
  

  
یم ژبنا بر این، حوزه عملی جز محدوده ر. یم، جز پرتگاه نیستژمی گفتند در بیرون از محدوده ر :انقالب اسالمی یم درون ژپاسداران ر. اقعیت گرائی، زیر حمله بود و هستاز هر سو، هدف و هدف داری، بنام و. وجود ندارد همه آنها که بکار هدف هراسی و هدف (یم ژبیرون از ر و در حاشیه و) به تعبیر خاتمی ااصالح طلبان واقعیت گر( ده یم جز پرتگاه مرگ وجود ندارد و راهکار یکی و آن، استفاژستیزی مشغولند وقتی تبلیغ می کنند بیرون از محدوده ر حفظ نظام اوجب (یم والیت مطلقه فقیه که هدفش حفظ خویش است ژ، بیشتر از ر)یم استژاز امکان در محدوده ر و اینک، جنبش مردم مصر به مردم ایران درس می . هدف هراسی و هدف ستیزی را رویه کرده اند) واجبات است . فراخنای عمل و فرصت ایجاد امکان وجود داردیم جبار ایجاد می کند، ژدهد که همواره، بیرون از محدوده ای که ر اگر نه، خالء را زور پر . دیگری نیز می دهد و آن این که هر جنبشی می باید از بدیل سازگار با خود، برخوردار باشدباوجود این، همان جنبش به مردم ایران درس . رشد در گرو تعیین هدف مشخص است و نه هدف و آرمان هراسی نگاه » رهبر «باره مهندسی محدود کردن حوزه عمل حکومت روحانی و تحت امر  گزارشی است در ،و فصل اول       .گوناگون در باره جنبش مصر را گرد آورده ایم یدر فصل چهارم، گزارشها و نظرها. ه بر اثر فقدان بدیل در مصر، خالء را ارتش پر کرده استچنانک. می کند عمیق » انتخابات«ربوط می شود به سپاه و شکافهای موجود در آن که بر اثر قسمت دوم این فصل م. ستداشتن او پرسشی که ایرانیان می باید از خود بکنند . در فصل دوم، نقش روحانی در افتضاح ایران بررسی شده است        .تر گشته اند اکتبر سورپرایز و ایران (هانی چرا از گروگانگیری تا امروز، دولت در انحصار کسانی است که در سازشهای پن: اینست رسیده  چگونه می توان مشکل را حل کرد؟ یک تحلیل به این نتیجه رسیده است که زمان سرکشیدن جام زهر، فراوضعیتی که امریکا در موقعیت متفوق است و از دید یکچند از تحلیل گران بر سر راه حل مشکل ایجاد می کند، در  .یم والیت مطلقه فقیه، در آنچه به حل مسئله اتمی مربوط می شود را گرد آورده ایمژباره راه کارهای پیشاروی ر در فصل سوم تحلیل ها و نظرها در. وئیه به اجرا گذاشتژرا، امریکا از اول ماه  ۲۰۱۳انویه ژو تحریم های مصوب    شرکت داشته اند؟) گیت . در رونق و دولتی بدون بدهی را تحویل می دهیم و روحانی می گوید وضعیت بیش از آن خراب است به تصور آیداحمدی نژاد می گوید اقتصادی . نظر خوانندگان می گذرانیم و در فصل پنجم، اطالعها و داده های اقتصادی را از       .است    :انسان را جمع آورده ایمو در فصل ششم، خبرهای تجاوزها به حقوق         .شدت تورم و بیکاری طاقت شکن است داده های اقتصادی چه می گویند

 

کار خود را  ،تعیین کنندگان محدوده عمل حکومت روحانی و مردم
  :شروع کرده اند

  
یک قسمت درباره تعیین . گزارش دو قسمت دارد. نوشته ای که می خوانید، گزارشی از ایران است :انقالب اسالمی   :نرادیگر در باره شکافها در سپاه پاسداکنندگان چهارچوب عمل حکومت روحانی و نیز مردم ایران و قسمت 

  
 4صفحهدر

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

  )٨١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
 

)٢( انقراض سلسلۀ  قاجاريه و تشکيل  سلسلۀ پھلوی   
 

» نطق تاريخی دکتر مصدق در جلسۀ تغيير سلطنت «  
 

 يپلمد يدرس خوانده و دارا  كرده و  يلهمه تحص يانآقا «
 يچه !آنهم پادشاه مسئول يشوندپادشاه مملكت م شانيا ،هستند
و  يمبكن يقهقرائ يراگر س تواند بزند و نمي  يحرف   چنينكس 
 ينا ،است  يزحاكم همه چ ،الوزراء يسرئ ،پادشاه است :ييمبگو

بد  يهقاجار ينكه سالط يمئيگوم ما! استبداد صرف است ارتجاع و
خوب حال  ،بوده اند مرتجع ،بوده اند يمخالف آزاد ،بوده اند

 يقهقرائ يرالوزراء پادشاه شد اگر مسئول شد كه ما س يسرئ   يآقا
 يزيهاهمه خونر ينسال و ا يستمملكت ما بعد از ب امروز .يكنيمم
 يكنمبشود كه گمان نم  بكند و مثل زنگبار  يقهقرائ يرس يخواهدم

شخص هم پادشاه باشد و هم  يكباشد كه  ينطورهم ا زنگبار در
  »!باشد  ئول مملكت مس

  »دکتر محمد مصدق « 
  

 .را بكار بگمارد يالوزرائ يسرئ يكمجلس  يلتما ةبواسط يا« 
سردار سپه رضا [الوزرا    يسرئ يكه آقا يمقائل شو خوب اگر ما

مملكت هم دخالت كنند  يآنوقت در كارها ،پادشاه بشوند] خان 
زمان سلطنت  در يكندح مترشّ   يشانكه امروز از ا يثارآ ينو هم

 ةفرماند ،هستند الوزراء يسرئ ،شاه هستند ،ح خواهد كردهم ترشّ
        .هستند  قوا  كلّ

 13 ر صفحهد   

  تعیین کنندگان محدوده عمل حکومت روحانی  و مردم، کار خود را  ◀
  ۱   ص: شروع کرده اند       
  ۴   ص : وضعیت امروز ایران حاصل حاکمیت ایران گیتی ها بر ایران است◀
  ۵  ص :ر پیش رو؟توافقهای ناکام بر سر اتم ایران و عاملهای آنها و منظ◀
  ۷  ص :یم دینی که از دین تهی شده است و سه دلیل شکست مرسی در مصرژر ◀
  ۱۲  ص  :داده ها گزارش می کنند وسعت تورم و بیکاری و رانت خواری را ◀
      اعدامها و دستگیریهای خود سرانه و فشار به زحمتکشان بازهم ◀
  ۱۲ ص :بیشتر می شوند      

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

 
 
  
  
 
 

New   
    

  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

 
ور دهان به آروستایی خبری حیرت  می گویند روزی در       درود سالم و با .جناب سید ابوالحسن بنی صدر    بنام خدا      از هدف هراسی تا هدف ستیزی حق الناس حرف  ن روستا ازاینکه خا می گشت مبنی بردهان  موضوع صحت دارد یکی این که تکلیف  اگر .بخیل لعنت آدم حسود و حق الناسی شده ای؟ خدا کند که چنین باشد؛ براهالی بدو پیغام فرستاد که شنیدم بتازگی  یکی از. زده است دوستانت غصب شد  مارا که توسط خود و" سید"حق آن  این سالها،که ما بوسیله طول  نکه درآ دیگر روشن بفرما و زیر نظرخودت بوده  یا مستقیم خودت و همه اش هم بدستور گرفتیم و شکنجه قرار و اذیت و زارآسگهایت مورد  نوکرها و یک انسان چه نقشی  حیات یک ملت و براستی زمان در      .ندارد خبر فردای خود جبران کننده نیست وکسی هم از اختیار ان درادای دین، زمحکایت را به عنوان مقدمه به زبان ساده آوردم تا بدانیم، برای این . حق مردم هم که جای خود دارد. یدئن راهم جبران بفرماآ دومی همواره می گوید به زمان  ،اختیار ماست است زمان درچرا گاهی انسان فرصت سوزی میکند؟ یکی معتقد  دارد؟ ید فرصت سرزمین بالزده ما تجربه می گو در .داریم نیاز برخی افراد یا  چرا .ویرانی افزوده است سوزی ویرانی بر همیشه ورد زبانشان  گروهها به چنین روشی خو گرفته اند و وانگهی گاهی نوع شرایط برای خریدن زمان  .نه با خریدن زمان حل می شوند و شعار واقعیت هایی هستند که نه با ،مشکالت   انتظار است؟ سیاست صبر و   ۲در صفحه   دهدجواب نمی 
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طـرف  از مشکالت فراوان و یک طرف زمانی محدود داریم و از مشکل را حل می کند یا پیدا کردن راه حل درست مشکل؟آیـا ایـن زمـان اسـت کـه  ومتفـاوت اسـت  زیرا دیروز با امروز کـدام جـواب  .مشکالت فـراوان راه حل درست داریم و دیگر خط رخ نشـان داده تـا نتیجـه چـه  میدهد؟ اکنون تا امروز سه موسـوم بـه  جریان فرصت سوز - ۲جنبش همگانی  قیام و - ۱  :باشد پایان خط دوم  آن از فروپاشی کشور که آغاز - ۳اصالح طلب  آن آنهـا کـه  باید فعال بودن خط خود را تداوم دهند عـالوه بـرگزینه اول شامل تحریمـی هاسـت کـه اکنـون . شروع می شود بـه توبـه  خیانت گشته اند و ها مرتکب خطا وطول این سال در خدا  آبروی یک انسان زمانی قابل است که راه مردم و جسم و جـان و. بازگشت معتقد هستند بایـد بـدین صـف بپیوندنـد و گذشـته  در. ایـن شـد ناقابـل مـی شـود از اگرغیر را برگزیند و دم مـی  عروسـیها، برخـی سـراغ دود و در پایان مراسـم بعد از کنار میگذاشت ولـی برخـی تـا  مدت ها باختن توبه می کرد ومعموال گـاهی یـک قماربـاز بعـد از . برخی سراغ قمار و رفتند سیاسـت  قمـار. بربـاد مـی دادنـد همه چیـز را آخر می رفتند و گاهی شکست . معتاد می کند بدجوری انسان را) زورپرستی( . حل می شدند اکنون جهان تبـدیل بـه یـک بهشـت شـده بـودمشـکالت  ،بـا شـعار اگر. گذاشته اند دسات را هم به قمارمق برخــی دیــن و بطــن خــود دارد اگرچــه امــروز حیثیتــی هــم در مدرسه ای معلم ریاضی دانش آمـوزی را پـای تختـه  روزی در عـداد اشـروع کـرد بـا  دانـش آمـوز. او سئوال پرسید از آورد و ال پـ پـرت و معلم گفـت شـر و ور و) ۸۹۲٤٥۳۷(بازی کردن عمـل نشـان بـده  در. حاشیه نـرو نگیر و و وقت کالس رانگو  تحـریم هـا برداشـته شـوند  اما اینکـه چـه کسـی گفتـه اگـر و     خوانده ای یا نه؟ ببینم درس را سـرمایه گذارمیشـود؟  کند؟ چه کسی ضامن امنیـت سـرمایه ومراکزی که حساب به کسی پـس نمـی دهنـد را کوتـاه  دزدان و رانــت خــواران و چــه کســی مــی خواهــد دســت قاچاقچیــان واقتصـاد بدسـت چـه کسـانی اسـت؟ این موانع هستند؟ اکنون محور همین تحریم ها هستند یا تحریم ها بخـش کـوچکی از ؟ آیـا مـانع یـک اقتصـاد تولیـد سـامان مـی گیـرد و اقتصاد سر شهروندی خود می تواند دسـت  آیا انسان بدون حقوق ذاتی و اقتصاد بـدون آزادی انسـان  خالقیت بزند؟ آیا رشد به تولید و کتاب می کردیم می ماندیم که این حقـوق  هم وقتی حساب ورشد اقتصادی خـوبی داشـتیم؟ پـانزده سـال پـیش  بلبل بود و تحـریم هـا اقتصـاد مـا گـل و قبـل از محاالت نیست؟ مگر از ... غیـره  تلفـن و بـرق و آب و مسـافرت و را به کرایـه خانـه و اینکه چرا افراد یا گروههایی مثـل اصـالح طلـب  پرسش دیگر و. دگرفریبی هم روی می آورد چون نیازمند چنین کاری استفریـب بـه  آدم خـود. اک نمـاییمخـور بدهیم یا صرف خورد و امنیـت "اینـان مشـکلی داشـته انـد  وطن دوستان است که اگـر همــه آزادیخواهــان و بــر ثانیــًا نبایــد نگرانــی بخــود راه دهــد وجبران وخدمت به مردم نمایـد  کسی که هدف را حالی که اوًال در. اینکه نگران این هسـتند کـه حسـاب وکتـاب پـس بدهنـددیگـر  کارت سوخته مـی شـوند و صورت تغییر، تبدیل به یک باقی بمانند؟ بـه دو دلیـل اسـت یکـی اینکـه فکـر مـی کننـد درهمـین چهـار چـوب  این قماش می خواهنـد در از حکومتی و تجـارب آنـان  آینـده هـم از در نماینـد و آنها را تضمین "وعفو بـدریا مروگفتمـت : بقول سـعدی. بسود کشور استفاده نمایند خداوند همه قماربازان . میروی تن به طوفان سپار وگر/ زینهار   .باشید رســتگار و پیــروز و شــاد.  بــوم را هــدایت فرمایــد ایــن مــرز و
  

  :٭ پاسخها به پرسشهای این هموطن گرامی
  

. مــوطن گرامــی ارزیــابی صــحیحی از وضــعیت اســتنوشــته ه     
اگر حق النـاس را مـی شناسـید، : مخاطب او آقای خامنه ای است

بـه یـاد . آن را رهـا کنیـد. والیت مطلقه شما ناقض این حق اسـت
. را وهـن اسـالم مـی دانسـتید» والیـت فقیـه«بیاورید که خود نیز 

ســی در مــتن دو پرســش اسا. پــس خــود را از ایــن وهــن رهــا کنیــد
وجــود دارنــد کــه در خــور توجــه مردمــی اســت کــه در وطنشــان، 
بیماری فرصت سوزی بـه رواج اسـت و چـون معتـاد شـده انـد بـه 
فروش ثروتهای ملی به بهائی ناچیز و زندگی بخـور و نمیـر کـردن 
با درآمد آن، اینک در انتظـار آننـد کـه تحریمهـا برداشـته شـوند و 

ورم بکاهــد و فشــار پــول حاصــل از فــروش نفــت و گــاز از شــدت تــ
  :اقتصادی که به آنها وارد می شود، کمتر شود

آیا زمان مسئله را حل می کند و یا حـل آن : پرسش اول اینست – ۱
در گــرو یــافتن راه حــل در خــور اســت؟ و پاســخ بــه ایــن پرســش 

  : اینست
حـل کـردن هـیچ مسـئله ای . کار زمان، شهادت دادن اسـت. ۱٫۱

. در راست راه رشد، مسئله نمی سـازدانسان مستقل و آزاد و . نیست
زمان شهادت می دهد که او فرصت رشد را نسوزانده است و نمـی 

هرگاه او امکان های جدید بسازد و خـود در آنهـا شـود و . سوزاند

دیگران را نیز به ورود در آنها و سود جستن از آنها بخوانـد، زمـان 
یـا انسـان  چنانکـه انسـان. کوتاه را به زمان دراز بدل کـرده اسـت

هائی که فن استفاده از سنگ و فن  تولید آتـش را یافتنـد، انسـانها 
را وارد عصر جدید کردند و از آن پـس، ابتکـار و ابـداع و کشـف و 
اختراع و خلق همین انسان، سبب شده است، سال علمـی و فنـی 
انسان امروز، برابری کند با هزاران سال  زندگی انسـان، نـه پـیش، 

ر حجـر تـا ورود بـه عصـر دانـش و فنـی کـه صـفت بلکه بعد از عص
  .جدید جسته اند

بدین قرار، هرگاه مردمـی راه رشـد را در پـیش نگرفتـه باشـند و     
نیروهای محرکه به جای بکار انداختن در رشد، در تخریـب بکـار 
انداخته شده باشند، زمان شـهادت مـی دهـد کـه چنـین مردمـی، 

و فرصـتهای جدیـد را ایجـاد امکان هـا . زمان را از دست داده اند
بـه جـای فرصـت سـازی، بـه گمـان خـود، اسـتفاده از . نکرده انـد

فرصت را روش کرده اند و، دانسته و ندانسته، همان فرصت هـا را 
در حقیقـت، نیروهـای محرکـه را بـه نیروهـای . نیز سـوزانده انـد

ر ویران کـردن اسـاس حیـات ملـی خـود  ویرانگر تبدیل کرده و د
میلیارد دالر درآمـد حاصـل از فـروش  ۷۰۰چنانکه . دبکار برده ان

بکــار تخریــب  ،ســال اخیــر ۸همــین ثــروت ملــی، نفــت و گــاز، در 
اقتصاد تولید محور رفته است و امروز، بخشی از هموطنان مـا، بـا 
ــا،  ــه اقتصــاد دوران پهلــوی و اقتصــاد دوران مالتاری وجــود تجرب

، مشـکل اقتصـاد بدان امید بسته اند که با برداشته شدن تحریمهـا
غافل از این که اگر تحریم هـا وضـع شـده انـد، . ایران حل بگردد

بدین خاطر بوده است که ضعف هـای اقتصـاد مصـرف محـور بـر 
اما آن ضـعفها حاصـل . وضع کنندگان تحریم ها شناخته بوده اند

احمدی نژاد  –سیاستهای اقتصادی تنها دوره حکومت خامنه ای 
رجـائی و  - د، حاصل حکومتهای خمینی ، نیستن)در مقام کارگزار(

 –هاشمی رفسنجانی و خامنـه ای  –موسوی و خامنه ای  –خمینی 
در حقیقت، مسئله ها بر مسئله ها افزوده شـده . خاتمی نیز هستند

بـدین قـرار، . اند و امروز، مجموعـه بغرنجـی را بوجـود آورده انـد
شده و  باگذشت زمان، مسئله ها حل نشده اند، بلکه برهم افزوده

زمــان شــهادت مــی دهــد کــه . اینــک کــالف ســر درگــم گشــته انــد
ایرانیان فرصت جلوگیری از بازسـازی اسـتبداد را مغتـنم نشـمرده 

فرزندان خویش را نیز در اختیار جبار گذاشته اند تا جنگ را . اند
سال ادامه دهد و با اسـتفاده از آن، اسـتبداد ویرانگـر و  ۸به مدت 

زمـان شـهادت مـی دهـد کـه از انقـالب . دفسادگستری را باز بسـاز
ن آیـک روز ایـن و (بدین سو، همه مدعیانی که هـر زمـان، مرامـی 

یـک روز ضـدیت بـا اسـالم و یـک روز  ،یک روز اسـالم ،مرام چپ
) حقوق انسان و یک روز الئیسیته و  یک روز خردگرائی و مدرنیتـه

را دســت آویــز کردنــد و، همــواره هــدفی جــز قــدرت نداشــتند و 
تند و نمی جویند، به تصور دست یافتن به قدرت و یا نزدیـک نجس

مـرام را نقـض کـرده انـد و هـدف گریـز و  ،شدن به آن، هـر نوبـت
از مـدعیان ایسـتادگی بـر حقـوق انسـان نیـز، . هدف ستیز شده اند

اندک شـماری بـیش، بـه عهـد بـا حقـوق ملـی و حقـوق و کرامـت 
همــین وفــا  زمــان شــهادت مــی دهــد کــه. انســان، وفــا نکــرده انــد

زمـان شـهادت . نکردن به عهد، عمر اسـتبداد را دراز کـرده اسـت
می دهد که به جای ایجاد امکان، فرصت طلبـی کـه جـز فرصـت 

از راه اتفـاق . سوزی نیست رویه بسیاری از اهل سیاست شده است
نیست که در همین انتخابات فرمایشی، تنها آنها که موازنـه عـدمی 

قالل و آزادی را اندیشــه راهنمــا کــرده را اصــل راهنمــا و بیــان اســت
بمثابـه وارد شـدن در  ،اند، از موضع حـق انتخـاب، تحـریم فعـال

را پیشـنهاد  ،راهی که به استقرار جمهوری شهروندان مـی انجامـد
زمان شهادت می دهـد کـه . کردند و بر این موضع، استوار ماندند

کـار انسانهائی که از حقوق خویش غافل می شـوند، همـواره زیـان 
تا وقتی هم از غفلت بدر نیایند و پندار و گفتار و کـردار را . هستند

ــانگر حقــوق خــود  ــد و خویشــتن را شــهروند مســئول بی نگردانن
زمـان . سرنوشت خویش نکنند، زیان بـر زیـان افـزوده مـی شـود

شــهادت مــی دهــد کــه ایســتادگان بــر حقــوق و کرامــت انســان و 
بــرای مردمــی کــه حقــوق ملــی، بــدیل آمــاده بــه خــدمتی هســتند 

ــد و حقــوق و  ــی گزینن ــر م ــتن را ب ــه زیس ــرانجام روش چگون س
زمــان . مســئولیتهای خــویش را بمثابــه شــهروند بــاز مــی شناســند

شهادت می دهد که ایستادگان برحقوق، توفیق می یابند هرگـاه 
بر کوشـش خـویش در فراخوانـدن ایرانیـان بـه بازیـافتن خـود، 

دت مـی دهـد کـه ایرانیـان، زمان شـها. بمثابه شهروند، بیفزایند
بمیزانی که آگاه می شوند حقوق ذاتی حیات انسان، بنا بـر ایـن، 
دادنی و ستاندنی نیستند و داشـتنی و بکـار بردنـی هسـتند، خـود 

به سـخن دیگـر، مسـتقل تـر مـی شـوند در . انگیخته تر می شوند
گرفتن تصمیم و آزاد تر می شوند در انتخاب نوع تصمیم تواناتر 

  .در ایجاد امکان و فرصت و بکار بردن آن در رشدمی شوند 
بـا ایـن توجـه کـه . هر مسئله را راه حل درخور حل می کند. ۱/۲

مسـئله را نمـی تـوان بـدون . مسئله ساز نیز بخشی از مسئله اسـت
برای مثـال، اسـتبداد مسـئله اسـت امـا نمـی . مسئله ساز حل کرد

یم کنـونی را ژو یا ر. توان آن را بدون حل مشکل مستبد حل کرد
بعنوان مسئله، نمی توان بدون محور آن که والیت مطلقـه فقیـه 

بازنگری در تجربـه هـا از انقـالب بـدین سـو، تـا . است حل کرد
  :بخواهی بکار راه حل شناسی می آیند

یــم شــاه تــا نخســتین انتخابــات ژتجربــه نخســت، از ســقوط ر• 
شـی هشدارها شنیده نشدند که مسئله سـاز بخ: ریاست جمهوری

از مســئله اســت و هرگــاه در جســتن راه حــل از آن غفلــت شــود، 
بجای . مسئله حل نمی شود بلکه مسئله بر مسئله افزوده می شود

انـدرمری بـه ژتغییر ساخت دستگاه اداری و قشون و شهربانی و 
ترتیبی که مردم ساالر بگردند و از عهده ایفای نقش استراتژیک 

ازکردن نظـام اجتمـاعی، شـاه خود در رشد بر آیند و نیز بجای ب
مسـئله سـاز جدیـد جانشـین مسـئله . با آقای خمینی جانشین شد

ابـزار مسـئله سـازی او » نهادهـای انقـالب«ساز پیشـین گشـت و 
گروگانگیری و تحریم اقتصادی ایران و تجاوز عراق بـه . شدند

ایران و سازش پنهانی بر سر گروگانها و گنجانـدن والیـت فقیـه 
، عمده ترین مسئله هائی شدند کـه تـازه مسـئله در قانون اساسی

  .ساز با بکار بردن ابزار جدید و قدیم، ساخت
مجلس خبرگان اول، پـیش نـویس را بـه کنـاری نهـاد و قـانون • 

اساسی تصویب کرد که در آن، اصل حاکمیت مردم پذیرفته بـود 
اختیـارات اجرائـی » رهبـر«اال این که برای . اما والیت فقیه نیز

انتخابات ریاسـت جمهـوری، بـا وجـود ایـن کـه . شده بودقائل ن
مجریان مخالف رئیس جمهوری شدن بنی صدر بودند، بـا آنکـه 
همـه کــار کردنـد تــا همــه کسـانی کــه مـی توانســتند رأی بدهنــد، 

درصـد آراء  ۷۶نتوانند رأی بدهند، انجام گرفت و بنی صـدر، بـا 
ایــن بــار، ســران حــزب جمهــوری . بــه ریاســت جمهــوری رســید

اسالمی به آقای خمینی نامه نوشتند و نزد او رفتند و از او اجـازه 
ــد ــس را گرفتن ــات مجل ــب در انتخاب ــا اجــازه داد . تقل ــه آنه او ب

. »رئـیس جمهـوری را بـاال و پـائین کنـد«مجلسی را بسـازند کـه 
آقـای خمینـی، مسـئله سـاز، نخسـت . چنین مجلسی سـاخته شـد

سـی، آقایـان بهشـتی و وزیر را نیز تحمیل و بـر خـالف قـانون اسا
موسوی اردبیلی را نیز، به ترتیب، به ریاست و دادسـتانی دیـوان 

  .کشور منصوب کرد
بدین ترتیب، هـر سـه قـوه در اختیـار بازسـازندگان اسـتبداد       

. رئیس جمهوری منتقد مدیریت هر سـه قـوه گشـت. قرار گرفت
مرتب موارد نقض قـانون اساسـی را بـه آقـای خمینـی و سـه قـوه 

تجـاوز آقـای خمینـی بـه . ست نشانده او، خاطر نشان مـی کـردد
تجاوزهای حکومت رجـائی و دو قـوه  ومورد  ۷۵قانون اساسی، 

قضــائی و مقننــه بــه قــانون اساســی و قــوانین عــادی، هــم بطــور 
که خطاب به مردم انتشار داده می » کارنامه روزانه«روزمره، در 

اعالن غیر . ندشد و هم طی نامه های رسمی، خاطرنشان می شد
. قانونی بودن هر سه قوه بود کـه آقـای خمینـی را بـه خشـم آورد

اعالم جرم به حکومـت رجـائی منصـوبان آقـای خمینـی را بـرآن 
ــد ــانونی آشــکاری بزنن ــر ق ــه کــار غی ــرای : داشــت کــه دســت ب ب

وزیــر «و » نخســت وزیــر«جلــوگیری از صــدور قــرار توقیــف 
، ۱۳۶۰در خـرداد . ، پرونده را از قاضـی تحقیـق گرفتنـد»مشاور

مجلس به جرم انتقادهای مستمر رئیس . مجلس مأمور کودتا شد
جمهوری از تجاوز به حقوق انسـان و نقـض قـانون اساسـی و بـه 
جرم دفاع از حقوق انسانی قربانیان تجاوز بـه ایـن حقـوق و بـه 
جرم انتقاد مداوم رئیس جمهوری از مدیریت آلـوده بـه خیانـت 

و جنایـت ) خاطر طوالنی کردن جنـگسازش پنهانی از جمله ب(
رئیس جمهوری را عزل کـرد کـه بـا یـک . و فساد، او را عزل کرد

کشــور  ۸ارتــش متالشــی، ارتــش متجــاوز را ناکــام کــرد و ســران 
اسالمی، آن کار را نه حماسه که معجزه خواندند و  اسـناد سـری 
منتشره حکایت می کننـد کـه در چهـارمین مـاه جنـگ، شکسـت 

کودتاچیــان بــی کفایــت آن . رفتــه شــده اســتارتــش عــراق پذی
سال ادامه دادند و کار را در شکست و دادن  ۸جنگ را به مدت 

  . جام زهر بدست آقای خمینی به پایان بردند
از کودتا تا مرگ آقای خمینی، تجربه جنگی است که در سـود • 

در . ســال ادامــه یافــت ۸انگلســتان و امریکــا و اســرائیل بمــدت 
ون کشــور، در شــهرها شــکار اســتعدادها و در طــول مــدت، در در

همزمـان بــا . زنـدان هـا اعــدام مبـارزان، روزمـره، ادامــه داشـت
ـــه  ـــدانی کـــه دوران  ۴شکســـت در جنـــگ، نزدیـــک ب هـــزار زن

شـــمار . محکومیـــت خـــویش را مـــی گذراندنـــد، اعـــدام شـــدند
مـورد رسـید و  ۳۰۰بـه ،تجاوزهای آقای خمینی به قانون اساسی

فقـر و خشـونت و سازشـهای . یت مطلقه زداو، در علن دم از وال
از جمله، افشا شدن اکتبر سـورپرایز (پنهانی با قدرتهای خارجی 

و باج دادنهـای بـی حسـاب، سـیمای ایـن دوران )و ایران گیتها 
یـم ژتا این زمـان، اندیشـه راهنمـای ر. سیاه از تاریخ ایران است

اسـالم یم به سـرعت از ژاال این که ر. بود» اسالم ناب محمدی«
یـم حفـظ خـود ژهـدف ر :بی هـدف نیـز مـی شـد. خالی می شد

  .خواند» اوجب واجبات«یم را ژقای خمینی حفظ رآگشت و 
هاشـــــمی رفســـــنجانی، دوران  –ســـــال دوره خامنـــــه ای  ۸• 
بـه والیـت » نظـارت فقیـه«اساسی و تبـدیل  قانون » بازنگری«

ی مطلقه فقیه و رهبر شدن کسی با جعل نامه از قول آقای خمینـ
  است 

دوره گسترش اقتصاد . که والیت فقیه را وهن اسالم خوانده بود
دوره . مصــرف محــور بــا اســتفاده از قرضــه هــای خــارجی اســت

فسادهای بزرگ و پیدایش مافیاها و قـرار دادن ایـران در حلقـه 
  اقتصاد . آتش و گسترش ترورها در درون و بیرون مرزها است

  
  

  3صفحهدر
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اد دکتر عظیمی که میزان رانت را محاسـبه از جمله زنده ی –دانها 
 ننسبت به میـزا –درصد تولید ناخالص داخلی دانست  ۴۲و آن را 

در ایـن دوره، . بسیار باالی رانـت و رانـت خـواری، هشـدار دادنـد
بـاقی » اسـالم فیضـیه«ضد اسالم والیت مطلقه فقیه محلی بـرای 

تا بـر نگذاشت که به قول آقای هاشمی رفسنجانی، بخاطرش، کود
» واجـب«ضد تجربه مردم ساالری و نخستین ریاست جمهـوری، 

دلیل آن این که، آقـای . این دوره نیز با شکست به پایان رسید. شد
یـم شـد و اصـالح طلبـی را هـدف ژمدعی اصالح پذیری ر  خاتمی

  . خویش خواند
ــز  –دوره خامنــه ای •  آقــای . ســال بطــول انجامیــد ۸خــاتمی نی

او . ت می باید به توسعه سیاسی بپـردازدخاتمی مدعی شد که نخس
. گمان می برد که توسعه اقتصادی به دنبال توسعه سیاسی می آیـد

ــین نشــد ــه قــول خــود او، در هــر . چن ــرای  ۹روز،  ۱۱ب بحــران ب
قتلهای سیاسی و بـه خـاک و خـون کشـیدن . حکومت او ساختند

. دانشجویان و ایلغار کوی دانشگاه، در این حکومت انجام گرفت
سـرانجام، آقـای خـاتمی رئـیس . یـم از درون میسـر نشـدژصالح را

جمهوری را تدارکاتچی خواند و اکثریـت اصـالح طلـب مجلـس، 
فقـر گسـترش . در مجلس متحصن شد بی آنکه کاری از پیش ببـرد

بــا شــعار فقــر زدائــی و عــدالت » اصــول گراهــا«یافــت و ایــن بــار، 
ی کـه در محوری، وارد صحنه شـدند و در انتخابـات بـس مفتضـح

حکومــت خــاتمی انجــام گرفــت، آقــای احمــدی نــژاد بــه ریاســت 
یم دارد وارد مرحلـه تـرس از هـدف ژحاال دیگر ر. جمهوری رسید

گزینــی مــی شــود و بــا هــدف گزیــدن در درون و بیــرون خــود مــی 
  .ستیزد

احمدی نژاد نیز، در حالی دارد بسر مـی رسـد  –دوره خامنه ای • 
لـت دینـی خـالی از دیـن گشـته و که بـه قـول روزنامـه لومونـد، دو

مالی بر ثروتی عظیم چنگ انداخته اند و سپاه  –مافیاهای نظامی 
نیز در شکست » تجربه«این . بر اقتصاد و دولت مسلط گشته است

ویژگـی سـه دوره اخیـر، عمـل بـه والیـت مطلقـه . به پایـان رسـید
فقیهی بود که اینک در قانون اساسـی گنجانـده شـده بـود و آقـای 

ــ ــدمنتظ ــی خوان ــرک م ــادیق ش ــر در . ری آن را از مص ــک دیگ این
هـدفی را معـین  ،های ریاسـت جمهـوری» نامزد« ،یمژمحدوده ر
رمـان آهدف . ها پیشنهاد می کند» مهندسی«یک رشته . نمی کنند

ن پرهیـز آگرائی خوانده می شود و از مـردم خواسـته مـی شـود از 
مـردم را بـه  نهـا کـهآقـای خـاتمی و همـه آاز جملـه از زبـان (کنند 

تــرس از هــدف  ،بــدین ســان). شــرکت در دادن رأی فراخواندنــد
  .گزیدن با هدف ستیزی همراه می شود

بیکــاری و تــورم و فقــر و خشــونت دولــت والیــت مطلقــه و نیــز      
خشونت در اشکال نابسـامانی هـا و آسـیبهای اجتمـاعی و تخریـب 

ایه هـا نیروهای محرکه، از جمله در شکل فرار اسـتعدادها و سـرم
از کشــور و از راه تبــدیل شــدن آنهــا بــه قــدرت مخــرب اقتصــاد و 
انباشــتن جامعــه از خشــونت و بــاج دادن بــه قــدرتهای خــارجی و 
سیتز و سـازش بـا امریکـا و اروپـا، در هرچهـار تجربـه، روز افـزون 

از تجربه اول تا پایان تجربه چهـارم، والیـت مطلقـه در . بوده اند
. ه و بحـران بــر بحـران افــزوده اســتکـار بــوده و مسـئله بــر مســئل

بـه  ،بهنگام ورود آقای خمینی به ایران، آن زمـان کـه مـردم ایـران
شهروند گشته و والیـت را از آن خـود کـرده  ،یمن جنبش همگانی

تأکید مـی » والیت با جمهور مردم است«بودند و آقای خمینی بر 
= (کرد، او نماد جمهور مردم در برابـر یکـی، شـاه، تجسـم قـدرت 

ـــود) زور  ۳۵: ، او تجســـم زور شـــد و گفـــت۶۰خـــرداد  ۲۵در . ب
کـه  ۸۸خرداد  ۲۹از آن روز تا . میلیون بگویند بله من می گویم نه

آقای خامنه ای به مردم ایـران اعـالن جنـگ داد، والیـت مطلقـه 
یکـی در برابـر جمهـور مـردم » رهبـر«فقیه همچنان تجسم زور و 

عیت امروز کشور اسـت، این تجربه طوالنی که حاصلش وض. است
. به شفافیت تمام می گوید که مسئله ساز والیت مطلقه فقیه اسـت

هرکس بر این مسند نشیند، مـأمور مسـئله سـازی از راه بکـار بـردن 
بدین خاطر کـه هـیچ والیـت . روز مره زور  و هدف ستیز می شود

وجود هـر . مطلقه ای نمی تواند هدفی جز بقای خود داشته باشد
در نوشـته . نسـتآمی دهد از وجود نیروی مخـالف بـا هدفی خبر 

دم از والیـت  ،نآدر  ،نوشـته ای کـه ،قـای خامنـهآقای خمینی به آ
اسالم برای والیت مطلقه فقیه است نه والیـت مطلقـه  ،مطلقه زد

  . فقیه برای اسالم
یـم ژگرداندن آقای روحانی، یعنی این که ر» رئیس جمهوری«      

نـه عناصـر جدیـد و نـه راه و روش . ی اسـتاز اندیشه راهنمـا خـال
حکومـت روحـانی بنـاگزیر، ترکیبـی از . جدید تجربـه نشـده دارد

تجربـه هـای شکســت خـورده مــی شـود و بــاوجود والیـت مطلقــه 
فقیه، یعنی مسئله سازی که قدرت مطلـق او جـز در زورگفـتن، بنـا 
بر این، مسئله سـاختن، کـاربرد نمـی توانـد داشـته باشـد، در مقـام 

اینده چهار تجربه شکست خورده، چگونه می تواند مسئله های نم
برهم انبار شده را حـل کنـد؟ حقـوق شـهروندی را کـه بـا والیـت 
جمهور مردم آغاز می شود، چگونه می تواند با والیت مطلقه فقیه 
سازگار کند؟ از سپاه چگونه می تواند خلع یـد کنـد؟ چگونـه مـی 

ایـن بودجـه را کـه بـه قـدرت تواند ترکیب بودجه را تغییر دهـد و 
خرید بدل می شـود و دروازه هـا را بـر روی واردات بـاز نگـاه مـی 
دارد، چگونه می تواند تغییر دهد؟ یـک اقتصـاد مصـرف محـور را 
چگونه می تواند تولید محور کند؟ برفرض که جام زهر سازش بـر 

بنوشـاند و تحریمهـا لغـو شـوند و » رأی دهنـدگان«سر اتـم را بـه 

یـم ژاحمـدی نـژاد عایـد ر - ت بیشتر از دوران خامنه ای درآمد نف
شود، با این ترکیب بودجه و با ایـن ترکیـب اعتبـارات بـانکی و بـا 
این ترکیب واردات و با وجود این حجم نقدینـه، در ایـن اقتصـاد 
مصرف محور، جز بزرگ تر کردن ابعـاد تخریـب، چـه مـی توانـد 

ورد و آبمیـان نمـی  اگر می توانست از ایـن واقعیتهـا سـخن؟ بکند
هدف عمومی ترجمان در برگیرنده راه حل ها بـرای ایـن مشـکلها 

  پیشنهاد نمی کرد؟
  

٭ کار پیش روی آنها که بطـور مسـتمر بـر حـق ایسـتاده 
  ...اند هدف گزینی است و

  
یکبار دیگر خاطر نشان می کنم که از راه اتفـاق نیسـت اگـر آنهـا     

ه راهنمـای خـویش کـرده انـد، که بیان استقالل و آزادی را اندیشـ
 ،بنابراین، نه قدرت که استقالل و آزادی، هر انسـان و هـر ملتـی را

رشد بر میزان عدالت اجتمـاعی را هـدف  ،جمهوری شهروندان را
کــرده انــد، تحــریم فعــال را پیشــنهاد کــرده انــد و آن را روش 
بازیــافتن حقــوق شــهروندی ایرانیــان خوانــده انــد، تنهــا کســانی 

پس اینهـا هسـتند . به عهد با حقوقمداری  وفا کرده اندهستند که 
مـی . کسانی کـه مـی داننـد مسـئله سـاز مسـئله حـل کـن نمـی شـود

دانندکه از معدل چهار تجربه شکسـت خـورده، موفقیـت حاصـل 
امــروز، حقــوق انســان و حقــوق شــهروندی، بــه یمــن . نمــی شــود

کوشش مستمر ایستادگان بر این حقـوق، دارنـد پـذیرش همگـانی 
نامزدهای برگزیده والیت مطلقه فقیـه نیـز ناچـار مـی . می جویند

ــد ــخن بگوین ــهروندی س ــوق ش ــهروندی و حق ــوند از ش ــن . ش ای
موفقیت از سوئی و اجماع ملی بر ضد والیت مطلقه فقیه از سـوی 

  :دیگر، راه کار را پیش پا می نهد
بــاوجود اجمــاع ملــی بــر ضــد والیــت مطلقــه فقیــه، تشــریح  – ۱

یـت بـا رشـد انسـان و حیـات وطـن در اسـتقالل و ضدیت ایـن وال
تــا کــه از ســر هــر ایرانــی، . آزادی، همچنــان مــی بایــد ادامــه یابــد

والیتمداری بمعنای قدرتمـداری، بـدر رود و ایرانیـان شـهروندان 
خود انگیخته، مستقل و آزاد، توانا به هدف گزیدن و  راه رشـد بـر 

  .میزان عدالت را درپیش گرفتن بگردند
ا که شهروندی را هدف و روشی شناخته اند که هـر ایرانـی آنه – ۲

و جمهور مردم ایران خود می باید متحقق گرداننـد تـا بتواننـد در 
 ،پی هدف دومی بشـوند کـه اسـتقرار جمهـوری شـهروندان اسـت

بـدین خـاطر کـه رهـا کـردن دولـت و . بدیل درخور زمان هسـتند
ر دولـــت ملـــت از مـــرام و ســـازماندهی مســـئله ســـاز، بـــه اســـتقرا

حقوقمدار تابع والیت جمهور شهروندان شـدنی اسـت، پـس آنهـا 
که بر حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق شهروندی ایسـتاده انـد، 
بدیلی هستند برای جامعه ای که بخواهد جامعه شهروندان شـود 

، افـق سیاسـی ۱۳۹۲در خـرداد . و جمهوری شهروندان را بنا کند
ر دیگر، سره از ناسـره و اصـیل از یک با. ایران بیش از پیش باز شد

هـم ایسـتادگان  ،از ایـن رو، در ایـن مرحلـه. نا اصیل شـناخته شـد
برحق می باید در مقام بدیل عمل کنند و هم جامعه ملی مـی بایـد 

به سخن روشن تر، هم بـدیل . در کار بنای جامعه شهروندان شود
مـــی بایـــد بـــه انســـجام جســـتن و تـــوان گـــرفتن بپـــردازد و هـــم 

گیختگی از راه بکــاربردن همــه روزه اســتقالل در گــرفتن خــودان
تمـرین شـود و بـه مـردم  ،تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصـمیم

  .ایران خاطر نشان بگردد
نچــه در مصــر مــی گــذرد درس بزرگــی بــرای بــدیل و جمهــور آ     

. مردمی است که می بایـد بـدیل خـویش بگردنـد و بـدیل بپرورنـد
 ،اما. ت توسط یک گروه را برنتافتندچراکه مردم مصر تصرف دول

ایـن  ،با وجـود میلیونهـا مصـری در میـدانها و خیابانهـای شـهرها
یعنی بدیلی ترجمان هـدف مشخصـی . ارتش بود که وارد عمل شد

یعنـی کشـور در . در صـحنه حضـور نـدارد ،متعلق به جمهور مردم
بدیلی کـه . »الئیک«و دیگری » دینی«یکی  ،گیر دو استبداد است

 ،از چـه رو. در صحنه نیست ،وردآور را به افق باز دموکراسی درکش
بر وفـق  ،احتمال استقرار استبداد اخوان المسلمین(از ترس بدتر 
الئیکها بـه سـراغ ارتـش رفتنـد و جامعـه مصـر را دو  ،)نمونه ایران

قطبی کردند؟ چرا ندانستند که هـم خـون ریـزی و خطـر جنـگ 
  تش را فصل الخطاب می کنند؟ ورند و هم ارآداخلی را ببار می 

 ،مردم ما که بانی جنبش همگانی در جهـان هسـتند ،یکبار دیگر     
جـای خـالی را زور پـر مـی کنـد و بـرای  ،بنا بر قاعده ،می بینند که

نهـا آنکه نیروهای مسلح رو در روی مردم قرار نگیرند و درکنـار ای
ن آها را از نهـا مـی بایـد خیابانهـا و میـدانهای شـهرآ ،قرار بگیرنـد
نیروهای مسلح جای بـدیل را نگیرنـد  ،در همان حال. خود کنند

نماد غرور ملـت  ،و در جمهوری شهروندان و در دولت حقوقمدار
خــویش باشــند در مقــام دفــاع از اســتقالل کشــور و وظیفــه ای را 

  . دفاع از وطن :تصدی کنند که هر نیروی مسلحی برعهده دارد
فتار و کـردار کـه در انتخابـات فرمایشـی تذبذب در پندار و گ  – ۳ 

، مشاهده شد، گویـای ایـن و آن بیـان قـدرت در ۱۳۹۲خرداد  ۲۴
دمی با اسـتقالل و آتنظیم رابطه . سرهای صاحبان این رفتار است

نـاممکن و تنظـیم  ،با ایـن نـوع بیانهـا در سـر ،آزادی خود و ایران
 یک مصلحت کـه الجـرم قـدرت مـی. رابطه با قدرت ممکن است

عمـری ادعـا را نقـض  ،یدآسنجد و بکار تنظیم رابطه با قدرت می 
. می کند و مدعی را به نقض ادعا یک عمر خویش، ناگزیر می کنـد

ایستادن بر حق و دانستن این واقعیت که مصلحت بیـرون از حـق 
را قدرت می سنجد و بدین خاطر که جانشین حق می شود، عـین 

ــان ــورداری از بی ــدون برخ ــت، ب ــدت اس ــتقالل و آزادی مفس  ،اس
ایسـتادگان بـر حقـوق بـه بیـان . بمثابه اندیشه راهنما، میسر نیست

استقالل و آزادی می باید بیشترین اهمیت را بدهند و از تبلیـغ آن 
انتخابات فرمایشی پرده از کـار دو دسـته اسـالم . دمی غافل نشوند
آنها که اسالم را در والیت مطلقـه فقیـه نـاچیز مـی : ستیز برداشت

کننــد و آنهــا کــه مــی پندارنــد اســالم ســتیزی بازجســتن قــدرت و 
بازداشتن مردم مسلمان کشور از دخالت در کار جامعه و دولـت را 

غافـل از ایـن کـه مقـام . ممکن و دولت را در اختیار آنهـا مـی کنـد
پـس، نیـاز بـه . اندیشه راهنما، مقام سـتیز نیسـت، مقـام نقـد اسـت

برقرار کردن جریـان آزاد اندیشـه  درکار نیاوردن زور و زبان زور و
  . ها است

باتوجــه بــه ایــن واقعیــت کــه در انتخابــات فرمایشــی خــرداد  – ۴
، بیشترین نقـش را امریکـا بطـور خـاص و غـرب بطـور عـام ۱۳۹۲

بازی کرده اند و با توجه به اثر مجازاتهـای اقتصـادی و تهدیـد بـه 
و  جنگ بر زندگی مردمی که بودجه دولت و اقتصادشـان خـارجی

از مهار آنها بدر رفته و بسـا وسـیله مهارشـان گشـته اسـت، مطالعـه 
مداوم اسـتقالل و آزادی ملـی و جمهـوری شـهروندان بـر ایـن دو 

مبارزه با دولت بیگانه از ملـت . اصل، همچنان ضرورت تمام دارد
می باید همراه باشد با مبارزه با وابستگی هر شـخص و گروهـی بـه 

  . قدرتهای خارجی
این انتخابات فرمایشی، قدرت باوران، آشکار کردند که از در   – ۵

دستور دروغی پیروی می کنند که، بنابر آن، هدف وسیله را توجیه 
بـا . این دستور دروغ است چرا که روش علم، علـم اسـت. می کند

روش آزادی بکار بـردن آزادی . بکار بردن زور کسی عالم نمی شود
روش استقالل در . ی نمی جویدکسی با بکار بردن زور، آزاد. است

کسی با زیستن در وابسـتگی، اسـتقالل نمـی . استقالل زیستن است
از نــاحق بــه حــق راهــی . روش حــق عمــل بــه حــق اســت. جویــد
اگر هدف وسیله را توجیه مـی کنـد دروغ اسـت، هـدف در . نیست

زیـرا تـا هـدف را برنگـزینیم، . راسـت اسـت ،وسیله بیان می شـود
بــدین قــرار، هــدفی کــه اســتقرار . شــود عقــل درپــی وســیله نمــی

جمهوری شهروندان است، تحقق پیدا می کند با بکـار بـردن ایـن 
  :روش

ــار. ۵/۱ ــه، در محــیط ک ــی در خــود، در خان ــونت زدائ از راه . خش
در کار و رابطه بـا خـود و ) زور(= کوشش به نقش ندادن به قدرت 

  .با دیگران
اد بیشترین امکـان خشونت زدائی در سطح جامعه از راه ایج. ۵/۲

تفاهم و دوستی، از جملـه بـه قصـد کاسـتن از آسـیبها و نابسـامانی 
  . های اجتماعی

خشــونت زدائــی از راه مبــارزه موفــق بــا خرافــه هــا و خرافــه .۵/۳ 
  .سازیها و رها کردن ذهن ها از غیر عقالنی ها

خشونت زدائی از راه ایجاد امکان به معنـای بـاز کـردن افـق . ۵/۴
یـم والیـت ژرها شدن از ایـن دروغ کـه بیـرون از ر. ملاندیشه و ع

مطلقه فقیه هیچ امکـانی وجـود نـدارد، رهـا شـدن از سـیاه چـالی 
این بـار، تحـریم فعـال . است که در آن، جز خشونت کاربرد ندارد

یــم، در معنــای رهــا شــدن از آن ســیاه چــال اســت کــه مــی بایــد ژر
کارشـان داغ  هـم اکنـون، آنهـا کـه .دستور کـار هـر ایرانـی بگـردد

بود و پیش از آن، بـرای توجیـه مانـدن در » انتخابات«کردن تنور 
زندان والیت مطلقه فقیه و دادن رأی به یکی از هشت نقاب آقـای 

بـردن مطالبـه هـا «خامنه ای، مرتـب مـی گفتنـد از فرصـت بـرای 
، سخن می گفتند، اینک مردم را از مطالبه کردن مـی »میان مردم

ــد ــی گوین ــد: ترســانند و م ــه نکنی ــا در کمــین ! مطالب اصــول گراه
مطالبه کردنها سبب مـی شـود کـه بیاینـد و از نـو دولـت را . هستند

دروغ می گفتند و بعد از آن نیـز » انتخابات«پیش از . تصرف کنند
: لوشـان مـی دهـد» انتخابـات«اما دروغ بعـد از . دروغ می گویند

صـالح یـم از درون اژمدعیان اصالح طلبـی نیـک مـی داننـد کـه ر
هـدف (= رمـان آاینان اصالح طلبی را در ترساندن از . پذیر نیست
یـم ژزیـرا مانـدن در ر. ناچیز کـرده انـد ،نآو ستیز با ) قابل تحقق
  . ترس از هدف و هدف ستیزی را ناگزیر کرده است ،بهر قیمت

در حقیقت، دعوی اعتدال آقای روحانی، دو تنـاقض آشـکار در      
: یه این اعتدال نه جذب که بر حـذف اسـتیکی این که پا: بردارد

که گویـا آقـای خـاتمی از آنهـا خلـع یـد » رادیکال«اصالح طلبان 
و غیـر » منحرفین«اعم از » اصول گرایان رادیکال«کرده است و 

و دو دیگـر ایـن کـه  محـل تحقـق اعتـدال . آنها، حذف می شـوند
  قلمرو 

توضـیح  .یم و نه در سپهر جامعه و رابطـه دولـت بـا ملـت اسـتژر
هـا کنـار گذاشـته »  افراطـی«این که، در سطح دولت، قرار است  
نقــش مترسـک را بــر عهــده  ،شـوند، راســت بخـواهی، از ایــن پـس

در سطح رابطه دولت با ملت، این ملت است که می بایـد . بگیرند
نسبت به دولت والیت مطلقه فقیه، رویه اعتدال درپـیش بگیـرد و 

یـم ژمردم زیـاده خـواهی نکننـد، راما اگر . نکند» زیاده خواهی«
والیت مطلقه فقیه، وضعیت را از این کـه هسـت بـدتر نمـی کنـد؟ 

  پاسخ آقای روحانی به این پرسش اینست که نه تنها بدتر نمی کند 
  

  16صفحهدر
  

 از هدف هراسی تا هدف ستیزی
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می گفتند در بیرون از  :نقالب اسالمیا پاســداران . زیــر حملــه بــود و هســتو هدف داری، بنـام واقعیـت گرائـی، از هر سـو، هـدف . یم وجود نداردژربــر ایــن، حــوزه عملــی جــز محــدوده بنـا . یم، جز پرتگاه نیستژمحدوده ر اصالح طلبـان واقعیـت (یم درون ژر ـــتیزی همــه آنهــا کــه بکــار (یــم ژبیــرون از ر و در حاشـیه و) به تعبیـر خـاتمی اگر ـــدف س ـــی و ه ـــدف هراس ــی و آن، جــز پرتگــاه مــرگ یــم ژاز محــدوده رمشغولند وقتی تبلیغ مـی کننـد بیـرون ه ــار یک ــدارد و راهک ــود ن یــم ژاســتفاده از امکــان در محــدوده روج ــتیزی را ) حفظ نظام اوجب واجبـات اسـت(فقیه که هدفش حفظ خـویش اسـت یم والیت مطلقـه ژ، بیشتر از ر)است ــدف س ــی و ه ــدف هراس ه، بیرون از محدوده ای کـه که هموارمصر بـه مـردم ایـران درس مـی دهـد و اینک، جنبش مـردم . رویه کرده انده خــوردار از بــدیل ســازگار بــا خــود، بردهد و آن این که هر جنبشی می بایـد به مردم ایـران درس دیگـری نیـز مـی باوجود ایـن، همـان جنـبش . هراسیمشخص است و نـه هـدف و آرمـان رشـــد در گـــرو تعیـــین هـــدف . داردعمل و فرصت ایجـاد امکـان وجـود یم جبار ایجـاد مـی کنـد، فراخنـای ژر اگــر نــه، خــالء را زور پــر مــی . باشــد . مصر، خالء را ارتش پر کرده اسـتچنانکه بـر اثـر فقـدان بـدیل در . کند ت امـر عمل حکومت روحانی و تحـبــاره مهندســی محــدود کــردن حــوزه  گزارشــی اســت در ،و فصــل اول       .آورده ایمگوناگون در باره جنبش مصر را گـرد  یدر فصل چهارم، گزارشها و نظرها ــانی  چرا از گروگانگیری تا: بکنند اینستپرسشی که ایرانیان مـی بایـد از خـود . افتضــاح ایــران بررســی شــده اســتدر فصل دوم، نقش روحـانی در         .عمیق تر گشته اند» انتخابات«اثر سپاه و شکافهای موجود در آن که بـر دوم ایــن فصــل مربــوط مــی شــود بــه قسـمت . ستنگاه داشتن او» رهبر « ــت در انحصــار کس ــروز، دول اکتبـر (است که در سازشهای پنهانی ام شـــرکت ) ســـورپرایز و ایـــران گیـــت وئیــه بــه اجــرا ژرا، امریکــا از اول مــاه  ۲۰۱۳انویه ژو تحریم های مصوب    داشته اند؟ در فصل سوم تحلیل هـا و . گذاشت بـاره راه کارهـای پیشـاروی  نظرها در ـــمحل مسئله اتمی مربـوط مـی شـود را ه بـه یم والیت مطلقه فقیه، در آنچژر ـــرد آورده ای ـــه . گ رسیده  زمان سرکشیدن جام زهر، فراتحلیل به این نتیجه رسیده اسـت کـه مــی تــوان مشــکل را حــل کــرد؟ یــک حل مشکل ایجـاد مـی کنـد، چگونـه دید یکچند از تحلیل گران بر سـر راه امریکا در موقعیت متفوق اسـت و از در وضـــعیتی ک ــدون احمـدی نـژاد مـی گویـد . می گذرانیمهای اقتصـادی را از نظـر خواننـدگان و در فصل پنجم، اطالعها و داده        .است ــی ب ــق و دولت ـــدمی گوید وضعیت بیش از آن خـراب بدهی را تحویل می دهیم و روحـانی اقتصــادی در رون ـــه تصـــور آی داده هـــای . اســـت ب شدت تورم و  اقتصادی چه می گویند   .است بیکاری طاقت شکن

   :آورده ایمتجاوزهــا بــه حقــوق انســان را جمــع و در فصـــل ششـــم، خبرهـــای       
    
 

ـــــدگان  ـــــین کنن تعی
محــــــدوده عمــــــل 
ــانی و  ــت روح حکوم

کــار خــود را  ،مــردم
  :شروع کرده اند

  
  

ــالمی ــالب اس ــی  :انق ــه م ــته ای ک . خوانیـــد، گزارشـــی از ایـــران اســـتنوش   :نراباره شکافها در سپاه پاسداو نیز مردم ایـران و قسـمت دیگـر در چهارچوب عمل حکومـت روحـانی دگان قســــمت دربــــاره تعیــــین کننــــیــــک . گــــزارش دو قســــمت دارد
  

از خاتمی تا مقامات سـپاه و 
یم کـار ژارگانهای تبلیغاتی ر

تعیــــین محــــدوده عمــــل 
حکومت روحانی و مردم را 
از هم اکنـون شـروع کـرده 

  :اند
  
نهــــا آو در رأس » اصــــالح طلبهــــا« •

 ،راءآدای اعــالن نتیجــه از فــر ،خــاتمی
کار مهـار مـردم را برعهـده  ،بطور عمده
 ،پیش از انتخابـات فرمایشـی :گرفته اند

بــرای راضــی کــردن رأی دهنــدگان بــه 
مطالبات مردم را  ،شرکت در دادن رأی
از لـزوم  ،امـا اینـک. محور می شمردند

مطرح نکردن مطالبات می گوینـد و بـه 
ــردم«از  ،خــاتمی دو نوبــت. تکــرار » م

ــاال  ــود را ب ــات خ ــته اســت توقع خواس
او از احمـدی نـژاد  ،با این وجود. نبرند

ـــان دوره  ـــیش از پای ـــته اســـت پ خواس
اسباب رفـع حصـر  ،ریاست جمهوریش

از موســوی و کروبــی و زهــرا رهنــورد و 
ـــال آ ـــبش س ـــدانیان جن را  ۸۸زادی زن

احمدی نـژاد در مصـاحبه . وردآفراهم 
تلـــویزونی خـــود پاســـخ داده اســـت 

اطر مخالفت بـا حکومـت هیچکس بخ
 ۸خاتمی که خود . او زندانی نشده است

 ،بــوده اســت» رئــیس جمهــوری«ســال 
زاد کـردن آخوب می داند که گـرفتن و 

ـــژاد  ،اشـــخاص ـــار احمـــدی ن در اختی
برداشت از سخن خاتمی اینست . نیست

که او بار مسئولیت را از دوش خامنه ای 
بر می دارد و بردوش احمـدی نـژاد مـی 

نه او می داند احمـدی نـژاد وگر. گذارد
از خامنه ای خواسته بود حصر این سـه 
تــن را رفــع کنــد و خامنــه ای نپذیرفتــه 

  .بود
كار كنترل را رهبـري فرمانـدهي مـي  •

ــــــده  ــــــاي نگاهدارن ــــــد و نيروه كن
اینـان . محدوديت ها را اعالم مي كننـد

یکـی کمـک بـه  :دو کار را باهم می کنند
و یــم در مهــار مــردم ژاصــالح طلبــان ر

ـــت در  ـــتن حکوم ـــاه داش ـــری نگ دیگ
. محدوده ای که رهبر معین کرده است

هم (با توجه به نقش مردم  ،در حقیقت
ــدگان  ــم رأی دهن ــدگان و ه ــار کنن مه

روحـانی و حکومـت  ،)برضد خامنـه ای
تا ایـن . او میان دو فشار قرارد می گیرند

زیر فشار مردم و موقعیت ریاست  ،زمان
س بــا رئــی» رهبــر«میــان  ،جمهــوری

. مــده اســتآجمهــوری تقابــل بوجــود 
خامنه ای و مأموران مهـار  ،بدین لحاظ

می خواهند مجالی برای سرکشی رئیس 
الزم بــه ذكــر . جمهــوری بوجــود نیایــد

با سال  ۹۲است كه بگوييم شرايط سال 
واليـت اعتبار  .هستندبسيار متفاوت  ۷۶

بعد از دو تقلب و بخصـوص سـال فقیه 
حکومـت  یکـی تجربـه ،دو تجربه و ۸۸

خاتمی که خامنه ای مرتـب چـوب الی 
چرخ حکومت او گذاشت و مسلم کـرد 

ـــود و ژر ـــی ش ـــالح نم ـــم از درون اص ی
هشت سـال رياسـت جمهـوري دیگری 

ایــن روز احمــدي نــژاد كــه كشــور را بــه 
انداخته است و باز عامل اصلی وضعیت 
ایران در منطقه و جهان شخص خامنـه 

و ا .یکسره از میان رفتـه اسـت ،ای است
ــه  ــان حــال ک ــه در هم ــور ب ــول مجب قب

اجمـاع  روحاني شد، ریاست جمهوری
. وردآببــار  ملــی بــر ضــد خــود را نیــز

سخنان یکچند از مهار کنندگان تحـت 
گویای چگونگی مهـار او  ،امر خامنه ای

  :و حکومت او هستند
شد  »انتخاب«كه خاتمي  ۷۶در سال •

امـا  .سعيدي نظر سپاه را روشن ساخت
حســــن  »انتخــــاب«امســــال بعــــد از 

، يعنــي عبداللــه وروحــاني، قــائم مقــام ا
ــدان آمــد ــه مي ــه  هحــاجي صــادقي ب و ب

حواس خـود را  گويدمی حسن روحاني 
خـود را آزادي عمل جمع کند و حدود 

ــد ــخنان  .بشناس ــايي از س ــه بخــش ه ب
  :کنیمايشان توجه 

در ایــن دوره از انتخابــات شــاهد ... «   
های نظـام  بودیم که برخی از شخصیت

رد صالحیت شـدند و ایـن در شـرایطی 
بــود کــه در گذشــته بــا حکــم حکــومتی 

ــر می ــد، ولــی امــروز  برخــی را ب گرداندن
نظــام اســالمی ایــران بــه حــدی رســیده 
است که نیازی به صدور حکم حکومتی 
نیســت و ایــن مســئله نشــان دهنــده اوج 

صد البته که  .»اقتدار و ثبات نظام است
غ می دروغ می گوید و می داند هم درو

خامنـه  ،۸۴سال » انتخابات«در . گوید
ـــــان خواســـــت  ای از شـــــورای نگهب
صالحیت دکتـر معـین را تصـویب کنـد 

راء را بشــکند و کــار آزیــرا مــی خواســت 
وردن نـام آمهندسی انتخابات و بیـرون 

ســان آاحمــدی نــژاد از صــندوق رأی را 
افــراد و تعــداد نامزدهــا  ،ایــن بــار. کنــد

» محرمنـا«چنان معین شـدند کـه اوال 
نامزد نشود و وارد حریم والیت مطلقـه 
خامنــــه ای نشــــود و ثانیــــا مهندســــی 

  .سان باشدآانتخابات 
حــاجي صــادقي  ماننــد ديگــر عوامــل    

و نيروهــاي  وابســته بــه بيــت رهبــري
ــت در  ــام والي ــعف نظ ــده ض نگاهدارن
تاييد صالحيت هـا را اوج قـدرت نظـام 

  :مي انگارد
بودیم  در انتخابات گذشته شاهد...«     

میلیون اخـتالف رای را ۱۱ها  که برخی
تحمـــل نکردنـــد و آن شـــرایط را رقـــم 
زدند، ولی امروز جریان اصـولگرایی بـا 

هزار اخـتالف رای نتیجـه  ۳۰۰تا  ۲۰۰
انتخابات را پذیرفت و نخسـتین کسـانی 
که انتخاب رئیس جمهور منتخب را بـه 
 .»وی تبریــک گفتنــد، رقبــای او بودنــد

ــد او صــریح اســت او روحــانی را . تهدی
میلیـون  ۱۱بنـی صـدر  :تهدید مـی کنـد

. رأی داشــت و برضــدش کودتــا کــردیم
ــیس  ــت ضــعیف رئ ــا یــک اکثری ــما ب ش
جمهوری شده اید و با اشاره ای برکنـار 

منظـور حـاجي  ،در حقیقـت. می شـوید
هزار راي تعـداد  ۳۰۰تا  ۲۰۰صادقي از 

درصــد حســن روحــاني  ۵۰آراي بــاالي 
روحـاني تنهـا است و مي خواهد بگويد 

! وردآهزار راي بيشتر از مـا  ۳۰۰تا  ۲۰۰

جالب اينكه حسين الله كـرم نيـز بيـاني 
بـاز حـاجی . شبيه بـه همـين گفتـه دارد

  :صادقی می گوید
رئـــیس جمهـــور مســـئولیت قـــوه ...«    

دار اسـت و در سیاسـت  مجریه را عهـده
ــت ــارجی سیاس ــور  خ ــیس جمه گذار رئ

ــت ــخنان  در مناظره. نیس ــی س هــا برخ
بنــی بـــر تغییـــر در سیاســـت خـــارجی م

ی انشـــد کـــه چنـــین ســـخن مطـــرح می
صحیح نیست چرا که سیاست خـارجی 
  .»در حوزه اختیارات والیت فقیه است

ــده      ــائم مقــام نماين حــاجي صــادقي ق
تصـرف رهبري در سپاه بـه صـراحت از 

سياست خارجي توسـط رهبـري سـخن 
ــمــي گويــد و  ر يس جمهــور را مجــري ئ

 .بري مي دانـدسياست هاي خارجي ره
حـال ایــن کــه فـرق اســت میــان تعیــین 
خطــوط عمـــومی سیاســـت خـــارجی و 

ـــارجی ـــت خ ـــدی سیاس ـــدی . تص تص
سیاست خـارجی بـا رئـیس جمهـوری و 
حکومت او است و خامنـه ای بـرخالف 

ن را تصــدی مــی آخــود  ،قــانون اساســی
  .کند

يکي ديگر از عوامل كنترل كه نماينده  •
د، ولي فقيه در روزنامـه كيهـان مـي باشـ

ســردار حســين شــريعتمداري مــي یعنــی 
حسن روحاني نبايد عـارف را بـه : گويد

ـــر  ـــد و اگ ـــاون اول برگزين ـــوان مع عن
خواست او را انتخاب كنـد بايـد قبـل از 
ــه گــران  ــه و فتن ــورد فتن  آن عــارف در م

   ).نقل به مضمون(» اتخاذ موضع کند
كنترل كننـده هـا سـردار  یکی دیگر از •

م است كـه بـه حسين الله كر! دو دكتره
، بايد هـا و یيس جمهورئراحتي براي ر

  :نبايد ها را مشخص مي كند
اللـه  رئیس شورای هماهنگی حزب...    

تـــری یمپیـــروزی میل«بـــا بیـــان اینکـــه 
روحـانی اجــازه پـرداختن بــه مطالبــات 

طلبان تنـــــدرو را  رادیکـــــالی اصـــــالح
روحانی باید به جـرم : ، گفت»دهد نمی

میلیونی  ۴۰کسانی که فرصت انتخابات 
را به تهدیدی علیه کشور تبدیل کردنـد، 

  .»رسیدگی کند
کرم بـــا بیـــان اینکـــه گذشـــته  اللـــه...   

روحانی به دیـدگاه کـارگزاران و توسـعه 
طلبان،  غربی نزدیکتر اسـت تـا اصـالح

تـوان انکـار کـرد  البتـه نمی«: ادامه داد
طلبان به عنـوان  که وی در دوره اصالح

ملـی بـا آنهـا  دبیر شـورای عـالی امنیـت
ما در مقایسـه حضـور ...همکاری داشت

ماه  انتخابــات مجلــس اســفندمــردم در 
متوجـه  ۹۲با انتخابات خرداد  ۹۰سال 
 ۷شویم کـه در انتخابـات اخیـر تنهـا  می

طلب  درصد از جریان موسوم به اصالح
شــرکت کردنــد در حــالی کــه آنهــا در 

ــفند ــه دادن لیســت  ۹۰ماه  اس حاضــر ب
 ۹۲ه در انتخابـات درصدی ک ۷ .نشدند

ــــاه  ــــدتا از اردوگ ــــدند عم حاضــــر ش
طلبانی بودند که در پـی مواضـع  اصالح

مقــام معظــم رهبــری جــذب انتخابــات 
رهبری روز قبـل از انتخابـات بـا  ،شدند

تاکیــد بــر اینکــه اگــر کســی جمهــوری 
اســالمی را هــم قبــول نــدارد بــه خــاطر 
کشور بایـد در انتخابـات شـرکت کنـد و 

انت از آرای مردم خرداد نیز صی ۲۴روز 
النـاس دانسـتند کـه ایـن  را به مثابه حق

  .ای شد ه باعث مشارکت گسترد
المللــی و در بحــث  مــا در موضــع بین...

ای دیـدیم کـه وی  سوریه و مسائل هسته
ــا دیــدگاه های اصــولگرایی همســویی  ب

  .دارد
 ۲۶۰همــانطور کــه طبــق قــانون از ...

ــــت شــــد  هــــزار رای روحــــانی حمای
چــارچوب قــانون بــه  امیــدواریم وی در

تلفیقـی در بحـث عرضـه و   سمت نگـاه
  .»تقاضا رجوع کند

او لو می دهد که حتـی  ،بدین ترتیب     

درصــد  ۷بیشــتر از  ،از اصــالح طلبــان
تعداد حـوزه هـا نیـز . شرکت نکرده اند

مـــی گویـــد کـــه اگـــر هـــم مـــردم مـــی 
ـــون از  ۳۷ ،خواســـتند ـــا نمـــی آمیلی نه

  . توانستند رأی بدهند
دادستان جنايتكار  رل دیگرعامل کنت •

محسـني اژه اي اسـت فقیه نظام واليت 
ن تكليـف یيس جمهـور تعيـئكه براي ر
از چـــه كســـاني بايـــد در کـــه مـــي كنـــد 
و از چـه كسـاني  دنـاسـتفاده ك حکومت

بــه گــزارش ایســنا،  .اســتفاده کنــدنبايــد 
ـــنی ـــ اژه محس ـــه س وال ئای در پاســـخ ب

خبرنگاری مبنی بر این کـه بـا توجـه بـه 
 ۱۲جمهوری در  تحلیف ریاست مراسم

مرداد ماه، اگر افرادی که در فتنه سـال 
شــان بــه  دخیــل بــوده و محکومیت ۸۸

ــان رســیده، می ــد در  پای ــتتوانن  حکوم
آینده پستی داشته باشند و مشکل قانونی 
ــر؟ ــا خی ــود دارد ی ــه وج ــن زمین ،  در ای

افرادی که دارای اتهام بـوده و «: گفت
اند  شـده شان ثابت شده و محکوم اتهام

شان آمده باشد  اگر در حکم محکومیت
که محرومیتـی دارنـد ماننـد انفصـال از 
. خدمات دولتی، تکلیـف روشـن اسـت

همچنــــین اگــــر کســــانی در اعمــــال 
شان محرومیتی وجود نداشـته  مجازات

باشد ولی نوع محرومیت مشخص شده 
باشد که آثار جانبی دارد و آثار تبعـی آن 

شـغول بـه کـار توانند م این باشد که نمی
شــوند، تکلیــف روشــن اســت و دولــت 

همچنـین  .باید به این موارد توجه کنـد
اگر فردی زندان رفته و آزاد شده اسـت 
و آثــار تبعــی آن از بــین رفتــه باشــد ایــن 
موارد نیز باید استعالم شـود، همچنـین 
امکــان دارد کســی محکــوم نباشــد ولــی 
شــرایطی دارد کــه احــراز پســت بــرایش 

ما ایـن مـوارد را هـم خوب نیست، مسـل
  .»دولت باید توجه کند

به نظر مي رسد مـدتي بايـد بگـذرد تـا    
ماهيت واليت مطلقه در برابـر انتخـاب 
حسن روحاني مشخص شود اما چيـزي 

ست كه احتماال قابل پيش بيني است اين
كه به تدريج بر سانسور حسن روحاني و 
محــدوديت هــاي وي افــزوده خواهــد 

از انتخــاب  او  شــد زيــرا هنــوز زمــاني 
واليـت  نگذشته كه صدا و سيماي بيـت

مطالــــب وي را سانســــور مــــي كنــــد و 
ــد از  ــي ده ــخيص م ــه تش ــواردي را ك م

ورد كـه آطريق اخبار به نمـايش در مـي 
  .يد حاكميت مي باشدئمورد تا

حداد عادل که نامزد بـود و انصـراف  •
. زودتر از همه خـط و نشـان کشـید ،داد

انی گفـت او خطاب به روحـ ،در مجلس
و » فتنـه گـران« یکی  ،نباید به دو دسته

  . نزدیک شود» منحرفین«دیگری 
به مهار ۱۳۹۲اما مجلس مافیاها دارد  •

در  :شــکل قــانونی مــی دهــد ،حکومــت
ــ یــبان ،غالمرضــا کاتــب ،تیرمــاه  یسرئ
 یداخلـ نامـه یینآ ینتدو یسیوناول کم
 یوزرا یاز شروط مجلس برا را مجلس

اعتمـاد بـه  یه رأنحو ییرو تغ یشنهادیپ
در گفتگـو بـا او . ه اسـتخبر داد ینهکاب

فـارس از  یخبرگـزار یخبرنگار پارلمان
ــوبه اخ ــرمص ــیونکم ی ــوعش در  یس متب

سـخن  ینهاعتماد به کاب ینحوه رأ ینهزم
طبــق « ه و توضــیح داده اســت کــهگفتــ

کـه در صـحن  یمصـوبه و در صـورت ینا
ــی ــه تصــو علن ــم ب ــد، وزرا یبه  یبرس

کــه در قــانون  یطیراشــ یــدبا یشــنهادیپ
 ینرا داشته باشند و همچنـ شود یذکر م

 ییــرتغ یـزن ینـهاعتمـاد بــه کاب ینحـوه رأ
  .کند یم
 یوزرا یســـــیون،طبـــــق مصـــــوبه کم  
سـال سـابقه  ۱۰حداقل  یدبا یشنهادیپ

مرتبط با وزارتخانـه مربوطـه را  یتجرب
  دارا بودن حداقل مدرک  .داشته باشند

   5صفحهدر
  

 !محدوده عمل ؟
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 یوزرا یآن بـرا معـادل یا یسانسفوق ل
  . ضرور است  یشنهادیپ
 یفـیمجلس به دنبال روشـن شـدن تکل 

 یشنهادو پ یدر معرف یداست که دولت با
ــتها را رعا وزرا آن حــداقل ــد ی ــه  .کن ب
 یالتتعطـ یانبعد از پا یمدنبال آن هست

و آغاز به کار مجلـس تـا قبـل از  یتابستان
ــــم تنف ۱۲ ــــه مراس ــــاه ک ــــذمردادم  ی
 شـود، یرگـزار ممنتخـب ب جمهور یسرئ
مطــرح  یدر صــحن علنــ یهاصــالح یــنا

 یبرســد و شــورا یبشــده و بــه تصــو
قانون بـه  ینکند تا ا ییدنگهبان آن را تأ

برســد و دولــت  یــازدهم بینــهکا یمعرفــ
ها در  حداقل شـاخص یتمکلف به رعا

  .شود ینهکاب یمعرف
 ی،داخل نامه یینطبق آ خواهیم یما م     

ــ یتقاضــا ــت  یبررس ــا خــارج از نوب و ب
ــتاولو ــرا ی ــذکور ب ــرح م ــالح  یط اص
ــه یینآ ــ نام ــده یدر صــحن علن و  یمرا ب

نفـر از  ۵۰از  یشب یدکار هم با ینا یبرا
ــدگاننما ــنا ین ــد ی  .تقاضــا را امضــا کنن
در دولـت  یاسـیس یهـا آنکه نگاه یبرا
 ینتـدو یسـیونکاسته شود، در کم یندهآ
 های یسـیونکم یممصوب کـرد نامه یینآ

 ییها، سوابق اجرا برنامه یدبا یتخصص
را  یشــــــنهادیپ یوزرا یالتو تحصــــــ

را ارائـه  شـان یو نظـرات مشورت یابیارز
  .کنند

 یســیونمصــوبه، هــر کم یــنطبــق ا   
ــدبا یتخصصــ  را در اش ینظــر مشــورت ی

به مجلس ارائـه  یشنهادیپ یرباره هر وز
ـــا ا ـــندهـــد؛ ب  یهـــا مصـــوبه، بحث ی

 ینـــهاعتمـــاد بـــه کاب یدر رأ گـــری یالب
ــاهش م ــد یک ــ یاب ــه  یو از طرف ــر ب منج

کارآمــد و بــا تجربــه و  ای ینــهکاب یلتشــک
  .»شود یتخصص باال م

 ۱۰امــا شــرط کــردن داشــتن تجربــه      
غیــر ممکــن کــردن هرگونــه  ،...ســاله و

زیــرا کســانی کــه در ایــن . تغییــری اســت
سال تجربـه داشـته باشـند،  ۱۰دستگاه 

همان ها هستند که در خـدمت والیـت 
ا کسـانی کـه مـی زیر. مطلقه فقیه هستند

ــر در  ــار وزی ــد ک ــه آدانن وردن وزارتخان
خود بـه خـدمت اجـرای یـک سیاسـت 

قربـانی تصـفیه هـای پـی در پـی  ،است
در هیچ کشوری از کشـورهای . شده اند
این سان دست و پای حکومـت  ،جهان

ایــن در حــالی اســت کــه . را نمــی بندنــد
 :تیر گفتـه اسـت ۱۴در  ،حسن روحانی 

روز نبــوده امــ یبــه ســخت یهــيچ زمــان«
ها تعطيـل و نيمـه  اکثـر کارخانـه. است

ــاورز ــعيت کش ــتند و وض ــل هس  یتعطي
زمانی به این سختی را . »نابسامان است

چگونــه مــی تــوان در محــدود شــدن 
فعالیــت در محــدوده والیــت مطلقــه 

  چگونه می توان تغییر داد؟ ،فقیه
  

شــکافهای موجــود در ســپاه 
که اینک بـازهم نمایـان تـر 

  :می شوند
  
وضـعیت وضعيت سپاه پاسـداران بـا      
بعـد . اسـتتفاوت كرده  ۷۶سال ن در آ

ـــاي ســـال  ـــار  ســـپاه ، ۸۸از كودت گرفت
شکاف هاي بسياري گشته و با هر اتفاقي 

ن جـدا آبخشي از نيروهاي اين نهـاد از 
ارتکـــابی شـــده و خـــود را از جنايـــات 

  :مبری کرده اند
و حـذف يکـي ساز وکار تقسیم بـه دو       
، از جمله در سپاه ،یمژر تمامی رد ،دواز 

مرتب کسانی را در معرض حذف شـدن 
، بخشـي از هـر از چنـدی. قرار می دهد

از سـپاه و گرداننـدگان واواک سرداران 
ايـن  .ندوگردونه قـدرت خـارج مـي شـ

در سـپاه، در چنـد سـال   ،شـدنها حذف
  . بیشتر نیز شده اند اخير،

و  مقـام یافتـه به نظر مي رسـد سـرداران
، به دليل نيـاز خامنـه سپاهنديده جنگ 

قـدرت را در دسـت  است کـه اي، مدتي

تنها به خامنه اي اعتماد نها آ. گرفته اند
خامنه اي نيز به تنها نهادي كـه  ودارند 

سپاه  در حال حاضر اعتماد كامل دارد،
كـه او در هسـتند پاسداران و سـرداراني 

  .شته استماگسپاه راس 
سـال اخيـر،  سپاه پاسداران، در چنـد    

و بـه دو سخت گرفتار مکانیسـم تقسـیم 
بوده است به گونه اي  ،حذف یکی از دو

كه بسياري از فرماندهان اسبق خـود را 
ایــن ســازوکار در . از دســت داده اســت

دوره های زیر با وسـعت و شـدت عمـل 
  : کرده است

انتخاب سـيد محمـد خـاتمي  بهنگام •
ـــوري  ـــه رياســـت جمه و در ریاســـت ب

  وجمهوری او 
ميز آهمزمان بـا نگـارش نامـه تهديـد •

  و برخي سرداران به سيد محمد خاتمي 
با آغاز فرماندهي محمد علي جعفري  •
  و ر سپاه پاسدارانب

 ۸۴به هنگام برگزاري انتخابات سال  •
  وكه با تقلب همراه بود 

كــه از  ۸۸بــه هنگــام انتخابــات ســال  •
لــــوده و آنظـــر بســــياري از ســـپاهيان 

   .را بودآاري در مشکوك به دستك
، بـه جنبش مـردمو  ۸۸انتخابات سال    

شدت اين نهاد را تحت فشار قرار داد و 
و خانواده شهداي  شبسياري از نيروهاي

و  جبهـــه هـــا نيـــز وارد ايـــن درگيـــري
در نتيجـــه برخـــي از  .اخـــتالف شـــدند

سرداران به دليل مخالفـت بـا سياسـت 
هاي كلي اين نهاد بركنار شده يا استعفا 

  :ه يا اخراج يا زنداني شدندداد
در دوران تبليغــات انتخابــاتي ســال  - ۱
ســرداران و نيروهــاي از ، عــده اي ۸۸

مير حســين جانبــدارتحــت امــر آنهــا 
   .شدندموسوي و كروبي 

بــه هنگــام اعــالم نتــايج انتخابــات  -  ۲
، برخي از سرداران و نيروهـاي ۸۸سال 

اين نهاد متوجه تقلب و دستكاري عده 
ـــ ـــپاه در اي از نيروه ـــردم آاي س راي م

ن اظهـار آو مخالفـت خـود را بـا  شدند
   .کردند

بعــد از اعــالم نتــايج انتخابــات و  -  ۳
دستگيري برخي از مخالفان و منتقدان 
و معترضان كـه نشـان از دور شـدن ايـن 

   .ن شده بودآنهاد از اصل ايجاد 
ــتار  - ۴ ــاز كش ــه هنگــام آغ تجــاوز و  وب

ر ريـزش دبیشـترین شکنجه معترضـين، 
بـه وضـوح مشـهود روی داد و اين نهـاد 

بود به گونه اي كـه بسـياري از سـرداران 
ــه  ــي نام ــاد كــرده و حت از وضــعيت انتق

و  خامنــه ایهــاي اعتــراض آميــز بــه 
فرمانـــده ســـپاه نوشـــتند كـــه موجـــب 

   .دستگيري برخي از آنان شد
به هنگام قتـل فرزنـد روح االمينـي  -  ۵

كه اين جنايت موجب شد تا عده اي از 
ســرداران متوجــه تغييــر روش ســپاه در 
برخورد با اعتراضات مردمي بـا خـون و 

   .گوشت خود شوند
که خشونت روز عاشورا پی قیام در  -  ۶
قـرار  سپاهمورد حمله شديد  میز نبود وآ

ســـناريوي ور مـــی شـــود آیـــاد. گرفـــت
ســاخت و  صــدا و ســيما ی را کــهدروغينــ

روز  قیـام کننـدگان ،نآپخش کـرد و در 
راي اعالم خوشحالي و شـادي عاشورا ب

ده زاز شهادت امام حسين سوت و كف 
   .هلهله مي كردند

ـــين  -  ۷ ـــر حس ـــتگيري مي ـــس از دس پ
موسوي و مهدي كروبـي و حصـر آنـان 

عـده اي از نيروهـاي  سبب اعتراضكه 
   .شداين نهاد 

در زمان مصاحبه علـي شـمخاني بـا  -  ۸
ــروز  ــه دي ــروز  –برنام ــه در  –ام ــردا ك ف
ع مردم و عدم خيانت بني رابطه با تجم

صدر در جنـگ و عوامـل جبهـه نديـده 
اي كه خـود را مسـئول سـپاه مـي داننـد  

   .سخن گفت

به هنگام انتشار مقاله سردار حسين  -  ۹
ــاد از برخــورد نيروهــاي  ــي و انتق اعالي

انتظامي با مردم كه درپـي آن،  –نظامي 
تعدادي از سرداران سپاه بر ضد او نامـه 

ن زمان سردار رجـايي نوشتند و در هما
   .از حسين اعاليي حمايت كرد

ــدادي از   -  ۱۰ ــانواده تع ــه خ ــه ب حمل
ــه ــاد از جمل ــن نه ــروف اي ــهداي مع  ش

 وبــــاكري  وهمــــت  خــــانواده هــــای
و حتي دستگيري برخـي از ...سليماني و

اعضاي خانواده آنان كه مورد اعتـراض 
   .عده اي ديگر از سرداران قرار گرفت

پیشین اف هاي شک  :»۹۲انتخابات « •
بـه داليـل  از جملـه. عمیق تر شـده انـد

  : زير
عــدم اجــازه ورود بــه برخــي چهــر  -  ۱

بــه صــحنه  هــاي سياســي اصــالح طلــب
   و. انتخابات

ــداها از  -  ۲ رد صــالحيت برخــي كاندي
   و. جمله هاشمي رفسنجاني

حضــور چهــره غيــر موجــه بــه نــام  -  ۳
ــخص  ــداي مش ــری و كاندي ــپاه،رهب  س

سـپاه را ه شکاف در سعيد جليلي ك یعنی
  .عمیق کرد

وابسـته بـه ايـن  نـامزدمعرفي چنـد  -  ۴
دهنده عمـق شـکاف بـود  نهاد كه نشان

محمــد بــاقر ومحســن رضــايي  یعنــی
  . و  غرضیسعيد جليلي  وقاليباف 

انتخابات فرمایشی که در سپاه تبلیغ – ۵
غاز تا پایـان مهندسـی شـده آمی شود از 
ای اما این تبلیغ اعتراض هـ. بوده است

. گســــترده ای را برانگیختــــه اســــت
ــد ــی گوین ــدگان م ــراض کنن ــی  :اعت وقت

رهبــری بــا صــراحت موضــعی مشــابه 
ــی  ــت و وقت ــی گرف ــعید جلیل موضــع س
مصباح یزدی که همان مـی گویـد و مـی 

نامزد خـود  ،کند که رهبری می خواهد
را بــا جلیلــی جانشــین مــی کنــد و وقتــی 
سردار رادان به قم می رود تا از مراجـع 

 ،د از مـردم بخواهنـد بـه جلیلـیبخواه
  ،- نهــا نمــی پذیرنــدآکــه  –رأی بدهنــد 

چگونه بپـذیریم کـه از ابتـدا قـرار بـوده 
ــوری  ــه ریاســت جمه اســت روحــانی ب

رای نـاچیزی کـه آبرسد؟ ایـن نـامزد بـا 
مشروعیت رهبری و اعتبار سپاه را  ،وردآ

این چگونه مهندسی کردنـی . از بین برد
سـپاه  است؟  شکست خوردگان همه از

یعنـی ایـن کـه سـپاه در میـان . بوده انـد
  . بروئی نداردآمردم هیچ اعتبار و 

تبلیغ کنندگان توضیح می دهند کـه       
اقتضــای مصــلحت نظــام ایــن بــود کــه 

 ،اگرنـه. انتخابات اینطور مهندسی شود
ــه  ــان ب ــرین کس ــک ت ــر«از نزدی  ،»رهب

رئیس ستاد مشترک  ،بادیآسردار فیروز
ـــریو معـــاون او ســـردار  بســـود  ،جزای

 ،روحانی موضـع نمـی گرفتنـد و والیتـی
بــه جلیلــی نمــی » رهبــر«مشــاور ارشــد 

ــد ــتری . توپی ــای بیش ــود به ــری خ رهب
زیرا هم والیت فقیه زیر . پرداخته است

. سئوال رفته است و هم مدیریت ایشان
باوجودی که مقـام معظـم رهبـری ایـن 

در سـپاه  ،بهای سنگین را پرداختـه انـد
بان به اعتراض و شکایت نباید کسانی  ز

  .باز کنند
امـا روحـانی از ایـران  :انقالب اسالمی باگذشـت ربـع قـرن، . گیتی ها است یم در اختیـار ایـران گیتـی ژهمچنان ر را  حکومت کننـد، الجـرم سرنوشـتیهرگاه بدانند و بگذارند خائنان برآنهـا براو حکومت می کننـد و بـدتر از آن، ملتی کـه ندانـد چـه کسـانی . ها است   :پیدا می کند که مردم ایران دارند

  
وضعیت امروز ایران، 
حاصــــل حاکمیــــت 
ــر  ــا ب ــی ه ــران گیت ای

  :ایران است
  
   

سایت خود نـویس ۱۳۹۲/تير/  ۰۶در☚
ـــر داده اســـت ـــدیعوت  :خب روزنامـــه ی

دیــدار حســن روحــانی بــا : آحــارنوت
ـــــرائیل در  ـــــر اس ـــــت وزی مشاورنخس

روزنامه متعلق به پـدر زن امیـرام ۱۹۸۶
  )موسی(جودی موئیز . تنیر اس

یـــک روزنامـــه اســـرائیلی بـــر اســـاس    
 ۱۹۹۴گزارشـــی کـــه نخســـتین بـــار در 

منتشر شده بود، مدعی اسـت کـه رئـیس 
بـا  ۶۰جمهوری منتخب ایران در دهـه 

نخســت وزیــر » ضــد تروریســم«مشــاور 
اسرائیل مالقات کرده بود، بـی آنکـه از 
ـــــــــد ـــــــــاخبر باش ـــــــــت او ب  .هوی

ن خبـر فقـط با آنکه برخی معتقدند ای   
حسن روحانی از سوی » تخریب«برای 

اسرائیلی منتشر شده، اما »زرد«روزنامه 
فر، یـک کارشـناس ارشـد  مئیر جـاودان

مســـائل سیاســـی ســـاکن اســـرائیل بـــه 
» ران بـن یشـای«خودنویس گفـت کـه 

نویسنده این گزارش از معتبرترین افراد 
  .در حوزه خود در اسرائیل است

ه ابتـدا در نویسنده در گزارش خود ک  
ــود، نایــب ۱۹۹۴ســال  رئیس  نگاشــته ب

وقت مجلس و دبیر شورای عالی امنیت 
ــه  ــده ک ــمند خوان ــردی هوش ــی را ف مل

بـه . موقعیتش را مدیون ذکاوتش اسـت
گفتــه نویســنده ایــن گــزارش، حســن 
ـــران  ـــردر خـــارج از ای روحـــانی را کمت

ها  شناسند و تـا حـد ممکـن از رسـانه می
ــا هرگــاه ه اشــمی اجتنــاب مــی ورزد ام

ـــه  ـــی دارد ک ـــه کس ـــاز ب ـــنجانی نی رفس
ماموریــت دیپلماتیــک حساســی را بــر 

  .فرستد عهده بگیرد، روحانی را می
ای میان روحـانی و  بن یشای، به جلسه   
مشاور فقیـد نخسـت وزیـر » امیرام نیر«

در  ۱۹۸۶وقــت اســرائیل در مــاه اوت 
هتلــی در پــاریس و بــا حضــور منــوچهر 

. کنـد می فر، دالل اسـلحه اشـاره قربانی
فر عمـــال واســـطه ایـــن دیـــدار  قربـــانی

ــده شــده اســت ــه آن . خوان روحــانی ک
ــــان  ــــت«زم ــــت راس ــــمی » دس هاش

شـده از هویـت  رفسنجانی محسـوب می
اطالع بوده و خیال  بی» نیر«اسرائیلی 

کرده با مقـامی از کـاخ سـفید دیـدار  می
روحــانی نیــز چنــین . کــرده اســت می

کرده که موافقت رئیس خود  وانمود می
را بـرای حضـور در ) هاشمی رفسنجانی(

روحانی امیـدوار بـوده . این جلسه دارد
در برقراری تمـاس مجـدد بـا مسـووالن 
آمریکــایی بــه خریــد بیشــتر ســالح از 

 .ایاالت متحده منتهی شود
. نیـــر گفتگـــو را ضـــبط کـــرده اســـت  

گوید که زبـان  روحانی در این جلسه می
 تواند به کند اما نمی انگلیسی را درک می

  .کند» تکلم«این زبان 
روحانی دراین دیدار، ضـمن انتقـاد از    

الله خمینی  روز قبل آیت» تند«سخنان 
ــد باعــث  می ــه دشــمن قدرتمن ــد ک گوی

نشینی او خواهـد شـد و آمریکـا در  عقب
الله خمینی به خطا رفتـه و  مقابله با آیت
تــری  هــا برخــورد محکم اگــر آمریکایی

  .ندکرده بودند، دست باال را داشت
ـــدش را     ـــی و فرزن ـــین خمین او همچن
خوانــــده امــــا گفتــــه کــــه » تنــــدرو«

ها در شرایط بدی هستند امـا »معتدل«
باشـند و  حاضر به همکاری با آمریکـا می

برای پایان جنگ با عراق نیازبه پـول و 
  .ها دارند کمک آمریکایی

نیــر نیــز بــدون اینکــه هویــت خــود را    
ه معلوم کند، بـه روحـانی تعهـد داده کـ

تنهــا و تنهــا دو نفــر در کشــورش از آن 
 .جلســـــــه بـــــــا اطـــــــالع هســـــــتند

ـــه     ـــن جلس ـــانی در ای ـــر«روح را » نی
راهنمــــایی کــــرده کــــه بــــرای آزادی 

ـــه  گروگان ـــد چگون ـــان، بای هـــا در لبن
برخـــورد محکـــم و تهدیـــد آمیـــزی بـــا 

  .اند کرده الله خمینی می آیت
ــنهاد می    ــی پیش ــرای  او حت ــه ب ــد ک کن

ــراری رابطــه ــده، ای من برق اســب در آین
هــا بایــد بــه ســراغ آیــت اللــه  امریکایی

ــــــــــــــــــد  .منتظــــــــــــــــــری برون
الزم بـــه توضـــیح اســـت کـــه بعـــد از    

ـــاجرای  ـــران«م ـــت-  ای ـــر«، »گی » نی
در  ۱۹۸۸گیری کـرد امـا در سـال  کناره

ای مرتبط با سـقوط هلیکـوپتر  اثر واقعه
  .در مکزیک کشته شد

  
میــزان صــحت  ،نقــش نیــر و ٭

   :اطالع باال
  
مرکب  ،ریاست مک فارلینهیأت به  ☚

از خود او و سرهنگ نـورث و میکائیـل 
میـران نیـر و هـوارد آکیو و  ژرژلودین و 

مشاور شـیمون پـرز نخسـت وزیـر  ،تچر
در مبارزه با تروریسم و رابط با  ،اسرائیل

ــیا ــه  ۲۵در  ،س ــه ۱۹۸۶م ــران رفت ــه ای ب
دیــدار در  ،بعــد از ایــن تــاریخ. اســت

بـه  زیـرا هـم. پاریس بی معنی مـی شـود
مده بود و هم روحانی جزء گروه آایران 

مذاکره کننده با هیأت امریکـائی بـود و 
  . هم ماجرا از پرده بیرون افتاد

 ،اگـر دیـداری در پـاریس ،بنا بر ایـن      
با پادرمیانی قربـانی  ،میان روحانی و نیر

قربانی فر باید او را  ،روی داده باشد ،فر
. دیک مقام امریکائی معرفـی کـرده باشـ

میرام نیر در مـاجرائی کـه آدر باره نقش 
ــران گیــت ســرباز کــرد ــه افتضــاح ای  ،ب

ایــن  ،ســرهنگ نــورث در کتــاب خــود
  :اطالع ها را داده است

نخستین بار که نورث بـا قربـانی فـر و  •
ــرآ ــرام نی ــه  ،می ــروش محرمان ــاره ف در ب

اسلحه به ایـران و خریـد اسـلحه بـرای 
 کنتراها از پول حاصل از فروش اسلحه

بنا بر گزارش رسـمی (به سه برابر قیمت 
در  ،صحبت کرده است ،)کنگره امریکا

ـــه ژ ـــت ۱۹۸۶انوی ـــوده اس ـــدن ب در لن
). Under Fireکتاب   ۲۰و  ۱۹صفحه (

ن تاریخ نیز اسلحه امریکـائی از آپیش از 
طریــق اســرائیل بــه ایــران فروختــه مــی 

صـحبت از فـروش  ،در ایـن جلسـه. شد
ــوده و  ــران ب ــه ای ــاو ب ضــمن موشــک ت

قربانی فر پیشـنهاد مـی کنـد بـه  ،گفتگو
ن برای آایران اسلحه بفروشید و با پول 

نـورث حـدس . کنتراها اسـلحه بخریـد
گـاه آمی زند اسرائیلی هـا قربـانی فـر را 

کرده باشند کـه مـا در کـار پیـدا کـردن 
راهی برای رسـاندن کمـک بـه کنتراهـا 

ــد کــه. هســتیم ــورث نمــی گوی ن آدر  ،ن
ری حضــور داشــته ایرانــی دیگــ ،جلســه
  .است

کسی که مدعی است که  ،اما بن مناش •
در  ،اکتبر سـورپرایز نقـش داشـته اسـت

نیر را کسی معرفی مـی کنـد  ،کتاب خود
که در آن معامله پنهانی و فروش اسلحه 
 ،بــه ایــران نقــش داشــته و بــدین خــاطر
  .مشاور نخست وزیر اسرائیل شده است

 ۵۰۰اسـرائیل  ،۱۹۸۵در  ،نآپیش از  •
در . وشــک تــاو بــه ایــران مــی فروشــدم

ـــال  ـــای اول س ـــه  ،۱۹۸۶روزه ـــر ب نی
  واشنگتن می رود برای این که در ازای 

   6صفحهدر
  

 !محدوده عمل ؟
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ــرائیل  ،نآ ــه اس ــا ب موشــک  ۵۰۰امریک
نخسـت او پیشـنهاد مـی . تحویل بدهـد

کنــد کــه اســرائیل قیمــت بســیار بــاالئی 
از  ،پیشـــنهاد کنـــد و حکومـــت امریکـــا

ـــت ـــاوت قیم ـــای  ،تف ـــد ۵۰۰به  فرون
ـــردازد ـــدن. موشـــک را بپ ـــن  ،در لن ای

ــه پیشــنهاد  پیشــنهاد تبــدیل مــی شــود ب
  ).کتاب ۲۴صفحه ( قربانی فر 

(  ،در کتاب خود ،اما مک فارلین نیز ☚
Special Trust  ( میـرام نیـز در آاز نقش

سخن گفته  ،ماجرائی که ایران گیت شد
  :است

 ۲۱و  ۱۷صـفحه هـای  ،در فصل دوم •
داویـد  :گویـدماجرای شگفتی را باز می 

مـــدیر کـــل وزارت خارجـــه  ،کیمچـــی
وارد دفتـر  ،۱۹۸۵وئیـه ژ ۳در  ،اسرائیل

مک فارلین در کاخ سفید می شـود و او 
از وجـــود مخالفـــان خمینـــی در درون 

و مــی گویــد . یــم او ســخن مــی گویــدژر
. یـم را تغییـر دهنـدژاینان مـی تواننـد ر

و مـی . این کار با خشونت همـراه اسـت
ــد ــوئی  :پرس ــی گ ــرگ چــه م ــاره م در ب

خمینی؟ مک فارلین بـه او مـی نگـرد و 
ــد ــی پرس ــت  :م ــا عل ــری و ی بخــاطر پی

مـا  :طبیعی دیگری؟ و کمیچی می گوید
به مـرگ  ،ن وسیلهآبه این یا  ،می توانیم

امــا چــه کســانی مــی . او شــتاب ببخشــیم
» میانه روهـائی«باید خمینی را بکشند؟ 

که نیازمند حمایت امریکا بـرای تثبیـت 
امـا ایـن میانـه رو . بوده اند دولت خود

هــا چــه کســانی بــوده انــد؟ کســانی کــه 
مقامهای کلیدی را در اختیار داشته انـد 
و می توانسته اند گروگانهـای امریکـائی 

  . زاد کنندآدر لبنان را 
نهـا را آماجرای ایـران گیـت هویـت       

هاشــمی  :بطــور کامــل آشــکار مــی کنــد
ـــتیاران او ـــنجانی و دس ـــه  ،رفس از جمل

ن روحانی و هـادی نجـف آبـادی و حس
از جملـه علـی  ،خامنه ای و دستیاران او

محســن رضــائی فرمانــده . اکبــر والیتــی
ـــاران او ـــپاه و همک ـــین . س ـــر حس و می
مشــاور امنیتــی او و  ،موســوی و کنگرلــو

بنــا بــر گــزارش رســمی . احمــد خمینــی
 ،میانـه رو را ۱۰۰۰کروبـی نـام  ،کنگره
. به سرهنگ نـورث مـی دهـد ،در لندن

بدیهی است احمد خمینـی از ایـن پیـام 
و . توسط کیمچی اطالع نداشـته اسـت

نیــز معلــوم نیســت دارنــدگان مقامهــای 
به تصمیم جمعی رسیده انـد و  ،کلیدی

نهـا آپیـام تمـامی  ،پیام از طریق کیمچی
میـر  ،و نیـز. نهاآبوده است و یا برخی از 

حسین موسوی در نامه به خمینی نوشته 
امریکـا رابطـه برقـرار  کانال بـا ۵از  :بود

نهــا اطــالع آاســت و او از هــیچ یــک از 
  .ندارد

میـرام نیـر را بعنـوان آسرهنگ نورث  •
جانشین کیمچی به مک فارلین معرفـی 

مـاده اسـت تنهـا بـه آمی کند و می گوید 
مک فارلین موافقـت نمـی . تهران برود

کند هم بدین خاطر که امر مربـوط بـه 
بخـاطر  امریکا است و نه اسرائیل و هـم

خطری که چنین سفری می تواند برای 
  ).کتاب ۵۶صفحه (نیر داشته باشد 

اما اگر او می خواسته است بـه ایـران      
بخاطر رابطه نزدیکی بوده اسـت  ،برود

» مقامهـای کلیـدی«که میان صاحبان 
ترس مک . با اسرائیل برقرار بوده است

فارلین بابت جان نیـر بـی محـل بـوده 
ــت ــر. اس ــه نی ــه  چنانک ــأتی ب ــو هی عض

ریاست مک فارلین شد و به ایران رفت 
 ،بر فراز مکزیک ،دیرتر. و سالم برگشت

بــــود کــــه هواپیمــــای اختصاصــــی او 
ــد ــته ش ــرنگون و او کش ــد . س ــه ش گفت

هم درباره » اطالعات بسیارش«بخاطر 
ــران  ــورپرایز و هــم بخــاطر ای ــر س اکتب

بـه  ،تن دیگر ۴۰همچون حدود  ،گیت
  .است دیار عدم فرستاده شده

نیر همراه مک فارلین بـه تهـران مـی  •
ــــوی او. رود ــــرف گفتگ ــــوی  ،ط از س

بـادی آهادی نجف  ،هاشمی رفسنجانی
مـک  ،در گفتگـو. و وردی نژاد بوده اند

سخت می گیرد و نیـر بـه او مـی  ،فارلین
. سخت گیری شما کار ساز اسـت :گوید

دقیقه بـاز  ۹:۳۰نجف آبادی در ساعت 
تگـو بـر سـر یـد و دو طـرف وارد گفآمی 
صـفحه (زاد کردن گروگانها می شـوند آ

  ).کتاب ۶۱
هادی نجف آبادی می رود و مـی آیـد  •

ـــا  ـــده ب ـــذ ش ـــت اخ زادی دو آو موافق
گروگان را به اطـالع مـک فـارلین مـی 

مک فارلین موافقت نمی کنـد و . رساند
بــه اعضــای هیــأت دســتور رفــتن بــه 

بــه  ،در فرودگــاه. فرودگــاه را مــی دهــد
ــی ــر حس ــاور می نخســت  ،ن موســویمش

با باال دستی هـای خـود  :می گوید ،وزیر
بگوئید این چهارمین بار است که نقض 
عهد می کنید و موافقت حاصل را نقض 

  . می کنید
ــا  :نیــر بــه او مــی گویــد      بهتــر اســت ب
مـک . زادی دو گروگان موافقت کنیـدآ

فــارلین بــر ایــن ارزیــابی مــی شــود کــه 
شـده مأموریت هیأت او با شکست ربرو 
همـه  :است و سرهنگ نورث می گویـد

با پـول . بُرد نیز داشت ،اش باخت نبود
ــرای کنتراهــا اســلحه مــی آ ــه هــا ب یةالل

  )کتاب ۶۶و  ۶۵صفحه های . (خریم
بـاراول کـه  :و مک فارلین مـی گویـد  •

موشکهای هـاگ را بـه ایـران مـی بـرده 
نخســت او گمــان مــی بــرده اســت  ،انــد

حویل تجهیزات صنعت نفت به ایران ت
ـــود ـــی ش ـــورث . داده م ـــرهنگ ن از س

سرهنگ پاسخ مـی  ،توضیح می خواهد
دهد او نیز بر ایـن بـاور بـوده اسـت کـه 
تجهیزات صنعت نفت به ایران تحویل 

او به اشتباه  ،در این وقت. داده می شود
اشـتباه  :ها کـه کـرده اسـت مـی پـردازد

کــرده اســت کــه بــه دالیــل بــی مبنــای 
ان نیـر میـرآسرهنگ نورث قانع شده و 

ســیا . را بــه خــود بــه ایــران بــرده اســت
شــناخته و ۱۹۸۴قربــانی فــر را در ســال 
اما کیسـی در ایـن . بی اعتبار دانسته بود

بـــاره بـــه او اطـــالع الزم را نـــداده و او 
قربانی فر را واسطه رابطه با ایران کرده 

  ).کتاب ۹۶صفحه (بود 
ــرار       ــدین ق ــن دو ،ب  ،در خــاطرات ای

ــا ــدار ب ــاریس  ،روحــانی هــیچ از دی در پ
از معاملـه  ،میرام نیـرآ ،در عوض. نیست

پنهانی بر سر به تـأخیر انـداختن آزادی 
تـا بعـد از انتخابـات ریاسـت  ،گروگانها

گاه آ ،۱۹۸۰جمهوری امریکا در نوامبر 
بنـا بـر . بوده و از کارگزاران  بوده است

رابـط حکومـت اسـرائیل بـه  ،این که او
صــاحب  ســیا نیــز ،ســیا نیــز بــوده اســت

نقش در اکتبـر سـورپرایز و ایـران گیـت 
  :بوده است

نخسـت وزیـر اسـبق  ،ما شـیمون پـرز •
ـــونی  ـــیس جمهـــوری کن اســـرائیل و رئ

 Michel(اسرائیل تصدیق می کنـد کـه 
Bar- Zohar, Shimon Peres et 

Histoire secrete d'Isrqel   صــفحه
  تصدیق می کند که) ۲۸۴و  ۲۸۳های 

ســـال نخســـت مایکـــل لـــودین در  – ۱
بــه اســرائیل مــی رود و خواســتار  ۱۹۸۵

ــردن  ــرار ک ــرای برق ــرائیل ب کمــک اس
ارتباط با مخالفـان میانـه رو خمینـی در 

او موافقت می کند . یم می شودژدرون ر
و موضوع را به اطـالع اسـحق شـمیر و 

یـم ژر ،از دید اسـرائیل. رابین می رساند
خمینی از سـه تمایـل ترکیـب مـی شـده 

ر خمینی و میانه متعصبان جانبدا :است
زاد و آروهــا و طرفــداران غــرب و بــازار 

  .ضد شوروی
اســحق شــمیر داویــد کمیچــی را  – ۲

مأمور مـی کنـد بـه واشـنگتن بـرود و بـا 
مک فارلین گفتگو کند و مطمئن شـود 
که لـودین از سـوی او مأموریـت داشـته 

وئیه بـه واشـنگتن مـی ژدر ماه  وا. است
در روایت مک فـارلین  ،بدین قرار. رود

یـم ژنچه بـه ارتبـاط بـا میانـه روهـای رآ
. صحیح اسـت ،خمینی مربوط می شود

اال اینکه شیمون پرز نمی گوید کیمچـی 
ــه مــک  حامــل پیــام ایــن میانــه روهــا ب

  .فارلین بوده است
کانال سری ارتباطی میـان اسـرائیل  – ۳

ایـران خواسـتار . و ایران ایجاد می شود
ــت ــوده اس ــاو ب ــاگ و ت ــکهای ه . موش

پرز الشویمر را مـأمور سرپرسـتی شیمون 
عملیات سری از طریق ایـن کانـال  مـی 

نیمـرودی و  ،او سـرهنگ ذخیـره. کند
 ،نیمـرودی. قربانی فر را بکـار مـی گیـرد

وابسته نظامی اسـرائیل در  ،یم شاهژدر ر
  . ایران بوده است
ــز ایــران بــه قیمتهــای گــزاف، از جملــه، فـروش اسـلحه بـه . اش کـردنشریه فـتوسط این گروه را، نخستین بار، این اسناد فـروش اسـلحه  :انقالب اسالمی   . تعقیب می کردهــدف طــوالنی کــردن جنــگ را نی

ــــرز او را آ – ۴ ــــه شــــیمون پ ــــرام ک می
 ،استعدادی درخشان توصـیف مـی کنـد

موفق می شود کنتـرل کانـال ارتبـاط بـا 
ایران را خود در دسـت گیـرد و بـا مـک 
 فارلین و اولیویه نـورث روابـط نزدیـک
برقــرار کنــد و بعنــوان عضــو هیــأت بــه 

رئــیس جمهــوری  ،ریگــان. ایــران بــرود
در نامـه بـه نخسـت وزیـر  ،وقت امریکـا

ــز بخــاطر آاز  ،وقــت اســرائیل ــرام نی می
زاد کـــردن گروگانهـــای آنقـــش او در 

  .تشکر می کند ،امریکائی در لبنان
اما وقتی نیر کنتـرل کانـال ارتبـاط بـا      

ن خـود آاز یـم خمینـی را ژکاربدستان ر
ــروش  ــی ف ــات ســری یعن کــرده و عملی
محرمانه اسلحه به ایران را تصـدی مـی 

بـر طرفهـای ایرانـی خـود  ،کرده اسـت
شناخته بوده و بعنـوان متصـدی کانـال 
ارتباطی در هیأت مـک فـارلین شـرکت 

  .کرده و به ایران رفته است
میـرام نیـر آاین اطالعات نیـز در بـاره  •

  :منتشر شده اند
ن رو او را مشـــاور آرز از شـــیمون پـــ – ۱

خــود کــرد کــه او در جامعــه اطالعــاتی 
سلسله مراتب را بـاال نیامـده و  ،اسرائیل

چرا؟ . وابسته به این جامعه نبوده است
زیــرا مــی خواســته اســت او را متصــدی 
ارتباط پنهانی بـا ایـران و فـروش سـری 

  . اسلحه به ایران کند
اما او می بایـد سـابقه ایـن کـار را مـی      

ــین  ــته اســت جانش ــی توانس ــته و م داش
سابقه کار جـز شـرکت در . کیمچی شود

معامله پنهـانی کـه اکتبـر سـورپرایز نـام 
چه می تواند باشد؟ پس ادعای  ،گرفت

در این مورد کـه او در اکتبـر  ،بن مناش
مــی  ،ســورپرایز نیــز نقــش داشــته اســت

  .تواند بی مبنی نباشد
میلیــــون دالر از ۱۵ ،یــــک قلــــم – ۲

که بابت فروش اسـلحه بـه سـه پولهائی 
. ناپدیـد مـی شـود ،برابر قیمت به ایران

پـــول  ،برابـــر گـــزارش رســـمی کنگـــره
سـه  ،حاصل از فروش اسـلحه بـه ایـران

یک قسمت بابت  :قسمت می شده است
بهای اسلحه پرداخت مـی شـده و یـک 
قســـمت صـــرف خریـــد اســـلحه بـــرای 

نها مـی شـده آکنتراها و تأمین نیاز پولی 
وم صـرف هزینـه هـای است و قسمت س

سیای خصوصی می شده کـه از هرگونـه 
مهار کنگـره و دو قـوه دیگـر رهـا بـوده 

نگاه کنید به کتاب سـیر سیاسـت (است 
نوشـته . ایـران گیـت ،جلد سوم ،امریکا

  ).ابوالحسن بنی صدر
و برای این که نسل امـروز تصـوری  – ۳

 ۸از میزان خریدهای اسـلحه در طـول 
ور می شـود آدیا ،گاه شوندآسال جنگ 

ورد آمیلیـارد دالر بـر ۸۴ن را آکه مبلـغ 
زنـده یـاد مهنـدس سـحابی . کرده انـد
میلیــارد دالر پــول ایــران  ۱۰۰ :پرســید

چگونــه گــم شــده اســت؟ و در مجلــس 
تحقیق معلوم کـرد کـه  :گفته شد ،یمژر

ن آاگر . میلیارد دالر گم شده است۱۰۵
پول همان پولی باشد که صـرف خریـد 

متصــدیان خریــد  ،اســلحه شــده اســت
میلیـارد دالر را  ۸۴اسلحه نه حساب آن 

به مردم ایـران پـس داده انـد و نـه مابـه 
 ۱۰۰التفاوت را که اگر مبلـغ گـم شـده 

میلیـارد دالر مـی  ۱۶ ،میلیارد دالر باشد
 ۲۰ ،میلیارد دالر باشـد ۱۰۵شود و اگر 

  .میلیارد دالر می گردد
طرفه این خائنـان و فاسـدان بـزرگ      
وزیــر  ،لــن کــالرکآز کــه بــه قــول ن روآ

عامـل طـوالنی  ،دفاع در حکومت تاچر
کردن جنگ بسود انگلستان و اسرائیل 
و امریکا بوده و حاضر بوده اند خمینـی 

با او کـاری بـدتر از قتـل  –را هم بکشند 
زیرا مجبورش کردند جام زهـر . کردند

بــر ایــن  ،امــروز ، - شکسـت را سربکشــد 
گان بـه حکومت مـی کننـد و رأی دهنـد

ن روز هاشـــــمی آدســـــتیار  ،روحـــــانی
احســاس پیــروزی نیــز مــی  ،رفســنجانی

  !کنند
  
ــا  ٭ ــو ب ــانی در گفتگ ــش روح نق

ــه روایــت  ــارلین ب هیــأت مــک ف
  :هاشمی رفسنجانی

  
ــال  ☚ ــتهای س ــمی  ۱۳۶۵یادداش هاش

  :رفسنجانی
رمضــان  ۱۳/ ۱۳٦٥خــرداد  ۲جمعــه •

  :۱۹۸٦می  ۲۳/  ۱٤۰٦
یـد احمد آقا آمد و راجع به حکـم جد   

آقـای کنگرلـو . امام در سپاه بحـث شـد
آمـد و اطــالع داد کــه پـس فــردا هیــات 

درباره کیفیـت . شوند آمریکایی وارد می
ـــائل گروگان ـــا و مس ـــرل آنه ـــا و  کنت ه

چیزهایی که در مقابل آن باید بدهنـد، 
 . مذاکره شد

رمضــان  ۱٤/  ۱۳٦٥خــرداد  ۳شــنبه  •
  :۱۹۸٦می  ۲٤/  ۱٤۰٦

یـری معـاون مع] علیرضـا[عصر آقـای     
ــه  ــر آمــد و گــزارش ســفر ب نخســت وزی

ـــت ـــی اس ـــه را داد؛ راض ] ژاک. [فرانس
قول داده ] وزیر فرانسه نخست[شیراک 

که هفته آینده اقدامی علیه ضد انقـالب 
ـــته  ـــع داش ـــد و توق ـــروع کن ـــران ش ای

هـــای  العمـــل آن را روی گروگان عکس
  ...فرانسوی در لبنان ببیند 

ــا پاســپورت ایرل    نــدی آمریکــایی هــا ب
  آمده اند

رمضـان  ۱٥/  ۱۳٦٥خـرداد  ٤یکشنبه •
  :۱۹۸٦ می  ۲٥/  ۱٤۰٦

کنگرلــو اطــالع داد ] محســن[آقــای       
ــران ــات گ ــل قطع ــای حام ــه هواپیم  ک

کــه بــا پاســپورت  –قیمــت آمریکــایی  
ــدی آمده ــدی  ایرلن ــام ایرلن ــه ن ــد و ب ان

ــ. در فضــای تهــران اســت –هســتند  ه ب
ــرای  ــه ب ــتم ک ــر روحــانی گف ــای دکت آق

رل قطعات و اداره مسائل سیاسـی و کنت
کمـــی در . مـــذاکرات همکـــاری کننـــد

جلسه ماندم و به خـاطر مسـائل جنـگ 
  .به دفترم آمدم

فرمانده نیروی [شمخانی ] علی[آقای     
] محمـــدباقر[و آقایـــان ] زمینـــی ســـپاه

آقــای ... (ســلیمانی و] قاســم[قالیبــاف و 
ــکر  ــده لش ــاف فرمان ــدباقر قالیب  ٥محم

ــده نصــر و آقــای قاســ م ســلیمانی فرمان
ــد ٤۱لشــکر  ــه بودن ــدهان .) ثارالل فرمان

راجـع بـه پـس . لشـکرهای سـپاه آمدنـد
ــراق بحــث  ــران از ع ــهر مه ــرفتن ش گ

گزارشـی . قرار شد اقـدام کننـد. کردیم
ــــــخ از عقب ــــــینی تل ــــــد نش   .ها دادن

. وزیر بـــودیم افطـــار میهمـــان نخســـت
مشــــاور [کنگرلــــو ] محســــن[آقایــــان 

وحیــــدی ] احمــــد[و ] وزیر نخســــت
. آمدنـــد] مســـوول اطالعـــات ســـپاه[

. گزارش وضع هیات آمریکایی را دادند
چهارم قطعات هاک درخواسـتی را  یک

آقای مک فارلین مشاور ویـژه . اند آورده
های حســاس دیگــر  ریگــان و شخصــیت

بـرای سـران کشـور . اند آمریکا در هیات
انــد و  مــا کلــت و شــیرینی، هدیــه آورده

  .اند خواهان مالقات با سران
قرار شد هدیـه را نپـذیریم و مالقـات      

نــدهیم و مــذاکره را در ســطح دکتــر 
ــدی ــانی و مه ــر روح ــادی و دکت نژاد  ه

محدود ] مذاکرات[و  مخفی نگه داریم
ــاله گروگان ــه مس ــایی در  ب ــای آمریک ه

لبنان و دادن قطعات هاک و چند قلـم 
ـــلحه  ـــر اس ـــد[دیگ ـــتر ]. باش ـــا بیش آنه

ـــی و  خواهـــان مـــذاکره در مســـائل کل
خواهند یک نفر دائما در  می. اند اسیسی

ــا  ــرای تمــاس ب ــای خودشــان ب هواپیم
ایـن را . خارج از طریـق مـاهواره بمانـد

سپس بـا اصـرار آنهـا . هم قبول نکردیم
قبول شد که برای مشـورت و تمـاس در 

  .موارد لزوم به هواپیما بروند
بنا بود در جـایی غیـر از هتـل اقامـت     

نبـوده در کنند، اما چون جای مناسبی 
ـــل آزادی مانده ـــد هت ـــاموران . ان ـــه م ب

ــا را  ــه شــد کــه آنه اطالعــات ســپاه گفت
  . حفاظت کنند

رمضان  ۱٦/  ۱۳٦٥خرداد  ٥دوشنبه  •
  :۱۹۸٦می  ۲٦/  ۱٤۰٦

دکتــر هــادی و دکتــر . در منــزل بــودم  
روحانی آمدنـد و پـس از توصـیه آنهـا در 
مورد مسائل قابل بحث، قرار شـد دکتـر 

. یکایی مذاکره کننـدهادی با هیات آمر
عصـــر آمدنـــد و گفتنـــد مـــک فـــارلین 
ناراضی است و مدعی است به او توهین 
شــده کــه چــرا مقامــات بــا او حــرف 

پـذیریم  اش را نمی زنند و چرا هدیه نمی
گوید اگر من بـرای خریـد پوسـت  و می

گربه به روسیه بروم، گوربـاچف در روز 
  .کند دو بار با من مالقات می

ات مهمــی را مطــرح دیشــب موضــوع     
ــد کــه قابــل گفــت کرده وگو اســت و  ان
ــه  مدعی ــه ب انــد کــه روســیه قصــد حمل

ــران را دارد ــل . ای ــاز هــم موضــوع قاب ب
بحث را مشـخص کـردم و گفـتم مـانعی 
ندارد کـه دکتـر هـادی بـا همراهـان او 
ــا  ــور م ــران کش ــی س ــد، ول صــحبت کنن

. پذیرنـد مالقات و مذاکره با آنها را نمی
ــا  ــه آنه ــد ب ــرار ش ــاطر ق ــه خ ــد ب بگوین

هایشــان اعتمــاد بــه  هــا و بدقولی تخلف
ــاد  ــب اعتم ــال جل ــا عم ــا نیســت و ت آنه
نکننــد، مــذاکره رســمی ممکــن نیســت؛ 

  .این نظر سران قوا است
افطار با بسیاری از مسـووالن کشـور و      

نماز . مردم جماران میهمان امام بودیم
ــــام خوانــــدیم و  ــــا ام ــــت را ب جماع

ای  نـد لحظـهامـام چ. برداری شـد فیلم
ســـر ســـفره نشســـتند و طبـــق معمـــول 

ــال ــد س ــار را نماندن ــته، افط . های گذش
هنگــام برخاســتن بــا شــوخی آهســته 

توانند این غـذاها  چون نمی«: فرمودند
خورنـد حریفـان  کـه می... را بخورند و

ای و  بعــد از افطــار آقایــان خامنــه» ...و
اردبیلـی بـه خانـه مـا آمدنـد و ]موسوی[

آمریکـایی مـذاکره  درباره مسائل هیات
هــای قبلــی تاکیــد    بــر حرف. کــردیم
  .نمودیم

رمضان  ۱۷/  ۱۳٦٥خرداد  ٦شنبه  سه•
  :۱۹۸٦ می  ۲۷/  ۱٤۰٦

ــاعت را    ــگ س ــه زن ــردم ک ــوش ک فرام
سحر بیدار نشـدم و همگـی . تنظیم کنم

معمـوال بـا  .بدون سحری روزه گـرفتیم
ها را  شـوم و بچـه زنگ ساعت بیـدار می

پـیش از . جلـس آمـدمبه م. کنم بیدار می
ــد و  ــر هــادی آم ــه، دکت ــه جلس ــتن ب رف
گزارش مذاکره سه ساعت و نیم دیشب 

  معتقد بود تا  .ها داد را با آمریکایی

   7صفحهدر

 !محدوده عمل ؟
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حدی آنها را قـانع کـرده کـه روش آنهـا 
جــا  نادرســت اســت و توقعــات آنهــا بی

ـــت ـــته. اس ـــته  نوش ـــه در گذش هایی ک
رابــط دربــاره ایــن ] فر منــوچهر قربــانی[

و تعهــدهای آنهــا نوشــته بــود، بــه  ســفر
  .دکتر هادی دادم که به آنها استناد کند

بعــــدازظهر خبــــر داد کــــه جلســــه      
نتیجــــه بــــوده و آنهــــا  امروزشــــان بی

ــه  می ــذ نتیج ــدون اخ ــب ب ــد امش گوین
گویا اختالف بر سر ایـن . خواهند رفت
ــه نمی ــت ک ــل از آزادی  اس ــد قب خواهن

  .ها، قطعات را تحویل دهند گروگان
ـــه جلســـه شـــورای انقـــالب      عصـــر ب

افطــار میهمــان آقــای . فرهنگــی نــرفتم
عصـر دکتـر . فخرالدین حجازی بـودم

گــزارش مــذاکره بــا مــک . هــادی آمــد
. مطلــب مهمــی نداشــت. فــارلین را داد

هـــا قبـــل از  خواهنـــد گروگان آنهـــا می
  تحویل سالح آزاد شوند و ما برعکس؛ 

  .قرار شد فرمول تدریج را بگیریم
ــــــنبه •  ۱۹/  ۱۳٦٥خــــــرداد  ۸پنجش

  :۱۹۸٦می  ۲۹/  ۱٤۰٦رمضان 
عصــر دکتــر هــادی و دکتــر روحــانی      
ـــدآمد ـــاله . ن ـــری مس ـــه پیگی ـــع ب راج

قرار . های آمریکایی بحث شد گروگان
شد طبق همـان پیشـنهاد نهـایی مـا کـه 

هـا  نپذیرفتند عمل شود، اگـر آمریکایی
 . خواستند جلو بیایند

رمضـان  ۲۱/  ۱۳٦٥خـرداد  ۱۰شنبه •
  :۱۹۸٦می  ۳۱/  ۱٤۰٦

ونیم  سـاعت نـه. شب را احیـاء داشـتم  
گزارش وضع . صبح به زیارت امام رفتم

ــه ــایی را  جبه ــات آمریک ــدن هی ها و آم
پیشنهاد کردم که برای جلوگیری  .دادم

ای کـه  از پخش خبر توسط آنها به گونـه
مــا را در موضــع دفــاعی قــرار دهنــد، 
خودمان خبر آمدن آنها را ابتـدا پخـش 

  .امام موافق نبودند. یمکن
امام فرمودند طبـق گـزارش فرمانـده     

ای جمعی از نماینـدگان  سپاه، در جلسه
صحبت از مشکالت جنگ کرده و ختم 

ـــگ را مطـــرح نموده ـــد جن ـــن . ان از م
خواستند که بـه آنهـا بگـویم مـا بایـد تـا 
آخربا صدام بجنگیم و صحبت از صلح 

  . نکنند
دداشتهای بنا بر این یا :انقالب اسالمی شخص خمینی و سران سه قوه  – ۱  :هاشمی رفسنجانی ــه ای و هاشــمی رفســنجانی و ( ــیخامن ــدن ) موســوی اردبیل ــان آم ــو،  – ۲  .هیأت مک فارلین به ایران بوده انددر جری ــأت را کنگرل ــدن هی ــر آم نوشـته «قربانی فر رابـط بـوده و  – ۳  .بوده استاو داده، بنا بر ایـن، او نیـز در جریـان مشاور امنیتی میر حسین موسـوی بـه خب ــه هاشــمی رفســنجانی نوشــته » هــا مـدن هیـأت آدر باره  ،از جمله. استب ــران ــه ای ــر ایــن. ب ــا ب ــابر نوشــته  ،بن بن ــــنجانی ــــمی رفس ــــود او ،هاش و  خ با هیـأت مـک  اتصدی گفتگوه – ۴  .بوده اند ،ارتباط با اسرائیل و امریکادر رأس میانــه روهــای در  ،گــروهش از  بدون خرید اسـلحه ممکـن نبـوده،امــا ادامــه جنــگ . موافــق بــوده اســتشخص خمینی بـا ادامـه جنـگ  – ۵  .گفتگو را هادی انجام می داده استحانی و هـادی بـوده امـا با رو ،فارلین را  مـدن هیـأتآپیشنهاد کـرده باشـد اگـر هاشـمی رفسـنجانی بـه او . شودهیــأت مــک فــارلین بــه ایــران علنــی مــدن آایــن رو موافــق نبــوده اســت  مـدن هیـأت مـک آبخاطر افشا شدن چنانکـه سـید مهـدی هاشـمی . استمنتظری و نزدیکان او از مـاجرا بـوده گـاه شـدن آبخـاطر  ،خود علنی کننـد ــدین ســان       . اعدام شد ،فارلین به ایران ود این، جنگ به مـدت دو باوج – ۶  . برخود افزودافتضاح ایران گیت را اکتبــر ســورپرایز بــود، ادامــه یافــت و ، ســازش پنهــانی کــه ب

ــتسال بعد از فاش شـدن ایـران گیـت،  ــه یاف ــی. ادام ــولی در  وقت ــر پ دیگ ــه حاضـــر نشـــدند بســـود انگلســـتان و بــازهم مشــکل تــر کــرد و جوانــان فــاش شــدن ایــران گیتهــا خریــد آن را بــرای خریــد اســلحه و  ،خزانــه نمانــد ــگ ادام ــه جن ــا ب ــرائیل و امریک سـت دهند، ناچار، جـام زهـر را بـه داس   . خمینی دادند و او سرکشید
ـــا مـــک و باتوجه به این واقعیت که روحانی     ــد و تقصــیر و هـــادی، مـــأمور گفتگـــو ب ــوده ان ــارلین، موفــق نب ــه در عدم موفقیت نیز با آنها نبوده است و ف ــری ک ــت دیگ ــه واقعی ــه ب   :است؟» رهبر«اختیار با چــه مــی توانــد بکنــد وقتــی همچنــان بحران اتمـی، در منتهـای شـدتش، با عدم موفقیت تقصیر او نبـود، اینـک گفتگو بر سر اتم نیز موفق نبود و باز باتوج
  

ــر  ــام ب ــای ناک توافقه
ــــران و  ســــر اتــــم ای

نها و منظر آعاملهای 
  :پیش رو؟

  
ــاظره  :انقــالب اســالمی ـــت سیاســـت خـــارجیوالیتــی گفــت الریجــانی بــا ســوالنا، نامزدهـــا در انتخابـــات فرمایشـــی، در ســومین من ــوافقتی دســت  مســـئول وق ــه م ــا، ب ــه اروپ ــا جمهوری، او از مـوافقتی میـان خـود به ریاست » انتخاب«روحانی، بعد از نخســـــتین کنفـــــرانس مطبوعـــــاتی و در . موافقــت خــود را پــس گرفــتدر نمــــاز جمعــــه تهــــران، ســــوالنا یافت که براثر سـخنان احمـدی نـژاد اتحادی ــوری ژب ــیس جمه ــیراک، رئ ــا آن آلمـــان نیـــز بـــا آن موافـــق شـــد امـــا رد کـه اسبق فرانسه، سـخن بمیـان آواک ش ــا، ب ــار امریک ــر فش ــتان زی ــریه، در موقــع خــود، ترجمــه آن ایـن ). دسـت پـوالدین(بر ضد ایران باشد برای وضع مجازاتهای سـخت تن به توافق نمی دهد تـا دسـت آویـز یرد و اینطور وانمود شود که ایـران نگ مهمه کـار مـی کنـد کـه تـوافقی انجـاو در باطن، ) دستکش مخملین(زند کوشش بـرای رسـیدن بـه توافـق مـی این بودند کـه امریکـا در ظـاهر دم از که ویکیلیکس انتشـار داد، حـاکی از و گزارشهای محرمانه . موافقت نکردانگلس   :ی کندآنها، آغاز مفصل را با باز نقل کـردن کوتـاه شـده محض یادآوری، این . گذرانده استگزارشــــها را از نظــــر خواننــــدگان نش

  
بنا بر اسناد منتشره توسط 

ـــــــیکس قصـــــــد  :ویکیل
حکومــت اوبامــا از اتخــاذ 
روش دیپلماتیک در قبال 

مجوز تراشی بـرای  ،ایران
وضـــع مجازاتهـــا برضـــد 

  :ایران است
  

روبــــرت پــــاری  :انقــــالب اســــالمی

ــوای ســندها را در نوشــته خــود  او نوشـته خـود را . جمع آورده اسـتمحت ـــوامبر   ۲۹کـــه در  شـــر ، منت۲۰۱۰ن وئن ژ ۲۱کرده بود، برای باردوم، در  ــاه هــم بلحــاظ ورود مجازاتهــای وضــع ریاســت جمهــوری یــافتن روحــانی و هم بخاطر . ، انتشار داده است۲۰۱۳ ــره ژشــده در م ــه، توســط کنگ وئیـه ژامریکا به مرحلـه عمـل، از اول انوی   :سندها می گویند. ۲۰۱۳
گزارشــهای محرمانــه منتشــره توســط  •

 ،حکومـت اوبامـا :یندویکیلیکس می گو
 ،همچون حکومت هـای پـیش از خـود

شتی جویان بـا ایـران در آرویه  ،در علن
اسـتراتژی  ،پیش گرفته است و در باطن

ــه  ــران را روی ــال ای ــری در قب ســخت گی
همـــان اســـتراتژی کـــه . کـــرده اســـت

مطلوب اسرائیل و دولتهای سنی عـرب 
  . رقیب ایران است

ئل گزارشها روشن مـی کننـد کـه وسـا     
در سالهای  ،ارتباط جمعی عمده امریکا

هــیچ فرصــتی را بــرای  ،۲۰۱۰و  ۲۰۰۹
ســـرزنش ایـــران بخـــاطر غنـــی ســـازی 

از دســت  ،درصــد ۴٫۵اورانیــوم بمیــزان 
نداده اند و هـدف ایـن بـوده اسـت کـه 

توافـق را  ،حکومت امریکا بتواند هربـار
به شکسـت بکشـاند و تقصـیر شکسـت را 

ویـز آ به گـردن ایـران بیانـدازد و دسـت
بـــرای وضـــع مجازاتهـــای ســـخت تـــر 

  .وردآبدست 
دولتهـای  ،بنا بر گزارشهای محرمانـه •

وقتـی اوبامـا  ،عرب حوزه خلیج فـارس
بــه ریاســت جمهــوری امریکــا انتخــاب 

نگران شدند که مبادا حکومـت او  ،شد
بجویـد و از » شـروع تـازه ای«با ایران 
بـا ایـران بـه  ،بر سر برنامـه اتمـی ،جمله

  .توافق برسد
شـتی آامارات متحده عربی پیشـنهاد      

ارزیابی کرده » مبهم «اوباما به ایران را 
موضــع  :و ســفیر عربســتان گفتــه اســت

اوبامـا ایــن تـرس را در مــا ایجـاد کــرده 
بـدون  ،است که حکومت جدید امریکا
معامله  ،مشورت پیشکی با متحدان خود
  .ای بزرگ با ایران انجام دهد

نگرانـی هـای  کشورهای اروپـائی نیـز •
خود را بابت موضع اوباما اظهـار کـرده 

معاون وزارت  ،دانیل گالزر ،بناچار. اند
خزانه داری امریکـا مسـئول جنایتهـای 
مــالی و تحقیــق پیرامــون شــیوه تمویــل 

راهــی بروکســل  ،ســازمانهای تروریســتی
او بـــا  ،۲۰۰۹مـــه  ۳و  ۲در . مـــی شـــود

ــان  ــا و کارشناس ــه اروپ ــات اتحادی مقام
. بـه گفتگـو مـی نشـیند ،اروپا خاورمیانه

ــه  نهــا توضــیح مــی دهــد کــه آگــالزر ب
تنهــا  ،اســتراتژی اوبامــا در مــورد ایــران

دستکشی مخملی است بـرای پوشـاندن 
پیشـنهاد گفتگـوی اوبامـا . هنـینآپنجه 

احتمال  ،به تنهائی ،ستیآبرای گفتگو و 
ــدارد ــروی . موفقیــت ن ــایش درب ب گش

ایران بـرای اتخـاذ اسـتراتژی تهـاجمی 
بایـد مـدتی بـاب گفتگـو را . ضرور است

باز گذاشت تا زمان کـه اینـک بسـود مـا 
  . بسود ما گردد ،نیست

 ،روبرت کـوپر ،بنا بر گزارش محرمانه   
یــک مقــام ارشــد اتحادیــه اروپــا  گفتــه 

کارشناسان پیام گـالزر ایـن سـان  :است
فهمیدند که حل مسئله  ایران نیاز دارد 

گـالزر . هنـینآشـتی و مشـت آبه لبخند 
ــد ــی گوی ــد :م ســخت . درســت دریافتی

مـی توانـد مجازاتهـای  ،گیری بـا ایـران
ــزوم  ،اقتصــادی ســخت و در صــورت ل

  . سخت تر از آن بگردد
در همان حال که حکومـت اوبامـا در  •

 ،درجه ایـران ۴٫۵باره معاوضه اورانیوم 
مشـغول زمینـه سـازی  ،گفتگو می کرده

بــرای قــانع کــردن روســیه و چــین کــه 
ــای ــتند طرفه ــران هس ــانی ای ــا  ،بازرگ ب

  .وضع مجازاتهای جدید بوده است
بـه چـین  ،بنا بر گزارش محرمانه ای      

وعـــده داده مـــی شـــود کـــه عربســـتان 
سعودی همان نفتی را که چین از ایران 

. به این کشور خواهد فروخت ،می خرد
ــه  ــود ک ــی ش ــول داده م ــیه ق ــه روس و ب
 امریکا از استقرار پایگاه های موشکی در
  .لهستان و چکسلواکی منصرف می شود

ــل        ــم  ،۲۰۱۰در اوائ ــم چــین و ه ه
روســیه موافقــت مــی کننــد از حــق وتــو 
ـــه  ـــام تصـــویب قطعنام خـــویش بهنگ

اســتفاده  ،شــورای امنیــت برضــد ایــران
گـزارش محرمانـه ای بـه تـاریخ . نکنند

مـــی گویـــد روســـیه بـــا  ،۲۰۱۰انویـــه ژ
تصویب قطعنامه و تشدید فشار به ایران 

  .افقت کرده استمو
جر و بحث ها در درون  ،در این میان •
مــانع از آن مــی شــود کــه  ،یــم ایــرانژر

درجـه  ۴٫۵توافق بر سر مبادله اورانیوم 
کـه در  ،با سوخت اتمی نیروگـاه تهـران

بـه انجـام  ،مده بودآبعمل  ،۲۰۰۹پائیز 
برخـــی از مخالفـــان حکومـــت . نرســـد

حمایـت شـده از سـوی  –احمدی نـژاد 
  . توافق حمله می کنند به - غرب 

ــژاد در       و چــون حکومــت احمــدی ن
تغییراتــی مــی  ،چگــونگی انجــام توافــق

ــذیرد و  ،حکومــت اوبامــا ،دهــد نمــی پ
ــا  ــده امریک ــی عم ــاط جمع ــائل ارتب وس
احمــدی نــژاد را بخــاطر تغییــر دادن 

  .  توافق مورد حمله قرار دادند
نچـه روی آاما گزارشهای محرمانه بر      

حکومـت  :رتو مـی افکننـدپ ،داده است
اوباما براستی نمی خواسته است توافـق 

مـی خواسـته اسـت بـه . به نتیجه برسـد
ویزی بگردد برای آنتیجه نرسد و دست 

مخالفــان . وضــع مجازاتهــای جدیــد
یم با کارشکنی ژاحمدی نژاد در درون ر

به غرب فرصت مـی دهنـد تـا  ،در کار او
ــیش ــیش از پ ــت او را ب منــزوی  ،حکوم

  . کند
ــن نشــریه، خــاطر نشــان و آهنین داشته اسـت، از روز نخسـت، یـم بـا مشـت ژاوباما بنا بر مقابله بـا راین امر کـه حکومـت  :نقالب اسالمیا ـــت الزم در هشدار داده شـد کـه کـاری کـه بـوش توســط ای ـــتن حمای ـــاطر نداش ــا نمــی توانــد بخ بنـابراین، . بکند، اوباما می تواند بکندامریکــا و در بقیــت دنی به او و حکومتش فرصت عمل  نباید در زبـان (» دشـمن«ی آنها شده و براکفایتی و موقع نشناسی، آلت دسـت گشته است و خامنه ای، بلحـاظ بـی دستیار امریکا در ناکـام کـردن توافـق یــم، ژبخشــی از ر. یــم بــوده اســتژریعنی این که عامل ناکام شدن توافـق . شـد» اصول گراها«کشماکش میان توافق ویـن، در تهـران، موضـوع . داد فرصــت ) او، دشــمن یعنــی امریکــا ــران و ایجــاد یــم، همچنــان مشــغول ژموجــود در رویکیلـــیکس نیـــز، او و گرایشـــهای از انتشار گزارشهای محرمانه توسـط طرفه ایـن کـه بعـد . ایجاد کرده است   :فرصت برای امریکا، مانده اندســوزاندن فرصــتهای ای

یـه سران برزیـل و ترک ،۲۰۱۰در بهار  •
به تهران رفتند و احمدی نژاد با مبادلـه 

ــا ســوخت بــرای  ۴٫۵اورانیــوم  درجــه ب
اوبامــا بــا . نیروگــاه اتمــی موافقــت کــرد
ـــوال ـــرای ل ـــیس  ،ارســـال نامـــه ای ب رئ

 ،از ابتکـار او ،برزیـل ،جمهوری پیشـین
نوبـت بـه  ،ایـن بـار. حمایت کـرده بـود
وزیــر خارجــه وقــت  ،هــیالری کلینتــون

ق را مـورد حملـه اسرائیل رسید که تواف
 ،دو روزنامــه بــزرگ امریکــا. قــرار دهــد

واشـنگتن پســت و نیویــورک تــایمز نیــز 
کار لوال و اردوغان را مورد استهزا قـرار 

لوال نیـز نامـه اوبامـا خطـاب بـه . دادند

حکومــت  ،ایــن بــار. خــود را انتشــار داد
اوبامـــا توافـــق را نپـــذیرفت و ایـــن دو 

عراق همان رویه را که در مورد  ،روزنامه
در بـاره ایـران در  ،در پیش گرفته بودند

توجیه برخورد با ایران بـه  :پیش گرفتند
ــران ــا ای ــا. جــای توافــق ب  ،فکــر راهنم

همــان بــود کــه محافظــه کــاران جدیــد 
هرگونــه  :تبلیــغ مــی کردنــد و مــی کننــد

فعالیــت معقــول بســوی صــلح و دوری 
نشانه ساده اندیشی و  ،جستن از برخورد

  . ضعف است
نادی کــه ویکیلــیکس انتشــار داده اســ     

اســت در ایــن بــاره کــه حکومــت اوبامــا 
ظــاهر سیاســت خــویش را بــرای خنثــی 
کردن مخالفت با نقشـه هـای خـود بـه 

 ،بکار می برد  ،قصد تشدید تنش با ایران
  . صراحت تمام دارند

ــت از  • ــه حکای ــهای محرمان ن آگزارش
ـــی  ـــنی و نفت ـــای س ـــه دولته ـــد ک دارن

ــرائیل ــه و اس ــران ،خاورمیان ــد ای  ،برض
ــــد دارای  ــــی را تشــــکیل داده ان ائتالف
ــر از سیاســت  سیاســتی بــس تهــاجمی ت

در .  اوباما در قبال دولـت شـیعی ایـران
ــه  ،۲۰۰۹اواخــر  یــک گــزارش محرمان

حکایت مـی کنـد کـه شـیخ بحـرین بـه 
مقامــات امریکــا گفتــه اســت کــه ایــران 
. برنامه اتمی ایران می باید متوقف شود

اجازه دادن ادامه خطر  :و افزوده است
دادن به اجرای این برنامه بـزرگ تـر از 

ــردن  ــف ک ــر متوق ــتآخط ــند . نس و س
ــد ــه  :دیگــری مــی گوی ــه ب ملــک عبدالل

ن آامریکا فشار وارد می کند کـه پـیش از 
بایـد سـر مـار را بـه سـنگ  ،که دیر شود

  .کوبید
این اعالن خطرها از سوی دولتهـای      

 .تـــازگی نـــدارد ،نفتـــی در بـــاره ایـــران
عربســتان و دیگــر دولتهــای کشــورهای 

از زمــان ســقوط  ،حــوزه خلــیج فــارس
یـــم شـــاه و اســـتقرار دولـــت اســـالم ژر

امریکا را بـر ضـد ایـران بـر مـی  ،گرایان
  .انگیخته اند

ــه مــاجرای  ،در ایــن جــا     ــنده ب نویس
گروگانگیری می پردازد و خاطر نشـان 

نامـه (می کند که بنا بر یک سـند رسـمی 
نخستین وزیر  ،ر هیگلکساندآمحرمانه 

 ،)خارجه در حکومت ریگـان بـه ریگـان
عراق حمله بـه ایـران را بـا چـراغ سـبز 

  .غاز کرده استآامریکا 
ارزیــابی کــرد و » توطئــه«گزارشــها را فقیــه، از زبــان احمــدی نــژاد، انتشــار یــم والیــت مطلقــه ژویکیلــیکس، رگزارشــــــهای محرمانــــــه توســــــط بعــــد از انتشــــار  :انقــــالب اســــالمی انویـه ژه تحریمهای وضع شده در مـااینــک کــه . مقــاومتش ادامــه دادنــداقتصـــاد ایـــران و بـــه تحلیـــل بـــردن احمدی نژاد به تخریـب  –خامنه ای در همـــان حـــال، حکومـــت . شـــوندبرضد ایران وضع و بـه اجـرا گذاشـته این که مجازاتها، هر بـار سـخت تـر، نتیجــه . اوبامــا، فرصــت ایجــاد نکنــدشد از آن پـس، بـرای حکومـت نبرآن  ــوان مقاومــت بــه اجــرا گذاشــته مــی شــوند،  ۲۰۱۳ ــد ت ــران فاق ــه قــول روحــانی، وضــعیت . اســتاقتصــاد ای   .بیش از آن بد است که به تصور آیدب

  
توافــق ۱۳۸۷یــا در ســال آ

امـا بر سر اتم ممکـن بـود 
  احمدی نژاد نگذاشت؟

 
ـــر  ۱۱در        ـــا زادهآ ،۹۲تی ـــر« ،ق » وزی

ی ژانر اسبق نفت و رئیس اسبق سازمان
   :اتمی در مصاحبه با ایسنا گفته است

   8صفحهدر
  

 !محدوده عمل ؟
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ـــانه • ـــو ییها در آن مقطـــع نش  یاز س
شـد و  یدهحل موضوع د یبرا ها یغرب
دادنـد کـه مـن  یبترت یا جلسه یرهبر

هــم در آن شــرکت داشــتم و نظــراتم را 
 یکـردبـا رو توان یم ینکها بر یگفتم مبن

مطرح شـده  ها یغرب یکه از سو یدجد
 یبـــرد و رهبـــر یشه را پـــاســـت مســـال

 هــا یغرب یکــردگرفتنــد کــه رو یمتصــم
و ما دنبـال مسـاله  یردمورد توجه قرار گ

  .نرفتند یهبار قض یرز یاما برخ یمبرو
 یچه کس ین پرسش کهدر پاسخ به ا او    
نشـد،  یعمل یکردآن رو یلیبه چه دل یاو 

نظـر موافـق بـا آن  جمهور ییسر: گفت
 ینده با آقانداشتند و اختالف ب یکردرو

جــا شــروع  ینهــم از همــ نژاد یاحمــد
ــا. شــد  هــایی یلتحل نژاد یاحمــد یآق

سـمت  بـه یدنبا کردند یداشتند و فکر م
ـــردآن رو ـــرو یک ـــازاده .یمب ـــاناز ب آق  ی
در  هـا یغرب یشـنهادو پ یکردرو یاتجزئ

  .کرد یخوددار ۸۷سال 
سال سـابقه حضـور  ۲۸آقازاده با  رضا•

 ۴از  مختلف پـس یها مستمر در دولت
کـرد  یـدسال، سکوتش را شکسـت و تاک

کـه  ینبا وجود ا .ده نه ژنرالم و نه افسر
 ۹۰ یقـهبـه دق ای موضوع هسته ممعتقد
 یروحـان یدکه نبا کنم یداما تاک ،یدهرس

ــرا ــور یرا ب ــوت یحــل ف موضــوع  یو ف
  .در تنگنا گذاشت ای هسته

در  یامـروز درک جـامع :یستمن ژنرال    
به  ای ع هستهداخل کشور درباره موضو

ــرب  ــود دارد و غ ــترک وج ــورت مش ص
و دولـــت در  یرهبـــر یـــانم توانـــد ینم

بــه  یــککــالن تفک های گیری یمتصــم
 یمکه ما ژنـرال یستممعتقد ن .وجود آورد

که هستند گروهبان هسـتند و  یرینو سا
. ینـدها سر کـار آ بروند تا ژنرال یدآنها با

تـوهم  یـک یـدگاهد ینا رسد یبه نظر م
  .است

بـاره  در ینکـها یاندر ادامه با ب دهآقازا•
 یبـرا ینـدهکـه دولـت آ یمشکالت یبرخ

در  ینکـات یـددارد با رو یشاداره کشور پـ
سـه  یروحـان یآقـا: نظر داشـت، گفـت

اگــر . دارد رو یشپــ یبزرگــ یارپــروژه بســ
ــ پروژه یــنبتوانــد ا ــه  یشهــا را پ ــرد ب بب

ــال آ ــار س ــرم در چه ــدهنظ ــدمت  ین خ
  .تبه کشور کرده اس یبزرگ

 یـتهـا موضـوع امن پروژه یناز ا یکی     
و چـه از  یچه از بعـد اقتصـاد یاجتماع

 ینگونـها. اسـت یاسـیو س یبعد اجتماع
وزارتخانـه بتوانـد از  یککه فقط  یستن

 یروحان یآقا یدطبعا با. یدعهده آن برآ
 هوزارت کشور، اطالعات، اطالعات سپا

 ینرا مامور کند و بهتر یانتظام یرویو ن
از  ای یتهت که به صورت کماس یتموقع

 یاجتمـاع یتآنها بخواهد که بحث امن
کشور را سر و سامان دهند و  یو اقتصاد

پوشـــش  یـــررا ز یتـــهکم یـــنا توانـــد یم
قــرار دهــد و  یــتامن یشــورا یرخانــهدب
از  ینــدهســال آ یـککنــد کــه در  یـفتعر

ــه  خــواهم یشــما م ــه جامع آرامــش را ب
ــدبرگردان ــنو از آنهــا بخواهــد کــه ا ی  ی

 یا کت را انجام دهند البته کار سادهحر
به هم خورده  یزهااز چ یاریو بس یستن

ــااســت و  ــازموضــوعات ن یبعضــ ی ــه  ی ب
  .اصالح دارد

 یبخش یکنون یطدر شرا یتیمثال جمع    
. انـد خود را خـارج کرده های یهاز سرما

شود ابتـدا  ینآنها تام یتامن ینکها یبرا
 خـاطر فـراهم  ینـانآنهـا اطم یبرا یدبا

و مقررات  ینقوان یجادالزمه آن ا .کنند
آن  یبر مبنـا. شود یجاداست تا آرامش ا

قابـل  های یهسـرما یجبـه تـدر توانند یم
 یهـــا کـــه بـــه اعتبـــار گزارش یتـــوجه

از کشور خارج شـده  یدولت های یستمس
  .است برگردند

ــ       ــروژه دوم ــر م یپ ــه نظ ــه ب ــد یک  رس
اســت و بــه  یروحــان یموضــوع روز آقــا

اسـت  یاز مطالبات مردم یصورت جد
به نظـر مـن اگـر . است یبحث اقتصاد

 یمـال های یاسـتس یردرگ یروحان یآقا
 یــدبا یشــانا. شــود موفــق نخواهــد شــد

 یپـول های یاسـتخـود را بـر س یتاولو
 یپـــــول های یاســـــتدر س. بگـــــذارد
وجود دارد که  یمتنوع یاربس موضوعات

وزارت اقتصـــاد، . دارد یـــتاهم یاربســـ
مجلـس  یو بودجه و حتسازمان برنامه 

 یـندر ا ینفـعکـه ذ یگرید یها و ارگان
را بـه صـورت  یـنا یـدموضوع هستند با

ــروژه ــفتعر یا پ هــم  یعاکــرده و ســر ی
  .درباره آن اقدام کنند

در  یــــــادیموضــــــوعات متنــــــوع ز   
وجـود دارد از جملـه  یپول های یاستس

از  یاریو بســ ینگیمســاله تــورم و نقــد
مـا  یامروز اقتصـاد یجد یها شاخص

قـرار  یپـول های یاستس یکه تحت لوا
 یرذخـا یکنـون یطمثال مـا در شـرا. دارد
 یتیخاصـ انکـه چنـد یمطال دار یادیز

 یآور جمــع یاگــر بتوانــد بــرا. ندارنــد
اسـت  یجد یارکه موضوع بس ینگینقد

 ینگیطــال بــه بــازار عرضــه شــود تــا نقــد
 ینکـهمـوثر اسـت نـه ا یارجمع شـود بسـ

کنـد بلکـه  یـقزردوباره پول را به بازار ت
 یـاخـارج کنـد و  یاز گردونه پـول یا یدبا
. کنـد یرهذخ ییپول را در جا ینا ینکها

کارخانجـات و مراکـز  یکنـون یطدر شرا
با بهره کـم و  اند یدهد یبکه آس یدیتول

 یافـــتوام در تواننـــد یکوتـــاه مـــدت م
ـــد ـــنا. کنن ـــا تول ی ـــدکاره ـــول را  ی و پ
خـودش،  یاصـل یبه جاها گرداند یبرم
 یجادا یبخواهد مثال دالرفروش نکهیتا ا
  .شود

کــه آن را بــه صــورت  یموضــوع ســوم    
ـــ ـــروژه در پ ـــا روی یشپ ـــان یآق  یروح

. کشورمان اسـت ای مساله هسته بینم یم
 ۹۰ یقـهبـه دق یی معتقدم موضوع هسته

واقعـا امـروز هـم غـرب و . است یدهرس
ــم ا ــرانه ــدبا ی ــد ی ــذاکره ج  یوارد م
کارهـا  یـانالبته از آنجا که در جر. شوند

از  یکـامل طالعـاتبودم و در مجمـوع ا
 یـددارم با یـی گذشته موضوعات هسـته

 ای یـژهو یها موضوع برنامه یندرباره ا
که نفس  یهر طرف ۹۰ یقهدر دق. داشت

ــده موضــوع  یشــتریب داشــته باشــد برن
را در  یروحــان یآقــا یــداســت، مــا نبا

 یکه به صورت فـور یمقرار ده ییتنگنا
موضــوع را حــل  نیــبخواهــد ا یو فــوت
  .کند

موضـــوعات  یـــاناز آنجـــا کـــه در جر •
 یهستم اطالع دارم هر زمان نشانه جد

شــد مقــام معظــم  یــدهغــرب د یاز ســو
 یرا برا ینو مسوول شد یفعال م یرهبر

  .گرفتند یبه کار م یهقض ینحل و فصل ا
ــود           کــه هــر  یمدر گذشــته شــاهد ب

 یجـد یعالمتـ هـا یوقت از طرف غرب
در آن موضـوع  یرهبـر شـد یممشاهده 
ـــال م ـــدند یفع ـــالش م ش ـــد یو ت  کردن

موضوع را حل کنند و جفاست که فکـر 
اســــت  خواســــته ینم یرهبــــر یمکنــــ

 یمقـاطع. حـل شـود ای موضوع هسـته
  .یمخوب عمل نکرد یانبود که ما مجر

 یاتمــ یســازمان انــرژ یشــینپ رئــیس     
 کـه ینبـر ا یمبنـ یسناکشور در پاسخ به ا

معتقدنــد کــه  یگروهــ ایــو  یچــه کســان
اســت موضــوع  خواســته ینم یرهبــر
مواقع  یبرخ: حل شود؟ گفت ای هسته

و در  شــــد یبحــــث مطــــرح م یــــنا
منـاظره  یـژهبه و یانتخابات یها مناظره

 ینمطرح شـد کـه چنـ ییها سوم حرف
  .آن وجود داشت رد ییمعنا

ـــود هز           ـــدم الزم نب ـــهمعتق  های ین
 یــلمبــه کشــور تح ۸۷بعــد از  یها ســال
  .شود

ـــازاده  :انقـــالب اســـالمی ـــک، آق ـــتخامنه ای نیز دستور حل شـدن . شودمسئله اتمـی مـی توانسـته اسـت حـل ، ۱۳۸۷او می گویـد در سـال . اندازدتقصیر را به گردن احمـدی نـژاد مـی و این ـــوب . آن را داده اس ـــان خ مجری

بــدین ســو،  ۸۷از ســال . شــده اســتعمل نکرده اند و احمدی نـژاد مـانع  ــد، مــی توانســت پرداخــت نشــوداجرای مجازاتها به ایران تحمیل شده نگینی کــه بابــت تصــویب و بهــای ســ ــته اســت  – ۱  :حقایق را آشکار می کندباوجود خود سانسوری، قـول او ایـن . ان ــی خواس ــه ای م ــژاد آن را ا بـه والیتی گفت الریجانی بـا سـوالندر مناظره سوم نیـز، . مانع بوده استمشکل اتمی حل شود، احمدی نـژاد خامن ـــرهم زدتوافــق رســیدند، احمــدی ن امـــا الریجـــانی در ســـال . ب ـــن را نوبت توافـق ممکـن شـده و بـه قـول بنـا بـر ایـن، دو . استعفاء کرده اسـتاز دبیری شورای امنیـت ملـی  ۱۳۸۶ ـــژاد ممک ـــدی ن ـــن دو، احم ه او مربـوط موضوع اتم ب: نژاد گفتاما، پس از مناظره سوم، احمـدی        .ناممکن کرده استای در صـــــحبتهای . تکـــــذیب نکـــــرددفتر خامنه ای نیـز قـول او را . نیست ــدارمگفـــت مـــدتی اســـت کـــه دیگـــر در ، احمـدی نـژاد ۹۲تیـر  ۱۲تلویزونی  اگــر . موضــوع اتمــی دخالــت ن درباره مبادله (نوبت دیگر توافق شده ویکیلــیکس منتشــر کــرده اســت، دو و بنا بـر گزارشـهای محرمانـه کـه        نگرفتن توافق ها کیست؟خودداری کرده است و مسئول انجام مان از دخالـت نکرده است و از چه زبگوید چرا بـه مسـئولیت خـود عمـل بــر او اســت  ،اتــم دخالــت نمــی کنــدکـه دیگـر در موضـوع » مدتی است« ــرای نیروگــاه اتمــی تهــراندرجه با سـوخت اتمـی  ۴٫۵اورانیوم  . اســت) ب ــه روحانی هم صحبت . اوباما نپذیرفتیکبار در تهران توافق شد و حکومت مخالفان احمدی نژاد مـانع شـدند و ن، یکبار در وین توافق شد و، در تهرا ــد ک ــی کن ــا شــیراک م ــوافقی ب . امریکا مانع از انجـامش شـده اسـتاز ت ــق را نوبــت توا ۵دو نوبــت از  – ۲  .  شده استپیش از آنکـه بـه عمـل درآیـد، فسـخ نوبت توافق شده و  ۵پس تا این جا،  ــه ف ــرده اســت و س ــرا ک ــا بالاج بنـابر قـول . مجریان بد عمل کرده اندخواسته است مشکل حـل شـود، امـا آقــازاده مــدعی اســت خامنــه ای مــی . نوبــت در تهــران بهــم خــورده اســتامریک ــده  ــری کنن ــر«او، رهب ــا » رهب ــوده ام ــر بــی امــا . مجریــان ناکارآمــد داشــته اســتب که والیت مطلقه نیـز » هبرر«کفایتی قــول او داللــت صــریح دارد ب ــق بـی کفـایتی بیشـتر . خود نکرده استمجریان قابل مأمور اجـرای سیاسـت یک بی کفایتی او در اینست که . دارد ــم تواف ــی ه ــه وقت ــو او در اینســت ک ــض ی و جنگ، به ما می گوید گروگانگیرمقایســـه مـــورد اتـــم بـــا مـــورد  – ۳  و . درآیدکارشکنی را بگیرد و توافـق بـه عمـل بدســت آمــده، نتوانســته اســت جل ــق و نق ــورد، تواف ــه م ــر س ــوده اســتدر ه ــه ب در مــورد . توافــق، روی در . توافق بدسـت آمـد و نقـض شـدنوبــت  ۲۵گروگــانگیری، دســت کــم  ــد اگر تنها یک هفته کودتـا را بـه عقـب ، ۱۳۶۰مـورد جنــگ نیــز، در خــرداد  ــدم تعه ــأت ع ــد و هی ــی انداختن از آن پـس نیـز، . جنگ ادامه پیدا کنددلیــل کــه توافــق بــه عمــل درنیایــد و جنگ شتاب کردند از جملـه بـه ایـن امـا در انجـام مرحلـه آخـر . می رسیدآورد، جنگ با پیروزی ایران به پایـان پاسخ موافق صـدام را بـه تهـران مـی م

و اینـک، . است و برهم خورده استاز فتح خرمشهر، توافـق شـدنی بـوده تا سرکشیدن جام زهر، از جملـه بعـد  موضوع هسته ای به : قازاده می گویدآ ــه ایــن خــاطر کــه جــز بکــار اول از اصـــل والیـــت مطلقـــه فقیـــه تقصـیر یا اصل والیت مطلقه فقیـه؟ اما آیا تقصـیر از شـخص اسـت و       . شکست، به پایان می رسدگروگـــانگیری و جنـــگ، نـــاگزیر در او، بحران اتمی نیـز همچـون بحـران بنـا بـر سـخن . جام زهر رسیده استنکرده است بگوید لحظه سرکشـیدن جـــرأت . رســـیده اســـت ۹۰دقیقـــه  ــار در . اعمـــال زور نمـــی توانـــد آمـــداســت ب ــا داشــتن اختی ـــم در معـــرض فشـــارهای گـــروه مطلق بـدون مسـئولیت پاسـخگوئی، حقیقــت، مقــامی ب ــی ســوی گــروه  مــی کنــد و زیــر فشــار اززیر یک فشار با انجام کاری موافقت . یـم اسـتژبندیهای درون و بیـرون ردائ ــت منصــرف م ــری، از موافق ــرهم دیگـران چگونــه مـی توانســتند توافــق بزند؟ و بـاز اگـر او منصـرف نشـود، چگونه می توانست توافق را برهم  –کند موضوع اتم به او مربـوط نیسـت کـه تصـریح مـی  –بود، احمدی نژاد اگـر خامنـه ای منصـرف نشـده . شوددیگ ــژاد را ب ــدی ن ــد احم ــورد تأیی و زمــان سرکشــیدن  ۹۰یابنــد، دقیقــه با یکدیگر، راه کاری قابل عرضه نمی نمی ماند و گروه هـای در رابطـه قـوا اسـت کــه تنهــا وقـت دیگــر چــاره ای خود را پس گرفتـه اسـت؟ از ایـن رو یا با آن کس موافقت کرده و موافقت بدرآید، چند نوبت، خامنه ای بـا ایـن تــا اســم روحــانی از صــندوق  بزننــد؟م ــر ــی شــود جــام زه ــه تقصــیر . م ـــویش را زیـــرا . را مـــردم ایـــران پرداختـــه انـــددر تمامی موارد، بهـای سـنگین  – ۴  . رود، نیز هستبرخوردار از والیت مطلقه شدن مـی » رهبـر«شخصی کـه زیـر بـار خفـت البت ـــوق خ ـــد حق ـــته ان زیـرا نخواسـته . به این حقـوق بداننـدبشناسند و خویشتن را مسئول عمـل نخواس ایــن مــردم نبایــد . بــردن زور مــی کنــدشخص، او را مسئله ساز از راه بکـار کـه تمرکـز قـدرت در یـک اند بدانند  یم دیگـر بحـران ایجـاد نمـی ژزهر، رندارنــد کــه بعــد از سرکشــیدن جــام پب ـــاگزیر ســـر کشـــیده » رهبـر«هستی، جام زهر را به دست پـــس از ســـاقط کـــردن ایرانیـــان از را در ایران و منطقه پیش بـرده انـد و رتهای خـارجی سیاسـت خـود که قدبا استفاده از این ضـعف اسـت  – ۵  . ادامه دهدبدون ایجـاد بحـران بـه حیـات خـود ایجاد مـی کنـد زیـرا نمـی توانـد . کند ـــد و او ن   :مانع می تراشدهمچنان مجـازات وضـع مـی کنـد و بدین خـاطر اسـت کـه امریکـا . استداده ان
  

برغم رسیدن روحـانی بـه 
ــوری ــو ،ریاســت جمه  دی

نمایاندن ایران همچنـان 
  :ادامه دارد

  
وئیـه ژ ۱مقاله از پل پیالر اسـت کـه در    

 ۲۸او . ن را انتشـــار داده اســـتآ ۲۰۱۳
سال تحلیل گر سیا بوده و اینک اسـتاد 

  :دانشگاه است

ــه  • ــانی ک ــن روح ــرغم انتخــاب حس ب
بـــه ریاســـت  ،بالنســـبه میانـــه رو اســـت

دیـو نمایانـدن ایـران  ،جمهوری ایـران
دست داشتن ایران  ،این بار. اردادامه د

در ترورها که برضد امریکا و متحـدانش 
ــد ــه ان ــر   ،انجــام گرفت خطــر مجهــز «ب

افـزوده » شدن ایران به سالح هسته ای
این کارزار تبلیغاتی موفقیت . شده است

گفتگوها بر سـر پرونـده اتمـی ایـران را 
  .مورد تهدید قرار می دهد

ــرآ • ــدن ای ــو نمایان ــار دی ــا کــه بک ان نه
ــد ،هســتند ــازهم بیشــتر تقــال  ،مــی بای ب
احمدی نژاد  ،سال ۸بمدت  ،زیرا. کنند

بخاطر سـخنانش در بـاره هلوکاسـت و 
یــم ایــران را ژســیمائی از ر... اســرائیل و

مـدن از خـود و آارائه می کردکه کـار بد
دوران . ســان مــی ســاختآن ســیما را آ

ریاســت جمهــوری او در حــال پایــان 
  .است

یران دیو گردان بـاز باخت جماعت ا     
ــت ــده اس ــر ش ــزرگ ت ــم ب ــرا در . ه زی

 ،انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران
ــه ریاســت جمهــوری  حســن روحــانی ب

او میانه رو ترین و معقـول تـرین . رسید
. نامزدهای تعیین صـالحیت شـده بـود

می بینیم کـه  ،به دنبال انتخاب شدن او
تبلیغــات توســط  ،در اســرائیل و امریکــا

هیچگونه توافقی بـا کسانی که خواهان 
او ســـرد ناامیـــدی بـــر  ،ایـــران نیســـتند

سرهائی می ریزند کـه امیـد پیـدا کـرده 
بــودن بــه حــل مشــکل بــر اثــر رســیدن 

  .روحانی به مقام ریاست جمهور
نـاخود  ،بظـاهر ،این کـارزار تبلیغـاتی •
) گـاهآاما در واقع بسا کـامال خود( گاه آ

بـه  ،همزمان. به راه انداخته شده است
 ،امریکــــا ،انتخــــاب روحــــانیدنبــــال 
عالمتهـای بـد بـه ایـران مـی  ،لجوجانه
اقتضــای عقالنــی رفتــار کــردن . فرســتد

اینســت کــه امریکــا منتظــر بمانــد ببینــد 
روحانی چه نظـری نسـبت بـه وضـعیت 
سیاسی دارد و نسبت بـه گفتگـو در بـاره 

چگونه می اندیشد و  ،پرونده اتمی ایران
ــیش  ــد در پ ــی خواه ــه ای را م چــه روی

  .ردبگی
لود پاشیده آب لجن آبه روی روحانی  •

او متهم می شـود کـه در شـمار . می شود
ــر منفجــر کــردن  ــدگان ب تصــمیم گیرن
ســاختمان مرکــز فرهنگــی یهودیــان در 

  .بوده است ۱۹۹۴در  ،یرسآبوینس 
ن  آاین تبلیغ بـر ضـد روحـانی پـس از     

ــه ــاه م ــه در م دادســتان  ،انجــام شــد ک
کرد که بنا بـر انتین گزارشی را منتشر ژرآ
ایرانــی در محــل حضــور یافتــه و او  ،نآ

تجهیزات الزم را برای انجام عمل ترور 
خـواه مسـتقیم  ،بر ضـد مرکـز فرهنگـی

توسط ایرانیان و یا از طریق حزب اللـه 
لجـن . در اختیـار گذاشـته اسـت ،لبنان

پراکنی ناکام شد زیـرا همـان دادسـتان 
ها نآاظهار کرد که بنا بر نتایجی که او به 

روحانی در جمع تصـمیم  ،رسیده است
گیرنــدگان بــه انجــام انفجــار در مرکــز 

یــرس آفرهنگــی یهودیــان در بــوینس 
  .نبوده است

 ،قسمتهای دیگـر گـزارش دادسـتان       
ویزهائی برای تبلیغ برضد ایران آدست 

از جمله این که نفوذ . در اختیار می نهد
تروریستها از طریق امریکای التین بسـی 

تروریســتهای  ،اســت و از ایــن راهســان آ
ایران می توانند بـه خـاک امریکـا نفـوذ 

این خطر وقتی بـا خطـر دیگـری . کنند
ــوع  ــال وق ــه احتم ــود ک ــی ش ــراه م هم

ــا در  ــتآتروره ــک اس ــده نزدی ــار  ،ین ک
سان تر مـی آتبلیغ برضد ایران را بازهم 

  .کند
ــاق • ــان  ،از اتف ــاتی همزم ــارزار تبلیغ ک

نونی در شده است با بحث بـر طـرح قـا
بــاره مهــاجرت بــه امریکــا و سرنوشــت 

  مهاجران بالتکلیف و نیز ضرورت 

   9صفحهدر

 !محدوده عمل ؟
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ــرای جلــوگیری از  ــدابیر الزم ب اتخــاذ ت
طرح در . مهاجرت غیر قانونی به امریکا

ســنا تصــویب شــده اســت و در مجلــس 
نماینـــدگان مـــی بایـــد چنـــد نماینـــده 
جمهوریخــواه را نیــز راضــی کــرد تــا بــه 

اینست که هراندازه ایده . تصویب برسد
 ،امنیت مرز جنوبی امریکـا بیشـتر باشـد

ــا ــه تنه ــانونی  ،ن ــر ق ــاجران غی ورود مه
بلکـــه از نفـــوذ  ،مشـــکل تـــر مـــی شـــود

تروریستهای ایرانی که از مهارت بسیار و 
تجهیزات پیشـرفته برخـوردار هسـتند و 
برای کشتن امریکائی ها وارد کشـور مـی 

  .جلوگیری می شود ،نیز ،شوند
ــ       . مــدآب درآن تبلیــغ نیــز دروغ از ای

زیـــرا وزارت خارجـــه امریکـــا گزارشـــی 
موضـوع . خطاب بـه کنگـره تهیـه کـرد

این گزارش فعالیتهای ایرانیان در قـاره 
کنگـره بخـاطر بررسـی و . امریکا اسـت

خواســتار ایــن گــزارش  ،تصــویب طــرح
بر اسـاس پیشـداوری  ،کنگره. شده بود

 خواستار اتخاذ یک استراتژ برای ،خود
مقابله با حضور خصمانه ایـران در نـیم 

  نکه آحال . کره غربی شده بود
گزارش وزارت خارجـه امریکـا خطـر  •

بسـیار  ،حضور ایرانیـان در قـاره امریکـا
گزارش می گوید دلیل و . کمتر می بیند

مــدرکی بــر وجــود شــبکه هــای ایرانــی 
  .وجود ندارد ،فعال در این قاره

اینـده نم ،جف دانکـن ،با وجود این     
جمهــوری خــواه و یکــی از نویســندگان 

 :قانع نشـده و گفتـه اسـت ،طرح قانونی
او بیشـتر از وزارت خارجـه  ،در این باره

کمیتــه فرعــی کــه . امریکــا اطــالع دارد
وابسته بـه  ،ن ریاست می کندآدونکن بر

کمیتــــه امنیــــت داخلــــی  مجلــــس 
زیــر عنــوان  ،وئیــهژدر مــاه  ،نماینــدگان

 ،»اســتتهدیــدی کــه متوجــه وطــن «
 ،نآدر  ،اجــالس مقــرر کــرده اســت کــه

مقــام هــا و کارشناســان در بــاره توســعه 
ــیم کــره غربــی ــران در ن نظــر  ،نفــوذ ای

  .خواهند داد
در باره هویت مسئوالن انفجار مرکـز  •

در  ،یـرسآفرهنگی یهودیان در بـوینس 
. پرسشها بر انگیختـه شـده انـد ،۱۹۹۴

برخـــی وجـــود نـــواقص در تحقیقـــات 
نشـان کـرده و پرسـیده  قضائی را خـاطر

اند چرا در بـاره ایـن امکـان کـه عناصـر 
انتینی دست به تـرور نـزده ژرآضد یهود 

  .باشند
در میان دالیل اصل بر بجا بودن این      

پـای ایـران را ( باور که حزب الله لبنـان 
عامـل ) مـرآورد بعنـوان آنیز بمیـان مـی 

این انفجار بوده است و دو سال پیش از 
فارت اســرائیل در بــوینس ن نیــز بــه ســآ
انگیـــزه  ،یـــرس حملـــه کـــرده اســـتآ

. احتمالی و زمان انجـام تـرور هـا اسـت
نهـا کـه مرتـب نسـبت بـه آ ،باوجود این

 ،تروریسم ایران اعـالن خطـر مـی کننـد
  .در این باره سکوت می کنند

ــتی در        ــه تروریس هــر یــک از دو حمل
بعد از  ،در فاصله  یک ماه ،یرسآبوینس 

. اسرائیل به لبنان بوده استحمله مهم 
دبیر کل  ،اسرائیل الموسوی ،۱۹۹۲در 

 ،۱۹۹۴و در . حزب الله لبنـان را کشـت
اسرائیل به یک کمـپ تعلیمـاتی حـزب 

ــه کــرد و  ــان حمل ــه در لبن تــن را  ۵۰الل
  .کشت

اگر ایران و حزب الله مسئول حملـه       
در  ،انتـین بـوده انـدژرآهای تروریسـتی 

از اسرائیل بـه خـاطر مقام انتقام گرفتن 
بعـد از . چنـین کـرده انـد ،حمله هایش

کشــتن دانشــمندان اتمــی ایــران توســط 
ایـران نیـز مـی توانسـته اسـت  ،اسرائیل

یــد و اقــدام بــه تــرور آدرصــدد تالفــی بر
  .اسرائیلیان بکند

 ،یکی از  دالیـل دیـو نمایانـدن ایـران •
ویز کردن تـروری کـه دو آنهم با دست آ

اینست که  ،ه استدهه پیش انجام گرفت
توجه ها را از مسـائلی واقعـی بـر گیرنـد 

ایــن . کــه هــم اکنــون پــیش رو هســتند
ــا  ــه امریک ــد ک ــی کنن ــائل ایجــاب م مس

سیاستی در خـور در قبـال ایـران اتخـاذ 
مـدیریت تحـریم هـا و تهدیـد بـه . کند

 ،جنــگ و یــا کــارکردن بــر روی گفتگــو
کـــدام یـــک را بایـــد سیاســـت امریکـــا 

  گرداند؟
که سخت در کـار دیـو نمایانـدن نها آ     

هــدف اصــلی دارنــد کــه  ،ایــران هســتند
ن جلــوگیری از بــه آاظهـار نمــی کننـد و 

نتیجه رسیدن دیپلماسی بمثابه راه حل 
  . است

( مسئله ای که پیش روی امریکا است  •
کشور دیگری که باتفاق با ایـران  ۵و نیز 

یـا آاین نیسـت کـه ) طرف گفتگو هستند
. یا شرور بوده انـد رهبران ایران نجیب
یـا حسـن روحـانی آو باز این نیسـت کـه 

شایستگی دریافت جایزه صـلح نوبـل را 
بلکـه اینسـت کـه چگونـه . دارد یا ندارد

می توان مسـائل مـورد اخـتالف را حـل 
نهـا کـه آ –بخصوص مسـئله اتمـی . کرد

ایــران را دیــو مــی نمایاننــد بیشـــترین 
ــران و  ــاره برنامــه اتمــی ای حــرارت در ب

را چگونـه  - ن به خرج می دهند آخطر 
سود امریکا در حـل ایـن . باید حل کرد
 .مشکل است

رسیدن به توافق از راه گفتگو تنها راه     
رســیدن بــه چنــین تــوافقی . حــل اســت

بدان معنی است که پیشـنهادهائی ارائـه 
مجازات ها نقش اهـرم  ،نهاآکرد که در 

ــدون هــدف را داشــته  ــه مجــازات ب و ن
از افـــزودن بـــر  ،ایـــنبنـــا بـــر . باشـــند
بخصوص در این ایـام کـه در  ،مجازاتها

ایران رئیس جمهـوری جدیـد انتخـاب 
چـرا . می باید اجتنـاب کـرد ،شده است

وضـــع و اجـــرای مجازاتهـــای جدیـــد 
ایرانیان را بیش از پیش متقاعد می کنـد 

یـم ژکه تنها هدف واقعی امریکا  تغییر ر
نبایـد اقـدام بـه  ،در نتیجـه. ایران است

امتیازهــــائی کــــرد کــــه امریکــــا  دادن
  .نها استآخواهان 

  
خامنـه  ،در باره مسئله اتمـی

ـــاب را  ـــی از دو انتخ ای یک
  :پیش رو دارد

  
لومونـد تحلیلــی  ،۲۰۱۳وئیـه ژ ۳در  ☚

را بــه قلــم محمــد رضــا جلیلــی و تیــری 
ایـن دو بـر ایـن . کلنر انتشار داده اسـت

نظر هستند که با توجه به ایـن واقعیـت 
ریاسـت جمهـوری » اتانتخابـ«که در 
ــران ــق  ،ای ــران خواســت عمی ــردم ای م

زادی و آخــویش را بــه تغییــر بمعنــای 
عدالت بیشتر و وضعیت اقتصادی بهتـر 
و زیست در صـلح بـا بقیـت دنیـا اظهـار 

خامنه ای یکـی از انتخـاب را  ،کرده اند
ــیش رو دارد ــا  :پ ــه ب ــتی ک ــاذ سیاس اتخ

خواســت مــردم ایــران خوانــائی داشــته 
 :بر سیاست پیشین باشد و یا بقا

نخســـــتین کنفـــــرانس در جریـــــان • 
روحانی در بـاره درک خـود  ،مطبوعاتی

. عالئـم ارائـه کـرد ،یندهآاز گفتگوهای 
 ،نچه به محتـوای مربـوط مـی شـودآدر 

. مواضع ایران همان مـی مانـد کـه بـود
زمان تقاضای غـرب « :چنانکه او گفت

ــازی  ــی س ــردن غن ــف ک ــر متوق ــی ب مبن
امـا ایـران مـی . »مده استآاورانیوم سر

پذیرد که فعالیتهای اتمی خـود را بـیش 
 ،از پیش شفاف کند و بـا طرفهـای خـود

ایــــن . وردآاعتمــــاد مشــــترک پدیــــد 
ـــد روحـــانی ،سیاســـت تفـــاهم « ،از دی

اسـت و او خواسـتار بـه » جدید بـا دنیـا
  .اجرا گذاشتن این سیاست است

عامل مهم دیگر ظرافـت دیپلماتیـک  •
کـه طـرف  بهنگـامی ،است کـه روحـانی

ن آ. بکـار مـی بـرد ،گفتگو با غـرب بـود
ظرافــت را کــه بــا رفتــار جلیلــی مقایســه 

سـعید . شـکار مـی بینـیمآتباین را  ،کنیم
دم دستگاه بدون فره آجلیلی مثل  یک 

عمــل مــی کــرد کــه گفتگــو را بــا تبلیــغ 
البتــه محتمــل . میخــتآسیاســی در مــی 

ینــده بطــور آاینســت کــه گفتگوهــای 
گان کشــورهای مســتقیم میــان نماینــد

و روحانی انجام نگیرند اما بـدون  ۵+۱
ــور روحــانی  ــیس جمه شــک توســط رئ

بخـــالف . ســـامان دهـــی خواهـــد شـــد
  .احمدی نژاد که چنین نمی کرد

ــر جمهــوری اســالمی یکــی از دو  • رهب
   :انتخاب را دارد

روحانی که هم از محتـوای پرونـده  – ۱
گــاه اســت و هــم معیارهــا آاتمــی نیــک 

مـی توانـد در  ،شناسـددیپلماتیک را می 
اما . گفتگوها را از سر بگیرد ،جو سالمی
مادگی او بـه تنهـائی کفایـت آخواست و 
رهبـر اسـت کـه نقـش تعیـین . نمی کنـد

سـان آکننده دارد و مـی توانـد کـار او را 
یـا او درک کـرده اسـت آ. کند و یا نکند

کــــه در جریــــان انتخابــــات ریاســــت 
مردم ایران خواسـت عمیـق  ،جمهوری

زادی و عدالت و آبه  ،را به تغییرخویش 
صــلح و عــادی کــردن روابــط بــا تمــامی 

ری آدنیا اظهـار کـرده انـد؟ اگـر پاسـخ 
در مـــورد گفتگـــو بـــا  ،او بایـــد ،باشـــد

ــرمش و حســن نیــت  ۱+۵کشــورهای  ن
یـا او ایـن شـجاعت را دارد آ. نشان دهد

که این سمت و سو را در پـیش بگیـرد و 
 یکـیژیا همچنـان در محـدوده ایـدئولو

  نست؟آمی ماند که ساخته و در 
باتوجه به مشی سیاسی علـی خامنـه  – ۲

سال حکومت بالمنازع  ۲۴ای در طول 
مشکل مـی تـوان تصـور کـرد او  ،خویش

ــدگاه خــود را  ــرد درجــا دی تصــمیم بگی
به صـرف تصـدی  ،نسبت به مسئله اتمی

ــوری  ــیس جمه ــک رئ ــوی ی ــور از س ام
جدید که او را می شناسد و بـرایش ارج 

او  ،در حقیقت. تغییر بدهد ،استقائل 
یکــی از دو رویــه را مــی بایــد در پــیش 

یک با استفاده از سیمای و زبـان  :بگیرد
بـه گفتگوهـای بـی پایـان  ،نرم روحانی

ادامه دهد بدان قصد که زمـان بدسـت 
ورد و یا  با بیان و سیاست معمولی ببرد آ

عمـــل  ،۱۹۸۸و همچـــون خمینـــی در 
تن بــه بیــت او از رفــ ،ن زمــانآدر . کنــد

المقدس از راه کربال چشـم پوشـید و در 
تـــش بـــس را آ ،جنـــگ ایـــران و عـــراق

ــذیرفت ــانآدر . پ ــظ  ،ن زم ــزه حف غری
حیـــات نظـــام بـــر تمـــامی مالحظـــات 

  .مدآیک فائق ژایدئولو
در صـــــورت  ،احتمـــــال دارد کـــــه      

خامنــه ای نیــز همــان کــار را  ،ضــرورت
اما این اطمینان وجود نـدارد کـه . بکند

او حیــات  ،ع و احــوال کنــونیدر اوضــا
خـارق . یم خود را در خطر مـی بینـدژر

عادت این که انتخاب روحانی بـرد بـرد 
از سوئی مردم نامزدی را برگزیده . است

انــد کــه مواضــعش بــا خواســت عمیــق 
تغییرشان خوانائی بیشتر دارد و از سوی 

یم در همان حال که مسئولیت ژر ،دیگر
 مســـتقیم خـــود را در شکســـت دو دوره
ریاست جمهوری احمدی نژاد بدسـت 

ــپارد ــی س ــن  ،فراموشــی م ــذر ای از رهگ
. ورده اســتآاعتبــار بدســت  ،انتخابــات

اینطور بنظر می رسد که وضعیت کنونی 
  .یم ایران استژمطلوب ر

ــه ژدر درون رنیز گروه های فشار، هماننـد آنهـا کـه بدین سان، در امریکا  :انقالب اسالمی یــم والیــت مطلقــه فقی عمــل مــی کننــد، وجــود  هســتند و خطـر بـازهم بـزرگ . نا همسو اسـتوالیت مطلقه، در معرض فشـارهای جمهور مردم، که شخصی بـا ادعـای تر است بخاطر این کـه نـه نماینـدگان خطـر آنهـا در ایـران بـزرگ . می کننداین دو دسته از یکدیگر ارتزاق . دارند

ایـران . توجیه بکار بردن زور می کنـدو آن را وســیله  فقیــه از اســالم خــالییم والیت مطلقه ژتر می شود وقتی ر   :بکار بردن زور نقش داده اندهستند که بـه دیـن در قدرتمـداری و یمهائی روبـرو ژو مصر هم اکنون با ر
  
یم دینی که از دیـن ژر

تهی شده است و سـه 
دلیل شکسـت مرسـی 

  :در مصر
  

یـم ژاین واقعیت کـه ر :انقالب اسالمی ــه از ــه فقی ــت مطلق ــورد  والی ــرام م ، ۸۸خــــــرداد  ۲۲» انتخابــــــات«از ادعای خود خالی گشته اسـت، پـیش م آن . توســط ایــن نشــریه، تشــریح شــد از آن زمـان تـا . از خود نشان می دهدتمامی عالئم از دست دادن حیات را یـم ژزمان توضیح داده شد چرا این ر خـرداد  ۲۴» انتخابـات«این زمان که  انجام گرفتـه اسـت، خـالی شـدن  ۸۸ و » اســالم فیضــیه«یــم از دیــن و ژر اســــالم نــــاب « و » اســــالم پویــــا« . برخودی و بیگانه آشکار شده اسـتوالیت مطلقه فقیه خالصه می شود، که به قول سعید جلیلی در » محمدی ـــر، دو دســـته زور پرســـت       . اجتماعات تشکیل دهندهــا و فضــاهای کوچــک قابــل مهــار تنها اجـازه داشـتند در چهـار دیـواری ، نامزدهــا »نتخابــاتا«حتــی در . شــداجتماعی ترسید و مـانع از تشـکیلش از هـر . مطلقه فقیه جز زور بکار نبردیــم والیــت ژدر طــول چهــار ســال، ر ــرون از ردر براب ــز، گرفتــار خــالء ژبی ار ایـن دادن رأی فراخواندند نیز، گرفتو دیگرانی کـه مـردم را بـه شـرکت در اصالح طلبـان . اندیشه راهنما هستندیــم نی ـــا ایـــن خـــالء اســـت کـــه شـــرکت در بخـاطر . بر خالء اندیشه راهنما استواقعیت گـرا شـد، گویـاترین عالمـت آرمـــان گرائـــی را بایـــد رهـــا کـــرد و این سـخن خـاتمی کـه . خالء هستند ـــات فرمایشـــی ب ـــی«انتخاب » دالیل ه دموکراســـی رفـــت و رأی داد تـــا بـــآنقــدر بایــد پــای صــندوق «و » اســتسیاســـت هنـــر اســـتفاده از ممکـــن « ــان «و » انتخــاب وجــود داردمیان بـدتر و بـدترین نیـز « و » برسیم ــر هــدف وقتــی ن ــان و ه ــه شــد کــه تراوشــهای بیانهــای ، ...و» دیگــــری از یــــادت مــــی رودنداشــته باشــی، آرم ــدفی، بدین سان، خطر بزرگ که . می شوند بگذارنــد کــه بــه دادن رأی فراخوانــدهرا پیش پای توجیه کنندگان و مردمـی قدرتی هستند که نمـی تواننـد هـدفی توجی ــی ه ــر ب ــود، خط ــود را بنم ــه درســتی جنایــت . و بی تفـاوت و تسـلیم شـدن اسـتبنابراین گرفتار عجز و ناتوانی گشـتن خ آوردن والیــت فقیــه و وســیله توجیــه راستی اینست که خمینی بـا درکـار       :اخوان المسلمین در مصردرباره سـه عامـل شکسـت مرسـی و والیت مطلقه فقیه از دیـن و دیگـری یــم ژانــد یکــی در بــاره خــالی شــدن رشده  دو مقاله، در لوموند منتشر         .مرتکب می شوندبــی تفاوتهــا برضــد خــود و یکــدیگر خوانده شده است، جنایتی اسـت کـه بــی تفــاوتی کــه ب

ــن، ر ــردن دی ــداری ک ــم را از ژزورم بنگـریم . دین، حتی از فقه، خالی کردی وئـن ژ ۱۴اد، در لومونـد کریستف ای ـــــــــــرداد  ۲۴( ۲۰۱۳ ، روز )۹۲خ    :فقیه را خالی از دین می داند؟یم والیت ژانتخابات فرمایشی، چرا ر
  

دولت دینی بـیش از پـیش 
  :خالی از دین

  
ایران کشوری است که  ،در خاورمیانه •

مسـجدهایش خـالی  ،در روزهای جمعه
خالی بـودن مسـجدها . ترین ها هستند
ه نخستین و تا امروز تنهـا در این کشور ک

شکار آدلیل  ،یم اسالمی استژکشور با ر
ــن . شکســت اســت ــادت دی ــداری زی پن

 ،ایرانی ها را برضد عمل به دین در علن
  . واکسینه کرده است

ــه      ــک نمون ــازه  :ی ــییع جن مراســم تش
ــــه طــــاهریآ ــــن ژ ۴روز  ،یةالل  ۱۴(وئ

به تظاهرات برضد  ،در اصفهان) خرداد
ایـن  :بـدل شـد» یمقام معظـم رهبـر«

روحانی بـا وجهـه و نزدیـک بـه جنـبش 
) ۱۳۸۱( ۲۰۰۲در سـال  ،اصالح طلبی

در  ،از مقــــام امــــام جمعــــه اصــــفهان
اســتعفاء  ،اعتــراض بــه شــدت ســرکوبها

 ،در طـول مـدت تشـییع جنـازه او. کرد
ــبش  ــردم در جن ــن ژشــعار م (  ۲۰۰۹وئ

را شـــرکت کننـــدگان در ) ۸۸خـــرداد 
رهبـر  جانبـداران دو. سـردادند ،تشییع

ــبز ــبش س ــوی و  ،جن ــین موس ــر حس می
مهـــدی کروبـــی جمعیـــت را در میـــان 

از فوریــه ســال  ،ایــن دو. گرفتــه بودنــد
در حصــــــر )  ۱۳۹۰بهمــــــن (  ۲۰۱۱

ــتند ــانگی هس ــز . خ ــی نی ــدی کروب مه
همانند طاهری روحانی است و یکـی از 

یــم در درون ژمصــمم تــرین مخالفــان ر
  .نستآ

روحانیــت شــیعه در همــان حــال کــه  •
قلــه  ،هـر زمـان قدرتمنـد اسـتبـیش از 

. عدم محبوبیت را نیز به فراز رفته است
ن قـــدرت و ایـــن مغضـــوبیت گویـــای آ

وضعیت و موقعیتی است کـه جمهـوری 
در همان حال کـه بـه . نستآاسالمی در

ـــت ـــیده اس ـــدرت بخش ـــان ق  ،روحانی
نها آاستقالل و بخش عمده ای از اعتبار 

  .را ستانده است
ـــیرعلی • ـــاز ش ـــناس ،مهن ـــه ش  ،جامع
 La Malédictionنویسـنده کتـاب   (

du religieux. La défaite de la 
pensée  démocratique en 

Iran, éd. François Bourin, 
از انقــــــالب  :مــــــی نویســــــد) 2012

هجـــــری  ۱۲۸۴( ۱۹۰۵مشـــــروطیت 
ایــران وارد فراگــرد خــروج از  ،)شمســی

اما باید منتظر می شـد . دین گشته است
ــه در  ــالمی ژر ،)۱۳۵۸( ۱۹۷۹ک ــم اس ی

ــرکار  ــی آبرس ــه بحــث سیاس ــا ک ــد ت  –ی
مذهبی بر حول محـور جـدائی دیـن از 

ایرانیان  بر جـائی . متمرکز شود ،دولت
 ،که دین در سازمان اجتماعی و سیاسـی

گــاهی یافتنــد کــه تحــت آزمــانی  ،دارد
ــد و اوژر ــرار گرفتن ــی ق ــم خمین ــام  ،ی بن

زادی هـــای فـــردی و آتمـــامی  ،اســـالم
  . نها ستاندآز سیاسی را ا

   :»عادی گردانی ٭
 ،جنــبش بــه زیــر ســئوال بــردن دیــن •

دست کم در وجه سـلطه بـی چـون بـر 
بعـد از مـرگ  ،سپهر سیاسی و اجتماعی

 ،)۱۳۸۸( ۱۹۸۹یةاللــــه خمینــــی در آ
او کـه مشـروعیتش . وسعت گرفته است

ــانون  ــدر ق را از انقــالب مــی گرفــت و پ
مانع از ابراز اعتـراض  ،اساسی ایران بود

جانشینی علی خامنـه ای کـه . ها می شد
  حجةاالسالم ساده که به تاخت خود را 

  10صفحهدر
  

 !محدوده عمل ؟
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عـادی «گویای  ،یةاللهی رساندآبه مقام 
خمینی بنام خدا سخن می . بود» شدن
خامنـه . حتی او را امام خواندنـد. گفت

بــرخالف رقیــب . ای مرجــع نیــز نیســت
کــه در  ،یةاللــه منتظــریآ ،بــزرگ خــود
بخاطر اعتراض به کشـتار  ،زمان خمینی

عــزل شــد و در زمــان خامنــه  ،زنــدانیان
ـــار حصـــر خـــانگی گشـــت ،ای  ،گرفت

ن شد کـه آبر ،بمحض رسیدن به قدرت
ــازنگری  پایــه قــدرت خــویش را از راه ب

وارد . مســـتحکم کنـــد ،قـــانون اساســـی
کــردن والیــت مطلقــه فقیــه در قــانون 

بــه خامنــه ای امکــان داد در  ،اساســی
او مالئـی . له کنـدتمامی عرصه ها مداخ

چون حسین طائب را رئـیس اطالعـات 
فرمانده بسـیج  ،نآاو پیش از . سپاه کرد

  . بود
دستوری که خامنه ای برای سـرکوب  •

خرداد ( ۲۰۰۹وئن ژتظاهرکنندگان در 
ارتباط میان روحانیـان  ،صادر کرد)  ۸۸

نها که دست اندر آدست کم بخشی از  –
مده با بخش ع –کار اداره کشور هستند 
برای نخسـتین . از مردم کشور قطع کرد

شعارها برضد شخص رهبر سرداده  ،بار
 ،یةاللـه منتظـریآ ،چند ماه بعـد. شدند

در قم به خـاک سـپرده  ،در جو عصیان
ولـو  ،روحانیت شیعه ،با وجود این. شد

یمی قـدرت ژنمی تواند از ر ،مورد نفرت
قطــع  ،ن او کــرده اســتآو ثــروت را از 
یـم یـک ژوط ایـن رسـق. همبستگی کند

دوره در خود فرو رفتن و مانـدن بـدون 
. وردآســابقه ای را بــرای علمــا ببــار مــی 

بخصوص که سـقوط صـدام حسـین بـه 
حوزه نجف علو مرتبت بخشیده اسـت 

  . ن را رقیب حوزه قم گردانده استآو 
بـه . دین گریزی ایرانیان شناخته استیم را مسـئول ژه کرده و رایرانیان توجوالیــت فقیــه بــر بــاور و رفتــار دینــی یـم ژنویسنده بـه اثـر ر :انقالب اسالمی یم از مـرام ادعـائی ژخالی شدن این ر از هـدف گزیـدن  گریزی و جلوگیرییکی تـرس از هـدف گزینـی و هـدف از نشـانه هـای آن، . گرفتار می شـونداستبدادهای مـدعی مراممنـدی بـدان همان بیمـاری مـرگ آوری اسـت کـه خالء اندیشـه راهنمـا . نپرداخته است ــد، گویــای فقــدان اندیشــه راهنمــائی کــه غافــل از ایــن کــه ایــن نــام گــذاریهای . سال، نامی به سال جدیـد مـی دهـداز راه تقلید ونـه ابتکـار، در آغـاز هـر خامنـه ای، . یم و بیـرون آنسـتژدر ر ــین کن ــومی تعی ــد هــدف عم ــی ها ربطی به یـک هـدف عمـومی مـی ذاری اگـر نامگـ. هدف متحقق گـرددچنانکـــه، در هرســـال، بخشـــی از آن بتوان ــط م ــز رب ــدیگر نی ــا یک ــتند، ب ـــتندداش ـــان . جس ـــی می ـــر ربط ـــا کمت ــه از ام ــدارد و البت ــود ن ــذاریها وج ــه ســتوانــد بگویــد حاصــل عملکــرد ســال حتی نمـی . قابل ارائه ای وجود نداردسالها کرده اسـت تـا امـروز، ترازنامـه زمــانی کــه او شــروع بــه نــام دادن بــه نامگ ــیش ک ــی«ال پ ــد مل ــود، » تولی ب سـال حماسـه «چیست و ربـط آن بـا  را زندانی  گرایشهای مختلفی که خودو هدف ستیزی نزد ) رأی فراخواندندخاتمی و آنهائی کـه مـردم را بـه دادن مــورد (هــدف و بســا هــدف گریــزی راهنما، بنا بـر ایـن، نـاتوانی از تعیـین ایـــن خـــالی شـــدن از اندیشـــه           خواندن امسال چیست؟» سیاسی بـدیهی اسـت کــه در . مشـاهده اسـتمهلکــه نمــی بیننــد، بــه روشــنی قابــل یم کرده و در بیرون آن، جز ژحصار ر   . بجوید و پیشنهاد کندتجــویز مــی کنــد، نمــی توانــد هــدف راهنمائی که ماندن در این محدوده را هدف گزینی ناممکن است و اندیشـه یـم والیـت مطلقـه فقیـه، ژمحدوده ر

  

شکست مرسـی و  سه دلیل
اخـــــوان المســـــلمین و 
چرائــی ایــن واقعیــت کــه 
مردم مصر جنبش کردنـد 
ــال  ــان ح ــش در هم و ارت
درکنار مردم و در جایگاه 

  :بدیل قرار گرفت
  
ســه دلیــل شکســت  :لومونــد ٭

  :مرسی و اخوان المسلمین
  
روز پیش از برکناری  ۳ ،وئن ژ ۲۹در  ☚

 ،رئـیس جمهـوری مصـر ،محمد مرسـی
یل را بر شکسـت مرسـی این دال ،لوموند

  :و اخوان المسلمین اقامه کرده است
ینــــــده دموکراســــــی در آبلحـــــاظ  •

مصــر ســاعات  ،بزرگتــرین کشــور عــرب
ــده ای را مــی  ــین کنن ســخت و بســا تعی

مصریها در خیابانهـا شـهرهای . گذراند
ــا، فضــای  ــد و فض ــزرگ حضــور دارن ب

جنگ داخلـی در حـال زایـش  ،برخورد
قـرار  که» الئیک«مصر  ،درجمع. است

در اجتمــاع و تظــاهر بــر ضــد مرســی و 
بــه مقابلــه  ،وئــن داردژ ۳۰دولــت او در 

کـار . می رود» مصر اخوان المسلمین«
نجا کشیده است که ارتش تهدید بـه آبه 

  .مداخله می کند
محمـد مرسـی نخسـتین  :دلیل اول – ۱

رئیس جمهوری منتخب تـاریخ مصـر و 
نخســتین غیــر نظــامی کــه ایــن مقــام را 

از اعضـــای حـــزب  ،کنـــدتصـــدی مـــی 
ــلمین اســت ــن ژاو در . اخــوان المس وئ

به ریاست جمهوری مصر رسید  ،۲۰۱۲
در !!). برکنار شـد  ،۲۰۱۳وئیه ژ ۳و در (

ن زبـان و آنتوانست نـه  ،طول یک سال
مدی الزم بـرای جمـع آن کارآبیان و نه 

کردن مردم مصر  تحـت لـوای خـویش 
در بیــرون جریــانی کــه بــدان . را یافــت
بقیه مردم مصـر را بـه خـود  ،دتعلق دار

  .جذب نکرد
طرفــداران او نابجــا مــی گوینــد کــه   

مخالفان الئیک او پیشـنهادهای رئـیس 
نکه او بـاب آجمهوری را نپذیرفتند و با 

. ن نشــدندآنهــا وارد آ ،گفتگــو را گشــود
حقیقــت اینســت کــه رئــیس جمهــوری 

نمی توانست خط و . مدام در تردید بود
ـــا  ،بـــدان ربـــط روشـــنی را بجویـــد و ب

ـــنی  ـــنود روش ـــت و ش مصـــریان در گف
او کــــه اســــتاد دانشــــگاه در . بگــــردد

به مردم این احسـاس را  ،مهندسی است
دمــی بــدون کیفیــت هــای آبخشــید کــه 

رهبری برای اداره کشوری چـون مصـر 
  .است

ـــل دوم – ۲ شکســـت اقتصـــادی و  :دلی
این شکسـت . اجتماعی دلیل دوم است

مـردم  بیش از اندازه اثر گذار است زیـرا
مصر بر ایـن گمـان بودنـد کـه بـا تغییـر 

نهـا از اسـاس بهتـر مـی آوضـعیت  ،یمژر
جـز  ،برای بسـیاری از مصـری هـا. شود

ــان ــود  ،معیشتش ــاطری وج ــتغال خ اش
امـــروز را نگذرانـــده دلـــواپس . نـــدارد

اخـــوان . یـــدآفردائـــی اســـت کـــه مـــی 
المسلمین فاقد هرگونه برنامه اقتصادی 

. هسـتند و دانش و کارائی برای مدیریت
شـکار مـی کنـد آنهـا آاداره کشور توسـط 

فقــدان راه و روشــی را کــه بتوانــد میــان 
محافظــه کاریشــان بــا تجــدد اقتصــادی 
رابطه برقرار کند بـه ترتیبـی کـه چـرخ 
ایــن اقتصــاد در مســیر رشــد بــه حرکــت 

  .یدآدر

دولت در دسـت اخـوان المسـلمین – ۳
مخالفــان بــس پراکنــده انــد را بــر ضــد 

شـرکت کننـدگان در . خود متحـد کـرد
جنــبش برضــد دولــت مرســی و اخــوان 

الئیکها  بعالوه  ،بطور عمده ،المسلمین
یم سـابق ژشمار اندکی از وابستگان به ر

ســرمایه شــان  مخالفــان یأســی . هســتند
است کـه بـه بخشـی عمـده ای از مـردم 

اپوزیسـیون بـه . مصر دسـت داده اسـت
وردن میلیونهـا امضـاء ذیـل آضرب گرد 

خواسـتار  ،گیـری مرسـی تقاضای کنـاره
  . کناره گیری او است

این اپوزیسیون بـس پراکنـده اسـت و  •
نمی تواند برنامه مشـترکی داشـته باشـد 

. ینده سیاسی و اقتصـادی مصـرآدر باره 
دشمنی با مرسی و  ،نچه متحدش کردهآ

کـاری کـه تـا  –ترس از اینست که مرسی 
مصـر را در راه  –این زمان نکرده اسـت 

  . المی پیش ببردانتگریسم اس
مرســی بــا مشــاهده مردمــی کـــه  در     

خیابانها و میدانها اجتماع کـرده انـد و 
مشروعیت ریاست جمهوری او را ملغـی 

پیشــاروی  ،یــمژاخمــو و د ،مــی خواننــد
مخالفان الئیک خـود بـدترین واکـنش 

ن تکیه کردن بـر آها را نشان می دهد و 
رادیکــال تــرین عناصــر حــزب خــویش 

  .است
او جــو را جــو رویــاروئی  ،ایــن کــار بــا     

ن داشته اسـت آکرده است و ارتش را بر
 ،بـدین سـان. که تهدید به مداخله کند

ارتش سومین بازیگر درامی می شود کـه 
و او بیشـــترین . در حـــال اجـــرا اســـت

ــه  ــش ب ــردن ارت ــئولیت را در وارد ک مس
ارتــــش نیــــز بیشــــترین . صــــحنه دارد

مـدن وضـعیت آمسئولیت را در بوجـود 
چــرا کــه بــا در پــی کنــاره . ونی داردکنــ

 ۱۸ارتش بود کـه بمـدت  ،گیری مبارک
ــت و  ــور را در دســت گرف ــاه اداره کش م
کشور را بـا بـی کفـایتی تمـام اداره کـرد 

ن را تحویل منتخبـان آبطوری که وقتی 
  . مصر خون در بدن نداشت ،داد
رمان اینست که هر دو طرف که نمی آ     

بـــه  ،یـــم پیشـــین بـــازگرددژخواهنـــد ر
ن خردمندی مصـر آگفتگو بنشینند و از 

ن اندازه که بکار آ ،دست کم ،کهن سال
باز  ،یدآحکومت کردن بر این کشور می 

  .جویند و بکار برند
ــت  اپوزیســیون،قبطــــی هــــا و البرادعــــی، نماینــــده حضور رئیس االزهر و رهبر مـذهبی شــب هنگــام، وزیــر دفــاع مصــر، در ، ۲۰۱۳وئیــه ژ ۳در  :انقــالب اســالمی ــه ارتــش را قرائ بیانی ــرد ــه . ک ــن بیانی ــه راه«ای ــرای » نقش اری زبازنویســی قــانون اساســی و برگــب ـــت را رئــیس دادگــاه قــانون اساســی، بطــور تـا آن زمـان، . انتخابات جدید اسـت ـــام ریاســـت دول ـــت، مق ــدلیــاد شــده، تصــدیق نظــری اســت کــه ولو بـا حضـور و مشـورت مقامهـای ابتکـار ارتـش، . تصدی خواهـد کـردموق ــی کن ــه م ــد ارائ ــدیل ضــد : ومون   .تحول پذیر، نباشدشهروندان، در نظـام اجتمـاعی بـاز و نمی برد اگر برای تصـدی جمهـوری مرسی و اخوان المسلمین راه بجـائی ب

  
ــش  ٭ ــش ارت ــردم و نق ــبش م جن

  :انقالب دوم و یا کودتا؟ ،مصر
  
ـــــــــــــــه  ژ ۳و در  ۱در  ☚  ،۲۰۱۳وئی

دو گــزارش تحلیــل در بــاره  ،اســتراتفور
بش مـردم مصـر و مداخلـه ارتشـیان جن

  :انتشار داده است دارای این نکات
رئـــیس  ،مغضـــوبیت محمـــد مرســـی •

جمهــوری کــه یــک ســال از انتخــاب او 

ــذرد ــی گ ــتر نم ــه  ،بیش بحــدی اســت ک
بلکــه میلیونهــا تــن را در  ،صــدها هــزار

ورده آمصر بر او و دولتش به جنـبش در 
  .است

ارتش مصر اتمام حجت کرده اسـت       
 ۴۸ظـرف  ،تمامی نیروهـای سیاسـیکه 

ــاعت ــت  ،س ــالحه ای دس ــه مص ــد ب بای
ــد ــن فرصــت. یابن ــان ای ــاه در پای  ،هرگ

ارتــش  ،مصــالحه انجــام نگرفتــه باشــد
گـروه هـای  ،اینـک. وارد عمل می شود

سیاسی پراکنده یا می بایـد بـه مصـالحه 
ای دست یابند و یا ارتش راه حل خـود 

  .نها تحمیل خواهد کردآرا به همه 
در این جا، تحلیل گر  :ب اسالمیانقال روز طـول کشـید  ۱۸خواستند برود، بـــه خیابانهـــا در آمدنـــد و از مبـــارک کـه مـردم مصـر  ۲۰۱۱در : می پرسد   .جمهوری می داندحصــــر اســــت و خــــود را رئــــیس او در . نــار کـــردن مرســی کشـــیدبرکاما بسیار زود کار به مداخله ارتـش و . مرسی را ناگزیر از کنـاره گیـری کنـدطــول مــی کشــد تــا کــه جنــبش تمــرد این بار، چه مدت . تا او استعفاء کند

هرگــاه جنــبش تمــرد ســبب مداخلــه  •
 ،ارتش شود و ارتش مرسی را برکنار کند

نفس برکنـاری او را نمـی تـوان انقـالب 
بخصوص که اخوان المسـلمین . خواند

مداخلـه . بطور کامل طـرد نشـده اسـت
نان نظامیان یعنی این که ارتشیان همچ

 ،چنانکه سرانجام. قدرت مرجع هستند
نهــا بــود کــه مبــارک کنــاره آبــا مداخلــه 
جنبش تمـرد از میـل مـردم . گیری کرد

نها به تغییر این واقعیت آمصر و توانائی 
  .حکایت نمی کند

در باره وسعت جنبش مصـر اخـتالف  •
اتفــاق  ،بــاوجود ایــن. نظــر وجــود دارد

نظر وجود دارد که بسیار وسـیع اسـت و 
نچـه سـبب آمار مـردم در خیابانهـا از ش

. بیشتر است ،یم مبارک شدژسرنگونی ر
شرق االوسط از حضور صدها هزار تـن 

نکـه آدر خیابانها گزارش می کنـد حـال 
ـــرب از حضـــور  ـــده غ ـــزاری عم خبرگ
ــی  ــا گــزارش م ــر در خیابانه ــون نف میلی

یک منبع نظـامی بـه رویتـر گفتـه . کنند
 میلیـون تـن ۱۴ ،است در سرتاسر مصـر
جنــبش تمــرد مــی . در خیابانهــا هســتند

میلیــون مصــری درخواســت  ۲۲گویــد 
ـــی از ریاســـت  ـــد مرس ـــتعفای محم اس

  . جمهوری را امضاء کرده اند
حضور دهها و بسـا صـدها  ،ن سوآاز       

هـــزارتن از طرفـــداران مرســـی نیـــز در 
ــود ــی ش ــزارش م ــا گ ــان دو . خیابانه می

طرف زد و خوردهای محدود نیـز روی 
ماری نیــز کشــته و زخمــی شــ. داده انــد
  .گشته اند

  
  :طرح جنبش تمرد •
در سر داشت که جنبش تمرد یک  باید   

چتـری اسـت کـه . حزب سیاسی نیسـت
نها گـرد آمخالفان مرسی و دولت او زیر 

و هدف و برنامـه ای هـم جـز . مده اندآ
این امـر کـار . برکنار کردن مرسی ندارد

را هم بر مخالفان سیاسی مرسـی و هـم 
و نیــز . امیــان مشــکل کــرده اســتبــر نظ

سـاعت ایـن  ۴۸مشکل است کـه ظـرف 
جنبش بتواند با مرسی به توافقی دسـت 

  .پیدا کند
هدف اعتراض کننـدگان ایـن  ،غازآاز     

بود که ارتش مصر را وادار به مداخلـه و 
همـان کـار را کـه . مرسی را برکنار کننـد

ــد ۲۰۱۱در  ــارک کردن ــا مب ــر . ب ــا اگ ام
بـاز  ،شود و ارتشـیانجنبش تمرد موفق 

امــور دولــت را بطــور موقــت در دســت 
ــد ــوان ســازمانی اخــوان  ،بگیرن ــوز ت هن

المســلمین از همــه دیگــر ســازمانهای 
 ،بنـابراین. سیاسی سکوالر بیشـتر اسـت

یـا اپوزیسـیون آاهمیت دارد کـه بـدانیم 
مرسی توانائی ائتالف با یکدیگر را دارند 
و مـــی تواننـــد در انتخابـــات از اخـــوان 

ســلمین و حامیــانش پیشــی گیرنــد یــا الم
سـازمان دهنـدگان جنـبش تمـرد . خیر

جبهه «می گویند موفق به اتحاد شده و 
ــنژ ۳۰ ــد » وئ ــدآرا پدی اینــک . ورده ان

یـا ایـن جبهـه قـادر مـی شـود آباید دید 
تبلور خواستهای مردم شرکت کننده در 
جنبش بگـردد و مـی توانـد گـروه هـای 

د کند سیاسی پراکنده و ناهمسو را متح
و رهبــری سیاســی درخــوری را بوجــود 

ارتشیان نیز از مخالفان می . ورد یا خیرآ
خواهنــد جبهــه ای منســجم را بوجــود 

  . ورندآ
  
  :موضع نظامیان•
شــکار اســت آرازی کــه بــر همگــان     

اینست که ارتش نمی خواهـد بـر کشـور 
همکاری ارتش با اخـوان . حکومت کند

المسلمین بدین خاطر اسـت کـه بـرغم 
اخـــوان المســـلمین  ،دم محبوبیـــتعـــ

ــرین  ــرین و منســجم ت ــه ت ــازمان یافت س
. گروه سیاسی مصر را تشکیل مـی دهنـد

نظامیان امیدوارند که جنبش کننـدگان 
به خانه های خود بازگردند و مصـالحه 

ید و تمرد آای با احزاب مخالف بوجود 
یکـی از زمـان هـای . سومی روی ندهـد

 زمــانی بــود کــه هلــی کوپترهــای ،گویــا
بـر فـراز میـدان  ،بـا پـرچم مصـر ،ارتش
یعنی این کـه . مدندآبه پرواز در  ،تحریر

  .ارتش با جنبش تمرد همراه است
توانـــائی مخالفـــان در  ،از ایـــن پـــس     

همگرائــــی و جلــــوگیری از گســــترش 
خشونت و جهت دادن به جنبش تمـرد 

ــی ــای دموکراس ــار در بن ــن ب ــین  ،ای تعی
  .  کننده سرنوشت مصر است

  
ــ ٭ ــش در کودت ــارف ارت ای نامتع

  :مصر
  
استراتفور تحلیل  ،۲۰۱۳وئیه ژ ۳در  ☚

ایـن بـار در . دیگری را انتشار داده است
  :رابطه با اقدام ارتش مصر

بحث بزرگی در گرفتـه بـود  ،در مصر •
در این باره که آیا برکنـار کـردن محمـد 
مرسی از ریاست جمهوری مصر می باید 
 توسط یک کودتای نظامی انجـام گیـرد

در پـی یـک  ،اقدام ارتـش مصـر. یا خیر
 ،در حقیقـت ،جنبش وسیع مردم مصـر

ــا اســت ــن. یــک کودت ــا وجــود ای ــا  ،ب ب
کودتاهای نظـامی دیگـر ایـن تفـاوت را 
دارد که ارتش حاکمیـت خـود را بطـور 

  .مستقیم اعمال نمی کند
یـــک حمایـــت بســـیار وســـیع بـــرای     

برکناری مرسی وجود دارد و در ترکیـب 
کـه بایـد امـور کشـور را حکومت موقتی 
نماینـــدگان جریانهـــای  ،تصـــدی کنـــد

ــد  سیاســی عمــده مصــر حضــور خواهن
حکومت مـوقتی کـه اداره مصـر . داشت

را بر عهده می گیرد از مدیریت شـورای 
یـم مبـارک ژعالی نظامی که بـا سـقوط ر

  . متفاوت می شود ،زمامدار مصر شد
کــه  ۱۹۵۲مســئله اینســت کــه از ســال  •

ــد در م ــوری جدی ــدجمه ــا ش ــر برپ  ،ص
همچنان ارتش ستون پایه دولـت مصـر 

حتی بعد  ،در بیشترین مدت. بوده است
ــگ  ــان جن ــر ،۱۹۶۷از پای ــش مص  ،ارت

هرگز بطور مسـتقیم بـر مصـر حکومـت 
تکیــه گــاه دولــت بــوده . نکــرده اســت

تنها از  سقوط مبـارک تـا ریاسـت . است
بطور مسـتقیم  ،جمهوری جستن مرسی

پایـان تـا . بر مصر حکومت کـرده اسـت
حــزب دموکراتیــک  ،حکومــت مبــارک

حکومـت را در  ،با حمایـت ارتـش ،ملی
از میــان برخاســتن ایــن . دســت داشــت

  حزب راه بدون خروجی شد که ارتش 

  11صفحهدر

 !محدوده عمل ؟
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چون نظام چنـد . خود را در آن یافت
از دید ارتـش  ،ن شدآحزبی  جانشین 

  . وضعیت بازهم بغرنج تر شد ،مصر
تـرین  بزرگ تـرین و سـازمان یافتـه •

. اخـوان المسـلمین بـود ،حزب مصـر
ــتن از  ــود جس ــائی س ــزب توان ــن ح ای

وقتــی مرســی بــه . انتخابــات را داشــت
ـــد ـــده ش ـــوری برگزی  ،ریاســـت جمه

پنداری ارتش همکاری را یافتـه اسـت 
کــــه مــــی توانــــد جانشــــین حــــزب 
ــــارک  ــــی دوران مب ــــک مل دموکراتی

یـک ایــن دو ژتفـاوت ایــدئولو. بگـردد
ــدان مهــم نمــی شــمرد . حــزب را چن

نچه ارتش بدان نیاز داشت حکـومتی آ
ــور سیاســی و اقتصــادی را  ــود کــه ام ب
اداره کنــد بـــه ترتیبـــی کـــه احتمـــال 
  .برخاستن مردم به جنبش ناچیز شود

ـــار      ـــن دو ک حکومـــت مرســـی از ای
او بر مستحکم کردن پایـه . ناتوان شد

هـــای قـــدرت گـــروه سیاســـی خـــود 
 ،واکــنش بــه ایــن رویــه. متمرکــز شــد

ن وســعت برضــد او و جنبشــی بــا چنــی
نتیجه این شـد . اخوان المسلمین شد

که ارتش بـاز خـود را بـدین شـریک و 
بــرای اخــوان . همکــار سیاســی یافــت

. لترنــاتیوی وجــود نــداردآالمســلمین 
زیــرا جنــبش اعتراضــی مــردم مصــر از 
. انسجام و همآهنگی برخوردار نیست

در خــور توجــه اســت کــه گرایشــهای 
رکـه ایـن لیبرالی و سکوالر نیـروی مح

ایـن گرایشـها قابلیـت . جنبش هسـتند
تشکیل جبهه ای را پیدا کرده انـد امـا 
هنوز روشن نیست که این جبهه بـا بـه 

عمرش بـه پایـان  ،نتیجه رسیدن تمرد
وئن می توانـد ژ ۳۰می رسد و یا جبهه 

. بدیلی برای اخـوان المسـلمین باشـد
این امر که محمـد البرادعـی از سـوی 

ــرین گرایشــهای   ،اپوزیســیونعمــده ت
ــر  ــوان ســخنگو و طــرف گفتگــو ب بعن

قــدم اول بــرای پدیــد  ،گزیــده شــد
وردن یــــک بــــدیل بــــرای اخــــوان آ

  . المسلمین است
جنبش همگانی مصـریها کـه بخشـی  •

ـــز در  ن شـــرکت آاز اســـالم گراهـــا نی
ــــد  حضــــور شــــیخ االزهــــر و (کردن

. توجیهی که او از ضرورت کودتـا کـرد
 ن داشـت کـه بـهآارتش مصر را بـر ،!!)

ریاســــت جمهــــوری مرســــی پایــــان 
رئــیس جمهــوری از اســتعفاء  .ببخشــد

ســــرباز مــــی زد و اپوزیســــیون نمــــی 
خواســـت پیشـــنهادهای او را بـــرای 

ن چیـزی نبـود آاین . مصالحه بپذیرد
ترجیح . که ارتش مصر ترجیح می داد

ــور را  ــرل کش ــی کنت ــه مرس ــی داد ک م
حفـــظ کنـــد و از منـــافع اقتصـــادی و 

  . سیاسی ارتش حراست کند
ــا جنــبش وســیع مــردم مصــر و       ام

ناتوانی اخوان المسلمین هـم از اداره 
کشــور و هــم رســیدن بــه مصــالحه بــا 

بـرای ارتـش چـاره  ،نیروهای مخالف
ای جز برکنـاری مرسـی و حکومـت او 

ــاقی نگذاشــت ــا یــک . ب ــر تنه ــن ام ای
برکنـــاری ســـاده رئـــیس جمهـــوری و 

ــت او نیســت ــه فروپاشــی  ،حکوم بلک
بــه دنبــال  .نظــام دموراتیــک اســت

 ،سرنگون کردن مرسـی و حکومـت او
تشکیل حکومت غیر نظـامی را قطـب 

. مده بسیار مشکل می کندآبندی پدید 
این کـار اخـوان المسـلمین را سـخت 
ــد  ــد امی ــرده اســت و بای ــمگین ک خش

میـز آداشت کار به رویـاروئی خشـونت 
ن این کـه سـابقه ای آمهمتر از . نکشد

رای ن بکار بـردن زور بـآمد و آبوجود 
تغییـــر رئـــیس جمهـــوری منتخـــب و 
ــانون اساســی  حکومــت و مجلــس و ق

  .است
ساقط کردن حکومت مرسی حاکی  •

نست که استراتژی چندین ده ساله آاز 
ارتش مصر کـه رهبـری کـردن دولـت 

اینــک  ،بــدون حکومــت کــردن اســت
رهبـری . مشکل تحمیل کردنـی اسـت

ارتــش بــر دولــت دیگــر قابــل تحمیــل 
خامت بـار مـی نیست زیرا تنش ها را و

مداخله ارتـش مصـر تنهـا نشـان . کند
می دهد که نیاز به یک دولت ائتالفـی 

امـا ایجـاد چنـین دولتـی بسـیار . است
حتــی اگــر هــم تشــکیل . مشــکل اســت

تعامل میـان گرایشـهای موجـود  ،شود
ــت ــکل اس ــی مش ــت  بس ــن دول . در ای

اینست ارتش مرجـع نهـائی قـدرت در 
  .کشور باقی می ماند

  :غرب برعهده گرفته استوظیفـه توجیــه آن را بــرای دولتهــای سـت و هـم کودتا را تجـویز کـرده اطرفـه ایـن کـه البرادعـی هــم . نـداردســازگار بــا دموکراســی کثــرت گــرا، بدیل درخور و نه اندیشـه راهنمـای است، یعنی این که مصـر امـروز نـه ارتش موافقت و آن را توجیـه کـرده نماینده خـود کـرده انـد، بـا مداخلـه گرایشــهای سیاســی کــه البرادعــی را این امـر کـه نماینـده  :انقالب اسالمی
  
ــا را تجــویز و  ٭ البرادعــی کودت

مداخله ارتـش  –توجیه می کند 
مصـــر نـــه بخـــاطر حمایـــت از 

ــار  ــه قصــد مه ن آانقــالب کــه ب
  :بوده است

  
ــــــه ژ ۴در  ☚ ــــــزارش  ، ۲۰۱۳وئی گ

 Davidروزنامه نگار نیویـورک تـایمز 
Kirkpatrick این روزنامـه  در ،مصر از

دوسه جملـه  ،نآاز . انتشار یافته است
  :گویا را نقل می کنیم

و چه کسی ارتش را به کودتا تشـویق  •
در حمایــت از  ،کــرد و نــزد غربــی هــا

البـــی گـــری کـــرد؟ محمـــد  ،کودتـــا
. برنـده جـایزه نوبـل صـلح ،البرادعی

ــر از دســت  ایــنهم یــک دلیــل دیگــر ب
در . رفتن احترام جـایزه نوبـل در مـن

همـــواره  ،ی لیبـــرالژب ایـــدئولوقلـــ
  .جائی برای دیکتاتوری وجود دارد

البرادعـی مـأمور  ،۲۰۱۳وئیه ژ ۶در  •
 ۷در . تشــکیل حکومــت جدیــد شــد

ــهژ  ،بخــاطر مخالفــت ســلفی هــا ،وئی
خبــر  ،دفتــر رئــیس جمهــوری موقــت

ـــت وزیـــری را  ـــاب او بـــه نخس انتص
  !تکذیب کرد

مقالـه  یزر جان ،۲۰۱۳وئیه ژ ۳در  ☚
ارتـــش مصـــر بـــرای « ای بـــا عنـــوان

محدود کردن انقالب وارد عمـل شـد 
ــه  ــرای کمــک ب ــه ب در ســایت » نآو ن

)Counter Fire(  ــی ــه خــود اداره م ک
ــــد ــــار داده اســــت ،کن ــــین . انتش ام

ن را ترجمـه کـرده و انتشـار آحصوری 
ــه کــه . داده اســت نکــاتی از ایــن مقال

  :عبارتند از ،گویای نظر نویسنده اند
وط ســـق یراههـــا  همـــه یـــانم از •
به طور توامـان  یکنون یرمس ،»یمرس«

از  ینبهتر. راه است ینو بدتر ینبهتر
ژوئـن،  یآن رو که پس از تظاهرات س

ــ ــیعظ یتحــرک انقالب را موجــب  یم
از آن رو که ارتـش  ینبدتر. شده است
 ینا یقمتوقف ساختن تعم یمصر برا
 .وارد عمل شده اسـت یاسیتحرک س

 یا ن حرکــــت تــــودهیــــچــــرا کــــه ا
 »یمرســ«نــه تنهــا دولــت  توانســت یم

ـــه ـــدرت طبق ـــاختار ق ـــل س ـــه ک   بلک
  .قرار  دهد یدرا مورد تهد دار یهسرما

اقدام ارتش  یاکه آ دانیم یهنوز نم ما   
ـــا ـــه برخورده منجـــر  ای ینظـــام یب

 یزســـت یـــتکـــه بتوانـــد ماه شـــود یم
]. نـه یـا[دهـد  ییردر مصر را تغ یاسیس
ــنا ــیاز دال یکــی ی ــرا یل  یاســت کــه ب

ــر آ توده ــا بهت ــه ــه حکمران ــود ک  ین ب

ــ« ــ »یمرس ــا ش ــا ها یوهرا ب  یو ابزاره
  .دهند یانخودشان پا

 یکــه مــردم بــرا یســتن تردیــدی    
ــــازمانده ــــنا یس ــــهحرکــــت عل ی  ی

دولـت . کامال بر حق بودنـد »یمرس«
ــرااو ســقوط کــرد ز ــر حســب ب ی  یــانب

ــهکنا ــزآم  ی ــاره » ســنت ژوســت« ی درب
 یــککــه  ییآنهــا«: انقــالب فرانســه

تنهـا  برنـد، یم  یشپـ هیمـانقالب را تا ن
  ».کنند یخودشان را حفر م یگورها

تمــام  یبــه ســادگ المســلمین اخوان     
حــاکم مصــر بــه قــدرت   توســط طبقــه

 –از مسـند قـدرت  یبه سادگ یدند؛رس
خرســـند  - یقـــدرت واقعـــ یبـــه جـــا
مناسـب  یآنکه هرگز محمل یشدند، ب

انقــالب از عمــق اجتمــاع  یــک یبــرا
ــاباشــند  ــ ی ــرا یمحمل  الیســمیکراد یب

  .انقالب مصر باشند
 ینالمســلم دولــت اخوان عملکــرد    
 یدسـتان،ته یها فالکت ینتسک یبرا
کـارگران و  یابی دفاع از سازمان یبرا
کـــردن دســـتگاه  یزهدمـــوکرات یبـــرا
  .بود یزناچ یاربس یاسیس
از همــــــــه، دولــــــــت  فراتــــــــر    

 یبـا نهادهـا یدکوشـ ینالمسلم اخوان
. دحکومت سـابق زد و بنـد کنـ یتیامن

ـــــا همچنانکـــــه کـــــه  ـــــاون«ام  »یت
)R.H.Tawney (شـــــما «: گفـــــت یم
ــد یم ــک توانی ــازپ ی ــهرا ال ی ــه ال ی ــهب  ی

ببـر  یـک یدتوان یاما نم ید،پوست بکن
» .یــدرا پنجــه بــه پنجــه پوســت بکن

 یعــال یشــورا«ببـرِ ] در مصــر[اکنـون 
) SCAF(» مسلح یروهاین یفرمانده
اش  صـبحانه یرا برا ینالمسلم اخوان

  .است یدهبلع
 یروهـاین یفرمانـده یعـال شورای«   

از فـورانِ  ای سـابقه یبه طور ب» مسلح
 یکـه بـه تظـاهرات سـ هایی یتینارضا

ــدژوئــن انجام ــه اســت و  ی بهــره گرفت
را که در انقـالب  یا تا عرصه کوشد یم

. یـرداز دست داده بود باز پس گ یاصل
ـــور دق ـــه ط ـــقب ـــورا تر، ی ـــال یش  یع

 از یعرصــه را زمــان ینظــام یفرمانــده
ــد  ــته فرزن ــال گذش ــه س ــت داد ک دس

 ،»یقاحمـد شـف«شـورا،  ینمطلوب ا
را  یجمهـور یاسـتانتخابات ر  یجهنت

  .واگذار کرد »یمرس«به 
ــا      ــنا ام ــک ی ــا ی ــت  یکودت سرراس
 یجبس  اقدام تنها با پشتوانه ینا. یستن

همچنانکــه . بــود یرپــذ هــا امکان توده
، )Jack Shenker(» جـــک شـــنکر«

: شاره کرده اسـتا ین،گارد گر یلتحل
 یابــانیکــه اعتــراض خ یــتواقع یــنا«

 یاســیبحــران س یــکمســبب  یا تــوده
ــواه ــد، گ ــدرت ا یش ــر ق ــت ب ــناس  ی

ــا ا ــالب؛ ام ــنانق ــت ی ــه ا واقعی ــنک  ی
ــا ارتــش منجــر  یاعتراضــات بــه کودت

  ».انقالب است ینضعف ا  شد، نشانه
) ۲۰۱۱( یانقـــالب اصـــل یطـــ در     

 یروهــاین یفرمانــده یعــال یشــورا
رو  ۱۸را پــــس از » ارکمبــــ«مســــلح 

هراس  ینبرکنار کرد، چرا که آنها از ا
ــدم انجــام  ــه در صــورت ع ــتند ک داش

انقــالب بســاط  یــقتعم ی،کــار ینچنــ
  .یدآنها را بر خواهد چ  همه

 ینظــام یشــورا یــنامــروز ا اقــدام     
] یمامسـتق[آن بود که مردم خود  یبرا

را سـرنگون نسـازند،  »یمرسـ«دولت 
 یــکامـر شـبح  یـنکـه ا یـلدل یـنبـه ا

کــــه  انگیخــــت یانقــــالب دوم را برم
ــــدیتهد توانســــت یم ــــهعل ی کــــل  ی

 یو از جملــه نقــش محــور یــت،حاکم
ـــاننظام ـــد ی ـــنا. در آن، باش ـــک ی  ی

 یبــــــرا[ گیرانــــــه یشپ یکودتــــــا
 ینـــه بـــه معنـــا. بـــود] دســـتی پیش

ــر عل دســتی یشپ ــهب  یاقــدام احتمــال ی
 یبــرا یزینــاچ یــدکــه تهد ،»یمرســ«

از  یریجلـوگ یبود، بلکه برا یاننظام
ــالکــنش راد ــا، کــه تهد توده یک ــده  ی

  .حاکم هستند یاننظام یبرا یواقع
  
 :نـــرال السیســـیژمرســـی بـــه  ٭

امریکائی به شما اجازه کودتا را 
نمی دهنـد و تصـمیم بـه کودتـا 

  :وئن گرفته شده بودژ ۲۳در 
  
لوموند گزارش  ،۲۰۱۳وئیه ژ ۶در  ☚

کـــرده اســـت کـــه بنـــا بـــر اطالعـــات 
 ،نــابع مختلـــفوری شــده از مآگــرد

مسلم است که ارتش تصمیم به کودتـا 
را یک هفتـه پـیش از جنـبش همگـانی 

  :مردم مصر گرفته بوده است
بیان رسـمی مـی گویـد کـه در مصـر  •

جنـــبش همگـــانی مـــردم از حمایـــت 
ـــش برخـــوردار شـــده و مرســـی از  ارت
. ریاست جمهوری برکنـار شـده اسـت

اطالعـــات مـــإخوذ از  ،بـــاوجود ایـــن
خــوان المســلمین و ا ،منــابع مختلــف

ارتـــش و ســـازمان اطالعـــات مصـــر و 
بر این امر  ،سازمانهای اطالعاتی دیگر

ــه  ــد کــه ارتــش تصــمیم ب توافــق دارن
یعنـی  ،وئن ژ ۲۳برکناری مسری را در 

یک هفته پیش از جنبش عظیم مـردم 
  . گرفته بود ،مصر

بنـــا بـــر قـــول ســـخنگوی اخـــوان  •
حاضـر بـه  ،نرال السیسـیژ ،المسلمین
یک از امتیازها را که رئـیس قبول هیچ

جمهــوری حاضــر بــه دادنشــان بــوده 
پیـام او بـه مرسـی . نبوده اسـت ،است

یـا خـود اسـتعفاء مـی  :این بوده است
. کنید و یا ما شما را زنـدانی مـی کنـیم

 ،ن پاترسـونآاز جملـه  ،سفرای غـرب
ــه اخــوان المســلمین  ،ســفیر امریکــا ب

اطــالع داده بودنــد کــه ارتــش بنــا بــر 
ـــا دا ـــافتن . ردکودت ـــی ی مرســـی در پ

نرال السیسـی ژاما . حامی در ارتش شد
نیروهای برگزیده را نـزد فرمانـدهانی 

می  ،نها ارتباط گرفته بودآکه مرسی با 
نهـا قـولی بـه آفرستاد تا مطمئن شـود 

  .مرسی نداده اند
 ،وئیــــهژ ۵در  ،روزنامــــه الــــوطن •

نرال عبـدالفتاح السیسـی و ژگفتگوی 
وئیـه انجـام ژ ۲محمد مرسی را کـه در 

  :را منتشر کرده است ،گرفته است
این کـه از مـن مـی خواهیـد  :مرسی - 

امریکـائی . کودتـا اسـت ،استعفاء کنم
بــه شــما اجــازه ایــن کــار را نخواهنــد 

  .داد
ـــی -  ـــه  :السیس ـــردم و ن ـــن اراده م ای

امریکا است که اهمیـت دارد  و چـون 
من ها بـا  ،تو این سان سخن می گوئی
ــی  ــخن م ــو سرراســت س ــویمت ــا  :گ م

پرونده های بسـیاری شـامل جزئیـات 
کارشما در اختیار داریـم همـه حـاکی 
از توطئــه شــما برضــد امنیــت کشــور و 

  .شما محاکمه خواهید شد. عدالت
ــتعفاء  :مرســی -  ــه اس ــن ب ــن ت ــر م اگ

  ندهم؟
برکناری شما انجـام گرفتـه  :السیسی - 

ــتگی  ــل شــما بس ــه می ــر ب اســت و دیگ
تـرک بـا کرامـت مقـام خـود را . ندارد
  .کنید

ــام  :مرســی -  ــن مق ــه ای مــن شــما را ب
ــما را  ــوانم ش ــی ت ــرده ام و م نصــب ک

  .برکنار کنم
من به اراده ارتـش بـه ایـن  :السیسی - 

مقــام منصــوب شــده ام و شــما ایــن را 
شما نمـی توانیـد مـرا . خوب می دانید
ــد ــار کنی ــه . برکن ــر هیچگون شــما دیگ

  .مشروعیتی ندارید
و قطع شـدنهای بـرق و کمبـود گـاز  •

بنزین که ماه ها مسئله و مایه نارضـائی 

مردم از مرسی بود و مشروعیتش را بـه 
ــود ــرده ب ــر ســئوال ب بطــور اســرار  ،زی

  !از میان رفت ،میزیآ
وئیـه ژ ۵البرادعی، در مصاحبه . اندروی داده اســـت را کودتـــا خوانـــده گران از هر گرایش، آنچـه در مصـر بدین سـان، تحلیـل  :انقالب اسالمی ــودیمبدتر که خطر جنگ داخلـی اسـت، میــان بــد کــه اقــدام ارتــش اســت و : ی بـی سـی گفتـه اسـتبا ب ۲۰۱۳ ــرده ب ــر ک ــا . گی ــن ب ــه م ــود قــرار، البرادعــی نیــز نمــی دانــد کــه بــدین . مخــالف بــوده ام و هســتممداخلــــه ارتــــش در کــــار دولــــت وگرن ــابی وج ــدتر انتخ ــد و ب ــان ب ــه الخطــاب کــرده و همزمــان، جامعــه فصـــل بدســـت خـــود، ارتـــش را چنانکـــه در حـــال حاضـــر، . نـــداردمی ــده و ب تنها  ،و ارتشزور نقش اول را داده مصــری را دو قطبــی گردان ـــــه ژ ۸در روز  ـــــته و  ۴۲وئی ایـن . اسـتبسیاری را زخمی کـرده را کش » اسـالم سیاسـی«بار، نه جانبـداران  ــــود را از کــه غــرب نیــز نمــی توانــد نگرانــی وضعیت چنان است . یخته اندبرانگکودتا شده اند و ارتش را بـه کودتـا جانبدار » لیبرالها«و » الئیک ها«که  ــــدن«خ ــــالیزه ش ــبش هــای اســالمی » رادیک ــدســازمانها و جن ــان کن ــن .پنه ــر ای ــا ب مصــریها  ،بن ـــه همــت و اســتقامت بســیار جمهــور . هـردو شـده انـد ،گرفتار بد و بدتر ـــا ک ـــت ت ـــردم مصـــر الزم اس ــ       .دموکراسی از میان بر نخیزدم ــود مراجع ــی نب ــش یعن ــه ارت ـــد و اندیشـــه راهنمـــای امثال البرادعی می توانسته اند بدیل پس راه حـل وجـود داشـته اسـت و . خــویش اعتــراف صــریح کــرده انــدبدیل و مراجعه کننـدگان بـه ضـعف ه ب ـــه جامعـــه پیشـــنهاد پدیـــد آورن ـــروی ، ارائه دهند از جمله و پیش از همـهبـر وفـق آن، برنامـه عملـی را . کننددرخـــوری را ب ـــش و نی ـــاخت ارت ـــر س ـــــا انتظــامی و امنیتــی و دســتگاه اداری تغیی ـــا دموکراســـیدیکتاتوری به یـک سـاخت سـازگار از یـــــک ســـــاخت ســـــازگار ب ـــد از . ب ـــران بع ــد و ســازمانهای اما اکثریت بزرگی از آنها که دولـت انقالب، ایـن برنامـه پیشـنهاد شـد، در ای ـــاز دارد و همگانی می توانـد نیروهـای مسـلح یـک جنـبش . ضرورتی به تمام داردنیــز مــی گویــد یــک بــدیل توانمنــد، بـدین سـان، تجربـه مصـر . ساختندپایــه هــای اســتبدادی تبهکــارتر را بـاز گشـت اســتبداد پهلـوی، ســتون به جای کاری که باید کرد، از تـرس اندنـد، سیاسی کـه در بیـرون از آن مرا از آن خــود کردن ـــا خـــود ب ـــه ب ـــدرا از مقابل ـــبش  ناگزیرشـــان کن ـــار جن تــا ایــن جــا، . دنــکننــدگان قــرار گیردرکن ــداختن اما فصل الخطـاب . است پذیرفتنی ــر ان ــه خط ــش، ب ــردن ارت ــده اگــر . ســامانه مــردم ســاالری اســتک ـــرددمی تواند مانع از  ارتش نشده باشد،شــدنش جــدی اســت و اگــر برقــرار برقــرار شــده باشــد، خطــر برچی ـــتقرارش بگ ـــک . اس ـــی ی ـــرکت در شــهروند گشــتن، بعنــوان انســانهای جنبش کننـدگان نیـز مـی بایـد از راه دهـــد،  جنـــبش همگـــانی روی مـــیوقت ـــئولیت ش ـــد مس ـــد و حقوقمن ـــویش را بپذیرن ـــت خ   اقتصاد وسیله کار  ،درمصر         .قدرتمدار نسپارندارتش و نه به هیچ سازمان سیاسـی سرنوشــت خــود را نــه بــه  اختیــارسرنوش

   12صفحهدر

 !محدوده عمل ؟
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ــد وضــعیت  ،ایـراندر . ارتش بر ضد مرسی شد ــژاد مــی گوی   :نیستگویـــد بـــدتر از ایـــن قابـــل تصـــور اقتصاد عـالی اسـت و روحـانی مـی احمــدی ن
  
  

داده هــا گــزارش مــی 
ــورم  ــعت ت ــد وس            کنن
ــــت  و بیکــــاری و ران

    :را  خواری
  

تولیدكننــده چــای  ۳۰٭ بــیش از 
تهدیــد بــه اعــالم ورشکســتگی 

  :كردند
 
 ۳۰از  تیر به گزارش ایلنا، بـیش ۴در  ☚

كارخانه دار تولید كننـده چـای خشـك 
ــه  ــه ای ب ــا«در نام » كیهــان هاشــمی نی

استاندار گیالن اعالم كردند كه قـدرت 
هزار تومان بابت  ۳۸۴پرداخت بیش از 

هر كیلو چای خشك را ندارند و در غیر 
اینصورت مجبور به اعالم ورشکستگی و 

  .بیکاری كارگران هستند
 

دالر میلیـارد  ۹٭ مصرف بیش از 
ـــرخالف  ـــی ب ـــد نفت ـــازاد درآم م

  :قانون
 
، بـــه گـــزارش مهـــر، ۹۲ تیـــر ۴در ☚

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور 
قـانون  ۲به دنبال بررسـی عملکـرد بنـد 

 ۹٫۲کل کشور، مبلغ  ۱۳۹۰بودجه سال 
ــازاد درآمــد ارزی کشــور  ــارد دالر م میلی
معادل صد هزار و چهارده میلیارد ریال 

ونی هیــات براســاس مصــوبات غیــر قــان
وزیران برخالف احکام تعیـین شـده در 

 .این بند به مصرف رسیده است
 

ــــف یک ــــارد دالری  ٭ تخل میلی
  برای واردات خودرو

 
به گزارش خانه ملـت،   ،۹۲ تیر ۵در  ☚

محمدعلی پورمختـار رئـیس کمیسـیون 
،  اصل نود قانون اساسـی مجلـس گفـت

ــرخیص خو ــه ت ــان اینک ــا بی ــای دب روه
قـانون از سـوی لوکس بـدون ضـابطه و 

های مربوطــه  ها و دســتگاه وزارتخانــه
بانــک مرکــزی : صــورت گرفتــه، گفــت

حدود یک میلیارد دالر ارز مرجع برای 
واردات خودروهــای لــوکس اختصــاص 

 .داده بود
  

ــانی ــاق بازرگ ــو ات ــت : ٭ عض ران
هـــزار میلیـــارد تومـــانی در  ۲۶۰

  :بازار ایران
  
تیر به گزارش  روزنامـه اعتمـاد  ۸در  ☚
ل از محمد پارسـا، یکـی از اعضـای به نق

اتاق بازرگـانی ایـران، نوشـت کـه عـدم 
تعدیل نرخ ارز و چنـد نرخـی بـودن آن 

هـزار میلیـارد تومـان  ۲۶۰باعث ایجاد 
  .رانت در بازار کشور شده است

عدم تعدیل نـرخ ارز در دولـت محمـود 
نژاد انتقادهــای بســیاری را در  احمــدی

چـــه برخـــی  پـــی داشـــته اســـت، چنان
ــ ــالمی، نماین ــورای اس ــس ش دگان مجل

ماننــد محمدرضــا پــورابراهیمی، نایــب 

رئــیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس، از 
ــقوط  ــل س ــی از عوام ــوان یک ــه عن آن ب
ــال، و رشــد  ــران، ری ارزش پــول ملــی ای

 .اند تورم یاد کرده
خيلي از كاالهايي كه وارد «: وی افزود

تومان آمـده اسـت،  ۱۲۲۶شده، با دالر 
وغن، خـوراك دام غذايي، ر مانند مواد

امــا از آنجــا کــه همــه . و طيــور و دارو
ـــي مي ـــاال م ـــد قیمـــت دالر ب رود و  دانن

شود، كاال را بـر اسـاس  تومان مي ۳۴۰۰
در . کننـد تومانی عرضه نمی ۱۲۲۶دالر 

اي ايـن وسـط، از تغييـر دالر  واقع عـده
ـــه  ۱۲۲۶ ـــاني ب ـــان و از  ۲۴۰۰توم توم
ــه  ۲۴۰۰ ــان ب ــود  ۳۴۰۰توم ــان س توم

  ».برند زيادي مي
  

درصدی خوراکی هـا  ۶۰٭ تورم 
  :نسبت به ماه مشابه سال قبل

 
،  بـه گـزارش فـارس، بـر ۹۲تیر ۹در  ☚

اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم گروه 
هــا در دوازده ماهــه منتهــی بــه  خوارکی

  .درصد رسیده است ۵۰٫۶خرداد به 
،  بـــه گـــزارش مهـــر، ۹۲تیـــر ۱۱در  ☚

بانک مرکـزی گـزارش متوسـط قیمـت 
فروشی برخی از مواد خوراکی در  خرده

را  ۹۲تیر ماه  ۷تهران در هفته منتهی به 
ــرد ــالم ک ــزارش . اع ــن گ ــاس ای ــر اس ب

قلــم کــاالی اساســی  ۴۲تغییــرات نــرخ 
 .منتشر شده است

براسـاس ایـن گـزارش متوسـط قیمــت   
گروه لبنیات در هفته مـذکور نسـبت بـه 

ــه مشــابه ســال قبــل  درصــد،  ۴۳٫۴هفت
ــرغ  ــرنج  درصــد، ۶۸٫۳تخــم م  ۶۳٫۶ب

درصـد،  ۱۰۷٫۳ اتدرصد، گـروه حبوبـ
ـــــازه  ـــــای ت ـــــوه ه ـــــروه می  ۲۶٫۱گ

درصــد،  ۷۲٫۸درصد،سـبزی هــای تــازه 
درصد، گوشت مرغ  ۵۶٫۲گوشت قرمز 

ــد و شــکر  ۱٫۹ درصــد،  ۴۱٫۸درصــد قن
درصد و روغـن  ۱۰۰٫۵چای و حبوبات 

  .درصد افزایش یافته است ۵۸٫۲نباتی 
 

مشـــــکل نیمـــــی از : ٭ گـــــالوپ
امین خـــوراک و ایرانیـــان در تـــ

  :مسکن
  
، بــه گــزارش ســازمان ۹۲تیــر  ۱۰در  ☚

گوید  نظرسنجی گالوپ، در گزارشی می
کــه نیمــی از جمعیــت ایــران، در طــول 
ســال گذشــته در مــواردی بــرای تــامین 
ــه  ــکل مواج ــه مش ــوراک ب ــکن و خ مس

  .اند شده
  
ــــران از  ٭ ــــانکی در ای ــــدهی ب ب

/ متوســط جهــانی بــاالتر اســت
  :دالئل افزایش معوقات

 
 ،به گزارش مهـر نیـوز ،۹۲تیر  ۱۵در  ☚

مرکــز پــژوهش هــای مجلــس بــا اعــالم 
اینکه نسبت مطالبـات معـوق بـانکی در 
ایــران از متوســط جهــانی بــاالتر اســت، 
دالیل ازدیاد مطالبـات غیرجـاری را در 

ــرد ــور بررســی ک بررســی وضــعیت  :کش
مطالبات غیرجاری بانک ها در کشور و 
 مقایســه آن بــا متوســط نســبت جهــانی،
بیــانگر وضــعیت نامناســب بانــک هــای 

این  .ایرانی در وصول مطالباتشان است
ــاگونی دارد و مطالعــه  ــر دالیــل گون ام
حاضــر ضــمن بررســی مختصــر دالیــل 
موجود، پیشـنهادهایی را بـرای کـاهش 
مطالبــات غیرجــاری بانــک هــا در دو 
بخش درون سـازمانی و بـرون سـازمانی 

  .ارائه کرده است

ــرا دلیــل اول اینســت کــه . برســاندندیده است دالیل را به اطالع عمـوم یــن مرکــز الزم امــا ا :انقــالب اســالمی ــواری با آنها که وامهـای کـالن مـی گیرنـد و همدسـت هسـتند  گردانندگان بانکهادلیل دوم اینسـت کـه . را وصول کنندوام گیرندگان قدرتمند مطالبات خود داده می شود و بانکها نمـی تواننـد از در سلسله مراتب قدرت به اشخاص اعتبارها به نسبت موقعیت گیرنـدگان زی ــت خ ــتهای ران ــواع فرص ــوم آن در ان ــل س ــد و دلی ــی اندازن ــار م ــی و دلیل چهـارم آن . قدرتمدارها استیعنی دسـتگاه قضـائی نیـز در اختیـار اینست که امنیت قضائی وجود ندارد بک ــاط جمع ــائل ارتب ــه وس ــراض از  مـــانع از آن مـــی شـــود کـــه مـــردمسوئی و شدت سرکو باز سوی دیگـر سور از استقالل و آزادی ندارند و ساناینســت ک ــه اعت ــوند و ب ــاه ش ــایق آگ   .و نه اجرا می شودبنابراین، نه قانون درخور وجـود دارد . مطالبــــات بانکهــــا را نمــــی دهــــددولـــت حقوقمـــدار نیســـت و خـــود و دلیــل پــنجم اینســت کــه . برخیزنــدحق
  
 دولت دهم زمینه رشد :مومنی ٭

ــــــارد تومــــــانی  ۳۰۰ هزارمیلی
  :نقدینگی را به ارثیه گذاشت

 
ــــر  ۱۲در  ☚ ــــایت  ،۹۲تی ــــاد س اقتص

ــومنی ســخنان  ــاد م ــار داده فرش را انتش
اقدام اخیر دولت دهـم در تهـاتر : است

بخشی از بـدهی هـایش از محـل فاصـله 
ـــه صـــعود  ـــرخ ارز، زمین  ۳۰۰قیمتـــی ن

تومـانی حجـم نقـدینگی را  هزارمیلیارد
رای دولـت آینـده بسـیار ایجاد کرد که ب

 .دردسرآفرین خواهد بود
ـــه     ـــگاه عالم ـــاد دانش ـــتادیار اقتص اس

طباطبایی در نشسـت کافـه خبـر اظهـار 
هزارمیلیـارد تومـان از  ۷۴تهاتر : داشت

بدهی دولت به بانـک مرکـزی از محـل 
مابـــه التفـــاوت نـــرخ ارز اقـــدام بســـیار 
خســارتباری اســت بــه طــوری کــه اگــر 

را در آن دخیـل  ۳ضریب فزاینده پـولی 
کنیم این ایجاد پـول بـا پشـتوانه قـوی، 

ــه رشــد  ــانی  ۳۰۰زمین ــارد توم هزارمیلی
 .نقدینگی کشور را فراهم خواهد کرد

باید از ادامه ایـن گونـه : او تاکید کرد    
اقــدامات خســارتبار کــه همچنــان در 
روزهای پایانی دولت دهـم ادامـه دارد، 

خطاب به نمایندگان  او .جلوگیری کرد
بـه هـیچ وجـه ایـن : ه استمجلس گفت

اقدام دولت قابل کـم تـوجهی نیسـت و 
بـا  .باید مورد بررسی جـدی قـرار گیـرد

وجود اختالفات فکری و نقدهایی کـه 
به رفتار و عملکرد آقای تـوکلی دارم امـا 
بابت افشای آن، به عنوان یک شـهروند 

چرا که ایشان به واقـع بـه . از او متشکرم
ای خـود عمـل  رسالت و وظیفـه حرفـه

 .کرد
من اگر به جای تـیم مـدیریت دولـت     

جدید باشـم، فـوری تـرین و مهمتـرین 
 اقدام خودم را بر فهم نظـری و اقتصـاد
سیاسی برنامه تعدیل و تصمیم گیری در 
ـــدیل  ـــل تع ـــروج از دور باط ـــورد خ م
ساختاری یا ادامه وضع موجود متمرکز 

  .می کردم
ش کرد نباید فرامو: مومنی تاکید کرد    

که اگردر دوره ریاست جمهوری آقـای 
خاتمی خسارت کمتری به اقتصـاد وارد 
ــتری حاصــل  ــتاوردهای بیش ــد و دس ش
شد، علت کاهش شدت اجـرای برنامـه 
تعدیل ساختاری بود وچـون همچنـان 
در باتالق تعدیل گرفتار بودیم نشـد کـه 

از انرژی انسانی بـاالیی کـه آن زمـان بـا 
طـور کامـل  انتخاب ایشان آزاد شـد، بـه

 .استفاده کنیم
ــت      ــای اهمی ــم گوی ــه ه ــه ترکی تجرب

تعیـــین تکلیـــف در خصـــوص برنامـــه 
ــه دو . تعــدیل ســاختاری اســت در ترکی

ــه  ــن نتیج ــه ای ــا ب ــید ت ــه طــول کش ده
رسیدند که با نظامیگری و نگاه امنیتـی 
ــانی در  در حــوزه سیاســی و شــوک درم
قالــب برنامــه تعــدیل نتیجــه ای جــز 

 .اصــل نمــی شــودپیشــروی در بــاتالق ح
اصــالح اقتصــاد ترکیــه از آغــازین ســال 
هــای اولــین دهــه قــرن بیســت و یکــم، 
حاصــل ایــن پختگــی فکــری در عرصــه 
سیاسی و اقتصادی بود، لـذا بـا انضـباط 
مالی و پـولی مثـال زدنـی رونـد فزاینـده 
نرخ تـورم مهـار شـد و دسـتکاری هـای 
نرخ ارز جای خود را به ثبات اقتصـادی 

 .ادی دادو رشد مستمر اقتص
ــرا و وضـعیت سیاسـی،  :انقالب اسالمی ــد چ ــی گوین ــارجی م ــی و خ   :گسترش می یابندسرکوبها و تجاوزها به حقوق انسـان داخل

  
دستگیریهای  و اعدامها

خودســرانه و فشــار بــه 
ـــاز ـــان ب ـــم  زحمتکش ه
  :بیشتر می شوند

  
ــــر  ۴در ☚ ــــييع و ۹۲ تی ــــم تش ، مراس

فعـــال   خاکســـپاری افشـــين اســـانلو،
ــ در تهــران   دانی سیاســی،کــارگری و زن

بـه گفتـه يـک شـاهد عينـی،  .برگزار شد
دوســتان، اعضــای خــانواده اســانلو و 
شماری از فعاالن اجتمـاعی، کـارگری و 

 .اند سياسی در اين مراسم شرکت داشته
اين مراسم در شـرايطی برگـزار شـد کـه 
يکی از اعضای خانواده اسانلو به پلـيس 

  .امنيت تهران احضار شده بود
کمیتـــه گزارشـــگران  ،۹۲تیـــر  ۴در  ☚

گزارش کـرده اسـت کـه در حقوق بشر، 
علــی نکــویی، از فعــاالن  ،خــرداد ۳۰

سیاســـی و از مســـئوالن بخـــش کنتـــرل 
و  از ا .فرودگــاه شــیراز بازداشــت شــد

ــان آیت ــانی  حامی ــتغیب، روح ــه دس الل
 اسـت و منتقد رهبر جمهـوری اسـالمی

هنگام خروج از محل کار، توسط چنـد 
خصــی دســتگیر و بــه مــامور لبــاس ش

 .محلی نامعلوم برده شده است
به گزارش ایسـنا، سـید  ،۹۲تیر  ۴در  ☚

ــثم بصــام ــنا  تبار در گفــت می ــا ایس وگو ب
از آنجا که کمیسـیون : ه استاظهار کرد

احزاب با تمدید پروانه کـانون  ۱۰ماده 
صنفی معلمـان موافقـت نکـرده اسـت، 
ــنفی  ــانون ص ــوان ک ــا عن ــکل ب ــن تش ای

 .فعالیت نداردمعلمان اجازه 
به گزارش کمپین بـین  ،۹۲تیر  ۵در  ☚

 ۲۰المللی حقوق بشـر در ایـران، صـبح 
ــدانیان خــرداد مــاه، از  هشــت نفــر از زن

ـا در فـیلم  سنی این زندان خواسته شده ت
. مستندی به برخی اقدامات اعتراف کنند

ـاموران  بـه  واواکاین منبـع گفـت کـه م
این زنـدانیان گفتـه انـد در صـورت عـدم 

ـا از حـــق حضـــ ــ ـــتند آنه ـــن مس ور در ای
مرخصی، مالقات و عفو مشروط محـروم 

 .خواهند ماند
به گزارش همسر سعید  ،۹۲تیر  ۵در  ☚

مدنی، پژوهشگر اجتماعی، استاد مدعو 
دانشــگاه و از فعــاالن ملــی، مــذهبی بــا 
اظهار اینکه از حکم صـادره شـش سـال 
زنــدان و تبعیــد بــه بنــدرعباس بــرای 

سـعید « :تهمسرش در شوک است گف
کیفرخواسـتش  مدنی قـبال در دادگـاه و

مـی دانسـت کـه جـرم هـایش چیســت و 
تقریبا حکمش چه خواهد بود اما قاضی 
حداکثر مجازاتی را که می توانسته برای 

اتهامــات ســعید . او صــادر کــرده اســت
اجتمــاع و تبــانی بــه قصــد اقــدام علیــه 
امنیت ملی و تبلیـغ علیـه نظـام بـه نفـع 

هـای مخـالف نظـام  ها و سازمان گروه
است و با این استدالل که فعالیت هـای 
ــه  ــوده ب ــترده ب ــور گس ــل کش او در داخ

سـال دیگـر تبعیـد  ۱۰حبس در تبعید و 
  . در بندرعباس محکوم شده است

به گزارش هرانا، صـبح  ،۹۲تیر  ۵در  ☚
خــرداد مــاه ســال  ۱۶روز پــنج شــنبه 

ــــامورین  ــــاری، م ــــن از  ۳ واواکج ت
صـارمی، زنـدانی علـی    اعضای خـانواده

اعدام شـد،   ۸۹ای را که در سال  سیاسی
در خانــه و محــل کارشــان بــدون هــیچ 

  .توضیحی دستگیر کردند
) غــالم حســین صــارمی(حســن صــارمی

فرزنـدش  ۲برادر علی صارمی به همراه 
هــیچ   حامــد و شــهال صــارمی کــه ســابقه

گونه فعالیت سیاسـی ندارنـد، بـا نشـان 
تقال نادادن حکمی مبنی بر بازداشت و 

زنـدان اویـن، بازداشـت  ۲۰۹به بنـد  او
 .اند شده
ـــر  ۵در  ☚ ـــو  ،۹۲تی ـــزارش رادی ـــه گ ب

راد  فعـــال  فرانســـه، شـــاپور احســـانی
کارگری با اشـاره بـه شـکنجه زنـدانیان 

ــــدان ــــد کــــه  می  کــــارگری در زن گوی
های افشـــین اســـانلو، فعـــال  دنـــدان

کارگری نیز در زندان و در اثـر شـکنجه 
ویی بـه گفتـه وی از س. شکسته شده بود

نیروهای امنیتی با برگزاری مراسم ختم 
افشــــین اســــانلو در مســــاجد تهــــران 

  .اند مخالفت کرده
افشین اسـانلو، فعـال کـارگری اواخـر    

ــال  ــاه س ــوب ۸۹آذرم ــال جن ، در ترمین
تهران توسط ماموران امنیتی بازداشـت 
شد و به مـدت سـه مـاه و بـدون اطـالع 

زنـدان  ۲۰۹اش در بند امنیتـی  خانواده
وی .شـــد اویـــن تهـــران نگهـــداری می

خردادماه سال گذشته بر اساس تصمیم 
شــورای انضــباطی زنــدان اویــن بــه بنــد 
ویژه امنیتی زنـدان رجـایی شـهر کـرج 

 .منتقل شده بود) گوهردشت(
ویک خـرداد مـاه  اسانلو روز جمعه سـی

پس از انتقال از زندان رجـایی شـهر بـه 
 .بیمارستان درگذشت

شت افشـین اسـانلو سـکته دلیل درگذ    
راد  شاپور احسـانی.قلبی ذکر شده است

با رد احتمال سکته قلبی افشین اسـانلو 
افشــین اســانلو هنگــام :" توضــیح داد

ــرگ  ــابقه  ۴۲م ــته و هــیچ س ســال داش
ـــل  ـــه همـــین دلی بیمـــاری نداشـــت؛ ب
موضــوع ســکته قلبــی او بعیــد بــه نظــر 

 ".رسد می
بـــه گـــزارش کمپـــین  ،۹۲تیـــر  ۶در  ☚
لی حقوق بشـر در ایـران، گیتـی المل بین

پورفاضـل، وکیــل پرونـده ســتار بهشــتی 
گوید یک بازجو مقصـر اصـلی مـرگ  می

 ۴سـتار «. نویس بوده اسـت این وبالگ
بازجو داشته که یـک نفـر از آنهـا مقصـر 

او در . اصلی در مـرگ سـتار بـوده اسـت
. جلسه بازپرسی آمد و ما هم او را دیدیم
ــأمور اطالعــات اســت ــه  او را چــون م ب

فرســتند مبــادا کــه محکــوم  دادگــاه نمی
 .»شود
ــر  ۷در   ☚ ــا،  ،۹۲تی ــزارش هران ــه گ ب

ــــانی روز پنج ــــف رحم  ۲۳شــــنبه  حنی
خـــرداد مـــاه ســـال جـــاری در آســـتانه 
انتخابـــات یـــازدهمین دوره ریاســـت 
جمهــوری در منــزل مســکونی خــود در 

وجـود گذشـت  بـا .کرج بازداشـت شـد
ـــــــیش از  ـــــــت وی  ۱۵ب روز از بازداش

طالعـی از سرنوشـت وی در ونه اگهیچ
  .دست نیست

  
  16صفحهدر

  

 !محدوده عمل ؟
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ش حـ هـزار ف  يعقوب يدس يام بكنند و آقا هه تكّبنده اگر سرم را ببرند تكّ

 يآقا !يزيسال خونر يستازب بعد .روم يها نمرفح   ينار اب يربمن بدهد ز
 بنـده  يـد، خـواه بود  يآزاد يـد، شما مشروطه خـواه بود  !يعقوب يدآقا س

و مردم را دعوت  يرفتيدمنبر م يكه پا يدممملكت د يناخودم شما را در 
در مملكت  يكس يكاست كه  ينشما ا يدةحاال عق .ي كرديدم   يزاده آب

 ينطـور هم حـاكم ؟ اگـر ا   ،باشد   الوزراء يسهم رئ ،باشد كه هم شاه باشد
چرا خون شـهداء   پس ،استبداد صرف است ،باشد كه ارتجاع صرف است

از  ميخواسـتيد    يد؟شتن دادكمردم را ب چرا؟؟ يختندر يخودرا ب يراه آزاد
ـ  يدبگوئ يائيدل بروز او  يـك  ،يخواسـتيم و مشـروطه نم  يمكه ما دروغ گفت

  »  .!با چماق آدم شود يدو با  است جاهل  يتملّ
  

  »دكتر محمد مصدق « 
 
قبـل از اينكـه  بـه    :  حسين مكّي در تاريخ بيست سالة ايران  مي نويسـد  ◀

و نطق  دكتـر مصـدق   )  جلسة تغييرسلطنت( 1304ي  نهم آبان جلسة  تاريخ
ـيح  مطلـب  مقـدمتاً دو سـه       ،السلطنه پرداخته شود الزم است از نظـر توض

، بـراي  سپس  به اصل  نطق جـواب آن پرداخـت   موضوع  را بيان  نموده،
با آقاي دكتر مصـدق    كه در اين مورد مصاحبه اي كشف حقيقت الزم شد

  .آن روشن شود مقدمات  جلسه و حقيقت مل آيد  وبه ع
  : آمده جريان  امر به اين ترتيب بوده است طبق تحقيقاتي كه به عمل 

ـتوفي الممالـك  كـه يكـي از      1304صبح نهم آبان ماه   – 1 خورشيدي  مس
رجال  شريف و خوش نام ايران  به شمار مي رود به دكتر مصـدق  تلفـون   

  جلس هست يا خير؟كرده بود كه  خبر داريد امروز م
 سپس مرحوم مزبـور » خبر ندارم « : دكتر مصدق در پاسخ اظهارداشته بود   
  .ايشان  خواهش كرده  بود كه به منزل مشاراليه رفته تبادل نظر نمايند از

كـه ذيـالً    مذاكرات به ترتيبـي  بالفاصله دكتر مصدق با ايشان مالقات نمود و
  :بيان  مي شود جريان  يافت

ممالك پرسيده  بود از مادة  واحده  كه براي تغييرسلطنت احمـد  ال مستوفي
  شاه  تهيه شده خبر داريد يا نه؟

  .خير ، خبر ندارم
سپه مادة واحده اي تهيه شده  در منزل سردار« مجدداً اظهار نموده بود كه 

ـاي    يك  به يك  به آنجا  برده  و نمايندگان را ـاء  نماينـد، آق اند كه آنرا امض
ـاء نكـرده      ا حسين خان عالءميرز ـاع  نمـوده  و امض را هم كه  برده اند امتن
ـاي مـؤتمن الم    داشت كه ديشب هـم در  سپس اظهار. است ـ منـزل آق ك  ل

ـاب مشـورت      بودم و با آقاي مشير الدوله و آقاي  مـؤتمن  الملـك درايـن ب
ـا نـه     آيا  با اين وضع  امروز كرديم كه ـان صـالح   به مجلس  بـرويم ي ؟ آقاي

ـئله ترديـد     مجلس حاضر تند كه امروز درندانس شويم، چون من درايـن مس
كه آيا  به مجلـس    ورد  با جنابعالي هم مشورت  بكنمدر اين م دارم خواستم
  »  برويم  يا نه ؟

ـاله     بتوپ چـي و سـرباز  « دكترمصدق درجواب اظهار مي دارد  كه  هـر س
د، به وكيـل  اع كنمملكتش دف بيايد و از كه يك روز  بكار مواجب مي دهند

 يك روز بكار مملكت به خورد و هم دو سال مواجب مي دهند  براي اينكه
از قانون اساسي دفاع بكند، اگرما امروز به مجلس نرويم  به وظيفة نمايندگي  

  »...خود رفتار نكرده ايم
بـه ميـرزا   موافـق شـد و    مستوفي الممالك رأي دكتر مصدق را پسنديده و

كردند و به منزل ايشان آمده به اتّفاق به مجلس  تلفونحسين خان عالء هم 
  .رفتند

و شاهزاده سليمان ميـرزا بودنـد     درمجلس به اطاقي كه سيد حسن مدرس 
ـاكي از    وارد شدند و مبهوت جريان و اوضاع آمد و رفت نمايندگان كـه ح

ـ  يك خبر و حادثة غير منتظر و ـا بـه     غير مترقّبه اي ب ـتند، در ايـن اثن ود گش
ـا رفيـع  ( م مقام الملك الممالك اطّالع  دادند  كه قائ وفيمست ) حاج آقا رض

ـتوفي پـس     .  الزم  دارد اطاق با جنابعالي كار در خارج ـنخان مس ميـرزا حس
« ازمالقات با ايشان مجدداً به اطاق آمده  و به دكتر  مصدق گفتـه بـود كـه    

ـا  ـاال    چون با جنابعالي به مجلس آمده ام و بايستي با شما  هم خ رج شـوم ح
ا خواسته است آيا  صـالح مـي   سپه مر هم با شما مشورت مي كنم كه سردار

  » كه بروم يا  نه؟ دانيد
ـاري    البتّه تشـريف ببريـد و  «  دكترمصدق درپاسخ اظهار مي دارد  ـايد ك ش

  ».بكنيد اين طرحي كه براي تغيير  سلطنت تهيه شده امروز مطرح نشود
ـتو اطاق نرسي مستوفي به در هنوز في الممالـك  ده بود كه دكترمصدق ازمس

ـالي را در  خواهش كرد چون ممكنست مجلـس علنـي    استعفاي اولية جنابع
عالء در موقـع    ، مجدداً استعفاي ديگري مرقوم فرمائيد تا آقايمطرح نكنند

آنرا ارائه دهند بلكه مطابق نظامنامـة داخلـي بواسـطة     رسميت يافتن مجلس
دستور و شور در  س جديد مجلس نتواند وارد درنبودن رئيس و انتخاب رئي

  .كه تهيه كرده اند  بشود طرح مادة واحده
مستوفي الممالك استعفا نامة ديگري نوشت و به آقاي عالء داده ،بـه منـزل    

  .سردار سپه رفتند
اينكه هيئت رئيسة مجلس سالي دو مرتبه  تجديد انتخاب مي شـوند،   توضيح

ـاي مـؤتمن    14در انتخابات  .مهرماه 14فروردين و ديگر  14يكي  مهرماه  آق
ـاك  را پس دي الملك كه هواي كار ـان خطرن پـس   ده  بود و گويا  از جري

مجلس شوراي  پرده  تا اندازه اي آگاه  بود، از قبول رياست امتناع  نمود و
ـاب شـود    ملّي چنين در نظر گرفت كه اگر مرحوم مستوفي به رياست انتخ

ياست دخالت نخواهد كرد و تـدين هـم بـه نيابـت     چون مشاراليه دركار ر
طر ارياست  انتخاب مي شود بنا براين جلسة نهم آبان را بـدون دغدغـة خـ   

  .از اين بابت ديگر نگراني نخواهد بود كرد  و واهداداره  خ
زماني كه زنگ جلسة رسمي زده شد، مخالفين مادة واحده بدون تشـريك    

ـبالً صـف     مساعي با يكديگر وارد جلسه گردي دند،  ولي بـرعكس مـوافقين ق
ـين كـرده     آرائي كرده براي هر يك از مخالفت كنندگان اشخاصـي را مع

و در مقابـل   مثالً براي جواب  دكتـر مصـدق  داور  . بودند كه جواب بدهند
ـان  عـالء      و در ، سيد يعقوب انوارتقي زاده ـين خ ـاب ميـرزا حس ، مقابل جن
  !ياسائي

ـاش  وزيـر فوائـد عامـة  و فروغـي  وزيـر       قبل از تشكيل جلسه، ت – 2 يمور ت
خارجه  نمايندگان را براي تشكيل جلسه از دو دري كه آنوقت داخل مـي  
شدند به محلّ خود وارد و مواظب بودند كـه ديگـر  نماينـدگان  از جلسـه     

  .خارج نشود

ن از ورود بـه  است كه براي  وارد كردن محمد وليخان اسدي چـو  مشهور
تيمورتاش به او گفته  بود شما عيال داريـد؟ اوالد   اشت،جلسه خود داري د

تيمور تاش پرسيد آيا علـم  .  گفته بود ندارم.  داريد؟  عالقه  داريد  يا نداريد
را هـم نداريـد؟ اسـدي در جـواب،     ) شوكت الملك حاكم وقت بيرجند( 

ـپه  ( تيمورتاش  مي گويد اگر حضرت اشرف . دارم علـم را دار  )  سـردار س
ي را انتخاب  كردي شما چه خواهيد كرد؟  گفته  بود علم چرا اسدبزند كه 
  .اين  بود كه اسدي  هم وارد مجلس شد! وارد  مجلس  مي شوم و را دارم

ـا كـرده    ذكر اينستكه  به وكالئي كه مادة  واح نكتة ديگر قابل – 3 ده را  امض
ـاب خواهنـد     بودند اطمينان . شـد داده  شده بود كه دورة آينده هـم انتخ

ـليمان   بنابراين كساني كه مادة واحده را امضا كرده ب ـاهزاده س ودند غيراز ش
انتخاب نشد در دورة  ششـم همگـي    كه در تهران انتخابات آزاد بود و ميرزا

  ) 1. ( انتخاب  شدند
  
   ۱۳۰۴صورت مشروح مجلس مورخه شنبه نهم آبان ماه   ◀
  

ظهـر بـه رياسـت    ه ربع ساعت قبـل از  دويست و يازدهم مجلس س ةجلس
 .قاي تدين نايب رئيس تشكيل گرديدآ
  

سه فقره ، ورود در دستور صورت مجلس تصويب شد قبل از - نايب رئيس 
خبر از كميسيون عرايض و مرخصي تقديم مجلس شده اسـت كـه يكـي    

  .يكي بعرض مجلس ميرسد
خبر اود هاشم ميرزا است كـه از تـاريخ   ل راجع بمرخصي شاهزاده محم

  .سيون هم تصويب كرده استحركت كمي
 

 .اخطار قانوني دارم  -   مدرس
 راجع بچه چيز ؟راجع بخبر كميسيونست ؟ - نايب رئيس 

اجازه بدهيد تا عرض كنم راجع بچه چيـز اسـت يـك مسـئله       -  مدرس
هاست اخطار قانوني دارم اجازه ميدهيد عرض كنم م بر اينمقد. 

  .يريد صحبت بفرماييدبعد از اين ممكنست اجازه بگ - نايب رئيس 
 . م استرسمي اخطار قانوني مقد ةدر جلس -   مدرس

  مقصودتان اخطار نظام نامه است ؟  - نايب رئيس
 .بايد استعفاي رئيس را بخواند ؟بلي مگر نظامنامه قانون نيست  -  مدرس

 ).اجازه(قاي داور آ  - نايب رئيس
 ايشان حق داشتند وفرمودند   قاي مدرسآيكه حضرت البته اخطار  - داور

ه از نظامنامه را اخطـار كنـد ولـي معمـول     وكيلي ميتواند هر ماد البته هر
ي زيـادي  أمجلس و سابقه بر اين بوده است كه هر وقت يكصد با يـك ر 

نمـي بايـد اسـتعفانامه را     ،ي دادند بمحض اينكه اسـتعفا داد أبيك رئيس ر
همانطوركه راجـع   ،دندقاي مستوفي استعفا داآ ما ميشنويم(!) قرائت كنند

استعفاي ايشان  قا ميرزا حسينعلي پيرنيا چندين روز مجلس عمل كرد وه آب
ميكـنم هـيچ    رقاي مسـتوفي تصـو  آهم درمورد  همانطور .را قرائت نكرد

بايد اقدام كنيم بلكـه  . ن استعفا را قرائت كنيمآاجباري براي ما نيست كه 
نوقـت اسـتعفانامه را   آوس شديم بكلي ماي قتي كه و، ايشان را متقاعد كنيم

  .قرائت كنيم
   ).اجازه(  قاي مدرسآ  - نايب رئيس

 داًما اقدام كرديم و ايشان متقاعـد نشـدند و امـروز هـم مجـد       -   مدرس
نوشتند كه من استعفا كرده ام چرا پريروزاستعفاي مـرا قرائـت نكرديـد و    

و ايشـان   روز دنبـال كـرديم   پـنج  .قاي عالئي استآنوشته اش هم پيش 
قبول نكردند لهذا بمقتضاي نظامنامه قبل ازهمه چيز بايد استعفا را بخوانند 

كه رئيس را معينوقـت جلسـه رسـميت پيـدا     آن كردند ن كنند و اگر معي
  .(!) كند

ـ  بنـده ناچـارم در مقابـل اخطـار     - نايب رئـيس     قـاي مـدرس  آ ةنظامنام
قـاي مسـتوفي   آرف پريروز قبل از ظهـر مراسـله از طـ    ، توضيحاتي بدهم

بنده رسيده و چون پريروز موقع پيدا نشـد  ه قاي ارباب كيخسرو بآط توس
، (!!)امتناع از قبول رياست نـه اسـتعفا   قايان برسانم صريح است ازآبعرض 

شود كه بطور الزام و فوريـت   يازدهم نظامنامه نمي ةبنابراين مشمول ماد
يـازدهم   ةماد .اب شودبعد رئيس انتخ اينموضوع در مجلس قرائت شود و

 .قايان ميرسدآبعرض 
  

ءاگر رئيس قبل از انقضا – 11ه ماد نمود مسن  ت رياست استعفا يا فوتمد
ترين نايب رئيس مجلس را منعقد و استعفانامه را قرائت يا فـوت را اعـالم   

ميكند و در ظرف سـه روز در تحـت رياسـت همـان      كرد مجلس را ختم
ةو بطوريكه در ما نعقدمجلس م داًنايب رئيس مجدهشتم ذكر شد رئيس  د
 .انتخاب ميشود

يازدهم دائر اسـت بصـورتي كـه رئـيس اشـتغال       مادة اين–نايب رئيس 
 .آقاي مستوفي هم قرائت ميشود ةبخدمت حاصل كرده باشد مراسل

 اجازه ميفرمائيد - داور
بشـرح ذيـل   (اجازه بدهيد قرائت شود تا مسئله حـل شـود    –نايب رئيس 

  ).ت شدقرائ
 

  مراسلۀ مستوفی ◀
   

    1304 هفتم آبانماه 
يس مجلس شوراي ملّمقام مقد 
ـ   ير از حسن ظنپس ازتشكّ بنـده ابـراز   ه كه نماينده گان محترم نسـبت ب
جـواب تلفـن آقـاي نايـب      تصديع ميدهد كه بعلل چندي در داشته اند

لوم چون از قرار مع ، امتناع خود را از مقام رياست عرض كرده ام ،رئيس
 . هم بعرض ميرسانم ي نفرموده اند اين است كه كتباًرسمي تلقّ

يازدهم نيست و فوريـت را ايجـاب    ةبنده شامل ماد ةبعقيد –نايب رئيس 
 .كند نمي

 !ستا صحيح –بعضي از نمايندگان 
 .امروز را بدهيد بخوانند ةورق –  مدرس

  )دبمضمون ذيل قرائت ش(امروز هم همين است  ةورق–نايب رئيس 
  

  بازهم مراسلۀ مستوفی  
  

ـاي نايـب    روز سه شنبه اينجانب امتناع و استعفاي خود را از مقام رياست بĤق
  .رئيس داده ام و نميدانم چه شده است كه تا بحال قرائت نشده است

 )حسن( 
ـته شـده اسـت    ه مراسله ب اين اخبار از اينست كه قبالً–نايب رئيس  بنده نوش

  )(! .ستهمانعين مراسله هم 
 ). اجازه(  آقاي مدرس - نايب رئيس 

چـون بعـد از ايـن     ،ديبفرماي بنده خواهش دارم فرمول استعفا را -   مدرس
يعني اينكه برمن تحميل كرده انـد   ،عفو »استعفا طلب«. محل ابتالء مي شود
هـم  و ل استعفا بوده او ةهم ورق .اين معني استعفا است، من طلب عفوميكنم

مـن   كه من استعفاي خـودم را دادم چـرا نخوانديـد و    :م مينويسددو ةورق
ازآقايان تقاضا ميكنم مطالب را بيك صورتي درآوريم كه مردم الاقل بدانند 

، استعفا يعنـي طلـب عفـو    د،كه ما ميخواهيم يك صورت قانوني درست كني
ـيس كـرده    :گويد هم پريروزي استعفا بوده است هم امروز مي اينكه مرا رئ

ـيس را بايـد     :گويـد  امنامه هم ميظن .ميكنم ومن طلب عف ،ايد ـتعفاي رئ اس
ـانوني شـود   بعد رئيس را معي ه،ل خوانداو ةدرجلس شـما  .ن كرد تا مجلس ق

  !نشود ،ميخواهيد قانوني نشود
 ).اجازه(قا سيد يعقوب آآقاي  –نايب رئيس 

ـئل   فرمايشي كه آقاي مدرس –آقا سيد يعقوب  علمـي   ةفرمودند در واقع مس
ـته بودنـد     !)(است ـا نوش ـ  ،چنانچه در كاغذي هم كه آقاي پيـر ني  ةدر جلس

ـا   (!)علمي ةض كردم كه اين مسئله مسئلرخصوصي ع است و هر يك از ماه
: كـه   فهميم وعبارت نظامنامه اين اسـت  از اين عبارت نظامنامه يك چيز مي

عبارت اين است رئيس كه مشـغول   ،»آن كس كه اشتغال داشته باشد بعمل«
 است و در عمل داخل شده اگر در ضمن عمل خواست استعفا بدهـد بعمل 

ـتعفا      (!)ل عدم دخول استولي اين مورد از او نه اينكـه داخـل شـده و اس
نظامنامه مصرح اين معني است و خود  ةماد. كرده است يا فوت كرده است

ـال انقـالب و بحـران      آيت اهللا آقاي مدرس  (!)ميدانند يك مملكتـي در ح
ما ميخواهيم  ،يك كلمه كه صريح است در معني ةيتوانيم به واسطاست ما نم

مملكـت را در   .بر گـردانيم  (!)يحشحاين عبارت نظامنامه را از اين معني ص
ل تكليف ما اين است كه عبارت با اينكه او. حال انقالب و اضطراب بيندازيم

ـات و بحـران را ب    ! گيـريم نظامنامه هر چه باشد منطبق بكنيم كه جلوي انقالب
ت معنايش ايـن نيسـت كـه    وال ميكنم از انقضاي مدئس  من از آقاي مدرس

ايـن خـود عـدم     مشغول باشد و در حال استعفا فوت كند يا استعفا بدهـد؟ 
اين عبارت صريح است و دسـت هـر    . ..قبول است نه داخل شدن و استعفا

داريـم   يا اينكه قرينه هم ما (!)كس بدهيم خواهيم ديد معنايش همين است
ل تكليـف  مجلس هم رسمي است و او .كه بايد عبارت را اينطور معني بكنيم

ـائل مقـد     . ما خاتمه دادن به بحرانها و انقالبات است م چنانكـه در غالـب مس
بنده استدعا ميكنم كه اين عبارت صريح اله ال لـه دو   ،نده ابود  قاي مدرسآ

ـ   س هـم رسـمي اسـت و    واضح المعني را بر همان معناي خود بداننـد مجل
قانوني است و بهترين جلسات امروز است و سعادت هم در اين اسـت ايـن   

  .بود عرايض بنده
 .مذاكرات كافي است- جمعي از نمايندگان

 .راي بگيريد–  مدرس
  به چه ؟ - نايب رئيس

 با اينكه مذاكرات كافي است يا نه ؟ -  مدرس
ني كه مذاكرات را كافي مذاكرات آقايا ي ميگيريم بكفايتأر –نايب رئيس 

 ).جمع كثيري قيام نمودند(مي دانند قيام فرمايند 
بشـرح ذيـل     پيشنهادات از طرف آقاي مـدرس (تصويب شد  –نايب رئيس 
  )قرائت شد

ـيس     ـتعفاي رئ پيشنهاد مي كنم كه نظر باين كه مطلب مهم در كار اسـت اس
  .خوانده شود بعد از رسميت وارد دستور شويم

  
   مدرّسن نطق سید حس ◀
 

ـاخوش بـودم   قايان مي دآبنده كه همه  -  مدرس ، انند ده بيست روز بـود ن
اين كاغذها و تلگرافات كـه آمـده بـود     ،ليكن هر روز كه حالم جا مي آمد

ـاه ميكـردم   ...شبانه روز هـي ميديـديم از اطـراف    . يكمرتبه بحكم طبيب نگ
طور كه آقاي آقا  حاال همان ،الع كامل از وقايع نداشتماطّ، تلگراف مي آيد

ـ   ـ  ةسيد يعقوب ميفرمايند البد آقايانيكه بيرون هستند ميدانند كـه واقع ي مهم
حاال نظربه اينكه مـي فرماينـد    !ي نمي دانممهم ةواقع بنده كه كامالً !؟هست
ـا در     . باشد عيارپس بايد مجلس هم كامل ال ،مهم است ةواقع ـا كـه از اينج م

اينهم يك ، اين شانزده سال خيلي ديده ايم ه درما كه وقايع مهم! نمي رويم
ـيس را    ،اينكه مجلس از هر جهتي بي عيـب باشـد   ةواقعه بواسط ـتعفاي رئ اس

ـالت دارم مـي آيـم در     ،عصرآقايان مي آيند ،خوانيم حاال مي بنده هم كس
مهـم   ةآنوقت وارد هر مسئل ، ن مي كنيمرئيس را معي خدمت آقايان مجدداً

 . شويدبكه ميخواهيد 
و االن تا عصر هـم   !...اين هم يكي،  اين مجلس ديده است مهم خيلي ةسئلم

مهم جايش عيب ميكند و اين وكـالء   ةنه مملكت ايران خراب ميشود نه مسئل
ـته       هم بنده قول ميدهم هيچكدام از طهـران بيـرون نرونـد و تشـريف داش

ت شما ا از بنده گفتن اساگر اين تقاضاي من مشروع است بشنويد والّ. دنباش
 ، خواننـد مـي   استعفاي رئيس را حاال  . ميخواهيد بشنويد نميخواهيد نشنويد
  ي ميدهيم بكسيكه آعصر هم مي آئيم خدمت آقايان و ر

ـئل   ،ن كرديمرئيس را كه معي . ديصالح مي دان مهـم را عنـوان    ةآنوقـت مس
انقـالب   ةچكيـد «مهم كه آقاي آقا سيد يعقـوب كـه    ةميكنيم يا از اين مسئل

هستند ميفرمايند هيچ بار از ميدان در نرفته ايم كه حاال از ميـدان   »روطهمش
  .در برويم

 !خود دانيد ،نمي پسنديد  ،حاال ديگر مي پسنديد.حاال نبايد عصر باشد 
  ).اجازه(آقاي داور  –نايب رئيس 

   14 صفحهدر  
  
 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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نقدر كه اين مسئله را اي  بنده ميخواستم تمنا كنم از خود آقاي مدرس - داور
و اگراستعفاي رئيس خوانده نشـود   )كه مجلس بي عيب باشد(تكرار نفرمايند

ه يكوقت مسائلي از نقطه نظر احساسات است در ايـن  البتّ . مجلس عيب دارد
شـخص و نخوانـدن فـالن     ر شود كه بودن فـالن صورت ممكن است تصو

 .…يكوقت از نقطه نظر يك اصول قانوني است .كاغذ يك عيبي دارد
قانوني است–  سمدر . 
ـاي مـدرس    بنده تصو - داور ـانوني نميتواننـد آق ذكـر    ر ميكنم هيچ دليل ق

بفرمايند براي اينكه اگر مجلس چنانكه تا بحال عمل كرده و بمحـض اينكـه   
استعفاي رئيس رسيده است نخوانده اسـت ايـن مرتبـه هـم ممكـن اسـت       

ـتوفي را متقاعـد   همانطور عمل كند و اگر ايشان هنوز نتوانسته اند آقاي  مس
  .كنند ما هنوز مايوس نشده ايم كه نتوانيم ايشانرا متقاعد كنيم
ـاً  . بنابراين ديگردراين خصوص بيشتراز ايـن اصـرار نفرماينـد    ـاال اگرواقع  ح

مقصود اين است كه اين تعبيرشود كه استعفا است و خوانده شود و مجلـس  
د كه بايد اين كار را كرد البته اشخاصيكه موافق هستن !را در بحران بيندازيم

ـ   ةو مقصود نه ماد ه يـك موضـوع عليحـد    نيازدهم نظامنامه است البتـه اي
ـيش از ايـن در    . ايست بنده كه اين تعبير را نميخواهم بكنم و خوب است ب

  .اين موضوع مذاكره نكنيم
آقايانيكه تصويب ميكننـد  . ي مي گيريم پيشنهاد آقاي مدرسأر - نايب رئيس
  )....چند نفري قيام نمودند. (يندقيام فرما

 
 آقاي شيخ جالل راجع بدستور فرمايشي داريد؟.تصويب شد–نايب رئيس 

ـادي از   ةبلي راجع بمسائل جاري پيشنهادي از طرف عد - آقا شيخ جالل زي
 .دستور شود آقايان امضاء شده و تقديم مقام رياست شده تقاضا ميكنم جزو

  )گفته شد خير(خالفي نيست؟نهاد منسبت باين پيش - نايب رئيس
 )بشرح ذيل قرائت شد(قرائت ميشود  - نايب رئيس

ـله قاجاريـه و شـكاياتي    كـه از ايـن    نظر باينكه عدم رضايت از سلطنت سلس
نظـر   .كشاند رسيده كه مملكت را بمخاطره مياي خانواده مي شود بدرجه 

ـ  باينكه حفظ مصالح عالي مملكت مهم ترين منظور و او ـين وظيف لـس  مج ةل
 .بحران فعلي خاتمه بايد داده ي است و هر چه زودتر بشوراي ملّ

ـ م نهاد ميكنيم مجلس شورايشامضاءكنندگان باقيد دو فوريت پي ي تصـميم  لّ
  .خاذ نمايدذيل را اتّ

  
ـ م مجلس شوراي –واحده  ةماد ـ   لّ ـام سـعادت ملّ ـلطنت   ي بن ت انقـراض س

ـانون اساسـي و   تي را در حـدو قاجاريه را اعالم نموده و حكومـت مـوقّ   د ق
ـين  . قوانين موضوعه مملكتي به شخص رضا خان پهلوي واگذار مينمايـد  تعي

سان است كـه بـراي تغييـر    سؤتكليف حكومت قطعي موكول بنظر مجلس م
  .م قانون اساسي تشكيل ميشودمتم 40و 38و 37و 36مواد 

 
 . اخطار قانوني دارم -  مدرس

 .نهاد استشراجع بهمين پي - نايب رئيس
 بلي -  رسمد

 ه اش را بفر مائيدماد - نايب رئيس
 .ه اش اين است كه خالف قانون اساسي استماد -  مدرس 

   .در موقعش صحبت بفرمائيد - نايب رئيس
كه خالف قانون اساسي است و نمـي شـود در    اخطار قانوني است -  مدرس

ـانون     )در حال خروج(اينجا طرح كرد صد هزار راي هم بدهيـد خـالف ق
  .است

 
  .آقاي اخگر –نايب رئيس 

  .موافقم - اخگر
 .ق السلطنهآقاي مصد  - نايب رئيس

در خود موضوع عرضي دارم –ق دكتر محمدخان مصد. 
  آقاي داور - نايب رئيس

  .موافقم - داور
  آقاي شيخ جالل –نايب رئيس 

 .موافقم–آقا شيخ جالل 
  .آقاي ياسائي–نايب رئيس 

 .موافقم–ياسائي 
 .اي دادگرآق- نايب رئيس 

 .موافقم–دادگر 
  .آقاي نظامي- نايب رئيس

 .موافقم- نظامي
 .آقاي شريعت زاده–نايب رئيس 
 .موافقم - شريعت زاده
 .آقاي عالئي - نايب رئيس

 .در اصل موضوع عرض دارم- عالئي
 ل آقاياني كه تصـويب مـي كننـد   ي مي گيريم بفوريت اوأر –نايب رئيس 
 )اكثرا قيام نمودند. (قيام فرمايند
ـاني آقايانيكـه       أر. تصويب شد - نايب رئيس ي مـي گيـريم بفوريـت قسـم ث

 ).كثيري برخاستند ةعد.(موافقند قيام فرمايند
 ).اجازه(ق السلطنه آقاي مصد.تصويب شد –نايب رئيس 

 )حاضرنبودند(
  .)اجازه(آقاي تقي زاده - نايب رئيس

  
  نطق حسن تقی زاده ◀
 

ـارفي   . ب عرض كنم بنده ميخواهم پيش از مطل - تقي زاده  ـائل متع چه مس
خـوب   ،ي مطرح ميشودجاريه و چه مسائلي اساسي كه در مجلس شوراي ملّ

در ابتداي مجلس گفتـه شـد    مثالً - در اين هوا وفقي كه ديده ميشود ،است
و يكـي  . يكي گفت بايد خوانده نشـود  .كه بايد استعفاي رئيس خوانده شود

همه وكيل و برادريم و از طـرف   ما -  گفت مقصود اين است كه فالن بشود
بنـده   ،خدا را شاهد ميگيريم. با همديگر غرضي نداريم ،ت وكيل شده ايمملّ

ـان و كـال      ـا احـدي از آقاي نـه  ،  كه نه در اين باب و نه در باب هاي ديگـر ب
. ميخواهم احداث مشكل كرده باشم و نه مي خواهم جلو راه حل را بگيـرم 

و  اگر آقايان اجازه بدهنـد  - خواهم عرض كنم اما بنده اينجا ايستاده ام مي

در اين مملكت  ،يمجلس ملّ ، هاي ديگر ميگويند در مملكت - صالح بدانند 
ـار    ؛مجلس شورايملي گفته ميشود يكـي   . در مجلس مشـورت ميشـود در ك

صـالح و صـرفه مملكـت را     وهر د. اينطور بنظرش ميرسد و يكي طور ديگر
ود مطلب واضح اسـت در خـ  . ميرسد ميگوئيمما هم آنچه بنظرمان . ميگويند

ـا  . در مملكت بحران پيدا شده. اطراف كار نمي خواهم حرف بزنم بعضي ه
ميخواهند اينكار زودتر حل بشود و بعضي ها مي خواهند فالن كار درسـت  

 .بشود
م اگر آقايان عرايض مرا قبول ميكردند كـه ايـن   ددامي  ترجيح  بنده اساساً

هيچ نشود كه خداي نكـرده اسـم    ، ت نشودبا اين فوريكار به اين تعجيل و 
ـانون اساسـي     . فشار رويش گذاشته شود ـا بموجـب ق ما مي دانيم همه ما ه

ـ ه امنيت داريم و دولت دولت امنيت است و ما ب ت و اين دولت اينقدر محب
يتي است بزرگترين دليل شخصي بنده امن . اينقدر خيرخواهي كه داشته ايم

نه از تماشاچي يك فرد واحـد پيـدا نميشـود      و كالنه از و كه ايجاد كرده و
به بنده بگويد كه من خير خواه دولت حاليه  ،يك در هزار يا يك در ميليون

ـيش از اينكـه    . نيستم خدا را شاهد ميگيرم االن كه در اينجا حرف ميـزنم و پ
ـئول بمـن گفتنـد   ، قهحرف بزنم اشخاص متفرّ حـرف   ، وكيل و اشخاص مس

 .رف زدن صالح نيست براي اينكه خطر داردح ،نزنيد
  .اينطور نيست- اخگر

بنده االن اينجا حرف ميـزنم   .بنده خودم ميدانم كه اينطور نيست- تقي زاده
ـيچ ايـن طـور      ، ظهر هم ميروم منزل نهار ميخورمو  عصر هم مي آيـم و ه

ت و فـداكاري  يك سال ديگر با اين اشخاص كار ميكنم با كمال محب. نيست
ميگـويم محـض خيـر خـواهي     كه را شاهد ميگيرم كه اين حرفي را  وخدا

ـام امـور مملكـت را در       مملكت و خيرخواهي همان شخص اسـت كـه زم
  .دست دارد و من خير او را ميخواهم و از جان خودم بيشتراو را ميخـواهم 

 ،حاال شرح نميدهم كه اوضاع چه چيز است كه يكي بگويـد صـحيح اسـت   
جيح ميـدادم كـه رجـوع شـود بيـك      ولـي تـر    .يكي بگويد صحيح نيست

ـيچ   چون ممكن است راه حل بهتر و؛ كميسيون قانوني تري پيدا شود كه ه
ـنوم  ايـن مقبـول      . نباشد  خدشه و سوسه در كار ولي از قراري كه مـي ش

نخواهد شد، در اين صورت بنده شخصاً يك نفر در مقابل خدا و در مقابـل  
ـاريخ      اين ملّت  كه مرا  انتخاب  كـرده  و در مقابـل مملكـت و در مقابـل  ت

خودمان و در مقابل  نسل هاي  آيندة اين ملّت مي گويم كـه ايـن وضـع    
مطابق قانون اساسي نيست و صالح  هم نيست براي اين  مملكت،   بنده مي 

  .گويم  بعد از آن اكثريت قطع مي كند
ـيو      ن مطلب را بنده عرض كردم به اين ترتيـب ، اگـر مـي خواهيـد كميس

درست كنيد، بعضي ازآقايان قانون دانهاي مجلس هم در اين كار بوده اند، 
ـاي داورمـي فرمايـد      . ايشان شايد يك نظرياتي داشته باشند ـاال اينكـه آق ح

ـايد  يـك حرفـي  دارد ؟    ! مطابق است، من عرض ندارم ( اما يكي  ديگر ش
اي ؛ فعل را بنده نمي گويم شايد يك كسي يـك گلـه   )اسم و فعل و حرف 

اگر اينطور بود شايد  بهتر  بود وبه صالح خـود  . دارد كه مي خواهد بگويد
 اگراين را اجازه ندهند  گفته شـود، . اشخاصي كه به اين كارمايلند، بهتر بود

ايـن    از بنده غير. سوسه  دركار پيدا مي شود و مطابق صالح خودشان نيست
ـنم و   يك كلمه چيزي عرض  نمي كنم  و براي  اين همه چيز  را فدا مـي ك

ـاهد   خدا را شاهد مي گيرم  و ملت و مملكتي كه مرا  وكيل  كرده است ش
مي گيرم  و در مقابل  تاريخ و در مقابل نسل هاي آينده مي گويم كه ايـن  

ـابق صـالح       كار به اين ترتيب  مطابق قوانين اساسـي مملكـت نيسـت و مط
 .همه مي دانند ،بيشتر از اين حرف زدن هم صالح نيست. مملكت هم نيست

 ) آقاي تقي زاده خارج شدند. (بيان استه آنجاكه عيان است چه حاجت ب
 )اجازه(آقاي عالئي - نايب رئيس

 مخالفم - عالئي
 .مل بفرمائيدأپس ت –نايب رئيس 

 )اجازه. (آقاي آقا سيد يعقوب-
 بنده خيلي ميل داشتم كه آقاي تقي زاده تشـريف نبرنـد و   - يعقوب آقا سيد

ـين    ، همانطور كه بيان كردند ده را بشنوند و حقيقتاًعرايض بن بنـده هـم هم
ولي يك مسئله را در اينجا اظهار كردنـد  ، حسن عقيده را درباره ايشان دارم 
اين مسئله درهمين مملكت كه سابقه دارد  .كه الزم است جواب عرض كنم

قع شده يكي از مواد قانون اساسي براي ما وا ةو اين سابقه در حقيقت به منزل
  .و االن بنده مراتب را بعرض آقايان نمايندگان محترم ميرسانم

ـيش    بعد ازآنكه مجلس شورايملّ ي را توپ بستند و آن ترتيبي كـه ميدانيـد پ
  آمد و استبداد صغير واقع شد كـه مجلـس او   ـتم ـانون اساسـي و م م آن ل ق

مجلـس  نمايندگان  ،ل قانون اساسي نوشته شده بودنوشته شده و در جزو او
ـاتي بـود     ،شورايملي بايد دويست نفر باشند ـان   ، انتخاب هـم بطـور طبق بهم
كه بعقيده بنده بهتـرين  ، ) خيراً هللاجزاهم ا(ترتيبي كه وكالي دوره اول كه 

ـانون اساسـي     ،وكيل بودند و بهترين خدمات را براي مملكت نمودند اين ق
ـاب شـدند   ،نوشتند ه و جبر و استبداد در درباريهارقاه ةرا در مقابل قو  وانتخ

ـنم زيـرا      بنده حقيقتاً هميشه از زحمات وكالي آن دوره شـكر گـذاري ميك
ت و با يك روح آزادي خواهي براي ما گرفته قانون اساسي را با خلوص ني

  .اند
ـارايران      ـام اقط ـان در تم پس ازآنكه مجلس توپ بسته شـد وآزادي خواه

ـان از  ازمركزو، منتشر شدند ـار  از آذربايج ـام مملكـت    ف ـاالخره از تم س و ب
ـ  ةتا اينكه خدا خواست و قو، صداي خواستن مشروطيت بلند شد ي غلبـه  ملّ

ي تسليم شوند و مشروطيت مقابل قواي ملّ شدند كه در درباريها ناچار كرد و
   .را اعاده دهند

ـبس      ـان ح نه اين بود كه مشروطيت را مفت بما دادنـد بلكـه آزادي خواه
ـا  شدند و ايستادگي كرد را واداركردنـد كـه مشـروطيت را     ند تا اينكـه آنه

ـاي  وقت گفتند كه حاضريم مشروطيت بملّ آن. بدهند ت بدهيم وهمين آق
ـا   ، ما بودنـد  زل يكي از نمايندگان مبرّاو ةتقي زاده كه در دور چـه فرياده

براي اين قانون اساسي ميزدند و چه كارها كردند كه حاال ما يك قدمش را 
  .هيم برداريمدراين جا ميخوا

خالصه در باغ شاه  .جات پراسته وفريادهاي آقاي تقي زاده درروزنام داد
كـه  (رجوع كرد به انجمن آذربايجان كميسيوني تشكيل شد و آن كميسيون

ــ  ل بعــرض آقايــان حاالنماينــده محتــرم آقــاي داورميخواهنــد بطورمفص
ـار داد  ).برسانند ـاط اختي ـ  انجمن هاي ايالتي و واليتي تمام نق انجمـن  ه نـد ب

ايالتي آذربايجان و انجمن ايالتي آذربايجان هم اختيارداد به كميسيون كـه  
ه از قانون اساسي را تغييـر دادنـد  در اينجا تشكيل شده بود و چهار پنج ماد. 

اسـت   بنده خيلـي مهـم   ةبعقيد كه  انتخابات بوده بعضي از آن مواد راجع ب

ـ   وبنده حقّي ميكند سيس حكومت ملّأت زيرا آن مواد ت رادر حاكميـت ملّ
قانون انتخابات ميدانم آن مواد. 

ي برآن اسـت  حكومت ملّ ةانتخابات راكه پايه راجع ب غرض اين است مواد
اينكـه چـون درمملكـت     ةبچه سابقه آنها راتغيير دادند؟ بواسـط  ، تغيير دادند

  .و ميخواستند بجوشش وانقالب مملكت خاتمه بدهند انقالب شده بود
م ناصر الملـك كـه   دو ةدر دور . را كردند ا باين عنوان آمدند و اين كارلذ

م سـو  ةنماينـدگاني كـه بـراي دور    ، پيشنهاد كـرد  ، نايب السلطنه وقت بود
ـانون اساسـي كـه راجـع         ،انتخاب مي شوند خـوب اسـت در مـوادي از ق

  .ي است يك انگشتي ببرندبحكومت ملّ
ناصرالملك اين  ةبشوم و عرض كنم عقيد بنده در اينجا ميخواهم وارد پرانتز

ـند و       بوده كه نمايندگاني كه مي ـئوليت باش آيند بايـد شـريك در ايـن مس
نمايندگان با اين حق منتخب شدند و آمدند و حاضر هـم شـدند كـه ايـن     

 .مسئله را انجام دهند
المللي و آن كه همه ميدانند پيش آمد و يازده ماه بيشتر از  نهايت جنگ بين

جلس تعطيل شد و آن انقالبات كه همه ميدانند پيش آمد و مجلس را عمر م
ـال     ، ايـم  ما كه صد سال نيست مشروطه شده  .خاتمه داد ـانزده س نهايـت پ

ت پانزده سال هم قانون اساسي با اين سوابقي كه مي بينيد در اين مد .است
ل كـه هيئـت   او ةدر دور ، قانوني در دسـت داريـم   ةپس سابق ، واقع شده

ران هم بودنـد و  زين ايسان بود و خيلي خوب هيئتي هم بوده و از مبرّمؤس
قانون اساسي كه راجـع   م آمدند و مواددو ةدر دور  .دبسيار زحمت كشيدن

ـ  انتخابات و حقّه ب ـات را كـه بطـور     حكومت و سلطنت ملّ ي بـوده و انتخاب
ـ  رطبقاتي بوده تغيي همـه   آن شـكلي كـه  ه دادند و بطور دو درجه كردند ب
 .ميدانند واقع شد

ـتر      . امروز هم همين طور است  آتـش را چقـدر ميشـود در درخـت خاكس
ـاط سـر بـدر آورده اسـت و در      ؟ مستور كرد اين آتش است كه از تمام نق

كانون آزادي خواهان از آنوقتي كه پا بمشروطيت گذاشته اند شعله كشيده 
ديق خود بنده كه به تص ،ل داد و فرياد همه همين بودو از او  

ـاد  ل بودم از همان اويكي از انقالبي هاي درجه او  آقاي مدرس ل هم فري
ـازه الزم     ، ميزدم كه بايد خاتمه داد باين خانواده ـازه مـرد ت زيرا براي كار ت

شاهزاده سليمان ميرزا و اشخاص ديگري هم هستند كه در مشروطيت  .است
 . يمشبازي را هم بهم زدچراغاني و آت پيشقدم بودند با بنده رفتيم و آن

ما اين بوده كه اين درخت خشـكيده   ةل عقيدغرض اينست كه از همان او
ـاي آن غـرس كـرد كـه آن      است و بايد او را كند و درخت برومندي بج

اين چيـزي بـود   . ت از آن استفاده كنددرخت برومند سايه افكن بشود و ملّ
حصيل كرده بوديم ميرسيد نظرماها كه فرنگ نرفته بوديم و در اينجا ته كه ب

ـاي     ـازه بج ـال ت و عقيده داشتيم كه اين درخت خشكيده بايد آنرا كند و نه
ـتيم از ايـن   ت اتّمنتهي ما چون مشرق زميني و يك ملّ ، آن كاشت كالي هس

ـين   . جهت مسئله را از امروز بفردا و از فردا به پس فردا مياندازيم ـئله هم مس
دي خواهان ايـران و انقـالب ايـران را    طور بوده تا دو سال قبل تاريخ آزا

نگاه كنيد و مالحظه كنيد كدام آزادي خواه و انقالبي در مملكت بوده كـه  
 عادت ايران عالقمند بوده و عقيده نداشت كه اين درخت را بايد كند؟ه سب

مرحوم آقا سيد جمال الدين افغاني كه رئيس االحرار است و مرحوم ميـرزا  
حات قلم آنها اين همـه مـردم بيـدار و    كه از ترشّ آقاخان كرماني و ديگران

ـاره نيسـت و ملّ     همه داد، هوشيار شده اند  تـي كـه   و فرياد ميزدنـد كـه چ
ميخواهد زندگي كند بايد حيات تازه پيدا كند و براي نيل بسـعادت و پيـدا   

ـ . كردن حيات تازه ناچار است كه درخت كهنه را بكند و دور اندازد ه نظر ب
همه جا آتش بلند شد تا اينكه االن از تمام مملكـت سـر بيـرون    اين مسئله از 

ـ  ره و طهـران از  آورده از آذربايجان و از فارس از كرمان از گيالن از محم
ت حكومت با خود ملّ ؟همه جا آتش بلند است مگر نمي بينيد چه خبر است

ـ   ةلين وظيفاو. و تعيين سلطنت با ملت است انقـالب  ه مجلس خاتمـه دادن ب
 كجا اين مسئله بر خالف قانون اساسي است؟. است

ـ  ـات كـه   ه بهترين قدمي كه مجلس ميخواهد بردارد همين است كه ب انقالب
  . ت را تامين كندامروزه در تمام مملكت هست خاتمه دهد و سعادت ملّ

پس در جواب فرمايش آقاي تقي زاده كه مي فرمايند اين مسئله بر خـالف  
ـان دارم الزم اسـت عـرض    قانون اساسي است با اينكه  نهايت عقيده را بايش

  !كنم كه اين خالف قانون اساسي نيست بلكه عين قانون است
 )اجازه(قاي عالئي آ - نايب رئيس

ـاجراجو هـم     - عالئي  آقايان همه ميدانند كه بنده شهوت كـالم نـدارم و م
ولـي   ،ي المقدور ميل دارم كه قضايا بخون سردي گذشته باشـد نيستم و حتّ

وكيل هيچ اجازه نميدهـد كـه درمقابـل يـك      ن حال وجدان يكنفردرعي
  . جريانات خالف قانوني سكوت اختيار كرده و تسليم قضايا و حوادث شود

بنده بطور واقع ومختصرعرض مي كنم كه ماها هيچ اختيار نداريم كه وارد 
ي دادن به همچو طرحـي  أزيرا ر، اين مذاكره و طرح اين مسئله بشويم در

ي مخالف قانون اساسي كه ما حافظ آن هستيم ميدانم و قطع نظر ه بكلّرا بند
ـالف صـالح مملكـت هـم      ،اينكه مخالف قانون ميدانم از اين پيشنهاد را مخ

 .خواهد بود ميدانم زيرا يك بابي مفتوح خواهد شد كه براي مملكت مضرّ
  )آقاي عالئي از مجلس خارج شدند(

 ).اجازه(آقاي ياسائي  - نايب رئيس
ـاين طـرح كردنـد       - اسائيي ـبت ب از آقاياني كه در اينحا اظهار مخالفـت نس

  بنده خيلي ميل  ، همچو استنباط شد كه ناظر هستند بحفظ قانون اساسي
ـنيدند  ـاال   ،داشتم كه آقاي عالئي تشريف ميداشتند و جواب بنده را مي ش ح

ـان    . هم كه تشريف ندارند البته بگوششان خواهد رسيد ون بنـده از سـوابق ق
الع ندارم كه چطور تدوين شده و اشخاصي كه تـدوين  اساسي درست اطّ

ـال   ؛كرده اند چه جنبه اي داشته اند ـانون      ، ولي بهـر ح ـا ق ـاال در نـزد م ح
چيزيكه هست اين است كه در ادوار گذشته مجلس شـوراي   .سي استمقد
 ،آن را بموجب قانوني كه از مجلس گذرانده است ي يك قسمت از موادملّ
ص كرده و حاال بنده آن مواد را ميخوانم كه آقايان بدانند كه ايـن يـك   نق

  . سابقه نيست كه حاال ما ميخواهيم بگذرانيم
انتخاب شوندگان بـه   ةعد«:اصل چهار قانون اساسي است كه بنده ميخوانم

يكصـدو شصـت    ه از براي طهران و اياالت فعـالً موجب انتخاب نامه عليحد
136بنابراين چه شده است كه در قانون انتخابات ، »تن شده اسودو نفر معي 

ال ميكنم كه چرا اينقدر شده؟ئوبنده اين را از آقايان س . شود ن مينفر معي  
  15صفحهدر  
  

  »مصدق دکترلدتوسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

15 

 

 
 

1392مرداد 6تير تا  24 832شماره  2013   ژوئيه 28تا15  

 

نمايندگان صـدو   ةبا اينكه در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده كه عد
صدو لك امعذ ،دويست نفرهم مي رسده شصت ودو نفراست ولدي االقتضا ب

خبين تهران لدي الحضور منت«:اصل ششم ميگويد .ن شدهسي و شش نفر معي
ـان در  أانعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره ميشـوند ر  حقّ ي ايش
ت غيبت منتخبين واليات با كثريت مناط اعتبار و اجراء استمد«. 

ه كي اجرا شده؟ عملي هم نيست كـه دوازده نفـر وكـالي تهـران    اين ماد 
ـين   . رات مملكت را در دست بگيرنـد بيايند و بنشينند و مقد در غيبـت منتخب

زيـرا   ،بلكه امروزه بر خالف آن عمل ميشود ؟واليات كي عملي واقع ميشود
و مجلـس رسـميت   د گفته ميشود تا نصف بعالوه يك از وكـال حاضـر نشـون   

بعـد  را به موجب قانون  پس بنده ميخواهم عرض كنم كه اين مواد . ندارد
يعني قانون بعد آمده او را  .ه وجود خارجي نداردنقض كرده اند و اين ماد

و در اين موضوع هم نظري به از بين بردن قانون اساسي . نقض كرده است 
ي تشكيل شـود و  نسااز اين جهت پيشنهاد كرده ايم كه مجلس مؤس. نداريم 

يـد نظـر   تجد ،ه كه در خصوص حقوق سلطنت استراجع به سه چهار ماد
كند و تكليف حكومت قطعي مملكت را در آتيه معيـنم  ن كند و تصو رمي ك

سان ناچار زيرا مجلس مؤس. نگراني آقايان مخالفين هم اينقدرها مورد ندارد
د شد كه داراي حسن وطن پرستي خواهند بود ناز اشخاصي انتخاب خواه

ميشـوند   (!)بو معلوم نيست حسن وطن پرستي كساني كه براي آتيه انتخا(!)
 .كمتر از آقايان حاضر باشد

ي كه در قانون اساسي هست و عملـي نشـده اسـت   البته اگرما بتوانيم مواد، 
بـه   .سان كه در آنها تجديد نظر بكنـد آنهارا هم اختيار بدهيم به مجلس مؤس
  .نظر بنده سعادت مملكت نزديكتر است

ست كه عملي نشده و ي در اين قانون راجع به ديوان محاسبات همثال مواد
عدي كه بدر قانون عاد قانون  ةوضع شده بر خالف آن رفتار شده و آن ماد
وكالـت   ةدور«: كه ميگويـد  اي  ههمينطور در ماد، ملغي شده اساسي عمالً

ايـن   ،سان تشكيل ميشودچه ضرر دارد حاال كه مجلس مؤس ، »دو سال است
  .…اين عقيده بنده است. مواد را تغيير بدهند

  !ر اين مواد ملغي نشده استيخ –جمعي از نمايندگان 
 بهر حال بنظر بنده اشكالي ندارد كـه در ايـن مـواد هـم تجديـد      –ياسائي 
حاال هم اين يك طرحي است كه آقايان پيشنهاد كـرده انـد و   . ودشنظري ب

  .بنده هم امضاكرده ام
 )اجازه( آقاي داور –نايب رئيس 

 .موافقم - داور
 )اجازه. (آقاي اخگر  - نايب رئيس

 
  . موافقم- اخگر

 )اجازه. (ينظام يآقا – يسرئ يبنا
    . موافقم– نظامي
 ) اجازه(سهراب زاده  يآقا- يسرئ نايب

  .  موافقم–زاده  سهراب
 ). اجازه. (دادگر  يآقا - يسرئ نايب
  .  بنده هم موافقم - دادگر
 .) اجازه. (افشار يآقا - يسرئ نايب
  . مخالف يكاز موافقم بعد  - افشار
 ). اجازه( يبدست غ يآقا - يسرئ نايب
  بنده هم موافقم - يبغ دست
  )اجازه. (ق دخان مصددكتر محم يآقا - يسرئ نايب

  
 نطق تاریخی دکتر مصدق ◀
 

محترم بـه   يانبنده در سال گذشته درحضور آقا –ق د خان مصدمحم دكتر
ـاعت  آن.   نكنم يانتلت خبمملكت و م  كردم كه  ياد قسم يدكالم اهللا مج  يس

ا دارم تمنّ يانآقا كه قسم خوردم مسلمان بودم و حاال هم مسلمان هستم و از 
از بغـل خـود    را يـد كـالم اهللا مج  ينموقعدر ا(   . يزندبرخ قرآن  ينباحترام ا

ـان و در حضور همه آقا )نمودند يامار قحضّ آورده و  يرونب بنـده شـهادت     ي
  :يمگو يخودم را م
مـن  . اهللا  يول يااشهدان عل ،رسول اهللا  ال اله االاهللا اشهدان محمداً اشهدان
ـاعت   يـن كرده ام و ا يادكالم اهللا قسم  ينا به  م مسلمان و ه ابود يشخص س
ـتالف و     يـك خـودم   يـدة كالم اهللا خصم من باشـد اگـر در عق   ينهم ا اخ
   . حاصل كرده باشم يتفاوت
ـالح     يـزي چ يـك  همان بودم كه هستم و امروز هم اگر من بـر خـالف مص

حفـظ   يكه برا يدانمرا ناچار م مخود . ينمب به  مملكت به عقل ناقص خودم 
    .  نكنم يدار خود  يدهاز اظهار عق يتاسالم يو بقا يتمملكت و حفظ قوم

ـاني از آقا يـر دارند غ يفتشر ينجارا كه در ا يانيهمه آقا بنده كـه از ملـل    ي
ـ  مسلم  متنوعه هستند همه را   يان و هواخواه مملكت و طرفدار اصـالحات م
ـان آقا . كنم يخوددار   يدهاز اظهار عق يتوانمدانم و خودم هم نم  يداننـد م ي
ـات نظر وتابع هوا و هوس  يچوقتاست و ه يدهعق يكه بنده حرفم از رو  ي

ـات نظر ينجادر ا يكه كس يستن يامروز هم روز.  يستن يشخص    يشخصـ  ي
خود  يو اسالم يو ملّ يمملكت ياتشود كه نظر دايپ   يبخرج دهد و اگر كس

ـ    ،را اظهار نكند ـتحقّ   شـرف و   يبنـده اورا پسـت و ب ل او !يـدانم قتـل م  مس
ـنم    يسرئ ينسبت بشخص آقا يدهعق يكالزمست كه بنده  ـار ك الوزراء اظه

ـانون    يدهقاجار و بعد هم عق ينسالطه بعد نسبت ب   خودم را درباره اصـول ق
ـامال   يكنم،قاجار بنده عرض م ينسالطه ب  راجع  الًوا :عرض كنم ياساس كه ك

نكرده انـد كـه بنـده       يمملكت خدمات ينآنها درا يراهستم ز يوساز آنها ما
 ينهم. باشد ينا منكر يكس يكنماز آنها دفاع كنم و گمان هم نم ينجابتوانم ا
ـار   سلطان  ـ هـزارو پانصـدنفر پ   3احمد شاه قاجار بنده را در فارس گرفت  يسل

و هفت روز نوشت  يستبعد از ب، م داستعفا دا  جنوب كرد و پس از آنكه من 
ـتعفا    ياءالدينضـ  يدس يالوزراء آقا يسجناب رئ يبتصوه كه ب شـما را   ياس

بـوده كـه    ينا مقصودش. يدبطرف طهران حركت كن يقبول كردم و فور
ـ . حبس كند يردبگ يدضياءالدينطهران و مرا آقا س  به  يايممن ب ده مـدافع  بن

وطن خودشان كار  يكه برا ياشخاص  بنده مدافع .  يستمطور اشخاص ن ينا
موقع خوب از   نند و جرات و جسارت حفظ مملكتشان را نداشته باشندودر كن

ـتم ن ، بشـوند  يـب غا ملكتكنند ودر موقع بد از مبمملكت استفاده  اگـر   . يس
ـا خودم هم باشـد   يشقوم خو  و  يقيدوست حق ـاال  ي  ، تر هـم نباشـد  از آن ب

   .  يستمبنده مدافع او ن ، شد ينطوركه ا يوقت
ـان بنده نسبت بشـخص ا  يرضا خان پهلو ينسبت به آقا اما منـد   يـده عق يش

ـان ا بـه  كه در هر موقـع آنچـه   يدانندخودشان م  هستم و ارادت دارم و   يش
ـان هـم تصـد     و صالح مملكت بـود و   يشانا يرعرض كردم در خ  يقخودش

ـند     ينكـه نه ا ،را فرموده اندبنده  يضعرا بلكـه  ، در حضـور مـن فرمـوده باش
 يك يشانا . آنها فرموده انده ب ، مربوط بوده اند يليخ يشانبا ا هك   ياشخاص

 يشـي فرما يكمالحظه ندارند و اگر    يچدارند كه از من و امثال من ه يمقام
   .  يندبفرما  در حضور من هم ممكن است  يند، من بفرما ياببخواهند در غ

ـنم آن اشخاصـ   يعرض م ياطاًاحت ولي ـات كـه فرما  يك ـان ا يش را بمـن   يش
 يضـي كه خودشان هم دانسته اند كه عرا يكردهم   يناز ا يتفرموده اند حكا

ـ   نبـوده   يشخص ياتنظر يكه من عرض كرده ام از رو ـالح    يو مبن بـر مص
    . به بنده معتقدند يشانا يثح ينبوده است و از ا يخواه مملكت و وطن

ـان نم   ه ب يخدمات يك يشانكه ا ينا اما ـنم مملكت كـرده انـد گم  يبـرا  يك
ـ     يتيمملكت و وضع   ينا يتوضع .باشد يدهپوش ياحد  يبـوده كـه همـه م
ـا نداشت  ينانمسافرت بكند اطم يخواستم يكه اگر كس يمدان ـ     ي  ياگـر كس

 يچند نفر تفنگچـ  يستيداشت با يده يكنداشت و اگر  يتمالك بوده امن
كـه   ياز وقت يشانا يول . بتواند محصول خودش را حفظ كند   تاته باشد داش

ـ   يخـدمات  يـك   زمام امور مملكت را در دست گرفته اند  ـبت ب  يـت امنه نس
   .  مستور باشد يبر كس يكنممملكت كرده كه گمان نم

 يـل خودم مشتاق و ما يشانحفظ خودم و خانه و كسان و خو يبنده برا البته
؛ مملكـت باشـد   ينا زمامدار يالوزراءرضاخان پهلو   سيهستم كه شخص رئ

ـ  يشو آسا يتمملكت امن   ينهستم كه در ا يك نفرآدميمن  ينكها يبرا  يم
ـال ا  ينما در ظرف ا يشاناز پرتو وجود ا يقتخواهم و در حق  يـن دو سه س

و منافع عامـه شـده و    يعموميرو اوقاتمان صرف خ يمرا داشته ا يزهاچ طور  
و بحمـداهللا از بركـت    يـم وارد نشـده ا  يخصوص   يزهاير چما د يچوقته

ـ  ياساسـ  يكارها   يك يخواهيمراحت شده و م يالمانخ يشانوجود ا  . يمبكن
 عقيده يدموضوع بنده با ينالوزراء اما راجع با يسرئ يهم راجع به آقا ينا
    . خودم را عرض كنم  

 يكـي  ؛نبـه دارد دو ج ينظر در قانون اساسـ  يدتجد يك يقانون اساس تغيير
 يچه اثر ينسبت بامور داخل يقانون اساس ييرتغ   يدفهم يدكه با يداخل ةجنب
ـارج    نسبت  يدد يدكه با يخارج ةهم جنب يكي يكند؟م ـامور خ و روابـط   يب
  ؟خواهد داشت يچه اثر يالملل ينب

ـ   يهقاجار ةخانواد يمگفت يماگر آمد يداخل ةجنبه نسبت ب اما  ياربد اسـت بس
  .كند ييرتغ يدبا  و  يستكس منكر ن يچخوب ه

ـا  ، خوب .الوزراء است يسرئ يم شخص آقامسلّ يدايامروز كاند البتّه  يآق
در  ،امـروز  ياآ يكنند،اشغال م و مقام سلطنت را يشوندم  الوزراء سلطان  يسرئ

ـ  يـك  يـد بگو يتوانـد كس م يچه،  يستمقرن ب كـه مشـروطه اسـت       يمملكت
 يلهمه تحصـ  يانآقا يم، حرف را بزن ينما ا اگر ؟پادشاهش هم مسئول است

 يشـوند پادشاه مملكت م يشانا ،هستند يپلمد يدرس خوانده و دارا  كرده و 
 يرتوانـد بزنـد و اگـر سـ     نمـي   يحرف   چنينكس  يچه !آنهم پادشاه مسئول

اسـت     يزحاكم  همه چ ،الوزراء  يسرئ ،پادشاه است :ييمو بگو يمبكن يقهقرائ
بد بـوده   يهقاجار ينكه سالط يمئيگوم ما! ستبداد صرف استارتجاع و ا ينا

ـا    ،بوده اند مرتجع بوده انـد  ياند مخالف آزاد ـال آق ـ    يخـوب ح  يسرئ
مملكـت   امروز.  يكنيمم يقهقرائ يرالوزراء پادشاه شد اگر مسئول شد كه ما س

بكند و مثل  يقهقرائ يرس يخواهدم يزيهاهمه خونر ينسال و ا يستما بعد از ب
شـخص هـم    يكباشد كه  ينطورزنگبارهم ا در يكنمبشود كه گمان نم  گبار زن

ـ  !باشد  پادشاه باشد و هم مسئول مملكت  ـان كـه ا  يماگر گفت ـاه  يش و  ندپادش
 يـن ا  در  يشانا ينكها ايبر يممملكت كرده اه ب يانتآنوقت خ يستند،مسئول ن

ـ    و ر هستندثّؤكه هستند م يمقام ـار م در مملكـت   . بكننـد  ي تواننـد همـه ك
ـ  .است نه پادشاه   الوزراء مهم يسمشروطه رئ  ةتوانـد بواسـط   يپادشاه فقط م

ـتد   يالـوزرائ  يسرئ يكعدم اعتماد مجلس  أير كـه در خانـه اش     را بفرس
  .يندبنش
ـارد   يالـوزرائ  يسرئ يكمجلس  يلتما ةبواسط يا ـار بگم خـوب اگـر    .را بك

ـ  يكه آقا يمماقائل شو ـاه بشـو      يسرئ ـا   ،ندالـوزرا پادش  يآنوقـت در كاره
در  يكندح مترشّ   يشانكه امروز از ا يثارآ ينمملكت هم دخالت كنند و هم

ـتند   ،ح خواهد كـرد زمان سلطنت هم ترشّ ـاه هس ـ  ،ش ـتند  يسرئ  ،الوزراءهس
ـ بنده اگر سرم را ببرند تكّ . هستند  قوا  كلّ ةفرماند ـا   هه تكّ  يام بكننـد و و آق

 يستازب ، بعدروم يها نمرفح   ينار اب يرش بمن بدهد زحهزار ف يعقوب يدس
 يآزاد يـد، شما مشـروطه خـواه بود   !يعقوب يدآقا س يآقا !يزيسال خونر
و  يرفتيدمنبر م يكه پا يدممملكت د ينخودم شما را در ا بنده يد،خواه بود

 يـك اسـت كـه    ينشما ا يدةحاال عق .ي كرديدم   يزاده آمردم را دعوت ب
هم حاكم ؟  ،باشد   الوزراء يسهم رئ ،اه باشددر مملكت باشد كه هم ش يكس

چرا خون  ،پسباشد كه ارتجاع صرف است استبداد صرف است ينطوراگر ا
  يــد؟مــردم را بگشــتن داد چــرا؟؟ يختنــدر يخــودرا ب يشــهداء راه آزاد

ــدل باز روز او ميخواســتيد  ــدبگوئ يائي ــ  ي ـا دروغ گفت ــه مـ ــروطه  يمك و مش
  . !با چماق آدم شود يدو با  است جاهل  يتملّ يك يخواستيمنم

 يسـت چرا ب يول . شما هستم يعبوده بنده هم نوكر شما و مط ينمقصود ا اگر
بود كه ما خودمان را در عرض ملل  ينمقصود ا  و اگر  يديمسال زحمت كش

ـتبداد و   يمنه آورده و بگوئو دول متمد يادن ـت    از آن اس ـاع گذش ـا ارتج  يم؛ م
 يمالوزراء دار يسما رئ يم،ما شاه دار يم،روطه دارما مش ، يمدار يقانون اساس

ـانون اساسـ   45كـه بموجـب اصـل     يـم دار  مسئول  يرما شاه غ.  ـام   يق از تم
 أيهر وقت مجلـس ر   است كه  يناش ا يفهاست و فقط وظ يمبرّ يتمسئول

دولـت   يسرئ يكب يقانون اساس 67عدم اعتماد خودش را به موجب اصل 
ـ   يتـو  يـرود م يروز اظهار كرد آن يريوز   يا ـيند، خانـه اش م آنوقـت   ي نش

   . آورد يسر كار م  را  يدولت يكمجلس  يتاكثر مجدداً
ـئول      يسكه رئ يخواهيداگر شما م خوب ـا مس ـاه بشـود ب  يـن ا يتالـوزراء ش

ـاه         يچه ياارتجاع است و در دن سابقه نـدارد كـه در مملكـت مشـروطه پادش
  به مملكت است    يانتخ ينا تيمسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئول

و  يـت امن ينكه امروز ا يروجود مؤثّ يكشخص محترم و  يك ينكها يبرا
صـورت را امـروز بـه مملكـت داده      ينما درست كرده و ا يرا برا  ش يساآ

  ؟يĤيداو م يبجا يك يستن  معلوم  يچه ،اثر شود يبرود ب ،است
ما هم  يدبفرمائ يدردك نيمع يشپ ازرا يو كس يددار يدائيكاند يكشما  اگر
كه مثـل   يالوزرائ يسآن رئ ،مسئول شدند يرغ  شاه  يشاناز آنكه ا بعد! ينيمبب
ـان ا ةخواهان يرخ   ياتبتواند كار كند و خدمت كند و بتواند نظر يشانا را  يش

ـ  يعقوب يدس يرا آقا يكس ينچن اگر  ؟است يكند ك يبتعق ـان   ه ب بنـده نش

مملكـت   ينكه در ا  من . شما هستم  يعمط ،شما چاكر ،بنده نوكر شما ،بدهند
پس امروز  . را سراغ ندارم و اگر بود تا حاال سر در آورده بود يهم چو كس

ـار م    يننفر از ب يك   ينكه ا و  يكنـد م نيـت تمام مـردم سـر در آورده و اظه
ـ  يانتخودم خ   يدةبنده به عق استهم كرده  يخدمات دانـم كـه    يصرف م

   . يدرا بال اثر بكن يروجود مؤثّ يكشما 
كار  ينبعد ا يد،كه بتواند قائم مقام او بشود معلوم كن يكس يكخوبست  پس
  !يدبعد منار را بدزد   يدل چاه را بكناو. يدرا بكن
 يدر امور خصوص البتّه.  يامور خارجه اما نسبت ب.  يامورداخل هنسبت ب اين

ـائ  يك ياشخاص يكر گا ـات  يـك كردنـد و   يكاره ـ  يزحم اگـر  . يدندكش
م از دســت آن را مفــت و مســلّ ،كردنــد يهــائ يفــداكار يــك ياشخاصــ  

ـند و     ياشخاص   يكه در مجلس البتّ . يدهندنم ـارت كـرده باش هستند كه تج
خود  ةتجارتخان   يتاجر يككه  يوقت ،هم كه تجارت نكرده باشند ياشخاص

ـا  ،اسم معروف كرد يكب را ـنعت   يـك  ي داشـت كـه همـه اورا     يعالمـت ص
آن اسم سبب شـده   ينكها يبرا . يدهدنم ييرتاجر آن اسم را تغ   ينا ،شناختند

كه  يكنممن باب مثال عرض م بنده.  است كه مردم به آن اعتماد داشته باشند
بعـد از   . يساختم  كه خوب دوا  يندواخانه بود معروف به شور يك ينجادر ا

كـه   يكس ت و آنمملكت رف ينآن دواخانه را فروخت و از ا ينآنكه شور
ـتر  ينكـه ا يبرا ؟چرا ،نداد ييراسم دواخانه را تغ ،شد  قائم مقام او   يـن ا يانمش

   . دآن اسم داشتنه دواخانه اعتماد ب
ـتر  يداست شا بناطي ةمن دواخان ةكه دواخان يگفتشخص م ينا اگر  يانمش
ـا ا  يچند   يك يول .يرفتندم يناز ب دواخانـه دادو   يـن كه گذشت و مردم ب

اسـمش را    اسـت آن وقـت    ينهم مثل شـور  بناطيكه  يدندد ،ردندستد ك
    .گذاشت بناطيعوض كرد و دواخانه 

ـاره ا  يكو اسم  يما از عالمت صنعت ياساس قانون  . يسـت كمتـر ن  يدارالتج
حـوادث در   يـن كرده كه ا هتصادف و مقابل يحوادث يكما با  ياساس قانون
ـ   ياساسـ  انونق. نشده است يداپ  مملكت  ينقرن در ا يك ـا وقت ـا ا  يم  يـن ب

ـ  ـ م ةحوادث مقاومت كرده و خودش را معروف جامع را  ياصـول  ،ل كـرد ل
ـانون اساسـ    يدانندداراست كه بموجب آن اصول تمام ملل اروپا م    يكـه ق

ـ  يكاگر  يدانندمردم م ةو هم يدهدم   را به مجلس حقّ يامورات يك  يدولت
 يقانون اساسـ  34   اصل  وجببمعهدنامه  د، آنبندبعهدنامه  يكشود و  يداپ

  : يگويدكه م
ـا  ب«   ـا اعط ـازات امت يستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ه ـار ( ي ـارت )انحص و  يتج

بـه   يـد با ،خارجـه  ياطرف داخله باشد  ينكهاز ا اعم   يرهو غ يو فالحت يصنعت
ـائ   عهدنامـه   يبرسد باستثنا يملّ يمجلس شورا يبتصو ـت   يه آنها راتكـه اس

 ي دانـد ملل م ةجامع ي دانند، يعنيمردم م همة،» باشددولت ملّت و  صالح 
استقراض «: يگويدم  كه  25اصل  ينمجلس باشد و هم چن يببه تصو يدكه با
ـ        يدولت ـا اطّ الع و بهر عنوان كه باشـد خـواه از داخلـه خـواه از خارجـه ب
را هم همـه خوانـده انـد و     ينا ، »خواهد شد يملّ يمجلس شورا   يبتصو
ـا آهـن   يساختن راهها   «:ي گويدرا هم كه م 36د اصل ان يدهفهم شوشـه   ي

از داخلـه و خارجـه    اعـم  يخواه بخرج دولت خواه بخرج شركت و كمپان
ـ  ،»است يملّيشورا يبمربوط به تصو   ـانون اساسـ   ي داننـد همه م  يـك  يق

را  يـت فومعر يـن كرده است كه ا يداپ يتيفومعر   يكاست و  اصول را دارا
 يكبا  غالباً يعني ،شود   يداپ يهر قانون يبرا يدر هر موقع نميكبنده گمان نم

ـتند كه م يآن اشخاص يتصادف كرده و حتّ يمشكالت ـا    ي خواس ـا م  يـك ب
 يـك انـد كـه    يـده د ،انـد  يدهكه رس ياصل قانون اساس يكبكنند با   معامله 

 مجلـس الزم  يهـم بـرا   يبيتصـو    يكمجلس و  يكاست و  يقانون اساس
   . ستا

ـ  .يتشفومعـر  ةدارد كه بـه واسـط   ياصول يك يقانون اساس ينا اينبنابر ه ب
ـتي نبا ،نشـود  يـدا پ يو ممات ياتيح يةقض   يكالمقدورتا  يبنده حتّ يدهعق  يس
. اسـت  يقانون اساس   ييرتغ يكه الزم برا يشرائط يكمگر با بودن  . داد ييرتغ

ـ  راام  يـده طلبم كـه عق  يمن خدا را به شهادت م ،ا تو شاهد باشيخدا   يم
 يم يتلت و مملكت و اسالمرا مخالف با صالح م يقانون اساس ييرتغ  و  يمگو

كـه   يو هر آدم يمسلمان و هر آدم وطنخواه  را هر آدم  يدانم قانون اساس
صـالح و   يبـرا    يـد با ،دارد يدهد است و عقنارادتم يبشخص رضاخان پهلو
 مملكـت ست ا ممكن ،متزلزل شد ياگر قانون اساس .نفع مملكت حفظ كند

هم هـر گونـه    يآنوقت رضاخان پهلو . كه مطلوب نباشد يفتدب   يخراب يكب
 . يسترا دارا باشد مطلوب ن يحكومت
بلكه قانون  ،نباشد ييركه قابل تغ يدانمنم يقانون اله يكرا  يقانون اساس بنده
 يك يوقت يول ،بدهد ييرتغ يددانم و بشر هم او را با   يم يرا كار بشر ياساس

شـود و عجلـه در    يدهسنج   سنشاحو م يبكند و تمام معا يداپ يضرورت نام
ـ  . شـود  تخواه مملكت هستند مشوريرخ يكهاشخاصه كار نباشد و ب نـه   يول

ـ  يثـه خب ةشجر ينكه امروز اگر ا يعجله و شتاب   ايكب مملكـت   ،نشـود بر يخب
 ي گويمهم محاال بنده  .ي دانمنم يفور  و  يرا بنده ضرور ينا يشودفالن م
 است يضرور
ـارا   يقانون اساس يككه شما  ي دانمنم يفور ولي را كه درموقع استقالل م

و  يك  قانون اساسي كه اسالميت و قوميت ما را حفـظ  مـي   كند يحفظ م
ـ  بنده. ديبده ييرتغ،هست  يرادات هزار طور ا  امروز كه  كند،  ي كه صالح نم

ـانون   مـواد  يـك كـه   يستن ينشان امحترم هم مقصود يانه آقادانم و البتّ ق
مـي  عـرض   يول ،ر باشدمؤثّ يالملل ينب ياستبدهند كه در س   تغييررا ياساس

ـ  هسابق   يك يقانون اساس ةماد ييرطور تغ ينكنم كه ا ـانون    ي شـود م كـه ق
ـاعت   يكند،سست و متزلزل م يرا بكلّ ياساس كـرد   رهنفـر ادا  يـك كه هر س

ـا  يكه همه خ ياصول ينا ، شما خواندم يبرا را كه بنده ياصول ينا   يايدب ر م
 يكنداشته باشد و  يسكه مجلس رئ يصورت  در  ،ر بدهدييتغ يكند، م ينمأرا ت
 يمخـواه  يا ممكه   بدهند  أير ينجاا.  يايندفكر نكرده ب يبدون فكر يوكال

ـ  يككه  يستن يزيچ يك ياساس قانون. يمبده ييررا تغ يقانون اساس  يكس
ـانون اساسـ  ي م يدو بگو يايدب اش خانه ياز تو  . بـدهم  ييـر تغ  را  يخواهم ق

ـ چـه چ  ؟داد  ييـر تغ بايدچطور  يدفكر كرد و د يدرا با يقانون اساس زش را ي
بعد هـم بنـده   . يدبده ييرتغ يخواهيدو در چه موقع م يدبده   ييرتغ يخواهيدم

 يـك  يشانا يد،الوزرا شاه بكن   يسرئ يآقا يدهي خواشما كه م ،عرض كردم
ـ   ترا به شهادت  ياخدا !يدبال اثر كن يدخواه يهستند كه م يروجود مؤثّ ي م

 ي گويممملكت است م يردر خ ينخودم بود و ا يدةكه آنچه گفتم عق طلبم
  .  )خارج شدند (   يشومو مرخص م   ي بوسمم يان راآقا ةعتب ينجاو ا
  

   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن  کامـلبعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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  !محدوده عمل ؟
 

به گزارش کلمه، عصر روز چهارشنبه پنجم  ،۹۲تیر  ۷در  ☚
مـاموران اجـرای احکـام دادسـتانی تهـران بـه  ۱۳۹۲تیرماه 

مطب دندانپزشکی دکتـر علـی نـاظری رفتـه و وی را جهـت 
 .اجرای حکم به زندان اوین منتقل کردند

ه گزارش فعـالین حقـوق بشـر و دمکراسـی ب ،۹۲تیر  ۸در  ☚
زندانی، کـه  یکـی از آنهـا  ۳در ایران، در یک اعدام گروهی، 

از اتباع افغانستان می باشـد، در زنـدان مرکـزی زاهـدان بـه 
ــه شــدند ــن . دار آویخت ــنبه  ۳ای ــدانی روز پنجش ــاه  ۶زن تیرم

جهــت اجــرای حکــم اعــدام بــه ســلولهای انفــرادی منتقــل 
نتقال آنها به سـلولهای انفـرادی تمـامی شدند و همزمان با ا

ارتباطهای زندانیان با خانواده هایشـان تـا بـه امـروز  قطـع 
 :اسامی اعدام شدگان به قرار زیر می باشد .بوده است

مـاه   ۱۱وی  سـاله از اتبـاع افغانسـتان، ۳۷ـ عارف نورزهی ۱
 .زندان مرکزی زاهدان زندانی بود ۵در بند 

 ۷سال در بنـد  ۲اله،که به مدت س ۳۰ـ شیر محمد کاشانی ۲
 .زندان مرکزی زاهدان زندانی بود

زنـدان  ۳سـال در بنـد  ۱۳سـاله، او  ۵۵ــ قربـانعلی سـوری ۳
 .مرکزی زاهدان زندانی بود

بــه گــزارش اتحادیــه آزاد کــارگران ایــران،  ،۹۲تیــر  ۸در  ☚
بـــدنبال اعتصـــاب کـــارگران قـــراردادی مجتمـــع فـــوالد 

کارخانـه نیـز در حمایـت از  خوزستان، کارگران رسـمی ایـن
همکاران قراردادی خـود بـه آنـان پیوسـتند و حـدود چهـار 
هزار کارگر ایـن کارخانـه روز چهارشـنبه گذشـته در اقـدامی 

 .متحدانه تولید در مجتمع فوالد خوزستان  را خواباندند
درصـد افـزایش حـداقل  ۲۵جـاری تـا کنـون  از اول سال     

نشده است بـه  پرداختخانه مزد کارگران قراردادی این کار
همــین دلیــل آنــان روز ســه شــنبه هفتــه گذشــته در اقــدامی 
ــودداری  ــه خ ــتوران کارخان ــذای رس ــرفتن غ اعتراضــی از گ
کردند و سپس روز چهارشـنبه بطـور یکپارچـه دسـت از کـار 
کشــیدند و  ســاعتی بعــد کــارگران رســمی نیــز در حمایــت از 

ــه اعت ــر حــق همکــاران قــرار دادی خــود ب صــاب خواســت ب
  .پیوستند

اســـتاد  بـــه گـــزارش میرطـــاهر موســـوی، ،۹۲تیـــر  ۹در  ☚
ــاتی  ــده ســابق مجلــس و عضــو ســتاد انتخاب دانشــگاه، نماین

 ۲به سه سال حبس تعزیری و  ۸۸میرحسین موسوی در سال 
 .سال حبس تعلیقی محکوم شد

کــارگر فرودگــاه امــام  ۳۰۰تیــر  بــه گــزارش فــارس،  ۹در  ☚
ماهه حقوق  ۶عویق پرداخت خمینی تهران در اعتراض به ت
حـدود شـش مـاه مطالبـات . و مزایای خـود، تحصـن کردنـد

پرسنل پیمانکار طـرف قـرارداد اصـلی و حتـی بیشـتر از ایـن 
هــای پیمانکــاری خــرد باقیمانــده اســت و  مــدت، در شــرکت

ـــدت  ـــن م ـــوجهی در ای ـــل ت ـــافتی قاب ـــیچ دری ـــارگران ه ک
 .اند نداشته

ی موکریــان، بــه گــزارش آژانــس خبــر ،۹۲تیــر  ۱۰در  ☚
پس از  ۹۲تیرماه  ۵روز چهارشنبه ” مسعود و خسرو کردپور“

مهابــاد و واواک روز بازداشــت در اداره  ۱۱۱ســپری کــردن 
 .ارومیه به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده اند

دادگـاه  ۷۶به گزارش مهر، قضـات شـعبه  ،۹۲تیر  ۱۱در  ☚
 کیفری پس از محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک سـه

متهم پرونده را در رابطـه بـا اتهـام بازداشـت غیرقـانونی بـه 
سال انفصال از خدمات  ۵انفصال دایم از خدمات قضائی و 

ــد ــوم کردن ــی محک ــین  .دولت ــاه همچن " م.س"قضــات دادگ
مــتهم ردیــف اول پرونــده را در خصــوص ) ســعید مرتضــوی(

هزار تومان جریمه نقـدی  ۲۰۰اتهام گزارش خالف واقع به 
مـــتهم ردیـــف اول پرونـــده همچنـــین در  .نـــدمحکـــوم کرد

خصوص اتهام معاونـت در قتـل مرحـوم محمـد کـامرانی بـا 
ــه شــد ــه دیگــری از  .نظــر اکثریــت قضــات تبرئ ــنهم نمون ای

قــوه قضــائیه کــه در حقیقــت دســتگاه ســرکوب » قضــاوت«
  .است
به گزارش کلمـه، سـال گذشـته میرحسـین  ،۹۲تیر  ۱۱در  ☚

قلبــی شــده بــود و  موســوی در حــبس خــانگی دچــار عارضــه
طبق پروتکـل هـای پزشـکی بایـد دو مـاه پـیش بـرای انجـام 

ولـی . معاینات پزشکی معمول بـه بیمارسـتان اعـزام مـی شـد
وی امروز با تاخیر چند ماهه به همراه خانم زهرا رهنورد و 

 .در میان نیروهای امنیتی به بیمارستان قلب رفت
حســـن بـــه گـــزارش  هرانـــا، خـــانواده م ،۹۲تیـــر  ۱۲در  ☚

جهانبخش زندانی محکـوم بـه اعـدام کـه از روز دوشـنبه بـه 

مکان نامعلومی منتقل شده بود، صبح روز جـاری بـه زنـدان 
ــای وضــعیت وی  ــه کــرده و جوی رجــایی شــهر کــرج مراجع

تـن از  ۱۷«: یکی از زندانیان به گزارشگر هرانا گفـت .شدند
تـن دیگـر از  ۵حصـار بودنـد و  اعدام شـدگان از زنـدان قزل

های دیگر بـه ایـن زنـدان منتقـل شـده بودنـد و هـیچ  انزند
نفـر اجـازه مالقـات آخـر بـا بسـتگان خـود را  ۲۱یک از این 

  .»پیدا نکرده اند
تیـر مـاه نیـز چهـار  ۱۲همچنین سحرگاه امروز چهارشنبه    

 .متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند
قوق بشـر، به گزارش کمیته گزارشگران ح ،۹۲تیر  ۱۳در  ☚

نگار بــه حکــم قاضــی پیرعباســی،  روزنامــه ٬فاطمــه خردمنــد
دادگاه انقـالب اسـتان تهـران بـه یـک سـال  ۲۶یس شعبه ئر

اتهــام وی تبلیــغ علیــه . حــبس تعزیــری محکــوم شــده اســت
نظام از طریق همکاری در نشریه اینترنتـی قلـم سـبز عنـوان 

بنـا بـه گـزارش کمیتـه گزارشـگران حقـوق بشـر،  .شده اسـت
در  واواکتوســط مــاموران  ۱۳۹۰دی  ۱۷م خردمنــد خــان

 .زندان اوین منتقل شد ۲۰۹منزل خود بازداشت و به بند 
، به گزارش کمیته همـاهنگی بـرای ایجـاد ۹۲ تیر  ۱۴در  ☚

دادگاه انقالب سـنندج،  ۱تشکلهای کارگری، قاضی شعبه ی 
بــرای وفــا قــادری فعــال کــارگری و عضــو کمیتــه همــاهنگی 

 .جاد تشکل های کـارگری حکـم صـادر کـردبرای کمک به ای
وی این فعال کارگری را به یک سال حبس تعزیری محکـوم 

به وکیل نام بـرده ابـالغ  ۱۱/۴/۹۲این حکم در تاریخ  .کرد
، زده شدهاتهامی که توسط دادگاه به این فعال کارگری .شد

 .اقدام علیه امنیت ملی بوده است
سمیرا رزاقـی : ادیبه گزارش ندای سبز آز ،۹۲تیر  ۱۴در  ☚

ــوتراپی و  ــه و دانشــجوی رشــته تخصصــی رادی پزشــک نمون
شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شـیراز پـنجم تیرمـاه در 

 .شیراز بازداشت شد
بــه گــزارش هرانــا، چهــار نفــر در زنــدان  ،۹۲تیــر  ۱۵در  ☚

تعــداد اعــدام  .ارومیــه بــا اتهــام مــواد مخــدر اعــدام شــدند
نفـر بـوده  ۲۱۱ه سـال گذشـته شدگان در ایـن زنـدان  در سـ

تن از آنان کـرد زبـان و هشـت نفـر تـرک زبـان ۲۰۳است که 
 .بوده اند

طی هفتـه گذشـته بـا : به گزارش کرج رسا ،۹۲تیر  ۱۵در  ☚
فراخوان های متعدد شبکه های اجتماعی در فضای مجازی 

مراسم آب بازی در پارک ایران زمـین " فیس بوک"خصوصا 
راسم هنجارشـکنانه کـه از سـاعت این م .عظیمیه برگزار شد

بــا حضــور مخــتلط ) ایــران زمــین(در شــمال ایــن پــارک  ۱۶
ادامــه  ۱۹/۳۰دختـران و پسـران جـوان آغــاز شـد تـا سـاعت 

ساعته کـه در  ۳به گفته شاهدان محلی، این کارناوال  .یافت
حضور مامورین انتظامی برگزار شد در نهایت بـا دسـتگیری 

ــه پایــان نفــر از شــرکت کننــدگان  ۵۰حــدود  توســط ناجــا ب
 .رسید

 ،نآپـیش از روز  به گزارش مجذوبان نور، ،۹۲تیر  ۱۵در  ☚
 و ابــراهیم بهرامــی ســید و محســن اسـماعیلیدادگــاه جلسـه 

محمدعلی صادقی و محمدعلی دهقان از دراویـش محبـوس 
دادگـاه انقـالب  ۱۴شـعبه . تشـکیل شـد در زندان عادل آباد

ــا وکالــت کــامران صــادقی  شــیراز توســط قاضــی واعظــی و ب
: اتهامـاتی بـا عنـاوین .را محاکمه می کـرددراویش گنابادی 

شرکت در تجمعـات « ، »تشکیل گروه تروریستی علیه نظام«
حمـل سـالح غیـر «و » محاربه با خـدا«، »به قصد براندازی

این دراویـش بـا شـنیدن . به این دراویش منتسب شد» مجاز
 .دنداین اتهامات آنها را واهی و بی اساس خوان

ـــر ۱۵در  ☚ ـــزارش ۹۲ تی ـــه گ ـــر و «، ب ـــوق بش ـــالین حق فع
زنـدانی از  ۱۱در یـک اعـدام گروهـی  » دمکراسی در ایـران 

زن زندانی  ۵بندهای مختلف زندان زاهدان که در بین آنها 
  .بودند در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند

 ۱۳زندانی که صبح دیروز اعـدام شـدند روز پنجشـنبه  ۱۱    
روز  ۲رمــاه بــه ســلولهای انفــرادی منتقــل شــدند و پــس از تی

همزمـان از روز پنجشـنبه تمـامی . اعدام شدند انتظار مرگ،
د تـا مبـادا خبـر شـارتباطهای زندانیان با خانوادشـان قطـع 

انتقــال زنــدانیان جهــت اجــرای حکــم ضدبشــری اعــدام بــه 
اسـامی بعضـی از زنـدانیان  کـه  .بیرون از زنـدان درز نمایـد

دیروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شـدند بـه قـرار صبح 
 :زیر می باشد

ــ ۴و  ــ حمیـد نجفـی۳و  ـ وحید ریگـی۲و  ـ رسول خوروج۱
 ناصر نقعی

بــه گــزارش فــارس، اســماعیل صــادقی  ،۹۲تیــر  ۱۶در  ☚
ـــا  ـــری ب ـــزوین در نشســـت خب ـــتان ق ـــتان اس ـــارکی دادس نی

رگـزار در محل دفتر دادستان استان قزوین ب که خبرنگاران
صبح امـروز بـه چوبـه دار که نفر  ۵از این : شد اظهار داشت

 ۲نفـر جـرم توزیـع و قاچـاق مـواد مخـدر و  ۳آویخته شدند 
  .نفر نیز جرم قتل را در پرونده خود داشتند

ـــر  ۱۷در  ☚ ـــزارش  ،۹۲تی ـــه گ ـــال«ب ـــر و  ینفع ـــوق بش حق
ســاله از  ۲۸ ی، مهنــدس بهنــام خــداد» یــراندر ا یدمکراســ
صـبح امـروز  ۱۱سـاعت  یاصفهان حوال شگاهیپاال ینمهندس

و به بند الـف ـ  یردستگ واواک ینمأمور یورشبا  یرماهت ۱۶
است  واواک یانکه در دست بازجو اصفهان یط زندان مرکز

 .شدمنتقل 
    
  
  

  از هدف هراسی تا هدف ستیزی
   

       
امـا آقـای خامنـه ای خطـاب بـه او و . بلکه بهتـر نیـز مـی کنـد

در محـدوده اختیـارات رئـیس جمهـوری : گفتدیگر نامزدها 
وعده بدهید و وعده ای ندهید که پس از گذشـت یـک سـال، 
وقتــی نــوار ســخنان شــما را بــرای شــما پخــش کننــد، احســاس 

  .هدف معین نکنید ،به سخن دیگر. شرمندگی کنید
و نیز، معدل چهـار تجربـه شکسـت خـورده، تجربـه موفـق      

حــال اســت و حکومــت هرگــاه بگــوئیم محــال، م. نمــی شــود
روحانی مـی توانـد موفـق بگـردد، نـاگزیر بـا برخـوردار شـدن 

چراکـه . ایرانیان از استقالل و آزادی، محال ممکن مـی شـود
ــه از  ــتقالل و آزادی، در نتیج ــان از اس ــدن ایرانی ــروم مان مح

گذار از بد به بدتر و از بـدتر ادامه دادن به  ،حقوق شهروندی
بحکم جبر والیـت مطلقـه فقیـه،  بنا بر این،. به بدترین است

ــدتر  ــد، وضــعیت ب ــه وضــعیت موجــود رضــا دهن ــو مــردم ب ول
بدین سان، اگر هـم آقـای روحـانی بخواهـد، بـه . خواهد شد

اعتدال، برخورداری نسبی ایرانیـان از اسـتقالل در تصـمیم و 
آزادی در گــزینش نــوع تصــمیم معنــی دهــد و والیــت مطلقــه 

ب یکــی و آن گــذار از فقیــه بــدان تــن دهــد، راه تحــول مطلــو
دولــت جبــار بــه دولــت حقوقمــدار و از جامعــه تــابع والیــت 
ــه جامعــه برخــوردار از جمهــوری شــهروندان  ــه ب مطلقــه فقی

یم سبب می شود کـه ژچون چنین است، تحریم فعال ر. است
ــرون ر ــد و ژآحــاد مــردم، در بی ــم، شــهروندی را تمــرین کنن ی

یـم تـابع جمهـور ژابتکار عمل را از آن خود کنند و این بـار، ر
  .شهروندان بگردد و جای به دولت حقوقمدار بسپرد

ــونت .  ۵٫۵ ــرین خش ــاز ت ــه، کارس ــهروندی، در خان ــرین ش تم
هرگــاه دو همســر بایکــدیگر و بــا فرزنــدان، . زدائــی هــا اســت

رابطه ها را رابطه های حقوقمند ها با یکـدیگر کننـد، غیـر از 
را تمـرین کـرده این که به زور کاربردی نداده اند، شهروندی 

و به یمن این تمرین، شهروند گشته اند و فضای باز اندیشـه و 
این فضا را برای خـود و بـرای یکـدیگر . عمل ایجاد کرده اند

شهروندان درون خـانواده هـا، در بیـرون از . ایجاد کرده اند
آن، آســان مــی تواننــد بایکــدیگر همچــون شــهروندان رابطــه 

، به همان انـدازه کـه انجـام چنین تحریم فعالی. برقرار کنند
  .می گیرد، والیت مطلقه فقیه را بی محل می کند

نها نیـاز دارد بـه آبازیافتن حقوق ذاتی خویش و عمل به . ۵/۶
مســئولیت شناســی و وجــدان اخالقــی خــالی از مــواد چــرکین 
همه از جنس زور و پـر از حقـوق کـه ایـن وجـدان در سـنجش 

گریـز از . بکـار مـی بـرد ،حقانیت هر پندار و گفتار و کـرداری
. در شکل بی تفاوتی انجام می گیـرد ،بیشتر از همه ،مسئولیت

بی تفاوتی جنایت بر ضـد خـود و بـر ضـد همـه دیگـر انسـانها 
چراکــه نخســت بــی تفاوتهــا را دســتیار جبــاران در . اســت

توانـائی برخاسـتن  ،استقرار دولت خودکامه می کنـد و سـپس
وقمدار را به نـاتوانی بـدل ن و برای استقرار دولت حقآبرضد 
  . می کند

امید کـه ایرانیـان، بـر وفـق ایـن رهنمودهـا کـه پیشـنهاد مـی  
امیـد کـه اهـل . شوند، روشهای درخـور بجوینـد و بکـار برنـد

اندیشــه رهنمودهــای شــدنی دیگــری نیــز بجوینــد و پیشــنهاد 
  .کنند
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