
  

ماشين اعدام و،سال30در طول اين.و سي و يكمين سال تجاوز عراق به ايران است60سي امين سال اعدامهاي سال:انقالب اسالمی
اعدام شدگان و زندانيان و  –يكي محروم شدن ايران از استعدادها  ،ورده هاي اين روش جنايتكارانهآهمواره كاركرده است و از فر ترور

و ديگري رشد نكردن ايران و سوختن فراوان فرصتها و سومي قرباني شدن انقالب و اسالم بمثابه  –مهاجران و كشته ها و معلولهاي جنگ 
. زادي و رشد ايرانيان استآمانع اصلي بر سر راه استقالل و  ،يم نيز جانبدار ندارد و امروزژمي اينكه واليت فقيه حتي در رزادي و چهارآبيان 

  . و حاصل وضعيت امروز كشور است
لم بني صدر و در در سرمقاله اي به ق ،نآيم واليت مطلقه فقيه بمثابه ضعف بزرگ ژور مي شود كه نشريه در باره انعطاف ناپذيري رآياد     

واليت مطلقه فقيه را با انعطاف پذيري  ،خامنه اي ،اينك. خاطر نشان كردني را خاطر نشان كرده است ،مجموعه هاي شامل گزارشها و خبرها
ضعف  اما مي خواهد وانمود كند كه گويا دريافته است كه انعطاف ناپذيري، ،هرچند در جا گفته خود را تكذيب مي كند. برابر مي نشاند

به  ،غافل از اين كه انعطاف پذيري يك استبداد به تن دادن به موقع. بزرگ واليت مطلقه فقيه است و بايد بگويد كه انعطاف پذير است
زادي و حقوق انسان و حقوق مردم است و به اين انعطاف پذيري، واليت مطلقه فقيه نمي تواند تن دهد زيرا تن دادن به واليت آاستقالل و 

  . مردم يعني انحالل واليت مطلقه و غير مطلقه فقيهجمهور 
استقرار واليت جمهور مردم هدفي قطعي  ،سال جنايت از سوئي و استقامت استقامت كنندگان از سوي ديگر 30و حقيقت اينست كه        

بنا بر اسنادي كه . مي دانند برداشتني ،يم هستندژنها كه در خدمت رآحتي  ،همگان ،الوصول شده است و واليت فقيه مانعي است كه
اد و قاليباف به واليت فقيه اعتقاد ندارند و كسي چون هاشمي در كار بركنار كردن ژكساني چون احمدي ن ،ويكيليكس انتشار داده است

ار داده است و ترجمه هاي يكچند از اسنادي را از نظر مي گذرانيم كه ويكيليكس انتش ،در فصل اول. خامنه اي بوده و ناتوان گشته است
  .نيك توضيح مي دهند ،از اين نظر ،شكار و وضعيت امروز كشور راآنهان را 

 ٤در صفحه

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

  )٣۵( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  »کنم یحکم م« هيبا اعالم اءيض ديحکومت س

  بود تيضد مشروط رضا خان، 
  

بطـور واضــح تمايـل برخــي   )  1(ملــك الشـعرا بهــار بـه روايـت   
 ههـاي سياسـي  وگر ،كردگـان   لصيازسياسيون، روشنفكران، تح

ــرآزادي و اســتقالل  مــي باشــد   ،...و ــدم امنيــت و ترقــي ب . تق
ــفند  ــوم اس ــاي س ــا روز 1299ازكودت ــهريور 25ت ــه  1320ش ك

با ين طباطبائي الدآغازحكومت سه ماهه استبدادي سيد ضياء در
 ضدتهران كه  ديوار و رضاخان بردر) 2(»حكم مي كنم« اعالميه 

 .، برمـردم ايـران تحميـل گرديـد    بـود  قانون اساسي مشروطيت
هنوزهم تمايل وارثان و پيروان اين نظريه درتقدم بـازي اسـت   

ايـران در رابطـه بـا      تاريخ سياسي و اجتماعيكه عليرغم تجارب 
خـارجي، هـم بـا اسـتبدادي داخلـي      استبداد داخلـي و سـلطه   

مماشات مي كنند و هم درخدمت سلطه گران خـارجي خـواب   
جان كـالم اينكـه ايـن فرومايگـان و     . قدرت و مسند را مي بينند

به فضيلتهاي انسـاني اعتقـادي ندارنـد، آزادي و     ،تشنگان قدرت
استقالل و حقوق  ملي را در جهت دستيابي به قدرت پايمال مي 

هي براي حقارت و سرسـپردگي خـويش در جهـت    كنند تا توجي
  )  3.(منافع قدرتهاي مسلط داشته باشند 

 ييجنـا  يوانعـال يد ورثه سرداراسعد، در ليوك ،ارسالن خلعتبري
: گفـت  يمحاكمه پزشك احمد در 1320 وريپس از شهر، كشور

رضـا  (آن شخص  "دهان و قلم"از» حكم مي كنم«از روزي كه 
ه عده اي ازآن حـرف وآن مـرد   جاري شد، همانطوري ك) خان

نفرت پيدا كردند، عده اي هم به اسـتقبال آن حـرف وآن مـرد    
اين مـرد نجـات دهنـده     وگفتند اين حرف آخرين دوا، ورفتند 
اين دسته خودشان مي دانسـتندكه دردل سـوداي ترقـي    . است

مملكت ندارند، بلكه قصد ترقي خود را مقـدم برترقـي مملكـت    
دسته اي . ازآنروز مملكت به دو دسته شد لذا. درسر مي پرورانند

در زيرآن علم رفتند و دسته اي در خارج ماندنـد، يـا مخالفـت    
  .كردند يا زير علم نرفتند

  ۱۳در صفحه    
ما را  !اپی و اينترنتیوخوانندگان اين نشريه بصورت چمحترم  دوستان

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشاربرای 

  كمال الدين نبوي 

    نگاھی گذرا به ريشه ھای غربی نظريه واليت فقيه
برخالف ادعاي مروجين نظريه واليت فقيه، اين نظريه نه تنها بديع و تازه نيست بلكه حتي داراي ريشه هاي كامال غربي است و برخـي  

براي اثبات اين ادعـا بـه بررسـي برخـي از ريشـه هـاي       . كرده و حتي آنرا به اجرا نيز درآورده انداز ارباب كليسا از اين نظريه دفاع 
   .ميپردازيم» ارباب كليسا«با نظريه برخي از » واليت فقيه«مشترك نظريه 

  تقدس و مشروعيت قدرت و وفاداري به نظام مسلط
 

بعدها ژان كالون تبصـره  . »شي ميشود و نافرماني از قدرت كفر استهر قدرتي از خدا نا«يكي از حواريون، پل مقدس، معتقد بود كه 
به عبـارت ديگـر اگـر    . »قدرت براي اينست كه مردم را به راهي كه خدا گفته است هدايت نمايد« اي بر اين اصل افزود و گفت كه 

گرنه ژان كالون در زمـان حيـات خـود    البته اين نتيجه گيري بعد از مرگ كالون مطرح شد و . قدرت در اين راه نرود تقدسي ندارد
 . معتقد به تقدس قدرت بود

كه بوسـيله  » تغلب« از آن ميان ميتوان به نظريه . در مورد قدرت و تقدس آن نيز تئوريسين هاي اسالمي نظرات مشابهي ارائه داده اند
كسي كه به زور شمشـير  «بر اساس اين نظريه  .و ابن تيميه از فقهاي حنبلي مطرح شده است اشاره نمود) محمد بن ادريس(امام شافعي 

بر مسلمانان غلبه كند و خود را خليفه و امير المومنين بنامد بر هيچ كس از مسلمانان كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند جـايز نيسـت   
 .»ن استيك شب بدون اينكه او را امام خود بدانند سر بر بالش بگذارند، چنين كسي، نيك يا فاجر، امير مومنا

 ۱۶در صفحه  

 
 
  
  
 
 

New   
    
1    

  از یانی ایرانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  وفای به عهد

  
  
  :انتخابات و دوره رياست جمهوري •
  
اهللا شود قبل از انتخابات رياست جمهوري به ديدار آيتگفته مي. 1

كه قبال گفته ايد با رياست (خميني رفتيد، بعد از جلسه با ايشان 
ي از خانه بيرون آمده و اعالم كانديداتور) جمهوري شما موافق نبود

عده اي معتقدند اين نحوه كانديداتوري شما اين شبهه را بوجود . نموديد
خميني با رياست جمهوري شما موافق است و در واقع ... آورد كه آيت ا

شما صحنه را جوري تنظيم كرديد كه اين شائبه بوجود آيد تا از آن به 
خميني  ...از طرف ديگر بسياري از اقوام آيت ا. نفع خودتان استفاده كنيد

پسنديده، همسر و دو نوه ... نظير نوه ايشان سيد حسين، برادرشان آيت ا
هم به شما راي دادند و علنا از شما ) اشراقي.. فرزندان آيت ا(ديگر 

  :وال مطرح استئدو س. حمايت كردند
پيشتر در مصاحبه اي گفتيد كه تا نيم ساعت مانده به پايان ثبت نام 

اگر . دس بازرگان بوديد و ثبت نام نكرديدكانديداها منتظر حضور مهن
خميني اعالم ... چنين است، چگونه است كه بعد از خروج از خانه آيت ا

  كانديداتوري كرديد؟
كنيد شما عمال كانديداي روحانيت بوديد، چرا كه اين آيا گمان نمي. دوم

خميني و نيز حمايت جامعه ... حمايت وسيع از سوي منتسبين به آيت ا
  يت سبب راي آوردن شما شد؟روحان

خميني پيش از اعالم كانديداتوري، ... مدعي هستيد در جلسه با آيت ا. 2
اسناد ملي بريتانيا بر . ايشان گفت شما مخالف واليت فقيه هستيد

مخالفت شما با واليت فقيه تاكيد دارند و در مجلس خبرگان قانون 
با اين همه، چرا در . داساسي نيز شما در زمره مخالفين واليت فقيه بودي

دوره تبليغات رياست جمهوري به دفاع از واليت فقيه پرداختيد؟ به عنوان 
  :چند نمونه

 110من خود از نويسندگان اصل «: در يكي از سخنراني ها گفتيد -
  » .بودم) واليت فقيه(

  2در صفحه   

Nr.785  26 Sep- 9 Okt.  2011         

 1390مهر   17تا4 785شماره

  4 صقاليباف رئيس جمهوري آينده است؟  -كنار كند؟رب رفسنجاني مي خواست خامنه اي را◀
  تغيير رفتارها در جامعه جوان ايران  –نقش اول دادن به سكس بنام دين ◀

  5 ص :يوع اعتياداثر سركوبها بر ش –
  7 ص :،يا جنگ در درون رژيم»انتخابات«جبهه سازي و جبهه بازي براي شركت در◀
  ،با توقف غني سازي بشرط لغو تحريمها -رژيم سوريه را بايد يا نبايد رها كرد؟ ◀

  8 ص:رقابت با تركيه در شمال عراق  -بايد يا نبايد موافقت كرد؟
  10  ص: 3-امروز  تاريخچه انجمن حجتيه از پيدايش تا ◀
  11 ص :سرطان فساد زماني خود را آشكار كرده است كه تمامي پيكره رژيم را فراگرفته است◀
  12 ص :رژيم در بند جنون شكنجه و اعدام است◀

  مي شود نهان آشكاروقتي 
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رئيس «: در مسجد جامع كرمان گفتيد -
جمهور بايد به حقانيت رهبري و واليـت  

  » فقيه ايمان كامل داشته باشد
اي شيخ علي تهرانـي نيـز در مصـاحبه    -

من و آقاي بني صـدر هـر دو بـه    «: گفت
  » واليت فقيه راي مثبت داديم

 مـن «: در جلسه با جامعتين نيز گفتيد -
واليت فقيه را قبول دارم و راي هـم دادم  
و ليكن نظرم بر اين است كه بايد جوري 
باشد كه قابل اجرا باشد، مثـل آن چهـار   
نفري كه در قانون اساسي قبلي بـود كـه   
چهار نفر مجتهد بايد باشـد كـه ايـن هـا     
ــرعي    ــوانين ش ــا ق ــس را ب ــات مجل نظري
تبعيت نمي كرد رد بكننـد و در دور اول  

. و دور بعد انجـام نشـد نباشـد   انجام شد 
بايد واليت فقيه ضمانت اجرايـي داشـته   

  » باشد
از همه مهمتر، روزنامه انقالب اسـالمي   -

و در  58دي  22در همان ايام در تـاريخ  
تيتـري انتخـاب كـرد بـدين      164شماره 
آقاي بني صدر بـه واليـت فقيـه    «: عنوان

  »راي مثبت دادند
بـا   در هر صورت اعـالم مخالفـت شـما      

واليــت فقيــه قبــل از تبليغــات رياســت  
جمهوري و بعد از رسيدن بـه ايـن مقـام    
روشن اسـت، امـا در دوره تبليغـات نيـز     
موافقــت شــما بــا ايــن موضــوع هرچنــد 
تاكتيكي و ظاهري هم باشـد، غيـر قابـل    

آيا واقعا اين چـرخش نظـرات   . انكار است
تاكتيكي بود؟ شما كه اكنون هم مـدعي  

مـان بـه شـما راي    هستيد مردم در آن ز
ــت     ــه حكوم ــد ك ــان دهن ــا نش ــد ت دادن
استبدادي آخوندي و ديني نمي خواهنـد  
و چون از مخالفت شـما بـا واليـت فقيـه     
آگاه بودند به شما راي دادند، چرا خود را 
ــوه   ــه جل ــت فقي ــق والي در آن دوره مواف
داديد؟ بـديهي اسـت اگـر شـما خـود را      
موافق نشـان داده باشـيد و راي آورديـد،    

مي دهد كه اتفاقا خود شما هم مي  نشان
دانستيد با اعالم مخالفت با واليـت فقيـه   
راي نخواهيد آورد و مردم واليت فقيـه را  
مـي خواهنـد، پـس ايـن گونـه چــرخش      

اين موضوع را بـا توجـه بـه    . موضع داديد
مستندات غيرقابل انكارش چگونه توجيه 

  مي كنيد؟
بارها مدعي شـديد كـه عـزل شـما از     . 3

ماندهي كل قـوا غيرقـانوني بـوده    مقام فر
در  89آذر  18به عنوان نمونـه در  . است

آقاي خميني «: ويرچوال كاميونتي گفتيد
 110اصــل . همچنــين حقــي نداشــت  

اختيارات ايشان را معلوم كـرده بـود كـه    
نيرو و فرماندهي سپاه  3نصب فرماندهان 

پاسداران بود به پيشنهاد شوراي عـالي و  
اداره ارتـــش و  -آن چـــه غيـــر از ايـــن 
بدسـت رئـيس    -نيروهاي مسـلح اسـت   

يعني فرمانـدهي در واقـع بـا    . جمهور بود
بنـابراين عـزل ايشـان    . رئيس جمهور بود

  »نقض قانون اساسي بود
با اين وجـود يـك مراجعـه سـاده بـه          

قانون اساسي آن زمـان نشـان مـي دهـد     
را » فرماندهي كل قوا«صراحتاً  110اصل 

و ترتيب آن را نيـز   از آن رهبري مي داند
جالب اين كه بنا بـر  . مشخص كرده است

مـتن مـذاكرات مجلـس خبرگـان قـانون      
ــل    ــويب اص ــام تص ــي هنگ و  110اساس

فرمانــدهي كــل قــوا بــودن رهبــر، آقــاي 
ــود كــه   ترتيــب «حســن آيــت معتقــد ب

از ايـن اصـل حـذف    » فرماندهي كل قـوا 
شود چون ممكـن اسـت محـدود كننـده     

قوا را در بر  باشد و وظايف فرماندهي كل
در اين جا خود شما در يك جمله . نگيرد

مخالفـــت كـــرده و معتقديـــد وظـــايف 
فرماندهي كل قوا فقط همين اسـت و آن  
چه آمده در واقـع فرمانـدهي كـل قـوا را     
براي رهبري تثبيت مي كند طـوري كـه   

بـراي  (  اگر وظيفـه ديگـري  «: مي گوييد
ــوا ــده كــل ق هســت، همــين جــا  ) فرمان
بنابراين خود شما هم » !بشماريد بفهميم

به اين امر واقف بوديد كه فرماندهي كـل  
قوا براي ولي فقيه تصويب شده و محدود 

نتيجه آن كـه  . به اين موارد هست و بس

صراحتاً فرماندهي كل قوا را از  110اصل 
... آن ولي فقيه مي دانست و حتي آيـت ا 

خميني چند روز بعد از رياست جمهوري 
تفويض كـرد و كسـي   شما آن را به شما 

نگفت كه اين وظيفـه اساسـا متعلـق بـه     
بعد از ! شما هست و نياز به تفويض ندارد

و تــا پايــان اعتبــار آن قــانون  60خــرداد 
خمينـي ايـن   ... اساسي هم ديگـر آيـت ا  

مسئوليت را بـه هـيچ رئـيس جمهـوري     
خامنـه اي  ... تفويض نكرد، حتي به آيت ا

ي پس بـه نظـر مـ   . كه بعد از او رهبر شد
رسد بركناري شما از اين سـمت قـانوني   

حتي شهيد فالحي بعد از اين عـزل،  . بود
ــا   ــرد و در آن مصــاحبه ب مصــاحبه اي ك

من ترجيح «: اشاره به بركناري شما گفت
مي دهم به جاي بركناري، لفظ اسـترداد  

» اختيارات واگذاري شده را به كـار ببـرم  
بنابراين ايشان هم در آن موقعيت اشـاره  

اســترداد «يرقــانوني بــودن ايــن اي بــه غ
ندارند، كما اين » اختيارات واگذاري شده

كه تاكنون نديدم شـما در آن زمـان هـم    
. اشاره اي به اين موضـوع داشـته باشـيد   

ــا   ( ــدارم، لطف ــوده و مــن اطــالع ن ــر ب اگ
در نهايت اين كه هر چند مـي  ) بفرماييد

... توان تفويض اين مقـام از سـوي آيـت ا   
چـون  (انوني ندانست خميني به شما را ق

امكان تفويض اختيار در آن قانون تصريح 
اما به نظـر مـي رسـد ادعـاي     ) نشده بود

شما مبني بر غير قانوني بودن بركناري و 
اين كه در آن قانون ذاتاً فرمانـدهي كـل   
. قوا با رئيس جمهور بوده، نادرست اسـت 

آن قــانون  110يــادآور مــي شــوم اصــل 
  :اساسي مي گفت

  : رهبري  تياراتو اخ  وظايف
  . نگهبان  شوراي  فقهاي  تعيين - 1      
  .كشور  قضايي  مقام  عاليترين  نصب - 2      
  بـه   مسـلح   كـل نيروهـاي    فرماندهي - 3      

  :زير  ترتيب
  . ستاد مشترك  رئيس  و عزل  نصب -  الف
ــده  و عــزل  نصــب -  ب   ســپاه  كــل  فرمان

  . اسالمي  انقالب  پاسداران
،  ملــي  دفــاع  عــالي  شــوراي  تشــكيل -  ج

  رئـيس  -: نفر از اعضاء زير  از هفت  مركب
 -.  وزيـر دفـاع   -. وزيـر   نخست -. جمهور
  سپاه  كل  فرمانده -.  ستاد مشترك  رئيس

  دو مشاور بـه  -.  اسالمي  انقالب  پاسداران
  .رهبر  تعيين

  سـه   نيروهاي  عالي  فرماندهان  تعيين -د 
  . دفاع  عالي  پيشنهاد شوراي  هب  گانه
  به  نيروها  و بسيج  و صلح  جنگ  اعالم -هـ

  . دفاع  عالي  پيشنهاد شوراي
از   جمهـور پـس    رياست  حكم  امضاي -و       

  رياست  داوطلبان  صالحيت.  مردم  انتخاب
  كه  شرايطي  دارا بودن  از جهت  جمهوري
ــن ــانون  در اي ــي  ق ــل   م ــد قب ــد باي از   آي
و در   نگهبـان   تأييـد شـوراي    به  انتخابات

  .برسد  تأييد رهبري  به  اول  دوره
  جمهور با در نظر گرفتن  رئيس  عزل - 5      

  عـالي   ديـوان   از حكـم   كشور، پس  مصالح
يـا    قـانوني   از وظايف  وي  تخلف  كشور به

  كفايـت   عـدم   به  ملي  شوراي  مجلس  راي
  .او  سياسي

،  محكـومين   مجـازات   عفو يا تخفيـف  - 6      
از   ، پـــس اســـالمي  در حـــدود مـــوازين

    . كشور  عالي  پيشنهاد ديوان
موسوي بجنوردي مي گويد در جلسـه  . 7

 ،پيش از عـزل شـما   60با شما در خرداد 
به شما اولتيماتوم داده كه بركناري شـما  
جدي است و در آن جلسه در دفتر شـما  

خواهنــد تــو را ســيد اينهــا مــي «: گفتــه
پاكسـازي دفترتـان از   (بردارند، سه شرط 

خمينـي،  ... عناصر نامطلوب از نظر آيـت ا 
عدم سـخنراني تـا پايـان جنـگ و قطـع      

را قبول مـي  ) ارتباط با سازمان مجاهدين
و شما بعد از مكث و فكـري  » كني يا نه؟

باشـد شـرايط را مـي    «: كوتاه، گفته ايـد 
آيـا  . ديـد اما بعداً شرايط را رد كر» پذيرم

اين ماجرا صـحت دارد؟ در ايـن صـورت    
ــرايط را    ــد آن ش ــث ش ــزي باع ــه چي چ
بپذيريد و دوباره رد كنيـد؟ آيـا از طـرف    
مجاهدين يا ساير افراد به شما خبر و يـا  

  اعالم پشتيباني جديد رسيد؟
ــاه . 4 ــه رياســت  58شــما در بهمــن م ب

جمهوري رسـيديد و بايـد نخسـت وزيـر     
ولـين گزينـه   ا. خود را معرفي مي كرديد

ــود  چــرا؟ . شــما ســيد احمــد خمينــي ب
پيشتر گفته ايد به اين سوال پاسخ داده (

ايد، اما من نتوانستم تاكنون جواب شـما  
اگر ممكن است دوباره پاسخ . را پيدا كنم

دهيد و يا محل انتشار پاسخ پيشين خود 
  )را اعالم كنيد

دوران رياست جمهوري شما هنوز بـه  . 5
ه به واپسين روزهـاي  پايان نرسيده بود ك

در ايـن روزهـا   . مي رسيم 60ارديبهشت 
شما كشور را در بحران ديديد و پيشنهاد 

بـا ايـن حـال    . م را مطرح كرديـد ورفراند
قانون اساسـي آن زمـان،    59مطابق اصل 

پيشنهاد همه پرسي بايد پيش از اجرا به 
تصويب دو سوم نماينـدگان مجلـس اول   

در  مي رسيد، مجلسي كـه در آن مقطـع  
تقابل با شما بود و اين تقابل در واپسـين  

خود را به عينه نشـان   60روزهاي خرداد 
چگونه با اين شرايط كه از ابتدا نيـز   ،داد

مقابله مجلس با شـما مشـخص بـود، بـر     
اجراي آن تاكيد داشتيد؟ آيا بواقـع اميـد   
داشتيد مجلـس بـا ايـن پيشـنهاد همـه      
پرسي موافقت مي كند كه در اين صورت 

ا فكر نمي كنيد بيش از حد به وضعيت آي
كشور خوشبين بوديد؟ حتي اگر مجلـس  
با شما موافقت مي كرد، آيا حكومتي كـه  
توانست به قول شما انتخابـات مجلـس را   
با آن همه تقلب برگزار كند، تـوان تقلـب   
ــا     ــت؟ آي ــي را نداش ــه پرس ــن هم در اي
پيشنهاد همه پرسي از طـرف شـما يـك    

بست كشـيدن و   تاكتيك بود براي به بن
خميني به اسـتبداد و يـا   ... اعتراف آيت ا

  واقعا اميد به برگزاري آن داشتيد؟
  
  
اعـالن  :اسخ به پرسـش اولپ ٭

  نامزدی و قول
  
قای خمینـی رفتـه بـودم بـرای آنزد    

ــات  ــنم انتخاب ــانع ک ــه او را ق ــن ک ای
ــد ــام نگیرن ــوری انج ــت جمه . ریاس

استداللم این بود که نخست می باید 
ــادی وضــعیت  ــل ع ــور بطــور کام کش

ـــات و  ـــن انتخاب ـــپس ای ـــردد و س بگ
انتخابات مجلس انجام بگیرند تا که 
سه قوه موافق قانون اساسـی تشـکیل 
ــر عهــده بگیرنــد و  و اداره کشــور را ب

ــه ــت ،جامع ــز دول ــدا ،و نی ــا  ،از ابت ب
ــوند ــاز ش ــانون دمس ــرانجام. ق او  ،س

ـــات ریاســـت  ـــرد انتخاب ـــت ک موافق
خابــات جمهـوری انجـام بگیـرد و انت

ــد از عــادی شــدن  ــد بع مجلــس بمان
پایان یافتن گروگانگیری و (وضعیت 

ــع  ــا و رف ــریم ه ــذیرفتن تح ــان پ پای
شدن خطر جنـگ و عـادی و شـفاف 
شدن رابطه ها بـا دولتهـای بیگانـه و 
ـــگ و  ـــوپ و تفن ـــادن ت ـــدا افت از ص

کـــه » نهادهـــای انقـــالب«انحـــالل 
  ). صفت موقت می داشتند

مزدهـای صـحبت از نا ،نآپس از        
او . مــدآریاســت جمهــوری بــه میــان 

گفت شما بـه سـه دلیـل نبایـد رئـیس 
بــا مالکیــت  – ۱ :جمهــوری بشــوید

ــا  – ۲خصوصــی مخــالف هســتند و  ب
می  – ۳والیت فقیه مخالف هستید و 

خواهیــد روحانیــان را بــه دولــت راه 
ـــد ـــام . ندهی ـــنودها انج ـــت و ش گف
از او خواســـتم  ،ســـرانجام. گرفتنـــد

ــخیص صــالحیت نام ــه تش ــا را ب زده

تـا معلـوم شـود . خود مردم بازگذارد
 –هـــر گـــرایش فکـــری  ،در جامعـــه

و . سیاسی چند در صد جانبـدار دارد
  . او پذیرفت

ــزد         ــانی کــه از ن ــی آزم ــای خمین ق
ــرون  ــدمآبی ــود ،م ــیچ . شــب ب ــه ه ب

بــه خبرنگــار  ،از جملــه ،خبرنگــاری
. انقالب اسالمی اطـالع نـداده بـودم

قـای آدن چرا که قصـدم منصـرف کـر
خمینــی از انجــام انتخابــات ریاســت 

ــود ــوری ب ــن. جمه ــا ای ــود  ب  ،وج
ــودآخبرنگــاری  ــر . نجــا حاضــر ب اگ

ــد ــاری کن ــک ی ــه ام نی ــای آ ،حافظ ق
. حسین خمینی او را خبـر کـرده بـود

که نمی توان  –باز بنا بر قول حافظه 
خبرنگار روزنامه  –ن اعتماد کرد آبه 

  . اطالعات بود
ـــــید         ـــــام :او پرس ـــــت ن زد ریاس

. بله :جمهوری می شوم؟ پاسخ دادم
می توانید تصـور کنیـد چـه پـیش مـی 

آیا امـام بـا نـامزد  :مد اگر می پرسیدآ
ریاســــت جمهــــوری شــــدن  شــــما 
ــن  ــاه ای ــرده اســت؟ هرگ موافقــت ک

مســلم اســت کــه  ،پرســش را مــی کــرد
بایستی حقیقت را باز می گفـتم و مـی 

ــتم ــه  :گف ــان ب ــل مخــالف  ۳ایش دلی
جمهوری شدنم بودنـد نامزد ریاست 

امـــا ســـرانجام قـــرار شـــد تشـــخیص 
صالحیت و انتخاب را به خود مـردم 

می بینید کـه عقـل سـلیم . بازگذارند
نمــی بایــد بــه روزنامــه  :مــی گفــت

نگاران اطالع داده می شد که به قم 
ــــاره  ــــو در ب ــــرای گفتگ ــــی روم ب م

ولـو قصـد . قای خمینـیآانتخابات با 
ـــام  ـــود از انج ـــردن او ب ـــرف ک منص

اما ممکن بـود او منصـرف . خاباتانت
نشود کما اینکه نشد و بحث از نـامزد 

  .مدآریاست جمهوری شدن بمیان 
می توانستم پاسخی به خبرنگار          
. اما ترجیح دادم پاسخ بدهم. ندهم

زیــرا بــر ایــن نظــر بــودم و هســتم کــه 
نامزد ریاست جمهـوری مـی بایـد بـه 
استقالل تصمیم بگیرد و جامعـه هـم 

غاز بداند نامزد انتخاب شـدن بـه آاز 
ـــوری ـــتقالل رأی  ،ریاســـت جمه اس

قـای آهم در خانـه  ،بدین سان. دارد
دقایقی بعد از پایـان گفتگـو  ،خمینی
ـــا او ـــامزد ریاســـت  ،ب پاســـخ دادم ن

گویــــای ایــــن . جمهــــوری هســــتم
واقعیــت کــه مخالفــت او بــا ریاســت 

اســـتقالل تصـــمیم و  ،جمهـــوری ا م
مـــی زادی نــوع تصــمیم را از مــن نآ

  .ستاند
یا اعالن نامزدی  بعد از بیرون آاما  •
نــاقض  ،قــای خمینــیآمــدن از نــزد آ

قای مهندس بازرگان بـود؟ آقولم به 
 ،پـیش از رفـتن نـزد او. به هـیچ روی

اطالع یافته بودم کـه مخـالف نـامزد 
. قای مهنـدس بازرگـان اسـتآشدن 

امـــا چـــون قـــول داد کـــه تشـــخیص 
صالحیت و انتخاب را بر عهده خود 

براین نظر شدم کـه  ،مردم باز گذارد
ــد آ ــی توان ــان م ــدس بازرگ ــای مهن ق

بـدین . نامزد ریاست جمهوری بشود
. نامزد ریاست جمهـوری شـدم ،سان

ــا هرگــاه  ــای مهنــدس بازرگــان آام ق
 ،بسود او ،بدون تردید ،نامزد می شد

اعـالم  ،انصراف خویش را از نامزدی
یک ساعت مانده به پایـان . می کردم
ی صباغیان تلفن کرد چرا قاآ ،مهلت

 :نمی آئید اسم نویسی کنید؟ پرسـیدم
قای مهنـدس بازرگـان اسـم نویسـی آ

خیر ایشان منصرف  :کرده اند؟ گفت
این شد کـه بـه وزارت کشـور . هستند

ــــامزد ریاســــت  ــــوان ن ــــتم و بعن رف
  .اسم نویسی کردم ،جمهوری

تـاریخ  :اما در باره پرسش دوم شما •
می گوید از  به شما ،بمثابه امر مستمر

 ،بنـا بـر عقیـده ،روحانیان چه کسانی
موافـق ریاســت جمهــوری بنــی صــدر 

نهـا کـه آ. بودند و چه کسـانی نبودنـد
نها کـه نبودنـد آبودند در چه کارند و 

  :چه کاره اند
نهـا کـه آ ،قـای خمینـیآاز خانواده     

روی عقیده موافق ریاست جمهوری 
مخــالف اســتبداد  ،بنــی صــدر بودنــد

نها که آ ،تیاران او بودندخمینی و دس
نهـا آچشم از جهان بستند تا مـرگ و 

تـا امـروز بـر مخالفـت  ،که زنده انـد
  .خویش هستند

نهــا کــه از روی آبــاز  ،از روحانیــان     
عقیده موافق ریاست جمهـوری بنـی 

 ،برخی تا مرگ یا اعـدام ،صدر بودند
ــد و  ــاران بودن ــتبداد جب مخــالف اس

 ،روزتــا امــ –کــه زنــده انــد  -بعضــی  
  . مخالف این استبداد هستند

نها که مخـالف بودنـد هـدف آاما       
خــویش را تصــرف دولــت و برقــرار 

نها کـه آ. کرده بودند ،کردن استبداد
ــا از راه  رقیــب ایــن دســته بودنــد و ی

خود را موافق ریاست  ،فرصت طلبی
جمهـــوری بنـــی صـــدر وانمـــود مـــی 

یـم اسـتبدادیان ژیـا جـذب ر ،کردند
  .حذف گشته اندشده اند و یا 

امـــا منطـــق صـــوری نمـــی بایـــد        
پرسش کنندگان را از امر بسیار مهمی 

انتخابـــات نخســـتین  :غافـــل کنـــد
تــا ایــن  ،ریاســت جمهــوری ایــران

ماننــد  ،در ایــران و در جهــان ،زمــان
جمهور مردم خود مبلغ  :نیافته است

نــامزد خــویش شــدند و فعالیتهــای 
ــد و  ــازمان دادن ــود س ــاتی را خ تبلیغ

. ن را نیـــز خـــود پرداختنـــدآینـــه هز
تن نامزد  ۱۲۴زاد بود و آنامزد شدن 

ـــدند ـــوری ش ـــت جمه ـــای آ. ریاس ق
قـول خـود  ،خمینی جز در یک مورد

جــز ایــن نقــص کــه . را نقــض نکــرد
انتخابات در زمستان انجام گرفـت و 

نها که می گفتند یا انتخابات ریاست آ
جمهوری انجام نمـی گیـرد و یـا بنـی 

وری انتخــاب صـدر بـه ریاســت جمهـ
بهمــن را روز  ۵ ،بــه عمــد ،نمــی شــود

زیرا زمسـتان . اخذ رأی تعیین کردند
ــردم  ــی از م ــا بخش ــد ت ــی ش ــبب م س
مناطق سرد سیر در انتخابات شرکت 

تبلیغ بر ضد نامزد مـردم نیـز . نکنند
حتـی روز رأی گیـری . از همه سو بود

بــاوجود . نیــز ایــن تبلیــغ قطــع نشــد
أی رای رآدرصـــد  ۷۶او بـــا  ،اینهمـــه

ـــوری  ـــت جمه ـــه ریاس ـــدگان ب دهن
  . انتخاب شد

بــه دلیــل ایــن اقبــال  ،بــدین قــرار      
ـــی از  ـــه بخش ـــود ک ـــردم ب ـــیع م وس

نهـا کـه از راه مصـلحت آ –روحانیان 
از بنـــی صـــدر  –جانبـــداری کردنـــد 

 ،بعنــوان نــامزد ریاســت جمهـــوری
تکـرار . حمایت کردنـد نـه بـه عکـس

 ،شـنبه شـب ۵: این امر پرفایده است
ــورا ــه ش ــودجلس ــالب ب ــای آ. ی انق ق

هاشــمی رفســنجانی از جلســه خــارج 
: مــد و گفــتآپــس از مــدتی بــاز . شــد

امـام : قا بود و می گفـتآحاج احمد 
: می فرمایند مدرسین قـم مـی گوینـد

قــای حبیبــی آقــای بنــی صــدر بســود آ
کنار برود  وبعـد نخسـت وزیـر بشـود 

پاسخ . که اختیاراتش هم بیشتر است
 ،نآدر  ،فــردا روزی نیســت کــه: دادم

تنهــا رئــیس جمهــوری انتخــاب مــی 
روزی هــم هســت کــه مــردم  ،شــود

خواهنــد گفــت بــرای تحقــق اصــول 
 ،زادیآراهنمــــای انقــــالب و بیــــان 

ن طور که شما آانقالب کرده اند و یا 
  در دنباله روی  ،قایان مدعی هستیدآ

  .انقالب کرده اند ،از شما
  ۳در صفحه

  
  

 وفای به عهد



                                                                                                                                                                                       

 

 

3 

 

 
 

2011اكتبر    9سپتامبر تا  26از                       1390مهر    17ا ت 4  785 شماره  

 

قـای خمینـی واپسـین آ ،بدین سـان 
هـم بـرای منصـرف کــردن  تـالش را

اما بنی صدر . وردآبنی صدر به عمل 
روز . در عـزم خـویش راسـخ تـر شــد

ــــه  ــــن ۵جمع ــــامزد حــــزب  ،بهم ن
ــد حــزب و  ــالمی و چن ــوری اس جمه
 ،گــروه دیگــر و جامعــه مدرســین قــم

در ایـــن . وردآدرصـــد رأی  ۴حـــدود 
نه تنهـا معلـوم شـد مـردم بـرای  ،روز

تحقــق اصــول راهنمــای انقــالب و 
هنما شدن بیان اسـتقالل و اندیشه را

ــدآ ــرده ان ــالب ک ــا  ،زادی انق ــه تنه ن
معلوم شد روحانیان از مردم پیـروی 

بلکه مسـلم شـد کـه ملـت  ،کرده اند
ــوغ خــویش را  ــران بل ــرده آای ــاز ک غ

است و بمثابه ملتی برخوردار از حـق 
در نخســـتین انتخابـــات  ،حاکمیـــت

زاد ریاســت جمهــوری تــاریخ خــود آ
 ۵۸مــن به ۵از . شــرکت کــرده اســت

مثلـث زورپرسـتی کـه مـی  ،بدین سـو
خواهد ملت ایران را در دون منزلتی 

در کـار  ،مرتـب ،و صغارت نگاه دارد
غافل نگـاه داشـتن نسـلها کـه از پـی 

روز  ،ن روزآاز اهمیـت  ،ینـدآهم می 
ـــافتن اســـتقالل و  زادی ملـــت آبازی

  .هستند ،بالغ
بهمـــن یـــک روز  ۵ ،بـــدین ســـان      

زیـرا در . استبزرگ در تاریخ ایران 
ایـــن روز اســـت کـــه جامعـــه ایرانـــی 

زادی رأی آاســــــتقالل تصــــــمیم و 
در فراگرد استقرار والیت  ،خویش را

در ایـن روز . ابراز کرد ،جمهور مردم
اســــت کــــه ایرانیــــان رهاشــــدن از 
موقعیت و منزلـت صـغیر و قیمومـت 
شاه و روحانی و مراد و حزب و شـیخ 

کودتــای . غــاز کردنــدآرا ... طایفــه و
ــردم  ،۶۰داد خــر ــا م ســد راه شــد ام

. ایران را از استقامت منصـرف نکـرد
ــران و هــم  ــردم ای ــر م ــروز، هــم ب ام
برمـــردم جهـــان معلـــوم اســـت کـــه 
ایرانیـــان والیـــت جمهـــور مـــردم را 

  .بازخواهند یافت
  
بـــا  ،پاســـخ بـــه پرســـش دوم ٭

 ،وجود مخالفت با والیت فقیه
 ،از چه رو در جریان انتخابـات

  :ام؟موافقت کرده  ،نآبا 
  
قای تهرانی موافق والیـت فقیـه آ – ۱

صورت . ن بودمآبود و من مخالف با 
ن مجلـس نیـز انتشـار یافتـه آجلسات 

نه در شمار رأی دهنـدگان بـوده . اند
ام و نه متن مصوبه مجلـس را امضـاء 

  .کرده ام
بهنگام انتخابات ریاسـت  ،یاآاما  – ۲

با والیت  ،از راه مصلحت ،جمهوری
کـرده ام؟ » تاکتیکیموافقت « ،فقیه

هنـــوز تجربـــه و  ،ن زمـــانآهرچنـــد 
اندیشه، مـرا بـه رابطـه ای کـه اینـک 
میان حق و مصلحت قائلم راه نبرده 

نچه به رابطـه بـا آدر  ،از جمله ،بود و
تا زمانی  ،قای خمینی مربوط می شدآ

نچه آجز در  ،که وارد ابتال با او  شدم
بـه  ،به اصول راهنما مربـوط مـی شـد

امـا در ایـن  ،می کردم مصلحت عمل
مـورد نـه بنــا بـر مصـلحت کــه بنـا بــر 

. موضع گرفتـه ام ،اصل وفای به عهد
دین را عهد شناسی و وفـای بـه عهـد 

تجربـه بـس . می دانسـتم و مـی دانـم
تلخ به این نتیجـه شـیرین رسـید کـه 

 ،در ســر ،قــدرت طلــب» روحانیــان«
جــز دیــن از خــود بیگانــه در بیــان 

ــد ــدرت را ندارن ــن . ق ــد  ،رواز ای عه
شناس نیستند و بـه هـیچ عهـدی وفـا 

 ،غـازآصـد افسـوس کـه در . نمی کنند
ن آوارد ابـــتال نشـــدیم و زمـــانی وارد 

شدیم که سـتون پایـه هـای قـدرت را 
  . تصرف کرده بودند

چـــون اکثریـــت مجلـــس  ،بـــاری      
بــرخالف حــق بــه خــود  ،خبرگــان

اجازه داد قـانون اساسـی را بـر اصـل 
لیـت مخـالف اق ،والیت فقیه بنویسد

ــرد ــه ک ــه . جلس ــود ک ــن ب ــنهاد ای پیش
بیانیه ای خطاب به مردم صادر شـود 
مبنی بر ایـن کـه اکثریـت مجلـس بـه 
خــود اجــازه داده اســت از موضــوع 

مـا از  ،از ایـن رو. وکالت خارج شـود
عضــویت ایــن مجلــس اســتعفاء مــی 

ایـن کـار : قای طالقانی گفـتآ. کنیم
قـای خمینـی بـر آچمـاق . خطا است
یـد و اصـل والیـت آرود مـی فرق ما ف

فقیه را با اختیارات کامل به تصـویب 
بنا بر این شد که بمـانیم . می رسانند

و بکوشیم اکثریت به حـد اقـل قـانع 
ن آایــن امــر کــه چــه کســانی از . شــود

اقلیت در این کوشش شـرکت کردنـد 
یک امر  ،تن زدند ،نآو چه کسانی از 

امـری  ،عمل به تصـمیم جمـع ،است
 ،ن تصـمیمآر عمـل بـه د. دیگر است

روزی به اطـاق رئـیس مجلـس سـنای 
قـای منتظـری آرژیم سابق که اکنون 

ـــودآدر  ـــتم ،ن ب ـــاره . رف ـــی در ب متن
را  ،اختیـار ۱۶یـا  ۱۵بـا  ،والیت فقیه

یـت امضـاء کـرده آقـای حسـن آاو با 
فرض کنید شما ولی : به او گفتم. بود

ــز  ــا را نی ــن اختیاره ــدید و ای ــر ش ام
یـن اختیارهـا را چه کسـانی ا. داشتید

ن آبکــار خواهنــد بــرد؟ پــذیرفت کــه 
اختیارات را هزاران کارمند کشـوری 
و هزاران تن افـراد نیروهـای مسـلح 
بکــار خواهنــد بــرد و دمــار از روزگــار 

حاصـــل ... وردآمـــردم بدرخواهنـــد 
  . شد ،فقیه نظارتتوافق بر سر 

نفری انتخاب شدند  ۷یک هیأت       
ه جلســه کــه اصــلها را تهیــه کننــد و بــ
اصــل . علنــی مجلــس پیشــنهاد کننــد

درخـور . ن هیأت تهیـه کـردآرا  ۱۱۰
قـای مشـکینی هـم آوری است که آیاد

گفته انـد : مد و گفتآبه درون اطاق 
از توضــیحی کــه داد . مــن هــم باشــم

معلوم شد او را مأمور کرده اند بیایـد 
و نگــذارد بنــی صــدر ســر بقیــه کــاله 

بــدون  ،۱۱۰اصــل  ،بهــر رو! بگــذارد
تهیـه  ،تیار در باره نیروهای مسلحاخ

قـای آ. و به جلسه علنی پیشـنهاد شـد
ن را شیر بـی یـال و دم و آیت آحسن 

اصـــرار ورزیـــد کـــه . اشـــکم خوانـــد
. باشـد» رهبـر«فرماندهی کل قوا بـا 

کوشــش براســتی طاقــت شــکنی بکــار 
رفت تا که فرماندهی محدود شود به 

بر اساس پیشـنهاد  ،نصب فرماندهان
   .شورای دفاع

ــانآ        ــا اصــل  ،ن زم ــک ۱۱۰م را ی
زیــرا هرگــاه . موفقیــت مــی دانســتیم

قای خمینی به قانون اساسـی پایبنـد آ
اختیــار اجرائــی  ،از ســوئی ،مــی مانــد

مـانع از  ،نمی داشت و از سوی دیگـر
دخالت روحانیان در کار دولـت مـی 

ن انتظـار و امیـد آعکس  ،تجربه. شد
ن اصـل آ ،قای خمینـیآ. را ثابت کرد

ا همانطور بکار برد که حسن صـباح ر
پوست گاو را بکار برد و صاحب قلعه 

درس این تجربه اینسـت . الموت شد
میخته آدر امری که  ،که حق با ناحق

ـــاحق اســـت ـــد  ،ای از حـــق و ن نبای
زیــرا قــدرت را تصــدیق . ســازش کنــد

کــــرده اســــت و قــــدرت نــــاحق را 
هرچنـد اگـر . جانشین حـق مـی کنـد

سـنده مــی قـای خمینـی بــه نظـارت بآ
مـد و آحـق مـی  ،بنـا بـر قاعـده ،کرد

و او . مستقر می شد و ناحق می رفـت
همچنان عهد شکست و به این عهـد 

  . شکنی تا پایان عمر ادامه داد
اقتضای وفـای بعهـد  ،بدین قرار        

قــای آایــن بــود کــه بــر تــوافقی کــه بــا 
منتظــری و ســپس بــا اعضــای هیــأت 

تهیـــه کننـــده اصـــل و ســـرانجام بـــا 
ــه  –س کــرده بــودم مجلــ ن آگرچــه ب

اصل بخاطر افزوده شدن فرماندهی 
ــدادم  ــوا رأی ن ــانم ،-کــل ق ــا . بم ام

ــانون اساســی رأی  ــه ق ــردم ب ــی م وقت
می باید به قـانون اساسـی نیـز  ،دادند

اینســت کــه بــر . احتــرام مــی گذاشــتم
عهد وفا کـردم و تـا کودتـای خـرداد 

 ،قـای خمینـی و دسـتیاران اوآکه  ۶۰
بــه دور افکندنــد و  قــانون اساســی را

ــــت  ــــاط والی ــــهبس ــــه را  مطلق فقی
 ،نه در قـول و نـه در عمـل ،گستردند

 ۱۱۰با والیت فقیـه منـدرج در اصـل 
کسـانی نیــز کـه بــا . مخالفـت نکــردم

بعـد از  ،قانون اساسی مخالف بودنـد
در مقام دفاع از  ،به حق ،نآتصویب 

ــر اجــرای آ ــانون و نظــارت ب  ،نآن ق
یس بـــه کتـــاب اولـــین رئـــ. مدنـــدآبر

می بینید  ،جمهوری که مراجعه کنید
ــان والیــت کــه  ــا چــه دقتــی می کــه ب
مشارکت با دیگران است در مدیریت 
بر برابری و برادر خـواهری اسـت بـا 
والیت بمعنای قدرت یکی بر دیگران 

ــز   ،کــه اســتبداد ویرانگــر اســت تمی
ـــه آپاســـخ . قائـــل شـــده ام ن روزم ب

تصـــدیق   ،ن روزآپرســـش کننـــدگان 
به پرسش کنندگان امروز پاسخ امروز 

  .است
ــی   - ۳ ــه بن ــردم ب درصــدهای رأی م

صــدر و دیگرانــی کــه موافــق والیــت 
فقیــه نبودنــد و رأی بــه نــامزد حــزب 

جــای بــرای  ،...جمهــوری اســالمی و
تردید نمی گذارند که اکثریتی بـاالتر 

درصــد مــردم موافــق اســتبداد  ۹۰از 
مــردم ایــران مــی . روحانیــان نبودنــد

چـرا . ت فقیه مخالفمدانستند با والی
که دالیل نه گانه ام رادر مخالفت بـا 
والیـــت فقیـــه در مجلـــس خبرگـــان 

ــودم ــرده ب ــار ک ــزب . اظه ــان ح ارگ
ــا و  ــه ه ــالمی و روزنام ــوری اس جمه

ـــیما ـــی صـــدا و س ـــن  ،حت ـــب ای مرت
مخالفـــت را بـــه اطـــالع مـــردم مـــی 

ــان . رســاندند ــاره آپــس می نچــه در ب
والیــت فقیــه مصــوب گفتــه ام و رأی 

. بطه نمی توان برقـرار کـردرا ،مردم
ـــــرداد  ـــــه در خ ـــــوص ک  ،۶۰بخص

قـای آخواستار رفراندوم شدم و ایـن 
میلیــون  ۳۵: خمینــی بــود کــه گفــت

اگــر . بگوینــد بلــه مــن مــی گــویم نــه
 ،اکثریت مـردم موافـق والیـت فقیـه

بمعنـای مداخلـه روزمـره  ،دست کـم
نهـا مـی بایـد آ ،بودنـد ،در کار دولـت

مـن تقاضای رفرانـدوم مـی کردنـد و 
در . ن مخالفت می کردمآبا  ،می باید
میان حذف شدن از فهرسـت  ،عوض

به ایـن عنـوان کـه مخـالف  ،نامزدها
ــا  ــانون اساســی هســتم ب ن موضــع آق

. رابطه می تـوان برقـرار کـرد ،گیری
قای بهشتی کسانی را مأمور آ ،در واقع

ــرار  ــوار ق ــود مــرا در پــای دی کــرده ب
دهند و ناگزیرم کنند مخالفت خـود 

نـاتوان . ا والیت فقیه اظهار کـنمرا ب
زیرا از عهد و وفای من بـه عهـد . شد

این شد که فرصت الزم را . غافل بود
ــه و  ــه اســتبداد فقی ــرای مخالفــت ب ب

ن و موافقـت آهشدار نسبت به خطـر 
ــنم  ،مــدهآدر حــد توافــق بعمــل  مغت

    .شمردم
یـا تمـام آ: پاسخ به پرسـش سـوم٭

قــای آن آفرمانــدهی کــل قــوا از 
  ن؟آود یا بخشی از خمینی ب

  
ــدگان،  – ۱ خــوب اســت پرســش کنن

قـای حسـن آمخالفت مرا با پیشـنهاد 
او مــی  ،در حقیقــت. ورده انــدآیــت آ

بر نیروهـای » رهبر«خواست اختیار 
در مقـام  ،مسلح محدود نباشد و مـن

مـی کوشـیدم  ،عمل به تصمیم اقلیت
رهبــر، اختیــار اجرائــی بــر نیروهــای 

گــاه اینــک هر. مســلح نداشــته باشــد
کـه در  ۱۱۰پرسش کنندگان به اصـل 

مراجعـه  ،باز نوشته اند ،پرسش خود
مشاهده مـی کننـد کـه اختیـار  ،کنند

ــر« ــزل و » رهب ــه ع محــدود اســت ب
بــه  ،در مــواردی ،نهــمآکــه  ،نصــب

. پیشــنهاد شــورای عــالی دفــاع اســت
 ،در قـوه مجریـه ،۱۱۰خارج از اصل 

. هیچ اختیاری به او داده نشده است
فرمانـدهی «مده اسـت آ ،ن اصلآدر 

یعنـــی . »ترتیـــب زیـــرکـــل قـــوا بـــه 
ــن  ــه در ای ــدهی او همانســت ک فرمان

 ،پس. تصریح شده است ،نآبر ،اصل
ــوا ــل ق ــدهی ک ــه در آهر ،از فرمان نچ

بــه رهبــر  ،نیامــده اســت  ۱۱۰اصــل 
اما نیروهای مسلح . مربوط نمی شود

نه قوه جداگانه ای بـرای مثـال قـوه 
ه چهارم هستند و نـه جـزء قـوه مقننـ

در هـر . هستند و نه جزء قوه قضـائیه
ایـــن قـــوا بخشـــی از قـــوه  ،کشـــوری

در ایـران نیـز چنـین . مجریه هسـتند
چــون بخشــی از . بــود و چنــین اســت
مــی بایــد تــابع  ،قــوه مجریــه هســتند

مقامی باشند که قانون اساسی معـین 
اینست که قـانون اساسـی در . می کند

دو مقـــــام را  ۱۱۳و  ۱۱۰دو اصـــــل 
ــرای تصــدی فرم ــای ب ــدهی نیروه ان

ــت ــرده اس ــین ک ــلح مع ــاه .  مس هرگ
پرسش کننـدگان  بخواهنـد برایشـان 

نهـا آبر ،کمترین تردیدی باقی نمانـد
و بسا دیگر اصول  ۱۱۰است که اصل 

ـــا آ ـــد ت ـــی را بخوانن ـــانون اساس ن ق
و نه هیچ  ۱۱۰مطمئن شوند نه اصل 

ــانون ــرای  ،اصــل دیگــری از ایــن ق ب
اختیــاری  ،در قــوه مجریــه ،»رهبــر«

در باره ارتش و سپاه قائـل نشـده  جز
مقـرر مـی  ۱۱۳پس وقتی اصل . است

جــز در « ،کنــد ریاســت قــوه مجریــه
اموری که مستقیما  به رهبری مربوط 

 ،با رئیس جمهـوری اسـت ،»می شود
نچه از فرمانـدهی کـل قـوا کـه آیعنی 

 ،مستقیما به رهبری مربوط نمی شود
از جمله بـه . با رئیس جمهوری است

 ،در قـانون اساسـی ،ز کـهاین دلیل نی
نچـــه بـــه تصـــدی قـــوه مجریـــه آدر 

تنهـــا در بخـــش  ،مربـــوط مـــی شـــود
ــوا ــدهی کــل ق ــاچیزی از فرمان ــه  ،ن ب

ــر ــار داده شــده اســت ،رهب در . اختی
فرماندهی کـل قـوا تصـدی  ،حقیقت

روزمــره ایــن قــوا و مــدیریت اداره و 
نها به ترتیبی است کـه بتواننـد آرشد 

ی بـر از عهده وظایفی که قانون اساس
ــت ــاده اس ــان نه ــده ش ــدآبر ،عه  .ین

نیروهای مسلح مثل هر موجود زنده 
ــاتی همــه روزه دارد . ای فعالیــت حی

به تصـحیح سـازماندهی  ،نیازها دارد
ــد  ــره نیازمن ــدریب روزم ــیم و ت و تعل

فرماندهی نیروهـای مسـلح در . است
نصــب رئــیس ســتاد ارتــش و فرمانــده 
ــه پیشــنهاد  ســپاه و مقامهــای دیگــر ب

. ناچیز نمی شـود ،لی دفاعشورای عا
بهنگام طرح  ،در مجلس خبرگان نیز

و  ۱۱۰ن بــا اصــل آربــط  ،۱۱۳اصــل 
جلد دوم صـفحه  (فرماندهی کل قوا 

ــان ) ۱۲۱۰و  ۱۲۰۹هــای  خــاطر نش
فاتحی گفته است بـرای « :شده است

زیـــرا یـــک . او روشـــن نشـــده اســـت
شورایعالی دفاعی مرکب از هفت نفر 

بــه  تنظــیم کــردیم و ریاســتش را هــم
رهبر دادیم و بعدا این جا می گـوئیم 
ریاست قوه مجریه جز در اموری کـه 
. »مستقیما به رهبری مربوط می شود
: نایــب رئــیس بــه او پاســخ مــی دهــد

مســئله شــورای عــالی دفــاع غیــر از «

مســئله فرمانــدهی کــل قــوا اســت کــه 
اینکـــه داخـــل در . ریاســـت اســـت

ــوا  ــل ق ــدهی ک ــت فرمان ــتثنی اس مس
. شما نگران نباشـید بنا بر این. است

ــل »  ــا اص ــر  ۱۱۰ام ــد رهب ــی گوی نم
بنـا بـر . رئیس شورایعالی دفاع اسـت

برعهده رئیس جمهـوری  ،۱۱۳اصل 
تمـامی  ،۱۱۰و اگر بنا بـر اصـل .  بود

فرماندهی کل قوا به رهبـری سـپرده 
اینطور  ۱۱۳این قسمت از اصل  ،بود

جـز فرمانـدهی کـل «: نوشته می شـد
بـه  ˝قیماقوا که در تمامـت خـود مسـت

 ،دست کم.  »رهبری مربوط می شود
جـز فرمانـدهی کـل «: نوشته می شـد

قوا که مستقیما  به رهبری مربوط می 
  »  .شود
نکـــه متنـــی را آپـــس از  ،در عمـــل      

انتصـــاب رئـــیس جمهـــوری بـــه «(
قــای آاز قــول ) »فرمانــدهی کــل قــوا

خمینی در صدا و سیما خواندنـد کـه 
ن اطـــالع آرئـــیس جمهـــوری نـــه از 

او  ،اشت و نه آن متن را هرگـز دیـدد
قای خمینـی را موافـق قـانون آاقدام 

بـا او قـرار گذاشـت . اساسی ندانست
ن بخــش از فرمانــدهی کــه برابــر آبــه 

ــا  ،برعهــده رهبــر اســت ۱۱۰اصــل  ب
ایـن شـد کـه . موافقت او عمـل شـود

فرمانـــدهان بـــه او معرفـــی شـــدند و 
خـود . مورد موافقت او قرار گرفتنـد

و شورای عالی دفاع را دو تن عض ،او
تــا روزی کــه  ،و دیگــر. نصــب کــرد
ــا کــرد در امــور ارتــش و ســپاه  ،کودت

سـخن سرلشـگر . دخالت علنی نکـرد
مــوز آســخت عبــرت  ،شــهید فالحــی

قای خمینی و روحانیانی آاو به . است
 ،که گویـا کارشـان فقـه و قـانون بـود

اســـترداد  :درس قـــانون داده اســـت
ینـی قـای خمآاال ایـن کـه ! اختیارات

اختیـارات خــود را خـود تصــدی مــی 
کرد و اختیاری بـه رئـیس جمهـوری 

عمـل او . نداده بود تا باز پـس سـتاند
  . نقض قانون اساسی و کودتا بود

هدفهای ایـن کودتـا را در هشـدار      
خـــرداد کـــه در مجلـــس  ۲۲نامـــه 

در خیانت . برشمرده ام ،خوانده شد
ن خالصه را مشـروح کـرده آ ،به امید

اول ادامه دادن بـه جنـگ هدف . ام
این هدف و هدفهای دیگر را از . بود

  :کتاب خیانت به امید نقل می کنم
ــود -۱ ــالب خ ــه از راه انق ــران ک  ،ای

بــه یــک  ،الگــوی انقــالب شــده اســت
ایـن امـر . خطر خارجی تبـدیل شـود

سبب می شود که بازار وسـیعی بـرای 
  .اسلحه امریکائی ایجاد گردد

گاههـــای امریکـــا  بـــا ایجـــاد پای – ۲
ـــارس ـــیج ف ـــر  ،نظـــامی در خل زنجی

پایگاه های نظامی خـویش را بـا ایـن 
  .حلقه به هم پیوند دهد

یـم ژاختالفات دینی و قومی که ر – ۳
شــاه نتوانســته بــود در منطقــه ایجــاد 

نه تنها امکـان هرگونـه وحـدت  ،کند
بلکــه ســبب  ،عملــی را از بــین ببرنــد

تحکیم حاکمیـت امریکـا و اسـرائیل 
  .دبر منطقه شون

جبهــه امتنــاع از بــین بــرود و بــه  – ۴
اسـرائیل از  ،احتمال قریب بـه یقـین

ــان  ــه لبن ــرده و ب ــتفاده ک فرصــت اس
حملــه کنــد تــا کــار نهضــت مقاومــت 

  .فلسطین را یکسره سازد
با بی اعتبار شدن انقـالب ایـران  – ۵

در داخــل و خــارج کشــور و از بــین 
رفتن جبهـه امتنـاع و ضـعیف شـدن 

ــه یمهــاژر ،فلســطینی هــا ی وابســته ب
  .امریکا تثبیت گردند

موقعیـت رهبـری در  ،مصر از نـو – ۶
ــور  ــد و مح ــدا کن ــرب را پی ــان ع جه

که یکی نیـروی مـالی  ،قاهره –ریاض 
نقـش  ،و دیگری نیروی نظامی اسـت

سگ پاسبان منافع امریکا را برعهـده 
  .بگیرد

  ۱۶در صفحه

 وفای به عهد



                                                                                                                                                                                       

 

 

4 

 

 
 

2011اكتبر    9سپتامبر تا  26از                       1390مهر    17ا ت 4  785 شماره  

 

سه گزارش را مـي خوانيـد كـه     ،در فصل دوم
 ،اعي جوانان در ايران امروزبيانگر وضعيت اجتم

ويـز  آمحـور كـردن سـكس و دسـت     : هستند
ـاي    ،نيز ،سركوب كردنش يكي ديگـر از رفتاره
ــه ر ســالي اســت كــه از  30يــم درژجنايتكاران
سركوب سبعانه و . مي گذرد 60كودتاي خرداد
ـار مـي   آنابساماني ها و  سيبهاي اجتماعي كه بب

 ورد در رفتار مردم و بخصوص جوانان خـود را آ
اثر همين سركوب بر وسـعت و  . نشان مي دهد

ـاد بـه مـواد     ،شدت كزكردگي و بنا بر اين اعتي
موضوع گزارش سومي است كه در ايـن   ،مخدر

  . فصل از نظر خوانندگان مي گذرانيم
ــزارش        ــوم قســمت دوم گ  –در فصــل س

ـازي    ـازي و جبهـه ب ـام   ،تحليل جبهه س در مق
اسفند  12زمينه سازي براي انتخابات فرمايشي 

  .سال جاري را درج مي كنيم
يم در منطقه را ژوضعيت ر ،در فصل چهارم      

به يمن گزارشي كه از ايران دريافت شده است 
تحليهائي كـه   در   –و گزارش ) در باره سوريه(

شناسائي مي  ،نشريه هاي معتبر انتشار يافته اند
  .كنيم
قسـمت سـوم از تاريخچـه     ،در فصل پنجم     

  . وريمآتيه را مي انجمن حج
ـات   ،در فصــل ششــم       ـا و اطالعـ داده هـ

اقتصادي جهت ياب تحول اقتصاد ايران را گرد 
  و. وريمآمي 
خبرهاي تجاوزها به حقـوق   ،درفصل هفتم     

  :وريمآانسان را جمع مي 
  
  

رفسنجاني مي خواست 
خامنــه اي را بركنــار  

قاليباف رئـيس   - كند؟ 
   ينده است؟ آجمهوري 

  
  

گزارشــها كــه ويكيلــيكس : اســالمی انقـالب
ــود  ـار داده ب ــور در   ،انتشـ ــدون سانس ــك ب اين
ن جمله است گزارشـهائي  آاز . دسترس هستند

يم و زمينه ژدر باره نزاع بر سر قدرت در رأس ر
ـاف   ـافتن قاليب . سازي براي رياست جمهوري ي

از جملـه بـه   . اين گزارشها سخت عبرت آموزند
هـه اصـالح   اين دليل كه مي گويند از ديـد جب 

مـردم نقشـي    ،در جنگ بر سر قـدرت  ،طلبان
  :بيشتر از وسيله فشار نداشته اند

  
جنگ بـر سـر قـدرت در 

هاشــمی مــی : یــمژرأس ر
ـــه ای را  خواســـت خامن

  :برکنار کند و نتوانست
  
ــزارش  ◀ ـاريخ گ ـامبر  10تـ و از  2009دسـ

دوبي به وزارت خارجه امريكا مخابره شـده  
  :است و محتواي آن اينست

يـك   ،علي IRPOر قول طرف تماس بناب •
تاجر موفق ايراني كه در ميان نخبگان رژيم 
بارآمده است و با خانواده هاشمي رفسنجاني 

ـنجاني   .رابطه بسيار نزديكي دارد مشكل رفس
، علـي اكبـر   1997زماني پديد آمد كـه در  

ناطق نوري كه رئيس مجلس بود، برآن شد 
در نتيجـه، بـه   . كه رئيس جمهـوري بگـردد  

شمي رفسنجاني پشت كرد و به رهبر روي ها
، زماني كه رفسنجاني و احمد 1989در . آورد

ترتيـب رهبـر شـدن خامنـه اي را      مينيخ
در طـول  . دادند، او نسبتا كـم قـدرت بـود   

از قـدرتي كـه بـه صـفت      زمان، خامنه اي،
ـامانه   رهبر پيدا كرده بود، براي ايجاد يك س

ـتفاده كـرد  همديريت ارباب گون علـي  . ، اس
آنقــدر در برابــر دســت  رفســنجاني :گفــت

اندازي به قلمرو قدرتش، عقب نشيني كـرد  
  . كه امروز ديگر قدرتي ندارد

ـبي     • بنا بر قول علي، با توجه بـه فقـدان نس

تغيير شكل بندي به قدرت، رفسنجاني اميدي 
از اين رو، او درپـي  . كنوني قدرت را ندارد

 .البي گري نزد عالي ترين مقامات سپاه است
برخي از آنها، چون نقدي فرمانده بسيج و يا 
ـا    ـپاه، ب حسن طائب رئيس اداره اطالعات س

رفســنجاني . رهبــر پيونــدي محكــم دارنــد
احساس مي كند كه ديگران، مثل جعفـري  
ـان،    فرمانده سپاه در نزديـك و دور شدنهايش

  . فرصت طلب تر هستند
، 2009ژوئـن   12با اينهمه، بعد از انتخابات  •

برآن شد كه باقي مانـده قـدرت    رفسنجاني
ـان و    (قانوني خود  ـيس مجلـس خبرگ او رئ

ـلحت اسـت    را ) رئيس مجمع تشـخيص مس
رفسنجاني بر اين باور اسـت كـه   . حفظ كند

ـاه   6آن قدرت را ندارد كه وضعيت را بـه   م
ـاري كـه     . پيش برگرداند ـا ك از ديـد او، تنه

. شدني است، تدارك بعد از خامنه اي است
 70له اسـت و از خامنـه اي   سا 75رفسنجاني 

ـال،    . سال بزرگ تر است 5ساله،  ـا ايـن ح ب
خامنه اي دچار كز . هاشمي سالمت تر است

كردگــي اســت و در پــي ترورشــدنش در 
  .، بخاطر بيماري، دارو مصرف مي كند1981

ـنجاني بــر      • از ايـن ديـدگاه، رياسـت رفس
مجلس خبرگان، مجلسي كه رهبر را بر مـي  

بر قول علـي، تجديـد    بنا. گزيند، مهم است
انتخاب رفسنجاني به رياست مجلس خبرگان 

، آنهم با وجود تقالي پشـت  2009در مارس 
پرده خامنه اي براي جلـوگيري از تجديـد   
انتخاب او، به او اين امكان را مي دهـد كـه   
قدرت خويش را بمثابه رئيس ايـن مجلـس   

ـا    . حفظ كند با وجود اين، اگـر خامنـه اي ت
ن تجديد انتخاب اعضاي كه زما 2014سال 

ـا       ـان اسـت، زنـده بمانـد، بس مجلس خبرگ
ــاني را     ــا صـالحيت كس ـان تنه شـوراي نگهب

ـتند  و . تصويب كند كه موافق خامنه اي هس
هاشمي نفوذ خود را در اين مجلـس نيـز از   

  .دست بدهد
ـنجاني    : علي گفت • ـال حاضـر، رفس در ح

ـان     مشغول تحكيم موقعيـت خـويش در مي
ـا  ـان طـراز   طبقه روحاني بطور ع م و روحاني
نه براي اين كه آنچه . اول بطور خاص است

و بعد از آن واقع شده  2009ژوئن  12را در 
تقلب در انتخابات و رياست جمهوري (است 

، بلكه براي ايجاد )!!دبخشيدن به احمدي نژا
ـا   يك پايگاه از روحانيان، براي آنكه هرگاه ت
پيش از پايان دوران مجلس خبرگان، خامنه 

رفســنجاني رئــيس . مــرد، بكــارش آيــد اي
مجلس خبرگان است، منشاء قدرت او  بيشتر 

جلس، او مبا وجود رياست اين . اين مجلس
ديگر، بعنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت 

  .منحصرا از رهبر مقام و موقع نمي جويد
ـان، از     • علي توضيح داد كـه طبقـه روحاني

جمله اعضاي مجلس خبرگان، حاضر نيستند 
رفسنجاني . چالش با وضع موجود شوندوارد 

خود، در حضور علي، از ايـن بزدلـي و بـي    
افزون بر . غيرتي روحانيان شكوه كرده است

ـان     ـياري از روحاني ـاهي بس اين، باوجود آگ
ارشد بر قلت سواد فقهي خامنه اي، در طول 

سالي كه خامنه اي مقام رهبري را دارد،  20
و روحانيان  استقالل روحانيان را از ميان برده

ارشد و خانواده هاي آنها را وابسته به دستگاه 
با توجـه بـه ايـن    . رهبري خود كرده است

واقعيت، رفسنجاني توانا به تشكيل يك جلسه 
ـات     22(ژوئـن   12اضطراري، در پـي انتخاب

  . و جنبش و بهم ريختن وضعيت، نشد) خرداد
ـاه          وقتي مجلس خبرگان جلسـه شـش م

ـاي  يكبار خود را در  ـپتامبر   23و  22روزه س
ار كرد، رفسنجاني نتوانست آنها را زبرگ 2009

در . به اندك اعتراضي به انتخابات برانگيـزد 
عوض، بيانيه نهائي در حمايت كامل از خامنه 

ـا توانسـت از تصـويب    . اي صادر شد او تنه
طرح اخراج علي محمد دستغيب جلوگيري 

ـاد     ،دستغيب. كند خامنـه اي را سـخت انتق
  .  ه بودكرد
، دوازده 2009ژوئـن   24تاريخ گزارش  ◀

ـات پرتقلــب رياســت     روز بعــد از انتخابـ
گزارش از باكو بـه وزارت  . جمهوري است

  :خارجه امريكا مخابره شده است
ديده بان ما سه شنبه شب با چهار منبع كه  •

ـاره     ارتباطهاي خوب دارنـد، ديـدار و در ب
تـن  دو. وضعيت ايران با آنها به گفتگو نشست

ـاكو     از آنان تاجران ايراني بودنـد كـه در ب
ثــروت و موقعيــت دارنــد و در تهــران، بــا  

دو . اطرافيان موسوي ارتباط گسترده دارنـد 

ـاكن تهـران و    (تن ديگر در ايرانند  يكـي س
اينها با كسي ). ديگري ساكن كرمانشاه هستند

ـاطر     ـان اسـت و بخ كه طرف تماس ديده ب
ـاري در تب  ريـز زنـداني   فعاليتهاي روزنامه نگ

تاجر ساكن باكو،  دو. شده بود، ارتباط دارند
ـان   شـرح  ببي آنكه برانگيخته شوند، خود زب

كسي كه از رهبران گروه . وضعيت گشودند
مذهبي ها و دوست رفسنجاني است،  –ملي 

ـاري گفتـه اسـت     : در باره نزاع سياسـي ج
رفسنجاني كوشش كرده است خامنـه اي را  

او را بــا يــك  و. كنــد» بركنــار«از رهبــري 
او همچنين در . شوراي رهبري جانشين كند

ـان  : باره وضعيت در تهران گفته است اطمين
ـاح    ــود جنـ ــعيت بس ــه وض ــي دارد ك قطع

منبع ديگر گفته . رفسنجاني تغيير خواهد كرد
موسوي و كروبي بلحاظ نبود امنيـت،  : است

. هر روز، از خانه اي به خانه ديگر  مي رونـد 
روزهاي دوشنبه : است منبع كرمانشاهي گفته

ـ   اهللا  تو سه شنبه، در پاسخ به فراخـوان آي
بخشي . منتظري، شهر بطور كامل تعطيل بود

  .آن حمايت كردنداز از مقامات محلي نيز 
كسي  )محفوظ بماند شدت به (حبيب يكتا•

آيت  خوب شخصي ايران و دوست كه ناظر
 يك تهران با ازه، توصيف شد رفسنجاني اهللا

ــت ــي دوس ــط  ايران ـاكو توس ــط  در بـ خ
ــي ــحبت زمين ــت  ص ــرده اس ـا .ك  يكتـ

ـنگين   وزارت اول دبير  سابق برادر صنايع س
 رهبر معاون همچنين و) مقام دوم وزارتخانه(

 مذهبي ها – ملي .مذهبي است - گروه ملي 
و  روشـــــنفكران از يـــــك گـــــروه

ـال    اسالمي فعاالن   2000هستند كـه در س
ـازي  بـراي  البـي  تشـكيل  به ـتر   آزاد س بيش
ـيون  و ـتم  در درون سكوالريزاس فعلـي   سيس

ـاالت  بسياري در بستگان يكتا. دست زدند  اي
ميـدان   نزديكـي  در كـه  او. دارد  متحـده 
 : گفتــه اســت زنــدگي مــي كنــد، ونــك
 .باز هستند صبح تنها در تهران، بازاريان  بيشتر

ــاعت بــاز  فقــط دو برخــي از آنهــا بــراي س
ـته  بعد از ظهـر  اصلي بازار .هستند . اسـت  بس

بخشـي    تهران در شمال سياري از مغازه هاب
ـنگين  بسيار جو امنيتي. هستند  روز باز از   يس

ســپاه . فــرا گرفتــه اســترا تهــران  سراســر
ـا   نقل مكان كرده است،  شهر به پاسداران ام
ـاي ســالح بــدون ـنگين هـ برخــي  . سـ

در خــارج از تهــران  زرهــي واحــدهاي از
بخاطر فعاليتهاي ملي  او مدتي كوتاه .هستند

  .افتاد مذهبي به زندان
ـاع    • بنا بر قول يكتا، نيروهاي امنيتـي اجتم

ـا،    5هاي  ـتر از آن را، در خيابانه نفري و بيش
هاي مترو،  ورودي در آنها. اجازه نمي دهند

ـاعي را   در حال آماده باشند تا هرگونه اجتم
آنها بقـدري از گردهمـĤئي   . پراكننده كنند

ـتن زو   » اعتراض«براي  ـند كـه بس د مي ترس
زيـرا از  . هنگام بازار را دستياري مـي كننـد  

ـند  او . اجتماع زياد مردم در بازارها مي ترس
مي گويد همين دوشنبه در بازار تير اندازي 

  .كردند
مردم به اعتصاب : يكتا همچنين گفته است •

با وجود ايـن،  . عمومي فراخوانده نشده اند
شماري از كارمندان در سركار خود حاضـر  

ا بخاطر اينكه امنيت آنها تأمين بس. نمي شوند
وزارت خانه هاي كليدي با كارمندان . نيست

همه دانشگاه ها تعطيل . كمتري كار مي كنند
و بسياري از شـركتهاي خصوصـي و   . هستند

ـتند  منبـع  . (كارخانه ها در تهران تعطيل هس
ايراني مقيم باكو، سه شنبه شب، تأييد كرد كه 

با اين كه . نندبسياري از تهراني ها كار نمي ك
 با). كسي از آنها نخواسته است اعتصاب كنند

وجود اين از شـمار اعتـراض كننـدگان در    
يكتا تأكيد مي كند . خيابانها كاسته شده است

ـاي     ـتن ه كه اعتراض ها و نيز اهللا اكبـر گف
خشم مردم عميق تـر مـي   . شبانه ادامه دارند

. شود و اعتراض خاص شـمال شـهر نيسـت   
قسمتهاي ديگر شهر تهران و  بسياري از مردم

ـتند و   محيط هاي روستائي نيز خشمگين هس
در جنبش اعتراضي حضور دارنـد و هرگـز   

  .نتايج انتخابات را نخواهند پذيرفت
ـنجاني در    • ـان رفس ـا نزديك يكتا گفته است ب

رفسنجاني و متحدانش كوشش . تماس هستم
ـا يـك      ـام را ب مي كنند خامنه اي، رهبـر نظ

ـ  ـا   . ين كننـد شوراي رهبري جانش ـايعه ه ش
حاكي از آنند كه خامنه اي سـرطان دارد و  

داليـل پزشـكي و فقـدان    «ممكن است بـه  
، كه ظاهر آراسته دادن به بركناري »سالمت

 40رفسنجاني موافقت . او است، جانشين شود
ـتراتژي    ـا اس تن از اعضاي مجلس خبرگان ب

جنگ بر سـر  «. خود را بدست آورده است
يكتا شرط مي بندد كه و » قدرت ادامه دارد

ـاي   رفسنجاني به بيشترين ميزان از خواسته ه
ـاكو،    . خود مي رسد ـيم ب بنا بر قول منبـع مق

ـا بسـي سـودمند     اين نتيجه براي شخص يكت
  .است

بنابر قول يكتا، مبناي : مبناي جنگ قدرت •
جنگ كنوني بر سـر قـدرت، ايـن پرسـش     

چه كسي جانشين خامنه اي خواهـد  : است
ـته   بخصوص ا(شد؟  گر او واقعا سـرطان داش
ـاب     ). باشد ـيح داده اسـت كـه انتخ او توض

موسوي به رياست جمهوري، بـدين معنـي   
احمدي نژاد نمي  –بود كه جناح خامنه اي 

توانند بعد از رفتن خامنه اي، جانشين او را از 
اين امر زيان سخت بـه  . اين جناح برگزينند

آنها مـي  . موقعيت و منافع آنها وارد مي كرد
ـال      د ـا، در قب انند كـه موقعيـت سياسـي آنه

از ايـن  . رفسنجاني سخت تضعيف مي شود 
ـتجمعي   » كودتاي انتخاباتي«رو،  ـانور دس م

  . آنها بود
يكتا گفته است كه مانورهاي سياسي ادامه  •

ــد ـا آنچــه در  . دارن مبنــاي قضــاوت را تنهـ
خيابانهاي تهران روي مي دهد، نبايـد قـرار   

جنبشهاي اعتراضي او پيش بيني كرد كه . داد
. ادامه بيابند و بسا در آينده گسترده تر گردد

او گفت مردم نمي توانند به وضعيت پيش از 
ـيش بينـي كـرد كـه     . انتخابات برگردند او پ

ـان بـه رهبـري      سرانجام جناح اصـالح طلب
  .رفسنجاني پيروز مي شوند

يك شخصيت بخش انرژي كه بـر ديـده    •
ـناخته ا  سـت و بـه   بان ايران در باكو نيك ش

تازگي با دوستان خود در تهـران و مشـهد و   
اصفهان، از جمله با فعاالن نزديك به موسوي 

ايــن منبــع دوســت نزديــك (ارتبــاط دارد 
ـات   عنايت اهللا آقائي است كه در ستاد تبليغ
انتخاباتي موسوي، مقام ارشد داشت و هفتـه  

به طرف تماس ديده بان ما ) پيش توقيف شد
بهـه موسـوي هنـوز    ج: در باكو گفته اسـت 

خواستار تعطيل بازار و اعتصاب عمومي نشده 
اين كار به موقعي گذاشته شده است . است

ـار     ـا تشـديد فش كه پاي توقيف موسوي و ي
بنا بر طرح تهيه شده، از جمله در . بميان آيد

ـنعت فـوالد و ديگـر      ـارگران ص اصفهان، ك
. كارخانه هاي بزرگ اعتصاب خواهند كرد

ـام   اعتراض كنندگان ه مه شب در حـرم ام
رضا، اجتماع و اعتراض مي كردند اما آنها را 

او همچنين خبر از سركوب . پراكنده كردند
ـنبه    خونين مردم كرمانشاه را در روز يـك ش

  .داد
ـين     • ـاجري ب يك مرد ثروتمند ديگر كـه ت

ديگـر   المللي است خبر داد كه خامنه اي بار
دستور داده است مردم را از روستاها، بـراي  

او . روز جمعه، به مساجد بزرگ تهران بياورند
ـازار  در كه سامانه توزيع كاال  نيـك مـي   را ب

ـازار امـروز     شناسد، توضيح داده است كـه ب
ـيش بـود    30ايران همان نيست كه  ـال پ . س

ـادي را نـدارد    ـامانه  . همان اهميـت اقتص س
ـازار توسـط    جديد توزيع كاال در بيرون از ب

كه بازارهاي  هزاران كاميون انجام مي گيرد
كوچك نزديك به بخشهاي مختلف شـهر را  

اينست كه بستن بازار بيشتر از . تغذيه مي كنند
  .نظر سياسي اهميت دارد تا از نظر اقتصادي

 
بخصـوص وقتـي    ،جنـبش : انقالب اسـالمی

بنابراين مي شود كه مردمي حقوق خـويش را  
ـاطر    مـي بايـد در اولـين    ،بازيابند فرصـت و بخ

ـام ب  ن آگيـرد و ادامـه بيابـد كـه از     حقوقي انج
ــان هســتند خــودداري از جنــبش بــراي . همگ

ن به زماني كه موسوي آحقوق و موكول كردن 
محكوم كردن جنبش بـه ادامـه    ،دستگير شود

بخشــي از . نيــافتن و شكســت خــوردن اســت
گزارش كه در باره موكول كـردن جنـبش بـه    

دليـل   ،زماني است كه موسـوي توقيـف شـود   
 ،نـبش اعتراضـي پيـدا كـرد    فرجامي را كـه ج 
ـا شـعار    ،در حقيقت. بدست مي دهد جنبش ب

شروع شد و » حق من كو«و نه » رأي من كو«
ميان دو جبهه گشت و » جنگ قدرت«وسيله 

. نمي توانست سرانجام ديگري را بيابد كه يافت
ـار، جنـبش را    سركوب سبعانه مردم توسط جب
نخواباند بلكه وسيله جنگ بر سـرقدرت شـدن   

شكســـت جبهـــه هاشـــمي . خوابانـــدن را آ

زيرا اوال محدوده جنـگ  . رفسنجاني قطعي بود
يم بود و ثانيا مردمـي  ژمحدوده ر ،بر سر قدرت

همـĤورد قـوائي كـه در     ،كه وسيله مـي شـوند  
نمـي   ،مالي هسـتند  –اختيار مافياهاي نظامي 

وقتي مردم بـه جنـبش    ،درست بعكس. شوند
 بـر مـي   ،براي بازيافت حقوق خويش ،همگاني
يم و تمامي قواي در اختيارش ناتوان ژر ،خيزند

  .مي گردند
مـده و  آامر واقع ديگـري كـه در گـزارش          

انحطــاطي اســت كــه  ،واجــد اهميــت اســت
بدان  ،بيشتر روحانيان در بند سياست ،روحانيت
ـاط   . مده انـد آگرفتار  بلـوغ   ،حاصـل ايـن انحط

ـاحب      ـا شـدنش از قيمومـت و ص جامعه و ره
زادي در گـزينش نـوع   آم و استقالل در تصـمي 

  . است) واليت جمهور مردم(= تصميم شدن او 
  

قالیباف قرار است رئیس 
. جمهوری ایران بگـردد

او بر ایـن بـاور اسـت کـه 
ــــــه ای ــــــد از خامن  ،بع

ــه  ــد ب ــی بای ــان م روحانی
فعالیت در قلمرو مذهب 

  :بسنده کنند
  
  
ـا بـراي مراقبـت         مامور سركنسول آمريك

ـان   13در سازمان انرژي ايران  ـا كيه ژانويه ب
ـات   اوزدومير كه يك تاجر ترك است، مالق

ـارس اينوسـت     . كرد او شـريك شـركت پ
ـاي انـرژي ايـران و     ميباشد كه در پروژه ه
معامالت ملكي و پروژه هاي عمراني سرمايه 

ازدومير اخيـرا از يـك سـفر    . گذاري ميكند
به تهران بازگشته بود و پيشنهاد كـرد   هيكماه

ــراتش را در بــ  ــي و  نظ ــوالت سياس اره تح
  .اقتصادي ايران با ما در ميان بگذارد

  !مراقب قاليباف باشيد
ـا      ازدومير گفت زماني كه در ايران بوده ب

نمايندگان تجاري چند تن از افـراد داخـل   
ـاني   او اسـم   –رژيم، از جمله مدير يك كمپ

ـاحبش    ـ كه ص اين كمپاني را نخواست ببرد 
مينطور مشاور مجتبي خامنه اي پسر رهبر و ه

ـاني ديـدار     ـيس مجلـس الريج  اقتصادي رئ
ـتر      . كرده است ـا ازدوميـر گفـت كـه بيش ام

ـالي و    زمانش را صرف معامله با شـركتهاي م
ــدان   ــران و كارمن ــهرداري ته مشــاوران ش
  .شهردار تهران محمد قاليباف گذرانده است

به گفته ازدومير، قاليباف و مشاورانش گمان    
ور آينـده خواهـد   ميكنند كه او رئيس جمه

خواهد افتاد   اتفاق  2012بود و اين در سال 
ازدومير گفت به او . 2014و نه طي انتخابات 

گفته اند كه رهبر انقالب از سوي تعدادي از 
مشاوران مورد اعتمادش، همچـون واليتـي   
ـاطق نـوري     وزير سابق وزارت خارجـه و ن
رئيس سابق مجلس تحت فشار است كه هـر  

حمـدي نـژاد را بعنـوان    چه زودتر جلوي ا
ــه   يــك مرحلــه الزم جهــت پايــان دادن ب

رهبر انقالب مخالف اسـت  . اعتراضات بگيرد
ـتباه بـودن     ـان اش زيرا با اينكار از ديد مخالف
قضاوت خودش را پذيرفته است و مشكالت 
. زيادي با احمدي نژاد بوجود خواهد آمـد 

ـته اسـت    بجاي اين كار از مشاورانش خواس
ـا    كه با الريجاني ر ـار كننـد ت ئيس مجلس ك

تاريخ انتخابات مجلس و رياست جمهوري را 
ـان     ـتند همـراه و همزم كه با هم متفاوت هس

ـال   . كنند  2012انتخابات آتي مجلـس در س
صورت خواهد گرفت و نمايندگان مجلس 
ـال   تاريخ انتخابات رياست جمهوري را به س

ـ   2012 اد ژتغيير خواهند داد و از احمـدي ن
بخاطر وفاداري به رهبر  خواسته خواهد شد

  .به تغيير تاريخ انتخابات احترام بگذارد
گفته    ازدومير ميگويد كه مشاوران قاليباف    

ـان از     ـيتهاي اصـول گراي اند كه همه شخص
جمله رهبر، الريجاني و واليتي توافق كرده 

ـ اند كه قاليباف بايـد ر  يس جمهـور آينـده   ئ
جذب  قاليبافي كه اعتماد آنها را .ايران باشد

كرده است و وفاداري خود را با وارد نشدن 
  و كنار قرار گرفتن بعد از 2009در انتخابات 

    5 در صفحه  

 شکار می شودآوقتی نهان
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گرچـه رهبـران   . انتخابات نشان داده است 
اگــر   ينــده آرژيــم ميداننــد كــه انتخابــات 

طلب بكنند كه نامزدهايشان شركت  ،مخالفان
ـا رهبـر و       ـاطره خواهـد بـود ام كنند پرمخ

حاسبه كرده اند كه قاليباف بعلت مشاورانش م
جواني، كاريسما و سياست اقتصادي عملگـرا  
ـياري از      ـايت بس ـافي جلـب رض به اندازه ك

ازدوميـر ميگويـد   . خواهد كرد  مخالفان را 
او مســلما رئــيس . مراقــب قاليبــاف باشــيد"

  ".ينده ايران خواهد شدآجمهور 
ـاف    دعـواي  : احمدي نـژاد در مقابـل قاليب

  متروسوپرماركتها و 
ـاف از او        ـاران قاليب ازدومير گفت كه همك

خواسته اند كـه كمـك بـه جلـب سـرمايه      
گذاري خارجي كند تا با ساختن يك مركز 
ـ سـوپر       ـارفور  ـا شـركت ك خريد بزرگ، ب

ـال      ـ كـه در س در  2009ماركت فرانسـوي 
. غرب تهران باز شـده اسـت، رقابـت بكنـد    

قاليباف و همكارانش از موفقيت ايـن سـوپر   
نفر مشتري  10000ركت كه روزانه بيش از ما

برخالف قـرار اوليـه   . دارد تعجب كرده اند
اي كه بين شهردار وقت تهران احمدي نژاد 

مجيـد  "با كارفور و شركت فرانسوي دوبي 
آنها از اينكـه سـود      بسته شده بود، "الفوتايم

در . بايسته را از اينكار نبرده اند، ناراضـي انـد  
ـار   باره پيشنهاد ـاف بـراي يـك    همك ان قاليب

ـا   "هيپراستار"سوپرماركت رقيب  ازدومير ب
ـارش طراحـي و     يك شركت ترك كـه ك
ساختن سوپرماركت است مشغول مـذاكره  

  .است
ازدومير ادعا ميكند كه همكاران قاليباف از     

ـالي      شركت او براي پيـدا كـردن كمـك م
مطمئن جهت نو كردن متروي تهـران نيـز   

ـ . كمك خواسته انـد  ر ميگويـد ايـن   ازدومي
پروژه براي قاليباف بيشتر جهت صـدمه زدن  

تا اينكـه بهبـود   است به حيثت احمدي نژاد 
ازدومير ميگويد دعواي تلخي در . وضع مترو

احمدي . تهران حول مترو در جريان است
دسـت   نژاد سعي ميكند مديريت مترو را در

بگيرد و قاليباف ضد اين امـر در شـهرداري     
احمدي نـژاد بودجـه    .مشغول فعاليت است

يـك نكتـه پيچيـده    . مترو را كم كرده است
ـا       ـ كـه االن ب ـنجاني  اين است كه پسـر رفس
ـ رئيس كمپاني متـروي تهـران     رژيم نيست 
ـنجاني    است و ازدومير ميگويد كه پسـر رفس
ـادي از بودجـه متـرو بـرده اسـت      . پول زي

بخاطر اينكه هر دو طرف دعوا در پشت سـر  
مير بـه ايـن   و، ازدآدمهاي قدرتمندي دارند

  .پروژه مترو اهميت اوليه را نميدهد
ـاران          ـا همك ازدومير از صـحبتهايي كـه ب

ـئله      قاليباف داشته است گفـت كـه يـك مس
ـاف در   مهمي كه در آن احمدي نژاد و قاليب
آن متفــق القــول هســتند ايــن اســت كــه 
فرماندهان نظامي رهبران بهتري از آخوندها 

ـابقه دار  نهستند و رهبرا ـپاه پاسـداران    س س
اين قابليت را پيدا كرده اند كه ايـران را از  

با توجه به اين . مشكالت كنوني بيرون آورند
نظر، هم قاليباف و هم احمـدي نـژاد درك   
ـاداري خـود را بـه رهبـر       كرده اند كـه وف

عالوه بـر  . انقالب و نظام مذهبي نشان دهند
اين اعتقاد دارند كه بعد از مرگ رهبر ايـن  

ايد متحول شود و فقيه بعد از اين رهبر نظام ب
بايد رهبري مـذهبي را تصـدي كنـد و نـه     

احمدي نژاد اين امـر را     .رهبري سياسي را
پنهان نميكند كه قصد دارد نفوذ روحانيت را 
در دولت كم كند اما قاليباف آرام تر و بـي  
. سر و صدا و با مالحظه تـر عمـل مـي كنـد    

ارد تا بعد از قاليباف در موقعيت خوبي قرار د
رهبر هم رئيس جمهور باقي بماند تا كشور را 
  . بسوي يك سكوالريسم نظامي رهبري كند

دو نكتـه در   ،در اين گزارش: انقالب اسالمی
يكي دلبري از قـدرت  : خور اهميت وجود دارد

ن خارجي شدن روز افـزون  آخارجي كه دليل 
يم نسبت به جامعه ملي و نياز بازهم بيشتر به ژر

ــدرتهاي خــارجي و برخــو رداري از حمايــت ق
ـافتن   ،ديگري دلبري از مردم از راه وعده پايان ي

اال اين . واليت فقيه بعد از مرگ خامنه اي است
كه اين وعده مردم را تخدير و از حركت باز مي 

مردمـي كـه    ،دارد و بعد از مرگ خامنه اي نيز
براي تحصيل حـق حاكميـت خـود كوشـش     

يـم نمـي   ژسرنوشـت ر  تعيين كننده ،نكرده اند
خواه استبدادي . تحت استبداد مي مانند. شوند

. بدون واليت فقيه و يا استبدادي با واليت فقيه
لـت فعـل   آخامنه اي نقش  ،در حال حاضر نيز
ـامي   ـازي مـي كنـد     –مافياهاي نظ ـالي را ب . م

زاد و مستقل و حقوقمنـد  آمردمي كه بخواهند 
واليـت  مي بايد خواستار استقرار  ،زندگي كنند

 ،جمهور مردم شوند و با جنبش همگاني خـود 
  .تحقق ببخشند ،به اين خواست

  
  

نقـــش اول دادن بـــه 
تغيير  –سكس بنام دين 

ــه   ــا در جامعـ رفتارهـ
ــران   ــوان اي ــر  –ج اث

  سركوبها بر شيوع اعتياد 
  
  

دو نــوع  ،در جهــان امــروز: انقــالب اســالمی
ن را آنـوعي از  : وجـود دارد » استبداد سـكس «

ـاظ  . ي برقرار كرده استسرمايه دار زيرا هم بلح
مصرف انبوه بدان نياز دارد و هم بخاطر خنثـي  
كردن نيروي محركه ايسـت كـه نسـل جـوان     

در  ،نآدر ايران و پيش از  ،اما نوع ديگري. است
استالينيســم و (» چــپ«اســتبدادهاي فراگيــر 

يم بنام ژر ،در ايران ،برقرار بود و اينك) مائوئيسم
درسـت برضـد   . كـرده اسـت  دين برقرار كرده 

سكس را محور فعال و زن و مرد  ،موزش دينآ
را محور فعل پذيري مي گردانـد كـه پنـداري    
. برده وار مطيع واليت مطلقه سـكس هسـتند  

موزش دين بر اينست كه سـكس  آن كه آحال 
ـا بـر طبيعـت هسـت       در : همان بگـردد كـه بن

ـا مغـز     ،جامعه زن و مرد بايكديگر رابطه مغـز ب
رابطه ايـن   ،ند و در محدوده زناشوئيداشته باش

ـا   دو هم تن با تن و هم مغز با مغز و هم عالقه ب
حجابي كه در جريان تاريخ و بيگانه . عالقه باشد

شدن دين در بيان قدرت برقرار و تشديد شـده  
نه بنا بر رهنمود قرآن مقرر است و نه در  ،است

ـامبر   . وجـود مـي داشـته اسـت    ) ص(عصر پي
مردان . ب ديني نبود و نيستپوشاندن سر واج

ن آچون به اطاقي وارد مي شدند كه پيامبر در 
ـاق را تـرك نمـي     ،بود همسر پيامبر نه تنها اط

ـاه   ،گفت بلكه در گفتگو شركت مي كرد و هرگ
ــار مـي بـود      ـامبر در نه ـان پي ــا او  ،مـرد ميهم ب

هيچ  ،تا قرن هشتم هجري. همسفره مي گشت
ن نياورده فقيهي سخن از پوشاندن سر زن بميا

ـار . بود ـاندن سـر زن    ،شـهيد اول  ،اول ب از پوش
بلكه بعنوان  ،نه بعنوان واجب. وردآسخن بميان 

ـاي دينـي   . بهتر است اسكافي كه باني حوزه ه
ـاال را واجـب نمـي      ،است پوشاندن از كمر بـه ب

  ...دانست و
ـا   ،ش شدن مالتارياآپس كاسه داغ تر از        ب

 ،ته استنكه سبب گسترش فساد جنسي گشآ
ن ترس آنه دليل ديني كه دليل ديگري دارد و 

ـاي  ژهدف ر. از جنبش همگاني است يم مافياه
هــم  ،»تفكيــك جنســيتي«مــالي  –نظــامي 

ـاد بهانـه بـراي      تشديد جو خشـونت از راه ايج
حضور قواي سركوب در همه جا اسـت و هـم   
محور كردن سـكس در ذهـن جـوان و رابطـه     

ـاخت  آدختر و پسر و هم دست  ن بـراي  ويـز س
دستگيريها و سـركوبگري اسـت هروقـت الزم    

  . افتد
ــن توضــيح مختصــر        ــي اي ــزارش  ،در پ گ

ــي   ـاهي را م ـاره  آكوتـ ــم در بـ ــك «وري تفكي
   :كه از ايران دريافت كرده ايم» جنسيتي

      
تفکیـــــک جنســـــیتی از 

  گهواره تا گور 
 

مـي   جبار بي عفت ايران و دستياران او       
دسـت  » ك جنسيتيتفكي«پندارند حجاب و 

ـند  آ بـراي   مـردم  ويز مجاز و بلكه مـورد پس
غافـل از   . ايجاد جو سنگين خشونت اسـت 

اگر از ديـن روي   ن كه نسل جوان امروز،يا
بطور قطع از دين زور دست  ،نگردانده باشد

ساخت خميني و جانشين او روي گردانـده  
موزش و پرورش آنسلها كه در دستگاه . است

ه به دينـي كـه واليـت    ن، مده اندآبار ،يمژر
 ،مطلقه خامنه اي را بر مردم تحميل مي كند

باور دارند و نه به روحانيان باني و مروج اين 
 .دين ضد دين

همــان ســالهايي كــه كودكانمــان، در در    
ـا شـور و شـوق مشـغول ديـدن       حالي كه ب
كارتون ها و برنامه هاي مخصوص كودكان 

دا و صمشاهده مي كردند كه  بودند، به ناگاه
به دليل نزديكي بـه اذان   سيما برنامه آنان را،
ـا    مي كنـد ظهر يا مغرب قطع  و چهـره اي ن

زيبا بر صحنه ظاهر و شروع به خواندن دعا و 
ـاز ميك  ـ حديث در مورد نم د و بعـد از آن،  ن

چهره اي ديگر به خواندن و تـالوت قـران   
و بعد از  مي گويند، اذان سپسو  ،زدمي پردا

ـا    ،روزها اذان همانند همين امام جماعـت ي
جمعه اي بر صحنه نمايش ظاهر و شروع بـه  

ـاي  نآو به دنبال د ننماز خواندن ميك ، دعاه
پخش .... مختلف همراه با شعارهاي مرگ بر 

از متصدياني كه حتي توانا به تنظيم  د،ومي ش
نها كـه نمـي   آزمان پخش برنامه نيستند و از 

ـانع      دانند دين را نبايـد در ديـد كـودك م
 ،گرداند و باالخره ديني كه مانع مـي شـود  

ـان امـروز    آ. بيزار مي شدند ـا جوان ن بيزاره
 .هستند

ـيم است كه سالها        و تربيـت در ايـران    تعل
موزش آحاصل اين  .دستوري و زوري است

بـه شـدت از    ي هستند كـه  جوانان ،و پروش
 .متنفر هستند ،جبار رياكار بنام دين حاكميت

نواده ها، پدر و مادر براي در خا در آن سالها،
 ان خوداينكه بتوانند برخي از نيازهاي كودك

 .، اقدام به خريد ويديو مي كردندورندآبررا 
 آنتن ماهواره كهدرست همانند همين سالها 

ـام  ، يم واليـت فقيـه  ژر .تهيه مي كنند در مق
ـتفاده از   فيلم هاجلوگيري از مشاهده  ـا اس  ب

ـار   ويديو، ـا دار  دست بك نـدگان  برخـورد ب
ـتهاي   . شد ويديو و فيلم ها با قـرار دادن گش

سپاه و بسيج در خيابانها و بازرسي اتوموبيلهاي 
به  ،»پديده شوم ويديو«با  كردشخصي سعي 

دارنـدگان آن را بـه    .نـد شدت برخـورد ك 
اما  .زندان و شالق و جريمه محكوم مي كرد

ديدند  جبار و دستياران او بعد از چند سال، 
. مقابله كنند» پديده شوم« نيا انمي توانند ب

ويدئو را . برداشتند ، دست از آزار مردمناچار
ن نشــدند آبــديهي اســت بــر .اد كردنــدزآ

ـاس  را جبران كنند كساني خسارت  كه بر اس
جريمه شده و  و، شالق خورده »فتواها«آن 

  .به زندان افتاده بودند
دارندگان آنتن با  همين برخورد را امروز،     

پليس به اصطالح  .كنندهواره اي مي هاي ما
ـا دسـت بـه حملـه بـه       نيروي انتظامي گوي
ـا      ـا زده كـه ب گروهي تروريسـت  و آدم رب
طناب از ساختمانهاي بلند خـود را آويـزان   

و ديش هاي ماهواره اي مـردم را   مي كنند
ـايين   از روي بام و كنار پنجره هاي آنان به پ

ـا  مـي كننـد كـه    پرتاب مي كنند و اعـالم   ب
ارندگان تجهيزات ماهواره بر اساس قانون د

ـتاني،   بدون حكم .برخورد خواهد شد دادس
براي جمع آوري رسيورها به خانه ها حملـه  

و دست به بازرسي از كل خانه مي  مي كنند
ـال حاضـر، دارنـدگان    با اينهمه .زنند ، در ح

 60آنتنهاي ماهواره اي در ايران را حـدود  
ـين مردم  درصد  يننـدگان  زده انـد و ب  تخم

برنامه هاي صدا و سيما به خصـوص بخـش   
 .درصد 7خبري آن را حدود 

در همين رابطه، وجـود اينترنـت باليـي        
ـتياران او   كه بـر سـر    استديگر  ـار و دس جب
بار، قادر به برخورد با تـك   اين .ه استآمد

ـين دليـل،   . نيست تك دارندگان آن، به هم
، دست از انترنت از استفاده جلوگيريبراي 

به اقداماتي از جمله كاهش سرعت ارسال و 
فيلتر گذاري وب سايت  ودريافت اطالعات 

ها و تاسيس ارتش سايبري و نيروي انتظامي 
هيچكــدام از ايــن  .زده اســت... ســايبري و

ـته  اقدامات كه ميلياردها تومان  خرج برداش
ـاند جبار و دستياران او  ،اند ه را به جايي نرس
ـيس   ميـم  ژر در حال حاضر، .اند شـغول تاس

فيس بوك اسالمي يا اينترنت داخلي همانند 
اين كار دردي به نظر نمي رسد . چين است

 . از دردهاي او را دوا كند

اما از ابتداي امسال، بحث تفكيك جنسيتي     
 .مطرح شدبار ديگر از سوي مقامات مسئول 

مـذهبي   –اقتصادي  –همه مشكالت سياسي 
بهزيستي  –ورزشي  –فرهنگي  –اجتماعي  –
 –زمينـي   –هوايي  –دريايي  –بهداشتي  –

را ناشي از ... پرورشي و –آموزشي  –هنري 
و بـر  انـد  نزديك بودن آتش و پنبـه ديـده   

فقهاي آگاه به زمان و مدير و «اساس فتواي 
كه جدايي بين پسـر و  ن شده اند آبر »!مدبر

ـا     ـاز شـود ت دختر بايد از همان كودكي آغ
و مسلمين  ي اسالمبتوان جلوي آسيب پذير

ـاي اعـالم   «چرا كه برخي از  .گرفترا  علم
حتـي بـه وجـود     »فقيه واليت مطلقهمروج 

جـدا نبـودن    آمدن زلزله و سيل را ناشي از 
و بي بنـد و   ارتباطات جنسي«و   پسر و دختر

بـه گونـه اي كـه     .مي دانند »باري جوانان
جنايت تجاوز دسته جمعـي بـه   دليل وقوع 

ان در خمينــي شــهر برخــي دختــران و زنــ
بدحجابي و حضور زن  ،مسئوالنرا اصفهان 

ـاني   ـتند و مرد در كنار هم در آن ميهم  .دانس
نها در كنار هم نبودند آاگر  مدعي شدند كه

البته الزم نديدند . جنايت روي نمي داداين 
ـاران از بيـرون وارد     توضيح بدهنـد جنايتك

  !ن جنايت زده اندآخانه شده و دست به 
مدارس  وز تعطيلي تابستاني دانشگاهها هنو     

و مراكز آموزشي شروع نشده بود كه وزيـر  
آموزش عالي فرمودند كه از امسال تفكيك 

رضا  .جنسيتي در دانشگاهها آغاز خواهد شد
ــري    ــوراي رهب ـاي ش ـتا آزاد از اعضـ روسـ
جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي و همـرزم  
و همراه سردار حسين فدايي و سردار علـي  
ربيعي و ديگر سرداران كه رياسـت دانشـگاه   

از  گفـت صنعتي شريف را بـر عهـده دارد،   
امسال ورودي هاي جديـد را بـه صـورت    
ـايي      ـاي درس راهنم تفكيكي بـه كـالس ه

زيرا تا دوره دبيرستان و ديپلم  .خواهند كرد
دختران و پسران دور از هم هستند و مشكلي 
پيش نخواهد آمد ولي به محـض ورود بـه   

ببار  گاه جو ارتباط تغيير كرده و مشكالتيدانش
 .مي آيد

ـالي         اعتـراض اين اقدام وزير آمـوزش ع
چوپان دروغگوي  .را برانگيختشديد مردم 

ـاهده    ،ادژاحمدي ن ،يم واليت فقيهژر ـا مش ب
از ايـن   مگـر مخالفت مردم به صحنه آمد تا 

ايـن  : گفـت و ا .آب گل آلود ماهي بگيـرد 
ايـد صـورت   برخوردها سـطحي اسـت و نب  

ـان      .گيرد ـان نفرمودنـد كـه خودش البته ايش
رييس شوراي عالي انقالب فرهنگـي يعنـي   

كه اين برنامه را تـدوين  هستندهمان جايي 
ـان وزيـر      . اسـت كرده  ـال، معاون بـه هـر ح

آموزش عالي مدعي شدند كه اين طرح را 
از امسال اجرايي خواهند كرد تا مبادا لـرزه  

 .بر اسالم بيفتد
ال آن، وزيـر آمـوزش و پـرورش    به دنب     

ـال قبـل از      :گفت ـيتي از يكس تفكيك جنس
پيش دبستاني بايد به اجرا در آيد تا كودكان 
در شرايط روحي مناسب تري بـه آمـوزش   

تير آخر را . سالگي 5يعني از حدود  .بپردازند
ـ نامي كـه خـود را ر   ياحمد اسفنديار يس ئ

ـا   :سازمان بهزيستي مـي دانـد زد و گفـت    ب
كودكي كه به كودكان آمـوزش   مهدهاي

رقص و شايد آواز وموسيقي بدهند برخورد 
ـال   .شده و مجوز آنان لغو مي شود به احتم

زياد، اسفندياري رويش نشد بگويد بچه هاي 
ـان و    هنوز در قنداق كـه كارمنـدان و معلم

كارگران براي رفتن به سر كار به مهـد مـي   
د وگرنـه  كـر آورند را بايد تفكيك جنسيتي 

آن هـم اطالعيـه اي   تفكيك جنسيتي  براي
 .صادر مي كرد

ـان ابتـدا مشـكل    يم ژر     واليت فقيه از هم
ممنوعيت اساسي ملت ايران را عدم رعايت 

ارتباط جنسي و حجاب برتر مـي دانسـت و   
كه هر باليي كه بـر سـر   بود و هست مدعي 

مردم در كشور اسالمي و ام القراي اسالم به 
ورود به بهشـت  را از  مردموجود مي آيد و 

دور مي سازد، همين عدم رعايت ها است و 
ما بايد به زور مردم را به بهشـت ببـريم و در   
ـيتي را از    نتيجه بايد اين اصل تفكيـك جنس

به خود زحمـت  اما  .آغاز كنيم كودك مهد
چرا  :پاسخ دادن به اين پرسش را نمي دهد

ميزان فساد جنسي را باال اين تفكيك جنسيتي 
ـبب شـده اسـت كـه     برده اسـت؟ چـ   را س

ـالگي،   55سالگي تا  45دختران مجرد بين  س
چـرا   ؟نفر هستند 1500000در ايران، حدود 

ـا   ابتـداي انقـالب   از سختگيري هاباوجود  ت
ــروز ـاتام ــراي  ، در ادارات و موسسـ و اج
ـاب    ،نآي كه بنا بر دستور ـا حج دختران ب

ــره  ــدون آرايــش و  –كامــل و رنــگ تي ب
سر كار حاضر شوند، به بايد پوشاندن  دستها،

ـار   مرد و زنـي و هرگز در هيچ اتاقي  در كن
ــم  ــراره ـازمانها و   ق ــت سـ ــد و حراس نگيرن

ـاي     موسسات نيز به دقت مراقـب گفتگـو ه
ـا  آخانم ها و  قايان بود و در بيرون از اداره ي
حراست و گشت هاي كميتـه و  ... موسسه يا 

ارشادي نيز مراقب بودند اگر دختر و پسري 
نها را جلب كنند آدم مي زدند در كنار هم ق

و علت همراهي را جويا شده و در صـورت  
بروز تخلف كه همانا گفتگوي دختـر و پسـر   

ـاي     ،نامحرم با هم بود هر دورا بـه محـل ه
ـا و    ،برنـد خاص ارشاد يا تنبيـه ب  ـاماني ه نابس

سيبهاي جنسي روز افزون است؟ مسئول بي آ
منزلت شدن زنان و رواج دختر فروشي چه 

ير از جبار و دستياران او هستند؟ البته كسي غ
جبار و دستياران او هرگز درك نمي كننـد  
ـاني زن و     ـادر عالمـت دون انس كه وقتي چ

مناعت و شخصيت مستقل  ،بيانگر تحقير او شد
و كرامتمندي كه مي بايـد خـود را چـون    
ـاد   شئي جنسي عرضه نكند را زور مداوم از ي

  . زنان و مردان مي برند
ـتياران او  ور مي شود يادآ      ـار و دس  كه جب

كه اجـرا  مـي   تفكيك جنسيتي را سالهاست 
، امــاكن مــذهبي و بــا وجــود ايــن .كننــد

ـاي معنـوي مـردم را      - زيارتگاهها  محـل ه
دستخوش تفكيك كرده و مشـكالتي بـراي   

ايـن تفكيـك    .ورده انـد آران به وجـود  ئزا
حضــرت  –جنســيتي در بارگــاه امــام رضــا 

به ...  و شاه عبدالعظيم وشاه چراغ  –معصومه 
با اين ران اين اماكن را ئگونه اي است كه زا

چـرا  در كعبـه    :پرسش روبرو كـرده اسـت  
ـا وجـود    تفكيك جنسيتي رعايت نمي شود ب

ـام   و سني هران شيعه ئاينكه زا ـتند و ازدح س
ـا      استبسيار بيشتر  ـاكن مقـدس م ـا در ام ام

شـده اسـت ؟    انجامشيعيان تفكيك جنسيتي 
ـاز ر به دليـل  آيا اين  يـم بـه سـركوب و    ژني

 تشديد جو خشونت نيست؟
و آخرين نكته اينكه چرا در شهرستان قـم       

كه قطعا به دليل حضور مراجع تقليد و حوزه 
هاي علميه بيشـمار خـواهران و بـرادران و    
ـيتي در مـدارس    رعايت كامل تفكيك جنس
ـاب برتـر و    علوم ديني و رعايت شديد حج

ر علماي ديني و طلبه حضور پرشور و بي شما
هاي خواهر و برادر به خوبي مشهود اسـت،  

ـار    ،به لحاظ آمار فساد در رتبـه دوم و در آم
درصد در مقام اول كشور  قـرار   17طالق با 

  ؟گرفته است 
  

گویـای  ،رفتارهای مردم
ـــزاری  ـــا از رآبی ـــم ژنه ی
حساسیت نسبت  :هستند

  ...:به عالمتها و نمادها و
  
ـاهواره   هاول اينكامر واقع  • جمع آوري م

در محــل . ه اســتشــدت گرفتــ شــهرهادر 
ديش  200تا  100، حدود سكناي خانواده ما

شدت و با خشونت و لگـد بـر روي آن    را به
داخل كاميون انداختند تا مانور قدرت داده 

جز شبكه هاي داخلي، بقيـه   در برجها. باشند
  .بر مي چينندرا 
صميم تقريبا ت اينكه حزب مشاركتامر دوم  •

نامزد معرفي نمـي  گرفته است، در انتخابات، 
سپاه از هم اكنون دارد نامزدهاي خود . كند

را معين مي كند و ليست نامزدهاي خـود را  
شـماري از   ،از قرار اطـالع  .ترتيب مي دهد

ـاني كـه هـم اينـك      نماينـده  «اصول گراي
. ينـده نخواهنـد شـد   آوارد مجلس  ،هستند

ـ   ـتند مردم نسبت به انتخابات بـي تف  ،اوت نيس
گفته انـد  . ن خشمگين هستندآبلكه نسبت به 

ـاتمي موافـق     موسوي و كروبي و حتـي خ
 .شركت در انتخابات نيستند

ـا  ، شدت گـرفتن خـروج  امر سوم •  جوانه
نهاكـه  آ. براي ادامه تحصيل از كشور اسـت 
به تركيه و  ،مي خواهند از ايران خارج شوند

كـه  مي روند براي ايـن  ... يا هند و مالزي و
گـرفتن  بـراي   ،بگيرند و سپسفوق ليسانس 

  ۶در صفحه  . دنآمريكا برو به ادكترعنوان 
  

 شکار می شودآوقتی نهان
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اين جوانان هرجا بتوانند كار بدست مي       
برخـي   .دنپول سفر را جمع كنورند تا كه آ

ـاي   آاز  ـپاه و نيروه نها كه در دستگاههاي س
سخت يكـه مـي    ،انتظامي كار پيدا مي كنند
حتي به أموراني كه خورند وقتي مي بينند م

 ،با گستاخي ،دارندهم كار  جوانها  رنگ لباس
روابط جنسي خـود   حتي... زا ،در محل كار
 وقت، آن. صحبت مي كنند همبا همسرشان 

دانشجويان مظلوم كه در تظاهرات شـركت  
 را اراذل و اوباش مي خوانند و مي مي كنند

البتـه از حـق    !د بايد آنها را اعدام كردوينگ
طح اخالق در كشور به طـور كـل   نگذرم س

ـار افسـردگي   جوانان  .كرده است افت دچ
چند روز پيش كـه بـراي تحويـل    . اندشده 

رفته بودم، اكثر افـرادي كـه    دادن خوابگاه
بـراي   آنجا بودند در حال گرفتن پـذيرش 

مـي گفتنـد اگـر    . كشورهاي مختلف بودند
ـاعد باشـد  شرايط كاري آنجا  بـر   ديگـر  ،مس

ـ آ. نخواهند گشت ـان    نه ـانواده هاش ا كـه خ
ـا پـول    ،ثروتمند هستند براي رفتن به امريك

ـان ميليـون   8حـدود  . خرج مي كننـد   توم
كسي به فكر خوب و بـد  . داردخرج وكيل 

ــرار اســت در   ــه ق ــگاهي ك ن درس آدانش
فقط مـي خواهنـد    ها جوان  .بخواند نيست

  .بروند
مـي  درس ن خوبجوانها اينكه امر چهارم  •

ـا علـت   . دنخوان . ه اسـت انگيـز  نبـود  نآبس
هاي خـود را خريـداري    بسياري پايان نامه

ـام     . مي كنند ـا انج از خريد كامـل گرفتـه ت
يكـي  . جزئي تر قسمتهاي آماري يا قسمتهاي

از دوســتانم بــا اســتادي از دانشــگاه شــريف 
ميليـون   3صحبت كـرده بـود و او قيمـت    

بـه دليـل   . درخواست كـرده بـود    تومان را
منصرف شده  پايان نامه او از خريد قيمت باال،

  .بود
ـاري از امر پنجم اين كه  •  زنـدان   زهرا جب
ساله زندان  4نكه مدت آاو پيش از . زاد شدآ

ـبت  زيرا پزشكان . آزاد گشت ،را بگذراند نس
ـبس   وضعيت رواني او در به صورت ادامه ح

شبانه او را به درب منزل . هشدار داده بودند
  .نددخواهرش برده بو

ـتان  اين كـه  امر پنجم  • مـي   يكـي از دوس
ـنم ريشـم   را  گويد هر بار كه فرصت نمي ك

بزنم، در مترو، اتوبوس، تاكسي و هر جا كـه  
 .مـي كننـد   ممي روم همه چپ چپ نگاه

ـاي   اين . نمي گذارد كسي محلم رفتار گوي
در واقـع مـردم    .استفروخفته مردم  خشم

خشمگين و افسرده اند و هر فرصتي را پيـدا  
ـاي  . ابراز مـي كننـد   ن راآمي كنند  رفتاره

ـابه    ژگوياي تعلق داشتن با ر ـار مش ـا رفت يم ي
بهترين فرصتها براي  ،يمي ها داشتنژرفتار ر

 . ابراز  بيزاري هستند
ميــدان در خيابــاني فرعــي در حــوالي       

انقالب، چند نفر با لباس مشـكي و تـه ريـش    
 مردي قوي هيكل را به قصـد كشـت زيـر   

را غرق در خـون  كتك گرفتند و صورت او 
ـاجم بـه فـرد       .كردند يكي از اين افـراد مه

محاسـن   و  موتوري كه در حال گذر بـود 
و تنها گفته بود نزنيد بنده خدا را بـه     داشت

 شدت و با لحني تحقير آميـز حملـه كـرد و   
متوجـه نشـدم    .سوئيچ موتورش را برداشت

ـاس  . سرنوشت او چه شد ـا التم  البته مردم ب
حاضـرين  . بخـورد  نيـز كتـك    نگذاشتند او

گفتند او بسيجي بوده است و كارت خود را 
ـتار كتـك     نيز نشان ـا خواس داده است و تنه

  .نزدن او شده است
سياه كردند  فرد زخمي را سوار بر پژويي     

ـا مـي   . و بردند يك فرد موتوري نيز كه ادع
بود و مي  كرد مقام قضايي است آنجا ايستاده

. سـي شـود  بايد برر. گفت حق زدن ندارند
نيشخند  يكي از حاضرين با  .پيگيري مي كنم

مي بيني كه دارنـد  نبه او گفت مرد حسابي 
داخل . دهم او گفت گزارش مي. ؟مي زنند

كوچه اي كه پژو پارك بود و فرد را درون 
اش  آن انداخته بودند و دور صورت زخمي

پارچه اي پيچيده بودند رفت و البته با فاصله 
درآمد  از كوچه خودرو ايستاد و هنگامي كه

را يادداشت  نو به سرعت دور شد، شماره آ
البته آنگونـه  . كرد و با موتور دنبال آنها رفت

ـايش و    حس كردم  كه من او نيز جزء اين نم
ـاجمين بـود    ـتن  . همـراه مه ـا   بعـد از رف آنه
يكي كه در كوچـه    .؟پرسيدم ماجرا چه بود

ـا    : گفت  بود ـلح بـود و آنه ـارق مس  طرف س
بودند و گفتند خيلي وقت اسـت  اطالعاتي 

چون هيكلي بود نمـي شـد   . دنبالش هستند
گفتم كارت نشان . مهارش كرد بدون كتك

ـتم  . با تعجب نگاه كرد و گفت نـه . دادند گف
ـاتي بودنـد   مـي گوئيـد   پس چطور  ؟اطالع

وضعيت در ايـران  . گفت تيپشون معلوم بود

ـته باشـي و    طوري شده كه اگر دستبند داش
ـاد كنـي تـو را     بتواني رعب و و حشـت ايج
اينگونـه   وضعيت امنيـت . مامور مي پندارند

ـين   . شده است مدتها بود كه صـحنه اي چن
برخورد مردم با ماجرا  .وحشيانه نديده بودم

ـاده  پنداري  كه بود طوري  اتفاق مهمي نيفت
دعوا و خشـونت  علت نيز اينست كه  . است

  .ندارند تيمردم ديگر حساس  زياد شده و
ـته در دو   اين كه امر ششم  • در هفتـه گذش

 در باره نود كهيكي  پربيننده،تلوزيوني برنامه 
ـاره  فوتبال است و ديگري هفـت كـه    در ب

ـالبي  پخـش شـدند،   سينما اسـت،  اتفاقات ج
ـال و   . افتاد ـاد در فوتب ـئله برنامه نود به فس  مس

ـنود داغ  . داللي اختصاص داشت گفت و ش
اخته آقاي فرياد شيران، از مربيان شنشد زيرا 

شــده در ايــران، ســوء اســتفاده جنســي از  
فوتباليستهاي نوجوان و در بعضـي مـوارد از   
ـاش و    مادران آنهايي كه همسر ندارنـد را ف
ـال را اعـالم    كناره گيري از فعاليت در فوتب

بـه ايـن موضـوع     ، 90در برنامه . ه بودكرد
اشاره مستقيم نشد اما مجري برنامه با ذكر اين 

ـاي   موضوع كه نگهداري ج ـا و نوجوانه وانه
ـام     22تا  15مابين  ـايي كـه ن سال در خانه ه

خوابگــاه مــدارس فوتبــال دارنــد عواقــب 
ـيران را    فراواني دارد، ـاد ش صحت قول فري
تكان دهنده تـرين  اين برنامه . تصديق كرد

 از. از آغاز آن تا به امروز بوده است 90برنامه 
در اين برنامه صـحبت   ديگري كهواقعيتهاي 

خريد مربيان و بازيكنان و  د داورانخري ،شد
ـيم   براي تغييرنتيجه بازي و حتي دعوت به ت

  .ملي در ازاء پول بود
در برنامه هفت نيز كارگرداني روي خط      

ـيلمم بـه    آمد و گفت براي پيگيري پخش ف
ــگ زده ام و   شــبكه هــاي مــاهواره اي زن

گلـه اش ايـن بـود كـه     . اعتراض كرده ام
كه بابت اين تماسـها  سيستم اطالعاتي كشور 

او را مورد سئوال و جواب قـرار داده   بارها 
نجا كه از او علت تلفـن كـردن و    آتا  ،است

، پرســيده انــد... موضــوع گفــت و شــنود و
ـيلم   چظور  را او نمي تواند جلوي پخـش ف

بگيرد آنهم از شبكه هايي كه به طور علني در 
تهران نمايندگي دارند و شماره تلفن ايـران  

بـر   مهمان برنامه نيز  ؟تبليغ مي كنند خود را
ـاحبه و      ـاي شـديد بـراي مص محدوديت ه
 عارتباط با شبكه هاي خارجي از طرف مراج

    . داخلي پرده برداشت
ــرکوب  ،از جملــه ــر س اث

ــیوع  ــر ش ــه ب ــه جانب هم
ــواد مخــدر  ــه م ــاد ب اعتی

ایـــران در اینســـت کـــه 
مصرف مواد مخدر مقام 

یافتـــه اول را در جهـــان 
  :است

  
، پاري ماچ گزارشي در 2011سپتامبر  6در    

باره وسعت مصرف مواد مخدر در ايران، بـه  
انتشار داده   Schwaabقلم كاترين شواب 

  :گزارش داراي اين اطالعات است. است
سالي كه از عمر رژيم كنوني  32در طول  •

درصد جمعيت ايران كـه دو   3مي گذارد، 
سوم آن را جوانان تشكيل مي دهند، به مواد 

ـتال  ـتند  مخدر مب ـا فرانسـه،    . هس در مقايسـه ب
ـنفكران و  . معتادان ايران دو برابر هستند روش

هنرمنـد  : هنرمندان اعالن خطر مـي كننـد  
سينما، رخشان بني اعتماد، در فيلم خـود بـه   

و بخصــوص اصــالن » خــون بــازي«اســم 
Aslan Arfa   چهار سال وقت صرف تهيـه

ــرين   ــر ت ايــن گــزارش شــوك آور از فقي
  .ن تهراني به مواد مخدر كرده استمبتاليا

ـتال . نويسنده فرشته را وصف مي كند •  او مب
ــروئين    ـا ه ـياه يـ ـتال سـ ــرف كريسـ ــه مص ب

ـاي آن را  . كريستاليزه است براي اين كه به
ـا   ... بپردازد، فاحشـگي مـي كنـد    ـته تنه فرش

اطاقي را كه آنچه از خانواده مانـده در آن  
زندگي مي كند، براي فاحشگي، ترك مـي  

ـادر بـه سـر   . كند ـا دو دقيقـه در   . البته چ تنه

زيرا فاحشگي ممنوع . كوچه مي تواند بماند
برخي دختر ها خطر انتظار مشتري را . است

در پاركها و يا ماندن بمدت بيشتر در كوچـه  
  . را به جان مي خرند

سالگي، با قيافه اي خسته و ناخنهائي  19در      
ـا  در  كه چندان پاك نيستند، اين دختر تقريب

ـال  . قديمي است» شغل«اين  او سه چهار س
نخستين ... است كه به اين كار مشغول است

ـا   » فاحشگي«خاطرات او از  آميخته اسـت ب
سال  14يا  12او . نخستين كمبود ماده مخدر

ـته اسـت    در آن . داشته و چيزي نمـي دانس
ـانواده او    –خـواهر   2بـرادر و   5 –زمان، خ

ا تـرك  يك شهر جنگ زده در مرز عراق ر
ـته و رفتـه   ... گفته بود پدر خانواده را گذاش

ـأمين    . بود ـانوني كـه ت در نظامي كه هيچ ق
اجتماعي را تضمين كند وجود نـدارد و زن  
ـار   تحت قيمومت است، او در خود ياراي ب

ـادري كـه   .  مسئوليت ها را نياورده اسـت  م
شوهرش او را ترك گفته است، با سـرزنش  

با او : مي گويندبه او . همسايه ها روبرو است
او دســت . چــه كــردي كــه فــراري شــد 

بـه  . فرزندانش را گرفت و بـه تهـران آورد  
ـا،   جنوب تهران، سرزمين همه تيره بختي ه

... خانواده در يك اطاق سكني گزيدند. آمد
در اين خانه، هر كس زود در مي يابـد كـه   

  .كسي به داد كسي نمي رسد
ـانواده   4از  • سال بدين سو، فرشته خرج خ

ـار بـردارش   . را، در حد اقل، مي دهـد  چه
. آنها تزريق مي كننـد . به مواد مخدرند مبتال

ـاك    او و مادر و نسرين، همسر بـرادرش، تري
ـ «: مي گويد. مي كشند ك همـواره در  اتري

ـام سـرما   . زندگي ما حضور داشته است بهنگ
در » ...خوردگي و دردها و درد قائـدگي و 

ـ    اك تهران، اعضاي خانواده بـه مصـرف تري
ـا   اروزي، يكـي از بر : بسنده نكردنـد  ـا ب دره

: فرشته مي گويد. وارد خانه شد» كريستال«
اما حاال به آن نياز است براي . اول خوب بود

هروئيني . اين كه درد و رعشه را تسكين دهد
ـا   2كه از افغانستان وارد مي شود، گرمي   3ت

ـات  . دالر قيمت دارد ـا  (وقتي با بي كربن و ي
مخلوط مي شود، خشك مي ) ماده ديگري 

» دوز«هر . شود و زير دندان، صدا مي دهد
ـتالي نـدارد   . دالر است 2آن  ربطي به كريس

كه در فرانسه و امريكا مصرف مي شـود و از  
اين كريستال توليـد محلـي   . كوكائين است

ـتان    . است شيره خشـخاش را كـه در افغانس
. توليد مي شود، به هروئين بدل مـي كننـد  

دالر  20ش، هر كدام، روزانه به فرشته و مادر
  . نياز دارند

كوچك ترين برادر، از قـرار، خـود را از    •
ـالگي   9او در : بند اعتياد رها كرده اسـت  س

ـا در  . كشيدن سيگار را شروع مي كند  12ام
ـاله،   15او امـروز  . سالگي ترك مي كنـد  س

. ورزش مي كنـد . روشن بين و مصمم است
ـ  . به مدرسه نمي رود او . ي كنـد كار نيـز نم

ـار خـالف نمـي    . تعمير كار است اما ديگر ك
ـا تـن     . كند پيشتر، خواهر بزرگ بـود كـه ب

او بـر اثـر   . فروشي خرج خانواده را مي داد
فرشته نيز سوار يك موتـور  . تصادف، نفله شد

ـتري    تاكسي مي شود براي رفتن به نـزد مش
محل زندگي با هاي خود در شمال شهر كه 

ـله دا  12او   686تهــران  . ردكيلــومتر فاصـ
. برابر پاريس وسـعت دارد  6كيلومتر مربع و 

تا  2ترافيك چنان سنگين است كه براي طي 
كيلومتر با اتوبوس يا خودرو مسافر بر، چند  3

ـبي، بـورژوائي   . ساعت وقت الزم اسـت  ش
به او تلفن كرد و از او خواست  ساكن دربند،
ـتريهاي  . نزدش برود اما اغلب مي بايد به مش

بنائي مي كنند در برج كه بسنده كند افغاني 
ـا،   4تا  3هاي در دست ساختمان،  تن از آنه
ـبي  . با او همخوابه مي شوند ـا   30او ش  130ت

  .دالر درآمد دارد
ـا يـك ملـت    : دكتر شيرازي مي گويد • م

آمدن به خانه،  فرشته پيش از باز: معتاد هستيم
هراندازه بيشتر . ماده مخدر خود را مي خرد

مي آورد، بيشتر احساس راحتي پول بدست 
ـالش    . مي كند زيرا بـراي يكـي دو روز، خي

ـا   . راحت مي شود در خانه، ماده مخـدر را ب
ـا زن بـرادرش، نسـرين،      ـاهي ب مادرش و گ

تا مي توانـد كـم غـدا مـي     . تسهيم مي كند
ـاده    . خورد زيرا معتقد شده است كـه اثـر م

  . مخدر را چند برابر مي كند
خاك مطب خود، در  دكتر شيرازي، در     

واقع در شـرق تهـران،    khak Sefidسفيد 
سال است كار خود را نجات فقيـر   10مدت 

ـاهد مـرگ   . ترين معتادان كرده است او ش
ـاده   صدها تن بر اثر زياده روي در مصرف م

 1990 – 1980در سالهاي . مخدر بوده است
. ئين است كه بر ترياك افزوده شدواين هر

« به ياد مي آورد كـه  يك تبعيدي به فرانسه 
آن زمان، ترياك در خانواده ها مصرف مي 

ـاك در    . شد در دوره شاه و پـدر او نيـز تري
دايـه بـراي   . خانواده ها چند مصـرفي بـود  

ساكت كردن كودك محلول ترياك را به 
من خود گربه هاي معتاد . پيشاني او مي ماليد

وقتي خمار بودنـد،  . به ترياك را ديده بودم
بر فرش چنـگ  . قرار مي شدندعصبي و بي 

مي زدند و چون دود ترياك را استنشاق مي 
مي اي  كردند، آرام مي گرفتند و در گوشه

  .مالها خود نيز ترياك مي كشند... خوابيدند
: سال ندارد، مي گويد 30احمد كه هنوز  •
ـنايع پيشـرفته و نيـز     بر اثر فساد مذهبي ها ص

ه صنايع دستي و پيشه وري ها فـرو خوابيـد  
سال بعد از انقالب،  32. فساد علني است. اند

ـا  . فساد سرتاپاي رژيم را فراگرفته است ماله
اينها برخـوردار از  . ايران را ويران كرده اند

جيبهاي خود را پر مي  ،حمايت سپاه و بسيج
ـاذي مـي   . كنند از همه بخشهاي اقتصاد، اخ
ـاز . كنند تصـفيه  . از پسته تا معادن تا نفت و گ

. نفت هيچگاه نوسازي نشـده انـد  خانه هاي 
صنايع پيشرفته و صنايع فلزي و پيشه وري ها 

ـاي غيـر     ،علـت . خوابيده اند ـلب مالكيته س
ايرانيان ناتوان همچنان . قانوني و فساد است

فرزندان خود را بـه مدرسـه و بـه دانشـگاه     
ـتند  » اسالمي شـده « ـاري  . مـي فرس  25بيك

ـان      60(درصد جمعيت ايـران، اغلـب جوان
ـال سـن دارنـد    30زير  درصد ـتال ) س  را، مب

ـار پيـدا نمـي     . كرده است ـا ك نه تنها بيكاره
كنند، بلكه نمي تواننـد آزادانـه از زنـدگي    

ـ . خود بهره جويند ـيدن شـراب، نـه     هن نوش
گرفتن جشـن، نـه دل دادن و دل بـردن،    

  . مجاز نيستند
ـا   : رخشان بني اعتماد مي گويد • بعضـي ه

. مي كنند ماده مخدر را بگوئيم پاك مصرف
ـاكن   او خوب اين خانواده هاي ثروتمند س

ـانواده  . شمال شهر تهران  را مـي شناسـد   خ
ـأس و   هائي كه فرزند معتاد دارند و گرفتار ي

ـام    . غمند ـاره، بن خـون  «او فيلمي در ايـن ب
اين فيلم داستان مادري است . ساخت» بازي

ـاد بـه     كه براي رها كردن دختـرش از اعتي
در «: او مي گويـد . دهروئين، مبارزه مي كن

ـاي      ـاعي و روانـي تقاض ـائل اجتم ايران، مس
ايـن  » . بزرگ  مواد مخدر را بر مي انگيـزد 

ـا    ـايش ب فيلم ساز متعهد، براي نمايش فيلم ه
: او مــي گويــد. موانــع بســيار روبــر اســت

ـاص يـك    « متأسفانه، مصرف مواد مخـدر خ
خاص شهرهاي بزرگ . طبقه اجتماعي نيست

ـا  همراه با گ. نيز نيست سترش فقر، در همه ج
ـاد   . گسترش مي يابد ـتر معت البته فقير ترها بيش

  . مي شوند
فــراوان  :  مــي گويــد   Arfaاصــالن   •

آزمايشگاه هاي مخفي وجود دارنـد و همـه   
بلـه، در  . نوع مواد مخدر توليـد مـي كننـد   

ـاد      ـان تـر از معت ـيار آس ايران، معتاد شدن بس
ارزش زندگي در اين . شدن در فرانسه است

و قيمت مواد مخدر ارزانتر از . كمتر استجا 
ها مصرف مي » ثروتمند«كوكائين را . هر جا
. دالر است 10يك گرم ترياك تقريبا . كنند

با كمي پـول،  . و هروئين از آنهم كمتر است
. مي توان ماده مخدر تزريق كردني خريـد 

 20،  10در صورت توجه به خود، مي تـوان  
 4او .  دسال، با مصرف هروئين زنـدگي كـر  

ــال را وقــف عكــس بــرداري از معتــادان  س
  .جنوب شهر تهران و زندگي آنها كرده است

ـادر    44براي مثال، شهنار،       ساله اسـت و م
او به آخر خط رسيده . يك فرزند پسر است

او سعي كرده است مصرف كراك را . است
ـا  . ماه نيز ترك كرده اسـت  6. ترك كند ام

ـا   ـايگان معت د خـود و آن  نتوانسته است همس
محيط غمبار و مواد فروشاني كـه در محلـه    

ـاره   دو. مواد عرضه مي كنند، را ترك كند ب
در بيمارستانهاي شمال شهر، . معتاد شده است

پزشكان  با مراجعـه  : وضعيت هيچ بهتر نيست
پرشمار جوانان معتاد خانواده هاي ثروتمنـد  

ـان   » شيشـه «روبرو هستند كه  بـه روز سياهش
ــت ـانده اسـ ــي   .نشــ ــوع ايرانـ ــه نـ شيشـ

méthamphétamine يك ماده مخدر ،
ايـن سـم كـه    . تركيبي و سـخت محـرك  

مصرف كننده را ديوانه مي كند، ظرف يك 
ـاظر مـي   . سال او را از پا در مي آورد يك ن

ـاي مرفـه   : گويد شيشه بالي جان خانواده ه
  .گشته است

دو سال پـس از  : مي گويد  Arfaاصالن  •
كزكردگي عميقـي  جنبش سبز، ايرانيان در 

ـا و  . فرو رفته اند بعد از دستيگريها و شكنجه ه
تجاوزهاي جنسي و اعدامها، در يك كـالم،  
ـان در   بعد از سركوب خونين طوالني، ايراني

همه مـردم  . كزكردگي عميقي فرو رفته اند
برغم خشونتي . به هيجان و اميد آمده بودند

كه برضدشان بكار مي رفت، مردم خوشحال 
اي نخستين بار، باور كـرده بودنـد   بر. بودند

امـروز، آن  . دارند از تونل خارج مي شـوند 
هيجان و اميد خوابيده انـد و ايـن اميـد از    

وضعيت اقتصادي نيز بدتر . دست رفته است
  . شده است

ـا  «: قزويني مي گويد –فيروز ناجي  • نه تنه
ما بزرگ ترين مصرف كننده مواد مخدر در 

ـا    جهان هستيم، بلكه نزد ما،  4مصـرف داروه
ـاني اسـت   ـا را   . برابر تقاضاي جه ايـن رقمه

علـت  . سازمان ملل متحد انتشار داده اسـت 
اين كه سازمان ملل آمار منتشر مي كند و نه 
 سازمانهاي ايراني آمار، اينست كه در اين  دو
ـته شـده انـد و     ساله همه سازمانهاي آمار بس

روزنامـه  . جامعه شناسان زنـداني شـده انـد   
ـان و  نگاران  ... و دانشجويان و وبـالگ نويس

ــن    ــه اي ـتبدان ب ــد و مسـ ـته ان ــداني گشـ زن
  . توجهي ندارد» جزئيات«
ـئله   : مي گويـد  Arfaاصالن  • ـاره مس در ب

اعتياد و قاچاق مواد مخدر، بايد گفـت كـه   
قاچاق مواد مخدر : دولت رفتاري مبهم دارد

ـا  . رسما ممنوع و مجازات آن اعدام است ام
ن و مبارزه با مصرف مواد براي درمان معتادا

بـدتر از  . مخدر هيچ ساختاري وجود ندارد
همه اين كـه برخـي از پاسـداران مظنـون     

ايـن  . هستند كه قاچاق مواد مخدر مي كنند
ـتند كـه    پزشكان و مددكاران اجتماعي هس
. براي كمك به معتادان پيشقدم مـي شـوند  

ـاد را نمـي     ـا اعتي چون دولت خرج مبارزه ب
سا از سازمانهاي غيـر دولتـي   دهد، اينان  اسا

تازه، دولت به چشم بد در . استمداد مي كنند
چنانكه وقتي دكتر الهي به . كار آنها مي نگرد

ـادان را     ـات جديـد معت امريكا رفت تا معالج
ـتگير    ـاه، دس بياموزد، در مراجعت، در فرودگ

  . شد
در ايران، همانند فرانسه و سوئيس، به معتاد      

بدين  Arfaاصالن . نندمتادون تجويز مي ك
او مي گويد معتاداني را . درمان بدبين است

ـار دسترسـي پيـدا       ديده اسـت كـه در انتظ
ـين   كردن به مواد مخدر، به اين مخدر جانش

  . بسنده كرده اند
همان طور كه فيلم خون بازي نشان مـي   •

دهد، ثروتمندان فرزنـدان خـود را بـراي    
ـاي خصوصـي     ترك كردن در كلينيـك ه

در كلينيك، روشهاي عملي . مي كنندبستري 
نظير قطع يكباره ماده مخدر و . بكار مي روند

قرارگرفتن معتاد تحت مراقبت يك مراقب 
ـار را از     كه بمدت يك هفتـه، لحظـه اي بيم

  . چشم دور نمي كند
ـا كـه دور از چشـم     • بخالف فرانسه و امريك

ـارك،    انجام مي گيرد، در ايران، در ايـن، پ
ـابران   ـان،    جلو چشـم ع ـادران و كودك و م

ـا   معتدان به مواد مخدر، را جمع مي كنند ت
آنها شرح دهند چگونه اعتياد خود را تـرك  

ـا،   . كرده اند كمي دورتر از آن، زيـر درخته
. روي نيمكت هاي سنگي، معتادان افتاده اند

حتي قادر نيستند سرنگهائي را جمع كنند كه 
  .در پياده رو ريخته اند

ـار، در    اين پاركها،       ـا دروازه غ ـتان ي بهارس
در . گذشته كوره هاي آجر پزي بـوده انـد  

غارهائي كه براثر كندن و بردن خاك ايجاد 
شده اند، مواد فروشان و اوباش و معتادان به 

ـين    . خود مشغولند» معامله« ـا را از ب ـاه آنه ش
تصويري غير قابل تحمل از ايـران  . برده بود

ايـران  اما . تحت رژيم شاهنشاهي مي شمرد
امـروز، نگــون بختــي و فقـر خــود را نمــي   

ـاطر    . پوشاند ـته بخ ـاي فرش وقتي همسايه ه
نداشــتن پــول و نپــرداختن اجــاره بيــرون 
ـا    انداخته شدند، آنها آمدند و بـر روي علفه

پاسبانها آنها . نزديك خودروها سكني گزيدند
ـا  . را از آنجا راندند خانواده زير پل پارك، ب

  . جست خانواده هاي ديگر، مسكن
ـان     آ: انقـالب اسـالمی ـا كـه مسـئوليت بي نه

نها را از حجم بـزرگ  آ ،حقايق را به مردم دارند
خشونت مرگبار در كشور تحت استبداد دينـي  

ـائيني    بـدترين نـوع    ،را كه به  قـول ميـرزاي ن
نها كه آبرخي از . گاه نمي كنندآ ،استبداد است

  با قدرت را  كاري جز تنظيم رابطه خويش
  ۷در صفحه

 شکار می شودآوقتی نهان
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ـانند    ژمردم را از خشونت ر ،دارندن يـم مـي ترس
نكه جامعه اي آحال . هرگاه به جنبش برخيزند

كه نسل جوانش از ايفاي نقش خود در رشـد و  
ـاعي محـروم اسـت     ـام اجتم  ،متحول كردن نظ

گرفتار خشونتي صدها برابر خشونتي است كـه  
يم در صورت برخاستن مردم به جنبش مي ژر

ـار خشـونت همـه    مردمـي گرف . تواند بكار برد ت
به جاي برخاستن بقصد رها شدن از اين  ،جانبه

يم را به حال خود گذاشـته  ژپنداري ر ،خشونت
به جبهه سازي و  ،است و گروه بنديهاي مافيائي

  :جبهه بازي مشغولند
  
  

جبهــه ســازي و جبهــه 
ــركت   ــراي ش ــازي ب ب

يا جنگ  ،»انتخابات«در
  :  يمژدر درون ر

  
  

ر نـزاع بـر سـر    ئي كـه از رهگـذ  جبهه ها     
همانها نيستند كـه در   ،يندآپديد مي  درت ق

ـاي   معرفـي شـدند و    ،قسمت اول جبهـه ه
كه با برخـي   هستندديگري در شرف تكوين 

ـا برخـي در      جبهه هاي ياد شـده همسـو و ب
 :ندتضاد

رايحـه  كـه  يس جمهـور  ئجبهه حاميان ر •
بـه   ايـن جبهـه  . نستآباني خوش خدمت 

ه و از ماهها شتصورت كامال محرمانه تشكيل گ
حضـور پـر قـدرت در    را بـراي  قبل زمينـه  

ـاي     انتخابات و به دسـت آوردن كرسـي ه
 :فراهم مي كند اكثريت مجلس،

قبل مجلس، و  هدر بحبوحه انتخابات دور     
ـات شـوراي شـهر،     در حتـي   حـوالي انتخاب

گروهي به نام رايحه خـوش خـدمت كـه    
معرفـي مـي    ييس جمهورئخود راحامي ر

حنه انتخابات حضور يافته و با در كردند در ص
بــا اختيــار داشــتن قــدرت و پــول و البتــه 

ــاي برخـورداري از   ، خامنــه ايحمايــت ه
ي خود را روانـه  نامزدهاتوانستند عده اي از 

آن رايحـه خـوش خـدمت    . كننـد مجلس 
اخيرا دستخوش انشعاباتي شده و برخـي بـه   

 واز جمله آقا تهراني  .اند جبهه پايداري  رفته
ـام   وحـداديان   و ارضي و .... رجبـي و  واله
 به جبهه اصولگرايي پيوسته اند و ديگربعضي 

ـا . مانده اندباقيمانده هنوز در اين گروه   اينه
ـات    در حال آماده سازي خود بـراي انتخاب

بكار ، با مي كنندتي مجلس هستند و تالش آ
ــالي و انتخابــاتي، بــردن  ــات فــراوان م امكان

را از افراد خود شماري از نمايندگان مجلس 
  . كنند

جبهه حاميان محمود احمدي گي كه ژوي     
از خود نشان نژاد، در طول سالهاي گذشته، 

كـوچكترين اهميتـي بـه    اينست كـه   ،داده
مخالفان خود نداده و با هر مخالفي به شدت 

حتي اگر  .سترا رانده ا اوبرخورد كرده و 
لذا ايـن   .رانده شده از حاميان او بوده باشد

جبهه هاي ديگر  در حالت نزديـك   جبهه با 
 :استتضاد به 
ـتادگي در     با جبهـه  -  ـاي  پايـداري و ايس ه

 تضاد كامل منافع است 
ـافع    -  ـاد من با جبهه اصولگرايان سنتي در تض

 است 
 –مهدوي كني  –با جبهه احتمالي هاشمي  - 

 در تضاد منافع است ... الريجاني و 
 منافع  است با جبهه اصالح طلبان در تضاد  - 

با اين وجود، جبهه حامي احمـدي نـژاد        
ـاي   با برخي شخصيت هاي وابسته به گروهه
سياســي شــريك در جبهــه هــاي مخــالف  

ــر  وجــود  ارتباطــاتي دارد و از ـا در ام آنهـ
 .انتخابات استفاده خواهد برد

ـار        ـا در اختي جبهه حاميان احمدي نژاد، ب
پنهاني،  داشتن امكانات فراوان و ارتباط هاي

توان رقابت در انتخابات را براي خود ايجاد 
ـاي ايـن   خطر پيروزي  .كرده است نامزده

را، جبهه پايداري بيشتر از همـه حـس   جبهه 
ـا  مـي كنـد   تالش  ،از اين رو. است كرده ب

 معرفي كردن آنها به عنوان گروه انحرافيون،
ـان      ـاي جبهـه حامي ـاب نامزده مانع از انتخ

 . ت مجلس شوداد در انتخاباژاحمدي ن
ـالف    تشكيل دهندگان        ـاي مخ جبهـه ه

حاميان احمدي نژاد مي داننـد در صـورت   
ـار و      پيروزي قاطع اين جبهـه بـه دليـل افك
انديشه احمدي نژاد و حاميان او مجبور به از 
ــدرت   دســت دادن بســياري از مناصــب ق

 .خواهند شد
برخي مشخصه ها و داشته هاي اين  و اما      
 :جبهه

ـاي جمعيـت     اين -  جبهه با برخي چهـره ه
ايثارگران انقالب اسـالمي كـه عضـو جبهـه     

 .پايداري مي باشند روابط نزديكي دارد
ـاي جامعـه     -  با وابستگان به برخي چهـره ه

 .اسالمي مهندسين  ارتباط نزديك دارد
اين جبهه با برخي سرداران نظامي ارتباط  - 

 .داشته و از حمايت آنها برخوردار ميباشد
كليدي مقامهاي حال حاضر بسياري از  در - 

 وبرگزار كننده انتخابات از جمله استانداران 
اختيار افـراد  در ... بخشداران و وفرمانداران 
ـ  اين جبهه  اد ژو يا موافق با مشي احمـدي ن

  . هستند
ـار     -  ـا در اختي جبهه حاميان احمدي نـژاد ب

از پس هزينه هاي سنگين  داشتن منابع مالي،
 .يندآاباتي و رأي خريدن بر مي تبليغات انتخ

برخي سران اين جبهه ارتباطات نزديكي با  - 
رند و خود سياستمداران كشورهاي غربي دا

ـا    را كساني معرفي مي كنند كه مي تواننـد ب
 . غرب راه بيايند

رسانه هاي مرتبط با اين جبهه مـي تواننـد    - 
ــدگان را  ،در روزهــاي انتخابــات راي دهن

 البتـه . خود قـرار دهنـد   تحت تاثير تبليغاتي
 .توقيف نشوندرسانه ها اين  ن زمان ،آاگر تا 

ـتن      -  ـار داش اين جبهه با توجه بـه در اختي
و واواك برخي اسناد و مدارك سـرقتي از  

سازمان بازرسي كل كشـور مـي توانـد بـه     
هنگام لزوم با افشاي آن ضربه اي كاري بـه  
گروههاي مخالف وارد آورد كه يك نمونـه  

ـناد توسـط    آن در ج ريان افشاي برخـي اس
 .پاليزدار مشاهده شد

نقطه ضـعف ايـن جبهـه از دسـت دادن      - 
ـانيون   خامنه ايحمايت قاطع  و برخي روح

ـيرازي    ـارم ش ـباح   وبلند پايه از جمله مك مص
... نـوري همـداني و   ومحمد يزدي ويزدي 

ـارز    ـين    وجامعه روحانيـت مب جامعـه مدرس
مـي  ... وحوزه علميه و هيات موتلفه اسالمي 

ـا     ـان آنه باشد كه در انتخابات قبلـي از حامي
 .كت داشته اندبوده  و در كودتا شر

يكي از نقاط ضعف مهم اين جبهه دروغگو  - 
و دخيل بـودن برخـي    ادژاحمدي نبودن 

سران اين جبهه در فسادهاي مالي و جنايت 
عليه ملت و خيانت به كشور مـي باشـد كـه    

ـا   يم نيزژرموجب رويگرداني حاميان  از آنه
 .مي شود

بـه جـز    :برخي چهره هاي اين جبهـه  اما     
محمود احمدي نژاد و خانواده هاي وابسته 

محرابيان  وبهمني و قدمي  واز جمله مشايي 
ـانواده  وكوشا وشبيري  و ـاي   رحيمي، خ ه

برادران ظريبافان  وهاشمي ثمره و وابستگان 
برادران شيخ و برادران دانشجو  وو وابستگان 

علي آبادي و   وبرادران شيخ االسالم  و عطار
ـته    ووابستگان   وحميد بقايي و خانـدان وابس

سردار ومحمد رضا رحيمي و خاندان وابسته 
صـفرعلي  و وحيد خـويي   و احمدي مقدم

 امير منصور برقعي پرويـز اسـماعيلي   و براتلو
محمـد  و  بابـك افقهـي   و كاوه اشتهارديو

 وســردار مهــدي هاشــمي  ورضــا تمــدن 
ـان    و وجـدان  كپا مجتبـي   واحمـد بزرگي

عبداهللا سلطاني  و نسرين سلطانخواه واعاليي 
سيد رستم سيد آقاخان و دالور سيامي  وثاني 

رسـول   ومحمـد عباسـي    و سعيد سجادي و
ـاهر عزيـز پـور    وعباسـي   ـاس زاده   و مظ عب
 سيد جالل فياضـي  و محمد خاني و مشگيني

 واحسان جهانديـده   وعلي اكبر جوانفكر   و
احمـد   و فاطمه آجرلو و سيد محسن تسلطي

ـادمي  و خادم المله ـاني  و محسن خ  و خراس
عبــاس  و حجــت االســالم شــهاب مــرادي

ــيح مشــهدي و  مســعود پــور و مســجدي مس
مهرنوش  و ميثم مظفر  و مصطفوي و تفرشي

 ملك زاده وضياءالدين نورالديني  و معتمدي
 ...عبدالعلي ميركوهي و ومؤمن باهللا  و
تمالي هاشمي رفسنجاني و برخي جبهه اح•

اشمي رفسنجاني ه: چهره هاي اصالح طلب
كسي است كه بيشترين نقش را در خيانت و 

تحميل خامنه اي . جنايت و فساد داشته است
ـاي او اسـت  » رهبر«بعنوان  و ا. هم از خيانته

ـار وهمـراه علـي خامنـه اي     كه  در  ،بـود ي

از سوي خامنه اي رانده شـده   سالهاي اخير،
بعد از تقلب در . ينك در برابر او قرار داردو ا

خامنـه  متوجه شد كـه  او  ، 84انتخابات سال 
ـار      اي ديگر او را مـزاحم مـي دانـد و در ك

بنابراين، به صورت پنهاني، با . حذف او است
دست نشانده خامنه اي درگير شد  حكومت

و اين درگيري تا جايي ادامه يافت كه چند 
طــي نامــه  88 روز قبــل از انتخابــات ســال

اي، خامنه اي را از ادامه حمايـت  سرگشاده 
بر حذر و تقلب در انتخابات از احمدي نژاد 

خامنـه  به گوش  اواما نصيحت هاي  .داشت
ـار بـه   . اي فرو نرفتنـد  ـات شـديد   ك اختالف

 .كشيدكنوني 
كـه   - با توجه به بيانيـه جبهـه پايـداري          

در آن، كـه   - است خامنه اي  ختدست سا
را مورد حمله قـرار داده  رفسنجاني  هاشمي
و همچنين حمالت شديدي كه جبهه  است

ــژاد و برخــي   ــود احمــدي ن حــامي محم
 .مي كنندسياسي به وي  –فرماندهان سپاهي 

ـا  يـم ژحيات راين خط كه معتقد به ادامه  ، ب
ـا   با حربه  ،است حداقل تغييرات  مخالفـت ب
ـات مـي شـود    افراطي گري، و . وارد انتخاب

ه حضور و داشتن نقش در كشـور،  براي ادام
ـا برخـي    دست به ائتالف هاي پيدا و پنهان ب
گروهها و شخصيت هاي اصولگرا و اصـالح  

  ،در حقيقت .دمي زنطلب 
ـنتي    -  اين جبهه مي تواند با اصـولگرايان س

ـتالف     همانند هيات موتلفـه اسـالمي  وارد ائ
 .شود

جبهه احتمالي مي تواند با بخشي از جامعه  - 
ـين حـوزه      روحانيت ـارز و جامعـه مدرس مب

 .علميه قم همراه شود
ـا بخشـي از اصـالح     -  اين جبهه مي تواند ب

 .دشوهماهنگ رو طلبان ميانه 
ـا    -  جبهه احتمالي هاشمي حتي مي توانـد ب

ـا بـه    باند مهدوي كني در برابر ديگر جبهه ه
خصوص جبهه پايداري و ايستادگي  دسـت  

ـانع ا  ز حضـور  به يك ائتالف پنهاني بزند تا م
 .آنان در مجلس گردد

اين جبهه مي تواند با گروه سه نفره قاليباف  - 
ـيار نزديـك     –رضايي  – ـاني بس علي الريج

شده و از حمايت داشته هاي آنان برخوردار 
 .دشو

 وجبهه از حمايت برخي مراجع تقليد اين   - 
روحــانيون برجســته قــم و تهــران و مشــهد 

 .برخوردار است
ـان    -  ـامي   اين جبهـه در مي ـاي نظ  –نيروه

 . امنيتي حامياني دارد –اطالعاتي 
روابط اين جبهه با نـوه خمينـي و برخـي     - 

روحانيون اصالح طلب در مجمع روحانيون 
مبارز و مجمع مدرسين حـوزه علميـه  مـي    

 .باشدش تواند نقطه قوت
ــداران و          ـپاه پاس ــه سـ ــد ك ــه نمان ناگفت

روحانيون حامي استبداد فراگير خامنـه اي  
م در وحشت از تشكيل اين جبهه هستند و ه

ـالي    هم از تشكيل آن به دليل حضـور احتم
ـا   راي دهندگان خوشحال خواهند شد اما ب

 .است خودشانروش و شيوه اي كه مد نظر 
ـاون فرهنگـي    در همين رابطه، مقدم فر، مع

ســپاه پاســداران، خطــر حضــور هماهنــگ 
نيروهاي اصولگرا و اصالح طلب و هاشـمي  

اصـالح  :...كـرده و مـي گويـد     احساس را
ـاال در      ـتند كـه احتم طلبان چند گـروه هس
نهايت با هم هماهنگ خواهند شد،  محمـد  
رضــا عــارف و حبيــب اهللا بيطــرف از يــك 
ليســت، محســن هاشــمي از ليســت ديگــر و 
مصطفي كواكبيان سر ليست هاي سه ليست 

 .انتخاباتي اصالح طلبان خواهند بود
د كـه ليسـت ارايـه    بنابراين به نظر مي رس    

ـا حـدي     شده در شماره قبل همين نشـريه ت
ـا  ي ئواقعي باشد چرا كه در آن ليست، نيروه

و اصالح نها است آرفسنجاني سر  هاشمي كه
طلبان ميانه و راست در كنار گروه همبستگي 

حـزب اعتـدال و    و و زنان انقالب اسـالمي 
ـارز     توسعه و ـانيون مب حـزب   ومجمع روح

ـاد ملـي و    حزب اعوكارگزاران  قـرار  ... تم
ــا، ــاز مــي آ داشــتند در اينج ن فهرســت را ب

  : وريمآ
اسـحاق  - بيـژن زنگنـه   - محمدرضا عارف     

ـنجاني    - جهانگيري  - محسـن هاشـمي رفس
علي اكبـر محتشـمي   - حبيب اهللا بي طرف 

ـادق خـرازي   - مرتضي الـويري  - پور  - ص
ـناس  - مرتضي حاجي  - محمدجواد حق ش
ـانيكي   - الياس حضرتي  ـادي خ ـاد - ه ي ه

فاطمـه  - علي محمـد حاضـري   - خامنه اي 
ـا راه چمنـي    - راكعي  عيسـي  - محمـد رض

ـاري   - الهه كـواليي  - كالنتري  - مجيـد انص
 .رسول منتجب نيا

اين جبهه مي تواند رقيبـي بـراي ديگـر         
 »رهبر«جبهه هاي افراطي و تندروي حامي 

باشد چـرا كـه حميـد     »ييس جمهورئر«و 
نـده  رسايي روحاني هوچيگر كه هنـوز پرو 

ميليارد توماني بن هاي كتاب  1,8گم شدن 
در دوران مديركلي ارشاد اسـالمي وي در  
قم باز است در مصاحبه اي گفته كـه جبهـه   
ـام را    ـاي نظ پايداري ليست برخي چهره ه
آماده ساخته تا در موقع لزوم آنها را به مردم 
معرفي كند تا مردم بدانند كه اين افـراد در  

ــد از انتخابــ   ـات بع ــر  88ات جريانـ در براب
 .تصميمات رهبري قرار گرفته بودند

بخشي از اصولگرايان  :جبهه امام و رهبري •
كه معتقدند امام خمينـي را نبايـد فرامـوش    

در برابر نيروهايي قرار گرفته  اين جبهه. كرد
داننـد و   مي كه تنها خامنه اي را رهبر ستا

زيـرا   .براي امام تره هم خورد نمـي كننـد  
زمان زنده بـودن ولـي فقيـه و    معتقدند در 

ـاد بـه ولـي فقيـه و       مرجع مبسوط اليـد اعتق
 .مرجع مرده جايز نيست

به  7جمع كه  تا استاين جبهه در تالش       
ـا وحـدت     8اضافه  ـايد ب را تشكيل داده تا ش

ـتري را بـه مجلـس     حداكثري نيروهاي بيش
 و .بفرستند

اين جبهه به اصولگرايان سنتي نزديك تـر   - 
  .است

اين جبهه با مهدوي كني و حتي هاشـمي   - 
  .رفسنجاني ارتباط و اعتقاد بيشتري دارد

ـتادگي     -  اين جبهه از جبهه پايـداري و ايس
  .دورتر است و با آنها اختالف دارد

ـان احمـدي نـژاد     -  اين جبهه با جبهه حامي
  .اختالف اساسي دارد

ـان    -  اين جبهه معتقد به حضور اصـالح طلب
  .مي باشد ميانه رو در مجلس

ـاص   -  اين جبهه در ميان روحانيت پايگاه خ
  .خود را دارد

ـته           بعد از درگيري هاي فراوان از گذش
ـيده   تا به حال اين جمع ها به نتيجه اي نرس

ـافه   1چه زماني كه مسئله  .اند بـود و   3به اض
بـود و چـه    6به اضافه  5چه زماني كه مسئله 

ـافه    7حال كه  خبـر  طبـق  . اسـت  8بـه اض
فارس  –خبرگزاري وابسته به سپاه پاسداران 

متكي به عنوان نماينده اين جبهـه در پـي    –
. ايجاد وحدت ميان اصولگرايان مـي باشـد  

 :خبر در زير ميايد
منوچهر متكي نماينده جبهـه پيـروان   : فارس

به عنـوان   8+7خط امام و رهبري در كميته 
 . دبير اجرايي اين كميته انتخاب شد

ين گزارش، قـرار اسـت منـوچهر    بر اساس ا
را براي پيگيـري   8+7هاي كميته متكي برنامه

وحدت حداكثري در جبهه اصولگرايان كه 
از سوي اعضاي اين كميتـه اعـالم خواهـد    

 .شد، را پيگيري كند
ـان  • در ايـن جبهـه هـم     :جبهه اصالح طلب

ـته و دارد    ايـن   .شكاف بزرگـي وجـود داش
ــه خصــوص در جريانــات بعــد از   شــكاف ب

ـان   88ودتاي سال ك برخـي   .دشـ بيشتر نماي
ـتفاده از     ـا اس نمايندگان حاضر در مجلـس، ب
وابستگي به اصالح طلبان، وارد مجلس شده 
اما به دليل ترس و نياز به معيشت در روزهاي 
ـاي      حساس هرگز بـه حمايـت از چهـره ه
برجسته اصالح طلب دوران انتخابات ماننـد  
 مير حسين موسوي و كروبي و حتي خاتمي
ـبش       ـتند و در مـواقعي هـم كـه جن بر نخاس
حضور خود را بر حاكميت تحميـل كـرده   
ـتند و بـه     ـات داش بود، آنها با حاكميت مماش
تدريج از چشم ملت افتاده و به گروهي بـي  

 .خاصيت تبديل شدند
به جز كساني كه در مجلس بودند برخـي      

به اين جبهه با وجود  چهره هاي ديگر وابسته
با آنها شـده بـود، جانـب     برخورد هايي كه

احتياط و محافظه كاري را گرفته و رهبـران  
كينـه   در كاممخالف با كودتاي انتخاباتي را 

ـا    ـلح وي ره توزي خامنه اي و نيروهاي مس
 .ساختند

ــر        ــردم زي ــه م در روزهــاي حســاس ك
ـته مـي      ـتند و كش سركوب شديد قـرار داش
شدند و جوانانشان شكنجه مي شدند و مورد 

بـه فكـر حفـظ    اينها  ،قرار مي گرفتندتجاوز 
در حاليكه مـي   .خود و موقعيت خود بودند

توانستند به دليل  ارتباط با خميني و حضـور  
در انقالب و وابستگي به برخي خانواده هاي 
سرشناس روحاني و مرجعيت در برابر خامنه 

  .و از مردم حمايت كنندند ايستباي 
وابسته به اين گروه كه بخشي از نيروهاي      

ـاد     ـارز و بخشـي از اعتم مجمع روحانيون مب
ـازمان     ـاركت و سـ ملــي و بخشــي از مشـ

تشـكيل مـي    مجاهدين انقـالب اسـالمي را  
ـات و بـه     دهند معتقدند با شـركت در انتخاب
دست آوردن شرايط حضور مـي تـوان بـه    
آراي مردم متكي شد و با ورود بـه مجلـس   
حــداقل قــدرت را بــراي تغييــر در اختيــار 

 .داشت
ـاي ايـن        بر اساس اطالع، برخي چهره ه

جبهه حول سيد حسن خميني جمع شده و 
ـين    قصد ورود به انتخابات را دارند و بـه هم
دليل چانه زني هايي بـراي ايـن حضـور را    

اما به نظر مي رسد كه چهره  .آغاز كرده اند
هاي پاك تر اين جبهه از حاال آب پاكي را 

ـ . انـد  ريختـه  يمژرروي دست  قصـد   ا اينه
 .تحريم انتخابات را دارند

بـر خـالف    ،يمژربا توجه به نظر مردم به      
گفته هاي غفوري فرد، اگر اصالح طلبان در 
ـات شـوند     ـان انتخاب شرايط فعلي وارد جري

زيرا در برابر خواسـت مـردم   . خواهند مرد
 .گيرنـد مـي  كه تحريم انتخابات است قـرار  

كـه اگـر اصـالح     مدعي استغفوري فرد 
ـات ندهنـد در صـحنه      ط لبان تـن بـه انتخاب

 .سياسي خواهند مرد
سران ميانه روي اين جناح در برابر تحقير       

ـاي     هاي خامنه اي و باند او و نيـز تحقيـر ه
ـاهي   حتي حسن غفوري فرد كه هيچ جايگ

بدان اميد كه . داده اندندارد، تن به سكوت 
يـم  ژر. بگردندمجلس بدون خاصيت اقليت 

» دموكراسي ديني«ن خود و به بزرگ كرد
ـاز دارد   ـا حتـي تـوان    . جلوه كـردن ني اينه

 .يم را نيز ندارندژاستفاده از اين نياز ر
از غفوري فرد  ي كهبه بخش هايي از تحقير

 :توجه كنيم ،ورده استآاين جبهه بعمل 
غفوري فرد در پاسخ به سئوالي مبنـي بـر    - 

ـات     ـتار تحـريم انتخاب اينكه اپوزسيون خواس
اگر اصالح طلبان بخواهنـد در   الح ،است

ـا   انتخابات شركت كنند چه جوابي به آن ه
عقالي اصالح طلـب  : گفته است مي دهند،

ـان در    مي دانند وزني ندارند كه تحـريم ش
عرصه انتخابات تاثير گذار باشد لذا اظهاراتي 
ـيم را      ـام قهـر كن را مانند اينكه ما نبايـد از نظ

 .مطرح مي كنند
ـان    : فزودا غفوري فرد      اگـر اصـالح طلب

بتوانند اشتباهات مجلس ششم خود را جبران 
كنند يا حداقل از كساني كه آن اشتباهات را 
در مجلس ششم انجام دادند، اعـالم برائـت   
ـته     كرده و برائتي شفاف از سـران فتنـه داش
باشند و چهره هاي منطقي و معقول را براي 
حضور در انتخابات مجلس شوراي اسـالمي  

كنند شانس دارند كه به عنوان يـك   معرفي
 .اقليت در مجلس نهم حضور داشته باشند

ـان در          وي با تاكيد بر اينكـه اصـالح طلب
مجلس آينده قطعا در اقليت خواهنـد بـود   

ـار  : تصريح كرد اكثريت مجلس نهم در اختي
 .اصولگرايان خواهد بود

ـاي ميانـه روي ايـن          به هر حال چهره ه
الع پيرامون سيد حسن خميني جبهه بنا بر اط

ـات را     مدهآگرد  و قصـد شـركت در انتخاب
ــاي بعضــي از . دارنـد  ــا در فهرســت آنامه نه

وابسته بـه   اسامي شركت كنندگان در جبهه
 .ندهاشمي آمده ا

كه متشكل از  7+1اين گروه تحت عنوان      
ـيدهادي خامنـه اي،     سيدحسن خمينـي، س

ب محتشمي پور، مجيد انصاري، رسول منتج
نيا، محمدرضا عارف، محسن هاشمي و صادق 
ـا محوريـت     خرازي مي باشد، درصـددند ب
سيدحسن خميني در انتخابات مجلـس نهـم   

 .شركت كنند
تشكل مزبور كه محوريت اصلي در آن با      

بنيــاد بــاران و ســپس كــارگزاران، مجمــع 
ـام و   روحانيون مبارز، مجمع پيروان خط ام

افرادي كه حزب اعتمادملي است، معتقدند 
ـافي   اين گروه از آنها حمايت مي كند از ص
شوراي نگهبان عبور مي كنند، لذا نبايد نقش 

 .محوري را به شخص خاتمي داد
بنابراين در شرايط فعلي به نظر مي رسـد       

  ۸در صفحه  كه بخشي از اصالح طلبان عافيت طلب 
  

 شکار می شودآوقتی نهان
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تصميم دارند با پذيرش شيوه حكومتـداري  
ــ  ــي خامن ــه ســيد عل ه اي وارد بــازي مطلق

ـتري      ـله بيش انتخاباتي شـده و از مـردم فاص
ـا     ـان را ب بگيرند و به سمتي بروند كـه تكليفش
ـين    مردم روشن كنند همانگونه كه ميـر حس

مهدي كروبي و حتي محمد رضا  وموسوي 
ـا     ـان را ب خاتمي و تاج زاده تكليـف خودش

و مـردم روشـن   حاكميت مطلقه خامنـه اي  
 .ساخته اند

همـراه   ،سـركوب در درون :  یانقالب اسـالم
دو : يـم در بيـرون  ژاست با ضـعف روزافـزون ر  
ـا و ديگـري    مشكل يكي مسئله اتم و تحريم ه

 ،در مـورد سـوريه  . حاد شده اند ،مسئله سوريه
گزارشــي از ايــران دريافــت كــرده ايــم كــه در 

 :وريمآقسمت اول فصل سوم مي 
  
  

يم سوريه را بايـد يـا   ژر
بــا  - نبايــد رهــا كــرد؟ 

ــف  ــازي  توق ــي س غن
بشرط لغو تحريمها بايد 
 - يا نبايد موافقت كرد؟

ــه در   ــا تركي ــت ب رقاب
  :شمال عراق

  
  
ـــا رآ ـــا  در ژی ـــم مافیاه ی

یـــم بشـــار ژحمایـــت از ر
  اسد سست شده است؟

  
ـا  سوريه و احتمال سـقوط  در وضعيت       تنه
و  مالي  –يم مافياهاي نظامي ژيم متحد رژر

مهم تضعيف شديد حزب اهللا لبنان دو بازوي 
بشدت خامنه اي و دستياران  ايران در منطقه،

ـند    . او را نگران كرده اسـت  زيـرا مـي ترس
  :ساله شان حال ويران شود 30ساخته 

ـتبداديان  بـه بعـد،    60از سال       جهـت  اس
مانـدن بـر    ،يا بهتر بگـوئيم  ،»صدور انقالب«

مدتها . متحد در منطقه بودند، نيازمند قدرت
ـبز  كمـر بنـد  «در  وهم ايجاد  ايـران و  (  »س

بودند و هنـوز نيـز از   ) عراق و سوريه و لبنان
سـوريه نيـز هـم    . اين وهم بيرون نيامده اند

ـاطر بهتـر    بخاطر نياز به نفت و پول و هم بخ
ـا ديگـر    كردن موقعيت خود در تعادل قوا ب

در پي هرچه  نزديـك  تـر    ،يمهاي عربژر
رابطه نزديك . كردن رابطه خود با ايران بود

سبب جريان نفـت و پـول و    ،يمژو رميان د
ـلحه و  . اسلحه به سوريه شد بخشي از اين اس

پول براي حزب اهللا لبنان بـود كـه دسـت    
رابطــه «توجيــه ايــن . يــم بــودژســاخت ر
ـبز  » نزديك  ،اين بود كه با ايجاد كمر بنـد س

ايران قدرت منطقه و بلكه ديناي اسالم مـي  
مـي  انقالب را به سراسر جهان صادر و . شود
ايـران بـه سـوريه و     ،در سالهاي جنگ. دكن

ـا      ،سوريه به ايران ـاظ دشـمني هـر دو ب بلح
ـتند    ،عراق در . نياز نظامي و سياسـي نيـز داش

 ،حقيقت
ـا عـراق    • ايران در آن سالها درگير جنگ ب

بود و كشورهاي عربي از عراق حمايت مي 
از . داشت دشمني كردند اما سوريه با عراق 

البته دوستي كـه  . دوست ايران شد ،اين رو
ايران مي بايد سبيلش را خوب چـرب مـي   

 .كرد
ـا  سوريه كشوري عرب بـود و   • كشـور  تنه

. كـرد مـي  ايران حمايت يم ژر عرب كه از
اما . يم خميني بودژر حاميان  يم قذافي نيزژر

يم كـه بـه دليـل    ژنه بخاطر موافقت با اين ر
  . يم صدامژمخالفت با ر

ـيه مـي   يم روز به روز بيشتر نيازژر • مند روس
ـا   ـا امريك بـه  ، شد و سياست ستيز و سازشش ب

سـوريه نيـز در   . روسيه وابسته ترش مي كرد

ـيه   ـاز  . ن روز قـرار داشـت  آاردوگاه روس ني
ــه داشــتن   ـيه ب ــدان«روسـ ـتر در » متح بيشـ

ـباب نزديكـي ايـران و      ،خاورميانه نيـز از اس
سوريه و ( كشورهاي جبهه امتناع . سوريه بود

از سازش با اسرائيل امتناع ليبي و فلسطين كه 
 . نيز به ايران نياز داشتند) مي كردند

يل بـراي  ئبا اسرا سوريه ازبابت هم مرزي •
سپاه مـي توانسـت هـم در    ايران مهم بود و 

ـازمانهاي ضـد     ،لبنان و هم در فلسطين ـا س ب
   .اسرائيل رابطه برقرار كند

ـامي داشـت    سوريه  • ـان نيـروي نظ . در لبن
ـان    جبهه رهائي بخـش فل  سـطين نيـز در لبن

ـتفاده از سـرپل سـوريه   . مستقر بود هـم   ،اس
ـيم موقعيـت   (سوريه را به هدف خـود   تحك

خود در لبنان و استفاده از برگه ها كه حزب 
اهللا و سازمانهاي فلسطيني بودند براي معامله 

ـاردئون  آگرچه اسرائيل طرح ). با اسرائيل ك
ـازمانهاي  ( حمله به لبنان و تار و مار كردن س
اما حـزب اهللا   ،را به اجرا گذاشت) سطينيفل

بزرگ تر  ،يك سازمان نظامي شد و هر روز
 .گشت

سال گذشته ميلياردها  30ايران در طول      
كمك از  دالر به شكل هاي مختلف به سوريه

 :جمله
طراحي و ساخت نيروگاههاي مختلف  با  •

 حداقل قيمت 
ـامي بـه     • ـاي نظ طراحي و ساخت پادگانه

 تي صورت شراك
ـاطي     –ساخت پل ها • ـاي ارتب ـاده ه  - ج

ـاجد و مراكـز    - درمانگاهها  –بيمارستانها  مس
ـترش حـرم حضـرت    : مذهبي از جملـه  گس

و ) س(گسترش حرم حضرت رقيـه   - زينب 
تكميل مرقد عماربن ياسر و اويـس قرنـي و   

 ...ابي بن قيس و
ارسال نفت و گاز مجاني يا زير قيمت بـه   •

 .يلئا اسراعنوان كمك براي مقابله ب
ـاطي    • ـاي ارتب  –ساخت و تجهيز سيستم ه

  .مخابراتي
حماس  –حفاظت از سران جهاد اسالمي  •
  .حزب اهللا مستقر در سوريه –
ـال حضـور     • كمك مالي بـه سـوريه در قب

ـاي      ـپاه قـدس در مرزه ـامي س نيروهاي نظ
  .يل جهت كسب اطالعاتئسوريه و اسرا

ه و ر ايراني به سـوري ئاعزام صدها هزار زا •
ن كشــور كــه آاقامــت يــك هفتــه اي در 
  .استموجب رونق اقتصاد سوريه 

ـا    • ارسال تسليحات به سوريه جهت مقابلـه ب
يل و واگــذاري بــه نيروهــاي جهــاد ئاســرا

گروههاي  –حزب اهللا  –حماس  –اسالمي 
 ،نآبه قصد حربه سازي و استفاده از چريكي 

  .در تعادل قوا
ـ    • ا تجربـه  اعزام فرمانـدهان سـركوبگر و ب

نيروي انتظامي و بسيج به سوريه و آمـوزش  
ـاني    ـاهرات خياب در نيروها جهت مقابله با تظ

  .رهاي سوريههش
اعزام  نيروهاي نظامي وابسته به سپاه قدس   •

و بسيج جهـت سـركوب مـردم سـوريه در     
  .مروزجنبش ا

ـاي   • ارسال تجهيزات مورد نياز سركوب ه
ن آد خياباني در ماههاي اخير كه يك مـور 

در جريان توقيف هواپيماي حامل تسليحات 
 . در تركيه لو رفت

دارويي  وارسال مواد اوليه صنايع غذايي  •
  .به دليل تحريم سوريه... و

بنا به داليل ذكر شـده سـوريه مهمتـرين        
. استايران در منطقه  »دوست«كشور عربي 

ـتياران او در   ،در حال حاضر خامنه اي و دس
ـا راه  آكـه بـراي    ،رفته اندموقعيتي قرار گ نه

مردم سوريه : پس و پيش باقي نگذاشته است
برغم سركوب . يم در جنبش هستندژبرضد ر
يـم خامنـه   ژاما ر. جنبش ادامه دارد ،خونين

جانـب  . اي نمي تواند جانب مردم را بگيرد
سبب بيـزاري   ،اين امر. يم را گرفته استژر

ـتي  . مردم كشورهاي عرب شده اسـت  فرص
ـان قـرار    طالئي د ر اختيار حكومـت اردوغ

اين حكومت پشت به اسرائيل و . گرفته است
ديـدار  . روي به دنياي عـرب كـرده اسـت   

اردوغان از مصر و ليبـي محبوبيـت او را در   
تركيـه   ،در سـوريه . شكار كردآدنياي عرب 

  . نستآموافق جنبش و ايران مخالف 
، دست به هر يم اسدژرايران براي حفظ       

ـاي     :زندكاري مي  ـان درگيـري ه در جري
سوريه با حاكميـت   مردمماههاي اخير ميان 

استبدادي و طوالني مدت خاندان اسد كـه  

ـا   2000كنون منجر به كشته شدن  تا  2500ت
شهرهاي اين كشـور توسـط    .شده است تن

ارتش سوريه با توپ و تانك مورد حمله قرار 
ـا در ايـن   . اندگرفته  ـاره ايران نه تنه ـيچ   ب ه

ـا   نمي كندرا منتشر خبري  بلكه بنا بر اطالع ب
ـليحات در    ـال تس اعزام نيروهاي سپاه و ارس
كنار نيروهاي حزب اهللا لبنان ارتش سـوريه  

 .مي دهندياري  مردم سوريهرا در سركوب 
ـار           ـار اخب سياسـت دوگانـه ايـران در انتش

 ومصـر  و جنبش مردم در كشورهاي تونس 
ـ  وبحـرين   واردن  ومراكش  ويمن   وان عم

ـبش مـردم     عربستان ـاي جن و سانسور خبره
به ترتيبي انجام مي گيرد كه ترس و  سوريه،

ايـن  . يم را بروز مي دهـد ژنيز درماندگي ر
ـاتي كشـورهاي     ـتگاههاي تبليغ ضعف را دس

ـات    ،يم خامنـه اي ژمخالف ر موضـوع تبليغ
ــر اعتبــار ر  ــد و ب ــرده ان ــم در ژوســيع ك ي

لطمه هاي شديد وارد مي  ،كشورهاي عرب
گرايشـهائي   ،يمژنتيجه اينست كه در ر. نندك

ـان  طرفـدار برقـرار كـردن     ،از اصول گراي
ـتند  ژارتباط با مخالفان ر در حاليكـه   .يـم هس

روزانه دهها نفر در سـوريه بـه فجيـع تـرين     
ـاي امنيتـي سـوري     و شكل به دست نيروه

لبناني كشته و شهرها و مردم بيگناه با  وايراني 
و  مـي گيرنـد   مورد حمله قرارتوپ و تانك 

ـيماي  مي شوندهزاران نفر ناپديد  ، صدا و س
ـان خبـر از    خامنـه اي  عليتحت امر  همچن

كـه از طريـق    مي دهـد گروههاي مسلحي 
و در انـد   يل و بيگانگان به سوريه آمده ئاسرا

ايـن   .ن كشور اغتشاش به راه انداخته انـد يا
ـيل   امر كه عربستان افراد مسلح به سوريه گس

 ،ها مي خواهند چون ليبيكرده است و غربي
از جمله به اين  ،ورندآعنان تحول را بدست 

يم اسد حاضـر نيسـت بـه    ژخاطر است كه ر
 .اراده مردم سوريه تمكين كند

صدا و سيماي واليت مطلقه و برخي آيات     
چگونه فتـوا مـي   فقيه عظام وابسته به واليت 

دهند كه حمايت از حاكميت سوريه واجب 
ريه با مـردم كشـورهاي   مگر مردم سو! است
چـه فرقـي   ... ليبـي و  ويمن  وتونس  ومصر 
ـته شـوند   مردم سـوريه  اگر  ؟ چرادارند كش

ـتند  كـه   نيروهاي بيگانه و دشمنان مسلح هس
تونس  - مصر –اما در بحرين  كشته مي شوند
انقالبيون مسلمان و تحـت  ... و اخيرا ليبي و 

 !هسيتند؟تاثير انقالب اسالمي ايران 
ـام  آاست كه يكي از اين  چگونه      يات عظ

وابسته به واليت مطلقه به هنگام كشته شـدن  
يل اعـالم عـزاي   ئچند فلسطيني توسط اسرا

ـا   عمومي مي كند اما جهت كشته شدن دهه
فلسطيني آواره مستقر در شهر الزقيه سـوريه  

 !؟هيچ واكنشي نشان نمي دهد 
چگونه مسائل مرتبط با جنبش هاي مـردم      

ـا آب و  ديگر كشوره ا در اخبار صدا و سيما ب
ـاهرات و پخـش سـرودهاي     تاب نمايش تظ
ـا   ملي و انقالبي آن كشورها انتشار مي يابد ام

ـانه   هرگز اخبار مربوط به سوريه از ايـن  رس
ـات بـه     منتشر نمي شود و تنها در بعضـي اوق
ــروزي   ــوريه و پي ــهرهاي س ــودن ش آرام ب

نيروهاي مسلح نفوذي و  برنيروهاي بشار اسد 
 !؟ يگانه اشاره مي شودب

ـا نقـدي،         به راستي چرا سردار محمد رض
ـ و ر »شـمس رهبــري « ــيج ئ ــازمان بس يس س

مستضعفان در مورد حمايت از حقوق بشر در 
خواست اعزام نيرو به سوريه نمي كنـد و در  
عوض نيروهاي خود را جهـت سـركوب و   

ن كشور اعزام مي كند و محمد آكشتارمردم 
علي ايران در سوريه در رئوف شيباني سفير ف

حاليكه هنوز سفير نشده بود در وزارت امـور  
خارجه در مقام معاونت به حضور سفير امريكا 
ـنش   و فرانسه در يكي از شهرهاي سوريه واك

 !مي دهد و اعتراض مي كند؟ نشان 
 ورسانه ها  وم يژربه راستي چرا مسئوالن      

ر مراجع تقليد د وعلماي اعالم  وصدا و سيما 
ـال  ... بحـرين و  ومشـهد   ونجف  وقم  در قب

كشته شدن هزاران سوري و فلسطيني  بيگناه 
ـا  آهيچ واكنشي از خود نشان نمي دهنـد ؟  ي

علتي به جز اين دارد كه اگر دولت سـوريه  
ـا متحـد خـود را از     ژرسرنگون شود  يـم تنه

موضع تعرضي خـود را در  . دست مي دهد
درون در  ،منطقه از دست مي دهد و اين بار

 ،ن بيزار هستندآباوجود مردمي كه از  ،مرزها
 .از خود دفاع كند؟ ،در انزوا ،مي بايد

واليت مطلقه مطلعند كـه   كارگزارانآيا      
ليبـي   يـم ژرمردم ايران چگونـه از سـقوط   

ـار اسـد    شادي كردند و همه منتظرسقوط بش
مي باشند زيرا معتقدنـد در صـورت سـقوط    

ـان  ژو عمر رمنزوي مي شوند  بشار اسد، يمش
 كوتاه مي شود؟

ـتالف مواضـع    بر سر       وضعيت سوريه، اخ
سيد علي خامنه اي با احمدي نـژاد از يـك   
ــه و    ـا تركي ــران بـ ــو و اخــتالف ميــان اي س

اينك  كشورهاي عربي منطقه از سوي ديگر،
اطالع دريافـت   .استشكار شده آبرهمگان 

ـان مـي دهـد كـه     يـم  ژشده از دورن ر نش
ـيون      نمايندگاني از  ـا گـروه اپوزيس ايـران ب

ـنيده    .است سوريه ديدار كرده ـين ش همچن
ـا     ـان نيـز ب شده نمايندگاني از حزب اهللا لبن

در مـورد   مخالفين بشار اسد مالقات داشته و
آينده گروههاي سياسي در سوريه و ميـزان  
حضور مسلمانان و همچنين وضـعيت رابطـه   

آينده با ايران و حزب اهللا لبنان  دولتميان 
ـازه تـرين   . مورد بررسي قرار داده انـد  را ت

نسـت كـه   آيم حاكي از ژاطالع از درون ر
خامنه اي به اين نتيجه رسيده اسـت كـه از   

يـم سـوريه خـودداري    ژحمايت علني از ر
  .كند

  
متوقـــف کـــردن غنـــی 

سـال در  5سازی بمـدت 
 - ازای لغـــو تحریمهـــا؟ 

گزارش گفتگـوی سـفیر 
اتــریش بــا مشــائی بنــا بــر 

ی کـــه ســـند محرمانـــه ا
ــار داده  ــیکس انتش ویکیل

  :است
  
گـــــزارش از ایـــــران در بـــــاره  ٭

ـــم برســـر ژگفتگوهـــا در رأس ر ی
متوقــــف کــــردن غنــــی ســــازی 

  !:اورانیوم؟
  
  
برابر اطالعي كه از ايران دريافت كرده  ◀
 ،اثر تحريم ها بخصوص بر صنعت نفـت  ،ايم

متوقف كردن غني سازي را موضوع بحـث  
   :يم كرده استژدر رأس ر
ـاني بـه عنـوان دبيـر     روزي كه  علي الريج

ـا راه     شوراي عالي امنيت ملي گفـت كـه م
يا مأمور  ،كره شمالي را خواهيم رفت نه ليبي
يم اينست ژبود و يا از ياد برده بود كه رويه ر

مـي مانـد و   » انعطاف ناپـذير «كه تا شكست 
وقتي همه فرصتها را سوزاند و توان كشور را 

د جــام زهــر ســر مــي كشــ ،بــه پايــان بــرد
ـا  اثر ،حاال). گروگانگيري و جنگ( تحريم ه

ـاره   يمژرروز به روز نمايان تر مي شود و  چ
اي جز اين ندارد كه هر چه سريعتر تكليـف  

ـا   . معلوم كندهسته اي را مشكل  ـايد ب  لغـو ش
يد و زير فشار جنبش آاز تنگنا بدر  تحريم ها،

مــردم از ســوئي و ورشكســت اقتصــادي از 
يانگر بـه  بالعات اط .خورد نشود ،سوي ديگر

اگـر   .گل نشستن كشتي اقتصاد ايران هستند
يابـد منجـر بـه     ادامـه  منوالوضع به همين 

ــادرات نفــت  ــات و –تعطيــل ص ... كارخانج
يمـي شكسـت خـورده و    ژو ر .خواهد شـد 

ناتوان و همه چيز باخته در برابر مـردم قـرار   
  .خواهد گرفت

دست نياز به سوي روسيه يم ژاينست كه ر      
 ه استاز آن كشور خواست .ه استكرد دراز

ـام بـه   «روسها نيز طـرح  . كندميانجيگري  گ
   :را تهيه كرده اند» گام

اولين گام اين شد كه ايران كليـه مراكـز    •
انـس  هسته اي خود را در اختيار بازرسان آژ

ـين  ي اتمي ژبين المللي انر  قرار دهـد و هم
 ونطنـز   واصـفهان   ومراكز يزد  .گونه نيز شد

روز، در سـكوت   5به مدت ... قم و و  اراك
 قبل از آن،. ندكامل، مورد بازرسي قرار گرفت

 و شـروط  شرط بازرسيهمواره براي يم ژر

اما اين بار شرط و شروط قائـل  . قائل مي شد
  .نشد
ـا را كـه          ـان هـر ج در اين بازرسي بازرس

ـايش    خواستند ديدند و فيلم گرفتنـد و آزم
ـاره   مسئوالن با خشم و س .كردند كوت بـه نظ
انس گزارش آژاميدشان اين بود كه . نشستند

ـته   مساعد بدهد و دست كم از تحريمها كاس
انـس  آژو گـزارش  بازرسان رفتند اما . گردد

بيم از توليد بمب اتمي  ،نآمنفي تر شد و در
ـ رو . توسط ايران اظهار شد  ييس جمهـور ئ

فرانسه مدعي شد كه ممكـن اسـت  ايـران    
  .قرار گيرد مورد حمله پيشگيرانه

به خصوص سيد علي خامنـه    ،استبداديان •
متوجـه شـد     ،بيشتر از همه مي ترسداي كه 

كه از طريق كشور دوست و برادرش روسيه 
. نمي تواند موجب كاهش تحريم ها گـردد 

خود بـه ميـدان آمـد و مخفيانـه      اينست كه
ــر اطــالع .د كــرمــذاكراتي را آغــاز  بنــا ب

بـه برخـي    نمايندگان سيد علـي خامنـه اي  
ـام    نمايندگان شوراي امنيت سازمان ملـل پي
داده اند اگر تحريم ها برداشته شـود ايـران   
كليه فعاليت هاي هسته اي خود را به مـدت  

سال متوقف خواهـد كـرد و ايـن يعنـي      5
 .سال پيش 8برگشت به نقطه اول در 

 سيد محمد خاتمي، رياست جمهوريدر     
 ه اي مجبورفشار جهانيان، سيد علي خامنزير 
موافقـت  توقف فعاليت هاي هسته اي  شد با
ـار آ . كند ـ  با بر سر ك و  ادژوردن احمـدي ن

 خامنه اي ،»سياست خارجي تهاجمي«اتخاذ 
تصميم گرفت فعاليت هاي هسته اي را از سر 

ـا   امرهمين  .گيرد موجب برخورد جهانيان ب
ـته    .يم شدژر ـال گذش در نتيجه طي شش س

ـارت بـه ك   . شـور وارد شـد  دهها ميليارد خس
ـتي جـز   ژهرگاه ر يم بحران ساز نبود و براس

ـاز بـه مخفـي     ،ي اتمي نمي خواستژانر ني
نداشت و امتيازهاي پيشنهاد را مي ... كاري و
قصد خود به توليد  ،اما با پنهانكاري. پذيرفت

ـا طفـره   . سالح هسته اي را القاء مـي كـرد   ب
زمينه را براي تصـويب   ،رفتن از حل بحران

 . ا و وضع مجازاتها فراهم مي كـرد قطعنامه ه
تحريم  تشديد با گذشت حدود شش سال و 

ـاره اي جـز تـن    سيد علي خامنه اي  ها، چ
ـام زهـر   » انعطاف«دادن به  يا سركشيدن ج
ــدارد ــي  . ن ــه خمين ــه ك ـار همانگون دو كـ

ـان   گروگانگيري و جنگ را در شكسـت   پاي
 .سركشيدجام زهر را داد و 

ساله  5ام توقف ارسال پي شدن خبر با افشا •
ـات   در درون فعاليت هاي هسته اي، اختالف

ـا نامـه جليلـي    . شدتشديد  يمژر و اين روزه
موضوع بحث  دبير شوراي عالي امنيت ملي

ـيش  او نوشته است ايران  .است بدون هيچ پ
ـته اي   شرطي حاضر به شروع مذاكرات هس

 .است
سيد علي خامنه اي به او  مشاوران، از قرار      

 منوالده اند كه اگر كار به همين هشدار دا
يابد، بايد منتظر يك بحـران شـديد و    ادامه

ــراض  ـاي اعت ـتن موجهـ ــده  برخاسـ در آين
ـا و عمامـه را     .نزديك باشد لذا سيد علـي عب

ورده و خود آنعلين ها را از پا در  –انداخته 
با لباس يك ديپلمات شكسـت خـورده وارد   

چــرا كــه  .گفتگــو  و مــذاكره شــده اســت
 و اد به ساز او نمي رقصدژاحمدي ن حكومت

ورد بزرگش آدارد دست » رهبر«مي گويد 
 .را بر باد مي دهد

ـتون آهرچند      وزيـر خارجـه اتحاديـه     ،ش
ـالي     : اروپا گفته است نامـه دبيـر شـوراي ع

امنيت ملي ايران گوياي اين واقعيت اسـت  
ــر نكــرده اســت و   ــران تغيي كــه موضــع اي

ايـران   :سخنگوي وزارت خارجه گفته است
اما بنا  ،به غني سازي اورانيوم ادامه مي دهد

در رأس  ،مـده اسـت  آنچه در گـزارش  آبر 
بحث بر سر متوقف كردن غني سازي  ،يمژر

  .اورانيوم در ازاي لغو تحريم ها است
 ،علت اين كـه بعـد از سـكوتي طـوالني        

ـيه   سخنگوي وزارت خارجه  از پيشنهاد روس
ن مي كند ورد و خاطر نشاآسخن بميان مي 

ـبت بـه   ژكه ر ـاعد دارد و   آيم نس ن نظـر مس
ـال     «وعده مي دهد كـه   ايـن طـرح در ح

ـايي شـدن آن را     وبررسي است  پـس از نه
يـم در پـي   ژاينسـت كـه ر   ،»كنيم اعالم مي

  .مصالحه است
ـادگي  آجليلـي   ،شتونآدر نامه خود به      م
اظهار  1+ 5يم را براي گفتگو با كشورهاي ژر

بر حقوق ايران در  ،نامهدر اين . كرده است
ي اتمي نيز تصريح ژميز از انرآاستفاده صلح 

امريكا و كشورهاي اروپائي طرف . شده است
  ۹در صفحه  واكنش نشان  ، 2011سپتامبر  14گفتگو در 
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تغييري در نظر ايـران كـه گفتگـو را    : دادند
ـاوجود  . بوجود نيامده است ،سودمند كند ب

پاسخي كشورهاي طرف گفتگو در پي  ،اين
 .هستند كه درب را بر روي ايران نبندد

  
گزارش گفتگوهای سفیر اتریش  ٭

ــا مشــائی ــه  ،ب ــای وجــود زمین گوی
  :مصالحه است

  
يك سال  ،2010اوت  2گزارش به تاريخ  ◀

پيش از اينست و از وين بـه وزارت خارجـه   
  :امريكا مخابره شده است

ـين   ،فوريه 5در : خالصه گزارش • سفير پيش
ـ  ـات     ،راناتريش در ته ـتل مقام ميكائـل پوس

با  ،امريكائي را در باره ديدار اوائل هفته خود
ـ  ـيم   ،ادژرئيس دفتر پرزيدنت احمدي ن رح

 ،در دفتر او ،كه بنا بر تقاضاي مشائي-  ،مشائي
را اين سان توجيه كرده  - انجام گرفته است

. گفتگو در باره مسئله اتمي ايران بـود : است
ـاده  آينـك  ايران ا: مشائي به پوستل گفت م

ي اتمي ژانس بين المللي انرآژاست پيشنهاد 
ـا     را در باره مبادله اورانيوم كم غنـي شـده ب

كتور اتمي تهران آدرجه براي ر 20اورانيوم 
زيرا در حال حاضر اورانيوم كم غني . بپذيرد

كيلـو از   1200شده بيشتري دارد و تعـويض  
موجـب نگرانـي ايـران نمـي      ،اين اورانيوم

به اين دليل كه در صورت قبول و نيز . شود
دنيا حق ايـران را بـر    ،پيشنهاد و انجام مبادله

سخن او . غني سازي اورانيوم پذيرفته است
ـ  ـلطانيه نماينـده   ژبا سخنان احمدي ن اد و س

انس و پيشنهاد متقابل اخير ايران آژايران در 
  . تفاوت چنداني ندارد ،انسآژبه 
ـا   ارزيابي نويسنده گزارش اينسـت كـه       ب

اين  ،توجه به روابط خوب پوستل در تهران
احتمال وجود دارد كه مشائي خواسته است 

تغيير سياست ايران را در  ،با استفاده از پوستل
 20درجه با اورانيوم  4,5باره مبادله اورانيوم 
ـار   ،كتـور تهـران  آدرجه براي مصرف ر اظه

ـا بطـور   . كند و نيز ممكن است كه ايران و ي
اد با ارائه اين پيشنهاد ژي نخاص گروه احمد

ـأخير     ـازات را بـه ت مي خواهند تصويب مج
ـاي داخـل ايـران    . بياندازند ـا در نزاعه  ،و ي

ممكـن اسـت   ... موقعيت بهتري پيـدا كننـد  
ـا كـه       ـار بـرده باشـد ت مشائي زبان مثبت بك

ـين  آژپيشنهادي را بدهد كه با پيشنهاد  انس ب
  .ي اتمي يكي نيستژالمللي انر

نين به پوستل گفته است كـه  مشائي همچ    
واكنش امريكا نسبت به تأسيسات غني سازي 

ـاط ديگـر  . خارج از اندازه اسـت  ،قم  ،در نق
. تأسيسات اتمي بسيار مهم تري وجود دارنـد 

روسيه و . ايرانيان نگران وضع مجازاتها نيست
بكي خواهند كرد و نيز نگـران  آنها را آچين 

ـان  او مخا. حمله اسرائيل به ايـران نيسـت   لف
ـيف كـرد كـه قـدرت     ژر يم را كساني توص

ـتل  . نها حمايت مي كندآخارجي از  و پوس
براين است كه مقامات ايران بسا خود را قانع 

ـتل  . كرده اند كه اين امر راست اسـت  پوس
اد توصيف ژمشائي را دست راست احمدي ن

 ،نچه او گفته اسـت آكرد و تأكيد كرد كه با 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ...       اد موافق استژاحمدي ن

  :تفصيل •
پوستل با رحيم  ،2010فوريه  1گفتگوهاي      

به تقاضاي  ،اد ژرئيس دفتر احمدي ن ،مشائي
ـام گرفتـه انـد    ،او و در دفتر او ايـن دو  . انج

گفتگوهاي خود را با گفتگو بر سرمسئله اتـم  
ـيد  . غاز كردندآ ـائي پرس شـما  : پوستل از مش

نماينده  ،وعده داده بوديد كه در ماه سپتامبر
ـازنده    آنـو مـي   ژن به ايرا ـاري س يـد و رفت

ـاي   . خواهد داشت  1پس چـرا در گفتگوه
او اين رفتار را نداشت؟ مشائي  ،نوژاكتبر در 

توضيح داد كه به دو دليل رفتار ايران تغييـر  
دليل اول  شقاق و تقابل بر سر روشـي  : كرد

در درون و  ،كه در باره مسئله اتم اتخاذ كرد
اكتبر  1گفتگوهاي دليل دوم  اينكه در فاصله 
اجــزاي  ،اكتبــر 19و گفتگوهــاي ويــن در 

ميان (نو ژدر گفتگوهاي . پيشنهاد تغيير كردند
از محلي كه مبادله ) 1+ 5ايران و كشورهاي 

ـامي اورانيـوم    بايد انجام بگيرد و اين كه تم
صـحبتي   ،درجه اي كه بايد مبادله شود 4,5
افـزودن ايـن اجـزاء بـه      ،براي ايـران . نشد

. غافلگيرانه بـود  ،د در گفتگوهاي وينپيشنها
اين شد كه مقامات ايران خواستار اطـالع از  

  .داليل افزودن اين اجزاء شدند
اشـكال  «بتازگي قادر بـه متقاعـد كـردن       

در دولت ايران شده است به اين » تراش ها
ـا   كه اكنون زمان خوبي براي رفتن به جلو ب

 دادن پيشنهاد به آژانس بين المللـي انـرژي  
توجه داشته باشيد كه مشائي از . (اتمي است

ـين      پيشنهاد متقابل اخير ايـران بـه آژانـس ب
ـنهاد      ـا رد پيش المللي انرژي اتمـي كـه اساس
ـاس     آژانس بين المللي انرژي اتمـي بـر اس

ايـن اشـكال   ) گفتگوهاي اول  اكتبر نيسـت 
شان منفي باف بر اين نظر بودند كه ايران اتر

ده نـدارد كـه   آن اندازه اورانيوم غنـي شـ  
كيلوي آن را بر طبق پيشنهاد، به غرب  1200

كار بدتر از بد مي شـود اگـر   . تحويل دهند
 .طرفهاي مقابل به تعهـد خـود عمـل نكننـد    

كه مـورد  دارد  رانآهنوز هم ارزش  پيشنهاد
ـا    هرگاه. موافقت قرار گيرد احزاب ديگـر ب

، دنبال كـردن  اين توافقنامهبا ت خود موافق
ـادل    . دآنرا ميسر كنن از همه مهمتـر، اگـر تب

موفقيت آميز بود، پذيرش بين المللي حـق  
پوستل گفت . دمي شايران براي غني سازي 

ـان    از مشايي پرسيده است اين اشـكال تراش
چه كساني هستند؟ غرب بايد بداند كه ايـن  

مشايي گفت كه اگرچه علـي  . كسان كيانند
ـبال   اكبر واليتي، در مورد سياست خارجي، ق

ين نفوذ را در دفتر مقام معظم رهبـري  بيشتر
داشته است، اما اينك كمال خـرازي، وزيـر   

او كسـي  . او سر شده است خارجه پيشين بر
است كه مقام معظم رهبـري را از پـذيرفتن   

و آژانس بين المللي  1+ 5پيشنهاد كشورهاي 
ديگـر  . انرژي اتمي، منصـرف كـرده اسـت   

ـالف بو  دنـد،  مخالفان با نفوذ كه با معامله مخ
عبارتند از دبيران پيشين شوراي عالي امنيت 
ـاني كـه     ملي، حسن روحاني و علـي الريج
اينك مشاوران مقام معظم رهبري در مـورد  

  .پرونده هسته اي هستند
 ،در پاســخ بــه پرســش مخاطبــان خــود      

مشائي سخني از قصد ايران به : پوستل گفت
ـين المللـي انـر   آژدادن اطالع به  ي ژانس ب

ـنهادي     اتمي بر ـا ارائـه پيش اين كه بنا دارد ب
و او نيز نمي دانـد  . نگفت ،قدم پيش بگذارد

كه ايران قصد دارد همين پيام را از مجاري 
ـا خيـر   او سـخنان  . ديگر نيز به غرب بدهد ي

در تلويزيون  ،فوريه 2به تاريخ  ،ادژاحمدي ن
بـر ايـن    ،باوجود اين. ايران را نخوانده بود
دال بـر تغييـر موضـع    باور نبود كه سخناني 

پوستل افزود كـه  . ورده باشدآايران بر زبان 
ايران ديگر عالقه اي به مبادلـه اورانيـوم  در   

زيرا . تركيه به جاي اتريش و يا سوئيس ندارد
ـاد «به دولتهاي اتريش و سوئيس بيشتر  » اعتم

  .دارد
ـيح مـي    ،در اين جا      گزارش دهنده توض

ـال   ،دهد كه پوستل سـفير   ،2009تا پايان س
ـنا  آاتريش در ايران بوده و با زبان فارسي  ش

است و ارتباطهاي بهتري از ديگر ديپلماتهاي 
ــران داشــته اســت  . غــرب بــا حكومــت اي

ـات  ـائي   ،بخصوص در ايام پيش از انتخاب مش
خواسته است از طريق پوستل پيام بدهد كه 

ـنهاد      ـاره پيش  6حكومت تغييـر سياسـي در ب
و بطور  ،سا ايرانب. انس داده استآژكشور و 
اد خواسته است با استفاده ژاحمدي ن ،خاص

ـئله      ،از اين مجرا ـامي كـه مس نسبت بـه فرج
ـام    ،اتمي مي تواند پيـدا كنـد   ترديـد و ابه

ـا      ـا و ي ـان وضـع مجازاته بوجود بياورد و زم
هراقدام ديگري برضد ايـران را بـه انـدازه    

ـا در نـزاع بـر سـر     . كافي به تأخير بياندازد ت
موقعيـت بهتــري   ،خـود ايــران در  ،قـدرت 
ـتل و نـه    ،افزون بر اين. وردآبدست  نه پوس

ديگر مقامات حكومـت اتـريش اطالعـي از    
 1+ 5تفاوت اختالفها ميان پيشنهاد كشورهاي 

ـار نيـز داده      و پيشنهاد متقابل ايـران كـه انتش
  . ندارند ،است

ممكن است مشائي لحن موافق  ،بنا بر اين      
ـتالف  و مثبت بكار برده اس نچـه را  آت تا اخ

بپوشاند و  ،انسآژايران مي پذيرد با پيشنهاد 
ـان جلـوه دهـد    ـا   . اين دو را يكس ـتل ب پوس

ـنا اسـت و از   آوضعيت داخلي ايران نيك  ش
 ،ترفندهائي كه مقامات ايران بكار مـي برنـد  

پوستل گفت او به مشائي گفتـه  . مطلع است
ن را داشته باشد آاست كه ايران نبايد انتظار 

انـس  آژو  1+5قبول پيشنهاد كشـورهاي   كه
ي اتمي سبب مي شـود كـه   ژبين المللي انر

ــوند   ــو ش ــت لغ ــوراي امني . مجازاتهــاي ش
همكاري ايران با پيشنهاد دهندگان تنها مانع 

  . از وضع پيشنهادهاي جديد خواهد شد
پوستل تصريح مي كند كه ايران تنها : تذكر

ـا وارد مـي شـود   آنسبت به فشاري كه بر   ،نه
  ... اكنش نشان مي دهندو

مشــائي گفــت كــه ايــران از مجازاتهــاي     

ـئن    جديد شوراي امنيت بيم نـدارد و مطم
ـا را  آاست كه روسيه و چين  بكـي مـي   آنه

پوستل اين فكر را مطرح كرد كه نكند . كنند
محافظه كاران از مجازاتها استقبال نيـز مـي   

ـائي روشـن كـرد كـه      ،در پاسـخ . كنند مش
موخته آاما ايران . يران نيستندمجازاتها بسود ا

. است چگونه با وجود مجازاتها زندگي كند
وقتي پوستل از امكان حمله نظامي اسـرائيل  

ـاه ايـران در    ،به تأسيسات اتمي ايـران  هرگ
سخن  ،مورد برنامه اتمي خود همكاري نكند

اسـرائيل  : مشائي خنديد و گفت ،وردآبميان 
ن را حمله به ايرا» خطر«جرأت تن دادن به 

  .ندارد
مشائي مدعي شد كه ايران هنوز به گفتگو     

ـأت نماينـدگي   . با امريكا عالقمنـد اسـت   هي
مد آنو ژايران براي گفتگوهاي اول اكتبر به 

ـا عالقمنـد اسـت       ـا امريك . زيرا بـه گفتگـو ب
ـا     ـا امريك بخصوص به گفتگوهاي دوجانبـه ب

  . عالقمند است
ـيه           ـا روس ـا ب و او گفت ايـران از گفتگوه

فرانسه احساس حرمان مي كند و ترجيح مي 
ـا گفتگـو كنـد    او . دهد بطور مستقيم با امريك

ـار در   خاطر نشان كرد كه انگلستان چندين ب
اشـكال   1+ 5گفتگوهاي ايران با كشورهاي 

اد عالقه خود ژاحمدي ن. تراشي كرده است
با ارسال نامه  ،را به گفتگوي دوجانبه با امريكا

به  ،ه رياست جمهوريتبريك انتخاب شدن ب
ـا  ـان داد  ،پرزيدنت اوبام او دلخـور شـد   . نش

ـيقه «او . وقتي پاسخي دريافت نكرد » درمض
بـه   ،ديد وقتي پرزيدنت اوباما تصميم گرفت

با رهبر ايران  ،نكه به نامه او پاسخ دهدآجاي 
يت اهللا آمكاتبه كند و نامه اي به رهبر معظم 

باما اين كار او: مشائي گفت. خامنه اي نوشت
زيرا او . اد نهادژاثري بسيار منفي بر احمدي ن

ـات  . است» مردي بسيار مغرور « بعد از انتخاب
ـا     ژماه  ـاب شـدنش ب اكثريـت  «وئـن و انتخ

در . موقعيت او بسيار مستحكم است ،»بزرگ
ـتند كـه    ،مقابل مقامات ايران بر اين باور هس

ـا در موقعيـت ضـعيف تـري      پرزيدنت اوبام
ايران نتوانسته اسـت   چرا كه در مورد. است

اينست كه حكومت او . وردآپيروزي بدست 
  . نيازمند برداشتن قدمهاي ديگري است

ـاره اتـم          ،بهنگام خاتمه يافتن گفتگو در ب
مشائي گفت كه مسئله اتمي ايران يك بازي 

شكار شدن وجود تأسيسات اتمي و آاست و 
امريكا . هيچ اهميتي ندارد ،نآتبليغ در باره 

. اره اهميت اين تأسيسات اغراق مي كنددر ب
ـات ديگـر و  مهمتـر وجـود      در ايران تأسيس

  . دارند
پوستل در باره منوچهر متكي  ،در اين جا      

صحبت و موقعيت او را محكمتر از مـوقعيتي  
 88خـرداد   22مي داند كه پيش از انتخابات 

  ...داشت
وئن ژ 12پوستل همچنين در باره انتخابات     

ـائي گفتگـو     ،نآمدهاي آپي  و 2009 ـا مش ب
ـبت بـه       كرده به او گفتـه اسـت اتـريش نس
وضعيت حقوق بشر در ايران حساس است و 
ـازه      ـته اسـت حكومـت اج از مشائي خواس

ـائي در  . زاد را در ايران بدهدآتظاهرات  مش
عين پرهيز از گفتگو در باره وضعيت حقـوق  

ـاب    ،بشر در ايران پاسخ داده است كـه انتخ
اد يـك پيـروزي بـزرگ    ژن شدن احمدي

ـيس       بوده اسـت و مـردم سراسـر ايـران رئ
ـاطر  . »دوست مي دارنـد «جمهوري را  و خ

نشان كرده است كه اماره ها و عالئم مداخله 
بخصــوص  ،خــارجي در برپــائي تظــاهرات

در پاسخ . وجود دارند ،تظاهرات روز عاشورا
ـا     آاين پرسش كـه   ـات ايرانـي واقع ـا مقام ي

معتقدنــد كــه دســت خــارجي در برپــائي  
پوستل توضيح  ،تظاهرات در كار بوده است

داد كه مقامات ايران ممكن اسـت خـود را   
ـارجي      ـند كـه مداخلـه خ متقاعد كرده باش

مـي داننـد    ،در اصل ،دركار بوده است ولو
پوستل بر اين باور بود . كه دروغ مي گويند

لماني در يكـي از  آ كه حضور يك ديپلمات
منشــاء مــتهم كــردن  ،تظــاهرات اعتراضــي
او خاطر نشان كرد كه . خارجيان بوده است

اما بيشتر . ايران نسبت به فرانسه سختگير است
ـائي  . از همه از بي بي سي عصباني است مش

ن را دليل زشـت كـرداري غـرب    آوجود 
  . دانست

 ،در پاسخ پرسش طرف امريكائي ،در پايان    
ـ پوستل م اد ژشائي را دست راست احمدي ن

اد ارزيابي مي ژو سخن او را سخن احمدي ن
ـ آو ياد . كند اد او ژور مي شود كه احمدي ن

اما به . را معاون اول رئيس جمهوري گرداند
ــه اي  ـتور خامن ــمت   ،دسـ ــن س او را از اي

ـاره    آعلت . برداشت ـائي در ب ن سـخنان مش
  . اسرائيل بود

ـات  ايـن گـزارش واجـ   : انقالب اسالمی د نك
ـاريخ  : مهمي اسـت  ـان ت ـ   ،در هم اد ژاحمـدي ن

حساب خود را از حساب خامنـه اي جـدا مـي    
ـا بـه خامنـه اي نامـه       دانسته و از اين كـه اوبام

مشائي شكايت . عصباني بوده است ،نوشته بوده
ـ   ـابق    ژگروه احمـدي ن اد را از طريـق سـفير س

اتريش نزد امريكا مـي بـرد و شـكايت گـروه از     
ــاوران او در  ،»بيـت خامنــه اي « بخصــوص مش

خرازي و الريجاني و حسـن  (سياست خارجي 
اما كساني كـه  ). واليتي ،نهاآروحاني و كمتر از 

ـاحي   ،نها نام برده استآمشائي از  هريك به جن
ـاح   ژدر ر ،به سخن ديگـر . تعلق دارند يـم از جن

هاشمي رفسنجاني تا جناح اصـالح طلـب و از   
ـالف  ژبا گروه احمدي ن ،ن تا اصول گراهاآ اد مخ

بــوده انــد و مشــائي تقصــير پذيرفتــه نشــدن  
و گروهـي  . نها مي گـذارد آپيشنهاد را بر دوش 

ـائي دو   در  ،تشـه اسـت  آكه در ظاهر ضد امريك
ـا اسـت     ـا امريك ـالحه ب ايـن  . باطن خواستار مص
ـازش اسـت    سـتيز  : همان سياست سـتيز و س

. بيشتر زباني و در ظاهر و سازش بيشتر پنهاني
ه چنين سياستي يك رشـته  نتيج ،باوجود اين

مجازاتها هستند كه بر ضد ايران وضع شده اند 
ن كرده آيم ايران را گرفتار ژو انزوائي است كه ر

است و محاصره شدن توسط پايگاه هاي نظامي 
ـازش     است كه باز حاصل سياسـت سـتيز و س

  . يم واليت مطلقه فقيه استژر
  
روســیه  ،بنــا بــر قــول دیپلماتهــا ٭

ی اتمی می ژتکنولوسفید به ایران 
  :دهد
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است كه ديپلماتهاي غربي كه نخواسته انـد  
گفته اند كه روسيه سفيد  ،نامهاشان برده شوند

ــه    ــران ب ـتيابي اي ــطه را در دسـ ــش واس نق
ايــن . ي روســي بــازي مــي كنــدژتكنولــو
ـين بـه     ژتكنولو ي بكار توليـد موشـكهاي زم

ي ژباز روسيه سفيد تكنولـو  و. يدآزمين مي 
در اختيار ايران مي گذارد كـه دو منظـوره   

يد آاست و بكار  ساخت هدايت كننده مي 
ديپلماتها گفته اند . و هم در اتم كاربرد دارد

روســيه ســفيد اهميــت روز  ،از ديــد ايــران
ي ژزيرا تحصيل تكنولو. افزوني پيدا مي كند

 ورده ها از روسيه و چين و دوبي بيشآو فر
كارشناســان . از پــيش مشــكل شــده اســت

ـيه سـفيد    سازمان ملل در ماه سپتامبر به روس
ي اتمي و ژمي روند تا در باره فروش تكنولو

با مقامات اين كشور گفتگو  ،موشكي به ايران
  .كنند

  
ــا امیــدوار اســت  ٭ انــس آژامریک

ــر جزئیــات اطــالع  ــه زودت هرچ
جدید خود را در باره دسـت انـدر 

می بـودن ایـران کار تولید بمب ات
  :در اختیار بگذارد
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ديروز امريكا گفته : وين گزارش كرده است
ـين المللـي   آژاست اميدوار است كه  انس ب

ي اتمي جزئيات اطالع جديد خـود را  ژانر
ـامي     در باره امكان اشتغال ايران بـه بعـد نظ

  . رددر اختيار بگذا ،برنامه اتمي ايران
 ،انـس آژنماينده امريكا در  ،گلين ديويس    

ترس واقعي از اينست كه ايـران  : گفته است
ي اتمـي  ژدر طول سالها به تكميـل تكنولـو  

  . خود در قلمرو نظامي مشغول بوده باشد
انس به شوراي آژبنا بر گزارشي كه مدير      

مده اسـت  آ ،انس ارائه كرده استآژحكام 
ون نگـران اسـت   انس بطـور روز افـز  آژكه 

ن وجـود دارد كـه   آبدين خاطر كه امكان 
ـامي باشـد   . برنامه اتمي ايران داراي بعد نظ

انس در اين باره اطالع جديدي بدسـت  آژ

  . ورده استآ
اطالع واسع و قابل درك و از بسياري از      

ـات   . مده استآاعضاء بدست  ـاظ جزئي بلح
  .فني نيز اعتبار دارد
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نامزد رياست جمهوري از حزب سوسياليسـت  
ـاريخ   ،فرانسه و حزب راديكال چـپ   ،در ايـن ت

ـال   ،تلويزيون ـاظره كردنـد   ،2در كان ن آدر . من
درصـد   75سنجش افكار حاكي بود كه  ،تاريخ
ي اتمي جاي ژنند كه انرآفرانسه خواهان  مردم
نامزدها متفق بودند . ي بي خطري بدهدژبه انر
و » مربوط بـه گذشـته اسـت   «ي اتمي ژنركه ا

ـاي     75فرانسه كـه   درصـد بـرقش را نيروگاهه
ـاي     ،اتمي توليد مي كننـد  مـي بايـد نيروگاهه
ـان . بخواباند ،اتمي را در طول زمان در  ،بدين س

ي اتمي را ژانر ،همان حال كه كشورهاي اروپائي
خطرناك و متعلق به گذشته مي خوانند و مـي  

يــم مافياهــاي ژر ،دن خــارج شــونآخواهنــد از 
مــالي ثــروت ملــي كشــور را خــرج  –نظــامي 

ـار   . مي كنـد » ي اتميژتكنولو« كشـور را گرفت
چـرا؟  . تحريم و انزوا و تهديد به جنگ مي كند

زيرا برايش بود و نبود ايران اهميت ندارد و ادامه 
 ،يم خيانت و جنايت و فساد پيشه اشژحيات ر

  .اهميت دارد
  

یــم مافیاهــای ژرقابــت ر
مـالی بـا دولـت  –می نظا

  :ترکیه در شمال عراق
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ـار داده      در باره رقابـت ايـران و تركيـه انتش
  :است داراي اين نكات

حمله افـراد حـزب   ،از ماه اوت بدين سو •
بـه قـواي   ) ك.ك.پ(كارگران كردستان 

تن از افراد ايـن   40تركيه سبب كشته شدن 
ـاران از    .قوا شده اسـت  گزارشـهاي خبرنگ

نند كه تركيه دركار آتركيه و عراق حاكي از 
تحكيم موقعيت نظامي خود در شمال عراق 
. و تقويــت قــوايش در ايــن منطقــه اســت 

ك .ك.قصدش از اين كار حمله به افراد پ
ـاك تركيـه     آو جلوگيري از نفوذ  ـا بـه خ نه

ـان   ،تقويت قوا در شمال افريقا. است در هم
ـاكتيك  ـترات  ،ي اسـت حال كه ت يك نيـز  ژاس

يك است زيرا ايـران رقيـب   ژاسترات. هست
تركيه در عراق و بخصوص ايـن قسـمت از   

  .عراق است
ك و قــواي .ك.جنــگ ميــان افــراد پ •

تش بس دوفاكتو در ماه آاز زماني كه  ،تركيه
به تالفي . تشديد شده است ،وئن پايان يافتهژ

تن از افراد قـواي تركيـه در    40كشته شدن
ـا حملـه هـوائي و     ،قواي تركيـه  ،تماه او ب

ك در .ك.توپخانه به مناطقي كه افـراد پ 
  . تالفي كردند ،نها مستقر شده اندآ

ـا          حمله قواي تركيه احتمال نمـي رود ب
ـين در شـمال عـراق همـراه      عمليات در زم

حزب عدالت و رشـد كـه بـر تركيـه     . شود
در باره چند و چون كشته  ،حكومت مي كند

ـار    ،تركيه شدن سربازان ـئوال و فش تحت س
جنگ در مناطق كوهستاني و سنگالخ . است

در ايـن  . شمال عراق نيز بسي مشـكل اسـت  
ك از موقعيـــت خـــوبي .ك.پ ،منطقـــه

ـاوجود ايـن  . برخوردار است گزارشـهاي   ،ب
ـاكي از    ننـد كـه   آواصل از شمال عـراق ح

تركيه دست به ايجاد پايگاه ها زده و قـواي  
ـي  ار تقويـت كـرده   خود در اين منطقه را بس

 .است
ــاه و تأسيســات  • ــاد پايگ تقويــت قــوا و ايج

ـاكتيكي     ـال كـه ت اطالع گيري در همان ح
ـاه   . يك نيز هسـت ژاسترات ،است ـاد پايگ ايج

نظامي به تركيه امكان مي دهد كـه در دراز  
موقـع برتـري    ،تركيه نسبت به ايـران  ،مدت

تركيه در  ،چراكه در دراز مدت. داشته باشد
 . ران خواهد بودرقيب اي ،عراق

در اواسط  ،بار اول: حضور تركيه در عراق •
بود كه تركيه در شمال عـراق   1990سالهاي 

تركيـه از حـزب   . حضور نظامي پيـدا كـرد  
دموكرات كردستان عراق به رهبري مسعود 

اين حزب بر ضـد  . بارزاني حمايت مي كرد
ـاد  .ك.اتحادي مي جنگيد كه پ ك با اتح

  ۱۰در صفحه  رهبري جالل ميهني كردستان عراق به 
  

 شکار می شودآوقتی نهان
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ـا  . ورده بودندآطالباني بوجود  تـش  آامريك
و قـرارداد  . بس را به دو طرف تحميل كـرد 

ـامي    . امضاء شد 1997ن در آ بـه حضـور نظ
  .تركيه در شمال عراق نيز رسميت داده شد

: رقابت ايـران و تركيـه در شـمال عـراق     •
 ،عمـده  ،پايگاه نظامي تركيه در شمال عراق

ـامرني در ايالـت داهـوك    پايگاه هـوا  ئي ب
ـاني و    ،غير از اين. است چند واحد ديـده ب

ـتند    ـا و االماديـه هس . تأميني در منطقه باطوف
 2000قواي تركيه در شمال عراق را حدود 

ـتگاه   . ورد مـي كننـد  آتن بر حـدود ده دس
تانك و چند فروند هلي كوپتر نيـز در ايـن   

وظيفه اصلي اين قوا نه . منطقه مستقر شده اند
ــا افــراد پ ك كــه كســب .ك.درگيــري ب

ـات و دادن  ـات  آاطالعـ ــه اداره اطالعـ ن ب
افزودن بر ايـن قـوا بـه    . ارتش تركيه است

ــواي   ــه امكــان مــي دهــد هــم بــا ق تركي
ـانع از  .ك.پ ك بطور مؤثر بجنگد و هم م

 . حضور قواي ايران در اين منطقه شود
ـا   • در همان حال كه تركيه نيروي نظامي ب

 ،ل عراق مستقر مي كنـد توان تهاجم در شما
روابــط خــود را بــا حكومــت خودمختــار  

ـات  . كردستان عراق نزديك تر مي كند مقام
ـپتامبر  11ارشد وزارت خارجه تركيـه در    ،س
در  ،روز بعد. با جالل طالباني مالقات كردند

ــل ـا مقامــات حكومــت خودمختــار   ،اربي بـ
قرار اسـت  . كردستان ديدار و گفتگو كردند

ـارا  آنيز به زودي از مقامات اين حكومت  نك
ـارا بـه حكومـت    آروابـط  . ديدن كننـد  نك

خودمختار كردستان عراق همـواره مشـكل   
ـاي    ،نآبوده است و دليـل   ـتفاده كرده اس

جدائي طلب تركيه از كردستان عراق بمثابه 
اما وابستگي كردستان عراق بـه  . پايگاه است

زيرا اقتصادش نيازمند و تنها . تركيه زياد است
ن تركيه اسـت و در صـورت   آي مفرصادرات

تركيه ترديدي در بكار بـردن نيـروي    ،اقتضا
ـتان عـراق و     نظامي برضد حكومـت كردس

به خود راه نمي  ،بستن راه بر كردستان عراق
  . دهد

تهديد امنيت تركيه و تشديد اين تهديد از  •
سبب مي شود كه تركيـه   ،ك.ك.سوي پ

حضور نظامي در شمال عراق را يكي از راه 
اما اين . خنثي كردن اين تهديد بشمارد هاي

ـا تغييـرات      ـان اسـت ب حضور نظامي همزم
قـرار  : ئوپليتيك در منطقه خاورميانهژبزرگ 

است امريكا تا پايان سال جاري قواي خـود  
ـارج كنـد    ،در ايـن صـورت  . را از عراق خ

كردهاي عراق در قبال توان  نفوذ ايـران و  
قامت تركيه و نيز دولت فدرال عراق  كم است

خـالء قـدرت    ،چون در عراق. تر مي شوند
ـتان عـراق ميـدان     ،يـد آپديد مـي   كردس

ــاريخي  ــان ت ــان رقيب  ،كشـماكش و نــزاع مي
به اين خاطر است . تركيه و ايران مي گردد

كه تركيه بر قواي خود در شمال عراق مـي  
ـان مـي   . افزايد اين قوا به يقين به تركيه امك

هـد و  دهند نفوذ خود را در شمال توسعه د
مانع از استقرار نفوذ ايران در ايـن منطقـه و   

  .شوند ،يندهآدر  ،نآاستفاده از 
ـئله اي كـه    : محاسبات ايران • ايـران از مس
ـاه  آ ،ك براي تركيه شـده اسـت  .ك.پ گ

در  ،نآو مي داند كـه مـي توانـد از    . است
ايران نمي خواهد . شمال عراق سود جويد

. ر دهدتركيه را در موقعيت مقابله با خود قرا
ـا    ايران از راه همكاري با تركيه در جنـگ ب

ـا تركيـه در    ،ك.ك.پ خواهان همكاري ب
وضـعيت در سـوريه    ،براي مثال ،امور منطقه

ـاطر اسـت كـه    . است بـرغم   ،بسا به ايـن خ
ـ  آتقاضاهاي مكرر   ،اكژتش بس از سـوي پ
. ن را وسعت بخشيده اسـت آايران حمله به 

ن نيسـت كـه چـون    آبطور رسمي ايران بر 
ـاد     ـامي ايج ـاه نظ تركيه در شمال عراق پايگ

 ،اما تأسيسات و تسهيالت اطالعات كافي. كند
پايگاه نظامي . اختيار دارد  ،در مرزهاي خود

تركيه در منطقه تحت نفوذ حزب دموكرات 
كردستان عراق و تأسيسات ايران در منطقـه  

 ،و نيـز . تحت نفوذ حزب اتحاد ميهني هستند
ارد در حالي كردن يك دژسود استرات ،ايران

بــه حكومــت كردســتان عــراق كــه بهــاي 
سنگين  ،ميهمانداري از قواي امريكا در عراق

ـ  ،بدين سان. است  ،اكژهدف از حمله به پ
  .ارسال پيام به تركيه نيست

ـا      • ايران مي كوشد روابـط خـود را هـم ب
حزب اتحاد ميهني به رهبري طالباني و هم با 

بـري  حزب دموكرات كردستان عراق به ره
ـال   . حفظ كند ،بارزاني ـا ايـن ح روابـط   ،ب

ـاد ميهنـي دارد   ـا ايـن   . نزديك تر را با اتح ب
ـا   1980حزب در طول سالهاي  كـه   1988ت

. رابطه دارد ،جنگ ايران و عراق پايان يافت
ـا حـزب      1990در سالهاي  كه ايـن حـزب ب

دموكرات كردستان عراق بر سـر قلمـرو در   
اين  با. از اين حزب حمايت كرد ،جنگ شد

ـامي خـود را    ،حال با هر دو حزب رابطه نظ
ـلي ايـران   . حفظ كرده است منطقه نفوذ اص
. نزديك مرز ايران است ،در كردستان عراق

. اين منطقه تحت اداره اتحاد ميهنـي اسـت  
ميان اين دو حزب با ايران تنش بوجود مي 

يد اما عمده بر سر كمك ايران بـه حـزب   آ
. ن اسـت آنظيـر حـزب قـر    ،هاي كوچك

ـاي خـود در    هدف ايران اينست كه انتخابه
ـتر كنـد    و نيـز اقـدام بـه    . اين منطقـه را بيش

ـائي آبمب گـذاري و  (خرابكاري  در ) دم رب
برعدم اعتماد دو حزب بـه   ،كردستان عراق

  . ايران افزوده است
ـاي    ،در مقابل • ـايه ه تركيه در رفتار با همس

ن نيـز  آعلت . رفتاري ديگر دارد ،كرد خود
. ادي تركيه در شمال عراق استمنافع اقتص

شركتهاي ترك بطـور روز افـزون بـر ايـن     
ـان    ،و ايـن . منطقه مسلط مـي شـوند   بـه زي
نكارا سود خـود را  آ. شركتهاي ايراني است

در تثبيت وضعيت در شمال عراق مي داند و 
ـتان عـراق      ـار كردس به حكومت خـود مخت
ـادي       ـات اقتص حالي كـرده اسـت كـه حي

ـايت ت    ـتان درگـرو رض ركيـه از ايــن  كردس
بخـالف ايـران كـه متحـد     . حكومت است

اقليت تركمن عراق  ،طبيعي در عراق ندارد
  . متحد طبيعي تركيه بشمارند

بــه حكــم  ،بــا وجــود هــدفهاي نايكســان •
هم ايران و هم تركيه در جنگيدن  ،ضرورت

ـان از     با افراد مسلح كـرد و  منصـرف كردنش
. سود مشترك دارند ،تمايالت جدائي طلبانه

ـاه مـدت   ،ا پايان ايـن جنـگ  ت دو  ،در كوت
ـاري خواهنـد كـرد    ،دولت با يكديگر . همك

 ،نخست وزيـر تركيـه   ،رجب طيب اردوغان
گفته است قصـد سـفر بـه ايـران را      ،بتازگي
او از توان همكاري ايران و تركيـه در  . دارد

ـا  . ك سخن گفتـه اسـت  .ك.مبارزه با پ ب
تركيه بمثابه يـك   ،در دراز مدت ،وجود اين

ـاب    قدر ـابتي اجتن ت منطقه اي با ايـران رق
 ،در ايــن رقابــت. ناپــذير خواهــد داشــت

ـار     وابستگي  اقتصادي حكومـت خـود مخت
موقعيت برتري بـه   ،كردستان عراق به تركيه

  .تركيه مي دهد
  

ــنگین و  ــیار س ــه بس هزین
زیانمنــــد رقابــــت بــــا 
اردوغان در جهان عرب 

 :در انقالب
  
ز اين كشـور  در مقام مقابله با اردوغان كه ا   

 ،ن كشور مي رودآيم داده به ژعربي تغيير ر
همانندهاي خـود را از   ،خامنه اي در تهران

  : وردآكشورهاي مختلف در تهران گرد مي 
ـايش در  ندو  ،سومين دهـه شـهريور  در      م

ـا   .شدندايران برگزار  هزينه هر كدام از آنه
يكي از ايـن  .سر به ميليارد ها تومان مي زند

پنجمين همايش جهاني اهل بيت نمايش ها  
بود كه با كلي فريب و دروغ تبليغاتي صدا و 

 .گشتسيما برگزار 
ـالهاي         در نمايش برگزار شـده هماننـد س

ـا    گذشته دستگاه تبليغاتي حاكميـت از ماهه
قبل گفتگوهايي با برخي چهره هاي مذهبي 

ـتار   انجام مي داددر خارج از ايران  و خواس
هزينـه   .شد مي مايششركت آنها در اين ه

ـايش «در حضـور   مدن به ايـران و آ و » هم
هديه هاي نقدي و غير نقـدي  بازگشت را و 

قول صدا و سيما  بنا بر .است» ايران«برعهده 
مـدت   .دندشنفر به ايران دعوت  700ريب ق
 بعـد از آن،  روز قبل ودو روزه همايش و  4

ميليارد تومان از اموال ملت ايران  30حدود 
ـيد  هزينه تب ليغات فريبكارانه بيت رهبري و س

 :شده استعلي خامنه اي 
و برگشــت  ميليــارد تومــان بلــيط رفــت3 - 

ميهمانان خارجي و دعوت كنندگان داخلي 
  .به كشورهاي مختلف

غذا وميليارد تومان هزينه اسكان در هتل  4 - 
 اياب و زهاب با اتوموبيل هاي مخصوص و و

ـا هزينه هاي از اين نوع  رجي و ميهمانان خ
  .داخلي و همراهان

ميليارد هداياي نقدي و غيـر نقـدي بـه     6 - 

  .ميهمانان خارجي و داخلي
ـات      5 -  ـار گيـري امكان ميليارد تومان بـه ك

و خــارج از   برگــزاري همــايش در داخــل
   .كشور

ميليارد تومان هزينه تهيه فيلم ها و برنامه  3  - 
  .هاي تبليغاتي در داخل كشور

مان هزينه تبليغاتي در خارج يك ميليارد تو - 
  .از كشور

ـافه   ودستمزد  وميليارد تومان حقوق  5 -  اض
ـارجي    وكاري  حق ماموريت داخلـي و خ

پرسنل داخلي برگـزار كننـده از جملـه    ... و
مجمع جهاني اهل  وسازمان تبليغات اسالمي 

وزارت امور  ومجمع تقريب مذاهب  وبيت 
ســپاه  واواك و وبيــت رهبــري  وخارجــه 

 .حوزه علميه قم مافياها ومجلس  واسداران پ
دومين نمايش هفته جاري اولين اجالسيه     

بيداري اسالمي بود كه بيت رهبري تصـميم  
ن بـه  آهـدف از  . ن گرفـت به برگـزاري آ 

ـاثير انقـالب    كرسي قبول نشاندن  ـاي ت ادع
ـاي اخيـر كشـورهاي     اسالمي در جنبش ه

ـتياران او خامنه اي و . بودمنطقه   مـدعي  دس
يمن و ليبي  ومصر  وهستند كه جنبش تونس 

ـاثر از   ...  بحرين  و و اسـالم  به جز سـوريه مت
 .واليت مطلقه فقيه است

اين اجالسيه كه حاكميت مدعي حضور       
ـارجي و داخلـي    1000حدود  انديشمند خ

ـيش از       بود به نظـر ميرسـد كـه هزينـه اي ب
د چرا كه كرهمايش قبلي را بر مردم تحميل 

ري براي برگزاري ايـن اجـالس،   بيت رهب
د تا مراسـم را  كركليه امكانات كشور را بسيج 

به گونه اي برگزار كند كه سيد علي خامنـه  
اي در برابر ميهمانان خارجي و داخلـي بـه   
عنوان اولين سخنران خود را بزرگترين تاثير 

غافل از  .كندگذار در اين جنبش ها معرفي 
ز جنبش مـردم  اين كه انقالبها خود را متأثر ا

يم شاه و استبداد مطلقه فقيـه  ژايران برضد ر
  .مي دانند

  
بقــــای قــــوای امریکــــا 
محض مقابله با گسترش 
نفوذ ایران در عراق و در 
واقع بخاطر مهار دولت 
  :و نیروهای مسلح است

  
ـا و شـمار        هنوز تكليف ماندن قواي امريك

ـا  . معلوم نيست ،قوائي كه خواهند ماند امريك
رد بخشي از قواي خود را در عراق اصرار دا
ـتراتفور  . نگاه دارد ـپتامبر   10(اس در ) 2011س

گـزارش زيـر را    ،باره  داليـل ايـن اصـرار   
  :انتشارداده است

سپتامبر تكذيب كردنـد   7و  6در روزهاي  •
كه در باره شمار قواي امريكائي كـه بعـد از   

تصـميم   ،در عراق خواهند ماند ،2011سال 
ـاوجود ايـن  . گرفته شده باشد نيويـورك   ،ب

سپتامبر گزارش كرد كـه حـدود    6تايمز در 
ـا در عـراق    4000تا  3000 نفر از قواي امريك

اين عده بسيار بيشتر از تعدادي . خواهند ماند
تصميم به باقي گذاردنش  ،غازآاست كه در 

ـا يـك روز   . در عراق گرفته شده بود اما تنه
ـايمز   از ،پس از انتشار خبر توسط نيويورك ت

ـته      ـامي كـه نخواس قول يك مقام ارشـد نظ
 ،سفير امريكا در عراق ،است نامش برده شود

ن را آجيمس فري خبر را تكـذيب كـرد و   
نگاه داشتن قواي «: او گفت. بي اعتبار خواند
بخاطر مسائل حل نشده اي  ،امريكا در عراق

از جمله نفوذ رو به افزايش ايران در منطقـه  
  »است

بلكـه  . عـراق نيسـت  واشنگتن نگران خود  •
نگران موقعيتي است كه ايران بعد از حملـه  

يم اين كشـور پيـدا   ژامريكا به عراق و تغيير ر
 2006برغم تفاهمي كه در سال . كرده است

مـد و بـر اثـر    آبا سني هاي عراق بـه عمـل   
ـتر بـه    آموفقيت  ميز شدن گسيل قـواي بيش

ترديدي وجود نـدارد   ،2007عراق در سال 
رين سود برنـده از حملـه   كه ايران بزرگ ت

يـم در ايـن كشـور    ژامريكا به عراق و تغيير ر
ايران نفوذ پيـدا كـرده اسـت و مـي     . است

  .ن را حفظ كندآكوشد 

برغم سياست داخلي كه ايجاب مي كنـد   •
حكومت اوباما تمام قواي امريكا را از عـراق  

اين حكومـت مايـل اسـت در     ،خارج كند
ن آليـل  عراق حضور نظامي داشته باشد و د

نفوذ ايـران  . را نفوذ ايران در عراق مي داند
ـنگتن هنـوز     ،در منطقه مسئله ايست كـه واش

البته واشنگتن . ن را حل كندآنتوانسته است 
مايل است بطور نامحسوس به ايران نزديك 

اما موضع قـوي بـراي ورود در ايـن    . شود
  . گفتگو را ندارد

ه اي واشنگتن با مسئله حل نشد ،بنا بر اين     
ـاه مـدت     ،دست به گريبان اسـت و در كوت

نفوذ ايران نه تنها  ،و اين مسئله. حل نمي شود
ـارس و      ،در عراق ـيج ف ـامي خل بلكـه در تم

عـراق از رابطـه   . نسـت آمنطقه وسيع تـر از  
استفاده مـي   ،با امريكا ،مستقيم ارتش با ارتش

كند از جمله در تعليم و تدريب قواي نظامي 
جستيك و تجهيز ارتـش  خود و نيز بلحاظ لو

اين رابطه عراق و ارتـش و  . به اسلحه مدرن
نيروهاي انتظاميش را از امكاناتي برخـوردار  

. پيدا نمي كند ،كه بدون اين رابطه ،مي كند
نگاه داشتن شمار كمي از  ،از لحاظ امريكا نيز

موجـب ادامـه    ،قواي نظامي خود در عراق
ـاني   ،اين امكان. حفظ نفوذش مي شود امك

ن را از دسـت  آست كه امريكا حاضر باشد ني
ـا  . بدهد بخصوص بعد از اينكه رابطه ارتش ب
اثر بخشي تعيين كننده خود  ،در مصر ،ارتش

  . معلوم كرد ،را در ماه فوريه
امريكا از ادامه حضور نظامي در  ،بنا براين     

ـئله   . عراق سود واقعي دارد اما در مـورد مس
 ،قـه اسـت  بزرگ تر كه نفوذ ايـران در منط 

امريكا از طريق حضور نظامي نمي تواند مانع 
حتــي اگــر دههــا هــزار قــواي . ن شــودآ

مانع از كاهش نفوذ  ،امريكائي در عراق بمانند
امريكا در عراق و افزايش نفوذ ايران در اين 

  .كشور نمي شود
ـاني كـه بعـد از     • در   2011ولو شمار نظامي

 ن واجدآعراق مي مانند و تجهيزات و نقش  
اما حضور اين قـوا در عـراق    ،اهميت است

گوياي مسئله حل نشده ايست كـه افـزايش   
ـا  . نفوذ ايران در منطقه است حتي اگر امريك

ـاه نـدارد    ـأت   ،قواي نظامي در عـراق نگ هي
ـامل   ،ديپلماتيك پرشماري در اين كشـور  ش

. نگاه خواهد داشت ،افراد تفنگداران دريائي
ـا   3000بحث بر سـر   ،بنا بر اين نيـرو    4000ي

ـا    تغييري در اين امر كه امريكا حضـور امريك
ايجاد  ،در عراق بخاطر مهار نفوذ ايران است

   .نمي كند
ويـز  آروشن است كه دست : انقالب اسالمی
ـاه   ،كردن نفوذ ايران جز براي توجيه حفظ پايگ

ـاي   ،بنابراين رابطه ارتش با ارتـش  ،نظامي بمعن
ـار  . مهار نيروهاي مسلح عـراق نيسـت   ايـن  مه

ـا بـر منطقـه       ـلطه امريك ـاظ س نيروها هم از لح
  .اهميت دارد و هم از ديد اسرائيل

  
   

  

تاريخچــــه انجمــــن 
حجتيـه از پيـدايش تــا   

  3- امروز  
  

 
  :حزب زحمتکشان٭
  
از گروهها و فرقه هاي وابسته و حقوق بگير     

اجانب كه از دوران دكتر مصدق تا به حال 
لت ايران مبه در كليه خيانتهاي ناجوانمردانه 

دخالت داشته و تا هم اكنون نيز به كار خود 
حزب زحمتكشان به رهبري  ادامه مي دهد،

  . يم مردژبقائي است كه در زندان ر
اين حزب هم در دوران دكتر مصـدق و      

بنـي   برضد ،60هم در دوران كودتاي سال 
ـال   ـاي    88صدر و هم در كودتاي س كودت

  .انتخاباتي دخيل بوده است 
ـان يعنـي          در مورد رهبر حـزب زحمتكش

بقايي با  :مظفر بقايي اينگونه نوشته شده است
تأسيس حزب دموكرات ايـران بـه رهبـري    

السلطنه، به اين حزب پيوست و در سال  قوام
ـامزد حـزب دمكـرات از      1326 به عنـوان ن

ـانزدهم راه يافـت     در . كرمان بـه مجلـس پ
ـيد و طـرح     رزم 1329اسفند  آرا به قتـل رس
شـــدن نفـــت، كـــه وي يكـــي از  ملـــي

ـايي  . امضاكنندگان آن بود، تصويب شـد  بق
خود را يكي از بانيان اصلي نهضت ملي مـي  

. شـد  دانست و به اين عنوان نيز شناخته مـي  
در اين دوران بقايي با خليل ملكي همكاري 
نزديكي داشت و پس از مـدتي، ملكـي بـه    
اتفاق وي حزب زحمتكشان ملـت ايـران را   

  .تأسيس كرد
. بقايي از بنيان گذاران جبهه ملي نيز بـود      

شروع به مخالفت با دكتر  1331ولي از سال 
مــرداد از  28مصــدق كــرد و تــا كودتــاي 

پـس از  . ترين مخالفان او باقي ماند سرسخت
فعاليتهاي بقايي براي حفظ منافع  1331سال 

دولت بريتانيا و براي سرنگوني دولت دكتـر  
او خود را بـه   ،سنديبنا بر : مصدق آغاز شد

ســيا از  ،بهنگــام كودتــا. انگليســها فروخــت
 ،انتليجنت سرويس خواست افـراد خـود را  

 ،انتليجنت سرويس. معرفي كند ،براي كودتا
ـيديان   پاكروان را براي تماس با ارتش و رش

يت اهللا بهبهاني و بقائي را آرا براي ارتباط با 
 .يت اهللا كاشاني معرفي كردآبراي ارتباط با 

بر ضد مصدق  مظفر بقائي بعد از قيام سي تير،
ـاني بـود     . شد مكـي و  ( او نيـز يكـي از كس

كه به او وعـده نخسـت   ) كاشاني و زاهدي 
ـامي     . وزيري را دادند ـا يـك گـروه نظ او ب

طرفدار انگليس نيز ارتباط داشت و طرحهاي 
دم ربائي را با ربودن سرلشگر افشارطوس و آ

ـان  اما به . قتل او شروع كردند سرعت مرتكب
ـتند     ـتگير شـدند و نتوانس جنايت كشف و دس

از درسهاي بس  .طرحهاي ديگر را اجرا كنند
يكي از علل  ،موزنده تاريخ يكي اين كه اوآ

ـاردن      ـار گم ـا مصـدق را بك مخالفت خود ب
نها آكساني مي دانست كه اسناد خدمتگزاري 

در خانه سدان پيدا شده بود و بطور مشخص 
ـا  . دكتر فالح نام مي برد از شاپور بختيار و ام

 28خود به خدمت امپراطوري در كودتاي 
  .مدآدر 32مرداد 

ـاري       بقايي پس از انقالب اسالمي نيز، به ي
ـاي قـدرت     حسن آيت و با نفوذ در اليـه ه
همچون گذشته سعي بر اختالف افكنـي در  
ـپس طـرد    ميان روحانيت و ملي گرايان و س

. شـد  آنان داشت كه به راستي موفـق هـم  
يـد  ئپيش نويس قانون اساسي كه حتي بـه تا 

بنيانگذار جمهوري اسالمي نيز رسيده بـود و  
سخني از واليت فقيـه هـم در آن نبـود بـه     

هـم  . شيطنت هم او و آيت به كنار نهاده شد
آنان گنجاندن اصل واليت فقيه را در گوش 
ـان      ـيطنت هـم آن منتظري خواندند و بـه ش

انون افــراط در اســالمي كــردن اصــول قــ
ـان     ـتالف مي اساسي شدت گرفت و مايـه اخ
روحانيان اين سو با طالقاني، شـريعتمداري و  

ـارج كـردن    . ملي گرايان شد ـين خ همچن
مذهبي از صحنه سياسي،  –روشنفكران ملي 

نفوذ در حزب جمهوري اسـالمي از طريـق   
حسن آيت براي برقراري موجبات تشـديد  
اختالفات ميان دولت موقت و در راس آن 

ــر انقــالب، و  باز رگــان بــا روحانيــان و رهب
ـان بنـي صـدر و     سرانجام تشديد اختالف مي
حاكميت و جامعه  روحانيت از اعمال كينـه  
ـان از عرصـه       توزانه  او در طـرد ملـي گراي

  .سياست بود
وي پس از افتادن به زندان در همين نظام     

ـات ضـد    جمهوري اسالمي، به بدترين اتهام
رزي مشـكوك در  اخالقي متهم شد و به طـ 

كيلو وزن داشت و  35وقتي مرد . زندان مرد
ـان زجـر كـش     ژمأموران ر يم كـه او را چن

 سـفليس گفتند او بر اثر ابتال بـه   ،كرده بودند
  . مرده است

ـاه        حزب زحمتكشان و مظفر بقايي يك م
ـيش از برگـزاري    پس از انقالب و دو هفته پ
همه پرسي براي نظام آينده، طي بيانيـه اي  

ما با علـم بـه آن حقيقـت كـه     «: عالم كردا
جمهوري مورد نظر يك انقالب اسالمي جز 

نمي توانـد باشـد، در    "جمهوري اسالمي"
از . اوضاع و احوال فعلـي آن را برگزيـديم  

هم اكنون بايد همه آنهايي كه به جمهوري 
ـاب خـود را از     اسالمي رأي مي دهنـد حس

راه  "وحدت كلمه"آنهايي كه عليرغم لزوم 
آن "(» ...يگري در پيش دارند جدا نمايندد

ـايي،     "كه گفت نـه  ـيت نامـه مظفـر بق ، وص
  ۱۱در صفحه  به دنبال اين تمهيدات، حسن آيت ) 30ص

  

 شکار می شودآوقتی نهان
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به عنـوان نظريـه پـرداز حـزب جمهـوري      
ـا   اسالمي كوشيد تا از طريق تماس نزديك ب
روحانيان صاحب نفـوذي چـون آيـت اهللا    

ت منتظري در مجلس خبرگان كه همانند آي
اهللا خميني از طرفداران واليت فقيه بود در 

ـان      "اسالمي كردن" ـانون اساسـي بـه آن ق
  .ياري رساند

ـته و نخبـه    آحسن  -  ـاگردان برجس يت از ش
مظفر بقايي كه بعدها به دليل اختالفاتي كـه  
ـته   در مورد افرادي مانند فلسفي عضو برجس
انجمن حجتيه با مظفر بقايي پيدا نمود از اين 

ـا وي در   حزب خارج گ ـان ب رديد اما كماك
ارتباط بوده و سياست هاي وي را پياده مي 

ـات اينگونـه    ورده آنمود در باره اين اختالف
 .است

در جريــان مبــارزات روحــانيون بــا «.....   - 
هاي ايالتي و واليتـي مـن بـه     قانون انجمن

ـاني حضـور      ـيد محمـود كاش اتفاق آقاي س
ـيديم و  ـا     جنابعالي رس ـاري ب ـتار همك خواس

ـاكي را  ر وحانيون شديم كه جنابعالي آب پ
روي دست ما ريختيد و علت عدم همكاري 
را اين دانستيد كه آقاي فلسفي گرداننده اين 
جريان اسـت و آن را بـه هـر طرفـي كـه      

كند و بعـد كـه مـن از     خواست رهبري مي
آقاي فلسفي دفاع كردم، مدعي شديد كـه  

ـارجي   بـدون اينكـه آن   (ايشان با محافل خ
كنيد  باور. ارتباط دارند) را ذكر كنيدمحافل 

از اين جمله جنابعالي من يك مرتبه وا رفتم 
زيرا از آقاي دكتر بقايي كـه خـود ضـربت    

ـازي اسـت،     ديده تهمت و افترا و پرونده س
توقع نداشتم كه بـدون تحقيـق و سـطحي    

ـاره   . يدئسان قضاوت بفرما بدان آن هـم درب
ـ  ارزات مردي كه اگر بيش از جنابعالي در مب

. ملي سهم نداشته باشد، سهم كمتري نـدارد 
ـاكنون     ـالي از ابتـدا ت مردي كه مانند جنابع
ـيواي     ـان ش ـا بي رنگ عوض نكرده است و ب
ـيش از    خود تا آنجا كه مقدور بوده اسـت، ب

ـتگاه   هر كس به بيداري مردم و رسوايي دس
كمك كرده است و جميع مساعي خـود را  

ـار بـرده و خـدمات      او در در اين راه بـه ك
ارتباط با ". مبارزات اخير بر همه روشن است

توانـد   محافل خاص بر فرض صـحت نمـي  
يت به مظفـر  آاز نامه حسن  - ."باشد  جرمي
  بقايي 

يت آحسن  ،در جريان كودتاي سال شصت
و حزب جمهوري اسالمي به همـراه ديگـر   
نيروهــاي وابســته بــه حــزب زحمتكشــان و 
انجمن حجتيه به صـورت هماهنـگ عمـل    

ــا را فــراهم نمــ  .ورنــدآوده تــا زمينــه كودت
ـان      نيروهاي حزب تـوده نيـز در ايـن جري
ـاري   همانند كودتا بر عليه دكتر مصدق همك
ـان   كرده اند هر چند كه در برخي موارد مي
ــه و حــزب   ايــن حــزب بــا انجمــن حجتي
  .زحمتكشان تضادهاي عميقي وجود داشت

ـاتي در          ـاحبه مطبوع حسن آيـت در مص
ري اسالمي در باره نقـش  دفتر حزب جمهو

هـم  «: خود در اين رابطه چنين گفتـه بـود  
ـاير ضـد    اكنون روزنامه انقالب اسالمي و س
انقالبيون، خلقيون، حزب دموكرات، كومله 

  و فدائيان خلق متحداَ عليه من دست
ـال دو   ... اند به سمپاشي زده  علت ايـن اعم

ـانون    يكي اين كه مي .چيز است خواهنـد ق
تـالش كـردم در مجلـس     اساسي را كه من

به صـورت  ] عرفي[خبرگان از صورت غربي 
اسالمي در آورم بي اعتبار سازند و دوم اين 
كه چون من باعث به تصويب رسيدن اصل 
ـام   واليت فقيه هستم مي خواهند از من انتق

 ،متن پياده شده از نوار حسن آيـت . (بگيرند
ظهور و “ غائله چهاردهم اسفند”نقل از كتاب 
ــقوط ضــد ــالب چــاپ دادگســتري   س انق

تهران، صص  ،1364جمهوري اسالمي ايران، 
7 35– 356(  

ـته          بنابراين خواننـدگان عزيـز توجـه داش
فقيـه را در   باشند كه چه كسي اصل واليـت 

قانون اساسي ايران مطرح و در پي تصويب 
ـاب عبــور از بحــران از    :ن بــودآ در كتـ

ـاره      ـنجاني در ايـن ب يادداشت روزانـه رفس
حسن آيـت بـه عنـوان    «: آمده استچنين 

نايب رئيس مجلس خبرگان نقش مؤثري در 
ـاء     تصويب مواد مربوط به واليـت فقيـه ايف

، ياد داشـت روز  "عبور از بحران"(» ...كرد
  )228، زير نويس ص 1360فروردين  14
يت از جمله افرادي بود كه در كودتا عليه آ

يس جمهـور ايـران نقـش اساسـي     ئاولين ر
 –ن در انقالب فرهنگـي  آه بر داشت و عالو

ـانون اساسـي و      تصويب واليـت فقيـه در ق
تشكيل سپاه پاسداران به صورت قوي و فعال 

  .حضور داشت
 ":آيــت در مصــاحبه مطبوعــاتي گفــت     

انقالبيـون    روزنامه انقالب اسالمي و ساير ضد
اند، چون من  عليه من دست به سمپاشي زده

قيـه  رسيدن اصل واليـت ف  باعث به تصويب
ايـن  . هستم مي خواهند از من انتقام بگيرند

اگر توطئه اسـت،  . نوار سند افتخار من است
ـار مـي      ـنم  من بـه ايـن توطئـه افتخ  -  1- ك

 59خرداد 31اطالعات، 
ــين در مــورد واليــت فقيــه مــي  وي همچن

مفهوم آراي مردم، اين نيسـت كـه    ":گويد
آراي مردم بتواند هر كاري را انجام بدهـد  

 1383مرداد  13شهري،نقل از هم - 1
ـنجاني بعـد از تـرور وي در          هاشمي رفس

واليــت فقيــه، "::ذكــر محســنات او گفــت 
ـالص    فرماندهى كل قوا، حكومت خـط خ
اسالمى و گنجانيدن سپاه پاسداران انقـالب  
اسالمى در قانون اساسى، رسوا كردن ملـى  
ــت   ــالم و شكســتن ب ــل اس ــى در مقاب گرائ

يد آيـت  از جملـه اقـدامات شـه    صـدر،  بنى
 - است

اي هم دسـت حسـن آيـت،حزب     خامنه    
زحمتكشان و بهشتي را در وارد كردن اصـل  

ــه   واليــت ناميــد و  "دســت ملكــوتي"فقي
آن دست ملكوتي و الهي كه اصـل  ":گفت

واليت فقيه را در قانون اساسي گذاشـت، او  
ـاي   . كند مي فهميد كه چه كنترل كـردن بن

ـادامي كـه اصـل       ـام اسـالمي م مستحكم نظ
قانون اساسي وجـود   وراني واليت فقيه درن

اهللا  سـخنان آيـت   - 1دارد غير ممكن است 
 23اي در نمـــاز جمعـــه تهـــران ،  خامنـــه

  1379ارديبهشت 
از واقعيتهــائي كــه پنهــان : انقــالب اســالمی

شكار آكردني نيستند و پنهان هاي ديگر را نيز 
  :واقعيتيهاي اقتصادي هستند ،مي كنند

  
  

ــاني  ســرطان فســاد زم
شـكار كـرده   آود را خ

است كه تمامي پيكـره  
  :يم را فراگرفته استژر
  
خطاب به احمدی  احمد توکلی٭
ــ ــتان :   ..اد وژن ــی پیشکش خودکش

  :!استعفا بدهید و بروید
  

 ،در مجلــس مافياهــا ،90شــهريور  27در  ◀
 3000احمـــد تـــوكلي در بـــاره تقلـــب  

  : ميلياردتوماني گفته است
ـتناك، كـ  • اري اين رسوايي بزرگ و دهش

ايـن  . با اعتماد مردم كرد كه قابل بيان نيست
كار از نظر بزرگي با بزرگترين رسوايي مالي 

آمريكا كه در چند سال اخير آن  2009سال 
 .كشور بي سابقه بوده، قابل مقايسه است

برنارد مداوف مشاور سرمايه گذاري با روش  
Ponzi   از مردم براي سرمايه گذاري پـول

ـا پـول     ـافتي از سـرمايه   مي گرفـت و ب دري
گذاران جديد سود سرمايه گذاران قبلي را 
مي داد و با پول باقيمانده در دستش كار مي 

ميليارد دالر بـود   65مجموع اتهام وي . كرد
ـاه    ـارد دالر   21,5–18كه توسـط دادگ ميلي

حتـي  . خسارت به سرمايه گذاران ثابت شد
ـام    ـان اته ـارد دالري را نيـز    65اگر هم ميلي

ـبت بـه    بپذيريم  ـارد دالر   14120بـه نس ميلي
GDP  ـال ـا، ســهم ايــن    2009سـ آمريكـ

ايـن  . شـود  درصـد مـي   0,46كالهبرداري 
آشكار شد و طي يك  2008رسوايي در سال 

ـيدگي و حكـم    ـال زنـدان    150سال رس س
، براي مرتكـب  )حداكثر محكوميت ممكن(

ين را مقايسه كنيد با رسوايي اخير ا .صادر شد
ـا  ـا    در ايـن رسـو  . بانكي م ايي نيـز فـردي ب
ـا   ،هاي ريالي يا همان برات LCدريافت  آنه

را در بانكهاي ديگر نقد مي كرد و به كار مي 
ــد،  LCگرفــت و بــا دريافــت  هــاي جدي

LCكرد يعنـي   هاي قديمي را پرداخت مي
ـاالتر     LCهمواره با دريافت  ـام ب ـا ارق  LCب

ـير     قبلي را پرداخت مي كـرد و از ايـن مس
ـان   . استفاده مي كرد سوء پس اينجا هـم هم

ـار گرفتـه شـده اسـت     Ponziروش  . به ك
 1200ميليارد تومان را با نرخ هـر دالر   2800

 2009سال  GDPتومان و با توجه به ميزان 
ميليارد دالر بوده است، سـهم   331ايران كه 

ـا      اين كالهبرداري نسبت بـه توليـد ملـي م
درصد؛ يعنـي از نظـر انـدازه     0,72شود  مي
ـال     برابر بيشتر1,5 از بزرگتـرين رسـوايي س

حــاال رســيدگي چقــدر . آمريكاســت 2009
طول مي كشد و مجازات چگونه اعمال مي 

  .شود، خدا مي داند
چه كسي مسئول اين كار در بانك مركزي •

 است؟
طبق ساختار سازماني قانون بانـك مركـزي،   
ـئول صـدور     ـا، مس مسئول نظارت بر بانك ه
 مجوز بانك هاي خصوصي و مسئول مبارزه

ـيس كـل بانـك        با پولشويي، ـام رئ ـائم مق ق
. آقاي سيد حميد پورمحمدي است  مركزي 

قاي مشايي به وسيله آقاي بهمني آوي با فشار 
ـائم   فيس جمهـور ئمعرفي شد و با حكم ر ق
آقاي بهمني بيايد پشت . مقام رئيس كل شد

همين تريبون مجلس قسم به قرآن بخورد و 
شـده  بگويد كه پورمحمدي بـه او تحميـل ن  

آقاي پورمحمـدي كـه خـود را بـه     . است
دروغ دكتر معرفي مي كند و معلوم نيسـت  
ـا      ـانس خـود را نيـز از كج مدرك فوق ليس
آورده، بدون صالحيت و شايستگي و  فقط به 

ـام   آدليل وابستگي به  قاي مشايي در ايـن مق
 .قرار گرفته است

ـا علـم غيـب       آقاي بهمني مي گويد كـه م
شـما علـم غيـب    معلوم اسـت كـه   . نداشتيم
ـارت را     .نداشتيد ـاطر نظ اما قانون به ايـن خ

واجب كرده است كه براي شما كشف غيب 
وقتي مكاتبات راجع به جواز بانك آريا، . كند

ـيله     ـله بوسـ ـتعالم بالفاصـ ـان روز اسـ در همـ
مديركل آقاي پورمحمدي پاسخ داده مـي  

 شود چه كسي مسئول است؟
ـان      بانك جهاني در يك تحقيـق علمـي نش
ـتر   د ـاالري بيش اده است كه هر چه شايسته س

ـته و بـي    ناديده گرفته شود و آدم هاي وابس
ـاد    لياقت بر مصادر گمارده شوند، درجـه فس

من يك نمونـه ديگـر هـم از    . باالتر مي رود
ـانكي     ـام ب ـايي در نظ دخالت هاي آقاي مش
كشور و گماشتن بي كفايت ها بر مصادر مهم  

 .مي گويم
ن كه اخيرا با حكم آقاي كوروش پرويزيا •

ـالي پـول و     رئيس جمهور عضو شـوراي ع
 اعتبار شده است، كيست؟

معاون سيد حسـن موسـوي     ،84او در سال  
سيد حسـن  . مديرعامل سايپا يدك مي شود

موسوي كه از نزديكان مشايي است، وقتـي  
معاون او در سازمان گردشگري مـي شـود،   

در . پرويزيان را همراه خود به آنجا مي بـرد 
ــرداد  16 ــراد،   86م ــفارش همــين اف ــه س ب

ـائم   پرويزيان بدون داشتن هيچ سابقه اي، ق
ـاهري در بانـك توسـعه      مقام طهماسـب مظ
ـاهري در شـهريور    صادرات شد و وقتي مظ
ـيس كلـي بانـك مركـزي      همان سال به رئ

ـتن    رسيد، ـانكي و    45تنها با داش ـابقه ب روز س
ــه     ـادي ب ــص اقتصـ ـتن تخص ــدون داشـ ب

سعه صادرات نصب مـي  مديرعاملي بانك تو
تا اينكه در سال جاري، دكتر شـرافت    .شود

ــابقه   ـا س ـاددان ب ـال خــدمت در   32  اقتص س
جمهوري اسـالمي ايـران كـه در دو دوره    
بحراني معاون كل وزارت اقتصاد و دارايـي  
ـا   بود و از مذهبيون تحصيل كرده در آمريك
بود از شوراي پول و اعتبار بانـك مركـزي   

وروش پرويزيان نصـب  عزل و به جاي او ك
شود  حال تعجبي دارد كه گفته مي. مي شود

گروه منحرف و قدرت طلب دست در ايـن  
 فساد دارد؟

ـات  • وقتي قوه قضائيه در رسيدگي به اتهام
ـاري مـي    صاحب منصبان دولتي مالحظه ك
ـيدگي بـه      ـيس جمهـور رس كند و آقاي رئ
اتهامات اطرافيان خويش را در دولت خـط  

ر برابــر قــوه قضــائيه قرمــز مــي شــمارد و د
مقاومت مي كند و افراد بي لياقت وابسته و نه 

بـه رنـدان     ،شايسته را به كارها مي گمارنـد 
عالمـت   گر بخـش خصوصـي،    سوءاستفاده

داده مي شود كه هر خيانتي را مي توانند با 
چنانكه در نطق . خيال راحت مرتكب شوند

پيش از دستور اخير خود گفتم تنها بحـث از  
 ،فكري و رمالي و جنگيـري نيسـت   انحراف

ما . بلكه بحث از چپاول و زد و بند هم هست
و زرپرسـت   زورمـدار   با يك گروه منحرف،

 . رو هستيم روبه
ــه   30در  •  دو مســئول وزارت  1998ژانوي

اقتصاد و دارايي ژاپن به رشوه خواري متهم 
مديركل ذيـربط خودكشـي كـرد و    . شدند

ـ . وزير اقتصاد استعفا داد دي بعـد نيـز در   چن
حاليكه بحران مالي آسياي جنوب شرقي در 

چند تن از كارمنـدان بانـك     اوج خود بود،
مركــزي ژاپــن در مهمــاني يــك شــركت 
ــارف پــذيرايي  خصوصــي بــه شــكل غيرمتع

پلــيس بانــك  1998مــارس  10در . شــدند
تعـدادي از ايـن     مركزي را محاصره كـرد، 
ـيس  . كارمندان را دستگير كرد دولت نيز رئ

انك مركزي را عزل كـرد و قـول تقـديم    ب
ـاد را داد   ـا فس . اليحه جديدي براي مبارزه ب

ـاهش يافـت ولـي      شاخص بورس ژاپـن ك
نخست وزير در تلويزيون حاضر شد و گفت 
ما به اين آثار واقف بوديم ولي احياي اعتماد 

 .مردم واجب تر بود
اعضاي دولت،   من به آقاي احمدي نژاد، •

ـاي جهرمـي و بـه    آ رئيس بانك مركـزي،   ق
خصوص آقاي سيد حميد پورمحمدي قائم 
  :مقــام رئــيس بانــك مركــزي مــي گــويم 

  .استعفا بدهيد و برويد !خودكشي پيشكشتان
بر آقاي احمد توكلي اسـت  : انقالب اسالمی

هـم جنايـت   خـود  زيرا . كه خود را از ياد نبرد
  .كرده است و هم فساد

  
غیرعلنـــی   های جلســـه ناگفتـــه ٭

بزرگترین اختالس  مجلس درباره
  :نتاریخ ایرا

 
ــهريور  27در  ◀ ــر  ،1390ش ــن آخب ن الي

بخشي از گفتگوهاي جلسه غير علني مجلس 
رئــيس بانــك :مافياهــا را انتشــار داده اســت

ـئله   :گفته استمركزي  اي  اين موضـوع مس
. افتد مهم نيست و در همه جاي دنيا اتفاق مي

ـتالس     ـاد هـم فـرد اخ كننـده را   وزير اقتص
كوچـك زاده  . صنعتي كشور خواندقهرمان 

نيز اقدام مصـطفي پورمحمـدي در اعـالم    
اسامي برخي دولتمردان مرتبط با اختالس را 

 ...سياسي كاري خواند
: رضا كاتوزيان نماينده تهران گفت حميد    

ـئوالن   اختالس اخير در حدي است كه مس
نظام بانكي، وزير اقتصاد و رئيس كـل بانـك   

ي خود استعفا دهند ها مركزي بايد از سمت
ها از طرف  نامه و جدا از آن، موضوع توصيه

او  .نژاد نيز پيگيري قضايي شود دفتر احمدي
 :نالين گفته استآبه خبر 

ايـن   :گفـت ابتدا رئيس بانـك مركـزي        
نيست و در همه جاي م اي مه موضوع مسئله
ـارات    دنيا اتفاق مي افتد كه نماينـدگان اظه
 .جيه دانستندقابل تو بهمني را غير

ـتالس       كننـده را   وزير اقتصاد هم فـرد اخ
خواند كه ده هـزار  » قهرمان صنعتي كشور«

ـاد كـرده     اشتغال در سال ـته ايج هاي گذش
و اكنون خطايي صورت گرفته ولـي  . است

ـان اسـت    ـاره بـه    . اين فـرد قهرم ـا اش وي ب
ـئوالن دولتـي در    واقع اظهارات غير بينانه مس

ـ   ـار  خصوص اختالس اخيـر در كش ور، اظه
عامـل   در اين ميان تنها جهرمي مدير: داشت

بينانـه صـحبت كـرد و     بانك صادرات واقـع 
 .اظهارات منطقي داشت

ـيس   به كاتوزيان با اشاره       سخنان مهـم رئ
ـاي   :سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد آق

ـاي   محمدي در ايـن جلسـه صـحبت    پور ه
ـاجرا را بـه    خيلي خوبي داشتند و زواياي م

باز كردند كه يكي از اين زوايا توصيه  خوبي
ـاد      نامه هايي بود كـه از طـرف دولـت و نه

ـتالس  گـر داده   رياست جمهوري به اين اخ
هاي مجلـس   رئيس مركز پژوهش. شده بود
ـاون   ئضمن ارا ـات مع ه توضيحاتي از ارتباط

 نـژاد،  وزير اقتصاد با اطرافيان آقاي احمدي
ستند آقايي كه از وابستگان به مشايي ه: گفت

 .اند در اختالس اخير اهمال كرده
ــن پرســش   ،كاتوزيــان      ــه اي در پاســخ ب

هزار  3كنيد اختالس  نالين كه فكر مي خبرآ
ريزي شده  ميليارد توماني يك موضوع برنامه

ـاي   بود يا اينكه فردي با استفاده از روزنـه  ه
ـتفاده كـرده اسـت، تصـريح      قانوني سو ء اس

ريزي  و برنامهمعتقدم اين موضوع عمد : كرد

شده بوده است چراكه يك عده از مديران 
ـتالس      ـا فـرد اخ ـانكي ب ـام ب گـر   بازنشسته نظ

ــرده و راه  ـاري ك ــونگي    و  همكـ ـاه چگ چـ
ـاد    سي دريافت ال هاي صوري را بـه وي ي

 .اند داده
ـاً ت : وي گفت     ـاني  مجموع ـين   ب ـيعي ب وس

شبكه دولتي و بخش خصوصي و عواملي كه 
اند در اختالس اخير  دهنقش مشاور را ايفا كر

  .رخ داده است
زاده براي آبروي عوامـل   نگراني كوچك•

خبرگزاري مهر هم به نقل از يكي : اختالس
ـامش     از نمايندگان مجلس كـه نخواسـت ن
ــازمان   ــيس س ـاش شــود، خبــر داد كــه رئ ف
بازرسي كشور در ارائـه گـزارش خـود بـه     
نمايندگان مجلس از برخي توصيه نامه هاي 

ــ راي تســهيل فعاليــت عامــل دولتمــردان ب
ميلياردي خبر داده كه ايـن   3000اختالس 

ـامي   اقدام واكنش كوچك زاده نماينده ح
دولت را در جلسـه غيـر علنـي مجلـس بـر      

ـيس    .انگيخته است مصطفي پورمحمـدي رئ
سازمان بازرسي كل كشور در ارائه گـزارش  
خود به نمايندگان مجلس به نام برخي افراد 

توصيه نامه هايي از سوي اشاره كرد و خبر از 
برخــي مســئوالن بلنــد پايــه دولتــي بــراي 

 .اختالس كنندگان داد
ـامش         اين نماينده مجلس كه نخواسـت ن

هنگامي كه پور محمدي «: فاش شود، گفت
ـام بـردن از برخـي دولتمـردان       ـال ن در ح
مرتبط با اين موضوع بود، مهدي كوچـك  
زاده نماينــده تهــران يادداشــتي بــه رئــيس 

مان بازرسي كشور داد و پورمحمدي نيز ساز
تذكر كوچك زاده را پشت تريبـون اعـالم   

 ».كرد
ـاي       به گفتـه وي، پـور محمـدي گفـت آق
ـاه   كوچك زاده تذكر دادند كه اينجا دادگ
ـار    نيست و نبايد اسم افراد را اعالم كنيـد، ك

  .شما سياسي كاري است
جمعي از نمايندگان مجلس پـس از ايـن      

. كردنـد  اعتـراض  به او ،تذكر كوچك زاده
ه سال است در برابر س: گفتپورمحمدي نيز 

اين هجمه ها و تهمت ها سـكوت كـرده ام   
ـا همـه     در پاسخ به اين تذكر تاكيد كـرد م
ــي    ـانوني بررس ــق روال قـ ـات را طب تخلفـ

  ».كرديم
میلیـارد دالر از  ۱۲ناپدید شدن  ٭  

  :درآمدهای نفتی ایران
 
ــهريور  21در  ◀ ـا بر ،1390ش ــزبنـ ارش گ

ــالمي    ــوراي اس ــس ش ــزاري مجل : خبرگ
ـيس ديـوان      ـلي، رئ ـاني فض عبدالرضا رحم
محاســبات جمهــوري اســالمي ايــران، روز 

ـان ايـن كـه        21دوشنبه  ـا بي ـاه، ب شـهريور م
ميليون دالر از محل فروش  100ميليارد و 12

ـال    ـاب   1389در آمدهاي نفتـي س ، بـه حس
: ذخيــره ارزي واريــز نشــده اســت، گفــت

 554ران نيـز بايـد رقـم    شركت ملي گاز اي«
ـاز را بـه      ـادرات گ ميليون دالر از محـل ص

كرد كـه ايـن    صندوق توسعه ملي واريز مي
 ».امر محقق نشده است

بيني اين  رئيس ديوان محاسبات، با پيش«     
ـاب ذخيـره ارزي    كه امسال اعتباري به حس

آخـرين مانـده ايـن    : شود، گفت واريز نمي
يارد دالر كمتر از يك ميل 89حساب در سال 

بوده است، با ايـن وجـود تعهـدهاي ايـن     
حساب ذخيـره ارزي، قابـل واگـذاري بـه     
صندوق توسعه ملي نيسـت و بـراي وصـول    
ــه كــار خــود ادامــه   مطالبــات، همچنــان ب

ـيس  «به گزارش همين منبـع،  » .دهد مي رئ
ديوان محاسبات با بيان اين كه منابع صندوق 

ـارد  ميل 17توسعه ملي تا پايان خرداد امسال  ي
ـال    900و  ميليون دالر بوده اسـت، از احتم

ـان   30افزايش اين منابع به  ميليارد دالر تا پاي
سال خبر داد و گفت تا امروز هيچ مبلغي از 

 ».صندوق توسعه ملي برداشت نشده است
رئيس ديوان محاسبات ايران، هم چنين از     

ميليون دالر از منابع  900ميليارد و  2برداشت 
روش نفت خام براي تامين منابع حاصل از ف

ـال   خبـر داد و   89هدفمندي يارانه ها در س
اين برداشت ها را خالف قانون بودجه سال 

 .گذشته اعالم كرد
ـيس ديـوان   «به گزارش خبرگزاري مهر،  رئ

درصدي  18محاسبات كشور با اعالم كسري 
خبر داد كه دولت  89كشور در بودجه سال 

  نه نقدي بيش دراين سال براي پرداخت يارا
  ۱۲در صفحه  
  

 شکار می شودآوقتی نهان
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هزار ميليارد ريال از بانك مركـزي،   148از 
درآمد فروش نفت و بودجه عمومي كشـور  

در حالي كه به گفته اين » .هزينه كرده است
ـنعت را    مقام، دولت يارانه بخش توليـد و ص

 .پرداخت نكرده است
ـنش بـه ايـن بخـش از       فرخ زنـدي در واك

ـبات جمهـو   ري سخنان رئيس ديوان محاس
ـا گفـت      : اسالمي ايـران، بـه صـداي آمريك

ـا   50ميزان در آمد نفتي ايران، نزديك به « ت
ميليارد دالر است، دولت اگـر بخواهـد    55

ـا درآمـدهاي نفتـي     هيچ كار ديگري هم ب
ـتفاده از آن بـراي       انجام ندهـد بـه جـز اس
پرداخت يارانه نقدي، با ايـن وجـود نمـي    

ـا ابـد   تواند هزينه اين كار را از اين طريق  ت
ـاير   انجام دهد و از اين رو طبيعتا بايد از ذخ

    ».ارزي كشور برداشت كند
نـژاد از يـك    معاون اول احمدي ٭

هزار ميلياردي ديگـر خبـر    3تخلف 
  :داد

 
ـا رحيمـي،   90شهريور  28در  ◀  ، محمدرض

ايـن  «: نژاد، گفته اسـت  معاون اول احمدي
ـام      ـيش در معـرض اته ـاه پ دولت از چهار م

ر گرفته اما واقعيت اين است كه انحراف قرا
ـا   مفسدان قدرتمند نمي گذارند برخي كاره

 ».انجام شود
نژاد در مقابل از  معاون اول محمود احمدي

ديگر خبر » سه هزار ميليارد توماني«يك رقم 
سازي در  وقتي بخواهيم شفاف«: داد و گفت

ـيم، مـديران     دهي بانك اعتبار ـام ده ها انج
چون كارهايشان رو  كنند، بانكي مقاومت مي

، در گذشته شخصي سه هزار ميليارد شود مي
ـا    تومان واردات به كشور انجام داده بـود ام
ميزان واردات از سوي گمـرك بـه وزارت   

بنابراين كار دشـواري را   .دارايي اعالم نشد
  ».پيش رو داريم

  
ـتالس سـه    : شبتا٭ ـابه اخ موارد مش

هزار ميلياردي هم هست اما گفتنـد  
  :يمئنگو

 
ـابش،    90شهريور  28در  ◀ ـا ت ، محمـد رض

رئيس فراكسيون اقليت مجلس، بـه روزنامـه   
ــاد گفتــه اســت ــابهي نظيــر : اعتم مــوارد مش

اختالس سه هزار ميليارد توماني وجود دارد، 
يم از بيان آنها ئاند سخني نگو ولي چون گفته

ـارد  . كرديمنظر  صرف اختالس سه هزار ميلي
ـا  توماني فساد بزرگ و فاجعه بزرگ ي بود ام

ـتالس معلـول    توجه داشته باشيد كه اين اخ
تر در چندين سال گذشته  يك اتفاق بزرگ
ـتگاه   . در كشور است ـاي   وقتـي بدنـه دس ه

تخصصي از افراد متخصص تهي شود، وقتي 
بدهنـد،   ها قدرت نقدشان را از دست  رسانه

وقتي منتقدان اجازه نقد دلسوزانه پيدا نكنند، 
رد طبيعي خود در وقتي مجلس نتواند كارك

دفاع از حقوق ملت را ايفا كند و حتي وقتي 
ـار قـرار    گيرنـد و   مسئوالن قضايي تحت فش

ـيدگي كننـد   نتوانند به پرونده . هاي مهم رس
انتظار وقوع چنين رويدادهايي بسيار طبيعي 

ـات   از اين رو بايد ريشه. است هاي اين تخلف
  .شناسي شود آسيب

ا داشتن عنوان و وقتي تابش ب: انقالب اسالمي
، گوش به فرمان است و به دسـتور،  »نماينده«

باوجود اطالع از فسادهاي بزرگ، سكوت مـي  
  .كند، فساد سرتاپاي كشور را فرا مي گيرد

  
تومــانی  میلیــون ۶۰۰اخــتالس  ٭

   :در دانشگاه هنر اصفهان
ـ فرهنگ مظفر ر ،90شهريور  21در  ◀ يس ئ

ـنا  دانشگاه هنـر اصـفهان    : ه اسـت گفتبـه ايس
ـان پـول از     600وامل خروج ع ميليـون توم

ـتگير شـدند   ـار   وي: حساب دانشگاه دس اظه
در نيمه دوم مردادماه به فاصله يك روز : كرد

ـان   600از حساب دانشگاه حدود  ميليون توم
ـارج شـده بـود    در واقـع پـولي از    .پول خ

ـله يكـي دو روز وارد     حساب خزانه بـه فاص
ـاب   حساب دانشگاه شده و سپس از اين حس

 .رج شده بودخا
  
تــــا  ۱۸۰۰ نــــرخ واقعــــی دالر  ٭

   :تومان است ۱۹۰۰
اطـالع داده  قـدس   ،90شهريور  26در  ◀

ـته  : است كميل طيبي عضو هيئت علمي رش
ـ   نـرخ  : ه اسـت اقتصاد دانشگاه اصـفهان گفت
ـا   1800واقعي هر دالر در كشور بين  1900ت

ــي از   .تومــان اســت ــرخ ارز واقع تعيــين ن
ـاد    ـاي اقتص ـناخته   مهمترين متغيره كـالن ش

ـترده بـر    مي شود كه تغييرات آن به طور گس
ـين   وضعيت تراز پرداختي و قدرت رقابت ب

 .گذارد المللي كشور تاثير مي
ـنجيدن سـطح           ـار س نرخ ارز واقعـي معي

رقابــت پــذيري اقتصــادي يــك كشــور در 
تغييرات نرخ ارز  .استبازارهاي بين المللي 

ـ    ـاد عـدم تع ادل در واقع نشانه مهمي از ايج
اقتصاد كالن مي باشد و براي تصحيح تعادل 

 ،هاي جاري خارجي از قبيل كسري حساب
سياست هاي مديريت تقاضا و افزايش نـرخ  

 .ارز واقعي مورد نياز باشد
 ،وقتي بهاي واقعي هـر دالر : انقالب اسـالمی

پائين نگاه داشتن  ،تومان باشد 1900تا  1800
ـان توليـد   ،نآ كننـده   بسود وارد كننده و به زي

سود بزرگ را وارد كنندگان به . داخلي مي شود
 ،با بازي با نـرخ ارز  ،حكومت نيز. جيب مي زنند

. نوعي ماليات غير مستقيم از مردم مـي گيـرد  
يكي از قلمروهاي بـزرگ رانـت    ،بازي با نرخ ارز

بسـود   ،خواري را از حكومت رجائي بدين سـو 
 . رانت خواران ايجاد كرده است

  
میلیارد تومان  ۰۷۷۰سرنوشت  ٭

  :در سایه ابهام است پول
 
ـارس  خبرگـزاري   ،90شهريور  21در  ◀  ف

ماه از اجراي  9با گذشت : اطالع داده است
ها مسئوالن دولتي در  قانون هدفمندي يارانه

اي از واحــدهاي  حــالي از حمايــت يارانــه
ــي  ــخن م ــدي س ــه   تولي ــد ك ــر گوين اكث

توليدكنندگان از عـدم پرداخـت هرگونـه    
مندنـد و مشـخص    اي گاليـه  ت يارانهتسهيال
ميليارد تومان يارانه بخش توليد  7700نيست 

 .به چه كساني پرداخت شده است
ـا قـرار    براساس قانون هدفمندي يارانه      ه

هزار و  4بود در سال اول اجراي اين برنامه 
ميليارد تومان به عنوان يارانه بـه بخـش    500

 صنعت اختصاص يابد كه ايـن رقـم محقـق   
نشد و چنانچه از اظهارنظر مسئوالن مختلـف  

ـا رقـم    دولتي و مجلس برداشت مي شود تنه
اي به تعداد  ناچيزي به عنوان تسهيالت يارانه

اندكي از واحدهاي توليدي پرداخت شده 
كه البته بازهم مشخص نيست كه آيا اين رقم 

ـأمين   از محل يارانه ها بوده يا از منابع ديگر ت
  .شده است

  
ـــــف  ٭ ـــــارد دالری  ۱۵تخل میلی

در برنامــــه حـــــذف  حکومــــت
   :ها یارانه

، عبدالرضــا رحمــاني 90شــهريور  21در  ◀
فضلي رئيس ديوان محاسبات كشـور اعـالم   

دولت در هشت ماه اول برنامـه   :استكرده 
ـارد   15حذف يارانه ها، نزديك به  هـزار ميلي

از حســاب بانــك ) ميليــارد دالر 15(تومــان 
ودجه عمـومي  مركزي، درآمدهاي نفتي و ب

كشور براي پرداخـت يارانـه نقـدي هزينـه     
ـا    .كرده است ـته ت از اول زمستان سال گذش

ـا     ـال تقريب  400هـزار و   25پايان مـرداد امس
بعنوان يارانه پرداخـت شـده   ميليارد تومان 

 .است
در اين مدت، دولـت از محـل افـزايش         

ـتر از   قيمت كاالها بعد از حذف يارانه ها بيش
ـته كـه    هزار ميلي 10 رقـم   "ارد درآمـد داش

ـا نيمـي از مبلـغ افـزايش      پرداختي يارانه ه
 .قيمت هاي حامل هاي انرژي است

گزارش ديوان محاسبات نشان مي دهد       
كه دولت فقط براي يارانه نقدي در هشـت  

ميليارد تومان پول به  800هزار و  24ماه اول 
ـالي  . اسـت خانوارها پرداخت كـرده   در ح

 .نصف اين رقم نبوده استكه درآمدهايش 
ـانون          بعد از حذف يارانه ها دولـت بـه ق

عمل نكرده و صنعتگران مي گويند كه قـرار  
بود بخشي از درآمدهاي ناشـي از افـزايش   
قيمت ها، بايد به بخش توليد اختصاص پيدا 
مي كرد اما عمال مبلغ اندكي به واحـدهاي  

  .توليدي داده شده است
يتي مطلـق در همـه   بي كفا: انقالب اسالمی

نمي تواند با سـبعيت در سـركوبگري    ،قلمروها
  :همراه نباشد

  
  

يـــم در بنـــدجنون ژر
  :شنكنجه و اعدام است

  
  

به گـزارش هرانـا،    ،90شهريور  13در  ◀
سيامك كريمي، بهزاد اقدسـي، مصـطفي   
قليزاده، مرتضي فروغي، فرهـاد سـاعلي و   

نژاد از فعالين شهرستان مراغـه   ولي حسين
شهريور توسـط مـاموران    9ارشنبه روز چه
 .مراغه بازداشت شدند واواك

به گـزارش هرانـا،    ،90شهريور  16در  ◀
وحيد بنايي، يكي از دراويشي كه در شـهر  

مـورد اصـابت   «كوار، در اسـتان فـارس،   
قرار گرفته بود، شـامگاه سـه شـنبه    » گلوله

ت در اپس از سه روز بر اثر شـدت جراحـ  
 . سپرده استبيمارستاني در شيراز جان 

به گزارش جـرس،   ،90شهريور  16در ◀
ــر 23  روز مــاه نيــروي انتظــامي در    تي

 شهرستان درود بـه عـده اي جـوان غيـر    
سياسي كه در خانـه اي جمـع بـوده انـد     
مشكوك مي شود و آنهـا را دسـتگير مـي    

بعد از مدتي همه بازداشت شـدگان  . كند
. با قيد وثيقه آزاد مي شوند - جز يك نفر–

يعقوبي كه توانايي وثيقه را ) محمد(رامين 
صبح روز بعـد،  . نداشته در حبس مي ماند

يگان ويژه آگـاهي ايـن جـوان را بـراي     
بردن نزد قاضي از نيروي انتظامي تحويل 
مي گيرند اما بعد از ضرب و شتم شديد او 

رامين يعقوبي . را تحويل زندان مي دهند
از آنجا به بيمارستان منتقل مي شود و بعـد  

پنج ساعت در بيمارستان جان خـود را   از
 .از دست مي دهد

، به گزارش موكريان 90 شهريور 17در ◀
نيوز، محي الدين و خورشـيد قاسـم زاده   

و يـونس قاسـم    "بـرادر "فرزند سعد اهللا 
زاده فرزند صادق پسر عموي آنهـا، اهـل   

واقع در منطقـه   "هه له قوشك"روستاي 
ندكه از توابع شهر اروميه مي باشـ  "سوما"

سپيده دمان  در زندان مركزي اروميه بـه  
اتهام اين سـه شـهروند   .دار آويخته شدند

 .مواد مخدر اعالم شده استقاچاق  كرد 
بـه گـزارش هرانـا،     ،90شهريور  18در ◀

دادگاه انقالب تهران بـه رياسـت    28شعبه 
فعــال » جاويــد فخريــان«قاضــي مقيســه 

دانشجويي را به اتهام تبليغ عليـه نظـام از   
به يـك سـال حـبس     ،طريق تشكيل گروه
 . تعزيري محكوم كرد

به گزارش هرانـا،   ،90شهريور  19 در ◀ 
پس از اتمام يك بازي فوتبال بين دو تيم 
باشگاهي تهران و تبريز نيروهاي انتظـامي  
شهرهاي مختلف آذربايجان كه به حالـت  
آماده باش در آمده بودنـد بـا حضـور در    

ـ  جـرح ها بـه ضـرب و    خيابان ردم ايـن  م
ــهر ــد  ش ــا پرداختن ــن  . ه ــان اي در جري

ها در شهرهاي مختلف از جملـه   درگيري
تهران، خوي، تبريز، اروميه شمار زيادي از 
ــز   ــور ســازي تبري ــيم تراكت ــداران ت طرف
بازداشت و يا مـورد ضـرب و شـتم قـرار     

پــس از پايــان مســابقه، مــردم .انــد گرفتــه
شهرهاي مختلف از جمله شهرستان خوي 

ها سـرازير شـده و    به خيابان و سلماس نيز
اقدام به پايكوبي و خوشحالي نمودند كـه  

با دخالت نيروهاي انتظامي و پرتـاب گـاز   
 هاشك آور اين تجمعات به خشونت كشيد

 .شد
ــهريور 20در ◀ ــزارش  90 شـ ــه گـ ، بـ

دانشجونيوز، محمـد غفاريـان، دانشـجوي    
رشــته مهندســي بــرق دانشــگاه فردوســي 

م حـبس  مشهد، به تحمـل سـه سـال و نـي    
 .تعزيري و هفتاد ضربه شالق محكوم شد

اتهام اقدام عليه امنيـت  به محمد غفاريان 
ملي به دو سال حـبس، بـراي اخـالل در    
نظم عمومي شش ماه حبس، براي توهين 

 35به مقام رهبري به يـك سـال حـبس و    
يس ئــضــربه شــالق و بــراي تــوهين بــه ر

ضربه شـالق محكـوم شـده     35جمهور به 
 .است
شهريور بـه گـزارش دانشـجو     21  در◀ 

پـور، فعـال دانشـجويي و     نيوز، مريم شفيع
وبالگ نويس، با وجود پايان حكـم چنـد   
ترم محروميت از تحصيل، عليرغم داشـتن  

ترم سنوات مجاز، اجازه ثبت نام در ترم  2
 .جديد آموزشي را نيافت

عامـل  " كوشا ، 90شهريور مهر  22در ◀ 
 ر مألدر منطقه پل مديريت د "مهسا"قتل 

بـر اسـاس ايـن    . عام به دار آويختـه شـد  
تيرمــاه ســال  15گــزارش، كوشــا جــوان 

ــر   جــاري در منطقــه پــل مــديريت دخت
با ضـربات متعـدد    "مهسا"جواني را به نام 

چاقو به قتل رساند كه بامداد امروز حكـم  
 . قصاص در مألعام درباره او اجرا شد

ــه گــزارش مهــر، 90شــهريور 22در ◀ ، ب
، رئيس كـل دادگسـتري   غالمرضا انصاري
مهلت اعتـراض   :ه استگفت استان اصفهان

متهمان پرونـده تجـاوز دسـته جمعـي در     
خميني شهر اصفهان به احكام صادر شـده  
پايان يافت و حكـم آنهـا بـراي تاييـد بـه      

وي  گفـت  .ديوان عالي كشور ارسال شد
احكام اعدام متهمان در يكـي از ميـادين   

 .شود  اصلي خميني شهر اجرا مي
، به گـزارش هرانـا،   90شهريور  21در  ◀

زنداني با جرايم مواد مخدر  15دست كم 
در زندان تربت جام بـه صـورت مخفيانـه    

هـا كـه سـومين     اين اعـدام  .اعدام شدند
هـاي جمعـي و مخفيانـه از     سري از اعدام

ابتداي سالجاري در اين زندان اسـت تـا   
كنون از سوي دادگستري استان خراسان 

 .يد قرار نگرفته استرضوي مورد تائ
به گزارش هرانا، نسرين  ،90شهريور  23◀

ستوده وكيل پايه يك دادگستري از سوي 
دادگاه تجديد نظر به شش سـال   54شعبه 

ســال محروميــت از وكالــت  10حــبس و 
 .محكوم شد

به گـزارش ميـزان    ،90شهريور  23در ◀
خبر، دادگاه تجديد نظر دادگـاه انقـالب   

مهــدي حكــم شــش ســال حــبس بــراي 
ــان نهضــت  قلــي زاده عضــو شــاخه جوان

زاده در  قلـي . آزادي ايران را تاييد كـرد 
دادگاه بدوي به حكم قاضي پير عباسـي و  
به اتهام عضويت در نهضت آزادي، تالش 

آبــرو كـردن نظـام جمهــوري    بـراي بـي  
اسالمي، حضور در تظاهرات روز عاشورا و 

حرمتي به مقدسات، اقدام عليه امنيـت   بي
ريق اجتماع و تباني به شش سال ملي از ط

 .حبس تعزيري محكوم شده بود
بـه گـزارش ايسـنا،     ، 90 شهريور 24در ◀

كارگران پـروژه قطـار شـهري اهـواز در     
ماهـه در پرداخـت     اعتراض به تاخير پنج

ماه دسـت از   حقوق، از روز پنجم شهريور
روز از اعتصاب  18 اند بنا بر اين كار كشيده

 .مي گذردكارگران متروي اهواز
، به گزارش جـرس،   90 شهريور 24در ◀

اجراي حكـم پنجـاه ضـربه شـالق سـميه      
ــين     ــتاد ميرحس ــاالن س ــدلو، از فع توحي
موسوي روز گذشته در حالي كه زنجير به 

 .دست و پايش بسته بودند، انجام شد
بـه گـزارش سـحام     ،90شهريور  24در ◀

 88نيــوز ، مســعود چناســي ورودي ســال 
تهـران ، كـه در طـي     دانشگاه تربيت معلم

چهار ترم تحصيل خـود در ايـن دانشـگاه    
شش بار حكم انضـباطي از طـرف كميتـه    
انضباطي براي وي صادر گرديده اسـت و  
در بارهفتم حكم اخراجش از اين دانشگاه 

 .صادر و به وي ابالغ شد
، به گزارش هرانا، در 90 شهريور 24در ◀

نفـر   9شهرهاي زاهدان و تايبـاد حـداقل   

ــدام  ــدان  4.شــدنداع ــا در زن ــر از آنه نف
نفـر از آنهـا در    5مركزي  شهر زاهدان و 

زندان مركزي شهر تايباد بـه چوبـه هـاي    
 .دار سپرده شدند

به گـزارش روابـط    ،90شهريور  24در ◀
عمومي دادگسـتري سـمنان،  دو زنـداني    
كه به اتهام حمل و نگهداري مواد مخـدر  
بازداشت شدند  در محوطه زندان سمنان 

 .ام شدنداعد
هفته گذشته نيز مسئولين زنـدان قصـد       

زنداني با اتهام مشابه  6اجراي حكم اعدام 
را داشتند كه در پي متواري شدن يكي از 

تـن از ايشـان در ايـن زنـدان      5زندانيان 
 .اعدام شدند

بـه گـزارش كلمـه،     ،90شهريور  24در ◀
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامـين  

ي طرح تفكيـك جنسـيتي   پيشوا از اجرا –
كالس اين واحد دانشگاهي خبـر   647در 
 .داد
ــهريور  25در  ◀ ــزارش   ،90شـ ــه گـ بـ

جـــرس، حكم زنـدان و شـالق يكـي از    
فعاالن جنـبش سـبز اراك و از بازداشـت    

، توسط 89بهمن ماه  25شدگان تظاهرات 
دادگاه تجديد نظر مورد تاييد واقع شـده  

ه ضــرب 74و وي  بايــد دو ســال زنــدان و 
 .شالق را تحمل نمايد

به گزارش دانشـجو   ،90شهريور  26در  ◀
نيوز، مسئولين دانشگاه خواجه نصير نيز بـه  
مانند دهها دانشگاه ديگر، اقدام به تفكيـك  
جنسيتي دانشجويان اين دانشگاه در برخي 

 .از كالس هاي درسي نموده اند
ــهريور 26در ◀ ــزارش    ،90 شـ ــه گـ بـ

سـال   5 موكريان، خداداد رشيدي حدود
پيش توسط نيروهاي حكومتي بازداشت و 
به اتهام محاربه از سوي مراجع قضايي بـه  
اعدام محكوم شده بـود كـه ايـن حكـم     
سحرگاه امروز در زندان مركزي اروميه به 

 .آمد اجرا در
 4به گزارش هرانـا،    ،90شهريور  28در ◀

زنـدان   2زنداني كه روز گذشته از واحد 
 1فـرادي بنـد   قزل حصار بـه سـلولهاي ان  

زندان گوهردشت كرج منتقل شده بودند 
گوهردشت كرج به دار آويخته  در زندان

اسامي زندانيان كـه امـروز اعـدام     .شدند
ــد    ــي باش ــر م ــرار زي ــه ق ــدند ب  -  1 :ش

 - 2عبدالرحمن محمد فرزنـد حبيـب اهللا   
آيـت كـاظمي فرزنـد     - 3رستم ديداري 

  .شمس اهللا اقبال پور - 4قربانعلي 
سري سـوم     شهريور ماه 27به روز يكشن    

نفر بود از واحد  10زندانيان كه تعداد آنها 
   زندان قزل حصار به سلولهاي انفـرادي  2

 .زندان گوهردشت كرج منتقل شدند1بند
نفر از آنها صبح امروز اعدام شدند ولـي   4
نفر از آنها را شب گذشته به نقطة نامعلوم  6

ديگري براي اجراي حكم اعـدام منتقـل   
  .ندكرد
بـه گـزارش كلمـه،     ،90شهريور  28در ◀

سـاله   21سروش صفا مقدم تهراني جـوان  
اهــل انزلــي، فعــال اجتمــاعي، بــه اتهــام 
اجتماع و تباني به سه سال حبس تعزيـري  

  .محكوم شده است
به گزارش  هرانا، بر  ،90شهريور  28در ◀

اساس گزارش وبسايت كردپا، روز گذشته 
 "سـليمي سـعدالدين  "يك شهروند به نام 

ــتاي   ــل روس ــو "اه ــرخ ت ــع  "س از تواب
 35استان كردستان،  "سروآباد"شهرستان 

ســاله و متأهــل در بازداشــتگاه كهريــزك 
  .تهران اعدام شد

، به گـزارش كلمـه،   90 شهريور 28در  ◀
بـاره بازداشـت    سرخي دو  اهللا عرب فيض
اين زنداني سياسي كه چند روز قبل  !شد

اد شـده  گونه توضيحي آز بدون ارائه هيچ
بود، بار ديگر بدون ارائه هـيچ توضـيحي   

  .بازداشت شد
دراويـش گنابـادي    ،90شهريور  28در ◀

در اقدامي خودجوش و مسالمت آميز در 
اعتراض به بازداشـتها و سـركوبهاي اخيـر    
اقدام به برگزاري تجمع در مقابل زنـدان  
اوين نمودند كه به دليل جو شديد امنيتي 

 امنيتي و گاردو حضور گسترده  نيروهاي 
  . ويژه اين تجمع برگزار نشد

 شکار می شودآوقتی نهان
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
جنايات و اعمـال زشـتي كـه در ايـن     
مملكت در اين بيست سال واقع شـده،  
از طرف آنهايي است كه زيـر علـم آن   

اين دسته عبارت بودند از امرا . رفته اند
ي مجلـس و  و رجال سياسيون و وكـال 

منورالفكرهــــاي آن روز و رؤســــاي 
. احزاب و قسـمتي از صـاحبان جرايـد   

آنها رفته است، مـي  » آقاي« امروز كه 
گويند ما اشتباه كـرديم و راه غلـط را   
انتخاب كـرديم زيـرا اميـدوار بـوديم     
مملكت به دست آن مـرد نجـات پيـدا    

اينها دروغ مـي گوينـد و اشـتباه    . كند
ــد رت مــي يــك دســته وزا. نكــرده ان

خواستند، يك دسته رياست، يك دسته 
، يك سفارت، يك دسته وكالت مجلس
ينهـا  ادسته پول و ملك و مـال وهمـة   

عالماً و عامداً و قاصـداً بـه آن شـخص    
مقـام وموقعيـت    نفع و كمك كردند و

زيـرا  . خود را برهمه چيز ترجيح دادند
ــه    ــي كـ ــتند كسـ ــي دانسـ ــا مـ اينهـ

حكـم  «كاريرحكومت ملي خـود را بـا   
ــ ــنمم ــديران و  » ي ك ــالق زدن م وش

حــبس و تبعيــد بــدون  روزنامــه هــا، و
جهت آزاديخواهـان، و تـرور كـردن    
نويسندگان آزاد، و توسـل بـه تـرور و    

چه براي كشتن عقايد شروع كنـد،  طپان
توانسـت طبـق قـانون     گز نخواهـد هر

ــابق ــي و مط ــه   اساس ــر جامع ــانون ب ق
پـس آنهـايي كـه از او    . حكومت كنـد 

عــدم رعايــت  حمايــت كردنــد، اصــل
زيـرا ديدنـد   . قانون را استقبال كردند

وقتي قانون رعايت نشـود، خـود آنهـا    
زودتر از همـه موفـق بـه رسـيدن بـه      

مراحل ترقي را . مقاصد خود مي شوند
در مدت كمـي، و بـه ارادة يـك نفـر     

آنها قانون و جامعـه را  . خواهند پيمود
. به رأي  شخصي خـود تسـليم نمودنـد   

ـ  ول گرفتنـد، يـك   يك دسته از اينها پ
دسته مقـام وزارت و كرسـي وكالـت،    
ودستة ديگر ديدند، جمع آوري مال و 

قائــد توانــا ممكــن پــول در زيرســاية  
قـانون و مملكـت را    اين بود كه. است

به او فروختنـد، يـا تقـديم و تسـليم او     
  ) 4(» .گرديدند

صبح يكشنبه : ملك الشعرا بهارمي نويسد
ــاه    ــفند م ــوم اس ــابق  1299س  11مط

 هـواي آفتـابي و   1339جمادي االخر 
ــاررا   ــران وصــول فصــل به روشــن ته

بعضي مردم . ازيكماه قبل آگهي ميداد
سروصداي شب گذشته ترسيده  بيشتراز

جمعي نيز هـيچ   بودند و بعضي كمتر، و
نترســيده ولــي عواقــب وخيمــي را در 

مـي بردنـد    انتظـار نتيجة اين پيشـĤمد  
وجماعتي نيزبودند كه مي دانستند چـه  

زندگي بهتـري اميـدوار   ه براست و بخ
  .بودند

قســمت بــزرگ مــردم شــهر ازآنهــائي 
بودند كه هراسان ودلواپس از خانه ها 

ــتافته و  ــرون ش ــي   بي ــديگرخبر م ازيك
  .پرسيدند

تنها روزنامـه ايكـه خبـرورود عـده اي     
ق هــا را بــه رياســت رضــا خــان ازقــزا

ــرپنج ــه    مي ــود، روزنام ــركرده ب منتش
ن بـــودواي) ايـــران يوميـــه  (مـــن

كه فقط  برنداشت خبرچيزعمده اي در
  ...يستمي نمود كه خبرمعلوم 

ازآغازصــبح بفرمــان بــازيگران كودتــا 
شـروع شـد،   بگيرمطابق نقشة منظم بگير

باتفاق يك )  كارگاهي(مأمورين امنيت 
دهه قزاق بحال نظام براه افتاده بودند، 

فـاي او،  مأمورپيشاپيش ودهة قزاق درق
 بخــور لبــاس قــزاق آن پارچــة پشــمي

سازوبرگ آنها نونوارو قيافـه   و پررنگ
  .هاشان مطمئن بود

ــة   ــن دســتجات مأمورخان هردهــه ازاي
بود، كه وارد خانة  رجال كشور يكنفراز

البيـت اورا   اثاث او شده او را دستگيرو
و ومهـر اگرازاعيان بزرگ بود وارسـي  

موم كرده خـود او را بـه اسـيري مـي     
 ، واحدي  نمي دانست او را كجابردند

خواهند برد و چه بـر سـرش خواهنـد    
  !آورد

سرش بكالهش  مي ارزيـد   هركس كه 
كـه اميـد    آنروز گرفتار شد،  مگر كسي

همفكري باو مي رفـت و يـا ازدسـتگير    
نميشـد او را   كردن او خـائف بودنـد و  

خائنــان  بعقيــدة حضــرات درعــداد  
قرارداد واين قليـل اشـخاص انگشـت    
 شماربوده اند ازقبيل صمصـام السـلطنه  

لك و             اوخوانين بختياري ومستوفي المم
مشــيرالدوله ومــؤتمن الملــك وامثــال 

وبالجملــه دريــك هفتــه قريــب .. آنهــا
هشــتاد نفرناجوروازهردســته وهرطبقــه 
وصنف بمحبس افتادند وغالـب آنهـا را   
درعمارات قزاقخانه مشـرف بـه ميـدان    
قــديم حــبس كــرده و ازتنگــي مكــان 

  .داده بودندهردسته را دراطاقي جاي 
تلگرافخانــه و تلفونخانــه، شــبانه ماننــد  

شـهرباني بــه تصــرف درآمــد وبازارهــا  
بازنشــد ومــردم حيــرت زده و مبهــوت 

  .باهم صحبت مي كردند
ــه     ــدند ك ــت ش ــنبه ملتف ــروب دوش غ

سـاوه عـراق آزاد    خانة خط قـم و نتلفو
اســت واخبارمركزبــدان نــواحي داده 

باشكال مبهم و گوناگون درآن  است و
  .يات شهرت يافتهوال

منجمله به قم خبرداده شـدكه قزاقهـا    
بالشويك شـده انـد وتهـران را گرفتـه     
وغــارت كــرده انــد، مــردم قــم ازيــن 
خبروحشــت اثراجنــاس مغــازه هــا    
ودكاكين را به خانه هـا بـرده وپنهـان    

كرده وخود درصحن حضرت معصومه  
  .اجتماع نموده بودند

ــي     ــي دوايردولت ــنبه بعض ــه ش تاروزس
بقي به حال تعطيل باقي مانده ومابازبود
عصرسه شنبه پستخانه راهم تعطيـل   .بود

كردند وبسايردوايرنيزحكم تعطيل داده 
ودرهمـين روزشـهرت يافـت كـه     . شد

ســيد ضــياءالدين رئــيس الــوزرا شــده 
است، و مشاراليه لباس خـود را تبـديل   

سـرداري بـدربار فـرح     كرده با كاله و
ـ « آباد رفته دسـتخط اشـاره بـه     ت غفل

كاري والقيدي زمامداران دوره هـاي  
ــود  ــرده ب ــته ك ــروز . گذش ــروب اين غ

دستخط شـاه راجـع برياسـت وزرائـي     
واليات ايران مخابره به سيد ضياءالدين 

ــد گ ــان روزدوردي ــه   ودرهم ــه ب ورق
رئيس ديويزيـون   رضا ميرپنج« امضاي 
كي داراي دوصـفحه  ي: منتشرشد» قزاق

شـاه وديگـري كـه     مشتمل برتملـق از 
بـود وپـس   » حكم مـي كـنم   «شعنوان

وريت ازانتشارچون بدعنواني داشت بف
قريب بـاين مضـمون    ،جمع آوري شد

حكم مي كـنم ادارات تعطيـل   : بودكه
شــود حتــي ادارة پســت وتلگــراف    
مگرادارة ارزاق، وازساعت هشـت بعـد   
ازظهراحدي نبايد ازخانه بيرون بيايـد  
وازسه نفرزيادترنبايستي اجتمـاع كننـد   

 يايش باشد يا به نظاموهركس مخل آس
بدترين به تيرخالي كند ) پاسبان(وآژان

مجازاتها گرفتارخواهد شد،  اجتماعات 
، سياسي بكلي ممنوع است، تĤتروسـينما 

عرق فروشيها و قمارخانه ها هم ممنوع  
  . است

چهارشنبه صورت دستخط شـاه راجـع   
به رياست وزرائي سيد ضياءالدين طبع 

  .ودرشهرمنتشرگرديد
ــتاد ه ــي  هش ــة دولت ــان ازخزان زارتوم

وبانك شاهنشاهي دريافـت شـده بـين    
افســران كودتــا وقزاقــان برســم انعــام 

 ان شــهرباني اســبانپبــه  قســمت شــد، و
نيزنفري دوتومان ازين پول انعام داده 

  .شد
جمـادي االخـري   14شـنبه  شب چهار  

، مصادف با شـب جشـن   حوت 6مطابق 
اعطاي مشـروطيت بـود، وهنوزقـانون    

وجود نداشـت وجشـن    ماههاي شمسي
مشروطه را بحساب ماههاي قمري برپـا   

  .مي كردند
ودرصدد . دولت ازين معني غفلت كرد

و اسـباب  حـرف و    انعقاد جشن برنيامد
گرديـد، ولـي شـب     پاره اي  توهمات

بعد جشن گرفته شد، وبه احترام آنشب 
كه با كلنل كاظم خان  حكومت نظامي

ديرترمتعـرض مـردم شـد     بود يكساعت
سه و نيم بعدازغروب مـزاحم مـردم   واز

   .شدند
حـــوت،  7مطـــابق  15روزپنجشـــنبه  

ازدفتررئيس الوزرا بمن تلفـون شـد و   
. احضاركردند»  گاالري « مرا بعمارت 

رئيس الـوزرا بـا كـاله پوسـت تركـي      

ــاق    ــرين اط ــرداري درآخ ــد، وس مانن
جنوبي مـرا  پـذيرفت، هنـوز دولتـي     

  .انتخاب نكرده بود
»  !دسـت خـوش   «  درمالقات با ايشـان 

« : شد، رئيس دولت اظهارداشـت  گفته
ه بـودم، مطمـئن    من كودتا  نكـرد اگر

كودتا كرده همـة  » مدرس «باشيد كه 
  »!مي آويخت را بدار ما

ني خود را كه روزشنبه سپس بيانية طوال
ــا     ــن ازاول ت ــراي م ــاخت، ب منتشرس

يـك   خرخواند و دريـن بيانيـه فقـط   آ
ر شده نوبت اشاره به قانون ورژيم كشو

بـود كـه   »  بلديـه « بود و آن در مورد 
ولـي در  » ني بلديـة قـانو  «  نوشته بود 

  لفظ » قانوني« نسخة چاپي بجاي لفظ 
  !نوشت» معاصر« 

  
پس ازقرائـت بيانيـه اشـاره  بـه جشـن      
مشروطيت كرد و گفت مخصوصـاً اول  
كـاري كـه كـردم اربـاب كيخسـرو را      

عقاد جشن مشـروطيت  خواستم و قراران
ازفـرداي ورود   :د ازآن گفتدادم، بع

مـرا  همة مأمورين خارجـه   ما به تهران
ه حاضرند كه هرچه كردند وهم مالقات

قسـم    پول بخواهم بمن بدهند و همـه 
  .وعدة مساعدت بمن دادند

ــا ( ــده روزي  مســتر ســه روز بكودت مان
، نـزد   اسمارت انگليسي مستشار سـفارت 

ايـن كـه  شـرحي    من آمـد و پـس از   
حبت كرد، از مـن  دروخامت اوضاع ص

در  بعقيده تو چـه حكـومتي  : پرسيد كه
  ايران ضرورت دارد؟

توانائيكـه از   حكومت مقتدرو: گفته شد
نكند واصـالحات را   عمر و وزيد انديشه

زمداخالت شـما  از ريشه شروع كند، و ا
ري نمايد و جلوگي و روسها علي السويه

ــ  ــه فك ــاري ب ــت و  ربزرگترازهرك امني
باشـد و قـرار    تجارت و امور اقتصـادي 

  .مشد بار ديگر دراين باب صحبت كني
آنروز بـا آقـاي سـيد ضـياءالدين     عصر 

مد، و من نيزنظيرهمين صحبتها بميان آ
اگر شما نقشـة   بايشان اطمينان دادم كه
باشـيد مـن بـا    منظم و پخته اي  داشته 
دو روز ديگـر   .شما صد درصد مـوافقم 

  !)كودتا شد
ا سپس گفت خيال دارم همة روزنامه ه

رعد را توقيف كنم و تنها  حتي روزنامة 
روزنامة ايران را داير نگاه دارم وماهي 
هزار تومان بعنوان كمك خرج به اين 

نامه خواهم داد، و تو  بايد بـا مـن    زرو
همدســت و همكــار شــوي و بــر طبــق 
قولي كه باهم داده ايم با هم همكاري 

  .كنيم
بنا بـود  :  من ازايشان گله كردم و گفتم

كنيـد   نقشة كارها با من صحبت در قبالً
و مراد حقيقي خـود   اصل نقشه و مرا از

ــرفرمائيد ــد. مستحض ــما  ب ــابقه ش ون س
كاري كرده ايد و من كوركورانه نمي 

با شما همكاري كنم، بعـالوه مـي    توانم
چند سال  است علي التوالي كار دانيد 

كنم و بسيار خسته و فرسوده شـده ام   مي
دارم،  اجــازه واحتيــاج بــه اســتراحت 
ليت اصالحات بدهيد حاال كه شما مسئو

بعهـده   دوستانتان  را شخصاً وبدون شور
گرفته ايد من هم استفاده كرده قدري 

كنم و به امور شخصي وجمع  استراحت

خود وكارهاي علمي ادبي  آوري آثار
ــد ــردازم و اميـ ــرفت بپـ وارم در پيشـ

كارهايتان احتيـاج مبرمـي  بمسـاعدت    
  .....نداشته  باشيد من و امثال  من

واقع و كمال خلوص نيـت   من ازروي 
ايــن صــحبت را طــرح كــردم و يــك 

 هنيز بالبداه احساس قلبي و نكتة روحي
مؤيد اين گفتـاربود و پيشـنهاد ايشـان    

طرف من رد شد، وخود مـن  ازاينراه از
اكبرخـان خراسـاني را كـه     ميرزا علي

بود بمـديريت  » ايران« سردبيرروزنامة 
ه بĤقاي رئيس الوزرا معرفـي  آن روزنام

كردم و رئـيس الـوزرا نيـز بيـدرنگ و     
بــدون اينكــه چانــه بزنــد نظرمــرا     

  ...پذيرفت
  

ي هرروز در خانة از فردا جمعيت زياد 
از آنجـا برخـي     ، ومن گرد مي آمدند

ة  رياسـت وزرا  بيرون آمده دردفترخان
رئـيس الـوزرا    از رفته و وقت مالقـات 

ة مـــن خواســـته داســـتانهائي ازخانـــ
  !وصحبتهاي آنجا نقل  مي نمودند

ــان    ــة ايش ــيس كابين ــايا را رئ ــن قض اي
ـ  « بـه مـن   » ائيني سلطان محمد خـان ن

خوبست كسـي  : و گفت» اظهار داشت
را نپذيريد، گفته شد ممكن نيست، مگر 

مـردم   دولت قزاق بگذارد و مانع ورود
ود وسوء قصـدي  حقيقت اين ب شود، و

ــيا  ــيد ض ــدولت س ــبت ب الدين در ءنس
ــود   ا ــورنكرده بـ ــن خطـ ــه مـ نديشـ

تي كه وعده داده شـده بـود   وباصالحا
بودم، اما فساد اخالق همگنـان   اميدوار

بركسي پوشيده نيست، و بهمـين علـت   
مرا هم توقيف كردند وپـس ازده روز  

 دزاشـــيبه توقيـــف درشـــهرباني بـــ
م فرستادند، و تا رفتن سيد درآنجا  بود

آن  و از انزوائي كه ديري بـود طالـب  
ستفاده كردم و تصديق دارم كه بودم ا

بـد نمـي خواسـت و      سيد نسبت بمـن 
منظوربدي نداشـت ولـي پـيش آمـد     

  ...آورد چنين پيش
حاق مطلب اين بود من با رژيمي كـه  
اودرنظرداشت نمي توانسـتم همكـاري   
كنم، از بين بردن همة رجـال تربيـت   
شدة ايران از خوب و بد، يعني همـان  

ه طبـق   كه بعدها با صبر و حوصل كاري
ــري صــورت   ــه ت نقشــه محافظــه كاران

بي مي رفت گرفت وآنروز با شيوة انقال
صـورت گيـرد اگـرهم عملـي و مفيــد      

 ســليقة اجتمــاعي مــن نبــود، و موافــق
نيزنكتــة قلبــي واحســاس روحــي كــه  
شرحش دشواراست، مرا از پيشنهادهاي 

  .دوستانة ايشان منصرف داشت
جمادي االخـر مطـابق    19روزدوشنبه  

، رئيس الوزرا هيئت دولت دهم حوت
  :را بطريق ذيل بحضور شاه معرفي كرد

رئيس الـوزرا ووزيـر   : سيد ضيا ءالدين
  .داخلي

وزيــر : )كيهــان( مــاژور مســعود خــان 
  )5(جنگ 

اوقات و  و معارف): هدايت( نيرالملك 
  .صنايع مستظرفه

  )  6(وزيرخارجه؟ ): جم(مديرالملك
  .وزير ماليه: ميرزا عيسي خان 

و  تصـح ): نفيسي ( ه ب الدولمؤددكتر
  .خيرات عمومي

ــيرمعظم  پســـت و ): خواجـــوي ( مشـ
  .تلگراف 

  .تجارت و فوايد عامه: موقرالدوله
كفيـل وزارت   ):دادگـر ( عدل الملك 

  .داخله
ــدل  ــلطنه ع ــل وزارت  :منصورالس كفي

  .عدليه
سيد ضياءالدين عضـوحزب وجمعيـت    
نبود كه افراد عالقه مند داشته باشـد و  

ازو كـردم و   د از گلـه ايكـه  بع خود او
چرا قبال از نقشـة خـود مسـبوقم    : گفتم

كه . ده ايد بمن گفت و قسم خوردركن
آن ساعتي كه بطرف قزوين حركت  تا

مسـتر  . كـردم ازيـن نقشـه خبرنداشـتم    
مستشار سفارت انگلـيس روزي   اسمارت 

ابي اوضاع تهران درخصوص خر با من
ـ  و چگونگي حكومتي كه بايد ران دراي

ــروي ك ــد صــحبتب ــود  ارآي كــرده ب
ومعلوم مي شود سايرافراد سفارت نيز با 

، امـا  اين قبيل مذاكرات كـرده  سيد از
نقشه را با او در ميان  نگذاشـته بودنـد،   

ــ )7( داركات بيشــترديده واال بايســتي ت
باشد و در باب وزرا و جرايـد و دسـته    

كه بي اندازه درپيرامون بنديهاي ديگر
قبال فكرها   دانقالبي ضرورت داردولتي 

ــته را   ــه اصــطالح  دارو دس ــرده و ب ك
طــوري جــور كنــد كــه يكروزقبــل از 

با حال ترديـد يـا     تشكيل دولت آنطور
 مذاكره نكـرده  باشـد و   بيخبري با من

ازآن قبيل وزرائي تهيه كند كه بتوانند 
ي بدان سادگي برضد رئيس از توطئه ا

بـاره محبوسـان    در خود مانع شوند، و
ديـد ننمايـد كـه گـاهي     آن اندازه تر

ازآنها پول بخواهد، گاهي تهديد بقتل 
ازه  دهـد رضـا خـان    كند وگاهي اجـ 

رئيس ديويزيون، خانمـان پسـر بـانوي    
  !و غير ه را آنطور غارت كند عظمي

 الدين دوستاني بـراي خـود   ءسيد ضيا
ــدام     ــه هيچك ــود ك ــرده ب ــاب ك انتخ

نبودنـد و   ازحيث شهامت درعـرض او 
ردستي وتجربه دركارهاي اجتماعي زي

دارا بـود   شهامت الزمه را كه خود او و
ــتند ــيد در نداش ــه  س ــابراين همينك  ، بن
» عمل قرطـاس  « آنهم » كار « چنگال
بـين كاغـذها مسـتغرق     در شد و دچار

ــي  ــد، كس ــت گردي ــه اوالً  را نداش ك
ثانيـاً ازلحـاظ    ازحيث صالحيت ملي و

شــهامت بقــدرخود مشــاراليه  تجربــه و
ــدرت دا ــق  ا ق ــته الي ــردن ش داره ك

افكارعمومي باشد و بـدين سـبب  بعـد    
  !از ميان رفت ازسه ماه

با  سيد ضياءالدين طبعاً مردي انقالبي و 
 شهامت بود، اما باصول ثابت انقـالب و 

اقســـام تشـــكيالت از سوســـياليزم و   
 كمونيزم، يا فاشيزم طبق روية علمـي و 

. منطق وكتاب احاطه نداشـت روي  از
سته بنـديها  د بديدم درحزب و وچنانكه

( نكرده بود، دراموراجتمـاعي   كار هم
)  طبق قاعدة هرمنصف و نويسـنده اي  

بيشـــتربامورنظري متوجـــه  بـــود نـــه 
باصول و رفيق بازي بـيش   امورعملي و

فرقه بـازي وكميتـه چيگـري     از اصول
  !اعتقاد داشت

لــذا پــس ازآنكــه بــا عــده اي قــزاق   
پايتخت را تصرف كـرد زيادترخيـاالت   

دماغش خلجـان مـي كـرد،     ديرينه در
وازقــزوين تــا تهــران نيزصاحبمنصــبان 
قزاق را كه تـا آنروزسـخنان جـدي و    

يده بودنـد، بسـخنان هيجـان    ننش مهيج
آماده كاركرد وآنها را براي انتقام زآمي

رجال تهران خـواه اعيـان و    جوئي از
خواه تهيدسـت وفقيرحاضرسـاخت، و   

بگيرندوگرفتنـد،   بعد حكم كرد همه را
وورزشهاي » خياالت« ا دردنبالتا اينج

آنوقـت  . فكري ديرينة خود عمل كرد
  !ماند معطل كه چه بكند؟

چه اصل معيني نداشـت، كمونيسـتها را   
نه حزبي داشت كه هم  خاموش سازد و
 بدهد و  بـاقي را بيكـار   مسلكان را كار

سازد، نه ايـل وعشـيره اي داشـت كـه      
باشـند   اقوام خود را كه طبعـاً بسـتة او  

ـ  برمرد بال م ديگر مسلط كند، ونه هـم ق
ديده  طبق اظهارخود مشاراليه تدارك

بود كه الاقـل  صـد نفـر دوسـت     شده 
  اوضاع  با خود همدست سازد  مناسب

  ۱۴در صفحه  
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
نتوانـد   كه  بعد ازسـه مـاه  سردارسـپه   

  !زيرپايش را جاروب نمايد
اوال اشخاصي را بدون تناسب توقيـف   

كرد، مدرس وشيخ حسين يزدي، حاج 
ــه ــا ،مجدالدول ــاش ، فرمانفرم ، تيمورت

فــدائي ومــن ، فرخــي، دشــتي، رهنمــا
وسيد هاشـم وكيـل وجمـاعتي كثيـراً     

س شـدند، مـن   حـب ازاين قبيـل همـه   
درمحبس نمرة دوكـه شـبانه بـه آنجـا     

هنگامــة عجيــب وغوغــاي وارد شــدم 
ز پيرهشـتاد سـاله تـا    ، اتماشائي ديـدم 

را بـا زيـر    پسربچة چهارده ساله كـه او 
كشيده وآورده  بودند  شلواري از خانه
مشغول سخنراني بـراي   درآنجا يافتم و

آنها شدم، چه بقدري جمعيت درآنجـا  
زياد بـود كـه بصـحن مسـجدي شـبيه      

پليس كافي نبود كه  تربود تا محبسي و
فقط نجابـت   مواظبت كند و مراقبت و

مانع بود كه پاسبانان وآقاي پاشا  ايراني
رفت داشتند گرفتـه   خان را كه آمد و

  !...همه را خفه كنند و بيرون بيايند
مله رئيس دولت نظريـاتي داشـت،   بالج

كـرد آن نظريـات را    ولي جرئت  نمي
بصــورت عمــل درآورد،  مــي گوينــد 
چون اعتماد قوي بخود نداشت والاقل 

ه لكي ثابـت ايمـان نيـĤورد   مس باصلي و
نتوانست بكند و جرئت نكرد  بود كاري

مردمي را كه درواقع و نفـس االمـردر   
چشم خلق معلوم  نبود ازو بدتر باشـند  

  !بقتل  برساند و از بين ببرد
جوازخروج ازشهركه تا اين اواخردوام 

فرمـان   تلگرافخانـه و  و سانسـور  كرد و
و فرمـان   موقوف شدن عـرق  فروشـي  

هزاران  ها و اذان گفتن و تعطيل جمعه
امـا  . صـورت داد  فرامين ديگر كـاري 

ريشة كـار دولـت را نتوانسـت ثابـت و     
  .استوار سازد

ــا    ــراي ضــديت ب ــياءالدين ب ــيد ض س
مده بود و طبق مد و كمونيزم بوجود آ

د يكنفر فاشيست سي مرسوم  عمومي دنيا
 كـه بـراي اينكـار    بود، لكـن دوسـتاني  

انتخاب  كرده باشد نداشت يا از ذخيره
ت كرد، بنابراين دركارخويش آنان غفل

اتفاقــاً خــود مشــاراليه در  فــرو مانــد، و
مصاحبه اي كه پس از بيرون شدنش از 

كـرد و  فرنگستان بـا يـك نفر   ايران در
همان وقـت منتشـرگرديد    درمطبوعات

و گفته اسـت  كرده  باين  معني اعتراف
احمد  شهر   .رفيق و همكار نداشته: كه
  :در اينمورد چنين مي نويسد يور

پستخانه  تلگراف خانه و ده روز بعد از« 
گماشـته قـزاق    و افتاد بـا سانسـور   بكار

ومأمورين خـاص كـه مخـابرات مضـر     
ه روز رئــيس دولــت دريــن د» .نشــود

 نظم مهام واليات و درقصرابيض مشغول
ــود و    ــارج  ب ــأمورين خ ــا م ــابره ب مخ

حكومتهـاي قـم و   . دستورالعمل ميداد
رود و شـاه  سمنان و دامغان و كاشان و

را منفصل كرد،  قزوين و زنجان وعراق
ــرادارات    ــت ام ــامي تح ــت نظ حكوم
ژانــدارمري برقراركــرد وهمــة عدليــه 
هـاي ايـران را منفصـل كـرد و مــردم     

ـ مانند عهد قـديم   مراجعـه مـي    امبحك
  » .كردند

بتدريج مردم شروع بزمزمـه كردنـد و   
  .نفرت عمومي برضد سيد آغازشد

بهـت زدگـي    مردم آهسـته آهسـته از  
ــارج شـــدند و بعلـــت   وحيرانـــي خـ

دو  ساعت نظامي از مزاحمت حكومت
دركمـال  ) نـيم   هشت و( شب  و نيم از

، مخصوصـاً كسـبه   سختي بسر مي بردند
 خياط  وارسي دوز السيما  قهوه چي و

با صنايع   اشخاصيكه درين شب عيدي و
و پنج  دست رنج خود تا ساعت چهار و
شب در كارخانـه و دكـاكين خـود     از

.  فروش بايد جـنس تهيـه نماينـد    براي
شبي نيست كه درپسـت سيصـد نفـردر    
كميسارياها ازكسبه و بازاري بسر نبرنـد  
درحاليكه ثلـث آنهـا بيكدسـت ديـزي     

بچة  براي زن و بغل نان زير آبگوشت و
تـا صـبح    اينهـا  .خود تهيه نمـوده انـد  

ــرما در ــاق درس ــارياها  اط ــاي كميس ه

بيخوابي مي كشـند وصـبح ازبيسـت و    
قــران  تــا ســه تومــان  برحســب   پــنج

اشخاص جريمه دريافـت   ظاهرحال از
مي شـود و سـيد  روزنامـه چـي روي     

اطـاق ابـيض عمـارت     تخت خواب در
  ».سلطنتي براحتي غنوده بود

كـه آقـاي  سـيد     ولي ما اطالع داريـم 
ضياءالدين هم شـبها براحتـي  نغنـوده    

روز درآشـيانه خـود بـين     شب و بود و
و مراسالت لـول  اوراق تلگراف دوسيه 

بـود   بقدري گرفتار ميكرد و ميزد وكار
بي خبرمانـد و   دسايس اطرافيان  كه از

او را از رصد خانه و آشيانه اش   بزودي
  ...صدا زده گفتند  برويد بيرون

  
شــمه اي ازكارهــاي  ســيد    ٭

  ضياءالدين
  

ندر خان مديرتجارتخانه تومانياس االكس
مأمورشد بانك استقراضـي را بموجـب   

دة دولتـين ايـران و روس تحويـل    معا
  .بگيرد

ــاه  غــره  1299حــوت  21در همــين م
تصويب  1921مارس  11 – 1339رجب 
كـه   هيئت دولـت گذشـت   از نامه اي

اصول محاكمـات شـده    اصالحاتي در
  .بود

اول فروردين،  –رجب  11روزدوشنبه 
شاه درشهربه سالم عام نشسـت، دريـن   
ــيس     ــامي  و پل ــراد نظ ــالم غيرازاف س

اعيان وجـود   رجال و كسي ازودولت 
ــير   نداشــت و مســتوفي الممالــك ومش
الدوله و سپهدار و موتمن الملك وغيره 
كــه آزاد بودنــد هيچكــدام  بــه ســالم 

  .حاضر نشدند 
 ســردارمعظم خراســاني بــا وزيرمختــار 

سيد  باب كودتا و مسترنرمان در انگليس
بـه سـيد    صحبتي كـرده بـود و ظـاهراً   

  .كرد خبربردند و او را توقيف
ازفرمانفرمـا  « : مي گويد احمد شهريور
تومان پول نقد خواسـتند   هشت كرور

ــييقاتي در  ــداد تض ــون ن ــق او  وچ ح
ــد و ــذا و در كردن ــرش و غ ــباب  ف اس

بازهم نـم پـس    خواب سخت گرفتند و
مدنـد كـه   نداد، بنا براين در صدد بر آ

كــرده  دوســية خيانــت بــرايش مرتــب 
اينهـا   محاكمه اش كنند، ولـي قبـل از  

  »!..يد رفتني شدس
درآغازسال جديد بعد ازآنكه  قرار داد  

دولت ايـران و   از طرف 1919 – 1338
 شد مستشار لغو  شد قرار انگليس  هردو

ــا   از ــه ه ــراي وزارتخان ــه ب دول متفرق
ــد و انگلســتان پلــيس جنــوب را  بياورن
ــدولت ــواي   ب ــد وق ــران واگذاركن اي

قزوين را هم مراجعت بدهـد وقـواي   
ي بـود بازگشـته بـود    خراسان نيزديـر 

ــابق   19وروز ــب  مط ــروردين  9رج ف
ــان   1300 ــعود خـ ــي ماژورمسـ شمسـ

وزيرجنگ بسوي قزوين حركت كـرد  
ــه درتحــت   ــاني ك ــه  قزاق ــراي اينك ب
سرپرستي انگليسها بودند تحويل بگيرند 

وبعضي مهمـات هـم قراربـود ازطـرف      
نيروي جنگي انگلستان  به وزير جنـك  
ــه شــد كــه   تحويــل داده شــود و گفت

ــروي    22وزر ــل ني ــل آوري ــاه اواي ديم
 انگليس ايران را تخليه خواهند كـرد و 

شد تا نيمة ماه آوريل حركت  بعد قرار
هزار قبضه تفنگ و  25كنند و قرار شد 

توپ در بـين النهـرين بـدولت     قدري
ــه صــورت   ــن معامل ــي اي ــند ول بفروش

  .نگرفت
دراين ماه آقاي مصدق السـلطنه والـي   

ارگرفتـه  فارس مورد سوءظن دولت قر
ــت   ــيس  دول ــان او و رئ ــاتي مي تلگراف
مخابره شده بود واحتمال مي داد كـه  

او سوء قصدي شود استعفا داد ه نسبت ب
رس عزيمت كـرده  وارد خـاك   فا ازو

گرفـت و   آنجا پنـاه  در شد و بختياري
  .دست دولت باو نرسيد

اما قوام السلطنه والي خراسان تلگرافي 
فـاد  به سيد مخابره كـرده بـود كـه ازم   

د كه يانية رئيس الوزرا معلوم  نمي شوب
ــول و    ــه اص ــران داراي چ ــت اي دول

و راست  هم گفتـه بـود،   . رژيمي است
ــه اورا    ــل ازاينك ــد روز  قب ــالوه چن بع

توقيف كنند جمعي از معاريف  شهر را  
گفته بود كه محتمل اسـت   جمع كرده

بــه  ديگــر ماننــد گــيالن بــار بلشــويكها
ــد  و خــدا  وردي خراســان روي آورن

ك روسـيه آرام ننشسـته  اسـت و    درخا
 موجودة خراسان كافي نيسـت و  قواي

الزم است قوائي ملي تهيـه شـود و در   
س صورتي تهيه شد كـه پـولي    آن مجل
ــراي ت ــهب ــره وتفنــگ و لبــاس ي ة ذخي

ــدولت    ــردد و ب ــربازجمع آوري گ س
پيشنهاد كرد كه  قواي موجـود كـافي    

دولت اجـازه دهـداهالي    نيست و اگر
سرباز به خـرج   1000د درحدودحاضرن

  .خود آماده نمايند
رجـال   نوروز والي وجمعـي از  13روز

ــومتري      ــه كيل ــاد س ــك آب ــة مل بقري
شهرمهمان بودند، عصـركه در كالسـگه   
اي به شـهربرمي گشـتند حسـب االمـر     
رئيس الوزرا مرحوم كلنل محمد تقـي  

كـه قـبال   ( خان رئيس ژاندارم خراسان
يگـانگي   طنه عهـد و پيمـان  لسبا قوام ال
طنه كمال اعتماد لدند و قوام السبسته بو

مصمم بدسـتگيري  ) را بمشاراليه داشت
ادرصاحبمنصـب  اسـمعيل به  والي شد و

ــأموركرد  ــدارم را م ــي را   ژان ــه وال ك
  .دستگير كند

همين كه كالسگة والي از دروازه ارك 
 داخل  و محـاذات سـرباز خانـه يعنـي    

جـا   آنكاروانسرائي كه ژانـدارم هـا در   
ل داشتند رسيد، جمعي ژانـدارم را  منز

امر داد جلو كالسكه  را گرفتند  وخـود  
را بوالي حالي كـرد و   رفته مطلب جلو
را پياده كـرده  بـداخل كاروانسـرا     او

بــرده در اطــاقي توقيــف  نمــود، و    
ــة او را محاصــره كــرد و  بالفاصــله خان

سايراسبابهايش را  و فرشها ي او اسبها و
اعيـان كـه   هـركس از   ضبط كردند، و
دنبـال او وارد شـهر    از همراه او بود و

ظـرف يـك    در شدند گرفتار گشـتند و 
رجال شهر را دسـتگير   هفته جماعتي از

روزنامة تازه بهـار كـه تحـت     كردند و
مؤلـف   مديريت آقاي ملك زاده برادر

حبس شد،  داير بود نيز توقيف وخود او
و آزاديخواهـان و   تجـار  و گروهي از

حبس كردند و بعينـه   دموكراتها را هم
 كـه رئـيس دولـت در    همان نقشـه اي 

او نيزدرخراسـان   كزپيش گرفته بودرم
اجرا كرد و الحق كه اين رويه خـالف  

چـه كلنـل   .و خالف منطق بود سياست
ضياءالدين   محمد تقي خان غيراز سيد

وجهـة   سوابق و لواحـق سـاده و   بود و
كه او  روشن محمد تقي خان و ايماني

يـن نقشـه را   راي اداشت ضـرورت اجـ  
او مــدلل  بــراي او و سياســت شخصــي

الزم بـود كـه محمـد     نمي داشـت،  و 
ـ  سـاعت  از تقيخان د از توقيـف   اول بع

طبقـات مشـهد    والي برنجانيـدن سـاير  
ق نقشــة تهــران دســت نزنــد، ايــن طبــ

 موجب شد كـه سياسـت او   او حركت
مشهد بـا افكـارعمومي ماليـم     بعدها در
ان را نتوانســـت افكارخراســـ نيفتـــاد و

قيـامي كـه بـه     در متوجه خود نمايد و
خالف حكومت و مجلس چهـارم كـرد   

ــق ــد و موف ــا مان ــه اداره كــردن  تنه ب
  .خراسان نگرديد

را  بـزودي او  باري والي حبس شـد و  
 تحــت الحفــظ بــه تهــران فرســتادند و

حبس  شد،  درتهران به امر شاه و دولت
رفتن سـيد ضـياءالدين حكـم     بعد از و

 مجلــس بــاو را در ورياســت وزرائــي ا
  !دادند

روابــط خــارجي ســيد بعــد ازتصــميم  
ــار ( ــتن مستشـ ــا  از خواسـ دول اروپـ

مجلس   در خوب شده بود  و) وآمريكا 
وزارت  شاه شب شنبه سـلخ شـعبان در  

ــه از ــه خارجــه ك ــفراي دول متحاب               س
 )سـفارتخانه هـاي سـاكن در تهـران     (

»  دوغ«بجــاي مشــروب  بعمــل آمــد و
رده بودند نطقهـاي خـوبي   سرسفره آو

ازطرف سفرا بعمل آمد مخصوصاً مسـيو  
كالدول سفيرآمريكا كه شيخ السفرا بود 

عارفانـه اي كـرد و وعـده     نطق مهم و
  .هاي خوب داد

 قصر روز شنبه سلخ رجب رضا خان در
ــانوري داد ــار م ــفرا و  قاج ــاه و س و ش

درباريان حضور داشتند و  شاه از رضـا  
رفتـه بـود   خان كه سردارسـپه لقـب گ  

  .اظهار رضايت كرد
حمل اكبرميرزا صارم الدوله والـي   23

حين دسـتگيري   در غرب دستگيرشد و

ــين    ــتباه ب ــوردي از روي  اش زد و خ
دستگيري والـي بـا    سواران كلهركه در

ژانــدارم متحــد بودنــد درعمــارت    
حكومتي رويـداد و معلـوم نشـد علـت     

ليك كردن ژاندارم به كلهرها فرمان ش
خالصه چنـد   وده است، وچه ب بر مبني
ــر ــان و نف ــردر از خانزادگ ــراد كله  اف

شهرت  شليك ژاندارم به قتل رسيدند و
كرد كه كلهرها به حمايت صارم الدوله  
با ژاندارم طرف شده اند ولي حقيقـت  

ازين است وآنها با رئيس خـود بـه    غير
حمايت ژاندارم و براي دستگيري والي  

 والـي  بعمارت حكومتي آمده بودنـد و 
را  يخة او را رئيس كلهردستگيركرده و

پشت گرفته وكشـيده بـود معـذالك     از
ــرف    ــارت بط ــحن عم ــدارم در ص ژان
سواران كلهر كه درداالني گرد آمـده  
بودند شليك كرد و آنهـا خواسـتند از   

بيرون بروند ازآنطرف هـم   درب ديگر
يكدسته ژاندارم حمله كـرده وكلهرهـا   
هشــت نفركشــته پــانزده نفــر مجــروح 

  !دشدن
صارم الدوله هم توقيف وبمركزاعـزام  

  .گرديد
ان اعالمية دولت دايربرتخليه بشع 8روز 

و . قزوين ازوقواي انگليس منتشرگرديد
جاي آنها را ژاندارم و قـزاق گرفتـه و   

  .منجيل را سنگر بستند
حاكم بجنورد خـدا وردي   سردارمعزز
تن اتباعش كه امـان داده    28كرد را با 

ان بـراي آنهـا   خـ  ازكلنل محمد تقي و
امان گرفته بود خلع اسلحه كـرد و بـه   

  .داد ست ژاندارم تحويله پقوچان ب
ــع 15روز ــيالد   بش ــد م ــالم عي ان درس

ا خـان سـردار سـپه     صاحب الزمان رض
  .شد بسمت وزارت جنگ معرفي

خبرانفصال رئـيس دولـت   16سه شنبه  
فرصت براي اشخاص ناراضـي   معلوم و

هـم   يام بودند رسـيد، مـن  كه مترصد ق
ب متوقــف بــودم ايــن يشــادز كــه در

يدم و خبررفتن سيد ورياست خبررا شن
  .محقق گرديد وزرائي قوام السطنه

جمعي كثيري ازحبس شدگان 16صبح 
درمسجد شاه وصحن بهارستان متينـگ  

پيشنمازها  و سيد دادند، وعاظ ها برضد
  .نطق كردند

( شكوه السادات  سيد يعقوب شيرازي و
سردســتة   حســين زاده و) حضــرتي 

ناطقين  بودند، مردم در شهر  بـه سـيد   
به برضد ارامنه كه سيد  بد مي گفتند و

بود گفتگوها  هوادارايشان معرفي شده
خانة سيد رفتند  ميشد، جمعي هم بسوي

نسبت بدو سوء قصد  داشـتند قـواي    و
دولتــي آنهــا را متفــرق كــرد، فــرداي 

جملـه آقـاي    هم باز جماعتي از آنروز
بهارستان گرد آمدند و صحن  تدين در

 نطق ها كردند، انقالبي نيمـه طبيعـي و  
عمومي برضد سيد بوجود آمد كه   نيمه

تحريكات شاه و وزير جنگ ومحبوسين 
موجد آن بود، عوام  مردم قسمتي از و

  !فايده نبخشيد فريبهاي دولت
ــنبه     ــياءالدين روزچهارش ــيد ض  17س

ــابق  ــان مطــ ــو 4رمضــ  1300زا جــ
اپيكيـان   تفـاق چهارساعت بـه ظهربـه ا  

 ارمني كه مردي نويسنده وهوشـمند و 
دوستان سيد بود و رياست  تشكيالت  از

داشت و مـا ژور مسـعود    هبلديه را بعهد
خــان وزيرمشــاور و وزيرجنــگ ســابق 
وكلنل كاظم خان كـه حـاكم نظـامي    
تهران بود و اخيراً رئيس اركان حـرب  
شده بود بـا عـده اي مسـتحفظ قـزاق     

ـ  درسه  زوين حركـت   اتومبيل بسـوي ق
  .به اروپا  بروند كردند كه از راه بغداد

دايـر   1300جـوزا   4شـاه روز   دستخط
ضياء الدين به عموم ايـاالت  بعزل سيد 

  :مخابره گرديد وحكام
نظر به مصـالح مملكتـي ميـرزا سـيد     « 

ــياءالدين از ر ــل  ض ــت وزرا منفص ياس
فرموديم و مشغول تشكيل هيئـت وزرا  

بـت را  ، بايـد كمـال مراق  جديد هستيم
ــد و    ــل آوري ــات بعم ــظ  انتظام درحف
مطالـــب مهمـــه را مســـتقيماً بعـــرض 

  » شاه« . »برسانيد

  
سيد ضياء الـدين    علت سقوط  ٭

  :از تاريخ  احمد شهريور
  
نداشتن حزب وجمعيتي كه فـوراً    - 1

دست بگيرد  وزارتخانه ها و دواير را در
  .ومجلس را راه بيندازد

 نداشتن سابقة وجاهـت ملـي كـه     -2 
حا ازو الاقل هواداران قوي درميان صل

ترديد  من درين قسمت( حمايت كنند
دارم كه وجاهـت ملـي عامـل واقعـي     

چه بمحض  -شد ي تواندثدپيشرفت قا
مي شود  پـس   رياست وجاهت متزلزل

نمي تـوان ايـن معنـي را اصـل كلـي       
  )مؤلف –پنداشت 

را انتخـاب   سوء انتخاب، جمـاعتي  – 3
د كـه چنـدان   كرد و بتجربه معلوم  شـ 
و بـاز درميـان   پاي بند باخالق  نبودند 

سياسـت   كـه در  آنها كسي را برگزيـد 
فت مقصد خود بـه هـيچ مـانع و    وپيشر

معلـوم  اسـت   . رادعي پا بنـد نميكـرد  
مرد فاضل مي تواند با اين قبيل  چگونه

  دوستان كار كند؟
حبس كردن همة معاريف و زنـده   – 4

ه بود كه اگر آنها را كشت.. گذاشتن آنها
بقاء برايش نبود زيـرا   باز اميد ماندن و

براي  سايرقسمتهاي كارش خراب بود و
قتل اينهمه مردم كه نه عمومـاً سـرمايه   

نـه عمومـاً    نه عموماً كمونيست و دار و
 نه عموماً آخونـد بودنـد و   دموكرات و

مطابق هيچ مسلك ومرامي ممكن نبود 
ــه از ــا را يكدفع ــرد عــذري  آنه ــين ب ب

  .نداشت
، فـي المثـل   رنجانيدن رضا خـان   - 5

  :چنانكه احمد شهريور مي نويسد
ســمت شــمس  در ســيد گاهگــاهي از 

 شـهري ميشـد و در   العماره وارد دربار
كـرده   مخصوص را براي خود انتخاب

دغن كرده بود ق و... بود براي دخول 
ــه ــدربان ك ــي را از ب ــن در كس راه  اي

ندهد، اتفاقاً روزي رضا خان ميل مـي  
را  مان در وارد شود دربان دره كند از

عـذرخود را مـي گويـد،     و باز نميكند
 امـر  به رضا خان برميخـورد و  اين كار

عتي رفته دربـان  جما ديگر در كند ازمي
كنـد و  مي در را باز را كتك مفصلي زده

  .فحش زيادي به سيد ميدهد
رضا خان بعد ازآنكـه وزيرجنـگ شـد،    
ــود     ــي ب ــم زورك ــگ اوه وزارت جن

ا بمـاژور مسـعود  خـان    ودرهيئت  وزر
تندي كرده و حتي مي گويند صندلي 

ــود  ــرده ب ــاحب  ك ــاي  ( »او را تص آق
)  كيهان اين اخبار را تكذيب مي كنـد 

به هيئـت   وزارت جنگ ديگر و پس از
همواره درقصرقاجار  وزرا حاضر نشد و

ميان سربازان زندگي ميكرد، فرمانفرمـا  
 را مرخص كـرد كـه بـرود  بفرمانيـه و    

كـه در  و روزي» ان خـودش ملك شمير
قصرقاجارمانوري داده و شاه را مهمان 

احتـرام   كرده بود، قـزاق هـا بـه سـيد    
) مؤلف اين كتاب ( من خود  نكردند و

شاهزادگان شنيدم گفـت   تن از يك از
ا را هـم كـه   كه رد شد قزاق ها م شاه: 

راه دادند ولي سـيد و   نوكر شاه بوديم
الي صـف   از وزرايش عقـب ماندنـد و  

اق ها خود را بدنبال شاه انداختند و قز
  !ابداً كسي به آنها اعتنائي نكرد

مي شود كه رضا خان خود را به معلوم 
چسبانيده بـود و بـه سـيد اعتنـائي      شاه

نمي كرد، بديهي است مـردم وكسـان   
سياسيون همه به سـيد بـد    محبوسين و

ــه ســيد   ــان هــم ب ــد، درباري مــي گفتن
بـــــدگوئي مـــــي كردنـــــد واودر  

افعي نداشت، و اين بـدگوئيها  دربارمد
دردماغ سادة رضا خان كه ذاتـاً خـود   

ساده لوح و زود باور بـود چـه    خواه و
  ۱۵در صفحه    تأ ثيري مي بخشيده است ؟

  



                                                                                                                                                                                       

 

 

15 

 

 
 

2011اكتبر    9سپتامبر تا  26از                       1390مهر    17ا ت 4  785 شماره  

 

بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ــده و ٭   و ا از شــاه از ســيد رنجي

  مي ترسيد
  

ت زد دسـ  كـه سـيد   اتيحيكي ازاصال
تعديل بودجـة مملكتـي بـود، چنانكـه     

غ تـا آنوقـت  بـال    حقوق شهريه بگيرها
، و برچهل وسه هزارتومان درمـاه بـود  

ه بيست هزارو ششصد تومـان  سيد آنرا ب
ــين ــزل داد، همچن ــة  تن حقــوق ماهيان

، سـي هـزار   مصوبه مجلس سـوم  دربار
تومــان بــود و ناصــر الملــك درغيــاب 
مجلس آنـرا چهـل هزارتومـان كـرده     

ر ود، سيد ده هزارتومان اضافي را كسب
كـه   كرد و شاه بدش آمد و اصرار كرد

ــزار  ــل ه ــغ چه ــان مبل ــان را  هم توم
ــا  . دريافــت دارد ســيد حاضــر شــد ام

ــاهزادگان   ــوق ش ــوض حق ــه را درع ب
اد ازين عمل كـه  احاله د بودجة دربار

نجيـد  بود هم شاه ر بسياروطن خواهانه
ــان   ــم درباري ــاهزادگان وه ــم ش ،  وه

ــاهز ــا و ديگرشـــ ــانم هـــ  اده خـــ
سايرشاهزادگان كـه بـراي اسـتخالص    

عين الدوله  نـزد شـاه مـي     فرمانفرما و
، طبعاً ازسيد بدگوئي مي كردنـد  رفتند

ـ    أثيرمي واين بدگوئيها دردمـاغ شـاه ت
بعضـي   بخشيد، شاه راجـع باسـتخالص  

وآسودگي بعضي ديگر به سـيد توصـيه   
  .رنجيد شاه نرفت و كرد و سيد زيربار
  :يگرنقشه كودتاي د

شاه  نمي توانست راضي باشد،  سيد از 
بالً گفته ايـم كـه طرزفكروعمـل    زيرا ق

و فعاليـت   شاه طرزي جـدي و سـريع  
بهمين سبب با دولتهاي فعـال   اثرنبود و
اخت بلكه با هيچ  دولتـي نمـي   نمي س
ي انقـالب چـون   ، خاصه با دولتساخت

، بنـابراين بعـد   دولت سيد ضـياءالدين 
ه حاصل  شـد،   ازدو ماه شكرآب درميان

اينجــا  احمــد شــهريور اطالعــي داده 
است كه ما به اعتمـاد آن مرحـوم كـه    
مردي مدقق و با اطالع  بوده  و قضـايا  

اشت كرده اسـت  را درموقع خود يادد
  :به اختصار مينويسيم

ركات رضا خان جاهل، وبي سيد ازح« 
دوام  حيات سياسي خـود   ، ازميلي شاه
ا كند ميل نداشت استعف چون مأيوس و

برآمد كه شـاه را بـردارد،    درفكرچاره
درين باب محمد حسن ميرزاي وليعهد 

بــا او وارد ايــن   را انتخــاب كــرد و 
  .د، مالقاتهـائي بـا وليعهـد كـرد    تدبيرش

ه ورضا خـان  راپورت اين مالقاتها به شا
كـرد كـه اسـتعفا    شاه به سيد امر. رسيد

كند، سيد از قبـول اسـتعفا سـرباز زد و    
زير مختارانگليس با شـاه  تمارض كرد، و

مالقات كرد ولي نتوانست شاه را راضي 
قاي سـيد سـازد، حتـي بـه اشـارت      به ب

 كرده بود كه اگر سـيد بـرود از   حالي
شاه مخـاطراتي خواهـد    براي سلطنت

 ياانته» .بود، معهذا شاه ايستادگي كرد
  . يادداشت شهريور

درهمان اوقات شنيدم كه : مؤلف گويد
بشـكل غيرعـادي   هـد  روابط سيد با وليع
شنيدم كـه شـاه    ونيز. پيش آمده است

حتي گفته شد كـه   بوليعهد تغيركرده و
يعهـد زده  احمد شاه سيلي بصـورت ول 

يا دروغ ميرسـاند كـه    است، كه راست
دردربار كشاكش ومعارضه اي بـين دو  

پيدا شده بود كـه دراطـراف آن    برادر
معارضه اين اخبـار تـراوش مـي كـرد     

كرد كه وليعهد را  وهمان اوقات شهرت
مي خواهند تبعيد كننـد، واتفاقـاً پـس    
ازسقوط سيد چيزي نگذشت كه وليعهد 

 ازطريـق بغـداد و   عازم فرنگستان شد و
ــت  ــره عزيمـــ ــرد و بصـــ  در كـــ

مهمـان سـرداراقدس   ) خرمشهر(رهمحم
ن وقـت سـيد   درهمي. گرديد )خزعل (

ضياءالدين نيز در بصـره در مهمانخانـه   
  .اي منزل داشت

مين الدوله داستاني نقل مي شاهزادة ي
  : )8(كند

يليه وارد شد وليعهد به قصرخزعل درف  

ازگرمـا  وليعهـد   وهوا بسـيارگرم بـود،  
خ را دربـاغ   شـي  بيتابي مي نمود، شـبي 

نسبت به وليعهد  شيخ. قصرمالقات كردم
وصـبر او قيافـة   عدم متانـت   بيتابي و و

، گفت مـي خـواهم   مأيوسانه نشان داد
مهمي صحبت كـنم   با ايشان درموضوع

قات كه وسيلة اين مال من خواست از و
گفتگـو    شوم، من با وليعهد درين بـاب 

د كـه بـا شـيخ    كردم، وليعهد مي ترسي
بود شبي  محرمانه مالقات كند،  بهرقسم

ــدون   ــا ب ــاط  خلوته ــي از حي را دريك
اد نهادند، وليعهد آنجا آوردن چراغ ميع

چيـزي   .درخدمت اورفـتم  رفت منهم
ــيخ  ــت ش ــا   نگذش ــا عب ــاي دراز ب وقب

درتـــاريكي نمودارگرديـــد، خالصـــه 
واالحضـرت  «:مذاكرات ايـن بـود كـه   

نباشند، وسيلة دفـع  ازگرما متألم  اينقدر
 ،گرما فراهم ميĤيد وهوا خوب مي شود

اينست به فكراوضاع مملكت باشند، بهتر
ســردار ســپه آب نمــي  مــن چشــمم از

، شـــاه خـــوب نكـــرد  ســـيد خـــورد
اگـــر . دضـــياءالدين را بيـــرون كـــر

 واالحضرت حاضر باشند من حاضـرم از 
فـراهم   پشتكوه قـوة معتبـر   و لر عرب و

هــم دربصــره آورم، ســيد ضــياءالدين 
و قـواي خـود را    است، بفرستيد بيايـد 

حاضرساخته ميـرويم تهـران را تصـرف    
ميـل مباركسـت    مي كنيم، آنوقت ميل

ــا   ــاه را بق ــتيد ش ــد و   خواس ــي كني م
  .»نخواستيد خودت  شاه  ميشوي

گو شد و باالخره آنشب دراين مهم گفت 
 كه باتفاق ديگـري از  مرا مأمور كردند

و مـن دربصـره بـا     اجزاي دربار برويم
 او را با  ايـن خيـال    سيد گفتگو كنم و

 ، سـيد من به بصره  رفتم... همراه سازم
در اطاقي سـاده و محقرمـرا پـذيرائي    

حاليكه هندوانه اي پاره كرده  كرد در
صـحبت   . بـود  ولبخوردن آن مشـغ  و

كرديم و نقشه را باو گفتيم، سيد سـري  
شــيخ راســت مــي : تكــان داد و گفــت

، كاري صـورت بدهـد   گويد و ميتواند
ابـداً  ) وليعهد(ما من به رفيق شما يعني ا

 نيســت، و مــرد كــار او. اعتمــاد نــدارم
بيايد كارما  نخواهد آمد، و اگر بماند و

همـــة  را خـــراب خواهـــد كـــرد، او
يس است ه خانمهاي پارخياالتش متوج

خـود را   وعجله دارد كه هرچه زودتـر 
به فرنگ برساند، من او  ازايران و مشرق

ــي  را آز ــا  نم ــدرد اينكاره ــوده ام ب م
ازيـن قبيـل خيلـي صـحبت       ، وخورد

اما سـيد  اقنـاع   . دفاع كردم كرد، من
  .نشد

ــر    ــياءالدين درمختص ــيد ض ــاهراً س ظ
باال اشاره كرديم كـه بـا    سازشي كه در

كرده بـود   عهد براي كودتاي ديگرولي
او را به محك امتحـان زده وعيـاراين   

ازقضا  سنجيده بود ورا شاهزاده جوان 
ــزودي شــيخ خزعــل هــم ازوليعهــد  ب

مــأيوس شــد وعجلــه اي كــه وليعهــد  
كت داشت وحرارت هوا را بهانه ردرح

 فهماند كه كمال مطلـوب   مي مي كرد
  !او چيز ديگراست

ان نتوانسـتند  بالجمله سياستمداران تهر
شاه سرسخت را نسبت به سيد نرم كنند 
و اطالع داريم كه رقباي  شمالي آنهـا  
هم با شاه درطرد سيد همدسـت بـوده   
اند و يادداشـتهائي دريـن بـاب ديـده     
شده است كه مناسبات  سيد ضياءالدين 

وزيرمختارجديـد    »روتشتين« با رفيق 
الورود دولـت سـاويت خـوب نبـوده     

انصـاري  «  ياد داشت، ازجمله  دراست
  : چنين  نوشته است» 
روتشــتين بــه تهــران « ورود  پــس از« 

رئيس الوزرا خواهش مـي   مشاراليه  از
عشق  كار  گذار(» نادر ميرزا « كند كه 

وزيــر مختــار كــه از  آبــاد  و مهمانــدار
ــرا   ــا ته ــان ت ــرحد خراس ــراه  س ن هم

 روز ديگـردر  چند) مشاراليه بوده است
ــي آ   ــد، ول ــت او باش ــيد  معي ــاي س ق

شـما   : ضياءالدين درپاسخ مي گويد كه
منشــيان خــوبي در ســفارتخانه داريــد، 

مراجعـه   تان را به آنهـا خوبست كارهاي
ــوءظن    ــب س ــن اظهارموج ــد، اي كني

زيردولت شوروي  شـده  دسـتورمي   و
راني را كه فوراً عذر دو منشيان اي دهد

ــاريخ كودتــاي  ( » بخواهنــد نقــل از ت
  .)ايراندر روزنامه مهر  حسين مكي

(  عد ها بيشتر مـي گـردد   اين رنجش ب 
وزيـر مختـار    سيد ضياء، مصـادف ورود 

ــاعتي   ــن و جم ــران م ــوروي  در ته ش
ازدموكراتهـــــا وآزاديخواهـــــان را 
دستگيركرد و گفته مي شـد كـه  ايـن    
ــادا     ــه  مب ــوف آنك ــت  را از خ جماع
باستقبال وزير مختارشوروي بروند و  يا 

دسـتگير  با او روز ورود  مالقات كننـد   
و درهمـان يادداشـتها   !...) كرده اسـت 

ثبت است كه ازطرف سفارت شـوروي  
رژيـم  : ت سئوال شـد كـه  روزي ازدول

برچــه اساســي  مملكــت ايــران مبتنــي 
 كه  وزيرمختـار  است؟  و نيز مي گويد

رئــيس   مــذكور نــزد شــاه  نيزرفتــه  از
و عـدم رضـايت     الوزرا اظهـار نگرانـي  

  .كرده بود
كـه تهديـد    ستدراين صورت ممكن ا

اگـر چنانكـه    ( هاي وزيرمختارانگلستان 
احمد شهر يور مي نويسد اساس حقيقي 

به شـاه  بـي اثـر مانـده  و     ) داشته باشد
عدم رضايت روس ها از سيد با تمايـل  
انگليسها  نسبت  به مشاراليه  تكافو كرده 
باشد، و ميل باطني  شـاه دريـن ميانـه    

ــارانگلي  ــر مخت ــل وزي ــده  برمي س چربي
ــابراين چنانكــه. اشــدب ــيم  شــاه   بن گفت

ــور( اخرارديبهشــت دراو ــه )   1300ث ب
  .نمود ف استعفاتكلي سيد

كـه بـه    سيد ضياءالدين مـردي نبـود   
بـردارد، و جـز    سهولت دسـت از كـار  

ــت   ــاء دول ــاقي اعض ــگ  ب از  وزيرجن
  .هرحيث  با او وفادار بودند

ــيم    ــه گفتـ ــد  ( چنانكـ ــي احمـ يعنـ
ــتشهريورنو ــراي)  شـ ــيد از  مجـ   سـ

نيز موفـق باسترضـاي     سياست خارجي
شاه نشد وغيرممكن بود كه بتوانند شاه 

را با هر نوع تهديـدي ازسـيد مطمـئن     
كنند، و چنانكـه ديـديم شـاه بـه سـيد       

  .استعفا كند تكليف كرد كه
ثور سـيد از دوام زنـدگاني    28روز      

 خود درايران نوميـد گرديـد و   سياسي
دسـت  مطابق اطالعاتي كه يافتـه ايـم   

 تا بوسايل ديگرمگركودتـائي از  بكارشد
ـ   از راه بيندازد و نو ي گوينـد  جملـه م

كه با ارامنة داشناكسيون كنار آمد كـه   
جمعي مسلح شوند و همچنين با بعضـي   

داخـل   صاحب منصبان ايراني ژاندارم
مي شـود و ببرخـي ازپسـتهاي    مذاكره 

ژانــدارم نيــز تلگرافــاتي مخــابره  مــي 
حركـت كننـد    اننمايد كه بطرف تهـر 

،اما همة اين فعاليتها در نتيجة مقاومـت   
وفا داري سردار سـپه و صـاحب     شاه و

بـا احمـد  شـاه بـي      منصبان قزاقخانـه 
رجوع شود  ( سيد سقوط كرد  اثرماند و

تـاريخ حسـين    - بمراسلة آقاي ارداقي
  ).مكي 

بديهي است اسناد مربوط باين قسمت  
رف يـاد وطـ  ازتاريخ تاريخ تا آندرجه ز

ــد     ــي توان ــل نم ــاد كام باشــد  اعتم
ازطـرف  دول   واگرروزي ايـن اسـناد  

  حيحهمجوارما انتشاريابد يا تاريخي صـ 
به قلم خود آقا سيد ضياءالدين نوشـته   

به كم و كيـف جزئيـات    شود مي توان
  ..پي برد 

 4بالجمله بعد از سه ماه وچنـد روز در  
دولــت ســيد ضــياءالدين  1300جــوزا 

حي كــه اشــاره  و بشــرســاقط گرديــد  
مشايعت  شد و از آنجا   كرديم تا سرحد

« از راه  بصــره  بــه اروپــا  رفــت و در 
از شــهر هــاي ســويس متوقــف » متــرو
   .گشت

  
   :توضيحات و مĤخذ ٭
  
تـاريخ مختصـر   «الشعرا بهـار،   ملك - 1

جلـد  » احزاب سياسي؛ انقراض قاجاريه
 - 1323چــاپ رنگــين، تهــران،  -اول 
   86 – 106 صص

 22عالميه رضا  مير پنج  به تاريخ ا«  -2
كه توسط اربابانش تهيـه   »  1921فوريه 

  : در  اين اعالميه ميخوانيم. شده است
  

   :كنم حكم مي
 

اول ـ تمام اهالي شهر تهران بايد    ماده
 .ساكت و مطيع احكام نظامي باشند

دوم ـ حكومـت نظـامي در شـهر       ماده
بعـدازظهر غيـر از    8برقرار و از ساعت 

فراد نظامي و پلـيس مـأمور انتظامـات    ا
 .شهر، كسي نبايد در معابر عبور نمايد

سوم ـ كساني كه از طـرف قـواي      ماده
ــن ــه اخــالل  اظ ــون ب ــيس مظن مي و پل

آسايش و انتظامات واقـع شـوند، فـوراً    
  .جلب و مجازات سخت خواهند شد

جـات و   ي چهارم ـ تمام روزنامـه   ماده
لت به اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دو

كلي موقوف و برحسب حكم و اجـازه  
كه بعد داده خواهد شـد، بايـد منتشـر    

  .شوند
پـنجم ـ اجتماعـات در منـازل و       مـاده 

نقاط مختلفه به كلي موقوف و در معابر 
هم اگر بيش از سه نفر گرد هم باشـند،  

  .ي قهريه متفرق خواهند شد با قوه
ششم ـ درب تمام مغـازه هـاي     ي ماده

فروشـي، تئـاتر و    و عـرق روشي ف شراب
ها و كلوپ هاي قمار  سينما و فتوگرافي

و هـر مسـت كـه ديـده     بايد بسته شود 
نظامي جلـب خواهـد     شود، به محكمه

  .شد
هفتم ـ تـا زمـان تشـكيل دولـت،        ماده

تمــام ادارات و دوائــر دولتــي، غيــر از 
. ارزاق تعطيـــل خواهنـــد بـــود  اداره
م انه، تلفن خانه، تلگراف خانه هخ پست

  .مطيع اين حكم خواهند بود
ي هشتم ـ كساني كه در اطاعت از   ماده

  مواد فوق خودداري نمايند به محكمـه 
ــرين     ــخت ت ــه س ــب و ب ــامي جل نظ

  .ها خواهند رسيد مجازات
ي نهـم ـ كـاظم خـان بـه سـمت        ماده

شـود   كمانداني شهر انتخاب و معين مي
   .و مأمور اجراي مواد فوق خواهد بود

  
 1339ني جمادي الثا14

 رئيس ديويزيون قزاق اعليحضرت
  اقدس شهرياري و فرمانده كل قوا ـ

 
  رضا

  
ــة   - 3 ــالحي  در مقالـ ــوچهر صـ « منـ
خــود  »  يالكتيــك اســتقالل و آزاديد

 بينـي  واقع« براي كه كساني: مي نويسد
 »اسـتقالل « از فراتر جايگاهي »سياسي
 روابـط  در خواهنـد  مـي  مـا  از و قائلند

ــي ــود بيرون ــد خ ــتقالل وير نباي  اس
 توسـط  تـوانيم  مـي  زيرا كنيم، پافشاري
ــت ــد هــاي دول ــورد نيرومن  تحــريم م

 قـرار ...  و فرهنگـي  نظـامي،  اقتصادي،
ــريم ــا و گي ــه آن ي ــت آن ك ــا دول  ه

 خـود  ملي منافع تحقق براي توانند مي
 در كننـد،  نظـامي  تجاوز ما سرزمين به

 جهان در كنوني قدرت تناسب با رابطه
ــليم سياســــــت ــ در تســــ  ربرابــــ

ــاده ــواهي زيـ ــاي خـ ــورهاي هـ  كشـ
 امــا .كننــد مــي توصــيه را امپرياليســتي

 در كه هائي خلق مبارزه بدون دانيم مي
 كشـــورهاي در 20 و 19 هـــاي ســـده
 داري نگـاه  هزينـه  زيستند، مي مستعمره

 تـا  شـد  نمـي  گران چنان آن مستعمرات
 تــرك بــه مجبــور هــا امپرياليســت

ــت ــذيرش و مراتعمس ــت پ ــاي دول  ه
 هـا  سـرزمين  ايـن  در ملـي  خودفرمان

 متخصصان ادعاي بر بنا نيز امروز. شوند 
 و افغانسـتان  اشـغال  و جنـگ  آمريكائي

 متحــده ايــاالت ارتــش توســط عــراق
 موجـب  گذشـته  سـال  ده طي آمريكا
 شـده  هزينه دالر ميليارد 2000 از بيش

 و آمريكــا نيــز دليــل همــين بــه. اســت
 ايـن  زودتـر  چـه  هر مايلند متحدينش
 هـا  آن امـا  .كننـد  كتـر  را ها سرزمين

 منطقـه  در خـود  ملي منافع حفط براي
 قـدرت  به خواهان سو يك از خاورميانه
 از و نشانده دست هاي حكومت رسيدن
 هـاي  پايگـاه  حفظ خواهان ديگر سوي
 بتواننـد  تـا  كشـورند  دو اين در نظامي
 و اسـتقالل  بـراي  هـا  دولت هاي دولت

 پشـيزي  هـا  سرزمين اين ملي حاكميت
 را خـود  بـه  وابسـته . ستندني قائل ارزش
 عبـارت  بـه  .كنند كنترل گذشته از بهتر

 دولـــت ديگـــر نمونـــه ايـــن ديگـــر،
 ها امپرياليست. است فلسطين خودمختار

ــه ــان ك ــق خواه ــي تحق  در دمكراس
 حمـاس  پيـروزي  از پس اند، خاورميانه

 فلسطين، ملي مجلس آزاد انتخابات در
 حكومــت شــناختن رســميت بــه از

 حمـاس  رهبـري  به فلسطين خودمختار
 زمينـي،  محاصره با و كردند خودداري

 چنـين  كوشيدند غزه هوائي و دريائي
 بدبختي مسئول حماس كه دهند جلوه
 ايـن  از چـون  و اسـت  فلسـطين  مردم

 دسـت  نبردنـد،  چنـداني  سود سياست
 بـه  وحشيانه تجاوز در را اسرائيل ارتش
 .گذاشتند باز غزه
 هسـتند  »روشنفكراني« قماش همين از

ــه ــه ك ــر ب ــه در مصــدق دكت ــا رابط  ب
 بـراي  جهـاني  بانـك  پيشنهاد نپذيرفتن

 تقسـيم  و ايـران  نفـت  فـروش  و توليد
 شركت و ايران دولت ميان آن درآمد
 يـك « و گيرنـد مي ايـراد  انگلـيس  نفت

 منــافع« مخــالف را مصــدق »دنــدگي
. كنند مي ارزيابي ايران زمان آن »ملي
 بانـك  پيشنهاد كه است آن حقيقت اما

 ادامـه  بلكـه  و نبـود  »حل راه« جهاني
 شـكل  در انگلسـتان  اسـتعماري  سياست
 كه پولي اعظم بخش زيرا بود، ديگري

 به بايد آمد، مي دست به نفت فروش از
ــوان ــت« عن ــه »غرام ــركت ب ــت ش  نف
 آن بـر  بنـا . شـد  مـي  پرداخت انگليس
 56 را خـود  نفـت  بايـد  ايـران  پيشنهاد
 بـازار  در نفـت  قيمت از تر ارزان سنت

 اسـت  روشن دالر 75/1 هايب به جهاني
ــذيرفتن كــه ــنهاد آن پ ــه پيش ــي ب  معن
 استقالل، از بخشي از ايران پوشي چشم

 بـراي .بود خود ملي ثروت و حاكميت
 بابـت  و فروخت مي انگليس به بشكه هر

 سـنت  37 فقط نيز نفت بشكه هر فروش
 . كرد مي دريافت
ــع ــالحي: منب ــوچهر ص ــك « من ديالكتي

-2011 ســپتامبر 10» اســتقالل وآزادي
www.manouchehr-salehi.de  

 –پلـيس سياسـي    –خسرو معتضـد    - 4
 346صص  – 1جلد   ، 1388 –نشر البرز 

– 343   
بـرج  رهفـتم  مسعود خان كيهان د(  -5

  ركـا  ركـه د  تيحمل  بواسـطة اشـكاال  
ــدرت    اوز ــود ق ــا وج ــود  ب ــي  خ رت

ومداخالت بيحد سردارسپه درامورنظام 
اي ميديد مستعفي گرديـد ولـي اسـتعف   

 اوپذيرفته نشـد وسـپس  گفتگوهـائي و   
انفعاالتي پيش آمد كـه بـارديگر    فعل و
( برج ثور 7عفا شد وعاقبت در تباسرناچا

از كار كناره جسـت   )  1300اردبيهشت 
ــروو ســردار ســپه  ــا آن ز  رئــيس  كــه ت

از انجام جشن  ديويزيون قزاق  بود بعد
ة شعبان بسمت وزرات جنـگ  سالم نيم

و مسـعود  » ديـد حضور شاه معرفـي گر 
 دركابينه بـاقي  وزير مشاور خان بسمت

  .ماند
ثور بمناسبت  اينكه  ميرزا   23روز  - 6

خان كسـالت داشـته بـه فرنـگ      عيسي
وزيـر    مـدير الملـك  » رهسپار شده بود

ــزز ا  ــد و مع ــه ش ــه لمالي ــوي ( دول )  نب
بــوزارت امــور خارجــه  بحضــور شــاه 

  .معرفي گرديد
ء بهـار  سيد ضياء  به ملـك الشـعرا    - 7

طـرح  از مـدتها قبـل    .دروغ مي گويد
وي در  كودتا را خبر داشته است زيـرا 

يادداشتهاي محمد علي جمـال زاده   « 
ضياء در باره چگـونگي كودتـا    كه سيد

مـي  »  كـرده اسـت   به او تقريـر  1299
اسمارت انگليسـي كـه متـرجم    «: گويد

بسـيار   اول سفارت انگليس بود، فـردي 
ـ  ايران دوست و ران رفيـق  با من درته

اظم كـه  بـا مسـعود    شـب كـ   يك. بود
اغلب شـبها از قـزوين بـه تهـران مـي      

بـوديم و بـاز  بـر مـي      هـم  آمدند، و با
ان هست كه يادت گشتند به من گفت آيا
اوضاع را به هم   مي گفتيد با پانصد نفر

يـد حـاال چهـار هـزار قـزاق در      مي زن
من پرسيدم آيا مي تـوان   .قزوين است

 از. گفــت بلــه. ؟رداز آنهــا اســتفاده كــ
ب  آنهــا  مــي تــوان خــو نفــر دوهــزار

بنـا شـد دسـت بـه كـار       .  استفاده كرد
  ».شويم

خـاطرات سياسـي   « نگاه كنيـد  بـه    * 
به اهتمام علي جانزاده   -رجال ايران 

  ) 189 – 202صص  –»جلد اول  –
حسـنعلي  (شاهزادة يمـين الدولـه    - 7

چكترين پسـران ناصـرالدين   كـو  ،ميرزا
تحصــيل   وي در اتــريش  شــاه  اســت،

  .كرده است و ازهمراهان وليعهد بود
 
  ادامه دارد 
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  وفای به عهد
  
یم خمینی بلحاظ ژنجا که رآو از  – ۷

انعطاف  ،گذشته گرائی و شکل گرائی
پذیری الزم را برای تطبیـق خـود بـا 

 ،ندارد ،تحول سیاست جهانی امریکا
یمهای ژناگزیر موافقت دو سیاست ر

که هـردو زیـر فشـار  ،خمینی و امریکا
 ،بحرانهــای خــود عمــل مــی کننــد

یــم خمینــی کــه زیــر ژر. مــوقتی اســت
فشار داخلی نمی تواند روی حمایـت 

به انتخـاب میـان  ،امریکا حساب کند
ــا  ــر اثــر عمــل مخالفــان و ی ســقوط ب

  .تحول از درون ناگزیر گردد
ــت و  – ۸ ــار نف ــرو دالر«اختی در » پت

دســت امریکــا قــرار بگیــرد و اســلحه 
را او هــر وقــت خواســت بکــار  نفــت
  .برد
و برپرســــش کننــــدگان و همــــه      

هــدف  ۸ایرانیــان اســت کــه در ایــن 
ادامه جنگ و بازسـازی اسـتبداد کـه 
در روزهــای بعــد از کودتــای خــرداد 

مــده آتشــخیص و بــه نگــارش در ،۶۰
یـا آ: تأمل کنند و از خود بپرسند ،اند
یم خمینی و جانشـینان او همـواره ژر

یـا آهدفها نبوده اند؟ در خدمت این 
خمینیسم وریگانیسم روابط ارگانیگ 

لـن کـالرک راسـت آیـا آنداشته اند؟ 
نگفتـــه اســـت کـــه جنـــگ در ســـود 
انگلستان و غرب بود اسباب ایجاد و 

  ن را فراهم کردیم؟آادامه 
  
: پاســخ بــه پرســش چهــارم ٭

  :نخست وزیری احمد خمینی
  
 ،بــه پرســش چهــارم پــیش از ایــن – ۴

ـــخ داده ام ـــک. پاس ـــاه ،این ن آ ،کوت
قای احمد آهم : ورمآپاسخ را باز می 

قـای اشـراقی نـزد مـن آخمینی و هم 
قــای خمینــی از آمدنــد و از نگرانــی آ

 ،مــاجرای مصــدق و کاشــانی ،تکــرار
بــرای رفــع نگرانــی او . بســیار گفتنــد

ــزد او  ــه نوشــتم و ن هــم اســتعفاء نام
که می توانست منتشر کنـد و  –نهادم 

ــا ســا ــد ام ــا نکن ــا کودت ــانی ب زش پنه
ریگان و بوش و ادامه جنگ به قصـد 

ن آاســتقرار اســتبداد فقیــه او را بــر 
داشت که استعفاء نامه را منتشر نکند 

و هــم بــا پیشــنهاد  –و کودتــا کنــد 
: به او گفـتم. فرزند او موافقت کردم

. یـدآاز شما نخسـت وزیـری بـر نمـی 
ن آ ،دیگری که به این کار توانـا باشـد

دادن عنـوان . ردرا تصدی خواهد ک
بـرای اینسـت کـه پـدر  ،نخست وزیـر

ــن جــز  ــئن شــود در دل م شــما مطم
عالقه به او نیست و هدفی جـز بنـای 

 ،زاد و در رشـدآیک ایـران مسـتقل و 
ن آقای خمینـی آطرفه این که . ندارم

را ســـوء تعبیـــر کـــرد و مـــدعی شـــد 
خواسته ام از اعتبار او بکـاهم و ایـن 

هـد طور وانمـود کـنم کـه او مـی خوا
  !کشور را تیول خود کند

  
ـــنجم ٭ ـــه پرســـش پ : پاســـخ ب

پیشنهاد همـه پرسـی بـا وجـود 
ــــیس  ــــد رئ ــــه ض ــــی ک مجلس

  :جمهوری بود
  
ــت   – ۵ ــی، نخس ــه پرس ــنهاد هم پیش

بقصد استقرار والیـت جمهـور مـردم 
قـای خمینـی آنچه سبب خشـم آ. بود
این بود کـه او خـود را ولـی امـر  ،شد

ــردم را  ــه م ــی انگاشــت و خــود و ن م
امــا . راجعــه گمــان مــی بــردطــرف م

پیشــنهاد همــه پرســی یعنــی ایــن کــه 
صـــاحب حاکمیـــت و قاضـــی مـــردم 

نهــا مــی بایــد آهســتند و مراجعــه بــه 
ــرد ــیس . انجــام بگی ــه رئ ــر ک ــن ام ای

ـــی خواســـت  ـــردم م ـــوری از م جمه
بنفسـه بـه ایـن  ،تکلیف را معین کنند

ــود کــه  قــای خمینــی طــرف آمعنــی ب
. دیگــر و سردســته اســتبدادیان اســت

اگـر ملـت  :خـرداد گفـت ۶ر وقتی د
موافقت کند من مخالفت مـی کـنم و 

ـــون  ۳۵: خـــرداد گفـــت ۲۵در  میلی
خود نیـز  ،بگویند بله من می گویم نه

ــتبدادیان  ــته اس ــرد سردس ــراف ک اعت
: گفتـه بـودم ،نآماه پیش از  ۹. است

کــار مســتبد بــه جــائی مــی رســد کــه 
بگویــد اگــر ملــت موافقــت کنــد مــن 

هشـدار را و او این . مخالفت می کنم
خود جبار شده  ،و اینک. نشینده بود

بــود و همــان ســخن را بــر زبــان مــی 
  .راند
مـــی دانســـتم  ،ن روزهـــاآامـــا در       

کودتا وارد واپسین مرحله خود شده 
پـس از سـوئی سـعی مـی کـردم . است

ــوی  ــد و از س ــان برس ــه  پای ــگ ب جن
قــای خمینــی و آمــی کوشــیدم  ،دیگــر

مجلـــس را در موضـــع دفـــاعی قـــرار 
. نهــا را بــا مــردم مقابــل کــنمآ. مدهــ

شـکار آبـا نقـض  ،قای خمینیآهرگاه 
 ،بــر ضـد همـه پرســی ،قـانون اساسـی

ن تـوان آمجلـس  ،موضع نمی گرفت
را نداشت که با همه پرسـی مخالفـت 

برفـرض هـم کـه مخالفـت مـی . کنـد
بهترین فرصت را برای حضـور  ،کرد

ــی  ــراهم م ــردم در صــحنه ف ورد و آم
ـــــردم ـــــا م ـــــس ب ـــــاروئی مجل  ،روی

از شـتاب  ،دسـت کـم ،کودتاچیان را
ــا ــردن در کودت ــت ،ک ــی داش ــاز م . ب

امکان می یـافتیم جنـگ را بـه پایـان 
مقابله بـا  ،رسانیم و بعد از جنگ نیز

رئیس جمهوری که شکست مسـلم در 
جنگ را به پیروزی مسـلم و بـه قـول 
ـــازمان  ـــو س ـــورهای عض ـــران کش س

بـه معجـزه بـدل  ،کشورهای اسالمی
کـه اینـک صـفت کرده بـود و ارتشـی 

 ،ملــی مــی یافــت و محبــوب مــی شــد
از ایـن . کاری نزدیک به ناممکن بود

قایــــــان بهشــــــتی و هاشــــــمی آ ،رو
ــزد   ــه ای ن ــنجانی و خامن ــای آرفس ق

خمینی رفتند و به او گفتند اگر پیش 
ــه  ــی صــدر را روان ــان جنــگ بن از پای

ــد ــد از جنــگ ،نکن ــز  ،بع ــر او نی دیگ
و او قـول . حریف بنی صدر نمی شود

ــاآ ــا را  نه ــری کودت ــذیرفت و رهب را پ
  .برعهده گرفت

  

  نگاهی گذرا به 
ریشه های غربی 
  نظریه والیت فقیه

  
مشابه نظريه » استيال«يا » تغلب«بنابراين نظريه 

پل مقدس است و بر آنست كه حاكم غالب 
اســت كــه » اولــي االمــر«همــان مصــداق 

خداوند در آيه اطيعواهللا و اطيعوالرسـول و  
در نتيجـه  . م به آن اشاره دارداولي االمر منك

چون قدرت از اراده پروردگار ناشي ميشود، 
 .اطاعت از آن براي مومنين واجب است

بسياري از طرفداران سر سخت نظريه واليت 
ـباح، در   فقيه، همچون آقاي محمد تقي مص
ـته و   دوران رژيم سابق، شاه را ظل اهللا دانس

ـتناد بـه اصـل     » عافيت طلبي« ـا اس خود را ب
با تغييـر رژيـم در   . توجيه مينمودند» غلبت«

ـار  » تغلب«ايران، آنها مطابق همان اصل  اينب
ـلط و    ـاكم مس ولـي  «نيز مدافع سرسخت ح

به همين ترتيب، در آينده نيز ! شده اند» فقيه
اينان از نظامي كه جانشين نظام واليت فقيـه  
خواهد شد حمايت خواهند كرد، حال چه 

 !!»فاجر«باشد چه » نيك«
ـبت بـه   آنه ا برخالف ادعاهايشان، همواره نس

نظــام حــاكم نظــر مســاعدي داشــته انــد و 
وفاداري خود را نسبت به آن اثبات نمـوده  

براي مثال آقاي مصباح برخالف برخي . اند
ديگر از ياران و شاگردان آقاي خميني كه با 
ـلطنتي از در مخاصـمه بـر ميĤمدنـد،      نظام س

ـادار    بـوده  نسبت به رژيم پيشين همـواره وف
ـان در   است و هرگز در هيچ برهه اي از زم

ـاري   . مقابل آن قيام نكرده است ـين رفت چن
منطبق با نظرات شافعي و حنبلي و نيز منطبق 
با تئوري كالون است كه وفاداري نسبت بـه  

كالون . قدرت حاكم را موكدا توصيه ميكنند
از رهبـران بايـد اطاعـت    «نيز معتقد بود كه 

 !!»نمود ولو رهبران بد
وقتي كه مدافعين نظريه واليت فقيه سعي در 
توجيه نظريه شان دارند، به جاي نوآوري به 
ـاب   دنباله روي از تفكرات برخي ديگر از ارب

آنها اينبار همان تئـوري  . كليسا روي ميĤورند
قديمي را به نوعي ديگر ارائه ميدهند و ادعا 
ميكنند كه عدم اطاعت از ولي فقيـه، عـدم   

همين . زمان و خداوند است اطاعت از امام
ـا مـدعي     ـاب كليس مسئله را قبال برخي از ارب

بسياري از متفكرين مسيحي بـراين  . شده اند
نظر بودند كه اطاعت از قـدرت و رهبـري   

  .يك وظيفه ديني است
 

  دخالت دين در سياست
 

ـتقيم    ـا  «نظريه دخالـت مس ـاب كليس در » ارب
ـام مقـدس   «حكومت يا به عبارت ديگـر   نظ

، واليت كسي كه در فقه متبحر »قيهواليت ف
ـيس طبقـه و    است، مفسر كتاب آسماني و رئ
ـال     ـار در س ـين ب قشر فقيهان است، براي اول

ـالون،    1536 ـيله ژان كـ ــه وسـ ـا و ب در اروپـ
رفرميست مذهبي و پايه گذار پروتستانتيسـم،  

 . به اجرا درآمده است
كالون در پي ادغام و اختالط جامعه سياسي 

بود و بسياري نظام او را يك  با جامعه مذهبي
 .تئوكراسي معرفي ميكنند

ـ كليسا « ي كالون شهر ژنـو سـوئيس   »مدينه 
او قريب سـه دهـه بـر ژنـو حكمرانـي      . بود

 . ميكرد
ــور   ژان كــالون دخالــت روحــانيون در ام
دنيوي را الزم ميشمارد و سياست را جزئي از 

او هم در نظـر و هـم در   . دين بشمار ميĤورد
ياسـت را درهـم مخلـوط و    عمل، دين و س

ـا سياسـت    . ذوب ميكند او از اختالط ديـن ب

فراتر ميرود و آنرا در اقتصاد نيز وارد ميكند و 
البته در اين موارد پشتيباني طبقه بـورژوازي  

كالون ميگويـد  . ژنو را نيز در پشت سر دارد
. قدرت را خداوند به رهبري عطا ميفرمايد«

تارهاي مسيح و اين را ما نه تنها از انجيل و گف
يا از سنت پي ير و پل مقـدس كـه بلكـه از    

 .»سرتاسر كتاب مقدس فرا گرفته ايم
نيز ميگويد كه اعتبار قانون » قانون«او درباره 

به امضاي مقننه نيست بلكه به دليل تطابق آن 
ـالون  . با اراده قاهر متعال است در نظرات ك

ـانون      ـانبردار رهبـري و ق ملت مطيـع و فرم
ـ  «از اركــان اساســي يكــي . اســت مدينــه 
ي كالون اطاعت و وفاداري محـض  »كليسا

عين همين تئوري . ملت نسبت به رهبر است
» نظام واليت فقيه«ها نيز از طرف طرفداران 

 .ارائه شده و ميشوند
برخي از مدافعين نظريه واليت فقيـه ماننـد   
آقاي مصباح در حالي كـه خـود در واقـع    

و ميكننـد،   عمل كرده» تغلب«مطابق نظريه 
. در صحنه تئوري اما، اين نظريه را رد ميكنند

استدالالت آنها همان استدالالتي هستند كـه  
قبال بوسيله متفكرين مسيحي در قرون گذشته 

ـا  . ابراز شده اند » واليـت فقيـه  «به گفته آنه
. براي رستگاري ملت بوجـود آمـده اسـت   

اگر رهبري جامعه در اختيار ولي فقيه نباشد، 
اما در واقع ولـي فقيـه   . منحط ميشودجامعه 

چيزي نيست مگر حاكم مطلق العنان و خود 
راي و مستبدي كه ابزار تحميل اراده عـده  
اي قليل و ناچيز، اما پر مدعا، بر اكثريت ملت 

آنها، همانند ارباب كليسا براي نماينده . است
خود يعني فقيهي كه صدارت ميكند بيشترين 

در واقع . ميكننداختيارات و قدرت را فرض 
اختيارات و اقتدار ولي فقيه، مطلـق اسـت و   

ـارات از   . حد و مرزي نمي شناسد ايـن اختي
اختيارات وسيعي كه قانون اساسي نظام معين 
ـارت   كرده است نيز بسيار فراتر ميروند، به عب
ـان تـدوين     ديگر آنها به قوانيني كـه خودش

برخي از مدافعين . كرده اند نيز پايبند نيستند
را در ) ولي فقيه(ر و پا قرص واليت فقيه، او پ

ـانند و      ـان معصـوم مـي نش حد پيغمبر و امام
همان اختياراتي را كه براي رسـول خـدا و   
امام معصوم قائل اند براي ولي فقيه نيز قائـل  

  !!اند
 

ـ كليسا «نقش مردم در  ي كالون »مدينه 
  »واليت فقيه«و نظام 

 
ـ كليسا «در لتي نيز ي ژنو نهادهاي دو»مدينه 

وجود داشتند كه اعضاي آن ظاهرا منتخب 
بهمين خاطر اين سوال مطـرح  . مردم بودند

ـالون      ـاي رژيمـي كـه ك است كه آيا نهاده
مســـتقر كـــرده بـــود، ناشـــي از مـــردم  

بوده اند يا ناشـي از خـواص   ) دموكراتيك(
؟ در پاسخ به اين سوال بايد )اريستوكراتيك(

ـ مد«به شباهت عجيبي كه ميان نهادهاي  ينه 
ـا   »كليسا ـالون ب » جمهـوري اسـالمي  «ي ك

 .وجود دارد اشاره كرد
در واقع امر، در ژنو نيـز هماننـد ام القـراي    
ـاهر و رسـما     شيعه، نهادهاي حكـومتي در ظ
ـا اوال     بوسيله مردم برگزيده ميشـده انـد، ام
ـا مجبـور     انتخاب مردم محدود بـوده و آنه
بودند به نامزدهائي كه مورد تائيد كنسيستوار 

ارگاني مشابه شوراي نگهبان بعالوه قـدرت  (
مي بوده اند، راي بدهند و كسي كه ) قضائي

ـان قـرار      نامزدي اش مورد تائيـد ايـن ارگ
ـات را    ــركت در انتخابـ ــق ش ــت ح نميگرف
ـاي     ـالوني نهاده ـام ك نداشت و دوما، در نظ
منتخب فاقد قدرت تعيين كننده بوده اند و 

ي ول(اصل و اساس قدرت در اختيار كالون 
ـتوار  ) فقيه ـابه شـوراي    (و كنسيس ـاني مش ارگ

 .قرار داشتند) نگهبان بعالوه قدرت قضائي
. كسي نيز امكان مخالفت با كالون را نداشت

هر مخالفتي را در نطفه خفـه ميكردنـد و در   

صورت نياز نيز با استفاده از توده ها، سياست 
حذف مخالفين را نيـز بـه عنـوان خواسـت     

 .مردم معرفي ميكردند
ـ  «كــالون و يــاران او ميخواســتند  ــه  مدين

ي خود را به عنوان مشعل و نمونه اي »كليسا
به مسيحيان جهان معرفي نمايند، همانطور كه 

ـام واليـت   «رهبران جمهوري اسـالمي   نظ
ـان   » مطلقه فقيه را به عنوان سرمشقي بـه جه

 !اسالم مينمايانند
اما از اين مشعل بجاي نور، تاريكي و نفرت و 

ـاي بيشـمار و   !. صاعد شدسردي مت افتضاح ه
قتل مخالفين و دگرانديشان و سركوب زنان 
ـيعه    و جوانان در ژنو، همچون ام القـراي ش

در آنجا همچون اينجا عدم . بشدت رايج شد
ـان    تساهل و عدم تحمل غير به يكـي از ارك

 .اساسي نظام تبديل شده بود
ـالون و  . يكي از شرم آورترين وقايعي كه ك

كب شدند سوزاندن ميشل سروت نظام او مرت
بود و در اين » تثليث مقدس«او مدرس . بود

ـا    مورد نظراتي داشت كه موافق طبـع كليس
ــد ـتگاه   . نبودن ــت دسـ ــرار از دس ــراي ف ب

ـاي انقـالب  (انگيزاسيون  بـه  ) مشابه دادگاهه
اما او كه . فرانسه و سپس به سوئيس پناه ميبرد

ـالون مكاتبـه    سالها پيش درباره نظراتش با ك
شـهر ژنـو   » ولـي فقيـه  «داشته بود، بدستور 

» شرافتمند«قضات . دستگير و محاكمه ميشود
ام القراي پروتستانتيسم او را به جرم ارتـداد،  

البته در همان . زنده زنده در آتش انداختند
زمان اين قتل مورد اعتـراض برخـي قـرار    

كاستليون در اعتراض به قتل سروت . گرفت
فاده از خشـونت در  ضمن ابراز انزجار از است

قتل يك «جهت غلبه افكار مذهبي مينويسد 
ـان     انسان، دفاع از فقه نيست، قتـل يـك انس

سروت با قلم و برهان جلو آمده بـود،  . است
ـان بـه عقـب     لذا ميبايستي او را با قلم و بره

 .»ميرانديم
ـال   » واليـت فقيـه  «تئوريسين هاي  كـه خي

هائي ميكنند از نوادرند و قبل از آنها چنين تز
به فكر احدي در غرب نيفتاده است، غافلنـد  

ـيش    ـا پ ـاب  «كه عين نظريات آنها را قرنه ارب
 .مطرح كرده اند» كليسا

ـا، ژاك     يكي ديگر از نظريـه پـردازان كليس
بنين بسوئه، از طرفداران سرسـخت قـدرت   
ـاره حـق       ـا در ب ـا قبـل از اينه مطلقه نيز قرنه
حاكميت و مشروعيت سلطان گفته بود كـه  

ـتند كـه   اساس ا مردم فاقد حق حاكميت هس
 .بخواهند آنرا به ديگري تفويض كنند

تك تك افـراد و  «: آقاي مصباح نيز ميگويد
ـا و     ـيچ كـدام ذات نيز جمع مردم و جامعه ه
اصــالتا حــق حاكميــت ندارنــد كــه حــاال  
ـاكم و     بخواهند با راي خود بـه شـخص ح
حكومــت مشــروعيت ببخشــند، آنهــا حقــي 

ـا    ندارند كه بر ديگران  حكومـت كننـد و ي
 .»فردي را به عنوان حاكم تعيين نمايند

ـاده تـر     ـارت س ـام واليـت فقيـه   «به عب » نظ
ـا  «همچون  ـاب كليس ـين   » نظام ارب حـق تعي

ـاكم را از مـردم     ـين ح سرنوشت و حق تعي
ميگيرد و سپس زيركانه به خود و هم لباسـي  
هايشان تقديم كرده و سپس بين خود تقسيم 

ـام وال . ميكنند يـت فقيـه تحـت    مدافعين نظ
ـلطه و غلبـه خـود و      لواي اسالم در فكـر س
ـتگاه      همفكران و معـدودي از افـراد بـر دس

هيچ عقل سليمي نمي پـذيرد  . حكومتي اند
كه انسان و آحاد يك جامعه زمام امور خود 
را در اختيار معـدودي كـه بـدون دليـل و     
برهان و صرفا با تكيه بر زور سرنيزه و فريـب،  

 خـدا و ديـن بـر روي   خودشان را نماينده 
همين زورگـوئي  . زمين مينامند قرار بدهند

را ارباب كليسا انجام دادنـد و نتيجـه اش را   
 .همه ميدانيم

ـا كـرده     ژان كالون در آتشي كه خـود برپ
 .بود زنده زنده سوزانده شد
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