
  

هرچند.بحران تشديد شده است و ايران در لبه پرتگاه تحريم اقتصادي شديد تر و جنگ قرار گرفته است،از نو:انقالب اسالمي
توطئه ترور سفير «اما با انتشار خبر و نيز محتواي اصلي گزارش و نيز  ،بحران شدت گرفت ،گزارشپيش از انتشاررسمي 

 ،اينك وسائل ارتباط جمعي غرب. اد بود كه بحران شدت گرفتژو واكنشهاي خامنه اي و احمدي ن... و» عربستان در امريكا
گزارش  ،از اين رو. ي از موضوع هاي اصلي خود بدل كرده اندخاصه امريكائي و اسرائيلي مجهز شدن ايران به بمب اتمي را به يك

مي  ،موضوع فصل اول ،ماده كرده اندآمده اند و زمينه اي كه براي تحريم و جنگ آو اطالع كه در گزارش » داده « 10انس و آژ
  .كنيم
اين . وريمآا تصدي مي كنند را مي در فصل دوم، گزارشي در باره فساد بانكي و شبكه هاي بهم پيوسته اي كه اين فساد ر      

  . گزارش بطور واضح توضيح مي دهد كه سرطان فساد چسان سراسر دولت واليت مطلقه فقيه را فرا گرفته است
در فصل سوم، ترجمه يكي از گزارشهاي محرمانه وزارت خارجه امريكا را كه ويكيليكس انتشار داده است و نيز مصاحبه       

ن بازي ايران برباد ده داشته آورده ايم كه امكان مي دهد نقش ها كه بازيگران در آگروگانگيري را بدين خاطر اصغر زاده در باره 
قسمت سوم را به خبرهائي اختصاص داده ايم گوياي وضعيت سپاه و ضعيف گرداندن دفاع  ،در همين فصل. شكارتر شوندآ ،اند

  .ريم هاي شديد تر و جنگبردن ايران به لبه پرتگاه تح ،كشور و در همان حال
ميليارد دالري كه  100: ورده ايمآداده هاي اقتصادي گوياي از ميان برده شدن توان مقاومت ملت را گرد  ،در فصل چهارم      

هزار ميليارد تومان حجم نقدينه كه بمب با قدرت  320 ،ن آمده استآبه حساب ذخيره نرفته و هيچ نه معلوم كه چه بر سر 
كسر بودجه عظيم كه بر كسري هاي پيشين افزوده مي شود و زيادت بودجه . يم كه اقتصاد ايران را تهديد مي كندانفجار عظ

دولت بر توليد ملي كه گوياي ادامه ويران شدن باقيمانده اقتصاد كشاورزي و صنعتي توليد كننده است و بي رمق شدن جامعه 
  . ايراني
وردن بخش ديگري از گزارش آجا براي . ه حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي گذرانيمخبرهاي تجاوزها ب ،در فصل پنجم       

  .در باره انجمن حجتيه نمي ماند
  ۴صفحه در.

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد ولد دکترسالگرد ت

  )٣٩( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 

  

  جمال صفری

صورت مشروح مجلس شورای ملی دوره چھارم در باره 

  اعتبارنامه نمايندگان کودتاچی
  

 1300دورة چهارم مجلس شوراي ملي در اول تيرماه 
در بدوشروع . خورشيدي توسط احمدشاه قاجار گشايش يافت

عبدالحسين . نمايندگان رسيدگي گرديدمجلسبه اعتبارنامه هاي 
وسيد محمد تدين كه بعدها ) سردار معظم خراساني( تيمورتاش 

ازهمكاران نزديك رضا خان شدند، درمخالفت به اعتبار نامه 
اين نكته درخورتوجه . نمايندگان كودتاچي سخنراني نمودند

است كه همين تيمورتاش وتدين، با همكاري علي اكبرداور، 
مقدمات تصويب طرح خلع ... ليمان ميرزا اسكندري وفروغي، س

قاجاريه را در مجلس پنجم فراهم ساختند وبا تالش درآذرماه 
، انتقال سلطنت ازقاجاريه به خاندان پهلوي كوشيدند 1304سال 

و شخص رضا خان، يكي ازعاملين اصلي كودتاي انگليسي را 
 تدين درمجلس پنجم يكي. براريكه تخت سلطنت نشاندند

پس ازافتتاح «. هاي مهم سردارسپه بود-ازمهره ) 1304- 1302(
اللملك پيرنيا ازرياست مجلس استعفا  -مجلس پنجم كه موتمن

الممالك به رياست انتخاب شد وحاضربه قبول -داد ومستوفي
رياست نشد، سرانجام سيد محمد تدين كه نائب رئيس بود به 

  » .اوانجام شدرياست مجلس رسيد وتغييرسلطنت درزمان رياست 
در گزارش اين جلسه ازمجلس مي خوانيد كه زنده ياد سيد  

آقايان وكالئي كه اينجا هستند مي : حسن مدرس مي گويد
مضربه ) كودتا (دانند وعقيده شان اين است كه اين سياست 

. حال مملكت بوده است و تطبيق يك موضوعي را كرده اند
اگرامروزدرمجلس  اين نه اوقات تلخي الزم دارد ونه رنجش،

شوراي ملي وجود مرا مضر به سياست حوزه امروزه بدانند و 
  وجود ديگري نافع باشد، نه اسباب غرض مي شود،

  ۱۳ در صفحه

  

 مجيد محمدي محقق  
  سؤالی از شما که از انیرانیان به حمله نظامی به ایران دعوت می کنید 

  
نه سرما بود و نه فقر بود و نه گرسنگي بود و نه   ن پادشاهي داشت كه در آن جامعهروزگاري بود كه جامعه ايرا ،بنابر تاريخ اسطوره اي

از . اولين كاري كه كرد جامعه را طبقه طبقه كرد. رفته جمشيد گمان برد اين همه را او كرده پس بايد خود خدا بشود رفته. بيماري
 كه بايد كار يجمشيد .سرش آمد بال براز پي بال  ،اد را پذيرفتاين استبد چون . شد پذير  رهگذر اين استبداد جامعه خاموش و كار

  :، به جمشيدي تبديل شد كهمي داشتو فره عدالت  مي بودار عادل زگ
  يد و نابخرديئبه كژي گرا    بر او تيره شد فره ايزدي

 ديدندبه سراغ ضحاكي  ار را گرو رفتناين كديدند و از مقام خود چاره كار را در برداشتن جمشيد » كاردان«، ايرانيان سرانجام      
  .لطنت نشيندر تخت سپدر نيك خود را كشته بود تا ب ،كه، به كمك اهريمن

  بدين چاره بگرفت جاي پدر     فرومايه ضحاك بيدادگر 
به جاي  ،مي كردندرا كه ايرانيان خود مي بايد   ،بر افكندن دولت استبدادگر جمشيد ،ن كارآيد و آاز او خواستند كه به ايران در     
  .به انجام برساند به جاي آنها ايشان انجام بدهد  ،نهاآ

  ۱۶ در صفحه    
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  ابوالحسن بنی صدر

  
  ؟!و تهدید به جنگ  جنگ دائمی

  
با » جنگ«زمینه سازی برای  ،تههنوز جنگ در لیبی پایان نیاف    

که » بمب اتمی«انس در باره آژگزارش : غاز شده استآ ،ایران
ترور «قصد  ،ن استآمی گویند ایران در حال ساختن » سندها«

» سپاه قدس«که امریکا مدعی است » سفیر عربستان در امریکا
فراخواندن امریکا به تکرار جنگ لیبی در  ،تدارک می دیده است

ز رهگذر مردم، ایران را ناتوان و امریکا را قدر قدرت ایران ا
ویز شدن ایران برای حمله اکثریت کنگره، به آپنداری دست 

پیشی گرفتن فکر جنگ بر فکر حل (قای شیمون پرز آقول  ،اوباما
گزارش هیأت پارلمانی  ،)مشکل اتمی ایران از راه دیپلماسی

فرصت تشکیل  در ،سارکوزی –مصاحبه مشترک اوباما  ،فرانسه
و کارزار تبلیغاتی که ... کشور در کَِن فرانسه و ۲۰کنفرانس سران 

وسائل ارتباط جمعی امریکا و اسرائیل و عربستان و کشورهای 
. از راه اتفاق، هم زمان نشده اند ،خلیج فارس به راه انداخته اند

ن آبرای  ،اگر هم آماده کردن افکار عمومی برای جنگ با ایران
از جمله روسیه و چین را به تحریم شدید تر  ،همگانباشد که 

بسا یک  ،اما وقتی هیزم جنگ را انبوه می کنند ،ایران ناگزیر کنند
  .جرقه هیزم را شعله ور می کند

تمایلی می گوید جنگی روی نخواهد داد و تمایلی  ،هم اکنون     
بی قرار جنگ است و گمان می برد با ویران شدن ایران به دولت 

امیدوار است  ،یمژرسد و تمایلی از شدت فشار و خفقان ر می
کمی از شدت فشار بکاهد و جمعی بنا بر ناتوانی  ،جنگ با ایران

مردم ایران گذاشته اند و چاره را در حضور نظامی امریکا و شرکاء 
گرفتار دولتی  ،در ایران می بینند و اکثریت بزرگی نیز در اضطراب

ورد که آن برزبان می آ» مهوریرئیس ج«است که فلج است و 
سال به عقب بازگردانند و در بند  ۵۰۰ممکن است ایران را 

اقتصادی است که ویرانگر نیروهای محرکه است و جامعه ای 
دارد که استعدادهای جوانش یا کشور را ترک می کنند و یا بیکار 

  . هستند
  ۲در صفحه     

Nr.789   20  Nov. -4 Dez.  2011     

   1390آذر 13آبان تا 30از789ه شمار

  چرا گزارش برای تحریم –مده اند آانس آژو اطالع که در گزارش » داده« ۱۰ ◀
  ۴ ص زمینه و برای اسرائیل فرصت ایجاد می کند؟ 
  ۵ ص:  فسادهم پیوسته شبکه های تارعنکبوتی ب◀
  ن بخش از گروگانگیریآ -استمداد از امریکا به سود والیتی؟ ◀

  ۸  ص تدارک جنگ؟ -وردنی نیست؟ آکه بر زبان  
  میلیارد دالری  ۱۰۰ –بمبی باقدرت انفجار عظیم که حجم نقدینه است ◀
  ۱۱   ص :کسرهای بودجه که برف انبار می شوند -شده است » گم«که 
  ۱۲ ص  :یمندژزنان و اعدام و دستگیری ها و تحمیل فقر، بیانگر ماهیت ر منزلت نازل◀

   در لبه پرتگاه
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ایرانیان در زندان ضد فرهنگ قدرتی 
(= بـه قـدرت  ،هستند که بیش از همـه

 ،در ایـن وضـعیت. نقش می دهد) زور
 ،بسیاری با فرستادن ایمیل و یـا تلفـن

وضعیت را چگونه می یابم  :می پرسند
  :و چه باید کرد؟ پاسخ  اینست

  
عقده خـود کمتـر بینـی از راه  ٭

تسکین می  ،ن به قدرتپناه برد
یـــا تســـکین مـــی آجویـــد و امـــا 

  :یابد؟
  

در پندارها و گفتارهـا و کردارهـای      
توجیه گرضـرورت بکـار بـردن قـدرت 

ــیم) زور(=  ــی کن ــل م ــه تأم ــا را آ ،ک نه
ترجمــان عقــده خــود کمتــر بینــی مــی 

این عقده را ممکن اسـت از راه . یابیم
زادگـی و آرشد و بزرگی به اسـتقالل و 

کرامت و حقوقمنـدی درمـان دانش و 
 ،نهــا کــه پیشــا روی قــدرتآامــا . کــرد

بـا تسـلیم  ،خود را ناچیز مـی انگارنـد
در  ،نآن شــدن و فخــر فــروختن بــه آ

پی تسکین درد عقده خود کمتر بینـی 
چنانکـه جبـار و دسـتیاران . می شـوند

از راه بــزرگ نمــائی بــه زورمنــدی  ،او
شــاخ و شــانه کشــیدن بــرای امریکــا و (

ـــــیساســـــرائیل  و دم زدن از ) و انگل
هستم و اگر اسرائیل » قدرت منطقه«

ــد ــه کن ــران حمل ــه ای از روی زمــین  ،ب
در پـــی  ،...برداشـــته خواهـــد شـــد و

تســکین عقــده حقــارت خویشــند بــی 
ــدآ ــه همــان . نکــه تســکین یابن ــرا ب زی

نسبت که قدرت را والیـت مطلقـه مـی 
خود را حقیـر تـر مـی یابنـد و  ،بخشند

زور و  در پــــی ،بســــان یــــک معتــــاد
  .ویرانگری بیشتر می شوند

دروغهــا و بهتــان هــا و حملــه هــای     
تبلیغــاتی و بــزرگ نمــائی هــای او و 

خـود «یـم ژنها که در رآدستیاران او و 
همه  حقیرانـه  ،هستند» حقیر بین ها

دمهـای آورده هـا عقـل زورمـدار آو فر
و نیز دروغها و . خود کمتر بین هستند

ه دامـن بهتان ها و ناسزاها و دسـت بـ
ن ارباب خارجی شدن دو رأس آاین و 

همه پست  ،دیگر مثلث زور پرست نیز
وگویای احساس شدید حقارت اینـان 

  :هستند
ــان  - ۱ ــر بین روش عمــومی خــود حقی

اینست کـه هـر رابطـه ای را بـه رابطـه 
ــا زور ــدار  ،زور ب ــد و م ــی گردانن ــر م ب

تسلیم زور شدن و تسلیم زور کـردن را 
چون اندیشـه ای  ،از این رو .می بندند

ن را نقــد آ ،یــا راه حلــی  را ارائــه کنــی
نمی کنند تا اندیشه یا راه حـل را بهتـر 

عقده خود کمتر بینی به ناسـزا . سازند
ــتن ــردن  ،گف ــد ک ــان زدن و تهدی بهت

ترواشهای عقل در . وادارشان می کند
نکه آبند حقارت برهم می افزایند بی 
 ،پــس. عقــده حقــارت تســکین جویــد

تقال می کننـد صـاحب  ،انبسان معتاد
اندیشه را چـون خـود، بـه زورمـداری 
حقیرانه معتاد سازند و خـود را تسـلی 

  و! دهند که همه از یک جنس هستیم
 ،از حضور فعـال مـردم در صـحنه – ۲

 ،دلیــل وحشتشــان. وحشــت مــی کننــد
یکــی احســاس حقــارتی اســت کــه مــی 
کنند و دیگری اینست که هرگاه مردم 

بـی ) زور (=  قـدرت ،وارد عمل شوند
مقدار مـی شـود و از قـدرتی کـه بـدان 

ــد ــزون دارن ــاز روز اف ــی  ،نی محــروم م
از این رو اسـت کـه هـم  جبـار و . کند

سران مافیاهـای نظـامی  ،دستیاران او
مردم را در وضعیت تهدید بـه  ،مالی –

جنگ و تحریم نگاه داشته اند و هـم 
 ،دست به دامن قدرت امریکا شـدگان

وجیه گر درخواسـت ناتوانی مردم را ت
نها کـه بـه سـتوه آخود کرده اند و هم 

مده انـد و مـی پندارنـد هـر وضـعیتی آ

ید از وضعیت کنـونی بـدتر نمـی آپیش 
بنا را بـر نـاتوانی مـردم گذاشـته  ،شود
  . اند
ــار  – ۳ ــه گرفت ــداری ک ــای زورم عقله

ـــتند ـــی هس ـــر بین ـــده خـــود کمت  ،عق
 ،هیچگاه با مردم از توانائی کـه دارنـد

تـا مـی  ،بـه عکـس. وینـدسخن نمـی گ
تواننــد بــه مــردم القــاء مــی کننــد کــه 

ایــن عقلهــا اگــر در . نــادان و ناتواننــد
ــیه ژر ــا حاش ــم ی ــندآی ــا  ،ن باش ــو ب ول

 ،والیت مطلقه فقیه نیز موافق نباشند
برای مردم نقشی بیشتر از وسیله فشـار 

هرگاه مـردم از . شدن قائل نمی شوند
ــد» جــای خــود« ــرون رون در جــا  ،بی

ریافت می کنند که سـر جـای اخطار د
خــود بازگردیــد و خــود و کشــور را بــا 

و اگـر در بیــرون . خطـر روبـرو نکنیــد
دو کار را باهم انجام مـی  ،یم باشندژر

ـــد ـــردم و : دهن ـــاتوانی در م ـــای ن الق
وردن به قـدرت آتوجیه ضرورت روی 

  . خارجی
یکی و  ،های این عقلها» تولید«مایه   
ــاتوانی و حقــارت اســتآ ــاق. ن ن ض تن

مـــی گوینـــد و هرگـــاه تنـــاقض را بـــه 
ن نمی شوند تناقض آبر ،وریآیادشان 

... رگبـار ناسـزا و  ،درجا. را رفع کنند
  ،با این وجود. را می گشایند

شکار اسـت آتناقض چنان بزرگ و       
هرگــاه : ن را پوشــاندآکــه نمــی تــوان 

جنـگ  ،مردم ایران نـادان و ناتواننـد
ــا ر ــارجی ب ــدرتهای خ ــت ژق ــم والی ی

چگونــه مــی توانــد ایــن  ،طلقــه فقیــهم
نادانی و ناتوانی را به دانائی و توانـائی 

موزنـد آبدل کند؟ به نادان دانائی مـی 
و ناتوان با پی بـردن بـه اسـتعدادها و 

توانــائی  ،نهــا در رشــدآبکــار انــداختن 
نـادان و غافـل از اسـتعداد . می جوید

ــــری و حــــق شــــرکتش در اداره  رهب
شدن از غفلت با دانائی و رها  ،جامعه

دانا و توانـا  ،و بکار بردن این استعداد
خـود (= به تمرین اسـتقالل . می شود

و ) انگیختگـــی در گـــرفتن تصــــمیم
خود انگیختگی در گـزینش (= زادی آ

او توانـائی بـاز و تحـول  ،)نوع تصمیم
ــا  ــاعی و بس ــام اجتم ــردن نظ ــذیر ک پ
ایجاد دموکراسی شـورائی را پیـدا مـی 

اران شـدن بـا بمـب و موشـک بـ. کند
جز  والیت مطلقـه زور را نمـی بینـد و 

جـز ویـران  ،در مدار بسـته زورمـداری
  . نمی کند ،شدن و ویران کردن

انقـــالب ایـــران و نـــاتوان شـــدن  – ۴
ارتــش روســیه در افغانســتان جهــان را 

ــه جدیــدی کــرد اردوگــاه : وارد مرحل
بهمـان نسـبت . کمونیست تغییـر کـرد

که مرکز ثقل اقتصـاد جهـان از غـرب 
نقـش هــای  ،بـه شـرق منتقـل مــی شـد

غرب و شرق در جنگها نیـز تغییـر مـی 
بـه غیـر از  ،بدین سو ۱۹۲۰از : کردند

جنگ جهانی دوم کـه هیتلـر و حـزب 
جنگهــای رهــائی  ،وردنــدآنــازی ببــار 

همـــه از حمایـــت  ،بخـــش و طبقـــاتی
اردوگـــاه کمونیســـت برخـــوردار مـــی 

تاچریســــم در انگلســــتان و . شــــدند
بیـــانگر تـــرس  ،ریگانیســـم در امریکـــا

غرب موقعیت مسـلط خـود در : بودند
ـــن  ـــی داد و ای ـــت م ـــان را از دس جه
گرایش گمان مـی بـرد قـدرت نظـامی 
مــی توانــد مــانع از دســت رفــتن ایــن 

 ،ایـن بـار ،از ایـن رو. موقعیت بگـردد
ور و حــامی جنــگ را آنقــش جنــگ 
ــت ــل . غــرب یاف ــز ثق ــه مرک ــرقی ک ش

نیــاز بــه  ،اقتصــاد جهــان گشــته اســت
و صــلح را عامــل قــوت جنــگ نــدارد 

گرفتن بازهم بیشتر اقتصاد خـود مـی 
و غربـی کـه موقعیـت خـود را از . یابد

از رشـد بقیـت جهـان  ،دست می دهد
احســـاس  ،بـــدین ســـان. مـــی ترســـد

وردن بـــیش از آحقـــارت عامـــل روی 
از ایـن رو . پیش به خشـونت مـی شـود
نهـا کـه آ ،است که در غرب و اسـرائیل

را خطــر بازگشــت گرایشــهای افراطــی 
پی در پی هشدار می دهنـد  ،می بینند

گرایش به طـرز فکرهـای  ،که راه حل
 ،راه حـل. افراطی جنگ طلب نیست

ـــه تخریـــب نیروهـــای  پایـــان دادن ب
محرکـــــــه و پیشـــــــخور کـــــــردن و 
  خودکامگی بازارهای پـولی و مـالی و
و  ،بازگشــت بــه اقتصــاد تولیــد محــور

مهـار سـرمایه داری لجـام  ،دسـت کـم
  . گسیخته است

اما هـم در جامعـه هـای اسـتبداد  – ۵
 ،زده و هم در جامعه های سـلطه جـو

مــاده ای بــرای جنــگ وجــود آزمینــه 
ــال. دارد ــرای مث ــروز  ،ب ــه ام در جامع

هنگ تمرکز ثروت نزد یـک آایران که 
اقلیت کوچک رانت خوار و گسـترش 

شـتاب گرفتـه و  ،فقر در اکثریت مردم
ســیبهای آفســادها و نابســامانی هــا و 

حـرف «راگیـر شـده انـد و اجتماعی ف
 ،جامعــه ،»خــر را زور مــی زنــدآاول و 

بـی نقـش شـده و بـرای  ،بیش از پـیش
رأس زور پرست حاکم بر کشـور هـیچ 

هنــوز . جــز زور بــاقی نمانــده اســت
یـم ژر ،ساله به پایان نرسـیده ۸جنگ 

ایـران را در  ،و نیز قدرتهای سلطه گـر
تش قرار داده و تا امروز در این آحلقه 

عـادت کـردن . ه داشـته انـدحلقه نگا
مـــردم را از توجـــه بـــه  ،بـــه خشـــونت
. بـاز داشـته اسـت ،ننـدآجنگی کـه در 

هنوز به این صـرافت نیـز نیفتـاده انـد 
کــه از جنــگ بــس ویرانگــری کــه در 

جز با بکار گرفتن توانـائی خـود  ،نندآ
از . رهـا نمـی شـوند ،و خشونت زدائی

اکثریـــت بزرگـــی از جنـــگ  ،ایـــن رو
ز مـی کنـد و فعـل کـ ،جدید می ترسـد

ــه  ــذیر مــی گــردد و  اقلیتــی نســبت ب پ
خطر جنگ القیـد مـی شـود و اقلیـت 

ن اسـتقبال آبازهم کوچه تـری بسـا از 
غافل از این که شب و روز در . می کند

جــو خشــونت زیســتن و  زور را تنظــیم 
زیســتن در  ،کننــده هــر رابطــه کــردن
اما اگر این . جنگی بس ویرانگر است

جنــگ  جنــگ بــی صــدا و کــم صــدا
مـردم  ،وردآسخت پر صـدا بـه دنبـال 

یــم جبــاران و ژنهــا رآایــران و بــیش از 
نیــز قــدرت خــارجی ســلطه گــر مقصــر 

 ،ایـن بـار ،قدرت خـارجی کـه. هستند
ویـــز آاســـتقرار دموکراســـی را دســـت 

مقصر تر است چرا که بـه  ،کرده است
 ،جـــای کمـــک بـــه خشـــونت زدائـــی

ــان  ــد و امک ــی کن ــتری م ــونت گس خش
از مردمـی مـی گیـرد خشونت زدائی را 

کــه گویــا هــدف از مداخلــه نظــامی 
نها بر سرنوشت خـویش آحاکم کردن 

و اگر سـلطه جویـان دسـت بـه . است
بخـــاطر تـــرس از  ،جنـــگ مـــی زننـــد

. باختن موقعیت مسلط  خویش اسـت
ــرس را  ــن ت ــای افراطــی ای ــرایش ه گ
دستمایه مـی کننـد و درد عقـده خـود 

وری آکمتر بینی خـود را از راه جنـگ 
. ه مـی خواهنـد تسـکین دهنـداست ک

ــــــرب از  ــــــنفکران غ ــــــاه روش هرگ
نازیســــم و (اســــتبدادهای فراگیــــر 

درس نگیرند و ) استالینیسم و فاشیسم
توانائی ها را به یاد جامعه هـای خـود 

ــد ــا را آجنــگ  ،نیاورن وری فرصــت ه
تش خشونت دامـن آخواهد سوزاند و 

بـیش از  ،هستی ایـن جامعـه هـا را نیـز
ــیش  ،حقیقــتدر . خواهــد گرفــت ،پ

بـه ایـن دلیـل . جهان در جنگ اسـت
که جو خشونت زمان به زمان سنگین 

ــر مــی شــود ــین : ت ــرارداد ب ــاوجود ق ب
ـــزان تولیـــد گـــاز  المللـــی،  C02 ۶می

بـار هزینـه . درصد افزایش یافته اسـت

ــی شــود ــر م . هــای نظــامی ســنگین ت
ــر مــی  ــزرگ ت تجــارت مــواد مخــدر ب

ســـیبهای اجتمـــاعی در همـــه آ. شـــود
هنگــی شــتاب گیــر آجامعــه هــا  بــا 

افــزایش مــی یابنــد و ســهم تولیــدهای 
بازهم  بیشتر مـی  ،مخرب از کل تولید

شود و میزان سـرمایه هـا کـه از تولیـد 
 ،مـی رونـد» فرآورده هـای مشـتق«به 

 ،در امریکـا(بازهم بزرگ تر مـی شـود 
حاصل معامالت پولی و بـورس بازیهـا 

برابـــر حاصـــل تولیـــد  ۸نزدیـــک بـــه 
ــی ). اســت ــی هســتی آگرســنگی و ب ب

ــاه را بکــام مــی  ــدار و گی انســان و جان
  . کشند

ــد خشــونت  -  ۶ ــی بای ــا کــه م ــن ه دی
ئـــین خشـــونت آ ،زدائـــی مـــی کردنـــد

  : گستری گشته اند
ــه صــلح و  • ــه روی آوردن ب ــالم ک اس

ــتری آ ،ســلم اســت ــین خشــونت گس ئ
ئین خشونت آویز آگشته است و دست 

» ضـد اسـالم«دیگری شده اسـت کـه 
رمدار و خود در عقل زو ،هر دو. است

  . حقیر بین اشتراک دارند
یک گـرایش بنیـادگرا و  ،ئین مسیحآ •

ســـخت خشـــونت طلـــب در امریکـــا 
. یافته است) کمتر( و در اروپا ) بیشتر(

گرفتــار همــان  ،امــا دســتگاه پــاپ نیــز
تـرس از دسـت رفـتن موقعیـت  ،ترس

پــاپ پیشــین بــر حقــوق  ،مسـلط اســت
انسان و عـدالت اجتمـاعی تأکیـد مـی 

توجیـه گـر اسـالم  ،پـاپ کنـونیکرد و 
ـــرایش  ـــر گ ـــت و در براب ـــتیزی اس س

نه فعال که فعل پـذیر  ،خشونت طلب
  .  است

گرایشی افراطی پدید  ،ئین یهودآدر  •
ن آمده است که رئیس پیشین موسـاد آ

را خطرناک تر از بمب اتمی ایران می 
خاخـام مرجـع نیـز تجـاوزگری . داند

  . به عرب را مباح می داند
ســم وحشــی کــه بنــایش بــر لیبرالی •
جنـگ و بسـا  ،است» انتخاب اصلح«

بکار بردن بمب اتمـی را بـرای از روی 
الزم  ،زمین برداشتن جمعیت مـزاحم

  . می بیند
در خدمت  ،در مجموع ،لیبرالیسم      

ســـرمایه ســـاالری اســـت و خشـــونت 
مرگبار و ویرانگـر اقتصـادی را کـه بـه 

بـروی  ،مردم جهان تحمیـل مـی کنـد
  . وردآخود نمی 

» ارزشهای انسـانی«حقوق انسان و  •
وقتـی جنـگ . نیز کم رنگ شـده انـد

در لیبی توجیه مـی » انسان دوستانه«
شود و کسی کـاری بـه کـار تجاوزهـای 

در لیبی بعـد  ،روزمره به حقوق انسان
چگونـه ممکـن اسـت  ،از قذافی ندارد

برای حقوق انسان رنگی بماند؟ وقتی 
» بفصل الخطـا«قدرت  ،در همه جا
وجدان اخالقـی  بـه خـواب  ،می شود

  مرگ نمی رود؟ 
پنــداری جهانیــان را دینــی و مرامــی     

جــز دیــن و مرامــی کــه انســان را در 
ــی دارد و او را  ــاه م ــدرت نگ ــدگی ق بن
مــأمور ویرانــی محــیط زیســت و مــرگ 

  :نیست ،در سر ،خویش می کند
بـــه خـــود  ،انســـان را بـــه اســـتقالل - 

قالل است ،می خوانی ،انگیختگی عقل
ـــی  ـــاد نم ـــه ی ـــتن را ب ورد و از آخویش

در بیراهــه مــی . غفلــت بــدر نمــی آیــد
گوشــهای : مانــد و فریــاد بــر مــی آورد

خــود را ببندیــد او شــما را بــه انــزوا از 
  !دنیا می خواند

توانائی های انسان را بـه یـاد او مـی  - 
بــه ایــن همــانی  ،زادیآاو را بــه  ،وریآ

 ،جستن با هستی هوشمند مـی خـوانی
اوشــهای ســخافت بــار عقــل زور بــر تر

  . باور خویش می افزاید
هشدار می دهی کـه رشـد پرورانـدن  - 

استعدادها و برگردانـدن هـر نـاتوانی 
بــه توانــائی و هــر کــوچکی بــه بزرگــی 

حقــارت  ،صــدای گوشــخراش ،اســت
  . طلبی را بلند تر می کند

انسان را وطن دار می خوانی و به او  - 
هشــدار مــی دهــی بــی وطنــی عریــان 
شدن از کرامت و حقوق و اسـتعداد و 

بــرتن کــردن لبــاس   ،بزرگــی اســت
پسـتی پنـدار و  ،خفت و خواری اسـت

گفتــار و کــردار گویــای بــی وطنــی را 
  .بیشتر می کند

انســان را بــه تــرک خشــونت و روش  - 
بـه  ،کردن خشونت زدائی مـی خـوانی
ورد آخشــونت بیشــتر چنــان روی مــی 

که پنداری به اکسـیر زنـدگی روی مـی 
  .وردآ

 - ...  
زادی مـی آو او را به بیان استقالل و  - 

 ،به سان یک معتاد خمـار ،خوانی و او
ــر و  ــدرت حقی ــان ق ــتجوی بی در جس

  !ناچیز گننده تری می شود
ــــازنگریم و        ــــران امــــروز ب ــــه ای ب

چــرا فرصــتهای اســتقالل و : بپرســیم
ــــــافتن را مــــــی آ زادی و بزرگــــــی ی

چــرا دو رأس دیگــر مثلــث . سـوزانند؟
هیـزم کـش جهـنم جنـگ  ،رستزورپ

سلطه گران با وطن خویش شده اند؟ 
چرا در درکات حقارت سـقوط کـرده 

ــد ــتقالل و . ان ــتان از اس ــرا زورپرس چ
  زادی و بزرگی می گریزند؟آ

  
جنگ ویرانگری که ایرانیـان  ٭

از گروگانگیری همچنان بدان 
  :گرفتارند

  
نها کـه ایرانیـان را از آچند نوبت به     

بش همگانی و انقالب برخاستن به جن
می ترساندند و انقالب را خشونت می 
شمردند و القاء می کردند که ایرانیان 

خــاطر  ،دیگــر انقــالب نمــی خواهنــد
نشان کرده ام کـه میـزان خشـونتی کـه 

از  ،مـــردم ایـــران تحمـــل مـــی کننـــد
خشــونتی کــه در جریــان یــک جنــبش 

ــدآیــم برژر ،همگــانی  ،نهــا روا مــی بین
بـار نیـز هشـدار یک. بسیار بیشـتر اسـت

شما مردم می باید میان جنـبش : دادم
ــانی ــن خشــونت ضــد  ،همگ ــر ای ــا ب بن
کـه جنـگ بـا  –یم و جنـگ ژجنبش ر

یکـی را  ،- ن است آلیبی نمونه جدید 
دوستی خواسـت بـرای . انتخاب کنید

میـــزان خشـــونتی را  ،مـــردم ایـــران
محاســبه کــنم کــه زنــدگی ایرانیــان را 

غـاز آ محاسبه را این سان. تباه می کند
  :می کنم

  :در بعد اقتصادی •
تــدابیری  ،در بهــار انقــالب ایــران – ۱

اقتصادی به اجرا گذاشته شدند بـرای 
نکـــه اقتصـــاد مصـــرف محـــور را بـــه آ

یعنـی . اقتصاد تولید محـور بـدل کنـد
ـــرمایه و  ـــن و س ـــش و ف ـــان و دان انس

ــه و ــواد اولی ــه و م ــد ... کارمای در تولی
 ،هرگــاه چنــین مــی شــد. بکــار افتنــد

. ان اقتصاد تولید محـور مـی یافـتایر
درصـد  ۵ساالنه  ،تنها ،اگر میزان رشد

میزان تولیـد  ،سال ۳۲بعد از  ،می شد
فزونتـر از چهـار  ،ناخالص ملی ایـران
 ،امــا اقتصــاد ایــران .برابــر مــی گشــت

 ،اقتصاد واقعی که بخـش تولیـد اسـت
توضیح این که . رشد منفی کرده است
 مصرف اسـت کـه ،به جای رشد تولید

  رشد کرده و 
پرداخـت  ،مد نفـت و قرضـه هـاآبا در

نفـت و منـابع ثـروت ملـی : شده است
 ،صــــادر شــــده انــــد و ارزش واردات
 ،بخصوص از دوران جنگ بـدین سـو

  این . سال به سال افزایش یافته است
  

  ۳ در صفحه
  

 ؟!و تهدید به جنگ جنگ دائمی
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ــی شــده  ــد داخل ــزاحم تولی واردات م
ـــد ـــه ثروتهـــای . ان رانـــت خـــواران ب

کشـور  نجومی رسـیده انـد و جمعیـت
بــر بوریــای  فقــر  ،کــه دو برابــر گشــته

در توزیــــع نــــابرابر (نشســــته اســــت 
مقـام اول را  ،در خاورمیانـه ،مدهاآدر

در ۳۸٫۳جســته ایــم بــا ضــریب چینــی 
قرضــه هــای دولــت بــرف انبــار ). صــد

مـده آببـار  ،شده اند و وضـعیت امـروز
نــه تنهــا اقتصــاد  ،بــدین ســان. اســت

تولید محوری با تولیـد ناخـالص ملـی 
هــار برابــر و بیشــتر را نیــافتیم بلکــه چ

ثروتهای ملی را فروختند و خوردند و 
پیشـخور کـردن رویـه همگـانی . بردند

  .گشته است
تنها ثروتهـای ملـی نیسـتند کـه از  – ۲

ــد ــه ان ــا ذخــایر نفــت  ،دســت رفت تنه
نیســتند کــه بعلــت بهــره بــرداری غیــر 

ـــی ـــان ناشـــی از (ن آبخشـــی از  ،فن زی
ــدود ،نآ ــارد دال ۷۰۰ح ــتمیلی ) ر اس

 ،غیــر قابــل بهــره بــرداری شــده اســت
ـــران در صـــدور اســـتعدادها  بلکـــه ای

میلیــارد  ۵۰هــزار برابــر  ۱۵۰ســاالنه (
و صـــدور ســـرمایه اول ) دالر ســـرمایه
  . شده است

ـــمار  – ۳ ـــران در ش ـــرین آته ـــوده ت ل
شهرها اسـت و آن را شـهری توصـیف 
ــی  ــرد و م ــی می ــه دارد م ــد ک ــی کنن م

محـیط  لودگیآاما مشکل تنها . میراند
ـــزرگ  ـــران و شـــهرهای ب زیســـت ته

بیابان شدن ایـران و فرسـایش  ،نیست
ــا  ــا و ره ــکاندن جنگله ــاک و خش خ

  . شدن روستاها نیز هست
دانش و فـن اگـر در تولیـد نقـش   -  ۴

در مصرف نقش اول را  ،پیدا نمی کنند
نگـــاه داشـــتن کشـــور در . مـــی یابنـــد

 ،محاصــره اقتصــادی و حالــت جنــگ
گـران وارد ورده هـا آسبب می شود فر

باوجود پائین بودن ارزش پول . شوند
ــور ــاورزی آ ،کش ــنعت و کش ــه از ص نچ

بخــاطر نداشــتن تــوان  ،مانــده اســت
تعطیل شـده اسـت  ،رقابت با واردات

  . و می شود
ــک اقتصــاد مصــرف محــور – ۵  ،در ی

نرخهای باالی بی کاری و تورم و نرخ 
بهره، گویای شدت جنگی هستند کـه 

انداختــه  تــش بــه جــان هســتی ایــرانآ
تـش ایرانیـان را آیا این آ! شگفتا. است

  ورد؟آاز رخوت بدر نمی 
بخــش دولتــی اقتصــاد نــه بــه ایــن  – ۶

دولـت «دلیل که دولتـی اسـت و گویـا 
بنـا بـر (» مدیر اقتصادی خوبی نیست

بیمــار اســت و کســر  ،)ادعــای لیبرالهــا
دارد و ایـن کســری را دولــت مــی بایــد 

اوال  بلکه بدین خـاطر  کـه  ،تأمین کند
تابعیـــت ملـــت از دولـــت در گـــذران 
معیشت که یـک عامـل بـزرگ والیـت 
مطلقه جباران بر مردم کشـور اسـت و 

بدین خـاطر کـه رانـت خـواران  ˝ثانیا
ــت  ــاندن ران ــداکثر رس ــه ح ــی ب در پ

یـم ژهستند و ثالثا  بخاطر این که در ر
ــه ــه فقی ــت مطلق ــتخدم  ،والی ــر مس ه

دولت برای خود والیت مطلقـه قائـل 
ــق اســت و ر ــدم مطل ــا  بخــاطر تق ابع

رابطــه بــر ضــابطه و خامســا  بــه دلیــل 
فساد گسترده ای که ایران را در شـمار 
چند کشوری قرار داده است که فاسد 

بخـش  ،ترین کشورهای جهان هستند
شــده " کــرم هفــواد"دولتــی اقتصــاد، 

بـزرگ  ،هرچه بیشتر می خـورد. است
. تر می شود و خوراک بیشتر می طلبد

  ،در عوض
قر غـذائی وبیماریهـائی کـه تنهـا ف – ۷

 ،بخاطر ناتوانی ازمراجعـه بـه پزشـک
شمار روز افزونی از ایرانیان را مبـتال و 
زمین گیر می کنند و بیماریهای روانـی 

ــه  ــان ب ــه مبتالی ــارم آک ــک چه ن را  ی
سـالحهائی  ،ورد می کننـدآجمعیت بر

ـــارترازبرخی ســـالحهای کشـــتار  مرگب
جمعی هستند که در این جنـگ بکـار 

  .می روند

در تجارت و مصـرف مـواد مخـدر  – ۸
ایـــران  ) درصـــد مصـــرف جهـــان ۱۵(

شــماری . مقــام اول را در جهــان دارد
ــال  ــان س ــل جــوان و می ــزرگ از نس ب

  .وردآایران را این سالح  از پا در می 
سیبها و نابسامانی های اجتماعی آ – ۹
فحشـــاء و جنایـــت هـــا و جـــرائم و ( 

 ،رانبــاز ایــ... ) بیماریهــای روانــی و
را در ) ردیــف دوم(بخصــوص تهــران 

ــان  ــورهای جه ــای اول کش ــف ه ردی
  . قرار داده است

ــاروئی  – ۱۰ ــران از روی ــدگی در ای رانن
قـــوای زرهـــی در جنگهـــا هـــیچ کـــم 

از هر  ،در ایران ،مار بیمهبنابر آ: ندارد
تـن  ۳۰در سـال  ،هزار جمعیـت ۱۰۰

ــی  ــته م ــدگی کش ــوادث رانن ــر ح در اث
ر ایـن رقـم معلول هـا را هـم بـ. شوند

جــو جــز : بیفزائیــد و از خــود بپرســید
بــس ســنگین خشــونت و جنــگ بــی 

کدام عامـل دیگـر ایـن کشـتار را  ،صدا
  توجیه می کند؟ 

هزینه هـای نیروهـای مسـلح از  – ۱۱
نظامی و انتظامی که زیستن در جنـگ 

تش و تهدیـد بـه جنـگ از آو در حلقه 
ســوی اســرائیل و امریکــا و انگلســتان 

مرتـب بـر میــزان  سـبب مـی شـود... و
نها افزوده شود و نیز سـلطه سـپاه بـر آ

جز این معنی مـی دهـد  ،اقتصاد کشور
تش جنگ مـی سـوزد؟ و آکه ایران در 

 ،نیز از یـاد نبریـد کـه در درون مرزهـا
روزی نبـــوده کـــه برخـــورد مســـلحانه 

  . نبوده باشد
پیوندهای همبستگی ها کـه مـی  – ۱۲

فضــاهای خــالی پدیــد مــی  ،گســلند
پیوند .  نها را زور پر می کندآ ورند کهآ

همبســتگی اقــوام ایرانــی یکــی از ایــن 
فضـــای اجتمـــاعی . پیونـــدها هســـتند

دیگر فضـای صـلح و دوسـتی و  ،ایران
. نیسـت... همکاری و گذشت و ایثار و

فضــای بــی . فضــای اعتمــاد نیســت
 ،فضـای امیـد نیسـت. اعتمادی اسـت

فضای اطمینان . فضای ناامیدی است
  . ترس است فضای ،خاطر نیست

ـــت   – ۱۳ ـــک دول ـــت مافیاهـــا ی دول
ـــی و . تروریســـت اســـت ـــرور اخالق ت

یــم تصــدی مــی ژترورهــای دیگــر را  ر
هر سـه رأس  ،اما به ترور اخالقی. کند

قـدرتهای . مثلث زورپرست مشـغولند
قربـانی . سلطه گر نیـز تـرور مـی کننـد

اول این ترورهـا اسـتعدادهای ایرانـی 
  .هستند

ــی طــرز فکــری – ۱۴ دارد و  هــر ایران
 ،طرز فکرهـا کـه بیـان قـدرت هسـتند

امـا پـیش . خشونت را توجیه می کننـد
ذهن باورمندان بـه خـود را بـه  ،نآاز 

تولیــد و مصــرف خشــونت معتــاد مــی 
  . کنند
افــزایش میــزان طــالق و فــروش  – ۱۵

ـــران و ـــی منزلتـــی زن در ... دخت و ب
) در جهـان ۱۲۵ردیف (جامعه ایران 

از حقوق و برخوردار نبودن زن و مرد 
ــانی  ــر انس ــات ه ــی حی ــه ذات ــان ک انس

ورد کـه آخالئـی را بوجـود مـی  ،است
ــار و ویرانگــر ــر آ ،جــز زور مرگب ن را پ

. زن و مــرد منزلــت ندارنــد. نمــی کنــد
ــازل  ــت زن ن ــه منزل ــبت ک ــان نس بهم

میــزان خشــونت بــاال و انــدازه  ،اســت
مرگبـــاری و ویرانگـــریش بیشـــتر مـــی 

  .شود
ه میـزان بر ایرانیان است کـ ،اینک      

زوری کــه در خانــه بکــار مــی رود  را 
میـزان زوری را  ،نآمحاسبه کنند و بـر

در  ،بیفزایند که در خـارج از خـانواده
در کوچـه و خیابـان بکـار  ،محیط کار
میــزان  ،بــر حاصــل جمــع ،مــی رود و

خشونتی را بیفزایند کـه از راه مصـرف 
غیــر از مــواد (ورده هــای ویرانگــر آفــر

بر خود روا ) دمآمخدر که در فهرست 
خشـونتی  ،بر ایـن حاصـل ،می بینید و

را بیفزائید که دسـتگاه هـای اداری و 
بـا مراجعـه  ،روزانه ،نظامی و انتظامی

.  کنندگان و سایر مردم بکـار مـی برنـد
خشــــونتی را  ،و بــــر حاصــــل جمــــع

ــاط جمعــی  ــد کــه وســائل ارتب بیفزائی
صدا و سیما و فرستنده هـای دیگـر و (

بــه ) ها و منبرهــا روزنامــه هــا و ســینما
حال جمـع کـل را . مردم می خورانند

بــا خشــونت هــای بــاال جمــع کنیــد تــا 
تصــور روشــنی از جنــگ ویــران گــری 

 ،تمامی مردم ایران ،پیدا کنید  که شما
  .نیدآدر 
ـــاه : حـــال از خـــود بپرســـید       هرگ

جنگ خارجی نیز بر ایـن جنـگ بـس 
ــود ــزوده ش ــر اف ــای  ،ویرانگ انفجاره

ورد؟  اگــر از ایــن بــزرگ پدیــد نمــی آ
دیـــدگاه بـــه خطـــر جنـــگ بنگریـــد 
وضعیت در افغانستان و عراق و لیبـی 
و هر کشـور دیگـری کـه بـه سرنوشـت 

ن سـان آرا  ،این کشورهای بـدل شـود
ـــد ـــی یابی ـــه هســـت در م ـــن . ک در ای

ن نوع کـه آجنگ داخلی از   ،کشورها
وجود داشت  ،ایرانیان بدان گرفتارند

ی تش هسـتی سـوزآ ،و جنگ از بیرون
ــی  ــان م ــه همچن ــید ک ــدت بخش را ش
ســوزاند و زنــدگی هــا را خاکســتر مــی 

  .کرد می کند
با توجه به این محاسبه خشـونت و       

وجود این جنگ بود که به شما مـردم 
ــــران هشــــدار دادم ــــان : ای ــــد می بای

ــانی ــبش همگ ــی و جن  ،سرنوشــت لیب
ــد ــروز . یکــی را انتخــاب کنی ــران ام ای

ـــد خشـــونت نیســـت ـــد  ،نیازمن نیازمن
  :ونت زدائی استخش

  
تشــی را آایرانیــان برخیزیــد و  ٭

خــاموش کنیــد کــه دارد هســتی 
  :شما را می سوزاند

  
که می توانید - هرگاه شما ایرانیان      

خویشتن را از سانسور رها کنید و ایـن 
ــد  ــته را بخوانی ــه  –نوش در فهرســت ب

سالحهایی که در جنگ و جنگـی کـه 
تمـــامی ابعـــاد زنـــدگی ایرانیـــان را از 

ــ ــته خش ــر انباش ــار و ویرانگ ونت مرگب
به ایـن نتیجـه  ،کرده است تأمل کنید

نیازمنــد  ،مــی رســید کــه ایــران امــروز
  :خشونت زدائی همه جانبه ایست

خشــونت  ،بنفســه ،جنــبش همگــانی •
فضای  ،غازآزدائی است چرا که هم از 

فضــای  ،اندیشــه و عمــل ایرانیــان را
صــلح و دوســتی و اعتمــاد و امیــد مــی 

رشــــته هــــای  ،غــــازآ هــــم از. کنــــد
همـه از . همبستگی را بهم گره می زند

ــازآ شــجاعت را جانشــین جــبن، و  ،غ
بزرگی طلبی از راه بازیافتن اسـتقالل 

زادی و کرامــت انســانی را جانشــین آو 
حقارت نشینی ناشی از تولید و مصرف 

  . خشونت می کند
کــدام خشــونت را ســراغ داریــد کــه  •

 هنوز شعله هایش دامن هستی شـما را
ن مـــی ترســـید؟ آنگرفتـــه اســـت و از 

جنـــبش همگـــانی همـــواره خشـــونت 
زدائــی اســت و بــه ایــن دلیــل تجربــه 
کردنی که در جامعه محل خالی بـاقی 

ن را خشــونت پــر آنمــی گــذارد تــا کــه 
 ،هـر انـدازه جنـبش همگـانی تـر. کند

چنانکـه حتـی . خشونت بی محـل تـر
یم نیز توان بکـار بـردن خشـونت را ژر

  .از دست می دهد
جامعــه ای کــه چهــار بعــد زنــدگی و  •

محیط زیست او را خشونت فراگرفتـه 
بــه دردمنــدی مــی مانــد کــه از  ،اســت

وحشــت مــی کنــد و  ،تصــور درد بیشــتر
درد طـاقتم «شعارش این می شود کـه 

مرا  ،ذره ای بیشتر. را طاق کرده است
او از درمـان درد نیـز . »خواهد کشـت

 ،چراکـه بـاور کـرده اسـت. می ترسـد
درمان ناپذیر تـر و درد شـدید بیماری 

  . تر خواهد شد
موقعیـــت  ،نهـــا کـــه موقعیتشـــانآ      

ــه اســت ــروی محرک ــد راه  ،نی ــی بای م
بیرون رفتن از جنگ  و وارد شدن بـه 

بسیار شده است . صلح را نشان بدهند
تـش سـوزی شـدگان اراده آکه گرفتار 

تــش را نیــز از دســت آبیــرون رفــتن از 
شـــمار داده انـــد و بـــوده انـــد انـــدک 

انسانها که خود را نباختـه انـد و اراده 
نهـائی آتـش را در دل  آخاموش کردن 

برانگیخته اند  که تـن بـه مـرگ زجـر 
ـــدآ ـــه . ور داده ان ـــت ک ـــما اس ـــر ش ب

ــاور کنیــد کــه  ،خویشــتن را بازیابیــد ب
ید بزرگـی آاندر بالی سخت پدید می 

ـــان ـــدگی در  ،انس ـــر زن ـــه ب ـــانی ک انس
  .عزم می کند ،زادیآاستقالل و 

امریکـا و اروپـا و  ،سال ۳۲در طول  •
یــم والیــت ژجانــب ر ،روســیه و چــین

چـرا کـه از . مطلقه فقیه را گرفتـه انـد
نهــا مــی داننــد آ. ن ســودها بــرده انــدآ

هرگاه ایرانیـان بـر سرنوشـت خـویش 
ــد ــاکم بودن ــی  ،ح ــودها را نم ــن س ای

در تحمیـل جنگـی کـه تشـریح . بردند
شـرکت داشـته  ،کردم به مـردم ایـران

یــم جبــاران بــا ژرابطــه ر. و دارنــدانــد 
همـواره رابطـه سـتیز و سـازش  ،غرب

پـس ایرانیـان را مـی بایـد . بوده اسـت
 ،گاه کرد که در این مدار بسته ماندنآ

ســوزاندن فرصــت و ســوختن حیــات 
ــرون رفــتن از ایــن . ملــی اســت راه بی

بیهـوده . جنبش همگـانی اسـت ،مدار
ـــم از هـــر اجتمـــاعی ژنیســـت کـــه ر ی
  .وحشت دارد

ور می شوم که در مـدار بسـته آباز یاد •
تنها یک جهت وجود  ،زور و خشونت

ــه آدارد و  ــر ب ن گــذار از خشــونت کمت
ــتر اســت ــونت بیش ــه فهرســت  .خش ب

ـــد از  ـــد و ببینی ـــونتها بازگردی ن آخش
روزها که شما ایرانیان گل را بر گلولـه 

تا ایـن روزهـا کـه شـعله  ،پیروز کردید
می تش خشونتها از هر سو زبانه آهای 
جز یـک جهـت نبـوده اسـت و  ،کشند

ایران در بنـد اسـتبداد، ایـن جهـت را 
  .مده استآگرفته و تا این جا 

ــآ • اد نــزد نزدیکــان ژقــای احمــدی ن
 ،خود می گوید ناتو در تـدارک جنـگ

 ۵۰۰جنگــی اســت کــه ممکــن اســت 
قــای آ. ســال ایــران را بــه قهقــرا ببــرد

خامنه ای خشونت زدائی را روش بـی 
 ،به جنگ نمـی دانـد اثر کردن تهدید

در جمع  ،خشونت گستری که او است
پیرامون میزان خسارت بس  ،مشاوران

ســنگین حملــه بــه ایــران ســخن مــی 
ــد ــا. گوی ــن ،ام ــار  ،در عل ــی انتش در پ

ــزارش  ــرآژگ ــی ان ــین الملل ــس ب ی ژان
ایـن دو . هر دو رجز می خوانند ،اتمی

پس اگر رجـز . گاهندآاز بزرگی خطر 
ســت کــه بــدین خــاطر ا ،مــی خواننــد

تشدید بحران و نگاه داشتن ایران در 
حالت تهدید شدن به جنـگ را بـرای 

یـم و خـورد و بـرد  مافیاهـای ژبقای ر
.  الزم مــــی داننــــد ،مــــالی –نظــــامی 

گرفتاران به عقده حقارت کـه امریکـا 
و اسرائیل را به حمله به ایران فرا مـی 

دستیاران  ،دانسته یا نادانسته ،خوانند
در بنــد  ،تن کشــوریــم در نگــاه داشــژر

جنگ بس فرساینده و دیرپا و تشـدید 
ــه  ــه نظــامی بیگان تــرس مــردم از حمل

  . است
ــش        ــد نق ــی خواهی ــه م ــما ک ــر ش ب

ــروی محرکــه را بــازی کنیــد الزم  ،نی

گـاه کنیـد کـه آاست که مردم ایران را 
ــتند ــور نیس ــا  ،مجب ــه ب ــام مقابل در مق

یم را بگیرند و ژجانب ر ،حمله نظامی
ند و یا جانب سلطه گران یا سکوت کن

بلکه راهی سر  ،جنگ افروز را بگیرند
بــه جنــبش در : راســت پــیش پــا اســت

مدن و دست هـر دو طـرف را از بکـار آ
  . بردن زور و خشونت کوتاه کردن

کـه » فیلسـوفی« ،قای هانری لویآ  •
مــی » الگــوی لیبــی«خــود را ســازنده 

 ۵ ،نآکتــاب انتشــار داده و در  ،دانــد
که به گمـان او همگـان اطالع مهم را 

. باز گفتـه اسـت ،نها اطالع ندارندآاز 
ن جملــه اســت حضــور نیروهــای آاز  

ه فرانسـوی و انگلیسـی و ژعملیات ویـ
قطری و نیز زیردریائی های فرانسـوی 

طرفـه ایـن کـه وسـلی . در جنگ لیبی
 ،نــرال  امریکـائی بازنشســتهژ ،کـالرک

ســال پــیش از  ۱۰فــاش مــی ســازد کــه 
جنگ بـا افغانسـتان و نقشه های  ،این

عراق و سوریه و لبنان و ایران و لیبـی 
اال ایـن کـه جنـگ در . تهیه شـده انـد

عراق و افغانسـتان امریکـا را از دسـت 
ــه جنگهــای دیگــر بازداشــت . زدن ب

همان جنگ بـا نقشـه » الگوی لیبی«
جز ایـن کـه بنـا بـر نظـر . جدید است

مـــی توانـــد پـــی  ،کارشناســـان غـــرب
و ویرانگر تـری آمدهای بس مرگبارتر 

ــار  ــذافی در . وردآبب ــه ق ــلحه ای ک اس
بــرای مســلح  ،لیبــی انبــار کــرده بــود

 ،یـک قلـم. کردن افریقـا کـافی اسـت
چند هزار موشک ضد هوائی در لیبـی 
موجودند و همین کارشناسان هشـدار 
داده اند که اگر این موشکها به دست 
یک یا چند سازمان تروریسـتی افتـاده 

های مسـافر بـری نها هواپیماآباشند و 
فاجعــه از پــس  ،را هــدف قــرار دهنــد

 ،بـدین قـرار. مـدآفاجعه ببار خواهـد 
نها که به خود وعده مـی دهنـد نقـش آ

نیک  ،را بازی کنند »شورای انتقالی«
ــارت و خفــت  ــد مظــاهر حق ــی دانن م

ن آنهــا بهــیچ رو خواســتار آ. هســتند
ــد و  ــران برخیزن ــردم ای ــتند کــه م نیس

زیـرا . ندحاکمیت خویش را برقرار کن
مـی  .هدفشان حاکمیت بر مردم است

 ،»شـورای انتقـالی«دانند که هماننـد 
ــاتو ــی ن ــروی هــوائی و زمین ــدون نی  ،ب

پس خفت مسابقه . بکاری توانا نیستند
در دســت نشــاندگی را برخــود روا مــی 

نهـا را آغـرب سـلطه گـر  ،دارند تا مگر
دوران «مــأمور حکومــت بــر ایــران در 

ـــد» انتقـــال ربلندی نهـــا ســـآ. بگردان
زاده را به سرافکندگی سـتایش آانسان 

 ،جنــگ ســلطه گــران بــا وطــن خــود
ــد ــه ان ــران  .فروخت ــه ای ــن ک ــال ای ح

ــروز ــجاع ،ام ــانهای ش ــه انس  ،زادهآ ،ب
انســانهائی . جویــای بزرگــی نیــاز دارد

که راه حل خوش فرجامی که جنـبش 
ـــران را از  ـــانی اســـت و ای ـــش آهمگ ت

ــرد ــی ب ــرون م را ممکــن  ،خشــونت بی
دست بکار بر انگیخـتن آن  بشمارند و

  .شوند
جنــبش همگــانی هــم شــدنی و هــم  •

آسان و هم خوش فرجام است هرگـاه 
جمهور مردم ایران بداننـد حاکمیـت 
بــه معنــای شــرکت در رهبــری جامعــه 

این حق . نها استآحق فرد فرد  ،ملی
زادی را آو حق زیسـتن در اسـتقالل و 

ـــند و از راه عمـــل بـــه ایـــن  بازشناس
یم بـانی ژویرانگر و راز جنگ  ،حقوق

  . جنگ برهند
تـش مـی آمردم ایـران بـه ابـراهیم در  

. تـش مـی ماننـدآبه سـیاوش در . مانند
ننـد را بـر آتشـی کـه در آتش از بیـرون آ
بـی کـه شـناختن آ. نها سرد نمی کنـدآ

زادی و حـــق آکرامـــت و اســـتقالل و 
نها سرد می آتش را بر آحاکمیت است 

ـــداری و ـــه زورم ـــی را ک ـــد و ایران  کن
 ،استبداد بـه جهـنم بـدل کـرده اسـت

ــتن در  ــتی و زیس بهشــت صــلح و دوس
  . زادی  می گرداندآاستقالل و 

 ؟!و تهدید به جنگ جنگ دائمی
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ــالع » داده« 10 و اطـ

انس آژكه در گزارش 
چــرا  –مــده انــد  آ

گزارش براي تحـريم  
زمينه و براي اسـرائيل  
ــي  ــاد م ــت ايج  فرص

 كند؟
  
  

انـس كـه   آژگزارش : انقالب اسالمي
اعضـاي   در اختيـار  2011نوامبر  8در 

نچه آدر  ،شوراي حكام قرارگرفته است
به بعد نظامي برنامه اتمي ايران مربوط 

داده و اطالع جديد كـه   10مي شود و 
عبـارت   ،ن آمده انـد آدر ضميمه هاي 

   :مي شود از
  :ابعاد نظامي احتمالي٭
 

گزارش هاي سـابق توسـط مـدير     - 38
كل آژانس بـين المللـي انـرژي اتمـي     

را در ارتبـاط بـا   موضوعات برجسته اي 
ابعاد نظامي احتمـالي برنامـه هسـته اي    
ايران و اقدامات مورد نيـاز بـراي حـل    

 2002از سـال  . آنها را مشخص مي كنـد 
آژانس به طور فزاينده اي درباره وجود 
احتمالي فعاليت هاي مـرتبط هسـته اي   
آشكار نشده كـه در برگيرنـده سـازمان    
هاي مرتبط نظامي از جمله فعاليت هاي 

ربوط به توسعه كالهك هسته اي براي م
موشك، نگران است كه در ايـن زمينـه   
آژانس به طور مرتب اطالعات جديدي 

 .دريافت مي كند
شوراي حكام آژانس بـين المللـي    - 39

انرژي اتمي از ايران خواسته است تا در 
چنــد موقعيــت بــا آژانــس بــراي حــل 
موضوعات برجسته تعامل كند تا وجـود  

تمل در برنامه هسـته اي  ابعاد نظامي مح
 1929در قطعنامـه  . ايران مسـتثني شـود  

، شــوراي امنيــت بــار ديگــر بــر )2010(
تعهدات ايران كه از سوي شوراي حكام 

 GOV/2006/14بر اساس قطعنامه هـاي  
تاكيد شده است بـر   GOV/2009/82و 

همكاري كامل ايران با آژانـس دربـاره   
تمامي موضوعات برجسته به ويژه آنهايي 

ه باعث افزايش نگراني ها درباره ابعاد ك
نظامي احتمالي برنامه هسـته اي ايـران   
است تاكيد دارد كه اين موضوع شامل 
دسترسي بدون تاخير به تمـامي سـايت   

اد مــورد نهــا، تجهيزات،اشــخاص و اســ
از . مـي شـود   درخواست آژانس اسـت، 

، ايران با آژانس دربـاره  2008آگوست 
 .تاين موضوع تعامل نكرده اس

مدير كل، در سخنان خود در آغاز  - 40
ســپتامبر  12بــه كــار شــوراي حكــام در 

، اعالم كرد كه در آينده نزديـك  2011
اميدوار است كه با جزئيات بيشتر اسـاس  
نگرانــي هــاي آژانــس كــه تمــامي     
كشورهاي عضو بـه طـور كامـل مطلـع     

در راسـتاي ايـن   . شوند را مشخص كند
جز بـه  بيانيه، ضميمه اين گزارش تحليل 

باره اطالعات فراهم شده بـراي   جزء در
آژانس تا اين تاريخ را ايجاد كرده است 

بــاره ابعــاد نظــامي  كــه نگرانــي هــا در
ــران را    ــته اي اي ــه هس ــالي برنام احتم

 .افزايش مي دهد
تحليل به خودي خـود بـر اسـاس     - 41

رويكردي ساختاري و سازماندهي شـده  
به تحليل اطالعاتي است كـه آژانـس از   

در بــرآورد اجــراي پادمــان هــا در  آن
تمامي زمينه ها با توافقنامه هاي پادمـان  

 .هاي جامعه استفاده كرده است

اطالعات مشخص شـده در قسـمت    - 42
هاي  ها و نگراني ضميمه كه مبناي تحليل

دهـد، در كـل، از    آژانس را تشكيل مـي 
ايـن  . شود نظر آژانس موثق ارزيابي مي

گوناگوني به اطالعات از منابع مختلف و 
دست آمده است؛ اعم از چندين كشور 

هاي خود آژانـس و   عضو آژانس، تالش
اطالعاتي كه خود ايـران فـراهم آورده   

اين اطالعات از لحـاظ محتـواي   . است
هــاي دخيــل و  فنــي، افــراد و ســازمان

ــاقض   چــارچوب ــر متن ــاني غي هــاي زم
 .هستند

دهـد   اطالعات مورد نظر نشان مـي  - 43
هـاي زيـر    ام فعاليـت كه ايران بـه انجـ  

هـاي   مرتبط با ساخت تجهيـزات سـالح  
 :اي اقدام كرده است هسته

تالش هايي، گاها موفقيت آميز بـراي   - 
تهيه كردن تجهيزات و مـواد مـرتبط بـا    

ــالح ــته س ــاي هس ــزات دو  ه اي و تجهي
هـاي   منظوره، از سوي افراد و سـازمان 

ضـميمه،  (مرتبط با دسـتگاههاي نظـامي   
 )c2و  c1هاي  بخش

هايي درجهت ايجاد مسـيرهايي   تالش - 
اي  اعالم نشده، براي توليد مـواد هسـته  

 )c3ضميمه، بخش (
كسب اطالعات و مستندات مربوط بـه   - 

اي از طريـق   هـاي هسـته   ساخت سـالح 
يك شـبكه زيرزمينـي تـامين اطالعـات     

؛ و فعاليـت  )c4ضميمه، بخش (هسته اي 
در مورد تدوين يك طرح بومي سـالح  

ضــميمه، .... (ل آزمــون هســته اي، شــام
 )c.5-c.12بخش 

ــاره اي از   - 44 ــه پــ ــالي كــ در حــ
هـاي مشـخص شـده در قسـمت      فعاليت

ــامي و     ــر نظ ــاي غي ــميمه، كاربرده ض
هاي  همچنين نظامي دارند، ساير فعاليت

مشخص شده در ايـن قسـمت بـه طـور     
اي مربـوط   هـاي هسـته   خاص به سـالح 

 .شوند مي
اطالعات به دست آمده حـاكي از   - 45

الـذكر   هـاي فـوق   هستند كه فعاليتآن 
، در قالـب برنامـه اي   2003قبل از سال 

همچنـين  . شـدند  ساختار يافته انجام مي
دهنـد   قرائني وجود دارند كه نشان مـي 

هاي مربوط به ساخت يك بمـب   فعاليت
ادامــه  2003اي تــا ســال  انفجــار هســته

داشته و ممكن است هنـوز هـم تـداوم    
  .داشته باشند

  
  :ی گویندضمیمه ها م ٭
 
برنامـــه  2003و  2002در ســـالهاي  – 1

اتمي ايران يك قسمت مخفيانـه داشـته   
نامه . است خاص توليد سالح هسته است

محسـن  . بـوده اسـت  » مـاد آطرح «ن آ
فخري زاده مسئول اجراي ايـن طـرح   

دفتر او اركيده خوانده مـي  . بوده است
شده است احتماال به اين خـاطر كـه در   

. قرار داشته اسـت كوچه اركيده تهران 
اين دفتر دستور گرفـت   ،2003در پايان 

امـا  . كه فعاليتهاي خود را متوقـف كنـد  
از سـر  ) مادآطرح (ن فعاليتها آبرخي از 

گرفته شده اند و فخري زاده مقام خود 
حفـظ   ،را بمثابه سازمان دهنـده  اصـلي  

ــا در همــان . كــرده اســت ايــن فعاليته
ساخت انجام مـي گيرنـد كـه چنـدين     

ايـن اطـالع   . تغيير نام داده است نوبت
انس مي دهد آژاول و اساسي است كه 

ــاكي از  ــزارش  آو ح ــه گ ــت ك  16نس
سازمان اطالعاتي امريكا در باره متوقـف  
 ،شدن اجراي برنامه توليد بمـب اتمـي  

ن تـاريخ  آبـراي    ،2003در پايان سـال  
 ،امـا از زمـاني ببعـد   . معتبر بـوده اسـت  

ده مـاد از سـرگرفته شـ   آاجراي طـرح  
  .است

از طريق  ،انس مي داند كه ايرانآژ – 2
يك شبكه مخفي متعلق به عبدالقادرخان 

يك يا چنـد تصـوير و طـرح     ،پاكستاني
تـا  . بمب اتمي را دريافت كـرده اسـت  

انس فكر مي كرد تهـران  آژ ،حال حاضر
جز طرحهاي يك سالح اتمـي ابتـدائي   

بـه ليبـي داده شـده     2003كه در سـال  
ينـك فكـر مـي كنـد     اما ا. ندارد ،است

طرحهاي سالحهاي پيشرفته تـري را در  

  .يافت كرده اشت
 EBW »ايران چاشني هائي را كه   -  3
اين . خوانده مي شوند را ساخته است «

  . چاشني ها كاربرد غير نظامي ندارند
 ،در منطقـه مريـوان   ،2003در سال   -  4

زمايش بزرگ زده آايران دست به يك 
ح منفجره زمودن يك سالآهدف . است

نيم كره اي . بوده است با شكل نيم كره
ــك    ــت در كاله ــته اس ــي توانس ــه م ك
موشكي كارگذاشته شود كه مـي توانـد   

افزون . يك كالهك اتمي را حمل كند
انس بتازگي مطلع شده اسـت  آژ ،بر اين

نيـز بـا همـين نـيم      2003ايران در سال 
تحقيقـات تجربـي انجـام داده     ،كره ها
  .است

شده است كه ايرانـي   انس مطلعآژ – 5
هــا نــزد يــك كارشــناش دولــت عضــو 

فنون توليد و بكار بردن ) روسيه(انس آژ
 ،سالح داراي قدرت انفجار بسـيار زيـاد  

اين شخص تمام عمر . موزش ديده اندآ
شغلي خود را در خـدمت برنامـه اتمـي    

  .نظامي گذرانده است
زمايش هائي را انجـام داده  آايران  – 6

خوانده مـي  hemisphericاست كه  
زمايش اينست كـه  آهدف از اين . شوند

معلـوم كنـد طـرح نظـري يـك ســالح      
واقعيت پيدا مي كنـد   ،در عمل ،منفجره
ت كـه  انـس مطلـع شـده اسـ    آژ. يا خير

يـك   ،زمايشـها آايران براي انجـام ايـن   
ــزرگ كــه در  ــايش آ ،نآگــودال ب زم
ايجاد كـرده   ،سالح منفجره ممكن باشد

مهندســان ايرانــي يــك ســيلندر . اســت
ساخته اند كه بتواند مواد منفجره اي را 
در بر بگيرد كه در سالح نيمكره اي بكار 

اين عناصر نشـانه هـاي قـوي    . مي روند
ليد يك سـالح اتمـي   حاكي از امكان تو

  . هستند
انس از ايـن امـر كـه ايـران در     آژ -   7

ــر روي مــدل   2009و  2008ســالهاي  ب
سازي واكنش قلب يك سالح هسـته بـا   
يــك فشــار بســيار قــوي بــه دو انتهــاي  

بخصوص تعيين قـدرت انفجـار     ،سيلندر
سخت نگران   ،اتمي كار مي كرده است

  . است
هاي زمايشـهائي را بـا كپسـول   آايران  – 8

ــام داده   ــي انج ــواد اتم ــده م دربردارن
زمايش توليـد مثـل   آن آهدف از . است

قرارگرفتن اين عناصر . نترون بوده است
 ،در قلب يك سالح اتمي انفجار دروني

مي تواند يك واكنش زنجيره اي ايجاد 
. كند كه بـه انفجـار اتمـي مـي انجامـد     

انس بر اين نظر است كه ايران به اين آژ
  .ي دهدزمايش ادامه مآ
شــش  ،»111طــرح «زيــر نــام كــد   -  9

گــروه مهنــدس بــر روي ســاختن يــك 
همه چيز . كالهك موشك كار كرده اند

حاكي از اينست كه اين كالهك بـراي  
ايــن . حمــل يــك ســالح اتمــي اســت

طـرح مختلـف دريافـت     14متخصصان 
  .نها كار كرده اندآكرده و بر روي 

گاه شده است كه ايـران  آانس آژ – 10
زمـايش اتمـي را برنامـه    آام يك بسا انج

گذاري كرده و بسا كارهائي را كـه بـه   
غـاز  آ ،زمايش مـي انجامنـد  آانجام اين 
  . كرده است

برغم اين اطالعـات و داده هـا كـه          
ــران دردســر  ــراي اي ــدآب انــس آژ ،ورن

مدركي حاكي از اين كه ايران مصـمم  
ارائـه نكـرده    ،به توليد بمب اتمي است

و داده ها تنهـا مـي    اين اطالعات. است
ــي بدســت   ــران درپ ــد اي وردن آگوين

تـا  . دانش و فن توليد بمب اتمي اسـت 
 ،ن شـد آاگر تصميم سياسي بـر سـاختن   

  . بتواند بسازد
  
ســاختن بمــب » متخصــص« ٭

اتمــــــی اهــــــل اوکــــــرائین و 
ــهای  متخصــص تجــارت الماس

  !:است nanodiamondsریز 
  

گارت پـورتر مقالـه در    ،نوامبر 9در  ◀
اهل  Vyacheslav Danilenkoمعرفي 

 ،انـس آژاوكراين كـه بنـا بـر گـزارش     
روسي و متخصص ساختن بمـب اتمـي   

نكات اصـلي نوشـته او   . انتشار داد ،است
  :عبارتند از

ــزارش   • ــامش در گ ــه ن ــي ك متخصص
بنـابر خبرهـاي كـه     ،مده استآانس آژ

اهـل   ،ايواچسالو دانيلنكـو  ،انتشار يافتند
ـ  ي اوكراين و متخصص ساختن بمب اتم

نيست بلكه متخصص توليـد نانوديـامون   
  .توسط انفجار است

ــر  ،غــازآاز  ،دانيلنكــو ،در حقيقــت      ب
روي نانوديامونها كار كرده است و يكي 

ي ژاز پيشــــگامان و بانيــــان تكنولــــو
ــد اســت ــان او در . نانوديامون ــام و نش ن

نوشته ها علمي هسـت و نانوديامونـدها   
و  در صنعت و پزشكي كاربرد بسيار دارد

  . ن بسي گسترده استآتجارت 
انس بـين  آژاينك معلوم مي شود كه  •

لبرايـت  آي اتمـي و داويـد   ژالمللي انر
مدير مؤسسه بين المللي دانش و امنيـت  

ــنگتن( ــهاي  ) در واش ــع گزارش ــه منب ك
هيچگاه به  ،جديد در باره دانيلنكو است

اين صرافت نيفتاده اند صحت اطالعـي  
 –ولتـي  را بررسي كنند كه يك عضـو د 

انـس  آژكـه   –كه نامش نيز برده نشـده  
 ،نآاين قسمت از گزارش خـود را بـر   

  .مبتني كرده است
در جمــع  ،در هفتــه پـيش  ،لبرايـت آ     

در مقــام  ،»اطالعــاتي هــاي حرفــه اي«
دانيلنكـو كارشـناس   : نهـا گفـت  آتوجيه 

خارجي است كه مركز تحقيقات فيزيك 
او را  1990در اواســـط دهـــه  ،ايـــران
او را  ،بدين سـان . م كرده استاستخدا

كارشناس سـاخت بمـب اتمـي روسـيه     
معرفي كردند و در سراسر جهان انتشـار  

  .دادند
انـس  آژانـس مـي گويـد    آژگزارش  •
در اختيار دارد » نشانه هاي سخت گويا«

ــران    ــه اي ــن ك ــاكي از اي ــامانه «ح س
ــاراتمي ــه » انفج ــار  «را ك ــامانه انفج س

ر د. بسط داده است ،مي خواند» دروني
از كمـك  كارشـناس روسـي      ،اين كـار 

كارشناسـي كـه   . برخوردار بوده اسـت 
بخش عمده عمـر خـود را در سـازماني    
كه بكـار سـاختن سـالح اتمـي مشـغول      

گـزارش هـيچ   . گذرانـده اسـت   ،است
دليلي و مدركي بر شركت دانيلنكـو در  
اجراي برنامه توليـد بمـب اتمـي ارائـه     

  . نكرده است
ه نمي شـود  عضو دولتي كه نامش برد •

البد اطالع يافته اسـت كـه دانيلنكـو در    
ــه  ــوروي در مؤسسـ ــيه شـ دوران روسـ
تحقيقات علمي فيزيـك فنـي واقـع در    

Snezhinsk   ن آ. كار مي كـرده اسـت
مؤسسه بخـاطر پـرداختن بـه تحقيـق و     

و . مشهور بـود  ،ساخت كالهكهاي اتمي
نتيجه گرفتـه اسـت كـه او بـه ايرانيـان      

مـوزش  آا چگونگي توليد سالح اتمـي ر 
  .داده است

غافل از اين كه تحقيق بعدي معلـوم   •
در كار ساخت  ،غازآكرد كه دانيلنكو از 

دانيلنكو در . الماس مصنوعي بوده است
در نوشته اي كه به سـال   ،باره كار خود

ور شـده اسـت   آيـاد  ،انتشار يافت 2006
 gasكـــه او در شـــمار دانشـــمندان  

dynamics group     است و كارتوليد
غـاز  آ ،1960لماس مصنوعي را از سال ا

  شرح حال او در كتاب. كرده است
 
Ultrananocrystalline Diamond: 
Synthesis, Properties and 
Applications edited by Olga A. 
Shenderova and Dieter M. 
Gruen, published in 2006. 

    .آمده است
ن مؤسسـه  آاز  1989دانيلنكو در سال  •

ــت ــرون رف ــه   بي ــويت مؤسس ــه عض و ب
Materials Science Problems  در

  . مدآاوكرائين در 
دانيلنكـو در شـركتي    ،1993غاز آدر  •

شخصـيت   ،بود Nanogroupكه نامش 
اقامتگاه اين شركت نخسـت  . اصلي بود

. اوكرائين بود اما حاال در پـراك اسـت  

هــدف شــركت عرضــه نانوديامونــدها 
  . است
ي را ژنانوتكنولو ايران برنامه توسعه      

دارد و بر توسعه نانودياموند اصرار مـي  
دانيلنكو به روشـني توضـيح مـي    . ورزد

 ،دهد كه پيشـنهاد كـار بـه او در ايـران    
براي كمك به توسعه صنعت نانودياموند 

  . بوده است
متخصـص  «انس مي گويد آژگزارش  •

در  2002تــا حــدود  1996از » خــارجي
 كمــك بــه توســعه. ايــران بــوده اســت

ي پوشـش هـدف واقعـي از    ژنانوتكنولو
استخدام او  بوده كه كمـك بـه توليـد    

  . بمب اتمي بوده است
انـس در دام  آژلبرايت و آنكه آعلت      

اينست كـه خـود    ،اطالع غلط افتاده اند
  .ن نشده اندآبر
چاشــني هــا كــه در مــدارك مــورد  •

ــتناد  ــد آژاس ــه ان ــرار گرفت ــس ق در  ،ان
ر قلمـرو غيـر   تسليحات غير اتمي و نيز د

نها را چاشني آاما . كاربرد دارند ،نظامي
  . هاي سالح اتمي به حساب گذشته اند

شـكار مـي   آبررسي دقيـق مـدارك        
انـس بـين   آژاما . كند كه اصالت ندارند

ي اتمي و امريكا و متحدانش ژالمللي انر
چنان رفتـار مـي كننـد كـه      ،انسآژدر 

پنــداري كمتــر خدشــه اي بــر اصــالت 
نهـا  آارد نيسـت و بـه اسـتناد    مدارك و

  .ايران را تهديد مي كنند
عضو حكومت كه نـامش بـرده نشـده     •

انس در باره دانيلنكو اطالع آژاست و به 
. بدون ترديد اسـرائيل اسـت   ،مي دهد

در باره فعاليتهاي » اطالعات«منشاء بيشتر 
اســرائيل . اتمــي ايــران اســرائيل اســت

. دولت عضو سازمان ملـل متحـد اسـت   
دولت قرارداد منع گسـترش سـالح   اين 

اتمي را امضاء نكـرده اسـت و البتـه بـه     
انس اجازه نمي دهد زرادخانه اسلحه آژ

  . اتميش را مورد بازرسي قرار دهد
پــس از انتشــار  ،2011نــوامبر  10در  ◀

ايواچسـالو دانيلنكـو    ،مقاله گارت پورتر
انس را در باره خود تكذيب آژگزارش 

مــن : گفــت كــرد در برابــر خبرنگــاران
ــتم  ــته اي نيس ــالحهاي هس ــمند س . دانش

برنامه اتمـي ايـران   » پدر« ،بطريق اولي
ن را رها كرده آكه اين كشور سالهاست 

  .  بشمار نمي روم ،است
  
ــــد ٭ انــــس آژگــــزارش : لومون

ســناریو حملــه بــه ایــران را دور 
  :برده است

  
ــوامبر 8در  ◀ ــزارش   ،ن ــار گ روز انتش
يح توضـ  ،در ارزيـابي كوتـاهي   ،انسآژ

 ،داده است چرا به استناد ايـن گـزارش  
  :نمي توان به ايران حمله كرد

انتشار گـزارش   ،در جامعه بين المللي     
ــر  آژ ــي ان ــين الملل ــس ب ــي ژان ي اتم

   : واكنشهاي گوناگوني را برانگيخته است
دو فرســتنده تلــويزوني  ،در اســرائيل •

اين نظر را ابراز كردند كه جدي بودن 
انس پيرامون برنامه آژبي سابقه گزارش 

سـناريو حملـه نظـامي بـه      ،اتمي ايـران 
اين گزارش به . دور برده است ،ايران را

چند هفتـه يـا   «اسرائيل امكان مي دهد 
يا جامعه بـين  آچند ماه صبر كند تا ببيند 

المللي مجازاتهاي فلج كننـده بـر ضـد    
از ديـد  . »ايران اتخاذ مي كند يـا خيـر   

فلـج كننـده   مقامات اسرائيل مجازاتهاي 
تحــريم كامــل بانــك مركــزي ايــران و 

  .       صادرات نفت اين كشور است
 ،در پاسخ پرسش خبرگـزاري فرانسـه   •

از  ،نخست وزير اسـرائيل  ،دفتر نتان ياهو
انـس خـود   آژهرگونه تفسـير گـزارش   

ــت ــرد و گف ــزارش را «: داري ك ــا گ م
بيانيه اي انتشار  ،مطالعه مي كنيم و ديرتر

  . »خواهد يافت
وزيـر   ،اهـود بـاراك   ،در همين روز     

ــرائيل  ــاع اس ــا   ،دف ــي ب ــو دولت از رادي
هنوز تصميم به : اسرائيلي ها سخن گفت

عمليات نظامي برضد ايران گرفته نشـده  
او مـي  . ما خواهان جنگ نيستيم... است

خواســت ترســهائي را زايــل كنــد كــه 
  مطبوعات در طول هفته ايجاد كرده 

  ۵ در صفحه  

 تگاهپردر لبه
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ه بودند كه بر سر حمله به خبرداد. بودند
تأسيسات اتمي ايران در هيـأت وزيـران   

  . اسرائيل اختالف وجود دارد
  :انس تنشها برانگيخته استآژگزارش   •
تحريم هاي شديد  ،امريكا و متحدانش - 

يـك  . تر را بر جنگ ترجيح مـي دهنـد  
امريكـا مـي توانـد    : مقام امريكائي گفت

مجازاتهاي جديدي برضد ايـران وضـع   
ــ ــاني و  . دكن ــاي بازرگ بخصــوص بانكه

شركتهائي كه نقش پوشش را بازي مـي  
بنا بـر   ˝فعال. مشمول مجازات كند ،كنند

تحــريم بانــك مركــزي و نفــت ايــران  
امريكا در پي آنست كه كشور بـه  . ندارد

  . كشور تحريم ايران را تشديد كنند
چين و روسيه بـه حمايـت از    ،در برابر - 

بر اين نظـر   مسكو. ايران ادامه مي دهند
است كه انتشار ايـن گـزارش تـنش هـا     
ميان قدرتهاي بزرگ و تهران را تشديد 

وزيـر خارجـه روسـيه مـي     . كرده است
مسكو بشدت احساس بـور شـدن   : گويد

مــي كنــد و  ايــن امــر را كــه گــزارش 
ن منشاء تشـديد تنشـها   آانس و انتشار آژ

ميـز ارزيـابي نمـي    آتفـاهم   ،شده است
انـس  آژهنـوز بـه   يا آ: و مي پرسد. كند

مي توان اعتماد كرد و اسناد سري را به 
  ن سپرد؟ آ
پكن كه طـرف بازرگـاني اول ايـران     - 

است از مقامات ايران مي خواهد كه بـا  
ي اتمي همكاري ژانس بين المللي انرآژ

ــد ــين راه و روش  . كنـ ــت چـ حكومـ
  . ديپلماتيك را ترجيح مي دهد

  
تحول برنامه اتمـی ایـران در  ٭

ــــول  ــــال  ٥۸ط ــــا  ۱۳۳۲(س ت
۱۳۹۰:(  

  
ــاي   • ــي كودت ــرداد  28در پ  ،1332م
رئيس جمهوري وقت امريكا و  ،يزنهاورآ

كســي كــه دســتور كودتــا در ايــران را 
» اتم در خدمت صلح«برنامه  ،صادر كرد

اين برنامـه سـبب ايجـاد    . را پيش كشيد
. ي اتمـي گشـت  ژانس بين المللي انرآژ
  . يم شاه نيز برنامه اتمي تهيه كردژر
شــــهريور  6( 1959ســــپتامبر  16در  •

  . مدآانس درآژبه عضويت ) 1338
سازمان ملل متحد  ،1968وئن ژ 12در  •

قرارداد منع گسترش سالح هسـته اي را  
يم ژر ،وئيه همان سالژدر . تصويب كرد

. شاه قرارداد را پذيرفت و امضـاء كـرد  
بـه اجـرا    1970مـارس   5اما قرارداد در 

 ،پاكسـتان اسـرائيل و   ،در منطقه. مدآدر
قراداد را امضاء نكردند و هر دو صاحب 

  .سالح هسته اي شدند
دانستني است كه با وجـود امضـاي         

يم شاه محرمانـه بـا اسـرائيل    ژر ،قرارداد
. وارد معامله بر سر توليد بمب اتمي شـد 

ايـران سـرمايه    ،بنا بر توافق محرمانه اي
الزم را تهيه كرد و قرار شـد ايـران نيـز    

  .ه اي پيدا كندسالح هست
لمـاني  آيم شاه با شركت ژر ،1975در  •

Kraftwerk Union (KWU)  قرارداد
امضاء كرد براي ايجاد دو نيروگاه اتمي 
. كه مي بايد در بوشهر ساخته مي شـدند 

لمانها سـاختمان دو نيروگـاه را شـروع    آ
درصـد بنـاي    85 ،بهنگام انقالب. كردند
 در صد بناي ديگري به انجـام  50يكي و 

  .  رسيده بودند
يــم شــاه در ســرمايه اروديــف كــه ژر •

كارش توليد سوخت اتمي بود شـريك  
درصد از توليـد   10 ،شد و بنا بر قرارداد

ساالنه مي بايد در اختيار ايران قرار مـي  
فرانسـه   ،اما از انقالب بدين سـو . گرفت

ايران را از حـق خـود محـروم كـرده     
  .است

ــالب  • ــروزي انق ــا پي ــار آ ،ب ــا ك  لمانه
ــا    ــي را ره ــاه اتم ــاختمان دو نيروگ س

توليد برق توسط نيروگاه گـران  . كردند
تمام مي شد و نيروگـاه خطـر خيـز نيـز     

اينست كه ايران پي گيـر مـاجرا   . بودند
  . نشد

ــراق  • ــران و ع ــگ اي ــان جن  ،در جري
نوبـت نيروگـاه    6نيروي هـوائي عـراق   

ــد   ــاران كردن ــهر را بمب ــي بوش در . اتم
بـه فكـر   يـم خمينـي   ژر ،اواسط جنـگ 

از جملـه سـالح    ،اسلحه كشـتار جمعـي  
چـون   ،درپايـان جنـگ  . هسته اي افتاد

و هاشـمي رفسـنجاني   » رهبر«خامنه اي 
برنامـه اتمـي    ،شدند» رئيس جمهوري«

  . محرمانه اي طرح و به اجرا گذاشته شد
بـا روسـيه قـرارداد     1995در  ،اين بار •

بنـاي  . بناي يك نيروگاه اتمي امضاء شد
ال جاري بطول انجاميـد و  نيروگاه تا س

  .افتتاح شد  2011سپتامبر  12
وجـود تأسيسـات زيـر     2002در سال  •

علنـي   ،توسط گروه رجوي ،زميني نطنز
در باره چنـد و چـون انتشـار خبـر     . شد

سخنان بسيار گفته  ،يمژفعاليتهاي اتمي ر
و نوشــته شــده انــد و در شــماره هــاي 

  . مده اندآ ،متعدد انقالب اسالمي
تلويزونهــــاي  ،2002دســــامبر  2در  •

امريكائي عكسهائي را پخش كردنـد كـه   
قمرهاي مصـنوعي از تأسيسـات نطنـز و     

.  ب سنگين اراك گرفته بودندآكارخانه 
يم ايران را متهم كرد بـه ايـن   ژامريكا ر

. كه دركار توليد سالح هسـته اي اسـت  
انس بين المللـي  آژتهران موافقت كرد 

ا مـورد  ي اتمي تأسيسـات اتمـيش ر  ژانر
  . تفتيش قراردهد

صادق  ،در حكومت خاتمي ،2003در  •
بــا  ،خـرازي و سـفير سـوئيس در ايـران    

پيشـنهادي   ،موافقت خامنه اي و خاتمي
از جمله بـر سـر    ،را براي تفاهم با امريكا

بـه وزارت خارجـه امريكـا     ،برنامه اتمي
رئيس جمهـوري   ،اما بوش. ارائه كردند

در دو » يپيـروز «هنوز در نشـئه   ،امريكا
جنگ عراق و افغانستان بود و پيشنهاد را 

  . مورد اعتناء قرار نداد
لمان و انگلـيس و  آ ،2003در ماه اوت  •

يم پيشنهاد مـذاكره در بـاره   ژفرانسه به ر
اكتبــر  21در .   برنامــه  اتمــي را دادنــد

وزيران خارجه اين سه كشور بـه   ،2003
تهران رفتند و بـه اتفـاق وزيـر خارجـه     

. بيانيــه تهــران را امضــاء كردنــد ،يــمژر
تهران پذيرفت قرارداد الحاقي را اجـرا  

انس اجـازه مـي   آژاين قرارداد به . كند
دهد هـر زمـان خواسـت و هـر جـا را      

  . خواست مورد تفتيش قراردهد
البرادعي كه از سـال   ،2004وئن ژدر  •

ي ژانس بين المللي انـر آژرئيس  ،1997
گزارش كـرد كـه همكـاري     ،اتمي بود

انس بهيچ رو رضـايت بخـش   آژيران با ا
انس را كه آژاو گزارشهاي پيشين . نيست
نها دليل و مدركي بر وجـود بعـد   آبنا بر 

نظامي در برنامه اتمي ايران يافـت نشـد   
  . را زير سئوال برد

يم ايـران زيـر   ژر ،2004نوامبر  14در  •
اعالن كـرد   ،فشار سه كشور طرف گفتگو

زي كــه بطــور موقــت برنامــه غنــي ســا
اورانيوم را با اين كـه مخـالف قـرارداد    
 ،منع گسـترش سـالح هسـته اي نيسـت    

  . متوقف مي كند
خامنه اي احمـدي  ) 2005( 1384در  •
او گفـت  . اد را رئيس جمهوري كـرد ژن

ترمز قطار را بريده اسـت و قطـار يـك    
ــدان ســو روان اســت  . جهــت دارد و ب

انس به شوراي آژپرونده اتمي ايران را 
شــوراي امنيــت قطعنامــه  امنيــت داد و

  :هاي زير را صادر كرد
برابر  2006دسامبر  23( 1737قطعنامه     

 24( 1747 و قطعنامـــه )1385دي  2بـــا 
و  )1386فروردين  4برابر با  2007مارس 

برابـر بـا    2008مارس 3(  1803 قطعنامه 
فصـل   41تحـت مـادة   ) 1386اسفند  13

هفتم منشور ملل متحد به منظـور وضـع   
قطعنامه  نيز هايي برضد ايران  و  تحريم
مهــر  7برابــر    2008ســپتامبر  27(  1835
1387.(  

ي اتمـي يـك   ژانس بين المللي انرآژ •
رشته گزارشها تهيه و تسليم شوراي حكام 

 ،نآ 2011نوامبر  8گزارش . كرده است
 ،در باره بعد نظامي برنامـه اتمـي ايـران   

صريح تر و شامل موارد بيشتر به شـرحي  
  .ورده ايمآكه در همين فصل  است

قرارگرفتن ايران در لبه : انقالب اسالمي
ايرانيــان را از فــراوان   ،پرتگــاه جنــگ 

خشونتهاي ويرانگر غافل كـرده اسـت كـه    
ن جملــه آاز . نهــا را مـي ســوزاند آهسـتي  

سرطان فساد كـه دولـت مافياهـا را     ،است
گـزارش زيـر   . در خود گرفته است ،سراسر

 در نظـام بـانكي و  مربوط اسـت بـه فسـاد    

شبكه هاي تارعنكبوتي متصل بـا يكـديگر   
   :كه اين فساد را تصدي مي كنند

  

ــاي  ــبكه هــــ شــــ
تــــارعنكبوتي بهــــم 

   :فسادپيوسته 
  
  

ــالمي ــالب اس ــان آ 17در : انق  ،1390ب
گفتـه  » دادستان كل« ،ه ايژمحسني ا

ميليـارد   3000در مـورد فسـاد   : است
. تن بازجوئي شـده اسـت   83توماني از 

 23توقيف شده اند كه از آنهـا  تن  48
او از . تــن در توقيــف بــاقي مانــده انــد

منسوب يكي از مقامـات  » ر.ع«توقيف 
عنايت اهللا رياحي خـواهر زاده رحـيم   (

از منسوبان ناطق . سخن گفت) مشائي 
كه در اين فساد نقـش اول را  ... نوري و

 ،با وجود ايـن . سخني نگفت ،داشته اند
سـتردگي  تن گويـاي گ  83بازجوئي از 

گزارشي را كـه مـي   . شبكه فساد است
ــد ــاي   ،خوانيـ ــبكه هـ ــد از شـ يكچنـ

خانوادگي مرتبط با يكـديگر را كـه در   
بــه شــما   ،فســادها شــركت دارنــد  

    : خوانندگان گرامي معرفي مي كند
ــزي از   ــك مرك ــاي بان رؤس

از چــه : انقــالب بــدين ســو
زمــان بانــك مركــزي ســتاد 
مركزي فسادگستري مافياهـا  

     : گشت؟
دزدان بـي   ،يم شـاه ژدر پي سقوط ر    

 .ريشه چپاول اموال ملت را آغاز كردند
 - به جرات مي تـوان گفـت تنهـا در دو   

ســه ســال اول انقــالب بــه دليــل اينكــه 
ــود و    ــا ب ــي ه ــار مل ــت در اختي حكوم
مسئوالن هنوز بـه بهشـت و جهـنم بـاور     

اندازه انجام داشتند،چپاول در كمترين 
 قـه  زيـرا هنـوز واليـت مطل    .مي گرفت

بـر كشـور حـاكم نشـده  و دسـت      فقيه 
ــل در   ــور كام ــه ط ــدايان ب دزدان و گ

گذاشـته  خورد و برد اموال مـردم بـاز   
  .بودنشده 

با بركناري اجباري مهندس بازرگـان      
ـ اولين ر ضدو كودتا بر   ييس جمهـور ئ

ــب  ــردممنتخ ــگ،   ،م ــه جن در بحبوح
سياسـي   –نظامي  –چپاولگران روحاني 

انبـوهي از دارايـي   با خود را  به يكباره 
و تصـميم گرفتنـد بـه     نـد دديها روبرو 

نهـا  سرعت تا جايي كه در توان دارند آ
  .رندبرا به يغما ب

 تصـدي در ابتداي انقـالب بـه دليـل        
ر بانكهـاي  دچهره هاي ملـي و متـدين   

ــادي،  ــه اقتصـ ــزي و وزارت خانـ  مركـ
غــارتگران نمــي توانســتند چهــار اســبه  

 دايش مافياهاو پيلذا آغاز چپاول  .بتازند
و  60را مي توان از بعد از كودتاي سال 

ـ بركناري ر بانـك مركـزي وقـت،     يسئ
عليرضا نوبري، دانست چرا كه وي يكي 
 .ازپاكدست ترين چهره هاي ايران بود

رؤساي بانك مركـزي از انقـالب بـدين    
  :اشخاص زير بوده اند ،سو
 1357محمدعلي مولوي  •
 1358علي رضا نوبري  •
 1360نوربخش سيد محسن  •
 1365مجيد قاسمي  •
 1368سيد محمدحسين عادلي  •
 1373سيد محسن نوربخش  •
قائم مقام رئـيس  (محمدجواد وهاجي  •

 1382) كل
 1382ابراهيم شيباني  •

 1386طهماسب مظاهري  •
كه هـم اينـك رئـيس     محمود بهمني •

  .بانك مركزي است
كـارش  بانك مركزي هـر كشـوري        

بـاري و حفـظ ارزش   تنظيم پـولي و اعت 
پول  براي برخـوردار شـدن اقتصـاد از    

هرگـاه چهـره اي    .رشد مطلوب اسـت 
و دانا و كاردان و مسئوليت شناس پاك 

ن قرار گيرد و همكاران دانا و آدر رأس 
 ،كاردان و مسئوليت شناس انتخاب كنـد 

مي توانـد نظـام بـانكي را بـدون فسـاد      
دسـت كـم از فسـادهاي     ،رهبري كنـد 
  . ري كندبزرگ جلوگي

ــا       ــام كودت ــا انج ــرداد ب ، و 60ي خ
مسـند  نوربخش  بركناري عليرضا نوبري،

كــه را يافــت رياســت بانــك مركــزي 
مناسب ترين كس براي ايجاد فرصتهاي 

او . بــزرگ بــراي خــورد و بردهــا بــود
كودتاچيان رئيس بانك مركزي مطلوب 

چرا كه خود محسـن   .و خيانتكاران بود
كودتـا در   نوربخش كه نماينـده حـامي  

مجلس بود، به خوبي مـي دانسـت اگـر    
بخواهد بر اين مسند باقي بماند بايد بـر  
خيانت هـا و غـارتگري هـاي دوسـتان     
خود لب فرو بندد و همـين كـار را نيـز    

وارد بانـدهاي   نيز به تدريج، خود .كرد
نيز بـه   او تا جايي كه همسر  شتفاسد گ

  .دچار شد ي فساد ماليبال
ه ايــن ســو بــه دليــل از آن زمــان بــ     

حضور چهره هاي بعضـا فاسـد در ايـن    
مقام ميلياردها دالر از امـوال ملـت بـه    
يغما رفت و هيچكدام از روسـاي بانـك   
مركــزي و وزراي اقتصــاد و دارايــي   

بـه  . كوچكترين واكنشي نشـان ندادنـد  
  :يدئبرخي از اين چپاول ها توجه فرما

عباس پاليزدار يكي دو سال گذشته بـا  •
هزار سند از  10ار گرفتن حدود در اختي

اسناد سازمان بازرسي كل كشور تنها بـه  
نهـا اقـدام كـرد كـه     آافشاي برخـي از  

دستگير و به شكنجه گاه فرسـتاده شـد و   
هم اكنون نيز مخفي شده اسـت ايشـان   
در افشاگري خـود در همـدان تنهـا بـه     
چنــد مــورد از فســاد مقامــات دينــي و  

خي از سياسي كشور اشاره كرد كه به بر
 .نها نگاهي مي اندازيمآ
قايـان علمـا   آيكي از  - امامي كاشاني -  

آمد گفت يك پسرمعلول جسـمي دارم  
و مي خـواهم يـك موسسـه توانبخشـي     
. بسازم كه پسرم هم زير نظر خودم باشد

بعـد آمـد   . ما هم موسسه را ثبت كرديم
قـا مـن سـاپورت مـالي مـي      آگفت كه 

خواهم فالن معدن سنگ دهبيد فـارس  
كه بهترين معدن سـنگ دنياسـت بـه     را

بعد از چند وقت گفت كـم  . من بدهيد
است معدن ديگري در زنجان را هم بـه  

قـا  آمن واگذار كنيد و تا به حـال ايـن   
چهار معدن را تصاحب كـرده بـه بهانـه    

  . ساپورت يك موسسه توانبخشي
اگر در كشور مسئوالن دلسوز بر بانكها     

 –تصـادي  اق –و وزارت خانه هاي مالي 
ــنايع و ــاييه  ...ص ــوه قض ــس و  –ق مجل

امـام  "يـا  آبازرسي ها حضـور داشـتند   
جمعه عادل تهران وعضو شوراي نگهبان 

ــري  ــان رهب ــو خبرگ ــي ... و "و عض م
به سادگي معادن ملت را غارت  توانست 

.  ؟كند و كسي هم نتواند مـانع او شـود  
بنــابراين وقتــي پاكدســتي و عــدالت و 

باشـد و   نداشتهانصاف نزد مقامات وجود 
هر كدام در پـي چپـاول بيشـتر باشـند     

ني خواهـد شـد كـه در ادامـه     آنهايت 
مد تا جايي كه فسـاد از درون  آخواهد 
بانكها و وزارت خانه هـاي   درونبيت به 

نفوذ مـي كنـد   ... تجاري و  –اقتصادي 
ن ايـران را برداشـته و همـه    آكه گنـد  

متوجه خيانت هـاي سـيد علـي و بانـد     
سياسي حامي وي شده  –ي مال –نظامي 

  .اند
ــي ر -  ــوقت ــا يسئ ــوه قض ــو  –يه ئق عض

عضو خبرگان رهبـري   –شوراي نگهبان 
يـا مـي تـوان از    آاينگونه فساد مي كند 

ســخن .... مبــارزه بــا فســاد و –عــدالت 
 –يـزدي   :پـاليزدار مـي گويـد   . ؟گفت
آمدنـد نـزد مقـام     …آيت اهللا  - محمد

رهبري گفتنـد كـه مـي خـواهيم يـك      
قضايي بسازيم بـراي خـواهران   دانشگاه 

بالفاصله بعـد از  . مجوز داده شد. در قم
مجوز رفتند سراغ ساپورت مالي كه بله 
ــا را مجــوزش را  كارخانــه الســتيك دن

نعمت زاده هم گفـت كارخانـه   . بدهيد
بـه شـما   تومان  ميليارد  126را در ازاي 

در حـالي كـه قيمـت    . واگذار مي كنيم
بعـد  . بودن توما ميليارد  600ن آواقعي 

قايان نامه نوشـتند بـه نعمـت زاده    آاين 
بعـد از بارهـا   . يدئكه تخفيف منظور فرما

نامه نگاري براي گرفتن تخفيف، قيمـت  
ميليـارد   10ميليارد واقعـي بـه    600را از 

قايان گفتند كه مـا  آباز . رساندندتومان 
درصدش را بـه اقسـاط   80. پول نداريم
. نعمـت زاده قبـول كـرد   . مي پردازيم

دوباره گفتند بيست درصـد بقيـه را هـم    
ــتغالت   ــروش مس ــد از ف ــداريم بع االن ن

خـوب بـه همـين    . كارخانه مي پردازيم
ــي  ــاي آراحت ــه را  آق ــت اهللا كارخان ي

صاحب شـد و بعـد از مـدتي هـم ايـن      
ــورس فروخــت ــه را در ب در  –. كارخان

ــده    ــرعي نماين ــد ش ــه محم ــن رابط اي
مجـددا    .خبرگان قـم نيـز دخيـل بـود    

يت اهللا يزدي نامه اي مي نويسد آآقاي 
قاي فـروزش وزيـر صـنايع كـه     آبراي 

يـد  ئترتيبي فرما. پسرم حميد بيكار است
در جهت صادرات  لاز جنگل هاي شما

جالـب اسـت كـه    . مند شوده چوب بهر
يه ئحميد يزدي دراين زمان در قوه قضا

و بـه  . يعني بي كار نبـود . مدير كل بود
 اين صورت جنگـل هـاي شـمال را بـه    

بعـد رفتنـد مـردم بـومي     . تاراج بردنـد 
ــدازه   ــه ان شــمال را كــه حــاال شــايد ب
ــد   ــرده بودن ــار ك ــان چــوب انب هيزمش
بازداشــت كردنــد كــه باعــث شــلوغي 

  .جلوي زندان در شمال شد
به راستي آيا مقامات مبارزه با فسـاد         

و بخصوص سيد علي خامنـه اي كـه در   
هر گوشه از كشور سـخن از مبـارزه بـا    

ــدمــي فســاد  امــا بــوي گنــد فســاد  زن
نزديكانش در هـوا پراكنـده شـده مـي     

ميليارد تومان بيست سـال   600داند كه 
تومـان بـود    300پيش كـه دالر حـدود   

ــود   ــي ش ــدر م ــن دزدي و  آچق ــا اي ي
اخــتالس روشــن بيشــتر از بــه اصــطالح 
اختالس امير خسـروي كنـوني نيسـت ؟    

يد اگـر بـه   ئلطفا در اين رابطه مقايسه نما
اسدان مي گرديد كه البته بعيـد  دنبال ف

ميليـارد دالر   18است چرا كه در مـورد  
  .سوخته خود شما هم خواهيم گفت

پاليزدار در مورد نماينده مقام رهبري  •
و توليــت امــام رضــا و عضــو خبرگــان 
رهبري از فاسدترين افراد اين حكومت 
مــي گويــد   دوازده معــدن بــزرگ در 

بسي خراسان متعلق به آيت اهللا واعظ ط
است و پرونده المكاسب هم كه مربـوط  

  .قازاده واعظ طبسي استآبه 
فسـنجاني  ر پاليزدار در مورد هاشـمي •
معاون  –يس مجمع تشخيص مصلحت ئر

ــ يـك   : مـي گويـد  ..مجلس خبرگان و
پــارك جنگلــي  - ســوم جزيــره كــيش

ــادي    ــد اقتص ــده مفاس ــه پرون ــر ب چيتگ
در حـال   .خانواده هاشمي بر مي گردد

وانـه مصـرفي اصـطبل    حاضر پـول هند 
 100اسب هـاي دختـر هاشـمي روزي    

شـركت نفتـي ايـن    . هزار تومان اسـت 
خــانواده بــه همــراه عمــه خــانم يعنــي 
خواهر هاشمي در كانـادا را هـم ديگـر    

پسر وسطي هاشمي به  .قابل گفتن نيست
نام مهدي كه در سازمان مديريت بهينـه  
سوخت مديريت مي كرد بـا اسـتخدام   

آنها سـوء اسـتفاده    زيباترين دختران از
هايي مي كرد كـه فـيلم آن از اتـاق او    

  . كشف شد
ــيه   • ــا قض ــيد   18ام ــارد دالري س ميلي

مجتبي و سيد علي خامنه اي كه توسـط  
كانتينر به صـورت طـال و دالر از كشـور    

د را همه مـي داننـد و متوجـه    شخارج 
شده اند كه در بحبوحه انتخابـات سـال   

رز تركيـه  يك كانتينر دالر و طال از م 88
به مقصد سوريه خارج شد كه در تركيـه  

در . شتتوسط نيروهاي امنيتي توقيف گ
آن زمان كه انتخابات كامال به زيان سيد 
علي خامنه اي و باند احمـدي نـژاد در   
حال رقم خـوردن بـود، هـيچ يـك از     
مقامات جـرات نكـرد بگويـد كـه ايـن      
كانتينر از آن ايراني ها مي باشد چرا كه 

  از بام ي سيد علي و بيت او وايسر كوس
  

  ۶در صفحه

 در لبه پرتگاه
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لـذا مقامـات   . مـد آدنيا به صدا در مـي  
ايراني منكر خروج چنـين محمولـه اي   

خـدا  از در نتيجه دولـت تركيـه    .شدند
نخســت . كــردن را مصــادره آخواســته 

وزير و رئيس بانك مركزي تركيه گفتند 
مرحوم . اين پول وارد كشور شده است

طي نامه اي به ... سحابي و دكتر صدر و
كه  خاطر نشان كردندسازمانهاي جهاني 

از آن ملت ايران مـي باشـد و    پولاين 
زماني از شخصـي  . بايد بازگردانده شود

نام برده شد كـه صـاحب مـال اسـت و     
امـا   .مال بـه سـپاه تعلـق داشـته اسـت     

دستگاه خامنه اي و حكومـت احمـدي   
 6مبلغي كه حدود  .سكوت گزيدند ادژن

فعلي امير خسروي بـود از   برابر اختالس
كشور خارج و از دست رفت اما كـدام  

در ...مسئول قضايي و مبـارزه بـا فسـاد و   
چـرا  . ن برآمـد؟ هيچكـدام  آپي كشف 

و هسـتند و   كه همه همين كـاره بودنـد  
 ،نها هم كـه فاسـد نيسـتند   آ. ي دانستندم

كه اگر كـوچكترين اعتراضـي   مي دانند
ند كه اما غافل .بكنند نانشان قطع مي شود

  . مسئولند و شريك جرم
هر كوي  بهحال سيد علي خامنه اي     

فريـاد دسـتگيري    ،كـه مـي رود   و برزن
كار او . سر مي دهددزدان و مفسدان را 

ن دزد مي ماند كه فرياد مي زد آي آبه 
   . دزد تا از دست تعقيب كنندگان بگريزد

ــاد • ــا و فسـ  هاي در مـــورد دزدي هـ
ش از دهها افرادي چون محصولي كه بي

ــت    ــروش نف ــان از ف ــارد توم ــه ميلي ب
تاجيكســتان و بســاز بفروشــي بــه دســت 

و دارايــي هــاي چنــد ده  ه اســتآورد
ميلياردي و چند صد ميلياردي خـانواده  

خير انـديش   –علي آبادي  –هاي باهنر 
محمد خامنه اي  - مصطفي خامنه اي  –
ــاقرزاده – ــرادران خجســته ب مكــارم  - ب

ه كس چ ،...و –فالحيان  علي –شيرازي 
 .هيچ كس يا كساني بايد پاسخگو باشند؟

چــرا كــه ايــن دارايــي هــا در بانكهــا و 
صرافي ها وجود دارنـد و بانكهـا محـل    

از  رقمـي امن اين دزدان است و هـيچ  
اين دارايي ها و ارسال آنها به خارج از 

، در حقيقـت  .كشور را لـو نمـي دهنـد   
ي از فسـاد در كشـور   بسـيار بزرگـ   بخش

ــاتوســط  ــئوالن  منظ ــانكي و مس ــا آب نه
 .صورت ميگيرد

ــر       ــيت اگ ــك  ؤردر شخص ــاي بان س
تأمل  ،60ي خرداد مركزي بعد از كودتا

دست آنها در مشاهده مي شود كه  شود،
تـا كجـا بـاز بـوده     چپاول اموال كشور 

دسـتيار مافياهـاي    عـالوه بـر آن،   .است
ــنتي« ــتيار   » س ــك دس ــد و اين ــوده ان ب

محسـن  : ندمالي هست –مافياهاي نظامي 
ـ نور بخش ر كـه   -  يس بانـك مركـزي  ئ

بنده خدا بعدها معلوم نشـد چـرا سـكته    
و مـــرگ او را مشـــكوك  دادنـــداش 

 يسئمگر حقوق يك راما . بود  - دانستند
بانك مركـزي كـه از خـارج بـه ايـران      

در امتحـان بـراي    ،و در زمان شاه آمده
استخدام در وزارت اطالعات و تبليغـات  

كـه همسـرش    ، چقدر استرد شده بود
وارد زد و بندهاي مالي و زمينـي شـده   
است و با همسران ديگر مقامـات دسـت   
به خريد زمينهاي چند هزارمتري زده و 
با همكاري غالمحسين كرباسچي هزاران 
متر از باغهاي منطقه پاسداران را تبـديل  
به قطعات كوچـك كـرده و بـه عنـوان     

ــه فــروش رســاندند   ؟زمــين مســكوني ب
  :عبارت بودند از اعضاي اين باند

ــن     ــر محس ــي زاده همس ــم كرباس معظ
نوربخش و خير النسـا عسـگريان همسـر    
غالمحسين كرباسچي و خديجـه نظـري   
همسر محمد هاشمي رفسنجاني و مـريم  

ــر   ــژاد همس ــمي ن ــمي  عهاش ــي هاش ل
هاشـمي  علي اكبر رفسنجاني برادر زاده 

  .رفسنجاني
بعد ازاو، قاسمي نامي به رياست بانك  •

مطلـوب  خاب شد كه چندان مركزي انت
سـر كـار    رلذا سيدي ديگر ب .مافياها نشد

آمد به نام سيد محمد حسين عادلي كـه  
فرد مورد اعتماد غارتگران و به خصوص 

و سالها در اين مقام به ا .باند هاشمي بود
زماني كه  .الپوشاني دزدي ها پرداخت

خود قصـد خـروج از كشـور را بعـد از     
كيـف حـاوي   تغيير داشت، در فرودگاه 

. صدها سكه طال لو رفت و دسـتگير شـد  
با واسطه گـري هاشـمي رفسـنجاني     اما

بـه   قاسـمي و  .قضيه رفع و رجـوع شـد  

ــا هماننــد محمــد رضــا   ــادا رفــت ت كان
البتـه در   .خاوري سرمايه گـذاري كنـد  

ــنجاني و   ــمي رفس ــدان هاش ــار فرزن كن
بعد از آن هم سالها بـه مقـام    .كرباسچي

لستان رسيد تا سفارت عظما در كشور انگ
ــارج    ــورهاي خ ــه دارد در كش ــر چ ه

كـه دسـت    چنـان . سرمايه گذاري كند
  .نرسدثروت دزديده كسي به 

بار ديگـر سـيد محسـن     ،عادليبعد از  •
چرا كه از سيد .سر كار آمد  رنوربخش ب

 قابـل اطمينـان تـر   محمد حسين عادلي 
حســابهاي مــالي  پاســدارو كــامال ا .بــود

در غارت هاي  دست آنها را .مافياها بود
رياسـت  تـا اينكـه    .گذاشـت جديد بـاز  
مرگ بر اثر  ،بر بانك مركزي مجدد وي

او از رياسـت بـر   . مشكوك پايان يافـت 
بـه  درآمـد هـاي كـالن      ،بانك مركزي

  .وردآدست 
محمــد جــواد وهــاجي كــه كســوت  •

، نوربخشداشت، بعد از بر تن وزارت را 
او هـم   .به رياست بانك مركـزي رسـيد  

نيــاورد و كــار را بــه دســت زيــاد دوام 
ابراهيم شيباني از نزديكان به خامنـه اي  

جديد كه به قـول   حكومتاما . سپردباز
ـ   شخود  هبه دنبال مبارزه با فساد بـود، ب

حكم  .فرصت نداداين سفير اسبق، زياد 
چرا كه خـود   .بركناري او را صادر كرد

ينــده نگــري اقتصــادي آقصــد داشــت 
  .داشته باشد

 را ت طهماسب مظاهريشيباني كه رف •
كه مهندس عمران بود و وزارت دارايي 

ـ را نيز چندي در اختيـار داشـت، ر    يسئ
بانك مركزي كردند كه روابط او نيز بـا  

احمـدي  دولتيان و به خصوص شـخص  
. و وزير كار برجسته اش خوب نبود ادژن

در ســوابق  .بركنــار شــد ايــن شــد كــه
هـاي   وي در سال :مده استآمظاهري 

انقالب مدتي مـدير كـانون    اول پس از
پرورش فكري كودكـان و نوجوانـان و   
ــي    ــاون عمران ــز مع ــاهي ني ــدت كوت م

از . استانداري كهگيلويه و بويراحمد بود
ــال  ــا  1359س ــي  1360ت ــاون عمران مع

ــد، از   ــه و بويراحم ــتانداري كهكيلوي اس
قـائم مقـام سـازمان     1364تا  1360سال 

 1370تـا   1364برنامه و بودجه، از سـال  
ئيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب ر

 .است اسالمي، بوده
تـا   1370مظاهري همچنـين از سـال       

دبيركلي بانك مركـزي، از سـال    1373
قـائم مقـامي مـديرعامل     1376تا  1373

وي .است شركت فوالد را برعهده داشته
 1383تـا   1380در دولت هشتم از سـال  

و از  وزير امور اقتصادي و دارايـي بـود  
كـل   عنوان معاون به 1385تا  1384سال 

ــي و از   ــور اقتصــادي و داراي وزارت ام
تـاكنون مـديرعامل    1385تابستان سال 

وي . اسـت بانك توسعه صادرات ايـران  
پس از اختالف نظر با احمـدي نـژاد در   
مورد افـزايش نقـدينگي و مخالفـت بـا     

ــژاد و  سياســت ــانكي احمــدي ن هــاي ب
نهم در  تقاضاهاي متعدد وزير كار دولت

تزريـــق نقـــدينگي بصـــورت وام بـــه 
هاي زودبازده و همچنين مخالفـت   بنگاه

با كاهش نرخ بهره بـانكي هنگـامي كـه    
از   ،بــود درصــد 29 از  تــورم بــيش 

  .اجتناب كرد حكومتهمكاري با 
بعد از مظاهري، فرد مفسـدي بـه نـام     •

محمود بهمني بر سر كار آمد تـا هـواي   
ي نه تنهـا از  فعل بالي .باشد همه را داشته

ســـوي او بلكـــه از ســـوي او و ديگـــر 
كه بر سر كشـور   است» رهبر«دستياران 
  .آمده است

احمدي نژاد با شعار مبارزه با فساد بر      
سر كار آمد و يكي از فاسدترين افراد را 
به رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 

مقـام  بي آبـرو تـر از مـابقي     او. برگزيد
محمـد رضـا    و نامشنيست كشور  داران

ــغلش رحيمــي  ــاون اول رو ش ــمع يس ئ
خـود  فساد كاريهاي او . ي استجمهور

ــه دارد   ــتاني جداگانـ ــود . داسـ محمـ
ــژاد،  ــدي ن ــازآدر احم ــار غ ــود ك   ،خ

مديران عامل بانكهاي كشور را تغيير داد 
و از ناپخته ترين افراد استفاده كـرد تـا   
بتواند در چپاول بر روي آنها حساب باز 

 هـاي مـدير عامل تن از زير چند در  .كند

  :را مي شناسانيممنتخب احمدي نژاد 
اسكندري را مدير عامل بانك تجارت  - 

قبل از مدير عاملي عضو انجمن  او. نمود
  .اسالمي بانك تجارت بود

انصاري نامي را مدير عامل بانك ملي  - 
مسئول تيزرهاي تبليغاتي صـدا   وا .نمود

   .و سيما بود
عامل بانـك صـادرات   برهاني را مدير  - 

نمود چرا كه وي در دوبي همين كار را 
بر عهده داشت و مي شد از طريـق او و  

آن   ارتباطاتش دالر هاي ايـن ور آب و 
  .درور آب را به ريال تبديل ك

جمالي را مدير عامل بانك رفاه نمـود   - 
ــرا ا ــك    وزي ــت بان ــدير حراس ــبال م ق

 حراست با مـدير عـاملي   . كشاورزي بود
علـت انتصـاب او روابـط    . رد ربطي ندا

ــارعنكبوتي   ــبكه ت ــدرت و ش شخصــي ق
   . است

درخشنده را به مدير عاملي بانك سـپه   - 
ــد ــل از آن، .برگزي ــات او  قب ــو هي عض

   .مديره بانك ملت بود
ديواندره اي راكه عضو هيات مـديره   - 

بانك ملت بود بـه مـدير عـاملي همـان     
   .بانك منصوب ساخت

زماني كـه   تاين مديران عامل در مد   
بر سر كار بودند هر چه در توان داشتند 

را  مافياهـا به كار بردند تا دارايي هـاي  
البته بخشي از دارايي هـا  . دهندافزايش 

بيت رهبري و برخي مقامات مسـئول   به
هـا  » هبـه «ايـن  آمـار  . مي شـود » هبه«

فرار  گرچهاين روزها . نيستعلوم هنوزم
شــكار آفرصــت محمــود رضــا خــاوري 

دسـت درازي هـاي فـراوان بـه     كردن 
در خور اما  ،وردآرا فراهم اموال مردم 

، دزدي هـاي فـراوان   توجه تـرين امـر  
ـ علينقي جهرمي سيد محمد تازه، ر يس ئ

هويدا شـد كـه   . بانك صادرات، ميباشد
او و ر چپاول اموال ملت او و خانواده د

تـا   به ناطق نـوري   وابستهخانواده هاي 
بـي بـاك   در خـورد و بـرد    چه اندازه 
وي در دور اول بــر ســركار . بــوده انــد

ــور   آ ــار وام ــر ك ــوان وزي ــه عن ــدن ب م
اجتماعي ميلياردها دالر اموال كشـور را  
بــه عنــوان طــرح هــاي زود بــازده بــه 

را در ثــروت  اكثــر آن. نــابودي كشــاند
و  حكومـت اختيار نزديكان بـه خـود و   

وقتي قرار برحسابرسي  .قرار داد »رهبر«
سـرمايه گـذاري   ن را بـه موسسـه   آشد 

مهرامام رضا واگذار كرد تا از بررسي ها 
خارج شود و اين سياسـت توانسـت وي   
را از محاكمــه در مــورد از بــين بــردن 

محاكمـه   .نجات دهـد  دالرميليارد چند
نشد زيرا عضو شـبكه تـارعنكبوتي اسـت    
كه  كسي كه نقش محـور را بـازي مـي    

  .صاحب مقام است» بيت رهبر«كند در 
وابســتگان ايـن مــديرعامل   بـه پيشـينه و  

    .توجه فرماييد 
شبکه های تارعنکبوتی 
روابط شخصـی قـدرت 
کــه  فســادها را تصــدی 

    :می کنند
سيد هاشم رسولي محالتي  سر دسـته   •

وي در  .و بزرگ اين خانواده مي باشـد 
دوران خميني در بيت خمينـي و حـال   

حضور دارد و به  در بيت علي خامنه اي
و وابستگان خـود   طور كامل از خانواده

داماد هـا و   وفرزندان . حمايت مي كند
  :عبارتند از ديگر وابستگان به وي

رسولي محالتي سفير سـابق ايـران در    - 
بـرادر  محالتي و  عربستان فرزند رسولي

همسر علي اكبر نـاطق نـوري و عبـاس    
  .احمد آخوندي و شهيدي

محالتـي معـاون وزيـر     جواد رسـولي  - 
 ،ران واليتـي اسبق امـور خارجـه در دو  

محالتـي و بـرادر همسـر     فرزند رسولي
علي اكبر ناطق نـوري و عبـاس احمـد    

  . خونديآ
محالتــي  از مســئوالن  علــي رســولي - 

وزارت مسكن در گذشـته بـرادر همسـر    

ناطق نوري و عباس آخوندي كه خـود  
ــولي    ــد رس ــود و فرزن ــكن ب ــر مس وزي

   .محالتي
دختر رسولي محالتـي  همسـر نـاطق     - 

   .نوري
تر رسولي محالتي  همسـر عبـاس   دخ - 

   .احمد آخوندي
دختر رسولي محالتي همسر شـهيدي   - 

   .معاون وزير امور خارجه
علـي اكبـر    - علي اكبـر   –جمشيدي  - 

 رسـولي ناطق نوري يكي از دامادهـاي  
رسوايي وي وداماد و طشت محالتي كه 

 وفرزندانش در خريـد و فـروش عتيقـه    
مصادره كارخانه هـا وزمـين هـاي بـي     

. از بام ايـران فروافتـاده اسـت    احب،ص
يس دفتـر بازرسـي بيـت    ئر وي دوراني

يس ئرهبري بود و زماني وزير كشور و ر
و آنقــدر در كارهــايش پــر ... مجلــس و

تالش بود كه دارايي هـاي فرزنـدانش   
 .ثروتي عظيم گشته انددر كانادا 

ناطق نوري زماني حاكم شرع بود و       
پرونده . نحاكم شرع دادگاه گروه فرقا

 او : بسـيار سـنگين اسـت    جنايات وي نيز
. دهها حكم اعدام را صادر كرده اسـت  

قاچاقچي : پاليزدار در مورد او مي گويد
بزرگ فرودگاه پيـام كـه هـزار و صـد     
پرونده قاچاق كاال دارد اما هنوز موفـق  
به بازداشتش نمي شديم چرا كـه تحـت   

پـاليزدار  . الحمايه اقاي ناطق نوري بـود 
مـي  بخشي ديگر از افشـاگري خـود   در 

ماشين مفت  500بنياد نهج البالغه  :گويد
اعضـاي بنيـاد   . از ايران خودرو گرفـت 

ـ  :عبارتنـد از  . نهج البالغـه  علـي   انآقاي
عسـگر  . رفيق دوسـت . اكبر ناطق نوري

  .معزي. حسين دين پرور. اوالدي
وابستگان به ناطق نوري كـه رد پـاي     •
است عبارتند  نها در فساد بانكها مشخصآ
  :از

جهرمـي دامـاد    –علينقي  –سيد محمد 
مــدير عامــل  علـي اكبــر نــاطق نـوري،  

او   .اسـت بركنار شـده بانـك صـادرات    
ــاعي     ــور اجتم ــار و ام ــي ك ــر قبل وزي

بـوده  واستاندار اسـبق چنـدين اسـتان    
عتيقـه بـا بـرادران    قاچـاق   در امر. است

همسر خود بسيار فعال بود او و بـرادران  
گم شدن صـدها شـئي   مسئول  شهمسر

با ارزش تاريخي ايران هستند كه گفتـه  
 . اندمي شود در خارج به فروش رسيده 

مـدرك دكتـراي    اونيست معلوم هنوز 
  .است وردهچگونه به دست آ خود را

مسئوليت هاي اين داماد وزير اسبق       
بـه شـرح زيـر     –نـاطق نـوري    –كشور 
  :هستند

نبازان مسئوليت بنياد مستضعفان و جا      
هاي زنجان، آذربايجـان غربـي و    استان

فرمانـداري  -شرقي و گيالن و مازندران 
معاونت -فرمانداري نور سرپرستي -آمل

مدير - سياسي استانداري استان مركزي
-حوزه وزارتـي و مشـاور وزيـر كشـور    

اسـتاندار اسـتان   - استاندار استان زنجان 
لرستان ومسئول ستاد جنگ استان ايـالم  

استاندار اسـتان  - استان سمنان استاندار - 
رياسـت   - استاندار استان فارس- همدان

  - دانشكده مديريت دانشگاه آزاد تهران
هـاي مجمـع    مسئوليت امـور كميسـيون  

ــخيص ــلحت تش ــام  مص ــت -نظ معاون
اجرايــي و امــور انتخابــات شــوراي    

در وزير كار و امـور اجتمـاعي    - نگهبان
ــژاد  حكومــت مــدير  –اول احمــدي ن

   .ادراتعامل بانك ص
برادر جهرمي در سالهاي اخير مسئول  - 

  .خانه كتاب وزارت ارشاد بوده است
فرزنــدعلي اكبــر نــاطق  –جمشــيدي  - 

داراي  - نوري مدير شـركت واحمـدن  
شــركت بيمــه شــركت ســايپا يــدك و  

   –شركت كاله 
فرزند ناطق نوري دامـاد   –جمشيدي  - 
مهـدوي كنـي و از سـرمايه     »يت اهللاآ«

مهـدوي كنـي    راين،بنـاب  .داران بزرگ
   .پدر عروس ناطق نوري است

  :عبارتند ازكني وابستگان به مهدوي  •
آيـت  « –محمد رضـا مهـدوي كنـي     - 

وزيـر   –يس مجلس خبرگـان  ئر – »اهللا
از او  ...يس كميته ها و ئر –اسبق كشور 

. اسـت بزرگان وابسته به انجمن حجتيـه  

در اوايل انقالب در تحكيم پايـه هـاي   
شايع است وي  .ر كوشا بوداستبداد بسيا

روابــط مخفــي بــا انگلســتان دارد و در 
حال حاضر رياست دانشگاه امام صادق 
و عضويت ارشد جامعه روحانيت مبـارز  

  .را برعهده دارد
صديقه مهدوي كني،فرزنـد مهـدوي    - 

  . كني كه استاد دانشگاه امام صادق است
محمــد ســعيد مهــدوي كنــي  مــدير  - 

نشـگاه امـام   مسئول فصلنامه پـژوهش دا 
   .فرزند آيت اهللا مهدوي كني –صادق 

 پارسا داماد مهدوي كني كه زماني در- 
   .معاونت داشت واواك

برادر مهدوي كني كه در  باقري كني - 
ســفارت  اوايــل انقــالب مســئول كميتــه

امريكا بود كه ماشاءاهللا قصـاب در كنـار   
وي بعـدها بـه    .وي مشغول به كـار بـود  

شـت  حكوم گجرم جاسوسي به زندان م
اما خبري از بازداشت وي نشد گفته مي 
شود كه فرزنـد وي دامـاد خامنـه اي و    

  . مي باشداو مستقر در بيت 
ـ كني ر باقري -  يس سـازمان مـديريت   ئ

كشور،عضـــو شـــوراي عـــالي امنيـــت 
ملي،عضو شركت كننده در جلسه اتمـي  
ايران گفته مي شود وي داماد خامنه اي 

  .است
د رسـولي  عباس احمد اخوندي  دامـا - 

 او. اسـت باجناق ناطق نوري  ومحالتي 
وزير اسبق مسكن و معاون اسبق صـدا و  

معاون اسبق وزارت كشور و از  .بود سيما
مســئوالن بانكهــاي خصوصــي در حــال 

از گـروه   وحاضر مـي باشـد چـرا كـه ا    
تاسيس كنندگان بانكهـاي كـارآفرين و   

  .اقتصاد نوين است
سيد محمد علي شهيدي باجناق ناطق  - 

نوري مدير كل وزارتخارجه خـاتمي و  
معاون سـابق كنسـولي، مجلـس و امـور     
ايرانيان وزارت خارجـه دوره احمـدي   
نــژاد او پســر عمــوي همســر فضــل اهللا 

  .محالتي نماينده خميني در سپاه بود
فضل اهللا نماينده خميني در  - محالتي - 

سپاه پاسداران و شـوهر دختـر عمـوي    
شــهيدي وزارت امــور خارجــه كــه در 

  .سقوط هواپيما كشته شد
ــي -  ــد فضــل اهللا   –محالت ــد فرزن احم

   .محالتي سفير اسبق ايران در بلغارستان
محمـود  فرزنـد فضـل اهللا     –محالتي - 

ــور   ــئوالن در وزارت ام ــي از مس محالت
   .خارجه

باجناق فضل اهللا محالتـي   –بجنوردي - 
نماينــده امــام در ســپاه و همســر دختــر 

  .عموي شهيدي وزارت امور خارجه
 .است باجناق فضل اهللا محالتي ديبايي- 

وي شوهر دختـر عمـوي سـيد محمـد     
ــهيدي  ــت ش ــور  اس ــه در وزارت ام ك

  .خارجه اشتغال داشت
شـوهر خـواهر    صادق گيوي خلخالي- 

آيت اهللا رسولي محالتي كه خود پـدر  
ــاي   ــده دوره ه ــي نماين ــان ارث زن كي

شهر و فريدن  مختلف مجلس از فريدون
  .ميباشد

لخـالي  بـرادر صـادق    غفور گيـوي خ - 
   .خلخالي  نماينده مجلس  دور اول

اسداهللا كيان ارثـي  دامـاد آيـت اهللا     - 
صادق خلخالي و نماينده چنـدين دوره  

   .مجلس
محمــد صــادقي فرزنــد آيــت اهللا     - 

خلخالي و پسر خواهر آيت اهللا رسـولي  
محالتي كه در دوران وزارت كشـوري  

ــه كــار در   ــوري مشــغول ب ــاطق ن ن آن
  .ه بودوزارتخان

احمــد نــاطق  –احمــد  –جمشــيدي  - 
نماينــده شــش دوره مجلــس از (نــوري 

شهرستان نـور و محمـود آبـاد و رئـيس     
و  بـرادر علـي   ) اسبق فدراسيون بوكس

   .اكبر ناطق نوري
بنابراين يكي از خانواده هايي كه در  •

امور مختلف دست داشته و در بيت نيـز  
حضور دارند از عوامـل فسـاد در بانكهـا    

باشند كـه در ادامـه ضـمن معرفـي     مي 
نهـا نيــز  آروسـاي مختلـف بانكهــا نقـش    

نكتـه جالـب در   . مشخص خواهـد شـد  
معرفي روسا و مسئوالن بانك ها ارتبـاط  

سياسـي   –روحاني  –چهره هاي نظامي 
   .در اين امر است

رش كوشـا  آرضا سـماعي پسـر خالـه     - 
   برادر زاده رحيم مشايي كارمند ساده

  
  ۷ در صفحه

 در لبه پرتگاه
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به مدير عـاملي بانـك توسـعه     بانك كه
ــزوئال    ــران و ون ــذاري اي ــرمايه گ س

   .رسيده است
سيد حميد پور محمدي با سـوابق   - 

تحصيلي ليسانس حقوق قضايي، فوق 
ــوم   ــراي عل ــديريت و دكت ليســانس م
ــديره و    ــت م ــيس هيئ ــادي  رئ اقتص
مــديرعامل شــركت ســرمايه گــذاري 
شاهد، عضو هيئت امناء و رئيس هيئت 

سعه فرهنـگ قـرآن،   مديره موسسه تو
رئــيس هيئــت مــديره ومــدير عامــل  
موسسه اندوخته شاهد، مشاور اقتصادي 
معاون رئيس جمهور و رئيس سـازمان  
ــه    ــت رئيس ــو هيئ ــدني، عض ــت ب تربي
فدراسيون فوتبال، عضوهيئت مـديره  
باشگاه فرهنگي و ورزشي پرسـپوليس،  

اداري مــالي  گــذاريمعــاون برنامــه 
ــاري  ــتانداري چهارمحــال و بختي ، اس

طراح طرح ورزش روستائي كشـور و  
ــتراتژي     ــدوين اس ــه و ت ــدير مطالع م
دانشگاه شاهد و معـاون امـور بـانكي،    

هـم   وا. بيمه اي و شـركتهاي دولتـي  
بانــك مركــزي  يسئــاينــك معــاون ر

  .ميباشد
حال چه خبـر در ايـران اسـت كـه     •

همه گير داده اند به فردي به نام امير 
منصور اميـر خسـروي مگـر او بـا چـه      

نچه ساني ارتباط داشته است و اگر آك
مـي  كـه گفتـه    اسـت همين  او كرده

، چرا داماد ناطق نوري را بركنار شود
كردند و مدير عامل بانك ملـي فـرار   

  كرد؟ 
امير منصور امير خسروي دوسـت        

ـ امير عابـديني ر  يس باشـگاه دامـاش   ئ
وي قبال داماش لرسـتان   .گيالن است

بـود را   كه نام قبلي اش كوثر لرستان
  .در اختيار داشت

امير عابديني در تيم كوثر لرسـتان       
با مهدي اربابي عضـو هيـات فوتبـال    

و  60از عوامل قتل هاي دهه  تهران و
مال جعفر همان مجيد قدوسـي ديگـر   
عامل كشتار زندانيان در اين تيم بـود  
و باز همه مي دانند كه امير عابديني با 

ــاد همگرا ــان در بني ــي گــروه فالحي ي
 انديشه اسالمي در كنار علـم الهـدي،  

پــس  .مشــهد قــرار دارد امــام جمعــه
چگونه است كه امير خسروي بـه نـام   
اختالس دستگير مي شود در حالي كه 
ــتقالت و   ــا و امــالك و مس ــي ه داراي
كارخانه هاي او به قـول محسـني اژه   

ــال  47اي بــيش از  ــارد ري هــزار ميلي
يعني بيش از اختالس و چرا پور  .است

نقل به مضـمون   –حمدي مي گويد م
كه اين فرد انديشـه ضـد انقالبـي و     - 

اسالمي نداشته است و بـه تـازگي در   
خفا معلوم شده اسـت كـه وي بابـت    
خريــد ســهام كارخانــه فــوالد بــدهي 
ندارد و پس از بررسي هـا گفتـه مـي    

هــزار  1,9شــود ميــزان اخــتالس بــه 
ميليارد تومان كاهش يافتـه و احتمـاال   

ــدها  ــبع ــتخواه ــه او اصــال  د گف ك
است و تنهـا دربرخـي    نكردهاختالس 

مواقع با كمك جهرمي و ديگران سوء 
پس چرا دسـتگير  . استفاده كرده است

قـدر   شد و چرا اين دستگيري را ايـن 
 ؟ در بوق كردند

اميــر  - اميــر منصــور –آفــرين  مــه •
او و برادرانش از گـاوداري   - خسروي

شــروع كردنــد امــا در همــاهنگي بــا 
ــاو جهرمــي  دريافــت وامهــاي زود  ب

داد و داشته  به سرعت بازدهكه بازده 
شـركت  : هاي زير را بـه دسـت آورد  

 توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا
اقداماتي مشـكوك، توانسـت   با انجام 

درصد از سهام ماشـين سـازي    94٫96
درصـد از سـهام گـروه     95٫2لرستان، 

درصد از سهام  95صنعتي فوالد ايران، 
خط و ابنيـه فنـي راه آهـن     مهندسي

ــراورس( ــهام   39٫5و ) ت ــد از س درص
فوالد اكسين خوزستان را خريـداري  

 ]9.[نمايد
  برخي از شركتهاي زيـر مجموعـه        

توسـعه ســرمايه گـذاري اميرمنصــور   «
  : عبارتند از» آريا
توسعه سرمايه گذاري امير منصـور       

شــركت پخــش اميرمنصــور   - آريــا
شيشـه مارليـك   گروه صنعتي - ايرانيان
ــوالد  - گــيالن ــي صــنعتي ف ــروه مل گ
ــران ــاش - اي ــدني دام صــنعت آب مع

گـروه صـنعتي نمونـه منصـور     - گيالن
شــركت مشــاوره و مــديريت - گــيالن

هاي برنامه ريـزي   سامانه. تدبير منصور
باشگاه ورزشـي دامـاش    - منابع كرانه

شــفاف شــيمي - بانــك آريــا- ايرانيــان
صنايع غـذايي درياچـه گهـر    - پالست
شـركت  - ن و فوالد لوشانآه- لرستان

شركت گردشـگري و  - پي سنگ گستر
- جهانگردي ستاره درخشـان درفـك  

ماشـين سـازي   - سبك سـازان لوشـان  
گروه صـنعتي نمونـه منصـور    - لرستان
دامـاش  - معدن شكافان تهران - گيالن

ــان ــر ايراني خــدمات كشــاورزي - تراب
صـنايع غـذايي تـرچين    - ميثاق گيالن

نــوآوران صــنعت  - طــبخ ايرانيــان 
- تجارت گستران منصـور - كالكتروني

 -  شركت آريا سـنگ زريـن ايرانيـان   
مهندسين مشـاور  - سيمان فاراب شمال

ــان  ــردازش زم ــديريت پ ــركت - م ش
شــركت - خــدمات خــط و ابنيــه فنــي

ــم   ــك ق ــنعت الكتروني ــوآوران ص - ن
مرواريـد درخشـان   - شركت تـراورس 

- شركت گسـترش منيـزيم آريـا   - آريا
ــتان  ــين خوزس ــوالد اكس ــركت ف - ش

اي داخلـي   هشركت حمل و نقل جاد
بيمـه طـرح   - كاالي ايمن ترابـر آريـا  

 .ستارگان امير منصور- ايرانيان
مــدير عامــل و   –علــي انصــاري  •

ــات  ســرمايه دار  –بنيانگــذار بانــك ت
 –اصلي بازار مبل ايران در يافت آباد 

داراي مـدرك  - از مبل سازان شـهير  
از بسـاز و بفـروش    –ليسانس معمـاري  

ره هاي برجسته واز اعضاي هيات مدي
سابق تيم استقالل تهران در كنار عضو 
برجسته هيات موتلفـه اسـالمي واعـظ    
آشتياني معـاون وزيـر صـنايع دولـت     
احمدي نژاد و سرپرسـت سـابق تـيم    

ـ فوتبال اسـتقالل و ر  يس فدراسـيون  ئ
دوچرخه سواري كه بعد اتفاقا انصاري 
ــين     ــه هم ــات رييس ــو هي ــز عض را ني

او بـا كمـك واعـظ    - فدراسيون نمود
ــتياني ــان و   ،آش ــن مبلم ــيس انجم رئ

انصـاري  در   .شـد  دكوراسيون ايران
بــازارآهن غــرب تهــران، بــازار مبــل 
ايــران، كارخانجــات لولــه و پروفيــل 
تهران، كارخانجات توليدي و صـنعتي  

خواب نوين و همچنـين بـازار    خوش
موبايل ايرانو بخصوص بساز و بفروشي 
فعال شد و صاحب ميلياردهـا تومـان   

را راه انـدازي  تـا بانـك تـات     شتگ
  . كند

برادر رسول اف  –جالل رسول اف  •
كارگردان معـروف كـه مـدير سـابق     
بانك كشاورزي و از بنيانگذاران بانك 
كار آفرين و بانـك اقتصـاد نـوين در    
كنار عباس آخونـدي باجنـاق نـاطق    

از  –نوري و دامـاد رسـولي محالتـي    
يسه بانك تات در كنار ئاعضاي هيات ر

بانك از قـوم تـات    نام –علي انصاري 
 –ن را بـا شـعار تجربـه    آبود اما آنهـا  

رسـول   .توسعه تغييـر دادنـد   –اعتماد 
اف در كنار مهـر عليـزاده در تاسـيس    
بانك مرتبط با بنياد شهيد بـه نـام دي   

  .نيز دخيل بوده است
ــدين« • ــمي بهاءال ــديرعامل » هاش م

ديگر عضو هيات  - سابق بانك صادرات
برجسـته   يسه بانك تـات از مـديران  ئر

  بانكي
ن  دارا محمد صدر هاشمي از بانك •

برجسته كه در كار بساز و بفروشي بود 
ه عبـاس احمـد اخونـدي    صـي او به تو

داماد رسولي محالتي و باجناق نـاطق  
قـا ميـرزاي سـيد علينقـي     آنوري و يا 

جهرمي كه آن زمان وزير مسكن بـود  
دهها پروژه سـاختماني بـزرگ را بـه    

مي اندوزد و  و ثروتدست مي آورد  
با كمك عباس احمد اخوندي بانـك  
  .اقتصاد نوين را راه اندازي مي كنند

دبيركــل  –حســين عبــده تبريــزي  •
بانـك   سابق بورس نيز در راه اندازي

اقتصاد نوين به كمك صـدر هاشـمي   
مي آيد و در اين بين از جالل رسول 

آنها سـرمايه  . اف نيز ياري مي جويند
ميليـارد   25بانك را طي چند سال از 

ــه  ميليــارد تومــان مــي  400تومــان ب

رسانند و به دليل تجربه حسـين عبـده   
تبريزي بـه سـرعت وارد بـورس مـي     

  .شوند و به پيش مي روند
عبداهللا طالبي مدير عامل و موسس  •

بانك پارسيان كه به دليـل سـخنراني   
 .احمدي نژاد در نظر آباد بركنار شـد 

ـ بعدها از سوي ر والبته ا  يس جمهـور ئ
. ساله دعوت شد 5براي تدوين برنامه 

ســخنراني آن روز احمــدي نــژاد بــر 
بانك پارسيان براي از ميدان به در ضد

 بردن اين بانـك و ورود بانـك انصـار    
جالـب   .بـود به صـحنه خـورد و بـرد    

اينكه در سـخنراني احمـدي نـژاد در    
آن روز، تنها يك صفر به دارايي هاي 

يند و پارسيان افزوده شد تا به گل بنش
ميليـارد نبـوده    2000بعدها گفتند كه 

  .ميليارد بوده است 200بلكه 
بهرام فتحعلي رئيس هيـات مـديره    •

پارسيان كه به دليـل سـخنراني    بانك
احمدي نـژاد در نظـر آبـاد از سـوي     

 .بانك مركزي بركنار شد
ـ  • ي ولي اهللا ضرابيه  از سرمايه داران

ه بانك سامان را تشـكيل داد  است كه
   .اند

ــل   • ــين دبيرك ــي اول ــايي سلماس رج
ــورس تهــران در ســال هــاي بعــد از  ب

انقالب به عنوان مديرعامل بانك سامان 
او قراردادهاي طوالني بـا  . انتخاب شد

ــاني و راه  ــد  آوزارت بازرگ ــن منعق ه
   .كرد

محمد ضرابيه يزدي بنيانگذار بانـك   •
   .خانوادگي سامان

ــتي  • ــت   دش ــي اس ــان كس ــه هم ك
ــودروي ر ــخ ــورئ ــه  يس جمه  2,5را ب

 34وي صـاحب   .ميليارد تومان خريـد 
ــامان ميباشــد  ــك س ــرمايه بان  .درصدس

از دوســتان نزديــك اســفنديار  دشــتي
گفته   .رحيم مشايي و حميد بقايي است

درصد سهام بانـك   30مي شود كه وي 
يكـي   والبتـه ا  .گردشگري را نيـز دارد 

 .ازبزرگتــرين بــدهكاران بــانكي اســت
بفـروش هـا    دشتي كه او هم از بسـاز و 

مي باشد بخشي از سهام كارخانه فوالد 
  . را در اختيار دارد» آتا«و هواپيمايي 

سردار اكبرغمخوار مديرعامل پيشين  •
و مـدير عامـل بنيـاد     باشگاه پرسپوليس

 –تعاون سپاه يا بانك انصار المجاهدين 
سرمايه اوليه اين بانـك دههـا ميليـارد    
ز تومان مي باشد كه از سوي سپاه واري

درصـد   15شده بود و در سال گذشـته  
درصـد   24قرض الحسـنه را بـا    وامهاي

سود يعني كـامال بـدون ربـا پرداخـت     
  .!كرده بود 

دوسـت وزيـر    سردار محسـن رفيـق   •
سابق سپاه از عوامل تاسيس بانك انصار 
المجاهدين از سوي بنياد تعـاون سـپاه   

و اخوي گرامي كه  اودر رابطه با  .بود
درات را در ســالها اخــتالس بانــك صــا

 پيش برنامه ريزي كرده بود و همكاري
با ناطق نوري در موسسـه نهـج البالغـه    

  .سخن بسيار است
سردار علي اصـغر صـالحي از ديگـر     •

انصـار   مديران بنيـاد كـه در  صـندوق   
المجاهدين مشغول بـه كـار بـود  وي    
بعدها به عضويت در هيات مديره بانك 

   .مهر اقتصاد ايران در آمد
آيت اهللا ابراهيمي با مـدرك فـوق    •

حســابداري مــديريت بانــك  ،ليســانس
ــا   ــده دارد بـ ــر عهـ ــار را بـ  120انصـ

ــهامدار و  ــعبه و  670هزارسـ  4200شـ
   .ابراهيمي روحاني نيست .كارمند

بانـك   غالمحسن تقي نتاج مدير عامل•
ميليـارد   150مهر اقتصاد كه بـا سـرمايه   

تومان تبديل به بانـك شـد و در سـال    
ميليــارد تومــان ســود بدســت  92اول 
وي قبل از آن مـديريت بانـك    .آورد

انصــار المجاهــدين ســپاه را بــر عهــده 
  6000شـعبه و   700ايـن بانـك    .داشت

درصــد ســرمايه  10كارمنــد دارد كــه 
ــپاه داده   ــاون س ــاد تع ــه آن را بني اولي

  .است
 ،مــديره  محمــدمخبر، رئــيس هيــات •

سينا وابسـته بـه بنيـاد     مدير عامل بانك
تضــعفان همزمــان مســئول اجرايــي مس

نـام او در ليسـت    .بنياد مستضعفان است

تحريمي هاي اتحاديه اروپا قـرار دارد   
چــرا كــه او روابــط نزديكــي بــا بيــت 

گفتـه  .دارد  اسـلحه رهبري و معامالت 
 2شــعبه و  270مــي شــود ايــن بانــك 

  .ميليون سهامدار دارد
عبدالناصر ناصري  بـه عنـوان مـدير     •

دليل تحريم تالش خود را  به بانك سينا
   .بر داخلي كردن معامالت گذارد

ــيس اســبق   • ــزاده، رئ محســن مهرعلي
يس فدراسيون ئبدني و ر سازمان تربيت

ــين   ــه اي همچن ــاي زورخان ورزش ه
جمهـوري   كانديداي انتخابات رياسـت 

نماينـده شـركت    عنـوان  به 1383سال 
 شاهد در اتاق بازرگاني نيـز از اعضـاي  

دي در كنار جـالل   هيات مديره بانك
   .رسول اف مي باشد

پرويز كاظمي اردكاني وزيـر اسـبق    •
   .تعاون باجناق مهرعليزاده مي باشد

ــطهماســب مظــاهري  ر • يس بانــك ئ
   .توسعه صادرات

عبدالرحمن نديمي، اسـتاندار سـابق    •
گــذاران ســازمان   بوشــهر و از پايــه 

حسابرسي كشـور هـم مـديريت عامـل     
يد را برعهـده  بانك دي مرتبط بنياد شه

  .دارد
ــات   • ــاحاجي زاده، عضــو هي غالمرض

مديره بانك صـادرات خوزسـتان هـم    
. مديريت بانك سرمايه را برعهده دارد

الزم به ذكر اسـت كـه شـايع بـود بـه      
هنگام تاسيس بانك سرمايه رسـول اف  
  .نيز در كنار  بنيانگذاران آن بانك بود

مهدي جهـانگيري معـاون اسـفنديار     •
در سـازمان گردشـگري   مشـايي    رحيم

او بـرادر  . مدير عامل بانك گردشگري
 وزيــر» اســحاق جهــانگيري« كــوچكتر

صنايع و معادن دولـت هفـتم و هشـتم    
سـهامداران ايـن بانـك برخـي      .است

گـذاري   شركت سرمايه«ازسهام داران 
 -ميراث فرهنگي و گردشـگري ايـران   

درصد از سهام دو   60هستند كه  »سمگا
بانـك را در اختيـار    هزار ميليارد ريالي

درصـد سـهام ايـن     30ازجملـه   .دارند
بانك به همان تيم اوليه اختصاص دارد 

شدت بـه بقـايي معـاون اجرايـي      كه به
جمهــور و ســازمان گردشــگري  رئــيس

درصد ديگر سهام  15 -. اند نزديك بوده
سـاز   بانك هم از سوي دو شركت انبوه

  .خريداري شده است
ايفيـك  نژاد مدير شركت  علي زيرك•

گ ايهاگ دوسـلدرف را  .هولدينگ آ
برخي نهادهاي نزديـك  . برعهده دارد

كننـد او در دسـته    به بانك روايت مـي 
گيرد كه در همايش  ايرانياني جاي مي

حضور فعال داشـته  » ايرانيان«پرحاشيه 
اعضـاي تشـكيل    زيرك زاده از .است

 .دهنده بانك گردشگري مي باشد
ــا ز  • ــد رض ــهامداران  -محم ن از س

عمده بانك گردشگري كـه گفتـه مـي    
انـك را دارا  ب درصد سهام اين 30شود 

برتهيه كنندگان گزارش  ميباشد نام وي
  .نشد معلوم

رامــين ادراكيــاز ســهامداران بانــك  •
   .گردشگري

محسن عـامري از سـهامداران بانـك    •
   .گردشگري

نژاد  از سهامداران بانك  مجيد رباني •
   .گردشگري

امداران بانـك  محمد مصـباح از سـه   •
   .گردشگري

رقيه حاتمي پور از سهامداران بانك  •
   .گردشگري

منوچهر زماني كه مدير عـاملي ايـن    •
بانك را بر عهده داشت بنـا بـه دسـتور    

   .تغيير كرد
ساالر  به جاي منوچهر زماني به مقام  •

  .مديريت عاملي اين بانك رسيد
محمود افضلي رئيس هيات مديره و  •

   .نك پست بانكمدير عامل با
اهللا خــدارحمي عضــو هيــات    روح•

مديره پست بانك با سابقه كار در بانك 
  .كشاورزي

علي نعمتي عضو هيات مديره پسـت   •
كارشناس آمـار و مـدير عامـل     –بانك 

   .پست بانك در چند استان

عادل قبادي زاده عضو هيات مـديره  •
  .پست بانك  حسابدار

 غالمرضا كاتب عضـو هيـات مـديره    •
ــك  ــت بان ــوزوي و   .پس ــيالت ح تحص

معاون دانشگاه  ودانشگاهي در پيام نور 
   .فرماندار چند شهر كشورو پيام نور 

عباس احمد آخوندي همان باجنـاق  •
معروف از بنيانگذاران بانك كار آفرين 
 با همكاري رسول اف و صدر هاشـمي 

بنيانگذاران بانك اقتصاد نوين  از خائن 
   .ي و مالي كشوربانكنظام ترين افراد به 

محمودرضا خاوري مدير عامل سابق  •
بانك سپه و مدير عامل سابق و فـراري  

   .بانك ملي
 مـديرعامل بانـك   رامين پاشايي فـام •

   .سپه
ذكــر اســت كــه  در انتهــا الزم بــه      

اسامي برخي از بنيانگـذاران موسسـات   
  :مالي و بانكها به دست نيامد از جمله

وي انتظاميكـه  وابسـته بـه نيـر   (قوامين  
سالهاست در امر بانك داري مشغول به 

ايرانيـان  و ) چپاول اموال ملت اسـت  
وابسته بـه ارتـش جمهـوري اسـالمي     (

كه تقريبا به دليل عدم اجازه و  –ايران 
ــرا   همــاهنگي آنچنــان رشــد نكــرد زي
مرتبط با ارتشيان بـود و تنهـا در كنـار    

صـندوق  (مهر  و ) پادگانها شعبه داشت 
وابسته به سـپاه  ) نه بسيجيان  قرض الحس
از جمله بانكهايي است كـه   -پاسداران

پول دريافتي را دو درصـد سـود مـي    
درصـد   24پـول پرداختـي    از دهد و 

ثامن وابسته بـه بسـيج و   . سود مي گيرد
سپاه پاسـداران از جملـه فريبكـارترين    

كـه مـي    يم اسـت ژربانكهاي وابسته به 
ايـد  گويد سه برابر پولي كه خوابانـده  

وام مي دهـد امـا بـه هنگـام دريافـت      
مشخص مي شود كـه پـول خوابانـده    

 2,5شده در بانك خواهد ماند با سـود  
د و دو برابـر پرداخـت شـده بـه     صدر

 15يـا   12ازاي مدت پرداخت وام بـه  
در . درصــد ســود واگــذار مــي شــود 

ــن بانــك صــورت   ــافتي كــه از اي دري
 3,4گرفت فرد وام گيرنده گفـت كـه   

ن پول به حسـاب خوابانـد   ميليون توما
ميليـون وام   10بعد از يك ماه گفتنـد  

 6,6مي دهند اما بـه هنگـام پرداخـت    
ميليون تومان به وام گيرنده پرداخـت  

سـال شـما    5كردند و گفتند در طـول  
يـد  ئميليون پرداخت نما 14بايد حدود 

ميليون تومان شما در بانك بـا   3,4البته 
م اين هـ . در صد خواهد ماند 2,5سود 
جديـدي از كالهبـرداري و ربـا     نوع

ســپاهي  بســيجي  –خــواري اســالمي 
  .است

 - تعاوني اعتباري مولي الموحدين • 
بــانكي كــه پــول مــردم را گرفــت و 

شـد   معلومپذيره نويسي كرد اما بعدا 
كه كالهبرداري صورت گرفته و مردم 
در شهرهاي شمالي دست به تظاهرات 
زدند و بانك مركزي به سـرعت وارد  

و گفت كه بانك مركزي متعهد به  شد
پرداخت پولهاي مـردم اسـت امـا از    
يك ميليون توماني ها شـروع كـرد و   

ميليـوني هـا    5هنوز كه هنوز است به 
 نرسيده و معلوم نيسـت كـه مسـئوالن    

  .چه كساني بوده اند اين تعاوني
  

ــــا  استیضــــاحی کــــه ب
مداخله خامنه ای، سر 

گســتران، عقــیم  فســاد
  :گشت

  
 وز پيش هنگامي كه حسيني،چند ر     

به مجلس آمد تا استيضاح  وزير دارائي
كـه   شدندشود، اطالعات بسياري افشا 

ــدگان و   ــاي نماين ــه ه ــان گفت  در مي
هياهوي مجلس و افرادي كه از سـوي  

 ،دولت براي بـاج دهـي آمـده بودنـد    
حقيقـت  . توجهي را به خود جلب نكرد

اين كه الريجاني به پـاي تلفـن احضـار    
  ور خامنه اي را بر رأي اعتماد شد و دست

  
  ۸در صفحه

 در لبه پرتگاه
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استيضاح  .دريافت كرد» وزير«دادن به 
به طور مستقيم از طريـق راديـو پخـش    

و اين حقايق بـر زبانهـا جـاري     مي شد
  :شدند

يكي از افشـاگري هـاي روز بعـد در     • 
جريان استعفاي مطهـري ايـن بـود كـه     
ــر    ــت اگ ــي گف ــدگان م ــي از نماين يك

وال ا ئابتدا جرات س نمايندگان از همان
يس جمهور را مي داشتند با صندوق ئز ر

خالي ذخيره ارزي روبـرو نمـي شـديم    
بـه   ميليـارد دالر آن  2نيسـت  كه معلوم 

ميليارد دالر  2به راستي  .كجا رفته است
دوسال پيش نزديك به همان حدود سه 

اختالسـي   - هزار ميليارد تومـان فعلـي   
 است كه توسط باند اميرخسروي صورت

ن صـحبتي  آ اما كسـي از   - است  گرفته
  . نمي كند

ســخنان نماينــدگان استيضــاح كننــده •
 .عمق فساد مالي را به خـوبي نشـان داد  

زيرا در بـين گفتـه هـا بناگـاه يكـي از      
نمايندگان از اختالسي ديگر در سازمان 

اگـر   :گفـت تامين اجتماعي خبـر داد و  
مجلـس ميدادنـد   به اجازه بررسي بيشتر 

هــزار  3اخــتالس حــدود  ميــزان ايــن
ميليـارد تومـان بـود در حاليكـه تنهــا از     
بررسي يك سوم بانكها و موسسات وابسته 
توانسته اند هزار ميليارد تومان اخـتالس  

اگر بررسـي هـا كامـل     .را كشف نمايند
ميزان معلوم مي شد كه صورت ميگرفت 

هزار ميليـارد   5اختالس حتي نزديك به 
ايـن  ز سالهاست صـحبت ا  .تومان است
اما در شـرايط فعلـي    .است خورد و برد

بــه دليــل همــاهنگي هــاي ميــان كليــه 
اختالس كنندگان از بيـان آن اجتنـاب   

سـازمان  رئـيس   پور محمدي،. مي شود
از كـدام اخـتالس   كـل كشـور   بازرسي 

  بيشتر از اين مي گفت؟ 
اختالس اصـفهان را كـه مـي گوينـد      •

. هزار ميليـارد تومـان اسـت    1,5حدود 
ين به نظر  مي رسـد كـه  در پـس    بنابرا

پرده اخبـار و اطالعـات ميلياردهـا دالر    
ثروتي است كه از كيسـه مـردم توسـط    

خــرت آخداترســان و پــاك دســتان و 
خـورد و  طلبان معتقد به واليـت مطلقـه   

  . است برد شده 
يك سوم كـل   :نماينده ديگري گفت •

واردات كشور تنها از طريق كانال بانـد  
شور مي شده اسـت  امير خسروي وارد ك

در حاليكه همه مي داننـد ايـن واردات   
بدون در نظر گـرفتن و يـاري بـرادران    

نيست چرا كـه اميـر    پاسدار امكان پذير
خسروي فاقد اسـكله هـاي مخفـي مـي     

ــد ــكله  .باش ــابراين اس ــق   بن ــا از طري ه
نيروهاي سپاه در اختيار ايـن فـرد قـرار    

به  .داشته اندداشته و با يكديگر همكاري 
تي ستاد مبارزه با كاالي قاچاق با ان راس

.  همه كبكبه  و دبدبه كجـا بـوده اسـت   
يك سوم واردات اگر قاچاق بوده باشد 

 20ن اگـر  آميليارد دالر و سود  15يعني 
درصد باشد تقريبا برابر با همان اختالس 
است ولي اگر واردات غير قاچاق را نيز 
در نظر بگيريم بايـد بـه ماشـين حسـاب     

  . ودمراجعه ش
برخـي از   از زبانديگري كه  واقعيت  •

چنـد هـزار برابـر     ،بازگو شدنمايندگان 
مـدت   شدن سرمايه اين گروه در طول

كوتاه بود كه نشان ميداد عوامـل فسـاد   
ن اسـت  در اين گسترش بسيار بيشتر از آ

امـا  . مي شود صحبتآن  ، ازعلنكه در 
سـال   32كـه    او توكلي نگفت كه خود

ســفر بــا اتوبــوس را  تنهــا تــوان ،پــيش
ورده آرا از كجـا  سرمايه  اينهمه داشت،
   است؟

به هنگام حضور امر مهم ديگر اين كه  •
بانك صادرات  درسيد علي نقي جهرمي 

گـذاري كـه   بود كه با توجه بـه برنامـه   
بـا   نفر از مـديران  10حدود  ،كرده بود

سـال كـار را از بانـك     25سابقه بيشتر از 
ــتا  ــار و دوس ــادرات بركن ــاي ص ن ورفق

 آنهاورد و ناوارد اما مطيع را بر سر كار آ
حســيني  .فســاد خــود كــردشــريك را 

 كه آوردن جهرمي كـار وي  شدمدعي 
ــد  ــوده و تايي ــز از ســوي بانــك  اونب ني

مركزي بوده و جهرمي هم به مخالفـت  
 كسي كه: او گفت. است توجه نكرده وا

بـه   .مدام حامي او نيـز بـود   او را آورد،
دست حكومـت  ي به جز راستي چه دست

و شبكه تـارعنكبوتي كـه او را  رياسـت    
جهرمـي بـود و چـرا     پشتبانك بخشيد 

  ؟ وي دستگير نمي شود
در جريان استيضـاح وزيـر، حمايـت     •
شـكار انجـام   آاز او بسـيار  يس مجلس ئر

به خصوص حمايت دلخوش دلقك . شد
بخـاطر   و مديحه سراي مجلس از وزيـر 

علـي  دوسـت بسـيار نزديـك    او كه  اين
 اين استيضاح نشـان داد  . الريجاني است

تا زماني كه باال دستي ها نخواهند كسي 
  . يد نمي شودئرد يا تا

 در بيانات ديروز برخي از نماينـدگان  •
روابـط فـاميلي و   نقش تعيين كننـده   از

در سـركار   نسبي و سـببي وابستگي هاي 
 . سخن گفتند قرار گرفتن مسئوالن مالي،

فردي ماننـد حميـد    مشهود بود كه مثال
پور محمد گل سفيدي كه تحت عنوان 
دكتر پـور محمـدي بنـا بـه دسـتور در      
معاونت بانك مركـزي قـرار داشـت بـا     
 ،فرمان خـواهر زاده خـود فرهـاد پـور    

محمد گل سفيدي را به معاونـت بانـك   
توصعه صادرات بـه كاراكـاس فرسـتاده    
بود همانجايي كه سماعي پسر خاله ارش 

رحيم مشـايي رياسـت    كوشا برادر زاده
  . آن را بر عهده دارد

ــي از    • ــه گزارش ــا اراي ــده اي ب نماين
ــط    ــق روابـ ــراد از طريـ ــتفاده افـ اسـ

پيونــدهاي  –دوســتي  –خــانوادگي 
و معلوم كرد سخن گفت ... همگروهي و

موسسـات مـالي و    ودر كليـه بانكهـا    كه
همه با هـم بـه   ... اقتصادي و گمركات و

يان پـول  جرنوعي رابطه برقرار كرده و 
شويي را نيز مطـرح سـاخت كـه مـورد     
اعتراض باهنر قرار گرفت چرا كه ايران 

ن آمتهم به پولشويي است ولي زير بـار  
   .ن را افشا كردآنمي رود و اين نماينده 

از نكات جالب دروغ هاي وزير بـود   •
كه مـي گفـت از بسـياري از جريانـات     

 كـار  آگاه نبوده است و اصال در جريان
ـ و چنـد مليتـي بـودن ر    بانك آريا يس ئ

بانــك ملــي و  فشــار بــراي قــرار دادن 
و راسـت   سخن گفـت در رأس  جهرمي

بـوده   كـامال در جريـان  او . نمي گفـت 
يكي به ايـن دليـل كـه خـود را      .است

مقصر خواند و گفت مي خواهد بماند و 
البته يكي به بانك مركـزي   .جبران كند

  . ديگر مي زد و يكي به بانكهاي
اما فسادها بدون رابطـه  : ميانقالب اسال

پر فساد سياسـي و مـالي بـا خـارج از     
ايــن گســتردگي را پيــدا نمــي  ،ايــران
هم سياسي و هـم   ،اين رابطه ها. كنند

  :مالي هستند
  
  

استمداد از امريكـا بـه   
ــي؟   ــود واليت ن آ - س

بخش از گروگانگيري 
وردنـي  آكه بر زبـان  

تـــدارك  - نيســـت؟ 
  :جنگ؟

  
  

ــكي از   ــا پزشـ ــو بـ گفتگـ
ان علي اكبر واليتـي  نزديك

و اســـتمداد او از امريكـــا 
بسـود واليتــي زمــاني كــه  
نــامزد رياســت جمهــوري 

  :بود
  

از گزارشهاي محرمانه كه ويكيلـيكس      
يكي در باره علي اكبر  ،انتشار داده است

وزير خارجه در دوران رياسـت   ،واليتي
جمهوري خامنه اي و هاشمي رفسنجاني 

و  2007مـارس   27تاريخ گزارش . است
ــا   ــه امريك ــه وزارت خارج ــي ب  ،از دوب

  :است مخابره شده
  
  :خالصه ٭
  
ــه     ــدن قطعنام ــل از گذران ــي قب كم

شــوراي امنيــت ســازمان ملــل  1747
كه روابط  ،با يك دكتر ايراني  ،متحد

نزديكي با محافل محافظه كـار ايـران   
در بــاره برنامــه اتمــي ايــران و  ،دارد

وضعيت سياسي داخلي كشور صحبت 
ــران  او. شــد  ،پيشــگوئي كــرد كــه اي

 ،زير فشـارهاي بـين المللـي    ،˝احتماال
تسليم مي شود و غني سازي اورانيـوم  

امـا  . وردآرا به حـال تعليـق در مـي    
براي او روشن است كه ايـران بـراي   
دفاع از خـود در برابـر خطـر حملـه     

حق دارد به سـالح   ،احتمالي اسرائيل
  . هسته اي مجهز شود

جلب توجه بـه  هدف اصلي او از       
اين بود كه نفوذ و تأثير دكتر  ،اين امر

وزير خارجه پيشـين   ،علي اكبر واليتي
ــران را ــد ،اي ــته گردان ــي . برجس او م

واليتي كسي است كه مي تواند : گفت
پل ارتباط ايجـاد   ،ميان ايران و غرب

بهـيچ   ،ور شد كه خـود او آو ياد. كند
ن نيست رابط واليتـي  آوجه خواستار 

از  ،در ضـمن صـحبت  . شـود با امريكا 
تقاضاي كمك مالي به تبليغات  ،امريكا

در انتخابات رياست  ،انتخاباتي واليتي
ديده بان . كرد ،جمهوري در پيش رو

مأمور امريكائي كسب اطالع از (ايران 
مــا . موضــوع را پــي نگرفــت) ايــران

نظرهاي گوناگوني در باره كساني كه 
نقش گوش و چشم رهبر را بازي مـي  

ايــن  ،از ايــن رو. شــنيده ايــم ،كننــد
. گرازش حاضر نبايد قطعي تلقي شود

البته او اطالعـاتي در بـاره ايـران در    
  :اختيار قرار داد كه قابل توجه هستند

  
  :تفصیل ٭
  
پـيش از   ،رهبر عالي قـدر : او گفت •

ــن ــت  ،اي ــوده اس ــار او ب ــا او . بيم ام
. نتوانسته است دست او را درمان كند

ر تهــران نيــز از پســر رهبــر و اســتاندا
اما توضـيح نـداد   . بيماران من هستند
  .چرا بيمار او هستند

او راجع به مسائل مختلفي صـحبت   •
مسئله هسته اي ايران و  ،از جمله. كرد

ــي ر  ــت داخل ــوري  ژسياس ــم جمه ي
ــالب    ــداران انق ــپاه پاس ــالمي و س اس

او نيز . اسالمي ايران و انصار حزب اهللا
اي در بـاره سياســتها در منطقــه نظرهــ 

از اعتياد در ايران . خود را اظهار كرد
او . و مصرف مواد مخدر سخن گفـت 

يك درمانگاه براي درمان معتادان نيز 
  .ايجاد كرده است

او براين نظر است كه ايران تعليـق   •
ــد     ــوم را خواه ــازي اوراني ــي س غن

ــذيرفت ــيش از تصــويب  . پ ــو پ گفتگ
قطعنامه انجام شـد و دكتـر پيشـگوئي    

درخواسـت تعليـق    كرد كه ايران بـه 
غنــي ســازي اورانيــوم پاســخ مثبــت  

 ،زيرا زير فشـار تحريمهـا  . خواهد داد
ــه تعليــق   چــاره اي جــز تــن دادن ب

او بـه   ،بـاوجود ايـن  . نخواهد داشت
مرانـه  آامريكا اعتراض داشت چرا كه 

رفتار و حكم مـي كنـد چـه كشـوري     
ي اتمـي داشـته باشـد و چـه     ژتكنولو

ه او واضح بود ك. كشوري نداشته باشد
فكر مي كند ايـران قصـد دارد بمـب    

ادعـا كـرد كـه تمـامي     . اتمي بسـازد 
ايراني ها فكر مـي كننـد اسـرائيل در    

سالح هسـته   ،اولين حمله بر ضد ايران
احسـاس   ،از قرار. اي بكار خواهد برد

او اين بود كه ايران حق دارد بـراي  
به سالح هسته اي مجهز  ،دفاع از خود

را نگـران   امري كه بيشتر دكتـر . شود
كـه   –اد ژاينست كه احمدي ن ،كرده

ــد  ــت نمــي كن ــر از او حماي از  - دكت
بهبود روابط با غرب  و به حال تعليـق  

وردن غني سازي اورانيوم و وارد آدر
بهتـرين بهـره    ،گفتگو شدن بـا غـرب  

او با تكرار اين دليـل  . برداري را بكند
چه كسي از عـادي  (قديمي ايراني ها 

ــا امريكــا ــار مــي  شــدن رابطــه ب اعتب
بر اينسـت كـه هـدف اصـلي      ،)جويد

اينسـت   ،در حال حاضر ،ادژاحمدي ن
كه در انتخابات رياست جمهوري سال 

 ،به رياست جمهـوري  ،بارديگر ،2009
او نيازمند اقدامي اسـت  . انتخاب شود

كه محبوبيت از دسـت داده را بـه او   
  . بازگرداند

 ،چند منبع ديگر ،برخالف نظر دكتر •
د ايـران بـراي بـه حـال     فكر مي كنن
 ،وردن برنامـه اتمـي خـود   آتعليق در

نيازمند انگيزه هـاي بيشـتري اسـت و    
توصيه مي كنند به ايران اجـازه داده  
شود پـيش شـرطهائي بـراي مـذاكره     

نها را با طرف خـود در  آداشته باشد و 
خواسـتار   ،بـراي مثـال  . ميان بگـذارد 

زاد شدن منابع مـالي توقيـف شـده    آ
: نبع ديگري مي گفـت م. ايران بگردد

ــائي غنــي ســازي   ــد توان ــران بتوان اي
اورانيوم  را تا درصدي كه براي غرب 

پيـدا و بعـد اعـالن     ،قابل قبول اسـت 
كند كه فعاليت هسته اي خـود را بـه   

متوقف مي  ،دليل عدم نيروگاه هايش
ايـران بـه   : ديگـري مـي گفـت   . كند

در ايـن امـر    ،انگلستان بيشتر از روسيه
 ،براي ايران غني كنند كه اورانيوم را

  . اعتماد دارد
هرچنـد  : رياست جمهوري واليتـي  •

دكتر قبول داشت كه تصميم دربـاره  
وردن غنـي سـازي   آبه حال تعليق در

اورانيوم را نـه رئـيس جمهـوري كـه     
اما ادعا مي كـرد كـه    ،رهبر مي گيرد

ــش را در   ــترين وزن و نق ــي بيش واليت
.  ( كميته سياست خارجي رهبـر دارد 

يك ژه دكتـر بـه شـوراي اسـترات    اشار
روابـط خــارجي اســت كــه رهبــر در  

تشكيل داده است و مشاور  2006وئن ژ
دانسـته  . او در سياست خارجي اسـت 

نيست كه اين شورا چه اندازه تأثير در 
ــت    ــرو سياس ــا در قلم ــميم گيريه تص

  .)خارجي دارد
شكارا طرفدار دكتر واليتـي  آدكتر  •

گــزارش شــده اســت كــه در . اســت
كـه   2005بات رياست جمهوري انتخا

او در ســتاد  ،واليتــي شكســت خــورد
او . تبليغات واليتي فعاليت داشته است

ــد دارد در    ــي قص ــد واليت ــي گوي م
ــال    ــوري س ــت جمه ــات رياس انتخاب

او خود از واليتي . شركت كند ،2009
ستاره اقبال  ،بنظر او. حمايت مي كند
دارد  ،شهردار تهران ،واليتي و قاليباف

واليتـي اشـتباه    ،بنظر او. شودبلند مي 
ــت   ــات رياس ــود را از انتخاب ــرد خ ك

  . كنار كشيد ،2005جمهوري سال 
رفسـنجاني در انتخابـات   : او گفت      

خود را  ،2009رياست جمهوري سال 
نامزد نخواهد كـرد و تصـميم دارد از   

او تأكيد . نامزدي واليتي حمايت كند
كرد كه واليتي هم از حمايـت رهبـر   

ــوردا ــت  برخ ــم از حماي ر اســت و ه
رهبر مي داند كـه  . هاشمي رفسنجاني

او  ،هر نظـري را واليتـي اظهـار كنـد    
گــاه كــرده و آن آهاشــمي را نيــز از 

ــت   ــوافقتش را بدس . ورده اســتآم
ــا اهــداف   ــر گفــت رفســنجاني ب دكت
واليتــي در سياســت خــارجي موافــق 
است و مي خواهد ايران با همه دنيـا  

 ،ديگـر  بـه عبـارت  . روابط برقرار كند
اين دو در سياست داخلي و خـارجي  

او توضــيح . بــا هــم همعقيــده هســتند
  .بيشتري نداد

واليـت و شـمار   : او همچنين گفت     
پــيش از  ،بســياري از سياســتمداران 

عضو  انجمن حجتيه بوده اند  ،انقالب
. يم شاه مبارزه هائي كرده انـد ژو با ر

واليتـي و   ،او افزود كه در حال حاضر
در سياسـت ايـران نقـش     خود او كـه 

  . دارند از اين سازمان كناره گرفته اند
نيـاز بـه    ،براي پيروزي در انتخابات •

اد را متهم ژدكتر احمدي ن: پول است
كرد به سـوء اسـتفاده از منـابع مـالي     

ــت   ــران و گف ــهرداري ته راء آاو : ش
او به هـر  . مردم را در انتخابات خريد

 .داده است» وام«دالر  120عضو بسيج 
 ،شهردار كنوني تهـران  ،دكتر قاليباف

را نيز متهم كرد به ايـن كـه پـولي را    
خرج تبليغات بسود خود كرده اسـت  
كـه پلــيس بــراي حــل مشــكل مــردم  

پيــدا مــي  ،بخــاطر وارد كــردن كــاال
او روشن نكرد اين كار مشـروع  . كنند

  . يا نامشروع بوده است
 ،در يـك جـا   ،در جريان گفتگو        

فتگـو را تغييـر داد و   دكتر موضـوع گ 
امريكــا مــي توانــد راه بهبــود : گفــت

روابط با ايران را هموار كنـد و ايـن   
كار را با گرفتن تصميم در ايـن بـاره   
كه چـه كسـي  در انتخابـات رياسـت     

. برنــده شــود ،2009جمهــوري ســال 
 ،2009براي برنده شدن در انتخابـات  

واليتي به پول نيـاز  . نياز به پول است
رت يك شركت تجارتي را او كا. دارد

ايـن  : به ديده بان ايران داد و گفـت 
ن ايجـاد كـرده   آشركت را او بـراي  

است تا كه براي واليتـي پـول جمـع    
او پيشنهاد مي كند امريكا به اين . كند

شركت اجـازه وارد كـردن كـاال بـه     
وارد كـردن مسـتقيم   . ايران را بدهـد 

. نا ممكـن اسـت   ،كاال بخاطر تحريمها
ـ  ران ايـن گفتگـو را پـي    ديده بان اي

  . نگرفت
وقتي از دكتـر سـئوال شـد چطـرا      •

واليتي از رفسنجاني كه گفته مي شود 
پـول   ،صاحب ثـروت هنگفتـي اسـت   

براي مخارج تبليغات انتخابـاتي نمـي   
رفسنجاني بخاطر : گيرد؟ او جواب داد

فسادهاي مالي تحـت كنتـرل شـديد    
ـ  او از رفسـنجاني  . اد اسـت ژاحمدي ن

واليتي نمي توانـد  . تبشدت متنفر اس
او . خطر پول گرفتن از او را بپـذيرد 

افزود ايرانيان مقيم خـارج نيـز پـول    
براي كمك به مبارزات انتخاباتي نمي 

  .دهند
برغم داليلي كه براي اهميت  ،دكتر •

حمايت مالي در بـرد انتخابـات قائـل    
تأكيد مي كرد كه نقش رهبر در  ،بود

از  بعد: او گفت. انتخابات بزرگ است
ايــن كــه خــاتمي دو دوره  رياســت  

رهبر تصـميم گرفـت    ،جمهوري كرد
رئيس جمهوري بعدي كسي باشد كـه  

بـدين  . از حمايت او برخـودار باشـد  
نيروي بسيج  ،2005در انتخابات  ،لحاظ

امـا نتيجـه بـه    . و سپاه را بكار گرفـت 
زيـرا خامنـه اي از   . زيان او تمام شـد 

بخصوص مصـباج   ،ميزان نفوذ ديگران
  . اد بي اطالع بودژدي براحمدي نيز

اد انتقادهـاي  ژدكتر بر احمدي ن       
 6در : زيادي را وارد دانست و گفـت 

ماه اول رياست جمهوري خود اشتباه 
ن جملـه  آاز . هاي زيادي كرده است

است گوش دادن به حرفهاي مصـباح  
ــزدي محبوبيــت  ،در حــال حاضــر. ي

امـا  . اد رو به افـول اسـت   ژاحمدي ن
مــي خواهــد او را از رياســت رهبــر ن

  . جمهوري بركنار كند
 –يـك ايرانـي    ،يك منبع ديگـر        

امريكائي كه به ايران بسيار سـفر مـي   
 150شايع اسـت كـه   : كند به ما گفت

نفر از نمايندگان مجلس قصـد دارنـد   
امـا  . اد را استيضـاح كننـد  ژاحمدي ن

ايـن عـدم   . رهبر موافقت نكرده است
ت كه رهبر مي ن نيسآموافقت بخاطر 
  . داند مي ميرد

  
رهبر بیمـار و درکـار تعیـین  ٭

  :جانشین خود است
  
يك منبع ديگر تأييد مي كـرد كـه    •

رهبر نگران اسـت كـه اگـر بميـرد و     
ـ  اد را استيضـاح  ژنمايندگان احمدي ن

يم جمهوري اسـالمي سـقوط   ژر ،كند
در همين حال گزارش مي شود . كند

  ش كه رهبر در كار تعيين جانشين خوي
  

  ۹ در صفحه

 در لبه پرتگاه
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رفســنجاني : يــك منبــع گفــت. اســت
تصـور  . خاتمي را پيشنهاد كرده است

در . او اينست كه خاتمي نمي پـذيرد 
ــه ــري   ،نتيج ــه رهب ــود او را ب ــا خ بس
گفته مي شود مصباح يـزدي  . برگزيند

ــاهرودي ــائيه را    ،ش ــوه قض ــيس ق رئ
يـك   ،و ديگـران . پيشنهاد كرده است

. شوراي رهبـري پيشـنهاد كـرده انـد    
شايع اسـت كـه خامنـه اي از شـيمي     

. درماني خودداري مي كـرده اسـت  
زيرا نمي خواسته است عالئـم شـيمي   
درماني نمايان شود و بيماري او را بـر  

بايد توجه داشت . (شكار كندآهمگان 
كه شايعه در ايـران سـخت در رونـق    

  ). است
يك رابط ديگر كه از قـرار  : توضيح •

 ،نــرال ســپاه پاســداران اســتژيــك 
وافق نيست كه واليتـي بـر سياسـت    م

خارجي ايران نفـوذ چنـداني داشـته    
حسن روحاني كه : او  مي گويد. باشد

طرف گفتگو با غـرب بـر سـر پرونـده     
هم اكنون نماينده رهبر در  ،اتمي بود

شوراي عالي امنيـت ملـي اسـت و از    
  . بيشترين وزنه برخوردار است

اما از ايرانيان در اين باره كه ستاره  •
 ،بال چه كسي در حال طلوع اسـت اق

بعضي . نظرهاي مختلفي را مي شنويم
از ايرانيان پيشگوئي مي كنند كـه يـا   

رئيس جمهوري  ،قاليباف و يا الريجاني
اين اولين بار است كه ما . خواهند شد

ــيش بينــي   ــين پ ــاره واليتــي چن در ب
ــيس جمهــوري شــدن او( را مــي ) رئ

خاطر نشان مي كنم كه ما زياد . شنويم
ي شنويم كه رفسـنجاني عمـل گـرا    م

است و براي نزديك شدن با غرب در 
اما در باره واليتي كم مي . تالش است

شنويم كه او عمل گرا و در كار است 
  . تا كه ايران به غرب نزديك شود

بنظر مي رسد كه همه چهـره هـاي    •
 1747برجسته ايراني در باره قطعنامـه  
هم  ،شوراي امنيت سازمان ملل متحد

ظر هسـتند كـه ايـن رويـه نادرسـت      ن
زيرا  حساب بهبود روابط ايران . است

 ،ي اتمـي ژبايد از حساب انـر  ،با غرب
واليتـي دخالـت شـوراي    . جدا باشـد 

امنيت را در مسئله پرونده اتمي ايران 
: غير قانوني مي خوانـد و مـي گويـد   

ايران غني سازي را حتي بـراي يـك   
. دوره كوتــاه متوقــف نخواهــد كــرد

ي بـين المللـي فرصـتي اسـت     فشارها
ــراي  نكــه طرحهــاي آبــراي كشــور ب

ي ژاز جمله طرح توسـعه انـر   ،بزرگ
او دسترسـي  . اتمي را به اجرا بگذارد

ايران به سوخت اتمي را خط قرمزي 
اما . ن عبور كردآمي داند كه نبايد از 

اهرمهاي سياسي مختلف بين المللي و 
وردن هزينــه آاقتصــادي را در پــائين 

ــر ق ــاي غي ــراز  ه ــل احت ــار  ،نآاب بك
  .خواهيم گرفت

ما از پيشنهاد كمك مالي از امريكـا    •
بـــه واليتـــي در انتخابـــات رياســـت 

ايـن  . بسيار متعجب شـديم  ،جمهوري
. پيشنهاد از اعتبار رابط مقداري كاست
. گرچه ساير نظرهاي او صادقانه بودند

شايد هدف از طرح اين پيشنهاد ايـن  
؟ و يـا  بود كه بداند واكنش ما چيست

ــط از   ــي راب ــي اطالع ــانگر ب ــايد بي ش
سـال   15علـي رغـم    ،سياست امريكـا 

شايد هـم مـي   . زندگي در امريكا بود
  .وردآخواست نفع شخصي بدست 

شـيوه همكـار واليتـي    : انقالب اسالمي 
در : يمي ها اسـت ژهمان شيوه معمول ر

جانبـدار   ،ظاهر ضـد امريكـا و در بـاطن   
سـت  و درخوا» بهبود رابطه بـا امريكـا  «

يـم  ژامر بسـيار مهـم ايـن كـه ر    . كمك
رابطه برقرار كردن با قدرت  ،واليت فقيه

خارجي عادي و بي اعتنائي به اسـتقالل  
كـه اينـك    ،نقدر كم ارج كرده اسـت آرا 

  .خيانت به كشور سكه رايج شده است
سخن از  ،در گزارش محرمانه ديگري    

بيماري خامنه اي و شيمي درماني و نيز 
حتـي   ،ن مكالمات تلفنياين شنود كرد

توســط  ،گفتگوهــاي تلفنــي خامنــه اي
ــه اي ــي خامن ــماره . اســت ،مجتب در ش

  .ن را خواهيد خواندآينده ترجمه آ
  

بخشي از گروگانگيري كه 
ن ســخن آنمــي تــوان از 

گفت يا اعتـراف بـه ايـن    
ــرنخ    ــه سـ ــت كـ واقعيـ
ــت   ــانگيري در دس گروگ

» دانشجويان خـط امـام  «
  :نبوده است

  
در ســــال روز : انقــــالب اســــالمي 

از رهبـــران  ،اصـــغر زاده ،گروگـــانگيري
دانشجويان پيرو خط امام بهنگام تسخير 

مصـاحبه   ،سفارت امريكا و گروگـانگيري 
اي كرده است در بردارنده يك نكته مهم 

  :و چند نكته گويا
اما شما عضو كميتـه  : امرآبادي مهسا •

  . مركزي تسخير بوديد
ــغر زاده ٭ ــزي : اصــ ــه مركــ كميتــ

خط امـام در طرحـي كـه     دانشجويان
ه دادند گفتند براي مدت موقتي و ئارا

براي اعتراض كردن بـه رفتـار امريكـا    
نخستين بيانيه هم كه به قلم مـن  . است

دهـد كـه ايـن     منتشر شـد، نشـان مـي   
مـا  . حركت يك رفتار اعتراضي اسـت 

گيـري كنـيم،    اصال قرار نبود گروگـان 
ريزي كرده بوديم كـه مقـداري    برنامه

و ) 1(را از سفارت خارج كنيم  از اسناد
بنشينيم و بعد  تبراي مدتي در آنجا بس

  .بيرون بياييم
ــانگيري  : ا.م • ــراي گروگـ ــي بـ يعنـ

  ريزي قبلي نداشتيد؟  برنامه
برنامــه مــا كــامال ! خيــر:اصــغر زاده ٭

اما بعد از آن  .دانشجويي و موقت بود
. در مقابل كار تحميلـي قـرار گـرفتيم   

) ره(د حضرت امام يئيعني بالفاصله با تا
كه از جريان مطلع نبودند، اين مـاجرا  
به ماجرايي ملي تبـديل شـد و ايشـان    
ــاره آن صــحبت و از ايــن اقــدام  درب

سپس مردم . دانشجويي حمايت كردند
ــا    ــدند و م ــع ش ــفارت جم ــراف س اط

  .محاصره شده بوديم
 58دانشـــجويان نيـــز در ســـال       

تحليلشان اين بـود كـه دليـل صـدور     
د شاه بـه خـاك امريكـا را    اجازه ورو

توان صرفا به فراهم كردن امكان  نمي
درمان براي يك فرد عـادي محـدود   

ما آن زمان، اين اقدام دولت . دانست
امريكا را در قالـب فضـايي از توطئـه    

ــي ــابي م ــال   ارزي ــه در ح ــرديم ك ك
سابقه عملكرد امريكـا  . گيري بود شكل

ــه   ــات منجــر ب ــويژه اتفاق ــران ب در اي
و هشتم مرداد نيز ايـن   كودتاي بيست

كـرد، بنـابراين    تحليل را تقويت مـي 
كنم كه حركت دانشجويان،  تاكيد مي

خالف آنچـه برخـي تصـور كردنـد و     
كنند، اصال ربطي به ساقط كـردن   مي

ــا نهضــت   ــت، برخــورد ب دولــت موق
ــرال از    ــان ليب ــذف جري آزادي و ح

ما كه با نهضـت آزادي  . كشور نداشت
يان دانشــجو. پدركشــتگي نداشــتيم 

ــان ــدر در هم ــاره نهضــت آزادي  ق ب
ــد كــه در ــاره حــزب  حســاس بودن ب

مـن هميشـه بـراي    . جمهوري اسالمي
مهندس بازرگان احترام قايل بـودم و  
وي را شخصي متدين، پاك و صـادق  

وزيـر   دانستم، اما معتقدم كه نخست مي
همـان انـدازه كـه       دولت موقـت بـه  

همـان     صداقت و خلوص داشـت، بـه  
بـاز بـود و حاضـر نبـود     اندازه نيز لج

باره پذيرش  بپذيرد كه دولت وي در
. كنـد  انديشي مـي  شاه در امريكا ساده

ايــن درحــالي بــود كــه دانشــجويان 
گفتنــد نبايــد ايــن اتفــاق يعنــي   مــي

پذيرش شاه را رويدادي ساده بدانيم، 
تواند زمينـه از دسـت رفـتن     بلكه مي

انقالب را فراهم كنـد، همـانطور كـه    
مصــدق دچــار  شــايد اگــر دكتــر   

باره روابـط خـود بـا     انديشي در ساده
شد، كودتاي بيست  دربار و امريكا نمي

برهمين . آمد و هشتم مرداد پيش نمي
اساس تصميم دانشجويان براي تسخير 
سفارت امريكا طرحي موقتي با هـدف  
اعتراض به اقـدامات امريكـا در برابـر    

رفت كه قـرار نبـود    ايران به شمار مي
  .طول بكشد ساعت 48بيش از 

ساعت بيشـتر   48دقيقا، قرار بود :ا.م •
 444سـاعت   48طول نكشد، چرا ايـن  

  روز شد؟ 
  
من نباید دربـاره : اصغرزاده ٭

طــــوالنی شــــدن آن قضــــیه 
  .)۲(صحبت کنم

  
ها را  خوئيني  چرا آقاي موسوي  :ا.م •

  انتخاب كرديد؟ 
انتخاب و رابطه سياسـي  : اصغر زاده ٭

 بـر  58سـال  ما بـا ايشـان بـه تابسـتان     
همزمـان بـا تشـكيل دفتـر     . گـردد  مي

تحكيم وحـدت مـا شـورايي بـه اسـم      
شوراي عالي نظارت يا شـوراي عـالي   

) ره(مشاوره تاسيس كرديم كه با امـام  
ــا   ــيم م هــم در ميــان گذاشــتيم و گفت

خواهيم چند تن از افراد صاحبنظر  مي
و سياسي جامعه را بـه عنـوان شـوراي    

كه امام مشورتي خودمان انتخاب كنيم 
ــد   ــت كردنــ ــم موافقــ در . )3( هــ

گيري كرديم  هاي مختلف راي دانشگاه
من، آقاي  58و در اوايل تابستان سال 

ــي  ــادي، ب ــيدنژاد و   ميردام ــرف، س ط
نــژاد بــه عنــوان نماينــدگان  احمــدي
هاي سراسـر كشـور و شـوراي     دانشگاه

مركزي دفتر تحكيم وحـدت انتخـاب   
شديم و سپس شـورايي ديگـر هـم بـه     

ــو ــوان ش ــكل از عن ــورتي متش راي مش
صـدر،   ها، بنـي  خوئيني آقايان موسوي 

حسن حبيبي، محمد مجتهـد شبسـتري   
تشكيل داديم و حاج احمد آقا هم بـه  
نمايندگي از حضرت امام در بعضي از 

در ايــن . )4( جلســات حضــور داشــتند
براي مثـال  . جلسات مسائلي مطرح شد

» گفتمان خط امام«من بحثي با عنوان 
ه هـويتي بـه عنـوان    مطرح كـردم كـ  

در مقابــل ) ره(جريــان خــط امــام   
جريانات ديگر انقالبي وجود دارد كـه  

بنـدي   صفيك اين مباحث منجر شد 
در آن جلسات ديدگاه . )5( شكل بگيرد

هـا بـه ديـدگاه     آقاي موسوي خوئيني
انتخاب . دانشجويان خيلي نزديك بود

تنهـا  . الوصول بـود  ايشان براي ما سهل
يم مـورد اعتمـاد   دانسـت  كسي كـه مـي  

حضرت امام است و با حاج احمد آقـا  
هـــم خيلـــي رابطـــه خـــوبي دارد و 

را تسريع ) ره(تواند رابطه ما با امام  مي
هـا،   خـوئيني   اهللا موسـوي  كند، آيـت 

نماينده امـام در صـدا و سـيما بـود و     
انتخاب ايشان به همين دليـل صـورت   

در اوايل تسخير سفارت امريكا . گرفت
اين حركت يك حركت  و تا زماني كه

دانشجويي بود، ايشان نقشـي ارتبـاطي   
اما بعد كـه مـاجرا تبـديل بـه     . داشت

جريان ملي شد به صورت طبيعي ديگر 
آقاي موسوي خوئيني مشـاور و حلقـه   

در آن زمـان  . ارتباطي ما با امام نبـود 
از آن زمان . تر شد نقش ايشان برجسته

هـا حـق    خوئيني  آقاي موسويبه بعد 
توانستيم تنها به  و ما نمي )6( توتو داش

جهت آراي اكثريت دانشجويان خـط  
از نظر امام هم . گيري كنيم امام تصميم

اين اطمينان ايجاد شده بود كه وجود 
اي  تر از مهره مشورتي حاشيه ايشان فرا

اين موضوع اصال امـري پنهـان   . است
اهميت نقش ايشان در ايـن بـود   . نبود

ــين كــه قبــل از تســخير ســفارت د  ر ب
دانشجويان مطرح شد اگر ما اين كـار  

كنيم امكان دارد اثرات بدي داشته برا 
باشد، براي ايجاد مشروعيت خواسـتيم  
اين موضوع را به حضرت امام اطـالع  

ــريم  ــدهيم و مجــوز بگي ــاي . ب ــا آق ام
هـا گفتنـد ضـرورتي     خوئيني موسوي 

يـا ايـن   . ندارد اين كار صورت بگيـرد 
خوب باشـد  اگر . كار خوب است يا بد
كند و اگر بد باشد  كه امام حمايت مي

 شـود  هزينه آن پاي نظام و امـام نمـي  
اين تيزهوشي ايشان بسـيار مفيـد   . )7(

بـــود و امـــام را دچـــار محـــذوريت 
كرد اما مـا بـراي اينكـه قضـيه را      نمي

براي دانشـجويان توجيـه كنـيم بايـد     
  موسـوي . گفتـيم  ها مي كدي را به آن

ــه مــا گفــت  خــوئيني ايــن كــار هــا ب
يد ئضرورتي ندارد و به دانشجويان بگو

 10و بعد روز  ) 8( امام در جريان است
ــه  ــام در بياني ــان ام ــه  آب ــاب ب اي خط

دانشجويان و طالب مواردي را درباره 
مخالفت به امريكا مطـرح كردنـد كـه    

ترين ادبيـات را داشـت و حتـي     شديد
عبارتي شبيه بـه ايـن مضـمون وجـود     

ا عليه منافع حمالت خود ر«داشت كه 
ما اين بيانيه را به . »امريكا تشديد كنيد

. فال نيك گرفتيم و كار را آغاز كرديم
دانشجو را براي تسخير  400براي اينكه 

ــم، اهميــت بســياري   متحــد نگــه داري
  .داشت

ــدس  : ا.م • ــوم مهنـ ــتعفاي مرحـ اسـ
بازرگان دو روز پس از تسخير سـفارت  

البتـه ايشـان بـه    . امريكا صورت گرفت
ــ ــت دلي ــي دخال ــراد   ل برخ ــاي اف ه

هـا و برخـي    غيرسازماني در وزارتخانه
مسائل ديگر دلخور بودند امـا بـه نظـر    

آيد كه حركت شما انگيزه كافي را  مي
براي استعفا بـه ايشـان داد و اسـتعفاي    
مهندس بازرگان شـايد مسـير نظـام را    

وقتـي شـما خبـر اسـتعفا را     . تغييـر داد 
شــنيديد چــه تحليلــي داشــتيد و چــه 

ليلـي بـراي اينكــه دولـت موقــت را    د
  تحت فشار گذاشتيد داشتيد؟ 

ما انتظار داشـتيم دولـت   : اصغر زاده ٭
مانـد   موقت باقي بماند و اگر باقي مي

  .)9( كرد بسياري از مشكالت را حل مي
يعني شما به قصد تحت فشار قرار : ا.م•

دادن دولــت موقــت ايــن حركــت را 
  انجام نداديد؟ 

صد تشديد فشار نبود به ق: اصغر زاده ٭
ــي  ــگيري م ــا پيش ــرديم ام ــر . ك ــا فك م

كرديم كه امكـان دارد دولـت در    مي
استعفاي مهندس . اين قضيه استعفا دهد

بازرگان از لحاظ سياسـي قابـل دفـاع    
وزير يك كشور بايد  يعني نخست. نبود

ها بايستد و بحـران را   در مقابل بحران
اما به لحاظ روشـنفكري  ) 10(حل كند 
. ي بازرگان كامال پذيرفته استكار آقا

گفتند من به هـر قيمتـي در    ايشان مي
بـه همـين دليـل مـن     . مانم دولت نمي

هاي آقاي بازرگـان را كـامال    سماجت
يك روشنفكر مذهبي نبايـد  . پسندم مي

امـا  . به هر قيمتي در قدرت باقي بماند
ــنفكري   ــاطر روش ــان بخ ــاي بازرگ آق

وزيـر نشـده بـود بلكـه      مذهبي، نخست
كار اسـت   طر اينكه سياستمدار كهنهبخا

مـا بعـد از   . به اين مقـام رسـيده بـود   
ــان   ــدس بازرگ ــاي مهن ــا آق ــالب ب انق
جلساتي هـم داشـتيم و سـعي كـرديم     

هــاي  نقــش بيشــتري را بــراي انجمــن
در راسـتاي  . اسالمي به دست بيـاوريم 

ــر     ــاتي در دفت ــوع جلس ــين موض هم
شد كه من  مهندس بازرگان تشكيل مي

در . تان حضور داشتيمو جمعي از دوس
بعضــي از ايــن جلســات آقــاي دكتــر  
ــران،    ــدس چم ــزدي، مهن ــراهيم ي اب

اسدي و محسـن سـازگارا    مهندس بني
در اين جلسات مـا  . هم حضور داشتند

هايمـان را مطـرح    هـا و ديـدگاه   طرح
در آنجا به آقـاي بازرگـان   . كرديم مي

هـاي   تذكر داديـم مسـائلي در اسـتان   
هــاي  دهــد و بحرانــي مــرزي رخ مــي

قوميتي به وجود آمده است كه امكان 
دارد به انقالب آسيب بزند و ما پيشنهاد 

هـا   داديم دانشـجويان بـه ايـن اسـتان    
بروند و خدماتي انجام دهند و مهندس 
بازرگان اصرار داشت كه ايـن كـار را   
به صورت مشترك با سازمان مجاهدين 

امـا مـن   . انجام دهـيم ) منافقين(خلق 
تـوانيم بـا    نشگاه نمـي گفتم ما در دا مي
ها كار كنيم حال چگونه چنين كار  آن

مشتركي را با هم انجام دهـيم؟ ايشـان   
هـا در دانشــگاه داراي   معتقـد بـود آن  

پايگاه هسـتند امـا مـا بـه عنـوان بچـه       

در . مان چند برابر بود هها پايگا مذهبي
انتخابات انجمن دانشگاه شريف من نفر 

فـر  اول شدم و خانم مـريم عضـدانلو ن  
ــانزدهم ــان  . پـ ــال ايشـ ــر حـ ــه هـ بـ

هايي داشت كه ما به آن انتقاد  ديدگاه
داشــتيم بــويژه در زمــاني كــه ايشــان 
همراه دكتر يزدي و مرحـوم چمـران   
در الجزاير با برژينسكي ديدار داشـتند  

البته . پسنديديم كه ما اصال اين را نمي
ها به ما گفتند مرحوم بازرگـان بـه    بعد

اعتراض خـود  برژينسكي تذكر داده و 
را بيان كرده است اما ايده ما اين بود 

تر نسبت  توانست بسيار تند كه ايشان مي
به امريكا واكنش نشان دهد اما در كل 

كننــده  ايــن مســائل هــيچ كــدام نفــي
ــت  ــان نيس ــدس بازرگ ــا . ارزش مهن م

اســتعفا و ســقوط دولــت موقــت را    
اختالف ديـدگاه  . دانستيم پيروزي نمي

بود كه به تحليل  ما سر يكسري مسائلي
مـا امريكـا را   . گشت ما از اوضاع برمي

ــي  ــدي م ــي ج ــتيم خيل ــدام . دانس اق
دانشجويان در تسخير سفارت امريكا بـا  
انگيزه سقوط دولت موقت نبود و البته 
ما انتظار مقاومت بيشـتري از مهنـدس   

در آن زمان اكثريت . بازرگان داشتيم
ــاع   ــا دف افكــار عمــومي از حركــت م

فضاي عمومي تحت تـاثير  كردند البته 
تفكرات انقالبـي بـود، يعنـي رمانتيسـم     
سياسي در جريانات اول انقالب وجود 
  .داشت كه امري خيالي و احساسي بود

  روزنامه اعتماد: منبع
  
ــری کــه اصــغر زاده نبایــد  ٭ سّ

بگوید و ناراستی هـا و کاسـتی 
هــــای ســــخنان او پیرامــــون 
ــــا و  ــــفارت امریک ــــغال س اش

  :گروگانگیری
  

در سخنان اصـغر زاده  : ب اسالميانقال
ناراستي ها و در همان حال اشاره بـه  

نهـا  آاسراري دارد كه او نمي تواند از 
  :سخن گويد

نهـا ايـن بـوده    آمي گويد هـدف   – 1
است كه بعنـوان اعتـراض سـفارت را    

غيـر از  . بگيرند و اسناد را خارج كننـد 
اين كه بايد اطالع قبلي مـي داشـتند   

ج كردن وجـود  كه اسنادي براي خار
محمد نعيمي پور كه در اشـغال   ،دارند

سفارت و گروگانگيري شـركت داشـته   
در مصـاحبه بـا داوود دشـتباني     ،است

  :مي گويد) 90بان آ 15اعتماد (
در دو سه روز اول چيزي نديديم «    

ــناد   ــدن اس ــراي دي ــم ب و قصــدي ه
يـك  . ما دنبال سـند نبـوديم  . نداشتيم

آنجـا  اتاقي كه گاو صندوقي داشـت،  
دانستيم اما بعدا فهميـديم   ما نمي. بود

مـا   .سيا سفارت بوده است آنجا بخش
به عنوان دانشجويان چنين پيچيدگي 
در ذهنمان نبود كه تشـخيص بـدهيم   

بعدا بـراي مـا   . اين مساله چگونه است
سيا بـوده و   مشخص شد كه اينجا دفتر

سيا در خاورميانه بود كه بعـد از   مركز
ه يونان منتقل شده انقالب اين مركز ب

سـيا در   هـاي برجسـته   كارشـناس . بود
بعد هم با زيركي . كردند اينجا كار مي

موقعي كه ساختمان تسخير شد آنها به 
مدت چندين ساعت در آنجا را بسـته  
بودند، دانشجويان اصال متوجه نبودند 

ها متوجه شدند كه آنجا بسياري از  بعد
اسناد را در اين چنـد سـاعت از بـين    

  » .اند هبرد
قـرار  : بادي مي پرسدآمهسا امير   -  2

 444ساعت طول بكشـد چـرا    48بود 
روز شد و اصغر زاده پاسخ مي دهد او 
ــدن    ــوالني شـ ــاره طـ ــد در بـ نبايـ

نمي گويد ! گروگانگيري صحبت كند
مـي گويـد نبايـد صـحبت      ،نمي داند

هرگاه گروگـانگيري و طـوالني   . كند
ن كار صحيحي بود و ربطـي  آكردن 

ــه   ــه اشــغال ســفارت امريكــا و معامل ب
اكتبـر  (پنهاني با گروه ريگان و بـوش  

  او نمي گفت من  ،نداشت) سورپرايز
  

  ۱۰ در صفحه
  

 در لبه پرتگاه
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   ،ب و تابآبا . ن صحبت كنمآنبايد از 
حتــي اگــر . ن ســخن مــي گفــتآاز 

 ،عامــل طــوالني شــدن گروگــانگيري
عمل و عكس العمل ها ميـان دسـتگاه   

رئــيس  ،ينــي و دســتگاه كــارتر  خم
ــا  ــت امريك ــوري وق ــود ،جمه ــاز  ،ب ب

خودسانسوري محل نداشت و او مـي  
توانســت در بــاره طــوالني شــدن    

ن آگروگــانگيري و عوامــل مــؤثر در 
اگر نبايد صـحبت كنـد   . صحبت كند

بخاطر اينست كه هم گروگـانگيري و  
سري است كـه افشـاي    ،نآهم ادامه 

 هويــت ،در ســطح مــردم ايــران ،نآ
هــاي واقعــي كســاني را كــه تصــميم 
گيرندگان واقعـي بودنـد و بـه قـول     

در مورد موسوي خوئيني (اصغر زاده 
شـكار مـي   آداشتند را » حق وتو«) ها

اما اصـغر زاده و هماننـدهاي او   . كند
بايد بدانند كه در برابر وطن خويش و 
مــردم ايــران مســئولند و حقيقــت بــه 
وطن و مردم وطن تعلـق دارد و مـي   

بي كم و كاست اظهـار شـود تـا     بايد
 ،تاريخ همانطور كـه روي داده اسـت  

  .نوشته شود
قول اصغر زاده در باره كميته  – 4و  3

: ن ناراستي و كاسـتي دارد آو اعضاي 
كميته را خمينـي تشـكيل داد و مقـرر    
بود كه دانشجويان خط امام فعاليتهاي 

بـه تصـويب    ،پيش از اقـدام  ،خود را
 5اعضاي كميته  .اعضاي كميته برسانند

ن آتن بودند و علي خامنه اي يكي از 
  . نفر بود 5
را » خـط امـام  «صحبت در بـاره   -  5

او : اصغر زاده نيمـه تمـام مـي گويـد    
چيسـت؟  » خط امـام «پرسش كرد كه 

مواضع او در انقالب است؟ اگر بعد از 
امام مواضـعي نـاقض    ،پيروزي انقالب

كداميك خط  ،آن مواضع اتخاذ كنند
ت؟ سيد علي خامنه اي پاسـخ  امام اس

خـرين موضـع امـام    آخط امـام  : داد
است اگر چه بـا مواضـع او در دوران   

نظـر   ،بني صـدر . انقالب متناقض باشد
خامنه اي را نادرست خواند و توضيح 

 ،انقالب بيان داشـته و ايـن بيـان   : داد
. زادي بـوده اسـت  آبيان اسـتقالل و  

اين بيان را خميني در برابـر جهانيـان   
بـه   ،ار كرده است و مـردم ايـران  اظه

ن صحه آيمن انقالب پيروزمندشان بر 
مورد قبول افكار عمومي . گذاشته اند

پـس مصـوب   . جهان نيـز شـده اسـت   
وجدان همگاني مردم ايران و وجدان 

خـط امـام كـه معتبـر     . جهانيان است
پـس هرگـاه   . است ايـن خـط اسـت   

» خـط امـام  «خميني موضـعي نـاقض   
  قابل انتقاد  نظر شخصي او و ،بگيرد

  
  

» دانشجويان خط امـام «هرگاه . است
اين سخن حق را آويـزه گـوش مـي    

از عوامل اسـتقرار اسـتبدادي    ،كردند
نمـي   ،نندآكه اينك خود نيز قربانيان 

  .شدند
خوئيني ها : اصغر زاده مي گويد  – 6

سخن او تكذيب . حق وتو داشته است
دروغي است كه موسوي خوئيني هـا  

او در پاسـخ بـه   : استبه تازگي گفته 
كه او را مأمور امريكـا  » سردار مشفق«

و كســـي دانســـته بـــود كـــه طـــرح 
گروگانگيري دست ساخت امريكا را با 

 ،فريب دانشجويان بـه اجـرا گذاشـته   
دانشـجويان بـا مـن شـور     : گفته است

كردند و منهم نظر مشورتي خود را به 
غيــر از ايــن كــه وقتــي . نهــا گفــتمآ

حق وتو داشته اصغرزاده مي گويد او 
يعني از مسـئوالن اصـلي ادامـه     ،است

روز و پــي  444گروگــانگيري بمــدت 
دروغ  ،مدهاي گروگـانگيري اسـت  آ

  . موسوي را نيز تكذيب مي كند
امــا موســوي خــوئيني عــالوه بــر       

خود را صاحب واليت مطلقـه   ،دروغ
برفـرض كـه    ،وگرنـه . نيز كرده است

دانشجويان به او مراجعه كرده بودنـد  
و او كمتـــرين اطـــالع پيشـــين از   

بـه عنـوان    ،گروگانگيري نمي داشـت 
مــي بايــد از آنهــا مــي  ،عضــو كميتــه

خواست پيشـنهاد خـود را در كميتـه    
 ،مطرح كنند و پس از موافقت كميتـه 

دانسـتني  . مي توانند به اجرا بگذارنـد 
دو تن عضو  ،است كه از اعضاي كميته

شوراي انقالب بودند و يك تن عضـو  
هرگــاه . نــدس بازرگــانحكومــت مه

هـم   ،پيشنهاد در كميته مطرح مي شد
شوراي انقالب و هـم حكومـت از آن   

تصميم در بـاره اشـغال   . گاه مي شدآ
تصميمي نيست كـه موسـوي    ،سفارت

بـه   ،خوئيني ها به خـود اجـازه دهـد   
جاي يـك ملـت در بـاره آن تصـميم     

كـــار او و دانشــــجويان و  . بگيـــرد 
سفارت كه تحت امر او ...پاسداراني و

اعـالن انحـالل    ،را اشغال كـرده انـد  
پس اگر  اصغرزاده . دولت بوده است
نهـا سـاقط كـردن    آمي گويـد قصـد   

سـخن   ،حكومت بازرگان نبوده است
دليـل ديگـر نيـز بـر     . او راست نيست

  :راست نبودن سخن او وجود دارد
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خوئيني ها به دانشـجويان پيـرو خـط    
شما سفارت را اشـغال  : استامام گفته 

اگر خوب شد امام حمايت مي . كنيد
ن بـه پـاي   آهزينه  ،كند و اگر بد شد

غافـل  . امام و نظام نوشـته نمـي شـود   
كردن دانشـجويان را از تيـز هوشـي    

حـال  . موسوي خوئيني ها مـي دانـد  
نكه موسوي خوئيني ها منطق صوري آ

نهـا را از  آنها كرده و آرا روش فريب 
بســياري غافــل كــرده واقعيــت هــاي 

  :است
ن آاشغال سفارت و گرفتن اعضاي  •

پـس  . هم زمان انجام شد ،به گروگان
واكنشي در امريكا و بقيـت جهـان بـر    

يــك مــوقعيتي بــراي . مــي انگيخــت
امريكا كه بـر  : وردآامريكا بوجود مي 
موقعيت فعل پذير و  ،اثر انقالب ايران
اينك موضع فعال و  ،دفاعي يافته بود

افسوس كه عقلهاي . مي يافتتهاجمي 
قدرتمدار موسوي خوئيني ها  و اصغر 

اين اثر بس بـد خـيم    ،هنوز... زاده و
اشغال و سفارت امريكا و گروگانگيري 

  .را درك نمي كنند
ــا • ــت   ،درج ــور سياس ــا را مح امريك

داخلي و خارجي ايران مي كرد كـه  
ن روز غافـل  آ ،از ايـن بـدترين  . كرد

ر ايران گذشته نچه بآيا برغم آ ،بودند
ن طـور كـه   آهنوز واقعيـت را   ،است

  هست نمي بينند؟
اين امر كه مهندس بازرگـان نمـي    •

سخني است كـه   ،بايد استعفاء مي داد
ن روز به مهندس بازرگان آبني صدر 

. گفت و از او خواست استعفاء ندهـد 
اشـغال   ،در سرمقاله انقالب اسالمي نيز

سفارت امريكا بـه قصـد نـاگزيركردن    
ــدرت   حك ــاي ق ــان را پ ــت بازرگ وم

وردن و اين كار را آخارجي را بميان 
سنتي شـوم  خواندكـه گذاشـته مـي     

اماوقتي سفارت تسخير مي شـود  . شود
 ،ن راانقـالب دوم ميخوانـد  آوخميني 

  . است انحالل حكومت اعالن شده
پيشـنهاد  «شـكار ميـان   آتناقض بس  •

كـه دانجشـويان مـي    » تصرف سفارت
است و حـق وتـو    نها بودهآگويند از 

نه قابل پوشـاندن   ،موسوي خوئيني ها
هرگـاه  : و نه قابل رفع كـردن اسـت  

اصـــــغر زاده و همكـــــاران او در  
گروگانگيري راست مـي گوينـد كـه    

نها بوده و برنامه گـذاري  پيشنهاد از آ
پس مي بايـد بـه    ،نها كرده اندآرا نيز 

اختيار پايـان   ،محض رسيدن به هدف
. داشـته انـد  دادن به كار خود را مي 

اين واقعيت كه موسوي خـوئيني هـا   
» ابتكاري«ناقض  ،حق وتو داشته است

مي  ،ن روزآاست كه اين دانشجويان 
تناقض حـل  . نها بوده استآگويند از 

به » پيشنهاد «نمي شود مگر به اين كه 
دانشجويان القاء شده باشد و طراحان 

غاز مي دانسـته انـد اشـغال    آطرح از 
گيري همراه خواهد سفارت با گروگان

شد و امريكائيان تا زماني كه خمينيسم 
بر ايران و ريگانيسم بر امريكـا حـاكم   

ن سر آ.  گروگان خواهند ماند ،نشوند
ــد از   ــغر زاده نباي ــه اص ــخن آك ن س

  .اين واقعيت است ،بگويد
پيشـاپيش مـي بايـد     ،بدين سان        

دانسته مي بود كه از اشغال سـفارت و  
 ،شــر بــزرگ ،شــر گروگــانگيري جــز

امـا در سـرها نـه    . حاصل نمـي شـود  
ــود و   ــدار بـ ــه زورمـ ــات كـ احساسـ
زورمداري چشم عقل را كـور كـرده   

  .بود
ــدار  – 8  ،ديــن و اخــالق عقــل زورم

چنانكـه  . توجيه گر زورمـداري اسـت  
موســوي خــوئيني هــا بــه كميتــه     
ــات   ــده عملي ــري كنن دانشــجوي رهب

مــي  ،اشــغال ســفارت و گروگــانگيري
يان دروغ بگوئيـد و  گويد به دانشـجو 

نه دانشـجوي  . نها را با دروغ بفريبيدآ
امـر بـه   «خط امام يكه مـي خـورد از   

و نه موسوي خوئيني ها به روي » منكر
ورد كه گويـا مسـلمان و   آمبارك مي 

دروغ و  ،روحــاني اســت و در اســالم
اند و دروغ زنان » گناه كبيره«فريب 

يكي از چهار دسته انـد كـه خداونـد    
  .ز نخواهد بخشيدنها را هرگآ
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انتظار داشتيم مهندس بازرگان استعفاء 
نمي داد و دولت موقـت مـي مانـد و    
اگر مي ماند بسياري از مشكالت حـل  

نه او و نـه ديگـر    ،ن روزآاما . مي شد
ــا و   ــفارت امريك ــدگان س ــغال كنن اش
گروگان گيرها وارونه ايـن سـخن را   

خود مي باليدند كه بـه  به . مي گفتند
ــد   ــان داده ان ــا پاي ــت ليبراله . حكوم

انتقاد بني صدر گروگـانگيري   ،وگرنه
ــت    ــردن حكوم ــاگزير ك ــد ن ــه قص ب
بازرگان به استعفاء را مورد انتقاد قرار 

  . نمي داد
مهنـدس  : اصغر زاده مي گويـد   -  10

بازرگان مي بايد مي ايستاد و مشكل را 
او منطـق صـوري بكـار    . حل مي كرد

ي برد و خـود و خواننـدگان قـول    م
خود را از واقعيت هاي باال غافل مـي  

از اين واقعيـت هـم غافـل مـي     . كند
وقتـــي : شـــود و غافـــل مـــي كنـــد

دانشجويان پيرو خط امـام همـراه بـا    
ــاد ســازندگي ســفارت را   ســپاه و جه

ن را به گروگان مي آاشغال و اعضاي 
نهـا را  آگيرند و خميني نه تنهـا عمـل   

انقـالب  «كـه آن را   تصويب مي كنـد 
ديگر مشـكل ايجـاد    ،مي خواند» دوم

ن آنشده است كه حكومـت بازرگـان   
انقـالب دوم روي داده  . را حل كنـد 

نمـي   ،از هدفهاي ايـن انقـالب  . است
ــت    ــاري حكوم ــي بركن ــت يك توانس

  . بازرگان نباشد
اما اين امر كه امـروز اصـغر زاده         

گروگانگيري را مشكلي مي خواند كه 
بازرگان مي بايد مـي مانـد و   مهندس 

نـوعي تكـذيب    ،ن را حل مي كـرد آ
ن آ. ن روز اســــتآگروگــــانگيري 

 ،از ديـــد امـــروز او ،»انقـــالب دوم«
    .ي بود كه ايجاد شد»مشكل«

تدارك جنگ و پوشـش  
ــردن    ــد ك ــردن تهدي ك

  :ايران به جنگ
  
به مجلـس دسـتور  خامنه ای٭

داده است  ریلی ایجاد کنـد و 
د از اژمراقبت کنـد احمـدی نـ

   :ن بیرون نرودآ
  
كــه ماننــد  ادژاحمــدي نــبيچــاره  ◀

بـر روي ريـل    قطاري شده كـه بايـد  
، ش مـي كشـد  بـراي  هايي كه مجلـس 

ن زمان را آوريم آبه ياد . دحركت كن
احمدي نژاد ميگفت كه ترمز قطار كه 

را بريده و يك طرفه حركت مي كند 
در باره البته  .يستنو قادر به ايستادن 

بـود  كـه از چنـين     ي هسته ا پرونده
  . گفتقطاري سخن 

مطهري قصد استعفا علي ديروز كه      
مجلس را داشت به طور  از نمايندگي

ــاخود ــاگري   آ ن ــه افش ــت ب ــاه دس گ
يس جمهور توسـط  ئچگونگي كنترل ر

شما گفتـه بوديـد    :زد و گفت» رهبر«
يس جمهور ئكه ريل گذاري كنيد تا ر

ريل حركت كند تا چهـار   آن برروي
نقل (دوره رياست وي پايان يابد سال 

احمـدي   ،قـول  بنابراين). به مضمون
خود بـاقي  در مقام تا آخر دوره اد ژن

اسـت كـه    خواهد ماند و اين مجلس
كنترل دولـت را در اختيـار خواهـد    
گرفت هر چند كه بخش عمده اي از 

 است »رهبر«در اختيار خود  حكومت
.  

اسـت كـه    اينجـا  مشـكل اما يـك        
 .اد تن به مهـار نمـي دهـد   ژاحمدي ن
هر آن  .داردكامال غير مترقبه  رفتاري

ــر   ــال دارد زنجي ــه را احتم ــاره و ب  پ
ديگران حمله و دستياران او و » رهبر«

و جمع قابل كه  سخني بگويديا . كند
مانند تشكيل جلسـه   .نباشدكردن جور 

انتخاباتي ياران احمدي نژاد كه اخيرا 
ه در نه در سالن همايش صدا و سيما ك

و د شـ سالن كنفرانس اسالمي برگـزار  
او غير مستقيم به خامنـه اي و   ،نآدر 

  . مستقيم به اطرافيان او حمله كرد
در ايران همه مي دانند كه وزراي     

ــاع  ــور  ودف ــه  وكش  و واواكخارج
در  .توسط رهبري انتخـاب مـي شـود   

احمـدي  رياست جمهوري  دوره دوم
 ارشـاد اسـالمي و  ان نصب وزيـر  ،نژاد

ــز  ــت ني ــارنف ــر« در اختي ــرار » رهب ق
مابقي وزارتخانه هـا از جملـه   . گرفت

 –ارتباطــات  –كــار  –ورزش  –راه 
 »رهبر«كه از نظر ... جهاد سازندگي و

ــار   ــد در اختي ــادي ندارن ــت زي اهمي
اسـت بـه خصـوص كـه      ادژاحمدي ن

نفت كه يكـي از مراكـز درآمـد بـي     
حســاب دولــت بــود و رحــيم مشــايي 

نه مـي بسـت حـاال    قراردادهاي مخفيا
دستش بسته شده است و البتـه دسـت   

  . رهبري باز
  
هزینه سپاه قدس و دو قـول  ٭

  :یکی در خفا و یکی در علن
  
كه هزينه سـپاه قـدس    ستخبر ادر •

ميليارد دالر است و  10در سال حدود 
اين هزينه شامل پرداخت حقـوق بـه   

 –افغـاني   –سوري  –نيروهاي لبناني 
آنها و هزينـه   يسوداني و هزينه شهدا

هـــاي حـــزب اهللا لبنـــان و حقـــوق 
ــع نيازهــاي   ــا و رف ــه آنه ــتگان ب وابس

 –تســليحاتي  –دارويــي  –غــذايي 
بـا ايـن حـال     .مي شـود ... گي ونفره

قـدس را در   دست نيروهـاي  »رهبر«
اين روزها به  .باز گذاشته است قاچاق

ــانكي، هماننــد  دليــل تحــريم هــاي ب
 –گذشــته كــه توســط شــيخ محمــد  

ن رمضاني معروف به مقدادي غالمحسي
معروف به صدراالسالم  –و طه طاهري 
برده و توزيـع   دالرها  يا خوشنويسان،

به صـورت نقـد و از طريـق     - مي شد 
سفر هاي هوايي به آن كشورها بـرده  

  . و در ميان آنها تقسيم مي شود
در سپاه قدس، بخش لبناني بيش از  •

نيروهاي ديگر كشورها است و از آنها 
ر در انفجار ها و ترورها و سركوب بيشت

عـالوه بـر   . معترضان استفاده مي شود
ــا ــي  از   ي ــه برخ ــده ك ــنيده ش ن، ش

براي نزديكي  وابسته به قدس نيروهاي
بيشتر ميـان سـپاه قـدس و حـزب اهللا     

و گاهي  لبناني –ازدواج هاي ايراني 
مثل  .ايراني راه انداخته اند –سوري 

تروريســت دســتگير  –كــاظم دارابــي 
ــ ــوس  ش ــان ميكون ــه - ده در جري ك

همسرش لبناني بود يـا رضـا گلپـور و    
كـه همسـران آنهـا نيـز     ...جمشيدي و 
  .لبناني هستند

  
بمبــی کــه در  ۴۵۰۰ارســال  ٭

 - عمق زمین منفجر مـی شـود
ـــــــوع اول در  ـــــــران موض ای
ــات ریاســت جمهــوری  انتخاب

اســــرائیل حاضــــر  –امریکــــا 
نیست به امریکا بگوید در باره 

  ...:دارد وایران چه در سر 
  
روزنامـه وال   ،2011نوامبر  12در  ◀

استريت ژورنال خبر داده اسـت كـه   
ن نـوع كـه در   آبمب از  4500امريكا 

زمين فرو مـي رود و در عمـق زمـين    
را  به امارات متحـده   ،منفجر مي شود

  . عربي انتقال داده است
ــوامبر 12در  ◀ ــت   8 ،ن ــامزد رياس ن

ــزب جمهوريخــواه    ــوري از ح جمه
يكي : با يكديگر منازعه داشتند ،امريكا

اگر اوباما براي بار دوم بـه  : مي گفت
رياســت جمهــوري امريكــا برگزيــده 

ايران صاحب بمـب اتمـي مـي     ،شود
اما اگر او به رياسـت جمهـوري   . شود

ــد  ــا برس ــي   ،امريك ــب اتم ــران بم اي
ديگري روي دسـت او  . نخواهد يافت

اگر انتخـاب  : بلند مي شد و مي گفت
  . جنگ خواهد داد با ايران ،شود
مجلــــس نماينــــدگان امريكــــا  ◀

چون . جمهوريخواه ها اكثريت دارند
بر سر بودجه  ،بر اثر كشماكش با اوباما

اعتبـار باختنـد و اوبامـا طـرح      ،امريكا
ــغل از راه    ــاد ش ــراي ايج ــود را ب خ

ماده كـرده  آكارهاي عمراني بزرگ 
ايـران را دسـت    ،اين اكثريـت  ،است

  . ده استويز حمله به اوباما كرآ
ــوامبر  12در  ◀ ــيتد آ ،2011نـ سوشـ

پرس گزارش كرده است كه حكومت 
نتان ياهو از مطلـع كـردن پرزيـدنت    
ــه   اوبامــا  از نقشــه حملــه پيشــگيرانه ب

خودداري مـي   ،تأسيسات اتمي ايران
حكومت امريكا از آن بـيم دارد  . كند

از . كه اسرائيل دست بـه حملـه بزنـد   
ــوامبر 12در  ،ايــن رو ــ ،ن ــر دف اع وزي

مـدهاي حملـه   آامريكا نسبت بـه پـي   
  . نظامي به ايران هشدار داد

در  ،بنا بر قـول منـابع خبرگـزاري        
حكومت اوبامـا از حكومـت    ،ماه پيش

نتان ياهو خواسته اسـت بـه تنهـائي و    
بـه   ،بدون اطـالع و موافقـت امريكـا   

نتان ياهو در . ايران حمله نظامي نكند
: ه استگفت ،ديدار با وزير دفاع امريكا

ايران دارد بمب اتمي توليد مي كند 
و او ديگر از راه حل ديپلماتيك سلب 

او گفته اسـت قصـد   . اميد كرده است
ندارد بگذارد ايـران بـه بمـب اتمـي     

چون اوباما از پاسخ نتـان  . مجهز شود
به سـيا دسـتور    ،ياهو مطلع شده است

داده اســت بهــر ترتيــب ســر از كــار  
ــرائيل در ــن ر.  وردآاس ــادر اي  ،وزه

وسائل ارتباط جمعي اسرائيل تبليغاتي 
ــه هــر   ــد كــه ب ــه ان ــه راه انداخت را ب
اسرائيلي و غير اسـرائيلي ايـن تصـور    
دست مي دهد كه اسـرائيل در حـال   

  . ورود به جنگ با ايران است
اسرائيل يك موشك  ،دوهفته پيش      

. زمـايش كـرد  آدوربرد را با موفقيـت  
ف اين موشك مي تواند ايران را هـد 

 ،بـدين سـو   2008قرار دهد و از سال 
زمايش موشكي از ايـن  آاين نخستين 

. نوع است كه اسرائيل انجام مي دهد
نيروي هوائي اسـرائيل نيـز در حـال    

به مردم شهرها  ،در زمين. تمرين است
هدف باال بـردن  . تعليم داده مي شود

مـــادگي ســـاكنان شـــهرها بـــراي آ
  . روياروئي با جنگ است

رين ها و شدت تبليغـات  وسعت تم      
وسائل ارتباط جمعـي اسـرائيل بـدان    
حــد اســت كــه يــك مقــام حكومــت 
انگليس پيش بيني كرد كـه حملـه بـه    

پــيش از زادروز تولــد مســيح  ،ايــران
  . انجام خواهد شد

بسياري از نـاظران و   ،با اين حال      
كارشناسان بر اين باورند كه كارها كه 
 اســرائيل انجــام مــي دهــد و ســخنان

ن و تبليغات وسائل ارتبـاط  آمقامهاي 
  ... بلوف است ،جمعيش

 ،وسائل ارتباط جمعي امريكـا نيـز   ◀
ــد  ــه ان ــاتي راه انداخت ــارزار تبليغ . ك

تحليـل   ،از جمله پل پيالر ،كارشناسان
  هشدار مي دهند  ،گر ارشد سابق سيا

  
  ۱۱در صفحه

 در لبه پرتگاه
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هماننـد وضـعيت قبـل از     ،كه وضـعيت 
كــار حملــه بــه عــراق اســت و دارنــد اف

مـاده  آعمومي را براي جنگ بـا ايـران   
  :مي كنند

پل پيالر هشـدار   ،2001نوامبر  11در      
ماده كردن افكـار  آداده است كه براي 

عمومي امريكا براي پذيرفتن جنـگ بـا   
نخست از اين پرسش شروع شـد   ،عراق

يا آيم صدام بمب اتمي دارد؟ ژكه آيا ر
در كار توليد بمب اتمي نيست؟ پـس از  

ــها در ذهــن همگــان  نكــآ ــن پرسش ه اي
صـدام در حـال   : پاسخ القاء شد ،نشست

بـديهي اسـت   . ساختن بمب اتمي است
گزارش كميته تحقيق سازمان ملل و نيز 

ي اتمي سانسـور  ژانس بين المللي انرآژ
وسـائل ارتبـاط جمعـي     ،ن پسآاز . شد

  . مشغول شدند به تبليغ ضرورت جنگ
 اينك نوبـت بـه انتخابـات رياسـت          

 ،جمهوري رسيده است و از بـد اقبـالي  
مجهز شدن ايـران بـه سـالح هسـته اي     
ــات   ــد و در تبليغ ايجــاد تــرس مــي كن

نامزدها مي بايـد  . انتخاباتي كاربرد دارد
عالقه خود را از اسرائيل و نگراني خـود  
را از خطر مجهز شدن ايـران بـه سـالح    

  . اتمي تبليغ كنند
  
» ذاقـه مهمـات  «دومين انفجار  ٭

  !:پاسداران؟سپاه 
  
ساعت يك بعد از  ،1390بان آ 21در  ◀

ظهر انفجار عظيمي روي داد كه صداي 
ــرج و آ ــران و ك ــان ... ن را در ته همگ

شنيدند و حجم بزرگ دود را كه به هوا 
ذاقـه مهمـات از   . همگان ديدند ،خاست

ن سپاه بود و سپاه توضـيح روشـني در   آ
جز اين نگفت كه . باره علت انفجار نداد

جابه جـائي مهمـات بـوده     ،نفجارعلت ا
انفجار نزديك روستاي بيد گنه از  :است

شـمار  . توابع شهر مالرد روي داده است
 15تن و سـپس   27كشته را سپاه  نخست 

 ،تن  و سرانجام توضيح داد كه به اشتباه
منـابع  . تايـپ شـده اسـت    27 ،كشته 17

تـن   40شمار كشته ها را افزون بر  ،ديگر
اما پرسشـهاي مهمـي   . گزارش كرده اند

  :هنوز پاسخ نجسته اند
رئيس  ،حسن تهراني مقدم» سردار«  – 1

و تنـي چنـد از   » جهاد خود كفائي سپاه
نجا بوده و كشته شـده  آافسران سپاه در 

نها در محل  چه بوده آعلت حضور . اند
يا به اين علـت او و همكـارانش   آاست؟ 

در محل حاضر نشـده انـد كـه از قصـد     
گـاه  آفجـر كـردن انبـار    خرابكاري و من

خود نيز  ،شده و پس از حضور در محل
قرباني انفجار شده اند؟ گفته مي شود او 
كارشناس موشكهاي زمـين بـه زمـين و    

پايگاه موشـكي   ،ودر اين منطقه 3شهاب 
  .ايجاد شده بوده است

. اين دومـين انفجـار بـزرگ اسـت     – 2
» انبـار مهمـات   «انفجار در  ،پيش از اين

ــاد رو  ــرم آب ــالب  . ي دادخ ــريه انق نش
اسالمي مـاجرا را پـي گرفـت و معلـوم     
كرد كه پايگاه هاي موشـكي بـوده انـد    

خبـر آن   ،اينك نيـز . كه منفجر شده اند
الين گزارش مي كند كه انبـار موشـك   

نشـريه  . بوده است كه منفجر شده اسـت 
انقــالب اســالمي هنــوز اطــالع مــوثقي 

اگر : سئوال اينست. بدست نياورده است
ار نيز موشكها بوده اند كه انفجار از اين ب

 ،پس دليـل انفجـار   ،ميانشان برداشته اند
. نمي توانـد جابـه جـائي مهمـات باشـد     

حتي اگر مهماتي باشند كـه موشـك در   
اين چگونه جـا بـه جـا     ،نها نيستآشمار 

كردني است كه موجب انفجاري چنين 
موحش مي شود؟ آيا اين نـاتواني سـپاه   

يش گذاشـته مـي   نيست كه مرتب به نما
  شوند؟

 ،فرزند محسن رضائي ،احمد رضائي – 3
مرده  23اطاق  ،18طبقه  ،در هتل گلوريا

تابنـاك   ،بـان آ 23در . يافته شده اسـت 
نكه اطاق او هر روز مـي  آنوشته است با 

 3امـا بـه مـدت     ،بايد نظافت مي يافـت 
يعني از روز مرگ مشـكوك او تـا    ،روز

 ،افتـاده بـر زمـين    ،زمان كشـف جنـازه  
شماري قتل او را بـه  . نظافت نجسته بود

اسرائيل نسبت دادند و هم زمـان شـدن   
ســردار محــس » هــم رزمــان«شــهادت 

دليل وجود  ،رضائي بر اثر انفجار و كشته

ارتبـاط برقـرار كـردن    . توطئه شمردند
ن مرگ و اين انفجار و سخن بـه  آميان 
» هم رزمان«وردن از كشته شدن آميان 

را به جا و بـه   محسن رضائي اين پرسش
غيـر از حسـن تهرانـي    : موقع مي كنـد 

مقدم چه كساني از هـم سـن و سـالهاي    
  محسن رضائي كشته شده اند؟ 

بنا بر گزارشي كه ما دريافت كـرده   – 3
برسر . نزاع ها  در سپاه شديد هستند ،ايم

رويه سپاه قدس و نبود هيچگونه كنترلي 
بر فعاليتهايش و بر سر  بـي اعتبـار شـدن    

در كشور و بر سر بردن كشور بر لبه  سپاه
اختالف و نزاع وجـود  ... پرتگاه جنگ و

ــي و  . دارد ــاي درونـ ــر برخوردهـ اثـ
سياســـي و (اشـــتغالهاي غيـــر نظـــامي 

كادرهــاي ســپاه و اشــتغال ) اقتصــادي 
ــه ســركوب  اطالعــات ســپاه و واواك ب

شــيوع بــي نظمــي در  ،يــمژمخالفــان ر
مدن بـراي  آدرون سپاه و فرصت پديد 

ريداري كردن عناصري از سـپاه  براي خ
و دست زدن بـه انـواع خرابكـاري هـا     

از ترور دانشمندان ايراني تا حمله : است
ويروسي به برنامـه هـاي كامپيوترهـاي    

.  تــا انفجارهــا ،نآمؤسســات اتمــي و از 
نسـت كـه   آوقوع اين انفجار حـاكي از  

يـا  آ. شفتگي در درون سپاه ادامه داردآ
ــا و  ــرار انفجاره ــوز... تك ــرورت  هن ض

محدود كردن سپاه را به كـار نظـامي و   
مـد و اداره  آايجاد يك فرمانـدهي كار 

يد كه بكار يك اداره آاطالعاتي بوجود 
يا مشغول آاطالعات نظامي مي پردازد؟ 

كردن سپاه به سـركوب مـردم و رانـت    
خواري و فساد گستري و وقوع اينگونـه  

بدان قصد انجـام نمـي گيـرد     ،انفجارها
قاومــت كشــور در برابــر كــه از تــوان م

  هجوم نظامي بكاهد؟
 –مافياهــاي نظــامي : انقــالب اســالمي

مالي اقتصاد كشور را نيز اقتصاد تسليم 
باوجود . به فشارهاي اقتصادي كرده اند

تهديـد  (سخنان خامنه اي  ،اين اقتصاد
بـس  ...) را با تهديد پاسخ مي دهـيم و 

سبك سرانه و توجيه گر تجاوز نظـامي  
  :به ايران است

  
  

قدرت انفجار  بمبي با
عظــيم كــه حجـــم   

 100 –نقدينــه اســت 
ــه   ــارد دالري ك ميلي

 - شـده اسـت   » گم«
كسرهاي بودجه كـه  

  :برف انبار مي شوند
  
  
هــــزار  ۲۶کســــر بودجــــه  ٭

ــانی  ــارد توم ــارد  ۲۶(میلی میلی
دالری بنا بـر نـرخ دالر کـه بـر 

ن بودجه تنظـیم شـده آاساس 
  ):است

  
ــان آ 18در  ◀ ــزارش   ،90بـ ــه گـ بـ
ــارس خب ــزاري ف ــاتي   ،رگ ــراز عملي ت

كل كشـور در پايـان    89بودجه سال 
بهمــن مــاه ســال گذشــته بــا بــيش از 

ميليارد تومان كسري مواجه 2600500
 . شده است

ــي          ــه  11ط ــوع  1389ماه مجم
ــت    ــومي دولــ ــدهاي عمــ درآمــ

ريال بود كـه   297٬511٬000٬000٬000
 67در آن سهم درآمدهاي مالياتي از 

ـ  درصـد   80٫3ل بـه  درصد در سال قب
افزايش يافت و به همين نسبت از سهم 

 . ساير درآمدها كاسته شد
در اين دوره از مجموع واگذاري     

ــي ــرمايه  دارايـــ ــاي ســـ اي،  هـــ
 99٫7 (ريـــال  394٬179٬000٬000٬000

از محل منابع حاصل از نفت و ) درصد
هـــــــــاي آن و   فـــــــــرآورده 

ــل   1٬157٬000٬000٬000 ــال از مح ري
 . و غيرمنقول بود فروش اموال منقول

هـاي مـالي در    واگذاري دارايـي       
ريال  41٬168٬000٬000٬000اين دوره 

 79٫5بود كه در مقايسه با رقم مصوب، 
درصد عدم تحقـق بـه دليـل محقـق     

درصـد وصـولي از محـل     74٫6نشدن 
هاي دولتي و عـدم   واگذاري شركت

ــتفاده از  100تحقـــق  درصـــدي اسـ
  .موجودي حساب ذخيره ارزي بود

، پرداخـت   1389ماهـه   11طي         
ــه ــاري( اي هزينـ ــه  ) جـ ــت بـ دولـ

ــيد  547٬305٬000٬000٬000 ــال رس ري
كه نسبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل     

درصــد رشــد و نســبت بــه رقــم  16٫3
 . درصد تحقق داشت 81٫1مصوب 

هاي عمراني نسـبت بـه    پرداخت       
درصـد   4٫6دوره مشابه سـال قبـل بـا    

ــد  ــال  156٬129٬000٬000٬000رش ري
درصد نسـبت بـه رقـم     46٫5رسيد كه 

 . مصوب عدم تحقق داشت
هــاي  از مجمــوع تملــك دارايــي      

)  هـاي عمرانـي   پرداخت (اي  سرمايه
درصد به صورت ملـي و مـابقي    78٫7

در ايـن  . استاني پرداخت شده اسـت 
 هاي مالي بـر  دوره رقم تملك دارايي

داري كـل وزارت   اساس ارقام خزانـه 
ــادل امـــور اق ــاد و دارايـــي معـ تصـ

ريال بـود كـه    15٬083٬000٬000٬000
 75٫6نسبت به دوره مشابه سـال قبـل   

 . درصد كاهش يافت
در نتيجه عملكـرد بودجـه عمـومي        

ــراز  1389دولــت در پايــان بهمــن  ، ت
عمليــــــــــــاتي دولــــــــــــت 

ريال كسـري   265٬291٬000٬000٬000
با توجه به خـالص واگـذاري   . داشت
، مجموع تـراز  اي هاي سرمايه دارايي

اي بـــــا  عمليـــــاتي و ســـــرمايه 
ــري  26٬085٬000٬000٬000 ــال كس ري

مواجه شد كه در مقايسه با دوره مشابه 
درصــد كــاهش نشــان  76ســال قبــل 

  .دهد  مي
هرگاه فرض كنيم در : انقالب اسالمي

سال جاري نيز بودجه همـين انـدازه   
 ،تنها ظـرف دو سـال   ،كسر پيدا كند

ي پيـدا  ميليارد دالر كسر 52بودجه 
و مي دانيم كه بودجه همه . مي كند

بـر ايـن   . ساله كسري پيدا مي كنـد 
بهر ه ها افزوده مي شوند  ،كسري ها

 ،و انباشته كسري ها و بهره هايشـان 
. ورندآفاجعه عظيم اقتصادي ببار مي 

ميـزان   ،دانستني است كه هم اكنون
بودجه از ميزان توليد ناخـالص ملـي   

شـخور  يعنـي ميـزان پي  . بيشتر است
نيـازي  . كردن بـيش از انـدازه اسـت   

ينـده  آنيست از خود بپرسـيم نسـل   
زيـرا مـي   . چگونه زندگي خواهد كرد

بينيم نسل امروز چگونه زندگي مـي  
  .كند

  
ـــی در بـــازار ارز  ۴دالر  ٭ نرخ

  ایران در سکوت بانک مرکزی
 
ــان آ 22در  ◀ ــايت  ،1390ب ــفس  ال

بازار ارز داخـل   :گزارش كرده است
ايـام مـي   زها درحـالي  كشور اين رو

نرخ است و  4كه دالر داراي  گذراند
ظاهراً بانك مركزي هم تصميم خاصي 
را براي حل اين معضل اتخاذ نكـرده  

 .است
به گـزارش فـارس بـا اسـتناد بـه            

ــحبت ــك    ص ــاون ارزي بان ــاي مع ه
مركزي هم اكنون سـه نـوع نـرخ در    

 ، نرخ مرجعبه ترتيب بازار ارز كشور،
نرخ بازار آزاد وجـود  نرخ فرعي و و 

 .دارد
در هفته هـاي اخيـر دالر در بـازار        

آزاد، بازار فرعي و بازار رسمي داراي 
اكنون دالر  هم. هاي جداگانه بود نرخ

تومـان  1340در بازار آزاد بـا قيمـت   
فروخته مي شود اين درحـالي اسـت   
كه بانك مركزي نـرخ مرجـع دالر را   
مشابه روز گذشـته در سـايت رسـمي    

تومان تعيين كرده  1082معادل  خود
 .است

هـا ديـروز دالر را بـا     صرافي بانك     
تومان و امروز ظـاهرا بـا    1320قيمت 
تومــان بــه   1318الــي  1314نــرخ 

هــاي داراي مجــوز از بانــك  صــرافي
صرافان خريـدار  . فروشند مركزي مي

ارز نيمـــه دولتـــي نيـــز در صـــورت 
  صالحديد دالر را با قيمتي كه قاعـدتاً 

ريال باالتر از نرخ فـروش ارز   50يد با
 .توسط بانك مركزي باشد مي فروشند

: اين فعال در بـازار ارز ادامـه داد      
بانــك مركــزي ارز را بــه صــورت    

ــهميه ــرافي  س ــه ص ــاز   اي ب ــاي مج ه
كند كه بـر ايـن اسـاس     پرداخت مي

توان گفـت كـه يـك روز فـالن      نمي
ــر ارز  صــرافي ارز گرفــت و روز ديگ

 .نگرفت
ــك  ه      ــرافي بان ــين ص ــا در  مچن ه

ــه ــاه باج ــاي فرودگ ــابه روز  ه ــا مش ه
 11895گذشته ارز مسافرتي را با نـرخ  

 .ريال به مردم مي فروشند
بازار ارز تهران درحالي اين روزها     

هاي متفاوتي است كـه   گر نرخ نظاره 
بانك مركزي پيش از ايـن بـه دنبـال    

نرخـي شـدن ارز    اجراي سياست تك
مصاحبه اخيـر معـاون    در بازار بود اما

ارزي بانك مركزي نشان داد كه ايـن  
نرخي شدن ارز نااميد  بانك هم از تك

شده و عزم خـود را جـزم كـرده تـا     
 .مراقب ارز وارداتي باشد

ــه      ــه   روي اي كــه بانــك مركــزي ب
ــه    ــيش گرفت ــازار ارز پ ــازگي در ب ت
موجــب شــده تــا نــرخ دالر در بــازار 

خ ثبــاتي نداشــته باشــد و هــر روز نــر
 .جديدي را به ثبت برساند

دهد  اين اتفاقات درحالي روي مي    
كه فعاالن صـادراتي كشـور بارهـا از    

ــت  ــئوالن و سياس ــذاران ارزي  مس گ
اند تـا ارز در   كشور درخواست داشته

 .بازار داخلي با ثبات همراه باشد
ورد كه از آبه ياد مي : انقالب اسالمي

ايـران   ،بدين سـو  60كودتاي خرداد 
عامـل  . ار دالر چند نرخي استگرفت

ــت   ــت و تســلط ران ــز بودجــه دول ني
خوارهــا بــر دولــت و اقتصــاد كشــور 

نخست دالر چند نرخي مـي  : هستند
بعد بهاي دالر در بازار آزاد باال . شود

 ،نگاه نوبـت بـه تثبيـت ارز   آ. مي رود
يعني رسميت دادن بـه نـرخ دالر در   

وجود  ،تا آن زمان. زاد مي رسدآبازار 
امكان رانت خواري بوجود  ،خچند نر

ــم ژآمــده اســت و سياســت ارزي ر ي

عامل باال رفتن ميزان رانـت خـواري   
  .است

  
هــزار  ۳۲۰نقــدینگی کشــور  ٭

ـــه ای  ـــوان و فاجع ـــارد ت میلی
  :بزرگ  شد

 
 از قـول  شـرق  سايت  ،بانآ 21در  ◀

ــگاه،   ــتاد دانش ــمنديار، اس ــادر هوش  ن
برخي از اخبار و  :گزارش كرده است

شود آنقدر تند  منتشر مياطالعاتي كه 
روند كه گويي هيچ اتفـاقي   از ياد مي

رخ نداده است يا اصال بحـث مهمـي   
. نبوده است كه بتوان به آن پرداخت

در صورتي كه پيامدهاي ناشي از اين 
تواننـد آينـده توسـعه را در     اخبار مي
هاي كشور تحت تاثير قرار  همه بخش

نمونه اين اتفاق در مورد خبـر  . دهند
هزار ميليارد توماني بـه   320ينگي نقد

همين چند . وضوح قابل مشاهده است
روز پيش محمـود بهمنـي در سـخنان    
خود در يك همايش بانكي اشاره كرد 

هزار ميليـارد   320كه نقدينگي به مرز 
از آن روز تـا بـه   . تومان رسيده است

حال به عنوان يـك اقتصـاد خوانـده    
هـا و حتـي    مـدام نشـريات و روزنامـه   

ــونتري ــث   ب ــه بح ــايي را ك ــاي  ه ه
زيربنــايي اقتصــادي در آن مطــرح   

ام امـا كمتـر در    است، زير و رو كرده
 320آنها ديدم كه به فاجعه نقـدينگي  

 .هزار ميليارد تومـان پرداختـه باشـند   
گويم فاجعه چون بر اين باورم كه  مي

 230 از  اين حجم نقدينگي كـه بـيش  
هزار ميليارد تومان آن فقط در شـش  

ــال گذ ــت،   س ــده اس ــد ش ــته متول ش
شـما بـراي   . نقدينگي غيرمولـد اسـت  

اي تصور بكنيد كه يـك كشـور    لحظه
هزار ميليـارد تومـان    80نفتي با سالي 

پول نفت يك اقتصاد را مورد هدايت 
دهــد و در  و عنايــت نفتــي قــرار مــي

نهايت نيز هزار و يك رقم پيچ و خـم  
هاي اقتصادي روي  كارآمدي برنامه نا

مانـد حـاال در    قي ميدست مديران با
هزار ميليـارد تومـان    320اين اقتصاد 

يعنـي  . نقدينگي غيرمولد وجـود دارد 
هـزار ميليـارد تومـاني     320يك بمب 

اند كه هر  زير اين اقتصاد كار گذاشته
ــي  ــه م ــار    لحظ ــدرت انفج ــد ق توان

گرايي، واردات بـدون منطـق    مصرف
اقتصادي و تورم را تا چند صددرصـد  

د دارم وقتـي در  بـه يـا  . افزايش دهد
بريتانيا دانشجوي اقتصاد سياسي بودم، 
برخي از استادان بر اين بـاور بودنـد   

هاي غيرمولد اگر از يك  كه نقدينگي
تواننـد ضـريب    حدي عبور كنند، مي

انهــدام اقتصــاد را تصــاعدي افــزايش 
دهند چـون در قبـال ايـن نقـدينگي     
ــت   ــد در جه ــت مول ــد، فعالي غيرمول

تي و اشـتغال  هاي صـنع  گذاري سرمايه
وجود ندارد براي همين از يـك سـو   

هاي غيرمولد  مصرف طبقاتي در حوزه
يابـد و از سـوي    اقتصاد افـزايش مـي  

هـاي   ديگر صنعت در اوج وجود پول
سرگردان در جامعه به خاطر نداشـتن  
ــك    ــتگي نزدي ــه ورشكس ــدينگي ب نق

براي همين اقتصـاددانان در  . شود مي
ــورد     ــيت در م ــا حساس ــور ب آن كش

ــدي ــينق ــخن م ــد نگي س ــين . گفتن ع
ــال هــاي  هــاي موجــود در بحــث مث

كارشناسي اين روزهـا بـراي اقتصـاد    
  از يك سو . ايران رخ داده است

  ۱۲در صفحه
  

 در لبه پرتگاه
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هزار ميليارد تومان شده  320نقدينگي 
و از سـوي  ) نقدينگي غيرمولـد (است 

كنندگان به دليل نداشـتن   ديگر توليد
نقدينگي از درد اعضا و پيكره صـنعت  

ايـن تضـاد، اقتصـاد    . گويند ميسخن 
  كشور را به اتاق غيرمولد هدايت 

بينـيم   بـراي همـين مـي   . كرده است
ــان  امــروز در اقتصــاد ايــران بازرگان
ــد و   ــت را دارنــ ــرين موقعيــ بهتــ

كنندگان نسبت به آنها بـدترين   توليد
چـون  . كننـد  مزه مـي ه شرايط را مز

. اقتصاد ما اقتصاد غيرمولد شده است
ن وقت دو تا برنامـه  در اين شرايط آ

يا دو تا مطلب در مـورد نقـدينگي و   
ها  دولتي. پيامدهاي آن وجود ندارد

. كننـد  تر عمـل مـي   كه از همه جالب
گويـد   يس كل بانك مركـزي مـي  ئر

هــزار ميليــارد تومــان نقــدينگي  320
يعني يك بمب . غيرمولد وجود دارد

هزار ميليارد تومـاني در اقتصـاد    320
اين گفته هم بـه   وجود دارد و بعد از

گـردد و ديگـر    اتاق كار خـود برمـي  
ريزان اقتصـادي   هيچ خبري از برنامه

ــد    ــدينگي غيرمول ــن نق ــورد اي در م
ــي   ــي نم ــدارد و كس ــود ن ــد  وج دان

باالخره تكليف اقتصاد ايـران بـا ايـن    
  شود؟ نقدينگي چه مي
ــراي ايــن كــه از : انقــالب اســالمي ب

بزرگي فاجعه و قـدرت انفجـار ايـن    
نخسـت بايـد    ،بيـاوريم بمب سـر در  

 ،هزار ميليارد تومان 320بدانيم كه 
ــود  ــر خ ــي  ،دو براب ــزار  640يعن ه

ميليارد تومان قـدرت خريـد ايجـاد    
اما ميـزان توليـد ناخـالص    . مي كند

. ملي رقمي برابر حجم نقدينه اسـت 
پس اين قدرت خريد را كدام توليـد  
جذب مي كند؟ توليـد داخلـي اگـر    

شهادت به  ،هم رشد منفي نمي كرد
قـادر بـه    ،رقم توليـد ناخـالص ملـي   

چاره جـز گشـودن   . ن نيستآجذب 
امـا  . دروازه بر روي واردات نمي ماند

مد نفت كافي بـراي وارد كـردن   آدر
كاال و خدماتي كه تمامي اين قدرت 

از . وجود نـدارد  ،خريد را جذب كند
اين رو است كه اقتصاد ايران مصرف 

ــا   ــت ه ــت و فرص ــور اس ــه  ،مح هم
ــتهاي  ــتند فرص ــواري هس ــت خ . ران

 ،بخشي بزرگ از ايـن قـدرت خريـد   
دركمــين . وارد بــازار نمــي شــود  

بخشـي ديگـر   . بهترين فرصتها است
عمده از راه  ،از ايران خارج مي شود

براي ايـن  . قاچاق ها خارج مي شود
 ،كه وضعيت را ساده و شفاف كنـيم 

توجه خوانندگان را به رقم زير جلب 
  :مي كنيم

  
: ايـــران يس مركــز آمــارئــر ٭

ــی  ــر ایران ــد ه ــزار و  ۴درآم ه
  دالر در سال است ۴۰۰

 
عـادل  ايلنا قـول   ،90بان آ 22در  ◀

ــز   آذر، ــيس مرك ــران را آرئ ــار اي  م
نتايج اوليه ايـن  : گزارش كرده است

ــاه و   ــه اول آذر م ــماري در نيم سرش
نتايج نهايي آن در اواخر و يا اوايـل  

بنا بـر ايـن   . شود خرداد ماه اعالم مي
آمد سـاالنه هـر ايرانـي بـه     در ،نتايج

ــانگين   ــور مي ــزار و  4ط دالر  400ه
  .است

مصـرف ناخـالص    – 1: انقالب اسالمي
كل به جمعيت تقسيم شده و اين رقـم  

ــت   ــه دس ــت آب ــده اس ــاه  -  2. م هرگ
 ،ميليـون نفـر باشـد    75جمعيت كشور 

ميليـارد   330ميزان رشد ناخالص ملي 
ــود  ــي ش ــن در – 3. دالر م ــدآدر اي  ،م

لـــت و رانـــت هـــا و هزينـــه هـــاي دو
ميـزان توليـد ناخـالص     ،با وجود اين – 4. فسادهاي بزرگ نيز منظور شده انـد 

يعنـي بودجـه    ،ملي هم از بودجـه كـل  
عادي و عمراني بعالوه بودجه مؤسسات 

هـزار ميليـارد    500( وابسته به دولـت  
ــان ــدود  ،)توم ــارد دالر از  170ح ميلي

ايـن  . توليد ناخالص ملـي بيشـتر اسـت   
رشگر شدت پيشخور كردن و فزوني گزا

اندازه مصرف محور بودن اقتصاد ايـران  
بودجــه دولــت برداشــت از  – 5. اســت

از فـروش نفـت و   . توليد داخلي نيسـت 
قرضه ها و كسر بزرگي است كه قـدرت  

ن آخريدي ايجاد مي كند كه مرتب در 
بخش از اقتصاد ايـران كـه توليـد مـي     

منفجر و واحدي توليدي را ويران  ،كند
هرگـاه قـرار بـر تقسـيم      – 6. نـد مي ك

ن كـه  آدر صـد   20بودجه كل دولت و 
ــر     ــت ب ــي اس ــش خصوص ــاد بخ اقتص

ميـزان   ،جمعيت ايران تقسيم مـي شـد  
ميليارد دالر مـي   8مد سرانه حدود آدر

 4400مار ايـران رقـم   آاما مركز . گشت
پـس بخـش   . دالر را بدست آورده است

بودجـه  (بسيار بزرگي از اقتصاد مجازي 
ــه م ــع دراي كـ ــدارد آنبـ ــد نـ در ) مـ

ايـن  . پرسشنامه ها اظهـار نشـده اسـت   
واقعيت هم خبر از توزيع بسـيار نـابرابر   
درآمدها مي دهد و هم خبـر از وسـعت   

ميــزان  – 7و  . فســاد و رانــت خــواري
نقدينه در حدود ميزان توليـد ناخـالص   
داخلــي و ميــزان قــدرت خريــدي كــه  

توليد  ايجاد مي كند نزديك به دو برابر
  . لص ملي استناخا

  
میلیــارد  ۲۰ســاالنه بــیش از  ٭

دالر کــاالی قاچــاق بــه کشــور 
  :شود وارد می

 
ــان  19 در ◀ ــزارش   ،1390آب ــه گ ب

رئـيس   ،چكيده از قول پور محمـدي 
سـاالنه   ،سازمان بازرسـي كـل كشـور   

ميليارد دالر كاالي قاچاق  20بيش از 
متاسفانه ايـن   .وارد مي شودبه كشور 

ـ   ا از طريـق  حجم از كاالي قاچـاق ي
مبادي غيـر رسـمي وارد كشـور مـي     
شــوند و يــا از طريــق بكــارگيري    
راههــاي ناصــحيح از مبــادي رســمي 

وجود بازارچه . وارد كشور مي شوند
هاي مرزي به ركـود توليـد داخلـي    

 .دامن زده است
ــه          ــت ك ــي كيفي ــاالي ب ورود ك

عمدتا هم بصورت قاچاق وارد كشور 
مي شود موجـب وارد آمـدن ضـربه    
شديدي به اقتصاد واحدهاي توليدي 

  .ده استشداخل 
  
هـزار هکتـار از  ۹۶تخریب   ٭

  های زاگرس مرکزی جنگل
 
ــان آ 18در  ◀ ــزارش   ،90ب ــا گ ايلن

ــت   ــرده اس ــار از   96: ك ــزار هكت ه
جنگلهاي زاگـرس مركـزي تخريـب    

بيشترين ميزان تبديل اين . شده است
تـا   1975هـاي   اراضي در طـي سـال  

ــوده و در فاصــ 1989 هــاي  له ســالب
 100نيز چيزي حـدود   2000تا  1989

ــاني   ــار و در دوره زم ــا  2000هكت ت
هكتار جنگل بـه منـاطق    65نيز  2007

مســكوني و نــواحي شــهري تغييــر    
 .است كاربري يافته

ارزيابي و بررسي رونـد تغييـرات         
پوشش جنگلـي در سـيماي حفـاظتي    
زاگرس مركزي با استفاده از فناوري 

ــنجش از دور و ــات   س ــتم اطالع سيس
دهد كه سـطحي   جغرافيايي نشان مي

ــدود  ــار از اراضــي   96ح ــزار هكت ه
 32جنگلي زاگرس مركـزي در طـي   

سال تخريب شـده و يـا دچـار تغييـر     
  .اند كاربري شده

  
میلیـــارد دالر را هــــم  ۱۰۰ ٭

» گـم«اد ژحکومت احمدی ن
  :کرده است

  
ــه اي  ◀ ــاركت بيانيــ جبهــــه مشــ

تصـادي  در باره  فسـاد اق ) 8/7/1390(
. گسترده در ايران صادر كرده اسـت 

اطــالع مهــم زيــر  ،نآدر قســمتي از 
 :مده استآ

ــارغ از برنامــه چهــارم توســعه  «      ف
فرهنگي كشور  - اجتماعي –اقتصادي

كه توسط مجلس هفتم و دولـت نهـم   
زيرپا لگدمال شـد، براسـاس قـوانين    

هر چنـد بـر خـالف    ( بودجه سنواتي 
جمـوع  م) قانون برنامة فـوق الـذكر   

هزينه هاي مجاز توسط دولت نهـم و  
دولــت كودتــا، كمتــر از چهــار صــد 
ميليارد دالر بوده است و ايـن بـدان   
معناست كه بايد حدود يكصد ميليارد 
دالر در حال حاضر در حساب ذخيره 

اما با كمال . ارزي كشور موجود باشد
ــزي و   ــك مرك ــت، بان ــت، دول وقاح
مجلس شوراي اسـالمي بـه روشـهاي    

عالم نموده اند كـه در ايـن   مختلف ا
چـه كسـي   . حساب هيچ پولي نيسـت 

وال كند كه بر سر اين يكصـد  ئبايد س
ميليارد دالر يا بـيش از يكصـد هـزار    
ميليارد تومان چـه آمـده اسـت ؟ در    
حالي كـه مجلـس مسـلوب االختيـار     
است و نهادهاي ناظر هم زبان بريده 
و دست و پا شكسته به كنجي خزيـده  

نالـه مـي كننـد چـه     اند و فقط آه و 
كسي بايد پاسخ دهد كه تكليف ايـن  
حجم عظيم سرمايه ملي كه رقـم سـه   
هزار ميليارد تومان در برابر آن هـيچ  

 حساب مي شود، چيست؟
جالــب اينكــه انحــراف درآمــد و      

بودجة كشور به حدي رسـيده اسـت   
ــوان    ــيس دي ــل رئ ــد روز قب ــه چن ك

كه بـالغ بـر   محاسبات اعالم مي دارد 
به  90ارد دالر از ابتداي سال ميلي 15

حساب هاي ذخيره ارزي واريز نشده 
 .است

نگاهي گذرا به اين ارقام نجومي،      
ابعاد فاجعة فساد مالي و اقتصـادي را  
بخــوبي روشــن مــي كنــد و در ايــن 
شرايط تاسف بار است كه بايد انتظار 
هرگونه فساد در بخشهاي ميـاني و يـا   

ما رفـتن  پائين دستي را داشت و به يغ
سـرمايه هـاي مـردم در بانكهـا را بــه     

 .نظاره نشست
سه هـزار ميليـارد تومـان، رقمـي          

در . جزئي از تاراج منابع ملـي اسـت  
ــر،  ــيش از چهــل هــزار جــايي ديگ ب

ــا در    ــابع بانكه ــان از من ــارد توم ميلي
ليست مشكوك الوصول قـرار گرفتـه   
است كه رئيس ديوان محاسـبات سـر   

ارد تومان آن هزار ميلي 16رسيد فقط 
ــراي شــش ماهــه  اول ســال    90را ب

 .اعالم كرده است
نوبـت بـه خبرهـاي    : انقالب اسـالمي 

  :تجاوزها به حقوق بشر مي رسد
    

  

منزلت نـازل زنـان و   
اعدام و دستگيري ها 

بيـانگر   ،و تحميل فقر
  :يمندژماهيت ر

 
 
ــان  10در ◀ ــزارش   ،90آبـ ــه گـ بـ

كرمانشاه پست، صدها كارگر بازارچـه  
ايـن  . ان دست از كار كشيدندپرويزخ

كارگر خواستار واريز شدن بيمه كامل 
ماهيانه و افزايش حقوق خود پـس از  

 . سه سال هستند
به گزارش دانشجو  ،90آبان  10در ◀

نيوز، تجمع اعتراضي در دانشگاه بـين  
الملي قزوين با حضـور صـدها تـن از    

دانشـجويان  . انجام گرفتانشجويان د
وضعيت غذا و معترض خواستار بهبود 

 .شرايط صنفي شدند
ــان 11در ◀ ــزارش  90 آبـ ــه گـ ، بـ

دانشجونيوز، حكـم شـش مـاه حـبس     
تعزيري بهاره هدايت و مجيد تـوكلي  

 54در شعبه » تبليغ عليه نظام«به اتهام 
دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييـد  

بر اساس اين حكم كه در زنـدان  . شد
به فعالين دانشجويي ابالغ شده است، 

بس بهاره هدايت در مجمـوع  حكم ح
به ده سال و مجيد توكلي به هشـت و  

 .نيم سال زندان افزايش مي يابد
گـزارش شـد كـه     ،90 آبان 12در ◀

هسـتند   نفر 60وزانه ر تلفات رانندگى
 .نها عابر پياده هستندآتن از  12كه 
به گزارش فارس،  ،90آبان  12در  ◀

ــت    ــاي نهض ــلي از اعض ــد توس محم
عل امضـاء در يـك   آزادي به اتهام ج

 . بيانيه بازداشت شد 
به گـزارش قـدس    ،90آبان  12در ◀

آنالين، سعيد ليالز مهرآبادي، يكـي از  
ــاه     ــم دادگ ــا حك ــي ب ــاالن سياس فع

نظر استان تهران به اتهام اقدام  تجديد
عليه امنيت كشور، توهين به مقامات و 
فعاليت تبليغي عليه نظام به شش سـال  

 .حبس قطعي محكوم شده است
گزارش انجمن اقتصاد  ،90آبان 13◀

ــي ــاني م ــران از لحــاظ  جه ــد اي گوي
ــدترين   ــي از ب ــيتي، يك ــري جنس براب

انجمن اقتصاد  .كشورهاي جهان است
ــه  ــاني، روز س ــوامبر،   جه ــنبه اول ن ش

ششــمين گــزارش ســاالنه گردهمــايي 
جهــاني جنســيتي خــود را بــا بررســي 

 93كشور كـه   135برابري جنسيتي در 
را در خود جاي  درصد جمعيت جهان

در ايـن بررسـي    .اند منتشر كـرد  داده
ايران، پس از تركيه، مصـر و سـوريه،   

را به خـود اختصـاص داده    125رتبه 
 .است

انجمـــن اقتصـــاد جهـــاني، در        
هاي خود براي تعيين بهترين و  بررسي

ــري   ــه براب ــدترين كشــورها در زمين ب
ــان،  ــته  14زن ــار دس ــر را در چه : متغي

اي  هاي پايه آموزشدسترسي زنان به 
و پيشرفته، سالمت و تندرستي زنان بـا  
احتساب ميزان اميد به زندگي، برابري 

هـــاي اقتصـــادي و ميـــزان  فرصـــت
مشاركت در آنها، و قـدرت و اختيـار   

 .سياسي، در نظر گرفته است
بر اساس ايـن گـزارش، ايـران بـه         

لحاظ سالمتي و اميد به زندگي بـراي  
ظ دسترسـي بـه   و به لحا 85زنان رتبه 

را دارد، اما از نظر  105تحصيالت رتبه 
مشاركت در امور اقتصـادي و قـدرت   

و  125سياسي بـه ترتيـب در جايگـاه    
 .ايستاده است 130
انجمن اقتصاد جهاني در گزارش       

خود يمن را به عنوان بدترين كشـور  
براي زنان معرفي كرده و پـس از آن  

به ترتيب كشـورهاي چـاد، پاكسـتان،    
ــدترين   ــعودي ب ــتان س ــالي و عربس م

 .كشورهاي جهان براي زنان هستند
به گزارش احتـرام   ،90آبان  13در ◀

آزادي، حسين شـاه حسـيني و دكتـر    
محسن فرشاد از شوراي مركزي جبهه 
ملي ايـران و اديـب برومنـد، رئـيس     
شــوراي مركــزي و هيئــت رهبــري و 
دكتر حسين موسـويان رئـيس هيـاًت    

 واواكن بـه  اجرائي جبهه ملـي ايـرا  
اديـب   واواك بـه خواسته شده اند و 

ده اسـت از تشـكيل   كربرومند اخطار 
 .جلسات شورا خودداري كنند

،بــــه گــــزارش 90ابــــان  13در ◀
موكريان، روز اول آبـان يـك فعـال    
محيط زيست اهل سنندج به نام وريـا  
خسروي توسـط نيروهـاي امنيتـي در    
ــدان   ــه زن ــت و روان ــن شهربازداش اي

 .شتگ
ــ 13در ◀ ــزارش   ،90ان آبـ ــه گـ بـ

خبرگزاري آلمان، كميته حقـوق بشـر   
ســازمان ملــل در روز پنجشــنبه ســوم 
نوامبر، از نقض آشكار حقـوق بشـر در   

ايـن كميتـه   . ايران انتقاد كرده اسـت 
است چنين از دولت ايران خواسته  هم

به تعهدات خـود در رعايـت مـوازين    
حقوق بشر عمل كنـد و بـه مسـئوليت    

ار بر مخالفـان  خود در قبال اعمال فش
 .واقف باشد

ــان  14در ◀ ــزارش   ،90آبـ ــه گـ بـ
موكريان، جمعي از فارغ التحصـيالن  
بخش كشـاورزي فعـال در شـركتهاي    
خدمات فنـي مشـاوره اي كشـاورزي    

آبان ماه در  12كرمانشاه روز پنج شنبه 
ــزان     ــودن مي ــايين ب ــه پ ــراض ب اعت
درآمدشان و عدم حمايـت مسـئولين   

وطـه  حسازمان جهاد كشـاورزي، در م 
ســازمان جهــاد كشــاورزي ايــن شــهر 

 .تجمع كردند
به گـزارش هرانـا،    ،90آبان  16در ◀

پور پـس از   بهروز آلخاني و اكبر اكبر
هـاي   يك سال تحمل حبس در سلول

ــالب    ــاه انق ــوي دادگ ــرادي از س انف
اروميه به اتهام محاربه بـه ترتيـب بـه    

 .سال حبس محكوم شدند 13اعدام و 
ارش ايلنـا،   بـه گـز   ،90ابان  16در ◀

آهن  تعدادي از كارگران خطوط راه
اســـتان مركـــزي در اعتـــراض بـــه  
ــدم پرداخــت   ــدن و ع ــي ش خصوص

ماه  در  11تا  2ها از  حقوق و دستمزد
آهن اراك  مقابل ساختمان اداري راه

  .اجتماع كردند
به گزارش سـايت   ،90آبان  16در  ◀

ــار و   ــه احض ــرام آزادي، در ادام احت
ملـي ايـران از   بازداشت فعاالن جبهه 

اصفهان خبر رسيده اسـت كـه دكتـر    
شاهين سپنتا عضـو شـوراي جبهـه ي    

آبانمـاه   17ملي ايران، روز سـه شـنبه   
ــه 1390 ــفهان   واواكب ــتان اص شهرس

طبــق آخــرين . ســتاحضــار شــده ا
گزارش ها، دليل اصلي احضار، انتشار 
بيانية تحليلي اخير جبهه  ملـي ايـران   

 .پيرامون وضعيت كشور مي باشد
ــان  16در ◀ ــزارش   ،90آبـ ــه گـ بـ

، »اتحاديــه آزاد كــارگران ايــران  «
ــر در  ــر كبي كــارگران پتروشــيمي امي
منطقه ويژه اقتصادي بندر ماهشـهر در  
ــه نحــوه محاســبه و كســر   ــراض ب اعت
ماليـات بـر مشـاغل دسـت بـه تجمـع       

  .اعتراضي زدند
به گـزارش كلمـه،     ،90آبان  17در ◀

آريا آرام نژاد، آهنگ ساز و خواننده 
اي بـا   ترانه 1388ه پس از عاشوراي ك

.  منتشــر كــرد» علــي برخيــز«عنــوان 
  .توسط ماموران امنيتي بازداشت شد

به گـزارش كلمـه،    ،90آبان  17در ◀
محمــد حبيبــا، دبيــر انجمــن اســالمي 
دانشكده مكانيك دانشـگاه تهـران، در   
پي حمله نيروهاي امنيتي بـه منـزلش   

  .بازداشت شد
كلمـه،   ،به گـزارش 90آبان  18در ◀

حمــزه كرمــي و عبــداهللا مــومني، دو 
 350زنداني سياسي محبـوس در بنـد   

زندان اوين، هفته گذشته بار ديگر بـه  
حفاظت اطالعات زندان اوين احضار 

  .شدند
  ۱۶در صفحه  
  

 در لبه پرتگاه
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـيون   ، نه اسباب مرض مي شود ـاال كميس نه ح

ـنم     ،دمي خواه . نه آينـده خـواهش مـي ك
ـال     ـا كم ازآقايان و سلطان محمد خان كـه ب
خونسردي صحبتهايشان را داشته و بعد ازايـن  

ـادترازاين  ه زياد روي نكنند و خواهشمندم زي
ـا   .تعقيب نكنند حاال اگر آقايان هم كه دراينج

ـاي      ،هستند ـياء تقاض ـيد ض ـا س دو ثلثشان ازآق
رعدم لياقـت  آنها هم با شما د ،كاركرده باشند

در اينكـه آن   .عضويت دراينجا شركت دارند
ـان بـرده    اشخاص يك دولتي و ملتي را ازمي

 .».حرفي نيست، اند
  
  جلسه چهارم مجلـس   مشروح صورت ٭

ـنبه  پنج شوراي ملي دورة چهارم  يوم  ش
( اســد بــرج 5 مطــابق 1339 ذيقعــده 22

   1300 )مرداد
 

مـرداد   5، درجلسه ساعت قبل ازظهر 3مجلس
درتحت رياست آقاي موتمن الملك  ، 1300

 .تشكيل گرديد
ـ صوت مجلس قرا  ـاي   ،ت مي شودئرئيس  آق

 . نصرت الدوله قرائت نمودند
ـ تصويب شـد   ـعبه ششـم     ، رئيس  راپـورت ش

راجع به نمايندگي آقاي عدل الملك طبع و 
 . ؟توزيع شده است مخالفي هست

ـ بنده هم با راپورت شعبه مخالفم   سردار معظم 
البتـه   ،با نمايندگي آقاي عـدل الملـك   و هم

مخالفت من با آقاي عدل الملك ازنقطه نظـر  
مدت اعالن كم بـوده   .جريان انتخابات نيست

است يا زياد بوده اسـت تعرفـه چطـور داده    
شده است ونفوذ درانتخاالت شده است يا من 

ـا    .باين مسائل اهميت نميدهم مخالفت مـن ب
ت خود الحيصآقاي عدل الملك ازنظرعدم 

گفته شـد صـحيح   (  .آقاي عدل الملك است
  )است

ـتم    بنده البته متأسف هستم وخيلي متأسف هس
كه در اين مجلس نسبت به يك نماينـده مـي   
شنويم كه قيام بر ضد حكومت ملـي و اقـدام   
ـتقالل مملكـت كـرده     برضد مشروطيت و اس

ولي من مجبورهستم كه اين حـرف را   ،است
ـنم حيثيـت   دراينجا بگويم مـن تصـورنمي    ك

ملت ايران وحيثيـت مجلـس شـوراي ملـي     
اجازه بدهد كه بازوي راست سيد ضياءالدين 

اغلـب  (  .دراين مجلس داراي كرسي بشـود 
  )گفتند صحيح است 

ـياءالدين    ـيد ض  ، بله من گفتم بازوي راست س
ـازوي راسـت او     ،ولي بازوي چپ زيرا كـه ب
من نمي خواهم در اين جا  .اپيكيان ارمني بود

عمليات سيدضياءالدين بشـوم و تنقيـد   داخل 
ـيد   بكنم ولي ما نبايد فراموش بكنيم كه يك س

عناصـر   ،ضيااءالديني وارد اين مملكت شـده 
بعلت خودش بـه   ،شجاع ايران را اغفال كرد

ـبيخون زد  سـوء   ،استقالل مملكت خودش ش
مجلسي را كـه   ،قصد به استقالل مملكت كرد

ــرد  ــل ك ــود تعطي ــر بش ــد دائ مصــونيت  ،باي
مايندگان ملت را كه مطابق قانون اساسـي از  ن

 ،اگذاشـت پهر نوع تعرض مصون هستند زير
 ،از نمايندگان را توقيف و تبعيد كـرد اي عده 

ـتقالل ايـران شـد    ، مجري سياست دشمن اس
مردمــان زيــرك را در حــبس وارد كــرد و  
باالخره در ايران يك سكوت و يك سـكونت  

ائـي  نقطـه دار  زا .قبرستاني را بـر قـرار كـرد   
ــه ســيد   ــرد ك ــوش ك ــد فرام ــت نباي  مملك
ضياءالدين هشت كـرور دارائـي مملكـت را    
تفريط كرد و آن را مابين خود و همدستان و 

گفتـه شـد صـحيح    ( شركاء خود تقسيم كرد 
و باالخره چنانكه عـرض كـردم نمـي    ) است 

ـياءالدين     ـيد ض ـات س خواهم داخل درعملي
ـاه و اگـر      ،بشوم ـار و تصـميم ش اگر نفرت افك
پرستي نظامي هاي وطن پرست ما نمي  وطن
شايد سيدضياءالدين امروز هـم جغـدوار    ،بود

گفته شد (. در خرابه ايران مسكن ومأوا داشت
ولي فقـط بواسـطه ايـن سـه     ) صحيح است 

ـا اندوختـه       ـياءالدين ب ـيد ض عنصربود كـه س
ـا   ايران فراركرد وزخودش ا نتوانست دراينج

، گذاردنقشه سياه خودش را به موقع به اجراء 
البته اينها مسائلي است كه به طور فهرست من 
ـتم دريـك آتيـه      عرض كردم و اميـدوار هس

يكي مجلس با موافقت نظرهيئـت محتـرم   دنز

دولت در مسائل گذشته مفصل تراعمال نظـر  
ــد ــه   (  .بكن ـاالخره آنهائيك ــد و بـ ــت كني دق

ـازات بكننـد ولـي فعـالً مـي       مقصرهستند مج
ـ    ـاب علـل اي ـايا  خواهم چند كلمه در ب ن قض

علل صـوري وعلـل   ) دررابطه(و. عرض بكنم
ـياء آن،  معنوي  ، اما علل صوري آمدن سيد ض

ـ  ،البته سيد ضياء محرك بود ـيد  ه ب اراده غيرس
ازمسامحه حكومت  ضياء الدين استفاده كرده

ولي بايد اين مسئله را فهميـد كـه چـرا    ، زمان
ـتقالل   سيد ضياء جسارت و قبول تخطي به اس

اين مطلب به عقيـده مـن    .كندايران را بايد ب
ـاالترومهمتر اسـت    ـا ب بـه  ، خيلي ازهمه كاره

ــت بــاطني جســارت ســيد    ــن عل ــده م عقي
يكي نبودن مجازات ؛ ضياءالدين دو چيز است

ـتن     است  در مملكت ايران ـا رف ويكـي زيـر پ
به عقيـده مـن وظيفـه مجلـس     . قوانين است

شوراي ملي درپيشگاه ملت ايران اين خواهد 
يت قوانين را اعاده بدهد بـه  بود كه اول حيث

ـا   ،ملت ايران امربدهد وبگويدكه تحمل زيرپ
 .مثل ارتكات خالف قانون اسـت  ،رفتن قانون

و تا وقتي كـه حيثيـت   ) گفتند صحيح است (
ـا وقتيكـه     قوانين درمملكت ما اعاده نشـود و ت
مجلس شوراي ملي هـركس را كـه خـوب    
كرده است پاداش خوب ندهد وهركس كه 

 ايـن مملكـت   ،ت مجازات نكنـد بد كرده اس
گفتند صـحيح  ( .داخل اصالح نخواهد شداز

ــه  ) اســت  ــه اســت ك ــه همــين مالحظ و ب
ادوارفترت طوالني دراين مملكت پيـدا مـي   

ادوار فتـرت   ،اگر قـوانين محتـرم بـود    ،شود
بايـد   .طوالني دراين مملكت پيدا نمـي شـد  

ـاره عفوخـودش     ـازات را درب اول اعمال مج
ـا آنكـه س   يجرم بـراي   ، رمشـق بشـود  كند ت

ـام      ـبت بـه تم ـات نس سايرين و همان مالحظ
ـيد  صاشخا ـياء   ي كه نسبت به حكومـت س ض

 ،الدين مساعدت نكردند و همراهـي نكردنـد  
د و قدوم آنها را نبايد درنظرمجلس محترم باش

همان  ،ميمون بشمارند و آنهارا گرامي بشمارند
طور هم نسبت به آن كساني كه در خرابيهاي 

مجلس بايد ، دين مشاركت كردندسيد ضياءال
گفته شد ( . در اعمال مجازات ،پيش قدم بشود
پس وقتي كه مجلـس ازنقطـه   ) صحيح است 

ـيه شـد    ، نظراجراي قانون داخل درايـن قض
زيرا ، درمرحله اول بايد عدل الملك رد بشود

ـار     ـانون رفت كه عدل الملك هم بر خـالف ق
ـتقالل مملكـت و     كرده است وهم برضـد اس

حكومت ملي قيام واقـدام كـرده و   برخالف 
   . شراكت در قيام و اقدام نموده

او را  ، قانون انتخابات 4از ماده  9بنابراين فقره 
محروم ازحق انتخاب شده وازحق نمايندگي 

ـان روزي  . مجلس مي نمايد عدل الملك هم
ـتقالل ايـران هـم      كه رفت وبا دستة ضـد اس

 همان روز آزادانه مجال خـود و ، دستي كرد
طوراختيارســلب حقــوق نماينــدگي وحــق ب

) تصـديق (  .جلوس درمجلس را از خود كرد
ـتم   آنبنابراين من با  راپورت شعبه مخالف هس

ـيربعد از       ـاب تقص كه مـي گويـد چـون ارتك
لهذا شعبه نمي تواند اقدامي  ، انتخاب شده بود

خير اين اقدام يكي ازآن اقداماتي است  .كند
ـام برضـد    كه قيام بر ضد استقالل مملكت و قي

ـا   حكومت ملي است و هركس درهر موقع ب
ـان     ،آن اقدام شريك شـد  فـوراً بواسـطه هم

ـلب حـق نماينـدگي را از      اقدام خـودش س
 پس بنابراين شعبه قادر بود . ي كندمخودش 

ـاً در رد     و حتي مكلف نبود كـه خيـراً و حتم
 ،دل الملك در راپورت خودش رأي بدهدع

ـ  ن تصـور  پس باين دالئلي كه عرض كردم م
لس شوراي ملي مـي توانـد   جنمي كنم كه م

 ،الملــك را تصــديق كنــدل نماينـدگي عــد 
اً عـدل الملـك بـر ضـد     لمبواسطه اي كه مس

ـ استقالل اين مملكت قيام كرده است و م لماً س
شركت در اقدامات بـر ضـد حكومـت ملـي     

ـبب خـودش را از د   را اكرده است و باين س
 . بودن حق نمايندگي محروم كرده است

ـ راجحا  . به راپورت شعبه عج شيخ اسد اهللا 
ـ بفرمائيد  . رئيس 

ـانون يـك        ـ چـون درق ـيخ اسـداهللا  حاج ش
همچو موضوعي را پيش بيني نكرده اسـت و  
ـانون نـدارد      .تصريحي درايـن موضـوع درق

برفرض اينكه شعبه عقيده اش ايـن باشـد كـه    
شعبه نمي توانـد وضـع    ،آقاي سردار فرمودند

با توافق نظـري كـه در    شعبه .يك قانون بكند
ـات مجلـس را    ،اصل موضوع دارد بايد نظري

ـانون مـي      دراين موضوع بخواهـد كـه درق
اشخاصــيكه از حــق انتخــاب شــدن . نويســد

كومت حاشخاصي هستند كه برضد  ،محرومند
ـاهرش ايـن    . ملي قيام واقدام نماينـد  ايـن ظ

ـا  . است كه ازحق انتخابت شدن محرومند ام
نماينـده بـر ضـد     اگر يك ،بعد انتخاب شدن

اساس ملي بر ضد حكومت ملي قيام و اقـدام  

قانون تصريحي دراين باب ندارد كه آيا ، كرد
ـا اگـر     وسمت نمايندگي ا سلب مـي شـود ي

ـازات    ، نماينده مجلـس شـد   ـانون يـك مج ق
ازايـن  . ديگري ازبراي اوتعيين خواهد كـرد 

ـنهادي بـه     ، نقطه نظر شعبه مجبوربـود كـه پيش
ـاب  نظريات  مجلس بكند و مجلس را دراين ب

ـاذ كنـد    ،بخواهد ومجلس هرتصميمي را اتخ
ـانوني    . قادراست ولي شعبه نمي تواند يـك ق
ـعبه در راپـورت    ، وضع كند اين است كـه ش

ـات       ـاف بـوده وموقـوف بـه نظري خودش مع
 . مجلس است

ـ بنده مداخله ام در اين امـراز    نصرت الدوله 
براي توضيح قانون است اگرچه تصديق دارم 

ـاره شـد  كه شق  ،اوت وشدت دوره كه بĤن اش
زياده براين است كه يك ناطقي تنها مي تواند 

ولي بعد از آنكه رفيـق   .تمام مسائل گفته باشد
دالئل رد  ،خودشانؤثر با بيانات م ، محترم من

بنـده داخـل    ،)نمودند(عدل الملك را اظهار
ولي آن قسمتي را كـه  . آن قسمت نمي شوم

 ،اظهار كردنـد  6به ايشان درترديد راپورت شع
ايشان موافقم وبه هيچ وجه نمـي دانـم   ابنده ب

كه شعبه محترم به چه دليل خود را تواناي بـه  
درقــانون  .اتخــاذ يــك رأي نداشــته اســت 

ــته شــده اســت ــات نوش ــيكه از  ،انتخاب اشخاص
ـارت   انتخاب شدن محرومند ودر ذيل اين عب
كه ماده هفتم آن قانون است نه فقـره شـرط   

ــده ــ ،مذكورش ــرايط   ه ــن ش ــك از اي ر ي
آن  ،درهرمورد در يك شخص موجود شـود 

ـات   شخص به موجب ماده هفت قانون انتخاب
ايـن   ،اوالً .ازانتساب شدن بايد محـروم شـود  

شرايط راجع به صـالحيت شـخص منتخـب    
ـات      ـان انتخاب است و راجع بـه مقـررات جري

چنانچــه مــي بينــيم مــذاكره ازقتــل  .نيســت
، فسق است مذاكره ازتجاهربه، وسرقت است

پس مسلم  ،مذاكره ازتبعيت ايران و غيره است
ـان يكـي ازايـن      است كه درهرمـوقعي اززم

سلب صالحيت  ،شرايط دركسي موجود شود
ي مجلس شوراي ملي ازآن شـخص  گنمايند

حاال شايد آقايان محترم كه ازاتخاذ  .مي شود
رأي قطعي خودداري كرده انـد ايـن طـور    

مـي گويـد   تصوركرده باشند كه چون قانون 
ازانتخاب شدن حائز گرديدن اكثريت حوزه 

پس ازاحراز اين امـر مـوردي    ، انتخابيه است
ـايد    عبراي قط اين شرط باقي نمي مانـد و ش

بازآنطوردرنظرگرفته باشند كه انتخاب شـدن  
اكثريت ازحوزه انتخابيه وطي مرحله اولـي  ا ب

ـاب   .قضاوت ابتدائي انجمن نظارت است انتخ
ـا ايـن    ،كند يمشدن را تكميل  در صورتيكه ب

ـعبه  يزيرا حكم ،معني بنده مخالفم ت ثانوي ش
ـتينافي اسـت      ومجلس به منزلـه حكومـت اس
والزمه حكومت استينافي و دخول درماهيت 
دعوا ورسيدگي به كليه اسناد وتعيين مـوارد و  

ـيم كـه يـك     .مقررات قانوني است فرض كن
نماينده از حوزه انتخابيه خودش حائزاكثريت 

ـارت كـه مرحلـه اولـي       شد و در انجمـن نظ
قضاوت است تصديق انتخابات او شد و قبل از 
ـعبه و    آنكه دوسيه او و اعتبارنامه او عرضه بـه ش

يكي ازشرايط فاقد  ، مجلس شوراي ملي بشود
ـا    .صالحيت را ازمرتكب شد مثالً قتلي كـرد ي

تبعيت ايران را رد و تبعيت خارجـه را قبـول   
قائـل بشـويم كـه     ما اگردراين صورت ،نمود

شعبه نمي تواند دراين امررسيدگي و مداخله 
ـاده   .منكرقضاوت او مـي شـويم   ،بكند  4در م

نظامنامه داخلي وقتي كه مراجعه مي كنيم بـه  
نوشته كه شعبات بدون  ،وظايف شعبه مي بينيم

فــوت وقــت بــه رســيدگي اعتبارنامــه هــا و 
تخابات شـروع مـي   نتشخيص صحت و سقم ا

همين نظامنامه ما مي بينيم مي  5كند و درماده 
نويسد پس از آنكه مخبرين راپورتهاي شعبه را 
ـاتي   در مجلس قرائت نمودند در مورد انتخاب

 الخ…باشد 
صريح مي كند وظيفه شعبه تشـخيص  ت 4ماده 

ـات اسـت شـرط اعظـم      صحت وسقم انتخاب
انتخاب شرط صالحيت است وباين مالحظـه  

ـ      ،نمي دانـم  ـعبه چـرا درمـوقعي كـه يك ي ش
ـلب صـالحيت را در نماينـده كـه      ازموارد س

 ،مالحظـــه مـــي كنـــد ،داراي آن اســـت
 .خودداري مي كند از اينكه اظهار عقيده بكند

ـانون   ،درراپورت نوشته اند ،مالحظه بفرمائيد ق
عين عبارت راپورت را مي و پيش بيني نكرده 

چون آقاي عدل الملك درحكومت  .خوانم
ـايع اخيـر   آقا ه دخالـت  سيد ضياءالدين و وق

ـته و بـر خـالف مجلـس و      وشركت تامه داش
ولـي ايـن    .حكومت ملـي اقـدامات نمـوده   

ـاب و نماينـدگي بـوده و     اقدامات بعد ازانتخ
درقانون اين مطلب پيش بيني نكـرده اسـت   

كسي كه مخالفت با حكومـت ملـي مـي     ،كه
 ،البته اين نيسـت  .كند از انتخاب محروم است

ـا ايـن      ـئله  زيرا خودتان ذكر مـي كنيـد ب مس

ـانون   ،موافقيد آيا مقصودتان بر اين است كه ق
پيش بيني محكمه صالحه را كه بايد تطبيق آن 
 .مورد كلي را با مورد جزئي بكند نكرده است

براي اينكه درمرحله ، او را هم كه كرده است
اولي انجمن نظارت را مأمور كرده و بعد شعبه 

بنده نمـي   .و مجلس را مأمور رسيدگي كرده
ـته      دانم  ـانون در ايـن رش كـدام مطلـب را ق

كه مخبر محترم در آخر  ،مسكوت عنه گذاشته
ـيح و شـرح    ،راپورت اظهار مي دارد كه توض

كدام يك از اين  .قانون با خود مجلس است
خيلـي   ،مواد را قابل توضيح و شرح دانسته اند

خوش وقت مي شوم اگر مخبر محترم عقيده 
ـ   ، خودشان را توضيح كنند ـاً مت ذكر مخصوص

مي شوم كه آقايان نمايندگان محتـرم نبايـد   
بگذارند يك سابقه سوئي در اين مسئله توليـد  

اغلب  ،ما مي بينيم كه شعب ما درمجلس .شود
سايل باين هستند كه در خيلي از مسائل اتخاذ 
ــه   ــد و مســائل را موكــول ب رأي قطعــي نكن

ـاً    .حكميت خود مجلس بكند ـئله اساس اين مس
ـابق  خوب نيست و حاال اگ  هر ما يك همچـو س

ـيچ    ،توليد بكنيم ـنم ه ديگر بنده تصور نمي ك
همين قدر كه به اشـكالي   ،شعبه درهيچ امري

بعضـي  (  .حاضر براي قضاوت بشـود  ،برخورد
 ) تصديق كردند 

ـانون     ـ بله در ماده هفـت ق حاج شيخ اسداهللا 
ـاب      ـيكه از انتخ انتخابات مـي نويسـد اشخاص

 شدن محرومند، 
ــا  ــاه زادگ ـ ش ـ طايفــه   ،ن بالفصــلاول  دوم 

ــوان ــه    ،نس ــه خارج ـ تبع ــوم  ـ    ،س ـارم  چهـ
 ، ه و نظميه و اهل نظام و فـالن نيمستخدمين ام

ـام كـل وجـزء مـرتكبين قتـل و        ـ حك پنجم 
  .سرقت هم در همين رديفند

بنده عرض مي كنم اين يك ماده ايست كـه   
بفرمائيـد   و بنويسـد ، درضمن آن فقرات چند

رض هم قرار دارند تمام درع، آن فقرات، ببينم
مجلـس   يا فرقي هم ما بين اين فقرات هست؟

ـين قـدر مـي    ، كه فرقي نگذارده اسـت  هم
نويسد اشخاصيكه ازحق انتخاب شدن محروم 

ـتند كـه شـريك      ،هستند تـل  قاشخاصـي هس
بفرمائيد كه اگر يكـي   آيا .وسرقت شده باشند

ـين نماينــدگي پــس     از نماينــدگان درحـ
مجلـس   از، ازتصويب صـحت نماينـدگي او  

ايـن قسـمت    ،شوراي ملي مرتكب قتلي شـد 
درحاليكه معلوم  . نمايندگي ازاوسلب مي شود

نيست شعبه بر فرض اينكه با اين عقيده همـراه  
باشد يا فرضاً عقيده اش همين باشد معـذالك  

ـانون نمـي    دعقيده خو ش را در شرح ايـن ق
همچـو   ابايد مجلـس شـور   .تواند اظهار كند
و شرحي از طرف وقتي همچ ،شرحي بنويسد

ـنديت   ،مجلس نوشته شد آنوقت آن شرح س
شعبه نمي تواند از روي يك زمينه راجع  .دارد

مگر اينكه  ،به اين ماده يك تصميم قطعي بگيرد
 .مجلس شوراي ملي يك رأي قطعي بدهد

ـتم   محمدهاشم ميرزـا بنده خيلي متأسف هس
ـته شـده     ،كه قوانيني كه به اين واضـحي نوش

ـان   اگربناباشد اينها را .شدمحتاج به شرح با آقاي
ـيچ    ،به شـرح بداننـد   جمحتا درايـن دوره ه

سهل است چنـدين   ،قانوني نخواهيم گذراند
ـيرو     دوره مجلس هم بايد صـرف شـرح وتفس

ماده قانون باين صـراحت   ،قوانين سابق بشود
 .مي نويسد

 ،درجزونهم، كسانيكه محروم ازانتخابات هستند
ـام واقـدام   آنهائي كه برضد حكومت ملي ق ي

ـادام  . نمودند يقين است كه اين محروميت م
ـات صـالحيت   جيكـي ازمو  . الوصف است ب

 ،ه باشـد دقيام اقدام نكربه  وكيل اين است كه
ـلب    هروقت ايجاد مانع نمود صـالحيت اوس

چنانكـه دراول شـرط    .ومحروم خواهد شـد 
ـاقي باشـد   ،بوده  .تا آخر بايد به همين شرط ب

ـان واضـح     ،فرقي بين اول و آخر نيست بـه بي
ـيش نمازكـه ملكـه      . تري ادا شـود  ـثالً در پ م

اگـر كسـي اقتـدا كـرد      ،عدالت شرط است
ـقي سـرزد    ـازازپيش نمازفس بايـد   ،ودربين نم

فسق آن  ةعدالت را استعجاب نموده با مشاهد
ـا محاكمـه شـود    ،پيش نمازرا عادل بشمارد  .ت

ـ  خيلي غريب است ـابراين    ،ي كنـد م پـس بن
ام ايشان برضد حكومـت  دراقد، شعبه قادربود

 . ملي ازقبيل شك در محسوسات است
ـ اوالً  مي خواهم عرض كنم كه بكلـي   ،تدين 

به  .لفم با توضيحاتي كه مخبرمحترم دادندامخ
جهت آنكه از نقطه نظر صالحيت البته بايد در 
حل فقيه واردشده و درهرمـوقعي كـه نفـي    

ي كه متعلق است به مآن احكا ،صالحيت شد
ـنم   .ايجاد خواهد شدطبعاً  ،آن  ،فرض مـي ك

يك وكيل ثابت الوكاله كه مجلـس تصـديق   
وكالت اورا اگربرضـد حكومـت    ،كرده باشد

ـئون وكالـت    .ملي اقدام كرده باشد البته از ش
سلوب الحق خواهد شد مبايد صرفنظر بكند و

ـلي كـه ازاصـول      و به عالوه مطابق يـك اص

هـر فـردي كـه     .محكمه حكومت ملي است
آ برضد حكومت ملي قيام و اقـدام  الماً عامدع

درهرموقـع وهروقتيكـه باشـد از كليـه      ،بكند
ـا    قح وق مدتي محروم است كـه يكـي از آنه

ـعبه دوم بـراين     .حق وكالت است آيا نظـر ش
ـعبه دوم ايـن بـوده اسـت     ،نبود اوال ً  ،نظر ش

صــالحيت آن دو نفــر را كــه راپــورت داده 
در حين انتخاب چـون  ، مالحظه كرده است

ـانون ان  ايطياين شر ـات اسـت و   تكه درق خاب
شعبه موظف است آن شرايط را تطبيق بدهد 

يكي راجع به همين انتخاب  ، با قانون انتخابات
ـا      .است  ببـراي اينكـه يكـي از شـرايط انتخ

شوندگان اين است كه مرتكب قتل و سرقت 
 ،اين قتل و سرقت بايد معلوم بشود .نشده باشند

ـاب  الحين ا ،درچه وقت بوده ـا قبـل از   نتخ ي
پس  . آن وقت او را محروم مي كند ، انتخاب

ـاب   يك مرتبه صالحيت راجع به حين االنتخ
ـام بـر    ،است مثالً اگر چنانچه كسي اقدام و قي

 ،ضد حكومت ملي كرده باشد پيش از انتخاب
چون اين موضوع قبالً محرز شده و از نقطـه  
ـانون      ـات بـه مـواد ق نظرتطبيق جريان انتخاب

به جريان انتخابات  ،كرده استشعبه رسيدگي 
چـرا   ،فق قانون دانستهاو جريان انتخاب را مو

 ،براي اينكه اين عمل در حين انتخاب نبـوده 
قبل از انتخابات واقع شده و به همين جهـت  
است كه صحت انتخابات را تصـديق كـرده   

ايـن بـوده اسـت كـه      ، اما مرحله دوم .است
رعليـه  تصديق شركت آنها را در قيام و اقدام ب

حكومت ملي كردند و در اين مورد نه اينكـه  
 .شعبه خواسته باشد از رأي دادن استنكاف كند

براي اين بوده است كه خودش را كوچـك  
دانســته و خــودش را يــك محكمــه خيلــي  
ـته اسـت بـه     كوچكي دانسته است كه خواس
مرحله بزرگتري محـول كنـد و آن محكمـه    

ه مقدمات دادن حكم را كـ  .حكم او را بدهد
اثبات شركت درقيام بر ضـد حكومـت ملـي    

ـعبه چـون     .شعبه تصديق كنـد  ، باشد ولـي ش
خودش را كوچك مي داند و موضوع هـم  
ـاين جهـت او را بـه يـك       خيلي مهم بـوده ب
محكمه بزرگتري موكول كـرده اسـت كـه    

  .مجلس شوراي ملي باشد
ـ بنده گمان مي كنم همين طوركه در   رئيس 

رات راجع به چند روز قبل عرض كردم مذاك
ـاس نيسـت   ، صورت ظاهر است . راجع بـه اس
گمان مي كنم بـه قـدر    ،راجع به صورت هم

گفته شد (  .كفايت مذاكره شده وكافي است
 ،ال اگر آقايان مخالف نباشنداح) صحيح است 

يعني رأي بگيريم ، دراصل مطلب داخل شوند
ـاني كـه    .به نمايندگي آقاي عدل الملك آقاي

ـام    تنمايندگي ايشان را  صويب مـي كننـد قي
 ). كسي قيام نكرد (.فرمايند

ـ تصويب نشد  . رئيس 
ـلطان    ـاي س راپورتي است از شعبه دوم به آق
محمد خان طبع وتوزيع شده است و چـون  
ايشان مطالبي مرقوم فرموده اند بايـد قرائـت   

  .شود
 ) به مضمون ذيل قرائت شد( 

 ع رياست مجلس شوراي ملي شيداهللا يمقام من
كه رسيدگي  2راپورت مخبر شعبه  درصورت

ايـن   ،دوسيه انتخاب بنده بدان محول اسـت 
ـافات  : عبارت مالحظه شد انتخابات نائين و مض

ــانون بــه عمـل آمــده و شــكايت و    موافـق ق
ـيده   ـال نرس لـذا   ،اعتراضي هم از اول تا به ح

شعبه صحت انتخاب سلطان محمد خان نائيني 
مـي  پس ازاين عبارت (  .را تصديق مي نمايد

ـاون ودر   ) نويسد ـياه مع كه مشاراليه دركابينه س
قيام واقدام برضد حكومت ملي شريك بـوده  

الزم دانست توجه مجلس شوراي ملي . است
اوالً ، را به ايـن نكتـه معطـوف و متوجـه دارد    

ــه آن فقــط   ــوم نيســت شــعبه كــه وظيف معل
ـان آن   رسيدگي به انتخابات و چگونگي جري

ـبت ، بوده ي و بـراي  حق و صالحيت چنين نس
صدورحكم در محروم نمودن يك نفر وكيلي 
، كه دوسيه او خالي از هر گونه اعتراضي است

ــر    ـار و مختص ــت او را احضـ ــك نوب ــالً ي اق
ـتند   نظـر براينكـه   . توضيحاتي از اومـي خواس

مقتضي اسـت آراء مجلـس شـوراي ملـي از     
شائبه اعمال عرض مصون و محفـوظ باشـد و   

ـا  هنظرب ه خـود بـه   راين كه اين نسبت را درب
به خود حـق   ،كلي خالي از حقيقت مي دانم

ـال كـه صـحت    ، مي دهم استدعا مينمايم ح
مجلـس شـوراي    ،انتخاب بنده تصديق شـده 

ـاب      ـئله انتخ ـاني را كـه از مس ملي موضوع ث
ـتقلي قـرار داده    ،منفك اسـت   ، موضـوع مس

بنـده  ، كميسيوني بر حسب قرعه تشكيل نموده
ـناد   را احضار فرمايند تا توضيحات و  ادلـه و اس

  خود را در بي اساس بودن نسبتي كه به بنده 
  ۱۴در صفحه  
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
تقديم و از حق دفاع حقوق استفاده  ،داده اند

 . نمايم
در خاتمه استدعا دارم اين عريضه را در اولين 

 . جلسه رسمي قرائت فرمايند
ـ آقاي  ).اجازه ( مدرس  رئيس 

ـ البتــه آقايــان وكــالي محتــرم را    مــدرس 
به جهت اينكه  ،ازهرجهت بي غرض مي دانم

ايشان را به منزله اوالد خود مي دانم و مدتي با 
ـازه   .هم بوديم و با بنده كار مي كردند لذا اج

ـنم     خواستم در اين موقع بعضـي عرايضـي بك
ـبهه و  ، وآن اين است كـه  شـكي   هـركس ش

ـيش آمـد     داشته باشد كه اين وضعيات كـه پ
 ،وضعياتي بوده كه بدست يـك ايرانـي نبـود   

بنده او را تكذيب مي كنم و تمام دنيا هم بايد 
ـا   ،او را تكذيب كنند يك دوستي كه هميشه م

دوست او بوديم و بعد ها هم خواهيم بود كه 
از همسايگان ماست و به هيچ وقت از او امتناع 

ي داد كـه  يك بيرقي بدست يك كس ،نبرديم
ـتقالل مملكـت و     بر ضد اساس مملكـت و اس

ــد  ــدام كن ــروطيت و ســلطنت اق ــك  .مش ي
جماعتي هم دانسته يا ندانسته دور آن بيـرق را  

ـتيم   ـ ما همه مسلمان هس ـاي    ،گرفتند  البتـه آق
سلطان محمدخان هم مسلمان اسـت و بايـد   

فرموده انـد اگـر    .مملكت اسالمي را بخواهد
و يك قلمي را  كسي دور بني اميه جمع شود

ـا     ،قطع بزند ـا آنه به قدر يك قلم قطـع زدن ب
اگر آقاي دوست من بگويد آن  .شريك است

 .بنده تكذيب مي كنم ،سياست را نمي دانسته
بــراي اينكــه دو ســال بــا بنــده بــوده اســت 
اگرخداي نخواسته آنقدراستعداد نداشت كه 

انصافاً و قانوناً قابـل ايـن   ، آن سياست را بفهمد
ست واگر فهميد بعد ازاين اقـدامات  مجلس ني
بـراي  ، بلي ممكن بود كودتائي بشود .را نكند

 ،براي اصالح حكومـت ملـي  ، اصالح مملكت
زيرا ممكن است حكومت يك نواقصي پيـدا  

ـاد دارد     ،كند ـا نـواقص زي . انصافاً مشـروطه م
خيلي  ،وحقيقتاً اين تعطيل هائي كه اتفاق افتاد

بسا بود يك  .به حال حكومت ملي ما مضر بود
 .اقدام باصالح مي نمـود ، ايراني به تكيه ايرانيها

او را خيلـي  ، البته همه وكالئي كـه حاضـرند  
اما يك كودتائي برخالف  ،دوست مي داشتند

برخالف مايـه   ،برخالف قانون اساسي، مجلس
خداونـد مـي    ؛قانون اساسي كه قرآن باشـد 

ـاء  البتـه   ،فرمايد التتخذ واليهود والنصاري اولي
راين صورت اين دوست من نبايـد راضـي   د

ـا بعـد ازايـن     ،بشود كه دراين مجلس باشـد  ت
عموم مردم بدانند كسي كه اين اقدام را مي 
ـاس ملـي     كند ازاين حق و بودن درايـن اس

ـع    .محروم است ه باما درموضـوع راپـورت ش
، خيلي ازآقايان وكالء مشروحاً بياناتي فرمودند

بعد  ،دهدشعبه بايد اول تشخيص موضوع را ب
ـان اشـكال     .حكم كند اما بنده به بعضـي آقاي

ـيخ اسـداهللا كـه     ،دارم ازجمله آقاي حاج ش
چگونه ايشان كه اغلب عمرشان را درتشخيص 

تشـخيص   ،اصول وفلسفه صـرف كـرده انـد   
ـعبه بـه   ! موضوع را د راينجا نداده اند چون ش

منزله محكمه استينافي است و رأيش مدخليت 
عمرمجلس شـوراي  اگرشك روزهم به  .دارد

ـ  ، ملي باقي بماند ـاس  ريك كسـي ب خالف اس
. عزل استمنوكالت  از، مشروطيت اقدام كند

ـتم و جـزم رأي داده      بايد شعبه بـه طريـق ح
ـا مـردود     ،باشد ـتند ي دراينكه ايشان صالح هس

 ، وارجاع به مجلس شوراي ملي را الزم نداند
  .بيش ازاين زحمت ندارم

ـا     ـ خالصـه بيان ـاي  سلطان محمـدخان  ت آق
مدرس اين بود كه اين بنده نظربه شركت در 
ـاس حكومـت ملـي ازحـق      اقدام بر ضد اس

ـتم  ـا چنـد    .انتخاب شدن محروم هس در اينج
ـنم وچـون      فقره براي توضيح عـرض مـي ك

اميدوارم آقايان به  ،پارلمان مركزعدالت است
ـاذ   اغير حـق و بـه غيرعـد    لت تصـميمي اتخ

  .فرمايندن
ـام و اقـدام   اول اين كه مـي فرماينـد د    ر قي

آيا مقصـود   ،برضد حكومت ملي شريك بوده
كدام حكومت ملي است؟ كابينه سپهداراعظم 
است كه خود آقايان مكرردرمكرردر اطاقهاي 

را بهارستان آن را حكومت ارتجاع و طهـران  
ـا شـديدترين     ـتند و ب محيط ارتجاع مي دانس

ـان   ، بيانات برعليه آن سخن ميراندند گويا آقاي
رموده انـد كـه در موقـع تشـكيل     فراموش ف

ـات غريبـي از     كابينه سپهدار اعظم چـه نمايش
طــرف عمــوم ملــت برعليــه حكومــت     

اگـر آن را حكومـت    .سپهداراعظم داده شد
بايد به حكم همان حكومت  ،ملي بايد نام نهاد

زيرا فرامـوش   . ملي اين مجلس نبايد باز شود
در آن دوره بهركدام از اين وكالء  ،فرموديد

ـاال فـرض بفرمائيـد    . سبتها مـي دادنـد  چه ن ح
حكومت سپهدار حكومت ملي بوده اسـت و  
كودتا را قيام واقدام بر ضد آن حكومت ملي 

من نه عامل كودتا بوده ام و  .تعبير مي فرمايند
از كساني كه دركودتا  ،نه از آن مطلع بوده ام

يعني همان عناصري را كه تقديس ميكنيـد از  
ـبح   .اخل بوده ام يا نهآنها بپرسيد كه بنده د ص

ـام     روز كودتا چون شهرت يافته بـود كـه تم
وكالء را دستگير كرده و مـي كننـد بنـده از    
ـتان    خانه بيرون رفتم و در منزل يكـي از دوس
ـاي      ـادق دارم كـه آق ـاهد ص خودم رفتم ش

روز سوم يا چهارم اسـت   .حكيم الملك است
ـايوني   خطي از طرف اعليحضرت اقدس هم

ـيس  ، سه شدهبر ديوارها ديد يد ضياءالدين رئ
ـاب      .اسـت   الوزراء بـديهي اسـت كـه درغي

ــوزراء منحصــراً از   پارلمــان تعيــين رئــيس ال
بـراي   ،خصائص ذات اقدس همايوني اسـت 

هيچ كس جاي ترديد نبـود كـه در رياسـت    
ـابق      ـا بس  هوزراي ايشان چـون و چـرا كنـد بن

مي كنم آشنائي هم خيانـت و  نتصور(آشنائي 
تكليـف   ،را احضار نمـوده  بنده) جرمي باشد 

ـئوليت دار    ـاغل مس بنـده   .مودنـد نبعضي مش
باالخره رياست كابينه و بعـد   ،استنكاف نمودم

. معاونت وزارت ماليه را بر بنده تحميـل كـرد  
در تمام اين مدت بنده نفوذ خود را در موقع 

ـار     صگرفتاري مردم براي استخال ـا بـه ك آنه
ـتم  بردم و بعضي ازمحبوسين را كه مـي توان  س

 ،اشخاصي را كه مـريض بودنـد   ،نجات دادم
ـتادم  ـاي    .طبيب به عيادت آنان فرس ـايد آق ش

استرآبادي وآقاي كروسـي ورفيـق محتـرم    
آقاي ميرزاعلي كازروني از جملـه اشخاصـي   

ـتند  ـئله   .هستند كه شاهد اين قضيه هس بنابرمس
ـا     فوق اگرمقصود اطـالع و شـركت از كودت

ـاد    .نداشتماطالع كه بنده هيچ ، بوده اگـر مف
اين عريضه ام را به موقع اجرا بگذاريد و يك 

بنده اسناد ودالئل وبراهين  ،هيئتي تعيين شود
معلوم خواهد شد كه من  ،خود را ارائه بدهم

ــركت نداشــته ام  ـا ش ــراي  ،دركودتـ ــه ب بلك
اما راجـع بـه    .برچيدن كودتا اقدام كرده ام

 ، رياست كابينه يا معاونت ماليه اگرجرم اسـت 
ـيد    بايست ـان س ي چند هزارنفري را كـه درزم

ـيكه   ضياء مشغول بكار بوده اند وجميع اشخاص
درآن دوره درادارات دولتي زنـدگاني مـي   

. دنآنها بايد از حق انتخاب محروم شو، كردند
ازآقاياني  ه ايعد ، بعالوه بنده مشاهده كردم

ـتند   كه مورد  ،توجه واعتماد عموم مـردم هس
را كه ازحيث خدماتي  ،قبول خدمت نمودند

ـايد قسـمت   ، رتبه با خدمت بنده برابربـوده  ش
ـتند فرامـوش      ـا هس عمده ازآقاياني كـه اينج

ه باشندكه تقاضاي خدمت كـرده انـد و   دنكر
نيزعين مراسالتشان حاضـر اسـت كـه بـراي     

حتـي  . تذكر ممكن اسـت مراجعـه فرماينـد   
ـا      بعضي از آنها رنجش يافتند كـه چـرا بـه آنه

ـيري   ولـي   ، خدمتي رجوع نشده بنـده تقص
زيرا هرچه كوشش كردم امكان نيافت  ، ندارم

ـا رجـوع خـدمتي بشـود    ه ب بالخصـوص   .آنه
ـا   ،اشخاصي كه طرف اعتماد عموم هستند آنه

ـغل كردنـد    ،قبول شغل كردند و يا تقاضاي ش
بنده هم يك نفرمستخدم دولتي بودم و بايـد  
ـأمين     زندگاني خودم را از حقـوق دولتـي ت

از  .لوجوه مانعي نيايفتمبه هيچ وجه من ا .كنم
ـيپلين اداري   ـان   ( يك طرف ديس چـون آقاي

اشخاص اداري ديسيپليني كه معمول دولـت  
ـاحب    ـثالً ص نصـب  ماست خوب مي دانند م

ـان را   ،اجرا نمايد ،هرچه بسرباز امر فرمايد هم
از يـك طـرف   ) .به موقع اجراء مـي گـذارد  

ـغل كـرد     .فشارمعيشت مرا مجبور به قبـول ش
ي از آقايان ايراد بكننـد كـه   ممكن است بعض

ـا معاونـت وزارت    چرا به بنده رياست كابينه ي
ـنم    ،صحيح است ؟ماليه را دادند گمان مـي ك

ي بنـده صـحيح   اشغل اول رياست كابينه بـر 
ـنه   .بود چون براي رياست كابيه شناسنائي الس

خارجه الزم است و تا درجه انشاء الزم است و 
ـاد بـودن الزم اسـت     از، يكي هم طرف اعتم

السنه خارجه يك زبان را خوب مـي دانـم و   
ـتم   ـنا هس از حيـث   ،چند زبان ديگر را هم آش

ـابي كـه   نا شاء هم در مقدمه و ديباچه چند كت
ـاي     . ف نموده امتالي ـعرا و آق آقاي ملـك الش

ـفحه تعريـف و تمجيـد     وثوق الدوله چند ص
ـاد بـودن هـم     .نوشته اند از حيث طرف اعتم

ـ  ـا   آنقدر بوده است كه خود آق اي مـدرس ب
وجود اينكه امساك مي كنند از اينكه كسي را 

ـاد   ،مورد اعتماد قرار دهند بنده را طرف اعتم
قرار داده و مدتي رئيس كابينه ايشان بـوده و  

در اينجــا  .درخــدمت ايشــان ســود بــرده ام

اي كاش قدري  ،متخصصين ماليه بسيار هستند
درعمليات آن مدت بنده دقت بفرماينـد وبـه   

اگر كنترل كـه  . اصالحاتي كرده ام بينند چه
هيچ وقت در ايران وجود نداشت بنده ايجاد 

اگربراي تشخيص ميزان ماليات و  .نكرده باشم
وصـــول ماليـــات و كنتـــرل آن ترتيبـــات 
ـين       سودمندي نـداده باشـم كـه مـورد تحس

اي  ،آقايان حق دارنـد  ،متخصصين واقع شوم
كاش هر كس براي اعمال خودش مجازات 

ـاجم   و مكافات   . مي يافت در موقـع حملـه ته
ـاش در   ،البته زبان معترضين دراز است اي ك

ـ تمام مجلس يا در تمام تهران يك نفرم رض عت
ـاغل    گبر مي خواست و مي  فت فـالن تـو ش

ـاً    فالن شغل بوده يا مي گفت كه بنـده شخص
چه در ظرف شش سال خدمتي كه در اداره 

هاي غيرمستقيم كردم و چه درمدتي كـه  تماليا
مي گفت فالنـي يـك    .وزارت ماليه بودم در

ـ  طشاهي را تفري ـاري از    اكرده و ي بقـدر دين
اما با وجودي  ،خط صحت عمل منحرف شده

تصديق كنيد كه  ،كه به صحت عمل كرده ام
ـتخدم     ـين مس فشار زندگاني ممكن اسـت چن

مجبـور   ،محترمي را كه متكي به مليونها نيست
باشد ارتزاق به هر وسيله  ،مايد براي عائله زيادن

نمايد و در همان حال فقط صحت عمل بـود  
كه خود را محكوم به بدترين زحمات نمودم 
ــت و    ـبها را براح ــه شـ ـال ك ـان حـ و درهمـ

بنده  ،استراحت با كسان خود به سر مي بردند
 .شبها را در روزنامه به سر مي بردم
ـ در كدام روزنامه  . سردار معظم 

ـاي م   ـ درروزنامه آق لـك  سلطان محمدخان 
ـال     ،الشعراء ـا چنـد س درعدد تمام روزنامه ه

خدمت كردم و براي اينكـه مـن هـم ازآن    
ـلمين كـه    ،خوان نعمت يعني ازبيت المال مس

آتيـه خـود را    ،كس گسترده است هبراي هم
ـاداره    تأمين كرده باشم ازيك اداره دولتـي ب

ـا   .دولتي ديگربا حقوق كمترانتقال يافتـه ام  آي
ـا ر  ؟مرا مقصرمي دانيـد  ـا    آي ياسـت كابينـه وي

ـا بواسـطه    ؟معاونت آن را جرم مي دانيـد  آي
نداشــتن معيشــت ويــا نداشــتن هــيچ گنــاه  
وتقصيربايد ازبهترين حقوق زندگاني محـروم  

ـام وقعـود كـه در        ؟شوم ـان بـه يـك قي آقاي
آتيه كسي را ، دستجات خودتان قرارداده ايد

ـارج   (…سياه نكنيد بعضي ها اظهارنمودنـد خ
 ) ازموضوع است

 . ـ چرا خارج از موضوع است رئيس
ـان را     ـ آقا بگوئيد حـرف خودت سردار معظم 

 بزنيد 
ـ قدري فكر وتأمل كنيد   ،سلطان محمد خان 

ـامجوئي   ،قبل از آنكه ديرشود اگر يك فكرانتق
ـتم نباشـد    ،درميان است  ،اگر چـه اميدوارهس

بنده طرف او نيستم و آن كسي كـه او را مـي   
 . يد اينجا نيستيجو

ـ از  . خود دفاع كنيدرئيس 
ـ اگر اين شخص بواسـطه    سلطان محمدخان 

ـ انتقام جوئي آن كسـي كـه در كابي   ـابق  ن ه س
باعث و مسبب آن من  ،تحت فشار بوده، بوده
 . نبودم

ـ خارج از نزاكت است  .رئيس 
ـ آقايان تأمل نمائيد  زيـرا   ،سلطان محمد خان 

به زودي خشم شما خاموش مي شود وآتـش  
آنگاه در آينده  ،شستغضب شما فرو خواهد ن

رف شـما خواهـد   ژفقط نيشهاي تلخ وجدان 
ـاتش     ـيه انتخاب بود كه چرا يك نفررا كـه دوس

مـورد اعتـراض    ،مورد هيچ اعتراضـي نبـود  
زيرا حق و حقيقت  .شخصي خود قرار داديد

ـام    هيچ گاه پنهان نمي ماند و اگر ثمـرات انتق
 . از براي بنده و همگي يكسان است ،تلخ است
ـ بنده تصـميم گرفتـه بـودم در     سردار م عظم 

ـنم    ،زمينه سلطان محمد خان اظهارعقيـده نك
درزمينـه مصـداق    ،زيرا مسائلي را كه الزم بود

ـتم  ـان آمدنـد و     .بزرگتر ازايشان گف ولـي ايش
ـبتهائي     استفاده ازآزادي تريبـون كردنـد ونس
ـبتها را بـراي      دادند كه وارد نيسـت و ايـن نس

ـان عنـوان كـ    رده و ثابت كردن حق خودش
رفتند و نمايندگان محترم حقاً عصباني نشـدند  
و به ايشان آزادي مطلق نطق و بيان را دادنـد  
، و اين حس نمايندگان قابـل تقـديس اسـت   
 ،زيرا درمملكتي كه مشروطيت وآزادي است

ـاري     نمايندگانش بايد سرمشـق تحمـل وبردب
بشوند وباالخره اگر چه خود ايشان درابتداي 

و يك لحن حملـه كننـده   نطق با يك بيانات 
ولــي درخاتمــه نطــق . وارد مطلــب شــدند

فقط به برائـت  ، خودشان مطلب را تغيير داده
ذمه خود اكتفا ودوسه مطلب گفتنـد كـه بـه    

 .قيق وتوضيح بشـود حعقيده بنده بايد مورد ت
ـا مـي      ايشان درنطق خود بيان كردنـد كـه م
ـپهدار     خواهيم حكومت ملي را بـه كابينـه س

ـيم و م  قصـودمان از حكومـت ملـي    تعبير كن
ـلطان   . حكومت سپهدار بوده اسـت  ـاي س آق

محمد خان بايد خودشان شخصاً بدانند و بـه  
ـاني   عقيده من بهتر از ما مي دانند كه اگر كس
بودند كه عالقمند به حكومت سپهدار اعظـم  

 . در هر صورت ما نبوديم ،بوده اند
مخالفين ما بودند شما هم بوديد كـه طرفـدار   

 . دار بوديدحكومت سپه
ـ بگوئيد تو  . سلطان محمد خان 

ـ زيرا فقط آن حكومت بود كـه    سردار معظم 
ـان حكومـت    ،كود تا را حاضر كرد ةزمين هم

مـي   .مقدمه اقدام بر ضد حكومت ملـي بـود  
ـاالمي    ،خواستم اين حرف را نگـويم  ولـي ح

گويم ما وقتي كه مي گوئيم يك كسي بر ضد 
ايـن   ،تحكومت ملي اقدام و قيام كرده اسـ 

طور مي دانيم كه بر خـالف تشـكيل مجلـس    
هــركس كــه  ،شــوراي ملــي اقــدام كــرده

ـاس   موجبات تعطيل مجلس شوراي ملي و اس
ضد حكومت رقيام ب ،مشروطيت را فراهم كند

ـا      .ملي كرده ـات مخالفـت ب ـياء موجب سيد ض
ـياء   ، حكومت ملي را فراهم كرد يا نه ـيد ض س

ـا  برضد قانون اساسي وكالء را توقيف كـرد   ي
 .؟نه

ـ آقا عرض دارم  . سلطان محمد خان 
ـان را زديـد     ـ شما حـرف خودت ، سردارمعظم 

همان طوريكـه وقتـي حـرف    ، ساكت بنشينيد
 .مي زديد ساكت بوديم

 )بعضي تصديق كردند ( 
ـا وكـالء را      ـنم آي ـ سئوال مي ك سردارمعظم 

برضد حكومت  .بلي كرد ؟توقيف كرد يا نكرد
ـا مقـدس   رظدر ن ،برضد قانون اساسـي  ،ملي م

است وممكن است در نظر ديگـران مقـدس   
ـياء   ،بلي كرد .يا نكرد ،نباشد اقدام كرد سيد ض

ـا نـه   بلـي   ؟برضد استقالل مملكت قيام كرد ي
پس اشخاصي را كه ما مي خـواهيم از   . كرد

براي اين علل اسـت   ،نمايندگي محروم كينم
ـا كابينـه   ننه بواسطه حمايت از كابي ه سپهدار ي

مطلب ديگر شما راجع باين بـود    .غير سپهدار
بلـي   ،كه درآن زمان وكالء مورد تنقيد بودند

ــا شــنيديم و هنــوز هــم  ــين طهــران م درهم
ـنويم و بقيـه       تنقيداتي برضـد مجلـس مـي ش
 .السيف حرفها هنوز هم به گوش ما مي خورد

ولي فراموش نكنيد كه ما غافل ازاين مطلـب  
ـا و ته  يـه  نيستيم كه تهيه كردن زمينه هر كودت

كــردن زمينــه خــالف قــانوني و تهمــت بــه 
سيد ضياء و حكومت انفعالي قبل از  . آنهاست

بـد   ،او قانون و وكالء را درانظار تحقير كردند
بد نوشتند وتوهين كردند  ،گفتند نسبت به آنها

و يك زمينه گل آلود پرهرج ومرجي را تهيه 
ما مي دانيم آن  .كردند تا به مقصود نائل شدند

ـا بكننـد از     اشخاصي كه ـتند كودت مي خواس
مدتي قبل در صدد بودند كـه ايـن زمينـه را    

حكومتهــاي انفعــالي ايجــاد  ،تأســيس نماينــد
حكومتهاي مسامحه كاررا سـركارنگاه   ،كردند

به وكيل مجلس شوراي ملي بـد   ،مي داشتند
جعليات منتشر مي  ،تهمت مي زدند ،مي گفتند

مشـوب وآلـوده    ارافكار خيرخواهان  ،كردند
براي چه براي اينكه آب  ،به غرض مي كردند

 .را گل آلود كرده وماهي را خودشان بگيرند
ـيم و      ـتيم و مـي دان بله ما هم اين را مـي دانس

ـا حكومـت   تبنابراين كابينه سپهدار را م رادف ب
پس وقتي كه ما اين مطلب را  .ملي نمي دانيم

مجلس را اين طور قرار  همحرز كرديم و وظيف
برضـد حكومـت ملـي     داديم كـه هـركس  

بايــد مــورد  ،واســاس حكومــت قيــام بكنــد
آن وقـت   .تنفرمجلس شوراي ملي واقع شود

ـا    تكليف اين است كه بايد تطبيق كرد كـه آي
ـا چـه     سركاردراقدام برضد حكومت ملـي ت
اندازه مشاركت كـرده ايـد و درهرصـورت    
مشاركت جناب عالي دراقدام برضد حكومت 

ت كـه  ملي بيش ازآن قطع زدن قلمـي اسـ  
ـان      ـال اگردرهم آقاي مـدرس فرمودنـد ح
ـاس   وقتي كه با يك حكومت كه او برضد اس
حكومت كارهاي خوبي هم كرده ايـد البتـه   

ـتيد    .مورد تحسين هستيد شما يك آدمـي هس
قيــام كننــده برضــد حكومــت ملــي وملــت 
خودتان منتهي داراي قلب رقيق واحساسات 
خوب مي باشيد كه پرسش ازمريضها را اذيت 

ـنم     ،رديدنمي ك ـا   .شـما را تقـديس مـي ك ام
ـا   ،درباب اصالحات ماليه فرموديد من كه اينج

 ؟نبودم ونمي دانم چه اصالحاتي كـرده ايـد  
ولي اين هشت كروركه ازماليـه مملكـت در   

ـان كفالـت    ـا ايـن      شـما  زم ـا خيـر؟ آي بـود ي
جه حامل پرداخته مي شد وحوالجات كه در

درچه زماني بود در زمان كفالت جناب عالي 
بود يا نه ؟ آيا مصارف را براي خراسان كـه بـه   
عقيده من بايد فعالً ازاومسترد شود بايـد جـزء   
ـاي   اصالحات ماليه شمرد يا جزء تفريط كاريه

اين مسائل را به عقيـده مـن بايـد     ،ماليه ايران
 ،من هم معتقد هستم به رسيدگي. تفكيك كرد

ـالي    ،ولي نه دراين جا با بقاء نماينـدگي جنابع

ـان    ابتدا جناب عالي بواسطه اقـدامات خودت
ـيدگي   ،ببريد بيرون يفتشر البته در ضمن رس

به اعمال تمام همدست هاي سيد ضياء وضربه 
بـه   ،وارد كنندگان به استقالل مملكت ايـران 
من  .اعمال جناب عالي هم رسيدگي مي شود

ــده دارم اگــر شــركت شــديد شــما در   عقي
ـين شـده بايـد غيـر از      كودتاي سيد ضياء مع

ـاي   ،محروميت از نمايندگي متحمل مجازاته
يـك عـده از    ،ديگري بشويد و اگر بفرمائيـد 

وكالء تقاضاي كاري و مأموريتي كرده انـد و  
ـياء    ـيد ض حاضر براي مشاركت در جنايت س

به عقيده من آنها هم بد هستند و آنها  ،بوده اند
سيد ضياءالدين شركت كـرده   يانتهم در خ

ـيچ  خدا شاهد است من نس .اند بت به شما و ه
ولي مي گويم هر كـس   ،كس غرضي ندارم

ـا   درزمان سيد ضياءالدين قبول كار كرده و ب
من منكر او هستم هر چه باشد  ،او شريك است

 .و هر كه مي خواهد باشد
ــد    ــدرس مخالفن ـ آقــاي م آقــاي . رئــيس 

ـ آقاي تدين  .محمدهاشم ميرزا مخالفند 
ـعبه مـي        ـ راجـع بـه ش آقا سيدمحمد تدين 

 . استم توضيحات بدهمخو
ـ بفرمائيد  . رئيس 

ــه     ـ اوالً دراليح ــدين  ـيدمحمد ت ـاي سـ آقـ
 ،اعتراضيه كه خودشان قرائـت كـرده بودنـد   

اشعار داشته بودند كه ما بايد بدانيم حكومـت  
ـا نبـوده   ـاً  ؟ سپهدار حكومت ملي بوده ي تقريب

مقصودشان اين بود كـه درايـران حكومـت    
ن اقـدام  تا اين كه كسي برضـد آ  ،ملي نبوده
ـتباه در معنـي      .كرده باشد ـا اش ـفانه اينج متأس

ــده  ــي ش ــت مل ــوم و ، حكوم ــي در مفه يعن
مصداقش درمملكت مشروطه سـه قـوه ايكـه    
ـ و قـوه        ـائيه  ايجاد شده قـوه مقننـه قـوه قض

مجموع آنها با يك قانون اساسـي كـه    ،مجريه
ـارت   تكاليف و وظايف آنهارا معين مي كند عب

وزرائيكه مي  يك عده .از حكومت ملي است
 ،آيند اسم آنها به تنهائي حكومت ملـي نيسـت  
 ،آنها يك هيئت در انتخاب آنها موجـود بـود  

آنها را مي شود گفت مجري حكومت هستند 
هيچ پس حكومت ملـي   ،كه اگر چنانچه نبود

يش غير ازهيئت دولـت اسـت كـه زيـد     نمع
باز در قسمت ديگر مـي گوينـد    .وعمرو باشد

اين طور اظهار كردند  ،كار بر من تحميل شد
كه تقاضاي كار از من كردند و بر من تحميل 

بنـده مـي    .شد كه معاونت آنجا را قبول كنم
گويم صرف تحميل دليل نمي شود كه انسان 

 ازير ،خود را وادار به اقدامات غير قانوني بكند
ـته و بعضـي از     مطابق اطالعاتي كه بنـده داش

ه در آقايان هم دارند به بعضي از اشخاصي كـ 
تهران هستند تكليف كار شد و يك تهديداتي 
ـان خـواهيم    نسبت به آنها شد كه چنين و چن

ـا قبـول نكردنـد و ترتيـب      .كرد معذالك آنه
ـاً  .اثري هم بر آنها داده نشد مـي گوينـد    ،ثاني

 .فشار معيشت بنده را وادار كرد كه وارد بشوم
در واقـع   ،اينكه فشار معيشـت مـرا وادار كـرد   

ـات او     دتصديق مي كن كـه شـركت درعملي
مثل  .واال فشار معيشت دليل نمي شود ،داشتند

ـانوني بكنـد  ناين است يك   ،فر برود خالف ق
ـبب شـد   ايـن دليـل    !.بعد به او بگويند چرا س

تقصير آن عباراتي است كه در آخر اليحه مي 
گوينــد كــه مــن در آنجــا رفــتم بــا حقــوق 
 و كمتردرصورتي كه سابقاً در اداره ديگربودم

ـا هـم      .حقوقم زيادتر بـود  ـارت ب ايـن دو عب
فشار معيشت با حقوق كمتر مفهـومي   ،متناقفند
پس فشار معيشت در اينجا معني نداشته  .ندارد

حقوقشان زيادتر  ،و در اداره سابق كه بوده اند
ـان را      ـائلي كـه شـركت ايش بوده و اما در مس
ـامالً    مدلل مي دارد و از جمله مطالبي كـه ك

ـان معتقـد بـوده انـد    اثبات مي كند كـ   ،ه ايش
ـفانه      ،شريك او بوده اند ايـن اسـت كـه متأس

ـار     خودشان در آن اليحه ايـن جملـه را اظه
ـيد مـرا بـه       كرده اند كه يكي از ادلـه كـه س
رياست به كابينه خودش معرفي كرد اين بود 

آقايان از همه  .كه من طرف اعتماد او بوده ام
تصديق مي خواهم در چـه صـورت ممكـن    

ــد؟ اســت آد ــرف اعتمــاد باش ــه در  م ط البت
صــورتيكه كــامالً آن دو نفررفيــق باشــند و از 
مزاياي اخالقي يكديگرمخبر بوده و درمـوارد  
عديده امتحانات داده باشند تا بشـوند طـرف   

ـاد بـودن      .اعتماد يكديگر ـين طـرف اعتم هم
جناب عالي نسبت به سيد ضياءالدين و شما را 

اينكـه   متأسفانه دليل است بـر  ،منتخب كردن
اعم  .شما دريك قضايائي با او شريك بوده ايد

ـاز   از اينكه اين مسئله باشد يا غير اين وباالخره ب
ازاين قضايا خيلي دارد كه بنده محتاج نمـي  

  اما درآن عريضه كه به مقام  ،دانم تنقيد بكنم
  ۱۵در صفحه  
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـاتي     ري است نوشته انـد و خوانـده شـد اعتراض

 .دارم
ـته اسـت وارد در     ـ گفته اند شعبه حق داش اوالً 

تصور مي كنم عرايضي ، اين موضوع بشود يا نه
شايد آقايان  ،را كه در اين زمينه عرض كرده ام

ـان    حق بدهند كه از اساس صـالحيت و جري
 .انتخابات هر دو بحث بشود
ـ گفته اند خوب بوده  ـيح    ثانياً  شعبه از مـن توض

شعبه هيچگاه حاضر نيست مدعي  .مي خواست
ــد و  ـر كن ـه حاضـ ــد  اليـ  ،ازاو توضــيح بخواه

 ،بخصوص دريك امريكه اظهرمن الشمس است
ـه كنـد    شعبه بايد به جزئياتيكه واقع شده مراجع

ـئله       آنو ـا مس ـانون كنـد وام ـا مـواد ق را تطبيق ب
ـايد بنـده هـم     ،كميسيون نسبت به كميسيون ش

ـرف    معتقد با ـأخيرش ح شم ولي در تقـديم و ت
ـيون  ازايشان  ،ايشان اشتباه كرده اند .دارم كميس

 ،خواسته اند كه درآن كميسيون تصديق بشـود 
ـئله  . شركت ايشان يا عدم شركت ايشان اين مس

ــاج بــه اي  بــه انــدازه واضــح اســت كــه محت
براي اينكه اين وصف عنـواني   ،كميسيون نيست

 .نتخاب مي كنـد ايشان را عجالتاً محروم ازحق ا
ــا  ــا در آنج ــه بشــود ت ــا بنــده عقيــده دارم ك ام
رسيدگي شود تا چه درجه ايشان قيام و اقـدام  

ـايد  .بر ضد حكومت ملي نموده انـد  بـدان   ش
ـا بشـود    درجه و  ،باشد كه به همين اندازه اكتف

آنوقـت بايـد حكـم     ،باالترباشداي شايد درجه 
ــان صادرشــود ــاره ايش ــازات ديگــري درب  .مج

ـراه   بنابراي ـيون هم ن به اين ترتيب بنده با كميس
ـرض    ـاهم ع هستم و براي دفع هرگونه سوء تف

ـه    ،مي كنم ـان گفت اينكه ايشان دراليحه خودش
ـريك    ،ت بودهاپس هركس درادار: اند ـا او ش ب

ـه       ،بوده ـاي ادارات ك ـا اعض ـا ب اشتباه اسـت م
هيچ كاري  ،مستخدم بوده اند و سابقه داشته اند

ـات    فالن محرز فال .نداريم ـا ثب ن اداره اسـت ب
 ،است يا رئيس اداره است يا مـديراداره اسـت  

ـأمور    . مستخدم است ـه آمـد م هر حكومتي ك
ـام بدهـد     ـايف خـودش را انج ـا  . است وظ م

ـركت     يمقصودمان آن اشخاصـ  ـه ش اسـت ك
ـا و بعـد هـم      كرده اند در تهيه مقـدمات كودت
ـان هـم    شركت كرده اند درعمليات سيد و ايش

ـار    هيچ موجب نداشت كه ق ـه فش بول بكننـد ن
ـر     معيشت را مي توان گفت كه باعـث ايـن ام

 . شده نه چيزهاي ديگر را
ـيكه  ، پس بنابراين تكرارمي كنم كه تمام اشخاص

ـام محفوظنـد و    ،مستخدم ادارات بوده انـد  تم
فقط مقصـود   .هيچ كس نظرسوئي به آنها ندارد

بنده و آقايان اشخاصي است كه با سيد شريك 
ن سيد يك مأموريت هاي مهم در زما ،بوده اند

 .پيدا كرده اند
ـ مذاكرات كافي نيست ؟ گفته شد كافي   رئيس 

 . است
ـاع    ـ آقا يك كلمه براي دف سلطان محمدخان 

 .خود عرض مي كنم
ـيد   ـ خيلي طول كش ـافي    ،رئيس  مـذاكرات ك

 .؟نيست
ـان مقصـودي       ـر آقاي ـ اگ سلطان محمـدخان 

 كميسيوني ،فرصت دفاعي به من بدهند ،ندارند
آقاي موتمن  ،معين فرمايند از آقاي مشيرالدوله

ـيم  ، الملك آقاي مستوفي الممالك و آقاي حك
 . الملك

ـ اين طوربي اجازه نمي شود حرف زد   .رئيس 
ـات      ـان ازنظام ـلطان محمـد خ چون آقاي س

ـنم    ،مجلس بي اطالعند ـبوق ك بايد ايشان را مس
، كه ترتيب اين است كه پيشنهادي كه مي شود

توضيح مي خواهند وپس از  . ح شدبدواً  توضي
شما پيشنهادي كرديد و  .توضيح رأي مي دهند

به هرحال  .توضيحات خود را هم اظهارنموديد
ـان داده    پيشنهادي كه آقاي سلطان محمـد خ

راجع به اين بود كه كميسيوني معين بكننـد  ، اند
ـيون    ،عهربه ق اگر مطالبي دارند برونـد دركميس

ن را در حكومت بگويند و عدم شركت خودشا
 ،نند و اگر توضيحاتي دارند بدهندبكسابق ثابت 

  .؟باز هم راجع به كميسيون حرفي داريد
ـ بلي حرف دارم  . سلطان محمدخان 

ـ بفرمائيديرئ   .س 
من معتقد هستم كه بر ضـد   ،سلطان محمدخان 

ـرده ام   ممكـن   ،حكومت ملي قيام و اقـدام نك
لي و ،است در اين مجلس گوشهاي شنوا نباشد

 . شما تماشاچيها گوش داريد
ـرف       ـاچيها ح ـا تماش ـ شما حق نداريـد ب رئيس 

ـاچيها    ،كالءوروكنيد به آقايان ، بزنيد ـه تماش كلي
 . مي شنوند

ـ من برعليه حكومـت ملـي    سلطان محمدخان
اگر اجازه بدهيد ثابت مـي   ،قيام و اقدام نكرده

كنم كه ديگران برعليه حكومت ملـي اقـدام و   
ـه حـق     !قيام كرده اند ـنم ك بنده عرض مي ك
ـه بنـده     ،دفاع دارم يك دفعه حق دفاع بايـد ب

ـا يـك      ـين كنيـد و ب بدهيد و يك هيئتي را مع
مركـب   ه،بر حسب قرع، كميسيون تشكيل داده
جمهورهستند از آقاي ؛ از اشخاصيكه مشتق عليه

ـيم    ، مشيرالدوله ـاي حك مستوفي الممالـك و آق
را محكـوم  در آنجا اگر م .معين بفرمائيد، الملك

ـاب دار را خـواهم     ،باعدام مي كننـد  مـن طن
ـا    .بوسيد اما بدون جهت نمي خـواهم در اينج

 ،مطلبي نيست ،كشته اغراض شخصي واقع شوم
ـه بنـده ايـن حـق      ،اگر آقايان معترض نيستند ب

 . دفاع را بدهند
ـ گمان مي كنم كه ما نمـي خـواهيم     مدرس 
ـا آن حكومـت     ،آنهائي كه شركت كرده انـد ب

ـر    نسبت ـه ديگ به تمامشان يك جوري نشود ك
قـدري   .اين مملكت نتواند از آنها استفاده كنـد 
ـه    ،كه وظيفه مجلس شوراي ملي است ايـن ك

ـان باشـد دور     ـه پارلم آنها را از مركز سياست ك
ولكن بعضي صحبتها و  ،وظيفه ما اين است .كند

ـه      بعضي مذاكرات كم كـم منجرمـي شـود ك
ـه يـك   خداي نخواسته چيزهائي پيش آي د ك

ـه بعـد از ايـن      رنجش و ماللتهائي پيدا شـود ك
اسباب امتناع از آنها به جهت كارهاي ديگر هم 

يك مسئله خيلي اضافي را كم كـم مـي    .نشود
ـباب زحمـت     ـه اس خواهند به جائي بكشانند ك

آقايان وكالئي كه اينجا هستند مي دانند و  .شود
ـه    ـر ب عقيده شان اين است كه اين سياست مض

كــت بــوده اســت و تطبيــق يــك  حــال ممل
اين نه اوقات تلخي الزم  .موضوعي را كرده اند

اگر امروز در مجلس شوراي  ،دارد و نه رنجش
ـروزه    ملي وجود مرا مضر به سياست حـوزه ام

ـافع باشـد   ـباب    ،بدانند و وجود ديگري ن ـه اس ن
ـه   ،نه اسباب مرض مي شـود ، غرض مي شود ن

ش نه آينده خـواه  ،حاال كميسيون مي خواهد
ـا   . مي كنم ـه ب از آقايان و سلطان محمد خان ك

ـته و بعـد    كمال خونسردي صحبتهايشان را داش
روي نكنند و خواهشمندم زيادتر از ه ازاين زياد

ـه       .اين تعقيب نكنند ـان هـم ك ـر آقاي ـاال اگ ح
ـتند  ـياء      ،دراينجا هس ـيد ض ـا س ـان از آق دو ثلثش

آنها هم با شما در عدم  ،تقاضاي كار كرده باشند
در اينكه  .عضويت در اينجا شركت دارند لياقت

آن اشخاص يك دولتي و ملتي را از ميان برده 
رفيق دليل بر ه حاال زيادتي ب .حرفي نيست، اند

ـا    .خوبي مطلب نمي شود اگر تمام طهرانـي ه
ما از جانب تمام  ،هم با شما شركت كرده بودند

ـيم آن  ـا واليات ديگر و ساير بالد ايران مي گفت  ه
عقيده سياسي دريك جمعي پيدا  .ندهم بد هست

امروز اگر شما اكثريت  .البته اجرا مي كنند ،شد
 ،پيدا كرده بوديد و پارلماني تشكيل داده بوديد

ما هم  .البته وظيفه تان اين بود كه ما را رد بكنيد
ـه      ،امروز اتفاق داريـم  ـال شـما را ك شـما و امث

ـيم   ـه   .شراكت در اين امر داشتيد رد مـي كن ن
ـزي   اوقات  ـه چي ـال   ،تلخي مي خواهـد ن كم

ـه      ـان طورك ـيش اسـت و هم دوستي هم در پ
گمان مـي   .حاال هم باشيم ،سابق دوست بوديم

زيرا چندان لطفي نه  ، كنم مذاكرات ختم شود
يـك   .نه بر ما مترتب مي شـود  ،براي ايشان شد

اختالف سياسي جهت ندارد كه آنقدر كارها را 
 . مشكل بكند

ـ بايد رأي بگير  ـاي  رئيس  يم به پيشنهادي كه آق
 . سلطان محمدخان داده اند

ـ بنده عرض دارم  . سلطان محمدخان 
ـر     ـ دراين موضوع اگر بخواهيد زياده ب رئيس 

ـنهادي    .نتيجه نـدارد  ،اين حرف بزنيد شـما پيش
ـا ايـن    ،داده ايد و تقاضائي كرده ايـد  آن تقاض

 .است كه اين امر مراجعه شود به يك كميسيون
ـه مـي   عوض شعبه بيا ناتي هم فرموديد آنچه ك
ـز اسـت  ئخواستيد بگو ، يد و مقصودتان چه چي

حاال در باب اين پيشنهادي كه كرده ايـد بايـد   
 .رأي بگيريم

ـ بنده عرض دارم  . سردارمعظم 
ـ بفرمائيد   رئيس 

ـتم و      ـيون هس ـه كميس ـ بنده قائل ب سردارمعظم 
ـتم  ـه    ،بنابراين موافق با پيشنهاد ايشان هس ولـي ب

ـه ايـن   . ،يك شرط بنده عقيده ام اين است ك
صـالحيت   ،كميسيون كه بعد منعقد مـي شـود  

رسيدگي در زمينه نمايندگي ايشان را نخواهـد  
ـه      .داشت ـر راجـع ب ولي در باب مطالـب ديگ

بنـده   ، ايشان كه تا چه درجه شركت داشته اند
كامالً موافقم كه كميسيون معين شـود و معلـوم   

 .ارندشود تا چه درجه ايشان تقصير د
ـ پيشنهادي كه ايشان كرده اند اين است   رئيس 
ـه     ـنادي ك كه اول كميسيون تشكيل شـود و اس
 .دارند ببرند به آن كميسيون و آنجا ارائه دهنـد 

ـاب        ـه در ب ـه اينك اين موقـوف خواهـد بـود ب
ـه    ـا اينك راپورت نمايندگي ايشان رأي ندهيم ت

 .راپورت اين موضوع از آن كميسيون برگردد
د شــما ايــن اســت كــه در بــاب ولــي پيشــنها

بعد تقاضاي ايشان  ، نمايندگي ايشان رأي بدهيم
 )گفتند بلي صحيح است (  .را قبول كنيم

ـ بلي صحيح است  .سردارمعظم 
ـ   ـلطان محمـدخان   ( رئيس  خطاب به آقاي س

  .كدام يك را قبول مي فرمائيد)
ـ بنده قربان عرض مي كنم   سلطان محمد خان 

معلوم  ،سيون معين شودكه ابتداي امر يك كمي
بكنند كه آيا من در اقدام بر ضد حكومت ملـي  

  !؟شركت داشته ام يا نه
ـ   ـردار معظـم   ( رئيس  ايـن  ) خطاب به آقاي س

 .پيشنهاد غيرازجناب عالي است
ـه حـق      ـتم ك ـ بنده چون منكرهس سردارمعظم 

عرض مي كنم آقاي  ،فاع به كسي داده نشودد
ي گوينـد  طان محمد خان مدعي هستند و ملس

ضديت با حكومت ملي نداشته  رهيچ شركت د
ـان      .اند ـه ايش ولي ما عقيده مان ايـن اسـت ك

منتهــا ممكــن اســت درجــه  ،شــركت داشــته
ـه عقيـده بنـده     .مشاركت ايشان خفيف باشـد  ب

 ،جالتاً بايـد رد شـود  اموضوع نمايندگي ايشان 
ـان    ـراكت ايشـ ـه شـ ــوع درجـ ــي درموض ول

آن  ،معين شدبعد ازاينكه  .كميسيوني معين شود
تهــاي ديگرايشــان معــين اوقــت تكليــف مجاز

ـه مجلـس را      .خواهد شد علـي الخصـوص ك
بايـد   ،مكلف مي دانم كه نسبت به وقايع گذشته

رســيدگي بكنــد و مرحلــه اول رســيدگي بــه 
يعنـي   ،اوضاع گذشته ازهمين جا شروع بشـود 

ـه از  ، منتها نه به قرعه ،يك هيئتي مأمور شوند بلك
سلطان محمد خان تقاضا مـي  همان آقاياني كه 

كنند وواقعاً زمينه واقعه گذشته وخرابي مملكت 
را روشن كنند ودرجه شراكت يا عدم شراكت 

 . ايشان را تعيين كنند
ـ    ـان  ـارج ازمحـل خـود    (سلطان محمد خ خ

ـه  هيئـت  روبه نمايندگان و پشت به  ايـن  ) رئيس
پيشنهاد آقاي سردار معظم درحكم ايـن اسـت   

 ،ا بكشند و قصاص بكننـد كه اول يك شخصي ر
 و او رسيدگي كننـد ت درعمليا ، بعد ازآنكه مرد

ـنم    .ببينند قاتل بوده يا نبوده بنده عرض مـي ك
كه اگر شما يقين داريدكه بنده برضد حكومت 

  .دراين كار شركت داشته ام ،لي قيام نموده امم
ـ آقا اگر مي خواهيد آنجا حرف بزنيـد    ،رئيس 

ـا  رو به طرف بايستيد يا ت در  ،شريف بياورنـد اينج
 .كرسي نطق روبه آن طرف نطق كنيد

مـن  ) بدون اجازه نطق (ـ   سلطان محمدخان
ولـي  . افتخاري به عضويت اين مجلس نـدارم 

اگر شماها يقين داريد كه مـن  ، عرض مي كنم
ـه   ،برعليه حكومت ملي قيام و اقدام نموده ام چ

 .مضايقه داريد از اينكه به من حق دفاع بدهيـد 
ـه قتـل     فر ض مي كنم يكي از وكـالء اقـدام ب

ـئله   ،كرده باشد آيا بايد شعبه رسيدگي به اين مس
ـيدگي بكنـد       ـه بايـد رس ـا يـك محكم . بكند ي

ـرقت    ،اگريكي از وكالء را بگوئيـد  مرتكـب س
ـا اداره   ،شده است آيا شعبه بايد تحقيق بكند ؟ ي

ـا  ، مربوطه بايستي رسيدگي بكند كدام يكي ؟ آي
يد كه من برضـد حكومـت   ارد بگودشعبه حق 

در صورتيكه شعبه يك دفعه  ،ملي قيام نموده ام
 . ه استتبنده توضيح نخواس زا

ـ آقاي مدرس بفرمائيد  .رئيس 
ـ عرض بنده اين است كه   ..مدرس 

ـ بي اجازه نطق   ..سلطان محمدخان 
 ،من يقين دارم آقايان حقايق را خوب فهميدند

ـيش از ايـن   ،بيش از اين حرف نمي زنم هـم   ب
 . دفاع نخواهم كرد

ـ  خطاب به آقاي مدرس بفرمائيد   !رئيس 
ـ عرضي كه داشتم  ايـن   ،اين است كه مدرس 

مثـل ايـن    .ترتيب ما را به جاي ديگرمي كشاند
ـان را   است كه آقاي سلطان محمدخان تكيه ش

 .به جائي داده اند و به مجلس آمده اند
ـ تكيه بر وجدان پاك خو   دسلطان محمدخان 

 . مكرده ا
ـ    خيلي ) خطاب به سلطان محمد خان (رئيس 

 .حرارت به خرج مي دهيد
ـ   ـلطان محمـدخان  مدرس  ، بواسطه اين كه س

غير از سلطان محمدخان شش ماه پيش اسـت  
 ،اً مـي گـويم  انوجـد  .كه با هم دوست بـوديم 

ـ   ـياء تكي ـه    ةهمان طور كه سيدض خـودش را ب
 .جاي ديگر داد و ملت ايران او را نابود ساخت

ا هم مثل همان اگر تكيه تان را به جاي ديگر شم
ـين   ،كرده ايد انشاءاهللا الرحمن اين ملت و هم
، كه مي بينيد كه به نظر شما نمـي آيـد   وكالئي

 . انشاءاهللا شما را هم نيست و نابود خواهند نمود
ـه     ـائي ك ـ رأي مي گيريم پيشنهاد و تقاض رئيس 
كــرده انــد يعنــي كميســيوني معــين بشــود و  

 .شود به مطالبي كه ايشان مي گويندرسيدگي 
ـيون      ـ خارج از موضـوع اسـت كميس مدرس 

  .؟براي چه چيز
ـ تقاضائي مي كنيد من بايد ر  ي بگيرم به أرئيس 

ـنم       ـه نمـي تـوانم عمـل ك ميل جناب عالي ك

 ) بعضي تصديق كردند (
ـلطان    أر ـاي س ـه آق ي مي گيريم به تقاضائي ك

 ،محمد خان كرده اند كه كميسيوني معين شود
ـان    ،به قرعه و رسيدگي بشود ـه ايش به مطالبي ك

آقاياني كه تصويب مـي كننـد    ،حضوراً گفتند
 ) كسي قيام نكرد (  .قيام نمايند

ـ تصــويب نشــد بايــد ر  ــيس  ي بگيــريم بــه أرئ
راپورت شعبه طبع و توضيع شره است معذالك 

  قرائت شود 
 ).به مضمون ذيل قرائت شد ( 

ـ  ـافاتش  شعبه دوم به دوسيه انتخابات ن ائين و مض
ــار مجلــس  ــيدگي نمــوده و بــراي استحض رس
شوراي ملي عرض مي نمايد كه انتخابات نائين 

ـه عمـل آمـده و      او مضافاتش مو ـانون ب فـق ق
لذا شعبه  ،اعتراضي هم از اول تا به حال نرسيده

ـائيني   دوم صحت انتخاب سلطان محمدخان ن
از حوزه انتخابيه نائين و مضافات آن تصديق  ،را

ـيده نيسـت     .ايدمي نم ـه پوش  ،اما به طـوري ك
سياه معاون و در قيام و اقـدام   ينهمشاراليه در كاب

ـر   .بر ضد حكومت ملي شريك بوده اسـت  اگ
شركت او قبل از انتخابش مي بود موافق شرط 
نهم قانون انتخابات از حق انتخاب محروم مـي  
گرديد ولي چون شركت مشاراليه بعد از خاتمه 

ي قطعـي را در  أشعبه دوم ر لذا ، انتخابش بوده
 . اين موضوع منوط به تصميم مجلس مي داند

ـ ر  ـاي     أرئيس  ـه نماينـدگي آق ـريم ب ي مي گي
 .. سلطان محمدخان

ـاع نمـي      ـ قربان حـق دف سلطان محمد خان 
 .دهيد

ـه       ـاتي داريـم ك ـ آقا ما اينجا يـك نظام رئيس 
ـريف     .مجبوريم رعايت بكنيم ـه شـما تش اول ك

 . اتي كه فرموديد دفاع بودبيان ، آورديد آن جا
ـ بازهم دفاع دارم  .سلطان محمدخان 

ـ شما راجع به كميسيون مطالبي داشتيد   ،رئيس 
ـا دو   ،اظهار فرموديد ديگر نمي شود صبر كرد ب
 .رساعت بعد ازظه

ـ من عرض مي كنم يـك    سلطان محمد خان 
كميسيوني معين كنيد قبول نمي كنيـد و مـي   

ـرا رد كنيـد   ـه مـن   در صـو  ،خواهيد م رتي ك
ـانون مـي     .مستحق اين مسئله نيستم ـام ق حاال بن
  …خيلي خوب ،خواهيد بنده را بكشيد

ـان     ـه ايش ـ گمان مي كنم به قدري كه ب رئيس 
ـيش از آن داده شـد   ،بايد آزادي داده شود  ،ب
گفته شد و راجع به دفاع  ،هرچه بايد گفته شود

ــد راجــع بــه ، خودشــان مطــالبي اظهاركردن
مطالـب هـم    .مودنـد نراتي كميسيون هم اظها

، هر چه گفته شود باز مكرر اسـت  ،واضح است
ـرم   ، لهذا بنده مجبورم برطبق راپورت رأي بگي
(  .مگر اينكه آقايان بفرمايند بماند براي روز ديگر

ـار نمودنـد بايـد رأي      بعضي از نماينـدگان اظه
 ) گرفته شود 

ـان     ـه نماينـدگي ايش ـ رأي مي گيريم ب  ،رئيس 
ـان را تصـويب مـي    آقاياني كه ن مايندگي ايش

 ) كسي قيام نكرد ( .كنند قيام نمايند
ـ   درحاليكه نزديـك درب  ( سلطان محمدخان 

ــتاده بودنــد اظهارفرمودنــد همــه  ،خــروج ايس
  ).ز مجلس خارج شده و رفتنداوجدان كش 

به مجلـس تـوهين مـي كنـد      :بعضي از حضار 
 .جسارت مي كند

ـ چند دقيقه تنفس است    ن موقـع  در اي( رئيس 
حضاربراي تنفس ازمجلس خارج شده و پـس  

 .)ازده دقيقه مجدداً تشكيل گرديد
ـ موضــوع آقــاي مشــيرمعظم مطــرح   ــيس  رئ
ـريعه مخالفيـد ؟      ـين الش ـاي ام مذاكره است آق

 . بفرمائيد
ـاركت   يام ـ چون در اينجا بواسطه مش ن الشريعه 

مذاكرات عميـق   ،داشتن بعضي به اين موضوع
ـا  مالً در ايـن موضـوع   به عمل آمده است و ك

ـرض نمـي     .فرمايشات كرده اند بنده مفصـل ع
ـه     ،كنم ـر س ـتمل ب ولي در راپورت شعبه كه مش

ـنم   ، فراز است  .علي االصول عرايضـي مـي ك
ـات    ـان انتخاب فرازاولش تصديق به صحت جري

فراز دوم تشخيص دادن ايـن  . مشيرمعظم است
چـون  ، موضوع است كه حائز شرط نهم است

ـه ايـن موضـوع     شعبه تشخيص داده  اسـت ك
ـرايض     ،حائزنهم است در اين موضـوع هـم ع

ـا  د، فرازسوم اين بـو . كردن را زياد مي دانم آي
اين تشخيص كه ما داديم كه برخالف حكومت 

ـاب بـوده     ؟قيام كرده است چون بعـد از انتخ
ـه   ،است ـا ن درايـن   ؟حائز اين شرط مي شود ي

موكول  ، موضوع چون حل مسئله را نكرده اند
بنده خيلي ممنون ، اوالً. مجلس مي شودبه نظر 

ـلطان محمـد    بودم كه آقاي مشيرمعظم مثل س
ــوند  ــي ش  بــراي مدافعــه و، خــان حاضــر م

 جو  بنده كامالً ،فرمايشاتشان را بيان مي فرمودند
ابشــان را مــي دادم و موضــوع را در حضــور 

در موضـوع   ،اوالً .مشخص مي كردم نخودشا
ا مـذاكره  در اين جـ  ،قيام بر ضد حكومت ملي

ـه       ـرده انـد ب ـر ك شد كه حكومت ملـي را تعبي

ـا حكومـت       .حكومت سپهدار ـه ماه ـا ايـن ك ب
ــت     ـه حكوم ــول بـ ــق وص ـپهدار را طري سـ

ـيم  ـه     ،سيدضياءالدين مي دان ـيچ عالقمنـد ب ه
ـان   صحت حكومت او نبوديم و بر خالف جري

با وصف اين عرض  . حكومت ملي مي دانستيم
باه كرده مي كنم بĤقايان كه در اين موضوع اشت

ـا حكومـت شخصـي و     اند و حكومت ملي را ب
حكومت ملـي   .عمليات شخصي تشبيه كرده اند

معناي حكومت  ؟ بفهميم چه چيز است درا ما باي
ملــي مداخلــه افــراد ملــت اســت در حقــوق 
ـاي    سلطنتي خود مستقيماً يا غيرمستقيم ايـن معن

ـران را     ،حكومت ملي است حكومـت ملـي اي
كرده اند به مداخله  معرفي كرده اند و مشخص

افراد ملت در حقوق سلطنتي خـود و حقـوق   
ـراي       انتخاب وكالء ـز ب ـان و ني ـيس پارلم و تأس

اســاس عمليــات پارلمــان قــوانيني را ايجــاد و 
سيس كرده اند كه آن را ما بنام قوانين اساسي ات

ماده  158معين است كه اين قانون  .مي شناسيم
ـه    ـه خيم ـتند ك آزادي  است و اينها قوانيني هس
ـتند  ـين  . ملت ايران را نگاهبان ونگاهدارهس هم

قـــدربس اســـت بـــراي حكومـــت ســـياه 
يا دولت مجهول نامعقول او كه  ،سيدضياءالدين

ـه   اغلب قوانيني را كه راجع بود به حقوق جامع
ـه   .ملت آنها را زير پا گذاشت و لغو كرد اگر چ

ولي به عقيده  ،بسياري از قوانين ديگر را لغو كرد
ـا  بنده قوا نين سياسي كه عرض كردم اغلب آنه

ـانون     ـه داخـل در ق يك پاره تكليفاتي است ك
اساس قـوانين سياسـي آن    .اساسي شده است

چـون  (روحي كه آزادي ملت را نگاه ميـدارد 
ـر اسـت    ،بنده مراجعه به قانون كرده ام و حاض

) يس اجازه مي فرمايند عرض كنم ئاگرآقاي ر
ـياء  بيست اصل از متمم قانون اساسي را  سيد ض

راجع به قوه  ،غلب آن بيست اصلالغو كرد كه 
ـر     ـه اصـل آزادي ه قضائيه كه اين سه اصل، س

ـا    ،دولت و ملت است ـر پ اين هر سه اصل را زي
پس اگرما مي گوئيم مخالف حكومت ملي  .برد

اقدام شده است وكابينه اورا برخالف حكومت 
ـه ازحيـث     ملي مي دانيم از اين حيث اسـت ن

ـانون   4ده يعني ما 4 .شخصيات اصل ازاصول ق
  .اساسي اوليه را لغو كرده حاضر است

ـ خارج از موضوع است  . رئيس 
ـ بلي از فراز سوم كه بايد تشخيص   امين الشريعه 
بدهيم كه آيا اين شرط نهم حائز مشيرمعظم مي 

ـائزمي   ؟ شود يا خير بنده عرض مي كنم كه ح
ـه علـت    ،شود وعقيده آقايان هم اينطور است ب

ـه   ا ـرد ك ينكه فلسفه شرط نهم را بايد مالحظه ك
ـرايطي شـده     ـزء ش ازچه نقطه نظراين شرط ج

ـراي   .است بنده هم عقيده دارم كه دو نظر از ب
يك نظر سـطحي   ؛اين شرط پيش نبوده است

ـر عمقـي   ـر     .بوده است و يك نظ ـا يـك نظ ام
سطحي كه در اين شرط ملحوظ بـوده اسـت   

ـه  كه خيانت مي كنن اين است كه اشخاصي د ب
ـ   ـر  ك نحكومت ملي منبعد خيانت نكننـد و ي ظ

عمقي كه عقيده بنده است و ايـن طـور مـي    
ـه در مراحـل    فهمم اين است كه اشخاصـي  ك

عمرشان يك مرتبه ولو بيست سال قبل مرتكب 
ـا   ،امري بر خالف حكومت ملي شـده انـد   اينه

ـتبدادي در     ـرانه و اس يك ماليخولياي خـود س
يك چنين آدمي سزاوار نيست ، دماغ داشته اند

ـر ملـت بشـود    داخـل در  مادام العمر ـ  .ام  ناي
پس اين نظرعمقي در مـورد   ،طورعقيده دارم

ـر . كسي كه وكيل شده است اولي است  اما نظ
 غير در مجازاتي هم مي آيد به واسطه آنكه اگر

ـا   ـر مج در ، حـوظ نباشـد  لاتي مزوكيل اين نظ
 ظ نباشـد در حووكيل اين نظر مجازاتي هم مل

ـه    نظر مجازاتي هم ملحوظ استاين ، وكيل ب
ـه وكيـل شـد      .دو مرتبه ـه كسـي ك  ،براي اينك
يك خالف به  ؛دو حيثيت كرده استه خالف ب

ـه حيثيـت   ، حيثيت حكومت ملي يك خالف ب
پس مجازات آنكه به حيثيـت  . مايندگي كردهن

ـرده اسـت    ـروم  ، حكومت ملي خيانـت ك مح
ـانون    ـازات را ق بودن از نمايندگي است و مج

ـه حيثيـت    .همعين كرد ولي مجازات ثاني كه ب
آن را بايـد در  ، نمايندگي مرتكب بوده اسـت 

پــس عليهــذا آقــاي . نظــر ثــاني معــين نمــود
مشيرمعظم را حائز شرط نهم مي دانـم و وكيـل   

 . نمي دانم
ـه مـي     ـ حاال بايد رأي بگيريم رأي گرفت رئيس 

ـه   شود به نمايندگي آقاي مشير معظم آقاياني ك
ـام    وتصـ  نمايندگي ايشان را يب مـي كننـد قي

 ) .كسي قيام نكرد تصويب نشد(  .فرمايند
ـنبه باشـد      ـ پيشنهاد ميشود جلسه روز يكش رئيس 
آقايانيكــه روز يكشــنبه را بــراي تشــكيل جلســه 

ـام فرماينـد   ـام   . ( تصويب مي نمايند قي ـر قي اكث
 ).نمودند

ـ تصويب شد  مجلس نيم ساعت بعـد از  . رئيس 
 . ظهر ختم شد
  من الملكموت :رئيس مجلس
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ســــؤالی از شــــما کــــه از 
انیرانیان به حملـه نظـامی 
  به ایران دعوت می کنید

  
و او این دعوت را پذیرفت و ایران     

جمشـید را در کنـار   .را تصاحب کرد
او را بـا  . دریای چـین دسـتگیر کـرد
ـــرد ـــیم ک ـــه دو ن ـــه ب ضـــحاک . اراب

از میــــان را  یان اســــتبداد جمشــــید
ــا برداشــت  ــه اســتبدادی دیگــر ام ، ب

در  ،اسـتبداد جمشـیدمراتب بـدتر از 
ــانگی ــران  ،دوران از خــود بیگ ــر ای ب

  .مسلم کرد
  فرزانگان  رنهان گشت کردا

  نده شد کام دیوانگانکپرا
  هنر خوار شد جادویی ارجمند

  نهان راستی آشکارا گزند
  شده بر بدی دست دیوان دراز

  خن جز به رازسبه نیکی نرفتی 
ـــن اســـتبداتو هش  د صـــد ســـال از ای

گـــذرد و هـــر روز از روز  ضـــحاکی می
شــود تــا اینکــه حــرص  قبــل بــدتر می

استبداد برای آرام شدنش طلب مغـز 
ــاجوا ــوم را ن ــرز و ب ــدن آن م . مــی کن

ایــن فکــر  هگروهــی اصــالح طلــب بــ
افتادند که بجای دو مغز یک مغـز را 

دو مـار روئیـده بـر دو شـانه به خورد 
خسـران را کـه  تـا  ضحاک بخورانند

روزگــاری دراز بــر ایــن . نــیم کننــد
گــذرد و جوانــان ایــن  منــوال نیــز می

ــرز  ــوو م ــاه  مب ــه قتلگ ــارب ــرده  جب ب
کنایه از تخریب بی حساب (شوند می

نیروی محرکه جامعه ایرانـی بدسـت 
کـاوه ای آهنگـر  ). سلطه گر انیرانـی

پسـرها همـه کشـته مـی . ردپسر دا ۱۸
 . نهـا را مارهـا بخورنـدآشوند تا مغـز 

ز پسـران او را بـرای کـه یکـی ا بارهر 
به این امیـد کـه  او  کشتن می بردند،

هنوز چند فرزند برایش بـاقی اسـت، 
به آخـرین نوبت تا . ماند خاموش می

بـه  ،بر مـی خیـزد.  می رسد  اوفرزند 
بـر سـر : برتر مبارزه ها بـر مـی خیـزد

 ۱۷کـه همـه  فریاد مـی زنـدضحاک 
نها را به آکشته ای و مغز فرزند من را 
ســتم را . ود خورانــده ایمارهــای خــ

چنان از انـدازه گذرانـده ای کـه مـار 
. گشته انـد و بـه جانـت افتـاده اسـت

 ،نکه مغـز خـود تـو را نخورنـدآبرای 
 .مغز جوانان ما را بـه او مـی خـورانی

اینکــه در قــل ایــن آخــری را بــرای اال
زنده  ،باشدمن  دستیار روزگار پیری،

مارهای ضـحاک . بیهوده بود. بگذار
هرگــاه ایــن . ی خواســتندخــوراک مــ

فریاد را مردم ایـران بهنگـام گـرایش 
. جمشــید بــه اســتبداد ســرمی دادنــد

بهشتی که داشتند به جهنم بدل نمـی 
گرفتـار . کـار بایسـته را نکردنـد. شـد

سلطه جبارانه ضـحاک و ضـحاکیان 
ـــان مطلـــق کـــه . شـــدند ســـتمی چن

ضـــحاک را اســـطوره بـــی دادگـــری 
 شرحی که فردوسی از ماجرا می. کرد

چراکـــه در . داســـتان نیســـت ،دهـــد
بازسـازی  ،بطور مسـتمر ،تاریخ ایران
هجوم چنگیـز بـه ایـران : شده است

سلطه انگلیس و روس بـر ایـران ... و
ورده مراجعـــه آفـــر ،همـــه ،و کودتـــا

قدرت پرستان داخلی به سلطه گران 
داســتان جمشــید و . خــارجی هســتند

نماد رابطه ایران بـا انیـران  ،ضحاک
ه سـراغ بیگانـه مـی وقتی جمـاعتی بـ

 ،روند تا جانشین مـردم ایـران شـوند
در تغییر کردن و سرنوشت خویش را 

امـا پنـداری . به دسـت گـرفتن اسـت
مـردم ایـن مـرز و بـوم راه و بخشی از 

مند نروش آزاده بودن و در نتیجه توا
. موزنـدآاز تاریخ خـود نمـی بودن را 

ـــه چیـــزی نمـــی  ـــاریخ را ب تجربـــه ت
 ،ر خـارجیشمارند و بدست سلطه گـ

   .ایران را به دست ویرانی می سپرند
ـــاریخ اســـاطیری برگ فتـــه از رایـــن ت
این فالت . واقعیت فالت ایران است

بــــه دلیــــل موقعیــــت جغرافیــــایش 
ـــل  ـــی در مقاب ـــه ســـد طبیع هیچگون

فقـط در شـمال غربـی . دشمن ندارد
ــه  ــتند ک ــاز هس ــای قفق ــور کوهه کش

. در برابـر هجـوم بشـمار اسـت مانعی
ل منطقـه ای بـودنش آنهم به دلیـ که

د حـــافظ توانـــ نمینمـــی توانســـت و 
از ایـن رو،  .ایران از هجوم هـا باشـد

 بودهاین مرز و بوم دائم مورد تجاوز 
ــاریخ اســاطیری و هــم . اســت هــم ت

دهد هر موقـع  تاریخ مدون نشان می
که جامعه ایران اسـیر اسـتبداد شـده 
است و ایرانـی حقـوق خـود را از یـاد 

را خــود  بســتر تجــاوز ،بــرده اســت
فــراهم ســاخته اســت و صــد افســوس 

نـد کـه در ه ابـود »ایرانیانی«همیشه 
 از راه  بهترین حالت برای دلسوزی و

دعوت کـرده از بیگانه  ،خواهی  وطن
خـود بایـد  ن کـار را کـهآمگـر تا . اند
از . بیگانــه کنـــد ،و کننــدکردنــد  می

راه و روش نیاموختنـد و کاوه و آرش 
را نشنیدند و موزند و این فریاد آنمی 

  : نمی شنوند
  زندگی سرد و سیه چون سنگ«

  روز بدنامی
  روزگار ننگ

  غیرت اندر بندهای بندگی پیچان
  جان عشق در بیماری دلمردگی بی

  "....فصل ها فصل زمستان شد
.....  
  :آورند که آوا بر

  منم آرش سپاهی مردی آزاده«
  ن تلختان را وبه تنها تیر ترکش آزم

  اینک آماده
  م نسبیدئمجو

  ،فرزند رنج و کار

  » ...گریزان
بیاورند انسان یاد  جنبش کردند تا     

انسان بـودنش در آزادگـی زنـدگی که 
ــردن ــت ک ــد  .اس ــادش بیاورن ــهبی   ک

اسـتقالل و  بساط استبداد را با گـوهر
بایــــد کــــه در خــــود دارنــــد زادی آ

این تاریخ تلـخ ایـران اسـت . برچیند
 از ،ها بـر ایـران راضحاک سلطه که 

گزارش  تا به امروز،گذشته های دور 
شهادت تجاوزهای بسیار بر . می کند
از تجاوز اسـکندر گرفتـه تـا . می دهد

  ...تجاوز اعراب و مغول و اشرف و
ــــما دارم،      ــــؤالی از ش از  حــــال س

ــمائی  ــن درد ش ــان ای ــروز درم ــه ام ک
ــامی بیگانــه و  ــه نظ ــتبداد را حمل اس

براستی . دانید تحریمهای بی حد می
ان تاریخی شما چگونه قضـاوت وجد
کند در مورد آن کسانی کـه بـه نـام  می

ایرانی و برای درمان درد اسـتبداد از 
ضــحاک و دیگــر متجــاوزان دعــوت 
کردند تا به ایران حمله کنند و ایران 

دسـت بـی دادگـری ویرانگـر و را بـه 
جایگاهی به آنها ه چ مرگبار بسپارند؟

که بـرای اسـتقالل ایـران و  دهید می
شـما در  قضاوت دگری برخاستند؟دا

فریدونها کـه در تـاریخ ایـران بـا باره 
ــا گــوهری کــه در  ــام و ب اســتقالل تم
انســانیت خــود اســت قیــام کردنــد و 
ــد، ــتبداد نجــات دادن ــران را از اس  ای

؟ اگر قضاوت شما ایـن اسـت چیست
ــدگان   ،متجــاوزاناز کــه دعــوت کنن

، بـــوده انـــدزبـــونی و پســـت عناصـــر 
 ن،تـپرستی بر  هرچند که لباس وطن

بــراین داوری هســتید  و  ،داشــته انــد
گوهرهــای   هــا و آرش هــا کــاوه کــه

ناب این مرز و بوم هستند کـه از پـس 
هزاران سال هنـوز زنـده و حاضـر در 
وجدانهای ما هستند و هنوز معلمـان 

و ایـران بـه  هسـتندآزادی استقالل و 
  قامت اینان است که هنوز ایران باقی

ــده اســت، ــارت  چــرا تــن مان ــه حق ب
بدانیــد  دعـوت از بیگانـه مـی دهیـد؟

کــه در مــورد شــما هــم کــه دعــوت از 
ــه می ــد  بیگان ــاتوانی  وکنی ــر خــود ن ب

، تـــاریخ شـــکار مـــی کنیـــدآهمگـــان 
انتخاب با شما . خواهد کردقضاوت 

امیـد . است که کدام یک را برگزینید
ـــد اســـت کـــه  و  خویشـــتن را بازیابی

جوئیــد و بــه  توانمنــدی خــود را بــاز
ش برای رهـاکردن ایـران از بنـد جنب

بدانید که  . استبداد جباران بپوندید
ی باید یاین استبداد به دست انسانها

از پــا در آیــد کــه گــوهر انســان بــودن 
ـــ ـــاز یافت ـــد و خـــود را ه اخـــود را ب ن

 . می بینندمند نتوا
  

  مجید محمدی محقق
   ۱۳۹۰آبانماه  ۲۱

  
  

  در لبه پرتگاه
 
ایـن دو این چندمین بار است که     

زندانی سیاسی به خاطر انتشار نامـه 
هـــای سرگشـــاده و شـــرح شـــکنجه 

اواک، احضـار  ۲۰۹هایشان در بنـد 
ایــن در حــالی اســت کــه . مــی شــوند

تاکنون به شـکایات آنهـا از شـکنجه 
 .گران رسیدگی نشده است

، به گزارش هرانا، ۹۰آبان  ۱۸در ◀
زاده مکوندی، نادر احسنی  ژیال کرم

بر طبق احضـاريه  و ليال سيف اللهي
اي كه در روزهـاي گذشـته دريافـت   

 ۲۰بايست ظرف مدت  اند، مي كرده
روز خود را به دايره اجـراي احکـام 

 .زندان اوين معرفي كنند
ــــان  ۱۹در ◀ ــــزارش ۹۰آب ــــه گ ، ب

، »اتحادیـــه آزاد کـــارگران ایـــران«
کــــارگران شــــرکتهای پیمانکــــاری 
پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه 

 ۱۶هشهر از روز دوشنبه اقتصادی ما
آبانماه در اعتراض بـه خلـف وعـده 
. کارفرما  دست به اعتصاب زده انـد

آبــان  ۱۵ایــن کــارگران روز یکشــنبه 
نیز در اعتراض به نحوه کسر مالیات 
بر مشاغل دست به تجمع اعتراضـی 

 .زده بودند
، به گزارش سایت ۹۰آبان  ۱۹در ◀

مجــذوبان نــور، نیروهــای امنیتــی و 
آبـان  ۱۹ی صبح امـروز لباس شخص

ماه با تفتـیش و بازرسـی منـزل علـی 
جــان دهقــان و یحیــی دهقــان از 
دراویش گنابادی ساکن کوار، ایشان 
را بدون ارائه حکم قانونی بازداشت 
 .و به مکان نامعلومی منتقل کردند

ــــان  ۱۹در ◀ ــــزارش ۹۰آب ــــه گ ، ب
روز ) نوشـک پـن( انجمن قلم نـروژ

زه جـای ۲۰۱۱پنجشنبه دهم نـوامبر 
ســاالنه خــود را، کــه بــرای دســت 
ــه آزادی  آوردهــای برجســته در زمین
ــل  ــه وکی ــود، ب ــی ش ــاء م ــان اعط بی
ایرانی و فعـال حقـوق بشـر، محمـد 

ســــایت . مصــــطفایی خواهــــد داد
ــن  ــی ای ــروژ در معرف ــم ن انجمــن قل
وکیــل شــناخته شــده ایرانــی نوشــته 

محمد مصـطفایی در وکالـت "است 
پرونـــده هـــای متعـــدد محکـــومین 

ر ایران، توانسته است بیش قضایی د
موکــل خــود، از جملــه تعــداد  ۵۰از 

زیــــادی از کودکــــان و زنــــان را از 
ــد ــدام نجــات ده ــده . اع او در پرون

معــروف ســکینه محمــدی آشــتیانی، 
ــادر  ــار  ۴۳م ــه سنگس ســاله ای کــه ب

ـــا  ـــود، توانســـت ب محکـــوم شـــده ب
فعالیـــت گســـترده خـــود در ســـطح 
داخلی و بازتاب آن در جهان، مانع 

ــ ــوکلش از اج ــار م ــم سنگس رای حک
محمــد مصــطفایی بخــاطر . »شــود

وکــالتی و  - فعالیــت هــای حقــوقی 
انســـــان دوســـــتانه اش، در ســـــال 

ـــت فشـــار و بازداشـــت و ۱۳۸۹ تح
ــت و  ــرار گرف ــران ق ــازجویی در ای ب
ــال از  ــن س ــاییز ای ــد در پ ــاگزیر ش ن
 .کشور خارج و به نروژ پناهنده شود

، به گـزارش مهـر، ۹۰آبان  ۲۰در ◀
دو مجــرم بــه اتهــام  حکــم اعــدام

خرید و فروش و حمل مـواد مخـدر 
 .از نوع کراک در قم اجرا شد

ــان  ۲۰در ◀ ــاعدی ۹۰آب ، ســعید س
ـــت  ـــر نعم ـــت وی را دکت ـــه وکال ک
احمــدی بــه عهــده داشــت از ســوی 
شعبه دوم دادگاه انقالب سنندج بـه 
اتهامــات اجتمــاع و تبــانی جهــت 

سـال و  ۲اقدام علیه امنیت ملـی بـه 
م به یک سال زنـدان تبلیغ علیه نظا

 .تعزیری محکوم شده است
، به گزارش ایلنـا، ۹۰آبان  ۲۱در ◀

جمعـي از کارکنـان شــرکت تالیـا بــه 
 ۴دلیل عدم دریافت حقوق بـیش از 

مــاه خــود تجمــع کــرده و خواســتار 
پیگیری این موضوع از سوی هیـات 

 .اند مدیره شرکت فوق شده
ــــان  ۲۱در ◀ ــــزارش ۹۰آب ــــه گ ، ب

بع خبــری، جـــرس، بــه گــزارش منــا
ـــی و  ـــال سیاس ـــی، فع ـــین نجف حس
دانشــجوی دانشــگاه تبریــز روز پــنج 
شنبه در مقابل دانشگاه نیریز فـارس 
دســـتگیر و بـــه بازداشـــتگاه شـــیراز 

 .منتقل شد
ــــان  ۲۱در ◀ ــــزارش ۹۰اب ــــه گ ، ب

ــر،  ــوق بش ــی حق ــین الملل ــین ب کمپ
هشت تن از فعاالن ادبی و فرهنگی 

غرب در استان کرمانشاه  شهر گیالن
از ایـن در مـرداد مـاه سـال  که پیش

ـــی  ـــأموران امنیت ـــط م ـــاری توس ج
ــاه  ــا دو م بازداشــت و پــس از یــک ت
حبس موقت با قرار وثیقه آزاد شـده 

اول دادگــاه   بودنــد، از طــرف شــعبه
غرب به ریاست قاضی  انقالب گیالن

ســال حــبس  ۱۳باباخــانی جمعــاً بــه 
 .محکوم شدند

اقدام علیه امنیت «اتهام این افراد  
طریـــــق هـــــواداری از  از» ملـــــی
های اپوزیسیون کُـرد عنـوان  جریان

شده و احکام صـادره بـرای آنهـا بـه 
سـجاد جهـانفرد، : این ترتیب است

عزالدین حیدری و مازیار محمـدی 
ــری،  ۱هــر کــدام  ســال حــبس تعزی

نیا، جمال  نعیم نجفی، فرهاد وکیلی
، ۳، ۴خانی و مریم امینی به ترتیـب 

ــی و ســینا ۱و  ۲ ــبس تعلیق ــال ح  س
پور از اتهـام وارده تبرئـه شـده  بیژن
 .است
ــــان  ۲۱در ◀ ــــزارش  ۹۰آب ــــه گ ، ب

هرانا، سه زندانی با رأی شعبه سـوم 
دادگاه کیفری استان قـزوین بـه دار 

ـــدند ـــه ش ـــه .آویخت ـــراد ک ـــن اف ای
" و " الـف ـ ش"، "س ـ د"هویتشان 

اعـــالم شـــده و دارای " س ـ الـــف
ـــدیگر  ـــا یک ـــاوندی ب ـــبت خویش نس

جاوز بـه عنـف بـه هستند، به اتهام ت
 .مجازات مرگ محکوم شده بودند
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