
  

گمان مي بردند مي توانند اوباما را ناگزير كنند ارتش امريكا را.يم قذافي را براندازندژانگلستان و فرانسه تصميم گرفتند ر:انقالب اسالمي
ي اروپا تنها و باز معلوم شد كه كارخانه هاي اسلحه ساز. معلوم شد ناتو بدون امريكا يعني صفر. نتوانستند. نها به هدف كندآوسيله رسيدن 

نتيجه اينست كه بمبارانها قطع شدند و اوباما از روسيه خواسته است با . مي توانسته اند مهمات يك ماه عمليات در ليبي را توليد كنند
ا اما وقتي اروپ. شكار كردن ضعف اروپا بودآحاصل كار فرانسه و انگلستان تحميل جنگ داخلي به مردم ليبي و . قذافي وارد گفتگو شود

تش نگاه مي دارد آمالي  با كدام توانائي ايران را در حلقه  –يم مافياهاي نظامي ژيمي چون رژر ،وسيله نظامي براي رسيدن به هدف را ندارد
  و كشور را سه دهه در جنگ و بحران نگاه داشته است؟

ل برانگيزنده فرمانده سپاه به مصاحبه مطبوعاتي و گزارشي را مي خوانيد در باره سپاه پاسداران كه روشن مي كند عوام ،در فصل اول     
اد ژبه احمدي ن ،باوجود اين ،اد برده استژو گزارش توضيح مي دهد كه سپاه بيشترين سود را از حكومت احمدي ن... خط قرمز كشيدن و

  .اد چيستژپشت كرده است و توضيح مي دهد علت پشت كردن به احمدي ن
يم ژاين دو فصل يكديگر را كامل مي كنند و درون ر. يم تحصيل شده اندژورده ايم كه از درون رآعاتي را يك چند از اطال ،در فصل دوم    
  .شكارتر معرض ديد قرار مي دهندآرا 

سند است كه به اكتبر سورپرايز ربط  4800نوشته او حاصل بررسي حدود . ورده ايمآترجمه تحقيق جديد روبرت پاري را  ،در فصل سوم     
جورج زاد شده روشن مي كنند چسان آسند همچنان سري هستند اما سندهاي  1479نكه آبا . هستند جورج بوش د و در كتابخانه دارن

  .  و دستياران او در كاخ سفيد تحقيق كميته تحقيق كنگره را ناكام كرده اند بوش 
يم سعودي در خليج فارس و چرائي تمايل ژمالي  و امريكا و ر –يم مافياهاي نظامي ژگزارشي را در باره روياروئي هاي ر ،در فصل چهارم     

و نيز دو گزارش در باره مصر و  ،يم و هدفهاي سه گانه امريكا و ضعف ايران در دراز مدت و قوت تركيه در دراز مدتژسعوديها به گفتگو با ر
  .ورده ايمآگرد  ،ليبي
  ورده ايم و آرا » سربازان گمنام امام زمان«نايت و فساد قسمت سوم  گزارش در باره كارنامه ج ،در فصل پنجم     

  يم مافياهاي نظامي ايجاد كرده است وژاله وفا در باره سامانه فساد گستري كه رژدر فصل ششم قسمت چهارم مطالعه       
  :  ورده ايمآخبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را گرد  ،در فصل هفتم     

        

 :شكار مي كند كه واقعيتي را نهان مي كردآران فرماندهي سپاه پاسدا
  
البته آنها كه از . ، همه منتظر رو شدن پشت پرده اين اختالفات بودند»رئيس جمهورئ«و » رهبر«با بروز درگيري و اختالف ميان    

ومش دفتر رياست و سر س» بيت رهبري«پشت پرده خبر داشتند، مي دانستند كه يك سر اختالف سپاه پاسداران و يك سر آن 
.  اما به اين دليل نبايد نقش سران سپاه را در معرض ديد مردم قرارداد، در اين اختالف، نامي از سپاه به ميان نمي آمد.  جمهوري است

ديدار  و روز تأسيس سپاه،  همزمان با همايش مبارزه با قاچاق و بعد از) ع(تا اينكه اين روزها با نزديك شدن سالروز تولد امام حسين 
اين بار، فرمانده سپاه پاسداران خود گفت در اختالف، يك طرف سپاه . با فرماندهان سپاه، بار ديگر شعله اختالف باال گرفت» رهبر«

  . است
نمازي امام جمعه كاشان در باره اقدام  سپاه پاسداران به دستگيري هاي اخير نزديكان حكومت » آيت اهللا«چند هفته قبل كه     

ميان آورد، گردانندگان  سپاه  سعي كردند وانمود سازند سخنان نمازي بي پايه است و آنها كارهائي را كه او مي گويد سخن به 
اما گفته هاي نمازي در باره قصد سپاه به دستگيري رحيم مشايي و جلوگيري شدن از آن، معلوم كرد سپاه و، به خصوص . نكرده اند 

اگر سپاه اين برخورد را طراحي و به اجرا نمي گذاشت، . رد با نزديكان احمدي نژاد كرده استاطالعات سپاه، خود را آماده برخو
عباس اميري فر، امام جماعت دفتررياست جمهوري و مسئول فرهنگي اين نهاد و دبير جامعه مداحان » حجت االسالم«افرادي چون 

وزارت امور خارجه وعلي اصغر پرهيزگار رئيس منطقه آزاد تجاري واليي و كياپاشا معاون رحيم مشايي و محمد شريف ملكزاده معاون 
چرا كه هم از پس پرده، حضور نزديكان سيد مجتبي خامنه اي، از جمله زاكاني و . به اين سادگي ها  انجام نمي گرفتند.... اروند و

  ۴در صفحه  .نمايان بود.... حسين و مهدي طائب و وحيد جليلي و پرويز سروري و

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

  )٣١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

به روايت   ١٢٩٩يران پيش از کودتای اوضاع ا

  وزارت امور خارجه آمريکا  اسناد

  
به روايت اسناد 1299اوضاع ايران پيش از كودتاي : توضيح

محقق  ،به كوشش محمد قلي مجدوزارت امورخارجه آمريكا 
 »از قاجار به پهلوي « به نقل ازكتاب .ايراني درامريكا مي باشد

  :وانندگان ارجمند قرار مي دهماختيار خ در ،اين پژوهشگر )1(
  

  رالدوله  و سپهدار یکابینه های  مش ◀
  

ينـه  جديـد بـه    كاب«  :مـي نويسـد    1920جـوالي    4كالدول در
، مشيرالدوله كار خود را هاي  برجسته  مليه يكي از چهر رهبري

كابينه مورد رضـايت كامـل  مـردم بـوده و  جهـت      ... آغاز كرد
جـرم   كابينـه افـرادي  را كـه بـه     ... گيري ضـد انگليسـي  دارد  
بـه  [ايران  تبعيد  شـده بودنـد را    - مخالفت با توافقنامه انگليس

كـه  مجلـس     ند؛ و قـرار بـراين اسـت تـا زمـاني     فراخوا ]تهران 
. سميت  شـناخته نشـود  نرسانده است، به ر توافقنامه را به تصويب

ا به مخفيانه تهران ر ،رئيس الوزراي پيشين كه تهديد به ترور شد
الزم به ذكر  است  « : جوالي   5در ) 2(» .ترك كرد مقصد اروپا
بـه هـر   .  مي كنـد  به طور كلي با كابينه پيشين فرق  كابينه فعلي

د  حوادث  آينـده قضـاوت   در مور حال  هنوز  خيلي زود است
مواجـه    كنيم، اما مي توان گفت كابينه جديد با استقبال عمومي

 )   3(».شده است
   ۱۳صفحهدر     

ما را  !اينترنتی چاپی و بصورت نشريهاين  وخوانندگان محترم دوستان
  !يدفرمائ خود ياریکمک مالی  با، خود نشريه برای ادامه انتشار
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  چرائِی فرصت سوزیها؟

  
این . پرسش را پاسخ نوشتم ۱۳پرسش از  ۶در نوشته پیشین به   

  :پرسش دیگر پاسخ می نویسم که عبارتند از ۶نوبت، به 
  
يد كه جنبشي كه خود را در ئشما خطاب به اصالح طلبان مي گو  -  7

  به چه دليل؟. محدوده رژيم تعريف كند، محكوم به شكست است
انون مشكالت درخواست اصالح طلبان در مورد اجراي بدون تنازل ق 8

اساسي كه فقط زماني قانوني هست كه با اصل واليت فقيه زاويه پيدا 
  نكند در چيست و آيا مي تواند جنبش را پيش ببرد يا خير؟

شما مي توانستيد با كمي سازش با خميني پست و مقام خود را نگاه   -  9
كار پيشنهاد  چه چيزي باعث شد كه به جاي آن .داريد و هزينه اي ندهيد

 35اگر همه ايران  ": وم به خميني داديد و او در جواب گفترفراند
  ؟"من مي گويم نه ،ميليون آنزمان، بگويند به بني صدر آري

اين نظام از اول روش تقسيم بين خودي و دشمن را پيشه گرفته  - 10
شما در اول . وكماكان مي گويد يا سركوب مي كنم يا سقوط مي كنم

با بدترين ها شروع مي كنند و با : فتيدانقالب پس از اعدامهاي اول گ
اول بازماندگان رژيم شاه، . بهترين ها تمام مي كنند تا ديگر كسي نماند

سپس شما و مجاهدين و بازرگان و قطب زاده و احمد خميني و هم 
اكنون اصالح طلبان و خاتمي و موسوي و هاشمي و كروبي و احمدي نژاد 

  ؟كودني جمهوري اسالمياين خاصيت قدرت است يا ...و مشايي
ب اكثريت و سجمهوري اسالمي بارها فرصت هاي طاليي براي ك - 11

مانند انتخاب شما كه عزل . مشروعيت گرفتن از مردم را از دست داده
شديد و يا استعفاي مجلس ششم و يا اصالحات خاتمي و يا آمدن موسوي 

د و تن به بني چرا نظام هزينه ماندن خود را هميشه زياد مي كن. و كروبي
صدر و يا اصالحات خاتمي يا انتخاب موسوي نمي دهد؟ آيا اين نظام 

  اصالح نا پذير است و چرا؟
پيشنهاد شما براي تشكيل يك جبهه را براي مبارزه با استبداد   - 12

  .توضيح بدهيد
  ۲در صفحه    

Nr.781   1- 14 August  2011   

     1390مرداد  23تا10از 781 شماره

  ١ ص :نهان می کردکه شکار می کند واقعیتی را آندهی سپاه پاسداران فرما ◀

  ناتوان تر شدن خامنه ای –سرمایه گذاری فرزندان خامنه ای در افریقای جنوبی  ◀
  ۵ ص:  ...و –ارتباط هاشمی رفسنجانی با امریکا  – 

  که برگ سند در باره اکتبر سور پرایز وجود دارند  ۴۸۰۰بوش  جورجدر کتابخانه  ◀
  ۶  ص! نها همچنان سری هستندآبرگ  ۱۴۷۳
  جنگ درلیبی  -خالء قدرت در مصر؟ -ایران در خلیج فارس◀

  ۹   صیافته است؟  نتقریبا پایا
  ۱۰  ص : ۳ –سربازان گمنام امام زمان کارنامه جنایت و فساد ◀
  ۱۲  ص:  ۴بخش -رادیوسکوپی پیکره فساد در نظام والیت فقیه : ژاله وفا ◀
 ۱۶  ص :قاتل قاسملو نیز مقام می جوید ،می که ترور سبب مقام جوئی می شودیژدر ر◀

    تعيين هدف ، بدون داشتن وسيله؟
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ــش گرو - 13 ــانق ــازي گ 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 ٭
  
ــهای  • ــه پرسش ــخ ب ــرا  – ۸و  ۷پاس چ

یم والیت ژر اصالح طلبی در محدوده
مطلقه فقیه محکوم به شکست اسـت؟ 

  :به دالیل زیر
 ،اصل محوری در قانون اساسـی –۷/۱

ــه اســت ــه فقی ــت مطلق ــک . والی در ی
ن آمد کردن بیشـتر آاصالح، کار ،نظام

از ایـن . معنی می دهـد و ممکـن اسـت
 ،یم والیـت مطلقـه فقیـهژاصالح ر ،رو

افزودن بر کارائی ایـن والیـت مطلقـه 
ناسازگار با اصل محوری  اصالح. است

زیـرا از . نـاممکن اسـت ،قانون اساسی
ن می کاهد و نظام را فلج مـی آئی آکار
   ،افزون بر این .کند
بنا بر قانون  ،والیت مطلقه فقیه – ۷/۲

صـاحب همـه اختیارهـا و نیـز  ،اساسی
ــدرت  ــه هــای ق نیروهــای ( ســتون پای

دستگاه تبلیغاتی و قوه قضـائیه  ،مسلح
. است...) ای نگهبان وو واواک و شور

امـــا اصـــول گویـــای حقـــوق انســـان و 
حقــوق مــردم نــه تنهــا هــیچ اختیــار و 

بلکـه مقیـد  ،وسیله ای در دست ندارد
احکـام «است به قید عدم مخالفت بـا 

امــا تعیــین موافــق و مخــالف . »شــرع
ـــا تشـــکیل  ـــودن اظهـــار فکـــری و ی ب

ولی  «نیز با » احکام شرع«اجتماعی با 
در مــورد (ان و شــورای نگهبــ» فقیــه

و قــوه قضــائیه و ) مصــوبات مجلــس 
در مـــورد تفتـــیش عقیـــده و (واواک 

قضاوت در بـاره گفتـار و کـردار فـرد و 
اصـــالح  ،در نتیجـــه. اســـت) گـــروه

قـانون » بدون تنـازل«بمعنای اجرای 
ــی ــت  ،اساس ــردن والی ــدود ک ــه مح ن

کـــه مطلـــق اســـت و قابـــل  –مطلقـــه 
کــه عینیــت  –محــدود کــردن نیســت 

ن والیت مطلقه فقیه می بخشیدن به ای
  .شود
ــز  – ۷/۳ ــه را نی ــه و مجری ــوه مقنن دو ق

نمی توان حتی بطـور محـدود مسـتقل 
زیــرا قــوه مقننــه تحــت سانســور . کــرد

ــخیص  ــع تش ــان و مجم ــورای نگهب ش
مصلحت است و قوه مجریـه، مجـری 
سیاستهای عمومی اقتصادی و سیاسـی 
و اجتمـــاعی و فرهنگـــی اســـت کـــه 

. کنـــد تعیـــین و ابـــالغ مـــی» رهبـــر«
نظارت بر کار قوه مجریه نیز با مجمع 

  .تشخیص مصلحت است
نکــه قــانون اساســی عــزل و آبــا   – ۷/۴

نصــــب وزیــــران را برعهــــده رئــــیس 
نهــا را بــر آجمهـوری و رأی اعتمــاد بـه 

امــا نــه  ،عهــده مجلــس گذاشــته اســت
ــی  ــران نم ــه وزی ــوری و ن ــیس جمه رئ
. تواننــد تصــمیم مســتقلی اتخــاذ کننــد

یاسـت هـا از سـوی عالوه بـر تعیـین س
حکــم حکــومتی نیــز بیــانگر  ،»رهبــر«

همانطور که . اختیارات مطلق او است
بارهــا ایــن حکــم حکــومتی مجلــس و 
حکومت را از کاری بازداشته است کـه 

  . خواسته اند انجام دهند
حکـم حکـومتی در : می توان گفـت      

قانون اساسـی نیامـده اسـت و اجـرای 
ــانون اساســی« ــدون تنــازل ق بــه  ،»ب

ــم  ــدور حک ــتن ص ــوع گش ــای ممن معن
اجـــرای «امـــا اوالً   . حکـــومتی اســـت

» رهبـر« ،»بدون تنازل قانون اساسـی
را از صادر کـردن حکـم حکـومتی بـی 
نیاز مـی کنـد و ثانیـًا در قـانون اساسـی 

مده است و مفسر آوالیت با قید مطلقه 
قانون اساسی نیز شورای نگهبان است 
ــدرج در  ــارات من ــد اختی ــی گوی ــه م ک

» رهبـر«کف اختیارات  ،ن اساسیقانو

و ثالثًا اصالح طلبها خود حکـم . است
ــد  ــرده ان ــرا ک ــومتی را اج ــای آ( حک ق
طرح  ،کروبی به استناد حکم حکومتی

مطبوعات را از دسـتور مجلـس خـارج 
ه ژقای خاتمی برای دادگـاه ویـآکرد و 

روحانیت بودجه معین کـرد و مجلـس 
ن قانونیــت آبــا تصــویب بودجــه بــه 

بنا بر حکـم  ،قای دکتر معینآ. بخشید
ـــت  ـــامزد ریاس ـــت ن ـــومتی توانس حک

  ).جمهوری بگردد
اصـالح طلبـی  ،بنا بر دالیل باال – ۷/۵

بمعنای استقالل ولو نسـبی قـوای سـه 
یـم ژعامـل نـزاع در ر ،»رهبر«گانه از 

ــونی میــان . مــی شــود ــان آنــزاع کن قای
اد و نزاع هـای ژخامنه ای و احمدی ن

ـــان   ـــر«پیشـــین می ـــیسر«و » رهب » ئ
گویـای نــاممکن بــودن  ،جمهـوری هــا

یــم والیــت ژاســتقالل نســبی قــوا در ر
ــت ــه اس ــه فقی ــی .  مطلق ــانون اساس ق

مصوب مجلس خبرگان چنـان تنظـیم 
شده بود کـه سـه قـوه اسـتقالل داشـته 

ــه آ. باشــند ــار اجرائــی ب ن قــانون اختی
بـا  ،قـای خمینـیآ. نداده بـود» رهبر«

والیــت مطلقــه  ،نقــض قــانون اساســی
قـانون  ،اما در حال حاضر. رداعمال ک

ــه  ــل ب ــی کام ــارات اجرائ اساســی اختی
 –ایـن اختیـارات . داده اسـت» رهبر«

کــه بــه زعــم شــورای نگهبــان کــف 
عرصـه سـه قـوه را  –اختیاران او است 

  . فراگرفته اند
سپاه دولـت و اقتصـاد  ،در عمل – ۷/۶

ـــار خـــود دارد ـــپاه و . را تحـــت مه س
 ،مـالی رانـت خـوار –مافیاهای نظامی 

ـــات  ـــحنه انتخاب ـــه ص ـــان ورود ب امک
ـــه  ـــس را ب ریاســـت جمهـــوری و مجل

اصالح طلبانی که از خط قرمـز عبـور «
ایــن امکــان . نمــی دهنــد ،»کــرده انــد

 ،بدون شرکت جمهور مردم در جنبش
اما مـردم کشـور مـی . به دست نمی آید

باید بخاطر حق خـود جنـبش کننـد و 
ــق  ــا آح ــردم«نه ــور م ــت جمه » والی
باشـد مـردم عمـل  پس اگر قـرار. است
نهـا مـی بایـد بـرای حـق خـود آ ،کنند

ـــد اصـــالح «وســـیله کـــار . عمـــل کنن
فشار از پائین و معاملـه (شدن » طلبان
یم ژخود  به معنای پذیرفتن ر ،)در باال

مردمـی کـه . والیت مطلقه فقیـه اسـت
خود را محروم از حق خویش بدانند و 

ضـد  ،ن قدرت بشناسـندآاین حق را از 
انتخابـات . شـوند جنبش همگـانی مـی

قالبی و جنبش همگانی مسـلم کردنـد 
یـــم نیـــز ژکـــه جنـــبش در محـــدوده ر

  .سرنوشتی جز شکست پیدا نمی کند
تــــاریخ  ،درس تجربــــه تــــاریخ – ۷٫۷

نیز اینست  ،بمثابه مجموع امور مستمر
یــم ژکــه اصــالح طلبــی در محــدوده ر

ــاران ــاممکن اســت ،جب ــی یــک . ن حت
جنــبش اصــالح طلــب کــه در ایــران 

 .وجـــود نـــدارد ،یافتـــه باشـــد توفیـــق
اصالح طلبی دنبالـه اصـالح طلبـی از 

ــا امــروز اســت راســت . عصــر قاجــار ت
اصـــالح  ،هـــر اســـتبدادی ،بخـــواهی

ن را آطلبـــان درون نظـــام و بیـــرون 
از استبداد پهلوی  : داشته است و دارد

اصــالح طلبــی رویــه  ،نیــز بــدین ســو،
ــها شــد ــد از گرایش و دو نتیجــه . یکچن

حذف اصالح طلبان : ردبیشتر ببار نیاو
از صحنه سیاسی ایران و قـوت گـرفتن 

ــار ــتر جب ــازهم بیش ــان . ب اصــالح طلب
امروز در اندیشه راهنمـا و عمـل ادامـه 
: اصالح طلبان دیروز و پریروز هسـتند

اصـــالح طلبـــان دوران رضـــاخانی دو 
یم پیوستند دسته ای به رژ: دسته شدند

امــا . و دسـته دیگــر خانــه نشـین شــدند
اصـالح طلبـان . حذف شدندنها آهمه 

 ،دو نوع ،نیز ،دوران محمد رضا شاهی
یکی درون نظام و دیگری درون نظـام 

امـا هـر . داشتند ،اما طالب دموکراسی
دونوع ناکام شدند و برخاستن امـواج 

بــه دلیــل  ،از جملــه ،جنــبش همگــانی
در دوران . شکست اصالح طلبـان بـود

والیـت فقیـه نیـز ایـن دو نـوع اصـالح 
داشته اند امـا  نفلـه شـده  طلب وجود

  .اند و می شوند
ــک ر      ــی در ی ــر اصــالح طلب ــم ژاگ ی

استبدادی ناشدنی است مگر اصـالحی 
بدین خاطر  ،تر کند آکه استبداد را کار

است که اصالح طلب نخست می بایـد 
نگاه او را بـه داخـل آیم را  بپذیرد و ژر
 ،مـدآچون به درون در. یم راه دهندژر

ابطـه و بـا قـدرت با حـق خـود قطـع ر
پـس . جبار رابطـه برقـرار کـرده اسـت

ــل برضــد ر ــمژعم شکســت اصــالح  ،ی
  .طلبی و حذف اصالح طلب می شود

جنبش هائی که استقالل و  ،در برابر      
زادی را هدف شناخته اند و با حقـوق آ

ملی و حقوق انسان رابطه برقرار کرده 
سـتون پایـه هـای اصـلی اسـتبداد  ،اند

از میان برداشته انـد و  تاریخی ایران را
اینک در کار از میان برداشتن واپسین 

توضـیح ایـن کـه از سـه . ستون پایه اند
یعنــی ســلطنت و بــزرگ  ،پایــه داخلــی

ـــده  ـــه کنن مـــالکی  و روحانیـــت توجی
دو پایه اول از میان رفته انـد و  ،قدرت

بر اثر . تنها پایه سوم بر جا مانده است
 کوششــها در عرضــه دیــن بمثابــه بیــان

 ،زادی و دیگــــر حقــــوقآاســــتقالل و 
روحانیــان  قدرتمــدار بــی پایــه و مایــه 

نهـا گرچـه در آیم تک پایه ژر. شده اند
رابطــه ســازش و ســتیز بــا قــدرتهای 

اما از پایه چهارم قدرت  ،خارجی است
ن سـان کـه آکه  قدرت خـارجی اسـت 

در این وضعیت . باید، برخوردار نیست
 بــاز یــافتن ،کــار بایســته ،و موقعیــت

ـــتقالل و  ـــگ اس زادی اســـت و آفرهن
بـــدین . بازیابنــده هـــا مـــردم ایراننـــد

نسـت کـه آفرهنگ و غنای روز افـزون 
ایران رشد و به رشد توانائی می جویـد 
و در گــذار جهــان بــه عصــر از میــان 

ــر  –برخاســتن رابطــه هــای مســلط  زی
جهـان . نقشی در خور می یابـد ،سلطه

در موقعیتی اسـت کـه هرگـاه سیاسـتی 
بمعنـــای مـــدیریت مـــردم  ،جهـــانی

ساالری را  نیابد که رشد همه انسانها و 
ویرانی  ،عمران طبیعت را ممکن بسازد
  .بر ویرانی افزوده خواهد شد

از پاسخ به پرسش هفـتم دانسـتیم  – ۸
 ،چرا اجرای بدون تنازل قانون اساسی

کامل کردن استبداد فراگیری می شود 
نـام » والیت مطلقه فقیه «که بر خود 

و نیز دانستیم چرا زندانی . ه استنهاد
ادامـه جنـبش  ،یمژشدن در محدوده ر
ــد ــاممکن مــی کن ــا ایــن وجــود. را ن  ،ب

خاطر نشان می کـنم کـه وقتـی مردمـی 
خــود خویشــتن را محــدود بــه حــدود 

 ،یــم والیــت مطلقـــه فقیــه کردنـــدژر
ــور  ــر اداره ام ــد ب ــه ان ــت پذیرفت نخس
خویش حقی ندارند زیـرا والیـت نـه از 

» فقیـه«ردم که متعلق به ن جمهور مآ
پذیرفتـه انـد خواسـت  ،و سپس. است

ــه داشــتن حــق آ ــا محــدود اســت ب نه
. »رهبـر«انتخاب میان برگزیده هـای 

پذیرفته اند که بازیچه  ،به سخن دیگر
او بـــرای داغ کـــردن تنـــور . او باشـــند
بـه شـورای نگهبـان اجـازه  ،انتخابات

می دهد با نامزد شدن کسانی موافقـت 
رفــتن بــه پــای  ،مــردمکنــد کــه بــرای 

ــه  ــندوق و رأی دادن ب ــاآص ــاری  ،نه ک
اگر . جلوه کند که به زحمتش می ارزد

رئیس جمهوری و  نمایندگانی را مردم 
نها خواسـتند  نقشـی آانتخاب کردند و 

 ،بیشــتر از نقــش تــدارکاتچی ایفــا کننــد
اگـر الزم . گوشمالی سخت مـی شـوند

» رهبـر«شد تقلب شود تا که مطلـوب 

ی بگردد و مردم جنـبش رئیس جمهور
نها را سر جای آقوای سرکوب  ،کردند

در طول عمر این . خود خواهند نشاند
چنــد نوبــت ایــن نمــایش بــازی  ،یــمژر

  . شده است
مدن و از آبه درون در ،با این وجود      

امــــری  ،یــــم را تغییــــر دادنژدرون ر
انقـــالب فرانســـه را . نـــاممکن نیســـت

شاه ن مجلس را آ. کنوانسیون بانی شد
ـــود ـــکیل داده ب ـــدگان . تش ـــا نماین ام

ن آخواستار تغییر شدند و چون شاه بر
مجلسـیان  ،شد مجلـس را منحـل کنـد

ما نمایندگان ملتیم و در جـائی : گفتند
که هستیم و بـر کـاری کـه هسـتیم مـی 

ــانیم ــه جنــبش . م ــز ب مــردم فرانســه نی
ــد و رآدر ــدژمدن ــر دادن ــم را تغیی در . ی

دم را درون خواستار تغییر شـدن و مـر
. به حمایت خواندن نیـز شـدنی اسـت

در روسیه گربـاچف از درون خواسـتار 
جنــبش مــردم  ،از بیــرون ،تغییــر شــد و

یــم تغییــر ژکودتــا را ناکــام گردانــد و ر
نکــه چنــین تغییــری آامــا بــرای . کــرد

فشــار از پــائین و «روش  ،میســر شــود
می باید جـای خـود » چانه زنی در باال

ن از آک اظهـــار تغییـــر و تـــدار«را بــه 
» درون و حمایـــت مـــردم از بیـــرون

ــروز. بدهــد ــران ام ــت  ،در ای یــک نوب
فرصت اظهار و تدارک تغییـر از درون 

 ،مـدآو حمایت مردم از بیرون فـراهم 
قــای خــاتمی رئــیس جمهــوری بــود و آ

. مجلس ششم در اختیار اصالح طلبان
اما این فرصـت بسـوخت و  در خـرداد 

ی یم با کودتا ایجاد فرصت دومژر ،۸۸
کـاری کـه  ،بنا بـر ایـن. را ناممکن کرد

هــدف  ،ممکــن اســت و خــوش فرجــام
زادی و رشــد بــر آکــردن اســتقالل و 

میـــزان عـــدالت اجتمـــاعی و نیـــروی 
 ،محرکه توانا به تبدیل شدن بـه بـدیل

مـدن جمهـور آهمراه بـا بـه جنـبش در
  .مردم است

  
  :پاسخ به پرسش نهم •
  
نویسنده بـه  ،در نوشته ای سراپا دروغ 
ــاآ ــه ق ــد داده اســت ک ــه ای پن ی خامن

او  ،همان کاری را که با بنـی صـدر شـد
از جملـه . اد بکنـدژقـای احمـدی نـآبا 

بـا  ،یکی این بود که بنی صـدر ،دروغها
حتی  ،نخست وزیر مورد تمایل مجلس

 ،بــه قیمــت بــه خطــر انــداختن نظــام
او و انتشـار . مخالفت مـی کـرده اسـت

از قـرار  ،دهندگان این نوشته پر دروغ
خــود را اصــالح طلــب مــی داننــد امــا 
غافلنــد کــه بیــنش و روش زورمدارانــه 

  :شکار می کنندآخویش را 
ــس اول   – ۹/۱ ــات مجل  ۶٫۵در انتخاب

ــر ــون نف ــا  ،میلی درصــد  ۲۸یعنــی تنه
ــــق رأی در دادن رأی ــــدگان ح  ،دارن

ــد ــرده بودن ــرکت . شــرکت ک ــت ش عل
جلـوگیری  ،نکردن مردم در انتخابات
میـز بـودن آ از نامزد شدن هـا و تقلـب

تقلبهــا چنــان فــاحش . انتخابــات بــود
بودنــد کــه شـــورای انقــالب نـــاگزیر 

تشکیل مجلس موکول اسـت  ،پذیرفت
بـــه رســـیدگی بـــه تقلبهـــا و ابطـــال 

ـــب  ـــات تقل ـــزآانتخاب ـــان . می در جری
قای خمینی مداخلـه کـرد و آ ،رسیدگی

گفت مجلـس را بـا همـین نماینـدگان 
ـــد ـــکیل دهی ـــس اول. تش ـــس مجل  ،پ
مجلــس خمینــی  ،ودمجلــس مــردم نبــ

در قـانون اساسـی، رئـیس . فرموده بود
ــر  و  ــد نخســت وزی ــی بای ــوری م جمه

نخســت . وزیــران را تصــویب مــی کــرد
ــر را  ــردآوزی ــل ک ــی تحمی ــای خمین . ق

همانطور که مجلـس را تحمیـل کـرده 
  .بود

حقـی از حقـوق  ،حق اخـتالف – ۹/۲
در کشــورهائی هــم کــه . انســان اســت

وقتـی  ،زاد انجام مـی گیـردآانتخابات 
اکثریت تغییر می کند و نخسـت وزیـر 
از اکثریت جدیـد انتخـاب و منصـوب 

هر زمان بـا  ،رئیس جمهوری ،می شود
 ،تصمیم هیـأت وزیـران موافـق نباشـد

نظـام . مخالفت خود را اظهار می کنـد
سیاسی را این حق حفظ می کنـد و نـه 

مقاله منتشـره در . نآچشم پوشیدن از 
ــه نســ ل ســایت کلمــه، هشــدار اســت ب

امروز که دست کم بخشـی از مـدعیان 
جز  ،زورمدارند و در سر ،اصالح طلبی

یـــم ژموقعیـــت برتـــر را بازیـــافتن در ر
  ندارد   ،والیت مطلقه فقیه

ـــه  – ۹/۳ ـــاال ک ـــت ب ـــر از دو واقعی غی
تصرف قوه قضائیه باز با  ،مشهود بودند

ــانون اساســی ــه  ،نقــض ق ســه قــوه را ب
درصـد  ۵تصرف اقلیتـی کـه در جامعـه 

ــــز ــــت در  نی ــــت . وردآرأی نداش راس
قای خمینـی تصـرف کـرد و آ ،بخواهی

بــه تصــرف دســتیاران خــود در کودتــا 
  . داد
توقیـــف مطبوعـــات و تعطیـــل  – ۹/۴

احزاب یک رکن دیگر از دموکراسی را 
قـای خمینـی از آ. از میان بر می داشت

حــزب و ســازمان  ۸مــن مــی خواســت 
 ،بعـد از کودتـا. سیاسی را محکوم کنم

. مانهای سیاسی ادامه یافتتعطیل ساز
ـــرانجام ـــا س ـــدین  ،ت ـــازمان مجاه س

ــوری  ــزب جمه ــالمی و ح ــالب اس انق
اسالمی و انجمن ضد بهائی نیز منحـل 

  . شدند
ـــاه  – ۹/۵ ـــا و دادگ ـــه ه ســـپاه و کمیت

در سرتاسر ایـران بـه سـرکوب  ،انقالب
هــرکس کــه ممکــن بــود تــن بــه کودتــا 

نهـا بیشـتر آرویه . مشغول بودند ،ندهد
  .بود حذف اشخاص

واقعیت باال که قابل  ۵افزون بر  – ۹/۶
دو واقعیت نیز وجـود  ،مشاهده بودند

ــران از  ــردم ای ــه م ــتند ک ــاه آن آداش گ
یکی  سازش پنهانی با ریگـان و . نبودند
از رهگـذر معاملـه  ،ایـن دو. بود ،بوش

در  ،)اکتبـر سـورپرایز(بر سر گروگانها 
ــوامبر  ــوری ن ــات ریاســت جمه انتخاب

د و رئیس جمهوری و پیروز شدن۱۹۸۰
دیگری . معاون رئیس جمهوری گشتند

نیاز دو طرف به ادامـه جنـگ ایـران و 
ــائی و : عــراق طــرف انگلیســی و امریک

اسرائیلی به ادامـه جنـگ نیـاز داشـت 
لن کالرک وزیـر دفـاع انگلسـتان در آ(

ن اعتــراف صــریح آحکومـت تــاچر بـه 
هــم بــه خــاطر بــی اثــر کــردن ) کــرد

ی ناتوان کردن انقالب ایران و هم برا
طرف خمینی و . دو کشور ایران و عراق

مالتاریا بـه ادامـه جنـگ نیـاز داشـتند 
ــاز ســازی اســتبداد و اســتوار  بخــاطر ب
کردن ستون پایـه هـای اسـتبدادی بـا 

ایـن شـد کـه . تمایل بـه فراگیـر شـدن
قــای خمینــی بــه ســـازش را آدعــوت 

ــانون اساســی ــر طبــق ق  ،نپــذیرفتم و ب
ــ ــه پرس ــتار  انجــام هم ــدمخواس . ی ش

قـــای خمینـــی دو جبهـــه را از آپاســـخ 
ــاند ــاز شناس ــه : یکــدیگر ب ــه ای ک جبه

ـــت را از  ـــی آوالی ـــردم م ـــور م ن جمه
دانست و جبهه ای که درکار باز سـازی 
 ،اسـتبداد فراگیـر بـود و بـا غـیظ تمــام

میلیـون بگوینـد  ۳۵: وردآفریاد بر مـی 
بدین سان بود کـه . بله من می گویم نه

د اســـتقالل و نمـــاد زور در برابـــر نمـــا
  .زادی قرار گرفتآ

قـای آیا می باید دسـتیار  ،بدین قرار     
خمینــی در بازســازی اســتبداد و نقــض 
  استقالل ایران و بازداشتن ایرانیان از

زادی و حقـوق  آبرخوداری از استقالل و 
ـا مـی بایـد در برابـر  ،خویش می گشتم و ی

  .استبداد وابسته می ایستادم
  
  

  ۳در صفحه 
  

 چرائیِ فرصت سوزیها؟
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ـار  ـاریخ امــور چــون تـ یخ راســتگو را تـ
اسـتبداد  ،مستمر مـی دانسـتم و مـی دانـم

درحال شکل گرفتن را رفتن بـه راه سـید 
ارزیابی  ،ضیاء و بازسازی استبداد وابسته

دعوت به همکاری در خیانـت . می کردم
از امور . ن ایستادمآرا نپذیرفتم و در برابر 

مستمر یکی نیز ایـن امـر اسـت کـه عملـه 
ـازی اســــتبدادد ،اســــتبدادیان  ،ر بازســـ

ـا  ن آبیهوده می کوشند بباوراننـد کـه گوی
زمــان انتخــابی وجــود نداشــته اســت و 
. همه با هم بر سر قدرت نزاع داشته انـد

معیاری هستند که  ،اما موارد ششگانه باال
جای هر کـس و هـر گـروه  ،بطور شفاف

زادی آدر رویاروئی جبهـه اسـتقالل و  ،را
معـین  مـی  ،با جبهه استبداد و وابسـتگی

  .کردند و می کنند
  
  :پاسخ به پرسش دهم  •
  
تقسیم به دو و حـذف (= قدرت از تضاد    

کردن و یا زیـر سـلطه قـرار دادن یکـی از 
پس تقسیم به خودی و . یدآپدید می ) دو

اال . ذاتــی هــر قــدرت اســت ،غیرخــودی
هر اندازه این قـدرت  بـه متمرکـز  ،اینکه

 ،اشــدتــر و بــه بــزرگ شــدن نیازمنــدتر ب
سرعت تقسیم ها بـه دو و حـذف یکـی از 
ـار مـی  دو بیشتر و میـزان خشـونتی کـه بک

ــرد ــد ،ب ــر مــی گردن ــدرتهای . افــزون ت ق
توتالیتر میزان خشونت را به حداکثر می 

میــزان ویــران ســازی نیروهــای . رســانند
ـانند کـه  محرکه را نیز  بـه حـدی مـی رس

ـان. حیات ملی به خطر می افتد  ،ایـن زم
زیـرا حتـی اگـر . نها اسـتآزمان انحالل 

ـاع  جامعه نیز نتواند از حیات خـویش دف
قدرت توتالیتر میل به انحـالل مـی  ،کند
تخریـــب  ،ن پـــسآاز  ،چـــرا کـــه. کنـــد

نیروهــای محرکــه موجودیــت قــدرت را 
گرفتار حکم بی شفقت انحالل می کنـد 

لمــان و آنازیســم در . و منحــل مــی شــود
ـان  ـان از می استالینیسم در روسـیه ایـن س

یم کنونی ایران نیـز محکـوم بـه ژر. فتندر
ـاط و  ـــه انحطــ زوال اســـت و وارد مرحل

  .انحالل شده است
ـار      هرگاه جامعه ملی به موقع دسـت بک

ـان  ،وردآشـــود و روی بـــه جنـــبش  جریــ
غــاز مــی شــود و آانحــالل قــدرت زودتــر 
ـاه ایـن ژر. شتابان نیز پایان می یابد یـم ش

ـا ایـن وجـود . سان از میان رفت  امـور ،ب
  :وری هستندآزیر درخور یاد

ـا بـر  ،نجا که قدرت از تضادآاز  – ۱۰/۱ بن
از  ،یـدآاز مـرگ و ویرانـی پدیـد مـی  ،این
ـازآ ــ ـازمان دادن مـــرگ و   ،غ ـــی ســ در پ

وقتی اسـتقالل  ،در برابر. ویرانی می شود
مـردم و دولـت  ،زادی هدف می شوندآو 

حقوقمــدار کــار را بــا خشــونت زدائــی و 
ـاز آشـتی آلح و وردن اسباب صـآفراهم  غ
ـا بـر ایـن. می کنند ـاه ،بن ـال  ،هرگ بـه دنب

قــرار مــی شــد اصــول  ،پیــروزی انقــالب
 ،زادی تحقـــق پیـــدا کننـــدآاســـتقالل و 

دوران جدید با عفو عمومی و با خشونت 
 ،شتی ملـیآوردن اسباب آزدائی و فراهم 

امــا چــون بــا خشــونت . غــاز مــی گشــتآ
 ،غاز شدآ... ) اعدام و مصادره و(گستری 

ـادر ــتقالل و  ،جـ ــه اس ــالب ک ــدف انق ه
ایـن . با قـدرت جانشـین شـد ،زادی بودآ

ـار آبـرای  ،قاعده را اگر نسـل امـروز ن بک
برد که بداند وضعیت امروز دنبالـه کـدام 

ــت و در  ــعیت اس ــعیتآوض ــه  ،ن وض چ
ـائی ـای راهنم ـا کـدام اندیشـه ه  ،کسانی ب
ــد ــرده بودن ـاد ک ــعی را اتخـ ــه مواض  ،چ

ـان راحت در می یابد چه کسانی ب زادی آی
را اندیشه راهنما کرده بودند و چه کسانی 

ن بیان قدرت را در سـر داشـتند و آاین و 
ن آدر گسترش خشونت و شـدت گـرفتن 

این نسل در می یابد چسان . نقش داشتند
ـازد ـاه . دوران بعد از استبداد را بس هیچگ

ـاد بــرد کــه عقــل قدرتمــدار  نبایــد از یـ
  .ندغاز می کآهمواره کار را با تخریب  

قدرت از قاعـده دیگـری پیـروی  – ۱۰/۲
مــی کنــد کــه تفــوق طلبــی و بنــا بــر ایــن 
ـا  ـا گســـترش و موافقـــت بــ ضـــدیت بــ

تضاد و ساز . محدودیت روز افزون است
و کار تقسیم بـه دو و حـذف یکـی از دو را 

هـر انـدازه . تفوق طلبی ایجاب می کنـد
تفـوق طلبـی  ،قدرت فراگیر تر می شـود
ز و کار تقسیم شدت بیشتر می جوید و سا
شــتاب بیشــتر  ،بــه دو و حــذف یکــی از دو

ــد ــی یاب ــل مــرگ . م ــل از عوام یــک عام
قــدرت نیــز تفــوق طلبــی و مخالفــت بــا 
گســترش و موافقــت بــا محــدود کــردن 
 ،شمار کسانی است کـه در سـرای قـدرت

  . حق حضور دارند
ـار       ـای خمینـیآمشاهده دو رفت یکـی  ،ق

پــیش از پیــروزی و یکــی پــس از بیــروزی 
معلـوم مـی کنـد  ،به نسـل امـروز ،انقالب

لــت قــدرت شــدن و پیــروی از ایــن آکــه 
ــده ــردار  ،قاع ـار و ک ـا گفتـ ـا کجـ ـای آتـ قـ

ـان . خمینی را تغییر داده است اگر به هم
مـی » والیـت مطلقـه فقیـه«اندازه که او 

ساز و کار تقسـیم بـه دو و حـذف  ،جست
ــه از راه  ،یکــی از دو شــتاب مــی گرفــت ن

ـای خمینـی آرشـت اتفاق و نه بخاطر س ق
  .که از رهگذر تفوق طلبی مطلق بود

عاملی مهم از عاملهای سر  ،بدین سان     
. تفــوق طلبــی اســت ،نگــرفتن اتحادهــا

اتحادهائی هم کـه بـر محـور تفـوق یـک 
 ،شخص و یا یک گروه شـکل مـی گیرنـد

از جمله به دلیل پیـروی . ورندآدوام نمی 
شــخص یــا گــروه تفــوق جــو از قواعــدی 

یابند کـه قـدرت در پیـدایش و  دوام نمی
از ایــن رو . ن پیــروی مــی کنــدآاز  ،مــرگ

زادی و نه قدرت می آاست که استقالل و 
ـان  باید هدف هر جنبشـی بگـردد و همگ

نها که قـدرت را هـدف مـی کننـد آبدانند 
ـا بـر ایـن ضـد  ،به ضرورت تفوق طلب بن

نها تن به اتحـاد آهرگاه . گسترش هستند
ـا نه راه بـردی کـه  ،بدهند ـاربردی و بس ک

بخــاطر نیازشــان بــه مشــروعیت جســتن 
  . است
ــه  – ۱۰/۳ ویرانگــری قــدرت همــه جانب

ـانع نیســت: اســت ـانی قـ ــرگ قربـ ــه م  ،ب
اخـالق . شخصیت او را نیز ترور می کنـد

از  ،و دینی را هم ویران می کند کـه خـود
از ایـن رو اسـت . مشروعیت می گیرد ،نآ

ـای خمینـی و جانشـین اوآکه  بـر یـک  ،ق
هیچ قدرتمداری . اخالق نماندند دین و

انـواع . بر یک دیـن و اخـالق نمـی مانـد
پیدا کردن فقه و  مخالفت با والیت فقیه 

ـا  ــ ـــت ب ـا آو موافق ــ ـــت ب ن و آن و مخالف
ـا والیـــت جمهـــور مـــردم و  موافقـــت بــ
ـا  مخالفت با والیت جمهـور مـردم و رض
دادن به نظارت فقیه و دم زدن از والیت 

ـا کاری نیسـت کـ ،مطلقه فقیه ـای آه تنه ق
 ،در روســیه نیــز.  خمینــی کــرده باشــد

استالین و جانشینانش با کمونیسم همـین 
ــد ــز در . کــار را کردن هــر قدرتمــداری نی

ـان  ،طول عمر خویش به جای جسـتن بی
ن و رشـد آزادی و اندیشه راهنما کـردن  آ

ـا  ،کردن هر زمان بر مرامی می شـود و بس
مــرام امــروزش ضــد مــرام دیــروزش مــی 

ـان قدرتمـدارها رشـد ژوی. گردد گی نمای
ـا آنکردن و افزایش مـداوم ویرانگـری  نه

  . نها استآبر سازندگی 
ویرانگــری قــدرت همــه جانبــه اســت       

زیــرا نیــاز دارد بــه از خــود بیگانــه کــردن 
ـار بـردن  نیروهای محرکه در زور و بـه بک

ـاطر اسـت کـه ضـد رشـد و . نهاآ بدین خ
چرا که با ویران کـردن . ضد حیات است

ـار مـی کنـد یکـی : نیروهای محرکـه دو ک
ـاتی  ـای حی این که جامعه را از این نیروه
ــروم از  ــه مح ــد و جامع ــی کن ــروم م مح

نهــا را از آنیروهــای محرکــه تــوان تولیــد 
و دو دیگر این کـه عقـیم . دست می دهد

ـاط و  ـار جبـــر انحطــ مـــی شـــود و گرفتــ
اگر وجـدان همگـانی . انحالل می گردد

دد و دسـتور گاه بگرآمردم از خطر مرگ 
ـادر  ـات ملـی را ص جنبش برای نجات حی

مـی  ،ملت از مرگ می رهـد وگرنـه  ،کند
ـا. میرد  ،بیهوده نیست کـه تمـامی انقالبه

ـای دور  ،در هر جای جهان از گذشـته ه

ــروز ـا ام ــت آاســتقالل و  ،تـ زادی و بازیاف
 ،در حقیقـت. حقوق را هـدف مـی کننـد

انقــالب روشــی اســت کــه جامعــه بــرای 
ــ ی خــود در پــیش مــی نجــات حیــات مل

زادی و دیگر حقـوق و آاستقالل و . گیرد
رشد هـدف هـر انقالبـی مـی شـوند زیـرا 
ذاتــی حیــات یــک انســان و حیــات یــک 

  .ملت هستند
بــر پرســش کننــده و همــه ایرانیــانی کــه     

 ،بـه یمـن رشـد ،بخواهند به حیات خود
معنی بدهند و از راه رشد هویت بجوینـد 

ــدزاد را بخآاســت کــه کتــاب عقــل  . وانن
زاد را از روشــهای عقــل آروشــهای عقــل 

قدرتمدار بازشناسند و با تمرین روشهای 
زادی را بازیابنـد و آاستقالل و  ،زادآعقل 

ـانهای مسـتقل و  زاد و آایران را وطـن انس
  .در رشد بگردانند
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یــم والیــت ژبــه ایــن پرســش کــه چــرا ر    

پاسـخ  ،تمطلقه فقیه اصالح ناپـذیر اسـ
یـم ژیمهـائی از نـوع رژاما چـرا ر. داده ام

والیت مطلقه فقیه فرصت سوز هسـتند؟ 
  زیرا 
فرصــت بــرای رشــد را کســی مــی  -  ۱۱/۱

ــنم بشــمارد کــه از اســتقالل و  ــد مغت توان
 ،افزون بـر ایـن. زادی خود غافل نیستآ
عقـل  ،زاد فرصت می نامـدآنچه را عقل آ

ـا فرصـت نمـی شناسـد ،قدرتمدار  ،نه تنه
ــهب ــرای آ ،لک ــز ب ن را  فرصــت خطــر خی

ـا بـر  موجودیت خود تلقـی مـی کنـد و بن
انــدازه بزرگــی خطــر را  ،بزرگــی فرصــت

بـرای . ن را نام گذاری مـی کنـدآمعین و  
بــدین خــاطر کــه دو ابــر قــدرت  ،مثــال

ــاض خــود را  ـا و روس، دوران انقب امریکـ
انقـالب ایـران فرصـتی  ،غاز کرده بودندآ

ـا کـ ـا بی ماننـد ایجـاد کـرد ت ـان ب ه ایرانی
هــدف  ،شــرکت در اجــرای برنامــه رشــد

ــدآاســتقالل و  . زادی را متحقــق بگردانن
استبدادیان این فرصـت را خطـر بـزرگ 
ــویش  ــتن خ ــلط  جس ــوق و تس ــرای تف ب

ــز . شــمردند ــه نی ــل در اجــرای برنام تعل
ن آگروگــانگیری کــه . وردآخــالء پدیــد 

ـــوخت ـــت را بس ـــوی  ،فرص ـای آاز س ــ ق
ــی ــالب دوم« ،خمین ــزر ،»انق ــر از ب گ ت

انتخــاب بنــی . نــام گرفــت ،انقــالب اول
صدر به ریاست جمهوری و اهتمام او بـه 

فرصت دیگـری بـود  ،اجرای برنامه رشد
او کوشـید . که مردم ایران ایجاد کردنـد

ـاد بـه راه . خالء ها را پر کند چـون اقتص
چــون  ،ن گشــتآافتــاد و تولیــد، محــور 

هــدف برنامــه در دســت اجــرا بازیافــت 
از میــان  ،بنــا بــر ایــن ،زادیآاســتقالل و 

ـای قـدرت شـد  ،برداشتن سـتون پایـه ه
ـارجی ـــ ــــی و خ ــــدارهای داخل  ،قدرتم

ـای نـو. احساس خطـر کردنـد ه و ژکودت
متالشی کردن ارتشی که رئیس جمهوری 

ـاختآبا مشـقت  ـاز مـی س خالئـی  ،ن را ب
ــون آبوجــود  ــران قش ــه ای ورد و صــدام ب

به یمـن . کشید تا از این خالء سود جوید
خــالء پــر شــد و  ،ســتی ارتشــیانوطــن دو

ــگ ــه جن ــیدن ب ـان بخش ـان پایـ ـا  ،زمـ بـ
ـای آبه رهبری  ،مالتاریا. رسید ،پیروزی ق
ــی ـا را  ،خمین ــن کودتـ ـا کــرد و او ای کودتـ

بـزرگ تـر از دو انقـالب » انقالب سوم«
ــد ــد او. اول و دوم خوان انقــالب « ،از دی

ـای خمینــی و آتفــوق و تســلط  ،»دوم قـ
انقالب «د و مالتاریا را بر دولت میسر کر

ــران را  ،»ســوم ــزرگ مــردم ای انقــالب ب
ـــرای اســـتقرار والیـــت  خنثـــی و راه را ب

  . مطلقه فقیه هموار کرد
چنــد نوبــت جنــگ مــی توانســت بــا        

امــا  ،پیــروزی نســبی ایــران پایــان پــذیرد
ـال . ادامه یافت زیرا اسـتبدادی کـه در ح
پایان جنـگ را بـرای خـود  ،استقرار بود

ایـن شـد کـه بازیچـه  .زیانمند می شـمرد

ـا آلت فعل آامریکا و انگلیس و غرب و  نه
ـان  ـــ ــــه جنــــگ و پای در ادامــــه دادن ب

جــام . در شکســت شــد ،نآبخشــیدن بــه 
ـای خمینــی آزهـر شکســت را بـه دســت  ق

  .دادند و او سرکشید
یم یکی ژفرصتهای رشد اقتصادی را ر       

فرصتهای سیاسـی . از پی دیگری سوزاند
ــوزاند ــز س ـا: را نی قــای خــاتمی آب انتخـ

یـم متکـی بـه ژفرصتی بود برای این کـه ر
ـــردد ـــت بگ ـــز آ. اکثری ـــت را  نی ن فرص

ـات . ســــوزاند  ،۸۸خــــرداد  ۲۲انتخابـــ
فرصت دیگری بـرای ایـن کـه متکـی بـه 

 ،یم گذاشتژدر اختیار ر ،اکثریت بگردد
قای خامنـه آاین فرصت را نیز بسوخت و 

ـــدگان  ـاد کنن ــ ـــحاب «ن را آای ایج اص
؟ زیرا استبداد فراگیـر چرا. خواند» فتنه

ــترش اســت ــر . ضــد گس ــترش را زه گس
ـا ســبب  ــه درجـ ــد ک ــی دان ــنده ای م کش

. البته کشنده نیـز هسـت. مرگش می شود
ـا شـود در  ـاه بن زیرا اکثریـت بـزرگ هرگ

ـال پیـدا کنـد اســتقالل  ،جامعـه نقـش فع
ـاب را بـــه جامعـــه و آرأی و  زادی انتخــ

ـای  ــدآاعضـ ــی گردان ـاز م ـافتن . ن بـ بازیـ
والیت مطلقـه فقیـه را  ،زادیآاستقالل و 

  . بی محل می کند
ـای رشـد  ،بدین قرار        از دید فرصت ه

یـم ژر ،که استبداد می سوزاند که بنگری
ـا مغتـنم  والیت مطلقه فقیه را نا سازگار ب

ضـد  ،بنا بـر ایـن ،شمردن این فرصت ها
ـاه مقصـود از اصـالح . رشد می یابی هرگ

ـازگار کــردن  ـا مغتــنم شــمردن آسـ ن بـ
چه رسـد بـه ایجـاد ایـن  ،تهای رشدفرص

  .به یقین  نا ممکن است ،باشد ،فرصتها
گــی هــای رشــد، یکــی ژامــا از وی – ۱۱/۲

جامعـه ای . اینست که فرصت ساز اسـت
که رشد می کند در هر چهار بعد سیاسـی 

بطـور  ،و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
بـه ایـن . فرصت ایجـاد مـی کنـد ،مداوم

نیروهــای  ،ترتیــب کــه در جریــان رشــد
ـار  محرکه بیشتری تولیـد مـی شـوند و بک
ـاز بـه فرصـتهای  ـا  نی انداختن این نیروه

این فرصتها از راه باز . جدید پیدا می کند
ـام اجتمـاعی  (= و تحول پذیر کـردن نظ

ـانها از  برخـــــورداری روز افـــــزون انســــ
ـــوق خـــویش و آاســـتقالل و  زادی و حق

ــه ای از  ــه مجموع ــد بمثاب امکانهــای رش
  . یندآپدید می  ،)استعدادها 

ـادن  ،بـــدین قـــرار      ـار افتــ تولیـــد و بکــ
نسبت مستقیم  ،نیروهای محرکه در رشد

دارد بــا بــاز و تحــول پــذیر شــدن نظــام 
زادی آبا اسـتقالل و  ،در نتیجه ،اجتماعی

ــدی هــر انســان پــس هرگــاه . و حقوقمن
بخواهیم بدانیم جامعـه ایـران در کـدام 

ه می باید بـه سـراغ انـداز ،وضعیت است
گیــری نیروهــای محرکــه ای بــرویم کــه 
ـائی  ایجاد می شوند و فرصـتهائی را شناس
کنــیم کــه بــرای بکــار افتــادن نیروهــای 

ــه ــوند ،محرک ــی ش ـاد م ــدازه آ. ایجـ ن ان
ـا را از وضـعیت،  ـائی م گیری و ایـن شناس

ـان کــه هســتآ ـاه مــی کننــدآ ،ن سـ : گـ
استعدادهایی کـه نقـش تعیـین کننـده را 

ـاالنه  ،در رشد دارند از  ،هـزار تـن ۱۵۰س
ـاجرت مـی کننـد مـد نفـت آدر . ایران مه
ـا ایـن در ـاد آباال می رود ام مـد را نـه اقتص

ـادهای وارد کننـده نفـت  ایران کـه اقتص
ـاد ایـران. ورندآپدید می   ،چـون در اقتص

مـد عظـیم نفـت آفرصت بکار افتادن در 
قـدرت خریـدی  ،وجود نـدارد ،در تولید

ت می شود که دروازه ها را بـر روی واردا
ـادهای وارد . باز می کند یعنی بـرای اقتص

ـاد فرصـت  کننده و قدرت ویرانگـر اقتص
ایجاد می شود و نیروی محرکه ای که در 

در ویـران کـردن محـور  ،مد نفت اسـتآ
  ...تولید اقتصاد ایران بکار می رود و
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ـار ایجـاد  ،در طول نیم قـرن     هـم در ک

مرتب به این پرسـش  جبهه بوده ام و هم
پرســش کننــده هرگــاه بــه . پاســخ داده ام

سایت بنی صدر و سایت انقالب اسـالمی 
پاسـخ تفصـیلی  ،در هجرت مراجعه کند

ـا ایـن . به پرسش خود را خواهد یافـت ب
ـای پاسـخها بـه پرسشـهای  ،وجود بر مبن
اصــول راهنمــای زیــر را خــاطر  ،پیشــین

  :نشان می کنم
ی و رشـد زادآاصول اسـتقالل و  – ۱۲/۱

 ،نـه قـدرت ،بر میزان عدالت اجتماعی و
  .  هدفهای یک جبهه باید باشند

زادی و رشــد آچــون اســتقالل و  – ۱۲/۲
بــر میــزان عــدالت اجتمــاعی هــدف مــی 

. تفوق طلبی بی محل مـی گـردد ،شوند
ـازمانهای شـرکت  تعهد شخصیت ها و س
ــدن ــوق نطلبی ــه تف ــه ب ــده در جبه  ،کنن

ـازمانی  جبهه می باید. کفایت نمی کند س
را بجویــد کــه امکــان تفــوق طلبــی را بــه 
. هیچ شخصیت و حزب و گروهی ندهد

ور می شوم که جبهه های ملـی اول و آیاد
دوم و ســوم و چهــارم را تفــوق طلبــی از 

ـان برداشــت ـادی کــه جنــبش . میـ اتحـ
تفـوق  ،همگانی مردم ایران را میسر کـرد

قــای خمینــی و مالتاریــا از میــان آطلبــی 
مقاومت را تفوق طلبـی  شورای ملی. برد

گروه رجوی از میان برد و عاملی مهـم از 
تفـوق  ،عوامل مانع از تشـکیل جبهـه نیـز

تفوق طلبـی ضـد گسـترش . طلبی است
رنگ سبز دادن به جنبش مـردم و (است 

جنــبش ســبز تنهــا مــا «ادعــا کــردن کــه 
ـا  ،»هســـتیم تفـــوق طلبـــی و ضـــدیت بــ

ـاملی مهــــم از عوامــــل  گســــترش و عـــ
ـــبش ـــدن جن ـــد فروخوابی ـــه ) ش و جبه

  .ورده گسترش طلبی استآفر
هـدف شـدن  ،حاصل اصول باال – ۱۲/۳

ـای » والیـــت جمهـــور مـــردم« بـــه معنــ
مشــارکت مــردم برخــوردار از اســتقالل و 

زادی و حقـــوق خـــویش در اداره امـــور آ
ـار بعـــد سیاســـی و  جامعـــه در هـــر چهــ

بر اصل  ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
ر توضـیح ایـن کـه د. موازنه عدمی اسـت

اصل را  ،سازمان و سامان دادن به جامعه
نه بر روابط قوا که کاستن از روابط قـوا و 
ـــد  ـــاعی بای ـــد اجتم ـــر توحی ـــزودن ب اف

بدون اینکه موازنه عدمی اصل . گذاشت
ـاز و تحـول پـذیر کـردن  ،راهنما بگردد ب

در . نظام اجتماعی نیز ناممکن مـی شـود
قــدرت  ،جامعــه هــای بســته و نیمــه بــاز

نســانها نــاگزیر بــا قــدرت محـور اســت و ا
این نـوع . است که رابطه برقرار می کنند

انسان را بنده قدرت  ،رابطه برقرار کردن
  .می گرداند

ور می شوم کـه فلسـفه آیاد ،به مناسبت     
ــه اصــل راهنمــای  ـائی ک ــت آهـ ـا ثنوی نهـ

بنا را بر روابـط قـوا در جامعـه مـی  ،است
انــواع تنظــیم  ،بیانهــای قــدرت. گذارنــد
. ا میان انسان و قدرت می شـوندرابطه ه

ورندگان این بیانها می دانند آچون پدید 
که روابط قدرت سـرانجام سـبب فزونـی 
 ،مرگ و ویرانگری بر سازندگی می شـود

رمان شهری را پیشنهاد می کننـد آهریک 
ـا مـی  ،نآدر  ،که انسانها از روابط قـوا ره

در . مارکسیسـم ،نها استآاز جمله . شوند
جامعه جهانی رها  ،مان شهررآ ،این بیان

جامعـه ای کـه در . از تضاد طبقاتی اسـت
هـدف . انسانها جامعیت مـی جوینـد ،نآ

ـا قــدرت را روش کــردن . نیکــو اســت امـ
نــاممکن کــردن رســیدن بــه ایــن هــدف 

ــن . اســت ـا ای اصــل راهنمــای ســازگار بـ
نــــه ثنویــــت تــــک محــــوری  ،هــــدف

کـه موازنـه عـدمی ) دیکتاتوری پرولتاریا(
ـانها از روابـط قـوا یا رهاکردن م داوم انس

  . است
ایجـاد یـک جبهـه، بـدان  ،بدین سان     

ـا  ،نآنیاز دارد کـه شـرکت کننـدگان در  ب
بـه یمـن . یکدیگر روابط قوا برقرار نکنند

بــه  ،اصــل راهنمــا کــردن موازنــه عــدمی
تــدریج بــا هــدف ایــن همــانی بجوینــد و 

ـان فکـر . بایکدیگر دوست بگردند هر زم
 ،ا گروهـی پیـدا شـدجدائی در سر کسی ی

ــس و آ ن گــروه بدانــد کــه موازنــه آن ک
ـای او نیسـت ثنویـت . عدمی اصـل راهنم

ـای عقـل او اسـت و  تک محـوری راهنم
  . عقل او قدرتمدار است

ــوبتی دیگــر       ــه پرســش واپســین در ن ب
  .پاسخ می دهم

  
  
  

 چرائیِ فرصت سوزیها؟
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حضور و فشار سپاه در انتخابات ايران بـا     
از  پيش و پس دستور سيد علي خامنه اي،

انتخاب محمد خاتمي بـر كسـي پوشـيده    
تـا ايـن    نهـم آ ن حضورولي  اعال  .نيست
بـا انتخـاب سـيد محمـد      .نبودمجاز  حد،

وابسته به سپاه تالش كردند  افراد  خاتمي،
بعد از شكست سختي كه از مـردم در آن  

مهار امور انتخاب خوردند، به نوعي ديگر، 
 بـدين خـاطر بـود كـه     . ورندآرا بدست 
ن از فرمانـدهان سـپاه، در دوران   هشت ت

. عمل شدندخاتمي به صورت مستقيم وارد 
خـاتمي را تهديـد كردنـد كـه اگـر       نهاآ

بخواهد سپاه پاسداران را در تقسيم قدرت 
ناديــده بگيــرد بــه شــيوه اي ديگــر بــا او 

 . برخورد خواهند كرد
رياست جمهوري و مجلس در انتخابات      

اه و سـپ  ،كه حكومت خاتمي تصدي كرد
 ،بسيج مأموريت يافتند بـا تقلـب گسـترده   

اد را بــه رياســت جمهــوري ژاحمــدي نــ
پر » اصول گرايان«برسانند و مجلس را از 

ذوالقدر قـائم مقـام    ،بعد از انتخابات. كنند
وقت سپاه گفت اين پيروزي نتيجه چنـد  

و خامنه اي . سال كار از روي برنامه است
سپاه كه خطر را حس كرده بودنـد تمـام   

ن نهادنـد تـا در هـيچ    آتوان خود را بـر  
مخالف را  انتخاباتي اجازه حضور نيروهاي

ندهند و به همين دليل با استفاده از كليـه  
ــاي    ــه ه ــرف هزين ــور و ص ــات كش امكان
چندصد ميلياردي زمينه حضور پرقـدرت  

وردن آنيروهاي نظامي را براي به دسـت  
كرسي هاي مجلس و شـوراها و رياسـت   

 . ردندجمهوري به كار ب
مهدي طائب كه اين روزها تحت تاثير      

مخالفت سيد مجتبي خامنه اي با محمـود  
   :، مي گويداست احمدي نژاد قرار گرفته

براي انتخاب احمدي نژاد و آماده سـازي  
وي براي رياست جمهوري، هزار نفر را از 

بررسـي   با ،نهاآ .سراسر كشور گرد آوردند
دند كـه  هاي مختلف، به اين نتيجـه رسـي  

احمدي نژاد از همه برتر است و در نتيجه 
 رساندند شهردار تهرانمقام وي را ابتدا به 

 ساختند شو سپس آماده رياست جمهوري
. 

 - مهدي طائب عضو ارشد قرارگاه عمار     
كه به تازگي براي مقابله با احمـدي نـژاد   

بـرادر حسـين طائـب     - است شكل گرفته 
ان و عضـو  فرمانده اطالعات سپاه پاسـدار 

اسـالمي  مـي    جمعيت رهپويـان انقـالب  
  به دستور سيد مجتبياين جمعيت . باشد

توسط افرادي  در سالهاي قبل، اي خامنه 
مانند زاكـاني و سـروري و طائـب ايجـاد     

وي عالوه بر حضور در ايـن دو  .شده بود 
بعـد از   تشكل در جريان درگيـري هـاي  

روي  هنگـام ب ،88كودتاي انتخاباتي سـال  
 40بـا دريافـت    جنـبش، مردم بـه   وردنآ

از دسـت مبـارك اخـوي     ميليارد تومـان 
گرامي اقدام به تشكيل گروه سبز واليـت  

 انچماقدار ازبا هزينه اندكي برخي  .دكر
مراســم بــا   بعضــي را گــرد آورد و در
مچ بند سبز و بسـتن   –پوشاندن لباس سبز 

مي خواسـت   - پيشاني بند سبز و شال سبز 
ـ    ردم شـكاف ايجـاد   كه در ميـان اتحـاد م

البته تيرش به سنگ خورد و بعـد از  . نمايد
يكي دو بار شركت در مراسم خاص، همه 

ه بيهـوده بـود   كـار متوجه شدند كه ايـن  
 .گروه از ميان رفت. است

هنگام، برخـورد بـا اعتراضـات    88سال     
مردمي، قرارگاه ثاراهللا و اطالعـات سـپاه   

در پـي  براي حمايت از احمدي نژاد كـه  
به مقام رياست  ،خامنه ايرهبري تا به كود

مــردم  جنــگ بــاجمهــوري رســيد، وارد 
آنها تا آن روز مـي پنداشـتند كـه     .شدند

محمود احمدي نژاد همان مائده اسـماني  
است كه خداوند براي حاكميت فرستاده 
و همان نابغه هزاره سوم است و اگر قـرار  
باشد كه خداوند پيامبري را به رسـالت در  

بفرستد قطعا اين شخص كسي  اين دوران
زيـرا   .به جز محمود احمدي نـژاد نيسـت  

اين فرد چه در دوران شهرداري تهران و 
چه در دوران رياست جمهوري دور اول 
هر امتيازي را كه الزم بود به سپاهيان داد 

و تـا  و آنها را از وضعيت بد مـالي خـارج   
 . بود فربه كرده بخواهي

سكوني كـه  واگذاري سند خانه هاي م     
و نيـروي  افراد سپاه بدون اجازه از سوي 

، يكي از ندو بسيج ساخته شده بود انتظامي
داده  سـپاه امتيازات بسيار مهمي بود كه به 

زيرا خانه هاي چند ميليوني و بـدون   .شد
نها با واگذاري سند به ناگاه به خانـه  آسند 

، بـاز  .شدندهاي چند صد ميليوني تبديل 
هوري، با واگـذاري  در دوران رياست جم

قراردادهاي چند ميليـارد دالري نفـت و   
را به يكي از بزرگتـرين   سپاه گاز، ناگهان 

سرمايه داران تبديل كـرد و قرارگاههـاي   
را كه تا آن زمـان تنهـا بـه     سپاهاقتصادي 

د هاي خاكي و لوله كشي آب و سساخت 
فاضالب در روستاها و شـهرهاي كوچـك   

اي بـزرگ  مشغول بودند، وارد پـروژه هـ  
و گاز  خطوط لوله گازي و استخراج نفت

در سراســر كشــور و بــه خصــوص پــارس 
جنوبي و عسلويه نمودند و ميلياردهـا دالر  

عالوه بر آن  .را به جيب آنها واريز ساختند
مخــابرات كشــور را نيــز در يــك نمــايش 
مزايده اي البته به دستور مستقيم سيد علي 

ــهخا اي و با حذف رقيـب بـه داليـل     من
امنيتي به اين نهاد واگذار كرد كـه سـود   

 .ساخت سپاهسرشاري را نصيب 
آبي،  –گازي  –به جز قراردادهاي نفتي    

بانكها  تاسيس برايصدور مجوزهاي كالن 
از ديگـر  اعتباري يكـي   - و  موسسات مالي

بـه  امتيازاتي بود كه محمود احمدي نژاد 
به گونه اي كه هم اكنون دههـا   .سپاه داد
الي و اعتبـاري ايـن نهـاد در راه    موسسه م

برخـي ايـن    .هستندتبديل شدن به بانك 
 :راه را پيموده و برخي در نوبـت هسـتند  

بانك انصار وابسته به سپاه پاسداران و بانك 
ــامي و    ــروي انتظ ــه ني ــته ب ــوامين وابس ق

مهر  –ثامن االئمه  –موسساتي چون كوثر 
 . نوع مؤسسه ها هستندن ياز ا.. بسيجيان و

ورد ديگري كه، به لحاظ مالي، اهميت م   
خاصـــي بـــراي نيروهـــاي ســـپاه دارد، 
واگــذاري ســهام كارخانجــات ســود ده  
 .تحت عنوان سهام عدالت به آنها مي باشد

به اين صورت كه سهام بيشتر كارخانه هاي 
ميان نيروهاي نظامي وابسته به  سود آور را

اين نهاد تقسيم نموده و سـهام بسـياري از   
كارخانجـات زيـان ده را در    شركت ها و

مـثال، سـهام    .نـد ه ااختيـار مـردم گـذارد   
سـايپا و   وكارخانجاتي مانند ايران خودرو 

گروه خودرو سازي  بهمـن و مخـابرات و   
ــهام   ــا داده و سـ ــه آنهـ ــا را بـ نيروگاههـ

السـتيك   وكارخانجاتي مانند كاشي ايرانا 
را ... شيشـه سـازي قـزوين و    وسازي البرز 

ي دارند به مردم عـادي  كه مشكالت بسيار
  .دكرده انواگذار 

  
چـرا   ،باوجود گرفتن ايـن امتيازهـا   •

ـ  اد ژفرماندهي سپاه در برابر احمدي ن
   :قرار گرفت؟

 
ولـي   .نداختالفات هميشه وجـود داشـت     

چون سر همه آنها در يـك آخـور بـود و    
همه از آن استفاده مي كردند و سر مردم 

ه طرفهاي اختالفها توج بي كاله مانده بود،
اختالف و مردم را چندان به خود جلـب  

اما  از سال گذشـته كـه زمزمـه     .نمي كرد
ـ هايي مبني بـر تـك خـوري بانـد ر     يس ئ

ن از آسـپاه بـا   جمهور از يك سو و مقابله 
موجب شدت گرفتن اختالفها  ،سوي ديگر

ســپاه  .و جلــب توجــه هــا بــه آنهــا شــد 
پاسداران به دليل اينكه بخشي از سود بـاد  

يس جمهـور از  ئتوسط ياران ر اشه وردآ
بـه مقابلـه برخاسـت و     چنگش خارج شد،

موجـب شـد اختالفـات علنـي     اين مقابله 
جناح وابسته به سپاه پاسـداران كـه   . شوند

اين روزها زمينه را براي هر حملـه اي بـه   
ــر ــده ئ ــب دي ــور مناس ــت يس جمه  ،اس

گفتگوها، صحبت از واردات قاچاق سيگار 
البتـه   .مـي كنـد  توسط باند رحيم مشايي 

همه مي دانند كه يك پاي واردات قاچاق 
سيگار خود سپاه پاسـداران اسـت و يـك    
پاي جديد آن دفتر رياست جمهوري مي 

چه كسي نمي داند سردار سپاه طـه   .دنباش
ــت    ــاون حفاظ ــاني مع ــه زم ــاهري ك ط

ن سـعيد  رااطالعات نيروي انتظامي و از يا
وي در بســياري از دســت امــامي و هم

ن روزهـا كـه در   آدر  - بـود   جنايت هـا 
كنارسردار معاود عراقي محمد رضا نقدي 

در  هدر شكنجه شهرداران قرار داشت و چ
سالهاي قبل كه يكي از شكنجه گران بـود  

مسعود صالح يا صدر االسـالم   نام مستعارش
ــه در دوران رياســت   ــود ك ــوري ب جمه

محمود احمدي نژاد، بـه رياسـت هيـات    
يلياردها تومـان  مديره  دخانيات رسيد و  م

از قاچاق سيگار نصيب باند و نهاد مرتبط با 
به رحيم شدن  نزديكاز راه  ،- خود كرد 

مشايي، به ستاد مبارزه با كـاالي قاچـاق و   
نهـاد رياسـت   «قاچـاق توسـط   ارز آمد و 
 .را سازمان داد» جمهوري

در ايران رسم است كه هميشـه بـراي         
هاي رياست و عضويت در ستادها و سازمان

خـورد و بـرد را   خاصي كـه قـرار اسـت    
يـن  آكسـاني را در رأس   ،افزايش دهنـد 

ســازمانها و ســتادها قــرار مــي دهنــد كــه 
ــا    ــورد و برده ــته از خ ــته آن رش كاركش

مثال در ستاد مبارزه با قاچاق عموما  .هستند
و  از قاچاقچيـــان و مفســـدان اقتصـــادي

چون سردار محمد رضـا نقـدي    اجتماعي
اد كه خود در سـرقت  س سابق اين ستئير

هاي مسلحانه و جنايات بسياري دخيل بود 
و يا از قاضي معروف مرتضوي كـه هنـوز   
پرونده شهرك سازي وي در اتوبان كرج 

 .رئيس و سرپرسـت مـي شـوند    ،باز است
افـرادي چـون محمـد    نيز   نهاآ همكاران

كه خود از ...  رضا رحيمي و طه طاهري و
. وندمـي شـ   مفسدان و قاچاقچيان هستند،

طه طـاهري يـا سردارصـدر    در باره سابقه 
ــالم، ــرج االس ــد   اي ــي نويس ــداقي م مص

چنـــدي بعـــد، در دولـــت محمـــود :...
نژاد، او با حكـم محرابيـان وزيـر     احمدي

صنايع بـه عنـوان مـدير عامـل و رياسـت      
هيــات مــديره شــركت دخانيــات ايــران 

بعـد از مـدتي، بـا بـاالگرفتن     . معرفي شد
سـالم از ايـن   بحث قاچاق سيگار، صدراال

سمت بركنار شد و جالب است كه اين بار 
با حكم اسماعيل احمدي مقدم به جانشيني 
. ستاد مبارزه با مواد مخـدر منصـوب شـد   

وي در حال حاضر ظاهرا در ايـن پسـت   
حضور دارد، و البته هنوز شايعاتي مبني بر 

ــا   ــتن وي در ق ــت داش ــيگار چادس ق س
خــارجي و روابــط او بــا شــركت فيليــپ 

، نماينـده سـيگار مـالبرو، بـر ســر     مـوريس 
 .ها هست زبان

در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وضـع      
ـ  رياسـت . اسـت طورهمين   بـا ن سـتاد  اي

ـ محمد رضـا رحيمـي معـاون اول ر    يس ئ
است كه خود دهها پرونده فساد  يجمهور

 . مالي در قوه قضاييه دارد
جالب تر ستاد حقوق بشر اسالمي است       

ــا  ــر اعض ــه اكث ــاي ك ــره ه ي آن، از چه
شــناخته شــده در نفــي حقــوق بشــر و از 

 –ترورهـا   –جنايتكاران به نام در قتل هـا  
مــي باشــند ورياســت آن را ... شــكنجه و 

محمد جواد الريجـاني بـر عهـده دارد و    
اعضاي ديگر اين ستاد تا قبـل از رياسـت   

 :ندصادق الريجاني به شرح زير بود
  دي،يت اهللا محمود هاشمي شاهروآ  -  1
يس سابق قـوه قضـاييه و تاييـد كننـده     ئر

جنايات در زنـدانها و خيابانهـا و   ازبسياري 
ــان واليــت و   ــوراي نگهب ــي ش عضــو فعل

 . خبرگان رهبري
حجت االسـالم دري نجـف آبـادي،     -  2
اسبق و از عوامـل صـدور   واواك » وزير«

دادستان سـابق   سياسي وفرمان قتل هاي 
  .كل كشور و امام جمعه فعلي اراك

از عوامل  ،حجت االسالم علي رازيني  -  3
اصلي در قتل زندانيان سياسي و ترور و از 

يس ديوان عـدالت  ئدادستانهاي كشور و ر
 ...اداري و

 ،حجت االسالم مصطفي پور محمدي -  4
در دوران علــي  واواكمعــاون خــارجي 

ســازمان دهنــدگان اصــلي فالحيــان و از 
شور ترور بسياري از مبارزان در خارج از ك

اول محمـود   در حكومتكشور  »وزير«و 
يس سازمان بازرسي كل ئو ر احمدي نژاد

  .كشور در حال حاضر
يكي از  ،يسيئحجت االسالم ابراهيم ر -  5

كشتار زندانيان سياسـي   مأمور» قاضي«سه 
و معاون  67و به خصوص سال  60در دهه 

يس قوه قضاييه و نماينده بيـت رهبـري   ئر
 .است ايتكاران به نامازجناو . در اين قوه

ــني اژه اي   -  6  ــالم محس ــت االس  ،حج
 »وزيـر « وقاضي شرع دادگاههاي انقالب 

دادســتان كــل كشــور و  واواك وســابق 
از جنايتكار ترين  او. قاضي سابق مطبوعات

گـاز گـرفتن    از. يـم اسـت  ژرچهره هاي 
ب دهـان انـداختن بـر    قربانيان خـود و آ 

يز شكنجه نها تا ديگر انواع تحقير و نآروي 
را بكار مي برد و راحت دستور قتـل مـي   

عضو حقـوق بشـر    چنين جنايتكاري .دهد
 !.استاسالمي 

 ،حجت االسـالم جمـال كريمـي راد    -  7
سخنگوي اسبق قوه قضاييه كه در تصادف 

 . اتوموبيل كشته شد
سردبير سـابق روزنامـه   ، صفار هرندي  -  8

در » وزير« وسردار سپاه پاسداران   كيهان،
اول احمدي نژاد و مشاور فعلـي   متحكو

 . فرمانده سپاه پاسداران
از عوامـل تـرور در    ،منوچهر متكـي  -  9  

ايـران در   اسـبق   سـفير  وخارج از كشور 
تركيه كه مبارزان بسياري را در آن كشور 

معـاون سـازمان    وربود و به ايران فرسـتاد  
امور خارجـه    »وزير«ارتباطات اسالمي و 

 . حمود احمدي نژادم توسطبركنار شده 
بر هيچكس پوشيده نيست كه افراد فوق     

 ي هسـتند كـه بـر ضـد    همه از جنايتكـاران 
يم ژر. جنايت كرده اند و مي كنندبشريت 

ستاد حقوق بشر اسالمي از اين كسان براي 
 .عضو منصوب كرده است

هنوز مدتي از افشـاي دخالـت رحـيم        
مشايي در واردات سيگار قاچـاق نگذشـته   

براي دفـاع از او   يد كه رييس جمهوربو
در روز همايش مبارزه بـا  : وارد صحنه شد

رياست آن را قاضي مرتضـوي   قاچاق كه
ـ   داشـت، برعهده  از اسـكله  اد ژاحمـدي ن

سـخن   هاي غير مجاز و برادران قاچاقچي
اجازه نمي دهد از اين  افزود كهو  . گفت

از  .به بعد كاالي قاچاق واردكشـور شـود  
دستيارانش به اين نتيجه رسـيده  او و  ،قرار
كه اگر قرار باشد ديگ قاچـاق بـراي    اند 
نجوشد بهتر است كه براي هيچ كـس   آنها

 20نجوشد و اگر قرار باشد از اين در آمد 
نهـا  ، چيـزي نصـيب آ  هزار ميليارد دالري

نشود بهتـر اسـت كـه نصـيب هـيچ نهـاد       
 . نشودنيز ديگري 

ـ  روز بعد از سخنراني       د در اژاحمـدي ن
اسكله هاي واردات كاالي قاچاق، بـه  باره 

ناگاه فرمانده سپاه مدعي شد كه سپاه اصال 
 .كاري به واردات كـاالي قاچـاق نـدارد   

 ييس جمهورئكه مگر راست  وال اينئس
 وگفته بود كه سپاه اين كار را ميكند كـه ا 

 ؟الزم ديد به او پاسخ بدهد
و نهادها و وزارتخانه ها  اد ازژاحمدي ن    

بنا بـر  اما  .كرده بود صحبتمراكز مختلف 
قـا  آ، اگر چـوب را بـرداري   ضرب المثل

در جـا  گربه فرار ميكند، فرمانده سپاه هـم  
ـ  اد بـا سـپاه   ژگفت روي سخن احمدي ن

اگـر فرمـان قطـع     ،در واقـع . بوده است
واردات كاالي قاچاق صادر  شود، درآمد 

به يليارد دالري سپاه پاسداران چند هزار م
زيرا بـر اسـاس آمـار غيـر      .مي افتدخطر 

ميليارد دالر كاال  20واقعي دولتيان حدود 
به صورت قاچاق وارد كشور مـي شـود و   

ن به اصـطالح بـه صـورت غيـر     آبيش از 
 افراد  البته در بيش از نيمي از آن،. قاچاق

سپاه  و شركتهاي وابسته به مراكز قدرت از 
و  واواك  ومجلـس   وجمله بيت رهبري 

  .نقش دارند قاچاق ن در واردات ديگرا
مگر فرودگاه پيام كرج كـه روزانـه دو        

هواپيما كاالي قاچاق وارد آن مي شد بـه  
سـكوت آن را  در ؟چه كساني تعلق داشت

از فرودگـاهي   ،ن پسآاز . تعطيل كردند
بزرگتر به نام فرودگاه امام خميني استفاده 

بحث مسائل امنيتي در فرودگاه . مي كنند
م خميني كه به جنگي ميـان وزيـر راه   اما

د و سـپاه  شخاتمي و سپاه تبديل  حكومت
آن را بــر فــراز  هواپيماهــا  كــرد تهديــد

نه تنها به داليل  ،سرنگون مي كندفرودگاه 
خـارج سـاختن   جلوگيري از  امنيتي يعني

تروريست نبود بلكـه بـه دليـل وارد    افراد 
كـه  و هست  ساختن افراد و كاالهايي بود

ست بدون شناسـايي وارد و خـارج   مي باي
 . شوند

نيرويــي كــه مــدعي حفــظ  از چــه رو    
دستاوردهاي انقالب و حمايـت از مـردم   

يم بشـار اسـد كـه    ژراست براي كمك به 

، حاضـر مـي   خامنه ايستدوست و برادر 
شود جان افراد خود را به خطر انـدازد و  
بدون اطـالع مسـافران عـازم سـوريه در     

ايـر مـواد    –ايـران  هواپيماي مسافربري 
منفجره و مهمات جهـت سـركوب مـردم    

آيا واقعا شرف و انسـانيت  باركند ؟  سوريه 
كـه  بي قدر شده است حد اين تا  سپاهدر 

را به خطر جان مردم اعمالي كه دست به 
 سان شده است؟ آاين اندازه  ،مي اندازد

فرمانـدهي  قاچـاق،  باز شدن پرونده با     
ـ . سپاه سخت آبـرو باخـت   ن شـد كـه   اي

فرمانده سپاه كه حسابي از اين افشـاگري  
عصبانيت  در منتهاي، عصباني شده بود ها،

همه چيز را با هم قاطي كرد و به گونه اي 
انتخابــات دور آينــده  قضــيهناشــيانه وارد 

اجـازه ورود برخـي   : و گفـت مجلس شد 
از  .افراد به انتخابات مجلس را نمي دهـد 
شور موضع كسي سخن گفت كه اختيار ك

 سپاه اسـت كـه    ،در حقيقت نيز .با او است
گي هائي ژو وي شرايط »به فرمان رهبري«

ورود بـه  را  معين مي كند كه نامزدهـاي  
 شـوراي . مي بايـد داشـته باشـند    مجلس 
 .وسيله و پوشش استنگهبان 

 اسـت  مدهآچه پيش  :وال اين استئس    
اجازه دادن يـا   ازكه سپاه به صورت علني 

صـحبت   ،مزدهـاي نماينـدگي  به ناندادن 
از چنـدي قبـل    :مي كند؟ پاسـخ اينسـت  

شده بود كه سـپاه بـراي مقابلـه بـا     علوم م
، بـا كمـك نيروهـاي بـه     ييس جمهورئر

گرا، قرار گذارده انـد در   اصطالح اصول
بـا  بنا شده بـود  . برابر احمدي نژاد بايستند

ــتفاده از  ــاتاسـ ــپاه  واواك و اطالعـ سـ
حمـدي نـژاد   پاسداران افراد نزديك به ا

مـانع از ورود انهـا بـه مجلـس     شناسائي و 
  .شوند

از  به اينكـه جعفري  »سردار«اما تهديد       
در انتخابات  يحضور نيروهاي اصالح طلب

جلوگيري مي شـود كـه در بـاره     ،مجلس
 بخـاطر  ،موضع نگرفتـه انـد  » جريان فتنه«

 ،در حقيقت. است سپاه و خامنه اينگراني 
ه اين فكر افتاده اند برخي از اصولگرايان ب

و به قول خودشان  - نجات خود  كه براي
از دست قدرتمندان از نيروهـاي   -  كشور

عالوه بر ايـن،  . اصالح طلب كمك بطلبند
با ورود آنها به صحنه انتخابات، انتخابات را 

شـركت نكـردن   البته  .دهند جلوهمردمي 
مردم در انتخابات بشرط اين كه به وسعت 

ن آمصـر توسـط مـردم    تحريم انتخابـات  
ور آنگرانـي    ،خامنه اي رايب ،كشور نشود

همين قدر كه مردم تـا انـدازه اي   . نيست
ــيس     ــد و  رئ ــركت كنن ــات ش در انتخاب
جمهوري و مجلسي مطيع حاصل انتخابات 

 . كافي است ،بشوند
جنــاح حــامي ورود نيروهــاي اصــالح     

انتخابات اگر مردم  كه ن نگرانندآاز طلب 
ـ   دعـواي ، ندرا تحريم كن اد و ژاحمـدي ن
يعني ثابت . اثبات خواهد شد همكاران او 
ميليـون   5 يم در جامعـه ژركه  خواهد شد
چون محمـود احمـدي نـژاد     . رأي دارد

وارد انتخابات شد آمار حاميان حاكميـت  
بـه   تعلـق اين آرا م .ميليون نفر رسيد 24به 

رمانده سپاه  و علي ف. ندخود احمدي نژاد
  ،88خــرداد  انتخابــات خامنــه اي كــه در

، مي دانند كـه جعـل آراي   كردندكودتا 
پـس نيـازي بـه    . مردم زياد سخت نيسـت 

حاضـر  نهـا  آ. حضور اصالح طلبان ندارند
خط به ورود نيروهاي اصالح طلب نيستند 

بــه موســوي و كروبــي و حتــي خــاتمي 
: دو گزينه بيشتر ندارند. تن بدهند مجلس،

م رد صــالحيت هــا و ماليــدن پيــه تحــري
انتخابات به تن و اجـازه نسـبتاًعمومي بـه    
اصالح طلبان براي شـركت در انتخابـات   

آنها كـه جانبـدار اجـازه عمـومي     . دادن
دادن هستند از آن بـيم دارنـد كـه عـدم     
اجازه موجب تحريم وسيع انتخابات و در 

يم ژدر معرض سقوط قرار گرفتن ر ،نتيجه
  . بگردد

  
  

  ۵در صفحه 
  

 تعيين هدف، بدون داشتن وسيله ؟
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يـم  ژسران ر ،ن حالدر همي: انقالب اسالمي
» شيطان بـزرگ «به فساد و ارتباط گيري با 

  :مشغولند
  
  

سرمايه گذاري فرزنـدان  
ــاي   ــه اي در آفريق خامن

ناتوان تر شدن  –جنوبي 
ارتبــــاط  –خامنــــه اي 

ــا    ــنجاني ب ــمي رفس هاش
  ...:و –امريكا 

   
ــيكس   ٭ ــر اســنادي كــه ويكيل براب

ــت ــار داده اسـ ــي و  ،انتشـ مجتبـ
ــه اي در افري ــاي مصــطفي خامن ق

  :جنوبي سرمايه گذاري كرده اند
  
  
از دوبي بـه   2009/  2/  8گزارش مورخ  ◀

ن آوزارت خارجه امريكا است و يك بند 
مربوط مي شـود بـه سـرمايه گـذاريهاي     
مجتبي و مصطفي خامنـه اي در افريقـاي   

فرزندان رهبر جمهوري اسـالمي  : جنوبي
ــران ــرمايه  ،ايـ ــطفي سـ مجتبـــي و مصـ

يقاي جنوبي بـه  گذاريهاي عظيمي در افر
ميليـارد   10ن را آميـزان  . ورده اندآعمل 

ــر ــدآدالر ب ــرده ان ــر  . ورد ك ــالع گي اط
يت آامريكائي اطالع را از يكي از بستگان 

ــاني كــه مرحــوم شــده اســت   ،اهللا طالق
اين اطالع بر اطالع . دريافت كرده است

ديگري پرتو مي افكند كه چند هفته پيش 
بعنـوان   درباره نقش نلسون مانـدال  ،نآاز 

 ،يم ايران و دولـت امريكـا  ژواسطه ميان ر
  . در يافت شد

گيرنده اطـالع خبـر ديگـري در بـاره          
ميزان سرمايه گذاري ايـن دو فرزنـد در   

. دريافـت نكـرده اسـت    ،افريقاي جنوبي
منبــع نخســتين مــا براينســت كــه ســرمايه 

مـده  آگذاريهايي در صنايع سنگين بعمل 
  . اند
 ،در بيـت خامنـه اي  مجتبي خامنه اي      

 ،مهمتـرين موقعيـت را دارد و بـه تــازگي   
نچه به روابط بيت خامنه اي با امريكـا  آدر

  .نقش اصلي را دارد ،مربوط مي شود
ورد كـه دردو  آبه يـاد مـي   : انقالب اسالمي

از جمله در نوبتي كـه مافيـاي خامنـه     ،نوبت
ــرده از  ،اي معرفــي شــد انقــالب اســالمي پ

و مصــطفي در  ســرمايه گــذاريهاي مجتبــي
در . افريقاي جنوبي و كانـادا برداشـته اسـت   

ــت ــان    ،حقيق ــه اي در مي ــاي خامن مافياه
مافياهائي كه اقتصاد ايران را در تصرف خـود  

در رده اول  ،دارند و ايران را غارت مي كننـد 
  .است

  
ارتبــاط جــوئی هــای خــاتمی و  ٭

  :هاشمی رفسنجانی با امریکا
  
بـه   گزارش ديده بان ايـران از دوبـي   ◀

فوريـه   24وزارت خارجه امريكا به تـاريخ  
خاتمي خواستار كمـك حكومـت   : 2009

امريكا شده است براي انجام ديـداري بـا   
 ،نآهــدف از . ســفير ســوئيس در تهــران

جلب حمايت امريكا از نامزد اصالح طلبان 
 ،او مي خواهـد پـيش از انتخابـات   . است

وسائل ارتبـاط جمعـي وجهـه او را بيشـتر     
يـا وزارت  آت كـه مـي پرسـد    اينس. كنند

خارجه امريكا مي توانـد ترتيـب مالقـاتي    
سفير سـوئيس در   ،گوستيآميان او با ليويا 

ايـن ديـدار وجهـه بـين     . را بدهد ،تهران
ــزايش مــي دهــد  . المللــي خــاتمي را اف

خاتمي خواهان آنست كه وسائل ارتبـاط  
جمعي داخلي و بين المللي اين ديـدار را  

  . پوشش دهند
مده است كه ياسر آ ،گزارش در همان ◀

رفسنجاني كوچك ترين فرزند علي اكبـر  
خواهان تماسـهائي در   ،هاشمي رفسنجاني

داخل و خارج است به قصد ترتيب دادن 
مبادلــه ديــدار كننــدگان ميــان ايــران و 

اطالع دهنده از هاشمي رفسنجاني . امريكا
زاد اسـالمي بـه   آشنيده است كه دانشگاه 
بـا دانشـگاههاي    مبادله ديـدار كننـدگان  

اين مبادله ها پوشـش مـي   . امريكا بپردازد
  .دهند به رابطه سياسي

اين اطالع همخواني دارد بـا اطالعـي       
بنـا بـر   . كه از چند منبع تحصيل شده انـد 

زاد بـا  آهاشمي رفسنجاني و دانشـگاه   ،نآ
در قلمـرو   ،اين فكر كه با حكومت امريكـا  

ــر  ــاي ديگ ــه ه ــدگان و برنام ــه بينن  مبادل
  . موافقند ،همكاري شود

  
ــــــن از  ٭ ــــــه در آدو ت ــــــا ک نه

گروگانگیری شرکت داشته انـد 
ن آاد در ژمــی گوینــد احمــدی نــ
  :کار شرکت نداشته است

  
 4بنا بـر گـزارش از دوبـي بـه تـاريخ       ◀
ديدبان ايران از منبع ايراني  ،2006وريل آ

خود اطالع كسب كرده است كه محسـن  
ه او گفته ميردامادي و ابراهيم اصغر زاده ب

اد دخالتي در گروگانگيري ژاحمدي ن: اند
اد در سپاه نيز بيشتر در ژاحمدي ن. نداشت

او . كار مهندسي و لوجستيك بـوده اسـت  
در فعاليتهاي سپاه قـدس شـركت نداشـته    

ـ  . است اد در ژاو بعداً  گفت كه احمـدي ن
 ،در ويـن  ،رهبـر كـرد   ،قتل دكتر قاسـلمو 
  .  نقشي  نداشته است

 ،در علـن  ،طرفـه ايـن كـه   : ميانقالب اسـال 
در  ،امريكا شيطان بـزرگ و دشـمن اسـت و   

با يكـديگر   ،همه بر سر دلبري از امريكا ،نهان
دســتگاه خامنــه اي از : مســابقه مــي دهنــد

طريق مجتبـي سياسـت خـود را بـا امريكـا      
هاشمي رفسنجاني از طريق . تنظيم مي كند

با وجـود تقلـب   . دو فرزندش محسن و ياسر
مـدن خطـر اخـراج    آو پديـد  شكار محسن آ

يم ابن سـعود  ژر ،كسفوردآميزش از آافتضاح 
كسـفورد  آكه از قرار كمكهاي مالي بزرگ به 

ن دانشگاه را در باره محسن تحت آ ،مي كند
خاتمي خواستار وجهـه  . فشار قرار داده است

. بين المللـي اسـت و نيازمنـد امريكـا اسـت     
به گوش امريكا مي رسـاند كـه    ،ادژاحمدي ن

منبعي كـه  . مدن با امريكا استآهان راه خوا
از او اطـالع   ،مأمور امريكائي تحصـيل اطـالع  

ـ   ،مي گيرد اد در ژمدعي مي شود احمـدي ن
طرفـه ايـن   . قتل قاسملو نقش نداشته اسـت 

رئيس دفتر علي الريجـاني شـده    ،كه قاتل او
  !است

  
اد یارانـه ژحکومت احمـدی نـ ٭

ها را چگونه و به چه قیمتـی مـی 
  :پردازد؟

 
بر اساس مصوبات مجلس قرار بر ايـن   ◀

هـزار   45بود كه به هر نفر ماهيانه حـدود  
تومان از درآمدهاي نفتي به عنوان يارانـه  

باز بر اساس همان مصـوبه   .پرداخت شود
دولت مي بايست از درآمدهاي خود، در 

هــزار ميليــارد  35، مبلــغ حــدود 90ســال
 به مردم پرداخت كند يارانهتومان، بابت 

محمود احمـدي   حكومت دي پيش،چن.
و  با ورود به بـازار دالر  ،چون گذشته نژاد،

، مبلغ يارانه ها را از از راه گران كردن آن
. ها بازگردانـد نورد و به آآجيب مردم در 

يس بانك مركزي در ماه گذشـته بـراي   ئر
مد نامشروع و پرداخت يارانه ها آايجاد در

د قيمت سكه طال را كه در اختيار خود دار
ــزايش    ــين اف ــل هم ــزايش داد و از قب اف
توانست هزاران ميليارد تومان سود گراني 
سكه را از جيب مردم بـدر آورد وبـه نـام    

امـا   .يارانه به حسـاب مـردم واريـز نمايـد    
 120آخرين سرقت بانك مركزي افزايش 

تومان به قيمت دالر تحت عنوان كنتـرل  
بـه نقـل   . بـود قيمت ارز در طول ده روز 

هــزار  8حــدود   ،از ايــن راه ن،ازمســئوال
ميليارد تومان سود نامشروع به دست آورد 

 .كند، واريز بابت يارانه تا به حساب مردم،
ايــن ســان پــول بدســت : انقــالب اســالمي

ويران كـردن اقتصـاد داخلـي و بـي      ،وردنآ
ارزش كردن بازهم بيشتر پول داخلي و ايجاد 

ن و در آترس از كاهش بازهم بيشـتر ارزش  
ــلكه و ارز  آه روي نتيجــ ــد س ــه خري وردن ب

ــا ايــن دولــت و . خــارجي اســت كشــوري ب
اقتصاد توليد محـور   ،سياست مالي و پوليش

فرصـتهاي رانـت    ،در ايـن اقتصـاد  . نمي يابد
يند و ثروت ملـي  آخواري است كه پديد مي 

 .را به خارج از كشور انتقال مي دهد
 
اد بـا ژاحمدی ندرگیری های  ٭

روز بــروز  را» رهبــر« ،خامنــه ای
   :بی قدر تر می کند

  
كـه احمـدي نـژاد دسـت بـه       زماني ◀

تحصن در خانه پدري زد فكر نمـي كـرد   
 .بگرددقدر مشكل  ادامه كار براي وي اين

سيد علي به لجاجـت  فكر نمي كرد هرگز 
خود ادامه دهد و براي اولين بار در مقابل 

 . كارهاي او بايستد
 احمــدي نــژاد از بــدو ورود بــه كــاخ    

رياست جمهـوري، در دور اول، مطمـئن   
، از وي در همـه حـال  بود كه سيد علـي،  

بنابراين هـر كـاري    .حمايت خواهد كرد
در برابر همه  .كه دلش خواست انجام داد

، خامنه اينهادها و قواي ديگر، با حمايت 
ــا وي  .ايســتاد كســي هــم تــوان مقابلــه ب

 . رانداشت
مـه  اين حمايت ها تا ابتداي امسـال ادا     

هنگامي كه قصد بركنـاري وزيـر    .ندداشت
د با مخالفت سيد علي خامنه كررا  واواك

بـراي وادار كـردن او بـه     .اي روبرو شـد 
قهـر كـرد و بـه خانـه      ،»وزير«قبول عزل 

از همين زمان بود كـه ديگـر سـيد     .رفت
زيـرا  . از وي نشـد  علي حاضر به حمايـت 

خطر حضـور قدرتمنـد احمـدي نـژاد و     
 كنــار خــود حــس كــرديــارانش را در 

 6بدنيست بدانيم چرا سيد علي خامنه اي .
ــد  ــاعت را در واواك گذران ــد او : س قص

وردن واواك آتحت امر مستقيم خـود در 
اما بهانه رفتـنش بـه واواك گـزارش    . بود

به او در باره كارهاي معاوني بـود  » وزير«
پرونده  ،اين معاون. كه مشائي گمارده بود

ـ هاي خورد و برد افراد با اد ژند احمدي ن
سـندهاي  . را از واواك خارجي مي كرد

فسادكاريهاي رقبا را نيز در اختيار باند قرار 
بنـا بـود از سـندها در انتخابـات     . مي داد

خامنه اي به واواك رفت و . استفاده شود
دانسـت چـه    ،سـاعت  6با گذراندن مدت 

كساني را بايد براند و چه كسـاني را بكـار   
امـر مسـتقيم او   بگمارد تـا واواك تحـت   

ـ   . يدآدر اد سـريع و  ژواكـنش احمـدي ن
ــود  ــاطع ب ــر داد و  : ق ــلحي را تغيي او مص

واكنش خامنـه اي هـم بـه ايـن واكـنش      
او مصلحي را بـر مسـند   : سريع و قاطع بود
 . بازنشاند ،وزارت واواك

و بيـت   ترتيب بود كه خامنه ايبدين       
ـ  تصميم گرفتند  او  اد ژپر و بال احمـدي ن
روزها گذشتند و چند تني از اما  .بچينندرا

ـ  اد و مشـائي دسـتيگر   ژنزديكان احمدي ن
بـر   .و چيـده نشـد  امـا پـر و بـال ا   . شدند

كـار بـه   . اد افزوده شدژاحمدي نلجبازي 
براي فشار بيشتر  خامنه ايجايي رسيد كه 

بر محمود احمدي نژاد ديگر نهادها را نيـز  
يه در ئقوه مقننه و قضا دو . به كمك طلبيد

ر سيد علي و سپاه پاسـداران وبسـيج و   كنا
و  نـد ديگر نهادهاي سـركوبگر قـرار گرفت  

به بهانه مقابله با انحراف يـاران   حكومت را
اما تـا   .فشار قرار دادند احمدي نژاد تحت

به حال نتيجه اي را كه مي خواسـتند بـه   
به  ادژاحمدي نچرا كه . نده ادست نياورد

ي افـراد  كردن هيچ وجه حاضر به بركنار
خامنه اي و بيت او مي خواهند كنـار  كه 

كـه   حتـي هنگـامي   .نيست ،گذاشته شوند
امــام جمعــه دفتــر رياســت جمهــوري را 
دستگير كردند وي بـه مقابلـه برخاسـت و    

اما اتفاقات پـيش   .اورا از زندان بدر آورد

ــا  ــد از مص ــه خصــوص بع ــده ب  حبــهآم
احمــدي  نــژاد بــا خبرنگــاران داخلــي و 

بنا به دستور بـه   خارجي كه يك هفته هم
گره اختالفات را كورتر كرد و  ،تاخير افتاد

مسـئله اي  كـه  ه است كار به جايي رسيد 
تنها بـا حـذف    ،كه خامنه اي ساخته است
 . استيكي از دو طرف قابل حل 

از سه سـو  تدبير خامنه اي اين شد كه       
ورنـد و وي را  آبه احمدي نژاد فشار وارد 

ول دسـت بـه   ا :كننـد مجبور به اطاعـت  
او بزننـد و دوم بـا    نزديكانعليه  افشاگري
ــپاه و واواككمــك  ــان وي را  س اطرافي

تحت كنترل قرار دهند و در صورت نيـاز  
تشكيالتي و عملياتي اين گـروه   كادرهاي
در انتها، وي را مجبور بـه   .كنندرا دستگير 
 .داطاعت كنن

انگونـه كـه پـيش بينـي مـي      داما كار ب    
افشـا كـردن   با وجود  .كردند، پيش نرفت

ول احمـدي  همكاران رديف افساد مالي 
نژاد، از جمله محمد رضا رحيمـي معـاون   

يس دفتر و جانشـين  ئاول و رحيم مشايي ر
يس جمهور در بيش از ده پست و مقام و ئر

ـ حميد بقايي ر يس فعلـي دفتـر رياسـت    ئ
معاون معزول وزارت خارجـه   جمهوري و

كـردن   رحاضر به بركنا ادژاحمدي ن ،...و
نها نشد و حتي هنگامي كـه محسـني اژه   آ

يسي به نـزد او رفتـه و بـا    ئاي و خلفي و ر
نشان دادن پرونده هاي اخـتالس و فسـاد   

بـه   ادژاحمدي ن ،به او محمد رضا رحيمي
و اين پرونده ا .شدت از وي حمايت كرد

سازي را كار دشمنان خـارجي دانسـت و   
 حاضر به بركناري معاون اول خـود نشـد  

 پي اين مقاومت، مجلس، بنا به دستور در.
را  ادژاحمدي ن، بار ديگر فشار بر خامنه اي

در دستور كار خود قرار داد و كميسـيون  
تهيــه گزارشــاتي  كــارهــاي مختلــف در 

از  .شدند ييس جمهورئتخلف ر پيرامون
يه شـكايت نمودنـد و در   ئوي به قوه قضـا 

ــار  ــدگان«  ن،آكنـ ــيس «از  »نماينـ رئـ
نهــا از آ. ل كردنــدســئوا  »جمهــوري
عدم كفايـت سياسـي   رأي به  استيضاح و 

هم بعنوان سالح بر ضـد او اسـتفاده مـي    
 .كنند

با نزديك تر  .اد تسليم نشدژاما احمدي ن    
همانگونـه    انتخابات مجلـس، تاريخ  شدن

كه قبال با نيروهاي ديگر اصولگرا مـذاكره  
 نسـت كـه بـيش از   بود، خواهـان آ  كرده

از طرفداران مجلس » اننمايندگ« نيمي از
را كه به  يو يك سوم نمايندگانا .او باشند

امر بر همين . او پيشنهاد شده بود نپذيرفت
  .شدت اختالفات افزود

ايــن روزهــا، شــوراي نگهبــان، بــه  در     
درخواست سپاه پاسداران، بـا ادغـام سـه    

زيرا سپاه كه سپاه . وزارتخانه مخالفت كرد
در اختيــار مســئوليت مخــابرات كشــور را 

اگـر وزارت ارتباطـات و   است دارد گفته 
، پيـدا كنـد  فن آوري وزير غيـر سـپاهي   

بـين خواهـد رفـت و     امنيت مكالمـات از 
اطاعـت  سـپاه را  شوراي نگهبان نيـز امـر   

كرده و به مخالفت با مجلس برخاسـت تـا   
  . بگرددمانع از ادغام اين وزارتخانه ها  

امــا انــزواي خامنــه اي چنــان شــدت      
امام جمعه  ،رفته است كه دل علم الهديگ

» رهبـر «او . مشهد نيز به حال او مي سوزد
اما واقعيتي را كـه او نمـي   . را تنها مي يابد

» رهبـر «خواهد بگويد اينست كه تنهـائي  
درد او اينست كـه هـم   . تنها درد او نيست

اعتبار از دست داده است و هم كسـي بـه   
ي هاشـم . حرفهاي او ترتيب اثر نمي دهد

نيشي كـاري   ،رفسنجاني نيز در هر مصاحبه
اگر همان تعامـل را كـه بـا    : به او مي زند

در  ،اروپا داشتيم با امريكا نيز مـي داشـتيم  
نظر بـر  » رهبر«اما . وضعيت كنوني نبوديم

نبايد گفـت اگـر در قضـيه    . تعامل نداشت
. شكست خورده ايم ،اتم عقب نشيني كنيم

صدمه مـي   نظام ،زاد نباشدآاگر انتخابات 
  ... و. بيند
يك علت عمده انزوا و بي محل شدن      

دخالــت در امــور اجرائــي و  ،خامنــه اي
او در كـار هـر سـه    . قضائي و تقنيني است

قــوه دخالــت مــي كنــد و ايــن دخالتهــا 
ئي اين سه قوه را بسيار كم و فسـاد را  آكار

زيرا مأموران بـه  . بسيار افزايش داده است
خـود   ،نزديك هستند» رهبر«نسبتي كه با 

 ،نهـا آدر كار  ،كامه اند و از سوي ديگران

چـون نزديكـان بـه    . كارشكني مي شـود 
نزديكي را با ... اد و ژخامنه اي و احمدي ن

يكديگر براي خورد و برد مي خواهنـد و  
 .در فساد است كه رقابت مي كنند

 
 ،غاز شدآاختالف بر سر مشائی  ٭

یـا آبر سر مصـلحی ادامـه یافـت، 
اد ادامـه مـی ژذف احمدی نتا ح
   :یابد؟

 
ــد روزي از  ◀ ــوز چن  دو مــين ســالهن

كه كاسـه  است  كودتاي انتخاباتي نگذشته
ــري و حمايــت   و كــوزه اطاعــت از رهب

به درگيري اي  ييس جمهورئرهبري از ر
انجاميد كه نهايت آن حـذف يكـي از دو   

 . نفر است
، »رهبـر «در  قـدرت تمركز با توجه به      

اد اسـت كـه در نهايـت    اين احمـدي نـژ  
 .مجبور به اطاعت يا بركناري خواهد شـد 

زيرا رهبري به جز اطاعت مطلق حاضر به 
 . پذيرش هيچ گزينه ديگري نيست

ــتالف     ــد از   اخ ــاي بع ــان روزه از هم
هنگامي كـه   :مدآكودتاي انتخاباتي پديد 

ـ  رحـيم مشـايي را بـه مقـام      ادژاحمدي ن
بـا  خامنـه اي  معاون اولي انتخاب كـرد و  
احمـدي نـژاد    اين انتصاب مخالفت كرد،

 :و گفـت  نرفت حكم خامنه ايهم زير بار 
داده شده به خود من و نه به نظـام  آراي 

 5راي رهبري و نظام بـيش از   .بوده است
هنگام گفتگوي حميد . ميليون نبوده است

رسايي و جوانفكر در صدا و سيما، جوانفكر 
را  ءد كه خود احمدي نـژاد آرا شمدعي 

 5بيش از  نظامي أر .است ه دست آوردهب
اختالفـات رهبـري و   . ميليون نبوده است

چون مشائي بـر  . جدي شديس جمهور ئر
، برخـي هـا مجبـور    الجرم. كار خود ماند

بـه   »رهبـر «شدند با افشاي حكم حكومتي 
 در باره لزوم بركنـاري  »ييس جمهورئر«

را وي  ،از سمت معاون اوليرحيم مشايي 
در همـان روزهـا،    .دنعت كناطا ناگزير از

، ييس جمهـور ئنامه عسگر اوالدي به ردر
كه در آينده نزديك گوشزد شد  خطري 
اد و همكـاران او بـراي نظـام    ژاحمدي ن

 . وردآبوجود خواهند 
متوجه شد كـه   »هبرر«. ندروزها گذشت    

اما به اين دليل كه  .است كردهبد انتخابي 
ه او و تقلبي بر عهد اتهمه مسئوليت انتخاب

، بود، تصميم گرفت، بـه  مجتبي ،شفرزند
، احمدي نـژاد را كنتـرل   هر ترتيب شده

 كه اگر مـن نبـودم   كنداو را متقاعد  .ندك
ولي احمدي  .تو رئيس جمهور نمي شدي

 . نژاد و باند او اينگونه نمي انديشيدند
بـود   اوضاع داخلي كشور به گونـه اي      
چـاره اي جـز حمايـت از     خامنـه اي كه 
و  چرا كه در روزها .حمدي نژاد نداشتا

مـردم بـه    بعد ازكودتا،هفته ها و ماه هاي 
را  ييس جمهورئ، رمدندآدر مي خيابانها 

تقلــب كننــده را تقلبــي مــي خواندنــد و 
قطـع حمايـت از    . خامنه اي مـي گفتنـد  

ـ  او را متقلبـي بـي تـدبير و     ،ادژاحمدي ن
ضعيف جلوه مي داد و جنبش مردم را بـه  

بسـياري از  . اد كن بدل مي كـرد سيلي بني
اطرافيان رهبري در حين درگيـري هـا و   

 »رهبـر «قتل و كشتار و شكنجه و تجاوز به 
هشدار دادند كـه ايـن انتخـاب نـاميمون     

و  اوامـا   .خره كار دست او خواهد داداالب
بيت او و حاميانش راه گريزي نداشـتند و  

و احمـدي   در برابر انتخـاب ميـان مـردم   
انستند مردم را انتخاب كننـد  نمي تو نژاد،

بـي اعتبـار و    ،زيرا تن دادن به رأي مردم
بي محل كردن واليت مطلقـه فقيـه مـي    

  .شد
 »رهبر«كه  شدندبه تدريج همه متوجه     
دل خوشـــي از  »ييس جمهـــورئـــر«و 

نها بـه خامنـه اي اعـالن    آ. يكديگر ندارند
منتظر ماندند تا تنشهاي  ،خطر كرده بودند

خامنـه  بـه  پرده بيرون افتند تا  ازميان آنها 
  از همه  ،شبگويند بر خالف تصور اي
از همـه   تر در انتخاب خود بـوده و  اشين

 او. بي تدبير تر و بي كفايـت تـر او اسـت   
مشروعيت خود را با اين كودتـا از دسـت   

  . داده است
 ۶در صفحه   

       
  

 تعيين هدف، بدون داشتن وسيله ؟
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 »رهبـر «هر چه از آن روزها مي گذشت 
   شنتخاببيشتر متقاعد مي شد كه ا

  .نداشـت  چـاره اي  اما . استاشتباه بوده 
  تالش مي كرد با فشار احكام و دستوراتي 

كه در ديدارها به او ميداد وي را متقاعـد  
 ديگران .كند عملسازد كه قدري آرامتر 

 »رهبر«و از خط به همكاري بپذيرد را نيز 
  .خارج نشود

ـ اما رهبـري نمـي دانسـت كـه ر          يس ئ
 –خـود او فـردي نـادان    جمهور همانند 

طلـب و فرصـت طلـب     قـدرت  –لجوج 
است و مقامي را كه دسـت اورده حاضـر   
نيست به سادگي از دست دهد همانگونـه  
كه خود سـيد علـي حاضـر نيسـت مقـام      
واليتي را از دست بدهد زيرا هنگامي كـه  
به گوش او رسـانده بودنـد كـه هاشـمي     
طرحي دارد تا رهبري را مدت دار كنـد،  

 كار خوبي است اما بـراي ولـي   :ه بودگفت
يعني تا زمـاني كـه مـن    . فقيه  بعد از من 

ره چنـد  زنده هستم كسي حق ندارد در با
 . سخن بگويداين مقام وچون 

با آگاهي از تقلبـات انجـام شـده كـه           
فرمان آن از سوي سـيد علـي خامنـه اي    

برگ برنـده  اد ژاحمدي ن بود، صادر شده
انسـت كـه   و مـي د ا .داشتدر دست اي 

را تحـت فشـار    بيـت او  و  »رهبر«ميتواند 
و هنــوز نيــز هميگونــه مــي ا .قــرار دهــد

ــز . انديشــد ــه اي ني چــاره اي جــز  خامن
 . سكوت ندارد

كه احمدي نژاد رحيم مشـايي   هنگامي    
را به جـاي معـاون اول همـواره دركنـار     
خود نشاند و مقام معاون اولي را به فرصت 

تـنش  به ايجـاد  طلبي ديگر واگذار كرد و 
ــود  ــان خ ــا مي ــوه قض ــس و ق ــا مجل يه ئب

بـه دليـل    »رهبر« فكر مي كردپرداخت، 
ناچـار   ،كه كرده اسـت  كودتاي انتخاباتي

كار به جائي اما  .كنداز وي حمايت است 
نچـه احمـدي   آرسيد كه خامنه اي ديـد  

 ،وردآاد دارد بر سر واليت فقيه و او مي ژن
 .ورد آهيچگاه ميرحسـين موسـوي نمـي    

س هرچــه بادابــاد گفــت و او را مــورد پــ
 .هجوم قرار داد

ـ       و مطمـئن از  خوشـحال   ادژاحمدي ن
دسـت  ، به هر قانون شـكني  موقعيت خود

خامنـه  هر زمان كه الزم بود پاي  .مي زد
ـ ا هـم  خامنـه اي  . ديي را به ميانه مي كش

حتـي   .نمـي ديـد  چاره اي جز حمايـت  
كه ميان احمـدي نـژاد و حـداد     هنگامي
ـ ر«از  »رهبـر « ،گو مگـو شـد  بعادل  يس ئ
احمـدي  بارهـا   .حمايت كرد »يجمهور

اد قانون شـكني كـرد و او بـا فشـار بـه      ژن
 . مانع از اعتراض مجلس شد ،مجلس

خامنـه اي   .قابل تقسيم نبـود  اما قدرت    
. يم دو سر را تحمل كنـد ژنمي توانست ر

خامنـه اي  : تملق گويان دست بكار شدند
 ط بـا امـام زمـان    سيد خراساني و مرتب را 

 ،چـون او سـيد خراسـاني شـد    . خواندند
: سردار امام زمان گشـت احمدي نژاد نيز 

 ،كـه در آن  منتشر شد يكتاب  ،84سال  در
خوانده شـد و بـه   دهه ظهور  ،دهه هشتاد
اد سمت سردار امام زمان داده ژاحمدي ن

خامنــه اي نگفــت ســيد خراســاني   .  شــد
ن آاد هــم ســردار ژنيســت و احمــدي نــ

 . ضرت نيستح
روايـت  جعليـات  ايـن  در نكته جالـب      

سازي و روايت بازي ها، اين است كـه از  
كه ايـن كتـاب درمشـهد انتشـار      84سال 
سيد خراساني و خامنه اي  ،نآو در  يافت

 هيچ ،شدند شعيب بن صالح اد ژاحمدي ن
كه اين  »رهبر« سينه چاكاز حاميان  كي

خدشــه وارد مــي روايــات ن آدر روزهــا 
كتـاب  كـوچكترين انتقـادي از آن    ،ندكن

 - كه  سي 89حتي در اواخر سال . نكردند
آن  دي ظهور نزديك است انتشار يافـت، 

ـ ر«اخـتالف ميـان   . نكردنـد  انتقاد را يس ئ
 واواك »وزير« بر سر »رهبر« و »يجمهور

شـكار  آو اختالفهاي ديگر را هم پيش آمد 
، از »رهبــر«ناگهــان همــه حاميــان . كــرد

از  ،تا پاسدارانه و روحانيون مراجع وابست
مدند و سخن آدي بر  –در مخالفت با سي 

البته همه آنها تقريبا يك موضـع   .ها گفتند
روايات و گفتـه هـاي   : مي گفتند. داشتند

دي تنهــا در رابطــه بــا يــك  –ايــن ســي 
شخص غير حقيقي، آنهم شعيب بن صـالح  

و مقايسـه   وگرنه گفته هـا وروايـات   .است
سـيد يمـاني مسـئله دار    سيد خراسـاني و  

 .نيست
همه تخـم مـرغ    »رهبر«كه  84از سال     

ن را بـه  آهايش را در يك سبد قرار داد و 

احمدي نژاد سپرد تا به امروز همه يـاران  
بـه   شسابق خود را از دسـت داد و كـار  

جايي رسيد كه يار هميشگي و عامل اصلي 
يعني هاشمي را نيز از  ،خود شدن» رهبر«

  .خود دور ساخت
دست به  »رهبر«احمدي نژاد با حمايت     

و آنچنان به خود ا .زدكار كه خواست هر 
باور داشت كه هيچ واهمه اي از كشتن و 

و تهمـت زدن و حتـي    و دستگيري تجاوز
همه  .نداشت يمژرمقامات  كردن  بي آبرو

را بـا اعمـال خـود از او     »رهبر«اطرافيان 
ا ، سردار مشفق كودتسرانجام. دور ساخت

آينده سنجي كردنـد و  چي و همراهانش 
ــد ــت : گفتن ــي حــذف شــدن نوب ــه عل ب

الريجاني و قاليباف و محسن رضـايي هـم   
براي هر كدام از آنها برنامه . خواهد رسيد

  . خاصي در نظر دارند
كار اخـتالف زمـاني بـاال گرفـت كـه           

را بدليل حمايت  »وزير«سه اد ژاحمدي ن
آنهـا در  . كـرد  از كار بركنار  ،خامنه اياز 

احمـدي   : به او گفتند، خامنه ايديدار با 
 ييس جمهورئنژاد به هيچ وجه خود را ر

چـاره  خامنه اي اما باز  .تابع شما نمي داند
در همان حـال   .اي جز ادامه كار نداشت
 .در مهار او نيز مي كوشيد

در حمايـت از   »رهبر«در سفر به قم،        
همـه   .يس جمهور سنگ تمام گذاشـت ئر

 ،دارنـد » رهبر«خور بيت آسر در آنها كه 
 »رهبر«، بصيرت گويان نيز، به به و چه چه

را به رخ همه بي بصيرتان سياسي و مـردم  
نبود معلـوم   »رهبر«اگر  كشاندند و گفتند

ايـن   .وردآچه بر سر نظـام مـي   نبود فتنه 
بود كه در كشاكش اعتراضـات بـا    »رهبر«

ـ بصيرت كامل از ر ـ  ئ ت يس جمهـور حماي
و بصيرت و  كرد خفه نطفهكرد وفتنه را در 

 .دانايي خود را نمايان ساخت
 وچند ماه از آن حمايـت هـا گذشـت        

محمود  . سكه روي ديگر خود را نشان داد
 »وزيـر «احمدي نژاد متوجـه شـده بـود    

ــراي   واواك ــازي ب ــده س در حــال پرون
ــه اياز ســويي  .نزديكــان او اســت  خامن

ـ ر«دگان متوجه شده بود دست نشـان  يس ئ
در حــال خــارج واواك در  »يجمهــور

كـه   هنگـامي . ساختن برخي اسناد هستند
را بركنار و به  واواك »وزير« ادژاحمدي ن

كاسـه   »رهبـر «د، كرعنوان مشاور معرفي 
صبرش به سر امد و بـا ارسـال نامـه اي از    

را به سر  »وزير«احمدي نژاد خواست كه 
 .تنپـذيرف اد ژاحمدي ناما  .كار برگرداند

حكم حكـومتي انتشـار يافـت و مصـلحي     
  .اد قهر كردژماند و احمدي ن» وزير«

هيــأت جلســات  .ندگذشــتمــي روزهــا     
 خامنــه اي  .وزيـران تشــكيل نمــي شــدند 

 .دكردستور فشار بر احمدي نژاد را صادر 
ـ مجلسيان كه ضـربات شـديدي از ر   يس ئ

جمهور خورده بودند به شدت به مقابله بـا  
نهـا از خامنـه اي   آ. ندمدآبراحمدي نژاد 
عـدم كفايـت سياسـي     طرحخواستند كه 

ــسوي را  ــتور مجل ــد در دس ــرار دهن  .ق
نيز اجازه اين كار را صـادر كـرد    »رهبر«
خبر  اد  به اوژاحمدي ننمايندگان حامي .

يس ئعدم كفايت سياسي ر طرحكه  دادند
 .در حـال آمـاده شـدن اسـت    ي جمهور

اد پذيرفت كه بـر سـركار بـاز    ژاحمدي ن
در  واواك »وزيـر «نكه آبه شرط اما ردد گ

هفتـه   .حضـورنيابد  هيأت وزيرانجلسات 
به محض حضـور   .گونه شدن اول نيز همي

دستور اد به او ژاحمدي ن ،واواك» وزير«
او بـه   ،با اين كـار . داد از جلسه بيرون رود

 او معلوم كـرد  .خامنه اي دندان نشان داد
ـ  خامنه ايكه با  ي اختالف دارد اما به كس

كفايت سياسي  عدم طرح ربطي ندارد و 
مـي   دليـل  ،رئيس جمهـوري در مجلـس  

احمـدي   مشـغول بكـار شـدن   با  .خواهد
 .وي را در تنگنـا قـرار داد  خامنه اي  نژاد،

لغـو  صدا و سيما را از وي  بااجازه مصاحبه 
تنها در يك نوبـت آنهـم بـا حضـور      .كرد

مجري و سواالت خـاص اجـازه مصـاحبه    
ــا خبرنگــاران داد و حتــي مصــاحب ه وي ب

داخلي و خارجي را يك هفته بـه تعويـق   
انداختند تا بـه او بفهماننـد در مصـاحبه از    

 »رهبــر«اختالفـات و مشـكالت ميـان او و    
 . نگفت وسخني نگويد 

با گذشت حدود دو مـاه از اختالفـات        
افسارشان رها شده  كهمجلس وقوه قضاييه 

ــات اســت  برضــد  در حــال انجــام عملي
بـا اجـازه    .وبانـد او هسـتند  اد ژن احمدي

 . »برونـد خـر  آتـا  « خامنه اي مي خواهند
دست از حمايـت   مگر اينكه احمدي نژاد

از ياران خود بردارد و آنهـا را بـه دسـت    
حالشان » رهبر«مأموران بسپارد تا  »قانون«
شـير   »ييس جمهـور ئر«د و از نجا اور را

  .نگذارند، باقي بيش و  اشكم، بي يال و دم
در هفته هاي اخير با وجود اينكه بـيش       

گيـر هـا و    جـن  –از اطرافيـان   تن 20از 
احمـدي   -  دي سـازان  –رمال ها و سي 

اما خود او حاضر به  ،اندنژاد دستگير شده 
يه نيـز در  ئقـوه قضـا   .كوتاه آمدن نيسـت 

حال تنگ تر كـردن حلقـه فشـار بـر او و     
بتازگي با دسـتگيري كليـد   . يارانش است

يم مشايي يعنـي محمـد شـريف    اسرار رح
ملكزاده تالش ميكنند كه اطالعـات نهـاني   
ارتباط رحيم مشايي با خـارج از كشـور را   
كه تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي و 

  بـــه را بر قرار مي شدندتوسط ملك زاده 
عالوه بر آن، ملك . پرونده مشايي بيفزايند

زاده دبير شوراي عالي ايرانيان خـارج از  
كه سال گذشته با دعوت رحيم كشور بود 

يس جمهور و ئمشايي نماينده تام االختيار ر
و چنـد   مدنددبير كل اين شورا به ايران آ

و بانـد او   »ييس جمهـور ئر«روز ميهمان 
ــد ــوت آ .بودن ــكالت  ن دع ــائل و مش مس

پشت پرده اين سفر . فراواني را به بار آورد
اخبار واطالعات زيادي وجـود دارد كـه   

 ژاد و رحيم مشايي و ملكزادهتنها احمدي ن
  .ن اطالع دارندآاز  

يه و ئبا دسـتگيري ملكـزاده، قـوه قضـا         
منتظـر افشـا شـدن     »رهبر«مجلس و بيت 

رحـيم   ،نهـا آتابـه اسـتناد   اطالعاتي هستند 
مشايي را متهم بـه فسـاد گسـترده مـالي و     

ن سفر برنامـه  آچرا كه در  .اخالقي نمايند
ــاداش –مشــروب خــوردن  و  رقــص و پ

گيري اموال سـاواكيان و   حقوق و بازپس
فراريــان مطــرح بــود ولــي كســي از آن 

هم دستور  اد ژاحمدي ناگاهي نداشت و 
داده بود كه رحيم مشايي و ديگر مسئوالن 
اين شوراي عالي پاسخگوي مجلس نباشند 

در خواست تحقيق نكه آبا  و مجلسيان هم
وتفحص كرده بودند كارشـان بـه جـايي    

  . نرسيد
اختالف بر سر مشائي شروع  ،بدين قرار     

امـر مسـلم   . شد و بر سر او ادامه يافته است
دست به عصا راه مي  ،اينست كه دو طرف

نگراني  ،يمژبنا بر اطالعي از درون ر. روند
شديد است و  ،از بروز يك افتضاح بزرگ

همين نگراني سـبب شـده اسـت كـه دو     
ن آطرف فتيله را پـائين نگـاه دارنـد كـه     

ديـر يـا زود معلـوم    . تضاح ديـده نشـود  اف
ن مـي  آن افتضـاح كـه از   آخواهد شـد  

  . ترسند كدام است
نخستين دليل صحت اطالع اينكه هيأت     

 100رئيسه مجلس مصلحت نديد پرسشهاي 
در . نماينده در دستور مجلس قـرار گيـرد  

هركس در هر جا  ،يم واليت مطلقه فقيهژر
لقـه  براي خود واليـت مط  ،قرار مي گيرد
تا جائي كه الريجـاني كـه   . قائل مي شود

ــود  فرمــوده انــد » رهبــر«خــود گفتــه ب
نمايندگان هم حق سئوال كردن دارند و 

نماينده  100قيم  ،هم حق استيضاح كردن
مي شود و مصلحت را بر حق سئوال آنهـا  

  . حاكم مي كند
منبعي كه ديده بـان ايـران    :انقالب اسالمي

از او اطالع كسب ) مأمور كسب خبر از ايران(
اصـغر   ،به او گفته است دو گروگانگير ،كرده 

زاده و مير دامادي به او گفته اند كه احمدي 
. اد در گروگــانگيري نقــش نداشــته اســتژنــ

ــه    ــرفتن اينســت ك ــالع گ ــن اط ــاي اي معن
گروگانگيري همچنان در امريكـا مسـئله روز   

اما ايرانياني كه انقالب و كشور و ديـن  . است
قشــان را گروگــانگيري و پــي و خــود و حقو

 ،مدهايش به تاراج دولـت جبـاران سـپردند   آ
 طرفه! پنداري هرگز چنين مسئله نداشته اند

بـا   ،)برنامـه افـق  (تر اين كه صـداي امريكـا   
در كانـادا   ،از قـرار  ،شخصي بنام حقيقي كـه 

استاد دانشگاه و طرفدار هاشمي رفسـنجاني  
وئيــه ژ 21در (گفتگــو كــرده اســت  ،اســت
ــورپرايز و  ) 2011 ــر س ــاح اكتب و او دو افتض

ايران گيت را ديپلماسـي پنهـان نـام نهـاده     
بـه دروغ گفتـه اسـت پيشـنهاد غيـر      ! است

متعهدها در بـاره پايـان دادن بـه جنـگ در     
. تش بـس بـوده اسـت   آپيشنهاد  ،60خرداد 

دروغگوي كم حافظه بياد نياورده اسـت كـه   
تش بـس  آهم از ماه اول جنگ پيشنهادهاي 

و بني صدر و شوراي عـالي دفـاع    مي شدند
اسـاس پيشـنهاد غيـر    . نها را نمي پذيرفتندآ

متعهدها عقب نشيني قواي نظامي دو طرف 
از مرزهاي بين المللي به داخل خـاك خـود   

. كيلـومتر بـود   30تا حـد تـوپ رس يعنـي    
در داخـل خـاك خـود     ،هريك از دو طـرف 

اعمال حاكميت مي كردند اما قـواي نظـامي   
ــ  ــاه نمــي داش ــدين خــاطر. تندنگ ــول  ،ب قب

يك پيروزي سياسي  ،پيشنهاد از سوي عراق  60امـا در خـرداد   . نظامي براي ايران بـود  –
براي ايـن كـه جنـگ     ،از جمله ،كودتا كردند
  .پايان نپذيرد

 ،وزير دفاع در حكومت تاچر ،لن كالركآ     
جنـگ ايـران و عـراق در سـود      :گفته اسـت 

د و ادامـه  انگلستان و غرب بود و اسباب ايجـا 
بنـا بـر نامـه محرمانـه     . اش را فراهم كـرديم 

 ،وزير خارجه وقت به ريگـان  ،لكساندر هيگآ
ــت  ــوري وق ــيس جمه ــا  و ر ،رئ ــم ژامريك ي

سعودي و ديگر كشورهاي عـرب برانگيزنـده   
پس از ديـد  . صدام به حمله به ايران بوده اند

» ديپلماسي پنهان«هدف  ،انگلستان و امريكا
شكار آخيانتي چنين . ادامه جنگ بوده است

جز از طرفدار هاشمي رفسنجان  ،را پوشاندن
اما اكتبر سورپرايز و ايران گيـت  . يدآبر نمي 

ــاي    ــه به ــد ك ــين بودن ــه اي ننگ  ،نآمعامل
زادي ايرانيـان و  آاستقالل ايران و استقالل و 

چنين معامله ننگينـي  . بازسازي استبداد بود
 ،را كـــه افتضـــاحي بـــين المللـــي گشـــت

خواندن باز از كسي جـز  » سي پنهانديپلما«
  . يدآطرفدار هاشمي رفسنجاني بر نمي 

روبـرت پـاري    ،طرفه تر اين كه همزمـان     
ــود در    ــناد موج ــاره اس ــه مفصــلي در ب مقال

. انتشار داده است) پدر( جورج بوشكتابخانه 
ــند  4800از  ــرگ سـ ــرگ  1473 ،بـ ن آبـ

 ،يعنــي در امريكــا. همچنـان ســري هســتند 
كه سـبب حاكميـت جسـتن     معامله ننگيني

 ،ريگانيسم بر امريكا و خمينيسم بر ايران شد
  :همچنان مسئله روز است

  
  

ــورج   ــه ج در كتابخان
برگ سند  4800بوش 

ــور   ــر س ــاره اكتب در ب
پرايز وجود دارند كـه  

نهــــا آبــــرگ  1473
  !همچنان سري هستند

  
وئيـه  ژ 12روبرت پـاري در  : انقالب اسالمي

ــ  ،2011 ــزارش وي ــ ژگ ــناد اي را در ب اره اس
موجود در كتابخانه جورج بوش انتشـار داده  

  :نكات تازه نوشته او عبارتند از. است
در تكزاش چنـد  جورج بوش كتابخانه  •

هزار برگ سند در باره سـري در اختيـار   
. نام گرفته است» اكتبر سورپرايز«دارد كه 

اسناد فاش مي سازند چسان ستاد تبليغـاتي  
لـه خيانـت   معام ،1980ريگان و بـوش در  

  . باري را با ايران انجام داده است
ــالهاي  • ــي  ،1992و  1991در ســ وقتــ

مي خواست براي جورج بوش پرزيدنت 
بار دوم به رياست جمهوري انتخاب شـود  
و ماجراي اكتبر سورپرايز تحت رسيدگي 

كـاخ سـفيد و    ،كميته تحقيق كنگـره بـود  
جمهوريخواه هـاي عضـو كنگـره بـر آن     

باره اكتبر سورپرايز را شدند كه تحقيق در 
وقـوع معاملـه   (با بي اعتبار كردن مـدعي  

ايـن واقعيـت را   . جانشـين كننـد   ،)پنهاني
اسنادي افشا مـي كننـد كـه در كتابخانـه     

  . موجود هستند جورج بوش ،
اسناد نشان مي دهنـد كـه خشـم كـاخ         

ــدازه   ســفيد و ســران جمهوريخــواه از ان
گذشت وقتـي رو شـدن افتضـاح ايـران     

به روشدن معامله پنهاني سرباز كـرد   ،گيت
ن معاملـه  آ. كه اكتبر سورپرايز نام گرفـت 

مـد كـه رونالـد    آزماني بعمـل   ،1980در 
ريگان نامزد رياست جمهـوري بـود و در   
تقالي جلوگيري از تجديد انتخاب كارتر 

بوش نيـز نـامزد   . به رياست جمهوري بود
ــزب    ــوري از ح ــت جمه ــت رياس معاون

  . جمهوريخواه بود
به جمهوري خواه ها هشدار داده شد       

كـه خيانـت بـار      –كه بسا بـوش در كـار   
اين . معامله ايران است –توصيف مي شد 

ــارتر   ــالع ك ــدون اط ــار را ب ــيس  ،ك رئ
و در موقعيتي مـي كنـد    ،جمهوري امريكا

كه تجديد انتخاب كارتر بستگي تمام دارد 
عضـو   52زاد كردن آبا موفق شدن او در 

ــ ــفارت امريك ــط  س ــه توس ــران ك ا در ته
ايرانيهاي راديكال به گروگان گرفته شده 

  . بودند
 ،مدارك موجود در بايگاني كاخ سـفيد  •

در اختيار  ،زادي اطالع يافتنآبنا بر قانون 
شكار كردند ميـان دسـتگاه   آ ،قرار گرفتند

اجرائــي بــوش و جمهوريخواهــان عضــو 
به تأخير انـداختن   ،يژكنگره بر سر استرات

 ،تحقيق در باره اكتبر سـورپرايز و تخريب 
  . توافق شده است

 Ronaldرونالــــد ون المبــــك      
vonLembke    دستيار كاخ سفيد  مـأمور
هدف كشتن مـاجرا بـوده   . كار شده است

 ،نكــه هــدف تحقــق يابــدآبــراي . اســت
جمهوريخواه ها دست بـه حملـه متقابـل    

از طرق دفتر مشورتي بويدن گري . زدند
Boyden Gray، ظــر جنــت  تحــت ن

ــر  ، Janet Rehnquistرنكويســت  دخت
ي كشـتن مـاجرا   ژاسترات ،ويليام رنكويست

  . به اجرا گذاشته شد
گـري،   ،1991نـوامبر   6در  ،بنا بر سـند     

ي كاخ سفيد و چگـونگي اجـراي   ژاسترات
بنا بر تصميم «: او گفت. ن را توضيح دادآ

كاخ سفيد و كميته تحقيـق سـنا در    ،نهائي
بايـد همـان روش را    ،پرايزباره اكتبر سور

بكار برند كه در مورد ايـران گيـت بكـار    
در ميـان  . »بـوش را مبـري كننـد    . بردند

ي كه گري از ژسنگ پايه هاي اين استرات
كـاخ  «: يكي اينسـت  ،ن سخن مي گويدآ

سفيد نبايد بهيچ رو با غافلگيريها روبرو شود 
و پاسخ ها به پرسشها نمـي بايـد در زمـان    

تا كه كميته تحقيق نتواند . دمقرر داده شون
  .تحقيق را به پايان رساند ،در مهلت قانوني

 ،بنا بـر همـان تصـميم   : سند مي گويد      
زمان تحقيق مي بايـد محـدود شـود بـه     

و زمان دريافت مدارك و  1979 – 1980
كسب شهادت شهود نيز مـي بايـد سـخت    

نبايد تحقيق چون  ،بنا بر سند. محدود شود
زمان  ،قاضي مستقل ،الشتحقيق لورنس و

  . نامحدود داشته باشد
چرا زمان تحقيق مي بايد محدود شـود   •

ن معامله پنهـاني  آ؟ زيرا  1979 – 1980به 
بـا افتضـاح    ،كه اكتبر سورپرايز نام گرفت

ايران گيت ربط دارد و نبايد وجـود ايـن   
هدف معامله پنهـاني  . ربط مسلم مي گشت

خابـات  اين بـود كـه گروگانهـا بعـد از انت    
نـوامبر   4رياست جمهوري امريكا كـه در  

غـاز  آهم زمان با  ،انجام مي گرفت 1980
انويـه  ژ 20در  ،رياست جمهـوري ريگـان  

ارسال محرمانه اسـلحه  . زاد شوندآ  ،1981
ــا تصــويب  ،توســط اســرائيل بــه ايــران ب

حكومت امريكا كه به افتضاح ايران گيـت  
عمل به مواد توافقي بـود كـه    ،سرباز كرد

 ،به سخن ديگـر . بر سورپرايز نام گرفتاكت
دو افتضــاح يــك مــاجرا هســتند و نــه دو 

  .ماجراي جداي از هم
  
  :تحصیل پیروزی در نبرد٭
  
از مطالعه اسنادي كه به تازگي مراجعـه   •

اين نتـايج حاصـل مـي     ،كردني شده اند
هـواداران ريگـان و بـوش مصـمم     : شوند

  بوده اند از هرگونه تحقيق جدي كه ربط 
ــه يكــديگر را معلــوم كنــد دو ا  ،فتضــاح ب

شكار مي كنند كه آاسناد . جلوگيري شود
در بر مي  ،ي كشتن اكتبر سورپرايزژاسترات

  ۷در صفحه   :گرفته است مواد زير را
  

 تعيين هدف، بدون داشتن وسيله ؟
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به تأخير انـداختن در اختيـار كميتـه     – 1
  تحقيق قرار دادن مدارك

  .به چاك زدن شهود اصلي – 2
خنثــي كــردن تهــاجم تحقيــق گــر   – 3

  كراتدمو
به سـناتور جمهوريخـواه فشـار وارد      -  4

شود براي اين كه بيشتر سنگ پـيش پـاي   
  تحقيق بياندازد

هرچه سـخت تـر كـردن دسترسـي      – 5
  كميته به اسناد طبقه بندي شده 

تنگ كـردن دايـره تحقيـق در بـاره      – 6
بوش براي جلـوگيري از  - عمليات ريگان 

فراخ كردن  ،زادي گروگانها و در عوضآ
تحقيق در باره كمك بـه كـارتر در   دامنه 

  زاد كردن گروگانهاآ
به راه انـداختن كـارزار تبليغـاتي در     – 7

  باره هزينه تحقيق
تشويق روزنامه نگاران دوست بـه بـي    – 8

  .اعتبار كردن ماجراي اكتبر سورپرايز
ــترات ،ســرانجام      ــوش ژاس ــان ب  –ي پنه

ــخت   ــره س ــو كنگ ــان عض جمهوريخواه
ايــن علــت كــه  البتــه بــه. مــد شــدآكار

دموكراتهاي عضو كميته رفتـار خجوالنـه   
در پــيش گرفتنــد و روزنامــه نگــاران نئــو 
محافظه كار رهبري كننده تحقيق كميتـه  

نهـا  آدر باره اكتبر سوراپريزي شدند كـه  
  .مي خواندند) داستان ( » اسطوره«

ــاي          ــه ه ــان از روزنام جمهوريخواه
ـ . واشنگتن نيز سود مي جستند ه اين روزنام

نگاران از افتضـاح پيچيـده ايـران گيـت     
گزارشگراني كه در پي . خسته شده بودند

نام و موقعيت يابي بودند و براي روزنامـه  
موخته بودند آهاي عمده كار مي كردند 

بـه جـاي تعقيـب    : كه راه پيشرفت اينست
ن نوع كه به امنيت ملـي  آافتضاحهائي از 

  . نها را پوشاندآمي بايد  ،مربوط مي شوند
زاد شده اند فاش آيكي از مداركي كه  •

وزير خارجـه در   ،مي كند كه جيمس بيكر
ــوش  ــت ب ــا زود دادن   ،حكوم ــق ب مواف

مــدارك درخواســتي بــوده و بــه تــأخير 
انداختن دادن اسناد را زيانمند مي دانسته 

كاخ سـفيد كارشـكني    ،باوجود اين. است
در كار تحقيق و ايجاد مانع بر سـر راه آن  

همان روشي . ي كرده استرا همĤهنگ م
را بكار مي برده است كه كـاخ سـفيد در   
دوران ريگــان در بــاره تحقيــق پيرامــون 

روش در بـاره  . ايران گيت بكار مـي بـرد  
نيـز  ) فروش اسلحه بـه عـراق  (عراق گيت 

  . همين روش بود
كاخ سفيد از اين امتياز كه در حكومت     

فدرال كساني عضويت داشتند كـه در بـه   
نيـز   ،دن تحقيـق ذينفـع بودنـد   ثمر نرسـي 

 ،1992مه  14براي مثال در . برخوردار بود
روبرت گيتس خود نيز در اكتبر سورپرايز 

رئـيس سـيا    ،نقش داشت و در زمان بوش
 ،1991بــوش،  گيــتس را در اواخــر . بــود

ــر ايــن. رئــيس ســيا گردانــد او در  ،بنــا ب
موقعيتي بود كه خوب مي توانست بـراي  

بـراي  . مشكل بتراشدكميته تحقيق كنگره 
اسناد حساس گوياي مداخله بوش و  ،مثال

مشاور امنيتي بوش (گيتس و دونالد گرگ 
را ) بهنگامي كه معاون رئيس جمهوري بود

  .  در اختيار كميته قرار ندهد
زاد كـرده  آاسنادي كه كتابخانه بـوش      

است فاش مي كنند كه يكي از هـدفهاي  
ـ  ي بـردن  تحقيق در باره اكتبر سورپرايز پ

. ن معامله بـوده اسـت  آبه نقش گيتس در 
ــه  26در  ــيس  ،لــي هــاميلتون ،1992م رئ

كميته تحقيق به سيا نامه اي نوشت و اسناد 
مربوط به فعاليتهاي گيتس و گرگ از اول 

از جملـه   ،1981انويـه  ژ 31تا  1980انويه ژ
. را مطالبه كرد ،مسافرتها و زمانهاي غيبتشان

ا به تـأخير  حكومت بوش دادن مدارك ر
 ،لورنس بارسال ،1992وئن ژ 9در . انداخت

سرپرست هيأت تحقيقي كه كميته تعيـين  
به سيا نامه نوشت و پرسيد چـرا   ،كرده بود

سيا بـه درخواسـت   . اسناد را نفرستاده ايد
وريل آ 20و  1991سپتامبر  20هاي مورخ 

  . پاسخ نداده بود ،1992مه  26و  1992
ح ايران گيت گيتس و گرگ در افتضا     

هردو مظنون بـه دروغ  . نيز دست داشتند
گفتن در باره اطالع خود از فروش سري  

. اسلحه به ايران و تحويـل اسـلحه بودنـد   
كنتراها كه در حال جنگ با دولت قانوني 

  .نيكاراگوا بودند
در  ،بوش كه خود زماني رئيس سيا بـود  •

مورد ايران گيت به دروغ گفته بود هـيچ  
هواپيمـائي بـر فـراز    . ندارد ن اطالعآاز 

او اصـرار  . سرنگون شد 1986نيكاراگوا در 

ورزيد كه اسلحه اي كه ايـن هواپيمـا بـه    
ربطي به حكومت امريكا  ،نيكاراگوا مي برد

ــه آحــال . نداشــت نكــه بــردن اســلحه ب
نيكاراگوا از سوي نزديكان بوش سـازمان  

  .مي يافت
او به دروغ شـهادت داد كـه او را در         
امـا  . گونه كارها دخالت نمي دادنـد  اين

بعدها سندها ثابت كردند او نقش كليـدي  
در فروش اسلحه به ايران و ارسال اسـلحه  

  .به نيكاراگوا داشته است
بنا بر گزارشهاي كنگـره  : انقالب اسالمي

برابـر   3اسلحه را به ايران بـه   ،و والش
يـك قسـمت را   : قيمت مي فروختنـد 

. دادنـد بابت قيمت به فروشـنده مـي   
يــك قســمت ديگــر را صــرف خريــد 
اسلحه براي كنتراها مي كردند و يك 

» سياي خصوصي«قسمت را هم صرف 
  .مي كردند كه شكل گرفته بود

بنا بر اسنادي كه جديدا قابـل مراجعـه        
شكار است كـه عمليـات بـراي    آ ،شده اند

جلوگيري از به نتيجه رسـيدن تحقيـق در   
هستند كـه در   همانها ،باره اكتبر سورپرايز
. انجـام گرفتـه بودنـد    ،مورد ايران گيـت 

بوش هر دو عمليات را همĤهنـگ كـرده   
  .است

قاضي مستقلي كه در باره ايـران   ،والش •
ــق كــرد  ــامبر  ،گيــت تحقي  ،1992در دس

تحـت   ،كشف كرد كه دفتر مشاورت بوش
ــار    ــري از در اختي ــدن گ ــتي باي سرپرس
گذاشتن بموقع يادداشتهاي شخصي بوش 

فروش اسلحه به ايران در سـالهاي   در باره
  .خودداري كرده است  ،1986و  1985

دفتر گري اصرار مي ورزد كه به تأخير      
انداختن تسـليم يادداشـتها اتفـاقي نبـوده     

 20يكي از يادداشته بوش به تـاريخ  . است
ــه ژ ــدار   ،1987وئي ــولتز ژرژدي ــر  ،ش وزي

رئـيس   ،بـا ريگـان   ،ن روز امريكاآخارجه 
. شرح مي كنـد  ،را با جزئياتش ،جمهوري

در گزارش خـود پيرامـون ايـران     ،والش
گيت يادداشت هاي بـوش گويـاي ايـن    

در مـاجرائي كـه    ،واقعيت هسـتند كـه او  
از  ،وردآافتضــاح ايــران گيــت را بــه بــار 

بوش . تصميم گيرندگان اصلي بوده است
از ديـد مـن   «: در باره شولتز نوشته اسـت 

نه تنها . تموضع شولتز غير قابل درك اس
بلكه يادداشـتها   ،او يادداشت برداشته است

مـن  . را در اختيار كنگـره گذاشـته اسـت   
مـن هرگـز   . هرگز اين كار را نمي كردم

چنــين مــداركي را تســليم كنگــره نمــي 
  .كردم

كـاخ   ،در پي روي از اين خط و ربـط      
هـم   ،بهنگام رياست جمهوري بوش ،سفيد

مـي   نها كه در باره ايران گيـت تحقيـق  آ
كردند و هم كساني را كه در بـاره اكتبـر   

از به نتيجه رسـيدن تحقيـق بـه     ،سورپرايز
  . جلوگيري مي كرد ،نتيجه

  
    :بازی موذیانه ٭
بجـاي موافقـت بـا     ،بنا بر اسناد جديـد  •

تحقيقات باز به قصد يافتن حقيقت و اظهار 
بــا كميتــه  ،در بــاره اكتبــر ســورپرايز ،نآ

: رده انـد بازي مـوش و گربـه كـ    ،تحقيق
حكومت بوش كوشيده است كه شاهدان 

خـارج   اصلي از دسترس كميتـه تحقيـق،  
در  ،گـرگ را بـوش   ،بـراي مثـال  . باشند
سفير امريكا در كـره جنـوبي مـي      ،1992

كند تا از دسترس كميتـه تحقيـق خـارج    
ــد ــالهاي . باش ــاور  1980در س گــرگ مش

  . امنيتي بوش بوده است
هم گرگ نيز مت ،همچون گيتس و بوش •

است كـه در ديـدار بـا ايرانيـان و انجـام      
نها بر سر به تأخير انداختن آمعامله پنهاني با 

اما .  شركت داشته است ،آزادي گروگانها
ــي   ــأمور اف ب ــي م ــاره آوقت ي از او در ب

او  ،شركت و اطالعش از ماجرا مي پرسـد 
  . پاسخ دروغ مي دهد

وقتــي هــم تحقيــق كننــدگان كميتــه      
در بــاره اكتبــر ســورپرايز خواســتند از او 

گرگ بهانه اي جست بـراي ايـن    ،بپرسند
 ،1992وئن ژ 18در . نها پاسخ ندهدآكه به 

تلگرافـي بـه    ،از سفارت امريكا در سـئول 
گـرگ   ،نآدر. وزارت خارجه مـي كنـد  

او اطالع يافته است كه تحقيق : مي نويسد

كنندگان كميته سنا از او خواسـته انـد در   
ــاره اكژ 24 ــن در ب ــه  وئ ــورپرايز ب ــر س تب

احضـاريه بـراي   . پرسشهايشان پاسخ دهـد 
. وكيل او فرستاده شده اسـت  ،جودا بست

ن را به كميتـه بازگردانـده اسـت    آوكيل 
زيرا از سوي او اجازه دريافت احضاريه را 

اگر تحقيق كنندگان كميتـه  . نداشته است
ــا وزارت خارجـــه تمـــاس گرفتنـــد   ،بـ

ـ  آدرخواست من اينست كه به  د نهـا بگوئي
. قصد من بر همكاري كامل با كميته است

در  ˝احتمـاال  ،وقتي به امريكا باز مي گردم
به پرسشهاي تحقيق كننـدگان   ،ماه سپتامبر

براي وكيل من نامـه  . پاسخ خواهم گفت
ن آديگري ننويسند زيرا او اجازه دريافت 

  .را ندارد
گرگ اطمينان يافـت كـه    ،بدين سان     

ي او در ژاسترات. ستايرادي بر او ني ˝قانونا
فرصت بـازجوئي بـاقي نگذاشـتن بـراي     

ــدگان  ــق كنن ــت   ،تحقي ــت جن از حماي
رنكوئيست و حقوقـدانان وزارت خارجـه   

  . برخوردار بود ،امريكا
رنكوئيست در نامه  ،1992وئن ژ 24در       

من در ايـن فكـرم   «: به گري نوشته است
يا دون گرگ بايد براي پاسخ گفـتن  آكه 

 ،گان كميته اكتبر سورپرايزبه تحقيق كنند
به واشنگتن بـازگردد و يـا     ،يندهآدر هفته 

به باور من ما نبايد از گرگ بخواهيم . خير
ينـده بـراي دادن شـهادت بـه     آدر هفته 

  .واشنگتن بازگردد
خـودداري از  : رنكوئيست مـي نويسـد       

تيم بـوش   ،دادن خدمت به كميته تحقيق
ا تحقيـق  زير. را از امتيازي برخوردار كرد

كنندگان كميتـه تحقيـق سـنا پرسشـهاي     
كتبي از گرگ كردند و از طريق وزارت 
خارجه براي او فرستادند  و اين امر به مـا  

مـاده  آفرصت داد تا پاسخهاي گـرگ را  
در : رنكوئيست اميدوارانه مي افزايد. كنيم

فرصت تحقيق سر مي  ،1992پايان سپتامبر 
ـ    ˝رسد و عمال ي امكاني بـراي تحقيـق نم

  .ماند
  
حمایت از مبـارزات انتخابـاتی  ٭

  :بوش
  
 ،زاد شـده انـد  آمداركي كه به تازگي  •

نند كه تاكتيك ايجاد تأخير در آحاكي از 
ن شدند كه نگذارند آدر كار  ،كار تحقيق

گزارش كميته مجلس نماينـدگان در مـاه   
ــه  ژ ــته باشــد ك ــه اي در برداش ــن  نكت وئ

احتمال تجديد انتخاب بـوش را از ميـان   
كـــاخ ســـفيد و ســـران حـــزب . ببـــرد

جمهوريخواه هدف اول خـويش را ايـن   
ــس     ــه مجل ــزارش كميت ــه گ ــد ك كردن

تصــريح كنــد كــه بــوش در  ،نماينــدگان
در  ،در پـاريس  ،ديدار با نمايندگان ايران

شـركت نداشـته    ،1980اواسط ماه اكتبـر  
  . است

رنكوئيست گفتگوئي  ،1992وئن ژ 24در     
ن گري مـي  ماده كرده است كه بايدآرا 

 ،بايد در گفتگوي تلفني با جيم جفـوردس 
 ،سناتورهاي جمهوريخواه و ريچارد لوگار

او مي بايد بـه ايـن دو   . وردآنها بعمل آبه 
نهـا مـي بايـد    آسناتور مي گفته است كـه  

بخواهند كه به صراحت در گزارش قيـد  
. شود كه بـوش در پـاريس نبـوده اسـت    

مـا نمـي تـوانيم    : رنكوئيست نوشته اسـت 
  . گذاريم امري چنين مهم معلق بماندب

كليد موفقيـت ايـن بـود كـه تحقيـق           
ــاره   ــق در ب ــه را از تحقي ــدگان كميت كنن

بوده و  1980اكتبر  19محلي كه بوش در 
او . بازدارنـد  ،كاري كه مي كـرده اسـت  

گفته است در واشنگتن بوده اما يكچنـد از  
شاهدان گفته اند او با هواپيما بـه پـاريس   

  .ترفته اس
زاد شده انـد  آمداركي كه به تازگي        

فاش مي سازند كه كاخ سفيد در محـدود  
كردن اطالعات در باره گذران بـوش در  

كه دايره سري مـي بايـد    ،1980اكتبر  19
در اختيار تحقيق كنندگان مـي گذاشـته   

بخشي از مدارك . نقش داشته است ،است
كه دايره سري در اختيار كنگره گذاشـته  

ان مي دهند كه او صبح به باشگاه است نش
 ،شوي چيز كانتري رفته است و بعد از ظهر

و مـانع هـا   . به منزل شخصي رفتـه اسـت  
ــر ســر راه تحقيــق   ايجــاد شــده اســت ب
كنندگان تا كه نتوانند به تمامي مـدارك  
دســت يابنــد و در بــاره درســتي اطــالع 

  .تحقيق كنند
تنها يكـي   ،تحت بازجوئي ،باوجود اين    

موران سرويس مخفـي بنـام لئونـارد    از مأ
ن آورد كـه بـوش بـه    آتانيس به ياد مـي  
تانيس گفتـه اسـت كـه    . باشگاه رفته باشد
ــوش  ــوتر  جــورج ب ــا پ ــوش ب ــارا ب و بارب

قاضـي ديـوان عـالي امريكـا و      ،استوارت
  . همسرش قرار صرف نهار داشته اند

اما يادداشتهاي باربارا بـوش حـاكي از        
ر رفته است و چون نند كه وي جائي ديگآ

او پاسـخ   ،از خانم استوارت پرسيده شـده 
داده است كـه او و همسـرش بـا بـوش و     

. ن روز نهار صرف نكرده اندآهمسرش در 
ن آن باشگاه نيـز از  آهيچيك از كاركنان 

تـانيس كـه از   . وردآهيچ بيـاد نمـي    ،نهار
مأموران وفادار به بـوش در دايـره سـري    

  .است زود قول خود را پس گرفت
 19هنوز تكليف گذران بوش در صبح      

توجه معطوف به رفتن او  ،اكتبر معين نشده
ن روز بــه خانــه اي در آدر بعــد از ظهــر 

ي از آدايره سـري اف بـي   . واشنگتن شد
ــاني او     ــه و نش ــاحب خان ــم ص دادن اس

بهانه اش اين بود كـه بـه   . خودداري كرد
ي دايره سري در حفـظ شـئونات   ژاسترات

  .مي زنداشخاص صدمه 
  
  :یک ارتباط سری ٭
  
زاد شـده  آنچه اسنادي كه به تـازگي  آ •

اند افشا مي كنند اينست كـه كـاخ سـفيد    
مداخله كرده است تا كه دايره سري نام و 

ــاني  ــدآنش ــخص را نده ــناتور . ن ش و س
از سوي  ،جمهوريخواه عضو كميته تحقيق

كاخ سفيد زير فشـار سـخت قـرار گرفتـه     
ــوش   ــاع از ب ــه در دف ــت ك ــه  ،اس هرچ

  .پرخاشجويانه تر رفتار كند
رنكوئيست گزارشي  ،1992وئن ژ 24در      

از ديدار خـود و گـري بـا سـناتور تـري      
سناتور كاليفرنياي شمالي و سـناتور   ،سنفور

سناتور تري سنفور . جفوردس نوشته است
رئيس كميته تحقيق مجلـس سـنا در بـاره    

رنكوئيست مي .  اكتبر سورپرايز بوده است
سـناتورها از فشـار كـاخ سـفيد بـه      نويسد 

سـناتورها  . جفوردس شـكايت مـي كننـد   
تأكيد مي كردند كه ما مي بايـد از انتقـاد   
روش سناتور جفوردس در كميته تحقيـق  

نها گفتنـد از ايـن رفتـار    آ. دست برداريم
عصباني هستند و كاخ سفيد سودي از اين 

  . رفتار نمي برد
فشـار  اما از قـرار  : رنكوئيست مي نويسد    

مؤثر افتـاده و سـناتور جفـوردس حاضـر     
يا تحقيـق  آ: شده است سخت گيري كند

كنندگان الزم است نامهـا و نشـاني هـاي    
نها رفـت و  آاشخاص را بدانند كه بوش با 

مد داشته است؟ دوسناتور گفته اند عالقه آ
ن آاي به دانستن نام و نشاني كسي كه در 

 ،بــوش بــه ديــدار او رفتــه اســت ،تــاريخ
از  ˝كـاخ سـفيد علنـا    ،بدين سـان . ندندار

معرفي كسي كه مـدعي اسـت در بعـد از    
سرباز  ،اكتبر به خانه اش رفته است 19ظهر 
در ايـن بـاره    ،نكه تحقيق از اوآحال . زد

ضرور  ،يا بوش نزد او رفته يا نرفته بودآكه 
  .بود
ــتان       ــا  ،1992در تابس ــواه ه جمهوريخ

بـوش  نها حمايت از ميزبـان  آگفتند قصد 
ميزبـان بـوش ممكـن اسـت يـك      . است

دوست زن بوده باشد و دموكراتها ممكـن  
وردن يك آويز پديد آاست آن را دست 
تا كه شايعات در باره . افتضاح جنسي كنند

ــت    ــامزد رياس ــف ن ــي كثي ــط جنس رواب
 ،جمهوري خود را كه بيل كلينتون اسـت 

  .بي اثر سازند
وقتـي مـدارك دايـره     ،با وجود ايـن      

 ،باره باربـارا بـوش ارائـه شـدند     سري در
معلوم كردند كه اين دو هردو بـه همـان   

ــد  ــه ان ــه رفت ــه   . خان ــن توجي ــر اي ــا ب بن
. جمهوريخواه هـا بـي پايـه بـوده اسـت     

يـا  آسئوالي كه برجا مي ماند اينسـت كـه   
بوش واقعا به ديدار كسي در بعـد از ظهـر   

اكتبر رفته است و يا رفتن همسر او به  19
شده است براي مخفي اين خانه پوششي 

  كردن سفر بوش به پاريس؟ 
در يكي از شـگفت انگيزتـرين    ،بهر رو     

معامله ها كه كميته تحقيق با بوش كـرده  
قــرار شــده اســت بــوش در ازاي  ،اســت

او  ،تصريح كميته بر نرفتن بوش به پـاريس 
نام ميزبان خود را بـه انـدك شـماري از    

  . اعضاي كميته بگويد
نها قبول كردند نام ميزبـان  را  آيا آاما       

امـري اسـت    ،نبرند و يا از او تحقيق نكنند
ايـن معاملـه كـه    . سري است ،كه تا امروز

بوش نام ميزبان را بگويد اما نه نامش برده 
تحميلـي   ،يدآشود و نه از او تحقيق بعمل 

است كه كاخ سفيد به كميته تحقيق كرده 
  .است

  
ــفر  ٭ ــام س ــودن انج ــلم ب در مس

  :ه پاریسبوش ب
  
كميته تحقيق مجلس نماينـدگان از بـه    •

نتيجه رساندن تحقيق در باره سفر بوش به 
با وجـود سـند گويـاي    . باز ايستاد ،پاريس

وقوع سفر به پاريس و اين امر كـه بـوش   
حضور خـود را   ،براي پوشاندن سفر خود

تحقيق را پي  ،جعل كرده است ،در دو جا
  . نگرفت

گـاه  آته تحقيق را من كمي ،براي مثال      
گزارشگر شيكاكو  ،ان مك لينژكردم كه 

 ،نويسـنده  ،تريبون فرزند نرمان مك لـين 
گاه حزب جمهوريخـواه  آيك منبع نيك 

 ،1980به او گفته است در اواسط ماه اكتبر 
بوش سفر محرمانه اي بـه پـاريس كـرده    
است تا كه با ايرانيها در بـاره فرجـام كـار    

  .گروگانها گفتگو كند
بعد از شـنيدن ايـن خبـر در     ،مك لين    

كارمند  ،خبر را به داويد هندرسون ،1980
. دايره خارجي وزارت خارجه مـي دهـد  

ورد كـه مكلـين در   آهندرسون به ياد مي 
بــه خانــه او در واشــنگتن  1980اكتبــر  18
مده و با او در باره امور ديگـري گفتگـو   آ

خبر رفـتن بـوش    ،به او ،كرده و در ضمن
  .را نيز داده استبه پاريس 

مك لين هيچگاه خبر رفـتن بـوش بـه         
علـت   ،بعد ها. پاريس را انتشار نداده است

يـك  : ن را به من اين طور توضـيح داد آ
ســخنگوي ســتاد تبليغــاتي ريگــان بطــور 
رسمي رفتن بوش بـه پـاريس را تكـذيب    

سالها گذشتند موضوع از خاطر مك . كرد
الهاي تا اينكه در س. لين و هندرسون رفت

. ماجراي اكتبر سورپرايز مطرح شد ،1990
هندرسون به ياد خبر افتاد و طي نامـه اي  

ن را به سناتوري اطالع داد و نامـه را بـه   آ
  . من ارائه كرد

مك لين نيز تصديق كرد كـه از يـك        
منبع جمهوري خواه اطالع در بـاره سـفر   
محرمانه بوش به پاريس را دريافت كـرده  

با هندرسون موافق بود  او همچنين. است
انجـام   1980اكتبـر   18كه گفتگوشـان در  

معناي گفتگوي مك لـين بـا   . گرفته است
هندرســون اينســت كــه ربــط مســتقيم بــا 
ماجراي اكتبر سورپرايز دارد و بكار علم بر 
وقوع يا عدم وقوع اكتبـر سـورپرايز مـي    

  .يدآ
كسي نمي تواند مك لين را متهم كند       

مدعي شده است  ˝بعدا. يلن دلآبه اين و 
ن زمان مطلع شـده اسـت بـوش    آكه در 

. سفر محرمانه اي به پـاريس كـرده اسـت   
در پي  ،ن زمان و نه يك دهه بعدآزيرا نه 

او تنهـا بـه مـن    . انتشار اطالع نبوده اسـت 
ن زمان دريافـت  آگفته است اين خبر را 

  . كرده است
دليل محكم ديگري بر وقوع ديدار بـا       

داويــد : ن در پــاريس وجــود داردايرانيــا
لكسـاندر  آندرسون كه شرح حال كنـت  آ

رئـيس اداره ضـد جاسوسـي      ،دومارانش 
در كميتـه تحقيـق    ،نوشـته اسـت   ،فرانسه

شهادت داد كه دومارانش به او گفته است 
او بــا ترتيــب دادن ديــدار پــاريس ميــان 

  اعضاي ستاد تبليغاتي ريگان  با ايرانيها
  در اكتبر ،گانهابر سر فرجام كار گرو

به پيروزي ريگان كمـك رسـانده    ،1980
  .  است

  ۸در صفحه
  

 ون داشتن وسيله ؟تعيين هدف، بد
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دومارانش اصـرار كـرد   : ندرسون گفتآ
كه ديدار محرمانه از شرح حال او حذف 

ويليـام   ،شود زيرا بـه شـهرت دوسـتانش   
  .كيسي و جورج بوش صدمه مي زند

  
  :پرواز شبانه ٭
  

وقوع ديدار محرمانـه پـاريس در اكتبـر    
ابع ديگري نيز تصديق كـرده  را من 1980
  :اند
هنريش راپ كه خلبـان اسـت و مـي     •

گويد كيسي را از فرودگاه ملي واشنگتن 
پـرواز در ديرگـاه   . به پاريس برده است

شــب بــاراني اواســط مــاه اكتبــر انجــام 
بعـد از ورود بـه   : او مـي گويـد  . گرفت

مـردي شـبيه    ،نجـا آدر  ،هژفرودگاه بور
  . بوش را ديده است

در  ،تاجر اسلحه فرانسوي ،ايناتيو نيكوال •
اما از طرفهاي خـود  : به من گفت ،1990

در حكومـــت شـــنيده اســـت كـــه    
جمهوريخواه هـا در اواسـط مـاه اكتبـر     

با ايرانيها مالقات كرده  ،در پاريس ،1980
  . اند
روزنامه نگاري فرانسوي چـون كلـود    •
نجلي كه با منابع دست اول در ارتبـاط  آ

ــت ــ ،اس ــابع او در س ــات من ازمان اطالع
فرانسه تصديق كرده اند كه دايره سـري  
ديدار پاريس ميـان جمهوريخـواه هـا و    

خـر  آدر روزهـاي   ،ايرانيها را در پاريس
  . پوشش داده اند ،اكتبر 18 – 19 ،هفته

روزنامـه نگـار آلمـاني     ،مارتين كليـان  •
همـــين اطـــالع را از دســـتيار ارشـــد 

رئـيس اداره ضـد جاسوسـي     ،دومارانش
  .ه كسب كرده استفرانس

رئيس جمهوري پيشـين   ،1987هم در  •
در پـاريس ايـن   : همين را گفـت  ،ايران

  . ديدار محرمانه انجام گرفته است
افسر اطالعاتي اسرائيل  ،ري بن مناشآ •

نيز گفته است خود در بيرون محل ديدار 
حضور داشته و بـه چشـم خـود بـوش و     

  . كيسي و گيت و گرگ را ديده است
گزارش حكومت روسيه بـه   ،رهو باالخ •

كميته تحقيق حاكي اسـت كـه دسـتگاه    
اطالعاتي از مأموران خود در باره انجام 

در  ،ديدار ميان جمهوريخواه ها و ايرانيها
گــزارش دريافــت كــرده  ،1980اكتبــر 
  . است
ويليام كيسي سه نوبت  ،بنا بر گزارش      

با فرستادگان رهبري ايران ديدار كـرده  
ها در مادريد و پاريس انجام ديدار. است

مـده اسـت كـه     آدرگزارش . گرفته اند
 ،1980در اكتبر  ،بهنگام ديدار در پاريس

روبرت گيت كارمند شوراي امنيت ملي 
جورج بوش  ،رئيس پيشن سيا. بوده است

نمايندگان . در ديدار حضور داشته است
رونالد ريگان و فرستادگان رهبري ايران 

 52زادي آاختن در بــاره بــه تــأخير انــد
گفتگـو   ،عضو سـفارت امريكـا در تهـران   

  . كرده اند
 ،حكومت روسيه به تقاضاي هـاميلتون      

رئيس كميته تحقيق گزارش را از طريق 
 ،1993انويه ژدر  ،سفارت امريكا در مسكو

گزارش زماني بـه كميتـه   . فرستاده است
رسيده است كه كميته تصميم خود را بر 

با ايـن نتيجـه كـه    پايان دادن به تحقيق 
سند محكمي بر وقـوع اكتبـر سـورپرايز    

  .گرفته بود ،نيافته است
گــزارش حكومــت روســيه را كميتــه      

تحقيق مخفي نگاه داشته بود تا ايـن كـه   
. ن را در بايگاني كميته تحقيق يافتمآمن 

او سال . گزارش خطاب به هاميلتون بود
ن را آتا زماني كه شما : پيش به من گفت

ــرايم هيچگــاه گــزارش را   ،فرســتاديد ب
 ،پيش از مصاحبه با هاميلتون. نديده بودم

رئيس گروه تحقيق كميته به مـن   ،بارسال
گفته بود او گزارش حكومت روسيه را به 

ن را آهاميلتون نشان نداده اسـت و بسـا   
  .در جعبه اي از جعبه ها نهاده است

  
جلــوگیری از عضــویت یــک  ٭

  :دموکرات در کمیته تحقیق
  
مدارك كتابخانه بـوش كـه بتـازگي     •
زاد شده اند نور بيشتري بر واقعيت مـي  آ

مدارك مي گويند جمهوريخـواه  : تاباند
ها چسان خود را براي حمايت از بـوش  

ــراي   ــر   آب ــاره اكتب ــق در ب ــه تحقي نك
مـاده كـرده   آ ،سورپرايز به نتيجه نرسـد 

ــد ــه  . بودن ــواه كميت ــاي جمهوريخ اعض
ماينـده  تحقيق اصرار مـي ورزنـد كـه ن   

دموكرات كه در بـاره اكتبـر سـورپرايز    
تحقيق مي كرد و ظن قوي يافته بود كه 

روي داده  1980اكتبـــر  19ديـــدار در 
. عضـويت پيـدا نكنـد    ،در كميتـه  ،است

نماينده مجلس از حـزب   ،اسپنسر اوليويه
دموكرات و عضو كميسيون امور خارجي 
مجلس گزارش دروغ تانيس عضو دايره 

ت به خود جلب مي نظرش را سخ ،سري
صـفحه اي تـانيس را    6او گزارش . كند

مي خواند و در بـاره گـذران بـوش در    
اين پرسشها . تأمل مي كند ،اكتبر 19روز 

چـرا سـرويس   : برايش مطرح مـي شـود  
كسـي  (سري حاضر نشده است نام شاهد 

را ) كه گويا بوش به خانه او رفتـه اسـت  
قيد كند؟ چرا دايره سري از همكاري در 

ن آخودداري مي كند كه نتيجـه   كاري
بوش و داشتن و يا   روشن شدن وضعيت

نداشتن نقش در اكتبـر سـورپرايز بـوده    
يا كـاخ سـفيد نقشـي در امتنـاع     آاست؟ 

يـا  آدايره سري از همكاري داشته است؟ 
دستور داده است كه اين دايره همكاري 

  نكند؟
ورد رفتـار  آاوليوه همچنين بياد مـي       

بال طرح شدن اكتبـر  عجيب بوش  در ق
ــرانس ــه .  ســورپرايز را در دو كنف اوليوي

من مي توانم به صـراحت  « : نوشته است
شفتگي پرزيـدنت بـوش از   آبگويم كه بر

در بهتـرين   ،مطرح شدن اكتبر سورپرايز 
 ،و نيـز . بد برخورد كـردن اسـت   ،حالت

حكومت او بـا خـود داري از دراختيـار    
گذاشتن مدارك و مانع شدن از شهادت 

ن شده اسـت كـه نقـش    آمانع از  ،شهود
  .»بوش در ماجرا روشن شود

از گزارش جنت رن كوئيست در باره  •
معلـوم   ،ديدارش با جفوردس و سانفورد

مي شود كه ظن اوليويـه در بـاره نقـش     
كاخ سفيد در جلـوگيري از دادن اسـم   

بحق بوده و در واقع كـاخ سـفيد    ،شاهد
  .مانع از دادن نام او شده است

كتابخانـه   ،نآسـال بعـد از    20حتي      
زاد كــردن تمــامي آبــوش همچنــان از 

از جمله سـندي خـودداري مـي     ،اسناد
  .ن قيد شده استآكند كه نام شاهد در 

زاد آيكـي از مـدارك    ،باوجود اين      
شده نمايان مـي كنـد شـدت عصـبانيت     

در تحقيق . جمهوريخواه ها را از اوليويه
قيـق گـري   او تح ،پيرامون ايران گيـت 

باز . سخت كوش و سخت گير بوده است
دربـــاره  ،1991 -  1992در ســـالهاي  ،او

سـئوالهاي   ،عراق گيت و اكتبر سورپرايز
  . صريح و دقيقي مطرح كرده بود

توماس اسميتون افسر سـابق سـيا كـه         
مدير دفتر جمهوريخواه كميته اطالعـات  
مجلس نمايندگان نيـز بـود و در كميتـه    

جراي ايران گيت از سوي رسيدگي به ما
گزارشـي را   ،ديك چني شركت داشـت 

ــه     ــتد  ك ــي فرس ــت م ــراي رنكوئيس ب
جمهوريخواه هـا در بـاره اوليويـه تهيـه     

اكتبــر «عنــوان گــزارش . كــرده بودنــد
اسپنسر اوليويه كه در همه جا  –سورپرايز 

بـه  : گـزارش مـي گويـد   . »حاضر است
جمهوريخواه ها مكرر گفته شـده اسـت   

رئـيس كميسـيون امـور     ،كه دانت فاسل
نمي خواهد  ،خارجي مجلس نمايندگان

ــه ــر اوليوي ــاوران  ،كــه اسپنس ــيس مش رئ
كميسيون در كميته تحقيق در باره اكتبر 

مـا   ،باوجود اين«. سورپرايز شركت كند
همچنان گزارش دريافت مي كنيم كه او 

نرال ژ ،براي مثال. چون سابق فعال است
 در شـهادت خـود در   ،فيسآكونتينگ آ

مـده اسـت كـه او    آ} 1991{سال پيش 

در  ،قرار ديداري با سناتور تري سـنفورد 
  . باره اكتبر سورپرايز دارد

جمهوريخواه ها همچنين از دسـت         
اوليويه بخاطر مصاحبه با ديرك اسـتوف  

تاجر اسلحه اهل افريقاي جنـوبي   ،برگ
 ،در باره فروش محرمانه اسلحه به ايـران 

يويـه نامـه اي بـه    اول. عصباني بـوده انـد  
قاضي كـه پرونـده اسـتوف بـرگ را در     

در بــاره همكــاري او در  ،دســت داشــته
  .اكتبر سورپرايز نوشته است

اين شد كه جلـوگيري از عضـويت          
هــدف اول  ،اوليويــه در كميتــه تحقيــق

اين بود كه در جريان . جمهوريخواه شد
وقتي يك عضو دموكرات  ،تشكيل كميته

يـا حاضـر   آمـي پرسـد   كميته از اوليويه 
جمهوريخواه ها  ،است عضو كميته بگردد

ــه   تهديــد مــي كننــد هرگــاه اوليويــه ب
ــود  ــه ش ــه پذيرفت ــا آ ،عضــويت كميت نه

  . عضويت كميته را ترك خواهد گفت
هاميلتون چون مي خواست اعضـاي       

بــه  ،كميتــه تحقيــق از دو حــزب باشــند
جمهوريخــواه هــا قــدرت وتــو كــردن 

با تسـليم  . كميته دادشركت اوليويه را در 
ــا و   ــواه ه ــوي جمهوريخ ــه وت ــدن ب ش
نپذيرفت نماينده اي كـه بـا شـجاعت و    
جديت در باره اكتبر سـورپرايز تحقيـق   

سـبب شـد كـه دموكراتهـا در      ،مي كرد
كميته موضع فعل پذير بجويند و تا پايان 

  .در اين موضع بمانند
  
محـــــدود کـــــردن امکـــــان  ٭

  :دسترسی به اسناد
  
كاخ سفيد تحت رياسـت   ،در اين ميان•

همچنان بر كميته جورج بوش جمهوري 
ــرد  ــي ك ــار وارد م ــق فش ــان . تحقي امك

ــه   ــه را ب دسترســي گــروه تحقيــق كميت
مداركي كـه از لحـاظ تحقيـق اهميـت     

. تا ممكن بود محدود  مي كـرد  ،داشتند
 26مـورخ  » فـوق سـري  «بنا بر گزارشي 

ــن ژ ــام ســيتمن1992وئ ــر  ،كــه ويلي دبي
ـ  ت ملـي بـه وزارت   اجرائي شوراي امني

خارجــه در بــاره اكتبــر ســورپرايز داده 
خواسته شـده اسـت كـه در بـاره      ،است

مــدارك مربــوط بــه  محــاورات رئــيس 
  . اتخاذ شود» هژرويه وي« ،جمهوري

نچه به كميته تحقيق مربوط مـي  آدر      
توصيه سيتمن عبارت مي شد از اين  ،شد

كه تنها ريچارد لئون دمكـرات و بارسـال   
ارنــد قســمتهائي از مــدارك را اجــازه د

امـا وزارت  . بخوانند و يادداشت بردارند
خارجه مدارك و يادداشتها را همه وقت 

  . در اختيار داشته باشد
جمهوريخواه ها همچنان  ،بدين سان     

اصرار مي ورزيدنـد كـه مـدعاي اكتبـر     
سورپرايز  يك اسطوره است و در همان 

حكومت بوش دسترسي به مدارك  ،حال
. تا مي توانسـت مشـكل مـي سـاخت     را

ــان ــاي   ،همزمـ ــفيد و اعضـ ــاخ سـ كـ
جمهوريخواه كنگره كميته را تحت فشار 
قرارداده بودند كـه تحقيـق را محـدود    
كند به دوره اي كه كارتر مشغول گفتگو 

هـم بـاال   .  بر سر رها كردن گروگانها بود
بودن هزينه تحقيق را بهانه مي كرد و هم 

براي چنـين  به هزينه كردن پول دولت 
  . تحقيقي اعتراض مي كردند

 ،در ديـدار مشـاوران   ،در كاخ سـفيد      
گري به مقامات حكومت تعلـيم مـي داد   
هزينه مراجعه به مدارك را گران معـين  
كنند به ترتيبي كه جمهـوري خـواه هـا    
بتوانند به سنگيني هزينه تحقيق اعتـراض  
كنند و تحقيق كنندگان را از مراجعه بـه  

  .ارندمدارك بازد
مداركي كـه بـه تـازگي     ،و همچنان     
زاد شده اند فـاش مـي سـازند كـه در     آ

اصرار بيش از حد در باره هزينه تحقيق و 
جلوگيري از مراجعه بـه مـدارك ميـان    
دفتر رنكوئيسـت و جمهوريخـواه هـاي    

 ،بخصوص جون مـك كـي   ،عضو كميته
همكـاري   ،مدير اقليـت كميتـه تحقيـق   

  . نزديك وجودداشته است
مشاور حقوقي ديگر  ،وقتي  لي ليبرمن     

بوش حمله به سنگيني هزينـه تحقيـق در   

باره اكتبـر سـورپرايز را همĤهنـگ مـي     
ن آمك كي كارت خود را كه بـر    ،كرد

 FYI How to hit: لــي« نوشــته بــود
back!  

كاخ سفيد تحـت رياسـت جمهـوري     •
با مطبوعات در ارتبـاط   ،بوش از نزديك

اتي كه به هركس بخصوص با مطبوع. بود
اعتباري براي مـدعاي اكتبـر سـورپرايز    

حملــه . حملــه مــي كردنــد ،قائــل بــود
نمونـه    ،نيويورك تايمز به گاري سـيك 

گاري سيك . اي از رفتار مطبوعات است
عضـو شــوراي امنيـت ملــي در رياســت   

او كتابي بـا عنـوان   . جمهوري كارتر بود
نوشت و مبـرهن كـرد   » اكتبر سورپرايز«

پنهاني بر سر به تأخير انداختن كه معامله 
 4زادي گروگانهــا تــا بعــد از انتخابــات آ

  . مده استآبعمل  ، 1980نوامبر 
يادداشتي خطـاب بـه    ،1991مه  21در    

ويليام روشر مقالـه نـويس جمهوريخـواه    
بابـت   ،نآنيويورك تـايمز نوشـت و در   

مقالــه اش در بــي اعتبــار كــردن كتــاب 
ترديـد   تشكر كرد و اظهـار  ،گاري سيك

كرد كـه اكتبـر سـورپرايزي روي داده    
  . باشد
در  ،مقامات كـاخ سـفيد   ،باوجود اين     

نظر ديگـري در بـاره كتـاب     ،جمع خود
: اكتبر سورپرايز گاري سيك داشـته انـد  

 Ashاش جــين  ،1992وئــن ژ 23در 
Jain، يادداشـتي   ،بعد از خواندن كتاب

گـاري  «: براي جنت رنكوئيست فرسـتاد 
لي در باره شركت ويليام سيك شرح كام

كيسي در مالقاتهاي پنهاني با فرستادگان 
  .»حكومت ايران نوشته است

  
  :ی موفقژاسترات ٭
  
ي جمهوري خواه ژاسترات ،خرآدست  •

به تأخير انداختن ها و محدود كردن (ها 
زمان و در موضع فعل پـذير قـراردادن   

ن آكه بيكر وزير خارجـه  ..) دموكراتها و
اثر . ميز شدآموفقيت  ،ه بودرا انتقاد كرد

افتضــاح اكتبــر ســورپرايز بــر انتخابــات  
. ناچيز شد ،1992رياست جمهوري سال 

 ،بوش شكست خورد و كلينتون ،با اينهمه
  .رقيب دموكرات او پيروز شد

يك ماه بعـد از   ،1992تنها تا دساميبر      
ــون   ــل كلينتـ ــوش از بيـ ــت بـ  ،شكسـ

محدوديتهاي ايجاد شده شـروع كردنـد   
اما مدت مقرر نيز به پايـان  . رفع شدن به

  :رسيده بود
رئـيس گـروه    ،بارسـال  ،يك سـال بعـد     

درماه : به من گفت ،تحقيق كميته تحقيق
خر اسناد جديدي حاكي از دست آهاي 

اندركاري جمهوريخواه ها در معامله اي 
من . در اختيار كميته تحقيق قرار گرفتند

 از هاميلتون خواسـتم كـار كميتـه را بـه    
ماه تمديد كند تا ايـن اسـناد را    3مدت 

اما هاميلتون گفت واكنش . بررسي كنيم
جمهوريخواه ها بسيار شديد خواهد بود 

  . و با تمديد مدت موافقت نكرد
اطالعـي از  : اما هاميلتون به من گفت     

ورد آباز بياد نمـي  . تقاضاي بارسال ندارد
كه بارسال گزارش حكومت روسيه را بـه  

 ،مدآهمانطور كه . رسانده باشد اطالع او
مـده بـود كـه بـوش و     آن گزارش آدر 

گيت و گرگ نيز در ديـدار پـاريس بـا    
  .ايرانيها حضور داشته اند

قابل  ،مداركي كه در كتاب خانه بوش •
مدرك قطعي بر وقوع  ،دسترسي هستند

وئن ژ 17در . اكتبر سورپرايز وجود ندارد
بـه  بايگان هاي كتابخانه در پاسخ  ،2011

مـن بـر طيـق     2007وريل آ 17تقاضاي 
ــانون  ــه اطالعــاتآق  ،زادي دسترســي ب

برگ مدرك  4800نها آاطالع دادند كه 
ــر   ــه اكتب ــد كــه ب را شناســائي كــرده ان

برگ  4800از اين . سورپرايز ربط دارند
برگ به دليـل امنيـت ملـي     1160 ،سند

كه  اوراق  ،برگ ديگر 313. سري هستند
ـ    اره اكتبـر  سرويس محرمانـه بـوش در ب

نيـز   ،سورپرايز نيز در شمار اسناد هسـتند 
  . محرمانه هستند

تحقيق كنگره در باره اكتبر  ،بدين سان •
اين موفقيت بـر دو  . سورپرايز ناكام ماند

يكي در تحقيق پيرامـون   ،موفقيت بوش
ايــران گيــت و ديگــري در بــاره عــراق 

پيش از انتخابـات   ،اما. افزوده شد ،گيت
بـرهم   ،1992نوامبر  رياست جمهوري در

افزوده شدن اثـرات افتضـاح هـا شـك     
ــه صــداقت و   مــردم امريكــا را نســبت ب

نتيجه برنده . شرافتمندي بوش برانگيخت
ترين برگ را كـه راسـتگوئي و راسـت    

  . از دست بوش بدر برد ،كرداري است
مد رويه دموكراتها آاما وسيع ترين پي  •

سـلب نشـدن    ،در جدي نگرفتن تحقيـق 
به جـاي  . از خانواده بوش بودمشروعيت 

جـورج  نكه امريكائيان بدانند چه اندازه آ
نها بمثابه كساني آ ،خائن بوده استبوش 

با مـنش اشـرافي كـاخ سـفيد را تـرك      
 ،و دو فرزنــد او جــورج و جــب. گفتنــد

فرصت يافتند موقعيت بجويند و جـورج  
سال بعـد   8تنها  :رياست جمهوري يافت

خ سـفيد را  كا) پدر(جورج بوش نكه آاز 
بعنـوان   ،)پسر(جورج بوش  ،ترك گفت

او . جانشـين او شـدند   ،رئيس جمهـوري 
بسياري از محافظه كاران جديد و كساني 
كه در دوران ريگان و بوش اطالعـات را  

  . مقام بخشيد ،دستكاري مي كردند
 ،بمحض اين كه اينان بكـار بازگشـتند       

دست به تبليغات وسيع زدند و تحقيقـاتي  
نهـا درد سـر   آوع كردند كه براي را ممن

  . ايجاد مي كرد
جنت رنكوئيست كه بر حمله متقابل به  •

از  ،اكتبر سورپرايز را سرپرستي مي كـرد 
به بازرس كـل وزارت  ) پسر(سوي بوش 

  . بهداشت و خدمات انساني منصوب شد
فرمانـدار   ،وقتي جب بوش ،2002در      

فلوريدا براي انتخاب به فرمانداري براي 
مبـارزه مـي كـرد و بـا افتضـاح       ،باردوم
ميليون دالري كمك اضافي  571كمك 

روبرو ،دولت فدرال بـه ايالـت فلوريـدا   
يــك دســتيار بــوش از رنكوئيســت  ،شــد

ــأخير    ــه ت ــي را ب ــاب رس ــت حس خواس
ماه به تـأخير   5اين كار به مدت . بياندازد

انداختــه شــد تــا اينكــه جــب بــوش بــه 
  .فرمانداري انتخاب شد

گـزارش كـرد    CBSايـن كـه    بعد از   
چســان رنكوئيســت افتضــاح را پوشــانده 

رن  ،است و كنگره شروع به تحقيق كرد
بهانـه اش  . ناگهان استعفاء كرد ،كوئيست

اين بود كه مي خواهد وقت بيشتري را با 
  .خانواده خود بگذراند

خواننـده ايرانـي كـه ايـن     : انقالب اسالمي
نيــك در مــي يابــد  ،نوشــته را مــي خوانــد

در بـاره   ،راني پدران دموكراسي در غـرب نگ
فسادي كه مي تواند براي دموكراسي مرگ 

فسـادي  . تا كجا حق داشته است ،ور باشدآ
اكتبــر (همــه جانبــه كــه ســازش پنهــاني  

 ،بسـيار ديـر   ،بـود ) سورپرايز و ايران گيـت 
موضوع تحقيق شد و دستگاه حاكم كـه در  

ــار  ــودآاختيــار بب ــدگان افتضــاح ب ــه  ،ورن ب
 ،بنا بر اسـناد كتابخانـه بـوش    ،ي كهروشهائ

از . مانع از رسيدن تحقيـق بـه نتيجـه شـد    
 ،نهـا آرهگذر گروگانگيري و معامله بـر سـر   

ريگانيسم بـر امريكـا و خمينيسـم بـر     
نچه از زيـان كـه   آ. ايران مسلط شدند

زيان دو جنـگ  (به مردم امريكا رسيد 
با عراق و افغانسـتان و افـزايش كسـر    

لت ايـن كشـور را   بودجه امريكا كه دو
بخشــي از  ،ورشكســته كــرده اســت  

سـاله   8جنگ (نچه از زيان آو ) نستآ
  و بازسازي استبداد بر ستون پايه هاي

قـديم و جديــد و قربــاني شــدن يــك   
نسل و زيانهاي بزرگ و زيـان بزرگـي   
كه به انقالب و ايران و اسالم وارد شد 

حاصــل ريگانيســم و خمينيســم   ،...)و
كـه دموكراسـي   نه صـدمه اي  . هستند

در امريكا ديده اسـت و نـه صـدمه اي    
پايـان   ،كه بـه ايـران وارد شـده اسـت    

ــد  ــه انـ ــاني   . يافتـ ــه قربـ ــي كـ ملتـ
گروگانگيري و اكتبر سورپرايز و ايران 

بمثابه زمينه ساز استقرار واليت  ،گيت
مــي بايــد  ،شــده اســت ،مطلقــه فقيــه

ــر اطــالع از   بيشــتر از مــردم امريكــا ب
يرانياني هم كه از ا. حقايق اصرار بورزد

ن را آمي بايـد   ،گاه مي شوندآحقايق 
نياز  يك ملت زنده. درجا انتشار دهند

زادي آبه فرهنگ و اخالق اسـتقالل و  
  .دارد

  
  ۹در صفحه 

  

 تعيين هدف، بدون داشتن وسيله ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 

 

 
 

2011آگوست  14تا   1از              1390  مرداد  23تا  10از   781  شماره  

 

نمـي بايـد بگـذارد عملـه      ،بنا بر اين 
نهـا  آجباران خيانت و جنايت و فسـاد  

  .را توجيه كنند
  
  

ايـــران در خلـــيج  
خالء قدرت  - فارس 

جنـــگ  - مصـــر؟در 
 ندرليبي تقريبا پايـا 

  :يافته است؟
  

ــن بســت : ســعوديها در ب
ــيج    ــه خل ــران دارد ب اي

  :فارس شكل مي دهد؟
  
) 2011وئيـــه ژ 19(اســـتراتفورد  ◀

گزارشي در باره خليج فارس انتشـار  
  :داده است

ــاده اي كــه كســي   • امــر فــوق الع
ــيج  ،انتظـــارش را نداشـــت در خلـ

امريكـا  : دارد روي مي دهـد  ،فارس
ي مدون و همـĤهنگي بـراي   تراتژاس

 معاملــه بــا ايــران و در همــان حــال
در . ممانعت از گسترش نفـوذش را نـدارد  

در كار يافتن توافقي با  گروه بندي  ،عراق
هاي سياسي در برخورد با يكـديگر اسـت   
كه به امريكا امكان دهد يك نيروي نظامي 
. قابل اهميتي را در اين كشـور نگـاه دارد  

ولت سعودي نسـبت بـه   د ،در همان حال
توانائي امريكا در سد كردن راه بر ايـران  

مدن آو شاهد قصد امريكا به راه . را ندارد
  . با ايران است

ايــران آشــكارا دارد تعــادل قــدرت را  •
ايران خـود را  . بسود خود شكل مي دهد

بنـا   ،پيشاروي يك زمان بندي مي بيند كه
نه تنها امريكـا سياسـت خـود را در      ،نآبر
 ،اره جنگهاي خاورميانه تغييـر مـي دهـد   ب

بلكه تركيه نيز در كار افزايش نفوذ خويش 
ــه ايســت كــه در  در طــول  ،نآدر منطق

  .نقش داشته است ،تاريخ خود
وزيـر   ،احمـد وحيـدي   ،در هفته پـيش  •

ورد كه توجه مـا را  آسخني بر زبان  ،دفاع
: وئيه گفـت ژ 13او در . به خود جلب كرد
اختالف ميان دولتهاي  امريكا در كار ايجاد

نها تفاهم كنند آمنطقه است تا مگر نگذارد 
. ورنـد آو امنيتي دستجمعي را بـه سـامان   

امريكا ناكام مي شود زيرا روش متخـذش  
. مده از يك تحليل نادرست  استآپديد 

 ،ن سـخن مـي گويـد   آنچه وحيدي از آ
قصد ايران در باز تعريف كردن ديناميـك  

دنيــاي . قــدرت در خلــيج فــارس اســت
رماني ايران تغيير سياست محلي و مشاغل آ

و امور مذهبي و دولتهاي خليج فارس بـه  
ترتيبي است كه شيعه ها در اين كشورها و 

  .موقع متفوق داشته باشند ،اربابشان ايران
اين تحول يـك تحـول    ،از ديد ايران     

طبيعي است و همان است كه ايران قرنهـا  
 ،در عـراق  :به انتظار وقوعش بـوده اسـت  

در . قدرت مي بايد در دست شـيعه باشـد  
شرق عربستان و بحرين و يمن شيعه ها مي 

 16بايد از سلطه سني ها برهند كه از قرن 
از زماني كه صفويه عراق را از دست داد  ،

. برقرار است ،وردآن را بدست آو عثماني 
ايران اين موقعيـت  ! ريشخند زمانه را ببين

يـم  ژشـته شـدن ر  را مديون از ميـان بردا 
صــدام در عــراق و طالبــان در افغانســتان 

نسـت كـه از   آايران بر. توسط امريكا است
پيــدايش يــك قــدرت بــزرگ در عــراق 

ايران در غرب خود  ˝نظرا. جلوگيري كند
امنيت مي جويد و با توجه به منـابع نفـت   
  ،عراق در منطقه شيعه نشين جنـوب عـراق  
ـ  ه ايران مي تواند نفوذ خويش را در منطق

  .بسط دهد
نقشه ايران مي بايد امكان  ،با وجود اين •

اين امكـان را پيـدا مـي    . تحقق پيدا كند
كند اگر امريكا يك نيروي نظامي توانمند 

 ،در ايـن صـورت  . در منطقه نگـاه نـدارد  
ايران بمثابه نيرومند ترين قـدرت نظـامي   

بخصوص در خلـيج فـارس    ،ن آجانشين 
ــ. خواهــد شــد ــاتژنيروهــاي وي  ه عملي

پوشيده ايـران نيـز مـي تواننـد در همـه      
با نفوذ عميق . كشورهاي منطقه عمل كنند

ايران بهترين موقعيـت را   ،در دولت عراق
هم تصـميم گيرنـدگان در   . پيدا مي كند

دولت عراق به دلخواه ايران تصميم مـي  
گيرند و پايگاهي براي بسط نفوذ خود در 

از اين رو اسـت كـه   . منطقه پيدا مي كند
ا سخت مي كوشد عراقيها را با نگـاه  امريك

 ،داشتن بخشـي از قـواي خـود در عـراق    
  . متقاعد كند

 ،همانطور كه بارها تشـريح كـرده ايـم    •
بسا ايران  ،قصد ايران بر ساختن بمب اتمي

را از امنيت برخوردار مي كند امـا مسـئله   
مسـئله اصـلي ايـران    . اصلي ايران نيسـت 

تحكيم موقعيـت خـود در عـراق و بسـط     
در همـين  . فوذش در اين كشـور اسـت  ن

ايران قـواي خـود را    ،خر هفتهآروزهاي 
منطقه كردستان عراق بـر   ،در شمال عراق

وارد عمليات كـرده   ،ضد افراد مسلح كرد
 ،هـر از چنـدي   ،قصد اصلي ايـران . است

  .نشان دادن قدرت خويش است
در همان حال كه ايران در كار تحقـق   •

 ،اق استبخشيدن به هدفهاي خود در عر
نياز به قطعات اصلي ديگر دارد تا كه چهره 
خويش را از دولتي باز سازد كه در قصـد  

كـه   -  ،خود بر امنيـت جمعـي در منطقـه   
صميمي  - وحيدي از آن سخن مي گويد

قطعه اول تفاهم بـا قـدرت نظـامي    . است
چنـين  . يعني امريكا است ،اصلي در منطقه

نسـت كـه سـني هـاي     آتفاهمي در گرو 
مينان يابند  كه ناتواني نظاميشـان  عراق اط

 ،را ايران براي استقرار سلطه خود بر عراق
نسـت كـه   آمغتنم نمي شمارد و نيز درگرو 

جريان نفت از خليج فارس و تنگه هرمز به 
  . تضمين شود ،كشورهاي مصرف كننده

 ،قطعه دوم تفاهم با كشور رقيب منطقه      
 قصد ايران به. يعني عربستان سعودي است

شكل دادن به تعادل قوا در خليج فـارس  
منــوط بــه متقاعــد كــردن ايــن كشــور و 
كشورهاي ديگر منطقه به اينست كه ايران 

بر منطقـه   ،در نبود امريكا ،ن نيست كهآبر 
برغم هزينـه   ،در حال حاضر. سلطه جويد

هاي سنگين عربستان و كشـورهاي عضـو   
شـــوراي همـــĤهنگي خلـــيج فـــارس و 

بـدون   ،قام نجوميخريدهاي نظامي با ار
توان مقابله با قواي  ،حمايت نظامي امريكا
  . نظامي ايران را ندارند

البته همواره ميان نيت و توانائي فاصـله      
دو . بخصوص در مورد ايران. وجود دارد

طرف گفتگو به يكـديگر اعتمـاد ندارنـد و    
 ،پيشرفت گفتگوهاشان و رسيدن به نتيجـه 

در هفته  ،نبا وجود اي. قابل تضمين نيست
يكچنـد عالئـم قابـل مشـاهده      ،هاي اخير

ننـد كـه دو   آشده اند و اين عالئم گوياي 
  :يم مي توانند به تفاهم برسندژر
عربستان سخت از تحول سياسي عـراق   •

عربستان مي خواهـد نقـش   . عصباني است
قدرتي چون تركيه را در منطقه بازي كند 
و  اين نقـش نيـاز دارد بـه اسـتقرار يـك      

اما ناگزير تـن داده  . سني در عراقدولت 
عـراق   ،است به اين امر كه در حال حاضر

بـديهي پـذيرفتن   . در دست تهران اسـت 
يم سـعوديها گـران   ژاين امر همچنان بر ر

نچه عربستان را بيشتر نگران و آاما . يدآمي 
دلمشغول مي كند وضعيت كنوني بحرين 

  . است
وقتي شيعه هاي بحـرين در بهـار سـال        
ما اين جنـبش را از   ،ي جنبش كردندجار

 ،اين ديد كه بخشي از بهـار عـرب اسـت   
بدون ترديد عوامل ديگر را نيز . ننگريستيم

 ،بـا وجـود  . مي بايد در نظر مـي گـرفتيم  
دليلي حاكي از اين كه ايـران فرصـت را   
براي ايجاد كابوس براي سـعوديها مغتـنم   

از  ،يك جنبش شـيعه  ،جنبش. شمرده باشد
نطقـه نفـت خيـز عربسـتان در     بحرين تا م
امـا  . با حمايت ايـران نيسـت   ،شرق كشور

 ،نگراني عربستان بابت ورود ايران به صحنه
سبب شد كه درجا به تقاضاي شيخ بحرين 
پاسخ مثبت بدهد و قـواي خـود را وارد   

رام تر آوضعيت امروز بحرين . بحرين كند
زمان اوج جنبش  ،از وضعيت در ماه مارس

يمهـاي كشـورهاي   ژر امـا نگرانـي  . است
عرب منطقه خليج فـارس همچنـان برجـا    

گفتگوهاي ملي در جريـان هسـتند   . است
اما بسا جنبش اعتراضي شيعه هاي بحـرين  

 ،در دراز مـدت  ،بنـا بـراين  . دير مي پايـد 
ايران با بكار بردن قابليتهايش در فعاليتهاي 

ن را مــورد بهــره آمــي توانــد  ،پوشــيده
  .برداري قرار دهد

ما مشاهده كرديم كـه   ،وئنژاواخر در      
عربستان از حضور نظامي خود در بحـرين  

وسـائل   ،در ايـران  ،مي كاهد و همزمـان 
يـم  ژارتباط جمعي نيز از حملـه هـا بـه ر   

ما از طريق منابع خود . سعودي مي كاهند
كشف كرديم كه زمينه بـراي گفتگوهـاي   

بـراي  . ماده شده اسـت آايران و عربستان 
را عربسـتان تـرجيح مـي    اين كه بدانيم چ

سعي مـي كنـيم    ،دهد با ايران گفتگو كند
موضع و موقع امريكا را در منطقه بررسـي  

  :كنيم
عربستان نمي توانـد   ،در وضعيت كنوني •

به مقاصدي اعتماد كند كه امريكـا در سـر   
 ،حد اكثـر  ،موقعيت امريكا در عراق. دارد

عربسـتان نمـي    ،از ايـن رو . باريك اسـت 
توافق امريكا بـا ايـران و بـي    تواند امكان 

. كاله ماندن سر خود را ناممكن تصور كند
 – 1: امريكا منافع بنيادي سه گانه اي دارد

كاسـتن   – 2جريان نفت از تنگـه هرمـز و   
بخش بزرگي از قواي مسلح خود كـه در  

جنگ بـا  (جنگ با سني هاي مسلح هستند 
برقرار كـردن   – 3و ) ايران نيز بشمار است

ــوا  ــادل ق ــه در  تع ــه ك  ،نآئي در منطق
 ،يم هاي ايـران و عربسـتان  ژهيچيك از ر

توانائي مهار جريان نفت به دنيا را نداشـته  
موضـع امريكـا انعطـاف     ،از اين رو .باشند

به امريكا امكان  ،به سخن ديگر.  پذير است
امريكـا بطـور   . تفاهم با ايران را مي دهـد 

اگـر هـم   . بنيادي به عربستان پايبند نيست
ينـده  آا به اين نتيجـه برسـد كـه در    امريك

گزينش درخـوري   ،نزديك معامله با ايران
تفاهم با ايران همچنـان موضـوع     ،نيست

  . سياست امريكا در منطقه است
نچه اكنون موضوع گفتگوي امريكـا و  آ •

موقعيـت حقـوقي    ،ايران مي تواند بگردد
ايران ترجيح . قواي امريكا در عراق است

يكا عـراق را بطـور   مي دهد كه قواي امر
امريكـا مـي خواهـد    . كامل تخليـه كننـد  

بخشي از قـواي خـود را در عـراق نگـاه     
يا كاهش عظيم اين قوا  مي توانـد  آ. دارد

مورد موافقت دو طرف قرار گيرد؟ مسـئله  
تنها تعداد قـوائي كـه    ،براي هر دو طرف

امريكا در عراق نگاه مي دارد نيسـت بلكـه   
اين امر . هستموقعيت و نقش اين قوا نيز 

كه با چه سرعتي اين نيرو مي تواند تغييـر  
نقش بدهد و از يك نيروي مستقر با نقـش  
ناظر و مربي به يك نيـروي جنگـي بـدل    
 ،گردد و احتماال  برضـد ايـران بكـار رود   

  . مسئله ايران است
امريكا ممكن است بخواهد تقاضـاهاي       

ايران را در باره چند و چون دولت عراق 
متيازهاي نفتـي  مربـوط بـه جنـوب     و يا ا

ــذيرد ــا در ازاي . عــراق را بپ مــي  ،نآام
خواهـد ايـران ثـروت نفتـي عربســتان را     

  . تهديد نكند
براي اين كه توانائي توافق با ايـران را   •

امريكا نياز دارد نيرويي كـه   ،افزايش دهد
در عـراق نگـاه    ،بتواند ايران را مهار كنـد 

هـاي  بدين خاطر اسـت كـه گفتگو  . دارد
امريكا و ايـران در حـال نـزع بنظـر مـي      

  .رسند
ايران : تهديد شدن مسئله دو طرفه است    

هرگاه نمي تواند به امريكا اعتماد كند كه 
دستش از زيـر سـنگ دو جنـگ عـراق و     

حملـه نظـامي   يـران  بـه ا  ،سودآافغانستان 
امريكا نيز نمـي توانـد بـه     نخواهد كرد و

نفتـي  ايران اعتماد كند كه بـراي ثـروت   
خط و نشان نمي كشد و امكانات  ،عربستان

نظــامي خــود را بــر ضــد عربســتان بكــار 
عربستان نمي تواند  ،و باالخره. نخواهد برد

به امريكا اعتماد كند كه ايـن قـدرت هـر    
به دفاع  ،يم سعودي نياز پيدا كردژوقت ر

بخصوص اگر امريكـا  . بر مي خيزد ،نآاز 
بنا را بر  به امور ديگري دلمشغول باشد و يا

  .توسعه رابطه با ايران بگذارد
چون همـه ايـن امـور را در رابطـه بـا       •

مشاهده مي كنيم   ،يكديگر لحاظ مي كنيم

كه عربستان شانس كمي بـراي گزينـه اي   
تـا   ،دست كـم . غير از تفاهم با ايران دارد

زماني كه به مقاصد امريكا چنانكـه بايـد و   
ـ  ،شايد پي نبرده است ي چاره اي جز درپ

ايـن بـدان   .  تفاهم شدن با ايران را ندارد
در مقايسـه بـا    ،معني نيسـت كـه عربسـتان   

رقيب خود  ،اعتماد بيشتري به ايران ،امريكا
رقابـت  . در منطقه خليج فارس مـي كنـد  

نادوستانه عربستان با ايران داليل تاريخي و 
دينــي و سياســي و اقتصــادي دارد و نيــز 

بـا  بدين معنا نيسـت كـه بـا دسـت دادن     
از ميـان   ،يكديگر و بر سر يك سفره نشستن

ــرود ــس. ب ــدت ،پ ــاه م ــاظ  ،در كوت بلح
 ،اين دو قـدرت خلـيج فـارس    ،كاربردي

ن توافق را با يكديگر مـي  آاين يا  ،ناگزير
موضوع اين تفاهم مي توانـد يكـي   . كنند

خودداري از حمايت پوشـيده از جنبشـها   
در كشورهاي عضو همكاري خليج فارس 

فـاهمي بـه ايـن كشـورها     چنـين ت . باشـد 
نها امكـان  آسوده مي بخشد و به آخاطري 

مي دهد بنـاي مقاومـت عـرب در برابـر     
  .ايران را استوار كنند

اما ايران نيز از اين تفاهم هدف دارد و       
هدفش باز شناخته شـدنش بمثابـه قـدرت    

ورده كــردن آمنطقـه خلـيج فــارس و بـر   
ايــن . تقاضـاي گونــاگون خــويش اســت 

بازشناخته شده قلمرو  ،در مجموع ،تقاضاها
ن توسـط  آنفوذ ايـران و وسـعت جسـتن    

 ،تن دادن به اين امر. يمهاي سني استژر
  .بسيار سخت است ،يم سعوديژبراي ر

بلحاظ . وضعيت بغرنج است ،از اين رو      
امريكا ممكن است تفوافق با ايران  ،نظري
اما تنها بعد علم بر اين كـه دولتهـاي   . بكند

ين وزن كـه بـا امريكـا روابـط     سني سـنگ 
مخالفت نمي كننـد و ايـن    ،ديرينه دارند

توافق بكار ايجاد تعادل قواي مـورد نظـر   
 ،اگـر كشـورهاي سـني   . يـد آامريكا مـي  

 ،با ايران به توافق برسـند  ،مستقل از امريكا
موضع و موقع امريكـا در منطقـه بـيش از    

  . پيش زير سئوال مي رود
ـ    • يـم  ژا رحدود گفتگوهـاي سـعوديها ب

 ،ايران كدامها خواهند بـود؟ بـراي مثـال   
يا امريكا مي تواند مطمئن باشد كـه لغـو   آ

قرارداد با امريكا در باره تأسيسـات نظـامي   
موضوع گفتگو با ايران  ،امريكا در عربستان

در سـخنان   ،نمي شود؟ وزير دفاع ايـران 
بـه ايـن امـر اشـاره اي      ،هفته پيش خـود 

ـ : مستقيم كرد وقتي گفت ا از ايجـاد  امريك
سامانه امنيت در منطقه خليج فارس ناتوان 
است و ممكن نيست كشتي هاي جنگي را  

. نگهداشـت  ،بطور دائم در خلـيج فـارس  
وحيدي و فرستاده هاي ايران بـه منطقـه   
مي كوشند به دولتهاي عرب حالي كننـد  
كه امركا توانا بـه تضـمين امنيـت منطقـه     

ـ    ،از هم اكنون. نيست ن خـالء ناشـي از اي
ناتواني مشهود است و اين خالء را ايـران  

امريكـا بـا نگـاه    . پر كرده است و مي كند
ــود در   ــامي خـ داشـــتن تأسيســـات نظـ

تنها مشـكل ايجـاد مـي     ،كشورهاي منطقه
  .نهم براي كشورهاي عربآكند و 

پرسشي كه سـخنان وحيـدي بـر مـي          
وضعيت حقـوقي ناوگـان دريـائي     ،انگيزد

ينـده  آدر  ،رسپنجم امريكا در خلـيج فـا  
يا كشورهاي عـرب تنهـا از تـرس    آ. است

ايران است كـه خواسـتار ادامـه حضـور     
قواي امريكا در كشورهاي خـود هسـتند؟   

بنظر نمي رسد كه ايـران   ،در حال حاضر
ن توان نظامي را يافته باشـد كـه بتوانـد    آ

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج را 
سر ناگزيركند دست بكار گفتگو با امريكا بر 

پايان بخشيدن بـه تضـمين هـاي امنيتـي     
امريكــا در ازاي خــود داري ايــران از   
ــرب و    ــورهاي ع ــور كش ــه در ام مداخل

بسـا قـول   . بگردند ،محدود كردن خويش
ايران بر ضرورت برچيده شدن تأسيسـات  
نظامي امريكا و دعـاويش در بـاره امنيـت    
خليج فارس را عربستان بـراي بـرانگيختن   

 ،تر از كشورهاي سنيامريكا به حمايت بيش
  .ببرد

  

  :مدت بلندسناريوي  ٭
  
ايـران را در   ،ديناميكهاي تحول كنوني•

سرمايه . موقع و موضع اول قرار مي دهند
گذاريهاي سياسيش در عراق دارد بـه ببـر   

ايران در موقعيتي است كه مي . مي نشينند
تواند با امريكا و عربستان به گفتگو بنشيند و 

رهـا   ،نسـت آكـه در  از حلقه محاصره اي 
قلمــرو نفــوذ خــود را  ،شــود و در منطقــه
ــد ــترش ده ــران . گس ــدرت اي ــا ق در  ،ام

ايـران منـابع   . برجا نمي مانـد  ،درازمدت
نفت و گاز دارد اما جمعيـت زيـاد دارد و   

هزينـه رشـد   . كشوري كوهسـتاني اسـت  
اقتصادي محلي براي هزينه هـاي نظـامي   

حال اينكـه عربسـتان   . سنگين نمي گذارد
معيت كم شمار دارد و هم مي تواند هم ج

يـد و  آاز پس هزينه هاي نظامي سنگين بر
 ،افزون بر اين. هم منابع نفتيش عظيم است

رشد . ايران با مشكل قومي نيز روبرو است
يـم روحانيـان رو در رو نيـز    ژجامعه را با ر

  .  مي كند
وضعيت منطقه در دراز مدت نيز بسـود       

 ،ف ايـران بخـال . ايران تحول نمـي كنـد  
تركيه كشوري است كه موقعيت و اعتبـار  

اين كشور با توان نظامي و . كسب مي كند
اقتصادي و سياسي خويش بر رويدادهاي 

نجـا كـه  مـردم    آاز . تأثير دارد ،خاورميانه
بسط نفوذ تركيه در  ،تركيه نيز سني هستند

سان تـر انجـام   آكشورهاي مسلمان منطقه 
با ايـران در   ،از نظر تاريخي نيز. مي گيرد

با اينهمـه زمـان بايـد تـا     . نزاع بوده است
تركيه بتواند نقش دلخواه خـود را داشـته   

  . باشد
نفوذ تركيه مـي توانـد از راه    ،در عراق •

 ،سياسي و بازرگـاني و امنيتـي و فرهنگـي   
آنكارا نيز مـي كوشـد سـني    . اعمال شود

در همــه . هــاي عــراق موقعيــت بجوينــد
بسـط نفـوذ    كشورهاي عرب نيـز در كـار  

  . خويش است
ن حكومت آكه علوي ها بر  ،در سوريه •

ينـده  آبـر سـر    ،ايـران و تركيـه   ،مي كند
نفـع تركيـه در   . سرشاخ شـده انـد   ،كشور

اينست كه يك نيروي سـني را پـر و بـال    
علوي هـا را برانـد و بـر     ،دهد و اين نيرو

سود ايران  ،در عوض. سوريه حاكم گردد
رجا بمانـد تـا   يم كنوني بژدر اينست كه ر

ايـران  (كه در سوريه بزرگ و هالل شيعه 
نفـوذ خـويش را   ) و عراق و سوريه و لبنان

  . حفظ كند
تركها در فكر روياروئي  ،در حال حاضر •

مـاده  آبراي اين روياروئي . با ايران نيستند
نيروهائي كـه در منطقـه فعـال    . نيز نيستند

زمينه را براي اينكه نقش تركيه روز  ،هستند
امـا تركهـا   . فراهم كرده اند ،ون گرددافز

مي بايد تجربه كسـب كننـد و فشـارهاي    
بيشتري ضرور هستند تا كـه تركيـه بمثابـه    
قدرت منطقه اي بتواند نيات خـود را بـه   

اين نيز دليل ديگري اسـت  .وردآعمل در
براي اينكه عربستان وارد گفتگو با ايران در 

  . اين زمان بگردد
ـ  ،بدين سان • ان ايـران عمـل   زمان به زي

بسا دو سه سالي زمان الزم باشـد  . مي كند
كه امريكا خود را از گرفتاريهايش رها كند 
و بتواند ديناميك قدرت در خليج فـارس  

در . را موضوع بررسي جديدي قرار دهد
تركيه نيز مي بايد بتوانـد نقـش    ،آن وقت
 ،بمثابه قدرت همـĤورد ايـران   ،خويش را

ايرانيهـا   ،ن زمانآ از حاال تا. برعهده بگيرد
اميدوارند ساختهاي الزم را ايجاد و توافق 

ورند و موقعيت آهاي مورد نيز را به عمل 
ــه اي    ــدرت منطق ــوان ق ــويش را بعن خ

حفـظ   ،اما در دراز مـدت . مستحكم سازند
نفوذ و حتي امنيت نيازمند موفقيت ايـران  
در به نتيجه رساندن گفتگوهايش با امريكـا  

  .و عربستان است
  ۱۰صفحهدر 

  
  

 تعيين هدف، بدون داشتن وسيله ؟
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نظاميان مصر دركار پر كردن 
يـك مبـارك   : خالء قـدرت 

مبارك جـاي او را   18رفت، 
  !:گرفته اند

  
مبارك جـاي   18يك مبارك رفت و  ◀

جمله ايست كه در مصر بر  ،اورا گرفته اند
) 2011وئيه ژ 22(استراتفور . سر زبانها است

گزارشي در باره قصد نظاميان بـر مـداوم   
انتشـار   ،و كشـور  كردن سلطه خود دولت

  :داده است
نظامي ها به تأخير انداختن انتخابـات را   •

نند كه با قـانون  آبسود خود مي دانند و بر
اساسي را بسود خود تفسير كنند و با ايجاد 

موقعيـت   ،اختالف ميان سازمانهاي سياسي
خويش را تحكيم و دولت در اختيار خود 

  :گيرند
ن از جملـه اخـوا   ،گروه هاي اسـالمي     

المسلمين و جمعيت حقوق و اصالح نقش 
شوراي نظامي را بخـاطر طـرح اخيـرش    

شورا فهرستي از . مورد انتقاد قرار داده اند
نكـه در  آاصول تنظيم كـرده انـد بـراي    

قانون اساسي گنجانده شوند و اين اصول 
ــد  ژه ــي كن ــيم م ــش را تحك ــوني ارت . م

شوراي نظامي در ايجاد اختالف  ،همزمان
مخالف مي كوشد و هـدف  ميان نيروهاي 

  .غائي سلطه ارتش بر دولت و كشور است
اسالم گرايان و گروههاي ديگر با سلطه      

نها مخالفند كه آ. نظاميان بر دولت مخالفند
نظامي بگويند قانون اساسي چگونـه بايـد   

اما از اين كه نخست مي بايـد  . نوشته شود
امـا  . راضـي هسـتند   ،انتخابات انجام بگيرد

ت كه قرار بود در ماه سپتامبر انجام انتخابا
نخست به ماه اكتبر و اينك بـه مـاه    ،بگيرد

  . نوامبر موكول شده است
ــانون اساســي«شــعار  • » اول تصــويب ق

نها آ. موافقان دموكراسي را فعال كرده اند
به اين نتيجه رسيده انـد كـه مشـكل مـي     

ن دارنـد از  آتوانند شوراي نظـامي را بـر  
از ايـن رو  . شـند توقعات خـود چشـم بپو  

شروع كرده اند به فعاليت در سطح جامعه 
در . زاديآبــا شــعار عــدالت اجتمــاعي و 

... شهرهاي قـاهره و اسـكندريه و سـوئز و    
نظر عمومي بر اينست كـه از نظـامي جـز    

  .امتيازهاي ناچيز نمي توان اخذ كرد
ــبش اعتراضــي         ــدف جن ــه ژ 22ه وئي

 جلوگيري از تهيه قانون اساسـي درخـور  
از ماه فوريـه  . سلطه نظاميان بر دولت بود

اخوان المسلمين مي كوشـيدند   ،بدين سو
اما اينك متوجه مي . با نظاميان كنار بيايند

شوند كـه نظاميـان مـي خواهنـد قـانون      
  .اساسي دلخواه خود را تهيه كنند

وئيه به نظاميان فهمانـد كـه   ژ 22جنبش  •
انقالب دوم از موفقيت كمتري برخوردار 

اختالف ميان سازمان هاي اسـالمي و  . بود
به نظامي ها كمك  ،قوت گرفتن سلفي ها

  . مي كند موقعيت خويش را مستحكم كنند
هرگز نبايد از يـاد بـرد كـه    : انقالب اسالمي

. پـر مـي كنـد   ) زور(= خالء را همواره قدرت 
انديشه راهنما و نيز بديل مـي   ،انقالب پيروز

ايـن  . وردآي نبود اين دو خالء پديد م. خواند
خالء را در سطح جامعه سازمانهاي سياسـي  
 ،از نــوع ســازمان ســلفي و در ســطح دولــت

درسي . سازماني پر مي كند كه زورمند است
مـوزد اينسـت   آكه جنبش همگاني مصر مي 

كه ايرانيان براي دست زدن به يك جنـبش  
زادي بمثابـه  آنيازمند بيان استقالل و  ،پيروز

ن آوانمند و سازگار با انديشه راهنما و بديل ت
  . بيان هستند

  
 :شكست سخت نـاتو در ليبـي  

وقتي انگليس و فرانسـه تـوان   
اجــراي سياســت خــود را   

كــاري جــز گرفتــار  ،ندارنــد
كردن مردم ليبي بـه جنـگ   
داخلي از دستشـان بـر نمـي    

  :يدآ
  
روزنامـه فرانسـوي    ،2011وئيه ژ 18در  ◀

شكست سخت ناتو «زيرا عنوان  ،ليبراسيون

جنگ در ليبي را تشريح كـرده   ،»بي در لي
  :است

وقتي امريكائيها نمي خواهند و يـا نمـي    •
فرانسـه و  . نـاتو نـاتوان مـي شـود     ،توانند

انگلستان تـوان نظـامي هـدفهاي سياسـي     
اين دو كشـور مـي بايـد    . خود را ندارند

 ،درس بايسته را از مداخله خـود در ليبـي  
ــد ــاي الزم را  : بگيرن ــائي ه ــد توان ــا باي ي

 ،ئوپليتيـك رك كنند و يـا از عرصـه ژ  تدا
  . حذف شوند

سقوط فوري قذافي هـدفي بـود كـه     •
انتظار ايـن سـقوط حاصـل    . تحقق نيافت

ارزيابي نادرستي از توان خـود و نـاتواني   
اينطور بنظر مي رسد كه . يم قذافي بودژر

در . خداوندان جنگ با قذافي بـوده انـد  
بـاراك اوبامـا ابتكـار عمـل در      ،وئيهژ 14
رئـيس   ،ئله ليبي را به ديميتري مـدودو مس

جمهوري روسـيه سـپرد و از او خواسـت    
ــا قــذافي   نقــش اصــلي را در گفتگوهــا ب

بشرط اينكـه راه حلـي كـه    . برعهده بگيرد
پذيرفته مي شود در بر بگيرد استقرار يـك  

دو رئيس جمهـوري بـه   . دولت انتقالي را
اين نتيجه رسيدند كه جنگ در ليبـي بـه   

رئـيس   ،بـدين سـان  . سـت پايان رسيده ا
ــرغم  نظــر مخــالف  ،جمهــوري امريكــا ب

. پيشـنهاد روسـيه را پـذيرفت    ،رؤساي ناتو
رؤساي ناتو با روسها به گفتگو نشسـتند امـا   
نتيجه اين شد كـه دو طـرف اختالفهـاي    

اما وقتي امريكـائي هـا نمـي    . بسيار دارند
. ناتو ناتوان است ،خواهند و يا نمي توانند

به فرانسه و انگلسـتان  اين امر درس سختي 
موخته باشد كـه وقتـي   آنها آداد و بايد به 

درپـي   ،وسيله نظـامي درخـور را ندارنـد   
  .هدفي نشوند كه محتاج اين وسيله است

 ،وريـل آ 4واشنگتن از پيشنهادي كه در  •
نخســت وزيــر  ،ليبــي از طريــق پاپانــدرئو

 ،امـا سـاركوزي   ،ارائه كـرده بـود   ،يونان
نخست  ،رئيس جمهوري فرانسه و كامرون

وزير از قبول پيشنهاد و گفتگو خـودداري  
يـم  ژزيـرا مطمـئن بودنـد كـه ر    . كردند

امـا طـولي   . قذافي را سرنگون مي كننـد 
  . نكشيد كه بور شدند

گزارشها حاكي از توقف كامـل   ،امروز     
حمله هاي هوائي و موشكي بـه هـدفهاي   

ظاميـان بـه   ن. دولتي و نظامي ليبي هسـتند 
 15000اين نتيجه رسيده انـد كـه انجـام    

بمباران كـار قـذافي را    6000مأموريت و 
فرو ريختن چند بمب ديگـر  . نساخته است

معمر القـذافي  . كاري از پيش نخواهد برد
موفق شد در برابر اين تهاجم مقاومت كند 
بدون اين كه يك موشك پرتاب كند و يا 

كــار شــبكه هــاي ترورخــود را در اروپــا ب
مقاومت خود را تنهـا بـر از نفـس    . اندازد

افتادن و بي حاصـل بـودن حملـه هـاي     
  . بنا نهاد ،هوائي تنها

حمله هاي هوائي و موشكي براي يـك      
اما بعد . روزه طراحي شده بودند 90دوره 

يـم  ژعالمتي دال بـر فروپاشـي ر   ،ماه 4از 
 ،ليـام فـوكس  . قذافي مشاهده نمي شـود 

اعتـراف   ،وئيهژ 13در  ،وزير دفاع انگلستان
ــان    ــراي پاي ــاريخي ب ــين ت ــرد  از تعي ك

نيروهاي دريائي و . مخاصمات ناتوان است
هوائي وسيله ادامه دادن به عمليان خـود  

ما عملياتي از نـوعي  «: او گفت. را ندارند
را پيش بيني كرده بوديم كه دارند انجـام  

اما هيچكس نمي توانـد پـيش   . مي گيرند
ظـامي پيچيـده وقـت    بيني كند مداخله ن

  ».خواهد برد
او قبول كرد كه فراواني حملـه هـاي        

هوائي توسط بمب افكن هاي تورنـادو و  
فشار بـر   ،تيفون و هلي كوپترهاي آپاچي

پرسنل نظامي و مـواد نظـامي را افـزايش    
ناتو زير لب پذيرفت كه هم از . داده است

هواپيمـا بـراي جلـوگيري از     ،وئـن ژماه 
ا و هلي كوپترهاي ارتـش  پرواز هواپيماه

ذخيــره بمــب و . ليبــي را نداشــته اســت
موشك خـود را بـه پايـان بـرده اسـت و      
قطعات يدكي الزم نيز در اختيارش نبوده 

وزيـر دفـاع انگلسـتان پـذيرفت كـه      . اند
كارخانه هاي اسلحه سازي اروپا توانـا بـه   
تضمين كوششهاي جنگي را بيشتر از يـك  

  . ماه ندارند
يتاليـا از جنـگ و شكسـت    بيرون رفتن ا •

فرستادن اسلحه با چتر گويـاي بـن بسـت    
ايتاليا متحدان خود را رهـا  . نظامي هستند

البته از ابتدا شـرط كـرده بـود كـه     . كرد
ــه    ــد ب ــدود باش ــگ مح ــركتش در جن ش

اما مخالفت افكـار  . فعاليتهاي انسان دوستانه
عمومي و هزينه اي كه روي دست دولت 

ن شـدند كـه   آمانع از  ،ليبي مي گذاشت
بنا بـر قـول   . ليبي به همكاري ادامه دهند

بـي سـر و صـدا     ،ايتاليـا  ،منابع اطالعـاتي 
ــدي    551 –هواپيماهــاي جنگــي گاريبال

  ... خود را از عمليات خارج كرد
نمـي  . فرانسه نيز خود را در تنگنا يافـت  •

خواســت شورشــيان در جنــگ بــا قــواي 
از ايـن رو  . دست باال را پيدا كنند ،دولتي

نهـا  آز تجهيزات نظامي را كه در اختيـار  ا
تنها از قبائل بربر كه . كاست ،مي گذاشت

حمايـت مـي    ،در جنگ با قذافي هسـتند 
براي اين كه مردم ليبـي را بـر ضـد    . كند
توسـط   ،جنـبش برانگيـزد    يم قذافي بهژر

چتر مقادير زياد براي قبائـل بربـر اسـلحه    
نها به جنـبش  آقرار بر اين بود كه . فرستاد

تفنـگ و  . مخالفان در پايتخـت بپيوندنـد  
مسلسل و موشكهاي ضـد تانـك فرسـتاده    

  . شدند
اسـلحه اي كـه   . اما محاسبه غلط بـود       

در غـارت   ،فرانسه در اختيار قبايل بربر نهاد
از . روستاها و نه مبارزه با قذافي بكار رفتند

وزيــر  ،رار لونگــهژ ،وئيــهژ 11در  ،ايــن رو
د كه شورشيان مـي  دفاع فرانسه تأكيد كر

  . بايد با قذافي به گفتگو نشينند
پسر  ،فرستادگان سيف االسالم ،در واقع     

بـا سـاركوزي رئـيس جمهـوري      ،قذافي
لونگـه در همـان   . در گفتگو بودند ،فرانسه

حال كه تأكيد مي كرد بر قدرت مانـدن  
ديگــر نــه  ،رهبــران ليبــي نــاممكن اســت

بيرون خواستار خلع قذافي به زور شد و نه 
  .   راندن او از ليبي

رئـيس   ،اوبامـا : توافق روسـيه و امريكـا   •
موفق شدند بر  ،و مدودو ،جمهوري امريكا

توافق  ،سر شرائط گفتگو با سرهنگ قذافي
بــديهي اســت ايــن توافــق بــراي . كننـد 

نـاتو  . حكومت روسيه بسي دلپـذير اسـت  
خواسته بود كه خانواده قذافي مـتهم بـه   

بگردد و در دادگـاه  جنايت بر ضد بشريت 
امـا  . محاكمه شود ،عالي جنائي بين المللي

. احتمال قوي مـي رود كـه كوتـاه بيايـد    
قبول مذاكره تنها وسـيله بـراي از دسـت    

شورشيان كـه از پـس   . ندادن اعتبار است
براي پوشاندن شكست  ،قذافي برنيامده اند

ناگزير  ،به بهانه تشكيل دولت موقت ،خود
  . هندبايد تن به گفتگو بد

سرهنگ قذافي از موضع قدرت بر سر      
 ،ميز مذاكرات مي نشيند و در همان حـال 

به قواي خود فرمان مـي دهـد بـر فشـار     
ــي    ــرب ليب ــيان در غ ــر شورش ــويش ب خ

يك چانه زنـي بـزرگ در حـال    . بيفزايند
در حالي كه قذافي بر  ،و اين. انجام است

پــاي مــي  ،ورده شــدن  توقعــات خــودآ
هدف ما پيروزي است « :مي گويد. فشارد

او پذيرفته است مذاكره كند . »و نه سازش
ــاتو در آن   ــها و ن ــن كــه انگليس بشــرط اي

هـيالري كلينتـون   . شركت نداشته باشـند 
ناگزير شده است در موضع پيشين امريكـا  

شناسائي شوراي ملـي  «: تخفيف قائل شود
بمحض تشكيل يك دولت معـرف   ،انتقالي
  .پايان مي پذيرد ،ليبي

منابع نظامي تكـذيب مـي كننـد كـه           
 ˝قواي قذافي در منطقـه برگـا كـه نظـرا    

بـا مشـكل روبـرو     ،تحت كنترل ناتو است
نبردهــا ميــان شورشــيان و قــواي . باشــند

دولتي متمركز در اين منطقه نفتي كنـاره  
وانگهي قـواي دولتـي   . خليج سيرت است

براي جنگ با يك گـروه جـدائي طلـب    
مده آركت دربسوي كوههاي نافسوا به ح

ــد ــواي  . ان ــرخالف تصــديق رســيدن ق ب
شورشيان به دروازه هاي تريپولي و تكرار 

نهــا بــه دروازه ترپيــولي آ ،ايــن تصــديق
. نرســيده و شكســت ســخت خــورده انــد

او . تصميم قذافي بد فهميده شـده اسـت  
دستور داده است قوايش به زينتان حملـه  
نكند تا كه ناتو بهانه اي براي حملـه هـاي   

 ،با دست زدن به تهـاجم . پيدا نكندهوائي 
قذافي خواسته است نشان بدهـد كـه در   

بنظـر  . دست بـاال را او دارد  ،ميدان جنگ
به پايان  ˝مي رسد كه جنگ در ليبي تقريبا

  .رسيده است
 

  
  به ياد شهيد رضا هدي صابر

 

كارنامه جنايت و فساد 
ســربازان گمنــام امــام 

  3 –زمان 
  
 

، به ياد پيشيناره شمدو در  :انقالب اسالمي 
سربازان گمنـام  « كارنامههاله سحابي، شهيد 

قسمت سوم ايـن  . را درج كرديم »امام زمان
 رضـا هـدي صـابر،   شـهيد  به يـاد  كارنامه را 

رضـا هـدي صـابر انسـاني      .انتشار مي دهيم
بيهوده  .بودشريف و محققي خستگي ناپذير 

وي را موتور ملـي مـذهبي هـا مـي     كه نبود 
هدي صـابر را اكثـر خـانواده     شهيد. دانستند

زندانيان سياسي مي شناسند چـرا كـه    هاي
خانه آنها، اين هـدي صـابر   در در نبود مبارز 

خـانواده  بودكه با سركشي و تامين مايحتـاج  
فشـار بـه همسـر و فرزنـدان مبـارزان      از ، ها

روحش شاد و راهـش پـر   . زنداني مي كاست
 . رهرو باد

: اسـي اعدام خانوادگي مبـارزان سي  -  23
يكي از شيوه هـاي شـنيع سـربازان امـام     

و دادستاني و سپاه  واواكزمان مستقر در 
پاسداران و زندانها خشونت بـيش از حـد   
در رابطــه بــا مبــارزان و خــانواده آنهــا از 
ابتداي انقالب بوده و اين روش دد منشانه 

در زيـر  .انـد   را تا كنـون نيـز ادامـه داده   
هـرا  بخشي از نامـه ايـرج مصـداقي بـه ز    

رهنــورد در مــورد اعــدام اعضــاي چنــد 
  :مي آوريمرا خانواده  

 13ها فاطمه مصباح بود كـه   يكي از آن•
سـاله بـود و    15خواهرش عزت . ساله بود

مادرشان رقيه مسيح كه همـراه همسـرش   
. ساله بـود  36محمد مصباح به خاك افتاد 

سـاله،   17سه فرزند ديگرشان علـي اصـغر   
ـ  21علي اكبر  سـاله بـه    19ود ساله و محم

سـاله   18شان خديجه مسيح   همراه عروس
كجـاي  . ي اعدام سپرده شـدند  به جوخه

كنيـد از   داستان عاشورايي كه تعريف مي
آميزتر است؟ كجا يزيد دست به  اين فاجعه

 چنين جناياتي آلود؟
سال سن  42مادر عفت خليفه سلطاني با •

ساله، همسرش  24به همراه دخترش زهرا 
سـاله و پسـرانش    50شـفايي   دكتر مرتضي

  ساله بـه جوخـه   24ساله و جواد  16مجيد 
حبيب خليفه سـلطان  . اعدام سپرده شدند

امـام  «يكي از فرماندهان سپاه پاسـداران  
  خود در جوخه ،شما و همسرتان» بزرگوار

  اعدام خواهرش شركت كرد و بـه فاصـله  
اندكي به مرگ فجيعي همراه با همسـر و  

ش در تصادف رانندگي ا خواره شيره  طفل
 .كشته شد

مادر شبستري تنها دو فرزندش در زندان •
خودكشي كردند، همه دار و ندارش را از 

روي ويلچــر حركــت  .دســت داده بــود
كرد،  او را به بنـد كشـيده بودنـد كـه      مي

 كدام قدرت را به رخ مدعيان بكشند؟
) مادر محمـدرحيمي (مادر سونا اوسطي •

در زندان بود كه خود  67به هنگام كشتار 
ــه دار    ــري را ب ــهيال و مه ــرش س دو دخت

مادر در هراس از اين بـود كـه   . آويختند
ــادا عبــاس و هوشــنگ ــه دار   مب را هــم ب

پيشتر پسر بـزرگش عزيـز و   . آويخته باشند
البتـه  . اش حسين را اعدام كرده بودند نوه

هراس مادر بي جا نبود چيـزي نگذشـت   
زندان كه هوشنگ را نيز پس از آزادي از 
مـادر  . دهساله ربودند و به قتـل رسـاندند  

داند سهيال و مهري و هوشنگ را  هنوز نمي
عمو جليل همسر . اند كجا به خاك سپرده

انگيز هم دستگير  مادر سونا و دخترش روح
جرم عمو جليل اين بـود كـه   . شده بودند

اش  عكـــس ســـتارخان را روي ســـينه  
كوبي كرده بود و فرزندانش سوداي  خال
بعـداً پـاي   . ي ميهن در سـر داشـتند  آزاد
. هاي كوچكترش هم به زندان باز شد بچه

» خيـالش «مادر سـه دهـه اسـت كـه در     
  .»كشد آغوش مي«فرزندانش را در 

اعــدام بيمــاران و شــكنجه شــدگان  -  24
سربازان گمنام امام زمان  : برروي برانكارد

كه روي يزيد را سفيد كرده اند در برخي 
خـود مجـروح   كـه   موارد مجروحـاني را 

قادر به ايستادن نبودنـد بـه   كرده بودند و 
حتـي   .جوخه هاي اعـدام مـي سـپردند   

برخي از مبارزان را بعد از شـكنجه هـاي   
فراوان در حالي كه بـر روي پـاي خـود    
 .نبوده به اشكال مختلف اعدام مي كردند

در زير نمونه هايي از اين جنايات را مـي  
 :آوريم

هاي اين جنايت يكي از مهمترين نمونه •
بود  كه تصوير آن منتشر شد، اعدام فردي

كه بر روي برانكارد توسط خلخالي دستور 
 . تيرباران وي داده شده بود

معصـومه  (ايد مـادر شـادماني    آيا نشنيده•
را كه از فـرط شـكنجه قـادر بـه     ) كبيري

روي برانكـارد  خوابيـده بـر   ايستادن نبود 
 تيرباران كردند؟

ه فلج قطـع نخـاعي   ناصر منصوري را ك•
  .بود روي برانكارد دار زدند

نصاري را كه در اثر ضـربه مغـزي   اكاوه •
گذشته اش را به خاطر نمي آورد و دچار 
حمله سخت صرع شـده بـا همـان حـال     

خودش كه ناي رفتن . راهي قتلگاه كردند
نداشت، ظفر جعفري افشار كـه در همـان   

  .صف بود وي را قلمدوش كرد
دل روانـي نداشـت كـه    عباس افغان تعا•

 .اعدام شد
: تكذيب دستگيري و اعدام زندانيان -  25

شيوه اي كه سربازان گمنام امام زمـان از  
همان ابتداي انقالب در رابطـه بـا مخفـي    
نگاه داشتن دستگيري و اعدام زندانيان به 
كار مي بردند دستگيري مخفيانه و اعـدام  

تـا همـين اواخـر نيـز     . آنها بدون خبر بود
ــ ــن رابطــه گــزارش  ادام ه داشــت در اي

بـه  نماينده حقوق بشر كه توسط مصداقي 
 :است را مي آوريمفارسي انتشار يافته 

ــژه در گــزارش  ــده وي  35/1991/4نماين
E/CN.     سفر دوم خود به ايـران خطـاب

 :نويسد به دولت جمهوري اسالمي مي
، بنـا بـر   1957عليرضا رجـايي، متولـد   « - 

 ســـال حـــبس در 6گـــزارش، پـــس از 
هاي اوين، گوهردشت و قزلحصار،  زندان

گـزارش شـده   . اعدام شد 1989در سال 
سال حبس محكـوم   5است كه وي تنها به 

  ».شده بود
 22دولت جمهوري اسـالمي در تـاريخ   -

عليرضـا  «دارد كـه   اظهار مي 1991ژانويه 
 .»رجائي اكنون آزاد است

در  1367عليرضا رجايي در مـرداد مـاه   -
ـ   دولـت  . دام شـد زندان گوهردشـت اع

جمهوري اسالمي در حالي خبر از آزادي 
بنـد   دهد كه نگارنـده بـا وي هـم    وي مي

، 106وي در بهشت زهرا قطعه . بوده است
. دفـن شـده اسـت    43ي  ، شماره7رديف 

ــت     ــط دول ــه وي توس ــر اولي ــنگ قب س
در . جمهوري اسـالمي نصـب شـده بـود    

او اقدام به تعويض   هاي اخير خانواده سال
 .اند سنگ كرده

  :دنك نماينده ويژه گزارش مي 
ــر و  « ــاوني گنجــي، همس ــر تع ــاي امي آق

، به دليل تـرس از  1987دخترش در سال 
. امنيت و آزاديشان ايران را ترك گفتنـد 

 1988وي كه براي يك ديـدار در سـال   
بازگشته بود، بالفاصله دستگير و بـه زنـدان   

مقامـات از   1989در نوامبر . اوين برده شد
ها و سـاير   ش خواستند كه لباسخانواده ا

وسايل او را تحويل بگيرند زيرا وي اعدام 
 ».شده بود

دولــت جمهــوري اســالمي ايــران در   -
  خود اظهار داشت  1991ژانويه 22پاسخ 

  
  ۱۱در صفحه

  

 تعيين هدف، بدون داشتن وسيله ؟
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ـتگيري   «كه  ـند دس هيچ گزارش قضائي يا س
. تدر مورد امير تعاوني گنجي در دست نيس
ري اين در حالي است كـه دولـت جمهـو   

ـاوني گنجـي،     اسالمي پس از اعدام اميـر تع
زهرا قطعه   خود اقدام به دفن وي در بهشت

. كـرده اسـت   30ي  ، شـماره 59، رديف 87
سنگ قبر وي توسط مقامات امنيتـي بـدون   

 .اطالع خانواده گذاشته شده است
نماينده ويژه خطاب بـه دولـت جمهـوري    

 :نويسد اسالمي مي
 1981در سال ساله،  32احمد راشد مرندي، «

ـتاده   در تهران دستگير و به زندان اوين فرس
ـا تحـت      ادعا مـي . شد شـود كـه در آن ج

ـال  . شكنجه مستمر بـوده اسـت   ، 1983در س
از . وي به زندان قصر در تهران فرستاده شد

ـيچ      1989 ـازه ه ـان زنـدان اج به بعد، نگهبان
ـيچ   . مالقاتي را به او نداده اند از آن پـس ه

  .»يستخبري او از دردست ن
، دولــت خطــاب بــه 1991ژانويــه 22در  -

هيچ پرونـده  «نماينده ويژه اظهار داشت كه 
قضائي در مورد آقاي احمد راشـد مرنـدي   

ـالي اسـت كـه وي    ا. وجود ندارد ين در ح
ـال    ـات    67پس از اعـدام در س توسـط مقام

 5رديـف   99زهـرا، قطعـه    امنيتي در بهشت
ـنگ قبـر او   . دفن شده است 40ي  شماره س
مقامات امنيتي و بدون اطالع خانواده  توسط

 .نصب شده است
 :دهد نماينده ويژه گزارش مي

ـال     « ـا بـر گـزارش در س مهدي وثوقيان، بن
. سال زندان محكوم شد 4دستگير و به  1985

بعد از سال اول، وي را مجددأ محاكمه و به 
گـزارش  . سال زنـدان محكـوم كردنـد    12
  .اعدام شد 1988شود كه او در ژوئن  مي
دهـد   دولت جمهوري اسالمي پاسخ مـي  -
ايـن در   .اي از وي در دست نيست پرونده«

مرداد  12حالي است مهدي وثوقيان در روز 
. در زندان گوهردشـت اعـدام شـد    1367

پـدرش را  . ها با او هم بند بود نگارنده مدت
به عنوان اعتراض به اعـدام پسـرش مـدتي    

 .بازداشت كرده بودند
 :دهد ش مينماينده ويژه گزار

ـال   7محمود حسني، بنا بر گـزارش، بـه   « س
زندان محكوم شد و مدت كوتاهي قبـل از  

ـين در  . پايان دوره زندانش اعدام شد همچن
مكاتباتي كه نماينده ويژه با مقامات جمهوري 
اسالمي داشت در رابطه با مهين و محمدقلي 
جهانگيري، اميرهوشنگ كامراني، محمدتقي 

صداقت نيز پرسـش  رحيم پور و محمدرضا 
 .»كرده بود

  :دهـد  دولت جمهوري اسالمي پاسخ مي -
ـا محمـود    « هيچ پرونده قضائي در رابطـه ب

حســني، مهــين ومحمــد قلــي جهــانگيري، 
اميرهوشنگ كامراني، محمد تقي رحيم پور 

اين . »و محمد رضا صداقت در دست نيست
اسـداهللا الجـوردي    در حالي است كه سيد
ـتان    هاي رئيس سازمان زندان وقت و دادس

  اسبق انقالب اسـالمي مركـز، شـوهر خالـه    
محمود حسني بود و به خوبي از سرنوشـت  

 .وي خبر داشت
ـتي در روز      مهـر   7محمدرضا صداقت رش

خـواهر  . ويخته شـد آدر اوين به دار  1367
ـات   وي با نماينده ويژه در زندان اوين مالق

 .كرده بود
ارش پور چنانكه در گـز  تقي رحيم محمد    

گاليندوپل آمده، به حبس ابد محكوم شـده  
اكنـون نـزد     وي بعدها آزاد شد و هـم . بود

 .مجاهدين در عراق است
ـانگيري، خـواهر و        مهين و محمدقلي جه

ـاي   قلي جهانگيري، يكي از چهره برادر اهللا ه
ــته اپوزيســيون ايــران هســتند كــه در  برجس
دوران صدارت ميرحسين موسوي بـه قتـل   

. دها برادرشان جعفر نيز اعدام شدبع. ندرسيد
امكان ندارد دولـت جمهـوري اسـالمي از    

ـانگيري    سرنوشت افراد وابسته به خانواده جه
سيماي جمهوري اسالمي به . اطالع باشد بي

هاي  مناسبت قتل اهللا قلي جهانگيري در كوه
ــه  1362حــاجيلو اصــفهان، در بهمــن   برنام

 اي پخش كرد و سيداسداهللا الجوردي ويژه
كه از تهران به استان اصفهان سفر كـرده بـه   
ـپاه     ـاتي كـه در آن س تشريح چگونگي عملي
پاسداران و هوانيروز اصفهان شركت داشتند 

ـار گفـت    ـا افتخ ـا يكـي از   «: پرداخت و ب م
نظام را از پاي درآورديم  بزرگترين دشمنان

و خطر گروهكي كه خطرناك تر از منافقين 
ــت  ــود از بــين رف ـازه. »ب ــي در  اهللا  جنـ قل

ـالي كـه در    آحاكميت  قاي موسـوي در ح
شهرها و روستاهاي فارس گردانـده شـده و   

وزها بر دروازه ربارها به رگبار بسته شده بود، 
شهر سميرم به صليب بسته شد تا درس عبرتي 

شـود دولـت    مگـر مـي  . براي مـردم شـود  
جمهوري اسالمي از سرنوشت اعضاي ايـن  

يده و خانواده كه چهار نفرشان به قتـل رسـ  
 .؟تعدادي زنداني سياسي داشته، مطلع نباشد

ـال        ــد سـ ـانگيري متول ـين جهـ  1335مهـ
ـانواده     ـيدي، ســومين فرزنــد خـ خورشـ

ـا بـود   جهانگيري در 1360شـهريور  13در . ه
ـپاه   ) شهرضا(قمشه ـتگاه س دستگير و به بازداش

 35وي پس از . پاسداران اين شهر منتقل شد
ــه    ــكنجه ب ـازجويي و ش ــت و بـ روز بازداش

ـپس در سـوم    ب ازداشتگاه سميرم منتقـل و س
به حكم قاضـي شـرع ابـراهيم    1360آبانماه 

. نامدار به همراه اكبر محمـدي اعـدام شـد   
قلي جهانگيري كه وي نيـز   برادر وي محمد

شــهريور دســتگير شــده بــود در دوم 13در 
ـليماني اعـدام    60آبانماه  به همراه نصرت س

 .شد
ـتگي     -  26 ـا دس ـاني ب ر برخوردهاي غيـر انس

سربازان گمنام امام زمان و روساي : شدگان
زنداني را  هك آنها، در بسياري موارد، هنگامي

بازداشت كرده و يا به زندان مي بردند با آنها 
به شيوه اي غير انساني عمل كرده وحتي در 
برخي موارد انها را وادار مي كردندتا ماننـد  
حيوانات  آنها را سوار كنند و حركت كنند و 

 . كه صداي حيوانات را در آورنديا اين
ـات سـربازان        با گذشت سالها از آغاز جناي

نها آگمنام امام زمان هنوز مشخص نيست كه 
بر اساس فتواي كدام يك از مراجع دينـي  

ـات مـي زدنـد     در زيـر   .دست به ايـن جناي
يكچند از اين رفتار شقاوت پيشـگان را مـي   

  :وريمآ
ـ • د و افراد را در كهريزك لخت مي كردن

ـا    چهار دست و پا مي نشاندند و سوار بـر آنه
مي شدند و به آنها مي گفتنـد كـه صـداي    

و يا اينكـه برخـي را   . حيوانات را در بياوريد
دستگير كرده و آنها را لخـت كـرده انـد و    
ـا     روي هم خوابانده انـد و آب بـر روي انه

ـامي كـه   . ريخته اند حتي شنيده ام كه هنگ
به آنها مي گفتند افراد را شكنجه مي كردند 

 »است.... يد كه مادرتان ئبا صداي بلند بگو
ـار را   60مهر  5هادي غفاري روز • همين ك

با يـك دختـر نوجـوان مجاهـد در مقابـل      
او روي پشت . بيمارستان فيروزگر انجام داد

خانم سيمين سهندي كه در آن زمان كمتـر  
سال داشت نشست و او را مجبور كرد  14از 

ان راه بــرود و صــداي كــه در وســط خيابــ
از نامه ايرج مصداقي بـه   - .حيوان در آورد

 .يكروب
الجوردي بارها بـر   :امير انتظام مي گويد •

روي گردن برخي از زندانيان سوار مي شد 
و مي گفت براي اينكه آزادتان بكنم مـن را  

وي همچنين گفته  .ن سوي زندان ببريدآبه 
ـتن   بود كه الجوردي بر روي شكم زنان آبس

 )نقل به مضمون (.زنداني مي دويد
نگارنده خود شاهد بود كه در زندان اوين  -

هادي غفاري با لگد زنـدانيان را ميـزد و بـه    
همراهــانش مــي گفــت كــه وي را ماننــد  

 . گوسفند چهار دست و پا ببريد بيرون
 96اظهارات حامد نادري به شرح صـفحه    •

پـس از   :ازكيفرخواست كهريزك:... ج يكم
اتهام به بازداشتگاه كهريزك منتقل كه تفهيم 

توسط افسر نگهبان وقت مورد ضرب و جرح 
نفـر   170متري  60در يك اتاق  .قرار گرفتيم

ـاري    كه را سكونت دادند  وضـعيت اسـف ب
داشــت و روز دوم در داخــل حيــاط مــا را 
ـا بردنـد و بعـد       ـار دسـت و پ كالغ پر و چه
داخل اتاق را سمپاشي كردند كه ايـن امـر   

بدتر شدن وضعيت شد و تعـدادي از   باعث
در شـب سـوم    .كردنـد پيدا زندانيان تشنج 

مسعود عليزاده را آويـزان كردنـد و توسـط    
محمد طفيل به شدت به وسيله قفل از سـر و  

 ... صورت مورد ضرب و جرح قرار گرفت
 97اظهارات حامد پوالدي به شرح صفحه  •

ـاالتر از   در اغتشاشات نقشي نداشتم، :ج يكم ب
يدان ولي عصر توسط عوامل لباس شخصي م

دستگير شدم و پس از تحويل به پليس امنيت 
مطهري، شب آنجا بودم و روز بعد  ياباندر خ

. نفـر منتقـل شـدم    20به كهريزك به همراه 
ـاس     هنگام پذيرش ما را لخـت كردنـد و لب

ـيلنگ بـه    . هايم را پشت و رو پوشاندند ـا ش ب
ت و پا كف دست ما ميزدند و ما را چهار دس

. بردند و همديگر را سوار هـم مـي كردنـد   
كف پاهايمان به علت دويدن روي آسفالت 
ـان زخـم    داغ تاول زده بود و سر زانوهايم

ـام محمـد   . شده بود يكي از وكيل بندها به ن
يك . اهل اتابك خيلي ضرب و شتم مي كرد

شب مامورين به همراه دو نفـر وكيـل بنـد    
ـا را   4يا  3تعداد  پـس از زدن   نفر از بچـه ه

 ... آويزان كردند
تجاوز و مـرگ زنـدانيان در    –شكنجه  -  27

ـان ابتـداي انقـالب سـربازان     : زندان از هم
گمنام امام زمان بـراي گـرفتن اعتـراف از    
زنــدانيان از هــر وســيله اي تحــت عنــوان 
تعزيرات حكومتي استفاده مي كردند و اين 
ـامال غيـر    كار در سالهاي بعد به گونه هايي ك

ـاوز بـه    اسال مي و انساني شكل گرفـت از تج
 دختران در ابتداي انقالب به تجاوز به پسران 
در سالهاي اخير رسيد به گونه اي كه حتـي  
هاشمي رفسنجاني جنايتكار را نيز آنقدر ازرد 
ـا    ـاوز ه كه طي نامه اي خواستار پيگيري تج

ـا و     . شد ـايي از شـكنجه ه در زير بخـش ه
ـا تجاوزات انجام شده و تكـذيب آن  آورده  ه

  :دنميشو
احمدي مقدم با ابراز اميدواري و خوش  •

ـا حـوادث خاصـي در روز    : بيني گفت قطع
هايي  دهد، زيرا با افشاگري قدس روي نمي

ـام شـده،      كه در زمينه علت شبهه تقلـب انج
امروز همه چيز براي مردم ايران روشن شده 

همه مردم ايران بايـد در روز قـدس   . است
ــرده و در مح  ــركت ك ــم  ش ــت رژي كومي

را بــه  صهيونيســتي شــعار دهنــد و نبايــد آن 
تقلــب در . اهــداف سياســي تبــديل كننــد

اي بود كه در واقع در  انتخابات، دروغ و فتنه
اعتمادي  جامعه شكاف ايجاد كرد و سبب بي

خوشبختانه در اين زمينه رفع ابهام شد و  .شد
. ها هوشيار شدند مردم نسبت به تمامي اتفاق

ـايي شــ  ــي در  بزرگنمـ ـئله جنس كنجه و مسـ
  ».كهريزك به هيچ عنوان صحت ندارد

 258اظهارات عماد يگانه به شرح صـفحات  •
: از كيفرخواست كهريـزك  - :2ج  259الي 

جـوادي فـر،   (در مورد مرگ اين اشخاص 
مي توانم بگويم كه ) كامراني و روح االميني 

هر سه جوان و كامال سالم بودند و فقـط بـه   
ه در آنجا دادند فـوت  علت شكنجه هايي ك

در مورد جوادي فـر شـب قبـل از    . كردند
فوتش در آن اتاق حالش بسيار بد شده بود و 
نفسش كامال گرفته بود همان زمان بـود كـه   
دود گازوئيل داخل اتاق كردند و مـن او را  
داخل دستشـويي بـرده و آب روي سـرش    
ريخته و سريعا او را باد زده و در همانجا كـه  

ـتم و در  خنك ترين جا ي اتاق بود نگه داش
ـا      ـاد مـي زدنـد ت اين مدت به شدت او را ب
حالش كمي بهتر شود ولي فـرداي آن روز  
كه مي خواستند ما را به اوين ببرنـد حـدود   
ـتند كـه    يك ساعت درون اتوبوس نگه داش
ـيم و   پنجره هاي آن را نمي گذاشتند باز كن

ـيده بودنـد   آن  .همچنين پرده ها را هم كش
تابش شديد نور خورشيد قـرار   اتوبوس زير

داشت و مثل دستگاه فر غذا سازي  شده بود 
ـاورد و كمـي     كه آن جوان ديگر طاقـت ني
ـامورين داخـل اتوبـوس     خرخر كرد كه م
ـاد     ـيار فري ـا بس هيچ توجهي نكردند با اينكه م
زديم كه كمكش كنيد فقط نگاه مي كردنـد  

 .و او در اتوبوس جان سپرد
ـارزات  «يا در آآقاي كروبي       15دوران مب

ـابقه  ! و دوستانتان! شما» ساله قبل از انقالب س

ـازه اي را در سـطل آشـغال     داشت كه جن
بـه مـن و    1360بهمن  29نشانتان دهند؟ در 

كيــومرث زواره اي دو جنــازه را كــه زيــر 
ـان آشـغال     شكنجه كشته شده بودنـد در مي
. هاي پشت بهداري زندان اوين نشان دادند

ـاده بـود و   يكيشان روي يك ك په آشغال افت
ديگري به صـورت وارونـه در يـك سـطل     

از نامـه مصـداقي بـه     (. آشغال قرار داشـت 
  ). كروبي

شـده مطـرح     اي از افـراد بازداشـت   عده •
انــد كــه برخــي افــراد بــا دختــران  نمــوده

اند كه منجر  بازداشتي با شدتي تجاوز نموده
بــه  ايجــاد جراحــات و پــارگي در سيســتم 

ـان  آتناسلي  از سـوي ديگـر   . ده اسـت شـ ن
ـالتي   افرادي به  پسرهاي جوان زنداني با ح

كه برخي  اند به طوري وحشيانه تجاوز كرده
دچار افسردگي و مشكالت جدي روحـي و  

هاي خود  اند و در كنج خانه جسمي گرديده
از نامـه ايـرج مصـداقي بـه      ( ».انـد   خزيده
  ).كروبي

ـام  : مرگ هاي مشكوك -  28 سربازان گمن
ـان كـه تخصـص فراوانـي در امـر      امام  زم

ـايي   جنايت آموخته اند به تازگي از شيوه ه
حوزوي استفاده مي كنند و بازداشت شـده  

، به محض اند را كه تحت شكنجه قرار داده
اطالع از وخامت حال زنداني، تـالش مـي   

زاد كرده يا بـه مراكـز ديگـر    آكنند وي را 
از  منتقل نمايند تا مورد اتهام قتل قرار نگيرند

 : جمله
ـال دانشــجويي و از   • ـا داودي فعـ عليرضـ

طلب و فعال  دانشجويان آزاديخواه و برابري
ـارگران  بـه دليـل فعاليـت     ـاي   حقوق ك ه

ــفهان     ــدان اص ــدتي در زن ــجويي م دانش
بازداشت بود، و در هفتم مرداد سال گذشته 
و اندك زماني پس از آزادي از اين زندان 

ـي    ـتان خورش د به طرز مشـكوكي در بيمارس
اصفهان درگذشـت و مـرگ وي از جملـه    

هاي مشكوك فعالين سياسي در ايران  مرگ
  آيد به حساب مي

ـاني، • ـازاده قهرمـ ــت   آقـ ــي از بازداش يك
زادي از زنـدان بـه   آشدگاني بود كه بعد از 

اين . دليل فشار بر رگهاي داخلي فوت كرد 
جوان جزء افـرادي بـود كـه تصـوير او از     

ـامي گرفتـه   طريق دوربين هاي نيروي انت ظ
شده بود و ماموران به درب خانه ايشان رفته 
و از مادرش خواسته بودند كه وي را تحويل 
ـادر بـه اميـد اينكـه        ـا بدهـد و م اين نيروه
فرزندش بيگناه است و ماموران در حكومت 
اسالمي كاري به پسرش ندارند او را تحويل 

ـا     .نيروهاي انتظامي داد اما چنـد روز بعـد ب
را آزاد كرده و مادر كه متوجه  حالي نظار او

درد در سينه فرزنـدش شـده بـود او را بـه     
ـاري    بيمارستان برد اما به دليل پيشـرفت  بيم
فوت كرد و پزشكان معتقـد بودنـد كـه وي    

ـاي   آمدتها از پا  ويزان شده و در نتيجـه رگه
اطراف قلب و سينه تحت فشار قرار گرفتـه و  

 . موجب مرگ او شده است
چند روز پس از محاكمه  جالب است كه •

و در هفته ي پاياني حضورم  29/2/89ام در 
در زندان و قبل از آزادي، خبر منـدرج در  

فكر مي كنم روز يكشنبه ي (روزنامه خراسان
توجهم را جلب ) آخري كه در زندان بودم

 .كرد
گويا چند روز قبل از آن، خبري به نقـل       

از اداره آگاهي مشهد در خصـوص مـرگ   
نداني در ورودي زندان وكيل آباد و يك ز

ـاهي      ـأموران اداره آگ قبل از تحويـل بـه م
مشهد، نقل شده بود كه باعث صدور تكذيبيه 
ـاي مشـهد    اي از سوي اداره امور زندان ه

 .شده بود
فـردي در  «مفاد اين تكذيبيه اين بود كه؛    

تاريخ مشخص، توسط قاضي به زندان وكيل 
ز چند روز در تحويل داده شده و پس ا بادآ

ـاهي     ـأموران آگ ـار م سالمت كامل در اختي
ـاهي بـه    3قرار گرفتـه و پـس از    روز از آگ

زندان وكيل آباد مشهد آورده مي شود ولي 
!! »در ورودي زندان از حال رفته و مي ميرد

اين تكذيبيـه خبـر منتشـر شـده قبلـي كـه       
مسئوليت مرگ زنداني ياد شده را به زندان 

تكذيب مـي كـرد و   مشهد نسبت داده بود، 
آشكارا از سالم تحويل دادن او در سـه روز  
قبل از مرگ، به اداره آگاهي پرده بـر مـي   
داشت كه به هنگام ارجاع مجدد از آگاهي 
به زندان، در ورودي زنـدان مشـهد مـرده    

احمـد قابـل در برابـر    قول به نقل از  (.است
  ). قاضي دادگاه

ــدانها  -  29 ــكوك در زن ــرگ هــاي مش : م
ـالهاي   سربازا ن گمنام امام زمان در طـول س

ـامال    ـاي ك بعد از انقالب با استفاده از شيوه ه
واليتي برخي از زندانيان را به شدت مـورد  
ضرب و شتم قرار مي دهند و بعد از مـرگ  
آنها ادعا مي كنند كـه زنـداني خودكشـي    
ـاي زنـدان زده و    كرده يا خود را به ميله ه

 . موجب مرگ خود شده است
خيلي مهم از اين  اخير چند نمونه در دهه   

مرگ هاي مشكوك مطـرح شـده و حتـي    
ـا     حقوقدانان نيز پيگير برخـي از ايـن مرگه

 ازشده اند اما سربازان گمنام امام زمان كـه  
هرگز ضرورتي   ،كامل برخوردارندمصونيت 
ـات   گفتن به پرسشها در باره به پاسخگو جناي

  .ديده اندخود ن
جامعه هاي حقوق  فدراسيون بين المللي • 
و جامعه دفاع از حقوق بشر در  (FIDH) بشر

 (LDDHI) ايران
قوياً از دولتمردان جمهوري اسـالمي مـي    

ـاي ابـراهيم    خواهند كه در مورد مرگ آق
ـيدگي    لطف اللهي در زندان تحقيـق و رس

  :كنند
آقاي ابراهيم لطف اللهي، دانشجوي كـرد    

ان در زند 2008ژانويه  15رشته حقوق، روز 
ژانويـه   6او روز . سنندج فوت كرده اسـت 

با . به داليل نامشخص دستگير شده بود 2008
ـاي مسـووالن جمهـوري      توجه به گفتـه ه
اسالمي، آقاي لطف اللهي خودكشي كـرده  

اين درحالي است كه خانواده او كـه  . است
چند روز قبل از مرگ وي به مالقاتش رفتـه  
ـايي را نمـي پذيرنـد و     ـين ادعاه  بودند چن
اظهار مي دارند كـه او در شـرايط روحـي    

آقاي لطف اللهي . است خوبي بسر مي برده
بدون اجازه خانواده اش كه خواستار كالبد 

 .شكافي جسد شده بودند دفن شده است
فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقـوق   •

بشر و جامعه دفاع از حقـوق بشـر در ايـران    
 ، مورد2007وري مي كنند كه در سال آياد

ديگري از مـرگ مشـكوك در زنـدان رخ    
خانم زهرا بني يعقـوب، پزشـك،   . داده بود

در شهر همـدان فـوت    ،2007اكتبر  13روز 
ـا   در مورد مرگ او . نمود نيز مسـووالن ادع

ـا ايـن   . كردند او خودكشي كـرده اسـت   ب
ـان    حال، برادر وي اظهار داشت كـه در زم

نيم ساعت قبـل از  [مكالمه تلفني با خواهرش 
ـادل  ]اومرگ  ، شرايط روحي وي كامالً متع

 12خانم بنـي يعقـوب روز   . به نظر مي رسيد
ـام اكتبر به همراه نامزدش و بـه   رابطـه  « اته

با توجه به . دستگير و بازداشت شد »نامشروع
قوانين ايران، روابط آزاد بين زن و مـردي  

ـازات   ،كه ازدواج نكرده اند ـتوجب مج  مس
   .تسا

ـادايي  –مرگ خبرنگار ايراني   • زهـرا   ،كان
كــاظمي نيــز از جملــه مــرگ هــاي بســيار 

حسين شريعتمداري  .مشكوك در زندان بود
بود كه زهرا كاظمي به عمـد   مدعي ،بازجو

ـا     سر خود را به ميله هاي زنـدان كوبيـده ت
ـازد  الزم بـه ذكـر   . براي ديگران پاپوش بس

ــن   ــه اي ــلاســت ك در دوران رياســت  قت
ـئو   انجام خاتمي  جمهوري ل گرفـت و مس

پرونده وي قاضي مرتضوي معروف بـوده و  
ـار       قاضي ارجمنـد نيـز در ايـن عمـل همك
ـانوني بـه    مرتضوي بود ولي پيگيري هاي ق

ـامور   را بـه   واواكجايي نرسيد و تنها يك م
ـاه   .دادگاه كشاندند وقتي معلوم شد وي بيگن

ـتند     ـاني ديگـر هس است و عوامل اصلي كس
ـاص   مادر زهرا كاظمي و وكالي وي از قص

ـلي    وي ـامالن اص گذشته و منتظر محاكمه ع
  . مانده اند

از اين نوع مرگهاي مشكوك دهها نمونـه      
ـا بـه     در زندانهاي كشور از ابتداي انقـالب ت

  سربازان گمنام امام  . روي داده اندحال 
  

  ۱۲در صفحه 

 تعيين هدف، بدون داشتن وسيله ؟
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و قوه اند ك از آنها نرفته ي زمان زير بار هيچ
ـا  ئقضا يي يه نيز هرگز در پي بررسـي و شناس

زيرا همه با هم  .است عوامل اصلي آن نبوده
 . در اين جنايات همكار بوده اند

از مرگهاي مشكوك ديگر مـي تـوان بـه    •
ـاره كـرد    مرگ آيت اهللا حسن الهوتي اش

ـتركنين بـه      زكه در  ـيله سـم اس ندان بـه وس
  .شهادت رسيد

ـامي  • ـا داروي  گفتنـد او  . مرگ سـعيد ام ب
در  امــا. اســتخودكشــي كــرده  نظافــت

ـا   شد يمارستان گفته ب ـته    آب مپـول هـوا كش
  است.هشد

ســعيدي  ،اطــالع، ســعيد امــامي ربنــا بــ  •
سيرجاني را با شياف موادي كه موجب سكته 

  .ندمي شود به قتل رساند
مرگ تقـي محمـدي در زنـدان دوران     •

ـاي مشـكوكي     الجوردي هنوز از مـرگ ه
ن متهم آكه هر دو طرف يكديگر را به  است

ـازمان    هم هيا. مي كنند ت موتلفـه و هـم س
  .مجاهدين انقالب اسالمي

توسط باند سعيد امامي  فمرگ مجيد شري •
ه آمپول هـوا و  لو مفتيان ناصبي شناس بوسي

نيز قتل برخي از رهبران اهل سنت توسـط  
ـا    ـان ب عمليات مخفي سربازان گمنام امام زم

 . امپول هوا
  ...و

يمي كه از جنايت و خيانت ژر: انقالب اسالمي
چگونـه مـي توانـد     ،فساد ساخته شده اسـت و 

ـادگري     فساد بر فساد نيفزايد وايـران را بـه فس
  :نيااليد؟

  
  ژاله وفا

  

ــره   ــكوپي پيك راديوس
فساد در نظـام واليـت   

  4بخش - فقيه 
  
ـتار          ـا سـوم ايـن نوش در سه بخـش اول ت

ـادي و نحـوه     ـاد اقتص نگارنده  به بررسي فس
ـا  رانتخواري درنظام واليت فقيه پرداخته  و ب

 مقايسه موارد رانتخواري در دو مقطع زماني،
مربوط به محاكمه كرباسچي 1377يكي سال 

ـارير   شهردار وقت تهران و معاونانش و نقل اق
ـاه ، و ديگـري در    آقاي كرباسچي در دادگ
ـايتهاي محافظـه    مقطع كنوني كه  برخي س
ـان   كار اسنادي مبني بر دست داشتن نزديك

ـا    دي و سـوء  احمدي نـژاد در مفاسـد اقتص
استفاده از موقعيـت سياسـي خـود و رانـت     
اطالعاتي در راستاي بهره برداري  اقتصادي، 
انتشار داده اند پرداختم و محرز گرديد كـه  

ــده  فســاد  4 ـابه و عم شــيوه و مجــراي مشـ
  :اقتصادي در نظام واليت فقيه رايج است

ـاوت قيمـت ارز      –الف  ـتن از تف سـود جس
  ددولتي و فروش آن در بازار آزا

ـاير   - ب ــرداري از امكانـــات ســ ــره بـ بهـ
ـا و رواج دادن   دستگاههاي دولتي و بنياد ه

ـتگاهها  و  رشاء و ارتشاء مابين مديران آن دس
  .گسترش چتر رانت خانوادگي

اســــتفاده از وامهــــاي بالعــــوض و - ج 
ـانكي بـراي    برخورداري ازتسهيالت سيستم ب
  مقاصد شخصي و با استفاده از رانتهاي سياسي

ـادرات و واردات  سرمايه گـ - د ذاري در ص
  كاال و قاچاق كاال

در سه بخش نخست نوشتار دو مورد الـف و  
ب و ج را بررسي كـردم و در ايـن شـماره    
ـايي قـرار    نمونه هاي  مورد د را مورد شناس

  : ميدهم
اما قبل ازپـراختن بـه نحـوه رانتخـواري از     
طريق سود جويي در قاچاق كاال ضـروري  

ـاق  به نظر مي رسد كه نگاهي ب ه گستره قاچ
كاال در ايران انداخته و نقش  اثرات مخرب 
قاچاق كاال در اقتصاد را مورد بررسـي قـرار   

قاچاق در واقع به مواردي اطالق مي . دهيم
ـا    شود كه كااليي را بصورت غير رسـمي وي
مخفيانه و بدون پرداخت  حقوق گمركي و 
رعايت ضوابط تجاري وارد كشورشود و شبه 

ي گفته مي شود كه عوامـل  قاچاق به موارد
تجاري قانوني فعاليت تجاري خود را بعنوان 

پوششي براي انجام اعمال متقلبانه خـود در  
ـا افـراد      ـا و ي تجارت بكار گيرند و گـروه ه
سياسي با توجه به موقعيـت سياسـي و بهـره    
برداري از انحصار اطالعات از طريق قدرت 
سياسي خود كاالهاي قاچاق را تحت عنوان 

  .وارد كشور كنند...به امور خيريه و كمك 
ميدانيم كه هر توليد كننده  عادي و بي بهره  

ـامين    مـواد اوليـه    از رانت سياسـي بـراي ت
وارداتي، بايستي حقـوق گمركـي و انـواع    

را پرداخـت كـرده و در    ماليات و حق بيمه
هــا و  عــين حــال ريســك خرابــي دســتگاه

ـاي    ــي از بحرانهـ ـانات ناش ــرات ونوسـ خط
و سياسي كشور  را در پروسه توليد  اقتصادي

كاالي خود متقبل شود و بديهي اسـت كـه    
كاالي چنين توليد كننده اي قادر نخواهـد  

 بود  با كااليي كه بدون پرداخت هر گونـه 
ـانوني بـه      ـات از طريـق غيرق گمرك و مالي

  .كشور وارد شده، رقابت كند
توضيح آنكه آن بخش از كاال يا خـدماتي     

ــدون پرد اخــت عــوارض و حقــوق كــه ب
گمركي وارد كشور مي گردند و يا هنگامي 
كه فعاليت تجاري بدل بـه پوششـي بـراي    
اعمال خالف مقرارت قانوني گرديده و مĤال 
سود كالني را نصيب سوداگران قـرار مـي   
دهد ،بي شك ضربات مخـرب ذيـل را بـر    

  : پيكره اقتصاد كشور وارد مي سازد
اري كاهش ميـل و انگيـزه سـرمايه گـذ    - 1

درفعاليهاي اقتصادي توليدي كه نياز به زمان 
براي باز گشت سـرمايه و پـذيرفتن ريسـك    

  .دارد
در نتيجــه كــاهش ســرمايه گــذاري در  - 2

در آمد ملي و در آمد  بخشهاي مولد جامعه،
سرانه  نيز كاهش يافته و فقر دامن گستر مـي  

  .شود
ـتر    - 3 در عين حالي كه بدينسان زمينـه و بس

يه  سازندگي و مولد بودن شكل گيري روح
از جامعه ستانده مي گردد روحيـه داللـي و   
واسطه گري و هر چه زودتر داراي ثروتهاي 

  .باد آورده شدن تقويت مي گردد 
ـال   كسب سود كم زحمت و - 4 در عين ح

ـاال و ارز،   ـاق ك روحيـه   سريع از طريق قاچ
اعتماد به كار سازنده و همچنين جو اعتماد به 

  .بدان را تخريب كرده قانون و التزام
و چون بعلت نپرداختن  سود بازرگاني و   - 5

ـاق قيمتـي      ـاي قاچ حقوق گمركـي، كااله
تر از كاالهاي توليـد داخلـي ميابنـد،     پايين

پديده قاچاق مĤال زمينه رقابتي سالم را براي 
توليدات داخلي هم در بازارهاي داخلـي و  

  .سازد هم  با زار هاي خارجي دشوار مي
ــ - 6 ــه   و هم ــردد ك ــي گ ــث م ين امرباع

ـا   هاي توليدي كشـور  ها و كارگاه كارخانه ب
بحران فروش محصوالت خود مواجه شـده  

  و
ـان      - 7 دهـي،كم   اين بحـران منجـر بـه زي

ـتگي و در نهايـت تعطيلـي     بازدهي، ورشكس
فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي كشـور   

  .خواهد شد
و با تعطيلي  واحد هاي توليدي و صنعتي - 8 

ـا    كشور، افراد مشغول بكار در اين واحـد ه
  بيكار گرديده و ركود اقتصادي ببار مي آيد

بيكاري نيز اغلب  موجب بحران روحي  - 9
ـا   ها، خانواده و مالي و در نتيجه فروپاشي و ي

ـا ضـمن      بزندان افتادن كساني ميشـود كـه ب
پذيرش ريسكهاي سرمايه گذاري در عرصـه  

ـان  برشاهد  توليد، و گشت خوردن چكهايش
در نتيجــه  عــدم توانــايي بــراي پرداخــت 

  . مطالبات مي گردد
و با تعطيلي توليد باز دور تسلسل ادامـه   - 10

ـادي هـر گونـه سـرمايه      يافته  و ركود اقتص
و  كنـد  گذاري آتي  را نيز دچار اختالل مي

...  
   

ـاق    حال كه اثرات  چند گانه ومخـرب قاچ
ـاي     كاال در اقتصاد كشور معلـوم گرديـد ج

آماري استناد نمايم كه  مسئوالن ستاد  دارد به
ـاق    مبارزه با قاچاق كاال و ارز در مـورد قاچ

البته الزم است خاطر نشان .كاال ارائه داده اند
ـال      سازم كه اين آمار رسـمي متعلـق بـه س

ـاال و ارز در   ( مي باشد  1387 ـاق ك آمار قاچ
هنــوز بصــورت رســمي اعــالم  1389ســال 

ـيش    از سـوي   ،نگرديده وصـرفا  تخمينـي ب
  .)مسئولين ستاد در اينبارزده نشده است

  
ـيس " به استناد اظهارات سعيد مرتضوي  "رئ

 15سايت الف(ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز
براساس آمار اعالم شده حجم "): 89خرداد 

 87مــالي كاالهــاي قاچــاق شــده در ســال 
ـارد   16ميليارد دالر است كـه   19معادل  ميلي

ـاي  دالر از اين مبلغ مرب وط به قاچاق كااله
وارداتي و سه ميليارد دالر ديگر نيز مربوط به 

هر چنـد   ". قاچاق كاالهاي صادراتي است
برآورد دقيق حجم قاچاق به دليـل ماهيـت   
غير آشكار آن در هيچ كشوري بـه صـورت   

درصد واقع عمال ممكن نيست ولي قدر  100
مسلم اين است كه از مـوارد آشـكار نشـده    

ـان    19يم مقدار قاچاق كه بگذر ـارد توم ميلي
 .مقدرا اثبات شده قاچاق كاال مي باشد

ميليارد دالر زماني گويايي خود  19اما  مبلغ  
را مي يابد كه توجه خوانندگان محترم را به 

  .دو مقايسه معطوف نمايم
و  87ميليــارد دالر قاچــاق ســال 19مقايســه 

آن  ميزان كل صادرات غير نفتي كشـور در 
ظهارات بهمن وكيلي مدير عامل بنا بر ا: سال

ـادرات ايـران    ـاه   ":بانك توسـعه ص در ده م
 21صادرات كشور تنها به ،نخست همان سال

  ".رسيده بود ميليارد دالر
ـتهاي    - 2 ـا ميـزان فرص مقايسه حجم قاچاق ب

  شغلي كه از بين مي برد
به گفته حسن شريعتي رئيس شـوراي ويـژه    

ـاه   10مهـر ( قضات شرق كشور   در):  87ديم
ـاق    ـارد دالر قاچ ايران به ازاي هر يك ميلي

  .هزار فرصت شغلي از بين مي رود 140كاال، 
ـارد دالر   19بنابر اين با توجه بـه ميـزان    ميلي
 660ميليون و  2قاچاق كاال در يكسال تعداد 

  .هزار فرصت شغلي از بين مي رود
ـين    ،به زعم نگارنده   اين دو نسبت خـود مب

اد  بوده و نيازمند ميزان آلودگي كشور به فس
  .توضيح وتفسير نمي باشد

ـتن       ـاي دسـت داش و اما در ذيـل نمونـه ه
ـاال را   مسئوالن نظام واليت فقيه در قاچاق ك
ــديريت   ـالهاي م ــوني و سـ ــه كن در دو بره
كرباسچي در شهرداري تهران را نظاره كنيم 

:  
ـاي كرباسـچي   ◄ ـاب   ": طبق اقرار آق حس

 شهرداري در پـروژه وارد كـردن  "مديران
سرمايه گذاري مي كرده است و آن  ،كاغذ

ـان    60بدين صورت كـه مبلـغ    ميليـون توم
جهــت وارد كــردن كاغــذ بــراي روزنامــه 

به مدير عاملي  همشهري متعلق به شهرداري،
ـاي    (آقاي حاجي  ـاتي آق ـتاد انتخاب رئيس س

( در اختيار شخصي به نام بهزاديان ) خاتمي 
ـاتمي    ) معاون مالي وزارت كشـور دوران خ

رار مي گرفته و وي پس از برداشـت حـق   ق
ـادل    ميليـون و   21العمل كاري، سـودي مع

حساب ويـژه مـديران    "هزار تومان به  400
  . واريز مي كرده است "شهر داري 

  
در دوران احمدي نژاد نمونـه  

  :ها افزايش يافته است
  

ـا   خاطر نشان ساختيم كه گاهي گروه ها و ي
اسـي و  افراد سياسي با توجه بـه موقعيـت سي  

ـات از طريـق    بهره برداري از انحصار اطالع
ـاق را      ـاي قاچ قدرت سياسـي خـود  كااله

وارد ...تحت عنوان كمك به امور خيريـه و  
  .كشور كنند

ـاني     ◄ ـان خبررس سايت اقتصاد پنهان، ارگ
ـاني    ـاال و ارز زم كـه   ستاد مبارزه با قاچاق ك

رياست اين ستاد را بر عهده  محمدرضا نقدي 
كشف يك شبكه «، از86خرداد  7داشت، در 

» بزرگ قاچاق تحت پوشـش امـور خيريـه   
اين سايت بدون انتشار نام شركتي . خبر داد

كه در قاچاق پوشاك خارجي دست داشته، 
شـركت متخلـف كـه موقوفـه     «: نوشته بود

ـتفاده از    ـا اس خاص سازمان بهزيستي است، ب
معافيت قانوني آن سازمان، پوشاك خارجي 

ـان،   قاچاق را در خارج از كشور از قاچاقچي
دريافــت و در ازاي واردات آن بــه داخــل 

ـتفاده از    ـا اس درصـد معافيـت    100كشور، ب
گمركي، اقالم مزبور را پـس از تـرخيص از   
گمرك و در قبال دريافـت مبلغـي حـدود    

عـوارض گمركـي در داخـل    ) يك سـوم (
كشــور، بــه قاچاقچيــان تحويــل مــي داده 

روزنامـه   ، 86خـرداد   10روز بعـد،   3 ».است
ــر داد كــه   رســالت در ايــن خصــوص خب

ـاد  ـبكه   "   بهزيست بني ـا ش ـاى اختاپوسـى     ب ه
قاچاق تحت پوشـش امورخيريـه درزمينـه    

قاچاق پوشاك، كفش، برنج پاكستاني، چاي، 
ــروماهي،  ــد     كنس ــى و كلي ـيرآالت چين شـ

ـا قلـم    وده   مينياتوري، گوشى تلفن همراه ه
ـ   ".كاال همكارى داشته است ه در اين روزنام

هـم اكنـون مراحـل    ": روز نوشـت  همان 
  پيگيــرى وتحقيــق توســط مرجــع قضــائى

باشد وگزارش تخلف اين  درحال انجام مى  
ـا مـديران آن بـه       شركت جهت برخـورد ب

ـال شـده       رئيس سازمان ـتى كشورارس بهزيس
   ".است

بعــدها، پيگيــري هويــت متهمــان شــركت 
بهزست بنياد نشان داد كه متهمان اصلي اين 

بهزيســتي و  نــده كــه مســئوالن ســازمان پرو
اعضاي هيات مديره موسسـه فـوق بودنـد،    
همگي از نزديكان محمود احمدي نژاد و از 

  .انتخاباتي او هستند فعاالن تشكيالت 
خبر داد كه شركت متهم به  روزنامه شرق  نيز

نام » بهزيست بنياد«دست داشتن در قاچاق، 
ـام  دارد و اعضاي هيات مديره آن نيز، به  اته

قاچاق تحت پوشـش امـور خيريـه، تحـت     
به نوشته اين روزنامـه،  . تعقيب قرار گرفته اند

شركت بهزيست بنياد با مديريت محمدرضا «
قلي زاده شيروان، سيد رستم سيد آقاخان و 
امير قيصرزاده، متهم به واردات انواع كاال از 
جمله پوشاك تحت پوشـش امـور خيريـه    

حال خبر داد كه اين روزنامه در عين ».است
اين شركت پس از عقد قرارداد با اشـخاص،  
كاالهاي آنان را تحت پوشش امور خيريه و 
با تعرفه صفر درصـدي وارد و در ازاي ايـن   
اقدام، مبالغ هنگفتـي دريافـت مـي كـرده     

 ..است
در همين گزارش آمده بود كـه بـه عنـوان    

پـس از عقـد   » بهزيست بنياد«نمونه، شركت 
شخص حقيقي، صدها هـزار  قرارداد با يك 

قلــم كــاال از قبيــل گوشــي تلفــن، آيفــون 
تصويري، برنج، چاي، و الستيك كاميون را با 

ـارد و   ـال    600دريافت چهار ميلي ميليـون ري
تومان، وارد كشور كـرده   ميليون   460همانا
ـا تعرفـه صـفر       .است ـا ب ـاال ه واردات اين ك

رصـدي  د درصدي و معافيت گمركي صـد 
موسسـه  "فته بـود كـه   در حالي صورت گر

اجراي قانون بايـد   بهزيست بنياد در صورت  
چندين برابر اين مبلـغ را بـه عنـوان تعرفـه     

. پرداخت مي كـرد  كاالهاي وارداتي خود 
دخالــت ايــن موسســه وابســته بــه ســازمان 

ـتي در  ـاك   «بهزيسـ ـاال و پوشـ ـاق كـ قاچـ
زاويه ديگري نيز جالب است و  ، از»خارجي
د آقاخان، يكي از سه سيد رستم سي: آن اينكه

مدير اين موسسه، از نزديكان احمـدي نـژاد   
ـان دولـت در    است و از نامزدان ستاد حامي
انتخابات شوراي شهر تهران در آذرماه سال 

ـان در  .نيز بوده است 1385 آقاخان كه  آنزم
ـات شــوراهاي     ـاي نزديـك بــه انتخاب روزه
اســالمي شــهر و روســتا در فهرســت نهــايي 

ران از سوي ستاد حاميان نامزدان شوراي ته
» رايحه خـوش خـدمت  «دولت موسوم به 

قرار گرفت، غير از عضويت در اين موسسه، 
ـان    ـتاد حامي در تبليغات انتخاباتي از سوي س

ـاويني   ـيج   "  چـون   دولت، با عن فرمانـده بس
مديرعامل شـركت  " ،"سازمان تربيت بدني

ـاد   ــاور فرهنگـي ر "، "بهزيسـت بني يس ئــمش
ـيج  "و  ،"نيبـد  تربيت  سازمان    فرمانـده بس

  .معرفي شده بود "سپاه غرب تهران 9حوزه  
ـايت عدالتخانـه كـه از     جالب توجه اينكه س

هاي نزديكان دولـت نهـم محسـوب     سايت
ـان   مي شود در گزارشي اعالم كرد كه آقاخ

ـاتي     كه از چهره ـلي فهرسـت انتخاب هاي اص
بــوده اســت از » رايحــه خــوش خــدمت«

ـامين   بزرگان بازار مبل تهران ب وده و منبـع ت
ـان      ـتادهاي حامي ـاتي س مالي بودجـه انتخاب

محسـوب  ) رايحـه خـوش خـدمت   (دولت 
ـان از     .شده است مي ـيد آقاخ ـتم س سيد رس

ســالطين بــازار مبــل تهــران، حــامي مــالي 
از  انتخاباتي احمدي نـژاد و يكـي    ستادهاي

ـات شـوراي    نامزده هاي اين ستاد در انتخاب
ـي  سوم محمدرضا قلـي   ،شهر روان، و زاده ش

ـا حكـم    ايـن افـراد،   هر سه . امير قيصرزاده ب
ـتي بـه      ـازمان بهزيس ـيس س ابوالحسن فقيه رئ

ـاد    عنوان اعضاي هيات مـديره  بهزيسـت بني
موسسه بهزيست بنياد، به . بودند منصوب شده 

اي است كـه   ها، موسسه گزارش خبرگزاري
ـيدن      1384در سال  پـس از بـه قـدرت رس

  .محمود احمدي نژاد تاسيس شد
: روزنامه تهران امروز همچنين  خبـر داد  ◄

شركت بهزيست بنياد، كار خود را در زمان «
ـاد    دولت هشتم آغاز كرده و به جز مـوارد ي
ـيمان و    شده، در بخش صادرات از جملـه س

اين مـوارد  . هاي نفتي فعاليت دارد فرآورده
نيز مشكوك به تخلف بوده و از سوي پليس 

ــال پيگيــ ــاهي تهــران بــزرگ در ح ري آگ
  ».است
در باره  سازمان بهزيستي كه رياست آن   ◄

در دوره مـديريت   ،با ابوالحسن فقيـه  بـود  
ـاون   ،احمدي نژاد در شـهرداري تهـران   مع

وي بـوده اسـت و پـس از     روابط عمـومي  
بـه   ،رسيدن احمدي نژاد به رياست دولـت  

عنوان رئيس سازمان بهزيستي منصوب شـده  
ـازمان   روزنامه تهران امروز وابست .بود ه بـه س

ـين   86خـرداد   12تبليغات اسـالمي، در   چن
ـات تابعـه   " :گزارش مي دهد يكي از موسس

بهزيسـت  «سازمان بهزيستي، تحـت عنـوان   
» قاچاق محصوالت پتروشيمي«در » پتروليوم

اين شركت بـراي ورود   .دست داشته است
به صادرات ضايعات پتروشيمي تاسيس شـده  

يعات هزار تن ضا 15قصد صادرات «است و 
 » پتروشيمي را از طريق مرز جلفا داشته است

 
ـا    ◄ احمـد   ) 90مـرداد   2(به گـزارش ايلن

در مجلس  توكلي در نطق حين دستور خود
نظام ضمن تاكيد بر اين امر كه رانت خوري 

ـاد از مصـوبات     ها وحشتناك اسـت،  بـه انتق
ـا     كميته تدابير ويژه اقتصادي بـراي مقابلـه ب

تصـميمات ايـن     تحريم ها پرداخته و گفت
ـا   كميته بعضا غير قانوني صورت مي گيرد و ب

ها هزار  به سرنوشت ده  "به كلي سري "مهر
نفر از فعاالن بخش خصوصي مرتبط است و 
به ذكر يك نمونه رانتخـواري توسـط ايـن    

سال ".كميته تحت نظارت دولت پرداخت
گذشته در همين ايام يكي از تصميمات اين 

ر،گندم، جو، ذرت كميته وارد كنندگان شك
ـيله    آن را مجبور مي و مشابه  كرد تنها بـه وس

كاالي خـود را   كشتيراني جمهوري اسالمي 
يس كل بانـك  ئهمان موقع به ر .حمل كنند

مركزي و وزير بازرگاني زنگ زدم گفتم اوال 
وقتي كشتيراني ما تحريم است اين تصـميم  
به معناي تحريم خود ساخته در هشـت قلـم   

 19ثانيا اين مصـوبه بـه    .استكاالي اساسي 
بانك بايد 19بانك ابالغ شده و از طريق اين 

هزاران نفر وارد كننده  به صدها شعبه برود و
ي دارد كـه  ئاز آن مطلع شوند ديگر چه معنا

ثالثا ايـن تصـميم    مهر به كلي سري بخورد؟
ـاال      دولت باعث گرانـي آن هشـت قلـم ك

هـر  رابعا اگر با ايـن تصـميم و آن م   .شود مي
اي معاون اول و شما را متهم كنند  سري عده

كه به نفع وارد كننـدگان خاصـي حركـت    
يـد؟ عرايضـم را تاييـد    ئگو ايد چه مي كرده

ـام   كردند ولي يك سال است كه به رغم تم
آن تصميم نادرست و مشابه آن كه  ،ها تالش

بـه قـوت    ،اكثرا ضد توليد و مصـرف اسـت  
  ".خويش باقي است 

  
ن احمدي نژاد متهم بـه  همچنين نزديكا ◄

  .دست داشتن در قاچاق سيگار مالبرو ميباشند
طبق گزاش خبرگزاري فارس بر اساس آمار 

ميليارد نخ سيگار در كشور  60موجود، ساالنه 
مصرف مي شود و اين در حالي است كه در 

 36از مسير توليد داخـل و واردات   89سال 
ـله    24ميليارد نخ سيگار وارد بازار شده و فاص

ـانوني از محـل     ميلياردي مصرف تا عرضـه ق
ـادل حـدود       42قاچاق تامين شـده، كـه مع

ـين عـدم تحقـق برنامـه      درصد مصرف و مب
 درصد است 15كاهش سهم سيگار قاچاق تا 

جمله برندهاي تقلبي قاچاقي كـه سـهم    از.
ـيگار كشـور دارد،      ـازار س قابل تـوجهي در ب
ـاني فيليـپ مـوريس     محصول معروف كمپ

ــي مــارلبر ــه واردات  .و اســتيعن در حاليك
ـا ايـن     قانوني سيگار مالبرو ممنوع اسـت، ام
ـال از     سيگار بدون پرداخت حتـي يـك ري
حقوق تعيين شده براي محصوالت وارداتي 
 به دولت ايران، وارد بازار كشور مي شـود و 
اين سوال را مطرح مي كند، كه چگونه اين 
برند غير قانوني وارد كشور شده و با قيمتهايي 

ـاي مرغـوب توليـد     حت ي بيشتر از نمونـه ه
 .؟داخل يا وارداتي در بازار عرضه مي شـود 

شود بر اساس آمارهاي مذكور در  يادآور مي
ـاال و   فصلنامه داخلي ستاد مبارزه با قاچاق ك

چيـزي  ) سه سال قبـل ( 87ارز تنها در سال 
ـاق    7حدود  ميليارد نخ سيگار به كشـور قاچ

ـال  اگر ميزان قاچاق طي . شده است اين س
يك ( 1،5    ها ثابت مانده باشد، اين رقم تنها

  ) و نيم
  

  ۱۶در صفحه 

 تعيين هدف، بدون داشتن وسيله ؟
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینبیست و   تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
شماری  از مستشاران انگلیسی  که « :آگوست   ۱۹

ستان و ایران، مـدتی  بر اساس  توافقنامه اخیر  انگل
ــمشــغول  انجــا ــد،  ای ران را تــرک  م وظیفــه  بودن

ـه هـیچ  ـه مـذکور  ب گفتند، چرا  که ظاهراً توافقنام
ـان  واقـع  نخواهـد  وجه  مورد » .شـد قبول  ایرانی

ـرار اسـت) ۴( « :جزئیات بیشتر  این قضیه از ایـن ق
پیدا  کردن  رئیس  الوزرایی  مناسب ، بسیار  دشوار  
ـانی   ـفته، کس است؛ زیرا  در این  اوضاع  وخیم و آش

ـول  که مورد  قب ـواری  قب ـه دش ـتند ب ـردم هس ول  م
ـئولیت  مـی کننـد ـر  . مس ـراد حاض ـام اف ـان تم در می

ـیار  بعیـد  . مشیر الدوله بهترین  گزینه اسـت ـا  بس ام
ـئولیت  را بپـذیرد ـه ایـن مس در . به نظر  می رسد  ک

ــل   ایــن  بــاره، مســتوفی الممالــک  نیــز گزینــه قاب
فعلـی توجهی بود، اما  با توجه به اوضاع  و احوال  

، وی برای  پر کردن چنین جایگاهی  بسیار  منفـی  
ـه  ... و نامناسب اسـت ـورد توج ـز  م ـعدالدوله نی س

ـا  ـه شـدت از روس  ه ـیش  از ایـن ب بود و با اینکه  پ
کامالً ضد انگلیسـی  طرفداری  می کرد، اما  اکنون 

او یکی  از افرادی  است که به کاشـان  برادر(  است 
ـان  مـی ).  تبعید شد ـر ایـن گم ـتقرار  او ب رفـت  اس

ـته   ـراه داش ـه هم ـردم  ب ـر م منصب ، تأثیر  خوبی  ب
ـورد  ـز  م ـا نی باشد و احتماالً از  جانـب  انگلیسـی ه

ـر . پذیرش  قرار گیرد همه  این افراد پیش  از ایـن ب
البتــه صــارم . کرســی  ریاســت وزرا تکیــه زده انــد

د  ماه الدوله  را نیز  باید  به آنها اضافه کنیم که تا  چن
ـود ـوق ب ـه . پیش  وزیر  مالیه وث ـه دلیـل  توطئ ـا  ب ام

چنـدی .  چینی  علیه وثوق  به کرمانشاه تبعید  شـد
ــرا خوانــد و در لیســت  ــران ف ــه ته ــاه او را  ب ــیش ش پ

ـرار داد ــداها قـ ـه . کاندی ــت کـ ــن  اس ـامالً روش کـ
ــارم الدولــه بــه ایــن  ــتان تمایــل  دارد  کــه ص انگلس

ـو ـرای  منصب  گماشته شود چرا  که وث ـه ب ق الدول
ـته اسـت ـا .  در دست  گرفتن این  پست باز نگش ام
ــردم را  آرام نخواهــد کــرد ــابی  م ــین انتص در .  چن

ــالی  کــه هــدف  از ایــن  تغییــر و تحــوالت، آرام  ح
انگلســتان صــرفاً . کــردن مــردم ناراضــی  اســت

ـته اسـت ـار ننشس . تماشاگر  این بازی  نبوده و بی ک
ـا عامـ ـا رضـایتی  چرا  که  مـی داننـد  آنه ل  اصـلی  ن

مــردم  هســتند و افکــار  عمــومی  بــه شــدت  علیــه 
نبایــد فرامــوش  . انگلســتان تحریــک شــده اســت

ـود ـا ب   .شود که  روح و جسم وثوق  در خـدمت آنه
همانطور که  پیش  از این گزارش  شد، هیأت های  
مختلــف  انگلیســی  در تهــران گــرد هــم آمــده  و 

ـه گـوش  دو لـت گزارشها و توصیه های  خود  را  ب
ـه مخالفـت هـای  ام. ایران رسانیده اند ـه ب ا با  توج

ـان پـذیر  عمومی ، حتی  برای وثوق الدوله هـم امک
ـورد  نیست که این پیشنهادها را در جهت اهداف م

ـرد   ]انگلیسی ها    [نظر ـه هـای  . پیش بب ـام زمین تم
ـا  ـاده  و  ب ـأخیر  افت کاری  ممکن  این گروه ها  به  ت

ـئله آرام آرام مانع برخور ـه ایـن  مس د  کرده اسـت ک
البتــه .  انگلســتان را بــی تــاب  و منزجــر  مــی کنــد

،  ۱۹۱۹آگوسـت  ۹انگلستان به پشتوانه  توافقنامه 
ــاهراً آن را   ــام قــوا  پیشــروی کــرده اســت و ظ ــا تم ب
کامالً الزم االجرا تلقی  می کند و از سوی  دیگر  در 

ـه  اظهارات عمومی  خود توافقنامه را تا زمانی  که  ب
ـرا  نمـی داننـد . تصویب  مجلس  نرسـد، قابـل  اج

ـار   ـه را فاقـد اعتب البته  مردم ایران هم  این توافقنام
ــی  از تصــویب  مجلســی   ــد چــرا کــه حت ــی دانن م
ـا حضـور  طرفـداران  ساختگی  که گفته می شـد ب

  . قرار داد  تشکیل  خواهد شد، نگذشته بود
ـوق  را  لذا انگلستان به شدت عالقه مند ـه وث ـود ک ب

ـه ایـن  ـه  ب ـا  ک ـا  از آنج ـاه دارد، ام بر سر  قدرت نگ
ـر  ـرد کسـی  را ب خواسته خود نرسید طبیعتاً سعی ک
سر  کار بیاورد که هم  مورد  قبول  خودشان و هـم 

اما بیشتر  مردم خواهـان . مورد رضایت مردم باشد
رئــیس الــوزرایی هســتند کــه در وطــن پرســتی  و 

ـه محـض    [.نیسـت  ت او  هـیچ شـکیصداق ـا ب ام
ـر    ]اینکه  ـه وزی در روزنامه های محلی  اعالم شد ک

ـار  ـرده  چه ـه دیـدار  ک مختار  بریتانیا  با مشیر الدول
شماری  از طرفداران  ساعت با او  به گفتگو نشسته،

ـتندمشیر الدوله ـا او  برخاس ـه مخالفـت ب ـیر . ، ب مش
ـران   ضرتحالدوله با فرمان رسمی  اعلی ـاه ای ،  ]ش

  )  ۵(» .اعضای  کابینه خود را انتخاب کرد
ـر  ـه ب ـاهی ک کابینه  مشیر الدوله در مدت  زمان کوت

ـو  ۴(  سر کار بود  ـا ج ـر ۲۶الی  ت ـان )اکتب ـه هم ، ب
 ۵که انتظار می رفت عمل کرد، کالدول  در  خوبی
  : می نویسد ۱۹۲۰اکتبر 

سفارت مفتخر است که  گزارش کند با اینکه  طـی   
پایان  یافـت،  ۱۹۲۰سپتامبر   ۳۰که  فصل گذشته، 

ـاهد ناآرامی هـای  متعـد ـران ش د و جـدی  را در ای
، اوضاع تهران آرام  بوده و مشکل سیاسی  به بودیم

ـر و صـدا  ... چشم نمی خورد رئیس الوزرا بدون  س
در حال  انجام خدمت است و  بیش از  حد انتظار  

ـر  اما کارهای او بسیار  مخفیانه  .  کار می کند ـه نظ ب
ـه  می رسد و اجازه نمی دهد  اطالعـات چنـدانی  ب

  ...دست عموم برسد
ـرده   ـر ک ـه تغیی تا کنون چندین نفر از اعضای کابین

ـه . اند ـه کابین ـر  مالی ـه در ابتـدا وزی مخبر السلطنه ک
جدید با قبول والیگری استان آذربایجان از سمت 
ـار  ـز  ک ـه تبری ـا عزیمـت ب ـرد و  ب خود کناره گیری ک

ـه ... خود را آغاز  کرد جدی  ـوزرا جدیـد ب رئیس ال
ـه  ـار عالق ـر  مجلـس اظه ـه  زودت ـر چ باز گشایی ه
ـاتی  ـام والی ـان تم مندی کرد و بدین منظور به  والی
که هنوز درآنها انتخابات برگزار نشده است دستور  
. داد که  فوراً ترتیب  برگزاری  انتخابات را بدهنـد

ـیس ـود رئ ـوزرای  در مناطقی  که احساس  می ش ال
ـه  پیشین با دخالت های  ناروا  افراد مشخصـی  را ب
ـا آرامـی هـای فراوانـی   ـتاده  اسـت ، ن مجلس فرس

ـود ـا ایـن .  نسبت  به انتخابات  جدید دیده  می ش ب
ــایلی بــه برگــزاری   ــیس  الــوزرای فعلــی تم حــال رئ
ـر ایـن  ـته و ب مجدد انتخابات در این  مناطق نداش

ین انتخاب  شـده انـد باور  است کسانی که پیش از ا
ـه بدهـد، نماینـده  زمانی که  مجلس تشـکیل  جلس

ـه . مجلس به حساب می آیند این در حالی اسـت ک
ــاً بــا انتخــاب بســیاری  از  ایــن  رئــیس  الوزراشخص

ـراد موافــق نیســت ـای ... افـ ـاهزاده فرمانفرمــ شـ
ـین،  ـه  پیش معروف ، پدر  نصرت الدوله وزیر خارج

ـارس  والی ـتعفف ـه  ، از سـمت خـود اس ا داد و  کابین
ـار  مـی  ـرد و انتظ ـول ک جدید نیز استعفای او را  قب
رود بــه زودی شــیراز  را  تــرک کــرده  و بــه تهــران 

ـه پـس از ... بازگردد ـر داده انـد ک ـابع موثـق خب من
ـات در چنـد  والیـت و تـالش   اعالم ابطال انتخاب
ـایش   برای برگزاری انتخاباتی  صحیح به جای  نم

پــیش صــورت گرفــت، مســخره ای  کــه چنــدی 
بسیاری  از والیان مستبد از سمت خود کناره گیری 

ــرد ــوزرای جدیــد  متوجــه ... خواهنــد ک ــیس  ال رئ
مسئولیت سنگین آرام نگاه داشتن کشور می باشـد 

بعضی از مناطق مثمر درو با اینکه  تالش های  وی 
ـاطق دور  ـا  شـماری  از من ثمر واقع شده اسـت، ام

ـتنددست  همچنان گرفتار  نآر . امی  و آشفتگی هس
ـتان  ـه در اسـ ـان کـ ـبتاً بزرگــی  از راهزنـ ـروه نسـ گـ
ــاول امــوال عمــومی  مــی  ــان  دســت بــه چپ خراس
ـلیم  زدند، اکنون در برابر اقدامات شدید دولت تس

ـوق  جـای خـود را  ... شده اند به محض  اینکه  وث
ـر  ـتان س به رئیس الوزرای جدید داد، عشایر  کردس

ـا ـتند، ام ـر داش ـه   به شـورش  ب ـر  مـی رسـد ب ـه نظ ب
ـود ـاع  آرام شــ ـراف  ... تـــدریج اوضــ ـای  اطــ لرهــ

بروجــرد  و منــاطق  شــرقی کرمانشــاه نیــز  اعــالم 
ـار   ـه درب نارضایتی کرده و ناآرامی های فراوانـی  را ب

ـه  ـاطق  آورده اند تا آنجا ک ـام ایـن من ـان  و حک والی
ـه دولـت فعلـی ... به کناره گیری شـدند مجبور البت

ین بی قانونی  ها بسیار تالش  مـی برای  سرکوب  ا
ـان  ـاری  زم ـین ک ـاندن چن ـه  انجـام رس ـا ب کند  ام

ـار   –جـاده بغـداد . زیادی  را می طلبـد  ـران یکب ته
ـا ایـن حـال  ... دیگر برای  عبور  و مرور  مهیا شـد ب

ـه  الزم  به ذکر است که بسته شـدن جـاده بغـداد ب
ـود ـراق  بـ ـراب  در عـ ـای  اعـ ـاآرامی  هـ ــل نـ ... دلی

نــین متــذکر  مــی شــوم از زمــان  بازگشــایی همچ
خارجی  به تهران نرسیده اسـت، جاده، هیچ نامه 

ـر  رسـیدن   اما انتظار مـی رود  در روزهـای آتـی خب
  .نامه را بشنویم 

ـا دکالــ ـاری  بـ ـای جـ ـورد مخالفــت هـ ول در مـ
ـراً :  انگلستان  چنین  می نویسد ـه اخی در سفری  ک

پرس  و جـوی   از شمال  تا جنوب  ایران  به منظور 
ــام  شــد،  بــه نــدرت  افــرادی  یافــت  انفــرادی انج

ایــران   –شــدند کــه بــا توافقنامــه اخیــر انگلیســی 
ـند ـه  اجـرای  . موافق  باش ـر  مـی رسـد کابین ـه نظ ب

ـه  ـانی  ک توافقنامه  و تمام امور  مربوط به آن را تا زم
ـه  تعویـق   مجلس  آن را  مورد  بررسی  قرار  دهد، ب

ـر پرسـی  کـاکس  .  انداخته اسـت ـه س ـانی  ک از زم
رده اســت ، انگلســتان از تغییــر  تهــران را تــرک کــ

    ]در ایـن  مـدت   [... ع چندان  راضی  نیستاضاو
ـته  اسـتانگلیس      .به طور  یکنواخت عقـب  نشس

ـبرد اوضـاع   ـور  پیش این در حالی  است  که به منظ
ـه خـرج داده  ـیاری  ب طبق  مراد  خـود  تـالش  بس

ـینی علـی رغـم تـالش هـای  ایـن. است  عقـب  نش
ـای  اچ خستگی  ناپذیر  وزیر مختار فعلی . ، یعنی  آق

ـوزرای  . نورمن، رخ داده است ـیس  ال زمانی  که رئ
ـران و   ـین  ای محبوب  بر مسند خود تکیه  زد،  دولت
ــد کــه پرداخــت  کمــک   انگلســتان توافــق کردن

ـه   [هزینه سیصد و پنجاه هزار  تومانی  ـتان  ب انگلس
بنابراین . تا پایان  ما ه اکتبر  ادامه  پیدا کند    ]ایران 

دولــت ایــران  هنــوز  مقــداری  پــول  بــرای خــرج  
ـیار انـدک اسـت و  بایـد   ـاً بس کردن دارد اما مطمئن
ـه  ـر  چ ـاه اکتب ـان  م منتظر  بود  و دید  که  پس از پای

ـه . حوادثی  رخ خواهند داد ـراً  ب ـه اخی وزیر  خارج
امیدوار است  در روزهای آغازین   که من خبر  داد

.... مــاه نــوامبر  مجلــس کــار خــود را شــروع کنــد
همزمان کل جریان توافقنامه به حالـت تعلیـق در 
آمده است و مستشاران انگلیسی  که بر اساس  مفاد 
ـار  ــد از کـ ــده بودن ـتخدام ش ـر اسـ ـه اخیـ توافقنامـ
.  منفصل یا به مرخصی  سه ماهه فرستاده شده انـد

ـاران البته الز م  به ذکر است شـماری از ایـن مستش
هنوز  در تهران حضور  دارند و علی رغـم دریافـت  
ــت   ـور دول ــد در امـ ـازه ندارن ـود، اجـ ـه  خـ ماهیانـ

ـایع شـده . دخالت  کنند  ـیش ش حدود  یک  ماه پ
تغییر  داده و  در  را بود  که انگلستان سیاست  خود

صــدد خــارج  ســاختن  نیروهــای  خــود از ایــران  
ـه  و  است؛ ـایعه پای ـه ایـن  ش اما   به نظر  می رسـد  ک

ـته ای   اساس  درستی  ندارد  و بـدون  شـک  خواس
به هر  حال ،  .  است که ساخته ذهنیت  افراد است

ژنرال شامپین، که  بیش  از یـک  سـال  فرمانـدهی  
ــای  انگلیســی در ایــران را برعهــده داشــت،  نیروه

ـاید ـرال آیرونس ـرده و و ژن ـری ک ـرای  در  کناره گی ب
ـران شـده اسـت   .دست گرفتن فرماندهی  عازم ای

ـه  تمایــل نــدارد )    ۶( ـیچ و جـ ـه هـ ـتان بـ انگلسـ
ـراف  . نیروهای خود را  از ایران خارج کند   ۲۱تلگ

ـتان از ایـن   ۱۹۲۰اکتبر  ـا در انگلس ـفارت آمریک س
ــت ـرار  اس ــالع وزارت « :قـ ــت اط مفتخــرم  جه

ــای  ــئوال و جــواب  ه ــزارش رســمی  س ــه، گ خارج
نــوزدهمین  جلســه مجلــس  عــوام را کــه روز  ســه 
ـرای شـما  ـه ب شنبه برگزار شد،   به ضـمیمه  ایـن نام

ـران .  ارسال کنیم در این جلسه اوضـاع سیاسـی  ای
نــاو ســروان کنــورثی  در ســئوال از « : بررســی شــد

ـای اوضـاع سیاسـی   معاون وزیر  امور خارجه جوی
ـای  سیسـل. ایران می شود ـه آق  معاون  وزیر خارج
دولــت ایــران  بــا تشــکیل  مجلــس  :  هــارمزورث 

ـه  ۱۹۱۹آگوسـت  ۹شورا،  به زودی  توافقنامه  را ب
دولت  بریتانیا  در چند  . این شورا  ارجاع  می  دهد

ـار  آورده اسـت  ماه گذشته بارها  به دولت ایران فش
اوضــاع  .  کــه توافقنامــه  را بــه مجلــس  ارائــه کنــد

ـتگی  سیاسی ایران  به شدت  به رویک رد مجلـس بس
ـه حالـت  .  دارد ـز  ب ـرار داد نی ـاد ق ضمناً اجرای  مف

اوضاع  نظامی  شمال غـرب  . تعلیق  در آمده است
نیروهـای انگلیسـی  در . ایران، کمتر بحرانی  است

ـه صـورت   پی  خواهش های بسیار  دولت  ایران  ب
ـاقی  مانـده انـد ـین . موقت  در این منطقه ب همچن

کــاهش   فصــل گذشــته ،  تهدیــد بلشــویک هــا در
! این درسـت. خوب بسیار. محسوسی  داشته است

ـه عقـب   ـوقعی  مـی تواننـد   ب ـه م ـاب  چ اما عالیجن
نشینی  فوری  نیروهـای  انگلیسـی از شـمال غـرب 

در حـال  : ایران  امیدوار  باشند؟  آقای هارمزورث 
ـیش  از ایـن   ـه پ ـواردی  ک ـه م ـوانم  ب حاضر  نمـی ت

البتــه  دو )   ۷(» .افه کــنمذکــر  شــد،  چیــزی  اضــ
ـرد،  ـاره ک ـارمزورث بـدان اش ـای  ه ـه آق موردی  ک
یعنی  به تعلیق  در آمدن  توافقنامه و انعقاد مجلس 

  .، دروغ بود
  
ـته     اوضاع و ◀ ـان و كش احـوال آذربايج

   خياباني  شدن
  

آشــفتگی  اوضــاع آذربایجــان کــه در فصــل ســوم  
ـتان  سـال  ـه یافـت ۱۹۲۰مطرح شد، تابس  «: ادام

شــهرهای  ارومیــه ، ســلماس  و خــوی در اســتان 
ـه  ـانون شـکنی  ب ـرل  ق آذربایجان کامالً  تحت  کنت

ـا ـام  اســماعیل آقـ ـیمیتقو [نـ . در آمــده اســت ]سـ
مشروطه خواهان  آذربایجان ، که  اداره  حکومت  
ــر  ــا ورود  مخب ــه انــد، ب ــه دســت  گرفت ــز  ب را در تبری

قــت  الســلطنه  بــه عنــوان  والــی  آذربایجــان  مواف
ـه فعلـی  ـه از طـرف  کابین ـه شـرطی  ک کرده انـد، ب

ـه والیگـری  منصـوب    .اعزام  شود ـابراین  وی  ب بن
ـان  ایـن شد و بر خالف  رسم   ـان  والی رایـج  در می

ـه کشور ـر  خـود  را ب ـام ت ،  وی با سرعت  هرچه  تم
مخبــر الســلطنه  پــس از  ورود   بــه .  تبریــز  رســانید

بــه نــام  خیابــانی   تبریــز  متوجــه  شــد کــه  فــردی 
ـهر  را در دســت  دارد ــد . اوضــاع  شـ شــیخ محم

خیابــانی  از طــرف مــردم  تبریــز  بــرای نماینــدگی  
مجلس  انتخاب  شد و رهبر ی مشروطه خواهـان 

ـغال  . تبریز  را نیز  بر عهده  دارد وی  مقر والی  را اش
والــی .  کــرده  و از پــس دادن  آن ســرباز  مــی زنــد

ـزاق  قتجدید بدون  اتالف و با اعزام  نیروهای  ق
ـردبه شهر ـتح  ک ـا . ، مقر  حکومـت را ف ـا  ب ـزاق ه ق

ـه  مقاومت  چندانی  مواجه  نشدند و خیابانی  هم ب
ـزاق  .  انبار  کاخ  پناه  برد ـر حـال ، نیروهـای  ق به ه

ـاندند نی  را یافته  و بیرحمانه او را خیابا . به قتل  رس
)۸ (  

در دستش  گرفت   مخبر السلطنه کنترل  اوضاع  را
ـند  قـدرت  ـر مس ـان  ب و از آن زمان  تاکنون  همچن

بــه نظــر  مــی رســد قتــل  خیابــانی  خشــم .  اســت
ـا   بسیاری  از ایرانیان  را برانگیخته است؛ اما  از آنج
ـه  ـه اسـت،   ب ـه المل که مخبر السلطنه  فردی  وجی
نظــر  نمــی رســد  حــوادث  تبریــز  اثــر  منفــی  بــر 

ـیم  . ارد وجاهت  ملی  او بگذ باید  به یاد  داشته  باش
ـه دلیـل   ـارس ؛ و ب که  در آغاز  جنـگ  وی والـی  ف
ـر   ـورد  تنف مخالفت با انگلستان در جنوب ، بسیار م
ـاره  ـه شـدت  خواهـان  کن ـا ب انگلیسی ها بود و آنه

امیـد مـی رود  تحـت  حکومـت  . گیری  او بودنـد
  قدرتمند  و خوب ،  اوضاع  آذربایجـان  آرام  شـده

ــرار  شــود ــا هنــوز  .  و نظــم  در ایــن والیــت  بــر ق ام

ـه  چیزی  فراتر  از شخصیت  والی  حضور ندارد  ک
ـوت  ببخشـد ـار ... به این  روزنه  امیـد،  ق چنـدین ب

.  شایع شد  که ارتش  سرخ  راهی  تبریز  شده اسـت 
ـتان   ـفارت انگلس حدوداً در اواسط  ماه آگوست س

ـتو ـز  دس ـاع  خـود در تبری ـهر  را به اتب ر  داد ایـن ش
ـرک  گفتنـد ایـن . ترک کنندو آنها  نیز فوراً شهر رات

ــیچ خطــر فــوری  و جــدی   ــالی اســت کــه  ه درح
ـز رویـداد   ـون نی ـا کن ـرد  و ت ایشان  را تهدید  نمـی ک

ـز  . خطرناکی رخ نداده است ـا  در تبری آمریکایی ه
ـر خـورد   ـا هـیچ مشـکلی  ب باقی  ماندند و تاکنون  ب

ـا  در ) ۹(» .نکرده اند ـه  آمریک ـالی رتب ـام  ع یـک مق
ـون  ـتانبول  در گزارشــی  تحــت  عنـ نســخه « اسـ

خالصه  شده  نامه  یک پزشک  میسیونر  آمریکایی 
ـاریخ  ـین مـی » ۱۹۲۰آگوسـت  ۴در تبریز  به ت چن

  :نویسد
ـه    ــالع  وزارت خارجـ ــت اط ــل جه ــب  ذی مطال

ـه آن در . ضمیمه می شود ـه خالص ـه ک نویسنده  نام
واهد شد، جوانی بسیار  متین  و قابل  ادامه  ذکر  خ
مطمئن هستم  که این اطالعات ... اطمینان است

تصویر  بسیار  مناسبی  از اوضاع  و احـوال  جـاری  
ـایی از ایـن  .  در اختیار  شما  می گذارد در بخش  ه

انگلیســی هــای  مقــیم تبریــز  « :نامــه مــی خــوانیم
ـرک کننـد روز    دو. تصمیم  گرفته اند این شهر  را ت

ـۀ  انگلیسـی  ـه هم ـید ک ـتور رس ـران  دس پیش  از ته
ـرک کننـد ـهر  را ت ـین  . های  ساکن تبریز ، ش و  هم

ـیحیان  ـان مس ـادی را در می مسئله ترس  وواهمه زی
ـاز روز  بعد، یعنی  دیروز. امن  زدد ـه  ب ، مثـل  همیش

ـر  ... هم اوضاع  رو  به آرامش  رفت در حـال  حاض
ـین   اوضاع کامالًآرام است و به نظر می رسد بر هم

ما  از این  پـس خـارج شـدن از  ا. منوال  باقی  بماند
ـه شهر ـردن نام ، آسان  نخواهد  بود و رد و بـدل  ک

ـه مـن ضـد .  نیز کمتر  خواهد شد گمان نکنیـد ک
ـه ضـد انگلیسـی   انگلیسی  هستم؛ من به هـیچ وج

همانطور  که  دریا ساالر  بریستول  به مـن  ... نیستم
ـامالً   ]انگلیسی های    [د  و جامعه آنهاگفت، افرا ک

خرســند و  راضــی هســتند، امــا  از لحــاظ سیاســی  
ـول ،  ـه پ پوسیده و فاسد  شده اند؛ ایشان با توسل  ب
ارعــاب  و حربــه هــایی  از ایــن قبیــل ، معاهــدات  
ـه را خـراب  مخفی  و تشکل  های سیاسـی  محرمان

ـرد. "کرده اند ـروان گی ـراً در جـاده"س ـه  اخی   [  ، ک
ـران   –تبریز  ـا     ]ته ـرار گرفـت، تنه ـه ق هـدف گلول

ــت ـازی  اس ــن بـ ــی از بخــش  هــای  ای ـا .  یک او بـ
اطـراف     ]قبایل    [پرداخت  پول  سران  و رؤسای  

شهر  را مطیع خود  کرده و کردهـای  تبعیـدی  را 
ـاع    .دستگیر  می کرد ـاالً  از اتب این کردها که احتم

ـرها ـران  بودنــد،  درد سـ ـرای ایـ ی  فراوانــی  را بـ
انگلیسی ها  به وجود آورده  و تشکیالت  زیر زمینی  

ـه  .  به راه انداخته بودند ـولر در ارومی وی به آقای  م
ــد  گفــت  کــه البتــه در کــار  او اخــالق  نمــی توان

ـا  !  جایگاهی  داشته باشد  ـورد  آنه ـردم  در م البته م
ــتهم  مــی  ــان را م ــیش از  حــد  ایش ــرده  و ب ــراق ک اغ

ـه  –سازند  ـال  آن مـی رود  ک ـال احتم به عنوان مث
ـند و  ـام نخجـوان باش ایشان  مقصر اصـلی  قتـل ع
ـار  باشـد .  ممکن است کس دیگری  مسئول  ایـن ک

ـلمانان  واقعیت  این است که عملکرد آنها،  هم مس
و هــم مســیحیان  را دچــار  شــک و تردیــد  کــرده 

  .است
مــردم معتقدنــد کــه ایشــان  بــا خــروج  خــود در 
ــتری  را بــر  کشــور   صــددند، مشــقت و ســختی  بیش

آنهــا بــا حــذف  کــردن بانکهــا  و .  تحمیــل  کننــد
ــد  اوضــاع  ــی خواهن ــدرها  م ــدود کــردن بن مس
اقتصادی  را مغشوش  سازند و آنها تالش  می کننـد  
بی نظمی، تنگدستی  و نارضایتی عمومی  بر کشور 
ـین  حاکم شود تا بدین سبب مردم کشور  و همچن

بیگانــه مصــرانه خواهــان بــاز گشــت  آنهــا،   اتبــاع
ــت   ـرار داد و آرام کــردن  اوضــاع مملک انعقــاد  قـ

مــردم بــر  ایــن گماننــد کــه بــرای  ایشــان  .  شــوند
ـه  ـا  چ اهمیتی  ندارد  که در  این روند  چه کسی  و ی

ـامی  . چیزی  قربانی  می شود ـرین اته این  کثیف ت
  .وارد کرد ]ا انگلیسی ه   [است که  می توان  به آنها 

امــا  یــک یــا چنــد ســال  پــیش ، معــاون  قنســول  
ــرای مــردم  ــتان ابالغیــه ای  در ایــن مــورد  ب انگلس

ـاد  ـران صــ ـئولیت پـــذیر  تهــ ـردرمســ )    ۱۰(» ...کــ
ـین  ـنده ، چن ـام سـخنان نویس کالدول  پـس  از اتم

حــوادث  اخیــر  تبریــز  روش «  :ادامــه  مــی دهــد
. شخص سـاختمتدوال  با نکداری  در  ایران را م

بانــک شاهنشــاهی  ایــران، مؤسســه ای انگلیســی  
ـران و  ـهرهای  ایــ ـام شــ ـه  عمـــالً در تمــ اســـت کــ

ـعبه دارد  ــدن  شـ ـراق  و لن ـین در عـ ــن .  همچنـ ای
مؤسســه ضــرب  ســکه نقــره و چــاپ اســکناس  در 

ـه انحصـار خـود در آورده   ۱۹۸۹ایران را تا  سال  ب
ـر. است  ـاز  دیگ ـه عـالوه چنـد امتی ـاز  ب ، ایـن  امتی

باعث  شده است تمام  امور بانکی سراسر  کشور در 
قــرار  گیــرد و  هــیچ  بانــک  انحصــار ایــن بانــک

، حتی بانک  دولتی  روسیه  که پیش  از این دیگری
بانکی  قدرتمند بود، قادر نباشد جایگاه خـود را در 

ـا در .  ایران تثبیت کند ـه  آمریک ـه  اعان ـاً کمیت طبیعت
ـز  و در ایـن  خاور نزدیک،  سرمایه  خـود را در تبری

ــل   ــغ  قاب ــد و تــاکنون  مبل ــی کن بانــک ذخیــره م

ـز   توجهی  به طور  پیوسته به  خزانه  این بانک  واری
ـه .  شده اسـت ـته ، نزدیـک ب در طـول سـال گذش

ـرمایه گـذاری  چهار صد هزار دالر در این بانک س
سپس  . شد، اما هیچ سودی  به آن مبلغ  اضافه نشد

ـارت  با شروع آشوب های ـه غ انقالبی  و احتمال ب
ـه  ـه اعان رفتن اموال  با نک در تبریز ، بانک به کمیت
ـول  ـئولیت پ خبر  داد  که بیش از این نمی تواند مس

این در حـالی   - هایی را که در اختیار  دارد، بپذیرد
ـه اوضـاع آرام  ـته ک است بانک در طول سال گذش
بــود  بــدون  اینکــه  هــیچ  ســودی  بــه  ایــن پــول 

ـین ایـن  پردا ـرد؛ همچن ـتفاده ک خت کند از آن اس
ـود،  بانک، که از جانب  دولت خود حمایت می ش
دولــت ایــران را موظــف ســاخته اســت در برابــر 

  ) ۱۱. (چنین خساراتی ، غرامت پرداخت کند
  
  افزایش مخالفت با انگلستان◀
  

ـیرالدوله، در  ـتعفای  مش انگرت، دو  روز پیش از اس
ـه « : یسدچنین می نو ۱۹۲۰اکتبر   ۲۴ مفتخـرم  ب

مجمــع « ضــمیمه ایــن گــزارش ترجمــه اعالمیــه 
ـر » اسالمی ملی  ایران را که به صورت مخفی  منتش

ـنم ـار . شده  است،  برای شما ارسـال ک ـاریخ انتش ت
ــتم اکتبــر در  ــا بیس ــا مشــخص اســت ام ــند ن ایــن س

ـرار گرفـت  ـه ق ـفارت خان ـر  . اختیار س ـه ذک الزم  ب
ـازمان است که از میان موارد خواسته ش ده، این  س

ــتری دارد ــوارد ذیــل تأکیــد بیش ــر م ــه : ب در توافقنام
ــت   ـتان  ۱۹۱۹آگوس ـزاری   - انگلسـ ـران، برگـ ایـ

انتخابات  سالم، خروج تمام نیروهای انگلیسـی از 
ـاران خـارجی و  ـام مستش ـران، اخـراج تم سراسر ای

ـایی از »  .منحل کردن پلیس  جنوب  در بخـش ه
جمـع اسـالمی  م«:این  اعالمیه چنین می خوانیم

ـتان  ۱۹۱۹ملی  توافقنامه اگوست   ـران   –انگلس ای
ـران و   ـتقالل  و تمامیــت  ارضــی ایـ ـاقض اسـ را نـ
ـتورات  اسـالمی مـی  برخالف قانون اساسـی  و دس

به همین  دلیل مجمع مستقیماً از دولت  مـی . داند
در .  خواهد  که فوراً توافقنامه  مذکور  را فسخ کنـد

ـراً  ـه اخیــ ـاتی  کــ ـاد  انتخابــ ـا ایجــ ـزار شـــد  بــ برگــ
ـردم   ـردن م محدودیت ها ی فراوان و با تهدید ک
به مرگ و شکنجه ، افرادی  به مجلـس  راه یافتنـد  
ـتان بودنـد؛  در ایـن  ـفارت  انگلس که مورد  تأئید س
میــان عــاملین خیانتکــار وثــوق الدولــه ،  رئــیس  
ـانتی   ـه خی الوزرای  پیشین ، و کابینه  او از  هـیچ گون

برهمین اساس، انتخابات  مـی .  نکردند فروگذار 
ــام  حقــوق و  بایســت مجــدداً برگــزار  شــود؛ و بــه ن
ـه  امتیازات  ملی  خود را از  دولـت مـی خـواهیم ک

ـون  اعـالم . انتخاباتی سالم  برگزار کند مجمع ملی
ـه  می کند تمام  توافقنامه ها و وام هـای خـارجی ک

ـه ـه آزادان ـه    در زمان  غیبت پارلمان  و اعضایی ک ب
دست  مردم  انتخاب شده اند، منعقد و اخذ شـده 

مجمــع  بــه شــدت  .  ، بــی اعتبــار  و باطــل  اســت
ـیالن اسـت  ـتان در گ . نگران  تالش هـای  انگلس

ـانونی  ـر ق این فعالیت ها نتیجه  دخالـت هـای غی
ـور  ــن کشـ ــی ای ــی در امــور دولت اشــخاص انگلیس

ـا خـروج  نیروهـای انگلیسـی از ... است ـر م ـه نظ ب
ـاعد ایرا ـرایط  نامس ـردن  ایـن ش ن ، تنها راه آرام  ک

اســت،  اســتخدام  مستشــاران خــارجی  و اعطــای 
اختیارات  اجرایی در هیأت  دولت، به ضرر منافع 

ـران مـی بایسـت ... ملت می باشد پلیس  جنوب  ای
ـه ژانـدارمری  بپیونـدد بـی . فوراً منحـل  شـده و ب

ـه  در  ـتی  اسـت ک طرفی  مصلحت آمیزترین  سیاس
ـران  ح ال حاضر  می توان  در پیش گرفت؛ میان ای

و تمام دولـت هـای خـارجی  مـی بایسـت  روابـط  
ـار و محـدودیت  از  .  دوستانه  برقرار  شود بایـد فش

ـه  ـود و  ایـن ب روی  مطبوعات  عمومی  برداشته  ش
ـار  و احساسـات  مردمـی  اسـت ـار  افک .  معنی  انتش
ـین  محـدودیت هـ ـه چن ایی کامالً آشکار است  ک

  ) ۱۲(» .زندگی  سیاسی این کشور  را تهدید می کند
ـوان ۱۹۲۰نوامبر   ۱۲در  ـا عن ، از طرف  گروهی   ب
ـر  «  تمام بازرگانان، کارگران،  دانش آموزان  و دیگ

ـه« ، »افراد  ملـت ـفارت  » اعالمی ـه دسـت س ای  ب
در  بخــش هــایی از ایــن اعالمیــه . آمریکــا  رســید

  : چنین می خوانیم
ـاهزادگان، خطاب  به ت ـانیون، ش ـان، اعمام روح ی

ـیم  ۹در : سفرا و وزرای دول  دوست اعالم  مـی کن
ـوق ۱۹۱۹آگوست  ـتان  و وث ـار  انگلس  ، وزیر مخت

الدوله ، رئیس  الـوزرای  ایـران،  توافقنامـه ای را 
ـرر ملـت و غیـر  ـامالً بـه ض ـاختند کـه ک منعقد  س

ـتن ایـن .  قانونی  بود ـار م ـله  پـس از  انتش  بالفاص
افقنامه در روزنامه ها،  مردم یکصدا  علیه  ایـن تو

ـتند ـا . توافقنامه  ننگ آور به پا خاس ـا دولـت  ب ام
جنبش مردم ناراضـی  توسل به حکومت نظامی،

را درهــم  شکســت؛  پلــیس  و ژانــدارمری  تمــام  
ــز  را متفــرق  ســاخت .  تجمعــات  اعتــراض  آمی

ــد   ــت  تبعی ــدانی  و در نهای ـتگیر ، زن ــون دسـ ملی
ـردم ... شدند متأسفانه  بـدون جلـب  رضـایت م

ـاران انگلیسـی  ـرا در آمـد  و مستش توافقنامه به اج
  ۱۴در صفحه   ایشان  . کنترل  ارتش ایران را در دست گرفتند
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینبیست و   تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـر  مـی  ـه مجلـس خب ـه  ب همچنان از ارائه  توافقنام

ـرفتن  زور ملـت مجلسی   –.  دهند ـار گ ـه ک ـا ب که ب
خشمگین  ایران را پای صـندوق  آورده  و گروهـی  
.. از حامیان  انگلستان را راهی پارلمان کرده اسـت

این مجلس چیزی  جز  گروهی خـائن و طرفـدار 
از دید  منافع ملـت آرا و تصـمیم   .انگلستان  نیست

ـار و باطـل  اسـت ـا .  گیری های  ایشان بـی  اعتب ب
ـرایط  ذیـل از تصـمیمات مجلـس  تحقق  ی افتن ش

خروج نیروهای  انگلیسـی از : پیروی خواهیم کرد
ـه رضـایت  کشور، انتصاب  وزرای  کشور  با توجه  ب

ـر داشــتن حکو ــت، بـ ــت مل ـامی، اکثری ــت نظـ م
، انتخــاب نماینــدگان تضــمین آزادی  مطبوعــات

اجـازه ... مجلس  بدون دخالت سفارت انگلستان
ـامالً دهید دنیا  به یاد داش ـران ک ته باشد که ملت ای

ایــران مخــالف و از آن  –بــا توافقنامــه انگلســتان 
ـان و طرفـــداران ایـــن  ـوده  و از حامیــ ـر  بــ منزجــ
توافقنامــه بیــزار  اســت و  آنهــا را خیانتکــاران  بــه 
مملکت خویش  می  پندارد؛ اهمیت  ندارد که این 
ــا از کــدام   ــته  و ب ــه  وابس ــاران  بــه کــدام فرق خیانتک

ـته انـدطبقه  ـر خاس ـا. ( اجتماعی  ب از طـرف  ) امض
ـراد  ـر اف ـوزان و دیگ بازرگانان،  کارگران، دانش آم

  ) ۱۳(.ملت
ـله ای  ۱۹۲۰نوامبر   ۲۸در   ـا، مراس ، سفارت آمریک

ـه حــاوی  ــت کــرد کـ ـا  بــود ۱۱۰را دریاف « :امضـ
ـا ـاالت  متحــده آمریکـ ـفارت ایـ ـه سـ ـاب  بـ .  خطـ

ـهمفتخری ـانیم ک دنبال ،  بـم که به اطالع شـما  برس
ـنبه   ـاریخ یکش ـتان، در ت ـفارت انگلس آخرین  نامه س

ـار، ) ۱۹۲۰نوامبر   ۲۷( شانزدهم  ربیع االول  ، درب
ـو  رشما معدودی از مردم تهران را دعوت  به گفتگ
ـورد بحـث .کرد ـاً موضـوع  م ـو در مشخص ، گفتگ

ـیس  مورد  تصویب  تمام یا بخشی  از توافقنامه انگل
اتیک ایران، مجمـع در  دولت دموکر.  ایران بود –

ـراد  ـه متشـکل از اف ـین گروهـی  ک ـه چن ـز  ب ما هرگ
ـه . خاصی  است، نظر مثبت ندارد ـانی  ک تنها پارلم

ـردم انتخـاب  شـده انـد،  اعضای  آن  با رأی آزاد م
ـئله  را دارد  ـا،  . صالحیت حـل ایـن مس ـابراین  م بن

ـه  یعنی تمام کسانی که این  نامه  را امضا  کرده اند، ب
، از احترام  به استقالل تمام  ملت هایت  و نام انسان

شما می خواهیم که به اطالع دولت خود برسانید 
ـین مخالفـت . این جلسه غیر قانونی  اسـت همچن

ــان  وثــوق  ــا را  علیــه توافقنامــه ای  کــه می شــدید م
ـتان منعقـد شـدال ـه گـوش  دوله  و دولت  انگلس ،  ب

ـانید ـود برســ ـردان خــ ـاً . دولتمــ ـاب  لطفــ عالیجنــ
ـیدپذی ـا باش کالـدول » .رای  باالترین احترامات م

اتحادیــه «  ۱۹۲۰نــوامبر   ۲۷همچنــین اعالمیــه 
را ضمیمیه  گزارش  خود مـی »  ملی اسالمی  ایران

  :در این اعالمیه می خوانیم. کند
ـاً  از اوضـاع  سیاسـی   هموطنان عزیز، شـما  مطمئن

ـتید  ــ ـاه هس ــ ـور  آگ ــ ـاک کش ــ ـویب  ... خطرن تصــ
ــدبختی   –انگلــیس توافقنامــه ننــگ آور  ایــران ، ب

بزرگی  را برای این مملکت   به  بار خواهد آورد؛ و 
ـه هـیچ  افرادی  که امروز به دربار دعـوت شـدند  ب

ــادر نــوجــه حــق ندار ــین مــورد سیاســی  پ د در چن
ـه ... میانی  و یا قضاوت کنند ـه ایـن اعالمی از آنجا ک

ـه  ـر و توزیـع مـی شـد، لـذا   ب ـوراً منتش می بایست ف
ـه ملـی اسـالمی  ) امضا. (نه داده نشدچاپخا اتحادی
  .ایران

  
  و مازندران يالنها درگ يآشفتگ ادامه◀
  
کمی پس از روی کارآمدن مشیرالدوله ، اضـطراب  

ت سـآکو ۴کالـدول در. اندکی پدیـد آمـد وهراس
ــــد ۱۹۲۰ ــــی نویس ــــدن «: م ــــک ش ـا نزدی ـــ ب
ـروی  ۵۰۰۰سربازبلشویک به قزوین ، که ۲۰۰۰ نی

ـا   هندی و انگلیسی درآن مستقر  هستند، نگرانـی ه
شــواهد حــاکی از آن .  بســیارافزایش یافتــه  اســت

ـرای  متوقـف  ـتقردرقزوین ب است که نیروهای مس
کردن پیشروی بیشتربلشویک ها کفایت می کننـد؛ 

ــاه و ــا ش ــان بــه ســمت  ام دولــت درصــدد نقــل مک
ـا  جنوب  هستند مگر این که از پیشروی بلشویک ه

از کنترل اوضـاع  ارتش انگلستان. جلوگیری شود
دیگرسفارت  مظمئن است ولی مردم مضطرب؛ و

ـران درصـدد خـارج  ـراه دولـت ای ـه هم ـا ب خانه ه
ــتند ــا « :آگوســت ۱۹در) ۱۴(»  .شــدن ازشهرهس ب

ــروی دولتــی  ــال نی ــان و ارس ــرکوبی راهزن ــرای س ب
ـران بسیاربهترشـده بلشویک ها ـاهراً اوضـاع ای ، ظ

ل کالدو) ۱۵(» .ونگرانی مردم نیزفرو خفته است
ـه در « :وقایع را چنین شرح مـی دهـد همانطورک

ـر   گزارش  فصل گذشته در پایان ماه می امسال ذک
شــد، دولــت ایــران بــه منظوردورشــدن از خطــر 
. بلشویک ها قصد دارد به جنوب  نقل مکان  کنـد

ـرف گردیــد ودولــت  ـال ، خطربرطـ ـا ایــن حـ بـ
ـاقی مانـد و حـداقل در حـال  همچنان درتهران ب

ـرک پای ـاه انـدکی . تخـت را نـداردحاضر قصد ت ش
پس از بازگشت به کاخ تابستانی رفت و تمام فصـل 
ـاه هـای   ـه در م را در آنجا ماند؛  این در حالی بود ک
ـا  ـا نزدیـک شـدن بلشـویک ه جوالی وآگوست ب

ـه . احتمال این می رفت که شاه شهر را ترک کنـد ب
دنبــال دومــین مــوج حرکــت بلشــویک هــا مــاه 

ـه شـدت ـا ب ـر  آگوست، فرانسوی ه احسـاس خط
ـواری ... کرده و آماده فرار شـدند جدیـدترین دش

ـا آن دسـت و  هایی که دولت فعلـی  مـی بایسـت ب
ـا اسـت ایـن . پنجه نرم کند  تاخت وتاز بلشویک ه

که دولـت [مشکالت، مشکالتی  نسبتاً غریب است 
ـاه مـی ....    ]تاکنون با آنها مواجه نبوده است  در م
ـه نیروهای انگلیسی انزلی ورشت ر ـرده و ب ا ترک ک

ـار ـران، چنـدان دچ زحمـت  منجیل وقزوین و ته
با این حال، درماه هـای ژوئـن و جـوالی . نبودند

ـیم آن  درساحل  جنوبی خـزر پراکنـده  شـدند و ب
ـتفا ـا اس ـا ب ـه آنه ـوار  می رفـت ک ـیار دش ده ازمسیربس

ـندشمال شرقی ـران باش ـتح ته کلنـل . ، در صدد ف
ای قــزاق استاروسلســکی ، فرمانــده روســی  نیروهــ

ــته و بــه  ــام امــور را دراختیارداش ــران، تصــدی تم ای
ـون، . شدت ازانگلیسی ها متنفر است ـرال دیکس ژن

فرمانده انگلیسی ، تمایل دارد و همچنان امیـدوار 
ـران  ـه ای ـه فرمانـدهی نیروهـای یکپارچ است که ب

ـه . منصوب شود ـه بهان ـوزرای فعلـی ب ـیس ال ـا رئ ام
صـمیم گرفـت، اینکه  نمی توان تا انعقاد مجلس  ت

استاروسلسکی  یکـی از . از انتصاب  او طفره می رود
ـا درایـت  ـردی ب ـیه و م فرماندهان رژیم سابق روس
ـوجهی   وبسیارنرم خو ست که توانایی های قابـل ت

ــدهی . دارد ـه ســال پــیش تــاکنون فرمان وی ازسـ
نیروهای قزاق را بر عهده  دارد و بارها متهم شـده 

ـه که  با همکاری  شاه، علیه انگ ـا  دسـت ب لیسـی ه
ـاد خواهیـد آورد . توطئه چینی زده است حتماً به ی

ـتان تـالش  ـار سـال جـاری ، انگلس که درطول  به
کرد فرماندهی نیروهای قزاق را به دست آورد، اما 
ـرباز زد و  استاروسلسکی از واگذاری سمت خود س
ــالش هــایی کــه علیــه او  تــاکنون دربرابرتمــام  ت

ـرده اسـتصورت گرفته به خوبی مقاومـت  در . ک
ـزام  پی این حوادث نیروهای قزاق به مازندران اع
شدند وازآنجا که تعداد اندگی ازنیروهای بلشویک 
ـروزی  ـه پی ـا ب ـزاق ه ـتند، ق دراین شهرحضـور داش
ـغالگران  ــ ـــد؛ و اش ـــت یافتن ـــل دس ـان و کام ــ آس
ــاز گردنــد ــه انزلــی ب ــا ب . مجبورشــدند ازطریــق دری

ـه ما زنـدران استاروسلسکی شخصاً برای چند روز ب
ـران، یـک  ـه ته رفت و پس ازپیروزی دربازگشـت ب
شمشیرمرصــع ازشــاه هدیــه گرفــت وهمچنــین 

ـا  ]فیلـد مارشـال[عنوان افتخاری سپهبد ـه اوعط ب
اما ازآنجا که به نظرمی رسید یکباردیگررشـت . شد

ـران  مورد تهدید قرارگرفته اسـت، اقامـت او درته
ـید ـه  درازا  نکشــ ـوادث  بعـــدی » .چنـــدان بــ حــ

. ، قــزاق هــا را بــه تلــه انــداخت ۱۹۲۰ردرســپتامب
ـریح میکنـد ـابراین « :کالدول قضایا را چنین تش بن
ـزام  شـدند پـس از ... قزاق ها فوراً به آن  جانب  اع

ـه انزلـی عقـب  ـا ب ـه، بلشـویک ه انجام چنـد حمل
ـزاق عمـالً بـدون هـیچ  نشینی کردند و نیروهای ق

سـپس . مقاومتی رشت را به تصرف خود درآوردند
صرف انزلی به سمت ایـن بنـدر حرکـت با هدف ت
ـا  نیروهای قزاق تا پنج یا شش. کردند مایلی انزلی ب

ـه . نشدند روهیچ مقاومتی روب ـه متوج درایـن نقط
ـپاه  ـه س شدند که شمارزیادی ازبلشویک ها درعقب

ـین زده انـد و ـین،  آنها کم ـا کم ـان ب درسـت همزم
ـه  ]روسی[توپخانه کشتی های  درلنگرگاه شـروع ب

دین ترتیــب  نیروهــای قــزاق کــامالً کــارکرده وبــ
ـه هـم . تارومارشدند ـامالً ب ـزاق ک نظم نیروهـای ق

ـته شـدند و جالـب  ریخت، شمار  زیادی ازآنها کش
ایــن اســت کــه نقشــه بلشــویک هــا بــه قــدری بــد 
ـاه،  ـا ازلنگرگـ ـه آتــش آنهـ ـود کـ طراحــی شــده بـ
ـا . شمارزیادی ازنیروهـای خودشـان را نیزکشـت ب

ـاق ـورد تعقیـب اینکه  نیروهـای ایرانـی ب ی مانـده م
ـاده  ـای پیــ ـا پــ ـا چنـــدین روزبــ قرارنگرفتنـــد، امــ

البته ازآنجا که تقریباً ازپا درآمده بودند، . فرارکردند
. به سختی وبا دشواری فراوان موفق به فرارشـدند

آنها، یکباردیگررشت را به تصرف  خـود درآوردنـد 
با احتیاط بیشتری عمـل مـی  ولی بسیارهوشیارند و

ـا در همچنین. کنند خشـکی  ازآنجا که بلشویک ه
ـتی هـای خـود  ـه کش توپخانه ای به قـدرت توپخان
ــی را در  ــد، تــا هرزمــان کــه الزم باشــد ، انزل ندارن

ـاه خواه ـه نـکنترل خـود نگ ـراین ک د داشـت، مگ
ــتان ازبغــداد برســد و  ــنگین انگلس ــای س ســالح ه

ـه  . دراختیارقزاق قرار گیرد ـر مـی رسـد  کمیت به نظ
ـران و ـبش ناپدیـد  انقالب  سرخ ای دولـت ایـن جن

ـتند . شده است ـتان این افراد کسانی هس ـه دراس ک
ـیالن ـوری « گـ تشــکیل  » دولــت  موقــت جمهـ
ــا در ایــن . دادنــد ــان، رهبرجنگلــی ه کوچــک خ

ـه نیروهــای اشــغالگر خــارجی   ــدا  بـ داســتان، ابت
ـا بعـدها  تصـمیم گرفـت ازایـن اتحـاد  پیوست؛ ام

ـه . خارج شود ـاراو خـود را ب ـراه با انجام این ک هم
دویســت نفرازافــرادش  تنهــا  یافــت و بــه همــراه 

»  .همین افراد به اعماق  جنگل عقب نشینی  کرد
)۱۶ (  
تغییــری در اوضــاع سیاســی دیــده  « :اکتبــر  ۶در  

» .خطر  بلشویک بر طـرف شـده اسـت. نمی شود
)۱۷ (  

  

ـتان و   ◀ كابينه سپهدار ، طرفداري از انگلس
  عزل افسر روسي 

  
ــان ت( ــابنی معــروف بــه ســپهدار  محمــد ولــی خ نک

  ) )ه ق ۱۳۴۵   -  ۱۳۶۴(    اعظم 
ـرت در  ـر ۲۷انگــ روز «  :مـــی نویســـد ۱۹۲۰اکتبــ

ـول  ـپهدار اعظـم قب ـتعفا داد و س ـه اس گذشته کابین
ـون ... کرد که دولـت  جدیـد را تشـکیل  دهـد اکن

ـاری  انگلستان برعزل  کلنـل استاروسلسـکی  پافش
 مــی کنــد و خواســتار دردســت گــرفتن نیروهــایی
ـران  ـوان  آن را ارتـش ای ـه سـختی  مـی ت است که ب

. همسر این کلنل یک بارونس آلمانی اسـت...نامید
ـوده و  ـاه ب استاروسلسکی یکی از دوستان نزدیک ش
ـار  تاکنون کسی نتوانسته که او را از سمت خود برکن

از آنجا  که او بیش ازاندازه به قماربازی می .... کند
ــاختن افســ ــرای منضــبط س ران خــود  پرداخــت، ب

ـود  وقت چندانی  نداشت؛ و همچنین گفته مـی ش
ـرر مـی قسمت اعظم پ ـربازان مق ـرای س ـه ب ولی  ک

رئــیس ... ، هرگــز بــه دســت آنهــا نمــی رســیدشــد
ـه  در  ـاله اسـت ک الوزرای  جدید مردی  شصـت س

مفتخــر بــه کســب  نشــان شــوالیه از  ۱۹۰۳ســال  
ــت ــده اس ـتان ش ــت انگلسـ ـال .  دول   ۱۹۱۵درسـ

وزارت داخلــه را  ۱۹۱۶در ســال وزارت عدلیــه و 
درکــل ازحامیــان ودوســتان  او.برعهــده داشــت
ـیش ازسـال انگلستان است،  ـواره ۱۹۱۷اما پ ، هم

ـه  ـرا ک ـود چ ـا ب ـا روس ه درفکر بر قراری  ارتباط  ب
بخش  اعظم ثروت کالن او ، امالکی  است  که در 

ـرار دارد بـدون شـک  حـوادث  بعـدی  .  گیالن  ق
ه سمت  انگلیسی  ها سوق  داد بیش  از پیش  او را  ب

ــاز  ــا  بخواهــد کــه آرامــش  را بــه منطقــه  ب ــا  از آنه ت
گردانند؛ همچنین گزارش ها حاکی  از آن  اسـت 

ودیگــر  . د عــازم رشــت شــده اســتکــه آیرونســای
ـه زودی  اعـالم  خواهنـد شـد اعضای   .کابینه نیز ب

ـران آرام اسـت،  ـه از فعالیـت اوضاع ته ـاه ک ـا ش ام
ـفارت های عوامـل  بل شـویک نگـران اسـت، از  س

 ».انگلستان خواسته که امنیت  او را تضـمین کننـد
  :می نویسد ۱۹۲۰اکتبر  ۲۷انگرت در ) ۱۸(

ـه «  سرهنگ انگلیسی اندکی پیش به تهران آمد وب
ـا ی ایرانـی  پـس از ـزاق ه  من  گفت  که هنـگ  ق
درگیــری مختصــری دررشــت، بیســت وچهــارم 

نیروهــای . ..اکتبــراز ایــن شــهرعقب نشــینی کــرد
انگلیسی مواضع نزدیک منجیل را تصـرف کردنـد 
ـایی خـود  و ژنرال آیرونساید با اعتماد کامل به توان
ــمارنیروهای بلشــویک  ـه ش اظهارداشــت چنانچـ
ــاً  ــا مطمئن ــول تجاوزنکنــد، انگلیســی ه ازحــد معم
مــانع  پیشــروی  آنهــا  بــه ســمت  قــزوین و تهــران 

  ».خواهند شد
امروز  صبح نا آرامی  شب  گذشته و « :اکتبر ۳۰در  

ـا قـدرت  .  های اندکی را شاهد بودیم افرادی  که ب
ـتند،  ـتان مخـالف هس رسیدن کابینه حـامی انگلس
تشــکیل جلســه دادنــد کــه جمــع آنهــا بــا حملــه 

و  بــازار. نیروهــای پلــیس و ژانــدارم بــرهم خــورد
ـروه  . بیشترمغازه ها تعطیـل شـده انـد   ۴۰یـک  گ

ـرا دانش آموزان و نفره از ـائین دولتـی، افس ن رده پ
روی ســفارت خانــه، امروزصــبح  بــا تجمــع  روبــ

شماری از . خواستار بست نشستن درسفارت شدند
. درگیری  با پلیس زخمی شده بودنـد این افراد در

ـر  ـا دو نف البته از پذیرش آنها خـود داری شـد و تنه
ـه  ـفارت خان ازایشان به عنوان سخنگو به داخل س

ـانی  را  این افراد سعی. راه یافتند ـار کس ـتند رفت داش
ـه  که  ایشان  باند طرفدار انگلستان مـی نامیدنـد، ب

ــانند ــا برس پــس ازگفتگــوی . اطــالع دولــت آمریک
ـه  کوتاهی با چند نفر از ایشان  و راضی کردن آنها، ب

رئــیس الــوزرای .... آرامــی محــل را تــرک کردنــد
ـار کـ ـاراعالمیه ای اظه ـوای جدید با انتش ـه ق رد  ک

، حــرص و بــی وفــایی خیانــت گــیالن بــه دلیــل
افسران روسی نظم واستحکام خود را ازدست داد 

ـور ــت خـ ـه شکس ــده ودر نتیجـ ده و مضــمحل ش
، اجتمــاعی و اســت؛ اوضــاع سیاســی، اقتصــادی

ـرار  ـتی ق فیزیکی کشوردر سراشیبی غیرقابـل بازگش
ـارات خـود » .گرفته است ـه اظه همچنین درادام

ــبت بــه  ــرد کــه رویکــرد دولــت جدیــد نس ــافه ک اض
 ایــران تغییرنکــرده اســت و - وافقنامــه انگلــیس ت

ـاد مجلـس  تصمیم گیری درمورد آن منوط به انعق
ـه . است استاروسلسکی از سمت  خود عزل شد و ب

ــا رفــت  افسرروســی دیگــر  ۱۴۰نزدیــک بــه ... اروپ
  .تدریجاً از سمت خود عزل خواهند شد

ـهر ـا باردیگرش ـرک کردنـد بلشویک ه . رشـت را ت
« : مــی نویســد  ۱۹۲۰امبر نــو  ۲۷کالــدول ) ۲۰(»

ـتوانه  ـود پش اوضاع شمال و شمال غرب  ایران و نب
مــالی ، کابینــه را بــاخطر بحــران قریــب الوقــوعی  

  ».مواجه ساخته است

ـزارش  مـی  ـه گ ـاجرا را اینگون ـات م کالدول جزئی
  :کند

ـارهای   ـال فش ـه دنب ـر، ب در روزهای  پایانی  ماه اکتب
ـرال ــ ـوری ژن ــ ـاری  ف ــ ـر کن ــ ـرای ب ــ ـتان ب ــ  انگلس

، و درپی کناره استاروسلسکی و افسران قزاق روسی
ـیرالدوله،  ـوب  مشـ ـوزرای محبـ ـیس الـ ـری رئـ گیـ

محبوبیـت . بحران جدید کابینه را تهدید می کند 
ـه  ـرای کمـک ب ـه ب ـود ک مشیرالدوله به این دلیل نب
ـردم  ـه م ـرد، بلک مردم ازهیچ کاری فروگذارنمی ک
ـتند و ـان کامـل  داش  به توانایی و صداقت او اطمین

از قدرت دولت درجهت  احساس می کردند که او
ـا  ـافع خـود ی ـه من ـران و ن بر آورده ساختن منافع ای

ـتفاده مـی کنـد درواقـع . قدرت های خـارجی، اس
ـه سـمت ریاسـت  بسیارعجیب بود که او توانست ب
وزرا دست یابد؛ اما کامالً انتظارمی رفت که ظـرف 

انعطـاف . چند ماه ریاست وزرا را از دسـت بدهـد
ری او به اندازه جانشینانش نبود که انگلیسی ها پذی

ـه دسـت  بتوانند ـران را ب ـه کمـک او سرنوشـت ای ب
ـزاق هـای ایرانـی، . گیرند افسران روسـی هنـگ ق

ـغولی   ـرین دل مشـ ـرای مــدت  مدیــدی بزرگتـ بـ
ـزارش  انگلیسی ها بودند و همانطورکه مکرراً درگ
ـارکردن  ـرای برکن های قبلی ذکرشد انگلیسی ها ب

ـه این افسر ـا ب ان ازهیچ تالشی فروگذارنکردند؛ ام
ـرال استاروسلسـکی، روس  ـه ژن کمک تدابیرزیرکان

ـانی . ها بیش ازحد انتظاربه کارخود ادامه دادند زم
کــه سرلشکرآیرونســاید دراوایــل مــاه اکتبرکنتــرل 
ــای انگلیســی  موســوم بــه نورپرفــورس را در  نیروه
ـین فرصـت  ـه دراول دست  گرفت، می دانسـت  ک

ـر ممکن از ـا  خـالص  ش استاروسلسـکی  و روس ه
ــ ــد و ب ــد ش ه  کمــک هموطنــان خــود در خواه
. آر . ای . بلیــو، بــه ویــژه سرلشــکر دمواضــع مهــم

ـیش از ، دیکسون در تهران ـا پ ـود ت ـادر  خواهـد ب ق
ـه  پایان ـا موفقیـت ب ـئولیت  خـود را  ب ـاه مس ایـن م

  .اتمام برساند
ـران  ـه افس ـتند  ک ـه خواس انگلیسی ها از مشیر الدول

ـز از ایـن  روسی را به دلیل خیانت ، عزل کند و او نی
سر خـود «به زبان  دیپلماتیک زد و خواسته  سرباز
ـول داده   .»را از دست داد شاه به استاروسلسـکی ق

فرماندهی نیروهای ایرانی  بود درمدت زمانی که او
ـه بلشـویک را دردست دارد و د ـیالن علی راستان گ

ـاه اورا می جنگد، امنیـت جا» شورشیان«   ها و یگ
امــا دربرابــر خواســته انگلیســی هــا . تضــمین کنــد

ـه  ـرکارآورد ک ـوزرایی را درس ـیس ال تسلیم  شد و رئ
ـرد ـا عمـل  مـی ک ـین . طبق میل انگلیسی ه درچن

ـرای  در  ـه ای منطقـی ب ـپهداراعظم، گزین ـانی س زم
ـود ـیش از ایـن .  دست گرفتن ریاسـت وزرا ب وی پ

یارجاه هیچ گاه به این منصب  دست نیافته، اما بسـ
ـه ایـن  ـواره  درآرزوی رسـیدن ب طلب  اسـت وهم

ـرده اسـت ـرمی ب ـه س ـپهدار. جایگاه ب ـه  س درکابین
ـرد . های مختلف سمت های  مختلفی را تجربه ک

ــه وزارت جنــگ را برعهــده  درکابینــه وثــوق الدول
ـا  .  داشــت ـربی اســت، امـ ـوش مشـ ـرد خـ وی مـ

ـواره   ـارت دیگرهم شخصیت ضعیفی  دارد و به عب
ـراد قدرتمنـد تالش می کند خ ـه اف ود را مورد  توج

ثــروت هنگفــت او شــامل امــالک و . قــرار  دهــد
ـه  ـود وهـیچ کـس ب اراضی وسیعی در گیالن می ش
ـه ایـن  اندازه او از حمله بلشویک ها و جنگلی ها ب

ــارت نشــده اســت ــتان، متحمــل خس ــابراین . اس بن
ـه مـی توانـد  طبیعی  است که او تنها کسـی اسـت ک

ـاع و ــ ـردن اوض ــ ـرای آرام ک ــ ـردن ب ــ ـرف ک ــ برط
ـین   خطربیشترین تالش را صـورت دهـد و همچن
ـان  ـاری اواطمین ـه همک انگلیسی ها نیزمی توانند ب

ـه  .  داشته باشند ـر چ ـتیاق ه ـا اش بنابراین سپهدار ب
ـران  این  سمت را پذیرفت و تمامتر ـام افس ـوراً تم ف

روســی را بــه بهانــه اخــتالس در وجــوه پرداختــی 
ـرد کار لت، ازود ـار  ک ـراستا. برکن  روسلسـکی و دیگ

ـران را  ـا فضـاحت ته افسران روسـی مـی بایسـت ب
ـه  ترک می کردند و از آنجا  که بیم  آن مـی رفـت ک

ژنرال به کمک مردان خود دست به اقدامی بزند، 
لتیمــاتوم داده شــد کــه ظــرف دوســاعت  وا بــه او

ـرک کنـد ـه تـدریج . شهررا ت ـران روسـی ب دیگرافس
ا تــرک تهــران را بــه مقصــد نقــاط مختلفــی ازدنیــ

ـردی ... کردند ـه م ـاورکرد ک ـوان ب به سختی مـی ت
چون مشیرالدوله تن به چنین عاملۀ کثیفی بدهـد 

ـر  خود را مذبوحانه تسلیم قـدرت کنـد و ؛ حتـی اگ
ـران روسـی  ـه افس قبول داشت که اتهام اختالس ب

شــادروان حســن : توضــیح. (پایــه واساســی  دارد 
ــار ــتقلی   داشــت و زیــر ب ــیرالدوله  سیاســت  مس   مش

هــیچ .)سیاســتهای ســلطۀ خــارجی  نمــی رفــت
ـه  ــ ـام ب ـاره ایـــن اتهــ ـولی دربــ مـــدرک قابـــل قبــ

ـه . افکارعمومی ارائه نشد ـپهداراعظم، ب بنابراین س
ـوب شـــد  ـوزرای جدیـــد منصــ ـیس الــ ـوان رئــ عنـ
ــدهی نیروهــای قــزاق بــه ظاهردردســت  وفرمان
ـه  ـانی کــ ـا اززمــ ـران ایرانـــی قرارگرفـــت؛ امــ افســ

ـا استاروسلسکی کشوررا ترک کرده اسـ ـزاق ه ت، ق
ـه . هیچ کاری نکرده اند ـربازان ک ـران وس بقیۀ افس

حقوقشــان پرداخــت نشــده فرارکــرده انــد وازآن 
نیروی عظیم فقط اندکی مانده اسـت ونیروهـای 
ـزوین   ـا در قـ ــدهی  آنهـ ـز فرمان ـه مرکـ ــی کـ انگلیس

ـا  ـا وشورشـی ه مستقراست، از پیشروی بلشویک ه
ـه عمـل آورده انـد وهرازچنـد  درگیالن ممانعت ب
ـه  گاهی گزارش هایی ازدرگیری های جزئـی نیزب

احساســات ضــد انگلیســی بــه . گــوش مــی رســد
ـوامبر  ـاه نــ ـه اســـت ودر مــ ـزایش یافتــ ـرعت افــ ســ
ـه وعمـالً  ـه را باخت ـه قافی ـه شـد  ک انگلستان متوج

 ۱۹۱۹اگوست  ۹هیچ امیدی نیست که  توافقنامه 
ـران برسـد  –انگلستان  ایران به تصویب مجلس ای

بسیار برانعقاد مجلس تأکید دارد وانگلستان اخیراً 
ـار  ـه تصـویب  شـده و اعتب تا بدین طریـق توافقنام

ـه د. قانونی کسب کند ـوق این درحـالی ک ـان وث رزم
ـوزرایی ـیس ال ـید از الدوله رئ ـتان مـی کوش ، انگلس

ـوگیری کنـد و بـدون تصــویب  ـاد مجلـس جل انعق
ـزپیش بینـی  ـانون اساسـی نی وتأیید مجلس که در ق

ـه ـود، توافقنام ـازد شده ب ـران . را عملـی س ـردم ای م
مشــتاقند مجلــس  هرچــه زودترکــارخود را آغــاز و 
احســاس مــی کننــد ممکــن نیســت توافقنامــه بــه 

ـرای . تصویب برسد ـه آینـده ب ـتم فوری بنابراین هش
ـتقر شـــد ـایی مجلـــس مســ ـام . بازگشــ ـاً تمــ تقریبــ

ــدگان خــارج ازتهــران بــه انتخــاب دســت  نماین
ـه مجلـس نشانده انگلیسی ها ، یعنی وثوق الدول ه ب

ـه راه یافته اند،  ـه توافقنام با این حال شکی نیست ک
ـه تصـویب نخواهـد  –منفورانگلیس  ایران هرگزب

رســید؛ امــا بــا حضورشــماری ازاعضــای مجلــس 
درتهــران حــد نصــاب الزم بــرای تشــکیل  جلســه 
محقــق شــده  اســت و ممکــن اســت ظــرف چنــد 

  )۲۲.(روزآینده تشکیل  جلسه دهند
  
  انگلستان فرمان تحت قزاق نيروھای ◀
  

ـین مـی  کالدول در مورد  نیروی  نظامی  ایران چن
  :نویسد

ـزاق ژانـدارم،  جدای از نیروی پلیس ، نیروهـای ق
سربازها و تفنگداران جنوب ایران، نیروی نظـامی 

ـروی . ایران را تشـکیل مـی دهنـد ـری  ۶۰۰۰نی نف
ـرار دارد  ـران روسـی  ق قزاق ، تحت فرماندهی افس

ـراری  ا ـر ق ـاطق غیرشـهری که برای ب منیـت درمن
ــد ــدارمری دراصــل بــه دســت ... مقررشــده ان ژان

ـتر،  مستشار ـای شوس آمریکایی خزانه ایران یعنی  آق
.  به عنوان نیروی جمع آوری مالیات، شکل گرفت

ـایی بودنـد  آنها در ابتدا تحت فرمان افسران آمریک
ـا  ـتر، ب ـای شوس ـاری آق ـری اجب ـاره گی اما پس از کن

ـین انگلسـ ـیه ، فرمانـدهی  تان وموافقت دولت روس
ـوئدی قرارگرفـت شـمار . آنان در اختیارافسران س

ــا اکنــون بــه دوازده هزارنفرمــی رســد . ایــن نیروه
معنای تحـت الفظـی  ایـن واژه  ایـن ( » سربازها«

ـرای پایـداری  است که آنها  از فدا کردن سر خود ب
نیروی بومی ایران )  دولت خود هیچ ابایی ندارند

ندهی افسران ایرانی قراردارند هستند و تحت فرما
کیل می دهنـد؛ شنیروی نظامی حقیقی ایران را ت و

ــای  ــا ازایــن نیــرو بــرای دفــع خطره یعنــی نــه تنه
داخلی  بهره برداری  می شود بلکه درجنگ هـای 

ــارمی گیرنــد... خــارجی و ــه ک ــا را ب ــز آنه ــروی . نی نی
ـربازگیری  ـزاق از طریــق ســ ـیس ، ژانــدارم وقـ پلـ

ـودداوطلبانه تأمین   ـربازها بخشـی از . می ش ـا س ام
ـتند؛  مالیات روستایی و مناطق مختلـف کشورهس
بــه عنــوان مثــال مالیــات کــه بــرای یــک روســتا 
ــرار باشــد : مقررشــده اســت ممکــن اســت ازایــن ق

هشت تن گندم، چهارهزارتومان پول نقد و شـش 
تا آنجا که ما  اطالع دارم تعداد این بخش ... سرباز

ـه از نیروی نظامی ایران چن دان نیست ودرکل ازس
تفنگداران . هزارنفردرسراسرایران تجاوزنمی کند

ـنج ) پلیس جنوب( جنوب ایران ـه پ که شـمارآنها ب
ـازمان انگلیسـی اسـت ... هزارنفر می رسد، یک س

سربازان وافسران رده پائین، ایرانی وافسران اصلی 
ایــن نیــرو، انگلیســی هســتند و ازآغازشــکل گیــری 

بسیارمنفوربوده اسـت و خود، پلیس جنوب ایران 
بســیاری ازســربازان آن هرگزبــه ســازمان وفــادار 

ــد بســیاری ازایرانیــان بــا ســواد  بــه عنــوان . نبودن
ـازمان ... افسران رده پائین، حسابدارو وارد ایـن س

ـا  شده اند اما معمـوالً پـس ازمـدتی بـه دشـمنی ب
کسانی که تحت فرمان آنها خـدمت مـی کردنـد 

ـازمان  . برمی خیزنـد ـال ایـن س  ۱۹۱۶کـه درس
ـا مشـکالت  ـایر ب ـا عش شکل گرفت، درمواجهـه ب
ــک  ـرد و ی ــی کـ ـرم م ـه نـ ــت وپنجـ ــی دس فراوان
بارنیزدریک نافرمانی  چنـدین افسرانگلیسـی بـه 

جـدای .  دست افراد زیردست خود کشته شدند
ـاال ذکرشـد،  از نیروهای سازمان یافته ای که در ب
شمار زیادی ازمردم عشایر، به دلیل محافظت از 

ـتندجا البتـه . ده ها خود را افراد نظامی مـی دانس
ـیچ وجـه  این افراد کامالً نامنظم هستند و  بـه ه
نمی توان آنها را نیروی سازمان یافته نظامی تلقی 

دولت فعلی تالش می کند که عشایر، بویژه . کرد
ـاری را  عشایر قدرتمنـدی چـون قشـقایی و بختی

ـارمی رود. خلع سالح کند ـا همانطورکـه انتظ  ام
  انجام این کارچندان آسان نیست، چرا که  این

  ۱۵در صفحه  
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ـبت صـد و  ،خرداد۲۶« بمناس
ـالگرد نهمینبیست و   تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـای خـــود را  ـین ســـالح هــ ـردم صـــحرا نشــ مــ

شکی نیست کـه . بیشترازجان خود دوست دارند
ـامی  ـروی نظ ـترش دادن نی ـاختن و گس متحد س

ـئله ای ایران بسیارارزشمند خواهد بود و این  مس
ـران ازآن  ـای ای ـایه  ه ـیش ازایـن همس است که پ

ـا اکنـون بـه نظرمـی رسـد . ممانعت می کردند ام
ـران  که انگلستان داشتن چنین ارتشی را برای ای
ضروری می داند و امید اسـت کـه بـه ایـن کشـور 
ـامی  ـروی  نظ ـتن نی ـار داش اجازه دهد با در اختی
کافی نظم عمومی را در داخل کشـوربرقرارکرده 

.  همچنین ازمرزهای خود به خوبی  دفاع کندو
ـالی مناسـبی  ـابع م بدین منظور  ایران نیازمند من
ـه  ـین نیرویـی را تغذی ـیله آن چن است کـه بـه وس

اگــر بــه ایــران اجــازه داده شــود مالیــات . کنــد
ـالی خـود را بـه  ـابع م ـرده و من مناسبی را وضع ک
ـا از  خوبی مدیریت کند، به نظرمـی رسـد نـه تنه

ـر مـی آیـد بلکـه مـی پس هزینه  های فعلی خود ب
تواند تمام قرض های خود را  که در واقع مبلـغ 

ایـن امـور . چندان زیادی هم نیست،  تسویه کند
ـرای  ـا ب نه تنها خواسته ای کشوراست، بلکه باره

  )۲۳. (تالش کرده است تحقق آنها
ـرزن  همانطورکه درادامه خواهید خواند، لرد ک

ـاریخ  ـان درمج ۱۹۲۰نـــوامبر ۱۶درتــ لـــس اعیــ
ـران  ـاالیی در مـورد ای انگلیس  سخنرانی  بلنـد ب

ـران . ایراد کرد ـاری افس ـا و برکن در مورد قزاق ه
ــه ذکراســت « : روســی وی چنــین گفــت الزم ب

ـزوین  نیروهای ما درحد فاصل میان همدان و ق
درجبهه ای پهناورمشغول دفاع از مواضع خـود 

ـا . هســتند ــدن بـ ـا را  بــرای جنگی ـا هرگــز آنهـ مـ
ـتاده  بلشویک ها به ایران و یا جای دیگری  نفرس

ـاری را . ایم ـین ک ـا چن نه سیاست و نـه اهـداف م
ـای شـمالی . ایجاب  نمی کنـد ـتان ه ـاع از اس دف

ـزاق  برابر ایران در بلشویک ها برعهـده هنـگ ق
گذاشته  شده است و همانطور که بارها ذکرشد، 
ـتفاده ازچنـد  ـا اس این هنگ چندین سال پیش ب

کــه بــا نــام قــزاق   - گرفــت شــکل  هــزار ســرباز
ـرا کـه یونیفـورمی بـه شـکل  شناخته می شوند چ

و فرمانـدهی    –یونیفورم  قزاق ها به تن می کنند 
  .آنها به دست افسران روسی سپرده  شد

این نیرو که مدتی دربرابر تحریکات بلشویک ها  
وبی خزرمقاومــت کــرد، تحــت درســواحل جنــ

ـری مـی فرماندهی  سرهنگ استاروسلسـکی رهب
ـر.  شد ـید کـه  ایـن افس ـان بـه ماخبررس بـه  ناگه

ـات  همراه دیگر همقطاران خود طی یـک عملی
نیروهای بلشـویک همگـی عقـب  برابر جنگی از

نشــینی کــرده انــد؛ ایــن درحــالی بــود کــه هــیچ 
ـای اشـغالگرازخود  مقاومتی دربرابرحملـه نیروه

ـر ـا  نشان ندادند؛ همین افس ـران باره ارشـد درای
ـات علیه انگلستان دست  بـه فعالیـت زده و تبلیغ

ـان . دروغین به راه انداخته است همچنین گواه
ـتهم  بسیاری اورا به اخـتالس در امـوال دولتـی م

  .می کنند
همانطورکــه عالیجنابــان مستحضرهســتید ایــن 
فرمانده روسی و دیگر همکارانش ازافسران رژیم 
تــزاری هســتند و ازایــن پــس نمــی تــوان آنهــا را 

ـرای ایـــ ـزی جزتهدیـــد بــ ـتان چیــ ران و انگلســ
با توجه به همین مالحظات چند هفتـه . دانست

 پــیش شــاه تصــمیم گرفــت بــه ادامــه کارمتحــد
حضرت از تصمیم اعلی. خطرناک خاتمه بخشد

ـرال کـه . جانب ژنرال آیرونساید حمایـت شـد ژن
ـیاری مشهوراســت چنــدی  بـه صــالحیت وهوش

درحــال حاضــر ژنــرال . پــیش وارد ایــران شــد
نیروهای انگلیسی درقزوین آیرونساید فرماندهی 

ــده دارد  ـا اســتفاده از ) نفــر  ۳۶۰۰( را برعه ، وبـ
 فرصــت پــیش آمــده مــی بایســت خــود را از شــر
ـرده و  افسران ناالیق وخیانتکار روسی  خالص ک
هنگ قزاق را تحت  فرماندهی افسران انگلیسی 

  .مجدداً سازماندهی  کند
ـران   این افسران انگلیسی مـدتی اسـت کـه درته

ـا ... شده اند مستقر با این حال، رئیس الوزرا کـه ب
ـرد  ـتعفا داد و فـ ــود اسـ ـالف ب ـاه مخـ تصــمیم شـ

وزیرجانشین نیزمـدت . دیگری جای او را گرفت
ــاورد وخیلــی زود  ازســمت خــود  ــادی دوام نی زی

ـرد ـری کـ ـاره گیـ ــن .... کنـ ــی ازای ـاع سیاس اوضـ
ـرهنگ .  قراراست ـارگیری س با تسلیم شدن وکن

ـا ــ ـاران او ، م ـئولیت  روســـی و همکــ ـاً مســ ــ موقت
ـیوه  ـزاق را بـه ش فرماندهی وسازماندهی هنگ ق
ای که ذکر کردم، برعهده گرفتیم، با  این شـرط 
ـا را   که دولت ایران در موعد مقرر حق الزحمه م

این نیرو، تنها نیروی ایرانی اسـت .  پرداخت کند
ـتان  ـیم ازاس ـته باش که می توانیم ازآن انتظارداش

ــ ــمال غ ـای ش ــمالی ومرزهـ ـای ش ــور هـ رب کش
  .حفاظت کند

ـته با توجه به شرایط فعلی  ، این نیرو میتوانـد هس
ـاد آن  ارتشــی را تشــکیل دهــد کــه درپــی ایجـ

ـا ... هستیم ـای م همانطور  که اشاره شـد، نیروه
ـریحاً بـه دولـت . درقزوین مستقرشده انـد ـا  ص م

ـرده ایـم  کـه نمـی توانـد بـه ادامـه   ایران اعالم ک
ـا در ـای م ایـن بخـش از حضور نا محـدود نیروه

  .کشور، تکیه کند
ـپری شـدن   ـابراین چنانچـه بتـوانیم پـس از س بن

ـه  ـامی خـود را درایـن منطق فصل بهارحضور نظ
  ۲۴(» .ادامه دهیم، جای بسی  شگفتی  است

ـا  در لنــدن ، در  ـای اسـکینر، کنســول آمریک  ۲۲آق
افتخاردارم کـه « : چنین می نویسد ۱۹۲۰نوامبر

مجلــس گــزارش  کــنم  در هجــدهمین جلســه 
ــئواالت  ـته شــد بـه س عـوام از نخســت وزیرخواس

ـرای آیا ازمنابع مالی  انگلیسی :  ذیل پاسخ دهد ب
ــی ــه هنــگ قــزاق هــای ایران ، وجهــی کمــک ب

ـا  پرداخت شده است؟ دربرابرچه میزانـی از آرا  ب
ـا  پرداخت این کمک  مالی توافق  شده است؟ آی
این وجه دربرآوردهای هیچ یک از وزارت خانه 

  گرفته است؟ها قرار 
مبلغ وجه پرداختی درایـن زمینـه چقدراسـت؟  

: پاسخ رسمی آقای لویـد جـرج ازایـن قراراسـت
پــس ازپایــان جنــگ تــاکنون ، انگلســتان مبلــغ 

.  پوند به ایران کمک  مالی کرده اسـت ۳۹۲۶۰۰
دولت هند نیزمبلغ  مشابهی را به ایران پرداخت 

بــر آورده هزینــه هــای انگلســتان . کــرده اســت
ــن ــرآورد خــدمات متف درای ــۀ مــاجرا دردفترب رق

ـای  ک  ) ۲۵(».جنگی  انجام شده اسـت  ۲۱ودت
  .  بسیار  ارزان تمام شد  ۱۹۲۱فوریه 
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  شیخ محمد خیابانی   -۸ •
  

ـاني در   ـه ـ    1256خياب از توابـع    شمسـي در خامن
ـار و     . متولـد شـد  تبريـز  ـال ك او پـس از چنـد س

ـه محـل اقامـت       ـيه ك تحصيل مقـدماتي در روس
ـز بازگشـت و   ) حاج  عبدالحميد(پدرش بود به تبري

ـه  . به تحصيل علوم ديني پرداخت وي عالوه  بر فق
ـوت      ـه كس ـرا گرفـت و ب و اصول، ادبيات عرب را ف

ـامع  . روحانيت درآمد مدتي امام جماعت مسجد ج
ـه   ـوراي   تبريز شد و سپس ب دوره دوم مجلـس ش

ـرد، راه يافـت   1288ملي كه در آبان  . آغاز به كار ك
هنگام اولتيماتوم روسيه تزاري براي بيرون را نـدن  
مستشــاران خــارجي و ادامــه اقامــت مستشــاران 
روسي در ايران كه با موافقت احمد شاه رو برو  شد 
ـيخ محمـد     و به تعطيلي مجلس دوم انجاميـد، ش

ـه داد خياباني به مبارزه  او . عليه حضور بيگانگان ادام
هاي پر شوري در مجلس، نماينـدگان را   طي نطق

 .از تسليم شدن در برابر روسها برحذر داشت
شيخ محمد خياباني پس از نطق آتشين و معروف 
ـيه    ـاتوم روس خود در جريان بررسي موضوع اولتيم
ـرايش    ـه ب براي عزل مورگان شوستر در مجلس، ك

د و پس از انحالل مجلس شهرت بسيار حاصل آور
ـر     ـه تجـدد را منتش دوم به تبريز بازگشت و روزنام

شبي با دوستان خود، فيوضات، عبـداهللا زاده،  . كرد
ـه      ـر علي ـه ب اميرخيزي و رفعت تصميم گرفتنـد ك
ـراي تبليـغ    استبداد، اجراي كامل قانون اساسي و ب
ـه   دموكراسي، عدالت و برابري حقوق، روزنامه اي ب

ـرون   "تجدد"ب دموكرات با نام عنوان ارگان حز بي
اين روزنامه در آن زمان تا جايي پيش رفـت  . دهند

ـات فارسـي      ـار در ادبي ـين ب ـال  (كه براي اول در س
ـرد ) خورشيدي 1299 . از واژه فمينيسم استفاده ك

 .در تجدد چندين نويسنده زن نيز فعال بودند
او پس از بازگشت به تبريز مبارزات سياسي خود را 

ـا  ـيد  زهسازمان ت ـرين بخـش ايـن    . اي بخش مهمت

الدوله   وثوق 1919مبارزات، قيام وي در برابر پيمان 
 .بود

پس از پايان جنگ جهاني اول كه با تخليه مناطق 
ـود، دولـت     ـراه ب شمالي ايران از نيروهاي روس هم

ـ رقيــب ديرينــه روس  ــيس  ــاي  ـ بــه بهانــه انگل ه
ـا يكـي از دولـت      ـارزه ب ـه مب ـاي   مختلف، از جمل ه

ـه    ) عثماني(ين متحد ـوذ بلشويسـم ب يا مبارزه با نف
ـران     ايران، به تقويت روز ـود در اي افزون نيروهاي خ

ــتر و بســط و نفــوذ  ــلط بيش پرداخــت و بــراي تس
الدوله را  براي   سياسي و اقتصادي خود دولت وثوق

ـرار داد     ـار ق ـاگون تحـت فش . انعقاد قراردادهاي گون
ـان  ـزايش قابـل      يكي از پيم ـه موجـب اف ـايي ك  ه

ـران شـد،    مالحظه سلطه سياسي انگليسي ها در اي
ـر     » .بود 1919قرارداد  ـا ديگ ـراه ب ـاني هم كه خياب

ـرار داد       ـه  ايـن ق ـران  علي ـردم اي آزاديخواهان و م
  .اعتراض نمود

ـارم مجلـس،    خياباني در آستانه انتخابات دوره چه
مــردم را از رأي دادن بــه سياســيون وابســته بــه  

را  1919او قرارداد . انگليس يا روسيه برحذر داشت
ـاقض حاكميـت ملـي و      مضر به حال مملكـت و ن
ـه و   استقالل ايران خواند و در تهران با وعظ، خطا ب
ـان    نگارش مقاله به تشريح ابعاد خطرناك ايـن پيم

ـوق   . پرداخت ـتن وث ـراي وا داش ـو     او ب ـه لغ ـه ب الدول
ـلحانه روي     1299معاهده، در بهار  ـارزه مس ـه مب ب

ـه  فروردي 17آورد و در  ـال در برنام اي از  ن همان س
ـز دولتـي    پيش طراحي شده، تمامي ادارات و مراك

ـه    . تبريز را تصرف كرد ـام ب وي با گسترش ايـن قي
ـه را از    ديگر شهرهاي آذربايجان، توانست ايـن خط

  )  I(» .الدوله خارج سازد حاكميت دولت وثوق
ـه  سياسـت     ـود ك يكي از اشتباهات خياباني اين ب

ود را همانند زمان حكومت وثوق ناپذيري خ انعطاف
ـورد       ـه م ـيرالدوله ك الدوله با حكومـت حسـن مش
ـه داد، در    ـود ادام استقبال عموم مردم  قرار گرفته ب

آمده اسـت  » اسناد وزارت خارجه آمريكا«گزارش 
ـراي  «: محبوبيت مشيرالدوله به اين دليل نبود كه ب

ـرد،     كمك به مردم از هيچ كاري فروگـذار نمـي ك
ـان كامـل    بلكه مردم ب ه توانايي و صداقت او اطمين

داشتند و احساس مي كردند كه او از قدرت دولت 
ـافع    ـه من درجهت بر آورده ساختن منافع ايران و ن

ـتفاده مـي كنـد    . »خود يا قدرت هاي خارجي، اس
ـه از   «خياباني  ـام ك ـروردين   17در دو روز اين قي ف
ـز را   1299 شمسي، آغاز شد، نهادهاي دولتي تبري
ـان   به تصر ف خود درآورد و شهر را از دسـت دولتي

ـه داشـت  . خارج ساخت . قيام بيش از پنج ماه ادام
مخبرالسلطنه هدايت به واليت آذربايجان منصوب 

ـژه      . گرديد ـتاده وي ـلطنه فرس ـان مخبرالس ـه فرم ب
ـام  مشيرالدوله، صدراعظم وقت، قزاق ـران را   ها قي گ

ـا      . منكوب نمودند ـري ب ـار درگي ـه انتظ ـاني ك خياب
السلطنه كه از مخالفان قرارداد بود را نداشـت،  مخبر

غافلگير شد و حكومت وي بر آذربايجان تنها ظرف 
ـا    1299شهريور  22سه ساعت در دوشنبه  ـر ب براب

ق پس از درگيري و دخالـت  1338حجه  ذي 29
ـاني   . ها به شكست انجاميد قزاق شيخ محمـد خياب

  (II ) .نيز در در خانه يكي از دوستانش كشته شد
ـال   اح ـاجرا را دنب مد كسروي كه خود از نزديك م

ـه  «: مي كرد نوشته است خياباني كه شب را به خان
ـود، بامـدادان    خود رفته بي باك و آسوده خوابيده ب
. هنگامي برخاست كه قزاقان به شهر در آمده بودند

ـه يكـي از        ـه خان ـاري مـي رفـت ب چون بيم گرفت
ـا ... همسايگان رفت و در آنجا نهان گرديد ـه  قزاق ن ب

نهانگاه او پي بردند، چند تن به سرش رفتند و او را 
ـاني    ـر روي نردب با چند تير كشتند و جنازه اش را ب

    (III ) .».انداختند و بيرون آوردند
بدينسان شادروان خياباني كشته گرديده از ميان « 

ـه     . رفت ـهاي  روب ـتة آن  نمايش مي بايـد او را كش
ــا و  ــاد« كارانــه مــردم و آن كــف زدن ه » زنــده ب

ـوش     .  گفتنهاي دروغي دانست ـتي  فرام يـك پس
ـردم    ـته م نشدني كه در داستان خياباني از اين دس
نمايان گرديد آن بود كه چنانكه در پاي گفته هاي 
ـز     ـازه او ني ـرد جن خياباني كف زده بودند در گرداگ

. ».كف زدند و دژ رفتاري بسيار از خود نشان دادنـد 
(IV)   

گفتند «: يت مدعي شد كهحاج مخبرالسلطنه هدا
ـول،    . تير سرش را خودش زده است مؤيـد ايـن ق
ـه   ـتم   : نوشته اي از بغلش در آمـد ك ـون نخواس چ

ـردم    ـار ك ـوم، انتح ـلطنه در   » .تسليم ش ـر الس مخب
ـر از   : خاطراتش مي نويسد روز ديگر  نزديـك  ظه

طرف  نظميه همهمه شنيده شـد،  صـداي كـف    
ـتم چيسـت؟ گفتنـد ن   . زدن، قيه و فرياد عـش  گف

خياباني را آورده اند مردم جمـع شـده انـد دسـت     
ـازار     ميزنند، هياهو مي كنند و مـي خواهنـد دور ب

ـتم ببرنـد در   . فوق العاده متأسف شدم. بگردانند گف
سيد حمزه محترمأ دفن كنند، دو سه ناسزا هم به 

تا دو روز قبل پاي نطـق  . اين جماعت كوفي گفتم
ـروز  او دست مي زدند و مردي را شيفته كرد ند، ام

ـرف   پاي نعش او دست مي زنند و رحم اهللا امرءاً ع
ـتند     ـه خواس ـازة فاتح قدره و ال تجاوز عن حده، اج

  .اجازه دادم و منتظرم ببينم چه شده است

ـه اي   ظهر راپرت واقعه رسيد، معلوم شد دختر بچ
ـاني در فـالن    به پست سه نفر قزاق مي گويد خياب

ـا كسـب   تكليـف   خانه در زير زمين است، قزاق ه
ـين   نكرده وارد خانه مي شوند، بين حياط و زير زم

ـر  . چند تير رد و بدل مي شود تيري  بدست يكنف
ـري     ـاني و تي ـاي خياب قزاق مي خورد، تيري هم بپ

ـودش زده    . هم  به سرش ـرش را خ ـر س گفتند تي
ـته اي از بغلـش در آمـد    . است مؤيد اين قول، نوش

   (V)».كه چون نخواستم تسليم بشوم انتحار كردم
ـاد   « ـراي ايج پس از خياباني طرح تازه انگليسيان ب

ـار آوردن     ـران و روي ك يك حكومت مقتـدر در اي
سيد ضياء و رضاخان فقط يك مانع ديگر پيش رو 

حدود شش ماه بعد . ميرزا كوچك جنگلي: داشت
ـه ايـن    . كودتاي رضاخاني پيروز شـد  عجيـب آنك

ـازه    ـومتي ت مهدي قلي خان هدايت با دستگاه حك
ـود را در سياسـت     هم ك ـاي خ ـه ه نار آمد و تجرب

 (VI )».ورزي در اختيار رژيم تازه گذاشت
ـارم    «  ـان در شـماره  چه فرخي مدير روزنامه طوف

ـيخ      1300سال  ـال  قتـل ش بمناسبت يكمين س
ـوان     ـر عن ـاني زي ـلطنه و   « محمد خياب ـر الس مخب

ـود   » مرحوم خياباني  ـرده ب به مشيرالدوله حمله ك
ـوراي ملـي     كه مشيرالدوله در مج ـارم ش لـس چه

ـاع از   1300سنبله  14مورخة  در رابطه با آن به دف
ـرر در    «: خود پرداخت و گفـت  ـه مك ـاتي ك تلگراف

مكرر با حضور تمام اعضاء كابينه و در مـدت يـك   
ـام كننـده    ماه  با مرحوم خياباني و اعضاء هيئت قي
ـة رياسـت  وزراء    بعمل آمده و صورت آنها در كابين

ـوم مـي      در تلگرافخانه ضبط ـئله را معل است،  مس
ـا والـي نمـي       ـه م دارد؛ صريحاً به ما مي گفتنـد ك
ــار  ــا از مركــز مــي خــواهيم كــه بــه ك پــذيريم، م
ـول  مـي     آذربايجان دخالت نكنند، ولي هر قـدر پ

ـول   . خواهيم بدهيد ـاني بق رژيمي كه مرحوم خياب
ـا مــي      ـة مـ ـراي او را از كابينـ ـانش اجـ هواخواهـ

    VII) (.»!خواست
ـيرالدوله  : وي مي نويسداحمد كسر راستي هم مش

ـود   با آن ترسناكي و با آن پروايي كه  به نيكنامي خ
ـاني نمـي        ـا خياب ـاري ب ـز نيـك رفت مي داشت ج
ـان    خواست و بيگمان برنجش آزاديخواهان آذربايج
خرســندي نمــي داد، لــيكن در خواســت هــاي  
ـه    ـه گفت خياباني در خور پذيرفتن نمي بود، چنانك

ـان در     ايم خياباني اين  ـه آذربايج مـي خواسـت ك
ـپس    دست او باشد كه جدا سرانه فرمان رانـد و س

ـا را هـم     ـه آنج « كه نيرومند گرديد بسر تهران رفت
  .كند» اصالح

ـون  نمـي        ـاني، ولـي چ ـود آرزوي خياب اين مـي ب
  :توانست آن را به زبان آورد به تهران مي گفت

ـيد   «  ـتان را برسـميت شناس دولـت  . »بايد آزاديس
ـتاده  آگهي مي د اد كه براي آذربايجان  وا لي  فرس
ـازي  « :حياباني پاسخ مي داد. خواهد شد به والي ني

ـه   . »نيست، شما پول براي ما بفرستيد پيداسـت ك
ـود   ـا  . اين درخواستها در خور پذيرفتن نمـي ب اينه

ـرو   چيزهايي مي بود كه خياباني بايستي با زور و ني
   VIII) (» .بدست آورد و گرنه چشم پوشد

ـراض شـديد    1299تير ماه  19باني در خيا در اعت
ـاني  "از طرف »سيم مخابرات « خود  به قطع  كمپ

« : بين تبريز و تهران نوشـت  "تلگراف هند و اروپ
ـه   . آزادي  و استقالل است فكر اساسي ما  ـر ك از ه

ـتقالل   « : بپرسيد مي گويد ـا اس ـه  » يا مرگ ي هم
دانسـت  اما بايد » زنده باد آزادي « د مي كنند  فريا

اســتقالل  و آزادي  يعنــي چــه؟  هــر كــه فكــر  
ـان  و   استقالل و آزادي  را دارد  بايد در اين  راه ج
ـود را از ايـن    مال خود  را فدا كند نه اينكه منافع خ

نســبت بــه آزادي  و اســتقالل  . راه تــأمين نمايــد
ـر را      ـا ايـن محبـت  فك محبت وافر داشته باشيد، ت

و فكر، . مستقر سازد  جلب  نموده در مغز  شما آنرا
ـاد نمايـد     ـرارت را در شـما ايج ـر  . بزرگترين ح فك

ـر آن  شـده     چنانكه پاره اي از رفقاي شما موفـق ب
ـان باشـد،    اند، در باالي سر هر يك از شما، درخش
محبت  باعث اتحاد است  و اتحاد روح مي بخشـد  

ايــران را حــاالت جمــود، افســردگي و  .و حــرارت
ت، آفتابي نبوده است سردي بدين حال انداخته اس

ـه  موقـع بگـذرد،        ـيش از آنك ـرم كنـد، پ تا او را گ
بگذاريد  آفتاب حقيقت بر شما بتابد، و در اينموقـع   

ـويد    ـا ش ـران كوش ـه   . باريك براي نجات اي راجـع ب
استقالل  مجبورم  فكري را بگويم كه شما در دفتر 

  .خودتان بايد ثبت كنيد
ـي   م، آزادي و ما ايرانيان كه در ايران زيست مـي كن

ـود    استقالل و تمام تمنيات عالية بشر ي را براي خ
  .. مي خواهيم

دنياي امروزي دنيائي نيست كه هر كـس  تمايـل   
ـاه      ـر گ بيك طرفي  كند، مضمحل خواهد شـد، ه
ـرام    مي خواهيد  مال خودتان  باشيد آنوقـت  احت

يــك قــوم مســتقل را . شــما را نگــه  مــي دارنــد
ـعار   . ن تلقي نمايدهيچكس نمي تواند با سوء ظ ش

ـتيم   : ما اين است كه ـا ايرانـي هس ـز    « .م ـيچ چي ه
نيستيم، شما  شرافت و عزت نفس خودتان » قبل

ـر شـما    را  نشان بدهيد و تمام دستهاي تعرض از ب
» ...ما تمايل به هيچ كس نـداريم . كنار خواهند شد

)IX (  
  

ـاني       ـاد  محمـد خياب در آخرين سـخنراني زنـده ي
آزادي  و استقالل  يـك ملـت    «: است چنين آمده

ـزت و    منوط  بر اين است كه در كودكي معنـي ع
ملتي . ذلت، شرافت  و دنائت را به او ياد داده باشند

كه تفاوت  اين حيثيات را ندانـد، ممكـن  نيسـت    
تاريخ  قديم ايران بايستي باعث .  زندة  نيكنام باشد

گردد كه ملت  ايراني، بيشتر از ساير ملل، طائـب و  
رستشكار آزادي  و استقالل  باشد و در راه ترقـي   پ

  )  X(» و تكامل بيشتر از ساير  ملل جلو  بيافتد،
. خواهد حاكميـت بدسـت ملـت باشـد     تبريز مي«

ـا را      . تمام ايران ـود ايـن تقاض ـال خ ـان ح فعالً با زب
هرگاه تهران از قبول اين نظريه سرپيچي . نمايد مي

ـرا   ـا   كند، ما با اصول راديكاليسـم اي ن را تجديـد بن
گوئيم حاكميـت دموكراسـي    خواهيم نمود، ما مي

ـاالت و   . بايد در سراسر ايران جاري باشـد  ـالي اي اه
ـراي     ـار دارنـد ب واليات بايد رأي خود را آزادانه اظه
ـردن اسـت و      ـه م ـرين مرحل مدافعه اين حق، آخ

ـرجيح   مردن در اين راه را ما بر زندگي بي شرمانه ت
  XI) (» .دهيم مي

ايرانشهر چاپ برلن در باره  شادروان خياباني مجله 
ـيخ     «:  نوشت ـته شـدن ش يك سال پـس از كش

ـانه  . محمد مي گذشت كه به آذربايجان آمـدم  نش
ـره   ذكاوت و نور صفا و صميميتي كه شيخ در چه
ـار        ـه يادگ ـود ب ـز از خ ـان تبري هاي بعضـي از جوان
ـر در   گذاشته و گذشته بود، بزرگي او را در يك نظ

قيام شيخ در آذربايجان  …م نمودچشم من مجس
كار تجدد حتمي و ضروري . يك نهضت فكري بود

ـاني خوابيـدني      ! است ـيخ محمـد خياب صـداي ش
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،  بدعت  و  والیت فقیه«

  »فرعونیت بنام دین
  

تازه ترین کار پژوهشی 
  منتشر شدمحمد جعفری 

 
اين كه شما مالحظه مي كنيد كه "

ــول  ــران در ط ــال  در اي ــي س  س
گذشته بـه اتهـام ارتكـاب حـدود     
شرعي همه ساله تعدادي اعـدام و  
يا رجم شده يا شالق مـي خورنـد،   
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    
جهت اجراي منويات ديكتـاتوري  
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    

سازي هاي مفتضح مي اين پرونده 
 137ص (".كند دادرس خدا است

  )      كتاب
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بـر   !درصد كل قاچاق سيگار به كشور اسـت 
ـازار    25اساس گزارش اين بولتن،  درصـد ب

ـاق تشـكيل      ـيگارهاي قاچ سيگار ايـران را س
ــد ـازار   . ميده ــزارش ارزش بـ ــن گ در اي

تومان  هزار ميليارد 3دخانيات ايران بيش از 
درصـدي   25يعنـي سـهم   . ذكر شده است

سيگار هاي قاچاق در اين بازار  نزديـك بـه   
  .ميليارد تومان است 750

به نقـل از   90خرداد  22بگزارش تابناك  در
ـالهاي   ":سايت مشـرق نيـوز   ـا   1385در س ت

 7رقم قاچاق سيگار به ايران به كمتر از  1387
ـياري از    ــداي بسـ ـيد و ص ــخ رسـ ـارد ن ميليـ

يان سيگار از نقاط مختلف بلنـد شـد؛   قاچاقچ
ـاهش      ـتاي ك مهمترين شـركتي كـه در راس
قاچاق سيگار در آن برهه مـورد بازرسـي و   
 .برخورد قرار گرفت، شركت العقيلـي بـود  

ـار خـود را       محمد سـعيد العقيلـي كـه افتخ
نداشتن شناسنامه ايراني مي داند و در كشور 
ـالهاي دوره    امارات زندگي مي كنـد در س

به عنوان بزرگتـرين وارد كننـده    اصالحات
ـاحب ثروتـي     سيگار به ايران درآمـده و ص

ـتفاده از برخـي    . افسانه اي گرديد ـا اس وي ب
ـاطي و     ـئوالن خ رانت ها با تعـدادي از مس
شركاي آلوده آنها در محيط هاي دولتـي و  
ـيگار    ـاق س غير دولتي توانست از طريق قاچ

شـركت  . رقم هاي هنگفتي را به جيب بزند
ت قشم نيز متعلق به مافياي العقيلي مي دخانيا
ـان انحرافـي  "". باشد كـه از سـوي     "جري

به ياران احمدي نژاد "سايتهاي محافظه كار  
ـايت مشـرق    اطالق مي شو د بنا بر ادعاي س

ـات   نيوز  به صورت گسترده بر شركت دخاني
ايران نيز تسلط يافته است و تالش دارد براي 

ـاير   تطهير العقيلي و حـل مشـكالت وي   و س
همكاران وي از هيچ كوششي فرو گـذاري  

ـيون اصـل   . ننمايد همچنين سخنگوي كميس
مجلس نظام واليت فقيه ، حسين اسالمي  90

در خصوص بررسي  1390خرداد6در تاريخ 
ــده ســيگار مــارلبرو وجريــان   ارتبــاط پرون

وارد  ":گفت 90انحرافي در كميسيون اصل 
ـارلبرو مـي بايسـت طبـق      كنندگان سيگار م

ـان عـوارض دولتـي      10انون ق ـارد توم ميلي
ـاق سـود     بپردازند اما چون به صـورت قاچ
بيشتري عايدشان مي شود ايـن واردات بـه   
  ".صورت غير قانوني و قاچاق انجام مي شود

خوانندگان بياد دارند كه اخيرا نيز احمدي 
ـايتهاي     ـا ي س ـا گريه نژاد در واكنش به افش

شفاف محافظه كاري مثل الف و خبر انالين و
ـاه  11نيوز در باره نزديكانش درشنبه   90تيرم

آميز و غيرمستقيم گفت كـه   در سخناني كنايه
ـازمان  سپاه و برخي ديگر از نهاد ـاي   ها و س ه

ـيگار      ـاال بـه خصـوص س نظامي در قاچاق ك
ـاي   « وي افـزود  . دست دارنـد  ـام مرزه تم

غيرقانوني بايد بسته بشود؛ فالن سازمان، فالن 
ـتگاه  ـا را     نهاد، فالن دس ، هـر كـس يـك ج

بـرد،   سوراخ كـرده و بـراي خـودش مـي    
آورد فقط دو هزار ميليارد تومان مصرف  مي

سيگار در ايران است كه همه قاچاقچي هاي 
درجه يك دنيا رو به طمع ميندازه چه برسد 

 » ! به برادران قاچاقچي خودمان
نژاد در واقع واكنشي  اين اظهارات احمدي

ـان   هاي چنـد هفتـه ا    به گزارش خيـر حامي
مشايي  اي مبني بر دست داشتن رحيم خامنه

  .سيگار مالبرو بود و بقايي در قاچاق
ـترش چتـر رانـت       در شماره آينـده بـه گس

   .يمزگي در نظام واليت فقيه ميپردادخانوا

  
اينـك بنگـريم بـه ترازنامـه     : انقالب اسـالمي  
 :يمژجنايت گستري ر

  

ــرور ژدر ر يمــي كــه ت
سبب مقام جـوئي مـي   

قاتل قاسـملو نيـز    ،شود
  :مقام مي جويد

  
ـ قاتل قاسـملو، ر : خبرهاي ناخوانده◀ يس ئ

 ســايت مــيهن  :دفتــر علــي الريجــاني شــد
ـ قاتـل قاسـملو، ر   :گزارش كرده است يس ئ

ـال   بيسـت . دفتر علي الريجاني شـد  و دو س
پس از ترور عبدالرحمان قاسملو ،قاتل او نـه  

مقام نيـز يافتـه    ءبلكه ارتقا تنها بازداشت نشده
ـيش، در   22قاسملو  .است ـال پ ـاه   22س تيرم
ـام   ،وينشهر در  1989ژوييه 13- 1368 هنگ

بـه   مذاكره با تيمـي از جمهـوري اسـالمي   
سرپرستي محمد صحرا رودي هدف گلولـه  

 محمد صحرا رودي. قرار گرفت و كشته شد
عمدا - كه خود نيز در جريان اين تيراندازي 

 بود، با از ناحيه صورت مجروح شده- يا سهوا
ـان    ـا بزرگي يكـي  فشار دولت ايران همراه ب

دولـت   اين پرونده از سوي ينمتهماز ديگر 
 او در. اتريش آزاد شد و به ايـران برگشـت  

ـا يكـي ديگـر از      بازگشت به تهران همـراه ب
ـات   اعضاي تيم حمله كننده كه در اين عملي

ـترك در   آسيب ديده بود، در يك اتاق مش
ــ بيمارســتان بقيــه اهللا ســپاه در ان مــال خياب

ـان     ــت درمـ ــران تح ــك ته ــدراي ون ص
جمهوري در حالي كه در واقع . ندقرارگرفت

اسالمي مي گفت گروهي ناشناس به محـل  
 مــذاكره هيــات هــاي حــزب دمكــرات و

جمهوري اسالمي حمله كرده اند و به سوي 
 قاسملو و محمد صـحرا رودي بـر سـر ميـز    

كمـي بعـد و در    .مذاكره شليك كرده انـد 
در  هللا ضــارب و مضــروببيمارســتان بقيــه ا

و  . تهران كنار هم تحت درمان قرار گرفتند
ـا   سال محمد صحرارودي، 22حاال پس از  ب

 به درجه سرتيپي به دست راست علي ءارتقا
ـام      ـا ن الريجاني تبديل شده و هـم اكنـون ب

س دفتر علي الريجاني ئير ،"محمد جعفري"
  .يس مجلس ايران استئر
  
ـيس  هـر، به گـزارش م  ،90تير  21در  ◀  رئ

 112پليس مبارزه با مخدر با اشاره به كشـف  
نخسـت   تن انواع مواد مخدر در سـه ماهـه  

هـزار نفـر از   75در اين رابطـه  : امسال گفت
ـتگير و بـه مراجـع    ـايي   سوي پليس دس قض

 .معرفي شدند
گزارش موكريان، يـك   به ،90تير  21در ◀

زنداني سياسي محبوس در زندان مركـزي  
عليزاده دست به اعتصاب اروميه به نام جمال 

 .زده است
دكتـر    به گزارش آينـده،   ،90تير  21در  ◀

ـاد    سعيد مشيري از اساتيد بنام دانشـكده اقتص
ي ايـن  ادانشگاه عالمـه كـه در دوره دكتـر   

ـاد“اه دروس گشـــندا و ” كـــالن  اقتصــ
ـا حكـم     تدريس مي” سنجي اقتصاد“ كـرد، ب

  .اخراج شد شريعتي رئيس اين دانشگاه،
تعدادي از به گزارش ايلنا،  ،90ر تي 22در   ◀

 كارگران واحد نساجي مازندران، به دليـل 
مــاه حقــوق اقــدام بــه  13عــدم دريافــت 

ـا فرمانـداري     راهپمايي از درب كارخانـه ت
 .قائمشهر نمودند

ـا،    ،90 تير 22در ◀ ـتگاه  به گزارش ايلن دس
در پـــي اعتـــراض شـــهروندان   قضـــايي 

بـل  عملـي در مقا  بي آذربايجان به سكوت و
ـان   فاجعه زيست محيطي در استان آذربايج

اقدام به ) درياچه اروميه خشك شدن(غربي 
تن از شهروندان و فعاالن مدني  20محاكمه 

ـاه      .كرد اسامي افـرادي كـه در ايـن دادگ
مورد محاكمه قـرار گرفتنـد بـه شـرح زيـر      

 :است
جعفرپـور، محمــد خطيبــي، بابــك   محـرم  

حيد رضايي، وحيد پوررضا، الياس شكري، و
زاده،  مختار عهـدنو، حسـن قلـي    طربناك،

ـام   زاده، يـونس قلـي   مهدي قلـي  زاده، بهن
ـابي،      پور، ملك ـاظم واحـدي، توكـل آفت ك

ـالي،       ـا اقب ـيش، رض ـابي، جعفـر آكن صفر آفت
ـاري،   محمد اقبالي، مهدي باقري، رسول به

 .هاشم پناهي
ـاه    . العربيـه به گـزارش   ،90تير  22در ◀ پگ

ماي ايران توسط آهنگراني بازيگرجوان سين
نيروهاي امنيتي جمهـوري اسـالمي ايـران    

  .بازداشت شد
  
ـاي     ◀ توصيه هاي جديـد عامـل اعـدام ه

ـاون   ابراهيم: 67دسته جمعي سال  رئيسي مع
اول قوه قضاييه سه شنبه شب در مشهد گفته 

خيري بايد مطيع رهبر  براي عاقبت به :است
ـته  . بود رئيسي كه در جريان اعدام هاي دس

سياسي و عقيدتي در تابستان  انيانجمعي زند
 عضو تيم هاي سه نفره تصميم 67و پاييز سال 

گيرنده درباره اعدام چند هزار زنداني بـود  
نبوده  گفته است كساني كه در خط رهبري

رئيسي كـه  . اند عاقبت خوبي پيدا نكرده اند
بعـد از   ،پايه بـود  در ابتدا يك روحاني دون

ـاي  تصميم گيـري اعـدا   شركت در تيم م ه
را طي كرد  »ترقي«بتدريج مراحل  67سال 

ـلح،   و به رياست سازمان قضايي نيروهاي مس
ـاون     ـپس مع ـاييه و س معاون اجرايي قوه قض

او همچنين در . يه منصوب شد ئقضا اول قوه
ـاداش خـدمات     سال هاي اخير به عنـوان پ

ر حمايت از بيدات مكررش كنيز تا گذشته و
 ان در مجلسرهبري، به عنوان نماينده خراس

ـاي    خبرگان رهبري معرفي و با حمايـت ه
 شوراي نگهبان و سپاه و بسيج در اين منصب

ـات ر  يسـه  ئباقي مانده است و حتي عضو هي
ــده اســــت   .مجلــــس خبرگــــان شــ

ـين   بـه گـزارش    ،90تير  24در ◀ ـين ب كمپ
ـابع      المللي حقوق بشـر در ايـران توسـط من

زنداني  30شده است كه  مطلع ،موثق محلي
ـا مـواد مخـدر در زنـدان      با جرائم مرتبط ب

ـاي   وكيل آباد مشهد در دو نوبت طي روزه
ـنبه  ) نفر 12(تير  8چهارشنبه  تيـر   12و يك ش

ـاي  . اعدام شده اند )نفر 18( همانند اعدام ه
ـته در ايـن     ـاي گذش ديگري كه طي ماه ه

ـا مـواد    زندان در خصوص متهمان مرتبط ب
ـاي  ـاد     مخدر انجام مي شود خبراعدام ه ي

ـا ت شده يه اعـالم  ئوسط منابع رسمي قوه قض
ـته  . نشده است  اين اعدام ها به صـورت دس

  .جمعي بوده است
فعالين حقـوق    به گزارش  ،90تير  24در ◀

جـوان   بشر و دمكراسي در ايران، يـك زن 
زنداني به دليـل شـرايط قـرون وسـطايي و     

   شـهر ري  رفتارهاي وحشيانه در زندان زنان
مـرگ   دست به خودكشي زد كه منجر بـه 

  .گشتوي 
ساله  21حدادي  زن جوان زنداني سحر     

متاهل و داراي فرزند، براي رهايي يافتن از 
ـاي    شرايط سخت و طاقـت  ـا و رفتاره فرس

وحشيانه پاسداربندها و مامورين گارد زندان 
به زنان زنداني يـورش مـي    كه بطور مستمر

برند و آنها مورد ضـرب و جـرح قـرار مـي     
 .شي نمودخودك دهند اقدام به

بر ، تحول سبزبه گزارش  ،90تير  25در   ◀
روز   اساس گزارش شاهدان عيني، طي چند

ـا در برخـي از     ـيلم ه گذشته پس از اتمام ف
سالن  سالن هاي سينماي تهران حاضرين در

ـام   با تشويق هاي مستمر خود و فرياد زدن ن
ـبت   ـان را نس بـه   پگاه آهنگراني، اعتراض ش

ـته و   دستگيري اين هنرمند جوان اعالم داش
ـان      بـدين طريـق وي را حمايـت و خواه

  .آزادي او شده اند
 
ـاموران  به گزارش هرانا،  ،90تير  28در ◀ م

ـا    ــزل احمدرضـ ــه من ــه ب ـا مراجع ــي بـ امنيت
احمــدپور، عضــو شــوراي مركــزي جبهــه 

قم، اين فعال سياسي اصالح ٔ مشاركت منطقه
  .طلب را بازداشت كردند

رش واحد مركزي به گزا ،90  تير  28در  ◀
ـاوز بـه عنـف   "خبر، سه نفر به اتهام  در  "تج

. ميدان آزادي كرمانشاه به دار آويخته شدند
ـني   ـال   21اين سه نفر با ميانگين س ـاه   2س م

ـاله را ربودنـد و پـس از     16پيش دختري  س
ـيلم تهيـه       ـاذي از وي ف تجاوز، بـه قصـد اخ

  .كردند
ـنا، حكـم      ،90تير  29در ◀  بـه گـزارش ايس

كه به دليل ارتكاب » م.غ«عليه  ومشالق محك
ضـربه شـالق    90رابطه نامشروع بـه تحمـل   
شنبه در مركز شهر  محكوم شده بود، عصر سه

  .مسجدسليمان به مرحله اجرا درآمد
هرانا، مجتبـي    به گزارش  ،90تير  29در ◀ 

هاشمي، عضو پيشين شوراي مركزي انجمن 
اسالمي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 

ضربه  74اجراي حكم يكسال زندان و براي 
ـاري بـه    شالق براي روز اول مرداد سال ج

  . بازداشتگاه اوين فراخوانده شد
اعترافات به گزارش اعتماد،  ،90تير  30در ◀
: هاي كشور به مجلـس  يس سازمان زندانئر

هزار نفر در نظر گرفته  85ها براي  در زندان
را هزار نفر زنداني  235شده است اما اكنون 

ـا داده ــد جـ ــه داد، . ان ــعيت   وي ادام وض
  .ها نگران كننده است بهداشتي زندان

جــام جــم بــه گــزارش  ،90تيــر  30در  ◀
حادثه  2كودك خردسال كه در  2  ، آنالين

كودك آزاري قـرار گرفتـه    جداگانه مورد
ــد، روز گذشــته در بيمارســتان تســليم  ،بودن

هاي محمد  پسربچه به نام 2اين . مرگ شدند
و پارسا بودند كه از اوايل تيرماه به خاطر پويا 

آزاري قـرار گرفتـه    اين كه مورد كـودك 
ـتان بهرامـي تهـران منتقـل      بودند، به بيمارس
شدند و تالش پزشكان براي نجات جان آن 
دو آغاز شد، اما آنها پس از چند هفته بستري 
شدن در بيمارستان در حالي كه به كما رفته 

  .رگ شدندبودند، روز گذشته تسليم م
ـا،    ،90تير  30در  ◀ فـراز  «به گـزارش هران

، از فعالين دانشجويي دانشگاه تبريـز،  »زهتاب
ـتان     كه پيش ـاه جزايـي اس تر از سوي دادگ

آذربايجان شرقي به حبس محكوم شده بود، 
ـا     ـايي، ب ـات قض پس از احضار از سوي مقام

  .مراجعه به زندان بازداشت شد
ـنا به گـزارش   ،90تير  30در  ◀ ـار    ، ايس چه

ـام         متهم به قاچاق ـا بـر احك مـواد مخـدر بن
هاي انقـالب اسـالمي، در    صادره از دادگاه

هــاي رفســنجان و جيرفــت بــه دار  زنــدان
  .آويخته شدند  
نفـر   350به گزارش مهر ، ،90مرداد  2در  ◀

ـابراتي راه دور   ـنايع مخ ) ITI(از كارگران ص
ـاه   24در اعتراض به عدم دريافـت    شيراز،  م

  .بل مجلس تجمع كردندحقوق مقا
به گـزارش مهـر، اژه اي    ،90مرداد  3در ◀

سخنگوي قوه قضائيه از صدور حكم اعـدام  
ـاه   54براي  مجرم جرايم خشن طي چهار م

پرونــده هــاي  :گذشــته خبــر داد و گفــت
خميني شهر،كاشمر و قتل مرحـوم روح اهللا  
داداشي به دادگاه ارسال شـده و بـه زودي   

  .حكم آنها صادر مي شود
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