
  

لودگي روز افزون محيطآغرق فسادهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و عامليم واليت مطلقه فقيه نه تنهاژر:انقالب اسالمی
بلكه به حكم اين قاعده كه  ،در نزاع بر سر قدرت استفاده مي كند ،نه تنها از فسادهاي بزرگ در درون خود ،زيست و بيابان شدن ايران است

چنين واليتي نمي تواند در همه ابعاد . مصدق گنديدگي ماهي از سر است ،يهوجود واليت مطلقه فق ،وردآقدرت مطلق فساد مطلق ببار مي 
خوانندگان ما از يكچند از فسادهاي  ،در اين مجموعه. فساد را نگستراند ،سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و نيز محيط زيست

  :گاه مي شوندآنها آگوناگون و كاربرد 
نچه طرفهاي نزاع انتشار آبنا گزارش از ايران و نيز  ،در فرصت انتخابات و كاربرد فسادها در اين تنازع را ،تنازع بر سر قدرت ،در فصل اول     

  .شناسانده مي شود ،داده اند
اي معامله پنهاني و ايران بر باد ده بر سر گروگانه ،ترجمه گزارش روبرت پاري از اسنادي كه يافته است و به اكتبر سورپرايز ،در فصل دوم     

كاري نيست كه  ،نآتحقيق در باره  ،ن معامله شوم به ايران وارد كردآافسوس كه با همه زياني كه . وريمآرا مي  1980امريكائي در اكتبر 
 به پرده ،بطور پي گير ،زادي هستندآتنها ايران دوستاني كه طي سه دهه همچنان بر راه استقالل و . ن بپردازندآشمار بزرگي از ايرانيان به 

  . برداشتن از اين خيانت پرداخته اند
يند هم در آهر سه گزارش بكار نسل امروز مي . تحليلي مي خوانيد در باره ليبي و سوريه و افغانستان –سه گزارش  ،در فصل سوم     

  .رزه موفقموختن روش مباآزادي خود و هم آشناختن موقعيت كشور خويش و اهميت تمام دادن به استقالل ايران و استقالل و 
در فصل چهارم، قسمت ديگري از مطالعه در باره انجمن حجتيه و در فصل پنجم، داده هاي اقتصادي را از نظر خوانندگان مي گذرانيم      

  .كه اعالن خطر هستند به مردم ايران
  ورده ايمآخبرهاي تجاوزها به حقوق بشر را گرد  ،و در فصل ششم     

 ٤صفحهدر:

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

  )٣۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

انگليسھا و توپ و بکمک د ضياء و حکومتش کودتای سي

    احمدشاه براي قبول آن بهتشر قوای قزاق 
  دربارة » شرح زندگاني من«در) 1(درروايت عبداهللا مستوفي

سيد، ه راجع ب: آمده است» 1299كودتاي شب سوم اسفند «
را همه مي شناختيم كه چكاره است چندان تعجبي  چون او

ين اقدام بخواهد خود را بمقامي رسانده، نداشت كه بوسيلة ا
سري توي سرها بياورد، و ضمناً ضرب شستي باشخاصي كه با آنها 

خان چون رضاه حساب خرده اي دارد نشان بدهد، ولي راجع ب
ده بوديم كميتمان لنگ ميماند، يرا هم نشن هيچيك، حتي اسم او

پيدا  كه اين شخص كيست، و چكاره است و انگليسها او را از كجا
همه ميدانند « : در اين زمينه ميگويددكتر مصدق » ؟.كرده اند

مخلوق سياست انگليس است، چونكه تا سوم  يكه سلسله پهلو
اي محدود كسي حتي نام رضاخان را هم  غيرازعده 1299اسفند 

 ،از او بشيراز رسيد تلگرافينشنيده بود و بعد از سوم اسفند كه 
ميپرسيد اين كي است، كجا هركس از ديگري سؤال ميكرد و 
بديهي است شخصي كه با . بوده وحاال اينطور تلگراف ميكند

باني يپشت ملي وارد كار شود نميتواندازملت انتظار وسايل غير
بهمين جهات هم اعليحضرت شاه فقيد وسپس . داشته باشد

كدام بين دو محظور قرار  هر شاه رضا حمداعليحضرت م
با يك عده وطنپرست مدارا كنند از چنانچه ميخواستند . گرفتند

ميماندند و چنانچه با اين عده  باز انجام وظيفه درمقابل استثمار
تي يبسختي و خشونت عمل ميكردند ديگر براي اين سلسله حيث

  )  2(» .باقي نميماند تا بتوانند بكار ادامه دهند
  

   ۱۲در صفحه     
ما را  !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشاربرای 

   نصراهللا نجاتبخش 

 رژيم مجلس دوره نھمين انتخابات در جناحھا شناسی کالبد

   د؟ميکن حمايت جناح کدام  از انتخابات اين در ای خامنه
در ارتباط با انتخابات دوره نهم مجلس، در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى مفصل صحبت  1390شهريور  18خامنه اي در روز 

او تالش كرد چالش هايي را كه از هر سو و از . در سراسر سخنان خامنه اي آثار وحشت او از خيزش و قيام مردم مشاهده ميشد. كرد
كميت بر سرش ريخته كم اهميت جلوه داده و از جنگ بزرگي كه اين چالشها از درون و بيرون او را جنگ و جدالهاي درون حا

تحوالتي كه در حال شكل گيري دركشورهاي عرب منطقه . احاطه كرده و  بزودي يقه كل واليتش را خواهد گرفت، پرده پوشي كند
ديگر، هشداري سخت وبس روشن به رژيم مستبد حاكم بر ايران  و بخصوص وضعيت درليبي، در سوريه، در لبنان، در عراق و جاهاي

اما . خامنه اي اين موج را ناديده گرفته و سعي در كمرنگ جلوه دادن آن نمود. است كه  به زودي نوبت او نيز فرا خواهد رسيد
حقيقت، اين معضل از آغاز تا به در . يكدست كردن رژيمش و پيشگيري حوادث غير مترقبه در انتخابات پيش رو، دغدغه خاطر او است

اما هرگز نتوانسته است قدرت . امروزگريبانگير واليت مطلقه او بوده است و او همچنان در تالش براي يكدست كردن حاكميت است
غافل از اين كه مكانيسم قدرت طبيعتش شقه كردن وتقسيم به دوكردن است و حذف شقه دوم كه در . استبدادي خود را يكدست كند

 .اين تقسيم يكي از دو حذف ميشود، مكانيسمي كه خامنه اي از آن نميتواند بگريزد
  ۱۵در صفحه    
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  حق شفاف است

  
  پيرامون رابطه با مجاهدين خلقپرسشها 

اي با سران سازمان شود كه شما از ابتدا روابط پنهان و گستردهادعا مي. 1
- يل و شواهد زيادي آورده ميبراي اين ادعا نيز دال. مجاهدين داشته ايد
ها اين است كه در زمان سرپرستي شما بر وزارت امور شود كه يكي از آن

پرونده كاظم رجوي كه متهم به جاسوسي بود با اشاره و موافقت  ،خارجه
حتي گفته مي شود حساسيت شما براي گزينه متصدي . شما مفقود شد

فشا شدن پرونده هاي اين وزارت خارجه در دولت رجايي، نگراني شما از ا
  :وال مطرح استئس 2. چنيني بوده است

  ماجراي مفقود شدن پرونده كاظم رجوي چه بود؟: اول
چرا با تصدي گري ميرحسين موسوي بر وزارت خارجه مخالفت : دوم

     داشتيد؟
حكمت اين كه من «: شود شما پس از خروج از ايران گفته ايدادعا مي. 2

شدم اين بود كه براي امام خميني پزشكان با مجاهدين هم پيمان 
آن ها پس از معاينه كامل از امام به من  .متخصص قلب از خارج آوردم

من بهترين و متشكل ترين . گفتند امام كمتر از سه ماه ديگر زنده است
گروه را سازمان مجاهدين خلق يافتم كه مي توانستم با هم پيماني با آن 

ولي نمي دانم چرا معادالت به هم ريخت و ها كشور را به دست بگيرم، 
  »خميني بيش از آن چه پزشكان گفته بودند زنده ماند
پوتين «و » اشعه زن«سوال من اين جاست كه آيا اين نيز مانند دروغ 

  دروغ ديگري است كه عليه شما ساخته شده است؟» سربازان
   
و علت آن شما در تبيين علت همكاري با مجاهدين بارها توضيح داده . 3

پايه ميثاق  3. ايدرا ابتال جهت شناخت جامعه از مجاهدين بيان كرديده
شما معتقديد اين . استقالل، آزادي و عدم هژموني بود ،شما با مجاهدين

اين » استقالل«پايه ميثاق نقض شد وقتي با رفتن مجاهدين به عراق 
  : ميثاق از بين رفت و چون شما خطاب به مجاهدين شرط كرديد

  
  2در صفحه

Nr.786  10-23 Okt.  2011         

 1390آبان  1مهر تا18از 786شماره

  ۴  ص :است» انتخابات«بزرگ در فساد سیاسی که  کاربرد فسادهای◀

  زاد شده اندآاسنادی که بتازگی  ،می گذرد» اکتبر سورپرایز«سال که از  ۳۱بعد از ◀
  ۴  ص:  ورندآاز پرده بیرون می را  راز بوش و کیسی  

  ۶   ص:  وضعیت در افغانستان –سوریه لیبی نمی شود  –نست آوضعیتی که لیبی در ◀

  ۹   ص:  ۴ –نجمن حجتیه از پیدایش تا امروز تاریخچه ا ◀
   رقمهای ،غارت دادن بی حساب ثروت ملی کشورفسادهای بزرگ در مقایسه با به ◀

  ۱۰  ص:  ناچیزی هستند 
 ۱۱  ص:  اعدام همچنان روش ایجاد جو سنگین  ترس و تحمیل سکوت به مردم است◀

  

  ماهي از سر مي گندد
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اولين قدمي كه كـج بگذاريـد، مـن خـواهم     «
ـان    » گفت ـاق، شـما از آن پس از اين نقض ميث

اما سوال اين جاست كه اگر بنا بود . جدا شديد
با اولين قدم كج از مجاهدين جدا شـويد، چـرا   
وقتي سازمان در پي تفوق طلبي خـود دسـت   

ـان جـدا نشـ    ديد؟ به خشونت گسترده زد، از آن
ـادآوري      ـاز بـه ي بعنوان شاهدي بر اين مـدعا ني

يعني زماني كه هنوز  61نيست كه در دي ماه 
ـاق بوديـد، او در      شما با مسعود رجـوي بـر ميث

ـال  «: عربي گفتالمصاحبه با الوطن  دستاورد س
اول مبارزه مسلحانه ما بسيار بود به حـدي كـه   

دو هزار نفـر از  ...رژيم امروز بي آينده شده است
ـاير مسـئولين رژيـم بـه     آخ وندهاي حاكم و س

 129از شـماره   7صفحه (» هالكت رسيده اند
ـاحبه  ) نشريه مجاهد نكته اين است كه اين مص

در فرانسه انجام شد و شما نمي توانستيد از آن 
ـا    . بي خبر باشيد پس چگونه شـد كـه از آن ه

ـال بعـد از    جدا نشديد؟ و اين همكاري تا يكس
  افت؟اين مصاحبه هم ادامه ي

  :و پرسشي ديگر •
 ،در ايــام تبليغــات رياســت جمهــوري دور اول

مخالفين شما مدعي شدند كه در دوره جـواني  
ماير ديدار داشته ابه اسرائيل سفر كرديد و با گلد

ـايون دوسـت و همـراه      . ايد ناصـر تكميـل هم
قديمي شما نيـز چنـين سـفري را در كارنامـه     
ـاوت كـه       ـا ايـن تف زندگي خود داشته اسـت، ب
ايشان هيچ گاه اين امر را تكذيب نكرد، اما شما 

اكنـون از  . ع سكوت كرديدودر مقابل اين موض
آيا سفر شما به اسرائيل و : وال مي كنمئشما س

  حيفا صحت دارد؟ موضوع اين سفر چه بود؟
  
ــاره ٭ ــه پرســش اول در ب ــخ ب پاس

  :رابطه با مجاهدین خلق
  
پرسش کنندگان از  ،بنابر رویه ایرانیان – ۱

ـای  مدعی نمی پرسـند دلیـل صـحت ادع
از بنی صدر می خواهند . خود را ارائه کند

. ادعــای مــدعی دروغ اســت ،ثابــت کنــد
ـاه  ،افزون بر ایـن ـا آهرگ ـا خـود در ادع نه

جــا  ،تناقضــهای بســیار ،تأمــل مــی کردنــد
ـای اول  برای تردید نمی گذاشتند که ادع

  :دروغ است
ـا مجاهـدین – ۱٫۱ چـرا  ،داشتن روابط ب
ـا نیاز  ـانی کـه م داشت به مخفی بودن؟ زم

ـنجانی آ ،در اروپا بودیم ـای هاشـمی رفس ق
برای  ،قای خمینیآبه نجف رفته بود تا از 

ـای بهشـتی از آ. نها حمایت بگیردآ ـای آق ق
خمینـی بمثابـه مرجــع و اندیشـه شــریعتی 

ی و مجاهــدین خلــق ژبمثابــه ایــدئولو
ــالمی  ــبش اس ـامی جن ـازوی نظـ ــه بـ بمثاب

ـا بـه آطالقانی در قای آ. سخن می گفت نه
 ،ن دورهآدر . دیــده فرزنــد مــی نگریســت

شخص یا گروه سیاسی را به یاد نمـی آورم 
کتاب افضل الجهاد . نها را نمی ستودآکه 

قای حسن حبیبی آنوشته عمار اوزگان را 
ـاب از ســـوی . بـــه فارســـی برگردانـــد کتــ

ـار یافـت ـاب بـه . انتشارات مصدق انتش کت
دیم شده خلق تق» مجاهدان و فدائیان«

ــت ــه . اس ـان ب ــرین کسـ ــک ت ـای آنزدی قـ
بــر ایــن شــده بودنــد کــه او بــه  ،خمینــی

ینـده تعلـق آگذشته و مجاهدین خلق به 
ــد ــود. دارن ــر رابطــه ای ب ــس اگ ــم آ ،پ نه
  . دلیلی نداشت مخفی باشد ،گسترده

ــه  - ۲/ ۱ ــت ک ــتگو اس ــی راس ـاریخ وقت تـ
بنی صدر در . امرهای مستمر باشند ،امرها

ــدگی سیا ــول زن ـام ط ــودتمـ ــی خ ــه  ،س ن
کارمحرمانـــه کـــرده اســـت و نـــه رابطـــه 
. محرمانه با گروهی سیاسـی داشـته اسـت

ـاق و تشـکیل شـورای  چنانکه امضـای میث
ـام گرفـت ـا . ملی مقاومت نیز علنـی انج ب

اینکه هنوز در ایران بودم و امضای میثاق 
امضای  ،قای رجویآو دادن مأموریت به 
  .حکم مرگ خود بود

ــ - ۳/ ۱ ـاه رابطــه مخف ی و گســترده هرگـ
 ،ســال ۳۰در طــول  ،وجــود مــی داشــت
یمــی کــه فــراوان از ژگــروه رجــوی و یــا ر

ـار و شـکنجه و  ـازمان گرفت اعضای ایـن س
یک مورد را بر مالء می  ،اعدام کرده است

  . کردند

قای طالقانی شکایت آنها به آزمانی  - ۴/ ۱
ــی صــدر مجاهــدین  ــد کــه بن ــرده بودن ب
ــدین ــر مجاه ــالمی را در براب ــالب اس  انق

ـانی از آ. خلق تشکیل داده است قای طالق
شگفت زده . من خواست این کار را نکنم
ـانم اعظـم ،شد وقتی دانسـت دختـر او خ

از آقای  ،طالقانی، از بنی صدر خواسته بود
ـائی کــه در ایــن  ،خمینــی بــرای گروههـ

ــدند ـازمان متحــد ش ــرد ،سـ ــت بگی  .وق
بــا بنــی  ،بــدین خــاطر ،مجاهــدین خلــق
  .صدر چپ افتادند

قــای خمینــی از ســازمانها و آوقتــی  - 5/ ۱
اشخاص سیاسی خواست با بنی صـدر بـه 

سازمان مجاهدین تن  ،زاد بنشینندآبحث 
  . زاد ندادآبه بحث 

ـان آ ،زمانی که قرار شـد سـه تـن - ۶/ ۱ قای
ـانی و منتظــــری و بنــــی صــــدر از  طالقـــ
ـازمانهای سیاســـی مـــذهبی و ملـــی  ســ
ــد در یــک جبهــه متحــد شــوند  ،بخواهن

که مجاهـدین خلـق نیـز در  بنابر این بود
قای خامنه ای از سوی آ. این جبهه باشند

حزب جمهوری اسالمی در جلسه ای کـه 
شرکت  ،قای مروارید تشکیل بودآدر خانه 

او پاسخ حزب را به روز بعد موکـول . کرد
ـازمان  ،کرد و روز بعد ایرادی به حضور س

بلکـه . مجاهدین در ایـن جبهـه نگرفـت
ایــران بــه  ایــراد بــه حضــور حــزب ملــت
ـانآ. رهبری شـهید فروهـر گرفـت  ،ن زم

سازمان مجاهدین با بنی صـدر رابطـه ای 
قــای بهشــتی رابطــه مــی آامــا بــا . نداشــت
هـر از  ،چراکه در شورای انقـالب. داشت
ـا  ،چندی  ،»مسـعود«او از گفتگوهایش ب

  . وردآسخن به میان می 
ـان - ۷/ ۱ ـات مجلـــس خبرگــ  ،در انتخابــ

و شخصیت مجاهدین خلق و چند گروه 
فهرستی از نامزدهای خـود  ،سیاسی دیگر

نها آرا معرفی کردند که بنی صدر در میان 
ـا آگمان . نبود نها این بود کـه بنـی صـدر ب

  !.روحانیان متحد شده است
ـا را نقـض و  - ۸/ ۱ این واقعیت ها که ادع

بــر پرســش  ،بــه کنــار ،تکــذیب مــی کننــد
ـان و «کنندگان است که بدانند  رابطه پنه

، هم هـدف مـی خواهـد و هـم »گسترده
ـا پـیش آ. سازماندهی و روش می خواهد ی

ن از سـوی آاز تاریخ انشای میثاق و قبـول 
ن زمان و از آدر  ،سازمان مجاهدین خلق

کسی هدف مشترکی کـه  ،ن زمان تا امروزآ
 ،رابطــه پنهــان و گســترده را ایجــاب کنــد
ـار کـرده اسـت؟ نـه . یافته و در جائی اظه

 ،ال اسـت واواک داردس ۳۰یمی که ژیا رآ
ـازماندهی ایـن رابطـه و روش  خبری از س

ن یافته و اظهار کرده آمخفی نگاه داشتن 
ـا از آ. است؟ نه ـازمان جـدا آی ـا کـه از س نه

کسـی کلمـه ای  ،ن مانده انـدآشده و یا در 
بــر  ،در بــاره هــدف و ســازماندهی و روش

  . ورده است؟ نهآزبان 
ــر  - ۹/ ۱ ـاز اگ ـاال دانســته ۸بـ  واقعیــت بـ

پرســش کننــدگان مــی توانســتند  ،نبودنــد
ـا را ببیننـدآتناقض  : شـکار موجـود در ادع

رابطـه . رابطه پنهانی، گسـترده نمـی شـود
. شکار می کندآگسترده، خود خویشتن را 

یک سازمان، اندیشه راهنما و  ،برای مثال
نسبت اندیشه راهنمائی  ،روش مبارزه دارد

کــه بنــی صــدر ارائــه مــی کــرد بــه اندیشــه 
ـان  ،نمای سازمان مجاهدینراه نسبت بی
. زادی به بیان قدرتی از نوع التقاطی بودآ

سازمان مبارزه مسلحانه را برگزیده بـود و 
ـانی  بنـــی صـــدر جانبـــدار جنـــبش همگــ

و جنبش . میز بودآخودجوش و مسالمت 
ـا و هـم  ،مردم ایران هم در اندیشـه راهنم
  . حق را به جانب بنی صدر داد ،در روش

ـا در ن آدر        ــ ـا و قلمه ــ ـــه زبانه دوران ک
بنی  ،خدمت ستایش از این سازمان بودند
نهــا آصــدر نســبت بــه طــرز فکــر التقــاطی 

زاینــده  ،ایــن اندیشــه راهنمــا: هشــدار داد
ـا  ،ن زمانآ. دائمی انشعاب است در امریک

ـان  – زادی آکه برای طرح اسالم بمثابه بی

ــودم  شــبی تــا دیرگــاه  ،- دعــوت شــده ب
ــدگانن محآ. محاکمــه شــدم  ،اکمــه کنن

یکـی . مدندآبه خدمت مالتاریا در  ،اغلب
ن ها که بیشتر از همه سینه چـاک مـی آاز 

ـادم مانـده  ـاطر اسـمش بی کرد و بـدین خ
از (قای حسین شیخ االسـالم بـود آ ،است

دانشــجویان اشــغال کننــده و گروگــانگیر 
 ،علت محاکمه). سفارت امریکا در تهران
ــــی صــــدر از  ــــد بن روش شــــناخت «نق

 ،اما این روش شـناخت. بود» دین مجاه
جز چهار اصل استالین نبـود و بنـی صـدر 

زمانی  ،۶۰در خرداد . ن را نقد کرده بودآ
در مخفــی گــاه  ،کــه کودتــا انجــام گرفــت

مجاهــدین کــه ســخن از شــورای ملــی 
ـان  ـای رجـوی آبـه  ،مـدآمقاومت بـه می ق

ـای شـما اخـتالف و : گفتم اندیشـه راهنم
د گرایشـهای ن توحیـآبا . تضاد ساز است

ما اندیشـه : او گفت. مختلف میسر نیست
ـاد کـــرده ایـــم ـای خـــود را انتقــ . راهنمــ

کتابهای شما را خوانده ایم و به طرز فکر 
دیرتـر معلـوم . شما گرایش پیدا کرده ایـم

ــه  ــزآدروغ مصــلحت "شــد ک ــه " می گفت
ـازمان«صد افسوس کـه . است » سـران س

هشـــدار نخســـتین را نشـــنیدند و هشـــدار 
یل شورای ملی مقاومت را نیز بهنگام تشک
هشـــــدارهای روز مـــــره در . نشـــــنیدند

ــر  ــرز فک ـنیدند و ط ــز نشـ ـاجرت را نی مهـ
التقــاطی و روش کــردن خشــونت گرفتــار 

  . جبر تجزیه و انشعابشان کرد و می کند
پرونده کاظم رجوی و گم شـدن  - ۱۰/ ۱
ـاهی آ ،ن در وزارت خارجهآ نهم در یک م

کــه بنــی صــدر سرپرســت وزارت خارجــه 
  :دروغ بس فاحشی است ،ودب

پیش از . یم در سوئیس ترور کردژاو را ر •
در فرانسه و سـوئیس زنـدگی مـی  ،انقالب
بعـد از . کارمند وزارت خارجه نبـود. کرد

 ،قــای دکتــر ســنجابیآاز ســوی  ،انقــالب
 ،نـوژمقـر  ،نماینده ایران در سازمان ملـل

او چه پرونـده ای مـی توانسـت . شده بود
ـای آاشــته باشــد؟ در وزارت خارجــه د قـ

 ،نالینآخبر ( ۱۳۸۹در  ،عبدالله شهبازی
ـاب خـود  ،)۱۳۸۹تیر  ۱۴ بخش پایانی کت

  :ورده استآ ،نآدر  ،را انتشار داده و
 يمرتضـ 1360يبهشـت ارد 27 يكشنبهصبح «

ــل ــانژاد، يفض  جمهــوري  ياســتدفتــر ر يازاعض
ــه  372، ــرگ ســند، از جمل ــرگ ســند  90ب ب

ربوط به كاظم ساواك در اروپا را كه م يندگينما
و » صـفا «مستعار يمنبع ساواك با اسام يرجو

بود، از ساختمان وزارت امـور خارجـه    »يرزام«
ـأموران د   يانـدك . خارج كـرد   ادسـتاني بعـد، م
مركز او را، به همراه اسناد فوق،  يانقالب اسالم

 يـن كردند و به زنـدان او  يردستگ يلشدر اتومب
ــان خــود  يــنا 3.منتقـل نمودنــد  ــاجرا در زم م

 ي،رفسـنجان  يهاشـم  يآقا. يختبرانگ ينجالج
 يندر آن زمان ا ي،اسالم يمجلس شورا يسرئ

ـات  يمعظ هاي يهاسناد را از سرما كشـور   ياطالع
ـازه داد كـه ا   يدنبا«: دانست و اعالم كرد  يـن اج

اسناد چه  ينا 4».از دست برود ياسناد به آسان
 يـدايي پ"خلق،  ينشده و چرا در كتاب مجاهد

  »د استفاده قرار نگرفته؟مور "تا فرجام
 ،۱۳۶۰اردیبهشــت  ۲۷امــا یــک شــنبه     

سرپرســت  ،زمــانی نیســت کــه بنــی صــدر
 ۱۹حـدود  ،ایـن روز. وزارت خارجه بـود

پـس برفـرض . ن تاریخ اسـتآبعد از  ،ماه
کــه اســنادی را از وزارت خارجــه بــرده 

در زمان سرپرستی بنی صدر نبـوده  ،باشند
  و. است

زیـرا . قض استقای شهبازی متناآقول  •
ـاواک بـود  ۹۰،اگر کاظم رجوی عضو س

ـا«برگ سند  ـاواک در اروپ » نماینـدگی س
. مربوط به کاظم رجوی گزارش نمی شـد

بــرگ ســند  ۹۰هرگــاه فــرض کنــیم ایــن 
ـاظم  ادعائی، گزارشها در باره فعالیتهای ک
ـــوده و  ـاواک ب ــ ـــدمت س ـــوی در خ رج

ـاواک بایـد داده  ،واقعیت داشته اند بـه س
ه بــه وزارت خارجــه و شــده باشــند و نــ

ـاواک باشـد و نـه در  پرونده می باید در س
 و. وزارت خارجه

ـاواک از  • ـاز در دسـت آکلید بایگانی س غ
ن آاز سـوی . حزب جمهوری اسالمی بود

. قای خامنه ای کلیـد دار بـودآ ،حزب نیز

ـاواک در  ـاظم رجـوی در س پس پرونده ک
  و. اختیار این جماعت بود

د وجود داشـته فرض می کنیم این اسنا •
انــد و از ســفارت خانــه ای کــه نماینــدگی 

در پـی  ،ن بوده استآساواک در اروپا در 
وری  و بـه وزارت خارجـه آجمع  ،انقالب

ن آدر  ،الجـــرم. فرســـتاده شـــده باشـــند
متصدی و مسئول می داشته  ،وزارت خانه

اد اسم برده ژچرا از مرتضی فضلی ن ،است
نمی اسمی برده  ،ن متصدیآمی شود و از 

ربودن و بردن اسناد  ،شود؟ افزون بر این
از وزارت خارجه هـیچ دردی را دوا نمـی 

زیرا اصل گزارشها در ساواک وجود . کرد
ن نیز در دست حـزب آمی داشتند و کلید 

  و. جمهوری اسالمی بود
قای شهبازی تعجب می کنـد کـه چـرا آ •
در کتابی که در باره مجاهدین  ،ن اسنادآ

در " پیدایی تا فرجام"تاب ک( انتشار یافته 
چهار جلد توسط جمعـی از پژوهشـگران 
موسســه مطالعــات و پژوهشــهای سیاســی 

مورد اسـتفاده قـرار  ،)۱۳۸5چاپ تهران 
اما اگر او بنا بر صـحت عمـل ! نگرفته اند
در باره صحت خبری که نقل  ،می داشت

هرگــاه . تحقیــق مــی کــرد ،کــرده اســت
قــای آدر مــی یافــت کــه  ،چنــین مــی کــرد

ـندی را نبـرده بـودژفضلی ن محـض . اد س
پرونده سازی برای رئیس جمهوری، او را 
دستگیر کردند با این ادعا که اسناد سری 

ـارج از  ــه خـ ــه را ب ــرده آوزارت خارج ن ب
 ،ادعــا دروغ بــود و بعــد از کودتــا. اســت

 ،نکه محاکمه شـودآبی  ،ادژقای فضلی نآ
ن آزاد شـــد و دیگـــر کســـی کلمـــه ای از آ

  و. زبان نیاوردبر » اسناد«
ـا وارد مرحلـه  ،۶۰شهریور  ۲۷در  • کودت

وزارت خارجـه در . نهائی خود شـده بـود
در  ،بنــا بــر ایــن ،دســت حکومــت رجــائی

نـه . اختیار حزب جمهوری اسـالمی بـود
ن وزارت خانـه آاد کاری به ژقای فضلی نآ

ن وزارت خانه راه می آداشت و نه او را به 
ن آی را از دادند و نه اجازه می دادند سند

  . وزارت خانه خارج کند
بهنگام سرپرستی بنی صدر  ،بدین سان • 

ــه ــر وزارت خارج ـندی از  ،ب ن وزارت آسـ
 ،بنا بـراین. به بیرون برده نشده بود ،خانه

ـا وزارت  ـای میــر آموافقــت نکــردن بـ قـ
سر سوزنی به بردن اسناد  ،حسین موسوی

ــدا نمــی کــرد ــط پی . از وزارت خارجــه رب
ـازندگان ایـــن د عقلـــی ســـخت  ،روغســ

زورمــدار و کوتــه بــین دارنــد و جــز امــور 
نهــا نمــی آجزئــی در محــدوده دیــد عقــل 

ــد  گنجــد و جــز ایــن دروغهــا نمــی توانن
. به ایران تجاوز نظامی شـده بـود. بسازند

ـال  ،بر سر گروگانها ـانی در ح معاملـه پنه
قــای آاســتبدادی کــه امــروز . انجــام بــود

 نست،آمیرحسین موسوی خود نیز قربانی 
ایران در حوزه . در حال ساخته شدن بود

ــزرگ اســالمی و ــه یمــن انقــالب ،ب در  ،ب
داشــت فرصــتی و مــوقعیتی بــی  ،جهــان

ـارجی . همتا می جست نیازمند سیاست خ
ـا و . درخور این موقعیت بود اما نه مالتاری

نه سران حزب جمهوری اسالمی، وقعـی 
نها در کار تصـرف آ. به اینهمه نمی نهادند

ـان و بـوش. قدرت بودنـد ـا ریگ  ،معاملـه ب
نهــا را نیازمنــد تصــرف وزارت خارجــه و آ

ـانی و وزارت  بانک مرکزی و وزارت بازرگ
ــرد ــی ک ـاع م ــن رو. دفـ ــرای  ،از ای ــال ب تق

و » گرفتن فرماندهی کل قوا از بنی صدر«
ــزی و  ــک مرک ــیس بان ــردن رئ ـار ک برکنـ
ـان خـود بـر  گماردن افـراد طـرف اطمین

ــه هــای خارجــه و بازرگــا  ،نیوزارت خان
یــک دلیــل . نهــا بــودآتقــالی همــه روزه 

ــه  ـا وزارت خارج ـالفتم بـ ــر آمخـ ـای می قـ
جلـــوگیری از ســـلطه  ،حســـین موســـوی

ـا  سران حزب جمهوری اسالمی و مالتاری
اما دلیل دوم اندازه . بر وزارت خارجه بود

ـــالع  ـــوی از آاط ـــین موس ـای میرحس ــ ق
سیاســت خــارجی و قصــدم بــر بنــا کــردن 

ــارجی بــر موازنــه عــدمی . بــود سیاسـت خ
 ۸نخست وزیـری او و جنگـی کـه بمـدت 

ـان  سال ادامـه یافـت و در شکسـت بـه پای
ــت و  ــه از دســت رف ــوقعیتی ک ــید و م رس

بر سر تجربه انقـالب  ،فرصتی که سوخت
 ،مدآنچه آمد آ ،زادیآو اسالم بمثابه بیان 

به استمرار گفته ام و مـی گـویم چـرا نمـی 
خواستم وزارت خارجه به تصـرف حـزب 

طرفه این که در . یدآمی درجمهوری اسال
ــدت ــن م ـام ای ــه  ،تمـ ــین آب ـای میرحس قـ

ـارجی ،موســوی  ،در قلمــرو سیاســت خـ
ـأت آتا . دخالتی داده نشد نجا که وقتی هی

ـاح ایـران آمک فارلین به ایران  مد و افتض
ـانی شــد ــه  ،گیــت جهـ ــی نام ــه خمین او ب

  .شکایت نوشت
 ،بهنگام جدا شـدن از بنـی صـدر - ۱۱/ ۱

 ،۱۳۶۲اسفند  ۲۰یخرجوی نامه ای به تار
 ،در نامه. صفحه به بنی صدر نوشت۱۴در 

ــد در گذشــته همکــاری  ـا مــی گوی ــه تنهـ ن
بلکه فاش مـی گویـد  ،وجود نداشته است

ــادش بــا بنــی صــدر صــادق نبــوده  ،در اتح
  :است

ـاري    «     ـا شـما وارد همك اساساً به اين دليل ب
يم زودتر محقق ژسياسي شديم كه سرنگوني ر

ـا شـما   قضـيه ه  ،و اال. شود ـاري ب چـه در   ،مك
ــر   ـال حاض ــه در حـ ــته و چ  ،از اســاس ،گذش

  .»موضوعيتي نداشت و ندارد
  
  :پاسخ در باره پرسش دوم ٭
  
ــس  – ۲ موضــوع پرســش دوم، دروغــی ب

خـود  ،پرسـش کننـدگان. مضحک اسـت
. احتمال می داده اند که دروغ است ،نیز

  :زیرا. این دروغ تازه ساز است
ـاز مـی گـردد بـه ا - ۱/ ۲ ـات ماجرا ب نتخاب

ریاســت جمهــوری و انتخــاب شــدن بنــی 
ـای بهشـتی آ. صدر به ریاست جمهـوری ق

ـا بنـی : گفته بود یا انتخابات نمی شـود و ی
صدر به ریاسـت جمهـوری انتخـاب نمـی 

اما هم انتخابات شده بود و هم بنی . شود
صدر به ریاست جمهـوری انتخـاب شـده 

از داخـل حـزب جمهـوری اسـالمی . بود
ران حزب می خواهند اطالع دادند که س

مانع از رسمیت یافتن ریاسـت جمهـوری 
ن آ ،ن اطــالعآبنــا بــر . بنــی صــدر شــوند

 ،سران می گفته اند کـه بـه نظـر پزشـکان
. ماه بیشتر عمـر نمـی کنـد ۳قای خمینی آ

ـات او ـان حیـ ریاســت  ،پــس اگــر در زمـ
بعـد از  ،جمهوری بنی صـدر تنفیـذ نشـود

ــد در دســت  ،حیــات او دولــت را مــی بای
ــائی بـه انتخــاب شـدن بنــی  گرفـت و اعتن

  ...صدر نکرد و
ـا      ـای احمـد آبنی صدر این اطـالع را ب ق

خمینی در میان گذاشـت و از او خواسـت 
با پدر خود صحبت کند و مراسم تنفیذ در 

قای خمینی نیز آ. بیمارستان انجام پذیرند
  . موافقت کرد و مراسم نیز انجام گرفتند

قـی زاده بنی صدر خواست دکتـر ت  – ۲٫۲
ـا تشـخیص . قای خمینی را معاینه کندآ بس

قای خمینی اصرار آ ،از قرار. صحیح نباشد
حتـی  ،بر کسی ،داشته است بیماریهای او

 ،پزشکی یا پزشکانی که محرم نمی دانست
ــدآ ــذا بــا تقاضــا موافقــت . شــکار نگردن ل

وردنـی آاز خارج پزشـک  ،بنا براین. نکرد
  . در کار نبود

ـار خـود را بـر جماعتی کـه ب - ۳/ ۲ ـای ک ن
بـه قـدرت  ،مرگ خمینـی گذاشـته بودنـد

در  ،بعدها ،چنانکه ،عالقه داشتند نه به او
ـان  ـا حکومـت ریگ ـانی ب دوران روابط پنه

از  ،وردآکــه افتضــاح ایــران گیــت را ببــار 
ـام وزارت خارجـــه  ،طریـــق کمیچـــی مقــ

ـارلین ،اسرائیل ـاور امنیتـی  ،بـه مـک ف مش
ـاه حک ،ریگان ـام دادنـد کـه هرگ ومـت پی

ـا حمایـت کنـدآریگان از دولت  حتـی  ،نه
مــک . حاضــرند خمینــی را نیــز بکشــند

ـا  ،فارلین در کتاب خود مـدعی اسـت او ب
ایـن .( قتل خمینی موافقت نکـرده اسـت

خبر را در آن ایام یکی از تجار در آلمان که 
با آقای ناطق نوری خویشاوندی دارد نیز، 
به یکی از دوستانش که از سر راه برداشتن 

  ).مینی باشد را گفته بودخ
بنــی صــدر بــر ایــن گمــان بــود کــه  - ۴/ ۲

ـای خمینـی بـرای خنثـی کـردن آوجود  ق
مالتاریا و حزب جمهوری اسالمی ضـرور 

عالقــه ای بــه مــرگ او نداشــت و  ،اســت
غافل بـود . اصرار بر زنده ماندن او داشت

  از این که سران حزب به او نامه نوشته و 
  

  ۳در صفحه     
  

 حق شفاف است
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  !»این که نشد«: ته اند و گفته اندنزد او رف
یعنی نمی باید بنی صدر رئـیس جمهـوری 

ـا گفتـه اسـتآاو نیـز بـه . می شد و شد : نه
شـــما ســـعی کنیـــد مجلـــس را در دســـت 

ــد ــه . بگیری ــی ب ـا اجــازه تقلــب در آیعن نهـ
ـا در آتقلبی که . انتخابات را داده است نه

مسـبوق بـه  ،انتخابات مجلس اول کردند
  .اجازه او بود

قای آ ،این بار. زمان کودتا فرا رسید - 5/ ۲ 
احمـــد خمینـــی راســـت را دروغ کـــرد و 

بنی صدر به من می گفت پدر شـما : گفت
دروغگوی بسیار ! ماه بیشتر زنده نیست ۳

کــم حافظــه ای بــود و دروغــش تنــاقض 
ـا  :شکاری داشتآسخت  بنی صدر از کج

ــدر او  ــی دانســت پ ــده  ۳م ــتر زن ـاه بیش مـ
ان معالج او را از نیست؟ اسم و رسم پزشک

ـنهاد او را . بنی صدر پنهان مـی کردنـد پیش
پس از کجا بنـی صـدر مـی . هم نپذیرفتند

ـای خمینـی آدانست  ـاه بیشـتر زنـده  ۳ق م
اطــالع را یــا محــارم  ،بنــا بــراین. نیســت؟

قــای خمینــی مــی بایــد داده باشــند و یــا آ
ـالج او ـارم نـداده بودنـد . پزشکان مع مح

اسـت بنـی  قای احمد خمینـی گفتـهآزیرا 
پس پزشکان معالج . صدر به او گفته است

ـا . او گفته اند ـا بنـی صـدر رابطـه آام ـا ب نه
ـا او  نداشته اند و تا امروز نیز کمتر رابطه ب

نهــا بــا ســران حــزب جمهــوری آ. ندارنــد
  .اسالمی رابطه داشتند

ـاداش خـود را آ    قای احمد خمینی نیـز پ
ـا دولـت  گرفت و توسط رژیم کشته شـد ت

  .یتی ها استقرار پیدا کندایران گ
گرچه راسـت اسـت کـه بنـی صـدر  - ۶/ ۲

ــونت  ــر خش ــی و غی ــدار سیاس ــز آجانب می
کردن رابطه ها میان سازمان ها و فعاالن 

گرچه  ،و شخصیتهای سیاسی بود و هست
ــذف  ــرای ح ــردن زور ب ـار ب ـالف بکـ مخـ

گرچــه  ،گروههــای سیاســی بــود و هســت
روزی پیش از (قای خمینی از او خواست آ

ـازمان  ۸) »ل از فرماندهی کل قـواعز« س
ـا  ،سیاسی را محکوم کند و او نپـذیرفت ام

ـای دیگـر ـا حزبه  ،نه با این سازمان و نـه ب
او نامزد ریاست جمهـوری . رابطه داشت

قای خمینی و مالتاریا و حـزب آشد وقتی 
ــز  ـا نی ــر حزبهـ ــالمی و دیگ ــوری اس جمه

او در ریاست جمهوری . مخالف او بودند
ـای زادی فآمدافع  عالیت حزبها و گروهه

ـا انتخـاب او بـه ریاسـت  سیاسی بـود کـه ب
ـالف بودنــــد رئــــیس . جمهــــوری مخـــ

جمهوری منتخب مردم و مدافع حقـوق 
ـای  انسان و حقوق ملـی و حقـوق گروهه

نیازمند یک گـروه سیاسـی بـرای  ،سیاسی
بـدیهی اسـت . حکومت کردن نمی شـود

عقل زورمداری که هدفی جز قدرت نمی 
گــاه مــی آایــن حقیقــت کجــا از  ،شناســد

ــر محــور قــدرت مــی  شــود؟ او دروغ را ب
از یاد نیز مـی بـرد کـه بنـی صـدر در . سازد

ـاز بـه  ،دوران ریاست جمهـوری دسـت نی
در . سوی هیچ سازمان سیاسی دراز نکـرد

ـام آزادی فعالیت آهمان حال از  ـا تم نها ب
ـا . توان حمایت کـرد ـاق را ب نخسـتین میث

ـاء کـرد نـه  .حزب جمهوری اسالمی امض
ـا هـــدف  بـــرای حکومـــت کـــردن کـــه بــ

ـاتوری  حـزب «جلوگیری از استقرار دیکت
کـــه ســـران حـــزب جمهـــوری » واحـــد

میثاق  ،از این رو. ن بودندآاسالمی شیفته 
ـا ،در عـوض. را در دم نقض کردنـد  ،کودت

ورد که ادامه دادن بـه آوضعیتی را بوجود 
ـازمان دادن  ،تجربه انقالب استقامت و س

تشـکیل شـورای . کـردن را ایجاب می آبه 
ـاقی بـود کـه در  ملی مقاومـت نیازمنـد میث

ـال هـدف  ،اصول راهنما ،نآ و در عین ح
ـا بـــه روشـــنی تعریـــف مـــی شـــدند و  ،هــ

ـا  ن اصـول و آسازمانهای سیاسی موافـق ب
در شورای ملی مقاومت گـرد مـی  ،هدفها

  . مدندآ
    :پاسخ پرسش سوم ٭
به این پرسش پیش از این پاسـخ داده  – ۳
پاســخ مــی  ،بــار دیگــر ،جــود ایــنبــا و ،ام

در  ،ور مــی شــوم کــهآنخســت یــاد. دهــم
ـان از قـول بنـی  ،پرسش یک ناراستی نمای

ـا : صدر وجود دارد بنی صدر نگفت اگـر پ
و این » جدا خواهم شد« ،را کج بگذارید

فرصـتی نیکـو اسـت . او نبود که جدا شـد
برای این که نخست اتحاد بر اصل موازنه 

  :عدمی را توضیح بدهم
ــدمی - ۱/ ۳ ــه ع ــر اصــل موازن ــدرت  ،ب ق

زادی هـدف آاستقالل و  ،هدف نمی شود

ـا بـر سـر   ،بر این اصل ،پس. می شوند تنه
ـاد   ،مـونیژزادی و عدم هآاستقالل و  اتح
میثاق همین سـه اصـل را مـی . میسر است

  . داشت
اما اتحاد کننده ای که بر سـر اسـتقالل و  
زادی اتحــاد مــی کنــد و اصــل راهنمــای آ

هرگــز در  ،موازنــه عــدمی اســت ،عقــل او
بـر سـر حـق . جدائی پیش قدم نمی شـود

ـار مـی کنـد اگـر . می ایسـتد و حـق را اظه
همــه بــر ســر حــق بایســتند و هــدفی کــه 

ـــتقالل و  ـــدفی آاس ـا ه ــ ـــت را ب زادی اس
اخـتالف  ،جانشین نکنند که قدرت است

 ،مـدآاگـر اخـتالف پدیـد . یـدآپدید نمـی 
ل اختالف، گویای جانشین کردن اسـتقال

ـا طرفـی کـه بـر آ. زادی با قدرت استآو  ی
زادی اسـت اسـتوار آهدفی که استقالل و 

به دلیل ترک هدف از سـوی  ،مانده است
. می باید از اتحاد خارج شود؟ نه ،دیگری

. بر او است که شکیبا باشد و حق را بگوید
طرفـی کـه بـه . انحراف از هدف را بگوید

یکـی از دو  ،مـده اسـتآخدمت قدرت در
یا به هدف باز مـی گـردد و  ،ا می کندکار ر

که جـدا مـی شـود و جـدا  ،یا این او است
ـانی کـه . شدن خود را اعالن می کند از زم

موازنــه عــدمی را بســط داده ام و بــر ایــن 
ـان اسـتقالل و  ،اصل زادی را بازجسـته آبی
ـار  ،بدون یکبار استثناء ،ام این روش را بک

ــدون یکبــار اســتثناء ــرده ام و ب ــدرت  ،ب ق
ایان اتحاد را ترک گفته انـد و ماهیـت گر

ــع  ـانده و رف ــه شناسـ ــر جامع خــویش را ب
  .زحمت کرده اند

قای رجوی بـه بنـی آصفحه ای  ۱۴نامه     
ســندی بــس مهــم هــم از لحــاظ  ،صــدر

بر اصل  ،حاصل کار است وقتی یک طرف
موازنه عدمی برحـق مـی ایسـتد و حـق را 
بیان می کند و انحراف از حق را فاش می 

و هــم از نظــر حقــایقی کــه گفتــه و گویــد 
ـازمان  نوشته شده اند و بر ذائقـه سـران س

این نامـه در . مجاهدین خوش نیامده اند
 ۳۱( نشــریه انقــالب اســالمی  ۸۲شــماره 

. درج اســت) ۱۳۶۳مهــر  ۱۳شــهریور تــا 
ـام پرسشـهای  این نامه پاسخ روشنی به تم

  .پرسش کنندگان است
در هـر  ،بنی صدر در عمر سیاسی خود        

. ن مانــده اســتآدر  ،اتحــادی وارد شــده
جدا شدگان به ترتیبی جدا شده انـد کـه 
ماهیتشان بر مـردم شـناخته شـده و رفـع 

بــه ذکــر دو نمونــه  .مزاحمــت کــرده انــد
  :بسنده می کنم

از ورود به فرانسه  ،قای خمینیآاتحاد با  •
زادی و آاستقالل و  ،هدفها ،۶۰تا خرداد 

ـاعیرشد بر میـزان عـدالت اج اسـالم  ،تم
ــه بیــان اســتقالل و  زادی و رشــد و آبمثاب

از  ،اینهمـه. بودنـد ،والیت جمهور مـردم
ـا  ،قای خمینیآزبان  خطاب بـه مـردم دنی

مجموعـه پاسـخهای او بـه . بیان شده اند
ــه بیــان  ــه نگــاران را ک پرسشــهای روزنام

نه فتوای  ،زادی عنوان بدهیمآاستقالل و 
گوی شــرعی او کــه تعهــد او بمثابــه ســخن

ـان  ،انقالب ایران در حضور و برابر جهانی
 ،نها که در انقالب شرکت کردندآاز . است

ن اصــول ایســتادند و بســیاری آکســانی بــر 
ـــتادند ـــق . نایس ـــر ح ـــتادگی ب ـــر ایس اگ

قای خمینی ناگزیر نمـی آ ،ایستادگان نبود
ـائی را زده ام  ،در فرانسه: شد بگوید حرفه

. ویمنها را بگـآو حاال الزم می بینم عکس 
بــدون  ،هــر کــس دیــن دارد و اگــر نــدارد

مشکل در مـی یابـد کـه ممکـن نیسـت در 
اسالم هم اصل بر والیـت جمهـور مـردم 

پـس کسـی کـه  ،باشد و هم بر والیت فقیه
در پـی  ،دم از والیت مطلقه فقیه می زنـد

  . جبار شدن است
ـا (نوبت  ۷5نهم آ ،نقض قانون اساسی      ت

ـان) ۶۰کودتای خرداد  شـدن  و خاطرنش
ـایش توسـط بنـی صـدر و  قانون شـکنی ه
ــر  ــر س ــتیارانش ب ـانی او و دس ــه پنهـ معامل

ـان و بـوش و ـا ریگ ـاتوان ... گروگانها ب و ن
شــدنش در شــرکت دادن بنــی صــدر در 

ـاگزیرش کـرد  ،بازسازی استبداد وابسـته ن
میلیــون  ۳5کودتــا کنــد و صــریح بگویــد 
یکی  ،نماد زور. بگویند بله من می گویم نه

ـار در برابر  همه شد و دستور داد زودتـر ک
ایستادگی بنـی صـدر و . بنی صدر را بسازید
انتخــاب را بــر مــردم  ،دوســتان همکــار او

به استناد نتیجـه  ،ن روزآ. سان کردآایران 

ما می رویم : با اطمینان خاطر گفتم ،ابتال
و اینک . تا بمانیم و شما می مانید تا بروید

دم مردم ایران والیت جمهور مـردم و مـر
   .ساالری را پذیرفته اند

نخسـت : تجربه شـورای ملـی مقاومـت •
ور شوم که زورپرستان، منطق صـوری آیاد

ـار مــی برنــد ــا مقایســه صــوری ،بک  ،یعنـی ب
ـا یکـدیر مقایسـه و  ،غیرقابل مقایسه ها را ب

نتیجــه دلخــواه خــود را مــی ســازند کــه 
ـای آتوضیح این کـه . یکسره دروغ است ق

ـای خمینـی آبا  ،خمینی پیش از تجربه را ق
ــه  ــد از تجرب ــن ( بع ــردن ای ــور ک ـا سانس بـ

ــی صــدر و دوســتان  ـا بن واقعیــت کــه تنهـ
همکار او بودند که شجاعت ورود به ابتال 
با او و دستیارانش را داشتند و به یمن ایـن 

از  ،زمـــون بـــود کـــه خمینـــی در قـــدرتآ
بــاز  ،خمینــی در مبــارزه بــا اســتبداد شــاه

الب یکــی مــی کننــد و انقــ) شــناخته شــد 
نهــا کــه بــر اصــول آبــزرگ مــردم ایــران و 

زیـر  ،راهنمای انقالب ایران وفا کردنـد را
ـازمان . سئوال می برند همین رویه را به س

ن بکــار مــی آمجاهــدین خلــق و رهبــری 
ـازمان و رهبـری . برند پـیش از  ،نآاین س
. رمان خـواه بشـمار بودنـدآجوانان  ،ابتال

تا وقتی کـه شـعار . محبوب همگان بودند
نها آبا  ،می دادند» خمینی رئیس جمهور«

ایـن . مخالفت علنـی و عمـومی نمـی شـد
قای رجوی به یک فرقـه بـدل آسازمان را 

زادی و آاصـول اسـتقالل و  ،در ابتال. کرد
بـه خـدمت . مـونی را نقـض کـردژعدم ه

صدام و سپس عرضه کننده خدمت به هر 
البته ربطی  ،این فرقه. قدرت خارجی شد

زحمت شاق ورود در . اردن سازمان ندآبه 
ــا ایـن جماعــت را نیـز بنــی صــدر و  ابـتال ب

. بـــر خـــود همـــوار کردنـــد ،دوســـتان او
شکار شدن ایـن واقعیـت آ ،حاصل تجربه

 ،هــرکس و هــر جمــع: بــر همگــان گشــت
ـانی  ،قدرت را هدف می کند تنها وقتی کس
پــیش از رســیدن بــه  ،بــر حــق مــی ایســتند

شکار مـی کننـد و آماهیت خود را  ،قدرت
نها آجامعه از شر  ،ون شناخته می شوندچ

مقایســه روش ابــتال بــا . در امــان مــی مانــد
ـای خمینـی و آروش سرکوب خونین که  ق

سران حزب جمهـوری اسـالمی در پـیش 
چـرا کـه . مقایسه ای واقعی است ،گرفتند

مقایسه دو روش بـر دو اصـل  ،این مقایسه
راهنمــا و دو هــدف هســتند و دو روش دو 

ــدآر نتیجــه متضــاد ببــا ســرکوب : ورده ان
خــونین غیــر از ارتکــاب جنایــت بــزرگ 

بـرای  ،قای خمینی و دستیاران اوآتوسط 
ـازمان مجاهـــــدین و رهبـــــری   ،نآســــ

ـار  ــ روش  ،در عـــوض. وردآمحبوبیـــت بب
ماهیــت ایــن رهبــری و ســازمان را  ،ابــتال

  . نها شدآشکار و سبب مغضوبیت آ
ـازمان       ـا سـرمایه ای  ،هرگاه رهبری س ب

مبارزه بانیان سازمان و اعضای که حاصل 
قمار نمی کرد و بر اصول سه گانـه  ،ن بودآ

ـاروئی قهـر  بـه  ،میـزآوفا می کـرد و در روی
زمـون آاز  ،دفاع از خـود بسـنده مـی کـرد

وضـعیت  ،مده بـود و امـروزآپیروز بیرون 
سیاسی ایران دیگر بود و پرسش کننـدگان 

اال اینکـه . نیز این پرسشـها را نمـی کردنـد
کننــدگان و دیگــران نبایــد از یــاد  پرســش

ـار نمـی   ،مـدآببرند که هرگاه ابتالئی در ک
ناشناخته بمانند  ،زورپرستان می توانستند

و صــحنه سیاســی را همچنــان در تصــرف 
ـان تحـول را بسـیار  خود نگاه دارنـد و زم

  . طوالنی کنند
حاصل تجربه بس گرانقدر  ،بدین سان     

ــرا ـا ،اســت زی ــه تمـ ــران اســت ک می در ای
ـار  ،بیانهای قدرت بـه یمـن تـدوین و انتش

 ،زادی و از رهگـذر ابـتالآبیان اسـتقالل و 
ــار شــده انــد مــرام هــای . یکســره بــی اعتب

در ایـران اسـت کـه از راه  ،قدرت فراگیـر
در ایران اسـت . تجربه بی اعتبار شده اند

کـــه اینـــک گرایشـــهای جانبـــدار مـــردم 
ـاعی را  ـاه اجتم ساالری بزرگ تـرین پایگ

  . اندجسته 
ـاحبه  - ۲/ ۳ ــونت و مصـ ـاره خش ـا در بـ امـ
  :قای رجوی با الوطن العربیآ

خشونت را سازمان مجاهـدین خلـق و  •
یــم بســیار ژر. ن شــروع نکردنــدآرهبــری 

نهــا را آکوشــید واقعیــت را وارونــه کنــد و 
. شروع کنندگان مبارزه مسلحانه بباورانـد

 ،برغم ایـن واقعیـت کـه ،خرداد ۳۰اما تا 

 ۱۲۰۰ ،ر شـهرهای ایـراند ،در هر هفتـه
برخورد توسط پاسـداران و دیگـر عوامـل 

ـا بـه آمـد و بسـیاری از آیم بوجود می ژر نه
ـازمان  ،قتل و جرح مـی انجامیـد افـراد س

دفاع مسـلحانه  ،از خود ،مجاهدین خلق
 ،خــرداد ۳۰پــیش از . نیــز نمــی کردنــد

ــه ای صــادر کردنــد و در  حــق  ،نآاعالمی
این . دنددفاع از خویش را خاطر نشان کر
بـه  ،یمژهمان اعالمیه است که تبلیغات ر

ن را اعالن قیام مسلحانه خوانده آ ،دروغ
 ،قای موسوی تبریـزیآنکه آبا وجود . اند

ـاز آاعتراف کرد خشـونت را مجاهـدین  غ
دروغ سازان هنـوز مدعینـد کـه  ،نکردند

نها بودند که در دست بـردن بـه اسـلحه آ
  . تقدم جسته اند

 ،ه اسـلحه بـی نقـش شـودبرای این ک       
ـار الزم بـــود ـار کــ ـام گرفـــت ،هرکــ . انجــ

گروههــائی کــه اســلحه داشــتند، حاضــر 
شدند اسلحه را به شـرط ایـن کـه امنیـت 

زمـین  ،نها تضـمین شـودآفعالیت سیاسی 
قای خمینی و دسـتیاران او آاین . بگذارند

ـانون  بودند که حاضـر نبودنـد بگذارنـد ق
اسی اساسی اجرا شود و امنیت فعالیت سی

حتی او حاضر به دادن تأمین . برقرار شود
حـزب  ،به دو سازمان کـرد. جانی نیز نشد

ماده بودنـد بشـرط آدموکرات و کومله که 
 ،تــأمین جــانی، اســلحه را زمــین بگذارنــد

ـازمان  آقای خمینی اما تأمین نداد و بـه س
نخســت : مجاهــدین خلــق نیــز گفــت
بعـد مـن  ،اسلحه خود را تحویـل بدهیـد

ـا آ. پـذیرمشما را مـی  ـا ندیـده بودنـد آی نه
ـأمین کتبـی آ قای خمینی به سران ارتش ت

در  ،داد و چون بر کرسـی قـدرت نشسـت
ـــت ـــش گف ـــران ارت ـــدام س ـــه اع : توجی

نیــاز بــه  ،جنایتکــاری اینهــا محــرز اســت
ــد ــه ندارن ــرای . محاکم ــت ب ــراز هوی اح

  ؟ !نها کافی استآمجازات شدن 
باوجود عهد شکنی های مکرر و کشتن       
 ،نی که به قول او اعتماد کـرده بودنـدکسا

چه کسی حاضر مـی شـد بـدون تحصـیل 
  اسلحه را زمین بگذارد؟ ،تضمین قانونی

پرسش کنندگان یک طرف  ،بدین قرار       
یم خمینی بود که ژر: را فراموش کرده اند

ــد ـافی ندی ـا را کـ ــگ در مرزهـ درون  ،جن
ـاه . عرصـه جنـگ کـرد ،مرزها را نیز هرگ

هـزار تـن مـورد  ۲شـدن  قرار باشد کشـته
دسـت کـم  ،قای رجوی را ببینـیمآادعای 

ـاه  می باید بکار افتادن ماشـین اعـدام و گ
ــیم و  شــبی چنــد صــد اعــدام را هــم ببین

وقتــی یــک طــرف چنــد . انصــاف بــدهیم
نمـی تـوان از طـرف دیگـر  ،برابر می کشد

ـاع نیـز نکنـد مقصـر . خواست از خود دف
ه چرا کـ. یم او استژقای خمینی و رآاول 

ـان و  تجاوز به قانون اساسی و حقـوق انس
حقــــوق جمعــــی مــــردم ایــــران را او و 

ـا بودنـد کـه آغاز کردند و آدستیاران او  نه
بـه  ،فراخوانها به پایان دادن به خشـونت

ـارجی را ناشـــنیده  جنـــگ داخلـــی و خــ
قای رجوی سـخنی را گفتـه آاگر . گرفتند

 ،است که پرسش کنندگان نقل کـرده انـد
به محض این : گفته استهم او مکرر نیز 

زادیها آیم به خشونت پایان بدهد و ژکه ر
مجاهدین نیز بـه خشـونت  ،را برقرار کند

ـا . پایان می دهنـد پرسشـی کـه براسـتی ج
قای خمینـی و دسـتیاران آپرسش از  ،دارد

ایران گیتی او است که چرا بـه اسـتقالل و 
ـاوز آ ـان تجــ زادی و حقــوق مــردم و انسـ

ـا ــد و چــرا فراخوانهـ ــین از  کردی ــه تمک ب
قــانون اساســی را ناشــنیده گرفتیــد؟ چــرا 

ــه آ ــخ ب ـنجانی در پاس ــمی رفسـ ـای هاش قـ
ــه خواهــان دســت  ــدس بازرگــان ک مهن
برداشتن از کشت و کشتار و برقرار کـردن 

ـاه را  :پاسـخ داد ،زادیها شدآ ـا اشـتباه ش م
  !نمی کنیم؟

ـابر آیاد ،با این وجود        ور می شوم کـه بن
   ،توافق

ـاز  ،در مقام دفاع ،دن قهربکار بر -  ۱ مج
  شد  و

ن آمـوزش قـرآروش می باید عمل بـه  – ۲
یـم ژمبارزه مسلحانه به رهبـران ر: می شد

متجاوز به انقالب و اسالم و حقوق ملی و 
  و. منحصر می گشت ،حقوق انسان

شـــورای ملـــی مقاومـــت نمـــی بایـــد  – ۳
ـا  ،جانشین مردم می گشت بلکه می بایـد ب
ـاژرکوب ربی اثر کردن ابزار سـ  ،یـم کودت

. وردآامکان جنبش همگانی را فراهم می 
قــای آاز جملــه بنــا بــر اعترافــات (امــروز 

ـاه روش ) موسوی تبریزی می دانـیم هرگ
ـار مـی رفـت و از  ن آبـی کـم و کاسـت بک

ــروزی حاصــل مــی  ،تجــاوز نمــی شــد پی
یــم نــاگزیر مــی شــد زور ژیعنــی ر. گشــت

بمثابه روش حکومت کردن را رها کنـد و 
ــه آل و اســتقال ــذیرد و ب زادی انســان را بپ

اگر نتیجـه جـز . حاکمیت مردم تن دهد
دلیلی جز هدف شـدن قـدرت و  ،این شد

  . نداشت ،ترک روشی که توضیح داده شد
یا بـه خشـونت را روش کـردن و بـه آاما  •

ـا کــردن روش مــورد توافــق اعتــراض  ،ره
در این باره و در . نمی شد؟ چرا و روز مره

 ۱۴چند جمله از نامه  ،باره نقض سه اصل
در  ،کـه –قای رجـوی  بـه مـنآصفحه ای 

ـا پوشـــش دروغ  ،نآ ــ ـار راســـت را ب ــ هرب
گویــای انتقــاد مســتمر  ، - پوشــانده اســت 

  :است
ـان «      پـس از تشـكيل    ،اما در باره اختالفاتم

فكر مي كنم به ياد داريد  ،شوراي ملي مقاومت
 ،كه هرگاه اختالفات به مناسبتي اوج مي گرفت

بال سيل اتهاماتي كه نثار مجاهـدين مـي   در ق
  »... كرديد

ـا         ــات«ام ــا از » ســیل اتهام جــز انتقاده
قول و فعل سران سازمان در نقض اصول 
ـا  و جانشین کردن روش مـورد موافقـت ب

چه می توانسـتند  ،خشونت عنان گسیخته
ــــت ــــند؟ در حقیق ــــود  ،باش ــــه، خ نام

را بازگو مـی » سیل اتهامات«محتواهای  
  . کند
ــه         ــرای  ،و حاصــل تجرب همــه ســود ب

هــیچ  ،امــروز: ایــران و مــردم ایــران شــد
نسل امـروز . ناشناخته سیاسی برجا نیست

ـا  انتخاب روشنی دارد و هرگاه انتخابش ن
ـناختم ،بجا شد . نمی تواند بگوید نمـی ش

ـــتقالل و  ـــد در اس ـاه بخواه ــ زادی آهرگ
زورپرسـتان را انتخـاب نمـی  ،زندگی کنـد

ــد ــه کو. کن ــه در ب ــد ک ــی نه ــی ارج م شش
شناساندن سه رأس مثلث زور پرست بکار 

  .رفته است و می رود
  
  :پاسخ به پرسش چهارم ٭
  
قای آ ،قای تکمیل همایونآاما غیر از  – ۴

حسن حبیبی نیز به اسرائیل دعوت شـده 
و مدت دو هفتـه را در اسـرائیل گذرانـد و 

ــه  ،در بازگشــت گــزارش ســفر نوشــت و ب
شـد و سـخنرانی نیـز  اجتماعی نیز دعوت

تنها کسی که در باره سفر خویش بـه . کرد
قای حبیبی آ ،اسرائیل سکوت کرده است

از جمله بـه ایـن دلیـل کـه پرسـش . است
اما سفر بنـی . نام او را نبرده اند ،کنندگان

ــن دو ـا ســفر ای تفــاوت مــاهوی  ،صــدر بـ
  :توضیح این که. داشت

از ســازمان دانشــجویان وابســته بــه  - ۱/ ۴
ملی ایران دعوت شـد کـه نماینـده جبهه 

ای بــه کنفــرانس بــین المللــی ســازمانهای 
 ،دانشجوئی که در اسرائیل تشکیل می شد

ــی صــدر را . بفرســتد ــگاه، بن ــه دانش کمیت
از جملـه دالیلـی کـه سـبب . انتخاب کرد

ایـن بـود کـه  ،شد کمیته دعوت را بپذیرد
ــازمان رســمیت مــی یافــت و ر یــم شــاه ژس

ویان را سـرکوب کمتر می توانست دانشج
هفتـه ای در  ۲قـرار بـر یـک اقامـت . کند

  .اسرائیل شد
متنی را برای ارائه به کنفرانس تهیه  - ۲/ ۴

متن مربوط می شد به رابطه سلطه . کردم
زیــر ســلطه و  پیشــنهادهایی را کــه  –گــر 

در . برای تغییـر ایـن رابطـه در بـر داشـت
بــه تفصــیل بــه نقــش  ،از جملــه ،مــتن

رتش مستقر غرب سـلطه بمثابه ا ،اسرائیل
ــود ــده ب ــه ش ــه پرداخت ــر در خاورمیان . گ

ـات و  ،روزی پیش از سفر به مؤسسه مطالع
تحقيقات اجتماعي رفتم تا متن را كـه تكثيـر   
شده بود بگيرم و براي پخش ميان شـركت  

متصدي تكثيـر كـه هـوادار    . كنندگان ببرم
اطالع داد كه صفحه مربوط  ،جبهه ملي بود

از سفر اعـالن  . ده استبه اسرائيل سانسور ش
ـيس    آ. انصراف دادم قاي دكتـر صـديقي رئ
تلفن كـرد و دليـل انصـراف را    . مؤسسه بود

نتيجـه ايـن شـد كـه     . دليل را گفتم. پرسيد
ـاي خـود قـرار       صفحه سانسـور شـده در ج

  . سفر انجام شد. گرفت
  

  ۱۶در صفحه     
  

 حق شفاف است
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ــادهاي   ــاربرد فسـ كـ
بزرگ در فساد سياسي 

  :است» انتخابات«كه 
  

معرفي واليتي به عنوان سخنگوي جبهه  با◀
ـايي كـه    متحد اصولگرايي، يكي از جبهه ه
احتمال تشكيل آن داده مي شد خود را بـه  

ـاخت  جبهـه متحـد   . صحنه انتخابات وارد س
ـايد   اصولگرايي به اين اميد تشكيل شد كه ش
بتوانــد بــا يــارگيري از جبهــه هــاي ديگــر 
ـتادگي و   ــداري و ايسـ ــد پاي ــولگرا، مانن اص

ـام قـوا در برابـر    ....لگرايان سنتي واصو با تم
و اصالح طلبـي  » انحراف و فتنه«جبهه هاي 

ـائل مختلفـي پيرامـون    . مقاومت كند اما مس
جريان انتخابات پديد آمده اند و اميد آنها را 
براي رسيدن به وحدت كاهش داده و ايـن  
 :جبهه در پيروزي خود به شك افتاده است

ـاز   » باند منحرفين« • ـاطر  كـه بـه ت گي، بخ
فسادهاي مالي، مورد حمله قرارگرفته است، 
در تالش براي خنثي كردن حمله و بيـرون  

ازاين رو، در يـك  . رفتن از زير فشارها است
اسامي : اطالع رساني تهديد آميز، گفته است

نفر با هزاران سند فساد را افشا خواهـد   314
 .كرد 

جبهه هاي مختلف اصولگرايي،از قـرار بـه   •
ـلي       اين نتي ـيده انـد كـه بخـش اص جـه رس

انتخابات در اختيار انحرافيون است و بايد به 
ـات شـوند   . نوعي مانع از تقلب آنها در انتخاب

ـاز   يعني گروه احمدي نژاد را از همان كار ب
ـام مـي    دارند كه تا انتخابات قبلي، خود انج
. دادند و به خود صد آفرين نيز مـي گفتنـد  

سيده است حال كه نوبت تقلب به زيانشان ر
ـات از چـه     و مي دانند كه متصـديان انتخاب
ترفندهايي استفاده مي كنند، سخت ترسيده 
ـال    اند و برآن شده اند كه بايد فكري بـه ح

 .چگونگي برگزاري انتخابات كرد
آنها در تالش هستند تا كه مانع از آن شوند •

ـان     ـا مجري ـا ب بانـد  «كه تصدي انتخابات تنه
ـا   چرا كه تصد. باشد» انحراف ـات ب ي انتخاب

ـته   استانداران و فرمانداران و بخشداران وابس
  . است» باند انحراف«به 
آنها، براي جلوگيري از تقلب سازماندهي  •

شده، تصميم به تشكيل كميته صيانت از آراء 
ـات  . را گرفته اند همان كميته ايكه در انتخاب

رياست جمهوري اصالح طلبها تشكيل دادند 
ن اعتراض مي كردند و و اينان به شدت به آ

با تشكيل اين كميته، اعتبار برگزار : مي گفتند
كنندگان انتخابات كه حكومـت و شـوراي   
نگهبان ميباشد از بين خواهد رفت و ديگر به 

 .هيچ انتخاباتي، اعتماد نخواهد شد
جهـت كسـب اكثريـت    » جبهه انحراف« •

كرسي هاي مجلس، برنامه گـذاري كـرده   
ـيل شـ  . است ده از درون آن اطالعات تحص

ـاكي از آننــد كــه      ـان، حـ اصــول گرايـ
، »باند انحراف«اصولگراياني كه ميان خود و 

ـا مگـر    خط كشي كرده اند، به تكاپو افتاده ت
جبهــه «قبــل از برگــزاري انتخابــات، كــار 

 . را بسازند» انحراف
ـاي   • گفتگوهاي انجام شده ميان چهـره ه

تبـري مـي   » منحـرفين «اصولگرائي كـه از  
نــي گرداننــدگان جبهــه هــاي جوينــد، يع

پايداري و ايستادگي، گوياي ايـن واقعيـت   
ـان   است كه كار هماهنگي آنها با اصالح طلب

ـالي اسـت   . به نتيجه نرسيده است اين در ح
ـان   –جبهـه فتنـه   «كه اگر  در » اصـالح طلب

كنارشان قرار نگيرند، پيروزي بيشتري نصيب 
به همين دليل جبهـه  . منحرفين خواهد شد

لگرايي فشار وارد مي كنـد بـراي   متحد اصو
اين كه اصالح طلبان، ولو با توسل به تهديد، 

ـال     . وارد انتخابات شوند ـازگي، بـه دنب بـه ت
ـان و    درخواست هاي باهنر از  اصـالح طلب

بايد سران : اجابت نكردن آنها، او گفته است
ـازات محكـوم شـوند    ايـن  . فتنه به اشد مج

 تهديد شديد گوياي اين واقعيت است كـه 
 . گفتگو با اصالح طلبان به نتيجه نرسيده است

جبهه «كليه جبهه هاي اصولگرايان مخالف •
مي دانند كه به هر نحـو ممكـن،   » منحرفين

حتي . شوند» منحرفين«بايد مانع از پيروزي 
كار را به جايي رسانده اند كه مباحث پشت 
پرده ها و پنهاني خود را بـه صـورت علنـي    

ـا مگـر    را از » منحـرفين «مطرح مي سازند ت
ـان  .آينده بترسانند چنانچه حميد رضا كاتوزي

كه قبال از حاميان احمدي نژاد بود و حال از 

ـاگري، گفتـه    او دور شده است، در يك افش
ـا حـذف پسـت رياسـت      : است مي تـوان ب

 –جمهوري تنها يك نخسـت وزيـر داشـت    
اين گفته نشان مي دهـد  . –نقل به مضمون 

رايي بـه جـز   كه جبهه هاي مختلف اصـولگ 
منحرفين به اين نتيجه رسيده اند كه اگر اين 
ـات را از دســت بدهنــد رياســت     انتخابـ
. جمهوري آينده را نيز از دست خواهند داد

به همين دليل در اين انديشه هستند كه اگر 
شكست بخورند سناريوي حاكميـت بـدون   

اگـر  . رياست جمهوري را از حاال كليد بزنند
ـاه آينـده م   ـئن شـوند كـه    تا يكي دو م طم

مــوفقيتي بدســت نخواهنــد آورد، احتمــاال 
طرحي به مجلس ارايه مي دهند تا مگر مقام 

را قيچي كنند و  در ظاهر  یجمهوررياست 
و باطن، زمام قوه مجريه و تمامي دولـت در  

. و نخست وزير انتصابي قرار گيرد» رهبر«يد 
ـيس جمهـوري      روشن است كـه حـدف رئ

و مي دانيم . ي استنيازمند تغيير قانون اساس
ـال    76كه در انتخابات رياست جمهوري س

كه در آن، ناطق نوري نامزد خامنه اي بود و 
از خاتمي شكست خورد، صحبت مـي شـد   
كه هرگاه ناطق نوري پيروز شـود، دولـت   

اما اين . برقرار شود» رهبر«اسالمي با تصدي 
ـان      ـا امـروز، مي واقعيت كه از اول انقـالب ت

ـارض وجـود    و رئيس ج» رهبر« مهـوري تع
ـاي      ـان، معن داشته است، بـه تهديـد كاتوزي

تعــارض ميــان رئــيس : ديگــري مــي دهــد
، تنها وقتي حل مي شود »رهبر«جمهوري و 

كه متصدي قوه مجريه بطور كامل آلت فعل 
 . خامنه اي باشد

مطمئن است كه قبـل از  » جبهه انحراف« •
ـاي ديگـر      انتخابات، گرداننـدگان جبهـه ه

ر ضربه كاري كه بتواننـد، بـر   اصولگرايي، ه
ـاطر،  . اين جبهه وارد خواهند كرد بدين خ

در شرايط فعلي، كامال دست به عصا راه مي 
ـا ندهنـد   ـا  . روند تا بهانه اي به دست آنه كم

اينكه، در روزهاي اخيـر، ديگـر صـحبتي از    
حتـي  . مشايي و بقايي به گوش نمـي رسـد  

شايع شده است كـه ريـس جمهـور بـراي     
فشار بيشتر بر باند خود، مشائي و جلوگيري از 

حميد بقايي را با خود به نيويورك برد اما باز 
اين دو از سر و صدا افتاده اند تا كه . نگرداند

مخالفان نتوانند، دست آويزي بسازند  و اگر 
احمدي نژاد عبـور  » خط قرمز«توانستند از 

از ياد نبـريم  . كنند، مشائي را نيز توقيف كنند
د را تهديد كرده بودنـد كـه   كه احمدي نژا

 .بقائي را ظرف يك هفته دستگير مي كنند
در روزها و هفته هاي آينده، بايـد منتظـر    •

چرا . شدت برخورد جبهه ها با يكديگر باشيم
كه اين روزها سناريوهاي مختلف شاگردان 
مدرسه حقاني و اعضاي باند جنايت براي از 
دست ندادن قدرت  نمايان، در دست اجرا 

 :تندهس
مصطفي پـور محمـدي وزيـر كشـور در      - 

حكومت اول احمدي نژاد كه بركنار شـد و  
ـئوالن   معاون اسبق خارجي واواك  و از مس
ـارج از    ـارزان در خ رديف اول قتل هاي مب
كشور كه اينك رئيس سازمان بازرسي كـل  
ـيد     كشور است، به عنوان مهـره، از سـوي س
علي خامنه اي، براي جلوگيري از پيشـروي  

. به بازي گرفته شـده اسـت  » هه انحرافجب«
جبهه «وظيفه او اينست كه بنا بر موقع، براي 

 .موانعي را ايجاد نمايد» انحراف
محســـني اژه اي قاضـــي برجســـته و از  - 

ــروف كــه از پســت وزارت   جنايتكــاران مع
اطالعات توسط باند انحراف بركنار شده بود 
در كسوت رياست دادستاني كل كشـور در  

ـاري بـه    حال برنامه ريزي زدن ضربه اي ك
 .رئيس دولت سابق خود مي باشد

از سوي ديگر، قوه قضائيه بنا بدستور خامنه  - 
جبهه «اي در حال وارد آوردن فشار بيشتر به 

افشــاي . و احمــدي نــژاد اســت» انحــراف
ـا بـه ايـن     3800اختالس  ميليارد توماني تنه

علت انجام گرفته است كه افكار عمومي بـر  
البته به نتيجـه  . بسيج شوند» فيون انحرا«ضد 

ـا     ـا اينه نرسيد چون مردم مي گوينـد اي باب
ـاگري  . همه شان همين كاره هستند اين افش

ـيه سياسـي نبـود      ها سياسي است و اگـر قض
ـال   كاري به او نداشتند همانگونه كه تا به ح

ــردم برضــد  . نداشــتند در همــان حــال، م
مجموع رژيم، بخصوص خامنه اي و واليت 

چـرا كـه مـي    . است كه بسيج شده اندفقيه 
بينند رانت خواري و انواع فسادها فرآورده 

 8در دوره جنـگ  . رژيم واليت فقيه اسـت 
ـيس      ساله كه خمينـي رهبـر و خامنـه اي رئ
جمهوري و مير حسين موسوي نخست وزير 

بعــد از . ميليــارد دالر گــم شــد100بودنــد،
خامنـه اي و رياسـت   » رهبري«خميني، در 

ـازهم    جمهوري هاش ـاد ب ـنجاني، فس مي رفس
توسعه يافت تا جائي كه بنا بر آورد زنده ياد 

درصد توليد ناخالص ملي،  40دكتر عظيمي، 
رانتي شد كه رانت خواران بـه جيـب مـي    

ـامي  . زدند در حكومت خاتمي مافياهاي نظ
ـا تقلـب در       – ـتند و ب ـتر جس مالي قـوت بيش

انتخابات، كار تصرف دولت و وسعت هرچه 
 .يدن به فساد را پيش بردندبيشتر بخش

ـار شـده      -  حسن صـفار هرنـدي وزيـر بركن
ـاال نقـش      درحكومت احمدي نـژاد كـه ح
چوب دو سر طال را پيـدا كـرده اسـت و از    
ـئوليت    سوي كودتاچيان نظامي هم كـه مس
معاونت فرهنگي را داشت بركنار شده است، 
به همان جبهه خود، يعنـي جبهـه پايـداري    

ــود   ـابق خ ـاران سـ ـته و يـ ــه  پيوسـ در جبه
اصولگرايي را از دست داده و درگير آينده 

چرا كه به جاي وي .  سياسي خود مي باشد
. شيادي به نام مقدم فر بر سر كار آمده  است

ــن شــخص قــبال مســئوليت وب ســايت   اي
اينـك،  . دروغگزاري فارس را عهده دار بود

در مقام معاونت فرهنگي، مأمور شده اسـت  
زيرا همين . زندتيشه به ريشه فرهنگ كشور ب

دو روز پيش بود كه قائم مقام سپاه پاسداران 
در مراسمي گفـت در كشـوري كـه شـهيد     
وجود دارد ديگر به رستم و سـهراب و آرش  

بهــر رو، صــفار . كمانــدار احتيــاجي نيســت
ـأمور حملـه    هرندي نيز از كساني است كه م

 .شده است» منحرفين«تبليغاتي به 
ـيد الشـه  -  داي تهـران  اخيرا فرمانده سپاه س

طي برنامه ريـزي جديـد، كليـه    : گفته است
ـپاه   نيروهاي بسيجي وارد نيروهاي زميني س
ـا واگـذار مـي     شده و نقش جديدي به آنه

در كليه استانها فرماندهان نظامي استان، . شود
فرماندهي نيروهاي سپاه و بسيج را بر عهـده  

ــد ــب، بســيج از  . دارن ــدين ترتي ــت «ب حال
عضويت پيدا مـي   خارج و در سپاه» مردمي
ـار اينسـت كـه مـي       . كند آيا معنـي ايـن ك

خواهند سپاه را جانشين وزارت كشور كنند 
ـا      ـپارند و ي ـپاه بس و تصدي انتخابات را بـه س
دست كم، تصدي تقلب در انتخابات را بطور 

» جبهه انحراف«كامل به سپاه بسپرند و دست 
  را از مجلس كوتاه كنند؟

اســالمي مهــر، روزنامــه جمهــوري  11در  - 
ركورد فساد اقتصادي، درجهان، : نوشته است

  .توسط ايران شكسته شد
نماينده مجلس حكومت  11در همين روز،  - 

ـاد      ـين فس ـاني چن احمدي نژاد را باعـث و ب
  .گسترده اي دانستند

ـاتمي   -  باز در همين تاريخ، كيهان نوشت خ
در بانك سامان سهام دارد و اين بانك نيز در 

  .شته استفساد بزرگ شركت دا
مهر، خبرگزاري مهر از قول محمد  11در  - 

يك دليل : خوش چهره گزارش كرده است
گران كردن ارز، تأمين هزينه هاي انتخابات 

  .است
ـادها     ـاد، فس بدين سان، در رژيمي غرق فس

ـته و در     ـابهاي سياسـي گش وسيله تسويه حس
  .نقش جسته اند» انتخابات«

  
جبهه های دیگـر نیـز بـا 

  :رویندیکدیگر رویا
  
سران نظام توافق کرده اند کـه  ٭

اد تا پایان دوره ریاست ژاحمدی ن
ــد  ــام خــود بمان ــوری در مق جمه

  :ولی
  
 5در  ،عضو جامعه روحانيت مبارز شجوني،   

حمايــت از محمــود : گفتــه اســت ،90مهــر 
احمدي نژاد در ايران به طور قابل مالحظـه  

ـال . استاي كاهش يافته  توافـق   ،با اين ح
ام ايـن اسـت كـه احمـدي نـژاد      سران نظ

ســاله رياســت  4همچنــان تــا پايــان دوره 
 .جمهوري خود در اين منصب باقي بماند

ـادي از          دليل اصلي رويگردانـي عـده زي
هواداران احمدي نـژاد از وي در خـود او   
نيست بلكه در يك جريان انحرافي است كه 

جوجـه   «ايـن افـراد    .دور او حلقه زده اند
 . هستند» تيغي
يس دفتـر  ئنام اسفنديار رحيم مشايي،ر او       

ــ ــن جريــان   ادژاحمــدي ن را در صــدر اي
اد ژاحمدي ن» مليجك  «را انحرافي برد و او 
ما نمي دانيم احمـدي نـژاد   : خواند و افزود

چرا اين مليجك را دور و بر خود نگهداشته، 
ـا را بـه درد آورده اسـت     .اين مساله قلب م

دهد كـه چـرا از    احمدي نژاد بايد توضيح
باره ابقاي وزيـر   پذيرش دستور ولي فقيه در

روز بـه  11اطالعات در سمتش سر باز زده و 
نشانه اعتراض در سر كار خود حاضـر نشـده   

وي بايد دليـل ايـن غيبـت خـود را     . است
در حالي كه او هنـوز ايـن    مي دادتوضيح 

  .كار را نكرده است
  
ــان  ٭ ــه اصــول گرای ــکیل جبه تش

ــدی ــتقل و تش ــر مس ــر س ــازع ب د تن
  :قدرت

  
 4در ، به گزارش رجا نيـوز  ،90مهر  5در  ◀
، در مافياها، تعدادي از نمايندگان مجلس مهر

محل مجلس، در ميدان بهارستان، به دعوت 
ند تا تشكل نانوشته ه اعلي الرجاني جمع شد

جديدي با محوريت وي و محمدرضا باهنر 
. كننـد تاسيس  را» اصولگرايان مستقل«به نام 

نماينده شركت داشته اند  150ايتها گفته اند س
ـتر    70اما تصاوير نشان مي دهند كه  تـن بيش

رجاء نيوز تشـكيل ايـن جبهـه را    . نبوده اند
ـته   اخالل در روند اتحاد اصول گرايان دانس

  .است
دبيــر كــل  فــدايي،حســين  ،مهــر 5در  ◀

بــاره  ، در بحــث درجمعيــت ايثــار گــران
ـانيوز  تجربيات انتخابات گذشته و اد عاي رج

كه همكاري با بخشي از اصـولگرايان تكـرار   
ـات   اشتباهات گذشته است، مروري بر انتخاب

كنـد كـه    كند، و ياد آوري مـي  گذشته مي
ــاه   يكـي از عوامـل تفرقــه اصـولگرايان و    گ

هاي آنان به دليل رفتار جريان رايحه  شكست
خوش خدمت بوده است كه امروز با عنوان 

  .كند ميجبهه پايداري فعاليت 
ـا  90مهر  10در  ◀ ، به گزارش ايلنا، سيد رض

ـان     7تقوي عضو كميته  نفـري اصـول گراي
جبهه پايداري به ما گفتند بـراي  : گفته است
. ايـم  تر از انتخابات به عرصه آمـده  كاري فرا

ـات      اين جبهه گفته اسـت كـه بـراي انتخاب
دهد اما در حال حاضر روند كار  ليست نمي

ـتان  غير از اين است و كا ـا   ري كـه در اس ه
هــايي كــه شــكل  رود و تشــكل پــيش مــي

ـا  . گيرد نشان دهنده چيز ديگري است مي م
كنيم كـه جبهـه پايـداري در     پيش بيني مي

 . دهد اي مي انتخابات ليست جداگانه
ـاي جبهـه   : و نيز  تقوي گفتـه اسـت       اعض

ـا      ـالبي را بـراي م پايداري طي دو نامـه مط
در  .ن كردندبيا) جبهه متحد اصول گرايان(

ـا       ـاره شـده بـود كـه م ـان     اين نامـه اش هم
نـژاد را بـه    اصولگراياني هستيم كه احمـدي 

ـا    ـابراين مـ ـانديم بنـ ــوري رسـ رئــيس جمه
 8پس بايـد در بخـش    .تعدادمان بيشتر است

نفره نيز يك نماينده  7نفر و در بخش  3نفره 
ـاد   و اگر اين مسئله اتفاق مـي  داشته باشيم افت

ي گروه گرفته بـوديم بـه   تصميمي كه ما برا
اشـكاالتي كـه     يكي ديگـر از . خورد هم مي

ـا دارد ايـن     كـه   اسـت جبهه پايداري بـه م
الريجــاني و قاليبــاف در حــوادث پــس از  

اند و عملكرد مطلوبي  انتخابات سكوت كرده
نداشتند، نبايد در اين تشكل نماينده فـردي  

ـتار عـدم   . داشته باشند جبهه پايداري خواس
. نيز شده استنيز  7+8در كميته حضور باهنر 

هايي كه  كه اين مرز بندي گفتيمها  به آنما 
ـا وجـود     در تفكر شما وجـود دارد در اينج

ـا را قبـول نكـرديم     ما خواست آن. ندارد ه
اهللا مهدوي كني درخواست  ها از آيت وآن

ساعت و نيم طـول  2مالقاتشان  .وقت كردند
ـاي   كشيد، مطالب خوبي بيان شد و پاسـخ  ه

 . وبي نيز داده شدخ
براي جلسه بعد و بـراي حفـظ وحـدت          

ـا   ها را دعوت كرديم و به آن خودمان آن ه
گفتيم كه بـراي حفـظ وحـدت دعـوت را     
بپذيريد، مغرور نشويد و به اين فكر نكنيد كه 

رسيد ما  اگر ليست جدا بدهيد به پيروزي مي
و قتي پيروزيم كه يكي باشيم اما پيغام دادند 

  . همان شروط اعالم شده پايبنديم   ركه ما ب
ـا   ،90مهر  10در  ◀ محمـد   ،به گـزارش ايلن

گفتـه   ،معاون رئيس مجلس مافياها ،رضا باهنر
هشدار داده شده بود كه يـك جبهـه   : است

انحرافي از درون اصولگرايان در حال شكل 
از خطر فتنـه   گيري است كه خطرش كمتر

ه پيچيدگي اين مسئله در اين است ك .نيست
تـر از ديگـران    اين افراد خـود را اصـولگرا  

 .دانند مي
ـات     • ـين ويژگـي انتخاب وي با اشاره به اول

فتنه گـران دسـت از فتنـه بـر     : آينده گفت
ـته ــوت نداشـ ــد و در كس ــوع و  ان هــاي متن

ـات را بـي   گوناگون مي اثـر    خواهند انتخاب
كنند يا خود را در نتيجه انتخابات آينده موثر 

فتنه گران و اصالح طلبان  البته. جلوه بدهند
ــد هــاي متفــاوتي مــي حــرف برخــي . زنن

گويند  برخي مي ،كنيم گويند تحريم مي مي
ـال    كنيم و عده ما شركت مي اي هم بـه دنب

ـتند كـه     پيدا كردن مهره هاي سـفيدي هس
ها را به جلو بفرستند و اگر توفيقي داشتند  آن

بعد از نتيجه انتخابات دست خود را رو كنند 
يون مورد نظر خـود را در مجلـس   و فراكس

  . شكل بدهند
اصول گراها و  ،دراين صورت: انقالب اسالمی

يم در برابـر هـم صـف    ژاصالح طلبهاي درون ر
ـا    ،رايي مي كنند اما در واقـع آ  ،ايـران گيتـي ه

همانها كه سازش پنهاني و ايران بر باد ده بر سر 
ـائي   ـا  ) اكتبـر سـورپرايز   (گروگانهاي امريك را ب

نامزدهاي رياسـت جمهـوري و    ،بوش ريگان و
ـات    ،1980معاونت رياست جمهوري در انتخاب

البتـه  . بر ايران حكومت مي كنند ،وردندآبعمل 
ـائي بـه   آجاي تعجب نيست اين امر كه تنها  نه

ن خيانت بزرگ مي پردازند كه بر راه استقالل آ
زادي هستند و مصممند تجربه انقالب ايران آو 

ـا  .را به نتيجه برسانند ـاري   ،در امريك  ،روبـرت پ
ـا نكـرده و   آتحقيق در باره  ن معامله شوم را ره

ـافتن سـندهاي       اينك موفق شـده اسـت بـه ي
 :جديد

  
  

سـال كـه از    31بعد از 
مـي  » اكتبر سورپرايز«

ــذرد ــه  ،گ ــنادي ك اس
زاد شده انـد  آبتازگي 

راز بوش و كيسي را از 
  :ورندآپرده بيرون مي 

  
  

ت پاري موفـق  سرانجام روبر: انقالب اسالمی
شد اجازه رجوع به بايگاني اسناد كاخ سفيد در 

ورد و با مراجعه بـه ايـن   آدوران بوش را بدست 
يكـي از  . وردآدو سند بس گويا بدسـت   ،اسناد

ـان  . نها گوياي سفر كيسي به مادريد استآ هم
ـار شـد و    ،اسـناد » گم كردن«سفري كه با  انك

ز مدارك موجود را ني ،كميته تحقيق كنگره نيز
ناديده گرفت و پذيرفت كه كيسي بـه مادريـد   

  اينك كه معلوم مي شود او به. سفر نكرده بود
  

  ۴در صفحه     
  

 سر می گنددماهی از
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بر عهده كروبي اسـت   ،مادريد سفر كرده است
 چرا كه در ايـن . به گفتن حقيقت زبان بگشايد

ـاره معاملـه بـر سـرگروگانها     ،سفر   ،كيسي در ب
نگيـز  هنوز شگفت ا ،سند دوم. گفتگو كرده بود

ـاري  . تر است ـاريخ   (گزارش روبرت پ  27بـه ت
از يافتن اين دو سند را از قلم )  2011سپتامبر 

  :خود او بخوانيم
  
ـاله  30مهر يك سر  • ـته    ،س سـرانجام  برداش
نامزد معاونـت  (شخصي كه جرج بوش : شد

و معاون  1908رياست جمهوري در انتخابات 
ـا بمـدت     ـال و   8رئيس جمهـوري امريك س

ـا از  رئيس جمه ـا   1988وري امريك )  1992ت
را در  1980اكتبـر   19مي گفت بعد از ظهر 

ـناخته شـد   ،سـرانجام  ،خانه او بوده است . ش
ن روز نـه در  آجرج بـوش مـي گفـت در    

ـا بـر سـر        ـا ايرانيه ـال معاملـه ب پاريس در ح
. گروگانها كه در خانه اين شخص بوده است

ـاي    ،اما شناخته شدن اين شخص پرسـش ه
  :مي انگيزد جديدي را بر

ـان   20بعد از  • سال كه درخواست بازجوي
گوناگون را بوش رد كرده و حاضـر نشـده   

نكــه آبــا  ،وردآبــود هويــت او را بــر زبــان 
 ،شاهدي بـود كـه شـهادتش بسـود او بـود     

ــرانجام ـا  ،س ــت امريكـ ــت  ،حكوم در اجاب
سندهاي سري موجـود در   ،درخواست من

نها به آبايگاني ملي را در اختيار نهاد و به يمن 
  :ن شخص پي بردمآهويت 

شخصي كه تحقيق مي بايد معلوم مي كرد    
ـا      ،ن روزآدر  ،ياآ بـوش در خانـه او بـوده ي

. اسـت  Mooreمور . ا. ريچارد ،نبوده است
يــك دوســت خــانوادگي بــوش و بخــاطر 

شخصي بس شناخته شده  ،افتضاح واترگيت
ه نيكسون ژاو مشاور وي ،ن ماجراآدر . اي بود

مهوري امريكا كه بر اثر افشا شـدن  رئيس ج(
. بود) مجبور به استعفاء شد ،افتضاح واترگيت

ـاع از    ،1973در مور، دستيار نيكسـون در دف
ـا    ،اعتبار  كاخ سفيد و جون دين ـام افش بهنگ

  .  شدنش بود
مور كه از بند اتهام به شـركت   ،1980در      

در يـك   ،در افتضاح واترگيت گريخته بـود 
بنا بر دفتر . زندگي مي كرد مايلي خانه بوش

ـاور     سرويس سري كه مـن در مـدارك مش
سـرويس مخفـي    ،يافتم ،بايدن گري ،بوش

ـاعت   ،مأمور محافظـت از بـوش    1:35در س
خانه بوش  ،1980اكتبر  19دقيقه بعد از ظهر 

دقيقه بـه خانـه    1:40را ترك گفته و ساعت 
با بررسي دفتر ثبت دولتي . مور رسيده است

ف كردم كه ريچارد مـور در  من كش ،وقايع
نزديك خانه بـوش   ،صاحب اين خانه 1980

  .شده است
 ،با همسر خود ،ن روزآاگر جرج بوش در  •

به خانه او رفتـه   ،باربارا و يا بدون همسر خود
چرا مي بايد اين شاهد را مخفي كنـد؟   ،بود

ن روز را در آشهادت او بر ايـن كـه بـوش    
تهام سفر بـه  او را از ا ،خانه او گذرانده است

مبرا مي  ،براي معامله بر سر گروگانها ،پاريس
سود او در اين بود كه از او نام ببـرد و  . كرد

. او شهادت بدهد بوش در خانه او بوده است
  پس چرا او حاضر نبود نام او را ببرد؟ 

مور سـفير بـوش در    ،1990در اوائل دهه  •
ـام نيـز مـي بايـد     . ايرلند بود داشتن اين مق

ـيس و       نشآبر ـاري رئ مي داشـت كـه بـه ي
وقتـي   ،با وجـود ايـن  . دوست خود برخيزد

ـيدند     بازجويان كميته تحقيـق كنگـره كوش
بـه   ،اكتبـر  19در  ،يا بـوش  آمعين كنند كه 

پاريس رفته يا نرفته است و در پي مـدركي  
 ،به اين سفر نرفتـه اسـت   ،بود كه اثبات كند

ـاني   ،كاخ سفيد پس از پاك كردن اسم و نش
ـار   ،مور دفتر ثبت سرويس مخفي را در اختي
  چرا؟. نها گذاشتندآ
اگـر قصـد   . مـرد 1995انويه ژ 27مور در  •

جرج بوش از ندادن نام مور ايـن بـود كـه    
مطمئن شود كسي نمي تواند صـحت ايـن   

اكتبر در خانـه   19قول را كه در بعد از ظهر 
به هـدف خـود    ،متحقق كند ،او بوده است
  .  رسيده است

سياري از ما كه بمدت دو دهـه در  نكه بآبا  •
ـيار   ،باره اين راز تحقيق مي كرديم اعتبار بس

ـاي   ،نچه در دفتر سرويس سـري آبراي  گوي
 ،ثبت شده اسـت  ،حضور بوش در واشنگتن

اما اين پرسش بي پاسخ مي  ،قائل مي شديم
نمـي   ،رئيس پيشين سيا ،يا جرج بوشآ: ماند

توانســته اســت از ســرويس ســري دوســت 
ـاريس   بخواهد ك پوشـش   ،ه سـفر او را بـه پ

دهند؟ سوءظن عميق تـر مـي شـد وقتـي     
مشاهده مي كرديم حكومت بوش تن به نام 

كه اينك سند مـي گويـد    –بردن از كسي 
نمي دهد كه بوش  - ريچارد مور بوده است 

در  ،1980اكتبـر   19مدعي است بعد از ظهر 
  .خانه او بوده است

  
سّری که بوش حاضر بـه افشـای ٭
چگونــه توجیــه مــی  ،شــدن نمــی آ

  :شد؟
  
حكومــت پرزيــدنت    ،1991 - 1992در  •

ـام    جرج بوش همچنان اصرار مي ورزيـد  ن
ـاه دارد   . ريچارد مور و خانه او را مخفـي نگ

كنگره اجازه تحقيق در باره اكتبر سـورپرايز  
ـا بـوش    را داد و كميته تحقيق تشكيل شد ام
ـاع    همچنان از افشاي نام مور و خانـه او امتن

موضوع تحقيق كنگره اين بود كه . دمي كر
ـان در آ ـا جمهوريخواهـ ـاي  ،1980يـ در قفـ

ـان او    ،كارتر رئيس جمهوري امريكا و بـه زي
ـأخير انـداختن       ـا بـراي بـه ت معامله با ايرانيه

ـات   52زادي آ ـا انتخابـ ـا تـ ـان امريكـ گروگـ
ـا   ،1980در نـوامبر   ،رياست جمهوري امريك

  انجام داده اند يا خير؟ 
زاد كردن گروگانها او آكارتر از ناتواني       

 ،در عـوض . را ضعيف و بي عرضه جلوه داد
زمينه را براي پيروزي  ،زاد نشدن گروگانهاآ

مساعد  ،ريگان در انتخابات رياست جمهوري
ـا   كرد و پيروزي او جهت تحول ملت امريك

ــر داد  ،ايرانيهــا گروگانهــا را. را ســخت تغيي
از  ،وگندبالفاصله بعد از پايان مراسم اداي س

رها كردند  ،1981انويه ژ 20در  ،سوي ريگان
چهره يك مرد جهاني نيرومنـد   ،تا كه ريگان
  . را بجويد

نكه در باره معامله پنهاني جمهوريخواه آبا  • 
اما راز اكتبر  ،شايعه ها منتشر بودند ،ها با ايران

كه افتضاح ايـران   1985 -  1986سورپرايز تا 
ـلحه بـه ا    (گيت  ـا   فـروش سـري اس يـران ب

) تصويب ريگان رئيس جمهوري وقت امريكا
ـا را بـه خـود      ،از پرده بيرون افتاد توجـه ه

ـان و      ،ناگهان. جلب نكرد ايـن امـر كـه ريگ
ـا     ،معاون او بوش ـاني ب ـامالت پنه در باره مع

يعنـي   ،اكتبر سـوپرايز . واقعيت بنمود ،ايران
ـا     ـان ب ـاتي ريگ تماسهاي محرمانه ستاد انتخاب

 ،نتخابات رياسـت جمهـوري  پيش از ا ،ايران
شمار شهادت دهندگان . موضوع پرسش شد

 ،هم كسي كه در دولت ايران مقام داشت –
 –هم مقامات امريكائي و اسرائيلي و فرانسوي 

بــر انجــام تماســها و معاملــه پنهــاني بــر ســر 
  .زياد شدند ،گروگانها

ــاوجود ايــــن •  –1992در  ،وقتــــي ،بــ
در باره كنگره سرانجام با انجام تحقيق 1991

 ،اكتبــــر ســــورپرايز موافقــــت كــــرد
جمهوريخواهان عزم را جزم كردند نگذارند 
ـاره نقـش بـوش در      تحقيق كننـدگان در ب

ـان آ. اكتبر سورپرايز تحقيق كنند ـا   ،ن زم ام
به رياست  ،نامزد شده بود تا مگر براي بار دوم

رقيـب او از حـزب   . جمهوري انتخاب شود
  .بيل كلينتون بود ،دموكرات

نكه با تحقيقي موافقت كننـد كـه   آاي بج    
جمهوريخـواه   ،هدفش كشف حقيقت باشد

ـا  آها و وسائل ارتباط جمعي در خـدمت   نه
دست به حمله زدند و اكتبر سورپرايز را بـي  

  .خواندند» تئوري توطئه«اساس و مصداق 
ـا بـراي بـروز      ،ن زمانآ • جمهوريخـواه ه

 ،ندادن نام كسي كه بوش به خانه او رفته بود
  : جيه ها ساختندتو
ـام           دليل اين كـه بـوش حاضـر نيسـت ن

ـا او    شخص و نشاني او را بگويد اينست كـه ب
ــدار رومــانتيكي داشــت و اصــرار   ــرار دي ق

شكار هويت كسي كه بوش به آدموكراتها بر 

مي خواستند نشان دهنـد   ،ديدار او رفته بود
ـبت مـي     ،كه اگر به كلينتون ـارگي نس زن ب

  .ره استبوش نيز زن با ،دهند
اين توجيه بي اثر شد زيرا من گزارشهاي      

وردم و گزارشـها  آسرويس سري را بدست 
حاكي بودند كه باربارا و بوش با هـم بـوده   

پس علت بروز ندادن نام كسي كه بوش . اند
شكار آنمي توانست بيم از  ،به خانه او رفته بود

  .شدن روابط عاشقانه او با زني باشد
دوست تعيين : ديگري ساختندبعد توجيه      

هويت نشده خانواده بوش كسي است كـه  
ـاي سياسـي   ،هيچ ميل ندارد  ،در برخورده
معلـوم مـي    ،و امروز. ورندآپايش را به ميان 

شود كه اين توجيه نيز دروغ بوده است چرا 
ـناخته شـده اي    كه مور چهره سياسي بس ش

هـر دو در دوران رياسـت    ،او و بـوش . بود
ن همكار بـوده انـد و مـور    جمهوري نيكسو

ــد  ـا در ايرلن ــفير امريكـ ــت  ،س ـام رياس بهنگـ
  . جمهوري بوش بوده است

 ،كه تيم بوش هويت شاهد ،1992در سال  •
كسي را سخت مي پوشاند كه بوش مـدعي  

ــه او  19بــود بعــد از ظهــر  اكتبــر را در خان
در پاسـخ   ،در دو كنفـرانس  ،گذرانده است

ـبانيت  بوش با  ،پرسش از اكتبر سورپرايز عص
ـاريس و   : گفت كنگره او را از اتهام سفر بـه پ

شركت در جلسـه اي بـراي معاملـه بـر سـر      
  .مبرا كرده است،گروگانها

لي هاميلتون رئيس كميته تحقيق مجلـس   •
زير فشارها با نظر شگفت انگيـزي   ،نمايندگان

موافقت كرد كـه كـم شـماري از تحقيـق     
ـا بـر   . كنندگان ارائـه كردنـد   بـوش   ،نآبن

اكبر  19ي را كه مدعي بود بعد از ظهر شخص
نها معلوم آبر ،را  در خانه او بوده است 1980

نكه هيچگاه اسـمي از او بـه   آمي كند بشرط 
ـاره  ،ميان نيايد و از او ـيچ   ،در اين ب از او و ه

. پرسـش نشـود   ،كس ديگر از اهل خانـه او 
ـاره صـحت     ،بدين سان بدون اين كـه در ب

ه تحقيق نظر كميت ،ادعاي بوش تحقيق شود
ـاريس نرفتـه   آداد كه بوش در  ن تاريخ به پ

ـاني    ،اين هفته. است بعد از دسترسي بـه بايگ
ن آاسناد ملي و پي بردن بـر ايـن امـر كـه     

شخص ريچارد مور و خانـه اي كـه بـوش    
ـا بـوده  آمدعي است در  خانـه او بـوده    ،نج

در باره ايـن توافـق    ،من از هاميلتون ،است
ـان سـخنگوي   او . شگفت انگيز پرسيدم از زب

او نمـي توانـد هيچگونـه    «: خود پاسـخ داد 
زيرا او ديگر نوشته ها و اسناد » پاسخي بدهد

  . رسمي خود را در اختيار ندارد
  
  :سکوت ریچارد مور٭
  
پاي مـور   ،1980اكتبر  19ديدار  ،بدينسان •

ـان مـي    . وردآيا همسر او و يا هر دو را به مي
ـ . زيرا او شاهد مدعاي بـوش بـود    ،ر اوهمس

چشم از جهان  ،1985در  ،جان اسويفت مور
تنها مـور بـود كـه در     ،بنابراين. پوشيده بود

وقتـي  . هويتش را مخفي مي كردند ،1992
مور جـي  . ريچارد اي ،با يكي از پسران مور

او فكر نمي كند هيچيك از  ،تماس گرفتم ،ار
ن خانه زنـدگي  آدر   ،1980در  ،فرزند او 5

گمان نمي كنم عكسي از و نيز . مي كرده اند
ديدار بوش و همسر او بهنگام ديدار از پـدر  

بوش ها همسايه بودند . گرفته شده باشد ،من
  . مدندآو اغلب به اين خانه مي 

اگر ريچارد مور : اما پرسش بر جا مي ماند    
 19تصديق مي كرد كه بوش در بعد از ظهر 

در واشنگتن و خانه او بوده و به  ،1980اكتبر 
 ،موريت سري به پاريس نرفته بوده اسـت مأ

چرا از او پرسش بعمل نيامـده اسـت؟ چـرا    
بوش و حكومت او در پنهان كردن هويـت  

ـان مصـر    ،او و جلوگيري از تحقيق از او چن
  بوده اند؟

ن مبرا آمور يك بدهي به بوش داشت و  • 
كــردن او از شــركت داشــتن در مــاجراي 
جاسوسي در مقر حزب دموكرات بـود كـه   

ـنگتن پسـت از     ـار واش ن پـرده  آروزنامه نگ

در . برداشت و افتضاح واترگيت نام گرفـت 
ـا در ايرلنـد     1989سال  نيز او را سـفير امريك
بنابراين او شاهد دوسـت بـود و اگـر    . كرد

بسود بوش شهادت  ،با خوشحالي ،ممكن بود
ـاريس      ،مي داد و به سـفر محرمانـه اش بـه پ

  . پوشش مي داد
ــا بــراين         بــر  ،1992ســكوت مــور در  ،بن

بـود در   ،1992تا سال . غلظت سر مي افزايد
در همان ماه رفت كه . دوبلين كار مي كرد

در واشنگتن بحث بر سر شاهدي كـه بـوش   
  . داغ بود ،حاضر نبود نامش را ببرد

ـتن دســت او از جرمــي كــه در           شسـ
نهم با وجود ايـن كـه   آ ،واترگيت روي داد

ن آت كننـدگان در  بسياري ديگـر از شـرك  
كاري بود كـه بـوش    ،جرم به زندان رفتند

ـاه  ،بنابراين. براي او انجام داده بود در  ،هرگ
ـاريس رفتـه بـود    ،واقع ـال   ،بوش به پ احتم

ـام حمايـت از بـوش    ،داشت كـه او   ،در مق
بـه   ،رئيس جمهوري امريكا و دوست خـود 

پس چرا . دروغ بگويد ،كميته تحقيق كنگره
را پنهان كند و بـه ايـن    بوش مي بايد نام او

ـاه   شرط حاضر بشود اسم او را ببرد كه هيچگ
پرسشــي  ،از او و هيچيــك از اهــل خانــه او

  نشود؟
مدرك ديگري از اسناد بايگاني ملي كه به  •
سوءظن ها در باره  ،ن دسترسي پيدا كردمآ

ــوش در روز   ــذران ب ــر  19گ را  1980اكتب
يك دست نوشته بدون تاريخ : بيشتر مي كند

من در ميان نوشته هاي يكي از دستياران  كه
به نام رونالـد   ،مشاور كاخ سفيد،Grayگري 

 Ronald Von Lembkeفون لمبك 
حــاكي از اينســت كــه گزارشــهاي  ،يــافتم

نادرسـت   ،اكتبـر  19سرويس مخفي در باره 
  .هستند

ـاريخ      در ياداشـت قيـد شـده     ،به عوض ت
 ٭.گــزارش در بــاره خانــه نيســت ٭: اســت

 1600 ٭. مفقود – 0800 –} شب نصف{000
 – okay  .2400 – 1600اوكــي  – 0800 - 

ن بكار رفته اند  تاكه بر آستاره براي .  مفقود 
  .مواد مفقود  تأكيد شود

در . يادداشت با دست نوشته شده اسـت       
ـان   ـتوارت     ،كنار رجوع بـه زم ـام پـوتر اس ن

Potter Stewart  ن آ. قيد شده اسـت
اه عالي و دوست ديگـر  او عضو دادگ ،هنگام

رجــوع داده شــده حــاكي از . بــوش بــود
ن بوده آاينست كه دفتر مشاور بوش در پي 

است كـه چگونـه بـراي حضـور بـوش در      
  . دليل بسازد ،1980اكتبر  19در  ،واشنگتن 

ـام     ،در همان يادداشتها      ـار ن عالمتي در كن
Buck Tanis  گذاشته شده است حاكي

» باك«اشتها با لئونارد از اين كه نويسنده ياد
، Leonard “Buck” Tanisتانيس  

. سرويس مخفي تماس گرفته است سرپرست
يكي از نزديكان بوش بوده و از  ،اين شخص

جزئيات كار سرويس مخفي مأمور حراسـت  
  . گاه بوده استآ ،1980در اكتبر   ،از بوش

ـأمور سـرويس مخفـي     ،و نيز       تنيس تنها م
يات كارهاي بـوش در  بوده است كه از جزئ

ـال   . گاه بوده استآاكتبر  19 ـا ايـن ح او  ،ب
ـبح     ن روز را بـوش در  آمدعي شـد كـه ص

Chevy Chase Country Club 
وقتي گزارشـهاي   ،1990در . گذرانده است
ـارج شـدند    ،سرويس مخفي  ،در بند سـر خ

بـوش   ،اكتبر 19معلوم شد كه بنا بر گزارش 
و اين . تبه اين باشگاه رفته اس ،ن روزآصبح 

گزارش دليل شد بر اين كه بوش به پاريس 
  .نرفته است

 ،با تكيه بر قول منابع حزب جمهوريخـواه  •
روزنامه نگاران دوست بوش گزارش كردند 

تنيس  ،بوش در اين باشگاه ،ن روز صبحآكه 
اما اين دليل باطل شد . بازي مي كرده است

ن روز باران مي آزيرا معلوم گشت كه صبح 
بازي تنيس در باشگاه انجام نگرفتـه   باريده و

  .است
 جـرج : تنيس داستان ديگري ساخت ،بعد •

ـارا بـوش   ،بوش و همسر او در  ،ن روزآ ،بارب

 ،قاي پوتر استوارتآنهار را با خانم و  ،باشگاه
مرد و 1992اما استوارت در . صرف كرده اند

جمهوريخواه ها گفتند همسر او بيمار و بسيار 
ـاره از او   رنجور است و نمي  توان در ايـن ب

ـان . پرسش كـرد  ـاره     ،بدينس ـا در ب ايـن ادع
ـيدگي    ،حضور بوش در باشگاه نيز قابـل رس

ـتاني ديگـر     . نشد ـيس داس نياز نيز نشد كـه تن
  .بسازد

من گزارشهائي را خوانـدم   ،باوجود اين     
حاكي از اين كه اطالع در باره بيماري تن و 

ميـز  آسـخت اغـراق    ،روان خانم استوارت
او با يك افسر بازنشسته سيا همدم . بوده است

وقتي من به او . شده بود كه من مي شناختم
تلفن كردم هوشش كامال  برجا بود و به من 

او و همســرش هيچگــاه بــا بــوش و : گفــت
  .ن باشگاه نهار نخورده ايمآهمسرش در 

با استفاده از قانوني كه به شهروندان حق       
ـافتن مـي دهـد    گزارشـهاي  مـن   ،اطالع ي

ـارا      ـاره گـذران بارب سرويس مخفـي را در ب
ـا بـر   . وردمآاكتبر را بدسـت   19بوش در  بن

ن روز بــه بــازي  بــه آصــبح  ،باربــارا ،نهــاآ
C&O jogging  رفته و به باشگاه مذكور

وقتي من اين اطالع را در اختيار . نرفته است
تحقيــق كننــدگان كميتــه تحقيــق كنگــره 

ـازجوئي    نها بار ديگـر از آ ،قراردادم ـيس ب تن
او داستان خود در باره نهار خوردن . كردند

ـا در باشـگاه را پـس      ـتوارت ه بوش ها با اس
او به ديگر مأموران سرويس مخفـي  . گرفت

اطالعي از اين كـه بـوش   : پيوست و گفت
اكتبــر را كجــا و چگونــه گذرانــده  19روز 
  .ندارد ،است

ـار     سند دست نوشته اي كه اينـك در اختي
گوياي اين واقعيت است كه  ،حداقل ،است

در  ،با تنيس ،يكي از اعضاي دفتر مشاور بوش
ـا      (باره ادعاي او  ـا ب ـار خـوردن بـوش ه نه

. گفتگو كرده اسـت ) استوارت ها در باشگاه
پرسشهاي اين عضو مربوط مي شده است در 
ـار      ـاره  نه ـيس در ب باره شهادت نادرسـت تن

  .در باشگاه ،ن روزآدر  ،خوردن بوش ها
  
ـــز کارهـــا٭ ی کنجکـــاوی برانگی

  :بوش
  
ــر     1992در  • ـاره اكتب ــق در بـ ــه تحقي ك

چـون قـول    ،سورپرايز در حال انجام بـود 
ـا در   تنيس در باره نهار بوش تا با استوارت ه

توجه تحقيق گران بـه   ،باشگاه بي اعتبار شد
و جائي كه بوش  1980اكتبر  19بعد از ظهر 

ـار نيـز    . جلب شد ،ن بوده استآدر  ايـن ب
بخصوص . وش عجيب و غريب بودادعاي ب

. خـود » شاهد بـر مـدعاي  «قول او در باره 
ـارد مـور سـفير      امروز مي دانيم كـه او ريچ

بوش اسـم او را  . امريكا در ايرلند بوده است
  .از كميته تحقيق كنگره پنهان كرده بود

 ،همه اين رفتار كنجكاوي اسپنسر اوليويـه     
ـارجي      ـيون امـور خ ـاوران كميس رئيس مش

او در . را برانگيختـه بـود   ،نمايندگانمجلس 
ـاهي از     6گزارشي  ـتار نگ صـفحه اي خواس

ن روز شده و آنزديك به كارهاي بوش در 
خواسته بود از او سئوال شود چرا  سـرويس  
مخفي اسم كسي را پنهان مي كند كه بوش 

ن بعد از ظهر را در خانه او بوده آمي گويد 
ـاري در    است؟ چرا سرويس مخفـي از همك

ن تبرئـه شـدن بـوش از    آي كه حاصل امر
ـاخ   آخودداري مي كند؟  ،اتهامها است ـا ك ي

ـالتي   ،سفيد در اين خـودداري كـردن   دخ
يا به دستور كاخ سفيد خودداري مي آدارد؟ 

كنــد؟ اوليويــه رفتــار عصــبي بــوش در دو 
ـاره     ،كنفرانس مطبوعاتي را ـار كـه در ب هرب

  . ور شدآياد ،اكتبر سورپرايز از او سئوال شد
با اطمينان مي توان گفت : اوليويه نوشت      

كه واكنش اخير او در باره تحقيق پيرامـون  
اكتبـر   19اكتبر سورپرايز و كارها كـه او در  

ـبهم اسـت و    ،كرده است 1980 دست كم م
چرا كه حكومت بوش از در . صميمانه نيست

اختيار گذاشتن مدارك خـودداري كـرده   
سـت  است و از معرفي شهودي سـرباز زده ا 

  . كه شهادتش سبب تبرئه او مي شود
زاد شده آمدارك كاخ سفيد كه بتازگي  •
ـاي       ،اند روشن مـي كننـد كـه سـوءظن ه

ـته اسـت    ،اوليويه زيـرا  . پايه اي محكـم داش
ـاخ    ،بهنگام رياست بـوش  ـتگاه اداري ك دس

ــي   ـام كس ــوگيري از دادن نـ ــفيد در جل س
  دخالت داشته است كه بوش مدعي بود 

  
  ۶در صفحه     

  

 ماهی از سر می گندد
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  .ميهمان او بوده است 
  صفحه  6بخاطر هوشياري اوليويه و گزارش  

جلوگيري از نقش پيدا كـردن او در   ،اي او
در . هدف اول جمهوريخواه ها شد ،تحقيق

ـاي     ،وسط راه تحقيـق  وقتـي يكـي از اعض
دموكرات عضـو كميتـه خواسـت اوليويـه     
ـازجو و تحقيــق گــر كميتــه بگــردد      ،بـ

ه اگـر او  جمهوريخواه ها تهديد كردنـد كـ  
تــا معــاف  ،بــازجو و محقــق كميتــه بگــردد

كميته را تحريم خواهند  ،كردنش از اين كار
نقش طرفداري  ،رئيس كميته ،هاميلتون. كرد

بـــه  ،از دو طـــرف را بـــازي مـــي كـــرد
جمهوريخــواه هــا امكــان بــايكوت كــردن 

ـانع از ايـن شـد تحقيـق     . اوليويه را داد او م
ـا  ماده بودنآگران دموكرات كم شما كه  د ب

تحقيـق در   ،دانائي و هوشمندي و شجاعت
  .باره اكتبر سورپرايز را بر عهده بگيرند

  
  :مورد مسافرت ٭
  
ـا در    • در تمامي مقاومت جمهوريخـواه ه

مي بايد  ،برابر تحقيق پيرامون اكتبر سورپرايز
از منظر وجود اسناد مهم گوياي سفر بوش به 
پــاريس و معاملــه اداره كننــدگان تبليغــات 

ـا بـر سـر     رياس ـا ايرانيه ت جمهوري ريگان ب
برخــي از .   نگريســته مــي شــد ،گروگانهــا

كـه   1981انويه ژ 20سوءظن ها هم در روز 
اماره ها . مدندآبوجود  ،زاد شدندآگروگانها 

بهنگام از پرده بيرون افتادن  ،و دعاوي ديگر
 ،نآافتضاح ايران گيت و تحقيق ها در باره 

. كردنـد  عرض وجود ،1980در اواخر دهه 
 PBSنتيجه اين شد كه فرستنده تلـويزوني  

مرا استخدام كرد براي تحقيق در باره اكتبر 
ـلحه   ،سورپرايز بمثابه معامله اي كه فروش اس

مي  ،مدن افتضاح ايران گيتآسري و پديد 
  . ن باشدآتوانست دنباله 

تحقيق من همزمان شد با انتشار كتاب گاري  
وريـل  آدر  ،سيك در باره اكتبـر سـورپرايز  

ـاب  1991 و مقاله نيويورك تايمز در باره كت
كتاب او اعتبار جديدي به دعوي وقـوع  . او

 ،بر سر گروگانها ،1980معامله پنهاني در اكتبر 
همچنان كه جر و بحث بر سر اكتبـر  . بخشيد

جمهوري خـواه   –سورپرايز جريان داشت 
ها و متحدان بوش در وسائل ارتباط جمعي 

دايـره   ،- بل زده بودنـد  دست به حمله متقا
مستند ساز فرستنده از من خواست به تحقيق 
خود ادامه دهم و تحقيق به كشف ديگـري  

چرا كه . در باره سفر بوش به پاريس انجاميد
كارمنـد   ،داويد هندرسـن  ،1991وريل آدر 

ورد كـه  آپيشين وزارت خارجه امريكا به ياد 
 او با روزنامه نگاري ديدار ،1980اكتبر  18در 

بـوش  : داشته و روزنامه نگار به او گفته است
ن شب به پاريس مي رفت تا با ايران بر سر آ

  . ديدار كند ،گروگانهاي امريكائي
ـاد نمـي         هندرسن نام روزنامه نگار را به ي
ورد كه او اطالع را بـه  آاما به ياد مي . وردآ

دفتـر او  . داده اسـت  ،لن كرانستونآسناتور 
با دستيابي بـه  . من گذاشت نامه را در اختيار
ن روزنامـه  آمعلوم كردم كه  ،اطالعي ديگر

ـيكاكو    ،جون مك لين ،نگار ـار  ش روزنامه نگ
تريبون و فرزند نورمن مكلين نويسنده كتاب 

A River Runs Through It   بـوده
ـا مـن    ،اما جون مك لين. است  ،به گفتگـو ب

سـرانجام پـذيرفت سـخن    . سان تن نـداد آ
نچه هندرسـن در  آند كه بگويد و تصديق ك

اطالعي بوده كـه   ،نامه به سناتور نوشته است
ـين گفـت   . او به هندرسن داده بود : مـك ل

در  ،يك منبع معتبر حزب جمهـوري خـواه  
بوش سفر محرمانه : به من گفت ،اواسط اكتبر

اي به پاريس مي كند براي ديدار با ايرانيها و 
  .موضوع ديدار گروگانهاي امريكائي هستند

 ،نآبعد از شنيدن اين خبر از زبان منبـع        
در خانـه   ،بهنگام ديدار با هندرسن ،مك لين

ـنگتن  بــراي گفتگــو در موضــوع  ،او در واش
  . خبر را به او مي دهد ،ديگري

اما مك لين هيچگاه در باره سفر بوش به       
او بـه مـن   . خبري انتشار نداده است ،پاريس

بـه  يـك   ن اين بود كه خبر را آگفت علت 
سخنگوي ستاد تبليغاتي ريگان گفته و او رسما 

ـتند و  . ن را تكذيب كرده استآ سالها گذش
از حافظه مك لين  ،خبر سفر بوش به پاريس

ـا  . محـو شـد   ،و هندرسن  ،1991در  ،نكـه آت
اهميـت  . رو شـد  ،ماجراي اكتبر سـورپرايز 

ـين و هندرسـن از ايـن      گفتگوهاي مـك ل
بود كه ادعا  جهت بود كه زماني انجام گرفته

 ،و ضد ادعاها در باره وقوع اكتبر سـورپرايز 
  . عنوان نشده بودند

كسي نمي توانست مك لين را متهم كند كه 

ـاي     ـاطر انگيـزه ه سفر بوش به پاريس را بخ
زيرا او ايـن اطـالع را در   . متهم كند ،بعدي
ـان   ،ن نيزآمنتشر نكرد و بعد از  1980 داوطلب

ـاورد آاز  ـا و بـدون   او . ن سخن بميان ني تنه
  .ن را تصديق كردآ ،شرح و بسط

  
ــــد  ٭ ــــی و ض ــــتگاه جاسوس دس

  :جاسوسی فرانسه چه گفته است؟
  
در باره معامله جمهوريخواه ها با ايران در  •

داويد : دليل محكم ديگري رخ نمود ،پاريس
ـاندر  آندلمن كه شرح زنـدگي كنـت   آ لكس

ـازمان جاسوسـي و    ژ،دوماران رئيس وقت س
ـاريخ بـود  آدر  ضد جاسوسي فرانسه از  ،ن ت

نزد تحقيق گـران   ،مي نوشت ،زبان خود او
 ژكميته تحقيق كنگره شهادت داد كه دوماران

ـان و   به او گفت كه او به ستاد انتخاباتي ريگ
ـا    ،بوش ـا ايرانيه ـاتي ب  ،در ترتيب دادن مالق

ـاريس و در   ،براي معامله بر سرگروگانها در پ
  . كمك كرده است ،1980ماه اكتبر 

اصــرار كــرد  ژدومــاران: نــدلمن گفــتآ     
موضــوع ديــدار مخفــي از شــرح حــال او 

 جـرج  ،حذف شود زيرا به شهرت دوستانش
  . بوش و ويليام كيسي لطمه وارد مي كند

اين مدعي كه در پاريس ديدار محرمانه و  •
معامله اي بر سر گروگانها انجام گرفته اسـت  

  :را چندين منبع ديگر نيز تصديق كردند
ـانر -   Heinrich Ruppيش راپ هــ

ـتاد    ،خلباني كه مي گويد كيسـي  ـيس س رئ
ـاه   ،تبليغات انتخاباتي ريگان و بـوش را  ديرگ

از  ،1980حوالي اواسـط اكتبـر    ،شبي باراني
 ،به پاريس برده است ،فرودگاه ملي واشنگتن

شهادت مي دهد كه بعد از ورود به فرودگاه 
او شخصي شبيه به بوش را در محوطه  ،هژبور
  . دگاه ديده استفرو
ــر  18و در      ـام در   ،1980اكتب ــب هنگـ ش

ـاران مـي باريـد    و كيسـي مـي   . واشنگتن ب
ـاتي واقـع در      ـتاد انتخاب توانست از محـل س

بر خـود رو سـوار و    ،رلينگتون در ويرجينياآ
  . دقيقه به فرودگاه برسد 5ظرف 

 Nicholas Ignatiewنيكوال ايگنياتيو  - 
ــاجر اســلحه فرانســوي بــه مــن  ،1990در  ،ت

او مراجعه به طرفهاي ارتباط خود در : گفت
ـا شـدم و    ،دولت فرانسه صحت ادعا را جوي

ـا   آ ـا ب نها تصديق كردند كه جمهوريخواه ه
ـاريس  ،1980ايرانيها در اواسـط اكتبـر     ،در پ

معامله  ،ديدار و در باره گروگانهاي امريكائي
  .كرده اند

وهشــگر ژروزنامــه نگــار پ ،نجلــيآكلــود  - 
ـابع او   ،كه شهره است فرانسوي گفت كه من

در دواير مخفي فرانسه تصديق كردنـد كـه   
ـان و    آكه دايره  ـات جمهوريخواه ـا مالق نه

خر هفتـه  آدر تعطيالت  ،ايرانيان را در فرانسه
  .پوشش داده اند ،اكتبر 19و  18
از زبان  ،لمانيآروزنامه نگار  ،مارتين كليان - 

ــاران   ـتياران دوم ــين  ژنزديـك تــرين دس هم
  .الع را شنيده استاط
رئــيس  ،بنــي صــدر ،1987در  ،پيشــاپيش - 

كه در پاريس : جمهوري پيشين ايران گفت
ـائي      ـاي امريك معامله پنهاني بـر سـر گروگانه

  .انجام گرفته است
افسر اطالعاتي اسـرائيل   ،مناش –ري بن آ - 

ـات     شهادت داد كه او بيـرون از محـل مالق
ــوش و كيســي و ديگــر   حضــور داشــته و ب

ـات و  امريكا ئيان را بهنگام ورود به محل مالق
  . ن ديده استآخروج از 

بنا بـر گزارشـي كـه حكومـت      ،و باالخره - 
ـا بـر درخواسـت كميتـه تحقيـق       ،روسيه بن
ـيه   ،فرستاد گزارشهاي دستگاه جاسوسي روس

ـا    ـته مالقاته شوروي حاكي از انجام يك رش
ـا   ـا در اروپ از  ،ميان جمهوريخواه ها و ايرانيه

بوده 1980در اكتبر  ،در پاريس جمله مالقات
 ،ويليام كيسـي «: مده استآدر گزارش . اند
سه بار با فرستادگان رهبري ايران  ،1980در 

ـا در مادريـد و   . مالقات كرده اسـت  مالقاته
ـاريس  . پاريس انجام گرفته اند  ،در ديـدار پ

رئيس اسبق سيا نيز حاضر بـوده   ،بوش جرج
رهبري نمايندگان ريگان با نمايندگان . است

ـأخير انـداختن       ـان بـه ت ـاره امك ايران در ب
گروگان امريكائي تا بعد انتخابات  52زادي آ

  . »گفتگو مي كرده اند ،رياست جمهوري
رئيس كميته تحقيق  ،گزارش را هاميلتون     

ـيه    پيرامون اكتبر سورپرايز از حكومـت روس
گزارش روسيه از طريق سفارت . خواسته بود

بـه كميتـه    ،1993انويه ژدر  ،امريكا در مسكو
ن تصـميم گرفتـه   آاما كميته و رئيس . رسيد

بودند بگويند تحقيق به يافتن سند محكم بـر  
ـاني در اكتبـر     ،1980اثبات وقوع معامله پنه
  . نيانجاميد و به كار كميته پايان بدهند

گزارش حكومت روسيه پنهان شد تا اين      
ـازه مراجعـه بـه      ،كه من بعد از دريافـت اج

ـاني  آ ،يگاني كميته تحقيقبا ن را در اين بايگ
گزارش براي هاميلتون فرستاده شـده  . يافتم
او گـزارش  : او به من گفت ،سال پيش. بود
كمي . نديده بود ،تا كمي پيش از مصاحبه ،را

ن را آمــن نســخه اي از  ،پــيش از مصــاحبه
  .  برايش فرستادم

رئيس گروه تحقيق كميتـه   ،لورنس بارسال    
قبـول كـرد كـه     ،در گفتگو با مـن  ،تحقيق

و . گزارش را به نظر هاميلتون نرسانده اسـت 
ـاني كميتـه   آ ن را در يكي از جعبه هاي بايگ

  ! تحقيق قرار داده است
  
سند بر حضور کیسـی در اسـپانیا  ٭

  :را یافتم
  
ـان   ،بـوش  جـرج و نيز در كتابخانه  • در مي

سند ديگري را يافتم اين مدعي را  ،گزارشها
. كند كه كيسي به مادريد رفته بود تأييد مي

 ،تحت سوگند ،تاجر ايراني ،جمشيد هاشمي
ـا   ،در مادريـد  ،شهادت داده بود كه كيسي ب

بر سر بـه   ،وئيهژدر اواخر ماه  ،مهدي كروبي
زادي گروگانها تا بعد آتأخير انداختن تاريخ 

 ،1980از انتخابات رياست جمهوري نـوامبر  
  . ديدار و گفتگو كرده اند

بهنگام كاوش در گزارشـهاي موجـود در    •
ـاريخ    ،كتابخانه بوش  4من گزارشي را بـه ت

ـته بـه   آيافتم كه 1991نوامبر  ن را مشاور وابس
او . تهيه كرده بـود  ،چستر پل بيچ ،كاخ سفيد

ـاور حقـوقي وزارت       ـا مش گفتگـوي خـود ب
ادوين ويليام سون را گزارش كرده  ،خارجه
ـناد و  . است ـان اس زارت او گفته است در مي

ـاره مـدعاي اكتبـر سـورپرايز      ،خارجه در ب
تلگرافي است كه از سفارت امريكا در مادريد 

ـا بـر   . به وزارت خارجه مخابره شده است بن
كيسي به علتي كه بـر گـزارش كننـده     ،نآ

 ،از قـرار . در مادريد بوده است ،معلوم نبوده
ـند    ،هرگز به كميته تحقيق از وجود ايـن س

كلمـه اي   ،يـد مؤيد حضور كيسـي در مادر 
با توسل به دست  ،كميته نيز. گفته نشده است

ـين     ،ميـز آويز وهـم  آ نظـر داد كـه در واپس
كيسـي   ،1980وئيـه  ژخر هفته ماه آتعطيالت 

  .در مادريد نبوده است
ن آكميته تحقيق بر اين شد كه كيسي در      

ـاريخ  در باشـــگاه بـــوهمين گــــرو    ،تــ
Bohemian Grove  واقع در كاليفرنيا

ـلم بـه     آحال . ستبوده ا نكـه مـدارك مس
شكاري مي گفتند كه او در اولين تعطيالت آ
به اين محل رفتـه   ،1980خر هفته ماه اوت آ

  . است
شگفت انگیز تر از یک داسـتان  ٭

  :خیالی
  
ماجراي ديگري شگفت انگيز تـر از يـك    •

شكار شـدن ايـن   آبه تازگي  ،داستان خيالي
كسي  ،واقعيت است كه شاهد مدعاي بوش

ده است كه در افتضاح واتر گيت دسـت  بو
داشــته و بــوش او را از محاكمــه و زنــداني 

پس اگر بوش حاضر . شدن رها كرده است
نبوده است اسم علني شـود و از او تحقيـق   

ـاطر بـوده اسـت كـه       ،يدآبعمل  بـدين خ
شهادت او مدعاي بوش را بر اين كه بعـد از  

ــر  19ظهــر  را در واشــنگتن و در  1980اكتب
  . اثبات نمي كرده است ،بوده است خانه او

نها نبود كـه  آيكي از  ،نكه ريچارد مورآبا      
نامهاشان بعنوان سازمان دهندگان جاسوسي 

اما همـه   ،مده اندآ ،در مقر حزب دموكرات
ـار يافتـه   آ نچه در باره افتضاح واترگيت انتش

نند كه او دستيار مورد اعتماد آحاكي از  ،اند
و در مـورد واتـر    پرزيدنت نيكسـون بـوده  

به او در سامان دادن به روابط عمومي  ،گيت
كمـك مـي    ،و نيز اتخاذ راهبردهاي قانوني

  . كرده است
ـاخ   ،بنا بر ياداشتهاي هالدمن      مدير كل ك

ـام رياسـت جمهـوري نيكسـون     ،سفيد  ،بهنگ
نيكسون مرتب دستياران رديف اول  خود را 

 نزد ،براي مشورت در باره افتضاح واترگيت

: هالدمن نوشته است. مور مي فرستاده است
ـاخ سـفيد   ،زماني كه دين  ،مشاور حقوقي ك

مور به دين  ،گفتگو با دادستانها را شروع كرد
ـاره   . بسيار نزديك بود اين دو بايكـديگر در ب

شور مي  ،نچه بايد گفت و چگونه بايد گفتآ
  .كردند

ـاب خـود           Blind ،جـون ديـن در كت
Ambition ــت را ــرطان« واترگيـ » سـ

. رياست جمهوري نيكسون توصيف مي كند
مور مأمور مي شـود   ،در جريان بازجوئي ها

مدير كل كاخ سفيد را مبني  ،به سخنان دين
بر اين كه نيكسون از جاسوسي در مقر حزب 

ـته و   ،1972وئن ژدر  ،دموكرات اطالع داش
ن آدست كم تا سپتامبر  ،نآدر پنهان كردن 

  .تكذيب كند سال شركت داشته است را 
مور به كميتـه تحقيـق    ،1972وئيه ژ12در      

در ديـدارهاي  : گفت ،سنا در باره واترگيت
ـيس جمهـوري    آمن با  ـا رئ ـا ب  ،قاي دين و ي

ـارس   12سخني از اين كه پيش از   ،1973م
بميان  ،پرزيدنت از ماجرا اطالع داشته است

قاي دين نيز هيچ نگفت كه مي داند آ. نيامد
ـا  ـان كـردن    كه كاركنان ك خ سـفيد در پنه

  .شركت داشته اند ،ماجراي واتر گيت
بسا بخاطر سمت او كه وكالت از نيكسون      
ـال  . مور از بند تعقيب قضائي رها شد ،بود ح
نكه بسياري ديگر در اين بنـد ماندنـد و بـه    آ

جرم شهادت دروغ و يا مانع ايجاد كردن بر 
  . سر راه تحقيق قضائي محكوم شدند

ــور د      ــل  م ـين ي ــجوي پيشـ و  Yaleانش
بوش كه رئيس كميته  جرجدوست نزديك 

او را كسـي نمـي    ،ملي جمهوريخواهان بود
  .نمود كه بسود بوش شهادت ندهد

ـاعنوان وكيـل           مور كار وكالت خود را ب
American Broadcasting 

Company ،  او . غاز كردآ 1940در سالها
ــل   ــون ميچ ــك ج ــت نزدي ــر  ،دوس وزي

او مـور را بعنـوان   . نيكسون بـود دادگستري 
ـ    ،1971در  ،دستيار خود ـاور وي ه ژبمثابـه مش

  . نيكسون مشغول بكار كرد
 ،نكه كاخ سفيد را ترك كردآبعد از  ،مور •

و بنيان گذار و . به صنعت تلويزيون بازگشت
ـاي سياسـي        ـته بحـث ه توليد كننـده وابس

McLaughlin Group شد.  
 ،بـوش  جرج پرزيدنت ،1989در سپتامبر      

ـا  . او را سفير امريكا در ايرلنـد كـرد   وئـن  ژت
زماني كه شهادت . او در اين مقام ماند ،1992

او در افتضاح سياسـي ديگـري ممكـن بـود     
ثابت كند بوش در واشنگتن بوده و يا نبوده 

نام او پنهان ماند و برغم اين كه او مي  ،است
توانست داستاني در حمايت از بوش بسازد و 

را از خيانــت شــركت در معاملــه دســت او 
ـازجوئي از او   ،پنهاني اكتبر سورپرايز بشويد ب

نكه از مور در باره صحت و آبي . ممنوع شد
ـابر قـول    ،سقم ادعاي بوش سئوالي بشود بن

 ،1995انويه ژ 27در  ،او  ،كيت مور ،دختر او
  . مرد ،سالگي 81در سن  ،در واشنگتن

ان و دانستني است كه ريگـ : انقالب اسالمی 
بوش كه رياست جمهـوري خـود را از معاملـه    
پنهاني بر سر گروگانها با خميني و دستياران او 

ـادي      ،دارند جز اين كـه از عوامـل بحـران اقتص
ـا را    كنوني جهان بوده اند و كسر بودجـه امريك
ـا در     چنان باال برده اند كه اينـك دولـت امريك

ـادهاي   ،بودجه خود بطور كامل وابسته به اقتص
اپن و دالرهاي نفتـي و مقـداري هـم    ژو چين 

جنـگ را روش خـود در سياسـت     ،اروپا اسـت 
جنگ گراناد و جنگ نيكاراگوا و : خارجي كردند

ـا عـراق      ـا و دو جنـگ ب  1990در (جنگ پانام
) توسط بوش پسر 2003توسط بوش پدر و در 

در دوره رياسـت جمهـوري   . و جنگ افغانستان
ـال   8جنگ ايران و عـراق بـه مـدت     ،ريگان س

ادامه يافت و اكتبر سورپرايز و جنگ از عوامـل  
اسرائيل . اصلي بازسازي استبداد در ايران شدند

ـازمان       به لبنان حملـه كـرد و رهبـر و افـراد س
ـان   رهائي بخش فلسطين را ناگزير به ترك لبن

اسـرائيل بـه    ،در رياست جمهـوري پسـر  . كرد
لبنان حمله زميني و به سـوريه حملـه هـوائي    

ايـران   ،ول مدت رياست جمهوري اودر ط. كرد
حاصل ايـن حملـه   . تهديد به حمله نظامي شد

كسر بودجه عظيم امريكا وضـعيت كنـوني    ،ها
  .عراق و افغانستان است

ـاد    جنگ ليبي به ابتكار فرانسه و انگلستان ايج
استبداد قذافي جاي خود را به . شد و ادامه دارد

ـا داده اسـت چنانكـه     استبداد تفنگ بدست ه
وراي ملي انتقالي توانا بـه تشـكيل حكومـت    ش

ن مي گويد تشكيل حكومـت  آنيست و رئيس 
دسـت   ،در عـوض . بسا ماه ها بطـول بيانجامـد  

وردهاي اقتصادي و اجتماعي ليبـي در دوران  آ
قذافي ويـران گشـته انـد و اينـك كشـورهاي      
اروپائي برسر نفت و بازسازي ليبي با يكديگر در 

  :رقابت هستند
  
  

ليبـي در   وضعيتي كـه 
سـوريه ليبـي    –نست آ

وضعيت در  –نمي شود 
  :افغانستان

  
  

نچــه آنــاتو در لیبــی هر
ساخته شده را ویران می 

  :کند چرا؟
  
گلوبـــال ريســـرچ  ،2011ســـپتامبر 20در   

ـاره وضــعيت در ليبــي و     گزارشــي در بـ
 Michelبـــه قلـــم ،ويرانگريهـــاي نـــاتو

Chossudovsky   استاد اقتصاد در دانشـگاه
  :شار داده استانت ،اوتاوا

ـامي شورشـي شـده كـه      • در ليبي ناتو ح
ـاتو ازگـروه   . ن شـركت دارد آالقاعده در  ن

 ،هاي شورشي كه  بر تريپولي مسلط شده اند
حمايت مي كند و مي داند  ،بنام دموكراسي

ـبه   . نيست» شبه دموكراسي «كه جز  ايـن ش
ـلطه بـر     دموكراسي بكار توجيه جنـگ و س

  . يدآدولت و اقتصاد ليبي مي 
ـاي      ،در عوض • ـاخته ه ويـران كـردن س

 ،سال اخير 30اقتصادي و اجتماعي ليبي در 
او . آبنا بر گزارشـهاي اف   :سانسور مي شوند

FAO    ـالري در ليبـي ميزان مصرف سرانه ك
ميزان مرگ و  ،ببعد 1980از سال . بود 3144

 ،در هـزار  19در هزار به  70مير كودكان از 
اميـد  . بودكاهش پيدا كرده  2009در سال 

سال افزايش يافته  74سال به  61زندگي از  
  . بود

توصيف مي » زادكنندگانآ«شورشيان را  •
كنند و نقش محوري القاعده بر زبان و قلـم  

مرگ و ويراني ها را نيز سانسور . ورندآنمي 
ـال   ـان ح ـازي و   ،مي كنند و در هم از بازس

هرچنـد  .  ن داد سخن مـي دهنـد  آوسعت 
زاد از اين واقعيت ها آي وسائل ارتباط جمع

ـتن از   ،مي گويند و مي نويسند اما سخن گف
اعتراف به وسعت ويرانگري  ،وسعت بازسازي

حقيقت اينست كه اقتصاد ليبي ويران . است
ـا    . گشته است ـاريخي ب يك واپس گرائـي ت

در  ،ملتـي . اثري دير پا انجام گرفتـه اسـت  
ـات و   ،اقتصاد و سطح زندگي خويش بي ثب

غني بود و اينك فقير . گشته استبلكه ويران 
  . شده است

هدف ناتو از بمبارانها ويران كردن سـطح   •
ـانبرداران زيـر   . زندگي در ليبي اسـت  از مي

ـا و    ،موزشـي آبناهاي بهداشتي و  مدرسـه ه
بعـد  . ب استآبيمارستان ها و سيستم توزيع 
ـازي «نوبت بازسازي مي رسـد و   ـا   ،»بازس ب

ـاني  ،اعتبارات بانكي ـين    با پادرمي ـندوق ب ص
. غاز خواهد شدآ ،المللي پول و بانك جهاني

ـازار  «بديهي است كه بازسازي طبق فرمان  ب
پيش شرط شركت . انجام خواهد شد» زادآ

ـازي اينسـت   ـار   . غرب در بازس غـرب در ك
در ليبـي  » ديكتاتوري دموكراتيك«ساختن 
  .است

پرواز بمباران ليبي و ده ها هزار بار  9000 •
ـامي  حمله به هدفهاي  از جملـه بـه    ،غيـر نظ

ـات   مناطق مسكوني و بناهاي دولتي و تأسيس
ـاريخ  (ب و برق آ نگاه كنيد به اطالعيه  ناتو بت
ـا   31از  ،نآكه بنا بر  2011سپتامبر  ۵ مارس ت
  هواپيماهاي بمب اكفن  ،2011سپتامبر  ۵
  

  ۷در صفحه     
  

 ماهی از سر می گندد
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و ) پراوز بر فراز ليبي انجام داده انـد   8180
  . بي بمب و موشك باريده اندبر سر مردم لي

يونيسف هشـدار داد كـه    ،2011در اوت      
ـاتو  ـا و    ،بمباران پرپهناي ليبي توسط ن زيـر بن

ـازد و   آشبكه  ب رساني ليبي را ويران مـي س
ممكن است سبب فاجعه اي بي سابقه بگردد 

 Christian Balslev-Olesenگــزارش (
نماينــده يونيســف در ليبــي بــه تــاريخ اوت 

2011 (  
اينك نوبت به سرمايه گـذاران و كمـك    •

كننــدگان رســيده اســت كــه بــراي خــود 
جنگ بـراي  «:موقعيت بهتر دست و پا كنند 

تجارت و شركت در خـورد و بـرد خـوب    
ناتو و وزارت دفاع امريكا و مؤسسات . »است

ـان در      ـين المللـي كـه مقرش پولي و مالي ب
صندوق بين المللي پـول و  (واشنگتن است 
هنگي كامل با يكديگر آدر هم ) بانك جهاني

نچه توسط ناتو ويران مـي  آ. عمل مي كنند
توسط اعتباراتي كه اعتبار دهندگان به  ،شود

ـاخته مـي شـود    ،ليبي اعطا مـي كننـد   و . س
  .زير نظر واشنگتن ،اينهمه

بطور خاص از بانك جهاني خواسته شده  •
  ،باهمكاري با صندوق بين المللي پول ،است

ـاني و  آب و شبكه آات بازسازي تأسيس ب رس
ي و بخـش حمـل و نقـل را بررسـي و     ژانر

ايـن دو مؤسسـه   . ن تهيه كندآطرحي براي 
بانك مركزي ليبي (مي بايد نظام بانكي ليبي 

در شمار اولين بناهاي دولتي بود كه بمباران 
ـا در  ) شد را بازسازي و سرمايه گذاري بانكه

گـزارش  . (بازسازي ليبـي را تضـمين كننـد   
جهاني در باره باز سازي ليبي و امـداد  بانك 

  ) به شهروندان اين كشور
  
رشـد اقتصـادی و اجتمـاعی کــه  ٭

  :لیبی کرده است
  
يم قذافي موفق شد فقر را از ليبي ريشه ژر •

ـتي و  . كن كند موزشـي را  آتأسيسات بهداش
ايـون دو ويتـو    ،بنا بـر قـول  . گسترش دهد

Yvonne de Vito   ـائي ـار ايتالي  ،روزنامه نگ
خالف ديگر كشورهائي كه انقـالب كـرده   ب

ـته بـود     ،اند ـا گش ـيار  . ليبي سـوئيس افريق بس
ـاني اسـت  . ثروتمند شده است . مدرسه مج

و منزلــت زن و . بيمارســتان مجــاني اســت
شرائط زندگي او از ديگر كشورهاي عـرب  

 ,Russia Today, August 25)بهتر است 
2011).  

ـاي سـوم كـه     رشد ليبي    با كشورهاي دني
ـلوب غربـي رشـد    » دموكراسـي «تحت  اس

تحت امر بانك جهاني و صندوق بين المللي (
ـيچ قابـل مقايسـه     ،را بكار برده انـد ) پول  ه
  . نيست

نكه ناتو بمبارانهاي انسان دوستانه آپيش از  •
ليبـي   ،از لحاظ بهداشـت  ،غاز كندآخود را 

بهداري و . مقام اول را در قاره افريقا داشت
بهداشت و درمان بخش دولتي بـراي همـه   

موزش و پرورش آ. ساكنان ليبي مجاني بود
ـا    ،در ليبي باال ترين سطح را در شـمال افريق
موزش و آدولت مرتب بودجه هاي . داشت

 .(پرورش و بهداشـت را افـزايش مـي داد   
WHO Libya Country Brief .(  

ـاورزي        بنا بر تصديق سازمان تغذيه و كش
سوء تغذيه در  ،) او.آ.اف(سازمان مللي متحد 

درصد و ميزان متوسـط مصـرف    5زير  ،ليبي
  . كالري است 3144 ،سرانه

امريكائيــان از درمــان  ،در حــال حاضــر     
ـا بـر تصـديق     ،مجاني برخوردار نيستند اما بن

 ،در ليبـي  ،يونسكو و سازمان بهداشت جهاني
موزش و پرورش مجاني آ. درمان مجاني بود

ـاني  . بود  ،بنابر تصديق سازمان بهداشـت جه
ـال   72,3 ،اميد زندگي در ليبي ،2009در  س
تن مي  71 ،1991نوزاد كه در  1000از . بود

  .نها مي مردندآتن  14تنها  ،2009در  ،مردند
ـادي    • ـاعي   –جدول وضـعيت اقتص اجتم

  :بنا بر گزارش يونسكو 2009در  ،ليبي
. هـزار تـن   420ميليـون   6 ،جمعيت كـل  - 

ــزان ســاالنه رشــد جمعيــت   . در صــد 2مي
. درصـد جمعيـت   28 ،سال 14تا  1جمعيت 

. درصد جمعيـت كـل   22جمعيت روستائي 
نرخ مرگ . نوزاد 2,6زان باروري هر مادر مي

 75اميد زندگي . 1000در  17و مير كودكان 
ميزان رشد . دالر 16502مد سرانه آدر. سال

نـرخ بهـره   . درصـد  2,1 ،توليد ناخالص ملي
شــمار . كشــور قرضــه نــدارد. صــفر درصــد

كودكاني در سن تحصيل كه بمدرسه نمـي  
  . صفر درصد ،روند

ـاره    جدول سازمان بهداشت • ـاني درب جه

سالمت مردم ليبي و وضـعيت بهداشـت در   
  :2009اين كشور در سال 

اميد به زندگي . سال 72,3اميد به زندگي  - 
 9/74اميد به زندگي زنان . سال 70,2مردان 
نرخ مرگ و . درصد 4ميزان زاد وولد . سال

نرخ مرگ و ميـر  . 1000در  11مير نوزادان 
ـ . 1000در  14كودكان  ادران مرگ و مير م

  . 1000در  23بهنگام وضع حمل 
موزش و پرورش بنا برگـزارش يونسـكو   آ •

  : 2009براي سال 
ـال  -  . درصـد  89 ،ميزان با سودان بزرگ س

. درصـد  83و زنان باسـواد   94مردان باسواد 
ـتند  99,9 ميـزان  . در صد جوانان باسواد هس

درصـد و   97 ،پسراني كه به مدرسه مي روند
مدرسه مي رونـد نيـز   ميزان دختراني كه به 

ـالي  . درصد است 97 كساني كه تحصيالت ع
درصـد پسـر و    54 ،2002در سال  ،مي كنند

  .   درصد دختر بوده اند 57
  :حقوق زنان بنا بر گزارش بانك جهاني •
درصد دختران به مدرسه مي رونـد و   98 - 

در . نها به دانشگاه راه مي يابندآدرصد از  46
ري دختران از ميزان برخوردا ،دهه گذشته
هم در سطح ابتـدائي و هـم در    ،تحصيالت

ـالي      12 ،سطح متوسـطه و هـم در سـطح ع
ميــزان . درصــد افــزايش يافتــه اســت   

درصد افزايش يافتـه   10برخورداري پسران 
  )گزارش بانك جهاني در باره ليبي. (است

  :بطور عمده مواد غذائي ،كنترل قيمتها •
دليـل  به  ،در بيشترين كشورهاي رشد يافته - 

ــروي نكــردن بــازار از قــانون و قاعــده   ،پي
بانك . افزايش مي يابند ،قيمتهاي مواد غذائي

ــه   ــه ب ــز توصــيه مــي كنــد ياران جهــاني ني
محصوالت كشاورزي پرداخت نشود و قيمتها 

ــوند آ ـته ش ــر . زاد گذاشـ ـالهاي اخي  ،در سـ
بخاطر  ،قيمتهاي مواد غذائي اصلي و سوخت

. انـد  ور كـرده آافزايشي سرسام  ،سوداگري
ـامانه   ليبي يكي از نادركشورهائي است كه س
كنترل قيمتهاي مواد غذائي اصلي را بر قرار 

  . كرده است
ـاني  -  ـيچ   ،رئيس بانك جه در  ،روبـرت زول
ـاي مـواد   : گفتـه اسـت   ،2011وريل آ قيمته

ـته    ،غذائي اصلي ـال گذش  36 ،در طـول س
دولـت   ،در برابـر . درصد افزايش يافتـه انـد  
ــامانه كنتــرل قيمــت را بــه اجــرا  قــذافي س

ـاتو بـه ليبـي       ـان حملـه ن ـا زم  ،گذاشت و ت
در . قيمتهاي مواد غذائي افزايش نمي يافتند

ورده هاي غـذائي  آقيمتهاي فر ،همان حال
در تونس و مصر باال مي رفت و ايـن امـر از   

  . عوامل خيزش مردم اين دو كشور شد
  
بــازار «و » دیپلماســی موشــک« ٭
  :»زادآ

  
 ،بايكـديگر  ،اقتصادجنگ و جهاني كردن  •

ـين المللـي   . رابطه تنگاتنگ دارند صندوق ب
پول و ناتو دست در دست يكديگر و تحـت  

ـار مـي كننـد   » اطاق فكر«نظر  . واشنگتن ك
ـانع از سـر راه     ـتن م عمليات ناتو براي برداش

كشورهائي كـه  . بسط اقتصاد نئوليبرال است
ـين المللـي    حاضر به اجراي نسخه صندوق ب

ـاران   گ ،پول نمي شوند رفتار موشـك و بمب
  . انسان دوستانه ناتو مي شوند

ديپلماسـي تفنـگ و   «اين همان سياست      
امپراطوري انگلستان بـراي تحميـل   » چكمه

سـر   ،1850اكتبر  5در . است» زادآتجارت «
بـه   ،فرستاده انگلستان به سيام ،جميس بروك

  :پادشاه سيام اين توصيه را كرد
) زادآحميل تجارت ت(هرگاه اين تقاضا «      

ـامي بالدرنـگ وارد    ،پذيرفته نشود قواي نظ
ـاع    عمل خواهند شد و به سرعت تـوان دف

ـيام   ... سيام را از ميان برمـي دارنـد   ـا س و بس
درسي را كه بسيار زودتر از اين مي بايد مي 

دولتش تغيير خواهد . خواهد گرفت ،گرفت
كرد و شاه بهتري كه حاضر بـه قبـول ايـن    

و . نشين اعليحضرت مي شـود جا ،تقاضا است
ـيار    ـتان بس بازار سيام كه براي بازرگاني انگلس

ـيس  آبروي فر ،اهميت دارد ورده هاي انگل
 . »باز مي شود

(The Mission of Sir James Brooke, 
quoted in M.L. Manich Jumsai, 
King Mongkut and Sir John 
Bowring, Chalermit, Bangkok, 

1970, p. 23) 

و » يــمژتغييــر ر«ن كــار را آمــا  ،روزامــ     
همواره نيز . مي خوانيم» ديپلماسي موشك«

ـار    با گرفتن مجوز از شوراي امنيت ايـن ك
و هـدف مجبـور كـردن    . انجام مي گيـرد 

كشورها به اجراي نسخه صندوق بين المللي 
پول يعني خصوصي كردن اقتصاد و رياضت 

بازسازي «بانك جهاني پول . اقتصادي است
ورود ايـن بانـك در   . رض مـي دهـد  را ق» 

همĤهنگ است با عمليات نظامي امريكا  ،عمل
ـامي . ناتو – ايـن بانـك    ،به دنبال عمليات نظ

  .وارد عمل مي شود
  
ذخـــایر (مصـــادره دارائـــی هـــا  ٭

  :لیبی) ارزی
  
 150ذخاير ارزي توقيـف شـده ليبـي را     •

ـارد   100. ورد مي كننـد آميليارد دالر بر ميلي
ـاتو    دالر از اين ذخاي ر در كشورهاي عضـو ن

ليبـي قرضـه    ،پيش از جنـگ . سپرده هستند
در واقع ملتي پولدار و اعتبار دهنده . نداشت

 ،بود و در كشورهاي افريقائي همسايه خـود 
ـا   . سرمايه گذاري مي كرد ـامي ب مداخله نظ

ادعــاي عمــل بــه مســئوليت دفــاع از غيــر 
يك كشور غير مقروض و پولدار را  ،نظاميان

ن آؤسسه بروتون وودس كه مقر تحت نظر م
  . قرار داد،در واشنگتن است

طرفه اين كه بعد از بردن ثـروت ليبـي و        
كشورهاي كمك « ،نآمصادره ذخاير ارزي 

تصميم گرفتند كه دارائي هاي ليبي » كننده
ـپرند » بازسازي ليبي«را به حساب  بـدين  . بس

ليبي در معرض قرار گرفتن در رديف  ،سان
قائي است كه قرض نداشتند كشورهاي افري

اما با اجراي نسخه صندوق بين المللي پول و 
  . فقير شدند ،بانك جهاني

صندوق بين المللي پـول شـوراي ملـي     •
انتقالي را بعنوان دولت ليبي برسميت شناخته 

ميليارد دالر قرضه در  35و وعده كرده است 
اختيار كشورهائي عرب قرار دهد كه در پي 

و درب . يـم داده انـد  ژيـر ر تغي» بهار عرب«
البتـه   ،نظام بانكي غرب را بر روي اين شـورا 

  .باز كرده است ،براي گرفتن قرضه
ـناختن شـوراي ملـي          ـيمت ش معناي برس

ـاي     ـاني و بانكه انتقالي اينست كه بانـك جه
ديگر مي توانند به ايـن شـورا پـول قـرض     

گفتگوهاي مارسي چنـد روز بعـد از   . دهند
ـاريس  ن انجام گرفت كه آ رهبران دنيا در پ

ـا دالر از   اجتماع و موافقت كردند ميليارده
زاد كنند تا به دولت موقت آپولهاي ليبي را 
 ،تا بتواند خدمات حياتي را. ليبي كمك شود

ـاتوري قـذافي و    42بعد از  ـاه   6سال ديكت م
  .يدآاز عهده بر ،جنگ

هدف معامله مالي كه هفت كشور صاحب      
ـادها  ــرين اقتصـ ــزرگ ت ـيه در  ب ن آو روسـ

اينسـت كـه از كوششـهاي     ،شركت دارنـد 
اصالح طلبانه حمايت كند كه بعد از خيزش 
شمال كشورهاي افريقا و خاورميانـه ضـرور   

پولي كـه پرداخـت مـي شـود     . شده است
ن آنيمـي از  . ن قرضه استآبيشترين بخش 

كشور ثروتمند جهان و كشورهاي عرب   8را 
كهاي توسعه و  مي پردازند و نيمي ديگر را بان

 ,Financial Post(وام دهنــدگان ديگــر 
September 10, 2011, .(  

  :ليبي در كشورهاي مختلف جهان پولهاي •
 ،گلســتاندر ان. ميليــارد دالر 34 ،در امريكــا - 

ـارد   10,56در فرانسـه  . ميليارد دالر 19,2 ميلي
ـا .  ميليارد دالر 19 ،يكژدر بل. دالر  ،در ايتالي
ــد. ميليــارد دالر 9,73 ميليــارد  4,17 ،در هلن
 99,06جمع . ميليارد دالر 2,4 ،در كانادا. دالر

ـارد   100حدود  ،بدين سان. ميليارد دالر ميلي
ضو ناتو دالر از پولهاي ليبي در كشورهاي ع

ميليارد از پولهاي ليبي نيز در  9,37. سپرده اند
  . لمان سپرده استآ
  

کــــدامیک از دو کشــــور 
فرانسه یا ایتالیـا در لیبـی 

  :برنده می شوند؟
  
ـاريخ       23گزارش را خبرگزاري فرانسه به ت

ســپتامبر  30انتشــار داده و در  2011ســپتامبر 
روز آن را بـه   Akram Belkaïd ،نويسنده

  :كرده است
يا ليبي چراگاه مخصـوص فرانسـه مـي    آ •

شــود؟ فرانســه هــم اكنــون در كشــورهاي 
. الجزيره و مراكش و تونس بسيار نفـوذ دارد 

كارفرمايان و تاجران فرانسوي هـم اكنـون   
ـا خـوش كننـد   آدركار  . نند كه در ليبي ج

ــدار ســ از  2011ســپتامبر  15اركوزي در دي
هجومي هم سياسي و هم  ،تريپولي و بنغازي

ـال  » ساخت فرانسـه «اقتصادي از دولت  كم
ـتش   . استفاده را بكند بايد گفت كه بـه زحم

ـاز   ،وردآن بـر آبنا بر اين يا  ،زيرا. مي ارزد ب
ـا   150سازي ليبي به سرمايه اي معادل   300ت

ـارد يـورو  م 220تا  110برابر  ،ميليارد دالر  ،يلي
  . نياز دارد

از راه اتفاق نيست اگـر در اول   ،بنا بر اين     
ـان   (مـدف   ،ماه سپتامبر ـنديكاي كارفرماي س

ـا كـرد بـراي بررسـي     ) فرانسه اجتماعي برپ
ـان   وضعيت ليبي و چند صد تن از كارفرماي

ــه در  ــد آفرانس ــركت كردن ــد از . ن ش بع
كوششهاي نظامي و ديپلماتيك كه فرانسه در 

توقع سهم  ،به شورشيان ليبي بكار بردكمك 
با ايـن  . بجا است ،اول پيدا كردن در بازيش

مـده  آنبايد پنداشـت كـه تـوقعش بر    ،حال
زيرا از جمله مي بايد سنگهاي خود را . است

ليبي را  ،2011فوريه  11با ايتاليا وا بكند كه تا 
مــي  ،مثــل ملــك خــود ،مســتعمره پيشــين

  . انگاشت
ايتاليا اول طـرف  : تالياليبي شكار خلوت اي •

ـارد دالر   3,4بازرگاني ليبي بود و ساالنه  ميلي
كاال و خـدمات بـه ليبـي    )ميليارد يورو 2,5(

ـا مـوقعيتي را در ليبـي    . صادر مي كرد ايتالي
داشت كه تا حدودي شبيه به موقعيت فرانسه 

دانستني است كه امروز نيـز  . در الجزاير بود
ـتق  يم و غيـر  كارفرمائي هاي فرانسه بطور مس

مستقيم يك چهارم بازار الجزاير را در كنترل 
  . خود دارند

ـنعتي و    ،صدور مواد غذائي      تجهيـزات ص
خدمات به ليبي و نيز اداره صنايع  ،كشاورزي

ـتر در دسـت      ـاي نفتـي بيش سنگين و فعاليته
ايتاليائيها بود و كارفرمائي هاي ايتاليا در همه 

ـادي ليبـي ح   ضـور  بخشها و رشته هاي اقتص
داشتند و از رقابت كشور ديگري نيز نگـران  

از لحاظ صادرات به ليبـي در   ،فرانسه. نبودند
صادرات فرانسه . رديف ششم قرار مي گرفت

  . ميليارد يورو بود 1به ليبي حدود 
الجزايري كه  –يك كارفرماي فرانسوي      

ســه كشــور تــونس و الجزايــر و (در مغــرب 
بـراي  : ويدمي گ ،بسيار فعال است) مراكش

ـيار     ـا ليبـي بس سرمايه داران ايتاليائي معامله ب
با توجه به نزديكي دو كشـور بـه   . سان بودآ

ـان   آسابقه تاريخي و  ،يكديگر ـنائي بـه زب  ،ش
كارفرمايان ايتاليائي مي توانستند روي يـك  

 ،مالي نيرومند ميان دو كشور –شبكه سياسي 
زمان نزديكي دو كشور بسيار قبل . تكيه كنند

. مدن برلوسكني در ايتاليا استآروي كار از 
دو گرايش راست و چپ اين كشور در بيشتر 

ـادر  . كردن اين نزديكي كوشا بـوده انـد   ص
كنندگان فرانسوي اغلـب نيازمنـد حمايـت    
ـا     سياسي و يا كمك دولت فرانسـه بودنـد ت
ـاي خـود را در ليبـي توسـعه      بتوانند فعاليته

 بـرغم  ،يـم قـذافي  ژدر ليبي تحت ر. بدهند
از جمله اطاق  ،فعاليت مداوم چندين سازمان

ـيار    ،ليبي - بازرگاني فرانسه  معامله با ليبـي بس
ايتاليائي ها خوب دربها را بر روي . مشكل بود

  .  رقيبان بسته بودند
فرانسه . اما اينك وضعيت تغيير كرده است •

نقش موتور را بازي  ،يم قذافيژدر سقوط ر
ـا حكومـت برلوسـكني   . كرده اسـت  در  ،ام

ــود و مــدتي   مــنجالب چنــدين افتضــاح ب
اين دسـت و  » قائد«طوالني در رها كردن 

ـا   ،باوجود اين. ن دست كردآ مقامهاي ايتالي
ـان و ارتـش     نمي پذيرند كه نقـش كشورش
ـاچيز جلـوه     ـيان ن ايتاليا در حمايت از شورش

  .داده شود
بســــياري از  ،از اول تابســــتان گذشــــته

مـت فرانسـه   شكارا حكوآسياستمداران ايتاليا 
ـار    آبدين خاطر كه  نچه در ليبـي شـد را ك
  . مورد انتقاد قرار داده اند ،خود مي داند

الجزايـري   –همان كارفرماي فرانسـوي       
فرانسه قطعا موفقيـت و مـوقعيتي   : مي گويد

اما ايتاليائي ها شكسـت  . ورده استآبدست 
ـالي    . نخورده اند اعضاي شـوراي ملـي انتق

ـا ن   ـائي ه ـتند  براي ايتالي ـناخته نيس ـبكه  . اش ش
  .ارتباطي همچنان بكار است

  :نآنفت ليبي و چنگ انداختن بر  •

 ،رقابت روزافزون ميان گروههاي نفتـي  - 
ـائي   ( ENIتوتال و  ) شـركت نفتـي ايتالي
ـال وقـوع را مـي    آنيك زور زمائي در ح
ــد ــه  . نمايان ـا روزنام ــت ايتاليـ ــركت نف ش
هزار بشكه از نفت ليبي را توليـد   270000

در ليبـي   1959ايـن شـركت از   . كنـد مي 
ــد  ــي كن ــت م ــي پــيش از روي  . فعالي يعن

در ليبي مشغول بكار بوده  ،مدن قذافيآكار
ـار  . است ـا    آدرك بهـره   ،2015ن بـود كـه ت

  . برداري موضوع امتياز خود را دو برابر كند
ـا   ،توتال ،گروه فرانسوي -   55000روزانه تنه

ـتخراج مـي كـرد و       بشكه نفـت ليبـي را اس
اه گمان نمي برد سهم بيشتري از منابع هيچگ

 ،ماه بعد 6اما . وردآنفت اين كشور را بدست 
 ،يم قذافي سقوط كـرده اسـت  ژاينك كه ر

 ENIمــاده اســت بــه آتوتــال مــي گويــد 
براي باال بـردن توليـد    پيشنهادهاي مشخص

انويـه  ژميزان توليد نفت ليبي در (نفت ليبي 
روز هـزار بشـكه در    900ميليون و  1 ، 2011
ـا بـر   . بدهد) بود ن رهبـران  آاطالعي كه بن

جديد ليبي به فرانسـه قـول داده انـد بهـره     
درصد نفت ليبـي را بـه ايـن     35برداري از 

گرچـه  . در همـه هسـت   ،كشور واگذارنـد 
  . ن را تكذيب كردآ ،با لحني شل ،ساركوزي

 ،براي اينكه ضربه كاري وارد كرده باشـد      
ي دانـد كـه   وظيفه خود م: توتال مي گويد

ـار      نخستين گروه نفتي باشـد كـه دسـت بك
بكارانداختن صنعت نفت ليبي بعد از سقوط 

و با بازسازي سكوي . يم قذافي مي گرددژر
غاز آتوتال كار خود را  ،نفتي در ساحل ليبي

ـنش   . كرد شركت نفت ايتاليا بالدرنـگ واك
سپتامبر اعالن كـرد توليـد    26در : نشان داد

 300واقـع در   ،واتيفلنفت در حوزه نفتي اب
كيلومتري جنوب بن غازي را از سر گرفتـه  

  . است
عالوه بر . غاز شده استآزمائي آتازه زور     

وردن قراردادهاي آافزايش توليد و بدست 
اين دو رقيب در سر اين فكر را  ،نفتي جديد

ـا      ـات جديـد ليبـي بس مي پرورانند كه مقام
ـاً خصوصـي كننـد    . صنعت نفت را ولو جزئ

نــزاع ســختي ميــان  ،اه چنــين شــودهرگــ
. شركتهاي بزرگ نفتي درخواهـد گرفـت  

البته شركتهاي نفتي چين را نيز نبايد فراموش 
ـا نيـز وارد رقابـت بـراي بدسـت      آ. كرد نه

وردن سهمي از نفت خصوصي شده ليبـي  آ
  .   خواهند شد

  :نآاستعماري و نقش  سابقه •
رقابت پاريس با رم به جنبه هاي اقتصادي    

ــودمحــد بســياري از نــاظران . ود نمــي ش
يم جديد با قرارداد ليبي با ژمترصدند ببينند ر

در . چه خواهد كرد ،2008اوت  30ايتاليا در 
ـا  ،ن زمانآ برلوسـكني از   ،نخست وزير ايتالي

در دوران  ،زخمهاي عميقي كه ايتاليا به ليبي
ـا   1911سالهاي  ،استعمار وارد كـرده   1951ت
ز تصميم گرفـت  و ني. پوزش خواست ،است

ميليارد دالر به  5مبلغ  ،كه ايتاليا بابت غرامت
او براي توجيه  ،در همان حال. ليبي بپردازد

ـا گفـت      ـائي ه ايـن  : عمل خـود نـزد ايتالي
ـبب    معذرت خواهي و پرداخت غرامـت س
مي شود كه از ورود مخفي پرشمار افريقائي 
ـا از     ها به ايتاليا جلوگيري شـود و سـهم ايتالي

  .ري از نفت و گاز  بيشتر شودبهره بردا
ـاد          ـا انعق در همان حال كه الجزايـري ه

مقامات فرانسـه   ،قرارداد را تبريك مي گفتند
وردن از مواد قرارداد آشتابان در پي سر در

شدند تا مبادا فرانسه نيز در موقعيت معـذرت  
ـتمعار كشـورهاي مغـرب      خواستن بابـت اس

ـت    . قرارگيرد ـيچ رو حاضـر نيس ند چرا كـه به
وزيـر خارجـه    ،از ايـن رو . پوزش بخواهند

اين قرارداد نه سابقه ايجاد مي : فرانسه گفت
ـاي  . كند و نه محل رجوع است در گفتگوه

بسياري از رهبران فرانسـه خشـم    ،خصوصي
زيرا . خود را از ابتكار ايتاليا پنهان نمي كردند

ن را ايجاد مي كرد كه الجزايري نيز آخطر 
وزش بخواهد و غرامت از فرانسه بخواهند پ

  .  بپردازد
ـا ايـن قـرارداد چـه        ـالي ب شوراي ملي انتق

ن را بــي اعتبــار خواهــد آ. خواهــد كــرد
خود را بي اعتبار  ،خواند؟ هرگاه چنين كند

از ديدي (يم قذافي را با اعتبار مي كند ژو ر
اگر رهبـران جديـد ليبـي    ). ديگر به عكس

 كه در نوع خود –تصميم بگيرند كه قرارداد 
را معتبـر و محتـرم    - منحصر به فـرد اسـت   

 ،يندهآ ،در مقايسه با رقيبانش ،به ايتاليا ،بشمارند
پاسخ اين پرسش و تكليف رقابـت فرانسـه و   

   ۸ در صفحه    .دانسته خواهند شد ،ايتاليا
  

 ماهی از سر می گندد
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  در ماه هاي . موقعيت بهتري مي بخشد
وردهــاي آهرگــاه دســت : انقــالب اســالمی

وردهاي سياسي آاقتصادي و اجتماعي با دست 
ليبـي سرنوشـتي را    ،و فرهنگي همراه مي شد

در استقالل . پيدا نمي كرد ،كه پيدا كرده است
اما در . رشد واقعي و ماندگار مي شود ،زاديآو 

بـه   ،پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي ،استبداد
نمونـه  . دست تند باد خشونت از ميان مي روند

ـاطع بـر ناپايـ     ـان ق داري هاي عراق و ليبي بره
ثروتـي   ،افزون بر اين. اينگونه پيشرفتها هستند

كه از دست رفته است و فرصتها كه سوخته اند 
نگاه داوري كرد آرا نيز مي بايد در نظر گرفت و 

يـم  ژيـم صـدام و ليبـي در ر   ژيا عراق در رآكه 
جنايـت   ،بنا براين. قذافي رشد كرده اند يا خير

 –م او يـ ژناتو در ليبي دنباله جنايت قـذافي و ر 
در  –استقرار استبداد ضـد رشـد همـه جانبـه     

بسان  ،سرمايه داران غرب ،اگر امروز. ليبي است
بر پيكر اقتصادي ليبي نشسته اند و بر  ،الشخور

ـاطر   ،ن بايكديگر نزاع مي كنندآسرخوردن  بخ
ـا وجـود   . يم قذافي استژاستبداد ضد رشد ر ب

نها كه خواسته اند آمسئوليت مردم ليبي و  ،اين
نيز  سنگين  ،نقش نيروي محركه را بازي كنند

زادي كه قدرت را آنها نه استقالل و آزيرا . است
ـاتو شـدند و    هدف شناختند و دست به دامن ن
ـاتو       ـا و موشـكهاي ن كشور خود را بـه بمـب ه

باتوجه به باسواد شدن مـردم ليبـي و   . سپردند
يـم  ژر ،مدن شمار بزرگ دانشـگاه ديـده  آپديد 

اميـد كـه ايـن    . ت برجا بماندقذافي نمي توانس
قشر و جامعه ليبي بتواند صاحب كشور خويش 

دموكراسـي   ،زاديآشود و بر اصول اسـتقالل و  
 ،هرچند گمان نمي رود. وردآدرخوري را پديد 

جنگ و ويراني زود دست از سـر مـردم ليبـي    
 1در ،طرفه اين كه شوراي ملي سوريه. بردارند
ـا بايـد   آبينـد  در تركيه اجتماع كرد تا ب ،اكتبر ي

» حمايت قواي هوائي انسان دوسـتانه «تقاضاي 
  :!را از غرب بكند يا نه

  
چــرا ســوریه لیبــی نمــی 

  :شود؟
  
 –استراتفور گزارش  ،2011سپتامبر  30در     

تحليلي در باره وضعيت سوريه انتشار داده و 
توضيح داده است چرا سـوريه ليبـي نمـي    

  :شود
در تركيه  ،اكتبر 1در  ،شوراي ملي سوريه •

ــنهاد      ـاع مـي كنــد بـراي بررسـي پيش اجتم
درخواست ممنوع كردن پرواز هواپيماها و 
ـاك ايـن    هلي كوپترهاي سوريه بر فراز خ

درخواست حمايت قـواي   ،در واقع. كشور
در  ،ايـن درخواسـت  . هوائي از غير نظاميان
از شوراي امنيـت بـه    ،صورت تصويب شورا

  . مدآعمل خواهد 
دم ســوريه و ادامــه ادامــه تظــاهرات مــر •

از  ،يم بشار اسدژسركوب اين مردم توسط ر
ـاي      ـبش در دني ـتن امـواج جن زمان برخاس

ـان ر . ادامـه دارنـد   ،عرب يـم اسـد   ژمخالف
كوشيده اند قدرتهاي خارجي كه مي توانند 
حمايت عملي كننـد را متقاعـد كننـد كـه     

ـتند    –سقوط دولت علويها   –كه اقليـت هس
ي بمقدار زياد اما وضعيت واقع. نزديك است
نيروهاي مخالف خود نيز سخت : ديگر است

شـورا   ،زير فشارهاي شـديد . پراكنده هستند
روند . اما بكاري توانا نيستند. تشكيل داده اند

به زيان  ،در دراز مدت ،ئوپليتيك در منطقهژ
ـالف او نيـز   . يم اسد استژر اما نيروهاي مخ

. توانائي رسيدن به هـدف خـود را ندارنـد   
بايد چنان سخت تحت فشار قرار  جنبش مي

ـاب   گيرد كه حمايت نظامي خارجي را ايج
يـم مـي   ژوضعيت چنان است كه نـه ر . كند

نها مي آورد و نه آتواند مخالفان را به زانو در
  .يم اسد را سرنگون كنندژتوانند ر

    
  :تحول اعتراضها ٭
  
جنش مردم سوريه در ماه فوريـه شـروع    •
راضـها معمـولي   اعت ،اما تا اواسط مارس. شد

جنبش اعتراضي را گروه كوچكي از . بودند
 ،از راه فيس بوك ،اعتراض كنندگان دمشق

يم سوريه بسرعت واكنش ژر. به راه انداختند
ـا  . ن جنبش را سركوب كردآنشان داد و  ام

در  ،جنبش ديگري در شهر درعا ،مارس 8در 
ـبش  . جنوب شرقي سوريه روي داد اين جن

ردند كه در روستاها وآرا سني هائي بوجود 
مي زيند و با قبائل عرب مقيم عـراق و اردن  
نيز پيوند دارند  و با گروه هاي مـذهبي نيـز   

  .در رابطه اند
با وجود  ،در درعا سركوب بس خشن شد     
امواج جنبش به سرعت منتشر شـدند و   ،اين

دمشق  و الذقيه كه بخش بزرگي از علوي ها 
ـا و  ن زندگي مي كنند و حمـس و  آدر  حم

اعتـراض  . مناطق كرد نشين را نيز فراگرفتند
كنندگان شروع كردند به بكار بـردن روش  

ـا   يعنـي نـه از راه وب   . اعتراض مـردم درع
مخالفت خود  ،سايت كه با اجتماع و به زبان

قـواي هـوادار   . يم اسد ابراز كردنـد ژرا با ر
ب و جلوگيري از ورود آيم با قطع برق و ژر

ـبتا  . شان دادندواكنش ن ،مواد غذائي درعا نس
يم در شهر حمس و ژر ،باوجود اين. رام شدآ

ـتند  ـا   ،حما و جسر الشغور كه سني نشين هس ب
چون امواج . مشكالت بزرگ تري روبرو شد

يم اسد عمده ژر ،جنبش به اين نقاط رسيدند
قواي خود را در دمشـق و حلـب متمركـز    

ـاهر   ژقـواي ر  ،در اين دو شهر. كرد يـم تظ
يـم  ژر. ه سرعت متفرق كردندكنندگان را ب

ـارد جمهـوري     4لشـگر   ،سوريه عمده بـه گ
ـ   15و  14زرهي و لشگرهاي  ـاي وي ه ژنيروه

تمام افراد اين لشگرها از علوي . متكي است
با اين قوا و پليس ضد شـورش در  . ها هستند

دست به سـركوب مـردم    ،شهرهاي مختلف
اما موفقيتش در كار سـركوب  . در جنش زد
قواي  ،يمژا برغم تقالهاي رزير. محدود بود

سوريه توانائي سركوب اعتراض كنندگان را 
ـار بـرد   ژاين ر. نداشتند يم همان روش را بك
ـات    ،2009در  ،يم ايرانژكه ر بعـد از انتخاب

در سركوب جنبش مردم  ،رياست جمهوري
يم سوريه نمي ژر ،در حقيقت. بكار برده بود

نها آتوانست قواي نظامي را بكار برد كه افراد 
مذاهب گوناگون و وابستگي هاي طايفه اي 

بيشترين تكيـه اش بـر    ،ناگزير. مختلف دارند
واحدهاي نظامي است كه افرادش علـوي  

نكـه  آبجاي  ،با هوشمندي ،در عوض. هستند
به شناسائي  ،قوا را در سطح كشور پخش كند

عناصري كه محـرك تشـخيص مـي داد و    
ـال . نها پرداختآخنثي كردن   ،در همان ح

ـاي قـومي و    ژر يم اسد از اين امر كـه اقليته
ـا و دروزي   –ديني عرب  علويها و مسيحي ه

ها  كه نخبه اقتصادي سوريه هستند و كردها 
ـا را در  آيم اسد ژو بخشي از سني ها كه ر نه

عالقـه اي بـه    –قدرت شركت داده اسـت  
اينسـت كـه   . شركت در جنبش نشان ندادند

  .جنبش به يك انقالب واقعي بدل نشد
  
  :ترکیب نیروهای مخالف ٭
  
يم اسد هـم  ژبخشي از نيروهاي مخالف ر •

در داخل و هم در خارج سوريه فعاليت مي 
ـارج از     . كنند ـالفي كـه در خ ـاي مخ نيروه

ـاني  . بسيار متفرق هستند ،سوريه هستند از كس
ـا واقعيـت بريـده و از     تركيب شده اند كه ب

ـارزه در داخـل   ـار  ،لحاظ مب . ئي ندارنـد آك
نخست جوانان  ،كنندگان در داخلاعتراض 

ـان  . و مردان ميان سال هستند زنان و كودك
ـاهرات شـركت مـي     ،نيز بنا بر موقـع  در تظ

وسيع ترين تظاهرات بعد از نماز جمعه . كنند
تظاهر كنندگان در بيـرون  . انجام مي گيرند

مساجد اجتماع مي كنند و مخالفت خود را 
معنـي  اين بدان . يم اسد ابراز مي كنندژبا ر

نيست كه اعتراض تنها در روز جمعـه بعمـل   
ـاز جمعـه      آمي  ـته اسـت بـه نم در . يـد و بس

روزهاي ديگر هفته نيز تظاهرات انجام مـي  
. گيرند اما با شركت شمار كمتـري از مـردم  

ـتند از     اين تظاهر كنندگان نيـز مركـب هس
  .مردان و زنان از همه سن و كودكان

يك ژواما نيروهاي مخالف از لحاظ ايدئول •
نيروئي كـه عنصـر كليـدي بـه     . پراكنده اند
ـتند   ،شمار است ـلمين هس ايـن  . اخوان المس

. يم بعث مخالف اسـت ژجمعيت از قديم با ر
اخوان المسلمين سوريه دست بـه   ،1976در 

ن زمان حافظ اسد بر آ. شوروش مسلحانه زد
اخـوان   ،1982در سال . سوريه حاكم است

ر كشته شما. المسلمين در حمس كشتار شدند

 ،ن پـس آاز . تن گفته اند 30000شدگان را 
اخــوان المســلمين بــه زيــر زمــين رفــت و 

  . غاز كردآفعاليتهاي زير زميني خود را 
ـان   ،امروز      اخوان المسلمين سوريه همچن

ـا  . عنصر كليدي اپوزيسيون سوريه اسـت  ام
علي . توانائيهايش در درون سوريه كم هستند

ـ  ،بيانوني در  ،لمين سـوريه رهبر اخوان المس
و . به حال تبعيـد زنـدگي مـي كنـد     ،لندن

ـارج از      ـلمين سـوريه بخـش خ اخوان المس
ميخته آكشورش با نيروهاي مخالف ديگر در

از جملـه در   ،است و در اجتماعات مختلـف 
ـاه    ،اجتماع شوراي ملي سوريه در اواخـر م

  . شركت مي كند ،در استانبول  ،اوت
ـلم   ،باوجود اين       ين سـوريه  اخـوان المس

توانا به اثـر   ،بخاطر حضور اندكش در سوريه
ـبش نيسـت   مـي بايـد   . گذاري زياد در جن

ـاي اسـالمي    كوشش كند و اعتماد گروه ه
ـتان   آورد و با آديگر را به دست  ـا همداس نه

كه اخوان  1980از . شود تا بكاري توانا شود
يم ژر ،المسلمين با چنان شدتي سركوب شد

ـ   ،بعث سوريه رس از اخـوان  بطور مـداوم ت
ـاء كـرده      المسلمين را در مـردم سـوريه الق

ـني  . است مسيحيان و علويان و گروههاي س
  .يم نفوذ و نقش يافته اندژمحافظه كار در ر

ـالف   ،و نيز • ـاي مخ ـنتا در شـمال    ،نيروه س
ـين   ،شرقي سوريه شـكل   ،در منطق كـرد نش

يـم  ژعلت نيز نارضائي كردها از ر. گرفته اند
ا در كنفرانسهائي كـه  كرده. بعث بوده است

 ،اپوزيسيون خارج از سوريه تشكيل مي دهد
از جملـه در كنفـرانس   . شركت مـي كننـد  

ـتانبول شـركت     شوراي ملي سـوريه در اس
جنبش اعتراضـي اغلـب شـهرهاي    . داشتند

ـلي  آنظير دارابسياه و  ،كرد نشين مودا و قميش
ن وسعت را پيدا نكرد كه آاما  . را فراگرفت

. ت سني نشين پيدا كرددر شهرهاي پرجمعي
يم ژسني ها و كردها بسا هردو مايل به تغيير ر

يم است ژباشند اما وقتي به هدفي كه تغيير ر
تشكيل دهندگان دولت جديـد در   ،رسيدند

دليل . پي مهار جدائي طلبان كرد مي شوند
ـا  آ از  ،ن از جمله اين كه نماينـدگان كرده

ـتها    ،جنبش اعتراضي ـام تـدوين خواس  ،بهنگ
  . ن نهاده شدندبيرو

ـا دو گـروه از     • ـلمين و كرده اخوان المس
ـا       ـند ب ـتند كـه مـي كوش چندين گروه هس

اين گروهها از موقعيت . يكديگر ائتالف كنند
ـتن   ،يم بشار اسدژضعيف ر ناشي از بيرون رف

و تحرير و امضاي بيانيه  2005از لبنان در بهار 
. سود مي برنـد  ،در اكتبر همان سال ،دمشق

يكي از مخالفان  ،ق كه مايكل كيلوبيانيه دمش
ـاء كـرده اسـت   ژر بيانيـه وحـدت و    ،يم انش

ـاء  . خواهان اصالحات سياسي اسـت  از امض
كننــدگان بيانيــه دو ســازمان سياســي كــرد 

ـاد دموكراتيـك سـوريه و    . هستند يكي اتح
. ديگري جبهه دموكراتيك كـرد در سـوريه  

اخوان المسلمين سوريه نيـز در تهيـه بيانيـه    
اما . ن را امضاء كرده استآو  شركت كرده

ن آاختالفات دروني اخوان المسلمين را بـر  
فاصله  ،2009داشت از جنبش اعتراضي سال 

اخــتالف و پراكنــدگي اپوزيســيون . بگيــرد
برغم عدم اتصال . سوريه تا امروز ادامه دارد

اپوزيســيون خــارج بــا اپوزيســيون داخــل 
پيشرفت هائي در ايجاد پل ميان اين  ،سوريه

از شوراهاي مختلفي كه . مده اندآو بعمل د
اپوزيسيون خارجـه از كشـور تشـكيل داده    

شوراي ملي سوريه كه بتازگي تشكيل  ،است
تنها شـورائي اسـت كـه كميتـه      ،شده است

ـاي محلـي از    ن آهمĤهنگ كننده كميته ه
اين كميته مـي گويـد   . حمايت كرده است

كميتــه كوچــك تــر همــĤهنگي را در  120
شـوراي  . متحد كرده اسـت  ،سراسر سوريه

ملي سوريه را كميته هاي مختلف مستقل ها 
و چپ گراها و ليبرالها و كردها تشكيل داده 

ـاي  . اند ن آشورا مي گويد كه نيمي از اعض
ـته كميتـه   . در درون سوريه هستند در گذش

همأهنگ كننده كميته هاي محلي و بسياري 
بر   ،ديگر از گروه هاي مخالف درون كشور

درجا تشـكيل شـوراهاي    ،س از رقابتاثر تر
  . خارج از كشور را نفي مي كردند

ـتيكي         ـييقات لوجيس و هنوز بسياري از تض
مــانع اتحــاد مخالفــان داخلــي و مخالفــان 

ايـن امـر كـه كميتـه     . خارجي مـي شـوند  
از  ،همĤهنــگ كننــده كميتــه هــاي محلــي

شوراي ملي سوريه حمايـت مـي كنـد و از    
خـواه عـرب و    ،دمشقامضاء كنندگان بيانيه 

خواه كرد خواسته است از شـورا حمايـت   
ــت   ــد عالم ــد را باي ــه  آكنن ــت ك ن دانس

  .اپوزيسيون دارد همساز مي شود
  
بررسی اجمالی جنبش اعتراضی  ٭

  :از نظر کاربردی
  
گــروه هــاي مخــالف و بطــور عمــومي   •

بطور نسبي  ،اعتراض كنندگان درون سوريه
ـاهرات . كوچك و محلي هستند ـ  ،در تظ ه ب

. تن شركت مـي كننـد   500ندرت بيشتر از 
اجتماع هاي اعتراضي در شهر و محل هائي 
ـاكن    انجام مي گيرند و تظاهر كننـدگان س

ـاه اسـت  . هستند . زمان تظاهرات عموما كوت
. اغلب بيشتر از نيم ساعت طول نمـي كشـد  

چند هزار تن در  ،استثنائاً در شهري مثل حما
همĤهنــگ . تظــاهرات شــركت مــي كننــد

ـيون بسـي   كر دن اين اعتراضها براي اپوزيس
 ،از مــاه مــارس بــدين ســو. مشــكل اســت

همĤهنگي را كميته همĤهنگي هر محل انجام 
ـيون اصـرار مـي    . داده است اعضاي اپوزيس

ورزند كه همĤهنگي با تصويب اين كميته ها 
انجام گيرد و كميته مسئول جنبش در محل 

ـبش را تهيـه و   آ. خويش هستند نها برنامه جن
ـتفاده از    . را مي كننداج ـا اس ـا ب اين كميته ه

چند و چون هر حركت و شعار  ،فيس بوك
ن را به اطالع شركت كنندگان در جنبش آ

منابع استراتفور اطالع مي دهند . مي رسانند
ـياري      ـاط در بس ـئوالن برقـراري ارتب كه مس
ازشهرها و روستاها مستقيماً به مركز رهبـري  

ــين ب ،در اشـرفيه   ،يــروتمنطقــه مســيحي نش
از اين مركز رهنمود در . گزارش مي دهند

ـاهرات را دريافـت مـي     باره زمان بندي تظ
كميته ها فيلمهاي تظاهرات و خشونت . كنند

  .پليس را به اين مركز ارسال مي كنند
ـائل     ژر      يم اسد سانسـور و كنتـرل بـر وس

ارتباط جمعي و اينترنـت را تشـديد كـرده    
 ،نبهبخصوص در روزهاي جمعه و شـ . است

روزهائي كه احتمال وقوع تظاهرات قطعي 
باوجود . اين كنترل شديد تر است ،تر است

در سانسور زياده روي نمي كنـد زيـرا    ،اين
ـاجران و ... سانســور كامــل اينترنــت و   تـ

يم منصرف ژكارفرمايان سني را از حمايت ر
ـاط  ژر ،افزون بر اين. مي كند يم وسائل ارتب

اپوزيسيون بكار جمعي را براي شناسائي افراد 
  .مي برد

بسياري از سـوريه   ،سال استبداد 40بعد از  •
ي پيشـرفته بـراي گـريختن از    ژايها تكنولـو 
ـارش    ،يمژسانسور ر در اختيار دارنـد و از مه

سوريها موفق مي شـوند از راه  . مي گريزند
اينترنت و تلفن با يكديگر ارتباط برقرار مـي  

كه  برخي موفق مي شوند فيلمهائي را. كنند
از طريق اينترنت  ،از تظاهرات تهيه مي شوند

موخته انـد كـه   آبسا روشهائي را . منتشر كنند
ـائي شـدن     آبه  نها امكان مـي دهـد از شناس

ـنتي  آ. بپرهيزند نها بيشترين روشها و وسائل س
ـار    را در همĤهنگ كردن فعاليتهاي خـود بك

مسجد و قهـوه   ،از محلهاي عمومي. مي برند
مـد عمـوم   آحـل رفـت و   كه م... خانه ها و

براي ارتباط گرفتن با يكـديگر   ،مردم هستند
از نامه نيز براي ارسال پيام . استفاده مي كنند

ـتفاده مـي كننـد     ـاه  . به يكديگر نيـز اس و بگ
ـتفاده مـي      ،ضرورت ـيده اس ـاط پوش از ارتب

  .كنند
  
  :چرا سوریه لیبی نمی شود؟ ٭
  
چهار عامل عمده سبب مـي شـوند  كـه     •

يم اسد نتوانند ژشود و مخالفان رسوريه ليبي ن
  :تجربه ليبي را تكرار كنند

در همان . منطقه اي را در اختيار ندارند – 1
روزهاي اول جنبش نتوانستند منطقـه اي از  

پس نمـي تواننـد   . سوريه را به اختيار بگيرند
ـازي  از  ،مثل مخالفان قذافي مستقر در بن غ

  .خارج كمك دريافت كنند
ـاني     مسئله اول اپوزي  ـيون اينسـت كـه نش س

اين همان كمبودي است كه هيالري . ندارد
يـك محـل و   . كلينتون خاطر نشان مي كند

ـتقر در      ن آيك گـروه رهبـري كننـده مس
وجود ندارد تا كه جامعه بين المللـي بتوانـد   

چنـدين  . ن را بمثابه بديل برسميت بشناسدآ
سازمان وجود دارند كه هريك حرف خود 

  .را مي زنند
شـوراي   ،در هفته هاي اخير ،به هرحال      

ملي انتقالي ليبي ثابت كرد كه معرف واقعي 
بـه  . يم قذافي نبوده اسـت ژاتحاد مخالفان ر
ن رفت كـه  آاين شورا بكار  ،مدت چند ماه
ـا  . نمايانده شود ،يم قذافيژنماد مخالفان ر ت

ـائي كـه     ،يم قذافيژسقوط ر همه گـروه ه
د مـي  اينطور وانمـو  ،برضدش مي جنگيدند

. كردند كه به شوراي ملي انتقالي وفادارنـد 
ـا    ،يم قدافي سرنگون شدژاما تا ر ـتالف ه اخ

  .روي نمودند
 ،يم اسدژمسئله دوم مخالفان سوريه اي ر – 2

توضيح اين كه كشور . مسئله جغرافيائي است
چون ليبي نيست و نمي تواند قلمروئي  ،نهاآ

 يم اسدژنها بگذارد كه دست رآرا در اختيار 
ـته   . ن نرسدآبه  پس نمي توانند محلـي داش

ـاي خـود در    باشند براي جمع كردن نيروه
نها و دريافت اسلحه آموزش دادن به آن و آ

از خارج و انبار كردنشان و تشكيل دادن يك 
ـا  . پايتخت غير رسمي در برابر دمشق تركيه ب
ـار   ،قراردادن منطقه در جوار سوريه در اختي

. يان تهي كردتهديدي م ،پناهندگان سوري
ـالف    ـاي مخ زيرا هيچ بكار قلمرو امن نيروه

  .يدآنمي 
كه  ،عامل سوم اينست كه بر خالف ليبي – 3

ـاط ديگـر    بخشي از ارتش در بن غازي و نق
در  ،مدند و با مخالفان همصـدا شـدند  آگرد 
گريـز   ،در ليبـي . اين امر روي نـداد  ،سوريه

كنندگان از ارتش پرشمار بودند و با شـروع  
ـان  . غاز شدآگريز از ارتش نيز  ،جنبش فراري

ـيد و در     ،از ارتش سوريه ـا طـول كش ماه ه
وئن بود كه تصميم به فرار بگيرند ژاواخر ماه 

ـتند    سـربازان سـوري   . و كم شـمار نيـز هس
زاد تشكيل دهند اما آگريخته اند تا كه ارتش 

خاصه افسران  ،نها نا معلوم و از افسرانآشمار 
ـيان  . يستارشد در ميان فراريان ن اخيراً ارتش

ـا  يـك   ،فراري گفته اند در اطراف شهر حم
اما از وجود واقعـي  . گردان تشكيل داده اند

  .ن اطالعي در اختيار نيستآ
ـارم اينسـت كـه كشـورهاي      – 4 عامل چه

يـم  ژخارجي تمايلي به حمايت از مخالفان ر
ـيم دارنـد كـه    آزيـرا از  . سوريه ندارند ن ب

را گرفتار بـي  يم اسد تمامي منطقه ژسقوط ر
سـوريه در مركـز    ،برخالف ليبي. ثباتي كند

يم سوريه نمـي توانـد   ژمنطقه است و تغيير ر
  .مدها نداشته باشدآدر منطقه پي 
ـاز و    ،استراتفور: انقالب اسالمي از عامل نفـت و گ

سوريه نفت و . پس انداز عظيم ليبي غافل شده است
ـيم      ـاير ارزي عظ ـاي ذخ قرضـه   ،گاز نـدارد و بـه ج

ــراي  . جي داردخــار ــردن ســوريه ب ــران ك نكــه آوي
كاري  ،شوند» بازسازي«شركتهاي غربي دست بكار 

زيرا كشورهائي كه سوريه را بمب . بس پر زيان است
ـاز   ،و موشك باران مي كنند مي بايد هزينه سنگين ب

مخالفان . سازي و نيز هزينه جنگ را از جيب بپردازند
  .ورندآمي  گاهند و بر زبان نيزآسوري از اين امر 

ـتراتفور از قلـم انداختـه          و عامل ششم كه باز اس
هرگاه سوريه نيز وضعيتي . عامل اسرائيل است ،است

ـتان     ،چون عراق پيدا كند براي اسـرائيل و نيـز عربس
يـم بعـث سـوريه و    ژاسـرائيل ر . زيانمند خواهد شد

ـان ژاتحادش را با ر تـرجيح   ،يم ايران و حزب اهللا لبن
سوده كـرده  آلحاظ مرزها خيالش را  مي دهد زيرا از

  .است
  :جنگ نظرگاهها٭ 
  
 هرجنگي دو جنبه دارد و جنگ نظرگاهها  •

  يم ژر. در سوريه از اين قاعده مستثني نيست
  

  ۹در صفحه    
  

 ماهی از سر می گندد
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  اسد مخالفان خود را افراد مسلح تروريست و 
افراد مسلح خود را پاسداران صلح و امنيـت  

ي كنند كـه  مي خواند كه تنها وقتي حمله م
ـارجي را    ژر. تحريك شوند ـاي خ يـم دولته

ويز تجزيـه  آمتهم مي كند شورش را دست 
يم از ترس مـردم  ژاين ر. سوريه كرده است

سوريه از مداخله قدرتهاي خارجي سود مي 
ـات     . جويد ـتعفاي مقام ـاره اس ـا در ب شايعه ه

ـا   دولت را بخاطر اعتراض به نحوه رفتارش ب
  . ندتكذيب مي ك ،اعتراض كنندگان

يم برداشت خـود از وضـعيت   ژمخالفان ر •
نها كـه در داخـل   آ: سوريه را ارائه مي كند

از وسعت جنبش در سوريه داد سخن هستند 
درصد كشور در جنبش است  70(مي دهند 

كميته همĤهنگي محلي وجود دارند و  200و 
سازمان دفاع از حقوق بشر سوريه فعال است 

ج از نقشي وگروههاي مخالف مقيم خار...). و
كه در سمت بخشيدن جنبش دارند سـخن  

بدين خاطر كه در  ،با وجود اين. مي گويند
نقش اين گروهها در  ،داخل عمل نكرده اند

سمت بخشيدن به جنبش هاي اعتراضـي در  
  . درون كشور محل سئوال است

ـا در  آنقـش   ،نچه محل سئوال نيستآ      نه
گزارش كردن فعاليت اپوزيسيون در داخل 

ـائل   . يه استسور اين گزارشها از طريـق وس
. ارتباط جمعي غرب انتشار پيـدا مـي كننـد   
 ،كميته همĤهنگ كننده كميته هاي محلـي 

ــه زبانهــاي عربــي و   گزارشــهاي خــود را ب
ــد  ــي ده ــه . انگليســي انتشــار م ــن كميت اي

يم و دستگيري و زنداني ژسركوبگري هاي ر
و شكنجه كردن مخالفان و دستگيري چهـره  

ـا  . يون را گزارش مـي كنـد  هاي اپوزيس ام
ـا را مـي بايـد      گزارشها در باره سـركوب ه

ـان ر . ميز شمردآترديد يـم مـي   ژزيرا مخالف
ـارج      ـاي خ ـاز بـه حمايـت دني  ،دانند كه ني

ـالي  ــد ،بخصــوص از لحــاظ مـ ــس . دارن پ
ـار مـي     آگزارشهاي اغراق  ميـز تهيـه و انتش

  . دهند
شرح و بسط ها در باره جنبش نمي توانند  •

ـيار  مانع از مش اهده اين واقعيت شوند كه بس
غير محتمل است كه بدون حمايت نظامي و 

يم ژاپوزيسيون بتواند ر ،مالي كافي خارجي
تركيــه و عربســتان . اســد را ســرنگون كنــد

ـا در   سعودي در برقرار كردن دولت سني ه
ـا  . عالقمنـد بـوده انـد    ،از ديرگاه ،سوريه ام

اقدام : نگران وضعيت در كوتاه مدت هستند
 ،يم اسـد ژبيرون در جهت ساقط كردن ر از

واكنش تهران را بر مي انگيزد؟ زيرا ايران بر 
حفظ موقعيت خود در سوريه و لبنان مصمم 

زمينه مداخله  ،در سوريه ،بخالف ليبي.  است
ــارجي وجـود نــدارد   ـامي خ  ،در واقــع. نظ

ــورد ــرت ف ــوريه  ،روب ـا در س ــفير امريكـ  ،س
بصراحت گفته است كه وضعيت در سـوريه  

ن نيـز  آيك مسئله سوري اسـت و راه حـل   
و اپوزيسيون بايد در درون . بايد سوري باشد

ورد و نبايد آسوريه حمايت مردم را بدست 
تغييـر  (از قدرتهاي خارجي بخواهد مشـكل  

  .را حل كنند) يمژر
شماري از مخالفان مقيم خارج از سـوريه   •

ن را آكمك هاي مالي دريافت مي كنند اما 
خـود بـه    ،رج مبارزه كننـد نكه خآبه جاي 

ـان . جيب مي زنند از  ،براي كمك به مخالف
ـان   . حواله استفاده مي شود و از ديـد مخالف

بهترين روش است زيرا هيچگونـه اثـري از   
  . دادن پول در دفاتر بانكها نمي ماند

اپوزيسيون وسيعاً روش عـدم خشـونت را    •
بسا ايـن كـه گـزينش    . در پيش گرفته است

حفظ چهره مسالمت جـو   .يك استژاسترات
به اپوزيسيون امكان مي دهد حمايت توأم با 
عالقه افكار عمومي جهاني را به خود جلـب  

يم اسـد و  ژميز رآتضاد روش خشونت . كند
نمايــان در  ،روش عــدم خشــونت مخالفــان

ايـن  . معرض ديد جهانيان قـرار مـي گيـرد   
ـيون   گزينش تاكتيكي نيز هست زيرا اپوزيس

زي از راه قيام مسلحانه را مي داند توان پيرو
  .ندارد

ـيون    ،با اين حال • برخي از عناصـر اپوزيس
ـارج     ـامي از خ چون مي دانند حمايـت نظ

ننـد كـه خـود    آبر ،وردآبدست نخواهنـد  
ورنــد و روي بــه جنــبش آاســلحه بدســت 

ـا در ايـن فكـر     . ورندآمسلحانه  ـتر جوانه بيش

اينان مي گويند نياز به چهره مسالمت . هستند
نكه وضعيت منطقه تغيير آپيش از . ندجو ندار
يم فرصت و موقعيت بهتري بدست ژكند و ر

ـا ر  ،وردآ ـارزه   ژمي بايد مسلح شد و ب يـم مب
تهيه اسلحه در  ،از لحاظ نظري. مسلحانه كرد

زيرا بعـد از  . درون سوريه بسيار مشكل است
ـال   ـترين   ژبرضـد ر  1982جنبش س يـم بيش

وري آاسلحه موجود در دست افراد جمـع  
 ،اما با توجه به وضعيت مرزهاي سـوريه . دش

سان تـر  آتهيه اسلحه از كشورهاي ديگر دنيا 
  .اما هنوز مسلح شدني در كار نيست. است

احتمال نمي رود  ،بدون حمايت خارجي •
جنبش اپوزيسيون بتواند پول كافي و امكان 
ـلحه تهيـه    الزم براي تهيه مقداري زيادي اس

سـوريه را  يـم  ژكند و با قواي مسلح خـود ر 
ـيار كوچـك و از    . تغيير دهد ـيون بس اپوزيس

ـال  . لحاظ تجهيزات سخت فقير اسـت  احتم
نيز نمي رود كه قدرتهاي خارجي به كمك 

  . يندآن آ
ـاه    ،در حال حاضر      تهديدي كـه در كوت

ـات ر  پيـدايش   ،يـم اسـت  ژمدت متوجه ثب
ـيون     ـا و نـه از اپوزيس اختالف ميان علوي ه

  .است
شوراي ملـي سـوريه    ،2011اكتبر  2در  ◀

 80اين شورا مي گويد نماينـده  . تشكيل شد
يم و بروي ديگـر  ژدرصد نيروهاي مخالف ر

اخــوان . نيروهــاي مخــالف نيــز بــاز اســت
. المسلمين سوريه نيز عضو اين شـورا اسـت  

ما خواهان : گفت ،در همين تاريخ ،نآرهبر 
ـتيم و    يك دولت دموكراتيك و مـدرن هس

در سوريه تشكيل قصد نداريم دولت اسالمي 
او از امريكا خواست از جنبش مـردم  . دهيم

  .سوريه حمايت كند
تحليل اسـتراتفور   –گزارش: انقالب اسـالمی
بــراي مبــارزان ايرانــي بســيار  ،در بــاره ســوريه

نها امكان مي دهد روشـهاي  آبه . موزنده استآ
درخور براي ايجاد يك جنبش همگاني پيروز را 

  .بيابند
ــــر ــــتان در چنب ه افغانس
ـــــــی  ـــــــگ داخل  –جن

  :خارجی
  
انگیزه های قتل برهـان الـدین  ٭

  :ربانی
  
ـان  • ـانی بره هنوز روشن نیسـت چـه کس

. کشـته انـد ،سپتامبر ۲۰الدین ربانی را در 
ـان . او رئیس شورای ملـی صـلح بـود طالب

ـانی بـه دسـتور  ـا آنخست گفتند قتـل رب نه
ن قـول را آ ،اما روز بعد. انجام شده است

د در قتـل او نقشـی تکذیب کردند و گفتنـ
اخــتالف قولهــای مقامــات . نداشــته انــد

دولــت افغانســتان و طالبــان در بــاره ایــن 
  .قتل عیان است

خاطر نشان کردن این امـر مهـم اسـت  •
ـا یـک  ،که جنگ امریکا در افغانستان تنه

فصل از فصول جنگ دیرپای افغانسـتان 
در این جنگ طوالنی هم ارتشهای . است

و هم گروههای  خارجی شرکت داشته اند
ــی ــلح داخل ـانی و . مس ــون ربـ ـانی چ کسـ

حکمتیار و مالمحمد عمر و جالل الـدین 
ن شـرکت و آرهبر حقانیه ایها در  ،حقانی

ـا آهریـــک از . نقـــش داشـــته و دارنـــد نهــ
کوشــیده انــد موقعیــت خــود را تثبیــت و 

  .نقش خود را مهمتر بگردانند
ــتان از  • ــت افغانس ــیس دول ربــانی کــه رئ

وقت خود را صـرف  ،ودب ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۲
ـادگر  ـای جه ـا گروهه نزاع بر سر قدرت ب

ـار و حـزب او  ،مختلف از جمله با حکمتی
درپـی مسـلط  ،۱۹۹۶در  ،سرانجام. کرد

بــر  ،شــدن طالبــان بــا حمایــت پاکســتان
ســپتامبر  ۱۱پــیش از . برکنــار شــد ،کابــل

طالبان در جنگ داخلی با جبهه  ،۲۰۱۱
ـاه  ــد شـ ـانی و احم ــری ربـ ــه رهب شــمال ب

یکی  ،طالبان با ترور مسعود. ود بودندمسع
ـان  از مهمتـــرین دشـــمنان خـــود را از میــ

ـام شـد کـه  ،ترور او. برداشتند ـانی انج زم
زیـرا . ن توانا نشدندآطالبان به استفاده از 

ـای  سـپتامبر در  ۱۱یک ماه بعـد از تروره
  .امریکا به افغانستان حمله کرد ،امریکا

ـــدانش  • ـا و متح ــ ـــوای امریک ـاه ق ــ هرگ
ــدافغا ــرک گوین ـا  ،نســتان را ت طالبــان بسـ

امــا در . نیــروی مســلط افغانســتان باشــند
ـان اقـوام  ،حال حاضـر موضـوع نـزاع می

در . افغانی دیگر و جنگ ساالران هسـتند
کــه طالبــان کنتــرل کابــل را  ۱۹۹۶ســال 

هنوز کنترل نظامی کشـور  ،وردندآبدست 
ـاورده بودنـد مسـعود جبهـه . را بدست نی
در  ،مــی کــرد و اســالمی شــمال را رهبــری
ـان  ،منطق شمالی افغانستان در برابر طالب

ـاه. ایســـتاده بـــود ـا و  ،هرگــ قـــوای امریکــ
ــوند ـارج ش ــتان خـ ــدانش از افغانس  ،متح

ربانی می توانست نقش مسعود را در مقابله 
یـک  ،بنا بر ایـن. با طالبان برعهده بگیرد

مــانع بــزرگ از ســر راه طالبــان برداشــته 
برهــان  شــده اســت و  طالبــان در کشــتن
امــا هنــوز . الــدین ربــانی ســود داشــته انــد

ـانی کیسـت . دانسته نیست مسئول تـرور رب
چــرا کــه گروههــای بســیار دیگــر از مــرگ 

  .سود می برند ،ربانی
  
ــتان : کــرزای ٭ ــانی پاکس ــل رب قات

  :است
  
ـــر  ۲در  ◀ ـــرزای ،۲۰۱۱اکتب ـــیس  ،ک رئ

پاکسـتان : جمهوری پاکستان گفته اسـت
برهــان طــراح و اجــرا کننــده طــرح قتــل 

ـانی اسـت ـات . الدین رب ایـن اداره اطالع
ــرور  ــرح ت ــه ط ــتان اســت ک ــش پاکس ارت
شخصیتهای سیاسی افغانسـتان را تهیـه و 
. بــه دســت عوامــل خــود اجــرا مــی کنــد

ـــر  ـــت وزی ـــوت از نخس ـــت او دع حکوم
پاکستان بـرای سـفر بـه افغانسـتان رالغـو 

  .کرد
روابط امریکا و پاکستان نیز سخت تیره     

ــ ــده و در پاکس ــر ضــد ش ـاهرات ب تان تظـ
علـت گذشـته از . مکرر گشته است ،امریکا

عدم همکاری ارتـش پاکسـتان در جنـگ 
ـان و  با طالبان کـه کمـک جـدی بـه طالب
مداخلــــه در امــــور افغانســــتان برضــــد 

پاکسـتان سـودی . نسـتآحکومت کنونی 
زیـرا . در استقرار صلح در افغانستان ندارد
ــتان ــوذ در افغانس ــی خواهــد در نف ــه  ،م ن

ـاق . حم داشته باشد و نـه شـریکمزا قاچ
مـد آمواد مخدر هم یکی از منابع مهـم در

تیرگی روابط علت دومـی نیـز پیـدا . است
ن افزوده شدن حقانیه ایها آکرده است و 

  :بر القاعده است
  
رئیس ستاد ارتش امریکـا  ،مولن ٭

  :از گروه حقانی سخن می گوید
  
 ،دریاساالر مولن ،۲۰۱۱سپتامبر  ۲۲در  ◀

ـا در کمیتـــه  رئـــیس ســـتاد ارتـــش امریکــ
: نیروهای مسلح سنای امریکا گفته اسـت

ـانی بمثابــــه ســــالح اداره « گــــروه حقـــ
. »اطالعات ارتش پاکستان عمل می کنـد

این گروه با حمایت اداره اطالعات ارتش 
ــــه  ،۲۰۱۱ســــپتامبر  ۱۳پاکســــتان در  ب

ـا در کابــل حملــه کــرد . ســفارت امریکـ
ـای خشـونت طلـب را  پاکستان افراطی ه

این . بمنزله ابزار سیاسی خود بکار می برد
ـا پاکسـتان را تیـره  کار هم روابط امریکا ب
ــتان در  ــت پاکس ــه موقعی ــم ب ــرده و ه ک
ــرده  ــدمه وارد ک ــی ص ــین الملل ــه ب جامع

  .است

ــپتامبر  ۲۳در  • ــر ،۲۰۱۱س خارجــه  وزی
پاکستان به اتهامی که رئـیس سـتاد ارتـش 

پاســخ داده اســت کــه  ،امریکــا وارد کــرده
ت امریکا دلیل بر اثبات اتهامی کـه حکوم

. نـدارد ،مولن بـه پاکسـتان وارد مـی کنـد
واشــنگتن نمــی توانــد چهــره پاکســتان را 

  .خراب کند
حقانی ها که  ،از دید حکومت پاکستان •

ـا بیـرون  ،با درون پاکستان عالئق دارند ب
ـا از افغانسـتان ـان  ،رفتن قوای امریک از می

ـا بـر ایـن. نمی روند تان در سـود پاکسـ ،بن
ــانی هــا  ــا حق اینســت کــه روابــط خــود را ب

این گـروه حملـه  ،تا این زمان. حفظ کند
ـا در  ــه هـ ــه حمل ـامی خــود را ب هــای نظـ

  .افغانستان محدود کرده است
ـا  ،پیش از این • ـا ب ـانی ه ـان حق امریکا می

اداره اطالعات ارتش امریکا رابطه برقـرار 
این اول بار است که رئیس ستاد . نمی کرد
 ،ریکا از وجود رابطه میان این دوارتش ام

علــت نیــز اینســت کــه . ســخن مــی گویــد
هریک می  ،حکومتهای امریکا و پاکستان

بر سر  ،خواهند از موضع قدرت با یکدیگر
ــتان ــوای  ،افغانس ــتن ق ــرون رف ــد از بی بع

اال این که دو طرف به . امریکا گفتگو کنند
ـانع  یکدیگر نیاز دارند و اینگونه تنش ها م

  .به تفاهم می شوند از رسیدن
  
  :حمله به مقر سیا در کابل ٭
  
ــه  ،ســپتامبر ۲۵در  ◀ یــک مــرد مســلح ب

. تفنگ به مقـر سـیا در کابـل حملـه کـرد
ـا را کشـت و شـهروند  یک شـهروند امریک

ــه . دیگــری را زخمــی کــرد ــرد حمل ور آم
از چـون چـرا و هویـت حملـه . کشته شد

 سـخنگوی. کننده نیز سـخنی گفتـه نشـد
ــا گفــت ــا تنه کســی اجــازه : ســفارت امریک

محوطــه (حمــل ســالح در ایــن محوطــه 
را نـدارد ) شمال سفارت امریکا و مقر سیا 

و دانسته نیسـت او چگونـه توانسـته اسـت 
مسلح وارد محوطه شود و دست به تـرور 

  .بزند
ـانی در اسـتخدام       اما ترورکننده یک افغ

امریکا و کارش جلوگیری از نفـوذ عناصـر 
ــن و واب ــه ای ــته ب ــه آس ــمن ب ــروه دش ن گ

ایـن طـور مـی نمایـد . محوطه بوده است
ــان بـوده و در دوایــر امنیتــی  کـه او از طالب

نظیــر . افغانســتان نفــوذ داده شــده اســت
دم نفــوذی آتوســط یــک  ،همــین حملــه

ــر ـامبر  ۳۰در  ،دیگ ــوای  ،۲۰۰۹دسـ ــه ق ب
او یک مرد اردنـی بـود و بـه خـود . امریکا

 ،نآمنفجر کـردن مواد منفجره بسته و با 
ـاه  ،افسر سـیا را ۷از جمله  ،تن ۱۱ در پایگ

 ،نیز ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۳در . کشت ،خست
ـا در  نظیر همین حملـه بـه سـفارت امریک

  .کابل انجام گرفت
 ،بنظر کارشناسان هـدف از ایـن حملـه     

ـادی وارد کـردن و  ـان م کمتر کشـتن و زی
ـامی  بیشتر نشان دادن بیهودگی تالش نظ

ســیب پــذیر آ. افغانســتان اســتامریکــا در 
ـاتوان جلـوه  ـا و ن نشان دادن قـوای امریک
دادنشان از ایجاد یک منطقـه امـن بـرای 

ـا را  ،خود ـار عمـومی امریک مـی توانـد افک
متقاعد کنـد کـه دولـتش مـی بایـد قـوای 

  .خود را از افغانستان خارج سازد
قـواي   ،از ليبي تا افغانسـتان : انقالب اسالمی

. ركار جنـگ و ويرانـي هسـتند   د ،امريكا و اروپا
حاصل كارشان قوت گرفتن سازمانهائي چـون  

ـاي خشـونت     ،القاعده حقانيه و فراوان گـروه ه
ــر   ــن كشــورها و كشــورهاي ديگ ــب در اي طل

 ،چنانكـه درايـران  . اسـت ...) سومالي و يمـن و (
گروه  ،گروگانگيري و جنگ و سازشهاي پنهاني

هاي سياسي خشونت طلـب را بـر سرنوشـت    
  :كم كردكشور حا

  

تاريخچــــه انجمــــن 
حجتيـه از پيـدايش تــا   

  4 –امروز 
  

ـــــدهای  ـــــات و پیون ارتباط
  ۱:مشکوک

  
   :ارتباط انجمن حجتيه و ساواك - 1
ــي،       ــود حلب ـاواك و شــيخ محم بــين سـ

ـا   . شده است رد و بدل مي مراسالتي برابـر ب
ـادگي    محتواي نامه هاي مذكور، حلبـي آم

اره خود را براي ارايه هرگونه اطالعاتي درب
فعاليت انجمن و نحوه عملكـرد انجمـن بـه    

ـاره بـه     مراجع امنيتي اعالم مي كرد كـه اش
ـامال   ها در اين زمينه، مي يكي از نامه تواند ك
ـاريخ  . گويا باشد ـيخ محمـود    6/1/45در ت ش

اي، خطاب بـه سـرهنگ    حلبي با ارسال نامه
يس اداره اطالعات كشور، از ئستاد، جعفري ر

ـاي    هايي كه براي محدوديت فعاليـت اعض
انجمن در شهرستان يزد از سـوي شـهرباني   
. آن شهر ايجاد شده، اظهار گاليه كرده است

  :مشروح نامه چنين است
مخلص حلبـي واعـظ كـه بـه فرمـوده      «    

ــت ــه  حضــرت آي اهللا گلپايگــاني، راجــع ب
ـارزات  ئهاي تبليغاتي حزب بها فعاليت يه و مب

ـا، حضـور محتـرم     علمي و اخالقي عليه آنه
ـيدم و چگـونگي   عا لي در اداره شهرباني رس

ـامي   اين مبارزات را كه موافق مقررات انتظ
كشور و مطابق اصول علم و ادب اسـت بـه   
ـاطر شـريفتان را از    عرض عالي رساندم و خ

ــت  ــه فعالي ــعه دامن ــه در تبليغــات ئبها  توس ي
ـارزه علمـي،     مسمومي كه دارند و لـزوم مب
ـا مستحضـر نمـودم    . ادبي و اخالقي عليه آنه

حضرتعالي نظر به حسن نيت و صفاي فطرتي 
ـات مقدسـه       كه داريـد، بـه پيـروي از منوي
اعليحضرت همايون شاهنشاهي ابراز موافقت 

حتـي آنكـه شـماره    . و اظهار لطف فرموديد
تلفن منزل را مرحمت داشتيد كه در مواقع 
ضرورت، مطالب الزمه را معروض خـدمت  
 بدارم كه اينك دو مطلب الزم و ضرور پيش
آمده و تلفـن منـزل و اداره را در چنـدين    
نوبت كه گرفتم براي عرض مطالـب، روي  

دانم چـرا و   نمي( موافق و مساعد نشان نداد 
ناچار از نظر انجام وظيفه ديني ) به چه جهت

ـا ايـن      ـالي را ب و وجداني، خاطر شـريف ع
آن طـوري كـه   . دهم مكتوب مزاحمت مي

ـيد و مقـرون      گزارش ـا رس هاي متعدد بـه م
يــت بــه دســتور ئصــحت اســت حــزب بها

العدل، دست به جانب ايالت مهم كشور  بيت
از قبيل ايل بختياري و قشقايي دراز كـرد و  
ـان    ـاي آن شروع به تبليغ آنان مخصوصا رؤس

اند و اين موضوع براي آينده كشـور،   نموده
نتيجه وخيمي خواهد داشت، به طوري كـه  

يس جديد ئر. رسد مكرر به مكرر گزارش مي
ـاري از  شه رباني يزد، با كمال جديت و پافش

ـا  كـه  هاي ديني افراد مبارز يـزد   كنفرانس ب
نهايت ادب و اخالق و با مراقبـت كامـل در   

نماينـد،   حفظ آرامش برگزار نمـوده و مـي  
جلوگيري شديد نموده حتي آنان را تهديد 

با اينكه در تمام مـدت  . به جلب كرده است
ـا   دقـت   چند ساله گذشته، سازمان امنيـت ب

ـارزات و      كامل در تمام شـؤون بـه ايـن مب
مبارزين نظر داشته و كمترين خالفـي را در  

ـاي    اينها نديده، نمي يها كنفرانس دانـم آق
ــر ــل   ئ ــزد در مقاب ــد ي ــهرباني جدي يس ش

اگـر  . يه چه دستوري دادنـد ئهاي بها فعاليت
اين ممانعت و جلوگيري، طبق نظر مقـدس  

ف اعليحضرت شهرياري و يا طبق نظـر شـري  
از را حضرتعالي است، تا همه اين افراد مبارز 

ـاه      ـايوني آگ نيات مقدسـه اعليحضـرت هم
ـيم    ـيو   (» .…نموده، همـه را تعطيـل كن آرش

ـيخ      مركز اسناد انقـالب اسـالمي، پرونـده ش
  )1615محمود واعظ حلبي، شماره 

سرهنگ جعفري با  ،در واكنش به اين نامه    
ي اي، خطاب به رياسـت شـهربان   ارسال نامه
يــد مواضــع حلبــي در خصــوص ئضــمن تأ

  فعاليت انجمن حجتيه و رعايت نهايت ادب
  

  ۱۰در صفحه     
  

 ماهی از سر می گندد
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  و اخالق و با مراقبت كامل در حفظ آرامش 
مراتب به عـرض  «: از سوي آنان عنوان كرد

ـا   رسيد، فرمودند از شهرباني يزد بپرسيد كه ب
همان آرشيو، همان (» كار اينها چه كار دارد؟

) 6891/8/657شـماره   20/1/45ه پرونده، نام
هاي  ت شهرباني يزد نيز با دريافت نامه، مساعد
ـان  . (الزم را در اين خصوص انجام داد هم

، شـماره  28/1/45آرشيو، همان پرونده، نامه 
457/5(  

اي، مقدم مـديركل اداره سـوم    در نامه... - 
هاي مكرر محمد  ساواك به واسطه احضاريه

ـ   ن مباحثـه و  صالحي آذري، نماينـده انجم
ه توضيحاتي از سوي نهاد ئارشاد، خواستار ارا

آرشيو مركز اسناد . (احضاركننده شده است
  )6635انقالب اسالمي، كد 

بر اساس يكي از مدارك، در پي احضار ... - 
ـازمان   پنج نفر از اعضاي انجمن حجتيه به س

ـاهي ر   ـ اطالعات و امنيت تهـران و آگ يس ئ
ـترك     ـات كميتـــه مشــ واحـــد اطالعــ

اين موضوع، وي با ارسال  رابكاري ازضدخ
ـات و امنيـت تهـران      ـازمان اطالع نامه به س
درخواست كرده اسـت، كـه آن واحـد از    
هرگونه اظهارنظر و اقدامي كه در خصوص 

گيـرد اطـالع    اعضاي انجمن صـورت مـي  
هايي از اين نامه آمده  در قسمت. داشته باشد

ـاج  «: است ـيخ محمـود    برابر با اطـالع ح ش
معروف به حلبي با بخش ) تواليي(ذاكرزاده 

ـات و امنيــت تهــران     21 ـازمان اطالعـ سـ
اصلح است كه هرگونه . هايي دارد همكاري

ـيش از    اطالعي در مورد جلسه مـذكور را پ
آرشيو . (يدئاليه استفسار نما سار بقيه از مشارفاست

  )6635مركز اسناد انقالب اسالمي كد 
  
   ارتباط حزب زحمتكشان با بيگانگان - 2
پنج روز پـس از قطـع رابطـه ايـران و     ... - 

ـاده     ـيط فـوق الع انگليس، بقايي در يك مح
سري با وابسته سفارت آمريكا در ايران ديدار 

ـناد النـه جاسوسـي     . ( مي كند مجموعـه اس
. )134آمريكا، احزاب سياسي در ايـران، ص  

او سپس فعاليت خود را عليـه نهضـت ملـي    
ا وي از يك سو ب. بخشد شدن نفت شدت مي

ـا     شبكه برادران رشيديان و از سـوي ديگـر ب
افسران عاليرتبه ارتش و با باندهاي چاقوكش 

زندگي نامه . (مي كندارتباط گسترده برقرار 
  )160، ص 1377سياسي دكتر بقايي، تهران، 

آقــاي بنــي صــدر در ايــن مــورد اشــاره  - 
ـال   مي بـه  1362كند كه ريچارد كاتم در س

ـ  ـا   وقتـي از ان «: ه اسـت ايشان گفت ـيس ه گل
ـا    خواستيم عوامل خود را براي كودتا بـه م
معرفي كنند، آن ها رشيديان ها را از جملـه  
براي رابطه با آيت اهللا بهبهاني و دكتر بقايي 
را براي رابطه با آيت اهللا كاشاني به ما معرفي 

خاطرات ابوالحسن “ درس تجربه”(» .كردند
ـاالخره ). صـدر  بني ـاب پيرامـون    ،و ب در كت

ــدگي د ــريزن ــر متــين دفت چگــونگي  ،كت
خريداري شدن او توسط انگليسي ها شـرح  

   .  شده است
  
ـان    - 3 آيـت اهللا   –ارتباط حـزب زحمتكش

  :كاشاني و عوامل داخلي مرتبط با بيگانگان
 28تا كودتاي  1331تير  30بعد از رويداد  - 

ـايي  1332مرداد  ، حزب زحمتكشان مظفر بق
ـان اسـالمي      ـا دو جري ـان ب  فـدائيان "همزم

بـه   "جامعـه مجاهـدين اسـالم   "و  "اسالم
دولـت مصـدق دسـت     برضدتوطئه چيني 

ــي ــد م ــه  . زدن ـندهايي از وزارت خارج سـ
دهند كـه مظفـر    انگليس هم چنين نشان مي
هاي دولت انگليس  بقايي در راستاي سياست

به زمينه چيني براي كودتا بـر ضـد مصـدق    
پردازد، از آن جمله است توطئه ربـودن   مي

. ئيس شهرباني دولت مصـدق افشار طوس ر
خارجـه   گازيورسكي با استناد به سند وزارت

ـار طـوس     انگليس در مورد توطئه قتـل افش
در اواخر آوريـل  : چنين توضيح داده است

ــت ( 1953 ـار  ) 1332ارديبهش ــرتيپ افشـ س
طوس رئيس شهرباني كل كشور ربوده شد و 

ـا   MI-6سازمان . به قتل رسيد در جهت مهي
ـا   ـار     ساختن زمينـه كودت برنامـه ربـودن افش

ـتن او   طوس را تهيه ديده بود ولي قصد كش
سرلشگر زاهدي، بقايي و تعدادي . را نداشت

از همدســتان وي از جملــه پســر آيــت اهللا 

ـتي در ايـن جنايـت     كاشاني متهم به همدس
ـادر شـد    شدند و قرار بازداشـت آن  ـا ص . ه

  )31گازيورسكي، همان منبع، ص(
جلـب  حالي كه دولت مصدق حكـم   در - 

ـلي پرونـده قتـل     سرلشگر زاهدي، متهم اص
افشارطوس، را صادر كرده بود، كاشاني وارد 

ـيله ميراشـرافي او را بـه      قضيه شـد و بـه   وس
ـاند  بـه  . مجلس آورد و در معيت خويش نش

ـاه     نوشته روزنامه كيهان زاهـدي كـه در پن
يافت،  كاشاني و مجلس مصونيتي سياسي مي

ـاني از  آيت اهللا ك«در آنجا متحصن شد و اش
ـايي   او بگرمي استقبال نمود و از مزاحمت ه

ـار      كه تا كنون بـراي وي فـراهم شـده اظه
تاسف كرده و خدمات او به نهضت ملـي را  

  ».ستود
نيــز مالقــاتي ميــان  1332خــرداد  25در  - 

در اين مالقات . كاشاني و زاهدي انجام شد
ـيد و مظفـر      45كه حدود  دقيقـه طـول كش

ــرافي و حمي ــز در آن بقــايي، ميراش ــه ني دي
آيت اهللا كاشاني حمايـت  «حضور داشتند، 

بي دريغ خود را از ايشان و ساير كساني كـه  
جانشان به علت مبارزه با ديكتاتوري مصـدق  

فضــل اهللا » .در خطــر اســت ابــراز داشــتند
تير در مجلس بود و بعد از آن  29زاهدي تا 

مرداد  28مجلس را ترك كرد و تا كودتاي 
  .برد در خفا به سر مي

مـي آيـد،    آنطور كه از شواهد و قرائن بر- 
ــدار   ــت مق ــت روزول دالر در  10000كرمي

ـته و داده  ـا از طريـق      پاكت گذاش اسـت ت
احمد آرامش به دست كاشاني برسد بـراي  

ـارك گازيوروسـكي   . همكاري در كودتا م
  :نويسد مي

دو تــن از ) مــرداد 28(اوت  19صــبح روز «
ـام  ـاي   مامورين سيا به ن و  "رمنبيـل هـ   "ه

با آرامش مالقات كردنـد و   "فرد زيمرمن"
ـا   10مبلغ  هزار دالر در اختيار او گذاشتند ت

آيـد كـه    چنين به نظر مي. به كاشاني بدهد
كاشاني ترتيب آن را داد كه يك گروه ضد 
مصدق از ناحيه بازار به مركـز تهـران روانـه    

  ».شود
سرلشكر نادر باتمانقليچ از افسران كودتاچي  - 

ـتاد    28از كه پس  مرداد به سمت رياسـت س
ارتش رسيد، در جريان محاكماتش پـس از  

بــه نقــش آيــت اهللا كاشــاني 1357انقــالب 
  :اي كرد و گفت اشاره

ـال  « بـه خـدمت آيـت اهللا     32در اوايل س
ـان    .كاشاني مشـرف شـدم   حضـرت از جري

كردند كه  سياسي كشور متأثر بودند و دعا مي
ند تالش مملكت نجات پيدا كند و به من گفت

. كنيد مملكت از اين وضع نجات پيدا كنـد 
ـتاد   28پس از كودتاي  مرداد وقتي رئيس س

شدم با فرزند آيت اهللا كاشاني تماس گرفتم 
ـتم و نظـر آيـت اهللا را     و جريان را به او گف

ـتم  ــا مصـطفي از قــول آيــت اهللا  . خواس آق
ـاب     كاشاني گفتند چه بهتر كـه شـما را انتخ

وقتي خـدمت   32 در اوايل شهريور. كردند
آيت اهللا كاشاني شرفياب شدم ايشان مرا بـه  

اي از فرمان حضرت  گرمي پذيرفتند و نسخه
ـتورات   علي به من دادند و فرمودند اين دس

  ».را نصب العين قرار دهيد
در رابطه با روحانيون حامي كودتا بر عليـه     

نها با خميني عامل كودتاي آرتباط امصدق و 
ـاب تقابـل    قاي جعفريآسال شصت  در كت

بـه روابـط    1360ياكودتاي خـرداد   دوخط
و بقايي و خميني اينگونه اشاره اني ميان كاش
كنـد كـه    آقاي حائري نقل مـي  ": مي كند

مرحـوم  ] سقوط دولـت [اين روابط تا بعد از 
ـا  . دكتر مصدق، ادامه داشـت  ـان  «ام در زم

اهللا  بقايي با آقاي آيـت ] كه[زاهدي ] كابينه[
كردنـد عليـه    فعاليـت مـي  كاشاني قـدري  

اول آقاي كاشاني با زاهدي موافق . زاهدي
ـاري   بود چون هر دو عليه دكترمصدق همك

ـاي  . داشتند پس از اندكي بين زاهدي و آق
كاشاني بهم خورد تا جائي كـه زاهـدي بـه    

ـام   . آقاي كاشاني حملـه كـرد   در ايـن هنگ
. آقاي كاشاني با دكتر بقايي همكاري داشت

اي  قاي كاشاني و بقايي عدهدر اين هنگام آ
ـاي   فرستاده بودند به قم براي اينكه منزل آق
ـينند كـه از بروجـردي     بروجردي بست بنش
براي مخالفت و ضديت با دولـت زاهـدي   

اين عـده از  ... همكاري و همگامي بخواهند
حزب بقايي بودند، آمدند به قم و رفتند توي 

ـاي  . بيروني آقاي بروجردي بست نشستند آق
ـائل    ي هم نميبروجرد خواست در ايـن مس

خالصه، . مصلحتش نبود. سياسي مداخله كند
دانست در اين مسائل مداخلـه   مصلحت نمي

كند و دستور داد به شهرباني قم كـه بياينـد   
اين جا بود كه . اينها را از منزلش بيرون كنند

مخالفـت  ] با آقاي بروجـردي [آقاي خميني 
ـا بـرادرم       . كرد ـاي خمينـي ب شـب بـود آق

رحوم حاج شيخ مرتضي حائري يزدي كه م
ـاك دل بـود      الحق مردي فقيـه، زاهـد و پ
رفتند پيش آقاي بروجردي و گفتند كه چرا 
شما اين كار را كرديـد؟ ايـن بـراي شـما و     

اي را از  حوزه علميه بد است كه يك عـده 
ـا      خانه تان بيـرون كنيـد و آب بـه روي اينه

ـنم . ببنديد كه بروند و از اين حرفها  عرض ك
ـان      كه آقاي بروجـردي هـم در ايـن جري
اوقاتش تلخ شـد و هـر دو را زيـر كـوران     

   . عصبانيت خود گذاشت
ـاي     " ـائري در مـورد رابطـه آق باز آقاي ح

بــا آقــاي «: افزايــد خمينــي و كاشــاني مــي
اهللا كاشاني آشنا بودنـد و خيلـي هـم     آيت

ـاي    . دوست بودند ـا آق آقاي خميني هـم ب
  .    ياي كاشانبهبهاني خوب بود و هم با آق

ـائري نكتـه ديگـري را در مـورد         آقاي ح
گويـد كـه بسـي     رابطه آقاي خمينـي مـي  

آقاي خميني با «انگيز است و آن اينكه  عبرت
آقاي بهبهاني هم مربوط بود و خيلي معتقـد  
به عقل سياسي آقاي بهبهاني بود و معتقد بود 

اش قابـل   كه آقاي بهبهاني در عقل سياسـي 
ـاي   در روش. كاشاني نيست مقايسه با آقاي ه

ــي    ـاي خمين ـاني، آقـ ـاي بهبهـ ــي آقـ سياس
طور كه بنده يادم است، كامالً پشتيبان  همان

ـا      ـتر از اينكـه ب آقاي بهبهاني بود، خيلـي بيش
تا جائي كه اصالً به . كاشاني قابل مقايسه باشد

ـاني وقعــي      ـاي كاشـ ـار سياســي آقـ افكـ
از اين جهـت، از نقطـه نظـر    . گذاشت نمي

سياسي مرحـوم    ي، در خط مشيمشي سياس
بهبهاني، يعني همان خطي كه آقاي بهبهاني 
ـا     با دربار و صميميت با دولـت وقـت و اينه

ـاي خمينـي   . داشت نظرات كلّي سياسي آق
ــود   ــط ب ـان خ ـاً در همـ ــم تقريبـ ص  (»  .ه

ـاي     133و132 كتاب تقابل دو خـط ياكودت
  ) 60خرداد 

يكـي از  « :قاي جعفري ادامه مـي دهـد  آ   
ان قمي اينجانب كه بدليل امنيتي فعـالً  دوست

ـتم، پيشـكار        ـان نيس ـام ايش مجاز بـه بـردن ن
ـاج اسـمعيل معـزي      آيت اهللا بروجـردي ح

بــرايش نقــل كــرده اســت، كــه در دوران 
ــه آقــاي   ــدفعات ب ــدائيان اســالم، آنهــا ب ف
ــه كــرده و از حكومــت   بروجــردي مراجع

ـا   شكايت كردند تا اين كه در نوبتي جمعي ب
اهللا بروجـردي   به خانه آيـت آقاي خزعلي 

در . آمدنــد و از حكومــت شــكايت كردنــد
اهللا كاشاني هم به قم آمد و  همين زمان آيت

ـيد محمـد تقـي       ـان صـدر و س ميهمان آقاي
خوانساري بود و براي مقابله با شاه و مصـدق  

اما مرحوم بروجردي مقابله با . كرد تالش مي
كه در همان  شاه و مصدق را نپذيرفت تا اين

وزهــا آقــاي خمينــي بــه منــزل مرحــوم ر
ـتي   بروجردي آمد و اظهار داشت كه ما بايس

ـيم   بروجـردي از  . اين مرديكه را بيـرون كن
ـا شـما مـي    ـاه    خميني پرسيد آي خـواهي ش

ـا ايـن   ! بشوي؟ خميني اظهار داشت خيـر  ام
مرحوم . مرديكه صالحيت ندارد و بايد برود

بخدا قسم اگـر  : بروجردي در جواب گفت
ـاحب زن و  شما به  دوران برسيد نه مردم ص
ـال و       خانواده ـاحب م ـتند و نـه ص ـان هس ش

بدنبال همين . آبرويشان، برويد دنبال كارتان
اهللا بروجردي به مـن و   جريان بود كه آيت

ديگران دستور داد كه فـدائيان اسـالم را از   
ـين عمـل      ـيم و هم مدرسه فيضيه بيـرون كن
باعـــث زد و خـــورد مـــابين طرفـــداران 

و مرحوم حجت با فدائيان اسالم بروجردي 
و دار و دسته كاشاني گرديـد كـه سـرانجام    
فدائيان اسالم از فيضيه بيرون رانده شـدند و  
بدين علت آقاي خميني هرگـز از مرحـوم   

ــود ص   (» .بروجــردي خشــنود و راضــي نب
  ...)كتاب تقابل دو خط يا 134و133

ــالمي ــالب اس ــران در دســت  : انق ـاد اي اقتصـ
ـا   –ي مافياهاي نظام مالي است كه حجتيه ايه

  :نهايندآيكي از 
  
  

ــزرگ در   ــادهاي ب فس
مقايسه با به غارت دادن 
بي حساب ثروت ملـي  

رقمهاي ناچيزي  ،كشور
    :هستند

ـازاد  ۱۲بحـــث  ٭ ـارد دالر مــ میلیــ
شـــده در  درآمـــد نفتـــی مفقـــود 

  :مجلس
 
جعفر قادري، نماينـده مجلـس و عضـو     ◀

كميســـيون برنامـــه و بودجـــه، خواســـتار 
سخگويي دولتمردان در مورد عدم واريـز  پا

ميليارد دالر مازاد درآمد نفتي به صندوق  12
ــره ارزي كشــور شــده اســت  پيشــتر . ذخي

عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس كل ديـوان  
محاسبات كشور، در يك نشست خبري اعالم 

ـازاد    12دولـت  «: كرده بود ـارد دالر م ميلي
ـندوق ذخيـره ارزي             درآمد نفتـي را بـه ص

تومان هم براي  هزار ميليارد  5واريز نكرده و 
ـاب مـردم قـرض      واريز يارانه نقدي بـه حس

  ».كرده است
ـايي، نماينـده مـردم قـم،         به نقل از علي بن

وعـده   89در بهمـن   ادژحكومت احمدي ن
داده بود مازاد درآمد نفتي را تا پايان سال به 

. كند حساب صندوق ذخيره ارزي واريز مي
ـان  رئيس كل  ديوان محاسبات كشور در پاي
اعالم كرد كه اين مبلغ هنوز  90شهريور ماه 

ميليارد از مبلغ مفقود  11/ 7. واريز نشده است
ـال     شده   ، مازاد درآمـد نفتـي دولـت در س

ميليون دالر مازاد درآمد نفـت   300و  1388
  .است 1389در سال 

  
ـــوان  گـــزارش تکان ٭ ـــده دی دهن

ـبات از عملکــرد دولــت در  محاسـ
  حوزه نفت و گاز

 
حميدرضا كاتوزيان رئيس  ،90مهر  6در  ◀

با خبرنگار  كميسيون انرژي مجلس در گفتگو
پارلماني مهر، درتشريح گزارش رئيس ديوان 

ت كشوراز روند اجراي قانون بودجه امحاسب
طبـق    :ه استگفت 90درسه ماه اول سال  89

اين گـزارش درزمينـه توليـد نفـت رونـد      
هاي كشور پيش  برابر برنامه استخراج و توليد

رود و به طور مشـخص توليـد نفـت در     نمي
ـاهش     برنامه چهارم نسبت به برنامـه سـوم ك

 :داشته است
 120هزار بشكه به  72كاهش توليد نفت از  •

 :هزار بشكه رسيد
اي توليد  هزار بشكه 72به گفته وي كاهش    

، در سه ماهه نخست 89روزانه نفت در سال 
اين . هزار بشكه رسيده است 120به  90سال 

ـال دارد   افت طبعاً كاهش درآمدها را به دنب
ـبات حتـي    و براساس مطالعات ديوان محاس
همين توليد همراه با افت بعضاً بـه صـورت   

عالوه بر كاهش . گيرد غيرصيانتي صورت مي
ـازي    ـات گ توليد نفت خام، افت توليد ميعان

 :نيز گزارش شده است

 :اتژي جامع نداردبخش نفت و گاز استر •
ـبات يكـي از         طبق گزارش ديوان محاس

ـتن       ضعف ـاز نداش ـاي بخـش نفـت و گ ه
استراتژي منسجم و طرح جامع است كه اثر 
خود را در تصميمات كالن و حتي تصـميم  

ـين    هاي روزمره نشان مـي  گيري دهـد، هم
توجهي به قوانين و برنامه توسـعه و    طور بي

ــ  ــور در س رمايه عــدم تخصــيص مبــالغ مزب
موضوع قابـل  . ها كامالً مشهود است گذاري

ها  تامل اين است كه وضعيت پيشرفت پروژه
ـال بـه ديـوان       براي شش ماهـه ابتـداي س

 .محاسبات گزارش نشده است
ـان مـي     بررسي    ـبات نش هاي ديوان محاس

دهد كه در خصوص ميادين مشترك، اقدام 
مثبتــي كــه حــاكي از ســرعت بخشــيدن و 

ـادين باشـد ديـده     اولويت دادن به ا يـن مي
 .شود نمي

تخلف بانك مركزي در زمينه بدهي نفتي  •
 :هند

رئيس كميسيون انرژي مجلس همچنين با     
اشاره به آنچه عملكرد متخلفانه بانك مركزي 
در مورد بدهي هاي نفتي ديگر كشور ها بـه  

زماني كـه طـرف   : ايران خواند، توضيح داد
ـال     هندي از پرداخت بـدهي خـود در قب

كـرد، وزارت   خريد نفت خام استنكاف مـي 
نفت فروش و تحويل نفت خام بـه هنـد را   
متوقف كرد اما رئيس بانك مركزي صراحتاً 
وزارت نفت را ملزم به دادن نفـت بـه هنـد    
كرد كه ايـن يـك تخلـف آشـكار اسـت و      
حاكي از عدم صيانت از منافع ملي و حقوق 

 .ملت ايران بوده است
مركـزي در اقـدامي    عالوه بر اين بانـك     

خارج از حوزه اختياراتش مرتكـب تخلـف   
ديگري شده و تاكيد دارد كه پولهاي انباشته 
كشور در هند صرف سرمايه گذاري در هند 

بدين ترتيب پولي كه بايد به كشور باز . شود
گردد و منشاء توليد و ايجاد اشتغال در كشور 
شــود را صــرف اشــتغال و توليــد در هنــد  

 .كنند مي
ميليــارد تومــان بــدهي  400هــزار و   41 •

 وزارت نيرو به بخش خصوصي
ـيون انـرژي مجلـس        به گفته رئيس كميس

ـبات در مـورد وزارت    گزارش ديوان محاس
ـاي   نيرو نيز حاكي از آن است كه بدهي ه
وزارت نيرو به پيمانكاران بخش برق و آب و 
همين طور بدهي ها به دولت نه تنها كاهش 

اين   .افزايشي نيز داشته است نيافته بلكه روند
ـارد   400هـزار و   14ها به حـدود   بدهي ميلي

  .تومان رسيده است
ـاز دولـت و طلـب بخـش      • پول هزينه گ

 :خصوصي صرف پرداخت يارانه نقدي شد
وي به گزارش ديوان محاسبات در مـورد     

ها اشاره  روند اجراي قانون هدفمندي يارانه
انه طبق ايـن گـزارش متاسـف   : كرد و گفت

بخش بزرگي از درآمدهاي وزارت نيرو بـه  
ـانوني    جاي پرداخت بدهي ها به نحـو غيرق
ها شـده اسـت حتـي     صرف پرداخت يارانه

ـاز مصـرفي    وزارت نيرو از پرداخت پول گ
ها توسط دولت منع شده تا پولش را  نيروگاه

 .به عنوان يارانه به مردم بدهند
نيروگاه صرف يارانه نقـدي  4هزينه نصب  •
 :شد
: رئيس كميسيون انرژي مجلس ادامـه داد     

 4طبق گزارش ديوان محاسبات هم اينـك  
نيروگــاه آمــاده نصــب، بــه دليــل نداشــتن 

انـد چـون پـول الزم      نقدينگي نصب نشده
ـا   براي اين اقدام، صرف پرداخـت يارانـه   ه

هاي خصوصي، پول برق  شده است، نيروگاه
توليدي خود را از دولت دريافت نكرده اند 

ـا  و  دولت حتي اجازه صادرات برق را به آنه
ـته    نمي دهد تا كسب درآمد مختصـري داش
  .باشند

ـادرات نفـت    2,9  • ميليارد دالر درآمـد ص
  :يارانه نقدي شد 89سال 

ـاي خـالف    برداشت : كاتوزيان يادآور شد ه
ـا     قانون از منافع ديگر و مصـرف كـردن آنه
براي پرداخت يارانه ها تنها بـه وزارت نيـرو   

  براساس گزارش ديوان . شود نمي ختم
  

  ۱۲در صفحه     
  

 ماهی از سر می گندد
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از  89ميليــارد دالر در ســال  2,9محاســبات 
ـاب يارانـه   ـاي   محل صادرات نفت به حس  ه

ـانون   مردم ريخته شده و اين امر برخالف ق
ها است كه محل پرداخـت   هدفمندي يارانه

 .ها ديده بود را از واقعي كردن قيمت
ـيمي برداشت از محل درآمـد پتر      ـا و   وش ه

ها نيـز مـورد    مصرف آن براي پرداخت يارانه
ـبات   ديگري بود كه در گزارش ديوان محاس

ـانون     بي 89در سال . عنوان شد توجهي بـه ق
ماده واحده  4بودجه و آيين نامه اجرايي بند 

ـا واردات بنـزين و گازوئيـل      موجب شـده ت
  .صورت گيرد كه تخلفي آشكار است

ـاهش   وقتي تولي: انقالب اسالمي د نفـت ك
مي پـذيرد و سـرمايه اي كـه مـي بايـد      

صـرف   ،صرف صنعت نفت و نيـرو شـود  
ـا مـي شـود     يكـي از   ،پرداختن يارانـه ه

ـادي و     ،اثراتش كاهش نـرخ رشـد اقتص
ـابع     افزايش نرخ تورم و خـورد و بـرد من

  :نفت و گاز ايران است
  
اقتصاد ایران، رتبه سوم باالترین  ٭

  نرخ تورم را کسب کرد
  

خبرگزاري فارس گـزارش   ،90هر م 3در  ◀
صندوق بين المللي پول پيش  كرده است كه 

 161بيني كرد ايران از نظر رشد اقتصادي بين 
ـيالدي   كشور درحال توسعه در سال جاري م

را بدست بياورد و از نظر تورم پـس   110رتبه 
 . از بالروس و ونزوئال سوم شود

  
هزار میلیارد  ۱۵۰کسری بودجه ٭

  ها پرداخت یارانهتومانی برای 
 
ـاد    ،به گزارش ايلنا ،90مهر  9در  ◀ ـيد عم س

مجلـس   سخنگوي كميسيون انرژي  حسيني،
ـاه از   6اگر چـه حـدود    : مافياها گفته است م

 2/11موضوع بررسـي پرونـده عـدم واريـز     
ـعه    ـندوق توس ميليارد دالري منابع نفتي به ص

مي گذرد اما به تازگي قوه قضاييه دفاعيه  ملي
ـال     مير كاظ ـيون انـرژي ارس مي را بـه كميس

تا  150حدود از كسري بودجه او  .كرده است
ـاني بـراي پرداخـت بـه      60 هزار ميليارد توم

ـا بـراي      .ها خبر داد يارانه رقم ذكـر شـده تنه
ـابقي آن نيـز      5حدود  ـال اسـت و م ماه از س

 .هنوز پيش بيني نشده است
  
ـات ٭ ـاالنه فـــروش میعانــ درآمدســ

ــوبی ــرا: گــازی پــارس جن  ۱۰ن ای
ـارد دالر ـارد  ۴۳قطـــر و  میلیــ میلیــ

  :دالر
 
گـزارش كـرده    آنالين خبر ،90مهر  9در  ◀

در حال حاضر ايران روزانـه از ميـدان    :است
ـازي   250پارس جنوبي  هزار بشكه ميعانات گ

برداشت مي كند در حاليكه قطر از اين ميدان 
ــات گــازي  روزانــه يــك ميليــون بشــكه ميعان

 .برداشت مي كند
 120اساس قطر روزانه با احتساب رقم براين    

 120دالر براي هر بشكه ميعانات گازي، روزانه 
مد كسـب مـي   آميليون دالر از اين محل در

 30كند درحاليكه درآمد ايران ازايـن محـل   
 .ميليون دالر بوده است

ـاي      شايد نگاهي گذرا به اقدامات و برنامه ه
كشور قطـر بـراي برداشـت از ايـن ميـدان      

ـا  مشترك  ابعاد زيان و خساراتي را كه منافع م
قطر برنامه : را تهديد مي كند بيشتر آشكار سازد

ـاز از ايـن    2012دارد تا سال  ميالدي توليد گ
ميليــارد  270تــا  250ميــدان مشــترك را بــه 
اين ميزان برداشت . مترمكعب در سال برساند

ال ان (ميليون تن گاز طبيعي  77شامل توليد 
ـاز بـه     راه اندازي ) جي  دو واحـد تبـديل گ

بـه  ) جي تـي ال  (فرآورده هاي نفتي سبك 
هــزار بشــكه در روز و  250ظرفيــت بــيش از 

ـارات     ـاز بـه ام عرضه گاز به طرح صادرات گ
ميليارد فوت مكعب در روز  2حدود ) دلفين (

 . است 
موقعيت قطر به عنوان اولين توليدكننـده و     

ـان بـه گونـه اي     صادركننده ال ان جي جه

ت كه در حال حاضـر مـي توانـد درپـي     اس
تقاضاي فراوان خريداران جهاني ال ان جي 

 . باالترين قيمتها را ديكته كند
ارزش قرارداد اخير قطر با شركت گاز كره    

ميليون و يكصد هزار تن در  2جنوبي به ميزان 
سال براي مدت بيست سال به نحـوي اسـت   
كه قيمت فروش ال ان جي به اين شركت با 

دالر در  11دالر بـه   90تساب نفت هر بشكه اح
هر ميليون بي تي يو مي رسد كه قيمت نهايي 

قطر . دالر خواهد شد 13تا  12آن براي كره 
همچنين قرارداد بلندمدت ديگري با شركت 

ميليـون   5 1ژاپن به ميزان » چوبو الكتريك « 
تن در سال با قيمتهاي مشابه كره جنوبي منعقد 

 . كرده است 
ـايع        ـاز طبيعـي م قطر تنها از محل فروش گ

ـاالنه  90تا آخرسال ) ال ان جي (شده   37، س
ميليارد دالر درآمد كسب خواهد كرد و سهم 

ـا را   28 درصدي از تامين كل ال ان جي دني
ـالي    .به خود اختصاص مي دهـد  ايـن درح

ـال   ـيالدي   2006است كه اين كشور در س م
ـادرات ال ان جـي    84يعني سال  از محل ص

 . ميليارد دالر درآمد كسب كرد  11معادل 
ك ايران در اين ميـدان  يقطر به عنوان شر     

ـارس جنـوبي را     ـال   10بهره بـرداري از پ س
ـين     ـبات ب ـابر محاس زودتر از ما آغاز كرده و بن

ـارد   45، اين كشـور   2009المللي تا سال  ميلي
ـترك      دالر بيشتر از ايـران از ايـن ميـدان مش

 .برداشت كرده است
اساس اين گزارش، ذخيره بخـش ايرانـي    رب 

تريليون فوت مكعب گاز در جا و  500ميدان 
ـت   360  هتريليون فوت مكعب گاز قابـل برداش

ذخاير ) درصد 36(است كه حدود يك سوم 
ـازي     5/5گازي ايران و  ـاير گ درصـد از ذخ

 .جهان است
تريليـون   1300ذخيره بخش قطري ميدان     

تريليون فـوت   910فوت مكعب گاز در جا و 
ـادل      مكعب گاز قابل برداشـت اسـت كـه مع

درصـد   14درصد ذخاير گازي قطـر و   99/9
  .ذخاير گازي جهان است

  
ـارت   ۲۰۰٭ ـان تج میلیارد دالر زی

  خارجی ایران در طول شش سال 
 
: ايلنا گـزارش كـرده اسـت    ،90مهر  5در  ◀

ـابي   تراز تجاري به عنوان شاخصي براي ارزي
ـارجي  ـانگر    وضعيت تجارت خ ، بـه نـوعي بي

ها و رويكردهاي  كارآمدي و يا ضعف سياست
ـادرات و    . اجرايي است ـاهي بـه ارزش ص نگ

واردات در شش سال اخير بيانگر رشد منفـي  
تراز تجاري كشور است، بر اين اساس ارزش 

ميليارد  184كل واردات در دولت نهم برابر با 
ـا    دالر و ارزش كل صادرات در ايـن دوره ب

ميليــارد دالر و  71انــات گــازي احتســاب ميع
ميليارد دالر  57بدون احتساب ميعانات حدود 

ـاري كشـور در    نابراينب. بوده است ، تـراز تج
با احتساب  87تا پايان سال  84هاي  فاصله سال

ــدون  113ميعانــات گــازي  ميليــارد دالر و ب
ي ايـران  اميليارد دالر بر 127احتساب ميعانات 
 . منفي بوده است

ـاي   ر دو سال گذشته يعني سالاما د     و  88ه
ـارد دالر واردات، ارزش  119، در برابر 89 ميلي

ـازي      ـات گ ـاب ميعان ـا احتس صادرات كشور ب
ـاب آن    57حدود  ميليارد دالر و بـدون احتس

بر اين اساس تـراز  . ميليارد دالر بوده است 47
حكومـت  تجاري كشور در دو سال فعاليـت  

ازي حدود با احتساب ميعانات گ ،ادژاحمدي ن
ميليارد دالر و بدون احتساب ميعانات برابـر   62
 . ميليارد دالر منفي بوده است 72با 
تراز تجاري كشور در  ارقام موجود، بنابراين    

ـاب    ـا احتس شش سال فعاليت دولت اصولگرا ب
ميليارد دالر منفـي و ايـن    176ميعانات گازي 

 200تــراز بــدون احتســاب ميعانــات بــيش از 
  . الر منفي بوده استميليارد د

ـا و  : انقالب اسالمي خورد و بردهاي مافياه
ـاوز     ـا تج اقتصاد هاي مسلط نمي توانـد ب

ـان     ژمداوم ر ـاران بـه حقـوق انس يم جب
  :همراه نباشند

 
  

همچنـان روش   ،اعدام
ايجاد جو سنگين ترس 
ــه   ــل ســكوت ب و تحمي

 :مردم است
  
  

ـا بـر     ،90شهريور  30در ◀ به گزارش مهـر، بن
قتل مرحوم به از دادگاه متهمان حكم صادره 

 داداشي، متهم اصلي اين پرونده بـه  روح اهللا
   مجازات قتل در مال عام محكوم شده بود كه

با حضور اولياي دم، نماينده دادستاني، مردم و 
 .آويخته شد   اصحاب رسانه به دار

به گزارش كلمه، تعداد  ،90شهريور  30در  ◀
زنـدان   زيادي از نيروهاي حفاظت اطالعات

اويـن   350اوين در اقدامي غير منتظره، به بند 
زنداني سياسي در  160كه هم اكنون بيش از 

آن به سر مي برند، يورش بردند و اقـدام بـه   
ـايل شخصـي همـه زنـدانيان      بهم ريختن وس

  .هايشان كردند سياسي و بازرسي اتاق
به گزارش مهر، حميـد   ،90شهريور  30در ◀ 

مومي و انقالب ميناب رضا كامراني دادستان ع
از به دار آويخته شدن يك مرد متهم به قاچاق 

ـتان خبـرداد   ايـن   .مواد مخدر در اين شهرس
در ايسـت  » گ - الـف  «قاچاقچي به هويت 

ـاب بـه     ـازردي در محورمين بازرسي شهيد چغ
  .ه بودبندرعباس دستگير شد

، به گزارش ايلنا، تعدادي 90 شهريور 30در ◀
، پيمانكار قطارشهري از كارگران شركت سابير

 .انـد  كرج در ميدان امام حسين تجمع كرده
ـاق حقـوق معوقـه         اين تجمع ـا انگيـزه احق ب

  .كارگران صورت پذيرفته است
ـا سـخنراني    90شهريور  31در ◀ ـان ب ، همزم

ــاالنه  اجــالسمحمــود احمــدي نــژاد، در  س
 يمژرسازمان ملل متحد، صدها نفر از مخالفان 

ـ   ـين المللـي در   در برابر ساختمان ايـن نه اد ب
ـا    .نيويورك تجمع كردند تجمع كننـدگان ب

ــر دادن   ـا و س ــرفتن پالكادرهـ در دســت گ
شعارهاي اعتراضي به حضور آقاي احمـدي  
ـازمان ملـل متحـد     نژاد در مجمع عمومي س

  .اعتراض كردند
به گزارش هرانا، افشين  ،90شهريور  31در ◀

شهبازي فعال دانشجويي آذربايجاني و عضـو  
شهريور  31شناسي صبح روز  ربايجانكانون آذ

ــط    ــز توس ــگاه تبري از محــل حراســت دانش
و به مكان نامعلومي    ارگانهاي امنيتي بازداشت

  .منتقل شد
ــه گــزارش مهــر، مشــاور   ،90مهــر  1در ◀ ب

كميسيون اجتماعي مجلس از مـرگ روزانـه   
نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در كشور خبر  10
ـار   : دكتر مجيد ابهري افزود .داد با توجـه آم

نفـر   650هزار و  3پزشكي قانوني سال گذشته 
  .بر اثر اعتياد جان خود را از دست داده اند

ـا،   ،90مهر  1در ◀ در يـك   به گـزارش هران
ـار زنـداني در     اعدام گروهي و مخفيانـه چه
 .زندان مركزي كرمان به دار آويختـه شـدند  
  : اسامي اعدام شدگان به اين شرح مي باشد

 50يف فرزنـد مرتضـي حـدودا    قاسم حن -  1
 سال در زندان بسر مي برد 3ساله و در حدود 

ــد حســن  -  2و  ــد كرباســي فرزن  -  3و  حمي
ـليمان    حسين جاللي ـيامك   -  4و  فرزند س س

  ملك ماليري فرزند علي
   چهار زنداني فوق توسط فردي بنام قرباني    

قاضي دادگاه انقالب كرمان محكوم به اعدام 
ـتن مـواد   آنها . شده بودند همگي متهم به داش
  .نده امخدر بود

اميرعلـي    به گزارش جرس،  ،90مهر  2در ◀
عالمه زاده روزنامه نگار و خبرنگار خبرگزاري 

هيچ خبري از محل  .بازداشت شده است  ايلنا
ـتگيري   بازداشت و نهاد امنيتي مسئول اين دس

عالمه زاده در سكوت خبري . در دست نيست
  .منتقل شده استمطلق به محل نامعلومي 

ـارس توريسـم    ،90مهر  3در  ◀ به گزارش  پ
ـيلم بـرداري جـوان       تورج اصـالني مـدير ف

ـا    ـانوني ب سينماي ايران به دليل همكاري غيرق
بـه   .فيلمهاي خارجي ممنـوع الخـروج شـد   

ـايت     گزارش پارس توريسـم و  بـه نقـل از س
متعلق به معاونت سينمايي يعنـي خبرگـزاري   

اي فيلم برداري چند سينماي ايران، وي كه بر
ـينمايي   بـه  » بغـض «پالن باقي مانده از فيلم س

ـا يـك    كارگرداني رضا درميشيان و مذاكره ب
تهيه كننده بين المللي عازم تركيه بود، پس از 
سوار شدن بر هواپيما و پيش از پرواز هواپيما، 
توسط ماموران به بيرون از هواپيما انتقال داده 

  .يري شدو از خروج وي از كشور جلوگ
اتحاديــه آزاد   بــه گــزارش  ،90مهــر  3در ◀

صبح و همراه  8كارگران ايران، راس ساعت 
ـار و طبـق روال      ـارگران روزك با حضـور ك

ـار   كارگران شيفت شب  اعتصابهاي گذشته، ك
ـا همراهـي     از شب قبل در مجتمع مانـده و ب

پس از ثبت    نفرات شيفت صبحكار و روزكار،
ـاعت بـه   كارت ساعت خود، از مقابل ات اق س

ـاختمان مركـزي    ( Main Ofice ) طرف س
مجتمع پتروشيمي بندرامام حركـت كـرده و   
در ميدان روبروي اين ساختمان با تجمع بـي  
. سابقه شش هزار نفره اعتصاب را آغاز كردنـد 

بنا بر اين گزارش در حاليكه امروز و به نحو بي 
ـارگران    سابقه اي بيش از شش هزار نفـر از ك

و متحدانـه اي در مقابـل دفتـر     بطور يكپارچه
مركزي اين مجتمع پتروشمي دست به تجمع 

كليه واحدهاي مجمتع پتروشيمي   زده بودند،
ـامي      ـارگران بـود و تم ـالي از ك بندر امام خ
كارهاي تعميراتي و سرويسهاي جانبي نيـز بـه   

  .طور كامل تعطيل بود
ـا شـروع     ، به گزارش آفتاب،90 مهر 4در ◀ ب

 300ميليون و  12يش از سال جديد تحصيلي ب
 - 1390آموز ايراني سال تحصيلي  هزار دانش

را آغاز كردند؛ در حالي كه با توجه بـه   1391
 19هاي مركز آمار ايران و جمعيـت   گزارش

ـنين    435ميليون و  ـا   7هزار نفـري در س  19ت
سال كه بايد آمـوزش خـود را در مـدارس    

هزار نفـر   135ميليون و  7ادامه دهند، بيش از 
به داليل مختلف قادر به ادامه تحصيل نيستند و 

آمـوزان   درصد دانـش  37در حقيقت بيش از 
  .اند ه ايراني مجبور به ترك تحصيل شد

ـالي   ديـوان   مهر به گزارش شـرق،  4در ◀ ع
كشــور حكــم قصــاص چشــم كــارگر يــك  
رستوران را كه با اسيد به مردي حملـه و او را  

ـ    كور كرده راي بود تأييد كرد و اين حكـم ب
 .اجرا به دادسراي جنايي تهران فرستاده شـد 

ـال  » محمد«ساله كه  26متهم  نام دارد پنج س
ـا   پيش توسط شوهر خواهر قرباني اجير شد ت

پاشي از  گزارش اين اسيد. روي او اسيد بپاشد
بـه  » ولـي «سوي خانواده مرد مجروح به نام 

فرد متهم در مورد اقدام خود .پليس داده شد
ست كه به خاطر اعتياد و درآمد ا به پليس گفته

كم حاضر شده در ازاي دريافت پـول ايـن   
اسـت كـه    كار را انجام دهد و در ادامه گفتـه 

البته در مجموع صد هزار تومان هـم گيـرم   «
  ».نيامد
نـرگس    به گـزارش جـرس،   ،90مهر  5در ◀

محمدي، نائب رئيس كانون مدافعان حقـوق  
ـلح   بشر و رئيس هيئت اجرائي شوراي ملي ص

  .به يازده سال حبس تعزيري محكوم شد
به گزارش خبر آنالين، اميـد   ،90مهر  5در ◀

ـاد  : سليمي بني كارشناسان درباره افزايش اعتي
بين دانش آموزان هشدار مي دهند، ايـن در  

اعالم    حالي است كه وزير آموزش و پرورش
ـعيت دانـش    كرده حاضر نيست آماري از وض

  .آموزان معتاد ارائه كند
ـاي    ،90مهر  5در ◀ به گزارش كلمـه، نيروه

ـا حضـور در    يگان ويژه و پليس ضد شورش ب
ي بازار تهران، تالش كردند از تجمع  محوطه
ـا  . فروشان معترض جلوگيري كنند پارچه اما ب

ـان      ـادي از بازاريـ ــداد زيـ ـال، تع ــن حـ اي
ـاد    اعتصاب ـا فري كننده به تجمع پرداختند و ب

خود سعي كردند صداي اعتراض » اهللا اكبر«
كم دو نفر  دست. را به گوش مسئوالن برسانند

  .نيز در جريان اين تجمع بازداشت شدند
ـا،  90 مهر 5در ◀ ـاي    ، به گـزارش هران نيروه

ابـراهيم  «امنيتي با يورش بـه مراسـم تـرحيم    
ـانواده  پـس از ضـرب و   » اش جعفرزاده و خ

ـتم، شـركت كننـدگان در ايـن مراســم را      ش
  .بازداشت نمودند

ـامالن      ،90مهر  6در ◀ ـنا، ع بـه گـزارش ايس
سرقت از بانك ملي شهرستان گتوند امروز در 

- فـر  كريم سجادي .خورند عام شالق مي مالء
دادستان عمومي و انقـالب گتونـد از توابـع    

ـتان   ـاره گفـت   در ايـن  –استان خوزس بـه  : ب
» م. ج«و » م. ع«، »د. م«موجب اين حكـم،  

ـا سـوم ايـن پرونـده و      متهمان رديف اول ت
سوابق عديده كيفـري و متـواري بـه     داراي

ـاركت در سـرقت      ـاب جـرايم مش دليل ارتك
ريال وجه نقـد از   500هزار و  38ميليارد و 32

ـتگاه ون   بانك ملي شهرستان گتوند و يك دس
ـبس و    ـال ح  74از اين بانك، به تحمل سه س

عام همچنين درخصـوص   ضربه شالق در مالء
ـاي ورودي، قفـل    مشاركت در تخريب دره

هاي مداربسته و سيستم دزدگير به سـه   دوربين
  .سال حبس محكوم شدند

به گزارش كميته گزارشگران  90مهر  6در  ◀
ـائي   بشير احساني فعال، - حقوق بشر  به جرم به

و تحصيل و دانشجوي محـروم   حقاز  بودن
  .شتسال حبس تعزيري محكوم گ 5به 
به گزارش جرس، در ادامه  ،90مهر  8در ◀

ديد، حميـد مـوذني   موج بازداشت هاي ج
فعال مدني و روزنامه نگار و نويسنده بوشهري 
  .توسط نيروهاي اطالعات بوشهر دستگير شد

بــه گــزارش جـــــرس،  ،90مهــر  8در  ◀
ـتاد     مسعود بابا پور فعال دانشـجويي عضـو س
ـال      ـاز س ـتانه آغ ميرحسين موسـوي، در آس
ـبس تعزيـري      ـاه ح تحصيلي جديد، به نـه م

  .محكوم شد
بــه گــزارش كميتــه    ،90مهــر  8در  ◀

ـيش از    تـن از   20گزارشگران حقوق بشـر، ب
شهروندان بهائي شهر اصفهان بازداشت و بـه  

  .مكاني نامعلوم منتقل شدند
ــه         ــه كميت ـيده ب ـار رسـ ـاس اخبـ ــر اسـ ب

مهـر   7گزارشگران حقوق بشر روز پنج شنبه 
تن از شهروندان بهائي بـه   20بيش از  1390

ـا ر  ـاني، فـرزاد   نامهاي فربد اشتياق، پريس حم
روحاني، روحيه حكيمان، سميرا قانع، آرمان 
ـنائي،      رحيمي، حشـمت اهللا نيكـي، شـهال س
فاضل بهنام، فردوس نيكي، سها بهنام، سـهيال  
ــه     ـيش، الل ــت پـ ــوش دس داوردان، داري
ـا   نامجويان، عطاء اهللا دانشگر، لوا دانشگر، انيس
دانشگر، داراب يزداني، سهيال واحديان، تاج 

ـا صـفاپور    الملوك جان ـان و دين ـاله  9(مي ) س
ــل   ــه مكــان نامشخصــي منتق بازداشــت و ب

  . اند شده
اتحاديـه آزاد    بـه گـزارش   ،90مهر  9در ◀

ـاه   ، 90كارگران ايران ديروز شنبه نهم مهر م
ـين    ـام در هفتم كارگران پتروشيمي بندر ام
ـاي    روز اعتصاب خود مطابق معمـول روزه
گذشته در ميدان مشرف به دفتر مركزي اين 
ــي    ــع اعتراض ــه تجم ــت ب ـيمي دس پتروشـ

سه نفر از كارگران پتروشيمي بندر امام   .زدند
توسط مامورين حراست احضار و سپس بـه  

اين كارگران . اداره اطالعات منتقل شده اند
ـارگر     - 1:عبارتند از آقاي منصـور عباسـي ك

شــركت پيمانكــاري خــوارزمي و يكــي از  
ـاقر   - 2نماينده هاي كارگران  آقاي محمد ب

ـنايع     با ـاري ص ـارگر شـركت پيمانك قري ك
ـارگران    - 3فارس و يكي از نماينده هاي ك

آقــاي جاســم بــدراني يكــي از كــارگران  
  .شركت پيمانكاري خوارزمي

به گـزارش خبرگـزاري    ،90مهر  10در  ◀
: تن در استان فارس اعدام شده اند 7 ،فارس

ريـز،   هاي آباده، ني هفت متهم در شهرستان
حكم   و  راز دستگير شدهكازرون، بوانات و شي

ـان پـس از صـدور حكـم و تأييـد       اعدام آن
  .دادستان كل در شيراز اجرا شد

ـا  «، »الف –عبدالماجد «متهمان       محمدرض
، »ع –محسن «، »ت –عبدالرسول «، »الف –
ـيح  «، »ك –هادي «، »ك –احمد «    –مس

بودنـد كـه برخـي از    » ز –محسن «و » ك
ـابقه  نگهـداري و   آنان ازقرارگفته دادگاه، س

خريد و فروش مـواد مخـدر را در پرونـده    
  .نده اخود داشت

ـاني   ،90مهر  11در  ◀ اطالع رسيد كه روح
گرفتار حمله  ،در زندان ،زنداني، بروجردي
  .قلبي  شده است

  
  

 ماهی از سر می گندد
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
روزدوم حـوت  : عبداهللا مستوفي مي نويسد

ـان و    ،1299 ـتوفي چايم ـتح اهللا مس  آقاي ف
تب كرده پاي كرسي اطاق بيروني راحت 

ـ  نموده، و ادارة تشـخيص عابـدات، كـه    ه ب
ـات    ـان برياســت ماليـ درآن اداره، همچنـ

منهم، براي رفع . مستقيم برقراربود، نرفته بود
برحسـب   .تنهائي او، ازخانـه بيـرون نـرفتم   
يچ هـ ما از وتصادف، كسي هم نزد ما نيامد، 

ـتيم  جا،  حتـي از . وازهيچ چيز، خبري نداش
بعـد از   دهنها افتاده واز اخباري كه تازه در

ظهردرشهرمنتشر شده بود كه امشـب عـده   
ـين    اي قزاق بشهر ريخته، و پايتخـت را چن

 .وچنان خواهند كرد نيز بـي خبـر بـوديم   
ـاقر  ـاني  ( اول شب، ميرزا محمد ب ـاي رب ) آق

پسرحاجي ميرزا محمد مجتهد قمي، بمنزل 
ـا،  آآقاي ميرزا محمـد باقردر . ا آمدم نروزه

ـافي نبـود،    –اهل سياسـت   مثل امروزش، ب
وچون ازخبركشي سياست بـي بهـره بـود،    

فقط . هيچوقت ازسياست چيزي نمي گفت
ـادت معمـول خـود     وقتي كـه زودتـراز   ع
مــن ازاو ســبب ايــن  خواســت برخيــزد، و

، گفت مي گوينـد امشـب   عجله را پرسيدم
ـاد   نعده اي قزاق بشـهرخواه  د ريخـت، زي

بيرون ماندن موجب تشويش اهل خانه مي 
ـلماً از . شود ـاش   بايشان گفتم اين خبرمس قم

ـبت      همان اخبار ـاه قبـل نس است كـه يكم
بالشويكها، شـهرت مـي    بĤمدن متجاسرين و

 بقصـد هجـوم و   زيرا، اينعـده، اگـر  . دادند
ـاگزير، ازقـزوين بايـد      حمله بشهر بياينـد، ن

 نيسـت كـه دو  حركت كرده باشند، معقول 
نفراز قزوين تا پشت دروازة تهران  سه هزار

نشـده، اقـدامي نكـرده     بيايند، ودولت خبر
سـه   باشد، اين عده هم قارچ نيستند كـه دو 

ساعته سرازخاك بـدرآورده پشـت دروازه   
ـيكه  . شوند تهران سبز من تصورمي كنم كس

ـا شـما    ،اين خبررا بشما داده خواسته است ب
ـاقر، درجـواب   ميرزا محمـد  . شوخي كند ب

ـنهم در    ـاي م  من چيزي نگفت، ولـي حرفه
ـا هـم بعـد      اواثر نكرده برخاست ورفـت، م

اطـراف ايـن    ازيك ساعتي بدون اينكه در
 صحبتي بداريم، برخاسته هـر ) ؟(خبر واهي

  )  3(.يك باندرون مخصوص خود رفتيم
) مرحـوم مؤيـد احمـدي    (مؤيد االسـالم   

ـيخ بسـت وصـل      دراين اوقات دركوچـة ب
ـا خانـه اي در   بخانه ـاره و در  هاي م  آناج

را ميديـدم   ما خيلي همديگر. منزل داشت
ولي عصرها و شبها، هيچ سابقه نداشـت كـه   

ـيم   ـاتي كن ـانعي    .صبح ها ازهم مالق البتـه م
ـار فـوري و فـوتي درادارة      نداشت كـه ك
ماليات مستقيم خود با دوستانش پيدا كـرده  
ــت   ــرادرم وق ــت ازب ودرهمســايگي ورفاق

ولي اينهم بعيـد بـود   . سته باشدمالقات خوا
زيــرا مؤيداالســالم نمــي دانســت بــرادرم 

مــن اگــر . كســالت دارد، وبــاداره نميــرود
ازمردمان كنجكاووبا احتياط بودم، حق اين 
ـتنطاقاتي بعمـل آورده     بود ازآقا حبيـب اس
واجماالً ازسبب اين مالقات نابهنگام اطـالع  

ـاري بعـد ازسـالم و    . حاصل كـرده باشـم   ب
رسي آقاي مؤيداالسالم نگذاشـت  احوال پ

ـا بـرادرم      كه من ازسياق صـحبتي كـه اوي
ـات را درك   درميان داشت، سبب اين مالق

ازبدحادثه اينجا به پناه آمـده  «:كنم وگفت
  ».ايم

بـــا خنـــده  چـــه حادثـــه اي؟ و: گفـــتم
ـبت  : بطورشوخي، اضافه كردم شايد، بمناس
روز گذشته راجـع   اراجيفي كه مؤمنين در

بشهر انتشارداده انـد، نظميـه    بحملة قزاق ها
! بـه « : گفـت . متعرض شما هم شـده باشـد  

« ؟ ديشب وارد شده و استاراجيف كدام 
ـا  ! بگير، را هم راه انداخته اند. بگير و شايد، ت

ـند   و! اين ساعت، عده اي را هم گرفته باش
 آفتاب خانـه را تـرك گفتـه از    من پيش از

ـا هـزا  ) اشاره به بـرادرم ( دراندرون آقا،   رب
ـانيدم  ترس و  .لرز، خود را بوادي ايمن رس

زيــرا يقــين دارم خانــة شــما ازهرتعرضــي 
مگــر شــما مــي : پرســيدم» .مصــون اســت

دانستيد كه اينها بچه قصد بشهرحمله  كـرده  
  ؟اند

ـتان   شب، يكـي از  ديشب آخر: گفت دوس
. مطلعم، با تلفون، مطلب را حالي كرده انـد 

ـبح    در از يمن همانوقت تصميم گـرفتم ص
: نــدرون بخانــة شــما پنــاه بيــاورم، گفــتم ا

درهرحال، اين پيش آمد، هيچ كـه نباشـد   
ازاين حيث ، ماية خوشوقتي است كه حظ 

  .ما ازخدمت شما زيادتر خواهد بود
مرحوم مؤيد احمدي يكي از وكالي دورة 

ـاي بعـد، كـه      دوم و باميد وكالـت دوره ه
پا  دست و كس وكارش در كرمان براي او

تهران مانده، و يكـي   درمي كنند، خودش 
مـي   سياست چي هاي زبردسـت بشـمار   از

ـيار  . آيد  از. خـوش صـحبتي بـود    مـرد بس
ـا   گذشته و روزگار زمان حال، نادره هاي ب
خاطره هاي جالبي نقل مـي كـرد، و    مزه و

طوري مقدمات و مقارنات براي مطالب مي 
چيد، كه شنونده را ذي نفع كـرده، كسـي   

وجـود بـي    كه پاي صحبتش مي نشست، با
موضوعي اصل مطلب دل نمي كند از پاي 

باري، هريك، يك پايـة  . برخيزد نقاليهاي او
  .كرسي را گرفته، مشغول صحبت شديم

تلفونها كارنمي كند، اگركارهم ميكرد، البته 
ـيل   مصلحت نبود كه با اين وسيله خبرتحص

ـا  . كنيم تا ظهر دندان بروي جگرگذاشته، وب
ـاختيم   ـا را  ازظه بعـد . بي خبـري س رنوكره

اخباري  .براي تحصيل خبربيرون فرستاديم
 كه نوكرها مي آوردند، توقيف عـده اي از 

زاديخواهان بود، و چـون  آسران  رجال و
ـان    ـاور    آعده اي كله گنـده مي ـا بـود، ب نه

  .مي برد كردن اين اخبار زور
  
  خبرگيري مردم تهران طرز ٭ 

مــردم تهــران، درايــن مــوارد هيچوقــت  
ود را ازدسـت نمـي   خاصيت خونسردي خ

ـا مـي   . دهند درساعات اول، همه درخانه ه
ـاعتي گذشـت    همينقدر. نشينند كه چند س

ـاق فـوق     ـا هراتف وهول وهراس اوليه كه ب
ازخانه بيرون  ،العاده اي توأم است تمام شد

ازدرخانه، نگاهي بكوچه انداخته، . يندآمي 
ـ  . مي بينند امن است بازارچـه  ه از كوچـه ب

. سي با كسي كاري نداردآنجا هم ك. ميروند
بخيابان ميرسند، و باالخره ازخيابان خود را 

 درآنجا هركس بطـرز . ندنبمركزغوغا ميرسا
خــودش مشــغول جمــع آوري اخبــارمي 

يكي با فراش، ديگري با آژان، سومي . شود
ـا رفاقـت دارد      ،با دربان قـوم و خويشـي ي

ـازمي كنـد، و از   آنچـه   سرصحبت را با او ب
اطالع صـحيح بدسـت   بدان محتاج است، 
 بطوريكه هميشه درمركـز . آورده، برميگردد

كــه جزتماشــا و  وغــا جمعــي هســتندغهر
ـاري ندارنـد، و    ـازه   هـر  تحصيل خبـر ك ت
 صحيح را از واردي بخوبي مي تواند اخبار

اين اسـت كـه   . مراجعت كند آنها گرفته و
 منتشـر  شهر اين موارد غوغا در اخباريكه در

ـابق  مي شود، اكثريت قريب باتف اق آنها، مط
  )  4(. با واقع است

  
هــر دو را  ،هــم مشــتري ،هــم بــايع  ٭

  ميگيرند
  
ــرزا    ــد ازظهرازشــهر، مي درحــدود چهاربع

يكمشت اخباري . مهدي مباشرما ازراه رسيد
و  ازايـن سـر   كه راجع  بتوقيف اشخاص و

جمع آوري كرده بود، تحويل داد،  آن سر
هم همان شينده هاي  ولي مستند اين اخبار

آنها  ،قاي مؤيد االسالمآاگرچه . بازاري بود
را با محك هاي سياست چي گري خـود،  

ـتدالل      سنجيده و ـا اس صـحيح را ازسـقيم ب

تشريح مـي كـرد، ولـي توقيـف شـدگان      
ـاهي كميـت او    بقدري ناجور بودند، كه گ

صالح دانستيم ميرزا مهـدي  . هم لنگ ميشد
ـار   ــب اخبـ ــراي كس ــري   را، ب ــحيح ت ص

سيد . ، ميرزا مهدي رفتبمركزغوغا بفرستيم
ـال       حسين هـم سـفر   ـا كم ـا كـه ب ـاوة م س

 در بيسوادي كمال السادات شده اسـت، از 
خانـة او نزديـك دروازه دوالب،   . وارد شد

ـته    وازمركزاخباردور، وازصبح درخانـه نشس
ـابراين   .واين اول مالقات روزانه اش بود بن

ـينده بـود،    اوهم خبري جز آنچه در راه  ش
ـا    مايه تر از نداشت واخباراوبي اخباريكـه م
  .داشتيم، بنظرمي آمد
و معلوم شد آنچـه در  . ميرزا مهدي برگشت

كوچه ها مي گويند، همـه صـحيح اسـت    
ناجوررا كـه   وعده اي مردمان بي تناسب و

دراين پانزده سالة مشروطه كارهائي كـرده  
ـاهر نمـوده انـد،     وازخود بود و نمودي ظ

  .گرفته وحبس كرده اند
ين الدوله، حاج محتشم السلطنه، سپهساالر، ع 

ـين يــزدي،      ـيخ حسـ ـيد مــدرس، شـ سـ
ســـعدالدوله، مجدالدولـــه، ممتازالدولـــه، 
ـيد     ـا، سـردارمقتدر، س مشارالسلطنه، فرمانفرم
ـاجي محمـد تقـي     محمد اسالمبولچي، ح
ـيخ     ـا، ش بنكدار، ميرزا يانس وكيل ارمنـي ه
محمد حسين استرآبادي، سيد محمد تدين، 

ـين الملـك،   سهام االدوله، لسان ال ملك، يم
. محبوسين هستند اميرنظام قره گوزلو، جزو

ـايع را   ! به«: سيد حسين گفت اينها كه هـم ب
ـا  » مي گيرند هم مشتري را  اين حبس ها ب

عجالتاً كسي از آن اطالعي  كه مرگي است
قدرمردم مي بيننـد عـده اي    نميه. ندارد

ـا  نفر آژان ميرونـد و  قزاق با يكي دو را  آنه
. قزاقخانه حبس مـي كننـد   در مي آورند و

بــين ســيد مــدرس، مــرد آزادي و يمــين 
ـتبد و     الملك كهنه پرسـت، سـعدالدولة مس
 حاجي مجد الدولـة عـوام، اسـالمبولچي و   
بنكدار بازاري، و شيخ حسين يِزدي، مـالي  

و  وارستة منور، و سـهام الدولـة سـرمايه دار   
ـا،   سپهدار مالك، و و عين الدوله و فرمانفرم

ـتالف مـرام و     سه نخست وز ـا اخ ـابق ب ير س
ـبي   مسلك و طرز فكر و راه معاش، چه تناس

كار است؟ و كدام جامعه اين اشـخاص   در
را محكوم بحبس كرده است؟ ابـداً معلـوم   

حتي مؤيداالسالم هم با همة سياست . نيست
ـابي در   چي بودنش، نمي تواند توضيح حس

بـراي اينكـه مجـدداً     .اين خصوص بدهـد 
ـلة حـوادث    يم، ازوضوع برنگردمباين  سلس

ـين حكومـت نـود    . جلو بيفتيم عدة محبوس
ـار صـد      ـين چه ـياءالدين را، ب روزة سيد ض

ـارة اكثـر   در. پانصد نفر گفته، و نوشته انـد   ب
آن  آنها يك جهت جامعه رعايـت شـده، و  

مشـروطيت اسـت،    سابقة پانزده سالة آنها در
كه آنچه وزيرو وكيل و وزيـر تـراش بـود،    

بــا وجــود ايــن، . دبحــبس انداختــه بودنــ
ـيرالدوله و مـؤتمن    لمستوفي ا ممالـك و مش

ـتر   الملك و صمصام السلطنه كه از  همـه بيش
مشروطه مشاراليه بودند معاف شده اند و  در

ـا      مي توان حـدس زد كـه مؤسـس كودت
ـلحت     تعرض باين اشـخاص را خـالف مص

حبس پارة ديگرهم بنظرچنين . ته باشندسدان
 اال ه وعمـل بـود   مي رسد كه براي اخذ و

ـام قـره    يمين الملك و مجدالدوله و اميرنظ
ـاره    سهام الدوله  در گوزلو و مشـروطه چك

بوده اند كه طرف بيم و اميدي باشند؟ شايد 
ـيد    بعضي كه بعدها در مجالس پشت سـر س

ـائي گفتـه، و   ـادي     مضمون ه رويـة او را نق
شـده   كرده اند بواسطة همين جرم، گرفتار

هم شايد بين آنها باالخره  عده اي  باشند، و
ـائي      ـا بـراي هيـزم تره باشند كه حبس آنه

ـ   ـاري ب ـيد  ه بوده است كه در روزنامه نگ س
ـابهاي شخصـي     فروخته و براي تسـويه حس

ميرزا عيسـي   گيلك مرد و. بمحبس رفته اند
ـيس الـوزرا و كفيـل وزارت     خان فيض رئ

ـين از  ـبس   مالية قبل، شايد بتوصية مؤسس ح
نه و دومـي  نجات يافته، اولي مرخص به خا
 .ماليه شدند در كابينة سيد ضياء الدين وزير

كسي بحبس يا تبعيد محكوم شد،  اجماالً هر
ـبس      تا آخر ـياءالدين در ح ـيد ض كابينـة س
ـا      سيد، از. ماند ـاي آنه ـاره اي دارنـده ه پ

مبلغي بعنوان اعانة ملي مطالبه مي كرد ولي 
اداي وجه تـرجيح دادنـد،    آنها حبس را بر
فهميده بودند كه  روز دو يكي چون بعد از
ـا   نيسـت و ديـر   معرض خطر جان آنها در ي

ـيد خواهنـد      زود بيرون آمـده و بـريش س
 نظام بيست و آنها، امير از فقط يكنفر. خنديد

ـبس   از پنج هزار تومان سلفيد و الص خـ ح
شد، كه يقيناً بعدها افسـوس ايـن عجلـه را    

  .خورده است

  حكم مي كنم ٭
  

اندرون بخانـة   رد آخرشب، مؤيداالسالم از
 فردا صبح علـي المعمـول از   رفت، و خود

نشستيم و آسياي صـحبت را  . همان راه آمد
  .راه انداختيم

ــروز  ــرف ديـ ـاي   درظـ ــب رفقــ و ديشـ
مؤيداالســالم چنــد نامــه بــرايش نوشــته، و 

ـاد اسـت، و    او اطالعات امروز از واقعات زي
ـته   ميگويد اين اوضاع را انگليس ها برپا داش

ين هـم دسـت آنهاسـت، و    و سيد  ضياءالد
معلـوم نيسـت   . حتماً رئيس الوزراء مي شود

ـا   چه حقه اي سوار كرده اند، كه اين قزاقه
آنها اين  بزور را محرمانه از قزوين آورده، و

ـام   . حركات را مي كنند ـبح تم از ديروز ص
تلگراف و تلفون  ست وپ .ادارات را بسته اند
عده اي را كه بايـد   هنوز. هم تعطيل است

پريشب هم . بس بفرستند، تمام نكرده اندبح
ـا حملـه     كه بشهر وارد شده، به كميسـري ه

ـته   برده اند، چند نفري آژان مجروح و كش
ـاز  در. شده است كـرده،   محبس نظميه را ب

ـا را  . محبوسين را نجات داده اند روزنامه ه
رئيس قزاق ها ي مهاجم . هم عموماً بسته اند

ـنج معـروف بماك     ـان ميـر پ ـيم  هم رضا خ س
  .است

 شب صحبت ها همه در خرآتا  باري آنروز
ما سه نفر،  يك از هر. اطراف محبوسين بود

ـيم و     در ـائي مـي گفت بي تناسبي آنها چيزه
حبس آنها مـي   باستدال ل هائي راجع بسب

ـيج  . كرديم ولي سرهم رفته مطلب خيلي گ
ـند، چگونـه    . بود زيرا اگرعامل انگليسـها باش

 واضــح وطرفــداران  اســت كــه بعضــي از
ـا و    ـا، ماننـد فرمانفرم پسـرهايش   روشن آنه

ـبس رفتـه    ت بخصوص نصر الدوله هـم بح
آقاي مؤيداالسالم مـي گفـت چـون    . ؟اند

روي ملي به اين اقدام و مي خواهند رنگ 
بدهند، ناچارند بعضي از طرفـداران علنـي   

بدهند كه مردم اين اقـدامات   خود را بگير
 عمـل رنـگ روي   طرف آنها ندانند و را از

اطـراف   قـدري هـم در  . قزاقي داشته باشد
فرماندة قزاق هاي مهاجم  سيد ضياءالدين و

راجع بسيد، چـون او را همـه   . صحبت شد
ـاره اسـت چنـدان        ـناختيم كـه چك مـي ش
تعجبــي نداشــت كــه بوســيلة ايــن اقــدام 
بخواهد خود را بمقامي رسانده، سري توي 
سرها بياورد، و ضمناً ضرب شستي باشخاصي 

ـا   ـا آنه ـان     كه ب ـاب خـرده اي دارد نش حس
بدهــد، ولــي  راجــع  برضــا خــان چــون 

را هم نشينيده بوديم  هيچيك، حتي اسم او
كميتمان لنـگ ميمانـد، كـه ايـن شـخص      
ـاره اسـت و انگليسـها او را از     كيست، و چك

  ؟.كجا پيدا كرده اند
ــي از ــري يك ـا از عص ـيد و نوكرهـ  راه رسـ

 شـهر  و ديـوار  اعالني كه همان ساعت بدر
رطوبت چسبي  هنوز. ه بودند، آوردچسباند

ـاقي بـود   . كه براي الصاق بĤن زده بودند، ب
ـنم  « اين همان  ـان،   » حكم مـي ك ـا خ رض

 رئيس قزاقهاي مهاجم اسـت كـه بعضـي از   
ــو  ــود جل ـنم « رن ــم ميكـ ــداد» حك ..... بام

تند، كــه  فــردا آژانهــاي شــگذا. ميخــوري
ـافي را جلـو     نظميه، هر « جا اين جملـة اض

نات ديدند، اصل اعالن را اعال» حكم ميكنم
  .از ديوار كندند

ساعت، ديگـر   بطوريكه بعد از بيست و چهار 
ـا در  اثري از  درو ديـوار شـهر   اين اعالن ه

« زيرا مـردم هـم اكثرهمينكـه    . باقي نماند
ـنم، اول اعـالن را ديـده بودنـد،      حكم ميك

  .ه بودنددخوانده يا نخوانده آنها را كن
  
  نرياست وزراي سيد ضياءالدي٭
  
 صبح روز پنج حـوت، مؤيداالسـالم خبـر    

ـيد     ــت وزراي سـ ـتخط رياس ــدور دسـ ص
ــزاق وضــياءالدين، و رياســت  دي ــون ق زي

رضاخان ميرپنج را كه بلقب سردارسپه هـم  
ايـن دو  : ملقب شده اسـت، آورده گفـت  
فــرح آبــاد  دســتخط  را ديروزعصرشــاه در

اطـراف   هـم در  قـدري . صادر كرده است
بي فكـر   ن اينقدرشاه، و اينكه چرا اين جوا

همگـي متفـق   . است مـذاكره بعمـل آمـد   
وقوع واقعه، البته چاره اي  بوديم كه بعد از

فرح آباد  جز تسليم  ندارد، ولي چرا بايد در
ـا، از  بنشينند، و قـزوين   بگذارد كه اين قزاقه

اين قزاقها،  اگر. تا پشت دروازة تهران بيايند
ــوانگي را بجــائي   ـا ســيد ضــياءالدين دي بـ

تخت بزيـر    ندند، كه مثالً شاه را هم ازميرسا
ـار   بياورند، و ـتالف كلمـه    مـردم را گرفت اخ

اين زمينه هم  باالخره در كنند، چه مي شد؟
بعد از كمي مذاكره، همگي متفـق شـديم   

كارند و آن ها خـوب   كه مسببين اصلي در
ـاني      ـاين آس ـاه ب ـتن ش مي دانند كه برداش
 ممكــن نيســت، و باعــث جنــگ داخلــي و

ـيد، و   خواهد  شـد، و  كشمكش ـايد س  اال ش
اين ميرپنجش كه تازه سردار شـده اسـت،   

  .بي مضايقه باشند
اطراف وزراي كابينه صحبت  قدري هم در

داشـــتيم، هيچيـــك نتوانســـتيم حدســـي 
ـا همـه   . دراطراف آن بزنيم منتظر الوزاره ه

ــد   ــه بودن ـبس رفت ــن   . بحـ ــود اي ـا وج بـ
ـاي   : مؤيداالسالم ميگفت ممكن اسـت اعض

ـته    ن  پستهائي دركميتة آه ـيد داش كابينة س
باشــند، و شــرحي راجــع بــه ايــن كميتــه  
ـا   واعضاي آن بيان  كرد كه من خيلي   بĤنه
گـــوش نـــدادم ولـــي اجمـــاالً بĤقـــاي 

اينها كه شما اسم برديـد،  : مؤيداالسالم گفتم
 گفـت مگـر  . ندارند  زارتهيچيك وجهة و

خود سيد ضياءالدين وجهة رياسـت وزراء  
چنين آقا، بايد « مثل فرانسه دارد؟ من فوراً 

ـته باشـد     كـه در » .چنين نوكري هـم داش
ايـن   ايـن ديـگ، و  « حقيقت، همان معني 

مثل معروف تركـي اسـت، نظـرم    » .چغندر
  .ايشان را تصديق  كردم هآمد و گفت

عصراينروزسيد محمد خان رضوي، كه با ما 
ومؤيداالسالم خصوصيت داشت بـه منـزل   

معلـوم شـد،   . ما، بسراغ مؤيداالسـالم آمـد  
ـازه    آ ـپرده و اج قاي مؤيداالسالم بخانـه س

ـارم را بمحـل      داده است كـه بعضـي ازمح
ـاي رضـوي    ايشان داللت كنند، وچون آق
ـاو       ـان را ب ازمحارم بـوده اسـت محـل ايش

حالصه آقاي رضوي هـم  . اطالع داده اند
ــر  ــدري ازه  ،صــحبت شــد در نشســت، ق

ـاره اي        ـا بـه پ ـام ه مؤيداالسالم بعضـي پيغ
وحوش سيد ضياءالدين، بخصوص ازحول 

  .سلطان محمد خان نائيني فرستاد
 صبح روز ششم حوت، جلسة سه نفري ما باز

 بمناســبتي بــدواً .صــبح زود منعقــد بــود از
ازانقـــالب مشـــروطه، وســـپس ازآمـــدن 

مـن  . مجاهدين به تهران صحبت پيش آمد
رض كردم، اگرچه نتيجـة ايـن   عآقايان ه ب

ـا انجا    ولـي  . مـد انقالب معلـوم نيسـت بكج
انقالبات آن دو دفعه هم مثل اين دفعـه، در  

ـاي  . ماه جمادي الثاني اتفاق افتاده است آق
مؤيداالسالم عقيده داشت كـه نتيجـة ايـن    

زيرا . نخواهد بود آن دو انقالب هم كمتراز
كار كمـي   رجال  كشور حبس اين عده از

معلوم مي . نبوده است، كه صورت داده اند
  .ما پيچيده اند شود فتيلة بزرگي براي

دراين دوروزه هم، بازعده اي را گرفته و   
بحبس انداخته بودند، كه درعـدم تناسـب،   

ـا  . روز اول بـود  مثل همان محبوسين دو م
ـين    خيلي در اطراف اين كه با ايـن محبوس

چه معامله اي خواهند كـرد، مـذاكره مـي    
ـا هـم متفـق    يك نظر در. كرديم الكلمـه   ب

ـان آن   ـبت بج ـا بطورعمـوم   بوديم، كه نس ه
زيرا يقين داشتيم  تنيس كار مخاطره اي در

ـاره      ـين ايـن كمـدي اينك كه آقايان مؤسس
  ،كه دور نيست: مؤيداالسالم ميگفت. نيستند

ـا ترتيـب بدهنـد، و    آمحاكمه اي بـراي   نه
ـاره اي از   ـا را محكـوم   آبحكم محكمه پ نه

مـن بـي   . بحبس در قالع يا تبعيـد  نماينـد  
ن كمـدي بـزودي   دليل، معتقد بودم كه اي

و مستندم تفـألي بـود كـه    . مدآسرخواهد 
ـارخبر  ــب انتشـ ـيد   درش ــت وزراء سـ رياس

ـار    ـ  ضياءالدين بـراي عاقبـت ك ن رآاو از ق
آمده » ة نتفواخذ تهم الصيحة ب« ية آزده، و 

آقايان عرض مي كردم كـه ايـن   ه و ب. بود
ـام شـده و رنـگ ديگـري      بازي بزودي تم

ـبا "عصري . روي خواهد آورد ، "هدهد س
ـيلة    يعني آقاي رضـوي آمـد، و   ـا بوس گوي

ـائيني بـراي      ـان ن ـاي  آسلطان محمـد خ ق
ســيد تــأمين آورده بــود،  مؤيداالســالم، از

ـاي   بطوري كه ما ديگر از فردا بايد از نقاليه
صحبت هاي با مـزة مؤيداالسـالم    جالب و

 قاي رضـوي، از آ ازضمناً من . چشم بپوشيم
گفـت فقـط از   . ادارات ماليه پرسش كردم

ـار د حوالـه   ايرة محاسبات چند نفري كه ك
ـاقي    سدر د ـاداره ميرونـد، ب ت آنها است، ب

. ستااز ماليه و عدليه همه بسته  مادارات  اع
ــپر ــي   س ــس ك ــد، پ ــه ندارن ــر ك يدم وزي

مي كند؟  گفـت ميـرزا    ءحوالجات را امضا
  قدري. كفيل مالية كابينة سابق ،عيسي خان

  
   

  ۱۳در صفحه     
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صــد و  بمناســبت ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـاء      ـانوني نبـودن ايـن امض هم در اطراف ق

ممكـن اسـت   : ه گفتيمرباالخ. مذاكره  شد
سيد ضياءالدين اختياراتي باو داده باشد كه 

ـان در   ـا ك ـاهي    امضاي او كم بانـك شاهنش
من پيش گوئي كردم كه ميرزا  .مطاع باشد

نة سيد هـم  عيسي خان شايد وزير مالية كابي
  .بشود

ـتم حــوت، چـون مؤيداالســالم     از روز هف
ـتيم      ـا مـي توانس ديگربخانة ما نمي آمـد و م

ــذيرائي كنــيم،   بطورعــادي از ــن  پ واردي
 ».زندگي ما حالت طبيعـي بخـود گرفـت   

)۵(  
   
  اقدامات سيد ضياءالدين در واليات  ٭
  

ـتخط رياسـت وزراء و    سيد ضياءالدين دس
ـا تلگـراف بت    ـاالت و   بيانية خـود را ب ـام اي م

واليات مخابره كرد، و بحكام و والي ها امـر  
ـائل مختلفـه در كليـة     داد كه عين آنرا بوس

ـات،  . مراكز قلمرو خود منتشر كننـد  در والي
حاكمي كه با منويات او مخالفت كند، نبود 
ـات      ـام بعضـي از والي باالختصاص كـه حك
نزديك به پايتخت، مانند سمنان و قـزوين و  

اره اي ديرشنويهاي آنها كـه  قم را بواسطة پ
تصور مي كرد عمدي است بالفاصله عوض 
ـامي     ـام نظ كرده و بجاي حكام قلمـي، حك
گماشته، و تكليف باقي حكام را به آنها حالي 

ـاني   . كرده بود ولي كار اياالت به آيـن آس
نبود، و البته والي ها زير بار او، آنهم با آنهمه 

كـه بـر    ، و اطالة لساني)زور و تعدي ( اشتلم
از جملـه  . علية اشراف كرده بود نمي رفتند

ـارس بـود    ـاي  . مصدق السلطنه  والـي ف آق
ـاي دكتـر محمـد     مصدق السلطنه جناب آق
ـافرت    ـا مس مصدق، مدتي قبل از اينها، باروپ

مشيرالدوله، در كابينة خود، او را . كرده بود
ـا تلگـراف از    بسمت وزارت عدليه تعيين، و ب

ـازم   او ه. اروپا احضارش كرد ـله ع م بالفاص
  .ايران شده، به بوشهر و از آنجا به شيراز آمد
  . حكومت فارس دوسالي بود با فرمانفرما بود

و اين شاهزاده، با زرنگي خود بدون اينكـه  
ســند رســمي  بدســت انگليســها بدهــد، در 
پيشرفت كار پليس جنوب بذل مساعي مـي  

ـا سياسـت منفـي  دو    . كرد البته اين وضع ب
ـافي، و بهمـين جهـت،    طرفة مشيرالد وله من

و ايـن در مـوقعي   شاهزاده را احضار كرد، 
بود كه دكتر مصدق كه براي اشغال پسـت  
ـيراز      وزارت خود به تهران مـي آمـد بـه ش

ـالي و سـرجنبانهاي    . رسيده بـود  وجـوه اه
شيراز از دولت خواستند كه آقاي مصـدق  

مشيرالدوله هم بـه  . السلطنه والي فارس شود
ـا جـواب    ـاعد داد اين تقاض از اواسـط  . مس

ـاي      ـته، ايـن خـواهرزاده بج تابستان گذش
ـارس بـود      . فرمانفرما دائـي خـود، والـي ف

ـتخط    ـيد و دس مصدق السلطنه وقتي بيانية س
ـاال    شاه را مالحظه، و از اوضاع تهـران اجم
ـا تلگـراف،       اطالع حاصـل كـرد، شـرحي ب

، انتشار بيانية سيد مستقيماً به شاه عرض  كرده
باعث برهم خوردن آرامش  ضياء الدين  را

ـلحت دانسـت    ـيد  . فارس، و خـالف مص س
ـارس   ) 6(» نعل و ميخي « تلگراف  بـوالي ف

ـار   ـا او اظهـ ــرده، ازهمكــاري بـ ـابره ك مخـ
خوشوقتي، و متمـردين را اخافـه و تهديـد    
نمود، و در آخر اختيار انتخاب هـر يـك از   

اگر چه . دو طريقه را بخود والي واگذاشت
نداشت كه اين تشـر  سيد كسي را در شيراز 

او را در بارة والي عمل كند، ولـي مصـدق   
ـلطنه ســالح خــود را در كنــاره گيــري    الس
ـاه   دانسته، استعفاي خود را از اعليحضرت ش
درخواست كرد، و پذيرفتـه شـد و بعـد از    
تحويل دادن ايالت به قوام الملك، بسـمت  
تهران عزيمت نمود، ولي به تهران نيامـده،  

بعد از سقوط كابينة سيد به بختياري رفت و 
  .ضياءالدين، وارد  تهران شد

اكبــر ميــرزا صــارم الدولــه، جنــاب آقــاي 
اكبرمسعود، پسر ظل السلطان، والي غـرب و  

از مقـدمات  . در كرمانشاهان اقامت داشـت 
، بـــين او ســـيد )دشـــمني(توليـــد نقـــار

اطالع صحيح در دست مـن  ) 7(ضياءالدين
نيـه  ولي در كرمانشاهان، عـده اي ام . نيست

ـبس كـرد   . بود كه مي شد با آنها والي را ح
ـيلة قـوة امنيـة     سيد هم كوتاه  نيامد، و بوس

ـاهزاده را تحـت الحفـظ بمركـز      محل، ش
  . آورده، مثل ساير اعيان زنداني كرد

ـاي احمـد قـوام       ـاب آق ـلطنه، جن قوام الس
ـالي     نخست وزير، وزير فعلي، هم دو سـه س

اي  بود، والي خراسان شده  و در آنجا ريشه
ـياءالدين بـدش نمـي     بهم زده بود، سيد ض
آمد ايـن والـي را هـم بدسـت آورده، در     
حبس  خود داشته باشد، كه با خاطر آسوده 

البتـه قـوام   . تر، در كشـور حكومـت كنـد   
السلطنه هم احتياط كار خود را داشت، و با 
ـيس قـواي      ـان كـه رئ كلنل محمد تقي خ
ـتهائي كـرده، و    تأمينة خراسان بود، بند و بس
ـيد توانسـت،    قرارهائي گذاشته بود، ولي س
ـامي كلنـل، افسـر     بوسية بعضي از رفقاي نظ

باالخره، دستور . مزبور را طرفدار خود كند
ـتاد    13در روز. توقيف والي را بـراي او فرس

نوروز كه والي براي سيزده بدر، از شهر بـه  
خــارج رفتــه بــود، در مراجعــت كــه مــي 

او را خواست از جلو مراكـز امنيـه بگـذرد    
گرفته  توقيف كردند، و چند روز بعـد او را  
هم با حال ناخوش بتهران فرستادند كـه در  

البتـه ايـن   . زندان با سايرين همـدم باشـد  
ـالفي    اخبار كه بساير واليات رسيد، اگـر مخ
ـياءالدين   هم بود مطيع شد و خاطر سيد ض
. از طرف واليات تا حـدي راحـت گشـت   

يد مصون ولي والي آذربايجان از تطاول س
ـال بـي   . ماند زيرا مخبرالسطنه در عداد رج

طمع و غرض بود، و اوضاع آن كشورهم با 
سر كشي كردها كه تا حـدود خـوي هـم    
ـا را    ـاش كاره آمده بودند، اقتضاي اين قم
ـياه كـه     نداشت بخصوص در ايام كابينـة س
قشون دولتي كه به امر حاجي مخبرالسطلنه، 

م با كردها مقابلـه مـي كردنـد، فتحـي هـ     
) ســميتقو (نصيبشــان شــده، و اســمعيل آقــا 

رئيس اكراد كارش از حمله به دفاع كشيده 
  .بود

  
انگليس هـا هـم بـه آزادي مبـارك      ٭

  مرده تن در دادند 
  
ـياءالدين در بيانيـة خـود       ـيد ض اگرچه، س

را الغا ) 1919(1298من قرارداد «نوشته بود 
و از همان وقت پيدا بـود انگليسـها   » نمودم

جنازة ايـن مـرده را هـم دفـن     ميخواهند 
كنند، و گند و بوي آنرا بيندازنـد، ولـي از   
طرف انگليسي ها رسماً در اين باب اظهاري 

ـار     . نشده بود ـله بـه ايـن ك زيرا اگر بالفاص
اقدام ميكردند، جانب داري خود را از اين 
ـاز   اوضاع بيشتر ثابت كرده، و خود را يكه ت

ـيد   البته. ميدان كودتا معرفي مي نمودند س
ضياءالدين بي انـدازه مايـل بـوده اسـت،     
موافقت رسمي انگلستان را درالغاي قرارداد 
زودتر بسمع عامه برساند تا المحاله مـردم را  
. كــه از ســاير اقــدامات او عصــباني بودنــد

بجانب خود متمايل نمايد و ناگزير بين او و 
ـاب      ـيس مـذاكراتي در ايـن ب سفارت انگل

  .جريان داشته است
ـيس     در هر ح ـين كـه سـفارت انگل ال، هم

ـا روي غلطـك    تشخيص داد كه كار كودت
ـپه     ـارداني سـردار س افتاده و از كفايت و ك
ـان      براي تشـكيل قـوة متحدالشـكل، اطمين

ـاريخ سـوم حمـل      1300حاصل كرد در ت
ـياءالدين از طـرف وزارت     ـيد ض بدستور س
ـاي       ـاي الغ خارجه نامـه اي مبنـي بـر تقاض

ـتاده  رسمي قرارداد، به سفارت انگل يس فرس
شــده، و در ظــرف مــدت كمــي جــواب  
سفارت راجع به قبول دولت انگلستان رسيد 
و موضوع تازه اي براي نشر بيانيه و هياهو و 
ــن   ــراف آزادي اي ـار و جنجــال در اط جـ

  . مبارك مرده، پيش آمد
  
  پاك شدن ايران از قشون خارجي  ٭
  
قشوق انگليس كه در قـزوين و در حـدود    

ـا  منجيل و بين راه ه مدان و كرمانشاهان، ت
بـود، ديگـر   ) پخش(سرحد عراق عرب ولو 

زيرا ملت انگليس با اين . نمي توانست بماند
رويــه مخــالف و كابينــة محافظــه كــار آن 
دولت مجبور بـود، در مقابـل ميـل و ارادة    

خوانندة عزيـز  . ملت، سر تعظيم فرود آورد
كـه بعـد از عقـد    . مي كنـد ) درك(تفرس

ــو  ــران و ش ــرارداد اي ــه ق ــت س روي، اقام
چهارماهة اخير اين قوه، فقط براي تقويـت   

ـار   . روحي عمال كودتا بود همينكه ايـن ك
هم روبراه شد، ديگر اقامت اين قشون، جـز  
مصارف بيهوده و احياناً بهانه بـراي تجديـد   

ـار   حملة مجلس مبعوثان بدولت محافظه ك
بنابراين، قشـون  . انگليس، فايده اي نداشت

ع كرد كه ايران را تخليه مزبور كم كم شرو
  .كند

ي هـم،  شـورو ريسف"نيروتشت"آخر، رفيق 
ب به تهران وارد ميشد يخواه و ناخواه، عنقر

بهرحال، . و پروتست هاي او هم در كار بود
اينوقت خاك ايران را از قشون خود پاك 

  .كردند و بسالمتي تشريف بردند
كاش ملت آنچه خمرة لب پريده و مودار «

ديزي كهنه داشت، همـه را   وهر چه تاپو و
ـان ناخوانـده كـه بـه      در بدرقة اين ميهمان
هيچوجه دل نمـي كندنـد، ايـران تـرك     

كـه بعـد از بيسـت    )  8(گويند مي شكسـت 
ـا نمـي      ـار مزاحمـت آنه سال، مجدداً گرفت
شديم و تصوير رفيق استالين را با بيرق هاي 
خون، در ايستگاه راه آهن خـود، تحويـل   

ـات فعلـي ايـران    تمام .....نمي گرفتيم زحم
ـا      نتيجة خوابي است كـه انگليسـها بـراي م
ديده، خودشان و ما را دچار ايـن زحمـت   

  ».كرده و امروز خود هم درمانده شده اند
  
  خيمه شب بازي يا سينما ناطق وطني  ٭
  

نمي دانم، خواننده عزيز خيمه شب بازي را 
ديده است، يا خير؟ در بچه گـي يكمرتبـه،   

تماشاي اين بازي كـه در  آقاغالمحسين مرا ب
  .ميدان سرچشمه برپا شده بود برده است

ـاع آن      چادر مربعي تصـور كنيـد كـه ارتف
درحدود دو زرع  باشد، و نصف كمتر يكي 
ـاع     از چهارضلع آنرا كـه رو بميـدان اجتم
تماشاچي هاست باال زده مربعـي نمـودار و   
پرده اي به ارتفاع دامن باال زده، در وسـط  

و آن را بدو مربع مستطيل اين مربع كشيده 
گوشة اين پرده، راهـي  . تقسيم كرده باشند

بعرض يك وجب باز است كه مستطيل جلو 
ـتطيل عقـب    را كه ميدان بازي است به مس
ـاي او در   كه بازي گر و صندوق آدمك ه

پهلـوي ايـن   . آنجا است مربوط مـي كنـد  
ـيره    چادر، پيرمردي با ريش توپي سـركه ش

ـته اي  دور كـال   ه نمـدي خـود   اي كه رش
پيچيده، بطور مورب نشسته اسـت كـه هـم    

بينند و هم مواجه با ميـدان  به جمعيت او را 
بازي باشد، و اين پيرمرد مخاطـب آدمـك   
.  ها و مترجم بيانات آنها براي جمعيت است

بازيگر پشت پرده، آدمك ها ي خود را كه 
ـاال در   موي دم اسب بگردن آنها بسته و از ب

گوشة ميدان، يكي يكي دست دارد، از راه  
و در نوبت خود بميدان جلـو مـي آورد و   
ـان را     نقش آنها را بازي مـي كنـد و از هم

  .بقسمت عقب بر مي گرداند
ـازي هـم      نميدانم امروز تجدد وارد ايـن ب

شده يا خير؟ در شصت سال قبـل كـه مـن    
ـا     اين بازي را براي دفعـة اول و آخـر تماش

آدمكـي  ابتـدا،  . كردم بساط  شاه بازي بود
قدري دورميدان گـردش  . وارد ميدان شد

ـا    ـتاد، و ب كرد، و روبروي پيرمرد مترجم ايس
حركتي كه بقامت خود داد، به پيرمرد كـه  

آدمك . خطاب  نمود سالم كرد» بابا« او را 
حرف هاي ايـن  ! چوبي كه حرف نمي زند

آدمك حرفهاي بازيگر پشت پـرده  اسـت،   
 كه سوت سوتكي در دهن گذاشته، صداي
خود را ذيل كرده است كه با جثة كوچك 

بعد از دريافت جواب . آدمك، مناسب باشد
ـات معمـول    سالم، و رد و بدل شدن تعارف

امروز قبلة عالم، سلطان : آدمك به بابا گفت
ـا  . سليم ميخواهند بميدان تشريف بياورند باب

انشاءاهللا بمباركي و ميمنـت تشـريف   : گفت
ـام   بگوئيد به بينم، . خواهند آورد بـراي انج

: آدمك گفـت . چه كار تشريف مي آورند؟
خـدا  : بابا گفت. محاكمه اي در پيش دارند

بشاه عمر بدهد، و او را در احقاق حق تأييد 
باشاره و امر اين آدمك كـه معلـوم   . فرمايد

بود، مثل قلي عمر رئيس تنظيف بلديه است 
ـا     چند تا جارو كش وارد ميـدان شـدند و ب

ن را جارو و واقعاً  جاروهاي خود كف ميدا
بعد چند نفـر  . برپا كردند) غبار(گرد ودولخ 

ـتند وارد   سقا كه هر يك مشكي بدوش داش
ـا   . ميدان شد ـارف ب ـا « بعد از سالم و تع » باب

اين آدمـك  فرمانـدة    . خود را معرفي كرد
بعد . كل قوا  و باصطالح آنروز سپهساالر بود

د از استجازه از بابا، سربازها و سوارهاي خو
را در صفوف  چهار نفري با كمال نظم وارد 
ـته را در ناحيـه اي     ميدان كرده و هـر دس

يكي . واداشت و خود در مركز قرار گرفت
ديگر آمد، اين امير توپ خانه بود كه بعد از 
تشريفات، معرفي توپهاي خود را كـه يـك    
قورخانه اي هم دنبال داشت وارد ميـدان  

ـتاد و    همينطـور،  كرده، در ناحية ديگـر ايس
تمام واحدهاي اثاثة قدرت، با عـدة خـود   
آمده، و هر يك قسمتي از ميدان را اشـغال  

ـاه را     . كردند ـندلي ش آخر همـه يكنفـر ص
بعـد ازآن  . آورد، ودرصدر ميدان گذاشتند

ـا جملـة   ـاه  « جارچي باشي ورود شاه را ب ش
اعالن كرد و ايشيك آقاسي »  آمد، شاه آمد

خـود  » خوش آمد، خوش آمـد « باشي، با 
ـار      ـاه را بسـمع  حض تهنيت قبـل از ورود ش

ـاطرها  . رسانيد شاه با كوكبه و فراش ها و ش
كه جلوش افتاده بودد، سواره وارد ميـدان  
ـندلي       ـاده شـد و بـر ص و نزديك تخـت پي

ـيك آقاسـي باشـي،     . جلوس كرد بعـد ايش
خطابي مبتني بر تهنيت ورود، بعرض رساند 

ـاه را   بـه  و موضوع تشريف فرمائي امروز ش
ـتهم    . ميدان، بسمع حضار رساند ـارض و م ع
ـارض   . را فراشان بحضور آوردند عـرض ع

ـاالخره    ـنيده، و ب تقرير، و دفاع هاي متهم ش
ـاه امـر   . تعدي و تجاوز متهم ثابت گشت ش

يكـي از  . داد متعدي را دم تـوپ بگذارنـد  
ـان  .  توپچي ها با توپ خود جلو آمد فراش

ـ . گناه كاررا جلو توپ بستند زي توپچي خي
ـاال بـرد   وقتـي  . ورداشت و دست خود را ب
فشفشـة  . عقب توپ نزديك ماشه بزمين آمد

ــك   ــه اي در داشــت و آن را نزدي افروخت
و پارچـه  . توپ صـدا كـرد  . ماشة توپ برد

ــدان   ــدن گناهكــار در اطــراف مي هــاي ب
بالفاصله شاه برخاست و سـوار  . پراكنده شد

ـاطران ازميـدان رفـت    . شده با فراشان و ش
ـان      سايراثاث ة قـدرت هـم، يكـي يكـي بهم

ــدان خــارج گشــتند، و   ترتيــب ورود ازمي
ـا     ـتي بـه باب درموقع خروج هم هر يك مش

ـا متفـرق   . رساندند پرده افتاد و تماشاچي ه
  .شدند

از صد، صد و پنجاه نفـري كـه بـراي ايـن     
تماشا جمع شده بودنـد، حتـي مـن طفـل     
هشت نه ساله، هيچيك  معتقـد نبودنـد كـه    

ند با پاي چوبين راه برونـد  اين آدمكها بتوان
ـائي از روي رويـه و    و حرف بزنند، و كاره
ـا اينكـه مـوي دم      منطق انجام بدهنـد، و ب
ـاد نمـي ديدنـد      ـلة زي اسب را بواسطة فاص
همگي مي دانستند كه محرك اين دستگاه 

در اين خيمه شـب  . بازيگر پشت پرده است
ـاي    ـاتي ه بازي ايران هم همگي حتي ده

تند كــه ســيد پشــت كــوه هــم مــي دانســ
ضياءالدين كه جوان بي سواد پـر مـدعائي   
ـازي     بيش نيست، نمي تواند ايـن نقشـها را ب
ـاي     كند و تمام مردم محـرك ايـن آدمكه
چوبي را كه در اين ميدان كر و فري مـي  

  . كردند  خوب مي شناختند
از خوانندة عزيزاجازه مي خواهم بار ديگر 

انگليسـها خيلـي   . ازسلسلة حوادث جلو بيفتم
سعي كردند، كه عامـل بـودن خـود را در    

پهلوان « اين خيمه شب بازي، يا بهتر بگويم
از گردن خـود بيندازنـد، و   ) 9(»گيس دار

ـاهي در       ـا را كـه گ براي اينكـه روزنامـه ه
ـته، بتلـويح و     ـائي نوش اطراف كودتا چيزه
ـان      ـا را در ايـن امـر نش تصريح دستهاي آنه

ـتن  ميداند، خفه كنند ـپه را وادش د ، سردار س
باحضـور  « كه با بيانيه و جملة معروف خـود  

من مسبب حقيقي كودتا را تجسس كـردن  
ـلي    » ! مضحك نيست خـويش را عامـل اص

سـهل اسـت، روز سـوم    . كودتا معرفي كند
را هر سال عيد بگيـرد و در  ) اسفند( حوت 

دورة سلطنتش، سان ساليانة قشون را دراين 
روزقراردهد حتـي اينـروز را روز نهضـت    

ـا  ملي و  نظامي ايران وانمود كرده، بلديه ه
را وادار نمايد كه در اين روزعيد خنده اي 
نظير كار ناوال فرانسه بر پا كننـد، و شـب و   
ـائي كـه در     روز اين روز فيروز، اتومبيـل ه
ـاي    آنها جمعي براي سرگرمي مـردم بازيه
مضحك و اكثر بيمزه و خنك در مي آورند 

ياباني را كه بدور بيندازند، و از همه باالتر خ
ادارات نظــامي در آن واقــع اســت باســم 

ولي هيچيك . ناف بري كنند» سوم اسفند«
از اين تظاهرات لفظي و معنـوي نتوانسـت   

كـه  «  اين حقيقت را از خاطرها محو كند، 
  ».عامل كودتا انگليسها بوده اند

ـاري    1299واقعه سوم حـوت   مقدمـة گرفت
ـالة     ـنج س  بيست سال، و بالنتيجـه بيسـت و پ
ــي و   ـاتوري داخل ــت ديكتـ ــران در دس اي

تا به بينيم حاال بعد از بيست و . خارجي است
پنج سال چه خواب تازه اي براي ما  ديده 
ـيس   اند، و عاقبت كارما با حلقه و نمناع و گ
و كاله پوستين انگليسي مĤب و لنتراني هاي 
آخوند لنكراني و آرداشس و دكتر كشاورز 

خلية ايـران را  كه با مسكويها همصدا شده، ت
ـاوه و مصـر از     از قشون روس، به تخليـه ج

ـا      قشون انگليس مشـروط  مـي كننـد، بكج
  .بكشد؟

ماشاءاهللا همشهريهاي ما هم خيلي فراموش  
كارند، و مثل همانها كه براي وقت گذراني 
جلو چادر خيمه شب بازي جمع مي شوند، 
براي تفريح يا در مقابل وعد وعيد، گرد اين 

كه نفهميده، مستقيم يا غيـر   آدمكهاي چوبي
ـتند،   مستقيم جز دستهاي خارجي چيزي نيس
ـا      ـا را بفكـر رياسـت ي جمع مي شوند و آنه
پيشوائي مياندازند در صورتي كه اگر خون 
ايراني در رگهاي آنها باشد، بايـد از هـر دو   

  .دسته تبري  بجويند
شخصي مي خواسـت سـورة روم   : ميگويند
الم غلبـت  « نده بعد از بسم اهللا خوا. بخواند
شخص قرآن خـواني در نزديكـي   » الترك
الم غلبت « ملتفت غلط مؤمن شده، . او بود

: مؤمن گفـت » الروم است، نه غلبت الترك
ـتند  ـا تـرك و    . هر دو خارجي هس بـراي م

ـان هـم    . رومش فرقي ندارد ـاين آقاي بايد ب
روس يا انگليسي، هر دو خارجينـد و  : گفت

ـا مضـر   نفوذ سياست هر دو بـراي كشـور    م
ـلم     . است من از نفـوذ هـر دو بيـزارم، و مس

دارم كه جز معدودي مغرض و جاهل كـه  
سد يك جامعه نيستند، و آنها را در هر ذي و 
لباس و از هر خانواده اي باشند ننگ جامعه 
. مي شمارم، همة ايرانيها با من هم عقيده اند

ايرانـي  ! آقايان عبث بخود زحمت ندهيـد 
راي خاطرخواهي سيد آنهم در قرن اتم نه ب

مــاجراجو، زيــر بــار اســتعمار و امپريــاليزم  
ـات آزادي    انگلستان ميرود، و نه مثـل حيوان
شخصي و فكري را بـراي گـل روي شـما    
ـاد ببـوق روسـها كـرده، مـي        آقايان كـه ب
خواهيد پيشوا بشويد، از دست مي دهـد و  
بــزودي آخونــد لنترانــي را دنبــال  كــار،  

پي آب فلسطين بلنكران و سيد ماجراجو را 
ـا را از     . روانه مي كنـد  مگـر اينكـه سـر دني

گيــاهي كــه در نقــاط مرطــوب و (جگــن
ـا تـوره    ) باطالقي مي رويد ـا ت پوشانده، و ي

                                                    .      درهوا پاشيده باشند
و در هر حال من به آقايان قـول ميـدهم    

نخواهند گرفـت وعنقريـب    كه هيچ جا را
ــزودي    ــود و ب ــي ش ـام م ـا تمـ ــن بازيهـ اي

ولو . زيردگنك مالت حقيقي خواهند افتاد
بـه  . لئين براي آنها يكي هزار تومان خواهد

اينقدر بپزند كه « آنها  نصيحت مي كنم كه 
  »بتوانند بخورند

هر چه مي خواهند آواز وحشـي  ! آقايان« 
بـه بـوق    مرده باد و زنده باد بخوانند، و باد

ولي بدانند كه نوبت . شمال و جنوب  بكنند
رقص ملت حقيقي، كه هيچ رنگ خارجي 
ـيد و ايـن    نداشته باشد، عنقريب خواهد رس
ـته خيلــي     آوازه خـواني بـراي هــر دو دس
گران تمام خواهـد شـد، چنانكـه بيسـت و     
ــد    ـام ش ــران تمـ ــم گ ــل ه ـال قب  .پنجسـ

خوانندگان عزيز، عاقبت متجاسرين را بعـد  
ـاطر      از رفتن ـيالن، البتـه بخ بلشـويكها از گ
االن هــم از كيفيــت ســقوط ســيد . دارنــد

ــي از    ــم يك ــروز ه ــه او ام ـياءالدين ك ضـ
ـا   محركين اصلي اين زنده باد و مرده باده

  .است مسبوق خواهند شد
  مقدمات سقوط  سيد ضياء ٭
  

ـين      ـا درجـة ترقـي، اول حكما ميگويند منته
ـا هـم مـي     . درجة تنزل است فيزيـك دانه

چون صعود  حركتي قسري اسـت،   گويند،
و بوســيله فشــار خــارجي صــورت ميگيــرد 
آخرين درجة آن اول سقوط است، عـوام  

ـاد مايـة جـوانمرگي    « هم  گويند ترقي زي
  » است

  :اين شاعر در شعر
: سر كشي است خاك نشيني كه گفته انـد  

، نيـز  "فواره چون بلند شود سرنگون شود"
اگــر . نظــر بهمــين موضــوع داشــته اســت

ســين كودتــا، چنانكــه در جــاي خــود مؤس
ي كودتا خيلي متشريح كرده ام به عامل قل

ـتجوي ايـن      اهميت نمـي دانـد، و در جس
شخصيت، خيلي دچار انديشه و فكرنبودنـد،  
ـامي آنـرا پيـدا كردنـد،      و همينكه عامل نظ
ـا    چندان در صدد تناسب عامل قلمـي آن ب
ـياءالدين   اوضاع بر نيامده و انتخاب سيد ض

ـان ايـن خيمـه    هم با نظر ات همة كارفرماي
بازي، يا پهلوان گيس دار موافقت نداشت، 
ـات را اعـم از      ـال طـرز عملي ولي در هر ح
ـيد   اينكه بدستور مؤسسين يا اثر فكر خود س

  ضياءالدين بود، طوري برداشته بودند كه 
  

  ۱۴در صفحه     
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـلم بـود و   ب ي ثباتي آن در نزد متفكرين مس

ـاً   همه ميدانستند كه اين بازي موقت و طبع
حبس و تبعيد . دوام و ثباتي نخواهد داشت

و تحت نظر داشتن چهار صد پا نصد نفر، از 
ـان   وجوه اهل كشور، تمام كارها را از جري
انداخت و تجربة همين دوسه ماهـه ثابـت   

ر ايــن كــرد كــه روزنامــه نگــار المحالــه، د
ــد  ــد بكن ــي توان و . كشورسياســتمداري نم

ــراي كمــك    ــه ســيد ب اشخاصــي هــم ك
وهمكاري خود طلبيده بود، جـز يكـي دو   

نه استخوان . نفر، باقي آنها نه كاردان بودند
ـابقة وزارت   دار، چنانكه اكثر آنها با وجود س
كه در اين دوره پيدا كردند، ديگر بوزراتي 

ش آمد غير نرسيده، و تنها فايده ايكه اين پي
مترقــب بــراي آنهــا حاصــل كــرد، همــان 

اعضاي وزارتخانه . خطاب جنائي بود و بس
هــا باحكــام ايــن وزراي بــي اطــالع كــم 
ـا   استخوان اهميتي نمي دادند، و طبعاً كاره
خوابيد، و همينكه از وعدة اصـالحاني كـه   

  سيد در بيانية خود بمردم داده بود، اثري 
ت خـود،  ظاهر نگشت، عدة زياديكه بتصورا

كابينة سياه را كابينة ضـد اسـراف و كابينـة    
ـالفين     اصالح دانسته بودند نيز بـر عـدة مخ

گذشته از اين كس و كار اين . افزود شدند
ـان    چهارصد پانصد نفر هم اگرچه بـراي ج

ــراي ــ محبوســين تشويشــي نداشــتند، ب د ب
ـاً     گذراني آنها دو محبس هم كـه بـود طبع

ع خود در بيكار ننشسته، و هر كسي بقدر وس
ـارجي اقـدام مـي     نزد مقامات داخلي وخ
ـاره اي    كرد، و اين اقدامات ولو از طـرف پ
از خانم ها هم كه بعمل مي آمد چندان بي 
اثر نمـي توانسـت باشـد، و بيـرون آمـدن      
محبوسين از گنج زندان ناگزير بنظـر مـي   

پيغام مدرس به سيد ضياء الـدين كـه   . آمد
ـ    « ـيش م ـاري پ ي اگر ما را كشته بـودي ك

ـاري برنخواهـد      بردي ولي ديگـر از تـو ك
ـيد    » آمد عين حقيقت بوده اسـت، زيـرا س

ـا تشـويق    ضياءالدين در اين كار كه مسلماً ب
مؤسسين كودتا كرده بود، خـود را در بـن   
ـته بـود كـه راه پـس و      بست عجيبي گذاش

ـيد  . پيش را بر او مي بست همان طور كه س
اگرسيد ديوانگي . مدرس باو پيغام داده بود

را بجائي ميرساند كه اين چهارصـد پانصـد   
نفر را در همان  سه چهار روزة اولي، سـربه  
ـتم شـده مواجـه     نيست و مردم را با كار خ
ميكرد، شادي محملي داشت و ميشد شهرت 
ـاتح تهـران       ـبانيت قشـون ف بدهند كـه عص
موجب اين عمل شده است، ولـي بعـد از   
ـتة    راه افتادن عمليات نظامي  و تشـكيل هس

آينده كه با فعاليت سردار سپه داشت  قشون
سكه و صورتي بخود مي گرفت، كشتن اين 
پانصد  نفر از وجود مردم كشور كاري نبود 
كه مؤسسين كودتا به آن رضا دهنـد، زيـرا   
ـايد     ـاد ميشـد و ش افتضاح بين المللي آن زي
ـار تشـكيل قـوة      موجب توقف پيشـرفت ك
متحدالشكل كه تمام اين زحمات براي آن 

ـين  . بود، نيزمي گرديد كشيده پس محبوس
ـا   قابل سر به نيست شدن نبودند و همينكه بن
شد محبوسين سالمت بمانند كار بيش از دو 
ـين، در   راه نداشت، يكي نگاهداري محبوس
حبس و ماندن سيد ضياءالدين بـر سـركار،   
ــدا   ــود و خ ـين ب ــري آزادي محبوسـ ديگ
حافظي با سيد، و البته طـرز اول كـه آنهـم    

ـاز  حقيقت اع دام تدريجي محبوسين بود، ب
باصل مقصود يعني تشكيل هستة قشون زيان 
ـتند كـه     آور ميشد و مؤسسين حاجـت داش
ـال و   سردار سپه، با سر فارغ و بي جار جنج
ـار    آه و نالة كس و كار زندانيان، مشـغول ك

پس از سقوط سيد ضياءالدين از . خود باشد
نظر همان مؤسسين كودتا هم كه مالحظـه  

زير بود مدتها خود سيد هـم بجلـو   شود ناگ
از . انداختن موعد آن كمكهائي كرده است

جمله بي ادبي هاي او نسبت بمقام سلطنت  
ـيد در ايـن وقـت    . است معلوم مي شود، س

خيلي بحكومت رعب معتقـد بـوده و مـي    
ـاه كشـور را هـم       خواسته اسـت، حتـي ش
مرعوب كرده و مطيع منويات خـود قـرار   

ـا بـر سـر     در صورتي كه شاه. دهد كشور، ت
ـيس   كار است، بايد طرف احترام باشد و رئ
الوزراء بخصوص در نبـودن مجلـس، بايـد    
بيشتر خـود را از راه لـزوم خـويش بـراي     
كشور طرف توجه  شاه قرار دهد، نـه از راه  

در موقعي كه سيد ساقط . مرعوب كردن او
ـات يافتنـد،      ـبس نج ـين از ح شد و محبوس

ه دسته  بديدار براي استمالت آنها مردم دست
ـين   . آنها مي رفتند ـاي ام حاجي حسين آق

ـين بـود   ) مهدوي(الضرب  . يكـي از محبوس
ـائي كـه    من نظر به سابقة دوستي و همكاريه
در شوراي عالي تجارت با هم داشتيم، شب 

مرحوم . همان روز خالصي، بديدار او رفتم
مهدوي مردي ماليم، و با ادب و مـردم دار  

اين شب از مجلـس   و بنابراين مجلس او در
وارد . اكثر آزاد شدگان پر جمعيت تر بـود 

ـين   حياط كه شدم، مرحوم مشيرالدوله، حس
پيرنيــا، هــم از راه رســيدند، و بــا هــم وارد 
ـاً    مجلس شده، من و ايشان پهلوي هـم اتفاق
افتاديم، از اينكه در اين دوسه ماهه جزعيـد  
نوروز آنهم بوسيله گذاشتن كارت، يادي از 

. ده بـودم، عـذرخواهي كـردم   ايشان نكـر 
ايشان گفتند، من هم هيچ جا نرفته، و حتـي  
ـات     ـاد، مالق شاه راهم تا امروز، در فـرح آب

ـيديد    : گفتم. نكرده بودم ـاه نپرس ـاً از ش واقع
چه شد، كه ايشان دستخط رياسـت وزراي  
ـاء كردنـد؟ گفـت     سيد ضياء الدين را امض
حاجتي بپرسش نداشت، خود ايشان بـدون  

ـتش را    : دسئوال گفتن ـا، دس سيد آمـد اينج
ـامي    بكمرش زد و با سماجت و تشر قـوة نظ
دستخط رياست وزراي خـود را گرفـت و   

  .رفت
ــدا شــدن ســيد    ــه شــاه قــبال از كاندي البت
ـته،   ضياءالدين براي رياست وزراء خبر داش
ـاني    ـاي نظامي و ميدانسته است كه نظر  رؤس
كه وارد تهران شده اند، در رياسـت وزراء  

ت و شايد نمايندة نظاميان هم كه به سيد اس
بحضور شاه رفته، اين تقاضا را كرده و حتي 
مؤسسين كودتا هم، بوسايل مختلفه مطلـب  
را به شاه حالي  كرده بودند، در اينصـورت  
دست بكمر زدن و تشر و تشدد چه لزومـي  
داشته است؟ و بر فـرض اينكـه، دفعـة اول    
براي پيشرفت مقاصد آينده، اين طرز رفتار 
ـيچ     الزم شمرده شود، دفعات بعـد ديگـر ه
ـا چـه     دليل سببي نمي تواند داشته باشـد، ت
رسد به اينكه سيد سيگار بلب وارد خـدمت  
شاه مي شده، سهل است بدون اجازه مـي  
ـاق    ـندلي در اط نشسته و گاهي اگر عمداً ص
ـتانة مرتفـع پنجـره      نمي گذاشتند روي آس

ـا   . جلوس مـي كـرده اسـت    بايـد در اينج
ـا و   كه: گفت سيد مثل امروز دست چپي ه

شــماليها، خيلــي بمواعــد مؤسســين كودتــا 
و اال، با وجود حبس . فريفته شده بوده است

ـا   وجوه اهل كشور و اختالفات دائمي كه ب
ـار      ـته، و در هـر مـورد گرفت سردار سپه داش

ـا   (تعنتها  ـاي   ) عيب جـوئي ه و رعونـت ه
ـاط   نظامي او مي شده، نبايد اينقدر بي احتي

ه حتي با شاه  كشور هـم بطـور بـي    باشد ك
اعتنــائي رفتــار كنــد، و بــا نبــودن مجلــس 
ـتن هيچگونـه ريشـة      شوراي ملـي، و نداش
ـا    حزبي و طرفدار خانوادگي اين نقطـة اتك

  .را هم از خود برنجاند
» .كرم درخت از خودش است« : ميگويند

ـا    اگر اين عامل قلمي كودتا توانسته بـود، ب
ـاي  د مـي توانسـت   عامل نظامي كنار بيايد ش

بيشتر از اين رئيس الوزراي كشـور باشـد، و   
البته سيد هم متوجـه ايـن موضـوع بـوده     

ولي كار سيد جاي ديگرش لنـگ، و  . است
ـپه بـود   . آن هوش فعال رضا خان سردار س

ـا كفايـت و موقـع     اين افسر قزاق  بقدري ب
شناس، و زرنگ و زيرك بود كـه بـزودي   

را دانست چه بايد بكند كـه وجـود خـود     
ـا آنجائيكـه     براي كشور ناگزير قلم بدهـد، ت
ـيد   كه مؤسسين كودتا هم وجود او را بر س

همچو بـه نظـر ميرسـد كـه     . ترجيح دهند
مؤسسين در اينوقت از هر حيث او را اليق 
تشكيل دادن قوه اي كه بتواند حد و سدي 
ـا آورده بودنـد    . در كشور بر قرار كنـد، بج
د سردارسپه هم وزارت جنگ را خاص خو

كرده، و روز و شبش را بـراي تكميـل قـوة    
در . حاضر، و ايجاد قواي جديد بكارمي برد

ـلطنت نبـود ولـي از     اين وقت البته بفكر  س
ـار    رياست وزراء آنهم براي اينكه كمـك ك
وظيفة نظاميش بشود، و رياست و استقالل او 

  .را محكم تر كند بدش نمي آمد
چنانكه معروف است وقتي رفتن سيد محقق 

ـپه را برياسـت وزراء    . دش انگليسها سـردار س
ـاً    بشاه پيشنهاد كرده بودنـد  ـاه حق ـا ش ، منته

ــود و از كارهــاي وزارت   ــه ب جــواب گفت
ـار بصـرفة       جنگش باز مـي مانـد، و ايـن ك

ـاي   . سردارسپه بود زيرا ممكن بود هنـوز ج
ـامي محكـم        پاي خـود را از نقطـه نظـر نظ
ـارجي   نكرده، گرفتار سياستهاي داخلي و خ

ـار   شده ـاني، از ك ، و با يك عمل سادة پارلم

درهرحال بـراي  . بيفتد و داغ باطله بخورد
سردارسپه الزم بود كه شر اين شريك را در 
ـاخته بودنـد،     اين امامزاده اي كه با هـم س
زودتر از سرخودش بكند كه كسـي نباشـد   
ـته باشـد   . كه دست شكسته اي زيرسراو داش

ـيد مـي كـرده،    ) 10( ضديت هايي كه با س
اهراً بيشتر ازايـن راه بـوده و دراينوقـت،    ظ

خيلي پاپي نيل بمقام  رياست وزراء نبـوده  
ـا هيچيـك   . است ازطرف ديگر، سردارسپه ب

ازرجال كه درحبس سيد بودند، دوسـت و  
ـاً    دشمني شخصي و سياسي نداشـت و حتم
فكرمــي كــرد كــه محبــوس مانــدن ايــن 
ـنفي بودنـد،    اشخاص كه از همه طبقه و ص

ليت كشور را متوقف مي كند، مقداري ازفعا
وازاين كار البتـه بـر ضـرر تشـكيل قشـون      
متحدالشــكل و بنــابراين بــر ضــرر كشــور و 

ـا    . برضرر شخص او تمام شـود  از همـة اينه
گذشته، محبوسين هم اگر چـه بطـور غيـر    
ـات او    ـيلة عملي مستقيم ولي در هر حال بوس
بحبس رفته، و براي او الزم است كـه ايـن   

ـيد   . بيرون بيايد فكر از سر آنها ـا س پس اگر ب
ــد و كــاله او را پــس معركــه   ضــديت كن
بياندازد، هم خود را محبوب خواهد كـرد،  
و هم تمام گناه ها به گردن سيد بار خواهد 

ـا سـردار    . شد انگليس ها در اين طرز فكـر ب
ـا هـم كسـي را    . سپه شريك بودند زيرا آنه

الزم داشتند كه فحش و نفـرين زنـدانيان و   
ـيد      كس و كار ـيب او شـود و از س ـا نص آنه

  .بهتري را در اين موقع ندشتند
ـين كـه از      ـين هـم هم كس و كار محبوس
ـتند چـه    گيجي اول كار خارج شدند، دانس

ـپه را در   . كنند با تاريخ و تصريح، سـردار س
ايــن ضــديتهاي او بــا ســيد، تشــويق و تــا  
ــراي   ــدماتي او را ب ــدامات مق ـتند اق توانسـ

ـين و در ح   ـاو   تشكيل  قشـون تحس قيقـت ب
حالي كردند كه اين بچه سيد كيسـت كـه   
ـا      ـا م بتواند از اين فضوليها بكند،  اگـر تـو ب
همراه باشي ما هم به پيشرفت مقاصـد خيـر   
خواهانة تو كمك خواهيم كرد و كاري را 
ـام       كه شـروع  كـرده اي مـي تـواني بانج

  .رساني
ايــن را هــم مــي دانــيم كــه انگليســها، در  

ـاج و   ـتند  سياست خيلي اهل لج . ابـرام نيس
همين كه دانستند حناي بر آوردة آنها ديگر 

، فوراً او را فداي افكار مĤل )11(رنگ ندارد
بخصوص  در مورد  .انديشانة خود مي كنند

سيد ضياءالدين نيز كه كم كم مردم دانسته 
بودند كه عامل پشت پرده آدمـك چـوبي   
ايــن خيمــه شــب بــازي كيســت، و ســر و 

ر محبوسين بلنـد  صداهائي هم از كس و كا
شده، و غرولندهائي هم به آنها زده مي شد 
كه اگر مي خواستند از سيد تقويت نماينـد  
ـاق را   ــت چمـ ــد در حقيق و او را نگاهدارن

زيـرا بخـوبي   ) 12(بدست چالقي  مي داند
ـيش    ـيد پ ميديدند كه با وضعي كه براي س
ـپه ديگـر      آمده است، و ضـديت سـردار س

ـابراين  . كاري از پيش او نخواهـد رفـت   بن
بسنت سئيه رفتار كرده، او را واگذاشتند كه 

ـيد،  . هر چـه بـر سـرش مـي آيـد بيايـد       س
ـا       ـاس كـرده بـود كـه ب ازمدتي پيش احس
اوضاع حاضـر، ديگرنمـي توانـد، برايـران     

ـپه،    . حكومت كند بخصوص كـه سـردار س
نسبت به سلطان احمد شاه خضوع فراوانـي  
نشان داده و شاه هم حاال ديگردانسته اسـت  

ه سيدهيچكاره است و با يـك پـف، ولـو    ك
ـاهراً     دستخط او هم باشد، ايـن آش كـه ظ
ـاموش      تمام كشور را فـرا گرفتـه اسـت خ
ـايقه    ـيچ مض خواهد شد و سردار سپه هم ه
ـتگيرهم     ـاه حتـي او را دس ندارد كه بامر ش

وزير . بنابراين به انگليس ها متوسل شد. بكند
ـيه اي از او   مختار آن دولت هم شايد توص

ولي وقتي ضديت شاه را با . نزد شاه كرددر 
ازمسافرت بـي  . سيد زياد ديد، اسرار نورزيد

مقدمة محمد حسن ميـرزا وليعهـد، بجانـب    
ـيد    .ارو پا كه چند روزي بعـد از سـقوط س

ـيد  . اتفاق افتاد بعضي حدس مي زنند كه س
ـبت بخـود،      ـاه نس بعد ازاحراز بي مهـري ش
ـاه را معـزول  و      بخيال افتاده باشـد كـه ش
ـاند   ـاهي برس . محمد حسن ميرزا را به پادش

ولي با كدام قوه، قوة جنگي ايـران دسـت   
سردارســپه بــوده و او هــم چنانكــه ديــدم، 
ـاه از روي عقيـده      ـبت بش دراين وقـت نس

ـافرت  . خاضع بوده است اگر چه عنوان مس
ـاً هـم    . وليعهد براي معالجه بود ـايد واقع و ش

ايـن   براي معالجه و يا تفريح به اروپا رفته، و
ـا اصــلي نداشــته اســت  ــي . شــهرت هـ ول

ـين قصـدي       ـيد چن درهرحال اگـر هـم س
ـاني هـم     داشته و با وليعهد وارد توطئـه وتب
شده باشد، خيال خامي بوده كه سيد، مثـل  

. آدم غريق به اين خزه متمسك شده است
ـال راه انـداختن    وازاين خيال خام تر، خي
ـيلة ارامنـه     ـا بوس كودتائي بر ضد اين كودت

ـابي درسـت در نمـي    است كه  به هيچ حس
آيد، و با وجود ايـن هردوموضـوع بعـد از    

ـيد شـهرت داشـت    ومـي تـوان   . سقوط س
ـا  . حدس زد اين شهرت ها را هم انگليس ه

مي داده اند تا محرك بـودن خـود را در   
كودتاي سابق پامال و وانمود كنند كه سيد 
ضياءالدين خودش به خيال خود كودتاي 

ـته   ـا داش و چـون ديـده    سوم حوت را بر پ
ـاتش هـدر    است پخش نگرفته و دارد زحم
ميرود، خواسته است ايـن ديـوانگي را بـر    
ديوانگي سابقش بيفزايد، يا اينكه بگوئيم سيد 
ـيش رفـت      از فرط جاه طلبـي و يـأس از پ

واال اين دو موضوع . ديوانه شده بوده است
ـا هيچيـك عاقالنـه نمـي      با اوضاع  آنروزه

ــد  ــد باشـ ـال روز . توانـ ــوم درهرحــ سـ
ـام شمسـي از     1300جوزاي ـاه تم كه سه م

ـا     ـابق ب ـته، و مط كودتاي شوم حوت گذش
هفدهم رمضان بـود، در حـدود ظهـر كـه     
مــردم از خــواب برخاســتند و از خانــه هــا 
بيرون آمدند، سيد دستخط عـزل خـود را   
دريافت كرده، و چندين فرسـخ از تهـران   

ـنيه كـه    . دور شده بود ـنت س انگليس ها، بس
جت از برآوردة خود او را از بعد از رفع حا

ـائلي كـه در     تعرض مصون مي دارنـد، وس
ـپه،    دست داشتند، حتي با كمك سـردار س
ـاك ايـران بـدر بردنـد، زيـرا       سيد را از خ
ـيد    بخوبي مي دانستند كه بعد از سـقوط س
محبوسين بيرون خواهند آمد و    با آزادي 
ـيد   اين چهارصد پانصد نفر دشمن، حفظ س

ـايد در   د. كار مشكلي اسـت  ر صـورتيكه ش
. آينده باز هم بوجود او احتياج پيـدا كننـد  

ـيد و   چنانكه باالخره، اين روز فيروز هم رس
در انتخابات دورة چهاردهم بعد از بيسـت و  
ـيد     ـا س سه سال طرد  و تبعيد، سر و كلـة آق
ـات يـزد،    ضياءالدين از ميان صندوق انتخاب
بيرون آمد و صف آرائي شمال و جنوب را 

ـار  در اين  كشور پيش آورد تا عاقبت اين ك
بكجا برسد و ملـت حقيقـي ايـران در ايـن     

  )  13(».كشمكش چقدر عذاب بكشد
  
  :توضيحات و مĤخذ ٭
 
فرزنــد حــاج ميــرزا : يمســتوفعبــداهللا - 1

تهران تولـد   در١٢۵۵نصراهللا گركاني، در
ـابق عـرف    يتحصيالت مقدمات. يافت را مط

ـات فارسـ     ـپس ادبي ـام داد، س و  يزمان انج
ـيل    يو فقه و اصول و معان يربع ـان تحص بي

ــرد ـاميل .ه1310در. ك ـنت فـ ــق سـ  يق طب
انجام  يعمال كار يمنصب استيفا گرفت ول

ـ  وداد  ينم  يبه تعليم حسن خط و رسائل م
 .پرداخت

ـان    .ه1317در ق كــه ميــرزا نصــراهللا خـ
 يامورخارجـه وقـت بـرا    مشيرالدوله وزير

تــأمين كــادر وزارت خارجــه بــه تأســيس 
در  يو ،مبادرت نمـود  يسياس مدرسه علوم
ــور ورود ــد و دوره  يكنك ـاگرد اول ش شـ

ساله مدرسه را با اخذ ديپلم نمره يـك   چهار
ـتخدام در وزارت امـور     پايان داد و بـه اس

ه تاشـ آ يمأموريت و ولينا. آمد خارجه در
سفارت ايـران در پطرزبـورگ بـود و     يگ

در . نايب سوم سـفارت شـد   يپس از چند
بــود كــه ســلطنت  يق جــزو هيئتــ.ه1325

ـيس   يمحمدعل شاه را به دربار فرانسه و انگل
پس از آن به تهران انتقال يافت . اعالم كرد

و به معاونـت اداره روس در وزارتخارجـه   
ـت . منصوب گرديد صـغير بـه    بدادپس از اس

ــر آن     ـيس دفت ــت و رئـ ــه رف وزارت مالي
ــه شــد ــ. وزارتخان مورگــان شوســتر  يوقت

ه دار كل شد به ايران آمد و خزان يامريكاي
ـيس دفتـر او    ميرزا عبداهللا خان مترجم و رئ

هم رياست اداره ماليات مستقيم  يچند. بود
درجنـگ  . عهده دار بود يرا درخزانه دار

قـرار   يقحطـ  دراول كه ايران  يبين الملل
داشت در چنـد نوبـت بـه رياسـت ارزاق     

در كابينـه دوم وثـوق   . تهران برگزيده شد
از  يعقـد شـد و  من1919الدوله كه قرارداد 

تحـت   يمخالفين قرارداد بـود و اليحـه ا  
ـار    عنوان ابطال الباطل نوشـت و آن را انتش

در اين اليحه به شدت وثـوق الدولـه   . داد
ـا   فتهمورد حمله و ايراد قرار گر ـبت ه  ينس

استفاده به او داده بود كـه البتـه ايـن     سوء

. بود ياتهامات مربوط به اختالفات خانوادگ
دوران وزارت ماليـه خـود    وثوق الدوله در

ـا    ـانواده را از كاره ـال  يدست ايـن خ  يم
كوتاه كرد، و مشاغل مهم و پر مداخل را به 

ـپرده بـود   ـا   . خانواده خود س پـس از كودت
شد و بعـد بـه    ايداترئيس اداره تشخيص ع

ـات ماليـه منصـوب      رياست ديـوان محاكم
ـال . گرديد هـم در مدرسـه علـوم     يچند س
ش داور 1306در .كـرد  يتدريس م يسياس

ـارت   او را به عدليه برد و رياست محكمه تج
بعد به ترتيـب رياسـت عدليـه    . را به او داد

ــفهان و    ـان، اص ـتان، كرمـ ـارس، خوزسـ فـ
ـپردند  ش از 1313در. آذربايجان را به او س

كـل   طرف صدراالشراف وزير عدليه، مدير
ــه  1316در . ثبــت اســناد و امــالك شــد ب

بـه   1318 درو  يآذربايجان غرب ياستاندار
ـتاندار ــرق ياسـ منصــوب  يآذربايجــان ش

به تهران احضار و پس از  1319گرديد و در 
ـات او در  . متقاعد گرديـد  يچند  1329وف

دوران  در يو. در تهـــران اتفـــاق افتـــاد
ـتگ ــود   يبازنشسـ ــدوين خــاطرات خ ــه ت ب

درسه جلد تحت عنـوان   يپرداخت و كتاب
ـاع     يشرح زندگان ـاريخ اجتم ـا ت و  يمـن ي

ــدون  ق رهدو يادار ــه نوشــت كــه ب اجاري
ـاريخ ايـران در    يترديد يك  از منابع مهـم ت

نيـز   يآثار ديگر ياز و. دوره قاجاريه است
 يدر جـوان  يمستوف عبداهللا .باقيمانده است

با دختر ابوالحسن خان فخرالملـك ازدواج  
ـتوفي  (از فرزندان او  ييك. كرد در ) باقر مس

ــرانجام     ــرد و س ـيل ك ــت تحصـ ـته نف رشـ
 .شد يپتروشيم مديرعامل شركت

حال رجال  شرح«  - باقر عاقلي دكتر: منبع 
 - سـوم   جلد» معاصر ايران يو نظام يسياس
ـاپ  -  نشر علـم  يهمكار گفتار با نشر اول  چ
  1418. ص  -   1380سال

تالمات  وخاطرات «دكتر محمد مصدق  - 2
ـارات    »مصدق، ـار، انتش به كوشش ايرج افش

  343- 4صص  -  ۶۵علمي، سال
: مـن  يشـرح زنـدگان  « يوفعبداهللا مست - 3
جلد » قاجار هدور  يو ادار  ياجتماع  خيتار

ـارات :  ، تهرانسوم صـص   - 1371زوار،  انتش
209 – 208   

   210  -  211صص   - پيشين  - 4
  212 – 217صص  - پيشين  – ۵
بــه نعــل و مــيخ زدن، كنايــه از درهــم  - 6

  . آميختن تشدد و ماليمت است
ح شده در اين رباعي اين كنايه خوب تشري 

  .است
ـيخ  " / نعال بشر كه خون خورد چون سـر ب

    "گر خون دلم خورد ندارد توبيخ
/ هر چند كه چكشـي سـخن مـي گويـد    "

  "برنعل زند گاهي و گاهي برميخ
چكشي حرف زدن هم كنايه از بي لفافـه و  
ـتن رك و   بي پرده حرف زدن و سخن گف

سخن درشت و ناهموار باشـد  . راست است
  . شتر استمطابقه لفظ و معني بي

ـيد    - 7 ــوده و سـ ـاري در بــين نب ـايد نقـ شـ
ـته اسـت كـه ايـن       ضياءالدين مـي خواس
ـايرين در     شخص كله گنده را هـم مثـل س
حبس داشته و از برآوردگان خود بجاي او 

  . بفرستد
دهــاتي هــاي ايــران اگــر بــه مهمــان  - 8

ناخوانده اي كه از حد مهماني خارج شود 
ه و و پا سفت كند دچار شوند به مزاح كـوز 

كاسه و مخصوصاً ديزي گلي كهنه پشت سر 
او مي شكنند كه ديگر بر نگردد و مزاحمت 

  .اهل خانه تجديد نشود
ـبيه بـه     » پهلوان كچل «  - 9 هـم چيـزي ش

ـا فقـط در       ـازي اسـت و گوي خيمه شـب ب
  .موضوع با هم مختلف  باشند

ـتن  «  - 10 » دست شكسته زير سركسـي داش
اگـر  كنايه از سري نزد او داشتن است كـه  

  .افشا كند ماية زيان اساسي شود
ـاي  » رنگ نداشتن حناي  كسـي  «  - 11 كن

 . بي اثري وجود اوست
كنابه از » چماق دادن بدست چالق «  - 12

ـتيباني از     ـا پش كار دادن بĤدم بي كفايـت ي
  .اوست

: مـن  يشرح زندگان« يعبداهللا مستوف -  13
جلد » قاجار هدور  يو ادار  ياجتماع  خيتار

  2۵4 – 271ص ص - سوم  
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د ی کالب ا شناس  در جناحھ
ات ين انتخاب  دوره نھم

ه مجلس م خامن  در ای رژي
ن ات اي دام  از انتخاب  ک
 ميکند؟ حمايت جناح

  
  

ـا    ـاط ب خامنه اي خطاب به خبرگان در ارتب
 :گفت انتخابات پيش رو از جمله

ـالش      " يك مطلب ايـن اسـت كـه يـك چ
بزرگى همواره بر سر راه حفظ هويت ايـن  

ما اگر چنانچه "و "...وجود داشته استنظام 
ـيش نـرويم،    خودمان تحول ايجاد نكنيم وپ

اگر  "و   "...تحول بر ما تحميل خواهد شد
جائى از اصول كوتاه گذاشته باشيم، بايـد از  

 ...  و"...آن توبه كنيم
مردم از هرسرفصل يا . انتخابات نزديك است

ـايتي خـود را از     ـته و نارض مناسبتي بهره جس
ـان ميدهنـدو      ايـن   ـاد نش رژيـم جهـل و فس

ديكتاتوري حاكم نيز نگران و در بـن بسـت   
ـات نزديكتـر ميشـود،     است و هرچه به انتخاب
پريشان تر و تضاد هاي دروني آن آشكار تـر  
ميشود و خواب يكدست كردن مجلس را از 

ـا را تيـز     . سرش مي پراند ـير ه رقبا نيـز شمش
اصـول  . كرده و برروي يكديگر تيغ ميكشند

ـيش بـراي حفـظ      گر ـا چنـدي پ اياني كه ت
ـبت بـه    قدرت در كنار هم بودند، اعتماد نس
يكديگر را از دست داده و صفهاي خـود را  

 .يكي پس از ديگري از هم جدا ميكنند
در حالي  انتخابات دوره نهم مجلس شوراي 
اسالمي در اسفند ماه آينده برگزار  خواهـد  

بزرگ  شـهروندان    شد كه ايرانيان سركوب
ـات     در ـاجراي انتخاب سراسر ايـران را، در م

رياست جمهوري گذشته و در پي آن تقلب 
ـبش اعتراضـي   . بزرگ ديدند مردم آن جن

ـتند    88عظيم را در خرداد  ـا داش از آن . بر پ
زمان تا امروز، بساط سركوب، زندان، شالق، 
شكنجه به جرم اين اعتراض و اعدام كردن 
ـنگ پرانـي      و محارب خواندن بـه جـرم س

شواهد نشان از آن   همه. ترده بوده استگس
دارد كه جمهوري اسالمي ماليان، با اين كه 

ـاعي خـود را از دسـت     همه پايه هاي اجتم
داده و حتي ذوب شدگان در واليت نيز در 

هاي مختلف، تجزيه شده و بيش  بندي دسته 
ـتند،   از پيش، گرفتار تجزيه و پراكندگي هس

اتوري حاكميت قصد دارد همچنان به ديكت
رفتارخامنه . ادامه و راه سقوط را تا انتها برود

ـارزات    اي حاكي است كه از مقاومـت و مب
اجتمــاعي   و هــاي سياســي مــردم و جنــبش

گسترده تري، مي ترسد كه امـواج آن هـر   
رژيـم واليـت   . لحظه ممكن است بر خيزند

مطلقه از انتخابات رياسـت جمهـوري دوره   
بـه    تـي  قبل درس نگرفت و فراتر از آن، ح

ـاي اصـالح    خواسته  ـان از حكومـت     ه طلب
اينك ميان . رانده شده نيز تن در نداده است

ـاي مطلـوب     ليست ترتيـب دادن از نامزده
ـاوجود    ـا، ب خود و از صندوق در آوردن آنه
ـيدن از   تحريم وسيع انتخابات و يا چشم پوش
يك دست كردن مجلس، مي بايد يكـي را  

را بايـد  انتخاب كند و نمي دانـد كـداميك   
مي گويد اگر خودمان تحول . انتخاب كند

ايجاد نكنيم، تحول را به ما تحميل خواهنـد  
ـاف    . كرد او واليت مطلقه فقيـه را هـم انعط

قول او، گوياي ترس . پذيري خوانده است
ـاب او،   . او از تحريم گسترده است پـس انتخ

ـين تركيـب، يـك اكثريـت       ـا هم مجلسي ب
لب بـي  و يك اقليت اصالح ط» اصول گرا«

   .بو و خاصيت است
خامنه اي و مافياهاي  قدرت پرست،  جبهه  

هاي رنگارنگي را  براي مصرف در اننخابات 
ـايي جديـد   .  توليد ميكنند قرارگاه هاي دف

تحت عنوان جبهه و حزب و سازمان سياسي  
مي سازند كه تنها خاصيت آنها  رو در رويي 
ـات ميباشـد    ـتن در انتخاب . با مرد م و بكار رف

نگاهي به ساختار اين قرارگاه ها بينـدازيم و  
ببينيم در رابطه با انتخابات آينـده، در درون  

پيش از اين كار،   )1(. حاكميت چه ميگذرد
بايد يادآور شوم كه اطالعات زير در شـماره  

وضعيت . هاي اخير انقالب اسالمي آمده اند
ـاز      ـازيها و ني سنجي و يافتن داليـل جبهـه س

او » بيت«رژيم و خامنه اي و  تمايلهاي درون
ـيچ   –كارمند  4000با  كه هيچ درباري در ه

ـتگاه اداري را بـه خـود      ـين دس تاريخي چن
نديده است و در هيچ كجاي جهان، دستگاه 
رئيس دولتي چنين عرض و طولي را ندارد 

به اين كار، ايجاب مي كند، آن اطالعات   - 
  .را منظم و كوتاه باز آورم

 
 :زمان انتخابات

بر اساس اطالعيه ستاد انتخابات كشور، رژيم    
ـان     3در تاريخ  خرداد با تأييـد شـوراي نگهب

تاريخ انجام انتخابات نهمين دوره مجلس را 
زمان ثبـت  . معين كرده است 12/12/1390

 3/10/1390نام داوطلبان نمايندگي، از تاريخ 
  . به مدت يك هفته تعيين شده است

يه فوق، اشخاصي همچنين بر اساس اطالع    
ـيس   كه مقام و يا شغل رسمي دارند، مانند رئ
ـاونين، دبيـر مجمـع تشـخيص      جمهور و مع
مصلحت، روساي دفاتر سران سه قوه، وزرا و 
سرپرستان وزارتخانه ها و معاونين و مشاورين 

ـاي  ...وزرا و  ، از داوطلب شدن در حوزه ه
انتخابيه سراسر كشور محرومنـد مگـر اينكـه    

ـام از سـمت   حداقل شش ما ه قبل از ثبت ن
ـيچ وجـه در آن     خود استعفاء كرده و بـه ه

 .پست شاغل نباشند
 

گروهها و احزاب شركت كننده در انتخابات 
  :نهم مجلس رژيم

 
  :اصولگرايان - الف

ـاي       تنها گروه هائي كه تا كنون فعاليـت ه
انتخاباتي خود را شروع و رسـما نيـز اعـالم    

ند كه تحـت  كرده اند، اصولگرايان  مي باش
جبهـه متحـد   ( نام كميته واحد اصولگرايان 

ـاي خـود را شـروع    ) اصولگرايان  فعاليت ه
اعضا و تركيب كميته واحد به قرار . كرده اند

 .زير مي باشد
  :"جبهه واحد اصولگرايان"كميته يا 

  
بنا بر توافقات انجام گرفته و پس از تشكيل     

در نفره اصولگرايان با احمدي نژاد  30جلسه 
،  حبيـب اهللا عسـگر اوالدي،   1389آبان ماه 

ـادل     علي اكبر واليتي و غالمعلـي حـداد ع
مامور پيگيري وحدت در ميان اصـولگرايان  
ـا        ـاري ب شدند و ايـن سـه نفـر پـس از همك

ـارز و جامعـه      (جامعتين جامعـه روحانيـت مب
را   8+  7سازوكار )   مدرسين حوزه علميه قم

ـتر فهرســت      بــراي فراگيــر كــردن بيشـ
 . اصولگرايان طراحي كردند

تركيبـي از دو    كميته واحـد اصـولگرايان    - 
مـي  ) 8+7معروف به (نفره  8نفره و  7: كميته

نفره متشكل از دو نماينده از  7باشد كه كميته 
جامعه روحانيت مبارز و دو نماينده از جامعه  

ـامل      مدرسين حوزه علميه قـم و سـه نفـر ش
ي حبيــــب اهللا عســــگراوالدي، غالمعلــــ

ـند،    حداد عادل و علي اكبر واليتي مـي باش
ـاس كعبـي از      ـيني بوشـهري وعب هاشم حس
سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم و سيد 
رضا تقـوي و محمـد حسـن ابـوترابي نيـز      

ـارز  بـه گفتـه   . نمايندگان جامعه روحانيت مب
سالك سخنگوي جامعه روحانيت مبارز به نام 
كميتــه داوري و نظــارت نامگــذاري شــده 

 .است
نفري، به ايـن شـكل    8تركيب نهايي كميته 

ـام و   است كه دو نفر از جبهه پيروان خط ام
ــر از جمعيــت ايثــارگران و   ــري، دو نف رهب
اصــولگرايان تحــول خــواه، يــك نفــر بــه  
نمايندگي از محمد باقر قاليباف، يك نفـر بـه   
نمايندگي از علي الريجاني و دو نفر نيـز بـه   

آن شركت  نمايندگي از گفتمان سوم تير در
  . خواهند داشت

 
نفره نيز شامل نمايندگاني از گروه  8كميته  •

 :هاي مختلف اصولگرا هستند كه عبارتند از
 :جبهه پيروان خط امام و رهبري - 1

محمدرضا باهنر دبير كل جامعـه اسـالمي    - 
مهندسين و نائب رئيس جبهه پيـروان خـط   

 امام و رهبري 
تحصيالن منوچهر متكي دبير انجمن فارغ ال - 

شبه قاره هند و عضـو شـوراي مركـزي بـه     
جبهه پيروان خط امام و "عنوان نمايندگان 

 "رهبري
 
ـارگران و  ( اصولگرايان تحول خواه   - 2 ايث

 ): رهپويان
حسين فدايي دبير كل جمعيت ايثارگران  - 

 انقالب اسالمي
عليرضا زاكاني دبير كل جمعيت رهپويان   - 

ــوان نماي   ــه عن ــالمي ب ــالب اس ــدگان انق ن
ـان  "  "جمعيت ايثارگران و جمعيت رهپوي

 .در كميته واحد اصولگرايان مي باشند
 : جبهه پايداري انقالب اسالمي -  3

در آغاز موضوع حضور محمد حسين صـفار  
هرندي در اين كميته مطـرح بـود كـه بـه     
ســرعت حضــور صــفار هرنــدي بــه دليــل 

در نهايت . مشاورت فرمانده سپاه تكذيب شد
ي لنكراني، علي اصغر زارعـي و  كامران باقر

صادق محصولي به عنوان گزينه هاي جبهـه  
ـا تاييـد     پايداري انقالب انتخاب شدند كـه ب
جامعتين، زارعي نماينـده مـردم تهـران در    
مجلس شوراي اسالمي و لنكراني وزير سابق 

بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نيـز بـه   
عنوان نمايندگان جبهه پايـداري در جبهـه   

 .اصولگرايان حضور يافتندمتحد 
 :يك نماينده از طرف محمد باقر قاليباف -  4
ـيس       حجت االسـالم مهـدي خاموشـي رئ

ـات اسـالمي بـه نماينـدگي از      سازمان تبليغ
محمد باقر قاليباف به جبهه متحد اصولگرايان 

 .معرفي شده است
 : يك نماينده از طرف علي الريجاني -  5
ـيون امن   يـت  كاظم جاللي سخنگوي كميس

ملي و نماينده مردم شاهرود به نمايندگي از 
جبهـه متحـد   (  7+8علي الريجاني به كميته 

 .معرفي شده است) اصولگرايان
تيـر   20وضعيت كميته واحد اصولگرايان در 

در كه در رأس كميته، مهـدوي كنـي   1390
ـات قـرار      براي منسجم كـردن حـل اختالف

   .گرفت
  جبهه پايداري انقالب اسالمي  - ب 

 
يكي ديگراز طرحهاي بيت خامنه اي سرد      

نگهداشتن تنور انتخابات و جلو گيري از بـه  
ـيم مردمـي در      ـيان عظ صحنه آمـدن ناراض

ـا فرصـت      . انتخابات است ـا ايـن طـرح و ب ب
در نظر است  "جريان فتنه"بدست آمده از 

كه تا  اگر ممكن شد احمدي نژاد و بخشـي  
ه و جـدا كـرد  »  منحرفين«از گروه او را از  

در انتخابات مجلس بكار گيرد و اگر اين كار 
با اين . ميسر نشد از خير  احمدي نژاد بگذرند

هدف، جبهه پايداري انقالب اسالمي را براي 
طرح ريزان بيـت بـر   . آن بوجود آورده اند

اين باورند كه طرفداران باند احمدي نـژاد  
ـال    ــس در سـ ـات مجل ــه در انتخابـ و  86ك

ت جمهوري كـه در  رياس 88انتخابات سال 
ناميـده   "رايحه خوش خدمت"آن دوره  

و قهــر  90فــروردين 28شــدند، در جريــان 
ـله گرفتنـد و    كردن احمدي نژاد، از او فاص

را قبول دارند و  84گفتند احمدي نژاد سال 
ـان انحرافـي     نه احمدي نژادي كـه از جري

ايــن جريــان در رابطــه بــا . حمايــت كنــد
د كــه اصــولگرايان درخواستشــان ايــن بــو

همان در . الريجاني و قاليباف را كنار بگذارند
خرداد  28خواستي كه احمدي نژاد قبل از 

كه اختالفش با خامنه اي علني شد و بـه    90

ـان انحــراف " تبـديل شــد از كميتــه   "جري
مهـدوي  . وحدت اصولگرايان انتظار داشت

كني نيز اين انتظار احمـدي نـژاد را قبـول    
ي را كـال خـالف   نكرد و تشكيل جبهه پايدار

مصــلحت دانســت، او و برخــي از اعضــاي  
ـين حـوزه      ـارز و مدرس جامعه روحانيـت مب
علميه قم نيز با آن مخالف هستند زيرا  مدعي 
ـان    اند كه  با تشكيل چنين جبهـه اي روحاني
 . آلت فعل افراد سپاه پاسداران خواهند شد

خبرگزاري فارس  90تير 29با وجود اين، در 
جبهــه پايــداري انقــالب "خبــر از تشــكيل 

اسامي اعضاي تشكيل : داد و نوشت "اسالمي
دهنده آن افرادي از همكاران قبلي دولـت  
ـيون    ـاي فراكس هاي نهم و دهم، برخي اعض
انقــالب اســالمي مجلــس، برخــي اعضــاي 
قرارگاه عمار و افـرادي همچـون حجـت    
ـا تهرانـي،    االسالم رسايي، حجت االسالم آق

ـام،   كامران باقري لنكرانـي، غال  ـين اله محس
ـاش، علـي     صادق محصولي، مهرداد بـذر پ
اصغر زارعي، كوچك زاده، كـوثري، روح  
ـيتهاي   اهللا حسينيان و تعداد ديگري از شخص

ـاي ايـن تشـكل    (مطرح سياسي هستند  اعض
ـاس     عموما از بازجويان، شـكنجه گـران و لب

ـاس    . شخصي ها هستند ـار از لب ـاه عم قرار گ
ـام    شخصي ها بقول خودشان عليه فتنه ـا قي ي

شكل گرفته كه از بازجويان و لباس  88سال 
شخصي ها است و شاخصه رايحه خوش هم 
 .روح اهللا حسينيان از ياران سعيد امامي است

در آغاز موضوع حضور محمد حسين صـفار  
هرندي در اين كميته مطـرح بـود كـه بـه     
ســرعت حضــور صــفار هرنــدي بــه دليــل 

يت در نها. مشاورت فرمانده سپاه تكذيب شد
كامران باقري لنكراني، علي اصغر زارعـي و  
صادق محصولي به عنوان گزينه هاي جبهـه  
ـا تاييـد     پايداري انقالب انتخاب شدند كـه ب
جامعتين زارعـي نماينـده مـردم تهـران در     
مجلس شوراي اسالمي و لنكراني وزير سابق 
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نيـز بـه   

در جبهـه  عنوان نمايندگان جبهه پايـداري  
 .متحد اصولگرايان حضور يافتند

ـا  ارا ده  علـي خامنـه اي و      به اين ترتيب ب
ــرار دادن بخشــي از   بيــت او و بــا وســيله ق
افراطيون  واليت مطلقه فقيه و بـراي حفـظ   

ـاي خـود تشـكيل     جبهـه  "آخرين پايگاهه
ـاهر و در   "پايداري انقـالب اسـالمي    27ظ

يـت  ، با تشكيل جلسه  اعالم موجود90مرداد 
ـا حضـور      جبهه پايداري انقـالب اسـالمي، ب
مصباح يزدي موضوع بحث مطبوعات رژيم 

در بيانيه اي كه  صادر كرده اند .  قرار ميگيرد
 : محورهاي زير ديده مي شود

 
  :  هدف از تشكيل جبهه پايداري 
  
ـاني     پاسداري آرمانهاي انقالب،  تعهد بـه مب

ـالص بـراي خـدا و    )ره(مكتب امام  ، كار خ
اعت از رهبري و  اميد به  ظهـور هرچـه   اط

 تر صاحب الزمان زود
 :  تشكيل دهندگان جبهه پايداري

ـاه بـه     "جمعي از  -  1 ـته و آگ فقيهان وارس
  ):كد مورد استفاده براي رهبر( "زمان، 

 سيد علي خامنه اي  
ـيد مصـطفي،       ـيد مجتبـي و س از بيت او،  س

، شيخ )مصباح يزدي( محمد تقي گيوه چي 
زدي،  عزيـز اهللا خوشـوقت، جعفـر    محمد ي

ــي   ـينيان، مرتضـ ــجوني، روح اهللا حســ شـ
 .آقاتهراني

از ديگر روحانيون  اين جبهه مـي تـوان از    
حميــد رســايي و مهــدي طائــب و عليرضــا 
پناهيان و حسين طائب و ذو النور و محمـد  

  .نام برد... مهدي ماندگاري  و
 
 : سرداران نظامي   -  2

ـاور    فرمانـده كـل   سردار صفار هرنـدي، مش
سپاه، وزير ارشاد احمدي نـژاد و سـر دبيـر    
سابق كيهان،  سردار سعيد قاسـمي فرمانـده   
سابق لشكر محمد رسول اهللا،  سردار مهدي 
كوچك زاده نماينده فعلي مجلس، سـردار  
حسين فدايي نماينـده مجلـس و جمعيـت    
ـادق محصـولي، وزيـر     ايثارگران،  سردار ص

از عوامـل   رفاه و  وزير كشور دولـت اول و 
اصلي تقلب در انتخابات،  سردار بيژن نوباوه 
نماينــده مجلــس،  ســردار عليرضــا زاكــاني 
نماينــده مجلــس،  ســردار پرويــز ســروري 
نماينده مجلس، سردار دكتر حسن عباسـي،   
ـا     ـين يكت سردار حسين اهللا كـرم، سردارحس
ـين     مسئول سابق راهيان نـور و سـردار حس

ه بعـدها  روشن،  سردار مجيد دوست علي ك

به قضاوت رسيد  و سردار اسماعيل كـوثري،  
فرمانــده ســابق قرارگــاه ثــاراهللا و نماينــده 

 ...مجلس و
 : شخصيتهاي  حامي جنايات حاكميت   -   3
غالمعلـــي حـــداد عـــادل،  غالمحســـين  

عصابدســت،  محمــد علــي رامــين،  مجيــد 
» شخصيت ها«دوست علي و  برخي ديگر از 
ي نژاد بودند و كه قبال همكار و حامي احمد

: اكنون در اين جبهه قرار گرفتـه انـد ماننـد   
كامران باقري لنكراني وزيـر حكومـت اول   
ـابق     ـاون س احمدي نژاد، خانم جـوادي مع
ـئوالن    رئيس جمهوري و طبيـب زاده از مس
همراه حكومت اول احمدي نـژاد،  وحيـد   

ديـروز، امـروز و    "يامين پور مجري برنامـه 
دي نژاد بود، كه به شدت حامي احم "فردا

ـا و   حسين فدايي،  زهره االهيان،  فاطمه اولي
وحيد جليلي و علي اصـغر زارعـي نماينـده    

 ...مجلس و مشاور سابق احمدي نژاد  و
 : احزاب و گروهها -  4
ـام خمينـي،       مؤسسه آموزشي،  پژوهشـي ام

جامعه مدرسين حـوزه علميـه قـم،  جامعـه     
 روحانيت مبارز،  جمعيت ايثارگران انقـالب 
اسالمي،  جمعيت رهپويان انقـالب اسـالمي   

  قرارگاه عمار
 
  جبهه ايستادگي ايران اسالمي  - ج
 

، جبهــه ايســتادگي ايــران 90تيــر  13در       
تشكل  11. اسالمي با يازده گروه  تشكيل شد

عضو جبهه ايستادگي ايران اسالمي، با توجه 
ـاني و   به مسائل اخير داخلي، منطقه اي و جه

غدغه هاي رهبر انقالب در ايـن  با توجه به د
ـيس     حوزه ها، بيانيه اي را منتشـر كـرد و رئ
شوراي عالي جبهه ايستادگي ايران اسالمي، 
مواضع اين جبهه را با تاكيد بر واليتمداري، 
ضرورت تعامل با قـوا، خـدمت بـه مـردم و     

ـا   . تقواي سياسي تشريح كرد به گـزارش ايرن
الم االسـ  حجـت ) 1390تير ماه، 28سه شنبه، (

ـتين    والمسلمين سيد محمود علـوي در نخس
كنفرانس خبري اعضاي شوراي عالي جبهـه  

اين جبهـه از  : ايستادگي ايران اسالمي گفت
ـاي    ـيت ه مجموعه اي از تشكل ها و شخص
ـا ويژگــي اصــولگرايي و     داراي نفــوذ بـ
ــر آن    ــده و عناص ــكيل ش ــداري تش  واليتم
ـين    نيروهاي باسابقه انقالب اسـالمي و همچن

ــر اينكــه  . هســتند جوانــان ــد ب وي بــا تاكي
چارچوب هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي جبهه ايستادگي ايـران اسـالمي را   
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب ترسيم مـي  
كند اظهار داشت و در مورد هدف از تشكيل 

  :اين جبهه گفت
 

  :هدف از تشكيل جبهه ايستادگي
 
ـارچوب        ــه در چـ ـاي جبه ــدي هـ مرزبن

ودهاي مقام معظم رهبري شـكل مـي   رهنم
ـاس جهـت     گيرد و تعامل ما با قوا نيز بـر اس
گيري هاي ايشان است و جبهه خود را ملزم 

وي يكي از اهـداف  . به تعامل با قوا مي داند
اين جبهه را انتقال تجربيات وديدگاه ها بـه  
: نسل جوان كشور اعالم كرد و يادآورد شد

خود را با  جبهه ايستادگي ايران اسالمي كار
ـاي ثبـت شـده و      مجموعه اي از تشـكل ه
داراي مجوز آغاز كرده اما ادامه راه منحصر 

موضع  هاي هم به آنها نيست و پذيراي تشكل
  . است

 
منشور جامعتين، زيربناي حركت جبهـه  

  . است
 

علوي با تاكيد بر اينكه زيربناي حركت ايـن  
جبهه را منشور جامعتين تشـكيل مـي دهـد،    

جبهه ايستادگي ايـران اسـالمي    :عنوان كرد
حضور در صحنه سياسي نظام را نه يك حق 
بلكــه وظيفــه مــي دانــد و در عرصــه هــاي 
گوناگون خود را موظف به حضور بر اساس 
جهت دهي هاي مقام معظـم رهبـري مـي    

ـتادگي     . داند ـان اينكـه جبهـه ايس علوي با بي
ايران اسالمي يك مجموعه اصولگراي غيـر  

در عين حال : ست، افزودوابسته به اشخاص ا
  به همه چهره ها و رجال سياسي واليتمدار 

  
  ۱۶در صفحه     
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  حق شفاف است
  

راهنما با خودرو  ،غاز صبحآدر  ،روز دوم     
از مـن  . مد و مرا به محـل كنفـرانس بـرد   آ

ـا بـرود بپرسـد      ـانم ت خواست در خودرو بم
ـاعتي    ـيم س كنفرانس تشكيل ميشود يا خير؟ ن

كنفرانس ديروز عصر پايان : مد و گفتآبعد 
  .اين سانسور دوم بود!.  يافته است

برنامه اي ترتيب داده بودند كه بازديد  - 3/ 4
از دانشگاه و كيبوتس و مدارسي كـه دانـش   

نها درس مي خواندند آموزان عرب نيز در آ
  :را در بر مي گرفت

 ،با دو دانشجوي عـرب  ،در صحن دانشگاه •
ـا  . ديدار شد ،بر حسب اتفاق ـا صـحبت   آب نه

ــردم ــگاه . ك ــد در دانش ــوم ش ــط  ،معل  8فق
ـتم   آبه . دانشجوي عرب وجود دارند ـا گف نه

 ،يك علت از علتهائي كه اين سفر را پذيرفتم
مشاهده وضعيت فلسطيني هاي ترك وطن 

خواستم گزارشي را تهيه كنند و . نگفته است
  . به من بدهند

ـيم  • ـام روز بـه   . روز بعد به كيبوتس رفت تم
 ،تا هنگام سفر مـن . كيبوتس پرداختم مطالعه

اسرائيل را بهشت سوسياليسم تبليـغ   ،در ايران
ـا را   ـاي   آمي كردند و كيبوتس ه زمـون ه

موفق سوسياليسمي مي شمردند كه نه بر اثـر  
ــه از راه    ـا ك ـاتوري پرولتاريـ ـتقرار ديكتـ اسـ

. مده بودندآشركت داوطلبانه انسانها بوجود 
ه كيبوتس ها اما مشاهده دقيق، معلوم كرد ك

هر . واحدهاي نظامي مستقر در مرزها هستند
 ،زمان وظيفه نظامي خود را از دست مي داد

ـان  آ. عمر خود را نيز از دست مي داد ن زم
ـار بـود    امـروز  . حزب كارگر اسرائيل بـر ك

راستها و راستهاي افراطي بركارند و خبـري  
  .ن بهشت سوسياليسم نيستآهم از 

اظ جامعـه شناسـي   هم بلح ،ديدار از حيفا •
در مؤسسه، من در بخش مطالعات و  –شهري 

اهميـت   –تحقيقات شهري كار مي كـردم  
داشت و هم بخاطر نقش اين شهر در مالـك  

در اين شهر بـود  . فلسطين شدن اسرائيلي ها
از طريق واسـطه   ،كه از جمله دانستم چگونه

زمين ها را از فلسـطيني   ،كردن غير يهوديان
ـاجرت   ها مي خريده اند و زمينه را براي مه
  .ماده مي كردندآيهوديان به اسرائيل 

بخشـي   – ،در مراجعت به بيت المقـدس  •
 ،ن دو دانشجوآ –كه در تصرف اسرائيل بود 

ـا   راهنماي اسرائيلي را غافلگير كردند و مرا ب
گزارشي را كه تهيـه  . خود به كافه اي بردند

ـاي خـود را   . دادند ،كرده بودند شناسنامه ه
در وطن  ،فلسطيني ها ،نآبنا بر . م دادندنشان

. از سفر به بسياري مناطق محروم بودند ،خود
  .نها قيد شده بودندآاين مناطق در شناسنامه 

 ،هنوز نيم ساعتي از گفتگوهايمان نگذشته     
ـاي اسـرائيلي پيـدا شـد     دو . سرو كله راهنم

وردن آدانشجو، توضيح دادند كه به دسـت  
ـاري   ،فتگـو اين فرصت كوتاه و گ ـان  آك س

راهنما خبر داد  ،عصر همان روز. نبوده است
ـان . فردا مي بايد به تهران بازگردم  ،بدين س

  .روزه شد 5يا  4 ،سفر دو هفته اي
  :گزارش سفر را نوشتم ،در بازگشت •
روشن كردم كه بهشـت سوسياليسـمي    – 1 

ـار    . دركار نيسـت  ـامي در ك واحـدهاي نظ
صـورت   نها ايـن بـود كـه در   آنقش . است
  .مقاومت كنند ،تا رسيدن قواي نظامي ،حمله

فلســطيني هــا در وطــن اشــغال شــده  – 2 
  .بيگانه اي تحقير شده اند ،خويش

ــرائيل   – 3  ــي اس ــي «دموكراس دموكراس
چرا كه ارتشيان قشر برگزيده . است» نظامي
  .بشمارند

اسرائيل حضور نظامي غرب در منطقـه   – 4 
ـازم . نفت خيز جهان است اندهي چرا كه س

در رابطه با  ،دولت و قواي نظامي و نيز جامعه
  .مده استآنقش منطقه اي اسرائيل به عمل 

بهشت «بدين سان بود كه تبليغات در باره     
بي اثـر شـدند و در   » سوسياليسم در اسرائيل

ــي  ــه مل ـازمان    ،جبه ــوص در سـ ــه خص ب
تمايل هوادار حقوق فلسطينيان  ،دانشجويان

ـتان   قوتي به تمام گرفت و ف لسـطينيان دوس
  .بني صدر شدند

. با گلداماير ديـدار نكـردم   ،ن سفرآاما در  •
هنوز اين نظر را نداشتم كه نبايد با  ،ن زمانآ

ـاي بيگانـه ديـدار     مقامهاي اجرائي دولت ه
ـنهاد مـي    ،پس احتمال داشت. كرد اگر پيش

مي پذيرفتم و نظر خود  ،شد با او ديدار كنم
ـتم  آرا در باره اسـرائيل و نقـش    . ن مـي گف

ـاي     ،بعدها ـا مقامه در تهران بود كه ديـدار ب
ـاني   ،نآاجرائي بيگانه را نادرست يافتم و  زم

بود كه يك عضو جبهه ملي به مـن اطـالع   
داد، رئيس قسمت سياسي سفارت امريكا مي 
خواهد بامن و دو سه تن ديگر ديدار كند و 

  .نپذيرفتيم
فراوان دليل بود بـر سـخن    ،بدين قرار       

ن سفر چند روزه و يك دليل نيـز  آگفتن از 
. ن وجود نداشتآبر سكوت كردن در باره 

هم سفر علني بود و هم گزارش سـفر علنـي   
پاسخ شنيد  ،بود و هم هر بار كه كسي پرسيد

ـار   ،و هم در انتخابات رياسـت جمهـوري   بك
صـورت سـفر را    ،برندگان منطـق صـوري  

گفتند و نوشتند و محتـواي سـفر را سانسـور    
ن آاين امر كه پرسش كننـدگان از  . ردندك

معلوم مي شود كه سفر علني  ،سفر مي پرسند
ـا     ـان ب بوده و زورپرستاني كه روابـط پنهانيش

ـين المللـي     ،اسرائيل ـاح ب اكتبـر  (چند افتض
ـلحه بـه    سورپرايز و ايران گيت و فروش اس
ـلحه اسـرائيلي و      ـاي اس ايران توسـط دالله

ـارت    ـا در تج كـه   واسطه شدن اسـرائيلي ه
مخفيانه است اما مرتب . همچنان ادامه دارد

ـان بـه    ،ورده استآببار .) رو مي شود همچن
  .توليد و پخش دروغ مشغولند

اما اگر بني صدر همـه عمـر بـه پرسـش           
ـاطر حـق    ،پاسـخ مـي دهـد    ،كنندگان بخ

ن آاطالعــي اســت كــه او هــر انســان را از 
برخوردار مي داند و كوششي است كه او و 

ـاد فرهنـگ    دوستان  ـاران او در ايج و همك
ـافتن ايـن   . زادي بكار مي برندآاستقالل و  ي
ايجاب مي كند پرسش كننـدگان   ،فرهنگ
ـافتن    ،ايراني از  ،با استفاده از حـق اطـالع ي

. مدعيان و سازندگان دروغها نيز پرسش كنند
منطق صوري را روش نكنند تا مگر واقعيـت  

ين از جمله ا. را همان سان كه هست بشناسند
واقعيت را نيك بشناسند كه منتخـب مـردم   

ـتقامت   ،ايران و همكاران او يك لحظه از اس
ـتادند  از . در برابر جبار و دستياران او باز نايس

ـند ايـن واقعيـت كـه مهمتـرين       خود بپرس
ـتبداد   واقعيتها و از لحاظ كوتاه شدن عمر اس
ـان از   تاريخي و زود رس شدن رهائي ايراني

 ،ي بـي بـديل دارد  اهميت ،حاكميت جباران
چرا يكسره سانسور مي شود و نظرها خيره در 
امور جزئي باقي مي مانند؟ اين پرسش است 
كــه بــه ايرانيــان امكــان اهميــت كــار او و 
ـتن و   همكاران او را دريابند مي دهد خويش

  . توانائيهايشان بازجويند و برخيزند

 در جناحهــا شناســي كالبــد
 مجلـس  دوره نهمين انتخابات
 ايـــن در اي خامنـــهرژيـــم 

 جنــاح كــدام  از انتخابــات
 ميكند؟ حمايت

  
كشور احترام مي گذاريم و بهـره منـدي از   

 . راهكارهاي آنها را غنيمت مي شماريم
وي با تصريح بر اينكه اصل االصـول جبهـه   
ايستادگي ايران اسالمي واليتمداري اسـت،  

ـام  : خاطرنشان كرد در پرتو رهنمودهاي مق
ي ماننـد اخـالق و   معظم رهبـري بـه اصـول   

تقواي سياسي و جهت گيـري خـدمت بـه    
 . مردم در عرصه سياسي پايبند هستيم

ـتادگي ايـران    رئيس شوراي عالي جبهه ايس
ـين     اسالمي اين نشست خبـري را نـوعي تبي
: موجوديت اين جبهـه دانسـت وادامـه داد   

جبهه ايستادگي ايران اسالمي از تهمت زدن 
غذيـه  به ديگران و هتك حرمـت افـراد و ت  

ناسالم نسـل جـوان پرهيـز مـي كنـد و بـه       
ابزارهاي غير ارزشي و ضد ارزشي متوسـل  

ـاه ،  28ايرنا، سه شنبه، .(نمي شود ) 1390تير م
به گفته وي جبهه ايستادگي ايران اسالمي در 
كنار ديگر مجموعه هاي اصولگرايي است و 
خود را جزئي از مجموعه هاي اصولگرا مي 

موعه هاي اصـولگرا  داند و هيچ تقابلي با مج
 15همه اعضاي گـروه  : او اضافه كرد.ندارد

نفره منتخب اصولگرايان نمايندگان ما هستند 
 ....و ما از يك خانواده هستيم

ـانع      حضور هر سربازي در جبهـه انقـالب م
حضور سربازان ديگر نمي شود و حضور يك 
سرباز به معناي تقابل نيست چرا كه بايـد بـه   

تعامــل بــا نيروهــاي جــاي تقابــل، انديشــه 
ـيم   ـايگزين كن وي تاكيـد  . اصولگريان را ج

ـتادگي ايـران     : كرد موجوديـت جبهـه ايس
ـات نيسـت و هـدف آن     اسالمي براي انتخاب

 .منحصر در انتخابات نيست
ـتادگي ايـران    رئيس شوراي عالي جبهه ايس
ــد     ــت واح ــه ليس ــورد ارائ ــالمي در م اس

ارائه ليسـت  : اصولگرايان نيز خاطرنشان كرد
اصولگرايان ايده مقدسي است و بايد  واحد

ـته   مجموعه اصولگرايان ليست واحدي داش
 .باشند

اين نماينده سابق مجلس در پاسخ به سوالي 
 88در مورد رد يا تاييد صالحيت عامالن فتنه 

بررسي صالحيت : در انتخابات اظهار داشت
ـا   افراد جزء وظايف شوراي نگهبان است و م

گهبان استصوابي معتقديم كه نظارت شوراي ن
است و اين شورا نسبت به صـالحيت افـراد   

 .تصميم مي گيرد
ـان داده كـه    : وي اظهار داشـت  تجربـه نش

شوراي نگهبان در بررسي صالحيت افراد به 
 .مواضع سياسي آنان نگاه نمي كند

علوي با تاكيد بر اينكه هر فردي در برخورد 
با مسايل، اصول اخالقي را ناديده بگيـرد بـه   

ـادآور شـد   خود آ در : سيب رسانده اسـت ي
كشور ما آزادي بيان وجود دارد و افراد مي 

 .توانند نظرات خود را مطرح كنند
 
 :احمدي نژاد  - ه 

ــژاد و       از طــرف اصــولگرايان احمــدي ن
نفرات وابسته به او جريان انحرافي ناميده مي 
ـا      ـتاد و ي شوند كه تا كنون بطـور رسـمي س

. معرفي نكرده اند گروهي را برا ي انتخابات
بر اساس اخبار و گزارشات گفته مي شود كه 
اساس فعاليت هاي نفرات وابسته به احمدي 
نژاد در شهرستان ها و دور از مركـز و بطـور   

براي مثال در اين . چراغ خاموش مي باشد

 4رابطــه ســايت جــوان آناليــن در تــاريخ 
 :شهريور نوشته است كه

ـتاني  اين جريان با تاكيد بر اينكه س فرهاي اس
ـبي    ـتر مناس به دليل ارتباط مستقيم با مردم بس
براي تبليغات انتخاباتي مي باشد، تاكيد كرده 
اند كه در دور جديد سفرهاي استاني كه بنا 
است پس از ماه مبارك رمضان برگزارشود، 

 . بايد چند نكته را مورد تاكيد قرار داد
 : اين نكات عبارتند از

تي با چراغ خاموش پي فعاليت هاي انتخابا - 
 گيري شود 

ـا بـه      -  در سفرهاي استاني عمـق فعاليـت ه
ـاطق دور از مركـز     ـا و من سوي شهرستان ه

 تمركز يابد 
ـارات   -  ديدار با معتمدان محلي و تامين اعتب

 محلي سريعا مورد بررسي قرار گيرد 
تحرك در مناطقي كه مردم از فرمانداران  - 

ر مناطقي رضايت دارند بايد شدت يافته و د
كه از چنين ظرفيتي برخوردار نيستند بايد از 
چهره هاي مورد توجـه بـراي تـرميم ايـن     
ـايي فـوري بـه      ـاي اعط مساله و نيز مسكن ه

 . مردم اين مناطق بهره جست
ـان انحرافـي    گفتني است اين اقدامات جري
در حالي صورت مي گيرد كه جريان فـوق  
ـان اصـالح طلـب بـه       ـا جري در كالنشهرها ب

ق رسيده و تالش دارد با توجه به نقـش  تواف
ـا در شـكل دهـي بـه تركيـب       شهرستان ه

 . مجلس بكوشد
همچنين در خبرهاي ديگري گفته مي شود 

ـا     » جريان انحرافـي : كه ـتهم اسـت كـه ب م
ـازماندهي    استفاده از رانت هاي دولتـي و س

نيروهــاي خــود در نقــاط مختلــف كشــور  
كرسي مجلس  150درصدد است تا حداقل 

 .اختيار گيردرا در 
 

در تقسيم بندي جبهه ها وگروهها و جمعيت 
ها ي فوق ميتوان تقسيم بندي خطي زير را 

 :نتيجه گرفت
در يــك تقســيم ســمبليك قــدرت، بــين      

ـان ميتـوان روي سـه گـرايش      اصول گراي
فرعي انگشت گذاشـت،  سـه گرايشـي كـه     
همديگر را بر نميتابند ولي براي حفظ خـود  

ـالحه   ـتند مجبور به مص ـاح افـراط و   : هس جن
خشونت به نمايندگي مصباح يزدي كه جـز  
سركوب روشي نميشناسد، طيـف منعطـف و   
كدخدا منش به نمايندگي مهدوي كنـي و   
ـازش طلـب بـه      باالخره طيف نرم تـن و س
ـا      ـنجاني كـه از قض نمايندگي هاشـمي رفس
اصالح طلبان سهم خواه درون حاكميت به 

.  ده انداو چشم دوخته و دل خوش به او كر
اما اگر جريان  بيت خامنه اي همواره در پي 
در آوردن ليست واحد براي كانديدها باشد، 
سهم چنداني به اصالح طلبان نخواهد رسيد، 
ـاني داده     اگر هم سهمي داده شـود بـه كس
خواهد شد كـه خطـري بـراي خامنـه اي     

 .نداشته باشند
ـا،       ـاهر ام ـيم قـدرت ق گرايش اصلي در تقس

ي است كه به دستور سيد علـي  جبهه پايدار
ـتن   خامنه اي تشكيل شده و با در اختيار داش
ـات دولتـي بـراي     اسلحه و پول و همه امكان
سركوب مردم، خواهان ادامه قدرت مطلقه 

ـان ايـن   . مي باشد تشكيل دهندگان و حامي
ــدترين   ـارترين و فاس ــت كـ ــه از جناي جبه
عناصري هستند كه براي حفظ قدرت از هر 

ـاي    جرم و جنايتي سود جسته و همـه مرزه
ــد و    ــرده ان ــور ك ـته و عب ـانيت را شكسـ انسـ
ـني   همانگونه كه طي سالهاي گذشته به روش
نشان داده اند، جز چپاول و غارت، تقلـب و  
دروغ، حذف رقيب و موانع سر راه خود بهر 

 .قيمت، روشي  نمي شناسند
در كنار جبهه پايداري اصول گرايان، جبهه 

ـاي رنگارنــگ ديگـري از   جبهــه "جملــه  ه

را تشكيل داده اند   "ايستادگي ايران اسالمي
كه نقش پشت جبهِه جبهه پايداري و يا سنگر 
حمايت مطلق از خامنه اي دار ند مـد نظـر   
ـاب   دارد و خامنه اي  را امام خامنه اي خط

 .ميكنند
ـين ايـن       ـادي كـه ب اختالفات و عدم اعتم

تشكلهاي تازه تاسيس اصولگرا وجود دارد از 
 :له محورهاي زيرندجم

ـتراتژي و روش     - الف  جبهـه پايـداري، اس
سركوب بهر قيمت براي كسب قدرت را در 
ـتادگي     پيش گرفته، در صـورتيكه جبهـه ايس
ـاي   عالوه بر سركوب، سازش با برخي از رقب
ـتور دارد و ميخواهـد     كم خطـر  را در دس
اصالح طلبان دست چين شـده اي را هـم   

 .باخود داشته باشد
ـين دو جبهـه،    محو  - ب  ـات ب ر دوم اختالف

جبهه . بحث فرا رهبري علي خامنه اي است
ــر از   ــه اي را فرات ايســتادگي درايــت خامن
. خميني دانسته و اورا مظهر اسالم مي شناسد

ـته  در ميـزان       ـته بـه آن دس انتقاد ايـن دس
پس در . حمايت از خامنه اي خالصه ميشود

ـين ايـن     ـتالف ب يك تقسيم بندي كالن، اخ
اي نو بنياد انتخاباتي از يك طرف، فرا گروهه

رهبري شمردن علي خامنه اي يعني محـور  
اختالف در حمايت از رهبري در برابر فتنـه  
گران است كه چرا جبهه رقيب به حمايـت  
از رهبــري  برنخاســته انــد و از او حمايــت 

از طرف ديگـر در پـي   . جدي ننموده است
بي بصيرت شـمردن گـروه رقيـب اسـت و     

ـان دادن     اغماز در ـان و نش برابر اصـالح طلب
ـان    گوشه چشم حمايتي از اين اصـالح طلب
مــورد پســند اصــولگرايان را مجــاز دانســته 
 . ميگويد  بايد سهم ناچيزي براي آنها قائل شد

با توجه به ايـن همـه جنـب و جوشـها و         
ـازار سياسـت       ـتن ب تظاهر بـه گـرم نگهداش
 انتخاباتي و رقابتهاي حزبي و جبهه بنـدي و 
ـار    جبهه سازي هاي فصلي اما، خامنـه اي ك

با نگاهي به دسته بنديهاي درون .  خود ميكند
ـا      ـين ب جبهه طرفـداران خامنـه اي و همچن
ــر مجلــس   ــه صــحبتهاي او در براب توجــه ب
خبرگــان، بنظــر ميرســد كــه خامنــه اي در 
حاليكه سعي ميكند كه در ظاهر نقش خود را 

يـت  فراتر از جناحها و باندهاي درون حاكم
ـال      نشان بدهد ولـي بعلـت ضـعف و استيص
حكومت رو به مرگ خـود،  مجبـور اسـت    

ز خشن ترين باندهاي درون جناح كه ا
خودش حمايت كرده و هرچـه بيشـتر   
بدنه حكومـت الغـر شـده خـودش را     

 .تراشيده و بدور اندازد
در جناح اصـولگرايان احتمـاال بـه          

زودي بــاز هــم  جبهــه هــاي ديگــري 
جبهه هايي مرتبط . د شدتشكيل خواهن

ــاني،    ــنجاني،  الريج ــمي رفس ــا هاش ب
مهدوي كني از يـك سـو و جبهـه اي    
مرتبط با خط محمود احمـدي نـژاد و   

از سـوي   "رايحه خوش خدمت"باند 
ديگر كه در جاي خـود قابـل بررسـي    

 .خواهند بود
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