .مخدر عنوآن شده است

به گزارش هرآنا، جلسه  ،90تير  16در  ◀
نفـر از فعـالين    19رسيدگي بـه اتهامـات   

در ن كـه دهـم مـرداد    امدني آذربايجـ 
تبريز بازداشت شده بودند در شـعبه اول  

اي  عده. دادگاه آنفالب تبريز برگزار شد
از اين افراد با وثيقه آزاد شده و چندين 
ــه در    ــه هفت ــا س ــدت دو ت ــر م ــر ديگ نف

از ميĤن ايـن  . بازداشت به سر برده بودند
محمـد  (نفر صرفا اسـامي هفـت نفـر     19

جعفـر   –داريـوش عبـادپور    –تاجدهي 
 –بابـك حسـيني    –كبر ياوري ا - ياوري 

در دسـت  ) بهروز فتاحي و حسن بـاقري 
ـ قن اين هفت نفر تنهـا آ ااز مي .است ن ااي

محمد تاجدهي با وكيـل   بهروز فتاحي و
خود آقاي محمودي در دادگـاه حاضـر   

عبـارت اسـت   عده اتهامات اين  .ندا شده
 –تبليغ عليه نظام جمهـوري اسـالمي   : از

ه غيــر تشــكيل گــرو –ني ااجتمــاع و تبــ
  .نوني و اخالل در نظم عمومياق

به گزارش كمپين بين  ،90تير  17در  ◀
المللي حقوق بشر در ايران، درحالي كه 

 بـاقر  چهارم تيرماه سال جاري محمد در
بــاقري معــاون اجتمــاعي و پيشــگيري از 

ن جنـوبي  اوقوع جرم دادگستري خراس
ني مـرتبط بـا   انفر زند 140اعالم كردكه 
در اين استĤن  89سال  مخدر جرايم مواد
ند، هنوز هيچ يك از مقامات ااعدام شده 

قضايي تا كنون در خصوص اينكه چرا با 
بـااليي از اعـدام،    وجود چنـين درصـد  

موارد ياد شده توسط دستگاه قضايي و يا 
نـد  انه هاي دولتـي گـزارش نشـده    ارس

  .سخني نگفته است
بــه گــزارش كميتــه  ،90تيــر  17در   ◀

پـور   بشر، نيلوفر الري ن حقوقاگزارشگر
سرا و خبرنگار نشريه چلچراغ  شاعر، ترآنه

جهــت اجــراي حكــم دو ســال حــبس  
ن اتعزيري به دايره اجـراي احكـام زنـد   

  .اوين احضار شد
ــر  18در  ◀ ــا،  ،90تي ــه گــزارش هرآن ب

پيمĤن روشن ضمير، وبالگ نويس و فعال 
 3ني رئيس شعبه اسياسي با حكم قاضي بار

مـاه حـبس    17واز، بـه  دادگاه انقالب اه
اين حكم به اسـتناد  . تعزيري محكوم شد

قĤنون مجازات اسـالمي   514و  500ماده 
و به اتهام تبليغ عليـه نظـام و تـوهين بـه     

  .صادر شده است عليه او رهبري 
به گـزارش جـــرس،     ،90تير  20در  ◀

ـ   ن ادر حاليكه قرار بود خـĤنواده و نزديك
ـ اخ الـه  ن عـزت اهللا و ه انوادگي مرحوم

ســـحابي، بـــه مناســـبت چهلمـــين روز 
درگذشت آنها مراسمي خصوصي برگزار 

ن امنيتي با حضـور و ايجـاد   اكنند، مامور
نع از برگــزاري ايــن مراســم ارعــب، مــ

  .نوادگي شدنداسوگواري خ
به گـزارش هرآنـا، بـر     ،90تير  20در  ◀

ــاه تجديـــد نظـــر   اســـاس راي دادگـ
شهروند بهايي ساكن  "ناهوشنگ فنائي"

تحمل چهار سال حبس تعزيـري   آمل به
  .محكوم شده است

ــر  20در  ◀ ــه   ،90تي ــزارش كميت ــه گ ب
ـ  اگزارشگر ن روشـن  ان حقوق بشـر، پيم

ضــمير وبــالگ نــويس و فعــال سياســي 
دادگـاه انقـالب    3اهوازي با حكم شعبه 

ن تعزيـري محكـوم   اماه زند 17اهواز به 
ن روشن ضـمير بـه   ان پيماحكم زند. شد

ــل وي    ــه وكي ــي ب ــورت كتب ــاي ص آق
  .شموسي ابالغ شده است
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