
  

يم شاه مي گذارد و بطرف سقوط ميژپا جاي پاي ر،به جبر استبداد،مالي–مافياهاي نظامييمژر،در ايران:انقالب اسالمی
  . رود

 ،در فصل اول. خودش پيروز مي شود ،مي پندارد در جائي كه او شكست خورد ،خامنه اي كه عقده شاه سابق شدن را دارد
درون و سرانجامي كه انتخابات پيدا خواهد كرد و ريزش روز يم از ژخبرها و گزارشها در باره جبهه سازي و جبهه بازي و تالشي ر

نها با تازه آيم خامنه اي را و ناگزير شدن خامنه اي با جايگزين كردن ژبخصوص ترك كردن بانيان و حاميان اصلي ر ،يمژافزون ر
  .ورده ايمآبه دوران رسيده ها را گرد 

نوشته يكي در باره بوش پدر و ديگري  ،نجمن حجتيه و در فصل سومتحقيق در باره ا –در فصل دوم، قسمت اول گزارش       
هردو گزارش سخت . مافياها را از نظر خوانندگان مي گذرانيم –يم خميني و خامنه اي ژدر باره بوش پسر و رابطه هاشان با ر

  .موز هستندآعبرت 
ا در مياني روسيه و ربط سرنوشت پرونده اتمي ايران با در فصل چهارم، خبرها و نظرها در باره پرونده اتمي ايران و چرائي پ     

  .روشن مي كنند ،وضعيت ها را تا جائي كه ممكن است ،ينده ليبي راآسرنوشت سوريه و نيز حال و 
اين اطالعات و داده ها گوياي وضعيت اسف بار صنعت نفت . ورده ايمآدر فصل پنجم، اطالعات و داده هاي اقتصادي را جمع      
يم مافياها ژصنعت نفت گوياي بي كفايتي مفرط ر. هش صادرات نفت و مشكل شدن دريافت بهاي نفت از مشتري ها هستندو كا

روشن است كه فساد گسترده و بيكاري و گراني ربط مستقيم پيدا . نندآو خبرهاي فسادهاي بس بزرگ، گوياي فساد گستري 
  .مي كنند با اقتصاد بخش نفت

  :رهاي اعدام ها و ديگر تجاوزها به حقوق انسان را از ديد خوانندگان گرامي مي گذرانيمخب ،در فصل ششم      
  

  ...ريزش و –انتخابات فرمايشي  –جبهه سازي خامنه اي 
  
شاه حزب بازي مي كرد و خامنه اي جبهه بازي مي كند و نمي داند چرا كار جبهه 

  :نمي گيرد
  
عقده شاه . جبهه ديگري به نام جبهه استقامت انقالب اسالمي روي كاغذ تشكيل شد ،شدهجبهه پايداري انقالب اسالمي هنوز تشكيل ن◀

ن داشت كه اين دو جبهه را تشكيل دهد تا جانشين دو حزب ايران نوين و آخامنه اي را بر  ،و ميل مهار نكردني به همه كاره شدن
كار دوجبهه نيز نخواهد گرفت و . ب رستاخير منحل كردن دو را در حزآشاه  ،ن دو حزب نگرفت و سرانجامآكار . مردم بگردند

  . وردآخامنه اي ناگزير  بايد سازماني شبيه حزب رستاخيز شاه بوجود 
ن اينست كه حزب و جبهه را قدرت حاكم تشكيل مي دهند و يا آاما چرا كار جبهه و حزب در ايران نمي گيرد؟ يك عامل  ◀

گروه ها و افرادي كه موقعيت متفوق و  مسلط  ،هرگاه رسيدن به قدرت در چشم انداز باشد. گروهي كه موقعيت متفوق و مسلط دارند
گروهها و  ،اما اگر اميد رسيدن به قدرت از دست رفت. در حزب يا جبهه مي مانند ،يك گروه و يا يك يا چند شخصيت را پذيرفته اند

يد اما بر سر آگاه قدرت نيز بدست مي . ن خارج مي شوندآاز  افراد تفوق طلبي گروه يا شخصيت هاي متفوق را بهانه مي كنند و
 ،با تقلب. جبهه اصول گرايان تشكيل شد ،چنانكه در اواسط حكومت خاتمي. تقسيم قدرت نزاع در مي گيرد و حزب يا جبهه مي پاشد

همان گروهها هستند  ،ل حاضردر حا. اما طولي نكشيد كه به چندين گروه تجزيه شد. ن خود كردآمجلس و رياست جمهوري را از 
  . كه به جان يكديگر افتاده اند

  
 ۴در صفحه

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

  )٣٣( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

: ۱۲۹۹ادموند آیرونساید طراح کودتای  ژنرال سر
فقط دیکتاتوری نظامی مشکالت مارا درایران « 

  »حل خواهد کرد
  

الء رهبري رجال و نيروهاي ملي خاطرات آيرونسايد بيانگر خ
بحران ايران و سازماندهي  از درتشكيل جبهه اي براي عبور

آن  بود كه تضمين كننده آزادي و استقالل، امنيت  درخور
اين  از. استقالل و تماميت ارضي ايران باشد داخلي و دفاع از

خالء رهبري ناشي از ناتواني جانبداران استقالل و آزادي ايران، 
امپراطوري در استراتژي . مسلط انگليس استفاده كردقدرت 

لذا، با . عمومي خود، به ايران اهميت تعيين كننده مي داد
آلترناتيو دلخواه خود را توسط 1299كودتاي سياه  سوم اسفند 

عوامل خود در ايران، كه هيچ گونه پاية مردمي نداشتند،  برضد 
خاطرات  )1(. اساس مشروطيت، برمردم ايران تحميل كرد

را )  CIA (آمريكا آيرونسايد، خاطرات كرميت روزولت مأمور
. روزولت براي اجراي طرح كودتا به ايران آمد: تداعي مي كند

شكست . كودتا برضد حكومت ملي دكترمصدق را رهبري كرد
مرداد 28اهللا درت گردد اما دو آي خورد و دستور يافت باز

در آن . نتيجه رساندندكودتاي انگليسي و آمريكايي را به 1332
كودتا، عوامل آن دو قدرت، شاه و خانواده هاي حاكم و بخشي 
از سران ارتش و اراذل و اوباش و روحانيوني نظير ابوالقاسم 

نقش حزب توده . كاشاني و  سيد محمد  بهبهاني شركت كردند
  .را نيز نبايد از ياد برد

   ۱۳در صفحه    
ما را  !اينترنتی چاپی و بصورت نشريهاين  وخوانندگان محترم دوستان

  !فرمائيد خود ياریکمک مالی  بانشريه،  ادامه انتشاربرای 
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  
انطباق جوئی با دروغ، گریز از 

  مسئولیت است
  

ه ب.  هموطنی پرسشهای بسیار را با من در میان گذاشته است     
از لحاظ ماه های (پرسشها به ترتیب منطقی و با توجه به زمان 

و  سال روز انقالب  ۱۳۶۰اول دوران بعد از کودتای خرداد 
مرداد و از جهتی نزدیک به سالروز  ۲۸مشروطیت و کودتای 
  : پاسخ می نویسم...) تجاوز عراق به ایران و

  
 !آقاي ابوالحسن بني صدر

عنوان يك هموطن پذيرا باشيد و اميد آن  هاي من را بهگرم ترين سالم
  .كه در صحت و سالمت كامل باشيد

  !آقاي بني صدر
بابت قضاوت هاي  پيش از هر چيز، بر خود الزم مي دانم از شما     

من تا يكي دو سال قبل بر اثر تبليغات رژيم شما . پيشينم عذرخواهي كنم
ر ارتباط پنهاني او با را يك مهره امريكا و كسي كه اسناد النه جاسوسي ب

امريكا داللت دارند، كسي كه در جنگ خيانت هاي بي شماري به خاكم 
بوده و اكنون در پناه و دامان ... كرد و كسي كه عامل كشتار هفت تير و 

امريكا و غرب است، مي دانستم و از اين رو از سر اطالعات نادرست و 
به ديد يك خائن مي و از سر حس وطن دوستي ام در شما  ءتبليغات سو

نگريستم و اهانت هايي را هم در جمع دوستان بر شما وارد مي كردم و 
قصد ندارم خود را . در تعريف و تحليل تاريخ براي دوستان نقل مي كردم

مبرا كنم، اما در جو سنگين هجمه اي كه گاه و بيگاه عليه شماست شايد 
در جو . نتظار داشتغير از اين نمي توان از هم نسالن من ااي نتيجه 

سانسوري كه بر نسلي مي رود كه نه مي داند اكتبر سورپرايز چيست و نه 
از ايران گيت خبري دارد و تسخير النه جاسوسي را مشتي محكم بر دهان 

با اين حال در ابتداي . امريكا مي داند، شايد نتوان بر او خرده گرفت
بم و اميدوارم سخنم بابت آن چه بر شما نسبت دادم، پوزش مي طل

گذشته درس تجربه اي برايم باشد تا از عقل قدرتمدار فاصله گرفته و در 
  . راه رسيدن به عقلي سراسر آزاد باشم

صفحه ۲در

 Nr.783   29 Aug.-11 Sep.  2011  

      1390شهريور 20تا7از783 شماره

  ۱ ص :...ریزش و –انتخابات فرمایشی  –جبهه سازی خامنه ای  ◀
  ۶  ص: ۱- از پیدایش تا امروز انجمن حجتیهتاریخچه ◀
  ۷   صیم خمینی و خامنه ای ؟ ژرابطه بوش پدر و بوش پسر با ر◀
   ۹ صینده لیبی ؟ آ –ادامه جنبش در سوریه  –یم ژندگی رروسیه و استفاده از درما◀
  با فساد  ،یم از دریافت بهای نفتژفرسودگی تأسیسات نفتی و ناتوانی ر◀

  ۱۱  ص:  و بیکاری و گرانی همراه شده است
  زنان را بی منزلت تر و زندگی را ،یم خمینی زندانها را پرترژر◀

  ۱۲  ص:  بی ارزش تر کرده است 

  !پا، جاي پاي شاه ؟
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  ! آقاي بني صدر
در چنين جو سانسوري كه بر ما مي رود، 
يافتن و پويش حقيقت امري دشوار است 
و دفاع از آن نيز دشوارتر و گاه به قيمـت  

با ايـن حـال در ايـن    . جان تمام مي شود
يكي دو سال اخير تا جايي كـه توانسـتم   
سعي كردم هم نسلهاي خود را نسبت به 

ط استقالل و آزادي و حقوقشـان آگـاه   خ
ــداي آن     ــه در ابت ــن راه ك ــنم و در اي ك
هستم، همواره از آثار شما بهره برده ام و 
مدتها است كه مصاحبه ها و مقاالت شما 

و » انقالب اسالمي در هجـرت نشريه «در 
راديو عصر جديد و آزادگان را دنبال مـي  
. كنم و در اختيار دوستان قرار مـي دهـم  

ــا  ــاع از   باره ــه دف ــتان ب ــل دوس در مقاب
عملكرد شما در دوران رياست جمهـوري  
پرداختم و سعي كـردم تـا شـايعات بـي     
اساسي نظير فـرار شـما بـا لبـاس زنانـه،      

را از ذهن ها بزدايم و قصد ... اشعه زن و 
اصلي سازندگان اين دروغ هـا را بـر مـال    

حاصل كارم هـر چـه بـوده باشـد،     . سازم
ر راستاي كمك به اميدوارم گامي باشد د

  .پيشبرد خط استقالل و آزادي
  !آقاي بني صدر

در مصاحبه هاي خود تاكنون چند بار به 
طعنه گفته ايد كه در جمهوري اسـالمي  

كتاب اولين رئيس : شانس آورده ايد 2,5
جمهور، كتـاب عبـور از بحـران و كتـاب     

اكنون به نظر مي رسـد  . اسفند 14غائله 
يگر بـه آن  شانس د 0,5بايد حداقل يك 

بيفزاييد چه آن كه روزنامه جوان در سي 
ويـژه نامـه اي را    60امين سالروز خرداد 

 30«در مورد شما به چاپ رساند به نـام  
و در بـيش از  » سال بعد از جراحي بزرگ

صفحه به مصاحبه بـا عـده زيـادي     200
از امثال جالل الـدين فارسـي و   . پرداخت

ت نقاشيان تـا بـازخواني و چـاپ اعترافـا    
حسين نواب صفوي، احمـد غضـنفرپور و   

  ... بازخواني پرونده نوار آيت و 
در برخي مصاحبه هـاي ايـن ويـژه نامـه     
نكاتي وجود داشـت كـه پـيش تـر شـما      
ــز    ــا ني ــي جاه ــد، در برخ ــخ داده اي پاس
مطالبي بود كه ارزش پاسـخ گـويي هـم    

مثال آقـاي  !! نداشت و حتي خنده دار بود
مـن  «: بودكاشاني در مصاحبه خود گفته 

خود در دانشگاه شريف شنيدم كـه بنـي   
صدر گفـت مـوي زن اشـعه اي دارد كـه     

بدين ترتيـب  » !براي چشم مرد ضرر دارد
پيدا » اشعه زن«روايت جديدي هم براي 

» حـالي بـه حـالي   «شد كه ديگر مـرد را  
از !! مي آورد» چشم درد«نمي كند، بلكه 

اين نكات كه بگذريم، برخـي روايـت هـا    
كـه بـرايم جديـد بـود و در      وجود داشت

كتاب خاطرات شما يا مصاحبه هـاي بـي   
 4مثـل  (يـد  ه اشماري كه شما انجام داد

اثـري از  ) مصاحبه لحظات خطير انقـالب 
بر آن شدم تا بـراي روشـن   . آن ها نيافتم

شدن حقيقت روايـت هـاي شـما را نيـز     
پيرامون اين ماجراها بشنوم تـا بهتـر بـه    

وايـت هـا   مجموع ايـن ر . قضاوت بنشينم
برايم سواالتي شد و اين سواالت و روايات 
بهانه اي شد تا به چند سوالي كه از مدت 
ها قبل به ذهن خودم نيـز خطـور كـرده    
بود بپردازم و آن ها را براي شـما مطـرح   

مـي دانـم كـه بـي     . كنم تا پاسخ بشـنوم 
وال از سوي ديگر هموطنان بـه  ئشمار س

 شما مي رسد، اما ايـن سـواالت نـه تنهـا    
سواالت من، بلكـه سـواالت چنـدين نفـر     
ديگر از دوستانم هم هست كه با مـن در  
ميان گذاشته اند و من براي آن ها پاسخ 
نداشتم و لذا صالح را در پرسش از شـما  

اميد اين كه پاسخ شما بـه آن هـا   . ديدم
بتواند همه هم نسالن مـرا در راه كشـف   

سواالت من در ادامه . حقيقت ياري نمايد
  .واهد آمدنامه خ

از فرصــتي كــه بــراي پاســخ دهــي مــي  
  .گذاريد، صميمانه سپاسگزارم

  .شاد و پيروز باشيد
  
  

  خميني... سواالتي درباره آيت ا •
ــت ا  . 1 ــه آي ــد ك ــه اي ــا گفت ... شــما باره

خميني در مصاحبه با اشپيگل در پاريس 
را » واليت با جمهور مـردم اسـت  «جمله 

رت را بـا  آيا ايشان دقيقاً اين عبا. بكار برد
همين الفـاظ بكـار بـرد و يـا از جمالتـي      

ــر  ــردم   «نظي ــور م ــت از آن جمه حكوم
حق حاكميت از آن عامـه مـردم   » «است
و نظاير آن استفاده كرد؟ تاكيـدم  » است

از آن رو است كه بدانم آيـا ايشـان لفـظ    
را با همـان معنـا و مشخصـاتي    » واليت«

بكـار مـي بـرد    » واليـت فقيـه  «كه براي 
يا خير؟ آيا ايشـان در هـيچ   استفاده كرد 

مصاحبه اي از واليت فقيه صحبت نكرد؟ 
چگونه است كه هيچ كس در پاريس از او 

كـه دربـاره آن در   » واليت فقيـه «درباره 
والي نپرسـيد؟  ئنجف كتاب نوشته بود سـ 

جالب اين جاست كـه ارتشـبد فردوسـت    
ــران اوج   ــد وقتــي بحــران در اي مــي گوي

ت مي گرفت، محمدرضا پهلوي از فردوس
ــردم و آيــت ا  ... پرســد خواســته هــاي م

چيست؟ و فردوست در پاسخ مـي گويـد   
اگر مي خواهي نسبت بـه خواسـته هـا و    

خمينـي  ... تئوري هاي مورد نظـر آيـت ا  
اطالع يابي، كتاب واليت فقيـه را بخـوان   

چگونـه اسـت كـه در    ). نقل به مضـمون (
ايران اين چنين واليت فقيه همـراه اسـم   

امـا در   طرح مي شـود، خميني م... آيت ا
پاريس هيچ كس از او درباره واليت فقيه 
نمي پرسد و او نيـز چيـزي در ايـن بـاره     

  !نمي گويد؟
ــت ا    .2 ــه آي ــتيد ك ــدعي هس ــما م ... ش

خميني بر پـيش نـويس قـانون اساسـي     
ايــراد چنــدان مهمــي نگرفــت و پــس از 

طالقاني بـه قـم و   ... عزيمت شما و آيت ا
. قانع شـدند  ايشان ارائه برخي توضيحات،

بويژه تاكيد مـن از آن روسـت كـه شـما     
گفته ايد حتي بعد از ديدن پيش نـويس  

خميني حرفي از واليت فقيه ... نيز آيت ا
نزد و اولين بار در مجلس خبرگان قـانون  
اساسي حسن آيـت ايـن بحـث را پـيش     

با اين حال نسخه منتشره از سوي . كشيد
انتشارات مجلـس خبرگـان رهبـري كـه     

خميني را بر ايـن  ... ويسي آيت اتوشيح ن
پيش نويس دارد، در برخـي جاهـا خـود    
اشارات و تاكيد ايشان را بر واليـت فقيـه   

به عنوان نمونـه در كنـار   : نشان مي دهد
بند مربوط به رئيس جمهور، يعني اصـل  

ــاالترين مقــام   89 كــه رئــيس جمهــور ب
بايد نقش : شمرده شده، ايشان نوشته اند

فوق اسـت اشـاره   رهبري انقـالب كـه مـا   
همچنـين آيـت اهللا گلپايگـاني نيـز     . شود

كه حاكميت ملـي را از آن   13ذيل اصل 
حاكميـت  «: مردم مي شمارد مي نويسـد 

ــن    ــد اســت و اي ــتص خداون ــه مخ مطلق
حكومت و واليت الهيه بر حسـب اصـول   
عقايد اسالمي و مذهب جعفري به پيامبر 
اكرم تفويض شده و بعد از آن حضرت بـا  

و در عصـر غيبـت بـا فقهـاي      ائمه اطهار
  ».جامع الشرايط است

يد ايشان ئبا اين حال هنوز هم مي گو    
بر پيش نويس نظـري راجـع بـه واليـت     
فقيه ندادند؟ و واليت فقيـه را نخسـتين   
بار حسن آيت در مجلس خبرگان مطرح 
كرد و پيش از آن سابقه اي نداشت؟ آيـا  
ــت را    ــان حقيق ــارات خبرگ ــايت انتش س

شيح نويسـي آيـت   وت؟ پس تپوشانده اس
اهللا گلپايگــاني را چگونــه ناديــده مــي    

  گيريد؟ 
خمينـي  ... شما بارها اين جمله آيـت ا . 3

ميليون بگويند بله من مي گويم  35«كه 
را بعنــوان اســتبداد ايشــان قلمــداد » نــه

با ايـن حـال نگـاهي بـه سـخنان      . كرديد
كامل ايشان در آن تاريخ نشان مي دهـد  

ميليـون بـا    35دارد اگر كه ايشان تاكيد 
بي قانوني موافقت كنند، ايشان مخالفـت  

: خـرداد مـي گويـد    6حتي در . مي كنند

ــدودش در قــانون    « ــور ح ــيس جمه رئ
اساسي هست، يك قدم آن ور بگذارد من 

اگـر همـه ملـت    . با او مخالفت مـي كـنم  
نمـي  . موافق باشند من مخالفت مي كنم

ــذيرفت  ــردم  .شــود از شــما پ ــد از م نباي
فت كه مـثال مـا شـوراي نگهبـان را     پذير

بدين ترتيب آقاي خمينـي  » قبول نداريم
مي گويد زماني با رئيس جمهور مخالفت 
مي كند و حرف مردم را نمي پـذيرد كـه   

آيـا ايـن   . قانون را قبـول نداشـته باشـند   
استبداد اسـت كـه كسـي در مقابـل بـي      

  !قانوني بايستد؟
در اين كـه آقـاي خمينـي بارهـا قـانون      

تشكيل . را نقض كرد شكي نيستاساسي 
خودســرانه مجمــع تشــخيص مصــلحت،  
تفويض فرماندهي كل قوا، انتصاب رئيس 

... شوراي عالي قضايي بـدون مشـورت و   
درست در همين راستا است اما ايـن كـه   
مخالفــت ايشــان بــا بــي قــانوني و زيرپــا 
ــتبداد   ــه اس ــه منزل ــانون را ب گذاشــتن ق

يـن  آيـا ا . بگيريم، به گمان درست نيست
  ؟ماجرا جنبه و تفسير ديگري دارد

    :پاسخها به پرسشها٭   
چـون پـای تـاریخ بمیـان  ،این بـار    

ــه امــر  ،اســت ــا مراجعــه ب پاســخ را ب
ــم  ــده و ه ــش کنن ــه پرس ــتمری ک مس

در . مـــی دهـــم ،نســـلهای او هســـتند
نها با مراجعه بـه آهریک از  ،حقیقت

می تواننـد تناقضـهای موجـود  ،خود
مـــی تواننـــد . در دروغ را بشناســـند

ــــد و  ــــز دهن راســــت را از دروغ تمی
  :در یابند ،نسان که هستآواقعیت را 
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یـم والیـت مطلقـه فقیـه ژدر ر ،ایران
پس می دانند که . می کنند» زندگی«

و » والیـــــت فقیـــــه«دو اصـــــطالح 
اگر نه رایج  ،»والیت جمهور مردم«

ــرین ــج  دســت کــم ،ت ــان رای در جری
بــوده  ،در ایــران ،تــرین اصــطالح هــا

ــد و هســتند نهــا نمــی آبســیاری از . ان
 ،قای خمینی در نوفـل لوشـاتوآدانند 

طرفـداری » والیت جمهور مردم«از 
ــت ــرده اس ــا. ک ــش ،ام ــر پرس ــا ب  ،بن

پرسش کننده و بسیاری می دانند کـه 
قای خمینی آهم در حیات  ،بنی صدر

عهـد او بـا  به ،مرتب ،و هم بعد از او
در  ،در حضور جهانیـان ،مردم ایران

 ،باب اسـتقرار والیـت جمهـور مـردم
اگـر همـه نمـی .  استناد کـرده اسـت

ــد  نهــا کــه گفتگوهــای مجلــس آدانن
می داننـد   ،خبرگان اول را شنیده اند

ن مجلـس آغاز کار آهم در  ،بنی صدر
ن شـد پـیش نـویس آکه اکثـریتش بـر

الیت قانون اساسی را کنار بگذارد و و
قای آ: گفته است ،فقیه را مطرح کرد

خمینــی در نوفــل لوشــاتو بــر والیــت 
جمهور مـردم تصـریح کـرده و پـیش 

ن تهیـه آنویس قانون اساسی بر وفـق 
شده است و شـما انتخـاب شـده ایـد 

ن پـیش نـویس را بررسـی کنیـد و آکه 
پــس . مــوکالن شــما حاضــر و ناظرنــد

. شما اجازه وکالت فضولی را ندارید
بنا : که به او داده شد این بودپاسخی 

نیســت پــای امــام خمینــی را در ایــن 
ــان  ــس بمی ــمآمجل ــدی . وری ــا اح ام

. نگفت او این سخن را نگفتـه اسـت
نـه او و نـه  ،قای خمینی زنده بـودآتا 

یکــی از کســانی کــه در نوفــل لوشــاتو 
تکـذیب نکردنـد و  ،همراه او بودنـد

قــای خمینــی آنگفتنــد ایــن جملــه را 
بعـد از مـرگ او . ه استبرزبان نراند
نهـا و غیـر آیـک نفـر از  ،تا امروز نیـز

قـای خمینـی ایـن آنها نگفتـه اسـت آ
پــیش نــویس . جملــه را نگفتــه اســت

. قانون اساسی مدرک دیگـری اسـت
ــار هــم از والیــت  ،قــای خمینــیآ یکب

فقیه سخن نگفت اما مکرر از والیت 
ــزان رأی مــردم  ــور مــردم و می جمه

 ،قـراربـدین . سخن گفـت... است و 
 ،پرســش کننــده و نســل امــروز ایــران

ــد و تکــذیب را  تصــدیق را شــنیده ان
پـس  خـود شـاهد صـدق . نشنیده اند

  .قول بنی صدر هستند
ــتقرار  – ۲ ــد اس ــی گوی ــا پرســش م ام

که شـرکت در  –والیت جمهور مردم 
مدیریت جامعه اسـت در اسـتقالل و 

 –خواهری و برابری  -زادی و برادرآ
ــرو ــل ام ــدف نس ــئله و ه ــتمس . ز اس

انقالب مشروطیت برای این بـود کـه 
 ،ایرانیان که منزلت رعیت را داشـتند

ـــد ـــت شـــهروند را بجوین ســـه . منزل
در تلگــراف  ،مرجــع تقلیــد وقــت نیــز

در زمــان  ،خـود بــه محمــد علـی شــاه
ن والیت جمهور آوالیت را از  ،غیبت

 ،در نهضـت ملـی ایـران. شناخته انـد
یعنی . زادی همراه شدندآاستقالل و 

ردم ایـران دانسـتند وقتـی دولـت و م
زادی آنهـا آ ،اقتصاد زیر سـلطه اسـت

نزاع  ،نزاع مصدق با شاه. نیز ندارند
کودتـای . بر سر حاکمیت ملـت بـود

ایرانیان را از استقالل  ،۳۲مرداد  ۲۸
ــن ،زادیآو  ــر ای ــا ب از شــهروندی  ،بن

جنــبش همگــانی ســال . محــروم کــرد
نمـــی توانســـت والیـــت جمهـــور  ۵۷

 ،پس نسل امروز. دف نکندمردم را ه
 ،می داند که از مشروطیت بـدین سـو

استقرار والیت جمهـور  ،بطور مستمر
 ،مردم و بازیافتن منزلـت شـهروندی
. هدف جنبشـهای مـردم بـوده اسـت

زمانی وارد فرانسه شـد  ،قای خمینیآ
مسـاعد طـرح  ،که موقعیت بهـیچ رو

بـه  ،دورتـر. کردن والیت فقیـه نبـود
ن آتبـاط جمعـی مسائلی که وسـائل ار

روز دنیا طرح می کردند و هم امـروز 
باز می  ،نیز مسائل مردم ایران هستند

افــزون بــر یــک قــرن مبــارزه . گــردم
زادی آبرای بازیافت اسـتقالل رأی و 

به نسل امروز مـی گویـد کـه  ،گزینش
همان  ،نسل شرکت کننده در انقالب

هدفی را در سرداشته است که اینـک 
  .او در سر دارد

والیت بـا جمهـور مـردم «مله ج - ۳
تـا  . قای خمینـی بکـار بـردآرا » است

هــــیچ کــــس اصــــطالح  ،ن زمــــانآ
را بکار نبرده » والیت جمهور مردم«

نهــا کــه بــرای مــردم حقــی بــر آ. بــود
ـــد ـــل بودن ـــویش قائ ـــت خ  ،سرنوش

حاکمیت ملی و یا حاکمیت مـردم را 
اما این که قصـد او از . بکار می بردند

ن والیتـی همـا ،والیت جمهور مـردم
پرسشـی  ،بود که برای فقیه قائل بـود

نیست که کسی بتواند خود را جای او 
بـاوجود . ن پاسخ گویـدآبگذارد و به 

ــن ــاران  ،ای ــه خبرنگ ــخهای او ب پاس
  :شکار می کنندآقصد او را 

و مـراد » میزان رأی مردم اسـت«      
از جمهـــوری دموکراتیـــک اســـالمی 
همین جمهوری است کـه در فرانسـه 

بــدین معنــی  ،دســت کــم... و ،هســت
هستند که مراد او از والیـت جمهـور 

ن مردم بودن حاکمیت بر آاز  ،مردم
او مـی . سرنوشت خویش بـوده اسـت

دانسته است که والیت جمهور مـردم 
با ایـن  ،نقض والیت فقیه بوده است

ورده آایــن جملــه را بــر زبــان  ،حــال
  . است

ن آوری اســـت کـــه آدرخـــور یـــاد      
ک از نزدیکــان آقــای هیچیــ ،زمــان

ورد که سه مرجع آخمینی به یاد نمی 
تقلیــد دوران انقــالب مشــروطیت در 
: تلگراف به محمد علی شاه گفته انـد

ــا جمهــور  ،در زمــان غیبــت والیــت ب
ـــت ـــردم اس ـــود وی از آ. م ـــا خ ن آی

نمـی  ،تلگراف اطالع داشـت یـا خیـر
مطمئن شـده  ،اما بدون تردید. دانم

مـردم  بود هرگاه بـر والیـت جمهـور
بـا . یـدآبـه انـزوا در مـی  ،تأکید نکند

ن جمهــور مــردم آنکــه والیــت را از آ
دانست و اظهار کننده بیان استقالل 

مطمــئن نبــود انقــالب  ،زادی شــدآو 

پیروز می شود و او می تواند به ایران 
ــازگردد ــهر ورســای . ب ــرای او در ش ب

و اگـر نمـی گفـت .  خانه نیز خریدند
نـاگزیر  ،والیت با جمهور مردم است

والیــت بــا فقیــه : مــی بایــد مــی گفــت
اما غرب والیت پاپ را تجربـه . است

کرده بود و روزنامه نگارانی که خطر 
اســــتبداد «و » فاشیســــم مــــذهبی«

ــد» روحانیــت  ،را پــیش کشــیده بودن
ویز را برای حملـه بـه آبهترین دست 

ایرانیـان مخـالف . او پیدا می کردنـد
ر والیت فقیه که در افکـار عمـومی اثـ

. نیز برضد او مـی شـدند ،گذار بودند
این شد که نه تنها او حتی یک بـار از 
 ،والیت فقیه سـخن بـه میـان نیـاورد

ــام  بلکــه وقتــی هــم یــک روحــانی بن
در کـوی دانشـگاه پـاریس از  ،صادقی

ـــان آ ـــت آن ســـخن بمی ورد و مخالف
ـــــه  ـــــت فقی ـــــا والی ـــــان را  ب همگ

ــرار  ،برانگیخــت ــورد ســرزنش او ق م
  . گرفت

مسـئله و راه حـل هـای  ۱۹تمام  – ۴
در شمار مهمترین اسناد انقـالب  ،نآ

هـم بـه ایـن دلیـل کـه . ایران هستند
قای خمینی به پرسشها در آپاسخهای 

ـــک از  ـــاره هری ـــاآب ـــئله ه در  ،ن مس
حدود همان راه حلهـای پیشـنهادی 

ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــد و ه ن آبودن
همچنـان  ،ن روز تا امروزآاز  ،مسائل

نهـا آردم ایران با مسائلی هستند که م
  . رویارویند

قــای خمینــی بــه آبهنگــام ورود       
جـو تبلیغـاتی بسـیار سـنگین  ،فرانسه
فرســتاده هــای خبرنگــاران بــه . بــود
رهبران و شخصیت هـای «از  ،ایران

ن مسائل آمذهبی و سیاسی در باره » 
امــا یــا پاســخ نمــی . مــی پرســیدند

شــنیدند و یــا پاســخهای مــبهم و بــی 
نتیجـه . ئله مـی شـنیدندرابطه بـا مسـ

ــات غــرب  ــه مطبوع ــی شــد ک ــن م ای
انقالب ایران را فاقد اندیشـه راهنمـا 

ــد برخــی از . و هــدف مشــخص بدانن
ــت در آ ــه شکس ــد ک ــد بودن ــا معتق نه

  .انتظار انقالب است
مسـئله را  بـه  ۱۹این بـود کـه ایـن     

ــان روشــنی در  ــای . وردمآبی راه حله
هریــک از مســئله هــا را نیــز نوشــتم و 

قای آدر سومین روز اقامت  ،ته رانوش
اکتبـر  ۳در تاریخ  ،خمینی در فرانسه

ــردم ،۱۹۷۸ ــلیم او ک ــای . تس عنوانه
نها را که آمسئله و دو مسئله از  ۱۹ن آ

اصـول «به نقـل از کتـاب  ،به تفصیل
ـــت  ـــا و ضـــابطه هـــای حکوم راهنم

) ۲۳۰تا  ۱۷۷صفحه های (» اسالمی
  :ورمآمی 

علمـا  – ۲تضاد رشد با اسالم و  – ۱«
راه حل و برنامه ندارنـد ) روحانیان(

ـــا و  – ۳و  ـــان علم دو گـــرایش در می
 – ۴ضعف رهبری سیاسـی اجرائـی و 

شــعار حکومـــت اســالمی کـــه هـــیچ 
ــوای  ــکل و محت ــوم نیســت ش ن آمعل

یمهـــای ژمـــذهب و ر – ۵چیســـت و 
ــت  ــتقرار حکوم ــان اس ــامی و امک نظ

ــذهبی و  ــگ م ــا رن ــامی ب ــه  – ۶نظ ن
ی نــه یعنــ(و نــه مــارکس ) ص(محمــد 

ــه مارکسیســم ــم ژبلکــه ر ،اســالم و ن ی
ایران میان دو  – ۷و ) وابسته به غرب
شــعار اســتقالل و  – ۸ابــر قــدرت و 

 ۹زادی و رابطه ایـن دو بایکـدیگر و آ
زادی بـدون آیـا » راه حل امینـی«  -

حـدود مخالفـت بـا  – ۱۰استقالل و 
و ) نآیم یا تغییر ژاصالح ر(یم شاه ژر

ــــرو – ۱۱ ــــائل اقتصــــادی ام ز و مس
اسـالم و تحـول  – ۱۲فردای ایران و 

اســالم از تصــدی تحــول (اجتمــاعی 
 ۱۳و ) اجتماعی مطلوب ناتوان است

اسالم و بخصوص شیعه ضد قدرت  –
در (است و می خواهـد قـدرت بشـود 

و ) عمـل مــروج زورپرسـتی مــی شــود 
اســــتبداد دینــــی و اخالقــــی  – ۱۴

جانشــین اســتبداد پوســیده شــاه مــی 
اسـالم دیـن (زن مسئله  – ۱۵و . شود

ــی  ــان م ــت و زن را دون انس ــرد اس م
  اقلیت های مذهبی  – ۱۶و ) انگارد

  
  ۳در صفحه 

 انطباق جوئی با دروغ، گریز از مسئولیت است
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از حقوق انسان محروم می (در ایران 
اســــالم و فرهنــــگ  – ۱۷و ) شـــوند

اسـالم نمــی توانــد رشــد فرهنگــی را (
ــد جــای علمــای   - ۱۸و ) تحمــل کن

 ۱۹دین در نظام جمهوری اسالمی و 
ای التقـاطی گروه گرائـی و گروههـ –
اســالم لعــاب مــی شــود بــرای بیــان (

  ).های قدرت
  
  :شعار حکومت اسالمی: مسئله •
خبرنگاران از ایـران گـزارش مـی (    

. این شعار ناگهان پیـدا شـد«): کنند
مخبر لومونـد بـه خـود (حرفش نبود 

و کســی نمــی ) ایــن جانــب مــی گفــت
ن چیســـت؟ آدانـــد محتـــوا و شـــکل 

یـــا ایـــن آن کـــدام اســـت؟ آمراحـــل 
حکومت بر رأی عمومی استوار است 
و یا تحـت رهبـری رهبـران مـذهبی 
اســت؟ برنامــه کــارش کــدام اســت؟ 
رابطـــه حکومـــت بـــا جامعـــه و نیـــز 
حکومــت فــرد بــر چــه ضــابطه هــائی 

  ...استوار خواهد شد؟ و
 ،از تبریز تـا تهـران و قـم و مشـهد      

هر بار که در باره محتوا و شکل ایـن 
ــود ــی ش ــی  ،حکومــت صــحبت م حت

ن سخن بمیـان آقتی درباره مراحل و
می . از جواب طفره می روند ،یدآمی 

حکومـت پیـامبر  ،گویند دوره مرجع
امـا . و حکومت امام اول شیعه اسـت

ــوا و آ ــن دوره محت ــت در ای ن حکوم
  شکلش چگونه خواهند شد؟

این گونه جهش های اجتمـاعی بـا     
 ،ی مــذهبی مــبهمژدیــد و ایــدئولو

فاشیسم شـده همواره مقدمه استقرار 
تـا  ۱۹۳۰در ایتالیای سـالهای . است
ــین شــدت و  ،۱۹۳۶ ــا هم ــی ب جنبش

یـم فاشیسـم ژوسعت بروز کرد و بـه ر
لمــان هــم کــم و بــیش آدر . انجامیــد

ـــد ـــین طـــور ش ـــا . هم ـــیه ه در روس
مخالفت شـدید کلیسـای ارتـودوکس 

ـــا تزارهـــای روســـیه بـــه اســـتقرار  ،ب
علت وقوع این . استالینیسم انجامید

علــی االصــل مــذهب  نســت کــهآامــر 
زور را . ستایشـــگر زورمـــداری اســـت

تحت شکل مذهبی ستایش مـی کنـد 
خــدای . ن را ارزشــمند مــی ســازدآو 

ــذهب ــان  ،م ــق اســت و انس زور مطل
موجــود عــاجزی اســت کــه در پنجــه 
. تقدیر ساز این زور مطلق اسیر است

ــا ر ــاه ژاینســت کــه مخالفــت ب ــم ش ی
جنبــه شــکلی دارد و وقتــی  ،مســتبد

ـــذهبی زور  ـــی کـــردم  ،حـــاکم را نف
ناگزیر خـود شـکل سیاسـی پیـدا مـی 
کنــد و قــدرت سیاســی مــی شــود و 

 ،در شـــکل جدیـــد ،وضـــعیت ســـابق
  ."ادامه پیدا می کند

گویای  ،ن ایامآطرح این مسئله در     
. مشاهده خطر و اعـالن خطـر اسـت

هم گویای توجه  ،راه حل پیشنهادی
به بزرگی خطـر و هـم بیـانگر یـافتن 

صـد . فع خطـر اسـتراه حل برای ر
 ،افسوس که متصـدیان دولـت جدیـد

یکسره بـر خطـر و راه حـل پرهیـز از 
  ».چشم پوشیدند ،نآ

  
ــــئله  ٭ ــــنهادی مس راه حــــل پیش

  :حکومت اسالمی
  
نخست باید دانست کـه حکومـت «    

چهـارده . اسالمی ناگهـان پیـدا نشـد
ســئوالی . قــرن اســت کــه وجــود دارد

یـم فعلـی را ژهم شده است که اگـر ر
یم را بـد ژیا فقط این رآ ،می دانیمبد 

یمهای قبلی را هـم بـد ژمی دانیم یا ر
نها را اسالمی مـی آمی دانیم؟ یا همه 

نها موافق بوده ایم؟ آدانسته ایم و با 
یا غیر اسالمی می دانسـته ایـم امـا بـا 

نهــا موافــق بــوده ایــم؟ اگــر غیــر آ
ــد ــوده ان ــا  ،اســالمی ب ــا آچطــور ب نه

  موافق بوده ایم؟ 
ــه ایــن پرسشــها بایــد        پاســخ هــا ب

 ۱۴عبارت باشـند از حـق اینسـت کـه 
ــا ایــن  قــرن اســت مــردم کشــور مــا ب

یمها مخالف بوده اند و همـه ایـن ژر
یعنـی . یمها را ظلمه می دانسته اندژر
کسانی می دانسـته ) نها راآمتصدیان (

اند که به نـاحق حکومـت مـی کـرده 
  . اند

تمــام ایــن  ،از صــدر اســالم ببعــد       
ــه  ــته و ب ــا باطــل دانس ــا را م حکومته

بعضی از همین .  اینها ظلمه گفته ایم
ــد ــی گوین ــی م ــازان فرنگ ــه س  :نظری

ایران قدرتی جهانی بـود و از قـدرت 
ن بـود کـه میـان دیـن و آعلت . افتاد

ــانگی و ضــدیت  ــدرت سیاســی دوگ ق
مـذهب قـدرت . وجود داشـته اسـت 

در . سیاسی را ظالم و ناحق می دانـد
ن را عبـادت آیـروی از عـدم پ ،نتیجه

مـردم همـواره درگیـر . تلقی می کنـد
ایـــن مشـــکلند کـــه اگـــر بـــه دســـتور 

 ،از نظــر دینــی ،حکومــت عمــل کننــد
کار حرام انجام داده اند و اگر عمل 

مورد عقوبـت حکومـت قـرار  ،نکنند
اینست کـه جامعـه ایرانـی . می گیرند

نتوانســته اســت مســیر معــین و رونــد 
. ش بـرودمعلومی را تعقیب کنـد و پـی

این که این دعوی باطل است بحثـی 
اما ایـن سـخن کـه مـردم . است جدا

قـــرن اســـت حکومـــت را  ۱۴کشـــور 
ــوز هــم مــی  ــد و هن ظلمــه دانســته ان

ظلمه های سابق . راست است ،دانند
همه زیر سلطه بیگانه نبودند و هست 
و نیست مملکت را به چپاول خارجی 
نمـی دادنــد و موجودیـت مملکــت را 

یـم ژاما این ر. انداختندبه خطر نمی 
موجودیــت مــا را بــه خطــر انداختــه 

  .است
سـخن از حکومـت اسـالمی  ،باری     

در همـین . تازه به میان نیامده اسـت
سال  ،نآ) سخن گفتن از(غاز آ ،زمان
قای خمینی درخواست آاز . است ۴۷

معظم له . شد مسئله را طرح فرمایند
والیـــت فقیـــه تحـــت . درس گفتنـــد

ــوان حکومــت ا ــه چــاپ عن ســالمی ب
ــا خــود ،در همــان اوقــات. رســید  ،م

ـــت  ـــای حکوم ـــابطه ه ـــول و ض اص
در صــدر . مــاده کــردیمآاســالمی را 
میـــرزای نـــائینی در ایـــن  ،مشـــروطه

همین طور می توان در . زمینه نوشت
ــه عقــب رفــت و از تألیفــات  ــاریخ ب ت

امامت و  ،برای شیعه. دیگری نام برد
نـوع  ،عدالت اصل هسـتند و از ابتـدا

ت اســـالمی بـــرای او مطـــرح حکومـــ
  .بوده است

: در باره شکل حکومت باید گفت      
شـــکل کمتـــر و محتـــوای حکومـــت 

و . اسالمی بیشتر بیشـتر اهمیـت دارد
در  ،قــای خمینــی در اعالمیــه ای کــهآ
ــد ۳ ،نآ ــرده ان ــنهاد ک  ،اصــل را پیش

رای آگفته انـد در موقـع مراجعـه بـه 
ــومی ــی  ،عم ــنهاد م ــوری را پیش جمه

ز لحاظ شکل هـم مسـئله پس ا. کنند
   .حل شده است

یـا ایـن حکومـت در آ: می گوینـد       
دنیــا نمونــه ای دارد و یــا در گذشــته 

ــت؟ اوال  ــته اس ــابقه ای داش الزم  ˝س
نیســـت نمونـــه و ســـابقه  داشـــته یـــا 

کدام طرح نو به اجـرا . نداشته باشد
مـــده اســـت کـــه نمونـــه و ســـابقه آدر

معنـی طـرح نـو اینسـت . داشته است
باشـــد و معایـــب نظامهـــای  کـــه نـــو

اگر بخواهد . موجود را نداشته باشد
ــد ــته باش ــب را داش ــان معای ــه  ،هم ک

ــد نیســت ــن . دیگــر طــرح جدی ــا ای ب
یـا ایـن آباید روشن کنـیم کـه  ،وجود

مــده آطــرح پــیش از ایــن بــه اجــرا در
  است و قابل اجرا هست یا خیر؟ 

پاسخ اینست که این طرح پیش از       
و امــروز هــم  مــدهآبــه اجــرا در ،ایــن

 ،در همین جمع مـا. قابل اجرا است
ــه  ــه زور را اســاس رابط در صــورتی ک

حکومـــت  ،بایکـــدیگر قـــرار نـــدهیم
حکومــت . اســالمی برقــرار مــی شــود

اسالمی حکومتی است مبتنی بر عـدم 
در دوران : تاریخ به ما می گویـد. زور

ایــن حکومــت برقــرار شــده  ،پیغمبــر
در دوران علی بن ابیطالب در . است

قیاس بـزرگ تـری هـم پیـاده شـده م
. بنا بر ایـن قابلیـت اجـرا دارد. است

 ،ن دوره آیــا معنــی ایــن حــرف  کــه آ
اینسـت کـه مـا   ،دوره مرجع مـا اسـت

همـــان حکومـــت را االن بـــی کـــم و 
معنـیش . کاست برقرار می کنیم؟ نـه

اینست که ما همان ضوابط را رعایت 
 ،باتوجـه بـه مسـائل امـروز. می کنـیم

 ،را و همـان امامـت راهمان عـدالت 
همان اصول پنج گانـه را در سـازمان 
دادن بـــه رهبـــری سیاســـی امـــروز 

پــس مــا . رعایــت مــی کنــیم ،مملکــت
هـم از  ،اصول راهنمـای حکومـت را

جنبه نظری خـارج کـرده و بـه اجـرا 
در یــک دوره هــائی در . گذاشــته ایــم

ــیش ــران هــم کــم و ب ایــن ( ،خــود ای
  . به اجرا گذاشته شده اند) اصول

  ...  
هــــر جنبشــــی بایــــد رهبــــری        

ــد  ــا بتوان ــد ت ــته باش ــدی داش نیرومن
خواســـته هـــا و نظرهـــای راهنمـــای 

ـــرا در  ـــه اج ـــبش را ب ـــر . وردآجن اگ
سـالمت  ،جنبش رهبری توانا داشـت

ن را نداشـت از پـا در آمی ماند و اگر 
جنبشــها بــه  ،در تــاریخ بشــر. یــدآمــی 

از . ایــن سرنوشــت گرفتــار مــی شــوند
رهبــری بایــد نقــش  بــرای ،ایــن رو

مهمی قائل شد و تمام دقت را کرد تا 
ــده  ــان کنن ــل بی ــری در عم ــن رهب ای

نکـه آنـه . همان نظریه راهنمـا باشـد
ــه آ ــود برجامع ــلطه خ ــیله س ن را وس

  »...قراردهد
با وجـود توجـه بـه ایـن  ،ن زمانآ      

امر مهم که رهبری باید بیـان کننـده 
چــون بنــا بــر  ،اندیشــه راهنمــا باشــد

قــای خمینــی آصددرصــد بــه  اعتمــاد
در پی تدارک اسباب  ،گذاشته بودیم

ــــان  ــــروج او از بی ــــوگیری از خ جل
ــاب . زادی نشــدیمآاســتقالل و  در کت

خود را  ،بدین خاطر ،خیانت به امید
  . انتقاد کرده ام

امـــا در ایـــن  روزهـــا کـــه مثلـــث        
بنی صـدر را محـور دروغ  ،زورپرست

عنــوان  ،و ناســزا ســازی کــرده انــد
دســـت  ،ن زمـــان راآزنامـــه ای در رو
ویز کـرده انـد بـرای ایـن تبلیـغ کـه آ

ـــت  ـــغ حکوم ـــی صـــدر مبل ـــا بن گوی
یــم ژیعنــی والیــت فقیــه و ر ،اســالمی

ــوده اســت ــونی ب ن روز آصــورت . کن
را بکـار مـی برنـد ) حکومت اسـالمی(

بـــرای  بـــه بنـــی صـــدر نســـبت دادن 
یمــی کــه ضــد صددرصــد ژمحتــوای ر

ن حکومت اسالمی بمثابه رابطه بـدو
همـان جامعـه ای (زور میان انسـانها 

رمان بوده است آکه نزد همه انسانها 
نسل امـروز مـی بایـد .  است) و هست

همگـان  ،ن روزآاگـر : از خود بپرسد
ــه ایــن مســئله و راه حــل  ن توجــه آب

دســـت کـــم در پـــی  ،کـــرده بودنـــد
دیکتاتوری پرولتاریا و استبداد صالح 

یمهـای کاسـترو ژیمهائی از نوع رژو ر
یا اسباب آ ،نمی شدند... بومدین و و 

ــار  ــتبداد در اختی ــازی اس ــای آبازس ق
خمینی و دستیاران او قرار می گرفت 
و نســـلهای دیـــروز و امـــروز گرفتـــار 

  والیت فقیه می شدند؟
مسئله جـای علمـای دیـن  ،و هنوز     

در نظام جمهوری اسالمی و راه حـل 
ن زمــــان را آوضــــعیت  ،پیشــــنهادی

  :ندبازهم روشن تر می ک
  
مسئله جای علمـای دیـن در نظـام  •

  :جمهوری اسالمی
یکی دیگـر از مسـائلی کـه فـراوان «    

مطــرح مــی شــود اینســت کــه همــان 
تناقض نظری را در رفتـار عملـی نیـز 

می خواهد سلطنت «: نشان می دهد
. »کند بدون این که تاج برسر گذارد

ــا «همــین شــعار کــه  ــی شــاه م خمین
ــاقض در» اســت ــین تن ــاس هم  انعک

جــای علمــا در جامعــه . رفتــار اســت
امروز و فردا کجاست؟ رابطه دیـن و 
سیاســـت چیســـت؟ و نظـــر رهبـــری 
مــذهبی در بــاره حکومــت و جامعــه 

  »...چیست؟ و

راه حــل پیشــنهادی در بــاره جــای  ٭
ـــن در نظـــام جمهـــوری  علمـــای دی

  :اسالمی
در نظام رهبری مذهبی اسـتبداد «   

در طول تاریخ . یدآدینی بوجود نمی 
مقـــام .  یـــز بوجـــود نیامـــده اســـتن

مذهبی مقام نظارت و مقـام هـدایت 
مقــام رهبــری مــذهبی بــرای . اســت

نست که مانع تمرکـز قـوا و اسـتبداد آ
ــه اســتبداد . بشــود ــز نبایــد ب خــود نی
. چنانکــه امــروز هــم نیســت. بگرایــد

ــدین مرجــع وجــود  ــون چن هــم اکن
. اینهمه مجتهد وجـود دارنـد. دارند

. یــد کننــدنهــا هــم حــق ندارنــد تقلآ
بنـا بـر . تقلید بـر ایشـان حـرام اسـت

قـوا در یـک شخصـیت متمرکـز  ،این
  . نمی شود

علمای دیـن در عـین عهـده داری      
وظیفه نظارت و هـدایت و مقابلـه بـا 

عهده دار یک وظیفـه مهـم  ،استبداد
ن بســـیج آدیگـــر بودنـــد و هســـتند و 

ــرای پاســداری از اســتقالل  جامعــه ب
پـس از  خـرداد و ۱۵در . کشور اسـت

قای خمینی چرا توقیـف شـد  و آ ،نآ
بعد تبعید شد؟ برای این کـه امـر بـه 
ــد ــی ش ــت راجــع م ــتقالل مملک . اس

نخســــت انقــــالب ســــفید و بعــــد 
قــــــانون . کاپیتوالســــــیون بــــــود

کاپیتوالســـــیون را بـــــه تصـــــویب 
قـا مخالفـت کـرد و تبعیـد آ. رساندند

قای سعیدی چـرا زیـر شـکنجه آ. شد
مایه کشته شد؟ بـرای ایـن کـه بـا سـر
قای آ. گذاری امریکائی مخالفت کرد

غفاری چرا شهید شد؟ برای این کـه  
ـــا  ـــارزه ب ـــه مب ـــود ب کمـــک کـــرده ب

ــدین . مستشــاران نظــامی امریکــائی ب
در  ،مــذهب و مقــام مــذهبی ،قــرار

 ،در حکومت اسالمی ،جامعه اسالمی
پاسدار استقالل کشور خواهـد بـود و 
کار بسیج جامعه را برای پاسداری از 

  . ل عهده دار خواهد بوداستقال
ـــردم       ـــی را هـــم م ـــات اجرائ مقام

اما کسـانی کـه . انتخاب خواهند کرد
 ،مقامـــات را اشـــغال خواهنـــد کـــرد

تحت نظارت عمومی عمـل خواهنـد 
یــک فــرق مهــم کــه حکومــت . کــرد

ــا حکومتهــای دیگــر دارد  ،اســالمی ب
اینست که کسی که انتخـاب مـی شـود 

خــر لحظــه دوره وکیــل و وزیــر و آتــا 
تــا وقتــی کــه از . رئــیس مــردم نیســت

ایــن  ،اعتمــاد مــردم برخــوردار اســت
ـــاوین را دارد ـــه ای کـــه . عن از لحظ

برکنـار  ،اعتماد مردم از او سـلب شـد
  » .می شود

ـــــیآ      ـــــای خمین ـــــای  ،ق راه حله
پیشنهادی را پـذیرفت و در مصـاحبه 

روحــانیون وظیفــه : هــا بــاز گفــت
نظارت و هدایت را خواهنـد داشـت 

میزان . مداخله نمی کنند و در دولت
رأی مردم است و مقامات جمهـوری 

  .را مردم انتخاب می کنند
شما که امروز  راه حـل پیشـنهادی      
هـم از انـدازه  ،ن روز را می خوانیـدآ

 ،اعتماد پیشنهاد دهنده به روحانیـان
گاه می شـوید آخاصه شخص خمینی 

ن روز او آکـه نظـر  ،و هم از ایـن امـر
ــه  ــه رابط ــبت ب ــده و نس انتخــاب کنن
هنــوز  پیشــرو تــر از  ،انتخــاب شــونده

. دموکراسی هـای کنـونی بـوده اسـت
تجربه ریاست جمهوری و اسـتقامت 

او را بـه  ،در برابر باز سـازی اسـتبداد
مطالعه دموکراسی بـر انگیخـت و او 
به این نتیجه رسـید کـه اصـطالح در 
ـــردم ـــور م ـــت جمه ـــا والی ـــور ب  ،خ

  . است» دموکراسی شورائی «
نجا که به یـاد مـی آتا  ،در فرانسه – ۵
هیچ خبرنگاری در باره والیت  ،ورمآ

ن آاطالعی هم از . فقیه از او نپرسید
چــون مجلــس خبرگــان . نداشــتند

اصـــل والیـــت فقیـــه را وارد قـــانون 
ــه  ،اساســی کــرد ــاز شــد کــه جامع نی

غربی به این خـاطر کـه شـاهد عهـد 
از  ،قای خمینی بـا مـردم ایـران بـودآ

ـــت ـــه والی ـــه ســـر در  نظری . وردآفقی
ــــک  ــــه او را ی ــــت فقی ــــاب والی کت

ترجمـه  ،با کمـک همسـرم ،فرانسوی
هنـوز بـاورم بـر ایـن  ،ن زمـانآ. کرد

قای خمینی تغییـر نظـر داده آبود که 
و اصل حاکمیت مـردم را پذیرفتـه و 

بـا ایـن . به نظـارت قـانع شـده اسـت
گاهی جهانیان بر طرز فکری آ ،حال

بت بـه نهـا را نسـآ ،که او داشته اسـت
خطر استقرار استبداد دینـی حسـاس 

  .می کرد
ن روز نیـز والیـت فقیــه آدر ایـران      
. قای خمینی بـر مـردم دانسـته نبـودآ

ــی  ــاد م ــه ی ــر آب ــران خب ــه از ای ورم ک
دادنــــد کتــــاب اصــــول و ضــــوابط 

ـــام  ،حکومـــت اســـالمی ـــه ن قـــای آب
ــی ــرا ،خمین ــا تی ــون نســخه  ۱ ژب میلی

وقتـی خبـر . چاپ و منتشر شده است
لبخند رضایتی بـر لـب  ،به او گفتمرا 
  .وردآ

ـــبد       ـــته ارتش ـــا نوش ـــه و ی ـــا گفت ام
هـیچ . بعد از وقـوع اسـت ،فردوست

این کار  ˝یا او واقعا آمعلوم نیست که 
امـا اگـر ایـن . را کرده یا نکرده است
ن آیــم بــرژن رآکــار را کــرده باشــد و 

ــه را دســت  ،نشــده باشــد والیــت فقی
اقـوی  خـود ،ویز تبلیغاتی خود کنـدآ

ــر بــی اطالعــی جامعــه از  ن آدلیــل ب
یــم ژکتــاب و پوســیدگی و فروپاشــی ر

خبرنگــــاران . شــــاه از درون اســــت
خــارجی از خطــر شــاه مســتبد شــدن 
خمینی می گفته و می نوشته اند، امـا 

ــر ژدســتگاه تبلیغــاتی ر ن آیــم شــاه ب
مـردم : نشده است کـه هشـدار بدهـد

خمینی مـی . شما آلت دست شده اید
  !ه را بگیردخواهد جای شا

  
  :پاسخ به پرسش دوم •
نچــه گفتــه و نوشــته ام و بــاز تــا آ – ۱

ن را تکــذیب آامــروز حتــی یــک تــن 
قای خمینی آاینست که  ،نکرده است

در . ایراد بر پیش نویس گرفته بـود  ۸
ایـراد او را   ۶ ،جلسه شورای انقـالب

ــردیم ــع ک ــد. رف ــاقی مان ــراد ب . دو ای
ــع  ــرای رف ــرادآب ــاق ،ن دو ای ــه اتف  ب

قایان بهشـتی و موسـوی اردبیلـی بـه آ
یکـی در بـاره زن  ،دو ایراد. قم رفتیم

کــه مــی توانــد بــه ریاســت جمهــوری 
ـــب  ـــاره ترکی ـــری در ب ـــد و دیگ برس

 ،در حضــور او. شــورای نگهبــان بــود
قـانون : قای موسوی اردبیلـی گفـتآ

اساسی جمع و جـوری شـده اسـت و 
ن آروشـــنفکران و سیاســـیون نیـــز از 

ه بفرمائیــد اگــر اجــاز. راضــی هســتند
ن آقــرار بــر مجلــس مؤسســان شــد 

مجلس قانون را بررسی کند و اگر بنا 
همینطور که انتشـار  ،بر رفراندوم شد

یافتـــه و مـــورد پســـند شـــده بـــه رأی 
  . گذاشته شود

قای خمینـی آنه در ایرادهائی که  - ۲
گرفته بود چنین جمله ای بـود و نـه 
در شورای انقـالب ایـن جملـه طـرح 

ن بسـیار آسـت و تنـاقض دروغ ا. شد
ــکارآ بــا پــیش نــویس در تنــاقض : ش

زیرا در پـیش نـویس سـخنی از  . است
بــرده نشــده بــود تــا » رهبــر انقــالب«

ــا  ــیس جمهــوری باشــد ی ــاالتر از رئ ب
نباشد؟ مأخـذ پرسـش کننـده گرامـی 

صفحه اسـت کـه در  ۱۳۴۰کتابی در 
سـال پـس از  ۲۷حدود   ،۱۳۸۵سال 

انتشار پـیش نـویس و تشـکیل مجلـس 
ــــانون  ــــویب ق ــــان اول و تص خبرگ

  مبانی و «زیر عنوان  ،اساسی
  ۱۶در صفحه 

  

  انطباق جوئی با دروغ، گریز از مسئولیت است
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دليــل ديگــر نگــرفتن كــار جبهــه و     
توضيح ايـن  . نها استآحزب فصلي بودن 

كــه ايــن جبهــه هــا و احــزاب در فصــل  
يند و بعد به حال خود آانتخابات پديد مي 

ن آبخصـوص اگـر بـراي    . رها مي شـوند 
كـه   تشكيل شوند كـه يـك حـزب واقعـي    

ـپاه   (سازمان مسلح  ـال س باشـد را  ) بـراي مث
ـال در حـزب   . پوشش دهند هر فعل و انفع

ـا حـزب اثـر       ،مسلح در بود و نبـود جبهـه ي
ـال   . مستقيم خواهـد داشـت   چنانكـه در ح

صحبت از اينست كه بنا بـر اينسـت    ،حاضر
ـان دوران رياسـت    ژكه احمدي ن ـا پاي اد ت

ـپس او و دار و   جمهوريش تحمل شود و س
 ،بنا بر اطـالع . كنار گذاشته شوند دسته اش

ــه در   ــد ك ــي دانن ـته اش  م او و دار و دسـ
ينـده  آانتخابات مجلس و رياست جمهوري 

ـلح  . شانسي ندارند اما گرايشي كه حزب مس
خامنه اي را بـه رياسـت جمهـوري    ) سپاه(

در تالش براي حفظ موقعيت  ،رسانده است
جبهه پايداري انقالب . متفوق خويش است

ـا   آن بوجود آبراي  اسالمي را ورده است ت
ـ   اد و بخشـي از  ژاگر ممكن شد احمـدي ن

ــروه او را از  ــرفين«گـ ــدا و در » منحـ جـ
 ،انتخابات مجلس بكار برد و اگر ممكن نشـد 

اد و گروه او را بزند و سهمي ژقيد احمدي ن
از مجلس و قوه مجريه را براي خود حفـظ  

  . كند
ـا    »  8+ 7گـروه  «نخست  ◀ تشـكيل شـد ب

ـان  هدف متحد . كردن تمامي اصول گراي
 13(جبهه ايستادگي ايـران اسـالمي    ،سپس
و ســرانجام جبهــه پايــداري انقــالب ) تيــر

ـام و  . تشكيل شـدند ) 90مرداد   6(اسالمي  ن
گوياي قرار گرفتن » جبهه«تركيب اين سه 

ـاي پايـداري و    (در موضع دفاعي  كلمـه ه
و ) ايستادگي در برابر نيروئي بكار مي رونـد 

  :هاي موجود در حزب مسلح هستندنيز تمايل
ـاني «سه  ،در ظاهر • ـاحب نقـش   » روح ص

نخست هاشمي رفسنجاني در صـدد  : هستند
ـان    شد اصول گرايان ميانه رو و اصالح طلب

هـدف،  . وردآدر جبهه اي گرد  ،ميانه رو را
رياست  ،اين بار نيز. شركت در انتخابات بود

مهــدوي كنــي را وارد  ،مجلــس خبرگــان
تا نقش متحد كننـده اصـول    ميدان كردند

از زماني كه مهـدوي  . گرايان را بازي كند
ديگــر از  ،كنــي وارد صــحنه شــده اســت

ـازيش خبـري    هاشمي رفسنجاني و جبهه س
مصباح يزدي وارد صحنه شد  ،در جا. نيست

. و باني جبهه پايداري انقالب اسـالمي شـد  
مهـدوي  (روحاني اهـل فقـه    ،بدين ترتيب

ـباح  (اهل فلسفه  روحاني ،در برابر) كني مص
  .قرار گرفت) يزدي

مهدوي كنـي تشـكيل جبهـه پايـداري          
ن آانقالب اسالمي را مضر خواند و از بانيان 

او . ن منصـرف شـوند  آخواست از تشـكيل  
ـان    ـام زي گفت اينطور كارها به انقالب و نظ

ـا  . رهبر انقالب هم ناراضي اسـت . مي زند ب
ـا حضـور      ،وجود اين تشـكيل دهنـدگان ب

اح يزدي سـمينار تشـكيل دادنـد و در    مصب
ــه . وحــدت نســبي اســت: او گفــت ،نآ ب

اگـر  . خودي خـود صـفت خـوب نـدارد    
ـا ايـن   . خـوب اسـت   ،هدف خوب باشد ب

تـوي دهـن مهـدوي كنـي زد و      ،سخنان
اسطوره وحـدتي را كـه او مـي خواسـت     

  .شكست ،بسازد
از بقاياي يك » روحاني«اما هريك از سه  •

هاشــمي  :گــرايش نماينــدگي مــي كننــد
ـنتي و   رفسنجاني از اصول محافظه كاران س
بخشي از اصالح طلبان و مهدوي كني هـم  
از اصول گراياني نمايندگي مي كنـد كـه   

ـباح  . نسـت آهيأت مؤتلفه عنصر متفـوق   مص
ـاني نماينـدگي     يزدي بيشتر از اصـول گراي
مي كند كه خشونت گرا و معتقد به حـذف  

شـود  اگر قرار بر اين . رقيبان سياسي هستند
ـات گـرم نشـود و فهرسـت       كه تنـور انتخاب

بيت «نمايندگان مجلس را اطالعات سپاه و 
ـيم  ) يم اوژبنا بر روش شاه و ر(» رهبري تنظ

ـندوق    كنند و مأموران وظيفه اي جـز از ص
وردن اســامي موجــود در فهرســت را آدر

ـيار   ،نداشته باشند سهم هاشمي رفسنجاني بس
ـاني  اصالح طل ،در واقع. ناچيز خواهد شد ب

ـاني    ،هم كه به مجلـس مـي رونـد    ـا كس بس
ـند    ـته باش . خواهند بود كه از او تبـري جس

  :»يت اهللاآ«باقي مي ماند سه گرايش و دو 
اد كه شانسـي نـدارد و   ژغير از احمدي ن •

ـاف و   ،دو دوره هم رياست كرده است قاليب
ـاال ضـرغامي   ـپاه  ،الريجاني و احتم در  ،از س

ريـك از  ه ،8+  7در گروه . صحنه حاضرند
ـاني   ـاف و الريج يـك نماينـده    ،آقايان قاليب

جبهه ايستادگي ايران اسالمي را هم . دارند

گرچه جبهه اين . به قاليباف متصل مي دانند
دعواي سه جبهه بـر سـر   .  اتصال را رد كرد

كسي كه بايـد   ،نآسهم از مجلس و پس از 
رئيس جمهوري شود و سهم از قوه مجريـه  

هـم از پـرده    سهم خواهي ها. بعدي است
ـاده انـد   چنانكـه نخسـت گفتنـد    . بيرون افت

اد نيمي از مجلس نهـم را سـهم   ژاحمدي ن
ديگران گفتـه  . خود مي داند و مي خواهد

. اند با بيشتر از يك سوم موافقت نمي كننـد 
نيز بحث بر سر سهم هريك  ،در حال حاضر

ينـده  آاز جبهه ها از مجلس و قوه مجريـه  
 ،فقـت كننـد  هرگاه بر سـر سـهم موا  . است

ـال دارد دو جبهـــه پايـــداري و    احتمــ
  . شركت كنند 8+ 7در گروه  ،ايستادگي

جلـب   ،هدفي از هدفهاي جبهه سازي ◀
توجه به جبهه سازي به قصد مخفي كـردن  
ـار   انزواي شديدي است كه خامنه اي گرفت

ن انـزوا  آجبهه سازيها نه تنها . ن شده استآ
 بلكه گوياي ايـن واقعيـت   ،را نمي پوشانند

ـلح      ـپاه (نيز هستند كـه نـه در حـزب مس ) س
انسجام وجود دارد و نه سازمانهاي سياسـي  
ـازي مـي    كه نقش پوشش حزب مسلح را ب

  :كنند
ــه رياســت   • ــه اي ب ــه اي كــه خامن كميت

ن بود آبراي  ،بظاهر ،شاهرودي تشكيل داد
حملـه  ( كه اختالفات سه قوه را رفـع كنـد   

اد ژالريجاني به سياست اقتصادي احمدي ن
ـ    او  –اد ژو حمله هاي مرتب بـه احمـدي ن

شـكار  آعدم پايبندي خود به واليت فقيه را 
كرد و اختيار خود را به مشائي داده است و 
از هدفهاي مشائي يكي رفراندوم بـه قصـد   
محدود كردن اختيارات رهبري بوده است 

دايره عمل تنگ كميته را معلوم مـي   –... و
دو مرحلـه  اما حاال مي گويند كار او ). كنند
در مرحله اول اختالفات سـه قـوه را   : دارد

ـاي    بايد رفع كند و در مرحلـه دوم اختالفه
اصول گرايان را بايد حل و فصل كنـد بـه   

در انتخابات مجلس نهـم   ˝ترتيبي كه متحدا
  . شركت كنند

اما مهدوي كنـي نيـز وارد عمـل شـده          
ـاد  . است يعني كميته شاهرودي توانائي ايج

ناتواني . صول گرايان را نداردجبهه واحد ا
ـاهرودي و مهـدوي كنـي ذاتـي      كميته ش

  :توضيح اين كه. يم خامنه ايستژر
يم يك سر ژوقتي خامنه اي اصرار دارد ر •

 ،تمركز قـدرت در او  ،باشد و سر نيز او باشد
ايجاب مـي كنـد او نگـذارد در بيـرون او     

حزب مسلح نيـز نمـي   . اتحادي شكل بگيرد
اشد زيـرا مركـز قـدرت    تواند يك پارچه ب

ـاظ سياسـي     ـپاه از لح نمي تواند بگذارد س
نيـز  » بيـت رهبـر  «در . براي همگان باشـد 

ــد  ــر . تمايلهــاي گونــاگون وجــود دارن اث
يم در ژيم و اثر انزواي رژمخالفت مردم با ر

ـلح و هـم در      جهان نيز هـم در حـزب مس
سازمانهائي كه به اين حزب پوشش سياسـي  

يك طرف . تتشديد اختالف اس ،مي دهند
اين اختالف كساني هستند كه وضعيت را از 

از جمله نامه حجتـي  (دست رفته مي دانند 
ـباح يـزدي    و يـك طـرف   ) كرماني بـه مص

ـار خـود در     كساني هستند كه جز بـه انحص
  و. وردن قدرت نمي انديشندآ
ـاي خـرداد    ،بنا بر اطالع موثق ◀ از كودت
نهائي كه از پشـت  آبسياري از  ،بدين سو 60
ـته     ژك وار بناي رشمع ـاه داش ـا نگ يـم را برپ

ـائي  آ. خامنه اي را ترك گفته اند ،بودند نه
ـتن آن   ،هم كه مانده اند در حال ترك گف

ـامي    . هستند ـان ح ترك كننـدگان روحاني
يم در قم و تهران و شـهرهاي بـزرگ و   ژر

ـتند    ـتمداراني هس بنيادگذاران سپاه و سياس
  .كه همواره حامي خامنه اي بوده اند

ـنتي و         ـاران س دو گروه، يعني محافظه ك
هم كه ) مسمي به فتنه گران( اصالح طلبان 

ــد  ــده ان ــه ش ــداران . روان ــي از طرف بخش
. اد نيز مـي بايـد حـذف شـوند    ژاحمدي ن

ـا    خامنه اي مي خواهد جاي اين همـه را ب
ـازه بـه   . تازه به دوران رسيده ها پركند اما ت

دوران رسيده كساني هستند كـه قـدرت را   
خود مي خواهند و گذشته اي كه از  نآاز 
ــد ،ن پاســداري كننــدآ  ،از ايــن رو. ندارن

ـا ر  يـم خامنـه اي خواهنـد    ژهمان كار را ب
ـا ر   ـا ب يـم  ژكرد كه تازه به دوران رسيده ه

ـا    ـيه ب شاه و تازه به دوران رسيده هاي روس
  . يم شوروي كردندژر

ـتند   • حجتيه ايها و هيأت مؤتلفه در تقال هس
. ائي كه خالي مي شـوند براي تصرف مقامه

طرفــه اينكــه اعمــال خامنــه اي نــه بــراي 
ـتند  ،نزديكانش و نه براي اينها . معني دار نيس

اين اندازه مي دانند كه مي خواهـد بيـت   
خود را دربار پهلوي و محـل رتـق و فتـق    

ـا ايـن امـر   . امور كشور كند بيـت  «او و  ،ام
ـان دولتـي شـهرها و     » رهبري ـا روحاني را ب

مقابـل مـي    ،صاحب نفوذ ديگر گروه هاي
ــد ــل. كن ــن تقاب ــورد  ،اي ــوص در م بخص

شكارا خود را نشان مـي  آانتخابات است كه 
  . دهد

ـات  : انقالب اسالمي  ،در خبر مربوط بـه انتخاب
و . وريـم آاطالع واصل در باره اين تقابل را مي 
جبهـه  . اينك بسراغ شناسائي جبهه ها بـرويم 

ــن    ــيش از اي ــالمي را پ ــالب اس ــداري انق پاي
ــم ش انقــالب  782شــماره (ناســائي كــرده اي

  :اينك معرفي جبهه هاي ديگر ،)اسالمي
  
بـــراي ســـهم بـــردن از  
چند  ،مجلس» نمايندگان«

گروه كوچك چند جبهه 
  :؟!تشكيل مي دهند

  
و  8+  7تشكيل دهنـدگان گـروه    ٭

  :نهاآهدف 
  
كميتـه   ،به گزارش كيهان ،90تير  20در  ◀

ـات اصـولگرايا    3 ـا  نفره كه مولـود جلس ن ب
رئيس جمهور بود و البتـه رونـد پـر فـراز و     
ـا افـزوده      نشيبي را تا به امروز طـي كـرد ب

ـاني، بـه    4شدن  نفـر افـزايش    7عضو روح
را » كميته داوري و نظارت«يافت و عنوان 

   .به خود اختصاص داد
ـالك، حضـرات       به گفته حجت االسالم س

ـاس    آيات سيدهاشم حسيني بوشـهري و عب
 درسين و حجج اسالم سيدكعبي از جامعه م
محمدحسن ابوترابي فـرد   رضا تقوي و سيد

از طرف جامعه روحانيت براي ايـن كميتـه   
ـا   4معرفي شدند كه با تركيب اين  نماينده ب

نفـره   7نفره سابق، تركيـب كميتـه    3كميته 
 7مقرر شـد كـه ايـن كميتـه       .مشخص شد

داوري «نفره، فعاليت خود را تحت عنـوان  
  .دهد ادامه» و نظارت

ـته اي  محمد آيت اهللا       يزدي نقش برجس
ـته اسـت    . در نهايي شدن اين تركيـب داش

وظيفه اين كميته اين خواهد بود كه بدون 
ـاديق، در صـورت بـروز     ورود به بحث مص
اخــتالف و ناهمــاهنگي از موضــع نــاظر و  

ـان  ،حكم عضـو ديگـر حـل و     8 مسئله را مي
 .فصل نمايد

به اين شكل  ،رينف 8 تركيب نهايي كميته    
ـام و   است كه دو نفر از جبهه پيروان خط ام
رهبــري، دو نفــر از جمعيــت ايثــارگران و 
اصــولگرايان تحــول خــواه، يــك نفــر بــه 
نماينــدگي از بــاقر قاليبــاف، يــك نفــر بــه  
نمايندگي از علي الريجاني و دو نفر نيز بـه  
ــر در آن    ــوم تي ـان س ــدگي از گفتمـ نماين

  .تشركت خواهند داش
رچه تركيب نماينـدگان حقيقـي ايـن    اگ    

نفـره هنـوز بـه طـور      8تشكل ها در كميته 
كامل روشن نشده اما دراين زمينه پيشرفت 

 7در كنار اين   .هاي مهمي رخ داده است
نفــره اي نيــز از ســوي    8نفــر، گــروه  

ـيم    اصولگرايان پيش بيني شد تا ضـمن تقس
عادالنه حضور همه طيف هاي اصـولگرا در  

سازي، بتواند وجـه اجرايـي    فرايند تصميم
  .اين راهبرد را عهده دار شود

ــه        ــخنگوي جامع ــز س ــه ني ــن رابط در اي
ـا    8روحانيت تصريح كرد كه كميته  نفـره ب

ـا عنـوان      تركيبي از سـران اصـولگرايي و ب
كميتــه فعاليــت هــاي اجرايــي حركــت «

 .كار خود را آغاز خواهد كرد» اصولگرايي
: يتـه گفـت  باره تركيب ايـن كم  وي در    

نفره تركيبي از جبهه پيروان خـط   8كميته 
امام و رهبري، جمعيت ايثارگران، جمعيت 

رهپويــان و ســاير جريــان هــاي مختلــف  
  .اصولگرايي است

ـام و رهبـري        درباره جبهه پيروان خط ام
موضوع تقريبا روشن است و سخنگوي اين 

 .جبهه اطالعات الزم را اعالم كـرده اسـت  
 4اين رابطـه از معرفـي   كمال سجادي در 

نماينده اين تشكل براي عضويت در كميتـه  
وحدت اصولگرايي خبر داده و گفته اسـت  
ـا    كه شوراي مركزي اين جبهـه، محمدرض
باهنر، منوچهر متكي، محمد نبـي حبيبـي و   
محسن كوهكن را به ايـن منظـور معرفـي    

بنابراين گزارش قرار اسـت در  . كرده است
 2نفـر،   4اين يك رقابت درون گروهي از 

ـاب    8نفر براي حضور در كميتـه   نفـره انتخ
  .شوند

براساس اخباري كـه هنـوز رسـما تاييـد         
ـان، قـرار اسـت      ـارگران و رهپوي نشده، ايث
ــه   ـاني را ب ـا زاكـ ــدايي و عليرضـ حســين ف
. نمايندگي از خود عازم اين كميتـه كننـد  

ـاقر      دگاننماين ـاني و محمـد ب علـي الريج
 .نده انشد معلومقاليباف هنوز 

نفر،  8دو نفر باقي مانده براي تكميل اين      
هم به گرايشات متمايل به گفتمان سوم تيـر  
ـا   تعلق دارد كه البته تا امروز زاويه خود را ب
. جريان انحرافي به خوبي ترسيم كرده انـد 

در اين ميان، گزينه هايي بـه طـور جـدي    
مطرح است كه البته هيچكدام رسما تاييد و 

هرنـدي و   ه اند؛ شايد بتوان صفاراعالم نشد
آقاتهراني و محصولي را بـه عنـوان گزينـه    
ـانس را      ـترين ش هايي مطرح كـرد كـه بيش
ـان     براي معرفي شدن از جانـب ايـن جري

  .دارند
مرداد خبري انتشار يافت كه بنا بر  28در      
ـين     15عضو از 14 ،نآ عضو ايـن گـروه تعي

نـدگان  قاليباف و الريجاني نيز نماي. شده اند
 .خود را معرفي كرده اند

از   ناشــي وحــدت، بخشــي از ضــرورت     
خصوصا از ايـن  . فضاي داخلي كشور است

رو كه برخي از سران جريان فتنه به شـدت  
ـا متفـرق     به اين موضوع اميد بسته اند كـه ب

ـاش «شــدن اصــولگرايان، نــوعي    اغتشـ
در بين نيروهاي هـوادار انقـالب   » گفتماني

ـاد شــود و در نت  ـاني بــه نــام  ايج يجــه گفتم
  .اصولگرايي به پايان برسد

بخش دوم اين ضرورت مربوط به طـرف     
ـاكي اسـت    خارجي و طراحي هاي خطرن

اكنون در ايـن  . كه براي آينده كرده است
باره ترديـدي وجـود نـدارد كـه دشـمن      
خارجي بيش از هر چيز در ماههاي آينـده  
روي افزايش منازعه قدرت در ايـران و در  

ن افزايش نارضايتي داخلي تمركـز  نتيجه آ
كرده است كه طراحي مدلي براي اجماع 
اصولگرايان مي تواند بخـش عمـده اي از   

  .اين طراحي را خنثي كند
ـاني «گردانندگان : انقالب اسالمي ايـن  » روح

مهدوي كنـي و شـيخ محمـد يـزدي و      ،گروه
ـابقه دار     ـاد س هردو خدمتگذار اسـتبداد و فس

سه  ،روع به كار نكردهاما هنوز گروه ش. هستند
سومي هنوز در مرحله . جبهه دست و پا شدند

  :طرح است
  
جبهه ایستادگی ایران اسالمی و  ٭

  :نآهدف از تشکیل 
  
بيانيــه جبهــه ايســتادگي  ،90تيــر  13در  ◀

ن را تشكيل آگروه يازده ايران اسالمي كه 
تشكل عضـو جبهـه    11: منتشر شد ،داده اند

ـائل   ايستادگي ايران اسالمي، ب ا توجه بـه مس
اخير داخلي، منطقه اي و جهاني و با توجـه  
به دغدغه هاي رهبر انقالب در اين حـوزه  

  :ها، بيانيه اي را منتشر كرد
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

بيانــات صــريح و راهگشــاي رهبــر معظــم   
ـاوي    انقالب اسالمي در يك ماهه اخيـر، ح
ــد تحــوالت منطقــه اي و   تبيــين ژرف رون

جهاني و نيز راهبردهاي اصلي رويدادهاي 
ـام    نظام در عرصه هاي كشور بود كـه اهتم
ـاليف دينـي و    ملي براي انجام رسالت و تك

  .انقالبي را ايجاب مي كند
بخشي از هشدارهاي رهبر معظم انقـالب     

اسالمي بر لزوم ايستادگي در برابر تحـرك  

ـاد انحـراف و جعـل      ـتكبار در ايج جبهه اس
مردمـي ملـت   هويت اسالمي خيزش هاي 

انقالب هاي مردمي ملـت  . هاي منطقه بود
تونس، مصـر، بحـرين، يمـن و ليبـي لـزوم      
اهتمام براي تعامل و حمايت معنوي، رسانه 
اي، سياسي، فرهنگي و بشر دوستانه بر مبناي 
تعهــدات دينــي را بــيش از رونــد موجــود 
ـيم و تفـوق     ايجاب مي كند و لـذا در تحك

در برابـر   جبهه ايستادگي مردمي و اسـالمي 
ـاني تـالش      ـتكبار جه جبهه صيهونيسـم و اس
ـاز     مضاعف همگان ضـرورتي سرنوشـت س
است تا الهام بخش انقالب اسالمي در ايـن  
ــود  ــر شـ ــه تـ   .مقطـــع تـــاريخي نهادينـ

رهبر فرزانـه انقـالب اسـالمي در بخـش         
ـاي يـك ماهـه      هاي ديگـري از رهنموده
اخير بر موضوعات حساس و كليدي ماننـد  

ـاد   ـادي، اخـالق مطلـوب    پيشبرد جه اقتص
ـاد    ــعيف اعتمـ ــودداري از تض ــي، خ سياس
عمومي و قواي سه گانه، ايستادگي در برابر 
ـاني و اصـول اسـالم،     هر نوع انحراف از مب
امام، انقالب و نظام و پرهيز از رواج تفرقه و 
ـاي   تبديل تنوع و اختالف ساليق به دعواه
پر هزينه و بي حاصل و صيانت از خدمت و 

ـا  ـاد و       پيشرفت ب ـان، تقـوا، جه ـا بـه ايم اتك
ـاگون داخلـي    عدالت در عرصه هاي گون
ـاد        تأكيد نمودنـد، بـه نظـر مـي رسـد جه
اقتصادي با تقويت الزامات اصلي آن يعنـي  
ـاي     جهاد اخالقـي و پاسـداري از ارزش ه
اعتقادي و انقالبي در گفتار و رفتار هر فـرد،  
گروه، نهاد و جريان وفادار به امام و رهبري 

ــدين   و متع ــردم مت ــه م ــدمت ب ــد در خ ه
كشورمان از تكاليف همه نيروها، تشكل ها و 
ـا      آحاد اجتماعي است كـه بايـد متناسـب ب
ــورداري از    ـا و برخ ــدي هـ ــطح توانمن س
فرصت ها و ظرفيت هاي عمومي و فـردي  

  .عملياتي شود
در سال جهاد اقتصادي، كمك به تقويت     

فضاي خدمت و پيشرفت با مشي عـدالت و  
هادي را از تكاليف ايجابي فـردي  روحيه ج

و جمعي خود مي دانيم كه با هوشمندي و 
ـالي كامـل مـي     مراقبت از خطاهاي احتم

  .شود
افتادن در دام درگيري و چالش هاي پر      

ـاي عمـومي،      ـازي در فض ـيه س هزينه حاش
ـاي      ـازنده بـه تخريـب ه تبديل نقدهاي س
سياسي، عدم مرزبندي با جريانات انحرافي، 

ـاح و  فتنه انگ يزي و ساختارشكني در هر جن
نهادي و عدم ايستادگي مدبرانه و مقتدرانـه  
ـاي     ـارها و توطئـه ه در برابر تحريم ها، فش
ـارجي از      ـان دشـمنان خ نرم، آشـكار و پنه
ـتلزم    ــه مسـ ــت ك ـالي اس ـاي احتمـ خطاهـ
پيشــگيري از طريــق افــزايش هوشــمندي 

  .سياسي، رفتاري و مديريتي است
   ...  
  :دگي ايران اسالمياعضاي جبهه ايستا•
  
ـ حزب توسعه و   2ـ جبهه حاميان واليت   1

ـ جمعيت آبادگران   3عدالت ايران اسالمي
ـان     4جوان ايران اسالمي  ـ جمعيـت جوان

ـ جمعيت پيروان حضرت   5انقالب اسالمي 
ـ حـزب نيـك     7ـ حزب سبز   6) س(زينب 

ـان ايـران اسـالمي     ـين     8انديش ـ انجمـن ب
ـت  ـ مجمـع    9ي المللي جنبش ضد صهيونيس

ــران   ــالمي آرمـــان ملـــت ايـ ـ    10اسـ
ـ مجمـع    11خدمتگزاران ايـران اسـالمي   

  .عالي نخبگان ايران
  
ـتادگي ايـران     • علوي، مواضع جبهـه ايس

 :اسالمي را تشريح كرد
ــرداد  27در      ـا،    ،90م ــزارش ايرنـ ــه گ ب
ـيد محمـود علـوي، در     »االسالم حجت« س

ـاي شـوراي    نخستين كنفرانس خبري اعض
ـ   عال ه ي جبهه استادگي ايـران اسـالمي گفت

اين جبهه از مجموعه اي از تشكل ها  :است
ـا ويژگـي      ـاي داراي نفـوذ ب و شخصيت ه
اصولگرايي و واليتمـداري تشـكيل شـده و    

سابقه انقالب اسالمي و  عناصر آن نيروهاي با
  .همچنين جوانان هستند

  
  ۵در صفحه 

 

 ؟!پا، جاي پاي شاه



                                                                                                                                                                                       

 

 

5 

 

 
 

2011 سپتامبر  11 تا آگوست 29از                      1390  شهريور 20تا  7از  783  شماره  

 

وي بــا تاكيــد بــر اينكــه چــارچوب هــاي 
ســي، اقتصــادي و اجتمــاعي فرهنگــي، سيا

ــالمي را   ــران اسـ ـتادگي ايـ ــه ايســ جبهـ
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب ترسيم مـي  

بندي هاي جبهه در  مرز: كند، اظهار داشت
چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبـري  
شكل مي گيرد و تعامل ما با قوا نيز بر اساس 
جهت گيري هاي ايشان است و جبهه خود 

ـاي   زير ...وا مي داندرا ملزم به تعامل با ق بن
حركت اين جبهه را منشور جامعتين تشكيل 

  .مي دهد
ـامعتين  : انقالب اسـالمي  جامعـه   ،مـراد از ج

بنا . روحانيت مبارز و جامعه مدرسين قم است
را مـي   8+  7اين جبهه تابعيت گـروه   ،بر اين

  .پذيرد و مطيع خامنه اي است
  
مهــدوی کنــی تشــکیل جبهــه  ٭

المی را خالف پایداری انقالب اس
مصـــــلحت نظـــــام و موجـــــب 

ــــر«ناخشــــنودی  ــــی » رهب و عل
مســجد «مطهــری ایــن جبهــه را 

ــاق » ضــرار ــا مصــداق کامــل نف ی
  :توصیف می کنند

  
تشـكيل جلسـه اعـالم     ،90مرداد  27در  ◀

با  ،موجوديت جبهه پايداري انقالب اسالمي
ــزدي  موضــوع بحــث  حضــور مصــباح ي

 :يم شدژمطبوعات ر
ـا  كساني ماننـد  حضور•  دق محصـولي،  ص

ـا تهرانـي،     دكتر لنكراني، دكتر زارعـي، آق
ـايي،    پناهيان، روح اهللا حسينيان، حميـد رس
ــي،   ــوثري، ده نمك ــماعيل ك ــجوني، اس ش
كوچك زاده، وحيد يامين پور، حسين اهللا 

هويـت   ،اعـالم موجوديـت   كرم در جلسه 
اين جبهه را كه جانبداري از استبداد مطلق 

ـ     تري و خشونت گـري بـي بنـد و فسادگس
تير  3تاكيد بر . شكار كردآاست را برهمگان 

ـا  به عنوان مبناي هويت جبهه،  84 ضديت ب
حاكميت مردم كه جنبش اعتراضي بعـد از  
تقلب بزرگ در انتخابات رياست جمهوري 

ن بــود و آجلــوه اي از  ،88خــرداد  22
و  ...) مشائي و(» جريان انحرافي«ضديت با 

مجلـس و  » نمايندگان «البته سهم شير را از 
هدف ها   ،رئيس جمهوري و وزيران بعدي

  . هستند» جبهه «و روشهاي اين 
مهدوي كني تشكيل اين جبهه را خـالف   •

ــت  ـته اس ـلحت دانسـ ـاي  . مصـ ــه هـ جامع
ـا      ـين قـم نيـز ب ن آروحانيت مبارز و مدرس

ـياري از   ،در قم و تهـران . مخالف هستند بس
نيز  ،روحانيان كه عضو اين دو جامعه نيستند

زيرا به حق مي گوينـد كـه   . هستند مخالف
ـان   ،در اين جبهه لـت فعـل افـراد    آروحاني

  . سپاه پاسداران هستند
اما علي مطهري نيز اين جبهه را با ساختن  •

در : مسجد ضرار از سوي منافقان مي دانـد 
منافقان براي ايـن كـه    ،)ص(دوران پيامبر 

ـاد كننـد    پـس از  . پايگاهي براي خـود ايج
ـاه     ،وري روممراجعه به امپراط بـه ايـن پايگ

... مصباح و ،علي مطهري ،امروز. نياز داشتند
ـافقي   ،را كه اين جبهه را تشكيل داده اند من

از نوع منافقاني مي خواند كه مسجد ضـرار  
  .را ساختند

 ،از پشـت پـرده  : كاتوزيان گفتـه اسـت   •
مشائي اسـت كـه جبهـه پايـداري انقـالب      

يان مي اما بادامچ. اسالمي را اداره مي كند
ـاون اول  (نه مشائي و نه رحيمـي  : گويد مع

  .با اين جبهه موافق نيستند) ادژاحمدي ن
ــي و    • ــدوي كن ـاي مه ـيش از مخالفتهـ پـ

ـأت مؤتلفـه   (مطهري و ترقي  ، )از طـرف هي
غالمعلي حداد عادل، ازاعضاي اصلي جبهه 

اي،  اهللا خامنـه  آيـت « :گفته بـود پايداري، 
ك ليست مايل نيست اصولگرايان با بيش از ي

 .»در انتخاب آينده مجلـس شـركت كننـد   
ـاره   ،بدين تريب غالمعلي حداد عادل با اش

به اختالفات دروني اصـولگرايان و هشـدار   
ــي موجــب   در ــه غفلت ــه هرگون بــاره اينك
 »جريان فتنه«و  »جريان انحرافي«شود  مي

   ند، تمايل خامنه اي راناز فرصت استفاده ك
ـا ا  فهرسـت واحـد   ارائه به  ز سـوي   نامزده
  .كردعلني    را» اصولگرايان«

ــخنان        ـنش  او س ــت  واكـ ــز آمخالف مي
را برانگيخت كه با اين جبهه » ياصولگرايان«

ـادل   : نها گفته اندآ. مخالف هستند حـداد ع
بيــت «نبايــد خــود را در مقــام ســخنگوي 

ـاري را    قـرار دهـد  » رهبري ـين اظه و چن
ـادل و    عضويتبا اين حال، . بكند حـداد ع

ــت « ـتگان   »اهللاآي ــه از بسـ ــوقت ك خوش
ـتند  نزديــك   جبهــه   در، خامنــه اي هسـ
از نست كـه ايـن جبهـه    آگوياي  پايداري،

 اي  خامنــهبــه هــاي اصــولگرا  ديگــر گــروه
در واقع خامنـه اي مـي   . نزديك تر هستند

ـيم   خواهد فهرست نامزدها در دربار او تنظ
  . شود

ـاي    ،90مرداد  25در  • آخرين جلسـه اعض
ـا     عهشوراي مركزي جام ـارز ب  روحانيـت مب

محمـد يـزدي   شيخ مهدوي كني و حضور 
به منظور بررسي شروط جبهـه پايـداري و   

ـا . شـد تشكيل توافق با آن  بـدون نتيجـه    ام
ـاي يـك    عليرغم تمام تـالش . پايان يافت ه

ـاد اصـولگرايان،     ماه اخير هنوز كميتـه اتح
ـا جبهـه      7+8موسوم به  ـتالف ب موفق بـه ائ

ـيخ  . است پايداري نشده محمـد يـزدي   ش
. رباره تفرقه اصولگرايان هشدار داده استد

ايـن  « : انـد  نزديكان مصباح يزدي گفتـه اما 
  !»متوجه جبهه پايداري نيستهشدار

  
جبهه اصـول گرایـان و اصـالح  ٭

جریـان فتنـه «طلبانی که بر ضـد 
ــه در » ای  ــد ک ــه ان ــع گرفت موض

    :مرحله طرح است
  
كـرده   گزارش آفتاب ،90مرداد  27در  ◀

وزيـر راه در حكومـت   ( احمد خرم: است
وال كـه  ئدر پاسخ بـه ايـن سـ    )خاتمي بود

اي فراگيـر بـراي    ها از تشكيل جبهه شنيده «
حل اختالفات سياسي موجود در كشـور از  
ـام، حكايـت    سوي يكي از مقامات عالي نظ

ـال خـرازي     گفته مي. دارد ـاي كم شود آق
وزير خارجه دولت اصالحات نيـز در ايـن   

ـاتي در   . دارند جبهه حضور شما چـه اطالع
تا جايي كـه    : گفت  ، » اين خصوص داريد؟

بنده اطالع دارم جبهه فراگير در كار نيست 
ـال      ـاي كم بلكه هيأتي تعيين شـده كـه آق

ـيح    .خرازي هـم جـزو آن بودنـد    او توض
 :داده است

ــراي حــل اخــتالف اول  ا • يــن هيــأت ب
ـان بـوده اسـت كـه مـن فكـر        اصول گراي
ـاري از   كنم شكست  مي خورده اسـت و ك

گرايــان  دســت اعضــاي آن بــراي اصــول
ـان   يعني درون جبهـه اصـول  . برنيامد گراي

چنــان اختالفــي وجــود داد كــه بــا ايــن  
  .شود تجويزها درمان نمي

آقاي خرازي عضو كابينه اصالحات بوده •
ـال      ـاي فع اما جزو جبهه اصـالحات بـه معن

 .طلـب هرگـز نبـوده اسـت     سياسي اصالح
طلبــان تعريــف  بــا اصــالح هرچنــد ايشــان

ـاحي       مي ـيت فراجن ـا يـك شخص شـوند ام
  .دارند

رسد فعاليت كميتـه سـه نفـره     به نظر مي •
ـيار     ـات بس متوقف شده است چـون اختالف

  .زياد است
ـنتي كـه    رسد اصول به نظر مي• گرايان س

زيــر ســايه جــامعتين هســتند پــس از كنــار 
نژاد تصميم گرفتند گروه  گذاشتن احمدي

ـا وجـود   . اندازي كنند راه 7+8موسوم به  ب
صداهايي كه شد اما هنوز هم اين  و همه سر

گروه شكل نهايي به خـود نگرفتـه اسـت و    
ــكل  ــدام از تشـ ــدگان هركـ ـا و  نماينـ هــ

  .ها مشخص نيستند شخصيت
بايد صبر كنيم و نتيجه فعاليت هيأت تعيين •

ـاي   شده از سوي مقام رهبري به رياست آق
ـاهده   ـيم هاشمي شاهرودي را مش ايـن  . كن

هيأت براي رفع اختالف قوا تشكيل شده اما 
گرايان در  به اين دليل كه اختالفات اصول

اختالف ميان اركان نظام متبلور شده است، 

ــد تــا نتيجــه مــذاكرات و   بايــد منتظــر مان
هــاي آقــاي شــاهرودي و هيــأت  فعاليــت

اگر ايشان موفق به حل . مذكور اعالم شود
 .ان نظام شودگرايان در ارك اختالف اصول

ـان طيـف   ـاي   گام بعدي حل اختالف مي ه
گام سوم هم . گرا خواهد بود سياسي اصول

ايــن خواهــد بــود كــه ســعي در افــزايش 
  .مشاركت عمومي در انتخابات شود

ـند،    تغيير رفتار يعني رسانه • ـاي آزاد باش ه
ـاتي در زنـدان    كسي به خاطر فعاليت انتخاب

گيـر  توان بحـث جبهـه فرا   نباشد، آنگاه مي
گرايان را از  طلبان و اصول  متشكل از اصالح

ـان خـرازي، واليتـي و     سر گرفت و از آقاي
الريجاني خواست تا آن را پيگيري كنند اما 
ـأله محلـي از اعـراب      اكنون طرح ايـن مس

   .ندارد
ـان دهنـد     اصول• گرايان بايد در عمـل نش

طلبان فريـب   اصالح.  كه اوضاع تغيير كرده
ـا   اين حـرف  در ذهـن  . خورنـد  نمـي را ه

ـان  گرايان اين است كه اصـالح  اصول  ،طلب
هيــزم تنــوري شــوند كــه نــان آن بــراي 

ـان     خودشان پخته مي ـالي كـه ن شود در ح
   .بايد براي همه ملت پخته شود

نفــره منتشــر شــده در برخــي  20ليســت  •
ـاي اصـول   سايت ـان هـم واقعيـت     ه گراي

ــدارد ــوي   .  ن ـاكتيكي از س ــت تـ ــن ليس اي
ـيچ  گرايان است  اصول و جبهه اصالحات ه

ـات نگرفتـه    تصميمي براي حضور در انتخاب
  .است
نفري را تاكتيك  20گرچه خرم، ليست  ◀

اصول گرايان بقصد باوراندن به مـردم كـه   
ـات را    اصالح طلبان بناي شـركت در انتخاب

ـار    . دارند ـنجاني دسـت بك اما هاشمي رفس
هــا  بــراي » معتــدل«تشــكيل جبهــه اي از 
نفري كه  20. ده بودشركت در انتخابات ش

از دو  ،انتشار داده اند» اصول گرا«سايتهاي 
يكي طرفداران هاشمي رفسنجاني و  ،گروه

  :ديگري اصالح طلبان هستند
 - 3بيژن زنگنه و  -2محمدرضا عارف و  -  1

محســن هاشــمي -4اســحاق جهــانگيري و 
-6حبيب اهللا بي طـرف و  -5رفسنجاني و 

مرتضــي - 7علــي اكبــر محتشــمي پــور و 
مرتضـي   -9صادق خرازي و - 8الويري و 
ـناس و    - 10حاجي و  محمـدجواد حـق ش

ـانيكي   -12الياس حضرتي و  -11 هادي خ
علي محمـد   -14هادي خامنه اي و  -13و 

محمد  -16فاطمه راكعي و - 15حاضري و 
 18عيسي كالنتري و - 17رضا راه چمني و 

ـاري و   -19الهه كواليي  و -  20مجيد انص
  .ارسول منتجب ني-

اين همان جبهه ايسـت كـه   : انقالب اسالمي 
ـار   هاشمي رفسنجاني زود تر از همه دست بك

ـاز مهـدوي كنـي و شـيخ      . ايجادش شد ـا ب ام
محمد يزدي از يك سو و مصـباح يـزدي را از   
سوي ديگر جلو انداختند و مانع از كار هاشمي 

  .رفسنجاني شدند
باتوجه به اين امر كه جبهه اصـالحات نيـز       

مــده آجبهــه بوجــود  5يــم ژدر ر ،داردوجــود 
 ،است كه يكي در مرحله طرح است و بقيه نيز

  . روي كاغذ شكل گرفته اند
  
 :»انتخابات مجلـس نهـم  «

يك ليست يا چند ليسـت؟  
تنور داغ يـا تنـور سـرد؟    
استفاده از انترنـت، وقتـي   

  در سانسور است؟
  
ــا از    ٭ ــت نامزده ــه ليس ــابقه تهي س

اهـاي  دوران پهلوي تـا دوران مافي 
  :مالي - نظامي 

  
نكه فهرست آپس از  ،در دوران رضاشاه ◀

كساني كه مي بايد به نمايندگي مجلـس در  
ـاه مـي    ،مدندآمي  تهيه و به تصويب رضا ش
. بـه وزارت كشـور ابـالغ مـي شـد      ،رسيد

ــز  ــراف رم ـا تلگ ــز بـ ــور ني ــه  ،وزارت كش ب
فرمانداريها دستور مي داد كساني را كـه در  

ـندوق    نامهاشان  ،نهاآحوزه  مـي بايـد از ص
راء به نامشان ريخته و از آ ،مدندآبيرون مي 
ـا را   . ورندآصندوق در مصدق ايـن تلگرافه

هم در شوراي امنيت و هم در دادگاه الهه 
ارائه داد براي اين كه ثابت كند نمايندگان 

را تصـويب  1933مجلسي كه قرارداد نفـت  
ـته   ،كرده اند از مردم ايران نمايندگي نداش

گــاهي شــهرباني آاداره  ،ن دورهآدر . انــد
افرادي » صالحيت«نقش مهمي در بررسي 

. بازي مـي كـرد   ،كه بايد نماينده مي شدند
ـالف سياسـت      يك ضابطه اين بـود كـه مخ

  .انگلستان نباشند
ســفارت  ،شــهريور 20در دوران بعــد از ◀

ـائي را تصـويب    انگليس بود كه فهرست نه
ن نخستي ،مرداد 28بعد از كودتاي . مي كرد

نخسـت وزيـر    ،برخورد ميان شاه و زاهدي
برسر انتخابات مجلس  ،روي داد ،كودتاچي

شاه اصرار داشت كه تمامي نمايندگان . بود
ـين كنـد و زاهـدي مـي       را دربار بايـد تعي
خواست كساني كه بـه او خـدمت كـرده    

به عضويت محلس شـوراي ملـي و    ،بودند
ـتند كـه   : مي گفت. يندآسنا در  كساني هس

با او همراهي كرده و توقع دارند  در كودتا
ـا موافقـت   آو نمي تواند با وكيل نشـدن   نه

ضابطه در اولين انتخابات مجلس بعـد  . كند
از كودتــا ايــن بــود كــه نماينــده مخــالف 
سياست امريكا و انگليس و تصويب قـرارداد  

  :نباشد) كنسرسيوم(نفت 
نوامبر  19مورخ  389سند محرمانه شماره  •

فق شاه و زاهدي بر سـر  حاكي از توا 1953
  :ليست مورد توافق دو طف است

هردو روي فهرست نامزدان انتخابات بايد « 
هر دو عقيـده دارنـد   ...مشتركاَ توافق نمايند

كــه خواهنــد توانســت از طريــق تفــاهم و 
به يك فهرست قابل قبـول   ،توافق مشترك
جلد دوم اسناد  1311صفحه (» داست يابند

ر علي رجائي ترجمه دكت ،سخن مي گويند
  ))رجائي(و مهين سروري 

: مي خوانيم ،405در سند محرمانه شماره  •
مـي   ،نخست وزيـر  ،اگر چه شاه و زاهدي«

كوشند با حفظ ظاهر وجود اختالف جدي 
شـكار  آ ،را در مورد انتخابات در بين خـود 

ـيچ يـك از    ،نسازند ولي روشن است كه ه
نخست وزير بنا . وضع كنوني خشنود نيستند

ـامزدي عـده    ،اليل سياسي و شخصـي به د ن
اي از افراد را براي مجلس تصويب نمـوده  
است كه او بايد بداند در زمره بهترين نـوع  
ـاد      افراد نبوده و از نظـر سياسـي قابـل اعتم

  ...نيستند
سـرنخها را بـراي    ،شاه در پشـت صـحنه      

برخي از داوطلبان مورد عالقه خـويش بـه   
ـار   ،عـالء ... دست دارد بـه مـن    ،وزيـر درب

ـار مـي كنـد    ) هندرسون سفير امريكا ( اظه
ـيش  ـاه     ،چند هفته پ ـا بـر درخواسـت ش  ،بن

فهرســتي از نــامزدان پيشــنهاد شــده بــراي 
شــاه ايــن . مجلــس را تنظــيم نمــوده انــد

ـبالَ تهيـه    فهرست را با فهرست زاهدي كه ق
ــود نهــا آمقايســه كــرد و از تشــابه  ،شــده ب

ـپس . خشوقت گشـت  يـك فهرسـت    ،و س
ـا  . ب از هر دو ليست تهيه شدموقتي مرك ام

ـاگون   ـاي گون ايـن   ،به علت اعمال نفوذه
به دفعات مـورد تجديـد    ،ليست تلفيق شده

افراد  ،از سوي ديگر... نظر قرار گرفته است
ـتند كـه     نزديك به نخست وزير مـدعي هس
ـان    شاه در مورد نامزدي برخي از افـراد مي
ـين طـور افـراد عـوام فريـب و       مايه و هم

ـان     ناسيوناليست افراطي از خـود ضـعف نش
ـار مـي     . مي دهد ـائي كـه اظه حتي تا آنج

ـامور    (دارد مكي  سخنگوي جبهـه ملـي و م
خلع يـد از شـركت نفـت و نماينـده اول     
ـات مجلـس هفـدهم كـه      طهران در انتخاب
خود را فروخت و ضـد مصـدق شـد و در    

نبايــد در انتخابــات ) كودتــا شــركت كــرد
  .شركت كند

ـاران  اتهاماتي از سوي سيا      زرده آست ك
خاطر مطرح مي شود كه امريكائيها فهرست 

ـات را    درسـت   ،هائي تهيـه نمـوده و انتخاب
نچه انگليسي ها در گذشته عمل مـي  آمشابه 
ـاي   ... (ديكته مي نماينـد  ،كردند صـفحه ه
  )همان جلد 1376تا  1373

ـند شــماره   • كــه گــزارش   ،407در سـ
سفير امريكا در تهران به وزارت  ،هندرسون

مــي خــوانيم  كــه  ،رجــه امريكــا اســتخا

نخست «: زاهدي به او گزارش كرده است
وزير اظهار نمود كه وي در مورد انتخابات 

فهرست وكالئي كه . دلگرم و اميدوار است
ـيده تكميـل شـده     به تصويب او و شاه رس

  ).همان جلد 1379صفحه . (است
ــرارداد كنسرســيوم را چنــين مجلــس       ق

  .مفتضحي تصويب كرده است
پـس از  . شاه زاهدي را روانه مي كنـد  ◀

فهرست نمايندگان را دربار  ،تشكيل ساواك
ـا    . تنظيم مي كند ـاره نامزده ـاواك در ب س

تحقيق مي كند و نتيجه را به دربار گزارش 
ـا    . مي كند ـنا ت دو مجلس شوراي ملـي و س

ـامي   ،بر طبق ليست واحد ،انقالب ايران اس
. نـد مدآاز صندوق بيرون مي » نمايندگان«

ـاخته    ايـران   ،وقتي شاه دو حـزب خـود س
ــرد و حــزب   ــردم را منحــل ك ــوين و م ن

ـاهر  ،رستاخيز را تشـكيل داد  حـزب   ،در ظ
نماينده معرفي مي كرد و  3براي هر حوزه 

اما . نها برگزينندآمردم مي توانستند يكي از 
كسي به مجلس راه پيدا مي كـرد   ،در واقع

  .كه نامش در فهرست بود
ــ ◀ ـيع  ،يدر دوره خمين ــب وسـ ـا  ،تقل بـ

در انتخابات مجلـس اول روي   ،تصويب او
حــزب جمهــوري اســالمي ليســتي از : داد

نامزدها براي حوزه هاي سراسر كشور تهيـه  
ـامزد      . كرد ـتند ن اما ديگـران نيـز مـي توانس
ـامزد حـزب در   . شوند در حوزه هائي كه ن

 ،محل چماقدار و هفت تيـر كـش داشـت   
قتل مجبـور  نامزدهاي مستقل را با تهديد به 

انصراف دهد و حوزه را تـرك   ،مي كردند
ميليون نفـر در   6,6تنها  ،در دور اول.   كند

ــد  ــركت كردن ــود . انتخابــات ش زادي آنب
ـبب عـدم    ،انتخابات و بود تقلب گسترده س

  . مشاركت مردم در انتخابات شد
ـا دوره هفــتم و   ،ن پــسآاز        دوره (تـ

ـاح قـوه     ،)كنوني  بنا بر اين كـه كـدام جن
ــت  ــت داش ــي را در دس ــت  ،اجرائ اكثري

 ،تا خميني زنـده بـود  . ن او بودآمجلس از 
ـاح چـپ  «اكثريت مال  بعـد از  . بـود » جن

ـنجاني    ،مرگ او اكثريت مال هاشـمي رفس
در دوره ششم كه مردم نيز در انتخابات . شد

ـان   ،شركت كردند اكثريت مال اصالح طلب
اما  خامنه اي و شوراي نگهبان مجلـس  . شد

كروبي در باره روش كار در . كردندرا فلج 
بنا بر ضرب كردن تعداد : انتخابات گفته بود

چــون مــردم در انتخابــات . بــود 3راء در آ
ـاي دو  آ ،شركت نمي كردنـد  راي نامزده

ضرب مي كردند و كسي كه  3جناح را در 
بـه مجلـس راه پيـدا مـي      ،اكثريت داشت

شاخصه انتخابات ايـن بـود كـه نظـر     . كرد
. ي محلي نيز تأمين مي شـد صاحب نفوذها

اما جنبش همگاني بعد از تقلـب بـزرگ در   
 ،88خـرداد   22انتخابات رياست جمهوري 
ـاد  . وضعيت را تغيير داده است ترس از ايج

عامل مهم در  ،فرصت براي جنبش همگاني
ـات مجلـس نهـم و      سازمان دادن بـه انتخاب

ايـن تـرس   . ينده استآرياست جمهوري 
ه خامنه اي و مجتبي عاملي از عاملها است ك

. فرزند او جانبدار ليست واحد  كرده اسـت 
پا، جاي  ،او به جبر مركز قدرت منفور شدن

  :پاي شاه مي گذارد
  
یک لیست نامزدهای انتخابات  ٭

  :مجلس یا چند لیست؟
  
قول حداد عادل در اين باره كه خامنه  ◀

ـا    آاي خواهان  ـان ب نست كه اصـول گراي
ـات شـ    اعـالن   ،ونديك ليسـت وارد انتخاب

نتيجه موافقتها و مخالفت ها با ليست واحـد  
و سپاه و كساني است كه » بيت رهبري«در 

مخالفان بـر ايـن   . براي خامنه اي مانده اند
نظر بوده اند كه شباهت نظام واليت فقيه با 

ـان    ،شاه سابق و دربار او بيش از انـدازه نماي
همه  ،مي شود و هنوز انتخابات انجام نگرفته

ند گفت نتيجه انتخابات از پيش معلوم خواه
اصـالح  «موافقان پاسخ مي داده اند . است

ـان فتنـه موضـع       طلباني كـه در برابـر جري
ـتقل  «و  نيز » خويش را روشن كرده اند مس

ـا  . هم در انتخابات شركت مي كننـد » ها بن
ـتدالل كـرد كـه ايـن      ،براين مي توان اس

انتخابات نه مثل انتخابات دوره شاه كه مثل 
نجا آدر . انتخابات در كشورهاي غرب است

هم چند حزب ائتالف مـي كننـد و ليسـت    
  ۶در صفحه     . واحد مي دهند

 ؟!پا، جاي پاي شاه
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 ،پيدا شـدن چنـد جبهـه    ،با اين حال       
ـادر   مسلم كرد كه خامنه اي و دستگاه او ق

از . نيست» اصول گرايان«به رفع اختالف 
پورمحمدي اجازه يافت كه  ،طرف ديگر

ـات  آ(خاتمي رد پيشنهادهاي  زادي انتخاب
ـات و   آهمراه با  ـات و مطبوع زادي اجتماع

زادي زندانيان سياسي و رفـع حصـر ميـر    آ
را اعـالن كنـد و   ) حسين موسوي و كروبي

بخواهند بر عهـد  » اصالح طلبان«اگر . كرد
ـات     ،خود باقي بمانند دسـت كـم در انتخاب

ـتر      شركت نمي كننـد و اگـر جـرأت را بيش
» مستقلها«. اهند كردن را تحريم خوآ ،كنند

هم كسي را فريب نمي دهنـد زيـرا مـردم    
نامزد  ،يميژحاال ديگر مي دانند در چنين ر

دروغ را از صفتي كه به خـود داده   ،مستقل
جريان «اد و ژاحمدي ن. شروع كرده است

نيــز اخراجــي هســتند و از هــم » انحــراف
  . اكنون در شمار حذف شدگانند

مگـر حـزب    باقي نمـي مانـد   ،در نتيجه     
ـاي    مسلحي كه سپاه و بسيج اسـت و تمايله

دستگاه خامنـه اي و سـران   . نآموجود در 
ـادهاي اصـول      ـاه تض سپاه مي داننـد هرگ
 ،گراياني كه نقش پوشش را بازي مي كنند

گزارش مي كند كه در حـزب   ،شديد باشد
. ميـز شـده انـد   آاختالفها خصـومت   ،مسلح

اعالن دادن  ،وجود تضادها در حزب مسلح
به مردم است كه مـي تواننـد بـه حركـت     

ـلح انسـجام الزم را    . يندآدر زيرا حـزب مس
پس مي بايد ليست . نها نداردآبراي مقابله با 

  . واحد را به همه تحميل كرد
ـار         ـاني  آاما تحميل ليست واحد نيز ك س

 ،زيرا تمايلهائي كه ناراضي مي شوند. نيست
ـات      آبه  ـايي مـي پيوندنـد كـه در انتخاب نه

 ،در وضـعيت كنـوني  . شركت نمـي كننـد  
نظام واليت فقيـه را   ،تحريم وسيع انتخابات

بدون پشتيبان و با دروني متالشي جلوه گـر  
  .مي كند

مخالفان ليست واحد دو مشكل را حـل         
يكي وجود گروه بنـدي  : ناشدني مي دانند

هاي متنفذ در شهرها كـه اگـر قـرار باشـد     
ناچار  ،كندليست واحد تهيه » بيت رهبري«

ـان ناديـده گرفتـه       ـا و نفوذش اين گـروه ه
ـان    ،خواهند شـد و ديگـري   تشـكيل همزم

نست كه محرك سياسـي  آبمعناي  ،جبهه ها
ديگر، نه اعتقاد كه منافع و سـهم از قـدرت   

ـاي   . است رعايت سهم جبهه ها و گـروه ه
ليسـت واحـد را بـي     ،صاحب نفوذ محلـي 

 پر زيان مي كنـد . فايده و پر زيان مي كند
زيرا انتخابات فرمايشي را جلوه گر مي كند 

يم تمام وجهه خود را از ژر ،و در سطح دنيا
  . دست مي دهد

 ،اين امـر كـه از هـم اكنـون    : انقالب اسالمي 
ـادل     بعضي اصول گراياني توي دهـن حـداد ع
مــي زننــد و او را كــه خواســت خامنــه اي را  

به خرج كردن از رهبري مـتهم   ،بازگفته است
ـان ليسـت    آوياي گ ،مي كنند نست كـه مخالف

واحد، واقعيت را اظهار مـي كننـد وقتـي مـي     
گويند جبهه ها سهم خود را از منافع و قدرت 

 ،اگر ليست واحدي هم تهيه شود. مي خواهند
ـا و سـهمي كـه از      ،در عمل به تعداد گـروه ه

ليست وجود خواهـد   ،ورندآقدرت بدست مي 
ـ ژر. داشت ا يم متالشي است و اين تالشي را ب

  :پوشش ليست واحد نمي توان پوشاند
  
اعتراض به حداد عادل بخاطر  ٭
  !:»خرج کردن از رهبری«
  
ــرداد  28در ◀ ســـايت مردمـــك  ،90مـ

ـنش بـه نقـل    : گزارش كرده اسـت  در واك
قــول از رهبــر جمهــوري اســالمي حســن 

فرد، نماينده اصولگراي مردم تهران  غفوري
ـادل   در مجلس، اين سخنان آقاي حداد ع

خــالف «و » كــردن از رهبــري  نــههزي«را 
فرد به  آقاي غفوري .دانسته است» مصلحت

گفته  - نزديك به رئيس مجلس - خبرآنالين
ــت ـات از  : اس ــت در انتخابـ ـلحت نيس مصـ

ـان رهبـر    . رهبري هزينه كنيم چرا كـه ايش
  .تمامي ايرانيان هستند

چنين علي بنايي، نماينـده اصـولگراي    هم•
ـات و  هاي انت مردم قم در مجلس، مقوله خاب

موضـوعات  «حضور اصـولگرايان در آن را  
ـال در    دانسته و در» كالن مملكتي ـين ح ع

عادل تاكيد كرده  واكنش به سخنان حداد
ــت ـاوت و  : اس ــاليق متفـ ــز از س ــه ني جامع

گوناگوني تشكيل شده است، هزينه كـردن  
از جايگاه رهبري براي يك گـروه سياسـي   
  .خاص، دور از شان و منزلت رهبري است

مطــرح » ضــررهاي«بنــايي در توضــيح      
اي درمورد اتحاد  اهللا خامنه شدن نظر آيت

: يك جناح خاص در انتخابات گفتـه اسـت  
هــا ايــن موضــوع القــاء  در برخــي گــروه

ـاص در    مي شود كه رهبري به گروهـي خ
جامعه عنايت بيشتري دارد و از سوي ديگـر  

ـار خواهنـد     برخي تمام تالش خود را به ك
ـا     بست تا مانع ات ـاد اصـولگرايان شـوند، ت ح

بدين طريـق عـدم تبعيـت اصـولگرايان از     
  .رهبري در جامعه منعكس شود

ــده   • ــري، نماين پــيش از ايــن علــي مطه
اصولگراي تهران، در واكنش به نقـل قـول   

ـادل از آيـت   آقاي حداد اي  اهللا خامنـه  ع
ـان بـه  : گفته بود طـور خصوصـي    فرضا ايش

ـ  ومي چنين سخني گفته باشند، اما اعالم عم
شايد رهبـري، بـه    .اي نيست آن كار شايسته

ـيه    اصالح ـين توص اي كـرده   طلبان نيز چن
  .باشند

ـا • ــداد امـ ــالح  ح ـادل اص ـان را   عـ طلبـ
ـيش   «و » اصحاب فتنه« ـاي پ يكي از خطره

به گفته او  است ودانسته » روي اصولگرايان
ـيه  » در كمين« هستند و به اصولگرايان توص

  را بــه بايــد صــحنه انتخابــات«كــرده كــه 
اي مديريت كنند كـه مراقـب جبهـه      گونه

  ».طلبان باشند اصالح
  

ـا بدسـت     : انقالب اسالمي اوال اطالعـي كـه م
آورده ايم موثق و حاكي از اينست كـه خامنـه   

حـداد  . اي خواهان ارائـه ليسـت واحـد اسـت    
ـادل از خامنــه اي خـرج نكــرده و نظــر او را    ع

چنانكــه مهــدوي كنــي نيــز . بازگفتــه اســت
ـالف نظـر    تشكيل ـا را مخ خامنـه اي   جبهه ه

ثانيا، خامنه اي بابـت حمايـت از   . دانسته است
ـاخ     احمدي نژادي كه سـرانجام در برابـر او ش

 دو. شد، بهاي بسيار سـنگين پرداختـه اسـت   
هاشـمي  (باره حاضر نمي شود اخراج شده ها 
بـه  را ...) رفسنجاني و گروه او و اصالح طلبان و

ـا را راه    زيرا مـي دا . صحنه راه دهد نـد اگـر آنه
بدهد، نه تنها پذيرفته است رژيم دو سـر دارد  

، »رهبـر «بلكه پذيرفته است كه به تـدريج، از  
پــس توصــيه اي كــه علــي . جــز اســم نمانــد

مطهــري احتمــال مــي دهــد خامنــه اي بــه  
كرده است، به عمـل نيامـده   » اصالح طلبان«

از آن سخني نگفته اند » اصالح طلبان«. است
  .گانه شان نيز رد شده استو شرائط سه 

  
تنور انتخابات را باید گرم کـرد  ٭

  :و یا سرد نگاه داشت؟
  
 ،»بيت خامنه اي«تصميم گيرندگان در  ◀
ـان فتنـه  «به  از فرصـت  » سوء استفاده جري

گرم شدن تنور انتخابات و تجديد وضـعيت  
استناد مي كننـد   ،88بعد از انتخابات خرداد 

. بات هستندو مخالف گرم كردن تنور انتخا
ـا توجـه بـه وضـعيت در      آ نها مي گوينـد ب

نبايد هيچ فرصتي  ،»بهار عرب«سوريه و اثر 
 ،را براي ورود مردم به صحنه سياسي كشور

اينها جانبـداران ليسـت واحـد    . ايجاد كرد
مخالفان، گرم كردن قابـل كنتـرل   . هستند

زيرا سردي . تنور انتخابات را الزم مي دانند
. يم استژو انزواي ر گوياي بي كسي ،تنور

ـادي   ـاري و   (وضعيت بد اقتص گرانـي و بيك
ـاگزير   تحريم ها و فسادي كه خامنه اي را ن
ـاد بزنـد و      ـا فس ـارزه ب كرده است دم از مب

ـال از دسـت   ...) ندادن پول نفت و و احتم
يـم در  ژيم سوريه و انزواي بيشتر رژرفتن ر

ـام را در سـطح     ،سطح منطقه بي كسـي نظ
ن را تشديد خواهـد  آسيب پذيري آ ،مردم
  . كرد
ـاريخ       در  ،طرفـداران نظـر اول   ،تا اين ت

اال اينكـه  . دست باال را دارند» بيت رهبري«
ـا    آ داغ «نها مي خواهند سـردي تنـور را ب

بخصـوص  . جبران كنند» كردن  رسانه اي
ـتفاده حـد اكثـري از انترنـت      اصرار بر اس

  :دارند
  
حضور فعال در دنیای مجـازی  ٭

ــا تســخی ن بقصــد ســرگرم آر و بس
ـــتن و  ـــل بازداش ـــردن و از عم ک

ن را گـرم آزاد و تنور آانتخابات را 
  :جلوه دادن

  
ـازي  تسخير «   ◀ ـاي مج بيـت  «شـعار  » دني

ـتفاده از انترنـت   . ستشده ا »خامنه اي اس
زاد جلــوه دادن انتخابــات و گــرم آبــراي 

فكـر  . ن را بي خطر دانسته انـد آبودن تنور 
ـا   ـاي مج سـرگرم   ،زيكرده اند در اين دني

ـنفكر و دانشـگاهي و     ـان از روش شدن همگ
دانشجو و ديگر جوانان به جر و بحث بر سر 

ـانع از    ،انتخابات و چند و چـون آن  هـم م
حضور در خيابانها و درد سر درست كـردن  

راسته مي آمي شود و هم ظاهر انتخابات را 
  .كند
سان نمي تـوان اجـرا   آاما اين طرح را       
  :زيرا. كرد

گزير مـي بايـد از سانسـور كاسـت و     نا – 1
فرصت ايجاد مـي كنـد    ،كاستن از سانسور

ـيح دادن   براي جلب توجه به محتوا و توض
 ،در نتيجـه . اهميت تحريم عمومي انتخابات

دو گوش را نيـز از دسـت    ،يم نايافته دمژر
  .مي دهد

ـازي  – 2 مـي تـوان توجـه     ،در دنياي مج
روشنفكران و دانشـگاهيان و دانشـجويان و   

وانان را به ضرورت فعال شدن در جامعه ج
و برانگيختن مردم به جنبش تحريم و گذار 

  .جلب كرد ،ن به جنبش همگانيآاز 
ــوان بــا دروغ ســازي ر  – 3 ــم و ژمــي ت ي

ـارزه كـرد و انـزواي      مسئوليت گريـزي مب
  . يم را تشديد كردژر

ـارزه    ،بنا بر اين      دنياي مجازي صـحنه مب
سـركوب   قـواي  ،نآاي مي شود كـه در  

يم و دو رأس ديگـر  ژر. يم حضور ندارندژر
ـتند  . مثلث زور پرست در موضع دفاعي هس

ـاق دادن   هرگاه نسل جوان دريابد كه انطب
. گريختن از مسئوليت اسـت  ،خود با دروغ

ــئوليت و    ــريختن از مس ـا گ ــرا دروغ بـ زي
گــريختن از مســئوليت چشــم پوشــيدن از 
حقوق است و اگر او متوجه شود كه برحق 

تادن از مسئوليت شناسي و راست گفتن ايس
 ،جــدائي ناپــذير اســت ،و راســت شــنيدن

ــورد و    ــي خ ــو را نم ــن ك ــب رأي م فري
خواهان حق من كو مي شود و حق خـود  

  .را باز مي يابد
نجا كه انجمـن حجتيـه و   آاز : انقالب اسالمي
به خود نقـش   ،در جبهه سازيها ،هيأت مؤتلفه

 ،رهاز ايــن شــما ،گــروه متوفــق را مــي دهنــد
تحقيق در باره انجمن حجتيه را بـه   –گزارش 
  :از نظر خوانندگان مي گذرانيم ،تدريج

  

انجمــــن تاريخچــــه 
از پيـدايش تـا    حجتيه
   1-  امروز

  
حقيقت پـس از ملـي    انجمن حجتيه در      

ـاي      28شدن صنعت نفـت و قبـل از كودت
ـال   ـام انجمـن ضـد      1331مرداد در س ـا ن ب

ـا   .بهائيت آغاز به كار كرد ـيس آن را  ام تاس
ذكر كـرده   ،1332مراد  28ي بعد از كودتا

ـا   . اند رهبري آن را شيخ محمود تـواليي ي
ـترده   ربود وحلبي عهده دا روابط بسيار گس

اي بــا روحــانيون و گروههــاي مختلــف و 
  .ساواك و برخي چهره هاي سياسي داشت

ـا رنـگ و         گفته مي شود حجتيه بينشـي ب
ــذهبي اســت كــه تنهــا   از لعــاب غلــيظ م

اي از شــعائر خشــك، ظــاهري و  مجموعــه
 ديگران،در آنان . محفلي تشكيل شده است

ـا را  آاز ديد برتري طلبانـه مـي نگرنـد و     نه
. بيننـد  و غيرخودي مـي  دودرجه  انسانهاي

ـيوه    پايگاه اقتصادي اين جريان را عمدتاً ش
داري داللي و شكل متمايزي از بازار  سرمايه

ـنش  .دهـد  تشكيل مـي  ـاز   بي را مان ايـن س
ـيوه و  دينـي از تحجـر   اي  ملغمه توليـد    ش

داري داللــي و فرهنــگ مصــرفي  ســرمايه
  .مي دانندمدرنيته 

آقاي جعفري دركتاب خـود در مـورد        
انجمــن  :ايـن انجمــن چنــين مـي نويســد  

ـاعي و   حجتيه يك شبكه مخفي مافوق ارتج
آخونـدي   محافـل قدرتمنـد فـرا    وابسته به

ـيخ محمـود  «است كه رهبر آن  » حلبـي  ش
ايدئولوژيكي ايـن انجمـن    پايگاه. مي باشد

ـامي     در حوزه علميه قم اسـت ولـي در تم
بزرگ آمـوزش   حوزه هاي علميه و مراكز

ـاي   مذهبي در سراسر ايران داراي ركن ه
ـياري از     ـين كننــده اسـت و بس  مهـم و تعي

ـا نفـوذ در حـوزه     آخوندهاي قدرتمند و ب
ـاي   هاي علميه و ارگان هاي دولتي از اعض

ـتند  ناي انجمـن حجتيـه عمـالً    . انجمن هس
ـبكه سياسـي علنـي را در      ـار ش هدايت چه

هيئـت موتلفـه   « : عبارتند از اختيار دارد كه
، »رسالت « ، گردانندگان روزنامه »اسالمي 

ـارز  «اكثريت كامل « و » جامعه روحانيت مب
البته اين شبكه ها، تعدادي . »فدائيان اسالم 

وذ ميان نف رايهاي كوچك را ب از جمعيت
ـارگري و دانشـجويي و     ـاگون ك اقشار گون

زنان به وجـود آورده انـد كـه     فرهنگيان و
ـا را  اينك آ ـاي اسـالمي    «در نه » تشـكل ه

 .همسو گردانده اند
ـائي     انجمن      ـازمان ضـد به حجتيه يك س

ـا نفـوذ     ـارزه ب است كه هدف اصلي آن، مب
گسترش آن و نابودي  بهائيت، جلوگيري از
ـيعه و   كامل آن بر اساس  ـادي ش مباني اعتق

به  "مهدي حضرت"مردم به سمت  ارجاع
عنوان تنها حجت باقي مانـده الهـي بـراي    

ـال    . هدايت بود  1953ايـن انجمـن در س
شمسي به وسيله يك  1332ميالدي مطابق با 

ـيخ محمـود     ـام ش روحاني معروف شيعه به ن
با حمايت بيشتر مراجع تقليد و علما  حلبي و

 بروجـردي و خـويي   مانند آيت اهللا( شيعه
  .شد  تأسيس..)و
ـار      • ـاز بـه ك بنا بر اقوال مختلف زمينه آغ

دكتـر  ضـد  اين انجمن به قبل از كودتا بـر  
ـاد   .مصدق بر مي گردد انجمن حجتيه ايج

ـايه ظهــور      ـا در س حكومـت اسـالمي را تنه
ـيعيان،   ، "حضرت مهدي" امام دوازدهم ش

واليت مطلقه فقيه "دانست و نظريه  ميسر مي
واليت  :مي گفت مي دانست و  ا مردودر "

ـام معصـوم تعلـق دارد بـه      مطلقه فقط به ام
كـه بـه   نهابين اعضاء انجمن و آ همين علت

ـاي     فقيـه  واليت  ـتالف ه معتقـد بودنـد اخ
ـاني   . مدوجود آب زيادي با توجه به نـوع مب

اعتقــادي انجمــن و مشــكالت موجــود در 
ـيل    جامعه، مردم و به خصوص افـراد تحص

ـتر بـه سـمت انجمـن و     كرده هـر رو  ز بيش
و ايـن   اعتقاداتش گرايش پيدا مي كردنـد 

ـان  داليل مخالفت از خود يكي ديگر  موافق
 با انجمن بود به طوري كـه در  واليت فقيه

ر آموزش و پـرورش  بزمان وزارت رجايي 
 ، عدهوو سپس در زمان رياست جمهوري ا

زيادي از پيروان انجمن از ادارات دولتـي  
  .توبه داده شدنداخراج شده و يا 

باال گرفتن اختالف ميان انجمن حجتيه  با •
ـا،   و ميژر اي از سران و پاره ارگانها و نهاده

خميني كه اساس حكومتش توسط انجمـن  
و در دوران شاه نيز با  وال رفته بودئبه زير س

كـه   ، به بهانه اينخميني مخالفت كرده بود
برخــوردار حمايــت حكومــت شــاه اوال از 

از امكانات  بهائيان ،ن زمانآو ثانيا،  بوده اند
برخوردار بودند و در دولـت نفـوذ كـرده    
ـاد     ـبكه اي ايج بودند و در سطح كشـور ش
ـاك بوجـود      ـازمان خطرن كرده و يـك س

از  با رفتن شاه، بهائيت نيـز  كه ورده بودندآ
بين خواهد رفـت، در يـك سـخنراني در    

خواهان انحالل انجمن حجتيه  1362سال 
ار آن منحل زانجمن توسط بنيانگاين  و. شد
  :ولي اين ظاهر قضيه است. شد
در حــال  ،بــرغم منحــل شــدن انجمــن     

دولتـي و غيـر    گروههاي تروريستي ،حاضر
  دولتي به همراه گروههاي فشار، از جمله 

ــزب اهللا  «  ـار ح ــم   ، و»انصـ ــش اعظ بخ
ـيج و     ـپاه و بسـ ـاالي سـ ــدهان رده بـ فرمان

 ن انجمننيروهاي انتظامي تحت هدايت اي
اين انجمن، مافياي قـدرت و  . كار مي كنند

ـار   ثروت در ايران را اداره مي كند كه چه
ـلي آن عبارتنـد از   ركن ـاد  : و ارگان اص بني

ـندوقهاي قـرض     ـ ص مستضعفان و جانبازان 
ـ       الحسنه ـام خمينـي  ـ كميته امـداد ام بازار 

  .آستان قدس رضوي

ماسـوني   انجمن حجتيه از طريـق دو لـژ   •
« و » استروم ارگنتسيوم « به اسامي  انگلستان

ـين   » گلدن دراين اوتر  ـبكه ب ـا ش المللـي   ب
ـام آن نيـز    صهيونيسم ارتباط دارد و اصوالً ن

 ۱۳۵۸ در آغاز سال. نام يك يهودي است
شبكه حجتيـه در ايـران سـي هـزار عضـو      

» شيخ محمـود حلبـي   « داشت و رهبر آن 
بسياري از چهره هاي شناخته شده آن . بود

ـازي، خـود از    زمان حجتيه براي ذخيره س
ـاي      جلوي صحنه عقـب رفتنـد و بـه كاره

سازماندهي پنهان سرگرم شدند كه حاصل 
ــديهاي  ــروه بن ـاد گ ـ    آن، ايجـ ــي  سياس

هيئـت  (اجتماعي نيمه علني و نيمه مخفـي  
ـ      ـ فـدائيان اسـالم  ـ رسالت  جامعـه   موتلفه 

ـا      ـته بـه آنه ـاي وابس ) روحانيت و تشـكل ه
ـ هسته هاي رهبـري  مافياي مالي قدرتم  ند 

سپاه و بسيج و ارگانهاي اطالعاتي و امنيتـي  
ـار  سـركوبگر   وو گروههاي تروريستي و فش

ـا     آنها . است بوده ـين خـود ب مخالفـت پيش
امــروز واليـت فقيــه را از يــاد بـرده انــد و   

شـده  پيگيرترين مدافع واليت مطلقه فقيـه  
مذهبي براي  و از نيروهاي ساده انديش اند

و بر جامعه بهـره   دولتود بر تسلط مطلق خ
  ...مي گيرند

ـأت موسـس      • ـأت مـديره و هي اعضاي هي
ـارت     انجمن حجتيه در مشـهد و تهـران، عب

ــد از ــي، محمــد   :بودن شــيخ محمــود حلب
صـــالحي آذري، سيدحســـين ســـجادي، 
ـار،   محمدحسين سجادي، محمدحسين عط

ـا     ـاقر، سيدرض غالمحسين حاج محمد تقي ب
انچي، مهنـدس هوشـمند، دخـ     آل رسول،

هاشمي، دكتر عبد خدايي، نماينـده مـردم   
مشهد و دكتـر محمدمهـدي پورگـل، كـه     
ـازل    ـاتي را در من اينان به طور معمول جلس
يكديگر با ديگر هـواداران انجمـن برگـزار    

ـناد انقـالب     (كردنـد   مـي  ـيو مركـز اس آرش
شماره  29/11/60، تاريخ 5327اسالمي، كد 

ـيخ محمـود     .)13ـ59 شاگردان معـروف ش
سيد و سيد حسين سجادي عبارتند از  حلبي

ـادقي   وحسن افتخارزاده سبزواري  اصغر ص
بيت «كه هم اكنون در جواد مادرشاهي و 

  ... و. صاحب مقام است» رهبر
علــي اكبــر محتشــمي در مــورد برخــي  •

نيروهاي وابسته به انجمن حجتيه در ابتداي 
پس از پيـروزي انقـالب،    :انقالب مي گويد

هاي مطرح بـه شـمار    هجزو چهركساني كه 
از كمال خـرازي،   عبارت بودند آمدند، مي

عبدالكريم سـروش، محمـد     محمود قندي،
ــداد عـــادل،   ــي حـ ــديان، غالمعلـ نهاونـ
ـانكي، كالهـدوز،    نژادحسينيان، محمدتقي ب

چـي، محمـد    جواد وهاجي، مهدي ابريشم
اي، ناصر صادق، محمد  حياتي، جالل گنجه

. دپـوش صادق، عليرضا تشيد، خاموشي، آال
پـور، دفتـر     اكبـر محتشـمي   خاطرات علي(

البته برخـي از افـراد فـوق     ).ادبيات انقالب
ـا   . بعدها از اين انجمن فاصله گرفتنـد  ـا ب ام

آنها  دريافت چرانگاهي به اسامي مي توان 
ـتند و  دهه اول انقالب، مناصب دولتـي   جس

چرا موضعي را در مخالفت با دموكراسي و 
  .زادي اتخاذ كردندآ
ـيخ محمـود     ا   ـا رهبـري ش نجمن حجتيه ب

ـايي را   ــه هــ ــكيالت و كميتـ ــي تشـ حلبـ
كميتـه   :عبارتنـد از سازماندهي نمـود كـه   

كميتـه گـروه تحقيـق و     - گروه  تـدريس  
كميته گـروه   - كميته گروه نگارش  - اخبار 

ـا     –بحث و مناظره  ـاط ب كميته گـروه  ارتب
  .كميته گروه كنفرانس ها - خارج 

  
ــه تحقجــادر ایــن  ٭ را یــق ، کمیت

معرفی می کنیم کـه در بسـیاری از 
  :رویدادها دخالت جسته است

  
وظيفه به دسـت آوردن خبـر و تحقيـق     •

كميتــه اعضــاي  پيرامــون عناصــر بهــايي را
ـان معمـوال در   . دادنـد  تحقيق انجام مي اين

كردنـد و   برخي از محافل بهايي نفـوذ مـي  
ارتباط برقرار كردن  از راهالزم را  اطالعات
. دادند كسب و به انجمن انتقال مي با بهائيان

اين كميته جزو واحدهاي مؤثر حجتيه بود 
ــز رده  ــود ني ــدي  و در درون خ ـاي  بن هـ

كـرد بـه    رده اول سعي مي :اي داشت ويژه
ـا   محافل بهائيت راه پيدا كند، رده دوم نيز ب

، به اسناد و مدارك انبهائي تشكيالتنفوذ در 
  ه انجمن آنها دسترسي و زمينه انتقال آن را ب

  ۷در صفحه  
  

 ؟!پا، جاي پاي شاه
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ـيدن بـه    . آورد حجتيه فراهم مـي  البتـه رس
ـاي   زيركـي  بـه يمـن  چنين اهدافي تنها  ه

ـتي در   او مـي . عامل نفوذي ميسر بـود  بايس
چنان آداب و رفتار به گونه اي عمل كند و 

جلوه نمايد كه اطمينان بهائيان را نسبت بـه  
ـيوه بـود كـه   تنها . كند خود جلب   بدين ش

ـان راه  چنين عناصري ب ه درون محافل بهائي
كردند و حتـي موفـق بـه تصـدي      پيدا مي
ـئوليت  . شـدند  هاي كليدي مي موقعيت مس
ـاهي و   بر كميته عهده مهندس جواد مادرش

وظيفه بازي كردن نقش مبلـغ  . گلزاري بود
ـتند  گلـزاري در  . را نيز اين دو برعهده داش

ـتعار محمـودي       ـام مس ـا ن ـان ب جلسات بهائي
. كار خود موفـق بـود   شد و در شناخته مي

آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، مصاحبه (
  ).با جواد مادرشاهي، جلسه سوم

يكي از كليدهاي ارتباطي انجمن حجتيه  •
ــري و دخالــت   بــا حاكميــت و بيــت رهب
دربسياري از خيانت ها و جنايت ها، فردي 

وي  .به نام مهندس جواد مادر شاهي اسـت 
ابتـداي   در. استعضو كنوني بيت رهبري 

ـان   .بود انقالب، فرماندار گنبد زد و در جري
بعـد،   .نقـش داشـت  ، خوردهاي اين منطقه

ــت    ــر رياس ــي دفت ـاور امنيت ــئوليت مشـ مس
ـئول دفتـر    جمهوري خامنه اي و سپس مس
ويژه بازرسي بيت رهبري و هـم اكنـون از   

 .مــي باشــد  و، در بيــت اخامنــه اييــاران 
ـاه   17گفتني است كه ناطق نوري از  دي م

مسوول دفتر بازرسي خامنـه اي   1368سال 
مسووالن سابق اين دفتـر ماننـد جـواد    . شد

مادرشاهي و ميرسليم و ديگران بـه انجمـن   
ـيد      ـاد س حجتيه وابسته بودنـد و مـورد اعتم

ميرسليم همان فـردي بـود   . علي خامنه اي
ـان   كه سالها در راس وزارت كشور و همزم

دو تـن از  . عضو هيات موتلفه اسـالمي بـود  
كنار وي بودند يكي ابراهيم  افرادي كه در

اسرافيليان بود نفر دوگانه انجمن حجتيه اي 
و نزديك به حسن آيت و باند زحمتكشان و 
ـان بـه     ديگري عزت اهللا ضـرغامي از نزديك

يس فعلي سازمان صدا و ئانجمن حجتيه و ر
  .سيما

  ســعيد حجاريــان در گفتگــو بــا خبرنامــه •
اسـالمي، بـه    مشاركت ايـران   داخلي جبهه

گيـري   شـكل پيرامـون  بيان خاطرات خود 
ــد   واواك ــي گوي ــواد مادرشــاهي م و ج

ــه آيــت:... اي كــه رئــيس  اهللا آقــاي خامن
جمهور وقت بودند استداللشان اين بود كه 

ـاقي نمانـده      براي رئيس جمهـور ابـزاري ب
اســت و بايــد دو نهــاد بــه عنــوان بــازوي  

ـازمان   رئيس جمهور زير نظر او باشد يكي س
ـان   . رنامه و يكي هم اطالعاتب از طـرف ايش

ـاهي مـي    آمـد كـه از    آقاي جـواد مادرش
ـااليي برخـوردار     قدرت استدالل و نطـق ب

ــود ــود و تمــام  . ب انصــافا هــم كــاركرده ب
هاي كشورهاي مختلـف را مـورد    سرويس

. آورد نمـودار مـي  . مطالعه قـرار داده بـود  
ـا را روي تختـه    چارت تشكيالتي سرويس ه

صـــه بـــراي طـــرح كشـــيد و خال مـــي
گرفـت و   هاي خودش معركه مي استدالل

  . من هم مجبور بودم با او مخالفت كنم
عبـــداهللا شـــهبازي در مـــورد جـــواد  •

ـيخ    ــروف شـ ـاگردان مع ـاهي از شـ مادرشـ
ـيد علـي در بيـت       ـار س محمود حلبـي و ي

انجمــن حجتيــه در : رهبــري مــي گويــد
هاي پيش از انقالب، بدون ممانعـت از   سال

ـات  ( 2ن سوي ساواك يا رك سازمان اطالع
ـيان   )و ضد اطالعات ارتـش  ـان ارتش ، در مي

فعال بود و كساني ماننـد سـرهنگ محمـد    
ـناس  ) سرلشكر بعدي(سليمي  از مبلغين سرش

عـالوه، انجمـن حجتيـه     بـه . انجمن بودنـد 
ـاتي  جاسوسـي   - داراي يك سازمان اطالع

» كميته تحقيـق و پـژوهش  «مخفي بود كه 
شــاهي جــواد مادر] مهنــدس. [نــام داشــت

بــا نــام مســتعار (گلــزاري ] دكتــر[رئــيس و 
سـفير  (و علي اصـغر نهاونـديان   ) محمودي

ـان     ـان در زم ايران در جمهـوري آذربايج
و برخي ديگر از ) حكومت حيدر علي اوف

ـازمان بودنـد   . فعالين و گردانندگان اين س
ـاواك    ـناد س پس از انقالب، مدتي مركز اس

  بـه . در اختيار اعضاي انجمن حجتيـه بـود  
ـناد    گفته مطلعين، در اين دوران برخـي اس

بعــدها، برخــي اعضــاي . مهــم مفقــود شــد
ـالي     بلندپايه انجمن حجتيـه در مناصـب ع

  . نظامي و امنيتي جاي گرفتند
اصغر نهاونديان كه عضو برجسته انجمـن   •

ـ پدر محمـد نهاونـديان ر   ،حجتيه بود يس ئ
 اواتاق بازرگاني فعلي ايران مي باشـد كـه   

در  .استبلند پايه اين انجمن نيز از اعضاي 

ـيما برنامـه اي بـه     سالهاي قبل در صدا و س
 .زبان انگليسي در مورد امام زمان داشت

نظامي انجمن حجتيـه در  اعضاي  از ديگر•
حال و گذشته مي توان ازسرهنگ مهـدي  

سرهنگ فـروزان   وسرهنگ سليمي و كتيبه 
ــدري  و و گــاه آســرهنگ  وســرهنگ حي

ـاقر  س وسرهنگ اقارب پرست  ردار محمد ب
سـردار   وسردار مهدي چمـران  و ذوالقدر 

ـامجو   وصياد شيرازي  سـرگرد   وسرهنگ ن
ـادي و آسردار حسـن فيروز  وكالهدوز  ... ب

  .نام برد
از نكات مهم عالقه وافر افراد اين گروه و  •

. گروههاي ديگر به مراكز اسنادي مي باشـد 
نها تقال داشتند صاحب اختيار ايـن مراكـز   آ

ـان با به دست گرفتنمگر تا  شوند ، بتواننـد  ش
به  .از بين ببرند اسناد گوياي سوابق خود را

عنوان مثال  مركز اسناد انقالب اسـالمي در  
اختيار روحاني با تبار بهايي يعنـي روح اهللا  

مركز  .مي باشد- شخو وخسرو خ –حسينيان 
اسناد انقالب يا مركز پژوهشهاي انقـالب در  

ـايي   ديگراختيار روحاني مشكوك  با تبار به
ـارتي سنگسـري يعنـي     به نام سيد صادق زي
ـاني معـروف مـي باشـد      .همين حميد روح

در اختيار خزايـي قـرار    واواكمركز اسناد 
دارد و مركز اسناد بازرسي كـل كشـور در   
اختيار مصطفي پور محمدي مشـكوك بـه   
ـازمان جاسوسـي    داشتن روابط پنهاني با س

بخــش خــارجي ســابق انگلــيس و معــاون 
و از عوامــل دخيــل در ترورهــاي  واكوا

و مركز اسناد ملـي  . استداخلي و خارجي 
در اختيــار اشــعري از وابســتگان بــه هيــات 

بـه  ... موتلفه و گروههاي تند رو مي باشد و 
ـياري از       ـناد بس همين دليـل اسـت كـه اس
ـا       وابستگان بـه انجمـن حجتيـه و مـرتبط ب

ـاواك از جملــه جنتــي     وخزعلــي  وسـ
ـا   ... و ويزدي مصباح  ومظاهري  هنـوز افش

ـا را      .مدنشده ا ـاهي آنه ـادر ش زيرا جـواد م
الزم به ذكر اسـت كـه    .كرده استمخفي 

پاليزدار بيچاره تنها به دليل افشاي برخـي از  
ـاره اسناد سازمان بازرسي كـل كشـور     در ب

به زندان افتاد و هنوز گرفتار  فساد چند نفر،
  .برو و بياي دادگاه مي باشد

ـال  :...ازي مـي افزايـد  عبداهللا شهب • در س
، جــواد مادرشــاهي در مقــام مشــاور 1361

اهللا  جمهور، به همـراه حبيـب   امنيتي رئيس
ـناد      ـتان رفـت و اس عسكراوالدي، بـه پاكس
منسوب بـه والديميـر كـوزيچكين، مـأمور     
سازمان اطالعاتي شوروي در ايران را، كـه  

به بريتانيا پناهنده شـده   1361خرداد  12در 
ندگان سرويس اطالعاتي بريتانيا بود، از نماي

   .دريافت كرد) 6. آي. ام(
هــاي  هاشــمي رفســنجاني در يادداشــت •

  : نويسد مي 1361مهر  5دوشنبه 
و حبيـب  ] مادرشاهي[عصر مهندس جواد «
ـات از  ] عسكراوالدي[ كه براي گرفتن اطالع

فردي مطلع به پاكستان رفته بودند، آمدنـد  
 و مطالـــب جالـــب و مفيـــدي كـــه از او

ـا    - اند گرفته ـاره عملكـرد ك و . ب. گ. درب
حزب توده و سياسـت آينـده شـوروي در    

كارنامــه و (» .گــزارش دادنــد  - ايــران
خــاطرات هاشــمي رفســنجاني، كارنامــه و 

، بــه اهتمــام فاطمــه 1361خــاطرات ســال 
ـارف انقـالب،    : هاشمي، تهران دفتر نشـر مع

  ) 261، ص 1380
ـاط ميـــان جـــواد مادرشـــاهي و    • ارتبـ

 ،انتليجنـت سـرويس  الدي و عوامل عسگراو
ـيس، اهميـت دارد    . سازمان جاسوسـي انگل

ـئن نبودنـد    كه بخصوص  اگر انگليسـها مطم
كه در اختيار گذاشتن رازگوئي هاي مأمور 
ـار انتليجنـت     روسي و اسنادي كـه در اختي

يم خميني ژاز سوي ر ،سرويس گذاشته بود
ـبكه     بكار از ميان برداشتن حـزب تـوده و ش

نها را در آ ،ا گرفته نمي شودجاسوسي روسه
ـاري كـه   . يم نمي گذاشتندژاختيار اين ر ك

ـا    ،اينتليجنت سـرويس كـرده اسـت    ـار ب ك
يمي كه مـدعي بـود   ژهمكار است و نه با ر

دو . گويا ضد انگليسي و ضد امريكائي است
ـتان رفتنـد     ـاي   ،تني هم كـه بـه پاكس اعض

ـيدني اسـت  ! انجمن ضد بهائي بودند : پرس
ـاع حكومـت     ،لن كالركآوقتي  وزيـر دف

ــران گيــت انگليســي   تــاچر در دادگــاه اي
) فروش غير قانوني اسلحه به ايران و عـراق (

ــت ــود  : گف ــراق در س ــران و ع ــگ اي جن

ـاد  آانگلستان و غرب بود از اين رو  ن را ايج
و اسباب ادامه اش را فراهم كرديم و طرف 
تماس با انتليجنت سرويس كساني بوده انـد  

شـركت كـرده    60كه در كودتاي خرداد 
ـان   يا همكاري آ ،بودند ـا و انگليسـها  آمي  ،نه

 ،60از پيش از كودتاي خـرداد   ،دست كم
عســگراوالدي نيــز بوجــود نيامــده اســت؟ 

ـته و     ـاي برجس همانند ميرسليم از چهـره ه
مخفي  انجمن حجتيه مي باشد كـه مـورد   

  .عفو ملوكانه قبل از انقالب واقع شده بود 
ـاهي ا   • ـاگردان  نزديكي جـواد مادرش ز ش

ـيد علـي      ـا س برجسته شيخ محمود حلبـي ب
ـايت    :نيستخامنه اي بي دليل  زيـرا وب س

ـاره بازتاب در  ـبت بـه    خامنـه اي نظـر   ب نس
ـين آورده اسـت     در :...انجمن حجتيـه چن

خامنـه اي  ... همين مورد حضـرت آيـت ا  
ـان سـمت    ) تعالي... حفظه ا( كـه در آن زم

ـته انـد      رياست جمهوري را بـر عهـده داش
انجمـن حجتيـه بـه آن     :مي فرمايند چنين
شود كه در طول بيسـت و   اي گفته مي عده

ــروف     ــود را مص ــت خ ـال هم ــد سـ چن
ـا       مي كردنـد بـراي پاسـخگويي و مقابلـه ب

دانيم كـه   البته مي. ها در ايران شبهات بهائي
ها بيشتر يك باند سياسي بودند تا يـك   بهائي

اما اين سـؤال كـه     گروه مذهبي و فكري،
به نظر من اين سـؤال    ...نه هستنداينها چگو

ـتي نيسـت    مـن  . يك سؤال طبيعـي و درس
بدون اينكه شما را در طرح اين سؤال متهم 
ـأله را و عمـده      بكنم، نفس وجـود ايـن مس
كردن مسأله انجمـن حجتيـه را در جامعـه    

كنم و كساني را كه براي اولين بار  متهم مي
ـنوعي را سـعي    اين شايعه و اين بحران مص

ه بــه وجــود بياورنــد ناخــالص كردنــد كــ
به نظر من در ميان افرادي كـه در  . دانم مي

ـتند، عناصـري انقالبـي،     انجمن حجتيه هس
مؤمن، صادق، دلسوز براي انقـالب، مـؤمن   
به امام و واليت فقيه و در خدمت كشـور و  

همچنانكه . شوند جمهوري اسالمي پيدا مي
ـاد و   فهم، بـي  بدبين، كج  افرادي منفي، اعتق

ــدا در حــ ال نــق زدن و اعتــراض هــم پي
نظـر تفكـر    پـس انجمـن از نقطـه    . شود مي

سياسي و حركت انقالبي يك طيف وسيعي 
. باشــد اســت و يــك دايــره محــدود نمــي

توانيم بگوييم كه انجمن نوع  بنابراين ما نمي
زيرا در انجمن هـم  . اول است يا نوع دوم

از نوع اول و هم از نوع دوم كساني هستند 
ـادي     و شايد هم  ـان زي از هـر دو نـوع كس

ـنم   وجود دارند و من وقتي كه نگاه مـي  ك
ـنم و از طـرف    يك چنين حقيقتي را مـي  بي

بينم كـه سـؤال از    كنم مي ديگر كه نگاه مي
حال انجمن و اصرار بر رد يا قبول انجمـن  

هايي در جامعه ما دارد  امروز از سوي گروه
كنم كه اين يك  احساس مي. گيرد اوج مي

عي نيست و حركتي اسـت كـه   حركت طبي
مـن  ... آورنـد  امروز دارند بـه وجـود مـي   

ـا در جامعـه     ـلي م معتقدم كه تضادهاي اص
ـا    . اينها نيست ـاد انقـالب ي تضاد اصلي ما تض

هـــاي جهـــاني و آنگـــاه  انقـــالب ضـــد
سلســله .( هــاي داخلــي اســت ضــدانقالب

  ).مقاالت سايت خبري بازتاب 
 خامنـه اي اگر بـه نزديكتـرين افـراد بـه      •

 :حجتيه ايها را پر شمار مي يابيم توجه نماييم
ــن فيروز   ــردار حس ــه س ـادي آاز جمل  وبـ

غالمحســين  ومهنــدس جــواد مادرشــاهي 
 ومصباح يـزدي   ولوالچيان و حداد عادل 

ــوقت  ــت اهللا خوش ــي  وآي ــد جنت  واحم
آيـت اهللا   ومقتـدايي   و ابوالقاسم خزعلـي 

ـا   هايانجمني وحائري شيرازي  ومظاهري  ب
ـاي جديـد و مـدرن      تبار يهـودي  و نيروه

ي و ئمانند احمدي نژاد و رحيم مشا انجمن 
نيـروي دوگانـه انجمنـي و     وهاشمي ثمره 
  ...عزت اهللا ضرغامي  و وزحمتكشاني 
  دنباله دارد

يـم  ژاما وضعيت خامنه اي و ر: انقالب اسالمي
ـارجي     –مافياهاي نظامي  ـالي در صـحنه خ م
وانيـد  دو نوشته را بخ ،نخست. نيز خراب است

در باره رابطه بوش پدر و بوش پسر كه هـردو  

ـا بـوده انـد     ـا ر  ،رئيس جمهـوري امريك يـم  ژب
ـالي     ژمالتاريا كه بـه ر  ـامي م ـاي نظ يـم مافياه
  :تحول كرده است

   

ــدر و   ــوش پ ــه ب رابط
ــا ر  ــر ب ــوش پس ــم ژب ي

  :خميني و خامنه اي ؟
  

ـاجراي اكتبـر     : انقالب اسـالمي  بـوش پـدر در م
بر سر گروگانها با خمينـي  معامله پنهاني (سورپرايز 

و ايران گيت نقـش تعيـين كننـده    ) و دستياران او
ـا حملـه بـه عـراق و         داشته اسـت و بـوش پسـر ب

ـان  آ ،كار را بر خامنه اي و دستياران او ،افغانستان س
عـراق را  «تا بدانجا كه مي گويند امريكا . كرده است
ــل  ــت آتحوي ــدها داده اس ــق  . »خون ــه تحقي كميت

اكتبر كجا بوده  19در روز  ،پدر نخواست بداند بوش
 ،سال از سازش پنهاني با امريكا 31با گذشت . است

ن روز آهنوز اسنادي كه معلوم مي كنند بـوش در  
محرمانـه و غيـر قابـل دسترسـي      ،كجا بوده اسـت 

ـاص    . است روبرت پاري مقاله اي به ايـن امـر اختص
ـا     . داده است مقاله دوم در باره رابطـه بـوش پسـر ب

  :نه اي استيم خامژر
  

ــت   ــه رو باگذش  31از چ
نوز حضور يا عدم ه ،سال

 ،سحضور بـوش در پـاري  
ـ س 1980اكتبر  19در  ر ر س

  :به مهر است؟
  
ـاريخ      اكتبـر   16نوشته از روبرت پاري به ت

  :و واجد اين نكات است 2011
مـي   ،1980اكتبـر   19بيشتر از سه دهه از  •

نامزد  ،فرض اين بود كه جرج بوش. گذرد
در انتخابــات  ،ونــت رياســت جمهــوريمعا

به ديـدار   ،ن روزآبعد از ظهر  ،1980نوامبر 
در واشنگتن رفتـه   ،يك دوست خانوادگي

ـتن بـه خانـه      . است هرگاه مـدركي بـر رف
ثابت مـي كـرد    ،دوست وجود مي داشت

ـاريس  ،ن روزآكه در  ـا    ،او در پ در جلسـه ب
  . حضور نداشته است ،ايرانيان

ـاني كـه    – 1992در اما نه كاخ سفيد       زم
حاضـر شـد     –بوش رئيس جمهوري بـود  

ـا  آبگويد  ن دوست چه كسي و خانه او كج
كتابخانه او حاضر است اسناد  ،بود و نه امروز

را در  ،ن روزآمربوط به گـذران بـوش در   
ـتيدل وال  . اختيار بگذارد ـاون   ،دبـرا اس مع
اسناد همچنان : نيز مي گويد ،بايگاني امريكا
  . بمانند بايد محرمانه

ـار          با اينكه خانواده بوش مي داننـد انتش
ـنگتن   ،سندهاي حاكي از حضور او در واش

ـا  آدست او را از  لودگي گفتگوي محرمانه ب
ـأخير انـداختن     52زادي آايرانيها بر سر به ت

ـائي  ـارتر     ،گروگان امريك بـدون اطـالع ك
ـان او  ـاك   ،رئيس جمهوري وقت و به زي پ

ـتند  ،مي كند . شـكار شـود  آسـرّ   ،حاضر نيس
دولت امريكا نيز مـي گويـد دسترسـي بـه     
اسناد موكول است به مراجعه پر هزينـه بـه   

  .دادگستري و رأي دادگاه
ـاه       • بسا علت اينهمـه اصـرار بـر سـرّي نگ

اكتبـر   19داشتن چگونگـه گذرانـدن روز   
ـا كـه در    اينست كه جرج بوش نه در امريك
ـا بـر سـر      ـا ايرانيه  پاريس  و در كار معاملـه ب

چون مي . گروگانهاي امريكائي بوده است
بروئـي بـوش   آدانند افشاي راز موجب بي 

  .ن نيستندآحاضر به افشاي  ،مي شود
تــا زمــاني كــه  ،حقيقــت هرچــه باشــد     

خانواده بوش و دولت امريكا حاضر نشـوند  
ن روز بوش كجا بـوده  آبگويند بعد از ظهر 

ـاي     ،است غير ممكن اسـت مـدارك گوي
ـاريس و شـركت در    سفر محرمانـه   او بـه پ

گفتگو با ايرانيها را بي اعتبار خواند و نگفـت  
كـه او بــا دوســتان خـود در دوايــر ســري   

ـاريس   ،امريكا ترتيب مخفي ماندن سفر به پ

  .را داده است
ـاره    • قسمت ديگر دليل سازي بـوش در ب

ـبح   ـيس     19گذران ص اكتبـر در شـوي چ
بي اعتبار شده  ،پيش از اين ،كانتري كلوب

ـاورد كـه او را   . است زيرا هيچكس به ياد ني
ـيس   . ن باشگاه ديده اسـت آدر  ـارد تن لئون

در ديـدار بـوش از    ،ناظر بر دايره محرمانـه 
ـتوارت    ،باشگاه باربارا همسر بوش و پـوتر اس

كـذب  . قاضي و همسرش نيز شـركت دارد 
ـاي او : ادعاي او زود ثابت شـد   ،در رد ادع

بود  دفتر دايره مخفي در باره حاكي از اين
ـبح     ـارا بــوش صـ ن روز را در آكــه باربـ

C&O Canal ـانم  . گذرانده است و خ
ن آاو و شوهرش در : استوارت به من گفت

ـاهم  آروز با بوش و همسرش در  ن باشگاه ب
ـان كميتـه   . نهار نخورده اند وقتي هم محقق

ــرّي    ــره س ــراد داي ــس از اف ــق مجل تحقي
ن آهيچيك به ياد نياوردنـد كـه    ،پرسيدند

ـند  روز بوش و  . همسرش به باشگاه رفتـه باش
پس از اين كه كذب ادعاي تنيس كه عضو 

شـكار  آ ،دايره سري و از نزديكان بوش بود
  .او قول خود را پس گرفت ،شد

 19اين امر كه بوش در : ميزآغيبت اسرار •
ـاريس رفتـه     آاكتبر كجا بوده است  ـا بـه پ ي

است يا نه؟ گوياي سـرّي بـودن و مانـدن    
  :ز استن روآغيبت بوش در 

ـا كـه      ،1992در       ـاره ايـن ادع وقتي در ب
ـاريس رفتـه اسـت     19بوش در   ،اكتبر بـه پ

ـا مـدعي     ،تحقيق مي شد جمهوريخـواه ه
ـيس    شدند كه دموكراتها سعي مي كننـد رئ

زيرا بعد از . جمهوري  را در تنگنا قرار دهند
بوش با يك زن ديدار كـرده   ،ن روزآظهر 
ـ . است ي كـردن  اصرار دموكراتها براي علن

ـاطر اسـت    ،رابطه بوش با يك زن بدين خ
معـروف بـه زن    ،بيل كلينتون ،نهاآكه نامزد 

دموكراتها مي خواهند بگويند . بارگي است
  . هر دو اين عيب را دارند

اما استدالل جمهوريخواه ها باطـل شـد        
ـاره همسـر     زيرا دفتر ثبت دايره سـري در ب
 بوش معلوم كرد كه او بعد از ظهـر همـراه  

پس ديدار عاشقانه بـوش  . شوهر بوده است
  . حقيقت نداشته است ،با يك زن

يا همسر بوش همراه او بوده است و آاما      
ـتدار بـوش    ،يا يك مأمور دايره سري دوس

ـا دروغ      همسر او را همـراه كـرده اسـت ت
ديگري بسازد براي پوشاندن غيبـت اسـرار   

كه بـوش   ،ميز بوش؟ دو دهه پيش از اينآ
ـا چـون   دركاخ  سفيد سفيد بود و دموكراته

امروز خجول و تن به تحميل جمهوريخواه 
سان بود كـه بـه   آبراي بوش  ،ها مي دادند

ــق    ــدرال و تحقي ـتان ف ـاهاي دادسـ تقاضـ
كنندگان كميته تحقيـق كنگـره و روزنامـه    

ـات گـذران روز     ،نگاران ـاره جزئي  19در ب
  . پاسخ درخور را ندهد ،اكتبر
ـ        ـات را از  در همان حال كه ب وش جزئي

ـان مـي كـرد    خشـمگينانه   ،مردم امريكا پنه
اصرار مي كرد كميته بگويد ادعاي مداخله 

تحقيق . مبنا ندارد ،بوش در اكتبر سورپرايز
ـا بـوش و     ـيدند ام كنندگان كميته مي پرس

ن آميـز  آحكومت او در باره غيبت اسـرار  
  .مدركي در اختيار نمي گذاشت ،روز او

بـه  . مدآشي به عمل ساز ،1992وئن ژدر  •
معدودي از تحقيق كنندگان هويت ميزبان 

ـا تحـت ايـن    . ميز بوش داده شدآاسرار  ام
نها هرگز از ميزبان پرسش نكننـد  آشرط كه 

شـگفت  . و هيچگاه نگويند او چه كسي بود
بـوش بـه معـدودي از    ! انگيز معامله اي بود

محققان نام ميزبان خود را مي داد اما بشرط 
ي از او بياورنــد و نــه از ايــن كــه نــه اســم
  .تحقيق كنند ،شاهدي كه او بود

ـاريس  • : سندهاي حاكي از سفر بوش به پ
ن آنچـه در  آبخالف  دفتر دايره سري كـه  

 ،مقرون بـه حقيقـت نيسـت    ،ثبت كرده اند
در  ،چندين گزارش از سفر بوش به پاريس

 ،اكتبر و اقامت او در پاريس 18شب هنگام 
 :دارند وجود ،1980اكتبر  19در 
ـال     - مـن بـه كميتـه     ،1992در  ،بـراي مث

ـان     تحقيق كنگره اطـالع دادم كـه در هم
جـون   ،تاريخ كه بوش به پاريس رفته است

از اين سفر  ،خبرنگار شيكاگو تريبون ،مكلين
او به من گفت كه در اواسط . گاه مي شودآ

يــك منبــع موثــق در حــزب  ،مــاه اكتبــر
اي جمهوريخواه به او گفته است بـوش بـر  

يك ديدار محرمانه با ايرانيها بـراي گفتگـو   
بعـد از  . در باره گروگانها به پاريس مي رود

را به  او خبر ،ن تاريخآدر  ،اين خبر شنيدن
  ۸در صفحه   داويد

  

 ؟!پا، جاي پاي شاه
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افسر وزارت خارجه امريكا مـي   ،هندرسون
ـاريخ   آهندرسون بياد مـي  . دهد ورد كـه ت

ـين بـه   . بوده است ،1980اكتبر   18ن آ مكل
او در واشنگتن رفته و با يكديگر گفتگو  خانه

  .كرده اند
. اما مكلين هيچگاه اين خبر را انتشار نداد    

ـاطر    ـار  آاو به من گفت بـدين خ ن را انتش
ـاتي       ـتاد تبليغ نداده بود كـه يـك عضـو س

. ن را تكـذيب كـرد  آ ،بطور رسمي ،ريگان
ايــن دو مــاجرا را از يــاد  ،در طــول ســالها

مــاجراي  ،90لهاي تــا اينكــه در ســا. بردنــد
  .اكتبر سورپرايز مطرح شد

ـناتور        ،هندرسون در نامه خود به يـك س
ن آمــاجرا را بازگفــت و ســناتور  ،1991در 

ـا هندرسـون    . نامه را به من داد مكلين نيـز ب
موافق بود كه تاريخ ديدار و گفتگو در باره 

اهميت . بوده است1980اكتبر  18 ،اين خبر
ه خبر سفر بوش به گفتگوهاي اين دو در بار

ـان    ،پاريس اينست كه مكلين خبـر را در زم
مسئله اي به . سفر بوش دريافت كرده است

اسم اكتبر سورپرايز بوجود نيامده بـود كـه   
ن خبر ساخته شـده  آبتوان گفت متناسب با 

بــي غرضــي مكلــين و هندرســون .  اســت
نمي توان مكلين را به دليـل و  . شكار استآ

 ،وجود نداشته اسـت ن تاريخ آعلتي كه در 
يك دهه بعد . متهم كرد خبر را ساخته است

نيز او داوطلب نشد خبر را به اطالع كميتـه  
ـاندم . برساند . من خبر را به اطالع كميته رس
  . ن را تصديق كردآاو تنها 

رئيس دواير سري فرانسه بر  ژقول دوماران - 
 ،ندلمنآداويد : وقوع معامله اكتبر سورپرايز

ـاران آكنت  شرح حال نويس  ژ،لكساندر دوم
ـارجي و ضـد      ـناد خ رئيس وقـت اداره اس

در كميته تحقيـق كنگـره    ،جاسوسي فرانسه
بـه او گفتـه اسـت     ژشهادت داد كه دوماران

كه او به ستاد تبليغاتي ريگان و بـوش بـراي   
غاز آدر  ،ديدار محرمانه با ايرانيها در پاريس

كمـك كـرده    ،1980دهه سوم ماه اكتبـر  
  . است

اصـرار كـرد    ژندلمن گفت كه دومارانآ     
كه اين ديدار محرمانـه از زنـدگي نامـه او    
ـاجرا بـه شـهرت       ـار م حذف شود زيـرا انتش

ـان   ،بوش ژرژويليام كيسي و  ،دوستان او زي
  .مي رساند

وقوع ديدار و گفتگوهاي پاريس را منابع  •
  :ديگر نيز تصديق مي كنند

: هنريش راپ كه خلبان است مي گويـد  - 
او را . ام كيسي را به پاريس بـرده اسـت  ويلي

به  ،ديرگاه يك شب باراني در اواسط اكتبر
ـاه   . پاريس برده ام ـتن در فرودگ بعد از نشس

او مردي را كـه   ،در خارج از پاريس ،هژبور
و در . شبيه بوش بوده است را ديـده اسـت  

ـام  ،اكتبر 18 ـاران    ،شب هنگ ـنگتن ب در واش
ـتاد  كيسي مي توانسته اسـت  . مي باريد از س

به سرعت خـود   ،ن بودآتبليغاتي كه رئيس 
ـا بـه      ـاند و  سـوار هواپيم را به فرودگاه برس

  . پاريس سفر كند
در  ،تاجر اسلحه فرانسـوي  ،نيكوال ايگناتيو - 

ـاس   : به من گفت ،1990 ـاي تم او از طرفه
ـنيده بـود كـه      خود در حكومت فرانسـه ش

ـا در اكتبـر     ،1908جمهوريخواه ها با ايرانيه
  .ديدار كرده اند ،اريسدر پ

روزنامه نگار فرانسـوي كـه    ،نجليآكلود  - 
گزارشهاي مستند به تحقيق او و ارتباطش با 
ـتگاههاي دولتـي     منابع دسـت اول در دس

ـابع  : گفت ،بر همگان معلوم است ،فرانسه من
من در دواير سري فرانسه به من گفتند يك 
ـا و      ـان جمهوريخـواه ه ديدار محرمانـه مي

اكتبـر پوشـش داده    18 – 19در  ايرانيها را
  . اند

ـار   -  ـاني آروزنامه نگ ـان از    ،لم ـارتين كلي م
همــين اطــالع را  ژدســتيار ارشــد دومــاران

  .كسب كرده بود
ـابق   ،1987در  ،زودتر -  رئيس جمهوري س

نيز گفته بود كه در پاريس )بني صدر(ايران 
  .ديدار و معامله شده است

ـاش آ -  ـاتي وقـت     ،ري بن من افسـر اطالع
رائيل نيز گفته اسـت او در بيـرون محـل    اس

ـته و بـوش و كيسـي و      ،ديدار حضـور داش
ـاي شـركت كننـده در      ـائي ه ديگر امريك

  . مالقات را ديده است
گزارش دولت روسيه به كميته  ،و باالخره - 

حاكي از اينست  ،تحقيق مجلس نمايندگان
ـان روسـي      ـا بـر گزارشـهاي جاسوس  ،كه بن

ديـدارهاي  جمهوري خواه ها و ايراني ها 
ــر  ــه از جملــه در پــاريس و در اكتب محرمان

ــد  ،1980 ـته ان ــديگر داشـ ــر . بايك ـا ب ن آبنـ
سه بار  ،1980ويليام كيسي در سال  ،گزارش

. با نمايندگان رهبر ايران ديدار كرده است

ـام گرفتـه    ديدارها در مادريد و پاريس انج
  .اند
ـيس   ،1980دراكتبر  ،در ديدار پاريس      رئ

يــام كيســي و جــرج بــوش ويل ،اســبق ســيا
نماينــدگان ريگــان و . شــركت داشــته انــد

ـان بـه    فرستاده هاي رهبر ايران در باره امك
ــداختن  ــأخير انـ گروگـــان  52زادي آتـ

ــت     ـات رياس ــد از انتخابـ ـا بع ـائي تـ امريكـ
  . گفتگو مي داشته اند ،جمهوري

ـاميلتون         ،دولت روسيه به تقاضاي لـي ه
ـا   ،رئيس كميتـه تحقيـق   ل گـزارش را ارس

گزارش روسيه از طريق سفارت . كرده بود
بــراي  ،1993انويــه ژدر  ،امريكــا در مســكو

ـا كميتـه تحقيـق    . كميته ارسال شده بود ام
تحت رياست هاميلتون تصميم گرفتـه بـود   
 ،بگويد چون مدرك محكمي يافـت نشـد  

ادعاي وقوع معامله اكتبـر سـورپرايز تأييـد    
  . نمي شود

ـا  گزارش روسيه مخفي نگاه دا      شته شد ت
اينكه من توانستم به بايگاني كميتـه تحقيـق   
ـار دهـم    ـابم و انتش . دست يابم و گزارش بي

گزارش براي هاميلتون فرستاده شده بود و 
او سال پيش به من گفت او ايـن گـزارش   

ـاحبه   . نديده است ـيش از مص  ،من كمـي پ
  .ن را براي او فرستادمآيك نسخه از 

ـيس گـروه تح  • قيـق  لورانس بارسال كه رئ
ـا      ،كنندگان كميتـه بـود   بـه مـن گفـت بس

ـاميلتون نـداده و    ن را در آگزارش را به ه
  . بايگاني كميته قرار داده باشد

ـان  • كتابخانـه بـوش نيـز حاضـر      ،بدين س
اكتبــر  19نيســت بگويــد بعــد از ظهــر روز 

ـند   . بوش كجا بوده است ،1980 ـا س هزاره
ـتان  بـر طبـق    ،انتشار يافته اند و در اين تابس

ـات   آن قانو در   ،زادي دسترسـي بـه اطالع
ـندهائي كـه    ،اختيارم قرار داده شدند اال س

اكتبر بـوش   19مي بايد معلوم كنند در روز 
ـندها  . كجا بوده و چه مي كـرده اسـت   س

البته روشن مي كنند چگونه جمهوريخـواه  
نچـه  آدر  ،ها در بي نقش جلوه دادن بوش

به نقش او در اكتبر سـورپرايز مربـوط مـي    
ـار فروگـذار نكـرده انـد      ،شود ـيچ ك . از ه

ـاكي از   ننـد كـه   آگزارشهاي ثبت شده ح
در  ،اعضاي جمهوريخـواه كميتـه تحقيـق   

ـاخ سـفيد بـراي       ،پشت پرده ـا بـوش و ك ب
 ،شســتن دســت بــوش از اكتبــر ســورپرايز

ـال  . همكاري مي كرده اند ـاخ   ،بـراي مث ك
سفيد تحت رياست بوش و اعضاي كنگـره  

نــده در جلــوگيري از عضــويت يــك نماي
ـته انـد   ،دموكرات در كميته . همكاري داش

ـاره    اسپنسر اوليويه نماينده اي بود كـه در ب
اكتبر سورپرايز تحقيق كرده و سخت شك 

ن آداشت كه بوش در باره غيبت خود در 
او دروغـي را كـه   . راست مي گويـد  ،روز

تنيس در دفتر سرويس سـري ثبـت كـرده    
اوليويـه در گـزارش   . شكار كرده بودآ ،بود
ش صفحه اي خود اصرار ورزيده بود كه ش

ــه     ـاره چگون ــوش در بـ ــول ب ـاره  ق در بـ
اكتبر تحقيق جدي بعمل  19گذراندن روز 

ـام  آ يد و معلوم شود چرا دايره سري چرا ن
چرا دايره سـري  . شاهد را ذكر نكرده است

از همكاري در تحقيق پيرامون امـري كـه   
مي بايد دست بوش را از دعاوي جدي در 

خـودداري   ،پاك كند ،سورپرايز باره اكتبر
ـاخ سـفيد از      آميكند؟  يا بـر اثـر دخالـت ك

ـا طبـق       همكاري خـودداري مـي كنـد؟ ي
  دستور خودداري مي كند؟

حق اينست كـه  «: اوليويه مي نويسد            
خشمي كه پرزيدنت بوش نسبت به تحقيق 
ـار مـي كنـد و     در باره اكتبر سورپرايز  اظه

ـت    ـاه داش ن گـذران  اصرارش بر مخفـي نگ
دست كـم   ،روزهاي پاياني دهه دوم اكتبر

اين امر كه حكومـت  . فاقد صميميت است
ـادن مــدارك و شــهود     ـار نهـ از دراختيـ

نهم با توجه به اين آ ،خودداري كرده است
 ،قاي بوش را روشن مي كنـد آكه وضعيت 

  . منطقي به نظر نمي رسد
ـازگي     • زاد آمدارك كاخ سفيد كـه بـه ت

نـد كـه سـوء ظـن     شده اند روشن مي كن
اوليويه  در باره مداخله كاخ سفيد در اسـم  

 19نبردن از ميزبان بـوش در بعـد از ظهـر    
ـا بـوده اسـت     ،اكتبر جلـوگيري از  . بـه ج

امـري   ،عضويت اوليويه در كميتـه تحقيـق  
ـا   از  ،بوده است كه از ديد جمهوريخـواه ه

ـار   . تقدم برخوردار بوده است در وسـط ك

ـاي  ،تحقيق دمـوكرات   وقتي برخي از اعض
ـات   كميته تحقيق گفته اند با توجه به اطالع
ـاره اكتبـر سـورپرايز خوبسـت      اوليويه در ب

 ،در گــروه تحقيــق بگــردد ،نهــاآنماينــده 
ـاه   جمهوري خواه ها تهديد كرده اند هرگ

ـار دعـوت شـود     از عضـويت   ،او به ايـن ك
  .كميته استعفاء خواهند داد

ـاميلتون  • ـيش     ،لي ه رويـه كسـي را در پ
ه دو طرف را به يـك چشـم مـي    گرفت ك

به جمهوري خواه ها حق  ،اما در واقع. بيند
نها نيـز عضـويت اوليويـه را در    آوتو داد و 

جلـوگيري از  . گروه تحقيق نيز وتو كردند
عضويت يكي از اندك شـمار نماينـدگاني   
كه با دقت و شجاعت تحقيق در باره اكتبـر  

كاري بـود كـه    ،سورپرايز را پي گرفته بود
ـا بـه   دموكر اتها زير تهديد جمهوريخواه ه

  . ن تن دادندآ
ـاال : شكار شـود آسري كه هرگز نبايد  •  ،ح

ـاره   نزديك به دو دهه از تحقيق كنگره در ب
ـا ايـن سـري    . اكتبر سورپرايز مي گذرد ام

ـتن شـگفت انگيـز ادامـه دارد     در . نگاه داش
بايگانيهاي كتابخانـه بـوش در    ،2011وئن ژ

ـادن   از د ،كالج استيشن تكزاس ـار نه ر اختي
. فايل هاي دايره سري خـودداري كردنـد  

ـانون   افـراد دايـره    ،به اين عذر كه بنا بـر ق
ســري كــه محافظــت از شخصــيت هــا را 

ـا را از راه  آمـد و رفـت   آ ،برعهده دارند نه
ـاذ    هائي انجام مي دهند و روشـهائي را اتخ

اما مـن در  . مي كنند كه نبايد علني گردند
ـتم اين باره ها اطالع نمي  ـا مـي   . خواس تنه

بـوش   ،اكتبـر  19خواستم بدانم بعد از ظهر 
ـتم چـرا بعـد از    آبه . كجا بوده است نها گف

دهه ايـن امـر مـي بايـد سـري       3گذشت 
  بماند؟

ـاني   ،2011وئيه ژ 26در        وال معاون بايگ
او گفته  ،در اين نامه. ملي به من نامه نوشت

ـامي مـأموران    ،است در ايـن مـدارك   اس
ـامي  . امريكا قيـد شـده انـد   دايره سري  اس

چنـدين  . اشخاص ثالث نيز ذكر شـده انـد  
ـناد را غيـر      ـار اينگونـه اس حكم دادگاه انتش

ـين   ،از اين او. مجاز مي كنند بر تصميم پيش
خود باقي هستم و موافق علني شـدن ايـن   

ـات و   آزيرا  علني شدن . اسناد نيستم ـا حي نه
سالمت مأموران دايره سري را به خطر مي 

  . دانداز
ـا وال          واكنش اول من اين بـود كـه بس

. نمي داند من در پي چگونه اطالعي هستم
وگرنه مي دانست دانستن اين امر كه جرج 

اكتبــر  19بــوش و همســر او باربــارا در روز 
موجب علني شدن  ،بهيچ رو ،كجا بوده اند

ـان او نمـي    نام مأموري و به خطر افتادن ج
ردم بـه  سـعي كـ   ،دو هفته پيش ،پس.  شود

ـنم   ،وال از راه تلفن سـعيم بـي   . گفتگـو ك
ميلـي  بـراي روبـرت    - بعد اي.  حاصل شد
ـاني كتابخانـه بـوش      ،هلزويس ـيس بايگ رئ
  :به او توضيح دادم. فرستادم

از قرار خانم وال متوجه نشده است كـه      
نچه هست اينست آ. درخواست من چيست

اكتبـر   19قاي بوش بعد از ظهـر  آكه بدانم 
ـانم وال   . رفتـه اسـت  كجا  1980 پاسـخ خ

ـيم  . مربوط به اين پرسش نمـي شـود   ن آب
.  دارم كه او متوجه قصد مـن نشـده اسـت   

ـاده لـوحي مـي     صادقانه بگويم كه بسيار س
خواهد اين ادعا كه اطـالع از محلـي كـه    

ن آدر  ،اكتبر 19قاي بوش در بعد از ظهر آ
جان مأموران  ،سال بعد 30 ،گذرانده است

  . خطر بياندازنددايره سري را به 
ــه در گذشــته        ــي اســت ك ــن اطالع اي

وردنش آاشخاص مختلفي در صدد بدست 
ـيش از ايـن    20. بوده اند ـال پ تحقيـق   ،س

ـان     كنندگان كميته تحقيـق كنگـره خواه
ـاي بـوش   آاطالع از محلي بوده اند كـه   ق

بـه   ،1980اكتبـر   19مي گويد بعد از ظهـر  
ـتا . نجا بوده استآنجا رفته و در آ ن و دادس

تحقيق كنندگان كميته و روزنامه نگاران در 
  . كار كسب اين اطالع بوده اند

ـار   ،مضحك اينست كه اين اطالع      يك ب
ــراي هميشــه ــوش را از آدســت  ،ب قــاي ب

لودگي به معامله بر سر گروگانها در اكتبـر  آ
چنين اطالعي از  ،بنا براين. مي شست 1980

يچ ه ،از اين رو. لحاظ تاريخ بس مهم است
مالحظه اي نبايد مانع از برداشتن مهر سر از 

  . ن شودآ
ــود  –در اي        ــل خ ــه   ،مي ـتم ك خواسـ

در باره پاسـخي كـه    ،مسئوالن بايگاني ملي
نها پاسـخي  آاما . باز انديشند ،به من داده اند
  . به من ندادند
نه از سر چگونه گذرانـدن روز  : انقالب اسالمي

شده اسـت  مهر برداشته  ،اكتبر جرج بوش 19
ـام  . و نه از سر كجا بـود و چـه مـي كـرد     ويلي

رئـيس    ،1980ن اكتبر آكسي كه در  ،كيسي
ـان    ـات ريگ بـوش بـود و بعـد از     –ستاد تبليغ

رئـيس   ،انتخاب ريگان بـه رياسـت جمهـوري   
ـاح ايـران    سيا شد و بهنگام بر مالء شدن افتض

 ،نكه مورد بازجوئي قـرار گيـرد  آپيش از  ،گيت
    .به مرض سرطان مرد

در ) پسـر (يا جرج بـوش  آ
مـاده مـي   آنهان خـود را  
نكــه رئــيس آكــرد بــراي 

جمهــوري شــود و بــراي 
  :؟!ايران كار كند

  
نوشته و در  Gwynne Dyerمقاله را     
ــت  ،2011اوت  17 ـته اس ــه . نوشـ او روزنام

ــه هــايش   نگــاري مســتقل اســت كــه مقال
  :كشور منتشر مي شوند 45درمطبوعات  

به كسـي  » sleeper« ،در زبان جاسوسي •
گفته مي شود كه در كشور هدف زنـدگي  

حواس خود را جمع طي مدارج . مي كند
ن كشور مي كند تا اين كـه  بـه   آترقي در 

موقعيتي دست بيابـد كـه بتوانـد خـدمت     
ـارجي خـود بكنـد    . بزرگي به مخدومان خ

يا آاينك زمان تحقيق در اين باره است كه 
 اين تعريف شامل جرج دبليو بوش مي شود

  .يا خير؟
ــرا اعمــال       ايــن تحقيــق محــل دارد زي

پرزيدنت بوش بيشتر بخاطر منافع ايران بود 
هرگاه به جنبش  ،براي مثال. تا منافع امريكا

ماه اخير نظـر انـدازيم و    5مردم سوريه در 
ـا ر    يـم  ژمقابله جانبـداران دموكراسـي را ب

ــث ـيم   ،بع ــرار دهـ ــر ق ــد نظ ـتر از  ،م بيشـ
   .خدمتگذاري بوش مي شويم

قـدرت   ،در سوريه ،1963حزب بعث در      
 ،بــدين ســو1970از . را در دســت گرفــت

حزب و كشور را اعضاي خانواده اسد اداره 
بشار اسد  ،رئيس جمهوري كنوني. مي كنند

ــر دولــت و دســتگاههاي   و فرقــه علــوي ب
ـا   . اطالعاتي و امنيتي مسلط هستند علـوي ه

درصد جمعيت سوريه را تشكيل مي  10تنها 
و از ديــد اكثريــت ســني مــذهب . ددهنــ
ـان   . كافر به حسابند ،كشور حزب بعـث بهم

فاسـد و بـي    ،اندازه كـه سـركوبگر اسـت   
سوريه تحت حاكميـت ايـن   . كفايت است

ـا  . حزب گرفتار فقر و انحطاط شده اسـت  ب
 ،از اواسط مارس بدين سـو  ،غاز بهار عربآ

ـاري   مردم اين كشور برضد حاكميت انحص
ـالم   ،حزب بعث ـبش   آت بطـور مس ميـز جن
  . كرده اند

بــس  ،يــم بــه خواســت مــردمژپاســخ ر    
خشونت خود را با اين . ميز استآخشونت 

ـا   اعتـراض  «دروغ توجيه مي كند كه گوي
ـلح     ـاي تروريسـت و مس كنندگان گروه ه

اسد قواي نظامي را از شـهري بـه   . »هستند
ـبش مـردم را      ـا جن شهر ديگر گسيل كـرد ت

 ،تا اين تاريخ ،وردهاآبنا بر بر. سركوب كنند
هزار تـن   30سوريه اي كشته شده و  1700

ـبعانه    . دستگير شده انـد  ـان س خشـونت چن
ن را آيم بعثي نيز ژاست كه دوستان سابق ر

  .افشا مي كنند
ـات   ،هفته پيش     وزير خارجه تركيه به مقام

ــت    ــونت دس ـتور داد از خش ــوريه دسـ س
بيشتر كشورهاي عرب  و اتحاديـه  ... بردارند

يم بشار اسد را جنايت بر ضـد  ژر رعرب رفتا
ـيه و   . بشريت توصيف كرده اند حتـي روس

ـيش شـوراي    چين نيز به قطعنامه دو هفته پ
امنيت كـه سـركوبگري دولـت سـوريه را     

ـا ايـران   . رأي دادنـد  ،محكوم مي كرد تنه
  .يم وفادار مانده استژاست كه به اين ر

بـوش بـدين    ژرژنمي توان گفـت كـه    •
غال افغانستان و ايـران  خاطر كه دست به اش

طالبان در كابـل و   ،زد و دو دشمن جديش
ــدام و ر ــداد ژص ــش در بغ ـان  ،يم را از ميـ

ـا  . حقوق بگير ايران بوده است ،برداشت ام
ـاداني   رف و در بنـد  ژمي توان گفت كه ن

او را بكاري برانگيختند  ،ي بودنشژايدئولو
ـا  آ. يم ايران بـود ژكه خدمتي بزرگ به ر ي

تـوان بـراي عمـل او     توجيه ديگري مـي 
عراق تنها  ،جست؟ در ميان كشورهاي عرب

يـم  ژكشوري است كه از خشونت گـري ر 
نـوري   ،هفته پيش. سوريه حمايت مي كند

نخست وزيـر عـراق بـه اعتـراض      ،المالكي
از  ،هشـدار داد  ،يـم سـوريه  ژكنندگان به ر

. خرابكاري در دولت سوريه دست بردارند
اد و و حكومت عراق را حكومت بوش ايجـ 

  . تغذيه كرد
قــواي امريكــا  ،2003نكــه در آپــيش از       

ـاخه اي از   ،عراق را اشغال كنند عراق را ش
اداره مـي   ،بعث كه رقيب بعث سوريه بـود 

او . ن نيز با صدام حسين بودآرهبري . كرد
بـه  . نيز ديكتاتوري بـي رحـم و قاتـل بـود    
يـم  ژهمان اندازه بي رحم و قاتل بود كه ر

ـين بـدترين    . اسد در سوريه اما صـدام حس
  .دشمن ايران نيز بود

ديكتاتور عراق در كار توليد سالح هسته      
ـاره دروغ  . اي نبود حكومت بوش در اين ب

باز حكومـت بـوش دروغ مـي    . مي گفت
جـرج  . گفت كه او با القاعـده پيونـد دارد  

ــأموران     ـان و م ـترين جاسوسـ ــوش بيشـ ب
ـا  آاطالعاتي را در جهان داشـت و همـه    نه

دانستند و بطور خصوصي مي گفتند كه  مي
عراق پيش از جنـگ  . اين ادعا دروغ است

 ،1990-  1991اول خليج فارس در سالهاي 
ـات   . در كار توليد بمب اتمي بود ـا تأسيس ام

ـان     ـازمان ملـل از مي اتمي توسط مفتّشان س
ـان حملـه بـه    آاز . برده شدند ن زمان تا زم

اين كشـور تحـت تحـريم     ،2003عراق در 
ـين   . تسليحاتي بود شديد نه تنها صـدام حس

ـيس    ،متحد القاعده نبود بدين خاطر كـه رئ
ــود  تروريســتهاي  ،يــك دولــت ســكوالر ب

  . القاعده در پي ترور او نيز بودند
عراق اشغال و صدام اعدام شـد و   ،باري •

امريكا تقالئي بتمام كرد تا دولت جديـدي  
ـائي  5000. را ايجاد كند  ،سرباز و افسر امريك

ـته   ،ريان برپا كـردن ايـن دولـت   در ج كش
ـته شـدند  . شدند . صدها هزار عراقي نيز كش

اينهمـه  . ميليارد دالر هزينه شـد  500حدود 
دولتـي   ،براي ساختن يك دولت درعـراق 

و او . كه نوري المالكي رهبريش مـي كنـد  
ـامي ر    ـا ح يـم  ژمتحد نزديك ايـران و تنه

  . سوريه در دنياي عرب است
ل كميته تحقيـق توسـط   تشكي ،بنا بر اين      

ـاره روابـط    ،كنگره امريكا براي تحقيق در ب
يعني كساني  ،محرمانه بوش با مالهاي ايران

ـين بـزرگ بـه      ـا  آكه بوش خـدمتي چن نه
اين تحقيق مي . ضرورت دارد ،كرده است

بايد از تحقيق در باره محل تولد او شـروع  
ـا  . شود مـده اسـت؟ در   آواقعا او كجا به دني

ز؟  بسا تحقيق از محل تولـد  تهران؟ در تبري
او بتوانــد تحقيــق كننــدگان را بــر يــافتن 

  .توانا كند ،حقيقت
جرج بوش نـه در تهـران بـه    : انقالب اسالمي

گرچـه ايـن   . مـده اسـت و نـه در تبريـز    آدنيا 
ـار محـض تأكيـد هرچـه       پرسش روزنامـه نگ
بيشتر بر نظر او است و مي خواهد بـر بزرگـي   

او  ،اصرار بـورزد  ،يم مالتارياژخدمت بوش به ر
 ،حمله به افغانستان و عراق به دستور بـوش را 

گرچـه   ،يم ايران مي خواندژخدمت بزرگ به ر
يـم  ژوضـعيت را تغييـر داد و ر   ،اين دو حملـه 

مافياها توانست در اين دو كشـور نقـش پيـدا    
مي گويند امريكا عراق را تحويـل   ،كند و امروز

واقعيـت  اما روزنامه نگار از  ،خوندها داده استآ
  :هاي بسيار مهمي غفلت مي كند

ميان ريگانيسـم و خمينيسـم پيونـدهاي     – 1
چنانكـه خمينـي و   . ارگانيك وجود دارنـد 
 ،در پي معامله پنهاني ،دستياران او بودند كه

ـا   ـاب شـدن     ،بر سـر گروگانه موجـب انتخ
ريگان به رئيس جمهوري و بوش به معاونت 

هاشمي رفسنجاني . رياست جمهوري شدند
ـا   در  روز انتخابات رياست جمهـوري امريك

ينده خواهند گفت كه ما ريگان آدر : گفت
  . را به رياست جمهوري امريكا رسانديم

ــوش  ــد از او ب رياســت  ،پــس ريگــان و بع
مـديون   ،در بخشي مهم ،جمهوري خود را

براي بار دوم نامزد  ،وقتي بوش. مالها بودند
وزيــر  ،فالحيــان ،رياســت جمهــوري شــد

واواك در حكومــت هاشــمي رفســنجاني  
گفت صد درصد مطمئن است كـه بـوش   

  ۹در صفحه    .رئيس جمهوري امريكا مي شود

 ؟!پا، جاي پاي شاه
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حكومت ريگان در خـرداد   ،بنوبه خود –2
 زماني كـه . دستيار مالتاريا در كودتا شد 60

حكومـت   ،بوش پسر به عراق حملـه كـرد  
خاتمي به او پيشنهاد يـك گفتگـوي همـه    

و » اصول گرايان«او در سود . جانبه را داد
. ن پيشنهاد نكردآكمتر اعتنائي به  ،خامنه اي

ـاز      ـائي ني ـاي امريك يعني اين كـه بنيادگراه
دارند به حاكميت زورپرستاني كه ديـن را  

  . در همه جا ،پوشش زورپرستي مي كنند
ـتان   – 3 ــم در افغانسـ ــراق و ه ــم در ع  ،ه

ـتقرار دموكراسـي    حكومت بوش درپي اس
كــه اســتقرار  گرچــه شــعار مــي داد. نبــود

دموكراســي در ايــن دو كشــور عامــل    
برانگيزنده مـردم ايـران و سـرنگون شـدن     

در پـي قطعـي    ،اما در عمل ،يم مي شودژر
. كردن سلطه امريكا بر ايـن دو كشـور شـد   

اين شد كه عمليات مسلحانه برضـد نيـروي   
ـا  ژاشغالگر مشروعيت پيدا كرد و ر يم مافياه

ا فرصت مداخلـه در هـر دو كشـور را پيـد    
تقدم بخشيدن بر سلطه بر منابع نفت و . كرد

ايجاب مي كرد دولتهاي دست  ،گاز جهان
ـاد شـوند   دموكراسـي  . نشانده و ضعيف ايج

شتي ملي داشت و دارد اما هـم در  آنياز به 
ـتان   ـا بـر دشـمني     ،عراق و هـم در افغانس بن

تفاهم امريكا با . مذهبي و قومي گذاشته شد
وش كـردن  جنگ ساالران در افغانستان و ر

جنگ كور در اين كشور و نيز وارد شـدن  
به سازش با قبايل و طوايف در عـراق و بـه   

ـانع از مداخلـه   آ نها پول و اسلحه دادن و م
عربستان در هر دو كشور و كشورهاي ديگر 

ــدن ــراق و   ،نش ــوني را در ع ــعيت كن وض
ـتان  ،در نتيجه ،افغانستان و بوجـود   ،در پاكس

  .ورده استآ
امري كه  ،ش اول را دادنبه اسلحه نق – 4 

ـتر و در يمـن و سـوريه كمتـر      ،در ليبي بيش
جنبش براي دموكراسـي   ،روي داده است

. را با جنگ بر سر قدرت جانشين مـي كنـد  
اين تجربـه تلـخ را نخسـت ايـران بعـد از      

درگيريهاي مسلحانه در ايـن و  : انقالب كرد
ن منطقه و برخوردهاي مسلحانه در شهرها آ

ـاوز  ژكودتاي نو و گروگان گيري و ه و تج
  .عراق به ايران

و جنگ افـروزي در  ... گروگانگيري و       
ـاي نـو    ه و ژكردستان و نقاط ديگـر و كودت

ـتقرار دموكراسـي    ،تجاوز عراق به ايران اس
» بهار عـرب «. در ايران را به تأخير انداخت

ـتري تهديـد مـي كنـد     . را نيز خشونت گس
ر ايـن  امريكا و اروپا نمي تواننـد بگوينـد د  

  .خشونت گستري نقشي ندارند
ـاره اكتبــر    ،در ايــران – 5 تحقيــق در بـ

ـا  . سورپرايز البته ممنوع است ـا در امريك  ،ام
در پي افشاگريهاي مداوم بني صدر و سـفر  

ـا       ،او به امريكا ـابش ب ـار كت ـبت انتش بـه مناس
و حضـورش   ،My turn to speakعنوان 

 ،در كميسيون روابط خارجي مجلس امريكا
ـا  . شكيل كميتـه تحقيـق شـد   سبب ت ن آام

. كميته نخواست حقيقـت را تصـديق كنـد   
هنوز نبايد امريكائيان  ،سال 30بعد از  ،امروز

اكتبـر   19در روز ... بدانند بوش و كيسي و 
چه بالئي بر سر دموكراسي و كشـور   ،1980

ـا ابـر    ،بـه سـخن ديگـر   . ورده اندآنها آ تنه
قدرت جهان را جريان انحطاط و انحـالل  

ـاداني چـون   . ارد با خود مي بردد وگرنه ن
ـيس جمهـوري     بوش چگونه ممكن بـود رئ
امريكا بگـردد و بـدون اطـالع از وضـعيت     

ـا حملـه مـي كنـد و     آكشورهائي كه بـه   نه
ن دو كشور قشون كشـي كنـد؟   آبه  ،منطقه

نويسنده مقاله از اين مهمترين امر نيز غافـل  
  . است

او در يـم  ژقذافي و ر ،در ليبي: انقالب اسالمي
خبر سـقوط   ،اوت 22در . تنگنا قرار گرفته اند

ـار پيـدا كـرد    بـرغم   ،در سـوريه . تريپولي انتش
ـاني كـه در   . جنبش ادامه دارد ،سركوب در زم

خود اسرائيل جنـبش اعتراضـي وسـعت مـي     
ـان     ،حمله به اتوبوسي ،گرفت بـه حكومـت نت

ـا غـزه را وسـيله      ياهو فرصت داد كه جنـگ ب
ــ  و دادســتان . دبيــرون رفــتن از مخمصــه كن

ادعانامه خـود را منتشـر    ،دادگاه رفيق حريري
متهم هسـتند   ،تن از اعضاي حزب اهللا 7. كرد

ـازمان داده انـد   و هيـأتي  . كه ترورحريري را س
براي گفتگو در باره پرونده اتمي ايران به تهران 

  :رفت

  
  

روســـيه و اســـتفاده از 
 –يـــم ژدرمانـــدگي ر

ادامه جنبش در سوريه 
  ؟ينده ليبي آ –
  

ــف ــي  س ــت مل ــر امني ر دبي
روســيه بــه ايــران و ســفر 
صالحي به مسـكو و طـرح   
گام به گام و مسئله سوريه 

  ...و ميانداري روسيه و
  
نيكالي پاتروشـف دبيـر    ،90مرداد  24در  •

ـاتي   ملي شوراي امنيت  ـيه در راس هي روس
ـا جليلـي  . روسي به تهران رفت بلندپايه  ،او ب

احمـدي   يم وژدبير شورايعالي امنيت ملي ر
اد گفتگو و طرح حل مسئله اتمي ايران را ژن

بنا بر ايـن  . پيشنهاد كرد ،به روش گام به گام
انـس  آژايران به پرسشهاي  ،در هرگام ،طرح

پاسـخ روشـن مـي     ،ي اتميژبين المللي انر
انــس پاســخها را كــافي آژدهــد و هرگــاه 

  .بخشي از تحريم ها لغو مي شوند ،دانست
انـس  آژقول داد كه  وزير خارجه روسيه      

ـ . سان شروع كندآبا پرسشهاي  اد ژاحمدي ن
» وزيـر « ،صالحي. پيشنهاد را اصوال پذيرفت

مـرداد بـه دعـوت     26يم كـه در  ژخارجه ر
وزير خارجه روسيه به مسـكو رفتـه    ،الوروف

هنوز از جزئيات پيشنهاد اطالعي  :گفت ،بود
نظر نهائي موكول است بـه بررسـي   . نداريم

هم او در باره زمان . امت خودپيشنهاد در تم
ـار  : غاز به كار نيروگاه اتمي بوشهر گفتآ ك

رود و  نيروگاه بوشـهر بـه خـوبي جلـو مـي     
طبــق تعريــف تخصصــي . اي نــدارد مســئله

اندازي شده است و بـرق   نيروگاه بوشهر راه
 .آن به زودي به شبكه وصـل خواهـد شـد   

شروع كار  ،تا ماه دسامبر ،در واقع ،نكهآحال 
  اما. ه به تأخير افتاده استنيروگا

ـيش از   • ن بـه  آوزير خارجه روسيه ماهي پ
ـاتي بـه    واشنگتن رفته و در كنفرانس مطبوع

ـام « طرح اتفاق هيالري كلينتون  » گام به گ
ـا     ـته اي ب ـاي هس براي از سرگيري گفتگوه

انبول در دي تايران را كه پس از نشست اسـ 
 .ه بودماه به بن بست رسيده بود، مطرح كرد

يم و ژروسيه ميان داري ميان ر ،بدين قرار    
البته بدين . ن خود كرده استآامريكا را  از 

ـاز بگيـرد و       قصد كـه از هـر دو طـرف امتي
ـين المللـي خـود را بمثابـه يـك       موقعيت ب

  .تثبيت كند آ،قدرت مستقل و كار
اما موضوع گفتگوها تنها مسئله اتمي ايران  •

بت كرده در باره سوريه نيز صح. نبوده است
هــاي روســي ميــان  بســياري از رســانه: انــد

ـام     بـه   آمادگي ايران براي اجراي طـرح گ
ـيه و حمايـت مسـكو از سـوريه در      گام روس
ـاط     شوراي امنيت سازمان ملـل متحـد، ارتب

 .بينند مي
بـه نقـل از    يك خبرگذاري اسرائيلي نيـز    

مخالفـت   :گزارش كرده بـود منابع ناشناس 
الحن شوراي امنيت روسيه به قطعنامه شديد

مسـكو بـه    ي بوده است كهعليه سوريه، گام
ـته اسـت  سوي تهـران   ـا ايـران نيـز     برداش ت

 .، از ابتكار عمل روسيه استقبال كند˝متقابال
ســرگئي الوروف، وزيــر خارجــه روســيه،    

، بـر  بـر سـر سـوريه    معاملـه اي  بدون اشاره
در بــاره اشــتراك مواضــع مســكو و تهــران 

 .ده استاكيد كرتحوالت خاورميانه ت
 ،در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با صالحي   

روسيه و ايـران داراي  «: الوروف گفته است
هاي نزديكند و اظهارات رسمي كـه   ديدگاه
هاي اخير از مسكو و تهـران   ها و ماه در هفته

 .استي دعمشنويد، گواهي بر اين  مي

ـا و سـران كشـورهاي بـزرگ      ◀ اما امريك
ـام خـويش را   اروپا از بشار اسد خ واستند مق

ترك كند و اصل حاكميت مردم سوريه بـر  
 ،به سخن ديگـر . سرنوشت خويش را بپذيرد

ـا  ـار بـراي     ،سياست امريكا و اروپ تشـديد فش
نها آمجبور كردن ايران به پذيرفتن خواست 

ويكتوريا نيولنـد،  سخنان  ،در اين باره. است
ـا،    24 درســخنگوي وزارت خارجــه آمريكـ

با ابراز اميـدواري بـه    :است گويا ،90مرداد 
ـيه بتوانـد ايـران را بـه      اينكه اين ابتكار روس
ـين المللـي    گردن نهادن به مسئوليت هاي ب

آمريكا سياست دو مسيره خـود   اش وادارد ،
ـا ايـران تغييـر نـداده اسـت و       را در رابطه ب
ـا   كماكان بر اين باوريم كه كاهش تحريم ه

  . »توام باشد] ايران[بايد با عمل 
تحول وضـعيت در سـوريه و    ،بدين قرار     

ـا برعهـده    موفقيت روسيه در نقشي كه امريك
از ياد نبريم كه در مـورد  (اش گذاشته است 

 ،)ليبي نيز اوباما از مدودو خواست عمل كند
عوامل موفقيت يا عدم  ،يم به روسيهژو نياز ر

 ،در حال حاضر. موفقيت طرح روسيه هستند
سبت بـه عملـي   كارشناسان روسي و غربي ن

  :شدن طرح روسيه خوش بين نيستند
ــر يديم • ــوفلوف، تحليلگ ــري س ــو  و ت عض

: شوراي سياست خارجي و دفاعي مي گويد
دور نماي مذاكرات تازه بر پايه اين طـرح   «

ــران همــان سياســت  . درخشــان نيســت اي
هميشگي خود را دنبال خواهد كرد  به اين 
معني كه در ظاهر پيشنهاد هاي مطرح شـده  

  ». ميپذيرد اما از اجراي آن سر باز ميزند را
ـناس   ،و نيز    به گفته آلكسي ماالشنكو، كارش

ـتقبال تهـران از     مركز گارنگي در مسـكو، اس
طرح گام به گام طبيعي اسـت زيـرا  ايـران    
عمالً در انزواي كامل سياسي قـرار گرفتـه و   

ـيار مهـم     گفتگويش با روسيه براي ايـران بس
ـا ارائـه   . است ايـن طـرح اهـداف    روسيه ب

ـيه مـي   . ديگري را نيز دنبال مـي كنـد   روس
ـتقلي را     خواهد نشان دهد كـه سياسـت مس
دنبال مي كند و تصميم هايش با توصيه هاي 
غرب فاصله دارد؛ ميخواهد اعتبارخود را بـه  
عنوان يك ميانجي بين المللي تثبيت كنـد؛  
مي خواهد از واشنگتن امتيازهائي در سطح 

مللي بگيرد؛ وباالخره حل منطقه اي و بين ال
مسئله هسته اي ايران از نظر اقتصادي به نفع 
ـئله     روسيه است و مسكو مايل نيسـت كـه مس
ـامي منجـر      هسته اي ايران بـه درگيـري نظ

  .شود
ـناس مؤسسـه   و     سرگئي سريگيچف، كارش

ــي  ــكو م ــه در مس ــد خاورميان ــالم «: گوي اع
 آمادگي تهران براي از سرگيري مذاكرات،

ـا     تحريم براي كاهش ها بسيار مهـم اسـت ام
ـادگي      مهم تر از آن اين اسـت كـه ايـن آم

هاي  جامه عمل بپوشد و يكي ديگر از توافق
اما رضايت ايـران  . بدون نتيجه با ايران نباشد

از طرح پيشنهادي ناشي از اين است كه اين 
طــرح بــه نــوعي بــراي ايــن كشــور نقــش 

 .است اي قائل شده ابرقدرت منطقه
دهد كـه   يه به ايران فرصت ميطرح روس    

بست و انزوايـي كـه در آن    آبرومندانه از بن
 ».قرار گرفته، بيرون آيد

ـيار سـودمند     براي روسيه نيز اين توافـق بس
نخست؛ چنين توافقي اعتبار مسكو بـه  . است

المللــي را ارتقــاء  گــر بــين عنــوان ميــانجي
دوم اينكه استقالل سياست روسيه . بخشد مي

كند، و سوم اينكـه   را تثبيت ميدر خاورميانه 
ـادي     لغو تحريم ـافع اقتص ـا من ها عليه ايران ب

  .روسيه سازگار است
راديو فـردا خبـر داده    ،90مرداد  28در   •

شماري از كارشناسان غربـي بـر ايـن    : است
عقيده اند كه طرح گام به گام مبناي كار را 
بر همكاري مجدانه و صادقانه ايران گذاشته 

م همكاري ايـران درمـورد   و در صورت عد
ـئوالهاي آژانـس راه حلـي ارائـه      پاسخ به س

ـا اعـالم    . نداده است ـته باره ايران در گذش
ـئوالهاي آژانـس پاسـخ     كرده كه به همه س
ـته   داده و در مواردي سئوالها را بي پايه دانس

ـار       .است ـا توجـه بـه رفت ـان ب اين كارشناس
گذشته ايران اميد چنداني به نتيجـه بخـش   

روسيه ندارنـد و ميگوينـد ايـن     بودن طرح
هويج «طرح در واقع در چارچوب سياست 

ـاه تـر كـرده     »  و چماق ـاق را كوت فقط چم
در مقابل شماري ديگر نيز كـه ادامـه   . است

ـار جمهـوري      تحريم ها را بـراي تغييـر رفت
ـايش طـرح     اسالمي بي فايده ميداننـد، آزم

  .روسيه را خالي از فايده نمي دانند
خامنه اي كه بارديگر  ،90 مرداد 29و در  ◀

ـادي  : گفته است ،به قم رفته بود تحريم اقتص
ـا وضـعيت   . ايران شكست خـورده اسـت   ام

ن آاسف بار صنعت نفت و كاهش صادرات 
ن فرسودگي تأسيسات نفتي است آكه علت 

ور و مسلط شدن چين بـر  آو گراني سرسام 
تناقض موجود در سخن او  ،...اقتصاد ايران و

ـاره   . نندشكار مي كآرا  ـات در ب وسعت تبليغ
يم بـه  ژگفتگو با روسيه نيز گوياي نياز مبرم ر

  .خارج شدن از تنگناي انزوا است
ـيه و         صالحي به خود باليده است كه روس

غافـل از  . يك يكديگرندژايران متحد استرات
ــاه ايــران را متحــد  ايــن كــه روســيه هيچگ

همـواره  . يك خود نمي دانسته استژاسترات
وده است كه از ضـعف ايـران بـراي    ن بآبر

ــتفاده كنــد ،خـوردن و بــردن  قــرارداد : اس
درباره درياي مازندران را ناديده گرفـت و  

ـيم  آ ن را به كشورهاي ساحلي به ترتيبي تقس
ـير از    . ن خـودش بگـردد  آكرد كه سـهم ش

ـيدن ايـران و      ـيله دوش نيروگاه اتمـي را وس
ـا    . معامله با امريكا كرده است ـا ب از معاملـه ه

در . يران سودهاي هنگفت عايد مـي كنـد  ا
به زيان حقـوق ملـي ايـران و     ،سياي ميانهآ

يـم را دنبالـه رو   ژر ،كشورهاي ايـن منطقـه  
در رابطــه . سياســت خــويش كــرده اســت

ـالحه      ،باغرب همـواره ايـران را وجـه المص
پيشنهاد حل گام به گام مشـكل  . كرده است

  .اتمي نيز وجه المصالحه كردن ايران است
  
ـــام ٭ زد ریاســـت جمهـــوری از ن

ــران  ــه ای حــزب جمهوریخــواه، ب
حق می دهـد بمـب اتمـی داشـته 

  :؟!باشد
  
عضو حـزب   ،ران پل ،2011اوت  11در  ◀

ـاي رياسـت    جمهوريخواه و يكي از نامزده
ـات   ،جمهوري ايـن حـزب    ،2012در انتخاب

گفته است او مانعي نمي بيند كه ايران سالح 
 ايرانيها اوال: او توضيح داده است. اتمي بسازد

وقتي مي بينند دورتادور كشورشان دشـمن  
دليلي عقل پسند دارند بر داشتن بمب  ،است
 ،نها بمب اتمي بسازندآحتي اگر  ̋،ثانيا. اتمي

ـين كـه    ـابق و چ در  ،در مقايسه با شوروي س
 ،ن مقابـل بـود  آامريكا با  ،دوران جنگ سرد

و ثالثا اين امر كـه  . يندآهيچ به حساب نمي 
 ،يني ها بمب اتمي داشتند و دارندروسها و چ

ـانع   آنه مانع گفتگوي امريكا با  نها شد و نـه م
ن نقطـه  آدست زدن بـه جنـگ در ايـن و    

  . جهان
ـائي   ،سخنان ران پل: انقالب اسالمي در امريك

كه دوحـزب جمهوريخـواه و دمـوكرات اصـرار     
دارند كه ايران مجهز به سـالح اتمـي بهـيچ رو    

تحريم اقتصادي  تحمل نمي شود و در بحبوحه
دست كم به اين معني است  ،و تهديد به جنگ

كه هم سياستمداران امريكائي و هـم اسـرائيلي   
ـاهو  ،در همين ايام –ها  نخسـت وزيـر    ،نتان ي

ـا    اسرائيل به هيأتي از نمايندگان مجلـس امريك
گفته است ايران بزرگ ترين خطـر منطقـه اي   
براي اسرائيل به خاطر عزمش بر ساختن بمـب  

ـا مـي داننـد كـه       –اتمي است  و هـم اروپائيه
ـاز      ـابع نفـت و گ نيازشان به حفظ سلطه بـر من

يـم درمانـده   ژر ،است كه ناگزيرشان كرده است
  . رتي خطرناك جلوه دهندقد ،اي را

  
يا غرب در همـان حـال   آ

ــت از   ــه دم از حمايـ كـ
ميـز در  آجنبش مسـالمت  
از جنـگ   ،سوريه مي زند

مسلحانه نيز حمايـت مـي   
  :كند؟
ــل  ،2011اوت  15در  ◀ مايكـــــــــــ

مقاله اي  ،در گلوبال ريسرچ ،چوسودوسكي

   ،نآانتشار داده است كه بنا بر 
 وسائل ارتباط جمعي غرب نقـش اساسـي   •

ـا   در پوشاندن واقعيت از ديد مردم غرب ايف
ـبش     آ. مي كنند نها تبليغ مـي كننـد كـه جن

ـالمت   يـم  ژميـز اسـت و ر  آمردم سوريه مس
سوريه ارتش را مأمور جنگ با مردم سـوريه  

اما حقيقت اينست كه در سوريه . كرده است
به ايـن  . عصيان مسلحانه نيز روي داده است

ت ناتو و با حماي ،»زاديآمجاهدان « ،عصيان
  .  فرماندهي عالي ارتش تركيه دست زده اند

مركز ناتو در  ،بنا بر منابع اطالعاتي اسرائيل •
ـالي ارتـش تركيـه      بروكسل و فرمانـدهي ع
ـلحانه در سـوريه تهيـه     طرحي براي قيام مس

 ،بنا بر اين طـرح . كرده و به اجرا گذاشته اند
شورشيان در تركيه تعليم داده مي شوند و به 

سلحه الزم براي از كار انداختن تانكها و نها اآ
ـاي ارتـش سـوريه داده مـي      هلي كوپتره

همان روش كه در ليبي بكار  ،در واقع. شوند
  . در سوريه نيز بكار برده مي شود ،رفته است

هاي ناتو به اين نتيجه رسيده انـد  ژاسترات     
كه سالحهاي ضـد تانـك و ضـد هـوائي و     

 14دبكا نيـوز  ( خمپاره انداز كارسازتر هستند
ـالي ارتـش   ) . 2011اوت  ناتو و فرماندهي ع

بـراي عضـو   » زاديآمجاهـدان  «تركيه به 
هماننـد جنـگ در   . گيري كمك مي كنند

در حال بسيج داوطلبان در سـطح   ،افغانستان
ـتند     . خاورميانه بـراي جنـگ در سـوريه هس

تمركز قواي تركيه در مرزهاي سـوريه نيـز   
  .است يم بشار اسدژتهديد مستقيم ر

  
تــن از افــراد  ۳۰۰۰: اســتراتفور ٭

تن از اعضای حزب  ۲۰۰۰سپاه و 
الله لبنان در سوریه بکار سـرکوب 

  :مردم هستند
  
ـتراتفور از قــول   ،2011اوت  16در  ◀ اسـ

منابع خود در حزب اهللا لبنان گزارش كرده 
ـپاه     3000است كه حـدود   تـن از افـراد س

تن از اعضاي حـزب اهللا   2000پاسداران و 
ـان  300نان و لب  ،تن از اعضاي گروه امل لبن

ـار اسـد و    ژدر خـدمت ر  ،در سوريه يـم بش
ـتند    پاسـداران  . سركوب مـردم سـوريه هس

گروه هاي مسلح را برضد مردم بكار مي برند 
و افـراد حـزب اهللا افـراد ارتشـي را كــه از     
 ،تيراندازي بسوي مردم خودداري مي كنند

  .مي كشند
  

حريـري   قاتالن: و استراتفور اشپيگل
  پايگاه سپاه آموزش ديده اند در
 
به گزارش هفتـه نامـه   ، 2011اوت  15در ◀

رد پاي قتل رفيق  و استراتفور آلماني اشپيگل
حريري به ايران و بطور مشخص به شهر قم و 

 .سپاه پاسداران مي رسد
ـيدگي بـه تـرور          ـين المللـي رس دادگاه ب

ـاه ژ  ـار تـن از    وئيـه حريري در اواخر م چه
ـتهم بـه دسـت      زب اهللا لبناناعضاي ح را م

 .داشتن در عمليات ترور كرده است
طبق اطالعات اشپيگل، شواهدي در دست    

اين دادگاه است كه نشان مـي دهـد ايـن    
چهارمتهم پيش از ترور دركمـپ آموزشـي   
امام خميني كه وابسته به سپاه پاسداران است 

 .تعليم ديده اند
، 2004 اين متهمين به نوشته اشپيگل در سال

ماه ها در پايگاه نظامي سپاه كه در نزديكـي  
نحوه تـرور را تمـرين و     شهر قم واقع است

ـار "حتي يك بار را  "عمليات آزمايشي انفج
 . اجرا كرده اند

طبق اطالعات اشپيگل، شـواهد موجـود       
ـپاه   نشان مي دهد كه در اين ترورعالوه برس
قدس بعنوان بازوي عمليات سپاه پاسداران ، 

ـته     ساز مان امنيت سـوريه هـم دخالـت داش
  .است

حسن نصراهللا، رهبر حزب اهللا لبنان، اعالم     
ـاي حـزب      كرد كه اين چهار ـتهم از اعض م

آنان را در   در عين حال وي دخالت. هستند
 . اين ترور رد كرد

اشپيگل در اين گزارش مي نويسد كه امكان 
ـال     ـا مح يافتن و دستگيري اين افـراد تقريب

ـاي     است، زيرا  ـازمان ه ـات س طبـق اطالع
 در  افراد امنيت غرب، حداقل سه تن از اين

  .ايران بسر مي برند
  ۱۰در صفحه 

 ؟!پا، جاي پاي شاه
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ششماه جنگي كه سرانجام 
با مداخله نيـروي هـوائي   
امريكا به سـقوط تريپـولي   
انجاميد و حـال و آينـده   

  :ليبي؟
  
روزشــمار قیــام مــردم لیبــی و  ٭

خارجی به دنبـال  –جنگ داخلی 
ــرف  ۲۲ورد و در آ ــبب تص اوت س

تریپولی توسط شورشـیان شـد بـه 
  :نقل از خبرگزاری فرانسه

  
جنبش  ،2011فوريه  19تا  15در روزهاي  •

ـابقه اي در ليبـي روي داد    . اعتراضي بـي س
ن را بشـدت  آيم قـذافي  ژقواي سركوب ر

ـازي و   . سركوب كرد قيام نخست در بـن غ
ـپس مـردم   ) شرق ليبي(البيدا  روي داد و س

  .ليبي نيز برخاستند شهرهاي ديگر
وزيـر   ،مصطفي عبـدالجليل  ،فوريه 22در  •

وزير كشـور   ،دادگستري و عبدالفتاح تونس
ده ها  ،نهاآبه دنبال . به قيام كنندگان پيوستند

شخصــيت سياســي و نظــامي نيــز بــه قيــام  
  .كنندگان پيوستند

ـان مـرز    ،فوريه 25تا  23از  • منطقه واقع مي
ـا عجدبيـه    ـام  ،ليبي با مصـر ت ل تبـروك و  ش

  .مدآبه مهار قيام كنندگان در ،بنغازي
ـال شـوراي امنيـت      ،فوريه 28در  • بـه دنب

ـا     ،سازمان ملل متحد ـا و اتحاديـه اروپ امريك
  . يم قذافي را تحريم اقتصادي كردندژر
فرانسه شـوراي ملـي    ،2011مارس  10در  •

ـاه فوريـه توسـط     آانتقالي را كـه در   خـر م
تشـكيل شـده    يم قذافي در ليبيژمخالفان ر

ـناخت    ،بود  25 ،ن پـس آاز . بـه رسـميت ش
كشور ديگر نيز اين شورا را برسميت شناخته 

  .اند
شوراي امنيت سازمان ملل  ،مارس 17در  •

اجازه بكار بردن نيروي مسلح برضـد   ،متحد
قواي قذافي بـراي حمايـت از افـراد غيـر     

  .نظامي را صادر كرد
ـامي قـذافي    ،مارس 19و  18در  • قواي نظ
ـازي ب ـيان  « ،ه بن غ حملـه  » پايتخـت شورش

ـامي   . كردند ـتون نظ نيروي هوائي ناتو به س
يم قذافي حمله كردند و ارتـش ليبـي را   ژر

ناگزير كردند بطرف غرب ليبي عقب نشيني 
  .كند

ـات در   ،مارس 31در  • ناتو فرماندهي عملي
  .ليبي را برعهده گرفت

ناتو نقاط غير نظامي را  ،2011وريل آ 1در  •
ان كرد و سبب كشته شدن غير نظاميان بمبار
  .شد

گروه كشـورهائي كـه در    ،وريلآ 13در  •
شـوراي   ،ليبي مداخله نظامي كرده بودنـد 

ملــي انتقــالي را بــه رســميت شــناختند و از 
در ايـن  . قذافي خواستند قدرت را رها كند

تثبيت شـده   ،در فاصله برگا و عجدبيه ،تاريخ
  .پا جاي پاي شاه بود

ـاريس و رم  ،بعد از لندن ،لوريآ 20در •  ،پ
مشاوران نظامي خود را روانه بن غازي مـي  

ـين    ،نهاآبه دنبال . كنند مصر و امريكا نيـز هم
  .كار را مي كنند

يكي از پسرهاي قذافي  ،2011مارس  1در  •
و سه تن از نوه هاي او براثر بمباران نيـروي  

  .هوائي ناتو كشته شدند
ـيان   ،بعد از دو ماه جنگ ،مه 11در  • شورش

  .فرودگاه مصراته را تصرف مي كنند
مسكو نيز از قذافي مي خواهـد   ،مه 27در  •

  .قدرت را ترك گويد
ـا   ،2011وئن ژ 1در  • ناتو عمليات خود را ت

  .ماه سپتامبر تمديد مي كند
ـائي    ژ 27در  • ـين المللـي جن وئن دادگاه ب

ـيف      دستور توقيـف قـذافي و فرزنـدش س
ـازمان    ،سياالسالم و عبداهللا السنو ـيس س رئ

  .اطالعات و امنيت ليبي را صادر مي كند
فرانسه مي پذيرد كه توسـط   ،وئنژ 29در  •

  .چتر براي شورشيان اسلحه فرو ريخته است
ـاي   ،2011وئيه ژ 6در  • شورشيان از كوه ه

  .غاز كردندآنفوسا حمله خود را 
گروه بين المللـي تـدارك    ،وئيهژ 15در  •

شوراي ملي انتقالي  ،يكننده حمله ناتو به ليب
ليبي بـه رسـميت   » دولت قانوني«را بعنوان 

  . مي شناسد
ـتاد  ژ ،وئيهژ 28در  • نرال يونس كه رئيس س

  .كشته شد ،قواي شورشي بود
مصطفي عبدالجليل كـه   ،2011اوت  8در  •

 ،رئــيس شــوراي ملــي انتقــالي شــده بــود 
  .حكومت موقت را بركنار كرد

را متهم كـرد  يم قذافي ناتو ژر ،اوت 9در  •
ـبب   ،كه با بمباران روستائي نزديك زليتن س

  .غير نظامي شده است 85كشته شدن 
گفتگوهاي سري نماينـدگان   ،اوت 14در  •

 ،در جربا ،يم قذافيژشورشيان و نمايندگان ر
ـيان قاطعانـه   . انجام گرفت ،در تونس شورش

  .خبر را تكذيب كردند
شورشيان به غرب ليبي نفـوذ   ،اوت 15در  •
دند و مهار شهرهاي  قريان و سـورمان را  كر

تمامي مناطق  ،در شرق ليبي. وردندآبدست 
مسكوني واقع در شرق برگا  را به مهار خـود  

  .وردندآدر 
ـال   ،يم قذافيژر ،اوت 18در  • در همان ح

كه مي گفت قذافي مقام خويش را تـرك  
تش بس داد آبارديگر پيشنهاد   ،نخواهد كرد

ن تصفيه خانـه الزاويـه   شورشيا ،در اين روز. 
  .در غرب تريپولي را تصرف كردند

شورشــيان زليتــان در شــرق  ،اوت  19در  •
تريپولي و الزاويه را تصرف كردند و پيشروي 

  .غاز كردندآخود بسوي تريپولي را 
شورشيان شب هنگام بسـوي   ،اوت 20در  •

قذافي از طرفـداران  . تريپولي هجوم بردند
ــي  ــر ليب ــود خواســت از سراس ــوي  ،خ بس

براي نجات شهرهاي ويران شده به  ،تريپولي
  .يندآحركت در 

شورشيان وارد تريپولي شدند  ،اوت 21در  •
. وردنـد آو مهار چنـدين محلـه را بدسـت    

زد و . وردنـد آشورشيان ديگر از دريا هجوم 
. خوردهاي شديد در تمام روز ادامه داشتند
ـند   . اما شورشيان توانستند به مركز شـهر برس

وردنـد  آمحلي را به تصـرف در  ،سبز ميدان
به هواداري او  ،نآدر  ،كه طرفداران قذافي
قـذافي از طرفـداران   . اجتماع مي كردنـد 

ـاك      ـيان پ خود خواسـت شـهر را از شورش
  .كنند
ــن روز       ـامپو  ،در اي ــو اوكـ ــوئي موران  ،ل

اعـالم   ،دادستان دادگاه جنائي بين المللـي 
 كرد كه سيف االسالم پسـر قـذافي توقيـف   

  .شده است
 17شوراي ملي انتقالي منشور  ،اوت 22در  •

 ،بنا بر اين منشـور . ماده اي خود را انتشار داد
شوراي ملي انتقالي دولت قانوني است كـه  
مشروعيت خود را از قيام مـردم ليبـي مـي    

ـال ديگـر    ،بنا بـر ايـن بيانيـه   . گيرد  ،يـك س
يـد و مجلـس   آانتخابات مجلس بعمل مـي  

در بيانيـه  . را تهيه مي كندقانون اساسي ليبي 
مده است كه ليبي خشونت و تروريسـم را  آ

به نابردباري و انزواي فرهنگي . نفي مي كند
پايان مي دهد و به حقوق بشر احتـرام مـي   

ـادي . گذارد قـول مـي دهـد     ،از نظر اقتص
ـين المللـي كـه      ـاي ب تمامي موافقت نامه ه
ـافظ      ـتند را محتـرم بشـمارد و ح مجري هس

ـاد   ،و نيز. ليبي باشد منافع غرب در يك اقتص
  .زاد را بسازدآبازار 

ــالمي  ــالب اس ـاتو   : انق ــش نـ ــزاري نق خبرگ
ـاي   . بسياركمرنگ كرده اسـت  بازگشـت نيروه

ـات برضـد قـواي قـذافي      ،هوائي امريكا به عملي
ـا  . بخصوص در ماه اوت را به قلم نياورده است ب

نقش تشـديد حمـالت   ) اوت 22(اينكه لوموند 
 ،كا را در موفقيـت شورشـيان  نيروي هوائي امري
در قـواي دو   ،افـزون بـر ايـن   . بازگو كرده است

نقش ايـن  . افراد غير ليبائي شركت دارند ،طرف
نتيجه اينست . افراد نيز ناديده گرفته شده است

ينده نزديك ليبـي  آاز نشان دادن  ،كه روزشمار
  .نيز ناتوان است

ـال ريسـرچ از     ،اوت 22در  • ـار گلوب خبرنگ
ـاران   تريپولي گ زارش مي كند كه شـهر بمب
ـتند  . مي شود . شورشيان مسلح كم شـمار هس

گفت تعليم ديده ترين افراد ناتو در عمليات 
ـا   ،در سطح شهر. شركت دارند زد و خورده

  .بشدت ادامه دارند
لكـس النتيـر   آخبرنگار ديگـري بـه اسـم         

گزارش مي كند كه هلي كوپترهاي ناتو نيز 
. شركت دارند در جنگ برضد قواي قذافي

ـتنده خبـري    ،اوت 22در   france 24فرس
ـيش تصـرف       ـا پ ـاه ه خبر مي دهدكـه از م

بـراي  . تريپولي سازمان داده مي شده است
ـاد و     اين كار تيپ مخصـوص تريپـولي ايج

  .ن تعليم داده شده اندآافراد 

نند كه در آگزارشها حاكي از  ،اوت 23در  •
شـب  . سطح شهر زد و خوردها ادامه دارنـد 

سيف االسالم بـه هتـل محـل اقامـت      ،يشپ
خبرنگاران رفته و دستگيري خود را تكذيب 

  !كرده است
ـيس     ،در اين روز        با توجه بـه تهديـد رئ

ـتعفاء در صـورتي    شوراي ملي انتقالي به اس
كه شورشيان در صدد انتقام گيري شـوند و  
ـا     دست به خون ريزي بزنند و با توجـه بـه ن

يـم  ژاز سـقوط ر  معلوم بودن وضعيت ناشي
  . مدآصحبت از تصرف ليبي بميان  ،قذافي

، اجـــالس اســـتامبول 2011اوت  25در • 
ـتار     تشكيل شد و وزير خارجـه تركيـه خواس
آزاد شدن پولهاي ليبي و در اختيار شوراي 

ميزان ذخاير . ملي انتقالي قرارگرفتن آنها شد
ميليارد دالر بـرآورد   170تا  160ارزي ليبي 

ـيس   . شد ـاركوزي، رئ روزي پيش از آن،  س
ـين   جمهوري فرانسه، گفته بـود كنفرا  نسـي ب

ـاريس، پيرامـون   المللي در هفته آينده،  در پ
  .ليبي تشكيل خواهد شد

مجله نـوول ابسـرواتور و   در همين روز،      
 ناتو» نقش نيروهاي ويژه«مطبوعات ديگر، از 

ـا  : نوشتند ـاي     17ت ـيش از ايـن، نيروه روز پ
ـا نبودنـد   روز از آن .  شورشي به كاري توان

بيشتر انگليسـي،   ،ناتو ، نيروهاي ويژهبدين سو
وارد عمليات شدند، نيروي هوائي امريكا هم 

شهرها و سـرانجام تريپـولي   . دست بكار شد
  .فتح شدند

در اين روز، پيامي از قذافي انتشار يافـت      
در . مردم ليبي را به قيام مسلحانه خوانـد كه 

همان حال، دژ عزيزيه كه جبار نگون بخت 
ت و ويـران  در آن پناه گرفته بود، فتح و غار

ـا قـواي      .شد ـافتن قـدافي ب ناتو گفت در ي
  !شورشي همكاري خواهد كرد

  
جنـــگ  ،یــا بــا رفــتن قــذافیآ ٭

داخلی در لیبی به پایان می رسد و 
یا وضعیتی نظیر عراق و افغانستان 

  :در انتظار لیبی است؟
  
  :پاسخهاي زير داده شده اند ،با اين پرسش    
نظر  ،روزنامه گاردين ،2011اوت  21در  ◀

Dennis Kucinich  ـتمدار سياســـ
ـار  امريكائي و عضو حزب دمـوكرات   را انتش

  :داده است
شورشيان  ،به كمك حمله هاي هوائي ناتو •

ـاتو بـه   . ليبي اينك وارد تريپولي شده انـد  ن
ـليحاتي و     شورشيان همه گونـه حمايـت تس

ناتو . ب داده استآغذائي و داروئي و حتي 
ـاران كـرده اسـت    . نيروگاه هاي برق را بمب

پاش را در حمله به افـراد  آپترهاي هلي كو
نظــامي و پلــيس بكــار بــرده و راه را بــراي 

  . پيشروي شورشيان هموار كرده است
ينده بر قذافي چه خواهـد  آدر روزهاي  •

ـا نقـض قطعنامـه     ،يك امـر اسـت   ،رفت ام
ـاتو و شـركت در      شوراي امنيـت توسـط ن
. جنــگ داخلــي ليبــي امــري ديگــر اســت

ــ ت از غيــر قطعنامــه شــوراي امنيــت حماي
نظاميان را مقرر مي كـرد و نـه شـركت در    
ـان     جنگ داخلي بسود يك طـرف و بـه زي

نچـه روي  آ. يم ليبي راژطرف ديگر و تغيير ر
داد به اعتبار سازمان ملل متحـد لطمـه وارد   

نتوان  ،مردم بي گناهي كه كشته شدند. كرد
حمله هاي هوائي ناتو همچنان مردم . شمرد

مردم ليبـي  . كند را با خطر مرگ روبرو مي
حمايـت  «ديگر يك ماه هم نمي توانند اين 

  .از جان خود را تحمل كنند» انسان دوستانه
كشورهائي كه نيروهاي هوائي خـود را        

امريكا و فرانسه و  –مأمور اين حمايت كردند 
زاد بـوده انـد تحـت پوشـش     آ –انگلستان 

ـان  ـا نقـض قطعنامـه     ،حمايت از غير نظامي ب
ــه راه  ،در ليبــي ،شــوراي امنيــت جنــگ ب

ـتي  مـردم   ،بياندازند و مصون از هر بازخواس
دادگــاه و محاكمــه . ايــن كشــور را بكشــند

ــت    ــراي شكس ـا ب ــي تنهـ ـاران جنگ جنايتكـ
قدرتهاي غرب و شورشيان . خوردگان است

نها مي توانند اميدوار باشند كه مهار آوابسته به 
ن خـود  آمنابع بزرگ نفت و گاز ليبي را از 

  .كرده اند
ميزان هزينه اي كه امريكا بابت شـركتش       

ـتر از    ،در جنگ ليبـي داده اسـت   ـا بيش  1بس
هزينه كـردن ايـن رقـم    . ميليارد دالر است

بزرگ تنها وقتي قابل توجيه است كه جنگ 
پس از طريق . يدآسرمايه گذاري به حساب 

مهار ثروتهاي ليبي اسـت كـه ايـن سـرمايه     
ـا  . وردآر گذاري بازدهي بزرگ مي بايد بب

به من بگوئيد ما چرا در ليبي  ،اگر جز اينست
  ؟جنگ مي كنيم

. پيشنهاد صلحي را ارائه كرد ،اتحاديه افريقا    
نكه امريكا مي بايد با آحال . اما در جا رد شد

ـاري مـي     ـلح همك اتحاديه براي استقرار ص
ـنهاد آبنا بـر  . كرد تـش بـس   آدر دم  ،ن پيش

اتو متوقف حمله هاي هوائي ن. برقرار مي شد
يـم قـذافي و شـوراي ملـي     ژمي شدند و ر

  . انتقالي وارد گفتگو با يكديگر مي شدند
. اينك جنگ در ششمين ماه خويش است •

ـا و  . هنوز وقت هست رئيس جمهوري امريك
 ،وزير خارجه اش كه بخواهند از ايـن پـس  

  . گفتگو جاي جنگ را بگيرد
من طرح صلحي را پيشنهاد  ،وئنژدر ماه      
. كار من دنباله كار اتحاديه افريقا بـود . مكرد
تش بـس داده  آ ،مي بايد بالدرنگ ،نآبنا بر 

شتي ملي آمواد طرح  ،نآبه دنبال . مي شد
  ...تهيه و به اجرا گذاشته مي شدند

من به تازگي چندين گـزارش دريافـت    •
ـال   كرده ام حاكي از اين كه توافقي در ح

خارجه تنها مقامات وزارت . انجام بوده است
 ،در واقـع . ن شده انـد آامريكا مانع از انجام 

ـ  ـاندن  ژوزارت خارجه نقش وي ه اي در كش
ـاه  ... امريكا به جنگ ليبي داشته اسـت  هرگ

راه حلهاي درخور وجـود   ،اراده صلح باشد
  .دارند

ناتو مـي   –ادامه دادن به عمليات نظامي      
گويد تا وقتي الزم باشد به اين عمليات ادامه 

ليبي را در مدار بسته جنـگ و   –اد خواهد د
چه قذافي برود و چه . خشونت نگاه مي دارد

ـباب    ،بماند تا وقتي اسلحه از صدا نيفتـد و اس
مردم ليبي در مـدار   ،شتي ملي فراهم نشودآ

از ياد نبريم كـه  . بسته خشونت خواهند ماند
امريكا بـه عـراق حملـه     ،2003مارس  19در 

 8. غييـر دهـد  ن كشور را تآيم ژكرد تا كه ر
ـا هنـوز    آسال از  ن تاريخ گذشته اسـت و م

اظهار تعجب مي كنيم كه چرا مردم عراق از 
ـان     ـامي م ـاطر مداخلـه نظ سپاسـگزار   ،ما بخ

يك ميليون زن و  ،ن جنگ تا امروزآ. نيستند
مرد و كودك عراقي را به كام مرگ بـرده  

  .است
چگونه مي توان انتظار داشـت مداخلـه          

ـار     نهم از آگري  ـامي جـز فاجعـه بب نوع نظ
  .وردآ
لـن  آاما كامرون نخست وزير انگلستان و  ◀
خود  ،اوت 22در  ،وزير خارجه فرانسه ،وپهژ

ـادگي كردنـد   آرا پيروز خواندند و اعالم  م
كه به مردم ليبي در بازسازي كشور كمـك  

نوبت  ،به دنبال ويراني ،به سخن ديگر. كنند
ند نست كه شركتهاي غربي راهي ليبي شوآ

ـادماني    . »بازسازي«براي  ـار ش ـاوجود اظه ب
نمي تواننـد نگرانـي    ،فرانسويها و انگليسي ها
فرانسه پيشنهاد مي كند : خود را مخفي كنند

كشورهاي شركت كننده در كارزار برضـد  
يم قذافي، نقشه راهي را تهيه كنند تا كـه  ژر

ـال     ،موفقيت نظامي بلبشوي سياسـي بـه دنب
اوت در  25ن در آقـرار بـر تشـكيل    . نياورد

  :شداستانبول 
 Patrick Haimzadehپاتريك هيمزاده  •

ـابق فرانسـه در ليبـي علـت سـقوط       سفير س
ـيح داده اسـت    ـان توض ـا  : تريپولي را اينس ت

روزهاي اخير ايل زنتان يكـي از مهمتـرين   
اما . ايلهاي ليبي با قذافي در حال گفتگو بود

از او روي گرداند و به شورشيان روي نمود 
راه را بــر روي  ،ا نفــوذ عميــق در شــهرو بــ

. نها فورا وارد عمل نشدندآ. شورشيان گشود
ـار كردنـد    بعـد  . يك دوره بي طرفـي اختي

از  ،و سـرانجام . مخالفت غير مسلحانه كردند
ـا ر    ،وريلآماه  ـلحانه ب يـم  ژوارد جنـگ مس

زمان الزم بود كه رابطـه قـوا   . قذافي شدند
  . نها شودآبسود 

ـا  ،بدين قـرار      ـتن قـذافي   ب ـاي   ،رف نيروه
  .نامتناجس مي توانند با هم نمانند

رئيس جمهوري فرانسـه   ،نيكوالساركوزي •
يم ژبر اينست كه بدون كمترين ترديد كار ر

كاخ رياست جمهوري . قذافي ساخته است
ـار داد و در   ،2011اوت  22در  بيانيه اي انتش
ن از قذافي خواست از ايجاد درد و رنـج  آ

. راي مردم ليبي اجتناب كندبيهوده ديگري ب
بر او است كه از قدرتي كـه بـرايش مانـده    
است چشم بپوشد و به قوائي كه هنـوز از او  

بخواهد به جنـگ خاتمـه    ،فرمان مي برند
ــد ــه  . دهن ــد و ب ـلحه را زمــين بگذارن اسـ

ـار     سربازخانه بازگردنـد و خـود را در اختي
  .مقامات قانوني ليبي قرار دهند

ـا    غرب نگـران برخور  • ـاي ايلـي و بس ده
ـا و طوايـف در ليبـي اسـت     در : جنگ ايله

ـانواده اش   حالي كه شايعه رفتن قذافي و خ
به تبعيد در ونزوئال يا افريقاي جنوبي است و 
ـيان در     ـا شورش دادگاه جنائي بين المللـي ب

نكه سيف االسالم تحويل آگفتگو است براي 
ننـد كـه   آناظران بر  ،اين دادگاه داده شود

ـال     ،ميموفقيت نظا بلبشوي سياسـي بـه دنب
ـابق وزارت     ،پير كونزا. وردآ ـام ارشـد س مق

به مجله فرانسوي ماريان گفتـه   ،دفاع فرانسه
فرجام سياسي ليبي بستگي دارد به اين : است

امر كه متحدان قذافي برضد او مـي شـوند   
ـا مقـرري   آزيرا او ديگـر نمـي توانـد بـه      نه

وضعيتي كـه   ،اگر چنين باشد. پرداخت كند
بسيار بغـرنج خواهـد    ،ي بايد مديريت كردم

ـانون اساسـي جديـد      . بود مي بايـد يـك ق
تهيـه و  . جانشين قانون اساسي كنـوني شـود  

اجراي قانون اساسي در عراق و افغانستان را 
در اين كشورها، ايلها و قبايل نقشـي  . ديديم

ـتن بـه     ،مهم دارند چون احساس تعلـق داش
ـثال   براي اين كـه  ،نها نيستآيك ملت در  م

بر سر ميز  ،ليبي يك قدرت منطقه اي بگردد
ـينند  قـدرت منطقـه شـدن    . مذاكره نمي نش
ـا و    آ. رؤياي قـذافي بـود   ـاي ايله نچـه رؤس

سـهمي اسـت كـه از     ،در سر دارند ،طوايف
سـهمي از  . نها برسدآمد نفت مي بايد به آدر

ـا داده شـود  آقدرت است كه مي بايد به  . نه
نيت را برقرار ام ،برغم عيبها كه قذافي داشت

. مردم ليبي رعيت به شمار بودنـد . كرده بود
در دموكراسي شهروند مي شوند و حقوقمند 

اعضاي هر ايل به خود  ،از جمله. مي گردند
اين حق را مـي دهنـد كـه ايـل خـود را      
نيرومند تر از ايل ديگر بخواننـد و بخواهنـد   

خطر جنگ  ،بنابراين. كه نيرومندترين بگردد
عينا چنين  ،در افغانستان. تداخلي بزرگ اس

ـات در ليبـي   . شد ـاد ثب ـاري غيـر از    ،ايج ك
با توجـه  . مداخله نظامي در اين كشور است

ـان اسـت   خطـر   ،به انبوه اسلحه كه در جري
  .نظامي زياد است –بلبشوي سياسي 
ينده آچه با ديد خوشبينانه به : انقالب اسالمي

 امـور واقـع   ،ليبي بنگريم و خواه باديد بدبينانـه 
  عبارتند از

 –يم قـذافي  ژيمهاي استبدادي نظير رژر – 1
يم واليت مطلقه فقيه نمـي  ژكه هنوز به پاي ر

ـاد      –رسد  ـايتي و فس در  ،كشـور را بـه بـي كف
از جمله مداخله خارجي و  ،معرض انواع خطرها

ـاي   . فروپاشي داخلي قرار مي دهنـد  تجربـه ه
بـر   ،عراق و افغانستان و ليبي و احتماال سـوريه 

مـي   ،كسي كه بخواهد از تجربه پنـد گيـرد  هر 
ــي  آ ــوزد كــه ضــعيف شــدن وجــدان مل  –م

و  –همانطوركه كارشناس فرانسوي گفته است 
ــم ارزش شــدن اســتقالل  ــراي  ،ك ــه را ب زمين

همكاري گروه هاي مسلح داخلـي و قـدرتهاي   
 ،از اين رو. وردآسلطه جوي خارجي فراهم مي 

جنبش همگاني تضمين كننده استقالل ملي و 
ن آتماميت ارضي در هركشوري است كه مردم 

  .بخواهند خود را از بند استبداد برهند
اگــر . مــده اســتآدوران اســتبدادها بســر  – 2
ـام    ،گي قـرن بيسـتم  ژوي اسـتقرارديكتاتوريها بن

ـام ترقـي    ژايدئولو ـا بن ي مترقي طبقه كارگر و ي
 ،بـود  ،)ديكتاتوريهاي نظامي وابسته بـه غـرب  (
 ،اين زمان. موكراسي استد ،گي جهان امروزژوي

بعمل مي  ،مداخله هاي خارجي بنام دموكراسي
ديكتاتوريهاي برجامانده محكوم به فنا  ،لذا. يندآ

هرگاه مردمان كشـورهاي تحـت ايـن    . هستند
نها را تصـدي  آخود سرنگون كردن  ،استبدادها

مي توانند دموكراسـي را جانشـين و راه    ،كنند
  .رشد را در پيش گيرند

له از بيرون كه شكل نظامي بـدترين  مداخ – 3
مداخله كنندگان » منافع«اگر هم  ،نستآشكل 

نه دموكراسي كه استبداد پـر   ،انگيزه اصلي نبود
  . وردآهرج و مرج و بس ويرانگر را ببار مي 

ـامي بيگانـه     – 4 دركشورهائي كه دخالـت نظ
زادي و آبديلي نماد استقالل و  ،روي داده است

كه اي كـه اسـتقالل و   يا دست كم نيروي محر
  از اين . وجود نداشته است ،زادي را هدف كنندآ
همچنان بايد تكرار كرد كه جنبش همگاني  ،رو

نيازمند  ،كه محلي براي مداخله خارجي نگذارد
نيــروي محركــه سياســي و بــديلي اســت كــه 

زادي و رشـد بـر ميـزان    آترجمان اسـتقالل و  
  .عدالت اجتماعي باشد

  بخش از مردم ليبي و ن آ ،در حال حاضر – 5
  

  ۱۱در صفحه 

 ؟!پا، جاي پاي شاه
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  كشورهاي ديگر چون مصر و تونس و سوريه و
خشـونت   ،كه وجدان ملي غني دارنـد ... يمن و

زدائي را مي بايد فوري ترين كار تلقي كننـد و  
وضعيتي چون وضـعيت ايـران بعـد از     ،نگذارند
ـاد . سبب بازسازي استبداد بگـردد  ،انقالب ور آي

له پيروز گل بر گلو ،مي شود كه در انقالب ايران
  ،مدآاما چون پاي تصرف دولت به ميان . شد

خميني خشونت . خشونت ستائي همگاني شد 
  ن استبداد خونآحاصل . را تقديس نيز كرد

ـاكم    ريزي و فساد گستري است كه بر ايران ح
گروه هاي خشونت گرا كه نقـش بـزرگ   . است

ـازي اسـتبداد داشـتند    ـاني    ،در باز س خـود قرب
  .خشونت زدائي شدند

ـالي ليبـي    – 6 اعـالن   ،بيانيه شوراي ملـي انتق
  دولت وابسته به . علني وابستگي به غرب است

ضرورت به استبداد مي گرايد و نماد بي كفايتي 
مـي بايـد    ،هر جنـبش ملـي  . و فساد مي شود

زادي را از يكـديگر جـدائي ناپـذير    آاستقالل و 
ي بداند تا قدرتهاي سلطه گر نتوانند ثـروت ملـ  

ـاد  . نها را به غارت برندآ بنگريم به وضعيت اقتص
ـا بـرده مـي     ايران و ثروت ملي خود كه به يغم

  :شود
  

ــات   ــودگي تأسيس فرس
يم از ژنفتي و ناتواني ر

دريافت بهاي نفـت بـا   
فساد و بيكاري و گراني 

  :همراه شده است
  
ميليون ليتـر بنـزين  ۱۴واردات  ٭

  :در روز
  
مهـــر  خبرگـــزاري ،90مـــرداد  31در  ◀

ناصـر سـوداني، نايـب    : گزارش كرده است
: رئــيس كميســيون انــرژي مجلــس، گفــت

وزارت نفــت در شــرايط فعلــي و بــه علــت 
ـتور واردات بنـزين بـه      برخي مشـكالت دس

ـتور واردات   .كشور را صادر كرده است دس
ـادر شـده    بنزين به كشور به دو علت مهم ص
ـتم ايـن واردات مـوقتي     است و به طور ح

زين توليـد داخـل بـه علـت     بن .خواهد بود
اكتان پائيني كه دارد، كيفيت مطلوبي ندارد 
ـا    و براي بهتر شدن كيفيت اين بنزين بايـد ب

ـاال   .بنزين با اكتان باال مخلـوط شـود   وي، ب
بردن كيفيت بنزين توليد داخل را يكـي از  
علت هاي اصلي از سرگيري واردات بنزين 

 .به كشور اعالم كرد
شگاه آبادان و كاهش توليد حادثه پاالي او      

اين پااليشگاه را نيز علت ديگر واردات بنزين 
حادثـه اي  : به كشور خواند و تصريح كـرد 

انفجــار در ايــن پااليشــگاه بهنگــام حضــور (
ـادان روي  ) ادژاحمدي ن كه در پااليشگاه آب

داد، توليد بنزين در اين پااليشگاه را كاهش 
ـ   اره داد كه اين موضوع نيز بـه واردات دوب

 ،در حال حاضر .بنزين به كشور كمك كرد
 .ميليون بشكه بنزين وارد مي شود 14روزانه 

ميليون  60هم اكنون مصرف بنزين كشور    
 9ميليون ليتر آن در 48ليتر در روز است كه 

 12شـود و   پااليشگاه داخل كشور توليد مـي 
ميليون ليتر آن هم بايد از خارج وارد شـود  

با اصرار مسئوالن بـر   اين در حالي است كه
توقــف كامــل واردات بنــزين و اعــالم    
خودكفـــايي در توليـــد ايـــن فـــرآورده 
ـاير     ـاه ذخـ ـتراتژيك از ارديبهشــت مـ اسـ
ـاهش يافتـه      استراتژيك كشور بـه شـدت ك

  .است
  
ـــکه ۳۳۰کـــاهش  ٭ ـــزار بش ای  ه

  تولید نفت ایران
 
به گزارش خبرگزاري  ،90مرداد  31در  ◀
ل شركت مناطق هرمز قالوند، مدير عام ،مهر

هزار  330نفت خيز جنوب با اشاره به كاهش 
يكـي از  : گفته اسـت بشكه توليد نفت ايران، 

بـودن   كهنهداليل اين كاهش توليد نفت را 
ميادين بزرگ نفتي عنوان كرد و وعده داد 

ـا اجـراي يـك طـرح ضـربتي       كه امسال ب
 .شود كاهش توليد نفت ايران جبران مي

يادين بزرگ نفتـي  در حال حاضر اكثر م     
ايران به ويژه در مناطق نفت خيز جنوب در 

  ،بنا بر اين . نيمه دوم عمر خود به سر مي برند
ـا      ـاالنه ب به طور طبيعي توليد نفـت ايـران س

 .كاهش روبرو مي شود
ـاطق نفـت خيـز           مدير عامل شـركت من

جنوب با اعتراف به اينكـه در شـرايط فعلـي    
ـان     ـام شـده نش مـي دهـد   برآوردهاي انج

تا  300متوسط توليد نفت ايران ساالنه حدود 
ـا  : هزار بشكه كاهش مي يابد، افـزود  330 ام

شركت ملي نفت ايران بـراي جبـران ايـن    
كاهش توليد روشهاي توليد ثانويه با افزايش 
تعداد حفاري ها، نصب و راه اندازي پمـپ  
هاي درون چاهي و تزريق گاز را در دستور 

  .كار قرار داده است
واقعيتي كه ايـن مـدير عامـل    : انقالب اسالمي
ـات نفتـي و    ،پنهان مي كند فرسودگي تأسيس

زيان بس بزرگي است كـه بـه ايـران وارد مـي     
   :شود

  
کــاهش ســرمایه گــذاری هــای  ٭

خــارجی در صــنایع نفــت و گــاز 
و ابراز نگرانی دولـت ایـران  ایران

نســبت بــه کــاهش صــادرات نفتــی 
  :خود

  
ــه  خبر ،2011اوت  15در  ◀ ــزاري فرانس گ

ـاي   : گزارش كرده است فعاليت شـركت ه
ـاز   خارجي سرمايه گذار در صنعت نفت و گ
در سال جاري مسيحي كاهش چشـمگيري  

ـا  . داشته است اداره حسابرسي فدرال آمريك
ـاالنه خـود    روز چهارشنبه با انتشار گزارش س
نسبت به آينده صادرات نفت ايران نيز ابـراز  

 .ترديد كرد
به صندوق بين المللي پـول   دولت ايران    

اعالم كرده كه به سبب افزايش دامنه تحريم 
ها، در مورد آينده صدور نفت خود نگـران  

ـاثير   . است اين اولين بار است كه ايـران از ت
تحريم ها با يك نهاد اقتصادي جهاني سخن 

تحريم هايي كه باعث شده اند تا . مي گويد
ـال    نيمي از شركت هاي خارجي كـه در س

ته در صنعت نفت و گاز ايـران سـرمايه   گذش
ــز از    ــراي پرهي ــد، ب ــرده بودن ــذاري ك گ
پيامدهاي اين اقدام فعاليت خود را متوقف 

ـازمان   2011بر اساس گزارش سال . كنند س
، نفت حدود CIAاطالعات مركزي آمريكا، 

ـادرات ايـران را تشـكيل مـي      80 درصد ص
در گزارش دو سال پيش صندوق بين . دهد

ـيش  66اين رقم حدود المللي پول  درصد پ
وزارت انرژي آمريكا، ايران را . بيني شده بود

به واسطه ذخاير نفت و گاز در زمره يكـي از  
تحليلگـران  . سه كشور مهم جهان مـي دانـد  

نفتي معتقدند كه ايران براي رسيدن به مـرز  
ميليـون بشـكه اي در    5/800صادرات نفتـي  

ي ، نيازمند سرمايه گـذار  2015روز در سال 
ـال تحـريم   . ميليارد دالري است 25 اما اعم

عليه جمهوري اسالمي ايران به واسطه ادامه 
غني سازي اورانيوم و شـفاف نبـودن برنامـه    
ـاي     هاي هسته اي عمال سـرمايه گـذاري ه
. خارجي در آن كشور را كاهش داده است

عالوه بر تحريم هاي سازمان ملـل، قـوانين   
ـايي كـه وز    ارت آمريكا از طريق تحـريم ه

خزانــه داري ايــن كشــور بــه مــورد اجــرا 
گذاشته، شركت هاي آمريكايي را از سرمايه 
ـاز ايـران منـع     گذاري در صنعت نفت و گ

ــت  ــرده اس ـاالنه اداره  . ك ــزارش سـ در گ
ـنبه   حسابرسي فدرال آمريكا كه روز چهارش

شركتي كـه در   41شركت از  20منتشر شد، 
ـاز ايـران      ـنايع نفـت و گ سال گذشته در ص

تجاري داشته اند، به طور كتبـي بـه    فعاليت
اين اداره اعالم كرده اند كه به فعاليت خود 
پايان داده و يا در حال پايان دادن به فعاليت 

در اين گزارش . هاي خود در ايران هستند
ـاي      آمده است كـه خـودداري شـركت ه
خارجي از سرمايه گذاري در صنعت نفت و 

را بيش گاز ايران مي تواند توليد نفت ايران 
. سال آينده كاهش دهـد  5درصد در 25از 

در همين حال خبرگزاري فرانسه به نقـل از  

گزارش ساالنة صندوق بين المللي پول مي 
نويســد دولــت ايــران در نامــه اي بــه ايــن 
صندوق نگرانـي خـود را در مـورد آينـده     
صدور نفت به سبب افزايش دامنة تحريم ها 

پـول   صندوق بين المللي. اعالم كرده است
در گزارش خود تصريح كرده كه تحريم ها 
ـاد آن    عليه جمهوري اسالمي ايران بـر اقتص
ـاي    ــه هـ ـته و در زمين ـأثير گذاشـ ــور تـ كش
ــه بهــاي فعاليــت هــاي   گونــاگون از جمل
اقتصادي، محـدوديت در سـرمايه گـذاري    
ـال     ـال تكنولـوژي و انتق هاي خارجي، انتق
ـايي را بوجـود      ـانكي، دشـواري ه مالي و ب

 .تآورده اس
كره جنوبي يكـي از خريـداران عمـده          

هزار بشكه  230نفت ايران كه روزانه حدود 
نفت از ايران مي خـرد بـه دليـل مشـكالت     

ـته    5ناشي از تحريم هاي بانكي، هنوز نتوانس
ميليارد دالر از طلب ايران را به حساب ايـن  

 .كشور واريز كند
ــرژي آمريكــا،       ــق گــزارش وزارت ان طب

يني و هندي در ابراز تمايـل  شركت هاي چ
خود براي توسعه و بازسازي تاسيسات نفتـي  
ايران پافشاري مي كنند و ايـران نيـز عالقـه    
ـان نمـي    خود را نسبت به اين همكاري پنه
كند تا بتواند حجم صادرات نفـت خـود را   

رستم قاسمي وزير نفت جديد . افزايش دهد
ـارجي را بـه      ايران، ـاي خ جلب سـرمايه ه

ويت برنامه هاي خود اعالم كرده عنوان اول
  .است
بـا بزرگترين قرارداد نفتی ايران ٭
  :مدآبه حال تعلیق در  »اروپا«
 
 مهـــرخبرگـــزاري  ،90مـــرداد  25در  ◀

قرارداد طـرح توسـعه    :گزارش كرده است
ميدان نفتي جفير به ارزش تقريبي نيم ميليارد 

شركت بالروس نفت با دالر به دليل اختالف 
رگترين شركت اروپايي فعال در به عنوان بز

صنعت نفت ايران و شركت ملـي نفـت بـه    
 .حالت تعليق درآمد

قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي جفير بـه       
 عنوان نسل جديد قراردادهاي بيع متقابـل، 

بين شركت ملـي  1386شهريور ماه سال  در
ـيده     ـا رس نفت ايران و بالروس نفت بـه امض

 .بود
رداد، اين شركت بايد در بر اساس اين قرا     

ماه با حفاري و تعمير چهار  36مدت كمتر از 
ـام نفـت از      حلقه چاه طـرح توليـد زودهنگ
ميدان جفير را با ظرفيت توليد روزانه هـزار  

 .بشكه اجرايي مي كرد
ـاي قـرارداد،          ـال از امض با گذشت سه س

هنگام نفت از ميدان جفير با  طرح توسعه زود
 ،سه هزار بشـكه در روز ظرفيت توليد حدود 

مرداد ماه سال گذشته در مدار بهره برداري 
 .قرار گرفت

ـام نفـت از         همزمان با آغاز توليد زودهنگ
ـين       ـتالف نظـر ب ميدان جفير، بـه دليـل اخ
ــي نفــت و شــركت   مســئوالن شــركت مل
بالروس نفت در مورد نحوه بهـره بـرداري،   
چگونگي بازپرداخت منابع حاصل از توسعه 

و برخي از مسائل فني طرح توسعه فاز  ميدان
نخست اين ميدان نفتـي بـه حالـت تعليـق     

  .درآمده است
ـامي   ،بالروس نفت      از تير ماه امسال به تم

ـان داده     فعاليتهاي نفتي خـود در ايـران پاي
مـرداد   25شود امـروز   بيني مي است و پيش

ماه قرارداد اين شركت اروپايي براي توسعه 
  .ي جفير فسخ شودفاز يك ميدان نفت

  
میلیـارد دالری  ۳۰بدهی نفتـی  ٭

  :چین به ایران
  
فايننشال تايمز گزارش  ،90مرداد  15در  ◀

ـا بـر    : كرده است ـاي آمريك اثرات تحريم ه
بدهي چين . اقتصاد ايران نمايان تر مي شود

ـين    ميليارد دالر 30به ايران گشته اسـت و چ
تحريم هاي آمريكا را سبب عدم پرداخـت  

تهران و پكن مشغول . است ود گفتهخبدهي 
ابداع يك روش معامله اي كاال به كاال، براي 
ـا   فروش نفت و دور زدن تحريم هاي آمريك

 !هستند
روزنامــه از قــول يــك مقــام ســابق در       

ـامش   جمهوري اسالمي ايران، كه نخواسته ن
ـتان  «فاش شود، نوشته است،  چين و هندوس

حال به  از اين موضوع خوشحالند و در عين
دنبال راهي براي فروش اجناس بنجل خود 
ـاي دالر در    و پرداخت يوآن و روپيه بـه ج

 ».ازاي پول نفت ايران هستند
ـناس امـور انـرژي در          سيروس بينا، كارش

ايالت مينه سوتاي آمريكا، در زمينـه اثـرات   
 :ه استتحريم ها بر معامالت نفتي ايران گفت

ـارچوب  « ـا، در چ ـبكه   تحريم هاي آمريك ش
هاي مالي جهان، يك حلقه تنگي پيدا كرده 
ـا    است، كه به موجب آن، بانك هايي كـه ب
يكديگر مرتبط هستند، اساسا نمي تواننـد ارز  

ــران  ــراي معــامالت بــا اي  را بــين المللــي ب
ـبب   .پرداخت كنند بنابر اين اين موضوع س

ـين   خوشحالي مشتريان اصلي نفتي ايران، چ
 ».و هندوستان شده است

رضــا رحيمــي، معــاون اول رئــيس  محمــد
مـرداد   1جمهوري اسالمي ايران، روز شنبه 

ماه، در مراسم افتتاح چند پروژه عمراني در 
ـا   مسجد سليمان، با بيان اين  كه كشور ايران ب

هاي مختلف رابطه خـوبي   ها در زمينه چيني
ـين در   «دارد، گفت  ممكن است كشـور چ

اما در ظاهر رابطه خوبي با آمريكا داشته باشد 
ــن   ــب و بــاطن مخــالف آن اســت و اي قل

ـا دارد و   اي است كه در ظاهر با آن رابطه ه
بـرادران چينـي   . داليل آن اقتصادي است

ـاه   بايد بدانند كه امـن  ـا    تـرين چ ـا در دني ه
ـا تحـت    هاي ايران است و مابقي چاه چاه ه

  ».امني هستند هاي نا سلطه آمريكا، چاه
مي بايد  رحيمي او محمد رض: انقالب اسالمي

دنيا  رمي افزود كه امن ترين و پرسود ترين بازا
با وجود . براي بنجل هاي چيني نيز ايران است

 43اين بدهي، صادرات نفـت ايـران بـه چـين     
  : درصد افزايش يافته است

  
: ۲۰۱۱طی هفـت مـاه نخسـت  ٭

صادرات نفت خام ایران به چـین 
  درصد افزایش یافت ۴۶

 
ــرداد  31در  ◀ ــزار ،90م ـارسخبرگ  ي فـ

ـين  : گزارش كرده است سازمان گمرك چ
در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد ميزان 
صادرات نفت خام ايران به ايـن كشـور در   

نسبت به مدت مشابه  2011هفت ماه نخست 
ـته   46,73سال قبل بيش از  درصد رشد داش

  .است
 
انفجار در یـک خـط لولـه نفـت ٭

  :ایران
  
ـار    ،90مرداد  21در  ◀ ر يـك  دخبـر انفج

ـتان ايـران     ـتان خوزس خط لوله نفت در اس
موجب حريقي شد كه خاموش كـردن آن  

انفجار به لوله اي  .ساعت به طول انجاميد 10
هـزار بشـكه نفـت را بـه      4كه روزانه بالغ بر 

پااليشگاهي در اهواز منتقل مي كند، آسيب 
در اين حادثه كه هنوز علـت  . رسانده است

ـيب   وارد نشـده  آن اعالم نشده، به كسي آس
اخيرا در ايران انفجارهايي در خطوط . است

، مــرداد 23در . لولــه نفــت رخ داده اســت
ـاي امنيتـي سـه     حكومت  اعالم كرد نيروه

ـات   شورشي كرد مظنون به شركت در عملي
. نـد ه اكشترا انفجار خط انتقال گاز به تركيه 

اين حادثه كه جمعه گذشته رخ داد موجب 
 . ركيه شدقطع موقت صادرات گاز به ت

  
 ۳: رکورد تازه اختالس در ایران ٭

میلیـارد  ۲٫۷( هزار میلیارد تومـان
اخــــتالس از یــــک بانــــک ) دالر

  :دولتی
 
به نقـل از   ،2011اوت  21دويچه وله در  ◀

هزار  3اختالس از  هاي داخل كشور،  رسانه
ميليارد توماني از يك بانك دولتي در ايران 

ـ . ده استخبر دا ردي اين اختالس توسط ف

ـاي پرنفـوذ دولـت    چهـره "نزديك بـه    "ه
انگشت اتهام بـه سـوي   . صورت گرفته است

 .دراز شده است "جريان انحرافي"
هزار ميليارد توماني كه از قرار  3اختالس      

ـاريخ ايـران را      ـتالس در ت ركورد مبلـغ اخ
ـتالس توسـط فـردي    . شكسته است اين اخ

هاي   ه شود با چهر صورت گرفته كه گفته مي
ـته اسـت  پر . نفوذ دولت ارتباط نزديكي داش

هاي داخل كشور از او  اين فرد كه در رسانه
نام برده شده است، اكنون  ".خ.ا"به اختصار

 .برد در زندان خوزستان به سر مي
ـا   ".خ.ا"هزار ميليارد توماني  3اختالس       ب

دولتــي و   اســتفاده از امكانــات يــك بانــك
درخواســت همزمــان تأســيس يــك بانــك 

صوصي توسط وي، كـه مـورد موافقـت    خ
ـام سـوء     بانك  مركزي هم قـرار گرفتـه، اته

ــره  ـتفاده چه ــت از   اسـ ــوذ دول ـاي پرنف هـ
هاي دولتي و اقداماتي از پول شـويي   بانك

را بار ديگر بـه موضـوع روز تبـديل كـرده     
 .است

بانـك  : جعل اعتبار اسنادي بانك صادرات •
ـتان تسـهيالت ويـژ    اي بـه   ه صادرات خوزس

اطالعاتي كه تا . واگذار كرده است ".خ.ا"
ـتالس منتشـر شـده،     كنون در مورد اين اخ

ـام    ".خ.ا"حاكي از آن است كه فردي به ن
ـات ارشـد      كه از چهره ـا مقام هاي مـرتبط ب

 3دولت و پرونده بيمه ايران معرفـي شـده،   
ــك صــادرات   ــزار ميليــارد تومــان از بان ه

 .اختالس كرده است
رئيس شـعبه بانـك    اين فرد از قرار با تباني   

ـتان   صادرات در محل كارخانه فوالد خوزس
 .كـرده اسـت   ال سي هاي جعلي صادر مي

ـانكي بـه       ـا تعهـد ب ـنادي ي ال سي، اعتبار اس
ـات   . فروشنده و خريدار است ـار و اطالع آم

ـامانه    "ل سـي  ا"مربوط بـه ايـن    ـا در س ه
ـادرات ثبـت نمـي    شـده   اطالعاتي بانك ص

 .است
ـا را   "ال سـي "بدون آنكه مبلـغ   ".خ.ا" ه

ـا را بـه      ـادرات بپـردازد، آنه بهشعبه بانك ص
به   "ال سي"تر از قيمت رسمي  قيمتي پائين

ــك ــر    بان ــي ديگ ــي و خصوص ـاي دولت هـ
  هاي"ال سي"مبلغ نهايي . فروخته است مي

ميليـون   700ميليارد و  2جعل شده، بيش از  
ـادل     هـزار   3دالر اعالم شده اسـت كـه مع

 .شود ميليارد تومان مي
ـيس    • واگذاري تسهيالت دولتي بـراي تأس

از سوي ديگـر بانـك   : يك بانك خصوصي
صادرات خوزستان همزمان تسهيالتي بـراي  

به  "آريا"تأسيس يك بانك خصوصي به نام 
و  "اميرمنصـور "گـذاري   دو شركت سرمايه

واگـذار   "مه آفريـد "شركت ديگري به نام 
ه بود ".خ.ا"كرده است كه هر دو متعلق به 

 .ندا
سايت آفتاب نيوز نوشته اسـت ايـن فـرد        

ـادي     صاحب ده ها شـركت و موسسـه اقتص
به نقل از مشرق نيـوز،  . اي بوده است زنجيره

ـا توليـد آب    وي فعاليت اقتصادي خود را ب
معدني آغاز كرده اما در جريان واگـذاري  
هــاي ســازمان خصوصــي ســازي توانســته 

سازي خوزستان را نيز  مالكيت كارخانه فوالد
آنالين نيز بـه نقـل از    خبر. آن خود كنداز 
ـاي   وي را مالك يكي از باشـگاه  "آينده" ه

  .ليگ برتر فوتبال ايران معرفي كرده است
  
ــر  ٭ ســلطه يــک گــروه کوچــک ب

  :ثروت کالن نفتی ايران
  
ـنگتن پســـت   ،2011اوت  15در  ◀ واشــ

ثروتمندان ايران بستني طالئـي  "زيرعنوان 
تقـال مـي    مي خورند و فقرا براي بقاي خود

ـتني طالئـي بخشـي از     "كنند مي نويسد بس
تصويري نبود كه روحانيون مسلمان شيعه در 
ـين      ـامي كـه از ب جريان انقالب ايـران، هنگ
ـاي     بردن فقر را از طريق توزيـع درآمـد ه
كالن نفتي به نسبتي مساوي در تمامي جامعه 

  .وعده مي دادند، مجسم مي ساختند
ــ      ـا تحقـق درآم ـا سـه دهـه بعــد، ب دهاي ام

ـابقه نفتـي،     ميلياردي حاصل از منافع بـي س
بعضي از مردم طعم چنين دسر گران قيمتي 

مشكل در اينجاست كـه ايـن   . را چشيده اند
دســر فقــط نصــيب گروهــي كوچــك از  

  .خانواده هاي ثروتمند مي شود
به رغم وعده هاي انقالب، بسياري در ايـران  
ـان ثروتمنــد و      مــي گوينــد شــكاف ميـ

 .ين بزرگي نبوده استفقيرهيچگاه به ا
  ۱۲در صفحه 

  

 ؟!پا، جاي پاي شاه
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 طبقه جديد ثروتمند ايران در بهره بـرداري  
از فرصت هائي كه يك بازار بزرگ محلـي  
ـاد و       ـاه بـه كمـك فس عرضه مي كنـد، وگ
سياست هاي بي قاعده و دمـدمي دولـت،   

اين طبقه شامل فرزنـدان  . موفق بوده است
افــراد داراي ارتبــاط نزديــك بــا بعضــي از 

ـاي      حكمرانان بـر  ـانواده ه ايـران، و نيـز خ
كارخانه داران و آنهائي است كه توانسته اند 
از بانك هاي دولتي وام هائي كالن با بهـره  

 .هائي پائين دريافت كنند
قريـب   - جريان اين ثروت بادآورده نفتـي  

 - پانصد ميليارد دالر آن در پنج سال گذشته 
در ايجاد اين گروه كوچك كـه آشـكارا از   

ذت مي برد نقشي اساسي داشته مزاياي آن ل
 .است

ثروتمندان جديد اتوموبيل هاي پورشـه      
مي خرند، برايشان درپارتي هائي كه شب ها 
ـار مـي آورنـد، و      تا ديروقت برپاسـت خاوي

دالري رستوراني را  250بستني هاي طالئي 
مي خورند كه مرتفع ترين رستوران گردان 

 .در جهان توصيف شده است
ـيك، در  اما اين       شيوه زندگي مجلل و ش

ـادي ايـران       ـا مـردم ع شرايطي كـه ميليونه
ـتند،   درگير مشكالت روزافزون اقتصادي هس
به انتقادهائي علني منجر شده است و مردم با 
نوشتن نامه هاي سرگشاده ازافزايش نابرابري 

  .ها شكايت مي كنند
  
گزارش هيئت تحقيـق مجلـس از   ٭

ــزايش شــديد رشــد بيكــاري در   اف
  :كشور

 
تحليلــي  - بــه گــزارش ســايت خبــري ◀

، گزارش تحقيق و تفحص از برنامـه  »قانون«
ـال     ـاه س بـه   88چهارم توسعه كـه در آذر م

تصويب مجلس رسيد نهايي شده است و بـه  
زودي در صــحن علنــي مجلــس شــوراي  

 .اسالمي قرائت خواهد شد
ـاري        در اين گزارش، بدون ذكر نرخ بيك

وشته شده اسـت  سال ن 29تا  25بين جوانان 
التحصيالن دانشـگاهي   كه اشتغال براي فارغ

اي كـه نـرخ    تر شده است؛ بـه گونـه   سخت
ـالي از   بيكاري نيروي كار داراي آموزش ع

و  10به  1385و يك دهم درصد در سال  10
ـال   افـزايش   1387هفت دهم درصد در س

اي به نرخ  در اين گزارش اشاره .يافته است
ـال  بيكاري اين بخش از جوانان  1388، از س

  .تاكنون نشده است
و انتقادهــاي بســياري از   آمــاربــا وجــود    

و  نـژاد  محمـود احمـدي   حكومت  سياست
ـايتي   حتي  ، محمـود  خامنـه اي ابـراز نارض

نژاد با دادن وعده ايجاد دو ميليون  احمدي
هزار شغل در سال جاري گفته است  500و 

ـان    58كه معضل بيكاري با  ـارد توم هزار ميلي
ـاري در    اعت بار حل خواهد شـد و نـرخ بيك

 .ايران به صفر خواهد رسيد
ـا   اما      ـيش عليرض به گزارش ايلنا، چندي پ

ـارگر، بـه ايـن      محجوب، دبير كل خانـه ك
ـاي   اشتغال و چالش: خبرگزاري گفته بود ه

 .آن، مشكلي نيست كه فقط با پول حل شود
ـاس          ـاري، عب ـال ج گفتني است اوايل س

ـ   وطن ـان در   پـرور، نماين ـابق كارفرماي ده س
ـار گفتـه بـود    : اجالس سازمان بين المللي ك

درصد است و ميزان  25حداقل نرخ بيكاري 
بيكــاري فــارغ التحصــيالن دانشــگاهي نيــز 

 .درصد است 40حداقل 
ـات  ئهمچنين  روحاني، ر      يس مركز مطالع

مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز در بهمـن  
ـاالي  : سال گذشته گفته بود صـد از  در 30ب

  .جوانان كشور بيكار هستند
ـار ايـران بـه          هفته گذشته رئيس مركز آم

نمايندگان مجلـس گفتـه بـود كـه برخـي      
ـاي   مراجع به وي دستور داده اند كه آماره
رسميِ شاخص هاي اقتصادي كشور را اعالم 

  .نكند
  
ـار  ٭ نـرخ  : عضو شوراي پول و اعتب

درصــدي مركــز آمــار  19,6تــورم 
    :!واقعي تر است

ـا به گزارش  ،90مرداد  30در  ◀ عضـو  :ايلن
شوراي پول و اعتبار، بخشي از رشد تورم را 

ـتي    –حاصل مشكالت موجود در بسته سياس
بـر  : نظارتي بانك مركزي دانسـت و گفـت  

ها نرخ تورم در سه ماه سوم  اساس پيش بيني
 .سال با افزايش مواجه خواهد شد

ا در وگو با خبرنگار ايلن هادي قوامي در گفت
از سـوي  16,4واكنش به اعالم نـرخ تـورم   
ـانون    : بانك مركزي اظهار داشت بـر پايـه ق

ـار    برنامه پنجم توسعه مرجع اصلي اعـالم آم
نرخ تورم، مركز آمار معرفي شده است لـذا  
اعالم نرخ تورم از سوي بانـك مركـزي بـر    

 .اساس قانون غيررسمي است
ـار اعـالم شـده از سـوي     : وي ادامه داد آم

مار ايران كه در مجلس ارائه شده بـه  مركز آ
 .تر است واقعيت نزديك

 19,6قوامي علت درست بودن نـرخ تـورم  
منتشر شده از سوي مركز آمار در مجلس را، 
افزايش تورم حاصـل از اجـراي هدفمنـد    

ها و همچنين مشكالت موجـود   كردن يارانه
نظــارتي پــولي بانــك  –در بســته سياســتي 

 .دانست 90مركزي در سال 
خشــونت گســتري الزمــه : قــالب اســالمي ان

  :گسترش فساد و بيكاري و نابرابري است
  
  

يم خميني زندانها را ژر
زنان را بي منزلت  ،پرتر

ــي   ــدگي را ب ــر و زن ت
  :ارزش تر كرده است

  
  

در دوران انقالب، خميني مـي  : انقالب اسالمی
اينـك  . شاه قربستان ها را آباد كرده است: گفت

ـا را    رژيم او، قبرستان ها  را بزرگ تـر، زنـدان ه
ـاني تـر     ـان را همگ پرتر و اعدام را بيشتر و خفق

  :كرده است
،  هرانا  اطالع داده اسـت ۹۰مرداد  ۱۹در  ◀

ـاني و    خاني رسانه كه مهدي جليل ـار زنج نگ
نويسنده و منتقد ادبي به اتهام واهي تـوهين  

به دو سال حبس  89به رهبري در مردادماه 
اول دادگاه انقـالب  ي  تعليقي از سوي شعبه

   شهرستان زنجان محكوم شد و در شهريورماه
همان سال به اتهام تشويش اذهان عمومي از 

دادگاه عمـومي جزايـي    102ي  سوي شعبه
ـبس تعزيـري     ـال ح زنجان به تحمل يك س

 .محكوم گرديد
ـاري     20در � ـنا،  انص مرداد به گـزارش ايس

ـتان اصـفهان در     ـتري اس رئيس كل دادگس
تن ار متهمان بـه   4: ، خبر داد نشست خبري 

تجاوز  درخميني شهر به اعدام محكوم شدند 
ـاي  .  متهمان رديف اول تا چهارم به اتهام زن

به عنف و اكراه محكوم به اعدام به صـورت  
ـادين     ـام در يكـي از مي دارآويختن در مألع

 .شهر محكوم شده اند اصلي خميني
، به گزارش ميـزان خبـر ،   90مرداد  20در �

دس محســن محققــي  عضــو شــوراي مهنــ
مركزي نهضت آزادي كه به جرم اقدام عليه 
ـار     امنيت ملي توسط دادگاه انقـالب بـه چه
سال زندان محكوم شده بود، پـس از تاييـد   
حكم دادگاه بدوي براي گذرانـدن دوران  

  .محكوميت خود روانه زندان اوين شد
، به گزارش پايگاه خبـري  90مرداد  20در �

، تعدادي از كارگران فـوالد  تحليلي اعتدال
ميبد با تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان 

از حدود . خواهان حقوق معوقه شان شدند
ماه پيش كه اين كارخانـه تعطيـل شـده     10

 .است، هيچ حقوق و مزايايي نگرفته اند
ــرداد  20در  � ــس  90م ــزارش آژان ــه گ ، ب

ـادي بـه    خبري موكريان، سه دانشجوي مهاب
ـادري و   نام هاي سليم ان وحيدي نيا، علـي ن

ـيش از طـرف    ناصر آرمان حدود يك ماه پ
نيروهاي امنيتي در سردشت بازداشت و بـه  

ـام ايـن سـه    . زندان مهاباد مننتقل شـدند  اته
شهروند كه مدتي از ايام بازداشت خـود را  
در سردشت سپري نموده اند، امنيتي اعـالم  

 .شده است
ـار  ، به گزارش هرانا، چ90مرداد  20در  ◀ ه

حسن اخترسـمند،  «هاي  زنداني عادي به نام

ـاد    زكريا خداكرم زاده، سيوان باتونـه و فرش
در هفدهمين روز از اعتصاب خود » كمانگر

  .همچنان ممنوع المالقات هستند
ــرداد  21در  ◀ ـا،  90م ــزارش هرانـ ــه گ ، ب

 60مامورين واواك به منزل يداهللا رحماني 
زنـدان  ساله يورش برده و او را دستگير و به 

ـيش از ايـن زنـداني    . قزوين منتقل كردند پ
سياسي در زندان وضـعيت جسـمي اش بـه    
ـان واواك     وخامت گرائيـده بـود و بازجوي
ـتعالجي    ناچار شدند كه به وي مرخصـي اس

ـتان بدهنـد   او . براي بستري شدن در بيمارس
در . در حال درمان و زير نظر پزشـكان بـود  

ـامور واواك    اين يورش وحشيانه چنـدين م
  . شركت داشته اند

ــه گــزارش فــارس، 90مــرداد  22در ◀ ، ب
وزراي كشاورزي و مسكن قصـد دارنـد بـه    
ـات      ــه تحقيقـ ـين مؤسس ــه زمـ ــل اينك دلي

پزشكي كشور مرغوب است، در محـل   گياه
ــراي      ــال ب ـاخت وي ــه سـ ــه ب ــن مؤسس اي

آينـد، اقـدام     هايي كه به ايران مي خارجي
به اين دليل كارمنـدان ايـن موسسـه    . كنند

 . ه اعتصاب زدنددست ب
، به گزارش فارس، حدود 90مرداد  22در �

ـاي لبنـي و    نفر از نمايندگان كارخانـه  70 ه
ـات معـوق      دامداران در اعتـراض بـه مطالب
ـنعت، معـدن و      ـير مقابـل وزارت ص يارانه ش

  .عصر تجمع كردند تجارت در ميدان ولي
، بــه گــزارش روزنامــه 90مــرداد  22در  ◀

ـيون  شرق، احمد مسجدجامعي، عض و كميس
اي بـه   فرهنگي شوراي شهر تهـران در نامـه  

مهدي چمران از تخريب صدها اثر تاريخي 
ـال   ـاي اخيـر خبـر داد    شهر تهـران در س . ه

ـيس شـوراي    مسجدجامعي در اين نامه از رئ
ـازمان ميـراث       شهر خواسته تا مقـرر كنـد س
فرهنگي و شهرداري تهران گزارش اقدامات 

شـورا ارايـه    انجام شده را با قيد فوريت بـه 
اين عضو شوراي شهر تهـران در نامـه   . كنند

: خود خطاب به مهدي چمران آورده است
ـازمان ميـراث  « فرهنگـي،   طبق اعالن نظر س

صنايع دستي و گردشگري محدوده تاريخي 
ـار   250شهر تهران در حدود دوهـزار و   هكت

اثر واجد  400بر اين اساس دو هزار و . است
اسايي شده كـه  شرايط تاريخي در تهران شن

اثر به ثبت ملي رسيده  300از اين تعداد تنها 
  .است

، به گزارش هرانا، تعدادي 90مرداد  23در �
ـنندج،   از اساتيد و كارمندان دانشگاه آزاد س
ــه    ــز ب ــوهين آمي ــي ت ــي انتشــار مطلب در پ
شهروندان اهل سنت از سـوي نشـريه دفتـر    
فرهنگ دانشگاه، در محوطه بيروني و مقابـل  

 .هنگي دانشگاه تحصن كردنددفتر فر
، به گزارش نداي انقالب 90مرداد  25در ◀

ـالغ بـر دو    ): اقتدار گرا( ـتگيري ب در پي دس
ـا،      ـاني و بررسـي وضـعيت آنه هزار زن خياب

ـا    600مشخص شـده اسـت كـه     نفـر از آنه
ـاب   روسپي گري را به عنوان شغل خود انتخ
هاي  نفرشان از طريق شبكه 1400اند و  كرده

ــه  ــه  مجــازي ب ايــن دام افتــاده و اقــدام ب
 .اند كرده گيري با مردان هوسران مي ارتباط

ـالي          به گزارش نـداي انقـالب ايـن درح
اســت كــه بــر اســاس آمارهــاي موجــود، 

ميليون نفـر زن بيـوه و    1,5اكنون بالغ بر  هم
 160مطلقه در كشور وجود دارد و روزانه نيز 

ر از سوي ديگ. شود نفر به اين آمار اضافه مي
ميليون نفر دختر نيز وجود دارند  4,5حدود 

نكتـه درخـورد   . انـد  كه هنوز ازدواج نكرده
توجه اينكه فاصله سن بلوغ و سن ازدواج در 
كشور به شدت بيشتر شده است، بـه طـوري   

سال  18كه بين سن بلوغ با ازدواج دختران 
 .سال فاصله افتاده است 15و پسران 
يكماهه ، طي يك دوره 90مرداد  25در  ◀

تعدادي از زنان و دختران بدحجاب دستگير 
شدند كه وضعيت آنها در ابعاد مختلف بدين 

 :شرح است
درصـد از   9,8از نظر گروه سني بالغ بـر   - 1 

ـا    46,9سال و  15يادشدگان زير  درصـد آنه
 21درصدشان بين  31,5سال و  20تا  16بين 

ـال   30تا  26درصدشان  13,8سال و  25تا  س
 .اند سن داشته

ـالغ بـر       - 2 ـاظ وضـعيت تاهـل ب  84,6به لح
درصـد از   13,1درصد از ياد شدگان مجرد، 

 .اند درصدشان مطلقه بوده 2,3آنها متاهل و 
ـالغ بـر      - 3 ـيالت ب  46,9از نظر ميـزان تحص

ـيالت    ــدگان داراي تحصـ ــد از يادش درص

درصد آنها فوق ديپلم  27,7  متوسطه و ديپلم،
تر از ليسانس درصدشان باال 25,4و ليسانس و 

 .اند بوده
درصد  25,4بله لحاظ داشتن شغل بالغ بر  - 4

ـا    19,3از يادشدگان محصل،  درصـد از آنه
درصدشان داراي شغل آزاد،  15,4دانشجو، 

 11,5درصــد كارمنــد بخــش خصوصــي،  5
ـا    17دار و  درصدشان خانـه  درصـدكارگر ي

 .اند بيكار بوده
 درصـد  5,38از نظر نحوه زندگي بالغ بر  - 5

درصـد از   17,7از ياد شدگان با والدينشان و 
كننـد و   آنها با يكي از والدينشان زندگي مي

گـويي بـه ايـن     درصدشان از پاسـخ  44,88
 .اند سئوال خودداري كرده

ـالغ بـر     - 6 ـتگيري ب  87,5به لحاظ سابقه دس
درصد از يادشدگان سابقه دستگيري نداشته 

ـتگ  7,5اند،  ير درصد از آنها براي بار دوم دس
گـويي بـه    درصدشان از پاسخ 5,5اند و  شده

 .اند اين سئوال خودداري كرده
ـار   90مرداد  25در  ◀ ، هيال صديقي بـه چه

ـبس   ماه حبس تعزيري محكوم شد و اين ح
در يك پروسه و تعليق پنج ساله قرار گرفتـه  
ـا كـوچكترين      است، يعني در ايـن مـدت ب
برداشت به اصطالح امنيتي از اشعار او، بدون 

رقراري دادگاه ديگري به زندان فراخوانده ب
 . خواهد شد

ـادركننده حكـم    ◀ گفت و گو با قاضي ص
خبرگزاري مهر گفتگوي خود را : اعدام 350

ـار داده     ـان انتش ـابري، اينس با عصمت اهللا ج
 :است

ـا اجـراي         350لقب مرد اعدام در حالي ب
ـابري    حكم قصاص به قاضي عصـمت اهللا ج

گويـد بـه دليـل     داده شده كه خودش مي
رضايت از خانواده مقتوالن بايد  180گرفتن 

 .او را مرد صلح  و سازش دانست
ـايي   84بهار      زمان ورود او به دادسراي جن
ـپري كـرد و از      6. بود ـترس را س سال پر اس

محكوم  موفق  180مورد اعدام، در باره  350
ـاي مقتـول     ـانواده ه به كسب رضايت از خ

 . شد
ام چــه تــاثيري روي اجــراي حكــم اعــد٭

 زندگي شخصي شما دارد؟
ـابري  • اگـر بگـويم   : قاضي عصمت اهللا ج

مطالعـه  . تاثيري نداشته است دروغ گفتـه ام 
پرونده زندگي افراد و سرنوشت آنها بسيار به 

ـباني  . من كمك كرد حتي وقتي فردي عص
در خيابان قصد كتك زدن مـن را داشـت   
ـتم در     فقط سكوت كردم چراكـه مـي دانس

. نيت ممكن است دست به خشونت بزندعصبا
زماني كه خانواده اي از قصاص گذشت مي 
ـتر از    كند بسيار خوشحال هستند اما مـن بيش
ـتم زنـدگي       آنها خوشـحالم چـرا كـه توانس
دوباره اي را به فردي بدهم و خواسته خدا 

البته هنوزهم وقتي تب مي كنم . را اجرا كنم
ه كابوس اعدام ها به سراغم مي آيـد، لحظـ  

 .هايي كه آزار دهنده است
 براي صلح و سازش چقدر تالش كرديد؟ ٭ 

در اين مدت تالشم براي صلح و : جابري •
ـات خيريـه   . سازش بود با تعاملي كه با موسس

داشتيم و اعتمادي كه خانواده مقتول و قاتل 
ـايت     ـتم در گـرفتن رض به من داشتند توانس

ـتم كـه    . موفق عمل كنيم از خداونـد خواس
متها را به حساب اجراي فرمان الهي اين زح

ـار  . گذارد و پاداشم را در آخـرت دهـد   آث
گذشت بسيار اسـت وقتـي در پرونـده اي    
صلح و سازش برقرار شـود كينـه و عـداوت    

ـاتالن     . پايان مي يابد ـاه بـراي ق البتـه هيچگ
 .سريالي تالشي در كسب رضايت نكردم

در دادسراي جنايي چگونه صلح و سازش  ٭
 ود؟انجام مي ش

با ورودم به دادسـراي   84از سال : جابري •
ـازش فعاليـت    جنايي تهران هيئت صلح و س

در . خود را به صورت جدي تر دنبال كـرد 
اين مدت در پرونده هاي قتلهاي ناخواسته و 
فاميلي سعي كرديم رضايت اوليا دم را بگيرم 

پرونده را به  180سال  6و موفق شديم طي 
 .صلح و سازش برسانيم

دام بخشش اعدام برايتان لـذت بخـش   ك ٭
 بود؟

ساله برايم بسيار 18بخشش سينا پايمرد قاتل •
سالگي  18سينا در . شيرين و لذت بخش بود

ـا دوسـت    ـاله   21برسر خريد مواد مخدر ب س
ـاند   . اش درگير شده و او را به قتل مـي رس

وقتي مي خواستيم حكم اعدام را اجرا كنيم 

رد بـه او  سينا پاي چوبه دار درخواسـت كـ  
پاي چوبه همه تحـت  . اجازه دهيم ني بزند

ـانواده      ـيقي او قـرار گرفتنـد و خ تاثير موس
ميليون تومان بـراي   200مقتول درخواست 

ـات     . بخشش كردند ـا برگـزاري جلس البتـه ب
ميليـوني   80متعدد صلح و سازش و كمـك  

ـا دريافـت       ـا ب ـتاد دانشـگاه، آنه  150يك اس
  .دميليون تومان از قصاص گذشت كردن

  ...  
رضايت خداونـد حاصـل مـي    : انقالب اسالمي

ـازات اعـدام مـي      شود وقتي عفو جانشـين مج
ـادر و اجـرا مـي     . شود پس چرا حكم اعـدام ص

شود؟ چرا مي بايد حيات در بند ني محكوم در 
  پاي چوبه دار باشد؟ 

، به گزارش هرانا، حسـن  90مرداد  26در  �
ـانگر   اختر سمند زنداني سياسي  و فرشاد كم

ـاه    3زنداني عادي كه روز دوشنبه   مـرداد م
همراه دو زنداني ديگر از زندان مريوان بـه  

ـار تبعيـد شـده    ـان در    زندان بيج انـد همچن
به دليل عدم حـق  . برند اعتصاب غذا بسر مي

 24تماس و مالقات اين زندانيان با خانواده و 
روز اعتصاب غذا، نگراني نسبت بـه وضـعيت   

 .دت گرفته استسالمتي اين دو زنداني ش
به گزارش دانشـجونيوز،   ،90مرداد  27در ◀

ـيم     ـين دو ت ـال ب هفته گذشته در مسابقه فوتب
بنر بزرگـي   ،استقالل تهران و داماش گيالن

(Banner) در ميان تماشاگران در ورزشگاه
به چشم ميخورد كه بر روي آن نوشته شـده  

  :بود
ـاد     " ـا انقـالب مهـدي از فره خدايا خدايا ت

ـا  .  "ظت بفرمامجيدي محاف نمايش اين بنر ب
ـاي اصـولگرا    واكنش تند برخي از سايت ه

ـاق، روز    . مواجه شده بـود  در پـي ايـن اتف
گذشته برخي از خبرگزاري ها از بازداشـت  
ـا   سه نفر از ليدرهاي تيم استقالل در ارتباط ب

 . بنر حمايتي از فرهاد مجيدي خبر دادند
به گـزارش خبرگـزاري    ،90مرداد  28در ◀
ـتري     ايس ـيس كـل دادگس نا، علي بـدري رئ

اســتان لرســتان طــي ســخناني در مراســم  
ـتان      گلريزان زندانيان جـرايم غيـر عمـد اس
ـار زنـدانيان     لرستان با بيان اينكه متاسـفانه آم

هاي كشور روز به روز در  موجود در زندان
ـار  : حال افـزايش اسـت، تصـريح كـرد     آم

هزار نفـر   10تنها  58زندانيان كشور در سال 
ده و اين در حالي است كـه ايـن ميـزان    بو

هزار نفر افزايش يافتـه   250امروز به بيش از 
 .است
به گزارش  سايت اعتدال  ،90مرداد  29در ◀
نفر به اتهام فعاليـت در فرقـه انحرافـي     14، 

ـاني «عرفاني  در رشـت، توسـط   » شعور كيه
 .نيروي انتظامي دستگير شدند

ـ  ،90مرداد  29در ◀ وز، بـه  به گزارش البرز ني
موجب حكم صادره ازسوي دادگاه كيفري 

قـوي   'روح اهللا داداشـي 'استان البرز، قاتل 
ترين مرد ايران، به قصاص نفس در مالء عام 

  .  محكوم شد
ـاس   ،90مرداد  30در ◀ به گزارش ايسنا، عب

ـتان عمـومي و     جعفري دولت ـادي دادس آب
: انقالب تهران  در نشستي خبري اعالم كـرد 

ـايي از   شين بائر و جا شوا فتل دو تبعـه آمريك
دادگاه انقالب هر كـدام بـه    15سوي شعبه 

 .تحمل هشت سال حبس محكوم شدند
ــرداد  31در  ◀ ـا،   ،90م ــزارش هرانـ ــه گ ب

ـيحي از    عبدالرضا علي حق نژاد، نوكيش مس
سوي نيروهاي امنيتي در رشـت بازداشـت   

 .شد
ــرداد  31در  ◀ ـا،  ،90م ــزارش هرانـ ــه گ  ب

ــالمخواه ف  ــرداد اس ــجويي و  مه ـال دانش عـ
ـام    دانشجوي محروم از تحصيل دانشـگاه ام

 4دادگاه انقالب به  26حسين، از سوي شعبه 
 .سال حبس تعليقي محكوم شد

ــرداد  31در ◀ ــزارش ايســنا   ،90م ــه گ  - ب
دادستان عمومي و انقالب همدان از صدور 
حكم قصاص براي متهم پرونـده اسيدپاشـي   
ــر داد  ــهر خبـــــ ــن شـــــ . در ايـــــ

لمسلمين اكبر بيگلري عنوان وا االسالم حجت
حكم پرونده اسيد پاشي توسط دادگاه : كرد

ـادر شـده اسـت و     كيفري استان همدان ص
ـاي   طبق درخواست و پيگيري ـاهره «ه ، »ط

هاي الزم  شاكي پرونده، اين حكم با بررسي
  .صادر شده است و او اصرار به قصاص دارد

  
  

 ؟!پا، جاي پاي شاه
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  دتولـ س
  »مصدق  دکتر

  
ـان     نقش  پهلـوي اول و دوم و كارگزارانش

پايمال كردن :  1332و   1299در دو كودتا 
قـــانون اساســـي مشـــروطيت،  اســـتقرار 

ـام   ـته بنـ ـاتوري وابسـ ــدد"ديكتـ  "و  "تج
ــه ــالحات اجتمـــاعي و "و   "مدرنيتـ اصـ
ـادي ـارچوب  توقعــات  "اقتصـ ـا در چـ ، امـ

تمـدن  "قدرت مسلط خارجي، يعني همان 
، يك قطبـي كـردن   )2( "بولواري  و ترقي

ـات و     اقتصاد كشور، فرمايشي كـردن انتخاب
تشكيل مجلس  مقننـه فرمايشـي، سـركوب    

حزاب وگروههاي سياسي، سانسوروتوقيف ا
ـان و   مطبوعات، زنداني كردن  آزاديخواه
 قتل مخالفان و چپاول  وغارت ثروت ملـي 

متأسـفانه  . كارنامه خود كامگي آنها بـود ... و
ـنفكران،    آنچه كه بخشي از روحانيون، روش

فعالين سياسي  و قشرهاي سودجوي جامعه 
ـان  عقيـده  بـه        به آن  پايبنـد نبودنـد، هم
حقوق ملي و آزادي و استقالل، بود و هنوز 

ـاندگي و   .  نيز هست برخي بر سر دسـت نش
ـابقه مـي دهنـد و     سرسپردگي بايكديگر مس

از پول . نوكر مأبي خود را  توجيه مي كنند
رفتن  و مزدوري كـردن و رشـوه دادن   گ

ـار     براي تقرب جستن نزد دولـت بيگانـه، ع
اين عناصر و گروهها  جانبدار  خط .  ندارند

ـتند و در    و مشي  سيد ضياء بوده انـد و هس
ـاكنون  در   1299كودتاي  و از آن زمان  ت

تــاريخ  سياســي و اجتمــاعي، همچنــان در 
خــدمت ســلطه گــر انگليســي و امريكــائي 

     .هستند
قبــل ازاينكــه بــه اختصــارخاطرات ژنــرال 
سرادموند آريرونسايد معماروطراح كودتاي 

ــدگان   1299 ـار خواننـــــ دراختيــــــ
ــدهم، نوشــتة محمــدتركمان  ارجمندقرارب
ـاب    پژوهشگرتاريخ معاصرايران درمقدمة كت

از طــرف »  آيرونســايد ســري  خــاطرات«
ـار  مؤسسه پژوهش  مطالعات  فرهنگـي   انتش

  .راينجا مي آورمد)  3( ه است يافت
پژوهشگران ومحققين : تركمان مي نويسد  

مســائل تــاريخي وسياســي مقطــع تــاريخ  
معاصردرصورت دقت وتأمـل وهوشـياري   
ـان انگليسـي     درنوشته هاي سياست پيشـه گ
واســناد وزارت امورخارجــه آن كشــوركه 

 - دردسترس عموم قـرارداده شـده اسـت    
دربارة حوادث ورخدادهاي ايران، ومقابله 

ابقه دقيق آن نوشته ها و اسناد با روايت ومط
ـتقن آن   » غير رسـمي  «ايراني و ـتند و م مس

حوادث و روي دادها بخوبي در خواهنـد  
ـابع مـذكوردرفوق  گزارشـگر     يافت كه من
ـادق و راســتين رخـدادها نيســتند، بلكــه    ص

ـتند  بـراي  » ديپلماتيـك « راوي روايتي هس
و بهمـين  » نا محرم«مصارف بيروني و افراد 

  .غيرقابل اعتماد و گمراه كننده دليل
ازمصــاديق بــارزاين نــوع آثــارمي تــوان  
ازبســياري اســناد منتشــره ازســوي وزارت  
ـاي      ـته ه ـيس وانبـوهي  ازنوش خارجه انگل
ـاره رويـدادهاي     دولتمردان انگليسـي درب
ــرن   ــران درق ــزاع هــرات ازاي ــه انت منجرب
سيزدهم هجـري، حـوادث ورويـدادهاي    

تــاي ســياه ، كود1907مشــروطه، قــرار داد 
ش، اشـــغال ايـــران 1299ســـوم اســـفند 

ـاد كـرد  ... و  1320درشهريور راقـم ايـن   . ي
ــت    ــحت رواي ــدم ص ـتي وع سطورنادرسـ
انگليسي درموارد فوق و همچنين روايتهاي 
تحت تأثيرمنابع انگليسـي را درحـد وسـع    
درنوشــته هــا وگفتارهــائي چنــد نمايانــده 

ــت ــذكوردرفوق،  ) 4.( اس ـين نظرم در تبيـ
ـته ژانـرال   » فراماندهيشاهراه « كتاب نوش

ـتاري    ـا ويراسـ ـايد بـ ــد آيرونسـ ــر آدمون س
فرزندش لرد آيرونسايد ودست نوشته هاي 
ـناد مؤسسـه      تازه ياب ژنـرال درگنجينـه اس
پژوهش و مطالعات فرهنگي اقـوي  دليـل    
وبرهاني  است كه  مي تواند پژوهشگران و 
محققين تاريخ معاصرايران و روي  دادهاي 

هان را به تأمل  و فراست سياسي  منطقه و ج
ــمي را   ــهاي  رس ــب گزارش ـا فري وادارد تـ
ـا مراجعـه بـه حداكثرمـدارك      نخورده و ب
مربوط  و نقد  منابع و شناختن سره از ناسره 
در دام  مقــدمات و داده هــاي غلــط  كــه 
ـيدن بـه تحليـل و جمـع بنـدي        براي  رس

  .نادرست تعبيه  و فراهم آمده اند
يشتر بسط داده و درسطورآتي، اين نكته را ب

اميــد آن داريــم كــه طــرح ايــن مبحــث 

حاصــلي ميمــون و مبــارك در تحقيقــات  
  .تاريخي ميهن داشته باشد

ـته  ) 5( » شاهزاده فرمانـدهي  « كتاب   نوش
توسـط    1972سر ادموند آيرونسايد درسال  

. فرزندش  لرد آيرونسايد درلندن منتشر شد
ـتمل برروايتـي  پيـرايش  و      ـاب  مش اين كت

ـايد  آراي ش  شده ازخاطرات ژنرال آيرونس
دراروپاي شـرقي،   1922تا  1920درسالهاي 

ـاهره بـراي     تركيه، بين النهرين، ايـران و ق
  .انتشارعمومي است

ـايد   پيراشگروآرايشگراين كتاب ، لرد ايرونس
ـاره چگـونگي  تهيـه و     درپيشگفتارخود درب

  :تدوين اين اثر مي نويسد
نگــارش داســتان وشــرح مــاجراي ايــن « 

ـاً دراوت    1959مأموريت هاي موقت تقريب
ژنرال ( يعني يك ماه  پيش از  درگذشت او

ــرادموند آيرونســايد ــه پايــان رســيد ) س . ب
ـاي       ـتم يادداشـت ه خوشبختانه مـن توانس
دستنوشته او را بررسي ومرتب  كنم، تصميم 
گرفتم به مجردي كه فرصتي دست بدهـد  
ه شرح ماجرا را تكميل وبنا به پيشنهاد اوآماد

ـا  . چاپ وانتشارنمايم متن اصلي دستنوشته ه
به خـودي خـود كامـل بـود و اصـالح و      
. تعديل چنداني ضرورت پيـدا نمـي كـرد   

ـافتم   هرجا كه تغييرتعديلي را مطلوب مي ي
يا اضافاتي  را الزم مي ديدم با مراجعـه بـه   

ـام مـي دادم   ( » ...يادداشت هاي پدرم انج
ـ ) 6 ي ازاظهارات فوق چنين نتيجه گرفته م

نگارش داستان « شود كه ژنرال  آيرونسايد 
و شــرح مــاجراي  ايــن مأموريــت هــاي  

را در حدود سي و اندي سال بعـد  » موقت
ـته تحريـردرآورده اسـت و     ازوقوع  به رش

ـال   13فرزند او نيزپس از گذشـت   بـه  « س
« دست داده است به » مجردي كه فرصتي 

ـتن  » اصالح و تغييروتعديل « و » تكميل « م
ـاي پـدر  با مرا دسـت  » جعه به يادداشت ه

لرد آيرونسايد توضيح بيشتري . يازيده است
ـا  » يادداشتهاي  پدر« در باره  نمي دهد، ام

ازنوشته هاي  سياسـت پيشـه انگليسـي  سـر     
ـيان در  « دنيس رايت تحت عنـوان    انگليس

در لندن كه  197منتشره د سال ) 7( »ايران 
ــرد     ـال ل ــد مارشـ ــده فيل ــه آثارمنتشرنش ب

نسايد چنانكه به خاطرات منتشره نشـده  آيرو
اردشـــيرريپورتر، سرجاســـوس انگليســـي 
درايــران دسترســي داشــته اســت، چنــين 
مســتفاد مــي شــود كــه مشــاراليه وقــايع و  

ـايد باشـد، چـون    » حوادث روزانـه  آيرونس
دراين صورت لزومي  نداشت كـه عنـوان   

  .ديگري برآن  نهاده شود
ـاب مـذكوردرفوق     سردنيس رايـت دركت

اعات محدود اما مهم خود  به زنرال درارج
شاهزاده فرماندهي « آيرونسايد نه از كتاب  

ـار كتــاب   »   ــل ازانتشـ ــه پــنج ســال قب ك
ــه   ــوده اســــت بلكــ ــده بــ اومنتشرشــ

ـا  » دفتريادداشت روزانه«از ـتهاي  « ي يادداش
ـايد      ـال لـرد ايرونس « و» روزانه فيلـد مارش

بهـره مـي   » يادداشتهاي شخصي آيرونسايد
  .جويد

شار كتاب رايت ديگرنه براساس حدس با انت 
و گمان، بلكه بگونه اي متقن ومستند روشن 
مي گردد كه خواننده با چندين روايـت از  
ـارة حــوادث  و     ـايد دربـ ژنــرال آيرونسـ
رويدادهاي  كشورهاي حوزه مأموريت او 
ــع   ـتان درآن مقط ــت انگلسـ ــت  دول سياس
دركشورهاي مزبوررو برواست نه با روايتي  

  .واحد
ـين مواضـعي درگزارشـگري، از    اتخا  ذ چن

ـان    شخصي كه به راز نگهداري خـود آنچن
ـال آمـد  تصـريح دارد     كه درصدر اين مق
وسياست خارجي  كشوري كه از ديپلماسي 
آشكارش به ديپلماسي پنهان آن نمي تواند 

  .راه يافت، چندان دورازذهن نيست
ـاركتاب    ــس ازانتشـ ـال پ ــك سـ ــدود ي ح

ترجـواد  سردنيس رايت درلندن، آقاي دك
مقالـــة  25شـــيخ االســـالمي درقســـمت 

ـا   جانبدارانة خود ارزرضا خان درمجله يغم
ـار بعـد    تحت عنوان سيماي احمد  شاه قاج

ـالبي    )  8( »از گذشت نيم قرن بـه نقـل مط
ازژنرال آيرونسايد درباره رضا خان مي پـر  

« مشاراليه درسه مورد مأخـذ خـود را  . دازد
  خاطرات و يادداشتهاي  خصوصـي  ژنـرال  

و دريك مـورد  )  متن انگليسي ( آيرونسايد 
يادداشتهاي روزانه ژنـرال  « مرجع خود را 

ـيخ االسـالمي      ـاي ش ( ايرونسايد توسـط  آق
 1921ژانويه   14،   1920نوامبر   2روزهاي  

ـين   )  1921فوريـه    12ژانويه و  21،  ـا هم ب
موارد در كتاب سـردنيس رايـت مشـخص    

از  مي شود كـه مطالـب مـذكوربر گرفتـه    
كتاب سفير اسبق انگليس  در ايـران اسـت،   

نه از اصل  خاطرات و يادداشتهاي  روزانه و 
  .شخصي  ژنرال

مرجع  مطالب  نقل  شده  توسط  سر دنيس 
ـا     رايت درباره مطالب مـذكور در فـوق  ت
اندكي  قبل  كه نسخه دست نوشته نا قصـي  

ـال  لـرد     « با عنـوان   ـاطرات فيلـد مارش خ
ـانهاي  آيرونسايد  فقيد،   -GCBدارنده نش

CMB- DSO       « در گنجينــه  آرشــيو
ـات فرهنگـي    اسناد مؤسسه پژوهش ومطالع

ـان « بدست آمـد  بـراي   مجهـول  » نامحرم
ـته اگرچـه     . وناشناخته بود ايـن دسـت نوش

ـاريخ     ناقص است، اما بـراي پژوهشـگران ت
ـته   معاصر ايران كه تاكنون تنها ازطريق نوش

ـاي  سردنيس رايت امكان اطالع ازن وشته ه
 1299آيرونسايد درباره كودتا  سوم اسـفند  

ـايد   .  ش را  داشتند، افقهاي  جديد مي گش
دست يابي به اين سند آگاهي پژوهشگران 
ـاره      ـاريخ معاصـر ايـران را در ب ومحققين ت
ــدركاران وماهيــت    ــدمات  و دســت ان مق

ش   1299كودتــاي  ســياه  ســوم اســفند   
يـزان  تعميق  مي بخشد و افزون بـر ايـن م  

ارزش اسناد ومدارك و گزارشهايي را كـه  
بـراي  « دولتهاي وسياست پيشگان انگليسـي 

ــومي ـتفاده عم ـا » اسـ دراختيارگذاشــته ويـ
بـر روي  . منتشرمي كنند ، به ما  مي نمايانـد 

ـين      ـاره پـس ازعنـوان ، چن نسخه مورد  اش
  :آمده است

 ]صص  [170 –136 ]:سال  [1920ازبراي «
 ]صــص [ 149 –151 ]،  [افســران روســي 

ـان،    ]صـص   [ 24 – 25 ]تهران ، ـا خ « رض
ـاخان ،   ]ص [ 40» فرمانده  گفتگـوي  « رض
ـان ،   ]صص  [ 61 – 64]، [» طوالني  رضا خ

عبورازساوه  ]:صص  [ 1-  5  ]،  [»انتصاب « 
رضا خان ،  ]ص  [  138 ]:سال  [1925  ]،   [
    ].  [»  ...ايران» 
ـا  ].  [لرد آيرونسايد : حق  چاپ*  ـا  چ پ ي

  ].  [ارائه آن بدون اجازه ممنوع است
از سياهه مذكور  در فوق  چنين مستفاد مي 
شود كه تنها صفحاتي از  يادداشتهاي روزانه 

و يـك   1921و  1920آيرونسايد از دو سال  
توسط  فرزند ژنـرال ،   1925صفحه از سال  

لرد ايرونسايد براي وصل به اغراض خاصي 
ـال   خاطر« فراهم و با عنوان  ات فيلـد مارش
دراختيار اسداهللا علم » ...لرد آيرونسايد فقيد

اين  ) 9(  .وزيردربار ايران قرار گرفته است
عمل با هر نيت و مقصودي كه انجام گرفته 
ـاهي ، از    باشد ، در صورت هوشـياري و آگ
جهات مختلف  مي تواند براي پژوهشگران 
ــي     ـات سياس ــران وحيـ ــر اي ـاريخ معاص تـ

ـا    كشوروپژوهشگران  ـان دربرخـورد ب « جه
منتشـره از سـوي  دولتمـردان و     » خاطرات

ـان و ـناد منتشــره   ... نظاميـ انگليســي و اسـ
ــط وزارت   ــده توس ـارقرارداده ش ودراختيـ

  .خارجه آن كشور، مغتنم و راهگشا باشد
كه » شاهراه فرماندهي « از روايت رسمي  

 4) 10( بگذريم مقايسـه وتطبيـق گـزارش    
ـ   ـاي آيرونس ـان   جلسه ازمالقاته ـا خ ايد ورض

ـاي  ــوامبر  2درروزهـ ــه     14،  1920ن ژانوي
ـان    12و 1921ژانويه  31،  1921 فوريـه هم

ـتن      ـاي ژنـرال وم ـته ه سال دردست نوش
ــت     ــردنيس رايـ ــوي سـ ــره ازسـ منتشـ
ـاي افزونترواطالعــات   ـنگري هـ نشانگرروشـ
عميق تر دست نوشته تهيه شده توسط  لـرد  

براي وضوح بيشتر، اين .  آيرونسايد مي باشد
مالقاتهاي چهار گانـه را بـه نقـل از مĤخـذ     
مذكوردر دو ستون مقابل  يكديگر درذيـل  

  .مي آوريم
  
ت ◀ ته دس رال نوش د ژن  ادمون

  : آيرونسايد

  
  1920نوامبر  2

  
ديكسون را از تهران برداشته ،  با خود بـه  « 

روستاي  آقا بابا  كه تمامي قزاقهاي ايرانـي  
 مراسـم و . درآنجا گـرد آمـده انـد، بـروم    

تشريفات نظامي كامـل كـه جنبـة نمايشـي      
ديكسـون كمـي    . داشت و به عمل آوردم 

ــت ــه گرف ـا( روحي ــوع در ) قزاقهـ در مجم
مـدتها بـود كـه    . نفـر بودنـد   1000حدود 

. موجوداتي به اين مفلـوكي نديـده بـودم   
ــد و پارچــه اي   ــه بودن ــر آنــان پابرهن اكث

ـا  .  مندرس به دورخود پيچيـده  بودنـد   تنه
يان ايشان ظاهري مناسـب  گروهي كه در م

فــوج . بــود)  11( » آتريــاد تبريــز« داســت
كوهستاني همگي افراد آن اسلحه كمـري  

آنان به شيوة ايراني آموزش . ودشنه داشتند
ـان       ـامي كـه از مقابـل ايش ديده انـد و هنگ
. عبورمي كني   با چشم دنبالـت مـي كننـد   

ـيارزننده   اين حالت اگربا آن آشنا نباشي بس
ـامي  . به نظرمي رسد پس ازرژه نظامي  با تم

به آنها گفتم كـه  . افسران به گفتگو پرداختم
ـين افسـران ايرانـي      افسران انگليسـي  جانش

ـان ازمـن     . نخواهند شد يكـي دو نفـراز آن
ـنم  ـا  . خواستند حقوقشان را پرداخت ك آنه

فقط  يك بار ازسـرهنگ اسـمايس حقـوق    
ـاال مـي داننـد كـه روسـها        گرفته انـد وح

آنها تا چه اندازه خست  درپرداخت حقوق 
  . داشته اند

مــن تمــامي خصوصــيات مــردم ايــران را  
ـاد   . مطالعه كرده ام رضا خان فرمانـده آتري

. تبريزبــي ترديــد يكــي  ازبهترينهاســت   
اسمايس رضا خان را فرمانده واقعي صـحنه  

ـافوق   .  قلمداد مي كند او زير دست يك م
كه از تهران نصب  شده است، )  12(سياسي 
  . ي كندكار م

براي  ) 13( اسمايس  مي گويد اين مردك  
دست يافتن به بودجه شـديداً تـالش مـي    

ولي بنا به دستور مـن اوحـق دسـت    . كند
ــدارد ــه بودجــه را ن چونكــه درآن . زدن ب

صورت به قول فرانسويها براي خـود كيسـه   
اسمايس به من گفت كه . »خواهد دوخت

. كم كم عالقـه اش را ازدسـت مـي دهـد    
)14(  

   
  1921ژنويه  ژانويه   14
  
ـا  «  سري به قزاقهاي ايراني  زدم و وضع آنه

ـا      . را بررسي  كردم اسـمايس بـه وضـع آنه
مواجب مرتباً . سروسامان زيادي داده است

ــرپناه   پرداخــت مــي شــود  پوشــاك وس
اسـمايس  .  دراختيارافراد قرارگرفتـه اسـت  

مي گويد كه تعداد اندگي ازافسران ايراني 
. قت  ميناميم بويي بـرده انـد  ازآنچه ما صدا

صداقت داشتن يعني محروم كردن  خـود  
طبيعي  است كه  وقتي  كه . از مال  و منال

ـا حـدودي     مواجب پرداخت نمي شـود ت
ـا  افسـران ايرانـي  اسـت     فرمانـده  .  حق ب

قزاقهاي موجود حقير و بي مصـرف  اسـت   
ـا    اما روح و جان اين نمايش  سـرهنگ رض

ـابق بـه او   خان است،  مردي كه مـن   از س
اسمايس مي گويد  كه او مرد . عالقه داشتم

ـا    ـتم ت خوبي  است و من از اسمايس خواس
به سردارهمايون مرخصي بدهد تا رضاخان 

  . موقعيت خود را مستحكم كند
ــحال    ـتن خودخوش ــردارهمايون ازرفـ س

ـازه دسـت زدن بـه پـول      است چونكه اج
  .نداشته واز اين بابت ناراحت  است

ـاع ، پـس ازخـروج    درباره چگو  نگي اوض
ـا   ــت وگوهــاي مفصــلي بـ خودمــان ، گف

هيچكس  مسئوليتي درقبال . اسمايس داشتم
قزاقها برعهده نخواهد گرفت و مـن نمـي   

ـنم  اگربـه  ... توانم هيچ دستوري را قبول ك
ـتن مـن       قزاقها اجازه دهـم كـه قبـل ازرف
ـايد درآن صـورت بتـوانم     حركت كنند ش

ـا   اوضاع را كنترل كنم  گرچه  نمي توانم ب
ـازه    ... قشون به تهران بروم  ـان اج اگربـه آن

ـا ناپديـد شـدن مـن        ـان ب دهم كـه همزم
ازقزوين بروند، ممكن است عليه من اقـدام  
كنند كه ايـن رويـداد بـراي مـن جالـب      
ـا     ـا آنه خواهد بود چونكه ناگزيربه مقابلـه ب

امــا كشــتن هريــك ازآنــان . خــواهم شــد
. ازسوي من  اقدامي  نادرست خواهد بـود 

اين امكان نيزوجود دارد كه آنان به  تهران 
شخصاً . يورش برند و دست  به انقالب  بزنند

ـازه     ـا  اج براين عقيده ام  كه بايد  بـه قزاقه
داد تا قبل ازناپديـد شـدن مـن از قـزوين     

ـتم كـه بـه     .  حركت  كنند به اسـمايس  گف

ـار چنـداني    عقيده من قزاقها نمي توانند ك
ـاتوري   درواقـع فقـط  . صورت دهنـد  ديكت

نظامي  مشكالت ما را حل خواهد كرد و به 
ـيچ گونـه    ما فرصت خواهد داد  تا بدون ه

  )  15(» .دردسري كشور را ترك كنيم
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ـا اسـمايس و     «  ـلي ب ـاي مفص گفت و گوه

رضا موجودي سخت . رضاخان انجام دادم
كوش به نظر مي رسد و بيني تقريباً بزرگـي   

ـبيه     مي توا. دارد ن گفـت كـه قيافـة  او ش
ـا بـه       يهوديان است ولـي  بينـي  ايرانـي ه

موي سـرش   . گردي  بني يهودي ها نيست
ــه ســفيدي  گذاشــته اســت او مــي .  رو  ب

خواهد  دستش به كاري  بند باشد و از بـي  
او فقط به زبان فارسي  . كاري ناراحت است

صحبت مي كند و  فارسي  صحبت كـردن  
مي . او شده استمن حتماً موجب شگفتي 

حتي اگـر  . گويند در تبريز مهتر بوده است 
ـاز از      ـته  باشـد  ب اين گفته صحت هـم داش

او به طور  قطع . لياقت او حكايت  مي كند
ـاكنون    پر جذبه ترين فرد ايراني است كه ت

    ) 16( » .ديده   ام
  

   1921فوريه   12
  
ـان گفـت وگـويي      . فوريه  13«  ـا خ با رض

ـاي   داشتم و او را به فرماندهي مطلق  قزاقه
او وقويترين فـردي  اسـت   . ايراني گماردم
به او گفتم كه به تدريج از . تاكنون ديده ام

تحت  كنترل من خارج مـي شـود وبايـد      
همــراه ســرهنگ اســمايس مقــدمات رويــا 
رويي با شورشيان رشت را پـس از خـروج   

ــد  ــراهم كنـ ــل ، فـ ـتون ازمنجيـ در . ســ
ـا   حضوراسمايس گفت وشنودي  طوالني ب

ـتم   ـا       . رضا داش درايـن  فكـر بـودم كـه آي
ضــروري  اســت  قــرار ومــدارهاي كتبــي 
بگذاريم يا نـه، و سـرانجام  بـه ايـن نتيجـه      
رســيدم  كــه نوشــتن مطلــب مفيــد واقــع 
ـازي     ـان بخواهـد ب نخواهد شد اگررضا خ
ـان   درآورد به سادگي مي تواند چونكه امك
ـايي را   خواهد داشت به راحتي بگويد قوله

ه داده است به اجباربروي تحميـل شـده   ك
  .اند واوملزم به انجام آنها نيست

قبل ازاينكه ازهـم جـدا شـويم دو نكتـه را     
  :برايش روشن ساختم

نبايد به هيچ وجه ازپشت سـربه قـواي    -   1
ـابودي   . من حمله كند چونكه اين كاربـه  ن

اومنجرخواهد شد و جزحـزب انقالبـي بـه    
  . سود هيچكس نخواهد بود

. شاه به هيچ وجه نبايد سـرنگون شـود   -  2 
رضاخان صراحتاً قول داد ومن با او دسـت  

به اسمايس  گفته ام به تدريج كنترل . دادم
ـتن   . را كاهش دهد به هيچ وجه نگـران رف

  ) 17( » .اونيستم
  
 نقل به رايت دنيس سر روايت ◀

  : آيرونسايد نوشته دست از

  
  1920نوامبر  2

  
ـاه    1920ر آيرونسايد در دوم نوامب به اردوگ

رفت و اعالم داشـت كـه بـه    ) آقابابا( قزاق 
ـاي  افسـران       هيچوجه قصـد نـدارد بـه ج
ـار    معزول روسي، افسران انگليسي  را بـه ك

ـان     . گمارد ـارة افسـران ايرانـي  آن وي درب
پرس و جو و تحقيق بـه عمـل آورد و  آن   
ــر يادداشــت خــود چنــين   شــب  در  دفت

  :نوشت
ـاد تبريزبـي شـك    رضا خان فرمانده آت«  ري

اسـمايس   . يكي ازبهترين افسـران اينهاسـت  
ـيس     ـان عمـالً رئ توصيه مي كند كه رضا خ
اين دسته  باشد و تحـت رياسـت فرمانـده    

كه ازتهران تعيين شـده بـود    ) 18( سياسي 
  )  19( »  .عمل كند

در سال    A. Reporterاردشير ريپورتر * 
ـاخان را ديــده و بســيار  ســخت    1917 رض

. تأثير ميهن پرستي او قرارگرفته بـود تحت 
وي درخــاطرات منتشرشــده خــود نوشــته 
ـاخان را   است كه وي براي نخستين بار رض

  .به آيرونسايد معرفي  كرده است
  ۱۴در صفحه   
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
   1921ژانويه   14

  
ـايد  در تاربخ چهاردهم  ژانويه كه  آ«  يرونس

ـان رفـت در دفتـر      ديگر بار  به ديدار  قزاق
  :يادداشت  خود چنين نوشت

ـان  را از     «  به ديدار قزاقان ايرانـي رفتـه آن
ـاماني  بـه    . نظر گذراندم اسمايس  سـر و س

ـاً    . وضعشان داده است ـا  مرتب مواجـب  اينه
پرداخت شده است و اكنـون ايـن افـراد    

ـ  ... لباس  و مسـكن دارنـد   وني  فرمانـده كن
ـيتي     قزاقان موجود  حقير و بـي بـو و خاص
اســت و روح و روان  واقعــي  ايــن گــروه  
ـان       ـان اسـت،  يعنـي  هم سرهنگ رضا خ
مردي  كه قبالً  بسيار به او عالقه منـد  شـده   

  اسمايس  مي گويد مردي  نيكوست. بودم
ـايون    و من  به اسمايس  گفته ام  كه بـه هم

ـ   الك  مرخصي  بدهد  تا به سركشي  بـه ام
    )20( » .خود برود

ـاردهم  ژانويـه     «  ـاريخ  چه آيرونسايد  در ت
ــر يادداشــت خــود  چنــين    1921 در دفت
  :نوشت

ـيش از انكـه  از    «  شخصاً عقيده دارم كـه  پ
ـال    اينجا بروم  بايد  بتوانم اين افراد را به ح

ـاتوري   .... خود  رها كنم در واقع، يك ديكت
طــرف  نظــامي گرفتــاري هــا ي مــا را  بــر 

  و ما  را قادر  خواهد ساخت.  خواهد كرد
كه بي هيچ دردسري اين  كشور را تـرك   

    )21( » .گوئيم
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ـاريخ  سـي و  يكـم      آيرونسايد  بار ديگردرت
ـات    ـان مالق ژانويه همراه اسمايث با رضا خ
كرد، ولي چيزي  در بارة  صحبت خـود و  

، و فقط  اسمايث  با رضا خان يادداشت نكرد
  :نوشت

رضا خان مايل  است كاري  انجام دهد و  « 
ـار  نيسـت آزرده      ـيچ ك ازاينكه مشـغول  ه

    )22( » .خاطراست
  

   1921فوريه    12
  
ـايي  «  مالقات بعدي  كه در واقع مالقات  نه

بــود در تــاريخ دوازدهــم فوريــه صــورت  
ـاره    ـايد  در آن بــ پـــذيرفت و آيرونســ

  :شتدردفتريادداشت خود چنين  نو
ـاحبه كـرده ام  و      «  ـان مص ـا خ ـا رض من  ب

سركردگي  قزاقان ايراني  را به طور قطعي 
مـردي  ... او مردي  واقعـي  . به او سپرده ام

به  او  گفتـه ام   . است  كه تاكنون ديده ام 
ـلط    كه قصد  دارم به تدريج او را از قيد تس
خود رها سازم و بايد با سـرهنگ اسـمايث   

زرفتن ستون منجيل ترتيبي بدهد كه پس ا
در حضـور  . ؛ با شورشيان رشت مقابله نمايد

ـام     ـا  انج ـا رض اسمايث  صحبتي  طوالني  ب
در اين فكر بودم كه  آيا الزم اسـت  .  دادم

تضمين كتبي  بگيرم يا نه ،  ولي سرانجام  به 
اين نتيجه رسيدم  كه تضمين كتبـي فايـده   
ـا بخواهـد    اي  نخواهد داشت زيرا اگررض

خود بزند  چنين خواهـد كـرد و    زير قول 
صرفاً خواهد گفت قولهايي كه داده اسـت   
تحت فشارازاو گرفته شده است و او ملـزم  

هنگامي  كه موافقـت  . به رعايت آنها نيست
ـازم دو     ـا س كردم رضا را به حال خـود ره

  :نكته را برايش  روشن  ساختم
هنگامي  كه ازهم جدا  مي شويم نبايـد    - 1

اگـر  . ت سر هدف قرار دهدبكوشد ما از پش
ـابوديش  منجـر       چنين كنـد ايـن  كاربـه ن
خواهد  شد وسود هيچ كس  نخواهد بود، 

 .مگر  حزب انقالبي 
ـار     -  2 شاه تحت هيچ شرايطي  نبايـد بركن

رضا با چرب زباني قـول داد و مـن    . گردد
بـه  اسـمايث   .واو دست يكديگر را فشـرديم 

ـال  خـود رهـ     ا  گفته ام كه او بتريج بـه ح
   )23( » .سازد

  
  واقعه مستند  ايرانی روايت◀
  
افــزون برخــاطرات و اســناد  منتشــر شــده  

ايراني درباره مقـدمات دسـت انـدركاران    
ـياه سـوم سـفند     ش كـه   1299كودتاي س

ـا    ـا واطالعــات گرانبهـ حــاوي آگــاهي هـ
ـناد     ـند، اس وارزنده اي دراين باره  مـي باش
منتشرنشدة  بسيارارزشـمندي نيزدرگنيجينـه   

ـات فرهنگـي   ا سناد مؤسسه  پژوهش ومطالع
وجود  دارد كه انشتارآن بسياري از واقعيتها  
ـائي را    ـياري از دروغه را روشن ساخته و بس
ـا   كه درمنابع انگليسي ومنابع تحت  تأثيرآنه
: بســط وشــرح داده شــده اســت همچــون

ـتانه   تهديد ايران بوسيله خطربلشويسم درآس
ي كودتــا؛ تعــارض  و تقابــل افســران روســ

ــرو  ــزاق ورئــيس اســمي آن ني ــروي ق « ني
با منويات و سياسـت  » سرداراستاروسلسلكي 

ــه   ــي وزارت خارج ــي اطالع ـتان ؛ ب انگلسـ
انگليس ونورمن وزيرمختارانگلس در تهران 
ـات آخـراز اقـداماتي كـه منجربـه       تا لحظ

را نقش  بر آب خواهـد  ... كودتا  گرديد و 
نكته اي كه پس  از مقدمات  )   24. (ساخت

ـارت اسـت    و  نظر فوق مطرح مي شـود عب
ـا   ازاينكه با توجه  به آنچه  مذكورگرديد آي

ـاركتاب    ـاهراه  « نيازي   به ترجمـه وانتش ش
وجود داشته  يا خيـر؟  درايـن   » فرماندهي 

باره  بايد گفت اين كتاب  نوشته اي  اسـت  
همچون  نوشته هاي مشابه  توسط  انگليسيها  

ارلز  از جملــه خــاطرات و يادداشــتهاي چــ
ـتوك در   اليسون و ادوارد بالك هوس ايس
ـاطرات هاردينـگ      ـئلة هـرات ، خ بارة  مس
دربارة دوران مأ مأموريت  خود در ايـران؛  
ــي    ــراون وسرپرس ـاي  ادوارد ب ـته هـ نوشـ
سايكس واسناد كتاب آبي در بارة مشـروطه  

؛  نوشته هاي نورمن و لـرد  1907و قرار داد 
فند؛ كرزن  دربارة  كودتاي سياه سـوم  اسـ  

ريدر بوالرد در بارة اشغال ايـران در سـوم   
ـين  ... و 1320شــهريور در صــورتيكه  همـ

ـا دقـت      ـادقانه ب ـانه و ناص نوشته هاي مغرض
ـابع   وتأمل وفراست ودر كنارساير اسناد ومن
خوانده شود وبا آگاهي وهوشياري مـورد  
بررسي وتحليل قرارگيرد، داراي نكته هاي 

ــراي  خواننــ   ــدي نيزب ــمند و مفي ده ارزش
با توجه  به همين نكته، ترجمـة  . خواهد بود

جايگاه  » شاهزاده  فرماندهي « كامل كتاب 
خود را مي يابد و افزون براين با توجه   بـه  
ـان   ـايد، امكـ ـته آيرونسـ ــردرپي دستنوشـ نش
ــمي   شـــناخت ماهيـــت روايتهـــاي رسـ
وغيررسمي براي خواننـدة  ايرانـي فـراهم     

ـا  . مي گردد ي در ذيل به برخي از نكتـه ه
ـاره   قابل توجه  كتاب  درفصول مختلف اش

  :مي شود
ازمطالب منـدرج درايـن صـفحه    :   11ص 

ـايد      مشخص مي شـود  كـه ژنـرال آيرونس
ـا لـرد كـرزن     روابط  صميمانه  و نزديكي  ب
ــت    ـته اس ـيس داشـ ــة انگلـ وزيرامورخارج
ـنهاد     ـتان  نيزبـه پيش ومأموريت او به مجارس
ـاي   وزارت  امورخارجه انگليس و توصيه ه

  .اص لرد كرزن انجام گرفته  استخ
ــودة     :  33ص  ـينهاي فرس ــه ماشـ ـاره ب اشـ

انگليسي ومرسدس هاي شيك ارزان قيمت 
آلمــاني وحقــوق گمركــي ســنگين بــراي 

كــه  نشــاندهندة  ... اتومبيلهــاي خــارجي و
سياست  اقتصادي  انگليس  و روحية مـردم  

  .آن كشور است
ــه  در  :   36ص  ــدور گذرنام ــه ص ـاره ب اشـ

ـنايد  توسـط    مجارستان براي ژنرال آيروس
: درياساالرهورتي و تأكيد براين نكتـه كـه   

يونيفورم . من ازاين گذرنامه استفاده نكردم
ـا       انگليسي  ما و پـرچم  كشـورمان معـرف م
ـامد    ـا خوش بودند و مردم با ديدن  آن به  م

  .»مي گفتند
ــه :  67ص   اظهــارات  درياســاالرهورتي  ب

« :تأمـل اسـت   آيرونسايد به شرح ذيل قابل
مجارستان حاال از بقيه جهان  جدا  شده بود 

ـا  راه  نداشـت     ـا بـه دري و . زيرا از هيچ  ج
دولتهاي جانشين اما ضيعيفي دورو بـرش را  

شوراي متفقين نمي تواسـت  ... گرفته بودند
ـيه       حلقه اي ازاين ضـعيف تـر بـه دور روس

  .»بلشويك بكشد
ــت  « :   100ص   ــت بوداپســ از مأموريــ

ل ذخيره كرده بودم كـه اتومبيـل   آنقدرپو
كوچك وقراضه اي بخرم، وبا آن به ديدن 
دوستان متعددي مي رفتيم  كه همسـرم در  

  »...غياب من سه ماهة سفرم پيدا كرده بود
 [قولي  كه رضا خان « :  139 –140صص  

داده بود، با وفا داري   ]به ژنرال آيرونسايد 
ـال   . حفظ شد  او 1925تا هنگامي كه در س

ـتادة خصوصـي اش را    از روي احترام فرس
ـا   ... به دانشكده ستاد در  اعزام كـرد و تقاض

عدم اقدام براي   [كرد تا اززير باراين قول
  ».خالص  شود]خلع احمد شاه

ــران هــم  « : 153ص   ــمال اي نيروهــاي ش
ـا   ) ژنرال هالدين ( زيرفرماندهي او  بـود ام

ـامي  آن را وزارت  جنـــگ    سياســت نظـ
ـا    ووزارت  خارج ازطريـق وزيرمختاربرتياني

  .درتهران تعيين مي گردد
ـاي   :   154ص   ـايد ازنيروه توصيف آيرونس

ـات    انگليسي شمال ايران وبي تـوجهي مقام
به شرح زيركـه  » خطرسرخ«انگليسي به        

اوضاع  بيشتربه يـك   « :بسيارقابل توجه است
دربغـداد  « و » مهماني شاد شباهت داشـت  

ـات بلشـويكها   وايران  كسـي درمـورد    عملي
كسي فكـر   . درقفقازچيززيادي  نمي دانست

نكرده بود كه ممكن است روسهاي سرخ به 
فرماندهي كل قوا دربين . انزلي حمله كنند

النهرين ، فرماندهي  نيروهاي شمال ايران ، 
ـيچ كـدام      ـا درتهـران ه يا وزيرمختاربريتاني
ـالي     درمورد  واكنش دربرابر  حملـة  احتم

  !».ستوري دريافت  نكرده بودندبلشويكها  د
ـاي  :  155ص  عدم پاسخ فرمانده كل نيروه

به سئوال فرمانده  ]ژنرال هالدين [انگليسي 
نيروهاي شمال  در بارة چگونگي برخورد با 

  !بلشويك ها
بايســـتي بـــا آقـــاي نـــورمن « :  156ص 

وزيرمختاربريتانيــا  درتهــران تمــاس بگيــرم 
ــ  ق ودســتورات وزارت  خارجــه را از طري

من نيزبايستي  بدون  دستوراو . اوكسب كنم
ـاتي نمـي      درمنطقة  رشت دسـت بـه عملي

يعني بطالن نظريـه عـدم  كنتـرل    « ... زدم
ـيس    آيرونسايد  توسط  وزارت خارجـه انگل

  .نورمن: ونماينده اش در تهران
براي حصول اطمينان از كسب  « :  163ص 

دقيق اطالعات،  درمورد قزاقها دستور دادم 
ـيم   واحدي در قزوين  تمامي پيام  هاي بيس

  » .ميان تهران و رشت  را كنترل  كند
مسئله مهم  براي من ايـن بـود    « :  167ص  

ـته باشـم     . كه با قزاقها چـه برخـوردي داش
ـا را در    ـا آنه اجازه دهم به پايتخت بروند ي

اين تصميم بود . منجيل  يا قزوين نگه دارم 
ـا مـي بايسـت     ـاذ   كه  وزير مختاربريتاني اتخ

  »...كند
وضعيت شنود ما درقزوين،  ]يا  [« :168ص 

» نبض كنترل رويدادها دردست  مـن بـود  
ـا           ]نورمن [« و ـاه  گفتـه  كـه قزاقه بـه ش

درقزوين  بهترازتهران قادربـه تجديـد قـوا    
بعد از تجديد قوا  نيازي   بـه  .  خواهند  بود

  [. باز گشت  شاه   به منطقـه  رشـت نيسـت   
به شاه خاطرنشان كرده بـود كـه      ]نورمن 

ــفيد   ــران روس سـ ــور  افسـ ــود حضـ خـ
درواحدهاي ايران ازعوامل نا آرامي است 
وحكومت شوروي با اظهارگله و شـكايت ،  
اين امررا نشانه بارز توطئه اي  مـي دانسـت   
كه در ايران عليه  آن دولـت ترتيـب داده   
ـا سـردمداراين    مي شود و وزيرمختاربريتاني

  » توطئه  است
نـورمن   [بعد ازيك گفتگـوي  طـوالني   و 

قرار بـر ايـن شـده بـود كـه         ]واحمد شاه 
 [تحت  فرمانـدهي مـن    قزوين و قزاقها در

تجديد سازمان شوند و اين در  ]آيرونسايد  
صورتي است كه عقب نشيني آنها از رشـت   

 »      .الزم  باشد
ـاه  « : 169ص  ــوب كرمانشـــــ درجنــــ

امنـه تپـه   آثارسنگرهاي عثماني و روسيه برد
ـان     ها مثل جاي زخم باقي  مانـده  بـود نش
ـا  در    مي داد  باراتوف  براي پيوستن  بـه م

  .»بين النهرين تا كجا  پيش رفته بود
ــي   « :  172ص  ــران روس ـبختانه افس خوشـ

ازتمامي دستورات فرمانده  نيروي  انگليسي 
ــل  ـتقردرمنطقه  پ ــل  [مسـ ــت  ]منجي اطاع

ـ . كردند در در آن طبق دستور آنها بايد آنق
ـته    محل بمانند  تا دهانه آخرين تنگه نيـز بس

دســتور  اينجــا نيزافســران روســي از. شــود
مـأموران  « و » فرماندهي  پيـروي نمودنـد  

» استاروسلسـكي   سردار [شنود ما تلگراف  او
تلگراف دوم  به شاه را مخابره نكردند و در ]

ـا   هم دست بردند و مقصد افراد قزاق را آق
  .»بابا ذكرنمودند

ــن   ]احمــد شــاه  [«  :  180ص   ــن اي ازم
اطمينان را مي خواست  كه بريتانيا افسـران  

نيـروي   خود را به جاي  افسران روسـي در 
  .     »قزاقهاي ايران نگمارد

معتقدم روسـها دركشـورخود   ...« :182ص  
بيش ازآن گرفتاري دارند كـه بـه فكـر راه    
انـــداختن يـــك جنـــگ در خـــارج از  

  .»قلمروخود باشند

ـيس   [به اين  شيطان  بينـوا  « :  185ص   رئ
ـتم  بعـد ازآن     ]بلژيكي  گمرك ايران  گف

ـا  درخـدمت بـه ايـن        ـاري كـه م همه  ك
كشوركرده ايم نه اوو نه هيچ  كـس ديگـر   

  .»در ايران  حق ندارد به ما  دستوربدهد
براي ديدن اتباع اروپايي مقيم « :  187ص 

ـنهاد    به همه آنها. ايران به باشگاه  رفتيم  پيش
شد به هنگام  تخليه ايران ازقواي بريتانيا بـه  

ـنهاد را رد   . بغداد بروند اما همگي ايـن  پيش
آنها  به فكرهجوم بلشويكها  به ايران  . كردند

با ديده تمسخرمي نگريستند با وجـود آنكـه   
ـاع ازخـود واقـف        ـاتواني ايـران دردف به ن

ـان ازآرخانگلسـك    ... بودند ازتخليـه  قوايم
داري غيرنظاميــان درتــرك آنجــا وخــود 

ــه   ــي ب صــحبت كــردم و گفــتم آنهــا وقت
فكرتــرك  آرخانگلســك افتادنــد كــه جــا 

  .!»دركشتي بشود
صـــاحب پـــنج  [صاحبشـــان « :  189ص 

مـي گفـت  اميـدوار       ]اتومبيل اورلند نـو   
است  به محض شنيده شـدند خبروحشـت   
آورهجوم بلشويكها  آنها را به قيمت خـوبي  

ـين   اما ... بفروشد با همه  اينها من وقوع  چن
  . »حمله اي را محتمل  نمي ديدم

عقيده شخصي مـن ايـن بـود    « :  190ص  
ـا   كه بالفاصله  بعد از تخليه  ايران از قواي م

اگـر  ... بلشويكها دست  به حمله  نخواهد زد
ـا   مي توانستيم  قزاقها ايراني را  براي مقابله ب
ه نيروهاي ناهمگون كوچك خان  رو به را

ـا مـدتها خطـري متوجـه  حكومـت        كنم ت
  »ايران نبود

ايران براي روزگارسـختي كـه   « :  192ص 
رضا  [پيش رو داشت نيازمند يك رهبرو او 

بــي ترديــد مــردي فــوق العــاده     ]خــان
  .»ارزشمند به حساب  مي آمد 

ـانون    « :  194ص   ـته بودنـد ك ازمن خواس
درسراســر ) جاسوســي ( هــاي اطالعــاتي 

  .»...سازمكشور داير 
ـا   « :  197ص  ـا رض گفتگو هاي طوالني ام ب

ـاندم  و   خان را به اطالع  آقاي  نورمن  رس
ازاو خواســتم  تــاريخ  قطعــي رهــا شــدن 
ـا را       ـارت  م بريگارد قزاق از كنتـرل  ئـو نظ

وزير مختارترتيب  شرفيابي به ... تعيين نمايد
ـا   حضور شاه  را داد  و از من خواست  كه ب

    )52( .»او  باشم
  [به زودي درساختمان بانـگ   »  :  209ص 

اخبار خوشـي   ... جا گرفتم ]شاهي همدان  
ـيد   ،  1299بهمـن     30 [به دشمنان مي رس

  . ]چهار روز قبل ازكودتاي سياه 
ـان مـأموريتش   :  211ص   آ يرونسايد  درپاي

درايران ، بهنگام  اقامـت دربغـداد  و قبـل    
ايم يـك چيـز بـر   « :ازعزيمت بسوي  قاهره

ـال    . مسلم  بود تالش صد ساله  ما بـراي اعم
نفوذ در ايران از طريق زور به پايان رسيده 

  . »بود
ايران به يك رهبر نياز « :  211 – 212صص 

 [شاه  جـوان  تنبـل و ترسـو بـود     . داشت 
ـيس   چون تسليم دسايس  و توطئه هاي انگل

در آن  سرزمين  تنها  يك ...   ]ها  نمي شد 
كه قادربود ملتش  را رهبـري     مرد را ديدم

از اين  توهين بزرگتر به ملت  ايـران   [كند 
مـردي  . واو رضا خان بـود   ]متصور نيست 

ـلم و     ــروي  مسـ ـا  ني ـان اختيارتنهـ ــه عنـ ك
ازصـدقه   [دسـت داشـت     مؤثركشوررا در

  .»...  ]سرسياست  انگليس  
ـان  « : 218ص  ما عرب  ها را از سيطرة ترك

نخستين كارما   بوديم وعثماني  آزاد  كرده 
. ايجاد و سازماندهي نيروهاي محلـي  بـود  

ـارو    تأخيرما درايجاد حكومتهاي خـود مخت
مستقل منطقه اي از داليـل  عمـده وقـوع     

شايعه هايي به گـوش  .  شورشهاي محل بود
ـاد    مي رسيد  كه بريتانيا  دست اندر كار ايج

  .»...پادشاهي عربي دربين النهرين  است
بودند كه من بخصوص  دو نفر «:  220ص  

ــودم  ـانم: مشــتاق ديدارشــان ب ــي خـ  "يك
من ازايـن  . وديگري  جعفرپاشا "گرترودبل

ـين   دو نفراطالعات كاملي درزمينه اوضاع  ب
 "گروتردبــل ".النهــرين بــه دســت آوردم

ـارمي    درسمت دبير شرقي  كميسـرعالي  ك
ـاي    .  كرد ـامي نيروه جعفر پاشا فرمانـده تم

  .»عرب  بود
ــراي نخســتين بــار:  220 – 221صــص    ( ب

را هنگامي  ديدم كـه   "گروتر دبل") خانم
رمهماني شام خانه  ژنرال هالدين كنار من د

ابتدا نمي توانستم بفهمـم چـرا    ...  نشسته  بود
او به چنان موقعيـت مهمـي  دسـت يافتـه     

اما وقتي به سرگذشت  او پـي بـردم    . است
او بيســت ســال . از حيــرت بيــرون آمــدم

ش  را صــرف  آزاد كــردن اعــراب ازعمــر
!... ؟!» ازستم فرمانروايان عثماني كرده بـود 

ـاكس ،    از او رئيس  خودش ، سرپرسـي  ك
ـارس  بـود، در    كه كارشناس مسائل خليج ف

  1916از ... دنياي عرب  شناخته شده تر بود
ـين النهـرين  ( به بعد  در ستاد ارتش آنجا  )  ب

  »         ...كار كرده بود
ـاي   «   : 227ص   كار من فرمانـدهي نيروه

ـا و     عراقــي  متشــكل از اعــراب ، كردهـ
ـا  بايـد     . آسوريان بود برخي  از ايـن نيروه

آنقــدرتقويت شــوند كــه بتــوان پادگــان  
 1922انگلستان درعراق  را در پايان سپتامبر 

دراين مقطـع  ... ( دادگردان كاهش   12به 
« ارتشهاي محلي و باصـطالح   زماني تشكيل

ـلطة   » وينارتش  ن در سرزمينهاي  تحـت س
ــم  انگلــيس از ــي   امپرياليس ــت خاص اولوي

  .»)بوده است برخوردار
ـا  ) در بين النهـرين  ( اينجا  .. « :  230ص   م

در صدد ايجاد يك كشور پادشاهي بـوديم   
ـا    ـاه آنج كه يكي از دوستان منطقه ا ي ما ش

ـيس    .  مي شد اين شاه  دوسـت داشـت  پل
باشد و با ايـن دو  وارتشي ازآن خود داشته 

نظم  و قانون را در قلمرو خود حفـظ     نيرو
كند و پادگاني كه ما  پشـت سـر خـود بـه     

ـاديم بـراي او   ـتوانه    جاي مي نه نـوعي پش
ـام    محسوب مي شد كه مي توانست  به هنگ

  . »بحران روي آن حساب  كند
با جعفر پاشا و گرترو دبل زياد ... «:  235ص 

دنـد ومـي   هردو خوش بين بو. حرف زدم
بـه   پادشاهي  فيصل همـه چيـز رو    فتند باگ

مي ديدم كه ورود فيصـل   . راه خواهد شد
آينده اي نزديـك  ديگريـك    به عراق  در

  .»محرمانه نيست مطلب سري و
زنكته هاي قابـل    فوق آمد بخشي ا آنچه در

ـاب   توجه و تأمـل مسـطور   ـاهراه  « دركت ش
ـين آن اسـت كـه    » فرماندهي  است كه مب
ـافتن      ورمتن مذك نيـز ارزش خوانـدن و ي

  .نكته هاي بديع  را دارد
در پايان ، با اميد به برداشتن گامي هرچند  

كوچك درطريق روشـن كـردن  گوشـه    
هائي ازحادثه  اي كه مهر پايان بر دوره اي 
ـازگردوره اي از    ـاد و آغ از تاريخ  ايران نه
ـاط و     وابستگي سازمان يافتـه كشـور و انحط

ـامي    ــي در تمـ ـين  تالش ــطوح و همچنـ س
ـتبداد متكـي  بـه      حاكميت  خشـونت  و اس
قشون و نيروهاي  انتظامي  وابسته درانديشه 
ـا گرديـد و بـراي      ـارج ازمرزه و ابزاربه خ
ـاريخ ايـران  آلـت  فعلـي  را      اولين بار درت
بدون هيچ گونه پايگاه ايلـي و قبيلـه اي و   
طبقاتي و فكري و داخلي و تنها و تنها و بـه  

با بيگانگان بركشور و مردم   او  دليل  ارتباط
آن مسلط  ساخت، خوانندگان را به مطالعه 

و دستنوشته هاي  » شاهراه فرماندهي « متن 
  . آيرونسايد دعوت مي كنيم

  محمد تركمان 
   1372اسفنند  

  
   :توضيحات و مĤخذ◄
  
در :  ابوالحسن بني صدر  مـي نويسـد      -  1

ـام بـدين سـو، دو     ـائم مق  حقيقت، از عصر ق
ـاي    آتمايل پديد  مدند و بـه تـدريج هويته

ـتقالل و    : مشخص يافتند ـتار اس يكـي خواس
داخلي كردن دولـت و ديگـري جانبـدار    
ـان   ـلط جه . استبداد و وابستگي به بخش مس

اين دو از يكديگر جـدا و رو در روي هـم   
ـا روي يكـديگر    قرار گرفتند و همچنان روي

، بـر اصـل   يجريان استقالل طل. قرار دارند
ـيده اسـت      موازن ـا منفـي، كوش ه عـدمي ي

مداخله قدرت خارجي را در امور داخلـي  
بيشتر از اين، كوشيده اسـت  . به صفر رساند

ـان،      ـاس جه ايران را از روابـط قـوا در مقي
ــرون نگـــاه دارد ــد را درون زا و . بيـ رشـ

ـار رشـد پـذير      ـته و در ك خودجوش دانس
زادي و آكردن فرهنگ ايـران بـر اصـول    

و جريان وابسته، . استاستقالل و رشد بوده 
ـتيالي اســتبدادي خـويش را بــر مــردم    اس
ـارجي كـردن دولـت و      ايران در گـرو خ

بـه قـول   ( وري اقتصاد ايران و تجـدد صـ  
، »تمـدن بلـواري  «  مخبر السلطنه هـدايت 

ـاكو،  . يافته است از اين رو، برغم جنبش تنب
امتياز فروشي كار روزمره شاه و درباريان او 

 شده است 
ـام      ــك  بهنگـ ــروطيت، دو بان ــالب مش انق

« و بانــك روســي » شاهنشــاهي« انگليســي 
ــت را از لحــاظ  »استقراضــي ـار دول ، اختيـ

ـتند  ـا در  . بودجه اش در دست داش گمركه
  گرو قرضه ها بودند و روسها، براي دولت

  ۱۵در صفحه   
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـ     . كيل داده بودنـد قاجار، قشـون قـزاق تش

انــدازه خــارجي شــدن دولــت را، منــابع 
ـا   : بودجه گزارش مي كننـد   1249هنـوز ت

ـابع    96شمسي،  درصد بودجه دولـت از من
بقيه، از محل فـروش  . داخلي تأمين مي شد

ـاز  ــوارض    7/2امتيـ ــل ع ــد و از مح درص
ـا  . درصد، تـأمين مـي شـد    3/1گمركي  ام

درصـد   5/37بهنگام انقالب مشروطيت، تنها 
در  30. ودجه از منابع داخلي تهيه مي شـد ب

 75/12صد حقـوق و عـوارض گمركـي و    
ـا و    75/19درصد از محل واگذاري امتيازه

ـارجي، بـوده    درصد از محل قرضه هاي خ
بدانخاطر در قانون اساسي، رسيدگي به . اند

دخل و خرج كشور از وظايف اختصاصـي  
ـا مگـر بتـوان      مجلس شوراي ملي گشـت ت

ــت را، در بو ــش و  دول ــود و ارت ــه خ دج
ـلطه گـر     نيروهاي انتظامي، از قـدرتهاي س

ـته شـدن     . زاد كردآ جامعه ملـي، اثـر وابس
دولت به اقتصاد مسلط و وابسته شدن خـود  
. به بودجه دولت را، روزانه تجربه مي كـرد 

  با وجود . تجربه اي سخت فقر افزا و تلخ
ـام     ـالي، هنـوز، بهنگ اين، برغم اصالحات م

ـاني،   ـا خ ـبت در  كودتاي رض مـدهاي  آنس
ـارجي،   بودجه دولت، از منابع داخلي و خ
ـاب عمـومي    همان ماند كه بود اما جهت ي
تحــول سياســت مــالي و پــولي، اســتقالل 

 1298(  1919اگر نـه، قـرارداد   . دولت بود
ـاي  ) شمسي  ضـرورت   1299و سپس كودت

ـادي دوران  . پيدا نمي كردند سياست اقتص
ـتقل    ــد مسـ ــف رون ـاي توق ــوي، گويـ پهل

  ندن دولت و بازگشت به روند گردا
  خارجي كردن دولت و اقتصاد و متالشي 

كردن فرهنگ از راه القاي نـه عناصـري از   
( فرهنگ غرب كـه عناصـر ضـد فرهنگـي     

ـاز   بيانگرهاي قدرت خود كامه و اسطوره س
چنانكـه  . است) قدرت غرب بمثابه سلطه گر 

ــردن رضــا 1320در  ــه » شــاه « ، بهنگــام ب ب
درصد بودجه از منابع صرفا  12تبعيدگاه، تنها 

ــود  ــي ب ــوق و   4/18. داخل ــد از حق درص
درصد از نفـت و   2/53عوارض بر واردات و 

درصد كسر  4/16و » منابع زير زميني ديگر « 
ـبش ملـي كـردن     . بودجه ـا جن اين روند، ت

صنعت نفت و نخست وزيري مصدق ادامـه  
ن شد كه آاگر حكومت مصدق بر. پيدا كرد

ــا    » ملـي  « دولـت را   ـلي ب كنـد و نـزاع اص
ـتبدادياني    ـتان و اس امپراطوري ميرنده انگلس
كه دربار پهلوي را ستاد خويش كرده بودند، 
نزاع بر سر دولت وابسته به ملت و يا دولـت  
بيگانه با مردم و يگانه با قطب مسلط، گشت، از 

ـاي    آ ن رو بود كه مصدق مـي دانسـت معن
او مي دانست . خارجي شدن دولت چيست

ي شدن دولت، وابستگي ملت بـه  كه خارج
بودجه دولت و وابستگي بودجه دولـت بـه   

نفت و گاز و منابع ( جريان نيروهاي محركه 
... زير زميني ديگر و استعدادها و سرمايه ها و

از ايران به قطب مسلط و گرفتار فقر و قهـر  ) 
ـتن   روز افزون شدن مردم كشور و عقيم گش

 وجـه . فرهنگ و نا ممكن شدن رشد اسـت 
تميز نهضت ملي ايران و مصدق از جنبش ها 

نها، توجـه او  آدر كشورهاي ديگر و رهبران 
ـتن راه و روش   به اين مهم و به تجربه گذاش

او و حكومت . زادي بودآرشد در استقالل و 
ـا تحـت حاكميـت مـردم      او، ملي كردن ي

وردن دولت را، با اقتصاد بدون نفـت و  آدر
ودجه دولت و اين اقتصاد را با تغيير تركيب ب

مدهاي داخلي شروع آمتكي كردنش به در
ـا  . كرد ـادي و     آب نكـه، براثـر محاصـره اقتص

جلوگيري از فروش نفت ايران، هزينه بخش 
نفت هم بر بودجه تحميل شده بود، تركيب 

منابع داخلي : بودجه را بدين سان تغيير داد 
 65درصد و حقوق و عوارض بر واردت  32

كودتاي . درصد 3درصد و كسر بودجه تنها 
مرداد، بقصد بازگرداندن دولت به بيراهه  28

خارجي شدن و متوقف كردن تجربه رشـد  
ـا و   . اقتصادي در استقالل بود وگرنـه، امريك

انگليس چرا تن به كودتائي مي دادند تا، نيم 
قرن بعد، رئيس جمهـوري و وزيـر خارجـه    

ن، از مـردم ايـران، پـوزش    آامريكا، بابـت  
مرداد، روند  28رو، با كودتاي بخواهند ؟ بهر 

خارجي شدن دولت و اقتصاد كشور، شدت 
ـال  . گرفت ـا  1350چنانكه در بودجه س ، تنه

ـابع داخلـي بـود    4/10 . در صد بودجه از من

درصد از حقوق و عوارض گمركي و  2/23
درصد كسر بودجه  35درصد از نفت و  5/41

يكبار ديگر، در دوران مرجع انقـالب،  . بودند
بودجه و دولت داخلي شـود و   كوشش شد

ـاي  . تحت حاكميت ملت قرار گيـرد  كودت
، از نــو، رونــد خــارجي كــردن 60خــرداد 

ـيم كـردن فرهنـگ را     دولت و اقتصاد و عق
امروز، خود مي . جانشين روند استقالل كرد

درصد بودجه دولـت از نفـت و    80: گويند 
 درصد اقتصاد كشور است  80بودجه دولت 

ـا اصـل   در جريان تجربه     ، اصل استقالل ب
ـال قطعـي    آزادي، آ ـاي انتق زادي هم بمعن

حاكميت به ملت و هم بمعناي حقـوق منـد   
ـا  . شناختن انسان و اصل رشد، همراه شـد  ام

ينـده اهميـت دارد،   آنچه از لحاظ حال و آ
« ايرانيان نه به شيوه انگليسي، در پي : اينست 

بوده انـد و نـه بـه روش    » زادي از دولتآ
را مــي » زادي از راه دولــت« آفرانســوي، 
ـتار  . جسته اند ن بـوده  آوجدان ملي خواس

است كه دولت را از سيطره دو قدرت روس 
رشدي . و انگليس خارج و تابع ملت بگرداند

ـا داده اسـت، بـه     كه اين وجدان بدان رض
حق، با استقرار حاكميت مـردم بـر دولـت،    
ـاه   وارد مرحله بازگشت ناپذير مي شود هرگ

ـاي محركـه و    دولت دستگ اه مكنـده نيروه
بـر مـردم   . نها به قطب مسلط، نمانـد آانتقال 

ــد    ــه رش ــد ك ــود دريابن ــكل نب ــران مش اي
ورده فعال شدن نيروهاي آخودجوش و فر

نـه  . محركه در جامعه ايران و در ايران است
نها كـه از راه  آاز راه متالشي كردن فرهنگ 

ـا ضـد       رها كردنش از عناصـر ضـد رشـد ي
 سر مي شود فرهنگ قدرت، مي

ـيد        ـاي س با وجود اين، تمايلي كه با كودت
رضا خان، هويت قطعي تـري پيـدا    –ضياء 

را در پيش گرفت، » خط سيد ضياء« كرد و 
ـاي    آديگر درپي  ن نبود كـه اصـول راهنم

ــد  ــران را انكــار كن ــالب اي ــالب . انق در انق
ـا   آمشروطيت، جانبدار تقـدم   زادي شـد و ب

ـياء   ـان   –كودتاي سيد ض ـا خ ، از تقـدم  رض
ـتقالل دم زد و  آتجدد و ترقي بر  زادي و اس

بخـش   –كه متالشـي شـده اسـت     - امروز، 
اســالم نــاب « حــاكم بــر دولــت از تقــدم 

در قلمـرو  . جانبداري مـي كنـد  » محمدي
انديشــه راهنمــا، واقعيــت ســخت در خــور 

نها كه گمان مي بـرده انـد   آ: اهميت اينست
بعد از  بايد ايران تا مغز استخوان فرنگي بشود،

وقوع انقالب، كوشش مستمر بكار بـرده انـد   
ن انقالب، انديشه راهنمائي را بدهند آكه، به 

كه نمي داشت اما دلخواه اينان بود و زمينـه  
» تمدن بولواري«ساز كودتاي رضا خاني و 

يا خارجي كردن كامل دولت و اقتصاد و به 
. بود» غربي كردن فرهنگ ايران«نها آگمان 

فرزند مشروع «كه رضا خان را بيهوده نيست 
بديهي . مي خوانند» انقالب مشروطيت ايران

از صورت سازان نمي توان انتظار داشت كه 
غربـي  «دريابند چرا با وجود شكست تجربـه  

كه غرب خود بدان معترف » كردن فرهنگ
ـان خــورده      ـتي، هنـوز ن « اسـت، از تنگدس

ـاز نمـي      تجدد صوري را مـي خورنـد ؟ و ب
اشت بـه ايـن پرسـش پاسـخ     توان انتظار د

چرا از قائم مقام بدين سو و از جنبش : دهند
» موازنه عدمي«تنباكو تا انقالب مشروطيت، 

اصل راهنماي تمايلي شـد  » موازنه منفي«يا 
كه، تا امروز، تمامي جنبشهائي را برانگيخته و 
رهبري كرده است كه صفت همگاني داشته 

 زادي و استقالل و ترقي را هدف كـرده آو 
 اند ؟ 

» زاديآخـــط اســـتقالل و « در برابـــر،    
كوشيده است وجدان همگاني را نسبت بـه  
همــراه و همــزاد بــودن اصــول راهنمــاي 

زادي و رشد و آجنبشهاي ايراني، استقالل و 
ـا، غنـي و     آبيان  زادي بمثابـه انديشـه راهنم

تجربه تلخ تقدم اين اصل بـر  . شفاف بگرداند
كرده اند و  ن اصل را هم مردم ايران خودآ

ـاي جنبشـهاي    هم استواران بر اصول راهنم
ن را آايراني، بطور پيگيـر، پـر خطـر بـودن     

يك ( پرده هاي رنگارنگ . تشريح كرده اند
ــك روز  آروز،  ــدد، ي ــك روز، تج زادي، ي

پـرده  . را دريـده انـد  ) اسالم ناب محمدي 
« هائي را دريده اند و مي درند كه پيـروان  

ي كشيده اند و مـي  بر واقعيت» خط سيد ضياء
ـاد و   كشند كه خارجي كردن دولت و اقتص

روياروئي دو . نازا كردن فرهنگ ايران است
  ».جريان تا بدين جا ادامه يافته است

  
به نقل  از  مقاله ابوالحسن  بني صدر :  منبع* 
ايرانيــان از رهگــذر انقــالب مشــروطيت « - 

چگونه دولتي و چگونه رابطه اي با دولت را 
  »اشتند ؟در سر د

خاطرات   «- مخبر السلطنه هدايت  حاج   - 2
ـارم     –» و خطــرات  ـاپ چهـ  – 1363چـ

  493ص  - كتابفروشي زوار 
ـايد  سري  خاطرات« -  3 از طـرف  »  آيرونس

ــژوهش  مطالعــات  فرهنگــي  ــه پ ـا  مؤسس بـ
   1373  - همكاري خدمات فرهنگي رسا 

ـاريخ  « :ك بـه  . در اين باره ازجمله ر  -  4 ت
، مؤسســه ) كتــاب  پــنجم( »  معاصــر ايــران

پژوهش و مطالعات  و فرهنگي ؛  شيخ شـهيذ   
ــوري   ــل ن ــل ال ــد  اول  و دوم( فص ،  ) جل
ـيس   «انتشارات رسا ،  كتاب  اسناد هجوم انگل
تــا  1327در ســالهاي  »  و روس   بــه ايــران

ــور  . ه 1330 ـات وزارت  ام ــر مطالعـ ق، دفت
ـناد  نقـض بـي طرفـي  ايـران       خارجه؛  اس

  .،   انتشارات كوير 1320هريور درسوم  ش
فصل مربوط  به ايران اين كتاب ترجمه  – 5

ــروز « توســط  آقــاي   1363و درســال   به
به ضميمه بخشي ازاسناد و مكاتبات  »  قزويني 

«  سياسي  وزارت خارجه  انگليس و به همت 
  .منتشر  شده است»  نشر آينه

  ,11همين كتاب ، ص   -  6
ـا      -  7 ـاب  يـك ب ـاي   اين كت ر توسـط  آق

ـال    ـار در سـ ـيله    1357صــدري افشـ بوسـ
ـاي       ـا  ترجمـه آق انتشارات دنيا و يكبار نيـز ب

توســط    1359لطفعلــي  خنجــي  در ســال 
  .انتشارات امير كبيربه چاپ رسيده  است

مجله  يغما، سال سي و يكم ، شماره دوم  – 8
  .ش 1357، ارديبهشت 

ـيخ     الزم   به ذكر  است كه  اقاي  دكتـر  ش
مقالـه مـذكور، بـه       24االسالمي درقسمت  

ـاره     شرح  داستاني  بدون ذكـر مأخـذ در ب
مالقات رضا خان و آيرونسايد پرداخته  است 

مقاله  خود  بـه    25و ادامه آن را در قسمت 
گونه اي آورده و پايان  بخشيده  است كـه   
خواننده نا آگاه  تصور مي كند  نويسنده  به 

ـايد واقعـه   نقل  از يادداشتهاي  روزانه آيرونس
درصورتي كـه  . اي تاريخي آشنا شده است

داستان فوق توسط  بزرگ ابراهيمي نماينده 
پس » مجلس شوراي  ملي « منتخب  شاه در

آمريكائي  و ارتجاعي  - از كودتاي  انگليسي  
تهيه و پس از به عرض  ملوكانه  32مرداد  28

ـاردهمين     ـاه درچه ـتجازه ازش رساندن و اس
: تحت عنوان  199تا   192مه دنيا صص سالنا

داستان اولين بر خورد  مير پنج بـه زنـرال    « 
  .به چاپ  رسيده بود» آيرونسايد  انگلبسي 

ـا    1368در اوائل  تابستان  – 9 درگفتگـوئي ب
ـا    مرحوم دكترغالمعلي وحيد  مازنـدراني  ب
ـيو    حضورآقاي  رضا فراستي درواحـد آرش

ـاره  مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگ ي درب
ـيرجي     ـايد و اردشـ ــش ژنــرال آيرونسـ نق

 1299ريپورتردركودتاي سياه سـوم اسـفند   
ـالبي بـه ايـن    )داشتم( ش   ، آن مرحوم مط

سالياني چند پيش روزي « : مضمون فرمودند
اسداهللا علم متن انگليسي  اي را براي ترجمه 

پس ازمطالعه متوجـه  . دراختيارمن قرار داد
ـاطرات ژ     ـتن مـذكور خ نـرال  شدم كـه م

آيرونسايد و چگونگي به قدرت رسيدن رضا 
ـاس تـرس   . خان توسط انگليسيها  است احس

متن را بدون آنكه ترجمه كنم روزي . كردم
نه او راجـع بـه   . به  اسداهللا علم باز گرداندم

عدم ترجمه سخني  گفت و نه مـن درايـن   
ـتن   . باره توضيحي  دادم بعدها شنيدم كـه م

ايد براي تهديـد  مزبوررا فرزند ژنرال آيرونس
و دريافت وجه ارسال داشته است و درايـن  
امر كوشش او مقـرون بـه توفيـق  نيزبـوده     

و خوشبختانه اندكي بعد ازاين گفتگو »است
ـايد    ، دو نامه  به امضاء فرزند ژنـرال  آيرونس
خطاب  به اسداهللا علم به دسـت آمـد  كـه    
مؤيد گفته مرحوم دكتر وحيـد  مازنـدراني   

  :است
  نامه اول 

  بروم وود مانور    - مجلس  اعيان    
  چاينال سنت جيمز          - لندن         

  چلمز  فورد    -    1972دسامبر  5
  

  عالي جناب 
مايلم بابت هديده سخاوتمندانه اي كه بنا به 
فرمان اعلي حضرت شاهنشاه آريامهر بـرايم  
ارسال نموديد و بنده از طريق سرشاپور آن 

سپاس عميق خود را ابراز را دريافت داشتم، 
اين هديه همواره به عنوان گنجينه اي . دارم

از سوي من و خانوده ام نگهداري خواهـد  
  .شد

ـار      ـاه افتخ نيل به شرفيابي  به حضـور شاهنش
بزرگي بود كه  نصيبم گرديد وديـدارمن از  
ـام     ـارت بـود، گ ايران به يك  معنا نوعي زي

بـه  هاي حيرت آورايران در تمامي زمينه ها 
حق و درسطح جهاني مرهون  رهبـري آن  

صميمانه اميـدوارم كـه   . اعلي حضرت است

كه ايـن جانـب     ]منافعي   [برخي ازعاليق 
حامل آنم ثابت خواهد نمود كه ارزش  آن 
ـا     ــري  بـ ــك ت ـاس نزدي ــه تمـ را  دارد ك

  .كشوربزرگ شما داشته باشم
عالي جناب ، مستدعي  است ابراز  احترامات 

خدمتگزاري  خاضـعانه ايـن    فائقه و مراتب 
  .جانب را به اعلي حضرت ابالغ نمائيد

  ارادتمند 
  آيرونسايد 

  بارون آيرونسايد دوم
  آرخنگل و آيرونسايد

  
  :نامه دوم 

  بروم وود مانور  - مجلس اعيان  
  چينال سنت جيمز  - لندن  

  
  چلمز فورد   -  1973دسامبر    5
  

  عالي جناب 
ــه    ــود ك ــي ب ــعادت بزرگ ــع س ــي الواق  ف
ـاران    افتخارديدار با شما  و سـخن از روز گ

ــما  . گذشــته دســت داد ــدوارم  كــه ش امي
ـبي    ـاي  مناس وسرشاهپور ريپورتر، چكيده ه
ازمكاتبــات پــدرم و پدرســر شــاهپور را بــه 
مناسبت پنجاهمين سالگرد حكومت خاندان 

من نيـز بـه   . پهلوي يافته وجمع آوري كنيد
نوبه  خود خوشـحال خـواهم شـد كـه از     

ممكنه به شما دراين خصوص كمـك  طريق 
حقيقتي كه در اينجا رخ مي نمايد، اين . كنم

است كه يك بار ديگر درتاريخ كهن ايـران  
ـام      ـيهن پرسـت قي زمين يك فرد ايرانـي م
كرده است تا ميهن خود را از خطرات حفظ  

رضا شاه كبير، چنين مردي بود و من به . كند
 خاطرهمكاري  پدرم با چنين چهره  برجسته

ـارديگر   . اي افتخار مي كنم اميدوارم يـك ب
شما را درانگلستان يا تهران  ببينم وازمهرباني و 

  .مهمانوازي  شما  بسيار  متشكرم
  
  ارادتمند شما  

  آيرونسايد   ]رقم امضاء   [
  بارون آيرونسايد دوم  

  آرخانگل و آيرونسايد
  

  عالي جناب  اسداهللا علم 
  ) تهران( وزير دربار 

  
ر خي از جمله آقاي  شيخ االسـالمي   ب  -  10

مدعي شده اند كه رضا خان با آيرونسايد تنها 
چهارجلسه مالقات داشته است درصورتيكه از 
ـات   شواهد و قرائن  چنين برمي آيد كه دفع
. اين ديدارها وگفتگو ها افزونتربـوده اسـت  

همين كتاب به نقـل  از   177ازجمله در ص 
ـاد  « :تژنرال آيرونسايد چنين آمده اس به ي

دارم نخستين باري كه او را ديدم  بدنش از 
فكركردم  او . حمله جدي ماالريا مي لرزيد 

ـاي در   كسي نيست كه با  اين بيماري ها از پ
  ».آيد
  .آترياد همدان صحيح  است – 11
ـيس و    -  12 اشاره است  به سر جاسوس انگل

ـيس  بـراي     معلم انتخاب شده ازسـوي  انگل
ان ، سراردشــيرجي آمــاده ســازي رضــا خــ

  .ريپورتر
رضا خان كه با قبول نقـش مـزدور و     -  13

كودتاچي از سوي سياست انگليس  تـن بـه   
خيانت به كشور و مردم ميهن خود داده بود 

ي بيش » مردك « ازهمان آغازبراي آنان  
نبود وحرص و طمع او براي  جمـع آوري  
. مال ازهر راه غيرمشروع نيزشناخته شده بود

بخوبي  روشن  مي شود كه هـم از   دراينجا 
آغاز ژنرال  آيرونسايد و كلنل اسمايس او را  
با اين عنوان شناسائي  كرده بودند  و تبليغات 
ناآگاهان و يا مغرضاني  كه مدعي  هستند  او 
در ابتدا  آلوده نبود و بعدها  دست  به اعمال  

  .ناشايست زد  بي پايه و اساس  است
  

ـايد و   در باره  اين  -  14 ديدار ژنـرال آيرنس
ـاه    ژنرال ديكسن و كلنل اسـمايس ازاردوگ
قزاقان درآقابابا ، سردارهمايون طي مكتوبي 

برج  10به سپهداراعظم رئيس الوزرا درتازيخ 
  : چنين مي نويسد 1299  ]آبان  عقرب 

ـاب    «  ديروز چهارساعت بعد از ظهر كـه جن
اجل جنرال آيرون سايت و جنرال ديكسن 

را كـه بازديـد    ]اسـمايس  [         با سـرهنگ 
فدوي  آمده بودنـد مايـل شـدندامروز بـه     

ـان 10 [امـروز   ].  [تماشاي اردوي قزاق   ]آب
ساعت يازده درموقعي كه فـدوي مشـغول   
ديدن سان بودم وارد شده ازجلو صف عبور 

بعد    ].  [كرده باعث تمجيد و توصيف  شده 
ا صاحب منصبهاي ارشد قزاقخانه را خواسته ب

ـتند    [يك زبان خوش محب آميز اظهار داش
ـام      ]: ـيس تم سه سال است كه دولـت انگل

ــل  آن   ــه را داده ودرمقاب ـارج قزاقخان مخـ
عــوض اينكــه اســتفاده ازايــن مخارجــات  
ـاي تنقيـد آميزمـورد      ـا زبانه وزحمات ببرد ب
تعرض كه درحقيقت بدگوئي بـوده اسـت   

ـاال كـه رياسـت     ].  [تلقي نمـوده اسـت    ح
ــ ــون ب ه يــك صــاحب منصــب بــا  ديويزي

ـال   ........ اطالع تسليم شده است بايـد دركم
ـات اوشـده ودر     تمكين حاضر اجـراء نظري
ـام خـدمت      كمال اميـدواري  مشـغول انج
شويد والبته نسبت بشماها هم كمال  محبـت  

 ].  [و مساعدت از طرف  ايشان خواهد شـد  
.... بعد ازايراد اين نطق ايشان حركت كرده

ت و بشهر مراجعت  نمـوده  نيز بالفاصله حرك
. سند م( » ...بعرض  اين راپرت جسارت ورزه

ــژهش و مطالعــات  2/  609يــك  مؤسســه پ
  .)فرهنگي 

درهمين ارتباط  كشف گزارش رمزي  نيزاز 
ياورمسعود خان كيهان به نخست وزيروقـت  

  :به شرح ذيل  در اختياراست
مقام منيع حضرت اشرف آقاي  ئيس الوزرا « 

  ]!  [دامت عظمت 
چونكـه عـرض      5در تعقيب تلگراف  نمـره  

شده بود ديروزبراي تحويل گرفتن قسـمت  
  [قزاق مقيم آقا بابا  رفته دراين بازديد ژنرال

پـس    ].  [وديكسن هـم بودنـد    ]آيرونسايد
ازبازديد از طرف  ژنرال ديكسن نطقي مبني 
ـبان قـزاق     ـاحب منص برفداكاري افراد و ص

المراعليحضرت نموده و تغييرات اخيرحسب ا
بوده چونكه مايل نبودند كه رئيس وصاحب 
منصبان اين قسمت خارجي باشند كه فقـط   
مقصودشان منافع شخصي  باشـد لهـذا اول   
سردار همايون را فرمانده تعيين فرمودنـد و  
در ضــمن قــول  دادنــد كــه عنقريــب بــه 

  ].  [حسابهاي  ايشان رسيدگي  خواهـد شـد  
ه ازطــرف پــس از مشــاراليه درهمــين زمينــ

ـاحب    سردارهمايون نطقي  كرده شـد وص
ـاحب    منصبان عموماً شكايت از سوء رفتارص
منصبان روسي  و بي پولي وضمناً ممنـون از  

ـناد  /  1812ك . م...( اين پيش آمد بودند اس
  ). مؤسسه پژوهش  و مطالعات فرهنگي 

   359 -  360همين كتاب ، صص  –  15
  366ص  - همين كتاب    -   16
  همين كتاب   308و  307ص   - 17
ـيس رايـت پـس از نقـل  قـول        - 18 سر دن

منصوب » فرمانده سياسي « آيرونسايد و ذكر 
ـيرجي       ـان بـه اردش ـا خ از تهران بـراي رض
ريپورتر اشاره كرده است  و نام  او را عنوان  

آقاي شيخ االسالمي  با توجـه  بـه   .  مي كند
ـاب   اينكه  منبع  مورد استفاده اش همين كت

ـير جـي    دنيس رايت بوده است و نام  اردش
ريپورتر  را نيزدر پاصفحه مالحظه فرموده اند 
ـا    ــه يغمـ ــرده و درمجل ــرف ك در مــتن تص

اقتصــادي   - وهمچنــين اطالعــات  سياســي
صفحه )  1369اسفند (  41 – 42شماره هاي  

اسمايس  مي گويد ... « : چنين آورده اند 16
 بين افسران مقيم قزوين  ايـن مـرد از همـه   
اليقتر ودرعمل  فرمانده حقيقي  لشكر قـزاق  
ـاهر  تحـت  اوامـر  يـك      است گرچه  به ظ

ـايون  ( فرمانده سياسـي   كـه از  )  سـردار هم
تهران منصوب  شده است  انجام وظيفه مي 

  !!».كند
ــت؛   – 19 ـيس راي ـان   « دنـ ــها در ميـ انگليس

  - ، ترجمه لطفعلي خنجي ؛ امير كبير»ايرانيان
  . 209ص  – 1359

  209-  210صص ... دنيس رايت ،  - 20
  همانجا   -   21
  210ص  –دنيس رايت   -   22
   210 – 211صص  –دنيس رايت  – 23
ـا    – 24 مجموعه  اين اسناد  در يك مجلـد ب

ـا  «عنوان  ازسـوي مؤسسـه   » مقـدمات كودت
ينــده  آپــژوهش  و مطالعــات فرهنگــي  در 

  .نزديك منتشر خواهد شد
ي به تقاضاي آيرونسايد دراينجا  اشاره ا - 25

ـان نمـي     ـا خ خود از احمد شاه در باره رض
تاريخ  روابط  سياسي  « نويسنده كتاب .  كند

ــران و انگلــيس  ــل از« اي « درايــن بــاره قب
ــرد    ــد مارشــال  ل ــه فيل ـتهاي روزان يادداشـ
آيرونســايد كــه دراختيارليــدي آيرونســايد 

آيرونســايد درجلســة « :مــي نويســد» اســت
كـرد وي   ديگري كه حضور شاه رسيد سعي

ـان     ـا خ را متقاعد سازد كه اختياراتي بـه رض
ـاه مخالفـت كـرد    . تفويض كند  .(»ولـي ش

» دكتر  علي اصـغر  زرگـر ، ترجمـه    :  نوشته
 1372  - معين  –كاوه بيات، انتشارات پروين 
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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 

اشــد بـه نظــام  فقـه ســنتي داشـته ب  
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 

م بدرستي آقاي بني صـدر در مقـا  
به  1360رياست جمهوري در سال 

آقاي دكتر بهشـتي رئـيس ديـوان    
! آقاي بهشـتي  ": عالي كشور گفت

وقتي مدعي خـود قاضـي اسـت و    
اين پرونده سازي هاي مفتضح مي 

 137ص (".كند دادرس خدا است
  )      كتاب

  
امور نهي شـده بـر پيـامبران در     *

  قرآن  
حدود اختيارات پيامبرو رسـالت  * 

 .در قرآن
واليــت فقيــه چگونــه صــيغه اي  *

  است؟
حكومـت  كتاب نقد مباني فقهي * 

 اسالمي آيت اهللا منتظري
  

  یورو ۲۵ :قیمت
   

عالقمنــدانی کــه مایــل بــه خریــد 
کتاب هستند، از طریق آدرسهای 
ــــاب را  ــــد کت ــــی توانن ــــل م ذی

 :خریداری کنند
  :پست الکترونیک  

 mbarzavand@yahoo.com 
    :آدرس پستی

Enghelabe Eslami 
Zeitung 

 
Postfach 11 11 18  
D – 60046 Frankfurt – 
Germany 

  

انطباق جوئی با دروغ، 
  گریز از مسئولیت است

  
مســتندات قــانون اساســی جمهــوری 

زیــر » بــه روایــت قانونگــذار اســالمی
نظر دبیرخانه مجلس خبرگان انتشار 

دست نویس هـا  ،نهاآدر .  یافته است
  . نیستند

بـــه شـــورای انقـــالب  ،ن زمـــانآ    
گزارش شد که مراجع جملگی پـیش 

گزارشـی . نویس را تصویب کرده انـد
یت الله گلپایگـانی نیـز آاز این جمله 

ــد ــالب داده نش ــورای انق ــه ش ــاز . ب ب
شکار با پیش نویس آدر تناقض  جمله
هرگــاه او بــا اصــل حاکمیــت . اســت

ــود ــالف ب ــردم مخ ــی  ،م ــد م ــی بای م
اصل محوری قـانون اساسـی : نوشت

می بایـد بـا  ،که حاکمیت مردم است
اصل والیـت فقیـه جانشـین و اصـول 

در انطباق با این  ،دیگر قانون اساسی
پـیش نـویس . باز نویسـی شـوند ،اصل

ــانون اساســی منتشــر شــد در مــتن . ق
قای خمینی وجود آنه جمله  ،منتشره

. قــای گلپایگــانیآداشــت و نــه تــذکر 
طرفـــه ایـــن کـــه رهبـــران حـــزب 

ــالمی و  ــوری اس ــی آجمه ــای خمین ق
ــه  ــویس ب ــیش ن ــه پ ــد ک ــق بودن مواف

اگـر چنـین . رفراندوم گذاشـته شـود
یم والیت فقیه ژبسا ایران ر ،شده بود

را بــه خــود نمــی دیــد و شــما پرســش 
ر کـار رشـد بـر میـزان کنندگان نیـز د

  .عدالت اجتماعی بودید
  
  :پاسخ به پرسش سوم •
ــده گرامــی را منطــق  – ۱ پرســش کنن

چــرا کــه . فریــب داده اســت ،صــوری
ـــورت  قبـــول داشـــتن قـــانون و (ص
شما را از واقعیت و حقیقـت ) مقامها

واقعیت اینست که . غافل کرده است
قــانون اساســی را مــردم تصــویب مــی 

ن را آتواننـد  پس مردم نیز مـی. کنند
راء عمومی نیز آمراجعه به . لغو کنند

.  اصــلی از اصــول قــانون اساســی بــود
عذر بـدتر «البد دو ضرب المثل یکی 

مـــد ابـــرو را آ« ،و دیگـــری» از گنـــاه
ــــد ــــت کن ــــم  ،درس ــــم را ه زد چش

نچــــه او آ.  را  شــــنیده ایــــد»وردآدر
مصـداق ایـن دو ضـرب  ،نوشته است
  :المثل است

مردم تصویب  قانون اساسی را – ۱٫۱
تصــویب قــانون اساســی و . مــی کننــد

ـــر  ـــض و تغیی ـــق آنق ـــی از ح ن جزئ
در  ،در جـائی. حاکمیت مـردم اسـت

قای خمینی آمقام اخطار به مخالفت 
بــا رفرانــدوم بــر وفــق قــانون اساســی 

در جــــــــائی  ،امــــــــا. بــــــــوده ام
خاطرنشان کرده ام کـه او روی ،دیگر

هرگاه . دست فرعون بلند شده است
 ۶۰خــــرداد  ۷ی بــــه روزنامــــه هــــا

ســخنان ضــد قــانون  ،مراجعــه شــود
قــای بهشــتی را مــی تــوان آاساســی 
طـرح مسـئله «: او گفتـه بـود. خواند

رفرانــدوم درســت بمنظــور تضــعیف 
تضــعیف قــانون  ،جمهــوری اســالمی

تضــعیف مجلــس و تضــعیف  ،اساســی
ــت ــت اس ــان. »دول ــدین س ــای آ ،ب ق

خمینی و او خوب می دانستند مـردم 

دست سـاخت  کشور با این سه ارگان
  . نها مخالفندآ

اگر نویسنده در متنی که نقل کرده     
ــد ،اســت ــل کن ــی از صــورت  ،تأم یعن

قــای آدلســوزی قــانون شــکنی کــه (
به محتـوای ) خمینی بود برای قانون
ـــور کنـــد مـــی بینـــد او  ،ســـخن اوعب

: مرتکب چند گناه کبیره شده اسـت
انکــار حــق حاکمیــت مــردم و نقــض 

لیل که بنا هم به این د. قانون اساسی
او اختیــار و حــق  ،بــر قــانون اساســی

چنین اظهاری را نداشت  و سخن او 
قـانون اساسـی بـود و  ۵۹نقض اصـل 

هم بدین خاطر که  اگـر همگـان بـه 
نیازی  ،قانون اساسی عمل می کردند

ــد ــی ش ــدوم نم ــه رفران ــدوم . ب رفران
ــردم آبخــاطر  ــه م ــد ک ــنهاد ش ن پیش

ــد ــوم کنن پــس . خــود تکلیــف را معل
ــت  ــا مخالف ــه آب ــردم ب ــد م ن و تهدی

ــود ،تفنــگ بدســت هــا ــاغیگری ب . ی
محـــروم شـــناختن مـــردم از حـــق 

ــــت  ــــانون (حاکمی ــــم ق اصــــل شش
نقــض قــانون  ،بنــا بــر ایــن ،)اساســی

مردم سـاخته و مقـام مـردم انتخـاب 
این . استبداد گری بوده است ،کرده

میلیون بگویند بله مـن  ۳۵سخن که 
ــه ــا نقــض حــق  ،مــی گــویم ن ــه تنه ن

ـــانون  حاکمیـــت مـــردم و خـــالف ق
اساسـی کـه روی دسـت فرعـون بلنـد 

  . شدن بوده است
اما گناه کبیره سوم او این بـود  – ۱٫۲

ــاد  ــی و ایج ــانون اساس ــاقض ق ــه ن ک
ــا ــده مقامه ــانون  ،کنن از راه نقــض ق

او و  ،اساســی و دســت زدن بــه تقلــب
ن سـخنرانی، آدر . دستیارانش بودنـد

ن آناقض قانون به خود نقش مـدافع 
ــد ــانون رارا داد و م  ،افع و مجــری ق

این روشی است . ناقض قانون خواند
ــالب  ــد و از انق ــتان دارن ــه زورپرس ک

بطــور مســتمر بکــار بــرده  ،بــدین ســو
 ،قـانون اساسـی ۱۱۳برابر اصـل . اند

ـــانون  ـــری ق ـــوری مج ـــیس جمه رئ
بر او بود که زیر بار نقض . اساسی بود

قــانون اساســی و شــکل دادن بــه ســه 
و ارتکـاب قوه با نقض قانون اساسـی 

 ،قـای خمینـیآسـخنان . نرود ،تقلب
تراواشات عقلی بود که  ،خرداد ۶در 

. مده بـودآیکسره به تسخیر قدرت در
او به حرام کردن زن بـر نماینـده ای 

قـای رجـائی آکه جرأت کرده بود بـر 
اکتفــا نکــرد و مــدعی  ،خــرده بگیــرد

مجلـس . شد که بایـد مقتـول بگـردد
تقلـب به دستور او و با انتخابـات پـر 

تشکیل شده بود و شـورایعالی قاضـی 
ــانون اساســی از ســوی او  ــا نقــض ق ب

مــده بــود و نخســت وزیــر و آبوجــود 
ــل کــرده  ــران را او تحمی ــأت وزی هی

عمل به قانون ایجـاب مـی کـرد . بود
بــا تحمیــل مقامهــا بقصــد بــاز ســازی 

  .مخالفت شود ،استبداد
نمـی بایـد خـود را بـا  ،نسل امـروز     

از مســـئولیت  دروغ تطبیـــق دهـــد و
دمی دروغ می آوقتی . شانه خالی کند

رابطـه خـود  ،گوید و دروغ می شنود
او مــی . را بــا قــدرت تنظــیم مــی کنــد

دانـــد کـــه مســـئولیت شناســـی ربـــط 
ـــا شـــناختن حقـــوق  مســـتقیم دارد ب
خویش و عمل کردن به این حقوق و 

پس چـون از . ایستادگی بر سر حقوق
گوهر انسانیت خویش کـه مسـئولیت 

 ،غافـل مـی شـود ،حق اسـت عمل به
چاره را در تطبیق دادن زندگی خود 

  .با دروغ می بیند

بر نسل جوان اسـت کـه بدانـد دروغ 
پـس . تناقض های فراوان در بـردارد

. ســـخن متنـــاقض را نبایـــد بپـــذیرد
حداقل مسئولیت شناسی ایجاب مـی 

ــا مجلســی را کــه آکنــد ببینــد  قــای آی
 ،خمینی می گفت باالتر از همه اسـت

ق قــانون و بــدون تقلــب وســیع بروفـ
تشــکیل شــده بــود یــا خیــر؟ دو مقــام 
قضـائی بروفـق قــانون اساسـی نصــب 
شده بودند یا خیر؟  نخسـت وزیـر را 

قــای خمینــی تحمیــل کــرده بــود یــا آ
قـای آ ،۶۰خیـر؟ تـا کودتـای خـرداد 

بار قانون اساسی را نقض  ۷۵خمینی 
یـک  ،یـا هرگـزآکرده بـود یـا خیـر؟  

ی را در طـول مورد نقض قانون اساس
ــیس  ۳۰ ــه رئ ــد و ب ــد بیابن توانســته ان

جمهوری بنی صدر نسـبت بدهنـد یـا 
روزی کــه  ،۶۰خــرداد  ۷خیــر؟  تــا 

او  ،قای بهشتی مصاحبه کـرده اسـتآ
تخلـف  ۲برای رئیس جمهوری تنهـا 
یکـی ایـن : از قانون اساسی یافته بـود

کـه صــورت دارائــی هــای خــود را بــه 
قــوه قضــائیه نــداده اســت و دیگــری 

ــ ن کــه مصــوبه مجلــس را امضــاء و ای
امـا بنـا بـر اصـل . ابالغ نکرده اسـت

رئیس جمهـوری موظـف نبـود  ،۱۴۲
صورت دارائی خود را به دیوان عالی 

و چــون شــورای عــالی . کشــور بدهــد
 ،قضـــائی را قـــانونی نمـــی دانســـت

ن آداوطلبانه صورت دارائی ها را بـه 
امضـــای مصـــوبه . شـــورا نمـــی داد
 :یــــک مــــورد بــــود ،مجلــــس نیــــز

ن از منطـق آکودتاچیان در تصـویب 
توضــیح . صــوری ســود جســته بودنــد

ــه ــن ک ــورت ،ای ــذف  ،در ص ــد ح قص
امـا در محتـوی  ،»فرامین همایونی«

ســــلب هرگونــــه اختیــــار از رئــــیس 
خاصــــه در فرمانــــدهی  ،جمهــــوری

از قـرار متوجـه . نیروهای مسلح بـود
بنـی  ،شده بودند که به قول مشـکینی

کــــاله  ۱۱۰صــــدر در مــــورد اصــــل 
ــته اســتسر ــان گذاش ــا بــر . ش ن آبن

اختیـــار اجرائــــی » رهبــــر« ،اصـــل
نچه به نیروهـای مسـلح آدر . نداشت

غیـر از نصـب چنــد  ،مربـوط مـی شــد
بنا  ،بقیه فرماندهی این نیروها ،مقام

. با رئیس جمهوری بود ۱۱۳بر اصل 
یکــی  ،پــس هــدف مجلــس کودتــاچی

و دیگــری دســت  ۱۱۳نقــض اصــل 
دن سان کرآیافتن بر بانک مرکزی و 

رئــیس جمهــوری . خــورد و بــرد بــود
چگونه می توانست چنـین مصـوبه را 

کودتـا بـه  ،افزون بر این امضاء کند؟
واپســین مرحلــه خــود رســیده بــود و 
رئیس جمهوری اعالن کرده بـود کـه 
ـــی ـــانون اساس ـــری ق ـــام مج  ،در مق

مصـــوبه مجلـــس را مخـــالف قـــانون 
ن را امضـاء نمـی آاساسی مـی دانـد و 

قای بهشتی بـه آ ،در همان زمان. کند
شورای عمومی دیوان کشور مراجعـه 

ــرد و  ــاق آک ــه اتف ــا ب : راء گفتنــدآنه
رئیس جمهـوری اعتـراض کننـده بـه 
عدم اجرای قانون اساسی را که خود 

نمـی تـوان  ،نیز تخلف نکـرده اسـت
رئـیس  ،افزون بـر ایـن. محاکمه کرد

جمهــوری در پــی تصــحیح اشــتباه 
مجلس و شـورایعالی قضـائی و  ،خود
مت را غیر قانونی مـی دانسـت و حکو

. برابـر قـانون اساســی حـق بـا او بــود
ـــدآاگـــر  چـــرا از  ،نهـــا قـــانونی بودن

رفرانــدوم وحشــت داشــتند؟ و مــی 
 ،خـرداد ۲۲دانید که در هشـدارنامه 

بـــاردیگر کودتاچیـــان را بـــه قـــانون 

خوانـدم و همگــان را فراخوانــدم بــه 
نها آپاسخ . تن دادن به قانون اساسی

  .کودتا شد
وقتی نسل امروز پاسـخ ایـن  ،باری    

در مــی یابــد چــرا  ،پرسشــها را یافــت
استبداد باز سازی شـده اسـت و چـرا 
ـــار اســـتبداد والیـــت  او اینـــک گرفت

  . مطلقه فقیه است
  
خـــود را تطبیـــق دادن بـــا دروغ و  •

  :گریختن از مسئولیت
و بدانیـــد از چهـــار دســـته ای کـــه     

غ یکی دسته درو ،مرزدآخداوند نمی 
نیــایش . ســازان و دروغگویــان اســت

داریوش نیز ایـن بـود کـه اهـورامزدا 
ــد ــظ کن ــران را از دروغ حف ــک . ای ی

علت از علتهای نابخشودنی شـمردن 
اینســـت کـــه درجامعـــه  ،دروغ زنـــان

دروغ،  ،معتــاد بــه اطاعــت از قــدرت
ــی شــود ــان رســمی م ــه . زب ــانها ب انس

بــه همســر و فرزنــد خــود و بــه  ،خــود
دولـت و مـأموران  یکدیگر و البته بـه

زبـــان رســـمی . او دروغ مـــی گوینـــد
اما . دولت استبدادی نیز دروغ است

ــد ــی گوین ــرا دروغ م ــدین : چ ــم ب ه
خاطر کـه دروغ بکـار تنظـیم روابـط 

ید و هم از ایـن رو کـه دروغ آقوا می 
بکار توجیه مسئولیت گریـزی و فعـل 

 ،وریآدر پرتو این یاد. یدآپذیری می 
مل کنیـد در مقدمه پرسشهای خود تأ

ــد ــا ببینی ــما و  ،ت ــه ش ــوری را ک سانس
مـی  ،ن هسـتیدآجمهور مردم قربانی 

ـــد  ـــد از لحظـــه ای کـــه نخواهی توان
مـردم  ،هرگـاه. دروغ بشنوید، بشکند

 ،ایــران  بمثابــه انســانهای حقوقمنــد
ن آمسئولیت خویش را بشناسـند و بـر

شوند که زندگی خویشتن را بـا دروغ 
دیوارهـــای  ،درجـــا ،منطبـــق نکننـــد

چنانکــه شــما . ســور مــی شــکندسان
بهمان اندازه که مسئولیت خـویش را 

ن شده اید که بسان آشناخته اید و بر
از  ،یک انسان حقوقمند زندگی کنیـد

  . مده ایدآحصار سانسور بیرون 
حصـار سانسـور را عمـدتاَ بـا دروغ      

دروغ بـدون تنـاقض نیـز . می سـازند
پس کسی که بخواهد . ساختنی نیست
 ،نسان مسـئول را بجویـدزندگی یک ا

می تواند تناقضهای موجود در دروغ 
  . گاه کندآن آرا بیابد و دیگران را از 

در  ،هرگاه نسل امـروز ،بدین قرار      
ن شود آخود بمثابه تاریخ بنگرد و بر

ـــه زیســـته در  کـــه خویشـــتن را بمثاب
گذشــته  ،نقــد کنــد ،اســتبداد و دروغ

ــه  ــه یافت ــدگی او ادام ــه در زن ای را ک
 ،همان سان که هست می بینـد ،ستا

انطبــــاق دادن زنــــدگی بــــا دروغ را 
زادی و آغفلت از حقوق و استقالل و 

مســئولیت خــویش مــی یابــد و چــون 
ن شـــود بخـــش زور و دروغ را از آبـــر

ــه ای بزدایــد کــه گذشــته و  مجموع
زاد آخویشتن را مستقل و  ،حال است

خواهــد . و در جنــبش خواهــد یافــت
زورپرست به دید حمله مستمر مثلث 
در بخشـی  ،منتخب اول تاریخ ایـران

ــزرگ بخــاطر نگــاه داشــتن نســل  ،ب
ــه  ــاد ب ــور و اعتی ــد سانس ــروز در قی ام

برای صحنه سیاست را . است ،دروغ
ن خود کردن و با تکیه بـه قـدرت آاز 

خارجی بر مردمی غافل از استقالل و 
 ،زادی و گریـــــــزان از مســـــــئولیتآ

  .حکومت کردن است
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