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     ۳در صفحه

 خرداد، بمناسبت صد و سُی امين ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٧٣( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

به  لّيت و رضاخان حکومت رضا خان توّسط اق استيضاح
  »!ديشما محكوم«گفتس مدرّ 

  
يت س و نمايندگان اقلّط مدراستيضاح رضاخان توس ،يحسين مكّ

 : آورده است » تاريخ بيست ساله ايران«بدين گونه در كتاب 
اي نتوانست بگيرد ومردم  يت هيچ نتيجهاقل1303ّم اسددو ةازجلس

اي ديگري هم به فشاره. بيچاره همچنان درتوقيف و تبعيد بودند
ازهر طرف عرصه بر . آمد يت و طرفداران آنها وارد ميافراد اقلّ

گذارند آنها  مجلس هم كه نمي س و رفقاي او تنگ شد درمدر
بايستي بگويند گفته شود و علل فشارهاي  آزادانه هرچه را مي

 .مورد را بيان نمايند بي
 انتقاد در د يكييترس تنها چيزي كه همواره سردار سپه از آن مي

يت را كه يك باره جرايد بود و ديگر انتقاد در مجلس، جرايد اقلّ
مجلس هم كه هر  توقيف واز نيش قلم آنها راحت شده بود در

خواستند انتقاد يا حمله شديدي به او نمايند  وقت مي
هاي  يت حرفگذاشتند اقلّ جنجال نمي و طرفدارانش با جار

 .خود را بزند
يت يم به استيضاح گرفت، زيرا در استيضاح اقلّيت تصمخره اقلّباأل
طرف هم  بي ةدل دارد بگويد و چون دست توانست هرچه در مي

ه، صورت يت موافق بودند ممكن بود قضيدر مجلس با افكار اقلّ
اي از قدرت سردار سپه گرفته شود  ديگري پيدا نمايد و تا اندازه

ودند آزاد نمايند و يا اينكه الاقل مردم بيچاره را كه در زندان ب
 .دولت بر اقليت و منتسبين آنها كاسته شود حد از فشار بي

س اجازه اين بود كه تصميم خود را عملي و روز هفتم برج مدر
گرفته پشت تريبون رفت و به شرح ذيل دولت سردار سپه را 

 .استيضاح كرد
  ۱۳ صفحه در

  

  
  :پيام مجامع اسالمی ايرانيان به مناسبت عيد نوروز
  نوروز ، عيد نو شدن سال برشما مبارک باد

  
  یا مقلب القلوب و االبصار  یا مدبر اللیل و النهار

  حول حالنا الی احسن الحالیا محول الحول و االحوال    
  

با ياد و خاطره  شهدا و همه آنانكه عمري را در راه استقالل و آزادي وطن براي استقرار واليت جمهور مردم كوشيدند و آرزو 
  .داشتند تا روز نوي را براي مردم خويش ارمغان آورند و تا آخرين نفس ايران و استقالل آن و آزادي را فرياد زدند

ال در ايران حال و هواي ديگري دارد، خبرهاي رسيده حكايت از آن دارند  با اينكه گراني و وضعيت بد اقتصادي شور نوروز، امس
و حال هميشگي به استقبال رفتن نوروز را از ايرانيان ستانده است  اما در سراسر ايران مردم آماده ميشوند تا اين قديمي ترين سنت 

و يا  به روايتي اسطوره اي، جشن قيام كاوه آهنگر و فريدون به عنوان نماد ايرانيت  و رهايي كه جشن زنده شدن طبيعت و زندگي 
  .از بند استبداد و پيروزي ايرانيان بر ضحاك كه نماد انيراني و استبداد است را گرامي دارند

   ۱۶در صفحه     

  ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک مالی خود ياری فرمائيد

ی  ر قالب اسال ی    ا تا وروز با ت،          
وید را ی تان شادباش  ان دو یان و ا ا ه ا     ھ
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  آقای ابوالحسن بنی صدر پیام 
    ۱۳۹۲ به مناسبت نوروز

 حق زندگی
  
  

که جشن زندگی است، زندگی آن سان که باید کرد، به  رانوروز      
شما ایرانیان و همه آنها که در این جهان، در پی بجا آوردن حق 

یادآور می شوم که ایرانیان چون . زندگی هستند، تبریک می گویم
دانستند چگونه باید حق زندگی را به جا آورد و این حق را بجا 

ین سان بود که نوروز، جشن بد. آورند، زندگی شان  نو به نو شد
بن مایه همه . گشت و ماندزندگی، جشن بجا آوردن حق زندگی 

گزارشها در باره انگیزه یا انگیزه های بنیادگذاری جشن نوروز، 
ایرانیان حق زندگی را به جا می آوردند بدان سان که، در : اینست

 ، بی داد و ستم وبرجا نمی ماندایران، گرسنگی و فقر و بیماری 
 ناپدید وو پیری و مرگ ... پس، خشونت و. عدم می گردددشمنی 

مسابقه در . فراگیر می شوندشادابی طبیعت و جوانی و شادکامی 
وفای به عهد ... دادگری و دانش پژوهی و اخالقمندی و دوستی و

رسم  بخشندگی از دانش و دیگر دست آوردها. همگانی می گردد
می  شادی بود و بود، غم نبودیأس نبود و امید . همگانی می شود

شرکت همگان در رهبری جامعه  ورده آفرو اینهمه،  .گردند
جمشید سازنده این زندگی برای ایرانیان نبود، . می شوندخویش 

چون این بزرگی را از یاد ببرد و برآن . الگو و نماد این زندگی بود
گشت و مردم کند، از خود بیگانه  شد که دعوی والیت مطلقه بر

بیگانه ای ستمگستر حاکم شد و ایران در تاریکی  که شدبب س
  . استبداد ضحاک فرو رفت

  ۲صفحه در

Nr.824  25 Mars.- 8 April. 2013        

        1392فروردين   20تا  6  824شماره

  ۳ص : ۲ –جو کودتا و دخالتهای سپاه در امور کشور ◀
  ماده کردن افکار عمومیآرگو و قلب تاریخ گروگانگیری و ایران گیت و آفیلم ◀
  ۵ص   :شکارآبرای جنگهای پنهان و      
  اوباما را سرزنش می کندوود وارد،  –ایران تضمین کتبی می دهد ◀
   ۹ص  :اندیشیدن در باره بحران؟ -     
  ۱۱ص  :بیکاری و فقر می شودسال گرانی و  ۹۲سال تولید ملی نشد و سال  ۹۱سال ◀
 ۱۲ص  :بخصوص فشار اقتصادی شد ،سال تولید روشهای جدید سرکوب ۹۱سال ◀

 

  اُُم الفساد؟
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بدین سـان، نـوروز بازیـافتن زنـدگی اسـت وقتـی زنـدگی عمـل بـه  
کوشـش بـرای برخـوردار شـدن همگـان از  و مجموعه ای از حقوق

بجا آوردن حق یاری کردن و یـاری دیـدن، بـه . زندگی استکمال 
جا آوردن حق دوست داشتن و دوسـت داشـته شـدن، بجـا آوردن 

دانش آمـوختن، بجـا آوردن حـق داد کـردن و  حق دانش جستن و
بدین خشونت زدائی اسـت . داد دیدن، خشونت زدائی همین است

  .که انسان ها می توانند حق زندگی را بجا آورند
غفلت از بجا آوردن حـق زنـدگی، ضـحاک را بـر ایـران مسـلط        
ایـران در تـاریکی . هرچه نمیشـد شـد و هرچـه مـی شـد، نشـد. کرد

حق زندگی را کـه . زای استبداد مرگبار و ویرانگر فرورفتتاریکی اف
از یاد بردی، وقتی هم آن را بیاد مـی آوری، بـه نورسـتان و گلسـتان 

از آن به جـا آوردن . هنوز و باز، باید بکوشی. آسان نمی توانی درآمد
حق زندگی تا این غفلت از این حق، ایرانیان در تقالی باز ساختن 

هربـار کـه پیـروز . آوردن حق زندگی بوده انـد آن زندگی از راه بجا
تـا بخـواهی ضـحاک، بـر . گشته انـد، روزشـان، نـوروز گشـته اسـت

آیا مـی توانسـتند . خوردار از والیت مطلقه، برزندگی خود دیده اند
آن دوران را، دوران زندگی را آن سان که بایـد کـرد، دائمـی کننـد؟ 

م نجسـت، پـس آن زنـدگی دوا. ناممکن جبر است، پس ممکن بـود
بـدین سـان، اسـتقالل و . بجا آوردن حق زندگی نیز جبـری نیسـت

و امکـان برآمـده از اسـتقالل و اسـت آزادی انسان برآمده از امکان 
خویش غافل نمی انسانی که از استقالل و آزادی . آزادی انسان است

  .شود، حق زندگی را بجا می آورد و روزهای خود را نوروز می کند
ان معاصر، ما مردم ایران، کوششها کرده ایم برای این که در دور      

ــم  ۲۹در : حــق زنــدگی، زنــدگی در اســتقالل و آزادی، را بجــا آوری
در . ، نفت را ملی کردیم و روز خویش را نوروز کـردیم۱۳۲۹اسفند 

، روشــنائی زنــدگی در اســتقالل و آزادی جــای بــه ۱۳۳۲مــرداد  ۲۸
، گـل ۵۷بهمن  ۲۲در . دادمرگ بارگی در تاریکی استبداد ضحاک 

را بــر گلولــه پیــروز کــردیم و روز خــود را نــوروز اســتقالل و آزادی 
، از نـو، ایـران در تـاریکی اسـتبداد ۱۳۶۰خرداد  ۳۰در . گرداندیم

  بپرسیم چرا؟. ضحاکیان فرو رفت
  

  !ایرانیان
  

از آن روز که نخستین ضحاک بر ایران حـاکم شـد تـا امـروز کـه      
ن حاکمند و امید کـه واپسـین ضـحاکیان باشـند، ضحاکیان بر ایرا

زندگی در اسـتقالل  هبخشیدن بدوام عواملی چند، به استمرار، کار 
و آزادی را مشکل کرده اند و سبب شده اند روشنائی و تاریکی از پی 

اگر اراده زندگی نمی جستید و حقوق خویش را به یاد . یکدیگر آیند
یکی دائمـی مـی گشـت و اگـر از نمی آوردید و بر نمی خواستید، تـار

حقوق خود غافل نمـی گشـتید، تـاریکی هـا روشـنائی هـا را در کـام 
ایران خورشید گاه زندگی می گشت و الگـوی . نمی بردندفرو خود 

امـا یکچنـد از آن عوامـل کـه ایـران . زندگی برای جهانیان می شـد
  :امروز نیز، بدانها، در بند تاریکی استبداد ضحاکیان است

را اجتمـــاع شـــهروندان پدیـــد مـــی آورد و شـــهری کـــه  شـــهر - ۱
و شور، اداره می کنند، همان زنـدگی  اشهروندان حقوقمند، به شور

غافـل . است که ایرانیان آن را ساختند و نـوروز را جشـن آن کردنـد
شدن از حقـوق ذاتـی خـویش، رابطـه هـا را در روابـط قـوا از خـود 

الک الرقـاب و مصـدر شهروندان، رعیت گشتند و شاه م. بیگانه کرد
امروز نیز، شما ایرانیان، تحت والیت مطلقـه کسـی . شدبیم و امید 

هستید،که بنـا بـر شـغلی کـه برگزیـده اسـت، جـز الیـق زورمـداری 
  . نیست

تردید نکنید، تا این مشکل را حل نکنید، تا شهروندی از یادبرده      
همگان یعنی شرکت » والیت جمهور مردم«خویش را باز نیابید، تا 

در اداره شهر، بر میـزان داد و وداد،را از آن خـود نکنیـد، ایـران در 
مرگسـتان تاریکی استبداد ضحاکیان، سرای نـه چگونـه زیسـتن کـه 

در قرنی که گذشته، سه نوبت کوشش بعمل . چگونه مردن، می ماند
باید ادامه داد تـا آن مشـکل حـل  یآورده اید، به این کوشش همگان

اســاطیری تــا امــروز، مــانع از زیســتن بــا دوام در شــود کــه از دوران 
  .استقالل و آزادی و بجا آوردن حق زندگی گشته است

زنــدگی آن ســان کــه بایــد کــرد، در شــهر شــهروندان، اندیشــه  – ۲
چـون زور نیسـت، پـس ایـن اندیشـه، . راهنمای خویش را می طلبد

چون مرگ نیست، پس این اندیشه، اندیشـه . آئین زورمداری نیست
چـون شـهروندان، همـه، در مسـئولیت اداره . ونه مردن نیسـتچگ

جامعه خـویش شـرکت مـی کننـد، پـس اندیشـه، اندیشـه حاکمیـت 
  . مطلق یکی بر همگان نیست

گفته اند و نوشته اند و شنیده اید و خوانده اید که بـر روی ایـن       
کره، انسان بدون اندیشه راهنما نزیسته است و نمی زید و نخواهـد 

بوده اند مدعیانی . و آنچه شنیده یا خوانده اید راست است. زیست
گفته اند، زندگی . که گفته اند خویشتن را از هرباوری رها کرده اند

جز این کـه . را روز به روز، هرطور که پیش آمد و خواستند می کنند
بـه بجا آوردن حق زنـدگی، عمـل بـه حقـوق ذاتـی خـویش و عمـل 

شهروندان حقوقمند، است، پـس،  حقوق ذاتی شهروندی، در شهر
سـپردن، » به هرطور پیش آمـد«این زندگی مراممند است، خود را 

زنـدگی . خویشتن را بی اراده در دست جبر جبار رهـا کـردن اسـت
بـه خویشـتن را ، نیـز، »در هر روز، آنطور که خواستم مـی کـنم«را، 

از مسئولیت زنـدگی در . جبر روز به روز زندگی کردن، سپردن است
راست بخواهی، تن دادن به مرگ . استقالل و آزادی گریختن است

چـرا کـه  . با وجود این، مدعی خـود را لـو مـی دهـد. تدریجی است
کــرده اســت کــه جبربــاوری را » زنــدگی«خــود را تســلیم نــوعی از 

راســت بخــواهی اســتقالل و آزادی خــویش را در . ایجــاب مــی کنــد
، »آمد، زندگی کردنهرطور پیش «کردن و یا » دلبخواهی زندگی«

ندانسـته اسـت کـه اسـتقالل و آزادی و . از خود بیگانـه کـرده اسـت
دیگر حقوق یک مجموعه را تشکیل می دهند، چون به حقوق عمل 

پـس  .ینکنی، بنابر این که خالء را زور پر می کند، بنده زور می شـو
بحــث برســر داشــتن و نداشــتن اندیشــه راهنمــا، بحثــی اســت کــه 

  بحث واقعی، بر سر اینست که. استموضوع آن دروغ 
: نــوع زنــدگی از نــوع اندیشــه راهنمــا، جــدائی ناپــذیر اســت - ۲/۱

ــزان  ــد کــه در اداره شــهر، حــق دوســتی و می شــهروندان حقوقمن
عدالت را بکار می برند، اندیشـه راهنمـای درخـور ایـن مـدیریت را 

بدین قرار، این شما هستید که با انتخاب نوع زنـدگی، نـوع . دارند
اگـر در زنـدگی شـما، . ندیشه راهنمای خـود را نیـز بـر مـی گزینیـدا

نقش اول را دارد، طرز فکـر متناسـب بـا آن، یکـی از ) زور(= قدرت 
انواع طرزفکرهائی است که والیت مطلقه قدرتمدار بر جامعه شما 

  بنا بر این،.  را توجیه می کنند
د، تـا از آن زمان که به جبر جباری تن دادیـد کـه ضـحاک بـو. ۲٫۲

از رابطه نـوع زنـدگی بـا . امروز، اختیار دین شما با شما نبوده است
نتیجه این شده است که بنیـاد . دین و مرام خود نیز غافل بوده اید

اختیار دیـن و مـرام شـما را از باز قدرتمدار  دینی قدرتمدار و دولت
بـا شما ستانده و دین را وسیله توجیه و نیز روش تنظیم رابطه شـما 

محکـوم بـوده ایـد بمثابه تسلیم شده و مطیع شما . کرده اند قدرت
رابطـه ، شما و مطاعننده قدرتمداران بمنزله تسلیم ک رابطه خود را

را از آن خـود نکنیـد، و مـرام  تا اختیـار دیـن ،پس. برقرار کرده اید
نه اطاعت کردن از جبـار را تعصـب و غیـرت . مشکل حل نمی شود

ابراز بیزاری از دیـن مشـکل را حـل نمـی معنی کردن و نه ... دینی و
نــوع زنــدگی و، درجــا، نــوع اندیشــه راهنمــای درخــور آن را . کنــد

   ،در حقیقت. برگزیدن، مشکل را حل می کند 
چون مشکل واقعی با مشکل صوری، در ذهن ها اشتباه شده  - ۲/۳ 

است و مشکل ذهنـی جـای مشـکل واقعـی را گرفتـه اسـت، اینطـور 
رگاه بنیاد دینی دولت را تصرف کنـد، مشـکل گمان رفته است که ه

سه تجربـه، یکـی تجربـه ساسـانیان و دیگـری تجربـه . حل می شود
صــفویه و ســومی تجربــه والیــت فقیــه، تجربــه هــا در ســطح کشــور 

وگرنه تجربه هـای دیگـر را ایرانیـان، در طـول تـاریخ دراز . هستند
ه در همـه ایـن تجربـ. خود، در جای جای کشور خویش، کرده انـد

کشـورهای . فساد دین و دولـت :یکی و همان بوده است، نتیجه ها
ی و ژایـدئولو ،ن کشورها نیـزآدر . زموده اندآی ها را ژدیگر ایدئولو

   .فاسد شده اند ،هردو ،دولت
، محـل پیـدا نمـی »آزموده را آزمودن خطا اسـت«با وجود این،      
راسـت . دولـت زیرا دین نه به  بنیاد دینی متعلق است و نه بـه. کند

است که ایرانیان جدائی نسبی دو بنیاد دین و دولـت را نیـز تجربـه 
زیرا حتی . کرده اند، اما این تجربه نیز گره از مشکل نگشوده است

وقتی هم هرکس صاحب دین یا مرام خود می شود، تا وقتی دین یا 
مرام بیان استقالل و آزادی نشود و بنیاد دینی بر اصل موزانه عدمی 

در برخی از جامعه های . ید ساخت نیابد، مشکل حل نمی شودتجد
در همـان . غرب، دو بنیاد دین و دولـت از یکـدیگر جـدا شـده انـد
  بدین قرار،. حال، هر شهروند صاحب دین و مرام خود شده است

  زمانی مشکل حل می شود که - ۲/۴
  . هرکس صاحب اندیشه راهنمای خویش بگردد –الف  

ــت - ب  ــزادی اصــل اش ــا اصــل اخــتالف، از صــمیم دل، هم راک ب
  .پذیرفته شده باشد

  . اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی باشد – ج
  و . مرامی جز حقوق اساسی و حقوق انسان نداشته باشد ،دولت – د
بنیــاد دینــی قدرتمــدار نباشــد و دیــن را وســیله توجیــه قــدرت  – ه

ایـران و  آن روز که مشـکل بـدین سـان حـل شـود، نـوروز. نگرداند
جهان و بسا آن انقالب سرانجام بخش، در مقیـاس جهـان، بمثابـه 

  .جانشین روابط قوا شدن روابط حقوق با حقوق است
بنا براین که ایـران تنهـا کشـوری در جهـان اسـت کـه بیشـترین  – ۳

همسایه ها را دارد و در طول تاریخ، همواره از بیرون مـورد تجـاوز 
نشـین و بـوم  کـوچر رابطـه قـوای بوده اسـت و در درون نیـز گرفتـا

نشین بوده است، ادامه دادن به حیات ملی، همـواره در گـرو اصـل 
موازنـه . راهنمائی بوده است که منتجه قـوا را در مرزهـا صـفر کنـد

بـه یمـن نـوروز ایـران  آن روز اسـت کـه . اسـتان اصـل عدمی همـ
و در جامعـه  انیران بر ایـران مسـلط نباشـد ،راهنما کردن این اصل

  . زاد باشندآهمه شهروندان مستقل و  ،ایرانیان
باوجود این، مداخله دادن به قدرت خارجی در امور داخلی، امر      

همواره، . واقع مستمر در تاریخ حاکمیت استبدادیان بر ایران است
آنان که خواسته اند ایرانیـان در اسـتقالل و آزادی بزینـد، مخـالف 

بوده و خارجی کشور داخلی  سیاستخارجی در  قدرتمحور کردن 
به ترتیبی . اند و کوشیده اند، ید مسلط قدرت خارجی را قطع کنند

 که ایرانیان در درون و بیرون از کشـور خـویش، قـدرت خـارجی را
دوران رضا خـانی و پـس از آن، تـا : محور سیاست گذاری نگردانند

 –نهضت ملی ایران، سه قدرت مسلط انگلسـتان و روسـیه و امریکـا 
نهضـت ملـی بـه . ، در وطن ما، صاحب امتیازهـا بودنـد–ازه وارد ت

حکومـت او، تـدابیری را . رهبری مصدق، این امتیازها را لغـو کـرد
می سنجید و به اجرا می گذاشت که در درون کشور قدرت خـارجی 

محل عمل نیابد و سیاسـت خـارجی ایـران را تحـت نفـوذ خـویش 
قـدرت، مـی کوشـیدند از راه  در برابر، وابسته ها به این سـه. نگیرد

. محور کردن این قدرتها، بر شما مـردم ایـران، حاکمیـت بجوینـد
مرداد، حاصل مراجعه آنها به قدرت خـارجی و محـور  ۲۸کودتای 

از آن پـس، تـا . کردن آن در سیاسـت داخلـی و خـارجی کشـور بـود
انقــالب بــزرگ ایــران، قــدرت خــارجی محــور سیاســت داخلــی و 

یم شـاه سـابق، بـاج گـذار قـدرتهای خـارجی ژخارجی کشور شد و ر
انقالب اسـتقالل و آزادی و والیـت جمهـور مـردم را هـدف . گشت

در دوران سرپرســتی وزارت خارجــه، قراردادهــائی کــه بــه . گردانـد
دخالتهای دو ابرقدرت آن روز در ایران، رسـمیت مـی بخشـیدند را 

یاسـی و در ریاست جمهوری برنامه استقالل و آزادی س. الغاء کردم
همزمـان، بـا . اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را بـه اجـرا گذاشـتم

گروگــانگیری، مالتاریــا قــدرت خــارجی، نخســت امریکــا و ســپس 
امریکا و روسیه و چین را محور سیاست داخلی و خارجی گردانـد و 
اینک باج گذار کشورهای بزرگ و کوچـک، حتـی شـیخ نشـین هـا 

ــا بــرد و خــورد منــابع مشــترک نفــت و گــا( ز و بازرگــانی خــارجی ب
  . است) واسطگی شیخ نشین ها

حل مشـکل در گـرو بهـا دادن بـه اسـتقالل و آزادی  بدین قرار،      
به تجربه کردن و از تجربه آمـوختن کـه اسـتقالل و آزادی را . است

نه در یک انسان و نه در یـک جامعـه . نمی توان از یکدیگر جدا کرد
از استقالل جدا کرد و هردو را از  ملی، ممکن نیست بتوان آزادی را

را چشم پوشـیدن از زادی آاز  آنها که شرط برخورداری. دست نداد
ــا نادانســته، دشــمنان آزادی و  ــد، دانســته و ی اســتقالل، مــی انگارن

هرگــاه شــما مــردم ایــران ایــن معنــی از . اســتقالل، هــردو، هســتند
لـی استقالل را که مراجعه نکـردن بـه قـدرت خـارجی در امـور داخ

است، همزاد بـا آزادی مـی دانسـتید و انقـالب را اسـتقالل و آزادی 
جستن هر ایرانی و جامعه ایرانی می شمردید، نه گروگـانگیری مـی 
توانست روی دهد و نه عراق می توانست به ایران تجـاوز کنـد و نـه 

اینک نیز راه حل اینسـت کـه هـر ایرانـی . استبداد باز سازی می شد
ردار از استقالل و آزادی بشناسـد و برخـوردار خود را شهروند برخو

بـر هـر ایرانـی اسـت کـه  . از این دو حق، حق زندگی را بـه جـا آورد
بداند ایستادگی یک ملت بر حقوق انسان و حقوق ملی، بـه اینسـت 
که قدرت خارجی را محور سیاست داخلـی و خـارجی خـود نکنـد، 

بگـردد کـه  یعپس هر زمان که ایران گرفتار جنگ یا بحرانی از نـو
یم جباران با تجـاوز بـه اسـتقالل و آزادی ژاینک ایران در آنست، ر

  . است که گرفتار شدن در این بحران را ممکن ساخته است
یم  از راه بحران سازی بساط استبداد بر ایران را گسترده ژو اگر ر     

است، پس تنهـا جنـبش بـا هـدف برخـورداری از اسـتقالل و آزادی 
زمـان را بیهـوده از دسـت . مشروعیت پیدا می کند است که محل و

جز از راه جنبش همگانی، آنهم از راه عمل به را ندهید، این مشکل 
، )حق گزینش نوع تصمیم(و آزادی ) حق گرفتن تصمیم (استقالل 

شــما ایرانیـان مـی توانیــد ایـن دو حــق را در . نمـی تـوان حــل کـرد
. مروها را گسترده کنیدقلمروهای ممکن بکار برید و بتدریج این قل

انقالبی که عنان سرنوشت را به دست شما می سپارد، ایـن انقـالب 
  .است

نزاع بوم نشین و کـوچ نشـین مهـاجر و مهـاجم، یکـی دیگـر از  – ۴
در طول این تاریخ دراز، دولت و . امرهای مستمر تاریخ ایران است

ی مالکیت از آن اتحادهائی بوده است کـه از کـوچ نشـینان پدیـد مـ
در دوران معاصر، از اواسط دوران قاجار بدین سو، ارتش . آمده اند
اما هم سلطنتهای قاجـار و هـم پهلـوی نگذاشـتند ارتـش . پیدا شد

یعنـی خـود را متعلـق و در خـدمت و تحـت . صفت ملـی پیـدا کنـد
یم مالتاریا نیـز حاضـر نشـد ارتـش و ژر. فرماندهی ملت خود بداند
زمان ارتـش پادشـاهی و شاهنشـاهی  آن. سپاه، صفت ملی پیدا کنند

» نظـام والیـت مطلقـه فقیـه«لـق بـه عبود و اینک ارتش و سـپاه مت
چرا تن نمی دادند و نمی دهند؟ زیرا نیروهای مسلح عمده . هستند

. بکار مطیع نگاه داشتن مردم از راه سرکوب می آمده اند و می آیند
. م، بماننـدپس می باید در موقعیت بیـرون از مـردم و در برابـر مـرد

قطع وابستگی بودجه دولت به تولید ملی و وابستگی آن بـه فـروش 
، بنا بر این، وابستگی نیروهای مسلح ...)نفت و گاز و(ثروتهای ملی 

به این بودجه و رانتها، دولت را در موقعیت تقابل با ملت قرار داده 
پـس اگـر قـدرت خـارجی محـور سیاسـت داخلـی و خـارجی . است

دولتی که در درون، یـک پایـه . ، از راه اتفاق نیستایران شده است
بیشــتر نــدارد و، بنــا بــر موقعیــت، مقابــل ملــت اســت، بــدون پایــه 

بنابر تجربه ای که انقالب ایران اسـت . خارجی، زود از پا در می آید
و بنا بر تجربه ای که انقالبهـا در شـرق اروپـا و دیگـر نقـاط جهـانی 

وجـود محـور کـردن قـدرت  یمهـای تـک پایـه، حتـی بـاژهستند، ر
  . خارجی در سیاست داخلی و خارجی، از پا در می آیند

 یکسـره شیم حاکم تمامی تالش خود را بکـار مـی بـرد و زبـانژر      
، مرتب نیروهای مسلح همزمان. و سانسور می کنداست  دروغ زبان

را تصفیه می کند، تا مگر این نیروها، خویشتن را از موقعیت تقابـل 
راه حـل اینسـت کـه ایـن نیروهـا، از رأس تـا . ، رهـا نکننـدبـا مـردم

بقـای ایـران را در گـرو . قاعده، موقعیت خـویش را شناسـائی کننـد
رشد بر میزان عدالت اجتمـاعی و در اسـتقالل و آزادی و موقعیـت 

  را موقعیت نیروهای مسلح ملی، تحت فرمان ملت سرفراز  در خور
  . ایران، بدانند

  
  ۱۶در صفحه

حق زندگی
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ودتا و دخالتهاي جو ك
   2 –سپاه در اموركشور 

  
  
وقتــی ســازمانی مســلح یــا غیــر  ٭

ن خود کردن آبا هدف از  ،مسلح
 ،به ضـرورت ،دولت پدید می آید

ضد مردم در حقـوق شـهروندی 
  :می گردد

  
جنـــگ و درگيـــري ايـــن روزهـــاي    

ـــداران در حـــال  ـــپاه پاس ـــرداران س س
نزديــك شــدن بــه فرجــامي اســت كــه از 

نيرويي كه  بود زيرا خصهمان ابتدا مش
براي سركوب و كودتا و چپاول مردم به 

ــين آوجــود  ــار چن ــت دچ ــده در نهاي م
ــبيه  سرنوشــتي خواهــد شــد درســت ش
وضــعيتي اســت كــه سالهاســت گريبــان 
ـــــه  و  ـــــور گرفت ـــــت را در كش روحاني
همانگونه كه اختالفات و درگيري هاي 
ــدرت و  ــر ســر تصــاحب ق روحــانيون ب

ي و نفـرت ثروت بيشـتر منجـر بـه بـدبين
مردم از اين نهاد شد نهـاد سـپاه نيـز در 
حال تبـديل شـدن بـه همـين وضـعيت 

  .است
ي اطـالق ئنهاد سپاه پاسداران به نيرو    

مي شود كه جهت تثبيت استبداد دينـي 
ــراي  ــي ب ــد و شــخص خمين ــکيل ش تش
رويارويي با نيروهاي ارتشي در تحکـيم 

ن بنا به آن بسيار كوشيد و بعد از ايجاد آ
در كليه امـور سرنوشـت سـاز كشـور  نياز

ن نيرو نهايت استفاده آدر برابر مردم از 
  .را برد

ــي صــدر ر      ــبن ــور منتخــب ئ يس جمه
بـاره  مردم در رابطه بـا نظـر خمينـي در

قـای خمینـی آ: سپاه پاسداران مي گويد
سپاه پاسداران را  ماش« :به من می گفت
 ارتشــی هــا شــاه در رگ و .تقویــت کنیــد

شـاه  یـک عمـر جاویـد پوستشـان اسـت
ها عاشــق شــاه  گفــتم ارتشــی. انــد گفته

قدرت را در نظر آنهـا اصـل و . نبوده اند
جاویــد شــاه را بــه ایــن .  انــد ارزش کرده
ــد کــه شــاه را تجســم آن  دلیــل می گفتن
امــروز کــه فرصــت . دانســتند قــدرت می

را  احساس استقالل و مسئولیت داشـتن
از  اند، مثل بقیه و بلکـه بیشـتر کرده پیدا

احســـاس نفـــرت  ن اســـتبدادآاز  آنهـــا،
بایـد کـاری کنـیم کـه سـپاه بـه  .کنند می

بیماری قـدرت پرسـتی دچـار نشـود کـه 
. اگر شد شـخص پرسـت هـم مـی شـود
ــد . امــروز شــما تجســم قــدرت شــده ای

  .  »قدرت پرستی است مسئله اصلی
در همان روزها، بنـي صـدر در رابطـه      
ام و  آنچـه مـن کـرده« :گفته بود سپاهبا 

کنم این است که در نیروهای مسـلح  می
ــق و  ــداران، خل ــپاه پاس و بخصــوص س
خــوی ســلطه گــری و اســتبداد رای و 

 اگـر. نیایـد حاکمیت جویی بـه وجـود
این خلق وخو بوجود آمد دیگر فاتحـه 

    ».انقالب خوانده است
و خواننـدگان محتــرم بــه خــوبي مــي     

بينند كه پيش بيني بني صدر بعد از بيش 
و  هپيوسـت سال چگونه به واقعيت ۳۰از 

با خلق و خوي  شغل سپاه کودتا گشته و
ــده  ــالب را خوان ــتبدادي فاتحــه انق اس

  .است
ــر ســيس ايــن نهــاد أپيشــنهاد ت      از دکت

ایــن  ،بنــا بــر آن پیشــنهاد. یــزدی اســت
سازمان مسلح موقت و برای جلـوگیری 

پیش از استقرار دولـت جدیـد  ،از کودتا
گنجانـدن آن در ردن واما دائمی ک. بود

ــد اصــل واليــت  ــانون اساســي، همانن ق
فــردي مشــکوك بــه نــام حســن  ازفقيــه، 
ــت ــه عضــويت او در حــزب  اســت آي ك

مظفر بقايي  او بهزحمتكشان  و نزديکي 
چنانچـــه  .بـــر كســـي پوشـــيده نيســـت

هاشــمي رفســنجاني در مصــاحبه اي در 
مورد حسن آيت، بعد از كشته شـدن او، 

فرماندهى كـل  واليت فقيه،«: مي گويد
قــوا، حکومــت خــط خــالص اســالمى و 
گنجانيـــدن ســـپاه پاســـداران انقـــالب 

در قانون اساسـى، رسـوا كـردن  اسالمى 
ملى گرائـى در مقابـل اسـالم و شکسـتن 

از جمله اقـدامات شـهيد  بت بنى صدر،
او نمی دانست که بنی صدر » .آيت است

 ،بت نبود که مأموری بتواند او را بشکند
بناهای بنای ....نجانی و اما هاشمی رفس

استبداد بودند که این بنا را باال بردند و 
ســـپاه چـــوب بســـت را از زیـــر پایشـــان 

از بـام قـدرت فـرو  ،برداشت و این سان
    . افتادند

البتــه نــه خمينــي و نــه هاشــمي هرگــز  •
فكر نمي كردند كـه نهـاد خـود سـاخته 

و آنهــا روزي بــه اژدهــايي تبــديل شــود 
. دهان باز کنـدان خوردن خود آنبرای 

ما بني صدر همين پيش بيني را كـرده و ا
به بازرگان و دولـت موقـت « :گفته بود

گفــتم تمــام ایــن نهــاد هــایی کــه شــما 
سازید مثل سـپاه پاسـداران و کمیتـه  می

های استبداد جدید  انقالب، تمام ستون
ممکن نیست ما سپاه . سازید را دارید می

سداری پاسداران بسازیم که از انقالب پا
انقالب معنایش این اسـت کـه زور . کند

شـود شـما نقـض  را بردارد و ایـن را نمی
شما با ایجـاد یـک نیـروی مسـلح . کنید
    »خواهید انقالب را حفظ کنید؟ می
وقتــی جهــاد «: بنــي صــدر مــي گويــد      

سازندگی را ایجاد کرده بودند، یک روز 
اســدی دامــاد آقــای بازرگــان  آقــای بنی
ـــت ـــن: "گف ـــه ای ـــر شـــما  ب یکـــی دیگ
ــد نمی ــراد بگیری ــد ای ــه ." توانی ــون ب چ

گرفتم و  نهادها ایراد می  تشکیل همه آن
ــد  گفتم تمــام این مــی هــا کــه شــما داری
های استبداد جدیـد را  سازید، ستون می

به داماد آقای بازرگـان . سازید دارید می
: جهاد سازندگی یعنی چه؟ گفت: گفتم

هــا تــوی شــهرها  بــه جــای اینکــه جوان
ازی راه بیاندازند و به قول شما بشـوند ب

ها را بفرسـتیم تـوی  بازوی استبداد، آن
! آقا: به او گفتم. روستاها سازندگی کنند

چطـور؟ ایـن را : ای؟ گفـت مگر دیوانـه
بلــه کــه ایــراد : هــم ایــراد داری؟ گفــتم

ـــتا  .دارم ـــهر و روس ـــم ش ـــه اس ـــما ب ش
خواهید همه جا را به کنتـرل آقایـان  می

ــد؟ ا ــوان  یندربیاوری ــه عن ــما ب ــا را ش ه
هـا  و بعد اینسازمان می کنید سازندگی 

هر که اختیـار ایـن ابـزار . شوند ابزار می
را در دست گرفت، اینـان را وسـیله کـار 

ــرد ــازمان . خــودش خواهــد ک ــما س ش
برنامه داریـد، وزارت کشـاورزی داریـد، 

ــن ســازمان ــد و  ای ــوکراتیزه کنی ها را دم

ـــار ـــد و اختی ـــئول کنی  اشـــخاص را مس
بهتـــر از ایـــن نهادهـــا عمـــل . بدهیـــد

  ." کنند می
انقــالب " بازرگــان بعــدها در کتــاب  •

جهــاد :"نوشــت" ایــران در دو حرکــت
ــاور  ــر مش ــار وزی ــا ابتک ــه ب ــازندگی ک س
اجرایی و دولت موقت بـه وجـود آمـد، 
مدتی از عمرش نگذشته تبدیل به شعبه 
ــزب  ــاتی ح ــی و تبلیغ ــی و اجرای عمران

  ." دها گردی جمهوری در روستا
بـاره نهادهـای انقـالب و  صدر در بنی •

 :اســــتعفای دولــــت بازرگــــان گفــــت
ــــــالب ســــــتونهای « نهادهــــــای انق

بـه نـام دیـن و . توتالیتریسم دینی شدند
در واقع ضد دین، خب اگـر مـا اینهـا را  
نمی شکستیم و بقول آقایان قداستشـان 

بردیم، امکان اینکـه روزی  را از بین نمی
تبداد رهـا شـود ایران بتوانـد از ایـن اسـ

حـاال چقـدر طـوالنی . شد تر می ضعیف
    ».داند شد خدا می می
ــاندهنده       ــوق نش ــات ف ــه نك ــه ب توج

قوانینی است  شناخت دقيق بني صدر از
نها پیـروی مـی کنـد و نیـز آکه قدرت از 

زمـان مـی . ستون پایـه هـا کـه الزم دارد
تاسـيس چنـين گوید که نظر او در بـاره 

هــم  .اســت صــحیح بــودهي ئنهادهــا
، بـه خـوبي، چهـره این نهادها اكنون،

سلطه گري خـود را بـه نمـايش گـذارده 
اصلي كينه و خشم  اند و البته شايد دليل

ـــا  ـــن نهاده ـــدگان ای ـــاز رگردانن يس ئ
 منتخــــب ملــــت، همــــينی جمهــــور
از نقشی که این باشد صحیح او شناخت 

نهادها در بازسازی استبداد و پاسـداری 
  .پیدا می کردند ،نآاز 

 قصـداين نيروي نظامي كه در ابتـدا ب • 
 اینـک د،شـاز انقالب تاسيس  پاسداری

یک حزب سیاسی مسلح خود تبديل به 
مـی  كه در همه امور دخالتگشته است 

بعنـوان . گشـته اسـت ضد انقـالب .کند
ــک در  ــتبداد و این ــازی اس ــاز س ــزار ب اب
 ،موقعیـت حـاکم بـر دولـت اسـتبدادی

اصـول  نمی توانست ضد انقالب نشود و
ــالمي ــوري اس ــتقالل، آزادي و جمه  اس

در معنای والیت جمهور مردم از زبـان (
ن شـارا به ضد ) خمینی در نوفل لوشاتو

ــ نهــاد ســپاه پاســداران از  .نکنــددل ب
مرتب بر دامنـه  ابتداي تاسيس تا كنون،

دخالت خویش در امـور دولـت و ملـت 
   :افزوده است

  
در  دخالتهای روزافـزون سـپاه ٭

  : )دولت و ملت( يامور داخل
  
سـيس، أنهاد سـپاه پاسـداران از بـدو ت •

در برابـر » پاسـداری از انقـالب«کارش 
خطر کودتـای ارتـش و سـرکوب گـروه 

 ،بمحـض تشـکیل. »معاند«های مسلح 
اختیارش را از حکومت موقت بازرگان 

مدتی شهید الهوتی سرپرسـت . گرفتند
اما زود تحت مـدیریت شـورای . آن بود

حــزب جمهــوری  ،اقــعدر و ،انقــالب
 ،جـواد منصـوری. قرار گرفـت ،اسالمی

بعـد . فرمانـده آن شـد ،عضو این حزب
ـــــه ای  ـــــنجانی و خامن هاشـــــمی رفس

تحـــت نظـــر  .ن شـــدندآسرپرســـتهای 
شروع  ،)در واقع احمد خمینی(خمینی 

بعنـوان ضـابط  :کرد به مداخله در امور
بعنـوان  ،در سـرکوبها» دادگاه انقالب«

وسـیله مداخلـه  ،بازوی اجرائی خمینی
در دســـــتگاه هـــــای اداری و نیـــــز در 

  :سرکوب روحانیت شد
و » دادگاه انقـالب«بعنوان ضابط   -  ۱

ـــال ـــان ح ـــین  ،در هم ـــام جانش در مق
در سركوب گروههـاي سياسـي  ،ساواک

منتقــد و روحانیــان  ملــي و چهــره هــاي
نقـش  سياست هاي استبدادي خمينـي،

حملــه بــه گروههــاي  :اول را پیــدا کــرد
و  نهضـت آزادي(مـذهبي  - ی و مل ملي

ســازمانهای سیاســی کــه بعــدها جریــان 
ـــی  ـــد  –مل ـــذهبی را پدی ـــدآم و ) وردن

ســازمان  وســازمان مجاهــدين خلــق 
 و حزب تـودهو چريکهاي فدايي خلق 

دفتر تحکيم  وراه كارگر  وسازمان پيکار 
انجمـــن اســـالمي و ) بعـــدها( وحـــدت

 وجنبش مسـلمانان مبـارز  ودانشجويان 
ــاركت  ــزب مش ــزب وح ــازندگي  ح  وس

  ...سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و
اين نهـاد از  افرادحمالت وحشيانه  -  ۲

همان ابتداي تاسيس به گونه اي بود كه 
در گزارشات از شکنجه و قتل مبارزان و 

ــه ــيار گفت ــوال بس ــادره ام ــته  مص و نوش
بنـي صـدر در همـين رابطـه مـي . ندشد

وقتی فهرست شـکایات واصـله « :گويد
ـــرای آقـــای از ســـپ اه را طـــی دو مـــاه ب

موســـوی اردبیلـــی فرســـتادم کمتـــرین 
عملی از سوی دستگاه قضایی کـه بایـد 
عـدل اسـالمی را برقـرار سـازد مشـاهده 

ــادم . نشــد ــه ی ــن فهرســت ب آنچــه از ای
مــورد  ۳۱مــورد شــکنجه ،  ۲۵۰مانــده، 

قتل و بسیاری موارد توقیـف و مصـادره 
بود، بـا آقـای خمینـی هـم در ایـن بـاره 

   ».اما هیچ جوابی نداد. کردم صحبت
منتظـري در نامـه  بعد از بني صـدر، -  ۳

ــر حســين موســوي  ــه خمينــي و مي اي ب
همـــين نكـــات را در مـــورد شـــکنجه و 

ح كـرد و در سـال رتجاوز در زندانها مط
نيز، موسوي و كروبـي بـا در اختيـار  ۸۸

تجـاوز  وداشتن اسناد و مدارك شکنجه 
وهـاي و قتل زنان و مردان را توسط نير

امــا  .وابســته بــه ايــن نهــاد افشــا كردنــد
گوش شـنوايي در ميـان مسـئوالن پيـدا 

همچنـان ادامـه  سـرکوبگرینشد و اين 
  .دارد
شركت در حمله به مراجع و حصـر  -  ۴

ـــدو آو دســـتگيري هـــواداران  نهـــا از ب
به خانه از جمله حمله . انقالب تا كنون

 وو حصــــر آيــــات عظــــام قمــــي هــــا 
  ...منتظري و وروحاني  وشريعتمداري 

و  سـفارت امريکـا اشغالشركت در  -  ۵
تـا  ۱۳۵۸بـان آ ۱۳ كـه از گروگانگیری 

شـته كنون، موجـب خسـران فراوانـي گ
است و ایرانیـان دارنـد بهـای آن را مـی 

طــرح گروگــانگیری کــه در  .پردازنــد
توسط کیسینجر و راکفلر و همه  ،امریکا

نهائی تهیه شده بود که قصد کودتـا بـر آ
ــالب ــوئی و ایجــاد  ضــد انق ــران از س ای

روحیــه تهــاجمی در امریکائیــان بعــد از 
وردن ریگـان آشکست ویتنام و روی کار 

ن در آو ریگانیســم را داشــتند و اجــرای 
توســط کســانی کــه دســتیار آنــان  ،ایــران

ــد و  ــام «بودن را » دانشــجویان خــط ام
هــم امریکــا را  ،لــت فعــل کــرده بودنــدآ

محور سیاست داخلی و خـارجی ایـران 
زمينـه حضـور رد و هم زمینـه حضـور ک

در سیاسـت ... گسترده روسيه و چين و 
ضـربه از . و اقتصاد ایران را فـراهم آورد

عوامل و اسباب  ،درون به انقالب ایران
انگلستان . از بیرون را فراهم کرد حمله

و امریکا اسباب شروع و ادامه جنـگ را 
حمله کرد عراق به ايران : فراهم کردند

ــ و ــد از ی ــاله، کبع او  جنــگ هشــت س
 ،خطاب به سفیر وقت امریکـا در بغـداد

ــران را از  :گفــت مــا طوفــان انقــالب ای
چـرا بـه وعـده هـا  ،منطقه دفع کـردیم

ــگ ــا جن ــراه ب ــود؟ هم ــی ش ــل نم ، عم
ــين  ــور ب ــران در ام ــزواي اي تحــريم و ان

تصرف سـفارت امريکـا . بود... المللي و
ورد بـه آزيان فراواني براي كشور بـه بـار 

اي كـه در نهايـت بـا سـرافكندگي گونه 
ـــي و  ـــط خمين ـــر توس ـــرارداد الجزاي ق

 .، به ضرر ايـران، بسـته شـددستیاران او
سازشهای پنهانی بـا گـروه  ،نآهمراه با 

ــه دو  ــد ک ــوش انجــام گرفتن ــان و ب ریگ

افتضاح بـین المللـی اکتبـر سـورپرایز و 
  . وردندآایران گیت را ببار 

گ سپاه از عوامل ایجاد و ادامه جن -  ۶
بهانه الزم را ايجاد تنش با عراق كه  :بود

ــران  ــه ای ــش صــدام ب ــاوز ارت ــرای تج ب
همزمــان بــا حملــه قــوای . وردآفــراهم 

سـپا ه از  ،در پشت جبهه ،عراق به ایران
مبـارزه بـا (جبهه جنگ داخلـی  ،سوئی

 ،را گشود و از سوی دیگـر) »گروهکها«
ــــه  ،۶۰در خــــرداد  در واپســــین مرحل

یین کننـده ای نقش تع ،کودتای خزنده
را از راه شـــرکت در ســـرکوب خـــونین 

. بـازی کـرد ،جنبش اعتـراض بـه کودتـا
هم بـرای تبـدیل جنگ، به ادامه دادن 

ــلح اول و  ــروی مس ــه نی ــپاه ب ــردن س ک
حزب سیاسی مسلح و هم بـرای اسـتوار 
 ،کردن پایه استبداد والیت مطلقه فقیه

جنگـی کـه در  ایـن شـد کـه. ضرور بـود
ایـران مـی بایـد  بـا پیـروزی ،۶۰خرداد 

ســال دیگــر  ۷بمــدت  ،پایــان مــی یافــت
. ادامه یافـت و در شکسـت پایـان یافـت

مـردم . ایران در جنـگ شکسـت خـورد
ایران نتوانستند هدف انقالب خویش را 

استبداد برقرار شد و سپاه . متحقق کنند
برای تصرف دولت و اقتصاد کشور کـام 

کار مداخله سپاه در امـور  ،امروز. گشود
ه جائی رسیده است که احمـدی کشور ب
کسی که خود دولـت را بـه تصـرف  ،نژاد

ــپاه داده اســت ــپاه در  ،س ــت س از دخال
شــکایت مــی  ،انتخابــات نظــام پزشــکی

  .البته دادرسی نیز نمی یابد. کند
سپاه كه در ابتداي جنـگ تنهـا یـک       

قم و یـک لشـگر بـه ۱۷تیپ پیاده به نام 
ـــام محمـــد رســـول ـــار  ن الله را در اختي

شامل  ارتشیداشت در انتهاي جنگ به 
بسيج  وزميني  ودريايي  ونيروي هوايي 

... سپاه قدس با دههـا لشـکر و تيـپ و و
تبــديل شــد كــه همــواره بــر كليــه امــور 

 وفرهنگي  واطالعاتي  وامنيتي  ونظامي 
كشور ... ورزشي و  واقتصادي  وسياسي 

  .راندمی  حکم 
محســن رضــايي در رابطــه بــا حضــور     
ن آن نيـرو در جنـگ و سـود و فايـده اي

ـــد ـــي گوي ـــه « :م ـــگ را ادام ـــر جن اگ
دادیم، حکومــت و انقــالب تثبیــت  نمــی
گوینــد شــش  هــایی کــه می آن. شــد نمی

ــود و  ۸ســال از  ســال جنــگ بیهــوده ب
توصــــیف  ۲و ۶های جنــــگ را  ســــال

کنند، باید بدانند که اگـر بـه جنـگ  می
دادیم حکومـــت اســـالمی و  پایـــان مـــی

  . »رفته بودانقالب از بین 
محسن رضايي هماننـد برخـي ديگـر       
بنایـــان اســـتبداد جنایـــت و فســـاد و از 

در  ،از دید دو هـدف بـاال ،خیانت گستر
ن می گوید که واقـع جنگ، آباره ادامه 
 نعمــت مــی گفتنــد جنــگ. شــده اســت

از دید استبدادیان جنگ نعمـت . است
ــا ادامــه دادن بــه . بــود نســل  ،نآزیــرا ب

ـــــالب را از  ســـــر راه برداشـــــتند و انق
ــالف ــها  ي را تمخ ــرین روش ــبعانه ت ــا س ب

دولــت اســتبدادیان و . ســرکوب کردنــد
حزب مسلح سیاسی حاکم بـر دولـت را 

بهائی را که انـدازه نمـی . وردندآبوجود 
. به مردم ایران تحمیـل کردنـد ،شناسد

در جمله  ،»جنگ نعمت است«در باره 
  :های زیر تأمل کنیم

  ." ى الهى بودجنگ نعمت: "ای خامنه - 
در . جنــگ نعمــت اســت« :رجــایی- 

  .   »سایه آن مسائل حل می شوند
تا كنون، ن پس آاز در دوران جنگ و     

دســـتگاه  همــه دســـتگاهاي تبليغـــاتي 
فقیه که در اختیـار  واليتیم ژتبلیغاتی ر
می کند بـا زبـان عامـه  ، سعيسپاه است

  كه اگر سپاه نبود  کند ءاقال ،فریب
  

  ۴در صفحه
  
  

 اُمُ الفساد؟
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رتش تـوان حفـظ كشـور را نداشـت در ا
ــش  ــه ارت ــگ ك ــداي جن ــه در ابت حاليک

، کـردعراق با تمام توان به ايران حملـه 
کــه تحــت  بــودمتالشــی  تنهــا ارتــش

فرمانــدهی بنــی صــدر تجدیــد ســازمان 
فشـار دسـتگاههاي  حتتنکه آکرد و با 

به این ، روز هربود و اطالعاتي  –امنيتي 
افســـــرانش در معـــــرض  ،ن بهانـــــهآو 
برابـر عـراق ايسـتاد و  ،تگیری بودنددس

ابتکار . نها را متوقف ساختآپيش روي 
ن خـــود کـــرد و اســـناد آعملیـــات را از 

 ،محرمانه ای که امروز منتشر مـی شـوند
ــاکی از  ــاه آح ــارمین م ــه در چه ــد ک نن

عراق شکسـت خـود را پذیرفتـه  ،جنگ
، در عمليـات  مهمـي ارتـش. بوده اسـت
تان و آزاد سازی بس( القدس چون طریق

ـــه ـــدس ، بیت)تنگـــه چزاب ـــتح ( المق ف
، شکســـتن حصـــر آبـــادان و )خرمشـــهر

آزادسـازی شـوش دانیـال، ( المبـین فتح
بـه پيـروزي ... و) دزفول، دشت عبـاس

نچنـان آن زمان سپاه آدست يافت كه تا 
نيرويي نبود و اين در حالي بـود كـه بـه 
ــران  ــه اي ــه ارتــش عــراق ب هنگــام حمل

ه بود كه وضعيت ارتش ايران به اين گون
ارتـش بـه گفتـه تیمسـار  :يـدآدر زير مـي 

توانسـت در برابـر   روز می ۴فالحی تنهـا 
ــد لشــکر . هجــوم دشــمن ایســتادگی کن

زرهي خوزسـتان كـه مجهزتـرين لشـگر 
زرهي ارتش ايران قبل از انقـالب بـود و 
نقش تـدافعي درحملـه احتمـالي ارتـش 
عــراق بــه ايــران جــزو مســئوليت هــاي 

ز بود، به هنگـام سازماني آن لشگر مجه
تانك  ۳۸۵حمله ارتش عراق به ايران از 

تانــك آمــادگی  ۲۸اش، تنهــا  ســازماني
تمـامی فرمانـدهان آن . ندعملیات داشت

ـــردان و  ـــدهان گ ـــا رده فرمان ـــگر ت لش
  .  گروهان در زندان بودند

به راستي چرا همه در زندان بودند آيا     
ه ژی نـون بود كه ريشهري كودتاآبه جز 

ــت  ــردآرا دس ــز ک ــي  وی ــد غرض و محم
ــتان فرمــان  ــان خوزس اســتاندار آن زم
ــادر  ــيان را ص ــتگيري ارتش ــه و دس حمل

اجـرای نمود و علي شمخاني مسئوليت 
زمــان  نآ؟ را بــر عهــده داشــت دســتور

سپاهي نبود و اگر هم بود تنها به فرمان 
سياسيون در اموري دخالت مي كرد كـه 

شــركت در . بــه زيــان انقــالب تمــام شــد
 ،در واقع ،یيس جمهورئر ضد كودتا بر

، و والیت جمهور مردم و انقالب مـردم
. سركوب و كشتار جوانان از آن امور بود

، یيس جمهـورئـر ضـدبعد از كودتا بـر 
سپاه بـراي كسـب قـدرت و نشـان دادن 
اينكه اگر بني صـدر و ارتـش نبودنـد مـا 
كار صدام را يکسره مي كرديم دست بـه 

در  .دزنابودي جوانان كـم سـن و سـال 
ـــر توجـــه  ـــه خـــاطره زي ـــورد ب ـــن م اي

ـــد ـــه :فرمايي ـــد ب ـــرتیپ دوم بیرالون س
روزنامـه  مناسبت هفته دفاع مقـدس در

خبـر دادنـد گـردان « :نوشتاطالعات 
ــین  ــقان حس ــازی ) ع(عاش ــرای پاکس ب

تـا بـه آن روز نـام . میدان مین در راهند
این گـردان را نشـنیده بـودم و بـا نحـوه 

کـه دو ساعتی نگذشـت . کار آشنا نبودم
ها بـود وارد  ماشین ریو که پر از بسـیجی

هنوز بـرادران بسـیجی از . منطقه شدند
نشده بودند که یکـدیگر را   ماشین پیاده

ـــــدیگر را  ـــــد و هم ـــــوش گرفتن در آغ
از شـدت . صحنه عجیبی بود. بوسیدند

گریه جوانان بسـیجی، همـه رزمنـدگان 
دانستیم  هنوز نمی. به گریه افتاده بودند

  . ا چیسته کار آن بچه
های بسیج کـه تمـام  خداحافظی بچه    

شــد، در کنــار میــدان مــین بــه خــط 
هـــای  ایســـتادند و در حـــالی کـــه چهره

شان پر از اشک بود به میدان مـین  همه
 منطقـه در سـکوت فـرو. کردند نگاه می

رفته بود و همه رزمندگان بـا هیجـان و 
ها دوختــه  بســیجی     نگرانــی چشــم بــه 

کـه تقریبـا حـدود  جوان بسیجی. بودند
ــرادران  ۲۰ ــه ب ــن داشــت رو ب ــال س س

فـدای بـدن پـاره :" بسیجی کرد و گفت
آقـا . پاره آقا اباعبدالله، تمام جانهای ما

ــد ــا را معطــل . منتظرن ــن آق ــتر از ای بیش
یا حسین گفـت و بـه میـدان ." نگذارید
صـدای انفجارهـای پشـت سـر . مین زد

هم جهنمی از آتش را در مقابل دیـدگاه 
صـدای یـا حسـین . وجـود آورد همه بـه
های بســیجی در صــدای انفجارهــا  بچــه

   »...گم شده بود

ــوی      ــدها از س ــه بع ــاری ک ــابق آم مط
مدیرکل آمار بنیاد شهید انقالب اسالمی 

درصـد شـهدای جنـگ،  ۴۴اعالم شد، 
هـــزار نفـــر را نوجوانـــان و  ۹۶معـــادل 
 .سـال تشـکیل دادنـد ۲۰تا  ۱۶جوانان 

 ،ر پــرورشجنایتکــاری چــون علــی اکبــ
موزش و پرورش بود و در مجلـس آوزیر 
هــزار دانــش آمــوز را روانــه  ۱۵۰ :گفـت

ــدانهای جنــگ کــرده اســت شــرح . می
ــه کــه آســتایش  میــز از رفتــار جنایتکاران

پـاک ســازی میــدان مــین بــا نوجوانــان 
ــه  ،باشــد ــای طــرز فکــر جنایتکاران گوی

ایست که بانیان این اسـتبداد تبهکـار در 
  .سر دارند

ادامـــه جنـــگ بعـــد از فـــتح عامـــل     
 :همگرائـــی در هـــدف بـــود خرمشـــهر،

بنا بر قول وزیر دفاع (انگلستان و غرب 
ــفیر  ــاچر و س ــت ت ــتان در حکوم انگلس

سود خـود را در ادامـه ) وقتش در بغداد
جنگ می دیدند زیـرا طوفـان انقالبـی 
 ،کـه گـل را بـر گلولــه پیـروز کـرده بــود

فرو می خوابیـد  ،تش و خونآدر  ،اینک
ان فرصت رشد و توانمنـد شـدن را و ایر

بــا دو  ،ایــن هــدف. از دســت مــی داد
ــدف ــت  ،ه ــت والی ــتقرار دول ــی اس یک

مطلقه فقیـه و دیگـری تبـدیل سـپاه بـه 
ستون فقرات این دولت و ایجاد سـتون 

هـم سـو و  ،پایه های دیگر این اسـتبداد
تحقــق هریــک در گــرو تحقــق  ،بســا

  .  دیگری بود
نيروهـا از  بعد از پايان جنگ كه ايـن     

جبهه ها بازگشتند اكثرا به موقعيت هـا 
و مقامات بااليي رسيدند و با در اختيـار 
گرفتن پستهاي مهم يورش به كل نظام 
. را در برنامــــه خـــــود قــــرار دادنـــــد

سازمانهای سیاسی مسـلحی کـه سـپاه را 
ن را بـــه آاینـــک  ،تشـــکیل داده بودنـــد

 ،حزب سیاسی مسـلح حـاکم بـر دولـت
  . بدل کرده اند

چند ماه قبـل از كودتـاي سـال شصـت 
اسـفند در  ۱۴قاي بني صدر در مراسـم آ

دانشگاه تهـران سـخنراني مـي كـرد كـه 
نيروهاي وابسته به كميته هـاي انقـالب 
اسالمي و سپاه پاسداران ملبس به لباس 

ن سخنراني حملـه آشخصي و نظامي به 
نهــا توســط مــردم آكــرده كــه برخــي از 

اچيــان دســتگير شــدند امــا فريــاد كودت
يس ئــينــده بلنــد شــد كــه حاميــان رآ

ن آجمهور مردم را كتك زدند اما بعد از 
اسفند توسـط ۱۴جريان در كتاب غائله 

ــــين  ــــات قضــــايي اينچن ــــده آمقام م
گــروه عظیمــی از حــزب اللــه از .:"بــود

ــبح  ــه  ۱۴ص ــگاه فعاالن ــفند در دانش اس
جهـت یـاری پاسـداران  ،حضور داشـته

م یک مینی بوس از کمیتـه قـزوین اعـزا
  .شده بودند

همــین پاســداران بودنــد کــه در قطــع  
  .های بلندگو شرکت داشتند سیم

شرکت حزب الله و پاسـداران بـر علیـه  
صدر طبیعی بود، سـپاه بـدون هـیچ  بنی

ای مانند کوه در برابر  واهمه و مالحظه
اسفند بدون  ۱۴اگر . ایستد صدر می بنی

های انقالب و پرخاش آنان  حضور نهاد
ه های حزب الله پایـان مـی و بدون نعر

ــت ــن اوج ، یاف ــلما در ای ــا مس ــون م اکن
." داشـتیم گذرگاه انقـالب گـام بـر نمی

اوج گذرگاه انقالب همانند همين پـيچ 
قاي خامنه اي بعد آتاريخي اي است كه 

ن آاز  ۸۸از كودتـــاي انتخابـــاتي ســـال 
  .استفاده مي نمايد

بـا  سـپاه افـراد بعد از ايـن عمليـات -  ۷
ي كميته و حزب اللـه بـود كمك نيروها

كه چند روز قبل از انجام كودتا در سال 
ـــود در   ،۶۰ ـــاطرات خ ـــمي در خ هاش

، از آمدن ۶۰خرداد ماه  سال  ۲۸تاريخ 
از جبهــه هــاي جنــگ بــه  افــراد ســپاه 

اول  « :نویسدتهران خبر مي دهد و مي 
قــای بهشــتی، بــه دیــدن آشــب، همــراه 

ســپاهیان خوزســتانی کــه از خوزســتان 
ــیممــده آ ــه پــارک خــرم رفت  ».بودنــد ب

سـپاهيان خوزســتان كـه مــي بايســت در 
مــي بودنــد، دو روز  گجبهــه هــاي جنــ

 ؟ قبل از كودتا در تهران چه مـي كردنـد
لشــگر  ،۵۹ايــن ســپاهيان كــه در ســال 

ورده آخوزســتان را بــه حــال تالشــی در 

، قبل از آغـاز جنـگ داشـتند، آيـا بودند
مــي دانســتند بــه چــه منظــور بــه تهــران 

ــدآو ــده ان ــدون  ؟رده ش ــا ب ــن نيروه اي
و بــرای کودتــا  اجــازه فرمانــده كــل قــوا

ـــد او ـــران آورده برض ـــه ته ـــه ب ، چگون
ديدار شبانه كودتاچيـاني چـون  ؟شدند

ــتي بــا ايــن  ــنجاني و بهش ــمي رفس هاش
نيروهــا شــبيه همــان ديــدارهاي شــبانه 
ــــــا  ــــــان دوران مصــــــدق ب كودتاچي

آن شـب چـه زیرا . چماقداران مي باشد
 ،ین مرحله کودتـای خزنـدهواپسبرنامه 

  .برنامه گذاری شد
همين نيرو را ملت در جريان كودتاي     

نيـــز بـــه خـــوبي  ۸۸انتخابـــاتي ســـال 
توانســتند مشــاهده نماينــد كــه چگونــه 
مردم را در خيابانها به گلوله بستند و بـر 

ــازه و خــانواده  هــای شــهیدان ســر جن
   ؟چه آوردند نهاآهای 

خــوبي بــا در دوران اخيــر، مــردم بــه     
بخــــش چهــــره خشــــن و جنايتكــــار 

گاه گشـتند آآشنا شده و  ،سرکوبگر سپاه
كه اين نيـرو بـراي حفـظ قـدرت خـود 

 .مـردم اسـت ضدحاضر به هر كاري بر 
هنوز يادمان هسـت كـه محمـد غرضـي 
استاندار خوزستان مـي گفـت حاضـريم 
نيمي از خوزستان از دست برود اما بنـي 

محمد غرضـي  .صدر پيروز جنگ نشود
او تنهــا  شــايد فرامــوش شــده باشــد امــا

همین سخن را از  ،حسین خمینی ،نبود
زبان رهبران حـزب جمهـوری اسـالمی 

پنـداری . شنید و در مصاحبه بـاز گفـت
 ،وظیفــه دائمــی بخــش ســرکوبگر ســپاه

بعـد  :انجام کودتاهای پی در پی اسـت
کودتـــــای  ،۶۰از کودتـــــای خـــــرداد 

برکنـاری (برضد منتظـری  ۶۸فروردین 
ــر او از ــامی رهب ــائم مق ــد از ) ق  ،نآو بع

کــرد » رهبــر«کودتــائی کــه خامنــه ای 
ناکــام کــردن احمــد خمینــی و مجبــور (

کردن مجلس خبرگان به رأی دادن بـه 
ن ایران گیتـی هـا شـدن آخامنه ای و از 

ــت ــد از ) دول ــائی  ،نآو بع ــب (کودت تقل
ـــــزرگ در  ـــــات«ب ـــــت » انتخاب ریاس

ــال  ــوری س ــدی ) ۱۳۸۴جمه ــه احم ک
یاست جمهوری رساند و بعد نژاد را به ر

کـه حاصـلش  ۸۸کودتای خرداد  ،نآاز 
تجدید ریاست جمهوری احمدی نـژاد 
. و مقابلـه اش بـا خامنــه ای شـده اســت

سلطه مافیاهای نظـامی  ،حاصل اینهمه
و . مالی بر دولت و اقتصاد کشور است –

» انتخابـات«ماده مدیریت آاینک سپاه 
  .می شود ۹۲خرداد 

ـــت  -  ۸ ـــات شـــركت و دخال در انتخاب
ســـپاه پاســـداران از ابتـــداي : مختلـــف

انقالب و به خصـوص بعـد از انتخابـات 
ــه  ــر ب ــه منج ــوري ك اول رياســت جمه

جمهـوري به ریاست  بني صدر انتخاب 
ــراي  ــي ب تقلــب در شــد و فرمــان خمين

در همــه  د،شــمجلــس صــادر  انتخابــات
در . مداخلــه کــرده اســت» انتخابــات«
، بـــا كمـــك مجلـــس اول» انتخابـــات«
 ســپاه افــراد زب جمهــوري اســالمي،حــ

عمــل کــرد تــا نخســتین خــود را وارد 
نکه مجلـس آبرای  ،ساختگی انتخابات

بــه تصــرف مخالفــان رئــیس جمهــوری 
افـرادی از سـپاه  .  انجـام بگیـرد ،یدآدر

آنهـا  اسـامي. شدمجلس » نماینده«نیز 
در دوران خمينـي، .خواهد آمـد  زیردر 
ت و نمی خواسـ كه او داشت منشی بنابر

 ،هیچ مزاحمی برای قدرتش پیـدا شـود
مـــي ت سياســـبـــه كمتـــر افـــراد ســـپاه 

درپرده بـه ایـن  ،در حقیقت. پرداختند
نیـروی الزم را هـم . کار مـی پرداختنـد

خامنـه اي بـا زمانی کـه ولي از  .نداشتند
، توانســـت حکـــم ســـپاهســـرنيزه زور 

مرجعيــت خــود را از شــوراي مدرســين 
ر خامنـه ای بـ حوزه علميـه قـم بگيـرد،

ـــر راه  ـــپاه را در از س ـــه س ـــن شـــد ک ای
ــه  ــت مطلق ــای والی ــتن مزاحمه برداش

ناچار می باید به سپاه . بکار برد ،خویش
چشـمش را بـر . نیز میدان مـی داد و داد

ــا  ــت ه ــا  وجناي ــت ه ــا و  وخيان جفاه
جز ایـن . سپاه بستسرداران  خطاهاي

نیز نمی توانست بکند زیرا خود و بیـتش 
در . دنـــدنیـــز همـــین کارهـــا را مـــی کر

خامنـه ای از هر كاري كـه  سپاهعوض، 

از جمله به ایـن دلیـل . کرد ،او خواست
کــه در راســتای هــدف ســپاه کــه تبــدیل 
شــدن بــه یــک حــزب سیاســی مســلح و 

  .بود و هست ،نیز ،مسلط بر دولت است
از انتخابـــات مرحلـــه دوم مجلـــس  •

بـه دسـتور سـيد علـي  ،بـدین سـو پنجم
لنـی در بطـور ع ،افـراد سـپاه خامنه اي،
دخالـت کردنـد و بـا سـازمان انتخابات 

در . دادن به تقلب این کـار را کـرده انـد
آن دوره، پیــــــروزی تنــــــی چنــــــد از 
ــات  ــارگزاران در انتخاب ــداهای ک کاندی
مرحله اول و راه یابی چنـد کاندیـدای 
ـــه دوم  ـــه مرحل ـــان ب ـــن جری دیگـــر ای
انتخابات، نگرانـی جـدی خامنـه ای را 

ميـدان شـد خامنه اي وارد . برانگیخت
. دکـرو شروع به ناسزاگویی به لیبرالها 

ــا  ــادن مجلــس بدســت آنه از خطــر افت
او به سـپاه دسـتور داد کـه . سخن گفت

فعاالنه در انتخابات شرکت کند و مـانع 
ـــا"ورود  ـــردد" لیبراله ـــس گ ـــه مجل . ب

بــدنبال آن فرمانــده کــل ســپاه، فرمــان 
عملیات سیاسـی را در مراسـم صـبحگاه 

صــادر کــرد و حضــرت رســول  ۷لشــکر 
ما در مرحله دوم باید بـه صـحنه : گفت

بیائیم و با رای خود نگذاریم لیبرالهـا و 
لــو یــک نفــر اینهــا بــه مجلــس برونــد و 
ــرای ملــت و کشــور مشــکل  ــد ب بخواهن

ــد ــان "( درســت کنن ــروردین  ۲۹کیه ف
حـزب «بعد از انتخابات، ). ۱۳۷۵سال 
مـا « :با صدور بیانیه ای اعالم کرد »الله

ا بـه صـحنه آمـدیم و جریـان با تمام قـو
انتخابــات را بــه مســیر صــحیح هــدایت 

و فرمانده سـپاه هـم از اولـین . »کردیم
عملیات سیاسی این نیـروی پرافتخـار «

، »که در کارنامـه آن ثبـت و حفـظ شـد
  . صحبت کرد

دخالــــــت ســــــپاه در  ،ن پــــــسآاز      
  :علنی و رسمی شد ،انتخابات

بعــد از : دخالــت در مجلــس هفــتم• 
دســتگاه خامنــه ای و شــم، مجلــس ش

مالحظــه از خــاتمی و  ،ســرداران ســپاه
حکومت او و مـردم را کنـار گذاشـتند و 

تقریبــا  ،مجلــس هفــتم» انتخابــات«در 
همــه اصــالح طلبــان را از دور خــارج 

نامزدهای در برخی شهرها که  .ساختند
آنها پیروز شده بودند بـا کمـک شـورای 
نگهبــان و ابطــال صــندوق هــا مــانع از 

  .شدندنها در مجلس آ عضویت
در انتخابات رياسـت جمهـوري نهـم     

خامنــه اي و ســيد  بــه فرمــان ســيد علــي
وارد انتخابـات  سپاهمجتبي خامنه اي، 

شد تا احمدي نژاد فرد برگزيده بيت را 
ـــه  ـــه دوم ب ـــر هاشـــمي در مرحل در براب

در ايـن رابطـه، سـردار  .پيروزي برساند
 :محمـــد بـــاقر ذوالقـــدر مـــي گويـــد

ات نهمــــین دوره ریاســــت انتخابــــ«
جمهوری در نوع خود بی نظیـر بـود و 

ی هــابایــد پیچیــده عمــل میشــد و نیرو
اصولگرا بحمدالله با طراحـی درسـت و 
چند الیه توانستند در یک رقابت واقعی 
و تنگاتنگ، حمایـت اکثریـت مـردم را 
به خدمتگزاری بیشتر و مـوثرتر بـه آنهـا 

ــد ــران ( »جلــب کنن ــر  ۱۸روزنامــه ای تی
   ).۱۳۸۴سال 

ــدگی •  ــتمین دوره نماین ــات هش انتخاب
ــات دور هشــتم  :مجلــس قبــل از انتخاب
 دست به کار دخالـت سرداران مجلس،

شدند و فرمان از سوی خامنه ای صـادر 
ایــن  ســپاهو دو تــن از فرمانــدهان  شــد

سـخنان سرلشـکر : گونه سـخن راندنـد
فیروز آبادی در مراسم صبحگاهی ستاد 

. بهمـن ۱۳ کل نیروهای مسـلح در روز
وی که رئیس ستاد کل نیروهای مسـلح 
اســـت در ایـــن ســـخنرانی خواســـتار 

ـــــوگیری از ورود ـــــنین و «: جل متحص
به مجلس شـد  »مرعوب شدگان امریکا

امریکا به عـده ای مرعـوب و «: و گفت
آنهـا کـه  .فریفته غرب امیـد بسـته اسـت

ــا بــوش بســازند و بــه  نامــه نوشــتند تــا ب
ــازد و ــوش بس ــا ب ــتند ب ــری نوش در  رهب

مجلس تحصـن کردنـد و در دانشـگاهی 
سال مظهر مبارزه با امریکاسـت  ۵۰که 

و هنوز خون شهیدان مبارزه با اسـتکبار 
در آن می جوشد، نفوذ کردند و به نفـع 
امریکا شعار دادند که ملـت ایـران بایـد 

مباد آنها که امریکـا بـه  .اینها را بشناسند
آنان دل بسـته، بتواننـد بـه کرسـی هـای 

ورای اسالمی دست یابند و باز مجلس ش
ـــد ـــد کـــه کردن خبرگـــزاری (. »آن کنن

   )فارس
حسن طائب جانشین فرمانـده بسـیج     

ــه طــرح  در همــان روز، ضــمن اشــاره ب
: اســت ، گفتــه "بصــیرت"موســوم بــه 

بسیج در جهت اجرای نقش محـوری «
هــائی را بــا هــدف حضــور  خــود فعالیت

و  حــداکثری و ارتقــاء بصــیرت سیاســی 
نــی مــردم و آحــاد بســیجیان معرفــت دی

ــــرای انتخــــاب اصــــلح را صــــورت  ب
به گفته وی این اقدامات غیر   .»دهد می

  در«از نقشی اسـت کـه از سـوی دولـت 
ــــت   ــــأمین امنی ــــه ت ــــه کمــــک ب زمین

ــات ــر عهــده »انتخاب بســیج گذاشــته  ، ب
ــه اظهــارات طائــب، . شــده اســت ــا ب بن

هائی بـرای تبیـین فضـای  برنامه«: سپاه
نقشـی  ه و کشـور و سیاسی جهان، منطقـ

که انتخابات مجلس در تـأمین اهـداف 
انقــالب اســالمی و نظــام دارد را دنبــال 

   ) خبرگزاری فارس ( . »خواهد کرد
ــــت آشــــکار در •  ــــات«دخال  »انتخاب

ایــن  :دوره ریاســت جمهــوری دهمــين
. تقلـب بـیش از انـدازه بـزرگ بـود ،بـار

بـه جنـبش  ،نآمردم برای اعتـراض بـه 
کودتــای  از دممــرجمهــور . مدنــدآدر

و فرمـان سـرکوب و  ۸۸انتخاباتی سـال 
ــتگیری ــل و دس ــکنجه و تجــاوز  قت و ش

بــه ســپاه  خامنــه ایمعترضــین از ســوی 
 ،ایــن نشــریه ،در موقــع خــود. گاهنــدآ

ــا خواننــدگان  جزئیــات ایــن کودتــا را ب
  . خود در میان گذاشته است

 نهمين دوره مجلـس »انتخابات«در  •
ــا جــايي كــه تســپاه  ،مافیاهــا  وانســتت

آرا افـزود  شمار ، برتا می شد. تقلب کرد
و نماينــدگان مــورد نظــر را بــه مجلــس 

ــتاد ــرداران .فرس ــي در  ،برخــی از س حت
انتخاب رييس مجلس هم از تمام تـوان 

امـا نتوانسـتند بـر  .نـدخود استفاده كرد
سرداري از سـرداران خـود، يعنـي علـي 

ـــوند ـــروز ش در نتيجـــه،  .الريجـــاني پي
او ســپردند تــا بــه  رياســت مجلــس را بــه

قــول ســردار رضــا ســراج خــط فشــار بــر 
  .رهبري تا حدي شکل بگيرد

ســپاه پاســداران، در ســران  ،اینــک •
 »انتخابـات«فاصله چند مـاه مانـده بـه 

يــازدهمين دوره رياســت جمهــوري، از 
حاال در پي مديريت و مهندسـي كـردن 

فرد مورد نظـر  مگر د تانانتخابات ميباش
. یاسـت برسـانندررا بـه  »رهبر«خود و 
مبــادا بــار ديگــر گرفتــار ســرداري  تاکــه

همچون محمود احمدي نژاد از يـاران 
  .دنديرين خود گرد

از : دخالت در امور اقتصادي كشـور -  ۹
دوراني كه هاشمي رفسنجاني نيروهـاي 

دست بکار خوردن سرباز گمنام را وارد 
شـركت نها اجازه یافتنـد آو بردن کرد و 

ــدهــا  ــتشــکیل دهن ــا زم ــن ، ت اني كــه اي
شــركتها و موسســات توســط يونســي بــه 

 ، سـربازان گمنـامدتعطيلي كشانده شـد
ــاحبان از برخــي در حــق  ــديران و ص م
آنهــا . جنایتهــا مرتکــب شــدندشــركتها 

ن ســربازان یــمجبــور بــه دادن بــاج بــه ا
سپاه نیز وارد قلمرو اقتصـاد شـد . شدند

درصد این قلمرو را  ۷۰و امروز بیشتر از 
  .تتصاحب کرده اس

از زمــان بــه ســر كــار آمــدن احمــدي      
مـديريت بـر اقتصـاد كشـور نظـام نژاد، 

ــر  ــرادران قاچــاقچي ب ــر يافــت و ب تغيي
ــه اي  ــه گون سرنوشــت اقتصــاد كشــور ب

نـد كـه ازكليـه امکانـات و ه احاكم شـد
بودجــه كشــور بــراي هــر چــه بيشــتر پــر 
كــردن كيســه هــاي خــود اســتفاده مــي 

كــار بــه جــايي رســيده اســت كــه  .کننــد
ــپاه  ــدون حضــور س ــراردادي ب ــيچ ق ه

بزرگتـرين  .پاسداران منعقد نمـي شـود
 وگـازي  ومخابراتي  وقراردادهاي نفتي 
واردات از شـير مـرغ تـا  خودروسازي و

جان آدميزاد و تا گوشت فاسد و داروي 
ميــان دولــت و ســپاه بســته ... قالبــي و

  شده است و سپاه به دليل ناتواني در 
  

  ۵در صفحه
  

 اُمُ الفساد؟
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را بــــه شــــركتهاي  دهــــاقراردا اجــــرا،
مختلف داخلي و خارجي واگذار كرده 

  .باج خود را دريافت مي كند یاو درصد 
ــور اقت     ــت در ام ــن دخال ــاي ــا ص ادي ت

جايي گسترده شـده كـه بـه جـرات مـي 
توان گفت تقريبا در هـر ده ريـال پـولي 

ن از آريـال  ۶كه جابجا مي شود بيش از 
 جابجـا شـده و سـپاهگذرگاههاي ايـن 

حق السهم خود را در آن دريافـت  سپاه
تشکيل  قرارگاههـاي مختلـف . مي كند

اقتصـــادي ســـپاه پاســـداران و تشـــکيل 
بانكهاي مختلف و موسسات مالي  و در 

خطـــوط  واختيــار گـــرفتن مخــابرات 
منجـر بـه ... خـودرو سـازي  و –موبايل 

 وشركتها  وبركليه موسسات  سلطه سپاه
ــور  ــالي كش ــاي م ــات و نهاده كارخانج

از به همين دليل اين نيرو،  .است شتهگ
بابت هزينه هاي سـركوب، كـوچکترين 

  .كمبودي را احساس نمي كند
بــــه چنــــگ آوردن بســــياري از   -  ۱۰

 وامنيتـي  واقتصـادي  ومقامات سياسـي 
در وزارتخانــــه هــــا و ...اطالعــــاتي و

ــا و  ــاد ه ــات و بني ــازمانها و موسس ... س
وزارت و مختلف از جملـه صـدا وسـیما 

ارت و واواک و وزوزارت کشـور  وارشاد 
و وزارت آمــوزش عــالی و امــور خارجــه 

وزارت و وزارت اطالعــات و فــن آوری 
ــــرورش  ــــرو و آمــــوزش و پ  و وزارت ني

ــاورزي  ــاد كش وزارت راه و و وزارت جه
ـــری  ـــي و و تراب ـــاي دولت ـــواع بانكه ان

ـــي  ـــالي  وخصوص ـــات م ـــواع موسس ان
و كـوثر  ومهر بسـيجيان  وهمانند انصار 

ستاد امر به معروف و و  ...ئمه وثامن اال
ســـتاد ائمـــه جمعـــه و و نهـــی از منکـــر 

سازمان فرهنگ و ارتباطات و جماعت 
ســازمان و ســازمان تبلیغــات اســالمی و 

تربیت بدنی و اکثر فدراسیون ها و تـیم 
سـتاد و بنیاد مستضـعفان و های ورزشی 

سـتاد مبـارزه بـا  واموال امـام و رهبـری 
ان بنـــادر و ســـازمو قاچـــاق کـــاال و ارز 

ــتيراني  ــج وو كش ــاف و ح ــازمان اوق  س
 سازمان گمرکات سراسر کشـورو زیارت 

و نظام پزشکی و قوه قضـائی بخصـوص 
راهنمـایی و و » دادگـاه هـای انقـالب«

و حـوزه هـای دینـی رانندگی کل کشـور 
تربیـت نســلی از روحانیـان در خــدمت (

  ).سپاه پاسداران
  

جو کودتا و برخوردها در 
صـــبانیت درون ســـپاه و ع

 –مافیاهــــــای نظــــــامی 
  :مالی؟

  
سـپاه «دو لشگر محمد رسول اللـه و  ☚

مــأمور منطقــه تهــران بــزرگ » عاشــورا
سپاه عاشورا در سـرکوب مـردم . هستند

. شـرکت داشـت ۸۸بعد از جنبش سال 
. فرماندهش علـی فضـلی بـود ،ن زمانآ

فرمانـده . این سپاه را به کرج فرسـتادند
افســرانش ن را تغییــر داده و شــماری از آ

را بازنشسته کرده اند و اینک دوبـاره بـه 
ــد ــده ان ــا بخشــی از . تهــران بازگردان ام

ــگر  ــه لش ــد و ب ــه ان ــات آن را گرفت امکان
 ،ایـن امـر. محمد رسـول اللـه داده انـد

سران این دو لشگر را گرفتار برخـورد بـا 
وجــود دو لشــگر . یکــدیگر کــرده اســت

ــرس از  ــا بخــاطر ت ــران تنه ــپاه در ته س
ترس از کودتـا نیـز . نیست جنبش مردم

دولشــگر بــا دو فرمانـــدهی در . هســت
همان رویه ایست کـه  ،ضدیت بایکدیگر
باوجود برخورد همه . شاه سابق داشت

با همـه و نارضـائی شـدید بدنـه سـپاه از 
مـالی را  –رأس آن که مافیاهـای نظـامی 

ــا وجــود نارضــائی  تشــکیل داده انــد و ب
ــردم ــته  ،جــو ،شــدید م ــا گش جــو کودت

فرماندهان را همچون  ،از این رو .است
طوری چیده  ،از نو ،مهره های شطرنج

اند که مراقب یکدیگر باشند تـا کسـی از 
  . نها دست از پا خطا نکندآ

گفته می شـود حالـت  ،یمژدر درون ر     
عالجـی  ،نهـم در بـن بسـتآ ،یمژفلج ر

اگر بنا بر گشـودن بـن . جز کودتا ندارد
 ،باشـد بست و بیرون رفتن از بـن بسـت

  :کودتا اجتناب ناپذیر است
طرفــداران احمــدی نــژاد بــه دیگــر  ☚

اگر می خواهید  :اصول گرایان گفته اند
از شر  براندازها بیاسائید بگذارید رحیم 

ــود ــور ش ــیس جمه ــائی رئ ــواب . مش ج
. شنیده اند براندازتر از همه شما هستید

مشائی نیز گفتـه اسـت در برابـر مـردم و 
ــه ح ،نهــاآرأی  . ســاب نمــی آینــدبقیــه ب

احمدی نژاد به رحیم مشـائی نشـان داد 
و باتفاق به پیشواز نوروز رفتند و بهـار را 
بهــار انتخابــات ریاســت جمهــوری مــی 
  . داند و از حاال خود را پیروز می انگارد

اما بانـد احمـدی نـژاد دیگـران را از  ☚
می ترسـانند؟ پاسـخ  » براندازها«کدام 

رسـش رقیب بـه ایـن پ» اصول گرایان«
ــتندی« ــیلم مس ــتگاه » ف ــه دس اســت ک

ســال  ،۲۰۱۳اســفند  ۱۴در  ،خامنــه ای
از تلویزیـــون  ،روز درگذشـــت مصـــدق
 ،در ایـن فـیلم. خود پخش کـرده اسـت

احمدی نژاد با بنـی صـدر مقایسـه شـده 
بنی صدر کسی معرفی شده اسـت . است

ن و قــوه آکــه مجلــس و قــانون مصــوب 
قضــائیه و نهادهــای انقــالب را قبــول 

بدیهی است چون بنـا بـر . است نداشته
فـیلم نگفتـه اسـت  ،قیاس صوری بـوده

  که 
مجلـس حاصـل یـک انتخابـات  –الـف 

هیـــأت هریـــک بـــه  ۱۰قالبـــی بـــود و 
 ،ریاســت یــک مستشــار دیــوان کشــور

گزارشــهای مســتند ارائــه کردنــد کــه در 
ــب شــده  ــور تقل ــر کش ــات سراس انتخاب

در مقام نخستین  ،چون بنی صدر. است
خب مردم ایـران از رئیس جمهوری منت

مردم خواسـته بـود هرگـاه انتخابـات را 
در  ،ن شـــرکت نکننـــدآآزاد نیافتنـــد در 

ــــور ــــر کش ــــا  ،سرتاس ــــد  ۲۸تنه درص
ن شــــرکت آدارنــــدگان حــــق رأی در 

پـس مجلـس افـزون بـر تقلبـی . کردند
یعنـی  ،نماینده نصف بعالوه یک ،بودن
رئـیس . درصد مردم کشور بیش نبود ۱۴

کـل راخمینـی دیوان کشـور و دادسـتان 
برخالف قانون اساسی نصب کـرده بـود 
و نخست وزیـر را هـم او تحمیـل کـرده 

هــم صــفت » نهادهــای انقــالب«. بــود
موقت داشتند و رئیس جمهوری اقـدام 
. به انحالل آنها کرد و خمینی مانع شـد

بنــی صــدر در  ،در واقعیــت ،بنــا بــر ایــن
برابر بازسـازی اسـتبداد و تبـدیل شـدن 

نقش پاسدار استبداد و جوانان به ایفای 
بمثابه » نهادهای انقالب«دائمی شدن 

ــود ــتبداد ب ــای اس ــه ه ــن . ســتون پای ای
خمینی بود که ضـد قـانون بـود و عمـل 
می کرد و این بنی صدر بود کـه در برابـر 

  . باز سازی استبداد ایستاده بود
ـــن        ـــا پخـــش ای ـــتند«ب ـــه  –» مس ک

در طول چهار سـال » مستند«چندمین 
یـم والیـت مطلقـه فقیـه ژر ،اخیر اسـت

بطــور آشــکار گفــت از کــدام بــدیل مــی 
ــد و  ــداز«ن را آترس ــد» بران ــی خوان . م

ایـن  ،هرگاه قرار بر مقایسـه واقعـی بـود
جمله را احمدی نژاد از بنی صـدر اخـذ 

کسـی بازخواسـت « :کرده و گفته است
زمینـه خـوبی  ،کند و بازخواست نشـود

 :بنی صدر گفته اسـت. »برای فساد دارد
ســی کــه خــود را ولــی امــر مطلــق مــی ک

. فاسد مـی شـود و فاسـد مـی کنـد ،داند
همـه  ،این مدعی داشتن والیت مطلقـه

را در برابر خود مسئول می داند و خـود 
ــد ــی دان ــئول نم ــی مس ــر کس . را در براب

مأموران دولـت را نیـز چـون خـود مـی 
آنها هم خود را نماد قدرت مطلق . کند

. ی گویندتصور می کنند و به مردم زور م
بدین سان اسـت کـه بکـار بـردن زور در 
ــد سیاســی و اقتصــادی و  ــار بع ــر چه ه

ویرانگری و فسـاد  ،اجتماعی و فرهنگی
  .  وردآهمه جانبه ببار می 

ارگانهـــای تبلیغـــاتی ســـپاه و بیـــت  ☚
 ،خامنه ای همچنان تبلیغ می کننـد کـه

فتنه ای بزرگ تر از فتنه سال « ،در بهار
مل ایـن فتنـه عا. روی خواهد داد» ۸۸

در صــورت رد  ،را تهدیــد احمــدی نــژاد
شــدن صــالحیت رحــیم مشــائی دانســته 

  . اند
يکــي از منشــيان رحــيم مشــايي كــه  ☚

دستگير شده بود بعد از آزادي ميگفـت 
كه همه جلسات مشـايي را ضـبط شـده 
داشتند و در هر مورد از مـن سـوال مـي 
كردند او معتقد است كه احمـدي نـژاد 

اي كانديــداتوري رحــيم مشــايي را بــر
معرفـــي ميکنـــد و تهديـــد كـــرده اگـــر 
صالحيت او رد شود استعفا مـي دهـد و 
اجــازه برگــزاري انتخابــات را نخواهــد 
داد و مــي گفــت كــه نظــام هــم بــراي او 
برنامــه دارد و مــي داننــد كــه او ممکــن 
ــات در  ــزاري انتخاب ــانع از برگ ــت م اس
صــورت رد صــالحيت مشــايي شــود بــه 

حــاال نســخه همــين دليــل برخــي هــا از
ـــراف  ـــل انح ـــه دلي ـــتگيري او را ب دس

  .ن هستندآماده اجراي آپيچيده و 
مـــن و احمـــدی نـــژاد آمـــاده : مشـــائی

شــهادت هســتیم و از همــه هــم مــدرک 
ــا انتخابــات ریاســت  داریــم و از حــاال ت

  . جمهوری هم متصل حمله می کنیم
یـم را از بـدیلی ژترس ر ،خبرهای زیر    
ب را رهـا شکار می کند که تجربه انقـالآ

ــر ســر اســتقالل و  نکــرده و همچنــان ب
ایســتاده  ،زادی انســان و جامعــه ایرانــیآ

  :است
ایــن دروغ در ســپاه تبلیــغ  ،بــاردیگر ☚

 ،را از بنـی صـدرآوقتـی جهـان  :می شود
 –تقاضای سـالح کـرد  ،در اوایل جنگ

بنی صـدر وعـده  –در رابطه با خرمشهر 
ن روز مــی آرسـیدن ســالح را تـا فــردای 

بعــدا دســتور مــی دهــد هــیچ دهــد امــا 
سالحی در اختیار نیروهای مردمی قرار 

بنی صدر دستور داده بـود حتـی . نگیرد
و بنـی ... یک پوکه هم بـه سـپاه ندهنـد

به رادیو فرانسه گفته  ،صدر چندی پیش
سپاه در کار قاچاق و توزیع مـواد  :است

  . مخدر است
ــغ دورغ و پرتناقضــی اســت کــه        تبلی

سپاه در سپاه می کنند  فرماندهان فاسد
نها از تحول از استبداد آبقصد ترساندن 

ــاالری ــردم س ــه م ــغ . ب ــن تبلی دروغ ای
  فاحش است زیرا

فرماندهان سـپاه در دوران جنـگ  – ۱ 
اعتراف کرده اند که افراد سپاه آمـوزش 

حتی از بکار بـردن . نظامی ندیده بودند
  . اسلحه سبک نیز ناتوان بودند

راد سپاه هیچ زمـان اف ،باوجود این – ۲
ممکن هم نبود . کمبود اسلحه نداشتند

در جبهـه  ،انـدک شـمار افـراد سـپاه کـه
برای پوشاندن مناطقی شـرکت  ،جنگ

بخاطر اختصاص  ،می داشتند که ارتش
 ،نمـی توانسـت بپوشـاند ،نیرو به حملـه

بدون اسلحه در برابر دشـمن قـرارداده 
  . شوند

 ارتـش ،در جبهه خرمشهر ،از اتفاق -  ۳
نهادهای «. به اندازه کافی نیرو نداشت

 ۱۲۰۰پذیرفتنــد دســت کــم » انقــالب 
 ،نهـاآاز . نیرو به این جبهـه گسـیل کننـد

نفر بیشتر به جبهه فرستاده نشدند  ۵۰۰
که البته به سالحی مجهز شدند که مـی 

  .توانستند بکار برند
دستگاه خمینی با بکار بردن بازوی  –۴ 

المی و یعنی حزب جمهوری اس ،سیاسی
درکار کودتای  ،بازوی نظامی یعنی سپاه

بـر ضــد  ،خزنـده بــود و در پشـت جبهــه

ن کــه اســتقرار  مــردم آانقــالب و هــدف 
. جبهه جنگ گشـوده بـود ،ساالری بود

در تهـــران و ... حضـــور افـــراد ســـپاه و 
شهرهای بزرگ ضـرور بـود زیـرا کودتـا 
نیاز به بکـار بـردن افـراد مسـلح سـپاه و 

انـدک . مـردم داشـتبرضـد ... بسیج و 
نقـش  ،شمار افراد سـپاه را کـه در جبهـه

 ،ن را داشتندآپوشاندن قسمت های باز 
ــای  ــانی کودت ــه پای ــرای اجــرای مرحل ب

پس به . ورده بودندآخزنده را به تهران 
 ،سپاهی که در جبهه ها حضور نداشـت

  چگونه ممکن بود اسلحه داد؟
فردی بنام محسـن مقدسـی نوشـته    ☚

نکتـه مهـم ایـن بـود کـه اولین «  :است
بنی . بنی صدر نبود ،بنی صدر از روز اول

همـراه بـا  ،ینـد زمانـدارآصدر در یک فر
مقابـــل انقـــالب  ،انبـــوهی از تحـــوالت

مهمترین ویژگی که بنـی صـدر ... ایستاد
میلیـون رأی  ۱۱توهم  ،را بنی صدر کرد

اطرافیان فاسد و بی لیاقت و بی ... بود
 ،ف ویظرفیت و قدرت طلبی که اطـرا

ــور و ســالمتیان حضــور  مثــل غضــنفر پ
وی را بــا تملــق بــه ایــن نقطــه  ،داشــتند

رساندند که می توانـد مقابـل سـایر قـوا 
  .»بایستد

ــیلم       ــتند«در ف ــز» مس ــردم  ،نی رأی م
ــد اهمیــت و  رای ضــد و آاســت کــه فاق

نقیض خمینی است که تمـام اهمیـت را 
چنانکــه مهــدوی کنــی مــی گویــد . دارد

بنـی صـدر بـه  :ته اسـتخمینی به او گف
ــا یــک  ۱۱ ــا ب ــازد ام ــون رأی مــی ن میلی

. از میــانش بــر مــی دارم ،حرکـت دســت
تــوکلی کــه هــم دســتش بــه خــون زنــی 

غشته است و هم دستش آجوان و باردار 
دروغ سـاخته  ،به مال بیـت المـال دراز

است که در حضور بنی صدر به او گفتـه 
ــت ــر  :اس ــی آورد  ۳۰اگ ــون رأی م میلی

. ام ارزش نداشـــتبـــدون تنفـــیض امـــ
روشن است که بدون القـای بـی ارزش 

ـــردم ـــودن رأی م ـــع ،ب ـــدون  ،در واق ب
ـــه  ـــرکوب ک ـــل س ـــه عوام ـــدن ب باوران
شهروندی وجود واقعـی نـدارد و مـردم 

ممکـن نیسـت بـه جوانـان  ،رأی ندارند
عنوان پاسدار داد و به دستشـان تنفـگ 

نها باوراند کـه مـی بایـد سـینه آداد و به 
ــا و خواه ــای برادره ــود را ه ــای خ ره

نها از استبداد بـه آنشانه بروند هربار که 
. تنگ آمدند و زبان به اعتراض گشودند

یعنـی بـه  ،اما ایستادن در برابر سایر قـوا
اجرا گذاشتن تدابیر برای جلـوگیری از 
استوار شدن سـتون پایـه هـای اسـتبداد 
ــه اســتبداد  ــا کــه اینــک جــای ب مالتاری

. تمـالی سـپرده اسـ –مافیاهای نظامی 
او می خواسـت مغزهـای جوانـان بکـار 
افتند و رشد کننـد و مالتاریـا بـه دسـت 
آنها تفنگ داد تا که مزاحمـان اسـتبداد 

غافـل از ایـن کـه کـار بـه . نها را بکشـندآ
طرد روحانی نماهای قدرت طلـب  نیـز 

امــا دو تنــی کــه قلــم بدســت . مــی رســد
» فاســد و بــی کفایــت«مــزدور ســپاه 
ــده اســت ــا وجــود گذ ،خوان ــته ب  ۳۲ش

یم نتوانسته است یـک نمونـه از ژر ،سال
در . نهــا ارائــه کنــدآفســاد و بــی کفــایتی 

دو تنــی  ،هــم در مجلــس اول ،عــوض
بودنـــد کـــه بـــرغم تقلـــب گســـترده در 

نفرهای اول در حـوزه هـای  ،انتخابات
در  ،در مجلــس. انتخــابی خــود شــدند

لـــت فعـــل کودتاچیـــان شـــدن آبرابـــر 
ــس ــان ،مجل ــت ج ــه قیم ــتادند ،ب . ایس

ضنفر پور گرفتار و شکنجه و به زنـدان غ
محکــوم شــد و ســالمتیان بــه خــارج از 

لیاقــت  ،هــر دو. کشــور مهــاجرت کــرد
  . خویش بود که به اثبات رساندند

ـــل ☚ ـــالع واص ـــر اط ـــا ب ـــعود  ،بن مس
رئــیس  ،بــادیآمعــاون فیــروز  ،جزایـری

قبـل از  ،ستاد مشـترک نیروهـای مسـلح
در تـالش بـود  ،»جریان احمدی نژاد«

. ر را از فرانسه به ایران برگرداندبنی صد
او موفــق نشــد امــا چنــدین نقشــه تــرور 

میـز نشـده آکشید که تا کنـون موفقیـت 
جزایــری بیشــتر از بقیــه همپــالگی . انــد

های خود نسبت به بنی صدر حساسـیت 
 ،نشان می دهد و یا چون مأموریت دارد

 ،االن. این حساسیت را نشـان مـی دهـد
را در سـر  احتماال سـپاه نقشـه حـذف او

سخنان مهدوی کنی نیز بی دلیل . دارد
مســعود جزایــری معــاون رئــیس . نبــود

ستاد در جنگ نـرم یـا جنـگ پنهـان از 
  .جمله ترور است

رهبر بـه  :همین جزایری گفته است ☚
مــا اجــازه مقابلــه بــه مثــل داده اســت و 
اوباما را تهدیـد کـرده اسـت کـه مـا نیـز 
 همــه گزینــه هــا را روی میــز  قــرار داده

  . ایم
بنی صدر اعتـراض . تهیه نشده استروشن بود که فیلم بدون هـدف . کردرا همسر اوباما از کاخ سـفید اعـالن جـایزه . اسکار  بهترین فـیلم را دادنـدبـه فـیلم آرگـو جـایزه  :انقالب اسـالمی   :کرد

  
  

ــيلم  ــب  آف ــو و قل رگ
تاريخ گروگـانگيري و  

مـاده  آايران گيـت و  
كردن افكـار عمـومي   

اي پنهان و براي جنگه
  :شكارآ
  
  

ــالب اســالمی ــی صــدر، در  :انق ار برده اسـت را مرداد بک ۲۸کودتای بخصوص القای روش کار سیا که در بود که تبدیل بـه گروگـانگیری شـد و واقعیتــی کــه اشــغال ســفارت امریکــا گو القاء می کند و نیز پوشاندن رفیلم آعصر جدید، دروغ بودن تاریخی کـه ، در مصـــاحبه بـــا رادیـــو ۹۱اســـفند  ۱۱بن ــه اجــرا گذاشــته اســت، پیشــاپیش، خاورمیانه، طرح سلطه جویانـه ای را ایران و یا کشور دیگری از کشورهای کــه غــرب بــه ســرکردگی امریکــا، در کردن صنعت نفت بدین سو، هربـار او توضیح داد که از ملی . مبرهن کرد ــرده اســتتوسط وسائل ارتبـاط جمعـی، زمینـه ب ــراهم ک ــه،  از. آن را ف ــد و مطبوعــات دلخواسـته ایـن مصـاحبه را . می کنندمستمر سلطه جوئی غرب را گـزارش ساز اجرای طرحها بوده انـد و تـاریخ بخشی از فیلم ها و حتی آوازها زمینه جمل ــه انگلیســی برگردان ــه کریســتین ســاینس ب ــازش بارابــــارا هــــونگر کــــه . انتشــــار دادپاری مقاله ای در باره گفته بنی صدر روبـرت  :بازتاب گسـترده ای جسـتاننشار مقاله . مونیتور آن را انتشار دادامریکــا، از جمل ــاره س ــاب را در ب ــتین کت ـــانی نخس ـــر ســـورپرایز«پنه ــاری است، توضیح مفصلی در بـاره گفتـه نوشـــته » اکتب ــرت پ ــته روب ــی صــدر و نوش ــاره  سـهدر پی این دو نوشته، . انتشار دادبن ــه در ب ــت«مقال ــران گی ــز » ای و نی       در مصاحبه . دست تهیه قرار گرفتنددو فـــیلم مســـتند در . انتشـــار یافتنـــدنان سفیر وقـت کانـادا در تهـران سخ
    ۶در صفحه

 اُمُ الفساد؟
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: وابســته گفــت» اپوزیســیون«یــم و ژرجدید، بنـی صـدر خطـاب بـه سـران ، بــاز بــا رادیــو عصــر ۹۱اســفند  ۱۸ اری فارس اطـالع داد ز، خبرگ)اسفند ۲۱( مـارس  ۱۱چرا ساکتید؟ و در  از ایـن  !و کارگردان فیلم شکایت کندیم قصد دارد از تهیه کننده ژکه گویا ر » ایرانـی«وسائل ارتباط جمعـی  ،همه ــور توســط خبرگــزاری به دروغ از مقاله منتشره در کریستین میختـه آغیر ترجمه . کلمه ای نگفتند اما سانسور بی بی . فارس پخش شدســاینس مونیت ــتاز نوشته بنی صدر و بازتاب گسـترده  :شگفت انگیز تـر بـود) فارسی(سی  ــه ای نگف ــنش ر. آن کلم ــم ژواک ی را ابتکار ) شکایت از فیلم ساز آرگو( ــاریخ دروغ امریکائی که اینک در خدمت وزارت یــم گردانــد و یکــی از گروگانهــای ژر . ملت ایران را شرم آور توصیف کـرداو عمـل دولـت و . فیلم را توجیه کردخارجــه امریکــا اســت، ت     :گذرانیمنوشــته هــا را از نظــر خواننــدگان مــی در فصــل دوم، نکــات جدیــد ایــن      مردم ایران استفارســی و توجیــه تــوهین و تحقیــر واقع شرم آور سانسور بی بی سـی در
  
اکتبـــر  :روبـــرت پـــاری 

  :رگوآسورپرایز و 
  
کســـی کـــه  ،مقالـــه را روبـــرت پـــاری     

ــا  ــورپرایز را ت ــر س ــاره اکتب ــق درب تحقی
 ۷در تــاریخ  ،دامــه داده اســتامــروز ا

در پـی انتشـار گفتـه بنـی  ،۲۰۱۳مارس 
 ،صــدر در کریســتین ســاینس مونیتــور

  :انتشار داده است
  
  :رگوآفیلم  ٭
  
ـــران • ـــین ای ـــوری پیش ـــیس جمه  ،رئ

در انتقــاد تــاریخ  ،ابوالحســن بنــی صــدر
را » رگـوآ«نادرستی که بر پایه اش فیلم 

بیشترین مقامهای  :می گوید ،ساخته اند
یــران مــی خواســتند بحــران گروگــان ا

 ،گیری اعضای سفارت امریکا در ایـران
امــا ســتاد . هرچــه زودتــر حــل شــود

یـت اللـه آتبلیغات انتخابـاتی ریگـان بـا 
خمینی معامله ای را انجام داد بر سر به 

زادی گروگانهـا بعـد از آتأخیر انداختن 
انتخابات ریاسـت جمهـوری امریکـا در 

  .۱۹۸۰نوامبر 
بی جایزه اسکاری که به فیلم در ارزیا •
رئیس جمهـوری پیشـین  ،رگو داده شدآ

ایــــران جزئیــــات جدیــــدی در بــــاره 
کارشکنی ستاد انتخاباتی ریگـان در امـر 

به قصد  ،۱۹۸۰حل مسئله گروگانها در 
ــارتر ــد انتخــاب ک ــوگیری از تجدی  ،جل

  .ارائه کرده است
توجــه  ،در ارزیــابی خــود ،بنــی صــدر     

رست بودن تاریخی خود را عمده بر ناد
متمرکز کرده است که فیلم گزارش مـی 

 ۶فیلم گزارش می کند که چگونـه . کند
تن از اعضای سفارت امریکا که بهنگـام 
اشغال سفارت توسط مبارزان ایرانی در 

ـــــه  ،۱۹۷۹نـــــوامبر  ۴ در اعتـــــراض ب
ــرای  ــه امریکــا ب پــذیرفتن شــاه ســابق ب

  . از ایران بیرون برده شدند ،درمان
وشته ای او که کریسـتین سـاینس در ن     

انتشـار داده  ۲۰۱۳مـارس  ۵مونیتور در 
بنی صدر مـی گویـد کـه بیشـترین  ،است

زاد شـدن آمقامات دولت ایران موافـق 
بالفاصله اعضـای سـفارت امریکـا بـوده 

رگو را بدین خاطر که ایـن آاو فیلم . اند
ــر  مقامهــا را رادیکــال و دارای مــنش غی

ــی ــاند ،عقالن ــی شناس ــرده انت ،م ــاد ک ق
  .است

رئیس جمهوری پیشین ایران خـاطر       
گرچــه بــه  ،»رگــوآ«نشــان مــی کنــد کــه 

قـــول او را در ایـــن بـــاره کـــه  ،درســـت
زاد مـــی آامریکائیـــان ظـــرف چنـــد روز 

و او مـی گویـد بـه  –باز می گویـد  ،شوند
یت اللـه روح اللـه آاستناد گفتگویش با 

زادی گروگانهـا آخمینی و موافقت او با 
ن سـخن را گفتـه آ ،چهـار روز ظرف سه

اما می خواهد بنی صدر و نظـر  ،- است 
او را یک استثناء جلوه دهد برای القای 
ــا  ــی ب ــات دولت ــوع مقام ــت مجم موافق
تصــرف ســفارت و بــه گروگــان گــرفتن 

فــیلم مــی خواهــد اینطــور . اعضــای آن
تنها ) بنی صدر(القاء کند که صدای من 

صدای مخالف بوده است و این دروغی 
  .حش استفا
ـــر  • ـــد او و دیگ ـــی گوی ـــدر م ـــی ص بن

نامزدهای معتبـر ریاسـت جمهـوری در 
نخستین انتخابات ریاست جمهوری در 

ــران ــدن گروگانهــا آطرفــدار  ،ای زاد ش
راء بـه ریاسـت آدرصـد  ۷۶او بـا . بودند

 ۹۶«  :او مــی افزایــد. جمهــوری رســید
ن انتخابــات آدرصــد رأی دهنــدگان در 
روگانگیری به کسانی رأی دادند که با گ

نچه فیلم گزارش مـی آو . مخالف بودند
هـم در . کند وارونه این واقعیـت اسـت

نچه به مقامهای حکومـت مربـوط مـی آ
نچه به مردم ایران که در آشود و هم در 

ــــه  ــــات ریاســــت جمهــــوری ب انتخاب
ـــــا  ـــــه ب ـــــد ک ـــــائی رأی دادن نامزده

ــــد ــــانگیری مخــــالف بودن در . گروگ
ــوض ــی  ،ع ــران را مردم ــردم ای ــیلم م ف
نت گرا و فاقد عقالنیت معرفی می خشو
  .»کند

  
  :اکتبر سورپرایز ٭
  
ـــوامبر  ۴در  ،بـــاوجود ایـــن •  ،۱۹۸۰ن

ریگان به ریاست جمهوری رسید و بنـی 
صــدر دیــد کــه کوششــهایش بــرای حــل 
ــی نتیجــه  ــا ب ــع بحــران گروگانه بموق

بنی صدر می گوید او پی برد کـه . شدند
یــت اللــه خمینــی و رونالــد ریگــان آ«

پنهــانی انجــام داده انــد کــه معاملــه ای 
نـام » اکتبـر سـورپرایز«بعدها افتضـاح 

این معاملـه بـود کـه مـانع از آن . گرفت
شد که من و نیز پرزیدنت جیمـی کـارتر 

پیش از انتخابـات ریاسـت  ،گروگانها را
ایـن امـر . زاد کنیمآ۱۹۸۰جمهوری در 

نها گروگانها را بسود انتخاب شـدن آکه 
ن معاملـه آ حاصل ،زاد نکردندآ ،ریگان
  .»بود

بنی صدر در بـاره همکـاری ریگـان بـا  •
پیش از این نیـز گفتـه و نوشـته  ،خمینی
او  ،رگـوآدر ارزیابی خود از فـیلم . است

 ،افــزوده اســت کــه دوتــن از مشــاورانش
حســین نــواب صــفوی و صــدرالحفاظی 

یم خمینی اعدام شدند زیـرا از ژتوسط ر
روابط پنهانی خمینی و فرزندش احمـد 

و رهبـــران حـــزب جمهـــوری  خمینـــی
گاه شده آاسالمی با ریگان و همکارانش 

بعــد از « :بنــی صــدر مــی نویســد. بودنــد
ــا برضــد مــن در خــرداد  و  ۱۳۶۰کودت

در مصاحبه بـا بـی  ،مهاجرت به فرانسه
من ایـران را تـرک گفـتم  :بی سی گفتم

ــان  ــط ارگانیــک می ــرای افشــای رواب ب
  .   »خمینیسم و ریگانیسم

ــی صــدر مکــرر اعدام این دو دوسـت  :انقالب اسالمی ــودارتکاب این جنایـت برانگیختـه بـود، یـم را بـه ژسورپرایز نیز، آن دلیل که رکمیته تحقیـق کنگـره پیرامـون اکتبـر گفته است و در گزارش تفصیلی بـه و همکــار خــود را بن ــرده ب ــریح ک ــه . تش ــود ک ــته ب  ۱۰۰صـــــدرالحفاظی گـــــزارش در نوش

ـــانی  ـــط پنه ـــون رواب ـــزب صـــفحه، پیرام ـــران ح ـــی و س ـــتگاه خمین   .بوش به او داده بودجمهوری اسـالمی بـا گـروه ریگـان و دس
جمهــوی خــواه هــا  ،در طــول ســالها •

هرگونه رابطه ریگان و ستاد تبلیغاتی او 
برای جلـوگیری  ،را با رادیکالهای ایران

زاد شدن گروگانها پیش از انتخابات آاز 
  ،۱۹۸۰ریاســـت جمهـــوری در نـــوامبر 

امـا اسـناد واقعـی قـول . اند انکار کرده
اکتبـر (بنی صدر در باره معاملـه پنهـانی 

بنا بر این . را تصدیق می کنند) سورپرایز
 ،گروگان امریکائی ۵۲زاد شدن آ ،اسناد

ــه ژ ۲۰در  ــان  ،۱۹۸۱انوی در لحظــه پای
از راه اتفـاق نبـوده  ،ادای سوگند ریگان

  . و بخشی از معامله بوده است
ــــه وق ،۱۹۹۲در دســــامبر  • ــــی کمیت ت

تحقیق مجلس نمایندگان در باره اکتبر 
ـــــرد و  ـــــی ک ـــــق م ـــــورپرایز تحقی س
ـــانع از  ـــه م ـــان مغروران جمهوریخواه

بنــی صــدر  ،ن مــی شــدندآانجــام کامــل 
گزارش مفصلی در باره کشماکش پشـت 
پرده خود با خمینـی و فرزنـدش احمـد 

برسر معامله پنهانی با ریگـان و  ،خمینی
  . تسلیم کمیته کرد ،همکارانش

دسـامبر  ۱۷تاریخ گزارش بنـی صـدر       
از جمله اسنادی است کـه . است ۱۹۹۲

در اختیـار کمیتـه » خرین لحظـه آ«در 
خرین لحظه بدین آ. قرار داده شده اند

خــاطر کــه تصــمیم گیرنــدگان تصــمیم 
گرفتــه بودنــد بگوینــد تحقیــق بــه ایــن 
نتیجه رسید که سندی بر وقوع معاملـه 

  .پنهانی یافت نشد
رانس بارسـال رئـیس گـروه تحقیـق لو     

 :گفــت) پــاری(دیرتــر بــه مــن  ،کمیتــه
ــه  ــر ب ــه دی ــوع معامل ــد وق ــدارک مؤی م
ـــی  ـــن از ل ـــدند و م ـــل ش ـــه واص کمیت

از حـزب دمـوکرات و رئـیس  ،هامیلتون
کمیته خواستم سه مـاه دیگـر بـر مـدت 
تحقیـــق بیفزایـــد تـــا مـــدارک واصـــل 

  .نه :موضوع بررسی شوند اما او گفت
  
  :رش بنی صدردفن کردن گزا ٭
  
در گزارش نهائی کمیته تحقیق مورخ  •
گزارش  ،گروه بارسال ،۱۹۹۳انویه ژ ۱۳

بنی صدر را بدین ترتیب سانسور کردنـد 
ــه  ــاره مختصــری ب ــه اش ــد و آک ن کردن

را در » مـی گوینـدها«مدعی شـدند کـه 
محتـــوای گـــزارش را دفـــن . برداشـــت

ــــد  و در ضــــمیمه در فهرســــت  ،کردن
ــوع  ــاره وق ــزگزارشــها در ب ــر پرای  ،اکتب

من به این مـدرک و . ن بردندآاسمی از 
مــدارک دیگــر وقتــی در بایگــانی کمیتــه 

  . دست یافتم ،تحقیق جستجو می کردم
نوشته بنی صدر رویاروئی ها در درون  •

دولت برسـر وارد شـدن جمهوریخـواه 
 ،های امریکا در ماجرای گروگان گیری

او نوشـته . را تشریح می کـرد ،۱۹۸۰در 
نه تهدید کرده است به افشـا است چگو

ـــای  ـــانی رادیکاله ـــه پنه ـــردن معامل ک
یــت اللــه خمینــی بــا ســتاد آنزدیــک بــه 

بوش بر سر بـه تـأخیر  –تبلیغاتی ریگان 
  . زادی گروگانهاآانداختن 

نخسـت توسـط  :بنی صـدر مـی گویـد     
در  ،»معاملــه پنهــانی«رضــا پســندیده از 

بعد از این کـه بـرادر زاده  ،۱۹۸۰وئیه ژ
ینی از دیدار او با سیروس هاشـمی و خم

حقــوق دان عضــو  ،اســتانلی پــوتینگر
بتاریخ  ،در مادرید ،حزب جمهوریخواه

از گفتگو در باره چند و  ،۱۹۸۰وئیه ژ ۲
گاه شده آ ،چون معامله برسر گروگانها

ـــندیده . اســـت ـــوده اســـت پس ـــرار ب ق
پیشـــنهادی از ســـوی حکومـــت کـــارتر 

ی از پیشنهاد معاملـه ا ،در عوض. بیاورد
بنـــی . وردآســـوی جمهوریخواهـــان را 

 :پسندیده به من گفت« :صدر می نویسد

نهـــا آ ،اگـــر شـــما پیشـــنهاد را نپذیریـــد
همان پیشنهاد را بـه ) جمهوریخواه ها(

. خواهنـد کـرد) رادیکالهـا(رقیبان شما 
جمهوریخــواه هــا نفــوذ  :بعــد او گفــت

او بـه  ،خـرآو در. عظیمی در سـیا دارنـد
ا از قبـول ایـن خودداری شم :من گفت

پیشــنهاد کــار را بــه حــذف شــما مــی 
  .»کشاند

بنی صدر می گوید او در برابر تهدیـد       
ـــر  زاد کـــردن آهـــا مقاومـــت کـــرد و ب

بالفاصــله گروگانهــای امریکــائی اصــرار 
اما بر او روشن بود که خمینی بـا . ورزید

هــــر دو طــــرف در جمهوریخــــواه و 
نقشـــه . دمـــوکرات در معاملـــه اســـت

ـــأخیر  جمهوریخـــواه ـــه ت ـــرای ب هـــا ب
زادی گروگانهـــا میـــان او و آانـــداختن 

بـرگ برنـده او . وردآخمینی تنش پدید 
دمهــای آافشــا کــردن معاملــه پنهــانی 

ن به آبوش و گزارش  –خمینی با ریگان 
 ۸در « :او مـی نویسـد. مردم ایـران بـود

مــن از مــردم تهــران  ،۱۹۸۰ســپتامبر 
یند آدعوت کردم در میدان شهداء گرد 

خمینـی . نها بگویمآحقیقت را به  تا من
دو ... اصرار ورزید که مبادا حرفی بـزنم

یـت آدر سال روز در گذشت  ،روز دیرتر
ن شدم که حقیقـت آباز بر ،الله طالقانی

ــه مــردم بگــویم و او احمــد فرزنــد  ،را ب
ــتاد و کــه شــما  ،خــود ــزد مــن فرس را ن

صحبتی نکنید من قول می دهم گفتگو 
رهــا کــردن  بــا حکومــت کــارتر  بــر ســر

  . »غاز می گیردآبالدرنگ  ،گروگانها
نتیجه این شد که خمینی از مجلـس        

ــق  ــر طب مســئله  ،شــرط او ۴خواســت ب
 ،نآپـــیش از . گروگانهـــا را حـــل کنـــد

ــائی ــادق طباطب بــرادر عروســش را  ،ص
شـــرط  ۴مـــأمور گفتگـــو کـــرده بـــود و 

ــاون وزارت  ــا مع حاصــل گفتگــوی او ب
  . خارجه امریکا بود

  
  :شی که مطابقت دارد باگزار ٭
  
گــزارش بنــی صــدر مطابقــت دارد بــا  •

 ،۱۹۸۰اوت  ۱۸نامـــه دیگـــری کـــه در 
که وزیر خارجـه بـود  ،صادق قطب زاده

  - تا پیش از تشـکیل حکومـت رجـائی  –
امر دیگر این کـه مـا « :به مجلس نوشت

می دانیم که حزب جمهوریخواه امریکا 
ـــات  ـــروزی در انتخاب ـــب پی ـــرای کس ب

سخت می  ،ری این کشورریاست جمهو
کوشــد مــانع از حــل بحــران گروگانهــا 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــیش از انتخاب پ

قطـب زاده بسـود حـل فـوری . »بگردد
مسئله گروگانها اسـتدالل کـرده و گفتـه 

واضح اسـت کـه بعـد از انتخابـات  :بود
سـال کـه ۴تـا  ،ریاست جمهوری امریکا
هـر زمـان ایـن  ،دوره این ریاست اسـت

ا در جهـت خواسـت مسئله حل شود مـ
. حزب جمهوریخواه امریکـا کـرده ایـم

ــوری مشــکل  ممانعــت از حــل شــدن ف
گروگانهــا اجــرا کــردن سیاســت داویــد 

اگـر مـا مشـکل را . راکفلر و ریگان است
ــیم ــا بطــور  ،حــل نکن ــای م ــت نوپ دول

ــود و در  مســتمر تحــت فشــار خواهــد ب
ــد  ــت بدســت نخواه ــور موفقی اداره ام

مــی  ،باتوجــه بــه ایــن مالحظــات. وردآ
  .»باید مشکل را حل کرد 

خـر آبا توجه به ایـن امـر کـه تـا مـاه       
مشـکل گروگانهـا حـل  ،۱۹۸۰تابسـتان 
ـــه  ،قطـــب زاده ،نشـــد ـــه مداخل ـــاز ب ب

جمهوریخــواه هــا بقصــد جلــوگیری از 
حل مشکل گروگانها پـیش از انتخابـات 

در . ریاست جمهوری امریکـا پرداخـت
ـــپتامبر  ۶ ـــزاری  ،۱۹۸۰س ـــه خبرگ او ب

من اطالع دارم که ریگان  :سه گفتفران
مــی کوشــد جلــو حــل شــدن مشــکل 

  .گروگانها را بگیرد
نچــه آگــزارش بنــی صــدر نــه تنهــا بــا  •

ــتآقطــب زاده در  ــه اس ــاریخ گفت  ،ن ت
بلکه بـا اظهـارات احمـد  ،خوانائی دارد

وزیـر دفـاع در حکومـت موقـت  ،مدنی
 ۱۹۸۰در انتخابـات . نیز خوانـائی دارد

صدر بود و شکسـت او رقیب بنی  ،ایران
از  ،او توســط ســیروس هاشــمی. خــورد
کمــک مــالی بــرای تــأمین هزینــه  ،ســیا

  .تبلیغات انتخاباتی خود دریافت کرد
مدنی  ،۱۹۹۰در مصاحبه ای در اوائل    

بعــدها  :گفــت) روبــرت پــاری(بــه مــن 
ن آدانســـتم کـــه ســـیروس هاشـــمی در 

ــرای  ،واحــد ــارتر و هــم ب ــرای ک هــم ب
هاشـمی در  .ریگان کار مـی کـرده اسـت

در باره ارتباط و گفتگوی  ،گفتگو با من
محرمانه برسـر گروگانهـا بـا جمهـوری 

از ویلیـام کیسـی نـام  ،نزد مـن ،خواه ها
ــا کیســی . بــرد او اصــرار مــی کــرد مــن ب

مالقــات کــنم و مــن بــه او گفــتم مــا بــه 
  . اینجا برای سیاست بازی نیامده ایم

ریگـان  ،۱۹۹۲در دسـامبر  ،با اینهمـه •
 ،رض فراموشی شد و جانشین اودچار م

ـــــوش ژرژ ـــــات ریاســـــت  ،ب در انتخاب
ـــه  جمهـــوری شکســـت خـــورد و  کمیت
تحقیــق الزم دیــد راه حلــی را در پــیش 

این . بگیرد که هردو حزب را راضی کند
ــه شــده توســط  شــد کــه اطالعــات ارائ

همـین . مقامهای ایرانی را سانسور کـرد
 :و گفـت. کار را بـا مـدارک دیگـر کـرد

بــر وقــوع معاملــه پنهــانی ســند معتبــر «
  !»بدست نیاورد

ـــی صـــدر رئـــیس کمیســـیون امـــور خـــارجی هــامیلتون، در مقــام  :انقــالب اســالمی ـــدگان از بن ـــس نماین در پایان دیدار، او به بنی . دعوت کردمجل ــه حکومــت این امـر کـه چنـین معاملـه ای انجـام مـی دانیـد معنـای قبـول : صدر گفـت ــه اســت اینســت ک ــر شــدن حقیقــت بــر مــردم امریکــا کــه امریکــا پنهــان کنیــد، عواقــب آشــکار اما اگر شما حقیقـت را از مـردم : دادببار می آورد؟ بنی صـدر بـه او پاسـخ بوده اسـت و مـی دانیـد چـه عـواقبی ال غیــر قــانونی ســ ۱۲امریکــا ظــرف گرفت ــیم ت ــیار وخ ــد داد، بس ــدگان و نظــو بـــی اعتمـــادی بـــه . خواهنـــد شـــدروی خواه   . سیاسی کشور همه آنها نخواهند بودام سیاســتمداران اداره کنن
  

ــــارا  مــــدارکی کــــه بارب
هــونگر در نوشــته خــود 
در باره نوشته بنی صـدر 

 ،نهـــا نـــام مـــی بـــرد آاز 
حقیق دروغهای کمیته ت

دربــاره اکتبــر ســورپرایز 
  :شکار می کندآ را
  
باربارا هونگر تحلیل گر سیاسی کـاخ      

ســفید در ســال اول ریاســت جمهــوری 
ــوده  ــان ب ــوع . اســتریگ ــر وق چــون ب

از مقام خـود  ،معامله پنهانی پی می برد
او نخستین کتاب را در . استعفاء می کند

و بــا همــین » اکتبــر ســورپرایز«بــاره 
او نوشته خود را در . عنوان نوشته است

  :انتشار داده است ۲۰۱۳مارس  ۹
روبــرت پــاری در مقالــه بســیار خــوب  •

اهمیت بسـیار نامـه بنـی صـدر بـه  ،خود
  ،ته تحقیق پیرامون اکتبر سورپرایزکمی

  
  ۷در صفحه

  

 اُمُ الفساد؟
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ــورخ   ــامبر  ۱۷م ــرهن ۱۹۹۲دس را مب
این نامه گزارش مـی کنـد . کرده است

ـــران را ژبرخوردهـــا در درون ر ـــم ای ی
برسر معامله پنهانی بـا سـتاد تبلیغـاتی 

زادی آریگان بقصد به تأخیر انداختن 
گروگانها تا بعـد از انتخابـات ریاسـت 

  . ۱۹۸۰ جمهوری امریکا در
ــدرک      ــه م ــن نام ــود ای ــی ش ــا م ادع

خرین آدر«اساسی از مدارکی است که 
تســلیم کمیتــه تحقیــق شــده » لحظــه
ــد ــامیلتون . ان ــی ه ــاه  ۳بارســال از ل م

ــی  ــرای بررس ــت ب ــته اس ــت خواس وق
امـا . مدارک و او موافقت نکرده است

اطــــالع روبــــرت پــــاری حاصــــل از 
این کمبود مهـم  ،مصاحبه او با بارسال

ــر را دار ــی اطــالع اســت از ام ــه ب د ک
ــــاریخیآمهمــــی کــــه در  در  ،ن روز ت

ــنگتن ــی  ،ن روزآدر . روی داد ،واش بن
صدر که من با او در محـل اقـامتش در 

چنــــان  ،ورســــای مصــــاحبه کــــردم
همآهنگ کرده بـود کـه در صـبح روز 
ــه تحقیــق ــه کمیت  ،وصــول نامــه اش ب
در  ،گزارش در باشگاه مطبوعـات نیـز

ــاط ج ــائل ارتب ــار وس ــرار اختی ــی ق مع
غیر از گزارش بنی  ،در این روز. بگیرد
ــار  ،صــدر ــز در اختی ــر نی ــدارک دیگ م

کنفـرانس . مطبوعات قرار داده شدند
در باشــــگاه ) باربــــارا هــــونگر(مــــن 

مطبوعات در ویدیو ضبط و نسـخه ای 
ن در اختیــار کمیتــه تحقیــق قــرار آاز 

بعد از ظهر همان  ،بنابراین.  داده شد
ال از نامـــه و هـــامیلتون و بارســـ ،روز

ــد ــده ان ــاه ش ــرانس آگ ــوای کنف . محت
در مقـــام توجیـــه سانســـور  ،بارســـال
مدارکی که . دروغ گفته است ،مدارک

در اختیار کمیته قرار گرفتنـد عبـارت 
  بودند از

ــنگ الوی – ۱ ــخنان هوش ــدئو س  ،وی
امریکائی ایرانی تبار و تاجر اسلحه که 

بـا  ،۱۹۸۰در ماههای نیمـه دوم سـال 
 –اد تبلیغــاتی ریگــان مقامــات اول ســت

الوی گفتـه . بوش دیـدار کـرده اسـت
سـیروس هاشـمی کـه در اکتبــر  ،اسـت

ن آسورپرایز نقش ایفـا کـرده و شـاهد 
ماجرا بود و در ظاهر برای کـارتر و در 
ــرد و  ــی ک ــار م ــان ک ــرای ریگ ــاطن ب ب

ــردآ ــی ک ــات م ــی مالق ــای خمین  ،دمه
وزف جـو کینـگ   ژو . کشته شده است

Joseph ‘Joe’ King سر گمـرک اف
ــا ــوده آ ،امریک ــل او ب ــل در قت ــت فع ل
ـــــگژو . اســـــت توســـــط  ،وزف کین

هامیلتون و بارسـال بـه کمیتـه تحقیـق 
ــرده شــد شــکارا بــدین خــاطر کــه آ ،ب

ـــمی ـــید هاش ـــهادت جمش ـــرادر  ،ش ب
. ســـیروس هاشـــمی را تخریـــب کنـــد

وزف کینـگ ژبخاطر افشا شدن نقـش 
انویـه ژبود که در کنفرانس مطبوعاتی 

وابــط خــارجی در کمیســیون ر ،۱۹۹۳
بهنگـــام ارائـــه  ،مجلـــس نماینـــدگان

گـزارش کمیتـه تحقیـق دربـاره اکتبــر 
و شـگفت تـر . او غایب بـود ،سورپرایز

ن آاین که نسـخه هـائی از گـزارش در 
کنفرانس مطبوعاتی وجـود داشـتند و 
. من نیز یـک نسـخه را دریافـت کـردم

اما نسخه ها فاقد صفحه هـائی بودنـد 
. مده بودآنها آوزف کینگ در ژکه نام 

نـه بخـاطر اشـتباه و از یـاد  ،و این امر
 ۱۳مــن در . ن صــفحه هــا بــودآبــردن 

نسخه خود را به کمیتـه  ،۱۹۹۳انویه ژ
بردم و صفحه هـای فرامـوش شـده را 

ـــه اعضـــای  عضـــو . نشـــان دادم ،نآب
کمیته نسخه ناقص را از مـن گرفـت و 

تنها توضـیحی کـه . نسخه کامل را داد
باشد اینست این عمل می تواند داشته 

که کمیته تحقیق دو نـوع گـزارش بـه 
یکـی بـا بـردن نـام . چاپ رسانده بـود

کینگ و دیگری با نبردن نام و کـاری 
علت . که با سیروس هاشمی کرده بود

این کار نیز این بوده است که شـماری 
ــــرانس  ــــاران در کنف ــــه نگ از روزنام
مطبوعــاتی مــن در باشــگاه مطبوعــات 

ارشـی در حاضر بودند و نمـی بایـد گز
اختیارشان قرار مـی گرفـت کـه در آن 

نهـا قـول آزیـرا . مده استآنام کینگ 
الوی را در بــاره نقــش کینــگ در قتــل 
ـــد و  ســـیروس هاشـــمی شـــنیده بودن
الجــرم در بــاره ایــن قتــل پرســش مــی 

  . کردند
ن بیـرون آتفنگـی کـه دود از «اما  – ۲

ضــبط شــده ) ســند قطعــی(» مــدآمــی 
ـــت ـــرد اس ـــوی دو م ـــه. گفتگ  اولیوی

در کتاب خود پیرامـون ایـران  ،نورث
 ،» Under Fire« بـا عنـوان  ،گیـت

ایـن گفتگـو مسـلم مـی . نقل مـی کنـد
کند که ریگـان از تمـامی عملیـاتی کـه 

 ،وردنــدآافتضــاح ایــران گیــت را ببــار 
ــاوجود ایــن. مطلــع بــوده اســت از  ،ب

تعقیب قضائی بخاطر ارتکاب اعمـال 
مـن مکتـوب . مصون ماند ،غیر قانونی

 ،تـد کوپـل. گفتگو را توزیع کردماین 
معلوم کرد که » نایت الین«در برنامه 

ندرســـون بـــوده آمـــارتین » مـــرد ب«
رئـیس خـود  ،است کـه در کـاخ سـفید

من و سرمشـاوران ریگـان در سیاسـت 
من نیز مشاور در سیاسـت . داخلی بود

در  ،ســرهنگ نــورث. داخلــی بــودم
 ،کتــاب خــود و در برنامــه نایــت الیــن

ی و آنـه اف بـی  ،سمدعی شد هـیچک
ــه کــاخ ســفید ــادر نیســت صــدای  ،ن ق

و در . ضـــبط شـــده را شناســـائی کنـــد
از  ،۱۹۹۱اکتبـر  ۲۱برنامه نایت الین 

همگان خواسته شد هرکس ایـن صـدا 
صــاحب آن را بــه ایــن  ،را مــی شناســد

ـــد ـــونی معرفـــی کن . فرســـتنده تلویزی
مــن  ،برنامــه هنــوز بــه پایــان نرســیده

» ب مـرد«تلفن کردم و گفتم صـدای 
ــم ــی شناس ــارتین . را م ــون آاو م ندرس

اســـت و رئـــیس مشـــاوران ریگـــان در 
شـنیدم  ،بعـدها. سیاست داخلی  بـود

که صدا شناس صـدا را تشـخیص داده 
و نسخه ای از کار خود را برای برنامه 
نایت الین که همچنان سکوت گزیده 
بــود و نســخه دیگــری را بــرای ســرتیم 
محققان کمیته تحقیق پیرامون اکتبر 

ن آبعــد از . ورپرایز فرســتاده اســتســ
بود که از من خواسـته شـد و شـهادت 

بعــد از ظهــر روز  ۴در ســاعت . بــدهم
ـــامبر  ۱۷ ـــد از وصـــول  ،۱۹۹۲دس بع

گزارش بنی صدر به کمیته تحقیـق در 
ن در باشگاه آصبح همان روز و پخش 

در کمیتـه  ،روزنامه نگاران توسط من
ــز. حاضــر شــدم و شــهادت دادم  ،و نی

شـــهادت دادن میچـــل  مـــن ترتیـــب
کارشــناس ایــران در ســتاد  ،اســمیت

در انتخابـات  ،بـوش –تبلیغاتی ریگان 
. را نیز دادم ،۱۹۸۰ریاست جمهوری 

 ،او شــهادت داد کــه هوشـــنگ الوی
در  ،تاجر اسلحه ،امریکائی ایرانی تبار

بــه او مراجعــه کــرده  ،بــاره گروگانهــا
بعـد از  ۲در سـاعت  ،بنا بر ایـن. است

بارســال  ،۱۹۹۲ســامبر د ۱۷ظهــر روز 
. گزارش بنی صدر را دراختیار داشـت

شهادت دوشاهد را همـان روز شـنیده 
بود و مـدارک دیگـر را کـه مـن توزیـع 

. در اختیــار گرفتــه بــود ،کــرده بــودم
ـــتاد  ـــه س ـــد ک ـــدارک حـــاکی بودن م
ـــر  ـــه ای غی ـــان معامل ـــاتی ریگ انتخاب

یـــم اســـالمی ژقـــانونی و پنهـــانی بـــا ر
ــی بعمــل  اســت  وردهآرادیکــال خمین

ـــن کـــه  ـــرای ای گروگـــان  ۵۲زادی آب
بنـا . امریکائی به تأخیر انداختـه شـود

امریکائی ها مـی بایـد چنـد  ،بر معامله
ماه دیگر در اسارت مـی ماندنـد تـا کـه 
کارتر در انتخابـات شکسـت بخـورد و 

  . ریگان پیروز بگردد
پــاری مــی  ،در پایــان مقالــه خــود •

 ۱۹۹۲دســامبر  ۱۷نامــه ... (« :نویســد
و مــــدارک دیگــــر بــــه ) دربنــــی صــــ

ــیس  ــی رئ هــامیلتون و بارســال کــه اول

کمیتــه و دومــی رئــیس گــروه تحقیــق 
 ،با وجـود ایـن ،رسیدند ،کمیته بودند

 ،به این عذر که مدارک دیر رسیده اند
کمیتــه تصــمیم گرفــت اعــالن کنــد 
مدرکی دال بـر وقـوع معاملـه پنهـانی 

امــا شــهادت . بدســتش نرســیده اســت
ال را تکــذیب زمــان هــامیلتون و بارســ

 ۱۷چرا کـه مـا مـی دانـیم در . می کند
کمیته مشغول بکار برد  ۱۹۹۲دسامبر 

و من و اسمیت در بعد از ظهـر همـان 
نامـه بنـی صـدر را . روز شهادت دادیم

نیــز کمیتــه همــان روز دریافــت کــرده 
بعــد از آن روز بــوده اســت کــه . اســت

مـاه  ۳بارسال مدعی است از هامیلتون 
ـــه مـــدارکی  وقـــت خواســـته اســـت ب

» خـرین لحظـهآدر «رسیدگی کند که 
دسـامبر  ۱۷صبح روز . واصل شده اند

بـا در اختیـار داشـتن گـزارش  ،که من
در باشـگاه  ،بنی صدر خطاب به کمیته

کنفـرانس مطبوعـاتی  ،روزنامه نگاران
کمیته تحقیق مشغول بکار  ،برپا کردم

بــود و ایــن گــزارش را دریافــت کــرده 
گـزارش  ۳پس این که در صـفحه . بود

ایـن گـزارش در  :تحقیق نوشته اسـت
راء آبــــه اتفــــاق  ،۱۹۹۲دســــامبر  ۱۰

. شــکاری اســتآدروغ  ،تصــویب شــد
چگونه ممکن است یک هفته پـیش از 

ــه آ ــمیت در کمیت ــن و اس ــه م ن روز ک
ـــوب  ـــه مکت ـــم و کمیت ـــهادت دادی ش

یعنـــی مـــارتین  ،»مـــرد ب«ســـخنان 
و نامه بنی صدر را دریافـت  ،ندرسونآ

راء تصــویب آاتفــاق گــزارش بــه  ،کــرد
  ! شده باشد؟

شکاری است زیـرا آاین ادعا دروغ       
افزون بر نامه بنی صـدر و شـهادت مـا 
دو تن و مدرکی کـه گفتگـوی مـارتین 

در گــزارش  ،دســامبر ۱۷ندرســون در آ
اطالعـــاتی درج هســـتند کـــه بعـــد از 
تـــاریخ تصـــویب گـــزارش در اختیـــار 

نســخه هــای  :کمیتــه قــرار گرفتــه انــد
در کنفــرانس مطبوعــاتی  گــزارش کــه

میــــان حاضــــران  ۱۹۹۳انویــــه ژ ۱۳
فاقد صفحه هائی بودند  ،توزیع شدند

وزف کینــگ صــحبت ژنهــا از آکــه در 
ــرای . مــی شــود در نســخه هــائی کــه ب

ــد و مــن یــک  همگــان چــاپ شــده ان
این صفحه هـا  ،نها را گرفتمآنسخه از 
ــد ــا در . را دارن ــدرک ی ــن م ــا ای  ۱۷ام

عنی دست کـم ی ،نآدسامبر و یا بعد از 
روز بعد از تصویب گـزارش توسـط ۱۰

در اختیـار کمیتـه قـرار گرفتـه  ،کمیته
  .  است

دروغ دیگر اینسـت کـه گـزارش بـه       
ـــاق  ـــتآاتف ـــده اس ـــویب نش  :راء تص
ــی ــه  ،دیمل ــواه کمیت ــو جمهوریخ عض

تحقیق می گوید او بـا گـزارش موافـق 
نبوده و گـزارش دیگـری بنـام گـزارش 

هـامیلتون  .اقلیت امضاء کـرده اسـت
مــرا تهدیــد کــرد هرگــاه گــزارش را 

ـــرم در کنگـــره را  ،انتشـــار دهـــم دفت
و هامیلیون این کار را . برخواهد چید

جای تردید نیست که هـامیلتون . کرد
مــی دانســته اســت کــه معاملــه پنهــانی 

ــوع  ــر وق ــدارک ب ــده و م ــع ش ن آواق
ــد ــی دهن ــهادت م ــا . ش ــه ب ــت ک اینس

عضـــــو  ،موافقــــت هــــانری هایــــد
بناگهـان و فـورا  ،کمیتهجمهوریخواه 

به کار کمیته پایـان مـی دهـد و تـاریخ 
دســامبر قــرار  ۱۰تصــویب گــزارش را 

نکه نفـس قیـد کـردن آحال . می دهد
ــی صــدر  در فهرســت  ــه بن ــوان نام عن

ــزارش ــه  ،گ ــه تهی ــد ک ــی کن ــلم م مس
دسامبر نیز هنوز  ۱۷گزارش در تاریخ 

ــوده اســت ــده ب ــام نش ــا . تم ــه از آب نک
ــ ــی صــدر اســم ب رده شــده گــزارش بن

 ۱۷از مدارک و شـهادتهای روز  ،است
  .دسامبر نامی نیز برده نشده است

روبرت پـاری نمـی توانسـته اسـت از  •
این شهادت ها و مـدارک دیگـری کـه 
ــلیم  ــی صــدر  تس ــه بن ــا نام ــان ب همزم

از بخشی  ،بنابراین ،کمیته تحقیق شد
اینهمـه . گاه باشدآاز دروغهای کمیته 

ــــه ای انت ــــه زودی در مجموع ــــار ب ش
  .خواهند یافت

مــن همچنــین قویــا بــا بنــی صــدر و  •
روبرت پاری موافقم که هـدف واقعـی 

ن و آرگـو و زمـان پخـش آاز تهیه فیلم 
 ،ن داده شـده اسـتآجایزه ای که بـه 

اکتبـر  :گویای این واقعیـت هـا اسـت
سورپرایز هنوز یک تابو است و هـدف 
این فیلم حقیـر جلـوه دادن ایرانیـان 

کـا و زمینـه سـازی در چشم مـردم امری
بـه عـذر  ،برای حمله نظامی بـه ایـران

رســیدن برنامــه اتمــی ایــران بــه نقطــه 
نتـان یـاهو . غیر قابـل بازگشـت اسـت

برنامـه  ،می گوید در تابسـتان پـیش رو
ن آ. اتمی ایران به این نقطه مـی رسـد

فیلم بزرگ که می تواند مانع از وقوع 
جنگی بشود که به زیان مردم امریکا و 

گــاه کــردن آ ،ل و ایــران اســتاســرائی
مردم امریکا از این واقعیـت اسـت کـه 
ـــر ســـورپرایز روی داده  خیانـــت اکتب

ــن . اســت اســرائیل واســطه انجــام ای
خیانت بوده است و معامله اسلحه در 

 ،زاد کــردن گورگانهــاآازای تــأخیر در 
. از طریق اسرائیل انجام گرفتـه اسـت

اسرائیل چند میلیارد اسـلحه را بطـور 
ــ یــم ایــران ژه بنیادگراهــا در رســری ب

ــه اســت ــه . فروخت ــا فروخت بهمــان ه
است که امـروز مـی گویـد تهدیـد اول 

اسـرائیل . برای حیات اسرائیل هستند
ـــا ر ـــط طـــوالنی و ژب ـــران رواب ـــم ای ی

پیچیده و محرمانه دارد و این روابـط 
ــمنان  ــن دو دش ــد ای ــی کنن تکــذیب م

تش بـس آبعد از . واقعی یکدیگر باشند
ر جنگ ایران و عراق د ۱۹۸۸اوت  ۸

نخســت معــاون رئــیس  ،بــوش ژرژکــه 
ــیس جمهــوری  جمهــوری و ســپس رئ

بـه  ،را به خمینـی نوشـاند» جام زهر«
سخن دیگر او را بـا تهدیـد بـه افشـای 
روابط پنهانی اسرائیل با ایـران و تنهـا 
ــا عــراق  ،گذاشــتن ایــران در جنــگ ب

تـش بـس آناگزیر از تن دادن به قبول 
ا بــا عــراق وارد امریکــ ،ایــن بــار ،کــرد

دومـین جنـگ امریکـا بـا . جنگ شـد
 ،تصدی کـرد) پسر(بوش  ژرژعراق که 

شیعه های متمایل به ایران را بر عراق 
حاکمیت بخشید و چند تریلیون دالر 
خــرج ایــن جنــگ شــد و ســودش بــه 

 ،در افغانســـتان ،و بـــاز. ایـــران رســـید
یــم ایــران برضــد طالبــان ژامریکــا و ر

مریکـــا و اینـــک کـــه ا. متحـــد بودنـــد
برنامــه اتمــی ایــران را خطــری بــرای 

ـــد ـــی کن ـــغ م ـــان تبلی ـــه  ،جه از جمل
نـاگزیر کـردن  ،هدفهایش از ایـن کـار

ســـیای میانـــه و اروپـــای آکشـــورهای 
شرقی بـه قبـول اسـتقرار پایگـاه هـای 
 ،ضد موشـکی امریکـا در ایـن کشـورها

روابط  ،بنا بر این. است ،برضد روسیه
ا واقعی حکومتهای امریکا و اسرائیل ب

ــران ــت ای ــی آ ،حکوم ــه م ــت ک ن نیس
هیچیـک از ایـن سـه دولـت . نمایانند

ــردم کشورهاشــان از  ــد م نمــی خواهن
  .ورندآروابط واقعی این سه سردر

ــران گیــت انتشــار اما ترجمه سه مقالـه  :انقالب اسالمی ــاره ای   :آینده می آوریمیافته انـد، در ایـن شـماره و شـماره ای کــه در ب

ــاری ــرت پ ــاره  :روب درب
گیت و ایران گیت واتر 

  :از نو باید اندیشید
  
مــارس  ۹روبــرت پــاری مقالــه را در     

  :انتشار داده است ۲۰۱۳
ــد   • ــد نشــان مــی دهن ــدارک جدی م

مقامـــات واشـــنگتن عناصـــر کلیـــدی 
افتضاحهای واترگیت و ایران گیت را 
پوشــانده انــد و چســان ایــن دو جــرم 

میزی  راهبـر آدولت به اعمال خیانت 
ف از ارتکابشان حفظ شده اند که هد

  . قدرت ریاست جمهوری بوده است
بنا بر قول رسمی که می بایـد نصـب     

 ،العین مقامهـای دولـت امریکـا باشـد
پوشــاندن حقیقــت بــدتر از ارتکــاب «

حقـایق  ،باوجود ایـن. »جنایت است
در باره این دو جنایت پوشـانده شـده 

مدارک جدیـدی کـه  ،در حقیقت. اند
رها شـده » است سری«بتازگی از بند 

نور جدیـدی بـر ایـن دو افتضـاح  ،اند
می تابانند و مسلم می کنند کـه تـاریخ 
ـــه اســـت ـــد نگـــارش یافت ـــن دو ب . ای

نست که تا ایـن آواقعیت بسیار بدتر از 
  :هنگام دانسته بود

کنتـرا دو جرمـی  –واتر گیت و ایـران 
هســتند کــه درپــی یــک رشــته جرمهــا 
انجــام گرفتــه انــد و هــدف از ارتکــاب 

ــأمین قــدرت عظــیم ا ــه جــرم ت ینهم
   :ریاست جمهوری بوده است

نچه بـه واتـر گیـت مربـوط مـی آدر  •
مــاجرای دزدیــدن مــدارک از  –شــود 

مقــر حــزب دمــوکرات امریکــا توســط 
ـــه  ـــار را ب ـــه ک ـــون ک ـــأموران نیکس م
استیضــاح نیکســون و اســتعفای او از 

در اوت  ،ریاســـت جمهـــوری امریکـــا
مــدرک بــه روشــنی  ،- کشــاند  ،۱۹۷۴

ــدین مع ــد کــه نیکســون ب ــوم مــی کن ل
خـــاطر عـــده ای را مـــأمور دزدیـــدن 
مدارک از مقر حزب دمـوکرات کـرده 
ـــادا  ـــه مب ـــود ک ـــیده ب ـــه ترس ـــود ک ب
دموکراتهــا مــدرک کارشــکنی او را در 
ــای صــلح  ــرفتن گفتگوه ــرانجام گ س

بدسـت  ،با هیأت ویتنام شمالی ۱۹۶۸
  .ورده باشندآ

در  ،ن کــه نیکســونآکمــی بعــد از      
ریاســت جمهــوری امریکــا  بــه ،۱۹۶۹
ی آرئـیس اف بـی  ،ادگار هوور ،رسید

بــه او اطــالع داد کــه مــدرکی وجــود 
ــه فرســتاده  ــد چگون دارد کــه مــی گوی

در قفــای پرزیــدنت  ،هــای نیکســون
رئیس جمهوری وقت  ،لیدن جانسون

ــا ــوبی را  ،امریک ــام جن ــت ویتن حکوم
متقاعــد مــی کننــد گفتگوهــای صــلح 

مـی  پاریس را تحریم کند و صلحی کـه
 ،برقرار شـود ۱۹۶۸توانست در اواخر 

  .برقرار نشود
قطع شـدن گفتگوهـا میـان هیـأت      

حکومـــت امریکـــا بـــا هیـــأت ویتنـــام 
 ،در نتیجــه. شــمالی بــه نتیجــه نرســید

نیکسون با اکثریت ضعیفی به ریاسـت 
و چون رئـیس . جمهوری امریکا رسید

 ۴جمهوری جدید جنگ را بـه مـدت 
ـــه داد را در خـــود  ،ســـال دیگـــر ادام

ــا شــدن ســند  ــه افش ــد ب معــرض تهدی
ـــه  ـــوگیری ب ـــش او در جل ـــای نق گوی
ــــا و  ــــدن گفتگوه ــــت انجامی موفقی

مــی  ،۱۹۶۸اســتقرار صــلح در اواخــر 
به دوتـن از دسـتیاران  ،از این رو. دید

رئـیس اداره کـاخ  ،طرف اعتماد خـود
بوب هالـدمن و مشـاور امنیتـی  ،سفید

  هانری کیسینجر  ،رئیس جمهوری
  

  ۸در صفحه
  
  

 اُمُ الفساد؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

8 

 

 
 

2013 آوريل  8تا  مارس 25 1392فروردين  20تا  6   824شماره    

 

ســتور داد محــل نگاهــداری ســند را د
ن دو نتوانستند محل سـند آاما . بیابند

  .را بیابند
و حـــاال مـــا مـــی دانـــیم کـــه چـــرا      

بطــور خصوصــی  ،پرزیــدنت جانســون
ـــام را  ـــورد ویتن ـــون در م ـــل نیکس عم

او سـند . توصیف کرده بود» خیانت«
ـــته و  ـــار داش ـــط آرا در اختی ن را توس

از  ،دستیار امنیتـی خـود ،والت روستو
روسـتو . کاخ سـفید خـارج کـرده بـود

ن آمـی نهـد و »  xپاکت «نوشته را در 
اما او وقتـی . را نزد خود نگاه می دارد

 ،ریاســت جمهــوری را تــرک مــی کــرد
» فــوق ســری «حــق نداشــت ســند 

متعلق به دولت را توسط دستیار خود 
او بـه روسـتو . از کاخ سفید خارج کند

ــا وقتــی او  دســتور مــی دهــد ســند را ت
 ،نآبعـد از . منتشـر نکنـد ،نده اسـتز

  .ن چه کندآخود می داند با 
ــون و  • ــی دانســت جانس ــون نم نیکس

روستو سند و یا کسان دیگـری سـند را 
ــد ــار دارن ــندهای . در اختی ــوال س معم

 متعلق به شورای امنیت ملی را رئـیس
جمهوری که دوره ریاسـتش تمـام مـی 

در اختیـــار رئـــیس جمهـــوری  ،شـــود
ــرار مــی دهــد ــد ق ــا کــه دوام و  جدی ت

  .استمرار حکومت تضمین شود
ـــــینجر در       ـــــدمن و کیس ـــــا هال ام

نهـا آ. جستجوی خود کامیـاب نشـدند
ــوای ســند ســر  ــتند از محت ــا توانس تنه

محتــــوای گفتگوهــــای . دربیاورنــــد
فرستاده های نیکسون بـه سـایگون بـا 
مقامات حکومت وقت ویتنام جنـوبی 

رئـــیس  ،ن وان تیـــوآاینـــان بـــه . بـــود
یتنــام وعــده مــی دادنــد در حکومــت و

 ،صورت نیکسون به ریاست جمهـوری
نهـــا انجـــام آمعاملـــه بهتـــری بســـود 

ــاه  ــد داد هرگ ــانع از آخواه ــا م ن آنه
شوند که گفتگوهای صلح جانسون با 

  .ویتنام شمالی به نتیجه برسند
این بـود کـه سـند گـم شـده خـاطر      

نیکسون نـه . شفته می کردآنیکسون را 
تنـام شـمالی ادامـه تنها به جنگ بـا وی

هزار امریکائی دیگـر را هـم  ۳۰و  ،داد
به کشتن داد و کشته هـای ویتنـامی را 
 ،نیز بالغ بـر یـک میلیـون تـن گردانـد

بلکــه دامنــه جنــگ را بــه کــامبوج نیــز 
ــط داد ــا.  بس ــود امریک ــگ  ،در خ جن

سبب اختالف امریکائیـان بـا یکـدیگر 
جنبشهای عظیم ضد جنگ . شده بود

نها آان جنگ نسبت برخاستند و حامی
  .واکنش شدید نشان می دادند

  
  :اسناد وزارت دفاع امریکا٭
  
ــنگین آدر  • ــو س دانیــل  ،۱۹۷۱ن ج

مقـــام ارشـــد وقـــت وزارت  ،الســـبرگ
نسخه ای سندهای ایـن وزارت  ،دفاع

خانه را در اختیـار روزنامـه نیویـورک 
این سـند تـاریخ سـری . تایمز قرار داد

را ۱۹۶۷تـــا  ۱۹۴۵جنـــگ ویتنـــام از 
ایـــن گـــزارش . گـــزارش مـــی کردنـــد

مفصل دروغهـای فراوانـی را بـر مـالء 
ــی کــرد  ــتر  –م ــا آبیش ــا را دموکراته نه

که به مردم امریکا گفتـه  –گفته بودند 
نها را هـم بـا جنـگ آشده بودند تا که 

موافــق کننــد و هــم بــه جبهــه جنــگ 
  .بروند

نیویورک تایمز  ،۱۹۷۱وئن ژ۱۳در  •
. شروع بـه انتشـار گـزارش سـری کـرد

ــردم را آانتشــار گــزارش  تــش خشــم م
ــــرد ــــعله ور ک ــــرای . ش ــــون ب نیکس

ـــن  ـــدن ای ـــشآفروخوابان ـــتور  ،ت دس
توقیف انتشـار گـزارش را داد بـه ایـن 

 ،اما سـرانجام. عنوان که سری هستند
  .در دادگاه عالی بازنده شد

امــا نیکســون تــرس دیگــری در دل       
سند خیانت او قـدرت انفجـار  :داشت

زیـرا مسـلم مـی . بسیار بیشتری داشـت
ن آنیکسـون مـانع از  ،کرد کـه در خفـا

شـــده اســـت کـــه پـــیش از انتخابـــات 
گفتگوهـای  ،۱۹۶۸ریاست جمهوری 

صلح به نتیجه برسـند و صـلح برقـرار 
  . گردد

اگــر کســی فکــر مــی کــرد گــزارش       
ــانگر یــک  ــاع بی ــه وزارت دف محرمان
افتضاح است که به میلیونها امریکـائی 

واکــنش  ،کنــد ضــربه روانــی وارد مــی 
این مردم امریکـا چـه مـی شـد هرگـاه 
سند منتشر می شد و فاش می کـرد کـه 
نیکسون مـانع  از انجـام صـلح شـده و 
سبب کشته شدن هزاران تن امریکائی 
دیگــر در جنــگ ویتنــام شــده اســت و 
خشونت جنـگ بـه امریکـا بازگشـته و 

ن را برضـد آموافق و مخـالف جنـگ 
ی ایـن تنها بـرا ،یکدیگر بکار می برند

  که به ریاست جمهوری امریکا برسد؟ 
نیکسون که برای تجدید  ،۱۹۷۲در  •

ماده می آانتخاب به ریاست جمهوری 
بــا توجــه بــه قــوت جنــبش ضــد  ،شــد

. نگران انتشـار ایـن سـند بـود ،جنگ
ن تظـاهرات بـزرگ برضـد او آافشای 

در برابــر کــاخ ســفید و استیضــاح او 
توسط کنگره را می توانست به دنبـال 

  .  یاوردب
 ،۱۹۷۱وئـــــــن ژدر  ،از ایـــــــن رو      

ــه  ــینجر را ب ــدمن و کیس ــون هال نیکس
نها را مأمور آ ،دفتر خود خواند و از نو

نهـا گفتگـو آمیان . یافتن سند گرداند
شد که سند کجا و در دست چـه کـس 

  ...یا کسانی می تواند باشد
  
ــیم دادن و  ٭ ــردن آتعل ــاده ک م

  :رد زنندگاندستُب
  
نیکسـون  ،از نو ،۱۹۷۱ژوئن  ۳۰در  •

. از هالدمن خواست سند را پیـدا کنـد
ــیا ــر س ــت از افس ــی گف ــوارد  ،او حت ه

ــر حــزب  ــه مق هانــت در وارد شــدن ب
اســتفاده  ،دمــوکرات و ربــودن ســند

  .کند
به دالیلی کـه هنـوز روشـن نیسـتند       

ــه  ــند از مؤسس ــودن س ــتن و رب ــه رف ک
امـا . بروکینگس هرگز انجام نگرفـت

فتن سـندی کـه در یأس نیکسـون از یـا
قـرار از او ربـوده  ،اختیار جانسون بود

بود و سبب وقوع یک رشته رویـدادها 
سـرباز  ،شد کـه بـه افتضـاح واترگیـت

گروهی واحـد  ،زیر نظر هانت :کردند
ــراد ایــن . بلغــاری هــا تشــکیل شــد اف

واحد تعلیم داده شدند برای ورود بـه 
. مقر حزب دموکرات و دزدیـدن سـند

 ،برای دومین بـار ،۱۹۷۲وئن ژ ۱۷در 
ــت  ــای واترگی ــاری وارد بن ــد بلغ واح

  .باز سند را نیافتند. شدند
ــین • ــه را بب ــخند زمان ــون ! ریش نیکس

ــتو  ــون و روس ــه جانس ــی دانســت ک نم
هــیچ نمــی خواســتند ســر کــار کثیــف 

هرگـــاه . نیکســـون را بـــرمالء کننـــد
خـر دوره آتـا روز  ،نیکسون می دانست

ـــــیس  ،دوم ریاســـــت جمهـــــوری رئ
اند و افتضاح واترگیت جمهوری می م

اما علـت . نیز از پرده بیرون نمی افتاد
 ،۱۹۶۸نهــا در همــان ســال آایــن کــه 

ایـن بـود کـه فکـر  ،سند را رو نکردنـد
  . کردند برای کشور مفید نیست

بـرغم سـرباز  ،۱۹۷۲در ماه نـوامبر      
نیکسون بـه  ،کردن افتضاح واتر گیت

ـــد ـــاب ش ـــوری انتخ ـــت جمه . ریاس
امن جانسـون شـد نیکسون دست به د

تا مگر او حزب دموکرات را از تحقیق 
در باره دستبرد از مقر حـزب منصـرف 

و تهدیـد کـرد کـه هرگـاه چنـان . کند
خواهد  ،نکند که نیکسون می خواهد

 ،۱۹۶۸گفـــــت کـــــه در انتخابـــــات 
جانسون دستور داده بود گفتگوهـای 

جانســـون ســـخت . او را شـــنود کننـــد

ــــت تقاضــــای او  برآشــــفت و از اجاب
 ،۱۹۷۳انویـه ژ ۲۰در . دداری کردخو

نیکســون دور دوم ریاســت جمهــوری 
ـــه ژ ۲۲غـــاز کـــرد و در آخـــود را  انوی
  .نیکسون درگذشت ،۱۹۷۳

  
  :بسوی استعفاء ٭
  
غـاز دور دوم آدر هفته هـای بعـد از  •

ــرگ  ــون و م ــوری نیکس ریاســت جمه
افتضــاح واترگیــت شــروع  ،جانســون

کرد به از پرده بیرون افتـادن و دامـن 
ـــو ـــرفتننیکس ـــام. ن را گ ـــن ای  ،در ای

روستو با خود کلنجار می رفـت کـه بـا 
در . حاوی سـند چـه کنـد»  xپاکت «

ــــه ۱۴ ــــه صــــفحه ،۱۹۷۳م  ،او در س
او در ایـن . محتوای سند را بازنوشـت

ــر  ــری ب ــند چــه اث ــار س ــه انتش ــاره ک ب
افتضاح واترگیـت خواهـد گذاشـت و 
سکوت در باره خرابکاری نیکسـون در 

ــام  ــه بایــد کــار صــلح در ویتن را چگون
مــن بــه ایــن « :اندیشــید ،توجیــه کــرد

ــــدام  ــــه اق ــــل شــــدم ک ــــاور متمای ب
ـــــــان در  از دو  ،۱۹۶۸جمهوریخواه

ارتبـاط  ،جهت بـا مـاجرای واترگیـت
ــد ــدا مــی کن نخســت اینکــه عمــل . پی

نیکســـــون در ممانعـــــت از اینکـــــه 
رئــیس جمهــوری امریکــا  ،جانســون

ــام را برقــرار کنــد ولــو  ،صــلح در ویتن
 ،گـاه نشـده انـدآسـند  مردم امریکا از

اکثریت ناچیزش گویای داوری مردم 
دو دیگــر ایــن کــه . نســبت بــه او اســت

برغم توضیح و تفسـیرهای بـی شـمار 
ــــی ــــاط جمع ــــائل ارتب ــــد از  ،وس بع
تحقیـق  ،انتخابات ریاست جمهـوری

ــاه  ــاره کارشــکنی نیکســون هیچگ در ب
  ... بطور کامل بعمل نیامد

د نچه روستو نمی دانست این بـوآو      
 –بســیار مســتقیم تــر  –کــه راه ســومی 

وجود دارد که سند مخفی شـده را بـه 
ترس نیکسون . واترگیت وصل می کند
بنـا بـر گـزارش  ،از سند و فاش شدنش

ــــگ  ــــاع از جن ــــه وزارت دف محرمان
ــام ــه  ،ویتن ــاری برانگیخــت ک او را بک

  . وردآافتضاح واتر گیت را ببار 
روستو همچنان با خود ور می رفت  •

 ۲۵تـا ایـن کـه در . بایدش کردکه چه 
مشـاور کـاخ  ،جون دین ،۱۹۷۳وئن ژ

در مجلس سنا شهادت داد کـه  ،سفید
نیکســـون در دســـتبرد از مقـــر حـــزب 

وئــــن ژدر  ،دمــــوکرات در واترگیــــت
و ایــن . دخالــت داشــته اســت ،۱۹۷۲

دســتبرد بخشــی از جاسوســی سیاســی 
بــوده اســت کــه مــی بایــد انجــام مــی 

ــت ــد از . گرف ــک روز بع ــاره در ،نآی ب
بـه تصـمیم  ،کاری که باید سـند بکنـد

را برای کتابخانه » xپاکت «او . رسید
بــا ایــن قیــد کــه از  ،جانســون فرســتاد

 ،ســال ۵۰تــا  ۱۹۷۳وئــن ژ ۲۶ ،امــروز
ــاز شــود ــه ایــن . ایــن پاکــت نبایــد ب ب

او تصمیم گرفت کـه ایـن سـر  ،ترتیب
 ،سـال دیگـر ۵۰بمـدت  ،تاریخ امریکا

ار مـدیر تـازه بـه اختیـ. سر باقی بمانـد
کتابخانه و یا کسی که جانشـین او مـی 

 ۵۰شــود گذاشــت کــه بعــد از گذشــت 
پاکـت را بازکنـد و اگـر بـه ایـن  ،سال

زمــان  ،نتیجــه رســید کــه هنــوز زمــان
ســـال  ۵۰بمـــدت  ،ن نیســـتآانتشـــار 
مراجعــه بــه مــدرک را ممنــوع  ،دیگــر
  . کند

سـال  ۵۰رئـیس کتابخانـه  ،در عمل •
در  ،هبعد از گذشته دو دهـ. صبر نکرد

پاکت گشـوده شـد و  ،۱۹۹۴وئیه ژ ۲۲
ن آمراجعـه کننــدگان ســر از محتــوای 

ــدآدر ــلم ... وردن ــند مس ــوای س و محت
ــدتر از  کــرد کــه پنهــان کــردن ســند ب

مردی  ،چراکه نیکسون. جنایت است

ـــیس  ـــد رئ ـــارش نبای ـــاطر ک ـــه بخ ک
رئــیس جمهــوری  ،جمهــوری مــی شــد

 ،افتضـاح واتـر گیـت را وود وارد. شد
اشـنگتن پسـت از پـرده روزنامه نگار و

ــه استیضــاح  بیــرون انــداخت و کــار ب
کشید و نیکسون نـاگزیر شـد اسـتعفاء 

  .کند
 
پوشاندن ماجرائی که از پرده  ٭

ــران  ــاد و افتضــاح ای بیــرون افت
  :گیت نام گرفت

  
مقامـات  ،همانند ماجرای واترگیت •

واشنگتن و بسیاری از تاریخ دانانی که 
ــند ــی کش ــرده م ــایق پ ــر حق ــل  ،ب تمای

ــه د ــت را ک ــران گی ــاح ای ــتند افتض اش
ایـن . بپوشـانند ،ورده بودآریگان ببار 

افتضاح نیز مـی گویـد چسـان بخـاطر 
ـــدن ریگـــان و  ـــیس جمهـــوری ش رئ

کارهـای کثیـف مجـاز  ،خودکامگی او
مــی شــوند و شــمار بســیار گرفتــار مــی 

  .شوند
ــزرگ« • ــرمالء  ،»پرســش ب ــد از ب بع

ایـن بـود کـه  ،۱۹۸۶شدن افتضاح در 
ت ریگــــان از کارهــــای یــــا پرزیــــدنآ

عضـو شـورای  ،سرهنگ الیویه نـورث
جــون  ،امنیــت ملــی و رئــیس فعلــی او

مــک  ،و رئــیس پیشــین او ،پویندکســتر
اطـالع داشـته اسـت یـاخیر؟  ،فارلین

ــه  ــلحه ب ــه اس ــروش محرمان ــاجرا ف م
از ( ،ایــران و خریــد محرمانــه اســلحه

محل سه برابر قیمت فروختن اسلحه 
هــا یــک ســهم را بابــت ب :بــه ایــران

پرداختن و یک سهم را صـرف خریـد 
شورشـیان ضـد (اسلحه برای کنتراهـا 

کردن و سـهم سـوم ) دولت نیکاراگوا
ـــه بودجـــه  ی خصوصـــی » ســـیا«را ب

ــــاص دادن  ــــود!!) اختص ــــار. ب  ،یکب
پویندکستر شـهادت داد کـه او ریگـان 

ــود آرا از ایــن ســر  در  –گــاه نکــرده ب
بسیاری ریگان را قیافـه ای  ،واشنگتن

 ،حاصل تحقیـق.  –انستند بیش نمی د
ــد ــیچ ش ــل . ه ــی بعم ــئوالهای فرع س

مدنــد کــه نمــی توانســتند ســبب پــی آ
  . بردن با حقیقت شوند

وزیر وقت دادگستری و  ،ادوین میز  •
تحقیق را محدود کردنـد  ،نیز کنگره

و روشــن  ۱۹۸۶تـا  ۱۹۸۴بـه ســالهای 
است که نمی خواسـتند منشـاء مـاجرا 
ــر ــر س ــانی ب ــه پنه ــه افتضــاح معامل  ک

پـیش  ،گروگان امریکائی در تهران۵۲
از انتخابات ریاست جمهـوری نـوامبر 

نمــی خواســتند . معلــوم گــردد ۱۹۸۰
ن معاملــه آیــا در پــی آتحقیــق بگویــد 

ــه  ــت ب ــازه یاف ــرائیل اج ــه اس ــود ک نب
اسـلحه  ،گرفتار جنگ با عـراق ،ایران

  بفروشد؟ 
و در همــــان حــــال کــــه تحقیــــق      

در کنندگان کنگره خود را به تحقیـق 
ــه  ــاره فــروش غیــر قــانونی و محرمان ب

و  ۱۹۸۵اسلحه بـه ایـران در سـالهای 
بـه ایـن  ،محدود کـرده بودنـد ۱۹۸۶

حکومـــت  ،۱۹۸۱امـــر مســـلم کـــه در 
ریگان تصویب کرده بـود اسـرائیل بـه 
ــران اســلحه بفروشــد و تمــاس بــا  ای
ایرانی ها از پـیش از انتخابـات نـوامبر 

برقرار شده اسـت و تـأخیر در  ،۱۹۸۰
کــردن گروگانهــا ســبب شکســت  زادآ

 ،کــارتر و پیــروزی ریگــان شــده اســت
  . مطلقا نپرداختند

ـــر  ،باگذشـــت ســـالها •  ۲۰افـــزون ب
از جملـــه مقامـــات ایـــران و  –شـــاهد 

ــاتی ارشــد  ــات اطالع اســرائیل و مقام
اروپا و فعاالن حـزب جمهوریخـواه و 

اطالعــات خــود را  –نیــز یاســرعرفات 
گان در باره تماسهای ستاد تبلیغاتی ری

و ایـــن (انتشـــار دادنـــد  ،بـــا ایـــران
ــا یکــدیگر  ــر تناقضــی ب اطالعــات کمت

  !! ).نداشتند 
هــم در اوائــل ریاســت جمهـــوری  •

عالئــم بــروز کردنــد و روی  ،ریگــان
. دادن رویداد خاصی را معلوم کردنـد

ــه ژدر  ــاربری  ،۱۹۸۱وئی ــائی ب هواپیم
ــرای  ــود و ب ــرائیل ب ــاره اس ــه در اج ک

از تخلیه بار بعد  ،ایران اسلحه می برد
بهنگـــام  ،خـــود در فرودگـــاه تهـــران

ـــت ـــبابق  ،بازگش ـــوروی س توســـط ش
نیکـوال  ،یـک دهـه بعـد. سرنگون شد

معاون وزارت خارجـه امریکـا  ،ولیوت
در دوره ریاســت  ،در امــور خاورمیانــه

مـن در بـاره سـقوط  ،جمهوری ریگان
ـــد  ـــای ارش ـــا مقامه ـــا ب ـــن هواپیم ای

ـــردم ـــحبت ک ـــت ص ـــد از . حکوم بع
ــرم ،گفتگوهــا ن روشــن شــد کــه در ب
مــا موافقــت کــرده ایــم کــه  ،حقیقــت

اسرائیل اسلحه امریکـائی را بـه ایـران 
ـــد ـــاره . بفروش ـــق در ب ـــد از تحقی بع

ویلیـوت  ،پروازها از اسرائیل به ایـران
به این بـاور رسـید کـه سـتاد تبلیغـاتی 

پـــیش از انتخابـــات ریاســـت  ،ریگـــان
 ،با ایـران ،۱۹۸۰جمهوری ماه نوامبر 

. معاملـه کـرده اسـت ،بر سر گروگانها
بر این نظر شدم که تماسها « :او گفت

ــا ایــران احتمــاال پــیش از انتخابــات  ب
غــاز آ ،۱۹۸۰ریاســت جمهــوری ســال 

بدین خاطر است کـه هـم .  گرفته اند
 ،غـــاز ریاســـت جمهـــوری ریگـــانآاز 

اسرائیل در شورای امنیت ملی امریکـا 
  .»صاحب نقش شد

 )پاری(من  ،۲۰۱۲اوت  ۸وقتی در      
 :او گفــت ،بــا ویولــت مصــاحبه کــردم

من به یاد نمـی آورم در مقامهـای بـاال 
چــه کســانی فــروش اســلحه توســط 
ــران را تصــویب کــرده  ــه ای اســرائیل ب

می دانم کـه  بـازیگران جدیـد . بودند
. محافظه کاران جدیـد جـوان بودنـد

اینها بـرای پیـروز شـدن  ،در انتخابات
بسـیاری . فعالیت کرده بودنـد ،ریگان

مقامهـای  ،در حکومت ریگـان ،نهاآاز 
  .ارشد را پیدا کردند

  
  :سایه محافظه کاران جدید ٭
  
مدارکی کـه بـه تـازگی در کتابخانـه  •

ریگان یافته شـده انـد فـاش مـی کننـد 
کــه محافظــه کــاران جدیــد کــه در 
ــام شــده  دســتگاه ریگــان صــاحب مق

بویژه روبـرت مـک فـارلین و  –بودند 
 ،۱۹۸۱ بوده اند که در –پل ولفوویتز 

اجازه دادن به اسـرائیل بـرای فـروش 
. اسلحه بـه ایـران را پـیش کشـیده انـد

مک فارلین و ولفوویتز مانور داده اند 
و موفق شده اند به ریگان به قبوالننـد 

در یــد  ،کــه سیاســت امریکــا در ایــران
ــد ــارلین باش ــک ف ــه . م ــازه یافت او اج

اســـت مجـــرای ارتبـــاطی پنهـــانی بـــا 
ه ترتیبــی کــه برقــرار کنــد بــ ،اســرائیل

  .ن بو نبرندآاعضای حکومت هیچ از 
نــه تنهــا اســناد اظهــارات ویولــت را  •

ــد ــی کنن ــد م ــول اســحق  ،تأیی بلکــه ق
 ،نخســت وزیـر اســبق اســرائیل ،شـمیر

ــورپرایز ــر س ــاب اکتب ــه کت ــته  ،ک نوش
مسئول ایران در شـورای  ،گاری سیک

امنیت ملی در دوران کارتر را خوانده 
در تــل  ،در مصــاحبه اش بــا مــن ،بــود
را نیــز تصــدیق مــی   ، ۱۹۹۳در  ،آویــو
 ،بــه بـاور مــن :او بـه مــن گفـت. کننـد

ــد و  ــه کردن ــا مداخل جمهوریخــواه ه
ن شـدند کـه میـان حکومـت آمانع از 

کارتر و مقامـات ایـران تـوافقی بعمـل 
زاد آید و گروگانها پیش از انتخابـات آ

  شما در  :وقتی از او پرسیدم. شوند
  
  

  ۹در صفحه
  

 اُمُ الفساد؟
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ــر  ــاره اکتب ــی ب ــر م ــورپرایز چــه فک س
کنید؟ این معامله انجام گرفته است؟ 

نکـه تردیـدی بـه آبـی  ،اسحق شـامیر
ـــه :پاســـخ داد ،خـــود راه دهـــد  ،البت
  . انجام گرفته است

 ،همـه ،اظهاریه های فـراوان دیگـر     
تصدیق می کنند اکتبر سورپرایز واقـع 

ــال. شــده اســت ــرای مث  ،۱۹۹۶در  ،ب
 ،ر عرفـاتکارتر با یاس  ،در غزه ،وقتی

رئیس حکومت خـودگردان فلسـطین 
عرفــات کوشــید اعتــراف  ،دیــدار کــرد

کند بـه نقـش خـویش در گفتگوهـای 
جمهوریخواه هـا بـا ایـران بـر سـر بـه 

ــداختن  ــأخیر ان ــا آت ــا ت زادی گروگانه
ــات ریاســت جمهــوری  بعــد از انتخاب

ـــه کـــارتر و در  ،او. امریکـــا خطـــاب ب
 ،تاریخـدان ،حضور دوگالس برینکلی

وضـــوعی هســـت کـــه مـــی م« :گفـــت
ــویم ــما بگ ــه ش ــد . خــواهم ب ــما بای ش

جمهوریخــواه  ،۱۹۸۰بدانیــد کــه در 
مدند با پیشنهاد فـروش آها به نزد من 

ــه نجــات بخــش (اســلحه  ــرای جبه ب
و به مـن گفتنـد هرگـاه مـن ) فلسطین

ــــای  ــــه گروگانه ــــدهم ک ــــی ب ترتیب
بعـد از انتخابـات  ،امریکائی در تهران

ــــوری( ــــت جمه ــــوندآ) ریاس  ،زاد ش
ومـــــــــت جمهوریخواهـــــــــان حک(

. »)ورده مـی کننـدآخواستهای ما را بر
در  ،برینکلـــی گفتگـــو را در مقالـــه ای

 Diplomaticدر  ،۱۹۹۶اواخر سال 
Quarterly انتشار داد.  

رئــــیس  ،در همــــین هفتــــه پــــیش •
ــران ابوالحســن  ،جمهــوری پیشــین ای

ـــــدر ـــــی ص ـــــه  ،بن ـــــاجرای معامل م
 ،جمهوریخواه ها را بر سـر گروگانهـا

ــ ،۱۹۸۰در  ــیح داد ب ــت و توض از نوش
چسان تمـاس و معاملـه پنهـانی سـبب 
شــد کــه گروگانهــا پــیش از انتخابــات 

ــــوامبر   ۱۹۸۰ریاســــت جمهــــوری ن
 ،در ایــــن جــــا. زاد نشــــوندآامریکــــا 

نویســنده همــان قســمت هــا از نوشــته 
ورد کـه در مقالـه آبنی صدر را بـاز مـی 

اول خود نقل کرده بود و بـاز توضـیح 
صـدر در می دهد چسان گـزارش بنـی 

باره گروگانگیری و معاملـه پنهـانی را 
  .سانسور کرده بود ،کمیته تحقیق

  
ن طـور آپنهان کـردن تـاریخ  ٭

  :که وقاع شده است
  
ــیس گــوره  • ــه رئ ــال ک ــورانس بارس ل

بـه  ،دیرتـر ،تحقیق کمیته تحقیق بود
مــدارک حــاکی از وقــوع  :مــن گفــت

معاملــه پنهــانی دیــر رســیدند و مــن از 
خواسـتم  ،ملیتونلی هـا ،رئیس کمیته

ماه تمدید کنـد امـا  ۳زمان تحقیق را 
و هــامیلتون بــه . نــه :هــامیلتون گفــت

بــه یــاد نمــی آورم بارســال  :مــن گفــت
  .تقاضا کرده باشد و من گفته باشم نه

ــه جــای       ــه تحقیــق ب ــه آکمیت نکــه ب
 ،دقــت مــدارک جدیــد را بررســی کنــد

نها را یا نادیده گرفت و یا پنهان و یـا آ
مـن یکچنـد از  ،بعدها. کردبی مقدار 

در . یـافتم ،در بایگـانی ،این مدارک را
مقامـات اکتبـر سـورپرایز و  ،واشنگتن

ن بــا ایــران گیــت را نیــز پنهــان آربــط 
ایـــن واقعیـــت و نیـــز . کـــرده بودنـــد

ــر  ــا زدن مه ــواد مخــدر را ب قاچــاق م
ــه « ــه توطئ ــی  ،اســت» نظری باطــل م

نها همین کار را با خیانـت آ. خواندند
ایــن بــار نیــز حاضــر . ردنــدنیکســون ک

حتی با وجـود افتضـاح ایـران  ،نشدند
جــورج  ،ریگــان و جانشــین او ،گیــت

  . بوش را مجرم بشناسند
 ،روزنامـــه نگـــار ،وقتـــی گـــاری وب •

بــردن (افتضــاح قاچــاق مــواد مخــدر 
وردن مــواد آاســلحه بــرای کنتراهــا و 

 ۱۹۹۰را در اواسـط ) مخدر به امریکـا
دشمنی طرف  ،از پرده بیرون انداخت

روزنامــه نگــاران نیویــورک تــایمز و 

نجلـس تـایمز آواشنگتن پست و لوس 
ــان ســخت . شــد ــه او چن ــه هــا ب حمل

وزه ژبودند که مسئوالن روزنامه سـان 
در . مرکوری نیوز او را اخـراج کردنـد

ــه ای او را خــراب  ــدگی حرف ــع زن واق
  .کردند

ـــال  • ـــه در س ـــن ک ـــه ای  ،۱۹۹۸طرف
ود در بازپرسی خـ ،بازپرس داخلی سیا

به این نتیجه رسید کـه حمـل اسـلحه 
برای کنتراها و بـارکردن مـواد مخـدر 
در همان هواپیماهـا و وارد کردنشـان 

ــه امریکــا صــحت  ،توســط کنتراهــا ،ب
دارد و حکومتهای ریگـان و بـوش روا 
دیده و از این جنایـت حمایـت کـرده 

گـزارش  ،بخش بزرگ مطبوعـات. اند
ــد و  ــده گرفتن ــز نادی ــازرس ســیا را نی ب

اعتبـار حرفـه  ،ری برای این که وبکا
  .  نکردند ،ای خود را بازیابد

مطبوعـــات بـــزرگ امریکـــا  ،و بـــاز •
نخواستند در باره منشاء ایران گیـت و 
اهمیت ربـط افتضـاح ایـران گیـت بـه 

اهمیـت . فکـر کننـد ،اکتبر سـورپرایز
ندادند بـه مـدارکی کـه بـرهم افـزوده 

تــرجیح دادنــد بــه گرفتــار . مــی شــدند
ــی ــاطرات  فراموش ــان و خ ــدن ریگ ش

ـــوش ـــاطر  ،جـــذاب ب دلخـــوش و خ
  .سوده کنندآ

نه تنها به ربـط واترگیـت بـا ایـران       
بلکــــه هــــرکس  ،گیــــت نپرداختنــــد

از هـر  ،خواست به این ربط بپردازنـد
غافـل از ایـن کـه .  وردنـدآحملـه  ،سو

ــد و  ــی افت ــرون م ــرده بی حقیقــت از پ
ن آروزنامه نگاران و تاریخـدانانی کـه 

بــی اعتبــار مــی  ،ن مــی کردنــدرا پنهــا
ــوند ــد. ش ــناد جدی ــه و  ،وزن اس توجی

تفسیرهای پیشین از این اقتضـاحها را 
باز بـه همـان نتیجـه . بی وزن می کند

پنهـان کـردن حقیقـت «می رسیم کـه 
  .»بدترین جنایت است
ــا ایــن امــر کــه . انتخــاب نشــوندشدند، ممکن بود مرتکبـان جنایـت راست است که اگر بموقع افشا می . شوند باوجود این تکرار می شـوند افتضـاحها افشـا مـی: کند، اینسـتروبرت پاری مـی بایـد بـه آن توجـه امـــر واقعـــی کـــه  :انقـــالب اســـالمی ــن واقعیــت باوجود افشـا، درب برهمـان پاشـنه ام ــای ای ــــرم و رده اند کـه بسا جامعه ها باور ک. اندحساســـیت خـــود را از دســـت داده است که وجدان اخالقی جامعه ها، مــی چرخــد، گوی ــــه ای ج ــــت مجموع ــاد اســتسیاس ــت و فس ــت و خیان ـــه و در اندیشـــه هـــای راهنمـــا تعریفـــی افزون براینکه ارزشهای اخالقی        . بگیردانتخــاب کننــده مــی بایــد در نظــر انتخابــاتی، ایــن معیــار اســت کــه و آن سیاســـتمدار اســـت و در هـــر آنچه می ماند، سنجش کـارآئی ایـن . جنای ـــوب یافت ـــهای مقل ـــن ارزش ــداری ای ــان قدرتم ــه ترجم ــوب ک ــز تـــاریخ بمثابـــه مجموعـــه امرهـــای اخالقی جامعه گشته انـد، جامعـه از هســـتند ســـبب نـــاتوانی وجـــدان مقل ــدیگر نی ــا یک ــه ب ــتمر در رابط ــه خـــــدمت قـــــدرت نیـــــز تـــــاریخ تـاریخ دانـان در . غافل گشته اسـتمس ــدیگر ک ــده از یک ــدادهای بری ــین  هریک در زمـانی روی مـی دهنـد وروی ــر پس ــه ام ــی ب ــین ربط ــر پیش ــــه در نتیجـه، . ندارد، بخورد می دهندام ــــه جامع ــــا، از جمل ــــه ه ــه جامع ــاریخی بمثاب ــدان ت ــائی وج ــه امرهــای امریک ــاریخ بمثاب ــه ت در رابطه بایکدیگر پیدا نمی  مستمروجــدان ب

ــد ــر مــالء شــدن . کن ــه، پــس ب وگرن
ــانگیری اگـر چنـین . این افتضاح می گشـتو برآن می شد که مـانع از اسـتمرار در رابطه با یکدیگر روی مـی دهنـد بود و نیز امرهای واقعی می شد که روی داده از این نوع کـه پـیش از آن افتضاح واترگیت، درپـی امرواقعـی  ــرح گروگ ــه ط ــرد، ن ــی ک ــی ریختــه و اجــرا مــی شــد و نــه اکتبــر م ــت روی م ــران گی ــورپرایز و ای ــأمور دادند و نه با ساختن دروغی توسط س ــک م ــای ی ــت ه ــیا، حکوم ــتند شود، هرگاه مردم ایران نیـز وجـدان و در آنچه بـه ایـران مربـوط مـی        . نشاندندافغانســـتان را بـــه روز ســـیاه مـــی خود را می فریفتند و مردم عـراق و امریکا و انگلستان مردم کشـورهای س ــی داش ــوع م ــن ن ــاریخی از ای   :ها گرفتار سازندکشورها در سرطان مسئله و بحران سیاسی ایران حضور داشته باشند و ثروت ملی ایران باشند و در صحنه کنند و همچنان، صـاحب دولـت و اوائل، اسـتبداد وابسـته را بازسـازی ار، همـان انقالب کننـد و هـر سـه بـبـــار در یــک قـــرن  ۳ممکــن نبــود ت

  
  

ايران تضـمين كتبـي   
 ،داروود و –مي دهد 

اوباما را سـرزنش مـي   
ــد ــيدن در  - كن انديش
  :بحران؟ باره

  
  
ایــران حاضــر اســت تضــمین  ٭

کتبی بدهد که بمب اتمی نمـی 
ســازد و مــدیر اطالعــات ملــی 
امریکــا مــی گویــد ایــران بمــب 

  :اتمی نمی سازد
  
ــارس  ۱۲در  ☚ ــفند  ۲۲( ،۲۰۱۳م اس
معاون اول « ،محمد رضا رحیمی) ۹۱

ملـت  :گفتـه اسـت ،»رئیس جمهوری
ایران حاضر است یک تضـمین کتبـی 

ــل ــه ســازمان مل بدهــد کــه دولــتش  ب
هرگــز نخواهــد کوشــید بمــب اتمــی 

» رهبــــر« ،پــــیش تــــر. وردآبدســــت 
فتــوا داده  ،جمهــوری اســالمی ایــران

بود کـه تولیـد و داشـتن و بکـار بـردن 
قصـد ایـران . اسلحه اتمی حرام است

ـــن تضـــمین اینســـت کـــه  از دادن ای
کشورهای غرب از مجـازات و تهدیـد 
. ایـــران بـــه جنـــگ دســـت بردارنـــد

ازمانهای اطالعــاتی بخصــوص کــه ســ
غرب نیز مرتب می گویند ایران درکار 

چنانکـه در . تولید بمـب اتمـی نیسـت
مـــدیر  ،همـــین روز جـــیمس کالپـــر

اطالعات ملی در سنا شـهادت داد کـه 
ایران درکار ساختن بمب اتمی نیسـت 
ــازد ــن بمــب را نس ــاه ای ــا هیچگ  .و بس

از چـــه رو  ،بـــاوجود ایـــن شـــهادت

ران مجازاتهــای وضــع شــده برضــد ایــ
سخت تـر مـی شـوند و چـرا ایـران بـه 

  جنگ تهدید می شود؟
  
 :مدیر اطالعـات ملـی امریکـا ٭

ایــران نمــی توانــد بطــور ســری 
مــواد الزم بــرای تولیــد بمــب 

ورد و بمـب آاتمی را یکجا گـرد 
  :بسازد

  
ـــــارس  ۱۲در  ☚ جـــــیمس  ،۲۰۱۳م

مدیر امنیت ملی امریکا در سـنا  ،کالپر
 ،یگـریکبار د ،در این روز. شهادت داد

ــد  ســازمانهای اطالعــاتی امریکــا گفتن
ایران در کار تولید بمب اتمی نیست و 
استراتژی نظامی ایران اساسـا دفـاعی 

جــیمس کالپــر در کمیســیون . اســت
مـا نمـی دانـیم « :اطالعات سـنا گفـت

ایران احتماال تصمیم به ساختن بمب 
نچه مـی آ ،اتمی خواهد گرفت یا خیر

ا دانــیم اینســت کــه چنــین تصــمیمی ر
ــه اســت او توضــیح داد کــه . »نگرفت

حاصـــل کـــار ســـازمانهای اطالعـــاتی 
ایران درکار بدست «امریکا اینست که 

وردن توانائی تولید بمب اتمی  بقصد آ
تضمین امنیت و اعتبار و نفوذ منطقـه 

امـا تحصـیل توانـائی . ای خود هسـت
ن نیست که تصمیم به تولیـد آبمعنای 

  . »بمب اتمی نیز گرفته است
تحلیــــل ســــازمانهای اطالعــــاتی       

امریکا همچنان همانسـت کـه پـیش از 
ایران مـی خواهـد در ردیـف  :این بود

کشورهای دارای توانائی تولیـد بمـب 
به دشمنان  ،ورد و بدین سانآاتمی در

خـــود اخطـــار کنـــد کـــه هـــر زمـــان 
می توانـد بمـب اتمـی  ،درجا ،بخواهد

اساســا اســتراتژی ایــران . تولیــد کنــد
وردن آعـــین بدســـت اینســـت کـــه در 

بـه قـرارداد  ،توانائی تولیـد ایـن بمـب
وفـادار  ،منع گسترش سـالح هسـته ای

  .ن را نقض نکندآبماند و 
ــز      ــت ،و نی ــر گف ــران ژر :کالپ ــم ای ی

رودرروئی مستقیم با امریکا را تـرجیح 
مــی دهــد زیــرا بــه بقــای خــود تقــدم 

پیشرفتهای فنی ایران  .مطلق می دهد
رزیــابی مــا مؤیــد ا ،در قلمــرو اتمــی

ایــران ظرفیــت علمــی و فنــی و  :اســت
امـا . صنعتی تولید اسلحه اتمی را دارد

ــدانیم  ــا آمســئله اصــلی اینســت کــه ب ی
تصمیم سیاسی بر تولیـد اسـلحه اتمـی 
ــتن  ــرغم داش ــا ب ــت؟ ام ــد گرف خواه

ایـران نمـی توانـد مـواد الزم  ،طرفیت
برای تولیـد بمـب اتمـی را یکجـا گـرد 

 ،کنــدورد و شـروع بــه ســاختن بمــب آ
ـــی  ـــا از آب ـــابیمآنکـــه م . ن اطـــالع ی

استراتژی نظـامی ایـران بطـور عمـده 
ـــد  ـــدش از تولی ـــت و قص ـــاعی اس دف

یــافتن توانــائی  ،موشــکهای دوربــرد
نشــان دادن واکــنش نســبت بــه حملــه 

  ». کشورهای منطقه و یا امریکا است
  
ــا ٭ ــک  :اوبام ــتر از ی ــران بیش ای

سال زمـان الزم دارد تـا بتوانـد 
  :بمب اتمی بسازد

  
یــک هفتــه  ،۲۰۱۳مــارس  ۱۴در  ☚

اوبامـا در  ،پیش از سفرش بـه اسـرائیل
ــــال  ــــا کان ــــون  ۲مصــــاحبه ب تلویزی

ایـران بیشـتر از  :گفتـه اسـت ،اسرائیل
یک سال وقت می خواهـد بـرای ایـن 
کـه بتوانـد بمــب اتمـی بسـازد و بــرای 
ــه  ــران ب ــابی ای ــوگیری از دســت ی جل

گزینــه نظــامی روی  ،ســالح هســته ای

  .  میز است
ــاوجود ســخنان او کــه هــدف از       ب

ــردم  ــه م ــان دادن ب اظهارشــان اطمین
سـازمانهای اطالعـاتی  ،اسرائیل است

ایـران برنامـه تولیـد  :امریکا می گویند
بمــب اتمــی نــدارد و نشــان نیــز نــداده 
  .است که قصد تولید این بمب رادارد

ــا ادامــه داده اســت       مســلم  :و اوبام
اسـت کــه نمــی خــواهیم تــا زمــانی کــه 

 ،وردآایران این توانائی را بدسـت مـی 
وقتی من بـا بـی  ،از این رو. صبر کنیم

) نتان یاهو نخست وزیر اسـرائیل(بی 
کـاری اسـت کـه چنـد  ،شور می کـردم

پیـام مـن چـون  ،سال اسـت مـی کـنم
ــته ــود ،گذش ــن ب ــوانیم  :ای ــا بت ــر م اگ

لماسـی مشکل اتمی ایـران را از راه دیپ
بهترین راه حل را برگزیده  ،حل کنیم

همه دیگر گزینـه  ،اما اگر نتوانیم. ایم
  .»ها روی میز هستند

باالترین  ،نآدرست دو روز پیش از      
جاسوسی امریکـا کـه  –مقام اطالعاتی 

جون برنان نیز تحت نظـر  ،رئیس سیا
 ،در سـنا ،یعنی جیمس کالپـر ،او است

یـا ایـران آما نمی دانیم « :شهادت داد
احتماال تصمیم بـه تولیـد بمـب اتمـی 

نچه می دانـیم آ. خواهد گرفت یاخیر
  .»چنین تصمیمی گرفته نشده است

  
روزنامـــــــــه  ،وود وارد

نگـــاری کـــه پـــرده از 
ـــــت  ـــــاح واترگی افتض

اوبامـــــا را  ،برداشـــــت
بخــــاطر سیاســــتش در 

ــران ــال ای ــرزنش  ،قب س
  :می کند

  
 ۹مقاله را ویلیام بردمن نوشته و در     
   :انتشار داده است ،۲۰۱۳رس ما
افشا  ،وود وارد ،در دهه های اخیر ☚

ــت ــده افتضــاح واترگی ــای  ،کنن کتابه
لن آبسیار نوشته است از جمله در باره 

وزیـر خزانـه داری امریکـا و  ،گریسپن
او اینــک اوبامــا را . دبلیــو بــوش ژرژ

ـــران  ـــورد ای ـــتش در م بخـــاطر سیاس
  :سرزنش می کند

ــد اطال • ــر ارش ــل گ ــک تحلی ــات ی ع
وقتـی  :نیروی دریائی امریکا می نویسد

دمی تعداد ناوهای هواپیما بر امریکـا آ
توانا به بکـار بـردن سـالح اتمـی را در 

ن را آنخسـت  ،می بینـد ،خلیج فارس
از خـود مـی  ،تماشائی می یابد اما بعـد

ــاو ســالح خــود را  :پرســد چــرا ایــن ن
بسوی ایران گرفته است؟ نوشـته طنـز 

کاســـته شـــدن  و نویســـنده از. اســـت
نیروی امریکا در خلیج فارس ناراضـی 

  .  است
و چــون معلــوم مــی شــود کــه ایــن       

روزنامــه  ،بــوب وود وارد ،تحلیــل گــر
ــایش ــته ه ــه نوش در  ،نگــاری اســت ک

ناظران  ،خواننده دارند ،سطح امریکا
سیاســی جــدی در مــی یابنــد کــه ایــن 

بــیش از  ،مخالفــت بــا سیاســت اوبامــا
میـز در روزنامـه آیک سـرمقاله انتقـاد 
  .واشنگتن پست است

ــت  • ــن مخالف ــا ای ــکارآام ــا ،ش  ،درج
مسئله که  ،برای اغلب روزنامه نگاران

  حواسها. نگشت ،باید بدان پرداخت
  کار . جلب مسائل دیگر شدند 

  
  

  ۱۰در صفحه

 اُمُ الفساد؟
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پنهان کـرده » تهدید واقعی«وودوارد 
اما موفق نشد . در جمله پردازیها است

را بـه دیـدن اغلب روزنامه هـای مهـم 
  .   خطر جلب کند

خبرهــای دروغ را وســائل ارتبــاط      
 ،فوریــه ۶جمعــی انتشــار دادنــد و در 

ایــن خبــر   NBCفرســتنده تلویزیــونی 
امریکا ناو هواپیما  :دروغ را پخش کرد

بر را از خلـیج فـارس مـی بـرد بخـاطر 
ــه ــوئی در بودج ــرفه ج ــر  . ص ــن خب ای
  . وودوارد را عصبانی می کرد

مــتن خبــری کــه ایــن فرســتنده امــا      
ایـن نبـود کـه امریکـا  ،پخش کرده بود

ناو هواپیما بر خود را از خلـیج فـارس 
مـتن خبـراین بـود کـه . خارج می کنـد

امریکا ناو هواپیمای دیگری به خلـیج 
ترتیـــب کـــار را . فـــارس نمـــی فرســـتد

ــرت گیــت ــر دفــاع وقــت ،روب در  ،وزی
ــــود ۲۰۱۰ ــــت . داده ب ــــر سیاس تغیی

در باره نقـش امریکـا پرسشهای جالبی 
ــر انگیخــت ــه ب ــر NBC. در منطق ن آب

نشد که خطای خود را تصحیح کنـد و 
بنویسد فرستادن ناو هواپیما بـر دومـی 
به خلیج فارس هزینـه سـنگین بـر مـی 

  .دارد
وزارت دفاع امریکا اطمینان می داد  •

امریکا حضور نیرومنـد در منطقـه «که 
ـــارس خواهـــد داشـــت ـــیج ف و . »خل

یــن اطمینــان دادن راضــی وودوارد از ا
 ،با تـأخیر ،او ،در واشنگتن پست. نبود

تش فشان نشـان داد آاما واکنشی چون 
و بشــدت نســبت بــه یــک ســوم تــا یــک 
چهارم کـردن قـوای امریکـا در خلـیج 
فارس اعتـراض کـرد و مسـتقر نکـردن 

ــر دوم را  ــزآجنــون «ناوهواپیمــا ب » می
 Morning «در برنامـه . توصـیف کـرد

Joe  «۲۷ ه فوریــــــــــــNBC ،  وووارد
دارد «پرزیدنت اوباما را متهم کرد کـه 

میــزی را مــی کنــد کــه آکــار جنــون 
مدتهای دراز بود که چـون ایـن کـار را 

ایــن کــار  ،از دیــد او. »ندیــده بــودم
نگاه داشتن تنها یـک نـاو  ،میزآجنون 

  .هواپیما بر در خلیج فارس است
باوجود محـدودیت  :اوباما می گوید •

وانیم ناو هواپیمـا بـر نمی ت ،بودجه ای
. ترومن را نیز روانه خلیج فارس کنـیم

مـــی توانیـــد «  :و وودوارد مـــی پرســـد
تصور کنید که رونالد ریگـان بنشـیند و 

من نمی توانم این کـار را بکـنم  :بگوید
چون توافق بر سر بودجـه اجـازه ایـن 

 :بوش بگوید ژرژکار را نمی دهد؟ و یا 
ــد ــراق را! مــی دانی ــوانم ع  مــن نمــی ت

تصرف کنم چون ناوهـای هواپیمـا بـر 
الزم را در اختیار ندارم؟ و یـا کلینتـون 

مــن نمــی تــوانم بــه مراکــز  :بگویــد
یم صدام حسـین ژاطالعاتی و نظامی ر

حمله کنم چون بودجه ندارم؟ بنـا بـر 
رئـــیس جمهـــوری  ،قـــانون اساســـی

و او . فرمانده کل نیروهای مسلح است
نمی تواند بگوید چـون بودجـه نیسـت 

کـاری را کـه بـرای دفـاع از کشـور  من
این نـوعی جنـون . نمی کنم ،باید کرد

ن را نــه آاســت کــه مــن درعمــرم نظیــر 
 ،حـاال ،بدبختانـه. دیده و نه شنیده ام

در  ،فــــراوان ،از ایــــن نــــوع جنــــون
ـــاط  ـــا و وســـائل ارتب حکومـــت امریک

  . جمعی امریکا مشاهده می شود
امــا حفــظ کشــور از کــدام خطــر؟ از  •

ام حسین؟ شاید جنگ یم صدژخطر ر
یا باید به جنـگ آپنهان در نیکاراگوا؟ 

دیگری دست زد؟ نباید در شگفت شد 
 ،بالفاصـله ،از این که جـو اسـکاربروخ
خـــر ایـــن آ. موضـــوع را عـــوض کـــرد

تشفشــان گــری وودوارد جــز اظهــار آ
خصومت به ایـران اسـت؟ نمـی تـوان 
گفت که وودوارد دچار عوارض پیـری 

اسـت کـه  او کسی. زود رس شده است
پــس اگــر . کــارش قــرار و قاعــده دارد

ــی  ــر م ــا ب ــین برضــد اوبام ــوبدآچن  ،ش
  .برنامه های دیگر در سر دارد

دارای چنـین اهمیتـی  ،اگر این امر      

چــرا زمــانی کــه نیــروی دریــائی  ،اســت
امریکا قصد خود را بـر نبـردن ناوگـان 
 ،دیگری بـه خلـیج فـارس اعـالن کـرد

 ،مذاب تش فشان نشد و موادآوودوارد 
بیرون نریخت؟ چـرا صـبر  ،همه خشم
پرزیـدنت اوبامـا  ،فوریـه ۲۶کرد تا در 

نگــاه آســخنرانی بکنــد و  ،در نورفلــک
دهـان بـه پرخاشـگری  ،تش فشان وارآ

  باز کند؟
این کیست که حقیقت را می گویـد؟  •
یا کسی کـه مـی گویـد نـاو هواپیمـا بـر آ

دومی را به خلیج فاری نمی فرسـتیم و 
تراض مـی کنـد چـرا نمـی یا کسی که اع

کدامیک راسـت مـی گوینـد؟  ،فرستید
چــرا امریکــا نیــاز  :پرســش اول اینســت

ــارس  ــیج ف ــر در خل ــا ب دارد ناوهواپیم
بــرای حفــظ  :نگــاه دارد؟ مــی گوینــد

امنیت منطقه و جلـوگیری از هژمـونی 
در هـر منطقـه ای کـه . ایران بر منطقه

ن ایجــاب آحفــظ موقعیــت امریکــا در 
وی نظـامی درخـور مـی بایـد نیـر ،کند

چــرا  :پرســش دوم اینســت. نگــاه دارد
امریکا نیاز دارد دو نـاو هواپیمـا بـر در 
 ،خلیج فـارس نگـاه دارد؟ در گذشـته

بعد بحران  ،امریکا به عراق حمله کرد
مد و حکومـت آشدید در بحرین پدید 

بــــر روی  ،متحــــد امریکــــا ،بحــــرین
امریکا در . تش گشودآشهروندان خود 
هوائی دارد و نسبت  بحرین یک پایگاه

  .القید ماند ،به سرکوب مردم بحرین
چـه نیـازی بـه حضـور دو  ،اما امروز     

ناوهواپیما بر در خلـیج فـارس اسـت؟ 
خری کـه امریکـا دو ناوهواپیمـا بـر آبار

 ۲۰۱۲وریـل آدر  ،به خلیج فارس بـرد
نیوز   CBSوقتی این کار را کرد که  . بود

ات امـار ،دوبـی :به درستی اظهار کـرد
نیـروی دریـائی امریکـا  ،متحده عربـی
بخـاطر شـدت گـرفتن  ،اعالن کرد کـه

ــزایش حاصــل از  ــه اف ــنش هــای رو ب ت
ناوهواپیمابر دومـی  ،برنامه اتمی ایران

ــد ــی کن ــتقر م ــارس مس ــیج ف . را در خل
استقرار ناو هواپیمـا بـر اینترپرایـز کـه 

همراه با نـاو  ،مجهز به سالح هسته ای
لن و ناوگـان براهـام لیـنکآهواپیما بـر 

 ،همراهش مجهز بـه اسـلحه تهـاجمی
بـرای چهـارمین بـار   ،در خلیج فـارس

ســال بــود کــه انجــام مــی  ۱۰در طــول 
 :نیـروی دریـائی امریکـا گفـت. گرفـت

 ،این دو ناوگان برای عملیات تهاجمی
هم در خلـیج فـارس و هـم در دریـای 

  . است ،عربی
این دو ناو و ناوگانهـای همراهشـان      

نظامی امریکا در افغانسـتان  از عملیات
و جنــگ بــا دزدان دریــائی در طــول 
ـــدن ـــیج ع ـــومالی و خل ـــواحل س  ،س

مراقب تنگه  ،و نیز. حمایت می کردند
ــران . هرمــز بودنــد کــه بســته نشــود ای

تهدیــد کــرده بــود کــه تنگــه هرمــز را 
ــانع از  ــرب م ــاه غ ــد بســت هرگ خواه

ناوهواپیما بـر .  صدور نفت ایران شود
گفتگوها بـا ایـران دوم درست پیش از 

ــور ــن کش ــی ای ــه اتم ــاره برنام در  ،در ب
و حــاال کــه . خلـیج فــارس مســتقر شــد

اوباما ناو هواپیمـا بـر دومـی بـه خلـیج 
بـه ایـران عالمـت  ،فارس نمـی فرسـتد
  صلح نمی دهد؟

  
خطر خوش اندیشـیدن 

  :در باره ایران ؟
     

مقاله را فلینـت و هـیالری مـان لـورت 
. ه اســتانتشــار داد ۲۰۱۳مــارس  ۷در 

 ،اوباما قدم به قدم به مصالحه با ایران
نزدیـک مـی  ،بر سر پرونده اتمی ایران

خـوش اندیشـیدن  ،باوجود ایـن. شود

  :خطرناک است ،هنوز ،در باره ایران
معـــاون رئـــیس جمهـــوری  ،بایـــدن •

ـــــا ـــــخنرانی خـــــود ،امریک در  ،در س
کنفرانس سـاالنه کمیتـه امـور عمـومی 

ــرائیل ــا و اس ــت ،امریک ــران :گف در  ،ای
در موضــع  ،قبــال همســایه هــای خــود

وقتی ما حکومت امریکـا . دفاعی است
ــرفتیم ــران در  ،را در دســت گ ــوذ ای نف

اینــک . در حــال افــزایش بــود ،منطقــه
در حکومـت . دیگر در این حال نیست

مـده اسـت آایران به انزوائـی در ،اوباما
مـا عمـل . که هیچ گـاه در نیامـده بـود

ــا ــا ب ــه دنی ــم و اینــک هم ــا  کــرده ای م
مهـم اسـت بـدانیم دنیـا بـا مـا . هستند
  .است

 :شنا هسـتندآسخنان بایدن به گوش  •
کشور غیر عرب و شیعه ای مثل ایـران 

ــود و آ ــی ش ــزوی م ــه من ــان در منطق س
نخبگان واشنگتن از طریـق کنفـرانس 

 ۱۹۷۹از انقــالب  ،کشــورهای اســالمی
دسـت بکــار منــزوی  ،ایـران بــدین ســو

  . کردن این کشور شدند
در  ،در دهــه گذشــته ،ا وجــود ایــنبــ     

زمینـه مسـاعد پـیش بـردن  ،خاورمیانه
در . سیاست منزوی کردن ایـران نبـود

ــــت ــــت  ،حقیق ــــان دوره ریاس در پای
جمهـــوری بـــوش بـــود کـــه مفســـران 

به استناد سنجش های افکار  ،امریکائی
به ایـن نتیجـه رسـیدند  ،و دالیل دیگر

 ،که مخالفت ایران با هژمـونی امریکـا
عرب که بـا اشـغال فلسـطین  نزد مردم

 ،مخـــالف هســـتند ،توســـط اســـرائیل
در دنیـای  ،جاذبه دارد و برنامه اتمیش

از حمایــت گســترده برخــوردار  ،عــرب
  .است

مفسـران بطـور  ،اخیرا ،باوجود این     
روز افزون می گویند و می نویسـند کـه 
دوره محبوبیـــت ایـــران بســـر رســـیده 

از انتقاد جهـانی  ،نهاآبنا بر قول . است
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ســـال 

و نشــاندادن حساســیت  ،ایــران ۲۰۰۹
بیشــتر از ســوی اوبامــا در بــاره مســائل 
خاورمیانه و بیداری مردم دنیای عرب 
باعــث فــروکش کــردن حمایــت مــردم 
منطقه از جمهوری اسالمی ایران شده 

  .است
 Looking atایــن نظــر در کتــاب   •

Iran: How 20 Arab and Muslim 
Nations View Iran and Its 

Policies ــه  ،نوشــته زوگبــی بســط یافت
ــه . اســت ــدتی دراز اســت ک ــی م زوگب

جانبــدار تعــدیل سیاســت امریکــا در 
مورد نزاع عـرب بـا اسـرائیل و حقـوق 

 ،و مـا مفتخـریم کـه از او. اعراب است
بخاطر پیشبرد این نظر حمایت کـرده 

  . ایم
کــاری  ،زوگبــی ،امــا در ایــن کتــاب      

او داده های مربـوط بـه . ی کنددیگر م
ــز  ۱۷ ــرب و نی ــور ع ــان و آکش ذربائیج

پاکستان و ترکیه را بکـار مـی بـرد و بـه 
ایــن نتیجــه مــی رســد کــه حمایــت از 

 ،در دنیای عرب و دنیای اسـالم ،ایران
ــر ــد ســال اخی ــدین  ۲۰۰۶از  ،در چن ب

ــه اســت ،ســو ــا . ســخت کــاهش یافت ت
نظــر مــردم دنیــای  ،بــدانجا کــه امــروز

ــ ــوری اســالمی اســالم نس ــه جمه بت ب
زوگبی می گوید او . منفی است ،ایران

کتــاب ننوشــته اســت بــرای ایــن کــه «
هـدف . »سیاست خاصی را تجویز کند

کــار تــازه او کمتــر توضــیح و بیشــتر 
مشروع گرداندن یک استراتژی خاص 

استراتژی که امکان دسـت زدن . است
امریکا به جنگ دیگری در خاورمیانـه 

  .را بیشتر می کند
وقتـی « :نظریه زوگبی روشن است       

ایران  از دید مردم عرب دیده می شود 
ـــرائیل و  ـــار اس ـــا رفت و از  در رابطـــه ب

 ،دیده می شـود ،امریکا با مردم منطقه
از حمایــت ایــن مــردم برخــوردار مــی 

یــم ایــران بخــاطر ژامــا وقتــی ر. شــود
رفتــارش در منطقــه و ســرکوبگریش در 

از  ،گیـردمورد قضاوت قرار می  ،داخل
. محبوبیت و حمایت محروم می شـود

در سـنجش هـای  ،بدیهی است زوگبی
از سیاسـت  ،وردآافکاری که بعمل مـی 

ایران در قبال رفتار امریکـا و اسـرائیل 
یــم ایــران در ژنمــی پرســد و از رفتــار ر

منطقــه و در خــود ایــران مــی پرســد و 
اینست که  ،یدآنتیجه ای که بدست می 
و صـحت نظـر  انزوای مصنوعی ایـران

  .زوگبی است
در  ،در رویــه زوگبــی ،بــرای مثــال     
ــه آ ــران در منطق ــت ای ــه موقعی ــه ب نچ

داده های  :تأمل کنیم ،مربوط می شود
زوگبی نشان می دهند که وقتی از رتبه 

بدون ارجاع به صـاحب  ،و مقام ایران
ــان ــا جه ــه و ی ــر منطق ــهای دیگ  ،نقش

درصدهای بـاالئی از  ،پرسیده می شود
در هفت سال  ،و دیگر مسلمانانعربها 
  .نظر نامساعد به ایران دارند ،اخیر

در  ،در تازه ترین نظر سنجی زوگبی     
 ،تنها در دو کشور عراق و لبنان ،۲۰۱۲

ــران حســن نظــر وجــود  ــه ای نســبت ب
زوگبی داده های گویـای . داشته است

نظر مساعد و نظر نامساعد را بکـار مـی 
قعیـت برد برای این کـه مـدلل کنـد مو

. امریکــا در منطقــه بهبــود یافتــه اســت
ن بهبوبد یافته است که چهره آبخاطر 

کمتر مهاجمی جسته است و این امیـد 
در دور دوم  ،مده است که اوباماآپدید 

بــه اســرائیل  ،ریاســت جمهــوری خــود
بــرای دادن امتیازهــا بــه فلســـطین و 

  . وردآفشار وارد  ،نآصلح کردن با 
ــا  • ــا راســت اســت کــه مآام وقعیــت ی

امریکــا مثبــت و موقعیــت ایــران منفــی 
/ شده است؟ داده های گویای مسـاعد 

نامساعد مربوط به ایران هماننـد داده 
ــه امریکــا هســتند امــا . هــای مربــوط ب

چون در ارزیابی مردم عـرب و دنیـای 
ــتراتژیک  ــعیت اس ــاره وض ــالم در ب اس

 :شکار می شـودآتفاوت  ،تأمل می کنیم
امریکـا از حتی باوجود بهبود موقعیت 

سـنجش افکـار سـال  ،بدین سو ۲۰۱۱
 ،زوگبی نظر مسـاعد بـه امریکـا ۲۰۱۲

ذربایجان و قطر و آتنها در چهار کشور 
ـــه از نظـــر  عربســـتان ســـعودی و ترکی

 ،در برابـر. مساعد به ایران بیشتر اسـت
ــران در  ــه ای ــبت ب ــاعد نس  ۱۴نظــر مس

کشــور عــرب و پاکســتان بیشــتر از نظــر 
در اردن . سـتمساعد نسبت به امریکا ا

هم که مدتهای دراز متحد امریکا بوده 
همسـانی  ،میان نظرهای مساعد ،است

  .وجود دارد
زاگبی پرسشـهائی را بعمـل نیـاورده     

بطـور  ،است که اگر پرسیده می شـدند
قطع پاسخهای داده شده ای را روشن 
می کردند کـه زوگبـی در توجیـه نظـر 

در  ،بـرای مثـال. خود بکار برده اسـت
رئیس  ،او  در باره احمدی نژاد ،۲۰۰۸

 ،جمهوری ایران و شیخ حسن نصرالله
پرسـیده بـود و  ،رهبر حزب الله لبنـان

 ،پاسخها معلوم می کردند که این دوم
بـیش از همـه  ،در میان رهبران جهـان

  . محبوب مردم عرب هستند
داده های حاصل نظر سـنجی  ،و باز     

ــد کــه  ،زوگبــی ۲۰۱۲ نشــان مــی دهن
پاسخ دهندگان  فکر می کنند اکثریت 

از امنیت منطقه می  ،برنامه اتمی ایران
و باید در خاورمیانه یک منطقه . کاهد

امــا ســنجش . غیــر ســالح اتمــی باشــد
افکار او امکـان بررسـی تطبیقـی رفتـار 

را  ،منطقه در قبال برنامـه اتمـی ایـران
اگر او امکان این بررسـی را . نمی دهد

ی را انجـام ورد و این بررسآبوجود می 

همـان نتـایجی را بدسـت مـی  ،می داد
با نظر سنجی  ،ورد که دانشگاه مریلندآ

. ورده اسـتآبدسـت  ،در دنیای عـرب
این نتایج نشـان مـی دهنـد کـه عربهـا 
اسرائیل و امریکا را خطری بـزرگ تـر 

  .از خطر ایران برای خود می دانند
زاگبی می توانسـت همـان نتیجـه را  •

عرب بدسـت  ورد که محققانآبدست 
حمایت از بمب اتمی ایران  :ورده اندآ

ــط مســتقیم دارد بــا مجهــز بــودن  رب
تـا زمـانی کـه . اسرائیل بـه بمـب اتمـی
مردم منطقـه  ،اسرائیل بمب اتمی دارد

فکر می کنند کشـورهای دیگـر منطقـه 
نیــز حــق دارنــد اســلحه اتمــی داشــته 

و ایــن نتیجــه بــا نظریــه اصــلی . باشــند
اگبـی بـر ایـن ز. زاگبی تالقی می کنـد

بـــاور اســـت کـــه ایـــن رویـــه ایـــران و 
ــــف  –متحــــدانش  ــــاطق مختل در من
ــــه ــــیش و  ،خاورمیان ــــای اتم فعالیته

ســـبب روی   - سیاســـتهای داخلـــیش 
برگرداندن مردم منطقـه از جمهـوری 

نادیـده  ،امـا بـاور او. اسالمی شده انـد
می گیرد سرکوب مستمر جنـبش شـیعه 
ها را در کشورهای منطقه طی سالهای 

کــه بخشــی از بیــداری و جنــبش  اخیــر
ــران  ــه ای دنیــای عــرب اســت و مداخل

  . ن می کندآجای گزین 
یـم ژمتحـد ر ،این نه ایران که امریکا •

عرب کشورهای خلیج فارس است کـه 
بــرگ نــزاع ســنی و شــیعه را بــازی مــی 

این کار را تنهـا بـا تبلیغـات ضـد . کنند
شیعه نمی کنند سرکوب شدید شیعه ها 

مهــا و هــم بدســت یژهــم توســط ر ،را
با . ن می افزایندآنیز بر ،متعصبان سنی

این امر که  ایـران  ،وجود این وضعیت
همچنــــان از محبوبیــــت در منطقــــه 

  .بس قابل توجه است ،برخوردار است
مـردم » سـرکوب«استناد زاگبی بـه  •

ایران توسط جمهوری اسالمی ندیدن 
ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه کشـــورهای 

مــردم  از همــان حــق رأی کــه ،منطقــه
ـــتند ـــران برخوردارهس ـــوردار  ،ای برخ

ــــتند ــــور . نیس ــــه بط ــــی ک ــــر دولت ه
دموکراتیک انتخاب شـده و در دوران 

در تــونس و  ،جنــبش کشــورهای عــرب
ــر ــه در مص ــر از هم ــی و مهمت ــر  ،لیب ب

روابـط خـود را بـا  ،مـده اسـتآسرکار 
سـرانجام . ایران بهبود بخشیده اسـت

ـــردم در بحـــرین  ـــت م ـــی حاکمی وقت
دولت جدیـد بحـرین  ،استقرار بجوید

ــود  ــران بهب ــا ای ــط خــود را ب ــز رواب نی
  . خواهد بخشید

ــزرگ  • ــد اکثریــت ب ــی گوی زاگبــی م
مردم کشورهای عـرب و دنیـای اسـالم 
همچنان با بکار بـردن نیـروی نظـامی 
ــرای متوقــف کــردن اجــرای برنامــه  ب

نکـه آحال . اتمی ایران مخالف هستند
تمامی کتاب این فکر را القـاء مـی کنـد 

ریکـا مـی توانـد بـه ایـران حملـه که ام
ــا واکــنش  نظــامی کنــد بــدون اینکــه ب

ایـن . مخالف مردم منطقه روبرو شـود
فکر سخت نادرست و بـس خطرنـاک 

بعــد از شکســت حملــه نظــامی . اســت
جنـگ بـا  ،امریکا به عراق و افغانستان

ــلمان برضــد  ــای مس ــه دنی تروریســم ک
ــت  ــود حمای ــا وج ــد و ب ــا گردان امریک

ــــــرائیل ــــــا از اس ــــــغال  امریک در اش
موقعیت و  ،سرزمینهای مردم فلسطین

وضعیت امریکا در خاورمیانه بـه مـوئی 
ــته اســت ــر. بس ــن وضــعیت ،اگ  ،در ای

امریکا جنگ دیگری برای خلع سالح 
بـراه  ،از کشـوری دیگـر ،کشتار جمعـی

موقعیت امریکا همان کـه بعـد  ،اندازد
. نخواهـد شـد ،از تجاوز به عـراق شـد

و منــافع  بســیار وخــیم تــر خواهــد شــد
امریکا در تمامی منطقه زیـر حملـه هـا 

  . قرار خواهند گرفت
  نخبگان امریکا نیاز دارند  •
  

  ۱۱در صفحه
  

 اُمُ الفساد؟
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داستانهای سـاخته در بـاره جمهـوری 
یــم ایــران نــه ژر. اســالمی را رهــا کننــد

خود سقوط می کند و نه توسـط مـردم 
بخـاطر منـافع  ،امریکا. سقوط می کند

ه مصـالحه نیاز دارد به رسیدن بـ ،خود
از راه یک دیپلماسی واقعـی و  ،با ایران

  .نه از راه مجازاتها
ـــدار ایـــن دو نویســـنده  :انقـــالب اســـالمی ـــه جانب ـــد ک ـــی کنن ـــی نم یــم ژمصــالحه حکومــت اوبامــا بــا رمخف امــا خــود نیــز . نادیــده گرفتــه انــدایراد می گیرند که واقعیـت هـائی را به زاگبی . والیت مطلقه فقیه هستند شــهودی را نادیــده مــی واقعیتهــای م ــی در ســوریه را  – ۳  . باشندبــا ســوء اســتفاده از دیــن، موافــق مطلقه یک نفر سر یک ملـت، آنهـم برخاسته اند، نمی تواننـد بـا والیـت دنیــای عــرب کــه برضــد اســتبدادها پـس مـردم . رک می داندمصادیق شساز والیت فقیه، منتظـری، آن را از در خـود ایـران، نظریـه . اسالم استوالیــت مطلقــه فقیــه جعــل در  – ۲  . مردم جهانو هم مـردم منطقـه مـی بیننـد و هـم واقعیت را هم مردم ایران مـی بیننـد ایـن . مردم ایران یک واقعیت اسـتسرکوب بـی حسـاب و کتـاب  – ۱  :گیرند ین، همان انـدازه کـه بـا بنا برا. باشندمی بینند و نمی تواننـد بـا آن موافـق مردم دنیای عرب و دنیـای مسـلمان کشــتار و ویران ـــز اربابان غربی آنهـا مخـالف هسـتند، یمهای عربستان و قطـر و ژدخالت ر ـــران و روســـیه نی ـــه ای ـــا مداخل ـــنده،  – ۴  .مخالفندب ـــن دو نویس ـــتدالل ای یـم ژهمانست که تبلیغـاتچی هـای راس ــد ــی کنن ــرار م ــب تک ــران : مرت یــم را بهتــر از طبیعــت ژاســتبدادی رفاقد آزادیهای ابتدائی است، طبیعت انتخابــات صــوری کــه ″ چراکــه اوالاستدالل ابلهانه و ابلـه فریـب اسـت ایـن . نیست از کشورهای خاورمیانهانتخابات هست و در بسیاری دیگر در ای ــود، والیــت از این نظر کـه حتـی اگـر انتخابـات . یمهای استبدادی منطقه نمی کندژر ر مطلقــه ای کــه کــاربردی جــز در زوبطــور کامــل هــم آزاد ب یـم ایـران را بـدترین ژگفتن ندارد، ر . یــم ایــران رابطــه نــابرابر دارنــدژردولتهای انتخابی پیدا کـرده انـد، بـا تـــونس برفـــرض کـــه بتـــوان گفـــت کشـــورهای مصـــر و لیبـــی و  – ۵  .استیم منطقـه مـی گردانـد و گردانـده ژر یم ایران اسـت کـه ژتوضیح این که ر باوجود این، بـر سـر . امتیاز می دهد یـم بـا مصـر ژاختالف این ر سوریه، ــم توســط ژســرنگون شــدن ر – ۶  .شدید است . مردم ایران، داستانی بی پایه نیستی ــه وضع شده را لغو کنـد، مـردم ایـران به حمله نظامی بردارد و مجازاتهای یم حمایت کند و دست از تهدیـد ژرهرگاه غرب براستی نخواهـد از ایـن . یم شـاه را برانداختنـدژمردم ایران ر ــا ب ــه ب ــا خشــونت ک ــه ب ــران  – ۷  .کندکــارگزار مــردم بدانــد، جانشــین مــی دولـــت حقوقمـــداری کـــه خـــود را یــم کنــونی را بــا ژخشــونت زدائــی، رآســانی، ن عامــل تخریــب اقتصــاد ای

  :حد اکثر می رسانداست که میـزان رانـت مافیاهـا را بـه که پاسدار اقتصاد مصرف محـوری مالی است  –یم مافیاهای نظامی ژر
  
  
  

ســال توليــد  91ال سـ 
 92ملــي نشــد و ســال 

سال گراني و بيكـاري  
  :و فقر مي شود

  
  

٭ عقــیم مانــدن راهکــار جدیــد 
ـــا توقـــف  ـــا ب دور زدن تحریمه
کامـــل صـــادرات نفـــت ایـــران 

 :توسط بخش خصوصی
  
حســـــــــن  ،۹۱اســـــــــفند  ۱۵در  ☚

خســــــروجردی رئــــــیس اتحادیــــــه 
های نفت، گـاز  صادرکنندگان فرآورده

توقـف کامـل و پتروشیمی با اشـاره بـه 
ــران توســط بخــش  صــادرات نفــت ای

های  سیاســت: خصوصــی، اعــالم کــرد
خاص برخـی از بانکهـا و شـرکت ملـی 
نفت ایران منجـر بـه توقـف صـادرات 

بانکها حاضر به صدور .نفت شده است
ضــمانت نامــه بــرای بخــش خصوصــی 

 .برای صادرات نفت نیستند
از دو ماه قبل تاکنون هیچ گونـه نفتـی 

صــادر نشــده توســط بخــش خصوصــی 
یکســـری موانـــع : اســـت،وی گفـــت

مـدیریتی در ســطح شــرکت ملــی نفــت 
ایران برای صادرات نفت توسط بخش 

 .خصوصی وجود دارد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اخیــرا فــروش 
ــور  ــارج کش ــک دالل در خ ــه ی ــت ب نف
ــــه بخــــش  مشــــکالت مضــــاعفی را ب
خصوصی معتمد داخلـی ایجـاد کـرده 

فروش نفت به ایـن دالل : است،گفت
الت را مضــاعف کــرده و شــرکت مشــک

ملی نفت و بانکها به هیچ وجه حاضـر 
 .به هماهنگی بیشتر با یکدیگر نیستند

حسینی با اشاره به وجود یـک شـرایط 
ــرای صــادرات نفــت  خــود تحریمــی ب
توســط بخــش خصوصــی خاطرنشــان 

ایــن در حــالی اســت کــه بخــش : کــرد
محموله یک میلیون بشکه  ۲خصوصی 

مـالی حاصـل  ای نفت را صادر و منابع
از فروش آن را بـه خزانـه واریـز کـرده 

 .بود
  
کاهش صادرات نفت : رویترز ٭

 هزار بشکه در روز ۸۱۰ایران به 
  :رسیده است

 
ـــــفند  ۲۲در  ☚ ـــــزاری ۹۱اس ، خبرگ

صـادرات  :کـرده اسـت رویترز گـزارش
نفت ایران در ماه مـارس سـال جـاری 

ـــــــیالدی  ـــــــا  ۱۰(م ـــــــفند ت  ۱۰اس
بشـکه  میلیـون ۱٫۱از ) ۱۳۹۲فروردین

ــه  ــته ب ــاه گذش ــزار  ۸۱۰در روز در م ه
صــادرات نفــت  .بشــکه خواهــد رســید

ایـــران در مـــاه مـــارس ســـال جـــاری 
میالدی به کمترین میزان خود از زمان 
تشــدید تحــریم هــای نفتــی و بیمــه ای 

کـره  .غرب علیه ایـران خواهـد رسـید
 ۲۰درصــد و ژاپــن  ۶۰جنــوبی و هنــد 

درصــد از واردات نفــت خــام خــود از 
را کاهش داده اند، در حـالی کـه ایران 

درصـد بـیش از مـاه  ۷چین در این ماه 
  .گذشته از ایران نفت وارد می کند

ــر اســاس ایــن گــزارش از  هــزار  ۸۱۰ب
 ۷۰۳بشکه نفت خام صادراتی ایـران ، 

هزار بشکه آن به خریداران عمده نفت 
چین، هند، ژاپن و کـره (ایران در آسیا

 تنهـــا(و البـــاقی بـــه ترکیـــه ) جنـــوبی
ــران ــایی نفــت خــام ای ــدار اروپ ) خری

صــادر مــی شــود؛ در حــالی کــه در مــاه 
فوریه خریـداران نفـت ایـران در آسـیا 

هــزار بشــکه نفــت خــام از  ۹۶۰روزانــه 
ایــن کــاهش . ایــران وارد کــرده انــد

 ۱صادرات منجر بـه کـاهش در آمـدی 
ــارس  ــاه م ــران در م ــارد دالری ای میلی

 .سال جاری خواهد شد
  

در رده بندی ٭افت بیشتر ایران 
توسعه انسانی در بین کشورهای 

  :جهان
  
برنامــه توســعه   ،۹۱اســفند  ۲۶در ☚

ترین گـــزارش  ســـازمان ملـــل در تـــازه
کـــه روز » شـــاخص توســـعه انســـانی«

ها منتشـر  اسفند در رسانه ۲۴شنبه  پنج
شده اسـت، ایـران را از لحـاظ توسـعه 

 ۱۸۷در میـــان  ۷۶انســـانی در ردیـــف 
ژ، استرالیا و نرو .کشور قرار داده است

ایاالت متحده آمریکا به ترتیب در رده 
اول تا سوم از لحاظ بهتـرین شـاخص 

 .توسعه انسانی قرار دارند
، گزارشـی بـین  گزارش توسعه انسانی   

المللی است که هر ساله توسط برنامـه 
تـدوین ) UNDP(توسعه سازمان ملـل 

ــین گــزارش آن در ســال  می شــود و اول
 .منتشر شد ۱۹۹۰

ین گزارش، شاخص توسـعه انسـانی ا    
را با توجه به عوامل مختلفی از جملـه 
سطح پیشرفت ملی در زمینه سالمتی و 
ـــــوزش و  ـــــین آم ـــــت، همچن بهداش
درآمــدهای افــراد مــورد بررســی قــرار 

تـر از محاسـبات سـنتی  دهد کـه فرا می
هـای  پیشرفت انسانی بر مبنـای دارایی

 .اقتصادی هر کشور است
  

ــه  ــران رتب ــاری را در بی ۹۵٭ای ک
  : جهان دارد

 
خبرگــــذاری  ،۹۱ اســــفند  ۱۷در  ☚

حمیـد رضـا  :گزارش کرده است فارس
نـرخ بیکـاری در ایـران :  فوالدگرگفت

ایـران دارای . درصـد اسـت ۱۵حدود 
جهان از نظـر میـزان بیکـاری  ۹۵رتبه 
به گفته وی، کشور ازبکسـتان بـا . است

تنهــا دو دهــم درصــد کمتــرین میــزان 
  .را دارد بیکاری در جهان

فوالدگر رتبـه ایـران در آمـار جهـانی    
در نــرخ ســهولت کســب و  ۲۰۱۲ســال 

کشور دنیا  ۱۸۱از بین  ۱۴۵کار را رتبه 
رقبای اقتصادی ایـران در  .عنوان کرد

حال رشد سـریع هسـتند و رسـیدن بـه 
ویژه با توجه به شـرایط موجـود  آنها به

 .سخت است
  

درصـــدی رشـــد  ۳٫۵٭كـــاهش 
ل آنهـم بـر سـا ۷اقتصادی طـی 

  :اساس آمار دولتی
 
مطــــــــابق   ،۹۱اســــــــفند  ۲۱در  ☚

های بانک مرکزی، میانگین رشد  داده
و  ۱۳۷۹-۱۳۸۴هــای  اقتصــادی دوره
و  ۳٫۶به ترتیب معادل  ۱۳۹۰-۱۳۸۵

رشـد . چهار درصد گزارش شده اسـت
درصـد در سـال  ۱٫۶اقتصادی ایران از 

ــه  ۱۳۷۸  ۱۳۸۴درصــد در ســال  ۶٫۹ب
ــزایش و ســپس در یــک ــد نســبتا  اف رون

ــه  ــده ب  ۱۳۹۰درصــد در ســال  ۳کاهن
  .کاهش یافته است

  :آمار واقعی رشد ایران•
صــندوق بــین المللــی پــول در جدیــد   

ترین گزارش شش ماهه خود از اوضاع 
اقتصادی جهان، اقتصـاد ایـران را نیـز 

در ایـن . مورد ارزیابی قرار داده اسـت
گزارش با اشاره به وضـعیت اقتصـادی 

سد برای نخسـتین بـار در ایران می نوی
قریب به دو دهه گذشته اقتصاد ایـران 

رشد منفی داشت؛ رشد  ۲۰۱۲در سال 
 ۹منفی  ۲۰۱۲اقتصادی ایران در سال 

ایـن رقـم، طـی دو . دهم درصـد اسـت
و البتــه  .دهــه اخیــر بــی ســابقه اســت

 ،صندوق بین المللی پول نیز بر اسـاس
یــم در ژورد مــی کنــد کــه رآارقــامی بــر

 .گذارد اختیارش می
  
ــرز  ٭ ــدینگی از م ــور نق  ۵۰۰عب

هزار میلیارد تومان علت کاهش 
  :درصدی پول ملی ۳۰ارزش 

  
ســـید  ،۱۳۹۱اســـفند  ۲۶در  ☚

گو بــا ایلنــا،  و حســین قاســمی در گفــت
هزار  ۵۰۰نقدینگی از مرز : ه استگفت

علــت اصــلی . گذشــتمیلیــارد تومــان 
درصـدی پـول  ۳۰تا  ۲۰کاهش ارزش 
امــر حاصــل  ایــن .اســتملــی ارزیــابی 

های پولی و بـانکی  انفصال در سیاست
و نظــام اقتصــادی اســت کــه همچنــان 

ــــه دارد ــــتگی  .ادام ــــزایش ورشکس اف
ــرخ ارز و  بنگاه ــدی، رشــد ن هــای تولی

بحــــران اقتصــــادی در کشــــورهای 
اروپایی و همچنین افزایش نوسـان در 
فلـــزات گرانبهـــا از عوامـــل داخلـــی و 
خــــارجی کــــاهش ارزش پــــول ملــــی 

 .اند بوده
های پایــدار  عــدم ثبــات در سیاســت     

پولی که در نتیجه آن تورم اشباع شـده 
 را به ظهور بازارهای جدید سـوق داد،

درصـدی پایـه  ۳۰تـا  ۲۰علت افزایش 
علــت بــه  .پــولی در کشــور بــوده اســت

از افـزایش اسـت اینکه دولت نتوانسته 
پایــه پــولی و کــاهش ارز آن جلــوگیری 

 . عامل کاهش ارزش پول استکند، 
به گفته وی، این امر باعـث شـد کـه     

ـــزایش  ـــه اف ـــورم گســـترده شـــود و ب ت
هــا دامــن زده  های ســبد خانوار هزینــه

شود بـه طـوری کـه کاالهـای ضـروری 
ایـن  .هـا را نشـانه گرفـت سبد خانواده

های  امــر حاصــل انفصــال در سیاســت
پولی و بـانکی و نظـام اقتصـادی اسـت 

 .که همچنان ادامه دارد
  
د مـردم در نـوروز  قدرت خریـ ٭

های  درصــد نســبت بــه ســال ۵۰
  .قبل افت داشت

  
شرق گـزارش  ،۱۳۹۱اسفند  ۲۴در  ☚

ــت ــرده اس ــت :ک ــازار  دس اندرکاران ب
معتقدنـــد خریـــد شـــب عیـــد امســـال 

های قبل افت  درصد نسبت به سال۵۰
کــاهش آمدوشــد مــردم بــه . داشــت

مراکــز خریــد نســبت بــه ســال گذشــته 
از  .ای ملمـوس اسـت برای هـر بیننـده

یــک ســو نوســانات اقتصــادی و رشــد 
ها، قدرت خریـد خـانوار  روزانه قیمت

را کاهش داده و از سوی دیگـر شـروع 
های تنظـیم بـازار بـر  دیرهنگام برنامه

. خرید عیدانه امسال تاثیر داشته است
تاخیر در عرضه کاالهای اساسی ماننـد 

های قیمتـی ایـن  مرغ سبب شد تکانـه
در بــین  .کاالهـا چنـدان کنتـرل نشـود
تـر و  فروش صنوف مختلـف بعضـی کم

رسـند امـا  نظر می تـر بـه برخی پرفروش
ها نیز از کاهش شـدید  همان پرفروش

حجــم فروششــان در ایــام پایــانی ســال 
 .مندند گالیه ۹۱

پیــام زمــانی فروشــنده مــواد پروتئینــی 
سال گذشته حجم خرید هـر : گوید می

کیلو بـود امـا امسـال  خانوار باالی پنج
کیلویی  بـرای خریـد نـیم یـا یـکغالبا 

  .کنند مراجعه می
  
ــــنعت ٭ ــــر ص ــــد دالر : وزی بای

  :چهارهزار تومانی را بپذیریم
 
گـــزراش ایلنـــا  ،۹۱اســـفند  ۲۰در   ☚

وزیــر صــنعت، معــدن و : کــرده اســت
اگـــر ارزش ارز : ه اســـتتجـــارت گفتـــ

 ۳۰۰۰دالری حاصل از صادرات نفتـی 
تومان است باید این موضوع  ۴۰۰۰یا 

 .یمرا بپذیر
 ۴۷مهــــدی غضــــنفری در مراســــم    

سالگی سایپا با بیان اینکه اقتصادی که 
تومـــــان اســـــت  ۴۰۰۰ارزش ارز آن 

وابســته بــه نفــت نبــوده و یــک اقتصــاد 
پویــــــا، مســــــتقل و رو بــــــه رشــــــد 

اقتصادی که ارزش : است،اظهارداشت
ارز آن هــــزار تومــــان بــــود، دوبــــاره 
ــرا ایــن اقتصــاد  بازنخواهــد گشــت زی

کــه ارز نفتــی را در  معنــایش ایــن اســت
 .حوزه مصرف هزینه کنیم

تومـــانی بـــه  ۲۵۰۰امـــا اقتصـــاد ارز     
معنای تالش برای استقالل از ارز نفتی 
اســت و دیگــر هــیچ تحریمــی بــر روی 

زمانی   .اقتصاد ما اثرگذار نخواهد بود
های انـرژی  که خواستیم قیمت حامل

ها اصـالح  یارانه  را در طرح هدفمندی
یم کــه آثــار قیمتــی و دانســت کنــیم می

 ۹۱سـال : تورمی به دنبال دارد،گفـت
اتفاق بزرگ دیگری در اقتصاد ما افتاد 
  که از نظر ابعاد از فـاز اول هدفمنـدی

ها نیــز مهمتــر بــود و آن از بــین  یارانــه
درصـــد وابســـتگی اقتصـــاد  ۵۰رفـــتن 

سـال  .کشور به درآمدهای نفتـی اسـت
میلیارد تومان ناشی از  ۱۰۰بیش از  ۹۰
هـای نفتـی وارد  وش نفت و فرآوردهفر

ایـن  ۹۱اقتصاد کشور شد امـا در سـال 
میلیـــارد دالر  ۵۰میـــزان بـــه کمتـــر از 
 .کاهش یافته است

کافی است یک قدم دیگر برداریم تـا    
نیـــــازی بـــــرای ارز نفتـــــی  آرزوی بی

عملیاتی شود باید عهد ببندیم که سال 
هیچ صنعتگری محتاج به ارز نفتی  ۹۲

ــد ــهمجمو .نباش ــران  ع ــون ای هایی چ
خودرو و سایپا باید عهد کنند که سال 

هــا مثبــت بــوده و  آینــده تــراز ارزی آن
ــــادرات  ــــل از ص ــــی از ارز حاص بخش
محصوالت خود را وارد اقتصاد کشـور 

 .کنند
: وزیر صنعت، معـدن و تجـارت گفـت

ای که معاون اول ریـیس  اگر به مصوبه
جمهــوری در تیــر مــاه بــرای تــامین 

دش صـــنعت خـــودرو ســـرمایه در گـــر
شــد در حــال  ابــالغ کردنــد، عمــل می

حاضر وضعیت بهتـری در قیمـت ایـن 
 .محصول داشتیم

ــدنبال ارز     ــد ب ــنعتگری نبای ــیچ ص ه
ــی باشــد ــا قیمــت خــودرو .نفت ــا تنه آی

افزایش یافته است؟در حالی کـه مـا در 
وزارت صنعت از یک سـو بایـد مـدافع 
ــولش  ــای محص ــرای بق ــده ب تولیدکنن

دیگر وظیفه داریـم تـا  باشیم و از سوی
    .در حق مصرف کننده اجهاف نشود

  ۱۲در صفحه  
  

 اُمُ الفساد؟
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تنهــا در کشــور زبانهــا  :انقــالب اســالمی
ــران ــون ای ــته ای چ ــا شکس ــته و قلمه  ،بس

ی می تواند با ایـن گسـتاخی دروغ »وزیر«    :بگوید
ـــت و واردات  – ۱ ارزی کـــه بودجـــه دول

از فروش نفت و گاز حاصل  ،وابسته به آنند ـــه از صـــادرات صـــنعتی و مـــی شـــود و  ن
  .کشاورزی

بودجه دولت وابسـتگی مسـتقیم دارد  – ۲
معنای سـخن . به فروش دالر به قیمت باال

اینست که تأمین کسر بودجـه نیـاز » وزیر«
ــه قیمــت  ــه فــروش دالر ب تومــان  ۴۰۰۰ب

  .دارد
در همــان  ،برابـر شــدن قیمـت دالر ۴ – ۳

حال که کـاهش شـدید ارزش پـول ملـی را 
ــازهم بیشــتر  ،دگــزارش مــی کنــ افــزایش ب
مدهای نفـت و گـاز را نیـز آوابستگی به در
  .گزارش می کند

صنایعی که او می خواهـد بـی نیـاز از  – ۴
در حـال تعطیـل هسـتند و  ،ارز نفتی شوند

نیـاز بـه ارز نفتـی  ،البته وقتی تعطیل شدند
  :نخواهند داشت

  
خطـــوط تولیـــد غـــول هـــای  ٭

ـــزودی  ـــران ب ـــازی ای خودروس
  :دتعطیل می شون

 
گـــزارش شـــده  ،۹۱اســـفند  ۲۳در ☚

در ســال آینــده بــدلیل مســائلی   :اســت
همچون افـزایش ارزش افـزوده، حـق 
بیمه شخص ثالث،  اضافه کردن هزینه 
های نصب ایربـگ بـرای خودروهـای 
ــــا  ــــاری، ارتق ــــال ج ــــد آن در س فاق
استاندارد خـودرو هـایی کـه ملـزم بـه 

شـدند قیمــت  ۴ارتقـا اسـتاندارد یــورو 
 ۱لید داخل حـداقل بـا خودروهای تو

میلیون تومان  ۲هزار تا  ۴۰۰میلیون و 
ــن  ــد و ای ــد ش ــه خواه ــزایش مواج اف
درحالی است که عالوه بـر آن افـزایش 
دستمزدهای کارگری، اثرات تـورم بـر 

دیگر هزینه های  نهاده های تولیدی و
پیش بینی شده و نشـده تـاثیر افزایشـی 
خود را بر قیمت تمام شـده خودروهـا 

 .گذاشتخواهند 
درصد قیمت یک خودرو مربوط ۸۵     

به مواد اولیه و قطعات به کـار رفتـه در 
تولید آن است که طبق آمارهای رسمی 
قیمت مواد اولیه مـورد اسـتفاده بـرای 
تولید این قطعات مانند فـوالد، مـس و 
محصوالت پتروشیمی و ارز مـورد نیـاز 

برابـــری  ۳تـــا  ۲٫۵افـــزایش میـــانگین 
  .داشته است

، کارگران شرکت ۹۱اسفند   ۲۳ در ☚
آهنگری تراکتورسازی تبریز به دنبـال 
حضور یک مـدیر سـپاهی کـه بـا لبـاس 
نظـامی بــه محــل کارخانــه مــی آیــد، بــا 
اخراج های پی در پی از جمله اخراج 

کـــارگر رو بـــه رو شـــده و مـــابقی  ۱۰۰
کارگران هم در حالت رعب و وحشت 
و تهدید و انگشت نگاری قـرار گرفتـه 

  .اند
یک فعال کارگری در غـرب تهـران  ☚

درصدی کـارگران ایـران  ۷۰از اخراج 
سویچ در طی دو سال گذشته به دلیـل 
آنچه از سوی کارفرما فقدان نقدینگی، 

 .ذکر شده است، خبر داد
سـهراب قنبـری   ،۹۱اسفند  ۱۹در  ☚

دبیر خانـه کـارگر غـرب تهـران اعـالم 
ــه یخچال: کــرد ــران  کارخان ســازی ای

بـــه بنیـــاد مستضـــعفان، پویـــا وابســـته 
ـــل  ـــواع یخچـــال و پروفی ـــازنده ان س
آلومینیومی به دالیلـی کـه اعـالم نشـده 
اســت، امــروز بــه طــور رســمی تعطیــل 

 .اعالم شد
ســـــیدمحمد   ،۹۱اســـــفند  ۲۰در  ☚

موســـــــوی مـــــــدیرعامل تعـــــــاونی 
های گوشـتی بـا  تولیدکنندگان فرآورده

ـــئوالن وزارت  ـــرد مس ـــاد از عملک انتق
تنهـا : فـتجهاد کشاورزی و صـنعت گ

 .ها فعــال هســتند درصــد کارخانــه ۴۰

هـزار  ۶۰۰طی دوسال گذشـته حـدود 
میلیـون  ۳نفر و با خانواده آنها حـدود 

نفر از طریق این صـنعت امـرار معـاش 
کردند این در حالیسـت کـه اکنـون  می
ـــــه۳۰ ـــــد کارخان ـــــل،  درص ها تعطی
درصد ۴۰درصد نیمه تعطیل و تنها ۳۰

  .دبا وجود مشکالت متعدد فعال هستن
  
ــری  ٭ ــامین كس ــرای ت ــت ب دول

ــرخ  ــزایش ن ــد اف ــه نیازمن بودج
  :ارزاست

 
 ،به گزارش ایلنـا  ،۹۱اسفند  ۲۳در  ☚

ــدری ــد حی ــاد دان ،احم ــه  ،اقتص گفت
دولت برای تأمین کسـری خـود  :است

های مختلف بودجه در سـال  در بخش
 ،او .، نیازمند افزایش نرخ ارز است۹۲

نـرخ دالر را دولـت  برای سـال آینـده ،
را بــه   اهش نخواهــد داد، نــرخ دالر کــ

ـــاالی  ـــال  ۳ب ـــان در س ـــزار توم   ۹۲ه
دولت بـا افـزایش نـرخ . خواهد رساند

 ۳ارز و عدم کاهش نرخ آن به کمتـر از 
هزار تومان، عمال تبدیل دالر بـه ریـال 
 .رادر دستور کار خود قرار داده است

  
اثـــر شـــوك ارزي بـــر هزينـــه  ٭

  :توليد
  
 اي اقتصاد دني ،۱۳۹۱اسفند  ۲۴در  ☚

را هـاي مجلـس  مركـز پژوهش گزارش
اثـر شـوك  این مرکز :انتشار داده است

بر نرخ رشد تورم بخش  ۹۱ارزي سال 
توليد را در قالـب چهـار سـناريو مـورد 
ارزيــابي قــرار داد؛ ســناريوهايي كـــه 

مقننـــه آنهـــا را  بـــازوي تحقيقـــاتي قوه
تومـاني تـا  ۲۰۰۰بررسي كرده، از دالر 

شــود،  را شــامل مي تومــاني ۳۵۰۰دالر 
ــــا مهم ــــرين ارزيابي ام ــــاي آن را  ت ه

تومــان  ۲۵۰۰تــوان بــراي دو نــرخ  مي
و نيـز ) قيمت نزديك به نرخ مبـادالتي(

قيمـت نزديـك بـه (تومـان  ۳۵۰۰نرخ 
ـــازار آزاد ـــابي كـــرد) ب براســـاس . ارزي

ها، با فرض دالر  گزارش مركز پژوهش
توماني، نرخ تورم افزوده شـده  ۲۵۰۰

 ۷۸/۲۰در بخش توليد تورم موجود  رب
ــرض دالر  ــا ف ــود و ب ــد ب درصــد خواه

 ۰۹/۳۷توماني، اين افزايش بـه  ۳۵۰۰
در همه اين سـناريوها، . رسد درصد مي

افــزايش قيمــت براســاس نــرخ پايــه 
محاســبه ) دالر مرجــع(تومــاني  ۱۲۲۶

ــت ــده اس ــه.ش ــق  يافت ــن تحقي هاي اي
هـاي  دهد كه بخش همچنين نشان مي

تفــاوتي مختلــف اقتصــاد، اثرپــذيري م
بـه عنـوان . نسبت به شوك ارزي دارند

ــاورزي،  ــه كش ــته ب ــال، صــنايع وابس مث
بيشترين فشار تـورمي را از شـوك ارزي 

ــل مي ــر  متحم ــه ازاي ه ــوند و ب  ۱۰ش
ـــرخ ارز در حـــوزه  ـــزايش ن درصـــد اف

ــورم ايجــاد  ۷۹/۴فعاليتشــان  درصــد ت
ـــا بخـــش حمل مي ـــود، ام ـــل و  و ش نق

ن ارتباطات، كمترين اثرپذيري را در اي
درصـد رشـد  ۱۰زمينه دارند و به ازاي 

درصـد تـورم را  ۰۵/۱قيمت دالر، تنها 
بر اين اساس، متوسط . كنند تحمل مي

هـــاي  نــرخ تـــورم تحميلــي بـــه بخش
درصـد بـه  ۹۹/۱مختلف توليد معادل 

درصـد افـزايش در قيمـت  ۱۰ازاي هر 
هـــا تاكيـــد  مركـــز پژوهش. ارز اســـت

تـورم «كند كه اثر شوك ارزي روي  مي
ــ ــن » كننده رفمص ــت از اي ــن اس ممک

» تـورم توليدكننـده«كـه بـراي (ارقام 
  .بيشتر باشد) اند محاسبه شده

تشـــدید ســـرکوب تنهـــا چـــاره کـــار اقتصادی و با وجود بحران سیاسی، بـا ایـن چشـم انـداز  :انقالب اسـالمی

ــه ســال بخصوص که مرتب می گوینـد فتنـه . مــالی اســت –مافیاهــای نظــامی  ــر از فتن ، در ۸۸ای بــزرگ ت   :، روی خواهد داد۹۲بهار 
  
  

ســال توليــد  91سـال  
روشــــهاي جديــــد 

ــركوب ــوص  ،س بخص
  :فشار اقتصادي شد

  
  
بــــه گــــزارش  ،۹۱اســــفند  ۱۵در  ☚

تارنمای اتحادیـه آزاد کـارگران ایـران، 
ــزی  ــارگران صــنایع فل ــن از ک صــدها ت

پـس از تجمـع روز یکشـنبه  ۲و  ۱شماره 
خود در مقابل کارخانـه و جـواب منفـی 

هایشـان، بـا  یت دولتی بـه خواستمدیر
ــه  ــومی تصــمیم ب ــع عم ــزاری مجم برگ
تجمــع اعتراضــی در مقابــل اســتانداری 

   .تهران گرفتند
بـه گـزارش نــدای  ،۹۱اسـفند  ۱۶در ☚

ســبز آزادی بــه نقــل از یکــی از نزدیکــان 
خانواده مهدی خزعلی بازجویـان ایـن 
زندانی سیاسی تصریح کرده انـد کـه بـه 

ــه و حکــ ــین وثیق ــه رغــم تعی م قاضــی ب
دستور بیت رهبـری مهـدی خزعلـی تـا 
اعــالم برائــت کامــل از رهبــران جنــبش 

 .سبز آزاد نمی شود
بـه گـزارش ایلنـا،   ،۹۱ اسفند ۱۶در ☚

حسن لویمی، نماینده حقوقی کـارگران 
: کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز گفت

امـــروز ســـومین روز تجمـــع کـــارگران 
ــه  ــد و تصــفیه شــکر در هفت ــه قن کارخان

ر برای احقاق حقوق معوقـه اسـت، اخی
کــه متاســفانه بــاز هــم جــواب قــانع 

ای از سوی مسـئوالن اسـتانداری  کننده
 .ایم دریافت نکرده

به گزارش تابناک،  ،۹۱اسفند  ۱۶در ☚
در ادامه فشارها بـر مطبوعـات و رسـانه 

ــا، هفته ــه ه ــمان و ماهنام ــه آس های  نام
. تجربـــه و مهرنامـــه توقیـــف شـــدند

یــات نظــارت بــر همزمــان یــک عضــو ه
مطبوعات از توقیف این سه نشریه ابراز 

اطالعی کرد و گفت که احتماال ایـن  بی
توقیـــف مســـتقیما از ســـوی دادســـتانی 

 .صورت گرفته است
، به گزارش جـرس، ۹۱ اسفند ۱۶در ☚

در ادامـه فشــار بــر رســانه هــا و ســرکوب 
مطبوعـــــات، امیرموســـــی کـــــاظمی 
ــی روزنامــه  ــر سیاس ــوول و دبی مدیرمس

ــا حکــم مغــرب ع صــر روز چهارشــنبه ب
 .دادستانی تهران بازداشت شدند

ـــفند  ۱۶در ☚ ـــارون ۹۱اس ـــدان ک ، زن
اهواز یکی از زندان های کشور است که 
فاقد معیارهـا و شـرایط تعیـین شـده در 

ایـن زنـدان . آیین نامه زندان هـا اسـت
یکی از زندان هـایی اسـت کـه برخـی از 
زندانیان سیاسی جهـت تبعیـد بـه آنجـا 

از وضـــعیت . پیـــدا مـــی کننـــد انتقـــال
نامطلوب و شرایط سـخت زنـدانیان در 
این زندان بارهـا گـزارش هـایی منتشـر 
شــده اســت امــا تــاکنون هــیچ مرجعــی 
ــن  ــه وضــعیت ای ــه رســیدگی ب حاضــر ب

 .زندان نشده است
، بــه گــزارش ایلنــا، ۹۱ اســفند ۱۷در ☚

جمعی از کـارگران شـرکت پیمانکـاری 
تحـت تـر نکـو از پیمانکـاران  ترابر گس

نظارت سازمان مدیریت پسماند تهـران 
روز گذشـته  ۱۳برای دومین بـار ظـرف 

ــه دلیــل عــدم دریافــت  صــبح امــروز، ب
حقوق پرداخـت نشـده خـود در مقابـل 
سازمان مدیریت پسماند تهـران تجمـع 

 .کردند
بـه گـزارش ارگـان  ،۹۱اسفند  ۱۷در ☚

خبری مجموعه فعاالن حقـوق بشـر در 
ود غفــاری ایــران، کیهــان عزیــزی و داو

  ادبی از طـرف اداره - دو فعال فرهنگی
 .احضار و بازداشـت شـدند  پاوه واواک

اتهـام   ادبـی بـه - این دو فعال فرهنگی
ــه ــتن اعالمی ــارش م ــان   نگ ــلیت بزب تس

کـــردی بمناســـبت درگذشـــت یکـــی 
احضــار و    ازنویســندگان در مــاه گذشــته

 .ندشتبازداشت گ
ــور،  ،۹۱اســفند  ۱۷در ☚ ــعود کردپ مس

سرو کردپور با تائید این خبر بـه برادر خ
اداره «: ســـــی فارســـــی گفـــــت بی بی 

اطالعات مهاباد با ارائـه حکـم قضـایی 
امروز برادرم را بازداشت کـرد و وسـایل 

تــاپ، موبایــل و  شخصــی او نظیــر لپ
  ».هایش را نیز همراه خود بردند کتاب
، بــــه گــــزارش ۹۱ اســــفند ۱۹در  ☚

تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشـر، 
نژاد، هــادی راشــدی،  اشــم شــعبانیه

نژاد، جـابر و مختـار  محمدعلی عموری
آلبوشــوکه، زنــدانیان عــرب محکــوم بــه 
اعدام و همچنين زندانی ديگری به نـام 

سـال حـبس  ۲۰رحمان عساکره کـه بـه 
محکوم شده است، دسـت بـه اعتصـاب 

 .اند غذا زده
بــه گــزارش رهســا  ،۹۱اســفند  ۱۹در ☚

هـر دو در  نیوز، محمد و ساالر مظفـری
بازداشت و مدت  ۱۳۸۸عاشورای سال 

دو مـــاه در بازداشـــتگاه زنـــدان اویـــن 
محبــوس بودنــد کــه در نهایــت بــا قــرار 

ــامین کیفــری آزاد شــدند چهــاردهم . ت
اســفند مــاه، محمــد مظفــری جهــت 
اجرای حکـم توسـط مـامورین اجـرای 
احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل 

 .شد
ش بــــه گــــزار ،۹۱اســــفند  ۱۹در  ☚

تارنمای انجمن صنفی کـارگران بـرق و 
فلزکـــار کرمانشـــاه، کـــارگران شـــرکت 

های صنعتی ایران پیمانکار  توسعه شبکه
پــارس جنــوبی در اعتــراض بــه  ۱۲فــاز 

عدم پرداخت حقوق و بدی سـرویس و 
  .خوابگاه دست به اعتصاب زدند

: ، به گـزارش ایسـنا،۹۱ اسفند ۲۰در ☚
 جمعی از رانندگان حمل و نقل سنگین
کشور با تجمـع مقابـل مجلـس شـورای 
اسالمی از نمایندگان مجلـس خواسـتند 
تا اجازه ندهنـد چـرخ صـنعت حمـل و 

تجمـع  .نقل کشور از حرکت بـاز ایسـتد
کننــدگان پالکــاردی در دســت داشــتند 

بــــا  « :کــــه محتــــوای آن ایــــن بــــود
های آمریکای جنایتکـار خـم بـه  تحریم

کننـدگان  آوریم ولـی بـا تحریم ابرو نمـی
 »خلی چه کنیم؟دا
بـه گـزارش ایلنـا،   ،۹۱ اسفند ۲۰در ☚

 ۲و  ۱های  کـارگر کارخانـه ۷۰۰بیش از 
صنایع فلزی ایران در اعتراض بـه عـدم 

ماه حقوق معوقـه بـه همـراه  ۴دریافت 
عیــدی و پــاداش پایــان ســال در مقابــل 
ســاختمان اســتانداری تهــران واقــع در 

 .خیابان بهار تجمع کردند
ه گــزارش ایلنــا، بــ ،۹۱اســفند  ۲۰در ☚

حسن لویمی نماینده کـارگران کارخانـه 
بـیش از : قند و تصفیه شکر اهواز گفـت

ـــد و  ۷۰ ـــه قن ـــر از کـــارگران کارخان نف
تصفیه شکر اهواز برای چندمین بـار در 

ماه حقوق  ۲۶اعتراض به عدم دریافت 
در مقابـــل اســـتانداری اهـــواز تجمـــع 

 .کردند
بنـــا بـــه گـــزارش  ،۹۱اســـفند  ۲۰در ☚

ی کمیته گزارشگران حقوق بشـر، تارنما
ــگاه  ــجوی دانش ــفیاری، دانش ــدری ص ب
ــــوار فــــارس، و نویســــنده وبــــالگ  ُک

، بعد از بازگشت از شهر محـل "صوفی"
ــه شــیراز، توســط ســه تــن از  دانشــگاه ب

 .ماموران لباس شخصی بازداشت شد
بـه گـزارش هرانـا،  ،۹۱اسفند  ۲۰در ☚

محمــــد پارســــی، محســــن قشــــقایی، 
ر امینی و پژمـان احمدرضا احمدی، اکب

ـــه شـــعبه  دادگـــاه  ۲۶و  ۱۵ظفرمنـــد ب
نفر کـه در  ۵این . انقالب احضار شدند

سرای اهل قلم بازداشـت شـده و اتهـام 
اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیـت 
داخلی به ایشان تفهیم شده بود، پس از 

 .مدتی با قید وثیقه آزاد شده بودند
به گزارش اتحادیه  ،۹۱اسفند  ۲۱در ☚
زاد کارگران ایران، شریف سـاعد پنـاه آ

ــه آزاد  از اعضــای هیــات مــدیره اتحادی
کارگران ایران پس از کـار شـیفت شـب 

بعد از ظهر ۱۵در حالیکه حدود ساعت 
امــروز در منــزل مســکونی در اســتراحت 

ایـن بازداشـت . بسر میبرد بازداشت شد
نفر از مامورین  ۲۰توام با حضور حدود 

ـــزل مســـکونی  شـــریف و امنیتـــی در من
 .تفتیش جای جای منزل وی بود

به گـزارش هیـات  ،۹۱اسفند  ۲۱در  ☚
نظــارت بــر مطبوعــات در جلســه امــروز 

را » مغـرب«خود مجوز انتشار روزنامـه 
 .لغو کرد و به مجله رشد معلم تذکر داد

ــفند ۲۲در ☚ ــامی ۹۱ اس ــی  ۹، اس ايران
ــر« ــوق بش ــاقض جــدی حق توســط » ن

آنهـا  در ميـان. اتحاديه اروپا منتشـر شـد
هـای  نام پنج قاضـی و دادسـتان دادگاه

انقــالب و مــدير بخــش بــرون مــرزی 
ــوری  ــيمای جمه ــدای و س ــازمان ص س
ــی خــورد ــم م ــه چش ــران ب  :اســالمی اي

ــرافراز ــد س ــادیو  محم  حميدرضــا عم
علـی و )  این دو از صدا و سـیما هسـتند(

رئــیس ســازمان ( اشــرف رشــيدی اقــدم
 و  ) زندان اوین

ــوی و  ــاقر موس ــد ب ــيد محم مرتضــی س
قاضــی «(و   بر رحــيم حمــلو  کياســتی

ـــالب ـــریو ) »داداه انق ـــدالله جعف  اس
سيد رضـا و ) دادستان استان مازندران(

و ) رئـیس دادسـتانی تبریـز( موسوی تبار
رييس کـارگروه ( عبدالصمد خرم آبادی

  ). تعيين مصاديق محتوای مجرمانه
بــه گــزارش یــک  ،۹۱اســفند  ۲۲در  ☚

پــنج نهــاد مــدافع حقــوق مســیحیان 
مسیحی نوکیش که اواخـر سـال گذشـته 

اند طی این هفته توسـط  بازداشت شده
های انقـالب محاکمـه خواهنـد  دادگاه
هــای محمــد  ایــن پــنج نفــر بــه نام .شــد

ــراجی، اســکندر  ــر، ســروش س روغنگی
رضـــایی، شـــاهین الهـــوتی و مســـعود 

 .رضایی هستند
ـــــه آزاد  ،۹۱اســـــفند  ۲۳در ☚ اتحادی

کارخانـه  کـارگر ۱۲۰۰کارگران ایران، 
اسـفند مـاه  ۱۵نورد لوله صفا کـه از روز 

ــدم دریافــت  ــه ع ــراض ب جــاری در اعت
دستمزدهایشان دست از کار کشیده اند 

مـاه دسـتمزد  ۴علیرغم واریـز یکمـاه از 
معوقه خود به حساب هایشان همچنان 

 . در اعتصاب بسر می برند
بــــه گــــزارش  ،۹۱اســــفند  ۲۶در  ☚

ـــان  ـــین لقمانی ـــه، حس ـــار کلم خبرنگ
ماینده مردم همدان در مجلس ششم و ن
یس شــاخه همــدان جبهــه مشــارکت ئــر

 ۴ایران اسالمی صـبح امـروز بـه همـراه 
از فعـــاالن اصـــالح طلـــب  رنفـــر دیگـــ

همدان راهی تهران بودند تا بـا خـاتمی 
دیـــداری داشـــته باشـــند، کـــه بـــین راه 

  . بازداشت شدند
بــه گــزارش ایلنــا،  ،۹۱اســفند  ۲۷در ☚

ه کارخانــه کاشــی راننــد ۵کــارگر و  ۲۰۵
 ۷گیالنــا در اعتــراض بــه عــدم دریافــت 

ماه دستمزد و عیدی سـالجاری خـود و 
همچنین تحقق نیافتن وعده مسـئولین 
 .مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند

به گزارش اتحادیه  ،۹۱اسفند  ۲۷در ☚
اسـفند  ۲۷آزاد کارگران ایـران،  امـروز 

روزی کـــه از  ۱۱مـــاه در طـــول مـــدت  
ــــه  ۵بازداشــــت  ــــارگر عضــــو کمیت ک

هماهنگی به نامهای وفا قـادری، بهـزاد 
فـــرج اللهـــی، خالـــد حســـینی، حامـــد 

روزی که از  ۸محمودنژاد، علی آزادی و 
بازداشت شریف ساعد پناه عضو هیـات 
مــدیره اتحادیــه آزاد کــارگران میگــذرد 
خـــانواده هـــای ایـــن کـــارگران بـــرای 
هشتمین بار دست بـه تجمـع اعتراضـی 

اطالعـات شـهر سـنندج  در مقابل اداره
زدنـد و خواهـان آزادی فـوری عزیــزان 

 . دربند خود شدند
  

 اُمُ الفساد؟
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  نطق مدرّس  ◀
 

برابـر   1303اسد  7نقل از صورت مذاكرات مشروح مجلس مورخه 
  1342ذيحجه  26

 .اند مطلبي را اظهار كنند آقاي مدرس اجاره خواسته –رييس 
سـانم ايـن   خواهم به عـرض آقايـان بر   مطلبي را كه مي –مدرس 

است كه در حقيقت از روز انعقاد مجلس شوراي ملّي هر روز يا هر 
هاي مختلفي براي ماهـا   يك وصفيات و يك رنگ) مبالغه نشود(ماه 

اش  اتّفاق افتاده كه در حقيقت حاال خوب بوده يـا بـد؟ در نتيجـه   
هايي هم براي دولت هم براي مجلـس و هـم بـراي     يك زحمت

ستيم درست آن خدمتي كه در اين چنـد  مردم توليد شد كه نتوان
ماه بايستي كرده باشيم به عقيده من آن خدمت را به خوبي انجام 

هاي بشّاش چه بوده؟ صالح بـود؟ فسـاد    داده باشيم، حاال اين رنگ
شوم همـين   بود؟ خوب بود؟ بد بود؟ داخل در آن مذاكرات نمي

را  اي بوده كه مـا فكـرش   سابقه هاي عجيب و غريب بي قدر رنگ
نكرده بوديم تا رنگ اخير كه مسألة حكومت نظـامي بـود و مسـألة    

شـد يـا بايـد از     حكومت نظامي را به عقيدة من قانون شامل نمـي 
مجلس اجازه گرفت يا صالح نبود هر چه بوده با اين صدماتي كه 

آيد كه مشهور تمام مردم و تمام دنيا هست خوب  به مردم وارد مي
ماها مخالف بوديم و مخالف هم هسـتيم   نيست يا اينكه صالح نيست

و بعضي رفقا چون ميل نداشتند اين مساله در مجلس مذاكره شـود  
كه بنده هم يك جا از آنها بودم خواستم در خـارج مجلـس يـك    

در كميسـيون هـم   . عقال اين مساله را حـل بفرماينـد   كميسيوني از
داشـتند  الممالك و ساير وجوه تشريف  الدوله و مستوفي آقايان مشير

كه نخواستم اين مساله زياد در مجلس مذاكره شود، بلكه در خارج 
اگرچـه بنـده خـودم عضـو     . مجلس در آن كميسيون حـل شـود  

كميسيون نبودم كه كامالً مذاكرات آن را بفهمم، ولي كيف كـان  
مقصود ما اين بود كه بلكه اين مسأله در خارج مجلس حل شـود و  

فانه ايـن هـم نشـد و     . در مجلس خالف نزاكتي صحبت نشود متأسـ
باألخره منتهي به اين شد كه بعضي آقايان رفقـا مجبـور شـدند بـه     

 .جهت بيان وضعيت ناگوار در مجلس صحبتي بدارند
الشعراء صحبت نمودند، آقاي حـايري زاده اظهـاراتي    آقاي ملك

. فرمودند، البتّه حفظ شئون و مراتب مجلس بر هر چيز مقدم است
مقتضاي وظيفة خودشان كه موجب شكر اسـت   آقاي رييس هم به

البتّه بايد حفظ نظم و حفظ نظامنامه را بكنند كه وضـعيات مجلـس   
محفوظ باشد، لهذا اگر بنا شود همه روزه بنده يـا يكـي از آقايـان    

شود و رفتارهـايي   بخواهيم از ناگواري وضعيات و عملياتي كه مي
د سـال اسـتبداد   ام اين است كه در سيصد چهار ص كه بنده عقيده

شد كـه   هم سابقه نداشته است و اگر بود در تاريخ هم خوانده مي
فالن بچة هفت ساله را حبس كنند يا فـالن زن را كتـك بزننـد و    
نبايست همه روزه در مجلس كه ابهت و جاللتش الزم است و بايد 
وضعياتش خيلي وضعيات نيكو باشد و بعضي اوقـات هـم مالحظـه    

فرمايند كـه ايـن    العاده مي ييس مجاهدت فوقشود كه آقاي ر مي
مسأله محفوظ بماند ما هم عقيده نداريم كه هـر روز يـك ذكـري    

كـنم سـاير آقايـان هـم مايـل       بشود كه سوء بياني باشد، گمان مي
كنم كه اين نحو بياني كه چند روز قبـل شـد    نباشند و من فكر مي

حتّـي مـن كـه     كانه همه آقايان ميل نداشتند اين نحو بيان بشود،
ملتفت نشدم كدام يك از آقايان بودنـد گويـا شـاهزاده سـليمان     

شـود سـكوت كـرد از     ميرزا بودند كه فرمودند از آنجايي كه نمي
اين وضعيات از آن طرف هم بايـد ابهـت وجاللـت و نزاكـت در     

كـنم وضـعيت    مجلس شوراي ملّي محفوظ باشد، بنده عرض مـي 
لذا اجابت كـرديم دعـوت   . شود كرد ناگوار است سكوت هم نمي

 .دارم كننده را و اين ورقة استيضاح را تقديم مي دعوت
 .وقت سابقه نداشت كه با ذكر مقدمه باشد استيضاح هيچ - نجات
خـواهم عـرض كـنم فقـط      اين كلمه را هم اجـازه مـي   - مدرس

استيضاح من از حيث بودن سردار سـپه در رأس سياسـت و الّـا از    
اگر تربيتي بشود كه وزير جنگ باشـند   حيث وزارت جنگي ايشان
ام و  باشم و هميشـه هـم طرفـدار بـوده     بنده هم طرفدار ايشان مي

 .خواهم بود
 )استيضاح نامه به شرح زير قرائت شد(

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 مقام محترم رياست مجلس شوراي ملّي 

اينجانبان راجع به مواد ذيـل از آقـاي ريـيس الـوزراء استيضـاح      
 :ماييمن مي

 .سوءسياست نسبت به داخله و خارجه - 1
قيام و اقدام بر ضد قانون اساسي و حكومت مشروطه و تـوهين   - 2

 .به مجلس شوراي ملّي
 .تحويل ندادن اموال مقصرين و غيره به خزانة دولت - 3

 - الشـعراء  ملـك  - اخگر - مدرس - كازروني - عراقي - زاده حايري
  .سيد حسن زعيم

  
نظامنامه بايد به دولت اجازه داده شود  44دة به موجب ما - رييس

 .تشريف بياورند تا روز استيضاح معين شود
 ).اجازه(آقاي سليمان ميرزا

اينكه آقاي مدرس فرمودنـد بنـده ايـن دعـوت را      - سليمان ميرزا
ام خواستم مختصرا توضيح بدهم كه ايشان آن روز در ضمن  كرده

بنده عرض كـردم نظـام   مذاكرات فرمودند دولت اكثريت ندارد 
نامة داخلي تكليف اين كار را معين كرده آقايان مخـالفين دولـت   

تواننـد استيضـاح    وقتي كه يقين دارند دولت اكثريت نـدارد مـي  
بكنند و در حقيقت يـك مـادة نظامنامـة داخلـي را بـراي ايشـان       

   .خواندم

   انعكاس استيضاح در خارج  ◀ 
 

 و در جرايد طرفدار دولت 
رقة استيضاح خود را به كيفيتـي كـه ديـديم در مجلـس     مدرس و

مخالفين سردار . خبر آن هم در جرايد منتشر شد. علني قرائت كرد
كردنـد   آمد خشنود و راضي بودند و تصور مي سپه قلباً از اين پيش

ولـي جرايـد   .بر اثر استيضاح دولت سردار سپه ساقط خواهد شـد 
گرديده بنـاي حمـالت    طرفدار دولت از عمل اقلّيت سخت متغير

منجمله روزنامة ستارة ايـران   .شديد را به مدرس و اقلّيت گذاشتند
برابـر   1342ذيحجـه الحـرام    27در شمارة ششم سال دهم مورخة 

خطـاب بـه   » افتضـاح - استيضـاح «در زير عنـوان   1303هشتم اسد 
مدرس در هفت ستون از صفحة اول و صفحة بعد آن را اختصاص 

داده حمالت شديدي به مدرس و اقلّيت كرده در به اين موضوع 
ضمن سردار سپه را ستوده بود، ساير جرايد طرفدار دولت نيز هـر  
يك به سهم خود و بنا به اشارة ارباب خود در اين زمينه قلمفرسايي 
كرده حمالت شـديد بـه مـدرس و اقلّيـت كـرده بودنـد و ايـن        

ـ    ه كيفيتـي كـه   موضوع همچنان ادامه داشت تا اينكـه استيضـاح ب
منظور اين است كـه خواننـدگان   . گيرد خواهيم ديد صورت نمي

خواست از حقـوق قـانوني خـود     متوجه گردند كه اقلّيت اگر مي
هم استفاده نمايد جرايد طرفدار دولت آنها را به باد ناسـزا گـويي   

داده  گرفتند، ولي با اين وصف اقلّيت به مبارزة خود ادامه مـي  مي
  .است

   
  استيضاحروز  ◀ 

 
گفته شد كه سردار سـپه از انتقـاد و استيضـاح در مجلـس سـخت      
هراسناك بود و با آنكه طرفداران او در مجلس اكثريت داشـتند و  
ممكن بود پس از انجام استيضاح رأي اعتماد بـه او بدهنـد معهـذا    

سـردار سـپه شـايد تـا       ترسـيدند، وحشـت   اصوال از استيضـاح مـي  
وده اســت، چــه يكــي از   اي هــم بــدون دليــل نبــ    انــدازه
كنندگان سيدحسن مـدرس بـود كـه در نطـق و بيـان و       استيضاح

گرفـت كـامالً بـر     هايي كه در ضمن نطق مـي  مخصوصاً آن ژست
مـدرس  . گفـت  هاي خود را مي شد و تمام حرف مجلس مسلّط مي

پروايـي اگـر    مرد شجاع، سياسي و متهوري بـود كـه بـدون هـيچ    
عمال و رفتار غيرقـانوني سـردار   گرفت تمام ا استيضاح صورت مي

مخصوصـاً  . رسـانيد  سپه را از پشت تريبون به گوش مردم ايران مي
السـلطنه مـاكوئي در حـدود چنـد ميليـون       كه پس از قتل اقبـال 

ــكه  ــي و س ــياي قيمت ــواهرات و اش ــيرهاي   ج ــال و شمش ــاي ط ه
جواهرنشان كه از زمان صفويه به اين طرف به خانوادة آنهـا اهـدا   

آوري كرده بودند همه را عمال سردار سـپه ضـبط و    شده يا جمع
بدون آنكه به حساب دولت گذاشته شود به خزانة شخصي سـردار  

بديهي است كه يكي از مـوارد استيضـاح   . سپه منتقل نموده بودند
همين مسأله بود كه دفاع از آن به عهدة شخص سردار سپه بـود و  

بود و حرف عادي را دانيم سردار سپه اهل نطق و بيان ن چنانكه مي
توانست بيان نمايد چنانكه در يكي دو مورد كه خواسـته بـود    نمي

گفته بود و همـين موضـوع   » اولنده» «اوالً«نمايد به جاي   صحبت
اي كه داشت مرد نطـق و   العاده رساند كه او با تمام هوش فوق مي

بيان نبود، ولي در عوض مدرس مردي سياسي و عـالم و صـاحب   
بنابراين سردار سپه كـامالً از استيضـاح   . منطق و بيان بودشخصيت 

قبـل از اينكـه   . خواست كه استيضاح عملي بشـود  ترسيد و نمي مي
هـاي سياسـي    روز استيضاح معين شـود، سـردار سـپه بـه فعاليـت     

طرف و آن طرف زد كـه استيضـاح صـورت     پرداخت و خيلي اين
خره روز شـانزدهم اسـد   باالً. نگيرد، ولي اقدامات او به نتيجه نرسيد

به اتّفاق وزراي خود به مجلس آمـده اظهـار كـرد دولـت بـراي      
استيضاح حاضر است و هر روزي كه مجلس معين كند همـان روز  

پيشـنهاد  ) تيمورتـاش (سردار معظّم خراساني . را قبول خواهد كرد
بنـابراين دولـت   . شنبه هفدهم اسدموكول شود كرد كه به روز سه

راي جـــواب استيضـــاح مـــدرس و ســـاير بايـــد روز بعـــد بـــ
اما همان وحشت و ترسـي  . كنندگان خود را آماده نمايد استيضاح

داشـت او را وادار كـرد كـه بـه يـك        كه سردار سپه از استيضـاح 
اي استيضاح را به هم بزند و نگـذارد كـه افـراد فراكسـيون      طريقه

 .اقلّيت مقصود خود را انجام دهند
وقع دور سردارسپه را يك عـده گرفتـه   دانند كه در آن م همه مي

هـاي   كردنـد و چنانچـه درجريـان    بودند وهمه قسم اسـتفاده مـي  
كنند يـك دسـته    شود و موافق و مخالفي پيدا مي سياسي ديده مي

طرفدار ويك دسته مخالف وجود خواهد داشت، حاال اگرطرفـي  
كه پول و زورهم داشته باشد بديهي است كه طرفـداران بيشـتري   

طرفداران مـدرس و پرچمـداران آنهـا را قريـب     . داشتخواهد 
پانصد ششصـد نفرازمعـاريف محلّـات طهـران بودنـد گرفتـه و در       
محبس انداخته بودند، ولي به عكس دست طرفداران سردار سپه و 

شدند  يك عده هوچي كه تا تغيير سلطنت همواره از او مستفيذ مي
 .باز بود

نمودنـد،   آنها را تقويت مي به عالوه حكومت نظامي و شهرباني هم
توانست يك عده نظـامي ورزيـده را    از اين گذشته سردار سپه مي

هاي سياسي از وجود آنان كامالً  پوشانيده در مبارزه» عادي«لباس
روز استيضاح نيز سـردار سـپه ازهمـين    . به نفع خود استفاده نمايند

اران موضوع استفاده كرد؛ به اين معني كه عدة زيـادي از طرفـد  
اي نظامي كه تغييـر لبـاس    اي هوچي را به اتّفاق عده خود و عده

 . بودند، به مجلس فرستاد  داده
هـاي لـژ ويـژه و     وكالي طرفدار او هم هر يك براي خود كارت

همگـان و نــوين را گرفتـه بــه همـان عــده داده بودنـد و چــون     
طرفداران مـدرس دچـار حـبس و تبعيـد بودنـد بـديهي اسـت        

ستند هر يك از محلّات طهران دستجاتي جمع و به مجلس توان نمي

كـرد كـه سـردار سـپه      از اين گذشته مدرس تصـور نمـي  . بياورند
جمعيـت  . خواهد ناچار و جنجـال استيضـاح را بـه هـم بزنـد      مي

طرفدار سردار سپه از صبح دسته دسـته در مجلـس گـرد آمـده و     
وضع گرفته كامالً در لژهاي پارلمان و صحن حياط و اطراف آن م

تك و دو نفـر سـه نفـر بـه      نمايندگان اقلّيت و اكثريت تك. بودند
مدرس به واسطة كسالتي كه داشت انـدكي ديرتـر   . مجلس آمدند

از سايرين به مجلس آمد، هنگام ورود او به مجلس نزديـك در، از  
مـرده بـاد   «طرف طرفداران سردار سپه به او هجوم شده صـداي  

 » مدرس
اي از اشـخاص   در اين وقـت عـده  . بلند شد» سپه باد سردار زنده«

طرف و دستجات مختلف كه بـراي تماشـا بـه مجلـس آمـده و       بي
خواستند بليت ورودي پارلمان را بگيرند اطـراف مـدرس و در    مي

آسياي «زاده صفوي مدير روزنامة  رحيم. آن حول و حوش بودند
په بـه وسـيلة   كه جزو متحصنين بود و با اينكه قبالً سردار س» وسطي

يكي دو نفر از او خواهش كرده بود كه برعليه سردار سپه تظاهري 
كند به مدرس هجوم شده،  از طرف او نشود همين كه مشاهده مي

 :كند طاقت نياورده به پيشواز مدرس دويده و فرياد مي
طرف و تماشاچي نيز همين جمله را  جمعيت بي» باد مدرس زنده«

كننـد   اران سردار سپه هم وقتي مالحظه ميطرفد. نمايند تكرار مي
انـد از هجـوم بـه او     اي از مـردم اطـراف مـدرس را گرفتـه     عده

» بـاد مـدرس   مرده«خوددداري نموده و فقط به ذكر همان جمله 
مدرس متهـور و شـجاع روي خـود را بـه طـرف      . قناعت نمودند

رس باد مد گفتند مرده اي كه مي جمعيت برگردانيده و به آن دسته
 :گويد آن جمله تاريخي را مي

بـاالخره  . اگر مدرس بميرد ديگر كسي به شما پول نخواهـد داد «
هنگامي . رساند مدرس هر طور بود خود را به سر سراي مجلس مي

) بـاد  مـرده (رفت مجددا از صحن حياط صداي ها باال مي كه از پلّه
ــي ــاد    م ــده فري ــدرس مجــددا روي خــود را برگرداني ــنود، م ش
اين جمله را چنـد   »باد سردار سپه مرده» «باد مدرس زنده«كند مي

شوند، مدرس  نفر از طرفداران سردار سپه شنيده غرغركنان رد مي
رساند، چند نفر از وكـال دور   خود را به اطاق فراكسيون اقلّيت مي
سردار سپه به مجلـس  . شوند او را گرفته با او به صحبت مشغول مي

او خبـر آورده بودنـد كـه مـدرس گفتـه       آمده بود و حتّي براي
، از اين معني خيلي اوقـاتش تلـخ و بـه    »باد سردار سپه مرده«است

بلنـد  ) بـاد مـدرس   مـرده (پيچيد، مجددا از پايين صداي  خود مي
مدرس از همان اطاق باال پنجره را باز كـرده سـرخود را   . شود مي

 ، )باد مدرس زنده(زند  بيرون آورده فرياد مي
به محض اينكه اين جملـه را مـدرس تكـرار    ) ه باد سردار سپهمرد(

كرد چند نفر از طرفداران دو آتشة سردار سپه از جمله سيد يعقوب 
انوار و يكي دو نفر ديگر با دوات و بادبزن و غيره به طرف مـدرس  

اما سـردار سـپه   . گذارند ور شده به او بناي ناسزاگويي را مي حمله
اي را گفتـه، اكنـون بـا     ود مدرس چنين جملهكه قبالً هم شنيده ب

 .رود شنود، از جا درمي گوش خود همان جمله را مي
هـاي سياسـي خيلـي بردبـار و      سردار سپه با اينكه غالبا در جريـان 

پرحوصله بود عنان صبر و اختيار در اين مورد از كفش رها شده به 
ـ  طرف مدرس مي ه رود و با مشت گره كردة خود به طرف او حمل

كند، ولي چند نفر از اطرافيان سردار سپه مخصوصاً امير اقتـدار   مي
فهمانند  اش با اشارة سر و چشم و ابرو به او مي يكي از وزراي كابينه

سردار سپه هم متوجه شده و . كه مبادا به مدرس ضربتي وارد آورد
از قصد خود كه شايد كوبيدن چند مشت بر مغز و دهـان مـدرس   

بـه مـدرس كـرده بـا     كند، ولي با دست اشاره  مينظر  بوده صرف
شما محكوم به اعدام هستيد، شـما را  «گويد صداي خشن خود مي

كشمكش شروع شـد، سـردار سـپه بـه ريـيس       ».از بين خواهم برد
مجلس از مدرس شكايت كرد، چند نفر از وكال هم كه گويا يكـي  

ـ . از آنها تيمورتاش بوده برلـه سـردار سـپه شـهادت دادنـد      يس ري
الملك مشـغول تحقيقـات شـد، مـدتي بـه تحقيـق        مجلس موئمن
شـد بـاألخره بـر اثـر      رفته ساعت به ظهر نزديك مـي  گذشت، رفته

گفت و شنودهايي كه مدتي جريان داشت قرار شد استيضاح بعـد  
اي از نماينـدگان از مجلـس رفتنـد     از ظهر صـورت بگيـرد، عـده   

ن جـا صـرف نمـوده و    اي هم در مجلس مانده كه نهار را هما عده
 .بعد از ظهر در جلسه حاضر باشند

زاده يزدي سه نفـري   مدرس به اتّفاق ميرزاعلي كازروني و حائري
هايشـان برونـد، از درب    از مجلس خارج شدند كه به طرف منـزل 

اي دور آنهـا را گرفتنـد و بـه     كم عده مجلس كه خارج شدند كم
ـ  . كوچة پشت مسجد سپهساالر رسيدند اي از اراذل و  دهناگهـان ع

اشرار كه قبالً تحريك شده بودند به طـرف مـدرس و كـازروني و    
 . ور گرديدند  زاده حمله حائري

نايب چلويي سيلي محكمي بـه صـورت مـدرس زد، سـايرين نيـز      
زاده و كازروني وارد ساختند، مخصوصاً كه يـك   ضرباني به حائري

بـود، عمامـه   ضربة شديدي با چوب به دست كازروني وارد آمده 
زاده به خانة داور پنـاه   ولي حائري. زاده را نيز به يغما بردند حائري

بندد، ديري نگذشت كه در اين گيـرو   برده در را به روي خود مي
دار اهالي سرچشمه و خيابان نظاميه جمع شده و بـه اشـرار حملـه    
نمودند، زد و خورد بين دو دسته در گرفت و جنجال غريبي برپـا  

باألخره همين كه اشرار عاقبت كار را وخيم ديده تحمـل  گرديد؛ 
مقاومت نياورند و فرار را بر قرار تـرجيح دادنـد، مـردم مـدرس و     

زاده را با حال اجتماع مشايعت كرده هر يك از  كازروني و حائري
از اين سه نفر فقط ميرزا علي كازروني . آنها را به منزلشان رسانيدند
  يلي شديد بود بسـتري شـد، ولـي ضـمن    كه ضربات وارده به او خ

حضور خود را در جلسه  اي كه رييس مجلس نوشت علّت عدم نامه
  توضيح داده در خاتمة آن متذكّر شده بود كه چنانچه استيضاح 

  
  ۱۴در صفحه  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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به مجلس بيايد » برانكارد«صورت بگيرد او حاضر خواهد بود كه با 
  .ود را بدهدو در موقع اخذ راي شركت كند و ورقة كبود خ

بعد از ظهر نمايندگان اكثريت و اقلّيت بـه مجلـس حاضـر شـدند،     
مـدرس و  . زنگ جلسه علني آنها را براي تشكيل جلسه دعوت نمود

ساير افراد اقلّيت در اطاق فراكسيون اقلّيت مانده در جلسه شركت 
نكردند و در اطراف واقعات روز و پيشامدهايي كه شده بود به شور 

چون از قيافة مجلس و جمعيتي كه در صحن و فضاي  پرداختند و
پارلمان گرد آمده بودند پيـدا بـود كـه اگـر استيضـاح بخواهـد       
صورت عمل بگيرد حوادث ديگري را ممكن اسـت از پـي داشـته    
باشد؛ بنابراين هيچ گونه تأميني براي شركت در جلسـه نخواهنـد   

د و بـا  داشت و از طرفي با آن وضعي كه مجلس به خود گرفته بـو 
آن همه اشخاص مختلفي كه در لژهـاي تماشـاچي نشسـته بودنـد     

شـد و همچنـين در اطـراف     براي اقلّيت حدس موفّقيت زده نمي
جلسـه  . اين مسائل مذاكراتي در فراكسيون اقلّيت جريـان داشـت  

هم تشكيل شده بود؛ هيأت دولت هم در مجلس حاضر بود و چون 
دوستان اقلّيت بـه وسـيلة    از افراد اقلّيت هيچ كس در مجلس نبود

يادداشت فراكسـيون اقلّيـت را بـراي حضـور در جلسـه دعـوت       
جلسه اقلّيت طوالني شـد و بـاألخره يـك سـاعت بـه      . نمودند مي

غــروب مانــده اقلّيــت تصــميم گرفــت كــه از شــركت در جلســه 
الشـعرا بهـار را بـه جلسـه      خودداري نمايد، ولي فقط مدرس ملك

را به اّطـالع مجلسـيان برسـاند و ضـمناً     فرستاد كه در آنجا جريان 
بگويد چون اقلّيت آزادي نطق و بيـان نـدارد و همچنـين چـون     
دولت كه قاعدتاً بايد ضـامن آزادي و امنيـت مـردم باشـد خـود      
دست به اقداماتي زده و افراد اقلّيت از اين حيث تأمين ندارند، با 
چنين وصفي استيضاح چگونه صـورت خواهـد گرفـت و مجلـس     

ي استيضاح چه تكليفي معين خواهد كرد؟ به همين نظـر فقـط   برا
الشعرا به جلسه حاضر شد كه اينك جريان اين صورت جلسـه   ملك

نمايد كه نقل ايـن قبيـل    شود و ضمناً اضافه مي عيناً در زير نقل مي
صورت مذاكرات مجلس معرّف روحية وكاليي بوده اسـت كـه از   

ن صورت جلسات است كه بـه  نموده و همي سردار سپه پشتيباني مي
دهد كه در محكمة تـاريخ مـرور زمـان     آيندگان درس عبرت مي

هيچ گونه در قضاوت و رأي قضات محكمه تاثيري نخواهد داشت 
و اگر اشخاص به غلط يا صحيح خود را آزاديخواه و طـرف را بـه   
عكس معرّفي نمايند تشخيص آن براي خواننـدگان تـاريخ كـامالً    

 . برند وحيات بازيگران موجدين تاريخ پي ميآسان بوده و به ر
باألخره هر چه بود جلسه يك ساعت به غروب مانـده بـه رياسـت    

)  1.(رييس دولت و وزراء حضور يافتند. الملك تشكيل يافت موتمن
    
ملك الشعراء بهاردليل ترس رئيس الوزراء رضا خان ازاستيضـاح   ◀
ـ   » استفادة  نامشـروع «را مـواد  :  ي نويسـد   از مقـامش ميدانـد و  م

استيضاح  براي رئيس دولت، مخوف ترين هجومي  بـود كـه  بـه    
اين را همة كساني  كه با آقاي سردارسپه آشـنا  .  مشاراليه  شده بود

بوده اند ملتفت شده اند كه معظّم له تا چه حد ازحملـة جرايـد و   
حملة  وكالي مجلـس  نگـران  و خـائف بـود،  خاصـه  در مـورد        

باشد كه ازقضـا  » استفادة نامشروع « ن جنبه هاي  اوكه ضعيف تري
عمده ترين  ركن  اميال وهواهاي نفساني ايشان نيـزهمين  مـورد   

لذا ازين معني هراسناك  بود و سخت گيـري هـايي را كـه    ! بود
نسبت به جرايد كرد و باألخره هم همة  جرايـد اقلّيـت را توقيـف    

  .كته بودنمود، همه و همه براي احتراز ازهمين ن
او . اوالً، ثروت و خزاين سيصد سالة اقبـال السـلطنة مـاكوئي بـود     

ازسرحد داران وفا دارقديمي ايران و هيچوقت نسبت  بـه دولـت   
مركزي بيوفائي نكرده بود و هنگامي كه  به وسـيلة عبـداهللا خـان    
طهماسبي و به امر سردارسپه به تبريزاحضار شد،  بيـدرنگ اطاعـت   

اعدام  شـد وثـروت او كـه از عهـد نادرشـاه        كرد و پس از آمدن
دست نخورده  بود،  يكسره  ضـبط  شـد و خـانواده اش منقـرض     
وهرچه داشتند تصرّف و بـه مركزفرسـتاده  شـد، و از آن  ثـروت     
ديناري به خزانة  دولت تحويل  داده نشد و معلوم نشد گناه او چه  

  ! بود و مايملك  او چه شد
ر مؤيـد سـواد كـوهي را در مازنـداران      دو پسراسمعيل خان امي   

بدون محاكمه و تعيين تقصير، به قتل  آوردند و سبب آن را كسـي   
  !ندانست

بودجة  جنگ بدون  تفتيش و نظـارت  مستشـار آمريكـايي، دكتـر     
  .ميليسپو، خرج مي شد

حملة  دوم حمله به  مجلس بخالف صريح  قـانون اساسـي وآئـين    
شكار  نسبت بـه مجلـس ومخـالفتي    نامة مجلس وتوهيني صريح وآ

واضح با حكومت مشروطه  بود و عمليات  امراي لشكرازقبيل  قتـل  
و غارت خاندانهاي قديم بدون اجازة  مجلس وحتّي بدون اطّالع 

  !و اجازة دولت بود؛ وهزاران قتل و غارت ديگر
اين حركات درحكومت مشروطه كه قـانون ومجلـس و وكيـل و     

تحقّ مجازات و در خورانتقـاد شـديد اسـت    روزنامه دارد، همه مس
  !وهيچكدام هم جواب ندارد

سردار سپه  ازهمين مي ترسيد ، ولـي چـه بكنـد؟ استيضـاح داده      
هرچنـد،  شـايد   ! شده بود و روزسه شنبه بايـد جـواب داده بشـود   

وكالي خود ماني او را  از عدة آراء  مطمـئن كـرده بودنـد، امـا     
خوابش نبرد؟ اقلّيت مردماني حـرف  كيست  كه بتواند به اطمينان 

خود مدرس مردي است كه مـي توانـد بـا قـوة  نطـق       . زن دارد
  !خود عقايد  جمعي  را متزلزل سازد

از طرفي هـركس را كـه   ! اين  بود كه شروع  به تجهيزاتي كردند
مظنون به دوستي با اقلّيت بود و مي توانست درمجلس تماشـاچي   

را به دفاع ازاقلّيـت تشـويق كنـد،     شده،  صدايي بلند كند ومردم
سـپس گـروه  زيـادي ازپلـيس مخفـي و اعضـاي       . حبس كردنـد 

چـوب وچـاقو   . دوايركه زيربار اين كارها مي رفتند، گرد آوردند
وششــلول بــه مــردم  دادنــد و تجهيزاتــي كردنــد كــه مگــر قبــل 
ــد    ــد، وازراه  تهدي ــي  كنن ــك طرف ــت  را ي ــاح كاراقلّي ازاستيض

  !رندجلواستيضاح را بگي

بليتهاي ورودي را هم قبل ازوقت ، افراد اكثريت دريافت داشـته   
و بين  جمعي ازهمين قبيل پادوها  قسمت كرده بودند وبا زحمت 
توانسته  بوديم ده پانزده بليت بـراي آشـنايان دسـت و پـا كنـيم      
وبعالوه  گروهي زياد بدون بليت و با اسـلحه وارد صـحن مجلـس    

ا شـناختيم  و مديرنسـيم  صـبا  داد وفريـاد      شده بودند  كه ما آنها ر
  !كرد وشكايت  شد،  اما كسي گوش نداد

مـع ذالـك  افـرادي كـه     . صحن بيرون مجلس پربود ازجمعيـت  
بالطبع  آمده وتحريك نشده بودند زياد  بودند،  ولي بيشتر بـدون  

  !بليت بودند و بيرون مانده به داخل مجلس راه نداشتند
  قبل از ظهر 

مرحـوم  .  ريج آمديم  به مجلـس كسـي هـم متعـرّض نشـد     ما بتد 
هيأت دولت هم چنـد دقيقـه  قبـل از    .  مدرس قدري  ديرترآمد

  .مدرس  آمده بودند
ازدم دركه وارد شد، جماعتي كه براي همين كارآمده بودند،  بـه  

ولي مدرس با چنـد تـن ازدوسـتان مثـل     .  معظّم له هجوم كردند
وجمعي ديگركه اطراف ايشان را آقاي صفوي مديرآسياي وسطي 

يكمرتبه عده اي . داشته بودند، ازميان بحبوحة جمعيت مي آمدند
وبـه مـدرس   » مرده باد مدرس، زنده باد سردارسـپه «:فرياد زندند

« :دوستان مدرس اينجا زيادترشده بودنـد وگفتنـد  . هجوم كردند
  .»زنده باد مدرس

س برگشته به كساني كه مرده باد مدرس مي گفتند اين حرف مدر
اگرمدرس بميرد  ديگركسـي بـه شـما پـول     : تاريخي را گفت كه

بار ديگر فرياد مرده باد مدرس .  و از سرسرا باال آمد »!نخواهد داد
بازازپايين زنده باد سردار سپه ومرده باد مـدرس شـنيده    .  بلند شد

شد و جمعي هم زنده  باد مدرس مـي گفتنـد  و غوغـاي غريبـي     
مدرس  از دري  كه روبه صحن مجلس . حن مجلس برپا بود درص

»  !مـرده بـاد سـردار سـپه    « : باز مي شود سر بيرون كرد، گفته  بود
  .ولي من  در اتاق  ديگر بودم وخود نشيندم

دراين حين آقا سيد يعقوب و آقاي مقوم الملك  وجمعي از افراد  
ـ   زن و دوات بـه  با حرارت اكثريت به اتّقاق هجوم آوردند وبـاد بي

محمود (ناگاه سردارسپه واميراقتدار.  مرحوم  مدرس حمله  كردند
نيزازهمان دري كه آقايـان هجـوم آورده بودنـد، وارد    ) آقا خان

مـدرس سـينه   . من و بعضي رفقا ايستاده بـوديم .  اتاق اقلّيت شدند
اش تنگ شده و تازه رسيده ونشسـته  بـود و بـاد بيـزن دردسـت      

چند تن مثـل   . ي و تحريكات بيرون انتقاد مي كردداشت ، و ازباز
كازروني وآقاي  زعيم  و بهبهاني هم دورميزنشسته  بودند و آقـاي  

  .اخگرهم پهلوي من ايستاده بود
شـما  همـه   :  رئيس دولـت ازدرمغربـي اتـاق وارد شـد و گفـت       

و بطرف  دست  راست »  ...شمار ا توقيف  خواهم كرد! محكوميد 
بودم، پيچيد، چه  طرف چـپ گرچـه بـه مـدرس       كه من ايستاده

نزديگتر بود،  اما سيد يعقوب و مقوم  و ديگران آنجا  را سد  كـرده  
  .بودند و داد و فرياد  مي كردند و بد مي گفتند

پيچيد وازجلومن كه پشت به درجنوبي و رو بـه مـدرس ايسـتاده     
وبطـرف   بودم وميزدرازي ميانة ما و مدرس حايل  بـود،  گذشـت   

  !مدرس  حمله كرد
« :من با خونسردي از روي كمال حسن نيت به گوش ايشان گفتم 

در همان آن، اميراقتداركه ازطـرف  » .عجله مكنيد ، مواظب باشيد
چپ رفته و پشت سرمدرس ايستاده  بود،  با حركت ابرو به سـردار  
 سپه  اشاره كرد  كه مفادش عيناًهمان بود كه من به  گوش او گفته

هرچـه  .  خدا عالمست  كه سردارسپه چه اراده اي  داشـت .  بودم
شـما همـه   « بود، با آن  حال عصـبانيت وغرّشـي كـه مـي گفـت      

را از »  مرده باد سردار سـپه «  و گويا  به گوش  خود » ...محكوميد
. مدرس  شنيده بود، و بسوي  او مي پريد ، خيال  خـوبي نداشـت  

ن حال بـا  عـدم  مناسـبتي  كـه     خداوند به من الهام كرد كه درآ
» دربين  بود،  به گوش ايشان  مثل صميم ترين دوستان بگويم كـه 

و اميراقتدارهم با نهايت  حسـن  »  !عجله مي كنيد، مواظب باشيد« 
  .نيت و بزرگواري  به سردار آنطوراشاره كرد

نتيجه اين شد كه سردارمعطّل نشده، غرغركنان بيرون  رفـت وبـه    
زسخن مدرس شكايت  كـرد ، و رئـيس مجلـس از    رئيس مجلس ا

از جمله كساني  كه شـهادت  داد كـه از  مـدرريالس     . وكال پرسيد
 [اين عبارت  را شنيده اسـت ، مرحـوم  سـردار معظّـم خراسـاني     

  .بود  ]تيمورتاش  
عـده اي هـم ظـاهراً    . باري اين وقايع قدري وقت را ضايع كـرد 

آن دست كردند تا ظهرشد و نيامده بودند وهرچه بود اين دست و
  !جلسه تشكيل نگرديد

مـن هـم    . نمايندگان  بعضـي  ماندنـد و درمجلـس ناهارخوردنـد    
ولـي  . مهماندار مديران جرايد  اقلّيت بـودم و در مجلـس مانـدم   

رفقاي ما براي صرف ناهار به خانه هاي خود رفتنـد ومعلـوم شـد    
س وحـائري  دربيرون مجلس  جمعي  را برانگيخته بودند و به مدر

زاده وكازروني  حمله كردند و بـا چـوب  و مشـت قصـد  آزردن     
آنان را داشتند و به بعضي هم آزار رسانيدند، چنانكه كـازروني در  

مـردي،   .  خانه اش افتـاد و نتوانسـت در جلسـة عصـر حاضرشـود     
معروف به نايب چلوي ،  كه بعدها  پيش من اعتراف  كرد كه او را  

ود، نزديك مدرسـة سپهسـاالربه مـدرس    چه كسي تحريك كرده ب
  !توهين كرد و وي  را مضروب ساخت

  بعد از ظهر روز استيضاح  ◀ 
چند نفـر  !  بعد ازظهر همهمة  عجيبي دربرابرمجلس برپا شده است 

افراد  فقير با تربيت دموكراتيك  يا ديني كه كارشان بجان و كارد 
هند يك سلسـله  دست از جان شسته، مي خوابه استخوان رسيده ،  

حقايق را براي  گواهي  تاريخ و اداي وظيفه  و اينكه  همه بداننـد   
كه ايران در چه  باليي گير كرده بود  وچه مردي با چه  طرز فكر 
وچه خواهش و چه معتقـدات  و تربيتـي  مـي خواهـد  زمامـدار      

اين عده مردم  كه جـوان   .مطلق گردد، به سمع  جهانيان برسانند 
و مرد چهل ساله و پيرشصت ساله در آن ميان هسـت، بـا    سي ساله 

فرهنگهاي مختلف  ولي با يك  ايمان  و مسلك  فعالً مي خواهنـد  
آخرين  تيري را كه در تـركش دارنـد  بيندازنـد و اتّفاقـاً رئـيس       

دولت  ازهمين  آخرين  تيرمي ترسد و اين دولت مقتدركه براي  
ندارد، با انبوهي وسـايل   پيشبردن مقصود ازهيچ عملي خود داري

و اسباب كار، تجهيزاتي كرده است كه امروز ايـن مـردم  قليـل و    
ضعيف  نتوانند حـرف  آخـري را بگوينـد و تـاكنون هـم خـوب       

  !ازعهده برآمده است
  

  !جلسه تشکیل شد
  

تهديدات متواتر، اطّالعات پي درپي ازدوستان، قيافـة تماشـاچيان   
، هرچـه بـود نمـي دانـم چـه       ناشناسي، تعرّضات صبح وبعدازظهر

تأثيري دررفقاي ما بخشيد كـه مرحـوم مـدرس صـالح  ندانسـت      
  !درجلسه حاضر  شويم 
از داخل مجلـس ، دوسـتان بـه مـا  مـي      .  مشورتهاي طوالني شد

نويسند كه چه  خواهيد كرد؟ مي آييد يانه؟ وضع بداست، قـدري   
  )    2!( فكر كنيد

گـزارش كامـل  استيضـاح      در اينجا براي خواننـدگان  ارجمنـد   
  : رئيس وزراء رضاخان را بعنوان يك سند تاريخي مي آورم

جلسة چهل  و هشتم  صورت مشروح  مجلس  عصـر   :  بعنوان سند  ◀ 
مطـابق  بيسـت و هشـتم اسـد      1343سه شنبه  هفدهم محرّم  سـنه  

  در بارة استيضاح   حكومت رضا خان  1303
ت آقـاي مـؤتمن الملـك     مجلس  يك ساعت قبل از غروب  برياس

  .تشكيل  گرديد
صورت جلسه يوم يكشنبه  بيست و ششم اسذ را آقـا  ميـرزا شـهاب     

  .قرائت نمودند
  صورت  مجلس مخالفي  دارد يا نه؟ –رئيس 

  .) خير –گفته شد ( 
دستور امروز چنانچه  گفته شد استيضاح جمعي از آقايـان    –رئيس 

  .وكالء است از آقاي رئيس الوزراء 
  )اجازه( اي حائري زاده آق
يك نفر  از نماينـدگان  ايشـان هـم    .آقاي عراقي  - ) غايب بودن( 

  .غائبند
 .الشعراء بفرمايند آقاي ملك  - رئيس 
خيلي متأسف هسـتم كـه مـأموريتي را كـه آقايـان       –الشعراء  ملك

انـد بـه عـرض     نمايندگان اقلّيت در موضوع استيضاح به بنده داده
رسانم، زيرا هيچ حاضر نبودم اين قضـايا اتّفـاق   آقايان نمايندگان ب

  . بيفتد كه بنده اين مأموريت را قبول كنم 
آقايان محترم مسبوقيد كه استيضاح درنتيجة يك فشـارهائي كـه   « 

ازروز  اعالن حكومـت نظـامي يـك    .به اقلّيت وارد آمد داده شد
نوع تضيقاتي به نمايندگان اقلّيت وارد آمـد صـرف نظرازتوقيـف    

ية مطبوعات وحبس وتبعيد تمام هم فكرهاي مـا درشـهرباألخره   كلّ
كاربجائي رسيد كه افراد اقلّيت دريك نوع  حالت سانسـور واقـع   

هرگاه كسي بخانة افـراد اقلّيـت مـي آمـد بـه ايـن جـرم        . شدند
دستگيرمي شد افراد اقلّيت هم بخانة هركس مي رفتند آن شخص 

رف آقايـان نماينـدگان    به اين جرم دستگيرمي شد واين سابقه ازط
  .اقلّيت  تحمل  مي شد تا اينكه  روزاستيضاح رسيد

صبح امروز  آقايان بـراي اظهاراستيضـاح درمجلـس حاضرشـدند      
وهمة آقايان هم مي دانند ولـي هجـوم  دسـتجات معـين بـدون      
جوازبداخل مجلس قدري قيافة مجلس را از حالت طبيعي خـارج  

ايندة  اقلّيت وارد مجلس شدند كرد در اين موقع آقاي مدرس نم
ونسبت به ايشان يك نـوع مهاجمـه شـديد وخطرنـاكي از طـرف      
همان دستجاتي كه بدون جواز وارد مجلس  شـده بودنـد بعمـل    

  .آمد
عالوه براين مهاجمة شديد وخطرناك وفريادهائي كه البتّـه همـة   
آقايان شنيدند دراطاق فراكسيون در مـوقعي كـه بعضـي ازافـراد     

شسته بودند مهاجمـاتي هـم ازطـرف بعضـي ازنماينـدگان      اقلّيت ن
درخود اطاق فراكسيون اقلّيت نسبت به اقاي مدرس به عمل آمـد  

چنانچـه  يكـي از   ( كه اگرازآن مهاجمات هم جلوگيري نمي شـد 
)  آن مهاجمات را شخص محترم رئيس دولـت جلـوگيري كردنـد   

  .شايد بيشتر اسباب تأسف  مي شد
مهاجمـات درنتيجـة خـون سـردي اقلّيـت      باألخره ازتمـام ايـن   

وبردباري آقاي مدرس دفاع شد و صبركرديم براي اينكه وضعيات 
شايد بحال عادي برگردد وآقايان استيضـاح خودشـان را در ايـن    

فانه بواسـطة همـين وضـعيات     . مجلس محترم  عرضه بدارنـد  متأسـ
ناگوار و پيش آمدهاي غيرعادي ساعات گذشـت و موقـع جلسـه    

باألخره وجود دستجات غيـرمنظّم وشـبيه بـه تجهيزشـده     ديرشد و
  .بيشترباعث شد كه نتوانست  جلسه تشكيل شود وجلسه به عصرافتاد

ــالن شــد بعضــي    ــه اع ــه دائرنشــدن جلس ــد ازآنك ــارن ظهربع مق
ازنمايندگان اقلّيت به منازل خودشان رفتنذ بطوريكه بعـد شـنيده   

علوم خواهـد شـد   شد درنتيجة تحريكاتي  كه البتّه پس ازتحقيق م
جمعــي بــراي وارد ســاختن تــوهين بــه شــخص آقــاي مــدرس 
وسايرهمراهان ايشان خارج  شدند و تعقيب كردند ، آقاي مدرس  
را و در نتيجة هتّاكي هاي زياد كـه از دم مجلـس تـا دم مدرسـة     

رسيدند  بـه نماينـدگان  اقلّيـت ابتـدا آقـاي       - سپهساالرممتد شد 
شتم وضرب شديد واقع شد بعد ازآن  كازروني نمايندة بوشهرمورد

آقاي مدرس  نماينده  طهران مورد ضـرب و شـتم  شـديد واقـع     
شدند و بعد ازايشان هم آقاي حائري زاده نمايندة محترم  يزد  در 
دم منزل آقاي داود مورد ضرب شديد واقع شدند كه عمامه شـان  

ود افتاد و چوبي كه به ايشان حواله شد به درب  گرفت وايشان خـ 
را به خانة آقاي داورانداختند وازآن ضـربت خـالص شـدند والّـا     

  .شايد خيلي خطرناك بود
اين قضايا باعث اين شد كه يك تأسف فوق العاده زياد وشديدي  

  درنمايندگان اقلّيت ايجاد شد وفي الحقية ازمجلس محترم كه 
  
  ۱۵در صفحه  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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ترين  نقطه مركزقانون گذاريست وحقيقةً مركزيست يگانه ، و اولي 
ايست  كه مي تواند درحفظ قـانون سـاعي باشـد سـؤال كنـيم و      
بپرسيم كه آيا تكليف ما با اين وضعيت چيست؟  اين را هم بعـرض  
آقايان برسانم كه آقاي كازروني درنتيجة واقعـاتي كـه بـه ايشـان     
اصابه كرد در منزلشان بستري شدند ونتوانسـتند بـه مجلـس بياينـد     

مجلس عرض كرده اند و قضية خودشان  وشرحي به رئيس محترم
را اشاره نموده اند وازآمدن مجلس عذرخواستند وسايرآقايان هم 
چنانچه عرض شد متحيرند كه با اين وضعيات واين پيش آمـد هـا   
كه به هيچ وجه اركان قويم قانون اساسي قابـل حفاظـت  نيسـت    
چگونه حاضرشوند وچگونه استيضاح كننـد؟ اينسـت كـه بـه بنـده      

أموريت دادند كه به مجلس  حاضرشوم وبه حضورآقايان عـرض  م
كنم كه مجلس مقدس درمقابل اين تأثير قبيحي كه اين وضـعيات   
به مجلس وبه افراد حساس مجلس وارد ساخته است چه خواهنـد  
كرد و درمقال سلب مصونيت كه از يك عده ازنماينـدگان شـده   

م نسبت به اشخاص است هم ازآزادي افكارآنها جلوگيري شده وه
آنها با اينكه حكومت نظامي است وكامالً درحفظ نظم شـهرمراقبت  
دارند معذالك نسبت به اشخاص آنها سوء قصد وارد شده چه فكـر  
خواهد كرد؟ ومجلس چه وضعيتي به خـودش خواهـد گرفـت و    
باألخره به بنده  امركرده اند كـه ازآقايـان سـئوال كـنم بـا ايـن       

مقايل استيضاح كـه داده انـد ودر صـدد    صورت تكليف اقلّيت در
اظهارآن مي باشند چيست؟ آقايان اقلّيت ازآقايان نمايندگان مـي  
پرسند كه مجلس مقدس بچه وسيله  مي تواند اين مهاجمـه را كـه   
به افكارواساس اقلّيت وارد شـده جبـران كنـد وبـاألخره مجلـس      

  .مقدس چطورمي تواند مصونيت ما را بعد از اين تأمين كند
استدعاشان اين است كه  در اين باب مجلس مقدس تكليفي معين  

  .فرمايند تا اينكه استيضاح در حدود قانون بعمل ايد
  )اجازه( آقاي سليمان ميرزا  –رئيس 

آقاي ملك الشعرا شـرحي  بيـان فرمودنـد كـه آن      - سليمان ميرزا
شرح را بنده مي توانم  تقسيم  كنم  به چند قسمت و درهـر كـدام   

  .ازآنها چند عرض به مجلس برسانم
( يك قسمت از تقسيماتي كه فرمودند راجع به حكومت نظامي بود

و توقيف جرائد و حـبس و تبعيـد افـراد     ) اگر فراموش نكرده باشم
  ...اقلّيت بود

  . افراد مردم، اكثريت - ملك اشعراء 
افراد مردم ، يك قسمت ديگرش راجع به اين بود  –سليمان ميرزا 

  .تيضاح فرمودند وبعد از استيضاح قضايائي نقل فرمودندكه اس
قسمت سوم و قايع امروز صبح مجلس بود و قسمت چهارم وقـايع  
امروزبعد ازآنكه مجلس تشـكيل  نشـد  نسـبت بـه آقايـان مـدرس       

اگرحافظـه ام  درسـت    ( بنظربنده . وكازروني و حائري زاده است
  .تقسيم كرد  مي توان مطالب را اينطور) ضبط  كرده باشد

اما راجع  به اعالن حكومت نظامي وترتيباتي كه فرموديد راجع به 
همه بهتراز بنـده  . جرائد وحبس و تبعيد البتّه محتاج  به تكرارنيست

مي دانند كه چه ترتيباتي درايـن شـهر بعمـل آمـد  كـه از بـراي       
احدي تا اندازه اي مي توان گفت مصونيت و امنيـت نبـود البتّـه    

ش نفرموده ايد  كـه در اثـر آن تهيجـات  چـون دولـت      بازفرامو
خواست كامالً نشان بدهد كه مردم دراظهارعقيده و فكـر آزادنـد   
چه حركات ناشايستي  بروز كرد و چه ترتيباتي  پيش آمد كه يكي 

  .ازلكّه هاي تاريخي را براي  ايران ايجاد كرد
  ) جمعي از نمايندگان  صحيح است( 
.( ما همچو يادداشت شـرم آوري نبـود    كه هيچ  وقت درمملكت 

از براي پاك كردن  اين لكّة تاريخي واز ) نمايندگان صحيح است
براي اينكه معلوم  شود كه اين تنها نظرية  چنـد نفرمفسـده جـو و    

آن عبـارتي را كـه آقـاي    ( چند نفر اشخاصي  كه اگرما بخـواهيم 
مثـل    از روي احساسي حـرف بـزنيم بايـد   )  ملك الشعراء فرمودند

  .يوناني ها بگوئيم اين ها افياليست ها ايراني بودند
بايد ما در يك محكمه  جمع بشويم  و بگـوئيم  آن اشخاصـي كـه    

صـحيح  ( اين اقدامات  را كردند اصالً ايراني و ايراني نژاد نيسـتند 
ــري هســتند چنانكــه  )  اســت ــان ازايــن حركــات ب عمــوم ايراني

قع جنـگ كـه ازمـردم    آنروزعرض  كردم دربدترين مواقع درمو
كشته مي شد و مي كشتند كه تحمـل وحوصـله در آنجـا  خيلـي     

  .مشكل  بود
درآنموقع درموقع بمباردمان وخراب كـردن ايـن بنـا از طـرف      

محمد علي  ميرزا ايراني هاي حساس و فداكاركشته مـي شـدند و   
باجانب  شلّيك  نمي كردند  از براي اينكه  بفهمانند كه مـا جنـگ   

اريم و مصونيت  اشـخاص درمملكـت مـا  كـامالً برقـرار      داخل  د
باري بيشتر از اين نمي خواهم  در موجبات اين ترتيبات  كه .است

داخل شويم و بهترين و برجسته تـرين كارهـاي دولـت    پيش آمد 
جلوگيري از همان ترتيبات بود كه گمان نميكنم هيچ كس بـا آن  

ن حكومت نظـامي  ترتيبات موافقت داشته باشد و ديگر قسمت اعال
بود اعالن حكومت نظامي يك چيزي نبود كه قانون نداشته باشـد  
در همين مجلس برايش قانون وضـع كردنـد بـراي يـك چنـين      

دولت هم وقتي اعالن كرد همان قانون را يادآوري كرد . مواقعي
و گفت امروز موقع اجراي اين قـانون اسـت و مطـابق مـواد آن     

 . قانون عمل كرد
زنامه اي برخالف حكومت بازقلم برداشـت و شـروع   خوب اگر رو

كرد باينكه هر چه دلش خواست بنويسـد پـس چطـور حكومـت     
نظامي مي شود؟ و چه طور دولت مي توانـد از ايـن تحريكـات و    
دسائس جلوگيري كند؟ البته هر روزنامه كه بـرخالف رفتـار كـرد    

 .توقيف ميشود
ـ  ود روزنـام شـفق   آن روز عرض كردم تنها روزنامه هاي اقلّيت نب

سرخ كه اقلّيت نبود آنرا هم وقتـي بـرخالف حكومـت نظـامي و     
برخالف آن دستور چيزي نوشت با وجود اينكه يكـي از مـدافعين   
جدي دولت بود قانون بدون استثناء اجرا شد وآنـرا هـم توقيـف    

 .كردند
اآلن آقاي ملك الشعراء وقتيكه بنده عرض كردم افـراد اقلّيـت را   

فرمودند اكثريت مـردم را البتّـه همـين طـور هـم       توقيف كردند

هست وقتي كه اعالن حكومت نظـامي شـد و بـر خـالف قـوانين      
حكومت نظامي از طـرف هـر كـس اقـداماتي بعمـل آمـد بايـد        

 . جلوگيري كنند
اجتماعات وقتي ممنوع شد هر كس اجتماعات را دائر كرد وقتـي  

بتّه بايد بگيرند و باو يك مرتبه اخطار كردند و باز دست برنداشت ال
اگر نميگرفتند كار صحيح نميكردند زيرا قانون را اعـالن كردنـد و   

 .بايد بدون استثناء اجرا كنند
اآلن هـم  . ما سوسياليست ها كه موافق دولت بـوديم و حاضـريم   

دفاع ميكنم با ساير موافقين دولت آقايان تجدد هم حاضرند كدام 
وسياليست ها نزديك اسـت  يك از مجامع ما باز است اين كلوپ س

از روزي كه اعالن حكومت نظامي شد كدام دو نفري جمع شدند 
در آنجا وقتي كه دولت اين اعالن را كرد موافق و مخالف در نظر 

 . نداشت جز مصلحت عمومي
يك زمينه و عملي پيش آمد كه حقيقتاً يك لكّه بود براي ايرانـي و  

كه اعـالن حكومـت    براي جلوگيري و پاك كردن اين لكّه وقتي
 .نظامي شد ديگر تفاوت موافق و مخالف در بين نيست

ماهم خودمان وكيـل  (احتياطاً هر كس بر خالف قانون رفتار كرد 
جلوگيري كردند و بعد از آنكـه اخطـار كردنـد    ) بوديم ميدانستيم

اجتماعات متفرّق شوند البتّه بايد متفرّق شوند و ارباب جرايـد هـم   
 . كنند بتكليف خودشان عمل

 . آمديم سرمسئله استيضاح استيضاح شد
بنده داخل نمي شوم در موضوع مذاكراتي كه آقايان اقلّيت هـر  
روز استيضاح ميكردند حتّي پريروز آقـاي حـائري زاده در ضـمن    

و در هـر موقـع خـارج از نزاكـت چـه      . صحبتشان اظهار كردنـد 
ولـي   عنواناتي وكيل مصون و آزاد است در اظهار عقايـد . كردند

بدبختانه در مملكت ما هر چيزي يك معنـاي خاصـي دارد وقتـي    
گفتند مردم آزادند در اظهار عقيده تصور ميكنند آزادند در تهمت 
و افتراء و فحاّشي وكيل آزاد است در عدم نزاكت؟ آزاد است در 

 اينكه هر چه دلش ميخواهد بگويد؟
اي  خير يك نظامنامة داخلي هسـت قـانوني هسـت مـن بانـدازه      

آزادم كه به آزادي ديگري صدمه نـزنم والّـا ايـن خودپرسـتي و     
آخرين درجه استبداد است كه من هرچه دلـم ميخواهـد بگـويم    

 .آن وقت هم بگويم آزادم و از تعرّض مصونم
و حاال بنده داخل نمي شوم كه يكي يكي بشمارم كه در اين موقع 

اكرات از طرف وكالي اقلّيت چه عدم نزاكت هائي در ضمن مـذ 
 …در مجلس اظهار شد 

 . بفرمائيد چه عيب دارد - ملك الشعراء
چون بنده شنيده ام و حاال نمي خواهم آن عبارت  - سليمان ميرزا

. ملـك الشـعراء بنـده تكـذيب ميكـنم     .. خارج از نزاكت را بگويم
اگـر ميخواهيـد حـرف بزنيـد اجـازه بخواهيـد و        - سليمان ميرزا

مـي توانيـد صـحبت كنيـد و      الحمداهللا خيلي هم فصـيح و بليـغ  
مطالب را هم خوب ميتوانيد جلوه بدهيد و شنوندگان هـم همـه   
مذاكرات را مي شنوند ماهم كه وكيـل ايـن دوره و تـازه نيسـتيم     
چندين دوره وكيل بوديم پس الاقل اين اصل را كه يكي حـرف  
ميزند قبول بفرمائيد تا حرفش تمام بشـود رعايـت كنـيم مالحظـه     

تي كه نطق ميفرموديد ماها مثـل مجسـمه گـوش    فرموديد شما وق
كرديم سركار هم حقّاً الاقل اين قدر حوصله داشته باشيد كه بنده 
عرايض خودم را بكنم دفتر سفيد جلوتان است يادداشـت كنيـد و   

نظاماتمـان اينسـت انشـاءاهللا كـه فرامـوش      . بعد جـواب بفرمائيـد  
ي كه از صـبح  نخواهيد فرمود بعد آمديم سرمسئلة استيضاح و قسمت

راجع بعدم مصونيت وكالء مذاكره فرموديد اين مسئله بر دو قسـم  
 .است

يكي راجع بداخل مجلس است و يكي هم راجع بخـارج مجلـس   
در داخل مجلس و حفظ و حراست همه بـارئيس محتـرم مجلـس    
است و اين مسئله در نظامنامة داخلي هم مطـرح اسـت و مجلـس    

عهدة آقاي رئيس مجلس اسـت و  منطقه ايست كه تمام انتظاماتش ب
هر قضيه كه اتّفاق مي افتد بايـد بعـرض ايشـان رسـاند و شـخص      
محترم ايشان هم كه متّفق عليه همة ماها هستند البتّه مطابق ترتيب 
رسيدگي ميكنند و بوظيفة خودشان عمل مينمايند پس بنـده وارد  
مذاكره در قسمت داخلي مجلس نميشوم ولـي آنچـه كـه امـروز     

ن ديديم اين بود كه آقاي مدرس خيلي عصـباني بودنـد و   خودما
بنـده داخـل   . ميدانيم بچه ترتيب آمدند و چه گفتند وچه شنيدند

اين قسمت نميشوم كه ساير وكالي اقلّيت سوء اسـتفاده كردنـد از   
اين كه ديدند موقع استيضاح اسـت و اكثريـت مـي خواهـد بـه      

ـ     ات و عبـارات  سكوت بگذراند آن وقـت چـه توهينـات و ناماليم
غريب و عجيبي اظهار نمودند زيـرا اآلن عـرض كـردم كـه ايـن      
وظيفة رئيس مجلـس اسـت و هـر كـس هـر شـكايتي دارد بايـد        
خدمتشان عرض كند و ايشان هم البتّه بوظيفة خود عمل خواهنـد  
كرد و يك قسمت علّت اينكه امروز صبح مجلس تشكيل نشد بـراي  

ت همـين قضـايا بودنـد و    اين بود كه آقاي رئيس مشغول تحقيقـا 
 . اما آمديم سر مسئلة خارج از مجلس. علّت ديگري نداشت

البته در خارج مجلس حفظ و مصـونيت همـه بـا دولـت اسـت و      
دولت هم بايد كامالً همه را حفـظ و حراسـت نمايـد چنانچـه بـه      
وظيفة خودش هم عمل كرده است در اين مسـئله هـيج اقلّيـت و    

سـبت بĤقـاي مـدرس و كـازروني و     اكثريتي در كار نيست اگـر ن 
حائري زاده آن حركاتي كه فرمودند صورت گرفتـه البتّـه جـاي    

 . تأسف است زيرا همة ماها وكيليم
اما يك عبارتي سركار فرموديد كه مـن حـق دارم در اينجـا گلـه     

 . كنم
. فرموديد وكالي حساّس مثل اينكـه وكـال را دو قسـمت كرديـد    

مخالفش البتّه گمال ميكنم همچـو   يكي هم مفهوم. وكالي حساس
مقصودي نداشتيد ولي ظاهر عبارت اينطور بود در هر حال بنـده  

و همة ماها از . عرض ميكنم وكال و مردم و اهل ايران همه حساسند
اين اتّفاقي كه نسبت بسه نفر از وكال درخارج رخ داده متأسـفيم و  

ف نيست كه دولت هم البتّه جبران خواهد كرد و هيچ محلّ اختال
دولت بايد جبران كنـد  . وقتي يك ترتيب خالف قانون اتّفاق افتاد

و خود سركار بهتر شاهد اين قضـيه هسـتيد چنانچـه فرموديـد در     
اطاق اقلّيت يك قسمت را رئيس محترم دولت شخصاً جلـوگيري  
كردند درصورتي كه حسب الوظيفه آقاي رئيس بايـد جلـوگيري   

اشته انـد رئـيس دولـت جلـوگيري     كنند و چون ايشان تشريف ند
كرده اند مقصود اين است كه بدانيد رئيس دولت تا ايـن درجـه   
دقيق هستند كه در داخل مجلـس هـم امنيـت بـوكال ميدهنـد و      
بديهي است در اين موضوع هم تمام جـديت خودشـان را بكـار    
خواهند برد و هيچ تفاوتي نميگذارند بهركس اعم از وكيل يا غيـر  

ه يـك صـدمه بزننـد و بـي احترامـي بكننـد يـك        وكيل در كوچ
مجرائي دارد كه از آن مجرا رسيدگي و احقاق حق خواهد شـد  

 . علي الخصوص كه طرف وكيل هم باشد
باقي مي . پس در اين قسمت گمان ميكنم هيچ اشكالي باقي نيست

و آن ايـن اسـت كـه از مجلـس سـؤال       - ماند يك قسمت ديگـر 
ليفشـان چيسـت؟ هـر چنـد مطـابق      فرمودند كه با اين ترتيبات تك

وكيل از وكيل نـه  ) اگر بنده فراموش نكرده باشم(نظامنامة داخلي 
چه رسد بĤنكه از تمام وكالء و . حقّ سؤال دارد و نه حقّ استيضاح

 .جامعة مجلس سؤال بشود
اما اين سؤال ايشان را بنده به آن معناي سؤال مجلسي معنـا نمـي   

 . ملك هم به آن معني نفرمودند و گمان مي كنم خود آقاي. كنم
در هر حال تكليف مجلس به موجـب نظامنامـة داخلـي و قـانون     

وكاليي كه استيضاح كرده انـد يـك مطـالبي    . اساسي معين است
آنها البتّـه مطالـب خودشـان را    . نوشته اند و توضيحاتي ميخواهند

سـؤال خواهنـد نمـود و جـواب هـم بعرضشـان        - بطور استيضاح
اآلخره مطابق آن ترتيبي كه درنظامنامـة داخلـي و   خواهد رسيد ب

قانون اساسي مطرح است عمل خواهد شد و اينكه در خارج بـدو  
سه نفر از وكال يك توهيني شده البتّه مطابق ترتيب جبران خواهد 
شد ولي آن چيز ديگري است و تكليف اين سئوال اخيرشان هـم  

ديگر بسته بنظـر   .كه از مجلس فرمودند مطابق نظامنامه معلوم است
 . آقايان است

ايشان يك مقّدمه اي براي استيضاح خودشان قرار دادنـد   - رئيس
 .ولي هنوز داخل استيضاح نشده اند

مقصود بنده استيضاح نيست حتّـي بعـد از مـذاكرة     - ملك الشعراء
شاهزاده سليمان ميرزا هم نميخواستم صحبتي بكنم زيرا مأموريـت  

 .ندارم
اين وضعيتي كه رخ داده بود بعرض مجلـس   به بنده امر شد شرح

برسانم و قضايائي كه بر خالف انتظـام و نصـوص قـوانين اساسـي     
امروز از صبح تا بعد از ظهر اتّفاق افتاده و عدم مصـونيت وكـال در   
اينجا بسمع مبارك آقايان برسانم و بگويم كه بـا ايـن ترتيـب آيـا     

 تكليف يك عده وكيل چيست؟ 
ن از اين طرف و آن طـرف صـحبت كردنـد و    حضرت واال از يونا

 . هيچ راجع بسؤال بنده نبود
قضية وضعيات شهر تا وقتي كه در يك محكمه معلـوم نشـده نبايـد    
بيك افق غير نامعلومي حمله كرد آن وقت ما هم حق داريم حمله 

 .كنيم
 شما يكي حمله ميكنيد؟

 آن. اعتراضـي نكـردم  . بنده راجع به حكومت نظامي حرفي نزدم
يك موضوع ديگري است كه اگـر در استيضـاح اعتراضـي ميشـد     

 . حضرت واال ميبايستي جواب داده باشند
بنده از مجلس سئوال استيضاحي نكردم بنده فقط پرسيدم كه باين 
وضعيات مجلس ميتواند مصونيت يك عده نماينده را قبول كند يا 

اگر نميتواند  اگر ميتواند قبول كند بيايند استيضاح كنند و. نميتواند
بروند خانه هايشان به نشينند و غير از اين عرضي ندارم خوب است 

 .تكليف را معين كنند
در واقع اين مسئله مسكوت گذاشتن استيضاح بـراي يـك    - رئيس

 .موقع غير معيني
 .خير آقا حاضرند - ملك الشعراء

 آقاي حاج عزّالممالك - رئيس
 )اجازه(

كـه در مجلـس بـود اگـر خـاطر      مطابق سـابقه   - حاج عزّالممالك
مبارك باشد آقاي نيرالسلطان از دولت وقـت آنزمـان كـه آقـاي     

 . سپهساالر بوده استيضاح كرده و خواستند مسكوت بگذارند
بنده خاطر دارم كه آقاي رئيس فرمودند يا بايـد امـروز استيضـاح    

 .كنيد يا بايد پس بگيرند
استيضـاح كننـدگان    يا. حاال هم تصور ميكنم بايد همين طور باشد

بيابند و سؤاالت خودشانرا بكنند و جواب بشنوند و قضاوت آن هم 
 .بامجلس است يا پس بگيرند

 خوب بنده ميروم همين را جواب عرض ميكنم - ملك الشعراء
 آقاي آقاسيد يعقوب - رئيس

 )اجازه(
 ) آقاي ملك الشعراء براي خروج از مجلس براه افتادند(

م مي خواستم عرض كنم مطابق نظامنامـه  بنده ه - آقا سيد يعقوب
 . …بايد 
 جواب بياورند  - آقا بنشينيد - رهنما

 )صداي زنگ(
 )آقاي ملك الشعراء از وسط مجلس عودت نمودند(

 . اجازه گرفته ام مطالب خود را بايد بگويم - آقا سيد يعقوب
 ) صداي زنگ(

 .آقاي ملك الشعراء تشريف ببريد - رئيس
بر ميكـنم تـا آقايـان فرمايشـات خودشـانرا      بنده صـ  -  ملك الشعراء

 . بفرمايند و جواب ببرم كه در غياب مذاكراتي نشده باشد
بعداز مراجعت ممكن است آقاي آقاسيد يعقوب اظهـارات   - رئيس

 . خودشان را بفرمايند
  )آقاي ملك الشعراء خارج شدند(

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .سایت انقالب اسالمی خواهد آمد در آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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 حق زندگی
  

پیش از آن، بر مردم ایران است که بدانند بدون تغییر سـاخت دولـت 
و بدون تغییر ساخت نیروهای مسلح، بدون حقوقمدار شدن دولـت 
و سازمان دموکراتیک جستن نیروهای مسلح، ممکن نیست صـاحب 

  .ار بردنیروهای محرکه خود شد و این نیروها را در رشد بک
اقتصاد و سازمان دادن به فعالیت اقتصادی، بنا بر این، اسـتثمار،  – ۵

در یـک دوران، اقتصـاد . نیز از امور مستمر تاریخ بوده است و هسـت
ایران تولید محور بـوده امـا مهـار نیروهـای محرکـه را بخـش مسـلط 

بنا بـراین، تـا مـی توانسـته، مـانع رشـد . جامعه در اختیار داشته است
ه ملی بدانحد که نظام اجتماعی باز و تحـول پـذیر بگـردد، مـی جامع
حذف بخشی از نیروهـای محرکـه مـی کـرده ااین کار را ب. استگشته 

همچنان تکرار می کـنم کـه رابطـه نیروهـای محرکـه بـا نظـام . ستا
پس یا باید ظرف قابل . با ظرف است هرکحاجتماعی، رابطه نیروی م

که در ساختن و رشد بکـار رونـد و یـا نیروهای محر تا کهانبساط باشد 
نیروهـای محرکـه  ،اگر نظام اجتمـاعی بسـته و حتـی نیمـه بـاز اسـت

وجود استبداد استقرار نمی جوید اگـر روابـط قـوا در . تخریب شوند
سطح جامعه و میان جامعه بـا جامعـه هـای دیگـر، بـه بخـش مسـلط 

ای این ، براز این رو. جامعه امکان تخریب نیروهای محرکه را ندهد
که نیروهای محرکه تخریب نشوند و در رشـد بکـار رونـد، اسـتقالل، 

به یمـن اسـتقالل اسـت کـه جامعـه . بیش از پیش، اهمیت یافته است
مقاومت گروه بندیهای  می تواند ملی با بی اثر کردن قدرت خارجی،

تحـول پـذیر بـاز و صاحب امتیاز را در هم بشکند و نظام اجتماعی را 
ه هائی هم که رشد کرده اند، همین رویه را بکار بـرده جامع. بگرداند

  .اند
خاطر نشان می کنم که از دوران قاجار بدین سو، ایـران موقعیـت       

زیر سلطه را یافته اسـت و، در ایـن موقعیـت، بـا اقتصـادهای صـنعتی 
اسـتبداد حـاکم، بقـای . دارای توان تولیـد انبـوه روبـرو گشـته اسـت

روتهـای ملـی و وارد کـردن فـرآورده هـای خویش را در گرو فروش ث
. صنعتی، بنابراین، مصـرف محـور کـردن اقتصـاد کشـور دیـده اسـت

بهوش باشید اقتصاد مصرف محور ماشین استخراج ثروتهـای ملـی و 
صدور آنها، ماشین گرد آوردن نیروهای محرکه و صدور و یا تخریـب 

نفـت و گـاز مغزها و سرمایه و (بنگرید به نیروهای محرکه . آنها است
و منـابع معـدنی همـراه بـا بیابـان شـدن روز افـزون کشـور و تخریــب 

  . چسان صادر و یا تخریب می شوند...) و» نیروی کار«
راه حل مشکل اینست که شما ایرانیـان مـنش و روش تولیـد گـری       

بجوئید و بخواهید که منشور اقتصاد تولیـد محـور بـه اجـرا گذاشـته 
ــود و خــود ــرا ش ــز در اج ــدنی ــرکت کنی ــدالت . ی آن ش ــد ع بخواهی

اجتمـاعی میــزان بگـردد، بــه ترتیبــی کـه ایــران سـرزمین ســبز و آبــاد 
شهروندان مسـتقل و آزادی بگـردد کـه، در آن، هـرکس، امکـان الزم 

چنین اقتصادی نیاز . ورکردن استعدادهای خویش را بجویدربرای با
  :به قانونی از نوع دیگر دارد

، اختیـار وضـع و لغـو قـانون بـا اسـتبداد و در طول تـاریخ ایـران – ۶
بخشـی از قـوانین، صـفت دینـی مـی کـه و از آنجـا . حاکم بوده اسـت

داشته اند، دولت استبدادیان، با بنیـاد دینـی، دائـم در رابطـه سـتیز و 
  . سازش بوده است

و همواره، مردم می باید از قانون می ترسـیده انـد و هیچگـاه نمـی      
مأوران دولت بوده اند که به . حتوای آن چیستباید می دانسته اند م

مردم بی اطالع از قانون مـی گفتـه انـد عملـش موافـق و یـا مخـالف 
وجود این، از سنت ها و عرف و عادت ها و قانون ها،  با. قانون است

برخی بـه ایـن علـت . یکچند بر زمان چیره گشته و همچنان زنده اند
بکــار دفــاع از هویــت،  کــه محتواهاشــان ایــن و آن حــق هســتند و یــا

  . پیشاروی قدرت متجاوز، می آیند
اما قدرتی که قانون وضع می کند و اغلب برای این که آن را وسیله       

نمی توانـد . سرکوب مردم کند، خود هیچگاه به قانون عمل نمی کند
بنـا بـر ایـن، . زیرا قدرت مرتب می باید برخود بیفزاید. هم عمل کند

اینسـت کـه مرتـب قـانون را . فردا مـزاحم مـی شـودقانون امروز، بسا 
نقض می کند و  وقتی نقض از اندازه گذشـت، آن را بـا قـانون جدیـد 

و از آنجا کـه . جانشین می کند و همان بال را بر سر این قانون می آورد
تمامی موارد نقض قـانون و تغییـر آن را نمـی تـوان از همگـان پنهـان 

فوق قانون مـی شـود و مـی » ولی امر «کرد، مقام اول، شاه و، امروز، 
. را، بنـابر مصـلحت، بالاجـرا گردانـد» احکـام دیـن«تواند قـانون و 

تشخیص کوتاهی و درازی زمان بالاجرا کـردن، وقتـی قـانون صـفت 
دینی دارد، البتـه بـا مقـام اول دولـت اسـتبدادی دارای صـفت دینـی 

  . است
قـانون بـد از بـی قـانونی «و شما ایرانیان شنیده اید این ادعا را که      

زیرا قانون بـد، قـانون خـالی از . به این دروغ باور نکنید. »بهتر است
ملـت . حق، بنا بر این، پر از زور است و آن را جز جبار وضع نمی کند
راه حل . مستقل و آزاد خود را در مدار بسته بد و بدتر زندانی نمی کند

تنها مـی بایـد آن  ،استراستی اینست که راه حل پیدا شده . می جوید
این حقوق را ذاتی گوینـد زیـرا . هرملتی حقوق ذاتی دارد: را بکار برد

هر شـخص . عمل نکردن به آنها، سبب انحالل جامعه ملی می گردد
نیز حقوق ذاتی دارد که هرگاه به آنها عمل نکند، حق زندگی را به جا 

اسی نمـی پس، قانون اس. نیاورده و خود را به داس مرگ سپرده است
باید جز این دو دسته حقوق و اصول تعیین کننده رابطه های ارکـان 

و قـوانین موضـوعه نیـز نمـی بایـد . دولت حقوقمدار بایکدیگر باشـد
بدین کار، مشکلی راه حل می . محتوائی جز حقوق ذاتی داشته باشند

  .جوید که در طول تاریخ، همچنان برجا است
ــا – ۷ ــاریخ دراز، ب ــن ت ــول ای ــای  و در ط ــه ه ــتین جامع ــه نخس آنک

غرب،  برمردمساالر در شرق تشکیل شده اند و زمان فضل تقدم شرق 
سال است و با آنکه در ایـن جـا و آن جـای ایـران و در   ۲۵۰۰حدود 

این و آن زمان، مردم ساالری برقرار گشته است و بـرغم سـه انقـالب 
ای یمهای استبدادی، بدیلی جـز اتحادهـژمردم ایران در یک قرن، ر

جدید قدرتمداری  نبوده اند که سلسله ای را برافکنده و جانشین آن 
ــد ــدگی در اســتقالل و آزادی، . شــده ان ــدین ســو، زن از مشــروطیت ب

خواست همگانی گشته و تحول بیان هائی را ایجاب کـرده اسـت کـه 
الجرم، بـدیلی را پدیـد آورده اسـت کـه . اندیشه های راهنما بوده اند

  . مردم بوده استخواستگاه آن جمهور 
رضـا خـان سـبب اسـتمرار امـر واقـع گشـته  –کودتای سـید ضـیاء       

  توضیح این که . است
یـم پهلـوی ژبدیل فرآورده انقـالب ایـران، جـای خـود را بـه ر –الف 

سپرده است و به جای مردمی که می باید بدیل خویش بگردند، یعنی 
جامعـه  خـود راجامعـه تغییر کنند و نظام اجتمـاعی خـویش را بـاز و 

یم پهلوی بود که طرح یک ژند، این رانشهروندان مستقل و آزاد بگرد
جامعه وابسته تحت سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگـی را بـه اجـرا 

جامعه ملـی بـدیل خـویش شـد و بـدیل  مد وآفرصت پدید . گذاشت
اسـتقالل و  یـانپدید آورد و این بدیل صنعت نفت را ملی کرد تا ایران

حکومت نهضت ملی ایران بـه مردم  .شرف و افتخار بجویندآزادی و 
مـرداد تـا کودتـای  ۲۸از کودتـای . ندرهبری مصدق را برسرکار آورد

، یک بار دیگر، مردم بدیل خـود شـدند و نخسـتین رئـیس ۶۰خرداد 
یکبـار دیگـر، . برگزیدنـدجمهوری تـاریخ خـود را در انتخابـاتی آزاد، 

  . پهلوی و جانشین آن کردیم ژمالتاریا را بدیل ر  ،کودتا
. و سه نوبت نیز تجربه شـده اسـت پیدابدین قرار، راه حل مشکل       

  بدین ترتیب، . اال این که نقایص تجربه را می باید رفع کرد
جامعه می باید اراده تغییر بجوید و جامعـه بـاز را بـدیل خـود  –الف 

  . شناسد و برای تغییر نظام اجتماعی به حرکت در آید
بدیل که مدیریت جمهوری شهروندان را تصدی می کنـد، نمـی  –ب 

ــا دولــت، حتــی دولــت  ــا ایــن جمهــوری را رهــا و ب بایــد اینهمــانی ب
زیرا درجـا، خـود و دولـت را فاسـد مـی . حقوقمدار، اینهمانی بجوید

  . کند
الجرم، اندیشـه راهنمـای ایـن بـدیل مـی بایـد بیـان اسـتقالل و  –ج 

در . ذیر کردن نظام اجتماعی را میسر کندآزادی باشد و باز و تحول پ
  نتیجه،

. جامعه ملی می باید با تمام هوشیاری، مراقب هویت بدیل باشد –د  
بدیلی که هویت خویش را از دست می دهد، دیگر آنچه هست نیست 

جریان رشـد، جریـانی غیـر از هـر روز بـه . و آسان قدرتمدار می گردد
. فکر جمعی جبار گشتن است یک هویت درآمدن و بازیچه این یا آن

تغییر از قدرت باوری به بازیافتن استقالل و آزادی خـویش و اندیشـه 
امـا ایـن تغییـر . ، رشد اسـتباشد راهنمائی که بیان استقالل و آزادی

جانشـین از راه می باید نتیجه نقد بمعنای جدا کردن سره از ناسـره و 
یل مـی بایـد مراقـب این امر که بـد. گیردبکردن ناسره با سره انجام 

امـا . امری بایسته است ،بوقلمون صفت نگرددهویت خویش باشد و 
بـدیلی کـه عزم جمهورمردم به نگاه داشتن بدیل و دمساز کردنش بـا 

رابطه ایـن دو بـدیل . ، بسا واجب تر استجمهوری شهروندان است
  .می باید شفاف باشد

  
  !ایرانیان

ای هفت مشکل دیرپای تاریخ هرگاه با بکار بستن هفت راه حل بر     
خود، جامعه خـود را جامعـه جمهـوری شـهروندان بگردانیـد، حـق 
زندگی را به جا آورده اید و روز خـود و وطـن خـویش را نـوروز کـرده 

بنـا بـر  :نمـاد و الگـوی بـدیلی کـه بایـد بـود را مـی شناسـیدشـما . اید
در سیاوش نماد حق داری و مظلومیت و رستم نماد پهلوانی  ،اساطیر

ن آدر  ،بدیل کـس و کسـانی هسـتند کـه ،خدمت استقالل ایران است
ــد ــتقالل و  ،واح ــدمت اس ــوانی در خ ــداری و پهل ــاد حقم زادی آنم
چـه ایرانـی و خـواه غیـر  ،همواره چنین کس و چنین کسـانی. هستند
زادی را هـدف کـرده انـد و آنها که استقالل و آ. ارج نهاده اید ،ایرانی

بیـان اسـتقالل و آزادی در دسـترس . ناسـیدبرحق ایستاده اند، مـی ش
آزمـودن نیـز کـاری . شما و راه حل و روش نیز در اختیار شما هسـتند

بهانه ها مفقود و اسباب و عوامل موجود و نوروز نیز بـه . است شدنی
زمـان بجـا آوردن . بـه عمـل برخیـزیم. زمان عمل است. انتظار است

  .این حق را بجا آوریم. حق زندگی است

  
  پيام مجامع اسالمی ايرانيان به مناسبت عيد نوروز

 
 
آگـاه بـر  یمردمـ یکیاست،  یرودو ن ینب یآور مبارزه طوالن یادنوروز  

رشـد  یدو حـق و اصـل ضـرور بـرا ی،وجمع  یفرد یاستقالل و آزاد
و  یگانـهب یاردسـت زور باور و  یاناستبداد یگریکشور و د یانسان و آباد

است  یبر دوم یاول یروزیآور پ یادن نوروز جش. یرانیمنشاء جهل و و
 یشبر سرنوشت خـو یتموفق شدند حق حاکم یرانیانا که و هر بار 

آن فزونتـر  یبزرگتـر و شـاد  یآور یـاد یـنرا خود بکار برنـد، شـکوه ا
 یشدن صنعت نفت به رهبر یکه با مل ۱۳۳۰نوروز سال . گشته است

کـه بـا انقـالب  ۱۳۵۸ل بهـار و نـوروز سـا یـزدکتر مصدق و ن یادزنده  
شـدند، همـان جشـن  ینقـر دیاسـتبدا شکوهمند مردم برضد نظـام 

  .شدند که در آغاز، بهنگام برانداختن دولت  مستبد ضحاک شد
 یـدکـه نو  ینهضـت مردمـ یـنا یهـر دو یحرکت روبه جلـو یول      

بـه  یداخلـ یبودند، توسط عناصر  یرانیانا یبرا ینو یبخش روزها
و ۱۳۳۲  مــرداد  ۲۸در  یکــیبــا کودتــا  یگانگــانبــا ب یمــدد و همدســت

اســتقامت و  یمــنمتوقــف شــدند امــا  بــه   ۱۳۶۰خــرداد ۳۰ یگــرید
وفادار ماندند، مبارزه  یو آزاد قاللبه  است که  یوطن دوستان یداریپا
 یـناسـت ا آنچه مسلم .  یافتمردم ادامه  یتاحقاق حق حاکم یبرا

بهره  یرینوطعم ش یدود رساز حقوق خ یبه حق یاست که هرگاه ملت
،ممکن است با زور و اختناق، با حـاکم کـردن  یدچش بردن از حق را 
کـام  یخیتـار ظهحاف از  یرینیش یندر پاک کردن ا یظلم وجور و سع

حـق  یانگرمقاطع که ب یناستبداد آلود اما محال است ا یاو را به تلخ
آور  یـادروز نـو. او پـاک کـرد  یخیاسـت را از حافظـه تـار  یو غرور مل

  .است  یروزیپ ینا یحقوق و شادکام یافتنباز
آن را  یـتو تمام یـتمشکالت کشورکه موجود ی، منشاء اصل هموطن
از آن  یو استبدا ناش یهفق یتاست وال مواجه ساخته  یجد یبا خطر

رشــد  بــر  و  یاز اســتبداد،و گشــودن راه تعــال ییاســت و تنهــا راه رهــا
اسـت بسـان جنـبش کـاوه ،  یو جنبشـ میـا، ق یعدالت اجتماع یزانم
اسـت کـه بـدور از خشـونت ،بـا اسـتقرار  ادآز مسـتقل و  یوجنبشـ یامق

و مـرام  یـند حقوقمدار که از هر  یدولت یو بر قرار یاستقالل و آزاد
ــ ــونت ناش ــت، خش ــتبداد را بزدا یجداس ــداز اس ــا آرزو ی ــهد یت  یرین

  . یابدتحقق  یشسرنوشت خو مردم بر  یتحاکم
بـدون تـرس و  ی،ب شدن و انتخاب کردن  در اسـتقالل و آزادانتخا  

  یلاز وسا یا یلهانتخابات وس. است  مردم  یاز حقوق مل یاکراه، حق
 یآزاد استقالل در نامزد شـدن و  یاست اما وقت یمل یتاعمال حاکم

حــق انتخــاب شــدن و  یــب،ترت ینوجــود نــدارد و بــد یــدندر برگز
 یتو مشـروع یـهبکـار توج یلهسـو  یـنا یشـود،انتخاب کـردن نقـض م

نامشـروع واسـتفاده آن از حضـور مـردم در حـوزه  یـمبه رژ یدنبخش
،  یشیفرما" انتخابات" یشلذا، شرکت در نما. یدآ یم یریگ یرا یها 

آن و  یمسـو، تحـر یگـرمستبد سپردن واز د خود را به  یارانفعال و اخت
حــق  ز ا تفاده،بــه منزلــه اســ یــریگ یرا یگذاشــتن حــوزه هــا یخــال
 یگـرد یکـیمصادف است  با  ۱۳۹۲بهار . و فعال بودن  است  یشخو
در روز موعــود بــا خلــوت گذاشــتن " . یانتخابــات "  یشــهاینما یــناز ا

گسـترده، فرصـت   یمو تحـر یهمگـان یبا جنبشـ یابانها،حوزه ها و خ
بـه  یلو آن را تبـد یمبسـتان یاسـتبداد یـمرا از رژ یشنمـا یناستفاده ا

بزرگ  یقدم یمتحر ینا. یمبگردان یتعمال حق حاکما  برای یروز
  .است یرانمردم ا یتدر جهت استقرار حاکم

و  یرومطلقه و آنانکه ن یتحاکمان مستبد و ذوب شدگان در وال شما،
و تلخ کردن کام ملت گـذارده  یو تباه  یاهیس یارتوان خود را در اخت

بـر  اسـت چـه  نیـدر د یکه جعل یهمطلقه فق یتکه وال ینیدب ی، م یدا
مطلقـه و فسـاد  یـتوال یاعتبـار یبـ.  آورده اسـت یرانیو ا یرانسر ا
ــرفراگ ــه، نه ی ــدن دروغ  ادین ــر،و تزو ش ــ ی ــ یب ــردرگم یعمل و  یو س

کشـورو  خالصه آنچه  که در ... و یو اجتماع یاقتصاد یها ینابسامان
که بر نا  یا یمههنوز بر شما معلوم نکرده است که خ یگذردبر مردم م

و داغ و درفـش، زنـدان و  یـزهضرب چماق و سر ن ستون دارد به  حق
 یـنکـه سـتون ا  ینیـدب یبمانـد؟ نمـ پـاتواند بـر  یشکنجه و اعدام  نم

و فاسد است و هر آن ممکن اسـت  یدهکه بر خون بنا شده پوس یمهخ
 یشمردم بر سرنوشت خـو یتاز آنجا که  حاکم یزد؟ر بر سر شما فرو 

 ینـاحق اسـت، رفتنـ و چـون اسـتبداد  ینحق است، جاودان و مانـد
خـود نبـرده  اشما را ب یرانیو ینو تا ا یدشمر یمتفرصت را غن. است 

و پر  یکتار یمهاز ستون خ یننگ خدمت به ناحق  و پاسدار است از 
حــق  یـتحاکم ییروشــنا و بــه صـف  یـدمطلقـه بــدر آئ یــتفسـاد وال

مــردم  یــروزینــوروز بگــردد و در جشــن  پ یــزتــا روز شــما ن یوندیــدبپ
  .یدبگرد  یکشر

 
 یرانیانا یاسالم مجامع
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